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“They searched and found only one flask of oil”

The Amazing Journey of the Flask of Oil Concealed in Yaakov’s Staff

Rabbi Pinches Friedman
Chanukah 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

Kohen Gadol made oil for the purpose of the mitzvah of kindling 
the menorah in the Beis HaMikdash.  

Additionally, it behooves us to scrutinize the formula of “Ahl 
HaNissim” for Chanukah—expressing our gratitude to HKB”H—
instituted by the Anshei Kenesses HaGedolah: בימי מתתיהו בן יוחנן" 

 כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם

 In the days of Matityahu, the son   תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך."
of Yochanan Kohen Gadol, the Chashmonai, and his sons, 
when the Greek regime rose up against Your people Yisrael, 
to make them forget Your Torah, and to compel them to 
stray from the statutes of Your will.  Note that they employed 
the formula “to make them forget Your Torah” rather than “to 
uproot Your Torah.”  This implies that they cleverly devised 
a strategy to cause Yisrael to forget and abandon the Torah.  
Thus, we will endeavor to reveal what causes the Torah to be 
forgotten.  By identifying it, we will know how to overcome the 
yetzer of the klipah of Yavan that existed not only “in those 
times” but also “in our times.”  

The Source of the Chanukah Miracle  
Was the Flask of Oil In Yaakov’s Staff

I had a wonderful idea.  We can explain the matter based 
on a tremendous chiddush presented in the sefer Pa’aneiach 
Raza (Vayeitzei), authored by one of the great Rishonim, Rabbi 
Yitzchak the son of Rabbi Yehudah HaLeivi, ztz”l.  When Yaakov 
Avinu spent the night on Har HaMoriah, at the site of the 
future Mikdash, the sun set prematurely on his account, and it 
is written (Bereishis 28, 18): ויקח את האבן אשר יעקב בבוקר   "וישכם 

ראשה" על  שמן  ויצוק  מצבה  אותה  וישם  מראשותיו   Yaakov arose—שם 
early in the morning and took the stone that he had placed 

In honor of Shabbas Chanukah, it gives me great pleasure 
to introduce a novel idea concerning the flask of pure olive-oil 
which was instrumental in the Chanukah miracle.  With regards 
to this flask, we learn in the Gemara (Shabbas 21b):

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

שבהיכל,  השמנים  כל  טימאו  להיכל  יוונים  שכשנכנסו  בהון,  להתענות  ודלא 

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

בו  יום אחד, נעשה  ולא היה בו אלא להדליק  גדול,  שהיה מונח בחותמו של כהן 

בהלל  טובים  ימים  ועשאום  קבעום  אחרת  לשנה  ימים,  שמונה  ממנו  והדליקו  נס 

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 
Chashmonai 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.  

As we know, the commentaries discuss the significance of 
this solitary flask at length, each offering his own explanation.  
The flask they found was embossed with the seal of the Kohen 
Gadol.  Why did the Kohen Gadol conceal one flask for the 
kindling of the menorah?  Why did he emboss it with his own 
seal?  After all, we don’t find any mention anywhere that the 
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By Rabbi Shmuel Gluck

hen describing Paroh’s dream, the Passuk explains that 
during the seven prosperous years, the cows Vatir’enu 
Bo’ochu.  The Rashbam translates it, "They grazed 

in the fields".  The Targum translates Bo’ochu as B’achvo, with 
brotherliness.  Rashi adds,  Shehabriyos Nir'os Yofos Zu L’zu, that 
people looked at each other generously.  The Medrash expands even 
further, offering us a powerful lesson.  Bsho’o Shehashonim Yofos 
Habriyos Na’asin Achim Ze Im Ze. When the years are good (and 
people are prosperous) people like each other.  When people are 
not prosperous, they look critically at others.
 
Most people believe that the reason they are happy or upset at 
others is because of what the other person did or did not do.  While 

the actions of others certainly affect what people think of them, as 
important is the mood that we are in when we deal with others.  If 
we are feeling successful, we will think well of others.  When we are 
feeling less confident in ourselves we will naturally, without any fault 
of others, be critical of them.

While people would like to believe that they are objective, that is 
hardly the case.  We all bring a “history” with us when we enter a 
room.  Therefore, people should be careful before judging others.  
Certainly, people should be aware that they may be upset at their 
spouse or children because of their day and not because of anything 
their spouse or children may have done.  And, as important, in 
retrospect, they may owe some serious apologies to others.
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popular speakers, on TorahAnytime.

- THIS ISSUE IS DEDICATED IN MEMORY OF -

Pinchas Aryeh ben Yaakov

have come to realize that parents and Mechanchim are afraid to discuss 
topics of Kedusha.  This is understandable, considering the multiple, 
more basic discussions that we need to have with our children and 
students.  Sadly, because those basic discussions are never-ending, most 

people are never asked to consider if they know what Kedusha really means 
and how it applies to their daily lives.  I too share this challenge, rarely finding 
students and friends whom I can discuss Kedusha with.
 
One of the many Chanukah messages is the responsibility to recognize 
the difference between what is holy and what is not, and then to protect 
both what is inside and surrounding each person.  The 
Chanukah candles are holy and, as a result, we light the 
Menorah but we do not use the light.  The message 
is that there are things that are important to have 
yet are not intended for personal use.  As with many 
Torah lessons, we understand them and learn them in 
concept.  I would like to discuss, beyond the Halachas 
that we are already accustomed to following, what this 
lesson is expected to mean to us in our daily lives.
 
Kedusha, being holy, is an intangible, something most people don’t grasp.  
Because we believe what the Torah teaches us, we treat holy things as 
intended.  We won’t read by the light of the Chanukah candles, we will wear 
nice clothing on Shabbos, and a Kittel on Yom Kippur.
 
The lesson of the Menorah, to light something, look at it, and not 
use it, is an 8-day message, reminding us that there are people, 
objects, and days, which should be treated with reverence.  We 
aren’t “friends”, and we understand that they (whether “they” refers to an 
object, person, or a concept) can be beyond our reach because it is of a 
different tier than we, or our personal possessions, are.
 
The lesson of Chanukah is not intended to be limited to a smattering of 

Halachic actions and limitations.  It is intended to help us appreciate that 
whatever has Kedusha deserve a reverence from us.  The fulfilling of each 
Mitzvoh intends to make it easier for people to reflect as they perform the 
Mitzvoh.  The goal is to increase their appreciation of their reverence for 
their mission (the Mitzvoh) and not to just do what they are told to do.  The 
goal of all Mitzvohs is to change people’s perspectives and not be satisfied by 
fulfilling a hollow act.
 
My hope is not to transform people to become holier, which I recognize to 
be a lifetime goal.  My intent is that people should recognize, and respect, the 

existence of Kedusha, not as we are accustomed to but 
as it is truly intended.  Then, they can accept the pursuit 
of appreciating Kedusha as a lifetime goal.
 
There are many examples of this.  Here are a few of 
them.
 
1) Our society is uncomfortable acting with 
reverence.  Businessmen, even presidents, dress 
casually at important meetings.  Borrowing from the 

secular world, some Rabbeim are called different variations of “Rebs”.  This is 
clearly an expression of respect and a sign that the Rebbi is succeeding with 
his students.  Nevertheless, it is also a statement that the Rebbi will only be 
respected as long as they can also be friends.  Students, on their own, should 
realize that there is a distance between them and their Rebbi.
 
I often tell my students that, “It’s my job to treat you like a peer 
and it’s your job to treat me like a Rebbi”.  My comment intends to 
remind them that we have conflicting responsibilities and that each of us 
should know what our responsibility to our relationship is.
 
2) Many people will speak of Kedushas Shabbos.  Because of its Kedusha, 
many people will sing Zemiros, attend a long Davening, and some will go to 

I
Separating Between the Holy and Profane: A Chanukah Thought By Rabbi Shmuel Gluck

"Our society is 

uncomfortable acting 

with reverence."
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Parshas Mikeitz - Uncovering Light from the Bor On Chanukah 

David Gurwitz 

   
Rav Moshe Wolfson, mashgiach of Yeshiva Torah Vodaas, in his sefer “Wellsprings of Faith,” expresses a 
tremendous insight into Shabbos and Chanukah. He says that Chanukah, being rooted in “eight,” - like Yovel, which 
is rooted in seven times seven plus one - has a power to bring back kedushah from even the lowest souls, even to a 
greater extent than Shabbos, which is rooted in seven. That is why, he explains, the time of the original burning of 
hashemen – the letters of neshamah - lasted eight days, since time was transcended.  

That is also why when we light at home, below the normal place where the Shechinah will normally descend, the 
Chanukah licht, which can come from a much broader set of oils and wicks than Shabbos licht, can reach all levels 
of souls and places, even those not reached by Shabbos.  

We say Tehillim 95 through Tehillim 99, and Tehillim 29, beginning with Lechu neranenah, after Minchah on Friday 
afternoon. I always try to remember that lechu is the roshei teivos of ve’ahavta lerei’acha kamocha as I begin 
Shabbos davening to get a feeling of ahavah for my fellow Jews. Rabbi Mattisyahu Glazerson points out that these 
kappitlach of Tehillim have, together, 702 words – which is begematria Shabbos.  

Rabbi Boruch Leff writes a beautiful Shabbos column in the Center section of the Yated, and it has aided my 
Shabbos and weekday avodah in so many ways. May he be zocheh to continue to reach so many souls in his uplifted 
and inspirational messages and insights and chizuk, and may he be zocheh to continue receiving so many gifts from 
Hashem for broadening the message of Hashem’s unique gift of Shabbos to all of Klal Yisroel. 

I try to read Rabbi Leff’s column before Shabbos, and I get that same feeling of ve’ahavta lerei’acha kamocha from 
his writings as well. It is as if Rabbi Leff is coaching all of us collectively to work together to make Shabbos bigger.  

This, perhaps, gives new meaning to the idea that every Shabbos has a bit of Shabbos Hagadol, as we say in the 
addition to bentching on Shabbos.  

Rabbi Leff was kind enough to mention something that I sent to him several months ago about the 144 hours 
between each Shabbos being represented in the word kedem - which has a gematria of 144 - and in the 144 words 
said during Shalom Aleichem, which has 48 words and is sung three times at the outset of Shabbos at home.  

In his sefer “Shabbos in My Soul,” Rabbi Leff writes that Shabbos Chanukah should be more valued than any other 
Shabbos during the year. Why? 

In essence, he says that we are the recipients of the gift of the mesirus nefesh of our ancestors to offset the 
Yevanim’s attempt to destroy Shabbos, which, as we see in the penalties for Shabbos observance by others, is the 
unique gift to Klal Yisroel. Since the Yevanim thought that they and their wisdom were the gift to the world, they 
could not bear our Shabbos. 

Our being someiach - Shin, Mem, Ches - on this Shabbos is enhanced when we consider that we offset and recall 
the main Yavan decrees indicated by the roshei teivos of someiach - Shin – Shabbos, Mem - milah, and Ches - Rosh 
Chodesh. 

In this regard, I find it quite fascinating that the gematria of Chanukah (89) and baTorah (613) - Chanukah in the 
Torah - equals that of Shabbos (702). 

We recently discussed how Tehillim 30, Mizmor Shir Chanukas Habayis LeDovid, is the kappitel associated with 
Chanukah. However, not surprisingly, kappitel 30 also shares a great commonality with Parshas Mikeitz and kappitel 
40, which is the kappitel that the Rodelheim Siddur connects to Parshas Mikeitz. Let’s explore the lashon to see 
how. 

Kappitel 30, possuk 4, states, “Chiyisani miyordi vor - You have preserved me from my descent to the grave.” 

ny in depth study of Sefer Bereishis employs the important 
idea of לבנים סימן  אבות   the actions of the Avos are ,מעשה 
associated to their offspring's future. In our understanding 

of the saga of Yosef and his brothers we have followed the path 
taught by Rav Yaakov Kamenetzky actually based on the Sforno 
(37:18). The Shevatim felt that Yosef was jockeying for the position 
of being the FOURTH AV which would have excluded them from 
being part of Klal Yisroel. The brothers would have fallen on the 
wayside along with Yishmael and Eisav-outside of the הנבחר  .עם 
That threat was far more menacing to them than any physical attack 
and caused them to respond as they did. 

As we learn Parshas Mikeitz, we discover that the Shevatim were 
not totally wrong in their calculation. We find in Chazal (Sotah 31a) 
basically quoted in Rashi (43:30) that Yosef alone should have had 
twelve Shevatim but ultimately only had two children and Binyamin 
had ten, all of which he named after Yosef. Maharal  (Gur Aryeh 
43:30) counts out five that were named after Yosef 's exceptional 
greatness and five for his struggles and conflicts. Maharal (Chidushei 
Agadas Sotah; ibid) explains that all of Binyamin's ten children 
 because Yosef somehow (see Maharal's lengthy "נקראים כולן על שמו"
Maharalian explanation) had the "Koach" to have twelve Shevatim 
himself, indicating that Chazal meant much more than comparing 
Yosef to Yaakov relative to only the נסיונות that they both had -see 
Rashi (37:2) at start of Vayeishev. There was in fact a quality of AV 
that Yosef really had-seen as well by the fact that his own children 
 .made it to be Shevatim אפרים and מנשה 

We again find Yosef authoring yet another chapter in the  סימן לבנים 
saga with a famous Vort from the Chofetz Chaim. When Yosef was 
released from prison the Pasuk notes ויריצהו מן הבור, they RUSHED 
him from the pit because the moment that the predestined  עונש is 
complete, Hashem ends it promptly, with not an extra second of 
suffering. So too comments the Chofetz Chaim, when the moment 
the predestined Galus is over-Medrashim in this Parsha are replete 
with Derashas on קץ שם לחושך (Iyov 28:3) that Hashem has set a 
TIME for the Galus to end-just as Yosef exited with no delay so too 
Klal Yisroel will be redeemed. The Pasuk in Chavakuk (2:3) if he is 
late, wait for him )משיח( because he is coming "לא יאחר" he won't 
be late.

The Sforno adds; כדרך כל  שנעשית כמו רגע כאמרו כי קרובה ישועתי לבוא 
 ,Hashem's redemptions are without delay, instantaneous ,תשועת ה'
as it was in Mitzrayim in not allowing the bread to rise. Stresses the 
Sforno: and so too Hashem promised us about the Geulah we are all 
waiting for as said by Malachi (3:1) ופתאום יבא אל היכלו האדון אשר 
 suddenly the Master whom you seekwill come to His ,אתם מבקשים
Sanctuary. We see that Yosef 's Geulah foretold of our Geulah from 
Mitzrayim and the Geulah בקרוב. 

The Gemara (Rosh Hashanah 11a) teaches us that Yosef 's release 
from captivity was on Rosh Hashanah. The Chidushei Harim (Rosh 
Hashanah) wonders why Chazal considered that important for us 
to know. His response, in his own classic style, is that Yosef also 
represents the core of every Yid which sometimes is held captive by 
the shackles the גוף limits us to, can as Yosef did, be released and 
freed on Rosh Hashanah. Dovid HaMelech records the angst of the 
Neshamah restrained by human Gashmius when he said (Tehillim 
 release my soul from ,הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך  ;(142:8
confinement to thank Your name, which Baalei Mussar direct us 
to Dovid's (and every mans) stifled ambition to reach Madreigos 
because of the impediments of being a "Basar V'Dam". Yosef, with 
his liberation, forged the path for all of us to follow and exit that 
captivity.  

We also find the Medrash Rabbah (88:5) has one of the reasons 
for the four cups of wine at the Seder is because it says כוס פרעה  
four times in Yosef 's interpretation of the dream-which led to his 
freedom and formed the blueprint for all of our Geulah's. All of 
this establishes Yosef 's Galus and Geulah as the  סימן לבנים for us-a 
function usually reserved for an Av, at least qualifying him as a 
Shevet and somehow an "honorary Av". 

The Gemara in Taanis (25a) records that the daughter of Reb 
Chanina Ben Dosa lit vinegar instead of oil for Shabbos and he 
comforted her by saying;  לחומץ יאמר  הוא  שידליק  לשמן  שאמר   מי 
 the One who allowed oil to burn will allow vinegar to burn ,שידליק
as well. Vinegar is a term used by Chazal to identify someone who 
was once good wine but got spoiled. The Chachamim were not 
pleased with Reb Elazar Ben Reb Shimon and titled him  חומץ בן יין. 
Chidushei Harim (Chanukah s.v. פעם) points out that Chanukah has 
a Segulah for even those who are vinegar as the Gemara (Shabbos) 
says that the oils which are forbidden to be used on Shabbos are 
acceptable for use on Chanukah. EVEN the vinegar will burn and 
illuminate the night - everyone, including  פושעי ישראל , can escape 
the shackles of  טבע. 

Let us use the time for Aliya and Daven that all of those סימן לבנים 
should not just be a  סימן but a reality. We all know-Hashem knows-
that Yiden throughout the world – from Jersey city to Ashdod-are 
awaiting שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה .

May we all be Zocheh.

A
VOL. 1 / ISSUE 18   פרשת מקץל׳ כסלו תש"פ

 

  

‘Who honors me, I will honor’ – 'מכבדי אכבד'  
We need a great salvation. This is why my wife and I went 
to the kever of the ‘Bas Ayin’ on his yahrzeit as this 
known to be a segulah for salvations. On the way, it 
rained rains of blessing nonstop, and we were concerned 
that the rain would chill us to the bone. Amazingly, when 
we arrived at the holy kever, the clouds cleared, and the 
rain stopped allowing us to pray at length and beseech in 
this holy place. 
Afterwards, we were very hungry and tired from the long 
trip and the lowness of spirit at the holy kever and we 
wondered where we would find something to eat. 
My wife suggested that we go to an expensive meat 
restaurant, but I wanted something quick and cheap… 
I drove to the cheaper store but there was no parking. 
The only parking was by the expensive meat restaurant. 
When we got out of the car and began walking towards 
the cheaper store, as we were passing the restaurant, a 
man turned to us and asked us if we had already eaten. 
While we were talking, he invited us to join him in a 
restaurant with a better hechsher and he would pay for 
it. We were stunned as this was the expensive restaurant 
that we were not planning to eat at. 
I asked him for an explanation. He then explained that in 
honor of the yahrzeit of the Bas Ayin, he makes a large 
seudah and he invites anyone around to join him in the 
meal on his account until sunset. 
We went into the restaurant and all of the patrons came 
for the yahrzeit of the Bas Ayin. Since I was with my wife, 
they set us up in a separate corner of the restaurant and 
we ordered whatever we wanted and enjoyed the gift 
literally in honor of the Tzaddik. As sunset approached, 
the man asking for salvation took out his credit card and 
paid for everyone just as we were finishing our meal 
moments before sunset. Songs of praise and thanks filled 
our mouths to the Master of everything. 
We did not leave the restaurant before blessing the man 
providing the seudah that he merit seeing salvation 
quickly. 

.א.א  
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I mention today – אני מזכיר היום 
One of the really amazing things in our parsha, actually began in the 
previous parsha – Parashas Vayeishev. The last posuk states (40:23) ' ולא

סף וישכחהו'זכר שר המשקים את יו  – ‘and the chamberlain of the 
cupbearers did not remember Yosef, and he forgot him’. In our parsha, 
only after two years have passed and Pharaoh has his strange dreams 
 and there was no one who could‘ – 'ואין פותר אותם לפרעה' (41:8)
interpret them for Pharaoh’, it is only then the Sar HaMashkim 
‘remembers’ to speak and this is what he said (41:9):  את חטאי אני'

היום'מזכיר   – ‘My transgression I mention today’. He recounts that he 
was thrown in prison and (41:12) 'ושם אתנו נער עברי עבד' – ‘there, with 
us was a youth, a Hebrew, a slave’. Rashi states regarding these words: 
‘Cursed are the wicked, for the good deeds that they do are not 
complete; he mentions Yosef in demeaning terms.’ Apparently, there 
are several things that we do not understand. On the one hand, we call 
him a ‘rasha’ – ‘wicked’, yet on the other hand, he is saying things that 
are not fit for this wicked man. He sounds as if he is someone who is 
soul searching and repenting for his sins, and this was certainly not the 
Sar HaMashkim… 
True, the Sar HaMashkim was wicked just as Rashi says, and that which 
he stated ‘My transgressions I mention today’ only makes the claim 
against him stronger. Why did it take you two years to do a self -
introspection?! Where were you until now?! An upright person must do 
a self-introspection every day, and he must do Teshuva his entire life. If 
chas v’shalom he commits a sin, he does not forget it,  וחטאתי נגדי'
 my sin is always before me’ (Tehillim 51:5). This is what Chazal‘ – תמיד'
tell us about Reuven that he wore sackcloth and fasted all his life (Rashi 
to 37:29 quoting Bereishis Rabbah 84:19). This is how an upright person 
must conduct himself and whoever does not spend his life in Teshuva, 
but rather, waits for Judgement Day to wake up, then he is like the Sar 
HaMashkim. 
The holy seforim tell us that the day of ‘Zos Chanukah’ is not only the 
last day of Chanukah but also the last day of the judgment days which 
began in Elul and continued through Rosh Hashanah, Aseres Yemei 
Teshuva, Yom Kippur, Hoshanah Rabbah and now we are at final seal. 
This is an appropriate time to arouse us to repent, but not like that 
wicked Sar HaMashkim who repented once (which is still better than 
nothing), rather one must take Teshuva as a way of life as the grandson 
of the Chofetz Chaim related about the Chofetz Chaim that he would 
set aside two hours every day and examine all his actions. This is the 
difference between the righteous and those who are not. 

- Tiv HaTorah – Mikeitz and Tiv HaMoadim - Chanukah 
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 Chanukah - No  חינוך – No Future 
ויאמר פרעה אל יוסף,  “ 41:41
  ”ראה נתתי אתך על כל ארץ מצרים
“Then Paroah said to Yosef, 

‘See, I have placed you in charge of all the 
land of Mitzrayim.” Why did Paroah need to 
repeat to Yosef that he put in him charge, 
when in the previous Posuk Paroah had 
already told Yosef that he would be in 
command of the palace and the only person 
he would not have control over was Paroah 
himself?   During the days of Chanukah, we 
say a special Piyut in Shemoneh Esrei and 
Birchas Hamozon.  Why do we say that it 
was the days of, “חשמונאי ובניו” – when it 
would seem that if we are just describing a 
time period, it would have been enough to 
just say that it was in the days of “חשמונאים” 
– why do we need to add, “ובניו?”      
 “Then Paroah said to Yosef, ‘See, I 
have placed you in charge of all the land of 
Mitzrayim.” Why did Paroah need to repeat 
to Yosef that he put in him charge, when in 
the previous Posuk, Paroah already told 
Yosef that he would be in command of the 
palace, and the only person he would not 
have control over was Paroah himself?   
Chulin 89a – Hakodosh Boruch Hu tells 
Klal Yisroel that He has a great desire for 
them, for when Hakodosh Boruch Hu gives 
them greatness, they belittle themselves.  
As opposed to the other nations of the world, 
when they receive greatness, like 
Nevuchadnetzar, they become arrogant.  
When Paroah first told Yosef of his new 
position of high rank and power, Paroah 
expected him to act like all other people, for 
his heart to become big – to become at least 
a little arrogant.  When Paroah saw that it 
had absolutely no effect on Yosef, he was 
amazed, and thought that perhaps Yosef 
had not understood what he was told – that 
he would be receiving such greatness.  
Therefore, Paroah repeated to Yosef his 
new position of power, and Yosef did not 
change at all – just as he understood the 
first time Paroah said it and didn’t change, 
so too he didn’t change when Paroah 
repeated it.  (We see from the Gemara in 
Yevomos, that Levi Ben Sisi was not able to 
be on the level of Yosef Hatzaddik.  Perhaps 
we can explain that Levi Ben Sisi was in 
fact a great individual, as Rebbe Hakodosh 
believed him to be, but he was not as great 
as the level of Yosef Hatzaddik.  When Yosef 
was told of his newfound greatness, it had 
absolutely no effect upon him.  He had 
worked his entire life on being humble, and 
he was a master at it.  While Levi, perhaps 
a short while after, would be able to control 
himself, and be exceedingly humble, that 
initial shock of suddenly receiving his 
position, had a slight effect upon him, and 

that caused him to forget the answers to the 
questions posed to him). ( יגל יעקב) 

In Shemoneh Esrei and Birchas 
Hamozon we say something special for 
Chanukah.  “  בימי מתתיהו בו יוחנן כהן גדול
חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך  
 – ”ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך 
“In the days of Matisyahu, the son of 
Yochanon Kohen Gadol, the Chashmona’i 
and his sons – when the wicked kingdom of 
Yavan rise up against Your people, Yisroel, 
to make them forget Your Torah, and 
compel them to stray from the statues of 
Your will.”  Why do we say that it was the 
days of, “חשמונאי ובניו” – when it would seem 
that if we are just describing a time period 
it would have been enough to just say that 
it was in the days of “חשמונאים” – why do we 
need to add, “ובניו?”  Additionally, how could 
there be a decree for Klal Yisroel to forget 
the Torah that is in their hearts?  There can 
be a decree that more Torah cannot be 
learned, but what is in one’s heart is there.  
The main Kiyum of Klal Yisroel is 
contingent upon the חינוך הבנים – training 
and passing the Torah down to the children, 
as Shlomo Hamelech says in Mishlei 22:6 
 – ”חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה “
“Train the youth according to his way, even 
when he grows old he will not turn away 
from it.”  If our children are trained from a 
young age with a love for Torah and Yiras 
Shomayim, they will then grow into holy 
individuals, ones with true Emunah in 
Hakodosh Boruch Hu and His Torah.  

Vayikra Rabbah 11:7 “If there are 
no kids there will be no goats; if there are 
no goats there will be no flocks; if there are 
no flocks there will be no shepherd; if there 
is no shepherd there will be no world. 
Similarly, if there are no small children 
there will be no students; if there are no 
students there will be no scholars; if there 
are no scholars there will be no Torah; if 
there is no Torah, there will be no Shuls and 
Batei Medroshos; if there are no Shuls and 
Batei Medroshos, Hakodosh Boruch Hu will 
not cause His Presence to rest in the world. 
This was the intention of the wicked 
Yivanim.  They decreed that Klal Yisroel 
could not teach their children the Torah – 
no Chinuch Habonim.  If the children would 
not have a proper Chinuch and would not be 
taught Torah, then the Torah would be 
forgotten from Klal Yisroel. This would 
cause Klal Yisroel not to know the Halachos 
of the Torah, which would cause Klal 
Yisroel to completely turn away from 
Hakodosh Boruch Hu.  Now we can 
understand the meaning of the words we 
say, that the Yivanim made decrees for Klal 
Yisroel to forget the Torah and turn away 

from the Rotzon Hashem.  The Yivanim 
decreed against the teaching of Torah to the 
children, not to allow the children to go to 
the Bais Medrash and learn Torah.  This 
would ultimately cause Torah to be 
forgotten from Klal Yisroel.  However, Klal 
Yisroel were Moser Nefesh to teach Torah 
to their children, to teach them the Toras 
Hashem and Yiras Shomayim.  That is why 
it says, “חשמונאי ובניו” – the children – for 
that was who the decree was aimed at, and 
that was what Klal Yisroel was Moser 
Nefesh for, which saved Klal Yisroel.  That 
is also why this Yom Tov is called, “ החנוכ ” – 
from a Loshon of חנוך – for Klal Yisroel were 
Moser Nefesh for the sake of the Chinuch of 
their children. (ברך משה) 
 Yosef worked on the Midah which 
his father had, the Midah of Anavah.  
Yaakov received a Havtacha from 
Hakodosh Boruch Hu, yet feared that 
perhaps he had sinned.  Yosef Hatzaddik 
took this Midah of Yaakov Avinu and used 
it to its fullest.  When he became in charge 
of Potifar’s home, he did not become 
arrogant, and when he now became one of 
the most powerful people in the entire 
world, he did not become arrogant.  Yosef’s 
entire life up to this point was a preparation 
for this moment.  Yosef’s life made a 
complete turnaround in just hours, from the 
lowliest to the highest.  Naturally, it would 
cause someone to become arrogant, yet 
Yosef remained humble.  Paroah saw no 
reaction from Yosef, and thought he must 
have misunderstood.  Yosef understood 
good and well – as always, Hakodosh 
Boruch Hu was running the world, and He 
now decided to change Yosef’s position in 
life.    

One must never become arrogant, 
for his end will be in the ground.  It is the 
children of the world, and then the new 
children of the world, which will continue 
on.  One must put his all in his children, for 
his children are the future. When one leaves 
this world, it is the children which will 
continue on.  We must never become 
arrogant and think about ourselves, but 
what we can do for the world at large – and 
that is through the children.  The Yivanim 
wanted to eradicate the Torah, and they did 
so by a decree against the children learning 
the Torah Hakdosha. Chanukah is a time to 
strengthen ourselves in our Chinuch 
Habonim, as we recognize that the future of 
the Torah, and therefore the world, is 
dependent on our children.   May we be 
Zoche to be Mechanech our children on the 
proper path of Avodas Hashem, for it is they 
who will keep the Torah and the world 
going.   

Parashas Mikeitz פ"שת ץקמתשרפ

Hebrew Academy of Cleveland
Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Peninim 

עבשבםירצמץראתאשמחוץרארהלעםידקפדקפיוהערפהשעי
עבשהינש

Let Pharaoh proceed and let him appoint overseers on the land, and he 
shall prepare the land of Egypt during the seven years of abundance. 

(41:34)
Yosef gave Pharaoh sound advice: Prepare during the seven 

years of abundance for a time in which food would be nothing more 
than a dream (or a nightmare). We do not focus on the periods of 
adversity when we are surrounded by plenty. We are unable to imagine 
what it means to be hungry while we are eating a succulent piece of 
meat. That is human nature. A chacham, wise person, has the vision to 
transcend his natural proclivity and see another time, another 
circumstance, when all will not be good, when every morsel of food will 
be considered a banquet. 

The Baalei mussar, Ethicists, exhort us to take heed, to derive 
a powerful lesson from Yosef HaTzaddik’s advice to Pharaoh. While 
“today” – when we are young, healthy in body and mind – we can rise 
from our chair/bed and take on the world physically and spiritually, we 
should store up our reserves. Who knows when the time will arrive – for 
some, with age; for others, suddenly, out of the blue – when these gifts 
which we take for granted will be nothing more than a dream, when 
even getting up from bed will be a difficult act, when cognitive 
interaction will be a daily challenge. 

We must not take any G-d-given moment in our lives for 
granted. It is a Heavenly gift that, at any moment, can be put on hold, or, 
chas v’shalom, Heaven-forbid, be removed. Seize the moment; seize the 
opportunity; store up your gifts while you are able. It takes a perceptive 
person to realise, acknowledge and act. He is acutely aware that the 
“party” can end at any moment, and it would be prudent to eat while he 
can. Otherwise, he might be compelled to leave hungry. During periods 
of abundance, we tend to ignore the little things, the extras on the 
plate, because we have so much from which to choose. When the 
waiters are cleaning up the tables, however, we might be in the position 
to grab whatever is available and savour it. An individual who is in 
control of his inclinations is the type of person who perceives that the 
abundance is to be cherished and saved. He stores up whatever is 
available. Who knows when we will need it? We have no guarantee of 
tomorrow – period, and we have no assurance that what is here today 
will still be available tomorrow. Seize the day! Seize the moment: 
Maximise the moment. 

The Gaon, zl, m’Vilna writes that when the deceased is being 
taken from his earthly home to the cemetery for burial, the neshamah, 
soul, endures much pain. It is during those few moments that the stark 
realisation of the truth in its unabashed reality settles in. The deceased 
yearns just to return for one moment to answer, Amen! Yehei Shmei 
Rabba! Just to smile to someone and make him feel good. Just to recite 
a brachah. Alas, it is too late. It is well-known that shortly before he left 
this world, the Gaon wept because (he said) in this world, for a few 
pennies, one can purchase a pair of tzitzis, which he could wear. The 
reward is awesome. Once one leaves this temporary domain, however, it 
is all over. No more deposits. If he has invested wisely, he will enjoy the 
returns. If he has lived a life full of frivolity, wasting those precious 
minutes… oh well. 

Two incongruous attitudes prevail: “Life is short. Enjoy it while 
you can.” as opposed to: “Every second counts. Make the most of your 
life.” We have no dearth of stories which underscore the value of each 
moment and how it should be spent. One of the most meaningful 

scenarios, as described by the Kelemer Maggid (one of early twentieth 
century Europe’s most inspirational speakers), is presented here with a 
chilling follow-up. 

“A Heavenly voice declares, ‘Hashem has decided to revive the 
dead for half an hour.’ In other words, every neshamah, every loved 
one, those whom we knew and those who have been long gone, would 
all become alive for thirty minutes – no more – no less. What do people 
do upon hearing this startling news? They all run to the cemetery and 
wait anxiously for their late family members to rise from the grave and 
greet them.”

The ground rumbles, trembles and begins to erupt, as the 
deceased rise from their eternal rest for a thirty-minute visit in this 
world. Everyone expects them to greet their families and talk about how 
life has been treating the living; and to ask about new babies, milestone 
celebrations, etc. But this does not happen. Instead, the deceased make 
a mad dash to the nearest shul, the closest bais hamedrash, a yeshivah, 
a kloiz, anywhere that they can learn, daven, recite Tehillim. Others 
search the streets for opportunities to perform a chesed, act of loving-
kindness – anything that will earn them eternal reward, anything. Each 
of them, with absolutely no exceptions, understands that these thirty 
moments are critical, that this is the only time in which they can accrue 
merit for Olam Habba, the World to Come. 

During those precious thirty minutes, every second counts. 
They watch the clock nervously, realising that every second is precious. 
The last thing they want is to return to their graves with little merit. This 
is the chance of a “lifetime”!

The Maggid looked deeply into the eyes of the members of 
the community who had gathered to hear him speak and said, “Nu? 
What would be so bad if we had more than a half an hour left to live? 
On the other hand, who is to say that we even have a half an hour? 
Every moment that is allotted to us by Hashem should be cherished for 
its value.” 

I wrote this Erev Rosh Hashanah, after I shared this story with a 
group of adults. 

I then posed a question which I am certain from the looks on 
their faces they had never thought about: “As you all prepare to daven
on Rosh Hashanah for a shanah tovah, you ask Hashem for another year 
of life. Did you ever ask yourself what life means? What do you plan to 
do with the life Hashem grants you? Do you want another year of fun? 
Of travel? Of prosperity? Of health? For what? What aspect of life is 
worthy? How do you measure worthiness? Are you prepared to devote 
your life to living for Hashem? To ask for life, without being cognisant of 
the meaning and value of life, has as much meaning as the life that we
are praying for. When we realise the true value of life, we will appreciate 
the gift and we will be effusive in our praise of and, most important, 
gratitude to Hashem for granting us this gift. 

לכתאוילמעלכתאםיקלאינשניכהשנמרוכבהםשתאףסויארקיו
יבאתיב

Yosef called the name of the firstborn Menashe, for “G-d has made me 
forget all my hardship and all my father’s household.” (41:51)

Is it possible that Yosef lauded forgetting his father’s home, 
the home of Yaakov Avinu, the b’chir haAvos, chosen of the Patriarchs? 
Certainly not. Yosef HaTzaddik would certainly not be so crass as to 
name his firstborn with a name that indicated the severance of his 
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PPaarraasshhaass  MMiikkeettzz  

Mehadrin Min 
HaMehadrin 

“Can I see your menorah, Yossie?” 
“Sure, Dovid.” 
“Wow, it really is beautiful.” 
“I am really looking forward to lighting 
all eight candles tonight. I have just 
enough oil left.” 

As Yossie said that, he noticed that Dovid’s 
face fell. 

“What’s the matter Dovid?” 
“It’s really nothing, Yossie. Just that I do 
not have enough oil to light any candles 
tonight.” 
“Oy vey. That’s terrible! Let me give you 
some of my oil.” 
“You can’t do that, Yossie. You will not 
be able to light all eight candles.” 

Yossie opens up the Chofetz Chaim’s mas-
terpiece of halacha, the Mishna Brura to 
the halachos of Chanukah (671:2). 

“It says clearly that if oil is scarce, and 
your friend has no oil, it is better to give 
him some oil, and you can both do the 
mitzvah. The din (minimum requirement 
of the law) is only one candle per night.” 
“That is wonderful. I will be able to light 
my menorah tonight after all.” 
 
Kinderlach . . . 
We all know the halacha of “Mehadrin 
Min HaMehadrin” (doing the mitzvah in 
the most beautiful fashion). We light one 
candle the first night and add one each 
night until we light eight on the last night. 
Yossie has another type of “Mehadrin” in 
mind. The Mishna Brura allows one to sac-
rifice his own “Mehadrin” to give another 
the opportunity to do the mitzvah. Yossie 
wants to do a “Mehadrin” (beautiful) act of 
chessed (kindness) for his friend Dovid. This 
adds a new dimension to the “Mehadrin 
Min HaMehadrin” of Chanukah. 
 

Miracle Oil 
Why do we celebrate eight days of 
Chanukah? The Greeks entered the Beis 
HaMikdash and defiled all of the oil that 
was used to light the menorah. All 
except one flask. That oil, which would 
have naturally burned one day, 
instead burned for eight days. Only 
the last seven days of burning were 
miraculous. Why, then do we 
celebrate eight days? This famous 
question is asked by the Beis Yosef. To 
begin to answer it, let us first 
understand why the Greeks wanted to 
defile all of the oil. The oil lit the 
menorah, which represented the 
light of Torah. As the verse states, “Be-
cause the lamp is a mitzvah, and the To-
rah is light” (Mishlei 6:23). The goal of 

Greeks was to destroy the Jews spiritu-
ally, not physically. By defiling all of the 
oil, they wanted to extinguish the light of 
Torah in the world. Amazingly, they 
overlooked one flask.  

Rav Shlomo Brevda, Shlita, in his sefer 
“L’hodos U’l’hallel” shares a deep insight. 
The flask that survived was itself a mira-
cle. How could they overlook it? There-
fore, it is no surprise that other miracles 
came from this miraculous flask. This flask 
is a parable to our generation. After all of 
the trials and tribulations of 2000 years 
of exile, pogroms, holocaust, and assimi-
lation, the Jewish people have survived. 
Anyone who has remained faithful to 
Hashem and His Torah in our days is a 
living miracle, like the miraculous flask. 
Therefore, we can expect miraculous 
things to come from him. 
 
Kinderlach . . . 
You are a living miracle. What does that 
mean? You can accomplish miracles. Do 
not ever think that any spiritual accom-
plishment is out of your reach. “I cannot 
learn that Mishna. It is too hard for me.” “I 
cannot make peace with my friend.” “I 
cannot listen to my Imma; I don’t have 
koach (strength).” You do have koach. Just 
try a little harder. Chanukah is coming, the 
time of miracles. You will succeed. You are 
the stuff of which miracles are made. 
 

Perfect Emunah
Pharaoh was upset. Very upset. His 
sleep the past night had been disturbed 
by two very troubling dreams. “In the 
morning he felt agitated, so he sum-
moned all of the magicians and wise men 
of Mitzrayim. Pharaoh told them his 
dreams, but no one could interpret them” 
(from Bereshis 41:8). 

How did Pharaoh behave when he was 
upset? Not very nicely. He had previously 
condemned the chief baker to death be-
cause a pebble found its way into his loaf 
of bread. He threw the chief wine steward 
into prison for allowing a fly to fall into his 
cup of wine. Pharaoh was a cruel king 
who was merciless to those who did not 
meet his expectations. This particular day, 

after the dreams, he was angry, 
agitated, and extremely 
dangerous. In this frame of mind, 
he sent for Yosef. The King’s mes-
sengers arrived in the pit dungeon 
of Mitzrayim. They quickly 

washed, shaved, and dressed Yosef, 
then whisked him off to the Royal 

Palace to interpret Pharaoh’s dream. 
Yosef must have been terrified. 

What are Pharaoh’s first words to him? 
“I have dreamed a dream, but there is no 
one who can interpret it. I have heard 

about you, that you can understand a 
dream and interpret it” Bereshis (41:15). 
Rav Mattisyahu Solomon, in his sefer 
“With Hearts Full of Faith” considers Yo-
sef’s possible responses to this statement. 
He could have agreed with Pharaoh and 
said, “Yes your majesty.” Alternatively, he 
could have nodded meekly and bowed 
his head. The last thing that one would 
have expected him to do was contradict 
Pharaoh. That audacious act could incur 
the death penalty. Yet, that is exactly 
what he did. “And Yosef answered Phar-
aoh, saying, ‘It is beyond me. God will 
respond with Pharaoh’s welfare’” (41:16). 
Why did he have to answer Pharaoh in 
this way? He could have at least first in-
terpreted the dreams, calmed Pharaoh 
down, and then told him that the inter-
pretation came from Hashem. Instead, as 
soon as he comes in facing this cruel and 
agitated despot, he instantly declares that 
his interpretative talents are not his own. 
They are from Hashem. 

Rav Solomon calls this the ultimate ex-
pression of Yosef’s emunah (faith). He 
sees with perfect clarity that the Divine 
Hand is guiding every event in his life. 
Therefore, he has nothing to fear. Phar-
aoh presents no threat to him. Further-
more, he cannot allow even a moment’s 
misconception about the source of the 
dream’s interpretation. Pharaoh must 
know immediately that it is from The 
Almighty. This strong conviction appar-
ently had a profound effect on Pharaoh, 
and brought him around to Yosef’s way 
of thinking. After the dream is inter-
preted, Pharaoh tells him “Since Hashem 
has informed you of this, there is no one 
as intelligent and wise as you” (41:39). 
Pharaoh has apparently been convinced 
that Yosef’s abilities come directly from 
Hashem. This is the awesome power of 
perfect emunah. It is unshakeable. It 
maintains a person’s calmness and poise 
in all situations. In addition, it is so com-
pelling, that it can change the heart of 
even the cruelest despot. This is the per-
fect emunah of Yosef HaTsaddik. 
 
Kinderlach . . . 
Emunah is a wonderful thing. It is the 
knowledge, deep in the heart, that 
Hashem is with you at all times. He is di-
recting your life, and everything that hap-
pens to you. Everything that He does is 
good and perfect; therefore, whatever is 
happening to you is good. There is no 
reason to panic or be afraid. Things may 
be unpleasant. They seem bad. Do not 
worry. Hashem is making them happen, 
therefore they are by definition good. 
There is no reason to fear, panic, be an-
gry, or upset. Calmly say to yourself the 
immortal words of Dovid HaMelech, 
“Though I walk through the valley of the 
shadow of death, I will fear no evil, for 
You are with me” (Tehillim 23:4). 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

PARSHAS	MIKEITZ	
HOW	TO	REINTERPRET	AN	INTERPRETATION	

ימיםויהי מקץ שנתים  	the	Medrash	says	(89,1)	 
 

זמן נתן ליוסף כמה שנים יעשה באפילה בבית האסורים כיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלום: "קץ שם לחשך"(איוב כח)   
Hashem	fixed	an	amount	of	time	for	Yosef	how	many	years	he	would	exist	in	darkness	in	the	prison	and	once	that	limit	arrived	
Pharaoh	dreamed	a	dream	 setting	 in	motion	Yosef's	 release.	 Chazal	 are	 revealing	here	 to	us	 that	many	 a	 time	 the	human	
misunderstands	 the	events	 that	happen	especially	 the	 cause	and	effect.	 In	 the	 case	of	 Yosef	one	would	have	 thought	 that	
because	of	Pharaoh's	dream	Yosef	was	able	to	get	out	of	prison.	With	Hashem's	lenses	we	view	the	scenario	quite	differently.		
In	other	words	the	dream	was	not	the	cause	of	his	release	but	rather	the	termination	of	the	decreed	time	that	Yosef	was	to	be	
imprisoned	was	the	cause	of	the	dream	that	brought	about	his	release	from	prison.	A	common	occurrence	we	can	relate	to	is	
that	 you	 suddenly	 realize	 that	 the	money	 in	 your	 pocket	 fell	 out	 and	was	 lost	 because	 there	was	 a	 hole	 inside.	 In	 truth	 it	
wasn't	the	hole	that	caused	you	to	lose	your	money	and	without	it	the	loss	wouldn't	have	transpired.	Hashem	decreed	that	
you	had	to	lose	your	money	so	He	made	a	hole	in	your	pocket.		
	
When	Yosef	interprets	the	dreams	to	Pharaoh	he	makes	sure	to	assign	Hashem	as	the	sole	interpreter	of	the	dream	and	not	
himself.	 האת אשר האלקים עושה הגיד לפרע .	This	message	he	conveyed	three	times	during	his	interpretation.	Pharaoh	bought	
into	Yosef's	serving	as	the	messenger	of	Hashem	with	the	 interpretation	of	the	dreams,	as	Pharaoh	himself	admitted	 אחרי 
	.הודיע אלקים אותך את כל זאת
	
This	unfortunately	is	not	always	the	norm	in	Jewish	History	and	it	really	depends	on	who	is	at	the	helm	of	the	nation	at	that	
time.	 During	 the	 Crusades	 the	 epidemic	 of	 Cholera	 spread	 all	 over	 Europe.	 However,	 amongst	 the	 Jewish	 population	 the	
plague	 took	 few	casualties.	When	 the	gentiles	 realized	how	 little	 the	Yidden	were	affected	by	 the	widespread	 loss	of	 lives,	
they	rumored	that	it	was	the	Jews	who	were	poisoning	their	water	sources.	As	the	rumors	spread	so	did	the	mass	pogroms	
against	the	Jews.	The	Gedolim	of	the	generation	were	perplexed	how	until	now	they	were	miraculously	saved	by	Hashem	and	
suddenly	His	protection	changed	to	unleashing	His	wrath	upon	His	people.	They	concluded	that	most	of	European	Jewry	did	
not	recognize	and	appreciate	that	their	salvation	from	the	plague	stemmed	from	a	miracle	of	Hashem.	Instead	they	felt	they	
were	saved	because	of	their	meticulousness	in	physical	hygiene	and	cleanliness	more	than	any	other	nation	due	to	the	Torah	
Laws.	When	one	fails	to	see	Hashem's	hand	of	"Providence"	and	salvation,	then	they	unfortunately	get	to	see	Hashem's	hand	
that	gives	a	"paatch"	to	"Provide	evidence"	of	His	involvement.	
	
