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An Incredible Chiddush from the Tiferes Shlomo

The Magnificent Tikun for the Sale of Yosef-- 
Shabbas Observance and the Miracle of Chanukah

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Vayeishev 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

source for the notion that Shabbas observance is a tikun for 
“mechiras Yosef” from the Zohar Chadash (ibid.):  

היית  עבד  כי  וזכרת  תורה  שבמשנה  הדברות  בעׂשרת  כתוב  וראה,  "בוא 

במצרים ויוציאך ה' אלקיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה על כן צוך ה' אלקיך 

לעשות את יום השבת. כאן מלמדת אותנו התורה סוד עליון, שהרי הצדיק ההוא 

כך  ומשום  יום השבת.   זכור את  כנגדו הוא  אותו,  וחללו  שנמכר לעבד במצרים 

על  שנמכר  ההוא  הצדיק  זוכרים  היו  מכם  בבקשה  ליׂשראל,  הקב"ה  להם  אמר 

במצרים,  להשתעבד  עליכם  נגזר  החטא  ובאותו  במצרים,  לעבד  והיה  ידיכם 

ולכפר החטא ההוא שמכרתם אותו שמרו את יום השבת ויתכפר לכם, שהרי יום 

השבת כנגדו הוא".

In the Aseres HaDibros in sefer Devarim (in the 
commandment related to Shabbas observance), it is written 
(Devarim 5, 15): “And you shall remember that you were a 
slave in the land of Mitzrayim, and Hashem, your G-d, took 
you out of there with a strong hand and an outstretched 
arm; therefore, Hashem, your G-d, has commanded you 
to make the day of Shabbas.”  Here, the Torah teaches us 
a heavenly secret: That tzaddik that was sold into slavery 
in Mitzrayim and was profaned, the commandment to 
remember the Shabbas day relates to him.  For this reason, 
HKB”H said to Yisrael, “I request of you to remember that 
tzaddik, whom you sold and became a slave in Mitzrayim; 
and for that sin, it was decreed that you be enslaved in 
Mitzrayim.  To atone for the sin of selling him, observe the 
day of Shabbas and it will provide you with atonement, 
since the Shabbas day relates to him.”

Based on this notion, the Megaleh Amukos (Beshalach) 
explains what Yosef HaTzaddik did when his brothers 
returned to Mitzrayim with Binyamin (Bereishis 43, 16): וירא" 

וטבוח הביתה  האנשים  את  הבא  ביתו,  על  לאשר  ויאמר  בנימין  את  אתם   יוסף 

 Yosef saw Binyamin with  טבח והכן כי אתי יאכלו האנשים בצהרים".
them, and he said to the one in charge of his house, “Bring 
the men into the house.  Slaughter an animal and prepare 

In honor of the auspiciously approaching Shabbas Kodesh, 
parshas Vayeishev, it behooves us to prepare for the upcoming 
eight days of Chanukah with pertinent words of Torah.  As we 
know, HKB”H extends His influence from Shabbas Kodesh to 
the six weekdays that follow.  The Zohar hakadosh expresses 
this principle as follows (Yisro 88a): כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא" 

תליין"  all heavenly and earthly blessings depend—שביעאה 
on the seventh day.  (Translator’s note: The first letters of 
this maxim are an anagram for שבת  Therefore, it is  (.כבוד 
fitting that we connect the weekly Torah portion, parshas 
Vayeishev, with Chanukah.  

We will begin to shed some light on this connection by 
introducing the sacred words of the Tiferes Shlomo (Chanukah).  
He explains why we always read about “mechiras Yosef”—
the sale of Yosef—on the Shabbasos of Chanukah—which is 
sometimes parshas Vayeishev, sometimes parshas Mikeitz 
and sometimes both.  Despite the brother’s terrible plan to 
harm their brother—chronicled in parshas Vayeishev—Yosef 
survives and rises to greatness as the Viceroy of Mitzrayim—
chronicled in parshas Mikeitz.  Ultimately, circumstances arise 
causing the brothers to descend to Mitzrayim to purchase 
food and provisions.  Unbeknownst to them, the shevatim end 
up dealing with Yosef, their long-lost brother.  

Based on a teaching in the Zohar Chadash (Ki Tisa 44, 
column 2), he explains that both Shabbas observance and 
Chanukah are tikuns for “mechiras Yosef.”  Therefore, annually, 
on the Shabbasos of Chanukah, we read the Torah portions 
related to “mechiras Yosef.” 

The Source for the Notion that Shabbas 
Observance Is a Tikun for “Mechiras Yosef”

It is with great pleasure that we will now elaborate on the 
sacred words of the Tiferes Shlomo.  First, we will present the 
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By Rabbi Shmuel Gluck

he Malbim, in describing Yoseph’s greatness, describes when 
people deserve to be credited for their positive character 
and when they don't.  He explains that there are three types 
of people.

 
1) Some people consistently act nicely or generously regardless 
of the situation.  They will act nice to everybody, even when it is 
undeserved and they will give money away to people that they 
should not be giving money to.  Such people do not get credited for 
being nice people.  It is their nature and they can’t help themselves 
from being nice.
 
2) Some people’s behavior fluctuates based on their mood but not 
on how they should act.  They will be nice if they had a good night’s 
sleep and impatient if they didn’t, regardless of what the correct 
response should be.  They get rewarded and punished for each of 
their decisions.
 

3) Finally, there are people whose behaviors are not consistent.  At 
times they will act nicely and and at other times tough. They may be 
generous to some and “tight’ to others.  The only consistent thread 
between each behavior is that their actions are always what is, for 
that circumstance, Rotzon Hashem.  Such a person is credited for 
his decisions.
 
Yoseph was soft with the children of Bilha and Zilpa and more direct 
with the children of Leah because that is what was needed. Yoseph’s 
actions were always thought out and considered what was Rotzon 
Hashem at that moment and in that situation.
 
Be wary of those people who always do things because “this is 
who they are”, even if they are nice, generous, people.  They may be 
wonderful people but they don’t make decisions based on thought.  
Embrace the few people who act as is needed in each circumstance.  
Those are the people who are great and, like Yoseph, have leadership 
qualities worth following. 

T
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

hen crisis strikes Klal Yisroel R"L, whether in Eretz Yisroel or 
in our backyard, be it an antisemitic attack, a house fire, illness, 
or financial calamity, all of us feel the pain.  Many of us of pause, 
talk about how terrible it is, invoke how Hashem “has to” bring 

Moshiach already, and move on with our lives.
 
Some people feel an urge to respond, to somehow compensate for what 
went wrong by using the incident as a catalyst to make the world better, 
but are unsure what to do next.  While this article is written with the above 
goal in mind, it can be just as helpful when discussing people facing personal 
challenges and problems.
 
While I will present a specific approach, readers should 
keep in mind that there may be more than one way 
to react.  Firstly, people have different personalities, 
strengths, and weaknesses.  Each individual response 
should be true to each individual personality.  Secondly, 
each person who wants an incident to be a catalyst for 
change should speak to their Rebbi. Different Rabbeim 
have different outlooks.  Here is the approach taught to me with a few of my 
own thoughts added along the way.
 
The first step is to acknowledge that the incident has affected you and that 
you feel a compelling urge to do something.  A personal statement is needed 
to sustain the emotional decision to make the world a little better than it is 
right now.  If the person can not muster a firm commitment to do something, 
then it is better to admit that you don’t have the time, emotional energy, 
finances, or stamina at this time than to try halfheartedly and fail.  Sincere 
motivation is sustainable.  The self-serving one, to feel good or 
remove guilt, is not.

 The nature of many people is to shoot high when they become affected 
by an incident.  They want to change the world and look for a project to 
begin.  They look for a project which will involve many people (numbers are 
important) and, if possible, with a Haskomo from one or many Gedolim.  It 
should achieve something no one has yet been able to.
 
During Areivim’s first year, I asked my Rosh Yeshiva whether I should try to 
change the world.  I can try to improve the Chinuch system, possibly change 
public opinion, or something similar.  Alternatively, I can “stay low”, answer 
a call, meet someone, and then take a boy out for lunch and repeat as often 
as is necessary.  He strongly suggested that I do the latter.  Changing people, 

even a community, does not mean changing everyone at 
one time.
 
I believe there are several reasons that I was given this 
advice.
 
1) When people attempt to change the world through an 
initiative, they are approaching their project with an all-

or-nothing attitude.  They will spend hours and possibly thousands of dollars.  
It will require convincing others to join their project.  In addition, chances are 
increased that they will upset others and disrupt their personal lives.  Very 
few people have the resources to create a project that becomes accepted by 
Klal Yisroel.  For those who have succeeded, most of them have done so with 
the approval and constant support of their Rebbi.
 
Helping many people, one person at a time, will definitely have a positive 
effect on others, slower, but with a greater chance of success.  It lacks the 
excitement but is truer to the stated cause: to make the world a better place.
 

W
How We React to Community Disasters By Rabbi Shmuel Gluck

"The message can 
simply be to be a 

better person."
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Parshas Vayeishev - Chanukah’s Under-Appreciated Remembrances 

David Gurwitz 

   
Chanukah is coming this week, be’ezras Hashem, with its multi-faceted aspects of simcha and family, light and 
depth of understanding, and halachos. Chanukah provides a sense of joy amidst the darkness. 

Tehillim 30, Mizmor Shir Chanukas Habayis LeDovid, is the Tehillim associated with Chanukah.  It seems an obvious 
choice, but, as we shall see from the beautiful and enlightening words of Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l, all is 
not what it appears to be. That is one of the many deep lessons of Chanukah.  

Like Chanukah, Tehillim 30, which we say every day, has a hidden aspect that allows us to be aware of the goal of 
simcha in davening. In fact, the second posuk of the kappitel states, “I will exalt You, Hashem, for You have drawn 
me up and not let me enemies have simcha over me.” The concept of simcha appears again in posuk 12, where 
Dovid Hamelech says, “You have transformed my cries into dancing for me, you undid my sackcloth and you girded 
me with simcha!”  

That hidden lesson is found in the roshei teivos of the words Mizmor Shir Chanukas Habayis LeDovid - Mem, Shin, 
Ches, Hey and Lamid - which, when rearranged, spell the word lesimcha. 

Perhaps this explains why, in Nusach Ashkenaz, Tehillim 30 is said between the first and second Kaddish: to make 
the enhanced feeling of having just read the korbanos and offerings from the Bais Hamikdosh - the House of 
Kedushah - with our words to be accepted in lieu of actually performing them. It is as if we brought them today in 
the Bais Hamikdosh.  

That alone is a cause for great simcha. Saying korbanos is more than a huge segulah. It is a major part of framing 
the avodah of our day after we daven. Besides the obvious reference, there are other hints to Chanukah in Tehillim 
30 as well. 

First, it says, “You have raised my soul (nafshi) from the pit.” The word nafshi comes from nefesh, whose letters 
stand for ner, pesillah and shemen, the three ingredients of the menorah. 

Second, it says, “Shema Hashem vechoneini - Hear Hashem and favor me - with chein!” 

Third, the last word, odecha, I will thank you, as in lehodos ulehallel, is directly related to Chanukah. 

Of course, we must not forget that the parsha and its related Tehillim, kapittel 112, also contain similar leshonos - 
regarding houses. 

The parsha expresses the aspect of house and Yosef Hatzaddik. The Torah states, “Vayeshares oso vayafkideihu al 
beiso - And he attended Potifar and he appointed him over his household” (39:4). 

The related Tehillim, kapittel 112, also expresses, in posuk 3, “Hon ve’osher bebeiso vetzidkaso omedes lo’ad - 
Wealth and riches are in his house, and righteousness endures forever.” Here we see the house and reference to 
Yosef Hatzaddik. 

The idea that Chanukah is an important time to stop and reflect on avodah shebeleiv, davening, is not often thought 
of as a major component of its hashpaah, especially in comparison to all the other busy aspects. 

However, given that the family which led the uprising were kohanim, we might want to explore how Chanukah is a 
tremendous time to see our davening in a better light as well. Let’s see how. 

Chazal tell us that, for many, each of the three daily tefillos would take three hours, including one hour for 
preparation, one hour to reach the level of immersion with Hashem, and one hour for “settling down” after reaching 
such a high place. While we most likely don’t have that sort of kavanah today, there are still madreigos available to 

ome people have developed a nasty habit of censoring the works 
of Gedolei Olam to accommodate their words to conform to what 
suits the printers. Some of those changes omit certain Halachos 
while some just remove a title or an offensive phrase. This is not 

the point of this article but they occur in the writings of the Chasam 
Sofer, Kitzur Shulchan Aruch, Rav Samson Rafael Hirsh and others. 
In the classic Tzidkas HaTzadik of Rav Tzadok HaKohen some of the 
paragraphs were removed by the printer forgetting that each paragraph 
was numbered, making it evident that a שליחות יד had occurred. This is why 
Rav Eliyahu Kitov published Tzidkas HaTzadik HAMALEI including the 
censored paragraphs. 

I’m sure the thought has at least crossed the minds of some to censor 
Parshas Vayeishev-why do we have to hang out our dirty laundry in 
public? Brothers selling their brother, Er and Onan, Yehuda and Tamar, 
Yosef and Eshes Potifar etc. Why is that everybody’s business? It is 
reported by those who study comparative religions that the records of 
their heroes circulate that they NEVER did ANYTHING sinful, not 
even a misdemeanor. Only the Torah records the full gamut of human 
behavior, authenticating it as תורת אמת, in contrast to the others. Torah 
means to teach, the good and the bad and everything in between. Rav 
Simcha Bunim of P’shischa quipped that from their Averos האט מען גימאכט 
.Hashem made a whole Torah ,א גאנצע תורה

One of the most difficult Parshios to understand is the יוסף  as so מכירת 
many Mefarshim struggle to make sense of it. Our Mesorah is, that to 
attribute our own petty jealousies of favoritism, of a coat, to the Shivtei 
Koh is demeaning to those whose names are on the Urim V’Tumim. 
People of greatness, just beneath the Avos themselves do not stoop to 
shameful behavior. They can make mistakes but not like us. I’d like to 
share something that I heard-at least twice- from Rav Yaakov Kaminetsky 
when Monsey was still Zocheh to have him and I would walk down (and 
up) hilly Blauvelt Road to his Friday night Chumash Shiur. I also once 
heard it from my Rebbi Rav Elya Svei who attributed it to a Medrash. 

The Shevatim were worried about a pattern that had emerged from 
the Avos, מנהג אבותינו. Starting with Avraham Aveinu who had two sons 
but only through one, Yitzchak, did the chain of Klal Yisroel continue. 
Yishmael was out-Shaygetz Arois. Yitzchak also had two sons and again 
the “Shalsheles” of Klal Yisroel continued only through Yaakov. Eisav was 
out- Shaygetz Arois. Now that Yaakov had twelve sons, the prevailing fear 
was that the pattern may continue and only one of them would carry Klal 
Yisroel’s torch for eternity. The message of Berochos 16b- אין קורין אבות אלא 
 .only they are called Avos, was not known to them שלושה 

They figured that as long as all twelve of them were on the same relative 
level, they can all remain part of Yisroel. But they saw Yaakov treated 
Yosef uniquely, teaching him all the Torah he learned by Shem V’Ever, 
making him the כתונת פסים (deserving of its own article). The Shevatim felt 
that Yosef was jockeying for the position of being the fourth Av. Which 
would mean that their lot would be lumped together with Yishmael and 
Eisav- Shaygetz Arois. This is the understanding of why the Shevatim felt 

that Yosef was a רודף, seriously jeopardizing their spiritual lives. To be 
outside of the עם הנבחר, not to be one of the chosen ones was a threat more 
menacing to them than any physical attack. 

In fact, this approach is מפורש in the (37:18) ספורנו who writes their 
fear was:ברוך מבנים לבדו  הוא  וישאר   . The initial plan was the extreme one, 
to remove the exceptional one, leaving them all with equal chances of 
remaining Klal Yisroel. The final plan was not to harm Yosef physically 
but to allow him to self-destruct by selling him into slavery in the most 
depraved nation in the world, מצרים. He is too handsome, too young and 
has the built-in excuse to abandon his past-my own flesh and blood did 
this to me. He will never retain what our father tried to teach him. Yaakov 
himself did not believe the brothers when they told him that Yosef is alive 
(45:26) until he looked at Yosef and saw he was still the Yosef that left him 
.   אחרי ראותי את פניך כי עודך חי (46:30)

In fact, we should wonder at Yosef ’s prodigious strength, unnatural, 
 ability not to be swept up with the winds of the time in his למעלה מדרך הטבע
surroundings. Rav Yaakov Kaminetsky in another Shiur explained that 
the לימוד of the Yeshiva of Ever was how to be an עברי – how to stand like 
Avraham Ha’Ivri on one side of the river in defiance of the whole world 
on the other side. How to be alone-הן עם לבדד ישכון, how to stand securely 
in your own citadel-ויותר יעקב לבדו, ignoring foolish beliefs and bankrupt 
morality. Rav Yaakov said, before going to Galus, Yaakov learned that 
“Sugya” for 14 years and it was that Sugya he taught Yosef. (Note that 
Eshes Potifar calls him an (39:14) עברי as well as the Sar Hamaskim 
(41:14).

There is another important point in Yosefs Gevura. We all know the 
Chazal that what saved Yosef in his נסיון with Eshes Potifar (Rashi 39:11) 
 he saw his father’s image. I believe this needs to ,שנראית לו דמות דיוקנו של אביו
be understood with the Rashi (37:12) that tells us Yosef was identical to 
Yaakov in appearance. What Yosef saw was an older image of WHAT HE 
HIMSELF COULD LOOK LIKE if he passed this test. I could look like 
that, with that Kedusha, surrounded by Malachim, a father to the next 
generation of Klal Yisroel. 

Sometimes the method through which different Nisyonos can be 
overcome is to picture oneself as an older man, accomplished, not 
needing anyone on the outside to recognize his greatness-the man we 
dream to become. 

Baruch Hashem, we are the children of the Avos and the Shevatim. We 
belong to the chosen people and we need to become עברים and have אמונה 
in ourselves to be able to become true 'בנים אתם לה. 

May we all be Zocheh
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‘The revelation of Eliyahu’ – 'גילוי אליהו'  
I attend a shiur and the Rav said, “In my fifty years of my life I don’t 
remember a man who harmed me so severely, acutely and 
humiliating.” I opened my eyes and listened intently to hear every 
word since he was talking about a great man. He continued: “Late 
one night I knew it was time for the bedtime Shema, and I was 
ready to say that I forgive everyone, as I was taught as a steady 
student of Rav Gamliel HaKohen Rabinovich in Yeshiva Sha’ar 
HaShamayim which he received from his father. One cannot go to 
be before saying this. 
Having no other choice, I overcame my yetzer and I went to the 
house of the man who maligned me, and I made up with him. 
This was not easy, but Baruch Hashem, it happened. 
While I was still standing in his doorway, before I went home, I 
received a call honoring me to be a sandek the next day… I was 
thrilled and I took it as a sign from heaven that I did the right thing 
since Eliyahu HaNavi was known as a man of peace, and even 
Eliyahu HaNavi did not reveal himself to one who is obstinate as 
brought in the Zohar HaKadosh. To strengthen the matter, after 
the bris I was honored to be a sandek again the following week. I 
was pleased with the sign from heaven. 
On the morning of the bris at Shacharis, I davened with a minyan, 
but I couldn’t keep up, so I went to another minyan. The second 
minyan was so crowded that there was no place to move even 
though this was the largest room in Shtieblach. When the chazzan 
reached Tachanun, I informed him that I was a sandek and we do 
not say Tachanun. A sigh of relief could be heard from the crowd 
since this was a Thursday with a long selichos. I didn’t know why 
they were so happy, but then I thanked Hashem for the special 
hashgacha to make so many Jews at this large minyan so happy. 
[Of course this was not planned].  
An additional hashgacha happened to me, because my grandson 
was getting married that day and we have a minhag that even the 
grandfather and grandmother fast for the chassan and kallah, and 
that day I was very weak, but since I was a sandek I could not fast 
so I went to the wedding without fasting. 
Our point is that one who forgoes is forgiven for all his sins, and he 
merits to be in the shadow of Eliyahu HaNavi.” 
I heard the class and I thought it would be nice to publicize it in Tiv 
HaHashgacha. 

    צ.ה.
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And he was a youth –  נערוהוא  
Whenever we study or speak about the Shivtei Kah – the Tribes of 
Hashem – we must be careful and remember that we are discussing 
the holy Seraphim and we have no comprehension at all of their 
level or discussions, and whatever we say is only about ourselves to 
learn what is written in the Torah and not chas v’shalom about 
them. 
The holy Torah says about Yosef HaTzaddik (37:2) 'והוא נער' – ‘and 
he was a youth’ and Rashi HaKadosh explains: ‘He would do things 
associated with youth; he would fix his hair, he would groom his 
eyes, so that he should look attractive.’ Apparently, we must 
understand why if a person grooms his eyes or fixes his hair he is 
called ‘a youth’, particularly in light of the words of the Baal 
HaTurim who wrote 'נער' has the gematria [numerical value] of 
 ,fool’ [320], so, since we are calling him a youth and a fool‘ – 'שוטה'
we must understand what this is coming to teach us?! 
As is our way, we can learn from this that a person should not do 
anything to fins favor in the eyes of others, not even a good thing. 
Rather, everything that a person does, he should only do for 
Hashem. Whoever does things to find favor in the eyes of flesh and 
blood beings is only a youth and a fool. Similarly, it is written in 
Divrei Hayamim I (28:9) 'דע את אלוקי אביך ועבדהו' – ‘’Know the G-d 
of your father and serve Him’, that is, by recognizing the G-d of your 
father, you will serve only Him, and He alone. 
We receive these words specifically as we stand before the holy 
days of Chanukah. The whole purpose of the Greeks was to take the 
Children of Israel out of their insulation and expose them to the 
external world. This was their culture, physical experiences and 
worldly thinking and they wanted Bnei Yisrael to be like them. They 
could not stand that the Jews did not care about ‘what they said’ 
and they were steeped in their Torah and they kept the traditions 
of their fathers. They were even prepared to give up their souls and 
bodies for the honor of Hashem Yisbarach and His Torah. They 
wanted the Bnei Yisrael to write on the horn of a bull, ‘We have no 
share in the G-d of Israel’. This is what the whole war was about. 
Just as it was then, so is it today. It is incumbent on every one of us 
not to be a youth or a fool, we must continue to cling to the 
traditions of our fathers, and may it be His will that HaKadosh 
Baruch Hu will do miracles and wonders for us as He did for our 
fathers in those days at this time. 

- Tiv HaTorah - Vayeishev 
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Mental Calmness 
וישב יעקב בארץ מגורי  “ 37:1
 ”אביו, בארץ כנען 
“Yaakov settled in the Land 
of his father’s sojourning, in 

the Land of Kna’an.” The Torah tells us that 
Yaakov settled in the land of his father’s 
sojourning. Why is it important to know that – 
why not just tell us where he settled – in Eretz 
Kna’an?    
 Why does the Posuk call the Land, 
 and why is it out of order, for the – ”מגורי אביו“
Posuk should have said, “  בארץ כנען, בארץ מגורי
 Yitzchok Avinu grabbed hold of the  ”?אביו
Midah of Gevurah from the ten Sefiros.  This 
is on the left side, and it is nourished from 
 The word  .גבורה a higher level than – ”בינה“
 ,denotes fear and terror, as the word ”גבורה“
 there – ”גור בה“ ,can be broken down to – ”גבורה“
is fear in it.  Bereishis 31:42 “  אלקי אברהם ופחד
 Yaakov Avinu says to Lavan that – ”יצחק היה לי
he was able to overcome him with the Midah 
of fear.  The world cannot exist with the Midah 
of  גבורה alone, and that is why it is sweetened 
by the Midah of בינה which is above it.  
Hakodosh Boruch Hu told Yitzchok - Bereishis 
 – ”גור“ – ”גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך“ 26:3
the Midah of Yirah – Gevurah, “בארץ הזאת” – 
which is the Midah which you grasp in this 
world, cannot be sustained by itself – and that 
is why, “ואהיה עמך” – and I will sweeten it with 
the Shem ה -י-ה-א , which comes from “בינה” – 
and with that, “אברכך” – I will be able to bless 
you.  It is from the light of  בינה that Brocha 
comes down to this world.  The Zohar 
Hakodosh tells us that  בינה is known as “מי” – 
for its Gematria is fifty, K’neged the fifty gates 
of Binah.  The Zohar Hakodosh also tells us 
that the letters “גור” represent גבורה.  If you 
take the letters of “גור” and connect them with 
what Binah is called, “מי”, you have the letters 
to spell the word, “מגורי.”  That is what the 
Torah is referencing here, “  וישב יעקב בארץ מגורי
 that Yaakov received Koach – ”מגורי“ – ”אביו
from his father’s Midah, the Midah of Gevurah 
surrounded by Binah, which sweetens the 
Gevurah. (The letters representing the Binah, 
“ ,are on the outside of the word י' and מ' יגורמ ” 
– for the Binah surrounds the Gevurah and 
sweetens it). (עוד יוסף חי)  
 The Roshei Taivos of the words “  יעקב
 alludes to the four exiles Klal ”בארץ מגורי אביו
Yisroel would need to endure, “  ,יון, בבל, מדי
 Klal Yisroel went into exile in order to – ”אדום
increase the Geirim, as it says in Pesachim 
87b.  The Arizal says that had Klal Yisroel not 
sinned, they would have been able to bring 
forth all of the Nitzotzos of Kedusha, sparks of 
holiness, through the Kedusha of Eretz Yisroel 
from afar.  The Nitzotzos of Kedusha would 
have come to them like the pull of a magnet.  

That was what Yaakov was trying to achieve.  
He wanted to remain in Eretz Yisroel, and 
from there, be able to gather all of the 
Nitzotzos of Kedusha from afar, and thereby 
the four exiles would not have been necessary. 
However, because the brothers sold Yosef, the 
Sinas Chinam amongst the brothers created a 
separation amongst them and they were not 
one unit.  When they were not B’achdus, they 
would not be able to pull the Nitzotzos of 
Kedusha to them, rather they would need to go 
through the four exiles, and collect those 
Nitzotzos of Kedusha through the Geirim.  
Yaakov sought to dwell in tranquility in Eretz 
Yisroel and bring forth all of the Nitzotzos of 
Kedusha, but because of “רגזו של יוסף” – the 
incident with Yosef, which demonstrated that 
the Shevatim were not acting B’achdus, 
Yaakov would not be able to remain in Eretz 
Yisroel.  Rather they would all have to go down 
and collect the Nitzotzos of Kedusha through 
the long bitter exiles. (יצב אברהם) 
 The main Hatzlacha of a Yid comes 
from his heeding the Torah and Mitzvos and 
being Osek in Yiras Shomayim.  The same way 
other nations of the world deal with the 
Gashmiyos of the world, that they plant and 
reap their fields and then they have 
sustenance with which to live from for 
themselves and their families, Hakodosh 
Boruch Hu gave Klal Yisroel a land Above, and 
when they cultivate that land, they have 
sustenance both in this world and the next 
world.  “וישב יעקב בארץ מגורי אביו” – Yaakov 
sought to dwell and have a Kiyum in the land 
his father sojourned, a land from above that 
was a place where he was Osek in Yirah 
Shomayim. Yaakov sought to dedicate his life 
to the service of Hashem. (אך פרי תבואה)   
 The word “וישב” here refers to having 
 to have equanimity; mental – ”ישוב הדעת“
calmness, composure, and evenness of temper, 
especially in a difficult situation.  The 
following Posuk says, “אלה תולדות יעקב” – what 
does “וישב יעקב” have to do with, “  אלה תולדות
 The first thing one must know is that  ”?יעקב
in all situations in life, one must always have 
 For one to learn Torah properly and  .ישוב הדעת 
to be Mispalel to Hakodosh Boruch Hu, one 
must have Yishuv Hada’as.  The Gemara in 
Brochos 17a tells us that the main thing is that 
one can focus and ensure that his heart has the 
proper Kavonos. When one is dealing with 
matters of Gashmiyos and matters of business, 
he must also act with Yishuv Hada’as.  When 
one is busy with his business, it is not proper 
that he should be very worried about it, and 
keep in his mind at all times how he will 
become wealthy.  Rather he must perform his 
business with Yishuv Hada’as, and know that 

everything is from Hakodosh Boruch Hu, and 
he need not worry, for he must have complete 
Emunah and Bitachon in Hakodosh Boruch 
Hu.   

Avos 2:2 “ יפה תורה עם דרך ארץ” – 
“Torah study is good together with Derech 
Eretz” – and then he will be successful.  This 
means that one learns Torah and performs his 
Avodas Hashem, and on the side he deals with 
Derech Eretz – matters of Gashmiyos.  He does 
not allow himself to be consumed with the 
matters of Gashmiyos, but he does so with 
Yishuv Hada’as, then when he learns Torah 
and serves Hakodosh Boruch Hu, he will be 
able to have Yishuv Hada’as.  However, one 
who becomes engrossed in his business 
dealings, and other matters of Gashmiyos, he 
will not have the proper Yishuv Hada’as, and 
that will cause him to serve Hakodosh Boruch 
Hu without the proper Yishuv Hada’as.  He 
will be thinking about other matters, and not 
be serving Hakodosh Boruch Hu properly.  
 alludes to Torah with Derech – ”בארץ מגורי אביו“
Eretz.  “בארץ” refers to Derech Eretz, and 
 refers to the sojourns – the Torah and – ”מגורי“
Tefilah, of “אביו” – his Father in Shomayim.  
 Yaakov had Yishuv Hada’as in – ”וישב יעקב“
both “בארץ – מגורי אביו” – in Derech Eretz and 
his Avodas Hashem of Torah and Tefilah.  The 
Torah then continues, “ואלה תולדות יעקב” – 
Rashi says this refers to Klal Yisroel through 
every generation – that they must achieve the 
level of Yaakov Avinu of having Yishuv 
Hada’as in both their Derech Eretz, matters of 
Gashmiyos, and in מגורי אביו, in matters of 
Ruchniyos, of serving their Father in 
Shomayim.  How are they able to achieve that? 
It is only through rock solid Emunah and 
Bitachon in Hakodosh Boruch Hu. (דברי ישראל) 
  Yaakov’s father had a very 
important Midah in Avodas Hashem, and that 
is the Midah of Gevurah.  Yaakov took that 
Midah and sweetened it, “מגורי” – Yaakov 
received Koach from his father’s Midah, the 
Midah of Gevurah surrounded by Binah, 
which sweetens the Gevurah, as the letters 
representing the Binah,  'מ and  'י are on the 
outside of the word, “ יגורמ  ” – for the Binah 
surrounds the Gevurah and sweetens it.  

Yaakov is called the בחיר, the choice 
of the Avos, for he incorporated the Middos of 
his fathers in his, to have the complete Middos.  
Yaakov knew that the optimal way to serve 
Hakodosh Boruch Hu is through ישוב הדעת.  In 
order to have true Yishuv Hada’as, one must 
have complete Emunah and Bitachon in 
Hakodosh Boruch Hu.  May we strengthen 
ourselves in our Emunah and Bitachon in 
Hakodosh Boruch Hu, and be Zoche to serve 
Him through Yishuv Hada’as. 
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ףסויבקעיתודלותהלא...ויבאירוגמץראבבקעיבשיו
Yaakov settled in the land of his father’s sojourning… These are the 

chronicles of Yaakov: Yosef. (37:1,2)
Yaakov Avinu had more than one son.  Yet, when the Torah 

enumerates his offspring, it mentions only Yosef.  Furthermore, why 
does the Torah first inform us that Yaakov continues to live in Canaan, 
the land that his father chose as his place of habitation, and then inform 
us about his offspring? Clearly, his family had the obligation to take 
ownership over the place in which he lived. It is almost as if where he 
chose to live is connected with his offspring. Horav Sholom Schwadron, 
zl, explains that in the Torah’s vernacular, offspring is a reference to one 
who is spiritually connected to his father, rather than merely biologically 
connected. Thus, only one who follows his father’s spiritual pathway of 
life is worthy of the term toldos, offspring. 

Even in a family in which all of the children follow their 
father’s religious path, one child will always stand out in his relationship, 
thereby earning the appellation of toldah more so than the others. 
More than his brothers, Yosef had established a unique relationship with 
his father.  Therefore, the Torah grants him toldah status. Rav Sholom 
suggests that Yosef studied his father’s derech ha’chaim, approach to 
living, because he wanted to be just like him.  Additionally, Yosef 
maintained a physical resemblance to Yaakov; both were born 
circumcised.  Therefore, the Torah informs us that Yaakov’s offspring was 
Yosef. Furthermore, when Yosef almost succumbed to the 
blandishments of Potifar’s wife, the image of Yaakov appeared before 
him at the last moment – and saved him. Yaakov bore the exact same 
visage as Yosef, and the son was able to realise how succumbing to sin 
would affect his spiritual countenance.  (Sometimes, looking in the 
mirror and visualising oneself prior to committing a sin will inspire a
person to cease his actions, before he distorts his present image.)

Yaakov wanted to be just like his father, Yitzchak, so he lived in 
Eretz Canaan/Yisrael.  He continued the Abrahamaic legacy – not Eisav. 
Yaakov followed Yitzchak, and Yosef followed Yaakov.

While we are aware of stories of illustrious Torah leaders who 
maintained a negative relationship with their progeny who rejected 
their Torah way of life, we have an equal number of stories of similarly 
great individuals who, although not supporting their children’s negative 
activities, continued to leave the door open and the light on, in 
anticipation of the return of their children. While it is beyond the scope 
of this paper to discuss the pros and cons of these opposing parenting 
approaches, one thing is for certain (author’s opinion): If the parents, by 
virtue of their personal approach to raising their child (being too 
demanding, inflexible, unforgiving, etc.), maintain (or should maintain) 
some of the onus of guilt for how their child developed spiritually – they 
certainly should leave their “light on”!

Horav Gamliel Rabinowitz, Shlita, observes that in the 
brachah, blessing, Modim (during Shemoneh Esrai), we thank Hashem as 
“our G-d and the G-d of our fathers.” In other words, we first thank Him
that He is “our G-d.” This means: He has given us life and supervises us 
constantly. We then thank Him for enabling our tradition to be 
transmitted from father to son, from generation to generation. It is this 
gift of being able to pass Yiddishkeit from generation to generation that 
has maintained our religious tradition throughout the most difficult 
times. A secular Jew once told Rav Gamliel, “You religious Jews have a 
great gift of being able to pass down your emunah and your traditions. 

This is why you are able to withstand all of the difficulties that come 
your way!”

Returning to Eisav’s rejection of Yitzchak Avinu’s way of life, 
we wonder what it was that spurred him to turn his back and shun 
tradition? Rav Sholom explains that actually two occurrences negatively 
influenced his actions. The Torah writes (Bereishis 35:6,7), “Eisav took 
his wives, his sons, his daughters… and went to a land because of his 
brother Yaakov.” Rashi lists a number of reasons that Eisav separated 
from Yaakov.  Primarily, Eisav understood the decree that whoever lived 
in Canaan would be subject to a long, harsh exile. He wanted no part of 
that.  Furthermore, he was embarrassed that he had sold the bechorah, 
birthright. Rav Sholom presented two questions. If living in Eretz Yisrael
would incur a difficult exile, why did Yaakov have no problem with it? 
Second, why did Eisav suddenly become embarrassed now (after so 
many years) for selling the bechorah? If Yaakov reasoned that the exile, 
with its accompanying travail, was worth the benefit of Eretz Yisrael, 
why did Eisav shun it? Embarrassment over a foolish decision is usually 
immediately apparent, not exhibited years later.

Rav Sholom posits that both reasons are actually one: shame. 
Eisav gave up his purported right to the Land, because he was 
overwhelmed with shame for his nonsensical sale of his birthright. 
Certainly, Eisav was immediately embarrassed over the sale. He soon 
realised that his actions were governed by the need for immediate 
gratification, coupled with stupidity, but, as long as Yaakov was not in 
Eretz Yisrael, he was able to downplay his shame. Now that Yaakov was 
returning, however, Eisav sought another reason to gloss over and 
conceal his embarrassment.

We seek excuses to cover up our mistakes, but the real reason 
is the one that we do not acknowledge:  the shame over committing an 
error. Our ego is impugned, which is an experience most of us cannot 
handle. The Maggid relates an incident that occurred in Chevron with a 
student who acted with chutzpah, audacity. The Mashgiach, Horav 
Yehudah Leib Chasman, zl, considered his actions audacious and called 
him a mechutzaf.  The student figured that the Mashgiach (by calling 
him a mechutzaf) was also placing him in nidui, excommunication, so he 
left the yeshivah.

The Mashgiach summoned him to return to the yeshivah. The 
student demurred, claiming that one who is in nidui was prohibited from 
coming in contact with others. When the Mashgiach called him for a 
second time, the student understood that there was no nidui and he 
returned to the yeshivah.  The Mashgiach called him in and said, “Let us 
analyse your current situation. You learn well, and, for all intents and 
purposes, you are a good student and a credit to the yeshivah. The 
moment someone offends you, however, you lose control and become 
insulted to the point that the ensuing shame has the potential to cause 
you to leave the yeshivah! Once you leave the yeshivah, it will not be 
long until Torah and Judaism become your next victims. All of this is the 
result of embarrassment. The issue at hand is not a question of 
chutzpah or nidui. The issue is your inability to tolerate a little bit of 
disgrace. In order to cover up your embarrassment and support your 
self-imposed inability to return to the yeshivah, you invoked the concept 
of nidui, which does not apply in this instance.”

We must give this rejoinder some thought. How often does it 
happen that someone wrongly insults us or we act foolishly, and the 
humiliation comes back to haunt us? How often do we wallow in 
degradation, rather than accept and own up to the shame, in order to 
be able to return to good standing? No, we would rather be miserable, 
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PPaarraasshhaass  VVaayyeesshheevv  

Good News 
Campaign 

Yosef’s brothers wanted to sentence 

Yosef to the death penalty. (The reasons 
are complicated and beyond the scope 
of “Kinder Torah.”) Reuven convinced 
them to lower him into a pit instead. 
His plan was to return to the pit, take 
Yosef out, and return him to their father 
Yaakov. His plan ultimately failed, as 
the brothers drew Yosef up out of the 
pit and sold him to a band of Yishma-
elim. Rav Boruch Halevi Epstein (who is 
known to us as the Torah Temima) 
writes that even though Reuven’s plan 
failed, the Torah still mentions it be-
cause it is fitting to give credit to some-
one who does a mitzvah. In fact, there 
is a halacha in Shulchan Aruch (Yoreh 
Deah 249:13) based on this. The Rema 
(Rav Moshe Issurles) writes that it is 
permissible for a benefactor to inscribe 
his name on an object or building, in 
order to publicize the good deed.  
 
Kinderlach . . . 
Let’s start a good news campaign. Let’s 
talk only about good deeds. Oy, don’t 
we hear enough bad news in the world? 
When our brother says blessings with 
kavannah (concentration), let’s talk about 
it! Did you hear how well Benny said that 
blessing? When our sister straightens her 
room, tell Imma about it! How about that 
Miri, she’s such a mitzvah girl! When our 
neighbor gives up his seat on the bus for 
an older person, tell his parents! Yocheved 
has such good middos (character traits)! 
We’ll all be so much happier when we 
focus on the good. 
 

He Listens to 
Every Word 

The Torah writes that Yosef spoke badly 

about his brothers to their father Yaakov. 
The Medrash Rabba (84:7) explains that 
Yosef reported that the brothers were 
eating meat that was not shechted (prop-
erly slaughtered). Secondly, they were 
considering marrying girls that were not 

suited for them. Thirdly, they were de-
grading the sons of the handmaids, Bilhah 
and Zilpa, calling them servants. Hashem 
gave retribution to Yosef, middah kineged 
middah (in exact accordance with the 
crime committed). For reporting that they 

ate unshechted meat, the brothers 
shechted a goat to dip Yosef’s coat in its 
blood. In exchange for the report about 
unsuitable wives, Yosef was sent to prison 
by Potiphar’s wife. For reporting that 
some of his brothers called the others 
servants, Yosef was sold into slavery.  
 
Kinderlach . . . 
As we have said many times before, what 
we say is so very important. Hashem hears 
every word. Yosef spoke badly, and was 
punished for each and every bad thing 
that he said. We surely do not want to 
speak badly about people. How do we 
guard our tongues? The Chofetz Chaim 
explained all of the laws in his famous 
book, “Chofetz Chaim”. B’ezras Hashem, 
we should follow the directions of Rav 
Yehuda Zev Segel and learn two laws 
from the book every day. Then we will 
never speak any loshon hora! 
 
 
 

Small in Number  

The Medrash (84:1) begins the parasha 

by quoting a verse from Isaiah (57:13). 
“When you cry out, your gathering to-

gether shall save you.” This refers to the 
unity of the sons of Yaakov, which 
saved them from the hand of Eisav. 
“But the wind will carry them all off; 
nothingness will take them.” This is 
Eisav and his troops. The Beis HaLevi 
explains the Medrash as follows. The 
normal preparation for war involves 
gathering as many soldiers as possible. 
More soldiers can attack, secure, and 
defend more positions, defeating more 
of the enemy and eventually winning 
the war. Gathering the entire army into 
one place is actually counterproductive. 
Their strength lies in their numbers and 
their separation, securing as many dif-
ferent positions as possible. However, 
when the Jewish people go to battle, 
the strategy is exactly the opposite. Our 
power lies in neither numbers nor sepa-
ration, rather in unity. We fortify our 
position by gathering into the Beis 
HaKenesses, and praying with unified 
hearts to our Father in Heaven. When 
we all make the same request, on be-

half of the community, we gain strength. 
However, sheer numbers without unity 
hold no advantage for us at all. Eisav 
came to battle with 400 men. What hope 
could Yaakov Avinu and his twelve sons 
have against them? Yet, their unity saved 
them from the hand of Eisav. 
 
Kinderlach . . . 
This is one of the messages of Chanukah. 
The “Al HaNissim” prayer states, “(You 
delivered) the many into the hands of the 
few.” Chanukah is a time when we are 
home together with the family every day. 
This is a wonderful opportunity to 
strengthen our family unity. Sing songs, 
eat Imma’s delicious latkes, and share 
stories about the miracles of Chanukah. In 
the merit of this, may we see more mira-
cles in our day. As we say in the second 
blessing over the candles, “Who per-
formed miracles for our fathers in those 
days; in our times.” 
 
 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

PARSHAS	VAYEISHEV	
THE	OUTS	AND	INS	OF	YOSEF	AND	CHANUKAH	

	
Yosef	accused	his	brothers	of	being	spies.	Why	did	Yosef	call	his	brothers	such	a	derogatory	name?		
	
We	all	know	the	remarkable	noble	selfless	deed	of	Rachel	Imeinu	when	she	gave	over	the	simanim	to	Leah	at	the	night	of	her	wedding.	Yet	many	of	
us	are	not	privy	in	realizing	the	depth	of	her	mesiras	nefesh	which	had	a	long	lasting	compromising	effect	throughout	her	entire	marriage.	When	
Rachel	asked	Leah	to	give	her	the	flowers	of	Dudaeem	in	exchange	for	intimacy	with	Yaakov,	Leah	chastised	her	by	saying	isn't	it	enough	that	you	
took	my	husband	and	now	you	also	want	my	flowers.	All	the	commentators	are	aghast	of	this	response	since	after	all,	it	was	Rachel	who	was	willing	
to	forfeit	her	spouse	Yaakov	in	order	not	to	embarrass	her	sister	on	the	wedding	night.	For	this	reason	she	handed	over	to	Leah	the	preplanned	
password	which	Yaakov	made	between	them,	 lest	 the	deceitful	Lavan	might	switch	Rachel	with	Leah	which	he	actually	did.	One	of	 the	answers	
given	 to	 portray	 Leah	 in	 a	 better	 light	 is	 that	 the	 password	 between	 Rachel	 and	 Yaakov	was	 the	 three	 laws	 of	 a	 woman	Niddah	Challah	 and	
Hadlakas	Haneir.	These	three	dinim	Rachel	taught	Leah	in	the	format	that	being	Yaakov's	wife	she	will	have	to	fulfill	these	obligations.	So	when	the	
night	of	the	chasanah	came,	Yaakov	as	planned	asked	from	whom	he	thought	was	Rachel,	the	three	dinim	and	Leah	stated	them	to	Yaakov.	Yaakov	
therefore	did	not	have	inkling	that	his	bride	was	Leah	until	the	morning.		
Likewise,	Leah	was	never	told	the	truth	that	Rachel	was	really	the	preferred	choice	of	Yaakov,	and	that	Rachel	sacrificed	her	future	spouse	only	in	
order	that	she	should	not	become	shamed	at	the	wedding	night.	This	explains	how	Leah	could	snappily	with	seeming	audacity,	shoot	back	an	unfair	
response	of	lack	of	gratitude	to	Rachel,	"Isn't	it	enough	that	you	infringed	on	my	relationship	of	my	marriage	to	Yaakov"!	
	
Now	think	about	the	long	on	going	period	of	mesiras	nefesh	of	Rachel	Imeinu	that	she	underwent	because	of	all	the	years	of	duress	and	criticism	
that	she	received	due	to	Leah's	perspective	as	herself	being	the	first	choice	of	Yaakov.	How	dare	Rachel	infringe	on	her	marriage	to	Yaakov!	Rachel	
in	her	righteousness	never	said	or	hinted	to	the	contrary.	No	wonder	her	pleading	voice	for	the	geulah	of	Am	Yisrael	is	heard	above	in	Shamayim	
because	of	this	incredible	"ongoing"	mesiras	nefesh.		
	
But	wait!	How	did	Rachel	conduct	herself	so	without	first	making	a	cheshbon	how	Yaakov	would	feel	and	react	to	this	chesed	initiative	of	Rachel	for	
her	sister?	Secondly,	by	Rachel	facilitating	the	switching	of	kallas,	she	was	presenting	to	Leah	that	her	marriage	relationship	with	Yaakov	was	an	
afterthought	which	was	a	living	sheker	and	misrepresentation?	How	could		
	
she	place	herself	in	a	marriage	with	the	pillar	of	emes	when	she	by	her	chesed	epitomized	sheker?	
	
We	suggest	saying	that	through	this	masquerade	of	Rachel	she	fixed	up	the	shortcoming	of	Yaakov	masquerading	as	an	Aisav.	It	is	true	that	Yaakov	
was	 coerced	 to	 get	 the	berachos	 by	 instruction	of	 ruach	hakodesh	 and	his	mother's	wishes	 (Targum	Yonasan	Ohr	Chaim).	Nevertheless,	 it	was	
Yaakov	who	raised	the	fear	of	being	discovered	as	an	 imposter	and	for	that	reason	Rivka	got	him	to	wear	Aisav's	clothing	and	sheepskins	to	be	
placed	on	his	arms	and	neck.	Maybe	from	the	aspect	of	the	ultimate	emes,	Yaakov	should	have	went	to	Yitzchak	as	Yaakov	without	the	feigning	of	
being	Aisav	 and	 should	have	 trusted	 totally	 in	Hashem	who	 could	 ensure	 that	 he	will	 receive	 the	berachos	 anyway	without	 any	 complications.	
Receiving	the	berachos	of	Yitzchak	with	even	the	slightest	compromise	of	emes	would	open	the	berachos	to	kitrug.	For	only	pure	emes	lasts	forever	
as	the	passuk	says	ואמת תכון לעד.	
	
As	far	as	Leah	was	concerned	Rachel	was	the	second	fiddle	and	Rochel	faithfully	played	her	self	imposed	role.	This	was	a	tikkun	for	Yaakov	 אשתו
	instead	Leah	switched	Rachel	reality.	spiritual	the	in	fiddle	second	the	also	was	who	Aisav	of	role	the	played	time,	Berachos	at	who	(כגופו עזר כנגדו)
of	her	place	with	Yaakov	in	order	to	correct	the	slight	compromise	of	emes	that	existed	when	Yaakov	received	Yitzchak's	berachos,	thereby	insuring	
the	continuity	of	the	berachos	without	kitrug.		Rachel's	decision	of	role	playing	the	number	two	wife	of	Yaakov	included	the	cheshbon	how	would	
Yaakov	react	to	finding	out	that	he	married	Leah	instead	of	Rachel.		
	
Rachel	knew	that	Yaakov,	who	was	the	ultimate	of	middas	Emes	in	the	world,	every	movement	and	action	were	motivated	by	lishma	
alone.	 To	 ensure	 the	 future	 of	 Klal	 Yisrael	 in	 its	 fullest	 dimensions	 which	 was	 Yaakov	 foremost	 ambition,	 he	 realized	 that	 the	
berachos	he	 received	 from	Yitzchak	had	to	be	given	with	every	aspect	of	emes	which	 it	was	 lacking.	There	was	no	question,	 that	
Yaakov	would	agree	retroactively	to	Rachel's	switching	herself	with	Leah	for	that	would	be	a	tikkun	for	the	compromise	of	emes	that	
was	present	at	the	giving	of	Yitzchak's	berachos,	and	with	this	rectification,	the	destiny	of	Klal	Yisrael	would	be	thereby	be	forever	
locked	in.						
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מזל טוב!
Mazel Tov!

Wishing a heartfelt Mazel tov to

THE LEVITAN &
SOLOFF FAMILIES

on the marriage of their

daughter & granddaughter

CHAVA RINA TO SHIMON SOLOFF
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Wishing a heartfelt Mazel tov to

REB ARI & BELLA LEVITAN,

MR. & MRS. DONIEL SOLOFF,

RABBI & MRS. CHAIM ZEV & ROCHEL LEVITAN,

MR. & MRS. ABIE & SARA ROTENBERG,

& THE ENTIRE LEVITAN & SOLOFF FAMILIES

on the marriage of their daughter & granddaughter

CHAVA RINA TO SHIMON SOLOFF
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ome people have developed a nasty habit of censoring the works 
of Gedolei Olam to accommodate their words to conform to what 
suits the printers. Some of those changes omit certain Halachos 
while some just remove a title or an offensive phrase. This is not 

the point of this article but they occur in the writings of the Chasam 
Sofer, Kitzur Shulchan Aruch, Rav Samson Rafael Hirsh and others. 
In the classic Tzidkas HaTzadik of Rav Tzadok HaKohen some of the 
paragraphs were removed by the printer forgetting that each paragraph 
was numbered, making it evident that a שליחות יד had occurred. This is why 
Rav Eliyahu Kitov published Tzidkas HaTzadik HAMALEI including the 
censored paragraphs. 

I’m sure the thought has at least crossed the minds of some to censor 
Parshas Vayeishev-why do we have to hang out our dirty laundry in 
public? Brothers selling their brother, Er and Onan, Yehuda and Tamar, 
Yosef and Eshes Potifar etc. Why is that everybody’s business? It is 
reported by those who study comparative religions that the records of 
their heroes circulate that they NEVER did ANYTHING sinful, not 
even a misdemeanor. Only the Torah records the full gamut of human 
behavior, authenticating it as תורת אמת, in contrast to the others. Torah 
means to teach, the good and the bad and everything in between. Rav 
Simcha Bunim of P’shischa quipped that from their Averos האט מען גימאכט 
.Hashem made a whole Torah ,א גאנצע תורה

One of the most difficult Parshios to understand is the יוסף  as so מכירת 
many Mefarshim struggle to make sense of it. Our Mesorah is, that to 
attribute our own petty jealousies of favoritism, of a coat, to the Shivtei 
Koh is demeaning to those whose names are on the Urim V’Tumim. 
People of greatness, just beneath the Avos themselves do not stoop to 
shameful behavior. They can make mistakes but not like us. I’d like to 
share something that I heard-at least twice- from Rav Yaakov Kaminetsky 
when Monsey was still Zocheh to have him and I would walk down (and 
up) hilly Blauvelt Road to his Friday night Chumash Shiur. I also once 
heard it from my Rebbi Rav Elya Svei who attributed it to a Medrash. 

The Shevatim were worried about a pattern that had emerged from 
the Avos, מנהג אבותינו. Starting with Avraham Aveinu who had two sons 
but only through one, Yitzchak, did the chain of Klal Yisroel continue. 
Yishmael was out-Shaygetz Arois. Yitzchak also had two sons and again 
the “Shalsheles” of Klal Yisroel continued only through Yaakov. Eisav was 
out- Shaygetz Arois. Now that Yaakov had twelve sons, the prevailing fear 
was that the pattern may continue and only one of them would carry Klal 
Yisroel’s torch for eternity. The message of Berochos 16b- אין קורין אבות אלא 
 .only they are called Avos, was not known to them שלושה 

They figured that as long as all twelve of them were on the same relative 
level, they can all remain part of Yisroel. But they saw Yaakov treated 
Yosef uniquely, teaching him all the Torah he learned by Shem V’Ever, 
making him the כתונת פסים (deserving of its own article). The Shevatim felt 
that Yosef was jockeying for the position of being the fourth Av. Which 
would mean that their lot would be lumped together with Yishmael and 
Eisav- Shaygetz Arois. This is the understanding of why the Shevatim felt 

that Yosef was a רודף, seriously jeopardizing their spiritual lives. To be 
outside of the עם הנבחר, not to be one of the chosen ones was a threat more 
menacing to them than any physical attack. 

In fact, this approach is מפורש in the (37:18) ספורנו who writes their 
fear was:ברוך מבנים לבדו  הוא  וישאר   . The initial plan was the extreme one, 
to remove the exceptional one, leaving them all with equal chances of 
remaining Klal Yisroel. The final plan was not to harm Yosef physically 
but to allow him to self-destruct by selling him into slavery in the most 
depraved nation in the world, מצרים. He is too handsome, too young and 
has the built-in excuse to abandon his past-my own flesh and blood did 
this to me. He will never retain what our father tried to teach him. Yaakov 
himself did not believe the brothers when they told him that Yosef is alive 
(45:26) until he looked at Yosef and saw he was still the Yosef that left him 
.   אחרי ראותי את פניך כי עודך חי (46:30)

In fact, we should wonder at Yosef ’s prodigious strength, unnatural, 
 ability not to be swept up with the winds of the time in his למעלה מדרך הטבע
surroundings. Rav Yaakov Kaminetsky in another Shiur explained that 
the לימוד of the Yeshiva of Ever was how to be an עברי – how to stand like 
Avraham Ha’Ivri on one side of the river in defiance of the whole world 
on the other side. How to be alone-הן עם לבדד ישכון, how to stand securely 
in your own citadel-ויותר יעקב לבדו, ignoring foolish beliefs and bankrupt 
morality. Rav Yaakov said, before going to Galus, Yaakov learned that 
“Sugya” for 14 years and it was that Sugya he taught Yosef. (Note that 
Eshes Potifar calls him an (39:14) עברי as well as the Sar Hamaskim 
(41:14).

There is another important point in Yosefs Gevura. We all know the 
Chazal that what saved Yosef in his נסיון with Eshes Potifar (Rashi 39:11) 
 he saw his father’s image. I believe this needs to ,שנראית לו דמות דיוקנו של אביו
be understood with the Rashi (37:12) that tells us Yosef was identical to 
Yaakov in appearance. What Yosef saw was an older image of WHAT HE 
HIMSELF COULD LOOK LIKE if he passed this test. I could look like 
that, with that Kedusha, surrounded by Malachim, a father to the next 
generation of Klal Yisroel. 

Sometimes the method through which different Nisyonos can be 
overcome is to picture oneself as an older man, accomplished, not 
needing anyone on the outside to recognize his greatness-the man we 
dream to become. 

Baruch Hashem, we are the children of the Avos and the Shevatim. We 
belong to the chosen people and we need to become עברים and have אמונה 
in ourselves to be able to become true 'בנים אתם לה. 

May we all be Zocheh

S
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‘The revelation of Eliyahu’ – 'גילוי אליהו'  
I attend a shiur and the Rav said, “In my fifty years of my life I don’t 
remember a man who harmed me so severely, acutely and 
humiliating.” I opened my eyes and listened intently to hear every 
word since he was talking about a great man. He continued: “Late 
one night I knew it was time for the bedtime Shema, and I was 
ready to say that I forgive everyone, as I was taught as a steady 
student of Rav Gamliel HaKohen Rabinovich in Yeshiva Sha’ar 
HaShamayim which he received from his father. One cannot go to 
be before saying this. 
Having no other choice, I overcame my yetzer and I went to the 
house of the man who maligned me, and I made up with him. 
This was not easy, but Baruch Hashem, it happened. 
While I was still standing in his doorway, before I went home, I 
received a call honoring me to be a sandek the next day… I was 
thrilled and I took it as a sign from heaven that I did the right thing 
since Eliyahu HaNavi was known as a man of peace, and even 
Eliyahu HaNavi did not reveal himself to one who is obstinate as 
brought in the Zohar HaKadosh. To strengthen the matter, after 
the bris I was honored to be a sandek again the following week. I 
was pleased with the sign from heaven. 
On the morning of the bris at Shacharis, I davened with a minyan, 
but I couldn’t keep up, so I went to another minyan. The second 
minyan was so crowded that there was no place to move even 
though this was the largest room in Shtieblach. When the chazzan 
reached Tachanun, I informed him that I was a sandek and we do 
not say Tachanun. A sigh of relief could be heard from the crowd 
since this was a Thursday with a long selichos. I didn’t know why 
they were so happy, but then I thanked Hashem for the special 
hashgacha to make so many Jews at this large minyan so happy. 
[Of course this was not planned].  
An additional hashgacha happened to me, because my grandson 
was getting married that day and we have a minhag that even the 
grandfather and grandmother fast for the chassan and kallah, and 
that day I was very weak, but since I was a sandek I could not fast 
so I went to the wedding without fasting. 
Our point is that one who forgoes is forgiven for all his sins, and he 
merits to be in the shadow of Eliyahu HaNavi.” 
I heard the class and I thought it would be nice to publicize it in Tiv 
HaHashgacha. 

    צ.ה.
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And he was a youth –  נערוהוא  
Whenever we study or speak about the Shivtei Kah – the Tribes of 
Hashem – we must be careful and remember that we are discussing 
the holy Seraphim and we have no comprehension at all of their 
level or discussions, and whatever we say is only about ourselves to 
learn what is written in the Torah and not chas v’shalom about 
them. 
The holy Torah says about Yosef HaTzaddik (37:2) 'והוא נער' – ‘and 
he was a youth’ and Rashi HaKadosh explains: ‘He would do things 
associated with youth; he would fix his hair, he would groom his 
eyes, so that he should look attractive.’ Apparently, we must 
understand why if a person grooms his eyes or fixes his hair he is 
called ‘a youth’, particularly in light of the words of the Baal 
HaTurim who wrote 'נער' has the gematria [numerical value] of 
 ,fool’ [320], so, since we are calling him a youth and a fool‘ – 'שוטה'
we must understand what this is coming to teach us?! 
As is our way, we can learn from this that a person should not do 
anything to fins favor in the eyes of others, not even a good thing. 
Rather, everything that a person does, he should only do for 
Hashem. Whoever does things to find favor in the eyes of flesh and 
blood beings is only a youth and a fool. Similarly, it is written in 
Divrei Hayamim I (28:9) 'דע את אלוקי אביך ועבדהו' – ‘’Know the G-d 
of your father and serve Him’, that is, by recognizing the G-d of your 
father, you will serve only Him, and He alone. 
We receive these words specifically as we stand before the holy 
days of Chanukah. The whole purpose of the Greeks was to take the 
Children of Israel out of their insulation and expose them to the 
external world. This was their culture, physical experiences and 
worldly thinking and they wanted Bnei Yisrael to be like them. They 
could not stand that the Jews did not care about ‘what they said’ 
and they were steeped in their Torah and they kept the traditions 
of their fathers. They were even prepared to give up their souls and 
bodies for the honor of Hashem Yisbarach and His Torah. They 
wanted the Bnei Yisrael to write on the horn of a bull, ‘We have no 
share in the G-d of Israel’. This is what the whole war was about. 
Just as it was then, so is it today. It is incumbent on every one of us 
not to be a youth or a fool, we must continue to cling to the 
traditions of our fathers, and may it be His will that HaKadosh 
Baruch Hu will do miracles and wonders for us as He did for our 
fathers in those days at this time. 

- Tiv HaTorah - Vayeishev 
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This gave him the strength to remain Yosef HaTzaddik as Rashi points 
out on the posuk (Shemos 1:5) 'ויוסף היה במצרים' – ‘and Yosef was in 
Egypt’ – to inform you of the righteousness of Yosef, he was Yosef 
who tended the flocks of his father, and he was the same Yosef who 
was in Egypt and became king, yet he stood in his righteousness.’ 
This was the way of the Shivtei Kah, to be bound and connected to 
their fathers, as we find with Reuven when he returned to the pit in 
order to bring Yosef back to his father, and when he saw that the pit 
was empty, immediately (37:29) ע את בגדיו''ויקר  – ‘and he tore his 
garments’ and he said (37:30) 'הילד איננו ואני אנה אני בא' – ‘The boy is 
gone! And I – where can I go?’ It is the way of the world that when a 
person is still a boy, he asks and seeks advice from his father about 
everything and what he is supposed to do. However, when he gets 
older and is on his own and he does things based on his own 
understanding, and this is what Reuven cried out, ‘The boy is gone!’, 
the category of ‘boy’ was removed and they acted on their own. 
Then, ‘and I – where can I go?’, how can I live like this? – ‘and he tore 
his garments’, he had to tear kriyah because they broke from the 
traditions of the fathers. 

