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 מה קיבלנו מהמפגש עם יוון
המאמר פתיח • נעם ליקחר' 

עושה רושם,  אך אף מתקבל. ,הוא דבר שכיח בין אחים יכוחוו
כל כבר מוגזם. , ועד כדי מכירתהמגיע  ,שהריב בין האחים ליוסף

, סיפור שמאוד הוא מורכב של יוסף ואחיו היחסים-מערכת-סיפור
למכירת יוסף ה מסוגלים להגיע -שבטי י כיצדקשה להבינו. 

 ?םמצריל

שהשנאה המצויה בין האחים  1צי"ה קוק זצ"למובא בשיחות הר
 –מדובר על שנאה מסוג אחר אלא נה השנאה המדוברת בימינו, נאי

לכל אחד . חייב להיות גם שלילת ה'אתה' בתהליך הבירור של ה'אני'
ייחודיות משלו, באופן טבעי כאשר האחד רוצה מהשבטים יש 

כאשר  להביע את ייחודיותו הוא שולל את הייחודיות של האחר.
, אומר הרצי"ה, יש צורך בהבלטה של ה'אני' עד בונים את האומה

 כדי שלילת ה'אחר'.

התרבות היוונית היא זו שהביאה לעולם את ההתמקדות ביחיד, היא 
במקביל  2.'ביוגרפיה' –ספרותית זו שהביאה לעולם את היצירה ה

אנו מוצאים באותה תקופה גם בישראל את הפן הזה של 
ההתחשבות בדעת היחיד. התורה שבע"פ והתלמוד הבבלי בפרט 
בנוי על דעתו של היחיד והבנתו שלו את התורה. בראשית מסכת 
אבות לאחר ההשתלשלות הכללית של התורה "משה קיבל תורה 

לנביאים... שמעון הצדיק היה משיירי כנסת  מסיני ומסרה... מזקנים
ואז  3הגדולה" המשנה מדגישה לנו שהתורה עוברת דרך היחידים

 –ההמשך המתבקש שכל מסכת אבות בנויה על "הוא היה אומר" 
כל יחיד. בגמ' מופיע שאלכסנדר מוקדון )שהיה תלמיד האומר של 

 , פגישה בין שני זרמיםשל אריסטו( נפגש עם שמעון הצדיק
 . הפילוסופיה והיהדות

בזוהר מובא: "היוונים הם קריבא לאורחא דמהימנותא", קרובים 
לדרך האמת. צריכים לשאול את עצמנו במה? הרי אנו יודעים 

 ש"החושך" זה יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל.

                                                           
 .ועוד 338, 264שיחות לספר בראשית עמ'  1

 רעיון זה שמעתי ממו"ר הרב הדרי שליט"א. 2

תורה שבעל פה. זקנים ונביאים מבטאים השמעון הצדיק מייצג את 
ל שמעון הצדיק יש חשיבות לשכל יצירה קולקטיבית, מתקופתו ש

החושב. היסוד של התורה שבעל פה  'אינדבידו'של האדם הפרטי. ה
וזה  .רצון להיות שותף ביצירהזה העיון במסורת שאני מקבל, 

רר את העמדה של האדם הפרטי פילוסופיה שביקשה לבבהקבלה ל
 כל דבר.ב

בגלל הליטוש שכל אחד חייב ללטש את עולמו שלו, האחרים 
אז כולם ביחד עושים את כל אחד נאמן לעצמו לאחר שטמצמים. מצ

בברכה על הדלקת הנרות אנו ש 4מסביר הרב קוק הדבר הגדול.
חנוכה. זה מתחיל באחד ואח"כ מתייחד  נר –מברכים בלשון יחיד 

עם כולם. הביוגרפיה היוונית נשארה במדרגה הראשונה ולא עסקה 
 בשלב השני איך אח"כ מתאחדים עם הכלל.

אחרי הליטוש של היחיד אתה יודע להצטרף עם הרבים ואז יש לך 
תופעה זו באה לידי ביטוי בהארכה  אחד שכולל את כולם יחד.

הגדולה של התורה בקורבנות הנשיאים שאנו קוראים בחנוכה, 
שבאה לפרט כל נשיא ונשיא בפני עצמו בכדי לבטא את ייחודיותו 

 של כל אחד.

