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The eight days of Chanukah begin next week.  The six 
weekdays receive their berachah from the preceding Shab-
bas.  Hence, in honor of the upcoming Shabbas Kodesh that 
approaches auspiciously, it is fitting that we focus on the tre-
mendous struggle that ensued between the Greeks and the 
holy kohanim, the Chashmonaim, regarding the mitzvah of 
lighting the menorah in the Beis HaMikdash with pure oil.  We 
have learned in the Gemara (Shabbas 21b): 

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

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

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

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

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

בהלל והודאה".

What is the reason for the festival of Chanukah?  As 
the Rabbis taught in a Baraisa: On the 25th of Kislev, the 
days of Chanukah commence.  They are comprised of 
eight days, on which it is prohibited to eulogize or fast.  
For, when the Greeks entered the Heichal, they contami-
nated all of the flasks of oil that were in the Heichal.  And 
when the royal Chashmonean house prevailed and de-
feated 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 estab-
lished and rendered these eight days permanent festival 
days, celebrated with the recital of Hallel and the expres-
sion of gratitude.  

The Greeks Contaminated  
All of the Oil Deliberately

Note that Chazal specifically said that “when the Greeks 
entered the Heichal, they contaminated all of the flasks of 
oil that were in the Heichal.”  They did not say that the oil 
was contaminated incidentally.  They wanted to teach us that 
the Greeks deliberately contaminated all of the oil to prevent 
the kohanim from kindling the menorah with pure oil.  

This is also evident from the words of the Rambam (Hilchos 
Chanukah 3, 5): ,בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם" 

־ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכ

-In the era of the Sec   נסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות". 
ond Temple, when the Greeks ruled, they issued decrees 
against the Jewish people, attempting to nullify their faith 
and refused to allow them to observe the Torah and its 

mitzvos. They extended their hands against their proper-
ty and their daughters; they entered the Heichal, wrought 
havoc within, and made the sacraments impure.  He states 
explicitly that the Greeks intentionally contaminated and de-
filed all of the sacred items when they entered and disturbed 
the Heichal.  

In direct contrast, when the Chashmonaim were victorious 
and entered the Heichal: “They searched and found only 
one flask of (pure) oil.”  This implies that they attempted to 
find pure oil with which to light the menorah in a state of pu-
rity.  The Meiri (Shabbas, ibid.) writes that the very fact that 
they found that solitary, uncontaminated flask was in itself a 
miracle.  Thus, he justifies the institution of celebrating Cha-
nukah for eight days, even though the duration of the mira-
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One blast [tekiah] – תקיעה אחת 
Moreinu HaRav shlit”a relates: I heard a story about the Munkatcher 
Rebbe whose grandson asked him every day in the month of Elul to 
blow the shofar for him, and so, every day he took out the shofar 
and blew the shofar. On Erev Rosh Hashanah, the grandson again 
asked to hear the shofar as he had every day for the last month, 
however, we do not blow the shofar on Erev Rosh Hashanah for 
several reasons. But the grandson did not want to hear that we do 
not blow the shofar today, and he burst into tears which tore at the 
heart with his urging that the grandfather blow the shofar for him. 
The grandfather could not take the crying of his grandson and since 
he had no other way to silence the cries of the child, he said that he 
would blow just one blast and no more to stop his crying and that is 
what he did. 
On Rosh Hashanah, before shofar blowing, the Munkatcher Rebbe 
stood to give his arousing drasha before the blowing and he said: ‘I 
sinned a great sin before Rosh Hashanah and he told the 
congregation about his sin, that he could not take the crying of his 
grandchild who wanted to hear the shofar.’ And then the Tzaddik 
burst into tears, lifted his eyes to Heaven and made his request: 
‘Ribono shel olam [Master of the World], hear the sound of our 
crying and even You should blow one blast, 'תקע בשופר גדול לחרותינו' 
– ‘Sound the great shofar for our freedom’ (from the weekday 
shemona esrei). 
‘Redeem, already, the Nation of Israel from this long exile!!!’ 
Moreinu HaRav shlit”a continued the story and said, ‘Immediately 
after hearing this story a young man came into me, brokenhearted 
from the pain that his wife was causing him distress, to the point that 
he decided to leave her, since he could no longer bear being with 
her. 
I told him the story of the Munkatcher Rebbe and I told him that if he 
goes back home, I promised him that it would be a great salvation for 
the Nation of Israel. Since he controls his emotions, ashem will have 
mercy on His Nation, Israel.’ 
He immediately accepted this and he went back home. (Of course, 
with direction and encouragement on how to continue) and today, 
Baruch Hashem, they are living in harmony and peace. 
How nice is this story for Chanukah! Tzaddikim know that until 
Chanukah, it is possible to correct that which is written and sealed on 
Hoshana Rabbah. May it be the will that we earn all the salvations, 
whether a personal redemption for everybody, or a general 
redemption speedily in our days, amein. 

- Moreinu HaRav shlit”a  
 

   

Through Your holy Kohanim -   שיםועל ידי כהניך הקד
HaRav HaKadosh of Sadigura zy”a, the son of HaRav HaKadosh 
Rebbe Yisrael of Rozhin zy”a had a student by the name of 
Rebbe Avraham of Keshinover. Some time after his marriage, 
his father-in-law informed him that he could no longer support 
him, and he would have to go into business to support his 
family. Rebbe Avraham had a sweet voice and he began to sing 
for a living. At first he would make appearances and only sing 
for Jews, but as time went on he became famous even among 
the goyim and he began to accept invitations to sing before 
them. Over time, Avraham began to change his appearance and 
his clothes to match the events where he would appear, until 
he looked like one of the goyim and he removed the yoke of 
Torah and mitzvos from upon him. 
One day, the Kaiser’s son invited Avraham to sing at a large 
gathering in the royal palace. This was the third night of 
Chanukah. That night, while lighting the Chanukah lights, the 
Rebbe of Sadigura began to sing the song of the angel, the holy 
song that the angels had given to his grandfather Rebbe 
Avraham the angel. He kept singing the song over and over, 
while at the same time Avraham Keshinover stood on the stage 
of the palace and he was asked to sing. However, for some 
reason, he forgot all his songs except that holy song – the song 
of the angel and despite being far from Torah and mitzvos, he 
thought to himself that it was not appropriate to sing a holy 
song like this before the goyim, and the people stood and 
waited. Suddenly, thoughts of regret entered the heart of 
Avraham until he left the palace and ran home and at that 
moment he returned with Teshuva and left his bad ways. 
A few weeks later, Avraham came to his Rebbe, and asked if the 
Rebbe recognized him. The Rebbe replied, ‘I know you well. Tell 
me everything that happened to you on the third night of 
Chanukah.’ After Avraham told him everything that happened 
to him, the Rebbe told his Chassidim, ‘Now, do you understand 
why I wanted to sing that song over and over on that night?!’ 
We are now holding by the last days of Chanukah, days that 
were established to thank and praise. True, we do not 
understand what the great power of this holy song is, but we do 
know that every holy song that we sing has great strength, and 
during these days we do not lack holy songs. 

- Tiv HaMoadim - Chanukah    
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Take a Lulav on the First Night of Chanukah as a Sign We Won the Battle? 
ויאמר פרעה אל עבדיו, “ 41:38

הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים 
  ”בו
“Paroah said to his servants, 

‘Could we find another like him, a man in 
whom the spirit of G-d is in?”  What are we to 
learn from Yosef, that another person like 
Yosef cannot be found – a man in whom the 
spirit of Hashem is in?  This Shabbos is the 
Yom Tov of Chanukah. There was oil enough 
to last for one day, and it lasted for eight days, 
and we therefore we have a Yom Tov of eight 
days. It would appear that the first night they 
had the oil was not a miracle, and therefore 
there should only be seven days of Chanukah.   
There are those who explain that the reason 
for the first night of Chanukah is not for the 
miracle of the oil, but for Klal Yisroel being 
victorious in battle.  The question on that is – 
why are we lighting a candle in honor of 
winning the battle – why not to take a Lulav 
or something similar, as the Medrash tells us 
that the Lulav represents being victorious in 
battle?  

Nevuah only rests upon a person 
who separates himself from the silliness of this 
world.  One must purify himself and bring 
himself close to Hakodosh Boruch Hu.  
Therefore, when one advances in age, and his 
physical desires weaken, it is generally more 
of an opportune time in one’s life that he could 
be Zoche to Nevuah.  If one were to find a 
young individual, who by nature has strong 
physical desires, and nonetheless is Zoche to 
have Ruach Hakodesh and Nevuah rest upon 
him, this is a great praise for this individual.  
That means that during the times that his 
physical desires are greatest, he is able to 
overcome them, and purify himself to be a 
proper vessel to receive Ruach Hakodesh and 
Nevuah.  The word “איש” is used in reference 
to a young man, as it says in Avodah Zara 19a 
on the Posuk in Tehillim 112:1 “ יש ירא ד'אשרי א ” 
– praiseworthy is one who fears Hashem when 
he will still an, “איש” – still a “בחור” – a young 
man.  That is what the Posuk is telling us here, 
that it was quite amazing that Yosef, at a 
young age of only 30 years old, an age when 
one’s physical desires are very powerful, that 
he was Zoche to Ruach Hakodesh – that the 
spirit of Hashem was within him.  ( יהוידע על ן ב
 (התורה
 It says in the Tur, Orach Chaim 782 
that there are those who do not say the Nusach 
of, “ כשם שעשית לאבותינו נסים וגבורות בימים ההם
בזמן הזה, כן עשה עמנו ד' אלקינו פלא וניסים לטובה בעת 
 this Tefilah says that just as Hakodosh – ”הזאת
Boruch Hu performed miracles for Klal Yisroel 
at that time, so too He should do so now.  The 
reason that some do not have this Nusach is 
because this is meant to be a הודאה, thanking 
Hakodosh Boruch Hu, and not Tefilos of 
asking things from Hakodosh Boruch Hu. 
There are those who do say it, for they say it is 
permitted for it is a request for the Rabbim, 
and requests for the Rabbim are permitted 

even in the middle of saying הודאה.  Similarly, 
just as we say יעלה ויבוא in Shemoneh Esrei in 
the last three Brochos, which are Brochos of 
 but for the Rabbim it is permitted.  The ,הודאה
Bais Yosef says another reason one should not 
say these words is because the הודאה, is 
speaking about the past, thanking Hakodosh 
Boruch Hu for what was done in the past, 
while a request for something from Hakodosh 
Boruch Hu is for the future.  Therefore, they 
should not be said together, for one is the past 
and one is the future.  The B’nei Yissoschor 
explains in his Ma’amar on Chanukah 12:1 the 
reason that the eighth day of Chanukah is 
called, “זאת חנוכה”.  The 12 months of the year 
are K’neged the 12 Shevatim, according to 
their flags – the way they were situated in the 
Midbar.  The Chinuch, the inauguration of the 
Bayis Rishon was in the month of Tishrei, 
which was Ephraim’s month.  The Chinuch of 
the second Bais Hamikdash was in Kislev, 
which is the month of Binyamin.  The Chinuch 
of the third Bais Hamikdash will be in the 
month of Marcheshvan, which is the month 
corresponding to Menashe, as it says in the 
Yalkut in Melachim 184.  The days of 
Chanukah are days of Chinuch for the Geulah 
Asidah, which will bring forth the great 
illumination of the hidden light, with the 
rebuilding of the third and everlasting Bais 
Hamikdash.  On the eighth day of Chanukah, 
we Lain the Parshah of the Nasi of that day – 
from Shevet Menashe, and all of Klal Yisroel 
call this day, Zos Chanukah – this is 
Chanukah, for this is the purpose of all the 
days of Chanukah. It is to prepare for the 
Bayis Shlishi, which will be in the month of 
Menashe.  With this P’shat from the B’nei 
Yissoschor, we can understand those who have 
the Nusach to say these words.  Although 
 the thanking Hakodosh Boruch Hu, is ,הודאה
for the past, and not for the future, 
nonetheless, being that Chanukah is all about 
preparing us for the Geulah Asidah, then it is 
appropriate to beseech Hakodosh Boruch Hu 
for something in the future, that Hakodosh 
Boruch Hu should perform wonders and 
miracles for us that we should be Zoche to see 
the rebuilding of the Bais Hamikdash, 
speedily in our days.  Although we do not have 
the Minhag to say this Nusach, we must know 
that these holy days are days of עת רצון, that 
we should beseech Hakodosh Boruch Hu that 
we be Zoche to see the Yeshuah, with the 
coming of Moshiach, and even more 
specifically, on the eighth day of Chanukah, 
which represents the Nasi of Menashe, for it is 
in his month that we will be Zoche to see the 
inauguration of the third and everlasting Bais 
Hamikdash.  (ברך משה) 
 One Friday evening at twilight, 
Rebbe Chanina Ben Dosa saw that his 
daughter was sad.  He asked her why she was 
sad.  She replied that she mistook a container 
of vinegar for a container of oil, and poured the 
vinegar into the lamp and lit the Shabbos 

candles with it.  Rebbe Chanina Ben Dosa 
responded to his daughter that the One Who 
commanded oil to burn can command the 
vinegar to burn as well.  A Tanna taught that 
the lamp continued to burn the entire day of 
Shabbos until they took the flame for 
Havdalah on Motzai Shabbos from it. ( תענית
 (כ"ה.

 From the wording of the Gemara, it 
seems that Rebbe Chanina Ben Dosa’s 
daughter had already put the vinegar in the 
lamp, and it lit the same as oil does.  If so, what 
was Rebbe Chanina Ben Dosa telling her that 
she didn’t already know, and why was she sad?  
She was sad because something above nature 
occurred, a miracle.  She feared that it would 
diminish her merits.  Rebbe Chanina Ben 
Dosa was telling her that she did not need to 
fear for they lived in a world above nature.  
They had the keen awareness that the same 
Hakodosh Boruch Hu Who told the oil to burn, 
told the vinegar to burn.  If one lives in this 
exalted manner, then there is no need to fear 
that miracles will diminish his merits, because 
on this level, it is all considered “nature” of 
Hakodosh Boruch Hu, and not a miracle.  ( בן
 (יהוידע

 Yosef Hatzaddik lived with 
Hakodosh Boruch Hu in his life. He recognized 
that Hakodosh Boruch Hu is the One who does 
everything in this world.  What we call nature 
is Hakodosh Boruch Hu, and every miracle is 
Hakodosh Boruch Hu – it is all Him.  In truth, 
that first night that they found the oil and it 
burned for that night, there was also what to 
be grateful for.  The war appeared to be won 
naturally, but in truth, it was all from 
Hakodosh Boruch Hu, just as it is Hakodosh 
Boruch Hu Who makes oil burn.  We light that 
first night of Chanukah as a reminder to us, 
that the first night is really no different than 
the other seven – it is all Hakodosh Boruch 
Hu.  It’s just that the first night was cloaked 
in nature, like the battle Klal Yisroel were 
victorious in, while the other nights were not 
hidden under the guise of nature.  Yosef truly 
had the spirit of Hashem within him.  The 
Chanukah candles produce a small light, and 
it is a precursor to the true illuminating light 
that we will be Zoche to see with the coming of 
Moshiach.  Then it will be clear to all – that 
everything is in fact Hakodosh Boruch Hu.  
Until that time, we must look at the small 
light that we have, and recognize the truth – 
that Hashem who makes the oil burn can also 
make the vinegar burn.  We must know that 
what seems to be darkness now, in one 
moment can be turned to illuminating 
brightness.  May we utilize these holy days of 
Chanukah to strengthen ourselves in our 
Ruchniyos, and use our Ruchniyos eyesight to 
see Hakodosh Boruch Hu, as we yearn for the 
days when we will be Zoche to see the ultimate 
light, with the Geulah Shlaima,  במהרה בימינו
 !אמן
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any people have obsessions, such as to achieve 
wealth, to stay in shape, etc. They read about those 
topics in motivational books. These tell them that 
they must think about their goals every moment 

of the day, and that this will make them more driven and, 
therefore, more successful. Thinking of one, or two, messages 
every moment, can also help people grow in their level of 
serving Hashem.
 
Yoseph names his two children Menashe and Ephraim. The 
Malbim explains that Yoseph chose those names because of 
the following rule:
 
Ze Mi’derech Hashleimim, it is the path of those who are 
complete, Shelo Yishokach Y’mei Onyov, B’eis Hatova not 
to forget their difficult times during their successful ones, 
Ki Hagolus Sibas Hacheirus, because exile is what leads to 
freedom, V’horo Tovoi Es Hatova, and the bad leads to the 
good.
 
The bad events that take place in people’s lives should 

work as catalysts for their future good. The connection 
between the two must be appreciated in order for the good 
to emerge from the bad. The difficult times in people’s lives 
should educate, train, and mold them, and that can only be 
done, and sustained, if they remember the difficult times.
 
Yoseph understood the importance of remembering the 
challenging times in his life, and wanted to be certain that he 
would never forget those times. To ensure this, he named his 
first child Menashe, for Hashem made him leave his father’s 
house, and his second son Ephraim, to remind him how his 
suffering allowed him to multiply in Mitzraim.
 
Many people don’t want to remember the bad past. They want 
to bury it, and sometimes even deny that it ever happened. 
Instead of this, people must appreciate any bad that took 
place in their youth, and left a “footprint” on their soul. While 
it may seem to be a “dirty” footprint, it is what will bring 
them their personal greatness. However, this will only happen 
if they remember, and grow from those experiences.  

M
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PPaarraasshhaass  MMiikkeettzz  
RReeccooggnniizzee  TThhee  

MMiirraaccllee  
TThe Gemora (Shabbos 21b) records a 
famous dispute between Beis Shammai 
and Beis Hillel concerning how many 
Chanukah candles to light each night. Beis 
Hillel light as we do, one candle the first 
night, adding one each successive night 
until reaching eight on the final night. Beis 
Shammai light eight the first night, dimin-
ishing one each night until left with one 
the last night. Rav Eliyahu Dessler ex-
plains the reason behind the dispute. The 
two sides have different opinions about 
whether a person’s performance of the 
mitzvos of Chanukah is superficial or 
more deeply rooted. When one looks at 
the holiday superficially, he is most ex-
cited in the beginning. Then as the eight 
days of Chanukah continue, his excite-
ment diminishes as he becomes accus-
tomed to the holiday. That is the view of 
Beis Shammai. Beis Hillel, on the other 
hand, relates to a deeper performance of 
the mitzvos. One who serves Hashem 
with all of his heart and soul is constantly 
striving to get closer to Him. Each day of 
the holiday, he probes for a new insight, 
a deeper understanding, and a better 
appreciation of the miracles. This person 
finds his happiness increasing daily as he 
grows in his Avodas Hashem (service to 
Hashem). He begins with one candle the 
first day, and adds one each day, symbol-
izing his increasing happiness with each 
passing day of Chanukah. 
 
Kinderlach . . . 
We light the Chanukah menorah accord-
ing to the view of Beis Hillel, increasing 
the number of candles each day. This 
shows that our happiness increases each 
day. How can we increase our happiness? 
By following Rav Dessler’s interpretation 
of Beis Hillel. Learn something new about 
Chanukah each day. Share it with Abba 
and Imma at candle lighting time. Each 
day you will have a new insight and a 
new appreciation of the miracles of Cha-
nukah. What could be happier than that? 
 

PPrroovviissiioonnss  ffoorr  tthhee  
JJoouurrnneeyy  

PPharaoh’s dreams foretold seven years 
of plenty in Mitzraim, followed by seven 
years of famine. What was Yosef’s advice? 
“Let Pharaoh appoint overseers on the 
land and work quickly during the seven 
plentiful years. Gather all the food during 
the upcoming good years and store it 
under Pharaoh’s authority” (Bereshis 
41:34-36). The people of Mitzraim had 
seven years of famine ahead of them; 
therefore, they had to store up provisions 
while they were able. 

TThis cycle of gathering for a future time 
when there will be no provisions is simi-

lar, in a certain sense, to a person’s stay in 
this world. Now are the “years of 
plenty”. Now is the time when mitzvos 
are readily available. When we move on 
to the next world, we will be able to 
enjoy the fruits of our labors. However, 
there will be no more mitzvos to gather. 

TThe Gemora (Kesuvos 67b) relates a 
compelling story about 
Mar Ukva. He was at the 
very end of his life. What 
did he ask for? His tsedaka 
records. They were 
brought to him; he 
examined them and saw 
that he had given 7000 
dinrei sianki – quite a 
respectable sum of money 
– to tsedaka. However, he 
was concerned. “The provisions are small, 
and the road is long,” he said. Perhaps he 
did not have enough mitzvos for the long 
journey in Olam Habbo. He arose and gave 
half of his money to tsedaka. He knew that 
now is the time to gather mitzvos. Later will 
be too late. 
 
Kinderlach . . . 
We should all live to the nice ripe old age 
of 120. That seems like a long time. It is. 
However, 200 years is longer than 120. 
Can you imagine living 500 years? A thou-
sand years is called millennia. Three thou-
sand eight hundred years ago was Matan 
Torah. That was a very long time ago. The 
whole world is 5765 years old. That is all of 
time, as we know it. However, it is nothing 
compared to eternity. Olam Habbo is for-
ever. That is a very, very, very long time. 
This is what Mar Ukva meant when he said, 
“The road is long.” The mitzvos that we 
gather here give us unbelievable pleasure 
over there - forever and ever. Once we 
arrive there, we can no longer gather mitz-
vos. Our time here is short, compared to 
eternity. Use your time wisely. Store up as 
many provisions as you can for the long 
road ahead. 
 

OOnnllyy  PPuurree  OOiill  
TThe miracle of Chanukah: one flask of 
pure oil, normally just enough for one 
day, burned eight days. Rav Moshe Fein-
stein asks (in the name of the Re’ame) the 
following question. Hashem does not like 
(so to speak) to perform miracles. Since 
the entire congregation was tomei (im-
pure), it was permissible to light the me-
norah with tomei oil. Why then did 
Hashem perform a miracle, making the 
tahor (pure) oil burn, when the tomei oil 
could have been burned in its place? The 
answer to this question begins in the very 
beginning of the Torah. 

““TThere was darkness on the face of the 
deep” (Bereshis 1:2). The Medrash ex-
plains that darkness was the golus (exile) 
of Yavan (Greece), who darkened the 
eyes of Klal Yisrael with their gezeiros 
(decrees against the mitzvos) [Bereshis 

Rabba 2:4]. What darkness did Yavan 
bring? The ancient Greeks are usually 
regarded as an “enlightened” society, 
excelling in architecture, philosophy, and 
sport. However, their field of vision was 
limited. They saw nothing Divine in the 
creation. Klal Yisrael’s service to Hashem 
disturbed their illusion that man was the 
greatest power. Therefore, they set out to 
force Hashem out of the picture. 

TThey outlawed the 
observance of Shabbos, 
Bris Milah, and Kiddush 
Ha’chodesh. Shabbos 
testifies that Hashem 
created the world. 
Kiddush Ha’chodesh 
demonstrates holiness in 
time. Bris Milah shows 

that our bodies are to be used for serving 
the Almighty. These three mitzvos exem-
plify Hashem’s presence in the world, 
therefore the Yevanim wanted to stamp 
them out. They entered the Beis HaMik-
dash, plundered it, and defiled its purity. 

TTheir rule spread spiritual darkness 
throughout the land of Israel. Most Jews 
became Misyavnim (Hellenists), joining 
the Greek way of thinking. Loyal Jews 
were afraid to protest, until there Matti-
syahu and his sons arose. These twelve 
Chashmonayim stood up for the honor of 
Hashem and His Torah. They began a 
revolt, which eventually led to the over-
throw of Greek rule in the Holy Land. 
They expelled all of the evil and bright-
ened the darkness. They purified the Beis 
HaMikdash and lit the menorah. 

RRav Moshe explains that they could not 
be lenient and allow the use of tomei oil 
at such a time, when evil forces sought to 
destroy the holiness of our nation. This 
small amount of oil was the beginning of 
a new era of purity and holiness. The 
spiritual light of the menorah would shine 
for millennia. Therefore, only the purest 
oil could be used. Never mind that it was 
small in quantity. Mattisyahu and his sons 
were also small in quantity, yet the suc-
ceeded in spreading great light in the 
darkness. Why? Because they were abso-
lutely pure in quality. So too the pure oil, 
spread, and continues to spread spiritual 
light throughout Klal Yisrael. 
 
Kinderlach . . . 
The miracle of Chanukah is an inspiration 
to all of us. We have the power to push 
away the darkness that surrounds us. Our 
Torah learning, mitzvos, and acts of kind-
ness can light up the world. However, we 
must guard their purity. What we see, 
hear, read, and say must be tahor, with-
out even a trace of tumah. Be on the 
lookout for books, magazines, music, and 
electronic gadgets that contain improper 
material. Guard your mouth to say only 
words of purity. Keep yourself as pure as 
the oil. B’ezrat Hashem kinderlach, your 
light will shine forever. 
 

 
 

   Parashas Mikeitz  ט"עתש מקץ  פרשת        
 

Hebrew Academy of Cleveland 
 

Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Penimim  

 ויהי מקץ שנתים ימים
It happened at the end of two years to the day. (41:1) 

 

 So begins the salvation of Yosef HaTzaddik, which would have 
commenced two years earlier had Yosef not shown a deficiency in his 
bitachon, trust in Hashem. After all has been said and done, Yosef truly 
suffered as a slave and a prisoner. He spent a good portion of his 
formative adult life away from family, alone in a pagan, immoral world. 
How did he do it? How was he able to maintain his extraordinary fidelity 
to Hashem amidst the multitude of tzaros, troubles, that accompanied 
him for thirteen years? This was followed by nine more years during 
which he was viceroy of Egypt, but had still not been reunited with his 
father. Twenty-two years of separation leaves a scar. Apparently, Yosef 
weathered his travail incredibly well. What was his secret?  

 What is the distinction between joy and happiness? Happiness 
is a description of life as a whole. Joy means celebrating the moment. 
Every time a challenge arises, one should experience joy. How? When 
one delights in the knowledge that he is here by the grace of Hashem, 
that every minute of his existence is powered by the Almighty, he 
becomes joyous. One needs neither wealth nor power in order to feel 
joy. He experiences it via the realisation that this moment is 
“sponsored” by Hashem; that He cares; that the pain is Heaven-sent for 
a designated purpose. When we live the “moment” and experience 
Hashem’s Presence within this moment, we attach ourselves to eternity. 
Can there be a greater reason for joy? This is how Yosef lived. This is 
how we should live – every moment, every breath, every experience: if 
we experience Hashem, we feel joy.  

 

 אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי
You shall be in charge of my palace, and by your command shall all my 

people be sustained. (41:40) 
 

 In Parashas Shemos (1:8), the Torah writes, Vayakam melech 
chadash al Mitzrayim, “A new king arose over Egypt.” Chazal debate the 
meaning of “a new king.” Was he actually a new king? Or was he the 
same Pharaoh that had coroneted Yosef as a viceroy over Egypt? He 
suffered from “memory loss,” quickly forgetting the benefits he had 
accrued as a result of Yosef’s wise counsel. Horav David Povarsky, zl, 
asks that if he was indeed the same Pharaoh who was so impressed with 
Yosef, why was it that the miracles and wonders of Moshe Rabbeinu and 
Aharon HaKohen did not impress him? The “first” Pharaoh not only 
acquiesced to Yosef’s advice, he practically gave him free rein over the 
country. Now this “same” Pharaoh listened to Moshe and Aharon – and 
ignored them. How do we reconcile these conflicting reactions? How are 
the circumstances different?  

 The Rosh Yeshivah explains that the circumstances are as 
different as night is from day. When Yosef stood before Pharaoh, 
interpreting his dreams and advising him about how to move forward, 
Pharaoh had nothing to lose. His position would not change. He would 
now have a viceroy who would run the country for him. He would 
permit a holy, spiritual man – who happened to be extremely wise and a 

brilliant organiser – to manage his country. On the contrary, Yosef was 
making Pharaoh look good.  

 When Pharaoh met with Moshe and Aharon, the scenario had 
changed. The two Jewish representatives wanted Pharaoh to free the 
Jews. Pharaoh was not benefitting from their visit. He was about to lose 
millions of slaves. This would affect him personally, striking him where it 
hurt him the most – his wallet. Now, the decision to be impressed by the 
miracles would be mitigated by Pharaoh’s vested interests. It becomes 
increasingly difficult to see with clarity when one is personally affected. 
The same Pharaoh who was inspired by Yosef’s extraordinary 
demonstration of Hashem’s power was not moved by Moshe. The 
reason was simple: Now Pharaoh had something to lose.  

 

ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את אסנת בת 
 פוטיפרע כהן און לאשה ויצא יוסף על ארץ מצרים

Pharaoh called Yosef’s name Tzafnas-Paneach and he gave him Osnas 
bas Potiphera, chief of On, as a wife. Thus, Yosef emerged in charge of 

the land of Egypt. (41:45) 
 

 Pharaoh was confronted with a major policy decision. A 
brilliant young man stood before him, who had the ability not only to 
save the country, but also to fill Pharaoh’s coffers with enormous 
wealth. The problem was that not only was he a slave – he was also a 
Hebrew. This would not sit well with his pagan populace. While they 
thought little of their slave population – they reviled Jews! What was 
Pharaoh to do? How was he to concoct an extreme makeover of Yosef 
and transform him into an “acceptable” Egyptian?  

 The Torah gives us the answer when it juxtaposes Pharaoh’s 
“naming” Yosef Tzafnas-Paneach upon his marriage to Osnas. (Pharaoh 
gave her to him.) To all intents and purposes, Yosef was now Tzafnas. His 
wife was the daughter of the distinguished pagan priest of On. Yosef was 
no longer a Jew. He was now a member of Egyptian aristocracy! Pharaoh 
could not take a chance that the people might balk at his choice for 
viceroy. True, he was good for the country. They needed him. However, 
sinaah mekalkeles es ha’shurah, “hatred distorts a straight line.” 
Animosity blinds, perverts, and causes one to lose the clarity of his 
perspective. The Egyptians could never tolerate a Jew as ruler over 
them. It was necessary to change his identity.  

 Two and a half centuries ago, our secular brethren decided 
that they, too, must compromise their Jewish identities. They changed 
their names from Hebrew to German. They discarded their traditional 
garb together with their tznius, chaste dress code. Once they looked and 
talked like goyim, it was easier to act like goyim, to adopt their lifestyle 
and culture. Thus, they could completely reject their traditional 
upbringing and centuries of commitment to the Torah. Baruch Hashem, 
their dream of acceptance by the gentiles was never realised. The 
goyim’s hatred of the Jew was stronger than the Jew’s external 
alteration of self. To the goy we were, and will always be, Jews.  
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Parshas Mikeitz 

            Darkness, Light, and Midday - Chanukah Focuses Us on Creation  

It is always good to start with, and keep returning to, Bereishis. “Vaya'ar Elokim es ha’ohr ki tov - 
Hashem saw the light that it was good.” 

Chazal tell us that es ha’ohr is the gematriah of 613, the same value as baTorah. The Aramaic for 
Torah is de’oraisa, literally meaning “from light.” If we desire to use the light of Chanukah to sharpen 
our ruchniyus vision and learn to “live with the parsha,” we can find remazim – hints - to the time of 
year - and messages from Hashem - in every parsha, and, if we are zoche, as the Baal Shem Tov 
teaches, in every single event in our lives.  

For example, the value of es ha’ohr ki tov is 10 times Yavan, being “keneged” the choshech of Yavan. 
Also, the value of Ner (250) Chanukah (89), with all 7 letters, equals 346, the value of ratzon. 
Chanukah lecht give us ratzon. 

Another example is in the second sentence in the Torah, which begins, “Veha’aretz hoysah sohu 
vavohu vechoshech al penei sehom - And the earth was utterly confused, and darkness hovered over 
the turmoil.”  

Looking at and adding up the value of the last letters, we see something astounding: Tzadi (90), Hey 
(5), Vov (6), Vov (6), Chof (20), Lamid (30), Yud (10) and Mem (40) add up to 207, the value of ohr! 
The hidden light, the ohr haganuz, is merumez or hinted at, from the beginning of the Torah.  

One of the most well-known connections to Chanukah in Parshas Mikeitz involves Yosef, upon seeing 
all his brothers, including Binyomin, return to Mitzrayim, ordering the men to be brought into the 
house, with the mandate that “animals should be slaughtered (tebach) and prepared (vehachein), for 
the men shall dine with me at noon (tzohorayim).” Our sages tell us that the last letter of tebach, 
Ches, combined with the rearranged letters of vehachein - Nun, Vov, Chof and Hey - spells Chanukah.  

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l focuses his laser-like ruchnius vision not on tebach, but on the 
word for noon, tzohorayim. He teaches us with his unique insight how to “see” time as the Torah, 
through its names of the different times of day, wants us to “see” the daily passage of time.  

He relates tzohar – noon - to tza’ir, to be small and limited. What possible connection could there be 
here? Listen to this - only Rav Hirsch could say the following:  

“Perhaps tzohar does not mean shining, rays of light, but perhaps indicates that light which appears 
most precisely in the exact, most limited outline of their form, where even the smallest being is visible 
in its own specialty!"  

Mizmor L'Dovid
R’ Dovid Gurwitz

(English)
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RAV BRAZIL PARSHAS MIKEITZ תשע"ט 

CHANUKAH - HAVE YOU ATE OR EIGHT IT 

The brothers of Yosef vehemently opposed him because they felt he was on an ego trip by 
relating to them his dreams of power and brother subjugation. In truth, they were not 
fantasies at all but rather prophecies. Yosef was the Tamid Chacham and Gadol amongst 
them. He was called the Ben Zekunim read as Zekainim which means Chachamim. The Baal 
Haturim writes that these five letters are the acronym of the Five Sedarim Mishnayos  זרעים

נזיקין) מועד(קדשים נשים ישועות  . He was their source of Torah Shebe'al Peh and they were 
required to listen to and believe in him.  

This same theme runs through the story of Chanukah. The Greeks did not believe in the 
wisdom of the Chachamim and Torah Shebe'al Peh. The Chachamim, who interpret the 
Torah and Hashem's will, have come up with fabrication which cannot be proven 
scientifically in a laboratory. This automatically renders it false, and at the most, an 
unproven theory. That is why the gematriah of מלך יון and אנטיוכס who was the name of 
Greek King during the time the time of the Chashmenoeem Revolt and the miracle of 
Chanukah. They simply refused to accept its validity and despised and punished those who 
occupied themselves in what they called utter nonsense. 

However, the Medrash Tanchuma Noso warns that Hashem says "Don't say I will not 
observe what the זקנים Chachamimn say, since they are not as significant as the 
Torah Laws which Hashem gave us. I give My haskama to them and they are as 
important as My G-d given Laws. Haskamah means validation and stamp of 
approval. The power and light of Hashem is invested in the words of our Chachamim 
and hearkening to every word they say is as if we are listening to Hashem's 
command. The Medrash then brings an example from Yaakov's beracha to Efrayim 
and Menashe, preceding Efrayim before Menasha even though Menasha was the 
Bechor. The proof that Hashem validated Yaakov's beracha is from Parshas Naso in 
the listing of the Korbonos brought by the twelve Nesseim, where we find Efrayim's 
korban mentioned before that of Menashe. Ani Maskim!  

Rav Wozner ztl told in one of his derashas that he was approached with a serious 
question of a woman pregnant with twins whereupon one embryo was endangering 
the life of the other. The custom was whenever a question of life and death was 
involved, all three dayanim would fast for twenty four hours before they gave their 
psak. In this particular situation, before the psak at the end of the fast, we talked to 
the doctors and they gave us their medical opinions. The psak we gave was to save 
one child only. That night the twin that died came to me in a dream and said that he 
was taking me to a din Torah in Shamayim because I ordered him to be killed. At first 
I became petrified but then I girded myself with strength and replied, I see you don't 
realize the heavenly strength of our Bais Din. Whatever is the psak of the earthly 
Bais Din that is also how they paskin in Shamayim. You cannot have any claims on 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS VAYEISHEV 
START TO LIVE AND DON'T LOOK BACKWARDS 

CHANUKAH – ONE LIGHT AT A TIME 
Concerning the story of Yehudah and Tamar, the Medrash comments that Hashem says I 
know the thoughts of man: The Shevatim are occupied with the selling of Yosef, Yosef was 
busy with his fasting and sackcloth, Reuven was occupied with his sackcloth and fasting, 
Yehudah was busy getting himself a wife, and Hashem was occupied in creating the light of 
Moshiach, and thus we have the episode of Yehudah and Tamar. The Medrash is telling us 
that everyone of the above was doing his thing at this particular time in history, yet Hashem 
knows the inner thoughts of man and it was through the actions of specifically Yehudah that 
Hashem brought the light of the geulah. What was so significant about Yehudah's actions and 
what were his inner thoughts that he alone was the one who merited becoming the source 
of Moshiach? 
The Rebbe Bunim of Peshischa explains that after Yehudah's suggestion to his brothers of 
selling Yosef was executed, Yehudah fell into deep remorse. The brothers blamed him for the 
selling of Yosef as they watched the agony of their father over the untimely loss of their son 
and because of which they lowered him from any prestigious esteem that he possessed 
amongst them. Yet within Yehudah's present caved in world and devastation, he nevertheless 
was able to strengthen himself not to despair and become hopeless. He then decided that he 
had no other choice but to start his spiritual journey with Hashem once again from the very 
beginning with the first mitzvah in the Torah, which is to be fruitful and multiply and he began 
searching for a wife. Yehudah said to himself that there is nothing to gain by living the present 
in the framework of his past failures by which he is haunted by guilt and self hate. He must 
live in the present and future where he can dispel the darkness with a new ray of light. This 
resolve is hinted in his name  יהודה  which has the name of 'יהו and the letter ת"דל  which 
means poor and lacking. Even though Yehudah through his choices made his present 
condition poor in virtues, he nevertheless believed that there still remains a present and 
future with Hashem and he must overcome his spiritual poverty. This decision and action 
withstanding Yehudah's lowly state of spirit, was deemed so spectacular in the eyes of 
Hashem,  that He decided that the lineage from which the Moshiach will stem will come from 
Yehudah. For like Yehudah, Moshiach will herald into the world an incredible light which will 
eradicate all forlornness and hopelessness forever. 
Chazal tell us that Hashem created worlds and then destroyed them for they did not find favor 
in his eyes until he reached the creation of this world in which we live in. What was Hashem 
trying to demonstrate with this scenario for certainly He could have gotten it right even the 
first time? He desired to show that even if the personal world that one builds falls apart and  
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One blast [tekiah] – תקיעה אחת 
Moreinu HaRav shlit”a relates: I heard a story about the Munkatcher 
Rebbe whose grandson asked him every day in the month of Elul to 
blow the shofar for him, and so, every day he took out the shofar 
and blew the shofar. On Erev Rosh Hashanah, the grandson again 
asked to hear the shofar as he had every day for the last month, 
however, we do not blow the shofar on Erev Rosh Hashanah for 
several reasons. But the grandson did not want to hear that we do 
not blow the shofar today, and he burst into tears which tore at the 
heart with his urging that the grandfather blow the shofar for him. 
The grandfather could not take the crying of his grandson and since 
he had no other way to silence the cries of the child, he said that he 
would blow just one blast and no more to stop his crying and that is 
what he did. 
On Rosh Hashanah, before shofar blowing, the Munkatcher Rebbe 
stood to give his arousing drasha before the blowing and he said: ‘I 
sinned a great sin before Rosh Hashanah and he told the 
congregation about his sin, that he could not take the crying of his 
grandchild who wanted to hear the shofar.’ And then the Tzaddik 
burst into tears, lifted his eyes to Heaven and made his request: 
‘Ribono shel olam [Master of the World], hear the sound of our 
crying and even You should blow one blast, 'תקע בשופר גדול לחרותינו' 
– ‘Sound the great shofar for our freedom’ (from the weekday 
shemona esrei). 
‘Redeem, already, the Nation of Israel from this long exile!!!’ 
Moreinu HaRav shlit”a continued the story and said, ‘Immediately 
after hearing this story a young man came into me, brokenhearted 
from the pain that his wife was causing him distress, to the point that 
he decided to leave her, since he could no longer bear being with 
her. 
I told him the story of the Munkatcher Rebbe and I told him that if he 
goes back home, I promised him that it would be a great salvation for 
the Nation of Israel. Since he controls his emotions, ashem will have 
mercy on His Nation, Israel.’ 
He immediately accepted this and he went back home. (Of course, 
with direction and encouragement on how to continue) and today, 
Baruch Hashem, they are living in harmony and peace. 
How nice is this story for Chanukah! Tzaddikim know that until 
Chanukah, it is possible to correct that which is written and sealed on 
Hoshana Rabbah. May it be the will that we earn all the salvations, 
whether a personal redemption for everybody, or a general 
redemption speedily in our days, amein. 

- Moreinu HaRav shlit”a  
 

   

Through Your holy Kohanim -   שיםועל ידי כהניך הקד
HaRav HaKadosh of Sadigura zy”a, the son of HaRav HaKadosh 
Rebbe Yisrael of Rozhin zy”a had a student by the name of 
Rebbe Avraham of Keshinover. Some time after his marriage, 
his father-in-law informed him that he could no longer support 
him, and he would have to go into business to support his 
family. Rebbe Avraham had a sweet voice and he began to sing 
for a living. At first he would make appearances and only sing 
for Jews, but as time went on he became famous even among 
the goyim and he began to accept invitations to sing before 
them. Over time, Avraham began to change his appearance and 
his clothes to match the events where he would appear, until 
he looked like one of the goyim and he removed the yoke of 
Torah and mitzvos from upon him. 
One day, the Kaiser’s son invited Avraham to sing at a large 
gathering in the royal palace. This was the third night of 
Chanukah. That night, while lighting the Chanukah lights, the 
Rebbe of Sadigura began to sing the song of the angel, the holy 
song that the angels had given to his grandfather Rebbe 
Avraham the angel. He kept singing the song over and over, 
while at the same time Avraham Keshinover stood on the stage 
of the palace and he was asked to sing. However, for some 
reason, he forgot all his songs except that holy song – the song 
of the angel and despite being far from Torah and mitzvos, he 
thought to himself that it was not appropriate to sing a holy 
song like this before the goyim, and the people stood and 
waited. Suddenly, thoughts of regret entered the heart of 
Avraham until he left the palace and ran home and at that 
moment he returned with Teshuva and left his bad ways. 
A few weeks later, Avraham came to his Rebbe, and asked if the 
Rebbe recognized him. The Rebbe replied, ‘I know you well. Tell 
me everything that happened to you on the third night of 
Chanukah.’ After Avraham told him everything that happened 
to him, the Rebbe told his Chassidim, ‘Now, do you understand 
why I wanted to sing that song over and over on that night?!’ 
We are now holding by the last days of Chanukah, days that 
were established to thank and praise. True, we do not 
understand what the great power of this holy song is, but we do 
know that every holy song that we sing has great strength, and 
during these days we do not lack holy songs. 

- Tiv HaMoadim - Chanukah    
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However, since the main intent of Yosef was only for spiritual 
matters, then he saw his advice as part of the interpretation of the 
dream. Since the dream was telling the person that his purpose in 
the world is to motivate himself for the service of Hashem 
Yisbarach. The main thing that we tell a person is that when he is on 
this world it is the time to store grain for the World to Come. It 
informs him that he should prepare himself in the lobby so that he 
may enter the banquet hall (Avos 4:21), therefore Yosef did not 
restrain himself from telling this to Pharaoh. 
These words are very similar to those of the Ari HaKadosh who said 
that in the merit of studying Torah the neshama merits spiritual 
food for the World to Come. In the merit of keeping the mitzvos the 
neshama merits clothing in the World to Come. Therefore, it is not 
possible for the possible to earn fulfillment in the World to Come if 
he does not prepare spiritual food for himself through the study of 
Torah. If he does not study in this world, then he will not earn 
fulfillment in the World to Come, for even though he earns to be in 
Gan Eden in the merit of the mitzvos that he did fulfill, he will not be 
able to exist there since he did not prepare food for his sustenance. 
Obviously, he will die of starvation, for in the World to Come, a 
person has nothing other than what he has prepared for himself in 
this world. Therefore, it is fitting that in this world, a person should 
see fit to utilize all his time and effort in Torah and service. He 
should use every spare moment to delve into words of Torah. We 
must know that every moment in this world is an eternal merit, and 
if we consecrate it for Torah and mitzvos, it will be eternally good 
for him in the World to Come. If he loses these opportunities, then 
he loses some of his eternity, for this moment will never return to 
him, and we find that he has literally lost a nice part of himself and 
his purpose that is immeasurable. 
People on a higher plain do not waste a moment of their time. It is 
told regarding Maran HaGaon Zelig Reuven Bengis zt”l, chief justice 
of the Bais Din in Yerushalayim, who was once informed that one of 
his relatives was arranging a siyum hashas [he finished shas], and he 
wondered about this news since not long ago the Gaon arranged a 
siyum and he asked him to explain the quickness. He replied: ‘The 
siyum that I made was for my regular study of shas, but this siyum is 
a special siyum, since I merited finishing all of shas during those 
minutes which people waste while waiting for something. I was able 
to save these minutes, and I finished all of shas in these moments. 
I see this many times with people who are on a higher level. I 
especially saw this by HaGaon, my father, my teacher, zt”l, who 
always had small seforim in his bag [Mishnayos or Kitzur Shulchan 
Aruch or some other sefer] and when he always had a free moment 
he would be learning from them. Even with other mitzvos, he was 
always happy to grab them. Whenever the opportunity arose to 
answer amein, and yehei shmei Rabbah, he would wait a few 
moments to merit these ameins. Whenever we were in his house, 
we saw how he tried to grab one mitzvah after another, and when 
he heard a bracha he would grab the opportunity to answer amein. 
If they recited a bracha silently, the pain was visible on his face that 
he lost the opportunity to answer amein. This is how the Tzaddikim 
filled their days and years. 

With much gratitude to Hashem, 
the first volume of Tiv Hakehila in English has been published 

Tiv HaSichos 
 Rav Gamliel on the Parsha – Sefer Shemos 

B’ezras Hashem, it should be in stores in time for Shemos 
Thank you to all my readers for making this possible 

 
 

ום פרעה ופתרונו על דרך העבודהחל  
Pharaoh’s dream and interpretation 

through service 
 
)מא:לג(ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים:    

Now let Pharaoh seekout a discerning and wise man and set him 
over the land of Egypt. (41:33) 
The commentaries ask a famous question, why did Yosef see that it 
was appropriate to also offer advice to Pharaoh, how to prepare 
for what was coming? Pharaoh did not ask him for advice, he just 
wanted him to interpret the dream, he never gave him permission 
to speak before the king in order to give him advice, therefore, he 
should have acted politely, and wait for Pharaoh himself to ask him 
for advice, then he could speak his mind. Skipping royal politeness 
could have been reason enough that they would not accept his 
words, this could have lowered him in the eyes of the goyim that 
he does know their protocol. He would then demonstrate to them 
that here stands a man who is not polite and again, they would not 
accept his words. 
In order to give an answer to this question, let us first explain the 
interpretation of Yosef through service, for although the words of 
Yosef cannot be taken lightly [as actually happened, the seven 
years of plenty preceded the years of famine and they had to store 
grain for the years of famine], there were also hints hidden here as 
well. Tzaddikim are known that even the words that they say 
casually have deeper meaning, and the public does not always get 
the depth of their knowledge. The same goes for Yosef. Although, it 
appears that he is only referring to this world, this was not his main 
intent, and his words were intended to explain the interpretation 
of the dream through service. 
When Yosef spoke of the seven years of plenty, he also meant the 
life of a person on the earth, which are seventy years, since seventy 
when we drop the zero becomes seven. These are the years that a 
person finds himself on this world which are categorized as years of 
plenty. The seven years in Egypt were times of free will. Any food 
that reached their mouths they could choose what they wanted to 
do with it. If they wanted, they could benefit their bodies with it, 
and if they wanted, they could have hidden it away for the years of 
famine. It is similar with the years of the life of a person, then they 
bestow more time on the person and they give him the choice. If 
he wants, he can waste them on the pleasures of this world and he 
loses out, or if he wants, he can sanctify them to Torah and service. 
Then he stores them away for the World to Come where through 
them, he merits eternal life. When Yosef was speaking about the 
years of famine, he meant the time when the person was no longer 
in this world. Then, it is not possible for the person to do anything 
for the benefit of his neshama, only what he can accomplish while 
he is still in this world serves for him as principle in the World to 
Come, this time is literally categorized as years of famine since he 
adds nothing, only what he prepared for them in the seven years of 
plenty. 
In light of what has been said, we can understand why Yosef did 
not stop speaking after revealing the meaning of the dream. For if 
the dream was only talking about matters of this world, then there 
would be no connection between the interpretation of the dream 
and the advice, since the dream was only teaching about the 
future. Now we need sound advice how to deal with the 
interpretation, and then the advice of Yosef was not obvious. For 
then he could have made the words dependent on mundane 
reasons that would cause famine and how to prepare for it. If Yosef 
was only speaking about material things, then it would have been 
appropriate to act politely, and wait until Pharaoh asked him for 
advice. 
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The eight days of Chanukah begin next week.  The six 
weekdays receive their berachah from the preceding Shab-
bas.  Hence, in honor of the upcoming Shabbas Kodesh that 
approaches auspiciously, it is fitting that we focus on the tre-
mendous struggle that ensued between the Greeks and the 
holy kohanim, the Chashmonaim, regarding the mitzvah of 
lighting the menorah in the Beis HaMikdash with pure oil.  We 
have learned in the Gemara (Shabbas 21b): 

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

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

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

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

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

בהלל והודאה".

What is the reason for the festival of Chanukah?  As 
the Rabbis taught in a Baraisa: On the 25th of Kislev, the 
days of Chanukah commence.  They are comprised of 
eight days, on which it is prohibited to eulogize or fast.  
For, when the Greeks entered the Heichal, they contami-
nated all of the flasks of oil that were in the Heichal.  And 
when the royal Chashmonean house prevailed and de-
feated 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 estab-
lished and rendered these eight days permanent festival 
days, celebrated with the recital of Hallel and the expres-
sion of gratitude.  

The Greeks Contaminated  
All of the Oil Deliberately

Note that Chazal specifically said that “when the Greeks 
entered the Heichal, they contaminated all of the flasks of 
oil that were in the Heichal.”  They did not say that the oil 
was contaminated incidentally.  They wanted to teach us that 
the Greeks deliberately contaminated all of the oil to prevent 
the kohanim from kindling the menorah with pure oil.  