Light in the midst of the darkness –  אור מתוך החושך 
From the incident of the sale we also see hashgacha pratis when the 
posuk states (37:25)  והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם'
 Behold! A caravan of‘ – נושאים נכאות וצרי ולוט הולכים להוריד מצרימה'
Ishmaelites was coming from Gilead, and their camels were bearing 
spices, and balsam, and birthwort, on their way to bring them down 
to Egypt.’ Rashi explains, ‘Why did the posuk publicize their burden? 
To make known the reward of the righteous. For it is not the way of 
Arabs to carry anything but petroleum and resin whose odor is foul. 
But for this one, it happened that spices were the cargo so that he 
should not be harmed by the foul odor.’ When we consider this, we 
see that a miracle occurred, and nature was literally changed. Arabs 
usually deal in things that are foul smelling. But here, ‘spices’ were 
prepared for Yosef HaTzaddik which calms the mind of a person and 
makes the trip pleasant. This was encouragement and gave Yosef 
HaTzaddik strength to endure everything that happened on the way 
knowing that even in times of distress Hashem was with Him. 
This hints that even in the darkness and distress, Hashem Yisbarach is 
found, and He does not abandon the person in his time of trouble. 
Rather, He prepares spices and hints that he is not forgotten. 
Therefore, even in distress, one must seek out pinpoints of light and 
know that Hashem has not nor will ever forsake him. 

Jealousy and hatred –  קנאה ושנאה 
In truth, we also ways in chinuch from the passage of the sale as 
brought in the Gemara (Shabbos 10b) ‘A person should never treat 
one child differently from the other children, since because of the 
weight of two selaim of cloth that was given to Yosef more than the 
brothers (the many-colored coat), the brothers became jealous and 
the events evolved until our fathers went down to Egypt. Though 
Yaakov Avinu intended to work for and marry his soulmate Rachel, so 
her children were more important to him, especially since as the 
Torah reveals there were many hidden factors here, still, Chazal said 
that this caused the subjugation in Egypt. Therefore it is incumbent 
on the person not to treat any child differently so as not to bring 
jealousy and hatred. 
Rambam rules (Hilchos Nachalos 6:13): ‘Chachamim commanded that 
a person should never treat a child differently, even a little, so as not 
to bring jealousy like the brothers and Yosef.’ We cannot 
comprehend the actions of the avos at all, and we are distant from 
their ways and achievements, still, it is the Torah and we must learn 
in order to teach the moral lessons written in the Torah.   

 

)עובדיה א:יח( ף להבהוהיה בית יעקב אש, ובית יוס  
The house of Yaakov will be fire, the 

house of Yosef a flame (Ovadyah 1:18) 
 

ב(-יוסף. )לז:א קבעב... אלה תולדות ייעקוישב   
Yaakov settled… These are the offspring of Yaakov, Yosef (37:1-2) 
Yaakov wanted to dwell in tranquility, but then the ordeal of Yosef 
sprung upon him. (Rashi to 37:2)  

 האדם  מתעלה דרך הנסיונות
A person elevates through challenges  

Yosef HaTzaddik was compared to his father Yaakov. Chazal 
expound in the Midrash (Bereishis Rabbah 84:8, Tanchuma Pikudei 
11 as brought down in Rashi 37:2) that Yosef’s stately appearance 
resembled that of Yaakov and everything that happened to Yaakov 
happened to Yosef. However, the way he overcame his challenges 
surpassed even that of his father Yaakov. Although Yaakov Avinu 
was hated by his brother Eisav who was famous for being a bad 
person, still, this worked to his advantage because he benefitted 
by separating from the wicked Eisav. In contrast to this, Yosef was 
hated by his holy and pure brothers, by whose moths we live, and 
we have no concept whatsoever of what their intentions were 
when they sold their brother Yosef and everything that transpired 
to him. The brothers are exalted and in our small-minded way we 
have no concept of their thought processes and anyone who 
murmurs against them needs to be checked out. However, they 
did cause great distress to Yosef HaTzaddik who saw that he was 
not fit for his righteous brothers and their hatred for him. 
The holy avos did not dwell on peaceful waters – in tranquility and 
security, rather, they were confronted by various strange 
challenges and in this way, they continued to wholeheartedly 
serve their Creator.  
This is what the Torah comes to teach us, that this is the right way, 
that the person should not be alarmed when difficult things fall his 
way. Just the opposite, he should know that from this he will 
sprout and grew in name and glory. 
Whoever is greater than his fellow, his yetzer is greater as well 
(Succah 52a). The greater the challenges, the more a person can 
grow and elevate. At the end, he will eat of their fruit even in this 
world, as we see with the turn of events. All the brothers, the holy 
shevatim bowed down and deferred to Yosef who was made king 
over them. This is what Chazal said (Midrash Rabbah 66:5) ‘the 
righteous start out with challenges and end in tranquility’, but the 
wicked start out successful and tranquil and their end is 
challenged. Because of the great challenges that confronted him, 
his being sold, the incident with Potiphar’s wife, being thrown into 
prison for twelve years, turned into his greatness, he merited to 
elevate to be called the righteous foundation of the world – the 
house of Yosef a flame. 

In the land of his father’s sojournings – בארץ מגורי אביו 
So what gave Yosef HaTzaddik the strength, though he was far 
from his family and his father’s house, in the middle of the 
despicable corrupt land of Egypt, to overcome his challenges? The 
Torah reveals to us that it was because he dwelled ‘in the land of 
his father’s sojournings’. Wherever he went, Yosef HaTzaddik took 
the influence and ways of his father’s house with him, as Chazal 
said (Sotah 36b) ‘the visage of his father appeared to him’ and this 
is hinted at in the posuk ‘These are the offspring of Yaakov, Yosef’. 
That is, when one looked at Yosef HaTzaddik, he saw the likeness 
of his father Yaakov. More so, while he was still in his father’s 
house he merited to learn with Yaakov as Rashi brings down 
(45:27) ‘Yosef gave his brothers a sign, of what he was involved in 
when he separated from Yaakov in the passage of the calf whose 
neck is broken’. The traditions and customs that he saw in his 
father’s house were implanted in him. 
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An Incredible Chiddush from the Tiferes Shlomo

The Magnificent Tikun for the Sale of Yosef-- 
Shabbas Observance and the Miracle of Chanukah

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Vayeishev 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

source for the notion that Shabbas observance is a tikun for 
“mechiras Yosef” from the Zohar Chadash (ibid.):  

היית  עבד  כי  וזכרת  תורה  שבמשנה  הדברות  בעׂשרת  כתוב  וראה,  "בוא 

במצרים ויוציאך ה' אלקיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה על כן צוך ה' אלקיך 

לעשות את יום השבת. כאן מלמדת אותנו התורה סוד עליון, שהרי הצדיק ההוא 

כך  ומשום  יום השבת.   זכור את  כנגדו הוא  וחללו אותו,  שנמכר לעבד במצרים 

על  שנמכר  ההוא  הצדיק  זוכרים  היו  מכם  בבקשה  ליׂשראל,  הקב"ה  להם  אמר 

במצרים,  להשתעבד  עליכם  נגזר  החטא  ובאותו  במצרים,  לעבד  והיה  ידיכם 

ולכפר החטא ההוא שמכרתם אותו שמרו את יום השבת ויתכפר לכם, שהרי יום 

השבת כנגדו הוא".

In the Aseres HaDibros in sefer Devarim (in the 
commandment related to Shabbas observance), it is written 
(Devarim 5, 15): “And you shall remember that you were a 
slave in the land of Mitzrayim, and Hashem, your G-d, took 
you out of there with a strong hand and an outstretched 
arm; therefore, Hashem, your G-d, has commanded you 
to make the day of Shabbas.”  Here, the Torah teaches us 
a heavenly secret: That tzaddik that was sold into slavery 
in Mitzrayim and was profaned, the commandment to 
remember the Shabbas day relates to him.  For this reason, 
HKB”H said to Yisrael, “I request of you to remember that 
tzaddik, whom you sold and became a slave in Mitzrayim; 
and for that sin, it was decreed that you be enslaved in 
Mitzrayim.  To atone for the sin of selling him, observe the 
day of Shabbas and it will provide you with atonement, 
since the Shabbas day relates to him.”

Based on this notion, the Megaleh Amukos (Beshalach) 
explains what Yosef HaTzaddik did when his brothers 
returned to Mitzrayim with Binyamin (Bereishis 43, 16): וירא" 

וטבוח הביתה  האנשים  את  הבא  ביתו,  על  לאשר  ויאמר  בנימין  את  אתם   יוסף 

 Yosef saw Binyamin with  טבח והכן כי אתי יאכלו האנשים בצהרים".
them, and he said to the one in charge of his house, “Bring 
the men into the house.  Slaughter an animal and prepare 

In honor of the auspiciously approaching Shabbas Kodesh, 
parshas Vayeishev, it behooves us to prepare for the upcoming 
eight days of Chanukah with pertinent words of Torah.  As we 
know, HKB”H extends His influence from Shabbas Kodesh to 
the six weekdays that follow.  The Zohar hakadosh expresses 
this principle as follows (Yisro 88a): כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא" 

תליין"  all heavenly and earthly blessings depend—שביעאה 
on the seventh day.  (Translator’s note: The first letters of 
this maxim are an anagram for שבת  Therefore, it is  (.כבוד 
fitting that we connect the weekly Torah portion, parshas 
Vayeishev, with Chanukah.  

We will begin to shed some light on this connection by 
introducing the sacred words of the Tiferes Shlomo (Chanukah).  
He explains why we always read about “mechiras Yosef”—
the sale of Yosef—on the Shabbasos of Chanukah—which is 
sometimes parshas Vayeishev, sometimes parshas Mikeitz 
and sometimes both.  Despite the brother’s terrible plan to 
harm their brother—chronicled in parshas Vayeishev—Yosef 
survives and rises to greatness as the Viceroy of Mitzrayim—
chronicled in parshas Mikeitz.  Ultimately, circumstances arise 
causing the brothers to descend to Mitzrayim to purchase 
food and provisions.  Unbeknownst to them, the shevatim end 
up dealing with Yosef, their long-lost brother.  

Based on a teaching in the Zohar Chadash (Ki Tisa 44, 
column 2), he explains that both Shabbas observance and 
Chanukah are tikuns for “mechiras Yosef.”  Therefore, annually, 
on the Shabbasos of Chanukah, we read the Torah portions 
related to “mechiras Yosef.” 

The Source for the Notion that Shabbas 
Observance Is a Tikun for “Mechiras Yosef”

It is with great pleasure that we will now elaborate on the 
sacred words of the Tiferes Shlomo.  First, we will present the 
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it.  For with me will these men dine at noon.”  We find the 
following interpretation in the Midrash (Bamidbar Rabbah 
 "וטבוח טבח והכן. אמר רבי יוחנן ערב שבת היתה, ואין הכן אלא לשבת, :(2 ,14

וגו'".  Rabbi Yochanan said: It was  שנאמר והיה ביום הששי והכינו 
erev Shabbas.  “To prepare” refers exclusively to Shabbas, 
as it states (Shemos 16, 5): “And it shall be that on the sixth 
day when they prepare etc.”  In keeping with our current 
discussion, we can suggest that Yosef was hinting to them that 
Shabbas observance is a tikun for their having sold him.  

In Chanukas HaTorah (Likutim 178), Rabbi Heschel of 
Krakow, ztz”l, explains, accordingly, the reason we are required 
to break bread on two loaves—“lechem mishneh”—for each of 
the Shabbas meals: Because two times (78) לח"ם possesses 
the same gematria as (156) יוס"ף; this reminds us that the sin 
of “mechiras Yosef” is atoned for by means of Shabbas.  The 
Megaleh Amukos reiterates the reason for “lechem mishneh” 
based on this gematria in parshas Mikeitz.  

Similarly, the Tiferes Shlomo writes (Vayeitzei): We have 
already explained that the matter of “lechem mishneh” 
on Shabbas alludes to Yosef, the paradigm of a tzaddik.  
Two times לח"ם possesses the same gematria as יוס"ף; for, 
as we know, Shabbas observance is a tikun for “mechiras 
Yosef”; as it states in Mishneh Torah (sefer Devarim): “And 
you shall remember that you were a slave in the land of 
Mitzrayim”—as explained in the Zohar hakadosh, “that 
you were a slave” refers to Yosef.  

 Possesses the Same Gematria as יוס"ף
אנטיוכ״ס and Also מל"ך יו"ן 

Now, it is time to present the source for the notion that 
Chanukah constitutes a tikun for the sin of “mechiras Yosef.”  
In parshas Mikeitz, the Megaleh Amukos writes that “galus 
Yavan”—the Greek exile—atoned for the sin of “mechiras 
Yosef.”  This is corroborated by the fact that the gematria of 
  .King of Greece—מל"ך יו"ן is the same as the gematria of יוס"ף
In the Megaleh Amukos on Vaeschanan (252), he adds that 
the gematria of יוס"ף is also the same as the name אנטיוכ"ס, 
the King of Greece at that time.  Thus, we have an allusion 
that the kedushah of Yosef HaTzaddik annuls and eliminates 
Antiochus, the King of Greece.  

Based on this understanding, he explains the following 
passage in the Midrash (B.R. 2, 4): שהחשיכה יון,  גלות  זה   "וחושך 

השור קרן  על  כתבו  להם,  אומרת  שהיתה  בגזירותיהן,  ישראל  של   עיניהם 

ישראל".  Darkness” represents the exile“  שאין לכם חלק באלקי 
of Greece, whose decrees threw Yisrael into a spiritual 
darkness; they ordered Yisrael to write on the horn of an 
ox that they have no association with the G-d of Yisrael.  
Now, Yosef HaTzaddik is referred to as an ox in the following 
passuk (Devarim 33, 17): "קרניו ראם  וקרני  לו  הדר  שורו   a—"בכור 
firstborn, his ox, glory unto him, and horns of a “re’eim” 
are his horns.  In other words, the Greeks wished to take away 
from Yisrael the kedushah of Yosef HaTzaddik.  To accomplish 
this end, they decreed that Yisrael write on the horn of an ox 
that they denounce the G-d of Yisrael.  

It is apparent that the Megaleh Amukos is the source for 
what the Imrei Noam writes concerning Chanukah (45): Now, 
Chanukah is the tikun for this, and the sin of “mechiras 
Yosef” is rectified; as we know, יו"ן  Let  .יוס"ף equals מל"ך 
us explain.  According to the Megaleh Amukos, “galus Yavan” 
was punishment for “mechiras Yosef.”  Thus, we can conclude 
that since Yisrael emancipated themselves from the Greeks 
through the events of Chanukah, Chanukah is the tikun for 
“mechiras Yosef.”  

This coincides amazingly with what the Imrei Noam 
(Vayeishev 5) writes regarding the passuk (Ovadiah 1, 18): 
לקש" עשו  ובית  להבה  יוסף  ובית  אש  יעקב  בית   the house of—"והיה 
Yaakov shall be fire, and the house of Yosef a flame, and 
the house of Eisav for straw.  He interprets the passuk as 
an allusion to the fire and flames of the Chanukah candles.  
Their kedushah incinerates and consumes all of the external, 
negative forces contained within the house of Eisav.  With this 
introduction, we will now address the connection between 
Shabbas observance and the miracle of Chanukah and the 
tikun for the sin of “mechiras Yosef.”  

The Harm “Mechiras Yosef” 
 Caused to Yaakov Avinu

I had a wonderful idea!  We can explain the matter based on 
the pesukim in parshas Mikeitz.  When the shevatim confess 
their guilt for having sold Yosef (Bereishis 42, 21): 

נפשו  צרת  ראינו  אשר  אחינו  על  אנחנו  אשמים  אבל  אחיו  אל  איש  "ויאמרו 

בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויען ראובן אותם לאמר 

הלוא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש".

They then said to one another, “Indeed, we are guilty 
concerning our brother inasmuch as we saw his heartfelt 
anguish when he pleaded with us and we did not listen; 
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that is why this trouble has befallen us.”  Reuven responded 
to them saying, “Did I not speak to you saying, ‘Do not sin 
against the boy’?  But you would not listen! And his blood 
as well is now being avenged.”  Commenting on this passuk, 
Rashi points out that the terms ״את״ and ״גם״ are inclusions; in 
this instance, the term ״גם״ implies that both Yosef’s blood and 
also the blood of Yaakov are being avenged.  After all, they had 
to make amends and atone for the grief they caused their father, 
Yaakov Avinu, by selling his beloved son, Yosef.  

Here, the Avodas Yisrael (ibid.) writes something amazing.  
In this passuk, six consecutive words begin with the letter 
“aleph”: "א'נחנו א'שמים  א'בל  א'חיו  א'ל   As we know, Yosef  ."א'יש 
HaTzaddik merited being the paradigm of the midah of “yesod 
tzaddik”—the sixth midah, encompassing all of the other six 
midos: chesed, gevurah, Tiferes, netzach, hod and yesod.  In 
fact, this is alluded to by the name (156) יוס"ף, whose gematria 
equals six times the name Havaya (26), corresponding to 
those six midos.  Therefore, when the shevatim sold Yosef, 
they damaged those six Havayas. 

Accordingly, the Avodas Yisrael explains the significance of 
the six consecutive “alephs” in the passuk.  As we know, the 
letter 'א is made up of the three letters יו"י.  There is a “yud” at 
its upper right; a diagonal “vav” in the middle; and a “yud” at 
its bottom left.  The gematria of these three letters equals the 
gematria of the name Havaya.  Hence, the six “alephs” in the 
passuk represent the six Havayas that they had to rectify for 
the sin of “mechiras Yosef.”  

In this manner, he interprets Reuven’s pronouncement: 
“And his blood as well is now being avenged.”  Reuven was 
emphasizing to his brothers that they had harmed not only 
Yosef but their father Yaakov, as well.  For, Yaakov suffered 
greatly over the loss of Yosef.  Now, the gematria of יעק"ב 
equals seven times Havaya, indicating that he encompasses 
all seven midos: chesed, gevurah, Tiferes, netzach, hod, 
yesod and malchus.  

The Agonizing Separation of Yosef from Yaakov

Following this line of reasoning, we will proceed to explain 
the assertion of the Zohar Chadash that Shabbas observance 
is a tikun for “mechiras Yosef.”  Concerning Yosef ’s birth, it 
is written (Bereishis 30, 25): ויאמר יוסף  ילדה רחל את   "ויהי כאשר 

מקומי" אל  ואלכה  שלחני  לבן  אל   and it was, when Rachel—יעקב 
had given birth to Yosef, Yaakov said to Lavan, “Grant 

me leave that I may go to my place.”  Rashi explains: Once 
the nemesis of Eisav was born, as it says: “The house of 
Yaakov shall be fire, and the house of Yosef a flame, and 
the house of Eisav for straw.”  Fire without a flame does 
not have effect over a long distance.  Once Yosef was born, 
Yaakov trusted in HKB”H (to protect him from Eisav), and 
he wished to return home.”  

According to the passuk in Ovadiah, Yaakov is the fire and 
Yosef is the flame; the two of them together are required to 
consume the house of Eisav and turn it into straw.  Now, we 
learn in the Mishnah (Avos 3, 9): רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שיראת" 

 חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת, וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין

 Rabbi Chanina ben Dosa says: If one’s fear—חכמתו מתקיימת"
of sin takes precedence over his wisdom, his wisdom will 
endure; but if his wisdom takes precedence over his fear 
of sin, his wisdom will not endure.

We learn in another Mishnah (ibid 1, 2): על שלשה דברים העולם" 

 The world rests on  עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים."
three pillars—on the Torah, on the “avodah” (the sacrificial 
service), and on “gemilus chasadim” (the practice of kind 
deeds).  The Zohar hakadosh (Vayeitzei 146b) teaches us that 
the three Avos are these three pillars: The Torah is Yaakov; 
the “avodah” is Yitzchak; “gemilus chasadim” is Avraham.  
Thus, we learn that Yaakov Avinu is the pillar of Torah.  The 
midah of Yosef HaTzaddik, however, is “yirah”—fear and 
reverence—as it is written (ibid. 42, 18): יוסף ביום  "ויאמר אליהם 

 Yosef said to them on the—השלישי זאת עשו וחיו את האלקים אני ירא"
third day, “Do this and live; I fear G-d (Elokim).”  

The holy master, Rabbi Yischar Dov of Belz, zy”a, teaches 
us that Yosef HaTzaddik managed to withstand his difficult 
ordeal in Mitzrayim by adhering to his “yirah” of Hashem.  For, 
“yirah” enables a person to distance himself from and reject 
the detrimental temptations of Olam HaZeh.  He alludes this 
to his brothers with the statement: “Do this and live.”  He was 
warning them that if they intended to remain in Mitzrayim—a 
spiritual cesspool—and maintain their humanity and decency, 
they would have to follow his example: “I fear Elokim.”  
They would need to adhere to a strict doctrine of “yirah” to 
ward off the lust for excesses associated with Olam HaZeh.  
Otherwise, they would become, chas v’shalom, reshaim, who 
are considered dead even during their lifetimes.  

Now, this enlightens us with regards to the wonderful 
relationship between Yaakov Avinu—the pillar of Torah—and 
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Yosef HaTzaddik—the pillar of “yirah.”  Of Yaakov Avinu, the 
passuk says: “The house of Yaakov shall be fire,” an allusion 
to the Torah; as it is written (Yirmiyah 23, 29): דברי כה   "הלא 

ה'" נאום    .Are not my words like fire?” says Hashem“—כאש 
Yet, of Yosef HaTzaddik, whose midah is “yirah,” the passuk 
says: “And the house of Yosef shall be a flame.”  For, just as a 
flame has the capacity to spread far away; so, too, in the merit 
of “yirah” that takes precedence over one’s wisdom, one’s 
wisdom can endure even far away.  Torah, however, without 
“yirah,” is akin to fire without a flame; it cannot spread and 
can only endure briefly.  

We can now comprehend the connection between the 
three entities: “The house of Yaakov shall be fire, and the 
house of Yosef a flame, and the house of Eisav for straw.”  
Only the amazing coalition of Yaakov—the pillar of Torah—
and Yosef—the pillar of “yirah”—is capable of consuming and 
exterminating the house of Eisav—rendering it mere straw and 
rubble.  Just as the flame cannot exist without fire; so, too, Yosef 
cannot exterminate the house of Eisav without being connected 
with Yaakov’s fire of Torah.  Conversely, just as a fire cannot 
spread without a flame; so, too, Yaakov cannot exterminate the 
house of Eisav without the amazing coalition with Yosef.  

Thus, we can better appreciate the insight of the Avodas 
Yisrael.  “Mechiras Yosef” did not only harm Yosef HaTzaddik—
“yesod olam” (foundation of the world)—but it also harmed 
Yaakov Avinu.  Because the shevatim sold him into slavery, 
Yosef lived in Mitzrayim for twenty-two years without any 
contact whatsoever with Yaakov.  As a result, they caused a 
vast separation and rift between Yaakov’s fire of Torah and 
Yosef ’s flame of “yirah.”  This enabled the forces of Eisav to 
rise; for there was no one to subdue and restrain them.  

Friday Corresponds to Yosef HaTzaddik Shabbas 
Corresponds to Yaakov Avinu

As we know, Shabbas Kodesh is the domain of Yaakov.  In 
the words of the Gemara (Shabbas 118b): השבת את  המענג   "כל 

 נותנין לו נחלה בלי מצרים, שנאמר אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ

 Whoever delights in the Shabbas is  והאכלתיך נחלת יעקב אביך".
rewarded with a portion without boundaries, as it states 
(Yeshayah 58, 14): “Then you will delight in Hashem, and 
I will mount you astride the heights of the world; I will 
provide you the heritage of your forefather Yaakov.”  This 
is alluded to by the name יעק"ב, which equals seven times 
Havaya, corresponding to the seventh day—Shabbas.  

This coincides beautifully with an explanation in the 
Siddur of the Arizal from Rabbi Shabtai, ztz”l.  It explains that 
the reason we recite on Shabbas (Tehillim 92): מזמור שיר ליום" 

 a psalm, a song for the Shabbas day—is because—השבת"
it mentions the name Havaya seven times corresponding to 
the day of Shabbas, the seventh day.  Through Shabbas a Jew 
inherits the domain of Yaakov, whose gematria is the same as 
these seven Havayas.  

With this understanding, we can comprehend the amazing 
connection between Yosef and Yaakov.  Yosef equals six times 
Havaya, corresponding to Friday, the sixth day of the week, 
the day that prepares for Shabbas.  As it is written: “And it 
shall be that on the sixth day when they prepare what 
they will bring.”  In relation to the passuk (Bereishis 48, 2), 
the Ahavat Shalom explains (Vayechi): 

יסוד,  יוסף בחינת  בנך  פירוש  יוסף בא אליך.  בנך  ויאמר הנה  "ויגד ליעקב 

בחינת ערב שבת בחינת ההכנה, על דרך הכתוב והיה ביום הששי והכינו, וחול 

רא"ש  ל"י  אותיות  ישרא"ל  ויתחזק  אזי  העצומה  ההכנה  ידי  ועל  לשבת,  מכין 

בחינת מוחין, בחינת שבת נפש משיבת".

“And he told Yaakov, and said, ‘Behold!  Your son 
Yosef has come to you.’”  This means that “your son 
Yosef,” who represents the midah of “yesod,” represents 
erev Shabbas, the day of preparation—in keeping with 
the passuk: “And it shall be on the sixth day when they 
prepare.”  The weekday prepares for Shabbas.  As a result 
of the enormous preparation, ישרא"ל — the letters ל"י רא"ש 
referring to the “mochin”—will be strengthened, in the 
sense that Shabbas refreshes the soul.  

Proper Shabbas observance is only possible if we prepare 
adequately on Friday. Thus, through Shabbas observance, 
we unite Friday and Shabbas—corresponding to Yosef and 
Yaakov.  This creates the magnificent union alluded to in the 
passuk: “The house of Yaakov shall be fire, and the house 
of Yosef a flame, and the house of Eisav for straw.”  In this 
manner, the separation between Yaakov and Yosef caused by 
“mechiras Yosef” is corrected.  

This explains beautifully what we learned from the 
Megaleh Amukos and the Chanukas HaTorah—that “lechem 
mishneh” on Shabbas represents a tikun for “mechiras 
Yosef.” (Two times “lechem” equals Yosef.)  Now, the reason 
we break bread on two loaves on Shabbas is to commemorate 
the double-portion of “mahn” that fell on Friday, as per the 
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passuk (Shemos 16, 5): “And it shall be that on the sixth 
day when they prepare what they will bring, and it will 
be double (“mishneh”) what they gather every day.”  So, 
by making a berachah on two loaves of bread—“lechem 
mishneh”—we unite the kedushah of Yosef, corresponding to 
Friday, with Yaakov, corresponding to Shabbas.

Lighting the Menorah Combines 
 the Torah with Yiras Shamayim

Proceeding along this majestic path, we will now explain 
how “galus Yavan” and the miracle of Chanukah are tikuns 
for the sin of “mechiras Yosef.”  Let us refer to the Gemara 
(Shabbas 21b): 

למספד  דלא  אינון  תמניא  דחנוכה  יומי  בכסליו  בכ"ה  רבנן  דתנו  חנוכה,  "מאי 

ודלא להתענות בהון, שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה 

מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח 

בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו 

שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה".

What is the reason for the festival of Chanukah?  As the 
Rabbis taught in a Baraisa: On the 25th of Kislev, the days 
of Chanukah commence.  They are comprised of eight 
days, on which it is prohibited to eulogize or fast.  For, 
when the Greeks entered the Heichal, they contaminated 
all of the flasks of oil that were in the Heichal.  And when 
the royal Chashmonean house prevailed and defeated 
them, they searched and found only one flask of oil 
that was concealed with the seal of the Kohen Gadol; it 
contained only enough oil to light the menorah for one 
day.  However, a miracle was performed with it, and 
they lit with it for eight days.  In the following year, they 
established and rendered these eight days permanent 
festival days, celebrated with the recital of Hallel and the 
expression of gratitude.  

Note the language of Chazal.  They specifically said that 
“when the Greeks entered the Heichal, they contaminated 
all of the flasks of oil that were in the Heichal.”  They did not 
say that the oil was contaminated incidentally.  They wanted 
to teach us that the Greeks deliberately contaminated all of 
the oil to prevent the kohanim from kindling the menorah 
with pure oil.  Why did this matter to the Greeks?  It appears 
that we can explain the matter based the commentary of the 
Chasam Sofer in Toras Moshe (Beha’aloscha).  He explains the 

shape of the menorah.  It has a central column which is the 
body of the menorah.  Six branches emerge from it—three 
on each side.  As we know, the kindling of the lamps of the 
menorah alludes to the light of Torah.  In the words of the 
Gemara (B.B. 25b): הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין וסימניך שלחן" 

בדרום" ומנורה   a person who wants to become wise—בצפון 
should face south, while a person who wants to become 
wealthy should face north; and your mnemonic is: The 
“shulchan” stood in the north, while the “menorah” stood 
in the south.  

Elsewhere, we learn in the Gemara (Shabbas 31a): מאי" 

 דכתיב והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת יראת ה' היא אוצרו, אמונת

 זה סדר זרעים, עתיך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין,

  חכמת זה סדר קדשים, ודעת זה סדר טהרות, ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרו".
The Gemara inquires: What is the significance of that which 
is written (Yeshayah 33, 6): “The faith of your times will be 
the strength of your salvations, wisdom, and knowledge; 
fear of Hashem, that is man’s treasure”?  It answers that 
the six words: "אמונת עתיך חוסן ישועת חכמת ודעת"—allude to the 
six orders of the Mishnah, which are the foundation of all of 
Torah she’b’al peh. Nevertheless: "ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרו"—
fear of Hashem is man’s one true treasure.  Rashi explains that 
“yiras Hashem” is essential for remembering the Torah one 
has learned and retaining it in the storehouse of one’s mind.  
In other words, “yiras Shamayim” is the essential ingredient 
for retaining and perpetuating all of Torah she’b’al peh, 
encompassing the six orders of the Mishnah.    

According to the Chasam Sofer, this is the key to 
understanding the shape and symbolism of the menorah.  
The central column alludes to “yiras Shamayim”—the central, 
essential component.  The six branches of the menorah, 
representing the six orders of the Mishnah, encompassing all 
of Torah she’b’al peh, emanate from there.  So, when HKB”H 
commands us (Bamidbar 8, 2): שבעת יאירו  המנורה  פני  מול   "אל 

 toward the face of the menorah shall the seven—הנרות"
lamps cast light—He is emphasizing to us that the purpose 
of Torah-study is to achieve “yirah”—the fundamental 
component of the entire Torah.  

What we learn from the Chasam Sofer is that the act of 
lighting the menorah is a magnificent amalgamation of Torah 
and “yiras Shamayim.”  The six branches of the menorah 
represent the six orders of the Mishnah, which constitute 
the basis of Torah she’b’al peh; while the central lamp, 
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toward which all of the other lamps face, represents “yiras 
Shamayim”—fear and reverence of Hashem—the central 
ingredient that sustains and perpetuates the entire Torah.  
Thus, it turns out that when Aharon HaKohen lit the menorah, 
he accomplished a magnificent feat.  He united “the house of 
Yaakov”—the fire of Torah—with “the house of Yosef”—the 
flame of “yirah” that spreads and travels great distances.  As a 
result, the Torah endures within the people of Yisrael.  

With this understanding, it is now apparent why the Greeks 
defiled all of the oil.  Let us refer to the formula we recite in 
“Ahl HaNissim”: ישראל להשכיחם על עמך  יון הרשעה   "כשעמדה מלכות 

 when the evil Greek regime rose up against Your—תורתך"
people, Yisrael, to make them forget Your Torah.  Kindling 
the menorah unites the Torah and “yiras Shamayim.”  This 
combination perpetuates the Torah and ensures that it will 
not be forgotten from Yisrael.  This is precisely what the 
Greeks were trying to prevent.  Therefore, they contaminated 
all of the oil when they entered the Heichal.

We can now comprehend why the miracle of Chanukah 
represents a tikun for “mechiras Yosef.”  As explained, the sin 
of “mechiras Yosef” created a schism between Yosef—whose 
midah is “yirah”—and Yaakov—whose midah is Torah.  This 
schism prevents the Torah from enduring.  Similarly, when 
the Greeks defiled all of the oil, they created a separation 
between Yosef—“yirah”—and Yaakov Avinu—the Torah.  This 
is precisely what happened due to “mechiras Yosef.”  

However, HKB”H performed a miracle on their behalf, 
enabling them to light the menorah with pure oil.  As a result, 
the union of Yaakov and Yosef was renewed with added 
intensity, in keeping with the passuk: “The house of Yaakov 
shall be fire, and the house of Yosef a flame.”  Thus, a 
wonderful tikun was performed for the sin of “mechiras Yosef,” 
eliminating the separation between them.  This explains very 
nicely the allusion of the Megaleh Amukos that the gematrias 
of Yosef, Antiochus and Melech Yavan are all the same.  For, 
in the merit of Yosef ’s midah of “yirah” uniting with Yaakov’s 
Torah, HKB”H performed the miracle of Chanukah—enabling 
them to light the menorah in a state of taharah, thereby 
connecting the Torah with “yirah.”  

In conclusion, we now understand why they instituted 
the reading of the parshiyos related to “mechiras Yosef” on 
the Shabbasos of Chanukah.  As explained, both Shabbas and 
Chanukah are wonderful tikuns for “mechiras Yosef.”  By observing 
Shabbas, we unite the preparations of Friday—corresponding 
to Yosef—with the observance of Shabbas—corresponding to 
Yaakov Avinu.  Similarly, due to the miracle of Chanukah, enabling 
Yisrael to light the menorah in a state of taharah, the branches of 
the menorah—representing the Torah—were united with the 
central column—representing “yiras Shamayim.”  As a result, the 
magnificent coalition described in Ovadiah was accomplished: 
לקש« עשו  ובית  להבה  יוסף  ובית  אש  יעקב  בית   the house of—»והיה 
Yaakov shall be fire, and the house of Yosef a flame and the 
house of Eisav for straw.  May this prophecy become a reality, 
swiftly, in our times!  Amen.

Family Madeb for the 
Refuah Shelimah of Lea bat Virgini 

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  
of their wonderfull parents, children and grandson
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By Rabbi Shmuel Gluck

he Malbim, in describing Yoseph’s greatness, describes when 
people deserve to be credited for their positive character 
and when they don't.  He explains that there are three types 
of people.

 
1) Some people consistently act nicely or generously regardless 
of the situation.  They will act nice to everybody, even when it is 
undeserved and they will give money away to people that they 
should not be giving money to.  Such people do not get credited for 
being nice people.  It is their nature and they can’t help themselves 
from being nice.
 
2) Some people’s behavior fluctuates based on their mood but not 
on how they should act.  They will be nice if they had a good night’s 
sleep and impatient if they didn’t, regardless of what the correct 
response should be.  They get rewarded and punished for each of 
their decisions.
 

3) Finally, there are people whose behaviors are not consistent.  At 
times they will act nicely and and at other times tough. They may be 
generous to some and “tight’ to others.  The only consistent thread 
between each behavior is that their actions are always what is, for 
that circumstance, Rotzon Hashem.  Such a person is credited for 
his decisions.
 
Yoseph was soft with the children of Bilha and Zilpa and more direct 
with the children of Leah because that is what was needed. Yoseph’s 
actions were always thought out and considered what was Rotzon 
Hashem at that moment and in that situation.
 
Be wary of those people who always do things because “this is 
who they are”, even if they are nice, generous, people.  They may be 
wonderful people but they don’t make decisions based on thought.  
Embrace the few people who act as is needed in each circumstance.  
Those are the people who are great and, like Yoseph, have leadership 
qualities worth following. 

T

To subscribe to the Weekly Email, please email info@areivim.com 
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

hen crisis strikes Klal Yisroel R"L, whether in Eretz Yisroel or 
in our backyard, be it an antisemitic attack, a house fire, illness, 
or financial calamity, all of us feel the pain.  Many of us of pause, 
talk about how terrible it is, invoke how Hashem “has to” bring 

Moshiach already, and move on with our lives.
 
Some people feel an urge to respond, to somehow compensate for what 
went wrong by using the incident as a catalyst to make the world better, 
but are unsure what to do next.  While this article is written with the above 
goal in mind, it can be just as helpful when discussing people facing personal 
challenges and problems.
 
While I will present a specific approach, readers should 
keep in mind that there may be more than one way 
to react.  Firstly, people have different personalities, 
strengths, and weaknesses.  Each individual response 
should be true to each individual personality.  Secondly, 
each person who wants an incident to be a catalyst for 
change should speak to their Rebbi. Different Rabbeim 
have different outlooks.  Here is the approach taught to me with a few of my 
own thoughts added along the way.
 
The first step is to acknowledge that the incident has affected you and that 
you feel a compelling urge to do something.  A personal statement is needed 
to sustain the emotional decision to make the world a little better than it is 
right now.  If the person can not muster a firm commitment to do something, 
then it is better to admit that you don’t have the time, emotional energy, 
finances, or stamina at this time than to try halfheartedly and fail.  Sincere 
motivation is sustainable.  The self-serving one, to feel good or 
remove guilt, is not.

 The nature of many people is to shoot high when they become affected 
by an incident.  They want to change the world and look for a project to 
begin.  They look for a project which will involve many people (numbers are 
important) and, if possible, with a Haskomo from one or many Gedolim.  It 
should achieve something no one has yet been able to.
 
During Areivim’s first year, I asked my Rosh Yeshiva whether I should try to 
change the world.  I can try to improve the Chinuch system, possibly change 
public opinion, or something similar.  Alternatively, I can “stay low”, answer 
a call, meet someone, and then take a boy out for lunch and repeat as often 
as is necessary.  He strongly suggested that I do the latter.  Changing people, 

even a community, does not mean changing everyone at 
one time.
 
I believe there are several reasons that I was given this 
advice.
 
1) When people attempt to change the world through an 
initiative, they are approaching their project with an all-

or-nothing attitude.  They will spend hours and possibly thousands of dollars.  
It will require convincing others to join their project.  In addition, chances are 
increased that they will upset others and disrupt their personal lives.  Very 
few people have the resources to create a project that becomes accepted by 
Klal Yisroel.  For those who have succeeded, most of them have done so with 
the approval and constant support of their Rebbi.
 
Helping many people, one person at a time, will definitely have a positive 
effect on others, slower, but with a greater chance of success.  It lacks the 
excitement but is truer to the stated cause: to make the world a better place.
 

W
How We React to Community Disasters By Rabbi Shmuel Gluck

"The message can 
simply be to be a 

better person."

845-371-2760 | INFO@AREIVIM.COM | P.O. BOX 166 HILLBURN, NY 10931 | WWW.AREIVIM.COM



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

2) It is easier to change others by changing oneself. Even those that have 
begun organizations first undertook those projects as a personal goal.  The 
organization wasn’t the first step; it was the result of a personal mission 
undertaken long before the project began. The organization that emerged 
became a natural next step.  Changing the world is difficult.  Changing 
oneself is even more difficult but, by changing oneself, one can 
change a more significant part of the world than people imagine.
 
3) This last reason wasn’t told to me but is one that I have personally 
witnessed.  Changing others is, to a degree, a cop out.  It is taking a shortcut 
to our purpose on this world, self-perfection.  It is also less glamorous than 
mingling with Gedolim and achieving name recognition.
 
I had another conversation with my Rosh Yeshiva in the aftermath of a 
tragedy that befell Klal Yisroel some time ago.  Many people were trying to 
fit a specific cause into why a specific tragedy took place.  The explanations 
were all insistent that there was one, and only one, reason that the tragedy 
took place.  It may have been a warning to all of Klal Yisroel because of their 
collective lack of Tznius or it may have been because of Shmiras Shabbos.  
There were also several more far out theories. The common theme was that 
many people fit their pre-existing agendas into the morning’s news.
 
My Rosh Yeshiva agreed when I asked him if my approach can be as follows: I 
don’t need to search for specific reasons.  Searching for specific reasons has 
an aspect of arrogance to it.
 

My need to look for a tit-for-tat explanation in my mind ignores a basic truth.  
The truth is that I need a jolt to upgrade my overall performance 
of Mitzvohs.   I am not a Godol who has to consider that I hurt someone’s 
feelings when I was 12 years old to explains why, forty years later, I am feeling 
ill.  My Davening, my speech, my Torah study, my treatment of my mother, 
siblings... And the list goes on.  To look for a specific cause makes me feel that 
at first glance I have done nothing wrong, requiring me to search for a reason.
 
For example, imagine something happens where I lose $500, without 
explanation.  I can spend significant time, and I can ask my Rabbeim to help 
me figure out what I could have done wrong to deserve this loss.  Or, instead, 
I can commit to do my next Mitzvoh a little better.  If it is Teffila, then by 
looking in the siddur when I Daven.  If it’s helping a friend, then I should try 
to do it with a little more sensitivity and patience than I usually do.  The 
message can simply be to be a better person.
 Klal Yisroel as a nation is great.  The challenge should not be in deciding what 
our next step should be.  Our challenge is to realize that we need a next 
step.  Each individual should do what, for them, is the next step.  (Of course, 
they should follow the initiative of their Rav who directs them to focus in a 
specific area.)
 
More importantly, is not to wait for the next crisis but, as an adult, to improve 
ourselves before the crisis in order to avert, not respond to them.  If we can 
do so, we will be blessed that no one in Klal Yisroel suffers again.
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efore one of his trips to America, fundraising on behalf of the Mir 
Yeshivah, the beloved Rosh Yeshivah, R’ Nosson Tzvi Finkel ZT”L, 
approached a certain kollel member and asked if he could possibly 
drive him to Bnei Brak that day in order to receive a blessing from 

the Ponovezher Rosh Yeshivah, R’ Eliezer Menachem Mann Schach ZT”L, 
as he was wont to do quite often before traveling abroad. Of course, the 
yungerman was excited and jumped at the opportunity to drive his Rosh 
Yeshivah. He also happened to mention to a certain friend of his - a bochur 
learning in an entirely different yeshivah - that he was going to Bnei Brak that 
day with R’ Nosson Tzvi, and his friend begged him to take him along on what 
was to be undoubtedly a memorable meeting between two gedolei hador.
     Ten minutes before they were to set out for Bnei Brak, as the yungerman 
pulled his tiny Israeli car up to the Mir Rosh Yeshivah’s home, he saw another 
of the Mir Roshei Yeshivah, R’ Aryeh Finkel Shlit’a, hurrying toward the home. 
    He walked right up to the car and said, “I heard that you will be driving 
the Rosh Yeshivah to see Rav Schach, and I was wondering if I could come 
along as well.” Well, why not, as long as there was room, it would be an even 
greater honor for the driver now that he had two Roshei Yeshivah in the car.
     Another two minutes went by and suddenly they noticed a man running 
down the street headed right for the home of R’ Nosson Tzvi. Stopping in 
front of the car, R’ Binyamin Carlebach Shlit’a, another of the distinguished 
Roshei Yeshivah of Mir, motioned to the driver that he would like to ask him 
a question. “Do you think it’s possible for me to come along with you to Rav 
Schach?” asked R’ Binyamin. “I heard that you were taking the Rosh Yeshivah 
and I would love to come along.” Well, now it would definitely be a tight 
squeeze in the tiny European automobile - there were three Roshei Yeshivah, 
the driver and his lucky friend - but he said that they can try to make it work.
    As soon as R’ Nosson Tzvi came out of his house and saw how the traveling 
party had grew exponentially, he immediately invited R’ Aryeh Finkel to take 
the front seat, since he was the oldest of all those present. Then, without 
the slightest hint of a complaint, R’ Nosson Tzvi climbed into the backseat 
and moved over to the middle to make room for the other two passengers 
to join him, one on each side. With R’ Binyamin Carlebach on one side, and 
a young bochur from Brisk on the other side, with the Mir Rosh Yeshivah 
literally sandwiched between them, they drove for the next forty five minutes 
from Yerushalayim to the home of Rav Schach in Bnei Brak.
     After they had concluded the visit with Rav Schach, R’ Nosson Tzvi 

asked the driver if he would mind making another stop. It turns out that the 
Manchester Rosh Yeshivah, R’ Yehudah Zev Segal ZT”L was in Bnei Brak, and 
R’ Nosson Tzvi wanted to see him and possibly invite him to give a shmuess 
later that week in the Mir Yeshivah. So, they all got back into the cramped 
car and drove to the next stop, a few blocks away. After that, R’ Nosson Tzvi 
made one final request: to take him to the home of a certain widow whom 
he wished to visit in order to give her a bit of chizuk, and so they all squeezed 
in once again and drove to her house.
     While the Rosh Yeshivah was inside, the driver quietly walked over to 
his friend, the bochur from Brisk, and handed him a few shekels. “Listen, I 
feel terrible that the Rosh Yeshivah has to sit so cramped in the backseat. 
Do me a favor, and when we pass the 400 bus stop (the bus that traveled 
between Bnei Brak and Jerusalem), I will stop at the corner and you jump 
out without saying a word. Use this money and take the bus back, so that the 
Rosh Yeshivah (who was over six feet tall!) does not have to endure another 
torturous drive back.” His friend was only too happy to oblige, as he was 
feeling bad for causing the Rosh Yeshivah to sit so uncomfortably.
     When R’ Nosson Tzvi got back into the car and took his middle seat in 
the back, the car drove off and headed towards the city’s exit. A single minute 
went by before R’ Nosson Tzvi suddenly hooked his arm into the arm of the 
bochur squeezed in on his side and with his free hand, he clamped down 
hard on the bochur’s arm. The boy looked stricken for a moment and turned 
to the Rosh Yeshivah, but R’ Nosson Tzvi was staring straight ahead, with a 
beatific smile that belied an inner peace and happiness on his face.
     As the car approached the bus stop for the 400 bus, the driver slowed 
down and came to a stop. He waited for a moment, expecting his friend to 
suddenly open the door and jump out of the car. But he didn’t. Looking into 
the rearview mirror, he caught his friend’s eye and said calmly, “Nu .... out!”
     At that point, the Rosh Yeshivah spoke up. “He can’t get out,” he said in his 
usual slow lilting incantation.
     “Why ... why not?” asked the driver, confused and at least a bit annoyed 
at his friend.
     R’ Nosson Tzvi once again smiled and replied, “Because he is stuck!” With 
the same wide grin lighting up his face, it was clear that R’ Nosson Tzvi had 
no intention of loosening his grip on the bochur and in this manner, they 
drove all the way back to Yerushalayim.

B
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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Parshas Vayeishev - Chanukah’s Under-Appreciated Remembrances 

David Gurwitz 

   
Chanukah is coming this week, be’ezras Hashem, with its multi-faceted aspects of simcha and family, light and 
depth of understanding, and halachos. Chanukah provides a sense of joy amidst the darkness. 

Tehillim 30, Mizmor Shir Chanukas Habayis LeDovid, is the Tehillim associated with Chanukah.  It seems an obvious 
choice, but, as we shall see from the beautiful and enlightening words of Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l, all is 
not what it appears to be. That is one of the many deep lessons of Chanukah.  

Like Chanukah, Tehillim 30, which we say every day, has a hidden aspect that allows us to be aware of the goal of 
simcha in davening. In fact, the second posuk of the kappitel states, “I will exalt You, Hashem, for You have drawn 
me up and not let me enemies have simcha over me.” The concept of simcha appears again in posuk 12, where 
Dovid Hamelech says, “You have transformed my cries into dancing for me, you undid my sackcloth and you girded 
me with simcha!”  

That hidden lesson is found in the roshei teivos of the words Mizmor Shir Chanukas Habayis LeDovid - Mem, Shin, 
Ches, Hey and Lamid - which, when rearranged, spell the word lesimcha. 

Perhaps this explains why, in Nusach Ashkenaz, Tehillim 30 is said between the first and second Kaddish: to make 
the enhanced feeling of having just read the korbanos and offerings from the Bais Hamikdosh - the House of 
Kedushah - with our words to be accepted in lieu of actually performing them. It is as if we brought them today in 
the Bais Hamikdosh.  

That alone is a cause for great simcha. Saying korbanos is more than a huge segulah. It is a major part of framing 
the avodah of our day after we daven. Besides the obvious reference, there are other hints to Chanukah in Tehillim 
30 as well. 

First, it says, “You have raised my soul (nafshi) from the pit.” The word nafshi comes from nefesh, whose letters 
stand for ner, pesillah and shemen, the three ingredients of the menorah. 

Second, it says, “Shema Hashem vechoneini - Hear Hashem and favor me - with chein!” 

Third, the last word, odecha, I will thank you, as in lehodos ulehallel, is directly related to Chanukah. 

Of course, we must not forget that the parsha and its related Tehillim, kapittel 112, also contain similar leshonos - 
regarding houses. 

The parsha expresses the aspect of house and Yosef Hatzaddik. The Torah states, “Vayeshares oso vayafkideihu al 
beiso - And he attended Potifar and he appointed him over his household” (39:4). 

The related Tehillim, kapittel 112, also expresses, in posuk 3, “Hon ve’osher bebeiso vetzidkaso omedes lo’ad - 
Wealth and riches are in his house, and righteousness endures forever.” Here we see the house and reference to 
Yosef Hatzaddik. 

The idea that Chanukah is an important time to stop and reflect on avodah shebeleiv, davening, is not often thought 
of as a major component of its hashpaah, especially in comparison to all the other busy aspects. 

However, given that the family which led the uprising were kohanim, we might want to explore how Chanukah is a 
tremendous time to see our davening in a better light as well. Let’s see how. 

Chazal tell us that, for many, each of the three daily tefillos would take three hours, including one hour for 
preparation, one hour to reach the level of immersion with Hashem, and one hour for “settling down” after reaching 
such a high place. While we most likely don’t have that sort of kavanah today, there are still madreigos available to 
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us as we ascend towards Shemonah Esrei. This last of the four levels of prayer is mystically related to the world 
atzilus, which literally means shadow. 

One of those madreigos in davening is to reach a state of simcha at being one with Hashem. Mizmor Shir Chanukas 
Habayis LeDovid - whose roshei teivos form the word lesimcha - is a powerful way to take Chanukah with us all 
year, every day, just like Aleinu allows us to take Rosh Hashanah with us and be recreated with a renewed purpose 
in life with us all year, every day, if we only could keep this in mind. 

The final paragraph that we say before we enter this fourth level of davening - Shemonah Esrei - also reinforces this 
point. It begins with Tzur Yisroel, a hint to Maoz Tzur, and ends with Go’al Yisroel. The first letter of Tzur is a Tzadi, 
and the last letter of Yisroel is a Lamod, forming the two-letter shoresh of tzeil, hinting at atzilus. The word for 
onion in Hebrew is batzal. Like a batzal, we have peeled away many levels to hopefully reach this one. 

The word tzeil also teaches us about Chanukah. The gematria of Chanukah, with the kollel, is 90, the same as that 
of the letter Tzadi, which we discussed a few weeks ago in its relation to Tzion - begematria Yosef - and Chanukah. 
The letter Lamid stands for the word limud, which is obviously related to a core meaning of Chanukah - chinuch. 

There is, of course, another form of connection to the Bais Hamikdosh - the lighting of the Chanukah candles, as 
was done in the Bais Hamikdosh to inaugurate it following the war with Yavan. 

To that extent, Chazal tell us, the Bais Hamikdosh still exists, and Chazal instituted this lighting as having brought 
the avodah inside our houses throughout the thousands of years of golus. That mindset is a tremendous chizuk, to 
accompany the idea that davening is keneged the korbanos in the Bais Hamikdosh. We now proudly have a zecher 
l’Bais Hamikdosh - Chanukah licht and davening. 

Therefore, it is reasonable to see why Tehillim 30, Mizmor Shir Chanukas Habayis LeDovid, is related to Chanukah.  

However, Rav Hirsch points out that there is not one word mentioned in the rest of Tehillim about the Bais 
Hamikdosh, its construction, or its dedication. In fact, Tehillim 30 deals with a life of severe challenges and 
deliverance.  

Rav Hirsch eloquently shows how Tehillim 30 references the Bais Hamikdosh and provides a framework for greater 
appreciation of all our houses of worship, including our homes. 

Rav Hirsch examines the significance of the Bais Hamikdosh, which he calls the “Jewish House of Hashem,” primarily 
intended to bring to mind the nearness of Hashem on earth, and His Presence amidst human activity, as well as 
striving toward Hashem. He mentions that the Shulchan and the Menorah represent the physical and spiritual 
existence and effort to obtain Hashem’s favor through the Mizbeiach and the ketores.    

Dovid Hamelech, being imbued with the sense of the “immediate nearness, guidance and direction of Hashem” 
throughout his very difficult and challenging life, was the first man to decide to erect a permanent “House of 
Hashem.” Although his son Shlomo actually performed the construction, Dovid is credited with it, due to his 
preparation of materials and instructions and desire and teshuvah. 

Rav Hirsch concludes with a most reassuring thought: Dovid took this Tehillim, which expresses his experiences and 
his trust in Hashem, and sought to encourage us to keep the purpose of our House of Worship as a constant 
reminder of the union of shomayim and aretz, so that the thought process of man should also become a “House of 
Hashem.”  

The Arizal says that the letters of machshavah, thought, are the same letters as the word besimcha, with joy. Per 
Rav Hirsch, we can fulfill the mandate of the hidden piece of the roshei teivos of the words Mizmor Shir Chanukas 
Habayis LeDovid by trying to train our minds to become filled with simcha.  

As we learn to appreciate the historical carrying of the avodah of the Bais Hamikdosh via the Chanukah licht and via 
davening, we can more easily understand an additional idea - why Shemonah Esrei, which is keneged korbanos in 
the Bais Hamikdosh, ends with a certain number of words and ideas after “Yehi ratzon milfanecha Hashem Elokeinu 
v’Elokei avoseinu.” 

The first words following yehi ratzon are “sheyibaneh Bais Hamikdosh bimeheriah beyomeinu.” 

There are, with the kollel, 25 words following the yehi ratzon at the end of Shemonah Esrei. This clearly provides 
yet another hint to Chanukah, which means that they rested on the 25th.  

We rest at the end of our davening with 24-plus-1 words. 

Mizmor Shir Chanukas Habayis LeDovid - lesimcha - in our minds, our homes, our davening, as well as in the Third 
Bais Hamikdosh, bimeheriah beyomeinu.   
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ףסויבקעיתודלותהלא...ויבאירוגמץראבבקעיבשיו
Yaakov settled in the land of his father’s sojourning… These are the 

chronicles of Yaakov: Yosef. (37:1,2)
Yaakov Avinu had more than one son.  Yet, when the Torah 

enumerates his offspring, it mentions only Yosef.  Furthermore, why 
does the Torah first inform us that Yaakov continues to live in Canaan, 
the land that his father chose as his place of habitation, and then inform 
us about his offspring? Clearly, his family had the obligation to take 
ownership over the place in which he lived. It is almost as if where he 
chose to live is connected with his offspring. Horav Sholom Schwadron, 
zl, explains that in the Torah’s vernacular, offspring is a reference to one 
who is spiritually connected to his father, rather than merely biologically 
connected. Thus, only one who follows his father’s spiritual pathway of 
life is worthy of the term toldos, offspring. 

Even in a family in which all of the children follow their 
father’s religious path, one child will always stand out in his relationship, 
thereby earning the appellation of toldah more so than the others. 
More than his brothers, Yosef had established a unique relationship with 
his father.  Therefore, the Torah grants him toldah status. Rav Sholom 
suggests that Yosef studied his father’s derech ha’chaim, approach to 
living, because he wanted to be just like him.  Additionally, Yosef 
maintained a physical resemblance to Yaakov; both were born 
circumcised.  Therefore, the Torah informs us that Yaakov’s offspring was 
Yosef. Furthermore, when Yosef almost succumbed to the 
blandishments of Potifar’s wife, the image of Yaakov appeared before 
him at the last moment – and saved him. Yaakov bore the exact same 
visage as Yosef, and the son was able to realise how succumbing to sin 
would affect his spiritual countenance.  (Sometimes, looking in the 
mirror and visualising oneself prior to committing a sin will inspire a
person to cease his actions, before he distorts his present image.)

Yaakov wanted to be just like his father, Yitzchak, so he lived in 
Eretz Canaan/Yisrael.  He continued the Abrahamaic legacy – not Eisav. 
Yaakov followed Yitzchak, and Yosef followed Yaakov.

While we are aware of stories of illustrious Torah leaders who 
maintained a negative relationship with their progeny who rejected 
their Torah way of life, we have an equal number of stories of similarly 
great individuals who, although not supporting their children’s negative 
activities, continued to leave the door open and the light on, in 
anticipation of the return of their children. While it is beyond the scope 
of this paper to discuss the pros and cons of these opposing parenting 
approaches, one thing is for certain (author’s opinion): If the parents, by 
virtue of their personal approach to raising their child (being too 
demanding, inflexible, unforgiving, etc.), maintain (or should maintain) 
some of the onus of guilt for how their child developed spiritually – they 
certainly should leave their “light on”!

Horav Gamliel Rabinowitz, Shlita, observes that in the 
brachah, blessing, Modim (during Shemoneh Esrai), we thank Hashem as 
“our G-d and the G-d of our fathers.” In other words, we first thank Him
that He is “our G-d.” This means: He has given us life and supervises us 
constantly. We then thank Him for enabling our tradition to be 
transmitted from father to son, from generation to generation. It is this 
gift of being able to pass Yiddishkeit from generation to generation that 
has maintained our religious tradition throughout the most difficult 
times. A secular Jew once told Rav Gamliel, “You religious Jews have a 
great gift of being able to pass down your emunah and your traditions. 

This is why you are able to withstand all of the difficulties that come 
your way!”

Returning to Eisav’s rejection of Yitzchak Avinu’s way of life, 
we wonder what it was that spurred him to turn his back and shun 
tradition? Rav Sholom explains that actually two occurrences negatively 
influenced his actions. The Torah writes (Bereishis 35:6,7), “Eisav took 
his wives, his sons, his daughters… and went to a land because of his 
brother Yaakov.” Rashi lists a number of reasons that Eisav separated 
from Yaakov.  Primarily, Eisav understood the decree that whoever lived 
in Canaan would be subject to a long, harsh exile. He wanted no part of 
that.  Furthermore, he was embarrassed that he had sold the bechorah, 
birthright. Rav Sholom presented two questions. If living in Eretz Yisrael
would incur a difficult exile, why did Yaakov have no problem with it? 
Second, why did Eisav suddenly become embarrassed now (after so 
many years) for selling the bechorah? If Yaakov reasoned that the exile, 
with its accompanying travail, was worth the benefit of Eretz Yisrael, 
why did Eisav shun it? Embarrassment over a foolish decision is usually 
immediately apparent, not exhibited years later.

Rav Sholom posits that both reasons are actually one: shame. 
Eisav gave up his purported right to the Land, because he was 
overwhelmed with shame for his nonsensical sale of his birthright. 
Certainly, Eisav was immediately embarrassed over the sale. He soon 
realised that his actions were governed by the need for immediate 
gratification, coupled with stupidity, but, as long as Yaakov was not in 
Eretz Yisrael, he was able to downplay his shame. Now that Yaakov was 
returning, however, Eisav sought another reason to gloss over and 
conceal his embarrassment.

We seek excuses to cover up our mistakes, but the real reason 
is the one that we do not acknowledge:  the shame over committing an 
error. Our ego is impugned, which is an experience most of us cannot 
handle. The Maggid relates an incident that occurred in Chevron with a 
student who acted with chutzpah, audacity. The Mashgiach, Horav 
Yehudah Leib Chasman, zl, considered his actions audacious and called 
him a mechutzaf.  The student figured that the Mashgiach (by calling 
him a mechutzaf) was also placing him in nidui, excommunication, so he 
left the yeshivah.

The Mashgiach summoned him to return to the yeshivah. The 
student demurred, claiming that one who is in nidui was prohibited from 
coming in contact with others. When the Mashgiach called him for a 
second time, the student understood that there was no nidui and he 
returned to the yeshivah.  The Mashgiach called him in and said, “Let us 
analyse your current situation. You learn well, and, for all intents and 
purposes, you are a good student and a credit to the yeshivah. The 
moment someone offends you, however, you lose control and become 
insulted to the point that the ensuing shame has the potential to cause 
you to leave the yeshivah! Once you leave the yeshivah, it will not be 
long until Torah and Judaism become your next victims. All of this is the 
result of embarrassment. The issue at hand is not a question of 
chutzpah or nidui. The issue is your inability to tolerate a little bit of 
disgrace. In order to cover up your embarrassment and support your 
self-imposed inability to return to the yeshivah, you invoked the concept 
of nidui, which does not apply in this instance.”

