בס"ד,

בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"ל437494@gmail.com :

כל הזכויות שמורות למו"ל.

ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חלם (מא ,א)

פירש באור החיים הק' שכל משך ב' השנים חלם בכל לילה זה
החלום רק ששכחו ע"ש.
ולכאורה למה הוצרך דבר זה שיחלום כל השנתיים? ביאר הרה"ק
רבי פנחס מקוריץ זי"ע ,ע"פ מעשה מהבעש"ט ,שפעם נסע עם המגיד
ר' מענדיל מבא"ר ,ויצמא ר' מענדיל למים ,אמר לו הבעש"ט" :אם יהי'
לך בטחון אמיתי בהשי"ת ,תראה שיזמין לך מים" .וכן עשה ,שהתחזק
מאוד בביטחון בהשי"ת .ונזדמן להם ערל אחד ושאל אותם אם הבחינו
אולי בסוסים שנאבדו ממנו כבר לפני ג' ימים ,והוא מבקש ומחפש
אותם ג' ימים .נענו שלא ראו ,ושאלו אותו אם יש לו מים ,ואמר שיש
לו ,ונתן לשתות לר' מענדיל.
שאל ר' מענדיל לרבו הבעש"ט ,כיון שהערל הנ"ל הרי לא נסע רק
למעני ,להרוות צמאוני ,למה הוצרך לנסוע זה ג' ימים? השיב הבעש"ט
הק' :השם יתב' הזמין לך אותו מקודם ,שאם יהי' לך בטחון אמיתי
בהשי"ת ימלא מחסורך .הרי שגדול כח הבטחון שהשי"ת מזמין למלא
משאלות אדם עוד קודם שיהי' לו זה הבטחון ,ע"ז האופן שאם יהי' לו
בטחון ,יקבלנו מיד.
וכן כאן גבי יוסף שתחלה בטח בשר המשקים ונענש ,עד שהי' לו
בטחון בהשי"ת ,לכך הזמין לו השי"ת החלום לפרעה כל לילה משך ב'
שנים שיהי' מוכן לגאולת יוסף מיד שיהי' לו בטחון בהש"י.
(מדרש פנחס)

ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתו :ויען יוסף
את פרעה לאמר בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה (מא ,טו טז)
מהו ה"לאמר" שאמר פרעה ליוסף? ואף יוסף השיבו "לאמר".
אלא ,הגמרא אומרת (סנהדרין נז ,ב) שהקב"ה הזהיר את אדם
הראשון על העריות בפסוק "ויצו ה' את האדם "לאמור" ,שלאמור
מרמז על איסור עריות .פרעה הרשע רצה להקניט את יוסף ,וכדי
לחפות על בזיונו שהוא נצרך לפתרונו של יוסף ,ובפרט אחרי ששר
המשקים ריכל על יוסף דברי שקרים ,כמבואר ברש"י .לכן ,אמר פרעה
תיכף ליוסף" ,ואני שמעתי עליך 'לאמור'" .דבר ראשון ,שמעתי עליך
שאתה יש לך חטא של עריות ,ועוד שמעתי עליך "תשמע חלום לפתור
אותו".
ענה לו יוסף ,מה שאמרת שיש אצלי חטא עריות "לאמור"- ,
"מבלעדי" ,אצלי זה לא נמצא ,ומה שאמרת שאני יודע לפתור חלום,
"אלוקים יענה את שלום פרעה"...
(ע"פ מרגניתא דרבי מאיר)
וידבר פרעה אל יוסף בחלמי הנני עמד על שפת היאר (מא ,יז)
במדרש" :הדא היא דכתיב :עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ
מצרים שפת לא ידעתי אשמע" (תהילים פו ,ו).
הנה כשראה פרעה את החלום כתיב "עומד על היאור" וכשאמר
ליוסף ,אמר "על שפת היאור" ,ובמדרש תנחומא (ג) "אמר פרעה חלום
חלמתי ,כשבא לומר לו את החלום ,בקש לבודקו ,והיה מהפך לו את
החלום ,אמר ליה וכו'" דהיינו שפרעה שינה בכוונה כמה פרטים כדי

א

 פרשת מקץ  -חנוכה תשע"ב



לראות אם יוסף יעלה על השינויים .ואכן ,יוסף תיקן את כל השינויים
לכמו שאכן חלם ,כדאיתא במדרש.
וזה כונת הפסוק "עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים"
הכוונה :הפסוק שואל איזה עדות נתן יוסף אשר פתרונו אמיתי ,למען
יצא על ידי זה על ארץ מצרים בתור מושל ,וע"ז מתרץ הפסוק "שפת
לא ידעתי אשמע" בזה ניכר טוב פתרונו יען אמר על מלת "שפת" שלא
ידע אותה והוא שומע המלה "שפת" ,מפי פרעה אבל כפי שיודע הוא
לא חלם פרעה כן ,רק חלם באמת שעומד על היאור.
(מרגניתא דרבי מאיר)
שובו שברו לנו מעט אוכל (מג ,ב)

רמז למספר נרות חנוכה בפרשת "מקץ" (מג ב)" :שובו שברו לנו
מעט אכל"" ,לנו" בגימ' פ"ו ( )68אם שוברים את "לנו" תהיה המחצה
מ"ג ( ,)34וזהו "שברו לנו" תשברו את "לנו" ויצא מ"ג" ,ומעט אכל"
כלומר את האות הכי קטנה שבמילת "אכל" ,דהיינו א' ,וביחד הרי מ"ד
הוא בדיוק כמספר נרות חנוכה ל"ו ועם שמונה שמשים ביחד מ"ד.
(אוצר חיים בשם "אהל מועד")

ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים

(מא,

לג)

יוסף מסיים לפתור את חלומו של פרעה ,ופתאום הוא הופך ליועץ,
ולא סתם יועץ ,הוא מתחיל לפרט מה בדיוק יעשו ,כמה ואיפה .פרעה
קרא לו כפותר חלומות ,כיצד זה ,לפתע ,הפך הוא ליועץ?
קושיא זו נשאלה ע"י רבים מהמפרשים שהשיבו עליה באופנים
שונים ,נביא כאן איפוא ,כמה תירוצים:
מתרץ המגיד מדובנא על פי משל :במדינה אחת חלה המלך ומצבו
החמיר והלך .כל טובי המוחות בתחום הרפואה התכנסו סביב מיטתו
בנסיון למצוא תרופה למחלתו .אך הגיע שלב שבו כולם כבר "הרימו
ידיים" .בעוד המלך מתייסר בייסוריו ,ו"סופר את השעות" ,הגיע לפתע
רופא זוטר ,שהיה בטוח כי בידו המזור למחלת המלך.
ידע אותו רופא ,כי ברגע שרק יעז להביע את דעתו ,יתנפלו עליו כל
הרופאים ה"בכירים" ,ויבטלו את דבריו ,מחשש פן יבולע לכבודם,
לפיכך נקט בדרך עורמה .הוא פנה אל המלך ואמר לו" :בידי מספר
צמחי מרפא ,אשר בוודאי יביאו לרפואתך השלימה ,אך אין בידי הידע
המתאים לרקוח אותם .בוודאי נמצא כאן בינות לחכמים הדגולים אי מי
אשר ידע לרקחם כדבעי ,בכדי שניתן יהיה להשתמש בהם כתרופה".
כך ,מובטח היה לאותו רופא כי לא יגרע מכבודם של הרופאים ,והדרך
לרפואתו של המלך תהיה סלולה.
באותה מידה חשש יוסף מחרטומי מצרים ,פן יבטלו את דבריו
ויזלזלו בהם רק מפני כבודם .לכן אמר למלך :לאחר שגיליתי לך את
פתרון החלום ,נותר לך רק למצוא מבין הסובבים אותך איש חכם ונבון
שינהל את ה"מערכת" .בכך הוא הרויח ,שמכיון שכל אחד מהחרטומים
חשב שהתפקיד הנכבד עשוי ליפול לידיו ,איש מהם לא התנגד לפתרון.
על דרך הפשט ,אומר רבי חיים קנייבסקי שליט"א ב"טעמא דקרא":

