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בהלכה, הזמנים נקבעים על פי שינויים קוסמולוגיים ולא 
על פי שעון. מסיבה זו נראה שאת השבת ניתן להוציא עם 
שלושה כוכבים קטנים, ואין צורך להמתין עד זמן רבנו תם 

"ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה" )בראשית א, 
ה(

"יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה 
והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים" )בראשית א, יד(

הפסוקים המצוטטים מפרקי בריאת העולם – אחד מן היום 
הראשון לבריאה והשני מן היום הרביעי לבריאה – סותרים 
לכאורה האחד את השני ויוצרים בלבול בקביעת הזמנים. 

על פי הפסוק הראשון, קביעת היום והלילה נעשית 
בהתאם למצב האור לעומת החושך בהתאמה. אך על פי 
הפסוק השני, קביעת היום והלילה נעשית לפי המאורות 

בלבד – השמש והירח. קביעות אלו כמובן סותרות שכן 
בידוע הוא שגם לאחר העלמות השמש מן האופק 

)שקיעה( עדיין אין חושך, בדיוק כשם שעוד טרם יציאתה 
במזרח )זריחה( יש כבר אור. מצב זה הוביל את חכמינו 

להתייחס באופן מורכב לזמני המעבר הללו שבין הלילה 
ליום ובין היום הלילה ולהגדירם כסוג של ספק )ויש עוד 

להאריך בהבדל שבין הזמן מעלות השחר עד לנץ לעומת 
הזמן שמן השקיעה ועד צאת הכוכבים אך, אין כאן מקומו( 

ולנושא זה נייחד את דברינו להלן. 

אך טרם נפתח בעיון בסוגיה נעיר הערה האמורה לשמש 
לנו כהנחת מוצא: בהלכה, הזמנים נקבעים על פי מראה 

עיניים ולא על פי מדידה אפריורית. הווה אומר: לא השעון 
הוא הגורם לחילופי הזמנים. השעון הוא סימן בלבד 

למועד התרחשותם של השינויים הקוסמיים, שהם הסיבה 
האמיתית לשינויי הזמנים )זכורני כיצד באחת מתפילות 

הותיקין בישיבה, בעוד החזן ממתין לזמן הנץ כדי להתחיל 
בשמונה עשרה, ראיתי את השמש מבצבצת מבעת לראשי 
ההרים וסימנתי לו להתחיל. החזן, בתגובה, הצביע לעומתי 

על השעון כאילו אומר: "עוד לא הגיע הזמן"(.

תחילת החושך
נפנה אפוא לסוגיית המעבר מן היום ללילה. מתי מתחיל 

הלילה? אם הדבר נקבע על ידי השמש בלבד, הרי שבידינו 
זמן ברור – ברגע שהשמש שוקעת, קרי בזמן שהיא נעלמת 

מן האופק, זהו לילה. אך, כאמור, בתורה ניתן סימן נוסף – החושך. 
כאן העניין נהפך להיות מורכב יותר – באיזה רגע ניתן לומר שהגיע 
החושך? והרי המעבר מן האור לחושך הוא מתמשך ולמעשה אף 

פעם אינו עומד בנקודה אחת. כיצד ניתן לקבוע שהגיע חושך?

חכמינו נתנו לכך סימן מובהק )בבלי שבת לה, ב(:

 אמר רב יהודה אמר שמואל: כוכב אחד - יום, שנים - בין 
השמשות, שלשה - לילה... אמר רבי יוסי: לא כוכבים גדולים 

הנראין ביום, ולא כוכבים קטנים שאין נראין אלא בלילה, אלא 
בינונים.

הסימן לחושך לפי חכמינו הוא היכולת שלנו לראות כוכבים. אשר 
על כן, ברגע שנראים שלושה כוכבים בינוניים, מבחינתנו זהו לילה. 

רגע זה נקרא "צאת הכוכבים" והוא כמובן חל זמן מסוים לאחר 
השקיעה. הזמן שבין השקיעה לצאת הכוכבים )על פי הגמרא, בו 
רואים שני כוכבים( קרוי "בין השמשות", והוא מוגדר כ"ספק יום 

ספק לילה".

חילוק זמנים
עד כאן העניין פשוט יחסית, אלא שהסוגיה מתחילה להסתבך 

כאשר הגמרא נכנסת למדידות. ישנם שני מקורות סותרים 
המחשבים את הזמן שבין השקיעה לצאת הכוכבים, היינו זמן 

בין השמשות. מקור אחד בבבלי שבת )לד, ב( גורס: "שיעור בין 
השמשות... שלשה חלקי מיל. מאי שלשה חלקי מיל?... תלתא 

ריבעי מילא". היינו, זמן בין השמשות הוא כדי הילוך שלושת רבעי 
מיל, ובמלים שלנו כרבע שעה )פחות או יותר(. לעומת זאת, 

הבבלי במסכת פסחים )צד, א( גורס: "משקיעת החמה ועד צאת 
הכוכבים ארבעת מילין". מדובר בהפרש עצום. שיעור הליכת 

ארבע מילין הוא למעלה משעה וקשה ליישב זאת עם הקביעה 
הקודמת ממסכת שבת.

שתי גישות מרכזיות בראשונים ובאחרונים התמודדו עם סתירה 
זאת: רבנו תם והגר"א )הממשיך את שיטת הגאונים(. רבנו תם 
מפרש שישנן שתי שקיעות, שהפער ביניהן הוא כשיעור הילוך 

שלושה מילין ורבע )ארבע מילין פחות שלושת רבעי מיל(: "התם 

רב קהילת "ישראל הצעיר", רמת פולג נתניה

עלון שבת לכלל ישראל 

זמננו רבנו תם / הרב עידו פכטר
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)=במסכת פסחים( מיירי בתחילת שקיעה והכא )=בשבת( משתשקע מסוף 
שקיעה אחר שנכנסה חמה בעובי הרקיע" )תוספות על שבת שם(. כלומר, 

השקיעה שאנו רואים היא השקיעה הראשונה. צאת הכוכבים יהיה רק לאחר 
הילוך ארבע מילין ממנה. זמן בין השמשות מתחיל מן השקיעה השניה )עד 

אז זה יום גמור(, סוף שקיעה בלשון רבנו תם, שאז החמה מצויה הרחק 
מתחת לאופק, וממנה ועד צאת הכוכבים שיעור הילוך של שלושת רבעי 

מיל.