This is also evident from the words of the Rambam (Hilchos 
Chanukah 3, 5): ,בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם" 

־ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכ

-In the era of the Sec   נסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות". 
ond Temple, when the Greeks ruled, they issued decrees 
against the Jewish people, attempting to nullify their faith 
and refused to allow them to observe the Torah and its 

mitzvos. They extended their hands against their proper-
ty and their daughters; they entered the Heichal, wrought 
havoc within, and made the sacraments impure.  He states 
explicitly that the Greeks intentionally contaminated and de-
filed all of the sacred items when they entered and disturbed 
the Heichal.  

In direct contrast, when the Chashmonaim were victorious 
and entered the Heichal: “They searched and found only 
one flask of (pure) oil.”  This implies that they attempted to 
find pure oil with which to light the menorah in a state of pu-
rity.  The Meiri (Shabbas, ibid.) writes that the very fact that 
they found that solitary, uncontaminated flask was in itself a 
miracle.  Thus, he justifies the institution of celebrating Cha-
nukah for eight days, even though the duration of the mira-

The Chashmonaim’s Battle with the Greeks over Pure Oil  
Concerned the Power of In-depth Analytic Study and “Pilpul” 

 that Negates Forgetting One’s Torah

Rabbi Pinches Friedman
Chanukah 5779
Translation by Dr. Baruch Fox
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cle was seemingly only seven days.  After all, the flask that 
they found contained enough oil to light the menorah for one 
day.  This, in fact, is the famous question posed by the Beis 
Yosef (O.C. 670).  Thus, the Meiri explains: On the first night, 
which did not involve the miracle of the oil, we recite the 
berachos for the geulah and to express gratitude for find-
ing the flask; on the other nights, (we recite the berachos) 
for the miracle of the oil.  

Now, it behooves us to attempt to comprehend the Greeks’ 
great fear concerning the kindling of the menorah by the ko-
hanim with pure oil.  On the one hand, the Greeks strived to 
contaminate all of the oil in the Heichal.  On the other hand, 
why was it so vital for the Chashmonaim to kindle the meno-
rah specifically with pure oil—prompting HKB”H to perform a 
miracle on their behalf, defying the laws of nature?  

It also behooves us to examine the formula that was insti-
tuted for “Ahl HaNissim”: כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל" 

-when the evil Greek re—להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך"
gime rose up against Your people, Yisrael, to make them 
forget Your Torah and to turn them away from the stat-
utes of Your will.  The commentaries are perplexed by this 
formula.  Firstly, how is it possible to make a person forget 
something against his will?  Secondly, it says: “To turn them 
away from the ‘chukim’ of Your will.”  A “chok” is a statute 
that is inexplicable.  Why turn them away only from the “chu-
kim” and not from the laws of the Torah that are explicable—
for which we understand their rationale?  

“They shall take for you pure olive oil”  
Alludes to the Mitzvah of Ner Chanukah

We will begin to shed some light on the subject by refer-
ring to the writings of the divine kabbalist, Rabbi Elazar of 
Garmiza, the author of the Rokeiach (225).  He writes that 
HKB”H alluded to Moshe Rabeinu to transmit to the sages of 
Yisrael the mitzvah of lighting the Chanukah candles via the 
tradition of the Torah passed down from generation to gen-
eration.  Here are his sacred words: 

השנה  ראש  עצרת,  פסח,  ורגלים,  שבת  התחיל  הכהנים  אל  אמור  "בפרשת 

ויום הכיפורים, סוכות, וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל, וסמיך ליה ויקחו 

אליך שמן זית זך כתית למאור, רמז לחנוכה שמן זית מצוה מן המובחר".

In parshas Emor, it opens with Shabbas and the festi-
vals—Pesach, Atzeres, Rosh HaShanah and Yom HaKip-

purim, Succos—(Vayikra 23, 44): “And Moshe declared the 
appointed festivals of Hashem to Bnei Yisrael.”  Then He 
juxtaposes the passuk (ibid. 24, 2): “Command Bnei Yisrael 
that they take to you clear olive oil, pressed for light-
ing”—an allusion to Chanukah, to bring olive oil is the 
preferred mitzvah.  

Similarly, the Gaon Chida writes in Chomas Anach (end of 
Terumah) in the name of Rabeinu Ephraim, one of the Ris-
honim, an explanation for the juxtaposition of the end of par-
shas Terumah and the beginning of parshas Tetzaveh. At the 
conclusion of the former, it states (Shemos 27, 19): “And all 
the pegs of the courtyard, of copper.”  At the beginning of 
the latter, it states (ibid. 20): “And you shall command Bnei 
Yisrael that they shall take for you clear olive oil.”  The 
word for copper--נחש"ת  —is an acronym fro ש'מאל ח'נוכה   נ'ר 

-you shall light ner-Chanukah on the left.  The com—ת'דליק
mand: “They shall take for you clear olive oil” alludes to 
the fact that the preferred way to perform the mitzvah of ner-
Chanukah is with olive oil.  Additionally, it is brought down 
in the name of the holy Admor, the Maharid of Belz, zy”a, that 
 you shall light—נ'ר ח'נוכה ש'מונה ת'דליק is an acronym for נחש"ת
ner-Chanukah for eight days.  

The fact that HKB”H mentioned the mitzvah of ner-Chanu-
kah to Moshe Rabeinu twice—both in parshas Tetzaveh and 
again in parshas Emor—indicates that Moshe Rabeinu has a 
special connection with the lighting of ner Chanukah.  

The Tefilah of Moshe Rabeinu:  
“Bless, O Hashem, his army”

This explains very nicely the berachah that Moshe Ra-
beinu bestowed upon shevet Levi regarding the victory of the 
Chashmonaim—the holy kohanim from shevet Levi—over the 
Greeks.  He prays (Devarim 33, 11): ,ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה" 

יקומון"  ,bless, O Hashem, his army—מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן 
and favor the work of his hands; strike down his oppo-
nents to the loins and his enemies, that they may not rise.  
Rashi comments: He (Moshe) saw that Chashmonai and his 
sons were destined to wage war against the Greeks; so, he 
prayed for them, because they were few—the twelve sons 
of Chashmonai and Elazar against myriads.  This is why 
it says: “Bless, O Hashem, his army, and favor the work of 
his hands.”  

Chanukah 5779 | 2
Sponsored and Printed by: www.ramapost.com

לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל



Based on what we have learned, we can suggest that Moshe 
had the intuition to do so, because HKB”H had said to him ear-
lier: "זך זית  שמן  אליך  -alluding to him that he has a spe—"ויקחו 
cial relationship with the miracle of Chanukah, which involved 
pure, olive oil.  Therefore, he prayed for the victory of the 
Chashmonaim: "ברך ה' חילו".  For, in the aftermath of their vic-
tory on the battlefield, a miracle was performed on their behalf, 
enabling them to kindle the menorah with pure, olive oil.  

We can suggest that for this reason, after praying for the 
victory of the Chashmonaim--"ברוך ה' חילו"—he added the tef-
ilah: "ופועל ידיו תרצה".  Here he prayed for the miracle of kindling 
the lamps in a state of taharah. He prayed that HKB”H would 
favor the works of the hands of shevet Levi—their efforts to 
light the menorah with pure oil.  In reality, according to hal-
achah, it was permissible for them to use impure oil for this 
public, community purpose, as explained by the Pnei Yehosh-
ua (Shabbas 21b).  Nevertheless, HKB”H favored them with a 
miracle, enabling them to light the lamps for eight days in a 
state of taharah.  We can suggest another allusion in Moshe’s 
tefilah:   "ברוך ה' חילו".  The term חיל"ו can be interpreted as an 
acronym for ח' י'מים ל'מד ו'יו—alluding to the fact that over the 
course of the eight days of Chanukah--ח' י'מים —we light a total 
of ל"ו—thirty-six candles.  

“Toward the face of the menorah”  
Corresponding to Moshe Rabeinu

Following this line of reasoning, we will proceed to ex-
plain the amazing connection between Moshe Rabeinu and 
the miracle of Chanukah, as implied by HKB”H’s statement to 
Moshe: “They shall take for you pure olive oil.”  First, let 
us elaborate on the mitzvah of lighting the menorah (Bamid-
bar 8, 2): "בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"—
When you kindle the lamps, toward the face of the meno-
rah shall the seven lamps cast light. We have learned in the 
Gemara (B.B. 25b): הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין, וסימניך שלחן" 

בדרום" ומנורה   a person who wants to become wise—בצפון 
should face south, while a person who wants to become 
wealthy should face north; and your mnemonic is: The 
“shulchan” stood in the north, while the “menorah” stood 
in the south.  Thus, we learn that the purpose of lighting the 
menorah is to extend the light of Torah from the menorah to 
Yisrael.  This message is conveyed by the passuk (Mishlei 6, 
אור" :(23 ותורה  נר מצוה   for a mitzvah is a lamp and the—"כי 
Torah is light.

Our sacred sefarim teach us that the seven branches of 
the menorah correspond to the seven shepherds: Avraham, 
Yitzchak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef and David.  Ac-
cording to this scheme, the central lamp, the fourth lamp, 
corresponds to Moshe Rabeinu.  It was for this reason that 
HKB”H commanded us to kindle all of the lamps such that 
they would face the central lamp.  Thus, the light of the To-
rah would be delivered to Yisrael via Moshe Rabeinu, HKB”H’s 
agent for this task.  

It appears that we can explain the matter in further depth 
based on a teaching in the Gemara (Horayos 13b): כשם שהזית" 

שנה" שבעים  של  לימוד  משיב  זית  שמן  כך  שנה,  שבעים  של  לימוד  —משכח 
just as the olive causes the forgetting of seventy years of 
Torah-study; similarly, olive-oil restores seventy years of 
Torah-study.  Let us provide an explanation based on what we 
have learned elsewhere in the Gemara (Berachos 63b): מנין" 

 שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה

באהל" ימות  כי   from where do we learn that words of—אדם 
Torah are not retained except by one who sacrifices him-
self 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.”

The Turei Zahav explains the implication of the Gemara’s 
statement (O.C. 47, 1): Sacrificing one’s life for the sake of the 
Torah means engaging in debates and dialectic—“pilpul”—
regarding points of Torah; the study of Torah demands labor 
and exertion (see Rashi’s commentary to Vayikra 26, 3); it 
should not be a leisurely endeavor.  Otherwise, the Torah one 
learns will not be retained.  

“To engross ourselves in words of Torah”  
by Employing Pilpul and Exertion

Based on this understanding, the Turei Zahav explains 
the formula instituted by Chazal for the berachah related to 
Torah-study: "וצונו לעסוק בדברי תורה"—and He commanded us 
to engross ourselves in words of Torah.  They did not em-
ploy the formula: "ללמוד דברי תורה"—to study words of Torah.  
They were emphasizing the point that the essence of the mitz-
vah of Torah-study is the toil and exertion specifically.  Thus, 
they employed the term "לעסוק", from the root "עסק", indicat-
ing that we must actively engage in the study of Torah, debat-
ing points of ambiguity and disagreement, and that a person 
must treat it like a business transaction.  Only in this manner 
does a person retain the Torah he has learned.  
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Hence, we find that Chazal recommend Torah-study with 
exertion by employing “pilpul” as a “segulah” for restoring To-
rah knowledge that has been learned but forgotten.  As the 
Gemara explains (Kesubos 103b): ,חייא לרבי  חנינא  רבי  ליה   "אמר 

־בהדי דידי מינצת, דאם חס ושלום נשתכחה תורה מישראל מהדרנא ליה מפל

-Rabbi Chanina said to Rabbi Chiya: Do you dare ar—פולי"
gue with me?  If, chas v’shalom, Torah was forgotten from 
Yisrael, I would restore it through my exegesis (pilpul).  
We see that expositions and analyses of Torah possess the 
fantastic power of restoring Torah knowledge that has been 
lost and forgotten.  In a similar vein, we learn in the Gemara 
(Temurah 16a):  יהודה אמר שמואל שלשת אלפים הלכות נש ־"אמר רב 

בן עתניאל  החזירן  כן  פי  על  אף  אבהו,  רבי  אמר  משה...  של  אבלו  בימי   תכחו 

  :Rav Yehudah said in the name of Shmuel—קנז מתוך פלפולו"
Three thousand halachot were forgotten during the days 
of mourning over Moshe. . . Rabbi Abahu said:  Neverthe-
less, they were restored by Otniel ben Kenaz, by means of 
his erudition (pilpul).  

Now, when we consider the difference between the olive 
itself and the oil that comes out of the olive, we find a signifi-
cant difference.  The oil is concealed and confined within the 
olive.  Extracting the oil is a strenuous process that requires 
crushing the olive in a mortar or press.  In truth, a lazy person 
doesn’t bother to extract the oil from the olive; he simply con-
sumes the olive as is, with the oil confined within.  

In this light, we can interpret Rabbi Yochanan’s statement: 
“Just as the olive causes the forgetting of seventy years of 
Torah-study”—the olive symbolizes the study of Torah with-
out any exertion; studied in this manner, the Torah is not re-
tained, it is forgotten.  However: “Similarly, olive-oil restores 
seventy years of Torah-study”—because olive oil symbolizes 
a person’s exertion and toil in his Torah study, utilizing the pow-
er of “pilpul”; he pounds the topics thoroughly, dissects them 
and reconstructs them, asks questions and answers them, until 
the subject matter is as clear as pure olive oil.  

“Remember the Torah of Moshe My servant”  
Alludes to the Power of “Pilpul” 

 Bequeathed to Moshe

We have learned in the Gemara (Nedarim 38a) that at 
Matan Torah, HKB”H bequeathed the elements of in-depth 
Torah study and “pilpul” solely to Moshe and his offspring.  
Nevertheless, Moshe generously shared them with Yisrael. 

Regarding Moshe and his generosity, the passuk says (Mishlei 
יבורך" :(9 ,22  ,one with a good (generous) eye—"טוב עין הוא 
he will be blessed.  For, Moshe understood that without the 
element of “pilpul,” which demands Torah-study with exer-
tion, the Torah would not endure and be retained by Yisrael.  
As we learned above, the Torah only endures via self-sacrifice, 
which involves “pilpul.”  To ensure the continued existence of 
Torah, Moshe generously shared his gift with Yisrael.  

This provides us with a very nice interpretation of Hash-
em’s words delivered by the navi (Malachi 3, 22): זכרו תורת משה" 

 remember—עבדי אשר צויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים"
the Torah of Moshe My servant, which I commanded him 
at Chorev for all of Yisrael—its decrees and its statutes.  
HKB”H hints to us that it is impossible to remember and retain 
the Torah, like olive-oil that facilitates the memory, unless we 
employ the gift of “pilpul” given to us by Moshe Rabeinu.  This 
is the message conveyed by HKB”H: “Remember the Torah 
of Moshe My servant”—when studying Torah, remember to 
engage in “pilpul,” the gift bequeathed to you by My servant, 
Moshe; for, in that merit, you will remember the Torah you 
have learned.  

We have now gained a better understanding of the mitz-
vah of kindling the menorah in the Beis HaMikdash: בהעלותך" 

 Seeing as the Torah  .את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"
is only retained by someone who sacrifices himself for her 
sake—studying Torah by engrossing himself in the art of “pil-
pul”—therefore, the lamps must be kindled facing the central 
lamp.  For, it represents Moshe Rabeinu, who bequeathed the 
element of “pilpul” to Yisrael.  Thus, it alludes to the fact that 
the Torah can only be acquired and retained by someone who 
exerts himself by employing “pilpul” when studying Torah.  

Now, the Torah states explicitly: "תלכו בחוקותי   if you—"אם 
will follow My “chukim.”  According to Rashi, this means that 
you will labor in the study of Torah.  We can propose that 
Rashi deduces this from the fact that the passuk mentions “chu-
kim” but not “mishpatim.”  In other words, the Torah is teaching 
us that we must labor to attempt to clarify and comprehend 
points of Torah that seem inexplicable, such as “chukim.”  

This explains very nicely why we recite the formula: ־"כש

יון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך"  the wicked—עמדה מלכות 
Greeks planned to make Yisrael forget His Torah.  It goes on to 
explain how they intended to accomplish this feat: ולהעבירם" 
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רצוניך"  by preventing them from laboriously studying—מחוקי 
the “chukim” of the Torah that seem incomprehensible—to 
study them in depth, to clarify them and make sense of them.  
They only allowed Yisrael to study the “mishpatim” of the 
Torah that can be understood with simple, human intellect, 
without labor and exertion.  Thus, the Torah would be forgot-
ten, chas v’shalom, since the Torah is only retained by some-
one who sacrifices himself on her behalf, studying arduously 
with the methodology of “pilpul.”  

The Battle over Pure Oil

With what we have learned, we can begin to appreciate 
the significance of the epic struggle that ensued between the 
Chashmonaim and the Greeks related to the kindling of the me-
norah in the Beis HaMikdash with pure oil.  As we have learned, 
the oil from the olive alludes to Torah-study involving “pilpul.”  
Seeing as the Greeks planned to make Yisrael forget the Torah, 
they contaminated all of the oil in the Heichal, to prevent Yis-
rael from studying Torah in a state of taharah using “pilpul.”  

So, when the Chashmonaim defeated the Greeks and en-
tered the Heichal, they conducted a thorough search to find 
pure oil.  They understood that by kindling the lamps of the 
menorah with pure oil, facing the central lamp—correspond-
ing to Moshe Rabeinu, who gave Yisrael the gift of “pilpul”—
the Torah would endure.  Hence, a miracle was performed on 
their behalf and they found one flask of pure olive oil.  Mi-
raculously, the oil lasted for eight days, until they were able to 
produce a new supply of pure oil.  The miracle enabled them 
to light the menorah with pure oil, thereby imbuing Yisrael 
with the power of “pilpul.”  

This illuminates for us the words of the Rokeiach and Ra-
beinu Ephraim that HKB”H hinted to Moshe Rabeinu to give 
Yisrael the mitzvah of lighting ner-Chanukah in the passuk: 
 In other words, you, who generously  ."ואתה תצוה את בני ישראל"
gifted Yisrael the Torah methodology of “pilpul,” command 
them to perform the mitzvah of lighting ner-Chanukah; ויקחו" 

 the lamps kindled with pure, olive oil should—אליך שמן זית זך"
face the center lamp representing you.  Thus, they can draw 
upon your power of “pilpul” and study Torah like pure, olive 
oil; "כתית למאור"—pressing themselves to debate and analyze 
the Torah diligently.  As a result, they will merit: נר  "להעלות 

-preventing the Torah from being forgotten and per—תמיד"
petuating the Torah forevermore.  

In this manner, I would like to propose an interpretation 
of the Gemara: מצאו ולא  בדקו  ונצחום,  חשמונאי  בית  מלכות   "וכשגברה 

גדול" כהן  של  בחותמו  מונח  שהיה  שמן  של  אחד  פך   and when—אלא 
the royal Chashmonean house prevailed and defeated 
them, they searched and found only one flask of oil that 
was concealed and embossed with the seal of the Kohen 
Gadol.  Let us suggest that Chazal were alluding to the fact 
that the Chashmonaim miraculously found the solitary flask 
of pure oil, because it was embossed with the seal of the Ko-
hen Gadol—namely, Moshe Rabeinu, who was a Kohen Gadol.  
As the Gemara explains (Zevachim 101b): גדול כהן  רבינו   "משה 

 Moshe Rabeinu was a Kohen Gadol—וחולק בקדשי שמים היה"
and shared in the sacrificial offerings.  The Midrash states 
(S.R. 37, 1): ־"כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר שימש משה בכהונה גדו

 throughout the forty years that Yisrael were in the—לה"
midbar, Moshe served as a Kohen Gadol.  

Now, HKB”H already said to Moshe: "ואתה"—you, who be-
queathed to Yisrael the power of “pilpul”; ישראל בני  את   "תצוה 

 you should transmit to them the mitzvah—ויקחו אליך שמן זית זך"
of kindling the ner-Chanukah with pure oil, in order to imbue 
Yisrael with the power of “pilpul.”  Thus, the single flask of pure 
oil was already stamped with the seal of Moshe Rabeinu—the 
Kohen Gadol who gave Yisrael the gift of “pilpul.”  

The Chiddush of the Pri Megadim: 
 We Must Study Torah with Pilpul on Chanukah

Come and see!  Based on what we have learned, we can 
begin to comprehend a tremendous chiddush we find in the 
writings of the Pri Megadim in Eshel Avraham (O.C. 670).  He 
provides an explanation for the formula instituted for “Ahl 
HaNissim.”  It states that HKB”H delivered the Greeks into the 
hands of the Chashmonaim: "תורתך עוסקי  ביד   and the—"וזדים 
insolent sinners into the hands of those who diligently 
study Your Torah.  The Pri Megadim explains the significance 
of this statement: 

"וזדים ביד עוסקי תורתך, על דרך אשר קדשנו במצוותיו לעסוק בדברי תורה, 

־שנצטווינו לעיין ולפלפל בה, אם כן לא ]רק[ זו שמסר הזדים ביד המדקדקים בחו

קים ביותר, אף זו מסר אותם בעוסקי תורתך וששים בפלפולם, כמאמר החכם כי מי 

שלא טעם טעם שמחת התרת הספיקות לא טעם טעם שמחה מעולם".

HKB”H sanctified us with His mitzvos and commanded us to 
study the Torah analytically and in depth and to engage in dia-
lectic and debate—“pilpul.”  So, not only did He deliver the inso-
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lent sinners into the hands of the those who diligently observe 
the “chukim,” but He delivered them into the hands of those 
who are engrossed in Torah-study and revel in their “pilpul.”  

Based on this notion, the Pri Megadim concludes by stating 
that one must study Torah with “pilpul” on Chanukah.  Ap-
parently, this is the basis for the minhag of those Rabbis who 
customarily deliver a “pilpul” on Chanukah.  Since the Greeks 
attempted to make Yisrael forget and abandon the Torah by 
preventing them from studying Torah with “pilpul”—clari-
fying points of law that were inexplicable—therefore, the 
Chashmonaim succeeded in defeating the Greeks with the 
power of Torah-study with “pilpul.”  For this reason, they in-
stituted the formula: "וזדים ביד עוסקי תורתך"—to emphasize that 
the Greeks were defeated specifically by those who engage in 
Torah-study with “pilpul.”  

With this in mind, we can understand what the Bnei Yis-
saschar (Kislev-Teves 2, 12) presents in the name of the great 
Rabbi Pinchas of Koritz, zy”a.  They instituted the lighting of 
thirty-six candles on Chanukah corresponding to the thirty-
six tractates (masechtot) of Torah she’b’al peh.  This makes 

perfect sense, because, as explained, all of Torah she’b’al peh, 
which consists of thirty-six tractates, represents “pilpul” of 
the Torah.  The sages of the Talmud analyze and clarify all of 
the halachot in the Torah.  

Let us summarize.  The Greeks attempted to make Yis-
rael abandon and forget Hashem’s Torah by preventing them 
from engaging in Torah-study involving in-depth analysis 
and “pilpul.”  This is why they contaminated all of the oil in 
the Heichal; they did not want the Jews to kindle the meno-
rah with pure oil, symbolic of Torah-study with “pilpul”—
analogous to extracting oil from the olive.  In the merit of the 
Chashmonaim studying Torah with the methodology of “pil-
pul,” HKB”H performed a miracle on their behalf; they found 
one remaining, hidden flask of pure oil and the evil Greeks 
were delivered into their righteous, meritorious hands: וזדים" 

 Therefore, they instituted lighting thirty-six  .ביד עוסקי תורתך"
candles corresponding to the thirty-six masechtot of Torah 
she’b’al peh—representing the power of “pilpul” that Moshe 
Rabeinu bequeathed to Yisrael.
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

any people have obsessions, such as to achieve wealth, to stay 
in shape, etc. They read about those topics in motivational 
books. These tell them that they must think about their 
goals every moment of the day, and that this will make them 

more driven and, therefore, more successful. Thinking of one, or two, 
messages every moment, can also help people grow in their level of 
serving Hashem.
 
Yoseph names his two children Menashe and Ephraim. The Malbim 
explains that Yoseph chose those names because of the following rule:
 
Ze Mi’derech Hashleimim, it is the path of those who are complete, 
Shelo Yishokach Y’mei Onyov, B’eis Hatova not to forget their difficult 
times during their successful ones, Ki Hagolus Sibas Hacheirus, 
because exile is what leads to freedom, V’horo Tovoi Es Hatova, and 
the bad leads to the good.
 
The bad events that take place in people’s lives should work 
as catalysts for their future good. The connection between the 

two must be appreciated in order for the good to emerge from the 
bad. The difficult times in people’s lives should educate, train, and mold 
them, and that can only be done, and sustained, if they remember the 
difficult times.
 
Yoseph understood the importance of remembering the challenging 
times in his life, and wanted to be certain that he would never 
forget those times. To ensure this, he named his first child Menashe, 
for Hashem made him leave his father’s house, and his second son 
Ephraim, to remind him how his suffering allowed him to multiply in 
Mitzraim.
 
Many people don’t want to remember the bad past. They want to bury 
it, and sometimes even deny that it ever happened. Instead of this, 
people must appreciate any bad that took place in their youth, and left 
a “footprint” on their soul. While it may seem to be a “dirty” footprint, 
it is what will bring them their personal greatness. However, this will 
only happen if they remember, and grow from those experiences.  

M
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t’s very common for people to feel embarrassed of themselves when 
they do something that they know is wrong. Whether or not they feel 
embarrassed, depends on their personal standards. For example, people 
who perceive themselves to be Bnei Torah will feel embarrassed if they 
miss Davening with a Minyan. Women who consider themselves to be 

Frum will be embarrassed if they speak Loshon Horo. People who consider 
themselves to be disciplined will be embarrassed if they devour an entire cake 
in one sitting.
 
People should be most concerned with being internally embarrassed. 
People shouldn’t focus on external embarrassment, with what others will think 
of them, for two reasons.
 
1) People have a responsibility to act in a manner that 
others will think well of them. If they act in a manner 
that makes people think critically of them, even if 
their actions are appropriate, they should consider 
whether there is a need to explain themselves, and/
or apologize, and move on. Their concern, though, 
should primarily be (there are a few other factors) 
out of respect for the others, and not that their 
opinions should decide whether the action was appropriate.
 
2) More importantly, other people’s opinions may only represent a mirror into 
their own personalities. Since people aren’t usually objective about themselves, 
the opinion of others is often their only honest glimpse into themselves. 
For example, people may consider themselves to be respectful of their Rav. 
Others may think differently. In such circumstances, people should consider the 
possibility that they have ignored their own subtle comments about the Rav, 
comments which others may have noticed. Other people’s opinions should 
be used as a catalyst for self-reflection.

 
On the other hand, there can be many instances in which peoples’ actions 
may cause others to draw inaccurate conclusions. For example, people have 
no way of knowing that the actions of others can sometimes be the polar 
opposite of their intent and effort and, as a result, of who they truly are. In such 
circumstances, the opinion of others won’t be accurate, and people shouldn’t 
be concerned with what others think of them.
 
I am more concerned with people’s internal embarrassment, what people 
think of themselves, after they do something wrong. Embarrassment often 
leads to anger, which often leads to depression. Even when it doesn’t lead to 
depression, it can cause many people to feel overwhelming disappointment 
with themselves, and make them feel “unfit” to do anything good.

 
This can begin a cycle of deteriorating thoughts 
and behaviors. When people begin to feel that they 
are bad, this subconscious decision is the result 
of choosing to define themselves by isolated bad 
actions, and by ignoring their constant efforts to 
resist those actions, even if they fail. Instead, they 
should define themselves by their good actions, or 

sincere feelings of regret, whenever they do something bad.
 
This feeling often leads to more internal conflicts, confusion and, instead of 
closure, the “noise” in their heads is “fueled” and increases, and they begin to 
imagine extreme conclusions. They decide that their actions are more severe 
than they really are, that those actions define them more than they really do, 
and that these actions will have a greater effect on them, and others, than they 
will actually have. They find themselves emotionally wandering until they find 
themselves a healthy “place” in their minds, homes, and communities. If they 
are fortunate, that healthy place will often be their starting point: a balanced, 

When Should People Feel Embarrassed?

I

“Other people’s opinions should be used 

as a catalyst for self-reflection.”
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healthy, Frum person, having unnecessarily traveled, often for many years, 
down a path on which they didn’t have to travel. Those less fortunate will find 
themselves in a place in which they never expected to be, and won’t be happy 
to be there.
 
Despite the pitfalls of feeling embarrassed, embarrassment is a trait which 
can be a positive one. I’d like to describe when it is appropriate (when it is 
effective). My definition has changed as a result of the decrease of people’s 
emotional strength. The correct, Torah, responsibility is to feel embarrassment, 
and guilt, whenever people do anything wrong. The guilt is intended to evolve 
into true regret, which guarantees, to the extent possible with each individual, 
that the behavior won’t ever happen again.
 
More recently, people are finding it increasingly difficult to differentiate between 
doing something bad and being a bad person; between isolated actions and 
defining ones. In addition, because many people lack self-esteem, they choose 
to define themselves based on a few negative actions, and not on the majority 
of their actions, which are positive.
 
Since many people don’t know how to effectively react to these feelings of 
embarrassment/guilt, I advise people to forget the bad they did until the Yomim 
Noroim. It is at that time of year that their guilt can translate into positive, 
and not negative, change. Until that time, reminding themselves of their 
embarrassment will only increase the noise in their heads. They will be using a 
positive trait, embarrassment, in the manner that the Yeitzer Horo wants it to 
be used, and not the way Hashem wants it to be used.
 
People’s embarrassment and guilt can negatively affect them, because they 
define themselves by those actions. There are a few reasons why they shouldn’t 
“have to” define themselves negatively, even though they have done something 
negative.
 
People should not conclude that all of their actions define them and, as a result, 
believe that they’re definitely bad. Their behavior may be the result of previous 
circumstances, as I will explain. This doesn’t mean that they are not accountable 
for their actions. It means that they should not define themselves by them. 
People can be good even if they did something terrible.

Sadly, many people have been mistreated by their family, friends, and strangers, 
when they were young. This may have traumatized them, and caused them 
to adopt a distorted view of right and wrong, and/or their self-worth (e.g. 
abuse, emotional neglect, among many other possibilities) They have become 
burdened with a personal Nisoyon (challenge) of character. However, they 
must remind themselves that their failures may not be seen as 
failures by Hashem. It may be their starting point for becoming their 
personal best. They will only be defined as failures if they choose to 
deny their personal Nisyonos, their actions, their effects, and if they 
don’t change, starting today.
In other words, dealing with their challenges, despite constantly 
failing, is the sign of successful people. The only way that Hashem will see 
them as failures is if they don’t speak to people (Rabbeim, therapists, and other 
professionals) who are able to help them, and they also don’t do whatever is 
necessary to grow past their challenges. 

People should define themselves based on their thought processes. Those 
people who do a “slightly” bad action, and behave as if there’s 
nothing wrong with that action, are looked at by Hashem more 
critically than those who may have done “really” bad actions, are 
aware that they were wrong, and are looking to improve. Completed 
actions are a thing of the past, it’s attitudes that allow previous behaviors 
to continue. Actions that aren’t allowed to continue don’t define people in 
Hashem’s eyes.
 
One last, and very important point, is that, despite what their 
thoughts are, they must keep moving forward. They must attend 
work, speak to friends, and say good morning to strangers. Any 
lack of activity, as understandable as it may be, when people feel 
embarrassed, will feed the noise in people’s heads. They must always 
remember to keep moving forward.
 
In conclusion, people should remind themselves that Hashem doesn’t 
judge people the way people judge themselves and others. Instead of 
feeling terrible they should help themselves by finding out how Hashem defines 
them, what He expects of them, and only then consider whether they should, 
or should not, be embarrassed.

n our day and age, and to our great distress, there seem to be 
excessive numbers of road accidents, particularly in Eretz Yisroel, 
many with catastrophic consequences. It is frightfully apparent that 
there is a great measure of Midas Hadin (strict judgment) that 

is manifesting itself on the roads, since when people drive recklessly 
a dangerous situation exists and, as Yaakov Avinu teaches us in this 
week’s parsha, - “The Satan prosecutes powerfully when the situation 
is dangerous.” Yaakov was afraid for the safety of his son, the righteous 
Binyamin. How much more so must we be careful, on the roads and 
when we travel, since our very existence becomes extremely precarious 
and the dangers we face are extreme and acute indeed.
   The following story has been reported extensively in the Charedi 
media, and verified by VIN News. This past summer, a yeshivah bochur 
was driving without a driver’s license, and caused a dreadful car 
accident on the Ramot Road. Not long after that, another bochur was 
caught with the same irresponsible behavior and was threatened with 
imprisonment. The bochur decided to seek a blessing from R’ Chaim 
Kanievsky Shlit’a before his trial proceedings.
    The bochur stood before R’ Chaim and said, “I have a trial in another 
week. They want to put me in prison. Would the Rov please bless me 
so I’ll be saved from it.” 
    R’ Chaim inquired, “What is the trial about?”
    The young man replied, “They caught me driving without a license, 
after I crashed into a wall.” 
    To the great surprise of the bochur, R’ Chaim said unequivocally, “So 
you’re truly a murderer! On the contrary, let them put you in prison. 
Very good.” 
     This was totally unexpected. R’ Chaim Kanievsky is not known for 
issuing such statements, and the bochur became excited. He even began 
shouting, “What? Chalila, I didn’t kill anyone. I didn’t wound anyone, 

either. I just had a small accident with a wall involving only myself.” 
    R’ Chaim was unimpressed. “But you drove without a license, right?”  
“Yes,” replied the boy. 
     “Nu, so you’re considered a real murderer. You could have caused an 
accident with other people too.” 
    The bochur realized that he was not getting any sympathy from the 
Rov. “But I know how to drive well. Besides that, (being in prison) might 
ruin things for me with shidduchim and yeshivah.”
    “There is no such thing as ‘I know.’ You drove without a license. 
Without a license, one does not know how to drive.” R’ Chaim added 
as an afterthought, “Concerning shidduchim, whoever doesn’t want 
you is right. It’s dangerous!”
    At this point, the bochur broke down. “I’m so sorry. Please ... just let 
the Rov bless me that I be saved in the trial.”
    But R’ Chaim refused to accede. “What do you mean, you’re sorry? 
If you’re given a car tomorrow you won’t drive? Of course, you’ll drive! 
So, perhaps the best thing is for you to sit in prison and learn not to 
be a murderer!” 
    The bochur was now frantic and made one last request. “Please,” he 
begged, staring tearfully at R’ Chaim, “can the Rov assure me that I’ll be 
saved if I will be careful from now on?”
    R’ Chaim responded, “I cannot give a blessing. May Hashem help that 
they sentence you to what will really be good for you!” And with that, 
the audience was over.
    It is rare that R’ Chaim Kanievsky speaks in such extreme language, 
but obviously he understands the danger that is prevalent on the roads 
and this is how he views a person who is caught breaking traffic rules 
or drives without a license. R’ Chaim refused to bless the bochur and 
did not hesitate to say that he is no less than a murderer.

I
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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RAV BRAZIL PARSHAS MIKEITZ תשע"ט 

CHANUKAH - HAVE YOU ATE OR EIGHT IT 

The brothers of Yosef vehemently opposed him because they felt he was on an ego trip by 
relating to them his dreams of power and brother subjugation. In truth, they were not 
fantasies at all but rather prophecies. Yosef was the Tamid Chacham and Gadol amongst 
them. He was called the Ben Zekunim read as Zekainim which means Chachamim. The Baal 
Haturim writes that these five letters are the acronym of the Five Sedarim Mishnayos  זרעים

נזיקין) מועד(קדשים נשים ישועות  . He was their source of Torah Shebe'al Peh and they were 
required to listen to and believe in him.  

This same theme runs through the story of Chanukah. The Greeks did not believe in the 
wisdom of the Chachamim and Torah Shebe'al Peh. The Chachamim, who interpret the 
Torah and Hashem's will, have come up with fabrication which cannot be proven 
scientifically in a laboratory. This automatically renders it false, and at the most, an 
unproven theory. That is why the gematriah of מלך יון and אנטיוכס who was the name of 
Greek King during the time the time of the Chashmenoeem Revolt and the miracle of 
Chanukah. They simply refused to accept its validity and despised and punished those who 
occupied themselves in what they called utter nonsense. 

However, the Medrash Tanchuma Noso warns that Hashem says "Don't say I will not 
observe what the זקנים Chachamimn say, since they are not as significant as the 
Torah Laws which Hashem gave us. I give My haskama to them and they are as 
important as My G-d given Laws. Haskamah means validation and stamp of 
approval. The power and light of Hashem is invested in the words of our Chachamim 
and hearkening to every word they say is as if we are listening to Hashem's 
command. The Medrash then brings an example from Yaakov's beracha to Efrayim 
and Menashe, preceding Efrayim before Menasha even though Menasha was the 
Bechor. The proof that Hashem validated Yaakov's beracha is from Parshas Naso in 
the listing of the Korbonos brought by the twelve Nesseim, where we find Efrayim's 
korban mentioned before that of Menashe. Ani Maskim!  

Rav Wozner ztl told in one of his derashas that he was approached with a serious 
question of a woman pregnant with twins whereupon one embryo was endangering 
the life of the other. The custom was whenever a question of life and death was 
involved, all three dayanim would fast for twenty four hours before they gave their 
psak. In this particular situation, before the psak at the end of the fast, we talked to 
the doctors and they gave us their medical opinions. The psak we gave was to save 
one child only. That night the twin that died came to me in a dream and said that he 
was taking me to a din Torah in Shamayim because I ordered him to be killed. At first 
I became petrified but then I girded myself with strength and replied, I see you don't 
realize the heavenly strength of our Bais Din. Whatever is the psak of the earthly 
Bais Din that is also how they paskin in Shamayim. You cannot have any claims on 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS VAYEISHEV 
START TO LIVE AND DON'T LOOK BACKWARDS 

CHANUKAH – ONE LIGHT AT A TIME 
Concerning the story of Yehudah and Tamar, the Medrash comments that Hashem says I 
know the thoughts of man: The Shevatim are occupied with the selling of Yosef, Yosef was 
busy with his fasting and sackcloth, Reuven was occupied with his sackcloth and fasting, 
Yehudah was busy getting himself a wife, and Hashem was occupied in creating the light of 
Moshiach, and thus we have the episode of Yehudah and Tamar. The Medrash is telling us 
that everyone of the above was doing his thing at this particular time in history, yet Hashem 
knows the inner thoughts of man and it was through the actions of specifically Yehudah that 
Hashem brought the light of the geulah. What was so significant about Yehudah's actions and 
what were his inner thoughts that he alone was the one who merited becoming the source 
of Moshiach? 
The Rebbe Bunim of Peshischa explains that after Yehudah's suggestion to his brothers of 
selling Yosef was executed, Yehudah fell into deep remorse. The brothers blamed him for the 
selling of Yosef as they watched the agony of their father over the untimely loss of their son 
and because of which they lowered him from any prestigious esteem that he possessed 
amongst them. Yet within Yehudah's present caved in world and devastation, he nevertheless 
was able to strengthen himself not to despair and become hopeless. He then decided that he 
had no other choice but to start his spiritual journey with Hashem once again from the very 
beginning with the first mitzvah in the Torah, which is to be fruitful and multiply and he began 
searching for a wife. Yehudah said to himself that there is nothing to gain by living the present 
in the framework of his past failures by which he is haunted by guilt and self hate. He must 
live in the present and future where he can dispel the darkness with a new ray of light. This 
resolve is hinted in his name  יהודה  which has the name of 'יהו and the letter ת"דל  which 
means poor and lacking. Even though Yehudah through his choices made his present 
condition poor in virtues, he nevertheless believed that there still remains a present and 
future with Hashem and he must overcome his spiritual poverty. This decision and action 
withstanding Yehudah's lowly state of spirit, was deemed so spectacular in the eyes of 
Hashem,  that He decided that the lineage from which the Moshiach will stem will come from 
Yehudah. For like Yehudah, Moshiach will herald into the world an incredible light which will 
eradicate all forlornness and hopelessness forever. 
Chazal tell us that Hashem created worlds and then destroyed them for they did not find favor 
in his eyes until he reached the creation of this world in which we live in. What was Hashem 
trying to demonstrate with this scenario for certainly He could have gotten it right even the 
first time? He desired to show that even if the personal world that one builds falls apart and  
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me for what I have done. Speak to the Bais Din in Shamayin because they have 
validated our psak. The next day I realized that what I said was one hundred percent 
correct for the embryo did not return to me in a dream ever again and yet our Bais 
Din is still functioning. Why am I relating this dream to you? So that when you hear 
the Chachamim stating certain Halachos that don't find favor in your eyes and you 
don't deem their words to be significant, one should know that in Shamayim they 
too validate their psak and after one hundred and twenty years you will realize that 
this was their psak as well. Ani Maskim! Then you will have to answer to them. 

Another incredible story is about the Chofetz Chayim who was the Rav in Radin yet 
he left his position because of one episode with a butcher. That butcher was caught 
selling treifah meat and he was immediately closed down. He came to me afterwards 
crying in remorse and promising never to do it again. I had rachmanis on him and his 
many children who now he had insufficient parnassah to feed them. I told him that 
he I give him permission to reopen on the condition that he donates forty liters of 
candles to the Bais Medrash as a penalty for his transgression. The butcher 
unfortunately did not live too much longer after the episode. One day, as I was 
learning in the Ezras Nashim which was my custom, I fell asleep and I saw three men 
of great stature approaching me. The one with the most magnificent appearance 
asks me Yisrael Meir, you remember the story of the butcher and how you penalized 
him to donate forty liters of candles to the Bais Medrash. What was your intention 
with that penalty? Was it a punishment so he would be more careful not to 
transgress again and a warning for the kehillah that they too should take heed and 
beware? Or was it an atonement for his aveirah? I thought and thought and then 
said as to the best of my recollection it was a punishment and not an atonement. It 
was then that I awoke from my sleep and I continued to learn but now with a very 
head heavy. Once again soon afterwards I fell asleep and this time it was the butcher 
who came to me crying hysterically "Oh Rebbi look what your psak did for me in the 
Bais Din of the Heaven. When I came before them in judgment they brought the case 
of my selling treifah meat and said that for this you must go to Gehenim. Bewildered, 
I frantically told them I already atoned for it by donating forty liters of candles to the 
Bais Medrash. The prosecutor said, Not true. The penalty was as a punishment not 
an atonement. The Beis Din decided to come down into this world and ask the posek 
himself and you replied it was a punishment. Now that you told them this, I must 
undergo Gehenim for an atonement on my averiah! It was then that the Chofetz 
Chayim made up his mind to leave the position of Rabbanus. Ani Maskim! 

One time Rav Akiva Eiger had in his house for a meal his close friend Rav Yaakov 
from Lisa together with his son in law the Chasam Sofer.  Rav Eiger appointed his 
best talmidim to serve these giants of Torah so that they could hear and speak in 
learning. At the seudah, Rav Aiger asked Rav Yaakov to speak first. Rav Yaakov said a 
breathtaking pilpul, dazzling everyone who was there. The Chasam Sofer got up next 
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and he refuted the entire pilpul of Rav Yaakov. Rav Aiger was afraid that perhaps Rav 
Yaakov would feel anguish over the collapse of the pilpul by his son in law, that he 
asked one of the bachurim serving, what he thinks about the divrei Torah of these 
two massive Gedolim. The bachur then said an extremely challenging pilpul in 
defense of Rav Yaakov from Lisa. After the bachur finished, the Chasam Sofer 
remarked that I realize that my father in law could even make a stone talk the words 
he wants said. Rav Leibel Aiger who was the nephew of the Chasam Sofer, remarked 
on this story, don't think for a second that my uncle just replied with a superficial 
statement. What he said about my grandfather was the honest truth. Ani Maskim!  

We see from all this the unbelievable power of the Chachamim in every generation. 
Now if our Chazal and the sefarim tell us that these days of Chanukah are 
supernatural days and there is a segulah to make real changes in one's life and 
situation, should we doubt their words? If Rebbe Akiva Aiger could make a stone talk 
you don't think that the days of Chanukah can help you remove the לב האבן your 
heart of stone? You don't believe that the Chachamim are telling you the real truth 
that in the lights of the menorah of Chanukah there shines the Hidden Light of 
creation and that by gazing at them, your perspective on the world can change for 
the better? What the Chachamim say and write down on earth is agreed upon and 
accepted in Shamayim Ani Maskim. Don't let this once a year opportunity, slip 
through your fingers. As we sing in Maoz Tzur  ימי בינה ימי שמונה, that Chanukah are 
days of understanding and days of eight. Grammatically it would have been more 
correct to have read שמנה ימים eight days. The answer is we are not mentioning 
merely the number of days but rather the special quality of the days. That each day 
of Chanuakah has the nature of eight infused in it, a number that symbolizes the 
supernatural as the Maharal explains. Hence days of eight means days of miracles of 
changing nature.  

Don't find yourself ending Chanukah with the statement I ate up the days with 
latkes, jelly and custard safganiyos, chocolate coins and dreidels, cheese blintzes, 
potato kugel, french-fries drenched in oil etc. Rather rededicate your belief in the 
Chachamim and their writings, of rising to the supernatural on Chanukah, improving 
your middos during these days, and bettering your speech etc. For one must know 
very clearly, that if they wrote and spoke about this subject on Chanukah, then 
Hashem is Maskim to it and will make it happen during these days if you really 
believe so. Make sure that by the end of the Yom Tov you can honestly say with 
confidence I took advantage of this incredible window of tikkun and growth, and I 
eight up these days of Chanukah. 

Rav Brazil  

Happy Shabbos Freilichen Chanukah 
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Parshas Mikeitz 

            Darkness, Light, and Midday - Chanukah Focuses Us on Creation  

It is always good to start with, and keep returning to, Bereishis. “Vaya'ar Elokim es ha’ohr ki tov - 
Hashem saw the light that it was good.” 

Chazal tell us that es ha’ohr is the gematriah of 613, the same value as baTorah. The Aramaic for 
Torah is de’oraisa, literally meaning “from light.” If we desire to use the light of Chanukah to sharpen 
our ruchniyus vision and learn to “live with the parsha,” we can find remazim – hints - to the time of 
year - and messages from Hashem - in every parsha, and, if we are zoche, as the Baal Shem Tov 
teaches, in every single event in our lives.  

For example, the value of es ha’ohr ki tov is 10 times Yavan, being “keneged” the choshech of Yavan. 
Also, the value of Ner (250) Chanukah (89), with all 7 letters, equals 346, the value of ratzon. 
Chanukah lecht give us ratzon. 

Another example is in the second sentence in the Torah, which begins, “Veha’aretz hoysah sohu 
vavohu vechoshech al penei sehom - And the earth was utterly confused, and darkness hovered over 
the turmoil.”  

Looking at and adding up the value of the last letters, we see something astounding: Tzadi (90), Hey 
(5), Vov (6), Vov (6), Chof (20), Lamid (30), Yud (10) and Mem (40) add up to 207, the value of ohr! 
The hidden light, the ohr haganuz, is merumez or hinted at, from the beginning of the Torah.  

One of the most well-known connections to Chanukah in Parshas Mikeitz involves Yosef, upon seeing 
all his brothers, including Binyomin, return to Mitzrayim, ordering the men to be brought into the 
house, with the mandate that “animals should be slaughtered (tebach) and prepared (vehachein), for 
the men shall dine with me at noon (tzohorayim).” Our sages tell us that the last letter of tebach, 
Ches, combined with the rearranged letters of vehachein - Nun, Vov, Chof and Hey - spells Chanukah.  

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l focuses his laser-like ruchnius vision not on tebach, but on the 
word for noon, tzohorayim. He teaches us with his unique insight how to “see” time as the Torah, 
through its names of the different times of day, wants us to “see” the daily passage of time.  

He relates tzohar – noon - to tza’ir, to be small and limited. What possible connection could there be 
here? Listen to this - only Rav Hirsch could say the following:  

“Perhaps tzohar does not mean shining, rays of light, but perhaps indicates that light which appears 
most precisely in the exact, most limited outline of their form, where even the smallest being is visible 
in its own specialty!"  
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"According to the variation of this ability to recognize objects, the various times of the day are named 
laylah, boker and erev. Tzohorayim is better than chatzos, midday, which is just a point in time. No 
man dines at midday. However, until midday, light overcomes night, and from there onwards, night 
progressively conquers light. Tzohorayim, therefore, is the hour, half of which is filled with the growing 
and the other half with the waning light.”  

All is referenced in relation to the relative state of revelation of light. Jewish “seeing big” actually 
means seeing small, with clarity.  

Let’s now return to Parshas Bereishis and examine what Rav Hirsch says about light in its growing and 
in its waning. The possok states: “Vayomer Elokim yehi ohr, vayehi ohr. Vaya’ar Elokim es ha’ohr ki 
tov”.  

Ohr, with an Alef, connects to ohr, with an Ayin, to be awake, to become or be receptive to external 
impressions. Therefore, this is also the Hebrew word for skin, which is the organ of feeling. Light, Rav 
Hirsch says, is the awakening element for all forces to develop. Hisorrorie means to wake up.  

What is the opposite? Choshech, related to chazak, hold, and osek, grab, to be withdrawn, which is 
the condition which causes beings not to be exposed to the awakening influence of light. 

The Torah calls light yom, day, related to kum, standing up, where everything rises to its own 
independence. The beginning of day is boker, related to bechor, force out, pekor, to be free (as in 
hefker) and independent, where things separate and appear to be in their own outline.  

The Torah calls darkness laylah, night, related to lul, blend together, from which we get lulos, 
dragging along, the time when the whole world lies down. Layal also means howling, like the night. 
The beginning of night is erev, when conditions begin to mix – ir’vuviah. When we use up all our 
power working in the ray of light, we sink back, wearily, into the darkness, which nurtures us to 
develop a fresh light. All plants grow from roots which are in darkness. So do we. 

I’d like to suggest some other lessons to be learned from contrasting light and darkness. 

First, erev – evening - is not what it seems. Ohr haganuz, the hidden light, has the value of 272, 
equaling the value of erev! The evening is filled with the hidden light, put aside, as described in 
Maseches Chagigah (12b), for tzaddikim, le’asid lavo. 