כל מי שהזמין פעם בעל מלאכה הביתה מכיר את ההתנהלות הזו.
בטלפון הראשון הוא אומר" :תוך חצי שעה אני אצלך" .אחרי שעתיים
מתקשרים" :מה קורה?" "אני כבר אצלך ! חצי שעה!" .עוברות
שעתיים נוספות" :נו ,מה עכשיו?" "שתי דקות ואני אצלך ,אתה כבר
יכול להרתיח מים לקפה"...
מה מים? מה קפה? הוא בא לכאן לשתות קפה? לא! הוא מתכוון
לומר בזה :עכשיו אני כבר ממש פה!
אומר ר' חיים :יוסף אמר את עצתו כדי לגרום לכך שפרעה יקבל את
דבריו .כל החרטומים פתרו לפרעה פתרונות שונים ומשונים ,פרעה לא
השתכנע .יוסף היחיד שבא עם תכנית עבודה מסודרת ,פרעה שומע
דיבורים של "למעשה" ,הוא מבין – יש לנו כאן עסק עם בן אדם רציני,
ומיד מקבל את פתרון החלום באמרו ליוסף" :אחרי הודיע אלוקים
אותך כל זאת אין נבון וחכם כמוך".
כך גם היה עם שר המשקים .לאחר שיוסף פותר לו את חלומו ,הוא
אומר לו דברים מעשיים,
(ומתוק האור)

ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא את אשר האלקים
עשה הגיד לפרעה :שבע פרת הטבת שבע שנים הנה (מא ,כו)
בדברו על הפתרון של הפרות הטובות אמר יוסף "הגיד לפרעה"
ואילו על פתרון החלום של הפרות הרעות אמר יוסף "הראה לפרעה",
יש להבין ,למה שינה את לשונו?
מבאר הגאון רבי שלמה קלוגר זי"ע ,משום שדבר טוב אומרים
אותו בפירוש ,כמו שהגמרא אומרת בתחילת מסכת פסחים ,ואילו דבר
רע אומרים רק ברמז או שמראים ביד ,וכן אמרו חז"ל ש"אין הקב"ה
מיחד שמו על הרעה" .לכן ,בחלום הפרות הטובות אמר :אשר האלקים
עושה "הגיד" לפרעה כאילו שהקב"ה בעצמו אמר ,אבל בחלום הפרות
הרעות המסמלות את הרעב אמר רק "הראה" את פרעה.
(אוצר חיים)
 נושא מהפרשה :ההשתדלות ומדת הבטחון 
"ויהי מקץ שנתים ימים" (מא ,א)

אמרו במדרש "אשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו" זהו יוסף "ולא
פנה אל רהבים" ע"י שאמר לשר המשקים וזכרתני והזכרתני נתווספו
לו שתי שנים ע"כ
דברי המדרש תמוהים מאד דהנה בתחילה מתאר את יוסף כאיש
אשר שם בה' מבטחו ולבסוף מציין אותו בחוסר בטחון שעל זה נענש
בעוד שתי שנים? עוד תמוה מדוע נענש יוסף בזה שביקש משר
המשקים שיזכור אותו הרי עשה בזה השתדלות המותרת ואף רצויה?
נאמרו בזה כמה ביאורים
הרש"ש (בהגהות על המדרש) וב"בית הלוי" ביארו דהנה התורה
התירה לאדם לעשות השתדלות ע"י תחבולות אנושיות כמאמר חז"ל
יכול [אדם] יושב ובטל [ולא יעשה שום השתדלות לפרנסתו ושאר
עניניו] תלמוד לומר "למען יברכך כו' בכל אשר תעשה" אמנם שיעור
ההשתדלות המותרת אינו שווה בכל אדם ,כל אחד לפי ערכו במידת
הבטחון ,כך צריך למעט בהשתדלות.
הנה יוסף הצדיק לפי מדרגתו במידת הבטחון גם השתדלות קטנה
היתה מיותרת ,ולכן נענש עבור שאמר לשר המשקים שיזכרהו וזה
כונת המדרש "אשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו" זהו יוסף שלעולם
"לא פנה את רהבים" אלא ,תמיד היה בוטח רק בקב"ה ,ומה ראיה לך
שהרי ע"י שאמר לשר המשקים וזכרתני והזכרתני נתווספו לו שתי
שנים מוכח שהיה במדרגה גדולה של בטחון בה' ,שגם על ב' מילים של
השתדלות נענש.
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בספר "חפץ חיים" ("ח"ח חייו ופעלו" ח"ג) מבאר זאת הרב מ .מ.
ישר ,עפ"י מה שסיפר לו הרב הגאון הצדיק ר' יוסף אהרן רבינוביץ
מת"ס "פרי דוד" את המאורע הבא:
יהודי חסידי בוורשא פנה אליו פעם בשאלה :היות והוא סובל
מחמצן בקיבתו ,פקדו עליו הרופאים לאכול רק מאכלים קלים ותכופים
לבשולם ,הרשאי הוא איפוא לאכול פשטידה [קוגל] בשבת?
ענה לו הרב  -רשאי הנך לאכול פשטידה בשבת ולא יזיק לך
מאומה בעזרת ה' יתברך ,שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא אין
לך איפוא ממה לחשוש .שוב חזר האיש ושאל האמנם ,רבי ,לא יזיק
לי? והיה בטוח שיקבל הבטחה נוספת.
אמר לו הרב ,לא ,שוב אסור לך לאכול! הישנות שאלתך מוכיחה
שאמונתך בכחה של השבת רופפת היא ,משום כך אסור לך לסמוך על
זאת ,אלא עליך למלא בדיוק אחרי הוראות הרופא.
בזה מובן גם אצל יוסף ,אלמלי הסתפק יוסף בבקשה אחת משר
המשקים "כי אם זכרתני" לא היה בכך משום עוול ,השתדלות שכזו לא
היתה מהווה סתירה לבטחונו ,ואילו הוא שנה פעם נוספת "והזכרתני
אל פרעה" פעמיים שטח את בקשתו לפני שר המשקים ,בכך היתה
משום הגדשת הסאה לבעל בטחון כיוסף הצדיק ,בכך הרי מתח על
עצמו חשד שאף הבקשה הראשונה נובעת היתה מחוסר בטחון דק מן
הדק לפי ערכו בבחינת "הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה"
ונענש בשתי שנים נוספות.
ה"חזון איש" (אמונה ובטחון" ב ,ו) מבאר ,יוסף ידע שאין הצלתו
תלויה בהשתדלות ,והכל מיד ה' ,אבל בהיות שנתחייב האדם בפעולות
ולא לסמוך על נס חייב יוסף את עצמו לבקש משר המשקים .אמנם
בהיות תכונת הרהבים שאין בטבעם לזכור ולהטיב לזולת ,אין ראוי
המעשה הזה רק מתוך יאוש ,דמי שמיואש עושה כל מה שיכול ,אף
בדברים הרחוקים מכל תועלת ,אבל אין לבוטח לעשות כל אלה ,ואין
פעולה זו מפעולות החובה ואחרי שאינה חובה היא אסורה.
השתדלות יתר מזיקה
בספר "שאל אביך ויגדך" (ח"א ס"ג) מסופר :בפרוץ מלחמת העולם
השניה שהה הגרי"ז זצ"ל בוורשא ,ושם התאכסן בביתו של נגיד אחד.
מכיון שהרב הקפיד שלא לאכול 'חדש' ,הביא עמו כמה ככרות לחם
,שאין עליהם חשש 'חדש' ,כדי שיהיה לו מה לאכול בינתיים .כבר הגיעו
עשרת ימי תשובה ,והמלחמה כבר היתה בעיצומה .העיר וורשא היתה
נתונה במבול של הפצצות מן האויר מידי הגרמנים ימ"ש .כאשר נכנסה
הרבנית לחדרו של הרב זצ"ל ,ראתה שהוא אוכל על השובע ,ואינו דואג
להשאיר לחם לסעודת ערב יום הכיפורים שהיא מצות עשה .לשאלתה
של הרבנית על כך ,ענה הרב כי לא צריך לדאוג ,כי הוא סומך ובוטח
שהקב"ה יזמין לו לחם שאין בו חשש חדש לסעודת המצוה של ערב
יוכ"פ ,אבל מכיון שדעתה של הרבנית לא נחה השאיר הרב שני כזיתים
של לחם לאחר הסעודה.
והנה בערב יוהכ"פ נכנס אחד האופים של העיר להרב מבריסק
וכמה ככרות לחם בידו ,ואף בישר לרב ,היות ויודע אני שהרב אינו אוכל
לחם שיש בו חשש חדש ,הנה אני אגרתי מזון וקמח לקראת המלחמה
והקמח הזה אין בו חשש חדש .הפנה הרב זצ"ל מבטו לעבר הרבנית
כרוצה לרמוז לה כשיש בטחון בה' אין מה לדאוג...
לאחר כמחצית השעה ,נכנס האופה וסיפר לרב כי הכין גם דגים
לצורך סעודת ערב יוכ"פ ,אבל בשעה שיצא מביתו ,ומגש הדגים בידו,
נפלה לפתע פצצה במקום סמוך לו ,ומחמת הדף הפצצה נשמט מידו
המגש עם הדגים ונפלו לריצפה ואינם ראויים עוד לאכילה.
אמר על זה הרב לרבנית ,אילו נמנעתי אתמול להשאיר אותם שני
כזיתים של לחם לצורך היום ,הייתי זוכה גם לדגים הללו לסעודה ,אבל