Rav	Shavadran	ztl,	the	Maggid	from	Yerushalayim,	said	that	this	same	theme	appears	in	the	Chanukah	Story.	In	the	Al	Hanisim	
that	we	recite	on	Chanukah,	we	enumerate	the	five	miracles	that	Hashem	performed	for	us.	 מסרת גבורים ביד חלשים רבים ביד
	the	over	giving	of	miracle	the	understand	easily	can	One	.מעטים טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתיך
mighty	 warriors	 of	 the	 entire	 Greek	 Army	 into	 the	 hands	 of	 the	 Chashmonoeems	 who	 were	 weak,	 untrained,	 and	 few.	
However,	what	was	the	miracle	of	handing	over	the	wicked	and	defiled	into	the	hands	of	the	pure	and	tzadikim?	Is	that	such	a	
miracle	that	it	is	included	in	the	list	together	with	the	mighty	in	the	hands	of	the	weak	and	the	multitudes	in	the	hands	of	the	
few?	
	
The	Maggid	gives	two	answers	to	this	question.	One	is	that	the	description	of	the	טמאים רשעים וזדים	 is	not	referring	to	the	
Greeks	but	rather	to	the	Hellenists,	Jews	who	became	Greeks.	If	Hashem	didn't	turn	the	hearts	of	the	Hellenists	back	to	the	
Torah	and	Mitzovs,	the	victory	over	the	Greeks	would	not	be	deemed	a	victory	at	all.	The	spiritual	cancer	would	still	be	there	
and	the	Hellenists	would	have	once	again	renewed	their	spreading	of	the	Greek	influence	and	culture	amongst	the	Jewish		
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SHABBOS CHANUKAH

PARSHAS  MIKEITZ

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

BOCHNER & COHEN
FAMILIES

on the aufruf and forthcoming marriage of

MOSHE BOCHNER TO ADINA COHEN



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

Wishing a heartfelt Mazel tov to

ROBBIN &  JOEY BOCHNER

HILDA & JEREMY COHEN

BERTHA BOCHNER

PINKY & JACKIE GARTENBERG

FLOREVA COHEN

AIDA CHARYTAN

& THE ENTIRE BOCHNER & COHEN FAMILIES

on the marriage of their children

MOSHE  BOCHNER TO ADINA COHEN
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ny in depth study of Sefer Bereishis employs the important 
idea of לבנים סימן  אבות   the actions of the Avos are ,מעשה 
associated to their offspring's future. In our understanding 

of the saga of Yosef and his brothers we have followed the path 
taught by Rav Yaakov Kamenetzky actually based on the Sforno 
(37:18). The Shevatim felt that Yosef was jockeying for the position 
of being the FOURTH AV which would have excluded them from 
being part of Klal Yisroel. The brothers would have fallen on the 
wayside along with Yishmael and Eisav-outside of the הנבחר  .עם 
That threat was far more menacing to them than any physical attack 
and caused them to respond as they did. 

As we learn Parshas Mikeitz, we discover that the Shevatim were 
not totally wrong in their calculation. We find in Chazal (Sotah 31a) 
basically quoted in Rashi (43:30) that Yosef alone should have had 
twelve Shevatim but ultimately only had two children and Binyamin 
had ten, all of which he named after Yosef. Maharal  (Gur Aryeh 
43:30) counts out five that were named after Yosef 's exceptional 
greatness and five for his struggles and conflicts. Maharal (Chidushei 
Agadas Sotah; ibid) explains that all of Binyamin's ten children 
 because Yosef somehow (see Maharal's lengthy "נקראים כולן על שמו"
Maharalian explanation) had the "Koach" to have twelve Shevatim 
himself, indicating that Chazal meant much more than comparing 
Yosef to Yaakov relative to only the נסיונות that they both had -see 
Rashi (37:2) at start of Vayeishev. There was in fact a quality of AV 
that Yosef really had-seen as well by the fact that his own children 
 .made it to be Shevatim אפרים and מנשה 

We again find Yosef authoring yet another chapter in the  סימן לבנים 
saga with a famous Vort from the Chofetz Chaim. When Yosef was 
released from prison the Pasuk notes ויריצהו מן הבור, they RUSHED 
him from the pit because the moment that the predestined  עונש is 
complete, Hashem ends it promptly, with not an extra second of 
suffering. So too comments the Chofetz Chaim, when the moment 
the predestined Galus is over-Medrashim in this Parsha are replete 
with Derashas on קץ שם לחושך (Iyov 28:3) that Hashem has set a 
TIME for the Galus to end-just as Yosef exited with no delay so too 
Klal Yisroel will be redeemed. The Pasuk in Chavakuk (2:3) if he is 
late, wait for him )משיח( because he is coming "לא יאחר" he won't 
be late.

The Sforno adds; כדרך כל  שנעשית כמו רגע כאמרו כי קרובה ישועתי לבוא 
 ,Hashem's redemptions are without delay, instantaneous ,תשועת ה'
as it was in Mitzrayim in not allowing the bread to rise. Stresses the 
Sforno: and so too Hashem promised us about the Geulah we are all 
waiting for as said by Malachi (3:1) ופתאום יבא אל היכלו האדון אשר 
 suddenly the Master whom you seekwill come to His ,אתם מבקשים
Sanctuary. We see that Yosef 's Geulah foretold of our Geulah from 
Mitzrayim and the Geulah בקרוב. 

The Gemara (Rosh Hashanah 11a) teaches us that Yosef 's release 
from captivity was on Rosh Hashanah. The Chidushei Harim (Rosh 
Hashanah) wonders why Chazal considered that important for us 
to know. His response, in his own classic style, is that Yosef also 
represents the core of every Yid which sometimes is held captive by 
the shackles the גוף limits us to, can as Yosef did, be released and 
freed on Rosh Hashanah. Dovid HaMelech records the angst of the 
Neshamah restrained by human Gashmius when he said (Tehillim 
 release my soul from ,הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך  ;(142:8
confinement to thank Your name, which Baalei Mussar direct us 
to Dovid's (and every mans) stifled ambition to reach Madreigos 
because of the impediments of being a "Basar V'Dam". Yosef, with 
his liberation, forged the path for all of us to follow and exit that 
captivity.  

We also find the Medrash Rabbah (88:5) has one of the reasons 
for the four cups of wine at the Seder is because it says כוס פרעה  
four times in Yosef 's interpretation of the dream-which led to his 
freedom and formed the blueprint for all of our Geulah's. All of 
this establishes Yosef 's Galus and Geulah as the  סימן לבנים for us-a 
function usually reserved for an Av, at least qualifying him as a 
Shevet and somehow an "honorary Av". 

The Gemara in Taanis (25a) records that the daughter of Reb 
Chanina Ben Dosa lit vinegar instead of oil for Shabbos and he 
comforted her by saying;  לחומץ יאמר  הוא  שידליק  לשמן  שאמר   מי 
 the One who allowed oil to burn will allow vinegar to burn ,שידליק
as well. Vinegar is a term used by Chazal to identify someone who 
was once good wine but got spoiled. The Chachamim were not 
pleased with Reb Elazar Ben Reb Shimon and titled him  חומץ בן יין. 
Chidushei Harim (Chanukah s.v. פעם) points out that Chanukah has 
a Segulah for even those who are vinegar as the Gemara (Shabbos) 
says that the oils which are forbidden to be used on Shabbos are 
acceptable for use on Chanukah. EVEN the vinegar will burn and 
illuminate the night - everyone, including  פושעי ישראל , can escape 
the shackles of  טבע. 

Let us use the time for Aliya and Daven that all of those סימן לבנים 
should not just be a  סימן but a reality. We all know-Hashem knows-
that Yiden throughout the world – from Jersey city to Ashdod-are 
awaiting שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה .

May we all be Zocheh.

A
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‘Who honors me, I will honor’ – 'מכבדי אכבד'  
We need a great salvation. This is why my wife and I went 
to the kever of the ‘Bas Ayin’ on his yahrzeit as this 
known to be a segulah for salvations. On the way, it 
rained rains of blessing nonstop, and we were concerned 
that the rain would chill us to the bone. Amazingly, when 
we arrived at the holy kever, the clouds cleared, and the 
rain stopped allowing us to pray at length and beseech in 
this holy place. 
Afterwards, we were very hungry and tired from the long 
trip and the lowness of spirit at the holy kever and we 
wondered where we would find something to eat. 
My wife suggested that we go to an expensive meat 
restaurant, but I wanted something quick and cheap… 
I drove to the cheaper store but there was no parking. 
The only parking was by the expensive meat restaurant. 
When we got out of the car and began walking towards 
the cheaper store, as we were passing the restaurant, a 
man turned to us and asked us if we had already eaten. 
While we were talking, he invited us to join him in a 
restaurant with a better hechsher and he would pay for 
it. We were stunned as this was the expensive restaurant 
that we were not planning to eat at. 
I asked him for an explanation. He then explained that in 
honor of the yahrzeit of the Bas Ayin, he makes a large 
seudah and he invites anyone around to join him in the 
meal on his account until sunset. 
We went into the restaurant and all of the patrons came 
for the yahrzeit of the Bas Ayin. Since I was with my wife, 
they set us up in a separate corner of the restaurant and 
we ordered whatever we wanted and enjoyed the gift 
literally in honor of the Tzaddik. As sunset approached, 
the man asking for salvation took out his credit card and 
paid for everyone just as we were finishing our meal 
moments before sunset. Songs of praise and thanks filled 
our mouths to the Master of everything. 
We did not leave the restaurant before blessing the man 
providing the seudah that he merit seeing salvation 
quickly. 

.א.א  

495.394 

Mikeitz 
5780 

I mention today – אני מזכיר היום 
One of the really amazing things in our parsha, actually began in the 
previous parsha – Parashas Vayeishev. The last posuk states (40:23) ' ולא

סף וישכחהו'זכר שר המשקים את יו  – ‘and the chamberlain of the 
cupbearers did not remember Yosef, and he forgot him’. In our parsha, 
only after two years have passed and Pharaoh has his strange dreams 
 and there was no one who could‘ – 'ואין פותר אותם לפרעה' (41:8)
interpret them for Pharaoh’, it is only then the Sar HaMashkim 
‘remembers’ to speak and this is what he said (41:9):  את חטאי אני'

היום'מזכיר   – ‘My transgression I mention today’. He recounts that he 
was thrown in prison and (41:12) 'ושם אתנו נער עברי עבד' – ‘there, with 
us was a youth, a Hebrew, a slave’. Rashi states regarding these words: 
‘Cursed are the wicked, for the good deeds that they do are not 
complete; he mentions Yosef in demeaning terms.’ Apparently, there 
are several things that we do not understand. On the one hand, we call 
him a ‘rasha’ – ‘wicked’, yet on the other hand, he is saying things that 
are not fit for this wicked man. He sounds as if he is someone who is 
soul searching and repenting for his sins, and this was certainly not the 
Sar HaMashkim… 
True, the Sar HaMashkim was wicked just as Rashi says, and that which 
he stated ‘My transgressions I mention today’ only makes the claim 
against him stronger. Why did it take you two years to do a self -
introspection?! Where were you until now?! An upright person must do 
a self-introspection every day, and he must do Teshuva his entire life. If 
chas v’shalom he commits a sin, he does not forget it,  וחטאתי נגדי'
 my sin is always before me’ (Tehillim 51:5). This is what Chazal‘ – תמיד'
tell us about Reuven that he wore sackcloth and fasted all his life (Rashi 
to 37:29 quoting Bereishis Rabbah 84:19). This is how an upright person 
must conduct himself and whoever does not spend his life in Teshuva, 
but rather, waits for Judgement Day to wake up, then he is like the Sar 
HaMashkim. 
The holy seforim tell us that the day of ‘Zos Chanukah’ is not only the 
last day of Chanukah but also the last day of the judgment days which 
began in Elul and continued through Rosh Hashanah, Aseres Yemei 
Teshuva, Yom Kippur, Hoshanah Rabbah and now we are at final seal. 
This is an appropriate time to arouse us to repent, but not like that 
wicked Sar HaMashkim who repented once (which is still better than 
nothing), rather one must take Teshuva as a way of life as the grandson 
of the Chofetz Chaim related about the Chofetz Chaim that he would 
set aside two hours every day and examine all his actions. This is the 
difference between the righteous and those who are not. 

- Tiv HaTorah – Mikeitz and Tiv HaMoadim - Chanukah 
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We have here a teaching and a moral lesson. When a person has an 
idea and specific guidance to help him in the service of Hashem, it is 
not enough to just know about it, rather, he must do it, act on it, and 
complete it. He must apply the advice to the future to prepare his 
way and the actions he must take, for the yetzer hara will not impede 
the person who ‘knows’ the service of Hashem - deep concepts, 
knowledge in Torah, importance of Tefillah – but it does not let him 
bring these good thoughts to light and allow him to do them. 
We have learned the way to use this advice, as Yosef said to Pharaoh 
soon after interpreting the dreams. It is not enough to just know the 
meaning of the dreams that there will be years of plenty and of 
famine, rather, he must take the good advice and plan for the future. 

The wise man has eyes in his head – החכם עיניו בראשו 
The person must know that this is how it is for everybody – after the 
years of plenty come years of famine. This is hinted at by Pharaoh 
having two similar dreams, to teach us that the main interpretation – 
to reveal about the years of plenty and famine and the duplication of 
the dream, hints to us that this topic is relevant to everyone. There 
are days when the way is brightly illuminated for him, his heart is 
wide open to understanding and persistent study of Torah. His 
Tefillah is done with a burning desire. But then there are days when 
his head is not clear, everything is blocked and closed to him. He feels 
like he just wants to skip everything. Therefore, the advice for him is 
to plan for this in the good years with encouragement and guarding 
so he will be prepared for the years that come after the good years. 
Then the dark times will pass easily. 
Not only this, but his whole purpose in life is to prepare for the ‘bad 
years’. This is why ‘years of plenty’ are prepared and given to him 
beforehand so that he can prepare provisions for the journey. The 
person should not think that when the bad years come, that is when 
he will begin working and then he will remember the teachings from 
the years of plenty, for the good will be completely forgotten as 
stated in the interpretation of the dream (41:30-31):  וקמו שבע שני'

ודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא רעב אחריהן ונשכח כל השבע... ולא י
 Then seven years of famine will arise after‘ – אחרי כן כי כבד הוא מאד'
them and all the abundance will be forgotten… and the abundance 
will not be known in the land in the face of that subsequent famine, 
for it will be terribly severe.’ It is brought down in Tanna Dvei Eliyahu 
Rabbah (Chapter 1): ‘Such is human nature; a good day’s joy makes 
one forget a bad day’s grief; a bad day makes one forget the good 
day.’ 
Therefore, it is incumbent on the person that specifically when thigs 
are going for him and he is in an elevated state and he has days of 
love, when he has satisfaction and times are good, he must take heed 
to prepare and make a receptacle for himself to benefit from the 
good times that he is experiencing. It is then that he must look to the 
future and prepare for it just like Yosef told Pharaoh (41:34-36):   וחמש

את ארץ מצרים בשבע שני השבע ויקבצו את כל אכל השנים הטבות הבאת 
בע שני הרעב'האלה ויצברו בר אכל ושמרו והיה האכל לפקדון לש  – ‘And 

he shall prepare the land of Egypt during the seven years of 
abundance. And let them gather all the food of those approaching 
good years; let them amass grain and safeguard it. The food will be a 
reserve for the land against the seven years of famine’, by doing this 
they will have abundance in the years of famine and dark times ‘to 
sustain the masses’. 
Hashem Yisbarach should allow us to prepare ourselves for these 
days that are upon us – the illuminating days of Chanukah – and we 
should take the influence from them and extend it for the whole 
year, to be a light for us for our way and deeds. 
 

 

כח:ג( קץ שם לחושך )איוב  
He sets a limit to the darkness (Iyov 28:3) 

 
ף שמלתיו ויבא אל פרעה... כי נכון הדבר מעם ויריצהו מן הבור ויגלח ויחל

 האלקים וממהר האלקים לעשתו: )מא:יד, לב(
And they rushed him from the pit, he shaved his hair and changed his 
clothes, and he came to Pharaoh… it is because the matter stands ready 
before G-d, and G-d is hastening to do it. (41:14, 32) 

Salvation of Hashem in the blink of an eye – ישועת ה' כהרף עין 
Yosef HaTzaddik sat wallowing in prison, tortured and bound for 
no sin that he committed. He could not foresee an end for the 
length of time that he would remain in this dank place. Even his 
effort of asking the Sar HaMashkim to remember him after he 
done him the service of interpreting his dream favorably and he 
asked him (40:14): 'טב לך ועשית נא עמדי תך כאשר ייכי אם זכרתני א

מן הבית הזה'חסד והזכרתי אל פרעה והוצאתני   – ‘If you would think 
of me with yourself when you will have benefited, and you will 
please do me a kindness, and mention me to Pharaoh, then you 
will get me out of this building.’ He was not answered, and we 
know what happened (40:23)  ולא זכר שר המשקים את יוסף'
 And the Sar HaMashkim did not remember Yosef, and‘ – וישכחהו'
he forgot him.’ His last hope and chance for freedom was dashed – 

תוחלת ממשכה מחלה לב''  – ‘a drawn-out hope brings sickness of 
heart’ (Mishlei 13:12). But Yosef HaTzaddik did not abandon hope 
of salvation until it was said about him (Tehillim 40:5) רי הגבר 'אש
 Praiseworthy is the man who has made‘ – אשר שם ה' מבטחו'
Hashem his trust’ – ‘this is Yosef’ (Midrash Rabbah 89:3) 
However, when the exact moment decreed from on high arrived 
that he be taken out of prison and made king over all of Egypt and 
then all the lands, amazingly, everything rapidly fell into place and 
he was redeemed – through the dreams of Pharaoh about which it 
is stated (Zechariah 10:2) 'וחלומות שוא ידברו' – ‘and dreamers 
speak lies’, suddenly, the Sar HaMashkim – whose only sin was 
that a fly, one of the smallest creatures, fell into Pharaoh’s cup 
and he met Yosef HaTzaddik in prison who then interpreted his 
dream. Now, when the will of Above wanted to end the suffering 
and challenges of Yosef HaTzaddik, it was mentioned in the house 
of Pharaoh that Yosef knows how to interpret dreams. 
Immediately, they took him out of the pit and rushed to bring him 
before Pharaoh with great honor. This was not enough. In a brief 
time he went from being a slave wallowing in prison to rise to be 
in the palace and he became ‘second to the king’. 
The salvation of Hashem can come in the blink of an eye and even 
if the sharp blade of a sword is placed on the neck of a person, he 
should not stop asking for mercy (Berachos 10a), and even if it 
seems to the person that the gates of heaven are closed for him 
and his prayers are not having an effect and his salvation is far 
away and not coming, he must know that in heaven the expiration 
date for all his suffering is set. There is a designated time for his 
personal redemption and the end will come quickly. When the 
time is right, royal garments will be prepared for him and his 
mourning will be changed to joy, just as it happened to Yosef 
HaTzaddik. Specifically, when he was sitting in prison, he rose all 
levels and he was given ‘the crown of the kingdom’. 

Set us right with good counsel –  ותקננו בעצה טובה 
And so, when Yosef HaTzaddik finished interpreting Pharaoh’s 
dreams, he did not stop with just the interpretation, rather, he 
offered his personal advice and vision for the future, as he said to 
Pharaoh (41:33) 'ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם' – ‘Now let Pharaoh 
seek out a discerning and wise man’ to guide and know how to get 
the most out of the large crop, and how to benefit from the years 
of plenty efficiently, and prepare for the years of famine that will 
follow. To amass grain and store it for the needs of the masses. 
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“They searched and found only one flask of oil”

The Amazing Journey of the Flask of Oil Concealed in Yaakov’s Staff
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Kohen Gadol made oil for the purpose of the mitzvah of kindling 
the menorah in the Beis HaMikdash.  

Additionally, it behooves us to scrutinize the formula of “Ahl 
HaNissim” for Chanukah—expressing our gratitude to HKB”H—
instituted by the Anshei Kenesses HaGedolah: בימי מתתיהו בן יוחנן" 

 כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם

 In the days of Matityahu, the son   תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך."
of Yochanan Kohen Gadol, the Chashmonai, and his sons, 
when the Greek regime rose up against Your people Yisrael, 
to make them forget Your Torah, and to compel them to 
stray from the statutes of Your will.  Note that they employed 
the formula “to make them forget Your Torah” rather than “to 
uproot Your Torah.”  This implies that they cleverly devised 
a strategy to cause Yisrael to forget and abandon the Torah.  
Thus, we will endeavor to reveal what causes the Torah to be 
forgotten.  By identifying it, we will know how to overcome the 
yetzer of the klipah of Yavan that existed not only “in those 
times” but also “in our times.”  

The Source of the Chanukah Miracle  
Was the Flask of Oil In Yaakov’s Staff

I had a wonderful idea.  We can explain the matter based 
on a tremendous chiddush presented in the sefer Pa’aneiach 
Raza (Vayeitzei), authored by one of the great Rishonim, Rabbi 
Yitzchak the son of Rabbi Yehudah HaLeivi, ztz”l.  When Yaakov 
Avinu spent the night on Har HaMoriah, at the site of the 
future Mikdash, the sun set prematurely on his account, and it 
is written (Bereishis 28, 18): ויקח את האבן אשר יעקב בבוקר   "וישכם 

ראשה" על  שמן  ויצוק  מצבה  אותה  וישם  מראשותיו   Yaakov arose—שם 
early in the morning and took the stone that he had placed 

In honor of Shabbas Chanukah, it gives me great pleasure 
to introduce a novel idea concerning the flask of pure olive-oil 
which was instrumental in the Chanukah miracle.  With regards 
to this flask, we learn in the Gemara (Shabbas 21b):

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

שבהיכל,  השמנים  כל  טימאו  להיכל  יוונים  שכשנכנסו  בהון,  להתענות  ודלא 

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

בו  יום אחד, נעשה  ולא היה בו אלא להדליק  גדול,  שהיה מונח בחותמו של כהן 

בהלל  טובים  ימים  ועשאום  קבעום  אחרת  לשנה  ימים,  שמונה  ממנו  והדליקו  נס 

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 
Chashmonai 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.  

As we know, the commentaries discuss the significance of 
this solitary flask at length, each offering his own explanation.  
The flask they found was embossed with the seal of the Kohen 
Gadol.  Why did the Kohen Gadol conceal one flask for the 
kindling of the menorah?  Why did he emboss it with his own 
seal?  After all, we don’t find any mention anywhere that the 
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around his head and set it as a monument; and he poured 
oil on its top.  

The Pa’aneiach Raza is puzzled by this passuk.  After all, 
according to the Midrash cited by Rashi (ibid. 29, 11): “Yaakov 
kissed Rachel and raised his voice and wept,” because 
he came empty-handed.  He said, “Eliezer, my paternal 
grandfather’s servant, had in his hands nose-rings, and 
bracelets, and delicacies; whereas I have nothing in my 
hands; because Eliphaz, Eisav’s son, pursued him at his 
father’s command, to kill him.  He overtook him; but since 
Eliphaz grew up under Yitzchak’s influence, he withdrew 
his hand.  He said (to Yaakov), “What should I do concerning 
my father’s command?”  Yaakov replied to him, “Take that 
which is in my hand; for, a poor person is considered to be 
like a dead person.”  

Since Eliphaz confiscated all of Yaakov’s belongings, he was 
left with nothing.  So, how did he have oil to pour on top of the 
stone?  He answers that it is evident from the passuk (ibid. 32, 
11): “For with my staff I crossed this Yarden” that his staff 
remained in his possession.  Furthermore, it was hollow; he 
always carried it with him full of oil; so he had the means to 
light (a fire), to learn Torah.  

However, in the commentary Raza D’Meir on the Pa’aneiach 
Raza, he raises a difficulty with this answer based on an 
explanation in the Pirkei D’Rabbi Eliezer (35).  There it says 
that Yaakov anointed the stone with oil that came down to him 
from the heavens: 

"לקח יעקב שתים עשרה אבנים מאבני המזבח שנעקד עליו יצחק אביו, וישם 

אותם מראשותיו באותו מקום, להודיעו שעתידין לעמוד ממנו שנים עשר שבטים, 

ונעשו כולן אבן אחת, להודיעו שכולם עתידים להיות גוי אחד בארץ, שנאמר )דברי 

הימים א יז-כא( ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ... וישב יעקב ללקוט את האבנים 

ומצא אותם כולם אבן אחת, ושם אותה מצבה בתוך המקום, וירד לו שמן מן השמים 

ויצק עליה, שנאמר ויצוק שמן על ראשה".

Yaakov took twelve stones from the stones of the 
mizbeiach upon which his father Yitzchak had been 
bound.  He placed them around his head in that very same 
location to let him know whether or not twelve tribes were 
to be established from him.  They all became one stone 
illustrating to him that they were all destined to become 
one nation in the land . . . Yaakov returned to gather up 
the stones and he found that they were all part of a single 
stone.  He placed it as a monument in that place.  Then oil 
descended from the heavens and he anointed it.

Oil Descended from the Heavens 
 to Replenish the Flask in His Staff

We will now endeavor to reconcile the explanation of the 
Pa’aneiach Raza with the explanation of the Pirkei D’Rabbi 
Eliezer.  For, in reality, they both represent G-d’s truth (Eiruvin 
13b): "אלו ואלו דברי אלקים חיים".  In parshas Vayishlach, the Sifsei 
Kohen (the divine kabbalist Rabbi Mordechai HaKohen of Tzfat, 
one of the young disciples of the Arizal) provides us with an 
amazing chiddush concerning the flask of oil Yaakov used to 
anoint the stone at the site of the future Mikdash.  Here is what 
he writes (Bereishis 32, 25): 

"ויותר יעקב לבדו. אמרו ז"ל אל תיקרי לבדו אלא לכדו. מאין בא לו זה הכד. 

כשיעקב שם האבנים מראשותיו, והשכים בבוקר ומצאן אבן אחת, ונתבצר לו כד 

לברכה,  מזומן  שהוא  יעקב  ידע  אז  ונתמלא,  הכד  וחזר  ראשה,  על  ויצק  שמן  של 

ואמר אין זה ראוי להניחו כאן".

The passuk says: “And Yaakov remained alone (״לבדו״).”  
Our sages of blessed memory (in the Da’as Zekeinim of the 
Tosafists) said: Do not read ״לבדו״—“alone”—but rather ״לכדו״—
“for his flask.”  Where did he get the flask from?  When Yaakov 
placed the stones around his head, and awoke in the morning 
to find that they had become one stone, and a flask of oil had 
been saved for him, and he anointed the top of it, and the flask 
was replenished; then, he realized that it was designated for 
berachah.  He proclaimed, “It is not proper to leave it here.” 

We learn from his sacred comments that the flask of oil 
Yaakov used to anoint the stone at the site of the Mikdash was 
replenished miraculously.  Realizing this, Yaakov understood 
that he was obliged to take the flask with him.  However, in his 
haste to meet up with Eisav, he forgot the flask and went back to 
fetch it.  He went back ״לכדו״—“for his flask.”  

Then the Sifsei Kohen goes on to explain why Yaakov 
remained alone that night and was willing to endanger his life 
for the sake of that flask of oil.  He teaches us that many miracles 
occurred with that flask: 

With that oil the Mishkan, all of its vessels, Aharon 
and his sons and the malachim were anointed.  And it still 
exists intact (full), as our blessed sages taught (Horayos 
11b regarding the passuk Shemos 30, 31): “This is for Me for 
your future generations.”  It is the flask of oil of the women 
from Tzarephat to whom Eliyahu said (Melachim I 17, 14): 
“The flask of oil will not be consumed.”  It is the jar of oil 
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belonging to the wife of Ovadiah the prophet (Melachim II 
4, 2).  When Yaakov foresaw that so many miracles were 
destined to occur with it, he endangered his life and 
retrieved it.  This is what I found.  

Without a doubt, Yaakov had a flask of oil concealed 
inside his staff, which he kept with him at all times, as per the 
Pa’aneiach Raza.  So, when the sun set prematurely, compelling 
him to stay overnight at the site of the Mikdash, he followed 
his usual protocol—the sacred practices he developed while 
studying Torah in the Beis Midrash of Eiver.  He took the flask of 
oil out of his staff and lit a candle, so that he could study Torah 
in the darkness of the night.  HKB”H, caused him to fall asleep, 
so that He could reveal to him in a dream many revelations.  
This is the implication of the passuk (Bereishis 28, 16): ויקץ" 

משנתו"  Yaakov awoke from his slumber.  We find the—יעקב 
following elucidation in the Midrash (69, 7): אמר יוחנן   "רבי 

 Rabbi Yochanan said: From his studies.  The great—ממשנתו"
Rabbi YehoNasan Eibschitz, zy”a, explains in Tiferes YehoNasan 
that Yaakov studied Torah before going to sleep.  

Upon waking up in the morning, Yaakov assumed that the 
flask of oil would be empty, as it usually was.  Surprisingly, he 
found that the flask was still full of oil—that oil had come down 
from the heavens for him, as per the explanation of the Sifsei 
Kohen.  Thus, he understood that it was the will of HKB”H that 
he use that oil.  So, he anointed the stone with it—the stone that 
had been formed from twelve separate stones, corresponding to 
the twelve shevatim, that had become one unified stone.  Once 
again, the flask refilled miraculously, indicative of the future 
miracles that HKB”H would perform with the oil.  

Thus, the explanations of the Pirkei D’Rabbi Eliezer and the 
Pa’aneiach Raza complement each other beautifully.  Yaakov did 
take the oil out of his staff to learn Torah that night; and oil 
came down from the heavens to replenish the oil in the flask 
that he always kept in his staff.  Then, after anointing the unified 
stone, the oil was replenished once more, to be used for future 
events—such as the anointing of the Mishkan and its vessels—
and all the other miracles yet to be performed with it.  

The Flask of Oil in Yaakov’s Staff  
Was the Flask of Oil of Chanukah

Let us continue onward following the sacred journey of the 
flask of oil concealed in Yaakov’s staff.  We find a magnificent 

chiddush in the sefer Birkat Shmuel (Mikeitz), authored by the 
esteemed Rabbi Aharon Shmuel Koidanover, ztz”l.  He cites the 
comments of the Sifsei Kohen—that the oil was miraculously 
replenished and it was later used by Eliyahu HaNavi for the 
woman from Tzarephat and for the jar of oil belonging to the 
wife of Ovadiah—and adds: It is apparent to me that this very 
same flask was also revealed to the Chashmonaim.  

Thus, we learn that the lone flask of pure oil found by the 
Chashmonaim in the Beis HaMikdash was the very same flask of 
oil that Yaakov Avinu kept in his staff to study Torah at night.  It 
was refilled miraculously that night at the site of the Mikdash; it 
was used to anoint the stone; it was miraculously refilled again; 
it was ultimately found by the Chashmonaim and used for the 
miracle of Chanukah.

Let us add a fascinating tidbit.  As we have learned, after 
Yaakov anointed the stone with oil, it was replenished in 
preparation for the miracle of Chanukah.  For the sake of the 
miracle of Chanukah, the flask was also refilled miraculously.  
Now, we are familiar with the famous question of the Beis Yosef 
(O.C. 670).  The flask found by the Chashmonaim contained 
enough pure oil to light the menorah for one day.  That being the 
case, the actual miracle was only for seven days, not eight.  

One of the answers suggested by the Beis Yosef is: We can 
posit that after they placed the appropriate amount of oil in 
the lamps of the menorah, the flask remained full, as it was 
originally; thus, the miracle was evident even on the first 
night.  According to this answer, the miracle performed on behalf 
of Yisrael during the eight days of Chanukah is precisely the 
same miracle that was performed for Yaakov Avinu—the flask of 
oil was replenished repeatedly.  Thus, it turns out that Yaakov 
Avinu’s actions set the stage for the miracle of Chanukah.  

We can point out another fascinating connection between the 
flask of oil concealed in Yaakov’s staff and the lone flask found 
by the Chashmonaim in the Beis HaMikdash.  The Gemara states 
explicitly that the Greeks contaminated the oil in the Heichal 
intentionally: "שכשנכנסו יוונים להיכל 'טימאו' כל השמנים שבהיכל".  They 
did so deliberately to prevent the kohanim from kindling the 
menorah in a state of taharah.  

The Greeks failed to defile the flask of pure oil concealed 
in the Heichal, however, because they could not see it.  As the 
Bnei Yissaschar explains at length, it was from the concealed 
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light—“ohr haganuz”—reserved only for the eyes of tzaddikim.  
This is precisely what happened with Eliphaz, the son of 
Eisav.  He confiscated all of Yaakov’s possessions, but, for the 
very same reason, he could not see the flask of oil concealed 
in Yaakov’s staff.  In this manner, HKB”H performed a symbolic 
gesture foreshadowing the miracle of Chanukah.  As a result, 
the Greeks could not see Yaakov’s flask that was hidden in the 
Beis HaMikdash.  

Yaakov Avinu Was a Kohen Gadol

Following this line of reasoning, we will proceed to explain 
that which we learned in the Gemara: “They searched and 
found only one flask of oil that was concealed with the seal 
of the Kohen Gadol.”  We expressed our bewilderment about 
the connection between the Kohen Gadol and the single flask of 
pure oil used for the Chanukah miracle.  However, based on our 
current discussion, we can suggest that the Gemara is referring 
to Yaakov Avinu, who had the status of a Kohen Gadol after 
acquiring the birthright from Eisav.  Let us refer to a revelation 
from Chazal in the Midrash (Bamidbar Rabbah 4, 8): 

שקירב  וכיון  עולם,  של  בכורו  היה  הראשון  אדם  עולם  של  ברייתו  "מתחלת 

קרבנו שנאמר ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס לבש בגדי כהונה גדולה, שנאמר 

שמת  כיון  היו...  שבח  בגדי  וילבישם,  עור  כתנות  ולאשתו  לאדם  אלקים  ה'  ויעש 

נח  מת  לנח...  מסרן  מתושלח  שמת  כיון  למתושלח,  מסרן  שת  לשת,  מסרן  אדם 

יצחק  עמד  ליצחק,  ומסרה  אברהם  מת  לאברהם...  ומסרה  שם  מת  לשם...  ומסרן 

ומסרה ליעקב".

When the world was first created, Adam HaRishon was 
the firstborn in the world.  When he offered his korban, 
as it says (Tehillim 69, 32): “And it shall please Hashem 
more than a full-grown bull, possessed of horns and 
hoofs”—he worn the garments of a Kohen Gadol—as it says 
(Bereishis 3, 21): “And Hashem G-d made for Adam and his 
wife garments of skin, and he clothed them.” They were 
garments of distinction . . . when Adam died, he bequeathed 
them to Sheit; Sheit bequeathed them to Metushelach; 
when Metushelach died, he bequeathed them to Noach 
. . . Noach died and bequeathed them to Shem . . . Shem 
died and bequeathed them to Avraham . . . Avraham died 
and bequeathed them to Yitzchak; Yitzchak proceeded to 
bequeath them to Yaakov.  

Based on this premise, we can interpret the Gemara’s 
statement: “They searched and found only one flask of oil 

that was concealed with the seal of the Kohen Gadol.”  The 
Gemara is referring to the seal of Yaakov Avinu, who had the 
status of a Kohen Gadol.  He established the precedent for the 
lone flask of pure oil by storing it in his staff, so that he could 
study Torah at night.  Subsequently, prior to his encounter with 
Eisav, he risked his life on account of that flask of oil, in order to 
prepare for the miracle of Chanukah.  

The Miracle of Chanukah Involved the Flask of Oil 
which Yaakov Used to Learn Torah at Night

We will now consider the practical implications of what 
we have learned.  We must explain why HKB”H arranged for 
the miracle of Chanukah to utilize the same flask of oil Yaakov 
kept in his staff, enabling him to learn Torah at night.  Now, 
we have learned in the Gemara (Berachos 63b): מנין שאין דברי" 

 תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות

 from where do we learn that words of Torah are not—באהל"
retained except by one who sacrifices himself for the sake 
of the Torah?  For it is stated (Bamidbar 19, 14): “This is the 
Torah of a man who dies in a tent.”

According to the Rambam, this implies that one should not 
indulge in sleep.  Here are his inspirational words (Hilchos 
Talmud Torah 3, 12): 

"אין דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך 

עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי שממית עצמו עליהן, ומצער גופו תמיד, ולא 

יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה אדם כי ימות 

באהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי החכמים".

The words of Torah will not be retained by a person who 
applies himself feebly to obtain them, and not by those who 
study amid pleasure and an abundance of food and drink. 
Rather, one must give up his life for them, constantly straining 
his body to the point of discomfort, without granting sleep to 
his eyes or slumber to his eyelids.  The Sages alluded to this 
concept (Bamidbar 19, 14): “This is the Torah, a man should 
he die in a tent...”  The Torah can only be retained by a person 
who gives up his life in the tents of wisdom.

In the following halachah, the Rambam emphasizes the 
importance of nighttime Torah-study, which is an integral part 
of the obligation to sacrifice one’s life for the sake of the Torah.  
He writes (ibid. 13):
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"אף על פי שמצוה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה, 

אחד  אפילו  יאבד  ולא  לילותיו,  בכל  יזהר  התורה  בכתר  לזכות  שרצה  מי  לפיכך 

מהן בשינה ואכילה ושתיה ושיחה וכיוצא בהן, אלא בתלמוד תורה ודברי חכמה. 

אמרו חכמים אין רינה של תורה אלא בלילה, שנאמר קומי רוני בלילה, וכל העוסק 

בתורה בלילה חוט של חסד נמשך עליו ביום, שנאמר )תהלים מב-ט( יומם יצוה ה' 

חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי".

Even though it is a mitzvah to study during the day and 
at night, it is only at night that a person acquires most of 
his wisdom. Therefore, a person who desires to merit the 
crown of Torah should make the most of all his nights, not 
wasting even one with sleep, eating, drinking, idle chatter, 
or the like. Rather, (they should be devoted to) the study of 
Torah and words of wisdom.  Our Sages declared: “The song 
of Torah can (be heard) only at night, as it states (Eichah 
2:19): ‘Arise, sing out at night . . .’” Whoever occupies himself 
with Torah study at night will have a strand of divine favor 
extended over him during the day . . . 

This, in fact, is consistent with the halachic ruling in the 
Shulchan Aruch (Y.D. 246, 24): Whoever wants to merit the 
crown of Torah, should take care to make the most of all 
his nights and not waste even one of them sleeping, eating, 
drinking, conversing or the like.  Rather, they should be 
filled with words of wisdom and the study of Torah.  In a 
gloss, the Rama adds: Since a man acquires most of his 
wisdom exclusively at night.  

Based on this understanding, I would like to propose an 
explanation of Yaakov Avinu’s profound intent.  We have 
learned in the Gemara (Kiddushin 30b): יצרו של אדם מתגבר עליו" 

 ,a person’s yetzer overwhelms him daily.  Therefore—בכל יום"
he always kept his staff with him, so that he would always be 
ready to battle the yetzer.  With his staff at the ready, he could 
always beat the yetzer on its head with words of Torah.  As the 
Gemara explains (ibid.), HKB”H informs Yisrael: יצר הרע  "בראתי 

בידו" נמסרים  אתם  אין  בתורה  עוסקים  אתם  ואם  תבלין,  תורה  לו   I—ובראתי 
have created the yetzer hara, and I have created the Torah 
as its antidote.  If you engage in Torah-study, you will not be 
delivered into its hand.

It was for this profound reason that Yaakov Avinu kept the 
oil in his staff.  For, if Torah-study during the day eliminates 
the yetzer hara, nighttime Torah-study overwhelms the yetzer 
hara to an even greater extent.  In the words of the Gemara 

(Chagigah 12b): כל העוסק בתורה בלילה, הקב"ה מושך עליו חוט של חסד" 

 ,whoever occupies himself with Torah-study at night—ביום"
HKB”H extends a strand of divine favor over him during the 
day.  In other words, nighttime Torah-study protects a person 
from the yetzer all day long.  

Lighting the Menorah at Night Alludes to 
Nighttime Torah Study

This explains magnificently the spiritual battle waged 
between the Chashmonaim and the Greeks, focusing on the 
kindling of the menorah in a state of taharah.  As we learned 
in the Gemara: “When the Greeks entered the Heichal, 
they contaminated all of the oil in the Heichal,” so that the 
kohanim would not be able to light the menorah in a state of 
taharah.  Yet, “when the royal Chashmonai 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.”

We can suggest an explanation based on the Gemara 
(Menachos 89a).  There they expound on the passuk (Vayikra 
 "יערוך אותו אהרן מערב עד בקר לפני ה' - אין לך עבודה שכשרה מערב :(3 ,24

זו בלבד".  Aharon will arrange it from evening to“  עד בקר אלא 
morning before Hashem”—there is no “avodah” (religious 
service) that is valid from evening until morning except for 
this one (the lighting of the menorah).  Rashi explains: There 
is no service, other than the lighting of the menorah, whose 
performance is valid from after sunset—after the evening 
korban tamid is sacrificed—until daybreak.

As we know, the kindling of the menorah symbolizes Torah-
study.  As the Gemara explains (B.B. 25b): ידרים שיחכים   "הרוצה 

 a person who wants—ושיעשיר יצפין, וסימניך שלחן בצפון ומנורה בדרום".
to become wise 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. Applying this principle, the great author of 
the Ben Ish Chai explains in his sefer Ben Yehoyada (ibid.) the 
rationale for lighting the menorah at night: 

It appears to me that the reason is because the menorah 
represents the Torah; and Torah-study is primarily during 
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the night, when a man’s mind is clear and unfettered from 
his various duties.  As our Rabbis of blessed memory said 
(Eiruvin 65a): “The night was created specifically for Torah-
study.”  Therefore, it is written that this avodah is “from 
‘erev’ until ‘boker.’”  For, if you calculate the difference 
between “erev” (272) and “boker” (302), you will find that 
the difference between them equals “lamed” (numerical 
equivalence of 30), which alludes to “limud” (Torah-study).  

We can now appreciate why it was crucial to the Greeks to 
contaminate all of the oil in the Heichal.  For, it was apparent to 
them that the survival and preservation of the Torah requires 
the dedication associated with nighttime Torah-study.  As 
explained, the avodah of kindling the menorah from evening 
to morning symbolizes nighttime Torah-study.  Therefore, 
they made every attempt, using all of their forces of tumah, to 
prevent Yisrael from lighting the menorah at night—so that 
they would not study Torah at night, the key to the survival and 
perpetuation of the Torah.  

Accordingly, we can comprehend the formula instituted by 
Chazal for “Ahl HaNissim”: “When the Greek regime rose up 
against Your people Yisrael, to make them forget Your Torah.”  
For, the two things go hand in hand.  The Greeks did their utmost to 
contaminate all of the oil in the Heichal, so that Yisrael would not 
engage in nighttime Torah-study; consequently, the Torah would 
be forgotten.  This can also be inferred from the elucidation in 
the Midrash (B.R. 2, 4): “Darkness refers to ‘galus Yavan’—the 
Greek exile; for they attempted to darken (obfuscate) the eyes of 
Yisrael.”  In other words, they did not want the eyes of Yisrael to be 
illuminated during the darkness of night by the light of Torah.  

We now have cause to rejoice!  We have explained why 
HKB”H arranged for the miracle of Chanukah to involve the 
flask of oil Yaakov kept in his staff to enable him to study Torah 
at night.  He wished to teach us that the Chashmonaim’s victory 
over the Greeks was facilitated by the avodah of lighting the 
menorah at night.  For, it is a wonderful allusion to nighttime 
Torah-study—the key to the survival of the Torah.

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

hen describing Paroh’s dream, the Passuk explains that 
during the seven prosperous years, the cows Vatir’enu 
Bo’ochu.  The Rashbam translates it, "They grazed 

in the fields".  The Targum translates Bo’ochu as B’achvo, with 
brotherliness.  Rashi adds,  Shehabriyos Nir'os Yofos Zu L’zu, that 
people looked at each other generously.  The Medrash expands even 
further, offering us a powerful lesson.  Bsho’o Shehashonim Yofos 
Habriyos Na’asin Achim Ze Im Ze. When the years are good (and 
people are prosperous) people like each other.  When people are 
not prosperous, they look critically at others.
 
Most people believe that the reason they are happy or upset at 
others is because of what the other person did or did not do.  While 

the actions of others certainly affect what people think of them, as 
important is the mood that we are in when we deal with others.  If 
we are feeling successful, we will think well of others.  When we are 
feeling less confident in ourselves we will naturally, without any fault 
of others, be critical of them.