הגר"א )וכשיטתו גרסו הגאונים ועוד ראשונים( חולק על פירוש זה של 
רבנו תם. לא מסתבר לדעתו לקבוע את צאת הכוכבים זמן כה רב לאחר 
השקיעה, ולכן הוא מתרץ אחרת את הסתירה בגמרא. לשיטתו, שקיעה 

יש רק אחת, אבל יש שני צאת הכוכבים: "צאת הכוכבים דפסחים היינו כל 
הכוכבים שאין כל הכוכבים נראים עד שיהא לילה משיטהר האור לגמרי 

מחמת קטנות הכוכבים... אבל יציאת הכוכבים דאמרינן בכל מקום שהוא 
לילה הוא בג' כוכבים לבד ובינונים" )ביאור הגר"א על שולחן ערוך אורח חיים 

רסא(. הווה אומר: שיעור ארבע מילין נאמר לגבי צאת הכוכבים המאוחר, 
ששם מחכים לראיית כל הכוכבים, אף הקטנים, אבל שיעור זה איננו נוגע 
לדין בין השמשות. לענייננו, צאת הכוכבים שמגדיר את הלילה הוא שיעור 

שלושת רבעי מיל אחר השקיעה, אז רואים שלושה כוכבים בינוניים.

חומרה לשני הצדדים
קל לראות שלהלכה הבדל עצום בין הגישות. לשיטת הגר"א, בין השמשות 

מתחיל בשקיעה הרגילה ונגמר כרבע שעה עד עשרים דקות לאחר מכן. 
אז מגיע צאת הכוכבים והלילה נכנס. לשיטת רבנו תם, לעומת זאת, הזמן 

שלאחר השקיעה הראשונה הוא יום גמור. בין השמשות מתחיל רק 54 
דקות לאחר מכן, עם השקיעה השנייה, ונמשך עד שעה ורבע )בערך( לאחר 

השקיעה הראשונה. רק אז הגיע זמן צאת הכוכבים הקובע את הלילה.

כמי נפסקה ההלכה? באופן מפתיע מלשון השולחן ערוך )אורח חיים רסא, 
א-ב( עולה שפסק כרבנו תם:

ספק חשיכה, והוא בין השמשות, י"א שצריך להוסיף מחול על הקודש; וזמן 
תוספת זה הוא מתחלת השקיעה שאין השמש נראית על הארץ עד זמן בין 

השמשות; והזמן הזה שהוא ג' מילין ורביע, רצה לעשותו כולו תוספת, עושה. 
רצה לעשות ממנו מקצת, עושה; ובלבד שיוסיף איזה זמן שיהיה ודאי יום 

מחול על הקודש. 

הנה כי כן, השולחן ערוך פוסק שהזמן בין השקיעות – שלושה מילין ורבע – 
הוא חול גמור ויכול לשמש לשם הוספת חול על קודש )תוספת שבת(. זוהי 

שיטת רבנו תם כפשוטה. אם כן, על פי השולחן ערוך, לא רק שהשבת יוצאת 
מאוחר אלא גם נכנסת מאוחר – למעלה מחמשים דקות לאחר השקיעה. 

האם כך ראוי לנהוג? 

האחרונים שוללים זאת. הביאור הלכה, לדוגמה, כותב שהיות ששבת היא 
חמורה "למעשה בודאי צריך ליזהר כדעת הגר"א... וח"ו להקל בזה דהוא 

ספק איסור סקילה". אך במוצאי שבת, לעומת זאת, "נכון לכתחילה לצאת 
דעת ר"ת וכל הני רבוותא המחזיקים בשיטתו". במלים אחרות, יש להחמיר 

לשני הכיוונים – לקבל שבת מוקדם כדעת הגר"א ולהוציא אותה מאוחר 
כשיטת רבנו תם. בדרך זו גם צעד הרב עובדיה יוסף כשהורה "להחמיר 

במוצ"ש, בהיות שיש לפנינו דעות רוב מנין ורוב בנין מגדולי הפוסקים 
ראשונים ואחרונים דסבירא להו בהחלט כדברי ר"ת, שיש איסור סקילה 

להמקדים לעשות מלאכה במוצ"ש לפני שיעור ד' מילין" )שו"ת יביע אומר 
ב, אורח חיים כא(. בדרך זו נוהגים כיום רבים מהחסידים ואף מעדות 

המזרח.

המציאות תוכיח
האם בכך נסתם הגולל על סוגייה זו? מסתבר שלא. פוסק השולחן ערוך 
בהמשך הלכות שבת )אורח חיים רצג, ב(: "צריך ליזהר מלעשות מלאכה 

עד שיראו ג' כוכבים קטנים, ולא יהיו מפוזרים אלא רצופים". הביאור הלכה 
מתקשה בהלכה זו לאור מה שלמדנו:

idopachter@gmail.com

קשה לי דלפי מה דפסק המחבר לעיל בסימן רס"א כשיטת ר"ת... אם כן אם אנו 
רואין כוכבים ואנו יודעין שעדיין לא נשלם הזמן דד' מילין על כרחך דאותן הכוכבים 
הם גדולים, אם כן אמאי לא התנה הכא המחבר שיהא נשלם השעור דד' מילין מעת 

השקיעה?

הקושייה ברורה. כיצד פסק השולחן ערוך שניתן להוציא שבת בשלושה כוכבים 
קטנים )מחשש שאין אנו בקיאים בבינוניים( ולא חיכה לזמן רבנו תם, כפי שפסק 

לעיל? התשובה פשוטה. הנחת המוצא של הדיון היתה שחישוב הזמנים איננו 
הסיבה לקביעת הלילה אלא רק סימן, והעיקר הוא מראה עיניים. אם כן, אם מראה 

העיניים מוכיח שכעת לילה )שלושה כוכבים(, אין משמעות לזמן אם חלף הוא או 
לא.

את התירוץ הפשוט הזה מביא הביאור הלכה בשם ספר מנחת כהן, ובשיטתו צעד 
אף הרב שלום משאש )תבואות שמש, יורה דעה צב(:

תמיד היה מוקשה לי על שיטת רבינו תם ומרן הש"ע שאינה מתאימה עם 
המציאות, לדון ששלשה מיל ורביע אחר השקיעה הוא יום גמור בזמן שאנו רואים 
בחוש שהוא לילה גמור, והשמים מלאים כוכבים וכו', ואחר זמן רב מצאתי במנחת 
כהן שהסביר שלא דיבר ר"ת אלא במקום שיש הפרש זמן גדול בין השקיעה לצאת 
הכוכבים כשיעור ד' מילין... ואם כן במקומות אלו שאין הפרש בין השקיעה לצאת 
הכוכבים אלא כשיעור מיל, פשוט שגם ר"ת יודה שזמן בין השמשות מתחיל קרוב 

מעט לשקיעה. 

