
 פרפראות

 
  

מכירת יוסף עשרה הרוגי מלכות 
 רבי עקיבא  למה נענשו

 ז-ועמוד 

 
''אפתש חנוכה עמוד א'   מפתח נושאים פרשת וישב

 
 עמוד ב'

בגלל כותונת נתגלגלו למצרים וע''י כותונת 
 נגאלו ממצרים 

 
ביאור בקושיה למה היה ראובן מצילו רק אם 

 הקב''ה מכתיב עליו
 

 עמוד ג'
ובן ביאור ע''ד מעשה שהיה באילפא וישמע רא
 ורבי יוחנן 

 
 עמוד ד'

ולא יכלו דברו לשלום ביאורו כי הנפטר מן החי 
 אומר לשלום

 
ההבדל בין בשלום ולשלום וטעם לאכילת 

 ארבעס בליל שבת
 

 עמוד ה'
בכניסת השבת אומרים בואי בשלום ולא לשלום 

 ביאור ע''ד השל''ה הקדוש
  

 אכילת ארבעס בליל שבת 
 

יוסף קיבל את בגדו בחזרה כשנתנו עצמותיו 
 בעור של כבש

 
 עמוד ו'

מבנו של עשרה טעמים לשלשלת בוימאן 
 הקדושת לוי

 
ולמה נענש  מכירת יוסף עשרה הרוגי מלכות 

 רבי עקיבא
 

 
 

 
 עמוד ז'

ביאור העיון יעקב למה נענש  רבי עקיבא שדימה 
 הת"ח לאחדותו

 
ארבעה בנוסח הנרות הללו קדש הם יש לדייק 

 דיוקים ויש לבארם
 

 עמוד ח'
הסברא שבמחלוקת אם מותר להשתמש לאורה 

 ואסור להשתמש
 

אלקא דמאיר ענני הוא המאיר  בנרות חנוכה 
 ביאור המהרש''א

 
 עמוד ט'

ע''ד הרמ''ע מפאנו מבואר מה שיש לכוון 
 בתפילה להדלקת נר חנוכה 

 
השם חנוכה, ביטול האמונות הרעות, ומה  

 שנהגו להרבות בסעודת בחנוכה
 

 עמוד י'
בענין מוסיף והולך ביאור מחלוקת ב''ש וב''ה 

 ופוחת והולך
 

 עמוד יא'
תירוץ לקושיית הבית יוסף עפ''י דרכם של 

 המהר''ל  והשפת אמת זי''ע
 

 עמוד יב'
 ת המילה נס ביאור ומשמעו

 
 טעם למשחק בסביבון,
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 ב

 

וע''י בגלל כותונת נתגלגלו למצרים 
 כותונת נגאלו ממצרים 

 
  , ועשה לו כתנת פסים ג'( ז''בראשית ל)כתיב 

 
 ,הכר נא הכתנת בנך (ב''ז ל''בראשית ל)כתיב 

 
 ,ויעזוב בגדו אצלה )בראשית ל''ט י''א( כתיב

 
 בגלל כותונת ירדו למצרים

 
 '' ג'(בראשית ל)כתיב  (,ב' ע''שבת י) איתא בגמרא

בשביל משקל שני סלעים , ועשה לו כתנת פסים
 ,מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו

ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו  ,נתקנאו בו אחיו
 ע''כ,  ,צריםלמ

 
 יהודה קידש ש''ש ע''י הכתונת ועל הים

 
א"ר חמא ברבי  (סוטה דף י עמוד ב) איתא בגמרא

בהכר  ,בישרוהו בהכרבישר לאביו  בהכר ,חנינא
בהכר בישרוהו   הכר נא הכתנת בנך היא, ,בישר

 הכרבבקשה ממך,  ,אמרה ליה "למי הכר נא"
דה ויכר יהו ,פני בוראך ואל תעלים עיניך ממני

כיון יהודה קדש ש"ש  –ויאמר צדקה ממני 
 ע''כ, ,ואמר צדקה ממני שהודה

 
יהודה קידש שם , '(ו ב''סוטה ל) איתא בגמרא

במה שירד נחשון תחלה  ,)על הים, רש''י( ,שמים
 ,לים

 
 יוסף קידש ש''ש ע''י הכתונת ועל הים

 
יוסף קידש שם , '(ו ב''סוטה ל) איתא בגמרא

 ויהי כהיום הזה 'ט י''א()בראשית ל' דכתיבשמים 
 ,וינס ויעזוב בגדו אצלהוגו' 

 
 -פרק קיד  -)ילקוט שמעוני תהלים , איתא במדרש

מה ראה,   וינוס"הים ראה " המשך רמז תתעג(,
 ינוסאמר הקב"ה,  ארונו של יוסף יורד לים,

ויעזוב   )בראשית ל''ט י''ב( , שנאמרמי שנסמפני 
 ע''כ,ויצא החוצה,  וינסבגדו בידה 

 
 במה שהוא מכה הוא מרפאלקיים מה שנאמר 

 
, שהירידה היתה ע''י הכותונת, ובזכותם מבואר

של יהודה ויוסף שקידשו שם שמים ע''י 
נקרע הים ויצאו ממצרים, לקיים מה  הכותונת
 ,במה שהוא מכה הוא מרפאשנאמר 

 
, (תנחומא פרשת בשלח סימן יח) מדרשאיתא בכד

 ארוכה לך  אעלה כי")ירמי' ל יז(, , כתיב

במה שהוא מכה  ',וממכותיך ארפאך נאום ה'
 עכ''ל המדרש, הוא מרפא,

 

   * * * * * * * 
 

 מצילו ראובן ביאור בקושיה למה היה 
 רק אם הקב''ה מכתיב עליו

 
'(, ד פסקה ח''פרשה לרבה ויקרא ) מדרשאיתא ב

 ,שהקדוש ברוך הואאלו היה ראובן יודע 
וישמע ראובן  (א''ז כ''בראשית ל)עליו  מכתיב

 ומוליכו אצל על כתיפוהיה טוענו  ויצילהו מידם
  ע''כ אביו,

 
איך אפשר לומר על ראובן, והקשו המפרשים, 

וישמע  ,שרק אילו ידע שהקב''ה מכתיב עליו
על טוענו , רק אז היה ראובן ויצילהו מידם

אביו, וכי מבלעדי שיהיה  ומוליכו אצל כתיפו
  כתוב עליו אין צורך להצילו,

 
  ע''ד פרקי דרבי אליעזריש לבאר 

 
)וכן איתא  פרק ל''ח() פרקי דרבי אליעזראיתא ב

נשים חרם בינינו  ,אחיםה אמרו בתרגום יהונתן(
אמרו  ,שאין אחד ממנו מגיד הדבר ליעקב אבינו

ואין  ,בנימין אין כאן ,ביניהם ראובן אין כאן
אם כן  ,ואנו תשעה ,החרם מתקיים אלא בעשרה

 ,שתפו המקום עמהם והיו עשרה ה,היאך נעש
שלא יגיד שום אחד מהם סוד זה וחרמו ביניהם 

  ,ליעקב
 

ויגידו לו אחיו הדבר שעשו ואת  כשחזר ראובן,
 ,ב"ה שתקקוגם ה ,ושתק ,החרם שהחרימו

ון וובע ,ומפני החרם לא הגיד הדבר ליעקב
 ,מכירת יוסף בא רעב לארץ ישראל שבע שנים

במצרים ומצאו את  וירדו אחי יוסף לשבר אוכל
ושמע יעקב  ,והתירו את החרם ,יוסף שהוא חי

  ע''כ, ,יתה רוחו של יעקבחו ,על יוסף שהוא חי
 

כתיב  '(ב תנחומא וישב פרק) איתא במדרש
וכי  ,ותחי רוח יעקב אביהם  כ''ז(ה ''בראשית מ)

