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הרב בועז שלום שליט”א
רב ביהכ”נ והמדרשה ,ויו”ר ארגון ‘טעמו וראו’
נצחון הרוח על החומר
בסוף פרשת וישב מבקש יוסף משר המשקים שיזכירהו לפני פרעה .ניתן לשער ,שיוסף התפלל לה' שישחרר אותו מהכלא,
וששר המשקים יזכרהו ויזכירהו .אך בכל זאת "לא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו" .איזו אכזבה קשה .אדם מן השורה
היה נשבר.
חולפות שנתיים' ,והנה פרעה חולם'  -מריצים את יוסף מן הבור ,ותוך זמן קצר הוא הופך להיות השליט על כל מצרים למשך
שמונים שנה!
הבה נתאר לעצמנו מה היה קורה לו יוסף היה יוצא מהכלא אז ,כפי שבקש משר המשקים.
הוא הרי היה 'בן בלי שם' בסטטוס של עבד ,והולך לאבוד במצרים הגדולה .היו מחפשים אותו כחלוף שנתיים על מנת
שיפתור את חלום פרעה  -אולם הוא כבר לא בכלא' .שוחרר לפני שנתיים'.
נו ,היה כדאי ליוסף לשבת עוד שנתיים בכלא ולצאת "המושל בכל מצרים"? ללא ספק שכן!
ללמדנו שהאדם אינו יודע מה באמת טוב לו .הוא מתפלל על דבר מסוים שבסופו של דבר מתברר שהוא לרעתו .ופעמים
והוא אף מתרעם על הקב"ה מדוע אינו ממלא בקשתו ...לו ה' היה שומע לתחינת יוסף  -מצבו היה גרוע...
כשאילן רמון נבחר להיות האסטרונאוט הישראלי הראשון שיטוס לחלל  -אני בטוח שלא היה מאושר ממנו .ואני בטוח
שהוא אף היה במתח רב כשבחירתו טרם הובררה ,ומן הסתם בסתר לבו התפללו הוא ומשפחתו שאכן הוא שייבחר .כמה
עצוב וטראגי ,שה' שמע בקול תפילתם!
אנו מתפללים 'ומלא משאלות לבנו לטובה לעבודתך' .רק לטובה.
ועל זה אמר הגר"א באגרתו המפורסמת – "כי מחר תבכה מאשר היום תשחק" .וכן הוא להיפך – כי מחר תשחק ,מאשר
היום תבכה...
מי שמסתכל בהסתכלות צרה דרך חור המנעול ,וחושב שהמציאות העכשוית זו חזות הכל ,שולל את המציאות הרוחנית.
המציאות אינה מורכבת מטבע בלבד .ידיעה זו דורשת מאתנו הרבה מחשבה לפני שמרבים בהשתדלות.
תפיסת יון
יון האמינו שהעולם מורכב מחומר בלבד ,ומכח זה נבעו כל גזרותיהם הקשות נגד ישראל .יון גזרו על חדש שבת ומילה,
טימאו את ביהמ"ק ,העמידו צלם בהיכל ,וטמאו את כל השמנים .מה החוט המקשר בין כל גזירות אלה?
היוונים טענו אין מציאות רוחנית .רק הנרגש בחושים  -הניתן לראיה מישוש טעימה הרחה -קיים מה שלא -איננו.
היהדות מאמינה בכח עליון .בקדושה .במציאות רוחנית .ישראל טוענים שישנה קדושה לזמן .לא כל הזמנים שווים .יש
חודש ,יש שבת ,יש ימים טובים .היוונים ביטלו זאת משום שלדעתם  -מבחינה טבעית -כל הזמנים שווים.
ישראל טוענים שיש קדושה למקום .אינו דומה קודש הקדשים להר הבית ,וירושלים לשאר ארץ ישראל .באו היוונים וטימאו את
ביהמ"ק.
ישראל טענו שיש קדושה לאדם .הן עם לבדד ישכון .דרגת ישראל גבוה מדרגת העמים .מובדלים אנו בברית בשר .באו
היוונים וגזרו על המילה ,ואף שלטו בבנותיהם.
לאור זאת אף נבין מדוע טמאו את השמנים ,בזמן שיותר הגיוני שישפכו אותם לארץ? אלא יון טענו ברצונכם להדליק
מנורה? תדליקו .זה נותן אור .זה דוקא יפה ...אולם אין הבדל בהרכב המולקולרי בין שמן טהור לטמא .אז תדליקו בטמא!
כיון שישראל האמינו בה' ובקדושה שיש בהוויה ,הם התאמצו להדליק בשמן טהור ,ה' הראה להם שהשקפתם היא הצודקת,
ועשה להם נס .נס בוודאי הוא הוכחה למציאות רוחנית על טבעית ,ובזה נסתרה תפיסת יון! זהו ללא כל ספק  -נצחון הרוח
על החומר.
יסייענו ה' ונזכה לניסים בזמן הזה כבימים ההם ,ויגאלנו גאולת עולמים בב"א!