הרב משאש טוען שרבנו תם אמר את דבריו בהתאם למציאות שהכיר, בצרפת, שם 
השקיעה מרוחקת מצאת הכוכבים. אך בארץ גם הוא יודה שכשיש שלושה כוכבים 

קטנים ניתן להוציא את השבת. על כן הוא תוקף את ההולכים בשיטתו גם בארץ 
)שם(:

ובאמת כי חרה לי על המתחסדים שמחמירים שלא להוציא את השבת עד ד' מילין 
אחר השקיעה, ותולים זאת בדברי ר"ת, והיא חומרא טפלה וטעות גמורה, וח"ו 

אם יעלה על דעת ר"ת לפסוק כן במקומינו, אלא די כפי הדין בעשרים דקות אחר 
השקיעה שאז הוא זמן צאת הכוכבים.

זמן של ראיה
דברי הרב משאש ישרים ומסתברים. קשה לומר שחישוב הזמן יכחיש את הראיה 

הטבעית של שלושה כוכבים קטנים )שבעצמה היא הרחקה משלושה כוכבים 
בינוניים(. הטוען אחרת מחליף את הסימן בסיבה ואת הסיבה בסימן, ועל כן 

מסתבר שלהלכה גם בצאת שבת יש לנהוג כגר"א ולהמתין עד להופעתם של 
שלושה כוכבים קטנים.

אמנם, האמת חייבת להיאמר, שהרב עובדיה יוסף חולק על הרב משאש ודוחה 
דבריו. לשיטתו, היות שהשולחן ערוך פסק את שיטת רבנו תם להלכה, וכידוע 

השולחן ערוך חי בארץ, יש לנהוג כשיטה זו לחומרה גם בארץ. על כן נראה 
שלהולכים אחרי הרב עובדיה יוסף בהלכה וכן לאלו שיש מנהג, יוציאו שבת בזמן 
רבנו תם; אך למי שנוהג כגר"א משכבר הימים, אין שום סיבה להחליף מנהג זה, 

שהינו מסתבר והגיוני. המבקש לשנות יצטרך להביא ראיה וסברא חזקה מאד מדוע 
מראה העיניים אינו מועיל בעניין זה.
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העסק שלך יכול להופיע פה!
מבצע חסר תקדים

פרסום העסק בעלון "מסביב לשלחן"

1 ש"ח בלבד! 4 9         ב-
חשיפת העסק באופן 

שבועי ליותר מעשרת אלפים     
לקוחות פוטנציאלים

לפרטים:
0 5 2 - 6 6 5 4 7 8 1  

*מחיר המבצע מותנה בפרסום של 4 שבועות לכל הפחות
*המחיר וגודל הפרסום עשוי להתעדכן מעת לעת

*המחיר כולל מע"מ
*המחיר לפרסום מודעה מעוצבת, לעיצוב מודעה חדשה

  תשלח הצעה נפרדת
*למודעה עד גודל חצי עמוד

בעל/ת עסק?

*
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התבוננות פסיכולוגית
קשה ליישב את המתרחש בפרשת 'וישב' עם כל מה 

שאנו מצפים מאבינו יעקב ומהמשפחה המייסדת של 
עם ישראל. בכל שנה מחדש אנו שואלים את עצמנו 
כיצד נוצרו יחסי שנאה כה גדולים בין יוסף והאחים? 

מדוע יעקב יצר את האפליה המקוממת בין יוסף לאחיו, 
הרי אין צורך ללמוד את דברי חז"ל: "לעולם אל יפלה 

אדם בן בין הבנים", כדי להבין שזו התנהגות הורית לא 
בריאה? כיצד קרה שיוסף הפך למוציא דיבה ודובר לשון 

הרע? ומדוע האבא יעקב לא התערב באופן אסרטיבי 

אביו והזקוק לעוד ועוד מנות של אהבת אב, כפיצוי על היעדר אהבת אם, 
מנסה לקנות את לב אביו בכך שהוא מעביר לו את כל החדשות האחרונות 

ואת כל הרכילויות העדכניות על מעלליהם של אחיו הגדולים. 

יעקב אינו אוהב מן הסתם לשמוע רכילות, אולם הוא מוכרח להאיר פנים 
ליוסף, ונזהר מלגעור בו בתקיפות. הוא יודע שאין לבנו היתום בר-שיח 

אחר מלבדו. יתר על כן ייתכן שיעקב סבר שחובה עליו לשמוע את דברי 
יוסף, שכן הוא ידע מניסיונו מה קורה כשהאבא אינו מודע לכל מעשי בניו. 
יעקב זוכר כיצד יצחק טעה לחשוב כל חייו שעשיו בנו צדיק. רבקה בוודאי 

ניסתה להעמידו על טעותו, אך יצחק סירב לקבל לשון הרע על בנו, וכך יכול 
היה עשיו "לצוד את אביו בפיו" ולהתחזות לצדיק. יצוין כי יעקב נהג על-פי 

ההלכה, לפיה ההורה או המורה צריך להקשיב לדברי ביקורת מפי אחד 
הילדים על האחר, על מנת שיוכל להוכיח ולתקן. כך מספר רבי יוחנן בן 

נורי בגמרא: "הרבה פעמים לקה עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו לפני רבן 
גמליאל" )ערכין טז, ב(.

בהמשך הדרך, יוסף מפצה על הנחיתות החברתית שלו לעומת אחיו 
באמצעות חלומות בהם הוא עולה לגדולה, וכל אחיו זקוקים לו. אך טבעי 

הוא שנער צעיר, אשר החברה הסובבת אינה מכירה בכישוריו ומנכרת 
אותו, יפתח חלומות על הצלחות שידהימו וירשימו את כל מי שמזלזלים 

בו כעת. במקרה של יוסף היה הגיוני מאוד להאמין שחלומותיו אכן יקרמו 
עור וגידים, שכן בבית אברהם היה בן אחד שנבחר, יצחק, ואחר שהורחק, 

ישמעאל. בבית יצחק אירע אותו דבר, כשיעקב נבחר ועשיו נדחה. אך טבעי 
הוא שיוסף, המרגיש כיצד אביו מקרב אותו, אוהב אותו אהבה מיוחדת, ואף 

מלביש אותו בבגד מלכותי מיוחד, כתונת פסים, הופך אותו לנבחר מול שאר 
האחים.

שנאתם של האחים השומעים על חלומות יוסף אף היא טבעית ומובנית. הם 
לא למדו קורסים בפסיכו-אנאליזה, והם לא אומרים לעצמם שחלומותיו הם 
רק פיצוי על נחיתות. מבחינתם הנער המעצבן שנותר מהאישה האחרת, זה 

שמרכל עליהם, מתחנף לאבא וזוכה באופן עקבי לאהבתו, משדר מסרים 
מקוממים. הרעיון שהם ייאלצו להשתחוות לו נשמע להם במקרה הטוב הזוי 

ומכעיס, ובמקרה הרע מבוסס ומדאיג. המקרה הרע היה מבחינתם שיוסף 
אכן קולט מאביו רמזים על כך שהאבא בוחר בו כממשיכו, וכי הם כולם 

יצטרכו להשפיל עצמם בפני אחיהם הצעיר, החריג והחורג. 