ושרתה בו  ,מן החרםאלא שחיתה  ,מתה היתה
  ע''כ, מנו,שנסתלקה הי רוח הקודש

 
 מרופשר לפרש ולא

 
, "למען הציל אותו"כתוב שאמר המה , שמבואר

בראשית ) כתב רש''יש היו דברי רוח הקודש, כמו
, וראובן ידע רוח הקודשנאמר ע''י , שא(''ז כ''ל

  רוח הקודש,שהדבר נאמר ע''י 
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 ג

 

 רוח הקודש צווחת ואמרת
 

ורוח , מכיוון אך מחשבתו של ראובן היתה
צווחת ואומרת נו נסתלקה מיעקב אבישהקודש 

מתי אבוא ואראה פני יעקב אבינו, ולפי 
, היתה אל יעקב אבינו שביקשה רוה''ק לחזור

רוח הקודש אומרת, למען הציל אותו ולהשיבו 
   אל אביו,

 
 אבל הקב''ה דעת אחרת היתה עמו 

 
לגלות ליעקב אבינו כי יוסף חי,  ןשאין זה הזמ

 מכיון והקב''ה  היה בחרם,
 

הקב''ה ש ידע גםו ,על החרם ראובןידע ומכיון ו
בדעה  הקב''הלא גילה לאף אחד, א''כ שמא אין 

אמר ראובן, אילו , ועל זה רוח הקודשאחת עם 
 דייקא, כותב עליו שהקב''ההיה יודע ראובן 

 , היה מצילו, רוח הקודש, ולא מידם להצילו
 

ורק רוח  אבל מכיון והקב''ה לא הסכים עדיין,
ומרת למען הציל אותו, הקודש היתה צווחת וא

 ,מכיון ורוה''ק רצתה לבוא אל ביתו של י''א
 ומוליכו אצל על כתיפוטוענו לפיכך לא היה 

 אביו, 
 

שהקדוש ברוך " ,אלו היה ראובן יודעוזהו, 
וישמע  ,עליו מכתיבו רוצה בכך דייקא, ,"הוא

היה  , ולא רוח הקודש,ראובן ויצילהו מידם
 אביו. ומוליכו אצל על כתיפוטוענו 

 

                                                    * * * * * * * 
 

 מעשה וישמע ראובן ביאור ע''ד 
 אילפא ורבי יוחנן שהיה ב

 
השליכו אתו אל הבור " (ב''ז כ''בראשית ל) כתיב
למען הציל אשר במדבר ויד אל תשלחו בו  ,הזה
וישלכו ויקחהו  ,להשיבו אל אביומידם  אתו

  ,"הברהאתו 
 

 ,ויען ראובן אתם לאמר" ב(''ב כ''בראשית מ) כתיב
 ,הלוא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד

 ",וגם דמו הנה נדרששמעתם  ולא
 

להשליכו אל , לאחר שאמר ראובן לאחים וקשה
, "ולא שמעתם", והם עשו זאת, איך אמר הבור

הרי האחים עשו בדיוק כפי שאמר להם ראובן, 
 וכתב בפרקי דרבי אליעזר ,ולא שמעתםומהו 

 ושמעו לו אחיו, (פרק לח)
 

 עפ''י מעשה שהיה יש לבאר
 

אילפא ורבי יוחנן   (אע'' א''תענית  כ) איתא בגמרא
 דחיקא להו מילתא טובא ,הוו גרסי באורייתא

 ניקום וניזיל וניעבד עיסקא ,אמרי )הגיעו לעניות(,
ונקיים בנפשין אפס כי לא יהיה  ,)נלך ונעשה עסק(

  ,בך אביון
 

הוו קא כרכי  אזלו אותבי תותי גודא רעיעא
אתו תרי  ,)ישבו תחת כותל רעוע ואכלו( ריפתא

רבי יוחנן דאמר חד  )שמע( שמעיה ,מלאכי השרת
 ,לחבריה נישדי עלייהו האי גודא ונקטלינהו

 )נפיל  שמניחין חיי עולם הבא ועוסקין בחיי שעה
אמר  ה(,עליהם הכותל על שעוזבים את לימוד התור

שבקינהו דאיכא בהו חד דקיימא ליה  ,ליה אידך
רבי  (,עתיד להתגדל, ואין זמנו למות)רש''י,  שעתא
אמר ליה רבי יוחנן  ,לא שמעאילפא  ,שמעיוחנן 

אמר  ,אמר ליה לא ,שמע מר מידי ,לאילפא
שמע מינה  ,מדשמעי אנא ואילפא לא שמע

 ע''כ, עיי''ש, ,לדידי קיימא לי שעתא
 

  תבהר הדבר כפתור ופרחמלפי''ז 
 

את מה  שראובן שמע , פירוש, וישמע ראובן
וחשב  למען הצילו מידם,אומרת  רוח הקודשש

את דבר רוח הקודש, שיש  שכולם שמעוראובן 
להצילו, וכך הלך אל אביו ביודעו כי לא יעשו 

 כאשר חזר וראה שיוסף איננו ,, אךעם יוסף דבר
ת דבר א לא שמעו, הבין שהאחים והוא נמכר
, לא הצילוהו, ולכן להשיבו אל אביו רוח הקודש

, ולא שמעתםוזה מה שאמר אליהם ראובן, 
את דבר רוח הקודש, ע''ד  שלא שמעתםפירוש, 

ולא וזהו שאמר  ,לא שמעאילפא  שמערבי יוחנן 
 . ולא קשה מידי,שמעתם

 
, ולא ולא שמעתם"דכתיב הדבר מדויק, וביותר 

  ."ולא שמעתם אליכתיב 
 

 מצאתי פירוש זה בספריהם של האחים הק'  שוב
 שמעלקי מניקלשבורג  'בעל הפלאה והרבי ר

 
כתב  '(ז פסוק כ''בראשית פרק ל) פנים יפות בספר

ושמעתי מאא"ז ז"ל דהיינו דכתיב בתר הכי 
וישמע ראובן ויצילהו מידם, ע"ד שאחז"ל גבי 
אילפא ור' יוחנן בתענית דף כ"א ]ע"א[ ר' יוחנן 

לא שמע, אמר ליה ר' יוחנן  שמע ואילפא
לאילפא שמע מר מידי, אמר ליה לא, אמר 
מדשמעי אנא ואילפא לא שמע ש"מ לדידי 
קיימא שעתא, י"ל דראובן שמע זה הבת קול 
והם לא שמעו לכך אמר ראובן דש"מ שעליו 

עכ''ל בספר פנים , להצילו לכך ויצילהו מידם
 יפות,
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בי ר' הר דברי תורתו של ה''ה ,שמן הטוב בספרו
שנלקטו ע''י הר''ר , שמלקי מניקלשבורג

אברהם שמחה בונם חיים מיכלזאהן, והודפס 
הפירוש בזה מביא  בפיטרקוב בשנת תרס''ה,

הפנים יפות, אך לא כתב כי אמר שכתב  הלשון 
 אא''ז.זאת בשם 

 

                                                    * * * * * * * 
 

 י כ וביאורלשלום ולא יכלו דברו 
 נפטר מן החי אומר לשלוםה

 
תו וויראו אחיו כי א", ('ז ד'')בראשית  ל כתיב

אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אתו ולא יכלו 
  ,"םולשל" דברו

 
ויתנכלו אתו " ,י''ח( ז''ל )בראשית   כתיב

  ,"להמיתו
 

אמר רבי לוי  (אע'' ט''כ  מועד קטן) איתא בגמרא
מת לא יאמר לו לך הנפטר מן ה ,בר חיתא

הנפטר מן החי לא  ,"בשלום"אלא לך  לשלום
 ,"לשלום"אלא לך  בשלוםיאמר לו לך 

 
 אחיו דברולפיכך לא יכלו ד ,אפשר לומר

ך מר לוא נפטר מן החימכיון דה, "לשלום"
ויתנכלו  והם נתכונו להמיתו, כמ''ש, לשלום

, אומר לו לך המתוהנפטר מן  , אתו להמיתו
 ,"םולשל" ולא יכלו דברו רוש הפי , וזהובשלום

 
ושבתי  (א''ח כ''בראשית כ) מה שאמר יעקב

, כפי שצ''ל הנפטר מן החי לשלוםולא  בשלום
שנפטר  לאחר אמר  שאמר על עצמו ולאלפי צ''ל 
 ,ולקמן יתיישב בדרך אחר, ממנו

 
 כונת יעקב באומרו לך נא ראה את שלום

 
אה את לך נא ר ויאמר לו"י''ד(  ל''ז בראשית) כתיב
 , "אחיך שלום

 
 אפשר לפרש נו יעפ''י דבר

 
בסיפור  קודםמכיוון ו ,כי יעקב אמר ליוסף

, אלא רצו "לשלום" ,לומר  לך רצולא  החלום,
 , כמו שפירשנו, "בשלום" ,לומר לך

 
אחיך, האם  שלוםאת  ראהלך נא אמר לו, 

כנפטר  ,בשלוםלומר לך  ,כאזממשיכה דעתם 
, לשלום , לומר לךהשתנתה או דעתם  , המתמן 

כלומר הינם כבר  רוצים , החיכנפטר מן 
 אחיך,  שלוםוזהו, לך נא ראה, את  שתחיה,

 ,בשלוםאו  לשלום של עכשיו, שלוםמהו ה
, כלומר, שישיבנו והשיבני דברוהוסיף ואמר לו 
 ,בשלוםאו  לשלוםאם דעתם לומר 

 
מכיוון והורד מצרימה, לא היה סיפק בידו  לא,א

 לשלוםאם דעתם לומר  על שאלתולהשיב לאביו 
 , בשלוםאו 

 
 עלו לשלום אל אביכם ונתקימה הבקשה

 
והשיבני  ,שאמר קיים את בקשת אביו ולבסוף

 , בשלוםאו  לשלום כונתם  אם דבר
 

מ''ד   בראשית)לאחר שאמר יהודה  מצינו,וכך 
, ונתחרטו על ים מצא את עון עבדיךקהאל ט''ז(,

 "לשלום"ם עלו ואת מכירתו, אמר יוסף לאחיו,
, לשלום, כלומר, אמרו לאבי, שפניכם אל אביכם

על מה  ובכך השיב יוסף לאביו, בשלוםולא 
 .והשיבני דברשאמר לו 

 

                                                    * * * * * * * 
 

 לשלום ובשלום הבדל בין ה
 אכילת ארבעס בליל שבתטעם לו

 
אמר רבי אבין  (,אע'' ד''סברכות ) בגמראאיתא 

 בשלוםאל יאמר לו לך  הנפטר מחברו ,הלוי
שאמר לו למשה לך  יתרושהרי  ,לשלוםאלא לך 

דוד שאמר לו לאבשלום לך  ,עלה והצליח לשלום
  ,ואמר רבי אבין הלוי, הלך ונתלה בשלום

 
אלא לך  לשלוםאל יאמר לו לך  הנפטר מן המת

שנאמר ואתה תבוא אל אבותיך  ,בשלום
 ע''כ, ,וםבשל

 
אמר רבי לוי  ,(אע'' ט''כ מועד קטן)בגמרא איתא 

לא יאמר לו לך  ,הנפטר מן המת ,בר חיתא
  ,בשלוםאלא לך  ,לשלום

 
אלא לך  ,בשלוםלא יאמר לו לך  ,הנפטר מן החי

 לשלוםלא יאמר לו לך  המתהנפטר מן  ,לשלום
שנאמר ואתה תבא אל אבותיך  ,בשלוםאלא לך 

  ,בשלום
 

אלא לך  בשלוםלא יאמר לו לך  חיההנפטר מן 
 בשלוםשהרי דוד שאמר לאבשלום לך  ,לשלום

הלך  לשלוםשאמר למשה לך  יתרו ,הלך ונתלה
 ע''כ, ח,והצלי

   
 ההבדל בין לשלום ובשלום  ביאור
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 ה

 

קהלת פרק )מאמר החכם   ,בהקדם העניין, ביאור
טוב שם משמן טוב ויום המות מיום " ('א 'ז

עד  מיום הולדו ,מי חיותוכי האדם כל י ,"לדוהו
 להשליםוצריך לעמול  ,לעמל יולד יום מותו

 עצמו,  להשלים, לשלוםעצמו, וזהו 
 

,  כבר אינו חי, והולך אדם לבית עולמואך כאשר 
עצמו  שהשלים ,השלמהבאותה ה''ה נשאר 

 עוד, את עצמו אינו יכול להשלים וחייו, ימי ב
 

 במה שהשלים עצמובשלום,  ופירוש המילה
, ולכן לשלום, ובשלום, וזה ההבדל בין ברכ

פירוש  ,לשלוםלך  אומר לו  ,הנפטר מן החי
יאמר לו  המתהנפטר מן  , להשלים עצמושילך 

  כבר, שהשלים עצמובמה  ,בשלוםלך 
 

הכותב בעין יעקב סוף  פירש שכך מצאתי שוב
 ,ברכות

 
 למה למידים מיתרוביאור 

 
ם דבר , אפשר להבין למה למידיעפ''י הסבר זה

שכל ימיו חיפש  ,, משום שיתרומיתרוזה דוקא 
וחיפש ואף ניסה בכל ע''ז שיש, עד שהגיע 

עצמו, ולכן  להשליםלאמת, וכך ביקש תמיד 
 להשלים, כלומר לשלוםמהו לך  יש ללמודממנו 
 עצמו.

 

                                                    * * * * * * * 
 

 בואי בשלום אומריםניסת השבת כב
 ביאור ע''ד השל''ה הקדוש ולא לשלום

  
פני  םלמה בקבלת שבת כאשר מקבלי יש להבין,

, בשלוםשבת מלכתא, נקטינן בלשון בואי 
והיה  ,המתבאותו הלשון שאומר הנפטר מן 

 ויש לבאר,, "לשלום"צריך לומר בואי 
 

אמר רבי שמעון בן  ,(אע'' ז''ט ביצה) איתא בגמרא
רה נותן הקדוש ברוך הוא נשמה יתי ,לקיש

באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה 
ווי כיון ששבת  ,שבת וינפששנאמר  ,הימנו

דרשינן ליה אוי על הנפש שהלכה  -וינפש ) פש,אבדה נ
 , , רש''י(לה

 
 דברי השל''ה וי אבדה נפש הוא בכניסת השבת

 
ברבים מספרי  ומובא, 'השל''ה הק כתב

יון ששבת ווי אבדה כר הלשון, ובאב חסידות
   כניסת השבת,, דקאי  על נפש

 

 (,יג  -הגהות למסכת שבת ) ,'השל''ה הק  וכך כתב
 אפרשנו,  ,הזה  והואיל ואתא לידי המאמר

 
)בלשון  וי אבדה נפשכיון ששבת  במוצאי שבת

 )בלשון עתיד( שיאבד מנפשוי היה לו לומר  ,עבר(
ורואה מעלת  שנכנס שבתכיון  ,אלא הפירוש

 ,אז מבין ווי היה לו למפרע ,נשמה יתירהה
עכ''ל במוצאי שבת כשנאבד הנפש ממנו, 

, וכן נמצא בהרבה מספרי יסודות השל''ה
 ,כניסת השבתהחסידות, דקאי על 

 
, דלפיכך אומרים בכניסת לפי''ז אפשר לומר

,  דכיון המת, כנפטר מן בשלוםהשבת בואי 
, אכניסת השבתששבת, וכפירושם ז''ל דקאי 

 כנפטר מן המת. .ווי אבדה נפשיא ליה, הו
 

מה שאומרים בתפילת ערב שבת  עד''ז יש לומר,
בבא ) עפ''י הא דאיתא בגמרא", בה"וינוחו 

זה בית חייהם,  -והודעת להם  (מציעא דף ל עמוד ב
זה  -זו גמילות חסדים, אשר ילכו  -את הדרך 

מכיוון י''ל , וכו' ,זו קבורה -בה ביקור חולים, 
ווי אבדה נפש שהוא בכניסת השבת,  ופירשו

כנפטר מן  בשלוםוביארנו דלפיכך אומרים 
שזו  וינוחו בה,המת, לפיכך אמרינן בתפילה 

 קבורה, 
 

 אכילת ארבעס בליל שבת 
 

השתא דאתינן להכא, דאמרינן ,  גם יש לומר
מכיוון שזו קבורה, לפיכך אוכלים בליל שבת 

, כפי שאוכלים מאכל אבלים שהוא  ארבעס
   מאכל עגול בחזרה מהקבורה.

