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 האם יש לאדם זכות 
 על מקום החניה 

 שמול ביתו
שאלה לדיון: נשאלתי בהיותי בעיר ניו יורק לאחרונה, 

ששם מקובל שלכל בית פרטי יש חניה צמודה בכניסה 

לבית, ואסור לעוברים ושבים לחנות ברחוב מול החניה 

הפרטית כדי שלא לחסום את הכניסה והיציאה מן החניה. 

והנה אדם אחד הורגל להניח את פחי הזבל שלו במקום 

החניה הפרטית שלו, ואת מכוניתו הוא מחנה ברחוב. ויש 

לדון האם הוא יכול למנוע את העוברים ושבים לחנות 

בחניה שמול ביתו, כמו שהיה יכול למונעם אם היה מחנה 

שם את מכוניתו, או שמכיון שהוא מניח שם את פח הזבל 

הרי הוא מוותר בפועל על זכות העיכוב שיש לו שלא יחנו 

 אחרים מול ביתו, ויכול כל אחד להחנות שם את מכוניתו.

 

: הגאונים רבי מרדכי גרוס, רבי נפתלי נוסבוים, תשובה 

א “ רבי יעקב מאיר שטרן, רבי משה שאול קליין שליט 

הסכימו שאין לאדם כל זכות על מקום החניה ברחוב 

ואינו קודם לכל אדם אחר בזכות להחנות שם את 

מכוניתו, אלא שיש לו זכות עיכוב למנוע אחרים 

מלהחנות שם את רכביהם כדי שיישאר מקום זה פנוי 

עבורו לכשירצה להיכנס ולצאת מן החניה שלו, ומכיון 

שאדם זה אינו משתמש בחניה שלו להחניית מכוניתו אין 

לו כל זכות עיכוב על החניה שמול ביתו וכל אדם רשאי 

ב ויחזור להחנות “ להחנות את את רכבו, עד שיימלך בעה 

את מכוניתו בחניה הפרטית שלו, ואז יוכל לחזור ולעכב 

את העוברים ושבים שלא להחנות את רכביהם מול 

 החניה שלו.

ואילו הגאונים רבי יצחק זילברשטיין ורבי יצחק כץ 

א אמרו דמכיון שהרשות בידו בכל עת לחזור “ שליט 

ולהשתמש בחניה הפרטית שלו לצורך מכוניתו הרי הוא 

יכול בכל עת לעכב את העוברים ושבים מלהחנות את 

רכביהם מול ביתו כדי שלא יעכבו את החניה אם ירצה 

להכניס לשם את מכוניתו, ואין אחר יכול להחנות שם 

 את רכבו בלא הסכמתו.

אריכות ימים ובריאות 
ר רבי “ר עט“ק האדמו“כאיתנה: 

  א“ברוך בן הרבנית מרים שליט

                     
 ט? “ח   : א ז                   ן     ח        ן      ח    

 אפשרויות לשליחת פתרונות:
ל עד “)יש לשלוח את הפתרונות עד יום שלישי )לתושבי חו

 חובה לציין את כל הפרטים כדי להשתתף בהגרלה(‘(, יום ד
 gmail.com@7665190 –א. במייל
 80-7781098 –ב. בפקס
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 “:וישב”פתרון לפרשת 
 איזה רב מהתלמוד חי כמאה שישים שנה?השאלה: 

 : רבי חגיי )ירושלמי כלאים(פתרון

                    ן  ן  ח                                                                



‘ ’

חנוכה הוא חג החינוך. הוא נקרא כן על 
שם חנוכת המזבח פעמיים, פעם אחת בבניית 

שימו נא ” בית שני כנאמר בנביא )חגי ב, יח(  
לבבכם מן היום הזה ומעלה מיום עשרים 

‘“, וארבעה לתשיעי למן היום אשר יוסד היכל ה
ובפעם השנייה חנוכת המזבח בטהרה מחדש 

ואחר כך ”   -עם כיבוש החשמונאים את היוונים 
באו בניך לדביר ביתך ופנו את היכלך וטהרו 

