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גליון שבועי מענייני הפרשה
מבית מדרשו של הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט"א

שבת מברכין

אין סתם...

‡בן י˜ר‰

שבת שלום ומבורך
וחנוכה שמח!
1

אצל האדמו"ר מסטאלין זי"ע שררה דחקות נוראה,
והיה מדליק את נרות החנוכה במנורה פשוטה ביותר
העשויה מטיט ,אחד מחסידיו בראותו כך נגע הדבר
ללבו ,והחליט לרכוש לרבו הק' מנורה נאה
ומהודרת.
סבב החסיד ונדד בעיירות מגוריהם של החסידים,
טרח ועמל רבות עד שקיבץ סכום הגון ורכש מנורת
כסף משובחת ומפוארת הראויה לכבד את האדמו"ר.
לאחר כל העמל והטורח וטלטול הדרכים ,הגיע
החסיד בערב חג החנוכה סמוך להדלקת הנרות אל
חצרו של האדמו"ר זיע"א ,כשהוא נושא עימו את
המנורה המהודרת והנכבדה כמתנה לרבו .אך עד
מאוד חלשה דעתו כששמע כי האדמו"ר פקד על
העומדים על פתחו שלא להכניסו להדלקת הנרות,
הדבר הציק לחסיד מאוד על כך שלמרות הטורח
והעמל הרב שהשקיע ,לא זכה להכנס אל הקודש
פנימה לראות את פני האדמו"ר בשעת הדלקת נרות
חנוכה .וביותר כאבה לו העובדה כי רבו ידליק את
הנרות בחנוכיה פשוטה מטיט ולא בחנוכית כסף
מהודרת.
ירושלים תל אביב באר שבע