שכאשר הם כולם  ,מחנהו ואיש על דגלו"בדרך להופעת "איש על 
מסדר לתפארת, אנו נפגשים עם הבירורים הקשים  ביחד נוצר

בפרשיית יוסף ואחיו. אך ניצחון הרוח של החשמונאים הוא לקחת 
 ד של כלוחיאת המעלות של היחיד וליצור משהו גדול יותר מהא

 יחד.  הפרטים

"נר איש  - לובחג החנוכה אנו מחזקים כל אחד את הבית הפרטי ש
 –ולבנות את האומה  וביתו" כדי שמתוך כך נוכל להאיר החוצה

 . ()רות ד, יא "ישראלאת בית  שתיהם"כרחל וכלאה אשר בנו 

 חנוכה שמח!

האומה, אצלם ברור שהם  ע נחשבים ליחידים שהם המנהיגים שלמשה רבנו ויהוש 3

 מבטאים את כלל האומה.
 .בפירושו על ברכת הדלקת הנרות ב'עולת ראיה' 4
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 בס"ד

 הקיצו ורננו שוכני עפר

חסידות   • 'אשיעור  / דניאל וקסלנדר

 בשלוה לישב ומבקשים בשלוה יושבים שהצדיקים בשעה אחא ר"א
 להם מתוקן שהוא דיין לא אמר ומקטרג בא השטן הזה בעולם
 לך תדע, הזה בעולם בשלוה לישב מבקשים שהם אלא הבא לעולם
 לו נזדווג ז"בעוה בשלוה לישב שבקש י"ע אבינו יעקב, כן שהוא
 יוסף )בראשית רבה פ"ד א'( של שטנו

האדמו"ר הק' עבודת ה' רצופה בקשיים, מאבקים, עליות ומורדות. 
אחת ל מתייחס 5באחד ממכתביו בעל ספר יסוד העבודה מסלאנים

 עייפות. –הבעיות הקשות בעבודת ה' 
העייפות שעליה מדבר האדמו"ר איננה רק עייפות פיזית שגורמת 
לנו להירדם על הגמרא, אלא גם מה שהוא מכנה "תרדמת הזמן". 

 אין מה לעשות, ם "להירדם".מעצם היותנו בני אדם אנחנו מועדי
לא תמיד מרגישים קרבת ה' ושמחה והתלהבות, אפילו אם בראש 

 השנה בישיבה הרגשנו הכי קרובים שאפשר.
לזנק מהמיטה שעה  לא פשוטגם בעת הקימה הפיזית מהמיטה, 

בגדולת ה' כחסידים הראשונים בשמחה  להתבונןלפני התפילה 
 ובאהבה.

 איך אפשר לעבוד את ה' ככה?
 הנה במקום אחר כתב:

ואפי' בעת התמעטות כל ההתבוננות וכל התעוררות הלב הנה שפת 
נשאר רושם בלב נשארת רשום בלב העובד ו ]ד"ת ותפילה[ האמת

וכמאמר ] יו"ד גולמי, וכמאה"כ כמו נקודה קטנה בחי' ]בחינת[
ישנו בכל אדם  ]ודבר זה[ ודב"ז ',אני ישנה ולבי ער' [ ובהכת

ונקראים קטנות או בחי' שינה. שהם דרך הסתר. והכוונה בכדי 
שיתחזק האדם יותר ובקבלת מל"ש ]מלכות שמיים[ במס"נ 
]במסירות נפש[ צעק לבם אל ה' ובהתפעלות מעשה ודיבור 

 כי אדברולהחזיק בשפת אמת במאמר רבוה"ק, האמנתי, מפני מה, 
, ואחזור בשפתי ובנקיטות לב אמונה, עד )כלומר דיבור חיצוני(

שונה ביתר שאת וביתר עז ה' וישיב אותו לימי עלומתו כברא ירחם
ואז יקוץ ויתעורר משנתו וזהו ההתחדשות ורוח נכון חדש בקרבו. 
ובעת קטנות עבודתו הוא בבחי' שהשי"ת סתימא דכל עלמין לעילא 

וכה להעיר ולהאיר במוחו ולבו בהתגלות מכל עלמין, וכאשר ז
הוא בחי' תוך כל עלמין, ועי"ז מגיע לו אור מבחינה היותר  ,האור

אכן אתה אל 'עילא וכו', וזהו גדולה שהוא מסתימא דכל סתימין ול
והעזר הגדול לכל זה הוא אהבת  . ]...[6וד"ל 'מסתתר רב להושיע
מ"ז ]...[ ובפרט ז מ"של , אז מקבלים עליהם עוחברים יחד בלב אחד
עים א"ע ל שוכני עפר אלו המכניננו כם, הקיצו ורבארה"ק ארץ החיי

 7זל"ז וענוים ירשו ארץ.
 כאלוהתעוררות והארה בעבודת ה'. בעתים לא תמיד אפשר להרגיש 

נכון,  .המחויבות שלנו –רק עול מלכות שמיים העוגן שלנו הוא 
, כרגע, ואם לא נעבודזאת העבודה שלנו אבל  ., אין מה לעשותקשה

לא רק שלא פסענו פסיעה קדימה, גם חזרנו כמה צעדים טובים 
 .'פספסנו את הפואנטה'סביר להניח ש, ואחורה

ע"פ מאמר את המושג "עבודת השם"  מבארהאדמו"ר הזקן 
  הזוה"ק:

                                                           
 מכתבי קודש ז'. 5
 ע' ליקוטי אמרים פכ"ו. 6
 מכתבי קודש ח'. 7

 וע"ע פ"נ. ליקוטי אמרים פמ"א. 8

 מכתבי קודש נ"ו. 9

כהאי תורא דיהבין עליה עול בקדמיתא בגין לאפקא מיניה טב 
נש לקבלא עליה עול מלכות לעלמא כו', הכי נמי אצטריך לבר 

 8שמים בקדמיתא
בלי מסגרת, בלי מטרה  בעולם, אם ניקח את השור הכי חמוד ונחמד

 בלי מחויבות.ל הרבה; כך גם אין עבודת ה' הוא לא מועי –מוגדרת 
מור חרז"ל "כשור לעול וכמר מאלנו  מבאר האדמו"ר מסלאנים

 למשא":
לה בלבו שיעשה וישמור מצותיו של יהעול מכונה על הקבלה בתח

השי"ת אף שלא יהיה לו בהם שום טעם. ואף שיהיה לו מניעות. 
רבים כן אל  וסמא דיסורי קבלה. בכ"ז אם לא יענו לו ויראה ימים

ר למשא. ויחכה לרחמי שמים עד ימצא לבבו יפול לבו ויעשה כחמו
שע"י  וזה נקרא הארת פנים 'וכרות עמו הברית'נאמן. ואז יאיר לו 

ם. וזהו גופא בחינת [ אכן ההולך בטל מביאו לידי שעמושמחה. ]...
 -'נואף אשה חסר לב'זימה כמאמר רבוה"ק מלעכעוויץ זי"ע. 

ופירושי' שממתין על אורות  ואחז"ל הלומד תורה לפרקים
 9והתפעלות וד"ל.

אר האדמו"ר הזקן וגם האדמו"ר בעבודת ה', כך מב שמחה
אם הוא . הקב"ה הם מתת אלוקים בלבד –נים במקומות רבים מסלא

 10, לא אנחנו.רוצה לתת או לא רוצה
 מתוך כפייתיותכמובן עבודת ה' לא צריכה ולא יכולה להיעשות 

דה, היא תמידית, שמלבד מה שהיא שוחקת וממאיסה את העבו
 11בעצמה סופה להישחק במהרה.

 על פרשת תולדות כתוב: בשפת אמת
הם ההארות אשר חידש אברהם  'בימי'וישב יצחק ויחפור. פירוש כי 

והיא בבחי' החסד ואהבת ה'. ובהארות האלו מצאו מים. ואלה 
הבארות נסתמו אח"כ. לכך היה צריך יצחק לחדש דרך הגבורה 
ויראת ה'. כי בוודאי כל ההסתם היה כדי שיצטרך יצחק לחדש דרך 
שלו. וכן הוא בפרט כל איש ישראל כשמתפעל לפעמים במידה 

"כ נופל מזאת המדרגה כדי שיצטרך לחפש דרך אחר ועי"ז אחת. אח
 12מתקן כל המדות.