We must give this rejoinder some thought. How often does it 
happen that someone wrongly insults us or we act foolishly, and the 
humiliation comes back to haunt us? How often do we wallow in 
degradation, rather than accept and own up to the shame, in order to 
be able to return to good standing? No, we would rather be miserable, 
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remain alone, divorced of our friends, all because our ego does not 
permit us to admit wrong, accept the ridicule and move on. This was 
acceptable behaviour for Eisav, not us.

ףסויבקעיתודלותהלא
These are the chronicles of Yaakov: Yosef. (37:2)

While the word toldos is usually translated as offspring, in this 
pasuk it means chronicles, since the only offspring of Yaakov Avinu that 
the pasuk mentions is Yosef. Rashi explains why the Torah applies the 
term toldos to Yosef more so than to any of his brothers. First, Yaakov 
worked for Lavan in order to get Rachel Imeinu, Yosef’s mother, as his 
wife. Second, Yosef’s countenance closely resembled that of Yaakov. 
Third, whatever happened to Yaakov (so to speak), happened to Yosef: 
Yaakov was hated by his brother; so, too, was Yosef (obviously for 
different reasons); Yaakov’s brother sought to end his life; it was not 
much different with Yosef. The Torah is not a story book, and it does not 
waste space retelling various occurrences, regardless of their 
relationship to the present. Thus, Rashi recalls Yaakov’s past and its 
similarity to that of Yosef, to teach us why Yosef is that toladah, 
offspring, of Yaakov who carried on his father’s tradition, his legacy. 
While this explains why Rashi draws a parallel between Yaakov and 
Yosef, it does not clarify why, if father and son have similar life 
experiences, it indicates that this son – to the exclusion of his brothers –
is his father’s spiritual successor. Since when do occurrences in one’s life 
play such critical significance that resemblances in life’s experiences 
between father and son create an everlasting bond?

Horav Baruch Dov Povarsky, Shlita, quotes Horav Eliyahu 
Eliezer Dessler, zl, who asks why Hashem created the dynamics of the 
world (Hashem is the dynamics of the world), such that people have 
individual experiences, varied cultures and lifestyles: some are wealthy; 
others are poor; some are blessed with good health, while others suffer 
from varied illnesses. He explains that individuals are on different 
spiritual planes, thus requiring that each individual be “outfitted” with 
his unique “baggage” to sustain him spiritually and to enable him to 
navigate through life, so that he is able to serve Hashem to the best of 
his abilities. Obviously, one who is born with incredible acumen will be 
expected to excel in his Torah erudition. One who is challenged 
physically will have aspects of his spiritual accoutrements in excess, to 
help him to overcome his challenges. There is a balance, with Hashem 
complementing each individual with attributes, experiences, and even 
handicaps, which help him achieve his goal as set by Heaven.

The Rosh Yeshivah applies this idea to explain Chazal’s
statement (Pirkei Avos 4:9), “He who fulfils the Torah amid poverty will 
one day fulfil the Torah amid wealth.” In his Ruach Chaim commentary, 
Horav Chaim Volozhiner, zl, posits that becoming wealthy is not a reward 
for one who serves Hashem, despite the fact that he is living in abject 
poverty; rather, each of us is to fulfil the Torah amid the various 
challenges that are “thrown” at us. An individual who triumphs over a 
lesser challenge is soon “elevated” to another status, in which the 
challenges are consistent in tune with his newly-elevated status. As he 
progresses from challenge to challenge, they increase in difficulty. 
Therefore, the Tanna teaches us that once one has successfully served 
Hashem despite the challenge of poverty, Hashem will elevate/intensify 
his challenge, so that he will be able to serve Him despite the challenge 
of wealth (which is considered a greater challenge). It is easier to serve 
Hashem when one has nothing, than to contend with the inclination to 
hoard one’s wealth and not spend his money wisely to the benefit of 
others.

Returning to the original question, we now understand that 
life’s experiences are not random, disconnected occurrences that “just 
happen.” Everything has a purpose and a reason.  It is all commensurate 
with one’s spiritual level. Every person undergoes circumstances that 
enable him to achieve greater spiritual ascendancy. Therefore, when two 
people’s life experiences are the same, when the challenges that they 
confront resemble one another, it indicates that they resemble one 
another spiritually as well. Thus, if Yosef looked like Yaakov and his life’s 
experiences were similar to Yaakov’s, then we must view them as having 

much more than an external, physical resemblance. They are one and 
the same.  Yosef and Yaakov had much more than a physical kinship; 
their challenges also paralleled one another, catalysing their physical 
conformity. Yaakov did not have the same type of relationship with his 
other sons, because they were not spiritually like him.

המירצמףסויתאואביוףסכםירשעבםילעמשילףסויתאורכמיו
They sold Yosef to the Yishmaelim for twenty silver pieces and they 

bought Yosef to Egypt. (37:28)
The Midrash (cited by Sefer Ha’Yashar) teaches that when the 

Arab caravan taking Yosef to Egypt passed by Rachel Imeinu’s grave, 
Yosef ran out to it and prayed. He fell on the tombstone and pleaded, 
“Mama, Mama! Look at the suffering your son is experiencing. Please, 
stand before Hashem and plead with Him that He allow me to return to 
my father (Yaakov Avinu). Do not refrain from helping me!” A young 
man, orphaned from his mother, was wrongfully sold into slavery. To be 
relegated to living in a country in which debauchery and hedonism are a 
way of life is a terrible and cruel fate. It is absolutely indescribable for 
someone of the holy and righteous status of Yosef HaTzaddik to be 
compelled to live as a slave, amid the pain and suffering, and the moral 
profligacy to which he would be exposed in an Egyptian dungeon 
alongside criminals and perverts. This was to be Yosef’s fate! Despite his 
heartfelt prayer at his mother’s gravesite, he received no positive 
response to his pleas. Heaven had decided he was to descend to Egypt, 
to take what would be the first step towards our nation’s Egyptian exile.

Why did Yosef’s prayer not receive a positive Heavenly reply? 
An orphan, a righteous saint, to be separated from his family and sent to 
Egypt is a grim, onerous pill to swallow. This is true even when the 
“perpetrator” is guilty of sin. Yosef, however, was an innocent, righteous 
young man who just got caught in a situation that was misconstrued. 
Should his pleas go unanswered?

The question becomes magnified when we take a look at 
another example of an individual who supplicated Hashem and received 
a positive response. This person was as evil as Yosef was righteous. 
Menashe was a wicked king who sinned and caused others to sin. He 
worshipped idols and killed anyone who challenged him. Hashem sent 
prophets to warn him to repent his ways; he did not listen. In the end, 
Hashem sent the Assyrian army, who captured him and brought him in 
chains to Babylon, where he was subjugated to what was to be a most 
painful death. His captors placed him in a large copper pot and ignited a 
flame beneath it, whose purpose was to burn him alive.

Menashe yelled; Menashe screamed; blood-curdling sounds 
emanated from him, as he began to burn alive. He cried out to every idol 
he had ever worshipped. Understandably, the stone and molten images 
were powerless to help him. He then declared, “I remember learning as 
a youth that Hashem will never turn His back on us. He is all-merciful, 
with no parameters or end to His mercy. I will cry out to Him. If He 
answers me, good. If not, then He is no different than the idols.” (chas 
v’shalom)  The angels did everything to block his prayer from ascending 
to Hashem. The Almighty told them, “If I do not accept his teshuvah, 
repentance, then I am closing the door before any other baal teshuvah. 
Menashe is right. I have no limits to My mercy. I cannot have this.” 
Hashem “dug out” a hole beneath His Heavenly throne in order to 
permit access for Menashe’s prayer to reach him. Menashe was thereby 
saved.

Horav Shimshon Pincus, zl, questions Menashe’s contention 
that if Hashem did not accept his pleas, then He is no different than the 
others who did not hear him. What type of comparison is this? They did 
not listen because they were stone, inanimate idols who were 
powerless. Hashem, however, listened, but said no. Why should He 
absolve the man who murdered His prophets, who placed an idol in the 
Heichal (Temple)?

Horav Pincus explains that if Hashem had not accepted 
Menashe’s teshuvah, because he had exceeded the limits of mercy and 
he had gone beyond the parameters of teshuvah acceptability, it would 
have undermined all future teshuvah applicants. Hashem’s mercy has no 
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limitations, no restrictions, no boundaries. This explains why, despite his 
unabashed evil, Menashe was still able to repent, and his repentance 
accepted by the Almighty. This makes our original question concerning 
Yosef even stronger. Why did Hashem seal the Heavenly gates to Yosef’s 
prayers? Why was his mother helpless in her ability to help him?

Horav Yitzchak Hershkowitz, Shlita (Nitzotzos) quotes Chazal in 
Meseches Berachos 5a, “If a person sees that yissurin, afflictions, are 
befalling him, he should investigate his deeds (to determine which sin he 
may have committed that would be the catalyst for such suffering).  If he 
examines his deeds and finds nothing inappropriate, he should attribute 
his afflictions to bitul Torah, neglect of Torah study. If he still has found 
nothing to which to attribute his suffering, it can be assumed that they 
are yissurin shel ahavah, afflictions of love. (This is not the place to 
discuss the concept or purpose of “afflictions of love,” other than to say 
that it enhances the sufferer’s Heavenly reward. The dynamics of this 
phenomenon are discussed by the various commentators.) The Talmud
teaches us that two varied forms of affliction may strike us. One is for 
deserved punishment; the other is out of Heavenly love, in order to 
bring the person close to his spiritual mission.

Yosef was destined to achieve tzaddik status, to become the 
righteous person who would lead the Jewish community through the 
Egyptian exile. He would set the tone and enable Klal Yisrael to look 
forward to their liberation. To achieve such distinction one must 
undergo trial by fire, to suffer in the crucible of pain, loneliness and 
suffering. Yosef had to experience his own personal exile in order to 
have the personal spiritual endurance and stamina to weather what was 
in store for his family. This is why Hashem did not answer his prayers 
(positively). Hashem answers every prayer. His took a little longer to 
realise the meaning of – and reason for – the response.

Everyone has his individual mission in life for which he is 
uniquely suited. At times, achieving successful fruition involves 
experiencing triumph over adversity. We must remember that Hashem 
does not give us anything that we cannot handle. If it is on our plate, 
then we should be able to eat it – and bentch afterward!

The following vignette buttresses this idea. Dr. Albert Einstein, 
the distinguished physicist, was traveling by train from Princeton, New 
Jersey, when the conductor came down the aisle of the car, punching 
each passenger’s ticket. When he came to Einstein’s row, Einstein 
reached into his vest pocket to retrieve his ticket. He could not find it, so 
he searched his jacket pocket, with the same result.  He checked his 
other pockets, with no luck.  Finally, he pulled down his suitcase and 
opened it and rifled through his clothes, but had no success in locating 
the ticket. The conductor calmed him saying, “Don’t worry, we know 
who you are.  I am certain that a man of your integrity purchased a 
ticket before alighting the train.”

The conductor moved down the car punching tickets. As he 
was about to enter the next car, he turned around and was startled to 
see the great physicist down on his hands and knees, searching between 
the seats for his ticket. The conductor rushed back and said, “Dr. 
Einstein, Dr. Einstein, please do not worry. I know who you are. There is 
no problem. I am sure you bought a ticket.”

Einstein looked at the conductor and said, “Young man, I too, 
know who I am. What I don’t know is where I am going.”

Do we know where we are going? Do we even care? We have 
goals, objectives, plans, missions, but do they coincide with Hashem’s 
designated destination for us? A person goes through life: does well 
financially; is generous with his charitable gifts; sets aside time to study 
Torah; is involved in reaching out to others; is involved in his community. 
He has been a good Jew all of his life, but was he fulfilling Hashem’s 
purpose for him? Did he “travel” to the wrong city?

When Yosef HaTzaddik did not receive the positive response 
for which he was hoping, he realised that Hashem had different plans 
for him. What are Hashem’s plans for us?  While we do not know, we 
should at least give the question some thought.

ויחאתאמהדוהידריואיההתעביהיו
It was at that time that Yehudah went down from his brothers.  (38:1)

Rashi explains that the juxtaposition of Yehuda’s brothers 
deposing him and the loss of his wife and two sons upon the story of 
Yosef (in fact, it is placed right in the middle of the Yosef incident) 
teaches us that one who commences a mitzvah (Yehudah undertook to 
save Yosef, but did not complete his mission), but does not complete it, 
will bury his wife and children. It seems like a harsh punishment. After 
all, at least he started the mitzvah, while others did not even bother to 
get involved. Yet, he is punished; they are not. What is even more 
surprising here is that had Yehudah not intervened, his brothers would 
have killed Yosef. Apparently, the punishment for commencement 
without conclusion is greater than for one who did not even commence 
the mitzvah. Why is this?

Horav Yerucham Levovitz, zl, explains that one who embarks 
on a mitzvah and does not complete it is compared to one who forfeits 
his children. In his commentary to the beginning of Parashas Noach, 
Rashi explains that the primary offspring of the righteous comprise their 
acts of lovingkindness. Thus, a person should be acutely aware that one 
who performs an act of lovingkindness creates spiritual merits for 
himself. Therefore, one who initiates a mitzvah has already earned his 
merit by virtue of its initiation. He now has a Heavenly z’chus, merit, in 
his corner. According to Rashi, this is considered as if he has brought a 
child into the world. Now, if he does not complete the mitzvah, what 
happens to the z’chus/child? I will leave the reader to fill in the blanks. 
This is a frightening and quite sobering lesson concerning our avodas 
ha’kodesh, service to the Almighty. We must learn to acknowledge that 
the performance of every mitzvah is like giving birth to a child.

Va’ani Tefillah

ונתלפתתאןוצרבוםימחרבלבקו
V’kabeil b’rachamim u’v’ratzon es tefilaseinu
And accept with mercy and favour our prayer.

Horav Shimon Schwab, zl, explains that some tefillos are 

accepted by Hashem due to His rachamim, mercy. Apparently, the 

supplicant is unworthy and undeserving of receiving a positive reply on 

his own accord. It is only because Hashem is all-merciful that He listens 

and responds favourably to this prayer. There are individuals of merit, 

tzaddikim, righteous Jews, whose tefillos deserve to be accepted. 

Hashem “wants” to accept the tzaddik’s prayer b’ratzon, with His will, 

not as a result of mercy, but as a result of His will.  Ratzon conveys the 

idea of liking something, of being pleased with it, gleaning satisfaction 

and pleasure from it.

Having said this, perhaps we can extrapolate on the distinction 

between supplicants, the presentation of their prayers, and why one 

prayer has greater efficacy than the other. We have mentioned earlier 

that prayer does not change Hashem. He is immutable; rather, prayer 

changes the supplicant, bringing him closer to Hashem. Therefore, one 

who remains disconnected requires Heavenly mercy in order that 

Hashem accepts his prayer. On the other hand, when one prays properly

and brings himself closer to the Almighty, Hashem will answer b’ratzon, 

with His will.
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PPaarraasshhaass  VVaayyeesshheevv  

Good News 
Campaign 

Yosef’s brothers wanted to sentence 

Yosef to the death penalty. (The reasons 
are complicated and beyond the scope 
of “Kinder Torah.”) Reuven convinced 
them to lower him into a pit instead. 
His plan was to return to the pit, take 
Yosef out, and return him to their father 
Yaakov. His plan ultimately failed, as 
the brothers drew Yosef up out of the 
pit and sold him to a band of Yishma-
elim. Rav Boruch Halevi Epstein (who is 
known to us as the Torah Temima) 
writes that even though Reuven’s plan 
failed, the Torah still mentions it be-
cause it is fitting to give credit to some-
one who does a mitzvah. In fact, there 
is a halacha in Shulchan Aruch (Yoreh 
Deah 249:13) based on this. The Rema 
(Rav Moshe Issurles) writes that it is 
permissible for a benefactor to inscribe 
his name on an object or building, in 
order to publicize the good deed.  
 
Kinderlach . . . 
Let’s start a good news campaign. Let’s 
talk only about good deeds. Oy, don’t 
we hear enough bad news in the world? 
When our brother says blessings with 
kavannah (concentration), let’s talk about 
it! Did you hear how well Benny said that 
blessing? When our sister straightens her 
room, tell Imma about it! How about that 
Miri, she’s such a mitzvah girl! When our 
neighbor gives up his seat on the bus for 
an older person, tell his parents! Yocheved 
has such good middos (character traits)! 
We’ll all be so much happier when we 
focus on the good. 
 

He Listens to 
Every Word 

The Torah writes that Yosef spoke badly 

about his brothers to their father Yaakov. 
The Medrash Rabba (84:7) explains that 
Yosef reported that the brothers were 
eating meat that was not shechted (prop-
erly slaughtered). Secondly, they were 
considering marrying girls that were not 

suited for them. Thirdly, they were de-
grading the sons of the handmaids, Bilhah 
and Zilpa, calling them servants. Hashem 
gave retribution to Yosef, middah kineged 
middah (in exact accordance with the 
crime committed). For reporting that they 

ate unshechted meat, the brothers 
shechted a goat to dip Yosef’s coat in its 
blood. In exchange for the report about 
unsuitable wives, Yosef was sent to prison 
by Potiphar’s wife. For reporting that 
some of his brothers called the others 
servants, Yosef was sold into slavery.  
 
Kinderlach . . . 
As we have said many times before, what 
we say is so very important. Hashem hears 
every word. Yosef spoke badly, and was 
punished for each and every bad thing 
that he said. We surely do not want to 
speak badly about people. How do we 
guard our tongues? The Chofetz Chaim 
explained all of the laws in his famous 
book, “Chofetz Chaim”. B’ezras Hashem, 
we should follow the directions of Rav 
Yehuda Zev Segel and learn two laws 
from the book every day. Then we will 
never speak any loshon hora! 
 
 
 

Small in Number  

The Medrash (84:1) begins the parasha 

by quoting a verse from Isaiah (57:13). 
“When you cry out, your gathering to-

gether shall save you.” This refers to the 
unity of the sons of Yaakov, which 
saved them from the hand of Eisav. 
“But the wind will carry them all off; 
nothingness will take them.” This is 
Eisav and his troops. The Beis HaLevi 
explains the Medrash as follows. The 
normal preparation for war involves 
gathering as many soldiers as possible. 
More soldiers can attack, secure, and 
defend more positions, defeating more 
of the enemy and eventually winning 
the war. Gathering the entire army into 
one place is actually counterproductive. 
Their strength lies in their numbers and 
their separation, securing as many dif-
ferent positions as possible. However, 
when the Jewish people go to battle, 
the strategy is exactly the opposite. Our 
power lies in neither numbers nor sepa-
ration, rather in unity. We fortify our 
position by gathering into the Beis 
HaKenesses, and praying with unified 
hearts to our Father in Heaven. When 
we all make the same request, on be-

half of the community, we gain strength. 
However, sheer numbers without unity 
hold no advantage for us at all. Eisav 
came to battle with 400 men. What hope 
could Yaakov Avinu and his twelve sons 
have against them? Yet, their unity saved 
them from the hand of Eisav. 
 
Kinderlach . . . 
This is one of the messages of Chanukah. 
The “Al HaNissim” prayer states, “(You 
delivered) the many into the hands of the 
few.” Chanukah is a time when we are 
home together with the family every day. 
This is a wonderful opportunity to 
strengthen our family unity. Sing songs, 
eat Imma’s delicious latkes, and share 
stories about the miracles of Chanukah. In 
the merit of this, may we see more mira-
cles in our day. As we say in the second 
blessing over the candles, “Who per-
formed miracles for our fathers in those 
days; in our times.” 
 
 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

                                                                      לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים     בס"ד                                                    

For questions, comments, to purchase the Sefer “Parshah Pshetl”, or to receive a free weekly Dvar Torah on the Parsha- Please email: ParshaPshetel@gmail.com  Thank you, Y. Schechter 

Mental Calmness 
וישב יעקב בארץ מגורי  “ 37:1
 ”אביו, בארץ כנען 
“Yaakov settled in the Land 
of his father’s sojourning, in 

the Land of Kna’an.” The Torah tells us that 
Yaakov settled in the land of his father’s 
sojourning. Why is it important to know that – 
why not just tell us where he settled – in Eretz 
Kna’an?    
 Why does the Posuk call the Land, 
 and why is it out of order, for the – ”מגורי אביו“
Posuk should have said, “  בארץ כנען, בארץ מגורי
 Yitzchok Avinu grabbed hold of the  ”?אביו
Midah of Gevurah from the ten Sefiros.  This 
is on the left side, and it is nourished from 
 The word  .גבורה a higher level than – ”בינה“
 ,denotes fear and terror, as the word ”גבורה“
 there – ”גור בה“ ,can be broken down to – ”גבורה“
is fear in it.  Bereishis 31:42 “  אלקי אברהם ופחד
 Yaakov Avinu says to Lavan that – ”יצחק היה לי
he was able to overcome him with the Midah 
of fear.  The world cannot exist with the Midah 
of  גבורה alone, and that is why it is sweetened 
by the Midah of בינה which is above it.  
Hakodosh Boruch Hu told Yitzchok - Bereishis 
 – ”גור“ – ”גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך“ 26:3
the Midah of Yirah – Gevurah, “בארץ הזאת” – 
which is the Midah which you grasp in this 
world, cannot be sustained by itself – and that 
is why, “ואהיה עמך” – and I will sweeten it with 
the Shem ה -י-ה-א , which comes from “בינה” – 
and with that, “אברכך” – I will be able to bless 
you.  It is from the light of  בינה that Brocha 
comes down to this world.  The Zohar 
Hakodosh tells us that  בינה is known as “מי” – 
for its Gematria is fifty, K’neged the fifty gates 
of Binah.  The Zohar Hakodosh also tells us 
that the letters “גור” represent גבורה.  If you 
take the letters of “גור” and connect them with 
what Binah is called, “מי”, you have the letters 
to spell the word, “מגורי.”  That is what the 
Torah is referencing here, “  וישב יעקב בארץ מגורי
 that Yaakov received Koach – ”מגורי“ – ”אביו
from his father’s Midah, the Midah of Gevurah 
surrounded by Binah, which sweetens the 
Gevurah. (The letters representing the Binah, 
“ ,are on the outside of the word י' and מ' יגורמ ” 
– for the Binah surrounds the Gevurah and 
sweetens it). (עוד יוסף חי)  
 The Roshei Taivos of the words “  יעקב
 alludes to the four exiles Klal ”בארץ מגורי אביו
Yisroel would need to endure, “  ,יון, בבל, מדי
 Klal Yisroel went into exile in order to – ”אדום
increase the Geirim, as it says in Pesachim 
87b.  The Arizal says that had Klal Yisroel not 
sinned, they would have been able to bring 
forth all of the Nitzotzos of Kedusha, sparks of 
holiness, through the Kedusha of Eretz Yisroel 
from afar.  The Nitzotzos of Kedusha would 
have come to them like the pull of a magnet.  

That was what Yaakov was trying to achieve.  
He wanted to remain in Eretz Yisroel, and 
from there, be able to gather all of the 
Nitzotzos of Kedusha from afar, and thereby 
the four exiles would not have been necessary. 
However, because the brothers sold Yosef, the 
Sinas Chinam amongst the brothers created a 
separation amongst them and they were not 
one unit.  When they were not B’achdus, they 
would not be able to pull the Nitzotzos of 
Kedusha to them, rather they would need to go 
through the four exiles, and collect those 
Nitzotzos of Kedusha through the Geirim.  
Yaakov sought to dwell in tranquility in Eretz 
Yisroel and bring forth all of the Nitzotzos of 
Kedusha, but because of “רגזו של יוסף” – the 
incident with Yosef, which demonstrated that 
the Shevatim were not acting B’achdus, 
Yaakov would not be able to remain in Eretz 
Yisroel.  Rather they would all have to go down 
and collect the Nitzotzos of Kedusha through 
the long bitter exiles. (יצב אברהם) 
 The main Hatzlacha of a Yid comes 
from his heeding the Torah and Mitzvos and 
being Osek in Yiras Shomayim.  The same way 
other nations of the world deal with the 
Gashmiyos of the world, that they plant and 
reap their fields and then they have 
sustenance with which to live from for 
themselves and their families, Hakodosh 
Boruch Hu gave Klal Yisroel a land Above, and 
when they cultivate that land, they have 
sustenance both in this world and the next 
world.  “וישב יעקב בארץ מגורי אביו” – Yaakov 
sought to dwell and have a Kiyum in the land 
his father sojourned, a land from above that 
was a place where he was Osek in Yirah 
Shomayim. Yaakov sought to dedicate his life 
to the service of Hashem. (אך פרי תבואה)   
 The word “וישב” here refers to having 
 to have equanimity; mental – ”ישוב הדעת“
calmness, composure, and evenness of temper, 
especially in a difficult situation.  The 
following Posuk says, “אלה תולדות יעקב” – what 
does “וישב יעקב” have to do with, “  אלה תולדות
 The first thing one must know is that  ”?יעקב
in all situations in life, one must always have 
 For one to learn Torah properly and  .ישוב הדעת 
to be Mispalel to Hakodosh Boruch Hu, one 
must have Yishuv Hada’as.  The Gemara in 
Brochos 17a tells us that the main thing is that 
one can focus and ensure that his heart has the 
proper Kavonos. When one is dealing with 
matters of Gashmiyos and matters of business, 
he must also act with Yishuv Hada’as.  When 
one is busy with his business, it is not proper 
that he should be very worried about it, and 
keep in his mind at all times how he will 
become wealthy.  Rather he must perform his 
business with Yishuv Hada’as, and know that 

everything is from Hakodosh Boruch Hu, and 
he need not worry, for he must have complete 
Emunah and Bitachon in Hakodosh Boruch 
Hu.   

Avos 2:2 “ יפה תורה עם דרך ארץ” – 
“Torah study is good together with Derech 
Eretz” – and then he will be successful.  This 
means that one learns Torah and performs his 
Avodas Hashem, and on the side he deals with 
Derech Eretz – matters of Gashmiyos.  He does 
not allow himself to be consumed with the 
matters of Gashmiyos, but he does so with 
Yishuv Hada’as, then when he learns Torah 
and serves Hakodosh Boruch Hu, he will be 
able to have Yishuv Hada’as.  However, one 
who becomes engrossed in his business 
dealings, and other matters of Gashmiyos, he 
will not have the proper Yishuv Hada’as, and 
that will cause him to serve Hakodosh Boruch 
Hu without the proper Yishuv Hada’as.  He 
will be thinking about other matters, and not 
be serving Hakodosh Boruch Hu properly.  
 alludes to Torah with Derech – ”בארץ מגורי אביו“
Eretz.  “בארץ” refers to Derech Eretz, and 
 refers to the sojourns – the Torah and – ”מגורי“
Tefilah, of “אביו” – his Father in Shomayim.  
 Yaakov had Yishuv Hada’as in – ”וישב יעקב“
both “בארץ – מגורי אביו” – in Derech Eretz and 
his Avodas Hashem of Torah and Tefilah.  The 
Torah then continues, “ואלה תולדות יעקב” – 
Rashi says this refers to Klal Yisroel through 
every generation – that they must achieve the 
level of Yaakov Avinu of having Yishuv 
Hada’as in both their Derech Eretz, matters of 
Gashmiyos, and in מגורי אביו, in matters of 
Ruchniyos, of serving their Father in 
Shomayim.  How are they able to achieve that? 
It is only through rock solid Emunah and 
Bitachon in Hakodosh Boruch Hu. (דברי ישראל) 
  Yaakov’s father had a very 
important Midah in Avodas Hashem, and that 
is the Midah of Gevurah.  Yaakov took that 
Midah and sweetened it, “מגורי” – Yaakov 
received Koach from his father’s Midah, the 
Midah of Gevurah surrounded by Binah, 
which sweetens the Gevurah, as the letters 
representing the Binah,  'מ and  'י are on the 
outside of the word, “ יגורמ  ” – for the Binah 
surrounds the Gevurah and sweetens it.  

Yaakov is called the בחיר, the choice 
of the Avos, for he incorporated the Middos of 
his fathers in his, to have the complete Middos.  
Yaakov knew that the optimal way to serve 
Hakodosh Boruch Hu is through ישוב הדעת.  In 
order to have true Yishuv Hada’as, one must 
have complete Emunah and Bitachon in 
Hakodosh Boruch Hu.  May we strengthen 
ourselves in our Emunah and Bitachon in 
Hakodosh Boruch Hu, and be Zoche to serve 
Him through Yishuv Hada’as. 
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PARSHAS	VAYEISHEV	
THE	OUTS	AND	INS	OF	YOSEF	AND	CHANUKAH	

	
Yosef	accused	his	brothers	of	being	spies.	Why	did	Yosef	call	his	brothers	such	a	derogatory	name?		
	
We	all	know	the	remarkable	noble	selfless	deed	of	Rachel	Imeinu	when	she	gave	over	the	simanim	to	Leah	at	the	night	of	her	wedding.	Yet	many	of	
us	are	not	privy	in	realizing	the	depth	of	her	mesiras	nefesh	which	had	a	long	lasting	compromising	effect	throughout	her	entire	marriage.	When	
Rachel	asked	Leah	to	give	her	the	flowers	of	Dudaeem	in	exchange	for	intimacy	with	Yaakov,	Leah	chastised	her	by	saying	isn't	it	enough	that	you	
took	my	husband	and	now	you	also	want	my	flowers.	All	the	commentators	are	aghast	of	this	response	since	after	all,	it	was	Rachel	who	was	willing	
to	forfeit	her	spouse	Yaakov	in	order	not	to	embarrass	her	sister	on	the	wedding	night.	For	this	reason	she	handed	over	to	Leah	the	preplanned	
password	which	Yaakov	made	between	them,	 lest	 the	deceitful	Lavan	might	switch	Rachel	with	Leah	which	he	actually	did.	One	of	 the	answers	
given	 to	 portray	 Leah	 in	 a	 better	 light	 is	 that	 the	 password	 between	 Rachel	 and	 Yaakov	was	 the	 three	 laws	 of	 a	 woman	Niddah	Challah	 and	
Hadlakas	Haneir.	These	three	dinim	Rachel	taught	Leah	in	the	format	that	being	Yaakov's	wife	she	will	have	to	fulfill	these	obligations.	So	when	the	
night	of	the	chasanah	came,	Yaakov	as	planned	asked	from	whom	he	thought	was	Rachel,	the	three	dinim	and	Leah	stated	them	to	Yaakov.	Yaakov	
therefore	did	not	have	inkling	that	his	bride	was	Leah	until	the	morning.		
Likewise,	Leah	was	never	told	the	truth	that	Rachel	was	really	the	preferred	choice	of	Yaakov,	and	that	Rachel	sacrificed	her	future	spouse	only	in	
order	that	she	should	not	become	shamed	at	the	wedding	night.	This	explains	how	Leah	could	snappily	with	seeming	audacity,	shoot	back	an	unfair	
response	of	lack	of	gratitude	to	Rachel,	"Isn't	it	enough	that	you	infringed	on	my	relationship	of	my	marriage	to	Yaakov"!	
	
Now	think	about	the	long	on	going	period	of	mesiras	nefesh	of	Rachel	Imeinu	that	she	underwent	because	of	all	the	years	of	duress	and	criticism	
that	she	received	due	to	Leah's	perspective	as	herself	being	the	first	choice	of	Yaakov.	How	dare	Rachel	infringe	on	her	marriage	to	Yaakov!	Rachel	
in	her	righteousness	never	said	or	hinted	to	the	contrary.	No	wonder	her	pleading	voice	for	the	geulah	of	Am	Yisrael	is	heard	above	in	Shamayim	
because	of	this	incredible	"ongoing"	mesiras	nefesh.		
	
But	wait!	How	did	Rachel	conduct	herself	so	without	first	making	a	cheshbon	how	Yaakov	would	feel	and	react	to	this	chesed	initiative	of	Rachel	for	
her	sister?	Secondly,	by	Rachel	facilitating	the	switching	of	kallas,	she	was	presenting	to	Leah	that	her	marriage	relationship	with	Yaakov	was	an	
afterthought	which	was	a	living	sheker	and	misrepresentation?	How	could		
	
she	place	herself	in	a	marriage	with	the	pillar	of	emes	when	she	by	her	chesed	epitomized	sheker?	
	
We	suggest	saying	that	through	this	masquerade	of	Rachel	she	fixed	up	the	shortcoming	of	Yaakov	masquerading	as	an	Aisav.	It	is	true	that	Yaakov	
was	 coerced	 to	 get	 the	berachos	 by	 instruction	of	 ruach	hakodesh	 and	his	mother's	wishes	 (Targum	Yonasan	Ohr	Chaim).	Nevertheless,	 it	was	
Yaakov	who	raised	the	fear	of	being	discovered	as	an	 imposter	and	for	that	reason	Rivka	got	him	to	wear	Aisav's	clothing	and	sheepskins	to	be	
placed	on	his	arms	and	neck.	Maybe	from	the	aspect	of	the	ultimate	emes,	Yaakov	should	have	went	to	Yitzchak	as	Yaakov	without	the	feigning	of	
being	Aisav	 and	 should	have	 trusted	 totally	 in	Hashem	who	 could	 ensure	 that	 he	will	 receive	 the	berachos	 anyway	without	 any	 complications.	
Receiving	the	berachos	of	Yitzchak	with	even	the	slightest	compromise	of	emes	would	open	the	berachos	to	kitrug.	For	only	pure	emes	lasts	forever	
as	the	passuk	says	ואמת תכון לעד.	
	
As	far	as	Leah	was	concerned	Rachel	was	the	second	fiddle	and	Rochel	faithfully	played	her	self	imposed	role.	This	was	a	tikkun	for	Yaakov	 אשתו
	instead	Leah	switched	Rachel	reality.	spiritual	the	in	fiddle	second	the	also	was	who	Aisav	of	role	the	played	time,	Berachos	at	who	(כגופו עזר כנגדו)
of	her	place	with	Yaakov	in	order	to	correct	the	slight	compromise	of	emes	that	existed	when	Yaakov	received	Yitzchak's	berachos,	thereby	insuring	
the	continuity	of	the	berachos	without	kitrug.		Rachel's	decision	of	role	playing	the	number	two	wife	of	Yaakov	included	the	cheshbon	how	would	
Yaakov	react	to	finding	out	that	he	married	Leah	instead	of	Rachel.		
	
Rachel	knew	that	Yaakov,	who	was	the	ultimate	of	middas	Emes	in	the	world,	every	movement	and	action	were	motivated	by	lishma	
alone.	 To	 ensure	 the	 future	 of	 Klal	 Yisrael	 in	 its	 fullest	 dimensions	 which	 was	 Yaakov	 foremost	 ambition,	 he	 realized	 that	 the	
berachos	he	 received	 from	Yitzchak	had	to	be	given	with	every	aspect	of	emes	which	 it	was	 lacking.	There	was	no	question,	 that	
Yaakov	would	agree	retroactively	to	Rachel's	switching	herself	with	Leah	for	that	would	be	a	tikkun	for	the	compromise	of	emes	that	
was	present	at	the	giving	of	Yitzchak's	berachos,	and	with	this	rectification,	the	destiny	of	Klal	Yisrael	would	be	thereby	be	forever	
locked	in.						

>>>
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Let	us	take	a	step	further	into	this	rectification	of	Yaakov	who	he	himself	had	to	feign	his	outside	like	an	Eisav	even	though	it	was	incongruous	
with	his	insides.	ברא כרעיה דאבוהו	the	son	is	a	leg	of	his	father.	It	is	also	through	the	children	that	the	father	can	attain	his	tikkun. אלה תולדות יעקב
	word	the	that	writes	D'Kallah	Igre	The	יוסף  ולדותת 	which	means	offspring	refers	to	the	inner	letters	of	each	letter.	Yaakov	possessed	the	middah	
of	אמת	as	it	is	written	תתן אמת ליעקב.	The	inner	letters	of	אמת	which	are	 	that	says	allusion	This	.יוסף	of	gematriah	same	the	156	to	up	add	לף ם ו
Yosef	 was	 the	 continuous	 building	 of	 Yaakov's	 emes	 in	 Am	 Yisrael.	 It	 was	 through	 him	 that	 Yaakov	 could	 fix	 the	 blemish	 of	 his	 feigning	 his	
outsides	appear	as	Aisav	even	though	his	insides	was	Yaakov.	
	
Here	is	an	example	of	Yosef	correcting	the	emes	of	Yaakov	when	he	took	the	berachos	 in	the	dress	of	Aisav.	Chazal	say	that	because	of	three	
merits	Yisrael	 was	 redeemed	 from	Mitzrayim,	 they	 didn't	 change	 their	 names,	 their	 dress,	 and	 their	 language.	 In	 other	 words	 their	 outsides	
remained	 like	 their	 insides.	 This	 was	 all	 due	 to	 the	 righteousness	 of	 Yosef.	 Even	 though	 Pharaoh	 called	 Yosef	 Tzafnas	 Paneiach,	 Yosef	
nevertheless	 stuck	 with	 his	 name	 Yosef	 which	 was	 the	 one	 given	 to	 him	 at	 his	 Bris.	 Even	 Pharaoh	 who	 initially	 gave	 him	 the	 Egyptian	 name	
nevertheless	called	him	Yosef	(Bereishis	41,55).	Yosef	preserved	his	outside	name	in	order	to	align	it	with	his	inside	name,	as	the	Maharal	says	
that	the	שם	(shaim)	the	name,	tells	one	of	the	hidden	שם	(shawm)	what	is	there	in	his	essence	and	potential.		
	
When	the	wife	of	Potifar	attempted	to	seduce	him,	the	passuk	says	she	grabbed	him	by	his	unique	clothing.	She	was	telling	Yosef	that	as	long	as	
you	wear	your	modest	 looking	 Jewish	clothing	you	can	control	yourself	not	 to	 lie	with	me.	The	body	 is	a	clothing	to	 the	nefesh	which	dwells	
inside.	One	reason	the	Yid	dresses	in	clothes	that	hide	the	body	is	because	he	should	be	constantly	reminded	that	his	body	also	hides	something	
and	that	is	his	nefesh.	By	aligning	his	outside	and	inside	he	will	follow	the	directives	of	his	nefesh	and	not	his	body.		
Concerning	his	 language	he	spoke	Lashon	Hakodesh	 to	the	Shevatim	 	Hakodesh	Lashon	son	his	Menashe	taught	also	he	and	כי פי המדבר אליכם 
since	he	acted	as	the	translator	between	Yosef	and	his	brothers.	Lashon	Hakodesh	 is	the	 lashon	of	the	neshama	and	the	 letters	by	which	the	
world	was	created.	Unable	to	speak	Lashon	Hakodesh	is	an	outside	that	is	not	connected	to	an	inside	of	a	Yid.	
	
The	passuk	says	(Bereishis	37,4)	ולא יכלו לדברו לשלום	they	couldn't	even	speak	peacefully	with	Yosef.	On	this,	Rashi	brings	their	praiseworthiness	
because	of	this	conduct	for	this	proves	that	they	were	not	fakers	in	misrepresenting	how	they	felt	 in	their	hearts	towards	him,	smiling	on	the	
outside	but	hating	within.	We	can	say	that	this	madraigah	came	from	their	father	Yaakov	who	epitomized	the	middah	of	Emes	תתן אמת ליעקב.	On	
this	madraigah	of	emes	the	Shevatim	were	able	to	fix	up	Yaakov's	taking	of	the	berachos	through	an	incomplete	emes.	
Yet	on	the	other	hand	they	entertained	the	plan	of	murdering	Yosef	and	concealing	the	evidence	making	up	a	story	of	a	wild	animal	killing	him.	
This	is	the	opposite	of	their	father's	middah	of	emes.	Yosef	wanted	to	bring	a	tikkun	to	them	and	also	to	his	father	by	accusing	them	of	being	
Meraglim.	They	would	now	have	to	make	a	deep	introspection	and	strive	to	prove	that	this	accusation	was	false.	They	had	to	verify	that	their	
insides	were	like	their	outsides	on	many	levels,	thereby	fixing	up	those	levels	that	were	not	in	shelaimus.	Being	Yaakov's	children,	this	avodah	
would	bring	a	shelaimus	to	Yaakov's	taking	the	berachos	while	his	outsides	were	not	aligned	with	his	insides.		
	
When	 Yaakov	 fought	 with	 the	 angel	 of	 Aisav,	 Chazal	 in	 one	 opinion	 tell	 us	 that	 Aisav's	 angel	 appeared	 to	 Yaakov	 in	 the	 form	 of	 a	 Talmid	
Chacham.	In	other	words	his	outsides	were	not	like	his	insides.	This	was	to	stir	up	a	kitrug	in	shamayim	that	Yaakov	also	received	the	berachos	
with	 his	 outsides	 not	 like	 his	 insides.	 Yaakov	 who	 was	 alone	 at	 the	 very	 night	 of	 his	 encounter	 with	 Aisav's	 malach,	 also	 was	 in	 form	 of	 his	
outsides	not	like	his	insides.	Inside	he	was	a	master	talmid	chacham	but	outside	he	was	demonstrating	that	he	wasn't,	since	Chazal	say	that	a	
talmid	chacham	should	not	walk	alone	at	nighttime.	With	Yaakov's	past	and	present	unwholesomeness	of	emes,	the	malach	battled	with	Yaakov	
injuring	 him	 in	 the	 thigh.	 Nevertheless,	 at	 the	 end	 he	 acknowledged	 the	 fact	 that	 Yaakov	 is	 indeed	 deserving	 of	 Yitzchak's	berachos	 (maybe	
because	of	Rachel's	tikkun).	Chazal	however	tell	us	that	the	effect	of	the	momentary	injury	of	Yaakov	took	place	during	the	period	of	Chanukah	
when	the	Yidden	assimilated	into	becoming	Hellenists.		
	
Now	we	can	understand	the	relationship	between	Yosef	and	Chanukah.	When	Moshe	Rabbeinu	was	commanded	in	the	making	of	the	Menorah	
for	the	Mishkan	he	could	not	understand	how	to	build	it	on	the	physical	level	even	though	the	spiritual	aspect	of	the	Menorah	was	understood.	
Only	when	Hashem	showed	him	a	picture	of	the	Menorah	 נורהמעשה המ זה ,	the	spiritual	and	physical,	the	inside	and	outside	were	congruous.		
The	Menorah	symbolizes	 the	miracle	of	Chanukah.	The	Aron	holds	 the	Luchos	which	 is	 the	Written	Torah,	 the	outside	and	 the	 revealed.	The	
Menorah	represents	the	Oral	Torah	which	corresponds	to	the	insides	which	is	formulated	in	the	hearts	of	the	Talmidei	Chachamim	(Rav	Tzadok	
Hakohen	as	we	find	the	 lashon	אליביה).	Both	Torahs	are	connected	to	each	other	and	are	dependent	upon	each	other.	This	 is	why	the	Greeks	
were	against	Yosef	as	the	Megaleh	Amukos	brings	 	מלך יון is	gematriah	Yosef,	 	אנטיוכס  is	gematriah	יוסף.	For	Yosef	 lived	the	אמת	of	Yaakov,	his	
outsides	like	his	insides.	He	lived	the	Torah	Sh'baal	Peh	with	the	Written	Torah	as	the	Baal	Haturim	writes	on	the	word	זקנים	which	is	the	acronym	
of	the	Seder	Mishanyos.	He	was	תוכו כברו	no	disparity	between	the	outside	and	inside	which	we	see	from	Rabban	Gamliel	was	a	prerequisite	to	
learn	in	his	Bais	Medrash	(Berachos	28).		
	
The	gemarah	Yuma	72b	 למיד חכםתלמיד חכם שאין תוכו כברו אין ת .	Yosef	was	all	of	the	above	which	contradicted	the	wisdom	of	the	Greeks.	According	
to	their	secular	knowledge	if	one	possesses	more	wisdom	than	his	actions	it's	ok.	However	in	Torah	we	find	prerequisites	for	being	its	student כל

אין חכמתו מתקיימת שחכמתו מרובה ממעשיו 	 (Avos	 3,9)	 if	 one	 has	 more	 wisdom	 than	 action,	 meaning	 his	 insides	 are	 not	 like	 his	 outside,	 his	 Torah	
learning	will	become	distorted.		
	
Chanukah	 is	 a	 time	 of	 rectification	 of	 the	 infusion	 of	 our	 Torah	 knowledge	 with	 our	Middos	 and	 behavior.	 The	 letters	 on	 the	dreidel	 are	 the	
acronym 	נס גדול היה שם	they	also	spell	גש הן	bring	close	the	letters	of	הן.	The	letter	of	ן	represents	the	חמשים שערי בינה	the	wisdom	of	the	Torah.	
The	letter	ה	represents	the	five	senses	of	the	body	which	are	our	windows	to	the		
world.	Chanukah	is	the	time	when	we	rededicate	the	connection	of	our	outsides	to	our	insides,	our	knowledge	of	Torah	to	its	practice.	 הן עם לבדד
		the	(23,9	Bamidbar)	ישכון
connection	of	these	two	letters	of	הן	of	this	people	Am	Yisrael	are	to	them	very	unique	and	exclusive,	for	no	other	nation	lives	with	this	shidduch.		
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ניתן לתרום גם במכשירי “קהילות” ו”נדרים פלוס” בבתי הכנסת,
יש ללחוץ על לחצן ‘קופות נוספות’ ובחיפוש ‘דברי שי”ח’, או בטלפון:

נדרים פלוס 03-7630585 שלוחה- 1586
קהילות 073-2757000 שלוחה- 4310

 ig0533145900@gmail.com  :ליצירת קשר
  רבי יהודה הנשיא 52 בני ברק 
077-2092005  053-3145900 

ותלמדם חוקי חיים  פרק ד’ - חינוך כפשוטו ולא כמדרשו
בלי התחמקות!

בנושא  רבינו,  בשם  עיצה  ציטטנו  הקודם  המאמר  בסיום 

החיכוכים בין הילדים בבית: לחנך, פשוט לחנך. 

רוב,  אולי  גדול,  כי חלק  רבינו  סבור  לא אחת,  יותר:  נבאר 

מהבעיות משמעת בחינוך הילדים, הוא תוצאה שפשוט לא 

ההורים  על  כיצד  נוסחאות  מספר  נפוצות  בימינו  מחנכים. 

להגיב מול הבן המרדן, החצוף, שמתנהג לא כראוי או מסרב 

להישמע למוסד הלימודים.

חלק אומרים ‘לא להעיר כלום, זה יסתדר מעצמו’

אחרים צועקים ‘להעיר בחיוך, באהבה, עם הרבה סבלנות’...

מלומדים נוספים גורסים ‘חכה עד שיעבור זעם ואז תפתח 

איתו את כל הנושא’’

יתכן שהם צודקים, יתכן שלא. לרבינו משנה סדורה בכל זה:

הפירוש  לחנך  לחנך!  הוא  והאמא,  האבא  של  התפקיד 

שהאבא מדריך את הילד כיצד להתנהג, והוא מורה לו מה 

והבן משנה מהחינוך האבא צריך  ומה לא, במידה  לעשות 

הוא  ואיך  טועה,  שהוא  לו  להסביר  חייב  הוא  אותו,  לחנך 

צריך להתנהג עכשיו.

לא להתעלם, לא לדחות, ולא להתחמק.

עם כל הכבוד להורים שמתייעצים, חושבים, מנסים למצוא 

פתרונות, לפעמים את העיקר לא מקיימים. חינוך אינו משהו 

חד פעמי, אלא הוא דבר קבוע שיש ליתן עליו את כל הדעת. 

אין ילד מחונך, בלי חינוך.

הילד לא יתחנך על ידי ההרצאות שהאבא שומע, וגם לא על 

ידי שהאבא והאמא יתפללו עליו יומם ולילה, הילד יתחנך 

אם האבא יחנך אותו. 

נכון,  יהיה  כדי שהחינוך אכן  והכרחיות  התפילות חשובות 

וההרצאות והדרשות וספרי הקריאה על החינוך, כוחם יפה 

כדי להסביר לאבא מה לא לעשות ומה לא. אבל חינוך חייב 

להיות.

הדרך הנכונה על פי התורה
בספרו הקדוש אורחות יושר סימן י’, מקדיש רבינו לנושא 

זה מספר מילים, בבחינת מועט המחזיק את המרובה:

לנגוע  בזמנינו שחושבין שאסור  יש אנשים  הנה  זה לשונו: 

להכריחם,  ולא  דבר  כל  מעצמם  שיבינו  צריך  רק  בילדים, 

וכל שכן לא להכותם, ונותנים להם כל מה שרוצים, ואין זו 

הדרך הנכונה על פי התורה..

הוא מוסיף, כדרכו, ומביא לדבריו ראיה מגמרא ירושלמית 

הנשים  אלו  סימון  א”ר  א’:  הלכה  א’  פרק  בחלה  מפורש, 

הוא  אם  המדרש,  לבית  להכנס  בנינו  נכריח  לא  שאומרות 

ראוי ללמוד ילך מעצמו ללמוד, אין עושין טוב, אלא ויסרו 

למשפט אלוקיו יורנו, אם תייסרו ותכריחו בכוח לתורה, אז 

הקב”ה ילמדנו וידע ללמוד...

נדיר. גליונות והערות של בן דודו של רבינו, הגאון רבי 
מאיר גרינמן שליט”א, על ספר הקדוש אורחות יושר

מביא  מקורות,  עם  להרא”ש  חיים  אורחות  ובחיבורו 

ביתך  באנשי  והזהרת  מ”ד(  )סימן  הרא”ש  לשון  את  רבינו 

להדריכם על פי התורה בכל הדברים הצריכים אזהרה!! וכן 

כותב שם עוד )יום השבת סימן י”ג( שיזהיר את בני ביתו על 

טהור  ומקורו  הנהנין,  ברכת  ועל  ידים  נטילת  ועל  התפילה 

מפסוק מפורש בחומש בראשית)י”ח( כי ידעתיו למען אשר 

יצוה את בניו ואת ביתו אחריו וגו’, וכן בשבת דף נ”ד כל מי 

שיש בידו למחות באנשי ביתו וכו’, ראה שם עוד מקורות.

חוק חינוך חובה
‘חינוך’ בלשון חכמים משמעותו, הרגל. החיוב על ההורים 

מוטל איפה להרגיל את הילד להתנהג בטוב, הרגל זה נעשה 

ברוב הפעמים ‘תחילתו באונס וסופו ברצון’. אמנם אין זה קל 

כלל, איך אין זה פוטר אותנו מלדעת הדברים.

ודמעתו  רבינו  אל  הגיע  אב  האוזן.  את  לסבר  דוגמא  נביא 

‘בני, פתח האב, אינו שומע לי ואף ממרה את פי,  אל לחיו 

ומריבות, מה אנחנו צריכים  כל דבר איתו הולך בתחנונים 

לעשות כדי שהוא יתנהג טוב?’

- בן כמה הבן? הקשה רבינו.

והאבא ענה: בן עשר.

התפלא רבינו, בגיל כזה, למה אתה לא מחנך אותו? הרי ילד 

צריך  הוא  לו  שאומרים  מה  יעשה  שילד  כדי  חינוך,  חייב 

שיחנכו אותו לזה. תגער בו, ולפעמים גם צריך להעניש או 

לנקוט באמצעים חמורים.

שאינו  בנו  על  והתלונן  יהודי  נכנס  רבינו  אל  נוסף:  מקרה 

קם בבוקר בזמן, הוא מאחר ללימודים וכל סדר היום שלו 

משובש לגמרי.

ואז חרץ את תשובתו: אתה צריך  רבינו בירר כמה פרטים 

לחנך אותו!

חד וחלק!

כי לפעמים ‘מרוב עצים לא רואים את היער’, מרוב דרשות 

העיקר:  את  ההורה  שוכח  החינוך,  על  ויסודות  ומאמרים 

לחנך את הילד.

אני,  חינוכית:  בשאלה  רבינו  לפני  בא  אחד  אב  כי  מסופר, 

סיפר האבא, מעונין להתפלל שחרית כותיקין, להיות מהדר 

כאן  ואין  עליונה,  זה למעלה  ]ורבינו מחזיק דבר  זו  במצוה 

מקומו[ ומאידך עם אתפלל מוקדם בני הילד יתפלל בבית 

במנין  תפילה  איפה,  עדיף  מה  השגחה,  בלי  לבדו,  הכנסת 

כותיקין או מאוחר יותר ולהשגיח על הבן?

רבינו פתר מיד את השאלה:

תתפלל כותיקין, אל תוותר על זה, אבל כשהבן הולך לבית 

‘ובנתים  אליו,  להשגיח  אליו  סמוך  ותשב  גם  תלך  הכנסת 

תחזיק ספר ותלמד, שלא ילך הזמן לאיבוד’ הוסיף לו רבינו...

והיסוד חוזר על עצמו: החינוך חייב להיות. לא יועיל לאבא 

הוא  בבד  בד  ותיקין,  ומתפלל  קונו  עם  מתחסד  שהוא  מה 

חייב להשגיח מקרוב על בנו.

תפילה ותיקין או תפילה עם הילד? בתמונה, מנין 
ותיקין בבית הכנסת לדרמן, ב’’בית שני’’.

כולם מחונכים!
שונה  קהילת  רב  שליט”א,  הוניגסברג  גדליהו  רבי  הגאון 

הלכות בבני ברק ומי שזוכה להעביר שאלות רבות ולשהות 

פרק  תורה’  ‘מנחת  בספרו  מקדיש  בוקר,  כל  רבינו  לצד 

מיוחד במשנת רבינו על החינוך.

שלח  תורה,  בתלמוד  מלמד  ק”ד(  )עמוד  מספר  הוא  וכך 

הוא  רוגז  שבשעת  ילד  יש  בכיתתו  רבינו:  אל  שאלה  עימי 

עושה מעשי נזק משונים. כך למשל, אם מרגיזים אותו הוא 

שלו  המשקפים  את  גם  שובר  שהוא  כך  כך  לכעוס  מסוגל 

להתנהג  כיצד  עצמו,  על  שולט  שאינו  איפה,  נראה  עצמו, 

מול ילד כזה?

תשובת רבינו היתה קצרה: לחנך אותו! אם רוצים – אפשר 

לחנך גם אותו.

וכיצד אכן מחנכין? על כך במאמר הבא אי”ה.

הגאון רבי גדליהו הוניגסברג שליט”א רב קהילת 
‘שונה הלכות’.
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   מעניני חנוכה
  

  ַלּׁשֹוַׁשִּנים ֵנס ַנֲעֶׂשה ַקְנַקִּנים ּוִמּנֹוַתר
 רק הכהנים מצאו המקדש דבבית, מבואר לא קנקנים הלשון

 מצאו שהם לומר ושייך, קנקנים כמה ולא טהור אחד פח
 אומר ולכן טהור בוודאי היה אחד רק אבל קנקנים הרבה

 שממנו אחד רק היה שמצאו הקנקנים דמכל" קנקנים מנותר"
  ".לשושנים נס נעשה"

 הראה" לשושנים נס" שושנים ישראל עם את שכינה ומה
 סוגה' א ז"ל דף סנהדרין בגמרא המובא להפסוק רבנו

  ').א ט"ס תהלים י"רש ע"וע( בשושנים
 דאמרי' שושנה' שנקרא במה שחולה למי ידועה סגולה לגבי(

 לכך יש כי ואומרים, חנוכה של השמן מנותר ליקח כסגולה אינשי
 שיש רבנו דעת אבל', לשושנים נס נעשה קנקנים מנותר' בפייט רמז
 הנותר מהשמן ליטול אפשר והיה. למצותו הוקצה כי, איסור בזה

 ומפי. הסגולה בכלל אינו זה אך, לנרות שמן לקחו שממנו - בקנקן
 התנה אם אמנם כי השואלים לאחד עוד רבנו שאמר, השמועה
, יכול – לצורכו שבכוס השמן במותר להשתמש שרוצה מתחילה
 פ"דאע לומר ונצטרך, ד"עכ, הסגולה שייך ג"ובכה, ב"במ כמבואר
 שמן ככל ממש אינו התנאי אחרי הנותר מקום מכל, שהתנה
  ).ב"וצ, הסגולות לענין קנקנים מנותר נחשב אלא, שבבית

  (שיח החנוכה)
  זאת חנוכה

על "זאת חנוכה" רבים אמרי ד אהאם יש מקור לה -לשואל 
מקורו עפ"י כי  גמר חתימת הדין של ר"ה ויו"כ השיב רבנו שהוא
את הפתקים. לשלוח  מסיימיםמעין חתימה, ש יש בוש - הקבלה

א' שאל על מעלת נתינת צדקה ביום זה, והשיב בצחות, לתת (

  .)צדקה הוא תמיד מעלה וענין
 א"שליט מרן קמיה כשבאים נוכח להיות זכיתי רבות פעמים
 ומבקשים, משנה סדרי ששה לסיים שזכו צאן צעירי ר"תשב

 א"שליט רבינו ושואלם, תלמודם על שיבחנם א"שליט מרבינו
 עונים וחלקם, במשנה" חנוכה" המילה מוזכרת מקומות בכמה
, מקומות בשבעה שמוזכר א"שליט רבינו מונה ואז, לא וחלקם

 ואינו מביא חנוכה ועד החג מן" דתנן ו"מ א"פ ביכורים. א
 חודשים ששה על" דתנן ג"מ א"פ השנה ראש. ב". קורא

 י"מ ד"פ תענית. ג". חנוכה מפני כסלו על' וכו יוצאין השלוחין
 בחנוכה חודש בראש הציבור על תענית גוזרין אין" דתנן

 בראשי מפסיקין לכל" דתנן ד"מ ג"פ מגילה. ד". ובפורים
 בחנוכה" דתנן ו"מ שם. ה". ובפורים בחנוכה חודשים
 חודשים בראשי" דתנן ח"מ ג"פ ק"מו. ו'. וכו" בנשיאים
 ו"מ ו"פ קמא בבא. ז'. וכו" ומטפחות מענות ובפורים בחנוכה
 אומר יהודה רבי, חייב החנוני מבחוץ נרו חנוני הניח דתנן
  ".פטור חנוכה בנר

 רק אך חנוכה שמוזכר מקום עוד שיש א"שליט מרן ומוסיף
 כל" ד"מ ד"פ תענית' במס דתנן הא והוא, במפורש ולא ברמז
 יום" ב"הרע' ופי', וכו" בשחרית מעמד בו אין הלל בו שיש יום
, מוסף בהם ואין הלל בהם שיש חנוכה ימי כגון, הלל בו שיש
'.      וכו" בשחרית פרשה שום קורין היו לא שבירושלים אותן

  ').ציון שערי' לספר הקדמה מתוך(
 ונזכה, התורה בידיעת והולך מוסיף להיות שנזכה רצון יהי

  .ולעשות לשמור וללמד ללמוד

  

 עלי הדף
 נ"ויי בתחומין הכותי נאמנות בדין

 איש יצא על דכתיב בתחומין' מדאו סמך להו דאית ג"אע ל"קמ נראה הני דנקט והא. נסך ויין תחומין לאתויי' כו הכלל זה' א ז"נ נדה
 מגע על מקפיד דכותי' א א"ל ז"בע' דאמרי ג"ואע, קראי להני דרשי דלא כותים לה' חיישי לא ה"אפ נסיכם יין ישתו דכתיב נ"ויי ממקומו

 אין עצמו הוא אבל ממנו ישראל יקנו שלא דמירתת שנו הגיתות בין התם וכדמסיק לימכר בעומדים דווקא היינו סתומות בחביות גוי
 ד"למ אף אתיא' מתני דמסתמא' דאו מיל ב"די להסוברים' ואפי נאמן הכותי אין מיל ב"די תחומין' דאפי' ונר, נכרי מגע לשתות מקפיד
'  מבו הדר פ"דבר ג"אע דעירובין ק"ספ' עי הוצאה לענין ממקומו איש יצא אל דמפרשי אלא דרשות הנך להו לית דכותים' דאו תחומין
 מצינו לא ממש ר"לרה י"מרה הוצאה על אבל דרבנן דהוא עירבו שלא בחצר היינו כותים ה"ה ומסתמא הוצאה על גם נחשדו דצדוקים
'  פתחי' ר במסעות שהביא המינים כמו השבת כל מביתו יזוז שלא ממש ממקומו איש יצא אל מפרשי דכותים לומר אין אבל, דנחשדו

 כ"ג היינו תחומין בעירובי מודה אין דכותי' ב א"ל בעירובין' דאמרי והא, ק"ודו לדחות יש מיהו לתחום חוץ הולך שכותי יתכן איך כ"דא
 .ל"כנ עירבו שלא בחצר טלטול איסור ל"דל משום הדר פ"בר' כדאי חצרות  בעירובי מודה דאין הא וכן תחומין איסור כלל ל"דל משום

 )באריכות עוד ש"עי ו"סל א"פ כותים מסכת( 

 
 

 יפה מראה

 החנוכה בימי מסכת בסיום משתתף רבינו :בתמונה
 .שנה כשלושים לפני

  

 קצת מצוה בריבוי הסעודות
ריבוי הסעודות שמרבים בהם  כתב הרמ"א סימן ער"ת ס"ב: 

' וכתב הם סעודות הרשות, שלא קבעום למשתה ושמחה
שיש קצת מצוה ברבוי הסעודות,  ש אומרים,וי הרמ"א,

 ח.משום דבאותן הימים היה חנוכת המזב
ריבוי הסעודות שמרבים  ובסעיף ב' כותב השולחן ערוך: 

. בהם הם סעודות הרשות, שלא קבעום למשתה ושמחה
שיש קצת   ומריםאש ויאבל הרמ"א נחלק עליו וכותב, 

מצוה ברבוי הסעודות, משום דבאותן הימים היה חנוכת 
(מהר"א מפרא"ג). ונוהגין לומר זמירות ושבחות   המזבח

 בסעודות שמרבים בהם, ואז הוי סעודת מצוה (מנהגים).
בתמונה שלפנינו מראה נדיר, מביקור חיזוק ועידוד שערך  
רבינו לקבוצת מתחזקים שקבעו לעצמם שיעור במסגרת  
תורנית, סמוך לשפת הים (נראה בתמונה), בימי החנוכה  

ניתן להבחין במאכלי חנוכה שעל   לפני כשלושים שנה.
השולחן, ובמנורה הדולקת על הקיר, זכר לנס פך השמן 

 שמצאו במקדש.
 