רגילים אנחנו שכאשר נפל כוס זכוכית ונשבר ,אומרים בקול צהלה "מזל טוב" מזל טוב" ...או "כפרה" ...ואמירה
זו יוצאת באופן ספונטני מבלי להתרגש מן השבירה ומן ההפסד .וכביכול אנו הופכים הדבר הנפסד  -לדבר
חיובי וטוב ,שיהיה ב'מזל טוב' ושיהיה ההפסד ל'כפרת עוונות' .ובודאי הנהגה זו יפה נאה ומאושרת! ולא
כמקצת אנשים שכאשר נופל כוס מיד אשתו או בנו ונשבר ,פוערים פה :הי ..מה עשית ..למה שברת ..לא כן!
אלא אם נשבר ,נשבר .ומה לכעוס ומה להצטער .ותחת הצער  -להאיר פנים כאומר :לא קרה כלום.
והנה ,כאשר פוקד את האדם "דבר מה" ,בודאי הוא בהשגחת אל עליון ,ואין דבר קורה ב'מקרה' .הכל בחשבון.
"אין סתם"! ויתכן שבא המקרה על שני פנים :האחד ,בתור עונש על מעשיו .והשני ,לזכככו יותר ויותר ולא
בתור עונש.
ואשר על כן אמר רבינו אליעזר פאפו בספר 'פלא יועץ' )מערכת 'צרה'( :על כל צרה שלא תבוא על האדם ,ראוי
ליתן לב ולפשפש במעשיו ,כי האלהים עשה שיראו מלפניו .ושולח איזו צרה על האדם כדי שיתן לב לשוב ,כמו
פרה שמכין אותה כדי לכוין אותה לתלמיה.
ונמצא לפי זה ,שכאשר אירע דבר גדול או קטן ,צריך להעלות על הדעת "מה האל הטוב יתברך מרמז לי" .יתכן
שמרמז לי שאתחזק ב'דבר טוב' .ויתכן שמרמז לי לחדול מדבר שלילי שהוא בניגוד לרצונו .אם כן איפא ,מן
האמור נלמד שטמון ב'אירועי החיים' אצלינו ,שלשה פנים .שניים האמורים :ל'כפרה' ו'לזיכוך' ,והשלישי הוא:
לרמז לאדם להתחזק בטוב .ולא בתור עונש .כי באמת יתכן והאדם ההוא 'טוב ואהוב' אבל כוונת האל
להעלותו בדרגה) .ולא כמו שיש חושבים שכל דבר זה בא לעונש(.
ומעתה ,כאשר למשל נפל לו כל חפץ אפילו אינו יקר הערך ונפסד או התקלקל .מה עושה הנבון? נושא עיניו
לשמים באהבה ואומר לו בחיבה" :תודה לך אבי שבשמים" .ומודה לאל שהוא עימו ושהוא 'מתקשר' אליו
באמצעות שליחת ההפסדים והאירועים .וגם כאשר נפל החפץ ו"לא נשבר" ולא קרה דבר ,יודה גם כן לאל:
האחד ,שלא הפסיד .ועוד ,שסימן שהוא יתברך "מתקשר" אליו כביכול .ואולם יש שבא לרמוז לו להסיב
ממחדליו ,כמו שאמרו רבותינו )שבת קכא (:שאם נזדמן לו נחש ולא הזיקו ,ואולם גם 'לא הרג הוא את הנחש',
ידע ,כי ה' עשה עימו נס .ואם כן למה בכלל נזדמן לו? אלא 'להראות לו שחטא'! .ראה ברש"י שם.
ואשר על כן ,שנכון לצהול ולומר בשמחה "מזל טוב" כשנשבר כוס וכיוצא ,וכן לומר "כפרה" וכו' .אבל ביחד
עם זאת לזכור בהכרה' :מה ה' מתכוין לומר לי'.
ובאמת לפעמים יש גם לחשוב ,לא שהשם כועס עלי קצת .לא! אלא כוונתו להשתעשע איתי .כמו אדם האוהב
לחבירו ובא מאחוריו ו"דופק" לו בין כתפיו .מיד הלה מסתובב כעוס ,מי זה אשר "מכה" אותי .ואך כאשר רואה
שאין זה אלא 'אהובו' משכבר הימים ,מיד נח ושוחק ומתעוררת הריעות ביניהם .כן אנחנו עם האדון ברוך הוא.
יתכן שאנחנו נקיים ,אך כל ה'חיכוכים' שלו ,הם 'מתנה' מרוב אהבתו .וכדי להזכיר את האדם" :חשוב נא עלי".
)ועיין בברכות ה.(.
הנה נראה ,כאשר יוסף הצדיק התנכר לאחיו ,וגרם להם להתעכב וכמעט שנופלים ל'סיבוך' עקב חקירת המלך,
או אז הרגישו שכנראה "לא סתם באה עלינו צרה זו" .ולא זה הגוי שעומד מולינו הוא פועל זאת .אלא יש משהו
'פנימי' יותר .ומה נאמר מיד :ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו "צרת נפשו"
בהתחננו אלינו ולא שמענו ,עלך באה עלינו "הצרה הזאת" .לא אמרו ,זה המלך מתנכל לנו מליבו ומדעתו ,לא!
אלא ידעו היטב :הצרה הזו לא באה סתם! ,באה 'תחת' דבר תחת חשבון .אלו שבטי יה .ה' יתברך יזכנו להתחזק
בכל דבר ולומר 'גם זו לטובה' ו'כל דעבד רחמנא לטב עביד' .זכור נזכור בלב מרנין שתי מילים" :אין סתם"...

שהחיינו בליל ב' דחנוכה...

הדלקת נרות16.22 :

)לנוהגים  40דק'(16.02 :

צאת שבת17.14 :
רבינו תם17.45 :

הדלקת נרות16.19 :
צאת שבת17.10 :
רבינו תם17.41 :
הדלקת נרות16.22 :
צאת שבת17.14 :
רבינו תם17.45 :

הלכה למעשה
על פי פסקי מרן הגר"ע יוסף זיע"א

הדלקת נרות חנוכה ושבת
א .בערב שבת נכון להדליק נר חנוכה ואחר כך נר של שבת .ודי
בהדלקת נר אחד למצות חנוכה ,ושאר נרות ההידור ידליק אחר
שתברך האשה על הדלקת נרות שבת ותדליק.
ב .בערב שבת טוב להתפלל מנחה קודם הדלקת נרות חנוכה,
ובלבד שתהיה התפילה בצבור ,אבל אם אינו מוצא מנין ,יתפלל
מנחה בצבור בבית הכנסת אחר שידליק נרות חנוכה בבית.
ג .בערב שבת ,כשמדליק נרות חנוכה סמוך לפתח הבית ,יתן איזה
דבר שיחצוץ בין נרות החנוכה לפתח ,להגן מפני הרוח שלא יכבה
את הנרות כשפותח את הדלת .ואסור לקבוע את החנוכייה
שמדליקים בה נרות חנוכה בשמן ,בדלת עצמה ,כי בפתיחת הדלת
או בסגירתה ,מרחיק את השמן מן הפתילה שבנר ,או מקרבו אליה,
ויש בזה איסור שמכבה או מבעיר .ואע"פ שאינו מתכוין לכך ,פסיק
רישיה הוא ואסור .אבל נר של שעוה מותר לקובעו בדלת.