חידה לחנוכה:
כלל ידוע הוא “אוי לרשע – אוי לשכנו” .היכן מצאנו אוי לרשע ,טוב לשכנו? [רמז :יוונים]
תשובות תתקבלנה רק בפקס או מייל בלבד :פאקס 03-5749287 :מיילdisk@taamu.co.il :
שניים מבין הפותרים נכונה יזכו בספר “משנת החלומות” או “משנת הגלגולים” של הרב בועז שלום שליט”א
הגרלה תיערך בל”נ בתאריך י’ טבת תשע”ו
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הרב ליאור גלזר שליט”א
הרב שלמה אסולין שליט”א
שיעור קבוע מידי יום של הרב אסולין
בשעה 13:20-12:20

כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל
לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך
חוקים הם המצוות שבתורה שאין להם הבנה על פי
השכל ,ויצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם,
עם ישראל חייבים לקיימם משום שרק כך רצון ה’ ,שהוא
גזר עליהם .וכמו שכתב רש”י בפרשת תולדות (כ”ו ה’).
אבל תורתך הוא תורת ה’ בדברים שיש עליהם הבנה
גם על פי השכל.
וכשרצו אומות העולם בכל הדורות להעביר את ישראל
על דתם ,השתמשו באחד מב’ אופנים אלו:
א-על ידי פיתויים והשפעות טובות מדומות
ב-בכח ועל ידי עונשים גזירות והשמדות.
וכמו שהאריך בזה בספר בית הלוי על התורה בפרשת
וישלח על הפסוק “הצילני נא מיד אחי מיד עשו”
וכתוב בשיר השירים (ח’ ,ז’) “מים רבים לא יוכלו לכבות
את האהבה ונהרות לא ישטפוה”
ופירש רש”י שם ,ש”מים רבים”-זה כינוי לאומות
העולם ,והם לא יוכלו לכבות את האהבה ,על ידי פיתוי
והסתה.
“ונהרות”-שזה כינוי לשרי האומות ומלכיהם.
“לא ישטפוה”-על ידי חוזק ואימה
וכן היה אצל היוונים הרשעים שפעלו גם כן בשני
דרכים אלו ,וכנגד ב’ דרכים אלו ,אמר “להשכיחם
תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך” .כי את מצוות התורה
שמובנים ע”פ שכל ,הם ידעו והבינו שלא יוכלו לכבות
בכח ,כי זה נגד ההיגיון,
ולכן הם השתמשו בפיתויים ולשון רכה כדי להשכיחם
מזה.
“ואת חוקי רצונך” ,שהם המצוות שאין בהם טעם ,ואנו
מקיימים רק בגלל שזה רצון ה’ על זה הם גזרו להעביר
בכח ,על ידי שטענו שכיון שאין לזה שום הבנה אסור
לקיים מצוות אלו.
גם בדור שלנו יש תלמידים מובהקים ליוונים הארורים.
חלק מנסה לגזור בכח גזירות על היהודים השומרים
תורה ומצוות.
וחלק באים בכל מיני פיתויים ,ובפרט על ידי המכשירים
הטמאים הארורים.
וכשם שעשה הקב”ה עמנו ניסים ונפלאות להציל
אותנו מהיוונים הרשעים ,כך יציל אותנו הקב”ה
מתלמידהם שבדור הזה ,ונזכה ליראת ה’ אמיתית,
ועי”ז נוכל לקבל את פני מלך המשיח שנאמר עליו
“והריחו ביראת ה’”!

