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 "פ התש  בשויפרשת 

 

ַבּדוֹ  עוֹד ֵאין"  "ִמלְּ

ְתרֹּנוֹּ  ֶזה  ,יוֵֹּסף לוֹּ  ַויֹּאֶמר" .א ים  ְשֹלֶשת ,פִּ גִּ רִּ ים ְשלֶשת - ַהשָּׂ  ְשֹלֶשת  ְבעוֹּד . ֵהם יָּׂמִּ

ים א  , יָּׂמִּ שָּׂ יְבָך רֹּאֶשָך ֶאת ַפְרעֹּה יִּ ט  - ְביָּׂדוֹּ  ַפְרעֹּה כוֹּס  ְונַָּׂתתָּׂ  , ַכֶנָך ַעל ַוֲהשִּ ְשפָּׂ   ַכמִּ

ן אשוֹּ רִּ יתָּׂ  ֲאֶשר  הָּׂ יִּ י .ַמְשֵקהּו הָּׂ ם כִּ י  אִּ ְתָך ְזַכְרַתנִּ יַטב  ַכֲאֶשר ,אִּ יתָּׂ  , לְָּׂך יִּ שִּ י  נָּׂא  ְועָּׂ דִּ מָּׂ   עִּ

ֶסד י ,חָּׂ ְזַכְרַתנִּ י ,ַפְרעֹּה ֶאל ְוהִּ ן ְוהוֵֹּצאַתנִּ ת מִּ י .ַהֶזה ַהַביִּ י ֻגנֹּב כִּ ים ֵמֶאֶרץ ֻגַנְבתִּ ְברִּ עִּ   , הָּׂ

ה ְוַגם י ֹלא  פֹּ יתִּ שִּ ה  עָּׂ י ,ְמאּומָּׂ מּו כִּ י שָּׂ תִּ  טו'(.  -", )בראשית, מ', יב' ַבבוֹּר   אֹּ

ים ֶאת יוֵֹּסף" ַכר ַשר ַהַמְשקִּ ֵחהּו  ,ְוֹלא זָּׂ ְשכָּׂ  , פסוק כג'(", )שם, ַויִּ

 וכתב בזה רש"י הקדוש, וז"ל: 

   ,ביום בו -' המשקים שר זכר ולא" '

   ,מכן לאחר -' וישכחהו'

 ".שנים שתי עוד אסור להיות זקק וה, לזכרו בטחונו יוסף בו שתלה מפני

 הגרא"א דסלר זיע"א, וז"ל:  1כתב   .ב

נענש בשנתיים נוספות בבית הסוהר, משום שתלה בטחונו בשר  "יוסף הצדיק, 

 המשקים, 

י'באומרו,  ם כִּ י אִּ י', 'ְזַכְרַתנִּ ְזַכְרַתנִּ  . 'ְוהִּ

 לתקן את המעוות,  -הוא, כדי שילמד האדם ממנו  והנה, כל עונש, 

 -, לאחר שפתר את חלומו ואם כן, לכאורה צריך עיון, איך זה אמר אל פרעה

ה' ַעתָּ עֹ  ֵיֶרא ,וְּ ם נָּבוֹן ִאיש   הַפרְּ כָּ חָּ ִים ֶאֶרץ  ַעל ִויִשיֵתהּו ,וְּ רָּ  - 2  'ִמצְּ
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ִשי, שזה, ודאי נראה כעין השתדלות  עליו לטובה.ם פרעה את עיניו ֶשיָּ

 , בטעם עונשו הנוסף, שיוסף התבונן היטב מאוד אך אמת היא,

 והצליח ללמוד על ידו, את עומק גדר הביטחון, 

 - שיברר האדם לעצמו, בכל סיבה שיזמין לו הקב"הוהיינו, 

 -שאין כל כוח בסיבה עצמה 

 .כי כל הכוח, נמצא רק במסבב הסיבות ב"ה

 -  הראשונה, שאמר יוסף בהשיבו על שאלת פרעהוראיה לזה, שהמילה 

י' י  ַוֲאנִּ ַמְעתִּ ֶליָך שָּׂ ר ,עָּׂ ְשַמע ,ֵלאמֹּ ר ֲחלוֹּם   תִּ ְפתֹּ  - 3'  אֹּתוֹּ  לִּ

דָּׂ , 'המילה היתה ְלעָּׂ  - 4י'  בִּ

לוֹם ֶאת ַיֲעֶנה  ֱאֹלִהים. והוסיף, 'כלומר, אין לי כוח זה כלל עֹ  שְּ  .ה'ַפרְּ

 העניין לגמרי, באופן כה מוחלט, למה לו לשלול את  ולכאורה, תמוה, 

 -הרי, היה יכול לומר לפרעה 

. אבל לא מחכמתי היא. אלא, האלוקים נותן את  כן, יש לי קצת ידיעה בזה

 , או כדומה לזה, הדברים בליבי

ְמקוֹּ והרי,   -שאינו משתמע לתרי אפי ם זה, הוא אומר בלשון בִּ

 שאין בו יכולת כלל, 

שפרעה יבין מזה, שהשמועה שמפיצים עליו, שיודע חלום  הלא, קרוב הוא, 

 - לפתור אותו, בטעות יסודה

 ובזה, יאבד את ההזדמנות האחרונה, לצאת מבית הסוהר לעולם. 

 
 לג'. -בראשית, מא'  2

 טו'. -בראשית, מא'  3

 טז': -בראשית, מא'  4

ְלָעָדי ,ֵלאמֹר ,וַיַַען יֹוֵסף ֶאת ַפְרעֹה"  ים יֲַענֶה ֶאת ְשלֹום ַפְרעֹה ,בִּ  ".ֱאֹלהִּ
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 יוסף הצדיק, לא השגיח בזה כלל,  אבל,

 -, עליו לבטל מליבו את חשיבות הסיבה הגשמית לגמרי ביודעו, שקודם כל

 -ה' יתברך ולתת את הכוחות כולם, אל 

 .וזהו עיקר הביטחון

 , באותן שנתיים מאסר שהוטלו עליו  - עד היכן הגיע לימודו ומזה, רואים בעליל, 

של עמידה בנסיון, היה יכול לעשות את כל ההשתדלות   שהגיע לדרגה זואחר 

 , המוטלת עליו

ה, וגם לומר, 'לפתור החלום לפרעה  -, מבלי שיהיה בזה שום פגם ה'ַפְרעֹּ   ֵיֶרא  ְוַעתָּׂ

 -אלא, התלייה במעשה כי לא המעשה הוא הפגם, 

 ...  ל בהשם יתברך, היא דרך התורה-כ-ולעשות מעשים, ולתלות ה

את גדרי   ברור הוא, שבמשך שנתיים, יוסף הצדיק למד ושינן לעצמו, בלי הפוגות,

 הביטחון, 

 השתרש הלימוד בפנימיותו ממש.  , עם כל פתאומיותו, 5עד שבבוא הניסיון  

כל   שעל פי דרך הטבע -ועל כן, כששאלו פרעה את שאלתו, והיה יודע היטב 

 עתידו תלוי בתשובתו,

דָּ לא חש כלל למצבו, אלא מצא בנפשו העוז, לומר תיכף ומיד, ' עָּ  ,י'ִבלְּ

האלוקים יענה את שלום  , שאין בסיבות כלום. אלא, רק ובזה, ללמד גם לפרעה

 ". פרעה

ֵחל  ַוֵתֶרא "א'(,  - על הפסוק )בראשית, ל' .ג י רָּׂ ה  ֹלא  כִּ ְלדָּׂ ב יָּׂ ֵחל  ַוְתַקֵנא  , ְלַיֲעקֹּ   רָּׂ

ּה תָּׂ אֶמר , ַבֲאחֹּ ה  ,ַיֲעקֹּב ֶאל ַותֹּ בָּׂ י  הָּׂ י לִּ נִּ ם  ,םבָּׂ ן  ְואִּ ה - ַאיִּ י ֵמתָּׂ  , "ָאנֹּכִּ

 ופירש רש"י, וז"ל: 

  , 6  עליה התפלל והלא, לאמך  אביך עשה   כך וכי -' לי ה'הב  "

 
 בזה שעמד לפני פרעה. 5
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 ". 7  כמת שחשוב ,בנים  לו  שאין  למי , מכאן  -' אנכי מתה'

 - 8  ולאחר מכן, השיב יעקב אע"ה לרחל

ֵחל" ב ְברָּׂ ַחר ַאף ַיֲעקֹּ י ,ַויֹּאֶמר  ,ַויִּ כִּ ים ָאנֹּ ֶטן - ֲהַתַחת ֱאֹלהִּ י בָּׂ ֵמְך ְפרִּ ַנע מִּ  , "ֲאֶשר מָּׂ

 ופירש רש"י, וז"ל: 

   ,אני  במקומו וכי  -' אנכי אלהים התחת" '

 
 כא'(: -וכמאמר הכתוב )בראשית, כה'  6

ְשתֹו ""וַיְֶעַתר יא ,יְִּצָחק ַליהֹוָה ְלנַֹכח אִּ ְשתֹו"  ,וַיֵָעֶתר לֹו יְהֹוָה ,כִּי ֲעָקָרה הִּ ְבָקה אִּ  .וַַתַהר רִּ

 במסכת נדרים, )סד' ע"ב(: 7

 "תניא, ארבעה חשובין כמת. עני, ומצורע, וסומא, ומי שאין לו בנים".

 והטעם בכל ארבעה אלו שחשובים כמתים, יבואר בסייעתא דשמיא בטוטו"ד:

י"   -כי הנה בפסוק )במדבר, יט' יז'(, "וְָלְקחּו ַלָטֵמא ֵמֲעַפר ְשֵרַפת ַהַחָטאת, וְנַָתן ָעָליו ַמיִּם ַחיִּים ֶאל ֶכלִּ

 וצריך ביאור בזה, וכי יש מציאות חיים במים.

 נתבונן במים המכונסים בבור, נראה שהם מעופשים, אלא, שהביאור בזה, הוא, שכאשר

 -ולעומת זאת, כאשר הם זורמים במעיין וכיו"ב, הם ראויים לשתיה 

 וכל כך למה, מפני שיש בהם חיות.

 והנה, ֶטַבע ָטַבע הקב"ה בברואיו,

 כוח עצום, כוח שנקרא "מידת הנתינה".

 בבור, שבאים למצב של התעפשות.וכשהאדם אינו נותן, הרי הוא חשוב כאותם מים המכונסים 

 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 

 , מי שאין לו בנים, שהרי, טבע האדם להיטיב עם בניו, וכמו שנתבאר,הוא

 ואם כן, בשעה שאין לו בנים, נחשב הוא למת.

  סוק ב'.שם, פ 8
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  ,כאבא  איני  אני,  כאבא שאעשה אמרת  את  - 'ממך  מנע אשר'

  ,בנים לי  יש אני  ,בנים לו היו לא  אבא

 ". ממני ולא ,מנע ממך

 :ועל תשובתו של יעקב אע"ה, דרשו רבותינו ז"ל )בראשית רבה, פרשה עא', ז'(

רּוְך הּוא" דוֹש בָּ ִעיקוֹת ,ָאַמר לוֹ ַהקָּ ְך עוִֹנים ֶאת ַהמְּ  - 9 כָּ

נָּה ,ַחֶייָך ֵני בְּ ֶניָך ֲעִתיִדים ַלֲעֹמד ִלפְּ  . "ֶשבָּ

ובאמת, שהדבר צריך ביאור רב, מהי תשובתו של יעקב אע"ה, לרחל אמנו ע"ה,  

 כאשר היא עומדת מרת נפש לפניו. 

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

ה" ֲעַסתָּׂ ּה ְוכִּ תָּׂ רָּׂ ּה ַבֲעבּור  ,ַכַעס  ַגם  צָּׂ מָּׂ י ,ַהְרעִּ ַגר כִּ ה  סָּׂ ּה ְבַעד ְיהוָּׂ  ", ַרְחמָּׂ

 וביאר ב"מצודות דוד", וז"ל:

  קנית כלום, לעג בדרך לה שאמרה ,('עז רמז ,שמעוני ילקוט) ל''ז רבותינו אמרו"

 ", הקטן לבנך חלוק  או, הגדול לבנך  מעפורת

 ע"א(, דרשו רבותינו ז"ל:ובמסכת בבא בתרא )טז' 

 בכדי שתתרעם בנפשה, ותתפלל להקב"ה. שפנינה, לשם שמים נתכוונה,

 : 10  ולאחר מכן, מצינו 

נָּׂה  ַיֲעֶשה ְוֵכן " נָּׂה שָּׂ ֵדי , 11  ְבשָּׂ ּה מִּ ה ְבֵבית ֲעֹלתָּׂ ֶסנָּׂה ֵכן ,ְיהוָּׂ ְבֶכה ,ַתְכעִּ אַכל ְוֹלא ,ַותִּ   . תֹּ

נָּׂה  לָּּׂה ַויֹּאֶמר ּה ֶאְלקָּׂ ישָּׂ י לֶָּׂמה  ַחנָּׂה , אִּ ְבכִּ י ֹלא ְולֶָּׂמה  ,תִּ אְכלִּ ֵבְך ֵיַרע ְולֶָּׂמה  , תֹּ   ֲהלוֹּא  ,ְלבָּׂ

י  כִּ ה  לְָּׂך טוֹּב  ָאנֹּ רָּׂ ים ֵמֲעשָּׂ נִּ  ",בָּׂ

 
 היינו, נשים ָמרֹות נפש. 9

 ח'.-שם, פסוקים ז' 10

 שם, בפסוק ה' נאמר: 11

 ,ָמנָה ַאַחת ַאָפיִּם, כִּי ֶאת ַחנָה ָאֵהב, וַיהוָה ָסַגר ַרְחָמּה" "ּוְלַחנָה יִֵּתן
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 וביאר ב"מצודות דוד", וז"ל:

ִיָךהלא רצוני  "  ", ילדת עשרה בנים ֵמִאלּו לְָּך, טובה היא  לְָּךואהבתי  ,ֵאלָּ

ְך" והדבר צריך ביאור, כהקושיא דלעיל,  ים כָּׂ נִּ יקוֹּת ֶאת  עוֹּ  ". ַהְמעִּ

של רבינו המלבי"ם זיע"א, ובמאמר אלקנה לחנה, ידוע בזה ביאורו  .ה

 ן. כדלהל 

ם",  12  דהנה, אחרו מאמרו הנ"ל של אלקנה. נאמר קָּׂ ֹלה ָאְכלָּׂה ַאֲחֵרי ַחנָּׂה ַותָּׂ   , ְבשִּ

ה ְוַאֲחֵרי תֹּ י  ,שָּׂ ֵסא ַעל יֵֹּשב - ַהכֵֹּהן ְוֵעלִּ ה ֵהיַכל ְמזּוַזת ַעל ,ַהכִּ ַרת נֶָּׂפש  13.  ְיהוָּׂ יא מָּׂ   , ְוהִּ

ה ְתַפֵלל ַעל ְיהוָּׂ ְבֶכה ,ַותִּ כֹּה תִּ אַמר 14.  ּובָּׂ דֹּר ֶנֶדר ַותֹּ אוֹּת ,ַותִּ ה ְצבָּׂ ְרֶאה   , ְיהוָּׂ אֹּה תִּ ם רָּׂ אִּ

ֶתָך י ֲאמָּׂ ֳענִּ י ,בָּׂ ֶתָך , ּוְזַכְרַתנִּ ְשַכח ֶאת ֲאמָּׂ ים ,ְוֹלא תִּ ְתָך ֶזַרע ֲאנָּׂשִּ ה ַלֲאמָּׂ יו   ,ְונַָּׂתתָּׂ ּוְנַתתִּ

ל ְיֵמי ַחיָּׂיו ה כָּׂ ה ֹלא ַיֲעֶלה ַעל רֹּאשוֹּ  , ַליהוָּׂ  ", ּומוֹּרָּׂ

 ונתקשה המלבי"ם, וז"ל:

 ". הראשון הפעם עתה  זה רק ,להתפלל  הנה עד  קמה לא  מדוע"

 ותירץ, וז"ל: 

 ,  צדיק שהיה ,בעלה תפלת על עצמה את סמכה ,עתה עד"

 ". בעצמה להתפלל התעוררה ,הרחמים מן  מתיאש  שהוא שראתה  ,ועתה

 דהיינו, 

 , היה, כדי לעורר את חנה, במאמרו  של אלקנה,שכל מטרתו 

 -שבדברים הצריכים רחמי שמים 

 
 - וממילא, הנאמר בפסוק, "וְֵכן יֲַעֶשה ָשנָה ְבָשנָה" 

ים, היה אלקנה נותן לחנה "חלק  שבכל שנה ושנה, כאשר היו הולכים אלקנה ומשפחתו למשכן, ָבְרָגלִּ

 מובחר".

 שם, פסוק ט'. 12

 י'.שם, פסוק  13

 שם, פסוק יא. 14
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ַטח" 15אין,   ּה  בָּׂ  ."ַבְעלָּּׂה  ֵלב בָּׂ

 : 16ושמעתי ממו"ר הגאון רבי שלמה פרשה שליט"א 

ים ֲהַתַחת שבמאמרו "אצל יעקב אע"ה, דהוא הדין  י ֱאֹלהִּ כִּ ַנע  ֲאֶשר ,ָאנֹּ ֵמְך מָּׂ י  מִּ   ְפרִּ

טֶ   , "ןבָּׂ

 - ן, שלא תסמוך על צדקותו להושיעה התכווי 

 ,אלא, שהיא תתפלל על עצמה

 כי רק היא, יכולה להושיע את עצמה, בתפילתה. 

 ם של דברי הגרא"א דסלר זיע"א, והן הם, סוד

 א, סיבות ברוך הושכאשר כיוון יוסף הצדיק ע"ה, הכל, אל מסובב ה

 זכה, ויצא מבית האסורים,

 - השתדלות מצידווגם מה שנראה בעינינו כ

ִליָּ כאשר הדבר, אינו נעשה כ  - במעשה ה תְּ

 זוהי, דרך התורה הקדושה.

  , ואפשר, שזוהי סגולתו המפורסמת, של מרנא ר' חיים זיע"א מוואלאז'ין

   , וז"ל: 17  וכמו שכתב

  ,נפלאה וסגולה גדול ענין  הוא ,ובאמת"

  יעשו  ולא ,בו לשלוט יוכלו שלא ,אחרים ורצונות דינין כל - מעליו ולבטל להסר

   ,כלל רושם שם

 
 יא. -משלי, לא'  15

 ז' בכסלו, התש"פ. ביום ה', 16

 בהיכל הכולל "משפטים ישרים", בעיה"ת בני ברק.

 '(.פרק יב ',שער ג) ",נפש החייםבספרו הקדוש " 17
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  מלבדו  עוד ואין ,האמתי האלקים  הוא ' ה הלא  ,לאמר ,בלבו קובע כשהאדם 

   ,כלל העולמות וכל  -  בעולם כח שום יתברך

   ,ש"ית הפשוט  אחדותו רק  מלא ,והכל

   ,בעולם ורצון כח שום  על - כלל משגיח ואינו ,גמור  ביטול  בלבו ומבטל

  ,ה"ב יחיד לאדון  רק ,מחשבתו  טוהר ומדבק ,ומשעבד

  והרצונות  חות והכ כל מעליו יתבטלו ,שממילא ,בידו רך יתב הוא יספיק כן

 . "כלל דבר םוש לו לפעול יוכלו שלא  ,שבעולם

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

םח'(, "  -)שמות, א'  דהנה, על הפסוק  ש ֶמֶלְך  ַויָּׂקָּׂ דָּׂ ם ַעל חָּׂ יִּ ְצרָּׂ   ֶאת  יַָּׂדע ֹלא  ֲאֶשר  ,מִּ

ֵסף   ", יוֹּ

אותו המלך, חדש ממש, או שמא נתחדשו   האם,  18נחלקו רב ושמואל, בגמרא  

 גזירותיו.

ֵהםכג'(, " -)שמות, ב'  והנה, על הפסוק ים הָּׂ ַרבִּ ים הָּׂ י ַביָּׂמִּ ם  ,ַוְיהִּ ְצַריִּ ת ֶמֶלְך מִּ   , ַויָּׂמָּׂ

ה ֲעבֹּדָּׂ ן הָּׂ ֵאל מִּ ְשרָּׂ קּו ,ַוֵיָאְנחּו ְבֵני יִּ ְזעָּׂ הַוַתַעל   ,ַויִּ ֲעבֹּדָּׂ ן הָּׂ ים מִּ ֱאֹלהִּ ם ֶאל הָּׂ תָּׂ  ", ַשְועָּׂ

 ולאותו מאן דאמר, "חדש ממש". כתב הרמב"ן, וז"ל: 

 -  ועל דרך הפשט"

  ,שיהיו מצפים ומחכים ליום מותו ,מנהג כל הנעבדים למלך בליעל רשע

חּו , וכאשר ראו שמת המלך נֵ ממלוך אדם  ,דומא ֶהַאנְּ  מרשיע מן הראשון,  -  ףחָּ

ֵתנּואבדה  ,כי אמרו וָּ נּו -  ִתקְּ ַזרְּ  לנו,    ִנגְּ

ֲחרּו ִיבְּ וֶ  וְּ ַחִיית מָּ  ". םמְּ

 ולהמבואר בדברינו, יובנו דברי הרמב"ן , הפלא ופלא: 

 
 עירובין, נג' ע"א. סוטה, יא' ע"א. 18
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  מלבדו  עוד ואין, האמתי האלקים הואשם שה בני ישראל,כי רק אחרי שהבינו 

 , כלל  העולמות  וכל  - בעולם כח שום יתברך

 -  עיניהםד, את -ב -ל -ושמו אל הקב"ה, ב

ה"אזי,  ֲעֹבדָּ ֱאֹלִהים ִמן הָּ ם ֶאל הָּ תָּ עָּ  ".ַוַתַעל ַשוְּ

 וכדלהלן.   עוד ראיה לזה, מצינו אצל אסתר המלכה, .ז

כאשר נתבקשה אסתר המלכה, ממרדכי היהודי, לפעול בעד הצלתם של כלל  

 אצל אחשורוש,  -  ישראל

   טז'(: -)אסתר, ד', טו'   נאמר בפסוק

אֶמר" יב  ,ֶאְסֵתר ַותֹּ שִּ י ֶאל ְלהָּׂ ְרֳדכָּׂ ל ֶאת ְכנוֹּס  ֵלְך .מָּׂ ים כָּׂ ים ַהְיהּודִּ ְמְצאִּ ן ַהנִּ   , ְבשּושָּׂ

ַלי ְוצּומּו אְכלּו ְוַאל  ,עָּׂ ְשתּו ְוַאל תֹּ ים ְשֹלֶשת  ,תִּ יוֹּם ַלְילָּׂה יָּׂמִּ ַנֲעֹרַתי ֲאִני ַגם , וָּׂ   ָאצּום  וְּ

ת ֹלא ֲאֶשר  ַהֶמֶלְך  ֶאל  ָאבוֹּא ּוְבֵכן ,ֵכן י  ְוַכֲאֶשר  - ַכדָּׂ י  ָאַבְדתִּ ְדתִּ  ". ָאבָּׂ

,  ביאר ה"אבן עזרא" זיע"אובטעם הדבר, שהוצרכה אסתר להתענות עם נערותיה, 

 וז"ל: 

   ,ביופיה בטחה ולא - התענתה  כן על ,היהובאל  בטחה אסתר  ,והנה"

 ". נהי תשתנ   ,המתענה פני כי

 דהיינו,  

 -שסיבת הדבר שהתענתה אסתר, היתה, להראות לעיני כל 

 -שבטחונה, הוא אך ורק בהקב"ה 

להתקשט ולהתנאות, היא   ובמעשיה, היא עושה השתדלות הפוכה. שבמקום

 מצערת את פניה, 

 -ואף על פי כן 

ָאה" ֵעינָּיו ֵחן  נָּשְּ  .  19 "בְּ

 
 א'. -אסתר, ה'  19
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 ואפשר: 

שראל, היא  שיחשבו עם יבכדי  .את המן -שלפיכך, הזמינה אסתר לסעודתה 

 -אוהבת את המן 

 -  ובכך, ידעו, שלא יוכלו לסמוך עליה

 אל הקב"ה עיניהם. אלא, רק 

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

ֲהגוֹּת" ים  ְונוֹּ ה ַלֲעשוֹת  ֶשֹּלא ,ַהנָּׂשִּ לָּאכָּ עוֹד ,מְּ קוֹת ֶשַהֵנרוֹת בְּ    ,ּדוֹלְּ

י ְוֵיש ֵקל ֶשֵאין  ,ֶשאוֵֹּמר מִּ  , "לֶָּׂהם ְלהָּׂ

ה"מגן אברהם" )סק"ה(, שכתב משם ה"מטה  וב"משנה ברורה", הביא משם 

 משה" )סימן תתקצה'(, וז"ל:

 ". דווקא נשים, לפי שנעשה נס על ידיהם"

 ואותו הנס, שנעשה על ידן, 

 סימן תרע', ס"ב(, וז"ל:או"ח,  נתבאר בדברי הרמ"א )

ים" ְמרִּ ה ,ֵיש אוֹּ ינָּׂה ַבֲחנֻכָּׂ לָּב ,ֶשֵיש ֶלֱאכֹּל ְגבִּ ה ֶבחָּ ִפי ֶשַהֵנס ַנֲעשָּ הּוִדית   ,לְּ ֶשֶהֱאִכילָּה יְּ

אוֵֹיב  ", ֶאת הָּ

 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, 

 נתבאר בשולחן ערוך )או"ח, סימן תרעה', ס"ג(: ולפיכך,  

הש" ּה  ִאשָּ ה, ֶשַאף ִהיא ַחֶיֶבת בָּ ֶלֶקת ֵנר ֲחנֻכָּ  ", ַמדְּ
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 -ולא זו בלבד 

 , משם ה"מגן אברהם" )סק"ד(: אלא, שכתב עוד ב"משנה ברורה"

 בעד כל בני ביתה,"פירוש, 

 ". 20  ואפילו איש, יכול לעשותה שליח, להוציאו

 ולהלן, נבאר בסייעתא דשמיא, עניין זה. 

 למדנו: במסכת שבת )כא' ע"ב(   .ט

 -"מאי חנוכה 

 כה' בכסלו יומי דחנוכה,  -דתנו רבנן, ב

 דלא למספד בהון, ודלא להתענות בהון,  -תמניא אינון  

 שכשנכנסו יוונים להיכל, טמאו כל השמנים שבהיכל,

  ,ונצחום ,וכשגברה מלכות בית חשמונאי

ולא  בדקו, ולא מצאו אלא פך אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, 

 -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: 

)הנ"ל( מבואר, שנס החנוכה נקבע, בגלל אותו פך קטן החתום בחותמו   דבגמרא

 -של כהן גדול 

 
תבוא מארה, לאדם שאשתו ובניו, )ברכות, כ' ע"ב(, " ברם, כשהבעל נמצא בבית, כבר אמרו רבותינו ז"ל  20

 ".מברכין לו
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מעיין בתפילת "על הניסים", הנאמרת בימי החנוכה בתפילה ובברכת  ה ובאמת, ש

 -המזון, יראה, שמטרת ימים אלו, היתה על עניין אחר 

 וכנאמר שם:  

יֵמי" ְתיָּׂה בִּ נָּׂן ֶבן ַמתִּ חָּׂ דוֹּל כֵֹּהן יוֹּ ַנא חַ  - גָּׂ נָּׂיו  יְשמוֹּ ה ,ּובָּׂ דָּ מְּ ֶשעָּ כּות כְּ ן ַמלְּ וָּ ה יָּ עָּ שָּ רְּ   ַעל  הָּ

ָך ֵאל ַעמְּ רָּ ם ,ִישְּ חָּ ַשכְּ ְך  לְּ תָּ ם ,תוֹרָּ ַהֲעִבירָּ צוֹנְָּך ֵמֻחֵקי  ּולְּ   .רְּ

ה ַאתָּ ַרֲחֶמיָך וְּ ַרִבים בְּ תָּ  ,הָּ ַמדְּ ֵעת לֶָּהם עָּ ם בְּ תָּ רָּ תָּ  ,צָּ ם ֶאת ַרבְּ תָּ  ,ִריבָּ   , ִּדינָּם ֶאת ַּדנְּ

תָּ  ם ֶאת נַָּקמְּ תָּ מָּ תָּ  ,ִנקְּ ַסרְּ ַיד ִגבוִֹרים מָּ ַרִבים ,ַחלִָּשים בְּ ַיד וְּ ַעִטים בְּ ֵמִאים ,מְּ ַיד  ּוטְּ   בְּ

הוִֹרים ִעים ,טְּ שָּ ַיד ּורְּ ֵזִדים ,ַצִּדיִקים  בְּ ַיד וְּ ֵקי בְּ ֶתָך עוֹסְּ    .תוֹרָּ

יתָּׂ  ְלָך שִּ דוֹּל ֵשם עָּׂ דוֹּש גָּׂ ְך ְוקָּׂ ֵאל ּוְלַעְמָך ,ְבעוֹּלָּׂמָּׂ ְשרָּׂ יתָּׂ  יִּ שִּ ה עָּׂ ן  ְגדוֹּלָּׂה ְתשּועָּׂ   ּוֻפְרקָּׂ

   .ַהֶזה ְכַהיוֹּם

ְך ְוַאַחר אּו ,כָּׂ ֶניָך בָּׂ יר בָּׂ ְדבִּ נּו ,ֵביֶתָך לִּ ֶלָך ֶאת ּופִּ ֲהרּו ,ֵהיכָּׂ ֶשָך ֶאת ְוטִּ ְקדָּׂ יקּו  , מִּ ְדלִּ   ְוהִּ

ְדֶשָך ְבַחְצרוֹּת ֵנרוֹּת     .קָּׂ

ְבעּו ַנת ְוקָּׂ ה  ְיֵמי ְשמוֹּ ָאה גָּׂמּור ְבַהֵלל - ֵאלּו ֲחנֻכָּׂ יתָּׂ , ּוְבהוֹּדָּׂ שִּ ֶהם  ְועָּׂ מָּׂ ים עִּ סִּ ְפלָּׂאוֹּת  נִּ   ְונִּ

ֶדה ְמָך  ְונוֹּ דוֹּל  ְלשִּ  ".ֶסלָּׂה  ַהגָּׂ

 ומבואר: 

ןשכל עניין הנס, היה על זה, שניתן לעם ישראל   קָּ  - ֻפרְּ

 -ויכלו שוב לנהוג בדרך התורה 

שנתבאר במסכת שבת )הנ"ל(, שהנס היה, במה שמצאו פך החתום ולא כמה 

 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, 

כוח התורה הקדושה ומצוותיה, מעם  , לעקור את והוא, שרצתה מלכות יוון

 ישראל, 
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לבדו, עליון על כל  ולפיכך, יצאו אותם קדושי עליון למלחמה, והכריזו, כי ה' 

 הארץ, 

 . ונתנם ה', ביד אותם קדושי עליון. למרות, מיעוטם וחולשתם

 ה' יתברך, -ברם, כאשר קבעו רבותינו ז"ל, לשנה אחרת, לעשות ימי הודאה והלל ל 

 , "על איזה נס קבעוה", מסכת שבת, הנ"ל(וכדברי רש"י )ב

, מהו הגורם לאותם קדושי עליון, לצאת  חיפשו רבותינו ז"ל, את הגדרת הדבר

 -למלחמה 

 רות, שמעשיהם, הם, כמי שממית עצמו לדעת.למ

 -וזאת מצאו רבותינו ז"ל  

 עניין פך השמן,

 ה' יתברך, -פך השמן, מראה ומגלה, את בטחונם ב

 -  המחראת דאגת   דאגובזה, שאינם 

 -באותו היום היה להם שמן להדלקה ששעצם הדבר,  במעשיהם הוכיחו,כי 

 דאוג את דאגת המחר, ובשמן זה מדליקים היום. אין ל

חָּ והוא, הכוח   ,ה את אותם קדושי עליוןֶשִהנְּ

ֻצִּויאין אנחנו   -ם להצליח מְּ

ֻצִּויאנו   .ם להשתדלמְּ

 החנוכה: והם ימי 

 למסור את לבבינו, 

 ולייחד את לבבינו, 

 .אל מסובב הסיבות ברוך הוא

 ובדבר זה: 

 הוכיחו גם נשות ישראל הקדושות, את מעשיהן, 
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 כמוהם, כמאבדת עצמה לדעת,  -, מעשיה שכן, יהודית הצדקת

מָּׂ  אך מכיוון בָּׂ ה את כל ֶששָּׂ  -ה ומבטחה, אך ורק בהקב"ה ְיהָּׂ

 ולהוציא את מחשבתה, מן הכוח אל הפועל, להצליח,  זכתה, 

 -כי האמונה אך ורק בהקב"ה, לבדו 

 , אצל גברים ונשים כאחד. פועלת, ושייכת

 ולפיכך: 

 שייכות אף הן, בברכה ובהדלקה. 

 גבי יוסף הצדיק,  הגרא"א דסלר זיע"א, ולאור דבריו הקדושים, של

 נבין, מעתה, את סמיכות פרשתינו, לימי החנוכה,

 -הוא מורה דרכינו יוסף הצדיק ע"ה, שכיוון 

 . אסיבות ברוך הוהמסובב  על ידי  ,ותמסובבינו, שכל הפעולות, בהבנת

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

 אך ורק, אל מסובב הסיבות ברוך הוא. 

 -חנה הצדקת, עם ישראל במצרים, אסתר המלכה  שנענו, רחל אמנו ע"ה,וכשם 

 , ואבותינו הקדושים ע"ה, בימי החנוכה

 -על ידי, עניין קדוש ונשגב זה 

ים  ְכֵעיֵניב'(, "  -אשר הוא, בבחינת )תהילים, קכג'  דִּ ֵניהֶ   ַיד ֶאל  ֲעבָּׂ  ם", ֲאדוֹּ

 -כך יעשה עמנו הקב"ה, ניסים ונפלאות בזמן הזה 

ְדבַ על ידי   ק בעניין זה, אמן. ֶשנִּ

 