הדלקת נרות בבוקר
נהירנא דבקטנותי בישיבה היו מדליקים בחנוכה את החנוכיה בבוקר ב"תפילת
שחרית" )וכמובן מבלי לברך( .וכן נהגו באיזה מקומות בבתי כנסיות .והטעם
לזה כתב השדי חמד )במערכת חנוכה סימן כד( כי בבית המקדש היו מדליקים
המנורה בבוקר אם מצאן שכבו )וזהו "הטבת הנרות" לרמב"ם( .עכ"ד .כלומר,
עושים אנחנו בבית "מקדש מעט" דומה ל"מקדש גדול" שהיה לנו.
ואולי עוד י"ל דהנהיגו כן כדי להזכיר שהיום חנוכה ,ולא ישכחו מלהזכיר "על
הניסים" בתפילה.
)אור שמח  -חידושי אגדה(

פרק במה מדליקין
ד .בליל שבת חנוכה אין אומרים פרק "במה מדליקין" .ומנהג בני
אשכנז לאומרו.

סעודות שבת
ה .בשבת חנוכה ירבה בסעודה יותר משאר שבתות.
ו .אם שכח על הנסים בברכת המזון של שבת ,אינו חוזר לאומרו ,אף
על פי שחייב לאכול פת משום שבת.

תפילת מוסף
ז .גם בתפילת מוסף של שבת ושל ראש חודש צריך להזכיר של
חנוכה ,אף על פי שאין מוסף בחנוכה .וטעם הדבר לפי שהיום הוא
שנתחייב בארבעה תפילות ,וכיון שכן אינה פחותה משאר תפילות.

קריאת התורה וההפטרה בשבת
ח .בשבת חנוכה מוציאין שני ספרי תורה ,באחד קורא פרשת
השבוע ,ובשני קורא בשל חנוכה את נשיא היום.
ט .הפטרת שבת חנוכה 'רני ושמחי' )זכריה ב( ,שנזכר בה הפסוק
'ראיתי מנורת זהב' וגו'.

צדקתך
י .בשבת חנוכה אין אומרים בתפילת מנחה 'צדקתך'.

הדלקת נרות במוצאי שבת
יא .במוצאי שבת חנוכה מדליקין נר חנוכה בבית הכנסת ואחר כך
מבדילין על הכוס ,ובבית יבדיל תחלה ואחר כך ידליק.
יב .המנהג שנוהגים החרדים לדבר ה' להחמיר כדעת רבינו תם שלא
לעשות במוצאי שבת שום מלאכה כלל ,אלא לאחר כשעה ורבע
אחר שקיעת החמה ,מנהג זה אמת נכון ויציב .ולכן גם במוצאי שבת
חנוכה לא ידליקו נרות חנוכה קודם הזמן הזה ,אלא ימתינו עד
לאחר שיגיע הזמן הנז' ואח"כ ידליקו נר חנוכה .ויש להם להבדיל
בבית קודם הדלקת נרות חנוכה.
זאת חנוכה
בספר בני יששכר כתב :אומר לך הדבר אשר מרגלא בפומייהו דרבנן רבותינו כת הקודמים ,אשר
בחנוכה יש מקום לעורר "פקודת עקרים ועקרות" כענין ראש השנה ,הנה לדעתי עיקר הענין עיקר
הסגולה "ביום האחרון" הנקרא בפי כל "זאת חנוכה" ,אשר כוונתו מן נוצ"ר עד ונק"ה מזל עליון ומזל

אין לדבר ולספר דברים מעציבים
חידוש מצאנו בספר "נתיבות אור" מהגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל שמביא
עובדא מהגה"ק רבי יוסף זונדל סלנט זצ"ל ,שפעם אחת היה מדבר עם אנשים
בימי חנוכה ,ובתוך הדברים הזכירו בסיפורם דבר אחד של צער ,ואמר להם
"הס! כי אין להזכיר דבר של צער בימים אלו" ,כיון שחז"ל אסרו ימי חנוכה
בהספד .ע"ש .ודבריו הם חידוש ,שלשמוע דברים המצערים אותו ,הוה בכלל
איסור הספד דאסרינן מדינא בחנוכה .עכ"ל.
)מועדים וזמנים(