 בתושח"י טובה בן אליהו מרדכי לרפואתנודב 
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  מעניני חנוכה
  קנקנים ומנותר
" צור מעוז" בפזמון הנאמר על ע"זי מאוסטרופלא שמשון רבי בשם סודות ששמעתי מה ל"הגראי למרן אמרתי כי לרבנו אמרתי

  .תורה סתרי כך על יאמר שהוא אפשר ואי, פיוט רק זה כי, נכון לא זה: בתקיפות אמר והוא" קנקנים מנותר" -
  .דברים זה על שאמר יתכן, לא למה: רבנו תגובת
   .התורה על חסידיים ווארטים לגבי נכבד יסוד מרבנו שמעתי בהזדמנות. אגב
 על' א ספר בהקדמת ראה כי אמר ל"זצ אברמסקי י"הגר" הם מרים כי ממרה מים לשתות יכלו ולא" נאמר שהנה אמרתי כי

 עץ" עץ' ה ויורהו, "לו ומר בלימוד טעם לו אין שבחור פעמים יש" הם מרים כי ממרה מים לשתות יכלו ולא" הפסוק דברי
 תורה) אלא מים (אין לערנען אין אריין זאך וארפ -" המים אל וישלך" לאדם עצה, השדה עץ האדם כי מלשון ועץ - עצה מלשון
   ?ווארט חסידישע ממש נראה זה" המים וימתקו" מיד ואז
 אמרו' א ז"צ דף סנהדרין ס"בש הרי, נכלל בתורה אומרים שהחסידים מה וגם, רמז בתורת, בתורה נכלל זה גם: רבנו הגיב
 לדמות ווארט שאין ודאי. הוא טהור לבן הפך כולו קרא מאי רבא אמר למינות המלכות כל שתתהפך עד בא דוד בן אין י"אר
  .מקום לזה יש אבל, הקדושים ל"חז שאמרו התורה לדברי הדורות גדולי של

 נעשה ולבסוף שנה שמונים גדולה בכהונה ששימש גדול כהן ליוחנן היא שהכוונה נימא אם" גדול כהן יוחנן בן מתתיהו בימי"
 האם לשאול ביקש גלינסקי יעקב ורבי. ישראל כלל את שהציל אחר צדוקי שנעשה עונש כזה קיבל איך, מפליא הדבר, צדוקי
  .דלהלן הפשט את לומר אפשר
 ומחוקק מיהודה שבט יסור לא" של האזהרה על עברו הם כי, ויחי בפרשת ן"הרמב וכתב, חשמונאי מבית זכר נשאר לא, שהנה
 נאמר לא ג"ובכה עשה הוא ורק כלום עשו לא שהם וסבר, דרשא ורק מפורש כתוב לא זה כי, זה על עבר ומדוע" רגליו מבין
   ?כך לומר אפשר האם, דבריו כ"ע. צדוקי שנעשה נענש ולכן, דינא הך
 ובשם, צדוקי להיות שנענש לומר שייך ואין ,בחירה יש אחד לכל שהרי, צדוקי להיות שנענש ל]"[בחז מקור בלי לומר אפשר אי

 את והחזיר ,גדול כהן יוחנן של נשמתו היה זה בתשובה מת ובסוף בעבירה היה ימיו דורדייא שכל בן א"דר איתא' הק י"האר
  .תיקן בסוף כאן, קלקל שבסוף מה

 והקשיב לשמוע אהב אבל, נגינה חוש היה לו לא, אמר לא איש החזון? בחנוכה' צור מעוז' ושר אמר איש החזון האם, שאלו
בימים  עצמו את והשכיר י"לא לנסוע כסף היה לא כאשר בו והשתמש, בנגינה היה חוש ל"זצ לאבא. צור מעוז שר אבא כיצד

: והשיב? בנגינה טעם יש א"שליט לסבא האם ,שאל הנכדים [אחד. ישראל לארץ נסע זה ומכסף, הכנסת בבית בפינסק לחזן נוראים
  .]תורה ביטול זה כי, מדאי יותר לא אבל, לאלמה  ובנעימה יפה קול זה אם אבל, גדול טעם לא

 אחרת היה בשבת' בגמ שהניגון לב ושם הסטיפלער האבא עם משותף קיר לו היה א"שליט קלמן פנחס שרבי לרבנו סיפרתי
, מאליו כך נעשה אלא, שבת של אחר ניגון לנגן צריך אני עכשיו: בשבת הלימוד קודם לפני חשב שלא אך. אמת זה. חול מיום

  .אחר ניגון התנגן שבשבת
 לפני והתפלל איש החזון אצל פעם התפלל ,ברסלב חסיד זקן ש"יר בשמו) (נקב פלוני שיהודי א"שליט מנדל ישי רבי לי סיפר
 רצה כי רק כן לו שאמר שאפשר לי אמר ישי' ור, בהלל שר לא מדוע איש החזון אותו שאל התפילה ואחרי, ח"בר העמוד
  .מסתבר כך: ת. לחזקו
 ויהודי, הבית בפנים כולם מדליקים לכן, סכנה זו כיפה עם שהולך ומי גדולה אנטישמיות יש שבמקומו ל"בחו מיהודי שאלה
 ויהודי. פחד לא הוא, ז"הגרי - בחוץ הדליק אחד אבל הגויים של רעתם מחשש בפנים הדליקו כולם בריסק בעיר כי שמע אחד
 כי לו ותאמר, בחוץ ידליק לא בסכנה כן אם, סכנה אמרתם שזו? מהם ינזק שלא המצוה על יסמוך הוא גם האם שואל פלוני
  .יזיקו לא העיר לרב של כי, כן עשה ז"שהגרי מה

  (כל משאלותיך)
  

  מדוע לא נזכר נס חנוכה במשנה
טעמי , וראה עוד ספר (מובא בספר חוט המשולש ם סופרוהביאו דברי החת ,העירו מדוע לא נזכר נס חנוכה במשנה םמחבריה

והם עשו שלא כהוגן שלקחו את המלוכה מבית דוד, עי' רמב"ן מזרע דוד המלך היה  נו הקדושרבכי ) המנהגים עמוד שס"ה
   בראשית מ"ט ו' על הפסוק לא יסור שבט מיהודה, לכן לא נזכר נס חנוכה במשנה.

 בכורים א' ו'במסכת : מיד החל למנותמזכיר ענין חנוכה, ושרבנו הקדוש מצינו בשמונה מקומות  עם כל זאת,ש ואמר רבנו
על ששה " ובראש השנה פרק א' משנה ג' "מן החג ועד חנוכה מביא ואינו קוראוכו' הקונה שתי אילנות בתוך של חברו "

גץ שיצא מתחת הפטיש " ובבא קמא פרק ו' משנה ו' "על כסלו מפני חנוכה ועל אדר מפני הפוריםוכו' חדשים השלוחין יוצאין 
ג' במועד קטן מגילה ג' ו', ובמגילה ג' ד', ובי', פרק ב' משנה תענית " וכן ברבי יהודה אומר בנר חנוכה פטורוכו' והזיק חייב 

  עיי"ש. ט'
  ושמחה סעודה ריבוי בענין

" המזבח חנוכת היה הימים דבאותן משום, הסעודות בריבוי מצוה קצת שיש אומרים ויש" ב"ס ר"עת' סי א"הרמ דכתב בהא
 פך נס של הזמן שבאותו כיון, לומר וצריך') א' ט ק"מו( ימים שבעה היה המזבח וחנוכת, ימים שמונה הוא חנוכה הלא הקשו
  . השמן פך נס בו שהיה נוסף ליום חששו לא הבית חנוכת היה השמן
 ימים" הזה בלשון דקדקו וכבר". טובים ימים ועשאום קבעום אחרת לשנה" השמן פח ומציאת הניצחון שאחרי איתא בגמרא
 וכי, בחנוכה זה נוסח לומר ושייך הגון האם כ"אח ושאלו". חנוכה אפרלייכן" לרבנו השיב נתברך יהודי, החנוכה ובימי". טובים

  . כ"ע. ם"הרמב בלשון משמעות פי על כן לומר שייך כי, והשיב. שמחה מצוות שיש חג זה
 ימי בכסלו ועשרים חמשה מליל שתחילתן האלו הימים שמונת שיהיו" ההלכה בתחילת שם ם"הרמב לדברי כוונתו ולכאורה
 כמו יין לשתות צריך אין שודאי רבנו אמר ואמנם". הפורים כימי ותענית בהספד אסורים והן" שם סיים כ"ואח" והלל שמחה

  .היין על נתקן שלא לפי החגים כל
  

  חנוכה דמי
 כי, בדווקא' ה בנר שהיה והסיבה, חנוכה של' ה בנר חנוכה דמי מעות לצאצאיו לחלק רגיל היה ה"זללה ר"אאמו: רבנו אמר
 מנהג היה שמתחילה ל"בחו מקהילות קדום המנהג מקור כי, ה"זללה אומר היה, חנוכה לדמי והטעם.  בשבת לעולם חל אינו
 העניים כ"ואח בחנוכה הפתחים על לסבב העניים שנוהגים א"סק ע"תר בסימן ב"המ שמביא וכמו, בחנוכה לעניים צדקה ליתן

 על מחזרים והם מכולם שונים שהם נתביישו גם ילדיהם כ"ואח הפתחים על לחזר ילדיהם את שולחים והיו בזה נתביישו
  (שיח החנוכה)                                           .העניים לילדי גם נותנים וכך מעות לילדיו נותן אחד שכל הנהיגו לכן הפתחים
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 עלי שי"ח 
 

  ולשמוע לשאול, לראות שזכה ממה, ל"זצ בךקרל שלמה בן שלמה יצחק רבי הגאון רבינו תלמיד של מפנקסיו אישיות רשימות
 ) נ"לע הדברים מסירת על א"שליט יחיאל רבי הגאון לאחיו נתונה תודתנו( א"שליט מרן רבינו במחיצת

 '  ה פרק
 .במדבר ק"עש ששאלתי מה •

 .למצוות מקדימין זריזים: וענה, ל"חו בני מרויחים היו ובכך בחוקותי בהר את ולא מצורע תזריע צירפו למה. ש
  שזה ואמר מאד נהנה פתילות שתי בתוכה שהנחתי' נרית' לו הראתי – גפרורים שני, וענה, ט"יו בליל ק"במוצש הבדלה נר לענין נוהגים איך, שאלתי •

 .בזה ותדליק יפה
 .ליומיים נר שבת מערב להדליק וענה, ל"כנ נשמה נר לענין נוהגים איך שאלתי •
 .בריאה תהא היא, מדברים שהם מה יודעים לא הרופאים, בריאה שתהא: תשובה, עליה להתפלל מה מפגרת שהיא קבעו שהרופאים ילדה, שאלתי •
 .ינוזקו ולא מחדש הבית את שיסיידו הרב השיב, מנשואיהם חודש תוך שהתגרשו זוג גרו בית שבאותו והוברר דירה קנו א"שליט הרב ר"מו את שאלו •
 ?פרה לה קוראים הייתם פרה בשבת נולדת הייתה אם השיב, הפרשה ש"ע שירה לה שקראו ילדה על שאלו •
 .העיר בתוך אומרים הדרך שתפילת לו אמר א"החזו שמרן א"שליט הרב ר"מו סיפר •
  מסכת על' הורתי חדר' ספרו על להתעניין ובא מכירו שאין אדם אליו שהגיע שסיפר) א"שליט( גנחובסקי א"הגר בשם סיפר א"שליט קולדצקי י"הגר •

  ואמרה הכירה שלא אשה אליו הגיעה והנה חלם הימים ובאחד המבוכה מן יוצא ולא סוגיות בכמה ומסתפק הוריות לומד שהוא סיפר זה ואדם הוריות
  הכתובת לפי הלכתי הרב את מכיר לא ואני מכירני לא שהרב ואף אליו ל, שלך הספיקות את שם ופושט הוריות מסכת על ספר חיבר בני לו

  בעלמא נמצאת כבר כאשר אבל התורה בלימוד מצווה לא שאשה גם, חידוש פה שרואים) א"שליט( ג"הגרא הוסיף בחלום אשה אותה שהראתה
 .ספר לאותו לימוד באותו העוסקים את להוביל זכות לה יש נשמתה לעילוי נכתב והספר והיות נ"לע שעושים בלימודים אותו מזּכים דקשוט

  משה רבי ר"שהאדמו נזכר בידו עלתה ולא טיפולים מיני בכל וניסה שנה 15 לאחר ק"בזש להפקד שזכה מסטאמר אברך א"שליט ק"הגרי סיפר עוד •
  פעם אף באמת אברך אותו והנה' וגו ימיכם ירבו למען יקויים תפילין עם לדבר לא תזהר אם אברך לאותו אמר שלו מצוה בר ביום מסטאמר ל"זצ

 וכשבא נפקד חודשים תשעה ולאחר בהבטחתו שיעמוד וביקשו ר"האדמו של לקברו הלך הועילו לא הטיפולים שכל ולאחר תפילין עם דיבר לא
 .שנפקדת לי ואמר חודשים 9 לפני בחלום לי נגלה אבא לו אמר א"שליט ר"לאדמו לספר

 פנינים על הפרשה
 

 (לז, ג) "כי בן זקונים הוא לו"
"ועשה לו כתונתכל מה שלמד משם ועבר מסר לו,  "בן זקונים",

הגאון רבי יצחק הלוי. בשעתו, לפני כחמישים שנה, ביקר פסים"
ראש ישיבת בולטימור, בארץ הקודש. כשחזר, רודרמן זצ"ל,

בישר בשמחה שהקדוש ברוך הוא זימן לידו מצוה רבה, וזיכנו
 לקנות מעיל לספר תורה!

תמהו: מה השמחה הגדולה, והאם בארצות הברית לא ניתן
 עיל לספר תורה?  לרכוש מ

ונפעם משליטתו בכל מכמני רבינוהסביר, שבביקורו נועד עם 
התורה. נוכח לדעת שהוא ספר תורה חי וטרח עד שהשיג
הסכמתו לקנות עבורו גלימה דרבנן במקום המעיל הישן. והוא
רואה בכך כזו זכות, שעבורה היתה כדאית כל הנסיעה לארץ

 ישראל!
, האם שמחרבינו. ורבינושמח בקניית המעיל ל הגר"י רודרמן

 במעיל? 
האם יש לברך רבינושאל את  הגאון רבי נתן איינפלד שליט"א

 "שהחיינו" על מעיל חדש.
, מאחרהחזון אישענהו: באם הוא שמח בו. בשעתו שאלתי את 

ואיני חש שמחה במעיל החדש שתפרו לי לנישואי, האם אברך
 "שהחיינו".

חש כל שמחה, ולו שמחה מעטה, ועניתי שאיניחקר האם איני 
 חש שמחה כלל.

הורה שאשמע "שהחיינו" מפי אדם שיקנה חליפה, או אברך על
 פרי חדש ואכוון גם על המעיל...  

 )תורת חיים ע"פ שיחו בכל נפלאותיו( 
 

 וישב מקץ חנוכה פר' 356-7 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע

 

 

   צ"הרה בני י"ע נודב זה גליון

  רבינו ממקורבי א"שליט חפץ נח רבי

 במהרה השלמה לרפואתו א"שליט

ונלך נסע לאורו
 

 

לזכרו כעת שהופיע' הספרים ספר' את לידיו רבינו קיבל האחרונים בימים
 .ל"זצוק שטינמן לייב אהרן רבי מרן ג"רשכבה של

ידי על שלו העברית במהדורה המופיע' השחר אילת בעל תולדות' בספר
קרוב מובאים' מסורה ארטסקרול' והותיקה הידועה הספרים הוצאת
 .ל"זצ מרן של חיים בפרקי תוכן מלאי עמודים מאות לארבע
 .מעגל סגירת כמין היא זו תמונה, למעשה
 , ל"זצ ליב אהרן רבי פטירת קודם, כידוע
   שלא שמבקש בצוואתו במפורש כותב הוא
  ספרי אודותיו יערכו ולא הספד דברי ישאו
 ודברים זמן בזבוז זה בכל ראה הוא. זכרון

   .תועלת – ללא 
דבר מכל ליה ניחא בשמים שהוא כעת' והכריז, ח"הגר רבינו שבא עד

הוא, הספרים הוצאת מנהלי ולשאלת' נשמה ועילוי הרבים זיכוי שיביא
מה צדיק שידעו, האחרון לדור ספר להוציא ראוי כי ברור באופן הכריע
 .מדרכיו וילמדו, פעל
,ל"זצ מרן בני בברכת, האנגלית בשפת הספר בברכתו הופיע כשנה לפני
את ומברך, העברית במהדורה הספרים את לידיו מקבל הוא, וכעת

 .רבה בחמימות לאור המוציאים
מרן שליט"א מעיין בחביבות בספר החדש. משמאל התמונה, הר"ר בתמונה: 

ארצות הברית, ומי שעומד   –גדליה זלטוביץ, מנכ"ל 'ארטסקרול מסורה' 
 ספרים]. –מאחורי ספר זה [הפצה: גיטלר 

על הקשר המיוחד של רבינו עם הגאון הצדיק רבי אריה שכטר זצוק"ל  
 נביא אי"ה בגליון הבא,

 הגליון הבא יצא לקראת פרשת ויגש  
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אלו הקולות, שמרחמין עליו על ידי קולות הללו, אבל 
  "על ידי נפילת האמונה גם זה אין מועיל

על  היום בדור שלנו, כמעט שאין יום שאני לא שומע
 המחלה הנוראה, רחמנא ליצלן...

 המון אני שומע, כל יום, רחמנא ליצלן..המון 

מה צריכים לעשות? מי שרוצה לעזור לחולים אז 
 האלו, צריך ללכת לתת להם את הספרים של האמונה.

שיזכה פתאום להתעורר, ולהתחיל להאמין בה', מי 
כי לא מועיל, רק  יתחיל להגיד תודה, תהיה לו רפואה!

מונה. ה' ישמור ויציל, בלי זה שום דבר לא מועיל. א
 מה מועיל? שתהיה להם אמונה.

לי מאוד לחזור על הנקודה הזו, שאדם צריך חשוב 
להבין טוב טוב, שבאמת הדבר היחידי שהוא צריך 

דוד המלך כותב לבקש מה' יתברך: "תן לי אמונה!". 
, שמה שהוא מאמין בה' זה הכל מתנה מה'בתהילים, 

בפרק שאומרים בתיקון הכללי: "אתה תומיך גורלי", 
 ".להאמין בךכותב ה'מצודות': "אתה תמכת בי 

 מאמין בך? כי אתה נתת לי את המתנה הזו.אני 

אמונה זה מה'! הכל ממנו! אתה מאמין? תגיד גם 
  תודה שאתה מאמין!

את השכל, את החכמה, את  ה' נותן לבנאדםהרי 
להתגבר על יצר הרע שלו,  הבינה, את הדעת, את הכח

וכח להבין שיצר הרע זה שטויות, ולהבין שהתאווה זה 
 שטויות.

כשדיברנו על להאמין בעצמו, מה אמרנו? איך הרי 
 אדם יזכה להתגבר על כל דבר? דבר ראשון זה השכל!

 להבין שכל התאווה זה שטויות.

בישיבה שאל אותי, אמרו לו שיגיד שיעור מישהו 
שמה מעשנים סמים. שאל אותי  באיזה מקום, והם

אם להגיד להם שיעור. אמרתי לו: "תראה, תגיד להם 
שיעור, ותלמד אותם מה שכתוב ב'גן האמונה', שמי 

 שמעשן סמים זה יותר גרוע מעבודה זרה.

מורי ורבי, הרב עובדיה יוסף ע"ה, אמר לי שהוא כבוד 
קרא את הספר 'בגן האמונה', מהתחלה על הסוף. 

ההסכמה לספר בידיים שלו! ושמה הוא  והוא כתב את
קרא שכתבתי שלנגוע בסמים זה יותר גרוע מעבודה 
זרה. אז אמרתי לו שיגיד להם שמי שיותר חכם מהרב 

 עובדיה יוסף יכול להמשיך לעשן.

מי שהוא קצת, קצת פחות מבין מהרב עובדיה אבל 
טיפה פחות מהרב עובדיה יוסף, אז כדאי -יוסף, טי

 שיקשיב לו.

 .על הסמים הכי קליםגם ובר ומד

 קודם כל שיסכים שזה אסור! 

כי מה הבעיה של האנשים האלו? שיש להם כל מיני 
תורות, שזו הדרך! אם אתה רוצה להשיג השגות, 

 להרגיש הרגשות, זו הדרך, ה' יצילנו...

אם היו מודים בטעות שלהם, זה כבר חצי לפחות 
וגם אומר נחמה. אבל אדם הוא גם עובד עבודה זרה, 

 לך שאתה הטועה ושזו הדרך.

אמרתי לו שיקרא להם בגן האמונה ושיחליטו. לכן 
 ואז כשתהיה להם נקודת אמת שזה אסור.

והוא רואה שהיא  כל בנאדם יש לו איזו תאווה,אז ו
משתלטת עליו, כל אחד. אז קודם כל, דבר ראשון 
שיעשה, שיאמין בעצמו, ויראה שהוא נשמה טובה, 

ושה, והוא רק רוצה את ה', הוא לא הוא נשמה קד
רוצה את התאוות האלו, הוא לא רוצה את העבירות 
האלו, קודם כל יאמין בעצמו. אלא שיש לו תאווה, 

 והרע זה לא הוא, זה יצר הרע, קודם כל.

כשיו שהוא רוצה להתגבר, מה הוא יעשה? יאמין ע
בעצמו, שיש לו נשמה קדושה. ונשמה זה שכל, נשמה 

קודם כל שיתבונן קצת בשכל, איזה שטות זה מח. אז 
הוא עושה, איזה שטויות. אני רואה אנשים שיש להם 
כיפה על הראש ומעשנים, אני אומר להם: "מחילה 
מכבודך, אתה דפוק על כל הראש?", אומרים לי 'מה 
אני יעשה אני כבר רגיל', אז אני אומר להם 'כל פעם 

. זה גם שיש לך רצון לעשן, תן לעצמך סטירה, וזהו
יותר בריא, גם חסכוני'. מה זה נותן לך רגיעות? מה 
אתה אומר? צריכים לכתוב 'ברוך אתה סיגריה'... 

גם מי שעומד לידך אתה מזיק  תראה איך אתה דפוק!
 לו.

שאדם ידע שזה הכל שטויות! קודם שיהיה לך קודם 
וכל ההתמכרויות, סמים,  שכל שזה הכל שטויות!
סרטים, אדם קודם כל יישב שתיה חריפה, הימורים, 

דעתו שזה שטויות. וכמובן התאוות, כמו שינה, ניאוף, 
וכו' וכו'. קודם כל אדם ידבר עם עצמו ויסביר לעצמו 

כבר  שזה הכל שטויות. ואחרי שאדם מבין בשכל,
נהיה לו יותר קל, כי אדם רוצה מה שטוב לו, ואז נהיה 

 לו רצון.

ון, שהוא מבין קודם כל שכל, השכל מעורר את הרצאז 
שזה לא טוב ואז הוא לא רוצה את זה, ואז הרצון 
מביא אותו לתפילה, וכל אחד צריך להאמין בתפילה 
של עצמו, שאין דבר כזה, ואם אדם יעמוד ויתפלל 
ויתפלל ויתפלל, באמונה, הוא יזכה, בסוף הוא יזכה, 
רק שלא יעזוב את הרצון והתפילה! תעשה טיפול 

 שורש!
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בנו כותב חד משמעי: "וצריך כל אחד לחפש את ר
כל הזמן! כל העבודה  עצמו ולחזק את עצמו באמונה"!

 , באנו לעולם הזה להאמין בה'!שלנו

הזמן לזכור מה שאמר ר' נתן שבוודאי יתבטלו כל וכל 
לך תגיד תודות! תשמח!  הצרות! אין! חייב לזכור!

תבקש מה': "תן לי להאמין! שזה מה שאתה רוצה! תן 
 לי להאמין בך, רבונו של עולם!".

רבנו שיש מחלות נוראות, והמחלות הקשות אומר 
לל נפילת האמונה. למה? הרי כל האלו באים רק בג

הגוף של הבנאדם, מאיפה הוא מקבל חיות? מהתורה 
הקדושה. שמה יש רמ"ח מצוות עשה, כנגד רמ"ח 
איברים. ויש שס"ה מצוות לא תעשה כנגד שס"ה 
גידים. כל גיד, כל איבר, הכל שייך לתורה הקדושה. 

 החיות של כל דבר באה מהתורה הקדושה.

עבירה, אז הוא עבר על משהו  אם אדם עשה איזולכן 
מהתורה הקדושה, ויוצא שהוא פגם בדבר שמחיה 

 איזה שהוא איבר, ולכן הוא נהיה חולה.

כשאדם נפל מהאמונה, שהיא כלליות התורה,  אבל,
שהיא היסוד של כל התורה, שזה השורש של כל 
התורה, זה העיקר של כל התורה, זה התכלית של כל 

 אים מחלות נוראות!התורה, כל התורה! על זה ב

רבנו, אותם חולים סובלים מהחולאים רק אומר 
 בשביל נפילת האמונה.

כי יש סובלי חלאים, שיש להם ככה כותב רבנו: "...
מכות מפלאות, והם סובלים החלאים רק בשביל 

כי על ידי נפילת האמונה באים  ...נפילת האמונה
מכות מפלאות, שאין מועיל להם לא רפואות ולא 

 "ולא זכות אבות.תפלה 

תפילה לא מועילה בזה! טוב, רפואה אתה יכול אפילו 
להבין, אבל תפילה?! גם לא זכות אבות! לא מועיל 

 כלום!

 רק אמונה!

ונשאלת פה שאלה, מה אמרנו? שמה מועיל לחולאים 
האלו ר"ל? אמונה, נכון? והרי הוא מתפלל! ז"א שיש 

 לו אמונה, לא?

להסביר עכשיו, שיש אבל את זה אנחנו צריכים 
 מציאות שאדם מתפלל והוא לא מאמין בה'.

מה ז"א  לא מאמין? ודאי שהוא מאמין שיש בורא 
לעולם, שהבורא הוא כל יכול. אם כן, איזו אמונה 
חסרה לו? הוא מתפלל: "אבא שבשמיים, תעזור לי, 

 תרפא אותי!", אז מה? מה, הוא לא מאמין?

ם, עכשיו בשיעור ז זה מה שבחסדי ה' אנחנו מסביריא
 להאמין זה להגיד תודה!אנחנו שוב לומדים ש

אדם לא יכול להגיד תודה בשמחה, הרי כמה אם 
פעמים סיפרתי לכם, שבאו אליי אנשים עם כל מיני 
סוגי בעיות, וייסורים שהם עוברים, וסיפרו לי שהם 
בוכים, אמרתי להם 'תמשיכו לבכות עוד מליון שנה 

ן לכם אמונה! אז לא יעזור זה לא יעזור לכם, כי אי

לכם כלום. אבל אם תגידו תודה, תאמינו בה', תהיה 
 לכם ישועה'. 

סיפורים סיפרתי לכם, כמה! כל פעם אנחנו וכמה 
 מספרים סיפורים.

כל בכיה זה עוד חוסר אמונה, אתה סוגר לעצמך  כי
 להאמין!עוד שערים, לכן רק 

הכל מה', והכל והאמונה זה להאמין קודם כל ש
אם אתה אומר 'לא! ה' הוא עשה אותו חולה,  טובה!ל

ורק ה' הוא יכול לרפאות אותו!'. מצוין! לכאורה אתה 
 מאמין לא? 

 ! את עיקר האמונה חסר לך!לא

ככה אתה רוצה ה'? כי קודם כל צריכים להאמין ש
 קודם כל תודה רבה!

אם אדם מאמין אז הוא לא צריך אפילו ובאמת 
כשאדם יש לו אמונה  הוא ש להתפלל. כי תזכרו תמיד

לא צריך אפילו להתפלל, האמונה לבד ממשיכה את 
כל השפע! את כל הרפואות, את כל השפע, האמונה 
לבד ממשיכה! כי צריכים להבין את הליקוטי מוהר"ן! 
רבנו אומר שלא מועיל תפילה! רבונו  של עולם! איך 

 יתכן?!

 הוא מתפלל בלי אמונה!כי 

רואה אדם, מה, הוא לא להתבלבל! כשאתה לכן 
 מתפלל, ומה יהיה?!

! שום דבר! אין לו אמונה עדיין! כי מאמין זה אדם לא
שאומר תודה בשמחה! זה נקרא מאמין! קודם כל 

אומר תודה בשמחה! אח"כ הוא יכול להתקדם,  
לבקש סליחה לפי העניין, להתפלל,  לעשות תשובה,

צריך לראות שהוא זוכה וכו'. אבל קודם כל הוא 
 מר תודה בשמחה!אוו

"רבונו של עולם אני לא רוצה כלום ממך! רק דבר אחד 
תתן לי אמונה שלמה! להגיד לך תודה בשמחה! זה  –

מה שאני רוצה ממך! כשיש לי את זה, נתת לי את זה, 
 נתת לי הכל! זהו!".

כשאדם יש לו אמונה הוא יכול לעשות תשובה עכשיו 
להתפלל לצאת על העבירות שלו בצורה נכונה, יכול 

 מהתאוות שלו בצורה נכונה.

 קודם כל תראה שתהיה לך אמונה.

עכשיו תקשיבו טוב מה שכותב רבנו, ולמה בזכות 
וכן זכות אבות נתגלה גם כן האמונה יבוא משיח: "...

מיד  –וכשזכות אבות תתגלה  –" רק על ידי אמונה
 תבוא הגאולה! מיד!

זכות אבות כשאדם אומר תודה על הייסורים, גם גם 
 האבות מגינים עליו! מגינה עליו!

וגם אין מועיל להחולה קול רבנו כותב: "...עכשיו 
צעקה של אח וגניחות, שלפעמים מועיל להחולה 
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ק כמה זמן, אולי שהבת שלה במצב הזה. אני לא מדיי
 חודשיים וחצי, שלוש, והילדה בריאה לגמרי!

בוודאי! בוודאי יתבטלו לו כל  –כי מי שמאמין בה' 
 הצרות!

"רבונו של עולם, זה מה שאתה רוצה? שהסברנו: וכמו 
מה שאתה רוצה! זה מה שהחלטת שאני יעבור? תודה! 

 בוודאי זה לטובה! תודה!".

י ששואלים אותו ר' דוד אלקיים שאל אותי, אמר ל
איך זה שהרב שלך כל הזמן בשמחה, ב"ה, תודה לה', 

 מה לא עוברים עליו נסיונות?

אתמול הייתה לי עצבות, היה לי איזה אמרתי לו: אז 
וכמובן והייתה לי עצבות,  קשה מאוד מאודנסיון 

שהלכתי לפגישה עם המלך, ושמה על מה התפללתי? 
של עולם תן לי  על אמונה! על מה התפללתי? "רבונו

אמונה!", וה' חנן אותי להזכיר לעצמי שבכלל כל 
 –הבחירה זה רק אמונה! כל הבחירה זה רק אמונה! 

 האמנת? בחרת נכון! לא האמנת? לא בחרת נכון!

לכן כל הבחירה זה רק אמונה, ואין לי מה להאשים 
לא את פלוני ולא את אלמוני, ולא את עצמי, וככה ה' 

לטובה. וקיבלתי כזו שמחה, רוצה, בוודאי הכל 
ישתבח שמו! התפללתי איזה חצי שעה על אמונה, 

 וקיבלתי כזו שמחה! כזו שמחה עצומה!

אני רוצה ללמד אותכם את השכל, מה שקיבלתי וזה 
צריכים לדעת, נכון שלמדנו  –אתמול בהתבודדות 

ביחד שעיקר התכלית של התורה זה רק האמונה. 
ה אמונה, היסוד של ולמדנו שהשורש של כל התורה ז

, העיקר זה אמונה, למדנו כל מיני כל התודה זה אמונה
 דברים.

כל הבחירה זה רק העיקר שצריכים לדעת שאבל 
או אתה מאמין או  –! כל הבחירה זה רק האמונה

 שאתה לא מאמין, זה כל הבחירה!

"רבונו של עולם, אני לא רוצה ממך לקב"ה: אמרתי 
שתתן לי! רק אמונה! אני רק אמונה אני רוצה  – כלום

לא רוצה כלום ממך! כלום! רק תתן לי אמונה! בשביל 
זה בראת אותי, ואני רוצה לעשות את התפקיד שלי! 

 זה מה שאני רוצה! –את החלק שאני צריך להאמין בך 
להאמין בך, ולהגיד לך תודה על הכל! ולשמוח בהכל! 

 כלום חוץ מזה!" זה מה שאני מבקש ממך!

מה הוא בכלל צריך  אדם מאמין בה',למה? כי אם 
לרצות? אתה בידיים של בורא עולם, מה עוד יש לך 

אז אתה  אתה בידיים הכי טובות בעולם!לרצות?! 
 צריך לרצות משהו?

אני רק רוצה להאמין בה', שמה שה' ירצה להעביר 
כי מה שהוא רוצה שיעשה איתי,  אותי שאני יאמין בו!

 טובה! בוודאי הוא יעשה איתי את הכי

שזו אדם צריך לעבור כל מיני דברים בעולם, כי 
האם הוא , ומה הבחירה שלו? תוכנית החיים שלו

 .יאמין או לא יאמין

בורא עולם? זה מה שאתה רוצה שאני יעבור? אני רק 
שאני יאמין בך! זה מה שאני רוצה!  –מבקש דבר אחד 

שאני יאמין בך ואני אגיד לך תודה, זה מה שאני רוצה 
  !ממך

 בה'!מה יש לך בכלל לרצות? תרצה רק להאמין 

 ואל תרדוף את עצמך! כי כל זה הולך גם על רוחניות.

שנכשל בעבירה, אדם שהתגברה עליו תאווה, אדם 
 –הייתה לו איזו נפילה ברוחניות, כישלון ברוחניות 

גם על זה! הבחירה עכשיו היא האם להאמין או לא 
וזה הכי טוב  להאמין שה' לא עזר לך, – להאמין

, והירידה הזו, והכישלון  בשבילך, הנפילה הזאתי
הזה, הכל הכי טוב בשבילך! הכל הכי טוב בשבילך! 

 ה' לא עזר לך? מצוין!אתה צריך להחזיק באמונה! 
כל מה שאדם מאשים את עצמו, ורודף את עצמו, 

הכל חוסר  –ועצוב, ולא מוכן לקבל מה שעובר עליו 
 אמונה!

מה הבחירה שלי? זה רק האם  –צריך לדעת אדם 
 להאמין או לא להאמין!

מאמין, וחי באמת, רק אז הוא יכול לעשות וכשאדם 
תשובה אמיתית! כשהוא אוחז באמונה! אז התשובה 

 היא תשובה אמיתית.

ואז כשהוא יבקש מה' סליחה וכו' הכל זה בא מנקודת 
הכל בידיים שלך בורא עולם, גם הרוחניות אמת, ש

שלך, הכל בידיים שלך! הכל שלך! הכל שלי בידיים 
ממך! הכל הכל! ואני נשאר לי רק לשמוח ולשמוח 

להאמין שהכל הכי טוב ולשמוח, זה מה שנשאר לי, 
 ולשמוח!

הנה עכשיו הייתה איזו מישהי שקיבלה על עצמה 
להגיד תודה על הייסורים, וב"ה הולכת ומחלימה 
ממש ניסים מעל הטבע, יוצאת ממנה כל המחלה 

 וראה.הנ

אצל בורא עולם לרפאות שפעת או לרפאות את כי 
 המחלה הכי קשה, זה אותו דבר בשבילו!

מה אתה חושב, שבשביל בורא עולם זה קשה? זה 
 אותו דבר בשבילו כמו לרפאות אפצ'י!

ל עניין! בשביל להוציא מישהו שחייב מליון שקל, ובכ
או מישהו שחייב מאה מליון שקל, מהחובות שלו, 

מליארד, מה זה בשביל ה'? אם ה' החליט אפילו 
אתה צריך רק לבקש לוהציא אותך הוא יוציא אותך! 

מה': "תן לי אמונה! בורא עולם תן לי אמונה! אני 
בידיים שלך! הגעתי למצב הזה, זה לא משנה 

", נכון עשית טעויות, מישהו רימה אותך, או איך...
נמצא שאתה עשית שטויות, זה לא משנה! עכשיו אתה 

 במקום הזה? מפה תתחיל להאמין!

נקודה שהתעוררת, מפה תתחיל להאמין, אל מה
תגיד תודה! וכל אחד צריך  –תאשים את אף אחד 

להתחזק! במה רבנו הקדוש כותב שהעיקר הוא 
 האמונה! 
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איזה מרוקאי אמר לחבר שלו: "אני, כל הילדים שלי 
כולם יש להם שמות מהתנ"ך". החבר שאל: "מה, 
אתה אומר, איך קוראים להם?", אמר לו: "משה 
אהרון, דוד, שרה, מיכל ולימור". החבר אמר: "מה 

לא כתוב בתורה!", אמר לו: "מה לא זה?! לימור 
 �😊�'!". לימור כתובה בתורה?! 'וידבר ה' אל משה

עכשיו חזרתי מהשידור ברדיו, ועלו יהודים, סיפרו 
שיש להם צרות גדולות. באמת צרות גדולות, אפילו 

, למד 19ממש מזעזע... האבא מספר שהבן שלו בן 
, 19ולמד ולמד, והיה מתמיד גדול מאוד! עכשיו, בגיל 

... והוא היה מתמיד השתבשה דעתו, רחמנא ליצלן
 גדול! 

עוד אחד עלה, וסיפר גם כן על צרות, נורא מאוד, 
 רחמנא ליצלן...

וכמובן שכל אחד מספר שזה קשה פשוט לסבול את 
 הייסורים...

מישהו אמר שצריכים לבקש מה' יתברך שיבוא אז 
כבר משיח, ודאי, יהי רצון שיבוא משיח ויפסקו 

כפשוטו, אני מדבר ת. טוב, באמת זו עצה טובה, הצרו
. אבל כל זמן שבורא עולם עוד לא מביא את ברצינות

אז התחלתי לשיר את השיר, המשיח, אז מה נעשה? 
 השיר של האמונה:

]בניגון עוד אבינו חי[: "לא מבין כלום, לא מבין כלום, 
רק מאמין רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך ה' 

הייסורים...", כל אחד צריך להגיד על יתברך, על 
 הייסורים שלו.

לא היה נעים לי להגיד לאותם אנשים שיגידו חצי שעה 
תודה... הם מספרים לך כאלו ייסורים, מה אתה יכול 
להגיד לאותם אנשים? שיגידו חצי שעה תודה על 
הייסורים? לא יכולתי. אז השתתפתי בצערם, ואמרתי 

רים, ודאי, מי שיגיד שזה להם 'אתם צודקים, זה ייסו
לא ייסורים הוא טיפש'. אלו ייסורים, קשים מאוד, 
עד שלפעמים אפילו הם בלתי נסבלים. הכל אמת. אבל 
אין שלשה אפשרויות, או שאתה מאמין או שאתה לא 

 מאמין. 

אין מדרגות באמונה, יש או שאתה מאמין או גם 
 שאתה לא מאמין!

זה כל הזמן, ה'  נזכרתי, ואני צריך להזכיר אתואז 
 יזכה אותי להזכיר את זה כל הזמן!

נתן מברסלב אמר שאם עם ישראל היו מאמינים  ר'
בה' יתברך שהכל לטובה והיו נותנים שבח והודיה, 
בקיצור היו אומרים תודה תמיד לה' יתברך בין על 

 בוודאי היו מתבטלים כל הצרות! – הטוב בין על הרע

פשוט יח, אתה יכול לא צריכים לחכות שיבוא משלכן 
  להתחיל להאמין בה', ויתבטלו לך כל הצרות!

שכל מי שיש וצריכים להאמין,  בוודאי!ר' נתן:  אומר
לו איזו צרה, אז הוא צריך להאמין באמונה שלמה 

 יתבטלו לו כל הצרות! בוודאי, שאם הוא יגיע לאמונה
'על פי  לא אמר 'בעזרת השם', 'אם השם ירצה', ר' נתן

בוודאי  –חד משמעי לא! ר' נתן אמר רוב זה מצליח', 
 !! וכבר הייתה גאולה שלמהיתבטלו כל הצרות

 אז יוצא שמי שרוצה משיח? יש לנו דרך ועצה!

ולכן התחלתי לשיר את השיר, וכל אחד ישיר את 
לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה", השיר: "

כל אחד יגיד על הייסורים מה שהוא  – "ו"תודה רבה
עובר. אחד תודה רבה על שאין לו זיווג, אחד יגיד 
תודה על שאין לו ילדים, אחד תודה רבה על שיש לו 
חובות, ואחד תודה רבה על שיש לו שוק האפור, אחד 
השוק האדום, אחד השוק הכתום, הכחול, הירוק 

 בסדר, כל אחד מה שיש לו., �😊�

 אי יתבטלו כל הצרות'! ר' נתן אומר 'בווד

קשה לך להאמין שהכל לטובה? אז תשיר 'לא  אה,
מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין רק מאמין 
שהכל לטובה. תודה רבה לך ה' יתברך...', ההוא יגיד: 

ואחד יגיד שאין , �😊�'שיש לו חובות בשוק הכתום...' 
לו פרנסה, ואחד על הזיווג שמתעכב, ואותו אחד 

מסכן עכשיו השתבשה דעתו, ייסורים,  שהילד שלו
בוודאי יתבטלו כל הצרות! אבל אין! ר' נתן אומר 

 בוודאי!

אזכיר לכם סיפור לכם הרבה סיפורים, אולי סיפרתי 
 אחד.

הבת שלה נורמלית לגמרי לגמרי, מראש העין, אישה 
השתבשה דעתה. ואין  –בחורה כליל המעלות, פתאום 

 עם מי לדבר! עד שנכנסה לבית חולים לחולי נפש.

שהולכים לרבנים, לצדיקים, פדיונות, בקיצור וכמובן 
 עושים כל מה שאפשר, ואין...

עד שהגיע אליה הספר 'שעריו בתודה', אמרה כל יום 
חצי שעה תודה רבה על הייסורים שיש לה על זה 
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כתונת הפסים
ישראל אוהב את יוסף מכל בניו, והוא מביע אהבתו 
לו  עושה  הוא  עבורו,  מכין  שהוא  מיוחד  בבגד  אליו 
כתונת פסים. בגד חריג זה מביע את הרעיון שיוסף 
אין  שליוסף  זה  בעניין  הוא  בו  והשוני  מכולם,  שונה 
פס מיוחד, הוא כלול מכל הגוונים, אף אחד לא יכול 
הפסים,  מכל  כלול  הוא  שלנו,  רק  הוא  יוסף  להגיד 
לגעת  היכולת  לו  יש  כך,  בשל  דווקא  הגוונים.  מכל 
גם  לנוכחותו,  אדיש  שנשאר  מי  אין  כלומר,  בכולם, 
מדעותיו  שפוחדים  אלה  וגם  אותו  שאוהבים  אלה 
ס"ח  (ל"מ  רבנו  שאומר  וזה  באמיתתם.  הנוקבות 
ב) שהצדיק בכוחו להאיר לדרי מעלה ולדרי מטה. 
לדרי מעלה הוא מאיר בזה שהוא מראה להם שהם 
מאד,  למעלה  שהוא  "למי  המאמר  ובלשון  בהיפך, 
צריך הצדיק להראות לו שהוא רחוק לגמרי מהשם 

יתברך, בבחינת 'מה חמית מה ידעת' וכו'"

שמשברי  אלו  למטה,  שנמצאים  לאלו  שני,  מצד 
שחווים  אלו  מוחלט,  לייאוש  אותם  הביאו  החיים 
שמבין  מי  שאין  אלו  בחברה,  כשהם  גם  בדידות 
בנימי  נוגע  מנחם,  הצדיק  אותם  ועניותם,  צערם 
עבורם  דיבוריו  ואהבה,  תקווה  להם  מעניק  נפשם, 
הם כמים צוננים לנפש עייפה, כתביו והגיגיו הם כמו 

באר מיים חיים באמצע מדבר שממה. 

זה כוחו של הצדיק, וזה סוד כתונת הפסים שלו, 
היכולת שלו להאיר לכולם, לגעת בכל סוגי ההפכים. 

הגבירה  בני  על  "לרדת"  הכח,  זה  לו  שאין  ומי 
ולהעלות את בני השפחה, לא ראוי לכתונת הפסים, 
רק זה שהוא בבחינת "כי כל בשמים ובארץ" היינו 
השמים  יושבי  את  בתחכום  להנמיך  הכח  לו  שיש 
נקרא  בקרקעית,  השבורים  את  בחמלה  ולרומם 
ובלא  להצדיק,  שיהיה  מוכרח  השלמות  "וזה  צדיק. 
זה אינו צדיק כלל". וזה הטעם שכלל ישראל נקראים 
על שם יוסף, כמאמר הכתוב "ֵעדּות ִּביהֹוֵסף ָׂשמֹו". 
כי תפקידם הנעלה ביותר של ישראל הוא להנגיש 
את האור האלוהי לו זכו מימים ימימה לכלל העולם. 
זאת התכלית של כל התכליות, כמו שמבאר רש"י 
על הכתוב הכולל ביותר  "שמע ישראל ה' אלוהינו 
ה' אחד" שעכשיו, ה' הוא רק אלוהינו, היינו שאנחנו 
קוראים לבורא כל העולם אלוהי ישראל, אבל לעתיד 
לבוא, ה' שהוא עכשיו רק אלוהינו, עתיד להיות ה' 

אחד, היינו אלוהי כל העולם.

נז:)  (ברכות  אלעזר  בן  שמעון  רבי  דעת  היא  וזו 
לדת  לחזור  העולם  אומות  כל  שעתידין  האומר, 
"ְוָהָיה  ב)  (ישעיה  הנביא  בדברי  כמבואר  האמת, 
ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים, ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ֵּבית ה' ְּברֹאׁש ֶהָהִרים, 
ַעִּמים  ְוָהְלכּו  ַהּגֹוִים.  ָּכל  ֵאָליו  ְוָנֲהרּו  ִמְּגָבעֹות,  א  ְוִנּׂשָ
ֱאקי  ֵּבית  ֶאל  ה',  ַהר  ֶאל  ְוַנֲעֶלה  ְלכּו  ְוָאְמרּו,  ַרִּבים 
שבזמן  היינו  ְּבאְֹרחָֹתיו".  ְוֵנְלָכה  ִמְּדָרָכיו  ְויֵֹרנּו  ַיֲעקֹב, 
המשיח תהיה השתוות הדעה בין ישראל לאומות, 
תופסק  ובכך  לדתם,  דתנו  בין  חילוק  יהיה  ולא 
ַחְרבֹוָתם  "ְוִכְּתתּו  (שם)  כמ"ש  והמלחמה  האיבה 
ּגֹוי  ֶאל  גֹוי  א  ִיּׂשָ א  ְלַמְזֵמרֹות,  ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם  ְלִאִּתים, 

ֶחֶרב, ְוא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה". 

לו  ועשה  בניו  מכל  יוסף  את  ישראל  אהב  ולכן 
הנעלה  הדבר  שמבחינתו,  להורות,  פסים,  כתונת 
את  שמקרב  כח  הפכים,  לאחד  הכח  הוא  ביותר 
כולם, סגולה נפשית שהייתה רק ליוסף הצדיק. ולכל 
מנת  על  להשקותו  שעליו  רק  בקרבו,  זה  כח  אדם 

להצמיחו. 

 פרטים בהלכות חנוכה

בהדלקת נרות חנוכה האם אני יכול לתת 
לילד קטן להדליק?

אבל  להדליק,  הבית  בעל  חייב  הראשון  הנר  את 
אחר שהדליק את הנר הראשון, מותר לתת לאחד 

 6 לגיל  שהגיעו  הקטנים  מבניו 
ההידור,  נרות  להדליק  ומעלה 
השמש  ונר  במצוות.  לחנכו  כדי 
 .6 מגיל  הקטן  לבנו  לתת  יכול 

(חזון עובדיה עמוד כא בהערות).

נרות  את  להדליק  מצוה 
מה  זית,  בשמן  החנוכה 
הכלכלי  מצבי  אם  אעשה 
אינו מאפשר לי, האם יש 
אצטרך  שלא  להקל  דרך 
הנרות  כל  את  להדליק 

בשמן זית?

מי שמצבו הכלכלי קשה, יכול 
להדליק את הנר הראשון בשמן זית, ואת שאר נרות 
ההידור בשמן זול יותר (כף החיים סימן תרע"ג סעיף קטן 
י"ד). אבל לא ידליק חלק הנרות בשמן וחלק בשעווה 

שו"ת שער אפרים (סי' טל) ומשנה ברורה (סימן תרע"ג). 
ואם יש בידו הברירה או שידליק נר אחד משמן כל 
גם  להדליק  יוכל  וכך  שעווה  בנרות  שידליק  או  יום, 

את נרות ההידור, עדיף שידליק בנרות שעווה ויקיים 
את ההידור להוסיף כל יום נר חדש.  (משנה ברורה סימן 

תרע"א סעיף קטן ז').

מי שמסופק אם הדליק נרות חנוכה מה 
דינו?

אינו צריך לשוב ולהדליק, 
לקולא.  דרבנן  ספק  משום 

(חזון עובדיה עמוד כ' בהערות).

כמה שמן צריך לשים 
בכוסית להדלקת הנר, 
אחר  אם  הדין  ומה 
שאין  רואה  ההדלקה 
והוסיף  שמן  מספיק 
ידי  יצא  האם  כעת, 

חובתו?

בנרות  שמן  לתת  צריך 
אחר  שעה  חצי  עד  לפחות  ידלקו  שהנרות  שיעור 
ערוך  ושלחן  כ"א  שבת  בגמרא  מבואר  (כך  הכוכבים.  צאת 
סעיף ב'). ואם לא היה מספיק שמן, אפי'  סימן תרע"ב 

ידי  יצא  לא  שמן,  הוסיף  והדליק,  שבירך  אחר  אם 
חובה. (שלחן ערוך סימן תרעה סעיף ב').

והגיע  הלילה  בתחילת  הדליק  שלא  מי 

לביתו בשעה מאוחרת, וכל בני הבית כבר 
מה  חנוכה,  נרות  הדליק  לא  ועוד  נרדמו, 

יעשה? 

אם יכול להעיר אחד או שניים מבני הבית שישמעו 
ממנו ברכת להדליק נר חנוכה, הנה מה טוב, ואם 
מבני  עוד  שאין  אפי'  חנוכה  נר  וידליק  יברך  לאו, 

הבית ששומעים הברכה. (חזון עובדיה עמוד ס"ד).

זית,  בשמן  להדליק  המובחר  מן  מצוה 
קרוש  זית  משמן  העשויות  בנרות  האם 
שמשווקים בחנויות, יש גם כן את המצוה 
שעוה  נרות  כמו  שדינם  או  המובחר,  מן 

רגילים?

יש בו את מעלת המהדרין ועדיף מנר שעוה. שו"ת 
שבט הלוי (חלק ט' סימן קמג).

ומדליקים  בבסיס  הנמצאים  חיילים 
שמדליק  מי  אין  אבל  בביתם,  עליהם 
חנוכה,  נרות  רואים  אינם  וכעת  בבסיס 

האם יכולים להדליק נרות חנוכה?

מדליקים  אם  ואפי'  בברכה,  נרות  להדליק  יכולים 
עליהם בביתם יש להם מצוה להדליק נרות בברכה. 
אינם  בשדה,  נמצאים  ואם  קנו).  עמוד  עובדיה  (חזון 

נרות  הדלקת  חיוב  עיקר  כי  חנוכה  נרות  מדליקים 
חנוכה אינו אלא בבית אבל מי שאין לו בית פטור 
מהדלקת נרות חנוכה. (טורי זהב סימן תרעז סעיף קטן ב').

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ֶטף ַמִים  מֹוַהְרַנ"ְּת ִּדֵּבר ַּפַעם ַאַחת ֵמַהְפָלַגת ַהּׁשֵ
ַרִּבים, ַהִּנְמָצִאים ָּבֶזה ָהעֹוָלם: ַּתֲאוֹות ָרעֹות ּוִמּדֹות 
ְוַכּדֹוֶמה,  ּכֹוְזבֹות  ֱאמּונֹות  ּוְמבּוכֹות,  ְׁשֵאלֹות  ָרעֹות, 
ְוָאַמר, ֶׁשְּבָכל ֶזה ְיֻקָּים, ַּכּמּוָבא ְּבַרִׁש"י ָּפָרַׁשת "ַוֵּיֶׁשב" 
ֶׁשְּמַכֶּלה  ִמּיֹוֵסף,  יֹוֵצא  ֶאָחד  ִניצֹוץ  ַהֶּפָחִמי:  ְּבָמָׁשל 

ְושֹוֵֹרף ֶאת ַהּכֹל. (שיש"ק ח"א תרפ )

ָאַמר מֹוַהְרַנ"ְּת: "ֵאי ָיכֹול ִלְהיֹות ַנַחת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ִאם ֵיׁש ֶאת ַהַּתֲאָוה ַהְּידּוָעה ָּבעֹוָלם", (שם א-תקכז)

ְּבֵבית  ִׂשְמָחה  ְסֻעַּדת  ֵאיזֹו  ָהְיָתה  ַּפַעם-ַאַחת 
ּוָבאּו  ְּבאּוַמאן,  ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה  ַרֵּבנּו  ַּבת  ָאִּדל,  ָמַרת 
ַלְסֻעָּדה ָנִׁשים ֵמָהִעיר ְוָיְׁשבּו ַּכָּנהּוג, ַהְּגָבִרים ְּבֶחֶדר 
ֶאָחד ְוַהָּנִׁשים ְּבֶחֶדר ַאֵחר. ְוַאַנ"ׁש ִּדְּברּו ֵּביֵניֶהם ֵאיֶזה 
ְזַמן ְוָסְברּו ַהָּנִׁשים ֶׁשְּכָבר ֵּבְרכּו ַאַנ"ׁש ִּבְרַּכת-ַהָּמזֹון 
ָלֶהם ָאִּדל ֶׁשְּלַדְעָּתּה ֲעַדִין א ֵּבְרכּו ַאַנ"ׁש  ָאְמָרה 
ִּבְרַּכת-ַהָּמזֹון, כי עדיין לא שמענו את קולם, ְוַאַחר-

ָּכ ֶּבֱאֶמת ִנְׁשַמע ֵמַאַנ"ׁש ַרַעׁש ִמּקֹול ִּבְרַּכת-ַהָּמזֹון. 
(שם א-תקמא).

פנינים
חסידות ברסלב



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

שערי החכמה נפתחו
רגש  כל  פי  על  ואסור  מוסרי  לא  שזה  ידע  הוא 
אנושי. אבל הוא לא עמד בזה. בכיליון עיניים ראה 
חיים  האברך  הלימודים,  לספסל  חברו  את  משה 
מדיני, שאמנם לא נתברך בכישרונות, אבל התמדתו 
ויראת השמים שבערה בו הוציאו לו שם טוב משמן.

מוחו של משה קדח ורקם רעיונות שטניים. הצד 
השווה שבכולם: יוציא את דיבתו של ר' חיים מדיני 

בפני הנהלת הכולל ויגרום לסילוקו מבין שורותיו. 

זה המקום לציין על מסגרתו הייחודית של הכולל 
תורה  ואוהב  היה  לב  שנדיב  גדול  גביר  המדובר: 
בכל מאודו, הקים כולל שיכשיר אברכים מתמידים 
דרישות  בישראל.  מורי-הוראות  להיות  בלימודם 
ללמוד  שהתקבלו  לאברכים  הגביר  הציב  נחרצות 
ועוד  מידות-טובות  שמים,  יראת  התמדה,  במקום: 

אחת  לא  ועוד. 
שאברך  אירע 
עמד  לא  אשר 
של  בתנאיו 
המאה  בעל 
עצמו  מצא   -
החיצוני  מצידו 
בית  של 
כסף,  המדרש. 
כך מתברר, לא 

ניתן בחינם.

ו  ש ו א י י ב
משה  של 
נקט  רב,  כי 
מזעזע  בצעד 
שכנע  ביותר: 
הגויה,  את 
את  שניקתה 
המדרש  בית 
ת  ו ע ש ב
ת  ו נ ט ק ה
הלילה,  של 

שתמורת סכום כסף הגון, תסכים להעיד שבבואה 
חיים  האברך  את  ראתה  המדרש,  בית  את  לנקות 
מדיני חוטא כאשר כולם נמו את שנתם והוא נותר 

בבית המדרש בגפו. 

לא היה זה חיזיון נפרץ לראות את ר' חיים שוקד 
כאשר  הלילה,  של  המאוחרות  בשעות  תלמודו  על 
ולהכריע  סוגיה  עוד  להבין  מעיניו  שינה  מנדד  הוא 
בעומקה של הלכה נוספת. העלילה הייתה תפורה 

היטב.

הגויה שהכסף היה הערך העליון בחייה הסכימה 
ד'  חילול  על  בהנאה.  ידיו  חיכך  היסוס, ומשה  בלא 

הרב שייגרם לא חשב ולו לשנייה מיותרת.  

טענת העוזרת הנכרייה התפרסמה בבית המדרש, 
נשמתו  עמקי  עד  רתח  הכולל,  מקים  והגביר, 

ומתמיד  שמים  ירא  פני  להעמיד  "ככה?  הכואבת: 
מופלג ולרמות את כולם?! מעשה עבירה שפל כזה? 

לאן יכול יהודי להתדרדר?!..."

ר'  לאלתר.  הכולל  שורות  מבין  סולקו  אנשים  שני 
חיים מדיני, והעוזרת הגויה. אין חוטא נשכר.

שלושה חודשים חלפו. ר' חיים המשיך לשקוד על 
במילה  הגיב  ולא  הצורב  עלבונו  את  בלע  תלמודו, 
שמשמים  הבין  כלפיו.  שהופנו  ללעגים  וחצי-מילה 
אצל  אך  באהבה.  זאת  לקבל  ועליו  אותו  מנסים 
ממשה,  שקיבלה  העליון"  ה"ערך  משנגמר  העוזרת 

חוותה חרפת-רעב. 

ובקשה  מדיני  חיים  לר'  הגויה  הגיעה  אחד  לילה 
את  לו  ולספר  הגביר  אל  ללכת  אני  "מוכנה  בפיה: 
אודות  האמת 
ששכר  משה 
רק  אותי. 
ממנו  תבקש 
אותי  שישיב 

לעבודתי". 

ב  ו ר ב
לא  ענוותנותו 
חיפש ר' חיים 
לא נקמה ולא 
לבש  נטירה. 
מעילו  את 
ופסע  העליון 
יחד עימה אל 
הגביר. בבואם 
הגביר  היה 
הלם.  אחוז 
שוב שניהם?!

י  נ ו צ ר "
ע  מ ש ת ש
שבפיה",  את 
רבי  ביקש 
חמתו  בו  בערה  ששמע  לאחר  שמע.  והגביר  חיים. 

שוב: "אמרי לי מיד מיהו זה ואיזהו?"