While people would like to believe that they are objective, that is 
hardly the case.  We all bring a “history” with us when we enter a 
room.  Therefore, people should be careful before judging others.  
Certainly, people should be aware that they may be upset at their 
spouse or children because of their day and not because of anything 
their spouse or children may have done.  And, as important, in 
retrospect, they may owe some serious apologies to others.

W
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Please go to www.TorahAnytime.com
to listen to Rabbi Shmuel Gluck, and other 

popular speakers, on TorahAnytime.

- THIS ISSUE IS DEDICATED IN MEMORY OF -

Pinchas Aryeh ben Yaakov

have come to realize that parents and Mechanchim are afraid to discuss 
topics of Kedusha.  This is understandable, considering the multiple, 
more basic discussions that we need to have with our children and 
students.  Sadly, because those basic discussions are never-ending, most 

people are never asked to consider if they know what Kedusha really means 
and how it applies to their daily lives.  I too share this challenge, rarely finding 
students and friends whom I can discuss Kedusha with.
 
One of the many Chanukah messages is the responsibility to recognize 
the difference between what is holy and what is not, and then to protect 
both what is inside and surrounding each person.  The 
Chanukah candles are holy and, as a result, we light the 
Menorah but we do not use the light.  The message 
is that there are things that are important to have 
yet are not intended for personal use.  As with many 
Torah lessons, we understand them and learn them in 
concept.  I would like to discuss, beyond the Halachas 
that we are already accustomed to following, what this 
lesson is expected to mean to us in our daily lives.
 
Kedusha, being holy, is an intangible, something most people don’t grasp.  
Because we believe what the Torah teaches us, we treat holy things as 
intended.  We won’t read by the light of the Chanukah candles, we will wear 
nice clothing on Shabbos, and a Kittel on Yom Kippur.
 
The lesson of the Menorah, to light something, look at it, and not 
use it, is an 8-day message, reminding us that there are people, 
objects, and days, which should be treated with reverence.  We 
aren’t “friends”, and we understand that they (whether “they” refers to an 
object, person, or a concept) can be beyond our reach because it is of a 
different tier than we, or our personal possessions, are.
 
The lesson of Chanukah is not intended to be limited to a smattering of 

Halachic actions and limitations.  It is intended to help us appreciate that 
whatever has Kedusha deserve a reverence from us.  The fulfilling of each 
Mitzvoh intends to make it easier for people to reflect as they perform the 
Mitzvoh.  The goal is to increase their appreciation of their reverence for 
their mission (the Mitzvoh) and not to just do what they are told to do.  The 
goal of all Mitzvohs is to change people’s perspectives and not be satisfied by 
fulfilling a hollow act.
 
My hope is not to transform people to become holier, which I recognize to 
be a lifetime goal.  My intent is that people should recognize, and respect, the 

existence of Kedusha, not as we are accustomed to but 
as it is truly intended.  Then, they can accept the pursuit 
of appreciating Kedusha as a lifetime goal.
 
There are many examples of this.  Here are a few of 
them.
 
1) Our society is uncomfortable acting with 
reverence.  Businessmen, even presidents, dress 
casually at important meetings.  Borrowing from the 

secular world, some Rabbeim are called different variations of “Rebs”.  This is 
clearly an expression of respect and a sign that the Rebbi is succeeding with 
his students.  Nevertheless, it is also a statement that the Rebbi will only be 
respected as long as they can also be friends.  Students, on their own, should 
realize that there is a distance between them and their Rebbi.
 
I often tell my students that, “It’s my job to treat you like a peer 
and it’s your job to treat me like a Rebbi”.  My comment intends to 
remind them that we have conflicting responsibilities and that each of us 
should know what our responsibility to our relationship is.
 
2) Many people will speak of Kedushas Shabbos.  Because of its Kedusha, 
many people will sing Zemiros, attend a long Davening, and some will go to 

I
Separating Between the Holy and Profane: A Chanukah Thought By Rabbi Shmuel Gluck

"Our society is 

uncomfortable acting 

with reverence."
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the Mikvah, all admirable commitments.  Such actions require little thought 
and, while real statements of the Kedusha of Shabbos, they are the superficial 
ones.
 
There are even fewer people who will treat Shabbos with the true sense of 
Kedusha.  Not only is Loshon Horo significantly more potent on Shabbos but 
even speaking extra words is discouraged.  That includes reading newspapers 
and anything secular, and just Shmoozing.  Most people can’t imagine that 
restricting these behaviors on Shabbos is required or even suggested.  Yet, 
they are repeated throughout Halacha, Medrash, and Mussar Seforim.  The 
first group acts with the Kedusha of Shabbos in mind.  The second 
group thinks, therefore absorbs, the Kedusha of Shabbos inside 
each person.
 
3) Klal Yisroel has Kedusha because we are Tzelem Elokim.  If we accept 
that our responsibilities are to absorb the concept of Kedusha in ourselves, 
then we should always consider that “we don’t do that” because it is not 
becoming of someone with Kedusha.  Just as there are many things which 
we must distance ourselves from because they have Kedusha, there are many 
things we distance ourselves from because we have Kedusha.  The examples 
are many.  Some are obvious, such as not ruining ourselves from the internet, 
to becoming unwilling to be insensitive to others because our Neshama is 
“better than that”.  
 
4) Finally, Hashem has Kedusha. While it is true that Hashem is our Father 
and loves us, He is also our King.  References to Hashem as if we were 

buddies may be necessary for beginning stages of our Ruchnius growth but 
they are not befitting of Hashem whose Kedusha is beyond what we can 
imagine.  Feeling respect, reverence, and awe, is as necessary as love.
 
A discussion highlighting how some things have Kedusha must include that 
there are some things that have a void of Kedusha or Brocho.  I won’t list 
off the obvious ones.  Instead, I would like to touch on some that are less 
obvious.
 
1) Some Mitzvohs have Kedusha.  Other Mitzvohs, those accomplished 
through hurting other people’s feelings or through monies earned dishonestly, 
is the antithesis of Kedusha.  It is not just a Mitzvoh saddled with an Aveiroh.  
The Mitzvoh has no Kedusha.
 
2) Some earned monies can be tools to serve Hashem, such as when they 
were earned honestly.  Other monies can lack any Kedusha and, on the 
contrary, have no real financial value.  The money may be in the bank but it 
has no purchasing power.
 
My hope is that this article will motivate people, during the Yom Tov of 
Chanukah, to find some time to consider this message and how it affects 
their lives.
 
If you appreciated this week’s thoughts, please consider listening to similar 
thoughts from Rabbi Shmuel Gluck on Torah Anytime.
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n 1991 (5751), three years before the death of the Lubavitcher 
Rebbe, R’ Menachem Mendel Schneerson ZT”L, two shluchim, 
Rabbi and Rebbetzin Eliyahu and Chana Canterman, waited on 
the weekly receiving line at Chabad headquarters in Crown 

Heights, NY, to meet the Rebbe briefly and a receive a one-dollar bill 
which he would give out to the thousands of people who filed past 
him. The “Sunday Dollars” as they were called since the Rebbe only 
gave them out on Sundays, were treasured by all those who received 
them, including important personages and political figures from all 
around the world. In many instances, the dollars were stamped with 
a commemorative date and although the intention was to give these 
dollars to charity, many people saved them as a segulah and blessing 
for all good things. The Cantermans, too, saved their dollar bills and 
displayed them prominently in their home for all to see.
    As Chabad “Shluchim” (members sent out to promulgate Judaism 
and Chassidus around the world. There are about 4500 Chabad 
shluchim worldwide, some in the most remote regions of the world.), 
the Cantermans moved to the Jerusalem neighborhood of Talbiyeh 
approximately three years ago. They set up their Chabad house and 
soon after organized a minyan in their apartment for a member of 
their community who needed to say Kaddish. Till this very day, they 
remain kind and friendly people, their home open to all comers, 
religious and non-religious, and are always willing and able to go that 
extra mile for another Jew regardless of the inconvenience caused to 
themselves.
     When they founded their Chabad House, one of the projects 
that the Cantermans took on, along with other Chabad shluchim 
and local organizations, was to provide meals each day to the family 
of Gilad Shalit, the Israeli soldier who made worldwide news when 
he was kidnapped by Palestinian terrorists and held captive for over 
five years. Aviva and Noam Shalit, Gilad’s parents, spent a great deal 
of time in the protest tents outside the Prime Minister’s residence on 
the border of Talbiyeh & Rechavia, urging the Prime Minister and the 

Israeli government to do all they can to free their captive son. Many 
food donations were delivered and as the Cantermans were always 
among those looking to assist the Shalit family, it was only natural that 
they became close friends with Aviva and Noam, providing not only 
food and physical sustenance, but also emotional and psychological 
support during this time.
    It happened around Purim time of the previous year (5771) when 
Chana Canterman brought a special gift to Aviva Shalit along with 
her meal: a dollar that she had received many years before from the 
Lubavitcher Rebbe that was to be given to a worthy charity. “Take 
this dollar,” said Chana, “and may it be a merit that Gilad be released 
this year.” Aviva accepted the dollar gratefully and carried it with her 
wherever she went.
    Rebbetzin Canterman didn’t hear anything more about the dollar 
until she received a text from Aviva Shalit on Wednesday, the 19th 
of October (21st of Tishrei), the day after her son, Gilad, had been 
released from the clutches of the murderers and had finally come 
home. In the text, Aviva thanked her for all of her assistance during 
the previous five years of trying and uncertain times. She also inquired 
about the dollar bill that Chana had given her months before. She 
was curious to know if the Rebbetzin remembered when she had 
received the dollar from the Rebbe. 
    Well, Chana Canterman couldn’t remember specifically the day, but 
she did know that it was over twenty years ago and not long after 
the summer. Then she remembered that, as with all dollars given by 
the Rebbe to be distributed to charity, the date should be written on 
the dollar itself.
    Aviva Shalit looked at the dollar and was stunned. She remained 
speechless for quite some time. The date on the dollar that Rebbetzin 
Canterman had received from the Lubavitcher Rebbe twenty years 
ago and gave to Aviva Shalit before Purim, was Chaf (the twentieth 
of) Tishrei, the exact date that Gilad Shalit came home to his family 
and his people!

I
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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Parshas Mikeitz - Uncovering Light from the Bor On Chanukah 

David Gurwitz 

   
Rav Moshe Wolfson, mashgiach of Yeshiva Torah Vodaas, in his sefer “Wellsprings of Faith,” expresses a 
tremendous insight into Shabbos and Chanukah. He says that Chanukah, being rooted in “eight,” - like Yovel, which 
is rooted in seven times seven plus one - has a power to bring back kedushah from even the lowest souls, even to a 
greater extent than Shabbos, which is rooted in seven. That is why, he explains, the time of the original burning of 
hashemen – the letters of neshamah - lasted eight days, since time was transcended.  

That is also why when we light at home, below the normal place where the Shechinah will normally descend, the 
Chanukah licht, which can come from a much broader set of oils and wicks than Shabbos licht, can reach all levels 
of souls and places, even those not reached by Shabbos.  

We say Tehillim 95 through Tehillim 99, and Tehillim 29, beginning with Lechu neranenah, after Minchah on Friday 
afternoon. I always try to remember that lechu is the roshei teivos of ve’ahavta lerei’acha kamocha as I begin 
Shabbos davening to get a feeling of ahavah for my fellow Jews. Rabbi Mattisyahu Glazerson points out that these 
kappitlach of Tehillim have, together, 702 words – which is begematria Shabbos.  

Rabbi Boruch Leff writes a beautiful Shabbos column in the Center section of the Yated, and it has aided my 
Shabbos and weekday avodah in so many ways. May he be zocheh to continue to reach so many souls in his uplifted 
and inspirational messages and insights and chizuk, and may he be zocheh to continue receiving so many gifts from 
Hashem for broadening the message of Hashem’s unique gift of Shabbos to all of Klal Yisroel. 

I try to read Rabbi Leff’s column before Shabbos, and I get that same feeling of ve’ahavta lerei’acha kamocha from 
his writings as well. It is as if Rabbi Leff is coaching all of us collectively to work together to make Shabbos bigger.  

This, perhaps, gives new meaning to the idea that every Shabbos has a bit of Shabbos Hagadol, as we say in the 
addition to bentching on Shabbos.  

Rabbi Leff was kind enough to mention something that I sent to him several months ago about the 144 hours 
between each Shabbos being represented in the word kedem - which has a gematria of 144 - and in the 144 words 
said during Shalom Aleichem, which has 48 words and is sung three times at the outset of Shabbos at home.  

In his sefer “Shabbos in My Soul,” Rabbi Leff writes that Shabbos Chanukah should be more valued than any other 
Shabbos during the year. Why? 

In essence, he says that we are the recipients of the gift of the mesirus nefesh of our ancestors to offset the 
Yevanim’s attempt to destroy Shabbos, which, as we see in the penalties for Shabbos observance by others, is the 
unique gift to Klal Yisroel. Since the Yevanim thought that they and their wisdom were the gift to the world, they 
could not bear our Shabbos. 

Our being someiach - Shin, Mem, Ches - on this Shabbos is enhanced when we consider that we offset and recall 
the main Yavan decrees indicated by the roshei teivos of someiach - Shin – Shabbos, Mem - milah, and Ches - Rosh 
Chodesh. 

In this regard, I find it quite fascinating that the gematria of Chanukah (89) and baTorah (613) - Chanukah in the 
Torah - equals that of Shabbos (702). 

We recently discussed how Tehillim 30, Mizmor Shir Chanukas Habayis LeDovid, is the kappitel associated with 
Chanukah. However, not surprisingly, kappitel 30 also shares a great commonality with Parshas Mikeitz and kappitel 
40, which is the kappitel that the Rodelheim Siddur connects to Parshas Mikeitz. Let’s explore the lashon to see 
how. 

Kappitel 30, possuk 4, states, “Chiyisani miyordi vor - You have preserved me from my descent to the grave.” 
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Kappitel 40 also discusses a bor in possuk 3: “Vayaaleini mibor sha’on mitit haYavan vayokem al sela ragli konein 
ashuroy - He raised me from the pit of raging waters, from mud which is slimy he set upon a rock. He set my feet 
upon a rock and firmly established my steps.” 

A deeper kesher of kappitel 40 to Parshas Mikeitz was brought out to me by reading what the Arizal says regarding 
the well-known related lashon in Parshas Mikeitz: “Vayishlechu oso habara - They threw him into the pit.”  

The Arizal wrote very little and related his brilliance in a very short time to Rav Nosson. Rav Nosson writes that the 
Arizal points out that the bor represents din and gevurah, like Yitzchok, whose gematria of 208 equals that of bor. 
Yitzchok dug wells and pits. Chessed moves down, from the giver to the receiver, while gevurah moves up. This is 
shown by Yitzchok digging, removing dirt to reveal the hidden. 

We see a remez to Chanukah here, since 208 is also the gematria of ohr, with the kollel. Light serves the same 
function as Yitzchok with the bor, removing blockage from below and heading up, as do the flames of light, to reveal 
the hidden. They all share the same gematria. Maybe that is another reason we count and light from 1 to 8. Just as 
we stand up for Shemonah Esrei, we try to always to keep our head up and aim upwards, even in times of din. Bor 
also has the same letters as rabu, multiply. In darkness, there is a chance to grow. 

“Vayakeim al sela - He raised me up” already provides another deep message here. It is begematria 156, the same 
as that of Yosef.  Yosef, too, was led to new heights. He, too, stood erect and has his steps established. Rav Hirsch 
points out the language after Yosef is freed from the bor, where he takes his time and walks calmly. He shaved and 
dressed properly - also lessons for us in dealing with HaMelech - as described in Meam Loez. Rav Hirsch says that 
Yosef was quite conscious of his own personality and of his mission. It was just this quality that made him into a 
chochom. He understood how to grasp every circumstance, every person, and every position in the whole acuteness 
of its special character. 

This brilliant insight is later followed by a lengthy discussion of the posuk which states, “Ish navon vechochom - A 
discreet and wise man.” It is also quite fascinating that the sof teivos of the words “ish navon vechochom” - Shin, 
Nun and Mem - spell the word shemen. 

Rav Hirsch discusses wisdom and understanding and asks, “Why is binah mentioned first?” He answers that, 
normally, empirical knowledge, chochmah, was needed to begin the judgment discernment process. However, in 
this situation, the situation was clear, and precautions and action steps needed to be taken. Hence, the navon is 
needed for practical execution. He brilliantly adds that the intellectual man easily takes things to be other than they 
really are and makes mistakes. Therefore, navon and chochom were needed.  

This, too, relates to another aspect of Chanukah that we say in the words of Maoz Tzur: Uminosar kankanim, 
naaseh neis lashoshanim, bnei vinah, yemei shemonah, kavu shir urenanim - From the rest of the cans (of oil), a 
neis was done for the shoshanim [the Jews]; children of binah (understanding), days of eight, they established song 
and rejoicing.” 

Chazal tell us that from the miracle of oil lasting for seven days longer than its natural one-day amount, they used 
the “binah,” discernment, to conclude that the first day was also a miracle of even discovering pure oil. Thus, they 
established Chanukah for eight days, with singing and rejoicing.  

Rav Hirsch discusses the derivation of the word Yavan, the name for Greece, which appears in kappitel 
40:  “Vayaaleini mibor sha’on mitit haYavan vayokem…” 

Sha’on is related to sha’eh, to become desolate, like the word sho’ah, or holocaust. It also means, as in Parshas 
Toldos (24:21), “Veha’ish mishta’eh lo - He (Eliezer) was astonished at her (Rivkah).” Rav Hirsch says that the 
etymology of the word Yavan is obscure. It means slimy, as if Dovid is saying, “I slid into a pit where I lost my 
ability to reason. Then, my difficulties were so great that I lost my ability to reason. Then, I was so overwhelmed 
that I could not get out. From here, Hashem raised me.”  

Yavan means “slimy” - the “slippery slope.” 

Chazal tell us even more to learn from the direction of the letters of the word Yavan. It starts with the letter Yud, 
which is suspended up top, and then proceeds down, through the Vov, to end below the ground with a Nun. The 
direction of Yavan heads south, towards the ground. 

The gematria of Yavan also teaches us a keneged. It is 66, which is keneged the same gematria of the idea that 
they were so against: hayah, hoveh, yihiyeh, that there was, is, and will be One eternal G-d. 

May we be zocheh to absorb these lessons from staring at our mikdash me’at, zeicher the 36 lights which were lit 
during Kislev on the first Chanukah, which occurred in the 36th century from Bereishis, representing the 36 original 
light-filled hours and the 36 tzaddikim and the 36 times that some form of the word ohr is mentioned in the Torah. 
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Let Pharaoh proceed and let him appoint overseers on the land, and he 
shall prepare the land of Egypt during the seven years of abundance. 

(41:34)
Yosef gave Pharaoh sound advice: Prepare during the seven 

years of abundance for a time in which food would be nothing more 
than a dream (or a nightmare). We do not focus on the periods of 
adversity when we are surrounded by plenty. We are unable to imagine 
what it means to be hungry while we are eating a succulent piece of 
meat. That is human nature. A chacham, wise person, has the vision to 
transcend his natural proclivity and see another time, another 
circumstance, when all will not be good, when every morsel of food will 
be considered a banquet. 

The Baalei mussar, Ethicists, exhort us to take heed, to derive 
a powerful lesson from Yosef HaTzaddik’s advice to Pharaoh. While 
“today” – when we are young, healthy in body and mind – we can rise 
from our chair/bed and take on the world physically and spiritually, we 
should store up our reserves. Who knows when the time will arrive – for 
some, with age; for others, suddenly, out of the blue – when these gifts 
which we take for granted will be nothing more than a dream, when 
even getting up from bed will be a difficult act, when cognitive 
interaction will be a daily challenge. 

We must not take any G-d-given moment in our lives for 
granted. It is a Heavenly gift that, at any moment, can be put on hold, or, 
chas v’shalom, Heaven-forbid, be removed. Seize the moment; seize the 
opportunity; store up your gifts while you are able. It takes a perceptive 
person to realise, acknowledge and act. He is acutely aware that the 
“party” can end at any moment, and it would be prudent to eat while he 
can. Otherwise, he might be compelled to leave hungry. During periods 
of abundance, we tend to ignore the little things, the extras on the 
plate, because we have so much from which to choose. When the 
waiters are cleaning up the tables, however, we might be in the position 
to grab whatever is available and savour it. An individual who is in 
control of his inclinations is the type of person who perceives that the 
abundance is to be cherished and saved. He stores up whatever is 
available. Who knows when we will need it? We have no guarantee of 
tomorrow – period, and we have no assurance that what is here today 
will still be available tomorrow. Seize the day! Seize the moment: 
Maximise the moment. 

The Gaon, zl, m’Vilna writes that when the deceased is being 
taken from his earthly home to the cemetery for burial, the neshamah, 
soul, endures much pain. It is during those few moments that the stark 
realisation of the truth in its unabashed reality settles in. The deceased 
yearns just to return for one moment to answer, Amen! Yehei Shmei 
Rabba! Just to smile to someone and make him feel good. Just to recite 
a brachah. Alas, it is too late. It is well-known that shortly before he left 
this world, the Gaon wept because (he said) in this world, for a few 
pennies, one can purchase a pair of tzitzis, which he could wear. The 
reward is awesome. Once one leaves this temporary domain, however, it 
is all over. No more deposits. If he has invested wisely, he will enjoy the 
returns. If he has lived a life full of frivolity, wasting those precious 
minutes… oh well. 

Two incongruous attitudes prevail: “Life is short. Enjoy it while 
you can.” as opposed to: “Every second counts. Make the most of your 
life.” We have no dearth of stories which underscore the value of each 
moment and how it should be spent. One of the most meaningful 

scenarios, as described by the Kelemer Maggid (one of early twentieth 
century Europe’s most inspirational speakers), is presented here with a 
chilling follow-up. 

“A Heavenly voice declares, ‘Hashem has decided to revive the 
dead for half an hour.’ In other words, every neshamah, every loved 
one, those whom we knew and those who have been long gone, would 
all become alive for thirty minutes – no more – no less. What do people 
do upon hearing this startling news? They all run to the cemetery and 
wait anxiously for their late family members to rise from the grave and 
greet them.”

The ground rumbles, trembles and begins to erupt, as the 
deceased rise from their eternal rest for a thirty-minute visit in this 
world. Everyone expects them to greet their families and talk about how 
life has been treating the living; and to ask about new babies, milestone 
celebrations, etc. But this does not happen. Instead, the deceased make 
a mad dash to the nearest shul, the closest bais hamedrash, a yeshivah, 
a kloiz, anywhere that they can learn, daven, recite Tehillim. Others 
search the streets for opportunities to perform a chesed, act of loving-
kindness – anything that will earn them eternal reward, anything. Each 
of them, with absolutely no exceptions, understands that these thirty 
moments are critical, that this is the only time in which they can accrue 
merit for Olam Habba, the World to Come. 

During those precious thirty minutes, every second counts. 
They watch the clock nervously, realising that every second is precious. 
The last thing they want is to return to their graves with little merit. This 
is the chance of a “lifetime”!

The Maggid looked deeply into the eyes of the members of 
the community who had gathered to hear him speak and said, “Nu? 
What would be so bad if we had more than a half an hour left to live? 
On the other hand, who is to say that we even have a half an hour? 
Every moment that is allotted to us by Hashem should be cherished for 
its value.” 

I wrote this Erev Rosh Hashanah, after I shared this story with a 
group of adults. 

I then posed a question which I am certain from the looks on 
their faces they had never thought about: “As you all prepare to daven
on Rosh Hashanah for a shanah tovah, you ask Hashem for another year 
of life. Did you ever ask yourself what life means? What do you plan to 
do with the life Hashem grants you? Do you want another year of fun? 
Of travel? Of prosperity? Of health? For what? What aspect of life is 
worthy? How do you measure worthiness? Are you prepared to devote 
your life to living for Hashem? To ask for life, without being cognisant of 
the meaning and value of life, has as much meaning as the life that we
are praying for. When we realise the true value of life, we will appreciate 
the gift and we will be effusive in our praise of and, most important, 
gratitude to Hashem for granting us this gift. 

לכתאוילמעלכתאםיקלאינשניכהשנמרוכבהםשתאףסויארקיו
יבאתיב

Yosef called the name of the firstborn Menashe, for “G-d has made me 
forget all my hardship and all my father’s household.” (41:51)

Is it possible that Yosef lauded forgetting his father’s home, 
the home of Yaakov Avinu, the b’chir haAvos, chosen of the Patriarchs? 
Certainly not. Yosef HaTzaddik would certainly not be so crass as to 
name his firstborn with a name that indicated the severance of his 
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relationship with the past. Horav Yisrael Salanter, zl, explains that Yosef 
lauded his self-imposed amnesia concerning his brothers’ hatred toward 
him and their consequent selling him to the caravan of Arabs that 
brought him to Egypt. It was a great challenge to look to the future while 
ignoring the past. He wanted to remember only Hashem’s present 
kindness to him. This is the meaning behind Menashe’s name. Yosef did 
not simply erase that painful phase of his life; he concretised the 
severance with the name he gave his son. Indeed, as Horav Shmuel 
Yudelevitz, zl, (Meil Shmuel) adds, even Ephraim’s name had an 
important purpose: to remind Yosef that because of his brothers, he 
descended to Egypt, where he was “fruitful” (Ephraim – hifrani). As a
result, he owed them a debt of gratitude. Furthermore, Ephraim’s name 
is even greater, more positive, than that of Menashe, since his name 
denotes love and gratitude, while Menashe’s name eschews enmity 
toward his brothers. 

Horav Yechezkel Levenstein, zl, offers an alternative 
understanding of Yosef’s seeking to “forget” his past life at home. As a 
result of his extraordinarily close relationship with his father, Yaakov 
Avinu, he was afforded an outstanding chinuch, Torah education. His 
father transmitted to him everything that he had learned in the yeshivah
of Shem and Ever. He was suddenly torn from his father’s home, from 
the idyllic Torah environment to which he had been exposed, and flung 
into the hedonism and cruelty that defined Egyptian culture (especially 
in the confines of prison life), where the (spiritual) air that he breathed 
was the antithesis to what he had experienced at home. Life for him as a 
Jew, to whom spirituality was everything, began anew. He now found 
himself without a mentor, without a guiding spirit to inspire and show 
him the way. No longer did he have the protective barrier that sheltered 
him from evil. He now had to serve Hashem on his own (based upon 
what he had imbibed at home), applying his own acumen, employing his 
own guidelines and protecting fences and barriers to shelter himself 
from the moral profligacy which challenged him at every turn. The 
simple protection to which he had been accustomed at home would not 
suffice here in Egypt. 

When Yosef realised the extraordinary merit that he had 
which enabled him to withstand the blandishments of Egyptian culture, 
coupled with the debased environment in the dungeon, he was filled 
with gratitude to Hashem for allowing him to forget the exemplary 
lessons that he had learned from his father. Hashem had granted him 
new strengths, and that carried him through the challenges of Egypt. 
Otherwise, he would not have survived spiritually with what he had 
brought with him from home, because it would have been in a constant 
clash with his newfound challenges. 

In his commentary to the pasuk in Shiras Haazinu, Binu shenos 
dor va’dor, “Reflect upon the years of each generation” (Devarim 32:7), 
the Chidushei HaRim explains that Hashem grants each historical epoch 
a new outlook, a fresh perspective on the Torah, a new insight that is in 
tune, coincides, with the spiritual climate of that generation. (It is the 
same Torah, but He gives the members of each generation insight to 
adapt the Torah’s lessons to that particular juncture in time, with its 
specific issues. In other words, the generation that preceded the 
Holocaust was unlike the “baby boomers” that followed.) This idea 
continues throughout the generations. The gedolei Yisrael, spiritual 
leaders, of each ensuing generation are sensitive to the particular needs 
and problems that confront the young people of their generation. They 
bring the Torah to life (they show the young people the length and 
breadth of the living Torah), interpreting its words in terms of the trends 
that are presently in vogue, thus satisfying the young people’s spiritual 
yearning. “The years of each generation.” Every year, a new energy and 
vitality to each person’s perceptions unfold. The word shenos is usually 
translated as years, but it can also mean shinui, change, or shoneh, 
different. 

We are living in a generation that we may best describe as 
transitionary; it is constantly changing in accordance with the whims of 
its manipulators, who transform chaos into a lifestyle. They answer to no 
one (not even to themselves), with terms like justice, integrity, 
spirituality, values and purpose relegated to antiquity. While we can 
make every attempt to protect our children from the outside world, we 

would be myopic to think that nothing seeps in. We thus have a moral 
obligation to do whatever we can to protect our future with a strong 
present based upon the foundation of the past. 

Horav Yosef Shalom Eliyashiv, zl, presents a thoughtful and 
inspiring exposition of a well-known Chazal/passage in the Talmud, 
which is certainly worthy of constant review. We are taught that a father 
must teach his son to swim. The directive seems almost superfluous. 
What makes swimming so unique that it becomes a father’s obligation 
to teach his son to swim? If it is due to the danger, this danger can be 
present under other circumstances as well. If it is the benefit, this, too, 
can be obtained from other sources. What is it about swimming that 
makes it stand out? 

Rav Eliyashiv explains that swimming demands active 
participation. If one were to drop a piece of wood onto the water, it 
might remain above the surface for some time, but certainly not 
because it was swimming. It simply floats along until it fills with water 
and submerges. Furthermore, it follows the current, since it is not 
active. In order to swim, one must be actively engaged in skilfully
counteracting the physics of the water which are pulling him down. If 
one does not fight the water current, its gravitational pull, he will sink or 
be pulled away. Swimming entails actively fighting the current. 

A Jew must learn to “swim,” to actively swim/challenge the 
currents that threaten to undermine our Yiddishkeit. We cannot be 
passive in today’s world, because we will not merely stay afloat – we will 
sink! Or, be dragged wherever the prevailing current drags us. To live a 
Torah-life means to swim against the currents that seek to 
disenfranchise us from our heritage. 

In every generation we must follow the leadership, whom, as 
the Gerrer Rebbe says, are able to reveal the Torah’s guidance for that 
generation. During the Second World War, when the Gerrer Rebbe, the 
Imrei Emes, was compelled to leave Poland, he saw that it would be 
impossible to take all of his manuscripts of the Chidushei Torah, original 
thoughts, that he had written on Torah and Talmud. He decided to dig a 
deep hole in the ground not far from his home and buried them there. 
He hoped that after the war he would be able to retrieve his kesavim, 
manuscripts. After the war, he sent a number of agents with exact
directions to dig up the manuscripts – to no avail. Three times he sent 
reliable people to do the job, and they returned unsuccessful; they 
could not locate the spot in which they were buried. He sent one last 
agent. This time he drew an exact map with perfect measurements. 
There was no way he would not be able to locate the hiding place. They 
searched back and forth and were once again unsuccessful. The Rebbe
decided that it was a Heavenly sign that the novallae that he had taught 
prior to the war were specific to that period. Now that the war had 
ended, with a major portion of Klal Yisrael brutally murdered, a new 
understanding and explanation of the Torah was required. New 
challenges – new Torah directives. His approach had to be altered. 

Parashas Ki Savo includes within it the ninety-eight 
maledictions which Moshe Rabbeinu issued forth to Klal Yisrael prior to 
their entering into Eretz Yisrael. These curses are read quickly and 
quietly by the baal korei, Torah reader, due to the nature of their 
message. Chassidic thought suggests a different approach to these 
curses, which they feel have serious negative overtones only when 
viewed externally/superficially. When viewed on a deeper level, 
however, they are actually unrestricted blessings. Thus, what might be 
viewed on the surface as negative in nature can be quite positive and a 
source of consummate blessing to the thinking person. 

This metamorphic understanding is reflected in a vignette told 
concerning Horav Dov Ber, zl, the Mittler/Lubavitcher Rebbe, son and 
successor to the Baal HaTanya. He once heard the reading of the curses 
and fainted. He remained ill for weeks. He was a sensitive person whose 
delicate nature could not tolerate the harshness of the curses and their 
intended implication for the Jewish People. He was asked why he had 
this reaction at this time. What about the many times he had heard it 
read before? He explained that in the past “I heard the reading from my 
father, and, when he read the tochachah, I only heard blessing.” Only a 
holy person of his stature is able to discern the blessing within the 
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tochachah, and only one of the Baal HaTanya’s spiritual status can read 
it in such a manner that someone like Rav Dov Ber would hear blessings. 
With each ensuing generation we hear less, because we are exposed to 
more. 

םימיהלכךליתאטחו...ונשקבתידימונברעאיכנא
I will personally guarantee him; of my own hand you can demand him… 

and I will have sinned to you for all time. (43:9)
Rashi explains Yehudah’s statement: “I will have sinned to you 

for all time” implies that Yehudah’s sin will transcend this world and will 
be held against him even in Olam Habba, the World to Come. This is a 
powerful commitment on the part of Yehudah. He is willing to accept 
banishment from both worlds, should he fail to bring Binyamin back to 
his father. Why was it necessary for Yehudah to make such a strong 
promise? Yaakov Avinu would have believed him even had he not 
promised to relinquish his Olam Habba. Horav Reuven Karlinstein, zl, 
explains that by accepting banishment from both worlds, Yehudah was 
intimating to Yaakov that absolutely nothing would stand in his way of 
returning Binyamin. When he is up against the proverbial wall, when he 
has nowhere to turn, every person pushes harder and is able to surge 
forward, because everyone has a reservoir of strength which he shores 
up when necessary. In other words, when all else fails, we still have 
within us the ability to go on, to continue, to succeed. Yehudah was 
establishing the barometer, the bar from which to continue. He set the 
bar so high, both worlds, that Yaakov was assured of Binyamin’s return, 
because he knew that Yehudah would not leave any stone unturned in 
his quest to return Binyamin to his father. Whatever we promise to do, 
whatever limits we set for ourselves: we can do better; we can still go 
further and do more. 

The Klausenberger Rebbe, zl, once asked a favour on behalf of 
Laniado Hospital from a prominent benefactor. This time it was not 
about money. The hospital needed help, and this individual was in a 
position to help them. It meant, however, jumping through some major 
and difficult hoops. The man replied, “I will do whatever I can.” The 
Rebbe looked him straight in the eye, and, with a serious expression, 
asked him, “Do you know what you just implied? Do you have the 
slightest idea of what you are capable of doing? A person has no idea 
how much beyond his normal abilities he can actually go. ‘I will do 
whatever I can’ is a powerful commitment to do everything relentlessly –
even those things that you have no idea you are able to achieve.”

The Rebbe related that as a young man he was very sickly and 
weak. In fact, he was unable to even carry his volume of Talmud. One of 
his students carried it for him. He simply did not have the strength. This 
all changed when the Nazi’s deported him to a labour camp where he 
was relegated to carry fifty-pound boulders on his back up and down a 
steep hill! How did he do it? The answer is: A person has no idea of what 
he is able to do, to achieve. He “thinks” that he has limited abilities. He 
is wrong! When push comes to shove, he has no limitations. Therefore, 
when one says, “I will do whatever I can,” it is a major commitment. 

This was Yehudah’s assurance to Yaakov. Since he did not want 
to lose his portion in Olam Habba, he would do anything to return 
Binyamin to his father. 

The ability to overcome obstacles emanates from the 
knowledge that not only is there a purpose, a reason to continue, to live, 
but that the actual life itself has meaning to it. Despair, atzvus, is a non-
reaction to suffering. Aveilus is mourning with meaning. We know why 
we mourn. We have a powerful reason for grieving. The eminent 
psychotherapist and Holocaust survivor, Viktor Frankl, would say that 
despair is suffering without meaning. Choosing what to do with one’s 
suffering, choosing to continue with life, despite the misery and 
suffering, is the essential challenge and achievement for human beings. 
Thus, awareness of the meaning enables one to overcome a painful 
experience. 

As faithful Jews, we are acutely aware that nothing in life “just 
happens.” Everything has its source in Hashem and, thus, has powerful 
meaning. Knowing that it comes from Hashem should in and of itself 

suffice for the meaning. Some events, however, require a single thread 
of meaning, something to allow the participants to understand and to 
enable them to accept the pain. It then becomes bearable. 

In February 1997, two helicopters crashed over Northern Eretz 
Yisrael, tragically taking the lives of 73 young Jewish soldiers. Jews 
throughout the world mourned this terrible loss. A Jew in South Africa 
recognised the last name of a fellow South African oleh, émigré, to Eretz 
Yisrael. A long distance phone call confirmed the worst: his friend’s 20 
year-old son was on one of the helicopters. The grief-stricken father 
continued, “I will tell you something else. Apparently, my son’s name 
appeared twice on the manifest containing the names of all of the 
soldiers who were to be boarding the two helicopters. As a result, the 
commanding officer, thinking that he had one too many soldiers for the 
helicopters, ordered one young soldier to return home. The disgruntled 
soldier was compelled to hitchhike home, unaware how close he had 
come to being a victim of the crash. So, after all is said and done, my 
son’s death was not entirely in vain. Because of him, the life of another 
Jew was spared.” The father’s grief was made bearable with the 
knowledge that there was meaning to his pain. His son perished –
another young man would now live. The father’s tears cannot be wiped 
away. Now, however, they can be consecrated with the realisation that 
his son’s tragic passing was the vehicle for Kiddush Shem Shomayim, 
sanctifying Hashem’s Name. 

Va’ani Tefillah

ונבישתלאםקירונכלמךינפלמו
u’Milfanecha Malkeinu reikam al teshiveinu. 

And do not turn us away empty-handed from before You, Our King. 

It happens. We pray and pray and pray again, yet the response 

that we receive is not necessarily the one for which we had been 

hoping. There are times when the answer is “no”. Now what? We were 

hoping to at least leave with some form of assurance. 

Imagine, going to the doctor and chas v’shalom receiving a 

diagnosis of: “No hope. There is nothing that I can possibly do to help 

you. It is beyond the scope of modern medicine.” We understand that 

Hashem’s reason for His response to our plea goes far beyond anything 

that we could comprehend, but could we at least have some strand of 

hope to hold on to? 

Thus, we ask Hashem that if the answer to our prayer is not in 

line with what we hope to hear, can He, please, “not send us away 

empty-handed”? Rejection is a terrible feeling to experience. As long as 

one has hope, emunah, faith and bitachon, trust, he has a good feeling 

within. If he is confronted with down and out rejection, it may be too 

much to bear. 

So, please Hashem, give us something to hold on to. Give us 

hope. 

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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PPaarraasshhaass  MMiikkeettzz  

Mehadrin Min 
HaMehadrin 

“Can I see your menorah, Yossie?” 
“Sure, Dovid.” 
“Wow, it really is beautiful.” 
“I am really looking forward to lighting 
all eight candles tonight. I have just 
enough oil left.” 

As Yossie said that, he noticed that Dovid’s 
face fell. 

“What’s the matter Dovid?” 
“It’s really nothing, Yossie. Just that I do 
not have enough oil to light any candles 
tonight.” 
“Oy vey. That’s terrible! Let me give you 
some of my oil.” 
“You can’t do that, Yossie. You will not 
be able to light all eight candles.” 

Yossie opens up the Chofetz Chaim’s mas-
terpiece of halacha, the Mishna Brura to 
the halachos of Chanukah (671:2). 

“It says clearly that if oil is scarce, and 
your friend has no oil, it is better to give 
him some oil, and you can both do the 
mitzvah. The din (minimum requirement 
of the law) is only one candle per night.” 
“That is wonderful. I will be able to light 
my menorah tonight after all.” 
 
Kinderlach . . . 
We all know the halacha of “Mehadrin 
Min HaMehadrin” (doing the mitzvah in 
the most beautiful fashion). We light one 
candle the first night and add one each 
night until we light eight on the last night. 
Yossie has another type of “Mehadrin” in 
mind. The Mishna Brura allows one to sac-
rifice his own “Mehadrin” to give another 
the opportunity to do the mitzvah. Yossie 
wants to do a “Mehadrin” (beautiful) act of 
chessed (kindness) for his friend Dovid. This 
adds a new dimension to the “Mehadrin 
Min HaMehadrin” of Chanukah. 
 

Miracle Oil 
Why do we celebrate eight days of 
Chanukah? The Greeks entered the Beis 
HaMikdash and defiled all of the oil that 
was used to light the menorah. All 
except one flask. That oil, which would 
have naturally burned one day, 
instead burned for eight days. Only 
the last seven days of burning were 
miraculous. Why, then do we 
celebrate eight days? This famous 
question is asked by the Beis Yosef. To 
begin to answer it, let us first 
understand why the Greeks wanted to 
defile all of the oil. The oil lit the 
menorah, which represented the 
light of Torah. As the verse states, “Be-
cause the lamp is a mitzvah, and the To-
rah is light” (Mishlei 6:23). The goal of 

Greeks was to destroy the Jews spiritu-
ally, not physically. By defiling all of the 
oil, they wanted to extinguish the light of 
Torah in the world. Amazingly, they 
overlooked one flask.  

Rav Shlomo Brevda, Shlita, in his sefer 
“L’hodos U’l’hallel” shares a deep insight. 
The flask that survived was itself a mira-
cle. How could they overlook it? There-
fore, it is no surprise that other miracles 
came from this miraculous flask. This flask 
is a parable to our generation. After all of 
the trials and tribulations of 2000 years 
of exile, pogroms, holocaust, and assimi-
lation, the Jewish people have survived. 
Anyone who has remained faithful to 
Hashem and His Torah in our days is a 
living miracle, like the miraculous flask. 
Therefore, we can expect miraculous 
things to come from him. 
 
Kinderlach . . . 
You are a living miracle. What does that 
mean? You can accomplish miracles. Do 
not ever think that any spiritual accom-
plishment is out of your reach. “I cannot 
learn that Mishna. It is too hard for me.” “I 
cannot make peace with my friend.” “I 
cannot listen to my Imma; I don’t have 
koach (strength).” You do have koach. Just 
try a little harder. Chanukah is coming, the 
time of miracles. You will succeed. You are 
the stuff of which miracles are made. 
 

Perfect Emunah
Pharaoh was upset. Very upset. His 
sleep the past night had been disturbed 
by two very troubling dreams. “In the 
morning he felt agitated, so he sum-
moned all of the magicians and wise men 
of Mitzrayim. Pharaoh told them his 
dreams, but no one could interpret them” 
(from Bereshis 41:8). 

How did Pharaoh behave when he was 
upset? Not very nicely. He had previously 
condemned the chief baker to death be-
cause a pebble found its way into his loaf 
of bread. He threw the chief wine steward 
into prison for allowing a fly to fall into his 
cup of wine. Pharaoh was a cruel king 
who was merciless to those who did not 
meet his expectations. This particular day, 

after the dreams, he was angry, 
agitated, and extremely 
dangerous. In this frame of mind, 
he sent for Yosef. The King’s mes-
sengers arrived in the pit dungeon 
of Mitzrayim. They quickly 

washed, shaved, and dressed Yosef, 
then whisked him off to the Royal 

Palace to interpret Pharaoh’s dream. 
Yosef must have been terrified. 

What are Pharaoh’s first words to him? 
“I have dreamed a dream, but there is no 
one who can interpret it. I have heard 

about you, that you can understand a 
dream and interpret it” Bereshis (41:15). 
Rav Mattisyahu Solomon, in his sefer 
“With Hearts Full of Faith” considers Yo-
sef’s possible responses to this statement. 
He could have agreed with Pharaoh and 
said, “Yes your majesty.” Alternatively, he 
could have nodded meekly and bowed 
his head. The last thing that one would 
have expected him to do was contradict 
Pharaoh. That audacious act could incur 
the death penalty. Yet, that is exactly 
what he did. “And Yosef answered Phar-
aoh, saying, ‘It is beyond me. God will 
respond with Pharaoh’s welfare’” (41:16). 
Why did he have to answer Pharaoh in 
this way? He could have at least first in-
terpreted the dreams, calmed Pharaoh 
down, and then told him that the inter-
pretation came from Hashem. Instead, as 
soon as he comes in facing this cruel and 
agitated despot, he instantly declares that 
his interpretative talents are not his own. 
They are from Hashem. 

Rav Solomon calls this the ultimate ex-
pression of Yosef’s emunah (faith). He 
sees with perfect clarity that the Divine 
Hand is guiding every event in his life. 
Therefore, he has nothing to fear. Phar-
aoh presents no threat to him. Further-
more, he cannot allow even a moment’s 
misconception about the source of the 
dream’s interpretation. Pharaoh must 
know immediately that it is from The 
Almighty. This strong conviction appar-
ently had a profound effect on Pharaoh, 
and brought him around to Yosef’s way 
of thinking. After the dream is inter-
preted, Pharaoh tells him “Since Hashem 
has informed you of this, there is no one 
as intelligent and wise as you” (41:39). 
Pharaoh has apparently been convinced 
that Yosef’s abilities come directly from 
Hashem. This is the awesome power of 
perfect emunah. It is unshakeable. It 
maintains a person’s calmness and poise 
in all situations. In addition, it is so com-
pelling, that it can change the heart of 
even the cruelest despot. This is the per-
fect emunah of Yosef HaTsaddik. 
 