תיקון וזיכוך ראיית העינים
חז"ל הרגישו שיש סוד וכח טמיר וגנוז בנר חנוכה הקדושה לתקן העינים ,ולכן
"הרואה נר חנוכה מברך" )כשלא מדליקין עליו( וכו' ,הרגישו "שעל ידי ראיית נר
חנוכה יכול לדבק תשוקתו להמצוה לזכך אור עיניו ,שיחדלו מהביט בדבר רע".
)שפתי צדיק  -חנוכה אות א(

תורה!!!
והרב הקדוש ר' לוי יצחק מברדיטשוב בספרו קדושת לוי )דף כד( כתב :דחנוכה
לא כמו פורים ,כי בחנוכה היה עיקר הגזירה להעבירם מעל תורתנו הקדושה,
ועיקר הצלתו של השי"ת היתה רק "מחמת התורה" אשר אהובה לפניו מאז וכו',
וא"כ עיקר הנס היה לזה ,א"כ "מהראוי לכל אחד אשר בשם ישראל יכונה לשום
בשכלו להתמיד בתורתו יתברך כי הם ימים ראויים לכך" וכו' .עכ"ד .וסיים" :בכן
אחי ורעי בקשתי מאד שלא יקל בעיניכם דבר זה ,הלא יותר טוב שבעת הזאת
ילמוד בתורת ה' יתברך ,או ילך אל תלמיד חכם הקרוב לו לבקש תורה מפיו ,אזי
בודאי יאיר עליו הארת הנס" .עכ"ל.
רבי מאיר בעל הנס
רבינו הרב יוסף חיים כתב בבן איש חי )וישב חנוכה אות כח(" :ומנהגנו להדליק
שמן לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס ,זכותו יגן עלינו אמן ,ביום ראש חודש
טבת" .עכ"ל .וכ"כ כה"ח )סימן תער( .וכעין זה כתב רבנו חיים פלאג'י בספר
מועד לכל חי )סימן כז אות עו(" :דדבר גדול להתנדב לקופת רבי מאיר בעל הנס
בחנוכה ,ובפרט ביום ראש חדש טבת".

תחתון ,ובני חיי ומזונא לאו בזכותא תליא מילתא במזלא תליא מלתא וכו'.
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משמח את הבריות

‡כסני˘ ‰ל ˙ור‰

נחת רוח
א .יום השבת הוא יום שבו זוכה האדם לרצון ונחת רוח עם בני ביתו ,כי במשך ימי
השבוע כל אחד טרוד בעסקיו ובמלאכתו ואין פנאי וישוב הדעת לשבת עם בני
הבית במנוחה ,אולם בהגיע יום השבת שהאדם פנוי מכל מלאכה ,העת עת רצון
לשבת ולשמוח במה שחננו השי"ת ,וצריך להשכיל ולנצל זאת ליצירת קשר איכותי
ועמוק עם בני הבית ,ומזה ישאבו בני המשפחה שמחה וכח לכל ימי השבוע.

הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א
ראש ישיבת אור החיים

זדים ביד עוסקי תורתך
חנוכה רגילים לספר על המלחמות שלחמו החשמונאים בחירוף נפש נגד היוונים,
גיבורים ביד חלשים ,ורבים ביד מעטים ,מספר נערים צעירים יחד עם מתתיהו הכהן
גדול יצאו להילחם בעוז ובמסירות נגד האימפריה היוונית הגדולה ששלטה בכל
העולם ,וזכו לנצח אותם.
תוֹר ֶתָך" -מה שנתן לאותם
עוֹס ֵקי ָ
אולם זה לא העיקר בחנוכה ,העיקר זה "זֵ ִדים ְבּיַ ד ְ
נערים צעירים את העוז והכח הרוחני והפיזי להביס את האימפריה היוונית האדירה,
היתה שקיעותם בתורה הקדוש ,התורה הייתה נר לרגלם ואור לנתיבתם והיא נתנה
להם את הכח והעוז ,אין עוז אלא תורה )שיר השירים רבה א ,ד"ה משכני וע"ע
בפירוש אור החיים הקדוש במדבר כג ,כא ,שנאמר )תהלים כט ,יא( ,ה' עֹז ְל ַעמּוֹ יִ ֵתּן
עוֹל ִלים וְ יֹנְ ִקים יִ ַס ְּד ָתּ עֹז )תהילים ח ,ג( ,עוז התורה נתן
ה' יְ ָב ֵרְך ֶאת ַעמּוֹ ַב ָ ּ
שׁלוֹםִ ,מ ִפּי ְ
בוּרה )משלי ח ,יד( ,התורה
תוּשׁיָ ּה ֲאנִ י ִבינָ ה ִלי גְ ָ
להם את הכח לעמוד בקרבִ ,לי ֵע ָצה וְ ִ
הקדושה נותנת גבורה לאדם וכח לאדם ,קוֹל ה' ַ ּבכֹ ַּח )תהילים כט ,ד(.
החשמונאים לא היו בעלי גבורה גופנית ובעלי כוחות עצומים כמו שלצערנו חלק
מוֹעיל )ירמיה טז ,יט( ,אלא
בוֹתינוּ ֶה ֶבל וְ ֵאין ָבּם ִ
מהעם טועים בזהַ ,אְך ֶש ֶׁקר נָ ֲחלוּ ֲא ֵ
החשמונאים מצד עצמם היו חלושים וכמו שאנו אומרים בנוסח "על הניסים" ָמ ַס ְר ָתּ
בּוֹרים ְבּיַ ד ַח ָל ִּשׁים ,ובכל זאת זכו לנצח בזכות שעסקו בתורה ,התורה הקדושה
גִ ִ

ב .צריך ליזהר מאוד מן הכעס בשבת ,שהוא היפך הנחת והרצון ,ומקלקל את
השמחה והנחת .וביום השבת יש להגביר הזהירות ממנו ביתר שאת ,כי בזוהר
הקדוש מובא שהכועס בשבת ומבעיר אש חמתו הוא כמבעיר אש ביום השבת
ועונשו חמור מאוד ר"ל .על כן יש לעשות כל שיוכל כדי להנצל מן הכעס ,ולהיות
מוציא מצה ומריבה מביתו ,והבא ליטהר מסייעין בידו
פירגון
א .ירבה בדברי עידוד ושבח לבני הבית ,לכל אחד בתחומו ,וישבח את אשתו על
המטעמים אשר עשתה ,וכן ישבח כל אחד מבני הבית במעלה הטובה שיש בו ,כדי
להוסיף שמחה בסעודת שבת ,שכך אמרו חכמים )כתובות קיא :(:טוב המלבין שינים
לחבירו יותר ממשקהו חלב.
ב .בודאי שיש להמנע מהערות וביקורת בשולחן שבת ,שהם מקלקלים את השמחה
אצל כל בני הבית .ואפילו בילדים קטנים מאוד יש להשתדל ולהתאמץ לא לגעור
בהם בזמן המרומם הזה .וידע האב כי זכרונות שולחן שבת ילוו את בניו כל חייהם,
על כן יכלכל דרכיו בחכמה ותבונה .
זיווג הגון לאורית בת חנה

חוֹמה )שיר השירים ח ,י( ,זו תורה )פסחים פז
נתנה להם את העוז והעוצמהֲ ,אנִ י ָ
ע"א( ,התורה אגוני מגנא ואצולי מצלא )סוטה כא ע"א( ,מגינה ומצלת את כלל
רוּש ִָׁלם
ישראל ונותנת להם את הכח לעמוד בקרב ,ע ְֹמדוֹת ָהיוּ ַרגְ ֵלינוּ ִב ְּש ָׁע ַריִ ְך יְ ָ
)תהילים קכב ,ב( ,עומדות היו רגלינו ולא כושלות בזכות שערי ירושלים שהיו
עוסקים בתורה )מכות י ע"א(.
בלא עוז התורה האדם עלול להתייאש מיד ,אפילו אם כל אנשי הצבא יהיו גיבורים
גדולים ,הם יוכלו לנצח אלף ,אלפיים ,עשרת אלפים איש ,אבל אם יבואו עליהם
ששה מיליון חיילים ,וכי הם יהיו מסוגלים להרים ראשם נגדם? ודאי שלא ,זו
התאבדות.
אבל החשמונאים לא הרכינו את ראשם ואע"פ שצבא היוונים מנה מיליוני חיילים,
הם יצאו להילחם נגדו כנגד כל הסיכויים ,משום שאש התורה בערה בהםֹ ,לא יָ מוּשׁ
תּוֹרה ַהזֶ ּה ִמ ִפּיָך )יהושע א ,ח(" ,התורה לא תמוש לעולם ואנחנו הולכים
ֵס ֶפר ַה ָ
להילחם עליה באש ובמים!"
זה העוז של התורה שעלינו לשמור עליו מכל משמר שלא ידעך ,כשיש לנו את
קּל קוֹל יַ ֲעקֹב"
התורה הקדושה אין לפחד משום דבר בעולם ,ואין מה לדאוגַ ,ה ֹ
)בראשית כז ,כב( בזמן שקולו של יעקב מצוי בבתי כנסיות אין הידיים ידי עשיו ,אין
ידי עשיו יכולות לשלוט בהם )בראשית רבה סה ,כ(.
בספרים מובא )רמח"ל ,דרך ה' ח"ד פ"ז ועוד( שגלגל הזמן חוזר ,ההשפעות והאורות
שהיו באותם ימים קבועים בגלגל הזמן ,ואנחנו בסה"כ צועדים בתוך אותו גלגל,
עוֹס ֵקי
וזכינו עתה להגיע לימי החנוכה ,לימים בהם מסר ה' יתברך "זֵ ִדים ְבּיַ ד ְ
תוֹר ֶתָך" ,ועל כן צריכים אנו לחזק עצמו ביתר שאת וביתר עוז בעסק התורה ,כִ ּי נֵ ר
ָ
תוֹרה אוֹר )משלי ו ,כג( ,להתחזק בלימוד התורה הקדושה בפרט בימים אלו
ִמ ְצוָ ה וְ ָ
כדי שאור התורה הקדושה יאיר עלינו.

מע˘‰˘ ‰י‰

בנר חמישי...

זה היה בחורף הראשון של מלחמת העולם השנייה )שנת ת"ש – .(1939
הנאצים כבר כבשו את מערב פולין ,בעוד את מזרח פולין כבשו כוחות
ברית-המועצות .שתי המעצמות חילקו ביניהן את פולין ,כפי שסיכמו
בהסכם ריבנטרופ-מולוטוב .בשטחי פולין הנאצית כבר שרר משטר של
טרור ורצח ,ויהודים רבים ברחו מזרחה .העיר ביאליסטוק אמנם הייתה
בשלטון הרוסים ,ומצב היהודים שם היה טוב יותר ,אך בכל-זאת רבים
חששו מהעתיד ,במיוחד כאשר ברית-המועצות וגרמניה משתפות ביניהן
פעולה ,והם העדיפו להימלט לווילנה .בביאליסטוק התגורר סבי ,הרב אריה
יוכט ,תלמיד-חכם גדול ור"מ בישיבת ביאליסטוק .לרב יוכט ולרעייתו,
הלוא היא סבתי ,סימה ,היו שלוש בנות ובן .בתם הגדולה ,חיה ,עלתה ארצה
כבר כמה שנים קודם-לכן )כאן נישאה למשה ספוקויני ,תלמידי ישיבת
חברון בעיר חברון ומניצולי פרעות תרפ"ט .עם הזמן נולדו לחיה ולמשה
שתי בנות ושלושה בנים ,אני אחד מהם(.
בנם היחיד של הסבא והסבתא ,צבי יוכט ,נסע עוד לפני פרוץ המלחמה
לווילנה ולמד שם בישיבה .בת אחרת ,הניה שמה ,הלכה בעקבות אחיה,
והספיקה לצאת ברכבת שנסעה ישירות לווילנה .בינתיים נמסרה וילנה
לרשות מדינת ליטא והגבול נסגר .במכתב ששלחה לביאליסטוק תיארה
הניה את מצב הפליטים בעיר "טוב למדיי" .היא עצמה – כך סיפרה – מצאה
עבודה כמטפלת ועוזרת-בית אצל משפחה יהודית ובתמורה זכתה לאש"ל
ולשכר זעום .במכתבה הוסיפה הניה וציינה כי הד"ר זרח ורהפטיג מצליח
לסדר ליהודים רבים סרטיפיקטים – רישיונות-עלייה לארץ-ישראל.