כאן נתגלתה פעם נוספת אצילות רוחו של הרב 
מדיני: "סיכמתי עימה בתנאי כפול, שאמליץ בעדה 
ָכָרּה  בתנאי שלעולם לא תגלה לאיש מי האברך ֶׁשּׂשְ

לדבר בי סרה"...

הגביר הנפעם השיב מיד את שניהם למקומם.

לימים סיפר רבי חיים, שלימים נודע בשמו המלא 
בכסלו),  כד  פטירתו  (יום  מדיני"  חזקיהו  חיים  "רבי 
את  הרעיש  ה'שדי-חמד'  הגדול  ההלכתי  וחיבורו 
הוכחת  על  שוויתרתי  רגע  "באותו  כולו:  העולם 
חפותי, הרגשתי שנפתחו בראשי מעיינות החכמה. 

מני אז נסקתי אל-על בהשגות התורה". 

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

קטנים  הם  שלכם.  הילדים  על  תחשבו  כך  אם 
עולם  ותפיסת  השקפת  ובלי  תלותיים,  ופגיעים, 
ולהערכה  לאהבה  נואשות  זקוקים  הם  מסודרת. 
כל  את  להם  שיעצב  מה  וזה  כהורים  שלנו 
ההסתכלות על עצמם ועל העולם לאורך כל ימי 

חייהם.

אני חוזר ופונה אליכם הורים אוהבים, אני מקווה 
שלנו.  בתודעה  שינוי  לעשות  שצריכים  שהבנתם 
להבדיל  או  תפילה  על  מוותרים  לא  שאתם  כמו 
על פגישות עסקיות, כמו שאתם לא מוותרים על 
ארוחה או על מנוחה – כך והרבה יותר מכך אסור 
לכם לוותר על זמן איכות עם הילדים שלכם מידי 
יום. זמן של בניית הקשר, בניית הנפש של הילד, 
חיזוק והערכה, חום ואהבה, חברות וידידות אמת, 

שיחות נפש.

מתי מתחילים?
לא  מהיום!  החל  מתחילים  שאתם  תחליטו 
שבתחום  לדעת  ועליכם  הבא.  בשבוע  ולא  מחר 
אם  וגם  והעקביות.  ההתמדה  הוא  העיקר  הזה 
עד היום לא עשיתם את זה אף לא מאוחר מידי 
להתחיל. כל עוד הנר דולק אפשר לתקן וחייבים 

לתקן.

ותמיד תזכירו לעצמכם שהזמנים האלה שבהם 
אתם מדברים עם הילדים על הַקְטנּות של החיים 
שלהם, ואתם מרעיפים עליהם מילים – הם לא 
כמו  ביותר.  המקודשים  הזמנים  אלה  זמן.  בזבוז 
אתם  גם  חיים,  ומציל  החָיָאה  שמבצע  חובש 
יוצרים  ואתם  וחיים  חמצן  שלכם  לילדים  נותנים 
את התשתית שעליה יהיה אפשר לבנות את כל 
אם  וברוחניות.  בגשמיות  האישיות  של  הקומות 
הילד שלכם יהיה צדיק גדול, תלמיד חכם מופלג, 
השיחות  בזכות  זה  הכול   – עצום  חסד  בעל  או 

והחיזוקים האלה.

 כולם אהובים
חשובה.  נקודה  לעורר  ברצוני  הזה  ובהקשר 
החמורים  הדברים  אחד  קרה  השבוע  בפרשת 
של  העוון  שהוא  ישראל  עם  בתולדות  והנוראים 
ואומרים  אותנו  מזעזעים  וחז"ל  יוסף.  מכירת 
שהגורם למכירה היה היחס המועדף שנתן יעקב 
וקדושים  צדיקים  אנשים  אפילו  כלומר,  ליוסף. 
אותם  שהביאה  גדולה  הדעת  חלישות  קיבלו 
שמתעלמים  שהרגישו  בגלל  רק  נוראים  לדברים 

מהם.

שההורים  היא  בבתים  המציאות  ולצערנו, 
נותנים יחס מועדף לאחד הילדים על פני האחים. 
שדורש  זה  הוא  והבעייתי  החלש  הילד  לפעמים 
הילדים  ואז  והשקעה  ותפילות  מיוחד  יחס 
מקופחים.  ומרגישים  ב"צל"  נשארים  המוצלחים 
ולפעמים זה להיפך, שהילדים המוצלחים "גונבים" 
החלשים  והילדים  היחס,  כל  ואת  ההצגה  את 

מרגישים מיותרים ולא שווים.

חכמים  להיות  הוא  כהורים,  שלנו  והתפקיד 
ולתת את המקום ואת היחס לכל ילד וילד, כי לכל 
ילד ולכל אדם יש את המקום שלו ואת הייחודיות 
ולאהבה  ולחום  שלנו  ליחס  זקוק  אחד  כל  שלו. 

שלנו ולהערכה שלנו כהורים.

יהי רצון שבזכות חג החנוכה הבא עלינו לטובה, 
שהוא חג החינוך, תזכו לנחת מכל יוצאי חלציכם 
ובנפשם  בגופם  ושלימים  בריאים  אותם  ותראו 

ומצליחים באמת בחיים.
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הדרך הבינונית
לקרב  גדול  כח  יש  לאשה  או  שלבעל  למדנו 
אלא  מעירים,  כשלא  הטוב,  לדרך  השני  הצד  את 
לו  ומראים  מעודדים,  טובות,  מילים  כשאומרים 
שהוא טוב או שהיא טובה, מחזקים אחד את השני 

וכו’, ממילא יש לצד השני דחיפה לעשות עוד טוב.

שבן  רואים  האשה  או  הבעל  כאשר  לכך,  בנוסף 
ממש  אזי  וכו’,  לה  מחמיאה  עמה,  מיטיב  רק  הזוג 
לא נעים לה להיות כפוי טובה לבעל טוב כזה, והיא 

מקבלת חשק לרצות אותו ולעשות 
כיצד  מחפשת  גם  והיא  רצונו, 
ובפרט  התחומים,  בכל  להשתפר 
שהם  יודעת  שהיא  דברים  באותם 
חשובים לו. וכך להפך. כאשר האשה 
לא מעירה לבעל ולא מוכיחה אותו.

תעיר  שהאישה  שבמקום  נמצא, 
בגשמיות  טעויותיו  על  לבעלה 
צריך  אותו,  יפיל  שזה  וברוחניות, 
הטוב  את  רק  לראות  שתתאמץ 
שבו, לחזק את הטוב שבו ולהבליט 

לו  ויהיה  שמח  יהיה  הוא  וכאשר  שבו.  הטוב  את 
טוב על הלב, יהיו לו כל הכוחות לשפר את מעשיו 

ולשנות את הרגליו הרעים.

לא  שציווה  הרבי  אותו  לדעת:  האשה  צריכה  לכן 
להחזיר  היחידה  שהדרך  שאמר  גם  הוא  להעיר, 

את השני למוטב, היא על ידי שמוצאים בו נקודות 
טובות.

וכאשר האשה הולכת עם היסוד הזה, היא יוצאת 
מורווחת משני כיוונים. האחד - היא לא רואה שום 

דבר רע בבעלה, והוא אינו מתגנה בעיניה. 

והשני – היא מחפשת ורואה את הטוב שבו, וכך 
ההערכה שלה אליו גדלה, והיא מתמלאת באהבה 
היא  ובזה  אליו, 
כחות  בו  נוסכת 
להיות  וחשק 

טוב.

כל  אחרי  אם 
שלמדנו,  מה 
נשארת  האשה 
לעשות  רצון  עם 
איזו  זאת  בכל 
 , ת ו ל ד ת ש ה
בעלה,  עם  לדבר 
כאן  גם  וכד’,  יותר  הנכונה  הדרך  על  לו  להמליץ 
את  בו  שרואה  הרגע  באותו  לדעת:  היא  צריכה 
החיסרון, שלא תעיר לו! הגאון מוילנא מעורר אותנו 
אדם  על  הסתכל  שלא  מהקדוש-ברוך-הוא,  ללמד 
עד  לו  המתין  אלא  החטא,  עשית  בשעת  הראשון 

שלבש עלה תאנה, ורק אחר כך פנה אליו. 

וגם על האשה לנהוג כך בביתה. וכשתראה דבר 
שצריך תיקון או חיזוק, תמתין יומיים או שלשה, ורק 

אז תפנה לטפל בבעיה.

מה’  תבקש  בעניין,  בעלה  עם  שתדבר  לפני  וגם 
יתברך שבעלה לא יפגע מדבריה, אלא יקבל אותם 
בהבנה, ויבין שכל כונתה היא רק לצורך תיקון העניין 

ולא לצורך פגיעה או השמצה.

בצורה  הדברים  את  לו  לומר  האשה  וצריכה 
חיובית שהיא ביקורת בונה, כגון שתאמר לו: “כמה 

טוב לתקן דבר זה, וכמה טוב להתנהג בצורה כזו”.

והזמן לדבר אתו צריך להיות בשעה שהם בפיוס 
ובאהבה, ותלביש את הדבר שרוצה להעיר לו עליו 
בדרך של אהבה ודאגה לשלומו, כגון שרוצה להעיר 
לו על כך שהוא הולך לישון מאחר וזה גורם לבעיות 

בסדר היום, תגיד לו: אני דואגת לך. 

אתה מתעייף יותר מדי. אתה מתאמץ יותר מדי. 
ודאי שקשה לך לקום בבקר, וכי אתה מלאך? אתה 
מאד  היא  מאוחר  השינה  ובאמת  מנוחה,  צריך 
קשה. כל גבר היה מתעייף מזה! מה דעתך שנעשה 

מאמצים ללכת לישון מוקדם?

זה  את  תלביש  עליו,  לדבר  שרוצה  ענין  בכל  וכך 
באהבה ובבלי הערות מתוך דאגה לשלומו, וכשהוא 
ירגיש שזה בא מתוך אהבה, הוא יקבל את דבריה.

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696

נולד  חמד')  ה'שדי  (להלן:  מדיני  חזקיה  חיים  רבי 
בירושלים בשנת ה'תקצ"ה, ונסתלק בשנת ה'תרס"ה 

(לפני 115 שנה). 

אביו נפטר עליו בצעירותו, ועול כלכלת המשפחה 
על-מנת  לטורקיה  נסע  חמד'  ה'שדי  עליו.  נפל 
להיעזר בקרוביו האמידים, ומשם נסע לרוסיה שם 
התמנה לרבנות בקהילת קראסובזאר שבחצי-האי 

קרים. לפני בואו של ה'שדי חמד', הייתה 
קארסובזאר קהילה נדחת וחסרת תלמידי 
ושלוש  שלושים  במשך  לחלוטין.  חכמים 
מהפכה  חמד  השדי  חולל  כהונתו  שנות 
אותה  ישיבה  הקים  וגזר,  תיקן  במקום; 

תקצב מהמתנות שהופנו אליו, 

חמד  השדי  החליט  ה'תרנ"ט  בשנת 
בני  של  תחנוניהם  ולנוכח  לא"י,  לחזור 
בפני  העומד  דבר  "אין  כי  אמר,  קהילתו 

ארץ ישראל". בתחילה שהה בירושלים, אולם לאחר 
על  להימלט  מיהר  באשי",  כ"חכם  למנותו  שזממו 
רבנות  לו  הוצעה  בחברון  גם  לחברון.  ופנה  נפשו 
העיר אולם שם, בלית ברירה, הסכים למינוי, וברוב 
משכורתו החזיק את הישיבה שהקים, בה לימד עד 

סוף ימיו.

תמימותו וצדקותו של ה'שדי חמד' היו לשם דבר.
היה מקפיד להגיע לבית הכנסת ב'ברוך שאמר' או 

'ה' מלך' על-מנת שלא יקומו לכבודו. 

הקפיד לקנות בעצמו דבר לשבת בבוקרו של יום 
השישי, ולדברי המעידים, התמונה, שהיה חוזר עם 

היה  בקדושתה".  "מבהיקה  הייתה  מהשוק,  סלו 
אחת  שפעם  ומספרים  לצדקה,  ממונו  רוב  מפזר 
באה אליו אישה, וכששאלה כמה היא צריכה לצרכי 
(מטבע  בישליקים  שני  לה  שדרושים  ענתה  שבת, 
טורקי). כאשר נתן לה ארבעה, חששו תלמידיו שמא 
הוא לא מכיר צורת מטבע, ובטעות נתן לה יתר על 
"יציאות  היא:  סדורה  שמשנה  להם  ענה   – המידה 

השבת, שתים שהן ארבע"... 

בהיותו בטורקיה חיבר קובץ של פירושים 
במשניות, על מספר גמרות ועל תחילת או"ח 
בשם 'מכתב לחזקיהו' (ע"פ ישעיהו לח, ט). 
באותם ימים גם מת עליו בנו יחידו, ולזכרו 
כתב ה'שדי חמד' את 'אור לי', שו"ת בענייני 
ח"ב),  לחזקיהו'  כ'מכתב  גם  (יצא  או"ח 
רוב  אולם  שם.  בעילום  יצא  הספר  כאשר 
פרסומו כגדול בתורה בא מיצירתו האדירה 
'שדי חמד', שהיא בעצם מעין אנציקלופדיה 
של שאלות ותשובות בעניינים שונים. הספר מחולק 
בנוסף  בי"ת,  האל"ף  סדר  על  כללים  לפי  בעיקר 
לאסיפות דינים מיוחדים (על סדר הא"ב גם-כן) כגון 
"מערכת חמץ ומצה" וכגון "מערכת חוה"מ וחנוכה". 
לאחר מכן יצא קובץ השלמות בשם 'פקעת השדה'.

סידר  בכתביו, כאשר  בלטה  חיבתו לארץ ישראל 
ה'שדי חמד' את אסיפות הדינים לפי הסדר, היה לו 
לפתוח בערך 'אבלות'. תחת זאת בחר להתחיל עם 
'ארץ ישראל', וכאשר שאל אותו הרב מימון לפשר 
העניין, ענה לו, "ארץ ישראל קודמת לכל". זכותו תגן 

עלינו אמן.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

רבי חיים חזקיה מדיני - שדי חמד 
הי"ד זיע"א
כ"ד כסלו
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בין הפותרים יוגרלו מתנות

ִזּוּוג ְּבַקֵּלי ַקּלּות

ֶׁשָּלֶהם  כּוָנה  ַּבּׁשְ ֶׁשָהָיה  ִלי  ֶׁשִּסֵּפר  ְיהּוִדי  ָּפַגְׁשִּתי 
ַעל  ָחִביב  ֶׁשָהָיה  ְוָחֵמׁש,  ְׁשִׁשים  ְּכֶבן  ְמֻבָּגר,  ָּבחּור 
ֻּכָּלם, ַמָּמׁש ָאהּוב, ָּכל ָּכ ְנִעים ֲהִליכֹות, עֹוֵזר ְלֻכָּלם, 
ְמַחֵּי ְלֻכָּלם, ֲאָבל ִמּשּׁום ָמה א ִהְצִליַח ְלִהְתַחֵּתן! 
 ,ִׁשּדּו ִּבְׁשִבילֹו  ִחְּפׂשּו  ָעָליו,  ִהְתַּפְּללּו  כּוָנה  ַּבּׁשְ ֻּכָּלם 

ְוא עֹוֵזר ְּכלּום! ַּבּסֹוף ֵהִביאּו לֹו ֶאת 
ַהִּדיְסק 'ַּתְפִסיק ְלִהְתַּבְכֵין'...

ְוִהְתִחיל  ַהִּדיְסק,  ֶאת  ָׁשַמע  הּוא 
ָׁשָעה   ְּבֶמֶׁש יֹום  ָּכל  ַלה'  ְלהֹודֹות 
ְׁשֵלָמה: 'ּתֹוָדה ַרָּבה ְל ה' ֶׁשֵאין ִלי 
טֹוב,  ֲהִכי  ֶזה  ְּבַוַּדאי  ַהּיֹום,  ַעד  ִזּוּוג 
ֲאִני מֹוֶדה ְל ֶׁשִעַּכְבָּת ִלי ֶאת ַהִּזּוּוג 
ַעד ַהּיֹום, ִּכי ַאָּתה עֹוֶׂשה ִאִּתי ַרק 
ַוֲאִני  ִּבְׁשִביִלי,  טֹוב  ֶׁשֲהִכי  ָמה  ֶאת 
מֹוֶדה ְל ַעל ַהּכֹל, א ָיכֹול ִלְהיֹות 

יֹוֵתר טֹוב ִמֶּזה, ֲאִני מֹוֶדה ְל ִמָּכל ַהֵּלב, ְוָׂשֵמַח ַּבֶּמה 
ֶׁשָעִׂשיָת ִאִּתי ַעד ַהּיֹום ְוכּו'' – ּתֹו ְׁשבּוַעִים, הּוא ָמָצא 

ֶאת ַהִּזּוּוג ֶׁשּלֹו ּוְכָבר ִהְתַחֵּתן. ֶזה ַהּכַֹח ֶׁשל ּתֹוָדה.

ְלַעם  ְלַהְסִּביר  עֹוָלם  ּבֹוֵרא  אֹוִתי  ֶׁשִּזָּכה  ָמה  ֶזה 
ָמה  ֶׁשְּבָכל  ּוַבַּמְרָּגִלּיֹות,  ַּבִּדיְסִקים  ַּבְּסָפִרים,  ִיְׂשָרֵאל 
ַעל  ַרק  ִּתְתַּפֵּלל  ִחָּסרֹון,  אֹו  קִֹׁשי  ְּבָכל   ,ָעֶלי ֶׁשעֹוֵבר 
ֱאמּוָנה. א ֲחֵסָרה ְל ַּפְרָנָסה, ֲחֵסָרה ְל ֱאמּוָנה! א 
ָחֵסר ְל ִזּוּוג, ֲחֵסָרה ְל ֱאמּוָנה! א ָחֵסר ְל ְּכלּום, 
ַרק ֱאמּוָנה ֲחֵסָרה ְל! ִּתְתַחֵּנן ִלְפֵני ּבֹוֵרא עֹוָלם ֶׁשִּיֵּתן 
ְל ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה! ְּתַבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשִּיֵּתן 

ְל ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה!

ָעָליו  ֵיׁש  ַהַּפְרָנָסה,  ֶחְסרֹון  ַעל  ִמְתַּפֵּלל  ְּכֶׁשָאָדם 
ִקְטרּוג, ִּכי הּוא א ַמֲאִמין ֶׁשֶּזה ְרצֹון ה' ֶׁשֶּתְחַסר לֹו 
ָּבעֹוָלם  ָּכאן   ֶׁשְּל ַהַּתְכִלית  ָּכל  ְלטֹוָבתֹו.  ְוֶזה  ַּפְרָנָסה 
ַהָאָדם  ַעל  ַהִּקְטרּוג  ָּכל  ָלֵכן  ַּבה',  ְלַהֲאִמין  ִהיא  ַהֶּזה 
ַמֲאִמין  ָהָיה  ִאם  ַּבה'!  ַמֲאִמין  א  ֶׁשהּוא  ִמֶּזה  ִנְגָרם 
ַּבה', ָהָיה אֹוֵמר ּתֹוָדה, ָׁשר ְורֹוֵקד ִלְפֵני ה' 
ַעל ֶזה ֶׁשֵאין לֹו ִזּוּוג. "ַעד ַעְכָׁשו א ָהָיה ִלי 
ָיכֹול  ֶׁשָהָיה  טֹוב  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ָהָיה  ֶזה  ִזּוּוג? 
ִלְהיֹות ִלי ָּבעֹוָלם. א ָיכֹול ִלְהיֹות יֹוֵתר טֹוב 
ַּפְרָנָסה!  לֹו  ֶׁשֵאין  ַלה'  מֹוֶדה  ָהָיה  ִמֶּזה!", 
לֹו  ֶׁשֵאין  ר  וְמֻאּׁשָ ָׂשֵמַח  ַמָּמׁש  ָהָיה  הּוא 
ַּפְרָנָסה, "ֶזה ֲהִכי טֹוב ִּבְׁשִביִלי!", ְוָכָכה ַעל 

ָּכל ָּדָבר!

ַּבה'  ַמֲאִמין  הּוא  ּכֹל,  קֶֹדם   – ִעְנָין  ְּבָכל 
ֶזה  ַהֶּזה,  ָהֶרַגע  ַעד  ִאּתֹו  ֶׁשָעָׂשה  ֶׁשָּמה 
ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות ְוא ָיכֹול ִלְהיֹות 
יֹוֵתר טֹוב ִמֶּזה. יֹוֵצא ֶׁשֵּיׁש לֹו ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ִאם ֵּכן, 
ֵאין ׁשּום ִסָּבה ֶׁשִּיְהיּו לֹו יֹוֵתר ָצרֹות. ִּכי ָּכל ַהָּצרֹות ֵהן 
ֶזה  לֹו  ֶׁשָחֵסר  ָמה  ָּכל  ֶלֱאמּוָנה,  אֹותֹו  ְלָקֵרב  ִּבְׁשִביל 
ָּכל  ִּכי  ֱאמּוָנה,  לֹו  ֶׁשֲחֵסָרה  ְלָהִבין  ֶׁשִּיְתעֹוֵרר  ִּבְׁשִביל 

ָמה ֶׁשָאָדם ָּבא ָלעֹוָלם ַהֶּזה הוא ִּבְׁשִביל ָהֱאמּוָנה.

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com

דרך חדשה (חלק א')
יֹוֵדַע  ֶאָחד  ל  ּכָ לֹא  ִביץ'".  ֶסְנּדְ ת  "ַיְלּדַ ֲאִני 
ֶזה,  ֶאת  ָחוּו  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ֲאָבל  ר.  ְמֻדּבָ ה  ּמֶ ּבַ
ָחה  ּפָ ִמׁשְ ֲאַנְחנּו  יֹוְדִעים.  ֵאיְך  ְועֹוד  יֹוְדִעים, 
ִדּיּוק  ּבְ ֶמת  ְמֻמּקֶ ַוֲאִני  נֹות.  ּבָ ַבע  ׁשֶ ל  ׁשֶ
ִעים  ְמָרח ַהּטָ א קֹוֵראת ִלי "ַהּמִ ֶאְמַצע. ִאּמָ ּבָ
ְוָקא  ה ּדַ יׁשָ ִביץ'", ֲאָבל ֲאִני ַמְרּגִ ְנּדְ תֹוְך ַהּסֶ ּבְ ׁשֶ
י". ְחּתִ ּפַ ׁשְ ִביץ' ַהּמִ ְנּדְ ּסֶ חֹוָרה ּבַ ְ ה ַהּשׁ ְבׂשָ "ַהּכִ

יֹוֵתר.  ּבְ ֻמְצָלחֹות  ֲאָחיֹות  לֹוׁש  ׁשָ ֵיׁש  ֵמָעַלי 
ְצָלחֹות.  ַהּמֻ ּתֹוֵתיֶהן.  ּכִ ל  ׁשֶ ַהֲחרּוצֹות 
יֹוֵתר  ּבְ ַהּטֹובֹות  בֹות  ֶנְחׁשָ ֵהן  רֹות.  ְכׁשָ ַהּמֻ
ֵהן  ֶחְבָרִתית  ִחיָנה  ִמּבְ ְוַגם  ֶפר.  ַהּסֵ ֵבית  ּבְ
ִמיד ִנְמָצאֹות  ּתָ ה ׁשֶ ן, ְוֵהן ֵאּלֶ ּלָ ֲאהּובֹות ַעל ּכֻ
יר  ַמּכִ ֶפר  ַהּסֵ ית  ּבֵ ל  ּכָ ָהִעְנָיִנים.  ז  ֶמְרּכַ ּבְ
ְלִסּפּור  בֹות  ְחׁשָ ּנֶ ׁשֶ ֵלִוי  ְלֵבית  ָהֲאָחיֹות  ֶאת 

ַהְצָלָחה.

ל  ׁשֶ ֵהן  ּתֹות  ּכִ ּבַ ָיפֹות  ֲהִכי  רֹות  ְחּבָ ַהּמַ
בֹוִהים  ּיּוִנים ֲהִכי ּגְ ַחת ֵלִוי. ַהּצִ ּפַ נֹות ְלִמׁשְ ַהּבָ
ַהַּיְלקּוִטים  י.  ּלִ ׁשֶ ָהֲאָחיֹות  ל  ׁשֶ ִמיד  ּתָ ֵהן 
ל  ּמּוָבן, ׁשֶ ל ִמי ִאם לֹא? ּכַ ִרים, ׁשֶ ֲהִכי ְמֻסּדָ

פֹות  ּתְ ּתַ ִמׁשְ ֲהִכי  ׁשֶ נֹות  ַהּבָ ֵלִוי.  ַחת  ּפַ ִמׁשְ
נֹות  ַהּבָ ֲחָלקֹות,  ֲהִכי  עּודֹות  ַהּתְ עּור,  ִ ּשׁ ּבַ
ֵהן  ּמּוָבן,  ּכַ ִסּבֹות,  ּמְ ּבַ ְבָחִרים  ַהּנִ ְפִקיִדים  ּתַ ּבַ

ַחת ֵלִוי. ּפַ נֹות ִמׁשְ ִמיד ַאְחיֹוַתי, ּבְ ּתָ

חּוץ  ֵמַאַחת.  חּוץ  ֵלִוי,  ַחת  ּפַ ִמׁשְ נֹות  ּבְ
י... ּנִ ִמּמֶ

ִלי  ֵיׁש  ֶפר  ַהּסֵ ְלֵבית  י  ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ ֵמַהּיֹום 
ְלַאְחיֹוַתי,  ָּוה  ּתַ ִמׁשְ לֹא  ֲאִני  ׁשֶ ה  חּוׁשָ ּתְ

י. ַהַּיְלקּוט  ּנִ ְוַהּמֹורֹות ְקָצת ְמֻאְכָזבֹות ִמּמֶ
ְלָמר  ּקַ ר, ּבַ ַעם לֹא ְמֻסּדָ י ַאף ּפַ ּלִ ׁשֶ

ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ֲחֵסִרים  י  ּלִ ׁשֶ
לֹא  י  ּלִ ׁשֶ ֲעֶרֶכת  ַהּמַ ֶעְפרֹונֹות, 
נֹות. ָאר ַהּבָ מֹו ֵאֶצל ׁשְ ֶרת ּכְ ְמֻסּדֶ

ֵהן  ֻמְזָנחֹות  ֲהִכי  רֹות  ְחּבָ ַהּמַ
ּיּוִנים?  ְוַהּצִ י.  ּלִ ׁשֶ רֹות  ְחּבָ ַהּמַ
ּיּוִנים ֶזה ַהֵחֶלק ֲהִכי  אֹוהֹו, ַהּצִ
ּיּוִנים ֲהִכי  מּוָנה. ַהּצִ ּתְ ּכֹוֵאב ּבַ
ֲאִפּלּו  אּוַלי  ה,  ּתָ ּכִ ּבַ רּוִעים  ּגְ
 – הּו  ֵאיְכׁשֶ ֶפר,  ַהּסֵ ית  ּבֵ ָכל  ּבְ

א  ַעם ְלִאּמָ ָּיִכים ִלי. מֹוָרה ַאַחת ָאְמָרה ּפַ ׁשַ
ָעָיה  ַהּבְ  – ְיכֹוָלה  לֹא  ִהיא  ׁשֶ לֹא  "ֶזה  י:  ּלִ ׁשֶ

ִהיא לֹא רֹוָצה". ִהיא ׁשֶ

ן  ּכֵ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ָלֶכם,  ׁש  ְלַחּדֵ רֹוָצה  ֲאִני  ָאז 
ה.  ַהְרּבֵ ִקיָעה  ַמׁשְ ן  ּכֵ ְוָקא  ּדַ ַוֲאִני  ִלי.  ת  ִאְכּפַ
ַאְחיֹוַתי  מֹו  ּכְ ְלַהְצִליַח  רֹוָצה  ְמאֹד  ֲאִני 
לֹא  ֲאִני  ֲאָבל  רֹוָצה,  ְמאֹד  ֲאִני  דֹולֹות.  ַהּגְ

ְיכֹוָלה.

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

רוצה גם לזכות בהגרלה?
גם אתה יכול!
שלח לנו סיפור תודה ותיכנס להגרלה
al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

. ְשַפַחת ֵלִו

חּוץ  ֵמַאַחת.  חּוץ 

ִלי  ֵיׁש  ֶפר  ַהּסֵ ֵבית 
ְלַאְחיֹוַתי,  ָּוה  ּתַ ִמׁשְ

י. ַהַּיְלקּוט  ּנִ ת ִמּמֶ
ְלָמר  ּקַ ר, ּבַ

ָלל  ּכְ ְך 
לֹא  י  ֶשּלִ
נֹות. ר ַהּבָ

ֵהן  חֹות 
צּיּוִנים? 
ק ֲהִכי 
ם ֲהִכי 
ֲאִפּלּו 
 – שהּו 

ַאְחיוַתי  מו  ּכְ ְלַהְצִליַח  רוָצה  ְמאד  ֲאִני 
לֹא  ֲאִני  ֲאָבל  רֹוָצה,  ְמאֹד  ֲאִני  דֹולֹות.  ַהּגְ

ְיכֹוָלה.



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

חיים במסגרת-פרק ט' 
שמואל שלנו בן השנתיים וחצי. אוהב מאוד לנסוע 
האדומה,  הבימבה  את  האדומה".  ה"בימבה  על 
הוא קיבל במתנה ביום ההולדת מסבא חיים. ביום 
נסיעת המבחן שלו על הבימבה ברחבי הבית, שמתי 
בסלון  נסע  שלנו,  שמואל  מאוד:  מעניין  לדבר  לב 
בהנאה מופגנת, תוך כדי קריאות לכל הילדים לזוז 
מדרכו. לאחר כחמישה מטרים הוא התנגש בבהלה 
בקיר המטבח. שמואל רגז ורטן, אפילו כמעט בכה. 
הוא נסע קצת לאחור וניסה להתנגש שוב בקיר, אך 
את הקיר לא יכול היה להזיז ממקומו. בלית ברירה 
סובב שמואל את הבימבה ודהר לכיוון השני. אך גם 
שם לאחר כ-שישה מטרים הוא הגיע לפתח חדר 
השירות והתנגש בעוצמה במכונת הכביסה. שמואל 
שוב רגז ורטן וניסה לדחוף את מכונת הכביסה עם 
את  סובב  לבסוף  הצליח,  לא  כמובן  אך  הבימבה, 

הבימבה והמשיך בנסיעתו.

סיבוב לפני הקיר

ההתנהגות הילדותית של שמואל, שנתקע בחפצים 
ובקירות ומנסה להתנגש בהם שוב תוך כדי ניסיונות 
ניסיונות  של  שבוע  לאחר  אותי.  הצחיק  להזיזם, 
שמואל  למד  וקירות,  בחפצים  והתנגשויות  נסיעה 
נמצא  מהכניסה  מטרים  חמשה  שלאחר  הקטן 
קיר המטבח, ולאחר שישה מטרים לכיוון החדרים 
של  נוספים  שבועיים  עוד  הכביסה.  מכונת  עומדת 
אימון בנסיעה בסלון ובפינת האוכל, תוך כדי הכרת 
ששמואל  כנראה  בנסיעתו,  לו  המפריעים  החפצים 
הכביסה  ומכונת  המטבח  וקיר  "מאחר  החליט: 
להפסיק  אלא  ברירה  לי  אין  ממקומם,  זזים  אינם 
נוסע  מיודעינו  שמואל  פלא,  והנה  בהם".  ולהתנגש 
עם הבימבה האדומה שלו במהירות שוב כמקודם, 
כאשר  אך  מדרכו,  לסור  לכולם  קורא  הוא  כאשר 
הוא מגיע קרוב לקיר המטבח או למכונת הכביסה, 
או  בקיר  להתנגש  מבלי  ההגה  את  מסובב  הוא 

במכונת הכביסה וממשיך בשמחה בנסיעתו. 

תופעת "ההתנגשויות" 

"חוקים  של  לנושא  קשור  הזה  הסיפור  מה 
ובכן  עצמיכם?!  את  שואלים  בטח  אתם  וגבולות", 
הקשיבו! הסיפור קשור ועוד איך, מדוע?! כי תופעת 
"ההתנגשויות" המפורסמת של שמואל כאשר היה 
פעמית,  חד  תופעה  הייתה  לא  וחצי,  שנתיים  בגיל 
אלא הוא חזר עליה גם בהיותו בגיל שש. כששמואל 
נכנס בגיל שש לכיתה א', אמא החליטה על "חוק 
השינה". החוק קבע, ששמואל צריך לעלות למיטה 
כל יום בשעה שבע בערב. אמא של שמואל ידעה, 
כי אם שמואל ימשיך את ההרגל של החופש הגדול 
הוא  בלילה,  עשר  בשעה  ערב  כל  לישון  הגן,  של 
היה  לאמא  ולכן  א'.  בכיתה  לתפקד  מאוד  יתקשה 

פתרון "חוק-השינה".

אמא שוחחה עם שמואל והסבירה לו יפה: אתה 
בשעות  להירדם  החופש  תקופת  בכל  רגיל  אמנם 
כבר  מחר  החופשה.  בגלל  רק  זה  אבל  מאוחרות, 
יש לימודים, אתה עולה לכיתה א'. לכן החל מהיום, 
בערב.  שבע  משעה  כבר  לישון  לעלות  ממך  נדרש 
החוק החדש החזיק מעמד רק שלשה ימים, ושמואל 
וחצי.  שנתיים  בגיל  שהייתה  כפי  להתנהגותו  חזר 
לקבל  ולסרב  השינה  בחוק  להתנגש  ניסה  שמואל 
מניפולציות  ולהפעיל  להתמקח  ניסה  הוא  אותו, 
בכדי להישאר ער "רק עוד חצי שעה". מיד שאמא 
כבר העלתה אותו לישון, אחרי הויכוחים, הוא נזכר 
שהוא צריך לשתות, והוא צריך גם לשירותים ושוב 
השתיה  של  ההצגות  אחרי  השני,  הערב  לשתות. 
מהמיטה,  קם  לפתע  הוא  אתמול,  כמו  והשירותים 
כששיחק  לו  שאבדה  המכונית  את  לחפש  נזכר  כי 
נזכר  גם  הוא  עבד,  לא  כשזה  בגינה.  בצהריים 
להראות את היומן של הכיתה בדיוק כשאמא כבר 
כיבתה לו את האור בחדר. שמואל לא הסכים לקבל 
את "חוק השינה". הוא מפעיל מניפולציות מידי ערב. 
הוא היה יצירתי, כל יום סיפור חדש. אפילו שעורי 
הבית בחשבון, שצצו לפתע מתחת לכרית, כשהיא 
דברים  המון  ועוד  נרדם  שהוא  בטוחה  הייתה  כבר 
כולם  של  המשותף  שהמכנה  ודחופים  חשובים 
היה: להתנגש בחוק ולא לעלות למיטה לישון בזמן 

שנקבע. ו...מעניין מאוד מה היה בסופו של הסיפור?!

חוק כמו קיר

ובכן בדיוק כפי שבגיל שנתיים וחצי, ניסה שמואל 
כביסה  ומכונת  קיר  שהייתה  "במסגרת",  להתנגש 
שהפריעו לו בנסיעתו עם הבימבה, אולם עם הזמן 
הוא הבין שעם קיר ומכונת כביסה לא מתעסקים. 
ומכונת  המטבח  "קיר  לעצמו,  שאמר  כפי  בדיוק 
ברירה  לי  ואין  ממקומם,  לעולם  יזוזו  לא  הכביסה 
אלא להפסיק את ניסיונות ההתנגשות ולנסוע בכיוון 
אחר". אותו הדבר בדיוק קרה בניסיונותיו להתנגש 
שמואל  השינה".  "חוק  בגבולות  החוק,  בגבולות 
ההחלטות  קיר.  הוא  השינה  שחוק  הבין  מיודעינו 
של  אמא  הכביסה.  מכונת  כמו  הם  אמא  של 
שנתיים  בגיל  בהיותו  התנהג  כיצד  שזכרה  שמואל 
את  "להזיז  פעמים  מספר  ניסה  הוא  כאשר  וחצי 
הגבולות" שהפריעו לו לנסוע כרצונו, וכשראה שהם 
אזי  ממקומם,  יזוזו  שלא  ויציבים  ברורים  גבולות 
הפסיק את ניסיונותיו, הבין שהגבול עובר כאן, ועליו 
"גבול  לו  לקבוע  והחליטה  זאת  זכרה  אמו  להיכנע, 
ברור כקיר" גם לחוק השינה. איך אמא של שמואל 

עשתה זאת, נקרא בע"ה בשבוע הבא.

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

בדיחות הדעת

מחובר  החולים  בבית  שוכב  חולה  קשיש 
לצינורות, ומשפחתו מזמינה את רופא הקהילה 
לבוא ולייעץ מה ניתן לעשות. זמן קצר לאחר 
בידיו,  תנועות  הקשיש  מסמן  הרופא,  בוא 
ומשפחתו ממהרת להביא לו עט ונייר שירשום 
מצליח  כוחותיו  בשארית  לומר.  רוצה  הוא  מה 
הקשיש לכתוב משהו - ואז נופח את נשמתו. 
אותו  מקפל  הנייר,  את  לקחת  ממהר  הרופא 
למחרת,  בוכה.  המשפחה  בעוד  בכיסו  ושם 
ואומר  הפתק  את  הרופא  שולף  בהלוויה, 
לאבלים: "אמש, שניות לפני מותו, כתב יקירכם 
את צוואתו האחרונה, וברשותכם אפתח אותה 
כעת ואקריא בפניכם". הרופא פותח את הנייר 
המקומט ומקריא בקול: "סליחה, אתה דורך לי 

על צינור החמצן!!!!"

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

"בשבח ובהודיה לשם יתברך"
ברכת אשר יצר מפוארת

מי שיזכה לומר תפילה זו 
ב"ה יהיה בריא תמיד

מי שצריך ישועה כלשהי או שיש  
חולה בביתו יפיץ תפילה זו וב"ה 

יראה ניסים גדולים.

כולנו אומרים את 
התפילה מספר פע־

מים ביום אך לא רבים 
יודעים את כוחה של 

תפילה זו.

להזמנות 052-2240696

רכת אשר יצר מפוארת

מר תפיל מי שיזכה לולל
תמ בריא יהיה ב"ה

סגולה ביותר 
להפיצה לזיכוי 
הרבים לרפואה 
שלמה, להציל 

מלווה בתפילה מקדימה של הרב חיים.
ארוש. (מתוך סידור, "לב שלום")
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איך בונים לילדים את הנתיב להצלחה?
עליך לא יעבדו

אתה לא פראייר. כשאתה קונה רכב חדש, מחשב 
חדש, מכשיר טלפון חדש או כל דבר אחר – אתה 
ביותר.  הטוב  את  ומחפש  ומתייעץ  טוב  טוב  מברר 
וגם ַאְּת לא תיתני שיעבדו עלייך – כשאת קונה מוצר 
כשאת  לתינוק,  עגלה  בגדים,  רהיטים,  לבית,  חדש 
ולא  מחירים  ותשווי  תסתכני  לא  את   – אוכל  קונה 

תתפשרי על איכות.

ואם אתם רוצים את ה"הכי טוב" בכל תחום בחיים, 
אתם  וכמה.  כמה  אחת  על   – לילדים  מגיע  כשזה 
תבררו מיליון בירורים על המעון ועל המטפלות, על 
הבייבי סיטר ועל הגננת, על בית הספר, על המורים, 
ועל החוגים השונים במתנ"ס. אתם משקיעים בכל 

יום הולדת ואתם קונים מתנות ומפנקים בלי סוף.

עכשיו המצפון שלכם נקי. עשיתם את המקסימום. 
ובבירורים  בהשתדלות  כולכם  כל  את  נתתם 
וסידרתם לילדים שלכם את המקום המושלם. אתם 
יכולים לטפוח לעצמכם על השכם ובהחלט להיות 
ובבילויים  בעבודה  בחיים  להמשיך  וכמובן  מרוצים, 
שלכם  הילדים  שלכם.  האישית  ובהתפתחות 
להצלחה  הנתיב  את  להם  בניתם  כבר  "מסודרים" 

בחיים...

האמנם זה כך? האם לא יכול להיות שאת הדבר 
החשוב ביותר לא נתתם לילדים שלכם...?

האם ייתכן שנלחמתם וניצחתם בכל החזיתות – 
אבל את החזית החשובה ביותר הפקרתם...?

הצעקה האילמת
שכולכם  הקוראים  שאר  כל  וגם  יקרים,  הורים 
להתחנן  רוצה  אני  בעתיד,  הורים  תהיו  ה'  בעזרת 

אליכם בשם הילדים שלכם שצועקים בלי קול:

"אבא, אימא, אני מעריך את כל ההשקעה שלכם, 

אבל מה ִאתי? האם חשבתם פעם ְלָמה אני זקוק 
צריך  שאני  מה  את  לי  נותנים  אתם  האם  באמת? 
יותר מהכול? האם אתם לא שומעים את הצעקה 

שלי ושל כל הילדים שמתחננים אליכם?

וגם  נחמדה,  הייתה  הולדת  היום  של  "העּוגה 
זקוק  אני  אבל  אותי,  משמחים  היקרים  האופניים 
אין  בלעדיכם  אתכם.  צריך  אני  ואימא.  לאבא 
משמעות לכל הפינוקים. בלי היחס האישי והמקרב 

שלכם אלי – לא אוכל לעולם להצליח בחיים.

היו  לא  הן  אבל  מעולות,  היו  והגננות  "המטפלות 
ולא יהיו תחליף לאבא ואימא. אני יכול לפרוח בגן 
שעליה  הפוריה  הקרקע  את  אבל  הספר,  ובבית 
אוכל לגדול אני מקבל אך ורק בבית ואך ורק מכם.

"אנא אבא, אנא אימא, הורים יקרים שלי, תחייכו 
אני  אבל  קטן,  נראה  אמנם  אני  אתי.  תדברו  אלי, 
מבין הרבה יותר ממה שאתם חושבים. ואת היחס 
שלכם אלי אני מבין בעומק עומק הלב שלי וזה מה 

שמשפיע על הנפש שלי לכל החיים.

"אם אין לכם זמן אלי – אני מבין טוב מאוד בעומק 
הנפש שאני לא חשוב ושאני לא רצוי. אם אתם לא 
אומרים לי כמה אני אהוב – אני מרגיש מיותר. אם 
אתם לא מוכיחים לי כמה מעלות יש בי וכמה אני 
ֵלך, כל  טוב – אני מרגיש שאני רע וגרוע וכישלון ְמהַַ
שכן אם אתם יורדים עלי ומבזים אותי ומבקרים את 
התנהגותי בכל הזדמנות. והרגשות האלה ילוו אותי 
לאורך כל החיים וירחיקו ממני את ההצלחה ובתוך 

תוכי אהיה תמיד שבר כלי, חלילה.

ואהבה  חום  ויחס  זמן  לי  תיתנו  אתם  אם  "אבל 
את  ותחזקו  ואוהבות  טובות  מילים  עלי  ותרעיפו 
בעצמי,  באמונה  בה',  באמונה  שלי  קטנה  הנפש 
ושאני  טוב  שאני  בידיעה  אהוב,  שאני  באמונה 
מה  באמת  וזה  החיים  כל  אותי  ילווה  זה   – מוצלח 

שייתן לי את הכוחות להצליח".

המכנה המשותף
על  דיברתי  האחרונים  בשבועות  יקרים,  הורים 
בבניית  ההורים  של  והקריטי  המרכזי  התפקיד 
הבנייה  של  ההשפעה  ועל  הילד  של  הנפש  יסודות 
הזו בגיל הרך (ולא רק בגיל הרך) על כל החיים. אני 
רוצה להמשיך ולחדד את הנקודה הכל כך חשובה 

הזאת.

בתוך עמי אנוכי יושב. במסגרת השיעורים שלי אני 
מסתובב בכל הארץ ונפגש עם עשרות אנשים מידי 
חולשה  של  ונרחבות  קשות  לתופעות  עד  אני  יום. 
במקומות  יציבות  בחוסר  שמתבטאת  נפשית 
העבודה, בעיות זוגיות, עד כדי חרדות ומחלות נפש. 
גדולה  חולשה  הוא  הבעיות  לכל  המשותף  המכנה 
של  מאוד  עמוקים  מחסכים  שנובעת  בנפש  מאוד 
שגדלו  אלה  על  רק  מדבר  לא  ואני  הילדות.  ימי 
ברקע קשה, אלא אני מדבר גם על אנשים שגדלו 
נורמטיביים  הורים  עם  בריאה  לכאורה  במציאות 

שעשו בשבילם הכול.

אצל כולם ניתן לזהות את המאפיינים של הרדיפה 
חוסר  בעצמם,  שלהם  האימון  חוסר  העצמית, 
ושהרצון  ואהובים  טובים  באמת  שהם  בכך  הכרה 
שלהם הוא טוב, הם תמיד מרגישים גרועים וירודים. 
אכן  והם  הצלחה,  משדרים  הם  חוץ  כלפי  אם  גם 
מצליחים בתחומים כאלה ואחרים – אבל החסכים 
הנפשיים מתבטאים בתחומים נסתרים בחיים החל 
זוגיות  לבעיות  ועד  חיים,  ובשמחת  בסיפוק  מחוסר 
ומחשבות  נפש  מחלות  בחרדות  וכֵלה  וחברתיות, 

כפיתיות.

כולנו  בפני  להעמיד  צריכה  הכואבת  המציאות 
עכשיו  כבר  הכול  את  תעשו  גדול:  אזהרה  תמרור 

לפני שיהיה מאוחר.

הילד זקוק לך
ושקולים  עצמאיים  כמבוגרים  את  וגם  אתה  גם 
צמאים  להערכה,  צמאים  לאהבה,  צמאים  אתם   –
למילה טובה. גם אתם לוקחים ָקֶשׁה ביקורת וזלזול. 

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
 |  50226 ת.ד.   |  13 הנביא  שמואל  רח' 
02-5812252 פקס:   |  02-5812210 טל: 
al5308000@gmail.com :לפניות בנושא העלון
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 פ"שת בששו תשרפ | ד

משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 

לבאר  ונראה  טהור.  בשמן  המנורה  את  שידליקו 

סופר"  ה"חתם  שביאר  מה  פי  על  בזה  הענין 

צורת  הג'(  דיבור  בהעלותך  )פרשת  משה"  ב"תורת 

המנורה, שיש בה קנה אמצעי שהוא גוף המנורה, 

וממנו יוצאים ששה קנים שלשה מצד זה ושלשה 

מצד זה, כי ידוע שהדלקת נרות המנורה היא רמז 

על אור התורה, כמבואר בגמרא )ב"ב כה:(: "הרוצה 

שלחן  וסימניך  יצפין  ושיעשיר  ידרים  שיחכים 

בצפון ומנורה בדרום".

דכתיב  "מאי  לא.(:  )שבת  בגמרא  שנינו  עוד 

)ישעיה לג-ו( והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת 

ודעת יראת ה' היא אוצרו, אמונת זה סדר זרעים, 

עתיך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה 

סדר נזיקין, חכמת זה סדר קדשים, ודעת זה סדר 

ופירש  אוצרו".  היא  ה'  יראת  הכי  ואפילו  טהרות, 

רש"י: "היא אוצרו, הוא עיקר החשוב בעיניו לאצור 

יראת  כי  מזה  מבואר  לזכרון".  סגולה  ולעשות 

כל  את  המקיימת  המרכזית,  הנקודה  היא  שמים 

התורה שבעל פה הכלולה מששה סדרים.

לפי זה אומר ה"חתם סופר", כי על זה מיוסדת 

צורת המנורה הרומזת לתורה, שכן הקנה האמצעי 

המרכזית,  הנקודה  שהיא  שמים  יראת  על  רומז 

ששה  שהם  המנורה  קני  ששה  יוצאים  וממנו 

ומה  סדרי משנה הכוללים כל התורה שבעל פה, 

"אל מול פני המנורה יאירו שבעת  שצוה הקב"ה: 

התורה  עסק  שתכלית  להורות  כדי  הוא  הנרות", 

היא כדי להגיע אל היראה שהיא עמוד התווך של 

כל התורה.

 הדלקת המנב"ה ווחשנת:
רושת שעקו אש בושת שבסף להוהר

כי  סופר",  ה"חתם  מדברי  למדים  נמצינו 

של  נפלא  שילוב  היא  המנורה  הדלקת  עבודת 

תורה ויראת שמים, כי ששה קני המנורה הם רמז 

לששה סדרי משנה שהם יסוד כל התורה שבעל 

פה, והנר המרכזי שכל הנרות פונים אליו, הוא רמז 

ליראת ה' שהיא הנקודה המרכזית המקיימת את 

ידי שהדליק אהרן הכהן  כל התורה, נמצא כי על 

בית  "והיה  הנפלא של:  היחוד  המנורה, עשה  את 

להבה",  יוסף  "ובית  התורה,  אש  היא  אש",  יעקב 

זה  ידי  ועל  היא להבת היראה שהולכת למרחוק, 

נתקיימה התורה בישראל.

שהוא רמז על יראת שמים, ועל ידי זה נעשה יחוד 

להבה  יוסף  ובית  אש  יעקב  בית  "והיה  של:  נפלא 

ובית עשו לקש", במהרה בימינו אמן.

 שעקרו עם שבסרף שרג הבבשבת
 כנגד שרג מדבת של "חמשם

נראה שענין זה מתאים להפליא למה שהביא 

ה"בני יששכר" )כסלו-טבת מאמר ב אות י( מדברי רבינו 

האריז"ל ב"פרי עץ חיים" )שער החנוכה(, כי בשמונת 

ימי חנוכה צריך לכוון כל לילה לאחת מי"ג מדות 

של רחמים, ובלילה השמיני צריך לכוון את החמש 

כדי  "ונקה"  עד  חסד"  מ"נוצר  האחרונות  מדות 

להשלים את כל י"ג המדות.

ויצא  בפרשת  שכתוב  מה  הבאנו  כבר  והנה 

)בראשית ל-כה(: "ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר 

ולארצי".  מקומי  אל  ואלכה  שלחני  לבן  אל  יעקב 

ופירש רש"י: "משנולד שטנו של עשו, שנאמר והיה 

לקש".  עשו  ובית  להבה  יוסף  ובית  אש  יעקב  בית 

וכתב על זה ה"אגרא דכלה" בלשון קדשו:

ויאמר  הרשע,  אותו  של  שטנו  שנולד  "כיון 

יעקב  למה.  שליחות  לשון  שלחני.  לבן  אל  יעקב 

הויו"ת  י"ג  הכל  סך  הויו"ת,  ו'  יוסף  הויו"ת  ז' 

י"ג  לעורר  הויו"ת  י"ג  ובהכרח  של"ח,  בגימטריא 

לבטל  העליון,  לובן  דיקנא  תיקוני  הרחמים  מדות 

קליפת לבן הארמי ועשו הרשע".

כי  אחד  בקנה  עולה  זה  הרי  המבואר  ולפי 

הדלקת הנרות שהן זכר למצות הדלקת הנרות בבית 

אש",  יעקב  "בית  של  נפלא  שילוב  הוא  המקדש, 

שהיא  להבה",  יוסף  "בית  עם  התורה  אש  שהיא 

גימטריא  יוס"ף  יעק"ב  יחד  שניהם  אשר  ה',  יראת 

רחמים  של  מדות  י"ג  להאיר  הוי"ה,  פעמים  י"ג 

לישראל ולהמשיך מפלה על שונאי ישראל.  

)פרשת  נועם"  ב"אמרי  שכתב  מה  לצרף  נפלא 

וישב אות ה( לפרש מה שכתוב: "והיה בית יעקב אש 

ובית יוסף להבה", שהוא רמז על האש והלהבה של 

נרות חנוכה שבקדושתם שורפים את כל החיצונים, 

על ידי הגילוי בחנוכה של י"ג מדות של רחמים י"ג 

פעמים הוי"ה בגימטריא יעק"ב יוס"ף.

הטעם  היטב  יתבאר  כך  לידי  שבאנו  כיון 

שאנו  מה  לפי  השמנים,  כל  טימאו  שהיוונים 

יון  מלכות  "כשעמדה  הנסים:  על  בנוסח  אומרים 

הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך". הנה 

נפלא  היא שילוב  כן מאחר שהדלקת המנורה  כי 

מתקיימת  זה  ידי  שעל  שמים,  ויראת  תורה  של 

התורה בישראל שלא תשתכח מהם, לכן כשנכנסו 

היוונים להיכל טימאו את כל השמנים, כדי שלא 

בטהרה,  המנורה  את  להדליק  הכהנים  יוכלו 

ה'  יראת  עם  תורה  ישראל  על  בכך  ולהמשיך 

טהורה העומדת לעד, ועל ידי זה חשבו להשכיח 

מישראל תורת ה'.

מעתה יאירו עינינו להבין איך הנס של חנוכה 

כי  נתבאר  כבר  שהרי  יוסף,  למכירת  תיקון  הוא 

החטא של מכירת יוסף הוא מה שגרמו להפריד בין 

יוסף שמדתו יראה ליעקב שמדתו תורה, שעל ידי 

זה אין התורה מתקיימת, כי כל שאין יראת חטאו 

כי  נמצא  אין חכמתו מתקיימת,  קודמת לחכמתו 

לפירוד  גרמו  השמנים,  כל  את  היוונים  כשטימאו 

שמדתו  אבינו  מיעקב  יראה  שמדתו  יוסף  של 

תורה, והרי זה ממש הפגם של מכירת יוסף.

אולם כשעשה להם הקב"ה נס שיוכלו להדליק 

את המנורה בשמן טהור, הרי נתחדש שוב ביתר 

בית  "והיה  בבחינת:  ליוסף  יעקב  בין  היחוד  שאת 

יעקב אש ובית יוסף להבה", ועל ידי זה נעשה תיקון 

ביניהם.  לפירוד  שגרם  יוסף  מכירת  לחטא  נפלא 

לפי זה מבואר היטב הרמז של ה"מגלה עמוקות" 

מל"ך  ובגימטריא  אנטיוכ"ס  בגימטריא  יוס"ף  כי 

שהתחברה  יוסף  של  היראה  מדת  בזכות  כי  יו"ן, 

חנוכה  נס  הקב"ה  עשה  יעקב,  של  תורתו  עם 

שיוכלו להדליק את המנורה בטהרה, ולקשר בכך 

את התורה עם היראה.

הנה כי כן הרווחנו לפי כל האמור להבין הטעם 

יוסף  מכירת  של  הפרשיות  את  לקרוא  שתיקנו 

בשבתות חנוכה, כי שבת וחנוכה הם תיקון נפלא 

למכירת יוסף, כי על ידי שמירת שבת אנו מחברים 

את ההכנה ביום שישי שהוא כנגד יוסף לשמירת 

שבת שהיא כנגד יעקב אבינו, וכן על ידי נס חנוכה 

בכך  חיברו  הרי  בטהרה,  המנורה  את  שהדליקו 

את המנורה שהיא רמז על תורה עם הנר המרכזי 
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מלא דיבר הכתוב בלידת יוסף )בראשית ל-כה(: "ויהי 

לבן  אל  יעקב  ויאמר  יוסף  את  רחל  ילדה  כאשר 

שלחני ואלכה אל מקומי". ופירש רש"י: "משנולד 

בית  והיה  א-יח(  )עובדיה  שנאמר  עשו,  של  שטנו 

אש  לקש,  עשו  ובית  להבה  יוסף  ובית  אש  יעקב 

בלא להבה אינו שולט למרחוק, משנולד יוסף בטח 

יעקב בהקב"ה ורצה לשוב".

בית  את  הכתוב  שהמשיל  מה  לבאר  ונראה 

יעקב לאש ובית יוסף להבה, ששניהם יחד מכלים 

את בית עשו לקש, על פי מה ששנינו במשנה )אבות 

פ"ג מ"ט(: "רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו 

שחכמתו  וכל  מתקיימת,  חכמתו  לחכמתו  קודמת 

קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת".

כמו  התורה,  עמוד  הוא  אבינו  יעקב  והנה 

"על שלשה דברים  )אבות פ"א מ"ב(:  ששנינו במשנה 

העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות 

קמו:(:  ויצא  )פרשת  הקדוש  בזוהר  ומפרש  חסדים". 

"התורה דא יעקב, העבודה דא יצחק, גמילות חסדים 

כמו  יראה  מדתו  הצדיק  יוסף  אולם  אברהם".  דא 

ביום  יוסף  אליהם  "ויאמר  מב-יח(:  )בראשית  שכתוב 

השלישי זאת עשו וחיו את האלקים אני ירא".

זי"ע,  דוב מבעלזא  ישכר  רבי  כ"ק מרן  ופירש 

זכה לעמוד בניסיון הקשה שהיה  יוסף הצדיק  כי 

ידי דביקותו ביראת ה', כי היראה  לו במצרים על 

עניני  של  הרעות  אהבת  את  ומבטלת  מגרשת 

"זאת  השבטים:  לאחיו  שרמז  וזהו  הזה.  העולם 

עשו וחיו", אם אתם רוצים להיות במצרים ערות 

הארץ בבחינת חיים, ולא ח"ו רשעים אשר בחייהם 

קרויים מתים, "את האלקים אני ירא", תלכו בדרכי 

להתדבק ביראת ה' כל היום, שהיא סגולה נפלאה 

לגרש אהבות יתרות של העולם הזה.

בין  הנפלא  הקשר  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

עמוד  הצדיק  ליוסף  התורה  עמוד  אבינו  יעקב 

היראה, כי יעקב אבינו שהוא עמוד התורה, עליו 

רמז  הוא  אש",  יעקב  בית  "והיה  אומר:  הכתוב 

כה  "הלא  כג-כט(:  )ירמיה  שכתוב  כמו  התורה  על 

שמדתו  הצדיק  יוסף  אבל  ה'".  נאום  כאש  דברי 

כי  להבה",  יוסף  "ובית  אומר  הכתוב  עליו  יראה 

היראה  בזכות  כך  למרחוק,  הולכת  שלהבה  כשם 

הקודמת לחכמתו של אדם, חכמתו מתקיימת גם 

למרחוק, אבל תורה בלי יראה היא כאש בלי להבה 

שאינה הולכת למרחוק, כי אין חכמתו מתקיימת 

אלא לזמן קצר.

בין  הנפלא  הקשר  להבין  נשכיל  כן  כי  הנה 

יוסף  ובית  אש  יעקב  בית  "והיה  המשולש:  החוט 

להבה ובית עשו לקש", כי רק השילוב הנפלא של 

מסוגל  היראה  עמוד  ויוסף  התורה  עמוד  יעקב 

שאי  וכשם  לקש,  עשו  בית  את  ולכלות  לשרוף 

יוסף  אין  כך  אש,  בלי  שתתקיים  ללהבה  אפשר 

כי אם כשהוא  יכול לכלות את בית עשו בלהבה, 

שאין  וכשם  יעקב,  של  התורה  אש  עם  מחובר 

האש יכולה ללכת למרחוק רק בצירוף הלהבה, כן 

אין יעקב יכול לכלות את עשו רק על ידי השילוב 

הנפלא עם יוסף שהוא בבחינת להבה.

דברי  להבין  לנו  ירווח  כך  לידי  שבאנו  כיון 

היה  יוסף  מכירת  של  שהפגם  ישראל",  ה"עבודת 

ביעקב  גם  אלא  עולם  יסוד  הצדיק  ביוסף  רק  לא 

אבינו, כי על ידי שמכרו השבטים את יוסף למצרים 

שהיה שם כ"ב שנה בלי שום קשר עם יעקב, גרמו 

לפירוד גדול בין האש של יעקב ללהבה של יוסף, 

מי  היה  שלא  עשו  של  כוחו  נתגבר  זה  ידי  ועל 

שיכניע אותו.

 שבם שששש הבא כנגד שבסף הצדשק
שבם השות הבא נחלת שעקו אושנב

בדרך המלך נלך לבאר בזה הקשר בין שמירת 

מה  פי  על  יוסף,  מכירת  של  החטא  לתיקון  שבת 

שידוע כי שבת קודש היא נחלת יעקב, כמו ששנינו 

בגמרא )שבת קיח:(: "כל המענג את השבת נותנין לו 

תתענג  אז  נח-יד(  )ישעיה  שנאמר  מצרים,  בלי  נחלה 

נחלת  והאכלתיך  ארץ  במתי  על  והרכבתיך  ה'  על 

שעולה  יעק"ב  של  בשמו  הרמז  וזהו  אביך".  יעקב 

השבת  יום  כנגד  הוי"ה,  שם  פעמים  ז'  בגימטריא 

שהוא יום השביעי הכולל את כל שבעת הימים.

