‰˘¯ÙÏ ÌÈ È Ù
"וישב יעקב באר מגורי אביו באר
)לז ,א(
כנע"
בפרקי דר' אליעזר ,דורש זה הפסוק על יעקב,
"לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רוגז"
)איוב ג ,כה(" .לא שלותי" – מלב" ,ולא
שקטתי" – מעשו" ,ולא נחתי" – מדינה" ,ויבא
רוגז" – מיוס.
דע ,אלה ד' מאורעות רמוזי במילת "וישב".
קח אות שנית מאות ד' מאורעות ,תמצא
"וישב" כזה ,ו' של יוס ,י' של דינה ,ש' של
עשו ,ב' של לב) ,נימוקי רבינו אפרי ז"ל
)נחל קדומי(
כ"י(.

"באר מגורי אביו"

)לז ,א(

שמעתי מאיש אמוני אחד ,ששאל את מר
ז"ל :אי #הדר #הנכונה בלימוד ע תלמידי
פרשה כמו יוס ואחיו ,וכיוצא בזה .ואמר:
שיש לנו ללמד ולהשריש שהיה כא
מחלוקת בהלכה ממש ,הוא סבר שכ #הדי,
וה סברו שכ #הדי.
)פניני רבינו הקהלות יעקב(

"וימצאהו איש והנה תועה בשדה"
)לז ,טו(

ללמדנו בא הכתוב – אומר הרמב" –
שהגזירה אמת והחריצות שקר ,כי זימ לו
הקב"ה מורה דר #שלא מדעתו להביאו ביד .
הוא חיפש הדר #ולא מצא ,הוא תעה ולא שאל
על הדר ,#כדר #התועי  ,ובכל זאת...

"ויוסיפו עוד שנוא אותו"

)לז ,ה(

אהבת ישראל אפשר ללמוד משבטי ישראל,
לגבי יוס נאמר בפרשתינו "וישנאו אותו",
ואח"כ נאמר "ויוסיפו עוד שנוא אותו" ,ה
הוסיפו עוד מעט שנאה ,כשהחליטו כי מותר.
א בשעת מחלוקת ,ה לא שכחו את אמת
המידה ,לא עברו את הגבולות ,ולא הפריזו
בשנאת .
האד חייב לשבר את היצר המפתה אותו
להיות נוטר שנאה ,כי מלבד חיובו של כל אד
להתנהג במדות טובות ,ולגרש מהלב כל רוח
של נקימה ונטירת שנאה ח"ו .זולת זה ,כל
קפידא וכל מחלוקת וכל שנאה ,גוררת אחריה,
ביטול תורה ,ביטול תפילה ,ולשו הרע ,וחוב
)הר צבי(
קדוש הוא להתרחק מזה.

"ויאמרו לו אחיו וגו' ויוסיפו עוד שנוא
)לז ,ח(
אותו על חלומותיו ועל דבריו"

פירש"י – ועל דבריו" – על דבת רעה שהיה מביא
לאביה .

והקשו ,שלפי"ז היה צרי #להקדי התורה"ק
"על דבריו" ואח"כ "על חלומותיו" ,דהא לה"ר
היה קוד מכל חלומותיו,.
ונ"ל לומר בזה ,עפ"י מה דאי' בזוה"ק ,דלמא
דלא נטר ברית ,אי ראוי להיות מל #בישראל,
ועיקר החלו היה שהוא ימלו #עליה  .א"כ
הבינו מתו #חלומו ומתו #דברותיו ,שהוא
ראוי למל ,#וה אינ ראויי למלוכה ,לכ
גדלה השנאה יותר מקד  .ולכ #שפיר ניחא על
שהקדי התוה"ק "חלומותיו" קוד ל"ועל
דבריו" ,כי מתו #חלומו נראה שהוא ראוי
למלכות ,ויהיה באמת מל" .#ועל דבריו" אשר
היה על עסקי עריות )ב"ר פ"ד ז' – מובא
ברש"י לעיל פסוק ב'( ,הוסיפו עוד שנוא
אותו" ,על שאמר עליה שאינ ראויי
)דברי יחזקאל(
למלכות כנ"ל ,והב.