ברכה והצלחה לעוסקים בהוצאת הגיליון החשוב הזה!
שבת שלום וחנוכה שמח!
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‰מ˘ך סיפור
המליצה אפוא הניה להוריה" :כדאי שתצאו משם ומהר!" .את
המכתב נשא עמו ,בתוך אחת מנעליו ,בחור צעיר ,מחשש הצנזורה,
שבדקה כל מכתב ומכתב .מכתבה של הניה שכנע את סבי וסבתי .בליבם
גמלה ההחלטה לברוח לווילנה ,אך ליתר ביטחון הם החליטו להתפצל .תחילה ייצא
הוא ורק אחריו יבואו גם רעייתו ובתם הקטנה ,שפרינצה ,שהייתה כבת אחת-עשרה.
כאמור לעיל ,הגבול נסגר וחצייתו הייתה בלתי-חוקית .לפיכך התארגנו כמה יהודים,
שכרו עגלון גוי כדי שיבריח אותם אל מעבר לגבול .סבא לקח עמו את הטלית
והתפילין ,כמה ספרי-קודש ,מעט בגדים ואת חידושי התורה שכתב במשך השנים.
הוא נפרד מרעייתו ומבתו ויצא לדרכו .הוא לא שיער כי זו תהיה הפעם האחרונה
שיראה אותן.
הנוסעים בעגלה ישבו בה אפופי מתח וחרדה .הנה נראה הגבול מרחוק .בעוד כמה
דקות יחצו אותו .ואולם בדיוק כשהגיעו לנקודת החצייה נשמעו יריות .העגלון הגוי
צעק להם לברוח צפונה ולהציל את עצמם .הם עזבו הכול בעגלה ונסו על נפשם .רק
בנס לא נפגע איש .זה היה בליל הנר החמישי של חנוכה.
סבא ושאר הנמלטים הסתתרו בצד השני של הגבול עד הבוקר ,ואחר-כך הגיעו
כפליטים לווילנה .עם הגיעו לווילנה חיפש סבא את הניה בתו .לאחר שהצליח לאתר
את כתובתה ,מיהר אליה .הניה דאגה לכל מחסורו ,אך הבחינה כי אף-על-פי שהצליח
לעבור את הגבול בשלום ,הוא עצוב ונסער" .מה לך ,אבא?" ,שאלה .וסבא סיפר לה על
הכתבים שהשאיר בעגלה בעת מנוסתו" .הביני ,כל חידושי התורה שכתבתי כל ימי
חיי ,אבדו לי!" ,הסביר לה בכאב רב.
סבא מיאן להינחם על כתביו ונותר עצוב .חלפו כמה ימים והנה נשמעה דפיקה בדלת.
מישהו הגיע וביקש למסור חבילה לרב אריה יוכט .כשפתח סבא את החבילה ,אורו
עיניו – "הכתבים!" ,זעק נרגש" ,הכתבים חזרו הביתה!" .התברר כי סמוך לסבא ישב
בעגלה איש עשיר .העגלון הגוי ,שחזר לעגלתו כשוך היריות ,מצא את התיק ,וסבר כי
הוא שייך לעשיר .הוא מיהר להחזיר לו את האבדה ,מתוך הנחה שיזכה לפיצוי הולם.
העשיר לקח את התיק מהעגלון ,וכשפתחו ומצא את הכתבים ,הבין מיד למי הוא
שייך .העשיר הכיר את הסבא מביאליסטוק ,ומתוך הכרה בגדלותו ומכיוון שהבין עד
כמה הם יקרים לליבו ,שלח אליו שליח מיוחד שיחזיר לו את חידושי התורה שלו .כך
הוחזרו הכתבים לסבא.
גורלן של סבתא סימה ושל שפרינצה הקטנה ,לא שפר עליהן .שני מכתבים ששלחו
מגטו ביאליסטוק הגיעו אל סבא .שוב לא שמע מהן .סבא עלה לארץ בשנת תש"א.
מכאן עוד ניסה להציל את רעייתו ובתו ,בהנחה שעודן חיות ,אך הדבר לא עלה בידו.
הוא נפטר מעוגמת-נפש בהיותו בן חמישים ושמונה .חלפו שנים ובני-המשפחה
הדפיסו את חידושי התורה של סבא ,הרב יוכט ,על מסכת בבא-קמא' .משנת אריה',
נקרא הספר .לאחר הפסקה ארוכה ,שוקדים עתה על הוצאתם לאור של חידושיו גם
על מסכתות בבא-מציעא ובבא-בתרא.
אף שסיפור ההצלה לא היה שלם ,משפחתנו נוהגת להתכנס בכל שנה ושנה בליל הנר
החמישי למסיבת חנוכה משפחתית ,להודות ולהלל לה' על הצלת הסבא ,בערב הזה,
ועל הצלת כתביו שהיו יקרים כל-כך לליבו .יהי זכרו ברוך ותהא התורה הנלמדת
)שיחת השבוע(
מחיבוריו נר לנשמתו.