בסידור  שמבואר  מה  לצרף  טוב  מה  הנה 

אומרים  שאנו  הטעם  זצ"ל  שבתי  לרבי  האריז"ל 

בשבת )תהלים צב(: "מזמור שיר ליום השבת", משום 

שנזכרו בו ז' שמות הוי"ה כמספר יעק"ב שנחלתו 

היא השבת, ובלשון קדשו: "יש במזמור זה ז' הויות 

נגד יום שבת שהוא שביעי, שעל ידו זוכה לנחלת 

יעק"ב שהוא גימטריא ז' הויות אלו".

יוסף  בין  הנפלא  הקשר  להבין  נשכיל  זה  לפי 

כנגד  הוי"ה  ו' פעמים  יוס"ף בגימטריא  כי  ליעקב, 

"והיה  שכתוב:  כמו  לשבת  שמכין  השישי  יום 

יעק"ב  ביום השישי והכינו את אשר יביאו". ואילו 

לכן  השבת,  יום  כנגד  הוי"ה  פעמים  ז'  בגימטריא 

ההכנה  בלי  השבת  את  לשמור  אפשר  שאי  כמו 

התורה  לעמוד  לזכות  אפשר  אי  כן  השישי,  מיום 

שהוא יעקב, בלי עמוד היראה של יוסף הקודמת 

לחכמת התורה.

וזהו שכתב ב"אהבת שלום" )פרשת ויחי( לפרש 

הפסוק )בראשית מח-ב(: "ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך 

יוסף בא אליך. פירוש בנך יוסף בחינת יסוד, בחינת 

ערב שבת בחינת ההכנה, על דרך הכתוב והיה ביום 

ההכנה  ידי  ועל  לשבת,  מכין  וחול  והכינו,  הששי 

ראש  לי  אותיות  ישראל  ויתחזק  אזי  העצומה 

בחינת מוחין, בחינת שבת נפש משיבת".

את  שומרים  שאנו  ידי  על  כי  זה  לפי  נמצא 

כל  את  השישי  ביום  מכינים  שאנו  ידי  על  השבת 

יום  את  מחברים  אנו  שבכך  הרי  השבת,  צרכי 

שהוא  השבת  יום  עם  יוסף  כנגד  שהוא  השישי 

כנגד יעקב, ונעשה בזה יחוד נפלא של "והיה בית 

יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש". ובכך 

נתקן הפגם של מכירת יוסף שגרמו בכך פירוד בין 

יעקב ליוסף.

 הדלקת המנב"ה ששלבו נפלא
 של תב"ה בש"את שמשם

בדרך המלך נלך לבאר בזה איך גלות יון והנס 

של חנוכה הם תיקון לחטא מכירת יוסף, על פי מה 

ששנינו בגמרא )שבת כא:(:

"מאי חנוכה, דתנו רבנן בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה 

בהון,  להתענות  ודלא  למספד  דלא  אינון  תמניא 

שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, 

ולא  בדקו  ונצחום,  חשמונאי  בית  מלכות  וכשגברה 

מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של 

כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו 

נס והדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום 

ועשאום ימים טובים בהלל והודאה".

השמנים  כל  "טמאו  הגמרא:  מלשון  והנה 

השמנים  כל  "נטמאו  אמרו  ולא  שבהיכל", 

השמנים  כל  טימאו  שהיוונים  משמע  שבהיכל", 

וצריך ביאור מה היה אכפת להם  בכוונה תחילה, 

 השבבנשם טשמאב כל השמנשם כדש לוטל הדלקת המנב"ה 
שהשא שחבד נפלא של שעקו תב"ה עם הש"אה של שבסף

 עובדת שש"אל: ומכש"ת שבסף למצ"שם פגמב השוטשם
 וקדבשת שבסרף שהבא וגשמט"שא ב' פעמשם הבשרה

 השוטשם אמ"ב: רא'שש א'ל א'חשב א'ול א'שמשם א'נחנבר, 
"אשש תשובת ב' אלפשרן כנגד ב' שמבת הבשרה

 השוטשם השב צ"שכשם לתקן גם מה שג"מב צע" לשעקו
 בפגמב וכך וז' פעמשם הבשרה וגשמט"שא שעקרו
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הם  עמוקות"  ה"מגלה  דברי  כי  פשוט  ונראה 

המקור למה שכתב ב"אמרי נועם" )חנוכה אות מה(: 

מכירת  חטא  ונתקן  לזה  תיקון  הוא  חנוכה  "והנה 

בזה  הביאור  יוס"ף".  עולה  יו"ן  מל"ך  כידוע  יוסף 

היא  יון  גלות  עמוקות"  ה"מגלה  שלפי  מאחר  כי 

עונש על מכירת יוסף, מזה נשכיל להבין כי חנוכה 

למכירת  תיקון  הוא  יון  מגלות  ישראל  יצאו  שבו 

יוסף. אלא שעתה מוטלת עלינו החובה לבאר מהו 

הקשר בין שמירת שבת ונס חנוכה לתיקון החטא 

של מכירת יוסף.

 הפגם של מכש"ת שבסף 
הפש"בד משעקו אושנב

בין  הקשר  תחילה  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

שמירת שבת לתיקון החטא של מכירת יוסף, על 

פי מה שכתוב בפרשת מקץ כשהתוודו השבטים 

על מה שמכרו את יוסף )בראשית מב-כא(:

על  אנחנו  אשמים  אבל  אחיו  אל  איש  "ויאמרו 

ולא  אלינו  בהתחננו  נפשו  צרת  ראינו  אשר  אחינו 

שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויען ראובן אותם 

לאמר הלוא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא 

שמעתם וגם דמו הנה נדרש". ופירש רש"י: "וגם דמו, 

אתין וגמין רבויין, דמו וגם דם הזקן". פירוש, נדרשת 

מאתנו לתקן גם דמו וצערו של יעקב אבינו.

וכתב על זה ב"עבודת ישראל" )שם( ענין נפלא 

מאד, הנה הדברים בלשון קדשו: 

"ויאמרו א'יש א'ל א'חיו א'בל א'שמים א'נחנו 

וגו', השל"ה כתב רמז בראשי תיבות ששה אלפין, 

שהתחרטו השבטים כי התוודו את עוונם, שהטעה 

אותם היצר הרע שהוא שולט בשית אלפי שני, כי 

באלף השביעי אין שטן ואין פגע רע...

ובעזרת ה' יש לנו עוד מילין לאלוק לומר איזה 

רמז שרמזו בדבריהם, על פי דברינו שכתבנו לעיל 

יוסף  מכירת  אחרי  תיכף  שמסתמא  וישב,  פרשת 

הפגם  בעצמם  והרגישו  מיד,  השבטים  התחרטו 

רק  עולם,  יסוד  צדיק  יוסף  בסוד  הולידו  אשר 

שבשעת המכירה היצר הרע החשיך לפניהם, ונדמה 

להם כי אדרבה הם עוסקים במצוה, ודימו ברוחם כי 

יוסף הוא נתעב ושפל והוא חלילה מסטרא אחרא, 

דוגמת ישמעאל ועשו כנודע מכתבי האריז"ל.

אבל אחר החטא מדרך העולם, שכיון שנסתלק 

היצר הרע נתגלה הפגם ואדם יודע בנפשו מה עשה, 

עיניהם  ותפקחנה  המכירה  לאחר  השבטים  וכן 

בהרהור תשובה, להביט האמת כי הוא צדיק יסוד 

עולם, והבינו חסרונם על ידי המכירה וכמו שכתבתי 

לעיל באורך. ולכן עתה בשעת הוידוי רמזו בראשי 

וצורתו  נודע צירופו  כי כל א'  תיבות ששה אלפין, 

י' לעילא י' לתתא ו' באמצע, ועולה כ"ו שהוא סוד 

שם הוי"ה. ואם כן ששה אלפין הם ששה הויו"ת, 

לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה, אמר שמא 

חס ושלום יש במיטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו 

לו  אמרו  עשו.  ממנו  שיצא  יצחק  ואבי  ישמעאל 

בניו, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, אמרו כשם 

אחד,  אלא  בלבנו  אין  כך  אחד  אלא  בלבך  שאין 

שם  ברוך  ואמר,  אבינו  יעקב  פתח  שעה  באותה 

כבוד מלכותו לעולם ועד".

ונראה לבאר הענין על פי מה שמובא במדרש 

לבניו מצות קריאת  )ב"ר צח-ג( שיעקב אבינו תיקן 

שפגמו  מה  בזה  לתקן  שהתכוון  לומר  ויש  שמע. 

תיקן  לכן  הוי"ה,  שמות  בי"ג  יוסף  מכירת  ידי  על 

שיקבלו עליהם עול מלכות שמים בקריאת: "שמע 

ישראל ה' אלקינו ה' אחד" - אח"ד בגימטריא י"ג, 

ולפי זה "הוי"ה אחד" הוא י"ג פעמים הוי"ה.

שכינה  ממנו  שנסתלקה  יעקב  כשראה  והנה 

"שמא חס ושלום יש במיטתי פסול",  אמר לבניו: 

הוי"ה,  שמות  בי"ג  ופגמתם  יוסף  את  שמכרתם 

ה'  ה' אלקינו  ישראל  "שמע  בניו:  לו  על כך אמרו 

שמצד  אחד",  אלא  בלבך  שאין  כשם  אמרו  אחד, 

שמות  י"ג  מייחד  אתה  יוסף  עם  קשור  היותך 

אלא  בלבנו  אין  "כך  יוס"ף,  יעק"ב  כמספר  הוי"ה 

כל  לתקן  תשובה  עשינו  שמע  בקריאת  כי  אחד", 

י"ג השמות.

"באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם 

מה  פי  על  בזה  הכוונה  ועד".  לעולם  מלכותו  כבוד 

בטעות  כשבירך  ס"ו(  רו  סימן  )או"ח  להלכה  שנפסק 

ברכה לבטלה: "וצריך לומר ברוך שם כבוד מלכותו 

לעולם ועד על שהוציא שם שמים לבטלה". לכן כדי 

לתקן מה שפגמו השבטים בי"ג שמות הוי"ה, פתח 

ואמר: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

 הפגם של מכש"ת שבסף גם ושעקו
משבם שהפ"שדב ושן שבסף לשעקו

בדרך זו במסילה נעלה לבאר דברי הזוהר חדש 

פי  על  יוסף,  למכירת  תיקון  היא  שבת  ששמירת 

שעל  ישראל"  ה"עבודת  דברי  לבאר  שנקדים  מה 

כי מקרא  גם ביעקב אבינו,  יוסף פגמו  ידי מכירת 

 זבה" חדש: רשמב" את שבם השות לקדשב... 
בזכ"ת כש עוד הששת ומצ"שםר. שמש"ת שות השא תשקבן למכש"ת שבסף

 מגלה עמבקבת בחנבכת התב"ה: ובצעשם על לחם משנה וסעבדבת השות, 
כש ו' פעמשם לחרם וגשמט"שא שבסרף

 רבהשה ושת שעקו אשר, השא התב"ה שנמשלה לאש, 
רבושת שבסף להוהר, השא הש"אה הקבדמת לחכמתב

 חתם סבפ": ששה קנש המנב"ה כנגד ששה סד"ש משנה,
 הנ" האמצעש כנגד ש"את ה' שהשא שב"ש כל התב"ה

עולה גימטריא יוס"ף, כי הוא סוד צדיק יסוד עולם 

כלול מו' קצוות שפגמו בו".

על פי האמור מוסיף ה"עבודת ישראל" לבאר 

ופירש  נדרש".  הנה  דמו  "וגם  ראובן:  שאמר  מה 

הפגם  שרמזו  "פירוש,  הזקן".  דם  "וגם  רש"י: 

כי התוודו  יעקב אבינו ע"ה,  גם לדם הזקן  שמגיע 

הויו"ת שהוא סוד צדיק  פגמו בששה  בלבד  שלא 

שבעה  עולה  שהוא  יעק"ב  בסוד  רק  עולם,  יסוד 

הויו"ת כנודע והוא דמו של זקן".

שיוסף  הידוע  פי  על  הקדושים,  דבריו  ביאור 

יסוד  למדת  מרכבה  להיות  בקדושתו  זכה  הצדיק 

שש  כל  ]הכוללת  השישית  המדה  שהיא  צדיק, 

המדות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד[. וזהו 

ו' פעמים  שהוא בגימטריא  יוס"ף  הרמז בשמו של 

שם הוי"ה כנגד שש המדות, לכן כשמכרו השבטים 

את יוס"ף למצרים, גרמו פגם בו' פעמים הוי"ה.

לפי זה מבאר ה"עבודת ישראל" הטעם שהזכירו 

ו' פעמים אות א', על פי הידוע שאות א' כלולה מג' 

אותיות יו"י, י' למעלה בצד ימין, ו' שיפוע באמצע, י' 

למטה בצד שמאל, שהוא בגימטריא כמספר הוי"ה, 

שהיו  הוי"ה  שמות  ו'  הוא  א'  פעמים  ו'  כי  נמצא 

אמרו:  כך  ועל  יוסף,  מכירת  בחטא  לתקן  צריכים 

"א'יש א'ל א'חיו א'בל א'שמים א'נחנו".

בדרך זו הוא מבאר מה שאמר ראובן: "וגם דמו 

לומר  התכוון  אבינו,  יעקב  של  דמו  על  נדרש",  הנה 

שפגמו לא רק ביוסף שמכרו למצרים, אלא גם ביעקב 

והנה  יוסף,  אבדת  על  גדול  צער  לו  שהיה  אביהם 

יעק"ב בגימטריא ז' פעמים הוי"ה ]כי הוא כולל כל ז' 

מדות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות[. 

היו  השבטים  כי  הקדושים,  מדבריו  למדים  נמצינו 

עם  יעק"ב  כמספר  הוי"ה  שמות  י"ג  לתקן  צריכים 

יוס"ף, שהיה בהם פגם בעקבות מכירת יוסף.

 רשמע שש"אלר תשקבן
 לחטא מכש"ת שבסף

מאמר  בזה  לבאר  נאה  פרפרת  להוסיף  ויש 

חכמינו ז"ל בגמרא )פסחים נו.(: "ביקש יעקב לגלות 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

פ"שת בששו תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת וישב תש"פ

טז-ה( והיה ביום הששי והכינו וגו'". לפי האמור יש 

היא  שבת  ששמירת  בכך  להם  לרמז  רצה  לומר 

תיקון למה שמכרו אותו למצרים.

הגה"ק הרבי ר' העשיל מקראקא זצ"ל ב"חנוכת 

התורה" )ליקוטים אות קעח( מבאר בזה הטעם שצריך 

לחם  חלות  שתי  על  השבת  סעודות  בכל  לבצוע 

יוס"ף,  בגימטריא  לח"ם  פעמים  שתי  "כי  משנה: 

יוסף".  מכירת  עון  יתכפר  השבת  ידי  שעל  לזכור 

וכן כתב ב"מגלה עמוקות" )פרשת מקץ ד"ה ויהי ביום 

הששי(: "סוד לחם משנה בגימטריא יוסף".

ד"ה  ויצא  )פרשת  שלמה"  ב"תפארת  כתב  וכן 

"כבר ביארנו בענין לחם משנה בשבת  ותאמר רחל(: 

ב' פעמים  עולם,  יסוד  יוסף צדיק  בחינת  רמוז על 

כי  ידוע  כאשר  יוס"ף,  בגימטריא  עולה  לח"ם 

כמו  יוסף,  מכירת  על  תיקון  הוא  שבת  שמירת 

שנאמר במשנה תורה וזכרת כי עבד היית במצרים, 

כמבואר בזוהר הקדוש כי עבד היית זה יוסף".

 שבסרף וגשמט"שא
 מלרך שברן בגם אנטשבכרס

עתה נביא מקור הדברים שחנוכה הוא תיקון 

ה"מגלה  שכתב  מה  פי  על  יוסף,  מכירת  לחטא 

עמוקות" )פרשת מקץ ד"ה ויהי מקץ( כי גלות יון כיפרה 

על חטא מכירת יוסף, ובלשון קדשו: "שבימי מלך 

יו"ן".  מל"ך  בגימטריא  יוס"ף  של  חטא  נפרע  יון 

הוסיף,  רנב(  )אופן  ואתחנן  על  עמוקות"  ב"מגלה 

יון  מלך  של  כשמו  כן  גם  בגימטריא  יוס"ף  כי 

לרמז  השוה,  במספר  יו"ן  מל"ך  שהיה  אנטיוכ"ס 

שיוסף הצדיק מבטלו בקדושתו.

על פי האמור הוא מבאר מאמר המדרש )ב"ר 

של  עיניהם  שהחשיכה  יון,  גלות  זה  "וחושך  ב-ד(: 

ישראל בגזירותיהן, שהיתה אומרת להם, כתבו על 

קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל". פירוש, 

)דברים לג- כי יוסף הצדיק נקרא שור, כמו שכתוב 

יז(: "בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו", והיוונים 

רצו לעקור מישראל את קדושת יוסף הצדיק, לכן 

להם  שאין  השור  קרן  על  לכתוב  ישראל  על  גזרו 

חלק באלקי ישראל. 

שבת  ששמירת  הדברים  מקור  להביא  שנקדים 

היא תיקון למכירת יוסף בזוהר חדש )שם(: 

)דברים  ּתוָֹרה  ֶנה  ִמשְׁ בְּ רוֹת  בְּ דִּ בַּ ִתיב  כְּ ֲחֵזי,  א  "תָּ

י  כִּ ְוָזַכְרתָּ  לקדשו[...  השבת  יום  את  ]שמור  ה-יב( 

ָיד  ם בְּ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַוּיִֹצֲאָך ה' ֱאלֶֹקיָך ִמשָּׁ ֶעֶבד ָהִייָת בְּ

ָך ה' ֱאלֶֹקיָך ַלֲעשׂוֹת ֶאת  ן ִצוְּ ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ַעל כֵּ

ָאה,  ִעילָּ ָרָזא  אוַֹרְייָתא  ָלן  אוִֹליף  ָהָכא  ת.  בָּ ַהשַּׁ יוֹם 

ִמְצַרִים ַוֲאִחילּו  א בְּ ן ְלַעְבדָּ בַּ ִאְזדַּ יָקא דְּ ָהא ַההּוא ַצדִּ דְּ

ְך  כָּ ּוְבִגין  ת,  בָּ ַהשַּׁ יוֹם  ֶאת  ָזכוֹר  ִאיהּו  ְלִקְבֵליּה  ֵליּה, 

ָבעוֹ ִמְנכוֹן ֲהווֹ  ָרֵאל, בְּ ִריְך הּוא ְלִישְׂ א בְּ ֲאַמר לוֹן קּוְדשָׁ

א  ן ַעל ְיַדְיכּו ַוֲהָוה ְלַעְבדָּ בַּ ִאְזדַּ יָקא דְּ ִכיִרין ַההּוא ַצדִּ דְּ

ָדא  ְעבְּ תַּ ַזר ֲעַלְייכּו ְלִאשְׁ ִמְצַרִים, ּוְבַההּוא חוָֹבא ִאְתגְּ בְּ

ְנָטרּו  ֵליּה  יְנּתּון  ַזבִּ דְּ חוָֹבה  ַההּוא  ָרא  ּוְלַכפָּ ִמְצַרִים,  בְּ

א  תָּ בַּ שַׁ דְּ יוָֹמא  ָהא  דְּ ְלכוֹן,  ֵביק  תְּ ְוִישְׁ א  תָּ בַּ שַׁ דְּ יוָֹמא 

ְלִקְבֵליּה ִאיהּו". 

בתרגום ללשון הקודש:

שבמשנה  הדברות  בעׂשרת  כתוב  וראה,  "בוא 

תורה )דברים ה-יב( ]שמור את יום השבת לקדשו[... 

אלקיך  ה'  ויוציאך  במצרים  היית  עבד  כי  וזכרת 

משם ביד חזקה ובזרוע נטויה על כן צוך ה' אלקיך 

לעשות את יום השבת. כאן מלמדת אותנו התורה 

לעבד  שנמכר  ההוא  הצדיק  שהרי  עליון,  סוד 

יום  את  זכור  הוא  כנגדו  אותו,  וחיללו  במצרים 

ליׂשראל,  הקב"ה  להם  אמר  כך  ומשום  השבת.  

זוכרים הצדיק ההוא שנמכר על  בבקשה מכם היו 

נגזר  החטא  ובאותו  במצרים,  לעבד  והיה  ידיכם 

ההוא  החטא  ולכפר  במצרים,  להשתעבד  עליכם 

שמכרתם אותו שמרו את יום השבת ויתכפר לכם, 

שהרי יום השבת כנגדו הוא".

לבאר  מוסיף  בשלח(  )פרשת  עמוקות"  ב"מגלה 

אחיו  עם  כשנפגש  הצדיק,  יוסף  שעשה  מה  בזה 

)בראשית מג- בנימין  יחד עם  אחרי שירדו למצרים 

ויאמר לאשר על  יוסף אתם את בנימין  "וירא  טז(: 

והכן  טבח  וטבוח  הביתה  האנשים  את  הבא  ביתו, 

ופירשו במדרש  כי אתי יאכלו האנשים בצהרים". 

)במדב"ר יד-ב(: "וטבוח טבח והכן. אמר רבי יוחנן ערב 

)שמות  שנאמר  לשבת,  אלא  הכן  ואין  היתה,  שבת 

לטובה  עלינו  הבאה  קודש  שבת  לקראת 

הכנה  לעשות  טוב  מה  בעתו  דבר  וישב,  פרשת 

תורנית לשמונת ימי חנוכה הבאים עלינו לטובה, 

משפיע  קודש  שבשבת  הוא  גדול  כלל  שהרי 

שמבואר  כמו  השבוע,  ימי  ששת  כל  על  הקב"ה 

בזוהר הקדוש )פרשת יתרו פח.(: "כל ברכאן דלעילא 

בעתו  דבר  כן  על  תליין".  שביעאה  ביומא  ותתא 

עם  וישב  פרשת  השבוע  פרשת  לקשר  טוב  מה 

שמונת ימי חנוכה.

פתח דברינו יאיר בדברות קדשו של ה"תפארת 

שלמה" )חנוכה ד"ה במסכת שבת(, שמבאר הטעם שבכל 

בפרשת  לפעמים  חלה  שהיא  חנוכה,  בשבת  שנה 

וישב ולפעמים בפרשת מקץ ולפעמים בשתיהן יחד, 

אנו קוראים בתורה את כל הענין הנורא של מכירת 

יוסף, החל בפרשת וישב שבה אנו למדים על מכירתו 

למדים  אנו  שבה  מקץ  בפרשת  וההמשך  למצרים, 

על עלייתו של יוסף לגדולה למשנה למלך במצרים, 

וירידת השבטים למצרים לקנות אוכל, שנפגשו אז 

עם יוסף בלי שידעו תחילה מי הוא.

ומבאר הענין על פי מה שמבואר בזוהר חדש 

היא  שבת  שמירת  כי  ב(  טור  מד  דף  תשא  כי  )פרשת 

תיקון  הוא  חנוכה  גם  והנה  יוסף,  למכירת  תיקון 

יוסף, לכן בכל שנה בשבתות של חנוכה  למכירת 

בתורה  קוראים  אנו  מקץ,  ופרשת  וישב  בפרשת 

של  השילוב  כי  יוסף,  מכירת  של  הענין  כל  את 

יוסף,  למכירת  נפלא  תיקון  הוא  חנוכה  עם  שבת 

הנה הדברים בלשון קדשו:

למכירת  התיקון  הוא  השבת  כי  ביארנו  "וכבר 

]פירוש  )שם(  הקדוש  בזוהר  שמבואר  כמו  יוסף, 

הפסוק[ )דברים ה-טו([ וזכרת כי עבד היית במצרים, 

וגם חנוכה הוא תיקון לענין הזה, לכן קוראים תמיד 

מקץ  ופרשת  וישב  פרשת  חנוכה  של  בשבתות 

מענין מכירת יוסף".

 המקב" לכך ששמש"ת שות
 השא תשקבן למכש"ת שבסף

יחד  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

מה  פי  על  הקדושים,  דבריו  בביאור  להרחיב 

ושאב" הגשלבש של התפא"ת שלמה

 ושותבת חנבכה קב"אשם את פ"ששבת מכש"ת שבסף
כש שמש"ת שות בחנבכה הן תשקבן נפלא למכש"ת שבסף 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

אלוקי הארץ

אברהם אבינו בעת שהשביע את אליעזר עבדו, 

שלא יקח אשה ליצחק בנו מבנות הכנעני, אמר 

לו בלשון זה "ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי 

(שם  רש"י  ופירש  ז).  כד  (בראשית  וגו'  הארץ" 

השמים  אלקי  הוא  עכשיו  לו  אמר  ז):  פסוק 

אבל  הבריות,  בפי  שהרגלתיו  הארץ,  ואלקי 

ולא  השמים  אלקי  היה  אבי,  מבית  כשלקחני 

בו,  מכירים  עולם  באי  היו  שלא  הארץ,  אלקי 

ושמו לא היה רגיל בארץ, עכ"ל. ויש ללמוד מזה 

כאן  במעשיו  ואחד  אחד  כל  שביד  נפלא,  דבר 

בארץ, להמליך את הקב"ה על הארץ, וביותר יש 

כאשר  השנה,  ראש  בתפילות  זאת  לכוין 

כולו  העולם  כל  על  "מלוך  ואומרים  מבקשים 

בראש  רק  ולא  התפילה.  ובשאר  וכו',  בכבודך" 

יום  השנה אנו ממליכים את הקב"ה, אלא בכל 

ה'  אתה  "ברוך  ואומרים  מברכים  כאשר  ויום, 

את  ממליכים  אנו  הרי  העולם",  מלך  אלוקינו 

הקב"ה, וצריך להתכווין לזה, וזהו עבודתינו.

לחוס על בעלי חיים – יצורי בורא
העולם, וכל שכן על בני אדם

ליצחק,  אשה  בחפשו  עברהם,  עבד  אליעזר 

ראויה  אשה  איזה  לידע  לעצמו  סימן  עשה 

אשר  הנערה  "והיה  אמר  וכה  ליצחק,  להנשא 

ואמרה שתה  ואשתה,  כדך  נא  אמר אליה הטי 

וגם גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק". 

והנקודה בזה היא, שכאשר אדם עושה חסד עם 

כח',  'ישר  לו  יאמר  אדם  אותו  הלא  בן-אדם, 

זה חסד  אין  ולכן  וכיו"ב,  ויכבדו  לו טובה  ויחזיר 

חיים  לבעלי  שדואג  אחד  אבל  שלימות.  עם 

ללא  ה'  עבודת  זהו  אמיתי,  חסד  זהו  בעלמא, 

לו  ישיב  לא  חי  הבעל  כי  תמורה,  שום  קבלת 

כזו  אשה  עמו,  שעשה  החסד  על  מאומה 

לשם שמים,  רק  חיים,  בעלי  עם  חסד  שעושה 

יכולה  היא   - ליצחק"  לעבדך  הוכחת  "אותה 

להכנס לבית הגדול של אברהם אבינו. כל אחד 

דבר שהקב"ה  לכל  ולדאוג  לחשוב  צריך  ואחד 

שנבראו  אדם  בני  על  רק  ולא  בעולמו,  ברא 

בצלם אלוקים, אלא גם על בעלי חיים, כי גם הם 

יצורים שברא אותם הקב"ה.

היה  לביתו  שמתחת  זצ"ל,  אבי  בבית  זוכר  אני 

מחסן, ופעם אחת נכנס שם חתול ולא היה לו 

אפשרות לצאת, ואבי הבחין בזה, ורצה לשחררו 

את  לפתוח  מפתח  לו  היה  לא  אבל  משם, 

המחסן. ולא היה רגוע מזה, והלך כל הלילה מזה 

לזה, עד שמצא אחד שיש לו מפתח, ופתח את 

והיו  לחפשי.  יצא  והחתול  המחסן,  של  הדלת 

אלא  כינה,  אפילו  הורגים  היו  שלא  צדיקים 

השליכו אותם, כי הם יצוורים של הקב"ה!

די  יש  לחתולים  שאמנם  אמר,  זצ"ל  מורי  אבי 

אשר  האשפה,  בפחי  מסתובבים  הם  [כי  אוכל 

שם יש שיירי מאכלים ברווח], אבל אין להם מה 

יד  על  מניח  היה  ביומו,  יום  מידי  ולכן  לשתות. 

חצירו צלחות ובהם מים, בשביל שיהיו לחתולים 

לשהות  זצ"ל  אבי  כשהוצרך  וגם  לשתות.  מה 

מאחי  וביקש  מהם,  שכח  לא  החולים,  בבית 

שיזכור להניח צלחות עם מים בשביל החתולים.

ומסופר על רבי שלאמקה מזווהיל זצ"ל, שפעם 

מהגבאים  מאחד  ביקש  הטיש  באמצע  אחת 

שילך לחדר פלוני, ויפתח את הדלת, כי יש שם 

ואחד  יכול לצאת...וישחררו.  ואינו  חתול שנכנס 

שרבי  שזה  אמר,  שבירושלים  הדעת  מנקיי 

לדעת  הקודש  רוח  בעל  הוא  זצ"ל  שלאמקה 

שיש שם חתול, אין זה שייך לי, כי זה רחוק ממני 

ואיני בדרגות כאלו, אבל זה שבאמצע הטיש נתן 

הרבי את דעתו על צערו של חתול לשחררו, זה 

מזה  ללמוד  לו  ויש  אלי!  גם  ששייך  דבר  כבר 

כמה יש לחוש לצערם של בעלי חיים.

עוד סיפרו עליו על רבי שלאמקה זצ"ל, שפעם 

אחת כששכב על משכבו לישון, ביקש מן הגבאי 

שיביא לו ספר פלוני, לתמיהתו של הגבאי, מה 

קם  בעצמו  הרבי  יום  בכל  והלא  מיומיים,  יום 

לקחת את הספר, ומדוע היום הוא מבקש זאת 

ממני?! הרים הרבי את השמיכה, והראה לגבאי 

שחתול נכנסה למטתו והיא ישינה, והוא חושש 

שאם יקום להביא את הספר, היא תתעורר... 

פעם אחת בהיות הגה"צ רבי זונדל קרויזר זצ"ל 

ר"ז  והתאמץ  נפל תפוז על הארץ,  90 שנה,  בן 

מאד להגביהו. אמרו לו מה ראה על ככה, והלא 

יש לתפוז  קליפה עבה, ולא יארע לו כלום אם 

ילד  שיבא  עד  מה  זמן  הארץ  על  יהיה  הוא 

ברא  הקב"ה  זה  תפוז  זונדל,  ר'  אמר  ויגביהו. 

אותו, ואיך אפשר להשאירו כך על הארץ בבזיון!!

זה,  אנו צריכים לקחת מכל  חיזוק  רבותי! כמה 

אם צדיקי עולם גדולי תורה, חששו כל כך וחסו 

כמה  ולטובתם,  ודאגו לשלומם  חיים,  בעלי  על 

אנו צריכים לחוס ולהזהר מאד, שלא לצער שום 

נברא  הוא  לביישו, שהרי  ושלא  מישראל,  אדם 

בצלם אלוקים!!

ערך המעשים טובים
לפי מחשבתו

נקראת  רבקה  נפלא,  דבר  זו  בפרשה  יש  הנה 

את  והשקתה  חסד  כי עשתה  הצדקת',  'רבקה 

עמו.  שהיו  הגמלים  ואת  אברהם,  עבד  אליעזר 

ולעומתה, לבן נקרא 'לבן הרשע', אף שגם הוא 

עשה חסד, כמו שנאמר (כד, כט-לב) "וירץ לבן 

אל האיש החוצה אל העין וגו', ויאמר בוא ברוך 

ה', למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום 

לגמלים: ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן 

ורגלי  רגליו  לרחץ  ומים  לגמלים  ומספוא  תבן 

האנשים אשר אתו" וגו'. הרי שגם לבן היה גומל 

חסדים, ואף רץ לקראת האיש, ומדוע הוא נקרא 

רשע?

אלא רואים מזה שהכל תלוי במחשבתו, רבקה 

חסד,  לשם  החסדים  את  עשתה  היא  הצדקת, 

רבקה  נקראת  ולכן  הברואים,  עם  להיטיב 

ישראל.  כלל  של  אמא  היתה  והיא  הצדקת, 

והכניס  חסד,  הוא עשה  אף שגם  לבן,  משא"כ 

ונתן לו מקום  את אליעזר עבד אברהם לביתו, 

כל  אבל  ומשקים,  אוכלים  לפניו  והגיש  ללון, 

כוונתו היה בשביל כסף! וכמו שפירש רש"י, וז"ל: 

למה וירץ ועל מה רץ, ויהי כראות את הנזם, אמר 

עשיר הוא זה, ונתן עיניו בממון, עכ"ל. כמה צריך 

האדם להתבונן בזה, ולראות שיהיו מעשיו נקיים 

וכבוד  ולא לשם מטרות של כסף  לשם שמים, 

וכיו"ב, שבכך הוא מפסיד הרבה [ולכל אחד יש 

'לבן' בתוך עצמו, וכמה צריך להזהר מזה].

כתוב (פסוק נ) "ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא 

ופירש  טוב".  או  רע  אליך  דבר  נוכל  לא  הדבר 

רש"י: ויען לבן ובתואל - רשע היה וקפץ להשיב 

לפני אביו, עכ"ל. אף שאמר "מה' יצא הדבר, לא 

היה  מקום  מכל  טוב",  או  רע  אליך  דבר  נוכל 

רשע, כי כאשר אדם יושב אצל אביו, והוא קופץ 

ומשיב על ענינים שדנו בהם בפני אביו, הרי הוא 

רשע! כמה צריך האדם להתעורר מזה, כל אחד 

ואחד יחשוב על עצמו איך הוא מכבד את אביו, 

שהוא  לאביו....במקום  אומר  הוא  דעות  וכמה 

שאביו  רוצה  הוא  אומר,  שאביו  מה  את  ישמע 

ישמע את מה שהוא אומר.

תפילת מנחה – סגולה
למציאות שידוך

כתוב (כד סג) "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות 

ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים", ופירש 

רש"י ש'לשוח' הוא לשון תפילה, וכאן תיקן יצחק 

ויש  בחז"ל.  כדאיתא  מנחה,  תפילת  את  אבינו 

ללמוד מזה שתפילת מנחה במיוחד, היא סגולה 

שתיקן  זו  בהזדמנות  שהרי  שידוך.  למציאות 

את  זיווגו,  את  מצא  מנחה,  תפילת  את  יצחק 

רבקה אמנו. 

כמו  זו  תפילה  להתפלל  להתחזק  מאד  ויש 

ולא  בחטף,  ולא  בנחת  שראוי,  וכמו  שצריך 

ימתין לרגע האחרון שאפשר להתפלל, שהוא 

הוא  שבזה  החמה,  לשקיעת  ממש  סמוך 

זו,  מתפילה  להפטר  רוצה  שהוא  מראה 

לבית  יבא  אלא  האחרון.  הרגע  עד  ודוחקה 

ויתפלל  הזמן,  קודם  אחת  כשעה  הכנסת 

בבית  המתפללים  אותם  [ובפרט  בניחותא. 

בירושלים,  משה'  'זכרון  כמו  מרכזי,  כנסת 

ברגע  ומתפלל  שמאחר  מי  בהכרח  אשר 

האחרון, הוא עובר על הרבה איסורי תורה, כמו 

ומתפלל  וכיו"ב,  המתפלל  לפני  לעבור 

במהירות ללא כוונה כדי שלא יעבור הזמן].
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לעילוי נשמת
מרת שרה זלאטא בת הרה"ח ר' ניסן

נלב"ע איסרו חג פסח תשע"ח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
הגה"צ רבי מרדכי אהרן

בן הגה"צ רבי יוסף חיים שיינברגר
נלב"ע י"ח מנחם אב תשע"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

אחד  כל  צריך  כאן,  שיסופר  הנפלא  מהמעשה 
שעליו  ואף  מבטחו,  יתן  ה'  שעל  ללמוד,  ואחד 
אבל  לביתו,  פרנסה  להביא  השתדלות  לעשות 
ידע שהכל מיד ה', ואף אחד אינו יכול לקחת את 

מה שהקב"ה רוצה ליתן לו.

בס"ד  שזכו  ישראל,  מארץ  אנשים  בב'  ומעשה 
ומוצלחת,  טובה  בשעה  בנותיהם  את  לארס 
מן  כי  בדעתם  עלה  הנישואין,  שמחת  ולקראת 
שבחוץ  אחיהם  אצל  השתדלות  לעשות  הראוי 
לארץ, למען יוכלו לעמוד בעול ההוצאות האדיר 
הם  עשו,  וכך  בנותם.  בנישואי  לפניהם  העומד 
לבתי  אותם  שיקח  נהג  ושכרו  לחו"ל,  נסעו 
המתפללים,  מציבור  יבקשו  ובהם  כנסיות, 
להטות שכם ולעזור להם ביד נדיבה. אחד מהם 
שנכנס  הראשון  להיות  לו  שיתן  מחבירו,  ביקש 
לבית הכנסת... והוא יכנס אחריו. חבירו שמע את 
בקשתו, והשיב לו בשמחה, שזה בסדר גמור, כי 

הכל מאת ה'! 

והנה יום אחד, לאחר ששניהם עשו 'סיבוב' בבית 
הכנסת, נכנס השני לאוטו כאשר כולו זורח ושמח. 
הנהג הבחין בדבר, ובשעת הכושר [כאשר הראשון 
יום  מה  השני,  את  הנהג  שאל  עמו],  היה  לא 
לו,  אמר  בשמחה?  כך  כל  אתה  מדוע  מיומיים? 
סכום  שהוא   !$  1800 המתפללים  מאחד  קיבלתי 
גדול מאד, ובפרט לקבלו ב'סיבוב' בבית הכנסת. 

ביקש הנהג ממנו "תראה לי בבקשה את הצי'ק", כי 
רצה לדעת מי הוא זה שנתן לו... לתדמהו היה זה 
רגילה  נתינה  יותר מאשר  נתן  אחד שמעולם לא 
לצלצל  שעליו  החליט  בודדים.  דולרים  כמה  של 
אליו, לשמע ממנו מה קרה? צלצל אל אותו אדם, 
ושאלו מה אירע לך שנתת סכום כזה גדול? אמר 
מאד  הצליח  הוא  זמן  שבאותו  אחד,  אותו  לו 
בעסקיו, והחליט לתת את 'המעשר געלט' לראשון 
בבית  שהסתובב  'שני'  אותו  זה  שיבקש...והיה 

הכנסת.

התפלא הנהג ושאל, והלא קודם אותו 'שני' היה 
לא  ומדוע  הכנסת,  בבית  שהסתובב  אחד  עוד 
כנראה  הנדבן,  השיב  הכסף?  את  לראשון  נתת 
קודם שבא  בדיוק  כי  הראשון,  ראיתי את  שלא 

השני הוצרכתי לילך לבית הכסא.... 

הקב"ה  זה!  מסיפור  ללמוד  יש  השגחה  כמה 
מסבב את הסיבות, ואם הוא רוצה שפלוני יקבל 
כסף, הוא יקבלו בסוף. גם אם אותו פלוני עושה 
כסף  לקבל  האפשרות  את  פעולות שמקטינות 
רב. אותו פלוני עשה מה שהקב"ה רצה שיעשה, 
שיוותר לחבירו להיות הראשון, ובכל זאת הוא לא 
הפסיד מזה כלום, אלא אדרבה רק הרוויח מזה. 
גם אנו נעשה את מה שמוטל עלינו לעשות, ולא 
נחשוש כלל וכלל להפסד, כי אדרבה מה שנראה 

לנו כדבר המפסיד, יכול להביא לרווח גדול!

מביטחון רק מרוויחים

לעילוי נשמת
רבי אברהם דוב ב"ר דוד מאווריטש זצ"ל מח"ס בת עין

שיהיה לזכות ברוחניות ובגשמיות למפורטים להלן:

יבש"ז, ילבח"ב, שבי"ל, רבח"ר, גב"ר, ראזב"ר, שזב"ר,
נבי"ל, אבי"ל, ראבי"ל, יבי"ל, לרבב"פ

ר' יוסף חיים
בן ר' אברהם

שיהיה לזכות
ברוחניות ובגשמיות



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

אלוקי הארץ

אברהם אבינו בעת שהשביע את אליעזר עבדו, 

שלא יקח אשה ליצחק בנו מבנות הכנעני, אמר 

לו בלשון זה "ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי 

(שם  רש"י  ופירש  ז).  כד  (בראשית  וגו'  הארץ" 

השמים  אלקי  הוא  עכשיו  לו  אמר  ז):  פסוק 

אבל  הבריות,  בפי  שהרגלתיו  הארץ,  ואלקי 

ולא  השמים  אלקי  היה  אבי,  מבית  כשלקחני 

בו,  מכירים  עולם  באי  היו  שלא  הארץ,  אלקי 

ושמו לא היה רגיל בארץ, עכ"ל. ויש ללמוד מזה 

כאן  במעשיו  ואחד  אחד  כל  שביד  נפלא,  דבר 

בארץ, להמליך את הקב"ה על הארץ, וביותר יש 

כאשר  השנה,  ראש  בתפילות  זאת  לכוין 

כולו  העולם  כל  על  "מלוך  ואומרים  מבקשים 

בראש  רק  ולא  התפילה.  ובשאר  וכו',  בכבודך" 

יום  השנה אנו ממליכים את הקב"ה, אלא בכל 

ה'  אתה  "ברוך  ואומרים  מברכים  כאשר  ויום, 

את  ממליכים  אנו  הרי  העולם",  מלך  אלוקינו 

הקב"ה, וצריך להתכווין לזה, וזהו עבודתינו.

לחוס על בעלי חיים – יצורי בורא
העולם, וכל שכן על בני אדם

ליצחק,  אשה  בחפשו  עברהם,  עבד  אליעזר 

ראויה  אשה  איזה  לידע  לעצמו  סימן  עשה 

אשר  הנערה  "והיה  אמר  וכה  ליצחק,  להנשא 

ואמרה שתה  ואשתה,  כדך  נא  אמר אליה הטי 

וגם גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק". 

והנקודה בזה היא, שכאשר אדם עושה חסד עם 

כח',  'ישר  לו  יאמר  אדם  אותו  הלא  בן-אדם, 

זה חסד  אין  ולכן  וכיו"ב,  ויכבדו  לו טובה  ויחזיר 

חיים  לבעלי  שדואג  אחד  אבל  שלימות.  עם 

ללא  ה'  עבודת  זהו  אמיתי,  חסד  זהו  בעלמא, 

לו  ישיב  לא  חי  הבעל  כי  תמורה,  שום  קבלת 

כזו  אשה  עמו,  שעשה  החסד  על  מאומה 

לשם שמים,  רק  חיים,  בעלי  עם  חסד  שעושה 

יכולה  היא   - ליצחק"  לעבדך  הוכחת  "אותה 

להכנס לבית הגדול של אברהם אבינו. כל אחד 

דבר שהקב"ה  לכל  ולדאוג  לחשוב  צריך  ואחד 

שנבראו  אדם  בני  על  רק  ולא  בעולמו,  ברא 

בצלם אלוקים, אלא גם על בעלי חיים, כי גם הם 

יצורים שברא אותם הקב"ה.

היה  לביתו  שמתחת  זצ"ל,  אבי  בבית  זוכר  אני 

מחסן, ופעם אחת נכנס שם חתול ולא היה לו 

אפשרות לצאת, ואבי הבחין בזה, ורצה לשחררו 

את  לפתוח  מפתח  לו  היה  לא  אבל  משם, 

המחסן. ולא היה רגוע מזה, והלך כל הלילה מזה 

לזה, עד שמצא אחד שיש לו מפתח, ופתח את 

והיו  לחפשי.  יצא  והחתול  המחסן,  של  הדלת 

אלא  כינה,  אפילו  הורגים  היו  שלא  צדיקים 

השליכו אותם, כי הם יצוורים של הקב"ה!

די  יש  לחתולים  שאמנם  אמר,  זצ"ל  מורי  אבי 

אשר  האשפה,  בפחי  מסתובבים  הם  [כי  אוכל 

שם יש שיירי מאכלים ברווח], אבל אין להם מה 

יד  על  מניח  היה  ביומו,  יום  מידי  ולכן  לשתות. 

חצירו צלחות ובהם מים, בשביל שיהיו לחתולים 

לשהות  זצ"ל  אבי  כשהוצרך  וגם  לשתות.  מה 

מאחי  וביקש  מהם,  שכח  לא  החולים,  בבית 

שיזכור להניח צלחות עם מים בשביל החתולים.

ומסופר על רבי שלאמקה מזווהיל זצ"ל, שפעם 

מהגבאים  מאחד  ביקש  הטיש  באמצע  אחת 

שילך לחדר פלוני, ויפתח את הדלת, כי יש שם 

ואחד  יכול לצאת...וישחררו.  ואינו  חתול שנכנס 

שרבי  שזה  אמר,  שבירושלים  הדעת  מנקיי 

לדעת  הקודש  רוח  בעל  הוא  זצ"ל  שלאמקה 

שיש שם חתול, אין זה שייך לי, כי זה רחוק ממני 

ואיני בדרגות כאלו, אבל זה שבאמצע הטיש נתן 

הרבי את דעתו על צערו של חתול לשחררו, זה 

מזה  ללמוד  לו  ויש  אלי!  גם  ששייך  דבר  כבר 

כמה יש לחוש לצערם של בעלי חיים.

עוד סיפרו עליו על רבי שלאמקה זצ"ל, שפעם 

אחת כששכב על משכבו לישון, ביקש מן הגבאי 

שיביא לו ספר פלוני, לתמיהתו של הגבאי, מה 

קם  בעצמו  הרבי  יום  בכל  והלא  מיומיים,  יום 

לקחת את הספר, ומדוע היום הוא מבקש זאת 

ממני?! הרים הרבי את השמיכה, והראה לגבאי 

שחתול נכנסה למטתו והיא ישינה, והוא חושש 

שאם יקום להביא את הספר, היא תתעורר... 

פעם אחת בהיות הגה"צ רבי זונדל קרויזר זצ"ל 

ר"ז  והתאמץ  נפל תפוז על הארץ,  90 שנה,  בן 

מאד להגביהו. אמרו לו מה ראה על ככה, והלא 

יש לתפוז  קליפה עבה, ולא יארע לו כלום אם 

ילד  שיבא  עד  מה  זמן  הארץ  על  יהיה  הוא 

ברא  הקב"ה  זה  תפוז  זונדל,  ר'  אמר  ויגביהו. 

אותו, ואיך אפשר להשאירו כך על הארץ בבזיון!!

זה,  אנו צריכים לקחת מכל  חיזוק  רבותי! כמה 

אם צדיקי עולם גדולי תורה, חששו כל כך וחסו 

כמה  ולטובתם,  ודאגו לשלומם  חיים,  בעלי  על 

אנו צריכים לחוס ולהזהר מאד, שלא לצער שום 

נברא  הוא  לביישו, שהרי  ושלא  מישראל,  אדם 

בצלם אלוקים!!

ערך המעשים טובים
לפי מחשבתו

נקראת  רבקה  נפלא,  דבר  זו  בפרשה  יש  הנה 

את  והשקתה  חסד  כי עשתה  הצדקת',  'רבקה 

עמו.  שהיו  הגמלים  ואת  אברהם,  עבד  אליעזר 

ולעומתה, לבן נקרא 'לבן הרשע', אף שגם הוא 

עשה חסד, כמו שנאמר (כד, כט-לב) "וירץ לבן 

אל האיש החוצה אל העין וגו', ויאמר בוא ברוך 

ה', למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום 

לגמלים: ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן 

ורגלי  רגליו  לרחץ  ומים  לגמלים  ומספוא  תבן 

האנשים אשר אתו" וגו'. הרי שגם לבן היה גומל 

חסדים, ואף רץ לקראת האיש, ומדוע הוא נקרא 

רשע?

אלא רואים מזה שהכל תלוי במחשבתו, רבקה 

חסד,  לשם  החסדים  את  עשתה  היא  הצדקת, 

רבקה  נקראת  ולכן  הברואים,  עם  להיטיב 

ישראל.  כלל  של  אמא  היתה  והיא  הצדקת, 

והכניס  חסד,  הוא עשה  אף שגם  לבן,  משא"כ 

ונתן לו מקום  את אליעזר עבד אברהם לביתו, 

כל  אבל  ומשקים,  אוכלים  לפניו  והגיש  ללון, 

כוונתו היה בשביל כסף! וכמו שפירש רש"י, וז"ל: 

למה וירץ ועל מה רץ, ויהי כראות את הנזם, אמר 

עשיר הוא זה, ונתן עיניו בממון, עכ"ל. כמה צריך 

האדם להתבונן בזה, ולראות שיהיו מעשיו נקיים 

וכבוד  ולא לשם מטרות של כסף  לשם שמים, 

וכיו"ב, שבכך הוא מפסיד הרבה [ולכל אחד יש 

'לבן' בתוך עצמו, וכמה צריך להזהר מזה].

כתוב (פסוק נ) "ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא 

ופירש  טוב".  או  רע  אליך  דבר  נוכל  לא  הדבר 

רש"י: ויען לבן ובתואל - רשע היה וקפץ להשיב 

לפני אביו, עכ"ל. אף שאמר "מה' יצא הדבר, לא 

היה  מקום  מכל  טוב",  או  רע  אליך  דבר  נוכל 

רשע, כי כאשר אדם יושב אצל אביו, והוא קופץ 

ומשיב על ענינים שדנו בהם בפני אביו, הרי הוא 

רשע! כמה צריך האדם להתעורר מזה, כל אחד 

ואחד יחשוב על עצמו איך הוא מכבד את אביו, 

שהוא  לאביו....במקום  אומר  הוא  דעות  וכמה 

שאביו  רוצה  הוא  אומר,  שאביו  מה  את  ישמע 

ישמע את מה שהוא אומר.

תפילת מנחה – סגולה
למציאות שידוך

כתוב (כד סג) "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות 

ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים", ופירש 

רש"י ש'לשוח' הוא לשון תפילה, וכאן תיקן יצחק 

ויש  בחז"ל.  כדאיתא  מנחה,  תפילת  את  אבינו 

ללמוד מזה שתפילת מנחה במיוחד, היא סגולה 

שתיקן  זו  בהזדמנות  שהרי  שידוך.  למציאות 

את  זיווגו,  את  מצא  מנחה,  תפילת  את  יצחק 

רבקה אמנו. 

כמו  זו  תפילה  להתפלל  להתחזק  מאד  ויש 

ולא  בחטף,  ולא  בנחת  שראוי,  וכמו  שצריך 

ימתין לרגע האחרון שאפשר להתפלל, שהוא 

הוא  שבזה  החמה,  לשקיעת  ממש  סמוך 

זו,  מתפילה  להפטר  רוצה  שהוא  מראה 

לבית  יבא  אלא  האחרון.  הרגע  עד  ודוחקה 

ויתפלל  הזמן,  קודם  אחת  כשעה  הכנסת 

בבית  המתפללים  אותם  [ובפרט  בניחותא. 

בירושלים,  משה'  'זכרון  כמו  מרכזי,  כנסת 

ברגע  ומתפלל  שמאחר  מי  בהכרח  אשר 

האחרון, הוא עובר על הרבה איסורי תורה, כמו 

ומתפלל  וכיו"ב,  המתפלל  לפני  לעבור 

במהירות ללא כוונה כדי שלא יעבור הזמן].



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

דברי חיזוק והתעוררות

אלוקי הארץ

אברהם אבינו בעת שהשביע את אליעזר עבדו, 

שלא יקח אשה ליצחק בנו מבנות הכנעני, אמר 

לו בלשון זה "ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי 

(שם  רש"י  ופירש  ז).  כד  (בראשית  וגו'  הארץ" 

השמים  אלקי  הוא  עכשיו  לו  אמר  ז):  פסוק 

אבל  הבריות,  בפי  שהרגלתיו  הארץ,  ואלקי 

ולא  השמים  אלקי  היה  אבי,  מבית  כשלקחני 

בו,  מכירים  עולם  באי  היו  שלא  הארץ,  אלקי 

ושמו לא היה רגיל בארץ, עכ"ל. ויש ללמוד מזה 

כאן  במעשיו  ואחד  אחד  כל  שביד  נפלא,  דבר 

בארץ, להמליך את הקב"ה על הארץ, וביותר יש 

כאשר  השנה,  ראש  בתפילות  זאת  לכוין 

כולו  העולם  כל  על  "מלוך  ואומרים  מבקשים 

בראש  רק  ולא  התפילה.  ובשאר  וכו',  בכבודך" 

יום  השנה אנו ממליכים את הקב"ה, אלא בכל 

ה'  אתה  "ברוך  ואומרים  מברכים  כאשר  ויום, 

את  ממליכים  אנו  הרי  העולם",  מלך  אלוקינו 

הקב"ה, וצריך להתכווין לזה, וזהו עבודתינו.

לחוס על בעלי חיים – יצורי בורא
העולם, וכל שכן על בני אדם

ליצחק,  אשה  בחפשו  עברהם,  עבד  אליעזר 

ראויה  אשה  איזה  לידע  לעצמו  סימן  עשה 

אשר  הנערה  "והיה  אמר  וכה  ליצחק,  להנשא 

ואמרה שתה  ואשתה,  כדך  נא  אמר אליה הטי 

וגם גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק". 

והנקודה בזה היא, שכאשר אדם עושה חסד עם 

כח',  'ישר  לו  יאמר  אדם  אותו  הלא  בן-אדם, 

זה חסד  אין  ולכן  וכיו"ב,  ויכבדו  לו טובה  ויחזיר 

חיים  לבעלי  שדואג  אחד  אבל  שלימות.  עם 

ללא  ה'  עבודת  זהו  אמיתי,  חסד  זהו  בעלמא, 

לו  ישיב  לא  חי  הבעל  כי  תמורה,  שום  קבלת 

כזו  אשה  עמו,  שעשה  החסד  על  מאומה 

לשם שמים,  רק  חיים,  בעלי  עם  חסד  שעושה 

יכולה  היא   - ליצחק"  לעבדך  הוכחת  "אותה 

להכנס לבית הגדול של אברהם אבינו. כל אחד 

דבר שהקב"ה  לכל  ולדאוג  לחשוב  צריך  ואחד 

שנבראו  אדם  בני  על  רק  ולא  בעולמו,  ברא 

בצלם אלוקים, אלא גם על בעלי חיים, כי גם הם 

יצורים שברא אותם הקב"ה.

היה  לביתו  שמתחת  זצ"ל,  אבי  בבית  זוכר  אני 

מחסן, ופעם אחת נכנס שם חתול ולא היה לו 

אפשרות לצאת, ואבי הבחין בזה, ורצה לשחררו 

את  לפתוח  מפתח  לו  היה  לא  אבל  משם, 

המחסן. ולא היה רגוע מזה, והלך כל הלילה מזה 

לזה, עד שמצא אחד שיש לו מפתח, ופתח את 

והיו  לחפשי.  יצא  והחתול  המחסן,  של  הדלת 

אלא  כינה,  אפילו  הורגים  היו  שלא  צדיקים 

השליכו אותם, כי הם יצוורים של הקב"ה!

די  יש  לחתולים  שאמנם  אמר,  זצ"ל  מורי  אבי 

אשר  האשפה,  בפחי  מסתובבים  הם  [כי  אוכל 

שם יש שיירי מאכלים ברווח], אבל אין להם מה 

יד  על  מניח  היה  ביומו,  יום  מידי  ולכן  לשתות. 

חצירו צלחות ובהם מים, בשביל שיהיו לחתולים 

לשהות  זצ"ל  אבי  כשהוצרך  וגם  לשתות.  מה 

מאחי  וביקש  מהם,  שכח  לא  החולים,  בבית 

שיזכור להניח צלחות עם מים בשביל החתולים.

ומסופר על רבי שלאמקה מזווהיל זצ"ל, שפעם 

מהגבאים  מאחד  ביקש  הטיש  באמצע  אחת 

שילך לחדר פלוני, ויפתח את הדלת, כי יש שם 

ואחד  יכול לצאת...וישחררו.  ואינו  חתול שנכנס 

שרבי  שזה  אמר,  שבירושלים  הדעת  מנקיי 

לדעת  הקודש  רוח  בעל  הוא  זצ"ל  שלאמקה 

שיש שם חתול, אין זה שייך לי, כי זה רחוק ממני 

ואיני בדרגות כאלו, אבל זה שבאמצע הטיש נתן 

הרבי את דעתו על צערו של חתול לשחררו, זה 

מזה  ללמוד  לו  ויש  אלי!  גם  ששייך  דבר  כבר 

כמה יש לחוש לצערם של בעלי חיים.

עוד סיפרו עליו על רבי שלאמקה זצ"ל, שפעם 

אחת כששכב על משכבו לישון, ביקש מן הגבאי 

שיביא לו ספר פלוני, לתמיהתו של הגבאי, מה 

קם  בעצמו  הרבי  יום  בכל  והלא  מיומיים,  יום 

לקחת את הספר, ומדוע היום הוא מבקש זאת 

ממני?! הרים הרבי את השמיכה, והראה לגבאי 

שחתול נכנסה למטתו והיא ישינה, והוא חושש 

שאם יקום להביא את הספר, היא תתעורר... 

פעם אחת בהיות הגה"צ רבי זונדל קרויזר זצ"ל 

ר"ז  והתאמץ  נפל תפוז על הארץ,  90 שנה,  בן 

מאד להגביהו. אמרו לו מה ראה על ככה, והלא 

יש לתפוז  קליפה עבה, ולא יארע לו כלום אם 

ילד  שיבא  עד  מה  זמן  הארץ  על  יהיה  הוא 

ברא  הקב"ה  זה  תפוז  זונדל,  ר'  אמר  ויגביהו. 

אותו, ואיך אפשר להשאירו כך על הארץ בבזיון!!

זה,  אנו צריכים לקחת מכל  חיזוק  רבותי! כמה 

אם צדיקי עולם גדולי תורה, חששו כל כך וחסו 

כמה  ולטובתם,  ודאגו לשלומם  חיים,  בעלי  על 

אנו צריכים לחוס ולהזהר מאד, שלא לצער שום 

נברא  הוא  לביישו, שהרי  ושלא  מישראל,  אדם 

בצלם אלוקים!!

ערך המעשים טובים
לפי מחשבתו

נקראת  רבקה  נפלא,  דבר  זו  בפרשה  יש  הנה 

את  והשקתה  חסד  כי עשתה  הצדקת',  'רבקה 

עמו.  שהיו  הגמלים  ואת  אברהם,  עבד  אליעזר 

ולעומתה, לבן נקרא 'לבן הרשע', אף שגם הוא 

עשה חסד, כמו שנאמר (כד, כט-לב) "וירץ לבן 

אל האיש החוצה אל העין וגו', ויאמר בוא ברוך 

ה', למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום 

לגמלים: ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן 

ורגלי  רגליו  לרחץ  ומים  לגמלים  ומספוא  תבן 

האנשים אשר אתו" וגו'. הרי שגם לבן היה גומל 

חסדים, ואף רץ לקראת האיש, ומדוע הוא נקרא 

רשע?

אלא רואים מזה שהכל תלוי במחשבתו, רבקה 

חסד,  לשם  החסדים  את  עשתה  היא  הצדקת, 

רבקה  נקראת  ולכן  הברואים,  עם  להיטיב 

ישראל.  כלל  של  אמא  היתה  והיא  הצדקת, 

והכניס  חסד,  הוא עשה  אף שגם  לבן,  משא"כ 

ונתן לו מקום  את אליעזר עבד אברהם לביתו, 

כל  אבל  ומשקים,  אוכלים  לפניו  והגיש  ללון, 

כוונתו היה בשביל כסף! וכמו שפירש רש"י, וז"ל: 

למה וירץ ועל מה רץ, ויהי כראות את הנזם, אמר 

עשיר הוא זה, ונתן עיניו בממון, עכ"ל. כמה צריך 

האדם להתבונן בזה, ולראות שיהיו מעשיו נקיים 

וכבוד  ולא לשם מטרות של כסף  לשם שמים, 

וכיו"ב, שבכך הוא מפסיד הרבה [ולכל אחד יש 

'לבן' בתוך עצמו, וכמה צריך להזהר מזה].

כתוב (פסוק נ) "ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא 

ופירש  טוב".  או  רע  אליך  דבר  נוכל  לא  הדבר 

רש"י: ויען לבן ובתואל - רשע היה וקפץ להשיב 

לפני אביו, עכ"ל. אף שאמר "מה' יצא הדבר, לא 

היה  מקום  מכל  טוב",  או  רע  אליך  דבר  נוכל 

רשע, כי כאשר אדם יושב אצל אביו, והוא קופץ 

ומשיב על ענינים שדנו בהם בפני אביו, הרי הוא 

רשע! כמה צריך האדם להתעורר מזה, כל אחד 

ואחד יחשוב על עצמו איך הוא מכבד את אביו, 

שהוא  לאביו....במקום  אומר  הוא  דעות  וכמה 

שאביו  רוצה  הוא  אומר,  שאביו  מה  את  ישמע 

ישמע את מה שהוא אומר.