את מקדשך והדליקו נרות בחצות 
 “.קודשך

בבית המקדש נדרשו לחנוך 
המזבח שמונה ימים, שבעת ימי 
מילואים, בהם משח משה רבינו 
את אהרון ובניו בשמן המשחה 
להכינם לעבודתם ביום השמיני. 
וכשאנו רוצים לחנוך דבר חדש, 
עלינו להתכונן שבעה ימי הכנה 

 ולהשתמש בשמן המשחה.
בניצחון המכבים על היוונים 
לא נקבע החג מיד, אלא כעבור 

  . ה נ ם ” ש ו ע ב ק ת  ר ח א ה  נ ש ל
ל  הל ב ם  י ב ו ט ם  י מ י ם  ו א ועש

)שבת כא,ב(. כי החינוך “  ובהודאה 
ה  ע ק ש ה ו ב  ל ת  מ ו ש ת ש  ר ו ד
מרבית. לא חונכים כבדרך אגב. 
רק כעבור שנה ביישוב הדעת 

 התפנו לחגוג את חג החינוך.
ו  י ה ם  י ש ו ד ק ה ו  נ י ת ו ב ר

דורשים כי הכתוב אצל אברהם אבינו בעקידת 
ואני והנער נלכה ” יצחק בנו מרמז על החנוכה.  

אמר אברהם לישמעאל בנו. והרמז “,  עד כה 
אני והנער ” ה בכסליו זה הזמן בו  “הוא: כי עד כ

יש להשקיע בנערים באלו הימים “,  נלכה 
 לחנכם ולסגלם למצוות ומעשים טובים.

ונכנסו לבית  ניצחו  כשהחשמונאים 
המקדש יכלו בהחלט להדליק את המנורה 

טומאה הותרה ” בשמן שאינו טהור, מטעם  
אבל הם לא רצו, כי חינוך מחדש צריך  “, בציבור

להיות עם שמן טהור, כמו בחנוכת המזבח 
ם בשמן המשחה, הסמל  שנחנכו הכהני

 לטהרה!
כי לפני “,  מצוות נר חנוכה איש וביתו ” 

שאנחנו הולכים לחנך את כל העולם, שומה 
עלינו מקודם לחנך את ביתנו, את ילדינו 
וצאצינו, ורק אחר כך ניתן להמשיך ולהאיר על 

“. נר לאחד, נר לאלף ” כל העולם, בבחינת  
 ד גרוסמן(“)הגרי

פעם בחור בא לפני מרן רבי אהרון יהודה 
א ושאל אותו אם יוכל “ ליב שטיינמן זיע 

להדליק נר חנוכה בחמשה מקומות לצאת ידי 
אתה פטור ” מרן השיבו:  ‘.  מכל הצדדים ’ חובה  

 “...לגמרי מכל המצוות
א למחמיר אחד שני “ פעם העמיד מרן זיע 

תנאים. שאשתו תבשל בסיר מיוחד עבורו כדי 
שלא תסבול המשפחה כולה מאותו חומרה. 
האברך אימץ בששון את התנאי ושאל: ומהו 

שזה יהיה ” א,  “ התנאי השני? ענה לו מרן זיע 

 )והרב יעקובזון(“ השגעון האחרון שלך...
זאת ’ והנה אנו לקראת היום הגדול שהוא  

יום גדול עצום וקדוש שלעצמו, יום בו ‘, חנוכה
ניתן להתחיל התחלות חדשות, ומאידך, 
למחוק את הדברים השחורים שנמצאים 
לאחור. חלק גדול מגדולי ישראל אף כינו את 
יום זה כיום הכיפורים של חנוכה, שהוא היום 
המסוגל ביותר לטובה עבור כל אחד ואחד 
שיבקש עבורו ועבור בני ביתו, 
ה  ל ח ה  כ ר ב ה ן  י א ש ן  ב ו מ כ ו
ומתקבלת אלא רק בכלי מחזיק 