יחסם של האחים ליוסף באותה עת מעורב מקנאה, שנאה וחששות כבדים. 
הם אינם מעיזים לדבר על כך עם אביהם יעקב, שכן הוא מוטה לטובת 

יוסף. ברור להם כשמש וכירח וככוכבים שהוא לא ישמש כגורם סמכותי 
שיקרא את יוסף לסדר, ולא יספר להם בשלב כה מוקדם האמנם גמר אומר 

להכתיר את יוסף כבן הנבחר שימשיך את דרכו. 

נראה שהמצב המטריד בו הם נמצאים מהווה הסבר לתמיהה אחרת שעולה 
בפרשתנו. יעקב ובניו התגוררו באותה עת בעמק חברון, אולם האחים 
הולכים לרעות משום מה בשכם, המרוחקת מאוד מחברון, ומשם הם 

ממשיכים ועוברים לעמק דותן. מדוע הרחיקו לכת כל כך? האם אין מרעה 
באזור חברון, וגוש עציון, עד שנאלצו להצפין לאזור שכם? ומדוע המשיכו 

לנדוד משכם לדותן:? נראה לי שהם בחרו לכתת רגליהם לשכם, ומשם 
החליטו במפתיע: "נלכה דותיינה", במטרה אחת: להתרחק מחמת המציק, 
אחיהם יוסף. אחי יוסף רצו להתנתק מהנער שבולש אחר מעשיהם ומביא 

דיבתם אל אביהם, הם רצו להיפטר מהצורך לראות יום-יום כיצד אביהם 
מעניק יחס אישי מועדף לאח השנוא, ולשים קץ לשמיעת דבריו וחלומותיו 

כדי להפיג את השנאה? בדברים הבאים אינני מתיימר לדון את יעקב או 
את בניו, אלא רק להציע התבוננות פסיכולוגית שתסביר מה התרחש ככל 
הנראה בבית יעקב, ותפיק תובנות מסוימות על מה שהתרחשות זו צריכה 

ללמדנו.

נקודת המוצא שעלינו לזכור היא שיוסף היה ילד יתום. הוא היה בן בודד, 
ללא אימא, אחרי שרחל אמו מתה בדרך. אך טבעי היה שיעקב ראה לנכון 

לתת לו יחס מועדף, כדי לפצות על חסרונה של אמו. אך טבעי היה שיעקב 
אהב אותו יותר מאשר את כל שאר הבנים, שכן הוא היה השריד היחיד 
לאשתו האהובה, כאשר בנימין עודנו תינוק, המסתופף בחיק אומנתו, 

ומבחינת יעקב כל מפגש אתו מזכיר את הטרגדיה של מות רחל בלדתה 
אותו.

אחי יוסף הבוגרים אינם מודעים למניעים הנפשיים של אביהם, המעניק יחס 
חם ואוהב במיוחד ליוסף המסכן. יתר על כן, הבנים הגדולים והדומיננטיים 

הם ילדיה של אישה אחרת, שינקו עם חלב אימם רגשות שליליים כלפיו. 
לאה, אימם של ראובן, שמעון, לוי ויהודה הרגישה לאורך שנים דחויה 

ושנואה, כפי שמעיד הכתוב "כי שנואה לאה". הם מהווים חבורה לעצמם, 
כאשר האח הצעיר מהם בשנים רבות, יוסף, הוא סרח עודף, אח בלתי רצוי 

מבחינתם. 

יוסף הדחוי נאלץ לחפש חברה בקרב בני השפחות "והוא נער את בני בלהה 
ובני זלפה נשי אביו". בני השפחות, המרגישים עצמם סוג ב', מרבים מן 

הסתם למתוח ביקורת על הבנים הגדולים, בני לאה, אולם בהיותם צעירים 
ובעלי מעמד חלש, הם לא העזו להעביר ליעקב את ביקורתם. יוסף, לעומת 
זאת, יכול היה להרשות זאת לעצמו. הוא המבלה יותר זמן איכות במחיצת 

רב היישוב ניר עציון, מרבני צהר ובית הלל, מלמד במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן"

איך לא ליפול לבור של יוסף 
ואחיו/ הרב ד"ר רונן לוביץ
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המטרידים. הבריחה וההתנתקות המתמשכים בגין ההליכה מחברון עד לב 
השומרון, ומשם לעמק דותן, הם שגרמו ככל הנראה ליעקב להתחיל לדאוג, 

ועקב שלח את יוסף לראות את שלום אחיו.

האחים מן הסתם לא האמינו למראה עיניהם כשראו את יוסף המציק מגיע 
אליהם לדותן. "מה לא עשינו כדי להיפטר ממנו", הם מן הסתם אמרו זה 

לזה, "התרחקנו עד שכם, שם עשינו שינוי כיוון וברחנו לדותן, והנה עד 
כאן הוא דולק אחרינו. עשינו הכל כדי שלא להיות אתו בעימות, אבל הוא 

מתעקש להיטפל אלינו. אין כנראה כל ברירה, אלא לקחת את העניינים 
לידיים, ולהיפטר ממנו אחת ולתמיד". 

על אף שהיו מתוסכלים ומלאי קנאה, שנאה וכעס, אחי יוסף לא היו רשעים. 
הם לא ישלחו יד להכות נפש. לפיכך בור ברשות הרבים או שיירה היורדת 

מצריימה היו בעיניהם פתרונות נקיים וראויים כדי להיפטר מהאח המטריד 
מבלי לשלוח בו יד. היה זה מעין פתרון גרמא של מכון 'צומת' לבעיה של בין 

אדם לחברו. בני יעקב בוודאי לא רצו לגרום עגמת נפש קשה לאביהם, אולם 
בטוחים היו שיעקב, שהתגבר בעבר על צרות וקשיים רבים, יצליח להתגבר 

גם על המשבר הגדול של אובדן יוסף, ויתנחם בשלום ובשלווה שישובו 
לשרור בין כל בניו הרבים הנותרים. להבנתם, באמצעות מעשה דרסטי אחד 
ויחיד הם יפתרו באחת את כל התסבוכת המשפחתית שהאח הצעיר הביא 

על עצמו ועליהם.

חכמה שלאחר מעשה
אנו מתבוננים בפרשת יוסף ואחיו בחכמה שלאחר מעשה, ובאמצעות 

חשיבה של הפסיכולוגיה המודרנית מנתחים  את ההתרחשויות ואת 
המניעים של הנפשות הפועלות. אין לנו הזכות לדון את יעקב, את יוסף או 
את האחים לכף חובה. כבר אמרו חכמינו: "אל תדון את חברך עד שתגיע 

למקומו" )אבות א(, ואפשר גם להוסיף "ועד שתגיע לזמנו". אילו היתה 
ליעקב ולבניו האפשרות לראות את הדברים ברטרוספקטיבה היסטורית 

פסיכולוגית, הוא היה  בוודאי נזהר מלתת אהבה אבהית מוגזמת לבנו 
היתום, ובמקום להעניק לו פיצוי בצורת כתונת פסים ובילוי זמן איכות, היה 
מחפש דרכים לשלבו בחברת האחים הבוגרים. אילו היתה לאחים אפשרות 

של נקודת מבט שכזו, הם היו מבינים את פשר היחס המיוחד שהאבא 
מעניק לאחיהם, ואת הרקע הנפשי לסיפוריו, ולא שוטמים את יוסף על 

חלומותיו ועל דבריו. אילו יוסף היה מצויד במשקפיים שיש לנו, הוא היה 
מנצל את הקשר הטוב שלו עם אביו לתועלת אחיו ולא לרעתם, ולא להיפך, 
והיה מבין שלא כל חלום צריך לרוץ ולספר לחבר'ה. על זה כבר אמר פיקח 

שוביניסט אחד, החפץ בעילום שמו: "אילו היתה לי החכמה שיש לאשתי 
לאחר מעשה, לא הייתי עושה שגיאות אף פעם..."

פרשת יוסף ואחיו מציבה בפנינו אתגר חברתי ומשפחתי לא ליפול לבור 
של יוסף והאחים, ולא למהר לשפוט אנשים. עלינו להתבונן ולהבין את 

הדינמיקה האנושית במעגלים החברתיים שלנו, ולהפעיל רגישות לרקע 
ולמניעים של הסובבים אותנו. בכך נוכל למנוע אי-נעימויות, סכסוכים 

ומריבות, לפתור קונפליקטים במקום ליצור מתחים, ולבנות סביבה בריאה 
יותר, בה אנשים מבינים איש ללב רעהו ולא מתנכרים זה לזה.

ronenlbtch@gmail.com
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כפי שהובהר בעלון הקודם, עם יעקב אבינו הגענו אל 
הבית. בפרשתנו, אנו עדים למאבקים שהתנהלו בתוך 

ביתו, כאשר מרכז הכובד מועתק מיעקב אל בניו בכלל, 
ואל בנו יוסף בפרט: "אלה תלדות יעקב יוסף..." )לז, ב(. 
רבי מנחם מנדיל מרימנוב )נפטר בשנת 1815 , מחשובי 
תלמידיו של רבי אלימלך מליזנסק( הסביר כי כל אדם 

מישראל מכונה "יעקב", ועל כל אחד אומרת התורה 
"אלה תולדות יעקב". מהן התולדות? "יוסף" היינו, 

שלא יעמוד במקום אחד ויקפא על שמריו, אלא יוסיף 
בהתמדה ובהתלהבות תורה ומעשים טובים ויתקדם 
מחיל אל חיל בעבודת ה', שכן עמידה במקום אחד 

משמעה נסיגה; כשאין עליה והתקדמות, נמצאים במצב 
של ירידה. אצל ילדים ניתן בנקל לראות התקדמות 

נפטר בשנת 1933( כי בברכת החודש, שמתפללים מדי "שבת 
מברכים" )כמו בשבת זו(, אנו מבקשים "חיים שיש בהם יראת 

שמים ויראת חטא"; בהמשך, אנו חוזרים ומתפללים שנזכה 
ל"חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים". מה פשר 

הכפילות? מדוע אנו מבקשים יראת שמים פעמיים באותה 
תפילה ברציפות? ה"חפץ חיים" הטעים כי הסיבה לבקשה 

הכפולה היא, שלאחר הבקשה הראשונה על יראת שמיים אנו 
מתפללים שנזכה ל"חיים של עושר וכבוד", ואז עלולים חלילה 

להגיע למצב של "ַוִיְּשַמן ְיֻשׁרּון ַוִיְּבָעט" )דברים לב, טו(, לכן 
נדרשים אנו לשוב ולבקש שחיינו יהיו מלאים באהבת תורה 

 וביראת שמיים.

לסיכום, פרשתנו ומפרשיה מאירים באור יקרות את כוחו של 
הדיבור ברובד היחסים שבין אדם לחברו ככלי בסיסי ליישוב 
מחלוקות ולהתגברות על אי הבנות. כמו- כן, גם ברובד שבין 

אדם למקום, פרשתנו מציבה באור הזרקורים עניין מהותי-
 חשיבות חיים שיש בהם יראת שמים על כל צעד ושעל. 

דומה כי לדיבור יש כח עצום גם במישור יחסנו עם הבורא. 
דיבור זו מכונה 'תפילה'; התפילה כוללת בקשות ומילות שבח 

והודיה, המתאימות לכל עת, ומבטאות את יראת השמיים 
שלנו. שנזכה להשתמש בכוחו של הדיבור באופן חיובי ומפרה 

ויהי ה' בעזרנו תמיד!

שבת שלום ומבורך! חנוכה שמח!

מוקדש באהבה רבה להוריי היקרים לרגל יום 
הולדתם- "ֵהיִטּיָבה ה' ַלּטֹוִבּים ְוִלּיָשִרּים ְבִלּבֹוָתם" 

)תהלים קכה, ד(.

והתפתחות במישורים שונים, אבל מה אתנו? כיצד אנו מתקדמים מחיל אל 
חיל? מה השוני בין האופן בו קראנו את הפרשה בשנה שעברה לבין האופן 

בו נלמד אותה השנה? בדברים שיובאו לעיל אנסה להדגיש מספר רעיונות, 
בתקווה כי יעשירו את הלימוד וההבנה של הפרשה, ויפתחו צוהר לחשיבה 

נוספת הן על המאורעות בפרשתנו והן על המאורעות בחיינו אנו.

עת לדבר

בחומש בראשית מתוארים יחסי האחים כמתוחים וכמורכבים )קין והבל, 
יצחק וישמעאל, יעקב ועשו(. האחיות, רחל ולאה, הצליחו ליצור תיקון ואיזון 

מסוים במערכת היחסים שנוצרה ביניהן, אך היחסים בין ילדיהן עלו על 
 שרטון. 