 ועוד כתב:
שונות בעבודת ה', לא  לכן עובד ה' שמתרעם בראותו הסתרות

מחכמה שאל ע"ז. כי אדרבה לטובה בא לו ההסתר באותו זמן שכבר 
יש לאל ידו לתקנו. והאבות תיקנו כ"א רעבון מיוחד. ולא ביטלו 

 13הרעבון רק פעלו עצות למצוא ההארות והתגלות בתוך הרעבון.
א לנסות להיפטר הטבע האנושי הוכאשר נפגשים בקושי מסוים, 

כבר, , לענות על כל השאלות, רק "לדלג לשלב הבא" הקושיאותו מ
השפת אמת מציע לנו להסתכל על הדברים  כמו שביקש יעקב אבינו.

 אמוראחרת: לא רק שלא כל קושי ניתן להיפתר, לא כל קושי 
 להיפתר!

מתוך הקושי, דווקא האבות הקדושים היו צריכים לגלות את הקב"ה 
מסתתר אלהי ישראל  וכמ"ש האדמו"ר מסלאנים: "אכן אתה אל

מושיע". לא חכמה לעבוד את ה' כמלאכים. החכמה האמיתית 
 וקידוש השם הכי אמיתי הוא דווקא מתוך כאב ראש ועייפות!

 
 

 יסוד העבודה.ספר ליקוטי אמרים פכ"ט, ופעמים רבות נזכר העניין ב 10
 חובת התלמידים פ"ב וכ"כ גם האדמו"ר מסלאנים בהמשך שני המכתבים הנ"ל. 11
 שנת תרל"ו. 12

 שנת תרמ"ד. 13



 בס"ד

 הידור במצוות והידור בנר חנוכה
עיון אליבא דהלכתא • דניאל סיבוני / שיעור ב'

 - בשאלה במהלך החיים פעמים לא מעטותנפגש  מאיתנו כל אחד
 הידור מצווה?ובפרט בשביל  ,מצוותבשביל  עד כמה צריך להשקיע

האם דין 'הידור במצוות' הוא רק לפני הקנייה, או גם לאחר שכבר 
האדם קנה וכעת מוצא מצווה מהודרת ממנה? במה בא לידי ביטוי 

, לקראת ימי החנוכה וכמובןיופי/בגודל? או בבממון  –ההידור 
מה מיוחד בדין ההידור  - זהוביםשאלת מיליון ה הבעל"ט, נשאלת

  מצוות ישנה חובה של הידור במצוות!בנר חנוכה? הרי בכל ה
 .פעמים במהלך הש"ס מספרידור במצוות אנו פוגשים האת דין ה

מסכת בבא  -אחד מהם נמצא במסכתנו הנלמדת השנה בישיבה 
אמר ר' זירא בהידור מצוה עד ": ב()ט,  אומרת הגמ' , וכךקמא

 צריך להוסיף עד שליש ביחסמצווה  שבהידור) שליש במצוה
במערבא  .בעי רב אשי שליש מלגיו או שליש מלבר תיקו (.מצווהל

לך משל אמרי משמיה דרבי זירא עד שליש משלו מכאן ואי
 .14"הקב"ה
שאם מוצא ב' ספרי תורות " -ד"ה "בהידור עד שליש מצווה" רש"י

לקנות ואחד הדור מחברו יוסיף שליש הדמים ויקח ההדור דתניא 
דברי רש"י  ות, כוונתבפשט .זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצוות"

י ספרי תורה שאחד מהודר יותר שנ האדם לפנימזדמן  שאם היא
של  הסכוםשליש מתוך עד רו במקרה כזה מצווה להוסיף מחב

 .הראשון כדי לקנות את ספר התורה המהודר יותר
, דווקא לפני הקנייהזה שכל )סי' תרנו,א( הבין בדעת רש"י,  הב"י

כאשר האדם רוצה לקנות ויש בפניו שתי אפשרויות. אך אם כבר 
אינו חייב להחליפו במהודר  –קנה ורק לאחר מכן מצא מהודר ממנו 