 ברכה, ואין ברכה אלא שלום.
מספר מגיד המשרים רבי חיים 

 א:“זאיד שליט
ד  ו ד אש ל ס  ו ב ו ט ו א ב י  סעת נ
לשיחה. אני עולה לאוטובוס 
הנהג עצבני, ואני שם את הרב קו 
, והוא התעצבן  כדי לשלם לו
 , "למה אתה שם את הרב קו"
אמרתי לו, כדי לשלם. והוא כעס, 
. בקשתי ממנו  . . חבל על הזמן
סליחה, ואז אמר לי "נו, שים". 
ושוב אני שם, ואז הוא מתחיל 
לעשות כאבי ראש. "אבל למה 
מקודם שמת את הרב קו לפני 
שאמרתי לך", אמרתי לו, "מה 
ם  ו ל כ ה  ר ק א  ל  , ה י ה ה  י ה ש

 ידידי"... 
אני יושב במקום, ואני שומע אותו צועק 
על אישה אחרת. "גברת למה את עומדת?", 
"באתי לשלם", היא עונה לו. "ומי קרא לך...?", 
אמרתי לו, "הלו הלו תהיה בן אדם, אנחנו 
יהודים אנחנו לא חיות...". ואז הוא החליט, אני 
לא נוסע עד שהיא יושבת. ואז כולם התחילו 
לצעוק ויצאו מדעתם, "מה המספר של משרד 
התחבורה...", "אנחנו נדאג שעוד היום תפוטר 
לאלתר מהעבודה...", ועוד איומים מסוגים 

 אלו...
אני לא יכולתי לראות את זה, הרי, לא 
נורא, לא קרה כלום הוא בסך הכל בן אדם 
עצבני. קמתי והלכתי לכל האנשים באוטובוס 
ודברתי איתם שיפסיקו לצעוק ולצרוח, 
ועברתי אחד אחד וכדי להרגיע אותם אמרתי 
להם, "אתם יודעים מה עבר עליו? אולי הבן 
שלו מסכן בבית חולים, אולי יש לו צרה, כי 
אדם לא סתם עצבני, ולא צריך ללכת ולהלשין 
סתם". והצלחתי להרגיע את כולם יפה, ברוך 

 השם...
ואז הלכתי לנהג ורציתי להרגיע אותו, אני 
יושב לידו ואומר לו, "אחי מה נשמע?", "מה 
אתה רוצה", הוא מחזיר לי. "אני רוצה שתראה 
את עצמך לכולם ותסע מהר כמו שצריך...", 
אמרתי לו. הוא חייך מעט והבין אותי. ואז הוא 
שואל אותי, "רגע רגע, מה אמרת עלי לכל 
האנשים שם מאחורה?", אמרתי לו, שקורה 
שאדם עצבני, כי אולי הבן שלך נמצא בבית 

 חולים או שעובר עליך משהו... קורה.

. "גברת למה את 
עומדת?", 

"באתי לשלם", 
היא עונה לו. 

"ומי קרא 
לך...?". ואז הוא 

אני לא ”החליט, 
נוסע עד שהיא 

 “....יושבת

אחד  א“ג חיים זאיד שליט“הרה ולעשות  מיוחדת  דשמיא  סייעתא  שרוצה  אדם 
בכל  ולהדבק בשכינה  ולהתעלות  לעלות  ולתמיד שיזכה 
בימים  לו אפילו שלא הצליח  וקשה  והמובנים,  האופנים 
כיוון  בחנוכה,  ינסה  הקדושים,  החגים  ובכל  הנוראים, 
לעלות  ותמיד  הגבוהות  לדרגות  להגיע  אפשר  שבחנוכה 
הדבר  וזה  שבנשמה,  האור  את  ולהאיר  מעלה  מעלה 
האור  לנצל את  צריכים  אנחנו  וכמה  חנוכה.  המיוחד של 

 הגדול שיש בחנוכה.

זאת  צריך לעשות  הוא  כתוב שכשהאדם מדליק  וכבר 
לילדים  זוכה  בנר  "הרגיל  חז"ל,  ואומרים  בהתלהבות, 

 תלמידי חכמים", ורש"י אומר, "נר שבת ונר חנוכה".