זכר ˆ„י˜ לברכ‰
איש מורם מעם ,אשר עסק בתורה כמאה שנה,
וכולם רצופים אהבה
מנהיג הדור אנינו ,סמל הענוה והחכמה כבר אינו בנינו ,למעלה משש
מאות אלף איש ליוו למנוחת עולמים ,השבוע ביום שלישי כ"ד בכסלו את
מרן ראש הישיבה מנהיג הדור בשנים האחרונות ,קודש הקודשים הרב
אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוקללה"ה ,הפצת התורה שלו וקירוב
הלבבות הטועים  -היו עולים בקנה אחד במשך כל ימי חייו ,ודאג גם
לרחוקים מהתורה הקדושה ולא רק לבני
הישיבות אותם הנהיג והרביץ בם את תורתו
הנפלאה.
והבאנו כאן כמה מילים מתוך שיחתו
השבועית של מורנו הרב שליט"א ביום רביעי
נר א' דחנוכה:
השבוע נפל דבר בישראל אשר נעו אמות
בתי המדרשות כאשר נצחו האראלים את
המצוקים ועלה בסערה רשכבה"ג מרן ראש
הישיבה הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן עליו השלום .האיש המורם
מעם אשר עסק בתורה כמאה שנים וכולם רצופים אהבה הרביץ תורה
הגדיל תושיה ידיו גלילי זהב בכתיבת חידושי תורה אמיתיים העמיק
הרחיב בתורה וכל עמלו בתורה וכל שיחו בתורה .ועימו גולת הזהב
ה"ענוה" והפשטות אשר היה הוא סמל ודוגמא להאיר האמת בחיי אנוש
עלי אדמות .והרואה את ה"צוואה" שלו בין יבין קצת מהות זה הגדול.
ופעם כאשר זכיתי לחסות בצל כנפיו ראה ראיתי קצת ומעט איזה 'חכמה'
נפלאה ,ודיבוריו מועט ואיכות רבה קב ונקי בלי שום שמץ התפארות הגם
שהיו כולם מעריציו .והנה סימנא מילתא היא :אשר בערב חנוכה עלה
עלה בסערה כי הנה כל מהותו "תורה"! והלא נאמר "כי נר מצווה ותורה
אור" וזהו מצוות נרות החנוכה אשר מורים על ענין תורה .והנה הגאון רבי
יוסף חיים ז"ל אמר כי כאשר תמנה התיבות מבראשית תמצא כי תיבה
הכ"ה היא בתיבת 'אור' שנאמר ויאמר אלקים יהי "אור" .ויש לרמוז גם על
כבוד המנוח הגדול הזה שנפטר בכ"ד ,ותיבה הכ"ד וכ"ה הם יהי אור ראשי
תיבות של שמו ר' יהודה אהרון ,זיע"א.

תנצב"ה אמן.
גילון השבוע מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה
של מרן ראש הישיבה רשכבה"ג

הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן זיע"א
יהי רצון שיהיו דברי התורה לכבוד נשמתו.
אמן!

אבן יקרה  -המשך
למחרת בערב ליל ב' דחנוכה קרא האדמו"ר לתלמידו וקיבל את
מנורת הכסף בסבר פנים חפןת והראה התעניינות רבה.
בשעת הדלקת הנרות בליל שני קם האדמו"ר ובירך 'שהחיינו' .אז

דפוס דיגיטלי
הדפסות עלוני קודש מודעות פלאיירים
קאפה שלטים

בי רף

עמד התלמיד על דעת רבו שלא קיבל ממנו את המנורה בלילה
הראשון כדי לזכות בברכת 'שהחיינו' גם בלילה השני.
ברבות הימים זכה החסיד לבנים מופלגים בתורה ובעבודת ה'.

גרפיקה ועיצוב

אלבומים דיגיטלים כרטיסי ביקור לוגיים
עיצובים מדהימים לעלוני קודש במחירים
נמוכים בשוק

054-8486-947

נענה האדמו"ר ואמר :כמאמרם )שבת כג ,ב( "הזהיר בנר הויין ליה
בנים תלמידי חכמים" ועוד "דרחים רבנן הויין ליה בנים רבנן".
ה' יזכנו לקיים את מצוות הדלקת הנרות בהידור תמיד ונזכה לכל
הברכות אמן.
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