שהסעירו בשעתם את כל גדולי הדור ,כשהכל חפצים לשמוע גם דעתו
השקולה ,המלאה פקחות ודעת תורה.
בעיירות ישראל בפולין הילכו עד לתקופת מלחמת העולם השניה
סיפורים ועובדות על אהבתו לעמו ועל חכמתו ופקחותו בישבו על מדין.
פעם אחת התיצבו לפניו מלמד עני ובעל מלון עשיר לדין תורה.
המלמד טען כי הזדמן למלון בערב שבת והפקיד את צרור כספו אצל
הנתבע .הלה ,יהודי בעל צורה ,הכחיש את הסיפור מכל וכל.
שאל המהרד"ם את בעל המלון ,הנתבע ,אם יהיה מוכן להשבע על
טענתו ,והלה השיב בחיוב .בתוך כך גלגל המהרד"ם עמו שיחה על דא
ועל הא .והנה הבחין בשעון זהב יפה המשתלשל מכיסו של העשיר.
המהרד"ם גילה התענינות גוברת והולכת בשעון היפה והוא בקש ממנו
את הרשות להתבונן בו מקרוב .הלה הושיט את השעון למהרד"ם ,אשר
אמר" :שעון יפה כזה ,ברצוני להראות לזוגתי .האם כבודו מסכים?"
"בוודאי" ,השיב העשיר מתוך הנאה גלויה.
המהרד"ם נכנס לחדר אשתו ,נתן בידה את השעון וצוה עליה לגשת
מיד אל אשת בעל המלון ולבקש ממנה את הפקדון ,שהפקיד אצלה
המלמד העני ,וכראיה שאכן ,בעלה שלח אותה ,תציג את השעון
המהודר שבידה .הרבנית עשתה כמצוותו ,ולאחר שהות קצרה חזרה
עם פקדונו של העני ,ופני העשיר המכובד – חפו.
"אבל" ,הזהירו המהרד"ם" ,אל תצעק עליה ,שכן אצטרך להזמין
אותך פעם נוספת לבית הדין!"...
סיפור נוסף המראה את חכמתו ארע לשתי נשים ,אשר הביאו את
כביסתן אל אחת הכובסות בעיר .והנה מתה הכובסת ,ויורשיה לא ידעו
למי שייכת הכביסה.
"כולה שלי!" טענה אחת הנשים ,ואילו השניה טענה לעומתה:
"חציה שלי!"
החליטו היורשים להביא דין זה בפני המהרד"ם ,אשר שמע את
טענות הנשים ,ושלחן לביתן עד למחרת היום .כשיצאו ,ביקש מבני
ביתו שיוסיפו כבסים משלהם לערימת המריבה ,המונחת בביתו.
למחרת ,כאשר הופיעו הנשים ,פנה אל זו שטענה "כולה שלי",
ואמר" :הסתכלי עוד פעם ,האם באמת כל הכביסה שלך?" האשה
עשתה עצמה כבודקת את ערימת הכביסה והכריזה בביטחון" :הכל
שלי!"
הרב פנה לשניה ושאלה" :האם תוכלי למיין ולהפריד בין מה ששייך
לך ובין מה שאינו שלך?"
זו ,אכן ,מיינה כראוי ושמה בצד את הכבסים של חברתה ואת
הכבסים שהוסיפו בני משפחת המהרד"ם...
השניה נבוכה כשנודע לה שהרב הערים עליה ,וקבלה בהכנעה את
נזיפתו ואת דרישתו להסתפק במה ששייך לה...
(ומתוק האור)

בעשותי השתדלות זו  -נעשה פגם במידת הבטחון ,ולכן לא היתה לנו
הזכות ונפלו הדגים לעפר ונפסלו לאכילה!...
(אוצרות התורה)
נוסיף עוד משל משל נמרץ המפורסם בספרי המוסר על עניין
ההשתדלות :עני אחד שזה ימים לא בא אוכל מזין לפיו ,והעניות מראה
אותותיה על פניו המסכנות מבלי יכולת להסתירה .מהלך לו אותו עני
ברחובות העיר שמא ימצא מזונו ומלבושו מאנשים רחמנים ,והנה יהודי
טוב מזדמן לפניו ,שואלו העני :אולי מכיר אתה מקום גמ"ח המחלקים
מזון ומלבוש לעניים בחינם? עונה לו היהודי :בודאי ,האיך לא שמעת,
ברחוב יפו ישנם אנשים גומלי חסדים המחלקים חינם אוכל ומזון!
ובפרט לנצרך כמוך שנראה שזה כבר כמה ימים שלא אכלת כראוי ,לך
למקום זה ותשביע רעבונך .שמח העני ,והלך לכיוון אותה כתובת.
משום מה טעה ,ובמקום להיכנס לרחוב יפו בית מס'  ,86נכנס לבית
מספר  88באותו רחוב .בית גדול ,נאה ומרווח ,מקיש הוא בדלת ,והנה
לקראתו בעל הבית ,פותח הוא בשאלה לרצונו ,ומשיב לו העני ,האם
כאן הוא בית הגמילות חסדים למאכל ומלבוש? תיכף קלט בעל הבית
שעני זה טעה ,שבמקום להכנס לבנין 86הסמוך הגיע לביתו במספר 88
והחליט לנצלו ,השיב לו" :בודאי ,כאן מחלקים הכל ,אולם אזנך הטעתה
אותך במעט ,החלוקה אינה בחינם לגמרי ,צריכים קצת לעבוד" חשב
העני שמסתמא טעה וכי מי נותן אוכל ומלבושים חינם ,ובכן ,אמר
לבעל הבית" :מסכים אני לקבל עבודה כלשהי על מנת שלערב אקבל
מזון ומלבוש" הבטיח לו בעל הבית שאכן כדבריו כן יהיה .העני הרעב
והמיוגע עבד יום שלם בביתו של בעל הבית ,ניקה לו את גינתו ,את
ביתו ,וכמו כן ביצע שליחויות מסוימות .לערב ,והוא כבר כמעט נופח
את נשמתו ,מבקש הוא על נפשו את מזונו ומלבושיו ,תיכף משיב לו
בעל הבית" :בודאי ,אקיים הבטחתי לך ,תיכנס לבנין הסמוך ושם תקבל
ככל אשר תחפוץ" ,העני בתמימותו חשב כי זו הפרוצדורה ,עובדים כאן
ומקבלים שם ,הולך הוא לתומו לבנין הסמוך ,וטענתו בפיו" :עבדתי
בבנין הסמוך על מנת לקבל כאן מזונות ומלבושים" ,מיד הבין בעל
הגמ"ח שאכן נפל עני מסכן זה בשכנו הנוכל ,בשל טעות בכתובת,
ואותו נוכל ניצלו כביכול שעל מנת כן יקבל כאן את מזונו ומלבושו
שהיה מקבלם חינם אילו היה מגיע ישר לכתובת הנכונה.
והנמשל הוא ,האדם נצרך למזון ומלבוש ולייתר צרכיו ,פוגש הוא
ביצר הרע והלה מציע לו "להשתדל"" ,בלא השתדלות תמות ברעב!"
צריך להשקיע גוף וראש בעולם הזה והגם שלפעמים באה השקעה זו
על חשבון תורה ותפילה או יתר מצוות ,ולאחר שעמל ועבד ,שולחו יצר
הרע לקבל מחייתו מאת ה"פותח את ידך ומשביע לכך חי רצון"...
שהרי ,וכי ליצר יש לו חיים ומזון ליתן לאדם? הרי הוא מקור המוות
והרע! נמצא האדם נגרר לפיתוי הבטחת מזונו מיצרו הרע כשלמעשה
שולח הוא אותו לקבל את מזונו מאותו מקור שהיה נותן לו את פרנסתו
וגם יותר ברווח וכבוד אילו לא היה טורח על חשבון תורתו ותפילתו.