 

                                                    * * * * * * * 
 

שנתנו כיוסף קיבל את בגדו בחזרה 
 עצמותיו בעור של כבש

 
וינס  ויעזב בגדו אצלי,  (ט''ז ט''ל בראשית ) כתיב

עד בוא אדניו אל ותנח בגדו אצלה , ויצא החוצה
  ,ביתו

 
, בתוס' שאנץ ע''א בסוטה י''ג)מובא,   איתא במדרש

, ששמו עצמות במדרש יש שם, וז''ל ,(שם עה''ג
, ונכנסה בה באותו עור עור של כבשיוסף בתוך 

 ע''כ,  כצאן יוסף,רוח חיים, והיינו דכתיב נוהג 
 

, כבבתי ובוודאי בגדו של יוסף היה פרוות עור
מלוכה, ובקי''ס קיבל חזרה את הבגד, שהיה 

 כבש. עור של 
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 ו

 

בוא אצלה עד  בגדוותנח , ויש רמז מהפסוק
וא''ל הכוונה עד שאדון העולם  תו,אל בי ,אדניו

 .יוציאנו ממצרים, ויביאנו לביתו

 
 ימאן ועשרה טעמים לשלשלת ב

 מבנו של הקדושת לוי
 
מבן הקדושת לוי  ,פרשת וישב קדושת לויב

מחמת כי ידעתי כי כן וכ''כ מוהר''ר ישראל,  
מ"ו הגאון הקדוש נשמתו בגן עדן היה רצון אא

בחיים חיותו, להכניס דברי בתוך דבריו 
הקדושים בעת שחיבר ספרו 'קדושת לוי', על כן 
חלילה לי גם עתה לעבור רצונו הקדוש בגן עדן. 

   דברי בנו, ישראל.
 

                                                    * * * * * * * 
 

  וגי מלכותעשרה הרמכירת יוסף 
 רבי עקיבא נענש למה ו

 
ביאור יצאת נשמתך באחד בילקוט ראובני וממוהר''ר 

 שמשון מאוסטרופולי
 

בשעה  (ברכות דף סא עמוד ב) איתא בגמרא
שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת 
שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של 
ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו 

כל ימי  ,אמר להם ,רבינו, עד כאן ,ידיולו תלמ
הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו 

מתי יבא לידי  ,נוטל את נשמתך, אמרתי
ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? היה 
מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה 

אשריך רבי עקיבא שיצאה בת קול ואמרה: 
 ע''כ נשמתך באחד.

 
 סוד( וט ראובני פרשת וישבק)יל ילקוט איתא ב
אשריך שיצאת שאמרו  קיבאעבי רכוונת 

ו הי ותלכמהרוני  עשרהלפי ש ד,נשמתך באח
על  ר"ע בא לכפרו ,יםטכפרה בשביל י' שב

ו מכשהחרי סףהם אחי יומע תפוהשכינה אשר ש
 שיצאת נשמתךוזהו אשריך  ,לו העניןגשלא י

 ע''כ, באחד בשביל היחוד,
 

 שמשון  הר''רון מבספר ניצוצי שמש
 מאוסטרופולי פרשת בחוקותי כתב 

 
וכל מעשר בקר וצאן כל ")ויקרא כ''ז ל''ב(  כתיב

  'אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קדש לה'
 

בת קול ואמרה  יצתה (א''ברכות ס)ובגמרא 
 , עקיבא שיצתה נשמתך באחד אשריך רבי

 
מה זה  א'יפלא מקרא קודש הזה  הנה לכאורה

והלא קודם שיעבור תחת  ת מעשרשאמר תיב
 השבט עדיין לא נקרא בשם מעשר וכך הול"ל

 וכל בקר וצאן כל אשר יעבור וגו' 
 

השבט  מה זה שאמר כל אשר יעבור תחת ב'
הלא לא כל בקר וצאן עברו תחת השבט כי רק 

לו סימן בשבט צבוע וא"כ  את העשירי עשה
 הול"ל וכל בקר וצאן העשירי אשר יעבור תחת

 יהיה קודש השבט 
 
שהול"ל העשירי יהיה קודש ואז נדע שלה'  ג'

קודש וכמו שכתוב בסמוך הוא ותמורתו  הוא
נאמר בתורה קדש  יהיה קודש וכן כמה פעמים

 סתם
 

כי  ,רמז עמוק עמוק רמזה לנו התוה"ק אמנם
הרוגי מלכות הם היו  הנה ידוע הוא שעשרה

 תמורת עשרת השבטים עבור החטא שעשו 
 

ו את יוסף וציערו את יעקב אביהם ומכר שגנבו
  ,ונתחייבו מיתה

 
במכירת יוסף לא היו רק  הלא אמנם קשה

 תשעה שבטים כי הלא יוסף בעצמו לא בכלל זה
  יחשב ובנימין היה קטן ולא ידע מזה וראובן

 
כי היה יומו לשמש , ג"כ לא היה בשעת המעשה

את אביו וא"כ לא היו רק תשעה שבטים שהיה 
בתו ומכירתו ובהגרמת צער חלק בגני להם

 ,מלכות וא"כ למה היו עשרה הרוגי ,ליעקב
 

ידועה כי אחד היה תמורה  אמנם תשובתו
את  "כהשבטים צירפו ג כי ,כביכול להשכינה
 :(פדר"א פל"ח זהר וישב קפג)השכינה עמהם 

 ,ונסתלקה השכינה מיעקב עד שחזר אליו יוסף
שכביכול  ונמצא ,ליעקב השכיה  ולא הודיעה

 , חלק עמהם בזה "כהשכינה היה גל
 

הוא היה התמורה  והנה ידוע שרבי עקיבא
בן גרים והוא תלוי במדה  שהוא היה א' ,לשכינה

 מחמת שרביוהב'  ,העשירית מדת מלכות בידוע
את ה' אלוקיך תירא לרבות עקיבא דרש 

השוה כבודו  נמצא (ב"פסחים כ) תלמידי חכמים
  ,ש"ילכבוד המקום ב"ה וע"כ היה הוא לה

 
עקיבא היה רועה כמ"ש בגמרא  שרבי וזאת ידוע

 ,והבן (,כתובות ס"ב)
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 ז

 

ר "ל מעש"וכרמזי קודש התוה"ק  וזהו התגלות
מה 'לולם 'כ ידעו'ו יבותתאשי ר ,ן"ר וצא"בק

  ,בקר וצאןועה 'רהיה 'קיבא ש'עת 'מ
 

כי  ,מיתתו של רבי עקיבא ידעו כולם טעםוהיינו 
מן  י שמת ועברהיינו כל מ כל אשר יעבורבאמת 

 תחת השבטהעולם מן עשרה הרוגי מלכות הוא 
ונמצא היו ט'  ,אחד שבט היינו כל אחד מת בעד

שבטים וע"כ נהרגו ט' צדיקים בגזירות 
 ,המלכות

 
עשירי  העשירי היינו מה שנהרג עוד צדיקאמנם 

עשירי שהוא תלוי במדה  והיינו ר"ע שנקרא
 ורההוא היה תמ קודש לה'נ"ל יהי' כהעשירית 

שהשכינה היתה , קדושה כביכול עבור השכינה
יהיה הוא תמורתו  וע"כ כביכול ג"כ בענין זה