בפרשתנו, מתואר היחס הנורא של האחים ליוסף: "וישנאו אותו ולא יכלו 
דברו לשלום" )לז, ד(. רבי יהונתן אייבשיץ )נפטר בשנת 1764 , מגדולי הדור 
באירופה במאה הי"ח( העיר כי אילו האחים היו מגיעים למצב של הידברות 

עם יוסף, היו מצליחים לאתר נתיב לשיכוך השנאה. רבי יהונתן אף הוסיף כי 
בכל מחלוקת המתגלעת בין אנשים, הצרה הגדולה היא חוסר ההידברות, 

שכן בחלק ניכר מהמקרים ההידברות תוכל להביא את הצדדים להבנה )גם 
אם לא להסכמה(, ולעתים, יסתבר לצדדים כי המחלוקת ביניהם תלויה על 

בלימה ואין לה אחיזה של ממש. הרב חנן פורת הדגיש כי "כשמדברים בכנות 
ובגילוי לב על מה שכואב, אפשר אולי לצעוד עוד צעד קטן ולהגיע, מתוך 
'ֵעת ְלַדֵבר', אל הפסוק הצמוד אליו: 'ֵעת ֶלֱאֹהב'." )מתוך: 'מעט מן האור'(

דע מאין באת

תכניות הקב"ה נשגבות הן; יוסף שגשג מאד במצרים, למרות מזימת אחיו: 
"ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח" )לט, ב(. רבי שמחה בונים מפשיסחה 

)נפטר בשנת 1827 , מתלמידיו החשובים של ה"חוזה" מלובלין( ציין כי 
התורה משבחת כאן את התנהלותו של יוסף, אשר לא שכח מאין הגיע 

ונשאר קרוב אל ה', לא רק בעת מסכת תלאותיו, אלא גם בעת שהצליח. 
התמודדות לא פשוטה היא דווקא בשעת פריחה והצלחה לזכור את מקור 

מחצבתנו. בעניין זה דרש ה"חפץ חיים" )רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, 

דוקטורנטית למשפטים באוניברסיטת "בר אילן" ומרצה במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן", חיפה

פרשת וישב - חיים מלאי משמעות/ 
עו"ד רחלי שולשטיין

rachelishul@walla.com
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מערכת מסביב לשולחן מתכוננת להפיק 
בקרוב מדור חדש בו יינתן מענה לבעיה אישית 

או משפחתית )בעילום שם הכותב/ת כמובן( מפי 
היועצת החינוכית רותי בר-און. אתם יכולים 

להתחיל לשלוח שאלותיכם למייל הבא:

nitsa.dori@gmail.com

ונשתדל לענות בהקדם מעל דפי העלון

האם עשית היום מעשה טוב? 
עבודת יד ייחודית של בחורה מקסימה שמרותקת לכסא 

 גלגלים עקב המחלה.
  תנין חרוזים מקסים כמחזיק 
מפתחות/לתיק/ארנק/כמתנה. 

ליצירת קשר והזמנה
חניתה 052-3816341

תנין קטן: 9.99 ש"ח

תנין גדול: 14.99 ש"ח התנינים של נופר
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התרבות המצרית היא אחת הקדומות בעולם אשר 
החלה להתפתח כבר לפני כעשרת אלפים שנה לאורך 

הנילוס. האדריכלות המצרית העתיקה התפתחה עם 
תרבות זו וחלק גדול מבנייניה ניצבים עד היום והם 

מהעתיקים והמפורסמים ביותר בעולם. גילם של חלק 
מהמבנים אשר עומדים עד היום הוא עד כ-5,000 שנה.                                 

מקצוע האדריכלות התחיל במצרים העתיקה ולמעשה 
נהוג להחשיב את אמחותפ, האדריכל המצרי, כאדריכל 
הראשון בעולם. מצרים אינה שופעת בעצים רבים אשר 

יכולים לשמש לבנייה אך האבן מצויה בה בשפע. כל 
הבנייה המצרית עשויה מאבן ומלבני בוץ. מצרים נודעה 

והתפארה באבנים שלה ובמשך תקופה ארוכה בעת 

העתיקה אף ייצאה אבנים לבנייה לארצות אחרות סביב הים התיכון כגון יוון 
ורומא.

גורם ההשפעה המשמעותי ביותר על סגנון האדריכלות המצרית הוא 
הנילוס. תפיסת החיים של מצרים התבססה על קיומו של נהר ארוך החוצה 

את המדבר ומאפשר את קיומם של החיים סביבו. הגדה המערבית של הנהר 
התקשרה עם "המוות" בשל המדבר האינסופי הנמצא מעבר לנהר וכיוון 

שקיעתה של השמש ואילו הגדה המזרחית הייתה הגדה "החיה". בהתאם 
לתפיסה  זו נבנו בגדה המזרחית הארמונות והמקדשים ובגדה המערבית 

נבנו הפירמידות וערי מתים )נקרופוליס(.

האדריכלות הושפעה מאוד מתפיסה זו ובאה לידי ביטוי בתכנון 
לינארי ובהדרת כבוד לנהר. המקדשים לדוגמה, נבנו כמבנה לינארי 

לאורך קו מאוד ברור הבא לשרת מסלול של טקס מסוים. מסלול 
הטקס והחוויה האדריכלית הלינארית, מקורם באופיו   של הנילוס.                                                                                                                                         

הפירמידות של מצרים

הפירמידות הן הסמל הידוע ביותר של הבנייה והתרבות של מצרים העתיקה. 
חלקן נמנות עם המבנים הגדולים ביותר שנבנו בידי אדם. הפירמידות נבנו 
על ידי המצרים הקדמונים בגדתו המערבית של נהר הנילוס - ארץ המתים 
לפי אמונתם. הפירמידות נבנו בתקופת הממלכה הקדומה. הפירמידות הן 
מבני קבורה גדולים שבתוכם קבורים מלכי מצרים. קיימות תיאוריות שונות 

לגבי תפיסות דתיות שונות של המצרים הקדמונים באשר לתפקידה של 
הפירמידה. מה שידוע כי היו חונטים את הפרעונים וקוברים אותם בארונות 

קבורה אשר היו ממוקמים מתחת לבסיס הפירמידה. מערכת של מסדרונות 
היו מאפשרים מעבר למקום הקבר. הפירמידות במצרים בנויות בצורה של 

פירמידה עם בסיס בצורת ריבוע. צדדיה של הפירמידות קיימים בכמה 
צורות.

הצעה לפעילות דידקטית עם תלמידים:

נסו לבנות פירמידה מקיפולי נייר. כמה צלעות, קודקודים ופאות לה?

אדריכלות מצרים העתיקה/ 
אדריכל גידי בר-און 
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giddybaron@gmail.com
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 עמק דותן אז והיום

א. שבנו אל עמק דותן - "שם מכרו האחים 
את יוסף לעבדות,  שם עלו במישור תמרות אש ועשן,  
ובתוך הקמה, התפרש לו הגדוד, בעמק דותן". שיר זה 

הנקרא "עמק דותן" נכתב ע"י המשוררת דליה רביקוביץ' 
לאחר מלחמת ששת הימים, והוא הולחן ע"י שמעון 

ישראלי ובוצע ע"י להקת פיקוד הצפון. הקרב בעמק 
 דותן היה אחד הקרבות הקשים במלחמה.