תפילת מנחה – סגולה
למציאות שידוך

כתוב (כד סג) "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות 

ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים", ופירש 

רש"י ש'לשוח' הוא לשון תפילה, וכאן תיקן יצחק 

ויש  בחז"ל.  כדאיתא  מנחה,  תפילת  את  אבינו 

ללמוד מזה שתפילת מנחה במיוחד, היא סגולה 

שתיקן  זו  בהזדמנות  שהרי  שידוך.  למציאות 

את  זיווגו,  את  מצא  מנחה,  תפילת  את  יצחק 

רבקה אמנו. 

כמו  זו  תפילה  להתפלל  להתחזק  מאד  ויש 

ולא  בחטף,  ולא  בנחת  שראוי,  וכמו  שצריך 

ימתין לרגע האחרון שאפשר להתפלל, שהוא 

הוא  שבזה  החמה,  לשקיעת  ממש  סמוך 

זו,  מתפילה  להפטר  רוצה  שהוא  מראה 

לבית  יבא  אלא  האחרון.  הרגע  עד  ודוחקה 

ויתפלל  הזמן,  קודם  אחת  כשעה  הכנסת 

בבית  המתפללים  אותם  [ובפרט  בניחותא. 

בירושלים,  משה'  'זכרון  כמו  מרכזי,  כנסת 

ברגע  ומתפלל  שמאחר  מי  בהכרח  אשר 

האחרון, הוא עובר על הרבה איסורי תורה, כמו 

ומתפלל  וכיו"ב,  המתפלל  לפני  לעבור 

במהירות ללא כוונה כדי שלא יעבור הזמן].



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
לפני בחורי חמד

אלוקי הארץ

אברהם אבינו בעת שהשביע את אליעזר עבדו, 

שלא יקח אשה ליצחק בנו מבנות הכנעני, אמר 

לו בלשון זה "ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי 

(שם  רש"י  ופירש  ז).  כד  (בראשית  וגו'  הארץ" 

השמים  אלקי  הוא  עכשיו  לו  אמר  ז):  פסוק 

אבל  הבריות,  בפי  שהרגלתיו  הארץ,  ואלקי 

ולא  השמים  אלקי  היה  אבי,  מבית  כשלקחני 

בו,  מכירים  עולם  באי  היו  שלא  הארץ,  אלקי 

ושמו לא היה רגיל בארץ, עכ"ל. ויש ללמוד מזה 

כאן  במעשיו  ואחד  אחד  כל  שביד  נפלא,  דבר 

בארץ, להמליך את הקב"ה על הארץ, וביותר יש 

כאשר  השנה,  ראש  בתפילות  זאת  לכוין 

כולו  העולם  כל  על  "מלוך  ואומרים  מבקשים 

בראש  רק  ולא  התפילה.  ובשאר  וכו',  בכבודך" 

יום  השנה אנו ממליכים את הקב"ה, אלא בכל 

ה'  אתה  "ברוך  ואומרים  מברכים  כאשר  ויום, 

את  ממליכים  אנו  הרי  העולם",  מלך  אלוקינו 

הקב"ה, וצריך להתכווין לזה, וזהו עבודתינו.

לחוס על בעלי חיים – יצורי בורא
העולם, וכל שכן על בני אדם

ליצחק,  אשה  בחפשו  עברהם,  עבד  אליעזר 

ראויה  אשה  איזה  לידע  לעצמו  סימן  עשה 

אשר  הנערה  "והיה  אמר  וכה  ליצחק,  להנשא 

ואמרה שתה  ואשתה,  כדך  נא  אמר אליה הטי 

וגם גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק". 

והנקודה בזה היא, שכאשר אדם עושה חסד עם 

כח',  'ישר  לו  יאמר  אדם  אותו  הלא  בן-אדם, 

זה חסד  אין  ולכן  וכיו"ב,  ויכבדו  לו טובה  ויחזיר 

חיים  לבעלי  שדואג  אחד  אבל  שלימות.  עם 

ללא  ה'  עבודת  זהו  אמיתי,  חסד  זהו  בעלמא, 

לו  ישיב  לא  חי  הבעל  כי  תמורה,  שום  קבלת 

כזו  אשה  עמו,  שעשה  החסד  על  מאומה 

לשם שמים,  רק  חיים,  בעלי  עם  חסד  שעושה 

יכולה  היא   - ליצחק"  לעבדך  הוכחת  "אותה 

להכנס לבית הגדול של אברהם אבינו. כל אחד 

דבר שהקב"ה  לכל  ולדאוג  לחשוב  צריך  ואחד 

שנבראו  אדם  בני  על  רק  ולא  בעולמו,  ברא 

בצלם אלוקים, אלא גם על בעלי חיים, כי גם הם 

יצורים שברא אותם הקב"ה.

היה  לביתו  שמתחת  זצ"ל,  אבי  בבית  זוכר  אני 

מחסן, ופעם אחת נכנס שם חתול ולא היה לו 

אפשרות לצאת, ואבי הבחין בזה, ורצה לשחררו 

את  לפתוח  מפתח  לו  היה  לא  אבל  משם, 

המחסן. ולא היה רגוע מזה, והלך כל הלילה מזה 

לזה, עד שמצא אחד שיש לו מפתח, ופתח את 

והיו  לחפשי.  יצא  והחתול  המחסן,  של  הדלת 

אלא  כינה,  אפילו  הורגים  היו  שלא  צדיקים 

השליכו אותם, כי הם יצוורים של הקב"ה!

די  יש  לחתולים  שאמנם  אמר,  זצ"ל  מורי  אבי 

אשר  האשפה,  בפחי  מסתובבים  הם  [כי  אוכל 

שם יש שיירי מאכלים ברווח], אבל אין להם מה 

יד  על  מניח  היה  ביומו,  יום  מידי  ולכן  לשתות. 

חצירו צלחות ובהם מים, בשביל שיהיו לחתולים 

לשהות  זצ"ל  אבי  כשהוצרך  וגם  לשתות.  מה 

מאחי  וביקש  מהם,  שכח  לא  החולים,  בבית 

שיזכור להניח צלחות עם מים בשביל החתולים.

ומסופר על רבי שלאמקה מזווהיל זצ"ל, שפעם 

מהגבאים  מאחד  ביקש  הטיש  באמצע  אחת 

שילך לחדר פלוני, ויפתח את הדלת, כי יש שם 

ואחד  יכול לצאת...וישחררו.  ואינו  חתול שנכנס 

שרבי  שזה  אמר,  שבירושלים  הדעת  מנקיי 

לדעת  הקודש  רוח  בעל  הוא  זצ"ל  שלאמקה 

שיש שם חתול, אין זה שייך לי, כי זה רחוק ממני 

ואיני בדרגות כאלו, אבל זה שבאמצע הטיש נתן 

הרבי את דעתו על צערו של חתול לשחררו, זה 

מזה  ללמוד  לו  ויש  אלי!  גם  ששייך  דבר  כבר 

כמה יש לחוש לצערם של בעלי חיים.

עוד סיפרו עליו על רבי שלאמקה זצ"ל, שפעם 

אחת כששכב על משכבו לישון, ביקש מן הגבאי 

שיביא לו ספר פלוני, לתמיהתו של הגבאי, מה 

קם  בעצמו  הרבי  יום  בכל  והלא  מיומיים,  יום 

לקחת את הספר, ומדוע היום הוא מבקש זאת 

ממני?! הרים הרבי את השמיכה, והראה לגבאי 

שחתול נכנסה למטתו והיא ישינה, והוא חושש 

שאם יקום להביא את הספר, היא תתעורר... 

פעם אחת בהיות הגה"צ רבי זונדל קרויזר זצ"ל 

ר"ז  והתאמץ  נפל תפוז על הארץ,  90 שנה,  בן 

מאד להגביהו. אמרו לו מה ראה על ככה, והלא 

יש לתפוז  קליפה עבה, ולא יארע לו כלום אם 

ילד  שיבא  עד  מה  זמן  הארץ  על  יהיה  הוא 

ברא  הקב"ה  זה  תפוז  זונדל,  ר'  אמר  ויגביהו. 

אותו, ואיך אפשר להשאירו כך על הארץ בבזיון!!

זה,  אנו צריכים לקחת מכל  חיזוק  רבותי! כמה 

אם צדיקי עולם גדולי תורה, חששו כל כך וחסו 

כמה  ולטובתם,  ודאגו לשלומם  חיים,  בעלי  על 

אנו צריכים לחוס ולהזהר מאד, שלא לצער שום 

נברא  הוא  לביישו, שהרי  ושלא  מישראל,  אדם 

בצלם אלוקים!!

ערך המעשים טובים
לפי מחשבתו

נקראת  רבקה  נפלא,  דבר  זו  בפרשה  יש  הנה 

את  והשקתה  חסד  כי עשתה  הצדקת',  'רבקה 

עמו.  שהיו  הגמלים  ואת  אברהם,  עבד  אליעזר 

ולעומתה, לבן נקרא 'לבן הרשע', אף שגם הוא 

עשה חסד, כמו שנאמר (כד, כט-לב) "וירץ לבן 

אל האיש החוצה אל העין וגו', ויאמר בוא ברוך 

ה', למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום 

לגמלים: ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן 

ורגלי  רגליו  לרחץ  ומים  לגמלים  ומספוא  תבן 

האנשים אשר אתו" וגו'. הרי שגם לבן היה גומל 

חסדים, ואף רץ לקראת האיש, ומדוע הוא נקרא 

רשע?

אלא רואים מזה שהכל תלוי במחשבתו, רבקה 

חסד,  לשם  החסדים  את  עשתה  היא  הצדקת, 

רבקה  נקראת  ולכן  הברואים,  עם  להיטיב 

ישראל.  כלל  של  אמא  היתה  והיא  הצדקת, 

והכניס  חסד,  הוא עשה  אף שגם  לבן,  משא"כ 

ונתן לו מקום  את אליעזר עבד אברהם לביתו, 

כל  אבל  ומשקים,  אוכלים  לפניו  והגיש  ללון, 

כוונתו היה בשביל כסף! וכמו שפירש רש"י, וז"ל: 

למה וירץ ועל מה רץ, ויהי כראות את הנזם, אמר 

עשיר הוא זה, ונתן עיניו בממון, עכ"ל. כמה צריך 

האדם להתבונן בזה, ולראות שיהיו מעשיו נקיים 

וכבוד  ולא לשם מטרות של כסף  לשם שמים, 

וכיו"ב, שבכך הוא מפסיד הרבה [ולכל אחד יש 

'לבן' בתוך עצמו, וכמה צריך להזהר מזה].

כתוב (פסוק נ) "ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא 

ופירש  טוב".  או  רע  אליך  דבר  נוכל  לא  הדבר 

רש"י: ויען לבן ובתואל - רשע היה וקפץ להשיב 

לפני אביו, עכ"ל. אף שאמר "מה' יצא הדבר, לא 

היה  מקום  מכל  טוב",  או  רע  אליך  דבר  נוכל 

רשע, כי כאשר אדם יושב אצל אביו, והוא קופץ 

ומשיב על ענינים שדנו בהם בפני אביו, הרי הוא 

רשע! כמה צריך האדם להתעורר מזה, כל אחד 

ואחד יחשוב על עצמו איך הוא מכבד את אביו, 

שהוא  לאביו....במקום  אומר  הוא  דעות  וכמה 

שאביו  רוצה  הוא  אומר,  שאביו  מה  את  ישמע 

ישמע את מה שהוא אומר.

תפילת מנחה – סגולה
למציאות שידוך

כתוב (כד סג) "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות 

ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים", ופירש 

רש"י ש'לשוח' הוא לשון תפילה, וכאן תיקן יצחק 

ויש  בחז"ל.  כדאיתא  מנחה,  תפילת  את  אבינו 

ללמוד מזה שתפילת מנחה במיוחד, היא סגולה 

שתיקן  זו  בהזדמנות  שהרי  שידוך.  למציאות 

את  זיווגו,  את  מצא  מנחה,  תפילת  את  יצחק 

רבקה אמנו. 

כמו  זו  תפילה  להתפלל  להתחזק  מאד  ויש 

ולא  בחטף,  ולא  בנחת  שראוי,  וכמו  שצריך 

ימתין לרגע האחרון שאפשר להתפלל, שהוא 

הוא  שבזה  החמה,  לשקיעת  ממש  סמוך 

זו,  מתפילה  להפטר  רוצה  שהוא  מראה 

לבית  יבא  אלא  האחרון.  הרגע  עד  ודוחקה 

ויתפלל  הזמן,  קודם  אחת  כשעה  הכנסת 

בבית  המתפללים  אותם  [ובפרט  בניחותא. 

בירושלים,  משה'  'זכרון  כמו  מרכזי,  כנסת 

ברגע  ומתפלל  שמאחר  מי  בהכרח  אשר 

האחרון, הוא עובר על הרבה איסורי תורה, כמו 

ומתפלל  וכיו"ב,  המתפלל  לפני  לעבור 

במהירות ללא כוונה כדי שלא יעבור הזמן].

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א בביתו 

בענין המלכת הקב"ה, צער בע"ח, ותפילת מנחה

עש"ק פר' וישב, תש"פ | גליון 19

דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'
בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

על הברכה יעמדו
התורמים להפצת העלון

shivti11@gmail.comרח' ישעיהו 7 ירושלים  טל:      |    יו"ל ע"י קהילת שבתי בבית ד'  |    05276-10455 078-3331109

לקבלת העלון במייל (דוא"ל) נא לשלוח למייל המצו"ב ניתן להנציח את העלון לשמחות, לברכה והצלחה או ליארצייט

ד

ליוצרו  רוח  נחת  להעלות  עוד  להמשיך  נפשו 
במצוה מופלאה זו, ועל כך היה בוכה במר נפשו!
]"טיב התורה" – פרשת קדושים[

• ~ • ~ •
מגיד  היה  לאלקים,  הגדולה  'פרשבורג'  בעיר 
ה"ה  וצדקותו,  בגאונותו  מפורסם  מישרים 
הרה"ג רבי שלמה זלמן אונסדורפר זצ"ל, אשר 
הקדושה,  הקהילה  בני  על  מאוד  מקובל  היה 
צדקותו  ובדרכי  הנעימים  בדרשותיו  ומפורסם 

הישרים.
הפרשבורגער מגיד נכסף והשתוקק תמיד לחונן 
את ארץ הקודש, ותדיר היה מדבר מגודל הזכות 
ה'  עיני  אשר  ארץ  ישראל,  לארץ  הנסיעה  של 

אלקיך בה. 
מאחד  דורון  מנות  במשלוח  קיבל  הפורים  בחג  אחת  שנה 
מתלמידיו המובהקים, 'כרטיסי נסיעה' לארץ ישראל לו ולכל 
משפחתו. – התלמיד שהיה עשיר גדול וידע את גודל צימאונו 
ומאווייו לארץ חמדת אבות, ושרק מחמת אפס כסף אינו יכול 
לממש את רצונו הקדוש, חפץ לסייע בעדו במילוי משאלת 

לבבו. 
בדחילו  להתכונן  החל  ואכן  לב,  בכל  למטיבו  הודה  המגיד 
כל  ואת  ביתו  את  מכר  הוא  ישראל,  לארץ  לעלייתו  ורחימו 
מטלטליו, נפרד מכל אוהביו ואהוביו, ויצא עם משפחתו לדרך 

הארוכה בנסיעתם ארצה.
קטנה  אחת  בעיירה  החל  הקודש  לארץ  העלייה  מסע  את 
הסמוכה לפרשבורג, שם גרה אימו הזקנה, שהיה רגיל תדיר 
להיכנס אצלה, לדרוש בשלומה ולסעדה, ועתה הגיע עם כל 
משפחתו כדי להיפרד ממנה ולקבל את ברכת הדרך, בטרם 

יפליג לדרכו הארוכה.
חרדה  זאת  עם  יחד  אך  בנה,  לשמחת  שמחה  הזקנה  האם 
כידוע  שכזו.  קשה  בנסיעה  משפחתו  ושלום  לשלומו 
שבאותם ימים לא היתה זו נסיעה קלה כלל ועיקר, הן במסע 

שבין המדינות, והן במסע הארוך שעל פני הים.
כמה זמן תעשו בדרך? – שאלה האימא בחרדה.

הבן  השיב  חודשים,  כמה  לא  אם  שבועות,  כמה  לפחות 
הארוך.  המסע  תכנית  את  בפניה  לפרוס  והחל  המסור, 
מתחילה עלינו לעשות דרך ארוכה עדי הגיענו אל עיר הנמל, 
שם נפליג בעז"ה באונייה המפליגה מזרחה אל ארץ ישראל, 
נסיעה זו בלבד יש בה כמה שבועות של הפלגה על פני הים, 
ולפעמים כשגלי הים סוערים אף יותר מכך. גם לאחר ירידתנו 
מן הסיפון אל חוף מבטחים בעז"ה עלינו לעשות את דרכנו 

אל ירושלים עיר הקודש, כך שדרך ארוכה מאוד לפנינו.
כל  לשלומכם  מדאגה  ייצא  לבי  הזקנה,  האם  נאנחה  אוי! 
השבועות והחודשים הארוכים הללו. אבקשך אפוא בני אהובי, 
שתיכף בהגיעכם לארץ הקודש תשלח נא לי מיד 'טלגרמה' 
שהגעתם בשלום, כי דואגת אני לכם מאוד, ובעזרת השי"ת 

לא אפסיק מלהתפלל בעדכם כל עת הנסיעה הארוכה הזו.

ולאחר  ובדמעות,  בבכיות  הזקנה  נפרד מאמו  המגיד הצדיק 
שהרעיפה עליהם ברכות רבות על ראש כל אחד ואחד, יצאה 
ללוות אותם אל דרכם, ושוב הזכירה את בקשתה שתיכף עם 

הגיעם ישלח הטלגרם.
בכל  הלא  בדבר,  להרהר  הצדיק  החל  לדרכם  שיצאו  לאחר 
בדאגה  שרויה  הזקנה  אמי  תהיה  הארוכים  השבועות  אלו 
וכפי שנוכח עתה לראות עד כמה  ובפחד מחשש לשלומנו, 
נוגעים הדברים ללבה החלש. לפיכך החליט הצדיק החלטה 
נחושה, שאין נסיעתו מצדקת לצער ולהדאיג כל כך את לב 
האם הזקנה. – ועם כל החשיבות הגדולה של הנסיעה לארץ 
ליעשות  נכון  זה  אין  אליה,  העצומה  והשתוקקותו  ישראל, 
'כיבוד אם', וביטל לאלתר את כל הנסיעה  על חשבון מצות 

הגדולה.
הוא חזר אפוא אל בית אימו, והודיעה שביטל בשבילה את 
כל הנסיעה, כדי למנוע ממנה את כל הצער והדאגה הגדולה. 
הוא שב על עקבותיו אל עירו 'פרשבורג' העתיקה, שם קנה 
כאשר  המגידות  אל  וחזר  מטלטליו,  ואת  ביתו  את  מחדש 

היתה באמנה אתו מימים ימימה. 
ואף אנו לפי דרכנו למדנו, טיב 'כיבוד אב ואם' עד היכן מגעת!
]פרטיות, 130714[

• ~ • ~ •
איש נכבד ותלמיד חכם הגיע אל הרב בשאלה הלכתית קשה, 

אך בטרם הציע את שאלתו הקדים בקשה מוזרה מעט:
אבקשה נא לעיין היטב בשאלתי, ושלא להקל עמדי כלום, רק 

לפסוק לפני דבר ד' זו הלכה!
בוודאי! – ענה הרב, ולא הסתיר את פליאתו לפשר הבקשה, 
וכי במה שונה אתה מכל היהודים שנכנסים כאן כל העת עם 
שאלותיהם? הלא לכולם יש להורות דבר ה' זו הלכה! – תהה 

הרב.
משום שהנני נכדו של גאון ישראל, הגאון רבי עקיבא אייגר 

זצוק"ל! – השיב האיש.
נו, ומה זה ענין לשאלתך בהלכה? שאל הרב, הלא לא חסרים 
גאונים  של  נכדים  נכבדים,  'בנשקי"ם'  השואלים  בין  כאן 

וצדיקים מופלגים!

רבי  הגאון  הצדיק  זקני  היהודי,  הסביר 
שליש  בדמעות  בוכה  היה  אייגר  עקיבא 
כשהתפלל:  התורה',  ב'ברכת  בוקר  בכל 
צאצאינו,  וצאצאי  וצאצאינו  אנחנו  "ונהיה 
יודעי  כולנו  ישראל,  בית  עמך  וצאצאי 
מרבה  והיה   – וכו'".  תורתך  ולומדי  שמך 
יוצאי  צאצאיו  על  ותחינות  בתפילות 
וישרים, ושיהיו  ירכו, שילכו בדרכי טובים 

תלמידי חכמים ויראי שמים!
לפיכך, סיים האיש, הרי צריך אני להשגיח 
של  ובקשתו  שאלתו  שתתמלא  ביותר 
אותו זקן, ושלא אכשל חלילה בשום נדנוד 

חטא! 
הרב הגדול התפעל מאוד לנוכח תשובה מקורית זו של היהודי, 
ובהזדמנות קרובה כשעלה לנאום באחת מן הדרשות הרבות 
שמוסר בכמה מקומות לעורר לב ישראל, סיפר טיב מעשה 
זה בפני הקהל, שממנו נלמד עד כמה גדולה השפעת תפילות 
אבות ואימהות על בנים ונכדים לדורות עולם, שלאחר כמה 
הגדול  הצדיק  של  תפילה  אותה  עמדה  עדיין  דורות  וכמה 
מזכים את  בזכות תפילת האבות,  ושלפעמים  לזרעו אחריו. 

הבנים לקיים יותר בהידור מצות 'כיבוד אב ואם'!
אחד  יהודי  ישב  ערב,  שבאותו  בדרשה  המאזינים  קהל  בין 
החלשים  מהתלמידים  והיה  בתלמודו,  התקשה  הנער  שבנו 
בכיתה, הוא לא הצליח להבין את החומר הנלמד והישגיו היו 
חלשים. ההורים המסורים כבר ניסו שיטות רבות, והתייעצו 
עם מומחים גדולים, הם פיזרו על כך הון רב, אך ללא הועיל. 
הרב  שסיפר  המדהים  הסיפור  את  האב  כששמע  עתה   –
הוא  אף  לנסות  החליט  אתר  ועל  מאוד,  התלהב  בדרשתו, 
בדרך זו, שיש בה עצה נפלאה בטיב החינוך... ולעצמו חשב, 
הרי השי"ת שומע ומקבל תפילת כל יהודי באשר הוא, ובפרט 

התפילה שמתחננים ומבקשים על הבנים ועל הצאצאים.
מאותו יום החל האיש לומר 'ברכות התורה' בדחילו ורחימו, 
ובהטעמת כל תיבה ותיבה בתחנונים ובכיות קשות להצלחת 
בנו בתלמוד תורה, שעה ארוכה מדי בוקר היה עומד ומתחטא 
לבבו  ולפתוח  המלך,  דרך  על  בנו  את  להעלות  קונו  לפני 

בתורה. 
והנה בתוך זמן קצר התרחש הפלא העצום, פתאום ללא שום 
הסבר טבעי נפתחו לבו ומוחו של הנער כפתחו של אולם, הוא 
החל להבין ולהשכיל בתורה היטב, ובתשוקה וצימאון אדיר 
לתורה, החל ללמוד בשקידה והתמדה עצומה, עד שברבות 
במשרה  התמנה  ואף  גדול,  וגאון  חכם  תלמיד  נעשה  הימים 

מכובדת של הרבצת התורה באחת מן הישיבות החשובות! 
]שם[

א. ה. כבר נודע בשערים ספרו הגדול של מורנו ורבינו 
התבאר  שם  ואם",  אב  כיבוד  "טיב  שליט"א  הגה"צ 
באריכות נפלאה כל ענייני זו המצוה. – עיין שם דברים 

נחמדים, מתוקים מדבש ונופת צופים.
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.
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הדלקת
נרות חנוכה
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ההדלקה בבית מורינו בימים ראשון רביעי חמישי [נר א' ד' ה']
ױום ראשון זאת חנוכה
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בס"ד

גילוי אליהו
מרום חמישים שנות חיי איני זוכר אדם שפגע 
אמר  ומשפילה,  חריפה  חמורה,  כה  בצורה  בי 
פקחתי  השתתפתי,  בו  בשיעור  הדרשן  הרב 
זוג עיניים ונעשתי קשוב לדבריו ועשיתי אוזניי 
מדובר  שהלוא  מילה  כל  לשמוע  כאפרכסת 
"בשעות  המשיך:  הוא  ואז  מאוד  גדול  באדם 
קריאת  זמן  שמגיע  ידעתי  המאוחרות  הערב 
לומר  עלי  תיכף  והנה  המיטה,  שעל  שמע 
הריני מוחל וסולח, ואיני יכול לעלות על יצועי 
מישראל  ואחת  אחד  כל  עם  מפוייס  איני  אם 
בפרט כתלמיד מובהק של הרב גמליאל הכהן 
רבינוביץ שליט"א בישיבת שער השמים שעוד 

קיבל מאביו כך והחדיר זאת גם בעצמותיי...
הרע  היצר  על  התגברתי  אחרת  ברירה  בלית 
ונסעתי  בצידקתי,  להשאר  אותי  המשכנע 

לביתו של הפוגע והתפייסתי איתו.
זה לא היה קל אבל ברוך ה' זה נעשה. 

שלי  לבית  חזרה  להכנס  הספקתי  טרם  עוד 
עם  טלפון  קיבלתי  הדלת  מפתן  על  בעומדי 
הזמנה לסנדקאות ליום המחר... שמחתי מאוד 
את  עשיתי  אשר  הוא  משמים  אות  כי  וחשתי 
מכונה  הוא  הנביא  אליהו  שכן  הנכון,  הצעד 
איש שלום, וגם אליהו הנביא אינו מתגלה למי 

שמקפיד כמובא בזוהר הקדוש...
עוד  קבלתי  הברית  אחרי  העניין  לחיזוק 
על  מאוד  שמחתי  הבא...  לשבוע  סנדקאות 

המחווה משמים.
התחלתי  שחרית  בתפילת  הברית  בבוקר 
זמן  כמה  וכעבור  מצומצם,  במניין  להתפלל 
לא הסתדרתי עם קצב  המניין ועברתי למניין 
לזוז  מקום  היה  ולא  כמעט  השני  במניין  אחר, 
גדול  הכי  בחדר  זה  שהיה  למרות  דוחס  מרוב 

בשטיבלאך... 
לו שאני סנדק  הודעתי  כשהגיע החזן לתחנון, 
רווחה  אנחת  תחנון,  אומרים  לא  שכך  ומכיוון 
עם  חמישי  ביום  מדובר  שכן  מהקהל,  נשמע 
יודע למה אבל זה  יותר... לא  סליחות ארוכות 
גורם לשמחה אצל הציבור, או אז הודיתי לה' 
על ההשגחה המיוחדת שהעביר אותי מהמניין 
ולשמח  לזכות  כדי  הענק  למניין  המצומצם 
בזה  נכנסים  אנו  שאין  ]כמובן  רבים...  יהודים 

למעשה, רק.......[
לעוד השגחה עורר אותי בני שביום הסנדקאות 
השני אני מחתן נכד, ויש לנו מנהג שגם הסבא 
וכיום אני  והסבתא צמים לזכות החתן והכלה, 
יכול  אני  אין  הסנדק  שאני  וכיון  מעט,  חלוש 
לצום, כך שאכנס לחתונה רענן יותר ללא צום...
נסכם שהמעביר על מידותיו מעבירין לו על כל 
פשעיו, וזוכה להסתופף בצילו של אליהו הנביא 

זכור לטוב.
שמעתי את הדרשה וחשבתי כי יאה להעלותו 

על שולחן מלכים בעלון 'טיב הקהילה'.
בעל המעשה:צ.ה.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים כיבוד אב ואם

עשרים   – רבים  "ימים  רש"י:   פירש 
עד  ממנו  משפירש  שנה  ושתים 
שירד יעקב למצרים כו', כנגד עשרים 
כיבוד  יעקב  קיים  שלא  שנה  ושתים 

אב ואם" ע"כ.
והשגה  הבנה  שום  לנו  שאין  הגם 
במעשי האבות הקדושים כמובן, ולא 
רביעי  רגל  ע"ה  אבינו  יעקב  במעשי 
תורה  מקום  מכל  העליונה,  במרכבה 

היא וללמוד אנו צריכים.
ובכאן למדנו גודל העונש שבמצות כיבוד אב ואם, שהרי לא היה 
יעקב אשם כלל בדבר, שכן היה מוכרח ועומד לצאת מבאר שבע 
חרנה על פי מצוות אביו ואימו. ושם בחרן נצרך לעשות עשרים 
שנה כמבואר בפסוקי פרשת וייצא, ועוד שנתיים שעשה על אם 
הדרך. ואם כן בוודאי לא זלזל יעקב אבינו כלל במצוה הגדולה 
של כיבוד אב ואם, ועם כל זאת נענש על אותם כ"ב שנה במידה 

כנגד מידה, ונלמד מכאן עד כמה חמורה היא זו המצוה. 
ידוע הפתגם השגור בפי העולם, כשתזכה בעז"ה לחיים ארוכים, 
'יחס' שנתת אתה לאביך ולאימך, ישיבו  תראה שלבסוף אותו 

לך גם בניך ובנותיך... 
זצ"ל לדרוש בפסוק  רגיל כבוד אאמו"ר הגה"צ  על דרך שהיה 
)תהלים קכח, ו( "וראה בנים לבניך שלום על ישראל". – כשזוכה 
על  'שלום  נעשה  אז  הנכדים,  שהם  לבניו,  בנים  לראות  האדם 
ישראל', כי נעשה שלום בין האבות לבנים עצמם, כאשר רואים 
הבנים איך בניהם מתנהגים אליהם... אז חוזרים למפרע להבין 
דרכי אביהם, ומתחרטים על דרך התנהגותם אליו ונעשה שלום 

ביניהם!
כל שכן וקל וחומר אם הבן מזלזל ממש באביו ח"ו, שאי אפשר 
לתאר עד כמה גדול העונש שיקבל על כך. ומי יודע אם לא חלק 
גדול מכל התלאות הקשות העוברות על האדם בימי חייו אינם 

משום זלזול בכיבוד אב ואם רח"ל.
ומידה טובה מרובה, כשזוכים לכבד אב ואם כראוי, שזה שורש 
כל ברכה טובה. כאשר להדיא מעיד בנו הכתוב במצוה זו )שמות 
כ, יב(: "כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, על האדמה 

אשר ה' אלקיך נותן לך".
]טיב התורה, פרשא דידן[

• ~ • ~ •
פעמים  היה  זצוק"ל,  מזלוטשוב  מיכל  יחיאל  ר'  הרבי  הרה"ק 
מכן  ולאחר  זי"ע,  הקדוש  הבעש"ט  מרן  רבו  בהיכל  יחידות 
נסיעותיו, מחמת שחזקה עליו מצות אביו הרה"ק  הפסיק את 
מנסיעותיו  לחדול  שציווהו  זצוק"ל,  מדרוהוביטש  יצחק  רבי 

מז'בוז'ה.
והעידו בו הצדיקים, מה שמקובל בידיהם מתלמידי הבעל שם, 
שאם היה עורך עוד 'נסיעה' אחת אל מרן הבעש"ט היו מביאים 
את הגאולה השלמה, מחמת שהיו בבחינת התאחדות רוח ונפש 
הגדולה  מהשתוקקותו  הנודע  הענין  ]מעין  צדקנו.  משיח  של 
היו  שאם  זי"ע,  הק'  החיים  האור  עם  להיפגש  הבעש"ט  של 
ונפש  רוח  נפגשים היו מחישים את הגאולה, מתוך התאחדות 
הגלות,  אריכות  מגזירת  חלק  גופא  דהיינו  אלא   – משיח[.  של 
למנוע ממנו הנסיעה אל הצדיק, כדי שלא למהר את הקץ בטרם 
עת. ]כשם שנמנעה נסיעתו הבעש"ט הק' בזמנו אל ארץ ישראל 

כנודע[.
אחד מן התלמידים שאל והקשה על כך לפני רבו הרה"ק רבי 
שאין  מ(  )סימן  הדשן  בתרומת  להדיא  שנפסק  ממה  מיכלע, 

לשמוע לאביו בדבר זה. 

תלמיד  "שאלה,  הדשן:  התרומת  וז"ל 
תורה  ללמוד  ממדינתו  לצאת  רוצה 
שיראה  בוטח  שהוא  אחד,  רב  לפני 
סימן ברכה לפניו, ויזכה בתלמוד ללמוד 
הימנו. ואביו מוחה בו בתוקף, ואמר לו 
לאותה מדינה שהרב שם  בני אם תלך 
תצערני עד מאוד, כי אדאג עליך תמיד 
עליך  יעלילו  או  נתפש,  תהא  פן  ח"ו 
כמו שרגילים באותו מדינה. מה יעשה 

תלמיד ישמע לאביו, או ילך כחפצו ללמוד תורה". 
וראיה  לאביו,  גוונא  כהאי  לשמוע  צריך  דאין  ייראה  "תשובה, 
פי  על  אף  תורה,  לתלמוד  לצאת  אלמא  וכו'.  דאמרינן  מהא 
שהרי  ואם.  אב  מכיבוד  עדיף  במקומו,  תורה  ללמוד  שמוצא 
יעקב אבינו לא נענש על כיבוד אב ואם כל אותם שנים שלמד 
בין  ואם,  אב  כיבוד  בין  לחלק  נראה  ואין  כו'.  עבר  בבית  תורה 
מה שאביו מיחה בידו, ושמצערו במה שעובר על צוואתו. דהא 
תרווייהו מצות עשה שווה נינהו, כבודו ומוראו כו'. ולענין לצאת 
לתלמוד תורה לפני רב שזוכה ממנו ללמוד תורה, שרינן לעיל 

טומאה דרבנן, אלמא עדיף ממורא דאב ואם" עכ"ל.
הרי שפסק לפנינו שאין חיוב לציית לאביו בדבר זה, ]והפוסקים 
האריכו בשאלה זו והרבה חילוקי דינים נשנו בזה, עיין בדבריהם[. 
– ומאחר שכל כך השפעת קדושה עצומה תליא באותה נסיעה, 
עד שבכוחה להחיש את גאולתם של ישראל, מדוע לא עבר על 

מצות אביו לנסוע אל היכלא דמלכא כאשר חפצה נפשו.
ענה על כך הרבי ר' מיכל, יתכן שאכן מצד ההלכה אולי מותר 
קמא  בפרק  וכמ"ש  לשם.  ולנסוע  אבא  פי  להמרות  בזה  לי 
דעבודה זרה )יט.(: "לעולם ילמוד אדם תורה במקום שלבו חפץ, 
שנאמר )תהלים א, ב( כי אם בתורת ה' חפצו". – אך חוששני 
שכל אותה השפעה הגדולה שבנסיעה כזו תיפגם, מאחר שאבי 
הגדול יצטער בדבר, ושוב נמצינו מפסידים את כל עיקר תועלת 

השפעת הנסיעה, ודו"ק.  
ויש  מהשגתנו,  למעלה  הינם  הללו  שדברים  משכיל  לכל  מובן 
בהם רזין טמירין עילאין המכוסים לפני עתיק יומין, ואין איתנו 
יודע עד מה. – אך מה שצריכים אנו ללמוד 'מוסר השכל' מטיב 
ואם',  אב  'כיבוד  מצות  מגעת  היכן  עד  שלפנינו,  המעשה  זה 
במקום  אף  כי  ואימו.  אביו  לצער  שלא  זהירות  צריכים  וכמה 
שמצד ההלכה אולי הותר לו להמרות פי אביו, מכל מקום עצם 
הגדול  בשפע  ומחסיר  פוגם  לאימו  או  לאביו  שמגיע  הצער 

הנשפע בקדושה וטהרה, והדברים נוראים למתבונן.
]מתוך שיחה מיוחדת לאברכים בחובת 'כיבוד אב ואם'[

• ~ • ~ •
מעיה"ק  זצוק"ל,  קאליסקער  אברהם  רבי  הרה"ק  של  אימו 
ונפטרה  ושנים,  ימים  לאריכות  זכתה  ת"ו,  מעלה  של  טבריא 

בשיבה טובה אחר זקנה מופלגת.
הרבי הקדוש בכה מאוד לאחר פטירתה בבכי תמרורים, וכמה 
ימים היה מתהלך בבכיות קשות מאין הפוגות, ושופך דמעות 
אליו  הקרובים  התלמידים  רום.  לשמי  הסתלקותה  על  כמים 
ניסו לנחמו בכמה דרכים אך לא עלתה בידם, עד ששטחו את 

תמיהתם הגדולה בפניו:
היא  הרי  אימו?  בפטירת  כך  כל  ומצטער  הרבי  בוכה  זה  מדוע 
טיפען  ]א'  טובה  לשיבה  וזכתה  ושבעה,  זקנה  לעולמה  הלכה 
מתמרמר  ולמה  הארץ,  כל  כדרך  מופלג  בגיל  והלכה  אלטער[, 

כל כך בפטירתה?
אם'  'כיבוד  מצות  על  בעיקר  בוכה  שהוא  הרבי,  להם  השיב 
שהלכה ממנו! כי היה מהדר עד מאוד במצוה זו, והשתוקק בכל 

ג

ְמלָֹתיו,  ׂשִ ַיֲעֹקב  ְקַרע  "ַוּיִ
ָמְתָניו,  ּבְ ק  ׂשַ ם  ׂשֶ ַוּיָ
ָיִמים  נֹו  ּבְ ַעל  ל  ְתַאּבֵ ַוּיִ

ים" )לז,-לד( ַרּבִ
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בס"ד

נוסח הברכות ודיניהם
שלש  מברך  ראשון  בליל  המדליק  א.  
נסים,  שעשה  חנוכה,  נר  להדליק  ברכות, 
ב'  מברך  והילך  שני  ומליל  ושהחיינו. 
נסים  ושעשה  חנוכה  נר  להדליק  ברכות, 

)שו"ע סי' תרע"ו סעי' א' ב'(.

הברכה  נוסח  איתא  ובפוסקים  בגמרא  ב. 
מהרש"ל,  וכ"כ  חנוכה",  של  נר  "להדליק 
במילה  "שלחנוכה"  לומר  שכתב  אלא 
אחת, והעולם אין נוהגין להקפיד בזה )מ"ב 

סק"א(.

אמנם מנהג החסידים ע"פ האריז"ל לומר 
דבנרות שבת  ואע"ג  חנוכה",  נר  "להדליק 
שבת",  של  נר  "להדליק  הברכה  נוסח 
נר  "להדליק  מברכין  בחנוכה  מקום  מכל 
חנוכה" כדי שיכוין המברך בראשי תיבות 
בראשי  הרמוז  קדוש  שם  שהוא  נח"ל, 
ובראשי  ל'אלפים,  ח'סד  נ'וצר  תיבות 
תיבות פסוק נ'פשינו ח'כתה ל'ה', שגם הם 
ניצולו בשביל שבטחו בהשם יתברך וציפו 

לישועתו )בא"ח חנוכה ס"ב(. 
אסור  חנוכה  שנר  משום  הטעם  וי"א 
"נר  אומרים  אנו  ולכן  לאורה,  להשתמש 
חנוכה" להורות כי הנר אינו כי אם למצות 
דשם  שבת  של  בנר  כן  שאין  מה  חנוכה, 
הכוונה לנר שאנו משתמשים בו ונרו יאיר 
הוא של שבת  המאיר  הנר  וזה  לתועלתנו 

)ברכ"י סק"א(.

ג. בברכת שעשה נסים יאמר בזמן הזה ולא 
ובזמן הזה. ובברכת 'שהחיינו והגיענו לזמן 
בפת"ח  ולא  בחיר"ק  הלמ"ד  יאמר  הזה' 

)מ"ב שם(.

ד. מברך כל הברכות הללו קודם שיתחיל 
בשאר  ובין  ראשונה  בלילה  בין  להדליק, 
הלילות, כדי שיהיו הברכות עובר לעשייתן 

)ס"ב ומ"ב סק"ד(.

ה.  הדליק נר חנוכה ושכח לברך, אם נזכר 
קודם שגמר להדליק את כולן, יכול לברך 
אז כל הברכות, אבל אם לא נזכר עד לאחר 
שגמר להדליק, לא יברך רק ברכת שעשה 

נסים ושהחיינו )מ"ב שם(. 
ראשונה  בלילה  שהחיינו  בירך  לא  אם  ו. 
עוד  יברך  לא  שהדליק,  לאחר  ונזכר 
בלילה זו, אלא יברך בלילה אחרת בשעת 
ההדלקה, ואם אירע זה בליל שמיני ששוב 
לא יוכל לברך שהחיינו צ"ע אם יברך אחר 

ההדלקה )ס"א ומ"ב ושעה"צ עיי"ש(.
ז. מי שהיה ביום ראשון בדרך ולא הדליק 
נר חנוכה מפני שסמך על אשתו שמדלקת 
שני  ביום  לביתו  כשמגיע  בביתו,  עליו 
דמה  שהחיינו,  אז  מברך  אינו  ומדליק 
כמו  נחשב  מאתמול  אשתו  שהדליקה 
שם  )מ"ב  ומברך  מדליק  היה  עצמו  שהוא 

סק"ז(.

ידו אחר הברכה עד שידליק  יסלק  ח. לא 
רוב הפתילה היוצא מן השמן )ביה"ל סי' תרע"ג 

ד"ה הדלקה(. 

כל  כדין  מעומד  ומדליקים  מברכים  ט. 
ברכת המצות.

י. בשעת הברכה צריך להחזיק הנר דלוק, 
כדי שיהא עובר לעשייתן ולא עובר דעובר.
לא  שעדיין  ראה  שבירך  לאחר  אם  יא.  
צריך  אין  המנורה,  בתוך  השמן  את  הניחו 

לחזור ולברך, כיון שהשמן היה לפניו )כה"ח 
סי' תרע"ו סקי"א(.

הברכה  בשעת  יעמדו  ובניו  אשתו  יב. 
ובשעת הדלקת כל הנרות )בא"ח חנוכה ס"א(. 

על  שמברך  קודם  ידיו  ליטול  נכון  יג. 
הדלקת נר חנוכה )קב הישר(. 

קודם  במקוה  עצמן  לטהר  נוהגים  יש  יד. 
הדלקת נר חנוכה ]דיש מקום לטבול לפני 
עשיית כל מצוה, ואע"פ שטבל כבר, שהרי 
שהם  במצותיו"  קדשנו  "אשר  מברכים 
נותנים קדושה בלב האדם[ )תפארת צבי לרבינו 

צדוק הכהן זי"ע יו"ד סי' כ"ז אות י"ז(. 

בשעת  השבת  בגדי  שלובשים  יש  טו.  
הדלקת נר חנוכה, והרה"ק בעל הייטב לב 
זצוק"ל היה לובש בכל שמונת ימי חנוכה 

את הכובע של שבת )ליקוטי מהרי"ח(. 
אחר ההדלקה

אומר  הראשון  נר  שהדליק  לאחר  טז.  
התשועות  על  מדליקין  אנו  הללו  הנרות 
וגומר  וכו'.  הנפלאות  ועל  הנסים  ועל 
אומר  שהוא  בעוד  הנרות  שאר  להדליק 
הנרות הללו, ומי שנוהג לומר הנרות הללו 
לאחר שהדליק כל הנרות ג"כ שפיר דמי. 
ויש בנוסח זה ל"ו תיבות כנגד ל"ו נרות )ס"ד 

ובמ"ב שם(.

יז. אם לא אמר הנרות הללו אין זה מעכב 
)ערוה"ש סי' תרע"ו ס"ח(.

עד  ופיוטים  בשירות  להאריך  ראוי  יח. 
לבניו  יספר  ואח"כ  משך חצי שעה עכ"פ, 
סופרים  מפי  והנפלאות  הנסים  ביתו  ובני 
יוצרנו  קדוש  עם  לנו  שעשה  וספרים 
ובוראינו ית"ש ויתעלה בימים ההם ובזמן 
להשי"ת  והודאה  שבח  שיתנו  בכדי  הזה, 

ע"ז )יסוד ושורש העבודה(.
יט. עיקר המצוה הוא שיהיה המדליק אצל 
לשמוח  אותם  לראות  שעה  חצי  הנרות 
שהיו  לשמחה  זכר  כן  גם  הם  כי  בהם, 
נרות  והדליקו  כמ"ש  הנס,  אחר  מדליקין 
בחצרות קדשיך, שאין הכוונה על הדלקת 
המנורה בדרך נס, שאם כן העיקר חסר מן 
הסיפור בנוסח ועל הנסים, וכן אנו אומרים 
אלא  בהם  להשתמש  רשות  לנו  אין 
לראותם, ולכן הרואה גם כן מברך, אבל לא 
די במה שידליק וילך לו מיד למקום אחר 

)מקור חיים(.

נרות  להדליק  חכמים  תקנת  עיקר  כ. 
הנסים  על  עי"ז  להודות  כדי  הוא  בחנוכה 
בימים  לאבותינו  הקב"ה  שעשה  הגדולים 
הלב  כוונת  ולכן  המלחמות,  בנצחון  ההם 
על  לה'  ולהלל  להודות  ההדלקה  בשעת 
נסי המלחמות היא מעיקר המצוה, וכמו"כ 
לנס  הכוונה  אין  נסים  שעשה  בברכת 
מציאת פך השמן, אלא לנס המלחמות, וכן 
אנו אומרים הנרות הללו אנו מדליקים על 
הנסים וכו' כדי להודות ולהלל וכו', וכן אנו 
שמונת  וקבעו  הנסים  על  בנוסח  אומרים 
ואין  וכו'  ולהלל  להודות  אלו  חנוכה  ימי 
משמע  ולהודות,  נרות  להדליק  אומרים 
שכל עיקר התקנה הוא כדי להודות ולהלל 

)הלי"ש פט"ו ס"ט(.

ע"א(  סוף  ס"ט  )דף  הזכירה  בספר  כתב  כא.  
סגולה לשמירה מעולה כל השנה שיאמר 
בחנוכה כל לילה אחר הדלקת הנרות שבע 

פעמים ויהי נועם )מל"ח סי' כ"ז סי"ג(. 

■ אור הגנוז ■
וגמליהם נושאים נכאת וצרי ולוט

השבוע אנו קוראים בתורה על פרשת מכירת יוסף, ולא באה התורה הקדושה לספר לנו סיפורי מעשיות בעלמא, 
אלא מכל תג ותג האמורה בה יש לנו לדקדק ולהבין מהו המשמעות עבורנו ואיזה מוסר השכל יכולים אנו ללמוד 
שהתורה  פלא,  דבר  מוצאים  אנו  המכירה  במהלך  הצדיק  יוסף  על  שעברו  המאורעות  כל  בתוך  והנה,  הימנה, 
הקדושה לא הסתפקה בעצם הידיעה על כך שיוסף הצדיק נמכר לאורחת ישמעאלים שעושים את דרכם מגלעד 
למצרים, אלא שראתה התורה לנכון לציין עוד, שגמליהם של אותם ישמעאלים טעונים היו במשא של נכאת צרי 
ולוט, כמה מיני בשמים. ולכאורה, מאי נפקא מינה בעבורנו לדעת איזה משא נשאו הישמעאלים באותה שעה, 

וכי זה נוגע לעצם המכירה?!
רש"י הק' )לז, כה( הרגיש מיד בפלא הזה, ומגלה לנו שלא לחינם כתבה זאת התורה, סיבה יש לכך, וכה כתב 
בקדשו: "למה פרסם הכתוב את משאם? להודיע מתן שכרן של צדיקים, שאין דרכן של ערביים לשאת אלא נפט 

ועטרן שריחן רע ולזה נזדמנו בשמים שלא יוזק מריח רע".
ועדיין, כל משכיל בדעת ישתומם על הדברים האלה, שהרי עד כמה שנתאמץ לתאר בעיני רוחנו את מצבו של 
יוסף בשעה שנמכר לאורחת ישמעאלים נבזים להיות להם לעבד שפל ונקלה, לא נצליח להשיג באמת את עומק 
הצער והכאב שהיה צריך להיות מנת חלקו, ועל אף שכל מקרה מעין זה מעורר כאב, אבל כאן כואב שבעתיים.

יוסף הצדיק היה בן זקוניו של יעקב אבינו, מבין כל האחים היה הוא הקרוב ביותר אל עינו ולבו של אביו, לא היה 
עוד אחד שישב בכבודו של עולם כמותו, הוא היה בחיר האחים הקדושים י"ב שבטי ק-ה, גם בעת שאחיו יצאו 
לרעות את צאן אביהם נשאר הוא בתוך האהל, בצל יעקב אבינו, יחדיו היו הוגים בתורת ה' תמימה משיבת נפש, 
ולפתע, ללא כל הכנה מוקדמת, הוא מוצא את עצמו בסכנת חיים, מושלך בתוך בור מלא נחשים ועקרבים, ולא 
עבר שעה קלה והנה הוא מוצא את עצמו מוחזק בידי עדת ישמעאלים, רוצחים ופראי אדם, כשהוא יודע היטב 

שבדרך הטבע יצטרך להעביר את כל שנותיו בתור עבד נקלה מתחת ידי זדים ארורים.
ולא זו בלבד, שהרי כבר גילו לנו חז"ל ששלוחי מצוה אינם ניזוקים, והנה כאן, כל הסיבה שנזדמן יוסף אל תוך 
זועקת  והשאלה  הצאן.  בשלום  לראות  ששלחו  אב  כיבוד  מצוות  לקיים  שבא  מחמת  אלא  היה  לא  המכירה, 

מאליה, וכי זו תורה וזו שכרה, וכי משום שקיים את מצוות הבורא ברוך הוא מגיע לו להיענש בעונש שכזה?!
ועל מצב ביש זה אומר רש"י, שהשי"ת כבר הכין מראש שחלילה לא יהיה הצדיק צריך להריח ריח גרוע של נפט 
ועטרן אלא רק ניחוח של בשמים טובים, והוא פלא גדול, שהרי כל בר דעת מבין אל נכון שבעת צרה כזאת אין 
הראש נתון כלל להבחין בטיב הריחות המרחפים מסביב, אם של עטרן ואם של צרי, ואפילו אם כבר ירגיש בריח 

הטוב, האם לערך הצרה שהוא שרוי בו כעת יש לריח הזה איזה משמעות כלל?!
כי אשב בחושך ה' אור לי

וחשכת  עובי  את  אפילו  ולהזריח  להאיר  בכוחה  שיש  עדינה  נקודה  עמוק,  דבר  כאן  שמונח  לומר  צריך  אלא 
האפילה הנוראה, כי באמת אין כאן חולק על מצב הביש אליה נקלע יוסף הצדיק, אולם יחד עם החושך הנורא 
והערפל הכבד התנוצץ כאן איזה נקודה של אור, גם אם היא קלושה אבל צדיק כיוסף בוודאי שם לבו לזה, שהרי 
אין זה מדרך הישמעאלים לשאת משאות כמו שהם נושאים עכשיו, ומה אירע היום מיומיים, שדווקא החבורה 
הזאת שאני נפלתי בתוכה גמרו אומר לשאת משאות נעימים ונחמדים, אין זה כי אם הארה שהקב"ה מזריח לי 
בתוך החושך, הגם שבמכלול הדברים נראה הדבר כצרה גדולה, אבל בשימת לב נראה שאינני לבדי ואין כאן כל 
קושיה, אלא הקב"ה לבדו מנהל את עולמו והוא זה שבחר להוליך אותי בדרך הזה, ואין לנו אלא להישען על אבינו 

שבשמים שהוא מוביל אותי על כפיו ואזכה לראות את ישועתו השלמה.
נקודה זו של אור החזיקה את יוסף הצדיק בכל המאורעות שעברו עליו במשך כל שנותיו בגלות, כ"ב שנה היה 
רחוק מבית אביו, ועבר נסיונות עצומים ברוחניות ובגשמיות, נסיון העוני ונסיון העושר, וגם אחר שכבר הגיע 
לבחינה מסוימת של שלום ושלווה בביתו של פוטיפר, הושלך שוב לעשר שנים נוספות בבית האסורים, ואם 
רק היה מוכן לשמוע לקולה של אשת פוטיפר יושב היה בכבודו של עולם, ובכל זאת לא נשברה רוחו בקרבו, 
נער בודד ללא כל משען ומשענה, רחוק מבית אביו וממולדתו, ניצב כאריה ליש וממאן בעוז ובגבורה להיכשל 
ולו במעט, אינו מאבד את אמונתו ואת חוסנו, ומנין שאב את הכוח האדיר הזה, הכל בזכות ההארה שהאירה לו 
בשעה שירד מצרימה, שהתגלה לו שהשי"ת שוכן גם בתוך הצרות, וגם בעיצומו של היסורים וההסתרה מתגלה 

הקב"ה באור בהיר.
אור הגנוז – שמאיר את כל העניינים הגנוזים וההסתרות

עומדים אנו אל נוכח ימי החנוכה הבאים לקראתנו לשלום, ואפשר לומר שזהו המהות של נס חנוכה, אין אנו 
יכולים להעריך את עוצם ההסתרה ששררה באותם הימים, היוונים זרעו חורבן והרס רב בארץ ישראל, ברוחניות 
ובגשמיות, הרשעים הארורים לא בחלו מלהיכנס אל תוך ההיכל הקדוש והנורא ולחללה, לא הותירו דבר שלא 
טימאו בזדון וברוע לב, כמעט שכבר היו צריכים להדליק את המנורה בשמן טמא, שהרי טומאה הותרה בציבור, 
אבל האיר להם השי"ת את עיניהם ופך אחד של שמן הצליחו למצוא, פך אחד בלבד עליו שמחו כמוצא שלל 
רב, בדרך הטבע לא היה כח בשמן הזה להאיר אלא ליום אחד בלבד, אבל השמן המועט הזה ללהב יצאת, ובערה 

למשך שמונה לילות רצופים.
'לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה', כידוע מספרים הקדושים שבכל שנה ושנה בהגיע 
ימי החנוכה מאיר ובא עלינו האור הגנוז, וזהו אותו האור שהולך ומאיר את העניינים הגנוזים, את כל ההסתרות 
והחשכויות האופפות עלינו תמיד, האור הגנוז מגלה לנו את נקודת האור שנמצא גם בתוך ההסתר פנים, וזהו 
העניין שמדליקים את נרות החנוכה בשעה שהלילה פורשת את כנפיה ולמטה מעשרה טפחים, בכדי לגלות לנו 
את האור שנמצא בתוככי החושך והמעמקים. וכל מי שעיני שכל בראשו, זוכה להמשיך מן הימים האלה אור 
בהיר ונוגה לכל ימי השנה, להאיר לנו את הלילות הארוכים שאנו שרויים בה, עד שנזכה לאור חדש על ציון תאיר 

ונזכה כולנו יחד מהרה לאורו.
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בס"ד

והוא נער
כל פעם לפני שלומדים או מדברים על שבטי 
בשרפי  מדובר  כי  ולהיזכר  להיזהר  עלינו  י-ה 
ובשיחם,  בשיגם  הבנה  שום  לנו  אין  וכי  קודש 
עצמנו  על  ורק  אך  הוא  אומרים  מה שאנו  וכל 
ח"ו  ולא  בתורה,  שכתוב  ממה  ללמוד  כדי 

עליהם.
התורה הקדושה אומרת על יוסף הצדיק 'והוא 
מעשה  עושה  'שהיה  מפרש:  הק'  ורש"י  נער', 
כדי  בעיניו,  ממשמש  בשערו  מתקן  נערות, 
שיהיה נראה יפה', לכאורה עלינו להבין למה אם 
אדם ממשמש בעיניו ומתקן בשערו, הוא נקרא 
הטורים'  'בעל  של  דבריו  לאור  ובפרט  'נער', 
מאשימים  אז  'שוטה',  בגימטריא  'נער'  שכתב 
אותו בנערות וגם בהתנהגות של שוטה, ועלינו 

להבין מה דברים אלו באים ללמדנו?!
לו  אל  כי  מכך  ללמוד  יכולים  אנו  דרכנו  ולפי 
בעיני  חן  למצוא  כדי  דבר  שום  לעשות  לאדם 
דבר  כל  אלא  טוב,  מעשה  לא  אפילו  אחרים, 
ומי  לבדו,  לד'  בלתי  יעשהו  עושה,  שאדם 
שעושה דברים כדי למצוא חן בעיני בשר ודם 
הריהו נער ואף שוטה, וכך כתוב בדברי הימים: 
מתוך  כלומר  ועבדהו',  אביך  אלוקי  את  'דע 
הידיעה מיהו אלוקי אביך, עליך לעבוד אך ורק 

אותו ואליו לבדו.
כעת  דווקא  תוקף  משנה  מקבלים  והדברים 
בעמדנו לקראת ימי החנוכה הקדושים הבעל"ט, 
להוציא  היתה  היוונים  של  מטרתם  כל  שהרי 
את בני ישראל מהפנימיות אל החיצוניות, כמו 
שידוע שהיו משקיעים הרבה בחיצוניות הגוף, 
ובחכמות חיצוניות, והם רצו שבני ישראל יהיו 
שאינם  אלו  את  לסבול  יכלו  לא  הם  כמותם, 
מתחשבים ב'מה יאמרו' והם שקועים בתורתם 
ושומרים על מסורת אבותם, ואף מוכנים למסור 
את נפשם ואת גופם למען כבוד השי"ת ותורתו, 
הם רצו שבני ישראל יכתבו על קרן השור, 'אין 
כל  היתה  זה  ועל  ישראל',  באלוקי  חלק  לנו 
המלחמה, זה היה כך אז וזה כך גם היום, ועל כל 
אחד מאיתנו מוטל שלא להיות נער או שוטה, 
ויה"ר  אבותינו,  במסורת  לדבוק  ולהמשיך 
שיעשה לנו הקב"ה נסים ונפלאות כמו שעשה 

לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
   )עפ"י טיב התורה-וישב(
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<  05341-00024 >

ְלדֹות ַיֲעֹקב, יֹוֵסף' לז, א-ב ה ּתֹ ב ַיֲעֹקב וגו'. ֵאּלֶ ׁשֶ 'ַוּיֵ
ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. )רש"י לז א(

האדם מתעלה דרך הנסיונות 
יוסף הצדיק נדמה והושוה אל יעקב אביו, כאשר נדרש במדרשי חז"ל 
שהיה זיו איקונין של יוסף דומה ליעקב, וכל מה שאירע ליעקב אירע 
ליוסף, אך במידת מה עלה בנסיונותיו אשר עבר - אף מעל יעקב אביו, 
אם בזה שאת יעקב אבינו שנא עשיו אחיו הידוע כאיש רע מעללים, 
הרי שלא התפעל מזה ואדרבא נהנה מפירוד עשיו הרשע ממנו, לעומת 
זאת את יוסף הצדיק שנאו אחיו הקדושים והטהורים אשר על פיהם 
אנו חיים ואין לנו כלל נגיעה בדקיות הליכותם וכונותיהם במה שאירע 
במכירת יוסף אחיהם וכל התיחסותם אליו, אשר הינם גבוה מעל גבוה 
קדושים,  בסוד  יבוא  ומי  הדלות,  והשגתינו  שכלינו  לקוטן  מעל  ורם 
והמהרהר אחרי מעשיהם צריך בדיקה אחריו, אך צער רב נגרם ליוסף 
לאחיו הצדיקים, באשר הם שונאים  והגון  ראוי  הצדיק שראה שאינו 

אותו.
הרי שהאבות הקדושים לא ישבו על מי מנוחות - בשלוה ובבטח, אלא 
בוראם  וכך המשיכו לעבוד את  ומשונים  נסיונות שונים  עברו עליהם 
בלבב שלם, זאת באה התורה ללמדנו, שכך הוא הדרך, ועל האדם לא 
להיבהל כאשר נופלים עליו מאורעות קשים, אדרבה, ידע שמזה יצמח 

ויגדל לשם ולתפארת.
כי כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו )סוכה נב א(, וככל שיתגברו הנסיונות 
בעולם  אף  פירותיהן  את  יאכל  ולבסוף  ויתעלה,  האדם  יגדל  גם  כך 
הזה, כאשר רואים שנתהפך הגלגל, וכל האחים - השבטים הקדושים 
השתחוו ונכנעו ליוסף שנעשה מלך עליהם, וזה מה שאמרו חז"ל )מדרש 
ואילו הרשעים דרכם  וסופן שלוה',  יסורים  'צדיקים תחילתן  רבה סו, ה( 

צלחה תחילתן שלוה וסופן יסורים, ודרך הנסיונות הגדולים שעבר עליו 
במכירתו ואחר כך במעשה של אשת פוטיפר וישיבתו בבית האסורים 
שנים עשר שנים חלף התגברותו, זכה ונתעלה עד שנקרא צדיק יסוד 

עולם – בית יוסף להבה.