Second, ohr ve’choshech, together – light AND darkness – are values of 207 and 6 and 328, which 
add up to 541, the value of Yisroel. We are made up, and struggle with, the constant interaction of 
these combined forces of light and darkness.  

Third, Yosef was a ben zekeinim son of the old age of his father. Zekeinim (207) is also the value of 
ohr. Perhaps we should develop eyes to see those who have acquired wisdom - which Chazal say is 
the acronym of the word zakein - in a new “light.” After all, “zeh shekaneh chochmah” – this is the 
acquisition of wisdom – also has the value of 541, the same as Yisroel.  

Fourth, in our davening, when we mention “yotzer ohr uvorei choshech,” one might ask why Hashem 
has to create darkness, but form light. Rav Avigdor Miller zt”l explains a major yesod. Hashem is ohr - 
He IS light. Therefore, he only needs to “form” himself. Choshech is a new creation, which allows us to 
distinguish the ohr of Hashem. 

Shabbos (702) reminds us of this distinction as well, by being the “flip” side and mirror image to Ohr 
(207).  

May we truly spend some time this Chanukah contemplating and appreciating how Hashem provides 
us with vision and the opportunity to see as He sees. Vayaar Elokim es ha’ohr ki tov. Hashem saw the 
light that it was good. We should, too. 
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Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Penimim  

 ויהי מקץ שנתים ימים
It happened at the end of two years to the day. (41:1) 

 

 So begins the salvation of Yosef HaTzaddik, which would have 
commenced two years earlier had Yosef not shown a deficiency in his 
bitachon, trust in Hashem. After all has been said and done, Yosef truly 
suffered as a slave and a prisoner. He spent a good portion of his 
formative adult life away from family, alone in a pagan, immoral world. 
How did he do it? How was he able to maintain his extraordinary fidelity 
to Hashem amidst the multitude of tzaros, troubles, that accompanied 
him for thirteen years? This was followed by nine more years during 
which he was viceroy of Egypt, but had still not been reunited with his 
father. Twenty-two years of separation leaves a scar. Apparently, Yosef 
weathered his travail incredibly well. What was his secret?  

 What is the distinction between joy and happiness? Happiness 
is a description of life as a whole. Joy means celebrating the moment. 
Every time a challenge arises, one should experience joy. How? When 
one delights in the knowledge that he is here by the grace of Hashem, 
that every minute of his existence is powered by the Almighty, he 
becomes joyous. One needs neither wealth nor power in order to feel 
joy. He experiences it via the realisation that this moment is 
“sponsored” by Hashem; that He cares; that the pain is Heaven-sent for 
a designated purpose. When we live the “moment” and experience 
Hashem’s Presence within this moment, we attach ourselves to eternity. 
Can there be a greater reason for joy? This is how Yosef lived. This is 
how we should live – every moment, every breath, every experience: if 
we experience Hashem, we feel joy.  

 

 אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי
You shall be in charge of my palace, and by your command shall all my 

people be sustained. (41:40) 
 

 In Parashas Shemos (1:8), the Torah writes, Vayakam melech 
chadash al Mitzrayim, “A new king arose over Egypt.” Chazal debate the 
meaning of “a new king.” Was he actually a new king? Or was he the 
same Pharaoh that had coroneted Yosef as a viceroy over Egypt? He 
suffered from “memory loss,” quickly forgetting the benefits he had 
accrued as a result of Yosef’s wise counsel. Horav David Povarsky, zl, 
asks that if he was indeed the same Pharaoh who was so impressed with 
Yosef, why was it that the miracles and wonders of Moshe Rabbeinu and 
Aharon HaKohen did not impress him? The “first” Pharaoh not only 
acquiesced to Yosef’s advice, he practically gave him free rein over the 
country. Now this “same” Pharaoh listened to Moshe and Aharon – and 
ignored them. How do we reconcile these conflicting reactions? How are 
the circumstances different?  

 The Rosh Yeshivah explains that the circumstances are as 
different as night is from day. When Yosef stood before Pharaoh, 
interpreting his dreams and advising him about how to move forward, 
Pharaoh had nothing to lose. His position would not change. He would 
now have a viceroy who would run the country for him. He would 
permit a holy, spiritual man – who happened to be extremely wise and a 

brilliant organiser – to manage his country. On the contrary, Yosef was 
making Pharaoh look good.  

 When Pharaoh met with Moshe and Aharon, the scenario had 
changed. The two Jewish representatives wanted Pharaoh to free the 
Jews. Pharaoh was not benefitting from their visit. He was about to lose 
millions of slaves. This would affect him personally, striking him where it 
hurt him the most – his wallet. Now, the decision to be impressed by the 
miracles would be mitigated by Pharaoh’s vested interests. It becomes 
increasingly difficult to see with clarity when one is personally affected. 
The same Pharaoh who was inspired by Yosef’s extraordinary 
demonstration of Hashem’s power was not moved by Moshe. The 
reason was simple: Now Pharaoh had something to lose.  

 

ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את אסנת בת 
 פוטיפרע כהן און לאשה ויצא יוסף על ארץ מצרים

Pharaoh called Yosef’s name Tzafnas-Paneach and he gave him Osnas 
bas Potiphera, chief of On, as a wife. Thus, Yosef emerged in charge of 

the land of Egypt. (41:45) 
 

 Pharaoh was confronted with a major policy decision. A 
brilliant young man stood before him, who had the ability not only to 
save the country, but also to fill Pharaoh’s coffers with enormous 
wealth. The problem was that not only was he a slave – he was also a 
Hebrew. This would not sit well with his pagan populace. While they 
thought little of their slave population – they reviled Jews! What was 
Pharaoh to do? How was he to concoct an extreme makeover of Yosef 
and transform him into an “acceptable” Egyptian?  

 The Torah gives us the answer when it juxtaposes Pharaoh’s 
“naming” Yosef Tzafnas-Paneach upon his marriage to Osnas. (Pharaoh 
gave her to him.) To all intents and purposes, Yosef was now Tzafnas. His 
wife was the daughter of the distinguished pagan priest of On. Yosef was 
no longer a Jew. He was now a member of Egyptian aristocracy! Pharaoh 
could not take a chance that the people might balk at his choice for 
viceroy. True, he was good for the country. They needed him. However, 
sinaah mekalkeles es ha’shurah, “hatred distorts a straight line.” 
Animosity blinds, perverts, and causes one to lose the clarity of his 
perspective. The Egyptians could never tolerate a Jew as ruler over 
them. It was necessary to change his identity.  

 Two and a half centuries ago, our secular brethren decided 
that they, too, must compromise their Jewish identities. They changed 
their names from Hebrew to German. They discarded their traditional 
garb together with their tznius, chaste dress code. Once they looked and 
talked like goyim, it was easier to act like goyim, to adopt their lifestyle 
and culture. Thus, they could completely reject their traditional 
upbringing and centuries of commitment to the Torah. Baruch Hashem, 
their dream of acceptance by the gentiles was never realised. The 
goyim’s hatred of the Jew was stronger than the Jew’s external 
alteration of self. To the goy we were, and will always be, Jews.  
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אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו 
 אלינו ולא שמענו

Indeed, we are guilty concerning our brother inasmuch as we saw his 
heartfelt anguish when he pleaded with us, and we paid no heed. (42:21) 

 

 Twenty-two years had passed from that fateful day on which 
the brothers had sold Yosef as a slave. During this period, they no doubt 
saw their father constantly in a state of mourning over the loss of his 
son, lamenting over what had probably happened to him. What was 
worse, he did not know whether/how he had died. Yaakov Avinu could 
not get closure to the tragedy of his son’s disappearance. The brothers 
saw this daily – for twenty-one years, but they were not moved. Never 
once did they even question the veracity of their deed. Had they done 
the right thing? Had they acted appropriately? Nothing. Never once did 
they question themselves. Yosef was a rodef, pursuer, who sought to 
deprive them of their rightful share in Olam Habba, World-to-Come.  

 Furthermore, from the time of the mechiras Yosef, sale of 
Yosef, twenty-two Yom Kippurs had passed. Clearly, the brothers had 
confessed whatever wrongdoing for which they felt guilt. The sale of 
Yosef was not one of the subjects of their confession. At no time during 
the past twenty-two years, had the brothers experienced pangs of guilt. 
Yet now, standing in front of the Egyptian viceroy, they manifested a 
complete transformation. After being suspected of spying and being 
publicly ridiculed and maligned, their attitude began to change. Now, 
they faced the tzaros, troubles, which they understood to be 
punishment for their behaviour twenty-two years earlier. What 
happened? Why did they make an about face?  

 Now, they were suffering. Now, they were the ones who were 
feeling the pain. The tables had turned, and they began to ask 
themselves – “Why is this happening?” The brothers were holy men 
who followed a strict halachic script. They had decided, based upon 
halachic dialectic and analysis, that Yosef was a rodef; as such, his 
punishment should be final. They believed in what they were doing. It 
was not petty jealousy, as one who is uninitiated might contend. 
Absolutely not. They were certain in their application of Halachah – until 
they began to feel the pain. Knowing that nothing happens in a vacuum, 
they questioned themselves, “Could we have been wrong – in some 
minute way?” Why, all of a sudden, now, after twenty-two years? Now it 
hurt them. They were feeling pain. It must be a Divine message that in 
some way they were off the mark.  

 

 ויקח מאתם את שמעון ויאסר אותו לעיניהם
He took Shimon from them and imprisoned him before their eyes. (42:24) 

 

 Chazal (Midrash Tanchuma, 4) teach that after Yosef said that 
one of the group would be held hostage until Binyamin was brought to 
Egypt, he selected Shimon to be that family “representative.” The 
reason for this choice was twofold. First, it was Shimon who had 
initiated the process of the sale of Yosef, when he called out, “Look, that 
dreamer is coming!” Later, it was Shimon who threw Yosef into the pit. 
An alternative explanation is that Yosef was acutely aware that Shimon 
and Levi did not comprise a good shidduch, match. He feared that the 
two would conspire to kill him. Their companionship had led to the 
attack on Shechem, which had decimated an entire city. Yosef was not 
taking any chances. It was best that they be separated from one 
another.  

 The Midrash continues that Shimon reacted bitterly to his 
selection. Shimon turned to his brothers, who apparently agreed to 
“allow” him to remain in Egypt until they returned. He addressed them, 
“You are doing to me what you did to Yosef.” They replied, “What should 
we do – allow our families to starve?” In other words, they knew 
someone had to remain hostage while they returned with the provisions 
they had purchased. Shimon suspected them of turning on him as they 
had (all) turned on Yosef. (When the tables are turned, people view 

things from a different perspective). Shimon apparently had some 
difficulty with this arrangement. They described their predicament as 
being between a “rock and a hard place.” Someone had to remain, or all 
of their families would suffer. Unfortunately, it had to be Shimon.  

 How did their response allay Shimon? He was about to be 
incarcerated in an Egyptian prison, while his brothers left to go home to 
their families. What made Shimon acquiesce? Horav A. Henach 
Leibowitz, zl, explains that it was not what the brothers replied, but how 
they replied, that calmed Shimon. He could sense their sincerity. They 
spoke from their hearts with great empathy for his dismal situation, but 
what were they to do? They could not neglect their wives and children, 
allowing them to starve to death. Their families were innocent of any 
wrongdoing. They meant him no harm. Shimon believed his brothers 
because they were sincere, and it came through. When words emanate 
from the heart, they will enter into the hearts of the people to whom 
one is speaking.  

 Likewise, Chazal (Midrash Rabbah 93:9) teach that when 
Yehudah came forward to plead the brothers’ case before Yosef, his 
words were accepted in the manner in which they were rendered – with 
sincerity. “Yehudah appeased Yosef, he appeased his brothers, and he 
appeased Binyamin.” Yosef saw that Yehudah was risking his life for 
Binyamin, the other son of Rachel Imeinu (Yosef’s mother). His brothers 
saw that he was standing up for them. Binyamin saw that just as 
Yehudah was willing to fight for him, he must have done the same 
earlier for Yosef, his brother. The question is obvious: How did the 
brothers know that Yehudah was doing all of this for them? Perhaps he 
just did not want to be excommunicated from “both worlds”: this World; 
and the World-to-Come? He promised Yaakov Avinu, “I guarantee 
Binyamin’s safe return, or else I will be a sinner to you all my days,” 
which is interpreted to mean in “both worlds.”  

 Ostensibly, the brothers had the opportunity to recognise that 
Yehudah was “for real,” that he spoke sincerely from his heart. 
Everything that he was doing was purely for the sake of Binyamin. He 
was Leah Imeinu’s son; yet, he fought for Rachel’s son. This left a 
concrete, moving impression. 

 The Rosh Yeshivah explains that sincerity is the key to 
successful communication. We have a great and dire need for 
knowledgeable, G-d-fearing, unpretentious educators to reach out to 
the multitudes of Jews who – due to gross ignorance and apathy – have 
assimilated into the world society, which is tainted with moral profligacy 
and ethical perversion. We have a moral and religious imperative to 
reach out and bring them back to a life of Torah and mitzvos. If the 
teacher/rebbe/outreach professional lacks sincerity – i.e., has chosen 
this vocation because it gives him a feeling of superiority, benevolence, 
righteousness, etc., which are all due to a personal lack of security – 
whatever success he achieves will be short-lived. People respond to 
ingenuousness. They are able to distinguish one who is sincere from one 
who is pretentious. One should feel that he is on a mission for Hashem, 
sent to bring his children home.  

 Regardless of one’s personal spiritual eminence, if there is an 
ethical, moral deficiency in his attitude – even if it is only subconscious – 
it will affect his ability to communicate effectively and to successfully 
inspire his subjects. The Rosh Yeshivah substantiates this observation 
from what happened to Zechariah ben Yehoyadah, who was a Navi, 
prophet, Kohen, son-in-law of the king. When he gave mussar, he was 
compelled to rebuke the people for their clinging to idols, however, he 
was killed. What did he do wrong? Where did he go wrong? The Navi 
(Divrei Hayamim II, 24:20) writes, Vayaamod meial l’am, “And he stood 
above the nation.” The Midrash Rabbah (Koheles 10:4) explains that he 
felt superior to the people, due to his lineage and spiritual stature. So? 
How did they know? Is this a reason to murder him? It is one thing not 
to accept rebuke, it is totally another to kill the messenger who is 
conveying Hashem’s word.  

 The Rosh Yeshivah explains that the people sensed a minute 
tinge of personal arrogance. In their eyes, his rebuke lacked full sincerity. 
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As a result, they viewed his rebuke as being superciliously indulgent, 
condescending to the people in a manner that came across to them as if 
it were inappropriate for someone as dignified as he was to speak to 
them. While this was categorically false, it was a perception that 
festered in the guilty minds of the people. Hence, their brutal reaction. 
People can feel when one speaks from the heart. They can sense the 
truth, and they respond in turn.  

 

הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו... 
 ואמרת אלהם למה שלמתם רעה תחת טובה

They had left the city, they had not gone far, and Yosef said to the one in 
charge of his house… “You shall say to them, ‘Why do you repay evil for 

good?’” (44:4) 
 

 Of all of the messages of rebuke that Yosef could have sent to 
his brothers, “Why did you repay evil for good?” is the last one you 
would expect. The most pressing question to be asked was, “Why did 
you steal my cup?” Instead, Yosef seems to be delivering a mussar 
shmuess, ethical discourse, to his brothers, concerning their jealousy 
and their turning against him. The Zera Shimshon explains that Yosef 
was implying, “You were so jealous of me, because our father made me 
a multicoloured coat – jealous enough to sell me as a slave! Is this what I 
deserve? Have you forgotten what my mother, Rachel (Imeinu) did for 
her sister, your mother Leah (Imeinu)? It was the antithesis of what you 
did to me. My mother gave the simanim, pre-designated signs, that our 
father, Yaakov (Avinu) shared with her, to your mother, to spare her 
humiliation. Yet, you quickly forgot the debt of gratitude you owe.” 
Thus, when Yosef demanded, “Why do you repay evil for good?” it was a 
reference to the good Rachel had done for Leah.  

 Chazal (Bereishis Rabbah 84:18) use the expression, “You sold 
the son of Rachel” a number of times, rather than the simple, “You sold 
Yosef” or “You sold your brother.” The Zera Shimshon explains that they 
are underscoring the fact that in addition to the wrong of selling Yosef, 
there was a grievance against them for their lack of hakoras hatov, 
gratitude, for what Yosef’s mother had done for their mother.  

 The importance of hakoras hatov cannot be overstated. It is an 
essential middah, character trait, that defines a person. One who is not 
a makir tov is simply not a mentch, decent human being. We derive from 
the above an added caveat: hakoras hatov applies even if one had not 
personally/directly benefited from the person. The brothers had not 
directly benefited from Rachel’s act of kindness. It was their mother 
who was spared humiliation. Yet, since their aunt reached out to their 
mother, they owed her son – Yosef.  

 Horav Yaakov Kamenetzky, zl, Rosh Yeshivah of Torah Vodaath, 
was informed that a certain bachur, student, was not attending the 
morning Shacharis minyan – despite numerous punishments and 
threats. Nothing seemed to help. The administration felt that the time 
had come to mete out a stronger punishment – ejection from the 
dormitory. They could not permit a student to avail himself of the 
services provided by the dormitory if he was blatantly ignoring the 
Yeshivah’s rules that Shacharis minyan attendance was mandatory. Rav 
Yaakov listened – agreed – but asked to see the student. When the 
student heard that the Rosh Yeshivah wanted to see him, he became 
nervous. “Now I am really in trouble,” he figured. Students were not 
commonly “invited” to meet with the Rosh Yeshivah.  

 He appeared before the Rosh Yeshivah, who informed him of 
the administration’s decision to relieve him of his dormitory privileges. 
The bachur listened and accepted his fate. It was not as if he were 
surprised. He had been ignoring this rule for some time. He had trouble 
getting up in the morning, probably because he had trouble going to 
sleep on time at night. Regardless of the reason, he was out. The Rosh 
Yeshivah asked him whether he had alternate arrangements for 
sleeping. He said, “No.” Rav Yaakov told him, “I want you to sleep in my 
house.” The bachur was floored. First, he was kicked out of the dorm, 

and, now, the Rosh Yeshivah invited him to sleep in his house. This was 
too much. He articulated his bewilderment.  

 Rav Yaakov explained, “Your grandfather was a supporter of 
the Kovno Kollel where I learned in Europe. Since I was a beneficiary of 
your grandfather’s kind heartedness, I owe you a favour which I am now 
able to repay. Veritably, I cannot permit you to return to the dormitory, 
because that would breach the Yeshivah’s rules, but there is no reason 
that you cannot stay at my house.”  

 A similar story is told concerning Horav Moshe Feinstein, zl, 
who attended a wedding. Prior to leaving, he handed the chosson, 
groom, an envelope containing his wedding gift. Later on, when the 
chosson and kallah, bride, were opening their gifts, they were shocked 
to see a check for 500 dollars from the gadol hador, preeminent Torah 
leader of the generation, Rav Moshe Feinstein. This was, in those days, 
an enormous amount of money (especially for a wedding present). The 
chosson shared his feelings with his father, who agreed that Rav Moshe 
must have erred and written an extra zero on the check. The next day, 
the father, together with the chosson and kallah, presented themselves 
at Rav Moshe’s apartment: to thank him for the gift; and to return the 
check, which surely had been a mistake (that is what they thought, but 
Rav Moshe did not make mistakes.) Rav Moshe’s response is a classic, 
“If I could give you 5,000 dollars, I would. Your grandfather was Horav 
Pesach Pruskin, with whom I studied. I felt such gratitude to your zaide 
that I wanted to give you a large present. This is the most that I can 
afford.” 

 Hakoras hatov extends for generations. These gedolim, Torah 
giants, were well aware that the benefits reaped many years earlier had 
been transformative. Every act of kindness has an enduring effect. So, 
too, should be the consequent gratitude.  

 

 

Va’ani Tefillah 

  ושים חלקנו עמהם
V’sim chelkeinu imahem.  
May our lot be with them.  

 
 This seems to be a strange request. How can one expect to 

receive the reward that is granted to the righteous, when, in fact, he 
does not warrant this reward? Horav Shimon Schab, zl, interprets this as 
a request to Hashem to help us attach ourselves to those who are true 
believers, individuals who have bitachon be’emes, truly trust in Hashem. 
Everyone has some measure of bitachon. We ask that we be worthy of 
being inspired by these true believers, so that our own level of bitachon 
will be revealed.   

 What makes these individuals unique? What quality do they 
manifest that makes us petition Hashem for their additional reward. It is 
their exemplary bitachon, trust, in Hashem. It is one thing to ask 
Hashem for what one needs, and another for Hashem to give it because 
He knows that the person truly is in need. When a person exhibits such 
extraordinary trust that he does not even ask for anything, however, but 
just relies on Hashem as his source of all good, he is worthy of added 
reward. He is the true baal bitachon. The very act of trust in Hashem, in 
and of itself, is worthy of its own distinct reward.  

 A Jew may petition Hashem for something that he wants, 
which is above and beyond his needs. On the other hand, one may not 
claim that he “needs” something, since this indicates a lack of trust in 
Hashem. It implies that Hashem is unaware of his needs. It impugns His 
ability to provide these needs. Whatever one “needs,” Hashem 
provides. What he “wants” – that is a different story.  
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PPaarraasshhaass  MMiikkeettzz  
RReeccooggnniizzee  TThhee  

MMiirraaccllee  
TThe Gemora (Shabbos 21b) records a 
famous dispute between Beis Shammai 
and Beis Hillel concerning how many 
Chanukah candles to light each night. Beis 
Hillel light as we do, one candle the first 
night, adding one each successive night 
until reaching eight on the final night. Beis 
Shammai light eight the first night, dimin-
ishing one each night until left with one 
the last night. Rav Eliyahu Dessler ex-
plains the reason behind the dispute. The 
two sides have different opinions about 
whether a person’s performance of the 
mitzvos of Chanukah is superficial or 
more deeply rooted. When one looks at 
the holiday superficially, he is most ex-
cited in the beginning. Then as the eight 
days of Chanukah continue, his excite-
ment diminishes as he becomes accus-
tomed to the holiday. That is the view of 
Beis Shammai. Beis Hillel, on the other 
hand, relates to a deeper performance of 
the mitzvos. One who serves Hashem 
with all of his heart and soul is constantly 
striving to get closer to Him. Each day of 
the holiday, he probes for a new insight, 
a deeper understanding, and a better 
appreciation of the miracles. This person 
finds his happiness increasing daily as he 
grows in his Avodas Hashem (service to 
Hashem). He begins with one candle the 
first day, and adds one each day, symbol-
izing his increasing happiness with each 
passing day of Chanukah. 
 
Kinderlach . . . 
We light the Chanukah menorah accord-
ing to the view of Beis Hillel, increasing 
the number of candles each day. This 
shows that our happiness increases each 
day. How can we increase our happiness? 
By following Rav Dessler’s interpretation 
of Beis Hillel. Learn something new about 
Chanukah each day. Share it with Abba 
and Imma at candle lighting time. Each 
day you will have a new insight and a 
new appreciation of the miracles of Cha-
nukah. What could be happier than that? 
 

PPrroovviissiioonnss  ffoorr  tthhee  
JJoouurrnneeyy  

PPharaoh’s dreams foretold seven years 
of plenty in Mitzraim, followed by seven 
years of famine. What was Yosef’s advice? 
“Let Pharaoh appoint overseers on the 
land and work quickly during the seven 
plentiful years. Gather all the food during 
the upcoming good years and store it 
under Pharaoh’s authority” (Bereshis 
41:34-36). The people of Mitzraim had 
seven years of famine ahead of them; 
therefore, they had to store up provisions 
while they were able. 

TThis cycle of gathering for a future time 
when there will be no provisions is simi-

lar, in a certain sense, to a person’s stay in 
this world. Now are the “years of 
plenty”. Now is the time when mitzvos 
are readily available. When we move on 
to the next world, we will be able to 
enjoy the fruits of our labors. However, 
there will be no more mitzvos to gather. 

TThe Gemora (Kesuvos 67b) relates a 
compelling story about 
Mar Ukva. He was at the 
very end of his life. What 
did he ask for? His tsedaka 
records. They were 
brought to him; he 
examined them and saw 
that he had given 7000 
dinrei sianki – quite a 
respectable sum of money 
– to tsedaka. However, he 
was concerned. “The provisions are small, 
and the road is long,” he said. Perhaps he 
did not have enough mitzvos for the long 
journey in Olam Habbo. He arose and gave 
half of his money to tsedaka. He knew that 
now is the time to gather mitzvos. Later will 
be too late. 
 
Kinderlach . . . 
We should all live to the nice ripe old age 
of 120. That seems like a long time. It is. 
However, 200 years is longer than 120. 
Can you imagine living 500 years? A thou-
sand years is called millennia. Three thou-
sand eight hundred years ago was Matan 
Torah. That was a very long time ago. The 
whole world is 5765 years old. That is all of 
time, as we know it. However, it is nothing 
compared to eternity. Olam Habbo is for-
ever. That is a very, very, very long time. 
This is what Mar Ukva meant when he said, 
“The road is long.” The mitzvos that we 
gather here give us unbelievable pleasure 
over there - forever and ever. Once we 
arrive there, we can no longer gather mitz-
vos. Our time here is short, compared to 
eternity. Use your time wisely. Store up as 
many provisions as you can for the long 
road ahead. 
 

OOnnllyy  PPuurree  OOiill  
TThe miracle of Chanukah: one flask of 
pure oil, normally just enough for one 
day, burned eight days. Rav Moshe Fein-
stein asks (in the name of the Re’ame) the 
following question. Hashem does not like 
(so to speak) to perform miracles. Since 
the entire congregation was tomei (im-
pure), it was permissible to light the me-
norah with tomei oil. Why then did 
Hashem perform a miracle, making the 
tahor (pure) oil burn, when the tomei oil 
could have been burned in its place? The 
answer to this question begins in the very 
beginning of the Torah. 

““TThere was darkness on the face of the 
deep” (Bereshis 1:2). The Medrash ex-
plains that darkness was the golus (exile) 
of Yavan (Greece), who darkened the 
eyes of Klal Yisrael with their gezeiros 
(decrees against the mitzvos) [Bereshis 

Rabba 2:4]. What darkness did Yavan 
bring? The ancient Greeks are usually 
regarded as an “enlightened” society, 
excelling in architecture, philosophy, and 
sport. However, their field of vision was 
limited. They saw nothing Divine in the 
creation. Klal Yisrael’s service to Hashem 
disturbed their illusion that man was the 
greatest power. Therefore, they set out to 
force Hashem out of the picture. 

TThey outlawed the 
observance of Shabbos, 
Bris Milah, and Kiddush 
Ha’chodesh. Shabbos 
testifies that Hashem 
created the world. 
Kiddush Ha’chodesh 
demonstrates holiness in 
time. Bris Milah shows 

that our bodies are to be used for serving 
the Almighty. These three mitzvos exem-
plify Hashem’s presence in the world, 
therefore the Yevanim wanted to stamp 
them out. They entered the Beis HaMik-
dash, plundered it, and defiled its purity. 

TTheir rule spread spiritual darkness 
throughout the land of Israel. Most Jews 
became Misyavnim (Hellenists), joining 
the Greek way of thinking. Loyal Jews 
were afraid to protest, until there Matti-
syahu and his sons arose. These twelve 
Chashmonayim stood up for the honor of 
Hashem and His Torah. They began a 
revolt, which eventually led to the over-
throw of Greek rule in the Holy Land. 
They expelled all of the evil and bright-
ened the darkness. They purified the Beis 
HaMikdash and lit the menorah. 

RRav Moshe explains that they could not 
be lenient and allow the use of tomei oil 
at such a time, when evil forces sought to 
destroy the holiness of our nation. This 
small amount of oil was the beginning of 
a new era of purity and holiness. The 
spiritual light of the menorah would shine 
for millennia. Therefore, only the purest 
oil could be used. Never mind that it was 
small in quantity. Mattisyahu and his sons 
were also small in quantity, yet the suc-
ceeded in spreading great light in the 
darkness. Why? Because they were abso-
lutely pure in quality. So too the pure oil, 
spread, and continues to spread spiritual 
light throughout Klal Yisrael. 
 
Kinderlach . . . 
The miracle of Chanukah is an inspiration 
to all of us. We have the power to push 
away the darkness that surrounds us. Our 
Torah learning, mitzvos, and acts of kind-
ness can light up the world. However, we 
must guard their purity. What we see, 
hear, read, and say must be tahor, with-
out even a trace of tumah. Be on the 
lookout for books, magazines, music, and 
electronic gadgets that contain improper 
material. Guard your mouth to say only 
words of purity. Keep yourself as pure as 
the oil. B’ezrat Hashem kinderlach, your 
light will shine forever. 
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Take a Lulav on the First Night of Chanukah as a Sign We Won the Battle? 
ויאמר פרעה אל עבדיו, “ 41:38

הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים 
  ”בו
“Paroah said to his servants, 

‘Could we find another like him, a man in 
whom the spirit of G-d is in?”  What are we to 
learn from Yosef, that another person like 
Yosef cannot be found – a man in whom the 
spirit of Hashem is in?  This Shabbos is the 
Yom Tov of Chanukah. There was oil enough 
to last for one day, and it lasted for eight days, 
and we therefore we have a Yom Tov of eight 
days. It would appear that the first night they 
had the oil was not a miracle, and therefore 
there should only be seven days of Chanukah.   
There are those who explain that the reason 
for the first night of Chanukah is not for the 
miracle of the oil, but for Klal Yisroel being 
victorious in battle.  The question on that is – 
why are we lighting a candle in honor of 
winning the battle – why not to take a Lulav 
or something similar, as the Medrash tells us 
that the Lulav represents being victorious in 
battle?  

Nevuah only rests upon a person 
who separates himself from the silliness of this 
world.  One must purify himself and bring 
himself close to Hakodosh Boruch Hu.  
Therefore, when one advances in age, and his 
physical desires weaken, it is generally more 
of an opportune time in one’s life that he could 
be Zoche to Nevuah.  If one were to find a 
young individual, who by nature has strong 
physical desires, and nonetheless is Zoche to 
have Ruach Hakodesh and Nevuah rest upon 
him, this is a great praise for this individual.  
That means that during the times that his 
physical desires are greatest, he is able to 
overcome them, and purify himself to be a 
proper vessel to receive Ruach Hakodesh and 
Nevuah.  The word “איש” is used in reference 
to a young man, as it says in Avodah Zara 19a 
on the Posuk in Tehillim 112:1 “ יש ירא ד'אשרי א ” 
– praiseworthy is one who fears Hashem when 
he will still an, “איש” – still a “בחור” – a young 
man.  That is what the Posuk is telling us here, 
that it was quite amazing that Yosef, at a 
young age of only 30 years old, an age when 
one’s physical desires are very powerful, that 
he was Zoche to Ruach Hakodesh – that the 
spirit of Hashem was within him.  ( יהוידע על ן ב
 (התורה
 It says in the Tur, Orach Chaim 782 
that there are those who do not say the Nusach 
of, “ כשם שעשית לאבותינו נסים וגבורות בימים ההם
בזמן הזה, כן עשה עמנו ד' אלקינו פלא וניסים לטובה בעת 
 this Tefilah says that just as Hakodosh – ”הזאת
Boruch Hu performed miracles for Klal Yisroel 
at that time, so too He should do so now.  The 
reason that some do not have this Nusach is 
because this is meant to be a הודאה, thanking 
Hakodosh Boruch Hu, and not Tefilos of 
asking things from Hakodosh Boruch Hu. 
There are those who do say it, for they say it is 
permitted for it is a request for the Rabbim, 
and requests for the Rabbim are permitted 

even in the middle of saying הודאה.  Similarly, 
just as we say יעלה ויבוא in Shemoneh Esrei in 
the last three Brochos, which are Brochos of 
 but for the Rabbim it is permitted.  The ,הודאה
Bais Yosef says another reason one should not 
say these words is because the הודאה, is 
speaking about the past, thanking Hakodosh 
Boruch Hu for what was done in the past, 
while a request for something from Hakodosh 
Boruch Hu is for the future.  Therefore, they 
should not be said together, for one is the past 
and one is the future.  The B’nei Yissoschor 
explains in his Ma’amar on Chanukah 12:1 the 
reason that the eighth day of Chanukah is 
called, “זאת חנוכה”.  The 12 months of the year 
are K’neged the 12 Shevatim, according to 
their flags – the way they were situated in the 
Midbar.  The Chinuch, the inauguration of the 
Bayis Rishon was in the month of Tishrei, 
which was Ephraim’s month.  The Chinuch of 
the second Bais Hamikdash was in Kislev, 
which is the month of Binyamin.  The Chinuch 
of the third Bais Hamikdash will be in the 
month of Marcheshvan, which is the month 
corresponding to Menashe, as it says in the 
Yalkut in Melachim 184.  The days of 
Chanukah are days of Chinuch for the Geulah 
Asidah, which will bring forth the great 
illumination of the hidden light, with the 
rebuilding of the third and everlasting Bais 
Hamikdash.  On the eighth day of Chanukah, 
we Lain the Parshah of the Nasi of that day – 
from Shevet Menashe, and all of Klal Yisroel 
call this day, Zos Chanukah – this is 
Chanukah, for this is the purpose of all the 
days of Chanukah. It is to prepare for the 
Bayis Shlishi, which will be in the month of 
Menashe.  With this P’shat from the B’nei 
Yissoschor, we can understand those who have 
the Nusach to say these words.  Although 
 the thanking Hakodosh Boruch Hu, is ,הודאה
for the past, and not for the future, 
nonetheless, being that Chanukah is all about 
preparing us for the Geulah Asidah, then it is 
appropriate to beseech Hakodosh Boruch Hu 
for something in the future, that Hakodosh 
Boruch Hu should perform wonders and 
miracles for us that we should be Zoche to see 
the rebuilding of the Bais Hamikdash, 
speedily in our days.  Although we do not have 
the Minhag to say this Nusach, we must know 
that these holy days are days of עת רצון, that 
we should beseech Hakodosh Boruch Hu that 
we be Zoche to see the Yeshuah, with the 
coming of Moshiach, and even more 
specifically, on the eighth day of Chanukah, 
which represents the Nasi of Menashe, for it is 
in his month that we will be Zoche to see the 
inauguration of the third and everlasting Bais 
Hamikdash.  (ברך משה) 
 One Friday evening at twilight, 
Rebbe Chanina Ben Dosa saw that his 
daughter was sad.  He asked her why she was 
sad.  She replied that she mistook a container 
of vinegar for a container of oil, and poured the 
vinegar into the lamp and lit the Shabbos 

candles with it.  Rebbe Chanina Ben Dosa 
responded to his daughter that the One Who 
commanded oil to burn can command the 
vinegar to burn as well.  A Tanna taught that 
the lamp continued to burn the entire day of 
Shabbos until they took the flame for 
Havdalah on Motzai Shabbos from it. ( תענית
 (כ"ה.

 From the wording of the Gemara, it 
seems that Rebbe Chanina Ben Dosa’s 
daughter had already put the vinegar in the 
lamp, and it lit the same as oil does.  If so, what 
was Rebbe Chanina Ben Dosa telling her that 
she didn’t already know, and why was she sad?  
She was sad because something above nature 
occurred, a miracle.  She feared that it would 
diminish her merits.  Rebbe Chanina Ben 
Dosa was telling her that she did not need to 
fear for they lived in a world above nature.  
They had the keen awareness that the same 
Hakodosh Boruch Hu Who told the oil to burn, 
told the vinegar to burn.  If one lives in this 
exalted manner, then there is no need to fear 
that miracles will diminish his merits, because 
on this level, it is all considered “nature” of 
Hakodosh Boruch Hu, and not a miracle.  ( בן
 (יהוידע

 Yosef Hatzaddik lived with 
Hakodosh Boruch Hu in his life. He recognized 
that Hakodosh Boruch Hu is the One who does 
everything in this world.  What we call nature 
is Hakodosh Boruch Hu, and every miracle is 
Hakodosh Boruch Hu – it is all Him.  In truth, 
that first night that they found the oil and it 
burned for that night, there was also what to 
be grateful for.  The war appeared to be won 
naturally, but in truth, it was all from 
Hakodosh Boruch Hu, just as it is Hakodosh 
Boruch Hu Who makes oil burn.  We light that 
first night of Chanukah as a reminder to us, 
that the first night is really no different than 
the other seven – it is all Hakodosh Boruch 
Hu.  It’s just that the first night was cloaked 
in nature, like the battle Klal Yisroel were 
victorious in, while the other nights were not 
hidden under the guise of nature.  Yosef truly 
had the spirit of Hashem within him.  The 
Chanukah candles produce a small light, and 
it is a precursor to the true illuminating light 
that we will be Zoche to see with the coming of 
Moshiach.  Then it will be clear to all – that 
everything is in fact Hakodosh Boruch Hu.  
Until that time, we must look at the small 
light that we have, and recognize the truth – 
that Hashem who makes the oil burn can also 
make the vinegar burn.  We must know that 
what seems to be darkness now, in one 
moment can be turned to illuminating 
brightness.  May we utilize these holy days of 
Chanukah to strengthen ourselves in our 
Ruchniyos, and use our Ruchniyos eyesight to 
see Hakodosh Boruch Hu, as we yearn for the 
days when we will be Zoche to see the ultimate 
light, with the Geulah Shlaima,  במהרה בימינו
 !אמן
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ההכתרה שלא קרתה 
אחד  ספק  ללא  הוא  ואחיו  יוסף  של  הסיפור 
הסיפורים המדהימים והמרתקים והמרגשים ביותר 
קשה  משפחתי  סכסוך  העולמית.  בהיסטוריה 
מדממת,  משפחה  ומותיר  מזעזעת  בצורה  שנגמר 
להצלחה  שמתהפך  לב  קורע  אישי  לסיפור  מביא 
את  שמזעזעת  ה'  יד  בעולם.  ביותר  המסחררת 
לכת.  מרחיקי  מהלכים  להוביל  בשביל  העולם  כל 
הפסוקים  את  כך  לכנות  אפשר  אם  וה"עלילה", 
יוסף  שבין  בהתמודדות  לשיאה  מגיעה  הקדושים, 

לאחים.

רצה  לא  בוודאי  הצדיק  יוסף  הרי  להתבונן:  ויש 
להתעלל באחיו ולהתאכזר עליהם, לשם מה עשה 
יכול  היה  הוא  וההטעיות?  כל התרגילים  להם את 
הכול.  וזה  מוסר  קצת  ולתת  אליהם  להתגלות 
היסודי  הפשט  ממש  זה  מאוד,  ברורה  והתשובה 
רצה  הוא  קטנים:  לילדים  אפילו  שמתאים  ביותר 
מעצמם  יתעוררו  שהם  רצה  הוא  אותם,  לעורר 
להבין את הטעות שעשו. והוא אכן הצליח במידה 
של  שעות  כמה  לאחר  שהאחים  כמו  מסוימת 
ואומרים: "אבל אשמים אנחנו על  חקירה נשברים 
ולא  אלינו  בהתחננו  נפשו  צרת  ראינו  אשר  אחינו 
מסקנה  הזאת".  הצרה  אלינו  באה  כן  על  שמענו 
בכל  הוא  אך  מטרתו.  את  השיג  יוסף  מתבקשת. 
על  לגמרי  ברורה  המטרה  בזה  וגם  ממשיך,  זאת 
פי הפשט: הם מכירים בחטאם ועכשיו הם צריכים 
הוכיחו  ששם  בנימין  עם  נעשה  והתיקון  לתקן  גם 
לב  לשים  צריכים  אבל  לאחיהם.  נאמנותם  את 
בתפקיד  הוא  יוסף  מהדברים:  שנגלה  עמוק  ליסוד 
המחנך, והאחים הם אלה שצריכים לחנך אותם. לא 
בחלום  יוסף  שראה  כמו  המציאות.  זו  כלום,  יעזור 
שהאחים צריכים להישמע אליו ולהיות כפופים לו. 
ואכן האחים שומעים ליוסף, אין להם הרבה בֵרירות. 
אך האם בזה התקיים החלום, וזהו? האם החלום 
רק תיאר רק מציאות חד־פעמית שהייתה עתידה 
להתרחש ואכן התרחשה, או שמא החלום מבטא 

מציאות רוחנית קבועה, והקיום של החלום בפועל 
רק ְמַגֶּלה שעל פי המציאות הרוחנית האחים, עם 
ולקבל  קומתם  את  לכפוף  צריכים  קדושתם,  כל 

מיוסף הצדיק חכמה ודעת?

נחוצה:  נקדים הקדמה  לפני שנענה על השאלה, 
למותר לציין שאין לנו השגה באחים הקדושים שבטי 
י-ה. אבל חכמינו הקדושים כבר קראו עליהם את 
המקרא: "איוולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו". 
להמעיט  באה  לא  והיא  ונוקבת,  קשה  ביקורת  זו 
בהערכתנו אליהם, כי כולנו רק ננסים על גבי ענקים 
על  להתבונן  יכולים  הדורות  גדולי  כל  בכוח  שרק 
כדי לשפוט  ה"טעויות" של הדורות הראשונים, לא 
אותם, אלא כדי ללמוד את המסר אלינו היום.ברוח 
זו ננסה לנתח את הטעות הגדולה של האחים כדי 
כדי ללמוד  עלינו לעשות  ללמוד לעצמנו בלבד מה 
מהמכשלה של הגדולים. כמו שאמרו חז"ל על דוד 
המלך ועל חטא העגל שלא היו ראויים דוד וישראל 
לאותו המעשה ומשמיים הכשילו אותם כדי ללמד 
בוודאי  הקדושים  גם השבטים  כך  לדורות,  מסרים 
ולאור  אחד,  מאף  וצדיקים  חכמים  פחות  היו  לא 
טעות, אבל  שום  לטעות  צריכים  היו  לא  קדושתם 
אנחנו  שנלמד  כדי  מה שסובבו  סובבו  כן  משמיים 

לעצמינו מסרים יסודיים לחיים.

כעת נענה על השאלה: זה ברור ופשוט שהחלומות 
שהאחים  יפה  מאוד  זה  קבועה.  מציאות  תיארו 
נכנעים לפני השליט המצרי, אבל הקיום של החלום 
יוסף, כאשר הם  ייכנעו לפני  באמת הוא שהאחים 
מגלים שהוא יוסף. אתם הרי רואים לנגד עיניכם נס 
ופלא: האח האבוד שהיה מנותק מהמשפחה יותר 
מעשרים שנה עומד בצדקותו ובקדושתו ומגדל בנים 
קדושים בלב המקום הטמא ביותר; הוא הסמל של 
אוהב  שהוא  רואים  הם  עולם;  לדורות  הקדושה 
אותם ולא נוקם ולא נוטר אחרי כל מה שעשו לו; 
הם רואים שהחלומות מתקיימים, ומשמע שה' אכן 
בוחר וחפץ ביוסף שיהיה לראש; והעיקר הוא שהם 

ראו את האמונה של יוסף! הוא רואה את מציאות 
בלתי  בניסיונות  עמד  הוא  עיניו,  לנגד  בלבד  ה' 
ובריקוד.  בשירה בשמחה  אומן,  באמונת  אפשריים 
שה'  מגלים  רק  להם  זכה  שיוסף  והכבוד  הגדולה 
בוחר בו: ככה ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו!

כאשר רואים דבר כזה – איך אפשר לא להזדעזע 
למנהיג  יוסף  את  להכתיר  עליהם  היה  ולהתעורר? 
ורבנו,  מורנו  אדוננו  "אתה  לו:  ולומר  בלתי מעורער 
אתה עמוד האמונה שבדור, אתה זכית לפי שניים 
של  הישיר  ההמשך  אתה  אבינו,  יעקב  של  ברוח 
אתה  רק  הקדושים,  אבותינו  של  הנפלאה  הדעת 
כיצד מגיעים  ַלֵמד אותנו  יכול ללמד אותנו אמונה, 
למדרגתך, איך זכית ואיך נזכה גם אנו. הנה אנחנו 
כבר טעינו בגדול, כמעט שפכנו דם נקי, גרמנו לצער 
לאבינו ונסתלקה ממנו שכינה עשרים ושתיים שנה, 
יד ה' מידה כנגד מידה,  ואפילו בשעה שראינו את 
על  זעף  וִלֵּבנו  כמו שצריך,  הבננו את המסרים  לא 
ה', הרהרנו אחר מידותיו יתברך. אנחנו צריכים מורה 
'המלוך  כשאמרנו  טעינו  כמוך.  מנהיג  כמוך,  דרך 
סליחה  מבקשים  אנחנו  ועכשיו  עלינו',  תמלוך 

ואומרים: אתה תמלוך עלינו ואתה תמשול בנו!"

אלה המשפטים שהיו צריכים להיאמר ולא נאמרו. 
אלה המשפטים שבכוחם היה למנוע את כל גלות 
ושעבוד מצריים, כפי שכבר כתבנו רבות. אילו רק היו 
זוכים אז ללמוד מיוסף את דרך האמונה השלימה, 
שעבוד  היה  לא   – מצב  בכל  ולשמוח  לה'  להודות 
ולא הייתה גלות. גם אם היו המצרים עושים כל מה 
שעושים – עם ישראל היו בני חורין, הם היו רואים 
לנגד עיניהם רק את ה' ונשארים בשמחה גדולה. כל 
זאת היה בוודאי מאת ה', כי עם ישראל היה צריך 
אנחנו  עכשיו  אבל  היום.  עד  מה שעבר  כל  לעבור 
רוצים ללמוד לעצמנו, כיצד לצאת מהגלות הארוכה 
הזאת שבה אנחנו נמצאים כיום! אנחנו, הדור שחי 
היום, צריכים ללמוד מכל הדורות. נכון שהיו צדיקים 
וקדושים שאין לשער את מדרגתם, אבל המציאות 
היא שהגאולה עדיין לא באה. היו דורות מלאי תורה 
ומלאי קדושה ודעת, ובכל זאת משהו היה חסר – 
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סגולות החנוכה
סגולות נפלאות נאמרו בנרות החנוכה, בהדלקה, 
מן  חלק  כאן  נביא  ובשמן,  בפתילות  בשלהבת, 

הסגולות המובאות בספרים:

הסגולה שיש בקדושת הימים
החנוכה  שימי  מובא  ז"ל  הקדמונים  בשם  א. 
חנוכה,  זאת  יום  ובפרט  עוונות  למחילת  מסוגלים 
הבעל  )תלמידי  וגו'.  עוון  יכופר  בזאת  בפסוק  כמרומז 

שם טוב(

החנוכה  ונר  לרפואה,  מסוגל  זמן  הוא  חנוכה  ב. 
ספר  הנפש.  רפואת  ובין  הגוף  רפואת  בין  פועל 

קדושת לוי )ענייני חנוכה(. 

ג. בחנוכה יש כח של ראש השנה ויכולים לפקוד 
בו חשוכי בנים. בני יששכר )ענייני חנוכה מאמר ב' אות י'(

ד. סגולה להיות ממחזיקי לומדי התורה בימי חנוכה 
וסגולתו לתקן עוון נשג"ז. )ספר אגרא דפרקא אות ש"ו(

בהדלקת הנרות
א. הזהיר במצוות הדלקת נרות חנוכה כהלכתה, 

זוכה לבנים תלמידי חכמים. )גמרא שבת כ"ג עמוד ב'(

ב. סגולת נר חנוכה וכל נר מצוה הוא, שמתקבלות 
הנרות  הנרות כאשר  יד  על  התפילות שמתפללים 

דולקים. )ספר יסוד יוסף(

ולילה  לילה  שכל  השנה  כל  לשמירה  סגולה  ג. 
"ויהי  פסוק  פעמים  שבעה  יאמר  הנרות  כשידליק 
חי  לכל  מועד  עליון".  "יושב בסתר  פרק  עם  נועם" 
חנוכה  הלכות  וישב  )פרשת  חי  איש  ובן  י"ג(  אות  כ"ז  )סימן 

אות כ"ג(

מפורש  ב'(  עמוד  רל"ח  דף  )ויחי  הקדוש  בזוהר  ד. 
שהדלקת נר חנוכה היא סגולה להינצל מדין גיהנם.

בשלהבת
שב  )שו"ת  החנוכה.  בנרות  להסתכל  מצוה  ה. 
חנוכה  בנר  וע"י הסתכלות  כ"ב(.  סימן  חיים  אורח  יעקב 

מקדשים את העיניים וסגולה לתקן עוון הסתכלויות 
אסורות. שפתי צדיק )עניני חנוכה( 

על  יסתכל  העיניים  ולבריאות  לרפואת  סגולה  ו. 
עיניים  ע' ערך  )רפאל המלאך אות  נרות חנוכה.  שלהבות 

השמיני, עמ' 74(

מתחזקים  החנוכה  בנרות  הסתכלות  ידי  על  ז. 
לבטוח בה'. ספר הגיון לבי )על שער הכוונות דרוש חנוכה 
עמ' כ"ג(. וזוכה לזיכרון בתורה. )חתם סופר – תורת משה 

מקץ דף קע"ט עמוד ב'(. וניצול ממלאך המוות. )ספר נחלת 

יעקב עמוד רכ"ז אות  מא(

בשמן
כללית  סגולה  הוא  מהנרות  שנשאר  השמן  ח. 
לרפואה. ויש אומרים שסגולה לרפאות את מחלת 
שרפי  )שיח  הפצוע.  במקום  מריחה  ידי  על  השושנה 

קודש – חנוכה אות ל"ו(

מהשמן  המצח  על  למרוח  פחד  נגד  סגולה  ט. 
שנשאר מהנרות. אוסרי לגפן )חלק י' עמוד שכ"ב(

י. המדליק בשמן זית סגולה לזכירת התורה. )ליקוטי 
עצות ערך מועדי ה' חנוכה אות ב'(

ראוי  זה,  בשמן  להשתמש  מותר  שיהיה  כדי  יא. 
לעשות תנאי לפני שמשתמשים בשמן, "שהנותר מן 
)משנה ברורה  נוכל להשתמש בו לכל חפצינו"  השמן 
סימן תרע"ד סעיף קטן י"ח(, ולהלכה נראה שאף אם לא 

עשה תנאי יכול להשתמש בשמן. )על פי הרמ"א בסימן 
תרע"ד סעיף ב' שנר של רפואה נחשב נר מצוה(

בפתילות
יב. סגולה לפקידת עקרות - ביום שמיני של חנוכה 
שורפים הפתילות של חנוכה ומדלגין האיש והאשה 
יסוכו  והאשה  שהאיש  אומרים  ויש  האש,  גבי  על 
נוהג  ספר  לעיבור.  הראוי  ביום  זה  בשמן  עצמם 

בחכמה )עמ' סא(

- בליל שמיני של חנוכה  זיווג  יג. סגולה למציאת 
בעת ששורפים את כל הפתילות יחד יעבור הרווק 
או הרווקה על הפתילות כשהאש כמובן נמוכה שבע 
פעמים וזו סגולה לחתונה במהרה. ספר אביעה סגולות 

)עמ' 146(

רפואה  להמשיך  סגולה  היא  חנוכה  סעודת  יד. 
לחולה. שער יששכר )מאמר ימי אורה אות ע"ב(

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

פנינים
חסידות ברסלב

רבי נחמן מברסלב מספר לנו שכאשר שלח יעקב 
שלח  למעשה  הוא  יוסף  אל  מנחה  עם  בניו  את 
איתם ניגון של ארץ ישראל, ההנחיה שלו כלפיהם 
ניגון  כלי  תוציאו  יוסף,  את  תפגשו  כאשר  הייתה, 
ותנגנו לפניו את הניגון שאומר לכם, ובכך כיוון להפוך 
את לב המושל המצרי לטובה, כי ניגון נעלה מרכך 
את הלב, עוקף את חומות השכל ומשבר את כל 
מנגנוני ההגנה. וזה סוד הכתוב "ְקחּו ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ 

ִּבְכֵליֶכם" בחינת כלי זמר של ארץ ישראל.