 כיצד ניגשים להדלקת נרות החנוכה?
שבת  נרות  על  שמקפידים  אנשים  הרבה  רואים  אנו 
יפים  ונרות  למאור,  כתית  זך  זית  בשמן  שמדליקים 
ילדים  להם  שיהיה  זכו  כולם  שלא  בוודאי  והרי  וזוהרים, 
רק  שלא  בזה,  שטמון  הדבר  אלא  חכמים.  תלמידי 
כאן  שיהיה  שצריך  אלא  הכל  עושה  עצמה  ההדלקה 
מה  לקראת  לדעת  צריך  שמדליקים  לכך,  מעבר  משהו 
המנורה  את  מדליקים  שאנו  לדמיין  וצריך  הולכים  אנו 
שמתי  הרמב"ן,  שכותב  וכמו  כך.  ממש  המקדש,  בבית 
שהקב"ה רצה להפיס דעתו של אהרון אמר לו שמדליק 
המנורה בכל יום, ולכאורה איך בכל יום, הרי בית המקדש 

 חרב? אלא זה נרות החנוכה. 

בחנוכה אפשר לראות את כל מה שיקרה לו באותה 
 שנה

נרות  בהדלקת  אדם  זיע"א,  מקוריץ  פנחס  רבי  אומר 
שבת אם יש לו עיניים זכות ונפש טהורה יכול לראות את 
ואיך  כיצד  לפעול  ויכול  בכל השבוע,  לו  שיקרה  כל מה 
יכול  אדם  חנוכה  בנרות  אבל  שלו.  השבוע  כל  יתנהל 
לפעול לכל השנה כולה, עד חנוכה הבא! ואין אפס, שזה 
כמו חג שכתוב בתורה, וזה מה שהרמב"ן אומר, כשאתה 
השנה  כל  הדלקת  כאילו  נחשב  זה  נרות,  שמונה  מדליק 
במנורה  ומתעסק  לך שאתה מדליק  נחשב  זה  וכך  כולה! 

 בכל השנה כולה.

וכמה סגולות יש בנרות חנוכה. בחצי שעה של הדלקת 
ישנה סגולה שחייבים לעשות אותה. בעל ה'פלא  הנרות 
יועץ' כותב שבדור שלנו אם יש לבן אדם סגולה פשוטה 
ולא עושה אותה הוא פשוט גורם לעצמו להפסיד את כל 

 הרווחים מאותה הסגולה.

היא  חנוכה  נרות  הדלקת  מצוות  כמה  עד  רואים  ואנו 
מצווה חשובה גדולה. ואפילו הילדים מתרגשים כשמגיע 
מהנשמה,  מגיע  זה  מכך  מתרגשים  וכשהם  החנוכה,  חג 
כיוון שהחג הזה שייך לנשמות, וכמו שאמרנו שהמדליק 
שהנרות  כיוון  חכמים,  לבנים תלמידי  זוכה  בהידור  נרות 
האלה יש להם השפעה נדירה לילדים וזה המקום והזמן 
להתפלל ולבקש עליהם רחמים בזמן הדלקת הנרות שבו 

 בזמן זה ישר פועל ועושה רעש בשמיים.

בהיכלו
 ההכנות לקראת הדלקת החנוכיה

מפיו של מורינו הגה"צ רבי משה  
 אביחצירא שליט"א



"מאיפה אתה יודע שהבן שלי >|| המשך || 
בבית חולים??". אני אומר לו, "מה זאת אומרת 
מאיפה אני יודע, מרוח הקודש...". ואז הוא 
אומר לי, "היום בבוקר הבן שלי התאשפז בבית 
חולים, ואמרתי לבוס שלי שאני לא יכול לעבוד 
במשמרת שלי, והוא אומר לי שאין מחליף ואני 
חייב ליסוע, ולכן כל הנסיעה הראש שלי עסוק 

 במחשבות מה עובר על הבן שלי".
לקחתי את הרמקול של הנהג 
ואמרתי לכולם, "חבר'ה מה אמרתי 
לכם? הנה, הבן של הנהג נמצא 
בבית חולים, וצריך ללמוד זכות על 
זה, ולכן כולנו עכשיו נקרא פרק 
תהילים". עמדנו באוטובוס כולם, 
וצעקנו "שיר המעלות ממעמקים 
קראתיך..." וכולם צעקו אחרי, אחר 
כך עשיתי מי שברך עם שמו של 

 הילד החולה. 
הנהג היה מבסוט ואמר לי 
תודה רבה והיה ניכר שהוא ממש 

 התרגש. 
שהינו בכניסה לאשדוד, הוא 
ו  ת אש מ ן  ו פ ל ט ע  ת פ ל בל  מק
שמבשרת לו בשמחה: "ברוך השם, 
ברבע שעה האחרונה החום בסדר 
והכל ירד, והרופא אומר שחרור 

 הבייתה הכל טוב".
וכל זה בזכות אהבת ישראל. 