שיעורים בימים א’ ,ד’ בשעה 20.00

“אור האמונה”
בגמרא שבת כ”ו מבואר שנר שהדליקו למעלה מכ’ אמה לא יצא י”ח ועוד
דרשו שם בסמוך על הפס’ “והבור ריק אין בו מים” דמים אין בו אבל נחשים
ועקרבים יש בו וצריך להבין הקשר בין המימרות .וכדי לתרץ יש לתרץ על
פי המעשה שהיה בזמן חוליו של הרב חיים פרידלנדר בעל “השפתי חיים”,
קבל לפני מרן הרב שך זצ”ל שהוא בצער גדול שעקב המחלה אין מצליח הוא
אפי’ ללמוד וא”כ למה לו חיים הרב שך הציע לפניו את דברי המדרש המתאר
את בקשת משה רבינו להיכנס לארץ ישראל וכשנתקל בסירובו של הבורא
יתברך אמר שמוכן הוא להיכנס אפי’ בתור עוף השמים ,ויש להבין (שאל הרב
שך) מה עניינו של משה רבינו להיכנס בצורת עוף ,הרי ודאי מטרתו היתה
רוחנית ולא בכדי לאכול מפריה? אלא יש לומר דפעמים בזמן משחק הילדים
בחצר מרים אחד הילדים את עיניו לשמים ובראותו את העופות מתעוררת
בליבו הקדושה של “מה רבו מעשיך ה’“ ומתחזק הנער באמונה ,ולזה כיון
משה רבינו שמוכן להגיע לארץ גם בצורת עוף דע”י זה יכול לחזק את
המביטים בו באמונה ,ע”כ .וא”כ סיים הרב שך בזמן שאין האדם לומד יש לו
לעסוק בסוגיה באמונה שחשובה בעיני ה’ מאד ,ע”כ.
והרעיון הוא שפעמים אדם לא מחשיב עניינים אלו שהרי ממילא כולנו
מאמינים בני מאמינים ומה החשיבות לעסוק בזה ועל זה מלמדים אותנו
רבותינו בעלי המוסר שיש לעבוד ולפתח האמונה על אף רוב פשיטותה,
ויותר מזה ,עיננו הרואות שאדם שלא מחזק בליבו האמונה מגיע פעמים
רבות לכעס ושאר מידות רעות ,שרבותינו מלמדים שהרי הוא כעובד ע”ז,
וא”כ נמצא שמי שלא מחשיב את האמונה כחלק חשוב מחייו ,מגיע לעבירות
חמורות ,ועל זה יש לומר הקשר בין המימרות ,דאדם המניח את הנר חנוכה
המרמז על האמונה (שרבים ביד מעטים וגיבורים ביד חלשים וכו’) למעלה
מעשרים אמה דלא שלטא ביה עינא (כדאמרו גם במס’ סוכה דף ב  ):כלומר
ולא מחשיבה כחלק מהחיים ,סופו מגיע לעבירות חמורות ,בבחינת מים אין
בו אבל נחשים ועקרבים יש בו ,והבן.
וכבר מסופר על רבינו החפץ חיים ,שערך בזקנותו כנס לאלפים בעניני שבת
וטהרת המשפחה ,ובדרך חזור ראוהו שמח ביותר ,ושאלוהו לשמחה מה זו
עושה והרי לא פעם ראשונה שעורך הוא כנסים מעין אילו ומה פשר השמחה
הנוכחית? חיזקתי יהודי מבוגר באמונה ...השיב החפץ חיים בהוסיפו שיהודי
זה עבר משברים בחיים וכמעט התיאש מהאמונה וחיזוק זה שנטעתי בקרבו
באמונה ,חשוב בעיני יותר מהכנס הגדול בעירינו .מזה נלמד כוח האמונה,
והחשיבות לגדלה ולפארה בכל עת בכל רגע בכל שעה!
ב”ה זכינו למסור שיעורים בביהנ”ס הקדוש “בית אליהו“ שהינו מגדל-אור לכל
הסביבה ולכל העולם ,ומזמינים אנו את הציבור הקדוש להשתתף בשיעורים
הרבים אשר בו ,ולחזק האמונה והקדושה ונתבשר בשורות טובות אמן.
חנוכה שמח