ידוע  יוסף, כי זה דבר  וביקש יעקב לפעול כך על 
שכל רועה יש לו ניגון מיוחד משלו, וניגון זה מתהווה 
לפי העשבים הנמצאים במקום בו הוא רועה, כי כל 
יש  וכל עשב  יש לה עשב מיוחד למאכלה,  בהמה 
הוא  הכל  ושורש  יונק,  הוא  גבוה שממנו  שורש  לו 
כפי  על הרועה,  וכל אלו הדברים משפיעים  הניגון, 
שרואים בחוש אצל מנהיגים בשר ודם, שהניגון של 
המנהיג מתהווה כפי אותם בני אדם הכפופים אליו, 
לכוון  ותפקידו של מנהיג הוא לנצח על התזמורת, 
את כל אחד מתלמידיו להביע צליליו בזמן במקום 
במינון ובתדר הנכון, כך שמסך כל הצלילים תיווצר 

סימפוניה הרמונית. 

שרועה  כמו  כי  אותו,  מציל  מנגן  שהרועה  והניגון 
יכולה רוחו להידרדר בגלל הקרבה והשהייה  הצאן 
ורק הניגון מעלה אותו ומחזק אצלו גדר  לבהמות, 
אדם, כך המנהיג האנושי זקוק לניגון תמידי שיתנגן 
בשלב  הנמצאים  לאנשים  שלו  הסמיכות  כי  בלבו, 
התפתחות נמוך עלול להשפיע עליו לרעה, אך על 

ידי הניגון הוא עולה ואף מושך עמו למעלה את כל 
להעלות  גדול  כח  לו  יש  דקדושה  ניגון  כי  תלמידיו, 
רצונות  בנו  לעורר  הנמוכים שבנו,  כל הצדדים  את 

השתוקקות ויראה.  

הנאמרות  הקרבנות  פרשיות  שאחרי  הטעם  זה 
בתפילת השחר אומרים פסוקי דזמרה, להורות על 
עניין זה, שעיקר בירור רוח הבהמיות נעשה על ידי 
זמירות וניגונים, כי על ידי אמירת הקרבנות מבררים 
רוח האדם מרוח הבהמה, אך עיקר שלמות הברור 
הוא על ידי הניגון, כי הניגון שייך לעולם הרוח, ולא 
סתם לעולם הרוח, אלא לחלק היותר גבוה שלו, לכן 
שרים שירי שבת, להעלות את כל האכילה לשורשה 

העליון.

הניגון,  בסוד  יעקב  שידע  ממה  מעט  עוד  וזה 
שלמלך יש חלקי ניגון כוללים יותר, ליעקב היה ברור 
שככל שהממשלה של האדם גדולה יותר כך יש לו 
יותר עשבים תחתיו, היינו יותר שפע מהנשמות זורם 
אליו, כי כל אחד מהמונהגים שלו מביא את שפע 

הניגון שלו אל הכלל.

ביוסף,  שמדובר  יעקב  ידע  היה  שלא  אף  כן,  על 
אלא רק כפי מה שספרו לו השבטים הנהגותיו, שלח 
הסתכל  יעקב  כי  כמותו,  גדול  לשר  השייך  ניגון  לו 
פז  הזדמנות  שזו  הבין  והוא  דבר,  כל  של  בשכל 
להמתיק את המנהיג הזה עם ניגון של ארץ ישראל, 
ִּבְכֵליֶכם",  ָהָאֶרץ  ִמִּזְמַרת  "ְקחּו  לבניו  אמר  כן  ועל 
ניגונים  כאלה  לפניו  ינגנו  ופשוט  יוסף  לפני  שיבואו 

שימשכו את לבו אל הטוב, שיעוררו בו רצון להטיב 
ּוְמַעט  ֳצִרי  ִמְנָחה, ְמַעט  ָלִאיׁש  "ְוהֹוִרידּו  וזהו  עמהם, 
ְּדַבׁש, ְנכֹאת ָוֹלט, ָּבְטִנים ּוְׁשֵקִדים" שכל אלו הדברים 
והשבטים  הניגון,  של  ולמידות  למשקולות  מרמזים 
היו בסוד "עלמות שיר" "ועלמות תופפות" לכן נתן 
להם יעקב שליחות זו, כי ידע שביכולתם לפעול אצל 

יוסף בסוד הניגון. 

וזה בדיוק מה שיעשה משיח יודע נגן, הוא יכבוש 
חסד  נימי   72 של  כינור  עם  בניגון,  העולם  כל  את 
שיבקעו את כל קשיות גידי הלב של כלל הנבראים

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

ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְתעֹוֵרר ַּבֲחצֹות ַלְיָלה. )שיש"ק ד-רנו(

א. ב. של החיים 
יִרים  ַהּׁשִ ֶּדֶרְך  ֶזה  עֹוָלם  ְלבֹוֵרא  ַהִחּבּור  ִעַּקר 

ְוַהִּנּגּוִנים.

ִנּגּוִנים טֹוִבים מֹוִליִדים ַמְחָׁשבֹות טֹובֹות; ִנּגּוִנים 
ָרִעים ְמעֹוְרִרים ְּתׁשּוקֹות ַּבֲהִמּיֹות.

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א
ר"כ חושן משפט בישיבת "חוט של חסד"

קו ההלכה הספרדי: 3030*
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נר חנוכה בשליחות
ליל הדלקת נר ראשון של חנוכה, כאשר רבי ברוך 
ממז'יבוז' הדליק את הנר בחנוכיה. חסידיו התגודדו 
סביבו והאזינו בהתלהבות לברכות שבירך רבי ברוך.

אולם, אך סיים הרבי את אמירת "הנרות הללו", 
גדלה  בעצבנות  לרקד  הקטנה  השלהבת  החלה 
מרגע לרגע ולפתע נעלמה, כאילו נלקחה על ידי כוח 
עליון. כשהשמש ביקש לשוב ולהדליק את הנר רמז 

לו רבי ברוך שלא לעשות כן.

לאחר כמה דקות של המתנה מתוחה אורו פניו 
"מעוז  של רבי ברוך. הוא החל לזמזם את הפזמון 
צור" וחסידיו הצטרפו אליו ופצחו בשירה אדירה. "נר 
החנוכה ישוב אלינו, אחרי שיסיים שליחות חשובה, 

שהוטלה עליו על ידי בורא העולם". אמר הרבי

החסידים הסבו אל השולחן כדי להשתתף במסיבת 
שיוודע  מתוחה  צפייה  תוך  רבם,  בחברת  חנוכה 
החנוכה.  נר  של  להיעלמו  הסיבה  היתה  מה  להם 
לחידושי  האזינו  חנוכה,  שירי  החסידים  שרו  כך 

שהשמיע  התורה 
את  וחגגו  רבם 
חנוכה  ליל 
בשמחה  הראשון 

והתלהבות.

שעת  זה  היה 
חצות כאשר אחד 
קרא  החסידים 
רבי,  "רבי,  לפתע: 
החנוכה  נר  ראה! 
כולם  חזר"! 
לראות  התפעלו 
הפלאי,  הנס  את 
כי  אמר  והרבי 
הנר  של  סיפורו 

ייכנס כבר.

***

מהרה  עד 
הדלת  נפתחה 
החסידים  ואחד 

הקרובים ביותר נכנס אל בית-המדרש. מראהו היה  
כשל מי שחווה חוויה קשה במיוחד. הוא נשק את 
. ולאחר תפילת ערבית והדלקת הנר ניגש  ידי רבו 

לספר את סיפורו:

וכבד,  מושלג  היה  האויר  מזג  הנה,  לדרכי  יצאתי 
דרכים,  בפונדק  להתאכסן  צריך  שהייתי  כנראה 
ישתפר  האויר  שמזג  ולחכות  לילה,  ללינת  לפחות 
קמעה. אולם הייתי חסר-סבלנות. והמשכתי במסע 

למרות הסיכון."

ועבות  חשוך  שהיה  ביער,  קטע  עברתי  "כאשר 
ולאחריה  מוזרה  איוושה  לפתע  שמעתי  במיוחד, 
מהעגלה  אותי  הפילו  שריריות,  ידיים  אותי  תפסו 
וערכו חיפוש מדוקדק בחפציי.  מיד התברר לי כי 
שחשבו  שודדי-דרכים,  של  לכנופיה  קרבן  נפלתי 
שאני סוחר עשיר במסע עסקים דחוף, הנושא בכיסו 

סכום כסף ענק...

למצוא,  שקיוו  האוצרות  את  אצלי  מצאו  "כשלא 
לקחו אותי אל ראש הכנופיה שלהם, להוציא ממנו 
את "סודותי" .זה חקר אותי על אודות העסק הדחוף, 
שבגללו העזתי לעבור את היער העבות, לבדי באישון 

לילה. סיפרתי לו על מטרת נסיעתי הקדושה. שוב 
ורק  אומר את האמת  אני  כי  אותו  לשכנע  ניסיתי 
את האמת, אולם הכל היה לשווא. עברתי עינויים 
קשים כדי לגלות היכן מוחבאים "אוצרותי" ולבסוף 

שלחו אותי אל המרתף.

והעיר  נכנס  הבריונים  ראש  בלילה  למחרת  רק 
אותי בגסות. הוא ניסה לחקור אותי ושוב הסברתי 
לכן.  קודם  פעמים  אינספור  אמרתי  אשר  את  לו 
תיארתי בפניו את האושר הרוחני במחיצת הצדיק 

אשר גובר על כל עושר אחר בעולם.

השודדים  ראש  כי  ראיתי  לדבר,  סיימתי  "כאשר 
שקוע בהרהורים. ואז אמר כי  כדי לאמת את דברי 
בייער  לבד  דרכי  לעשות את המשך  ישחררני  הוא 
ודברי הם  המלא חיות טרף ושודדי דרכים. במידה 

אמת אזי ודאי אשאר בחיים.

ולאחר  לבדי,  ביער  לעבור  למחשבה  "נחרדתי 
אל  מבט  היישרתי  ואמונה,  ביטחון  של  מחשבות 
השודדים  ראש 
ואמרתי לו כי בעזרת 
אעשה  אני  השם 
תגיע  "אם  כדבריו. 
לפרברי  בשלום 
זרוק  רבך,  של  עירו 
הממחטה  את 
התעלה  לתוך  שלך 
תמרור  שמאחורי 
הדרך. אנשי יהיו שם 
להביא אלי את  כדי 
יהיה  זה  הממחטה. 
שהצלחת  האות  לי 
היער  מן  לצאת 
במקרה  בשלום. 
את  אפרק  כזה 
הכנופיה שלי ואחזור 

בתשובה".

גדולה  "שמחה 
על  אחד,  מצד 
לקדש  האפשרות 
שם שמים שנפלה בחלקי, ופחד גדול ממה שמצפה 
מכל  נשמעו  הזאבים  יללת  חשוך  היה  הלילה  לי. 
שלהבת  העגלה  לפני  נראתה  לפתע  אולם  עבר. 
הסוס  הלך  התקדמה,  שהיא  וככל  דקיקה,  קטנה, 
צועדת  כשהשלהבת  התהלכנו,  וכך  בעקבותיה 
לפנינו, ברגע שהבחינו  חיות היער בשלהבת, נסוגו 
ונעלמו כלעומת שבאו. וכאילו נפתח שביל במעבה 
פרקי  אומר  שאני  כדי  תוך  בו  עברתי  ואני  היער 

תהילים ומודה לה' על חסדיו שלא תמו.

התמרור  אל  שהגעתי  עד  בדרכי  המשכתי  "כך 
הממחטה  את  שמתי   , השודדים  ראש  שהזכיר 
לו  אותתי  ובכך  השודד  ידי  על  שצויין  במקום  שלי 
כי קיימתי את חלקי בהסכם והגעתי בשלום למחוז 

חפצי. מי ייתן ויחזרו השודדים למוטב".

שוב  הופנו  העיניים  וכל  סיפורו  את  סיים  האיש 
נר החנוכה שחזרה אל  אל השלהבת הקטנה של 

מקומה, לאחר שסיימה את תפקידה.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

ביותר  והיסודיות  ביותר  העמוקות  הנקודות  את 
דורו  דעה,  בדור  היה קשה לתפוס. אפילו  תמיד 
של משה רבינו, דור של נבואה – לא הכירו בערכו 
האמתי של משה, לא הפנימו את מסרי האמונה, 

ובכל פעם חזרו לחטאי הבכיינות.

והיום, ה' בוודאי רוצה לגאול אותנו. אבל אנחנו 
זה  להיגאל  ולרצות  להיגאל.  לרצות  צריכים  גם 
ביותר  העמוקים  השורשים  את  לחפש  אומר 
יותר  לא  אנחנו  אותם.  ולתקן  הגאולה  לעיכוב 
חכמים מהשבטים, אבל בזכות התורה והמצוות 
כל  של  הנפש  ומסירות  והדמעות  והתפילות 
אותנו  וללמד  אותנו  לגאול  רוצה  ה'   – הדורות 
שלהם  הבנים  אנחנו  השבטים.  חטא  את  לתקן 
וההמשך שלהם, והם מצפים מאיתנו שאנחנו כן 
נכיר בדעת של יוסף הצדיק ונלך בדרכו: לשמוח 
ולרקוד גם בבית הכלא ולראות לנגד עינינו רק את 
ולחפש  ה'. לכן אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ 
בכל העולם את הדעת של יוסף. תשאלו את יוסף: 
איך זוכים לדעת? וכך יוסף מסביר ועונה לכל אחד 
ולכל אחת: "בני ישראל היקרים, אני הייתי לומד 
תורה בחברותא עם אבי שהיה גדול הדור. אבל 
ה' לא רצה את לימוד התורה שלי שהיה מתוך 
הדעת  את  שאקנה  רצה  הוא  ושלווה,  מנוחה 
קונים  זה  שאת  ה'  את  לדעת  שהיא  העיקרית 
רק מתוך ניסיונות וקשיים. וברוך ה', זכיתי באמת 
וגם כל תורתי השתמרה. לכן אל  ה'  לדעת את 
תתבלבלו ממה שעובר עליכם ובכל דבר תתחזקו 

לבקש אמונה ודעת ותקנו אמונה ודעת.

לראות  כול  קודם  ה'?  את  לדעת  נקרא  "ומה 
רק את ה' ולא לראות בני אדם, כמו שאני ראיתי 
את ה' בבית פוטיפר ובבית האסורים ולא חשבתי 
מעולם שהאחים הרעו לי כי ידעתי שאני ביד ה', 
האבא האוהב שרק הוא לבדו עושה הכול לטובתי 
באהבתו אלי, ואין מי שיכול להרע או להיטיב. ולכן 
תמיד אמרתי על הכול תודה גם על הטוב וגם על 
הרע. "ותמיד הייתי מדבר עם ה' בלי שום ספר, 
במילים האישיות  ה'  עם  לדבר  יכול  מי שלא  כי 
שלו זה לא נקרא שהוא יודע את ה', ובזכות זה 
ששם שמים היה שגור בפי והייתי עוסק כל היום 

בשיחה עם ה' – זכיתי להצלחה מסחררת.

"שאלו אותי איך החזקתי מעמד שנים כה רבות 
בבית האסורים. אבל אני בכלל לא הייתי בבית 
האסורים. נכנסתי לכלא בחיוך ומיד הפכתי להיות 
המנהל של בית הכלא. כי מי שרואה רק את ה' 
– באמת אין לו  ואומר תודה גם על הרע  ורוקד 
שום רע בחיים ורק שמחתי ושימחתי את כולם. 
"לכן לדעת את ה' זה לראות את ה' ולדבר אתו 
מה  בכל  ה'  את  תראה  אם  באהבתו.  ולהאמין 
לא  אתה  כי  בית  שלום  לך  יהיה  עליך,  שעובר 
תריב עם ה'. ואם תבטח בה' שאתה נמצא בידיו 
האוהבות, לעולם לא תהיה לך דאגה על פרנסה, 
לפרנס  זכיתי  ולכן  מעולם  דאגתי  לא  שאני  כמו 
את כל משפחתי ואת כל העולם. כשתדע את ה' 
באמת, אתה לא תדע כל פחד ותצליח בכל מה 

שתעשה כי ה' איתך".

מתוך  אותנו  ומלמד  שעונה  יוסף  דברי  אלה 
הנפלאה  והדעת  חז"ל.  ומדרשי  החומש  פסוקי 
מברסלב  נחמן  רבי  בספרי  היום  נמצאת  הזאת 
צריכים  באמת  גאולה  רוצים  ואם  ותלמידיו. 
להתחבר בכל לבנו ונפשנו לדעת הנפלאה הזאת 

וליישם אותה בחיינו.

בברכת שבת שלום ומבורך 
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השיחה כפתרון בעיות פרק ב'
בסדרה הנוכחית, אנו מתייחסים לשיחה עם הילד 

כפתרון לבעיה, בשני הקשרים:

1. בקשר להתנהגותו הכללית, 2. בקשר ליחסו אל 
מערכת החוקים בבית. 

תמיד  נזכור  הילד,  עם  משוחחים  אנו  כאשר 
שמטרת השיחה היא: קירוב לבבות ופתרון בעיות 
ולא זמן להעברת ביקורת, וככזו עליה להיות עדינה 
על  המבוססות  שיחות  כי  לדעת  עלינו  ונעימה.  
במצב  הנערכות  או  התנהגות  שפיטת  ביקורת, 
רוח לא נעים או בזמן מתוח- פרט להרס מערכת 

היחסים בינינו לבין הילד, אינן עושות מאומה. 

תצא  לא  וח"ו  חרשים  לשיחת  דומה  כזו  שיחה 
ממנה כל תועלת. לכן כלל ראשון בשיחה עם הילד 
הילד עשה  אין לשוחח בשעת כעס.  לעולם  אומר: 
דבר מה הנוגד את כללי הבית, מותר לנו לכעוס עליו 
ולהראות לו פנים לא מרוצות, אבל "זמן-כעס" זה, 

לא מתאים "לשיחת פתרון".

ההתנהגות שלך, מציקה לי.
הוא:  לשיחה  והנושא  במידה  נוסף:  חשוב  דבר 
נושא  על  לשוחח  כדי  מפעילות"  איחורים  "בעיית 
זה, הילד אמור לדעת שהאיחור שלו נוגד את הכלל 
זה?  את  עושים  איך  מפעילות".   בזמן  "חזרה  של: 
אומר  בבית,  חוקים  בקביעת  ראשון  כלל  בבקשה: 
ה"חוק"  את  לילדים  להסביר  צריך  "הסברה".  לנו 
וכאן, נמצאת רוב הבעיה "מדוע הורים לא מצליחים 
הם  כי  עקביים"-  הם  אם  ואפילו  הילדים  בחינוך 
מתקשים להסביר את הפרקטיקה של החוקים או 
או  לדעת שחוסר תקשורת,  עלינו  את חשיבותם.  
תקשורת לקויה הינם מהגורמים העיקריים לבעיות 
חינוכיות ולבעיות בשלום בית )שהוא הבסיס לחינוך 
בעיה שהם מתקשים  ישנה  רבים  לאנשים  ילדים(. 
לשוחח, השיחה כאילו לא קיימת בשבילם וזה ניכר 

מאוד בקשיים עם בן הזוג ועם חינוך הילדים. 

כיתת אילמים
צריכים  שאנו  הראשונים,  החינוך  מלימודי  אחד 
ילדים  "לדבר".   הוא  הילדים  את  ולחנך  ללמוד 

בואו  כאלו.  להיות  למדו  או  אילמים  פשוט  רבים 
מכה  דודי  השיעור  באמצע  מהכיתה:  דוגמא  ניקח 
כל  הוא  "המורה,  בשולחן.  לצידו  שיושב  את משה 
ההכאה  את  להסביר  דודי  מנסה  לי!"  מציק  הזמן 
"דודי! תגיד לי, דיברת איתו? ביקשת ממנו שיפסיק 
לך?"  מציק  עושה  לו שמה שהוא  סיפרת  להציק? 
שיבינו  מצפה  דודי  באוויר!  נותרו  המורה  שאלות 
אותו, אבל הוא מתקשה לדבר. תשמעו מה דודי היה 
להגיד  פשוט  לו,  מציק  משה  כאשר  לעשות  צריך 
מבקש  אני  לי.  מציקה  שלך  ההתנהגות  "משה  לו: 
ממך, להפסיק לדחוף עם היד שלך את הספר שלי!" 
רוצים  לא  או  אוהבים  לא  שילדים  העניין-  זה  אז 
להתרגז  לא  לצעוק,  צריכה  לא  את  לבד!  להבין 
ולהסביר,  שיחה  לפתח  לדבר,  פשוט  להתלונן,  ולא 
תאמינו לי בשיחה נינוחה משיגים יותר מאשר עם 

תלונות.  

ָעְמדּו ַּבִּמְבָחן ְוָזכּו ְּבִכְפַלִים!
ִלי ֶׁשָּכל  ְוָאְמרּו  זּוג ֶאָחד ֶׁשְּמקָֹרִבים ֵאַלי, ָּבאּו ֵאַלי 
ָלֶהם  ִיְהיּו  ֶׁשֹּלא  ָלֶהם  ָאְמרּו  ָּפְגׁשּו  ֶׁשֵהם  ָהרֹוְפִאים 
ְיָלִדים ְוֵאין ׁשּום ִּפְתרֹון. ָאַמְרִּתי ָלֶהם לֹוַמר ָכּל יֹום ֲחִצי 
ָׁשָעה ּתֹוָדה: "ַּגם ַּתְחִזיקּו ֶּבֱאמּוָנה ְוַגם ִּתְהיּו ְׂשֵמִחים 
ִמִּדָּכאֹון  ֵמַעְצבּות,  ֲעֵליֶכם  ָּתֵגן  ַהּתֹוָדה  ְּבֶחְלְקֶכם. 
ּוִמְּכִפירֹות ּוִמָּכל ִמיֵני ַמֲחָׁשבֹות ֶׁשְּכִאּלּו ה' ִיְתָּבַרְך ֹלא 
ְּבֵסֶדר ִאְּתֶכם, ָחִליָלה". ַהּזּוג ַהֶּזה – ִּבְגַלל ֶׁשֵהם ָיְדעּו 
ְּבֵרָרה  ֵהִבינּו ֶׁשֵאין ָלֶהם  ְיָלִדים  ִיְהיּו ָלֶהם  ֶׁשְּכָבר ֹלא 
ֶאָּלא ְלִהְתַּבֵּטל ִלְרצֹון ה', ָלֵכן ָהָיה ָלֶהם ַקל ְלִהְתַּבֵּטל, 
ַלה'.  ְוִהְתַּבְּטלּו  ְּבִׂשְמָחה  ּתֹוָדה  ָאְמרּו  ֶּבֱאֶמת  ְוֵהם 
ְּבָכל יֹום ָהיּו אֹוְמִרים: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּבָראָת אֹוָתנּו 
ֶזה  ַהֶּזה,  ַהִחָּסרֹון  ִעם  ָהֵאֶּלה,  ַהְּבָעיֹות  ִעם  ָּכָכה, 
ַהִּתּקּון ֶׁשָּלנּו. ָּכָכה ַאָּתה רֹוֶצה, ַוֲאַנְחנּו ְמַקְּבִלים ֶאת 

ֶׁשֶּזה  ְלָך  ָׁשֵלם. ּתֹוָדה  ְּבֵלב  ֵאֶליָך  ּוִמְתַּבְּטִלים  ְרצֹוְנָך, 
ָמה ֶׁשִּנְגַזר ָעֵלינּו". ֵהם ָׂשְמחּו ְּבֶחְלָקם ִּכי ֵהם ֶהֱאִמינּו 
ָהָיה ַמְּטָרתֹו ֶׁשל  ְוֶזה  ֶׁשַהִחָּסרֹון ַהֶּזה הּוא ְלטֹוָבָתם, 
ה', ֶׁשַּיִּגיעּו ֶלֱאמּוָנה ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשהּוא ָעָׂשה ִאָּתם ֶזה 
ְלטֹוָבָתם, ְוָלֵכן ָּבֶרַגע ֶׁשִהִּגיעּו ָלֱאמּוָנה ַהּזֹאת, ה' ִרֵּפא 

אֹוָתם. ּוָברּוְך ה', ַהּיֹום ֵיׁש ָלֶהם ְׁשֵני ְיָלִדים!!!

הרב שלום ארוש:
ָעִרים.  ַהּׁשְ ָּכל  לֹו  ִנְפָּתִחים  ַהּתֹוָדה  ִעם  ֶׁשהֹוֵלְך  ִמי 
ַער ֶׁשל ָּכל ַהְּיׁשּועֹות. ְצִריִכים ְלַהְדִּגיׁש  ַהּתֹוָדה ֶזה ַהּׁשַ
ֶאת ַהחֹוָבה ֶׁשְּבֶזה. ִּכי ֵיׁש ַהְרֵּבה ֶׁשּלֹוְמִדים ַעל נֹוֵׂשא 
ַההֹוָדָאה ְוֹלא ְמִביִנים ַעד ַּכָּמה ֶזהּו ְיסֹוד ְלָכל ַהַחִּיים, 
ֶּדֶרְך  טֹוָבה,  ִמָּדה  טֹוָבה,  ַמֲעָלה  ַרק  ֶׁשּזֹו  ְוחֹוְׁשִבים 
ַהחֹוָבה  ִהיא  ַההֹוָדָאה  הּוא!  ֵכן  ֹלא  ֲאָבל  ְוַכד'.  ֶאֶרץ 

ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ָהָאָדם ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֶקֶׁשר ֲאִמִּתי ִעם 
ַהּבֹוֵרא. ָּפׁשּוט ַחָּיִבים ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבָכל יֹום ַבּּטֹובֹות ֶׁשה' 
ְמֻדָּבר  ֶאָּלא  ְּבַהְמָלָצה,  ַרק  ְמֻדָּבר  ֹלא  ִעְּמָך.  עֹוֶׂשה 
ַׁשָּבת,  ִהְלכֹות  ְּתִפָּלה,  ִהְלכֹות  ְּכמֹו  ְמַחֶּיֶבת,  ַּבֲהָלָכה 
ָערּוְך'  ַה'ֻׁשְּלָחן  זֹאת  ֶׁשְּמַחֵּיב  ּוְכִפי  ְּבָרכֹות  ְוִהְלכֹות 
)או"ח, רל, ה(: "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָרִגיל לֹוַמר: ָּכל ָמה 
ְּדָעִביד ַרֲחָמָנא, ְלָטב ָעִביד", ְּדַהְינּו ֶׁשְּלעֹוָלם – ָּתִמיד – 
ִיְהֶיה ָהָאָדם ָרִגיל לֹוַמר ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשה' עֹוֶׂשה, ְלטֹוָבה 

הּוא עֹוֶׂשה.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

בדיחות הדעת
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הדף היומי   
  "ניתנו ליהנות לאו מצות בענין"

') וכו תאבדון אבד ז"בע' כדאמרי בהנאה שאסורה י"פרש( כוכבים עבודת של סכין אבוה בר רבה אמר נחמן ר"א' א' ח חולין
 מלאחר מרובין דמיה היו שבחייה הנאה זו ואין י"פרש( הוא מקלקל בה לשחוט מותר בשר בה לחתוך ואסור בה לשחוט מותר
 שיטת הנה. )תמות ישחטנה לא שאם הנאה והוי מתקן דהוי י"פרש( במסוכנת אסור שהשוחט פעמים רבא אמר') וכו שחיטה
 דהא אסור לכתחילה אבל דיעבד דוקא הוא כשר הנאה איסורי על גט כתב' דאמרי דהא) בכתובת ה"ד('  ב' כ בגיטין' התוס
, ')התוס' לד שם הסכים ח"והפר( ד"קכ ס"ר ע"באה ש"כמ לכתחילה דמותר פסקו והטור ם"הרמב אבל הנאה מאיסורי מיתהני

 לגרשה חייב אין אם' דאפי מקושר בגט ש"ועי ניתנו להינות לאו דמצות משום ם"הרמב בטעם כתב שם פשוט גט' ובס
 אסור מה דמפני מסוגיין הקשה שם יעקב ובישועות הנאה מקרי לא וזה המצוה מפני אלא אינו בגט שמגרשה מה מ"מ

 יש' ולכאו, עליו ציותה שהתורה משום אלא שוחט אין דהא ניתנו ליהנות לאו מצות לימא ז"ע של בסכין מסוכנת לשחוט
 שוחטה אין נבלה אסרה שהתורה אחרי אבל לשחוט צריך' הי לא נבלה מתירה היתה התורה שאם נהי שחיטה דגבי לחלק
' עלי יבא ולא מביתו לגרשה יכול' הי גירושין מצות אלמלא גט גבי אבל לאכול בשר לו שיהא אלא שחיטה מצות לקיים
 לינשא ניתרת שהיא דכיון נראה' התו' וד, ניתנו ליהנות לאו מצות שייך כ"א בזה מצוה שיש משום רק הוא לה שנותן והגט
  '. ב ו"ט נדרים ן"ר' עי מצוה בהדי הגוף הנאת כמו ל"הו ז"עי

)ב"ס א"פ תורה ספר' מס(

מעניני חנוכה

  קנקנים ומנותר
 בפזמון הנאמר על ע"זי מאוסטרופלא שמשון רבי בשם סודות ששמעתי מה ל"הגראי למרן אמרתי כי לרבנו אמרתי

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

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

 ולבסוף שנה שמונים גדולה בכהונה ששימש גדול כהן ליוחנן היא שהכוונה נימא אם" גדול כהן יוחנן בן מתתיהו בימי"
  ביקש גלינסקי יעקב ורבי. ישראל כלל את שהציל אחר צדוקי שנעשה עונש כזה קיבל איך, מפליא הדבר, צדוקי נעשה
  .דלהלן הפשט את לומר אפשר האם לשאול
 מיהודה שבט יסור לא" של האזהרה על עברו הם כי, ויחי בפרשת ן"הרמב וכתב, חשמונאי מבית זכר נשאר לא, שהנה

 עשה הוא ורק כלום עשו לא שהם וסבר, דרשא ורק מפורש כתוב לא זה כי, זה על עבר ומדוע" רגליו מבין ומחוקק
 מקור בלי לומר אפשר אי ?כך לומר אפשר האם, דבריו כ"ע. צדוקי שנעשה נענש ולכן, דינא הך נאמר לא ג"ובכה

 איתא' הק י"האר ובשם, צדוקי להיות שנענש לומר שייך ואין ,בחירה יש אחד לכל שהרי, צדוקי להיות שנענש ]ל"בחז[
 שבסוף מה את והחזיר ,גדול כהן יוחנן של נשמתו היה זה בתשובה מת ובסוף בעבירה היה ימיו שכל דורדייא בן א"דר

  .תיקן בסוף כאן, קלקל
 לשמוע אהב אבל, נגינה חוש לו היה לא, אמר לא איש החזון? בחנוכה' צור מעוז' ושר אמר איש החזון האם, שאלו

 והשכיר י"לא לנסוע כסף היה לא כאשר בו והשתמש, בנגינה חוש היה ל"זצ לאבא. צור מעוז שר אבא כיצד והקשיב
 לסבא האם ,שאל הנכדים אחד[ .ישראל לארץ נסע זה ומכסף, הכנסת בבית בפינסק לחזן נוראים בימים עצמו את

 ביטול זה כי, מדאי יותר לא אבל, לא למה ובנעימה יפה קול זה אם אבל, גדול טעם לא: והשיב? בנגינה טעם יש א"שליט
  .]תורה

 היה בשבת' בגמ שהניגון לב ושם הסטיפלער האבא עם משותף קיר לו היה א"שליט קלמן פנחס שרבי לרבנו סיפרתי
 אלא, שבת של אחר ניגון לנגן צריך אני עכשיו: בשבת הלימוד לפני קודם חשב שלא אך. אמת זה. חול מיום אחרת
  .אחר ניגון התנגן שבשבת, כך מאליו נעשה
 והתפלל איש החזון אצל פעם התפלל ,ברסלב חסיד זקן ש"יר )בשמו נקב( פלוני שיהודי א"שליט מנדל ישי רבי לי סיפר
 רק כן לו שאמר שאפשר לי אמר ישי' ור, בהלל שר לא מדוע איש החזון אותו שאל התפילה ואחרי, ח"בר העמוד לפני
  .מסתבר כך: ת. לחזקו רצה כי

, הבית בפנים כולם מדליקים לכן, סכנה זו כיפה עם שהולך ומי גדולה אנטישמיות יש שבמקומו ל"בחו מיהודי שאלה
 הוא, ז"הגרי - בחוץ הדליק אחד אבל הגויים של רעתם מחשש בפנים הדליקו כולם בריסק בעיר כי שמע אחד ויהודי
 לא בסכנה כן אם, סכנה שזו אמרתם? מהם ינזק שלא המצוה על יסמוך הוא גם האם שואל פלוני ויהודי. פחד לא

  .יזיקו לא העיר של לרב כי, כן עשה ז"שהגרי מה כי לו ותאמר, בחוץ ידליק
  )(כל משאלותיך 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  

Sponsored and Printed by: www.ramapost.comלזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל



 

 שו"ת בעניני חנוכה 
 .ג"דהז מצוה הוי' דלכאו] סעודה דבעינן לשיטות, [מצוה סעדות חנוכה סעודת להם הוי חנוכה נמי נשים אי הסתפקתיש. 
 .הנס באותו היו הן שאף בחנוכה חייבות נשיםת. 
 היכא מלויה לצאת צריך אם מ"ונפק, השומע על גם או המספיד על איסור רק הוי אי ע"יל, בהם להספיד שאסור בזמניםש. 

 .כדין שלא שמספידים
 .השומע על גםת. 
 .לזה לחוש צריך חנוכה בשבת גם אם, שבת במוצאי ת"ר לשיטת לחוש], חומרה בתורת[ השנה בכל שמקפיד מיש. 
 ].שיתיר וראוי[ ע"צת. 
,  ח"הנ הדלקת לפני למנחה מנין לו דאין בגונא ע"ויל, חנוכה נר להדליק כ"ואח מנחה להתפלל דצריך, חנוכה של ש"בער ע"ילש. 
 .הדלקה אחר בציבור מנחה שיתפלל עדיף או, הדלקה קודם ביחידות שיתפלל עדיף האם

 .ע"וצ ביחידות שהתפלל יתכןת. 
 .אסתר מגילת כמו הצדיקים ש"ע ולא, רשע ש"ע זו למגילה קוראים אמאי להעיר יש, אנטיכוס מגילתש. 
 .כך קראה מי י"לת. 
 שנוהגים כמו החנוכה לפני בתענית לצום נוהגים לא אמאי כ"א ע"צ", האפר על וישבו גזרו צום" מבואר אניטוכס במגילת הנהש. 

 .ע"וצ המלחמה בשעת שצמו לתענית זכר את אסתר בתענית לצום
 .בטבת עשרה בקרוב כית. 

 

  חנוכה-מקץפרשת  310' גיליון מס

 שישית שנה "טתשע
 

   יוצא זה גליון
 מצוה הבר לרגל שמחת

 סניטו נ"י דוב יוסף לבחור 
 יהי רצון שיגדל לתורה וליראת שמים  

 וירוו ההורים ממנו ומכל יוצ"ח
 רב נחת ושמחה

 פשט על הפרשה
 )יא ,גמ( "דבש ומעט צרי מעט"

 

  ברכת תחת צרי מעט) פרטית ברכה שהיא ויין פת לאפוקי( כללית ברכה עליו שמברכין מין מכל לו לשלוח שרצה ל"וי דברים' ו לו שלח
'  תו' עי( להדלקה ששעוה האור ברכת הוא י"כדפירש שעוה הוא נכאת, שהכל ברכת דבש מעט, הקטרת לסמני הראשון הוא שצרי הריח
], הענין לרמז כן שנקרא מין ושלח[ הצדיקים את זוכר מברך לוט על' ב ד"נ בברכות ש"כמ' הראי ברכת הוא לוט), עד ה"ד' ב' כ שבת
 )(טעמא דקרא                                                                                                                     .והעץ האדמה ושקדים בטנים

 עלי שי"ח 
 ''אבד לדורו - אבד הצדיק"

,  ה"זצוקללה שטינמן ל"הגראי הגולה בני כל של רבן הקדוש רבינו, ראשינו מעל אדוננו מעמנו לוקח מאז, ביעף לה חלפה - עברה שנה
  ענווה צדקות פרישות נראה לא רבות שנים שכבר צבקות' ה מלאך של בצילו להתחמם, רבים דורות זכו שלא למה הזה הדור בני שזכו

 .ברציפות דור שנות במשך ויגיעה התורה בעמל לימוד עם, אחד במקום וחסידות
  בה בתקופה כי, לכל ידוע. עת בכל לימינו שעמד, א"שליט מרן הקדוש רבינו ח"להבחל לבין בינו הידידות לראות ביותר מפליא היה
  מרן ביד מסורה הדורות הנהגת כי לדורות זהב בעט חורט הוא בו עוז מכתב וכתב א"שליט רבינו עמד, ריב לחרחר המחנה משולי ניסו

 .למרותו סרו והכל, המערערים כל ביד עכנאי של כארס לחלוחי השפיע המכתב ואכן, ליב אהרן רבי הגאון
  הוא, א"שליט הוניגסברג גדליה רבי האהוב הגאון, א"שליט רבינו ושל ל"זצוק רבינו של אהובו נכדו לאור כעת שהוציא מיוחד בספר
 .   ֵעד היה להם עובדות מספר ראשון מכלי מספר כשהוא, הדור גדולי שני בין החביבות על הדגש את מייחד

 :ביותר מופלא מעשה לראשונה מספר הוא השאר בין
 על מאוד כבד באבל היה ורבינו, לרבינו חבר אשת ה"ע קניבסקי שבע בת הצדקנית הרבנית שנסתלקה, ב"תשע תשרי בחודש זה היה

 .חייו משוש את שהחזיקה היא והתורה, ורצוץ שבור היה כי' בעוניי אבדתי אז שעשועי תורתך לולי' כי בחוש וראו, נעוריו אשת
  אך, הדור גדול את לנחם יכול אני במה לעצמו ואמר עט מיד נטל והוא, ל"זצוק לרבינו, גדליה רבי הגאון הדברים את סיפר, אז או

 :הבאים המילים את כתב המחשבה אחרי
 ד"בס
 ? אבתרי נאמר מה. בעוניי אבדתי אז שעשועי תורתך לולי אמר המלך דוד

 לאורייתא חילו במר ויקוים
   שטינמן ליב. י אהרן

 ק"לפ ב"תשע חשון מר' ג
* 

  א"שליט רבינו היה, מעמנו ג"רשכבה של הסתלקותו שאחרי חודשים שלוש במשך: הציבור לכלל ידוע שאינו מה עוד לספר ונוסיף
  נתן ה"הקב זה ואחרי'', מעליהם צילם סר, ''אבד הצדיק את חש הוא כי בחוש עליו וראו, אנשים לקבל בכוחו היה לא וכמעט יותר חלש

 .והתחזק כוחות לו
 .במהרה המתים ותחיית השלימה לגאולה ונזכה, עוז וביתר שאת ביתר רבינו את לחזק יוסיף וכה' ה יתן כה

שלוםב שבת   ברכת 
 גולדשטוף יצחק
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mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

"מסרת גיבורים ביד חלשים". הוא כנגד הטעם 

בנימין,  של  בחלקו  המקדש  בית  שנבנה  הראשון 

בנימין  את  החלישו  הגיבורים  שהאחים  משום 

את  שגנב  בו  כשחשדו  בכתפיו,  שהכוהו  במכות 

החשמונאים  ניצחו  זה  ובזכות  יוסף,  של  הגביע 

החלשים את היוונים הגיבורים.

השני  הטעם  כנגד  הוא  מעטים".  ביד  "ורבים 

עצמו  שהחזיק  משום  בחלקו,  המקדש  בית  שנבנה 

בענוה מכל האחים בהיותו קטן מהם, ויוצדק על זה 

לשון "מעטים", כמו שדרשו בגמרא )חולין פט.( הפסוק 

)דברים ז-ז(: "כי אתם המעט מכל העמים - אמר להם 

הקב"ה לישראל, חושקני בכם שאפילו בשעה שאני 

משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני".

הטעם  כנגד  הוא  טהורים".  ביד  "וטמאים 

של  בחלקו  המקדש  בית  שנבנה  השלישי, 

שהיא  ישראל  בארץ  שנולד  משום  בנימין 

ישראל  "ארץ  הנ"ל:  במשנה  ששנינו  כמו  טהורה, 

ניצחו  בזכותו  לכן  טהורים".  ומקואותיה  טהורה 

החשמונאים הטהורים את היוונים הטמאים.

הטעם  כנגד  הוא  צדיקים".  ביד  "ורשעים 

בנימין  של  בחלקו  המקדש  בית  שנבנה  הרביעי 

הצדיק.  יוסף  במכירת  חלק  לו  היה  שלא  משום 

ויוצדק על זה תואר "צדיק" כי יוסף הוא צדיק יסוד 

)עמוס  יוסף  מכירת  חטא  על  שכתוב  כמו  עולם, 

ניצחו  בזכותו  לכן  צדיק".  בכסף  מכרם  "על  ב-ו(: 

החשמונאים הצדיקים את היוונים הרשעים.

הטעם  כנגד  הוא  תורתך".  עוסקי  ביד  "וזדים 

בנימין  של  בחלקו  המקדש  בית  שנבנה  החמישי 

התורה  עמוד  אבינו  שיעקב  בזכות  כתפיו,  בין 

יותר  "גדולה שימושה  כתפיו, בבחינת:   על  נשען 

מלימודה". לכן בזכותו ניצחו החשמונאים עוסקי 

התורה את היוונים הזדים.

האמור  מכל  לנו  היוצא  הנשגב  הלקח  ובכן 

של  בדרכו  ללכת  החובה  עלינו  שמוטלת  הוא, 

בנימין הצדיק, שבזכות חמש מעלות נפלאות אלו 

השרה הקב"ה את שכינתו בבית המקדש בחלקו, 

בנס  היוונים  את  החשמונאים  ניצחו  זה  ובזכות 

חנוכה בחמש ידות, ובזכות זה ישרה הקב"ה את 

השלישי  המקדש  בית  בבנין  בחלקנו  גם  שכינתו 

במהרה בימינו אמן.

א( שהקב"ה צוה לבנות לו בית המקדש, כי רצונו 

להיות עם התורה שהיתה מונחת בארון:

אחד  בא  יחידה,  בת  לו  שהיה  למלך  "משל 

וליטול  לארצו  לו  לילך  ביקש  ונטלה,  המלכים  מן 

יחידית  לך  שנתתי  בתי  ]המלך[,  לו  אמר  לאשתו. 

תטלה  אל  לך  לומר  יכול,  איני  ממנה  לפרוש  היא, 

עשה  טובה  זו  אלא  אשתך,  שהיא  לפי  יכול  איני 

עשה  אחד  קיטון  הולך  שאתה  מקום  שכל  לי, 

בתי.  את  להניח  יכול  שאיני   - אצלכם  שאדור  לי 

התורה,  את  לכם  נתתי  לישראל,  הקב"ה  אמר  כך 

לפרוש הימנה איני יכול, לומר לכם אל תטלוה איני 

יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו 

לי שאדור בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש".

והנה שנינו במשנה )אבות פ"א מ"ב(: "על שלשה 

דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל 

)פרשת  הקדוש  בזוהר  ומפרש  חסדים".  גמילות 

אלו:  עמודים  ג'  הם  האבות  שלושת  כי  קמו:(  ויצא 

גמילות  יצחק,  דא  העבודה  יעקב,  דא  "התורה 

יעקב  כי  נמצינו למדים מזה  חסדים דא אברהם". 

אבינו הוא עמוד התורה.

והנה שנינו בגמרא )ברכות ז:(: "אמר רבי יוחנן 

של  שימושה  גדולה  יוחי,  בן  שמעון  רבי  משום 

פה  ג-יא(  ב  )מלכים  שנאמר  מלימודה,  יותר  תורה 

אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו, למד 

לא נאמר אלא יצק, מלמד שגדולה שימושה יותר 

כי  בנימין  זכה  זה  מטעם  כן  כי  הנה  מלימודה". 

התורה  עם  שם  מתייחד  שהקב"ה  המקדש  בית 

נבנה בין כתפיו, בזכות ששימש את יעקב עמוד 

התורה שנשען על כתפיו.

  ת יד   ץ-גד   תק פש ים

שנתן  מה  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

הכנה  בכך  לעשות  ידות",  "חמש  לבנימין  יוסף 

בחמש  היוונים  על  החשמונאים  ניצחון  של  לנס 

'ביד'  ורבים  חלשים,  'ביד'  גיבורים  "מסרת  ידות: 

'ביד'  ורשעים  טהורים,  'ביד'  וטמאים  מעטים, 

צדיקים, וזדים 'ביד' עוסקי תורתך", כי חמש ידות 

הללו מכוונות כנגד חמשה טעמים שזכה בנימין 

שבית המקדש נבנה בחלקו.

במכירתו  היה  לא  ובנימין  יוסף  של  במכירתו  היו 

יוסף, אמר הקב"ה אני אומר לאלו שיבנו בית  של 

איני מבקש  לפני,  מתפללים  לא, כשיהיו  הבחירה, 

עליהם רחמים, איני משרה שכינתי בחלקם, שלא 

היו רחמנים על אחיהם".

בית  שנחרב  הטעם  להבין  נשכיל  זה  לפי 

המקדש השני בגלל עוון שנאת חינם, כמו ששנינו 

בגמרא )יומא ט:(:

שלשה  מפני  חרב,  מה  מפני  ראשון  "מקדש 

וגלוי עריות ושפיכות  זרה  בו, עבודה  דברים שהיו 

בתורה  עוסקין  שהיו  שני  מקדש  אבל  דמים... 

מפני  חרב,  מה  מפני  חסדים  וגמילות  ומצוות 

שנאת  ששקולה  ללמדך  חינם,  שנאת  בו  שהיתה 

עריות  גלוי  זרה  עבודה  עבירות  שלש  כנגד  חינם 

ושפיכות דמים".

שהקב"ה  מאחר  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

בנימין,  של  בחלקו  המקדש  בית  את  לבנות  בחר 

משום שלא היה לו שום חלק ונחלה במכירת יוסף, 

כאשר  לכן  האחים,  שנאת  בגלל  למצרים  שנמכר 

שהיא  השני,  המקדש  בבית  חינם  שנאת  פרצה 

שקולה כנגד ג' עבירות החמורות, החריב הקב"ה 

את בית המקדש. 

 פשם   יתי
ישהב אבי-  -תשן של ץ טי 

בספרי,  שהביא  החמישי  לטעם  הגענו  והנה 

שהשרה הקב"ה את שכינתו בבית המקדש בחלקו 

משען  להיות  שזכה  משום  כתפיו,  בין  בנימין  של 

ליעקב אביו שנשען על כתפיו:

שתשרה  בנימין  זכה  מה  מפני  אחר  "דבר 

הרבה,  בנים  לו  שהיו  למלך  משל  בחלקו,  שכינה 

משהגדילו הלך כל אחד ואחד ותפש את מקומו, 

קטן שבכולם היה אביו אוהבו, אוכל עמו ושותה 

כך  ונכנס.  עליו  נשען  ויוצא,  עליו  נשען  עמו, 

יעקב  והיה  היה,  שבשבטים  קטן  הצדיק  בנימין 

ונכנס,  עליו  נשען  עמו,  ושותה  עמו  אוכל  אבינו 

אמר הקב"ה מקום שסמך צדיק זה ידיו, שם אני 

משרה שכינתי, לכך נאמר ובין כתפיו שכן".

פי  על  זה,  נשגב  לטעם  תבלין  להוסיף  ונראה 

לג- )שמו"ר  תרומה  פרשת  במדרש  שמבואר  מה 
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מהן  אחד  הוצרך  לא  חמורו,  על  איש  "ויעמוס 

לסייע לחברו, והיו עומדין ומחבטין לבנימין על כתפיו 

ואומרין לו גנבא ברא דגנבתא ביישתנו, בן אמך את, 

המכות  אותן  ובשביל  אבינו.  את  אמך  ביישה  כך 

כתפיו,  בין  שכינה  שתשרה  זכה  בכתפיו,  שהכוהו 

שנאמר חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן".

כאשר נתבונן נראה שזכה בנימין שנתקיים בו 

עולבין,  ואינן  "הנעלבין  כג.(:  )יומא  הגמרא  מאמר 

מאהבה  עושין  משיבין,  ואינן  חרפתן  שומעין 

)שופטים  אומר  הכתוב  עליהן  ביסורין,  ושמחין 

בזכות  כי  בגבורתו".  השמש  כצאת  ואוהביו  ה-לא( 

העלבון והיסורים שקיבל בנימין באהבה, כשאחיו 

שהוא  בפניו  והטיחו  בכתפיו  הכוהו  הגיבורים 

גנב, ולא ענה להם שלא הוא גנב את הגביע, זכה 

בגבורתו",  השמש  כצאת  "ואוהביו  בו:  שנתקיים 

שכתוב  כמו  עולם,  שמשו של  הקב"ה שנקרא  כי 

השרה  אלקים",  ה'  ומגן  שמש  "כי  פד-יב(:  )תהלים 

את שכינתו בבית המקדש בחלקו.

 פשם ת-י
בזץ   קש- ק תל ב-י ין

נוספים  טעמים  בארבעה  נתבונן  הבה  עתה 

שהביאו חכמינו ז"ל בספרי )פרשת וזאת הברכה( על 

שכן",  כתפיו  "ובין  בנימין:  אצל  שנאמר  הפסוק 

והנה הטעם השני: 

"מפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו. 

משל למלך שבא אצל בניו לפרקים, כל אחד ואחד 

אפשר  אמר,  שבכולם  קטן  שורה,  הוא  אצלי  אמר 

שמניח אבא אחיי הגדולים ושורה עמי, הלך ועמד 

ופניו כבושות ונפשו עגומה. ראה אותו אביו שעמד 

עכשיו  ]אמר[  עליו,  עגומה  ונפשו  כבושות  ופניו 

כך  אצלו.  ולינתי  משלכם  יהיה  ומשתה  מאכל 

אמר הקב"ה, בית הבחירה יהיה בחלקו של בנימין 

וקרבנות מכל השבטים".

נמצינו למדים מזה, כי בנימין זכה שבית המקדש 

נבנה בחלקו, כי בהיותו הקטן מכל אחיו החזיק עצמו 

שאינו ראוי שישרה הקב"ה את שכינתו בחלקו. ויש 

להמתיק טעם זה על פי מה שמצינו כי תכלית בנין 

שכתוב  כמו  השכינה,  השראת  היא  המקדש  בית 

)שמות כה-ח(: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

אלא  שכינתו  משרה  הקב"ה  שאין  ידוע  והנה 

)ישעיה  שכתוב  כמו  הענוה,  מדת  בו  שיש  מי  על 

וקדוש  עד  שוכן  ונשא  רם  אמר  כה  "כי  נז-טו(: 

רוח".  ושפל  דכא  ואת  אשכון  וקדוש  מרום  שמו, 

יוסף,  רבי  "אמר  ה.(:  )סוטה  בגמרא  ששנינו  וזהו 

לעולם ילמד אדם מדעת קונו ]רש"י: "לאהוב את 

וגבעות  הרים  כל  הניח  הקב"ה  שהרי  הנמיכות"[, 

המתגאה  על  ואילו  סיני".  הר  על  שכינתו  והשרה 

אמר  הרוח,  גסות  בו  שיש  אדם  "כל  )שם(:  שנינו 

הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם".

שנבנה  בנימין  שזכה  הטעם  מבואר  מעתה 

ושפל  עניו  שהיה  מפני  בחלקו,  המקדש  בית 

רוח בחשבו שמפאת קטנותו לעומת שאר אחיו 

אינו ראוי שישרה הקב"ה את שכינתו  הגדולים, 

שכינתו  את  להשרות  הקב"ה  בחר  לכן  אצלו, 

בחלקו, כמו שבחר לתת את התורה על הר סיני 

הנמוך מכל ההרים, כי הוא יתברך אוהב את אלו 

שמחזיקים עצמם בענוה.

 פשם תליתי
 ת ם ת- לד בא"כ ית"אל

"דבר  הספרי:  שמביא  השלישי  הטעם  והנה 

אחר מפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו, 

ובנימין  לארץ  בחוץ  נולדו  השבטים  שכל  מלמד 

נולד בארץ ישראל".

ונראה להרחיב בביאור טעם זה על פי מה ששנינו 

טהורה  ישראל  "ארץ  מ"א(:  פ"ח  )מקואות  במשנה 

שנינו  העמים  ארץ  על  ואילו  טהורים".  ומקואותיה 

העמים".  ארץ  על  טומאה  "גזרו  יד:(:  )שבת  בגמרא 

קעח(:  )אופן  ואתחנן  על  עמוקות"  ה"מגלה  וביאר 

"בחוץ לארץ גזרו טומאה על ארץ העמים, לפי שאויר 

חוצה לארץ מטמא כי הוא מדור הקליפות, אבל בארץ 

ישראל אין שליטה לקליפות תמן, כמה שכתוב )דניאל 

וזהו שמבואר  נקרא שמך עליה".  והעיר אשר  ט-יח( 

בתנא דבי אליהו רבה )פרק כה( על הגאולה העתידה: 

"וכל עוונותיהן של ישראל מניחין אותן בבבל ועולים 

כשהם טהורים לארץ ישראל".

ויש להוסיף תבלין לפרש המשנה הנ"ל: "ארץ 

מה  פי  על  טהורים",  ומקואותיה  טהורה  ישראל 

שכתב ה"מגלה עמוקות" על ואתחנן )אופן רמז( כי 

לישראל,  טהרה  מקוה  בבחינת  היא  ישראל  ארץ 

לפי מה שמבואר בגמרא )מגילה ג., ב"ק פב:( כי ארץ 

מאות  ארבע  על  פרסה  מאות  ארבע  היא  ישראל 

אדם  "מהלך  צג:(:  )פסחים  בגמרא  ומבואר  פרסה. 

ביום עשרה פרסאות". נמצא כי ארץ ישראל שהיא 

ד' מאות פרסה על ד' מאות פרסה היא מהלך של 

ארבעים יום לאורכה וכן לרחבה.

והנה בכל יום יש כ"ד שעות, נמצא כי בארבעים 

ימים יש מ' פעמים כ"ד שהן תתק"ס שעות, והוא 

שיעור מקוה ארבעים סאה שהם תתק"ס לוגין, כי 

בכל סאה יש ששה קבין, ובכל קב יש ד' לוגין, אם כן 

בכל סאה יש כ"ד לוגין, ובארבעים סאה יש תתק"ס 

כי ארץ ישראל שהיא מהלך ארבעים  לוגין. נמצא 

יום היא בבחינת מקוה טהרה לכל מי שנכנס בה.

כמין  עמוקות"  ה"מגלה  מפרש  האמור  פי  על 

חומר )תהלים קה-מד(: "ויתן להם ארצות גוים ועמל 

לאומים יירשו בעבור ישמרו חוקיו ובריתו ינצורו". 

כי מה שזכו לקבל נחלה בארץ ישראל שהיא מהלך 

שקיבלו  בזכות  הוא  מקוה,  כשיעור  יום  ארבעים 

את התורה שניתנה בהר סיני ארבעים יום שהוא 

שיעור מקוה תתק"ס שעות, ולכן נתן לנו הקב"ה 

את ארץ ישראל שהיא מהלך ארבעים יום כשיעור 

מקוה, כדי שנעסוק בה בתורה בטהרה.

לומר:  הקדוש  רבינו  שדקדק  זהו  כן  כי  הנה 

לרמז  טהורים",  ומקואותיה  טהורה  ישראל  "ארץ 

בגלל  היא  טהורה,  ישראל  שארץ  מה  כי  בכל 

ימים  ארבעים  מהלך  בה  שיש  "מקואותיה", 

תתק"ס  שהם  לרוחבה  ימים  וארבעים  לאורכה 

מקוה  בבחינת  היא  ולכן  מקוה,  כשיעור  שעות 

טהרה לכל מי שנכנס בה.

הקב"ה  שבחר  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

להשרות שכינתו בבית המקדש בחלקו של בנימין 

ל:(:  )נדה  שנינו  כך  שהרי  ישראל,  בארץ  שנולד 

"הקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים". לכן לו 

בנימין  יאה להשרות שכינתו בחלקו של  ולו  נאה 

בארץ  ולא  טהורה,  שהיא  ישראל  בארץ  שנולד 

העמים שגזרו עליה טומאה.

 פשם "בישי
תלא -פל  לה ב ץי"  י סף

מפני  אחר  "דבר  בספרי:  הרביעי  הטעם  והנה 

מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו, כל השבטים 

 קהת" בין י סף ל-ס  - ץק ק א של טי קר גלק ש  ה  ר,
ץי י סרף בגי פ"יא א-פי ץרס  גם  לרך י רן

 קהת" בין ב-י ין ל-ס  - ץק ק א, ץי   דת ץסל  ק א ץ-גד ב-י ין
 קקיץל בבי  ק הדת קיק ב לה 

 ית הת" ק-טלא בין י סף  ב-י ין ב-י " ל ל-ס  - ץק
תקיק בבי  ק הדת קת-י תק א ץ-גד " ל א - 

 י סף - ן לב-י ין   ת יד   קץ-ק ל-ס  - ץק,
לקתלים   תק דב"ים תקי   ס"ים בבי  ק הדת קת-י
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כנגד בנימין, כמו שכתבו ה"בני יששכר" )כסלו-טבת 

לכן  ב(,  אות  כסלו  )ר"ח  צדיק"  וה"פרי  ב(  אות  ב  מאמר 

בחודש כסלו שהוא כנגד בנימין עשה הקב"ה את 

נס השמן בהיכל בחלקו של בנימין.

יוסף  של  כוונתו  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

הצדיק, שבסעודת חנוכה שעשה לאחיו במצרים 

של  הניצחון  כנגד  ידות"  "חמש  לבנימין  נתן 

בכך  לעשות  רצה  כי  ידות,  בחמש  החשמונאים 

בחלקו  בהיכל  שהיה  חנוכה  של  לנס  דמיון  פועל 

החשמונאים  של  הניצחון  בזכות  בנימין,  של 

שנכנסו להיכל וטיהרו אותו.

 קהת" ק-טלא בין י סף 
 ב-י ין ב-י " ל ל-ס  - ץק

חשבתי דרכי לבאר ביתר שאת כוונתו העמוקה 

של יוסף הצדיק שנתן לבנימין חמש ידות, בהקדם 

לנס  ובנימין  יוסף  בין  שיש  המיוחד  הקשר  לבאר 

חנוכה, כמו שנתבאר שיוסף עשה סעודת חנוכה 

במצרים, ובאותה סעודה נתן לבנימין חמש ידות 

כנגד ניצחון החשמונאים בחמש ידות.

שכתב  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

ה"בני יששכר" )חודש כסלו-טבת מאמר ד אות קג( בשם 

כנגד  היה  הראשון  המקדש  בית  כי  המקובלים, 

כנגד  היה  ובית המקדש השני  ]ה' ראשונה[  לאה 

רחל ]ה' אחרונה[, ונרמז בכתוב )רות ד-יא(: "יתן ה' 

את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו 

שתיהם את בית ישראל".

בבית  שהיה  חנוכה  של  הנס  כי  זה  לפי  נמצא 

יוסף  נכנס  כן  על  רחל,  כנגד  הוא  השני  המקדש 

לעשות  הקורה,  בעובי  רחל  של  הבכור  בנה 

סעודה  ובאותה  במצרים,  חנוכה  סעודת  לאחיו 

נתן לבנימין אחיו בנה השני של רחל חמש ידות, 

לעשות בכך פועל דמיון לניצחון של החשמונאים 

בשמן  המנורה  את  שידליקו  כדי  ידות,  בחמש 

טהור בבית המקדש השני שהוא כנגד רחל. 

בדרך זו במסילה נעלה לבאר כוונתו העמוקה 

על  ידות,  חמש  לבנימין  שנתן  הצדיק  יוסף  של 

שכתוב  מקרא  כא:(  )יומא  בגמרא  שדרשו  מה  פי 

)חגי  השני  המקדש  בית  בנין  על  הנביא  בדברי 

ְוֶאְרֶצה  ִית  ַהבָּ ּוְבנּו  ֵעץ  ַוֲהֵבאֶתם  ָהָהר  "ֲעלּו  א-ח(: 

ְבָד" חסר ה'  ְבָד ָאַמר ה'". הכתיב הוא "ְוֶאכָּ ּבוֹ ְוֶאכָּ

ְבָדה". והקרי הוא "ְוֶאכָּ

אות  הכתוב  שהחסיר  הטעם  בגמרא  ומפרש 

ואכבדה,  וקרינן  ואכבד  בו  וארצה  "מאי דכתיב  ה': 

דברים שהיו  ה"א, אלו חמשה  מאי שנא דמחוסר 

ארון  הן  ואלו  שני,  למקדש  ראשון  מקדש  בין 

אש,  אחד[,  לדבר  ]נחשבים  וכרובים  וכפורת 

   ת יד   בזץ     תק פש ים
ת-ב-ק בי  ק הדת ב לה  תל ב-י ין

רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים 

רעיון חדש, לבאר דברי ה"קדושת לוי" ה"עבודת 

יוסף  שנתן  מה  כי  שלמה",  וה"תפארת  ישראל" 

לבנימין בסעודה שהכין לאחיו ]אשר כפי שנתבאר 

כנגד  הוא  ידות,  חמש  חנוכה[  סעודת  זו  היתה 

הניצחון של החשמונאים על היוונים בחמש ידות: 

'ביד' מעטים,  ורבים  'ביד' חלשים,  גבורים  "מסרת 

וטמאים 'ביד' טהורים, ורשעים 'ביד' צדיקים, וזדים 

'ביד' עוסקי תורתך".

נקדים הקדמה יקרה מאירת עינים כפי שלקטתי 

ממדרשי חכמינו ז"ל, שישנם חמשה טעמים על מה 

שזכה בנימין שבית המקדש נבנה בחלקו, כמו שכתוב 

בברכת משה רבינו לפני פטירתו לשבט בנימין )דברים 

לג-יב(: "לבנימין אמר ידיד ה' ישכון לבטח עליו חופף 

עליו כל היום ובין כתפיו שכן". ופירש רש"י: "בגובה 

ארצו היה בית המקדש בנוי".

 פשם "את ן
בגלל ק ץ   תקץ ק  בץ טי 

לנו  שגילו  הראשון  בטעם  יאיר  דברינו  פתח 

י(, כי  חכמינו ז"ל במדרש תנחומא )פרשת מקץ אות 

בחלקו  שכינתו  את  הקב"ה  שהשרה  זכה  בנימין 

על  מדה  כנגד  מדה  שכן",  כתפיו  "ובין  בבחינת: 

המכות שהכוהו אחיו בכתפיו בחינם כשמצאו את 

הגביע באמתחתו, ואמרו לו שהוא גנב בן גנבת, כי 

גם רחל אמו גנבה את התרפים וגרמה בכך בושה 

ליעקב אביהם.

והנה הוא מאמר המדרש על הפסוק )בראשית 

חמורו  על  איש  ויעמוס  שמלותם  "ויקרעו  מד-יג(: 

וישובו העירה". מזה מוכיח המדרש שכל האחים 

"ויעמוס איש על  היו גיבורים, כמו שפירש רש"י: 

חמורו, בעלי זרוע היו ולא הוצרכו לסייע זה את זה 

לטעון". הנה כי כן נשכיל להבין מזה כמה נצטער 

בנימין מכל המכות שהכוהו אחיו על כתפיו:

 תלפי גב "ים: י סף קצדיה קץין לא י  ץתבא  שם ב-י ין
סש ד   - ץק בא  " : ר פב   פב   קץןר

 בא  ק סש דק - ן לב-י ין ר  ת יד  ר
קץ-ק ל-ס ק-יצ  ן ק ת  -אים ץ-גד קי  -ים ב  ת יד  

   ת יד  : ר ס"  גב "ים 'ביד'  לתים,  "בים 'ביד'  שפים,
 פ אים 'ביד' פק "ים,  "תשים 'ביד' צדיהים,  זדים 'ביד' ש סהי   " ךר

 י סף - ן לב-י ין   ת יד   ץ-גד   ת  של   -טלא  
תקיק לב-י ין תבזץ  ן -ב-ק בי  ק הדת ב לה 

ושכינה, ורוח הקודש, ואורים ותומים". פירוש, כי 

לרמז  ה',  חסר  ְבָד"  "ְוֶאכָּ הקב"ה  אמר  זה  מטעם 

ה' דברים שלא היו  שהכבוד אינו בשלימות מצד 

בבית המקדש השני.

ה'  מפאת  כי  הצדיק  יוסף  חשש  כן  כי  הנה 

יצליחו  השני,  המקדש  בבית  היו  שלא  דברים 

היוונים לכבוש את בית המקדש חלקו של בנימין, 

על כן התחכם להקדים רפואה למכה לתת לבנימין 

שיוכלו  דמיון,  פועל  בכך  לעשות  ידות",  "חמש 

חמשת  את  בקדושתם  להשלים  החשמונאים 

הדברים שהיו חסרים בבית המקדש השני.

הכח  ליוסף  היה  מנין  תבלין  להוסיף  ונראה 

להוסיף לבנימין "חמש ידות", להשלים את חמשה 

הדברים שהיו חסרים בבית המקדש השני, על פי 

ה' דברים  מה שנראה לבאר הטעם שהיו חסרים 

המקדש  שבית  היות  כי  השני,  המקדש  בבית 

הראשון היה כנגד לאה ה' ראשונה, לכן כשנחרב 

בית המקדש הראשון ובנו את בית המקדש השני, 

היו חסרים ה' דברים כנגד ה' ראשונה. 

והנה שנינו בגמרא )סוטה י:(: "יוסף שקידש שם 

שמים בסתר, זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של 

שמו".  ביהוסף  עדות  פא-ו(  )תהלים  דכתיב  הקב"ה, 

לרמז  כדי  ה'  אות  לו  שהוסיפו  המהרש"א  ופירש 

ישראל  על  שמעיד  י"ה  השם  את  יהוסף  בשמו 

שהוסיפו  מזה  מבואר  הרי  בקדושתם,  שעמדו 

ליוסף אות ה' ראשונה.

ליוסף  כי מן השמים הוסיפו  יש לומר  זה  לפי 

הכח  את  לו  לתת  כדי  הראשונה,  ה'  האות  את 

חסרים  שהיו  דברים  ה'  את  בקדושתו  להשלים 

ניצחו החשמונאים  ובזכותו  בבית המקדש השני, 

בגימטריא  יוס"ף  בשמו  שנרמז  כמו  היוונים  את 

לתת  הכח  לו  שיש  יוסף  ידע  ומזה  יו"ן,  מל"ך 

דמיון  פועל  בכך  לעשות  ידות",  "חמש  לבנימין 

דברים  ה'  את  להשלים  החשמונאים  שיצליחו 

שהיו חסרים בבית המקדש השני, ולנצח בכך את 

היוונים בחמש ידות.
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ט"ת   הכ נ  - ץק  תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת מקץ - חנוכה תשע"ט

מקץ  )פרשת  ישראל"  ה"עבודת  ותרב(,  ד"ה  אגדות 

כי  ותרב(,  ד"ה  )חנוכה  שלמה"  וה"תפארת  וישא(  ד"ה 

ידות  חמש  כנגד  ידות"  "חמש  לבנימין  נתן  יוסף 

שהיו בניצחון המלחמה של החשמונאים שנזכרו 

ב"על הנסים": "מסרת גבורים 'ביד' חלשים, ורבים 

'ביד' מעטים, וטמאים 'ביד' טהורים, ורשעים 'ביד' 

צדיקים, וזדים 'ביד' עוסקי תורתך".

ויש להוסיף תבלין לדבריהם הקדושים לבאר 

הקשר בין בנימין לנס חנוכה, כפי שלמדנו ממשנתו 

הטהורה של הרה"ק מראפשיץ זי"ע ב"זרע קודש" 

)ר"ח כסלו(:

"וחודש כסליו הוא חודש ט', נגדו הקריב שבט 

בנימין ביום ט' דניסן בחנוכת המשכן... דכתיב ביה 

כל  עליו  חופף  לבטח  ישכון  ה'  ידיד  לג-יב(  )דברים 

בחלקו,  המקדש  בית  בנין  על  ז"ל  שדרשו  היום, 

וכל כלי המקדש,  וכן בכסלו היתה חנוכת המזבח, 

ונעשה נס בשמן בבית המקדש".

ששנינו  מה  פי  על  הקדושים  דבריו  ביאור 

בגמרא )יומא יב.(: "תניא מה היה בחלקו של יהודה, 

של  בחלקו  היה  ומה  והעזרות,  הלשכות  הבית  הר 

נמצא  הקדשים".  קדשי  ובית  והיכל  אולם  בנימין, 

הגמרא  כלשון  להיכל  שנכנסו  היוונים  כי  זה  לפי 

כל  טימאו  להיכל  יוונים  "שכשנכנסו  כא:(:  )שבת 

השמנים  כל  את  טימאו  הרי  שבהיכל",  השמנים 

כשניצחו  כך  ואחר  בנימין,  של  בחלקו  שבהיכל 

את  וטיהרו  נס  בדרך  היוונים  את  החשמונאים 

כך  "ואחר  הנסים(:  )על  אומרים  שאנו  כמו  ההיכל, 

באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכלך, וטיהרו את 

מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קדשך", טיהרו את 

חלקו של בנימין. 

את  הקב"ה  שסיבב  מה  להבין  נשכיל  זה  לפי 

השיטה  פי  על  כסלו,  בחודש  חנוכה  של  הנס 

השנה  חדשי  י"ב  כי  האריז"ל  לרבינו  המיוחסת 

מכוונים כנגד י"ב השבטים לפי סדר הדגלים, נמצא 

לפי זה כי חודש כסלו שהוא חודש התשיעי הוא 

ד"ה היו(, ומטעם זה ביטלו גם כן מצות מילה, ויוסף 

את  בקדושתו  ביטל  צדיק  ליסוד  מרכבה  שהיה 

קליפת יון, ובלשון קדשו:

נגד  בקליפה  היתה  יון  מלכות  קליפת  "והנה 

עמוקות  מגלה  בספר  שכתב  כמו  יוסף,  מדת 

היוונים  גזרו  ולכן  יוס"ף...  גימטריא  יו"ן  שמל"ך 

לבטל המילה שהוא בחינת יוסף, גם גזרו על בנות 

ישראל )רש"י שבת כג. ד"ה היו( שכל בתולה הנישאת 

קליפת  להגביר  רצו  כי  תחילה,  לטפסר  תבעל 

מן  עצמו  את  שגדר  יוסף  היפוך  הארץ,  ערות 

ערות  במצרים  שהיה  הגם  בניסיון,  ועמד  הערוה 

הארץ שהיו כולם שטופי זימה".

שמבואר  למה  מתאים  זה  דבר  כי  לומר  ויש 

במדרש )ויק"ר לב-ה(: "יוסף ירד למצרים וגדר עצמו 

חייא  רבי  אמר  בזכותו.  ישראל  ונגדרו  הערוה  מן 

שנגאלו  בעצמו  ערוה  גדור  היה  כדאי  אבא,  בר 

בקדושתו  הדרך  את  שסלל  הרי  ידו".  על  ישראל 

המבואר  ולפי  במצרים.  שיתקדשו  ישראל  לכל 

בזכות קדושה זו שנתקדש יוסף במצרים, התגברו 

בעניני  פרוצים  שהיו  היוונים  על  החשמונאים 

קדושה והמשיכו קדושה על כל ישראל.

מעתה מבואר היטב המעשה הנשגב של יוסף, 

כי אחרי שסלל את הדרך לכל ישראל בקדושתו, 

שם  להם  ועשה  למצרים  אחיו  כל  את  הזמין 

לנס  דמיון  פועל  בכך  לעשות  כדי  חנוכה,  סעודת 

חנוכה, שבזכותו הכניעו החשמונאים את קליפת 

אנטיוכ"ס  בגימטריא  יוס"ף  יון, כפי שנרמז בשמו 

וגם מל"ך יו"ן.

 י סף - ן לב-י ין ר  ת יד  ר
בסש דק תקץין לא י  ב - ץק

מתאים  זה  נשגב  רעיון  כי  וראה  בא  ועתה 

סעודת  באותה  יוסף  שעשה  מה  עם  להפליא 

פניו  מאת  משאות  "וישא  מג-לד(:  )בראשית  חנוכה 

חמש  כולם  ממשאת  בנימין  משאת  ותרב  אליהם 

)פירושי  לוי"  ה"קדושת  שביארו  מה  פי  על  ידות". 

לטובה  עלינו  הבאה  קודש  שבת  לקראת 

פרשת מקץ שבת חנוכה, דבר בעתו מה טוב לקשר 

המבואר  פי  על  חנוכה,  ימי  עם  השבוע  פרשת 

לכל  סעודה  שעשה  יוסף  כי  הקדושים  בספרים 

אחיו אחרי שהביאו עמהם את בנימין כפי שדרש 

חנוכה  לכבוד  סעודה  לעשות  בכך  התכוון  מהם, 

שהיתה בימים ההם, ונרמז במה שכתוב בפרשתנו 

)בראשית מג-טז(: "וירא יוסף אתם את בנימין ויאמר 

וטבוח  הביתה  האנשים  את  הבא  ביתו,  על  לאשר 

טבח והכן כי אתי יאכלו האנשים בצהרים".

הרמז בזה בשתי תיבות "טבח והכן", כי האות 

אותיות  הן  והכ"ן  אותיות  ד'  עם  טב"ח  של  ח' 

חנוכ"ה, שצוה יוסף לטבוח טבח כדי להכין סעודה 

לכבוד חנוכה, וב' תיבות ּוְטבַֹח ֶטַבח בגימטריא מ"ד 

נרות שמדליקים בשמונת ימי חנוכה, ל"ו נרות עם 

על  הגבורים"  ב"שלטי  הדבר  ומקור  שמשים.  ח' 

הגהות שנמצאו במרדכי )שבת סוף פרק במה מדליקין 

בדפי המרדכי דף עט.( הובא ב"אליהו רבה" )או"ח סימן 

תרע אות י( וב"מטה משה" )חנוכה אות תתקצג(:

"ברוב השנים חנוכה חל בפרשת מקץ, וסימנך 

מקץ שנתי"ם, נוטריקון ש'מאל נ'ר  )בראשית מא-א( 

ת'דליק י'מין מ'זוזה... ואני יום טוב הכותב קבלתי 

סימן אחר בפרשת ויהי מקץ )שם מג-טז( וטבוח טבח 

אותיות  הן  והכ"ן,  מן  והתיבה  מטבח,  הח'  והכן, 

חנוכה, וסמך לסעודות שעושים בחנוכה, ואותיות 

ּוְטבַֹח ֶטַבח בגימטריא מ"ד כמו הנרות".

י סרף בגי פ"יא  לרך י רן

הקדים  הצדיק  שיוסף  הטעם  לבאר  ונראה 

מה  פי  על  במצרים,  חנוכה  של  הנס  את  לחגוג 

רנב(  )אופן  ואתחנן  על  עמוקות"  ה"מגלה  שכתב 

הוא  וכן  יון,  מלך  אנטיוכ"ס  בגימטריא  יוס"ף  כי 

הצדיק  יוסף  כי  לרמז  יו"ן,  מל"ך  בגימטריא 

ב"זרע  וביאר  יון.  קליפת  את  מבטל  בקדושתו 

קודש" )חנוכה ליל ה( הכוונה בזה, כי קליפת יון היא 

פריצות בעניני קדושה כמו שפירש רש"י )שבת כג. 

ר  "ב  תא  ב-י ין   תא  ץ לם   ת יד  ר

 י סף קץין סש ד   - ץק  - ן לב-י ין   ת יד  
ץ-גד ק' פש ים תזץק ב-י ין ל-ס  - ץק ב לה 
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'
בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

על הברכה יעמדו
התורמים להפצת העלון

shivti11@gmail.comרח' ישעיהו 7 ירושלים  טל:      |    יו"ל ע"י קהילת שבתי בבית ד'  |    05276-10455 078-3331109

לקבלת העלון במייל (דוא"ל) נא לשלוח למייל המצו"ב ניתן להנציח את העלון לשמחות, לברכה והצלחה או ליארצייט

ד

שבתי זצ"ל לא הסכים בדבר, הוא קרא למנהלי הישיבה 
אורחים'  'הכנסת  מפעל  את  לסגור  שלא  להם  והורה 
מ"ב(:  פ"א  )אבות  שנינו  שכן  דנא.  מקדמת  כמתכונתו 
"על שלשה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה 
בישיבתנו  אנו  שמרבים  וכשם  חסדים",  גמילות  ועל 
הקדושה בתורה ועבודה, כן עלינו גם להרבות בגמילות 
חסדים. ומפעל זה של 'הכנסת אורחים' שיש בו גמילות 
חסדים עם כל אותם מסכנים חסרי בית, מסייע מאוד גם 
להצלחת התורה הקדושה, והצלחת הישיבה כולה. ואי 
טובה מקבלים הם משבת  לדעת כמה השפעה  אפשר 
כזו כשחוסים בצל הישיבה, שהיא בוודאי עדיפה עשרת 

שונים  מפוקפקים  במקומות  שבתם  את  שיעשו  ממה  מונים 
ומשונים... 

ואכן המשיך מפעל 'הכנסת אורחים' לפעול ביתר שאת, להאיר 
הזורח  השבת  ומאור  הקדושה,  תורתנו  מאור  ישראל  בלבות 

ומאיר לכל בית ישראל.
]מתוך שיחת קירוב לצעירים, קובץ 87568[

• ~ • ~ •
הישיבות  ראשי  מגדולי  זצ"ל,  פאם  הרב  המפורסם  הגאון 
מנגידי  מסוים, אחד  חולה  לבקר  פעם  נצרך  הברית,  שבארצות 
ותורמי הישיבה, ששכב במחלה קשה בבית הרפואה המפורסם 
הכלל  בצרכי  עיסוקיו  רוב  מחמת  אך  הרחוקה.  שבבוסטון 
ובלימודי הישיבה, נבצר ממנו לצאת בעצמו אל הדרך הארוכה. 
התיישב אפוא במשרדו שבישיבה, הוציא את דף הבלנק הרשמי 
של הישיבה, והחל לשרבט בו מהרה כמה שורות, בהם התייחס 
אל החולה בכבוד ובהדר, שאל לשלומו ובירר לגבי כמה פרטים 
במצבו הרפואי, ולסיום ברכו מקרב לב באיחולים חמים לרפואתו 
של  מעטפה  בתוך  המכתב  את  סגר  הוא   – המהירה.  והחלמתו 

הישיבה, ושלחו ביד שליח נאמן מטעם הישיבה שיצא לבקרו.
התרגש  החולה  של  לידיו  הישיבה  ראש  של  מכתבו  משהגיע 
גדול  הישיבה  מראש  כזאת  מכובדת  התייחסות  לקבל  מאוד 
הדור! הוא השתעשע על מיטתו הרבה עם אותו מכתב, וקרא את 
שורותיו עשרות פעמים. כל מי שנכנס לבקרו הראה לפניו את 
המכתב החשוב, וגם לצוות הרופאים והאחיות שבבית החולים 
הראה את המכתב ההדור. ובעקבות כך השתנה כל היחס אליו, 
כשראו הכל בחשיבותו הגדולה, שזכה לקבל מכתב אישי מראש 

הישיבה בכבודו ובעצמו!
גם כשנפטר והסתלק לעולמו לאחר שבועות מספר, והראו בני 
שבאו  קדישא  החברא  לחברי  החשוב  המכתב  את  משפחתו 
עבורו  וסידרו  בכבוד,  יותר  הנפטר  אל  הם  התייחסו  בו,  לטפל 
שמדובר  המכתב  מתוך  שהבינו  מחמת  מכובד,  קבורה  מקום 

'במקורבו' של ראש הישיבה הגדול! 
וסיפר  הישיבה  ראש  אל  ניגש  הישיבה,  למנהל  הדבר  כשנודע 
הפשוט  במכתבו  פעל  וברכה  תועלת  כמה  רוח  בקורת  לפניו 
לאותו גביר. אך להפתעתו לא הגיב הרב פאם בהנאה כמצופה, 

כתיבת  הנה  בכייתו:  ותיכף הסביר פשר  נסער.  בבכי  פרץ  אלא 
כשהשליח  בלבד,  דקות  כשלוש  בערך  לי  ארכה  מכתב  אותו 
עומד נחפז ומצפה לצאת לדרכו למסור את המכתב לחולה. ראה 
ולעשות בשלוש דקות בלבד!  נא גם ראה! כמה אפשר לפעול 
להאיר  ניתן  מועטות  שבדקות  יהודי,  איש  של  כוחו  גדול  כמה 

ולהזריח לב איש ישראל! 
כמה עלינו לנצל היטב כל דקה ודקה, להאיר ולהזריח אור תורה 
שלא  לבטלה,  הזמן  ילך  שלא  מאוד  ולהיזהר  בעולם,  וקדושה 
להגדיל  בעולמנו,  ולעשות  לפעול  אנו  שיכולים  מה  את  נפסיד 

תורה ולהאדירה.
]כלליות, מתוך שיחה בגודל כח איש ישראל[

• ~ • ~ •
הגדול  בהספד  זצ"ל,  שולזינגר  מרדכי  משה  רבי  הגאון  סיפר 
שנשא על הרב שך זצוק"ל, בעל 'אבי עזרי', בהיכל בית המדרש 

'ירחי כלה' בבני ברק יצ"ו.
מכולת'  'חנות  לפרנסתו  פתח  זצ"ל  שך  הרב  של  ממכריו  אחד 
וילדיו  ביתו  קטנה בבני ברק, אשר הספיקה בקושי לכלכל את 

בהחזקה החודשית. 
נצרך  והוא  ומוצלחת,  טובה  הגדול בשעה  בנו  את  אירס  לימים 
וריצותיו  בחיפושיו  כלה.  הכנסת  לצורך  הגונים  לסכומים 
מאוד  גדול  אחד  גמ"ח  על  לו  נודע  הכספים,  גיוס  במלאכת 
בירושלים עיר הקודש, שניתן לקבל בו הלוואות לצרכי נישואין 
נוחים  ובתנאים  אלפים,  עשרות  של  ביותר  גדולים  בסכומים 
במיוחד! אך גובה סכום ההלוואה נקבע בהנהלת הגמ"ח על פי 

הרקע של המבקש מעמדו ויכולותיו וכו'.
עלה אפוא המחותן דנן לביתו של ראש הישיבה ושטח בקשתו 
לפניו, אם יוכל להואיל בטובו להתקשר למשרדי הגמ"ח הגדול, 
ולהמליץ בעדו שיעניקו לו את הלוואתם בסכום גדול, כדי שלא 

יצטרך לרדוף ולחזר אחר הממון כל כך.
לירושלים,  לנסוע  אני  ימים אמור  בעוד כמה  הנה  הרב,  לו  ענה 
כך  ואדבר על  להיכנס שם בעצמי אל משרדי הגמ"ח,  אשתדל 

בלי נדר בעצמי עם בעל הגמ"ח!
הרעיון,  מן  נרתע  נפשו, האיש  והחל להתנצל על 

שלא לזאת התכוון כלל שיטריח עצמו ראש הישיבה בגילו 
המופלג ללכת אל הגמ"ח, כי אם ביקש שיחת טלפון אחת 

בלבד!
חסדים,  גמילות  במצות  ואמר:  חייך  הישיבה  ראש  אולם 
ולהאיר לאיש ישראל, אמרה  ולסייע  שאנו מצווים לעזור 
תורה )ויקרא יט, יח(: "ואהבת לרעך כמוך"! תעשה לרעך 
בדיוק 'כמוך' כמו מה שהיית עושה לעצמך באותו מצב... 
טלפון  בשיחת  הייתי מסתפק  לא  בוודאי  עצמי  בשביל   –
בעלמא... אלא הייתי קם ונוסע לירושלים בעצמי, כן בענין 
ולא אחוס על שום טירחא  לירושלים  'כמוך' אסע עבורך 
טלפון  שיחת  תועלת  דומה  שאינה  פשוט  הרי  שבדבר, 

פשוטה, לשיחה אישית פנים אל פנים!  
עשתה  הגמ"ח  בשערי  הישיבות  ראשי  זקן  של  הופעתו  ואכן 
לאיש  והקצה  הגמ"ח  בעל  נענה  אתר  על  ותיכף  כביר,  רושם 
הלוואה מכובדת בסכום כפול ומכופל, שהיה בו כדי להשלים את 
ופרס את סדר התשלומים בצורה  כולם,  הנישואין  כל הוצאות 

נוחה ביותר כפי בקשת האיש, והכל על מקומו בא בשלום.
]כלליות, שיחה במידת החסד[

• ~ • ~ •
על המצבה שבציון הגאון הצדיק הירושלמי הנודע רבי אריה לוין 
זצ"ל, שבמרכז בית החיים בפאתי שכונת 'סנהדריה' שבירשלים 
)חלקה 'על תנאי'(, נכתב על פי צוואתו, שהוא מבקש מכל מי 
באמונה  מאמין  "אני  מלא:  בפה  לומר  קברו  על  לבקר  שיבוא 
שלימה, שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא 

יתברך שמו, ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים".
קבר  אחר  ובחיפושיה  החיים,  בבית  אחת  אשה  ביקרה  פעם 
מסוים עברה במעבר השביל שעל יד קברו של רבי אריה, הנוסח 
המשונה שעל גבי המצבה עניין אותה מאוד, וניגשה לקרוא את 

הנוסח על פי בקשתו. 
בנה  בגין  זו היתה תקופה ארוכה שרויה בדיכאון עמוק,  אישה 
יחידה שנהרג באכזריות על ידי בני עוולה, ונגדע באיבו במיטב 
לאחר  חודשים  מספר  שכולה  כאם  כך  התהלכה  היא  שנותיו. 

הפיגוע הקשה, ולא מצאה מנוח לנפשה. 
על  לחשוב  והחלה  הקדוש,  הציון  יד  על  בעמדה  עתה  והנה 
עליהם  כשחזרה  המצבה,  גבי  על  החרוטות  המילים  משמעות 
שוב ושוב: "אני מאמין באמונה שלמה, שתהיה תחיית המתים 
הקדוש  בנה  גם  עתיד  ההכרה, שבעצם  לפתע  בה  חדרה  וכו'", 
לחזור לתחייה בתחיית המתים, ולא הלך חלילה לאבדון. – ומתוך 
כך התחזקה בנפשה מאוד, עד שיצאה לגמרי מדיכאונה הקשה, 

וחזרה לחיות חיי אמונה שלמה!
כך נמצא אותו צדיק נשגב, ממשיך בפעולותיו הכבירות לגמול 
מתוך  להאיר  מותו...  לאחר  גם  שבישראל,  המסכנים  עם  חסד 
תוך  אל  ולהאיר  נפש  להשיב  ודואב,  כואב  שבור  לב  אל  קברו 

חשכה באור יקרות!
]פרטיות, קובץ 86709[
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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

תקיעה אחת
סיפור  שמעתי  שליט"א:  הרב  מורנו  סיפר 
מבקש  היה  שנכדו  ממונקטש  הרבי  אודות 
בשופר  שיתקע  אלול  מחודש  יום  כל  ממנו 
השופר  את  מוציא  היה  יום  בכל  וכך  עבורו 
ומשמיע לנכדו הקט תקיעות שופר, משהגיע 
ערב ראש השנה ביקש שוב הנכד כמידי יום 
שאף היום יתקע עבורו בשופר, אלא שבערב 
מכמה  בשופר  תוקעים  לא  השנה  ראש 
שלא  לשמוע  אבה  לא  הנכד  אך  טעמים... 
לב  קורע  בבכי  ופרץ  היום  בשופר  תוקעים 

בהפצירו כי הסבא יתקע עבורו בשופר...
הסבא לא עמד בפני בכיו של נכדו ומאחר ולא 
מצא דרך להשקיט את קול הבכי אמר לנכד 
העיקר  לא  ותו  עבורו תקיעה אחת  יתקע  כי 

להרגיעו מבכיו וכך עשה.
הרבי  עלה  התקיעות  לפני  השנה  בראש 
לפני  התעוררות  דרשת  למסור  ממונקטש 
התקיעות ואמר: חטאתי חטא גדול לפני ראש 
השנה וסיפר את חטאו שלא עמד בפני בכיו 
של נכדו לשמוע קול שופר, ואז פרץ הצדיק 
ריבונו של  וביקש:  עיניו לשמים  והרים  בבכי 
אף  ותקע  הבכי שלנו  קול  את  - שמע  עולם 
גדול  בשופר  "תקע  אחת  תקיעה  רק  אתה 

לחרותינו"
ותגאל כבר את עם ישראל מהגלות הארוכה 

הזו!!!
הסיפור  את  שליט"א  הרב  מורנו  המשיך  
ואמר כי מיד אחרי ששמעתי את הסיפור הזה 
נכנס אצלי אברך משי שבור מהצער שאשתו 
מצערתו  עד כי החליט כי עוזב הוא את הבית, 
שכן אינו מסוגל יותר לסבול את הצער הזה...
רב   המונקטשר  על  הסיפור  את  לו  סיפרתי 
ואמרתי לו שאם יחזור הביתה בטוחני שתהיה 
ישועה גדולה לעם ישראל. כפי  שהוא מעביר 
עמו  על  וירחם  יעביר  ה'  גם  כך  מידותיו  על 

ישראל...
בליווי  )כמובן  לביתו  וחזר  קיבל  אתר  על 
ויישור  הדרך  להמשך  צמודה  והדרכה 
ההדורים(  וכיום הם חיים ברוך ה'       באושר 

ובשלום...
ידוע  החנוכה.  לימי   זה  סיפור  נאה  כמה 
לתקן  אפשר  עוד  חנוכה  שעד  מהצדיקים 
רצון  ויהי  רבה  בהושענה  ונחתם  שנכתב  מה 
שנזכה לכל הישועות הן הגאולה הפרטית של 
במהרה  הכללית  הגאולה  והן  ואחד  אחד  כל 

בימינו אמן...
בעל המעשה: מורנו הרב שליט:א

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל |  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

נר איש וביתו
חוקר  אתר  על  )שם(  בסוגיא  אמת  השפת 
על  ביסודה  מוטלת  המצוה  אם  ומסתפק, 
הבית כמו מזוזה ונר שבת, ולפי זה גם שני 
בעלי בתים הדרים בבית אחד, מעיקר הדין 
או  הבית'.  'חובת  בנר אחד, שהיא  להו  סגי 
שהמצוה מוטלת ביסודה על כל אדם, אלא 
ידי  ביתו  בני  כל  את  מוציא  הבית  שבעל 

חובתם.
ובפני יהושע שם העלה שמשונה מצוה זו משאר כל המצוות, באשר 
הגוף,  חובת  הינן  המצוות  כל  שהרי  וביתו.  איש  בנר  חובתה  תקנו 
ויחיד  יחיד  כל  על  חיוב  והן  דגברא,  אקרקפתא  חובה  שהטילום 
מבשלוחו.  יותר  בו  מצוה  מא.(  )קדושין  בהו  לן  דקיימא  מישראל, 
שעיקרה  הבית",  "חובת  בתורת  שהטילוה  שאני,  חנוכה  נר  ומצות 

לפרסומי ניסא על פתחי הבתים, ולא אקרקפתא דגברא עי"ש.
ועל דרך החסידות ביארו בספרים הקדושים, שזה כל ענין יסודה של 
ניסא ולהאיר לאחרים מאור הגנוז המצוחצח. שכל  מצוה, לפרסומי 
עיקרו של נר נועד להאיר, כדי שיהא מזריח את אורו לכל סביבותיו, 

והכל נהנין לאורו.
והיינו "נר איש וביתו", שיאיר לכל בני ביתו את הנר הפנימי, שהוא "נר 
ד' נשמת אדם" )משלי כ, כז(, לגרש מתוכם כל חשכות וכל טומאה, 

ולהאיר בלבם ונשמתם פנימה באורה של מצוה, בבתי גוואי פנימה.
ומהאי טעמא תקנו להניח נר חנוכה על פתח ביתו מבחוץ, כדי להאיר 
לארץ ולדרים עליה ברחמים, ולפרסם אורו של עולם אל כל בל באי 

עולם. 
שכן איש ישראל אינו נפרד לעצמו בעולמו, אלא מאוחד הוא עם כל 
אחינו בית ישראל, ובכל דבר שעושה ופועל ישנה השפעה רחבה לכל 
בית ישראל, הן לטוב והן למוטב, שכולם ערבים זה בזה. ולפיכך תקנו 
מצות חנוכה "נר איש וביתו", בתור "חובת הבית", שזו עיקר המצוה 
ישראל  לבבות  ולהאיר  החנוכ"ה,  של  יקרות  באור  ביתו  את  להאיר 

להתקרב אל אורו יתברך.
ויהי רצון שנזכה להאיר אור הקדושה בלבבנו ובלבב אנשי ביתנו ובלב 
כל ישראל, עדי נזכה להתגלות אור הגנוז בשלמות, בביאת גואל צדק 

במהרה בימינו אמן.
• ~ • ~ •

מסופר על הגה"צ רבי אליהו לאפיאן זצ"ל, המשגיח המפורסם של 
זה  היה  גם אם  יהודי,  'כפר חסידים', שבכל פעם שנכנס אליו איש 
פנים  בסבר  ומכבדו  שלום  לו  ונותן  לקראתו,  קם  היה  פשוט,  אדם 

יפות.
גם כשנכנסו אורחים אל היכל הישיבה באמצע הסדרים, היה ר' אלי' 
באהבה  פתוחות  בזרועות  ולקבלם  בפניהם,  לקום  מתלמודו  נפנה 
ובכבוד. ובכלל היה רוחש כבוד והדר לכל איש יהודי, פעמים רבות 
נכנסו לבית המדרש יהודים פשוטים ביותר, ש'קפצו' לתפילת מנחה 
או מעריב וכיוצא, וגם להם היה ר' אלי' קם ומתרומם ממקומו לכבודם 
באמצע הלימוד, מחייך אליהם ושואל בשלומם, ושוב חוזר לתלמודו.
פעם נשאל על ידי כמה מתלמידיו אודות מנהגו זה, שלכאורה בהיותו 
החשובה  ביותר  הגדולה  המצוה  באמצע  הוא  הרי  בתורה,  עוסק 
כנגד כל המצוות כולן, ומדוע קם באמצע הלימוד לאנשים פשוטים 

שכאלו. 
נאמר  לטוב  זכור  הנביא  אליהו  על  הנה  בחכמתו,  אלי'  ר'  להם  ענה 
שלום".  לו  והחזיר  שלום,  לו  שנתן  מי  "אשרי  הנביא(:  אליהו  )זמר 
והרי אליהו הנביא מגיע לעולם בכל מיני צורות, ומתלבש בכל מיני 
כאן  שנכנס  הכפרי  בלבוש  היהודי  שמא  לחוש  ויש  כנודע,  לבושים 

אליהו  הוא  הוא  שבמתניו  עור  באזור  חגור 
הנביא... לפיכך מהדר אני לתת שלום לכל 
של  ברכתו  את  להפסיד  שלא  כדי  אחד, 

אליהו הנביא!
בתור  להם  אמר  שזאת  התלמידים  וחשו 
'תשובה' לשאלתם, ובעיקר היה רוצה לקרב 
כל אחד ואחד מישראל, להאיר לבבו ונפשו 
מאורו  ולהשפיע  הקדושה,  התורה  באור 

וטובו, ולהשיב לב ישראל לאביהם שבשמים.
  ]פרטיות, קובץ 6497[

• ~ • ~ •
ראיתי פעם את מחו' מורנו הגה"צ רבי זונדל קרויזר זצוק"ל, בשיחתו 
בשיעורו  להשתתף  מקפיד  שהיה  הקבועים,  מתלמידיו  אחד  עם 
לשיעור,  להגיע  יוכל  שלא  לפניו  שהתנצל  ביומו,  יום  מדי  הקבוע 
החולים,  שבבית  ילדים  במחלקת  ושוכב  מאוד,  חולה  שבנו  מחמת 

ועליו להיות עמו צמוד למיטתו. 
רבי זונדל הצדיק ברכו בכל לב בברכת 'רפואה שלמה', והוסיף והורה 
לו: אל תשכח לכוון למצוות ביקור חולים! וכי בגלל שזה הילד שלך 
בעצמך אין אתה מקיים בו מצוה זו? אטו רק באנשים זרים אמורה 
המצוה? – גם כאשר הנך מבקר את ילדך שלך, מקיים אתה גמילות 
לזכור  רק  עליך  בתוך חשכה,  לו  ולהאיר  ונפשו  לבבו  לחזק  חסדים, 

לכוון לשם מצות ביקור חולים!
]כלליות, הספד ביום היארצייט[

• ~ • ~ •
רבי  הגאון  הרב  בראשות  קדושה,  ישיבה  היתה  יצ"ו  גן'  'רמת  בעיר 
שבתי יגל זצ"ל, ישיבה זו האירה כמגדלור לכל הסביבה כולה, והפיצה 
הרבה קדושה ואורה ברחבי העיר שהחושך התרבה בה על פני הארץ. 
אחד ממוסדותיה החשובים של הישיבה הגדולה, היה מפעל "הכנסת 
ובמועדי  בשבתות  ולתהילה.  לשם  והמפורסם  הנהדר  אורחים" 
מאור  להתבשם  הארץ  רחבי  מכל  רבים  אורחים  באים  היו  ישראל 
וליהנות מזיו 'שבת ישיבה' ולשאוב ממנה מלוא  הישיבה הקדושה, 

חופנים תורה ויראה בקדושה וטהרה.
חינם,  מלא  באש"ל  מושלם  אירוח  האורחים  קיבלו  אלו  בשבתות 
בזמירות  השבת  וסעודות  הרוממות  התפילות  בכל  והשתתפו 

ותשבחות, ובשיחות מוסר מלאות ביראת שמים טהורה. 
השבתות הללו בחסות הישיבה הרמה ובצילו של הגאון ראש הישיבה 
התפרסמו מאוד, ומכל ערי הארץ נהרו בעיקר צעירים הצמאים לדבר 

ד' אל הישיבה.
אירוח  ישיבה  באותה  שמארחים  הקול  כשיצא  מסוימת  בתקופה 
מושלם חינם אין כסף, החלו להופיע גם אורחים שאינם רצויים כל 
חינם  לעצמם שבתות  בית, שסידרו  וחסרי  פרחי  ארחי  מיני  כל  כך, 

בהיכל הישיבה הקדושה...
מאור  להתבשם  כדי  להתעלות  היתה  לא  הללו, שכוונתם  האורחים 
השבת כשאר האורחים, כי אם לקבל אכילה ולינה חינם... לא התאימו 
כלל לאווירת השבת הקדושה שבישיבה, ופעמים רבות אף הפריעו 

בהנהגת השבת. 
ישבו אפוא צוות הנהלת הישיבה לטכס עצה בדבר, והחליטו לחדד 
נהלים, ולקבוע קריטריונים ברורים, שהישיבה איננה מארחת את כל 
מאן דבעי, כי אם בחורים רציניים שחפצה נפשם בשבת של התעלות 
ארחי  אותם  כל  יוכלו  לא  ובכך  חיים,  תורת  הק'  לתורתנו  להתקרב 

פרחי להתארח בישיבה.
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  כך  על  כששמע  אך 

ג

חנוכה  מצות  רבנן,  "תנו 
נר איש וביתו, והמהדרין 

נר לכל אחד ואחד"
)שבת כא:(

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות
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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. 
בו  להשתמש  יכול  הקודמין  בלילות  שנותר  מה  ]דאילו 

בלילות שאחריהן[, עושה לו מדורה ושורפו 

בפני עצמו, ודוקא כשנתן בו מתחילה 
אלא  למצותו  הצריך  שיעור  כדי  רק 
אסור  ולכן  ונשאר,  באמצע  שנכבה 
אם  אבל  למצותו,  דהוקצה  משום 
מותר  בנר  הרבה  שמן  מתחילה  נתן 
וי"א  לכתחילה,  הנותר  עם  להשתמש 
דאף בכה"ג אם נתן את השמן בסתם 
לא  אם  למצותו,  השמן  כל  הוקצה 
שהתנה מתחלה שלא יהא נאסר אלא 

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

סקי"ט(. 