ביום השני למלחמת ששת הימים כוח שריון של חטיבה 
45 מפיקוד הצפון בפיקודו של אל"מ משה בר כוכבא 

)בריל( פעל בגזרת ג'נין . החטיבה כבשה את מוצבי 
האויב והתייצבה על הרכסים הצפוניים של עמק דותן. 

למחרת פרצה לעיר מצד דרום והחלה לכבוש את ג'נין, 

ג. עמק דותן לאורך הדורות - עמק דותן הוא 
העמק הצפוני והגדול מבין עמקי השומרון, והוא נמצא על הדרך 

המקשרת בין הגלעד שבעבר הירדן למצרים. 'דותן' - שורשה 
'דות' ומשמעותה: בור. והוראה זו נמצאת במשנה בראש השנה: 

"התוקע לתוך הבור או לתוך הדות..." )רה"ש ג' ז'(- ומסבירים 
שהדות הוא בור שדפנותיו מוקפים בקיר אבן. )גם בערבית 

'דות'=בור(. בעמק זה אין מעיינות, אך ישנם מי תהום גבוהים, 
ולכן בכל הזמנים חפרו בעמק בארות ובורות כדי להגיע למי 

התהום. "ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים" – העמק מלא בורות, כך שהבור 
הריק ללא מים שאליו הושלך יוסף הייתה תופעה לא רגילה.
) הערבים מצביעים על באר מסוימת בתל דותן ַּכבור שאליו 

הושלך יוסף(. בחפירות ארכיאולוגיות שנעשו בתל התגלה יישוב 
מתקופת האבות ומעט שרידים מתקופת השופטים ועיר גדולה 
ועשירה מתקופת הבית הראשון. בעיר זו גר אלישע הנביא והוא 

נתפש בעיני מלך ארם כ"איש מודיעין" המגלה למלך ישראל את 
התכניות הצבאיות שלו - "ִּכי-ֱאִליָׁשע ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ְּבִיְׂשָרֵאל ַיִּגיד 

ְלֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ַּבֲחַדר ִמְׁשָּכֶבָך" )מל"ב' ו'( 
- ועל כן שלח גדודי צבא לתפסו, אך אלישע הוביל את הגדודים 

לעיר שומרון, ושם הסגירם למלך ישראל. 

התורכים העותומנים הבינו שישנה חשיבות לאזור זה, ולכן אחת 
ממסילות הרכבת הראשונות שנסללו בארץ מעפולה לג'נין ולטול 
כרם עברה דרך עמק דותן. עדות מעניינת לחשיבות המקום כציר 

תנועה ועל איכות המרעה בעמק דותן מופיעה בספרו של הנרי 
בייקר טריסטראם שביקר בארץ בשנות השישים של המאה ה-19: 
"בדיוק לרגלי תל דותן ששמו השתמר עד היום משתרע המישור 
הקטן המוארך, ובו המרעה המשובח ביותר בכל הארץ, אשר בני 

יעקב השכילו לעבור אליו... יש שם באר עתיקה ליד כפר נטוש, 
ואולי סביבה ישבו האחים בעת משאם ומתנם עם המדיינים כמו 

שישבנו גם אנו לארוחת בוקר. כשרכבנו לאורך גבה של גבעה 
ראינו מתחתינו בנתיב אחר, שיירה ארוכה של פרדות וחמורים 

עמוסים בדרכם מדמשק למצרים". 

ומשם המשיכו לעמק דותן. חטיבת השריון 40 של הצבא הירדני, מצוידת 
בטנקי פטון חדישים, כוחות חרמ"ש וארטילריה התייצבה על הרכסים 

הסוגרים על העמק מדרום ופתחו באש לעבר כוחותינו שבעמק. חטיבה 45 
ניהלה בעמק קרב שריון בשריון עקוב מדם. צה"ל הכריע את הכוח הירדני 

בקרב קשה בו התגלתה הרעות והגבורה במלוא הודה. צה"ל איבד 54 
לוחמים. כציון לקרבות החטיבה הוקמה בצומת קבטיה אנדרטת הנצחה ובה 
היו כלולים טנק פטון שנשבה בקרב, וכן 54 אבני בזלת שהובאו לכאן מהגולן, 

אבן לכל נופל מהחטיבה. הצומת הייתה מוכרת כ"צומת הטנק". לאחר 
הסכמי אוסלו פונתה האנדרטה, והטנק הועבר למוזיאון השריון בלטרון. 

בבית השני של השיר נכתב: "עמק תבואות וכרם זיתים,  עמק חיטה לבנה 
כפשתן,  וגדי וצבי בהדר גבורתם,  הלא שוב ניפגש, בלי קרב ובלי אש, עוד 

נשובה אל עמק דותן"  שני גיבורי הקרב הנזכרים בשיר, גדי רפן וצבי סדן, זכו 
לציון לשבח בגין אומץ הלב וקור הרוח שגילו במהלך הקרב ולאחריו.

 ב. מחברון לדותן דרך שכם - יעקב אבינו שולח את יוסף 
לראות את שלום אחיו: "ֲהלֹוא ַאֶחיָך ֹרִעים ִּבְׁשֶכם ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲחָך ֲאֵליֶהם" 

)ל"ז י"ג(. ומניין יצא? מעמק חברון. והשאלה הנשאלת מדוע שלח יעקב את 
בניו כל כך רחוק עד שכם? הדרך עוברת דרך ההר והיא נוחה יחסית )'דרך 

האבות'(, אך מדובר במרחק של 90 ק"מ, וזה תמוה לשלוח אותם לרעות 
בשכם הרחוקה, כשיש שדות מרעה בהרי חברון? כדי לענות על השאלה 

נתבונן במפגש של יוסף והמלאך: "ַוִּיְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוִהֵּנה ֹתֶעה ַּבָּׂשֶדה" – מדוע 
המילה "ַּבָּׂשֶדה" באה ביידוע? לומר לנו שיוסף ידע להגיע לשדה מסוים 
שהיה ידוע לו, ונראה שהיא חלקת השדה שקנה יעקב במחיר של מאה 

קשיטה )=כבשות( בעיר שכם, ויעקב שלח את בניו לרעות שם, וזאת על מנת 
לבדוק מה שלום השדה, וכן הנוכחות של הרועים מוכיחה חזקה ובעלות; 
ואל השדה הזה הגיע יוסף. אך האחים הרחיקו צפונה, מרחק הליכה של 
עוד כ-20 ק"מ בשטח הררי קשה. הרשב"ם מציין שיוסף "לא רצה לחזור 