"והשיבני דבר"

)לז ,יד(

עשאו שליח להחזיר לו תשובה ,שבזה אפ"י
למ"ד )פסחי ח'( שלוחי מצוה אינ ניזוקי
דוקא בהליכת ,אבל לא בחזרת ,במציאות זה
עשאו שליח ג בחזרתו ,ומעתה הרי הוא
בטוח שישוב בשלוה אצל אביו.
וא"ת ,א"כ למה היה מה שהיה" ,לעבד נמכר
יוס" .י"ל ,שנזק שתכליתו הטבה ומעלה
גדולה אינו חשוב נזק.
ועוד טע יש בדבר ,והוא ,כי יעקב ע"ה ,דקדק
בדבריו בשליחות "הלא אחי #רועי בשכ
לכה ואשלח #אליה " ,הרי גילה דעתו
בפירוש ,כי שליחותו היא לשכ  .וכשהל #יוס
ולא מצא בשכ  ,והל #לחזר אחריה
במקו אחר ,הרי הוא שליח עצמו ,כי אביו לא
שלחו ללכת למקו אחר ,ואי כא שליחות
מצוה ,אשר ע"כ היה מה שהיה.
ויעקב נתכוי במה שיחד לו המקו  ,שצפה
ברוה"ק ,כי למקו אחר יקראנו אסו כאשר
קרהו ,ובדר #שכ לא תמצאהו רעה .ויוס
ע"ה חשב ,כי מה שאמר לו אביו "שכ " ,היה
מורה מקו לו ,ואי הדברי בדיוק .וה' גלגל
גלגולי לעשות אשר זמ לעשות.
)אור החיי הקדוש(

"נסעו מזה כי שמעתי אומרי נלכה
)לז ,יז(
דותינה וגו'"
במד"ר )פרשה פ"ד י"ד( – נסעו מזה" ממדותיו
של הקב"ה.
וצרי #להבי ,מה זה ועל מה זה.
ויש לפרש עפ"י מה דאי' בגמ' ובמדרש ,עה"פ
"ויתנכלו אותו להמיתו" שראו שיצא

ממנו ירבע  ,שעתיד להחטיא את ישראל וכו',
עיי"ש .א"כ חזינ ,שהאחי דנו את יוס על
ש סופו .והנה ידוע ,דמדת הקב"ה אינו כ,
דאינו ד אלא )לעיל כ"א ,י"ז( "באשר הוא
ש " ,כמו שמצינו גבי ישמעאל כידוע )ר"ה
ט"ז(.
וזה הוא שאמר המדרש "נסעו מזה" ממדותיו
של הקב"ה ,שאינו ד אלא באשר הוא עכשיו,
וה רוצי לדו אות #על ש סופ.#
)חנוכת התורה(

"ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד
)לז ,כ(
הבורות"
איתא במדרש – ונקצר בברהמ"ז

ותמוה,.
ונ"ל ,דאיתא טע למה לא בא משה לא"י,
משו שבא זמנו של יהושע להיות מנהיג על
ישראל .ואיתא בגמ' ,אילו בא משה לא"י ,לא
היה חרב הבית ,ממילא לא היתה ברהמ"ז ,רק
ברכה אחת .כי יהושע תיק ברכת האר$
)ברכות מח ,(:ויהושע אתי מיוס ,ממילא א
יוס היה נהרג בבור ,לא היה בא יהושע ממנו,
ממילא היה משה בא לאר ,$ולא היה חרב
הבית ,וא לא היה חרב הבית ,היינו מקצרי
בברהמ"ז ,ודו"ק.
)מדרש יהונת(

"וישראל אהב את יוס מכל בניו כי ב
)לז ,ג(
זקוני הוא לו"
א שכבר נולד בנימי מכל מקו נשאר על
יוס התואר ב%זקוני כיו שתואר זה עיטר
אותו שבע שני עד לידת בנימי נקשר יעקב
ליוס באהבת ב%זקוני שנשאר ג אחר
)רשב"(
לידת בנימי.

"וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלו"
)לז ,ד(

אבל אילו דברו ביניה  .אולי היו באי לידי
שלו  ,וזה עיקר הצרה בכל מחלוקת ,שאי
מגיעי לכלל הדברות ,שאי האחד רוצה
להאזי לזולתו ולהבינו .ואילו ידעו הבריות
להדבר ביניה  ,היו על הרוב נוכחי לדעת
)ר' יהונת אייבשי(
שאי על מה לריב כלל.

"מה בצע כי נהרוג את אחינו וכסינו את
)לז ,כו(
דמו"
הרבי מקוצק ,השר ,כ #היה דורש:
מה בצע מפעולה ,ואפילו ממצוה ,שיש צור#
לכסותה ,ולהסתירה.
מעשה שיש צור #להסתירו – סימ שאיננו
רצוי...

 נא לשמור על קדושת הגליון 

"ויוס הורד מצרימה"

)לט ,א(

דרש רבי אברה השני מסלוני :
למה נסמכה פרשת יוס ואשת פוטיפר
לפרשת ער ואונ?
ללמד :#ג בביתו עלול אד להתנהג
כמנוול ,וג במצרי יש בידו להיות צדיק...