לעשות  הצדיקים  אצל  המנהג  ג. 
הנקרא  השמיני  ביום  גדולה  סעודה 
כוונה,  בזה  יש  ובודאי  חנוכה,  זאת 
שהוא  מפני  דאפשר  נר'  ובפשיטות 
שכתב  ע"ד  והוא  מצוה,  של  גמרה 
סעודת  שעושין  תרס"ט  בסי'  הרמ"א 
משתה לגמרה של תורה, וכמ"ש בא"ר 
של  לגמרה  דה"ה  ראב"ח  בשם  שם 

מצוה )ליקוטי מהרי"ח(. 
החתימה  גמר  הוא  חנוכה  זאת  ד. 
אהרן  )תולדות  כיפור  ויום  השנה  מראש 
המנהגים  טעמי  בספר  וכ"כ  זיטאמיר(. 

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

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

ביום הקדוש הזה )שם(. 
איסור הנאה מנר חנוכה 

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

ובמ"ב שם(.

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

)שם(.

ג. ואסור להשתמש בו אפילו תשמיש 
של קדושה, כגון ללמוד לאורה, וה"ה 
שאסור  ביהכ"נ  של  חנוכה  בנרות 
שלא  זמן  כל  אצלן  מעריב  להתפלל 
דלקו חצי שעה. ויש מתירין בתשמיש 
להקל  דיש  ואפשר  קדושה,  של 
בלימוד דרך 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 
משתמש כלום ה"ז רשאי לישב בביתו 
בשעה שנר חנוכה דולקת, ואפילו אם 
לא הדליק את השמש כנהוג, ולא עוד, 
שלא  לאורן  לילך  לו  מותר  אף  אלא 
יכשל ואינו 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 
לאורן,  ישתמש  לא  דולקות  שהנרות 
משום הרואה שלא ידע לחלק בין תוך 
זמן שיעורו לאחר זמן שעורו )סי' תרע"ב 
קדושה  תשמיש  ולענין  שם(,  ובמ"ב  ס"ב 

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

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

נתן בסתם הקצה למצותה הכל  דאם 
)מ"ב סי' תרע"ב סק"ז(.

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

תרע"ג סק"ד עיי"ש(.
ח. קטן שהגיע לחינוך שצריך להדליק 
לאור  להשתמש  אסור  חנוכה,  נר 

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

ממנו )סי' תרע"ז ס"ד ובמ"ב שם(.

■ וכל מצות שמונת ימי חנוכה ■
אמרו בגמרא )שבת כא:(: "מאי חנוכה, שכשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות 
בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו 
אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים 

בהלל והודאה".
ידועה ומפורסמת קושיית מרן ה'בית יוסף', שהקשה )ב"י או"ח סימן תרע(, מדוע קבעו חז"ל לחוג את ימי החנוכה 
עבור  שמן  די  היה  שמצאו  בפך  שהרי  בשמן,  נס  שום  נעשה  לא  הראשון  ביום  הלא  ימים,  שמונת  למשך 
הדלקת המנורה של היום הראשון, ורק בשבעת הימים הבאים נעשה להם נס שהמשיכו להדליק המנורה 
ממותר השמן של היום הראשון, נמצא לפי זה כי לא היו צריכים לקבוע את ימי החנוכה אלא כנגד שבעת 

ימי הנס בלבד?!
שמונת ימי חנוכה כנגד שמונה ימי מילה

אפילו  זה,  בנידון  נשתברו  קולמוסים  כמה  נודע  לא  כי  עד  זו  קושיא  לתרץ  נאמרו  כבר  תירוצים  ספור  אין 
ה'בית יוסף' עצמו ענה על כל כמה תירוצים, אבל בפוסקים הביאו תירוץ נפלא בשם 'בעל העתים', דהנה, 
אחד מהגזירות המרכזיות שהעמיסו היוונים על ראשי עם קודש היה על המילה, שגזרו שלא למול כל זכר 
ביום השמיני להיוולדו כפי שהתורה הקדושה ציוותה אותנו. לפיכך, משנעשה הנס וגברו בית חשמונאי על 
הרשעים, עשו את ימי החנוכה להודות ולהלל לשמו הגדול והקדוש, והיות שרצו לעשות זכר להצלה מגזירת 

הרשעים על המילה, קבעו את החנוכה לשמונה ימים כנגד שמונת ימי המילה ולא לשבעה ימים בלבד.
יותר מכך, הפוסקים דנים מדוע בחוץ לארץ אין עושים את החנוכה למשך תשעה ימים, הלא בכל המועדים 
מוסיפים בני חוץ לארץ לשמור עוד יום אחד מחמת ספיקא דיומא, דהיינו שמפאת מרחק מקום מושבם אינם 
יודעים באיזה יום קבעו בית דין את ראש חודש, אם בל' לחודש או למחרתו, ומכח ספק זה משמרים יום נוסף 

בקדושה, ומדוע בחנוכה - שקבעוה חז"ל להיות מועד – אין מוסיפים עוד יום מפני הספק?
וימי  זו על פי יסודו של 'בעל העתים', ואמר שהיות  )'ראש דוד' - פרשת מקץ( פושט שאלה  זי"ע  אך הרב החיד"א 
החנוכה נקבעו להזכיר את מצוות המילה שהם בשמונה ימים, על כן אי אפשר בשום אופן לעשות את ימי 

החנוכה לתשעה - ואפילו מחמת הספק - כדי שלא ישתכח זכר מצוות המילה.
מכח זה הוסיף הרה"ק בעל ה'בני יששכר' זי"ע לחדש )חידושי מהרצ"א על חנוכה - סוגיא ד(, וכתב שכל מהות השם של 
חנוכה הוא על שם מצוות המילה. הכיצד? אלא היות ומצווה זו היא המצווה הראשונה של האדם משעה שבא 
לעולם, וזהו החינוך ]כלומר: ההכשרה וההכנה[ לכל היהדות של האדם משך כל שנות חיותו עלי אדמות, על 

כן כינו חז"ל מועד זה בשם 'חנוכה'.
שמונה מורה על עילוי מן הטבע

בספרים הקדושים ביארו את עומק העניין והקשר הפנימי בין מצוות חנוכה למצוות המילה )ראה ב'שם משמואל' 
ידי שמקיימים את מצוות  נולד כשהוא ערל, ועל  לזאת חנוכה(, דהנה, סדר הרגיל וטבע הבריאה הוא שהאדם 

ברית מילה ומסירים את הערלה מתעלה האדם להיות למעלה מסדר הטבע, וזהו הביאור מדוע ציוותה התורה 
לקיים את הברית ביום השמיני להיוולדו, כי המספר שבע מורה על הטבע שנבראה בשבעה ימים של ימי 
בראשית ואילו המספר שמעליו – שמונה – מרמז על למעלה מן הטבע, ולכן הברית שהוא עניין שמעל הטבע 

עושים זאת ביום השמיני.
ממש כיוצא בזה הוא העניין של חנוכה, שהרי כל עניין יציאת החשמונאים להילחם ביוונים היה מעל הטבע 
וללא הבנה כלל, כי בדרך הטבע היו הם המועטים ואילו היוונים היו אלפי אלפים מזוינים ויודעי מלחמה, אכן 
על ידי מסירות נפשם זכו לנצח במלחמה מעל דרך הטבע ועוד נעשה להם נס שלא בדרך הטבע ושמן של 
יום אחד דלק לשמונה ימים, ומדוע היה הנס בשמונה ימים? כי כאמור, המספר שמונה מורה על למעלה 

מדרך הטבע.
מול את לבבנו לאהבה את שמך

יום הברית,   - ביום השמיני  וכשם שעיקר מצוות המילה הוא  כי חנוכה דומה למילה,  המורם מכל האמור, 
והימים שלפניהם הם ההכנה למצווה, כך גם ימי החנוכה, שהעיקר והתכלית שלהם הוא ביום השמיני שהוא 
זאת חנוכה, והגם שבכל יום מימי החנוכה מקיימים אנו את מצוות הזמן, מדליקים את הנרות ונותנים הלל 
והודאה, אך יחד עם זאת הם משמשים כהכנה לקראת היום הגדול והקדוש של זאת חנוכה שהוא העיקר, 
ובכל יום של חנוכה מוסיפין והולכין עד שמגיעים לזאת חנוכה וממנו נשאר הקיום וההמשך לכל האורות 

שזכינו להם בכל ימות החנוכה.
וכמו שביום השמיני ימול את בשר ערלתו, כך ביום השמיני של חנוכה - אחר שזכינו לאור באור החיים שבעה 
ימים לילה ויום ולעדן ולזכך את נפשותינו ורוחותינו בצחצחות - זוכים אנו למילת ערלת הלב, דהיינו, שטבע 
האדם להימשך אחר יצרו הרע המסיתו ומדיחו תמיד לעבירות וחטאים, זאת בנוסף לטבע הרגיל של האדם 
הנוטה להימשך אחר הגשם והחומר, וכל אלו הדברים מכונים 'ערלת הלב' שהם סותמים את מפתחי הלב 
ומכבידים ומקשים את לב האדם שלא יוכל לעשות את רצון בוראו כראוי וכנכון, ואפילו בשעה שכבר מתגבר 

ומקיים את התורה והמצוות עדיין אין הוא מרגיש בהתלהבות וחמימות בעבודתו.
אכן, על ידי שמסירים וכורתים את ערלת הלב נפתח לבו של האדם לאהבה וליראה את השי"ת בכל לבו ובכל 
נפשו, ממש כמו הסרת ערלת הגוף שאף היא פועלת להתגברות הקדושה בקרב האדם, ואין לך זמן מוכשר 

להסרת הערלה מן הלב יותר מיום זה של זאת חנוכה.
ויהא רעוא מן קדם אבוהון דבשמיא שנזכה אכן שהוא יפתח את לבנו בתורתו וישם בלבנו אהבתו ויראתו 
ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם. ואחת בקשתנו ביום זה: "מול את לבבנו לאהבה את שמך, כמה שכתוב 
)דברים ל, ו(, 'ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך'".
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘
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בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 

בס"ד

על ידי כהניך הקדושים
להרה"ק מסאדיגורא זיע"א בנו של הרה"ק רבי 
רבי  בשם  תלמיד  היה  זיע"א  מרוז'ין  ישראל 
אברהם קעשינובער, כמה שנים אחרי נישואיו 
הודיע לו חותנו כי יותר אינו אוכל על שולחנו 
ועליו להתחיל לעסוק במסחר כדי לפרנס את 
בני ביתו, לרבי אברהם היה קול ערב ולכן החל 
רק  ושר  מופיע  היה  בתחילה  בשירה,  לעסוק 
נתפרסם  הדרך  בהמשך  אבל  בנ"י  אחינו  אצל 
לשיר  להזמינו  שהחלו  הגויים  בין  גם  שמו 
לשנות  אברהם  התחיל  הזמן  במשך  לפניהם, 
לאירועים  להתאים  כדי  ולבושו  מראהו  את 
כאחד  היה  שנראה  עד  מופיע,  הוא  שבהם 

הגויים ופרק מעליו עול תורה ומצוות.
יום אחד הוזמן אברהם על ידי בן הקיסר לשיר 
ליל  זה  היה  המלכות,  בארמון  גדולה  במסיבה 
הדלקת  בעת  ערב  באותו  חנוכה,  של  שלישי 
ניגון  את  לזמר  מסאדיגורא  הרבי  החל  הנרות 
המלאך, ניגון קדוש שהמלאכים העניקו במתנה 
לזקנו רבי אברהם המלאך, וחזר שוב ושוב על 
הניגון, באותו זמן עמד אברהם קעשינובער על 
מה  משום  אך  לשיר,  ונתבקש  בארמון  הבמה 
קדוש  ניגון  מאותו  חוץ  השירים  כל  את  שכח 
– ניגון המלאך, ולמרות שהיה כבר רחוק מאוד 
ראוי  זה  אין  כי  לעצמו  חשב  ומצוות  מתורה 
לשיר ניגון כזה קדוש לפני גויים, והקהל עומד 
בלבו  חרטה  הרהורי  נכנסו  ולפתע  וממתין.. 
של אברהם עד שעזב את הארמון וברח לביתו 
והודיע כי ברגע זה הוא חוזר בתשובה ועוזב את 

דרכו הרעה.
הרבי,  אל  אברהם  בא  שבועות  כמה  לאחר 
הרבי  לו  השיב  מכירני,  הרבי  האם  ושאלו 
מכירך אני היטב, ומבקש אני ממך שתספר לי 
חנוכה,  של  שלישי  מליל  עליך  שעבר  מה  כל 
לאחר שסיפר אברהם את כל מה שקרה אתו 
מדוע  אתם  מבינים  'כעת  לחסידיו  הרבי  אמר 
ביקשתי באותו לילה לנגן שוב ושוב את אותו 

ניגון'?!
הנה עומדים אנו בימים האחרונים של חנוכה, 
ימים שנתקנו כדי להודות ולהלל, אמנם איננו 
אבל  קדוש,  ניגון  של  כוחו  גדול  מה  מבינים 
שרים  שאנו  קדוש  ניגון  שכל  אנחנו  יודעים 
חסרים  לא  אלו  ובימים  כוחו,  גדול  ומנגנים 

ניגונים קדושים.
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יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א 
אך ורק בתא קולי שמספרו
052-7168366

יֵתהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: )מא, לג( ה ֵיֶרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם ִויׁשִ ְוַעּתָ
ידועה היא הקושיא שהקשו המפרשים למה ראה יוסף לנכון לתת 
גם עצה לפרעה האיך להתגונן מפני הבאות, הרי פרעה לא ביקש 
ממנו כי אם לגלות לפניו את פתרון החלום, וכלל לא ניתן לו רשות 
הדיבור לפני המלך כדי לתת לפניו עצות, ועל כן מן הראוי היה לו 
ולהמתין עד שפרעה בעצמו יבקש ממנו עצה,  להתנהג בנימוסין 
ואז יחווה את דעתו, שהרי הדילוג על נמוסי המלוכה היה לכאורה 
שאין  הגויים  בעיני  היא  פחיתות  כי  דבריו,  יתקבלו  שלא  סיבה 
מכירים בנימוסיהם, וכשיווכחו שלפניהם עומד אדם שאינו מוכתר 

בנימוסיהם שוב לא יתקבלו דבריו.
כדי לתת מענה לקושיא זו עלינו להקדים ולבאר את פתרונו של 
יוסף על דרך העבודה, כי על אף שדברי יוסף לא יצאו מדי פשוטו, 
]וכפי שאכן היה בפועל שקדמו שבע שני שבע לשבע שני רעב, 
יותר  רמזים  ג"כ  בהם  לו  היה  הרעב,[  לשנות  בר  לצבור  והכרחו 
כוונו  פשוטים  דברים  בדברם  שגם  מצדיקים  הידוע  וכפי  נעלים, 
לדברים נשגבים ולא תמיד היו המוני עם משיגים את עומק דעתם, 
יוסף, על אף שלפנים היה נראה שמדבר רק מעניני עולם  כך גם 
הזה, לא היה זה עיקר כוונתו, וכיוון בדבריו לבאר את פשר החלום 

גם על דרך העבודה. 
כשדיבר יוסף על שבע שני השבע היתה כוונתו על ימי חיי האדם 
עלי אדמות, שהם שבעים שנה, כי שבעים במספר קטן הוא שבע, 
כי אלו השנים שהאדם נמצא בעולם הזה הם בחינת שנות השבע, 
כי שנות השבע היו למצרים זמנים של בחירה, כי כל מאכל שהגיע 
לפניהם היו יכולים לבחור מה לעשות בו, אם רצו היו מהנים את 
הוא  כן  כמו  הרעב,  לשנות  אותו  מצניעים  היו  רצו  ואם  בו,  גופם 
ונותנים הבחירה  בשנות החיים, אז מזכים לו לאדם זמנים טובא, 
ומפסידם,  הזה  עולם  של  בהנאות  אותם  מבלה  רוצה  אם  בידו, 
הבא,  לעולם  מצניעם  ואז  ולעבודה,  לתורה  מקדישם  רוצה  ואם 
ושם יזכה מחמתם לחיי נצח. וכשדיבר יוסף על שנות הרעב כיוון 
לאדם  לו  אי אפשר  אז  בעולם,  אינו  כבר  האדם  להזמנים שבהם 
לעשות מאומה לטובת נשמתו, ורק מה שסיפק בידו לעשות בעודו 
בעולם משמש עבורו כקרן בעולם הבא, וזה הזמן הוא ממש בחינה 
של שנות הרעב שבהם לא היה  כי אם מה שהכינו להם מקודם 

בשבע שנות השבע. 
לאור האמור מובן למה לא פסק יוסף את דבריו אחר שכבר גילה 
את פתרון החלום, כי אילו היה ענין החלום מדבר רק על עניני עולם 
החלום  כי  העצה,  לבין  החלום  פתרון  בין  קשר  שום  אין  אז  הזה 
אינו מורה כי אם על העתיד לבוא, וכעת נזקקים בעצה טובה האיך 
להתמודד בדבר הפתרון, ואז לא היה עצת יוסף מוכרחת, כי אז היו 
יכולים לתלות הדברים בשאר סיבות גשמיים העלולים לגרום רעב 
ולהתגונן מפניהם, ואילו לא כיוון יוסף כי אם על קנינים גשמיים 
יכבדו  ולהמתין עד שפרעה  בנימוסין  מן הראוי להתנהג  היה  אכן 

להשית עצה. אך מאחר שעיקר הכוונה של יוסף לא היה כי אם על 
כן ראה את עצתו כחלק בלתי נפרד מפתרון  קנינים רוחניים, על 
בודאי  החלום  דיבר  בעולם  האדם  שלתכלית  מאחר  כי  החלום, 
לו  כי בעצם הדבר שאומרים  לזרזו לעבודת השי"ת,  גם  כיון בכך 
לאדם שבעולם הזה הוא הזמן שיכול לצבור בר לעולם הבא כיוונו 
בהכרח להודיעו שיראה לנכון להתקין עצמו בפרוזדור כדי להכנס 

לטרקלין, ועל כן לא מנע יוסף את עצמו מלאומרה אל פרעה. 
שאמר  הקדוש  האר"י  של  לדבריו  מאוד  תואמים  אלו  רמזים 
הבא,  בעולם  רוחני  למזון  הנשמה  זוכה  התורה  לימוד  שבזכות 
כן  ועל  הבא,  בעולם  לבגדים  הנשמה  זוכה  המצוות  קיום  ובזכות 
אי אפשר לו לאדם לזכות לקיום בעולם הבא אם לא הכין לעצמו 
המזון הרוחני ע"י לימוד התורה, ואם לא למד בזה העולם לא יהיה 
לו זכות קיום בעולם הבא, כי על אף שיזכה בגן עדן בזכות המצוות 
שעשה לא יהיה ביכולתו להתקיים בו מאחר שאין לו המזון המחיה, 
ובהכרח יגווע שם ברעב, כי שם בעולם הבא אין לו לאדם דבר זולת 
מה שהכין לעצמו בעולם הזה, ועל כן מן הראוי שבזה העולם יראה 
פנויה  רגע  וכל  ולעבודה,  לתורה  ועידן  זמן  כל  לנצל  לנכון  האדם 
ינצל להגות בדברי תורה. עלינו לדעת כי כל רגע בעולם הזה הוא 
זכות לנצחיות, ואם אכן מקדיש אותו לתורה ולמצוות יזכה עבורה 
לטובה בעוה"ב לנצח נצחים, ואם מאבד אותה בדברים של מה בכך 
ונמצא  זו הרגע שוב לא תחזור אליו,  כי  נצחיות,  מאבד הוא בכך 

שממש חיסר מעצמו וממהותו חלק נאה שאי אפשר לשערו. 
הגז"ר  מרן  על  מסופר  בטלה,  של  דקה  סבלו  לא  אכן  עליה  בני 
בענגיס זצ"ל גאב"ד ירושלים, שפעם בישר למקורביו שעומד הוא 
לערוך סיום הש"ס, והללו תמהו על בשורה זו, מאחר שזמן קצר 
קודם לכן ערך הגאון לפניהם סיום, ושאלוהו לפשר הזריזות, נענה 
ואמר: הסיום שערכתי לפניכם היה על שיעורי הקבוע בש"ס, אבל 
זה הסיום הוא סיום מיוחד, כי זכיתי לסיים את הש"ס כולו באלו 
הדקות ההולכים בדרך כלל לריק כשאדם ממתין לאיזה דבר, את 
באלו  כולו  הש"ס  את  לסיים  וזכיתי  לנצל,  השכלתי  הרגעים  אלו 

הרגעים. 
וכזאת ראיתי גם אני בהרבה בני עליה בקרתא דשופריא, ובמיוחד 
ראיתי זאת אצל הגאון אבי מורי זצ"ל, שתמיד החזיק באמתחתו 
שונים[  חיבורים  ועוד  שו"ע  קיצור  או  ]משניות  קטנים  ספרים 
ותמיד כשמצא דקה פנויה קבע את לימודו בהם, גם בשאר מצוות 
היה שש ושמח לחוטפן, וכל אימת שנזדמן לפניו לענות אמן ויהיא 
לזכות  כדי  ספורות  דקות  איזה  להתעכב  לנכון  ראה  רבה  שמיה 
באלו האמנים. וכל אימת שהיינו בביתו ראינו איך משתוקק הוא 
בו  מתעורר  היה  ברכה  כששמע  מיד  מצוה,  אחר  מצוה  לחטוף 
הערגה לענות אמן, וכשעשו ברכה בלחש הוכר על פניו כאב על 
שהחמיצו הזדמנות לענות אמן, וכך היו הצדיקים ממלאים ימיהם 

ושנותיהם.

ו ע"ד העבודה נ רו ת רעה ופ ום פ חל

פר' מקץ
ל' כסלו תשע"ט
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טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ
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ש. גולדשטיין

טיב הפרשה

א

|  שבת ראש חודש טבת  |

|  שבת חנוכה  |

Sponsored and Printed by: www.ramapost.comלזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל



4 1

To sponsor or dedicate 
this publication, please 
call the Areivim office: 
845-371-2760 or email

info@areivim.com

EMERGENCY HOTLINE
Dial: 845-371-2760 
or Text: 914-490-8129 

and type the word 
“EMERGENCY”

8 4 5 - 3 7 1 - 2 7 6 0     |     I N F O @ A R E I V I M . C O M     |     W W W . A R E I V I M . C O M

MonseyCandles  8:14       Motzai Shabbos    9:45

BaltimoreCandles   8:18      Motzai Shabbos     9:49

TorontoCandles   8:45       Motzai Shabbos  10;16

To subscribe to the 
Weekly Email, please 

email info@areivim.com 
and enter “Subscribe” 

in the subject line. 
design

printingconsulting
journals 

postcards
invitations

campaigns

brochures

 Bar/Bat Mitzvahs & Weddings

catalogs
mailings

ad blanks

marketing

Ramapost.  
Your one-stop address for all your marketing,  

graphic design, printing and mailing needs.
Once we have your job in-house, your worries are over.

david@ramapost.com   (845) 369-9600   www.ramapost.comSHRAGIE DAVID LIEBER

FA S T  .  P R O F E S S I O N A L  .  D E P E N D A B L E

MARKE TING |  GR APHIC DESIGN |  PRINTING |  MAIL  SER VICES

. . .The alternative to disappointment!

m
ar

ke
ting graphic design

printing mailing

382 Route 59, Suite 264, Airmont, NY 10952    T: (845) 369-9600    F: (845) 369-9601
info@ramapost.com www.ramapost.com

M O N S E Y
S H A B B O S :

By Rabbi Shmuel Gluck

íéèôåù úùøôíéèôåù úùøô

úåøð ú÷ìãä - 7 : 3 4
÷¢ùéöåî - 8 : 3 5

hen discussing the laws of capital punishment 
through stoning, the Torah instructs the 
witnesses to be the ones to throw the first 

stones. Why were they instructed to be the one to implement 
the punishment, which was the result of their statements?
 
Doeg was a part of Shoul Hamelech’s advisors. He informed 
Shoul Hamelech that Dovid was conspiring with the Kohen 
Godol, despite knowing that the Kohen Godol acted in 
innocence by supplying him with food and a sword. The Bais 
din agreed that the Kohen Godol deserved to die for his “act 
of rebellion” but, aware that he was unaware that Dovid was 
hiding from Shoul Hamelech, no one wanted to be the ones 
to kill him. Shoul then instructed Doeg, himself, to kill all the 
Kohanim of the city of Nov and he did.
 
I learned several lessons from this incident:
 
1) People should be careful before making any statements, 
because they may have to follow through with what they said. 
In many cases people speak without considering this. Unless 

they want to be seen as liars, they may have to break up a 
friendship, give up a job, etc. because of a public statement.
 
2) If people don’t follow through, they shouldn’t expect 
anyone to listen to them. Instead, other people will lose 
respect for them. No one likes people who stand on the side 
and delegates to others.
 
3) People should be very careful of what they say. Their 
comments may “take a life of their own”, and they may 
lose “control” of the process. They may have only intended 
a comment to be a joke or to ‘get back” at someone, and 
never intended for the person to lose his/her job because of 
what they said. People should remember that they only 
“own” their words until they say them.
 
Many people will lie. Fewer people will kill an innocent 
person. The instruction that the witnesses have to be the 
ones to kill the guilty person, is to insure that their testimony 
was honest, and deliberate, traits that all people should 
emulate in their lives.

W
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In this week’s parsha, parshas Shoftim, we learn about the 
mitzvah of appointing a king over Yisrael and the three strict 
prohibitions--mitzvos lo sa’aseh--that HKB”H imposed on the 
king (Devarim 17, 14): 

ואמרת  בה,  וישבתה  וירשתה  לך  נותן  אלקיך  ה’  אשר  הארץ  אל  תבוא  “כי 

ה’  יבחר  אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבותי, שום תשים עליך מלך אשר 

אלקיך בו... רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס, 

וה’ אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, 

וכסף וזהב לא ירבה לו מאד”.

When you come to the land that Hashem, your G-d, gives 
you, and possess it, and settle in it, and you will say, “I will set 
a king over myself, like all the nations that are around me.” 
You shall surely set over yourself a king whom Hashem, your 
G-d, shall choose. . . Only he shall not have too many horses 
for himself, so that he will not return the people to Egypt in 
order to increase horses, for Hashem has said to you, “You 
shall no longer return on this road again.” And he shall not 
have too many wives, so that his heart not turn astray; and 
he shall not greatly increase silver and gold for himself. 

At first glance, it seems that this passage is irrelevant to us 
at the present time; since we are in galut, and there is no King 
of Yisrael.  In fact, the reality of a king will not apply to us until 
the coming of the Melech HaMashiach, descending from David 
HaMelech, who will reign over Yisrael at the time of the final 
geulah. Notwithstanding, it is evident that even this passage 
contains vital concepts and ideas that are relevant to every Jew 
in every generation that we must learn from. 

Therefore, it is only fitting that we delve into the issues 
addressed in these pesukim and examine the important and 
profound lesson the Torah conveys and which, seemingly, led to 

the downfall of Shlomo HaMelech, the wisest of all men. In the 
words of the Gemara (Sanhedrin 21a): 

“אמר רבי יצחק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה, שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן 

נכשל בהן גדול העולם, כתיב לא ירבה לו נשים, אמר שלמה אני ארבה ולא אסור, וכתיב 

)מלכים א יא-ד( ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו, וכתיב לא ירבה לו סוסים, 

ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב, וכתיב )שם י-כט( ותצא מרכבה ממצרים”.

Rabbi Yitzchak discusses the fact that the Torah does not 
reveal the rationale behind the mitzvos. He points out that the 
Torah did reveal the reasons for two specific mitzvos, and one 
of the world’s greatest men failed on both accounts. The Torah 
warns a king not to have too many wives and not to accumulate too 
many horses and provides rationales for these warnings. Shlomo 
HaMelech took many wives, stating confidently that they would 
not lead him astray; yet, Scriptures (Melachim I 11, 4) attests to 
the fact that in his old age, his wives did lead him astray. Similarly, 
he accumulated many horses, declaring that they would not lead 
him back to Mitzrayim; yet, here, too, Scriptures (ibid. 10, 29) 
attest to the fact that he returned to Mitzrayim. 

This statement is also brought down by the Midrash (S.R. 6, 
1) with a pertinent addition: אמר רשב”י נוח לו לשלמה שיהא גורף ביבין“ 

שלא נכתב עליו המקרא הזה” According to Rabbi Shimon bar Yochai, 
Shlomo would have preferred to clean gutters—or perform some 
other despicable chore—rather than to have it written about him 
that his wives led him astray.  Why did Rashb”y specifically choose 
the degrading chore of cleaning gutters to make his point?  

Even more surprising, however, is the fact that Shlomo 
HaMelech, the wisest of all men, chose to disregard an explicit 
Torah-prohibition for a king not to take too many wives.  The 
Torah warns that they will inevitably lead him astray; yet, he 
was convinced that he was strong enough to avoid being led 
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The Test of Why? 
ואלה תולדות יצחק בן “ 25:12
 ”אברהם, אברהם הוליד את יצחק
“And these are the offspring 
of Yitzchok the son of 

Avrohom, and Avrohom begot Yitzchok.” We 
certainly know already that Yitzchok was the 
son of Avrohom, as the Torah tells us all about 
Avrohom and Sarah having this most precious 
child, Yitzchok, in their ripe old age.  Why does 
the Torah tell us here that Yitzchok was the 
son of Avrohom?   
 The Gemara in Bava Metzia 87a 
says that Hashem made the face of Yitzchok 
look exactly like Avrohom.  The Leitzanei 
Hador were saying that Yitzchok must have 
been born from Avimelech or Pharaoh.  
Avrohom couldn’t be his father because look 
how many years he was married to Sarah and 
never had a child with her.  Hashem made 
Yitzchok’s face look exactly like his father 
Avrohom so that everyone would know with 
certainty. The Gemara is saying that when 
Yitzchok was born, he didn’t look like Avrohom 
Avinu.  It is only now at 60 years old, when he 
had children, that Hashem made a Nes to 
change his face to look exactly like Avrohom 
Avinu. Hashem knew that people were going 
to say that Yitzchok was from Avimelech when 
Eisav was born.  So why didn’t Hashem just 
make him look like Avrohom when he himself 
was born?  

There is a Medrash in Yalkut 
Shimoni that brings down a story.  An Arab 
King’s wife had a baby with a beautiful clear 
white complexion.  The problem was that both 
the King and Queen were black.  The King 
accused his wife of adultery and wanted to kill 
her.  The King went to Rabbi Akiva and asked 
him if he should kill her.  Rabbi Akiva asked 
the King if he had any white servants?  The 
King answered that he had many white 
servants.  Rabbi Akiva told the King that his 
wife didn’t commit adultery.  If a woman sees 
and thinks about a person or people when she 
is pregnant, the baby will look like that person 
(According to those that are Makpid for 
pregnant women not to go to zoos and see 
animals, this could be a reason.)  His wife saw 
white people all of the time and that is why the 
baby is white.  The King listened to Rabbi 
Akiva and didn’t kill his wife.  Had Yitzchok 
Avinu been born looking like Avrohom Avinu, 
the Leitzanei Hador could have said, look 
Yitzchok had a son Eisav, who is a Rasha.  Had 
he come from Avrohom and Sara it wouldn’t be 
possible to give birth to a Rasha.  It must be 
that Yitzchok’s father is Avimelech or 
Pharaoh.  Had they been asked, if Avimelech 
or Pharaoh was the father, how could Yitzchok 
look like Avrohom?  They would have 
responded that he looks like Avrohom because 
Sara sees him all the time, as explained above.  
That is why Hashem waited until now to make 

Yitzchok look like Avrohom.  Hashem made a 
clear Nes that changed his face to look like 
Avrohom, to let the Leitzonai Hador know that 
Avrohom was the father. (בן יהוידע) 

 Why does the Posuk repeat that 
Avrohom begot Yitzchok?  The Arizal says in 
Parshas Vayeira that when Yitzchok Avinu 
was born, his Nefesh came “מסטרא דנוקבא” (A 
Nefesh can be Zochor or Nekeivah, and the 
Arizal is saying here that Yitzchok Avinu’s 
was a Nekeivah).  Hence, it says in Bereishis 
 And behold Sarah“ – ”והנה בן לשרה אשתך“ 18:10
your wife will have a child” – that Yitzchok 
would have a strong connection to Sarah, for 
his Nefesh was a Nekeivah.  Being that his 
Nefesh was a Nekeivah, he could not bear 
children, and that is why he did not have a 
designated partner (Rivkah was not born yet).  
However, during the Akeidah, Yitzchok’s 
Neshama flew out of him and Above, and 
through Avrohom Avinu, he received another 
Neshama, a Zochor, one which was able to 
bear children.  At that time, being that he 
would be able to bear children, his potential 
partner was born, Rivkah.  The Posuk says 
ויהי אחר הדברים האלה ויוגד לאברהם “ 22:1
 Immediately after – ”לאמר...ובתואל ילד את רבקה
the Akeidah, Rivkah was born.   

The Arizal explains that in the Shem 
Havayah of Hakodosh Boruch Hu, the 'י and 
the 'ו are considered the Zochor, while the two 
remaining letters, both of them 'ה - are 
considered the Nekeivah.  The 'י is the first 
letter, and it is Mashpia to the second letter, 
the 'ה.  The third letter is a 'ו which is Mashpia 
to the fourth letter, the 'ה. The איש, the man, 
has the letter 'י, for the man is the Mashpia, 
while the אשה has the letter 'ה for she is the 
Nishpah, the one receiving the Shefa.  
Yitzchok’s Neshama was originally a 'ה and 
then was switched to the  'ו'-י  a Zochor 
Neshama.  Eliezer went to find a Shidduch for 
Yitzchok.  Rivkah agreed to marry Yitzchok.  
When Yitzchok was coming toward her, and 
Rivkah was seeing him for the first time, she 
told Eliezer, Bereishis 24:65 “ ותאמר אל העבד מי
 And She“ – ”האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו
(Rivkah) said to the servant (Eliezer), ‘Who is 
that man walking in the field toward us’?”  
Split the word, “הלזה” to “ לזה-ה'  ” – in other 
words, Rivkah asked Eliezer who was this 
person coming towards her that was a 'ה, a 
Nekeivah, just as she was a Nekeivah – 
meaning that it would not be good for her – she 
needed a Zochor.  “מי האיש” – Who is the man – 
meaning that if there is no man between the 
two of them, they will not be able to bear 
children.  Eliezer responded, “ ויאמר העבד, הוא
 .And the servant said“ – ”אדני ותקח הצעיף ותתכס
‘He is my master,’ – she then took the veil and 
covered herself.”  Rivkah had Ruach Hakodesh 
and what she was seeing was the way 

Yitzchok’s Neshama was when he was born.  
Eliezer answered her, “הוא אדוני” – that what 
she was seeing was the way he was born, but 
now he had a new Neshama, one that was 
connected to “my master” – Avrohom Avinu, 
meaning that now the Neshama was a Zochor.  
Rivkah understood that she would be Zoche to 
have children with Yitzchok, and she took her 
veil and covered herself, for she was prepared 
to get married.  With this understanding we 
now can understand the words of the Posuk 
here, “ואלה תולדות יצחק בן אברהם” – the children 
that would come from Yitzchok, are connected 
to Avrohom.  For when Yitzchok was born, his 
Neshama was a Nekeivah, and through the 
Akeidah, Avrohom caused another Neshama 
to enter Yitzchok, a Neshama that was a 
Zochor, and this enabled Yitzchok to have 
children.  The Posuk stresses, “ אברהם הוליד את
 ,as if to say that he had a second birth – ”יצחק
and he was completely the child of Avrohom by 
the second one, and had a Neshama that was 
Zochor. (בן איש חי) 
 Avrohom was Zoche to have a child 
with his wife Sarah when he was 100 years 
old, but that child was not going to be the 
Neshama which would carry on the torch of 
Yiddishkeit for all future generations.  
Hakodosh Boruch Hu gave Avrohom the 
ultimate Nisoyon, the test to see if he would 
Shecht his son for Hakodosh Boruch Hu.  
Would Avrohom ask Hakodosh Boruch Hu 
why He would want this precious child 
Yitzchok to be Shechted like a Korbon?  
Avrohom Avinu did not ask – he happily 
acquiesced to fulfill the command of Hakodosh 
Boruch Hu.  The Neshama of the child which 
was born to Sarah and Avrohom could not bear 
children when he was born.  He needed to go 
through the process of the Akeidah, where his 
Neshama flew into Shomayim, and a new 
Neshama, one which could bear children, 
entered him.  The Nisoyon was not just a test, 
but Avrohom fulfilling the Nisoyon was a 
necessary ingredient for the outcome of the 
progeny of Klal Yisroel.  The fulfillment of the 
Nisoyon gave Yitzchok the ability to have 
children, which followed with Yaakov, the 
Shevatim and eventually the rest of Klal 
Yisroel.  The Torah is telling us that Avrohom 
was the father of Yitzchok; it was really due to 
the Akeidah that he was now Zoche to bear 
Yitzchok – for it was from this new Yitzchok 
that Klal Yisroel would be born.  What a lesson 
there is for us, in how to deal with our 
everyday life situations.  We must know that 
Hakodosh Boruch Hu knows exactly what is 
good for us, and when a Nisoyon comes our 
way, it is an opportunity for us to receive 
goodness.  May we be Zoche to learn from the 
Elter Zaida, Avrohom Avinu, how we must 
never question the Ribbono Shel Olam, but 
always do His bidding with great joy.   

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter
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Quiet Heroes 
“This is a beautiful Yeshiva building, 
Dovid.” 
“I agree, Betzalel. My sons are privileged 
to learn here. The building was not built 
originally as a Yeshiva.” 
“Really? How did the Yeshiva acquire it?” 
“That is an interesting story. The original 
builders and occupants of the building 
were preparing to sell it and move out. 
At that time, the Yeshiva was housed in 
small overcrowded quarters. A father of a 
student of the Yeshiva saw the situation 
as an opportunity for the Yeshiva to pur-
chase the building. There was one prob-
lem, however.” 
“Not enough money.” 
“Exactly. This concerned parent was un-
daunted. He quickly got to work organiz-
ing meetings to bring to the attention of 
the community the importance of the ac-
quisition of this structure for 
the Yeshiva. It went very 
slowly at first, but gradually 
the idea caught on. People 
began working together to 
raise the necessary funds. 
Slowly but surely, they ap-
proached the required sum. 
Finally, the day came when 
they were able to purchase the 
structure. After some minor renovations, 
the Yeshiva was able to move into the 
new building. The opening day was a 
monumental joyous event for the entire 
community.” 
“That is a true Kiddush Hashem (Sanctifi-
cation of the Holy Name) Dovid.” 
“I agree, Betzalel. The man who began 
the campaign is a real hero. He was just 
an ordinary person, yet he accomplished 
something great. I wonder how people 
achieve such phenomenal success.” 
“It is not as rare as you think, Dovid. 
There are many heroes walking quietly 
amongst us. Their deeds attract no atten-
tion and arouse no fanfare. However, 
they are no less accomplished than the 
man who acquired this building for the 
Yeshiva.” 
“Can you give me an example, Betzalel?” 
“Sure, Dovid. Consider a man who has a 
specific amount of time set aside to learn 
Torah every day. He recognizes the su-
preme importance of Torah, and would 
like to increase his learning time. He re-
thinks his schedule, reorganizes his meet-
ings and appointments, cuts down on his 
traveling time, and comes up with an-
other hour in the day to learn. During 
that hour, he utters approximately 10,000 
words of Torah, each one of which is 
worth 613 mitzvos. He is enriched with 
6.13 million more mitzvos each day! That 
is a genuine bona-fide hero.” 
“Who would ever think...” 
“I will give you another example. Con-

sider a couple that is having marital strife. 
The husband and wife realize that keep-
ing quiet when emotions are high will 
calm the situation and give them the op-
portunity to rationally work out the is-
sues. One day, a conflict begins. They 
exercise great effort and manage to stay 
calm and quiet. The fight ends and the 
issue is subsequently dealt with. This hap-
pens again and again until the major is-
sues are solved. Peace reigns in the house. 
This couple, who learned to control 
themselves, are heroes of great propor-
tions. Future generations will benefit from 
their mighty acts.” 
“You are very astute in your observa-
tions, Betzalel.” 
“I suppose we can metaphorically say 
that building internal buildings is just as 
gallant as building ones of bricks and 
stones. A person’s soul is a magnificent 
spiritual edifice. It takes no less work, 

planning, expense, and self-sacrifice to 
build than a Yeshiva building. One 

who seriously undertakes a project 
like this, perseveres, and achieves 

a measure of success, is a true 
hero.” 
“We have many heroes 
walking among us.” 
“We surely do, and we can 
join their ranks. We just need a 
serious commitment to 

improve our spiritual lives. Opportunities 
to grow will present themselves as plenti-
fully as bricks on a building site. We will 
place each one of them into our spiritual 
edifice. Deed by deed, mitzvah by mitz-
vah, our internal structure will grow bigger 
and stronger. One who astutely perceives 
it will appreciate our quiet heroism.” 
“Betzalel, you have motivated me to be a 
great person!” 
“You are already on your way, Dovid. 
May Hashem grant you great success.” 
“Amen!” 
 
Kinderlach . . . 
People who perform great acts that bene-
fit entire communities are often honored 
for their heroism. However, quiet indi-
viduals who perform mighty acts of over-
coming their Yetzer Hora to grow spiritu-
ally are no less heroic. There are building 
their neshamos (souls) into beautiful spiri-
tual edifices. Kinderlach, seize the oppor-
tunities for greatness in your everyday 
lives. Work on building your neshamos. 
Become genuine heroes. 
 

It’s Very Simple 
“Oy, I wish I was rich. My life would be 
so much easier and less complicated.” 
“I can make you rich in one day – no 
problem.” 
“Really? How?” 
“It is actually very simple. Just bring me a 

copy of tomorrow’s Wall Street Journal. 
We will see which stocks will go up in 
value tomorrow. We will then borrow all 
the money that we can, buy those stocks, 
and watch them go up. Tomorrow we 
will sell them, rake in a huge profit, re-
turn the borrowed money, and be rich.” 
“That is a brilliant plan. There is only one 
problem.” 
“What is it?” 
“They do not publish tomorrow’s Wall 
Street Journal today. Nobody knows the 
future.” 
“Yes, that is a very big problem.” 
“Please allow me to correct myself. There 
is One Who does know the future – 
Hashem. However, He does not share it 
with us. In fact, He commands us to re-
frain from looking into the future. It is a 
verse in this week’s parasha – ‘You shall 
be wholehearted with Hashem, your G-d’ 
(Devarim 18:13). Rashi explains that we 
should not attempt to look into the fu-
ture to find out what The Creator has in 
store for us. Rather, we should be whole-
hearted with Him. Trust Him, and accept 
whatever He does wholeheartedly. If we 
trust Him, then He will be with us.” 
“I see.” 
“The Malbim has an even deeper explana-
tion. The name, ‘Elokecha’ denotes 
Hashem’s hashgacha pratis (individual su-
pervision) upon every Jew. The verse in-
forms us that we shall conduct ourselves 
wholeheartedly with the Almighty, and not 
attempt to find out what He has in store for 
us. Rather we shall accept whatever He 
does, knowing that it is for our own good, 
for He knows better than we do. Then He 
will be close to us, and personally supervise 
the events in our lives. To sum it up, ‘If we 
act wholeheartedly, then Hashem Elokim 
will be with us.’ The Sifrei says it so poeti-
cally, ‘When you are wholehearted, your 
lot is with Hashem, your G-d.’” 
“Do you realize how rich you truly are? 
You are rich in Torah knowledge. You do 
not need tomorrow’s Wall Street Journal. 
You have possessions much more valu-
able than money.” 
“You are right. Hashem has been very kind 
to me. I must be equally kind to Him and 
accept His decrees unconditionally.” 
 
Kinderlach . . . 
What will be in the future? Will you be 
rich or poor? Will you be healthy or 
sickly? Where will you live? Whom will 
you marry? How long will you learn? 
How long will you live? Only Hashem 
knows. If you trust Him and accept every-
thing that He does, knowing that it is 
good for you, then it will truly be good. 
You will see the good, know it, and ap-
preciate it. You will not worry about the 
future because you will know that you are 
safely and securely in the hands of 
Hashem. It is all very simple. Be whole-
some with Hashem. 
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Parashas Shoftim ח"עתש שופטיםפרשת  

Hebrew Academy of Cleveland 
 

Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Penimim  

על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת
By the testimony or two of three witnesses shall the condemned 

person be put to death. (17:6)

 The word shnayim connotes two. Yet, later in this parsha 
(19:15), the Torah uses the word shnei (eidim) to specify two 
witnesses. Why does the text change from one pasuk to the other? 
Horav David Cohen, Shlita, quotes the Gaon, zl, m’Vilna, who 
distinguishes between shnayim and shnei (although both words 
mean “two”). Shnayim refers to two people (or objects) which come 
together or meld together as one unit, while shnei refers to two 
individuals, separate and/or disparate, who just happen to be 
together. In other words, shnayim is a “two” which maintains a 
stronger sense of unity.  

 With the Gaon’s chiddush, novel interpretation, in mind, 
the Rosh Yeshivah cites Rashi (Kesubos 20a, v’nafka minah) who 
writes that with regard to money matters, when two witnesses 
testify, each one achieves half of the judgment. This means that if 
the defendant is found guilty (based upon the testimony of two 
witnesses) of owing one hundred dollars, each witness is obliged 
him to pay fifty dollars. Horav Chaim Soloveitchik, zl, contends that 
this is true only with regard to monetary matters. Concerning 
matters of life and death (capital punishment), however, both 
witnesses together act as one unit to bring about a guilty verdict. 
One without the other is of no value.  

 We now understand the difference between the two terms 
used to express different meanings in our parsha. The beginning of 
the parsha addresses the requirement of the testimony of valid 
witnesses in a case of capital punishment. The Torah uses the word 
shnayim, because – with regard to capital punishment – both 
witnesses are effective only as a unit of two. Each one individually is 
of no consequence. On the other hand, when the Torah addresses 
the laws of monetary claims, it uses the word shnei, since each 
individual witness accomplishes fifty percent of judgment.  

 

תמים תהיה עם ד' אלקיך
You shall be wholehearted with Hashem, Your G-d. (18:13)

 Temimus, simple faith, is not so simple. It takes a special 
person, whose faith in Hashem is unequivocal, to achieve temimus. 
It requires one: to live a life of acquiescence; to ask no questions; to 
believe that everything is for the good; to maintain wholesome 
belief in Hashem that everything that occurs in one’s life is Divinely 
orchestrated. The tamim lives only in the moment. The future is 
completely in the hands of Hashem. Horav Pinchas Koritzer, zl, 
teaches that only two mitzvos or observances are to be carried out 
with Hashem: temimus, wholehearted faith; and tznius, modesty. 
(Hatznea leches im Elokecha, “And to walk humbly with your G-d” 
Michah 6:8). In regard to these two religious/ethical attributes, it is 
easy to deceive our fellow human being (and, by extension, 
ourselves). It is easy to appear to be wholehearted in one’s belief. It 
is easy to put on a show that one is modest. In both cases, the 

individual acts faithfully and modestly, although, behind closed 
doors, it could not be further from the truth.  

 “I want no kavod, honour; no accolades; I lead a simple life; 
everything I do is purely l’shem Shomayim, for the sake of Heaven, 
etc.” We have all heard it, and, at first glance, we might even fall for 
the deceit, until that time that we listen to the person and do not 
give him the kavod that he so passionately relishes and upon which 
he thrives.  

 It is easy to appear wholehearted and to act modestly, but 
only Hashem knows the truth about the person. Therefore, to truly 
be a wholehearted man of faith, to be modest (not just act 
modestly), it must be with Hashem – because He knows who you 
really are. What greater litmus test than interaction with Hashem? 

 A true tamim believes – under all circumstances. In 
Yeshivas Ponevez, there worked a cook who was a Romanian 
immigrant. His name was Reb Zalmen. His life was the yeshivah. Day 
and night, Shabbos and Yom Tov – he never left his “post” in the 
kitchen, the dining room. He stood there and relished with extreme 
satisfaction when the bachurim, students, would line up to get their 
portions. He was serving talmidei chachamim. He was playing a role 
in their spiritual growth. Suddenly, one day, Reb Zalmen did not 
show up for work. This went on for two months, until one day, just 
as suddenly as he had disappeared, he appeared once again, ready 
to return to work.  

 “Reb Zalmen – where have you been? We missed you.” “I 
appreciate your concern,” Reb Zalmen began. “There is a reason why 
I was gone, and there is a reason why I have returned. You know that 
my life revolves around the yeshivah. My domain might be the 
kitchen, but my life is the yeshivah. My wife, Shoshanah, became ill 
and, after undergoing a battery of tests, the doctors said to me, 
‘Zalmen – Shoshanah is gone. Well – not gone yet, but our advice to 
you is not to give treatment, because it will cause her extreme pain 
and will not alter the inevitable. You have to get used to the fact that 
Shoshanah is not long for this world.’  