הרב מיכאל לסרי שליט”א

שיעור במדרשיה ימים א-ג שעה 11:30-10:30

חנוכה-ח’ נרות והלכה כבית הלל
למה דוקא בית הלל? הלל בגימטריא שם אדנות
וזה מה שרצו היוונים לחסל-שאין אדון לעולם.
ואנו כנגד אומרים הלל ,וגם ההלכה ,שההליכה שלנו זה הכיוון שלה.
“הלל” = אדנות
“הודאה” = אהי-ה
גם בהווה וגם בעתיד.

ב

הרב אביחי דרשן שליט”א

הרב שמואל אוחיון שליט”א

שיעור מידי ה’ בשעה 20.00

שיעור קבוע מידי שבת בשעה  13:00לאחר מנחה

“המחדש בטובו”
“ימי הניצחון”“ ,ימי נס פך השמן”“ ,זיכרון מעטים מול רבים”,
כל אלו הם שמות שיכלו חז”ל לקרוא לימי החנוכה ,אך הם
בחרו לקרוא להם ע”ש חנוכת המזבח ,היוונים שיקצו את
המזבח הקדוש בע”ז והחשמונאים חנכו  /חידשו את המזבח,
וכיוון שזה שמם של ימים אלה ,משמע שעל אף חשיבותם
הרבה של שאר העניינים והניסים הרי שהעיקר שבימים אלו
אומר מרן הגאון הגראי”ל שטיינמן שליט”א הוא “החנוכה”,
ההתחדשות ,ללמדנו שברוחניות לפעמים לא מועילים
תיקונים כמו טלאי שמטליאים על הבגד וכיוצא בזה.
אם יש פגם ונחלשים צריך להתחיל מחדש על דרך המלך,
ע”כ דבריו.
הרבה פעמים עשוי האדם לחוש שאת רצונותיו הטובים
להתחזק ולהתקרב ,מעכת גיבנת של קופת שרצים ,עד כדי
שהוא משוקץ ומתועב ,וממרחק שכזה נראה לו שאינו שמח
בתורה ובעבודה.
את התחושה הזו ,מטיב לספק ולטפח כמובן היצר הרע ,ואף
לעקיבא בן יוסף הוא הציק בשאלה ,איך הוא מעז לעסוק
בתורה לאחר עבר מפואר של  40שנה כעם הארץ ,ותארו
לעצמכם את התורה ואת עמ”י אם רבי עקיבא היה מתרגש
או מתבלבל חלילה מדבריו?
“העבר אין והעתיד עדיין וההווה כהרף עין” ,כך היה מרגלא
בפומיה דבני ישיבת נובהרדוק ,תוך כדי שהם משליכים את
מסע העבר ואת דמיונות העתיד ומתקדמים מחדש בהווה,
שהרי אף ה’ מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית ועל יותר
מהרגע החדש אין אנו מצווים ,אלא רק על “אשר אנכי מצוך
היום” .ואף הרמב”ם פרק ז’ הלכה ז’ מתפעל איך הרשע של
אתמול שהיה מובדל ומורחק ,ברגע של תשובה והתחדשות
הופך להיות דבוק בשכינה ונענה בכל קוראו אל ה’ מיד.
“אל תשליכני לעת זקנה” (תהילים ע”א פס’ ט’) דרש
הבעש”ט הקדוש זצ”ל ,שהאדם צריך להיזהר מבחינת זקנה
בעבודת ה’ ,אלא “חדשים לבקרים”  -ע”י התחדשות מתמדת
 “רבה אמונתך” (איכה ג’ פס’ כ”ג) ,ולכן תקנו חז”ל להיותמוסיפים נר כל יום להראות שבכל יום הוא יום חדש ,ובכל
יום יש אפשרות לכל אחד ואחד להתחדש ,ורק כך עולים
ומתעלים בתורה ובמצוות ובעבודת ה’ .תתחדשו...