 בדרך הדרוש 



 מאמר מאוצרות הדרשנים 

רדו שמה ושברו (מב ,ב)

ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים
רדו שמה וכו ונחיה ולא נמות ,דנודע דאם נימא דגלות מצרים הי
בשביל חטא אאעה שאמר במה אדע שפיר י"ל שהתחיל הגלות משנולד
יצחק ועכ לא היו בנ"י רק רדו שנים במצרים אבל אי נימא דהגלות הי'
בשביל חטא ב' אחיות שנשא יאעה א"כ היו צריכים להיות ד מאות
שנים במצרים אבל כבר כ' הקדמונים דיעקב לא חטא בב' אחיות דנקרא
אל ,והטעם דכשם שהקב"ה הוא חי וקײם כך יעקב אבינו כמחזל יעקב
אבינו לא מת כדאיתא ב"שפתי צדיקים" ,וזש"א רדו שמה שלא יהיו רק
רד"ו שנים ,דהגלות התחיל משנולד יצחק ,ולא משום חטא ב' אחיות כיון
שנקרא אל ,והטעם שנקרא אל משום "ונחיה ולא נמות".

חכמה יהודית

רבי שלמה לוינשטיין
אין נבון וחכם כמוך (מא ,לט)

חכמתו של יוסף נשאה חן בעיני פרעה ובעבורה הוא התמנה
למושל בכל ארץ מצרים .החכמה והפקחות הן אחת מן התכונות
היסודיות של כל מושל ומנהיג ,הנדרש לעתים להכריע ולפסוק ,כאשר
המציאות אינה ברורה לפניו כלל וכלל.
בספר מורשת אבות מסופר שרבי דב בעריש מייזליס המונה
המהרד"ם ,נמנה בין פוסקי דורו .לא אחת ולא שתים נשאל בנושאים

(בנין דוד)

ג

 יומין דחנוכה 
"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" (שבת כא ,ב)
הפני יהושע מקשה במסכת שבת לשם מה היו צריכים את הנס של
פך השמן ,הרי טומאה הותרה בציבור ,והיה אפשר להשתמש בשמן
טמא?
ונראה לי לתרץ בזה ,שהקב"ה רצה להראות לנו שלא נחפש
לעצמנו היתרים ,כי אם האדם יתחיל לחפש היתרים ,ימצא על כל דבר
היתר.
שמעתי כי הסבא זצ"ל מסלבודקה ר' נתן צבי פינקל ,היה אוכל
בפסח מרור ומיד לאחר האכילה היה מתעלף ,והיה הולך לישון ומבקש
שיעירו אותו לפני חצות הלילה בכדי לקיים את אכילת האפיקומן.
שאלו אותו תלמידיו :רבי ,מדוע הנך אוכל מרור ,הרי זה סכנה עבורך?
ענה להם :אם נתחיל לחפש היתרים ,אז נמצא היתרים לכל התורה
כולה .ובאמת כתב הרמב"ן ,כי האדם יכול להיות נבל ברשות התורה,
על כל דבר יוכל למצוא היתר ויביא ראיה מהתורה שהוא צודק ,ולכן
עשה הקב"ה נס פך השמן ,להראות לנו את הדרך ,שלא לחפש היתרים
אלא לקיים לפי הצווי.
והעצה להתרגל בדרך זו היא ,שהאדם לא יסמוך בשום עניין רוחני
על שכלו והבנתו ,אלא על כל שאלה יתיעץ עם החכמים מורי דרך .וכן
החכם עצמו ,מה שנוגע לו ,לא יסמוך על שכלו אלא יתיעץ עם חכם
אחר ,כי זוהי אמונת חכמים ,ובדרך זו יוכל האדם להתרגל לקיים את
התורה כפי אשר נצטוינו ללא שינויים והיתרים.
(דרכי מוסר)

קושיית ה"בית יוסף"
על הקושיה המפורסמת מדוע מדליקים שמונה נרות חנוכה והלא
השמן הספיק ליום אחד והנס היה אם כן שבעה ימים היה מתרץ הסבא
מקלם הגאון רבי שמחה זיסל זצ"ל שבזמן שעשו זכר לנס רצו חכמינו
ז"ל להורות לנו שגם הטבע הוא נס ,כי כל יום שהשמן דולק זהו רק
מהכח הנסי ,והשמן הטבעי עצמו לא השפיע במאומה על השתלשלות
הנס.
וכתב הרמב"ן סוף פרשת בא בזה הלשון "מן הנסים הגדולים
המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה ואין
לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם
נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים בין ביחיד אלא אם
יעשה המצוה יצליחנו שכרו ואם יעבור עליהם יכריתנו עונשו הכל
בגזירת עליון כאשר הזכרתי כבר" עד כאן לשונו.
על דרך זה אפשר לבאר מה שאמרו חכמינו ז"ל (פסחים קיח ,א)
"קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף" מזונותיו של אדם שהם ענין
טבעי בהחלט מעשה ידי אדם ותחבולותיו מדמים לקריעת ים סוף
שהוא ענין נסי בהחלט השוו חכמינו דבר שהוא עיקר טבע לדבר שהוא
עיקר נס על ידי הקדוש ברוך הוא לבדו לומר לך שאף הטבע נעשה על
ידי הבורא לבדו ,אין טבע בעולם בכלל הכל נוצר מתפתח ומקבל חיותו
מהקדוש ברוך הוא לבדו .מי שחושב שגם הטבע משתתף בבריאה
והנהגה הריהן עובד עבודה זרה ומאמין בשיתוף.
אבל אין זאת אומרת שהאדם לא יעסוק בשום דברים טבעיים שיש
להם שייכות לטבע וישב בחיבוק ידים ,האדם מצדו בתור נזרהבריאה
שהקדוש ברוך הוא המשילו על היצירה ,צריך לעשות את המוטל עליו
וכפי שכתוב "וברכתיך בכל אשר תעשה" ,כי כך גזרה חכמתו העליונה
שהכל יעבור דרך השפופורת ששמה "טבע" אבל בדעתו ושכלו צריך
האדם לדעת כי אין הטבע מועילו כלום אף במשהו - .דרכי מוסר

ד

תירוץ נוסף
מסופר על הגאון המקובל רבי יצחק אייזיק הכהן זצ"ל רבה של
קוריץ שהיה חריף מאד בקטנותו ,ופעם אחת בהיותו בן שמונה שנים,
שאלוהו חכמי ברודי שאלה זאת ,והילד הרהר כמה רגעים והשיב :לפי
דעתי קבעו שמונת ימי חנוכה בשבילנו הילדים שנדע בכל יום ויום
מימי החנוכה כי אנו פוסקים הלכה כבית הלל ולא כבית שמאי...
חכמי ברודי הסתכלו זה בפני זה ותמהו על תשובה סתומה ומוזרה
זו ,אבל הילד המשיך את דבריו ,הלא במסכת שבת (דף כא) מזכירים
את המחלוקת שבין בית שמאי ובית הלל בנוגע להדלקת נרות חנוכה,
בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה מכאן ואילך פוחת והולך
[ביום שני שבעה ביום שלישי ששה ביום רביעי חמשה וכן הלאה] ובית
הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת ,מכאן ואילך מוסיף והולך [בשני
שנים בשלישי שלשה ברביעי ארבעה וכן הלאה] ואם היו קובעים רק
שבעה ימים ,כי אז ביום רביעי של חנוכה לא כל ילד היה יכול לדעת אם
הלכה כבית שמאי או כבית הלל ,משום שלפי דעת שניהם הלא היו
מדליקים ביום רביעי ארבעה נרות אבל עכשיו כשקבעו שמונת ימי
חנוכה הרי בכל יום ויום יודע ומבין כל ילד לפי מספר הנרות הדולקים כי
הלכה כבית הלל...

"ועל המלחמות"
באחר מימי חנוכה תשכ"ו הופיע הרב הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן
גאב"ד פוניבז' זצ"ל במושב ארצישראלי של חרדים ,מושב "יסודות"
בנחל שורק ,כדי להשתתף בשמחת חנוכת הבית של ביהכ"נ המקומי,
כיון שנתכבד לשאת דברי ברכה לכבוד המאורע שילב בדבריו רעיונות
מעניני דיומא ,והסביר בין השאר את נוסח ההודיה שאומרים בתפילה
ובברכת המזון "על הנסים ועל הנפלאות ועל המלחמות"
הוא שאל בפליאה כאיש משתומם :מהו שאנו מודים על
המלחמות? וכי אוהבי מדון אנחנו ,ועל חרבנו נחיה ,ששמחים כביכול
על שזימן לנו ה' מלחמות? וכי אינו מתאים יותר שנודה על הנצחונות
שבהם מיגרנו את האויב?
והשיב :להודות על הנצחון  -עדיין מוקדם מדי .הלא המלחמה
ביוונים היתה מלחמה רוחנית בעיקרה מלחמת הקדושה נגד הטומאה,
והנצחון הסופי לא יהיה אלא בעת שיבוא משיח צדקנו ,אפס ,בינתיים
מודים אנו על עצם הדבר שאנו נלחמים .על כך שבכל המצבים הקשים
ביותר כשהטומאה מאיימת להשתלט ולכבוש הכל יהודים ,אינם
נכנעים ,אלא נלחמים בעוז על יהדותם...
(אוצרותיהם של צדיקים)
 נושא מהחג :ניסיך שבכל יום 

"בימים ההם בזמן הזה"
ימי חנוכה הם ימי שמחה והודיה על הנסים .נס הנצחון במלחמה
ונס פח השמן .נוסח התפילה בחנוכה "על הנסים ועל הנפלאות שעשית
לאבותינו בימים ההם בזמן הזה" .ההבנה הפשוטה היא שכיון שבימי
כסלו היו נסים גדולים לכן קבעו עליהם זמן שמחה והלל והודאה
להשי"ת.
אכן ,יש המתעוררים לשאול כיצד מבינים את נוסח התפילה
"בימים ההם בזמן הזה" איך בזמן הזה בימים שאנו חיים בהם רואים
נסים? כל הסיפורים של הנסים הם על אירועים שקרו בעבר פעם היתה
קריעת ים סוף וכל עם ישראל עברו בתוך הים ביבשה נסי הכניסה לארץ
ישראל והנסים שהיו בבית המקדש וכו' אך מדוע רק הדורות ההם ראו
נסים ואנו לא רואים בימינו התרחשות של נסים? וכי רק לדור המדבר
או לחשמונאים היתה הזכות לראות בחוש נסי שמים ,ולנו אין את
הזכות הזו?
יתכן שהשאלה אינה במקומה ,אבל התשובה ,לדעתי אינה פשוטה
כלל ,ומונח בה יסוד גדול והבנה אחרת במהות הנסים וימי החנוכה.

ניסים גלויים בזמנינו
אספר לכם מעשה שהיה ,כפי שסיפרו בעל המעשה ,הוא גר היום
במונסי בארה"ב ,ועובד לפרנסתו כרופא ,אבל הוא שוקד על התורה
והנו תלמיד חכם .לא כל ימיו היה המספר שומר תורה ומצוות ,לפני
שנים הוא היה בלוס אנג'לס כחילוני גמור ,ועבד כרופא בחדר מיון של
בית חולים .באחד הימים הובהל לחדר המיון אדם מחוסר הכרה אשר
נמצא מוטל ברחוב אחרי התקף לב קשה ,הרופאים הוזעקו להצילו,
ולאחר חצי שעה התייאשו מחייו ,ניתקו את המכונות וקבעו את מותו.
הרופא מספר שלפתע הוא הבחין בתנועה בידו של המת .בתחילה חשב
שאילו עצבים שעדיין מפרכסים לאחר המוות,
אבל אח"כ הבחין בתנועות נוספות של הגוף ,הוא הסיר את הכיסוי
מעל פניו ,ולתדהמתו הוא רואה את ה"מת"  -חי .הוא התחיל מחדש
לעסות את לבו .ה"מת" הרים את ידו וסימן לרופא להפסיק להתעסק
בו .הוא שואל את הרופא" :לך קוראים חיים מאיר"? הרופא נדהם
לחלוטין! זהו אמנם שמו היהודי אבל אין אדם בעולם שקורא לו כך,
כולם יודעים שהוא "בארי" ,רק מסבתו הוא שמע ששמו "חיים מאיר".
והנה החולה ממשיך ושואל" :אתה מניח תפילין"? והוא עונה בשלילה.
החולה מצוהו" :מהיום תתחיל להניח"! ושוב שואל אותו" :אתה אוכל
כשר" .וכשענה לא ,חזר וצוהו "תאכל כשר"! כשסיים החולה את דבריו,
עצם את עיניו ונפטר לבית עולמו.
לימים ,כשסיפר הרופא את המעשה ,הוא הוסיף שבשעת מעשה
לא הרגיש שום רושם והשפעה" .נכנסתי לחדר הרופאים ואמרתי להם
'תשמעו איזה דבר מצחיק קרה לי' שום שינוי לא חל בי מהארוע
המיוחד" .לאחר שנים רבות החל הרופא בתהליך של "חזרה בתשובה"
ובמבט לאחור צירף גם את המעשה הזה לשרשרת הסיבות שגרמו לו
לשנות את חייו.
סיפור שכזה ואחרים כמותו מלמדים אותנו יסוד חשוב .הקב"ה
מנהיג את העולם בדרכי הטבע ואף בנסים אמיתיים .סביב כל אדם
קורים נסים של ממש בכל יום ,אך בני האדם אינם מושפעים ואינם
קולטים את המתחולל סביבם ,כפי שגלי קול רבים קיימים בחלל
העולם ,ובלי כלי קליטה מתאימים אי אפשר לשמוע ולקלוט אותם.
השי"ת מספק לכל אדם מספיק נסים גם "בזמן הזה" ,אך הקושי
והעבודה שלנו הם היכולת לפתח "עין רואה ואוזן שומעת" לכל
המתרחש סביבנו.
גם בתוך הטבע ניתן לראות נסים ,בחי ,בצומח ,בשמים ובארץ.
עלינו מוטל "שאו מרום עיניכם" ואז נוכל להגיע ל"וראו מי ברא אלה".
הקב"ה "מקדים רפואה למכה"
סיפור נוסף של נס גמור וגלוי ,שממנו נוכל ללמוד נקודה נוספת
בהנהגת השי"ת.
סיפר יהודי ,כיום בעל מאפיה בניו יורק ,שבשנות המלחמה
באירופה נותר עם אחותו הצעירה בבונקר בגטו .כל משפחתם נהרגה
והוא הרגיש אחריות בשמירה על האחות .יום אחד הוא יצא מהבונקר
לחפש אוכל וכשחזר לא מצא את אחותו .אנשים סיפרו לו שבא שוטר
מהגיסטפו ולקח אותה למטה המשטרה .הוא רץ כמטורף אל תוך לוע
הארי ,וזעק" ,תחזירו לי את אחותי ,תחזירו לי את אחותי"! הסדיסטים
נהנו מצעקותיו ,וצחקו עליו .באותו זמן ממש ,ירד במדרגות הבנין קצין
עטור במדליות ,ושאל בכעס" :מה הן הצעקות כאן"? השוטרים ענו לו
שהגיע לכאן "ז'יד אחד" ,שרוצה שנחזיר
לו את אחותו .הקצין פנה אל הבחור באכזריות ואמר לו" :את
אחותך תקבל בחזרה כשיצמחו לך שערות בכף היד ,ועד אז כולכם
תמותו ,יהודים מלוכלכים".
פשט הנער את כף ידו והראה לעיניו הנדהמות של הנאצי את כף
היד והיא מלאה בשערות .הקצין נבהל מהמראה וצעק "בן השטן קח