 “What does one do upon hearing such terrible earth-
shattering news? I went to Rav Shach (reference to Horav Elazar M. 
Shach, zl, Rosh Yeshivas Ponevez). I asked him, ‘Rebbe, I have a 
question on the way Hashem “runs things.”’ The Rosh Yeshivah 
looked at me with sort of a smile on his lips and a twinkle in his eyes. 
Rav Shach is quite aware that I am devoted to my job. I am 
trustworthy; I take no vacation. Indeed, I go nowhere, because my 
first and foremost achrayos, responsibility, is to the yeshivah. We 
prepare the food, so that the bachurim can study Torah. We want 
them to be healthy students of Torah, so we do everything to see to 
it that their meals are tasty, nourishing and satisfying. Now, the 
doctors have informed me that my Shoshanah will soon die. Is this 
right? Where is the koach, power, of Torah? This is the least that the 
yeshivah owes me. I do not care about money. I go nowhere. I only 
need for my wife to be healthy. Is that so much to ask?’ 

 “The Rosh Yeshivah closed his eyes. After a few minutes, it 
seemed to me that he had fallen asleep. So, I said, ‘Fine, I have my 
answer. I need nothing from the yeshivah. I will make it on my own’, 
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 פרשת שופטים 292' גיליון מס

 שישית שנה "חתשע

 לזכות  יוצא זה גליון

 ידידינו החשוב  

  שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

 א"שליטרבינושליעורוש
 ח"תשע'ה אב מנחם ג"כ בליל שבת קודש פר' עקב" לדרמן" הכנסת בבית שמסר

 ע"זי יעקב הקהילות בעל מרן הגדול אביו של להסתלקותו שנים ל"ג במלאת

 "ושאול שכור בבית מזוזה בחיוב הראשונים מחלוקת: "בענין
  ומכאן יום' ל עד המזוזה מן פטור ל"בחו בית דהשוכר ')א ד"מ( במנחות דאמרינן אהא בראשונים גדולה מחלוקת יש

 .מדרבנן או מדאורייתא חייב הוא אם. במזוזה חייב והשואל דהשוכר ')ב ה"קל( בחולין מבואר וכן. חייב ואילך
 דשוכר ראשונים וכמה ש"הרא ד"וכ. )א"קל דף( בשבת א"הרשב דעת וכן הראשון בתירוץ )ד"מ דף( במנחות' התוס שיטת

 היינו ,הדר חובת דמזוזה דאמרינן והא. הוא שלו דלאו ביתך זה דאין משום, במזוזה מדאורייתא חייב אינו שואל או בית
 .בה שידור וגם שלו יהיה שהבית גם במזוזה לחייב תנאים שני דבעינן
  דמזוזה מדאורייתא חייב דשוכר )ו"פר' סי יוסף בבית הובא( מנוח רבינו ד"וכ ,השני בתירוץ במנחות' התוס דעת אולם
 מי ביתך מדכתיב היא הדר חובת דמזוזה' ב ב"ק דף מ"בב י"רש דעת נ"וכ, דירה אינו אכתי יום' ל דשע אלא, הדר חובת

 בהגהות כ"כמש ממזוזה ה"פ ם"הרמב דעת נ"וכ )'א' ד דף( בפסחים י"רש פ"וכ, מדאורייתא ומשמע, בה אויוצ שנכנס
 .שם מיימוניות

  מבואר, להפקירן ובידו הואיל ומשני שבת דוחה אינו מזוזה וקביעת ציצית עשיית למה פריך )א"קל דף( שבת' דבגמ וקשה
 דשוכר ל"דס ראשונים להני ע"וצ, יום' מל יותר הרבה רב זמן שם שדר ג"ואע, מזוזה מלעשות יפטר ביתו את יפקיר דאם

  במזוזה חייב שלו אינו שהבית אף שם גם והוא והיות, הדר דחובת משום והיינו דאורייתאמ במזוזה חייבים ושואל
  סברא זו דאין, שכור בבית כמו יום' ל בו לדור דיצטרך לומר ואין, ממזוזה פטור הפקר בבית הדר אמאי כ"וא, מדאורייתא

שמא יחזור בו, וכוונתו כמש"כ   שהפקיר הבית. ועוד דרש"י פי' במנחות דעד ל' יום קודם רב זמן בה דר שכבר כיון כלל
 הכא כלל שייך אל זו סברא כ"וא, קבע דירת ל"הו חזר שלא יום' ל אחר אבל בו ויחזור לו נוחה תהא לא שמא שםתוס' 
 בהגהות לומר שרצה כמו קניא ושכירות דשאלה משום חייב ושכורה שאולה דבית דהטעם לומר ואין, טובא בה דר שכבר

  ינואש מביתך ממעט דלא ו"קל דף מחולין הראשונים הוכחת דהא, פטור קניא דלא הפקר אבל, מתפילין ה"פ מיימוניות
  א"הרשב כ"כמש שאולה טלית , ואכתי למעט הפקר, גם מאי שנא מציצית דפטרינןראשוניםהשלו כמש"כ התוס' ושאר 

 ,קניא ושכירות דשאלה' אמרי אלו א"קל בשבת
 לאישר בארץ דחייב והא לעולם ממזוזה פטור ל"בחו בפונדק הדר' בגמ' אמרי )ד"מ דף( במנחות דהנה י"בעזה ונראה
  כיון אחרת שכירות יום כל דבפונדק משום והיינו, ז"פ שמחות במסכת ה"וכ, שם' בגמ כדאיתא מדרבנן הוא יום' ל לאחר
 .ופטור עראי ל"הו ולהוציאו בו ולזכות לבא אחד כל יכול הפקר בבית גם ז"ולפ, עראי ל"הו לכן יום כל לסלקו שיכול

  
 עלי שי"ח 
 ''קברו על מחילה''

 

  הדברים בתוך. מסוים דבר על להתייעץ, ברק בבני) הקברות בית( החיים בית בהנהלת מהאחראים אחד רבינו אל נכנס אחרונים בימים
 .מעניין מאוד דבר על לו סיפר הוא

  קברו על ומשתטחים, גוונים מהרבה אנשים ל"זצוק שטינמן ל"הגראי הישיבה ראש מרן של קברו אל מגיעים יום מידי כמעט, לדבריו
  מנין להשלים כדי שיבואו שבסביבה מהאנשים ומבקשים אנשים באים רבות פעמים כי לספר הוסיף הוא, בו שפגעו על מחילה ומבקשים

 .שכאלה במעמדות פעמים הרבה היה עצמו הוא וכך, מחילה מבקשים הם ובפניהם, אנשים
  פעמים כמה דיבר שהוא לנוכחים וסיפר בבכי פרץ והאיש, שכזה מחילה במעמד השתתף הוא, אחראי אותו מספר כך - הימים באחד
  והלוואי, למכתו רפואה לו אין חכם תלמיד המבזה כל ל"חז דברי בו נתקיים וכי' ה יד את היטיב מרגיש והוא, ל"זצוק מרן על בכבוד שלא
 .די לצרותיו יאמר ה"והקב

  הקבר על שנמצאים אחרי המנהג כ"שבד והסביר, שלא מרן וענה, נשים למנין לצרף אפשר האם, א"שליט מרן את שאל והמספר
 .קדיש לומר שיוכלו כדי גברים' י צריך לכן, לקדיש להצטרף יוכלו לא ונשים נ"לע קדיש כ"ואח תהילים פרק איזה שאומרים

  צריך אין אבל, מחילה ממנו שמבקשים אותו של, אביו בן המדויק השם את בדיוק לומר צריכים המחילה שבבקשת, עוד רבינו והורה
  בעלמא מציבה לשים מספיק מהדין כי, המציבה על לאדם שיש השמות כל את שרושמים הסיבות אחד שזה ואמר( הכבוד תארי לומר
 ).כראוי בתפילה שמו להזכיר שיוכלו כדי אביו ובן המלא שמו בדיוק שכותבים ומה
  ת רוחנח לנשמה שיש כידוע כי( מחילה לבקש אדם שבא הנאה איזה יש מרומים בגנזי ל"זצוק מרן לנשמת האם ל"הנ שאל עוד

 .למבקש רק היא והתועלת, שלא השיב מרן) הקבר מקום על כשמתפללים
 אדם שבין מעבירות ולהתרחק מרע סור להיות תמיד לזכור כדי, והסליחות הרחמים בחודש, זה מעשה לפרסם נזדמן לחינם לא כי ודומה

 .ושלמים מתוקנים להיות שנזכה ר"ויה, וכידוע הדיבור בחטאי ובפרט לחבירו
ת כ ר ב ת ב ב ם ש ו ל  ש

ק ח צ ף י ו ט ש ד ל ו  ג
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המשך בעמוד 3

הקדוש:  האלשיך  לשון  וזו  העולם? 
"הלא ייפלא, מה גדלה המצווה הזאת 

שעליה לבדה נברא העולם?"

תכלית הבריאה
כל  שאכן  הקדוש  האלשיך  ומבאר 
מעשי  למען  אלא  נברא  לא  העולם 
הוא  מהאדם  הנדרש  ועיקר  האדם, 
בחסדיו  ההכרה 
הכרת  כי  יתברך, 
הן  וההודיה  הטוב 
הבריאה!  כל  תכלית 
את  ברא  יתברך  ה' 
בני  בעבור  העולם  כל 
שלא  כדי  רק  האדם 
טובה  כפויי  יהיו 
הוא  כי  יכירו  אלא 
ויראו  הכול,  אדון 
והחסד  הטוב  כל  את 
ִאתם,  שהבורא עושה 

ויחזיקו לו טובה ויהללוהו.

ביטוי  לידי  באה  ביכורים  ובמצוות 
ועוצם  כוחו  שלא  האדם  של  ההכרה 
ידו ולא יִגיעֹו ועָמלוֹ עשו לו את החיל, 
אלא ה' יתברך ברחמיו ששמר על עם 
והוא  הארץ  אל  אותם  והביא  ישראל 
ומצמיח  גשם  ומוריד  רוחות  מביא 
ולכן מביא האדם  יבול הארץ,  כל  את 
נהנה מהשפע  "אינני  ביכורים כאומר: 
אני  אשר  עד  לבורא  השייך  הגדול 
שעשה  חסדיו  על  גדול  בקול  מכריז 
האלשיך  שם  ואומר  לו".  ומודה  אתנו 
ועיקר  גדול  "גדר  זהו  הטוב,  שהכרת 
בו  כי  הדת,  ועיקרי  ענייני  בכל  גדול 
כי  להכיר  אלוקים,  עבודת  כל  תלוי 
וכן  פעלו"  והגוף  יתברך  לו  הנשמה 

אומר: "בזה תלוי קיום כל התורה".

שהיה מצדיקי ודייני עיר הקודש צפת 
ורבינו  יוסף  הבית  מרן  של  דעה  בדור 
האר"י ז"ל, המכונה 'האלשיך הקדוש':
על מה כל הרעש? בשביל רימון ותאנה 
עושים  מדוע  ענבים?!  של  וקופסה 
עסק כה גדול מכמה פירות? ובלשונו: 
פחות  על  הזאת  החרדה  קול  "מה 
מדוע  קשה:  וכן  דינר?"  חצי  משווה 

בכלל לטלטל בן אדם 
במשך  הגולן  מרמת 
ברגל  משבוע  יותר 
בשווי  פירות  בשביל 
שקל?  עשרים  של 
הקדושה:  ובלשונו 
ההיא  החרדה  "כל 
אשר חרד הוא יתברך 
ביכורים  מצות  על 
איש  שיחרד  הזאת 
וילך  ומעירו  מביתו 
ענבים  באשכול  רגלי 

אחד ומן התאנים ומן הרימונים מעט 
מזֵעיר לא כביר..."

ומגדיל האלשיך את התמיהה: כידוע, 
"בראשית  במילים  פותחת  התורה 
את  חז"ל  ודורשים  אלוקים",  ברא 
המילה 'בראשית' שה' ברא את העולם 
הראשית  ומהי  ה'ראשית'.  בשביל 
שלמענה נברא העולם? חכמינו מונים 
'ראשית':  שנקראים  דברים  כמה 
ישראל  עם  ראשית,  נקראת  התורה 
נקראים ראשית, ועוד. ואומר המדרש 
הדברים  שאחד  פ"א(  רבה  )בראשית 
שבזכותם נברא העולם הוא הביכורים 
שגם הם נקראו 'ראשית', כמו שכתוב 
זה  פי  על  אדמתך".  ביכורי  "ראשית 
יש להתבונן: מה כל כך יסודי במצוות 
הביכורים עד שהיא התכלית לבריאת 

במצוות  פותחת  השבוע  פרשת 
הפירות  הם  הביכורים  הביכורים. 
באילן.  לצמוח  שהתחילו  הראשונים 
וכאשר  אותם,  מסמן  המטע  בעל 
לאכילה,  וראויים  בשלים  נעשים  הם 
לבית  אותם  ומעלה  אותם  קוטף  הוא 
לכהן  אותם  מוסר  הוא  ושם  המקדש, 
תוך כדי קריאת סיפור שלם של שבח 
הביכורים  במקרא  הוא.  ברוך  לקדוש 
את  מלווה  ה'  כיצד  היהודי  מפרט 
החל  ילדותו  משחר  עוד  ישראל  עם 
את  להעמיד  יעקב  של  מההתמודדות 
הרשע,  לבן  בבית  הקדושים  השבטים 
מצריים  וביציאת  בשעבוד  וההמשך 
לשבת  זוכה  היהודי  שבו  היום  ועד 
מפריה  ולאכול  ישראל  בארץ  בשלווה 
את  ה'  לפני  ולהביא  מטובה  ולשבוע 

ראשית עמלו.

שהבאת  באריכות  מתואר  במשנה 
גדול:  בעסק  נעשית  הייתה  הביכורים 
מתכנסים  היו  הביכורים  מביאי 
במרכז  וישנים  גדולות  בקבוצות 
העיר; הם היו מצפים קרניים של שור 
וכל  ירושלים  זית; שרי  ובעטרת  בזהב 
וכל  לקראתם  יוצאים  היו  חשוביה 
ומברכים  עומדים  היו  המלאכה  בעלי 
חליל  הנעימו  המעמד  כל  את  אותם; 
נושא את  וכל מיני זמר; כל אחד היה 
הסל בעצמו בין עשיר ובין עני ואפילו 
המלך אגריפס היה נושא את הסל על 
אותם  קיבלו  המקדש  ובבית  כתפו; 

הלוויים בשירה מיוחדת.

על מה כל הרעש?
שואל על כך רבינו משה אלשיך זיע"א, 

מפתח הברכות

בס"ד
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לשון חכמים תיטיב דעת
שם  דבריו  מתוך  המלוקטת  לשונו  וזו 

לענייננו:
להיטיב  חפץ  יתברך  חסדו  זה  "אמנם 
עולמו  להחשיב  מידינו  יבקש  ולא 
שנחזיק  רק  )שלנו(.  לנו  הוא  כאילו 
אדון  הוא  כי  ונכיר  טובה  יתברך  לו 
תמיד.  לנו  והמטיב  הטוב  והוא  הכול 
טעם  )וזה  יתברך...  לו  ונהלל  ונברך 
אינם  כי  יורו  למען  הביכורים(  מצוות 
שלו  הכול  כי  מכירים  רק  טובה  כפויי 
פרי  כל  ראשית  ומביאים  יתברך. 
זה כל מה שיבקש הוא  כי  דרך כבוד, 
הלא  כי  שברא,  מה  כל  על  יתברך 
האדם  בעבור  ברא  אשר  העולם  כל 
טובה  לו  יחזיק  למען  אם  כי  היה  לא 
ובזה  טובה,  כפוי  יהיה  ולא  ויהללנו 
כוונתו  עיקר  התורה...  כל  קיום  תלוי 
טובה  כפוי  ממידת  להרחיקנו  יתברך 
ולהביאנו אל גדר החזיק טובה כראוי, 
בכל  גדול  ועיקר  גדול  גדר  הוא  כי 
כל  תלוי  בו  כי  הדת,  ועיקרי  ענייני 
לו  הנשמה  כי  להכיר  אלוקים  עבודת 
לו  עבדים  וכולנו  פעלו,  והגוף  יתברך 
לנו  מקנה  הוא  זה  ושבשכר  יתברך, 
הארץ למורשה, ואם לאו, הארץ תיעזב 

מהם..."

לראות  בפנים  שם  לעיין  וצריכים 
והמתוקים,  הנפלאים  דבריו  כל  את 
רבים  ודיוקים  שאלות  שואל  שכדרכו 
בפסוקים ומסביר את כל מהלך פרשת 
הביכורים ומתרץ את כל השאלות על 

פי יסוד זה.

ושמחת בכל הטוב
הקדוש,  האלשיך  אומר  ולמעשה, 
להכיר  הנהנין,  ברכות  כל  כוונת  זו 
ילד  שכל  כמו  לה'  שייך  שהכול  בכך 
כוונת  שזו  הוא  לענייננו  והנוגע  יודע. 
הביכורים וזו תכלית הבריאה והיצירה. 
לנו  אין  הרבים  שבעוונות  ובדורנו 
כך  כל  מצווה  שהיא  ביכורים  מצוות 
חשובה ויקרה, נוכל לקיים את תכלית 
בברכות  התחזקות  ידי  על  המצווה 
הנהנין בכוונה ובהודיה לה' על כל פרט 

בחיים.

שאנו  האלשיך  מדברי  מובן  אבל 
מביא  כי  מזה.  יותר  להרבה  נדרשים 

כל  מה  על 
הרעש? בשביל רימון 
וקופסה  ותאנה 
מדוע  ענבים?!  של 
עושים עסק כה גדול 

מכמה פירות? 

Chut Shel Chessed
R’ Shalom Arush

(Hebrew)

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS CHAYEI SARA 
 
 

FREEDOM OF EXPRESSION OR TRAIN TO RESTRAIN 

The Constitution declares that all people of the United States are guaranteed the freedom of 
expression. Does that mean that since we possess this freedom we should impulsively express 
whatever we feel, wherever we are, and whenever we want? The Kotzker Rebbe said Not 
everything that one thinks of he should say, not everything one says he should write, and not 
everything one writes he should print. Just because one finds a published book it does not 
necessarily mean it is true or appropriate worth spending the time and energy reading it.   

The English word expression and its concept do not exist in Lashon Hakodesh. Express means 
fast moving, like an express lane, without pause. In Torah and Mussar the opposite is taught 
and embraced. One must think very well before one talks, emotes, or acts, lest it could be 
damaging to you and to others. Torah Hashkafa is the antithesis of our Cultural Express. We 
are disciplined in self control, and learned not to just blurt words out of our mouths with a 
knee jerk reaction, or “Just to do it” as our culture fosters and prescribes under the banner of 
“do as you please conduct”. 

The passuk in our Parsha saysויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה   Avraham came to eulogize Sara 
and to cry for her. The Torah writes the word ולבכתה with a small letter chuff. Why? Rabbi 
Shimshon Rafael Hirsch comments that the word ויבוא connotes coming into a private place. 
Avraham did not emote publicly with grief, but rather with self control he held the sorrow 
and pain in his heart. The small chuff alludes to this fact that it wasn’t expressed mostly on 
the outside but rather withheld inside. 

The great and famous sage Hillel had eighty most distinguished disciples; thirty of them were 
said to be worthy to enjoy the Divine Presence as Moshe Rabbeinu did; another thirty were 
said to be great enough to have stopped the sun in its path as Yehoshua did; the remaining 
twenty were "in the middle" The greatest of all of Hillel's disciples was Yonasan ben Uzziel; 
the smallest among them was Rabban Yochanan ben Zakkai, who was familiar with all the 
hidden secrets of the holy Torah. Chazal say on Yonasan Ben Uziel, when he would learn 
Torah, the fire that he emitted from his learning would burn up a bird that flew directly over 
his head. The Kotzker  Rebbe asked if this is what occurred to Hillel’s talmid while he learned, 
what happened to the Rebbe himself in the same scenario?  The Kotzker answered “Nothing 
would happen”. For the greater the person the more self control he possesses.  
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עזרה לחגי תשרי

יד  הושטת  מחייבים  המתקרבים  תשרי  חגי 
עוזרת למשפחות הנזקקות. בתי חב"ד ברחבי 
להענקת  מיוחדת  בהיערכות  פותחים  הארץ 
סיוע וחלוקת מצרכי מזון למשפחות האלה. 
חשוב להקדים ולתרום בעין יפה, כדי לאפשר 
לספק לכל משפחה את צורכי החג הדרושים.

סדנת שופרות
לקראת פתיחת שנת הלימודים הכינו צעירי 
מיוחדת  תכנית  התלמידים  בעבור  חב"ד 
שופרות.  סדנת  שבמרכזה  אלול,  לחודש 
ייצור  תהליך  את  חווים  הילדים  בסדנה 
איל  קרן  כיצד  עיניהם  במו  ורואים  השופר, 
מצוות  את  מקיימים  שבו  לשופר,  נהפכת 
לילדים  מנחילה  גם  הסדנה  שופר.  תקיעת 
אלול,  חודש  של  ומשמעויותיו  תכניו  את 
חודש ההכנה לימים הנוראים. את הסדנאות 

מפעילים בתי חב"ד ברחבי הארץ.

מסע 'התקשרות'
מסע  עוד  מקיימת  התקשרות  עמותת 
באוקראינה.  החסידות  מייסדי  ציוני  אל 
מלאים  ימים  ארבעה  מבטיחים  המארגנים 
ואירוח  והתוועדויות,  שיעורים  בתפילה, 
קרומבי  ברלה  הרב  בהדרכת  גבוהה,  ברמה 
זמיר.  דניאל  הסקסופון  אמן  ובליווי 
ט"ז־י"ט  שני־חמישי  בימים  יהיה  המסע 
בטל'  והרשמה  פרטים  )27־30.8(.  באלול 

9302030־03.

יש חדש פגישה עם המלך בבגדי החולין
בימים האלה בורא העולם בא לקראתנו ופוגש אותנו כפי שאנחנו. גם 
אם נשמותינו מכוסות אבק מטרדות היום־יום. גם אם איננו מושלמים

לחודש ה נכנסנו  שבוע 
התשו חודש  ־אלול, 

בה והרחמים. תקיעת 
מבית  בוקעת  כבר  השופר 
הכנסת ומזכירה כי עוד שנה 
בעוד  וכי  לסיומה,  מתקרבת 
שבועות מספר נתייצב לפני 
בימים  המלכים  מלכי  מלך 

הנוראים.

ימי אלול הם זמן של חשבון 
חרטה  עצמית,  בדיקה  נפש, 
היו  לא  שאולי  דברים  על 
החלטות  קבלת  כתיקנם, 
מטבע  לעתיד.  טובות 
בעניינים  העיסוק  הדברים, 

האלה משרה עלינו רצינות וכובד ראש, ועל זה 
נוספת אימת ימי הדין המתקרבים.

באור  אלול  חודש  את  מאירה  החסידות  ואולם 
חדש. אלה ימים של אהבה גדולה ושל התקרבות 
עצומה מצד בורא העולם אלינו. ביטוי לכך ניתן 
שניאור־ רבי  של  בשדה',  'המלך  הידוע  במשל 

בספרו  חב"ד(,  חסידות  )מייסד  מלאדי  זלמן 
'ליקוטי תורה'. 

המלך מאיר פנים
אל  שיוצא  למלך  זה  חודש  בימי  נמשל  הקב"ה 
השדה ומניח לכל החפץ בכך לגשת אליו ולהביע 
לפניו את כל משאלותיו. בימים כתיקונם קשה 
להיות  עליו  המלך.  אל  להגיע  הפשוט  לאזרח 
בעל סגולות מיוחדות כדי שהמלך ייאות להיפגש 
עמו. ואולם יש זמנים שבהם המלך יוצא אל העם, 
אל השדה הפתוח. שם אין הוא מוקף סוללה של 
דבר  אין  שם  לשכה.  ומנהלי  פקידים  מזכירים, 
החוצץ בינו ובין האזרח הקטן. כל הרוצה יכול 

לגשת אליו ולשטוח את בקשותיו.

במשל הזה יש עוד פרט חשוב — כל ימות השנה 
גם אם ניתנת לאדם הזדמנות לפגוש את המלך, 
הוא נדרש להתלבש בבגדים המתאימים וללמוד 
המלכות.  בארמון  הנהוגים  הנימוס  כללי  את 
לעומת זה, כאשר המלך יוצא לשדה, הוא פוגש 
את בני העם כפי שהם — בבגדי עבודה, מאובקים 

ומיוזעים, מחוספסים ועממיים.

בא  העולם  בורא  בימים האלה  אלול.  חודש  זה 
לקראתנו ופוגש אותנו כפי שאנחנו. גם אם אין 
לנו 'בגדים' מתאימים )תורה ומעשים טובים(. גם 
היום־יום.  מטרדות  אבק  מכוסות  נשמותינו  אם 

גם אם איננו מושלמים ומלאים מגרעות.

ורבי שניאור־זלמן מוסיף שהמלך מקבל את כל 
פנים שוחקות  ומראה  יפות  פנים  הבאים בסבר 
לכולם. לא דיי שהוא מקשיב לבקשות בני העם, 
הוא גם ממלא אותן מתוך שמחה ומאור פנים. 
מידות  שלוש־עשרה  את  עלינו  מאיר  הבורא 

הרחמים, ולכן אלה ימי אהבה יקרים מפז.

הלב מרגיש
היא  הבורא  מצד  זו  עצומה  להתגלות  הביטוי 
ההתעוררות האופפת אותנו בימי אלול. נשמתנו 
חשה את ה'מלך' הנמצא ב'שדה'. בלב כל יהודי, 
יהיה מי שיהיה ויהיו מעשיו אשר יהיו, מורגשת 
הוא  תמיד  לא  אלול.  בימי  מסוימת  התעוררות 
מּודע למשמעותה; לא תמיד הוא יודע להפנותה 
שצריך  מרגיש  הוא  אבל  הנכונים.  לכיוונים 
להשתנות, להשתפר; הוא חש כמיהה לדבר מה 

רוחני, עליון.

אל  לצאת   — לעשות  שעלינו  אחד  דבר  רק  יש 
המלך, לפנות אליו, לפתוח את הלב. וכשנעשה 
כן ודאי נזכה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה 

ומתוקה.

זמני השבוע

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
1650 מס'  גיליון  ׀   17.8.18 ׀  התשע"ח  באלול  ו'  ׀  שופטים  פרשת  קודש  שבת  ערב  ׀  ב"ה 

פרקי אבות: פרק ו

ימים של אהבה גדולה ושל הארת פנים מלמעלה. 'המלך בשדה' )צילום: קובי קלמנוביץ'(

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
בכל רחבי הארץ והעולם. נוסד בשנת תשמ"ז 

)1986( בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב

עורך: מנחם ברוד
יוצא לאור על־ידי: המרכז לעזרי שליחות

ת"ד 1122 כפר חב"ד 6084000
chabad@chabad.org.il :פקס' 9606169־03 • דוא"ל

www.chabad.org.il :אתר
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולכשרות

ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו

ניו־יורקאילתבאר־שבעחיפהתל־אביב ירושלים
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מאת מנחם כהן 

גבריאל  שנה.  ושתיים  עשרים  לפני  קרה  זה 
שבדרום,  שפירא  מרכז  תושב  גלאם,  )גבי( 
אימו,  קיבל את ההודעה המעציבה על פטירת 
השבעה.  לימי  מתארגנים  איך  להבין  וניסה 
מהיכן מביאים כיסאות נמוכים ליושבים שבעה 
וכיסאות למנחמים, איך מקימים אוהל אבלים, 

ומניין ישיג סידורים וספרי תהילים? 

מצא  ההלוויה  סידורי  והכנת  הכאב  כל  בתוך 
תשובות  ומקבל  לחברים,  מטלפן  עצמו  את 
שהנקודה  לו  התברר  למשל  כך  מתסכלות. 
הקרובה ביותר אליו להשגת כיסאות ושולחנות 
יום  להקים  ההחלטה  גמלה  בליבו  ביבנה.  היא 
מהם  ויחסוך  לאבלים  מענה  שייתן  גמ"ח  אחד 

לפחות טירדה זו. 

רגישות מול המשפחות
ישתחרר   )61( גבריאל  שנים.  שבע  יחלפו 
את  ליישם  יחליט  ואז  בצה"ל,  קבע  משירות 
קנה  שלו  המעשר  בכספי  שקיבל.  ההחלטה 
על  לחבריו  והודיע  ניידים,  ושולחנות  כיסאות 
על  השמועה  אבלים.  למשפחות  גמ"ח  הקמת 
גבר.  והביקוש  לאוזן  מפה  עברה  גלאם'  'גמ"ח 
הוא  נוכחתי עד כמה  הגמ"ח  "מייד עם הקמת 
חיובי", משחזר גבריאל. "אני לא שואל שאלות, 
כדי  לבוא  לאן  לפונים  מסביר  אני  כול  וקודם 
אני  אבל  תקופת  שעבר  כמי  הציוד.  את  לקבל 

מּודע לרגישות מול בני המשפחות". 

"זרם  במהירות.  תאוצה  לצבור  החל  המיזם 
של  כמויות  מהר  לקנות  אותי  הביא  הבקשות 
ציוד", הוא מספר. "לצד עוד כיסאות ושולחנות 
לחורף,  חימום  עמודי  אוהלים,  מזרנים,  קניתי 
פלטות חימום, מקררים, מקפיאים ועוד, וכמובן 
בבני  נעזר  הוא  תהילים".  וספרי  סידורים 
משפחה וחברים שתרמו מכספם לקניית הציוד. 

מ'שבעה' לאירועי שמחה
גדול  במחסן  המאופסן  הגמ"ח,  של  הציוד 
מבאר־שבע  ושוב  הלוך  נוסע  שפירא,  במרכז 
מעט  לא  במחסן  מבלה  גבריאל  חדרה.  ועד 
מסדר יומו. "הציוד דורש תחזוקה קבועה", הוא 
ומַתחזק את  בציוד שנשבר  "אני מטפל  מספר. 
קרוב  ברשותו  יש  כיום  שמתבלים".  הפריטים 
לאלפיים כיסאות, ורוב הזמן הם נמצאים בבתי 

אבלים, וכך האוהלים.

"חלק מהציוד שלנו משמש גם לאירועי הכנסת 
ספר תורה, וכך אנחנו מלווים את המשפחות גם 
באירועי שמחה", הוא אומר. הוא מגלה שבימי 
לציבור  וציוד  מזרנים  סיפק  קטיף  גוש  גירוש 

שבא לחזק את התושבים. 

"שכר? בעולם הבא"
בכולל  לומד  גבי  פעילות.  שעות  אין  לגמ"ח 
זמין.  תמיד  שלו  הטלפון  אבל  הבוקר,  בשעות 

בלילה  באחת־עשרה  נפטר  אדם  "לפעמים 
וממהרים לקיים את ההלוויה. אני מקבל שיחת 
למשפחה,  ציוד  להעביר  נערך  ומייד  טלפון 

לקראת יום השבעה שמתחיל למחרת".

הגמ"ח:  בפיתוח  ממוקדות  גבי  של  שאיפותיו 
עוד  לקנות  שאיפה  לי  הייתה  האחרונה  "בעת 
השם  וברוך  שולחנות,  וארבעים  כיסאות  אלף 
הדבר בוצע. יש משפחות מעוטות יכולת שאין 
אני  הציוד.  את  ולקחת  לבוא  האפשרות  להן 
אליהן.  הציוד  את  שיסיע  לנהג  מכספי  משלם 
אני לא מצפה לתודה ולא לשכר. זה מיזם לשם 

שמים. שכר יש בעולם הבא". 

כתובת של חסד בשעה הקשה

חסד של אמת. גבריאל גלאם במחסן

עקירת עץ פרי
פרי  עץ  בעקירת  איסור  יש  האם  שאלה: 
שהזקין, אם הכוונה היא לנטוע במקומו עץ 

פרי צעיר?

"לא  כ,יט(:  )דברים  בתורה  נאמר  תשובה: 
תשחית את עצה". זו מצוות לא־תעשה, האוסרת 
בדרך השחתה. אבל מותר  אילן מאכל  לקצוץ 
המזיק  מאכל  אילן  כגון  תיקון,  לצורך  לעוקרו 
מקומו  אם  או  ממנו,  טובים  אחרים,  לאילנות 

נחוץ לשימושים אחרים. 

שאינם  פירות,  מעט  מניב  העץ  אם  כמו־כן 
והטירחה  החזקתו  הוצאות  את  מצדיקים 
הדבר  אם  ובפרט  לעוקרו,  מותר   — בטיפוחו 

נעשה כדי לנטוע עץ צעיר במקומו.

אם אין מדובר בחקלאי המגדל מטע לפרנסתו, 
אלא באדם רגיל המגדל עצי פרי בגינתו, רצוי 

להקנות את העץ לגוי )כגון בקניין כסף( ושהגוי 
יקצוץ אותו.

עצי  נבטים של  שאלה: האם מותר לעקור 
פרי שצמחו בחצר מאליהם?

תשובה: אין הבדל אם העץ ניטע בידי אדם או 
מעצמם,  שהשתרשו  מענף  או  מגרעין  שצמח 
נבט  ואם שלא לרצונו. כל  אם ברצון הבעלים 
כזה יש לו דין של אילן מאכל לכל דבר, וגם אם 
הוא עדיין רך וטרם הניב פרי — אסור לעוקרו 

אלא בתנאים האמורים.

מ"י,  פ"ד  שביעית  בפיה"מ  רמב"ם  צא,ב.  ב"ק  מקורות: 
הרב  )מהדורת  חסידים  ספר  ה"ח.  פ"ו  מלכים  ובהל' 
מרגליות(, צוואת ר' יהודה החסיד אות מה. שו"ע אדה"ז 
)במהדורה  ואילך  סי"ד  ונפש  גוף  שמירת  הל'  חו"מ 
ל־לא.  עמ'  ח"ד  מנחם  שלחן  קמו(.  עמ'  ח"ו  החדשה 

שמירת הגוף והנפש סי' רנ ס"ה־ט, וש"נ.
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חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

שנה טובה עם...

סדרו לעצמכם
שנה דבש!

"
בדיקת תפילין ומזוזות

מעת  לבדיקה  זקוקות  ומזוזות  תפילין 
לעת. גם אם הן היו כשרות למהדרין בעת 

קנייתן, הן עלולות להיפגע במרוצת הזמן.

מושפע  והוא  אורגני,  חומר  הוא  הקלף 
הסת"ם  אותיות  ולחות.  קור  חום,  מתנאי 
עלולות להיסדק או להימחק, והדבר פוסל 

את התפילין והמזוזות.

והמזוזות בימי  נהוג לבדוק את התפילין 
חודש אלול, כהכנה לשנה החדשה.

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות )בלבד( של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל

מצאת בור 
נפט?!

למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

בודקים עכשיו את תיק הביטוח
למניעת כפל ביטוחים וחוסכים תשלומים מיותרים!

ת!
ללא עלו

ת! ו ב י י ח ת ה א 

ל
בדיקה חינם!ל

077-444-7777
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Sichat Hashavua
(Hebrew)

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת־קודש פרשת נצבים • כ"ז באלול התשע"ח

א'רנט

שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
 • הלכות, מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים

כאשר הרבי שולח שלוחים ודורש להתמסר לעבודה של הפצת היהדות, 
צריכים  הן אמת שבודאי  ישנם החושבים:   - וכו'  תורת החסידות  הפצת 

לקיים את השליחות, אבל אעפ"כ, מהי המהירות?
אפשר לעשות זאת ברגע שלאח"ז...

יהודים  אותם  של  תורה"  גופי  "רוב  של  שהקיום  לדעת  צריכים  ובכן, 
הנמצאים בהמקום שאליו נשלח, תלוי בהשליחות שלו!

...כוונת השליחות ששולח הרבי היא - בשביל הזולת, כדי להציל את אותם 
נשמות של בני ישראל שנמצאים במקום שליחותו, ולכן, אי אפשר לדחות 
את קיום השליחות, שהרי ברגע זה עלול יהודי לפרש  את ענין האמונה וכו' 

באופן הפכי, ושוב לא תהי' אפשרות ח"ו להציל אותו!
(משיחת ש"פ קדושים תשכ"ה - תורת מנחם כרך מג עמ' 278)

לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

אי אפשר לדחות את השליחות!
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‘From supervision to deed’ - 'מהשגחה למעשה'  
Moreinu HaRav shlit”a relates: Before beginning the study of 
the section of hashgacha pratis in the sefer ‘Shomer Emunim’, 
they invited me to speak to the young men of Toldos Aharon 
as a preparation to study. 
The day after the sichah I sat and learned at the set shiur with 
my grandchildren. At the end of the shiur we were told that a 
family member was in the hospital and the condition was 
serious. We immediately arranged to say Tehillim for his 
recovery, but we realized that we were only nine men and if 
we had one more man, we would have a minyan. I asked one 
of my grandsons to go down and see if someone was passing 
by who would be able to join us to say Tehillim since saying 
Tehillim with ten is incomparable to saying it without a 
minyan.  
In the street beneath the house, my grandson saw a 
chasidishe man walking quickly. My grandson turned to him 
and said: “Grandfather needs a tenth to say Tehillim, perhaps 
you can join us for a few minutes?’ 
He replied that he was in a big hurry, but if this would take 
just for a few minutes he would do this chesed, and so he 
came upstairs and joined us to say Tehillim. After a few 
minutes, we ended and I turned to him to bless him. He then 
said that he was on the way to Me’ah Shearim to immerse in a 
mikvah as a segulah that his wife should have an easy delivery 
as she is in the hospital. I immediately suggested that he use 
my mikvah instead of running to Me’ah Shearim. 
The man was very touched and he said that he thought that 
he was doing a chesed when he came up for a few minutes 
and now he sees that he is getting more than he gave and he 
was saving precious time. 
After immersing he said that yesterday he had attended the 
sichah that I gave on hashgacha pratis and he wondered to 
himself if perhaps these stories of hashgacha were only a 
special segulah and they did not really happen to everybody… 
and now he sees that everyone is surrounded by unlimited 
hashgachos, one just has to stop and consider and give thanks 
to Hashem!!! 

Moreinu HaRav shlit”a 
 

Righteous Judgment – משפט צדק 
When we read in the Torah the directive to the judges 
 and they shall judge‘ – 'ושפטו את העם משפט צדק' (16:18)
the people with righteous judgment’, usually, we say to 
ourselves, ‘This posuk does not apply to me so much, I am 
not a judge and I am not involved in judgment’. But the 
truth of the matter is, this is not so. Each one of us is a 
judge. How is this possible?? 
A young man related that during vacation, he traveled 
with his family to Europe to visit the graves of Tzaddikim. 
He spent Shabbos in a place where many Jews were close 
the grave of one of the great Tzaddikim. He relates that on 
Shabbos he saw a young man who he recognized from his 
community, and he noticed that the young man was not 
wearing Shabbos clothes in the custom of their 
congregation. In his heart he resented the young man, 
‘Couldn’t he have taken Shabbos clothes with him even 
when he was in a foreign country?’ Of course, he did not 
say anything to him. The next day he again met the young 
man and they began a conversation. During the course of 
their conversation the young man told him that his whole 
family’s suitcases did not arrive with them on the flight 
and so, the whole family did not have their nice clothing! 
‘Just then I was filled with immense shame, how I didn’t 
even try to judge him favorably!’ 
This is what we were referring to. In truth, no one 
appointed me to be a judge, but the reality is that all day 
long we judge people right and left, right and wrong. 
Rashi explains the first posuk of our parsha ‘This teaches 
us that we establish judges for each and every tribe 
separately and in each and every city.’ Although, based on 
the size of the city no more than one judge is needed, still, 
since people descend from several tribes, they must 
establish judges from every tribe in the city. The reason 
for this is: In order to judge another person, the judge 
must be aware of the mental state of the one being 
judged. Similarly, Chazal have stated (Avos 2:5) ‘Do not 
judge your fellow until you have reached his place’, and 
this is what Chazal are telling us, that we are all judges, 
and just as we want HaKadosh Baruch Hu to judge us 
favorably on this fast approaching Yom HaDin [Judgment 
Day], so too it is incumbent on us to judge everyone 
favorably. 

- Tiv HaToarh - Shoftim 
 

420.324 

Shoftim 
5778 
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דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
לפני בחורי חמד

דברי התעוררות לתשעת הימים

תשעת הימים זה זמן שצריך להתעורר בתשובה, ויש לי 
עברו  שנים  כמה  ושנה  שנה  בכל  כתוב  שבו  לוח  כאן 
מחורבן הבית, והשנה הוא 1,950 שנה! וכבר אמרו חז"ל 
(ירושלמי יומא פ"א ה"א) כל דור שלא נבנה בית המקדש 
בימיו כאילו נחרב בימיו, וצריך מאד מאד להתעורר מזה, 
ולהרגיש שזה כאילו ממש נחרב השנה! גם בשבת קודש 
קוראים הפטרות ובהם דברים חריפים וקשים, יש דברים 

של אבילות שנוהגים גם בשבת.

והאזיני  שמים  "שמעו  כתוב:  ב-ג)  א  (ישעיה  בהפטרה 
ארץ כי ה' דבר, בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע 
לא  עמי  ידע  לא  ישראל  בעליו,  אבוס  וחמור  קנהו  שור 
אומר  היה  הישיבה  ראש  אם  לעצמינו  ונדמיין  התבונן". 
לאחד מן התלמידים שהוא 'חמור', הלא היינו מזדעזעים, 
וכאן הנביא שכל דבריו אמת בתכלית, אומר שבני ישראל 
יותר  והם  להכעיס,  שעשו  היא  שהכוונה  בי"  "פשעו 
גרועים מן החמור... ומוסר זה אנו קוראים בשבת עצמה, 
וחייבים אנו להתבונן בזה, וכדברי הפסוק "שמעו שמים 
והאזיני ארץ", ואם לא מתבוננים, גם אדם שמתפלל כל 
יום, ולומד תורה ועושה מצוות, אם אינו מתבונן, הרי גרוע 
המקדש  לבית  היום  מצפה  שהוא  מי  החמור.  מן  הוא 
ולקרבנות? הגה"צ רבי זונדל קרויזר זצ"ל אמר לי, שלא 

הפסיד מימיו ואפילו פעם אחת מלומר קרבנות.

ואין מגהצים,  ואין מכבסים  רוחצים  אין  הימים  בתשעת 
וכל זה בשביל מה? בשביל שנזכור ונרגיש את האבילות! 
הוי  שום  היה  לא  לשו"ע  זה?  על  חושב  מישהו  האם 
אמינא להחליף בגדים בתשעת הימים, האם ל"ע על אב 

מיני  כל  מוצאים  וכיו"ב?!  בגדים  מחליפים  שנפטר 
היתרים. ומיד לאחר ט' באב יוצאים לחופש, כאילו שלפני 
רגע לא היה ט' באב, זה איום ונורא, איך אפשר להסתובב 
בכל המקומות כאשר האדם יודע שאין לאבא שלו בית 
עד  תשובה  ועושה  בוכה  האדם  באלול  ורק  בו.  לשכון 
מוצאי יוה"כ... וחוזר להרגלו! ומה עם שאר ימות השנה, 
יעקב  רבי  היעב"ץ  גרמא?!  שהזמן  עשה  מצות  זו  וכי 
שלא  זה  חטא  אלא  לנו  היה  לא  שאם  אמר,  עמדין 

התאבלנו על המקדש, היה די בזה שלא נצא מן הגלות.

נעליהם  חולצים  המלמדים  היו  ילדים  היינו  כשאנחנו 
ואומרים עם הילדים 'תיקון חצות', בזוה"ק איתא שבבין 
ביום.  גם  לומר  יש  בלילה,  חצות  תיקון  מלבד  המצרים, 
הבעל התניא פסק ששתי שעות קודם חצות כבר אפשר 
ר'  הגה"צ  של  נינו  שהוא  נכד  לי  יש  חצות.  תיקון  לומר 
זונדל קרויזר זצ"ל, וסיפר שבכל יום ויום הוא עושה תיקון 
חצות, וגם בשנותיו האחרונות שמאד היה קשה לו, היה 

יושב על כסא קטן ואומר תיקון חצות.

בברכת המזון נוהגים לכסות את הסכין (שו"ע או"ח סי' קפ 
רבינו  בשם  טעם  יא)  (ס"ק  ברורה  המשנה  והביא  ס"ה), 
שמחה, לפי שפעם אחד הגיע אחד לברכת בונה ירושלים 
לסלקו  נהגו  וע"כ  בבטנו,  סכין  ותקע  הבית  חורבן  ונזכר 
בשעת ברכה. מזה יש ללמוד איך פעם שכשהיו מברכים 
יכולים  ברכת המזון היו חושבים על חורבן הבית, ולאן היו 

להגיע, ואיפה אנחנו היום? היום אנו לא חושבים כלום.

יראה  משה'  'זכרון  הכנסת  לבית  שיבא  אדם  יום,  בכל 
אביו  על  בצער  ומספר  אדם  נעמד  התפילה  שלאחר 
ואין לו פת  ילדיו  החולה, או על אביו שעומד לחתן את 

והוא מבקש את עזרת הקהל. כל אדם  וכו',  וכו'  לאכול 
עיסוקיו  את  להפסיק  צריך  בצרה,  אביו  שכאשר  מבין 
ללא  נשאר  לו. אבינו שבשמים  לעזור  זמנו  ולפנות את 
בית, יש לו רק כותל אחד! האם מישהו דואג לו? מישהו 
חושב בכלל?! אני חושב שיש לתלות שלט גדול על אבני 
על  כביכול  טענות  לו  שיש  שמי  כתוב  יהיה  ובו  הכותל, 
הקב"ה שיבא לכאן ויתבונן שאינו חש על כבוד השכינה 
צרת  על  רק  ודואג  וחושב  בית,  לה  ואין  בגלות  שהיא 

עצמו.

נגר  שהיה  פעם,  של  פשוט  יהודי  שהיה  זיידע,  לי  היה 
(carpenter), ואמר כאשר יבא המשיח אני יקדיש כשנה 
אחת בשביל לבנות בחנם. האם גם אנחנו חושבים ליתן 
ולא  יבא  שמשיח  לנו,  שיתנו  רוצים  רק  אנחנו  משהו? 
תשלומי  כגון  למדינה  חובתינו  את  לשלם  נצטרך 
'כי  אומרים  אנו  בתפילה   ...(mortgage) 'משכנתא' 
בעבור  היא  כשכוונתינו   – היום'  כל  קוינו  לישועתך 
השכינה שהיא בגלות, ואין אנו אומרים 'לישועתינו' שהיא 
אנו  שגרועים  ואומר  הנביא  צווח  ולכן  עצמינו,  לתועלת 

מחמורים.

החפץ חיים אמר עה"פ (מלאכי ג א) "פתאום יבא", צריך 
להתכונן ולהכין את עצמינו קודם שיבא המשיח פתאום. 
חז"ל אומרים (תענית ל:) כל מי שאינו מתאבל על בית 
המקדש לא יזכה לראות בשמחתה, והעיר 'ביתר' נחרבה 

משום זה.

על  יושב  כשהוא  רבו  את  אחד  חסיד  ראה  אחת  פעם 
הרצפה ובוכה, שאלו מה קרה? השיב לו רבו שהוא רוצה 
ושאלו  רבו  והוסיף  המקדש.  לבית  לירושלים  לבא 
לו  השיב  לירושלים.  לבא  אינך חפץ  וכי אתה  בתמיהה, 
החסיד שהוא צריך לשאול את אשתו על כך, והלך ושאל 
את אשתו, ואמרה שיש לנו בית גדול ולא חסר לנו כלום! 
כל  ויבנה המקדש  יבא  ידי שמשיח  רבו, שעל  לו  השיב 
הגויים יסתלקו מכאן. חזר לאשתו ואמר לה זאת, אמרה 
כאן....  נשאר  ואנו  לירושלים  יבואו  שהגויים  לה  שעדיף 

רבותי !!! אנו נמצאים כמעט במצב כזה!

כתוב (ירמיה ל יז) "קראו לך ציון היא דרש אין לה", ואמרו 
(ר"ה ל.) מכלל דבעיא דרישה. באים לכותל ומתפללים 
כל אחד על הצרה שלו, האם מישהו מתפלל גם על צער 
השכינה והגלות? צריך לומר את ה'קינות' בכוונה ראויה, 
זה  ימים...  שבוע  לקחת  צריך  זה  ולהתבונן,  להבין 

מהראשונים.

בו כמה  ולמדו  בירושלים  כשנפתח הבית ספר הראשון 

שעות לימודי חול, ועמד בראשו יהודי חרדי, יצא הגה"ק 
במלחמת  ירושלים,  של  רבה  זוננפעלד  חיים  יוסף  רבי 
והרי  מדוע,  המנהל  אותו  ושאל  כנגדו.  ממש  חרמה 
לומדים שם לימודי קודש וכו', אמר להם, אני שולח ילד 
לחיידר כמו מאה שערים ועץ חיים ששם מחנכים מה זה 
חורבן הבית ושצריך לומר 'תיקון חצות', אבל בבית ספר 
הזה, הילדים לא יגיעו לדברים אלו. יש כיום חיידר שלנו 
בעיר 'בית שמש' שבימי בין המצרים, אומרים עם הילדים 
בכל יום 'תיקון חצות'. אבל הציבור הכללי כבר איבד את 

הרגש, וזה נורא ואיום.

סיפר הר"ר מנחם פרוש ז"ל, שפעם בהיותו בן י"א שנה, 
ישן אצל סבא שלו, והנה באמצע הלילה הוא רואה אותו 
יושב על הארץ ונר דולק בידו ובוכה, שאל ר' מנחם את 
סבו מה קרה? אמר לו בקול חזק 'אתה לא יודע שבית 
המקדש נשרף'? מיד יצא ר' מנחם מחוץ לבית ועלה על 
סולם גבוה הפונה לכיוון הכותל המערבי לראות אם הר 

הבית עולה בלהבות אש....

וכולם  לחופה,  מתחת  כוס  שוברים  הנישואין  בשמחת 
נותנים אפר מקלה על ראש החתן,  'מזל טוב',  אומרים 
אומרים על 'נהרות בבל', וכל זה כדי להעלות את חורבן 

ירושלים בעת שמחה, וצריך להתבונן בזה.

