
ַהְׁשֵלְך ַעל ה’ ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, פירחה בת רבקה, מרדכי בן רגינה, גרשון חי בן רחל רוחם

ָיִמים  ְׁשָנַתִים  ִמֵּקץ  “ַוְיִהי 
ּוַפְרֹעה ֹחֵלם” )בראשית מא, א(

החיים  האור  רבינו  פירש 
שנתיים  חולם  היה  שפרעה  אפשר(  עוד  )ד”ה  הקדוש 
ימים בתמידות את החלום הזה, אלא שהיה שוכחו, 

ולסוף שנתיים ימים חלם שוב את החלום וזכרו.

חלם  הסוהר  מבית  המשקים  שר  שיצא  לפני  כבר 
ולבקש  בו  להיזכר  צריך  והיה  החלום  את  פרעה 
בגלל  מפרעה  הדבר  נשכח  אך  לו,  שיפתרהו  מיוסף 
את  במעט  הסיר  הגבוהה  בטחונו  דרגת  לפי  שיוסף 
בטחונו בה’ באומרו לשר המשקים “ִּכי ִאם ְזַכְרַּתִני...
רבותינו  שדרשו  וכפי  יד(,  מ,  )בראשית  ְוִהְזַּכְרַּתִני” 
)בראשית רבה פט, ג( על הפסוק )תהילים מ, ה( “ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר 

הצדיק  יוסף  זהו  ה(  מ,  )תהלים  ִמְבַטחֹו”  ה’  ָׂשם  ֲאֶׁשר 
שבטח בה’, “ ְוֹלא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים” )שם( אלו המצרים 
ועקב  יוסף,  אליהם  שפנה  והשקרנים  הכזבנים 
כדי  וזאת  בכלא,  שנתיים  עוד  להישאר  נענש  כך 
שמחשבתו של יוסף תהיה דבוקה רק בה’ יתברך. 

יוסף בבית האסורים הוא  במשך עשר שנים שהיה 
אדם  משום  טובות  לבקש  שלא  עצמו  על  קיבל 
בעולם, רק מה’ יתברך, ִּבְלִּתי ַלה’ ְלַבּדֹו )שמות כב, יט(, 
בביטחון מלא שהוא יתברך יבצע ויעשה את טובתו 
ביום  אך  האסורים,  מבית  אותו  ויוציא  ומבוקשו 
דרגת  את  יוסף  הוריד  לצאת,  צריך  היה  בו  האחרון 

להם  שאין  אדם  בבני  ובטח  בה’  בטחונו 
תשועה, באומרו לשר המשקים שיזכרהו.

שנתיים  עוד  להישאר  יוסף  נענש  ולכן 
בטחונו  את  והחזיר  עבד  בהם  הכלא,  בבית 
לו  שמגיע  מה  שכל  יתברך,  בה’  המלא 
לפנות  צורך  בלא  יתברך,  ממנו  יקבל  הוא 

לאחרים.

הגאון  של  תלמידו  על  מסופר  זה  ובעניין 
להתחזק  שרצה  מסלנט  ישראל  רבי 
מרבו  ששמע  לאחר  הביטחון,  במידת 
שהאדם הבוטח בו יתברך בלב שלם יקבל 

את כל הצריך לו עד אליו ממש. 

הלך אותו תלמיד לתוך יער והתיישב שם 
יזוז  וגמר בליבו שלא  ללא אכילה ושתיה 

למד  אליו.  עד  יגיע  והאוכל  וילמד  ישב  אלא  משם 
ָקֶׁשב  ְוֵאין  ֹעֶנה  ְוֵאין  קֹול  ֵאין  אך  שלם  יום  התלמיד 

)מלכים א יח, כט(, אף אחד לא הגיע אליו. 

למחרת עברה שיירה ליד היער טעונה בארגזי מזון 
ושתיה כדי למכור בעיר אחרת, רצה התלמיד לגשת 
לעבר השיירה, אך מיד חזר לאחוריו והסכים בליבו 
ישים  אלא  דבר,  שום  מהם  לקנות  או  לבקש  שלא 

בה’ מבטחו והוא ישלח לו את הנצרך לו עד אליו.

במזון  טעונה  שיירה  עברה  שוב  שעות  כמה  לאחר 
לקום  רצה  וחצי  יום  אכל  לא  שכבר  התלמיד  רב, 



בה’  בביטחון  עצמו  חיזק  מיד  אך  לשיירה,  ולגשת 
שאם מגיע לו, ה’ יתברך יכניס בליבו של אחד מאנשי 

השיירה להביא לו מזון ושתיה להשביע רעבונו.