הרב מנשה זליכא שליט”א

רב שכונת פרדס כץ
שיעור מדי יום ד’ בשעה  11:15בבוקר

כידוע היוונים גזרו על שלושה דברים “שבת” “חודש” “מילה”
(כמובא במדרש חנוכה ובמגילת אנטיוכוס ועוד)
ולכאורה יש להבין ,בשלמא שבת ומילה-אלו גזירות קשות
שבלעדיהם קשה ליהודי לחיות!
אבל “חודש” מה הגזירה לא לקדש את החודש?
גם היום לא מקדשים את החודש ובכ”ז עולם כמנהגו נוהג ויש
חגים וכו’ יש לוח שנה וודאי שהיה ידוע הלוח הזה גם בזמנם.
(אע”פ שהלוח שלנו היום נתקן הרבה אחרי-לפני כ  1500שנים.
אבל תמיד היה ידוע לחז”ל וכך משמע מהש”ס בכמה מקומות
ואכמ”ל)
א”כ מה גודל הגזירה??

דיני חנוכה בקיצור
ע’’פ פסקי מרן הגר’’ע יוסף זצ’’ל ,מתוך הקובץ נקודות בהלכה
מקום החנוכיה למעלה מ 24ס’’מ ולמטה מ 80ס’’מ מהרצפה
ואם הניח למעלה מזה יצא .ומודדים מהשלהבת של הנרות.
ואם יש חלון עדיף שידליק שם אף ששם גבוה • .מי שחלונו
גבוה מ 9.60-מ’ מקרקע רה’’ר ידליק בתוך הבית .אא’’כ יש בנין
ממולו.
סדר ההדלקה מברכים להדליק נר חנוכה .ושעשה ניסים.
וביום הראשון גם שהחיינו .ואחר הברכות מדליק נר א’ .ואחריו
יאמר הנרות הללו • .בלילה הראשון מדליק הקיצוני מימין.
למחרת מדליק קודם הסמוך לו ואח’’כ אותו .עד שביום השמיני
מדליק הקיצוני משמאל .כך שבכל יום תמשיך ההדלקה לצד
ימין • .צריך להקפיד שלא להוציא ידו מהנר עד שתאחז האש
ברוב הפתילה היוצאת • .אפשר לתת את נרות ההידור לקטן
שהגיע לחינוך ואת השמש אפי’ לקטן שלא הגיע לחינוך .זמן
ההדלקה בצאת הככבים .וצריך קודם להתפלל ערבית .והמנהג
להתפלל בשקיעה • .מי שלא הדליק בזמן יכול להדליק אף
סמוך ממש לעלות השחר קודם עלות השחר • .צריך לשים
שמן כדי שיהא דולק עד כחצי שעה לאחר צאת הככבים• .
בער’’ש מדליקים כרבע שעה לפני השקיעה .וישים שמן
כנ’’ל • .וטוב להדליק נרות חנוכה קודם ואח’’כ נרות שבת.
ובדיעבד אף אם האשה הדליקה נרות שבת וכוונה (בטעות)
לקבל שבת בהדלקה הבעל יכול להדליק נרות חנוכה.
• בבהכנ’’ס מדליקים בשקיעה בין מנחה לערבית .ויכולים
לכבותה מיד אם כולם הולכים • .ליל שבת מברכים
בבהכנ’’ס רק ברכת להדליק .וה’’ה בחול אם כולם הדליקו
לפני ערבית • .במוצ’’ש בבהכנ’’ס מדליקים נרות חנוכה
ואח’’כ הבדלה .ובבית קודם הבדלה ואח’’כ נרות חנוכה.
• אורח אם הוא בן משפחה אינו צריך להשתתף בשמן .אבל
אם אינו משפחה אם משלם על מה שאוכל חייב להשתתף גם
בשמן אבל אם אינו משלם אינו חייב אבל טוב שישתתף .ואם
מתארח רק לסעודת הלילה ידליק אחר פלג המנחה וישאיר
שמן עד חצי שעה אחר צאת הככבים • .ובכל מקרה חייב
להדליק נרות כשמגיע לביתו במוצ’’ש.
ויש לבאר ,שנתאר לעצמינו את ההתנהלות בתקופתם ,שקדשו
ע”פ הראיה.
כל חודש היו מחכים לשמוע מה קבעו בי”ד על ראש חודש כי
בזה היה תלוי כל הסדר של האדם במשך כל החודש באיזה יום
תכנס המשכורת ,באיזה יום החתונה וכדו’.
דבר זה גרם שכל יהודי באשר הוא עיניו היו נשואות למאמר בית
הדין ,מה הרבנים קבעו ,מה הרבנים החליטו!
דבר זה נטע בלב כולם את ההרגל לשמוע בקול חכמי ישראל!!
את זה היוונים רצו להפסיק ,יכול להיות שהם הדפיסו על
חשבונם לוח שנה לכולם ,העיקר להפסיק להתרגל לשמוע בקול
חכמי ישראל!!!
אבל ב”ה גברה יד החשמונאים ועם ישראל חי וקיים לנצח ,בזכות
אותה אמונת חכמים עד היום הזה.