Kinderlach . . . 
Emunah is a wonderful thing. It is the 
knowledge, deep in the heart, that 
Hashem is with you at all times. He is di-
recting your life, and everything that hap-
pens to you. Everything that He does is 
good and perfect; therefore, whatever is 
happening to you is good. There is no 
reason to panic or be afraid. Things may 
be unpleasant. They seem bad. Do not 
worry. Hashem is making them happen, 
therefore they are by definition good. 
There is no reason to fear, panic, be an-
gry, or upset. Calmly say to yourself the 
immortal words of Dovid HaMelech, 
“Though I walk through the valley of the 
shadow of death, I will fear no evil, for 
You are with me” (Tehillim 23:4). 
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 Chanukah - No  חינוך – No Future 
ויאמר פרעה אל יוסף,  “ 41:41
  ”ראה נתתי אתך על כל ארץ מצרים
“Then Paroah said to Yosef, 

‘See, I have placed you in charge of all the 
land of Mitzrayim.” Why did Paroah need to 
repeat to Yosef that he put in him charge, 
when in the previous Posuk Paroah had 
already told Yosef that he would be in 
command of the palace and the only person 
he would not have control over was Paroah 
himself?   During the days of Chanukah, we 
say a special Piyut in Shemoneh Esrei and 
Birchas Hamozon.  Why do we say that it 
was the days of, “חשמונאי ובניו” – when it 
would seem that if we are just describing a 
time period, it would have been enough to 
just say that it was in the days of “חשמונאים” 
– why do we need to add, “ובניו?”      
 “Then Paroah said to Yosef, ‘See, I 
have placed you in charge of all the land of 
Mitzrayim.” Why did Paroah need to repeat 
to Yosef that he put in him charge, when in 
the previous Posuk, Paroah already told 
Yosef that he would be in command of the 
palace, and the only person he would not 
have control over was Paroah himself?   
Chulin 89a – Hakodosh Boruch Hu tells 
Klal Yisroel that He has a great desire for 
them, for when Hakodosh Boruch Hu gives 
them greatness, they belittle themselves.  
As opposed to the other nations of the world, 
when they receive greatness, like 
Nevuchadnetzar, they become arrogant.  
When Paroah first told Yosef of his new 
position of high rank and power, Paroah 
expected him to act like all other people, for 
his heart to become big – to become at least 
a little arrogant.  When Paroah saw that it 
had absolutely no effect on Yosef, he was 
amazed, and thought that perhaps Yosef 
had not understood what he was told – that 
he would be receiving such greatness.  
Therefore, Paroah repeated to Yosef his 
new position of power, and Yosef did not 
change at all – just as he understood the 
first time Paroah said it and didn’t change, 
so too he didn’t change when Paroah 
repeated it.  (We see from the Gemara in 
Yevomos, that Levi Ben Sisi was not able to 
be on the level of Yosef Hatzaddik.  Perhaps 
we can explain that Levi Ben Sisi was in 
fact a great individual, as Rebbe Hakodosh 
believed him to be, but he was not as great 
as the level of Yosef Hatzaddik.  When Yosef 
was told of his newfound greatness, it had 
absolutely no effect upon him.  He had 
worked his entire life on being humble, and 
he was a master at it.  While Levi, perhaps 
a short while after, would be able to control 
himself, and be exceedingly humble, that 
initial shock of suddenly receiving his 
position, had a slight effect upon him, and 

that caused him to forget the answers to the 
questions posed to him). ( יגל יעקב) 

In Shemoneh Esrei and Birchas 
Hamozon we say something special for 
Chanukah.  “  בימי מתתיהו בו יוחנן כהן גדול
חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך  
 – ”ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך 
“In the days of Matisyahu, the son of 
Yochanon Kohen Gadol, the Chashmona’i 
and his sons – when the wicked kingdom of 
Yavan rise up against Your people, Yisroel, 
to make them forget Your Torah, and 
compel them to stray from the statues of 
Your will.”  Why do we say that it was the 
days of, “חשמונאי ובניו” – when it would seem 
that if we are just describing a time period 
it would have been enough to just say that 
it was in the days of “חשמונאים” – why do we 
need to add, “ובניו?”  Additionally, how could 
there be a decree for Klal Yisroel to forget 
the Torah that is in their hearts?  There can 
be a decree that more Torah cannot be 
learned, but what is in one’s heart is there.  
The main Kiyum of Klal Yisroel is 
contingent upon the חינוך הבנים – training 
and passing the Torah down to the children, 
as Shlomo Hamelech says in Mishlei 22:6 
 – ”חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה “
“Train the youth according to his way, even 
when he grows old he will not turn away 
from it.”  If our children are trained from a 
young age with a love for Torah and Yiras 
Shomayim, they will then grow into holy 
individuals, ones with true Emunah in 
Hakodosh Boruch Hu and His Torah.  

Vayikra Rabbah 11:7 “If there are 
no kids there will be no goats; if there are 
no goats there will be no flocks; if there are 
no flocks there will be no shepherd; if there 
is no shepherd there will be no world. 
Similarly, if there are no small children 
there will be no students; if there are no 
students there will be no scholars; if there 
are no scholars there will be no Torah; if 
there is no Torah, there will be no Shuls and 
Batei Medroshos; if there are no Shuls and 
Batei Medroshos, Hakodosh Boruch Hu will 
not cause His Presence to rest in the world. 
This was the intention of the wicked 
Yivanim.  They decreed that Klal Yisroel 
could not teach their children the Torah – 
no Chinuch Habonim.  If the children would 
not have a proper Chinuch and would not be 
taught Torah, then the Torah would be 
forgotten from Klal Yisroel. This would 
cause Klal Yisroel not to know the Halachos 
of the Torah, which would cause Klal 
Yisroel to completely turn away from 
Hakodosh Boruch Hu.  Now we can 
understand the meaning of the words we 
say, that the Yivanim made decrees for Klal 
Yisroel to forget the Torah and turn away 

from the Rotzon Hashem.  The Yivanim 
decreed against the teaching of Torah to the 
children, not to allow the children to go to 
the Bais Medrash and learn Torah.  This 
would ultimately cause Torah to be 
forgotten from Klal Yisroel.  However, Klal 
Yisroel were Moser Nefesh to teach Torah 
to their children, to teach them the Toras 
Hashem and Yiras Shomayim.  That is why 
it says, “חשמונאי ובניו” – the children – for 
that was who the decree was aimed at, and 
that was what Klal Yisroel was Moser 
Nefesh for, which saved Klal Yisroel.  That 
is also why this Yom Tov is called, “ החנוכ ” – 
from a Loshon of חנוך – for Klal Yisroel were 
Moser Nefesh for the sake of the Chinuch of 
their children. (ברך משה) 
 Yosef worked on the Midah which 
his father had, the Midah of Anavah.  
Yaakov received a Havtacha from 
Hakodosh Boruch Hu, yet feared that 
perhaps he had sinned.  Yosef Hatzaddik 
took this Midah of Yaakov Avinu and used 
it to its fullest.  When he became in charge 
of Potifar’s home, he did not become 
arrogant, and when he now became one of 
the most powerful people in the entire 
world, he did not become arrogant.  Yosef’s 
entire life up to this point was a preparation 
for this moment.  Yosef’s life made a 
complete turnaround in just hours, from the 
lowliest to the highest.  Naturally, it would 
cause someone to become arrogant, yet 
Yosef remained humble.  Paroah saw no 
reaction from Yosef, and thought he must 
have misunderstood.  Yosef understood 
good and well – as always, Hakodosh 
Boruch Hu was running the world, and He 
now decided to change Yosef’s position in 
life.    

One must never become arrogant, 
for his end will be in the ground.  It is the 
children of the world, and then the new 
children of the world, which will continue 
on.  One must put his all in his children, for 
his children are the future. When one leaves 
this world, it is the children which will 
continue on.  We must never become 
arrogant and think about ourselves, but 
what we can do for the world at large – and 
that is through the children.  The Yivanim 
wanted to eradicate the Torah, and they did 
so by a decree against the children learning 
the Torah Hakdosha. Chanukah is a time to 
strengthen ourselves in our Chinuch 
Habonim, as we recognize that the future of 
the Torah, and therefore the world, is 
dependent on our children.   May we be 
Zoche to be Mechanech our children on the 
proper path of Avodas Hashem, for it is they 
who will keep the Torah and the world 
going.   
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PARSHAS	MIKEITZ	
HOW	TO	REINTERPRET	AN	INTERPRETATION	

ימיםויהי מקץ שנתים  	the	Medrash	says	(89,1)	 
 

זמן נתן ליוסף כמה שנים יעשה באפילה בבית האסורים כיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלום: "קץ שם לחשך"(איוב כח)   
Hashem	fixed	an	amount	of	time	for	Yosef	how	many	years	he	would	exist	in	darkness	in	the	prison	and	once	that	limit	arrived	
Pharaoh	dreamed	a	dream	 setting	 in	motion	Yosef's	 release.	 Chazal	 are	 revealing	here	 to	us	 that	many	 a	 time	 the	human	
misunderstands	 the	events	 that	happen	especially	 the	 cause	and	effect.	 In	 the	 case	of	 Yosef	one	would	have	 thought	 that	
because	of	Pharaoh's	dream	Yosef	was	able	to	get	out	of	prison.	With	Hashem's	lenses	we	view	the	scenario	quite	differently.		
In	other	words	the	dream	was	not	the	cause	of	his	release	but	rather	the	termination	of	the	decreed	time	that	Yosef	was	to	be	
imprisoned	was	the	cause	of	the	dream	that	brought	about	his	release	from	prison.	A	common	occurrence	we	can	relate	to	is	
that	 you	 suddenly	 realize	 that	 the	money	 in	 your	 pocket	 fell	 out	 and	was	 lost	 because	 there	was	 a	 hole	 inside.	 In	 truth	 it	
wasn't	the	hole	that	caused	you	to	lose	your	money	and	without	it	the	loss	wouldn't	have	transpired.	Hashem	decreed	that	
you	had	to	lose	your	money	so	He	made	a	hole	in	your	pocket.		
	
When	Yosef	interprets	the	dreams	to	Pharaoh	he	makes	sure	to	assign	Hashem	as	the	sole	interpreter	of	the	dream	and	not	
himself.	 האת אשר האלקים עושה הגיד לפרע .	This	message	he	conveyed	three	times	during	his	interpretation.	Pharaoh	bought	
into	Yosef's	serving	as	the	messenger	of	Hashem	with	the	 interpretation	of	the	dreams,	as	Pharaoh	himself	admitted	 אחרי 
	.הודיע אלקים אותך את כל זאת
	
This	unfortunately	is	not	always	the	norm	in	Jewish	History	and	it	really	depends	on	who	is	at	the	helm	of	the	nation	at	that	
time.	 During	 the	 Crusades	 the	 epidemic	 of	 Cholera	 spread	 all	 over	 Europe.	 However,	 amongst	 the	 Jewish	 population	 the	
plague	 took	 few	casualties.	When	 the	gentiles	 realized	how	 little	 the	Yidden	were	affected	by	 the	widespread	 loss	of	 lives,	
they	rumored	that	it	was	the	Jews	who	were	poisoning	their	water	sources.	As	the	rumors	spread	so	did	the	mass	pogroms	
against	the	Jews.	The	Gedolim	of	the	generation	were	perplexed	how	until	now	they	were	miraculously	saved	by	Hashem	and	
suddenly	His	protection	changed	to	unleashing	His	wrath	upon	His	people.	They	concluded	that	most	of	European	Jewry	did	
not	recognize	and	appreciate	that	their	salvation	from	the	plague	stemmed	from	a	miracle	of	Hashem.	Instead	they	felt	they	
were	saved	because	of	their	meticulousness	in	physical	hygiene	and	cleanliness	more	than	any	other	nation	due	to	the	Torah	
Laws.	When	one	fails	to	see	Hashem's	hand	of	"Providence"	and	salvation,	then	they	unfortunately	get	to	see	Hashem's	hand	
that	gives	a	"paatch"	to	"Provide	evidence"	of	His	involvement.	
	
Rav	Shavadran	ztl,	the	Maggid	from	Yerushalayim,	said	that	this	same	theme	appears	in	the	Chanukah	Story.	In	the	Al	Hanisim	
that	we	recite	on	Chanukah,	we	enumerate	the	five	miracles	that	Hashem	performed	for	us.	 מסרת גבורים ביד חלשים רבים ביד
	the	over	giving	of	miracle	the	understand	easily	can	One	.מעטים טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתיך
mighty	 warriors	 of	 the	 entire	 Greek	 Army	 into	 the	 hands	 of	 the	 Chashmonoeems	 who	 were	 weak,	 untrained,	 and	 few.	
However,	what	was	the	miracle	of	handing	over	the	wicked	and	defiled	into	the	hands	of	the	pure	and	tzadikim?	Is	that	such	a	
miracle	that	it	is	included	in	the	list	together	with	the	mighty	in	the	hands	of	the	weak	and	the	multitudes	in	the	hands	of	the	
few?	
	
The	Maggid	gives	two	answers	to	this	question.	One	is	that	the	description	of	the	טמאים רשעים וזדים	 is	not	referring	to	the	
Greeks	but	rather	to	the	Hellenists,	Jews	who	became	Greeks.	If	Hashem	didn't	turn	the	hearts	of	the	Hellenists	back	to	the	
Torah	and	Mitzovs,	the	victory	over	the	Greeks	would	not	be	deemed	a	victory	at	all.	The	spiritual	cancer	would	still	be	there	
and	the	Hellenists	would	have	once	again	renewed	their	spreading	of	the	Greek	influence	and	culture	amongst	the	Jewish		

>>>
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Nation.	As	the	saying	goes	"It	is	easier	to	take	the	Yid	out	of	Galus	than	to	take	the	Galus	out	of	the	Yid.	Hashem's	miracle	in	
the	last	three	descriptions,	is	that	the	Hellenist	Yidden	also	surrendered	their	new	acquired	culture	and	subjugated	themselves	
to	the	טהורים צדיקים ועוסקי תורתיך.	
	
His	second	answer	to	this	question	is	as	follows.	Had	a	small	group	of	irreligious	freedom	fighters	or	resistance	defeated	the	
Greek	Army,	they	would	have	assigned	their	victory	upon	their	strength,	guerilla	warfare,	surprise	attacks,	determination	etc.	
It	was	only	because	the	resistance	and	the	victory	over	the	Greek	army	came	from	the	טהורים צדיקים ועוסקי תורתיך,	they	were	
able	 to	 interpret	 their	 victory	 wearing	 the	 lenses	 of	 Hashem	 and	 tell	 Klal	 Yisrael	 in	 absolute	 conviction,	 that	 it	 was	 only	
Hashem	who	made	the	impossible	happen.	With	their	interpretation	of	the	victory	that	they	themselves	fought,	there	came	
about	a	Kiddush	Hashem,	and	Hashem's	name	was	elevated	and	sanctified	 in	Yisrael	and	amongst	the	nations	of	the	world.	
This	is	what	we	recite	and	the	end	of	Al	Hanisim	וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול.	Since	the	resistance	was	
the	Kohanim	tzaddikim	and	Torah,	the	result	of	the	victory	was	celebrated	with	gratitude	and	praise	to	Hashem's	great	name,	
with	deeper	commitments	to	observe	the	will	of	Hashem,	and	not	with	a	Five	Star	Kohen	parade	with	a	marching	bands,	floats	
and	fireworks.			
			
We	 find	 this	 same	concept	when	Yisro,	 the	 father	 in	 law	of	Moshe,	 came	 to	 convert	after	hearing	 the	miraculous	miracles	
Hashem	performed	to	achieve	the	exodus	of	Yisrael	from	Mitzrayim.	As	the	passuk	says	Yisro	heard	everything	that	Hashem	
did	to	Moshe	and	Yisrael	that	Hashem	took	them	out	of	Mitzrayim.	Yet	during	the	encounter	of	the	two	the	passuk	says	 ויספר
	Moshe	משה לחותנו את כל אשר עשה ה' לפרעה ולמצרים על אודות ישראל related	 to	his	 father	 in	 law	all	what	Hashem	did	 to	
Pharaoh	together	with	the	great	miracles	of	Amalek's	defeat	and	Kerias	Yam	Suf.	What	did	Moshe	add	to	the	stories	that	Yisro	
already	knew	and	which	obviously	were	already	sufficient	to	motivate	him	to	convert	to	Am	Yisrael	and	come	to	the	desert?		
	
To	be	deeply	 impacted,	one	must	hear	the	news	and	editorials	from	the	spiritual	 leaders	of	Klal	Yisrael,	 from	the	tzaddikim	
and	talmidei	chachamim,	for	they	alone	have	the	deeper	connection	to	Hashem	and	His	hashgacha,	and	therefore	they	won't	
be	easily	deceived	by	natural	forces	that	only	are	mere	messengers	by	Hashem	above.	Their	interpretation	of	events	comes	
from	 looking	 through	 the	 lenses	of	Hashem	 ) עיני ה' אל צדיקים  Tehillim	37,16),	 the	 tzaddikim	possess	 the	eyes	of	Hashem.	
They	alone	have	the	ability	to	put	in	the	proper	perspective	and	correct	order	the	cause	and	effect	of	events.	Such	news	and	
interpretation	make	Hashem's	name	to	be	further	elevated	and	sanctified	and	not	the	army's,	navy's	and	air	force's,	who	are	
total	 powerless	without	Hashem's	will.	 As	 the	passuk	 states מלחמה  אישה'  	 the	word איש	 is	 the	 acronym	of	 מיםשם ירץ א ,	
Hashem	is	the	one	who	fights	on	 land,	sea,	and	air	even	though	 it	appears	to	the	naked	eye	that	 it	 is	 the	man	of	 flesh	and	
blood.		
This	is	one	of	the	reasons	why	we	find	many	allusions	to	Yosef	and	his	gematriah	that	relates	to	Chanukah,	 יוסף = אנטיוכס, מלך
	one	that	Pharaoh	to	demonstrated	Yosef	because	is	It	Chanukah.	on	falls	always	Mikeitz	of	parsha	the	that	find	also	we	and	,יון
must	look	to	Hashem	for	it	is	He	who	gives	the	real	interpretation	of	world	events	and	even	personal	dreams	of	Kings.	Yosef	
was	the	example	of	Hashem's	teaching	of	the	true	order	of	cause	and	effect	קץ שם לחשך.	We	must	realize	that	any	political,	
environmental,	financial,	sociological,	educational	changes	in	the	world	that	will	effect	Yidden	even	so	slightly	wherever	they	
may	be,	that	Hashem's	Hashgacha	is	involved	even	though	we	might	not	fully	fathom	how	to	correctly	interpret	the	order	of	
the	cause	and	effect.	It	is	therefore	that	we	must	turn	to	the	Chachamim	to	know	what	Hashem	is	asking	from	us	now.	
Lichtigin	Chanukah	
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ומה שתרצה תעשה איתי, העיקר שתהיה לי אמונה! 
ואני אגיד לך תמיד תודה! חוץ מזה? לא מעניין אותי, 
תרצה ככה שיהיה או שלא יהיה, מה שתרצה תעשה 
איתי! רק תרחם עליי, שתמיד תתן לי אמונה! תן לי 

זה הדבר  אמונה לקבל כל מה שאתה עושה איתי!
בך! ממילא מה היחידי שאני רוצה! רק להאמין 

שאתה תעשה איתי זה הכי טוב בשבילי! אם יש לי 
אמונה כבר לא מעניין אותי שום דבר,  כי לי אמונה! 

 לכן תן לי אמונה! אני רוצה אמונה שלמה!

איזה מאמר, אז בחסדי ה', ישבתי לכתוב קצת  היום
למדתי מה שרבנו אומר שאי אפשר לבוא לאמונה אלא 

ה את הזוהר, ב"ה, זכינו על ידי אמת. ורבנו מביא פ
ללמוד את הזוהר, שכתוב בזוהר שאמונה נקראת 

 .אמונה רק שהיא מחוברת לאמת

אז ישבתי ככה קצת לעיין בזוהר, בחסדי ה' זכינו, ואז 
אין דבר  הבנתי, אמרתי שכמו שאמת זה דבר מוחלט!

 0.0001אמת, ו 999נקודה  99%כזה שאדם יגיד שזה 
 שקר, כי אז הכל שקר.

, אם יש לך 99%אמת, או  90%אין דבר כזה באמת 
 חלקיק הכי קטן שיש בו שקר זה הכל שקר!

 ! יש או אמת או שקר!אין

אז הזוהר הקדוש אומר שככה האמונה, שהיא צריכה 
, 90%להיות דבר מוחלט! כמו האמת! אין דבר כזה 

 .דרגות באמונה דבר כזה אין

רבנו אומר שקלקול האמונה, שאין האמונה בשלמות 
. למה צדיקים חלקו על הוא בחינה של עבודה זרה

רבנו? כי רבנו אומר את כל האמת! אתה מאמין או 
 שאתה לא מאמין! אמונה זה דבר מוחלט!

הוא מאמין שיש בורא לעולם, רק לפי דעתו הבורא 
עושה דברים רעים... עובדה! הנה, הוא לא נתן לו 

לא זיווג! אז הוא עשה דבר רע! ח"ו, בורא עולם אני 
מדבר עליך, אני מדבר על הבורא שבני אדם מאמינים 
בו בצורה לא נכונה. לא עליך, הבורא האמיתי, תודה 
לך בורא עולם שאתה נותן לי אמונה שלמה, תודה לך 

 בורא עולם.

באיזה בורא בני אדם מאמינים, שהבורא הוא אז 
 עושה דבר לא טוב, דבר רע הוא עושה.

ילדים, והיא בוכה וכמו אותה אישה, שלא היו לה 
יומם ולילה, כמו שהיא אומרת לבורא 'תתן לי ילדים! 

', לאותו בורא שהיא תתקן את המעשים שלך!
 מאמינה בו.

לכן כשאתה מאמין באיזה בורא שהוא עושה דברים 
לא  רעים, שהוא לא אוהב אותך, שהוא מתנהג איתך

כמו שצריך, והבורא הזה שאתה מאמין בו הוא צריך 
איך הוא עשה  לעשות תשובה, הוא מתנהג לא טוב!

דבר כזה?! ו'תרחם עליי!', כאילו עכשיו מה שקורה 
 איתך זה לא רחמים? הכל זה רחמים!

ם להחליט שמספיק עם כל זה, אנחנו רוצים צריכי
 להתחיל להאמין בבורא עולם!

ותך, שהוא מוכן, בורא עולם, כל כך אוהב א שהוא
שיהיה לו צער, כי בכל צרתם לו צר, הוא מוכן בורא 
עולם, כמו שאבא שאוהב את הבן שלו והוא מוכן 
בשביל חינוך לתת לילד סטירה, והבן כואב לו קצת 
בפנים, אבל האבא כואב לו בלב שהוא נתן סטירה לבן 
שלו, אבל מה הוא יעשה? הוא אוהב את הבן שלו, לכן 

 וא מוכן להצטער בשביל שיהיה לך טוב!ה

מוכן להצטער שלא יהיו לך ילדים, שלא תהיה לך הוא 
פרנסה וכו', בשביל שיום אחד תזכה להאמין בו! שזה 
הטוב היחידי שיש בעולם הזה, להאמין בבורא עולם! 
בורא עולם מוכן להצטער! לסבול! בשביל שתקבל את 

 להאמין בו! –הטוב שיש בעולם הזה 

 ך הוא אוהב אותך שהוא מוכן להצטער!ל ככ

הכי טוב בשבילו שהוא יוכל לתת לך הכל, אבל הוא  כי
 לא יכול לתת לך.

מו ששואלים אותי 'מה, בורא עולם, בשביל מה כ
צריכים כל כך הרבה להתפלל אליו, מה הוא לא 

כל מה שצריכים להתפלל זה לא בשביל  –שומע?!' 
 בורא עולם!

ה רוצה לתת לך, וגם אם עולם גם בלי תפילבורא 
ביקשת פעם אחת הוא גם רוצה לתת לך. אבל הוא לא 

זה יזיק לך! יכניס בו יכול לתת לך, זה יזיק לך! 
בורא עולם מחכה שתתפלל ותתפלל שיהיה לך  גאווה!

את הכלי! שתדע, שכל מה שיש לך זה בורא עולם נתן 
 לך, ולא תהיה לך טיפת גאווה!

פעם בחיים, כמו לדוג'  ותשימו לב, דבר שאתה מקבל
אדם שנולד לו ילד, או שזכה באיזה סכום כסף, ישר 
הוא אומר תודה בשמחה! ועל דבר שאתה מקבל אותו 
כל שניה ושניה, קל וחומר שצריכים להגיד פי כמה 
וכמה תודות! על החשמל, על המים, על כל נשימה 

אדרבא! לצאת מכל החושך הזה!  ונשימה! קל וחומר!
 ה לצאת! לשבת להגיד תודה בלי סוף!מכל השקר הז

היינו צריכים לשבת ולהגיד 'תודה על הנשימה, תודה 
על הנשימה, תודה על הנשימה', בקיצור לשבת ולהגיד 

רק להגיד תודה על השניה הזו, כמה  תודות בלי סוף.
תודות צריכים להגיד, שעכשיו אני שומע ועכשיו אני 

תקופה שלקח רואה, ועכשיו אני מדבר, הנה, ה' עשה 
שום דבר לא  לי את הדיבור, ישתבח שמו כמה טוב ה',

 מובן מאליו! הכל זה חסד! הכל זה מתנה!
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שאתה נותן לנו, תודה על עולם, תודה על החיים 
העולם היפה הזה, תודה על התורה הקדושה, על 
האישה, על הילדים...", כל אחד יגיד תודות, ולחזור 

צריכים לראות איך להכניס את זה  על זה כל שעה.
עכשיו בעם ישראל, שכל שעה תהיה הפסקת תודה, 

 שתיים שלוש דקות תודה.

ת מאלו ומי שיתחיל להתרגל בזה, הוא יזכה להיו
שיכניעו את הקליפה לגמרי, וימשיך את האור של 

 הגאולה. רק כמה שיותר תודה.

להגיד תודה, תודה על המים,  שצריכים כל רגעודאי 
על הכסא, על השולחן, פשיטא שצריכים להגיד תודה 
כל הזמן. אבל חוץ מזה צריכים לראות כל שעה לשבת 
ולעשות הפסקת תודה. בתוך הלימוד, איפה שאתה 
נמצא תעשה הפסקת תודה, שב ותגיד תודה, וזה מה 

 שיכניע את הקליפה, לגמרי! ממש!

 להודות להודות! תודה לך בורא עולם!להודות 

פרט להתפלל הרבה על האמונה, לבקש מה' שיתן וב
 לנו אמונה שלמה!

מוסיף על  שאלתי את עצמי, האם מה שר' נתן אמר זה
דברי רבנו? כי רבנו הקדוש כותב 'דע כי עיקר הגלות 
אינו אלא בשביל חסרון אמונה'. בא ר' נתן וכותב 
שאם היו עם ישראל שומעים לקול צדיקי האמת 
להאמין שהכל לטובה, והיו נותנים שבח והודיה תמיד 
לה' יתברך בין על הטוב בין על הרע, בוודאי היו 

הגלויות לגמרי וכבר הייתה וכל  כל הצרותמתבטלים 
 גאולה שלמה.

שאלתי את עצמי, הרי רבנו הקדוש אמר שהסיבה  אז
סר אמונה. בא ר' נתן עכשיו ואומר של הגלות היא חו

שהכל תלוי בשבח והודיה. אז מה, הוא מוסיף על דברי 
 רבנו?

והחונן לאדם דעת חנן אותי, וכל אחד יכול לראות את 
זה בקלי קלות, שר' נתן בא לפרש מה שרבנו אמר, 
היינו שמה זה חוסר אמונה? שלא מאמינים שהכל 
לטובה! שלא מאמינים שאין רע בעולם! שאדם לא 
מאמין שהכל טוב! הכל! ועל הכל צריכים להגיד 

עכב את אז אדם חי בחוסר אמונה, ואז הוא מ תודה!
 הגאולה.

גם מה שרבנו אמר שלפני שיבוא משיח מעט יחזיקו 
באמונה, ולכאורה אנחנו רואים שעוד ועוד אנשים 
מתקרבים לאמונה, ועוד אנשים מאמינים ועוד אנשים 

 מאמינים. אז מה רבנו אמר?

הסיפור שאני אספר עכשיו, אמנם כבר שמעתם אותו, 
די, ונראה אבל הוא יסביר לנו, שלמרות שאדם הוא חר

 שהוא מתפלל ומקיים מצוות, אבל אין לו אמונה.
ואפילו הוא מתפלל ובוכה, ועושה דברים טובים, אבל 

 אמונה אין לו.

 12הסיפור? שבאו אליי זוג, חרדים, שלא היו להם מה 
, וביקשו ממני שאני אתן להם עצה. אמרתי שנה ילדים

להם 'אני אברך אותכם ושומע תפילה ישמע'. אמרו לי 

'לא! כבוד הרב! תגיד לנו עצה!'. אמרתי להם 'עצה 
אתם לא תעשו מה שאני אגיד לכם, לפחות אני אברך 
אותכם, ב"ה ה' שומע תמיד את התפילות שלי, גם פה 

 הוא ישמע את התפילה שלי'. 

'לא לא לא, כבוד הרב אנחנו נעשה מה שתגיד  אמרו
והם לחצו  לנו!'. אמרתי להם 'חבל, אתם לא תעשו'.

יי. אמרתי להם 'טוב, אתם צריכים להגיד כל יום על
חצי שעה תודה לך בורא עולם שאין לנו ילדים'. 
האישה ישר התפרצה: 'איך אני אגיד תודה שאין לנו 
ילדים?! איך אני יעשה דבר כזה?! אני בוכה יום 
ולילה!!'. אז אמרתי לה 'תמשיכי לבכות, בבקשה. 

ך אמונה!'. אבל לא יהיו לך ילדים. למה? כי אין ל
התפלאה: 'אני אין לי אמונה?! אני מתפללת! ובוכה 
יומם ולילה!'. אמרתי 'כן, אבל אין לך אמונה. בסדר, 

 . אמונה אין לךאת בוכה, מתפללת, ו

זה אמונה? זה להגיד תודה שאין לך ילדים! רק זה מה 
נקרא אמונה! עד שאת לא אומרת תודה בשמחה! 

לא סתם תודה כי שמעת שצריכים להגיד  בשמחה!
תודה, לא! עד שאת לא אומרת תודה על הרע בשמחה 

 אין לך אמונה!'.

בורא כי במי אתה מאמין? בבורא עולם? וזה פשוט! 
עולם אוהב אותך! אוהב אותך אהבה אין סופית! 

ובורא עולם ובורא עולם ממש רק רוצה בטובתך! 
שבעולם! וזו רוצה רק להטיב לך, לתת לך כל טוב 

השמחה שלו, אם הוא יוכל לתת לך כל טוב זו 
יותר ממה שאתה רוצה הוא רוצה לתת  השמחה שלו!

 לך.

זה הכי אופן הוא לא נותן לך. למה? כי הוא יודע שבכל 
טוב בשבילך עכשיו שלא תקבל. למה? כי ה' יתברך 
רוצה שתקבל את העיקר קודם, את העיקר שבשבילו 

בשביל זה באת  העיקר? אמונה!באת לעולם, מהו 
לעולם הזה, ובשביל זה ה' ברא את העולם הזה, 

 בשביל שתהיה לך אמונה!

אמר לי היום ר' דוד אלקיים: "החזרת אותי בתשובה 
עוד פעם. כל השבוע הלכתי עם זה", עם מה שלמדנו 
שבוע שעבר, שאדם צריך להגיד לקב"ה אני לא רוצה 

ין לו ילדים, לא אני רוצה אמונה! אדם שא –כלום 
 רוצה אמונה! –רוצה ילדים 

 לא רוצה זיווג, רוצה אמונה! –לך זיווג אין 

דבר שחסר לך, אל תרצה שום דבר, תרצה רק  כל
 אמונה!

שאני  שאני רוצה כל דבר אני רוצה אמונה! לפני
ואם אתה החלטת יאמין בך שאתה אוהב אותי, 

 לעשות לי את זה בוודאי שזה הכי טוב בשבילי!

שאני לא מאמין שזה הכי טוב בשבילי אני לא ועד 
רוצה כלום! כל זמן שאני לא חי באמונה שאתה אוהב 
אותי וזה הכי טוב בשבילי, ואני צריך לשמוח במה 
שאתה עושה איתי, ולהגיד לך תודה, ואם לא, אם אני 
לא חי באמונה אני לא רוצה כלום, כי שום דבר בעולם 

 אמונה!לא שווה לי אם אין לי 
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לכן חכמים שבאותו דור תקנו לנו שאלו יהיו ימי ו
הודאה, כי הבינו שזה השורש, שיהודים לא קלטו את 
הזכות לעשות מצווה! לא הייתה להם את השמחה! 

את האור! סתם, כל היהדות שלו הייתה...  הם לא ראו
גם קודם לפני שהוא עזב את היהדות הוא לא היה 
יהודי, היה יהודי רק בשם המושאל. כל מי שעוזב את 
היהדות הוא אף פעם לא טעם טעם אמיתי של יהדות. 
אין מציאות שאדם טועם טעם של יהדות ויעזוב את 

טעם של היהדות! אין כזו מציאות בעולם! אדם שטעם 
 יהדות יעזוב את היהדות?!

שראה אור, ילך לחושך? כל אלו שהתבוללו הם אדם 
לא ראו אף פעם אור, ולא טעמו אף פעם טעם של 
יהדות, את המתיקות של התורה, הם לא טעמו ולא 

מי שעוזב הוא לא היה אף פעם בפנים! אין הרגישו. 
מציאות! אדם שזכה לטעום, שהוא יעזוב? אין 

 מציאות!

כל המתבוללים, וכל המתיוונים, וכל אלו שנכנסו  אז
לאינטרנט וראו איזה משהו וברחו, הוא אף פעם לא 

אף פעם לא היה לו שום קשר עם טעם טעם של יהדות, 
יהדות. אה, הוא היה דתי? זה מקצוע כזה, יש 'דת'? 
אז הוא דתי. זה כמו חשמל וחשמלאי, זה מקצוע כזה 

 ותו ומקבלים תעודות. שקוראים לו דתי, גם לומדים א

יש לכל הגויים בעולם להציע ליהודי?! כל הגויים מה 
שבעולם, מה יש להם להציע, חוץ מתאוות גשמיות, 

ויודע שמה, בשביל טיפה דעת מבין -שמי שיש לו טיפ
 זה אני חי?!

שה' חנן אותי שהייתי בשיא החושך בעולם החושך, 
העולם, שיא החושך! ממש! ה' חנן אותי לחשוב על 

התחלתי לחשוב 'מה עושים בעולם הזה, בשביל מה 
חיים?', בלי שעוד היה לי קשר עם יהדות, חשבתי 'מה, 

בשביל  ?? בשביל זה חייםבשביל מה חיים? לאכול
עם שום יהדות!  טיפת קשרלאסוף כסף?', ולא היה לי 

טיפה! שום קשר! אבל שכל ישר, 'מה, אולי בשביל 
כי העולם הזה בפשיטת  .',התאווה הידועה? שטויות..

 רגל! מה יש לעולם הזה כבר להציע?

לראות את האור של לכן כל אחד צריך על מה לעבוד? 
 היהדות! לראות את הזכות לעשות מצווה אחת!

"רבונו של עולם! אחרי כל מצווה צריך להגיד: שאדם 
אם מליון שנה אני אגיד לך תודה על המצווה זה לא 

שנה! עשיתי מצווה? עכשיו מליון שנה  יספיק! מליון
 לא יספיקו לי להודות!"

נודה לה' שאנחנו עכשיו יושבים, שומעים דברי איך 
תורה? כל מילה, אנחנו צריכים עכשיו על כל מילה 
 להביא תזמורות ולרקוד מליון שנה! על כל מילה!

 ישתבח שמו!

כל קשר עם ה', על כל התחברות עם ה'! כי הדבר על 
שמחבר את האדם עם ה' זה רק היהדות, רק היחידי 

היהדות האמיתית, רק התורה האמיתית, רק 
 אפשר להודות על זה? אין!  האמונה! כל קשר עם ה'!

הדברים? להתחבר עם העולם  מה יכולים להציע שאר
הזה? וכי מה אתה טיפש, אתה לא מבין שפעם אתה 
תעזוב את העולם הזה? וגם אתה לא יכול לדעת מתי, 

שניה אפשר לעזוב את העולם הזה, יום יום אתה  כל
 .שומע סיפורים

תבינו טוב, יש לכם דבר שמחבר אותך עם בורא עולם! 
כל מצווה ומצווה! התורה הקדושה! התפילה! 
התודה! תתחבר עם ה'! עם הבורא של העולם! ישתבח 

 שמו!

דבר שינתק את הבנאדם מה אתה רוצה להציע לי? אז 
לעולם הזה? מה אתה רוצה להציע מה' ויחבר אותו 

 לי?!

לכן רק זה! רבונו של עולם אני רוצה לטעום את הטעם 
 של כל מצווה ומצווה! תן לי לטעום!

'תן לי לטעום טעם צריך להתפלל על זה כל יום, אדם 
של שבת! תן לי לטעום טעם של שבת! את המתיקות 
של השבת! את האור של השבת! את הנועם של השבת! 

נה של השבת! את העריבות של השבת! את את האמו
 השמחה של השבת! תן לי! תן לי לטעום!'

אחד התפלל, זה סיפור אמיתי, שש שעות ביקש 'רבונו 
של עולם תן לי לטעום טעם של הסוכה, את האור של 
הסוכה', אחד אמר לו שלקח לו שש שעות לבנות 
סוכה, אמר לו 'אני לקח לי שש שעות לבקש מה' שאני 

את הטעם של הסוכה, שאני ארגיש, שאני אטעם 
אראה את האור של הסוכה'. וככה כל מצווה ומצווה, 

 יש אור של התפילין, נועם של התפילין.

אליי בחור בר מצווה, אני מברך אותו שיזכה שבא 
ממש להרגיש את העניין של התפילין, את האור של 
התפילין, את הנועם של התפילין, את הקדושה של 

את ההתחברות  את השמחה של התפילין! התפילין,
 שלך עם בורא עולם על ידי התפילין!

וזו העבודה של הבנאדם! רק איך לשמוח, ולהגיד 
 תודה!

עד היום היצר הרע הכניס כזה שקר שלרקוד זה אז 
ביטול תורה, להודות לה'?! לשבת ולשיר לה'?! 

 עיקם את כל האמת!שירים?! זה ממש ביטול תורה! 
 ובגלל זה אנשים רחוקים מיהדות לגמרי.

צריך לשבת בשבת ולשיר ולשיר ולשמוח בה', 
ולהוסיף עוד שירות! ועוד תודות! ועוד מזמור לתודה 

 וכל היום!עם הניגון! 

שהדבר שממש יכניע את הגעתי למסקנה, עכשיו 
הקליפה שמעכבת את הגאולה, לגמרי, שאדם צריך 

ד תודה, כל לעשות לעצמו כל שעה הפסקה להגי
 שעה!

אני מחפש דרכים איך להכניס את זה בעם עכשיו 
ישראל, שכל שעה אדם תהיה לו הפסקת תודה! יש 
הפסקת קפה, הפסקת תה, אנחנו צריכים שתהיה לנו 
כל שעה הפסקה לעשות תודה, כל שעה! לשבת, להגיד 
תודה. אפילו לחזור על אותם תודות: "תודה לך בורא 
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אחד פגש את החבר שלו, אמר לו: "תשמע, ישתבח 
שמו! הייתי אצל יועץ זוגי!", אמר לו החבר: "מה 
אתה אומר? תן לי איזה טיפ! מה הוא לימד אותך?", 
אמר לו: "הוא לימד אותי שאם אשתי כועסת פשוט 

איתה שום דבר ולצאת מהבית", אמר לו לא לדבר 
החבר: "ואי! איזה יופי! ומה, אשתך כבר לא 
כועסת?", אמר לו: "אני לא יודע, חודש אני כבר מחוץ 

 �😊�לבית..." 

 

 טוב, ערב חנוכה, ממש ערב חנוכה!

זה ידוע שכל חג וחג שאנחנו חוגגים, בדרך כלל זה על 
להם מה שעם ישראל עברו איזה שהוא נסיון, והיה 
 ניסים ונפלאות, וככה נקבע החג הזה, כל חג וחג.

לבין החגים שהם מהתורה לבין החגים שקבעו אותם 
 חכמינו יש הבדל גדול. 

פורים היה עת צרה ליעקב, ממש, משהו נורא, להרוג 
ולאבד, וב"ה ה' עשה לנו ניסים ונפלאות, וזהו, ונהפוך 

 הוא! הייתה צרה ונגמרה הצרה, וזהו. זה פורים.

אבל חנוכה הוא חג שהוא שונה מכל החגים. הייתה 
באמת עת צרה גדולה מאוד, ממש מצב קשה מאוד, 
והיו ניסים ונפלאות, ממש ניסים ונפלאות, רבים ביד 

אבל המלחמה לא מעטים, גיבורים ביד חלשים, 
 נגמרה.

שאר החגים, היה איזה מאורע גדול, איזה שהם כל 
המלחמה בל חנוכה, ניסים גדולים, היה ונגמר, זהו. א

. ולא רק שהיא לא נגמרה, עם היוונים לא נגמרה
היא רק הולכת המלחמה עם היוונים היא בעיצומה, ו

 !ומתעצמת

אומר הלוואי, הלוואי! והיו היום רק את אני 
הניסיונות מה שהיה בזמן החשמונאים... הלוואי! מי 
 יתן! שהיום הניסיונות של האמונה יהיו מה שהיה אז!

 הלוואי! מי יתן!

מה? מה היה להם להציע? כלום! שטויות, חכמה כי 
יוונית... נו, מה?.. עם ישראל היו בגלות, והייתה 
עניות, ופיתו אותם בכסף, 'תקבל ווילה! תקבל וולוו! 

 .'משרה טובה! רק תלמד חכמה יוונית... תקבל

מה היום? ה' ישמור מה שיש היום... ה' ישמור... אבל 
יש אתרים באינטרנט נוראים מאוד, שאין  שיש היום,

אפילו מבוגרים קצת, שיכנסו  מציאות שנער או נערה
שלא  אין מציאות!באתרים האלו ולא יכפרו בה', אין, 

יעזבו את היהדות, אין מציאות. היום יש אתרים 
באינטרנט, זה נורא, ממש, יש כל מיני סדרות, אני 

כששמעתי  כמובן לא מתכוון להזכיר את השמות, אבל
את זה הזדעזעתי, אמרתי 'מה שהיה אז, הלוואי 
שיהיה היום'. איזה דברים מה שיש היום, איזה 

 דברים...

אז זה לא שהמלחמה בעיצומה, המלחמה רק הולכת 
צריכים ומתעצמת ומתעצמת, משהו נורא! לכן באמת 

רק עם האור של חנוכה אפשר . כי את האור של חנוכה
זה, ואת כל הכפירות ממש לגרש את כל החושך ה

 .האלו

רבנו מביא שדיברנו מזה, לפחות פעם בשנה, מה שכמו 
בליקוטי מוהר"ן שימי חנוכה הם ימי הודאה, וזה 
האור של חנוכה! התודות וההודאות והשמחה 

 ביהדות, רק זה האור של חנוכה!

לכן כל אחד שהיום יקשיב טוב, ויחליט שהיום הוא 
הלך המחשבה שלו ממש שינוי מהותי, בכל עושה, 

 !מה זה יהדות

מה שאני רוצה, אני  –מהיום כל אחד צריך להחליט 
רק רוצה להגיד תודה ולשמוח במצוות, זה מה שאני 

וזה  רוצה! רק להוסיף בשמחה, ובתודה והודיה!
יביא את הבנאדם שלא  האור של חנוכה! ורק זה

תהיה לו שייכות, ושום דבר מהעולם הזה לא יהיה לו 
נסיון בכלל, רק הכל יהפוך להיות בעיניו  איתו שום

כמו שטויות לעומת היהדות. וגם זה יגן על אשתו 
ובניו, ואישה שתלך בדרך הזו תגן בזה על בעלה 
וילדיה, רק זה! רק האור של חנוכה, אור של תודות 

 והודיות.

כמו שאמרתי, ואני חוזר ואומר עוד פעם, ששאלתי את 
אתה ה' אלוקינו מלך , איך יהודי שאומר 'ברוך עצמי

'אשר בחר בנו מכל העמים',  העולם שלא עשני גוי',
ישתבח שמו! 'אהבת עולם אהבתנו', איך פתאום מי 
שאומר לך 'בא להיות גוי' ואתה הולך אחריו? איך?! 

 איך אתה הולך להיות גוי, מה זה?

פי  ובאמת אנחנו יודעים, שבדור שלנו יש התיוונות
כמה וכמה ממה שהיה פעם, יש ארצות שההתבוללות 

. אז המלחמה לא 60%וגם ליותר מ 60%הגיעה ל
 בעיצומה, רק הולכת ומתעצמת.
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בין חלום לנבואה
מתעסק  הספרים  מכל  יותר  בראשית  ספר 
חלומות  אלא  חלומות,  סתם  לא  אבל  בחלומות, 
משלושת  יותר  שעברו  שלמרות  חלומות,  נבואיים. 
אלפים שנה, אנחנו עדיין לומדים והוגים ומתעסקים 

בפשרם. 

שבשונה  לחלום,  נבואה  בין  משמעותי  הבדל  ויש 
מחולם חלומות, הנביא רואה תמיד בנבואתו גם את 
נדירות  לעתים  רואה  החולם  ואילו  החלום,  פתרון 
מאד פתרון חלומו, וגם אז לא בזמן החלום עצמו.  
חולם,  שהוא  יודע  לא  שהחולם  הוא  נוסף  הבדל 
רואה  הנביא  נבואי.  במצב  שהוא  יודע  הנביא  ואילו 
סמלים והוא מבין מדוע מראים לו את מה שמראים 
דניאל  חלום.  כדי  תוך  המסר  את  מזהה  הוא  לו,  
סיר  ראה  ירמיהו  חיות,  ארבע  ראה  חמודות  איש 
נפוח, יחזקאל אכל מגילה, זכריה ראה נרות וסוסים 
המדויק  המסר  את  הבין  מהם  אחד  וכל  והרים, 
מתוך  דבר  שמבין  איש  הוא  הנביא  אליו.  שהועבר 

דבר. 