ה

מהר את אחותך ותברח מכאן לפני שאהרוג את שניכם" .הם ברחו מן
המקום וחיים עד היום הזה.
סיפור ה"נס" הוא ,שבהיותו ילד ,נכווה קשות בידו והרופאים
השתילו לו עור חדש בכף היד .העור נלקח ממקום בגוף המצמיח שער
וכך נתמלאה ידו בשערות.
וכי השלמת הסבר הדברים מקלקלת את הנס?! אנו מצפים לנס
שיקרה לפי הזמנה ובאותו רגע ממש .אבל כשהשי"ת מקדים רפואה
למכה ומכין את ההצלה עשר שנים קודם המעשה ,וכי אין בזה נס
גמור? לדעתי זהו נס יותר גדול כשהנס נסתר בתוך מאורעות החיים.
אכן ,עבודתנו ותפקידנו לפתח את הכלים בכדי לקלוט את מעשי
השי"ת .לחדר את השכל והרגש כדי להבין את הנסים והנפלאות שבכל
יום ערב ובקר וצהרים.
חנוכה  -חינוך לקלוט את השפעת הנס
ימי החנוכה הם ימים המסוגלים לראות ולהבין את הנסים .ה"זמן
הזה" שבחנוכה ,מהותו החינוך .אין די שהנסים מתרחשים אלא שאנו
לומדים ומושפעים מהם .כשאב ובנו עומדים בתפילה כלפי האב זוהי
מצות תפילה ,אך כלפי הבן הקטן לא שייכת כעת מצות תפילה .עבור
הבן משמשת תפילת אביו כאפשרות של חינוך .הוא רואה וקולט
מסתכל ומבין בצורת התפילה של המבוגר ,ומושפע ממנה בעומק
נשמתו .כל פעולה של חינוך ,בונה נדבך נוסף במבנה אישיותו של
החניך .כך מתעצבת דמותו של הקטן ,כך הוא גדל ,משתנה ונבנה.
ההכנה הרוחנית של החשמונאים "בימים ההם" היתה שהם היו
מסוגלים ומוכנים להתחנך מהנסים .כאשר מצד האדם יש את כלי
הקליטה וההשפעה ,הקב"ה מראה לו את נסיו ונפלאותיו .כשנמצאים
במדרגה רוחנית שמוכנה להבין את משמעות הנסים ,להתחנך מהם
ולשנות מחמתם את צורת ההתנהגות ,אז יש ענין ותועלת בגילוי הנס
וזוכים לראותו בחוש.
ממו"ר הגרי"ד זצוק"ל שמעתי ,שהנה בחנוכה אנו קובעים הלל
ושמחה על כך שפח שמן קטן דלק בדרך נס שמונה ימים .וידועים דברי
חז"ל (שבת כב ע"ב) שנר המערבי היה דולק במקדש שנים רבות ולא
כבה אף פעם .ובמשך מאות שנים של המשכן ובתי המקדש היה נס
במנורה שהשמן שהספיק רק למשך הלילה ,דלק מעת לעת תמיד,
וא"כ צ"ב מהו הנס המיוחד במנורה ובשמן של חנוכה?
אמנם התשובה לזה ,שבחנוכה היינו מסוגלים לקלוט את הנס
להבין שהשי"ת מדבר אלינו ומשפיע עלינו שנוכל להתחנך ממעשיו.
החינוך של חנוכה הוא שהקב"ה הוא בעל הכוחות כולם בבריאה,
והוא בעל הבירה והוא עשה עושה ויעשה את כל המתרחש בעולם ,בין
בטבע ובין בנס ,בין בגלוי ובין בנסתר ו"אין עוד מלבדו".
חנוכה "להודות ולהלל"
ימי החנוכה נועדו לעורר בנו את הכלים לקלוט את נסי הקב"ה.
להתחנך לראות את הנפלאות והתשועות ,ולהבין שהשי"ת מנהל את
עולמו בחסד וברחמים בכל עת ושעה .ובפרט צריכה להיות גודל ההכרה
בהנהגת הישועה של השי"ת שגם בעת צרה ומצוקה נוכל לראות
שמתוך הצרה מצמיח הקב"ה
את נס הישועה .בבחינה של "כי אשב בחושך ה' אור לי" .נרות
החנוכה מיועדים להאיר לעין המתבונן שמתוך הצרה ממציא הקב"ה
פדות ורווחה.
מעשה נורא שמעתי על קבוצה של ארבע מאות יהודים ,שהיו
אזרחים גרמניים ונתגלגלו בשנות המלחמה לאנגליה .הבריטים לא יכלו
להחזיק בתוכם פליטים גרמנים ,החשודים כמרגלים בזמן מלחמה ,ולכן
אספו את כל הקבוצה ושלחו אותם באנית מסחר לגירוש באוסטרליה.
הם שחררו אסירים ופושעים מבתי כלא ,כדי שישמשו כמלחים על
האניה .אך יצאה האניה מהנמל באנגליה התחילו המלחים להתעלל

בקבוצת היהודים .גנבו מהם את מזוודותיהם ובזזו לעצמם כרצונם ,את
הנותר השליכו באכזריות אל תוך
הים .הצער ועגמת הנפש על איבוד החפצים ,המזכרות והמכתבים
האישיים היו גדולים מאד" .מה זה עשה ה' לנו"? כך הגיעו הפליטים,
בעירום ובחוסר כל והתאקלמו באוסטרליה.
לפני שנים מספר ,עשרות בשנים לאחר הגירוש ההוא ,מצא יהודי
אחד יומן של קצין גרמני ששרת בשנות המלחמה בצוללת .באחד
הפרקים המתארים את שנות המלחמה הוא כתב על אותה אנית מסחר
בריטית שנקלטה בראדר של הצוללת .הפלגה ללא ליווי צבאי היתה
בימים ההם כהתאבדות .ניתנה הוראה לירות על האניה ,אך לא היה
ברור אם אכן היריות פגעו במטרה .כיוון שנקלט בראדר שמזוודות
וחפצים פזורים סביבות האניה ,נשלחה סירה למשות אותם מן המים.
בבדיקה גילו מכתבים בגרמנית של אזרחים גרמניים .רושם הוא:
"שמחנו שלא פגענו באניה עם גרמנים כמותנו .בהוראה שקיבלנו
מהפירר בעצמו [היטלר ימ"ש] הופקדנו ללוות את האניה עד
לאוסטרליה בכדי להגן עליה מפני תוקפים בריטים אפשריים".
לאחר שנוסעי האניה ירדו והיא חזרה לאנגליה ,זיהו הגרמנים
שהיא שייכת לאנגלים ופוצצו אותה.
נתבונן כעומק המעשה ,ארבעים שנה יהודים בכו והצטערו על
אובדן המזכרות והמכתבים האישיים ,אולי אפילו התמרמרו על מדת
הדין שפגעה בהם ,והנה מתברר למפרע גודל החסד שעשה עמם
השי"ת ,ובנס ממש איפשר להם להגיע בשלום לחוף מבטחים .מתוך
מצב של חוסר סיכוי להנצל ,זימן להם ה' מלחים באניה ,פושעים
ואכזריים ,שזרקו את חפציהם למים ובכך ניצלו חייהם.
הנסים מתרחשים סביבנו ,אך אין לנו תמיד את הכלים לקלוט
ולהבין את גודל חסדי השי"ת עמנו ,בכל ימי חיינו.
לשם כך נקבעו שמונת ימי החנוכה "להודות ולהלל" ,לפתח את
יכולת ההבנה .להתחנך מהנסים ולהיות מושפעים מהעולם הנפלא בו
אנו חיים .וממאורעות היום יום "שכולם נסים ואין בהם טבע ומנהגו של
עולם" (רמב"ן סו"פ בא)
הודאה על "בחן בחסד וברחמים"
הנה בדיני ברכות הנהנין מחולקות ,לחם ברכתו המיוחדת "המוציא"
ולאחריו נתחייבנו מן התורה בברכת המזון .על העץ ועל האדמה ישנן
ברכות נוספות במטבע שטבעו לנו בהם חז"ל .אבל ישנה הלכה של
ברכה כוללת ומיוחדת :הרואה אילנות יפים ,נוף מיוחד וכדומה מברך
"ברוך שככה לו בעולמו"[ .שו"ע או"ח רכה ,ועיי"ש במשנ"ב ס"ק ל"ב
"ועכשיו לא נהגו כלל לברך ברכה זו ומ"מ נכון לברך בלא שם ומלכות"].
משמעות נוסח הברכה היא שאנו מודים להשי"ת שיש ככה
בעולמו .וה"ככה" הוא העולם היפה שברא לנו הקב"ה .אין מברכים כך
על חכם גדול ,ולא על גיבור גדול ,הברכה נתקנה על מראה יפה .הכח
והתכונה המבטאים יותר מכל את מציאות הבורא בתוך הבריאה,
ש"ככה בעולמו" ,הוא היופי" .הנך יפה דודי" .וכשרואים דברים יפים
בעולם אפשר להתבונן ולראות את גודל יופיו של הבורא ,שכך הוא
בעולמו.
נתאר לעצמנו שהעולם היה נברא בשני צבעים בלבד ,שחור ולבן,
כיצד החיים היו נראים? והנה גדל חסדו עלינו והרבה צבעים וגוונים
בעולם" .בחן בחסד וברחמים"  -עוד קודם שמודים על החסד ,אנו
מודים על ה"חן".
עלינו להתבונן ולראות את הטוב והיפה שבבריאה .את החכמה בה
יצר השי"ת את גוף האדם .את חלוקת האיברים ותועלת תנועותם ,בעין
פקוחה נוכל לקלוט את חסדי השי"ת ורוב נפלאותיו בעולם ,ולהתחנך
להלל והודיה בכל יום.
(שיחות הגר"ש פינקוס)