לקחתי את הרמקול ואמרתי להם, "רבותי 
ראיתם מה זה אחדות? בזכות פרק תהילים 

 אחד שאמרנו כולם ביחד הפכנו עולמות".
וזה הזמן, קוראים יקרים, כל אחד ואחד 
שיקבל על עצמו להאיר פנים לכל אחד, ומי 

 שעושה זאת זוכה להרבה דברים.
ועוד סיפור קטן שאני חייב לספר ואיתו 

 לסיים:
 416אני נוסע למסור שיחה בנתניה, קו  

מבני ברק, ושאני עולה לאוטובוס ראיתי שהוא 
ריק ומצאתי את עצמי שרק אני נמצא בו 
והנהג. והנה מגיעה צומת ששם יש תחנה, 
עולה אישה עמוסה בכלים כבדים, ושהיא 
עוברת ליד הנהג היא אומרת לו, "מצידי, תיכף 
ומיד אשלם"... אומר לה הנהג, "אני לא נועל 
את הדלת עד שאת לא מביאה לי את הכסף". 
והיא מצידה אומרת לו, "המתן נא...", והיא לא 
, בזמן שכל  מצאה מקום לשבת רק לידי
האוטובוס ריק. אמרתי לה, "גברת את לא 
רואה אותי", והיא אומרת לי, "חצוף, ממתי 
קנית את המקום הזה"... ופשוט יצאתי מדעתי, 
היה לי לידי בקבוק של קולה זירו לידי ורציתי 
 פשוט לנער את זה ולפתוח לה את זה בפנים...  
ואז אמרתי, "אהבת ישראל, וצריך לעשות 
קידוש השם שתקתי קמתי ולקחתי את התיק. 
והיא באה לשלם לנהג והיא מוציאה לנהג 
תלוש. הנהג מסתכל ואומר לה, "הכרטיס לא 
תקף", והיא אומרת לו, "אין כזה דבר לא תקף, 
זה מה שיש לי... חובה עליך לקבל את זה"... 

 וישבה במקום.
הנהג עצר את האוטובוס ואמר לה, "או 
שתשלמי או שתרדי, אני לא ממשיך לנסוע 
איתך". באתי לנהג שמתי את הרב קו ושלמתי 
י  עליה והבאתי לה את הקבלה, לא לפנ
שאמרתי לה שתשלם לו בקבלה בפעם 
הבאה... היא פשוט יצאה מהכלים, כי ראתה 
מה זה לצחוק על בן אדם שבסוף הוא דואג 

 ומשלם עליך.
אני יושב במקום, ואז היא באה 
אלי ושואלת אותי, "כבודו רב?", 
אמרתי לה, "אני רב גדול למה? 
 , לי , והיא אומרת  מה קרה?"
"שהיא מתפעלת מההתנהגות 
שלי, משום שהבן שלה נדבק 
ל  ו ד ג ד  ח א ב  ר ל  ש  ' ת כ ' ב
מירושלים, והוא לא רוצה לבוא 
ץ  ח ר י י  נ א ש ד  ע בת  לש י  אל
ויטבול את כל הכלים", "תגיד לי 
הרב", היא ממשיכה ואומרת לי, 
"זה 'דרכיה דרכי נועם'?... למה 
הוא לא נוהג כמותך"...אמרתי 
לה, "גברת את אישה צדיקה, 
הבן שלך אוהב אותך, והוא רוצה 
להביא לך נכדים שיאהבו אותך 
 , " ' כת ' זה  ל א  ור את ק ולמה 
הסברתי לה ומסרתי לה שיחה 
 , ה נ ו מ א י  נ י י נ ע ל  ע ה  מ י ל ש
ובסופה של שיחה היא שאלה אותי איך עושים 
את זה, ואמרתי לה דרך ערכים, והתקשרתי 