ירמיהו ראה מקל שקד והבין ממנו שהצרה קרובה 
מאד, בבחינת "כי שוקד אני על דברי לעשותו". עמוס 
ראה "כלוב קיץ" (סל מלא בפירות קיץ) ולמד ממנו 
נועם  ושמם  מקלות  שני  ראה  זכריה  הקץ.  בא  כי 
הייתה  האומה  בתחילה  כי  למד  ומהם  וחובלים 
חובלים  ומנשה  ירבעם  ראשיה  ועכשיו  לה'  נעימה 

מההקשרים  מתוך  עלו  המסרים  ואלו  לה.  ומזיקים 
הלשוניים שנלמדו מהמראות. 

לנביא,  רגיל,  אדם  בין  ההבדל  את  שעושה  ומה 
הוא עוצמת זיכוך הנפש, ככל שהנפש מזוככת יותר, 
מסואבת פחות, כך הקולטנים של הנפש עוצמתיים 

יותר לקלוט את התדר האלוהי. 

פרעה חלם חלומות ולא ידע פתרונם, כי היה כל 
חלם  יוסף  ותאווה.  גאווה  עצמי  ריכוז  של  גוש  כולו 
חלומות וידע פתרונם, ולא רק פתרון חלומותיו הוא, 
אמת  איש  היה  כי  זולתו,  חלומות  פתרון  גם  אלא 
הנבואי  השפע  היה  כן  ועל  ביצריו,  תדיר  שנלחם 
שופע עליו, נובע מקרבו, עד שהיו המילים הבוקעות 
זה  שעל  טבעית  בזרימה  לאמת  מתכוונות  מפיו 

נקרא "ָצְפַנת ַּפְעֵנַח", שידע לפענח כל הצפונות.

לא  חלומות,   עם  עסק  לכולנו  יהיה  שלא  איך 
משנה אם זוכרים אם לאו. ובדרך כלל אדם חולם 
הם   לאחרונה,  בהם  עסוק  שהיה  העניינים  על 
שפועלים על כח המדמה שלו בזמן השינה, שאז אין 
לו יכולת לשים הגנות רגשיות והאישיות האמיתית 
הוא  שחלום  חכמים  אמרו  כן  שעל  מתפרצת,  שלו 
מה  במידת  מגלה  הוא  כי  בנבואה,  מששים  אחד 

לאדם חלקים נסתרים ממנו עצמו. 

לא  רק  הוא  הלילה  שתפקיד  זה,  לפי  נמצא 
הכוחות, יש לו גם תפקיד חשוב  למנוחה והחלפת 
בחשיפת האמת, בבחינת "ַּבֲחלֹום ֶחְזיֹון ַלְיָלה, ִּבְנפֹל 

ַּתְרֵּדָמה ַעל ֲאָנִׁשים, ִּבְתנּומֹות ֲעֵלי ִמְׁשָּכב, ָאז ִיְגֶלה 
אֶֹזן ֲאָנִׁשים"  שהחלום חושף דברים מודחקים, ועל 
אם  הנכון,  למסלול  חזרה  לעלות  אדם  יכול  זה  ידי 

ירצה ויבחר ויעשה. 

כללו של דבר בעניין החלומות, יש חלומות שאין 
בהם ממש, חלומות שכל כולם פרי דמיונו המעורבב 
כלשהו,  מסר  בהם  שיש  חלומות  יש  החולם.  של 
הרבה  בהם  שיש  למרות  מועט,  אמיתי  עניין  היינו 
קש ותבן. יש חלומות שרוב המסר בהם אמיתי, אך 
בהם  פרט  שכל  חלומות  ויש  דמיון,  מעט  בהם  גם 
הוא מסר לדורות, כמו החלומות של ספר בראשית. 

 דינים הנוגעים לערב שבת חנוכה
נרות  האם  למה,  קודם  מה  שבת  בערב 

שבת מדליקים קודם או נרות חנוכה?

ראוי להדליק קודם נרות חנוכה ואחר כך תדליק 
בזה גם טעם על פי הסוד  ויש  האשה נרות שבת, 

לנרות  החנוכה  נרות  את  להקדים 
איש  ובן  תרע“ט)  (סימן  ערוך  שלחן  שבת. 
חי (פרשת וישב הלכות חנוכה אות כ‘). ואם 

כניסת  עד  מרווח  זמן  נשאר  לא 
השבת, יכולה האשה להדליק נרות 
הבעל  שהדליק  לאחר  מיד  שבת 
עד  להמתין  צריכה  ואינה  אחד,  נר 
שיסיים להדליק את כל הנרות. חזון 
עובדיה (חנוכה עמוד קע“ד) ואור לציון (חלק 

ד‘ פרק מ“ג תשובה ז‘).

אם האשה קדמה והדליקה 
נרות שבת, האם יכול הבעל להדליק נרות 
נמצאת  האשה  כאשר  הדין  ומה  חנוכה, 
האם  שבת  נרות  והקדימה  בבית  לבדה 

יכולה להדליק כעת  נרות חנוכה?

אם האיש נמצא בבית יכול להדליק נרות חנוכה, 
בהדלקת  השבת  את  מקבל  אינו  שהאיש  משום 
הנרות של האשה, ונמצא שאצלו עדיין יום חול. אליה 
רס“ג  (סימן  הרב  ערוך  שלחן  ב‘)  קטן  סעיף  תרע“ט  (סימן  רבה 

סעיף ז‘) ובן איש חי (שנה שניה פרשת נח אות ח‘). 

ואם האשה נמצאת לבדה, לדעת הספרדים יכולה 
אינה  האשה  גם  כי  חנוכה,  נרות  להדליק  האשה 
מקבלת שבת בהדלקת נרות חנוכה. חזון עובדיה (חנוכה 
עמוד קע“ו). אמנם לדעת האשכנזים שהאשה מקבלת 

להדליק  כעת  יכולה  אינה  הנרות  בהדלקת  שבת 
תנאי  עשתה  אם  רק  חנוכה,  נרות 
שאינה  שבת  נרות  הדלקת  קודם 
מקבלת את השבת, יכולה להדליק 
סעיף  רס“ג  סימן  (רמ“א  חנוכה.  נרות 
יכולה  אמנם  תרע“ט).  סימן  ט“ז  ועי‘  י‘, 

בעבורה  שידליק  אחר  לאדם  לומר 
שלחן  פי  (על  ברכה.  ללא  הנרות  את 

ערוך סימן רס“ג סעיף י“ז).

וקיבל  חנוכה  נרות  הדליק 
שבת ולאחר מכן כבו הנרות, 

מה יכול לעשות?

יכול לומר לחבירו שעדיין לא קיבל שבת שידליק 
בעבורו את הנרות. (שלחן ערוך הנ“ל).

מנחה  להתפלל  זה  שבת  בערב  נוהגים 
בשעה  מנחה  מניין  אין  אם  מוקדם, 
שידליק  או  יחיד  יתפלל  האם  מוקדמת, 
כרגיל  מנחה  להתפלל  וילך  חנוכה  נרות 

סמוך לשבת?

להקדים  עדיף  בציבור  להתפלל  מניין  מוצא  אם 
עדיף  מניין,  מוצא  אינו  אם  אבל  התפילה,  את 
להדליק נרות בבית ולהתפלל מנחה בציבור לאחר 
מכן. חזון עובדיה (עמוד קע“ט) וכן פסק מרן הרב אלישיב זצ“ל 

(באר ישראל עמוד מ“ד).

חנוכה  נרות  להדלקת  הראוי  הזמן  מתי 
בערב שבת זו?

חנוכה  נרות  ולהדליק  להתחיל  ביותר  הטוב 
את  שיסיים  כדי  השקיעה,  לפני  דקות  כעשרים 
ההדלקה כרבע שעה לפני השקיעה ומיד לאחר מכן 
מ“ג  פרק  ד‘  חלק  לציון  (אור  שבת.  נרות  האישה  תדליק 

תשובה ז‘).

זוג ההולכים להתארח אצל הוריהם ודרים 
נרות  להדליק  יכולים  האם  מקום,  בקרבת 

חנוכה בביתם לפני שיוצאים להתארח?

רשות  לכיוון  החנוכיה  את  מדליקים  הם  אם 
הרבים, דהיינו שהעוברים ושבים רואים את הנרות 
בזה  שיש  מכיון  בברכה,  להדליק  יכולים  שהדליקו, 
החיוב.  מקום  שהוא  בביתם  ונמצאים  הנס  פרסום 
אבל אם מדליקים בתוך ביתם באופן שאין פרסום 
הנס לעוברים ושבים, אינם יכולים להדליק בביתם, 
של  החנוכה  נרות  בהדלקת  חובה  ידי  יצאו  אלא 

ההורים. שו“ת ברית אברהם (חלק א‘ סימן כ“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*

מוהרנ"ת אמר: "'ֵנר ַׁשָּבת ְוֵנר יֹום טֹוב ְוֵנר ֲחֻנָּכה' 
הּוא ִעְנָין ֶאָחד", ְוָאַמר, ֶׁשֵּיׁש לֹו ַעל ִעְנָין ֶזה ִּתֵּלי ִּתִּלין 

ֶׁשל ֲהָלכֹות ִּפְלֵאי ְּפָלאֹות. (שיש"ק א-קצה)

ֵנר  ַהְדָלַקת  ְּבֵעת  ַׁשָּבת  ִּבְגֵדי  ִלְלּבֹוׁש  ַאַנ"ׁש  ָנֲהגּו 
ֲחֻנָּכה. (שם ד רנב )

ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ֲחֻנָּכה ַהִּנְקָרא "זֹאת ֲחֻנָּכה" ָהיּו 
ַאַנ"ׁש ִמְתַאְסִפים ַיַחד ְלַאַחר ַהְדָלַקת ֵנר ָהַאֲחרֹון, 
ְוָהיּו ָׁשִרים ְזִמירֹות ֲחֻנָּכה ְוֵכן ְמַזְּמִרים ֻנְסָחאֹות ֶׁשל 
ְּתִפַּלת יֹום ִּכּפּור, ְלִפי ָהָאמּור ְּבִליקּו"מ (ּתֹוָרה ז' ֵחֶלק 
ב') ֶׁשְּכִפי ַהְּסַלח ָנא ֶׁשּזֹוֶכה ִלְפעֹל ְּביֹום ִּכּפּור ֵּכן זֹוֶכה 
ִלְבִחיַנת ֲחֻנָּכה ַעֵּין ָׁשם, אּוָלם א ֶהֱאִריכּו ָּבּה ַהְרֵּבה, 

ּוְכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְתעֹוֵרר ַּבֲחצֹות ַלְיָלה.  (שם ד רנו )

פנינים
חסידות ברסלב



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

יישר-כח על מעשה משובה
יהודי קדוש ומיוחד היה הרה"ק רבי יוחנן מטאלנא. 
רשימת  בין  היה  לא  מעולם  שכבוד  שבענווים  ענו 
יהודי,  של  טובתו  עמדה  עיניו  לנגד  כאשר  שיקוליו 

ואפילו יהא זה הקטן שבקטנים.

כל ימיו סיפר רבי יוחנן מטאלנא את הסיפור הבא 
בנר ראשון של חנוכה:

רבי  הרה"ק  של  בנו  מאטיניא,  חיים  רבי  "הרה"ק 
ברוך הגר מוויז'ניץ, דיבר כל ימיו על קושיה שמציקה 
צידה  ואוגר  חייו  ימי  כל  במשך  מתכונן  יהודי  לו: 
רוחנית לנשמתו, העולם הזה הוא זמני וחולף, ואילו 

עולם הנשמות הוא נצחי ותמידי. 

הזה  העולם  בין  המעבר  שרגע  כן,  אם  "יוצא 
הבא,  לעולם 
רגע פטירתו של 
רגע  הינו  היהודי, 
שמתכוננים אליו 

כל החיים. 

"בכל חג ומועד 
מברכים  אנו 
'שהחיינו'  ברכת 
התחדשות  על 
והמצוות  הזמן 
עם  שהגיעו 
אמנם  המועד. 
פטירתו  ברגע 
מן  האדם  של 
קשה  העולם 
את  להגדיר 
כ'תחייה',  המצב 
שיהודי  בעת 
מן  'נפטר' 
אולם  העולם. 
על זמן כה נשגב 

חיכינו  שכן  "שהחיינו",  ברכת  לברך  הראוי  מן  היה 
לכך משך כל החיים. כך הקשה הרבי מאטיניא.

"קושיה זו נותרה ללא מענה עד לליל הדלקת נר 
חנוכה הראשון באחת השנים. סיים הרבי מאטיניא 
'שהחיינו',  ברכת  לאחר  החנוכה  נרות  את  להדליק 

ונסתלק במפתיע לבית-עולמו...

את  צפה  קדשו  שברוח  מקורביו  הבינו  אז  "או 
להבין  השכילו  לא  והם  כך  על  להם  ורמז  העתיד 
זאת". עד כאן סיפר הרה"ק רבי יוחנן מטאלנא מדי 

שנה בנר ראשון של חנוכה.

הראשון  בלילה  חנוכה  נר  הדלקת  לאחר  מיד 
בשנת תשנ"ט, נסתלק גם רבי יוחנן מטאלנא לחיי 
עולם הבא, כאשר הוא זוכה לברך ברכת 'שהחיינו' 
את  חסידיו  הבינו  בכך  החנוכה.  נרות  הדלקת  על 

פשרו של הסיפור שנהג לספר בכל שנה. 

* * *

פתחנו את הסיפור בתיאור ענוותנותו של רבי יוחנן, 
בסביבתו,  האדם  בני  מכל  וקטן  שפל  עצמו  שראה 

למרות היותו ענק בתורה וגדול במעשים טובים.

באחת  אירע  זו,  נקודה  הממחיש  מיוחד  סיפור 
השנים:

אדם.  המה  מטאלנא  הצדיק  של  מדרשו  בית 
המוני חסידיו ביקשו לחזות בהדלקת נרות החנוכה 
של הרבי הנערץ. מעמד רווי הוד ורטט של קדושה 

שממנו שאבו חיזוק ביראת שמים וברוחניות.

החנוכה,  מנורת  ליד  עצומות  בעיניים  עמד  הרבי 
בעולמות  אי-שם  שקועים  שרעפיו  ההדלקה.  טרם 
עליונים, והוא עסוק בתיקונים טמירים שאין לנו שמץ 

מושג בהם.

סוף  סוף 
הרבי  בירך 
ברכות  את 
ה  ק ל ד ה ה
את  והעלה 
בנרות.  האש 
אמרו  כעת 
יחד  הקהל 
הצדיק  עם 
מזמורי  את 
ם  י ל י ה ת ה
ם  י ר מ א נ ה
ת  ו ל י ה ק ב
לאחר  ישראל 
נרות  הדלקת 

החנוכה.

ה  ר י ו ו א ה
ת  ד ח ו י מ ה
באחת  הופרה 
חבטה  לקול 

עזה.

הרבי  ליד  במרוצה  עבר  נזהר  שלא  שובב  ילד 
הזכוכית  בזיכי  על  החנוכייה  את  והפך  וחנוכייתו, 

שהתנפצו והשמן שניגר לכל עבר...

אם ציפינו שהרבי יכעס על כך שהילד 'הרס לו את 
המצווה', הרי שטעינו. 

בחיבה חייך הרבי לילד הנבוך והמבוהל ואמר לו 
לא פחות ולא יותר: "יישר כוח!"

הצדיק אף הסביר לילד בשל מה הוא מודה לו על 
שהדליק  שאדם  נפסק  "בהלכה  המשובה:  מעשה 
נרות חנוכה, ומסיבה כלשהי שאינה תלויה באשמתו 
אין  'כבתה,  שוב.  להדליקם  זקוק  אינו  הנרות,  כבו 
זקוק לה'. עד עתה לא זכיתי לקיים הלכה זו בפועל, 

ורק בזכותך התאפשר לי הדבר"...

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

ואם זה בהתחברות לחברים רעים ֶׁשֵּכן נותנים לו 
הרגשה מזויפת של אהבה ואכפתיות, ועוד.

לילה טוב
זה  מאוד.  חשובות  השינה  שלפני  הדקות  וגם 
אנחנו  הילד.  של  התת־מודע  נבנה  שבו  הזמן 
מדברים כאן על ידיעות עמוקות ופנימיות שאנחנו 
אמונה  חיים,  שמחת  לילדים:  להקנות  חייבים 
בעצמם, אמונה שה' אוהב אותם ושהם חשובים 
וצדיקים.  טובים  שהם  ואהובים  ויקרים  ורצויים 
כאשר האמונה והבריאות הנפשית נטועות בעומק 
נפשם זה אומר שהן תמיד בתת־מודע שלהם, הן 
תמיד ברקע של כל העשייה שלהם. והחלק הזה 
בנפש נבנה בעיקר בשעות השינה בלילה, שבהן 
כל  את  ְמַעֶּבֶדת  ותת־ההכרה  מעורפלת  ההכרה 

חוויות ואירועי היום ומפנימה אותם.

לילה  יחווה  והשָּפלות  צעקות  מתוך  שישן  ילד 
הלילה  כל  אותו  ילווה  הזה  הצער  מאוד.  קשה 
שישן  ילד  אבל  בתת־מודע.  לו  שייצרב  מה  וזה 
של  או  אבא  של  סיפור  עם  ונשיקה,  חיבוק  עם 
חום  עם  ומחמחאות,  טובות  מילים  עם  אימא, 
ואהבה וחיזוקים – יש לו באמת לילה טוב, לילה 
מתוק, לילה שבו הוא מעבד את הנתונים ומגיע 
וטוב  מאיר  ושהעולם  יפים,  שהחיים  למסקנה 
לחיות בו, שהוא בעצמו טוב וצדיק, ושיש לו רצון 
מה  וזה   – אותו  ואוהבים  אותו  ושמעריכים  טוב, 

שנצרב לו בעומק הנפש.

הטובים  הדברים  כל  את  לילד  להגיד  הזמן  זה 
לאחר  הצלחֹות  את  שפינית  ראיתי  שעשה: 
לעזור  אוהב  אתה  מראה עד כמה  זה  הארוחה, 
ַׂשמתי  ומסודר;  נקי  אחראי  ילד  ושאתה  לאימא 
לב  לך  שיש  מראה  זה  לאחותך,  שוויתרת  לב 
טוב ועין טובה ואתה נדיב לב ובעל חסד; ראיתי 
את פתק ההצטיינות שלך, את המבחן שלך, את 
ההשקעה  את  שלך,  הכתב  את  שלך,  המחברות 
והרצון שלך; ראיתי איך אתה לומד ומתפלל ואיך 
בירכת ברכת המזון – כמה נחת אתה עושה לנו, 
וודאי שזה עושה הרבה נחת לה', כמה ה' אוהב 

אותך ומתפאר בך.

חינוך ואור
לא לחינם חג החנוכה הוא גם חג החינוך וגם חג 
האור. המקורות שלנו מלמדים אותנו שחינוך מגיע 
רק בדרך של אור. בחינוך אתה לא מגרש חושך, 

אלא מדליק את האור והחושך נעלם מאליו.

בחוץ,  וחשוך  כשקר  שגם  החנוכה  מחג  תלמדו 
יש כוח בנר קטן להאיר את הכול. כל מילה טובה 
זו   – בילדים  משקיעים  שאתם  רגע  כל  שלכם, 
הם"  קודש  הללו  ו"הנרות  נוסף.  נר  של  הדלקה 
זמנים  אלה  בילדים  משקיעים  שאתם  הזמנים   –
מקודשים שבהם אתם הכהנים הגדולים המעלים 
שתהא  עד  המקדש  בית  של  במנורה  האור  את 

שלהבת הלב של הילדים שלכם עולה מאליה. 

וכן תלמדו מנס החנוכה שגם אם אתם רואים 
בילדיכם הרבה מאוד דברים שליליים, תזכרו שגם 
הטוב  כוחות  הרבים,  את  נצחו  מעטים  בחנוכה 
את  לעודד  תדעו  אם  הרע.  כוחות  את  ניצחו 
המעט טוב שיש בילדים ורק את זה לראות לנגד 
עיניכם ולהראות לילד שכך אתם מתייחסים אליו 
– המעט הטוב הזה שיש בו יכניע ויגרש את כל 

הרע ואתם תרוו מהילדים שלכם רוב נחת.

בברכת שבת שלום ומבורך
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אחרי  שנים   4 תר"ט,  בשנת  נולד  אברהם  רבי 
פטירת מוהרנ"ת, לאביו רבי נחמן מטולטשין, שהיה 

אחד מגדולי חסיד ברסלב בדורו.

המוחלטת  בהתמסרותו  נחמן,  ב"ר  אברהם  ר' 
לעבודת השי"ת, בעומק בינתו, בכוח אמונתו הנדירה 
באותו  אז,  כבר  בלט  ז"ל,  ומוהרנ"ת  נחמן   ברבנו 
דור דעה כזה שבאומן, בין צדיקים מופלגים חסידים 

וקדושי עליון.

עשרות שנים היה מתבודד ביערות משבת לשבת 
ועמל בתורה ובעבודה. "עשרות שנים, היה אברהם 
חתיכות  מלא  שק  שבת  מוצאי  מדי  עמו  נוטל  שלי 
לחם, והולך לו עד לשבת הבאה" – כך העידה עליו 

אחותו, שאף היא אישה גדולה וצדקנית היתה.

היה גאון עצום בנגלה ונסתר וקירב עשרות אנשים 
רבי  העיד  העצומה,  גאונותו  על  רביה"ק,  לדעת 
שמע'לה זליכובר (ר"מ בישיבת חכמי לובלין) באמרו 
והנסתר  הנגלה  בתורת  נפלא  בקי  אברהם  רבי  כי 
גם יחד. כמו כן גם האדמו"ר מראדז'ין, שעל גאונותו 
בדברי  עימו  להשתעשע  אהב  חולק,  אין  העצומה 

תורה, בהכירו את גאונותו.

ישראל  לארץ  אברהם  רבי  עלה  תרנ"ד,  בשנת 
הסכימה  שלא  לאשתו  פיטורין  גט  שנתן  לאחר   -
במשך  גר  בה  בירושלים,  והתיישב   - עימו  לעלות 
כ-20 שנה, כאשר מדי שנה הוא נוסע לאומן לראש 

השנה.

שנת  של  אב  בחודש  הייתה  האחרונה  נסיעתו 

לארץ,  לשוב  היה  יכול  לא  שוב  שאז  אלא  תרע"ד, 
באומן,  נשאר  הוא  העולם.  מלחמת  פרוץ  עקב 
רביה"ק.  לדרך  אנשים  ועוד  עוד  ומקרב  מתבודד 
לבבות  ועוד  עוד  מחזק  שיחות,  ועוד  עוד  מוסר 

לעבודת הבורא. 

נחמן  רבי  אביו,  העיד  ופרישותו  קדושתו  על 
טולטשינער, שאמר לו: "ר' אברהם, חוץ לארץ אינה 
סובלת את פרישותך. ברח לך לארץ ישראל."  רבי 
מנת  על  בכתיבה  הברוך  כשרונו  את  ניצל  אברהם 
להנחיל את תורת ברסלב לדורות הבאים. הוא, היה 
אמון על דיוק במסורת, על העברת כל שיחה תוך 
שימת לב ודגש על איך היא נאמרה, משראה רבי 
 - בשיחות  הדיוק  פוחת  השנים  שבמשך  אברהם 
שהוא הוא עיקרן - נטל על עצמו לבררן ולהעלותם 

על הספר. 

זצ"ל,  מראדזין  הרבי  אצל  היה  אחרת,  בפעם 
הרבי  בראות  וחסידות.  בתורה  עמו  והשתעשע 
את גדולתו, ציווה לאנשיו להכין עבורו חליפת משי, 
לר'  הדבר  כשנודע  מיד  המפורסמים..  מן  כלאחד 
ברח  כך  כל   - היה  כלא  מהמקום  נעלם  אברהם, 

מפני הכבוד !

למשכב  אברהם  רבי  נפל  תרע"ח,  השנה  בראש 
ממנו לא קם עוד. מיום ליום גברה חולשתו, עד לימי 
חנוכה ובכ"ט כסליו תרעח, יצאה נשמתו בקדושה. 
החדש בעיר אומן,  החיים  בבית  נטמן  אברהם  רבי 
ועל מצבתו, אז, נרשם רק פ"נ ר´ אברהם בר נחמן 
הלוי חזן מארץ ישראל.. זכרו לא יסוף מזרעינו וזכותו 

יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

ר' אברהם
ב"ר נחמן מטולטשין זצ"ל
כט כסלו

להורים היקרים שלום
מכל,  יותר  לאשה  וסבל  צער  שגורמים  מהדברים 
הם בעיות עם הבעל, הסובבות סביב ההורים שלו 

או ההורים שלה.

על  טענות  יש  לאיש  כאשר  היא,  אחת  דוגמא 
אף  שהוא  ויש  אשתו,  של  הוריה 
פחיתות  בהם  שיש  דברים  אומר 
שגם  ויש  כלפיהם,  בזיון  או  כבוד 
וכו'  כבוד  בחוסר  אתם  מתנהג 
שבשביל  לזכור,  האשה  על  וכו'. 
שתוכל באמת לפתור את הבעיה 
מאד,  קשה  באמת  שהיא  הזו, 
על  לשמור  כל  קודם  הוא  העיקר 
מאד  לה  שכואב  אף  ועל  השלום. 
שמדברים על הוריה, היא תשתדל 

לא לעשות מריבה מזה.

פי  על  תפעל  לא  האשה  אם 
הכלל ש"גדול הוא השלום", ותשים 

את הוריה, את חוש הצדק, או כל דבר אחר לפני 
אזי  בעלה,  עם  מריבה  ותעשה  שלה,  הבית  שלום 
הבית  שלום  את  כי  הכל.  את  להפסיד  עלולה  היא 
כלל  תועיל  לא  הרי  והמריבה  תפסיד,  בוודאי  היא 
לכך שהבעל ישנה את יחסו כלפי הוריה. כי מאחר 
בשבילו  נוספת  סיבה  זוהי  בגינם,  איתו  רבה  והיא 

לכעוס עליהם. 

וההבלגה,  השתיקה  היא  הנכונה  הדרך  אלא 
ותתפלל על כך שבעלה יסתדר עם ההורים שלה. 

ואם באמת הוריה עושים איזה דבר שפוגע בבעל, 
כיצד  טובה,  עצה  מה'  ותבקש  כך,  על  גם  תתפלל 
והעיקר,  ביניהם.  שלום  להשכין 
הוריה,  על  להשפיע  איך  תראה 
שלא יתערבו לה ולבעלה בחייהם 
בזה  שנאריך  וכמו  הפרטיים, 

בהמשך.

אחרי שהרבתה להתפלל על כל 
עת  שתבוא  תראה  היא  הנושא, 
בעלה  עם  לדבר  תוכל  שבה  רצון, 
או עם הוריה וליישב את ההדורים.

גם אם חילול כבודם של הוריה, 
לה  וגורם  אותה  שמטריד  הוא 
צריכה  בעלה,  עם  ולריב  לכעוס 
תלך בדרך  היא  שאם  לדעת  היא 
זו של מריבות, באמת תפסיד גם את כבוד הוריה. 

כי אין ביזיון גדול יותר להורים, מאשר כשאין לבת 
גדול  הורים  כבוד  אין   - ומאידך  בית.  שלום  שלהם 

מזה, שבתם חיה בשלום בית עם בעלה.

מאד  גדול  סבל  יש  שלהורים  ברור,  זה  כי 
כשהילדים שלהם לא מצליחים בשלום בית. וכאשר 

הם שומעים שיש לבתם מריבה עם בעלה, יש להם 
צער גדול, וזה לא מנחם אותם כלל שהמריבה היא 
מחמת שבתם רצתה להגן על כבודם וכיוצא בזה, 
כי הורים שיש להם מוח בקדקדם, מעדיפים שלא 
ובלבד  כבודם,  על  מוחלים  והם  בגללם  בתם  תריב 

שלא יריבו בני הזוג ויחיו בשלום.

בשביל  ביתה  שלום  את  שמפסידה  אשה  לכן, 
הרבה  בכבודם  פוגעת  היא  למעשה  הוריה,  כבוד 
יותר, מחמת שעיקר כבוד אב ואם הוא - שלא יגיע 
להם שום צער ממנה, ואדרבה תהיה להם רק נחת 

רוח ממנה,

מתנהג  אדם  שכאשר  פו)  (יומא  בגמרא  כמובא 
להוריו,  מזה  גדול  כבוד  אין  אזי  טובות,  במידות 
גדול  ביזיון  אין  כך,  מתנהג  אינו  ושלום  חס  וכאשר 
מזה להוריו. והעיקר הוא כמו שאמרנו לעיל, שבזכות 
יותר  הרבה  יש  לבעלה,  שלה  והאהבה  השלום 
סיכויים שהוא יתרכך, והשלום ישוב לשכון בינו לבין 

הוריה.

כי מאחר שהוא מרגיש שאשתו לצדו, אזי פחות 
בכל  ואם  לו.  שהפריעו  דברים  מאותם  לו  איכפת 
מידת  חמותו,  או  חמיו  על  טענות  עוד  לו  יש  זאת 
היושר גורמת לו שלא נעים לו לריב עם אשתו שכל 
איזה  מוצאים  הם  כך  או  כך  ובין  עמו,  טובה  כך 
שביל לצעוד בו, באופן שגם יתקיים שלום הבית וגם 
כבוד ההורים. ובשבוע הבא נביא במאמר דוגמאות 
עם  ההתמודדות  ודרכי  זה,  חשוב  בנושא  מצויות 

העניין.

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696
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בין הפותרים יוגרלו מתנות

   ֲחֻתָּנה ֶׁשל ַהָּצָלה
ְוָרָאה  ֲחֻתָּנה,  ְּבֵאיזֹו  ָהָיה  ֶׁשִּלי  ֵמַהַּתְלִמיִדים  ֶאָחד 
ֶאָחד ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבִדָּכאֹון. ֻּכָּלם ְׂשֵמִחים ְוהּוא ְמֻדָּכא. ִנַּגׁש 
ִסֵּפר לֹו ָמה  ַהֶּזה  ְוָהָאָדם  ְלַדֵּבר ִאּתֹו,  ְוִהְתִחיל  ֵאָליו 
ַּכָּמה  ֶׁשל  ְסכּום  לֹו  ֶׁשָהָיה  ַהֶּזה,  ַלַּמָּצב  אֹותֹו  ֵהִביא 

ְמאֹות ַאְלֵפי ְׁשָקִלים ֶׁשָרָצה 
ִרָּמה  ּוִמיֶׁשהּו  ְלַהְׁשִקיַע, 
אֹותֹו ְוִנְׁשַאר ָערֹם ִמּכֹל ְוֶזה 
ִמַּדְעּתֹו  ְלַגְמֵרי  אֹותֹו  ִהִּפיל 
ְלִדָּכאֹון  ָנַפל  קֹונֹו,  ּוִמַּדַעת 

ְּתהֹוִמי.

ַּתְלִמיד  אֹותֹו  ִאּתֹו  ָיַׁשב 
אֹותֹו:  ְלַׁשְכֵנַע  ְוִהְתִחיל 
'ִּתְׁשַמע ִלי, ַּתֲאִמין ֶׁשה' הּוא 
טֹוב, ּוָמה ֶׁשה' ָעָׂשה ְל ֶזה 

טֹוב ְוכּו' ְוכּו'', 

ִּבְתִחָּלה  ְוִדֵּבר.  ִּדֵּבר   ָּכ
אֹותֹו ָאָדם א ֵהִבין ַעל ַמה הּוא ְמַדֵּבר? ַמה ֵּפרּוׁש 
'ֶזה טֹוב'? ָמה טֹוב ָּבֶזה? הּוא ִהְפִסיד ֶאת ָּכל ַּכְסּפֹו, 
אֹותֹו,  ְלַׁשְכֵנַע  ִהְצִליַח  ַהַּתְלִמיד  ַּבּסֹוף  ֲאָבל  טֹוב?  ֶזה 

ֶׁשֹּיאַמר ָׁשָעה 'ּתֹוָדה'. 

ָׁשָעה...   ְּבֶמֶׁש 'ּתֹוָדה'  ָאַמר  ּוֶבֱאֶמת   ,ָהַל ַהְּיהּוִדי 
ֵמַהּסֹוְכנּות,  ֶטֶלפֹון  ְמַקֵּבל  הּוא  ָׁשעֹות,  ַאְרַּבע  ַאֲחֵרי 
יֹוֵתר  ָוה  ֶׁשּׁשָ ֲחָדִרים,  ה  ִׁשּׁשָ ַּבת  ִּדיָרה  לֹו  ֶׁשּנֹוְתִנים 

ִמָּמה ֶׁשָהָיה ָיכֹול ִלְקנֹות ַּבֶּכֶסף ֶׁשָהָיה לֹו, ֶׁשאֹותֹו הּוא 
ִהְפִסיד, ְוַגם ָנְתנּו לֹו עֹוד ֶּכֶסף ִּבְׁשִביל ֶׁשּיּוַכל ְלָהִקים 

ֵעֶסק ְוַלֲעמֹד ַעל ַרְגָליו.

הּוא  ָׁשעֹות!  ַאְרַּבע  ַאֲחֵרי 
'ּתֹוָדה  לֹו:  ְוָאַמר  ַלַּתְלִמיד  ר  ִהְתַקּׁשֵ

ַרָּבה ְל. ִהַּצְלָּת ִלי ֶאת ַהַחִּיים!'

ָּכל ַהְּזַמן לֹוַמר ּתֹוָדה ִּכְפׁשּוטֹו זֹו 
ַהְּגֻאָּלה! ַאל ִּתְׁשְּכחּו ָמה ֶׁשָאַמר ר' 
ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב, ְצִריִכים ִלְזּכֹר ֶאת ֶזה 
ַרק  ֻּכָּלנּו,  ֶׁשל  ַּבֵּלב  ֶזה  ֶאת  ְוַלֲחרֹט 
ֶזה ַהִּדּבּור ֶׁשְּצִריִכים ָלֶלֶכת ִאּתֹו יֹום 

ָוַלְיָלה.

ִאם  אֹוֵמר:  ִמְּבֶרְסֶלב  ָנָתן  ר' 
ְלקֹול  ׁשֹוְמִעים  ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
ַהַּצִּדיִקים, ֶׁשְּמַלְּמִדים אֹוָתם ֶׁשַהּכֹל 
אֹוְמִרים  ְוָהיּו  ְלטֹוָבה,  ֶׁשַהּכֹל  ַמֲאִמיִנים  ְוָהיּו  ְלטֹוָבה 
ָנָתן –  ר'  אֹוֵמר  ָהַרע –  ְוַעל  ַהּטֹוב  ַעל  ַלקב"ה  ּתֹוָדה 
ְּבַוַּדאי ָהיּו ִמְתַּבְּטלֹות ָּכל ַהָּצרֹות ְוָכל ַהָּגֻלּיֹות ְלַגְמֵרי 

ּוְכָבר ָהְיָתה ְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה! ְּבַוַּדאי!

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

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

דרך חדשה (חלק ב')
ְמאֹד  ְמאֹד  ְורֹוָצה  ְבָחִנים  ַלּמִ לֹוֶמֶדת  ֲאִני 
ְמִביָנה  ֲאִפּלּו  ֲאִני  ְקִרים  ַהּמִ רֹב  ּבְ ְלַהְצִליַח. 
יֹוַדַעת  לֹא  ֲאָבל  ַהחֶֹמר.  ֶאת  טֹוב  ְויֹוַדַעת 
יָעה  ַמּגִ ֲאִני  ׁשֶ ַעם  ּפַ ל  ּכָ ָמה,  ּום  ִמּשׁ ה,  ָלּמָ
לֹא  ִאּלּו  ּכְ ֵמָהרֹאׁש,  ִלי  ּבֹוֵרַח  ַהּכֹל  ְלִמְבָחן 
ִלי  ְלַהְצִמיד  ָתה  ִנּסְ א  ִאּמָ לּום.  ּכְ י  ָלַמְדּתִ
ה  ּמָ ּכַ ָעַזר.  לֹא  ֶזה  ם  ּגַ ֲאָבל  ָרִטית,  ּפְ מֹוָרה 
ה  ה ּוְמַנּסָ ֲאִני ְמַנּסָ ה ׁשֶ יִתי, ְוַכּמָ יִתי ְוִנּסִ ּסִ ּנִ ׁשֶ
ה  ְוַכּמָ ְבָחִנים.  ּמִ ּבַ ֶלת  ִנְכׁשֶ ִמיד  ּתָ ֲאִני   –
ִמיד ִמְתלֹוְננֹות  ֶצת, ַהּמֹורֹות ּתָ ֲאִני ִמְתַאּמֶ ׁשֶ
מֹו  ּכְ יק  ַמְסּפִ ִקיָעה  ַמׁשְ לֹא  ֲאִני  ׁשֶ ְואֹוְמרֹות 

ַאְחיֹוַתי.

ַהּלֹא  ַהּיֹום  ַעל  ָלֶכם  ר  ְלַסּפֵ רֹוָצה  לֹא  ֲאִני 
עּודֹות'.  ַהּתְ ַלת  ַקּבָ 'יֹום  לֹו  ּקֹוְרִאים  ׁשֶ ָנִעים 
ְיָתה ִעם ִחּיּוְך  יעֹות ַהּבַ י ַמּגִ ּלִ ל ָהֲאָחיֹות ׁשֶ ּכָ
יֵדיֶהן  עּוָדה ּבִ ּתְ ִנים ּוְמנֹוְפפֹות ּבַ דֹול ַעל ַהּפָ ּגָ
ְיָתה,  ַגֲאָוה, ְוַרק ֲאִני ּגֹוֶרֶרת ֶאת ָהַרְגַלִים ַהּבַ ּבְ
ַהַּיְלקּוט  תֹוְך  ּבְ ָעמֹק  ְטמּוָנה  עּוָדה  ַהּתְ ִעם 
עּוָדה  י ֶאת ַהּתְ ּנִ ת ִמּמֶ ׁשֶ י ְמַבּקֶ ִאּמִ י. ּוְכׁשֶ ּלִ ׁשֶ

דֹוָלה... ְמבּוָכה ּגְ ָכל זֹאת, ֲאִני ִנְמֵצאת ּבִ ּבְ

ַעל  י  ְלּתִ ְוִקּבַ ו',  ה  ְלִכּתָ ָעִליִתי  ָנה  ָ ַהּשׁ
ְרִציִנית  צּוָרה  ּבְ ר  ּפֵ ּתַ ְלִהׁשְ ַהְחָלָטה  ַעְצִמי 
י.  ַקְעּתִ ְוִהׁשְ י  ָלַמְדּתִ ּוֶבֱאֶמת  ּמּוִדים.  ּלִ ּבַ
ִית  ּבַ עּוֵרי  ׁשִ ְלָהִכין  י  ְדּתִ ִהְקּפַ יֹומֹו  ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ
ִעם  ְבָחִנים  ַלּמִ י  ָלַמְדּתִ מּוָרה.  ּגְ ְרִצינּות  ּבִ
עֹות ְמֻאָחרֹות. ַאְך ַהּתֹוָצאֹות  ֲחֵברֹות ַעד ְלׁשָ
נֹוְתרּו  ּיּוִנים  ַהּצִ יַע.  ְלַהּגִ ֵסְרבּו  ַהְמֻיָחלֹות 
ה ָרִציִתי ְלַהְצִליַח, ִלְהיֹות  ּמָ ָרִגיל. ּכַ ְנמּוִכים ּכָ
א,  ְלִאּמָ ְוַגֲאָוה  ְמָחה  ׂשִ ְוִלְגרֹם  ֻמְצַלַחת, 
מֹו  ה ָרִציִתי ִלְהיֹות ּכְ ּמָ י; ּכַ ּלִ א ְוַלּמֹוָרה ׁשֶ ְלַאּבָ

ַאְחיֹוַתי, ַאְך ְללֹא ַהְצָלָחה. 

ִרי  ּפְ ׁשּום  ָרִאיִתי  לֹא   – יִתי  ּסִ ּנִ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ
ַלֲעָמִלי.

ּבֹו  ּיֹום  ּבַ ִהְתַרֵחׁש  ַחַּיי  ּבְ דֹול  ַהּגָ ּנּוי  ִ ַהּשׁ
ָהָיה  לֹא  ֶזה  ִלית.  ַאְנְגּ ּבְ ְבָחן  ַהּמִ ֶאת  י  ְלּתִ ִקּבַ
ָנה  ִמּמְ י  ִאּמִ ׁשֶ ִמְבָחן  ָהָיה  ֶזה  ִמְבָחן.  ְסָתם 
ֲאָבל  ְך,  ּכָ ְוָכל  ים,  ַרּבִ ֵעֶזר  עּוֵרי  ׁשִ ֲעבּורֹו 
ֲאִני סֹוף  ְך, ָרִציִתי ְלהֹוִכיַח ָלּה ׁשֶ ל ּכָ ֱאֶמת ּכָ ּבֶ

ְמֻאֶחֶרת  ָעה  ׁשָ ַעד  י  ָלַמְדּתִ ַמְצִליָחה.  סֹוף 
ַעל  י  ָחַזְרּתִ ָלִלים.  ַהּכְ ַעל  י  ָחַזְרּתִ ְיָלה.  ּלַ ּבַ
דֹוָלה, ֻרָחִמי, ָעְזָרה  ים. ֲאחֹוִתי ַהּגְ ּלִ אֹוַצר ַהּמִ
ִלי ְמאֹד. ָהָיה ָלּה ָחׁשּוב ְמאֹד ִלְראֹות אֹוִתי 
סֹוף  ַעם  ַהּפַ ׁשֶ ה  ׁשָ ַהְרּגָ ִלי  ָהְיָתה  ַמְצִליָחה. 

ל ִצּיּון טֹוב. סֹוף ֲאַקּבֵ

ך  ש מ ה
ע  ו ב ש ב

הבא

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

ַעל  תי 
רִציִנית 
י.  ַקְעּתִ
ִית  ּבַ רי 
ִעם  ם
ָצאֹות 
נֹוְתרּו 
ִלְהיֹות 
א,  ִאּמָ
מֹו  ת ּכְ

ִרי  ּפְ ם 

ּבֹו  ם 
ָהָיה  א
ָנה  ִמּמְ
ֲאָבל 
ִני סֹוף 

סֹוף  ַעם  ַהּפַ ׁשֶ ה  ׁשָ ַהְרּגָ ִלי  ָהְיָתה  ַמְצִליָחה. 
ל ִצּיּון טֹוב. סֹוף ֲאַקּבֵ

ך  ש מ ה
ע  ו ב ש ב

הבא



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

חיים במסגרת-פרק י' 
הבימבה  על  שמואל,  על  סיפרנו  שעבר  בשבוע 

האדומה ועל חוק השינה.

שמואל  ניסה  וחצי,  שנתיים  שבגיל  כפי  בדיוק 
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 
6 בגיל  בניסיונותיו  קרה  בדיוק  הדבר  אותו  אחר", 
מיודעינו  שמואל  השינה".  "חוק  בגבולות  להתנגש 
"ההחלטות  קיר".  הוא  השינה  ש"חוק  והפנים  הבין 
של אמא הם יציבים וקיימים כמו מכונת הכביסה". 

איך אמא של שמואל עשתה זאת?

חוק כמו קיר

בהיותו  התנהג,  כיצד  שזכרה  שמואל  של  אמא 
בגיל שנתיים וחצי כאשר הוא ניסה מספר פעמים 
כרצונו,  לנסוע  לו  שהפריעו  הגבולות"  את  "להזיז 
יזוזו  שלא  ויציבים  ברורים  גבולות  שהם  וכשראה 
שהגבול  הבין  ניסיונותיו,  את  הפסיק  אזי  ממקומם, 
והחליטה  זאת  זכרה  אמו  להיכנע,  ועליו  כאן,  עובר 

לקבוע לו "גבול ברור כקיר" גם לחוק השינה.

שהבין  ברגע  בקיר,  להתנגש  הפסיק  הוא  "אם 
החלטית  אהיה  אם  אז  ממקומו,  יזוז  לא  שהקיר 
בחוק,  להתנגש  ינסה  והוא  השינה,  לשעת  בנוגע 
דבר  של  בסופו  הוא  אזי  החלטית-  להיות  ואמשיך 
אמרה  בחוק"  להתנגש  ויפסיק  להיכנע  שעליו  יבין 

לעצמה ויישמה זאת בפועל.

הסברה

אמא של שמואל, עבדה קשה. היא לא החליטה 
סתם ככה וניסתה להפעיל נגדו שרירים. היא ידעה, 
שיכולים  ומניפולציות  רעיונות  יש  שלה  שלשמואל 
להתעקש  רצתה  לא  והיא  מהכלים,  אותה  להוציא 
סיבה  בלי  החוק  את  ליישם  אותו  ולהכריח  איתו 

ההתנגדות  את  למנוע  בכדי  הבנתו.  את  שתספק 
של שמואל, היא טרחה לשתף אותו בהדרגה בצורך 
הציגה  שהיא  לפני  ולכן  השינה"  "חוק  של  ההכרחי 
היא  אותו,  ליישם  ממנו  ודרשה  החוק  את  לפניו 
שמואל  של  אמא  ההסברה.  בתחום  איתו  עבדה 
בזמן  לישון  שעליו  יבין  לא  והוא  שבמידה  חששה, 
שנקבע,  הוא ינסה את כל כוחו להתנגש בחוק ואזי 
היא תצטרך להפעיל עליו לחץ, כוח ומאמץ רב בכדי 

להרדימו מידי ערב. 

"בכח זה לא יעבוד, עדיף לעבוד איתו מתוך רצון" 
של  השיטות  לכל  מעבר  ולכן  לבעלה.  אמרה  היא 
בשני  השתמשה  היא  בעבר,  שהזכרנו  המבצעים 
כלים חינוכיים חשובים:  1. עבודת צוות. 2. הסברה 
נכונה. היא העדיפה לעבוד עם כל המשפחה, אע"פ 
עם  העבודה  כך  כי  בעיות,  בלי  ישנו  כולם  שכמעט 
שמואל תהיה "עבודה קבוצתית", וזה יקל עליו את 

העבודה.

הסברה נכונה-המפתח להצלחה

לסלון,  הילדים  כל  את  אספה  שמואל  של  אמא 
הכינה כיבוד ושתייה, ושוחחה איתם בגובה העיניים: 
על  אתכם  לדבר  רוצה  אני  שלי!  צדיקים  "ילדים 
שלנו  הבית  איך  נחשוב  כל  קודם  אבל  השינה,  זמן 
לנו  עזר  ה'  בוקר,  מידי  בבוקר:  הקימה  בזמן  נראה 
כשאמא/ מיד  שקם  ילד  יש  אבל  התעוררנו,  וכולנו 
אבא העירו אותו. יש ילד שקם אחרי הרבה קריאות 
ואפילו יש ילד שהיה קם לאחר מלחמות.  לפעמים 
מים,  קצת  שפכתי  לפעמים  השמיכה,  את  לקחתי 
זמן,  שאין  אתכם  והלחצתי  צעקתי  פעמים  הרבה 

אתם תאחרו או שההסעה כבר למטה. 

לבסוף, כולכם ב"ה הלכתם לבית הספר אבל אני 
ואפילו  הרבה  צעקתי  כי  נעים  לא  בכלל  הרגשתי 
ברכת  ברכתי  ממש  מהבית,  כשיצאתם  התרגזתי. 
הגומל.  ילדים מתוקים שלי- אני מאוד רוצה שיהיו לי 
בע"ה ילדים מחונכים שמקיימים את רצון ה' ויודעים 
לשמור את הזמן, ואני מאמינה שאם נעבוד ביחד על 
החוק החדש שאנחנו רוצים לעשות בבית, ה' יעזור 

לנו  יהפוך  הוא  אליו  נתרגל  וכאשר  בו  להצליח  לנו 
לטבע שני וכך נהיה יהודים מסודרים כמו שה' רוצה. 
לישון/לקום  חשוב  מה  בשביל  ביחד,  נחשוב  בואו 
זמנים  לקבוע  חשוב  לדעתכם  האם  בזמן?  בבוקר 
שבאתם  מקרים  זוכרים  אתם  לקימה?  או  לשינה 
לכיתה מאוחר, איך הייתה הרגשתכם? אתם יודעים 
שכמעט  ימים  זוכרים  אתם  לכיתה?  אחרתם  למה 

נרדמתם בכיתה? וכו' וכו'

תפתחו שיחה ארוכה עם הילדים, בשיחה תפרטו 
כל  ואת  לשינה  קבוע  זמן  של  המעלות  כל  את 
סיפורים  תוסיפו  מאוחר.  שישן  ילד  של  החסרונות 
היא  המטרה  במילים-  תקמצו  אל  לרוב,  ודוגמאות 
חד  למסקנה  שיחה  כדי  תוך  הילד  את  להוביל 
משמעית: "אני מבין/ חייב / משתלם לי-לישון בזמן".

שיחה לשיחה

ישנם ילדים שיפנימו בשיחה הראשונה ומיד יתחילו 
שצריכים  וישנם  החוק.  את  ליישם  בהתלהבות 
עשרים שיחות- כל ילד בקצב שלו.  אבל דבר אחד 
"זמן  צריך  שהוא  מעצמו  יבין  הילד  כאשר  ברור: 
שינה קבוע" החדרנו בו מודעות למשמעת עצמית, 
ועכשיו העבודה שלנו היא לפתח בו את הנקודה הזו 
שיגדל  עד  בחיים,  ושינוי  מהלך  ביחד  איתו  ולהוביל 
ויוכל לעמוד על רגליו גם כאשר איננו בודקים אותו.

שיהיו  בוודאי  אחד,  ביום  מתבצעת  לא  העבודה 
לו קשיים ונפילות אך לפחות יש לו תוכנית ומטרה 
ויודע לקראת מה הוא צועד, בסוף בע"ה עם הרבה 
בשיטות  ושימוש  סבלנות  רוח,  אורך  תפילות, 

שהזכרנו במאמרים הקודמים, הוא גם יצליח.

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

בדיחות הדעת

ליוונים היה מאד חשוב המראה הפיזי, היופי 
וכושר גופני. אנחנו אוכלים סופגניות כדי לוודא 

שאנחנו לא דומים להם...

שמעתי  "אבא,  לאביו:  פונה  קמצן  של  בן 
בפי  הנקראת  המצוה  חשיבות  על  מהחברים 
העם: "דמי חנוכה" מה הפירוש בזה?" עונה לו 

האבא: "עזוב זה תרבות יוון".

052-2222-477

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 
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 לחנך ְּבאֹור
הצצה נדירה

כתב  נחמן  שרבי  מכתבים  כמה  בידינו  נשארו 
של  בביתו  שגדלו  בוגרות  נשים  הנשואות,  לבנותיו 
מוצאים  ואנחנו  דורות,  וכמה  כמה  לפני  גדול  צדיק 
שאוהב  רחום  אב  של  ואוהבות  חמות  מילים  בהם 
את ילדיו מכל הלב ומעניק להם חום ואהבה, דאגה 

ואכפתיות בלי סוף:

הוא  הלוא  חביבי,  חתני,  אהובי,  לכבוד  שלום  "רב 
הרב  מורנו  טוב  שם  כתר  המהולל  המופלג  הרב 
היא  היקרה  זוגתו  שלום  עם  יאיר,  נרו  אייזיק  יצחק 
בתי, ידידתי, הצנועה, החכמנית, המהוללה, הישרה, 

מרת שרה תחיה...

הטוב,  שלומכם  משפעת  תמיד  להודיעני  "ונא 
לבלי  שיחיה  ומחתני  תחיה  מבתי  מאוד  וביקשתי 
לדאוג כלל, רק להיות בשמחה תמיד, ושלום וחיים 
כנפשם ונפש אביכם הדורש שלומכם הטוב באהבה 

עזה".

"שלום לאהובתי בתי הצנועה והחכמנית וכו' מרת 
שציוויתיך  כמו  שתעשי  ביקשתי  גם  תחיה...  שרה 
ותשתי  בשר  ותאכלי  הבית  צרכי  על  תשגיחי  שאל 
יין, כי בריאותך היא יקר יותר מחיי וממש חיים תתני 

לי כשתודיעיני שאת בריאה וחזקה..."

ומבקש ממחותניו: "וביקשתי להשגיח על בריאות 
בתי כי נפשי קשורה בנפשה..."

רבי  כמו  ציבור  ואיש  גדול  שצדיק  טוב  לב  שימו 
לבנותיו,  פונה  הוא  כאשר  במילים  חוסך  לא  נחמן 
חושף  והוא  ונשואות,  בוגרות  כבר  שהן  פי  על  אף 

במכתביו קשר אישי חם ואוהב.

לתוך  נדירה  הצצה  לנו  נותנים  האלה  המכתבים 
הבית,  התנהל  כיצד  נחמן,  רבי  של  האישיים  החייו 
הם  מזה  ויותר  לבנותיו.  שלו  הקשר  היה  ומה 

מלמדים אותנו איך אנחנו צריכים להתנהג.

אין סיכוי שתגזים
ביותר  הגרועה  שהתכונה  אומר  הייתי  תמיד 
בכסף  רק  לא  זה  קמצנות  הקמצנּות.  היא  לבעל 
פנים.  ובמאור  ביחס  וגם  ובאהבה  בחום  גם  זה 
הגמרא אומרת שהשכר על מילים חמות משמחות 
עצם  על  מהשכר  יותר  הרבה  גדול  ֶלָעִני  ומעודדות 
קמצנות  על  העונש  שגם  נלמד  ומכאן  הצדקה. 

במילים חמות חמור הרבה יותר.

המהר"ל  בשם  אומר  קרליבך  שלמה  הרב 
שהקמצן זה הדבר המנוגד ביותר לקדוש ברוך הוא 
כי הקדוש ברוך הוא כולו נתינה, הוא רק נותן, ואילו 

הקמצן רק לוקח.

יתברך.  ה'  של  בדרכיו  ללכת  לנו  מורה  התורה 
לכל  מאיר  שה'  וכמו  לה'.  להידמות  חייבים  אנחנו 
להיות  צריכים  אנחנו  גם  כולם,  את  ומחיה  העולם 
הכוחות  בכל  ולהשתדל  חום  ומקור  אור  קרן  בבית 

להחיות את הילדים שלנו.

אגב, זה נכון גם בין בני זוג. אל תסתפקו בשקט 
שקשר  טוב  תבינו  אש,  בהפסקת  או  תעשייתי 
ובניית אמון במערכת הזוגית זה דבר שנתון  אמתי 
הזדמנות  בכל  תמידית.  תחזוקה  וחייב  לשינויים 
כבר  שמעתי  השני.  את  אחד  ותחזקו  תחמיאו 
הרבה תלונות על שלום בית, ועוד לא שמעתי אישה 
אחת שמתלוננת על כך שבעלה נותן לה יותר מידי 

מחמאות...

נתן  ברוך  שהקדוש  מדהים  כלי  זה  ֶּפה.  לכם  יש 
וכדי  ולברך  להתפלל  וכדי  תורה  ללמוד  כדי  לנו 
הרבה  אתו  לעשות  שאפשר  כלי  וזה  תודה.  להגיד 
מאוד חסד, וחסד מתחיל מהבית. אל תתקמצנו על 
המילים, בכל הזדמנות "תשחררו" מחמאות חיזוקים 
ותשבחות, זה לזו וגם לילדים. תחייכו, תאירו פנים. 
שהעולם  מבינים  שלכם  הילדים  מחייכים  כשאתם 
זועפים  או  כבויים  וכשאתם  לחיות;  ושטוב  יפה 

ושאין  קודר  הזה  שהעולם  מבינים  שלכם  הילדים 
טעם לחיים.

בזמן ובמקום
זה  התזמון.  חשוב  כאן  גם  בחיים,  דבר  בכל  וכמו 
נכון שמחמאות מתאימות לכל זמן, אבל יש זמנים 
שבהם המילים החמות הרבה יותר נצרכות והרבה 
בזמנים  זאת  ולעומת  ומועילות,  משפיעות  יותר 
אלה צריכים להיזהר הרבה יותר ממילים הרסניות 
ההרס  כוח  את  מאוד  שמעצימים  זמנים  אלה  כי 

שבמילים.

ההשכמה  זמן  הם  ביותר  החשובים  והזמנים 
בבוקר, וזמן ההשכבה בערב לפני השינה.

ועם  ילקוט  עם  ייצאו  שהילדים  לכם  שחשוב  כמו 
כל הציוד הדרוש, עם ארוחה מזינה, נקיים מסורקים 
צריכים  שאתם  וכמה  כמה  אחת  על   – ומסודרים 
עם  מהבית  ייצאו  שהילדים  כדי  הכול  את  לעשות 
חיבוק,  כמו  ואין  בלב.  מרוממת  הרגשה  ועם  חיוך 
את  ולהגביה  להרים  כדי  הערכה  ומילות  מחמאה, 
המורל של הילדים ולהעניק להם רצון וחשק כבוד 

עצמי ואנרגיה חיובית לכל היום.

היציאה מהבית מותירה חותם על כל היום כולו. 
המילים שנאמרות לילד בשעות ההתארגנות בבוקר 
ובפרט בשעת היציאה מהבית "מלוות" את הילד כל 
היום וקובעות את מצב רוחו ואת הֶעְמָדה הנפשית 

שלו.

יוצא  הוא  ושמח,  מאושר  מהבית  יוצא  הילד  אם 
ליום של אור והצלחה, יש לו חשק ורצון וכוח ללמוד 
מדוכא  שיוצא  ילד  אבל  ולשחק.  ליזום  ולהקשיב 
וממורמר איך יהיה מרוכז בשיעורים? הוא כל היום 
העלבונות  ואת  הרגשות  את  ובלבו  בראשו  "ֵמריץ" 

מהבוקר.

רק  הוא   – וצוהל  משחק  כשהוא  גם   – כזה  ילד 
לא  והוא  אותו,  שמציפים  הרעים  מהרגשות  בורח 
ייצאו  שלו  התסכולים  כלל  ובדרך  באמת.  מאושר 
בצורות שונות, אם זה באלימות, ואם זה בהשחתה, 

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

ר"תיציאהכניסה
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16:1317:2117:56חיפה
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גליון 653
ל' כסלו תש"פ

המשך בעמוד 3

מאמר

ראש הישיבה

להזמנ יעורים:

052-7611100

יום „',
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ייב "חוט ל חס„" 
מו‡ל הנבי‡ 13,

בעה 20:30
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בי כנס ע" חללי ˆה"ל 
המעפילים פינ המˆו„ה, 

בעה 21:30

חולוןירולים

הכנסים ל הרב לום ‡רו ליט"‡ לבוע ה˜רוב

חוט של חסד
גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א

פרשת מקץ-שבת חנוכהבס"ד בר"ה 
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 פ"שת  כונח | ד

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

"בדקו ולא מצאו  הנה כי כן זהו ביאור הגמרא: 

אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן 

גדול", היינו בחותמו של יעקב אבינו שהיה כהן גדול, 

כשגנזו  טהור,  שמן  של  אחד  הפך  את  יסד  שהוא 

בתוך מקלו כדי שיוכל לעסוק בתורה בלילה, ואחר 

לחזור  נפשו  מסר  עשו  עם  להתפייס  כשהלך  כך 

בלילה לקחתו כדי לעשות הכנה לנס חנוכה. 

  "ס ול פ"שת  בחך  ומן
 ועסק בש יעקב בכשר  בליל 

עבודה,  בדרך  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

מה שסיבב הקב"ה את הנס של חנוכה בפך השמן 

שהחזיק יעקב במקלו לעסוק בתורה בלילה לאור 

"מנין  סג:(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  הנר, 

שממית  במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי  שאין 

עצמו עליה, שנאמר )במדבר יט-יד( זאת התורה אדם 

כי ימות באהל". וביאר הרמב"ם )הלכות תלמוד תורה 

פ"ג הי"ב( הכוונה בזה, שלא ירבה לתת שינה לעיניו, 

ובלשון קדשו:

"אין דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו 

ומתוך  עידון  מתוך  שלומדין  באלו  ולא  עליהן, 

עליהן,  עצמו  שממית  במי  אלא  ושתיה,  אכילה 

ומצער גופו תמיד, ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו 

אדם  התורה  זאת  רמז,  דרך  חכמים  אמרו  תנומה. 

במי  אלא  מתקיימת  התורה  אין  באהל,  ימות  כי 

שממית עצמו באהלי החכמים".

שמסמיך  הרמב"ם  דברי  הם  נפלאים  ומה 

להלכה זו דברים חוצבי להבות אש על החשיבות 

המבואר  כפי  אשר  בלילה,  תורה  ללמוד  הגדולה 

על  עצמו  להמית  מהצורך  נפרד  בלתי  חלק  הוא 

התורה, והנה דבריו )הלכה יג(:

אין  ובלילה,  ביום  ללמוד  שמצוה  פי  על  "אף 

אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה, לפיכך מי שרצה 

יאבד  ולא  לילותיו,  בכל  יזהר  התורה  בכתר  לזכות 

ושיחה  ושתיה  ואכילה  בשינה  מהן  אחד  אפילו 

וכיוצא בהן, אלא בתלמוד תורה ודברי חכמה. אמרו 

שנאמר  בלילה,  אלא  תורה  של  רינה  אין  חכמים 

בתורה  העוסק  וכל  בלילה,  רוני  קומי  ב-יט(  )איכה 

שנאמר  ביום,  עליו  נמשך  חסד  של  חוט  בלילה 

)תהלים מב-ט( יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי 

תפלה לאל חיי".

"בן  בספרו  חי"  איש  "בן  בעל  הגה"ק  וביאר 

יהוידע" )שם( הכוונה בזה, על פי הידוע כי הדלקת 

המנורה היא רמז על עסק התורה, כמבואר בגמרא 

יצפין,  ושיעשיר  ידרים  שיחכים  "הרוצה  כה:(:  )ב"ב 

וסימניך שלחן בצפון ומנורה בדרום". לפי זה הוא 

מבאר הטעם להדלקת המנורה בלילה:

"נראה לי הטעם כי המנורה היא רומזת לתורה, 

דעתו  שהאדם  בלילה  הוא  התורה  לימוד  ועיקר 

)עירובין  רז"ל  שאמרו  וכמו  מעסקיו,  ופנוי  צלולה 

בה  כתיב  ולכן  לגירסא,  ליליא אלא  איברי  לא  סה.( 

מערב עד בקר, שאם תחשוב מספר ערב עד מספר 

בקר, תמצא הפרש שיש ביניהם הוא מספר למ"ד 

שרומז ללימוד".

שטימאו  הטעם  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

שלא  כדי  שבהיכל,  השמנים  כל  את  היוונים 

כי  בטהרה,  המנורה  את  להדליק  ישראל  יוכלו 

גם הם השיגו בכח הטומאה שלהם שאין התורה 

לעסוק  עליה  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימת 

הדלקת  שעבודת  ומאחר  בלילה,  גם  בתורה 

המנורה מערב עד בוקר היא רמז על עסק התורה 

בלילה, לכן פעלו בכל כוחם הטמא למנוע מישראל 

יעסקו  שלא  כדי  בלילה,  המנורה  הדלקת  עבודת 

בתורה בלילה שהוא קיום כל התורה.

ז"ל  חכמינו  שתיקנו  מה  להבין  נשכיל  זה  לפי 

לומר ב"על הניסים": "כשעמדה מלכות יון הרשעה 

זה  דבר  כי  תורתך",  להשכיחם  ישראל  עמך  על 

לטמא  היוונים  שטרחו  מה  עם  אחד  בקנה  עולה 

את כל השמנים שבהיכל, כדי שלא יעסקו בתורה 

אין  כי  מהם,  התורה  תשתכח  זה  ידי  ועל  בלילה, 

עליה.  עצמו  שמית  במי  אלא  מתקיימת  התורה 

גלות  זה  "וחושך  ד(:  ב  )ב"ר  במדרש  שדרשו  וזהו 

יאירו  שלא  ישראל".  של  עיניהם  שהחשיכה  יון 

עיניהם בחשכת הלילה באור התורה.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין הטעם 

השמן  בפך  חנוכה  של  הנס  את  הקב"ה  שסיבב 

שהחזיק יעקב במקלו לעסוק בתורה בלילה לאור 

על  החשמונאים  של  הניצחון  כי  ללמדנו  הנר, 

היוונים הוא על ידי עבודת הדלקת המנורה בלילה, 

שיש בה רמז נפלא על העסק בתורה בלילה שהוא 

קיום כל התורה.

רמו  סימן  )יו"ד  ערוך  בשלחן  להלכה  נפסק  וכן 

סעיף כד(: "מי שרוצה לזכות בכתרה של תורה, יזהר 

בשינה,  מהן  אחת  אפילו  יאבד  ולא  לילותיו  בכל 

בדברי  אלא  בהם,  וכיוצא  ושיחה  ושתיה  באכילה 

חכמה ותלמוד תורה". והוסיף על זה הרמ"א: "הגה 

- כי אין אדם לומד רוב חכמתו כי אם בלילה".

של  העמוקה  כוונתו  בזה  לבאר  דרכי  חשבתי 

יעקב אבינו, שהחזיק את השמן במקלו כדי לעסוק 

בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  בלילה,  בתורה  באורו 

"יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום",  )קידושין ל:(: 

לכן הלך יעקב תמיד עם מקל, כדי שיזכור להיות 

תמיד מוכן ומזומן להילחם עם היצר במקל להכות 

ידי עסק התורה, כמבואר בגמרא  על קדקודו על 

הרע  יצר  "בראתי  לישראל:  אומר  שהקב"ה  )שם( 

ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה 

אין אתם נמסרים בידו".

וזהו הטעם שהחזיק במקלו את השמן לעסוק 

ביום מבטל  התורה  עסק  אם  כי  בלילה,  בו בתורה 

את היצר הרע, על אחת כמה וכמה שעסק התורה 

בלילה יש בו סגולה מיוחדת להתגבר על היצר הרע, 

בתורה  העוסק  "כל  יב:(:  )חגיגה  בגמרא  ששנינו  כמו 

בלילה, הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום", היינו 

שיוכל להתגבר על היצר במשך כל היום.

 עבשדכ  דלקכ  מ"שר  בליל 
 רמז על עסק  כשר  בליל 

המלחמה  בזה  להבין  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

על  ליוונים  החשמונאים  בין  הרוחנית  הגדולה 

שלמדנו  כפי  אשר  בטהרה,  המנורה  הדלקת 

בגמרא: "כשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים 

את  להדליק  הכהנים  יוכלו  שלא  כדי  שבהיכל", 

מלכות  "כשגברה  זה,  ולעומת  בטהרה,  המנורה 

פך  אלא  מצאו  ולא  בדקו  ונצחום,  חשמונאי  בית 

אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, 

נס  בו  נעשה  אחד,  יום  להדליק  אלא  בו  היה  ולא 

והדליקו ממנו שמונה ימים".

ויש לומר הביאור בזה על פי מה שדרשו בגמרא 

המנורה  הדלקת  בעבודת  שכתוב  מה  פט.(  )מנחות 

)ויקרא כד-ג(: "יערוך אותו אהרן מערב עד בקר לפני ה', 

אין לך עבודה שכשרה מערב עד בקר אלא זו בלבד". 

אחר  כשרה  שתהא  עבודה  לך  "אין  רש"י:  ופירש 

תמיד בין הערבים ואחר כל העבודות אלא זו".



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

 פ"שת  כונח | ג

השמים  מן  שנסתבב  מה  מבואר  זה  לפי  חנוכה, 

שנזכר בהם יעקב רק בלילה, שהרי מצות הדלקת 

נר חנוכה היא בלילה משקיעת החמה.

ויגש  וישב מקץ  )פרשיות  וכן רמז בשל"ה הקדוש 

תורה אור אות יב( בלשון קדשו: "והנה כתיב )בראשית 

לב-כו( ותקע כף ירך יעקב, וזה בא ליעקב על שנשאר 

יחידי, כי שכח פכים קטנים והלך אחריהם, ובודאי 

יש דברים גדולים רמוזים בפכים קטנים, ואז תבין 

גם כן סוד פך שמן של חנוכה".

ב"זרע  שמבואר  למה  המקור  זהו  כי  ונראה 

ז"ל שיעקב  "זהו מה שאמרו  ב(:  ליל  )חנוכה  קודש" 

חזר על פכים קטנים, הוא הפך קטן של שמן של 

הנס  אז  להמשיך  יעקב  עבודת  היה  שזהו  חנוכה, 

של חנוכה, וזה היה התאבקותו עם המלאך שרצה 

לבטל ענין חנוכה". וכן כתב תלמידו הגה"ק מצאנז 

זי"ע ב"דברי חיים" )חנוכה דף סא טור ב(: "ולזה מבואר 

במדרש שיעקב שכח פכים קטנים, היינו הפך של 

נר חנוכה".

הטהורה  במשנתו  גם  מבואר  זה  נשגב  רעיון 

של ה"חתם סופר" )פרשת וישב סוף דף קסב.( שיעקב 

הפך  את  להכין  קטנים,  פכים  על  נשאר  אבינו 

של  בחותמו  חתום  שהיה  החשמונאים  שמצאו 

דף  וישלח  )פרשת  השלם  משה"  וב"תורת  גדול.  כהן 

יעקב  כי  זה תשאל לשמי(, הוסיף  ויאמר למה  קלה. ד"ה 

בזה  ומבאר  חנוכה,  של  הנס  על  התפלל  אבינו 

דברי בעלי התוספות שהזכרנו שדרשו על הכתוב: 

"ויותר יעקב לבדו", אל תקרי "לבדו" אלא "לכדו". 

הנה הדברים בלשון קדשו:

ויותר  על  חז"ל  שאמרו  מה  פי  על  לומר  "ויש 

קטנים.  פכים  על  שנשאר  לכדו,   - לבדו  יעקב 

ואפשר לומר לפי מה דאיתא ברוקח בהלכות פורים 

כל העתידות  רואה עכשיו  היה  שיעקב  רלה(,  )סימן 

שיבואו על בניו, ורמז על זה )בראשית לב-יב( ה'צילני 

הכל  עכשיו  ותיקן  המן,  תיבות  ראשי  מ'יד  נ'א 

להצלחת בניו... וגזירת המן נכלל בגלות מדי, ואחר 

לנס  ישראל  זכו  ושם  יון,  היה  לאדום  מדי  בין  כך 

חנוכה, וזה מרומז בויותר יעקב לבדו, שהתבונן מה 

יש לו עוד לתקן בגזירת יון, וזהו לכדו שיעשה נס 

לבניו וידליקו נרות חנוכה".

המשולש  המסע  האמור  מכל  למדים  נמצינו 

של פך השמן שנעשה בו הנס של חנוכה, המסע 

של  במקלו  גנוז  שהיה  השמן  בפך  הוא  הראשון 

הגיע  שכאשר  אליפז,  של  מעינו  ונעלם  יעקב 

לפני  בתורה  עסק  המוריה  בהר  המקדש  למקום 

שישן, ובבוקר ראה שהפך נשאר מלא בשמן שירד 

האבן,  ראש  על  השמן  את  יצק  לכן  השמים,  מן 

ואחר כך נתמלא הפך שוב בשמן מן השמים בדרך 

יעקב  ששכח  השמן  בפך  הוא  השני  המסע  נס. 

בלילה  ואז חזר  לקחת כשהלך להיפגש עם עשו, 

המסע  עשו.  של  שרו  עמו  ונלחם  לקחתו  לבד 

זה לחשמונאים  השלישי הוא כשנתגלה פך שמן 

שנעשה בו נס חנוכה.

 נבפשכמש ול ת ן גדשלנ
יעקב אבי"ש ו י  ת ן גדשל

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה ששנינו 

פך אחד של שמן  ולא מצאו אלא  "בדקו  בגמרא: 

שהיה מונח בחותמו של כהן גדול", והתפלאנו מה 

ענין הכהן הגדול לפך אחד של שמן טהור שנעשה 

שהכוונה  לבאר  נראה  האמור  לפי  חנוכה.  נס  בו 

בזה על יעקב אבינו שהיה כהן גדול, אחרי שקנה 

את הבכורה מעשו שהיא קדושת הכהונה הגדולה, 

כמו שגילו לנו חכמינו ז"ל במדרש )במדב"ר ד-ח(:

הראשון  אדם  עולם  של  ברייתו  "מתחילת 

וכיון שקירב קרבנו שנאמר  היה בכורו של עולם, 

)תהלים סט-לב( ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס 

ג-כא(  )בראשית  שנאמר  גדולה,  כהונה  בגדי  לבש 

עור  כתנות  ולאשתו  לאדם  אלקים  ה'  ויעש 

מסרן  אדם  שמת  כיון  היו...  שבח  בגדי  וילבישם, 

לשת, שת מסרן למתושלח, כיון שמת מתושלח 

מסרן לנח... מת נח ומסרן לשם... מת שם ומסרה 

לאברהם... מת אברהם ומסרה ליצחק, עמד יצחק 

ומסרה ליעקב.

היה, אלא שאת מוצא שנטלה  בכור  יעקב  וכי 

מכרה  כה-לא(  )שם  לו  אמר  בערמה,  עשו  מן  יעקב 

כיום את בכורתך לי, את סבור שמא על חנם אמר 

יעקב לעשו שהוא ימכור לו את הבכורה, לאו, אלא 

מפני  יכול  היה  ולא  להקריב  מבקש  יעקב  שהיה 

שלא היה בכור, אמר עשו מה אני מבקש מן הבכורה 

הזאת, שנאמר )שם לב( הנה אנכי הולך למות וגו'... 

באותה שעה כיון שלקח יעקב את הבכורה התחיל 

)שם לה-א( ויאמר אלקים אל יעקב  מקריב, שנאמר 

קום עלה בית אל וגו' ועשה שם מזבח".

 בגדי עוש  פמשדשכ
  ם בגדי ת ש"  גדשל 

להפליא,  מתאים  זה  דבר  כי  וראה  בא  ועתה 

מה  יד:(,  )מגילה  ירושלמי  בתלמוד  שמפרש  למה 

שכתוב כששלחה רבקה את יעקב אל יצחק אביו 

לקחת ממנו הברכות שרצה למסור לעשו )בראשית 

הגדול  בנה  עשו  בגדי  את  רבקה  "ותקח  כז-טו(: 

החמודות אשר אתה בבית. מהו החמודות, שהיה 

משמש בכהונה גדולה". הרי מבואר כי בגדי עשו 

עשו  שקיבל  גדולה,  כהונה  בגדי  הם  החמודות 

אלא  לבכורה,  ראוי  שהוא  בחושבו  אביו  מיצחק 

שאחר כך כשקנה יעקב ממנו את הבכורה עברה 

הכהונה הגדולה אליו.

)שם(  יונתן  יומתק לצרף מה שמפרש בתרגום 

"ונסיבת רבקה  כי בגדים אלו היו מאדם הראשון: 

אדם  מן  דהוה  מרגנן  רבא  ברה  עשו  לבושי  ית 

קדמאי, וההוא יומא לא אלבשינון עשו ואשתארו 

זעירא".  ברה  יעקב  ית  ואלבישת  בביתא,  גבה 

הגדול  בנה  עשו  לבושי  את  רבקה  ותקח  פירוש, 

חמודות שהיו מאדם הראשון, ואותו יום לא לבש 

בהם  והלבישה  בבית,  אצלה  ונשארו  עשו  אותם 

את יעקב בנה הקטן.

והנה מקרא מלא דיבר הכתוב )שם ג-כא(: "ויעש 

וילבישם".  עור  כתנות  ולאשתו  לאדם  אלקים  ה' 

וכתב רבינו בחיי: "ועל דרך המדרש וילבישם, בגדי 

וילבישם וכתיב  כהונה גדולה הלבישם, כתיב הכא 

כתנות.  וילבישם  ח-יג(  )ויקרא  כהונה[  ]בבגדי  התם 

וידוע כי בגדי כהונה גדולה היו שמונה, וכן בכתוב 

עור  כתנות  ולאשתו  לאדם  אלקים  ה'  ויעש  של 

וילבישם שמונה תיבות הן".

יצחק  רצה  מתחילה  כי  מזה  למדים  נמצינו 

הבכור,  לעשו  הגדולה  הכהונה  עבודת  את  למסור 

שהיו  הראשון  אדם  בגדי  את  לו  מסר  זה  ומטעם 

בגדי כהונה הגדולה, ורצה למסור לו גם כן את כל 

הברכות, אולם הקב"ה סיבב שיעקב הצדיק ילבש 

את בגדי עשו החמודות, שהם בגדי הכהונה הגדולה 

של אדם הראשון ויקבל הברכות מיצחק.

 ברתכ ומשאל: חך  ומן ול יעקב אבי"ש  שא  חך ול ומן
 ומצאש  פומש"אים ו"עו  בש "ס פ"שת 

 בן איו פי: מצשכ  דלקכ  מ"שר  מערב עד בשקר,
 תדי לרמז על  פויבשכ  גדשל  ול עסק  כשר  בליל 

  ישש"ים עמדש על יוראל ל ותיפם  כשר  
על ידי וטימאש אכ תל  ומ"ים ולא ידליקש אכ  מ"שר  בליל 

  קבנ  עו  אכ "ס פ"שת  בחך  ומן ולמד בש יעקב כשר  בליל 
 ובתפ ז  "כגברש  פומש"אים על  ישש"ים



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

 פ"שת  כונח | ב

שאמר  מה  כי  חדתא,  מילתא  אמינא  מעתה 

החלול  במקום  שמן  ליעקב  שהיה  רזא"  ה"פענח 

שמן  של  כד  לו  שהיה  בזה  הכוונה  שבמקלו, 

השמש  שקעה  כאשר  והנה  מקלו,  בתוך  שהניח 

כדרכו  עשה  המקדש,  במקום  בהיותו  זמנה  לפני 

מדרשו  בבית  תורה  שלמד  שנה  י"ד  בכל  בקודש 

טמון  שהיה  השמן  כד  את  להוציא  עבר,  של 

במקלו, כדי שיוכל לעסוק בתורה בחשכת הלילה 

לאור הנר, אלא שהקב"ה הפיל עליו תרדמה כדי 

שיוכל לגלות לו בחלום את כל הגילויים שגילה לו. 

וזהו שכתוב )בראשית(: "ויקץ יעקב משנתו", ודרשו 

ממשנתו".  אמר  יוחנן  "רבי  סט-ז(:  )ב"ר  במדרש 

ופירש הגה"ק רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע ב"תפארת 

יהונתן" הכוונה בזה שלמד תורה קודם שישן. 

והנה כאשר הקיץ יעקב בבוקר משנתו, חשב 

משמן,  ריק  יהיה  שהכד  בבוקר  תמיד  שהיה  כפי 

אולם  אותו,  למלא  חדש  שמן  למצוא  ויצטרך 

וזהו  בשמן.  מלא  נשאר  שהפך  נס  קרה  למעשה 

מן  שמן  לו  "וירד  אליעזר:  דרבי  בפרקי  שאמר 

מן  שמן  שירד  בזה  הכוונה  עליה",  ויצק  השמים 

יעקב  הבין  ומזה  הריק,  הכד  את  למלא  השמים 

עשה  וכך  זה,  בשמן  שישתמש  רוצה  שהקב"ה 

שהתאחדה  האבן  ראש  על  השמן  את  שיצק 

שוב  לו  ונעשה  השבטים,  י"ב  כנגד  האבנים  מי"ב 

נס שנתמלא הכד עם שמן, הכנה לניסים שעתיד 

הקב"ה לעשות עם השמן.

דרבי  הפרקי  של  הפירוש  כי  זה  לפי  נמצא 

מן  לו  אליעזר, שיעקב השתמש עם השמן שירד 

את  שלקח  רזא"  ה"פענח  של  והפירוש  השמים, 

עולים  הפירושים  שני  במקלו,  טמון  שהיה  השמן 

בקנה אחד כפתור ופרח, כי השמן אמנם ירד לו מן 

השמים כדי למלא את הכד שהחזיק תמיד במקלו 

ונתרוקן משמן בלילה, ואחרי שיצק את השמן על 

ראש האבן נתמלא הכד שוב בשמן, כדי להשאירו 

וכל  וכליו,  המשכן  את  בו  למשוח  עולם  לדורות 

שאר הניסים שנעשו בו.

 חך  ומן במקלש ול יעקב
  שא חך  ומן ול פ"שת 

הבה נמשיך במסע הקודש של פך השמן שהיה 

ה"ברכת  מדברי  שלמדנו  כפי  יעקב,  של  במקלו 

שמואל" ]מהגה"ק רבי אהרן שמואל קוידנובר זצ"ל 

אביו של ה"קב הישר"[ )פרשת מקץ ד"ה ואגב(, שהביא 

שיצק  השמן  פך  כי  הנ"ל  כהן"  ה"שפתי  דברי  את 

ואחר כך  יעקב אבינו על ראש האבן נתמלא בנס, 

ניסים, כד השמן של הצרפתית  נעשו ממנו הרבה 

שאמר לה אליהו: "וצפחת השמן לא תחסר", ואסוך 

חידוש  כך  על  והוסיף  עובדיה,  אשת  של  השמן 

אותו  בעיני, שגם  הוא  "והנה פשוט  נפלא מדיליה: 

הפך נתגלה גם כן לבני חשמונאי".

כל  את  לטמא  היוונים  שהצליחו  אף  אולם 

הפך  את  למצוא  הצליחו  לא  שבהיכל,  השמנים 

אחד של שמן טהור שהיה גנוז בתוך ההיכל כי זה 

נעלם מעיניהם, והרי זה ממש כמו אליפז בן עשו 

שלקח מיעקב את כל רכושו, אבל את הפך אחד 

לראות,  הצליח  לא  במקלו  גנוז  שהיה  שמן  של 

ולפי המבואר עשה הקב"ה בכך פועל דמיון והכנה 

לנס חנוכה, שלא יצליחו היוונים לראות פך זה של 

יעקב שהיה גנוז בבית המקדש.

 יעקב אבי"ש פזר בליל 
 על חתים קט"ים ול פ"שת 

כהן"  ה"שפתי  בדברי  נתבונן  כאשר  והנה 

שיצק  שמן  שהפך  אבינו  יעקב  כשראה  כי  הנ"ל, 

נס, הבין מזה  נתמלא בדרך  ממנו על ראש האבן 

שעתיד הקב"ה לעשות ניסים בפך הזה ולקח עמו 

את פך השמן, לכן כשהלך לפגוש את עשו ושכח 

לבד  לחזור  עצמו  את  סיכן  בביתו,  השמן  פך  את 

"ויותר  כתוב:  זה  ועל  אותו,  לקחת  לילה  באותו 

תקרי  "אל  התוספות:  בעלי  ודרשו  לבדו",  יעקב 

נצרף  כאשר  כי  זה  לפי  נמצא  לכדו".  אלא  לבדו 

את החידוש של ה"ברכת שמואל" כי פך זה הוא 

פך השמן שנעשה בו נס חנוכה, הרי שיעקב חזר 

באותו לילה לקחת את פך השמן של חנוכה. 

שמואל"  ה"ברכת  דברי  כי  וראה  בא  ועתה 

עמוקות"  ה"מגלה  דברי  עם  להפליא  מתאימים 

שמבאר  סו(,  )אופן  ואתחנן  על  ובספרו  מקץ(  )פרשת 

מה שכתוב: "ויותר יעקב לבדו". ופירש רש"י ומקור 

פכים  שכח  יעקב,  "ויותר  צא:(:  )חולין  בגמרא  הדבר 

אבינו  שיעקב  בזה  הכוונה  עליהם".  וחזר  קטנים 

מצאו  לא  שהחשמונאים  חנוכה,  לנס  הכנה  עשה 

אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן 

גדול, ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים.

מלא  הפך  נשאר  לילה  בכל  כי  זה  לפי  נמצא 

שמן טהור, והרי זה כאילו היו שמונה פכים קטנים 

בנס חנוכה, הנה כי כן על "פכים קטנים" הללו של 

חנוכה נשאר יעקב בלילה כדי לעשות הכנה לנס 

 קשוייכ  חע"פ רזא: מאפר ואליחז לקפ אכ תל רתשוש ול יעקב, 
מ"ין  י  לש ומן ליצשק על ראו  אבן

 כושבכש: יעקב  פזיק במקלש ומן תדי לעסשק בכשר  בליל ,
 שאליחז ולא ידע מז  לא לקפ אכ  מקל

  קשויא על  חע"פ רזא ממ  ומבשאר בחרקי דרבי אליעזר
 וירד ליעקב ומן מן  ומים ליצשק על  אבן

 יושב  קשויא: אפרי ועסק יעקב בכשר  בליל  ב ר  משרי 
 לאשר  ומן "כמלא  תד בומן מן  ומים

את  גם  נצרף  כאשר  מדבריו  למדים  נמצינו 

דברי ה"פענח רזא" הנ"ל, כי החשמונאים שמצאו 

בו  שהיה  טהור  שמן  של  אחד  פך  המקדש  בבית 

להדליק יום אחד, הוא אותו פך שמן שיעקב אבינו 

ואחרי  בלילה,  בתורה  לעסוק  כדי  במקלו  החזיק 

שנתמלא הפך בדרך נס במקום המקדש, יצק את 

השמן שבו על ראש האבן, ושוב נתמלא הכד עם 

החשמונאים  גילו  שמן  כד  ואותו  נס,  בדרך  שמן 

שבו נעשה הנס של חנוכה.

בין  הקשר  לבאר  יקרה  נקודה  להוסיף  ויש 

חנוכה,  נס  של  השמן  לפך  יעקב  של  השמן  פך 

נס,  בדרך  בשמן  יעקב  של  הפך  שנתמלא  מה  כי 

אחרי שהשתמש בו לעסוק בתורה בלילה במקום 

ראש  על  השמן  את  שיצק  אחרי  וכן  המקדש, 

לנס  נפלאה  והכנה  דמיון  פועל  בעצם  היה  האבן, 

חנוכה, שגם שם נתמלא הפך בשמן בדרך נס.

בעולם  ומפורסם  שידוע  ממה  למדנו  זה  דבר 

התורה מה שהקשה ה"בית יוסף" )או"ח סימן תרע(, 

חנוכה  ימי  שמונת  ז"ל  חכמינו  שקבעו  מה  על 

ימים,  על הנס של הנרות שהדליקו ממנו שמונה 

פך אחד של שמן טהור שהיה  כי מאחר שמצאו 

היה  לא  שהנס  נמצא  אחד,  יום  להדליק  כדי  בו 

"יש  מהתירוצים:  באחד  ותירץ  ימים.  שבעה  רק 

לומר שלאחר שנתנו שמן בנרות המנורה כשיעור, 

בלילה  אף  הנס  וניכר  כבתחילה,  מלא  הפך  נשאר 

הפך  נתמלא  בחנוכה  כי  מבואר  הרי  הראשונה". 

בשמן בדרך נס כמו שנתמלא הפך של יעקב.

פך  בין  הנפלא  הקשר  על  נקודה  עוד  והנה 

ונעלם  במקלו  גנוז  שהיה  אבינו  יעקב  של  השמן 

מעינו של אליפז, לפך אחד של שמן טהור שמצאו 

הגמרא  מלשון  כי  המקדש,  במקום  החשמונאים 

הנ"ל: "שכשנכנסו יוונים להיכל 'טימאו' כל השמנים 

שבהיכל", ולא אמרו "נטמאו כל השמנים", משמע 

שטימאו בכוונה תחילה את כל השמנים, כדי שלא 

]כמו  בטהרה  המנורה  את  להדליק  הכהנים  יוכלו 

שנבאר הענין בזה להלן[.
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
חנוכה תש"פ

  ומן ירד מן  ומים
 תדי למלא אכ  חך ובמקלש

דברי  להשוות  צדיק  של  מקחו  לברר  ונראה 

והיו  אליעזר  דרבי  הפרקי  עם  רזא"  ה"פענח 

דברי  ואלו  "אלו  יג:(:  )עירובין  בבחינת  לאחדים 

כהן"  ב"שפתי  שכתב  מה  פי  על  חיים",  אלקים 

מגורי  מצפת  הכהן  מרדכי  רבי  האלקי  ]למקובל 

כד  בענין  גדול,  חידוש  וישלח  בפרשת  האריז"ל[ 

השמן שיצק יעקב על ראש האבן במקום המקדש, 

והנה הם דבריו על הפסוק )בראשית לב-כה(:

זקנים"  ]ב"דעת  ז"ל  אמרו  לבדו.  יעקב  "ויותר 

לבעלי התוספות[ אל תיקרי לבדו אלא לכדו. מאין 

מראשותיו,  האבנים  שם  כשיעקב  הכד.  זה  לו  בא 

כד  לו  ונתבצר  אחת,  אבן  ומצאן  בבוקר  והשכים 

אז  ונתמלא,  הכד  וחזר  ראשה,  על  ויצק  שמן  של 

ידע יעקב שהוא מזומן לברכה, ואמר אין זה ראוי 

להניחו כאן".

נמצינו למדים מדבריו הקדושים, כי כד השמן 

המקדש  במקום  האבן  ראש  על  יעקב  שיצק 

נתמלא שמן בדרך נס, ומזה הבין יעקב שהוא צריך 

לפגוש  שבדרכו  אלא  השמן,  כד  את  עמו  לקחת 

את עשו שכח את הכד וחזר לקחת אותו, ועל זה 

נאמר: "ויותר יעקב לבדו", ודרשו: "אל תיקרי לבדו 

אלא לכדו".

הטעם  לבאר  כהן"  ה"שפתי  כך  על  מוסיף 

שיעקב סיכן את עצמו להישאר בלילה לבדו כדי 

לחזור ולקחת את כד השמן, כי הרבה ניסים נעשו 

בפך הזה, ובלשון קדשו:

וכל כליו  "והוא השמן שנמשחו ממנו המשכן 

ובניו והמלאכים, ועדיין כולו קיים,  והמזבח ואהרן 

יא:( ]ממה שכתוב  )הוריות  ז"ל  כמו שאמרו חכמינו 

לי  זה  יהיה[  קדש  משחת  ]שמן  ל-לא(  )שמות 

כד השמן של הצרפתית שאמר  והוא  לדורותיכם, 

לה אליהו )מלכים א יז-יד( כד השמן לא תכלה, והוא 

)מלכים ב ד-ב(,  אסוך שמן של אשת עובדיה הנביא 

כשראה יעקב שכל כך ניסים עתיד להיות בו סיכן 

עצמו והביאו, כן מצאתי".