לאביו כשלא מצאם בשכם, אלא ביקשם עד שמצאם"; יוסף מקיים מצוות 
כיבוד אב, והוא חייב להשלים את משימתו. רש"י בעקבות המדרש בתנחומא 

כותב על הפס': "ַוֹּיאֶמר ָהִאיׁש ָנְסעּו ִמֶּזה ִּכי ָׁשַמְעִּתי ֹאְמִרים ֵנְלָכה ֹּדָתְיָנה" – 
'הסיעו עצמם מן האחווה', ז"א, הם אינם רוצים יותר להמשיך ולהיות שנים 

עשר אחים , 'נוסעים' מן הגימטריא 'זה'=12,מרחיקים עצמם מהאחווה 
המשפחתית של שנים עשר שבטים. והקב"ה המסבב עלילות נתן בלב 

האחים להגיע לעמק דותן, הן מפני שהעמק פורה ויש בו עשב טרי לצאן, והן 
כי הוא מהווה ציר תנועה לשיירות העוברות בין הגלעד למצרים, כדי ששם 

תתרחש מכירת של יוסף, והוא יּובל למצרים.

על קצה הלשון לפרשת וישב/ משה אוסי
לשיעורים ולהרצאות:

Mosheossi@gmail.com

 המופתי חאג' אמין אלחוסייני 

פעל ללא הרף לגירושם ולהשמדתם של יהודי ארצות-ערב ויהודי 

ארץ-ישראל. הוא תכנן להיכנס לירושלים בראש עוזריו, חיילי 

הלגיון הערבי, שהקים במסגרת החיילים המוסלמיים בצבא 

הגרמני. תוכניתו הגדולה )של המופתי( הייתה להקים בעמק 

דותן משרפות ענקיות דוגמת אושוויץ, שאליהן עמדו להיות 

מובאים יהודים מארץ ישראל וכן יהודי עראק, מצרים, תימן, 

סוריה, לבנון ואפילו מצפון אפריקה, כדי להשמידם בשיטות הס.ס. 

שהופעלו במחנות ההשמדה באירופה.
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מסיבת חנוכה חוויתית  .א
 לכל בני המשפחה

המפגש יכלול שיחה, סיפורי פולקלור ושירה, 
מאכלים, משחקים וחידון נושא פרסים. 

טיול כייפי לירושלים בעקבות            .ב
אורות וחנוכיות   

  בתי ספר, וועדים וחברותות יכולים
   09 8335016לפנות למשה אוסי – 

 עם ישראל חי 

 הסופר האמריקאי מארק טווין כתב: המצרים, הבבלים 

והפרסים מילאו את ָשֵמינו ככוכבי שביט, עד שזיוום דעך ונמוג 

לחלוטין; בעקבותיהם באו היוונים והרומאים ברעמים כבירים 

עד שנשתתקו ונעלמו; עמים אחרים זינקו והחזיקו בלפיד 

הגדול עד שָּכבה, וכיום הם יושבים בחשכה. היהודי ראה את 

כולם, ניצח את כולם ואיננו מראה סימני התדרדרות, גם לא 

תופעות של זקנה, לא תשישות ולא אובדן תנופה. ערנותו לא 

כהתה וחכמתו לא פגה. כל הברואים חדלים להתקיים פרט 

ליהודי. כל עוצמה כורעת, ורק שלו שרירה וקיימת. מהו סוד 

חיי הנצח שלו?" ואולי הסוד מתגלה בנרות הקטנים של חנוכה 

שהמשיכו לדלוק ולהאיר למרות הרוחות והסופות הסוערות 

שעברו על עם ישראל.

פרסומי ניסא של הרב מבריסק

הרב מבריסק היה ידוע כמחמיר בכל החומרות שבעולם, 

והוא היה גר ברחוב ישעיהו בירושלים על יד קולנוע 'אדיסון'. 

אני הייתי בידידות עם בנו והוא אמר לי שאביו מדליק כדעת 

הרמב"ם עם שקיעת החמה, והוא שם כמות שמן גדולה כדי 

שתדלק החנוכייה עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים. אמרתי 

לו, אבא שלך לא יודע לקיים מצוות עם כל  החומרות. שאל 

אותי הבן, מדוע? ואמרתי לו 'אביך צריך להדליק גם בחצות 

לילה, כי בשעה זו יש אנשים רבים ברחוב'. אמר לי הבן, זה 

לא יכול להיות. והוא אמר לאביו את דבריי. והנה הגיע חצות 

לילה והסתיימה הצגה שנייה בקולנוע 'אדיסון' ויצאו מהבניין 

כאלף איש, משראה זאת הרב מבריסק מיד רץ לביתו והביא 

חנוכייה כדי להדליק בה את הנרות. עבר שם אחד האנשים 

ושאל את הרב, מדוע כבודו מדליק לנו נרות הרי יש תאורה 

ברחוב? ענה לו הרב, היום זה חנוכה. שאל אותו אדם, מה 

זה 'חנוכה'? והתחיל הרב להסביר לו את הנסים שעשה ה'. 

אמר אותו אדם, גם אני יכול להדליק? אמר לו הרב כן, קח 

ותדליק אתה. אמר הרב מבריסק אם מהחומרא שהחמרתי 

 זיכיתי עוד יהודי שידליק נרות חנוכה, דיינו.  

סיפר הרב מרדכי אליהו זצ"ל על הדלקת נרות 

חנוכה בחו"ל:

ידי  על  והוזמנתי  להיות בחנוכה בחו"ל  פעם אחת הזדמנתי 

בכיכר  שהוצבה  החנוכייה  את  ולהדליק  לברך  חב"ד  נציגי 

המרכזית. אך לא רציתי לברך על החנוכייה ברחובה של עיר, 

שנתפלל  לאחראים  אמרתי  שכזו?  הלכה  מצאנו  מאיפה  וכי 

להדליק.  נוכל  ואז  עראי,  ביכ"נ  מדין  ערבית  כך  ואחר  מנחה 

אדהכי והכי )בינתיים( אני רואה מצד שמאלי עץ אשוח מקושט 

ידעתי  לא  כך,  כשראיתי  הגויים.  כמנהג  אורות,  בשלל  ומואר 

כיצד אדליק ואזכיר שם שמים צמוד למקום כל כך טמא שריח 

ע"ז נודף ממנו, וחשבתי בליבי שאעמוד כשגבי פונה לעץ. והנה 

וכל  האזור  בכל  חשמל  הפסקת  הייתה  מסתובב  אני  בעוד 

האורות כבו, והודיתי לקב"ה על כך, וניצלתי את ההזדמנות 

וברכתי מהר לפני שיתחדש זרם החשמל.