"וימא ויאמר"

)לט ,ח(

אמר האדמו"ר מגור בעל "שפת אמת":
כאשר משדלי אד לדבר עבירה ,הרי
בראש ובראשונה עליו להתנגד בתוק ,ללא
כל טע ונימוק ,מבלי להיגרר לוויכוחי
וסברות אלא לומר "אינני רוצה ,מכיוו
שאסור!" "וימא" .רק אחר כ #רשאי הוא
להסביר עמדתו בנימוקי הגיוניי " :ה
אדוני ...איננו גדול ..ואי #אעשה הרעה
הגדולה."...

"ויהי כדברה אל יוס יו יו"

)לט ,י(

אמר רבי ברו #ממז'יבוז':
היה היו אז ליוס דמיונות לרוב שיש בדבר
משו מצוה ורצו שמי  ,ולא ידע לשפוט
בנפשו אי #יעשה ,עד שנמל #ואמר לעצמו:
כיו שהיא מסיתה אותי יו %יו  ,סימ שזה
מצד היצר%הרע ,שכ #דרכו לא להרפות,
ואילו היצר הטוב אינו אלא מציע פע
)חפ חיי עה"ת(
אחת...

"וירא שר האופי כי טוב פתר"
)מ ,טז(

שאלו לרבי מאיר%שלו מפוריסוב:
מה ראה יוס לפתור חלומו של שר
המשקי לטובה ושל שר האופי לרעה?
ענה הצדיק :סיפורו של שר המשקי הכיל
רק מפעלות ה' ,גפ שעלתה כפורחת,
אשכולות בשלי ונ $עולה – בעוד חלומו
של שר האופי התבסס רק על "כוחי ועוצ
ידי" ,סלי ומיני מאפה ,מעשה ידי אד .
חלו כזה איננו מבשר טובות...

"וישלח יהודה את גדי העזי ביד
)לח ,כ(
רעהו העדולמי"
החבר והרע הנאמ והאמתי הוא רק זה
שנית לגלות לו הכל ואפילו עבירות שעשה.
)רש"ב מפשיסחא(

"וישמע ראוב ויצילהו מיד"

)לו ,כא(

מה הצלה יש בהשלכת יוס אל הבור וכי
לא ידע ראוב כי נחשי ועקרבי בו?
מתר $האור החיי בדיוק נפלא כי ההצלה
היא "מיד בלבד ואעפ"כ יש תועלת בכ,#
כיו שהאד הוא בעל בחירה להיטיב או
להרע ויכול להרוג ג מי שלא נתחייב מיתה
בידי שמי משא"כ חיות רעות לא יפגעו
באד א לא נתחייב מיתה לשמי .
אמנ צרי #ביאור אי #תתישב הבחירה של
המזיק ע גזירת שמי על הניזק.
ואפשר שביאור דברי אור החיי הוא על פי
הנצי"ב המבאר כי א הסכנה על הניזוק
היא מאד בעל בחירה צריכי זכויות
יתירות כדי להנצל אבל בסכנה מבעלי חיי
ג זה מצב שמנכי לו מזכויותיו כדי
שינצל ,אבל אי צריכי זכויות מרובות
ולכ העדי ראוב סכנת נחשי ועקרבי
מסכנת האחי  ,ולא עוד אלא שא ינצל
מהבור סימ הוא שלא נתחייב בידי שמי ,
וא"כ יוכל לטעו לאחי כי הוא זכאי בדיני
שמי וה טעו בו.

"היא נמצאת והיא שלחה אל חמיה"
)לה ,כה(

מי שמתעמק במצבה הנפשי של תמר רואה
כא גבורת לב בלתי מצויה .היא אינה עושה
שו השתדלות מצדה עד הרגע האחרו
ממש שמוציאי אותה לשריפה וג באותה
שעה אינה מאבדת את קור רוחה ומשתדלת
להציל את עצמה ,אבל הצלה זאת נעשית
בצורה מאופקת כדי שלא להלבי את פניו
והטע בזה כמו שפרש"י שהיתה מתאוה
וא"כ הכל שלו
להעמיד ממנו בני
)ספורנו(
וההחלטה נתונה בידו.

להדליק נר חנוכה
"להדליק נר חנוכה" – עולה בגימטריא
כמני "ומעביר יו ומביא לילה" ) (518שכ
זמ הדלקת נר חנוכה היא משתשקע החמה
עד שתכלה רגל מ השוק שאז הוא זמ בי
יו ובי לילה.