"בלי ידיים"

 מאמר מאוצרות הדרשנים 

"מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים
וזדים ביד עוסקי תורתך ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך".
"טמאים ביד טהורים!" איזה נס זה?
בשלמא גיבורים ביד חלשים  -נס ,כיון שטבע העולם שהחלש
נמסר ביד הגיבור" ,רבים ביד מעטים" ג"כ  -נס ,כי טבע העולם
שהמעטים נמסרים בידי הרבים ,אבל טמאים ביד טהורים וכי מצד דרכי
הטבע הטמאים יותר חזקים מהטהורים?! אדרבה ,הטמא מטמא את
עצמו ומשליך אפילו את כוחותיו הגשמיים לרצונות ותאוות .שאלה
גדולה
זכורני עוד בבחרותי שהתפלאתי על כך ,אמר ר' שלום.
היה זה בערבי שבתות כשהיינו יוצאים קבוצות מבני הישיבה
להזהיר על סגירת החנויות .נפרדנו לשתי קבוצות ,כל אחת בסימטה
אחרת  -בשוק מחנה יהודה.
והנה בשבועות הראשונים שמענו מהרחוב המקביל( ,שם עברו,
מחנות לחנות  -הקבוצה השניה) קולות המומים של פחד" :בלי ידיים!
בלי ידיים!" ...לא כל כך שמנו לב לקריאות שנשמעו מרחוק ,אך כאשר
הדבר נשנה על עצמו גם בשבועות שאח"כ החלנו לחשוש שמא
הקריאות הם מפי חברנו לישיבה.
שאלנו אותם לפשר הצעקות ,ואכן אישרו שהם הצועקים מפחד,
וסיפרו כי אחד ה"ספרים" ממאן לסגור את חנותו ,וכאשר הם מפצירים
וסונטים בו  -הוא מניף את ידו הגדולה ומאיים במכת אגרוף ,לפעמים
יוצא לקראתם עם מקל או ברזל .לכן הם צועקים.
"מה הולך פה?!" שאלתי אותם "וכי אתם מפחדים מאיזה
שייגעץ?! אתם גיבורים ממנו ברוח ובגשם ,מה הפחד הזה?!" הוחלט
שמשבוע הבא הקבוצות מתחלפות ואנו הולכים ברחוב שלהם.
עברנו מדוכן לדוכן ומחנות לחנות .כשהתקרבנו לחנות התספורת,
הזדרז אותו איש לצאת לקראתנו באיומים ,נעמדתי על מקומי .אח"כ
התקרבתי מספר פסיעות ,הפשלתי שרוול יד אחת ,אח"כ את שרוול
היד השניה וקראתי לעברו" :נראה שתפגע בי או בצפורנו של אחד
מחבורתנו הקדושה".
והוא? מיהר לסגור את החנות מעתה ועד עולם...
וכי בגלל שהם טמאים ,הטהורים צריכים להמסר בידיהם?!
אתמהה!
נשוב לענינינו  -ליישב את השאלה ששאלנו.
טמאים ביד טהורים אין הכונה לגבי גבורת הגוף נגד היונים -
שהטהורים הרגו את הטמאים.
יש כאן נושא נוסף.
רבותי ,אם לא היינו זוכים הנס היה רק הניצחון הגשמי החיצוני
גבורת הגוף גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וזה רק חצי נס.
ולמה רק חצי? כי המתיוונים ,אלו שבתוכנו (לא היוונים הגויים) רבבות
המתיוונים שהסתובבו בתוך העם היו ממשיכים לשלוט  -בשלטון
הרוח היוונית המשוקצת.
אם מלכות יון לא הייתה נופלת ביד עוסקי תורתך ובידי הטהורים,
אלא הניצחון היה רק רבים ביד מעטים ,מה התועלת יש בזה? הרי
הצורך העיקרי בניצחון היה ניצחון הרוח?  -שהטהורים כופפו את
הטמאים .וזו ההודאה להקב"ה :מסרת טמאים ביד טהורים וזדים ביד
עוסקי תורתך
עוד דבר צריך להדגיש ,כי כאשר הטהורים יצאו למלחמה וניצחו,
הם הצילו את העם הצלה נוספת  -כי היה מי שידריך את העם איך
ללמוד את הנס ...כי אם חלילה מבינים את הניסים בצורה מעוותת לא