 מיד לערכים וסדרתי לה את הכל.
אח"כ התקשר אלי הבן שלה מהרצליה 
ואמר לי שזכיתי לקדש שם שמיים, ואמא שלו 
מאותו יום שומעת כל היום סיפורים שלי, ובו 
ביום הגיעו ערכים והכשירו לה את המטבח. 
והיא סיפרה לי את הסיפור עם העשרים אלף 
שקל בשטרות של עשרים והרהיטים", וממש 

 התרגשתי. הפלא ופלא.
הייתי בחנוכת בית של התלמיד שלי אחר 
כך, והביא לי לתרום למשפחות נזקקות כמה 
כלי מטבח, אמרתי לו שלא צריך לתרום 
למשפחה נזקקת כי יש אישה שרק עכשיו 
בונה את הבית בקדושה וטהרה ואני אתן לה 
את זה. חייגתי לבן שלה ואמרתי לו שיעבור 

 דרך הבית שלי ויקח את זה. הוא בא ולקח.
אחר כך היא מתקשרת אלי ואומרת לי, 
"הרב זאיד, תדע לך שאין לך מושג כמה רגשת 
אותי ואני בע"ה מתחילה מחנוכה הקרוב 

 להיות בסמינרים של ערכים". הוזלתי דמעה.
וזה הכח של האחדות, "שכולנו ביחד מי 

 יכול עלינו?". 
כשאנו נהיה מאוחדים אזי אומות העולם 

היא ‘  ישבו ביניהם ויטכסו עצות, אבל עצת ה 
תקום! מתי? שיש אחדות! אחדות ששובר את 

 המחיצה הקשה שיש בינינו לבורא עולם!
וחייב להחדיר ולחשוב על המשפט הזה 

 כל יום כל היום!

‘ ’

הנהג עצר את 
האוטובוס 

ואמר לה, "או 
שתשלמי או 
שתרדי, אני 
לא ממשיך 

 לנסוע איתך".

 שבת שלו<ם ומבורך 

ויאמר פרעה אל יוסף חלום ופותר אין ”
אותו ואני שמעתי עליך לאמר תשמע 
חלום לפתר אותו: ויען יוסף את פרעה 
לאמר בלעדי אלוקים יענה את שלום 

  “פרעה
 טז(-)בראשית מא, טו

 א“ג חיים זאיד שליט“הרה

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק

שלחו אלינו בית 
 ‘אור השבת’

נתיבות   3311\4חזני ‘ רח
אור ’ולציין עבור 

 ‘השבת
 או בפקס: 

80-7743098 

 וחנוכה שמח!! 



 

מפני מה ולאיזה תועלת ציוה יוסף 
 למול את המצרים?

צ"ע מפני מה ציווה יוסף את המצרים 
שימולו, וכי איזו מעלה ותועלת תצמח 
ממילת נכרים, שלא מסירים עבודת אלילים  
מעצמם. ועוד הלא אמרו בגמרא )ע"ז כו:( 
ישראל מל את העובד כוכבים לשם גר, אבל 
לו תולעת  ן אם יש  ו כג  , לא לרפואתו
בערלתו דאסור למולו. וכן פסק הרמ"א 
)יור"ד סי' רס"ג ס"ה( שאסור למול עובד 
כוכבים שלא לשם גרות, )ב"י בשם רבינו 
ירוחם ס"ס רס"ו(. ואם כן קשה לשם מה 

 ציוה יוסף את המצריים למול?
 

יוסף רצה לעוררם על מילת הלב להסיר 
 דרך התאוה והחמדה

הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל ראש ישיבת הנגב מתרץ בשם 
המהר"ל )בגור אריה( שיוסף הצדיק ביקש מהמצרים שימולו 
מילת הלב, ויעזבו דרך התאוה והחמדה. וזה היתה כל 
מטרתו במה שציוום למול בשר הערלה, לעוררם על ידי זה 
לעזוב דרך תאוותם המושחתת, שהרי אמרו חז"ל )קידושין 
מט:( עשרה קבין זנות ירדו לעולם ותשעה נטלה מצרים. ויש 
להוסיף בזה מה שכתב בספר עוללות אפרים )מאמר שצ"ב( 
והביאו רעק"א בתשובה )סי' מ"ב(, שהמילה החיצונית היא 
סיבה למילה פנימית מערלת הלב, שכשימול עורלת לבבו 
 אז יהיה חדרי לבו פתוחים להבין ולהשכיל בתורה ובמצוות.