לראות בלבד
מצות נר חנוכה היא לראות בלבד ,רמז
לכ #כי לאחר שבראש השנה ויו כיפור
משפיע ה' כל טוב לישראל ,הרי בחנוכה
נראה הדבר בעליל ,ולפיכ #מצוותה בראיה.
)קדושת לוי(

"וישב יעקב וגו' ואלה תולדות יעקב
)לז ,א!ב(
יוס "
"ביקש יעקב לישב בשלוה קפ $עליו רוגזו
של יוס" )רש"י( .ומה שקפ $עליו רוגזו של
יוס יש לפרש :דמה דביקש יעקב לישב
בשלוה הוא משו שרצה להשתמש בברכות
שבירכו יצחק אביו ,וא שיצחק חשב
מחשבתו שהוא מבר #את עשו ,מ"מ סבר
יעקב שיש ללכת אחר המעשה ,ובמעשה
קיבל הוא את הברכות .ולפי"ז מוב ש"קפ$
עליו רוגזו של יוס" כי במה שיעקב שינה
יחסו כלפי יוס משאר בניו – גילה בזה
שהול #הוא אחר המחשבה והיות ובשעת
הנשואי חשב על רחל ולא על לאה נמצא
שלגביו יוס הוא הבכור .נמצא שיעקב אחז
בחבל משני צדדיו – מצד אחד רצה להנות
מברכות אביו דסבר שהולכי לפי המעשה
ולא לפי המחשבה ולכ קפ $עליו רוגזו של
יוס שש אחז בצד השני שהולכי לפי
)קהלת יעקב(
המחשבה.

"להיות עמה"
פירש"י – לעול הבא – )ע"ז ה'(
והקדוש ה"חפ $חיי " זצ"ל מסביר .שא
חטא עמה ,העבירה נמשכת עמו לעוה"ב,
והיינו שתמונת ממש נגלית למעלה ,ובכל
מקו שמהל #בעוה"ב ,רואי אותו עמה,
הדי.
והיא מלפפתו ומוליכתו ליו
ובעוה"ב כל העבירות שאד עובר בסתר
מתגלי ,וזהו )קהלת יב ,יג( "סו דבר הכל
נשמע".
ומסיי )ב"ש עול " כחתימת הספר(
דכשיתבונ האד בזה העני הנורא ,צרי#
להזדעזע מפעולותיו ,ה בי אד למקו ,
וה בי אד לחבירו ,שעשא בהסתר שלא
כהוג ולא חשש לפרסומ ,שלא כ הוא ,כי
בסו ,בעוה"ב ,יתגלה כל מה שעשה.
ודי בבושה זו לעורר הלב ,לשוב אל ה'
להתחרט על העבר ,ולקבל על עצמו להבא
להיטיב מעשיו ,שעומק הדי נורא מאד.
)טע ודעת(

רעיונות לחנוכה
להדליק נר של חנוכה
מברכי להדליק בלמ"ד ,לפי שמצוותה עד
שתכלה רגל מ השוק ,בער #כחצי שעה מ
הלילה שהוא זמ הדלקה ,ולא גומרה מיד.
וכ לישב בסוכה ,שכל שבעת ימי החג צרי#
לישב .וכ להניח תפילי ,שמצוותה כל היו
אבל על משמע שכבר עשה המצווה.
)רוקח סימ שס"ו(



בפסוק כ אחת עשרה זהב מלאה קטרת
מרומזי כל הלכות חנוכה  %כ ראשי
תיבות פחות כ' ,היינו שמצותו למטה
מעשרי אמה % ,אחת ראשי תיבות א' ח'
תמנה ,היינו שיתחיל מאחד עד שמונה
כב"ה – .עשרה ראשי תיבות עד שתכלה
רגל השוק – זהב ראשי תיבות זמנו בי
השמשות – .מלאה ראשי תיבות מצותה
להדליק אצל הפתח .קטרת ראשי תיבות
קרוב טפח רוחב תדליק.
)בש הרה"ק מהרצ"ה מזידיטשוב זלה"ה(

"ופרצו חומות מגדלי"$
חז"ל מסרו לנו שכאשר פרצו היווני
למקדש פרצו בו שלש עשרה פרצות .מה
הסמליות במספר ?13
ידוע ש"אחד" בגימטריא שווה ל" "13וכ
"אהבה".
עד כה היו ישראל מאוחדי יחד בעבודה
בבית המקדש עבודה שהיא קשר של אהבה
בי ישראל וקודשא ברי #הוא ,מעתה נפר$
הקשר הזה ,עד שבאו ובנו את הפרצות
מחדש וחידשו את האהבה בי ישראל
להקב"ה ,ע"י שאיחדו את כלל ישראל תחת
)פחד יצחק(
הנהגת .