שכתוב  מה  שמבאר  ויצא(,  )פרשת  רזא"  "פענח 

השמש  לו  ששקעה  אחרי  אבינו  יעקב  אצל 

ולן במקום המקדש בהר המוריה  שלא בעונתה 

את  ויקח  בבוקר  יעקב  "וישכם  כח-יח(:  )בראשית 

מצבה  אותה  וישם  מראשותיו  שם  אשר  האבן 

ויצוק שמן על ראשה".

מתמה על כך ה"פענח רזא" ממה שהביא רש"י 

בשם המדרש בפסוק )שם כט-יא(: "וישק יעקב לרחל 

וישא את קולו ויבך. לפי שבא בידים ריקניות, אמר, 

וצמידים  נזמים  בידיו  היו  אבא  אבי  עבד  אליעזר 

בן  כלום. לפי שרדף אליפז  בידי  אין  ואני  ומגדנות 

עשו במצות אביו אחריו להורגו והשיגו, ולפי שגדל 

אליפז בחיקו של יצחק משך ידו, אמר לו ]ליעקב[ 

מה אעשה לציווי של אבא, אמר לו יעקב, טול מה 

שבידי והעני חשוב כמת".

הנה כי כן מאחר שאליפז לקח את כל רכושו 

של יעקב ולא נשאר בידו כלום, מנין היה לו שמן 

"ויש  ליצוק על ראש האבן. ומתרץ בלשון קדשו: 

לומר דמקלו נשאר לו, כדכתיב )שם לב-יא( כי במקלי 

חלול,  היה  והוא  וגו',  הזה[  הירדן  את  ]עברתי 

להדליק  לו  שהיה  שמן,  מלא  תמיד  עמו  שהביאו 

ללמוד תורה".

ה"פענח  על  דמאיר"  "רזא  בפירוש  אמנם 

השמן  עם  שהשתמש  תירוצו  על  מקשה  רזא", 

דרבי  בפרקי  מבואר  שהרי  במקלו,  שנשאר 

ראש  על  יעקב  שיצק  השמן  כי  לה(  )פרק  אליעזר 

האבן ירד לו מן השמים:

מאבני  אבנים  עשרה  שתים  יעקב  "לקח 

אותם  וישם  אביו,  יצחק  עליו  שנעקד  המזבח 

שעתידין  להודיעו  מקום,  באותו  מראשותיו 

כולן  ונעשו  שבטים,  עשר  שנים  ממנו  לעמוד 

גוי  להיות  עתידים  שכולם  להודיעו  אחת,  אבן 

אחד בארץ, שנאמר )דברי הימים א יז-כא( ומי כעמך 

את  ללקוט  יעקב  וישב  בארץ...  אחד  גוי  ישראל 

האבנים ומצא אותם כולם אבן אחת, ושם אותה 

מצבה בתוך המקום, וירד לו שמן מן השמים ויצק 

עליה, שנאמר ויצוק שמן על ראשה".

לקראת שבת חנוכה הבאה עלינו לטובה, דבר 

רעיון  מלכים  שלחן  על  להעלות  טוב  מה  בעתו 

חדש, בענין המסע הנפלא של פך אחד של שמן 

טהור שנעשה בו נס חנוכה, שעל הפך הזה שנינו 

בגמרא )שבת כא:(:

יומי  בכסליו  בכ"ה  רבנן  דתנו  חנוכה,  "מאי 

דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד ודלא להתענות 

בהון, שכשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים 

שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, 

שהיה  שמן  של  אחד  פך  אלא  מצאו  ולא  בדקו 

אלא  בו  היה  ולא  גדול,  כהן  של  בחותמו  מונח 

ממנו  והדליקו  נס  בו  נעשה  אחד,  יום  להדליק 

שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים 

טובים בהלל והודאה".

ידוע מה שנתייגעו המפרשים לבאר כל  והנה 

שהיה  שמן  של  הפך  ענין  מהו  דרכו,  פי  על  אחד 

מונח בחותמו של כהן גדול, מה ראה הכהן הגדול 

להדלקת  שמן  של  אחד  פך  לעשות  ככה,  על 

בשום  מצינו  ולא  בחותמו,  לחתמו  ועוד  המנורה 

מקום שהכהן הגדול עשה שמן כדי לקיים בו את 

מצות הדלקת המנורה בבית המקדש.

כנסת  אנשי  שתיקנו  במה  להתבונן  ראוי  עוד 

הניסים"(:  )ב"על  לחנוכה  ההודאה  בנוסח  הגדולה 

ובניו,  חשמונאי  גדול  כהן  יוחנן  בן  מתתיהו  "בימי 

ישראל  עמך  על  הרשעה  יון  מלכות  כשעמדה 

והנה  ולהעבירם מחוקי רצונך".  להשכיחם תורתך 

אמרו  ולא  תורתך",  "להשכיחם  שאמרו  ממה 

ברשעותם  שהתחכמו  משמע  תורתך",  "לעקור 

לגרום שתשתכח תורה מישראל, וצריך ביאור מהו 

להתגבר  שנדע  כדי  התורה,  שכחת  הגורם  הדבר 

על היצר של קליפת יון שהיה לא רק "בימים ההם" 

אלא גם "בזמן הזה". 

 חך  ומן במקלש ול יעקב
 ושרו ל"ס פ"שת 

פי  על  בזה,  הענין  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

מגדולי  אחד  בדברי  גדול  חידוש  שמצינו  מה 

הראשונים רבינו יצחק ב"ר יהודה הלוי ז"ל בספר 

נבדקש שלא מצאש אלא חך אפד ול ומןנ

  מסע  "חלא ול חך  ומן במקלש ול יעקב
ו"עלם מעי"ש ול אליחז ש"עו  בש "ס פ"שת  
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ד

כראוי,  בוראו  מצות  לקיים  חרד  להבה 
ולהעלות נחת רוח ליוצרו!

נוכח  שהיה  מי  שכל  דוד,  הר"ר  ומעיד 
במעמד מרטיט זה לא יכול לשכוח זאת 
עומד  היום  ועד  מכן!  לאחר  רבות  שנים 
בכל  אותו  ומלווה  עיניו,  לנגד  זה  מראה 

עת שניגש אל המצוה!
על  גם  מסופר  זה  מעשה'  'טיב  מעין 
היה  שכידוע  זצוק"ל,  הגר"ח  מרן  אביו, 
אחד מגדולי קברניטי הדור, והיו לו יחסי 
ידידות עמוקים עם מרן הרה"ק בעל 'בית 

אברהם' מסלונים זצוק"ל.
כמה  התאספו  החנוכ"ה  מימי  באחד 
הגר"ח,  של  בביתו  הדור  מגדולי  רבנים 
לכלל  השייך  בענין  דחופה  להתייעצות 
הק'  הרבי  גם  היה  הרבנים  בין  ישראל. 

הענין  נחיצות  לגודל  אשר  מסלונים, 
וחשיבותו טרח ובא בעצמו לביתו של ר' חיים לאסיפה 

החשובה.
והרבנים  המשוער,  מן  יותר  מעט  התארכה  האסיפה 
על  המוסכם  הולם,  פתרון  יימצא  שלא  שעד  החליטו 
דעת כל הרבנים המשתתפים לא ינעלו את האסיפה, כי 

המדובר היה בהצלת הכלל.
השעות נקפו, שעת בין הערביים כבר התקרבה לקיצה, 
מוקדם  החורף  שבימי  החמה',  'שקיעת  זמן  הגיע  והנה 

הוא ביותר.
חיים  רבי  הגאון  הבית,  בעל  והרב  שבחבורה  הזקן 
בריסקער, היה נוהג להדליק נרות חנוכה בשקיעת החמה 
שהגיעה  וכראותו  הכוכבים.  בצאת  ולא  הגר"א,  כמנהג 
התכנסות,  באותה  הם  מכונסים  ועדיין  השקיעה  עת 
ביקש את רשות הרבנים החשובים, קם ממקומו נטל את 
ידיו, וניגש אל המנורה שעמדה מוכנה ועומדת להדלקה, 
תפס את הנר בידו, בירך בחרדה גדולה ברוך אתה ד' וכו', 
וחזר  הללו',  'הנרות  נוסח  את  ואמר  הנרות,  את  הדליק 

תיכף אל האסיפה והמשיך בדיוק במקום שעצרו...
עבודתו  לנוכח  מאוד  התפעל  מסלונים  הקדוש  הרבי 
הקדושה של ר' חיים, שעל אף שלא לקחה כל הדלקתו 
איבריו  רמ"ח  בכל  כולו  כל  היה  רגעים,  מספר  אם  כי 
ושס"ה גידיו בדבקות אש המצוה, והיה מלא התפעלות 

מאותה הדלקה שראה במו עיניו אצל גדול הדור!
בערגה  מזכיר  הרבי  היה  מכן  לאחר  ארוכה  תקופה 
רום  לפי  כנראה  לבו,  את  שכבשה  'הדלקה'  אותה  את 
זו דברים גדולים, בפרט  מדרגותיו ראה בהדלקה קצרה 

אל  תיכף  כולו  כל  ועומד  מוכן  הצדיק  הגאון  איך שהיה 
כחייל  כל העת על משמר התורה,  כמי שעומד  המצוה, 

העומד הכן על משמרתו!
החסידים שראו את גודל התפעלותו של הרבי התפלאו 
על כך, מכיון שלא היה ר' חיים מהלך בדרכי החסידות, 
ולא ראו אצלו 'עבודה' גדולה כמו אצל הצדיקים שהלכו 

בדרך החסידות.
אחד החסידים הרהיב עוז בנפשו, ושאל את הרבי על ר' 
חיים: אעהר איז דאך ניט פון אונזערע חיידער? ]הוא הרי 
אינו מהחיידר שלנו...[, היינו שאינו הולך בדרך הבעל שם 

טוב הקדוש ותלמידיו.
ענה להם הרבי בחריפותו: דעו לכם, לפני הבעל שם טוב 
הגיהינום  הבעש"ט  אחרי  וגם  היה שומם...  לא  עדן  הגן 
אינו עומד ריק... ]פאר'ן בעל שם איז דער 'גן עדן' נישט 
'גיהנם' אויך  ג'שטאנען פוסט, און נאך איהם איז דעהר 

נישט ליידיג[.
כלומר, גם לפני דרך החסידות היו צדיקים גדולים בעולם, 
כולם  יתברך,  השם  בעבודת  נוספות  שיטות  וישנם 
אהובים כולם ברורים. וגם כיום עם שיטת החסידות, אף 
על פי כן הגיהינום אינו ריק... – אדם גדול, הרי הוא 'גדול' 
במלוא מובן המילה, ועלינו להתבונן בו לפי דרכו ושיטתו, 

ואז נראה שהרי הוא ענק שבענקים.
]מתוך שיחה בישיבה הק' לקראת חג החנוכה[

• ~ • ~ •
המסולאים  ירושלים  בני  נהגו  המקודשים  החנוכה  בימי 
בפז, לעלות ברננה אל ביתו של מרן הגאב"ד בעל "מנחת 
היו  שם  חנוכה,  נרות  הדלקת  למעמד  זצוק"ל,  יצחק" 
מתוועדים יחדיו בשירות ותשבחות לקל חי, והצדיק היה 

אומר דברי תורה לכבודה של מצוה.
במוצאי שבת אחת נמשכה ההדלקה זמן 
נאוה  לביתו  הגאב"ד  שחזר  אחר  ארוך, 
קודש מסעודה שלישית ומעריב בשעה 
בס"ג  בשיחתו  שהאריך  לפי  מאחרת, 
במעמד  ואף  חנוכה'.  'שבת  אותה  של 
ההדלקה עצמה האריכו בזמירות, והגאון 
קדשו,  בשיחת  האריך  כן  גם  מצידו 

והשעה נמשכה זמן רב.
הרב,  בפני  הבית  מבני  אחד  העיר 
מצות  את  קיימו  לא  עדיין  שהציבור 
אל  ממהרים  והם  חנוכה'  נר  'הדלקת 

המצוה, ואולי מן הראוי לקצר. 
הפוסקים  מגדולי  שהיה  הרב  לו  ענה 
הציבור  השתתפות  בעצם  בדורו: 
ודברי  ותשבחות  בשירות  זו,  בהדלקה 
תורה שבעניינא דיומא, כבר החלו בעסק 
וכל  ניסא',  'לפרסומי  הוא  עניינה  שכל  הגדולה,  המצוה 
עת שעסוקים במעמד ההדלקה וענייניה הרי הם עסוקים 

במצוה זו של פרסומי ניסא!
]פרטיות, קובץ 500089[

• ~ • ~ •
שאין  אלו  שאף  לדרמן,  אשר  חיים  רבי  הרה"ג  לי  שח 
שכתבו  הנוראים  השמות  ייחודי  כל  את  לכוון  זוכים 
המקובלים במצות 'הלדקת נר חנוכה'. – מכל מקום עצם 
ובסידור  האריז"ל  בכתבי  הללו,  נעלות  בכוונות  הלימוד 
בחיות  כראוי  בהם  לומדים  כאשר  וכיוצא,  הרש"ש 
ודבקות עליון, לא בלימוד היבש בלבד, ובהכנת קדושה 
בלבד  הלימוד  עצם  הרי  הקבלה,  ללימוד  כראוי  וטהרה 
כך  אחר  אם  וגם   – מאוד.  הנשמה  את  ומצחצח  מזכך 
בשעת מעשה המצוה אין מכוונים בכל הכוונות הראויות 
לכוון בהם, כבר מקיימים הם המצוה בדרגה נעלה יותר, 
כוונות  בהכנת עסק  לימוד הקבלה, שעסקו  עצם  מכוח 

המצוה, ושפתי פי חכם חן.
בעל  בשם  זצוק"ל,  שלמה  האיפת  מרן  מאמר  וידוע 
הכסא מלך זצוק"ל, שהיה מגורי האר"י, ששעה אחת של 
לימוד הקבלה מזכך הנפש יותר מלימוד של שנה שלמה 
בלימוד הנגלה, וסוד טעמא דמילתא ידוע לודעי ח"ן, ואין 

כאן המקום להאריך.
]מתוך שיחה בחשיבות לימוד הקבלה[

א' פריילעכען חנוכה!
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מכבדי אכבד
 • - • - •

עלינו  לכך  אי  גדולה  לישועה  אנו  זקוקים 
רעייתי ואנוכי להשתטח על ציונו הקדוש של 
הידוע כמקום  ביום ההילולה שלו  עין'  'הבת 

מסוגל לישועות.
הרף  ללא  ברכה  גשמי  ירדו  לצפת  בדרך 
עד  אותנו  שירטיבו  המטר  מזרמי  וחששנו 
כי  הדבר  היה  לפלא  אך  עצמותינו,  לשד 
העבים  התבהרו  הקדוש  לציונו  בהגיענו 
לנו  שאיפשר  מה  לחלוטין  הגשמים  ופסקו 
להאריך בתפילה ובתחנונים במקום קדוש זה.
מאוד  רעבים  היינו  האלו  הדברים  אחר 
והשתפכות  הארוכה  מהנסיעה  ומותשים 
נמצא  היכן  וחישבנו  הקדוש  בציון  הנפש 

מקום לסעוד את ליבנו.
בשרית  למסעדה  ללכת  הציעה  אשתי 
יוקרתית, ואילו אני רציתי משהו זול ומהיר...

חניה  לי  היה  ולא  זולה,  חנות  לכיוון  נסעתי 
המסעדה  לאחר  מטרים  כמה  רק  ברחוב 

הבשרית היוקרתית,
לצעוד  התחלנו  ואך  מהרכב  כצאתינו  ויהי 
לכיוון החנות הזולה, וכשעברנו ליד המסעדה, 
פנה אלי יהודי ושאל אם אכלנו כבר דבר מה 
ותוך כדי דיבור ביקש שנלך למסעדה בעלת 
ההכשר המהודר ביותר לסעוד את ליבנו על 
המסעדה  שזו  מכיוון  המומים  היינו  חשבונו, 

יקרה שלא חשבנו להכנס בו.
הסביר  אז  או  העניין?  פשר  מה  שאלתיו 
עושה  הוא  עין  הבת  של  ההילולה  לכבוד  כי 
סעודה כיד המלך, וכל יהודי של צורה שחולף 
עד  חשבונו  על  לסעוד  מזמינו  הוא  באיזור 

לשקיעת החמה...
נכנסנו למסעדה הומה באנ"ש הסועדים את 
רובם ככולם מהבאים  ובנעימים,  ליבם בטוב 
עם  שהייתי  מכיוון  עין,   הבת  של  להילולה 
במסעדה  נפרדת  פינה  לנו  סידרו  זוגתי 
ליבינו סעודה דשינה  על  ככל העולה  והזמנו 
ומשמחת מתנה של ממש לכבודו של הצדיק. 
עם שקיעת החמה שלף מבקש הישועה את 
בעוד  כולם  עבור  ושילם  האשראי  כרטיס 
לפני  רגעים אחדים  סיימנו את הסעודה  אנו 
שירה  מלא  בפינו  ושלוים  רגועים  השקיעה 

הלל והודיה לאדון כל.
לא יצאנו מהמסעדה לפני שבירכנו את בעל 
הסעודה שיזכו לראות את ישועתם במהרה.

בעל המעשה: א.א.
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טיב ההשגחה

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס
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|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים מדליקין הנרות בערב על פתחי הבתים

כאן  שנשנו  אלו  הלכות  שתי 
כלפי  הן  חנוכה,  בהלכות  יחדיו 
'מקום  כפי  והן  ההדלקה',  'זמן 
ממאי  הן  הפוכים  ההדלקה', 

דקיימא לן בכל דוכתא.
הראשונה גבי 'זמן ההדלקה' בערב 
דוכתי  בכל  הא  ולילה,  לילה  בכל 
אין הלילה מוכשר לעבודה, כנודע 
החיצונים  שליטת  זמן  שהלילה 
ולכן אין בבית המקדש שום  הוא. 
סדר עבודה בלילה, רק עם הקרבת 

כולם.  הקרבנות  כל  השלם  עליה  הערביים  בין  של  תמיד 
וכבר כתבו הראשונים ז"ל שיש בנרות חנוכה זכר והמשך 
בדה"ר(:  ט.  )שבת  ז"ל  הר"ן  כמ"ש  המקדש,  בית  לנרות 
"דכיון שעל ידי נס שנעשה במנורה תקנוה, עשאוה כמנורה 
מצות  זמן  עיקר  כל  את  ייסדו  כאן  ואילו   – עכ"ל.  וכו'" 
החנוכה בלילה דייקא, ואם הדליק ביום לא יצא ידי חובתו.

והשנית גבי 'מקום ההדלקה' על פתח ביתו 'מבחוץ', והלא 
לן  כדקיימא  בחוץ,  העבודה  מוציאים  אנו  אין  דוכתי  בכל 
)תהילים מה, יד( "כל כבודה בת מלך פנימה". והרי 'בחוץ' 
חנוכה  נר  גבי  ואילו  כנודע,  החיצונים  שליטת  מקום  הוא 

נתקן מקום הדלקתו מבחוץ דייקא.
מגיע  היכן  עד  יחדיו  הללו  הלכות  שתי  מתוך  למדנו  ברם 
שהיא  חנוכה,  נר  הדלקת  של  זו  חביבה  מצוה  של  כוחה 
ובדווקא  ביותר.  השפלים  המקומות  אל  ויורדת  נוקבת 
ו'מבחוץ'  לילה,  חשכת  בעתותי  'בערב'  להדליק  התקינו 
נר  בכוח  שיש  משום   – החיצונים.  מגורי  מעוז  בתוככי 
ומכל  מקום  מכל  ישראל  איש  ולהמשיך  להעלות  חנוכה 
נתון  אם  וגם  הקשה,  החשכות  מתוככי  אף  שהוא,  מצב 
הוא ח"ו בידיהם של החיצונים מבחוץ, והכל חשוך ונחשך 
דיוטא  עד  ונפל  ומכופל, מחמת שירד  כפול  בחושך  בעדו 
עד  לרדת  חנוכה  נר  בכוח  הרי   – ליצלן.  רחמנא  התחתונה 
מבעד  מבחוץ  ולהעלות  ולמשוך  טפחים,  מעשרה  למטה 
החושך והערפל שנפלה בו נשמת ישראל קודש, להעלותה 

אל קרבת אלקים טוב. 
ולכן יש בימי החנוכה תיקון אף לחטאים והפגמים הקשים 
והחמורים ביותר כנודע, כי מכל מצב שלא יפול האדם יש 

לו תקומה ועליה בחנוכ"ה.
]קונטרס 'טיב החנוכה' החדש, שיצא זה עתה לאור עולם[

• ~ • ~ •
הגאון הצדיק מרן רבי חיים עוזר זצ"ל, רבה המפורסם של 
העיר  אל  החנוכה  מימי  באחד  פעם  הזדמן  רבתי,  'וילנא' 
'קראקא' יצ"ו שבתוככי פולין של מעלה, בשביל ענין דחוף 

של צרכי ציבור.
מלבד  בדורו,  העסקנים  מגדולי  אחד  הגאון  היה  כידוע 
רבות  ועשה  ופעל  בתורה,  העצומה  וגדולתו  גאונותו 
כעת  גם   – ובנפש.  בגוף  ישראל  בני  עם  להצלת  ונצורות 
כל העת ממקום  ורץ  ולא שקט,  נח  לא  בהגיעו לקראקוב 
הצד  על  בא  שבשבילו  הענין  להסדיר  כדי  למשנהו,  אחד 

היותר טוב.
מעילו  לפתע  נתפס  למקום,  ממקום  התכופות  בריצותיו 
הוא  ונקרע.  קראקא  של  הישנות  הגדרות  באחת  העליון 
המעיל  את  ויתקן  שיתפור  מקומי,  לחייט  בדחיפות  נצרך 

בפועלו  להמשיך  שיוכל  כדי  תיכף, 
הנחוץ.

כבר  הרב  ערב,  שעת  היתה  השעה 
חנוכה בשקיעת החמה  נרות  הדליק 
לסגור  החל  המקומי  והשוק  כדרכו, 
את שעריו, בהיות הימים ימי החנוכה 
הזדרזו היהודים לבתיהם כדי לקיים 
נר  'הדלקת  של  הגדולה  המצוה  את 

חנוכה'. 
המסורים  הגבאים  התקשו  מתחילה 
שיוכל  טוב,  'חייט'  מיידית  למצוא 
לקבל את העבודה תיכף ומיד. אך לאחר שתדלנות מועטה 
של  הגדולה  ההזדמנות  על  ששמח  היהודי  החייט  נמצא 
 – הדור!  גדול  לתקן את מעילו של  לידו,  המצוה שהגיעה 
הוא אמנם כבר סגר את חנותו שבשוק, וכבר חזר אל ביתו, 
אבל נאות להזמין את הרב הצדיק אל ביתו, ולתקן לו על 

אתר את המעיל.
לו את המעיל  ונתן  מיהר אפוא הרב אל ביתו של החייט, 
שאל  הנרות,  הדלקת  שעת  הגיעה  והכי  אדהכי  לתיקון. 
הנרות  את  שידליק  עד  להמתין  יוכל  אם  הרב  את  החייט 
הסכמתו  את  נתן  כמובן  והוא  במלאכתו,  ימשיך  ומיד 

להמתין עליו עד שיקיים את מצוות ההדלקה.
קם  המצוה,  אל  לגשת  הרב  הסכמת  את  החייט  משקיבל 
ממקומו בהתרגשות, נכנס להחליף את בגדיו לבגדי שבת, 
ותיכף יצא בקפוטה הדורה לעבר הנרות. הוא החל באמירת 
זצוק"ל  יחוד' שהתקין מרן בעל הבני יששכר  'לשם  נוסח 
בהתלהבות עצומה, בירך את הברכות בדבקות וקול גדול, 
נוסח  את  פעמים  שלשה  אמר  הנרות  שהדליק  ולאחר 
יד  על  והתיישב  מתון.  מתון  במילה  מילה  הללו',  'הנרות 
צור'  'מעוז  ובשירת  נועם',  'ויהי  ז' פעמים  הנרות באמירת 
בניגון מיוחד שובה לב, והשלים בעוד כמה זמירות ופיוטים 

בדבקות עליון, כנהוג עמו מימים ימימה.
רק לאחר זמן רב סיים החייט את 'מעמד ההדלקה', לבש 
ההדור  המעיל  בתיקון  למלאכתו  וחזר  עבודה',  'בגדי  שוב 

של הרב.
הגאון הצדיק עמד כל אותה עת בהשתוממות ופליאה על 

העבודה הגדולה של חייט פשוט זה במצות ההדלקה.
וכשיצא מן הבית התבטא, שעתה מבין הוא איך יצאו כל 
כך הרבה גדולי ישראל מן העיר קארקא, שכן אם החייטים 
נרות  'הדלקת  מצות  את  כך  מקיימים  שבה  הפשוטים 
חנוכה', כל שכן החכמים והצדיקים שבעיר, שגדלה דרגתם 

ונשבה.
]מעמד ההדלקה, נר שלישי דחנוכ"ה[

• ~ • ~ •
ה"ה  מדרשנו,  בית  מתפללי  מחשובי  אחד  לי  סיפר 
מוהר"ר דוד כהן הי"ו, ]אחיו של הגה"צ מ"מ רבי נחום כהן 
שליט"א[, שבילדותו לקחו אביו בשבת חנוכה לפנות ערב, 
זצוק"ל  הגרי"ז  מרן  אל  שבת  מוצאי  של  ערבית  לתפילת 

גאב"ד בריסק. 
נרות  'הדלקת  בסדר  ולחזות  להשתתף  זכה  באותו מעמד 
חנוכה' של הבריסקער רב, והיה זה מחזה נורא ואיום מאוד. 
הברכות  ואמר  המנורה,  אל  ומורא  פחד  ברוב  ניגש  הרב 
כאש  כולו  וכל  נקשן,  לדא  דא  ארכבותיו  ורחימו,  בדחילו 

ג

הנרות  בהן  "מדליקין 
הבתים,  פתחי  על  בערב, 
בכל לילה ולילה משמונת 

הלילות" 
רמב"ם פ"ג מהל' חנוכה ה"ג
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טיב המעשיות



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

השמיני  ביום  השמן  מן  הנותר  א.  
בלילות  שנותר  מה  ]דאילו 
הקודמין יכול להשתמש בו בלילות 
מדורה  לו  עושה  שאחריהן[, 
כשנתן  ודוקא  עצמו,  בפני  ושורפו 
הצריך  שיעור  כדי  רק  מתחילה  בו 
באמצע  שנכבה  אלא  למצותו 
דהוקצה  משום  אסור  ולכן  ונשאר, 
למצותו, אבל אם נתן מתחילה שמן 
עם  להשתמש  מותר  בנר  הרבה 
בכה"ג  דאף  וי"א  לכתחילה,  הנותר 
הוקצה  בסתם  השמן  את  נתן  אם 
כל השמן למצותו, אם לא שהתנה 
אלא  נאסר  יהא  שלא  מתחלה 

בכשיעור )סי' תרע"ז ס"ד ובמ"ב שם(. 
הבאה  לשנה  להניחו  אסור  אבל  ב. 
לנר חנוכה משום דחיישינן לתקלה, 
דודאי  מאוס  בכלי  להניחו  ואפילו 
לא יבוא לאכלו ג"כ אסור, דחיישינן 
הימנו  וליהנות  להדליק  יבוא  שמא 

)מ"ב שם סקי"ט(. 

לעשות  הצדיקים  אצל  המנהג  ג. 
סעודה גדולה ביום השמיני הנקרא 
כוונה,  בזה  יש  ובודאי  חנוכה,  זאת 
ובפשיטות נר' דאפשר מפני שהוא 
שכתב  ע"ד  והוא  מצוה,  של  גמרה 
שעושין  תרס"ט  בסי'  הרמ"א 
תורה,  של  לגמרה  משתה  סעודת 
ראב"ח  בשם  שם  בא"ר  וכמ"ש 
דה"ה לגמרה של מצוה )ליקוטי מהרי"ח(. 
החתימה  גמר  הוא  חנוכה  זאת  ד. 
)תולדות  כיפור  ויום  השנה  מראש 
טעמי  בספר  וכ"כ  זיטאמיר(.  אהרן 

מהרי"ל  ליקוטי  בשם  המנהגים 
על  השלמה  הוא  חנוכה  זאת  שיום 
הימים הנוראים, ועל כן על כל איש 
כעת  זכרונו  על  להעלות  מישראל 
על  טובות שקיבל  כל הקבלות  את 
ובמעשים  ותפלה  בתורה  עצמו 
חובתו  מה  להתבונן  וירבה  טובים, 

בעולמו )טיב המועדים חנוכה(.
דהרה"ק  משמיה  ומתאמרא  ה.  
יכולים  זי"ע דמה שצדיקים  מרוזי'ן 
בכוחו  יש  נעילה  בתפילת  לפעול 
ביום  לפעול  פשוט  יהודי  של 
כוחו  גדול  הזה  והיום  חנוכה,  זאת 
אחד  כל  ישתדל  ולכן  למאד,  עד 
ובקשה  לתפילה  מזמנו  להקדיש 
ליראה  ד'  אל  להתקרב  שיזכה 
ולאהבה אותו ולעשות רצונו כל ימי 
חייו. ואף מי שלא זכה לשוב כהוגן 
בימים הנוראים, עדיין לא איחר את 
המועד, ויזדרז לשוב אל השם ביום 

הקדוש הזה )שם(. 
איסור הנאה מנר חנוכה 

חנוכה,  בנרות  להשתמש  אסור  א. 
ואפילו  הנרות  לכל  אמור  זה  ודין 
בכל  המהדרין  שמוסיפין  אותן 
לילה, ואפילו אם רוצה לאכול אצלן 
מצוה  סעודת  דהוי  שבת  סעודת 
שיהא  כדי  והטעם  אסור.  כן  גם 
הנס,  לפרסם  מצוה  נר  שהוא  ניכר 
נס  ע"י  דכיון שתיקנוה  ועוד משום 
כמנורה  עשאוה  במנורה  שנעשה 

תרע"ג  )סי'  כלל  בה  משתמשין  שאין 
ס"א ובמ"ב שם(.

ב. אפילו תשמיש עראי כגון לבדוק 
מעות או למנותן לאורה ג"כ אסור, 
סמוכות  ידיו  שאין  מרחוק  ואפילו 

לנר )שם(.
אפילו  בו  להשתמש  ואסור  ג. 
ללמוד  כגון  קדושה,  של  תשמיש 
של  חנוכה  בנרות  וה"ה  לאורה, 
מעריב  להתפלל  שאסור  ביהכ"נ 
אצלן כל זמן שלא דלקו חצי שעה. 
קדושה,  של  בתשמיש  מתירין  ויש 
דרך  בלימוד  להקל  דיש  ואפשר 
עראי כשאין ידיו סמוכות לנר וצ"ע 

)שם ובביה"ל ד"ה ויש עיי"ש(.

עכ"פ  משתמש  כשהוא  ודוקא  ד. 
שאינו  כל  אבל  עראי,  תשמיש 
לישב  רשאי  ה"ז  כלום  משתמש 
דולקת,  חנוכה  שנר  בשעה  בביתו 
השמש  את  הדליק  לא  אם  ואפילו 
מותר  אף  אלא  עוד,  ולא  כנהוג, 
ואינו  יכשל  שלא  לאורן  לילך  לו 
מחויב להעצים עיניו, דזה לא מיקרי 

תשמיש )מ"ב שם סקי"א ובשעה"צ שם(.
מעת  שעה  חצי  שעבר  לאחר  ה. 
לאורה,  להשתמש  מותר  הדלקתה 
זמן  שכל  מחמירין  יש  מקום  ומכל 
שהנרות דולקות לא ישתמש לאורן, 
בין  לחלק  ידע  שלא  הרואה  משום 
שעורו  זמן  לאחר  שיעורו  זמן  תוך 
)סי' תרע"ב ס"ב ובמ"ב שם(, ולענין תשמיש 

וצ"ע  להחמיר  דאין  אפשר  קדושה 
)ביה"ל סי' תרע"ג ד"ה ויש מי שמתיר(.

ו. נר חנוכה אינו נאסר בהנאה אלא 
בו  נעשה  שכבר  שהודלק  לאחר 
מעשה, אבל הזמנה לנר חנוכה אינו 
תוך  והודלק  כבה  אם  וה"ה  אוסר, 
משא"כ  בהנאה,  אסור  איסורו  זמן 
)מ"ב  איסורו  זמן  לאחר  כבה  אם 
ויש  שם(.  בשעה"צ  ועי'  סקכ"א  תרע"ג  סי' 

פוסקים שסוברים דאם נתן בסתם 
תרע"ב  סי'  )מ"ב  הכל  למצותה  הקצה 

סק"ז(.

ז.  יש מי שכתב שאם נפל לו איזה 
וצריך  חנוכה  לנר  הנוגע  בדין  ספק 
חוץ  אחר  נר  לו  ואין  בספר  לעיין 
לעיין  מותר  חנוכה,  של  הנרות  מן 
לדחות  שיש  ואף  ההוא,  הנר  לאור 
פשוט  נראה  מקום  מכל  ראיותיו, 
)שערי  מותר  עראי  דרך  שהוא  דכיון 

תשובה סי' תרע"ג סק"ד עיי"ש(.

שצריך  לחינוך  שהגיע  קטן  ח. 
להדליק נר חנוכה, אסור להשתמש 
שלמה  )הליכות  שהדליק  נרותיו  לאור 

פט"ו סי"א(.

ביום  שנותרו  והפתילות  השמן  ט.  
השמיני לאחר ההדלקה, עושה להם 
שהרי  עצמן,  בפני  ושורפן  מדורה 
הוקצו למצוותן ואסור ליהנות מהן, 
לשנה  להניחן  ירצה  אם  ואפילו 
יניחו  אם  אפילו  אסור,  ג"כ  הבאה 
בכלי מאוס שבודאי לא יבוא לאכלו, 
דחיישינן שמא יבוא להדליקן ויהנה 

ממנו )סי' תרע"ז ס"ד ובמ"ב שם(.

■ כנגד הימים היוצאין ■
מחלוקת בית שמאי ובית הלל בסדר הנרות

)כא:(, הגמרא מביאה ברייתא המפרטת  מקור ושורש דיני והלכות חנוכה נמצאים בגמרא במסכת שבת 
את חילוקי המדרגות שישנם בנרות החנוכה, יש את הדרגה הראשונה של נר אחד לכל בני הבית, יש את 

המהדרין שמדליקין נר מיוחד לכל אחד ואחד מדרי הבית, ועליהם יש את המהדרין מן המהדרין.
שביום  אומרים  שמאי  בית  הלל.  ובית  שמאי  בית  נחלקו  כאן  המהדרין?  מן  המהדרין  מדליקין  כיצד 
הראשון מדליק ח' נרות, ביום השני ז' נרות וכן הלאה, כל יום פוחת והולך מסך הנרות עד שביום השמיני 
נר אחד, ביום  זה, בית הלל, סוברים ממש להיפך, ביום הראשון מדליק  נר אחד בלבד. לעומת  מדליק 
השני ב' נרות, וכך מוסיף והולך כל יום מימי החנוכה ומדליק נר יותר מיום האתמול, עד שבזאת חנוכה 

כבר מדליק שמונה נרות.
הגמרא אף הביאה שתי טעמים לבאר את סיבת המחלוקת ביניהם, ולפי הטעם האחד, בית שמאי סבירא 
להו שצריך להדליק לפי הימים הנכנסים, כלומר, אם אנו נמצאים כעת ביום הראשון של ימי חנוכה, יש 
לנו להדליק ח' נרות, כנגד השמונה ימים הבאים לקראתנו לשלום, אלא שלמחרתו, ביום השני, אין אנו 
מדליקים אלא ז' נרות, שכן יום אחד כבר יצא מן המנין, וכבר לא יבואו ויכנסו עלינו אלא ז' ימים בלבד.

מה שאין כן בית הלל, הם סוברים שאין אנו צריכים להתבונן כמה ימים של חנוכה ממתינים לנו ולפי זה 
להעלות את הנרות, אלא מדליקים לפי הימים שיצאו, וכגון ביום החמישי של חנוכה מדליק ה' נרות, שכן 
כבר עברו וחלפו להם ה' ימים מימי החנוכה, וביום המחרת מדליק ו' נרות, כיוון שששה ימים כבר יצאו 

ממניין ימי החנוכה, וכן כל יום מדליק והולך לפי הימים שיצאו.
חשיבות הימים הנכנסים

 - שמאי  בית  שמו,  יתברך  הבורא  בעבודת  שיטות  שתי  מרומזים  מחלקותם  שבתוך  לומר,  ואפשר 
ששורשם נטוע במידת הגבורה - סוברים, שחייב האדם להתבונן בכל מועד, חודש או שנה, ולעשות את 
חשבון נפשו, על ידי שיחשב את העבודת השי"ת שעבד בכל הימים עד עתה כאילו לא היו כראוי, ונמצא, 
שכל הימים שכבר עברו עליו אינם מן המניין, שהרי איזה ערך יש לימים שלא מילא בהם את חובתו 
בעולמו. לא נותר לו אלא לקבל על עצמו בקבלה גמורה ובהחלטה נחושה, שלכל הפחות יראה להתחזק 

מכאן והילך, מאי דהוה הוה ומכאן והילך חושבנא.
ועל כן סבירי להו בית שמאי שמדליקין את הנרות לפי הימים הנכנסים ולפי הימים שעתידים לבוא עלינו, 
כי רק לימים האלה יש ערך וחשיבות, שעדיין לא פגם אותם, ויש תקווה שהימים הבאים לקראתנו לשלום 
הבורא  בעבודת  חיל  לעשות  הנכונה  השיטה  זהו  שמאי,  בית  ולפי  בחשיבות.  ויותר  בשלמות  יותר  יהיו 
ולא עשה את מה  ויראה בשפלותו, שלא מילא את חובתו כהוגן  ידי שייסר את עצמו  יתברך שמו, על 
שמוטל עליו לעשות, ומכח זה ירבץ עליו עול תמידי לקיים את התורה והמצוות ביתר עוז וביתר שלמות.

כל יום שעבר יקר ביותר
בית  זו של  על שיטה  חולקים  והרחמים,  נובע ממקור החסד  יניקתם  הלל, ששורש  בית  גיסא,  מאידך 
שמאי, הם סוברים שאל לו לאדם להתבונן באופן הזה, כי התבוננות ממין זה אחת דינה לאבדון ולייאוש, 
כי כאשר יגיע האדם להכרה שכל עבודתו הייתה להבל ולריק, ועד כמה שהתאמץ והתגבר לעבוד את 
קונו עדיין עלתה מאומה בידו, לא ירחק היום שבו יאמר נואש ועלול חלילה להתדרדר עד לבאר שחת, 
כי שמא יאמר בנפשו, אם בלאו הכי הולכת כל עבודתי ויגיעתי לטמיון, אז למה לי להתאמץ כל כך, בין 

כה לא ייצא מזה שום תועלת.
על כן אמרו בית הלל שצריך להדליק כפי הימים היוצאים, כי לפי האמת, כל יום שכבר יצא יש בו חשיבות 
מיוחדת וערך בפני עצמו, אנו חייבים לשמוח על כל יום שעבר עלינו לטובה, אם ניקח כל יום ויום ונתבונן 
עליה בפרטיות, כמה מצוות ומעשים טובים נגלה בתוכה, היא מלאה בתפלות ודברי תורה שקיימנו באותו 
היום, אפילו שלא היה זה בתכלית בשלמות ויש הרבה מה לתקן, אבל כמה התייגענו על הדברים הטובים 
שזכינו לעשות, כמה נסיונות היו לנו בדרך לקיום אותם המצוות והתגברנו עליהם, כך שבסופו של דבר 

ראויים הימים האלו להערכה מיוחדת ולחשיבות בפני עצמה.
אשר על כן שפיר צריך להדליק את נרות החנוכה כפי הימים היוצאים, כי כל יום שיצא ועבר עלינו לטובה 
יקר בעיני השי"ת ושמח בו כמוצא שלל רב, ועצם הידיעה על כך מביא אותנו לרצות ולהמשיך בדרכינו 
הטובות עוד ועוד, להוסיף עוד חילים לתורה ועבודה, עוד התגברות ועוד עמידה בנסיון, הן לכל זה יש ערך 

ושוויות שאין בכוחנו ובשכלנו המוגבל להעריך כלל וכלל.
והלכה כבית הלל

למעשה אין לנו אלא את דברי בית הלל שהלכה כמותם בזמן הזה, וראה ב'ספר הברית' )חלק ב מאמר י"ד האהבה 
והשמחה - פרק ז( ששיבח את מידת עבודת הבורא מתוך אהבה ושמחה ומתוך ידיעה שהשי"ת חפץ בנו ושמח 

במעשינו, כי היא היא הגורמת שהאדם ירצה מעצמו להמשיך במעשיו הטובים עד עולם.
וזה לשונו: "אמנם הנפש כשתצייר אהבת ה' וכי הוא בוחר בה להיות לו למרכבה ולכס י-ה לשם ולתהלה 
ולתפארת וכו', אז תפנה אליו באהבה עזה תכסוף לו במזימתה ותטה אליו במחשבתו לדבקה בו תגיל 
אהבה  של  והשמחה  החשק  מרוב  ותתרחב  כחותיה  ותתפשט  בו  להרהר  ותשמח  יתברך  שמו  בזכרון 
בתענוגים, על כן עמד טעמו בו באדם ומאריך לו במחשבה הזה זמן רב עד שאינו רוצה להפרד ממחשבה 
טובה הזאת על כי בו יעמוד חי לפני ה' שמח וטוב לב בשמחה של מצוה, שזכה להיות שרפרף לכסא 
רם ונשא גדול ונורא, ואשר המלך חפץ ביקרו וכו', והנפש תתנדב עצמה לזה בטבעה, מפני שתמצא בה 

ערבות ועונג בשמחה והרחבה". עד כאן דבריו ועיין שם עוד ותמצא נחת.
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בס"ד

אני מזכיר היום
בפרשתנו  מקוממים  שממש  הדברים  אחד 
מתחיל דווקא בסוף הפרשה הקודמת – פרשת 
שר  זכר  'ולא  אומר  האחרון  הפסוק  וישב, 
רק  ובפרשתנו,  וישכחהו',  יוסף  את  המשקים 
חלומות  חולם  שפרעה  אחרי  שנתיים  אחרי 
'נזכר'  'ואין פותר אותם לפרעה' או אז  מוזרים 
שר המשקים לדבר, וכך הוא אומר: 'את חטאי 
לבית  שנזרק  מספר  הוא  היום',  מזכיר  אני 
האסורים 'ושם אתנו נער עברי עבד', על מילים 
אלו אומר רש"י: 'ארורים הרשעים שאין טובתם 
שלימה, מזכירו בלשון בזיון.', ולכאורה יש כאן 
אנו  אחד  מצד  כי  מובנים,  שאינם  דברים  כמה 
אומר  הוא  שני  מצד  אך  'רשע',  לו  קוראים 
דברים שלכאורה אינם מתאימים לרשע כזה, זה 
נשמע כמו מישהו שעושה חשבון נפש ותשובה 

על חטאיו, וזה בוודאי לא היה שר המשקים..
אכן, שר המשקים היה רשע בדיוק כמו שרש"י 
אני  חטאי  'את  אומר  שהוא  והעובדה  אומר, 
הטענה  את  יותר  מחזקת  רק  היום',  מזכיר 
חשבון  לעשות  שנתיים  לך  לקח  למה  כלפיו, 
כשר  אדם  כי  עכשיו?!  עד  היית  איפה  נפש?! 
כל  ולהיות  יום,  כל  נפשו  חשבון  לעשות  צריך 
ימיו בתשובה, ואם ח"ו עבר פעם איזה עבירה, 
אינו שוכח אותה, בבחינת 'וחטאתי נגדי תמיד', 
שהרי כך מספרים לנו חז"ל על ראובן שכל ימיו 
לנהוג  צריך  כך  כי  ובתעניתו,  בשקו  עסוק  היה 
ימיו בתשובה,  אדם כשר, ומי שאינו עוסק כל 
הריהו  להתעורר,  כדי  הדין  לימי  מחכה  אלא 

דומה לאותו שר המשקים.
ידוע מספרים הקדושים, שיום 'זאת חנוכה' הוא 
הוא לא רק הסיום לימי החנוכה, אלא גם הסיום 
עשי"ת,  ר"ה,  אלול,  מחודש  החל  הדין,  לימי 
יו"כ, הו"ר, ועכשיו בזאת חנוכה זהו עת החיתום 
הסופי, וראוי זמן זה לעוררנו לתשובה, אבל לא 
שמתעורר  המשקים  שר  רשע  אותו  כמו  רק 
עדיף  בוודאי  זה  )שגם  פעמית  חד  לתשובה 
מכלום(, אלא לקחת את התשובה כדרך חיים, 
כמו שסיפר נכדו של החפץ חיים זיע"א שהח"ח 
היה מתבודד כל יום שעתיים ובהם היה עושה 
בין  ההבדל  זהו  כי  מעשיו,  כל  על  נפש  חשבון 

הצדיקים לאלו שאינם.
)עפ"י טיב התורה-מקץ וטיב המועדים-חנוכה(
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו

<  05341-00024 >

ְרֹעה,  ֹבא ֶאל־ּפַ ְמלָֹתיו ַוּיָ ף ׂשִ ח ַוְיַחּלֵ ַוְיִריֻצהּו ִמן־ַהּבֹור ַוְיַגּלַ
תֹו.  ָבר ֵמִעם ָהֱאלִֹהים ּוְמַמֵהר ָהֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹ י־ָנכֹון ַהּדָ ...ּכִ

)פרק מא, יד לב(

ישועת ה' כהרף עין
לא  על  וכפות  מעונה  האסורים,  בבית  וכבול  ספון  יושב  הצדיק  יוסף 
במקום  וישיבתו  שהייתו  זמן  סוף  אופק  את  רואה  אינו  בכפו,  עוול 
שפל המדרגה, גם השתדלותו בבקשתו משר המשקים לאחר שהטיב 
ִייַטב ָלְך  בעדו בפתרון חלומו ביקש ממנו: 'ִּכי ִאם־ְזַכְרַּתִני ִאְּתָך ַּכֲאֶׁשר 
ְוָעִׂשיָת־ָּנא ִעָּמִדי ָחֶסד ְוִהְזַּכְרַּתִני ֶאל־ַּפְרֹעה ְוהֹוֵצאַתִני ִמן־ַהַּבִית ַהֶּזה )פרק 
ֶאת־ ַׂשר־ַהַּמְׁשִקים  'ְוֹלא־ָזַכר  שהיה  מה  ידוע  והסוף  נענתה  לא  יד(,  מ 

יֹוֵסף ַוִּיְׁשָּכֵחהּו', הרי שתקוותו והזדמנותו האחרונה להשתחרר נתרחק 
ממנו ונעשה - ּתֹוֶחֶלת ְמֻמָשָּׁכה ַמֲחָלה ֵלב, אך יוסף הצדיק לא התיאש 
מישועתו עד שעליו נאמר 'אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו' )תהלים מ 

ה( – 'זה יוסף' )מדרש רבה פט, ג(.