 
זיכרון לבני מצרים על שזן אותם יוסף  

 בשנות הרעב 
בספר ישמח השם )בסופו עמ' תרס"א( מתרץ בשם מנחת 
כהן שיוסף גזר על כל יושבי ארץ מצרים למול, כדי שיזכרו 
טובתו שזן אותם בשנות הרעב, וביאר שמטעם זה אחר כך 
פרעה ביטל את המילה, כדי שלא יזכרו את טובתו של יוסף, 
וכדאיתא במדרש )אגדה שמות פ"א( "ויקום מלך חדש אשר 
לא ידע את יוסף", וכי לא היה מכיר את יוסף, אלא לא ידע 
את אשר עשה עמו בימי רעבון, ומבואר שם שביטלו ישראל 
מילה על פי גזירתו. ומכאן מוסר השכל עד כמה יש חיוב 
גדול להכיר טובה לכל מי שגמלו טוב, עד שנצרך לעשות 
חותם בגופו לזכור טובת חבירו. ומתוך דברים אלו עלה 
בדעתי ליתן טעם חדש למצות מילה, שהוא חותם בגופנו 
לזכור בכל עת ובכל שעה חובתנו להשי"ת להכיר לו טובה 

 על כל טובותיו וחסדיו עמנו עד אין קץ.

 
כדי שרק מי שצריך באמת תבואה יבוא  

 ויטול ולא ייטלו העשירים כדי להסתחר 

הגאון רבי יוסף שאול נתנזון זצ"ל ביאר את הטעם שיוסף 
ציווה לבני מצרים למול את עצמם, לפי שבימי הרעב נמצאו 
רבים שאגרו תבואה רבה לעצמם, וביקשו לקבל מיוסף עוד 
ועוד תבואה כדי להסתחר בה, לכך נהג יוסף הצדיק בחכמה 
ותבונה ונתן תבואה רק למי שהסכים למול עצמו, כי בזה 
הוברר שמי שמוכן למול את עצמו באמת נצרך הוא ללחם, 
ועל ידי תחבולה זו לא נטלו העשירים תבואה, ובזה גם מובן 

 למה מתחילה הסכים פרעה לתנאי זה. 

האדמו"ר רבי זאב וולף מזיטומיר נתקע פעם בימי החנוכה באמצע הדרך יחד עם כמה חסידים 
שנסעו עמו. הנסיעה התארכה מעבר לצפוי והם ראו שלא יספיקו להגיע למחוז חפצם הלילה, 
ויצטרכו ללון אצל אחד הכפרים הסמוכים. הלכו ופנו אל אחד הכפרים לחפש מקום ללון שבו 
יוכל הרבי להדליק את הנרות. ולשמחתם מצאו כפרי אחד שהסכים להכניסם. "אולי יש לך 
חנוכיה עבורי לצורך הדלקת נרות?" שאל הרבי. "אחפש", ענה הכפרי, "אולי במחסן העצים 
אמצא חנוכיה". חיפש ומצא, והביא לרבי חנוכיה שהיתה מפוייחת כולה, דביקה משמן, ומכוסה 
אבק ולכלוך. לקח הרבי את החנוכיה בשמחה ובהתרגשות, הפשיל את שרווליו, ובעצמו התחיל 
לנקותה ולצחצחה. חסידים שהיו שם סיפרו, שהרבי ניקה את החנוכיה בכל כוחו ובהתרגשות 
של קדושה, עד שזיעה רבה ירדה ממנו ופניו האדימו מרוב מאמץ בניקוי החנוכיה והכנתה 

 להדלקה.
 