 ,קודש והבן
 

שיצתה בת קול ואמרה אשריך ר"ע  שיצתה וזהו
עבור האחד יחיד כביכול  היינו נשמתך באחד

)פתגמין קדישין ממוהר''ר ע''כ,   ,והבןומיוחד 
 שמשון מאוסטרופולי(

 

    * * * * * * *                                                 
 

רבי  נענש  המלביאור העיון יעקב 
 שדימה הת"ח לאחדותועקיבא 

 
( א''ז ע''קידושין נ )פסחים כ''ב ע''ב, איתא בגמרא

שמעון העמסוני, ואמרי לה נחמיה העמסוני, 
' היה דורש כל אתין שבתורה, כיון שהגיע לאת ה

אלהיך תירא פירש; אמרו לו תלמידיו: רבי, כל 
אתין שדרשת מה תהא עליהם? אמר להם: כשם 
שקבלתי שכר על הדרישה, כך קבלתי על 

עד שבא רבי עקיבא ולימד: את ה' הפרישה; 
 ע''כ, לרבות תלמידי חכמים. -אלהיך תירא 

 
 , ע''ז ה ע''א(סנהדרין דף לח עמוד ב) איתא בגמרא

מלמד  - אדםר תולדת מאי דכתיב זה ספ
דור  לאדם הראשוןברוך הוא  שהראהו הקדוש

 דור ודורשיו, דור דור וחכמיו. 
 

של רבי עקיבא שמח בתורתו  כיון שהגיע לדורו 
 ",ולי מה יקרו רעיך אל"אמר  ,ונתעצב במיתתו

 
כיון ( סימן ס''ב )סנהדרין ל''ח כתב העיון יעקב

 אדםשרצה ר"ל לפי  ,שהגיע לדורו של ר' עקיבא
 (בראשית ג)שנאמר  ,דמות לעליוןהיל הראשון

של ר'  לפיכך שמח בתורתו ,יםקוהייתם כאל
עקיבא שדרש את ה' לרבות תלמידי חכמים 

  ,שמע מיניה שיש לדמות דמיון לעליון

 באחדשמת במקום השכינה  ,אבל נעצב במיתתו
  ,כדאיתא בילקוט ראובני פרשת וישב

 
ין לדמות בשביל חטא זה שא ,אפשר שנענש כן

ועיין בחידושינו  ,לכך נענש ,לשכינה כלל
 "מה יקרו רעיך אל"ולזה אמר  ,בפסחים דף כ"ב

ים יקר מאד ואין לדמות לו קשכבוד אלכלומר 
 ''לעכ, ועיין בחידושינו בברכות דף ס"א ,כלל

  עיון יעקב,ה
 

ואפשר עוד לומר )ברכות ס''א(  עיון יעקבכתב ה
 ,לרבות ת"ח יךקאת ה אל ,כדי לתקן מה שדרש

לכך נענש  ששגג בזה שדימה הת"ח לאחדותו
במקום השכינה כמ"ש בחידושינו בסנהדרין דף 

  ''ל., עכל"ח ע"ש

                                                    * * * * * * * 
 

 בנוסח הנרות הללו קדש הם יש לדייק 
 בארםיש לדיוקים ו הארבע

 
ל הנסים ועל ע ,הנרות הללו אנו מדליקין

 הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות. 
 

שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על 
 ידי כהניך הקדושים. 

 
וכל מצות שמונת ימי חנכה. הנרות הללו קדש 
הם. ואין לנו רשות להשתמש בהם. אלא 

 לראותם בלבד. 
 

כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על נסיך ועל 
 ,נפלאותיך ועל ישועתך

 
 ארבעה דיוקים בנוסח הנרות הללו

 
שבתחילה כתוב  הסיום אינו מעין ההתחלה, א.

ניסים, נפלאות,  תשועות, ארבעה דברים, 
נפלאות,  ,ניסים,   ובסוף כתוב  רק  מלחמות
 לא נאמר בסיום, מלחמות, ואילו תשועות

 
מפני מה נכתבה בתוך נוסח ההודיה של  ב.

, וכאשר תאין לנו רשו ההלכה של הנרות הללו,
נכתבה ההלכה,  מדוע נכתבה בין הנרות הללו 
אנו מדליקין וכו', לבין כדי להודות, לא בתחילה 

 ולא בסוף,
 
בוודאי שיש להודות על הנצחון, אך מדוע יש   ג.

 ,המלחמותלהודות על 
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 הניסים על מדליקיםבתחילה כתוב, אנו  ד.
, ובסוף כתוב כדי להודות ולהלל וכו', ולא כתוב 

וביאור הענין נסיך וכו',  להודות  ולהלל על כדי
 הוא כדלקמן,

 
הסברא שבמחלוקת אם מותר 

 להשתמש לאורה ואסור להשתמש
 
או אסור  אם מותר להשתמש לאורה, מחלוקתה

, בסבראהיא אפשר לומר כי  להשתמש לאורה,
שנזכור תמיד , לזכרון אם הנרות שמדליקין הם

 או שהנרות את כל מה שעשה לנו הקב''ה,
לשמו  ,להודות ולהללכדי שאנו מדליקין הם 

 ית', 
 

אם נאמר שהדלקת  לפי''ז יש לבאר ולומר,
לנו, כדי שאנחנו נזכור את מה  לזכרוןהנרות הם 

י מכיוון והזיכרון אזשעשה לנו הקב''ה, 
  לאורה, מותר להשתמשש בשבילנו, יש לומר

 
שהדלקת הנרות הוא בשביל  אך אם נאמר

מדליקים אורה זו ו חנז אנא, להודות לשמו ית'
 , ואין לנו להשתמש באורו לכבודו ית',

 
 ביאור שתי חלקי הנוסח הנרות הללו 

 
, אפשר לומר  כי נוסח הנרות וע''י הסבר זה

הללו בא לצאת ידי שתי המ''ד, גם לפי המ''ד 
וגם לפי   שמותר להשתמש לאורה,שאומר 

 ,שאסור להשתמש לאורההמ''ד 
 

הנרות ההודיה של נוסח  אתוכך ניתן להסביר 
הוא  החלק הראשון של תפילת ההודיה, , הללו

, והנרות הם מותר להשתמש לאורהשלפי המ"ד 
 , לזיכרון

 
שהוא לפי המ''ד  וכדי לעבור לחלק השני

 נאמרה קודם ההלכה, שאסור להשתמש לאורה
ואין לנו רשות להשתמש הנרות הללו קדש הם. 

'ד זה, כפי , וממשיך בנוסח ההודיה לפי מ'בהם
   שיבואר,

 
 קנויובכך מבוארים  כפו''פ ארבעת הדיוקים שדי

 
בחלק הראשון מדובר שהדלקת הנרות הם   א

אשר עשה  עמנו    כלשנזכור את  לזכרון,
 ,  המלחמותהקב''ה, ובזכרון יש   גם  את  

 
בחלק  האחרון  שמדובר  שההדלקה    משא''כ

ת על  , ואז, אין  צורך להודולהודותהיא כדי 
 מלחמות,

ההלכה  נכתבה  באמצע, כדי  לומר  כי  עד  ב.
שמותר להשתמש כאן  הנוסח הוא  לפי  המ''ד 

, ומכאן ואילך הנוסח הוא לפי  המ''ד לאורה
 , שאסור להשתמש לאורה

 
המלחמות מוזכרות רק בחלק הראשון  אה''נ, ג.

שלפי מה שביארנו ההדלקה הוא לזכרון, 
  ובזכרון יש לזכור הכל, 

 
רק אנו להודות בחלק הראשון לא מוזכר ד. 

, מכיוון ובחלק הראשון מדובר  כי עלמדליקים 
, כפי להודיהולא   לזכרוןההדלקה היא  

 שביארנו.
 