בארץ מגורי אביו
אכן מה נתן ליוסף הצדיק את הכח, ואף גם בהיותו רחוק ממשפחתו 
כל  על  התגבר  מצרים,  טומאת  הארץ  ערות  בתוך   – אביו  ומבית 
 – אביו'  מגורי  'בארץ  שישב  יען  זאת  בתורה  לנו  מגלים  הנסיונות, 
יוסף הצדיק לקח עמו בכל מקום את השראת והדרכת בית אביו כפי 
שאומרים חז"ל 'דמות דקיונו של אביו נזדמנה לו', וזה מרומז בפסוק 
'ֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ַיֲעֹקב – יֹוֵסף', כלומר: כשהביטו ביוסף הצדיק היה נשקף 
ממנו דמותו של יעקב אביו, ואכן עוד בהיותו בבית אביו זכה ללמוד 
עוסק  היה  במה  להם  מסר  'סימן  כז(  מה  )פרק  ברש"י  כמובא  יעקב,  עם 
כשפירש ממנו, בפרשת עגלה ערופה', הרי שנשתרש אצלו המסורת 
וההנהגות שינק בבית אביו, דבר זה נתן לו כח להישאר 'יוסף הצדיק' 
'ְויֹוֵסף ָהָיה ְבִמְצָרִים' )שמות א ה( 'להודיעך  כאשר דייק רש"י על הפסוק 
שהיה  יוסף  הוא  אביו,  צאן  את  הרועה  יוסף  הוא  יוסף,  של  צדקתו 

במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו'. 
כי כך היתה דרכם של שבטי י-ה להיות קשורים ודבוקים אל אבותיהם, 
כפי שמצאנו בראובן שחזר אל הבור למען השיב יוסף אל אביו וכאשר 
ראה שהבור ריק, מיד 'ַוִּיְקַרע ֶאת־ְּבָגָדיו, ַוֹּיאַמר ַהֶּיֶלד ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני 
ָבא', כי דרכו של עולם, שהאדם בהיותו עדיין ילד, הוא שואל ומתיעץ 
עם אביו על כל דבר ודבר כדת מה לעשות, ואילו כאשר מתבגר הרי 
יוצא לרשות עצמו - ועושה דברים על פי הבנתו, ואת זאת צעק ראובן 
ֵאיֶנּנּו', שנעלם בחינת ה'ילד' ועשו דברים על פי עצמם, אם כן  'ַהֶּיֶלד 
צריך  כי  ֶאת־ְּבָגָדיו'  'ַוִּיְקַרע   - כך  לחיות  נוכל  איך  ָבא',  ֲאִני  ָאָנה  'ַוֲאִני 

לקרוע קריעה על מעשה כזה של הפסק ממסורת אבות.

אור בתוך החושך
נאמר  כאשר  פרטית,  השגחה  ענין  המכירה  במעשה  אנו  רואים  עוד 
בפסוק )לז כה( 'והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נושאים 
'למה פרסם  ופירש רש"י  ולוט הולכים להוריד מצרימה',  וצרי  נכאות 
של  דרכן  שאין  צדיקים,  של  שכרן  מתן  להודיע  משאם,  את  הכתוב 
ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע, ולזה נזדמנו בשמים שלא 
יוזק מריח רע', ובהתבוננות בדבר נראה כאן נס ושינוי טבע ממש, שהרי 
הערביים דרכן להתעסק עם דברים המפיקים ריח רע, ופה נזדמן עבור 
את  לו  להנעים  אדם,  של  דעתו  את  המשיבים  'ְבָׂשִמים'  הצדיק  יוסף 
מסעו, דבר זה חיזק ונתן כח ליוסף הצדיק לעבור בהמשך דרכו את כל 
מאורעותיו טיטוליו ונסיונותיו הרבים, ביודעו שגם בעת צרה השם עמו. 
עוזב  ואינו  יתברך  נמצא השם  גם שם  והצרה  לרמז שבתוקף החושך 
'ְבָׂשִמים' ורמזים שלא שוכחים  את האדם בעת צרתו, אלא מזמין לו 
ממנו, לכן על כל אדם לחפש נקודות של אור גם בהיותו בשעת מצוקה 

ומיצר, ולדעת שהשם לא עזבוהו ולא יעזבהו לנצח.

קנאה ושנאה
אמנם גם לימוד דרך בחינוך הבנים נלמד בפרשת המכירה, כפי שנדרש 
בגמרא )שבת י ב(, 'לעולם אל ישנה אדם בנו בן הבנים שבשביל משקל 
שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו )שעשה לו כתונת פסים 
שלא היה בה אלא משקל שני סלעים מילת(, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו 

אבותינו למצרים', הרי אף שיעקב אבינו לא נתכוון בכל דרכו ועבודתו 
היו  בניה  כן  ועל  בית,  של  עיקרו  היתה  שהיא  רחל  את  לישא  אלא 
חשובין לו יותר, בפרט על פי מה שידוע בפנימיות התורה שהיה לו בזה 
כלל  והבנה גשמי  ענין  כאן  ואין  ונשגבים,  נעלמים  כוונות  עניניו  ובכל 
וכלל, אך חז"ל אומרים שדבר זה גרם לשיעבוד בני ישראל במצרים, על 
כן מוטל על האדם לשים לב ולא להגדיל בן אחד מעל שאר בניו, שלא 

יבואו לידי קנאה ושנאה, שאחריתה מי ישורנו.
וכך נפסק להלכה ברמב"ם )הלכות נחלות ו יג(, וז"ל: 'צוו חכמים שלא ישנה 
תחרות  לידי  יבואו  שלא  מועט,  בדבר  אפילו  בחייו,  הבנים  בין  אדם 
מבינים  אנו  שאין  ואף  הרמב"ם,  עכ"ל  יוסף'  עם  יוסף  כאחי  וקנאה, 
כלל במעשה האבות, ורחוקים אנו מאוד מדרכיהם ומהשגותיהם, מכל 
מקום תורה היא וללמוד אנו צריכים, ולמען נלמד ממנו מוסר השכל 

נכתב זאת בתורה.

והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה

פר' וישב
ט"ז כסלו תש"פ
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איזה מרוקאי אמר לחבר שלו: "אני, כל הילדים שלי 
כולם יש להם שמות מהתנ"ך". החבר שאל: "מה, 
אתה אומר, איך קוראים להם?", אמר לו: "משה 
אהרון, דוד, שרה, מיכל ולימור". החבר אמר: "מה 

לא כתוב בתורה!", אמר לו: "מה לא זה?! לימור 
 �😊�'!". לימור כתובה בתורה?! 'וידבר ה' אל משה

עכשיו חזרתי מהשידור ברדיו, ועלו יהודים, סיפרו 
שיש להם צרות גדולות. באמת צרות גדולות, אפילו 

, למד 19ממש מזעזע... האבא מספר שהבן שלו בן 
, 19ולמד ולמד, והיה מתמיד גדול מאוד! עכשיו, בגיל 

... והוא היה מתמיד השתבשה דעתו, רחמנא ליצלן
 גדול! 

עוד אחד עלה, וסיפר גם כן על צרות, נורא מאוד, 
 רחמנא ליצלן...

וכמובן שכל אחד מספר שזה קשה פשוט לסבול את 
 הייסורים...

מישהו אמר שצריכים לבקש מה' יתברך שיבוא אז 
כבר משיח, ודאי, יהי רצון שיבוא משיח ויפסקו 

כפשוטו, אני מדבר ת. טוב, באמת זו עצה טובה, הצרו
. אבל כל זמן שבורא עולם עוד לא מביא את ברצינות

אז התחלתי לשיר את השיר, המשיח, אז מה נעשה? 
 השיר של האמונה:

]בניגון עוד אבינו חי[: "לא מבין כלום, לא מבין כלום, 
רק מאמין רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך ה' 

הייסורים...", כל אחד צריך להגיד על יתברך, על 
 הייסורים שלו.

לא היה נעים לי להגיד לאותם אנשים שיגידו חצי שעה 
תודה... הם מספרים לך כאלו ייסורים, מה אתה יכול 
להגיד לאותם אנשים? שיגידו חצי שעה תודה על 
הייסורים? לא יכולתי. אז השתתפתי בצערם, ואמרתי 

רים, ודאי, מי שיגיד שזה להם 'אתם צודקים, זה ייסו
לא ייסורים הוא טיפש'. אלו ייסורים, קשים מאוד, 
עד שלפעמים אפילו הם בלתי נסבלים. הכל אמת. אבל 
אין שלשה אפשרויות, או שאתה מאמין או שאתה לא 

 מאמין. 

אין מדרגות באמונה, יש או שאתה מאמין או גם 
 שאתה לא מאמין!

זה כל הזמן, ה'  נזכרתי, ואני צריך להזכיר אתואז 
 יזכה אותי להזכיר את זה כל הזמן!

נתן מברסלב אמר שאם עם ישראל היו מאמינים  ר'
בה' יתברך שהכל לטובה והיו נותנים שבח והודיה, 
בקיצור היו אומרים תודה תמיד לה' יתברך בין על 

 בוודאי היו מתבטלים כל הצרות! – הטוב בין על הרע

פשוט יח, אתה יכול לא צריכים לחכות שיבוא משלכן 
  להתחיל להאמין בה', ויתבטלו לך כל הצרות!

שכל מי שיש וצריכים להאמין,  בוודאי!ר' נתן:  אומר
לו איזו צרה, אז הוא צריך להאמין באמונה שלמה 

 יתבטלו לו כל הצרות! בוודאי, שאם הוא יגיע לאמונה
'על פי  לא אמר 'בעזרת השם', 'אם השם ירצה', ר' נתן

בוודאי  –חד משמעי לא! ר' נתן אמר רוב זה מצליח', 
 !! וכבר הייתה גאולה שלמהיתבטלו כל הצרות

 אז יוצא שמי שרוצה משיח? יש לנו דרך ועצה!

ולכן התחלתי לשיר את השיר, וכל אחד ישיר את 
לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה", השיר: "

כל אחד יגיד על הייסורים מה שהוא  – "ו"תודה רבה
עובר. אחד תודה רבה על שאין לו זיווג, אחד יגיד 
תודה על שאין לו ילדים, אחד תודה רבה על שיש לו 
חובות, ואחד תודה רבה על שיש לו שוק האפור, אחד 
השוק האדום, אחד השוק הכתום, הכחול, הירוק 

 בסדר, כל אחד מה שיש לו., �😊�

 אי יתבטלו כל הצרות'! ר' נתן אומר 'בווד

קשה לך להאמין שהכל לטובה? אז תשיר 'לא  אה,
מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין רק מאמין 
שהכל לטובה. תודה רבה לך ה' יתברך...', ההוא יגיד: 

ואחד יגיד שאין , �😊�'שיש לו חובות בשוק הכתום...' 
לו פרנסה, ואחד על הזיווג שמתעכב, ואותו אחד 

מסכן עכשיו השתבשה דעתו, ייסורים,  שהילד שלו
בוודאי יתבטלו כל הצרות! אבל אין! ר' נתן אומר 

 בוודאי!

אזכיר לכם סיפור לכם הרבה סיפורים, אולי סיפרתי 
 אחד.

הבת שלה נורמלית לגמרי לגמרי, מראש העין, אישה 
השתבשה דעתה. ואין  –בחורה כליל המעלות, פתאום 

 עם מי לדבר! עד שנכנסה לבית חולים לחולי נפש.

שהולכים לרבנים, לצדיקים, פדיונות, בקיצור וכמובן 
 עושים כל מה שאפשר, ואין...

עד שהגיע אליה הספר 'שעריו בתודה', אמרה כל יום 
חצי שעה תודה רבה על הייסורים שיש לה על זה 
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והוא נער
כל פעם לפני שלומדים או מדברים על שבטי 
בשרפי  מדובר  כי  ולהיזכר  להיזהר  עלינו  י-ה 
ובשיחם,  בשיגם  הבנה  שום  לנו  אין  וכי  קודש 
עצמנו  על  ורק  אך  הוא  אומרים  מה שאנו  וכל 
ח"ו  ולא  בתורה,  שכתוב  ממה  ללמוד  כדי 

עליהם.
התורה הקדושה אומרת על יוסף הצדיק 'והוא 
מעשה  עושה  'שהיה  מפרש:  הק'  ורש"י  נער', 
כדי  בעיניו,  ממשמש  בשערו  מתקן  נערות, 
שיהיה נראה יפה', לכאורה עלינו להבין למה אם 
אדם ממשמש בעיניו ומתקן בשערו, הוא נקרא 
הטורים'  'בעל  של  דבריו  לאור  ובפרט  'נער', 
מאשימים  אז  'שוטה',  בגימטריא  'נער'  שכתב 
אותו בנערות וגם בהתנהגות של שוטה, ועלינו 

להבין מה דברים אלו באים ללמדנו?!
לו  אל  כי  מכך  ללמוד  יכולים  אנו  דרכנו  ולפי 
בעיני  חן  למצוא  כדי  דבר  שום  לעשות  לאדם 
דבר  כל  אלא  טוב,  מעשה  לא  אפילו  אחרים, 
ומי  לבדו,  לד'  בלתי  יעשהו  עושה,  שאדם 
שעושה דברים כדי למצוא חן בעיני בשר ודם 
הריהו נער ואף שוטה, וכך כתוב בדברי הימים: 
מתוך  כלומר  ועבדהו',  אביך  אלוקי  את  'דע 
הידיעה מיהו אלוקי אביך, עליך לעבוד אך ורק 

אותו ואליו לבדו.
כעת  דווקא  תוקף  משנה  מקבלים  והדברים 
בעמדנו לקראת ימי החנוכה הקדושים הבעל"ט, 
להוציא  היתה  היוונים  של  מטרתם  כל  שהרי 
את בני ישראל מהפנימיות אל החיצוניות, כמו 
שידוע שהיו משקיעים הרבה בחיצוניות הגוף, 
ובחכמות חיצוניות, והם רצו שבני ישראל יהיו 
שאינם  אלו  את  לסבול  יכלו  לא  הם  כמותם, 
מתחשבים ב'מה יאמרו' והם שקועים בתורתם 
ושומרים על מסורת אבותם, ואף מוכנים למסור 
את נפשם ואת גופם למען כבוד השי"ת ותורתו, 
הם רצו שבני ישראל יכתבו על קרן השור, 'אין 
כל  היתה  זה  ועל  ישראל',  באלוקי  חלק  לנו 
המלחמה, זה היה כך אז וזה כך גם היום, ועל כל 
אחד מאיתנו מוטל שלא להיות נער או שוטה, 
ויה"ר  אבותינו,  במסורת  לדבוק  ולהמשיך 
שיעשה לנו הקב"ה נסים ונפלאות כמו שעשה 

לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
   )עפ"י טיב התורה-וישב(
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו

<  05341-00024 >

ְלדֹות ַיֲעֹקב, יֹוֵסף' לז, א-ב ה ּתֹ ב ַיֲעֹקב וגו'. ֵאּלֶ ׁשֶ 'ַוּיֵ
ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. )רש"י לז א(

האדם מתעלה דרך הנסיונות 
יוסף הצדיק נדמה והושוה אל יעקב אביו, כאשר נדרש במדרשי חז"ל 
שהיה זיו איקונין של יוסף דומה ליעקב, וכל מה שאירע ליעקב אירע 
ליוסף, אך במידת מה עלה בנסיונותיו אשר עבר - אף מעל יעקב אביו, 
אם בזה שאת יעקב אבינו שנא עשיו אחיו הידוע כאיש רע מעללים, 
הרי שלא התפעל מזה ואדרבא נהנה מפירוד עשיו הרשע ממנו, לעומת 
זאת את יוסף הצדיק שנאו אחיו הקדושים והטהורים אשר על פיהם 
אנו חיים ואין לנו כלל נגיעה בדקיות הליכותם וכונותיהם במה שאירע 
במכירת יוסף אחיהם וכל התיחסותם אליו, אשר הינם גבוה מעל גבוה 
קדושים,  בסוד  יבוא  ומי  הדלות,  והשגתינו  שכלינו  לקוטן  מעל  ורם 
והמהרהר אחרי מעשיהם צריך בדיקה אחריו, אך צער רב נגרם ליוסף 
לאחיו הצדיקים, באשר הם שונאים  והגון  ראוי  הצדיק שראה שאינו 

אותו.
הרי שהאבות הקדושים לא ישבו על מי מנוחות - בשלוה ובבטח, אלא 
בוראם  וכך המשיכו לעבוד את  ומשונים  נסיונות שונים  עברו עליהם 
בלבב שלם, זאת באה התורה ללמדנו, שכך הוא הדרך, ועל האדם לא 
להיבהל כאשר נופלים עליו מאורעות קשים, אדרבה, ידע שמזה יצמח 

ויגדל לשם ולתפארת.
כי כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו )סוכה נב א(, וככל שיתגברו הנסיונות 
בעולם  אף  פירותיהן  את  יאכל  ולבסוף  ויתעלה,  האדם  יגדל  גם  כך 
הזה, כאשר רואים שנתהפך הגלגל, וכל האחים - השבטים הקדושים 
השתחוו ונכנעו ליוסף שנעשה מלך עליהם, וזה מה שאמרו חז"ל )מדרש 
ואילו הרשעים דרכם  וסופן שלוה',  יסורים  'צדיקים תחילתן  רבה סו, ה( 

צלחה תחילתן שלוה וסופן יסורים, ודרך הנסיונות הגדולים שעבר עליו 
במכירתו ואחר כך במעשה של אשת פוטיפר וישיבתו בבית האסורים 
שנים עשר שנים חלף התגברותו, זכה ונתעלה עד שנקרא צדיק יסוד 

עולם – בית יוסף להבה.

בארץ מגורי אביו
אכן מה נתן ליוסף הצדיק את הכח, ואף גם בהיותו רחוק ממשפחתו 
כל  על  התגבר  מצרים,  טומאת  הארץ  ערות  בתוך   – אביו  ומבית 
 – אביו'  מגורי  'בארץ  שישב  יען  זאת  בתורה  לנו  מגלים  הנסיונות, 
יוסף הצדיק לקח עמו בכל מקום את השראת והדרכת בית אביו כפי 
שאומרים חז"ל 'דמות דקיונו של אביו נזדמנה לו', וזה מרומז בפסוק 
'ֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ַיֲעֹקב – יֹוֵסף', כלומר: כשהביטו ביוסף הצדיק היה נשקף 
ממנו דמותו של יעקב אביו, ואכן עוד בהיותו בבית אביו זכה ללמוד 
עוסק  היה  במה  להם  מסר  'סימן  כז(  מה  )פרק  ברש"י  כמובא  יעקב,  עם 
כשפירש ממנו, בפרשת עגלה ערופה', הרי שנשתרש אצלו המסורת 
וההנהגות שינק בבית אביו, דבר זה נתן לו כח להישאר 'יוסף הצדיק' 
'ְויֹוֵסף ָהָיה ְבִמְצָרִים' )שמות א ה( 'להודיעך  כאשר דייק רש"י על הפסוק 
שהיה  יוסף  הוא  אביו,  צאן  את  הרועה  יוסף  הוא  יוסף,  של  צדקתו 

במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו'. 
כי כך היתה דרכם של שבטי י-ה להיות קשורים ודבוקים אל אבותיהם, 
כפי שמצאנו בראובן שחזר אל הבור למען השיב יוסף אל אביו וכאשר 
ראה שהבור ריק, מיד 'ַוִּיְקַרע ֶאת־ְּבָגָדיו, ַוֹּיאַמר ַהֶּיֶלד ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני 
ָבא', כי דרכו של עולם, שהאדם בהיותו עדיין ילד, הוא שואל ומתיעץ 
עם אביו על כל דבר ודבר כדת מה לעשות, ואילו כאשר מתבגר הרי 
יוצא לרשות עצמו - ועושה דברים על פי הבנתו, ואת זאת צעק ראובן 
ֵאיֶנּנּו', שנעלם בחינת ה'ילד' ועשו דברים על פי עצמם, אם כן  'ַהֶּיֶלד 
צריך  כי  ֶאת־ְּבָגָדיו'  'ַוִּיְקַרע   - כך  לחיות  נוכל  איך  ָבא',  ֲאִני  ָאָנה  'ַוֲאִני 

לקרוע קריעה על מעשה כזה של הפסק ממסורת אבות.

אור בתוך החושך
נאמר  כאשר  פרטית,  השגחה  ענין  המכירה  במעשה  אנו  רואים  עוד 
בפסוק )לז כה( 'והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נושאים 
'למה פרסם  ופירש רש"י  ולוט הולכים להוריד מצרימה',  וצרי  נכאות 
של  דרכן  שאין  צדיקים,  של  שכרן  מתן  להודיע  משאם,  את  הכתוב 
ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע, ולזה נזדמנו בשמים שלא 
יוזק מריח רע', ובהתבוננות בדבר נראה כאן נס ושינוי טבע ממש, שהרי 
הערביים דרכן להתעסק עם דברים המפיקים ריח רע, ופה נזדמן עבור 
את  לו  להנעים  אדם,  של  דעתו  את  המשיבים  'ְבָׂשִמים'  הצדיק  יוסף 
מסעו, דבר זה חיזק ונתן כח ליוסף הצדיק לעבור בהמשך דרכו את כל 
מאורעותיו טיטוליו ונסיונותיו הרבים, ביודעו שגם בעת צרה השם עמו. 
עוזב  ואינו  יתברך  נמצא השם  גם שם  והצרה  לרמז שבתוקף החושך 
'ְבָׂשִמים' ורמזים שלא שוכחים  את האדם בעת צרתו, אלא מזמין לו 
ממנו, לכן על כל אדם לחפש נקודות של אור גם בהיותו בשעת מצוקה 

ומיצר, ולדעת שהשם לא עזבוהו ולא יעזבהו לנצח.

קנאה ושנאה
אמנם גם לימוד דרך בחינוך הבנים נלמד בפרשת המכירה, כפי שנדרש 
בגמרא )שבת י ב(, 'לעולם אל ישנה אדם בנו בן הבנים שבשביל משקל 
שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו )שעשה לו כתונת פסים 
שלא היה בה אלא משקל שני סלעים מילת(, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו 

אבותינו למצרים', הרי אף שיעקב אבינו לא נתכוון בכל דרכו ועבודתו 
היו  בניה  כן  ועל  בית,  של  עיקרו  היתה  שהיא  רחל  את  לישא  אלא 
חשובין לו יותר, בפרט על פי מה שידוע בפנימיות התורה שהיה לו בזה 
כלל  והבנה גשמי  ענין  כאן  ואין  ונשגבים,  נעלמים  כוונות  עניניו  ובכל 
וכלל, אך חז"ל אומרים שדבר זה גרם לשיעבוד בני ישראל במצרים, על 
כן מוטל על האדם לשים לב ולא להגדיל בן אחד מעל שאר בניו, שלא 

יבואו לידי קנאה ושנאה, שאחריתה מי ישורנו.
וכך נפסק להלכה ברמב"ם )הלכות נחלות ו יג(, וז"ל: 'צוו חכמים שלא ישנה 
תחרות  לידי  יבואו  שלא  מועט,  בדבר  אפילו  בחייו,  הבנים  בין  אדם 
מבינים  אנו  שאין  ואף  הרמב"ם,  עכ"ל  יוסף'  עם  יוסף  כאחי  וקנאה, 
כלל במעשה האבות, ורחוקים אנו מאוד מדרכיהם ומהשגותיהם, מכל 
מקום תורה היא וללמוד אנו צריכים, ולמען נלמד ממנו מוסר השכל 

נכתב זאת בתורה.

והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה

פר' וישב
ט"ז כסלו תש"פ
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טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב הפרשה

א

|  הזמנים לפי שעון חורף  |

שימו לב 
מספר חדש

דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
לפני בחורי חמד

אלוקי הארץ

אברהם אבינו בעת שהשביע את אליעזר עבדו, 

שלא יקח אשה ליצחק בנו מבנות הכנעני, אמר 

לו בלשון זה "ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי 

(שם  רש"י  ופירש  ז).  כד  (בראשית  וגו'  הארץ" 

השמים  אלקי  הוא  עכשיו  לו  אמר  ז):  פסוק 

אבל  הבריות,  בפי  שהרגלתיו  הארץ,  ואלקי 

ולא  השמים  אלקי  היה  אבי,  מבית  כשלקחני 

בו,  מכירים  עולם  באי  היו  שלא  הארץ,  אלקי 

ושמו לא היה רגיל בארץ, עכ"ל. ויש ללמוד מזה 

כאן  במעשיו  ואחד  אחד  כל  שביד  נפלא,  דבר 

בארץ, להמליך את הקב"ה על הארץ, וביותר יש 

כאשר  השנה,  ראש  בתפילות  זאת  לכוין 

כולו  העולם  כל  על  "מלוך  ואומרים  מבקשים 

בראש  רק  ולא  התפילה.  ובשאר  וכו',  בכבודך" 

יום  השנה אנו ממליכים את הקב"ה, אלא בכל 

ה'  אתה  "ברוך  ואומרים  מברכים  כאשר  ויום, 

את  ממליכים  אנו  הרי  העולם",  מלך  אלוקינו 

הקב"ה, וצריך להתכווין לזה, וזהו עבודתינו.

לחוס על בעלי חיים – יצורי בורא
העולם, וכל שכן על בני אדם

ליצחק,  אשה  בחפשו  עברהם,  עבד  אליעזר 

ראויה  אשה  איזה  לידע  לעצמו  סימן  עשה 

אשר  הנערה  "והיה  אמר  וכה  ליצחק,  להנשא 

ואמרה שתה  ואשתה,  כדך  נא  אמר אליה הטי 

וגם גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק". 

והנקודה בזה היא, שכאשר אדם עושה חסד עם 

כח',  'ישר  לו  יאמר  אדם  אותו  הלא  בן-אדם, 

זה חסד  אין  ולכן  וכיו"ב,  ויכבדו  לו טובה  ויחזיר 

חיים  לבעלי  שדואג  אחד  אבל  שלימות.  עם 

ללא  ה'  עבודת  זהו  אמיתי,  חסד  זהו  בעלמא, 

לו  ישיב  לא  חי  הבעל  כי  תמורה,  שום  קבלת 

כזו  אשה  עמו,  שעשה  החסד  על  מאומה 

לשם שמים,  רק  חיים,  בעלי  עם  חסד  שעושה 

יכולה  היא   - ליצחק"  לעבדך  הוכחת  "אותה 

להכנס לבית הגדול של אברהם אבינו. כל אחד 

דבר שהקב"ה  לכל  ולדאוג  לחשוב  צריך  ואחד 

שנבראו  אדם  בני  על  רק  ולא  בעולמו,  ברא 

בצלם אלוקים, אלא גם על בעלי חיים, כי גם הם 

יצורים שברא אותם הקב"ה.

היה  לביתו  שמתחת  זצ"ל,  אבי  בבית  זוכר  אני 

מחסן, ופעם אחת נכנס שם חתול ולא היה לו 

אפשרות לצאת, ואבי הבחין בזה, ורצה לשחררו 

את  לפתוח  מפתח  לו  היה  לא  אבל  משם, 

המחסן. ולא היה רגוע מזה, והלך כל הלילה מזה 

לזה, עד שמצא אחד שיש לו מפתח, ופתח את 

והיו  לחפשי.  יצא  והחתול  המחסן,  של  הדלת 

אלא  כינה,  אפילו  הורגים  היו  שלא  צדיקים 

השליכו אותם, כי הם יצוורים של הקב"ה!

די  יש  לחתולים  שאמנם  אמר,  זצ"ל  מורי  אבי 

אשר  האשפה,  בפחי  מסתובבים  הם  [כי  אוכל 

שם יש שיירי מאכלים ברווח], אבל אין להם מה 

יד  על  מניח  היה  ביומו,  יום  מידי  ולכן  לשתות. 

חצירו צלחות ובהם מים, בשביל שיהיו לחתולים 

לשהות  זצ"ל  אבי  כשהוצרך  וגם  לשתות.  מה 

מאחי  וביקש  מהם,  שכח  לא  החולים,  בבית 

שיזכור להניח צלחות עם מים בשביל החתולים.

ומסופר על רבי שלאמקה מזווהיל זצ"ל, שפעם 

מהגבאים  מאחד  ביקש  הטיש  באמצע  אחת 

שילך לחדר פלוני, ויפתח את הדלת, כי יש שם 

ואחד  יכול לצאת...וישחררו.  ואינו  חתול שנכנס 

שרבי  שזה  אמר,  שבירושלים  הדעת  מנקיי 

לדעת  הקודש  רוח  בעל  הוא  זצ"ל  שלאמקה 

שיש שם חתול, אין זה שייך לי, כי זה רחוק ממני 

ואיני בדרגות כאלו, אבל זה שבאמצע הטיש נתן 

הרבי את דעתו על צערו של חתול לשחררו, זה 

מזה  ללמוד  לו  ויש  אלי!  גם  ששייך  דבר  כבר 

כמה יש לחוש לצערם של בעלי חיים.

עוד סיפרו עליו על רבי שלאמקה זצ"ל, שפעם 

אחת כששכב על משכבו לישון, ביקש מן הגבאי 

שיביא לו ספר פלוני, לתמיהתו של הגבאי, מה 

קם  בעצמו  הרבי  יום  בכל  והלא  מיומיים,  יום 

לקחת את הספר, ומדוע היום הוא מבקש זאת 

ממני?! הרים הרבי את השמיכה, והראה לגבאי 

שחתול נכנסה למטתו והיא ישינה, והוא חושש 

שאם יקום להביא את הספר, היא תתעורר... 

פעם אחת בהיות הגה"צ רבי זונדל קרויזר זצ"ל 

ר"ז  והתאמץ  נפל תפוז על הארץ,  90 שנה,  בן 

מאד להגביהו. אמרו לו מה ראה על ככה, והלא 

יש לתפוז  קליפה עבה, ולא יארע לו כלום אם 

ילד  שיבא  עד  מה  זמן  הארץ  על  יהיה  הוא 

ברא  הקב"ה  זה  תפוז  זונדל,  ר'  אמר  ויגביהו. 

אותו, ואיך אפשר להשאירו כך על הארץ בבזיון!!

זה,  אנו צריכים לקחת מכל  חיזוק  רבותי! כמה 

אם צדיקי עולם גדולי תורה, חששו כל כך וחסו 

כמה  ולטובתם,  ודאגו לשלומם  חיים,  בעלי  על 

אנו צריכים לחוס ולהזהר מאד, שלא לצער שום 

נברא  הוא  לביישו, שהרי  ושלא  מישראל,  אדם 

בצלם אלוקים!!

ערך המעשים טובים
לפי מחשבתו

נקראת  רבקה  נפלא,  דבר  זו  בפרשה  יש  הנה 

את  והשקתה  חסד  כי עשתה  הצדקת',  'רבקה 

עמו.  שהיו  הגמלים  ואת  אברהם,  עבד  אליעזר 

ולעומתה, לבן נקרא 'לבן הרשע', אף שגם הוא 

עשה חסד, כמו שנאמר (כד, כט-לב) "וירץ לבן 

אל האיש החוצה אל העין וגו', ויאמר בוא ברוך 

ה', למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום 

לגמלים: ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן 

ורגלי  רגליו  לרחץ  ומים  לגמלים  ומספוא  תבן 

האנשים אשר אתו" וגו'. הרי שגם לבן היה גומל 

חסדים, ואף רץ לקראת האיש, ומדוע הוא נקרא 

רשע?

אלא רואים מזה שהכל תלוי במחשבתו, רבקה 

חסד,  לשם  החסדים  את  עשתה  היא  הצדקת, 

רבקה  נקראת  ולכן  הברואים,  עם  להיטיב 

ישראל.  כלל  של  אמא  היתה  והיא  הצדקת, 

והכניס  חסד,  הוא עשה  אף שגם  לבן,  משא"כ 

ונתן לו מקום  את אליעזר עבד אברהם לביתו, 

כל  אבל  ומשקים,  אוכלים  לפניו  והגיש  ללון, 

כוונתו היה בשביל כסף! וכמו שפירש רש"י, וז"ל: 

למה וירץ ועל מה רץ, ויהי כראות את הנזם, אמר 

עשיר הוא זה, ונתן עיניו בממון, עכ"ל. כמה צריך 

האדם להתבונן בזה, ולראות שיהיו מעשיו נקיים 

וכבוד  ולא לשם מטרות של כסף  לשם שמים, 

וכיו"ב, שבכך הוא מפסיד הרבה [ולכל אחד יש 

'לבן' בתוך עצמו, וכמה צריך להזהר מזה].

כתוב (פסוק נ) "ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא 

ופירש  טוב".  או  רע  אליך  דבר  נוכל  לא  הדבר 

רש"י: ויען לבן ובתואל - רשע היה וקפץ להשיב 

לפני אביו, עכ"ל. אף שאמר "מה' יצא הדבר, לא 

היה  מקום  מכל  טוב",  או  רע  אליך  דבר  נוכל 

רשע, כי כאשר אדם יושב אצל אביו, והוא קופץ 

ומשיב על ענינים שדנו בהם בפני אביו, הרי הוא 

רשע! כמה צריך האדם להתעורר מזה, כל אחד 

ואחד יחשוב על עצמו איך הוא מכבד את אביו, 

שהוא  לאביו....במקום  אומר  הוא  דעות  וכמה 

שאביו  רוצה  הוא  אומר,  שאביו  מה  את  ישמע 

ישמע את מה שהוא אומר.

תפילת מנחה – סגולה
למציאות שידוך

כתוב (כד סג) "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות 

ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים", ופירש 

רש"י ש'לשוח' הוא לשון תפילה, וכאן תיקן יצחק 

ויש  בחז"ל.  כדאיתא  מנחה,  תפילת  את  אבינו 

ללמוד מזה שתפילת מנחה במיוחד, היא סגולה 

שתיקן  זו  בהזדמנות  שהרי  שידוך.  למציאות 

את  זיווגו,  את  מצא  מנחה,  תפילת  את  יצחק 

רבקה אמנו. 

כמו  זו  תפילה  להתפלל  להתחזק  מאד  ויש 

ולא  בחטף,  ולא  בנחת  שראוי,  וכמו  שצריך 

ימתין לרגע האחרון שאפשר להתפלל, שהוא 

הוא  שבזה  החמה,  לשקיעת  ממש  סמוך 

זו,  מתפילה  להפטר  רוצה  שהוא  מראה 

לבית  יבא  אלא  האחרון.  הרגע  עד  ודוחקה 

ויתפלל  הזמן,  קודם  אחת  כשעה  הכנסת 

בבית  המתפללים  אותם  [ובפרט  בניחותא. 

בירושלים,  משה'  'זכרון  כמו  מרכזי,  כנסת 

ברגע  ומתפלל  שמאחר  מי  בהכרח  אשר 

האחרון, הוא עובר על הרבה איסורי תורה, כמו 

ומתפלל  וכיו"ב,  המתפלל  לפני  לעבור 

במהירות ללא כוונה כדי שלא יעבור הזמן].

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א בביתו 

בענין המלכת הקב"ה, צער בע"ח, ותפילת מנחה
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דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

פ"שת בששו תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת וישב תש"פ

טז-ה( והיה ביום הששי והכינו וגו'". לפי האמור יש 

היא  שבת  ששמירת  בכך  להם  לרמז  רצה  לומר 

תיקון למה שמכרו אותו למצרים.

הגה"ק הרבי ר' העשיל מקראקא זצ"ל ב"חנוכת 

התורה" )ליקוטים אות קעח( מבאר בזה הטעם שצריך 

לחם  חלות  שתי  על  השבת  סעודות  בכל  לבצוע 

יוס"ף,  בגימטריא  לח"ם  פעמים  שתי  "כי  משנה: 

יוסף".  מכירת  עון  יתכפר  השבת  ידי  שעל  לזכור 

וכן כתב ב"מגלה עמוקות" )פרשת מקץ ד"ה ויהי ביום 

הששי(: "סוד לחם משנה בגימטריא יוסף".

ד"ה  ויצא  )פרשת  שלמה"  ב"תפארת  כתב  וכן 

"כבר ביארנו בענין לחם משנה בשבת  ותאמר רחל(: 

ב' פעמים  עולם,  יסוד  יוסף צדיק  בחינת  רמוז על 

כי  ידוע  כאשר  יוס"ף,  בגימטריא  עולה  לח"ם 

כמו  יוסף,  מכירת  על  תיקון  הוא  שבת  שמירת 

שנאמר במשנה תורה וזכרת כי עבד היית במצרים, 

כמבואר בזוהר הקדוש כי עבד היית זה יוסף".

 שבסרף וגשמט"שא
 מלרך שברן בגם אנטשבכרס

עתה נביא מקור הדברים שחנוכה הוא תיקון 

ה"מגלה  שכתב  מה  פי  על  יוסף,  מכירת  לחטא 

עמוקות" )פרשת מקץ ד"ה ויהי מקץ( כי גלות יון כיפרה 

על חטא מכירת יוסף, ובלשון קדשו: "שבימי מלך 

יו"ן".  מל"ך  בגימטריא  יוס"ף  של  חטא  נפרע  יון 

הוסיף,  רנב(  )אופן  ואתחנן  על  עמוקות"  ב"מגלה 

יון  מלך  של  כשמו  כן  גם  בגימטריא  יוס"ף  כי 

לרמז  השוה,  במספר  יו"ן  מל"ך  שהיה  אנטיוכ"ס 

שיוסף הצדיק מבטלו בקדושתו.

על פי האמור הוא מבאר מאמר המדרש )ב"ר 

של  עיניהם  שהחשיכה  יון,  גלות  זה  "וחושך  ב-ד(: 

ישראל בגזירותיהן, שהיתה אומרת להם, כתבו על 

קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל". פירוש, 

)דברים לג- כי יוסף הצדיק נקרא שור, כמו שכתוב 

יז(: "בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו", והיוונים 

רצו לעקור מישראל את קדושת יוסף הצדיק, לכן 

להם  שאין  השור  קרן  על  לכתוב  ישראל  על  גזרו 

חלק באלקי ישראל. 

שבת  ששמירת  הדברים  מקור  להביא  שנקדים 

היא תיקון למכירת יוסף בזוהר חדש )שם(: 

)דברים  ּתוָֹרה  ֶנה  ִמשְׁ בְּ רוֹת  בְּ דִּ בַּ ִתיב  כְּ ֲחֵזי,  א  "תָּ

י  כִּ ְוָזַכְרתָּ  לקדשו[...  השבת  יום  את  ]שמור  ה-יב( 

ָיד  ם בְּ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַוּיִֹצֲאָך ה' ֱאלֶֹקיָך ִמשָּׁ ֶעֶבד ָהִייָת בְּ

ָך ה' ֱאלֶֹקיָך ַלֲעשׂוֹת ֶאת  ן ִצוְּ ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ַעל כֵּ

ָאה,  ִעילָּ ָרָזא  אוַֹרְייָתא  ָלן  אוִֹליף  ָהָכא  ת.  בָּ ַהשַּׁ יוֹם 

ִמְצַרִים ַוֲאִחילּו  א בְּ ן ְלַעְבדָּ בַּ ִאְזדַּ יָקא דְּ ָהא ַההּוא ַצדִּ דְּ

ְך  כָּ ּוְבִגין  ת,  בָּ ַהשַּׁ יוֹם  ֶאת  ָזכוֹר  ִאיהּו  ְלִקְבֵליּה  ֵליּה, 

ָבעוֹ ִמְנכוֹן ֲהווֹ  ָרֵאל, בְּ ִריְך הּוא ְלִישְׂ א בְּ ֲאַמר לוֹן קּוְדשָׁ

א  ן ַעל ְיַדְיכּו ַוֲהָוה ְלַעְבדָּ בַּ ִאְזדַּ יָקא דְּ ִכיִרין ַההּוא ַצדִּ דְּ

ָדא  ְעבְּ תַּ ַזר ֲעַלְייכּו ְלִאשְׁ ִמְצַרִים, ּוְבַההּוא חוָֹבא ִאְתגְּ בְּ

ְנָטרּו  ֵליּה  יְנּתּון  ַזבִּ דְּ חוָֹבה  ַההּוא  ָרא  ּוְלַכפָּ ִמְצַרִים,  בְּ

א  תָּ בַּ שַׁ דְּ יוָֹמא  ָהא  דְּ ְלכוֹן,  ֵביק  תְּ ְוִישְׁ א  תָּ בַּ שַׁ דְּ יוָֹמא 

ְלִקְבֵליּה ִאיהּו". 

בתרגום ללשון הקודש:

שבמשנה  הדברות  בעׂשרת  כתוב  וראה,  "בוא 

תורה )דברים ה-יב( ]שמור את יום השבת לקדשו[... 

אלקיך  ה'  ויוציאך  במצרים  היית  עבד  כי  וזכרת 

משם ביד חזקה ובזרוע נטויה על כן צוך ה' אלקיך 

לעשות את יום השבת. כאן מלמדת אותנו התורה 

לעבד  שנמכר  ההוא  הצדיק  שהרי  עליון,  סוד 

יום  את  זכור  הוא  כנגדו  אותו,  וחיללו  במצרים 

ליׂשראל,  הקב"ה  להם  אמר  כך  ומשום  השבת.  

זוכרים הצדיק ההוא שנמכר על  בבקשה מכם היו 

נגזר  החטא  ובאותו  במצרים,  לעבד  והיה  ידיכם 

ההוא  החטא  ולכפר  במצרים,  להשתעבד  עליכם 

שמכרתם אותו שמרו את יום השבת ויתכפר לכם, 

שהרי יום השבת כנגדו הוא".

לבאר  מוסיף  בשלח(  )פרשת  עמוקות"  ב"מגלה 

אחיו  עם  כשנפגש  הצדיק,  יוסף  שעשה  מה  בזה 

)בראשית מג- בנימין  יחד עם  אחרי שירדו למצרים 

ויאמר לאשר על  יוסף אתם את בנימין  "וירא  טז(: 

והכן  טבח  וטבוח  הביתה  האנשים  את  הבא  ביתו, 

ופירשו במדרש  כי אתי יאכלו האנשים בצהרים". 

)במדב"ר יד-ב(: "וטבוח טבח והכן. אמר רבי יוחנן ערב 

)שמות  שנאמר  לשבת,  אלא  הכן  ואין  היתה,  שבת 

לטובה  עלינו  הבאה  קודש  שבת  לקראת 

הכנה  לעשות  טוב  מה  בעתו  דבר  וישב,  פרשת 

תורנית לשמונת ימי חנוכה הבאים עלינו לטובה, 

משפיע  קודש  שבשבת  הוא  גדול  כלל  שהרי 

שמבואר  כמו  השבוע,  ימי  ששת  כל  על  הקב"ה 

בזוהר הקדוש )פרשת יתרו פח.(: "כל ברכאן דלעילא 

בעתו  דבר  כן  על  תליין".  שביעאה  ביומא  ותתא 

עם  וישב  פרשת  השבוע  פרשת  לקשר  טוב  מה 

שמונת ימי חנוכה.

פתח דברינו יאיר בדברות קדשו של ה"תפארת 

שלמה" )חנוכה ד"ה במסכת שבת(, שמבאר הטעם שבכל 

בפרשת  לפעמים  חלה  שהיא  חנוכה,  בשבת  שנה 

וישב ולפעמים בפרשת מקץ ולפעמים בשתיהן יחד, 

אנו קוראים בתורה את כל הענין הנורא של מכירת 

יוסף, החל בפרשת וישב שבה אנו למדים על מכירתו 

למדים  אנו  שבה  מקץ  בפרשת  וההמשך  למצרים, 

על עלייתו של יוסף לגדולה למשנה למלך במצרים, 

וירידת השבטים למצרים לקנות אוכל, שנפגשו אז 

עם יוסף בלי שידעו תחילה מי הוא.

ומבאר הענין על פי מה שמבואר בזוהר חדש 

היא  שבת  שמירת  כי  ב(  טור  מד  דף  תשא  כי  )פרשת 

תיקון  הוא  חנוכה  גם  והנה  יוסף,  למכירת  תיקון 

יוסף, לכן בכל שנה בשבתות של חנוכה  למכירת 

בתורה  קוראים  אנו  מקץ,  ופרשת  וישב  בפרשת 

של  השילוב  כי  יוסף,  מכירת  של  הענין  כל  את 

יוסף,  למכירת  נפלא  תיקון  הוא  חנוכה  עם  שבת 

הנה הדברים בלשון קדשו:

למכירת  התיקון  הוא  השבת  כי  ביארנו  "וכבר 

]פירוש  )שם(  הקדוש  בזוהר  שמבואר  כמו  יוסף, 

הפסוק[ )דברים ה-טו([ וזכרת כי עבד היית במצרים, 

וגם חנוכה הוא תיקון לענין הזה, לכן קוראים תמיד 

מקץ  ופרשת  וישב  פרשת  חנוכה  של  בשבתות 

מענין מכירת יוסף".

 המקב" לכך ששמש"ת שות
 השא תשקבן למכש"ת שבסף

יחד  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

מה  פי  על  הקדושים,  דבריו  בביאור  להרחיב 

ושאב" הגשלבש של התפא"ת שלמה

 ושותבת חנבכה קב"אשם את פ"ששבת מכש"ת שבסף
כש שמש"ת שות בחנבכה הן תשקבן נפלא למכש"ת שבסף 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
   

 עלי שי"ח 
 

  ולשמוע לשאול, לראות שזכה ממה, ל"זצ בךקרל שלמה בן שלמה יצחק רבי הגאון רבינו תלמיד של מפנקסיו אישיות רשימות
 ) נ"לע הדברים מסירת על א"שליט יחיאל רבי הגאון לאחיו נתונה תודתנו( א"שליט מרן רבינו במחיצת

 '  ה פרק
 .במדבר ק"עש ששאלתי מה •

 .למצוות מקדימין זריזים: וענה, ל"חו בני מרויחים היו ובכך בחוקותי בהר את ולא מצורע תזריע צירפו למה. ש
  שזה ואמר מאד נהנה פתילות שתי בתוכה שהנחתי' נרית' לו הראתי – גפרורים שני, וענה, ט"יו בליל ק"במוצש הבדלה נר לענין נוהגים איך, שאלתי •

 .בזה ותדליק יפה
 .ליומיים נר שבת מערב להדליק וענה, ל"כנ נשמה נר לענין נוהגים איך שאלתי •
 .בריאה תהא היא, מדברים שהם מה יודעים לא הרופאים, בריאה שתהא: תשובה, עליה להתפלל מה מפגרת שהיא קבעו שהרופאים ילדה, שאלתי •
 .ינוזקו ולא מחדש הבית את שיסיידו הרב השיב, מנשואיהם חודש תוך שהתגרשו זוג גרו בית שבאותו והוברר דירה קנו א"שליט הרב ר"מו את שאלו •
 ?פרה לה קוראים הייתם פרה בשבת נולדת הייתה אם השיב, הפרשה ש"ע שירה לה שקראו ילדה על שאלו •
 .העיר בתוך אומרים הדרך שתפילת לו אמר א"החזו שמרן א"שליט הרב ר"מו סיפר •
  מסכת על' הורתי חדר' ספרו על להתעניין ובא מכירו שאין אדם אליו שהגיע שסיפר) א"שליט( גנחובסקי א"הגר בשם סיפר א"שליט קולדצקי י"הגר •

  ואמרה הכירה שלא אשה אליו הגיעה והנה חלם הימים ובאחד המבוכה מן יוצא ולא סוגיות בכמה ומסתפק הוריות לומד שהוא סיפר זה ואדם הוריות
  הכתובת לפי הלכתי הרב את מכיר לא ואני מכירני לא שהרב ואף אליו ל, שלך הספיקות את שם ופושט הוריות מסכת על ספר חיבר בני לו

  בעלמא נמצאת כבר כאשר אבל התורה בלימוד מצווה לא שאשה גם, חידוש פה שרואים) א"שליט( ג"הגרא הוסיף בחלום אשה אותה שהראתה
 .ספר לאותו לימוד באותו העוסקים את להוביל זכות לה יש נשמתה לעילוי נכתב והספר והיות נ"לע שעושים בלימודים אותו מזּכים דקשוט

  משה רבי ר"שהאדמו נזכר בידו עלתה ולא טיפולים מיני בכל וניסה שנה 15 לאחר ק"בזש להפקד שזכה מסטאמר אברך א"שליט ק"הגרי סיפר עוד •
  פעם אף באמת אברך אותו והנה' וגו ימיכם ירבו למען יקויים תפילין עם לדבר לא תזהר אם אברך לאותו אמר שלו מצוה בר ביום מסטאמר ל"זצ

 וכשבא נפקד חודשים תשעה ולאחר בהבטחתו שיעמוד וביקשו ר"האדמו של לקברו הלך הועילו לא הטיפולים שכל ולאחר תפילין עם דיבר לא
 .שנפקדת לי ואמר חודשים 9 לפני בחלום לי נגלה אבא לו אמר א"שליט ר"לאדמו לספר

 פנינים על הפרשה
 

 (לז, ג) "כי בן זקונים הוא לו"
"ועשה לו כתונתכל מה שלמד משם ועבר מסר לו,  "בן זקונים",

הגאון רבי יצחק הלוי. בשעתו, לפני כחמישים שנה, ביקר פסים"
ראש ישיבת בולטימור, בארץ הקודש. כשחזר, רודרמן זצ"ל,

בישר בשמחה שהקדוש ברוך הוא זימן לידו מצוה רבה, וזיכנו
 לקנות מעיל לספר תורה!

תמהו: מה השמחה הגדולה, והאם בארצות הברית לא ניתן
 עיל לספר תורה?  לרכוש מ

ונפעם משליטתו בכל מכמני רבינוהסביר, שבביקורו נועד עם 
התורה. נוכח לדעת שהוא ספר תורה חי וטרח עד שהשיג
הסכמתו לקנות עבורו גלימה דרבנן במקום המעיל הישן. והוא
רואה בכך כזו זכות, שעבורה היתה כדאית כל הנסיעה לארץ

 ישראל!
, האם שמחרבינו. ורבינושמח בקניית המעיל ל הגר"י רודרמן

 במעיל? 
האם יש לברך רבינושאל את  הגאון רבי נתן איינפלד שליט"א

 "שהחיינו" על מעיל חדש.
, מאחרהחזון אישענהו: באם הוא שמח בו. בשעתו שאלתי את 

ואיני חש שמחה במעיל החדש שתפרו לי לנישואי, האם אברך
 "שהחיינו".

חש כל שמחה, ולו שמחה מעטה, ועניתי שאיניחקר האם איני 
 חש שמחה כלל.

הורה שאשמע "שהחיינו" מפי אדם שיקנה חליפה, או אברך על
 פרי חדש ואכוון גם על המעיל...  

 )תורת חיים ע"פ שיחו בכל נפלאותיו( 
 

 וישב מקץ חנוכה פר' 356-7 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע

 

 

   צ"הרה בני י"ע נודב זה גליון

  רבינו ממקורבי א"שליט חפץ נח רבי

 במהרה השלמה לרפואתו א"שליט

ונלך נסע לאורו
  

לזכרו כעת שהופיע' הספרים ספר' את לידיו רבינו קיבל האחרונים בימים
 .ל"זצוק שטינמן לייב אהרן רבי מרן ג"רשכבה של

ידי על שלו העברית במהדורה המופיע' השחר אילת בעל תולדות' בספר
קרוב מובאים' מסורה ארטסקרול' והותיקה הידועה הספרים הוצאת
 .ל"זצ מרן של חיים בפרקי תוכן מלאי עמודים מאות לארבע
 .מעגל סגירת כמין היא זו תמונה, למעשה
 , ל"זצ ליב אהרן רבי פטירת קודם, כידוע
   שלא שמבקש בצוואתו במפורש כותב הוא
  ספרי אודותיו יערכו ולא הספד דברי ישאו
 ודברים זמן בזבוז זה בכל ראה הוא. זכרון

   .תועלת – ללא 
דבר מכל ליה ניחא בשמים שהוא כעת' והכריז, ח"הגר רבינו שבא עד

הוא, הספרים הוצאת מנהלי ולשאלת' נשמה ועילוי הרבים זיכוי שיביא
מה צדיק שידעו, האחרון לדור ספר להוציא ראוי כי ברור באופן הכריע
 .מדרכיו וילמדו, פעל
,ל"זצ מרן בני בברכת, האנגלית בשפת הספר בברכתו הופיע כשנה לפני
את ומברך, העברית במהדורה הספרים את לידיו מקבל הוא, וכעת

 .רבה בחמימות לאור המוציאים
מרן שליט"א מעיין בחביבות בספר החדש. משמאל התמונה, הר"ר בתמונה: 

ארצות הברית, ומי שעומד   –גדליה זלטוביץ, מנכ"ל 'ארטסקרול מסורה' 
 ספרים]. –מאחורי ספר זה [הפצה: גיטלר 

על הקשר המיוחד של רבינו עם הגאון הצדיק רבי אריה שכטר זצוק"ל  
 נביא אי"ה בגליון הבא,

 הגליון הבא יצא לקראת פרשת ויגש  

איך בונים לילדים את הנתיב להצלחה?
עליך לא יעבדו

אתה לא פראייר. כשאתה קונה רכב חדש, מחשב 
חדש, מכשיר טלפון חדש או כל דבר אחר – אתה 
ביותר.  הטוב  את  ומחפש  ומתייעץ  טוב  טוב  מברר 
וגם ַאְּת לא תיתני שיעבדו עלייך – כשאת קונה מוצר 
כשאת  לתינוק,  עגלה  בגדים,  רהיטים,  לבית,  חדש 
ולא  מחירים  ותשווי  תסתכני  לא  את   – אוכל  קונה 

תתפשרי על איכות.

ואם אתם רוצים את ה"הכי טוב" בכל תחום בחיים, 
אתם  וכמה.  כמה  אחת  על   – לילדים  מגיע  כשזה 
תבררו מיליון בירורים על המעון ועל המטפלות, על 
הבייבי סיטר ועל הגננת, על בית הספר, על המורים, 
ועל החוגים השונים במתנ"ס. אתם משקיעים בכל 

יום הולדת ואתם קונים מתנות ומפנקים בלי סוף.

עכשיו המצפון שלכם נקי. עשיתם את המקסימום. 
ובבירורים  בהשתדלות  כולכם  כל  את  נתתם 
וסידרתם לילדים שלכם את המקום המושלם. אתם 
יכולים לטפוח לעצמכם על השכם ובהחלט להיות 
ובבילויים  בעבודה  בחיים  להמשיך  וכמובן  מרוצים, 
שלכם  הילדים  שלכם.  האישית  ובהתפתחות 
להצלחה  הנתיב  את  להם  בניתם  כבר  "מסודרים" 

בחיים...

האמנם זה כך? האם לא יכול להיות שאת הדבר 
החשוב ביותר לא נתתם לילדים שלכם...?

האם ייתכן שנלחמתם וניצחתם בכל החזיתות – 
אבל את החזית החשובה ביותר הפקרתם...?

הצעקה האילמת
שכולכם  הקוראים  שאר  כל  וגם  יקרים,  הורים 
להתחנן  רוצה  אני  בעתיד,  הורים  תהיו  ה'  בעזרת 

אליכם בשם הילדים שלכם שצועקים בלי קול:

"אבא, אימא, אני מעריך את כל ההשקעה שלכם, 

אבל מה ִאתי? האם חשבתם פעם ְלָמה אני זקוק 
צריך  שאני  מה  את  לי  נותנים  אתם  האם  באמת? 
יותר מהכול? האם אתם לא שומעים את הצעקה 

שלי ושל כל הילדים שמתחננים אליכם?

וגם  נחמדה,  הייתה  הולדת  היום  של  "העּוגה 
זקוק  אני  אבל  אותי,  משמחים  היקרים  האופניים 
אין  בלעדיכם  אתכם.  צריך  אני  ואימא.  לאבא 
משמעות לכל הפינוקים. בלי היחס האישי והמקרב 

שלכם אלי – לא אוכל לעולם להצליח בחיים.

היו  לא  הן  אבל  מעולות,  היו  והגננות  "המטפלות 
ולא יהיו תחליף לאבא ואימא. אני יכול לפרוח בגן 
שעליה  הפוריה  הקרקע  את  אבל  הספר,  ובבית 
אוכל לגדול אני מקבל אך ורק בבית ואך ורק מכם.

"אנא אבא, אנא אימא, הורים יקרים שלי, תחייכו 
אני  אבל  קטן,  נראה  אמנם  אני  אתי.  תדברו  אלי, 
מבין הרבה יותר ממה שאתם חושבים. ואת היחס 
שלכם אלי אני מבין בעומק עומק הלב שלי וזה מה 

שמשפיע על הנפש שלי לכל החיים.

"אם אין לכם זמן אלי – אני מבין טוב מאוד בעומק 
הנפש שאני לא חשוב ושאני לא רצוי. אם אתם לא 
אומרים לי כמה אני אהוב – אני מרגיש מיותר. אם 
אתם לא מוכיחים לי כמה מעלות יש בי וכמה אני 
ֵלך, כל  טוב – אני מרגיש שאני רע וגרוע וכישלון ְמהַַ
שכן אם אתם יורדים עלי ומבזים אותי ומבקרים את 
התנהגותי בכל הזדמנות. והרגשות האלה ילוו אותי 
לאורך כל החיים וירחיקו ממני את ההצלחה ובתוך 

תוכי אהיה תמיד שבר כלי, חלילה.

ואהבה  חום  ויחס  זמן  לי  תיתנו  אתם  אם  "אבל 
את  ותחזקו  ואוהבות  טובות  מילים  עלי  ותרעיפו 
בעצמי,  באמונה  בה',  באמונה  שלי  קטנה  הנפש 
ושאני  טוב  שאני  בידיעה  אהוב,  שאני  באמונה 
מה  באמת  וזה  החיים  כל  אותי  ילווה  זה   – מוצלח 

שייתן לי את הכוחות להצליח".

המכנה המשותף
על  דיברתי  האחרונים  בשבועות  יקרים,  הורים 
בבניית  ההורים  של  והקריטי  המרכזי  התפקיד 
הבנייה  של  ההשפעה  ועל  הילד  של  הנפש  יסודות 
הזו בגיל הרך (ולא רק בגיל הרך) על כל החיים. אני 
רוצה להמשיך ולחדד את הנקודה הכל כך חשובה 

הזאת.

בתוך עמי אנוכי יושב. במסגרת השיעורים שלי אני 
מסתובב בכל הארץ ונפגש עם עשרות אנשים מידי 
חולשה  של  ונרחבות  קשות  לתופעות  עד  אני  יום. 
במקומות  יציבות  בחוסר  שמתבטאת  נפשית 
העבודה, בעיות זוגיות, עד כדי חרדות ומחלות נפש. 
גדולה  חולשה  הוא  הבעיות  לכל  המשותף  המכנה 
של  מאוד  עמוקים  מחסכים  שנובעת  בנפש  מאוד 
שגדלו  אלה  על  רק  מדבר  לא  ואני  הילדות.  ימי 
ברקע קשה, אלא אני מדבר גם על אנשים שגדלו 
נורמטיביים  הורים  עם  בריאה  לכאורה  במציאות 

שעשו בשבילם הכול.

אצל כולם ניתן לזהות את המאפיינים של הרדיפה 
חוסר  בעצמם,  שלהם  האימון  חוסר  העצמית, 
ושהרצון  ואהובים  טובים  באמת  שהם  בכך  הכרה 
שלהם הוא טוב, הם תמיד מרגישים גרועים וירודים. 
אכן  והם  הצלחה,  משדרים  הם  חוץ  כלפי  אם  גם 
מצליחים בתחומים כאלה ואחרים – אבל החסכים 
הנפשיים מתבטאים בתחומים נסתרים בחיים החל 
זוגיות  לבעיות  ועד  חיים,  ובשמחת  בסיפוק  מחוסר 
ומחשבות  נפש  מחלות  בחרדות  וכֵלה  וחברתיות, 

כפיתיות.

כולנו  בפני  להעמיד  צריכה  הכואבת  המציאות 
עכשיו  כבר  הכול  את  תעשו  גדול:  אזהרה  תמרור 

לפני שיהיה מאוחר.

הילד זקוק לך
ושקולים  עצמאיים  כמבוגרים  את  וגם  אתה  גם 
צמאים  להערכה,  צמאים  לאהבה,  צמאים  אתם   –
למילה טובה. גם אתם לוקחים ָקֶשׁה ביקורת וזלזול. 
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T H E  R A M  H A T O R A H  T E A M

מזל טוב!
Mazel Tov!

Wishing a heartfelt Mazel tov to

THE LEVITAN &
SOLOFF FAMILIES

on the marriage of their

daughter & granddaughter

CHAVA RINA TO SHIMON SOLOFF