תשעה באב זה זמן של תשובה מאהבה, ביוה"כ זה זמן 
של תשובה מיראה, כי הוא רוצה שנה טובה, ולכן עושה 
תשובה, וזה בבחינת שלא לשמה. אבל עכשיו זה זמן של 
למדרגות  זה  ידי  על  לבא  ואפשר  מאהבה,  תשובה 

גבוהות מאד.

דברי חיזוק לתפילה

עוד כתוב בהפטרה (שם פסוק י): "שמעו דבר ה' קציני 
אומר  הוא  וכן  עמורה",  עם  אלקינו  תורת  האזינו  סדום 
(פסוק יב) "מי בקש זאת מידכם רמס חצרי", וכיום 'חצרי' 
היינו בתי כנסיות. הקב"ה אינו רוצה שנבא לבתי כנסיות! 

דברים נוראים מאד, והמתבונן בזה חיל ורעדה יאחזו.

הרמב"ן כותב, שעיקר בריאת העולם הוא כדי שיהיו בו 
בתי כנסיות להודות להקב"ה, ולמעשה אנו באים לבית 
בדיעבד,  ועושים הכל  חובה,  ידי  כדי לצאת  רק  הכנסת 
מקשיבים  אין  במנין,  בקושי  התפילה,  את  מאחרים 
כתינוק  בורחים  כבר  התפילה  ובסוף  הש"ץ,  לחזרת 
הבורח מבית הספר, ועל זה אומר הקב"ה "מי בקש זאת 
את  הקרבנות,  כנגד  הם  התפילות  חצרי".  רמס  מידכם 

מהקב"ה  לבקש  יכול  אדם  ואיך  לאשי,  לחמי  קרבני 
פרנסה, בזמן שלקב"ה בעצמו אין מה לאכול, אין לו את 
הקרבנות שהם 'לחמי לאשי'. בשו"ע כתוב שאדם צריך 
להיפך,  שעושים  יש  והיום  קדיש,  לשמוע  כדי  לרוץ 
כשמגיע זמן אמירת קדיש רצים לצאת מבית הכנסת... 
אם היה בידי הייתי סוגר את בתי כנסיות, עושים ליצנות 
קריה  לזונה  היתה  איכה  רח"ל,  ה'  חילול  זה  מהקב"ה, 

נאמנה. 

הסטייפעלער זצ"ל היה אומר, שפעם היו אומרים תרי"ג 
מודים  אנו  בעיות...  תרי"ג  אומרים  רח"ל  והיום  מצוות, 
להקב"ה על שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה, 
הקב"ה רצה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה 

ומצוות, התורה והמצוות הם זכות לנו, ולא 'כפיה דתית'.

אנשים  כאלו  יש  לשבח'  'עלינו  אומרים  שהציבור  בזמן 
שכבר הולכים להם, עושים את 'עלינו לשבח' כ'תפילת 
הדרך'... ובשל"ה ובמטה משה ועוד ספרים כתוב [הובא 
במשנה ברורה סי' קלב סק"ח], שיש לומר עלינו לשבח 
באימה ביראה ברתת ובזיע, כי כל צבא השמים שומעים, 
והקב"ה עם פמליא שלו עומדים, וכולם עונים ואומרים 

אשרי העם שככה לו אשרי העם וכו'.

ב'תפארת  אלישיב  הרב  אצל  התפללתי  שנה   45 לפני 
היה  האחרון,  הקדיש  לאחר  התפילה  ובסיום  בחורים', 
פרקי  כמה  וקורא  תרגום'  ואחד  מקרא  'שנים  אומר 
תהלים, ואח"כ חלץ את התפילין. היום כשמתפללים עם 
והש"ץ  הלחש,  תפילת  את  סיימו  אנשים  ועשרה  מנין, 
דופקים  כבר  הש"ץ,  בחזרת  מתחיל  ואינו  ממתין  עדיין 
את  לסיים  כבר  ורוצים  יתחיל...  שכבר  אותו  ומזרזים 
התפילה. מה יקרה אם ימתין עוד קצת, ויהיו עוד אנשים 
שיספיקו לענות אמן וקדושה! הלא בזה מראים להקב"ה 
שאין רוצים להתפלל, רוצים להפטר מזה, ובשם הגר"א 
איתא שגדול מעלת חזרת הש"ץ מהתפילה עצמה. כל 
ההיתר לדלג מפרקי 'פסוקי דזמרא' הוא רק אם אין עוד 

בית הכנסת בעיר, אבל אם יש אין לזה שום היתר. 

יחשב  שלא  אמן  עונה  שאדם  שבשעה  בשו"ע,  איתא 
התפילין.  את  יחלוץ  שלא  קדיש  ובאמצע  תורה,  בדברי 
בכוונה  שלא  תפילה  שעל  אמר,  מואלאז'ין  חיים  רבינו 
[למעט ברכת אבות] יש לו ללמד זכות, אבל על עניית 
אמן ללא כוונה, אין לו לימוד זכות. שאפילו לחשוב בדברי 
תורה אסור. ועל מה שרבים אומרים שכולם עושים כך, 

אמר פעם החפץ חיים, שבגיהנם יש מקום לכולם...

האדם צריך לקבוע לו זמן ללמוד הלכות תפילה, לדעת 

לעבור  ושאסור  מתפלל,  אתה  מי  לפני  תפילה,  זה  מה 
ונעמד  התפילה  באמצע  שבא  ומי  המתפלל,  לפני 
לשמונה עשרה באמצע בית הכנסת, הרי הוא מכשיל את 
הרבים שעוברים לפני המתפלל. היום כל צורת התפילה 
היא בדיעבד! עמוד התורה חזק מאד, עמוד החסד חזק 
מכל  למטה  התפילה,  שהיא  העבודה  עמוד  אבל  מאד, 
ביקורת! כדאי מאד ללמוד יסוד ושורש העבודה, זה יתן 
חשק ווארימקאייט [-חמימות] לתפילה. הגה"צ ר' זונדל 
קרויזר זצ"ל, היה כל יום לומד יסוד ושורש העבודה [ועוד 

כמה ספרי מוסר].

החזו"א  בשם  לי  אמר  זצ"ל  קרויזר  זונדל  רבי  הגה"צ 
מיגיעתו  יותר  היא  בתפילה  שיגיעתו  עצמו,  על  שאמר 
בתורה, ע"כ. פעם בא אלי יהודי אחד שהתפלל שמו"ע, 
או  למוסף  או  שחרית  לתפילת  היה  זה  אם  זוכר  ואינו 

למנחה... כך נראית התפילה? כך מדברים עם מלך?

הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל ראש ישיבת 'באר 
יעקב' היה אומר, שג"פ ביום קודם כל תפילה הוא משנן 
את דברי המסילת ישרים (פרק יט) שהאדם צריך לקיים 
את  להמחיש  מאד  קשה  וזה  תמיד',  לנגדי  ה'  'שויתי 
בפרט  התבוננות,  קצת  ידי  על  בתפילה  אבל  הדבר, 
כאשר אתה אומר 'ברוך אתה ה'' ומצייר שהקב"ה עומד 

לפניך, אז אפשר להשיג הרבה.

דברי חיזוק לבין הזמנים

למנחה,  מנין  היה שם  ולא  בחיפה,  היה פעם  זצ"ל  אבי 
ונסע עד לעיר נתניה כדי להתפלל תפילת מנחה בציבור. 
למקומות שאין שם  לנסע  החופש  בימי  היתר  אין שום 
ולברר  מראש  לדאוג  וצריך  ביחידות,  ולהתפלל  מנינים 
ולא  העינים,  שמירת  על  להזהר  מאד  צריך  וגם  זאת. 
טוב,  היותר  הצד  על  שם  הכל  שלא  למקומות  נוסעים 
ויש לנו שו"ע!  אשרי האיש אשר לא הלך... אנו יהודים! 
בנטילת  בחג הסוכות  רק  יהודי חרד  להיות  לא מספיק 
השנה.  כל  כך  להיות  צריכים  מהודרים,  ולולב  אתרוג 
החזו"א אמר שכל דבר שהוא עושה הוא מתחשב עם כל 
ד' חלקי השו"ע. א"ב ראשי תיבות אלול בא, יש דין ויש 

דיין!

שלאחר  וסיפר  מארה"ב,  שבא  אחד  יהודי  אצלי  היה 
יוכל  שלא  התבונן  הטיסה  כרטיס  את  קנה  שכבר 
להתפלל בציבור, והחליף את הכרטיס, וזה עלה לו 800 

דולר לכל כרטיס, וביחד זה עלה 1600 דולר. 

שנשא בביתו הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

בעניני חורבן הבית, חיזוק בתפילה, והדרכה לימי בין הזמנים
ליל ה' פר' דברים – חזון תשע"ח ירושלים עיה"ק תובב"א

עש"ק פר' דברים – חזון, תשע"ח | גליון 8

דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

יקפיד כל אחד ללמוד תורה בימי בין הזמנים, הן ביום 
והן בלילה, צריך לקבוע סדרים ללימוד. והסטייפעלער 
בבין  היה  שלו  השטייגען  שעיקר  אומר,  היה  זצ"ל 
צריך  אחד  וכל  הלכות,  ללימוד  ראוי  זה  זמן  הזמנים. 
לדעת בעל פה את הספר קיצור שו"ע [וכמובן שמשנה 
קיצור  לפחות  ולכן  אריכות,  בו  יש  אבל  עדיף,  ברורה 
האדם  את  מונע  ההלכות  לימוד  אדם],  חיי  או  שו"ע, 
הוא  יכול  ההלכות  יודע  אינו  שאם  עבירות,  מלעבור 
לעבור על עבירות רבות שאין להם מספר, האדם צריך 

להיות קרוב להר סיני.

בא אלי יהודי אחד בערב סוכות והראה לי את האתרוג 
ואז  ושוב,  שוב  ושאל  כשר.  שהוא  לו  ואמרתי  שלו, 
לא  שלך,  התפילה  כמו  היה  האתרוג  שאם  לו  אמרתי 
היית מברך עליו. מדוע התפילה שלך אינה כדבעי, ורק 
פעם אחת בשנה אתה צריך אתרוג מהודר... והלה תלה 
שהרב  לו  והשיב  מבריסק,  הרב  נוהג  גם  שכך  עצמו 
מבריסק זצ"ל היה מקפיד כך על כל הלכה והלכה, ולא 

רק על אתרוג ולולב!

פעם הייתי בדרך עם משפחתי ולא היה מלח, ואמרתי 
להם שלא נוטלים את הידים לאכילה עד שיהיה מלח, 
והתעכבה האכילה שעתיים... ופעם אחת באתי לאיזה 
מקום אם ילדי וכבר שילמתי על זה, ושוב התגלה שיש 
איזה בעיה של צניעות, אמרתי לילדי, לא נכנסים לכאן! 
כשאסור אז אסור, וצריך לעשות את זה בשמחה! צריך 
לדעת, שכמו בתאונת דרכים אפשר לאבד את החיים 
ואסור, אפשר ברגע אחד  ברגע אחד, כך בדבר פסול 
לאבד את החיים הרוחניים, וזה בכלל לא פשוט. איתא 
לסעודה אלא  נכנסים  היו  לא  ירושלים  בחז"ל שאנשי 
יושב עמהם, אי אפשר להיות בכל מקום  ידעו מי  אם 

שרוצים, צריכים לבדוק אם המקום כשר או לא.

אי"ה הגליון הבא
יצא לאור
בפרשת
כי תבא
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Parshas Toldos 

Yaacov and Eisav and the Idea of Tzadik - Connecting to Chanukah 

Rosh Chodesh Kislev is here – and the month of Kislev – which follows Chesbon - is the month that 
contains the bulk of Chanukah.  

Let’s first see what Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l expresses about Eisav and Yaakov. As usual, we 
learn some new ways of seeing the world from him. Then, let’s explore their deep connection to 
Chanukah. 

Eisav was red-cheeked, which is a sign of radiant health. He was also hairy. Hair on a new born, Rav 
Hirsch says, indicates that that there is sufficient life force to allow for the growth of something that 
usually come later. Therefore, Eisav was called by those who were present at the birth “finished”, 
“made” from the word Asah.  

Yitzchak is the one who called Yaakov his name. The twins were almost identical, but one was more 
outward, more filled with personality, while one of the meanings of the word Yaakov is “he will come 
behind”. He allows Eisav to be first, but follows at his heels. He is weaker, but will - unexpectedly - fi-
nally be born first. Ekev means to follow unexpectedly. Ekev also describes an unexpected result – 
hence, it also means a reward - that one has not earned. Therefore, it ALSO indicates outwitting 
someone. Here is another example of the incredible brilliance and power and descriptive ability of the 
Holy Language of Hebrew. 

Chanukah was an instance of unexpected reward, both in Ruchniyus and in Gashmiyus. 

Aisov had a power to sell anyone, especially himself. He sold his birthright, because he had sold 
himself the idea - despite learning the opposite from his grandfather Avraham and his father Yitzchak 
- that eternity does not exist. The Greeks thought the same way. He lived only for the moment, not to 
create eternal moments, like his grandfather Avraham did.  

The Torah tells us that Aisov was a hunter of external things and people. He could have used that 
power to hunt inside. He chose not to. He was not willing to work on himself to become beholden to a 
bigger system. 

That is where they differed, these twins. Yaakov felt that he was lowly. His name is spelled Yud - 
Ekev, which literally means: you shall be like a heel (Ekev also means heel). In this parsha, he dug 
wells, on a physical level, as well as on a spiritual level, and worked on himself endlessly, like his 
father Yitzchak and his grandfather Avraham. He gave Tzedakah, for Hashem.  

Aisov tried to convince his father by asking about maaser that he also gave Tzedakah, for Hashem. 
The Shem MiShmuel comments on Rashi’s point that Aisov was trying to convince his father that he 
was studying the laws of Tzedakah by asking his father Yitzchak about tithing salt. Aisov’s attempt to 
convey Tzedek - that he was a Tzadik - was deceptive, since salt represents the secondary, and not 
the essence. 

Yaakov looked inward, based on a greater system than his own thought. He studied for fourteen years 
at a Yeshiva run by Noach’s son Shem and Ever. He never stopped learning or staying in the house of 
learning. The first letters of the Torah’s expression describing him - Eish Tam Yoshav Ohalim - add up 
to the value of the word Bayis.  

Rav Hirsch compares the word Tziad, hunter, to Sod, secret. Just like a Sod means keeping a secret 
plan until the time comes for its execution, a Tziad does the same, except has more difficulties to  
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 שו"ת בעניני חנוכה 
 .ג"דהז מצוה הוי' דלכאו] סעודה דבעינן לשיטות, [מצוה סעדות חנוכה סעודת להם הוי חנוכה נמי נשים אי הסתפקתיש. 
 .הנס באותו היו הן שאף בחנוכה חייבות נשיםת. 
 היכא מלויה לצאת צריך אם מ"ונפק, השומע על גם או המספיד על איסור רק הוי אי ע"יל, בהם להספיד שאסור בזמניםש. 

 .כדין שלא שמספידים
 .השומע על גםת. 
 .לזה לחוש צריך חנוכה בשבת גם אם, שבת במוצאי ת"ר לשיטת לחוש], חומרה בתורת[ השנה בכל שמקפיד מיש. 
 ].שיתיר וראוי[ ע"צת. 
,  ח"הנ הדלקת לפני למנחה מנין לו דאין בגונא ע"ויל, חנוכה נר להדליק כ"ואח מנחה להתפלל דצריך, חנוכה של ש"בער ע"ילש. 
 .הדלקה אחר בציבור מנחה שיתפלל עדיף או, הדלקה קודם ביחידות שיתפלל עדיף האם

 .ע"וצ ביחידות שהתפלל יתכןת. 
 .אסתר מגילת כמו הצדיקים ש"ע ולא, רשע ש"ע זו למגילה קוראים אמאי להעיר יש, אנטיכוס מגילתש. 
 .כך קראה מי י"לת. 
 שנוהגים כמו החנוכה לפני בתענית לצום נוהגים לא אמאי כ"א ע"צ", האפר על וישבו גזרו צום" מבואר אניטוכס במגילת הנהש. 

 .ע"וצ המלחמה בשעת שצמו לתענית זכר את אסתר בתענית לצום
 .בטבת עשרה בקרוב כית. 

 

  חנוכה-מקץפרשת  310' גיליון מס

 שישית שנה "טתשע
 

   יוצא זה גליון
 מצוה הבר לרגל שמחת

 סניטו נ"י דוב יוסף לבחור 
 יהי רצון שיגדל לתורה וליראת שמים  

 וירוו ההורים ממנו ומכל יוצ"ח
 רב נחת ושמחה

 פשט על הפרשה
 )יא ,גמ( "דבש ומעט צרי מעט"

 

  ברכת תחת צרי מעט) פרטית ברכה שהיא ויין פת לאפוקי( כללית ברכה עליו שמברכין מין מכל לו לשלוח שרצה ל"וי דברים' ו לו שלח
'  תו' עי( להדלקה ששעוה האור ברכת הוא י"כדפירש שעוה הוא נכאת, שהכל ברכת דבש מעט, הקטרת לסמני הראשון הוא שצרי הריח
], הענין לרמז כן שנקרא מין ושלח[ הצדיקים את זוכר מברך לוט על' ב ד"נ בברכות ש"כמ' הראי ברכת הוא לוט), עד ה"ד' ב' כ שבת
 )(טעמא דקרא                                                                                                                     .והעץ האדמה ושקדים בטנים

 עלי שי"ח 
 ''אבד לדורו - אבד הצדיק"

,  ה"זצוקללה שטינמן ל"הגראי הגולה בני כל של רבן הקדוש רבינו, ראשינו מעל אדוננו מעמנו לוקח מאז, ביעף לה חלפה - עברה שנה
  ענווה צדקות פרישות נראה לא רבות שנים שכבר צבקות' ה מלאך של בצילו להתחמם, רבים דורות זכו שלא למה הזה הדור בני שזכו

 .ברציפות דור שנות במשך ויגיעה התורה בעמל לימוד עם, אחד במקום וחסידות
  בה בתקופה כי, לכל ידוע. עת בכל לימינו שעמד, א"שליט מרן הקדוש רבינו ח"להבחל לבין בינו הידידות לראות ביותר מפליא היה
  מרן ביד מסורה הדורות הנהגת כי לדורות זהב בעט חורט הוא בו עוז מכתב וכתב א"שליט רבינו עמד, ריב לחרחר המחנה משולי ניסו

 .למרותו סרו והכל, המערערים כל ביד עכנאי של כארס לחלוחי השפיע המכתב ואכן, ליב אהרן רבי הגאון
  הוא, א"שליט הוניגסברג גדליה רבי האהוב הגאון, א"שליט רבינו ושל ל"זצוק רבינו של אהובו נכדו לאור כעת שהוציא מיוחד בספר
 .   ֵעד היה להם עובדות מספר ראשון מכלי מספר כשהוא, הדור גדולי שני בין החביבות על הדגש את מייחד

 :ביותר מופלא מעשה לראשונה מספר הוא השאר בין
 על מאוד כבד באבל היה ורבינו, לרבינו חבר אשת ה"ע קניבסקי שבע בת הצדקנית הרבנית שנסתלקה, ב"תשע תשרי בחודש זה היה

 .חייו משוש את שהחזיקה היא והתורה, ורצוץ שבור היה כי' בעוניי אבדתי אז שעשועי תורתך לולי' כי בחוש וראו, נעוריו אשת
  אך, הדור גדול את לנחם יכול אני במה לעצמו ואמר עט מיד נטל והוא, ל"זצוק לרבינו, גדליה רבי הגאון הדברים את סיפר, אז או

 :הבאים המילים את כתב המחשבה אחרי
 ד"בס
 ? אבתרי נאמר מה. בעוניי אבדתי אז שעשועי תורתך לולי אמר המלך דוד

 לאורייתא חילו במר ויקוים
   שטינמן ליב. י אהרן

 ק"לפ ב"תשע חשון מר' ג
* 

  א"שליט רבינו היה, מעמנו ג"רשכבה של הסתלקותו שאחרי חודשים שלוש במשך: הציבור לכלל ידוע שאינו מה עוד לספר ונוסיף
  נתן ה"הקב זה ואחרי'', מעליהם צילם סר, ''אבד הצדיק את חש הוא כי בחוש עליו וראו, אנשים לקבל בכוחו היה לא וכמעט יותר חלש

 .והתחזק כוחות לו
 .במהרה המתים ותחיית השלימה לגאולה ונזכה, עוז וביתר שאת ביתר רבינו את לחזק יוסיף וכה' ה יתן כה

שלוםב שבת   ברכת 
 גולדשטוף יצחק

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)

לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל
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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

על ידי כהניך הקדושים
להרה"ק מסאדיגורא זיע"א בנו של הרה"ק רבי 
רבי  בשם  תלמיד  היה  זיע"א  מרוז'ין  ישראל 
אברהם קעשינובער, כמה שנים אחרי נישואיו 
הודיע לו חותנו כי יותר אינו אוכל על שולחנו 
ועליו להתחיל לעסוק במסחר כדי לפרנס את 
בני ביתו, לרבי אברהם היה קול ערב ולכן החל 
רק  ושר  מופיע  היה  בתחילה  בשירה,  לעסוק 
נתפרסם  הדרך  בהמשך  אבל  בנ"י  אחינו  אצל 
לשיר  להזמינו  שהחלו  הגויים  בין  גם  שמו 
לשנות  אברהם  התחיל  הזמן  במשך  לפניהם, 
לאירועים  להתאים  כדי  ולבושו  מראהו  את 
כאחד  היה  שנראה  עד  מופיע,  הוא  שבהם 

הגויים ופרק מעליו עול תורה ומצוות.
יום אחד הוזמן אברהם על ידי בן הקיסר לשיר 
ליל  זה  היה  המלכות,  בארמון  גדולה  במסיבה 
הדלקת  בעת  ערב  באותו  חנוכה,  של  שלישי 
ניגון  את  לזמר  מסאדיגורא  הרבי  החל  הנרות 
המלאך, ניגון קדוש שהמלאכים העניקו במתנה 
לזקנו רבי אברהם המלאך, וחזר שוב ושוב על 
הניגון, באותו זמן עמד אברהם קעשינובער על 
מה  משום  אך  לשיר,  ונתבקש  בארמון  הבמה 
קדוש  ניגון  מאותו  חוץ  השירים  כל  את  שכח 
– ניגון המלאך, ולמרות שהיה כבר רחוק מאוד 
ראוי  זה  אין  כי  לעצמו  חשב  ומצוות  מתורה 
לשיר ניגון כזה קדוש לפני גויים, והקהל עומד 
בלבו  חרטה  הרהורי  נכנסו  ולפתע  וממתין.. 
של אברהם עד שעזב את הארמון וברח לביתו 
והודיע כי ברגע זה הוא חוזר בתשובה ועוזב את 

דרכו הרעה.
הרבי,  אל  אברהם  בא  שבועות  כמה  לאחר 
הרבי  לו  השיב  מכירני,  הרבי  האם  ושאלו 
מכירך אני היטב, ומבקש אני ממך שתספר לי 
חנוכה,  של  שלישי  מליל  עליך  שעבר  מה  כל 
לאחר שסיפר אברהם את כל מה שקרה אתו 
מדוע  אתם  מבינים  'כעת  לחסידיו  הרבי  אמר 
ביקשתי באותו לילה לנגן שוב ושוב את אותו 

ניגון'?!
הנה עומדים אנו בימים האחרונים של חנוכה, 
ימים שנתקנו כדי להודות ולהלל, אמנם איננו 
אבל  קדוש,  ניגון  של  כוחו  גדול  מה  מבינים 
שרים  שאנו  קדוש  ניגון  שכל  אנחנו  יודעים 
חסרים  לא  אלו  ובימים  כוחו,  גדול  ומנגנים 

ניגונים קדושים.
 )עפ"י טיב המועדים-חנוכה(
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ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א 
אך ורק בתא קולי שמספרו
052-7168366

יֵתהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: )מא, לג( ה ֵיֶרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם ִויׁשִ ְוַעּתָ
ידועה היא הקושיא שהקשו המפרשים למה ראה יוסף לנכון לתת 
גם עצה לפרעה האיך להתגונן מפני הבאות, הרי פרעה לא ביקש 
ממנו כי אם לגלות לפניו את פתרון החלום, וכלל לא ניתן לו רשות 
הדיבור לפני המלך כדי לתת לפניו עצות, ועל כן מן הראוי היה לו 
ולהמתין עד שפרעה בעצמו יבקש ממנו עצה,  להתנהג בנימוסין 
ואז יחווה את דעתו, שהרי הדילוג על נמוסי המלוכה היה לכאורה 
שאין  הגויים  בעיני  היא  פחיתות  כי  דבריו,  יתקבלו  שלא  סיבה 
מכירים בנימוסיהם, וכשיווכחו שלפניהם עומד אדם שאינו מוכתר 

בנימוסיהם שוב לא יתקבלו דבריו.
כדי לתת מענה לקושיא זו עלינו להקדים ולבאר את פתרונו של 
יוסף על דרך העבודה, כי על אף שדברי יוסף לא יצאו מדי פשוטו, 
]וכפי שאכן היה בפועל שקדמו שבע שני שבע לשבע שני רעב, 
יותר  רמזים  ג"כ  בהם  לו  היה  הרעב,[  לשנות  בר  לצבור  והכרחו 
כוונו  פשוטים  דברים  בדברם  שגם  מצדיקים  הידוע  וכפי  נעלים, 
לדברים נשגבים ולא תמיד היו המוני עם משיגים את עומק דעתם, 
יוסף, על אף שלפנים היה נראה שמדבר רק מעניני עולם  כך גם 
הזה, לא היה זה עיקר כוונתו, וכיוון בדבריו לבאר את פשר החלום 

גם על דרך העבודה. 
כשדיבר יוסף על שבע שני השבע היתה כוונתו על ימי חיי האדם 
עלי אדמות, שהם שבעים שנה, כי שבעים במספר קטן הוא שבע, 
כי אלו השנים שהאדם נמצא בעולם הזה הם בחינת שנות השבע, 
כי שנות השבע היו למצרים זמנים של בחירה, כי כל מאכל שהגיע 
לפניהם היו יכולים לבחור מה לעשות בו, אם רצו היו מהנים את 
הוא  כן  כמו  הרעב,  לשנות  אותו  מצניעים  היו  רצו  ואם  בו,  גופם 
ונותנים הבחירה  בשנות החיים, אז מזכים לו לאדם זמנים טובא, 
ומפסידם,  הזה  עולם  של  בהנאות  אותם  מבלה  רוצה  אם  בידו, 
הבא,  לעולם  מצניעם  ואז  ולעבודה,  לתורה  מקדישם  רוצה  ואם 
ושם יזכה מחמתם לחיי נצח. וכשדיבר יוסף על שנות הרעב כיוון 
לאדם  לו  אי אפשר  אז  בעולם,  אינו  כבר  האדם  להזמנים שבהם 
לעשות מאומה לטובת נשמתו, ורק מה שסיפק בידו לעשות בעודו 
בעולם משמש עבורו כקרן בעולם הבא, וזה הזמן הוא ממש בחינה 
של שנות הרעב שבהם לא היה  כי אם מה שהכינו להם מקודם 

בשבע שנות השבע. 
לאור האמור מובן למה לא פסק יוסף את דבריו אחר שכבר גילה 
את פתרון החלום, כי אילו היה ענין החלום מדבר רק על עניני עולם 
החלום  כי  העצה,  לבין  החלום  פתרון  בין  קשר  שום  אין  אז  הזה 
אינו מורה כי אם על העתיד לבוא, וכעת נזקקים בעצה טובה האיך 
להתמודד בדבר הפתרון, ואז לא היה עצת יוסף מוכרחת, כי אז היו 
יכולים לתלות הדברים בשאר סיבות גשמיים העלולים לגרום רעב 
ולהתגונן מפניהם, ואילו לא כיוון יוסף כי אם על קנינים גשמיים 
יכבדו  ולהמתין עד שפרעה  בנימוסין  מן הראוי להתנהג  היה  אכן 

להשית עצה. אך מאחר שעיקר הכוונה של יוסף לא היה כי אם על 
כן ראה את עצתו כחלק בלתי נפרד מפתרון  קנינים רוחניים, על 
בודאי  החלום  דיבר  בעולם  האדם  שלתכלית  מאחר  כי  החלום, 
לו  כי בעצם הדבר שאומרים  לזרזו לעבודת השי"ת,  גם  כיון בכך 
לאדם שבעולם הזה הוא הזמן שיכול לצבור בר לעולם הבא כיוונו 
בהכרח להודיעו שיראה לנכון להתקין עצמו בפרוזדור כדי להכנס 

לטרקלין, ועל כן לא מנע יוסף את עצמו מלאומרה אל פרעה. 
שאמר  הקדוש  האר"י  של  לדבריו  מאוד  תואמים  אלו  רמזים 
הבא,  בעולם  רוחני  למזון  הנשמה  זוכה  התורה  לימוד  שבזכות 
כן  ועל  הבא,  בעולם  לבגדים  הנשמה  זוכה  המצוות  קיום  ובזכות 
אי אפשר לו לאדם לזכות לקיום בעולם הבא אם לא הכין לעצמו 
המזון הרוחני ע"י לימוד התורה, ואם לא למד בזה העולם לא יהיה 
לו זכות קיום בעולם הבא, כי על אף שיזכה בגן עדן בזכות המצוות 
שעשה לא יהיה ביכולתו להתקיים בו מאחר שאין לו המזון המחיה, 
ובהכרח יגווע שם ברעב, כי שם בעולם הבא אין לו לאדם דבר זולת 
מה שהכין לעצמו בעולם הזה, ועל כן מן הראוי שבזה העולם יראה 
פנויה  רגע  וכל  ולעבודה,  לתורה  ועידן  זמן  כל  לנצל  לנכון  האדם 
ינצל להגות בדברי תורה. עלינו לדעת כי כל רגע בעולם הזה הוא 
זכות לנצחיות, ואם אכן מקדיש אותו לתורה ולמצוות יזכה עבורה 
לטובה בעוה"ב לנצח נצחים, ואם מאבד אותה בדברים של מה בכך 
ונמצא  זו הרגע שוב לא תחזור אליו,  כי  נצחיות,  מאבד הוא בכך 

שממש חיסר מעצמו וממהותו חלק נאה שאי אפשר לשערו. 
הגז"ר  מרן  על  מסופר  בטלה,  של  דקה  סבלו  לא  אכן  עליה  בני 
בענגיס זצ"ל גאב"ד ירושלים, שפעם בישר למקורביו שעומד הוא 
לערוך סיום הש"ס, והללו תמהו על בשורה זו, מאחר שזמן קצר 
קודם לכן ערך הגאון לפניהם סיום, ושאלוהו לפשר הזריזות, נענה 
ואמר: הסיום שערכתי לפניכם היה על שיעורי הקבוע בש"ס, אבל 
זה הסיום הוא סיום מיוחד, כי זכיתי לסיים את הש"ס כולו באלו 
הדקות ההולכים בדרך כלל לריק כשאדם ממתין לאיזה דבר, את 
באלו  כולו  הש"ס  את  לסיים  וזכיתי  לנצל,  השכלתי  הרגעים  אלו 

הרגעים. 
וכזאת ראיתי גם אני בהרבה בני עליה בקרתא דשופריא, ובמיוחד 
ראיתי זאת אצל הגאון אבי מורי זצ"ל, שתמיד החזיק באמתחתו 
שונים[  חיבורים  ועוד  שו"ע  קיצור  או  ]משניות  קטנים  ספרים 
ותמיד כשמצא דקה פנויה קבע את לימודו בהם, גם בשאר מצוות 
היה שש ושמח לחוטפן, וכל אימת שנזדמן לפניו לענות אמן ויהיא 
לזכות  כדי  ספורות  דקות  איזה  להתעכב  לנכון  ראה  רבה  שמיה 
באלו האמנים. וכל אימת שהיינו בביתו ראינו איך משתוקק הוא 
בו  מתעורר  היה  ברכה  כששמע  מיד  מצוה,  אחר  מצוה  לחטוף 
הערגה לענות אמן, וכשעשו ברכה בלחש הוכר על פניו כאב על 
שהחמיצו הזדמנות לענות אמן, וכך היו הצדיקים ממלאים ימיהם 

ושנותיהם.

ו ע"ד העבודה נ רו ת רעה ופ ום פ חל

פר' מקץ
ל' כסלו תשע"ט
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טיב הפרשה

א

|  שבת ראש חודש טבת  |

|  שבת חנוכה  |

טיב הקהילה
ר’ גמליאל רבינוביץ 

(אנגלית ועברית)

ט"ת   הכ נ  - ץק  תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת מקץ - חנוכה תשע"ט

מקץ  )פרשת  ישראל"  ה"עבודת  ותרב(,  ד"ה  אגדות 

כי  ותרב(,  ד"ה  )חנוכה  שלמה"  וה"תפארת  וישא(  ד"ה 

ידות  חמש  כנגד  ידות"  "חמש  לבנימין  נתן  יוסף 

שהיו בניצחון המלחמה של החשמונאים שנזכרו 

ב"על הנסים": "מסרת גבורים 'ביד' חלשים, ורבים 

'ביד' מעטים, וטמאים 'ביד' טהורים, ורשעים 'ביד' 

צדיקים, וזדים 'ביד' עוסקי תורתך".

ויש להוסיף תבלין לדבריהם הקדושים לבאר 

הקשר בין בנימין לנס חנוכה, כפי שלמדנו ממשנתו 

הטהורה של הרה"ק מראפשיץ זי"ע ב"זרע קודש" 

)ר"ח כסלו(:

"וחודש כסליו הוא חודש ט', נגדו הקריב שבט 

בנימין ביום ט' דניסן בחנוכת המשכן... דכתיב ביה 

כל  עליו  חופף  לבטח  ישכון  ה'  ידיד  לג-יב(  )דברים 

בחלקו,  המקדש  בית  בנין  על  ז"ל  שדרשו  היום, 

וכל כלי המקדש,  וכן בכסלו היתה חנוכת המזבח, 

ונעשה נס בשמן בבית המקדש".

ששנינו  מה  פי  על  הקדושים  דבריו  ביאור 

בגמרא )יומא יב.(: "תניא מה היה בחלקו של יהודה, 

של  בחלקו  היה  ומה  והעזרות,  הלשכות  הבית  הר 

נמצא  הקדשים".  קדשי  ובית  והיכל  אולם  בנימין, 

הגמרא  כלשון  להיכל  שנכנסו  היוונים  כי  זה  לפי 

כל  טימאו  להיכל  יוונים  "שכשנכנסו  כא:(:  )שבת 

השמנים  כל  את  טימאו  הרי  שבהיכל",  השמנים 

כשניצחו  כך  ואחר  בנימין,  של  בחלקו  שבהיכל 

את  וטיהרו  נס  בדרך  היוונים  את  החשמונאים 

כך  "ואחר  הנסים(:  )על  אומרים  שאנו  כמו  ההיכל, 

באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכלך, וטיהרו את 

מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קדשך", טיהרו את 

חלקו של בנימין. 

את  הקב"ה  שסיבב  מה  להבין  נשכיל  זה  לפי 

השיטה  פי  על  כסלו,  בחודש  חנוכה  של  הנס 

השנה  חדשי  י"ב  כי  האריז"ל  לרבינו  המיוחסת 

מכוונים כנגד י"ב השבטים לפי סדר הדגלים, נמצא 

לפי זה כי חודש כסלו שהוא חודש התשיעי הוא 

ד"ה היו(, ומטעם זה ביטלו גם כן מצות מילה, ויוסף 

את  בקדושתו  ביטל  צדיק  ליסוד  מרכבה  שהיה 

קליפת יון, ובלשון קדשו:

נגד  בקליפה  היתה  יון  מלכות  קליפת  "והנה 

עמוקות  מגלה  בספר  שכתב  כמו  יוסף,  מדת 

היוונים  גזרו  ולכן  יוס"ף...  גימטריא  יו"ן  שמל"ך 

לבטל המילה שהוא בחינת יוסף, גם גזרו על בנות 

ישראל )רש"י שבת כג. ד"ה היו( שכל בתולה הנישאת 

קליפת  להגביר  רצו  כי  תחילה,  לטפסר  תבעל 

מן  עצמו  את  שגדר  יוסף  היפוך  הארץ,  ערות 

ערות  במצרים  שהיה  הגם  בניסיון,  ועמד  הערוה 

הארץ שהיו כולם שטופי זימה".

שמבואר  למה  מתאים  זה  דבר  כי  לומר  ויש 

במדרש )ויק"ר לב-ה(: "יוסף ירד למצרים וגדר עצמו 

חייא  רבי  אמר  בזכותו.  ישראל  ונגדרו  הערוה  מן 

שנגאלו  בעצמו  ערוה  גדור  היה  כדאי  אבא,  בר 

בקדושתו  הדרך  את  שסלל  הרי  ידו".  על  ישראל 

המבואר  ולפי  במצרים.  שיתקדשו  ישראל  לכל 

בזכות קדושה זו שנתקדש יוסף במצרים, התגברו 

בעניני  פרוצים  שהיו  היוונים  על  החשמונאים 

קדושה והמשיכו קדושה על כל ישראל.

מעתה מבואר היטב המעשה הנשגב של יוסף, 

כי אחרי שסלל את הדרך לכל ישראל בקדושתו, 

שם  להם  ועשה  למצרים  אחיו  כל  את  הזמין 

לנס  דמיון  פועל  בכך  לעשות  כדי  חנוכה,  סעודת 

חנוכה, שבזכותו הכניעו החשמונאים את קליפת 

אנטיוכ"ס  בגימטריא  יוס"ף  יון, כפי שנרמז בשמו 

וגם מל"ך יו"ן.

 י סף - ן לב-י ין ר  ת יד  ר
בסש דק תקץין לא י  ב - ץק

מתאים  זה  נשגב  רעיון  כי  וראה  בא  ועתה 

סעודת  באותה  יוסף  שעשה  מה  עם  להפליא 

פניו  מאת  משאות  "וישא  מג-לד(:  )בראשית  חנוכה 

חמש  כולם  ממשאת  בנימין  משאת  ותרב  אליהם 

)פירושי  לוי"  ה"קדושת  שביארו  מה  פי  על  ידות". 

לטובה  עלינו  הבאה  קודש  שבת  לקראת 

פרשת מקץ שבת חנוכה, דבר בעתו מה טוב לקשר 

המבואר  פי  על  חנוכה,  ימי  עם  השבוע  פרשת 

לכל  סעודה  שעשה  יוסף  כי  הקדושים  בספרים 

אחיו אחרי שהביאו עמהם את בנימין כפי שדרש 

חנוכה  לכבוד  סעודה  לעשות  בכך  התכוון  מהם, 

שהיתה בימים ההם, ונרמז במה שכתוב בפרשתנו 

)בראשית מג-טז(: "וירא יוסף אתם את בנימין ויאמר 

וטבוח  הביתה  האנשים  את  הבא  ביתו,  על  לאשר 

טבח והכן כי אתי יאכלו האנשים בצהרים".

הרמז בזה בשתי תיבות "טבח והכן", כי האות 

אותיות  הן  והכ"ן  אותיות  ד'  עם  טב"ח  של  ח' 

חנוכ"ה, שצוה יוסף לטבוח טבח כדי להכין סעודה 

לכבוד חנוכה, וב' תיבות ּוְטבַֹח ֶטַבח בגימטריא מ"ד 

נרות שמדליקים בשמונת ימי חנוכה, ל"ו נרות עם 

על  הגבורים"  ב"שלטי  הדבר  ומקור  שמשים.  ח' 

הגהות שנמצאו במרדכי )שבת סוף פרק במה מדליקין 

בדפי המרדכי דף עט.( הובא ב"אליהו רבה" )או"ח סימן 

תרע אות י( וב"מטה משה" )חנוכה אות תתקצג(:

"ברוב השנים חנוכה חל בפרשת מקץ, וסימנך 

מקץ שנתי"ם, נוטריקון ש'מאל נ'ר  )בראשית מא-א( 

ת'דליק י'מין מ'זוזה... ואני יום טוב הכותב קבלתי 

סימן אחר בפרשת ויהי מקץ )שם מג-טז( וטבוח טבח 

אותיות  הן  והכ"ן,  מן  והתיבה  מטבח,  הח'  והכן, 

חנוכה, וסמך לסעודות שעושים בחנוכה, ואותיות 

ּוְטבַֹח ֶטַבח בגימטריא מ"ד כמו הנרות".

י סרף בגי פ"יא  לרך י רן

הקדים  הצדיק  שיוסף  הטעם  לבאר  ונראה 

מה  פי  על  במצרים,  חנוכה  של  הנס  את  לחגוג 

רנב(  )אופן  ואתחנן  על  עמוקות"  ה"מגלה  שכתב 

הוא  וכן  יון,  מלך  אנטיוכ"ס  בגימטריא  יוס"ף  כי 

הצדיק  יוסף  כי  לרמז  יו"ן,  מל"ך  בגימטריא 

ב"זרע  וביאר  יון.  קליפת  את  מבטל  בקדושתו 

קודש" )חנוכה ליל ה( הכוונה בזה, כי קליפת יון היא 

פריצות בעניני קדושה כמו שפירש רש"י )שבת כג. 

ר  "ב  תא  ב-י ין   תא  ץ לם   ת יד  ר

 י סף קץין סש ד   - ץק  - ן לב-י ין   ת יד  
ץ-גד ק' פש ים תזץק ב-י ין ל-ס  - ץק ב לה 

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 
(אנגלית ועברית)

בס״ד
ל' כסלו תשע״ט  
 דסמבר 2018  

Issue #008

לזכות רפואה שלמה
 מלכה בת רחל, חיה רייזל בת פייגא

ומאשא מרים בת מיינדל אלקא

סט וֹו דברי תורה מודפסים ומופצים על ידי ראָמפּפ
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בקרוב!
מקורי תוכן

חדש

חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)

ההכתרה שלא קרתה 
אחד  ספק  ללא  הוא  ואחיו  יוסף  של  הסיפור 
הסיפורים המדהימים והמרתקים והמרגשים ביותר 
קשה  משפחתי  סכסוך  העולמית.  בהיסטוריה 
מדממת,  משפחה  ומותיר  מזעזעת  בצורה  שנגמר 
להצלחה  שמתהפך  לב  קורע  אישי  לסיפור  מביא 
את  שמזעזעת  ה'  יד  בעולם.  ביותר  המסחררת 
לכת.  מרחיקי  מהלכים  להוביל  בשביל  העולם  כל 
הפסוקים  את  כך  לכנות  אפשר  אם  וה"עלילה", 
יוסף  שבין  בהתמודדות  לשיאה  מגיעה  הקדושים, 

לאחים.

רצה  לא  בוודאי  הצדיק  יוסף  הרי  להתבונן:  ויש 
להתעלל באחיו ולהתאכזר עליהם, לשם מה עשה 
יכול  היה  הוא  וההטעיות?  כל התרגילים  להם את 
הכול.  וזה  מוסר  קצת  ולתת  אליהם  להתגלות 
היסודי  הפשט  ממש  זה  מאוד,  ברורה  והתשובה 
רצה  הוא  קטנים:  לילדים  אפילו  שמתאים  ביותר 
מעצמם  יתעוררו  שהם  רצה  הוא  אותם,  לעורר 
להבין את הטעות שעשו. והוא אכן הצליח במידה 
של  שעות  כמה  לאחר  שהאחים  כמו  מסוימת 
ואומרים: "אבל אשמים אנחנו על  חקירה נשברים 
ולא  אלינו  בהתחננו  נפשו  צרת  ראינו  אשר  אחינו 
מסקנה  הזאת".  הצרה  אלינו  באה  כן  על  שמענו 
בכל  הוא  אך  מטרתו.  את  השיג  יוסף  מתבקשת. 
על  לגמרי  ברורה  המטרה  בזה  וגם  ממשיך,  זאת 
פי הפשט: הם מכירים בחטאם ועכשיו הם צריכים 
הוכיחו  ששם  בנימין  עם  נעשה  והתיקון  לתקן  גם 
לב  לשים  צריכים  אבל  לאחיהם.  נאמנותם  את 
בתפקיד  הוא  יוסף  מהדברים:  שנגלה  עמוק  ליסוד 
המחנך, והאחים הם אלה שצריכים לחנך אותם. לא 
בחלום  יוסף  שראה  כמו  המציאות.  זו  כלום,  יעזור 
שהאחים צריכים להישמע אליו ולהיות כפופים לו. 
ואכן האחים שומעים ליוסף, אין להם הרבה בֵרירות. 
אך האם בזה התקיים החלום, וזהו? האם החלום 
רק תיאר רק מציאות חד־פעמית שהייתה עתידה 
להתרחש ואכן התרחשה, או שמא החלום מבטא 

מציאות רוחנית קבועה, והקיום של החלום בפועל 
רק ְמַגֶּלה שעל פי המציאות הרוחנית האחים, עם 
ולקבל  קומתם  את  לכפוף  צריכים  קדושתם,  כל 

מיוסף הצדיק חכמה ודעת?

נחוצה:  נקדים הקדמה  לפני שנענה על השאלה, 
למותר לציין שאין לנו השגה באחים הקדושים שבטי 
י-ה. אבל חכמינו הקדושים כבר קראו עליהם את 
המקרא: "איוולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו". 
להמעיט  באה  לא  והיא  ונוקבת,  קשה  ביקורת  זו 
בהערכתנו אליהם, כי כולנו רק ננסים על גבי ענקים 
על  להתבונן  יכולים  הדורות  גדולי  כל  בכוח  שרק 
כדי לשפוט  ה"טעויות" של הדורות הראשונים, לא 
אותם, אלא כדי ללמוד את המסר אלינו היום.ברוח 
זו ננסה לנתח את הטעות הגדולה של האחים כדי 
כדי ללמוד  עלינו לעשות  ללמוד לעצמנו בלבד מה 
מהמכשלה של הגדולים. כמו שאמרו חז"ל על דוד 
המלך ועל חטא העגל שלא היו ראויים דוד וישראל 
לאותו המעשה ומשמיים הכשילו אותם כדי ללמד 
בוודאי  הקדושים  גם השבטים  כך  לדורות,  מסרים 
ולאור  אחד,  מאף  וצדיקים  חכמים  פחות  היו  לא 
טעות, אבל  שום  לטעות  צריכים  היו  לא  קדושתם 
אנחנו  שנלמד  כדי  מה שסובבו  סובבו  כן  משמיים 

לעצמינו מסרים יסודיים לחיים.

כעת נענה על השאלה: זה ברור ופשוט שהחלומות 
שהאחים  יפה  מאוד  זה  קבועה.  מציאות  תיארו 
נכנעים לפני השליט המצרי, אבל הקיום של החלום 
יוסף, כאשר הם  ייכנעו לפני  באמת הוא שהאחים 
מגלים שהוא יוסף. אתם הרי רואים לנגד עיניכם נס 
ופלא: האח האבוד שהיה מנותק מהמשפחה יותר 
מעשרים שנה עומד בצדקותו ובקדושתו ומגדל בנים 
קדושים בלב המקום הטמא ביותר; הוא הסמל של 
אוהב  שהוא  רואים  הם  עולם;  לדורות  הקדושה 
אותם ולא נוקם ולא נוטר אחרי כל מה שעשו לו; 
הם רואים שהחלומות מתקיימים, ומשמע שה' אכן 
בוחר וחפץ ביוסף שיהיה לראש; והעיקר הוא שהם 

ראו את האמונה של יוסף! הוא רואה את מציאות 
בלתי  בניסיונות  עמד  הוא  עיניו,  לנגד  בלבד  ה' 
ובריקוד.  בשירה בשמחה  אומן,  באמונת  אפשריים 
שה'  מגלים  רק  להם  זכה  שיוסף  והכבוד  הגדולה 
בוחר בו: ככה ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו!

כאשר רואים דבר כזה – איך אפשר לא להזדעזע 
למנהיג  יוסף  את  להכתיר  עליהם  היה  ולהתעורר? 
ורבנו,  מורנו  אדוננו  "אתה  לו:  ולומר  בלתי מעורער 
אתה עמוד האמונה שבדור, אתה זכית לפי שניים 
של  הישיר  ההמשך  אתה  אבינו,  יעקב  של  ברוח 
אתה  רק  הקדושים,  אבותינו  של  הנפלאה  הדעת 
כיצד מגיעים  ַלֵמד אותנו  יכול ללמד אותנו אמונה, 
למדרגתך, איך זכית ואיך נזכה גם אנו. הנה אנחנו 
כבר טעינו בגדול, כמעט שפכנו דם נקי, גרמנו לצער 
לאבינו ונסתלקה ממנו שכינה עשרים ושתיים שנה, 
יד ה' מידה כנגד מידה,  ואפילו בשעה שראינו את 
על  זעף  וִלֵּבנו  כמו שצריך,  הבננו את המסרים  לא 
ה', הרהרנו אחר מידותיו יתברך. אנחנו צריכים מורה 
'המלוך  כשאמרנו  טעינו  כמוך.  מנהיג  כמוך,  דרך 
סליחה  מבקשים  אנחנו  ועכשיו  עלינו',  תמלוך 

ואומרים: אתה תמלוך עלינו ואתה תמשול בנו!"

אלה המשפטים שהיו צריכים להיאמר ולא נאמרו. 
אלה המשפטים שבכוחם היה למנוע את כל גלות 
ושעבוד מצריים, כפי שכבר כתבנו רבות. אילו רק היו 
זוכים אז ללמוד מיוסף את דרך האמונה השלימה, 
שעבוד  היה  לא   – מצב  בכל  ולשמוח  לה'  להודות 
ולא הייתה גלות. גם אם היו המצרים עושים כל מה 
שעושים – עם ישראל היו בני חורין, הם היו רואים 
לנגד עיניהם רק את ה' ונשארים בשמחה גדולה. כל 
זאת היה בוודאי מאת ה', כי עם ישראל היה צריך 
אנחנו  עכשיו  אבל  היום.  עד  מה שעבר  כל  לעבור 
רוצים ללמוד לעצמנו, כיצד לצאת מהגלות הארוכה 
הזאת שבה אנחנו נמצאים כיום! אנחנו, הדור שחי 
היום, צריכים ללמוד מכל הדורות. נכון שהיו צדיקים 
וקדושים שאין לשער את מדרגתם, אבל המציאות 
היא שהגאולה עדיין לא באה. היו דורות מלאי תורה 
ומלאי קדושה ודעת, ובכל זאת משהו היה חסר – 
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