 * * * * * * * 
 

המאיר  בנרות הוא אלקא דמאיר ענני 
 חנוכה ביאור המהרש''א

 
בההיא עובדא  )עבודה זרה י''ח ע''א(, איתא בגמרא

יים, שחשש שומר בית הסוהר לקבל דפדיון שבו
שוחד שמא יתפסוהו למלכות, ואמר  לו רבי 

 ,  אלקא דמאיר עננימאיר, אם יתפסוך, תאמר 
 

 קושיית המהרש''א
 

וז''ל,   עבודה זרה י''ח ע''א(,) הקשה המהרש''א
ויש לדקדק היאך ייחד ר' מאיר, שמו של 

)רש''י הקב"ה על עצמו בחייו, שהרי אמרו 
אין הקב"ה מייחד שמו על  א מ''ב(בראשית ל''

הצדיקים בחייהם, שנאמר אלקי אברהם ופחד 
 יצחק וגו', 

 
 שני תירוצים של המהרש''א

 
דלא אמר אלקא דמאיר כו' רק  ויש לומר,

לסימן בעלמא על שמו, ולא נתכוין כל עיקר על 
לארץ ולדרים  דמאירשמו, רק נתכוין אלקא 

 עליה הוא יעננו, 
 

מאיר לנו במלכות יון אלקא ד או שאמר,
כמו שייסד  הקודמת, בנס הנרות של חנוכה,

)מובא בסידור אוצר התפילות סוף חלק ב' הפייט, 
ומי יאיר לך  בפיוט מאורה לחנוכה ולפרשת בהעלותך(

כו' הוא יעננו להציל אותנו בנס מידיהם  מאיר
 וק"ל, עכ''ל המהרש'א,

 

 * * * * * * * 
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יש שמבואר מה ע''ד הרמ''ע מפאנו 
  ר חנוכהנלקת הדה ללכוון בתפיל

 
מהרמ''ע מפאנו, מצאנו  בספר עשרה מאמרות,

 -)מאמר חקור דין תירוץ על קושיית המהרש''א, , 
בההיא  חלק א פרק כו, ובפירוש יד יהודה אות כ''ט(,

עובדא דפדיון שבויים, שחשש שומר בית הסוהר 
לקבל שוחד שמא יתפסוהו למלכות, ואמר  לו 

אלקא דמאיר אם יתפסוך, תאמר  רבי מאיר,
 ,   ענני

 
, הא דאמר רבי מאיר  לההוא שומר, אימר כתב

ותינצל, היינו, השומר אשר  אלקא דמאיר ענני
לא ידע לכווין אל הכונה הראויה, יאמר סתם, 

פירוש, באותה כוונה שכיון רבי  אלקא דמאיר,
 , ענני,וזהו אלקא דמאירמאיר, 

 
וכונתו של רבי שהוא על דעתו  לפי פירושו,

בתפילה דהא דאמרינן  אפשר לפרש,מאיר 
דעתם  עלוהנני עושה  קודם הדלקת נר חנוכה,

ועל דעת כל הצדיקים והחסידים  ,ועל כונתם
שהשפעת להם נסיך וזכו  ,שהיו באותו הדור

לאור באור החיים, ועל דעת כל הצדיקים 
והחסידים שבדורותינו, ופי כפיהם ועשיתי 

 ע''כ,  כעשיתם,
 

, לכוון בהדלקה ומכיוון ואין אתנו יודע עד מה
, לפיכך אנו מבקשים נר חנוכהרבה זו של 

כפי   ,דעתם ועל כונתם עלשההדלקה תהיה 
אלקא דמאיר  שאמר ר''מ לההוא שומר, שיאמר

, באותה כוונה שכיון רבי מאיר, איזה ענני
 .   הרמ''ע מפאנושיהיה, כפירוש 

 

 * * * * * * * 
 

טול האמונות הרעות, השם חנוכה, בי
 נהגו להרבות בסעודת בחנוכהומה  ש

 
 חלק פרנסה וכלכלה) מאחי המהר''ל ספר החייםב

על שם  ,ונקרא "חנוכה"כתב וז''ל,  פרק ז'(
" שחזר להתחנך על ידי החסידים חנוכת הבית"

אין טעם לשם זה של  -ההם. וזולת פירוש זה 
  ,"חנוכה"

 
 התמיהות שתמה בספר החיים

 
ותר היה ראוי לעשות זכרון על הנס י אחד,

מאי שנא  ועוד,שנמסרו גבורים ביד חלשים כו'. 
הדלקת ששמחו על חזרת הידור מצוה זו של 

ולא שמחו על חזרת שאר כל המצוות,  הנרות
  ,שנתבטל השמד מהם

 
שהשמן מבאר בספר החיים,  ,לכך נראה

שטימאו היונים הוא רמז לאמונות הרעות 
ועל ידי כך נטמא  ,ניםשלמדו ישראל מן היו

השם טוב שלהם, עד שרצו להשתמד לגמרי, 
ולאחר שחנכו הבית על ידי הריגת החסידים, 
חזרו לבנות את היכל ה' וטהרו את השמן, שהוא 

והשליכו מהם האמונות רמז לשם הטוב, 
 ,הרעות

 
 ולכך נהגו להרבות בסעודת מריעים בחנוכה,

 להנתן הרשותלהודיע שאנו שמחים על שחזר 
בידינו לעבוד את השם יתברך, ועדיין יד ה' 
טובה עלינו בכל יום ויום להחזיק ידינו בתורתו, 

 כדפירשתי. 
 

 טעם א' לנקרא סעודת הרשות
 

"סעודת נקרא סעודת חנוכה  ומשום הכי
על שבטל השמד ,  )עי' או''ח סי' תר''ע ס''ב( רשות"

  ,להנתן בידינו הרשותוחזר 
 

שיש ענין נכון, בזמן  סעודת חנוכה ויהיה אם כן
עמו יראת השם, שעל כל פנים לא נתקן עיקר 

 עכ''ל ספר החיים, ,חנוכה רק להודות ולהלל
 

 טעם ב' לנקרא סעודת הרשות
 

 פרק ג'(חלק פרנסה וכלכלה ) עוד כתב בספר החיים
, בחנוכהשאנו נוהגים לעשות  וכל הסעודות

נראה שאינם רק דרך זבח משפחה, על הניסים 
 אבותינו בזמן הזה. שנעשו ל

 
זהו לפי שכל מי  ומה שנקראו "סעודות רשות",

שעושה סעודה שהוא מחויב בה, כגון סעודת 
הנשואין והמילה, אין מחזיקים לו עליה כל כך 
טובה, אחר שהוא דרך החיוב, אבל העושה 

בזה ניכר נדיבתו, הואיל ועושה סעודת מריעים, 
  אותה אף על גב שאינו מחוייב בה,

 
 כתיב  (פרק ט -תנחומא ויצא ) מדרשיתא בכדא

 ,'הפעם אודה את ה'ותהר עוד ותלד בן ותאמר "
למה לא אמרה בראובן ושמעון ולוי ובכלם 

  ,אלא ביהודה ,הודיה
 

 ,שיצא לגורן ליטול תרומה ומעשר משל לכהן
ובא בעל הגורן נתן לו תרומה ולא החזיק לו 

חר לא ,נתן לו מעשר ולא החזיק לו טובה ,טובה
עמד  ,שנתן לו כל מה שהיה ראוי לכהן ליטול
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 ,בעל הגורן והוסיף לו מדה אחת של חולין
  ,ונתפלל עליו ,החזיק לו טובהו
 

למה כשנתן לך בעל הגורן התרומה  ,אמרו לו
ועכשיו על מעט  ,והמעשר לא החזקת לו טובה

 אמר להן ,מדה אחת של חולין החזקת לו טובה
הן ושלי  הראשונות התרומה והמעשר שלי

 ,אבל אותה המדה שהוסיף לי משלו ,לקחתי
  ,לפיכך אני מחזיק לו טובה

 
שנים עשר שבטים עתידין  ,וכך אמרה לאה

לעמוד מיעקב והרי אנו ארבע נשים אנו ראויות 
שלש שילדתי כבר  ,לילד שלש לכל אחת ואחת

עכשיו כשהוסיף לי בן רביעי על חלקי  ,חלקי הן
פרשה  -רבה בראשית וב), הפעם אודה את ה'בודאי 

לאה תפסה פלך הודיה  כתב עוד,'( א פסקה ה''ע
 )בראשית לח(יהודה  ,בעלי הודיהועמדו הימנה 

דוד אמר  ",ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני"
ומשום הכי  ",הודו לה' כי טוב" )תהלים קלח(

, ע''כ בספר קורא לסעודה זו "סעודת הרשות"
  החיים.