הגיע  שלישית  שיירה  והנה  שעות  כמה  עוד  עברו 
בליבו  הרע  יצר  נכנס  טוב,  וכל  ומשתה  מאכל  טעונה 
צדדי  במקום  יושב  שהוא  בפניו  וטען  התלמיד  של 
הוא  כיצד  כן  ואם  אותו,  רואות  לא  כלל  שהשיירות 

רוצה שיפנו אליו?

מעט  והשתעל  יצרו  להצעת  תלמיד  אותו  התפתה 
אליו  הגיעו  מיד  השיירה,  אנשי  אותו  שישמעו  כדי 
אנשי השיירה והגישו בפניו מאכל ומשתה, אך סיימו 
מלא,  ביטחון  לא  אך  ביטחון,  לך  יש  “אמנם  ואמרו 
להשתעל,  צריך  הייתה  לא  שיעול!”,  עם  ביטחון  אלא 
הקב”ה שלח אותנו בשביל שניתן לך את מבוקשך, אך 
כדי  והשתעלת  יתברך  בה’  מבטחונך  שהחסרת  חבל 

שנשמע אותך. יכול לקבל את הכל גם בלי זה! 

ביטחון  בעל  היה  הצדיק  יוסף 
אמיתי ולא רצה טובתם של בשר 
ודם, במשך עשר שנים לא ביקש 
עזרתו של אדם, אלא נשאר איתן 

וחזק בלימוד תורתו יראתו וביטחונו בה’, עד שבפעם 
את  במעט  הסיר  לצאת  צריך  היה  כשכבר  האחרונה 
ולכן  שיזכרהו,  המשקים  משר  וביקש  בה’  בטחונו 
נשאר עוד שנתיים בבית הסוהר. ּוְסִביָביו ִנְׂשֲעָרה ְמֹאד 
)תהילים נ, ג(, מלמד שהקב”ה מדקדק עם חסידיו כחוט 

השערה )יבמות קכא ע”ב(, יוסף הצדיק בדרגתו היה צריך 
להיות בעל ביטחון מלא ולא לבקש עזרתו וטובתו של 

אף אדם אלא להשים רק בה’ מבטחו.

בו  וביטחון  באמונה  עצמנו  לחזק  שנזכה  רצון  יהי 
בקרוב  בקרוב  ונזכה  שלם,  בלב  בו  ונבטח  יתברך 

לגאולת ישראל ברחמים, אמן. 

שבת שלום לכל בית ישראל

ניתן לצפות בשיעוריו של מרן ראש הישיבה שליט”א   בימי שלישי וחמישי בשעה 21:00
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                         העלון מוקדש לזיווג הגון
אלעד בן אילנה, רבקה בת תקוה

'הַׁשָּמש'(,  )מלבד  אחד  נר  ידליק  הראשון  בלילה  א. 
בלילה  'הַׁשָּמש'(,  )מלבד  נרות  שני  ידליק  השני  בלילה 
עד  'הַׁשָּמש'(,  )מלבד  נרות  שלושה  ידליק  השלישי 

שבלילה השמיני ידליק שמונה נרות. 
בנר  חייבים  כולם  ב. 
מצווה,  בגיל  ילדים  חנוכה: 
בני  מנהג  ונשים.  גברים 
הבית  מבני  שאחד  ספרד 
בני  כל  את  ופוטר  מדליק, 
הבית בהדלקתו. לא נוכחים 
שבני  חובה  אין   - בהדלקה 
בבית  נוכחים  יהיו  הבית 
אף  ולכן  ההדלקה,  בשעת 

אם אין באפשרותם לשהות בבית באותו זמן, יוצאים הם 
ידי חובה בהדלקת הנרות שמדליקים בביתם. 

מדליק  הזכרים  הבית  מבני  אחד  שכל  אשכנז  בני  מנהג 
בחלון  ידליק  אחד  שכל  וטוב  ומברך.  לבדו  חנוכה  נרות 
אחר, כדי לפרסם את הנס ככל היותר לבני אדם העוברים 

ושבים. 
זית,  בשמן  חנוכה  נרות  להדליק  המובחר  מן  מצוה  ג. 
בבית  שנעשה  שהנס  מפני  וגם  יותר.  צלול  שאורו  מפני 
המקדש במנורה היה בשמן זית, ואנו משתדלים לדמות 
ככל היותר את הדלקת החנוכיה שלנו, להדלקת המנורה 

שהיתה בבית המקדש. 

הלכות חנוכה

העלון מוקדש לעילוי נשמת: אור אורי בן ירדנה  ז׳׳ל, מרים בת רחל ז׳׳ל, יעקב בן רחל ז׳׳ל, ר' יגאל בן מלכה ז׳׳ל,  רגינה בת צילה ז׳׳ל ,
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל,  רבקה בת אסתר ז׳׳ל ,  רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל


