פרשת וישב התש"פ

"אֵ ין עוֹד ִמלְּ בַ ּדוֹ"
ֹלשת
לשת י ִָּּׂמים הֵ ם .בְ עוֹּד ְש ֶ
ֹלשת הַ ָּׂש ִּרגִּ ים ְ -ש ֶ
א" .וַ יֹּאמֶ ר ל ֹּו יוֹּסֵ ף ,זֶ ה פִּ ְתרֹּנ ֹּוְ ,ש ֶ
ֹּאשָך וַהֲ ִּשיבְ ָך עַ ל ַכנֶָך ,וְ נָּׂתַ ָּׂת כוֹּס פַ ְרעֹּה בְ יָּׂד ֹּו  -כ ִַּמ ְשפָּׂ ט
יִּשא פַ ְרעֹּה אֶ ת ר ֶ
י ִָּּׂמיםָּׂ ,
הָּׂ ִּראשוֹּן אֲ ֶשר הָּׂ יִּ יתָּׂ מַ ְש ֵקהּו .כִּ י ִּאם זְ כ ְַר ַתנִּי ִּא ְתָך ,כַאֲ ֶשר יִּ יטַ ב לְָּׂך ,וְ עָּׂ ִּשיתָּׂ נָּׂא עִּ מָּׂ ִּדי
חָּׂ סֶ ד ,וְ ִּהזְ כ ְַר ַתנִּי אֶ ל פַ ְרעֹּה ,וְ הוֹּצֵ אתַ נִּי ִּמן הַ בַ יִּת הַ זֶ ה .כִּ י ֻגנֹּב ֻגנַבְ ִּתי מֵ אֶ ֶרץ הָּׂ עִּ בְ ִּרים,
יתי ְמאּומָּׂ ה ,כִּ י ָּׂשמּו א ִֹּּתי בַ בוֹּר"( ,בראשית ,מ' ,יב'  -טו').
וְ גַם פֹּה ֹלא עָּׂ ִּש ִּ
יִּשכָּׂחֵ הּו"( ,שם ,פסוק כג'),
"וְ ֹלא זָּׂ כַר ַשר הַ מַ ְש ִּקים אֶ ת יוֹּסֵ ף ,וַ ְ
וכתב בזה רש"י הקדוש ,וז"ל:
" 'ולא זכר שר המשקים'  -בו ביום,
'וישכחהו'  -לאחר מכן,
מפני שתלה בו יוסף בטחונו לזכרו ,הוזקק להיות אסור עוד שתי שנים".

ב.

כתב  1הגרא"א דסלר זיע"א ,וז"ל:

"יוסף הצדיק ,נענש בשנתיים נוספות בבית הסוהר ,משום שתלה בטחונו בשר
המשקים,
באומרו' ,כִּ י ִּאם זְ כ ְַר ַתנִּי'' ,וְ ִּהזְ כ ְַר ַתנִּי'.
והנה ,כל עונש ,הוא ,כדי שילמד האדם ממנו  -לתקן את המעוות,
ואם כן ,לכאורה צריך עיון ,איך זה אמר אל פרעה ,לאחר שפתר את חלומו -
ישיתֵ הּו עַ ל אֶ ֶרץ ִמצְּ ָּריִ ם' - 2
'וְּ עַ ָּתה ,י ֵֶרא פַ ְּר ֹעה ִאיש נָּבוֹן וְּ חָּ כָּם ,וִ ִ
 1בספרו הקדוש "מכתב מאליהו" ,חלק ד' ,עמוד .30
הביאו סבי מו"ר הגה"צ רבי משה איבגי שליט"א ,בספרו "חכמת המצפון" ,בראשית ,חלק ג' ,מאמר תשמז',
עמודים קפד'-ה'.
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שזה ,ודאי נראה כעין השתדלותֶ ,שיָּ ִשים פרעה את עיניו עליו לטובה.
אך אמת היא ,שיוסף התבונן היטב מאוד ,בטעם עונשו הנוסף,
והצליח ללמוד על ידו ,את עומק גדר הביטחון,
והיינו ,שיברר האדם לעצמו ,בכל סיבה שיזמין לו הקב"ה -
שאין כל כוח בסיבה עצמה -
כי כל הכוח ,נמצא רק במסבב הסיבות ב"ה.
וראיה לזה ,שהמילה הראשונה ,שאמר יוסף בהשיבו על שאלת פרעה -
'וַ אֲ נִּי ָּׂשמַ עְ ִּתי עָּׂ לֶיָך ,לֵאמֹּרִּ ,ת ְשמַ ע חֲ לוֹּם לִּ פְ תֹּר אֹּת ֹּו' - 3
היתה המילה' ,בִּ לְ עָּׂ ָּׂדי' - 4
ֹלהים ַי ֲענֶה אֶ ת ְּשלוֹם פַ ְּר ֹעה'.
כלומר ,אין לי כוח זה כלל .והוסיף' ,אֱ ִ
ולכאורה ,תמוה ,למה לו לשלול את העניין לגמרי ,באופן כה מוחלט,
הרי ,היה יכול לומר לפרעה -
כן ,יש לי קצת ידיעה בזה .אבל לא מחכמתי היא .אלא ,האלוקים נותן את
הדברים בליבי ,או כדומה לזה,
והרי ,בִּ ְמק ֹּום זה ,הוא אומר בלשון שאינו משתמע לתרי אפי -
שאין בו יכולת כלל,
הלא ,קרוב הוא ,שפרעה יבין מזה ,שהשמועה שמפיצים עליו ,שיודע חלום
לפתור אותו ,בטעות יסודה -
ובזה ,יאבד את ההזדמנות האחרונה ,לצאת מבית הסוהר לעולם.
 2בראשית ,מא'  -לג'.
 3בראשית ,מא'  -טו'.
 4בראשית ,מא'  -טז':
"וַיַעַ ן יֹוסֵ ף אֶ ת פַ ְרע ֹה ,לֵאמ ֹרִּ ,בלְעָ דָ י ,אֱ ֹלהִּ ים י ַעֲ נֶה אֶ ת שְ לֹום פַ ְרע ֹה".
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אבל ,יוסף הצדיק ,לא השגיח בזה כלל,
ביודעו ,שקודם כל ,עליו לבטל מליבו את חשיבות הסיבה הגשמית לגמרי -
ולתת את הכוחות כולם ,אל ה' יתברך -
וזהו עיקר הביטחון.
ומזה ,רואים בעליל ,עד היכן הגיע לימודו  -באותן שנתיים מאסר שהוטלו עליו,
אחר שהגיע לדרגה זו של עמידה בנסיון ,היה יכול לעשות את כל ההשתדלות
המוטלת עליו,
לפתור החלום לפרעה ,וגם לומר' ,וְ עַ ָּׂתה י ֵֶרא פַ ְר ֹּעה' ,מבלי שיהיה בזה שום פגם -
כי לא המעשה הוא הפגם ,אלא ,התלייה במעשה -
ולעשות מעשים ,ולתלות ה-כ-ל בהשם יתברך ,היא דרך התורה ...
ברור הוא ,שבמשך שנתיים ,יוסף הצדיק למד ושינן לעצמו ,בלי הפוגות ,את גדרי
הביטחון,
עד שבבוא הניסיון  , 5עם כל פתאומיותו ,השתרש הלימוד בפנימיותו ממש.
ועל כן ,כששאלו פרעה את שאלתו ,והיה יודע היטב  -שעל פי דרך הטבע כל
עתידו תלוי בתשובתו,
לא חש כלל למצבו ,אלא מצא בנפשו העוז ,לומר תיכף ומיד' ,בִ לְּ עָּ דָּ י',
ובזה ,ללמד גם לפרעה ,שאין בסיבות כלום .אלא ,רק האלוקים יענה את שלום
פרעה".
וַת ֶרא ָּׂרחֵ ל כִּ י ֹלא יָּׂלְ ָּׂדה לְ ַי ֲעקֹּב ,וַ ְת ַקנֵא ָּׂרחֵ ל
על הפסוק (בראשית ,ל'  -א')ֵ " ,
ג.
בַ אֲ חֹּתָּׂ ּה ,וַ תֹּאמֶ ר אֶ ל ַי ֲעקֹּב ,הָּׂ בָּׂ ה לִּ י בָּׂ נִּים ,וְ ִּאם ַאיִּן  -מֵ תָּׂ ה ָאנֹּכִּ י",
ופירש רש"י ,וז"ל:
" 'הבה לי'  -וכי כך עשה אביך לאמך ,והלא התפלל עליה , 6
 5בזה שעמד לפני פרעה.
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'מתה אנכי'  -מכאן ,למי שאין לו בנים ,שחשוב כמת ." 7
ולאחר מכן ,השיב יעקב אע"ה לרחל - 8
ֹלהים ָאנֹּכִּ י  -אֲ ֶשר מָּׂ נַע ִּממֵ ְך פְ ִּרי בָּׂ טֶ ן",
"וַ יִּחַ ר ַאף ַי ֲעקֹּב בְ ָּׂרחֵ ל ,וַ יֹּאמֶ ר ,הֲ תַ חַ ת אֱ ִּ
ופירש רש"י ,וז"ל:
" 'התחת אלהים אנכי'  -וכי במקומו אני,
 6וכמאמר הכתוב (בראשית ,כה'  -כא'):
""וַיֶעְ ַתר יִּצְחָ ק לַיהֹו ָה לְנֹכַח אִּ שְ תֹו ,כִּי עֲ קָ ָרה הִּ יא ,וַיֵעָ ֶתר לֹו י ְהֹוָה ,וַתַ הַ ר ִּרבְקָ ה אִּ שְ תֹו".
 7במסכת נדרים( ,סד' ע"ב):
"תניא ,ארבעה חשובין כמת .עני ,ומצורע ,וסומא ,ומי שאין לו בנים".
והטעם בכל ארבעה אלו שחשובים כמתים ,יבואר בסייעתא דשמיא בטוטו"ד:
כי הנה בפסוק (במדבר ,יט' יז')" ,וְלָקְ חּו לַטָ מֵ א מֵ עֲ פַ ר שְ ֵרפַת הַ חַ טָ את ,וְנ ַָתן עָ לָיו מַ י ִּם חַ יִּים אֶ ל ֶכלִּי" -
וצריך ביאור בזה ,וכי יש מציאות חיים במים.
אלא ,שהביאור בזה ,הוא ,שכאשר נתבונן במים המכונסים בבור ,נראה שהם מעופשים,
ולעומת זאת ,כאשר הם זורמים במעיין וכיו"ב ,הם ראויים לשתיה -
וכל כך למה ,מפני שיש בהם חיות.
והנה ,טֶ בַע טָ בַ ע הקב"ה בברואיו,
כוח עצום ,כוח שנקרא "מידת הנתינה".
וכשהאדם אינו נותן ,הרי הוא חשוב כאותם מים המכונסים בבור ,שבאים למצב של התעפשות.
ומשום כך ,נחשב העני למת .שהרי אין לו ממה לתת.
וכמו כן ,המצורע שנמצא בהסגר מחוץ למחנה ,ואינו יכול לתת מאומה ,נחשב למת.
וכן הסומא ,שאינו רואה ,ואינו יכול לראות במה חבירו חסר ,וממילא שאינו נותן מעצמו ,נחשב למת.
והגדול שבכולם -
הוא ,מי שאין לו בנים ,שהרי ,טבע האדם להיטיב עם בניו ,וכמו שנתבאר,
ואם כן ,בשעה שאין לו בנים ,נחשב הוא למת.
 8שם ,פסוק ב'.
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'אשר מנע ממך'  -את אמרת שאעשה כאבא ,אני איני כאבא,
אבא לא היו לו בנים ,אני יש לי בנים,
ממך מנע ,ולא ממני".
ועל תשובתו של יעקב אע"ה ,דרשו רבותינו ז"ל (בראשית רבה ,פרשה עא' ,ז'):
"ָאמַ ר לוֹ הַ ָּקדוֹש בָּ רּוְך הּוא ,כָּ ְך עוֹנִ ים אֶ ת הַ ְּמעִ יקוֹת - 9
ידים ַל ֲעמֹד לִ ְּפנֵי בְּ נָּה".
חַ יֶ יָךֶ ,שבָּ נֶיָך ע ֲִת ִ
ובאמת ,שהדבר צריך ביאור רב ,מהי תשובתו של יעקב אע"ה ,לרחל אמנו ע"ה,
כאשר היא עומדת מרת נפש לפניו.

ד.

במעשה חנה ופנינה ,מצינו (שמואל א' ,א'  -ו'):

"וְ כִּ עֲסַ ָּׂתה צָּׂ ָּׂרתָּׂ ּה גַם כַעַ ס ,בַ עֲבּור הַ ְרעִּ מָּׂ ּה ,כִּ י סָּׂ גַר יְ הוָּׂה בְ עַ ד ַר ְחמָּׂ ּה",
וביאר ב"מצודות דוד" ,וז"ל:
"אמרו רבותינו ז''ל (ילקוט שמעוני ,רמז עז') ,שאמרה לה בדרך לעג ,כלום קנית
מעפורת לבנך הגדול ,או חלוק לבנך הקטן",
ובמסכת בבא בתרא (טז' ע"א) ,דרשו רבותינו ז"ל:
שפנינה ,לשם שמים נתכוונה ,בכדי שתתרעם בנפשה ,ותתפלל להקב"ה.
ולאחר מכן ,מצינו : 10
"וְ כֵן ַיע ֲֶשה ָּׂשנָּׂה בְ ָּׂשנָּׂה ִּ , 11מ ֵדי עֲֹלתָּׂ ּה בְ בֵ ית יְ הוָּׂ ה ,כֵן ַתכְ עִּ סֶ נָּׂה ,וַ ִּתבְ כֶה ,וְ ֹלא תֹּאכַל.
ישּה ,חַ נָּׂה לָּׂמֶ ה ִּתבְ כִּ י ,וְ לָּׂמֶ ה ֹלא תֹּאכְ לִּ י ,וְ לָּׂמֶ ה י ֵַרע לְ בָּׂ בֵ ְך ,הֲ לוֹּא
וַ יֹּאמֶ ר לָּּׂה אֶ לְ ָּׂקנָּׂה ִּא ָּׂ
ָאנֹּכִּ י טוֹּב לְָּׂך מֵ ע ֲָּׂש ָּׂרה בָּׂ נִּים",

 9היינו ,נשים מָ רֹות נפש.
 10שם ,פסוקים ז'-ח'.
 11שם ,בפסוק ה' נאמר:
"ּולְחַ נָה יִּתֵ ן מָ נָה ַאחַ ת אַ פָ י ִּם ,כִּי אֶ ת חַ נָה ָאהֵ ב ,וַיהו ָה סָ גַר ַרחְ מָ ּה",
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וביאר ב"מצודות דוד" ,וז"ל:
"הלא רצוני אֵ לָּיִ ָך ,ואהבתי לְָּך ,טובה היא לְָּך מֵ ִאלּו ילדת עשרה בנים",
והדבר צריך ביאור ,כהקושיא דלעיל" ,כְָּׂך ע ֹּונִּים אֶ ת הַ ְמעִּ יקוֹּת".
ה .ובמאמר אלקנה לחנה ,ידוע בזה ביאורו של רבינו המלבי"ם זיע"א,
כדלהלן.
דהנה ,אחרו מאמרו הנ"ל של אלקנה .נאמר " , 12וַ ָּׂת ָּׂקם חַ נָּׂה ַאחֲ ֵרי ָאכְ לָּׂה בְ ִּשֹלה,
וְ ַאחֲ ֵרי ָּׂשתֹּה ,וְ עֵ לִּ י הַ כֹּהֵ ן  -י ֵֹּשב עַ ל הַ כִּ סֵ א ,עַ ל ְמזּוזַ ת הֵ יכַל יְ הוָּׂ ה 13 .וְ ִּהיא מָּׂ ַרת נָּׂפֶ ש,
וַ ִּת ְתפַ לֵל עַ ל יְהוָּׂהּ ,ובָּׂ כֹּה ִּתבְ כֶה 14 .וַ ִּתדֹּר נ ֶֶדר וַ תֹּאמַ ר ,יְהוָּׂה ְצבָּׂ אוֹּתִּ ,אם ָּׂראֹּה ִּת ְראֶ ה
בָּׂ ֳענִּי אֲ מָּׂ תֶ ָךּ ,וזְ כ ְַר ַתנִּי ,וְ ֹלא ִּת ְשכַח אֶ ת אֲ מָּׂ תֶ ָך ,וְ נָּׂתַ ָּׂתה לַאֲ מָּׂ ְתָך זֶ ַרע אֲ נ ִָּּׂשיםּ ,ונְתַ ִּתיו
לַיהוָּׂ ה כָּׂל יְ מֵ י חַ יָּׂיוּ ,ומו ָֹּּׂרה ֹלא ַי ֲעלֶה עַ ל רֹּאש ֹּו",
ונתקשה המלבי"ם ,וז"ל:
"מדוע לא קמה עד הנה להתפלל ,רק זה עתה הפעם הראשון".
ותירץ ,וז"ל:
"עד עתה ,סמכה את עצמה על תפלת בעלה ,שהיה צדיק,
ועתה ,שראתה שהוא מתיאש מן הרחמים ,התעוררה להתפלל בעצמה".
דהיינו,
שכל מטרתו של אלקנה ,במאמרו ,היה ,כדי לעורר את חנה,
שבדברים הצריכים רחמי שמים -
וממילא ,הנאמר בפסוק" ,וְכֵן י ַעֲ שֶ ה שָ נָה בְשָ נָה" -
שבכל שנה ושנה ,כאשר היו הולכים אלקנה ומשפחתו למשכן ,ב ְָר ָגלִּים ,היה אלקנה נותן לחנה "חלק
מובחר".
 12שם ,פסוק ט'.
 13שם ,פסוק י'.
 14שם ,פסוק יא.
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אין" 15 ,בָּׂ טַ ח בָּׂ ּה לֵב בַ עְ לָּּׂה".
ושמעתי ממו"ר הגאון רבי שלמה פרשה שליט"א : 16
ֹלהים ָאנֹּכִּ י ,אֲ ֶשר מָּׂ נַע ִּממֵ ְך פְ ִּרי
דהוא הדין אצל יעקב אע"ה ,שבמאמרו "הֲ תַ חַ ת אֱ ִּ
בָּׂ טֶ ן",
התכווין ,שלא תסמוך על צדקותו להושיעה -
אלא ,שהיא תתפלל על עצמה,
כי רק היא ,יכולה להושיע את עצמה ,בתפילתה.
והן הם ,סודם של דברי הגרא"א דסלר זיע"א,
שכאשר כיוון יוסף הצדיק ע"ה ,הכל ,אל מסובב הסיבות ברוך הוא,
זכה ,ויצא מבית האסורים,
וגם מה שנראה בעינינו כהשתדלות מצידו -
כאשר הדבר ,אינו נעשה כ ְּתלִ יָּ ה במעשה -
זוהי ,דרך התורה הקדושה.
ואפשר ,שזוהי סגולתו המפורסמת ,של מרנא ר' חיים זיע"א מוואלאז'ין,
וכמו שכתב  , 17וז"ל:
"ובאמת ,הוא ענין גדול וסגולה נפלאה,
להסר ולבטל מעליו  -כל דינין ורצונות אחרים ,שלא יוכלו לשלוט בו ,ולא יעשו
שם רושם כלל,

 15משלי ,לא'  -יא.
 16ביום ה' ,ז' בכסלו ,התש"פ.
בהיכל הכולל "משפטים ישרים" ,בעיה"ת בני ברק.
 17בספרו הקדוש "נפש החיים"( ,שער ג' ,פרק יב').
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כשהאדם קובע בלבו ,לאמר ,הלא ה' הוא האלקים האמתי ,ואין עוד מלבדו
יתברך שום כח בעולם  -וכל העולמות כלל,
והכל ,מלא רק אחדותו הפשוט ית"ש,
ומבטל בלבו ביטול גמור ,ואינו משגיח כלל  -על שום כח ורצון בעולם,
ומשעבד ,ומדבק טוהר מחשבתו ,רק לאדון יחיד ב"ה,
כן יספיק הוא יתברך בידו ,שממילא ,יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות
שבעולם ,שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל".

ו.

וראיה לדברים אלו ,מצינו ,אצל בני ישראל ,בשעת שיעבוד מצרים.

דהנה ,על הפסוק (שמות ,א'  -ח')" ,וַ י ָָּּׂׂקם מֶ לְֶך חָּׂ ָּׂדש עַ ל ִּמ ְצ ָּׂריִּם ,אֲ ֶשר ֹלא י ַָּׂדע אֶ ת
יוֹּסֵ ף",
נחלקו רב ושמואל ,בגמרא  , 18האם אותו המלך ,חדש ממש ,או שמא נתחדשו
גזירותיו.
והנה ,על הפסוק (שמות ,ב'  -כג')" ,וַיְ ִּהי בַ י ִָּּׂמים הָּׂ ַרבִּ ים הָּׂ הֵ ם ,וַ יָּׂמָּׂ ת מֶ לְֶך ִּמ ְצ ַריִּם,
ֹלהים ִּמן הָּׂ ֲעב ָֹּּׂדה",
יִּש ָּׂראֵ ל ִּמן הָּׂ ֲעב ָֹּּׂדה ,וַיִּ זְ עָּׂ קּו ,וַ ַתעַ ל ַשוְ עָּׂ תָּׂ ם אֶ ל הָּׂ אֱ ִּ
וַ יֵָאנְחּו בְ נֵי ְ
ולאותו מאן דאמר" ,חדש ממש" .כתב הרמב"ן ,וז"ל:
"ועל דרך הפשט -
מנהג כל הנעבדים למלך בליעל רשע ,שיהיו מצפים ומחכים ליום מותו,
וכאשר ראו שמת המלך ,הֶ ַאנְּ חּו מאוד ,ממלוך אדם חָּ ֵנף  -מרשיע מן הראשון,
כי אמרו ,אבדה ִת ְּקוָּתֵ נּו  -נִ גְּ ז ְַּרנּו לנו,
וְּ יִ בְּ חֲ רּו מָּ ֶות ְּמחַ יִ ים".
ולהמבואר בדברינו ,יובנו דברי הרמב"ן  ,הפלא ופלא:

 18עירובין ,נג' ע"א .סוטה ,יא' ע"א.

8

כי רק אחרי שהבינו בני ישראל ,שהשם הוא האלקים האמתי ,ואין עוד מלבדו
יתברך שום כח בעולם  -וכל העולמות כלל,
ושמו אל הקב"ה ,ב-ל-ב-ד ,את עיניהם -
ֹלהים ִמן הָּ ֲעבֹדָּ ה".
אזי" ,ו ַַתעַ ל ַשוְּ עָּ תָּ ם אֶ ל הָּ אֱ ִ

ז.

עוד ראיה לזה ,מצינו אצל אסתר המלכה ,וכדלהלן.

כאשר נתבקשה אסתר המלכה ,ממרדכי היהודי ,לפעול בעד הצלתם של כלל
ישראל  -אצל אחשורוש,
נאמר בפסוק (אסתר ,ד' ,טו'  -טז'):
שּושן,
ָּׂ
הּודים הַ נ ְִּמ ְצ ִּאים בְ
"וַ תֹּאמֶ ר אֶ ְס ֵתר ,לְ הָּׂ ִּשיב אֶ ל מָּׂ ְרדֳ כָּׂי .לְֵך כְ נוֹּס אֶ ת כָּׂל הַ יְ ִּ
ֹלשת י ִָּּׂמים לַיְ לָּׂה וָּׂיוֹּם ,גַם אֲ נִ י וְּ ַנ ֲערֹתַ י ָאצּום
וְ צּומּו עָּׂ לַי ,וְ ַאל תֹּאכְ לּו וְ ַאל ִּת ְשתּוְ ,ש ֶ
כֵןּ ,ובְ כֵן ָאבוֹּא אֶ ל הַ מֶ לְֶך אֲ ֶשר ֹלא כ ַָּׂדת  -וְ כַאֲ ֶשר ָאבַ ְד ִּתי ָאבָּׂ ְד ִּתי".
ובטעם הדבר ,שהוצרכה אסתר להתענות עם נערותיה ,ביאר ה"אבן עזרא" זיע"א,
וז"ל:
"והנה ,אסתר בטחה באלוהיה ,על כן התענתה  -ולא בטחה ביופיה,
כי פני המתענה ,תשתנינה".
דהיינו,
שסיבת הדבר שהתענתה אסתר ,היתה ,להראות לעיני כל -
שבטחונה ,הוא אך ורק בהקב"ה -
ובמעשיה ,היא עושה השתדלות הפוכה .שבמקום להתקשט ולהתנאות ,היא
מצערת את פניה,
ואף על פי כן -
"נ ְָּּשָאה חֵ ן בְּ עֵ ינָּיו" . 19

 19אסתר ,ה'  -א'.
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ואפשר:
שלפיכך ,הזמינה אסתר לסעודתה  -את המן .בכדי שיחשבו עם ישראל ,היא
אוהבת את המן -
ובכך ,ידעו ,שלא יוכלו לסמוך עליה -
אלא ,רק אל הקב"ה עיניהם.

ח.

כתב השו"ע (או"ח ,סימן תרע' ,ס"א) ,וז"ל:

"וְ נוֹּהֲ גוֹּת הַ נ ִָּּׂשיםֶ ,שֹּלא ַלעֲשוֹת ְּמלָּאכָּ ה ,בְּ עוֹד ֶשהַ נֵרוֹת ּדוֹלְּ קוֹת,
וְ יֵש ִּמי ֶשאוֹּמֵ רֶ ,שאֵ ין לְ הָּׂ ֵקל לָּׂהֶ ם",
וב"משנה ברורה" ,הביא משם ה"מגן אברהם" (סק"ה) ,שכתב משם ה"מטה
משה" (סימן תתקצה') ,וז"ל:
"דווקא נשים ,לפי שנעשה נס על ידיהם".
ואותו הנס ,שנעשה על ידן,
נתבאר בדברי הרמ"א (או"ח ,סימן תרע' ,ס"ב) ,וז"ל:
הּודית
ֲשה בֶ חָּ לָּבֶ ,שהֶ אֱ כִ ילָּה יְּ ִ
"יֵש או ְֹּמ ִּריםֶ ,שיֵש לֶאֱ כֹּל גְ בִּ ינָּׂה בַ חֲ נֻכָּׂה ,לְּ ִפי ֶשהַ נֵס ַנע ָּ
אֶ ת הָּ אוֹיֵב",
וביאר ב"משנה ברורה" ,וז"ל:
"היא היתה בתו של יוחנן כהן גדול,
והיתה גזירה ,שכל ארוסה ,תבעל לטפסר תחילה,
והאכילה לראש הצוררים גבינה ,לשכרותו,
וחתכה את ראשו ,וברחו כולם".
ומכל הנ"ל מבואר ,כי רב חלקן של נשות ישראל הקדושות ,בנס ימי החנוכה,
ולפיכך ,נתבאר בשולחן ערוך (או"ח ,סימן תרעה' ,ס"ג):
ש" ִא ָּשה מַ ְּדל ֶֶקת נֵר חֲ נֻכָּהֶ ,שַאף ִהיא חַ יֶ בֶ ת בָּ ּה",
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ולא זו בלבד -
אלא ,שכתב עוד ב"משנה ברורה" ,משם ה"מגן אברהם" (סק"ד):
"פירוש ,בעד כל בני ביתה,
ואפילו איש ,יכול לעשותה שליח ,להוציאו ." 20
ולהלן ,נבאר בסייעתא דשמיא ,עניין זה.

ט.

במסכת שבת (כא' ע"ב) למדנו:

"מאי חנוכה -
דתנו רבנן ,ב-כה' בכסלו יומי דחנוכה,
תמניא אינון  -דלא למספד בהון ,ודלא להתענות בהון,
שכשנכנסו יוונים להיכל ,טמאו כל השמנים שבהיכל,
וכשגברה מלכות בית חשמונאי ,ונצחום,
בדקו ,ולא מצאו אלא פך אחד של שמן ,שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ,ולא
היה בו -
אלא ,להדליק יום אחד,
נעשה בו נס ,והדליקו ממנו שמונה ימים,
לשנה אחרת ,קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה".
והנה ,על שאלת הגמרא "מאי חנוכה" ,כתב רש"י ,וז"ל:
"על איזה נס קבעוה".
והדבר צריך ביאור:
דבגמרא (הנ"ל) מבואר ,שנס החנוכה נקבע ,בגלל אותו פך קטן החתום בחותמו
של כהן גדול -
20

ברם ,כשהבעל נמצא בבית ,כבר אמרו רבותינו ז"ל (ברכות ,כ' ע"ב)" ,תבוא מארה ,לאדם שאשתו ובניו,

מברכין לו".
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ובאמת ,שהמעיין בתפילת "על הניסים" ,הנאמרת בימי החנוכה בתפילה ובברכת
המזון ,יראה ,שמטרת ימים אלו ,היתה על עניין אחר -
וכנאמר שם:
"בִּ ימֵ י מַ ִּת ְתיָּׂה בֶ ן יוֹּחָּׂ נָּׂן כֹּהֵ ן גָּׂדוֹּל  -חַ ְשמ ֹּונַאי ּובָּׂ נָּׂיו ,כְּ ֶשעָּ ְּמדָּ ה מַ לְּ כּות ָּיוָּן הָּ ְּר ָּשעָּ ה עַ ל
ירם מֵ חֻ ֵקי ְּרצוֹנְָּך.
עַ ְּמָך יִ ְּש ָּראֵ ל ,לְּ ַשכְּ חָּ ם תו ָֹּרתָּ ְךּ ,ולְּ הַ עֲבִ ָּ
וְּ אַ ָּתה בְּ ַרחֲ מֶ יָך הָּ ַרבִ ים ,עָּ מַ ְּד ָּת לָּהֶ ם בְּ עֵ ת צָּ ָּרתָּ םַ ,רבְּ ָּת אֶ ת ִריבָּ םּ ,דַ נְּ ָּת אֶ ת ִּדינָּם,
ּוטמֵ ִאים בְּ יַד
נ ַָּק ְּמ ָּת אֶ ת נִ ְּקמָּ תָּ ם ,מָּ ַס ְּר ָּת גִ בו ִֹרים בְּ יַד חַ ל ִָּשים ,וְּ ַרבִ ים בְּ יַד ְּמעַ ִטיםְּ ,
יקים ,וְּ ז ִֵדים בְּ יַד עו ְֹּס ֵקי תו ָֹּרתֶ ָך.
ְּטהו ִֹריםְּּ ,ור ָּשעִ ים בְּ יַד צַ ִּד ִ
יִּש ָּׂראֵ ל עָּׂ ִּשיתָּׂ ְתשּועָּׂ ה גְ ד ֹּולָּׂה ּופ ְֻר ָּׂקן
לְ ָך עָּׂ ִּשיתָּׂ ֵשם גָּׂדוֹּל וְ ָּׂקדוֹּש בְ ע ֹּולָּׂמָּׂ ְךּ ,ולְ עַ ְמָך ְ
כְ הַ יוֹּם הַ זֶ ה.
וְ ַאחַ ר כְָּׂך ,בָּׂ אּו בָּׂ נֶיָך לִּ ְדבִּ יר בֵ יתֶ ָךּ ,ופִּ נּו אֶ ת הֵ י ָּׂכלֶָך ,וְ ִּטהֲ רּו אֶ ת ִּמ ְק ָּׂד ֶשָך ,וְ ִּה ְדלִּ יקּו
נֵרוֹּת בְ חַ ְצרוֹּת ָּׂק ְד ֶשָך.
וְ ָּׂקבְ עּו ְשמ ֹּונַת יְ מֵ י חֲ נֻכָּׂה אֵ לּו  -בְ הַ לֵל גָּׂמּור ּובְ הו ָֹּּׂדָאה ,וְ עָּׂ ִּשיתָּׂ עִּ מָּׂ הֶ ם נ ִִּּסים וְ נִּפְ לָּׂאוֹּת
וְ נו ֶֹּדה לְ ִּש ְמָך הַ גָּׂדוֹּל סֶ לָּׂה".
ומבואר:
שכל עניין הנס ,היה על זה ,שניתן לעם ישראל פ ְֻּר ָּקן -
ויכלו שוב לנהוג בדרך התורה -
ולא כמה שנתבאר במסכת שבת (הנ"ל) ,שהנס היה ,במה שמצאו פך החתום
בחותמו של כהן גדול.
ובסייעתא דשמיא ,נראה לבאר את העניין ,כדלהלן:
בתפילת "על הניסים" ,שאנו מזכירין בה ,את ענייני המלחמה,
פירוש הדבר ,שאנו מזכירין ,מפני מה יצאנו למלחמה,
והוא ,שרצתה מלכות יוון ,לעקור את כוח התורה הקדושה ומצוותיה ,מעם
ישראל,
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ולפיכך ,יצאו אותם קדושי עליון למלחמה ,והכריזו ,כי ה' לבדו ,עליון על כל
הארץ,
ונתנם ה' ,ביד אותם קדושי עליון .למרות ,מיעוטם וחולשתם.
ברם ,כאשר קבעו רבותינו ז"ל ,לשנה אחרת ,לעשות ימי הודאה והלל ל-ה' יתברך,
וכדברי רש"י (במסכת שבת ,הנ"ל)" ,על איזה נס קבעוה",
חיפשו רבותינו ז"ל ,את הגדרת הדבר ,מהו הגורם לאותם קדושי עליון ,לצאת
למלחמה -
למרות ,שמעשיהם ,הם ,כמי שממית עצמו לדעת.
וזאת מצאו רבותינו ז"ל -
עניין פך השמן,
פך השמן ,מראה ומגלה ,את בטחונם ב-ה' יתברך,
בזה ,שאינם דאגו את דאגת המחר -
כי במעשיהם הוכיחו ,שעצם הדבר ,שבאותו היום היה להם שמן להדלקה -
אין לדאוג את דאגת המחר ,ובשמן זה מדליקים היום.
והוא ,הכוח ֶש ִהנְּ חָּ ה את אותם קדושי עליון,
אין אנחנו ְּמצֻּוִ ים להצליח -
אנו ְּמצֻּוִ ים להשתדל.
והם ימי החנוכה:
למסור את לבבינו,
ולייחד את לבבינו,
אל מסובב הסיבות ברוך הוא.
ובדבר זה:
הוכיחו גם נשות ישראל הקדושות ,את מעשיהן,
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שכן ,יהודית הצדקת ,מעשיה  -כמוהם ,כמאבדת עצמה לדעת,
אך מכיוון ֶש ָּׂשמָּׂ ה את כל יְ הָּׂ בָּׂ ה ומבטחה ,אך ורק בהקב"ה -
זכתה ,להצליח ,ולהוציא את מחשבתה ,מן הכוח אל הפועל,
כי האמונה אך ורק בהקב"ה ,לבדו -
פועלת ,ושייכת ,אצל גברים ונשים כאחד.
ולפיכך:
שייכות אף הן ,בברכה ובהדלקה.
ולאור דבריו הקדושים ,של הגרא"א דסלר זיע"א ,גבי יוסף הצדיק,
נבין ,מעתה ,את סמיכות פרשתינו ,לימי החנוכה,
כיוון שיוסף הצדיק ע"ה ,הוא מורה דרכינו -
בהבנתינו ,שכל הפעולות ,מסובבות ,על ידי מסובב הסיבות ברוך הוא.

י.

יתן ה' יתברך ,ונזכה ,לטהר את רעיונינו ,ולזכך את ליבינו ונפשינו,

אך ורק ,אל מסובב הסיבות ברוך הוא.
וכשם שנענו ,רחל אמנו ע"ה ,חנה הצדקת ,עם ישראל במצרים ,אסתר המלכה -
ואבותינו הקדושים ע"ה ,בימי החנוכה,
על ידי ,עניין קדוש ונשגב זה -
אשר הוא ,בבחינת (תהילים ,קכג'  -ב')" ,כְ עֵ ינֵי עֲבָּׂ ִּדים אֶ ל יַד אֲ ד ֹּונֵיהֶ ם",
כך יעשה עמנו הקב"ה ,ניסים ונפלאות בזמן הזה -
על ידי ֶשנ ְִּדבַ ק בעניין זה ,אמן.
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