 

 * * * * * * * 
 

 לוקת ב''ש וב''ה ביאור מח
 בענין מוסיף והולך ופוחת והולך

 
תנו רבנן מצות  (,ב ע'' א''שבת כ) איתא בגמרא

אומרים יום ראשון  בית שמאי וכו', חנוכה
  ,מכאן ואילך פוחת והולך ,מדליק שמנה

 
אומרים יום ראשון מדליק אחת  ובית הלל

  ,מכאן ואילך מוסיף והולך
 

וטעמא  ,נסיןכנגד ימים הנכ טעמא דבית שמאי
 )ב''ש(, וברש''י, כנגד ימים היוצאין דבית הלל

ימים  )ב''ה( ,העתידים לבא, ימים הנכנסין
 שיצאו כבר, , היוצאין

 
 סברתם במחלוקתם האם יש להסתכל 

 על העבר או על העתיד
 

דסברתם במחלוקת היא, אם יש  יש לבאר,
על , או שיש להסתכל העתיד להיותלהסתכל על 

 מה שהיה כבר, 
 

כי בסברא זו נחלקו בית  בכמה מקומות מצינו
 שמאי ובית הלל, , ונקטו כל אחד לשיטתו, 

 

העתיד סוברים דיש לראות את  דבית שמאי
שהיה סוברים שיש לראות את  ובית הלל, לבוא
 ,כבר

 
 בענין הכנה לשבת נחלקו שמאי והלל

 
תניא אמרו עליו על  (אע'' ז''ביצה  ט) איתא בגמרא
ל ימיו היה אוכל לכבוד שבת כ ,שמאי הזקן

מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת 
נאה הימנה מניח את השניה ואוכל את 

תן לבך  ,מאחד בשבת שלך וברש''י, הראשונה
  הסתכל על העתיד,, כלומר לשבת הבאה

שכל  ,מדה אחרת היתה לו אבל הלל הזקן
, שנאמר ברוך ה' יום יום ,מעשיו לשם שמים

, יעמס לנו את צרכינו ועזרתנו - יום יום וברש''י
 , ע''כ,   בוטח שתזדמן לו נאה לשבתוהיה 

 
עד עתה  הקב''ה בעבר, שכפי שזימן לו פירוש

 ,בוטח שתזדמן לו נאה לשבת כל צרכיו, כן היה
 

ששיטת שמאי היתה שהיה מסתכל  בכך מבואר,
, אבל העתיד להיותבכל מקום ובכל דבר על 

אל מביט  , שהיהמדה אחרת היתה לוהלל 
 העבר, 

 
 ביאור מעשה בנכרי אחד

 
שוב מעשה בנכרי  )שבת ל''א ע''א(, איתא בגמרא

אחד שבא לפני שמאי אמר לו גיירני על מנת 
שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל 

בא לפני הלל  ,אחת דחפו באמת הבנין שבידו
 , ע''כ,גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד

 
 הוא כך  ביאור הדבר

 
מה הדרך ללמוד  דשמאי הסתכל על  העתיד,

)איוב את כל התורה, ואמר תורה שעליה נאמר 
ים, כיצד  כה מארץ מדה ורחבה מניואר י''א ט'(,

 ניתן ללמדה על רגל אחת, 
 

, ללמדו, ולמה סיפרו חז''ל שדחפו באמת הבנין
כפי שבבנית בניין יש לבנות אבן על אבן, כך 

הוספת אבן על אבן, ורק תורה אפשר ללמוד ב
 כך אתה עתיד ללמוד את כל התורה כולה, 

 
, והסתכל על העבר והלל דעת אחרת היתה עמו

 ממה שעובר עליךואמר לו, צא ולמד מעצמך, 
בין אדם לחבירו, דמה דעלך סני לחברך לא 

 תעביד, ואידך פירושא הוא זיל גמור,
 

 הדרך ליראת שמים, לדעת שמאי ולדעת הלל
 



  
 חנוכה תשפ''א בפרשת ויש                                         פארפרפראות 

 

 

 יא

 

הייתי אומר שמקור הדבר  יסתפינא,לולי דמ
אם יש להסתכל על העתיד או העבר, הוא הדרך 

 כיצד ניתן להגיע ליראת שמים אמיתית, 
 

דיראה אמיתית היא היראה  מבואר הדבר,
שירא מרוממותו וגדלותו יתברך, ונקרא יראת 
הרוממות, אך יראת העונש הוא אמצעי ודרך 

ק', להגיע אל יראת הרוממות, כמבואר בס' ה
שיש  דשמאי סבר,ובזה נחלקו שמאי והלל, 

שבידו של הקב''ה  על העתיד להיות,להסתכל 
להעניש, וע''י כך מקבל את יראת העונש, ועל 

 ידה יגיע אל יראת הרוממות,  
, שע''י שיביט האדם על העבר, ויתפעל הלל סבר

מגדלותו ורוממותו יתברך מכל מה שברא, יכול 
לא שיעבור דרך להגיע ליראת הרוממות גם ל

יראת העונש, ובזה נחלקו הלל ושמאי, ויה''ר 
 שיקויים בנו ונזכה לאהבה וליראה את שמך, 

 

 * * * * * * * 
 

תירוץ לקושיית הבית יוסף עפ''י דרכם 
 של המהר''ל  והשפת אמת זי''ע

 
 קושיית הבית יוסף

 
א''כ  מכיוון שביום הראשון היה שמן להדליק,

לק ביום הראשון, ואין היה זה דבר טבעי מה שד
בזה דבר ניסי במה שדלק הנר ביום הראשון, 
א''כ למה עושין זכר לנס שמונה ימים, היה די 
שיעשו זכר לנס רק שבעה ימים, שבהם היה נס, 

 וליום הראשון לא, שהיה זה בדרך הטבע,
 

 ביאור הענין ע''ד המהרש''א
 

אמר מר הקורא  (בע'' ח''שבת קי) איתא בגמרא
 ומגדף, ע''כ, מחרף הרי זהיום הלל בכל 

 
וז''ל,   (ה"ז מחרף)שם בד''ה,  מהרש"אכתב ה
משום דהלל נתקן בימים מיוחדים על , מבואר

בעל היכולת לשנות לפרסם כי הקב"ה הוא  ,הנס
  ,טבע הבריאה ששינה בימים אלו

לא יתפרסם  ,מי שאומרו בכל יוםונמצא 
 אומרו על הנס גם בימים הראוים לפרסם נסי ש
 

וה"ז כמחרף ומגדף שאין בידו חלילה  ,הש"י
 עכ''ל המהרש''א,, לשנות טבע הבריאה

 
 ביאור המהר''ל בלשון הגמרא ה''ז מחרף

 

, (א''פרק ס -ספר גבורות השם ), כתב המהר''ל
בדרך כלל בדרך שלפי שהעולם מתנהג כמנהגו, 

 הטבע, 
 

רק יש סדר מיוחד בזמנים מיוחדים שהעולם 
והגומר הלל בכל יום   ,מתנהג בדרך הנסים

נראה שהוא אומר שבכל עת הקדוש ברוך הוא 
מנהיג עולמו בדרך נס, ואם כן למה הצדיקים 

בודה ואינו מאבד הע ,בצרה והרשעים בטובה
וזהו  ,ואם כן ח"ו אין ביכלתו ,מן העולם רהז

 חרוף וגדוף, 
 

אומר שהעולם נוהג  ,אבל האומר הלל בזמנה
לא  ,ם ולדבר מיוחדרק בזמנים מיוחדי ,כמנהגו

 ,רק העולם כמנהגו נוהג ,לכל דבר משנה הטבע
והקדוש ברוך הוא מחדש נסים בזמן מן הזמנים 

 , וזהו שבח לו
 

 דרכו של השפת אמת המאחד בין דרך הניסים והטבע
 

אך באמת  כתב, )פרשת בהר תרל''ז(,  בשפת אמת
הנסים והטבעים הכל צריכין בנ"י לידע כי 

 ,ס גדול ונפלא כמו הטבעובאמת אין נ ,אחד
  הגדול שבנפלאות המושגים לנו.שהוא 

 
אין עסק  ואז כשזו האמונה מתברר לבנ"י

כי כמו  ,המהר"ל תבכך וכלהיות ניזון ע"פ נס. 
כן יש סדר להנסים. וסדר זה  ,שיש סדר להטבע

 מיוחד לבנ"י כנ"ל. 
 

הי' קבוע  ובאמת הדורות שנעשה להם הנסים
 להם הטבע והנסים.בהם האמונה והיה שוה 

, עכ''ל השפת לכן נהג הש"י עמהם בנסים כנ"ל
 אמת בפרשת בהר,

 
כתב וז''ל  (פרשת החודש תרמ"ז) שפת אמתב

הטבע אינו סדר מיוחד רק לעיני בשר שהם 
אבל באמת עיקר סדר הוא דרך הנסים טבעיים. 

. והנפלאות שהם מהקב"ה שאינו בדרך הטבע
פסיעה שברא בו הטבע הוא ומעשה בראשית 

 , עכ''ל השפת אמת,קטנה שיצא מן הסדר
 

, שהקב''ה ברא את הטבע להנהגת  ביאור הדבר
עולמו דבר יום ביומו, אך בזמנים מיוחדים, 

 הקב''ה מראה לכל באי עולם את דרך הנסים, 
 

, דרך ההשגחה הפרטית, שהוא  לפי שפירושו
השעה, ולפי המגיע, שעושה רק  לישראל,  ודרך 

באי עולם, אך מתפקידו של  הטבע נעשה לכל
הכל  הנסים והטבעיםאיש ישראל לידע כי 

  אחד,
 



  
 חנוכה תשפ''א בפרשת ויש                                         פארפרפראות 

 

 

 יב

 

אלא בהנהגה של כל  ואין הטבע מתנהג בעצמו,
אין רגע כל מקום וכל שעה ע''י הקב''ה בעצמו, ו

, רק לעיניים טבעיים נס גדול ונפלא כמו הטבע
נראה הטבע כטבע, והדורות שנעשה להם ניסים 

שיודעים כי הטבע  היה שוה להם הטבע והנס,
מתנהג על ידו יתברך, שזה נקרא דרך הניסים, 
 וכמו שמבאר הרמב''ן בסוף פרשת בא,
שהניסים באו לללמדנו שהטבע מונהג על ידו 

 ית', והדבר ברור כשמש לכל מעיין,
 

תירוץ לקושיית הב''י עפ''י ביאור המהרש''א 
 המהר''ל והשפת אמת

  
שון היה שאעפ''י שביום הרא היוצא לנו מזה,

דולק הנר בדרך הטבע, הם ראו זאת כנס, גם 
 ממאמרם ז''ל, וגם לא יקשה,ביום הראשון,

מחרף ומגדף",  הקורא הלל בכל יום הרי זה"
אע''פ  הלל ביום הראשוןולכאורה נראה שאומר 

שהיה בו בדרך הטבע שמן לדלוק, וה''ה בכלל 
 כל האומר הלל בכל יום,

 
, יש לומר הלל מכיוון ובכל שאר הימים אין זה

על הנס, גם, כשאומרים ביום הראשון משום 
שנחשב להם כנס, הגם שהיה בדרך הטבע, הרי 

 זה נכלל בשאר הימים, 
 

כי האומר הלל  גם לפירוש המהרש''א שמבאר,
בכל יום, לא יתפרסם הנס כשאומרו על הטבע, 
וגם לפירוש המהר''ל שאומר, שהאומר הלל בכל 

הקב''ה מנהג עולמו יום, הרי הוא אומר בכך ש
למה הצדיקים בצרה בכל יום בדרך הנסים א''כ 

כלשונו, אין כאן בית מיחוש,  והרשעים בטובה
 מכוון שנכלל בשאר הימים שאומרו על הנס,

 

 * * * * * * * 
 

 ביאור ומשמעות המילה נס 
 

 '(ה פסקה א''רבה בראשית פרשה נ) מדרשאיתא ב
ת א נסהים קויהי אחר הדברים האלה והאל

נתתה ליראיך נס " )תהלים ס( כתיב ,אברהם
 ,נסיון אחר נסיון ",להתנוסס מפני קושט סלה

 ,בשביל לנסותן בעולם ,וגידולין אחר גידולין
ע''כ , כנס הזה של ספינהבשביל לגדלן בעולם 

 לשון המדרש,  
 

, דגל המונף על התורן הגבוהה ביותר פירוש
ס הנבספינה, כדי שתיראה מרחוק, וזהו הרמת 

 שיראה למרחוק, להתנוסס,
 

 שורש וביאור המילה נס

, כתב, נתת נסס, שורש בספר השרשים לרד''ק
ליריאך נס להתנוסס, פירוש להתרומם 

נקרא  נס, לפי  )של האוניה(ולהתעלות, וכן הוילון 
 שמרימין אותו על התורן, ע''כ,

 
הוא  נסהכתב, כי  )לך לך תרמ''ד ב'( בשפת אמת

 נס,  כמו שאו הרמהלשון 
 

הוא  ונסהוכתב,  )יתרו תרנ''ה א'( בשפת אמת
 ועליה כמו שאו נס, הרמהלשון 

, נסהוכתב, ושם  )סוכות תרמ''ו ח'( בשפת אמת
 ,הרמהלשון 

 משלי ובכך יש לפרש הפסוק ב
 
וארבעה  נפלאו ממנישלשה המה "  ' י''ח(פרק ל)

  ",דרך אניה בלב יםוכו',  לא ידעתים
 

לב ים אינה נראית היכן , מכיון והאניה בפירוש
היא נמצאת, לכן מרימים עליה נס בגובה 

 התורן, כדי שתראה למרחקים, 
 

, מכיוון ואין הנהגתו של וכך הוא לשון נס
הקב''ה ניכרת לכל, שהוא המחיה הוא הזן והוא 

, שיראה הנסהמנהיג את בריותיו, על כן בא 
למרחוק, מי הוא זה שמנהיג את העולם, וע''י 

 ם שנפלאותיו וכל ההנהגה ממנו ית'.יודעי הנס
 

* * * * * * * 
מוד לשלא ל זרוכי ג למשחק בסביבון, עםט

תורה כמו שאנו אומרים בעל הניסים להשכיחם 
תורתר ובזמן ההוא למדו כלם בעל פה ובאגודה 
אחת למען יזכירו איש את אחיו פן שכח דבר 
והיתה הגזירה שלא יתאספו במקום אחד 

ו חכמים בעת הגזירה עצה אגודות אגודות מצא
נפלאה בזו שעשו משחק הדריידיל להראות את 
אויביהם אם ימצאו ששחקו במשחק הגלגלן 

ד מולא למדו ובהמצאה כזאת יכלו ללמוד ולל
לכן נשאר לנו המשחק לזכר הנס שבעבורו לא 

בשם הרב )ורת ד' שעמדה לאבותינו ולנו תשכחו 
הרב  ואמביו י' תפארת צבסו דת עבבודבעהמ"ח ס' ע
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