בתקופת חנוכה, נוכח המקובל הצדיק רבי חיים שאול דוויק הכהן זצוק"ל בישיבת "פורת יוסף". 
שמע את ראש הישיבה הדגול   -הגאון רבי עזרא עטייה    -בעוברו ליד חדרו של ראש הישיבה  

מדבר אל אחד התלמידים, בקול מבקש ומתחנן, מעומק ליבו: "גרש נא את היצר הרע מלבך. 
עזוב את ההבלים והקשב נא לרבך. ראה, הן בדרך זו תגדל בתורה, ומי יודע? יבוא יום ויקראו 
לך "רבי", וכבוד רב תנחל..." כה דיבר הרב אל התלמיד הפוחז בדברים המושכים את הלב. הרב 
דוויק התרגש מאוד לשמע התוכחה הנרגשת, והביע לאחר מכן את התפעלותו בפני ראש 

עלול הוא   -הישיבה. אמר לו ראש הישיבה: "הרי אם יעזוב התלמיד הזה את כותלי הישיבה  
לצאת חס ושלום לתרבות רעה, והוא וכל צאצאיו יאבדו. אך אם ינצל ממלכודת היצר הרע, 
וישאר בישיבה, אזי יצא בן תורה, ונרו יאיר גם לבניו ולבני בניו אחריו, כי כל יהודי איננו נשמה 

 אחת בלבד, אלא עולם מלא, ויש להתאמץ להצילו!" 
 

נר חנוכה, "מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ" כדי לפרסם את הנס ולהשריש את האמונה 
בלב כל אדם העובר בחוץ. מספרים  על מעשה שהיה  בזמן שרוסיה כבשה את רומניה. היתה 
קבוצה שנקראה "מבריחי גבולות". בין קבוצה זו נמצא יהודי אחד צדיק וירא שמים. אנשי 
הקבוצה החליטו לברוח ולחצות את הגבול היה זה ליל  רביעי של חנוכה. כאשר הגיעו ליער 
ביקש מהם ראש הקבוצה לא להשמיע שום קול פן ישמעו אותם חיילים  רוסים אשר יקומו 
עליהם  ויהרגום. רעדה אחזה את אנשי הקבוצה. היהודי הצדיק ביקש את רשותו של ראש 
הקבוצה להדליק נרות חנוכה ונתקל בסירוב מוחלט. כאשר הגיעו אנשי הקבוצה  לאיזו חורבה 
הם נכנסו שם לנוח מעמל הדרך. היהודי, ניצל שעת כושר זו הניח באיזו פינה ארבעה נרות 
והדליק אותם. לאחר כמה שניות התקרב אליהם חייל  רוסי אשר פקד עליהם "להרים את 
הידיים". אז הבינו כולם שעומדים הם לפני מיתה משונה והכל בגלל הדלקת הנרות... לאחר 
כמה דקות אמר החייל  להוריד חזרה את הידיים וציוה לחלק לכולם שתיה חריפה כדי 
שיתחממו. למראה פליאתם ותדהמתם  אמר להם החייל  "יש מאחרי קבוצת חיילים שעקבו 
אחריכם וחשבו לחסל אתכם, אבל ברגע שראיתי שיהודי זה הדליק את נרות החנוכה, אחזתני 
אז רעדה והתרגשות  כי נזכרתי לפני עשרים וחמש שנה כאשר אבי  הדליק את החנוכיה 

 ונתמלאתי רחמים עליכם...
הרי לנו את גודל מעלת נר חנוכה, עשרים 
וחמש שנה חייל יהודי קומוניסט, ובכל 
זאת, נר חנוכה "חימם" את לבו ונזכר מבית 
אבא. וזו הסיבה אשר ציוו אותנו רבותינו 
להדליק נר חנוכה על פתח ביתנו מבחוץ 
כדי לחמם ולהאיר את לבו של כל יהודי 
ויהודי ולחזקו באמונה. אור השמן הטהור 
אשר מתגלה לנו בכל שנה ושנה ואשר 
מאיר את ליבותיהם של ילדי ישראל, מאיר 
את חשכת הליל של דורנו זה לקרבם 
לתורה ולמצוות ולמורשת ישראל סבא. 

 ‘(אור שרה)’
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