"בימי הה בזמ הזה"
בימי הללו ראוי לית לב לתק כל
לשכינה שתסתלק
הגורמי
הדברי
מישראל שזה היה כוונת היווני .
והנה בעוונותינו הרבי בעת הגלות אפס
מקו להשראת השכינה כי חרב בית
מקדשינו ,והקב"ה ברחמיו השאיר לנו
שארית וכתיב "ואהיה לה למקדש מעט"
ודרשו חז"ל" :אלו בתי כנסיות" ומש
השכינה שורה .ואלו המדברי בבית
הכנסת אי ל #מורד במלכו של עול ,
בהיכלו ולפניו גדול מזה ומטמא אויר
הקודש דוגמת היווני שטמאו המזבח ,כי
זה מעמיד צל בהיכל ,כי בכל עבירה
נעשית קליפה ורוח הטומאה ,ובעוה"ר
נתפר $הדבר מאד) .דרושי הצל"ח לחנוכה(

מסירות נפש לתורה
רבי הקשו :מדוע לא נזכר בתפילת "על
הנסי " הנס של פח השמ שדלק שמונה
ימי ?
ונראה לי לבאר ,כי זה שהקב"ה יכול
ומסוגל לעשות נסי גדולי  ,אינו חידוש.

ע ישראל ראה את נסי יציאת מצרי
העצומי  ,שנעשו ע"י הקב"ה ,כ #שאי כל
חידוש בזה שהקב"ה עושה נסי  ,עיקר מה
שרוצי חז"ל ללמדנו ,וזאת אנו מוצאי
בתפילת "על הנסי " ,הרי זה :מה אנו
מחויבי לעשות לכבוד הקב"ה ,כפי שעשו
החשמונאי לקב"ה ,שמסרו נפש על
קדושת השי"ת ,כי לא היתה לה כל הבטחה
מהקב"ה שינצחו ,ודר%#הטבע היה שלא
ינצחו ,ובכל זאת מסרו נפש ליהרג למע
קדושת שמו יתבר .#את זה ציינו חז"ל
בתפילת "על הנסי " מפני שאת הנקודה
הזאת רצו שנלמד מנס חנוכה.
פע סעדתי אצל מר החפ%$חיי זצוק"ל
בסעודה שלישית יחד ע עוד כמה רבני .
צעק החפ%$חיי  :מדוע אנו שותקי
ומחרישי לנעשה ברוסיה .ה לא נותני
לנו לשמור על התורה ,עלינו לקו ולעשות
עמ מלחמה ,וכי מה אנו מפחדי  ,שמא
יהרגו אותנו? כדאי עבור כבוד שמו ית'
ליהרג! וכמוב ,כוונתו היתה דוקא לרוסיה
שלא נתנו לשמור על התורה אפילו בחדרי%
חדרי  .רגילי אנשי לחשוב בדעת ,
שאנחנו צריכי לדאוג עבור התורה ,והדבר
אינו נכו .התורה היא של הקב"ה ,עלינו לא
מוטל לדאוג לתורה ,יש מי שידאג עבורה,
עלינו רק להרגיש ולחוש שהתורה היא אושר
חיינו .היא הנותנת ,ורק היא נותנת ,סיפוק
לאד בעולמו וח"ו לולא התורה חיי האד
הרי ה כבהמה ,ללא כל תכלית .ועל זה
צרי #האד להודות להשי"ת ,על שנת לנו
תורת אמת ,ונת לע ישראל חלק בתורתו,
להקב"ה טובה
כי לא אנחנו עושי
כשעוסקי בתורה ,כנאמר "א צדקת מה
תת לו" ,וא אד חושב בדעתו שהוא עושה
טובה שעוסק בתורה ,אזי ית הקב"ה כח
בסטרא אחרא לבטל ח"ו את התורה .ולכ
מדויק הלשו בתפילת "על הנסי " :עמדת
לה בעת צרת רבת את ריב וכו' ,כלומר:
מתי הקב"ה עמד לה  ,בצרת בשעה שה
הרגישו כי ביטול התורה ח"ו הוא לא צרתו
של הקב"ה אלא צרת  ,ריב  ,ודינ  %אז בא
הקב"ה לעזרת והושיע .
משה רבינו בשעה שקיבל את התורה בשמי
היה עליו לערו #מלחמה ע המלאכי  ,כפי
שנאמר בתהילי "שבית שבי" .לולא מלחמה
לא היינו מקבלי התורה .כי בשעה שאד
נלח על דבר מסוי  ,הרי זה מראה כי זה
נוגע לו מאד ,והוא מאד רוצה בזה ,ולכ
כשקרח רצה לבטל את התורה ,היה צרי#
משה רבינו להתפלל "אל תפ אל מנחת ",
כי ללא זה היה קורח מצליח ח"ו לבטל
התורה.
והסיבה היא מפני שכשאנו לא מוסרי נפשנו
על התורה יש כח ביד הסט"א לבטלה ח"ו.
ה"פני יהושע" במסכת שבת מקשה ,לש מה
היו צריכי את הנס של פ #השמ ,הרי
טומאה הותרה בציבור ,והיה אפשר
להשתמש בשמ טמא?
ונראה לי לתר $בזה ,שהקב"ה רצה להראות
לנו שלא נחפש לעצמנו היתרי  ,כי א
האד יתחיל לחפש היתרי  ,ימצא על כל
דבר היתר ,שמעתי כי הסבא זצ"ל
מסלובודקה ר' נת צבי פינקל ,היה אוכל
בפסח מרור ומיד לאחר האכילה היה
מתעל ,והיה הול #לישו ומבקש שיעירו
אותו לפני חצות הלילה בכדי לקיי את
אכילת אפיקומ .שאלו אותו תלמידיו :רבי,
מדוע הנ #אוכל מרור ,הרי זה סכנה עבור?#
ענה לה  :א נתחיל לחפש היתרי  ,אזי