ג

בית כנסת ובית מדרש ע”ש אליהו סימן טוב
רחוב דב גרונר  11בני ברק

הרב ערן לוי (מלאייב) שליט”א
שיעור לילדים תהילים וסיפורים בימים ב’ ד’ בין השעות 17.15 – 16.30
בעניין הנרות הללו (הילדים) קודש הם
הנה בחז”ל מבואר שהיוונים גזרו על היהודים כתבו לכם על קרן השור אין לנו חלק באלוקי ישראל ובמפרשים מבואר דקרן
השור הם הכלים שמהם היו התינוקות שותים והביאור בעומק זדונם הוא שמגיל צעיר מאד רצו לערער את אמונתם ולהביאם
לכפירה כי ידעו היוונים שעיקר כח ההשפעה על האדם הוא בהיותו ילד ומזה נלמד אנו את הלקח ההפוך שכמה צריכים אנו
למסור את נפשנו ליטע בליבות בננו ובנותינו אך ורק דברים של קדושה וטהרה ולא ימושו מהם כל ימי חייהם וכיוצא בזה סיפר
האדמו”ר משומרי אמונים ב”ב זצוק”ל שבהיותו בן  6לקחו אביו הקדוש רבי אהרון ראטה זצוק”ל ליער מלא בעטלפים והורה לו
להמתין במקום זה עד בואו והסביר לו שאסור לו להרים את ראשו למעלה מפני העטלפים והילד בן ה 6-עשה כפקודת אביו
והמתין לבואו  6שעות רצופות כשראשו כלפי מטה לימים הבנתי סיפר הבן שכבר אז אבא רצה ללמדני עניין קדושת העניים
ולהראותי שיש בכוחי להוריד את עיני ולשמרם ממראה האסור רח”ל והאמת זה נתן לי את יסוד הכוח להחזיק במדה זו כל ימי
חיי כאן בבית אליהו אנו משתדלים להעביר לילדים חום של קדושה ומקווים עם ההורים וכל עם ישראל שנזכה לראותם גדולי
תורה  .אמן .חנוכה שמח.
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