ברם, כשרק בא העת והזמן הנכון והמדויק בו נגזר ממרום שיצא מבית 
נעשתה  הארצות,  כל  על  מכן  ולאחר  מצרים  כל  על  למלוך  האסורים 
'חלומות'  ידי  - על  ובאו לגאלו  ובאופן מופלא מיהרו  שידוד המערכות 
ְוא ְיַדֵּברּו', נזכר בפתע  שחלם פרעה שעליהם נאמר )זכריה י ב( 'ַוֲחֹלמֹות ּׁשָ
'זבוב' מקטני  ידי שנפל  פתאום שר המשקים - אשר כל עוונו היה על 
הבריאה אל תוך כוס פרעה, אשר זאת גרם לו להיפגש עם יוסף הצדיק 
בבית הסוהר ובהמשך אף לפתור לו את חלומו, ועתה ברגע זה שעלה 
ברצון העליון לשים קץ וסוף לסאת יגוניו ויסוריו של יוסף הצדיק, העלו 
בבית פרעה את שמו של יוסף כיודע לפתור חלומות, - תיכף ומיד מיהרו 
והרצוהו מן הבור להביאו לפני פרעה בכבוד גדול, ולא די בכך, אלא לאחר 
בית  החשוכים של  במרתפיה  היושב  עבד  אותו  נעשה  ביותר  קצר  זמן 

הכלא – זכה ועלה בידו להגיע לפסגת המלוכה, ונעשה ה'משנה למלך'.
כי ישועת ה' כהרף עין, ואפילו חרב חדה מונחת על צאוורו של האדם 
אל ימנע עצמו מן הרחמים )ברכות י א(, ואף כאשר נראה לו לאדם שדלתי 
וישועתו  כלעומת שבאו,  ריקם  בעדו, תפילותיו שבים  סגורים  שמים 
רחוקה ומתמהמת לבוא, ידע כי בשמים יש זמן קצוב לכל יסוריו, ויש 
זמן המיועד לגאולתו הפרטית והכללית אשר במהרה בא יבוא, ואדרבה 
בזמן עקא וצרה מכינים לו את בגדי מלכותו ומהפכים את אבלו לששון, 
כאשר היה ליוסף הצדיק שדווקא על ידי ישיבתו בבית הסוהר נתעלה 

בכל המדרגות עד אשר 'ויתנו לו כתר מלוכה'.

ותקננו בעיצה טובה
אכן כאשר סיים יוסף הצדיק לפתור את חלומותיו של פרעה, לא נעצר 
לגבי  וטובות  מועילות  עיצות  ונתן  מעצמו  הוסיף  רק  בלבד,  בפתרון 
העתיד, כמו שאמר לפרעה: 'ְוַעָּתה ֵיֶרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם', שידריך 
ויאמר - האיך להפיק את המירב שניתן מהיבול הרב, וכיצד להשתמש 
כראוי באופן הטוב ביותר ב'שנות השובע' כהכנה ל'שנות הרעב' הבאים 

אחריהם, לצבור בר ולאחסנם כראוי למען החיות עם רב.
ומהלך  רעיון  לאדם  ישנו  שכאשר  השכל,  ומוסר  לימוד  לפנינו  הרי 
הדברים  בידיעת  די  לא  ה',  בעבודת  לו  להועיל  יכול  אשר  מסוים 

בלבד, אלא צריך לעשותו ולגמרו למעשה, והוא על ידי השאת עיצות 
המעשה  ואת  בה  ילך  הדרך  את  צעדיו  את  ולתכנן  להכין  העתיד  על 
אשר יעשה, כי היצר הרע - לא מפריע לו שהאדם 'יודע' עניני עבודת 
השם - מושגים נעלים, ידיעות בתורה, וחשיבות התפילה, אך אינו נותן 

שיעשנו ושיוציא לאור עולם הלכה למעשה את מחשבותיו הטובים.
יוסף לפרעה סמוך  הדרך והעיצה היעוצה לזה למדנו, כפי אשר אמר 
ותיכף לפתרון החלום, אשר לא די בידיעת החלום גרידא שיהיו שנות 
שובע ורעב, אלא עליו לקחת יועצים שיתנו לו עיצות טובות - לחשוב 

על העתיד לבוא.

החכם עיניו בראשו 
לאחר   - ואדם,  אדם  כל  אצל  הדרך  הוא  שכך  לדעת  האדם  על  ברם 
שנות השובע באים שני הרעב, דבר זה נרמז במה שחלם פרעה פעמיים 
את אותו החלום כשרק נשתנו הפרטים, ללמדנו, עצם החלום פתרונו 
- לגלות ולעורר על שנות השובע והרעב, ועל השנות החלום פעמיים, 
מרמז לנו על זאת שדבר זה מצוי ושייך בכל אחד ואחד, יש ימים בהם 
מאירה דרכו בהארת פנים עילאית, ליבו פתוח כאולם בהבנת והתמדת 
התורה, תפילתו נעשית כראוי בלהבת כל עצמותיו, אך יש ימים אשר 
בהם ראשו בל עמו הכל סתום וחתום לפניו ומרגיש כמדלג והולך על 
קירות חלקים, על כן עיצה היעוצה כי במשך השנים הטובות העוברות 
עליו, יכין את עצמו בדרך איתן להציב לפניו דרכי חיזוק ושמירה אשר 
יעבור  ובכך  הטובות,  השנים  אחרי  הבאים  אחרים  בזמנים  ישמשנו 

בניקל את הזמנים בהם החושך יכסה ארץ. 
והנקודות  הזמנים  הינם  חייו  ומטרת  תכליתו  כל  אלא  בלבד  זו  לא 
המוסתרים לו המכונים 'שנות הרעב', ולצורך זה שיהיו מוכנים וערוכים 
אליהם – הכינו ונתנו לפניו מקודם 'שנות שובע' למען יוכל להכין בהם 
צידה לדרך, ואל יחשוב האדם שבבוא שנות הרעב אז יתחיל בעבודה 
לגמרי  ישכח  ההיא  הטוב  כי  השובע,  משנות  ההארות  את  יזכור  ואז 
ָבע...  כנאמר בפתרון החלום: ְוָקמּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב ַאֲחֵריֶהן ְוִנְׁשַּכח ָּכל־ַהּׂשָ
ָבע ָּבָאֶרץ ִמְּפֵני ָהָרָעב ַההּוא ַאֲחֵרי־ֵכן ִּכי־ָכֵבד הּוא ְמאֹד )ל  ְוֹלא־ִיָּוַדע ַהּׂשָ
לא(, וכאשר איתא בספר תנא דבי אליהו )רבה, פרק א(: 'כך הוא מדתו של 

אדם יום טובה משכח יום רעה, יום רעה משכח יום טובה'. 
והוא במצב של  על כן מוטל על האדם דווקא בשעה שהכל הולך לו 
עליה וימים של אהבה, זמנים שיש בהם קורת רוח ושעה טובה, עליו 
להנות  ישאר  ידיהם  שעל  קיבול  כלי  לעצמו  ולעשות  להכין  לב  לתת 
מהשעות הטובות העוברים עליו - יראה בהם את הנולד העתיד לבוא 
ֶאת־ֶאֶרץ  ְוִחֵּמׁש  פרעה:  אל  יוסף  אמר  אשר  כפי  צעדיו,  את  ויתכנן 
ַהָּבאֹת  ַהֹּטבֹות  ִנים  ַהּׁשָ ֶאת־ָּכל־ֹאֶכל  ְוִיְקְּבצּו  ָבע,  ַהּׂשָ ְׁשֵני  ְּבֶׁשַבע  ִמְצַרִים 
ָהֵאֶּלה ְוִיְצְּברּו־ָבר אֶֹכל ְוָׁשָמרּו, ְוָהָיה ָהֹאֶכל ְלִפָּקדֹון ְלֶׁשַבע ְׁשֵני ָהָרָעב )לד - 
לו(, ועל ידי זה יזכה לשובע אף בשנות הרעב וזמנים החשוכים שעוברים 

עליו למען 'ַהֲחיֹות ַעם־ָרב'. 
יתן השם יתברך שנזכה להכין את עצמנו לקראת הימים הבאים עלינו 
- ימי החנוכה המאירים, ומהם נוכל לקחת השפעות ואור חדש למשך 

כל השנה, להאיר לנו את הדרך ואת המעשה. 
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"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
אחד פגש את החבר שלו, אמר לו: "תשמע, ישתבח 
שמו! הייתי אצל יועץ זוגי!", אמר לו החבר: "מה 
אתה אומר? תן לי איזה טיפ! מה הוא לימד אותך?", 
אמר לו: "הוא לימד אותי שאם אשתי כועסת פשוט 

איתה שום דבר ולצאת מהבית", אמר לו לא לדבר 
החבר: "ואי! איזה יופי! ומה, אשתך כבר לא 
כועסת?", אמר לו: "אני לא יודע, חודש אני כבר מחוץ 

 �😊�לבית..." 

 

 טוב, ערב חנוכה, ממש ערב חנוכה!

זה ידוע שכל חג וחג שאנחנו חוגגים, בדרך כלל זה על 
להם מה שעם ישראל עברו איזה שהוא נסיון, והיה 
 ניסים ונפלאות, וככה נקבע החג הזה, כל חג וחג.

לבין החגים שהם מהתורה לבין החגים שקבעו אותם 
 חכמינו יש הבדל גדול. 

פורים היה עת צרה ליעקב, ממש, משהו נורא, להרוג 
ולאבד, וב"ה ה' עשה לנו ניסים ונפלאות, וזהו, ונהפוך 

 הוא! הייתה צרה ונגמרה הצרה, וזהו. זה פורים.

אבל חנוכה הוא חג שהוא שונה מכל החגים. הייתה 
באמת עת צרה גדולה מאוד, ממש מצב קשה מאוד, 
והיו ניסים ונפלאות, ממש ניסים ונפלאות, רבים ביד 

אבל המלחמה לא מעטים, גיבורים ביד חלשים, 
 נגמרה.

שאר החגים, היה איזה מאורע גדול, איזה שהם כל 
המלחמה בל חנוכה, ניסים גדולים, היה ונגמר, זהו. א

. ולא רק שהיא לא נגמרה, עם היוונים לא נגמרה
היא רק הולכת המלחמה עם היוונים היא בעיצומה, ו

 !ומתעצמת

אומר הלוואי, הלוואי! והיו היום רק את אני 
הניסיונות מה שהיה בזמן החשמונאים... הלוואי! מי 
 יתן! שהיום הניסיונות של האמונה יהיו מה שהיה אז!

 הלוואי! מי יתן!

מה? מה היה להם להציע? כלום! שטויות, חכמה כי 
יוונית... נו, מה?.. עם ישראל היו בגלות, והייתה 
עניות, ופיתו אותם בכסף, 'תקבל ווילה! תקבל וולוו! 

 .'משרה טובה! רק תלמד חכמה יוונית... תקבל

מה היום? ה' ישמור מה שיש היום... ה' ישמור... אבל 
יש אתרים באינטרנט נוראים מאוד, שאין  שיש היום,

אפילו מבוגרים קצת, שיכנסו  מציאות שנער או נערה
שלא  אין מציאות!באתרים האלו ולא יכפרו בה', אין, 

יעזבו את היהדות, אין מציאות. היום יש אתרים 
באינטרנט, זה נורא, ממש, יש כל מיני סדרות, אני 

כששמעתי  כמובן לא מתכוון להזכיר את השמות, אבל
את זה הזדעזעתי, אמרתי 'מה שהיה אז, הלוואי 
שיהיה היום'. איזה דברים מה שיש היום, איזה 

 דברים...

אז זה לא שהמלחמה בעיצומה, המלחמה רק הולכת 
צריכים ומתעצמת ומתעצמת, משהו נורא! לכן באמת 

רק עם האור של חנוכה אפשר . כי את האור של חנוכה
זה, ואת כל הכפירות ממש לגרש את כל החושך ה

 .האלו

רבנו מביא שדיברנו מזה, לפחות פעם בשנה, מה שכמו 
בליקוטי מוהר"ן שימי חנוכה הם ימי הודאה, וזה 
האור של חנוכה! התודות וההודאות והשמחה 

 ביהדות, רק זה האור של חנוכה!

לכן כל אחד שהיום יקשיב טוב, ויחליט שהיום הוא 
הלך המחשבה שלו ממש שינוי מהותי, בכל עושה, 

 !מה זה יהדות

מה שאני רוצה, אני  –מהיום כל אחד צריך להחליט 
רק רוצה להגיד תודה ולשמוח במצוות, זה מה שאני 

וזה  רוצה! רק להוסיף בשמחה, ובתודה והודיה!
יביא את הבנאדם שלא  האור של חנוכה! ורק זה

תהיה לו שייכות, ושום דבר מהעולם הזה לא יהיה לו 
נסיון בכלל, רק הכל יהפוך להיות בעיניו  איתו שום

כמו שטויות לעומת היהדות. וגם זה יגן על אשתו 
ובניו, ואישה שתלך בדרך הזו תגן בזה על בעלה 
וילדיה, רק זה! רק האור של חנוכה, אור של תודות 

 והודיות.

כמו שאמרתי, ואני חוזר ואומר עוד פעם, ששאלתי את 
אתה ה' אלוקינו מלך , איך יהודי שאומר 'ברוך עצמי

'אשר בחר בנו מכל העמים',  העולם שלא עשני גוי',
ישתבח שמו! 'אהבת עולם אהבתנו', איך פתאום מי 
שאומר לך 'בא להיות גוי' ואתה הולך אחריו? איך?! 

 איך אתה הולך להיות גוי, מה זה?

פי  ובאמת אנחנו יודעים, שבדור שלנו יש התיוונות
כמה וכמה ממה שהיה פעם, יש ארצות שההתבוללות 

. אז המלחמה לא 60%וגם ליותר מ 60%הגיעה ל
 בעיצומה, רק הולכת ומתעצמת.

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

מברכים כסלו  |  ר"ח ביום חמישי שישי 
המולד יום רביעי   |  7:18  |  7 חלק

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

אני מזכיר היום
בפרשתנו  מקוממים  שממש  הדברים  אחד 
מתחיל דווקא בסוף הפרשה הקודמת – פרשת 
שר  זכר  'ולא  אומר  האחרון  הפסוק  וישב, 
רק  ובפרשתנו,  וישכחהו',  יוסף  את  המשקים 
חלומות  חולם  שפרעה  אחרי  שנתיים  אחרי 
'נזכר'  'ואין פותר אותם לפרעה' או אז  מוזרים 
שר המשקים לדבר, וכך הוא אומר: 'את חטאי 
לבית  שנזרק  מספר  הוא  היום',  מזכיר  אני 
האסורים 'ושם אתנו נער עברי עבד', על מילים 
אלו אומר רש"י: 'ארורים הרשעים שאין טובתם 
שלימה, מזכירו בלשון בזיון.', ולכאורה יש כאן 
אנו  אחד  מצד  כי  מובנים,  שאינם  דברים  כמה 
אומר  הוא  שני  מצד  אך  'רשע',  לו  קוראים 
דברים שלכאורה אינם מתאימים לרשע כזה, זה 
נשמע כמו מישהו שעושה חשבון נפש ותשובה 

על חטאיו, וזה בוודאי לא היה שר המשקים..
אכן, שר המשקים היה רשע בדיוק כמו שרש"י 
אני  חטאי  'את  אומר  שהוא  והעובדה  אומר, 
הטענה  את  יותר  מחזקת  רק  היום',  מזכיר 
חשבון  לעשות  שנתיים  לך  לקח  למה  כלפיו, 
כשר  אדם  כי  עכשיו?!  עד  היית  איפה  נפש?! 
כל  ולהיות  יום,  כל  נפשו  חשבון  לעשות  צריך 
ימיו בתשובה, ואם ח"ו עבר פעם איזה עבירה, 
אינו שוכח אותה, בבחינת 'וחטאתי נגדי תמיד', 
שהרי כך מספרים לנו חז"ל על ראובן שכל ימיו 
לנהוג  צריך  כך  כי  ובתעניתו,  בשקו  עסוק  היה 
ימיו בתשובה,  אדם כשר, ומי שאינו עוסק כל 
הריהו  להתעורר,  כדי  הדין  לימי  מחכה  אלא 

דומה לאותו שר המשקים.
ידוע מספרים הקדושים, שיום 'זאת חנוכה' הוא 
הוא לא רק הסיום לימי החנוכה, אלא גם הסיום 
עשי"ת,  ר"ה,  אלול,  מחודש  החל  הדין,  לימי 
יו"כ, הו"ר, ועכשיו בזאת חנוכה זהו עת החיתום 
הסופי, וראוי זמן זה לעוררנו לתשובה, אבל לא 
שמתעורר  המשקים  שר  רשע  אותו  כמו  רק 
עדיף  בוודאי  זה  )שגם  פעמית  חד  לתשובה 
מכלום(, אלא לקחת את התשובה כדרך חיים, 
כמו שסיפר נכדו של החפץ חיים זיע"א שהח"ח 
היה מתבודד כל יום שעתיים ובהם היה עושה 
בין  ההבדל  זהו  כי  מעשיו,  כל  על  נפש  חשבון 

הצדיקים לאלו שאינם.
)עפ"י טיב התורה-מקץ וטיב המועדים-חנוכה(
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ְרֹעה,  ֹבא ֶאל־ּפַ ְמלָֹתיו ַוּיָ ף ׂשִ ח ַוְיַחּלֵ ַוְיִריֻצהּו ִמן־ַהּבֹור ַוְיַגּלַ
תֹו.  ָבר ֵמִעם ָהֱאלִֹהים ּוְמַמֵהר ָהֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹ י־ָנכֹון ַהּדָ ...ּכִ

)פרק מא, יד לב(

ישועת ה' כהרף עין
לא  על  וכפות  מעונה  האסורים,  בבית  וכבול  ספון  יושב  הצדיק  יוסף 
במקום  וישיבתו  שהייתו  זמן  סוף  אופק  את  רואה  אינו  בכפו,  עוול 
שפל המדרגה, גם השתדלותו בבקשתו משר המשקים לאחר שהטיב 
ִייַטב ָלְך  בעדו בפתרון חלומו ביקש ממנו: 'ִּכי ִאם־ְזַכְרַּתִני ִאְּתָך ַּכֲאֶׁשר 
ְוָעִׂשיָת־ָּנא ִעָּמִדי ָחֶסד ְוִהְזַּכְרַּתִני ֶאל־ַּפְרֹעה ְוהֹוֵצאַתִני ִמן־ַהַּבִית ַהֶּזה )פרק 
ֶאת־ ַׂשר־ַהַּמְׁשִקים  'ְוֹלא־ָזַכר  שהיה  מה  ידוע  והסוף  נענתה  לא  יד(,  מ 

יֹוֵסף ַוִּיְׁשָּכֵחהּו', הרי שתקוותו והזדמנותו האחרונה להשתחרר נתרחק 
ממנו ונעשה - ּתֹוֶחֶלת ְמֻמָשָּׁכה ַמֲחָלה ֵלב, אך יוסף הצדיק לא התיאש 
מישועתו עד שעליו נאמר 'אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו' )תהלים מ 

ה( – 'זה יוסף' )מדרש רבה פט, ג(.

ברם, כשרק בא העת והזמן הנכון והמדויק בו נגזר ממרום שיצא מבית 
נעשתה  הארצות,  כל  על  מכן  ולאחר  מצרים  כל  על  למלוך  האסורים 
'חלומות'  ידי  - על  ובאו לגאלו  ובאופן מופלא מיהרו  שידוד המערכות 
ְוא ְיַדֵּברּו', נזכר בפתע  שחלם פרעה שעליהם נאמר )זכריה י ב( 'ַוֲחֹלמֹות ּׁשָ
'זבוב' מקטני  ידי שנפל  פתאום שר המשקים - אשר כל עוונו היה על 
הבריאה אל תוך כוס פרעה, אשר זאת גרם לו להיפגש עם יוסף הצדיק 
בבית הסוהר ובהמשך אף לפתור לו את חלומו, ועתה ברגע זה שעלה 
ברצון העליון לשים קץ וסוף לסאת יגוניו ויסוריו של יוסף הצדיק, העלו 
בבית פרעה את שמו של יוסף כיודע לפתור חלומות, - תיכף ומיד מיהרו 
והרצוהו מן הבור להביאו לפני פרעה בכבוד גדול, ולא די בכך, אלא לאחר 
בית  החשוכים של  במרתפיה  היושב  עבד  אותו  נעשה  ביותר  קצר  זמן 

הכלא – זכה ועלה בידו להגיע לפסגת המלוכה, ונעשה ה'משנה למלך'.
כי ישועת ה' כהרף עין, ואפילו חרב חדה מונחת על צאוורו של האדם 
אל ימנע עצמו מן הרחמים )ברכות י א(, ואף כאשר נראה לו לאדם שדלתי 
וישועתו  כלעומת שבאו,  ריקם  בעדו, תפילותיו שבים  סגורים  שמים 
רחוקה ומתמהמת לבוא, ידע כי בשמים יש זמן קצוב לכל יסוריו, ויש 
זמן המיועד לגאולתו הפרטית והכללית אשר במהרה בא יבוא, ואדרבה 
בזמן עקא וצרה מכינים לו את בגדי מלכותו ומהפכים את אבלו לששון, 
כאשר היה ליוסף הצדיק שדווקא על ידי ישיבתו בבית הסוהר נתעלה 

בכל המדרגות עד אשר 'ויתנו לו כתר מלוכה'.

ותקננו בעיצה טובה
אכן כאשר סיים יוסף הצדיק לפתור את חלומותיו של פרעה, לא נעצר 
לגבי  וטובות  מועילות  עיצות  ונתן  מעצמו  הוסיף  רק  בלבד,  בפתרון 
העתיד, כמו שאמר לפרעה: 'ְוַעָּתה ֵיֶרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם', שידריך 
ויאמר - האיך להפיק את המירב שניתן מהיבול הרב, וכיצד להשתמש 
כראוי באופן הטוב ביותר ב'שנות השובע' כהכנה ל'שנות הרעב' הבאים 

אחריהם, לצבור בר ולאחסנם כראוי למען החיות עם רב.
ומהלך  רעיון  לאדם  ישנו  שכאשר  השכל,  ומוסר  לימוד  לפנינו  הרי 
הדברים  בידיעת  די  לא  ה',  בעבודת  לו  להועיל  יכול  אשר  מסוים 

בלבד, אלא צריך לעשותו ולגמרו למעשה, והוא על ידי השאת עיצות 
המעשה  ואת  בה  ילך  הדרך  את  צעדיו  את  ולתכנן  להכין  העתיד  על 
אשר יעשה, כי היצר הרע - לא מפריע לו שהאדם 'יודע' עניני עבודת 
השם - מושגים נעלים, ידיעות בתורה, וחשיבות התפילה, אך אינו נותן 

שיעשנו ושיוציא לאור עולם הלכה למעשה את מחשבותיו הטובים.
יוסף לפרעה סמוך  הדרך והעיצה היעוצה לזה למדנו, כפי אשר אמר 
ותיכף לפתרון החלום, אשר לא די בידיעת החלום גרידא שיהיו שנות 
שובע ורעב, אלא עליו לקחת יועצים שיתנו לו עיצות טובות - לחשוב 

על העתיד לבוא.

החכם עיניו בראשו 
לאחר   - ואדם,  אדם  כל  אצל  הדרך  הוא  שכך  לדעת  האדם  על  ברם 
שנות השובע באים שני הרעב, דבר זה נרמז במה שחלם פרעה פעמיים 
את אותו החלום כשרק נשתנו הפרטים, ללמדנו, עצם החלום פתרונו 
- לגלות ולעורר על שנות השובע והרעב, ועל השנות החלום פעמיים, 
מרמז לנו על זאת שדבר זה מצוי ושייך בכל אחד ואחד, יש ימים בהם 
מאירה דרכו בהארת פנים עילאית, ליבו פתוח כאולם בהבנת והתמדת 
התורה, תפילתו נעשית כראוי בלהבת כל עצמותיו, אך יש ימים אשר 
בהם ראשו בל עמו הכל סתום וחתום לפניו ומרגיש כמדלג והולך על 
קירות חלקים, על כן עיצה היעוצה כי במשך השנים הטובות העוברות 
עליו, יכין את עצמו בדרך איתן להציב לפניו דרכי חיזוק ושמירה אשר 
יעבור  ובכך  הטובות,  השנים  אחרי  הבאים  אחרים  בזמנים  ישמשנו 

בניקל את הזמנים בהם החושך יכסה ארץ. 
והנקודות  הזמנים  הינם  חייו  ומטרת  תכליתו  כל  אלא  בלבד  זו  לא 
המוסתרים לו המכונים 'שנות הרעב', ולצורך זה שיהיו מוכנים וערוכים 
אליהם – הכינו ונתנו לפניו מקודם 'שנות שובע' למען יוכל להכין בהם 
צידה לדרך, ואל יחשוב האדם שבבוא שנות הרעב אז יתחיל בעבודה 
לגמרי  ישכח  ההיא  הטוב  כי  השובע,  משנות  ההארות  את  יזכור  ואז 
ָבע...  כנאמר בפתרון החלום: ְוָקמּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב ַאֲחֵריֶהן ְוִנְׁשַּכח ָּכל־ַהּׂשָ
ָבע ָּבָאֶרץ ִמְּפֵני ָהָרָעב ַההּוא ַאֲחֵרי־ֵכן ִּכי־ָכֵבד הּוא ְמאֹד )ל  ְוֹלא־ִיָּוַדע ַהּׂשָ
לא(, וכאשר איתא בספר תנא דבי אליהו )רבה, פרק א(: 'כך הוא מדתו של 

אדם יום טובה משכח יום רעה, יום רעה משכח יום טובה'. 
והוא במצב של  על כן מוטל על האדם דווקא בשעה שהכל הולך לו 
עליה וימים של אהבה, זמנים שיש בהם קורת רוח ושעה טובה, עליו 
להנות  ישאר  ידיהם  שעל  קיבול  כלי  לעצמו  ולעשות  להכין  לב  לתת 
מהשעות הטובות העוברים עליו - יראה בהם את הנולד העתיד לבוא 
ֶאת־ֶאֶרץ  ְוִחֵּמׁש  פרעה:  אל  יוסף  אמר  אשר  כפי  צעדיו,  את  ויתכנן 
ַהָּבאֹת  ַהֹּטבֹות  ִנים  ַהּׁשָ ֶאת־ָּכל־ֹאֶכל  ְוִיְקְּבצּו  ָבע,  ַהּׂשָ ְׁשֵני  ְּבֶׁשַבע  ִמְצַרִים 
ָהֵאֶּלה ְוִיְצְּברּו־ָבר ֹאֶכל ְוָׁשָמרּו, ְוָהָיה ָהֹאֶכל ְלִפָּקדֹון ְלֶׁשַבע ְׁשֵני ָהָרָעב )לד - 
לו(, ועל ידי זה יזכה לשובע אף בשנות הרעב וזמנים החשוכים שעוברים 

עליו למען 'ַהֲחיֹות ַעם־ָרב'. 
יתן השם יתברך שנזכה להכין את עצמנו לקראת הימים הבאים עלינו 
- ימי החנוכה המאירים, ומהם נוכל לקחת השפעות ואור חדש למשך 

כל השנה, להאיר לנו את הדרך ואת המעשה. 

קץ שם לחושך

פר' מקץ
ל' כסלו תש"פ
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טיב הפרשה
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|  הזמנים לפי שעון חורף  |

|  שבת ראש חודש טבת  |
|  שבת חנוכה  |

שימו לב 
מספר חדש

פ"שת  כונח | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
חנוכה תש"פ

  ומן ירד מן  ומים
 תדי למלא אכ  חך ובמקלש

דברי  להשוות  צדיק  של  מקחו  לברר  ונראה 

והיו  אליעזר  דרבי  הפרקי  עם  רזא"  ה"פענח 

דברי  ואלו  "אלו  יג:(:  )עירובין  בבחינת  לאחדים 

כהן"  ב"שפתי  שכתב  מה  פי  על  חיים",  אלקים 

מגורי  מצפת  הכהן  מרדכי  רבי  האלקי  ]למקובל 

כד  בענין  גדול,  חידוש  וישלח  בפרשת  האריז"ל[ 

השמן שיצק יעקב על ראש האבן במקום המקדש, 

והנה הם דבריו על הפסוק )בראשית לב-כה(:

זקנים"  ]ב"דעת  ז"ל  אמרו  לבדו.  יעקב  "ויותר 

לבעלי התוספות[ אל תיקרי לבדו אלא לכדו. מאין 

מראשותיו,  האבנים  שם  כשיעקב  הכד.  זה  לו  בא 

כד  לו  ונתבצר  אחת,  אבן  ומצאן  בבוקר  והשכים 

אז  ונתמלא,  הכד  וחזר  ראשה,  על  ויצק  שמן  של 

ידע יעקב שהוא מזומן לברכה, ואמר אין זה ראוי 

להניחו כאן".

נמצינו למדים מדבריו הקדושים, כי כד השמן 

המקדש  במקום  האבן  ראש  על  יעקב  שיצק 

נתמלא שמן בדרך נס, ומזה הבין יעקב שהוא צריך 

לפגוש  שבדרכו  אלא  השמן,  כד  את  עמו  לקחת 

את עשו שכח את הכד וחזר לקחת אותו, ועל זה 

נאמר: "ויותר יעקב לבדו", ודרשו: "אל תיקרי לבדו 

אלא לכדו".

הטעם  לבאר  כהן"  ה"שפתי  כך  על  מוסיף 

שיעקב סיכן את עצמו להישאר בלילה לבדו כדי 

לחזור ולקחת את כד השמן, כי הרבה ניסים נעשו 

בפך הזה, ובלשון קדשו:

וכל כליו  "והוא השמן שנמשחו ממנו המשכן 

ובניו והמלאכים, ועדיין כולו קיים,  והמזבח ואהרן 

יא:( ]ממה שכתוב  )הוריות  ז"ל  כמו שאמרו חכמינו 

לי  זה  יהיה[  קדש  משחת  ]שמן  ל-לא(  )שמות 

כד השמן של הצרפתית שאמר  והוא  לדורותיכם, 

לה אליהו )מלכים א יז-יד( כד השמן לא תכלה, והוא 

)מלכים ב ד-ב(,  אסוך שמן של אשת עובדיה הנביא 

כשראה יעקב שכל כך ניסים עתיד להיות בו סיכן 

עצמו והביאו, כן מצאתי".

שכתוב  מה  שמבאר  ויצא(,  )פרשת  רזא"  "פענח 

השמש  לו  ששקעה  אחרי  אבינו  יעקב  אצל 

ולן במקום המקדש בהר המוריה  שלא בעונתה 

את  ויקח  בבוקר  יעקב  "וישכם  כח-יח(:  )בראשית 

מצבה  אותה  וישם  מראשותיו  שם  אשר  האבן 

ויצוק שמן על ראשה".

מתמה על כך ה"פענח רזא" ממה שהביא רש"י 

בשם המדרש בפסוק )שם כט-יא(: "וישק יעקב לרחל 

וישא את קולו ויבך. לפי שבא בידים ריקניות, אמר, 

וצמידים  נזמים  בידיו  היו  אבא  אבי  עבד  אליעזר 

בן  כלום. לפי שרדף אליפז  בידי  אין  ואני  ומגדנות 

עשו במצות אביו אחריו להורגו והשיגו, ולפי שגדל 

אליפז בחיקו של יצחק משך ידו, אמר לו ]ליעקב[ 

מה אעשה לציווי של אבא, אמר לו יעקב, טול מה 

שבידי והעני חשוב כמת".

הנה כי כן מאחר שאליפז לקח את כל רכושו 

של יעקב ולא נשאר בידו כלום, מנין היה לו שמן 

"ויש  ליצוק על ראש האבן. ומתרץ בלשון קדשו: 

לומר דמקלו נשאר לו, כדכתיב )שם לב-יא( כי במקלי 

חלול,  היה  והוא  וגו',  הזה[  הירדן  את  ]עברתי 

להדליק  לו  שהיה  שמן,  מלא  תמיד  עמו  שהביאו 

ללמוד תורה".

ה"פענח  על  דמאיר"  "רזא  בפירוש  אמנם 

השמן  עם  שהשתמש  תירוצו  על  מקשה  רזא", 

דרבי  בפרקי  מבואר  שהרי  במקלו,  שנשאר 

ראש  על  יעקב  שיצק  השמן  כי  לה(  )פרק  אליעזר 

האבן ירד לו מן השמים:

מאבני  אבנים  עשרה  שתים  יעקב  "לקח 

אותם  וישם  אביו,  יצחק  עליו  שנעקד  המזבח 

שעתידין  להודיעו  מקום,  באותו  מראשותיו 

כולן  ונעשו  שבטים,  עשר  שנים  ממנו  לעמוד 

גוי  להיות  עתידים  שכולם  להודיעו  אחת,  אבן 

אחד בארץ, שנאמר )דברי הימים א יז-כא( ומי כעמך 

את  ללקוט  יעקב  וישב  בארץ...  אחד  גוי  ישראל 

האבנים ומצא אותם כולם אבן אחת, ושם אותה 

מצבה בתוך המקום, וירד לו שמן מן השמים ויצק 

עליה, שנאמר ויצוק שמן על ראשה".

לקראת שבת חנוכה הבאה עלינו לטובה, דבר 

רעיון  מלכים  שלחן  על  להעלות  טוב  מה  בעתו 

חדש, בענין המסע הנפלא של פך אחד של שמן 

טהור שנעשה בו נס חנוכה, שעל הפך הזה שנינו 

בגמרא )שבת כא:(:

יומי  בכסליו  בכ"ה  רבנן  דתנו  חנוכה,  "מאי 

דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד ודלא להתענות 

בהון, שכשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים 

שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, 

שהיה  שמן  של  אחד  פך  אלא  מצאו  ולא  בדקו 

אלא  בו  היה  ולא  גדול,  כהן  של  בחותמו  מונח 

ממנו  והדליקו  נס  בו  נעשה  אחד,  יום  להדליק 

שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים 

טובים בהלל והודאה".

ידוע מה שנתייגעו המפרשים לבאר כל  והנה 

שהיה  שמן  של  הפך  ענין  מהו  דרכו,  פי  על  אחד 

מונח בחותמו של כהן גדול, מה ראה הכהן הגדול 

להדלקת  שמן  של  אחד  פך  לעשות  ככה,  על 

בשום  מצינו  ולא  בחותמו,  לחתמו  ועוד  המנורה 

מקום שהכהן הגדול עשה שמן כדי לקיים בו את 

מצות הדלקת המנורה בבית המקדש.

כנסת  אנשי  שתיקנו  במה  להתבונן  ראוי  עוד 

הניסים"(:  )ב"על  לחנוכה  ההודאה  בנוסח  הגדולה 

ובניו,  חשמונאי  גדול  כהן  יוחנן  בן  מתתיהו  "בימי 

ישראל  עמך  על  הרשעה  יון  מלכות  כשעמדה 

והנה  ולהעבירם מחוקי רצונך".  להשכיחם תורתך 

אמרו  ולא  תורתך",  "להשכיחם  שאמרו  ממה 

ברשעותם  שהתחכמו  משמע  תורתך",  "לעקור 

לגרום שתשתכח תורה מישראל, וצריך ביאור מהו 

להתגבר  שנדע  כדי  התורה,  שכחת  הגורם  הדבר 

על היצר של קליפת יון שהיה לא רק "בימים ההם" 

אלא גם "בזמן הזה". 

 חך  ומן במקלש ול יעקב
 ושרו ל"ס פ"שת 

פי  על  בזה,  הענין  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

מגדולי  אחד  בדברי  גדול  חידוש  שמצינו  מה 

הראשונים רבינו יצחק ב"ר יהודה הלוי ז"ל בספר 

נבדקש שלא מצאש אלא חך אפד ול ומןנ

  מסע  "חלא ול חך  ומן במקלש ול יעקב
ו"עלם מעי"ש ול אליחז ש"עו  בש "ס פ"שת  

 לחנך ְּבאֹור
הצצה נדירה

כתב  נחמן  שרבי  מכתבים  כמה  בידינו  נשארו 
של  בביתו  שגדלו  בוגרות  נשים  הנשואות,  לבנותיו 
מוצאים  ואנחנו  דורות,  וכמה  כמה  לפני  גדול  צדיק 
שאוהב  רחום  אב  של  ואוהבות  חמות  מילים  בהם 
את ילדיו מכל הלב ומעניק להם חום ואהבה, דאגה 

ואכפתיות בלי סוף:

הוא  הלוא  חביבי,  חתני,  אהובי,  לכבוד  שלום  "רב 
הרב  מורנו  טוב  שם  כתר  המהולל  המופלג  הרב 
היא  היקרה  זוגתו  שלום  עם  יאיר,  נרו  אייזיק  יצחק 
בתי, ידידתי, הצנועה, החכמנית, המהוללה, הישרה, 

מרת שרה תחיה...

הטוב,  שלומכם  משפעת  תמיד  להודיעני  "ונא 
לבלי  שיחיה  ומחתני  תחיה  מבתי  מאוד  וביקשתי 
לדאוג כלל, רק להיות בשמחה תמיד, ושלום וחיים 
כנפשם ונפש אביכם הדורש שלומכם הטוב באהבה 

עזה".

"שלום לאהובתי בתי הצנועה והחכמנית וכו' מרת 
שציוויתיך  כמו  שתעשי  ביקשתי  גם  תחיה...  שרה 
ותשתי  בשר  ותאכלי  הבית  צרכי  על  תשגיחי  שאל 
יין, כי בריאותך היא יקר יותר מחיי וממש חיים תתני 

לי כשתודיעיני שאת בריאה וחזקה..."

ומבקש ממחותניו: "וביקשתי להשגיח על בריאות 
בתי כי נפשי קשורה בנפשה..."

רבי  כמו  ציבור  ואיש  גדול  שצדיק  טוב  לב  שימו 
לבנותיו,  פונה  הוא  כאשר  במילים  חוסך  לא  נחמן 
חושף  והוא  ונשואות,  בוגרות  כבר  שהן  פי  על  אף 

במכתביו קשר אישי חם ואוהב.

לתוך  נדירה  הצצה  לנו  נותנים  האלה  המכתבים 
הבית,  התנהל  כיצד  נחמן,  רבי  של  האישיים  החייו 
הם  מזה  ויותר  לבנותיו.  שלו  הקשר  היה  ומה 

מלמדים אותנו איך אנחנו צריכים להתנהג.

אין סיכוי שתגזים
ביותר  הגרועה  שהתכונה  אומר  הייתי  תמיד 
בכסף  רק  לא  זה  קמצנות  הקמצנּות.  היא  לבעל 
פנים.  ובמאור  ביחס  וגם  ובאהבה  בחום  גם  זה 
הגמרא אומרת שהשכר על מילים חמות משמחות 
עצם  על  מהשכר  יותר  הרבה  גדול  ֶלָעִני  ומעודדות 
קמצנות  על  העונש  שגם  נלמד  ומכאן  הצדקה. 

במילים חמות חמור הרבה יותר.

המהר"ל  בשם  אומר  קרליבך  שלמה  הרב 
שהקמצן זה הדבר המנוגד ביותר לקדוש ברוך הוא 
כי הקדוש ברוך הוא כולו נתינה, הוא רק נותן, ואילו 

הקמצן רק לוקח.

יתברך.  ה'  של  בדרכיו  ללכת  לנו  מורה  התורה 
לכל  מאיר  שה'  וכמו  לה'.  להידמות  חייבים  אנחנו 
להיות  צריכים  אנחנו  גם  כולם,  את  ומחיה  העולם 
הכוחות  בכל  ולהשתדל  חום  ומקור  אור  קרן  בבית 

להחיות את הילדים שלנו.

אגב, זה נכון גם בין בני זוג. אל תסתפקו בשקט 
שקשר  טוב  תבינו  אש,  בהפסקת  או  תעשייתי 
ובניית אמון במערכת הזוגית זה דבר שנתון  אמתי 
הזדמנות  בכל  תמידית.  תחזוקה  וחייב  לשינויים 
כבר  שמעתי  השני.  את  אחד  ותחזקו  תחמיאו 
הרבה תלונות על שלום בית, ועוד לא שמעתי אישה 
אחת שמתלוננת על כך שבעלה נותן לה יותר מידי 

מחמאות...

נתן  ברוך  שהקדוש  מדהים  כלי  זה  ֶּפה.  לכם  יש 
וכדי  ולברך  להתפלל  וכדי  תורה  ללמוד  כדי  לנו 
הרבה  אתו  לעשות  שאפשר  כלי  וזה  תודה.  להגיד 
מאוד חסד, וחסד מתחיל מהבית. אל תתקמצנו על 
המילים, בכל הזדמנות "תשחררו" מחמאות חיזוקים 
ותשבחות, זה לזו וגם לילדים. תחייכו, תאירו פנים. 
שהעולם  מבינים  שלכם  הילדים  מחייכים  כשאתם 
זועפים  או  כבויים  וכשאתם  לחיות;  ושטוב  יפה 

ושאין  קודר  הזה  שהעולם  מבינים  שלכם  הילדים 
טעם לחיים.

בזמן ובמקום
זה  התזמון.  חשוב  כאן  גם  בחיים,  דבר  בכל  וכמו 
נכון שמחמאות מתאימות לכל זמן, אבל יש זמנים 
שבהם המילים החמות הרבה יותר נצרכות והרבה 
בזמנים  זאת  ולעומת  ומועילות,  משפיעות  יותר 
אלה צריכים להיזהר הרבה יותר ממילים הרסניות 
ההרס  כוח  את  מאוד  שמעצימים  זמנים  אלה  כי 

שבמילים.

ההשכמה  זמן  הם  ביותר  החשובים  והזמנים 
בבוקר, וזמן ההשכבה בערב לפני השינה.

ועם  ילקוט  עם  ייצאו  שהילדים  לכם  שחשוב  כמו 
כל הציוד הדרוש, עם ארוחה מזינה, נקיים מסורקים 
צריכים  שאתם  וכמה  כמה  אחת  על   – ומסודרים 
עם  מהבית  ייצאו  שהילדים  כדי  הכול  את  לעשות 
חיבוק,  כמו  ואין  בלב.  מרוממת  הרגשה  ועם  חיוך 
את  ולהגביה  להרים  כדי  הערכה  ומילות  מחמאה, 
המורל של הילדים ולהעניק להם רצון וחשק כבוד 

עצמי ואנרגיה חיובית לכל היום.

היציאה מהבית מותירה חותם על כל היום כולו. 
המילים שנאמרות לילד בשעות ההתארגנות בבוקר 
ובפרט בשעת היציאה מהבית "מלוות" את הילד כל 
היום וקובעות את מצב רוחו ואת הֶעְמָדה הנפשית 

שלו.

יוצא  הוא  ושמח,  מאושר  מהבית  יוצא  הילד  אם 
ליום של אור והצלחה, יש לו חשק ורצון וכוח ללמוד 
מדוכא  שיוצא  ילד  אבל  ולשחק.  ליזום  ולהקשיב 
וממורמר איך יהיה מרוכז בשיעורים? הוא כל היום 
העלבונות  ואת  הרגשות  את  ובלבו  בראשו  "ֵמריץ" 

מהבוקר.

רק  הוא   – וצוהל  משחק  כשהוא  גם   – כזה  ילד 
לא  והוא  אותו,  שמציפים  הרעים  מהרגשות  בורח 
ייצאו  שלו  התסכולים  כלל  ובדרך  באמת.  מאושר 
בצורות שונות, אם זה באלימות, ואם זה בהשחתה, 
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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

BOCHNER & COHEN
FAMILIES

on the aufruf and forthcoming marriage of

MOSHE BOCHNER TO ADINA COHEN