נמצא היתרי לכל התורה כולה .ובאמת
כתב הרמב" ,כי האד יכול להיות נבל
ברשות התורה ,על כל דבר יוכל למצוא היתר
ויביא לעצמו ראיה מהתורה שהוא צודק,
ולכ עשה הקב"ה נס פ #השמ ,להראות לנו
את הדר ,#שלא לחפש היתרי אלא לקיי
כפי הצווי.
והעצה להתרגל בדר #זו היא ,שהאד לא
יסמו #בשו עני רוחני על שכלו והבנתו,
אלא על כל שאלה יתיע $ע החכמי מורי
הדר .#וכ החכ עצמו ,מה שנוגע לו ג הוא
לא יסמו #על שכלו אלא יתיע $ע חכ
אחר ,כי זוהי אמונת חכמי  ,ובדר #זו יוכל
האד להתרגל לקיי את התורה כפי אשר
נצטוינו ללא שינויי והיתרי .
)דרכי מוסר(

הליכות והלכות
חנוכה
מצווה על כל בית להדליק נרות חנוכה .לפי
מנהג הספרדי על בעל הבית להדליק
ולפטור את כל משפחתו ואפילו א אינ
בעת ההדלקה )כגו שנמצאי
נוכחי
בעבודה ,בישיבה וכדומה( .לפי מנהג אשכנז
על כל אחד ואחד מבני הבית הגברי
להדליק בעצמו.
בחורי או בחורות רווקי הגרי לבד
חייבי ג כ בהדלקה.
מקו ההדלקה :החיוב להדליק בביתו ליד
הפתח הפונה לרחוב או בחלו הפונה לרחוב.
וא גר בקומה הגבוהה יותר מעשרי אמות
מהכביש )בער 9.5 #מטרי או  30פיט( אזי
ידליק בפתח אחד החדרי מול המזוזה
בפחות מעשרה טפחי )כ 80%ס"מ(  32אינטש
ויש אומרי  %שא מצויי יהודי הגרי
בבני מולו ורואי את חלונו  %ידליק בחלו.
היות שהחיוב על כל אחד להדליק בביתו ,לא
ידליק בחנות או במשרד .וכ במסיבות או
בחתונות ,וא רוצי להדליק ,יעשו זאת
בלא ברכה.
חיוב נוס נפרד הינו הדלקה בבית הכנסת,
שנועדה לפרס את הנס .בכל זאת יש לחזור
ולהדליק בביתו פע נוספת ואפילו בחור
רווק אינו יוצא ידי חובה בבית הכנסת.
זמ ההדלקה :ע צאת הכוכבי  .ולפי מנהגי
מקצת אשכנז ,מדליקי בזמ השקיעה
ומלכתחילה יש להדליק בזמ ולא לאחר ,לכ
ישתדלו לחזור הביתה בזמ להדלקת נרות,
שזו המצווה המהודרת .א איחר ,יוכל
להדליק כל עוד ישנ עוברי ושבי ברחוב.
וא איחר הרבה ידליק ע בני ביתו וצרי#
שיהיו לפחות שניי או שלושה ערי )שאינ
ישני ( לראות את ההדלקה.
סו זמ הדלקה בלילה הוא עד עמוד השחר.
יש הנוהגי להתפלל ערבית לפני ההדלקה.
מי שמדליק לאחר ערבית יזהר להכי את
הנרות מבעוד יו בכדי שבבואו יהיו הנרות
מוכני להדלקה.
מצווה מ המובחר להדליק בשמ זית ,אול
כל הנרות כשרי להדלקה ובלבד שידלקו
לפחות חצי שעה ביו חול .ובערב שבת
צריכי שידלקו עד שיחזור לביתו לאחר
התפלה ולכ הנרות הצבעוניי אינ טובי
לערב שבת ,וכ לא כדאי ג ליו חול :שחלק
מה אינ דולקי מחצית השעה ,ויקח נרות

שבת רגילי
החנוכיה.

לבני

ובה

ידליק את

בלילה הראשו מדליק את הנר הימני ובלילה
השני מתחיל משמאל ומתקד לימי.
אי להזיז את החנוכיה לאחר ההדלקה .לכ
ידליק במקו בו תהיה מונחת החנוכיה כל
זמ הבעירה .אי להדליק ולהעביר את
החנוכיה לחלו או לכל מקו אחר.
הנשי נוהגות שלא לעשות שו מלאכה
בחצי שעה של ההדלקה .אחר כ #מותרת
המלאכה .מלאכה פירושה :כיבוס ,תפירה,
תיקוני שוני וכיו"ב אול מותר לבשל.
נהגו לאכול מאכלי חלב זכר ליהודית,
ומאכלי מטוגני זכר לנס פ #השמ.
"על
בתפילה ובברכת המזו מזכירי
הניסי " וא שכח לאמר לא יחזור ,רק יכול
לומר בתפילה לאחר "אלוקי נצור" ,יהי
שעשית
ונפלאות כש
רצו ...ניסי
לאבותינו בימי הה בזמ הזה) ...בתפילת
העמידה( .ובברכת המזו בתו" #הרחמ"
יוסי :הרחמ הוא יעשה לנו ניסי ונפלאות
וגו' כמובא בסידורי .
ההדלקה בערב שבת חייבת להעשות לפני
כניסת השבת ,אבל סמוכה לשבת מפלג
המנחה ומעלה.ואי להדליק לפני כ.
הדלקת נרות חנוכה נעשית לפני הדלקת נרות
שבת .לכ יכי מבעוד יו ג את החנוכיה
וג את נרות השבת.
כיוו שנר חנוכה זו מצות הלילה ,ומנחת ערב
שבת הינה ביו  ,וכ בבית המקדש היו
מקריבי קרב מנחה ואח"כ הדלקת הנרות,
לפיכ #ראוי לארג מניי למנחה אחר
הצהריי בכדי שיוכלו להדליק לאחר מנחה.
ומי שלא הספיק או לא היה יכול ,ידליק
ואחר כ #יל #להתפלל מנחה ולא יתפלל
ביחיד.
במוצאי שבת יזדרזו להדליק לאחר צאת
השבת ולא יתעכב .והמנהג בנרות בית
הכנסת שקוד מדליקי נרות חנוכה ורק
לאחר מכ עושי הבדלה .בבית נהגו לערו#
הבדלה ראשית ואחר כ #הדלקת נרות חנוכה.
ירבה בסעודת שבת וחנוכה יותר משבת
רגילה והמנהג הוא להדליק נר לכבוד רבי
מאיר בעל הנס ביו ר"ח.
כתב הרמב" מצוות נר חנוכה חביבה היא
עד מאוד .מוסי ה"ב איש חי" :ויזהר בהלל
של חנוכה ,שהרי אפילו בפסח אי אומרי
הלל של  ,ובחנוכה כ אומרי הלל של !
לכ יאמרו בכוונה ובשמחה רבה.
ליל ויו האחרו של חנוכה נקרא "זאת
חנוכה על ש קריאת התורה" :זאת חנוכת
המזבח ."...יו זה הינו מיוחד ומסוגל
לישועות ,בעיקר לפקידת עקרות וזמ לתיקו
עוו שז"ל .כ זמ מוכשר הוא לפרנסה טובה
ולכ ישתדל להקדיש זמ ללימוד תורה
ותפלות ,וביחוד השנה שחל בשבת.

שבת שלום
ולמוד מהנה!!!

מעשה חכמי
על עז פנים ובושת פנים
הגה"צ רבי אליהו לאפיא סיפר לי ,כי שמע
מחתנו של החפ $חיי  ,שהיה משגיח הישיבה
בראדי ,כי פע אחת נכנס לחותנו ושאל
אותו כדת מה לעשות באחד הבחורי
בישיבה ,שזה זמ ניכר שאיננו מתפלל ואיננו
לומד כראוי ,הא להחזיקו או להוציאו?
תשובתו של החפ $חיי זצ"ל היתה ,לא
נורא ,אל דאגה ,בחור זה עוד יהיה בעז"ה רב
באיזו עיירה ,ורבי אליהו סיי  :אכ הכרתי
אישית אותו בחור שלימי הוכתר לרבנות
בעיירה מסויימת והיה לתלמיד%חכ וירא
שמי .
והנה ,כנגד זה ,שמע מהמשגיח דראדי עוד
עובדה ,שפע אחת נכנס לחפ $חיי והתלונ
על בחור מסויי בישיבה ,שאמנ למד
והתפלל היטב והיה בחור נפלא ,אבל האשה
האלמנה שבביתה התגורר באה והתלוננה כי
הוא התחצ כנגדה בצורה קשה.
מ הסת לא לחינ התחצ אותו בחור כלפי
בעלת הבית ,שכ ידוע באיזה תנאי דלי
נאלצו אז בחורי הישיבות
ומחפירי
להתקיי  ,כשה אכלו "ימי " ולנו אצל
בעלי בתי  ,כשהרבה מה נאלצו לכו
ראש ולסבול השפלות ,ויש לכ להניח ,כי
הבחור לא התחצ סת  ,אלא היתה לו סיבה
לכ.#
למרות זאת ,לשמע הדברי מפי חתנו
המשגיח ,הזדעזע החפ $חיי זצ"ל ואמר לו
להוציא את הבחור מ הישיבה .ואמנ  ,תיכ
ומיד נקרא הבחור לחפ $חיי זצ"ל שהורה
לו לארוז את חפציו ולנסוע לביתו.
לאחר מכ הביע המשגיח את תמיהתו בפני
החפ $חיי על התיחסותו המנוגדת לגבי שני
המקרי  ,שבמקרה הראשו ,שבו היה מדובר
בבחור שאיננו מתפלל ואיננו לומד כראוי,

השאירו בישיבה ,וכא ,כאשר מדובר בבחור
נפלא – לא היסס ומיד שלחו לביתו?
ענה על כ #החפ $חיי  :אנא לא חילק ידענא
ולא בילק ידענא ,מתניתא במסכת כלה פ"ב
ידענא" :אמר ר' יהודה ,עז פני לגיהנ
בושת פני לג עד" ,עז פני לא ישוב
בתשובה ,בושת פני עוד יחזור בתשובה!....
)שאל אבי $ויגד($

משל ונמשל
"אל תאמר לכשאפנה אשנה ,שמא לא
תפנה"
המשל :אד שהה במקוה ובהכנסו למי
החמי נחלש לפתע לבו והוא נטה להתעל.
בשארית כוחותיו הוא הצליח לצאת מהמי
וניסה להגיע למקוה של המי הקרי כדי
להחיות את נפשו ,אול לצערו הוברר לו
שהדלת לש נעולה .הוא חש שכוחותיו
אוזלי  ,ומתו #יאוש הוא החל לקרוא
לעזרה .לשמחתו הרבה הוברר לו שאד אחד
ששהה בקירבת מקו  ,שמע את צעקותיו,
נכנס והחל לזל מי קרי על פניו כדי
להשיב את הכרתו.
הא יעלה על הדעת שאותו אד שהתעל,
יפנה לאיש שמציל את חייו ,ויאמר לו :מדוע
אתה מזל עלי רק מעט מי ? והרי אני
התכוונתי לטבול במי המקוה הרבי
והקרי ? אינני מעוני במעט המי שביד.#
הוא בודאי לא יאמר לו כ ,שהרי ג מעט
מי אלו משיבי את נפשו ויש בכוח
להציל את חייו.
הנמשל :עפ"י משל זה מסביר החפ $חיי :

אש היצר הרע בוערת ועלולה ללכוד את
האד במכמורות החטא .הדר #להנצל
מהיצר היא לימוד תורתנו הקדושה ,וכפי
שאמרו חז"ל :בראתי יצר הרע ,בראתי לו
תורה תבלי" .ודאי שאד המסוגל לשקוד
על התורה ולהעמיק בה ,משול הוא למי
שטובל את כל גופו במי המקוה הקרי  ,וע"י
כ #הוא מכבה את אש העבירות ,היוקדת
בלבו והאורבת לו תמיד .אול ג אד
שהינו עסוק בעסקיו ואי ביכולתו לעסוק
במש #שעות בתורה ,אל לו לזלזל ח"ו
באות רגעי שבה הוא מסוגל לעיי
בתורת%חיי  .אות רגעי הינ טיפות
המי הקרי המעוררי את האד מהעלפו
ומשיבי לו את חייו.
כל רגע בתורה – יקר הוא מאד וערכו לא
יסולא בפז" .אל תאמר לכשאפנה – אשנה",
אי לדחות את הלימוד ,שהרי בנפשנו הוא.
רק התורה הקדושה היא המאפשרת לנו
להמשי #לחיות את חיינו ולא להלכד בפח
שטומ לנו היצר.
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