ו

איש היה בירושלים אבו דאוד ז"ל כך היה שמו .רבים דיברו על
מפיקים מהם את התועלת האמיתית ,בסופו של דבר  -הצרות חוזרות
צדקותו ושחרו לפתחו לשמוע את דבריו.
שוב רח"ל.
אמרו לו ,את שם האב ,אם והגיל ,והוא פשוט התחיל להגיד ולגלות
ידוע ,כי בזמן מסעות הצלב התחוללה מגפת חולירע באזורים
ענקיים באירופה ,ומהיהודים לא מתו כמעט .רק מאומות העולם נפלו נסתרות .דמות נדירה ,הלכתי למעונו בהזדמנות מסויימת ,היה זה
חללים ,והיה זה נס .ביום מן הימים הבחינו הגויים בכך ,והיה מי שיזם כאשר הגאון הצדיק רבי אליהו לאפיאן היה חולה מאד.
אסיפה ובה התסיסו הגויים זה את זה והכריזו  -כי היהודים הרעילו את
לא רציתי ללכת לאבו דאוד ,אבל ידידי רבי לייב פרידמן הכריע
הבארות להרוג בגויים ולכן רק הם לא נפגעו ,ומאותו יום יצאו הגויים שהאיש צדיק ,לכן הסכמתי ללכת יחד לאיש הצדיק הנ"ל ,יצאנו יחד
להרוג ולהשחית ,פוגרומים נוראים  -ונפל עם רב מישראל.
אני ור' לייב פרידמן זצ"ל.
נשאלה אז שאלה גדולה בין הצדיקים  -מה חרון האף הגדול הזה,
בדרכינו ,פניתי לר' לייב ואמרתי בפסקנות" :שמע נא אני מתכונן
כאשר ממש עד אותו זמן היו ניסים גדולים ולפתע התהפך הגלגל ,בקרוב לנסוע לחו"ל ,אף אחד לא יודע מהסיפור ,רק סוכן הנסיעות,
מדוע .גדולי ישראל אמרו כי הטעם משום שלא למדו את הנס עימו שוחחתי .עכשיו גם אתה יודע .אם 'אבו דאוד' יידע על הנסיעה -
שהתחולל עימם ,לא התעוררו ממנו לראות חסדי ה' ולעבדו בלבב יש בו ממש ,ואם לאו  -אין בו ממש .לדידי  -זה יהיה האות והמופת".
שלם ,הקב"ה רצה שילמדו את הנס כמו שצרי! וכשלא למדו נהי' חרון
נכנסנו .אמרנו את השם שלי .אבו דאוד הרים את העיניים הגביה
אף...
את ידו ושאל" :כבודו ,חושב לנסוע רחוק מעבר לים?" ...המשיך לדבר
ובזה נבין שורה אחת ב"על הניסים":
על עוד כמה ענינים שאין מקומם כאן .אח"כ הזכרנו את שמו של רבי
"וטמאים ביד טהורים וזדים ביד עוסקי תורתך ולך עשית שם גדול אליהו לאפיאן .והוא החל לפרוש על השולחן בקצרה ,את ההסטוריה
וקדוש" רק בעקבות שהטהורים הם היו הלוחמים והמנצחים ,הייתה של חייו ,ואף פירט באיזה מוסד הצליח במשרתו והיכן לא ,אח"כ
לנו היכולת להבין את משמעות הניסים כראוי  -ולעשות שם גדול המשיך ואמר כי להבנתו שורש נשמתו מצדיק פלונ ,ולפתע הרים את
וקדוש להקב"ה ,כי אם הצבא החילוני היה המנצח ,הוא היה מפרש את קולו ביראה :הוא יהלום שאין בו פגם ,עד לפני זמן מה היה בו פגם אך
הניסים כרצונו ,ומי יודע איזו תוצאה של חרון אף הייתה באה עלינו .רק תיקן גם את זה ,הוא בסכנה (בצעקה) אבל הוא עוד יאריך ימים כיון
כאשר הטהורים ניהלו את הניצחון  -זכינו לחנוכה "וקבעו שמונת ימי שהשכין שלום בין איש לאשתו" ...דברי האיש.
חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול".
רבי אליהו התרפא באותה שעה ,ועוד חזר להרביץ תורה .כאשר שב
לאיתנו ,העזתי ושאלתיו :האם רבינו השכין שלום ,לאחרונה ,בין איש
למה נקרא שמו אחז
נסיים בדבר חכמה ששמעתי לפני עשרות שנים מרבי בין ציון ידלר לאשתו?
הביט עלי ר' אליהו בהתפעלות" :רוח הקודש הרי אין היום ,מנין לך
המכונה "המגיד הירושלמי" .הוא דיבר אז על המתיוונים שביקשו
דבר זה? פון וואנעט וויסט איר" סיפרתי על האיש ודבריו ,רבי אליהו
לקעקע את יסודות החינוך.
בירושלמי נאמר "למה נקרא שמו אחז  -שאחז בבתי כנסיות ובבתי שמע ושתק.
טוב ,המעש'לה עם אבו דאוד לא כל כך חשוב ,מה שנחוץ לכם
מדרשות  -כך אמר אחז אם אין גדיים אין תיישים אם אין תיישים אין
לשמוע ולהבין הוא ההמשך :מה סיבת הסכנה הרפואית שרבי אליהו
צאן אין רועה" (ירושלמי סנהדרין פ"י).
נשאלת השאלה ,למה באמת נקרא שמו אחז וכי הוא אחז בבתי היה נתון בה אז?
רבי אלי' לאפיאן נכנס לחדר ניתוחים ,לצורך ניתוח עיניים .ולפתע
הכנסיות ,הוא סגר אותם ,ושמו היה צריך להיות סגור.
נהם המגיד רבי בן ציון בקול בוכים ואמר :הוא לא סגר .אם הוא היה בשעת הניתוח עלה לו לחץ הדם ומחמת כך עינו האחת פקעה (התעוור
סוגר ,היו הכל אוזרים חיל למסור נפשם על התורה והעבודה ,היו בה) עד שנכנס לסכנת חיים ,המצב היה קריטי .בהיכל הישיבות הרבו
מתפלשים בעפר ,מתכסים בשקים ,עורכים מערכות להעביר את רוע בבקשת רחמים .לאט לאט מצבו השתפר ולאחר כמה שבועות שב
לאיתנו.
הגזירה  -בצומות וזעקות לשוכן מרומים .הוא התחכם.
ד"ר טיכו  -רופא עיניים ,שהיה המנתח ,התנצל" :מה אנחנו אשמים
אחז ,בסך הכל  -הכניס מפקח חינוכי מטעמו לתלמודי תורה,
מפקח רוחני מטעם הממשל לישיבות .הוא אחז בהם .ועם אחיזה זו ,שלחץ הדם עלה ,עשינו בדיקות כמה ימים רצופים והכל היה בסדר,
לאט לאט ,טיפין טיפין היה בטוח להגיע רחוק ,לעקם מעט את הילדים ועכשיו אנחנו עדיין מחפשים את הסיבה הפתאומית ,ולא מוצאים,
הקטנים ,להסיט את השלימות בראשיתה ,וכך ,בקרוב או ברחוק לא לחץ הדם שלו תקין ,ומשום מה רק בשעת הניתוח התרחש שינוי
יהיו גדיים "ואם אין גדיים אין תישים ,אם אין קטנים אין גדולים ,אין מפתיע".
תשמעו ,לאחר כמה שנים עבר רבי אליהו ניתוח נוסף על עיניו,
חכמים ,אין נביאים ,אם אין נביאים אין רוח הקודש"
היוונים ,בסיוע המתיוונים ,גם התנהגו בדרך זו .בתחילה ,הם לא והכל עבר בשלום.
נכנסנו לבקרו אני וידידי הגה"צ רבי הירש פאליי ,הוא שכב רגוע
ציוו להניח מנעולי ברזל על הישיבות ,התוכנית שלהם הייתה
שהישיבות תסגרנה מאליהן .אילצו את הכוללים והישיבות להוסיף ושליו ופניו מאירות .במהלך הביקור כשחיוך נעים מרחף על פניו אמר
שעה או שעתיים של חכמה יוונית וכדומה .זו הייתה ראשיתה של לנו" :אתם ודאי זוכרים שבניתוח על העיניים הייתי בסכנה גדולה ,סיבת
הדבר ,כי לפני שעליתי על מטת הניתוחים ,חשבתי ,הלא כעת דנים
הגזירה האיומה  -להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך.
כי אין צורך לקרוע את הגמרות או לשרוף את החומשים ,יש דרכים אותי למעלה ,א"כ צריך לעשות תשובה ,התחלתי לחשוב על מעשי
בעבר ,ואני זוכר את הכל בפרוטרוט  -מעת שהייתי ילד בן שתים
אחרים להשכיח את התורה...
עשרה עד עכשיו (ר' אלי' היה אז בן שמונים) וכיון שחשבתי על כל
"נזהרתי ולא חשבתי כלל"
העבר מובן שלחץ הדם גבר ...לכן ,בניתוח זה ,נזהרתי ולא חשבתי כלל,
אתם רוצים מעשה? שואל ר' שלום את היושבים סביבו ,אז אספר וב"ה הכל עבר בשלום".
לכם מה שסיפרתי היום בשולחן שבת ,לאורח פלוני שסעד על שולחני.
אה? אה? גיוואלדיג! ונזכה לשמור לעשות ולקיים ,א'גוטע נאכט.
(להגיד)
עלון זה מוקדש לע"נ הרה"ח ר' אברהם בן ר' שמואל יצחק ז"ל – נלב"ע כ"ח כסליו
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