 רקמשמע שגם אם כבר קנה ו)סק"א(  הגר"אאולם מביאור   ממנו.
 צריך להחליפו ולקנות את המהודר יותר - יפה ממנומצא לאחר מכן 

 . )ושכן משמע מהירוש'(
 יופי/בגודל?או בבממון  –במה בא לידי ביטוי ההידור 

תוס' האולם  בממון.שההידור הוא היא  רש"י, שיטת לעיל כאמור
וסוברים שההידור הוא  ם עליוחולקי ("עד שליש מצווהד"ה ")
ול . שאם קנה אתרוג בשיעור מצומצם וכעת מצא גד(גודל) שיעורב

 .שיעורממנו, מצווה להוסיף עד שליש ב
שאם  –)פ"א, סי' ז'( משמע שהוא משלב בין שתי השיטות  מהרא"ש

. וכ"פ בדמיוצריך להוסיף עד שליש  מצומצם בשיעורמצא אתרוג 
 15)סי' תרנו'(. הטור

טור, ובתור י"א את רש"י, בסתמא כרא"ש וה פסק "עוהש, להלכה
י לצאת בו בצמצום כגון שהוא כביצה "אם קנה אתרוג שראו :וז"ל

מצווה להוסיף עד שליש מלגיו  ,מצומצם ואח"כ מצא גדול ממנו
בדמי הראשון כדי להחליפו ביותר נאה. ויש מי שאומר שאם מוצא 

אם אין את ההדור  מחברו יקח שני אתרוגים לקנות והאחד הדור
  מייקרים אותו שליש מלגיו בדמי חברו". 

נו ישראל הכהן מראדין בעל הלא הוא רב ,הכהן הגדול מאחיו
שמעמידה  את טעם הדעה הראשונה )סק"א( הסביר ,המשנ"ב
שיש לפניו ב ד יש שיעור מצומצם, ולא מייריג אחשבאתרודמיירי 

, משום )רש"י( שני אתרוגים או שני ס"ת ואחד יותר מהודר מחברו
ימצא נאה יותר. ולכן הסבירו  והרי לעולם ,שא"כ אין לדבר סוף
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עוד  גם כוונת הרא"ש עצמו. נראה לומר שפסק כאביו הרא"ש, ושכך יש לפרשיותר 

שאם האתרוג הוא בשיעור מצומצם, יש חשש שמא יתמעט 
ן מצווה ויוצא באופן זה שאפילו אם כבר קנה האתרוג הקטהשיעור. 
 באחר ולהוסיף עד שליש בדמיו. להחליפו
אם כבר קנה אתרוג בשיעור  שלכו"ע,( בשם המג"א סק"העוד כתב )

הראשונה לדעה  –סיף ולהחליף ביצה שאינו צריך להוגדול יותר מכ
כיוון שהאתרוג הוא גדול ואין בו שיעור מצומצם, ולדעה השניה לא 

 . אולם(כדעת הב"י לעיל) הצריכו לחזור ולקנות לאחר שכבר קנה
 , ומשמע שנקטהיהשני הביא ירושלמי מפורש כדעההגר"א סיים ש

שאף לאחר שקנה אם  שדעתואלא , ולא עוד הכי לדינא )הגר"א(
 )כאמור לעיל במח' מנו צריך לחזור ולהוסיף עד שלישמצא נאה הי

   .(בדעת רש"י עם הב"י
 

ישראל להדר במצווה זו כל נהגו הקרבים  בימי החנוכהוהנה, 
 )שבת כא,ב( בגמרא  כדאיתא ,מהדרין מן המהדרין"לקיימה "ו

האם ההידור בנר חנוכה הוא מדין ההידור  ויש לחקור ובפוסקים.
מדוע כ"כ הודגש עניין ההידור נשאל ואם כן  ?תהכללי במצוו
דין מיוחד בחנוכה, שכך תיקנו את הוא  שמא או ?דווקא בחנוכה
  נוכה.מצוות נר הח

 האם מי שלא קיים מצוות הידור בחנוכה לא יצא יד"ח?
והביאני המלך חדריו לראות את אשר אהבה נפשי בספר זכיתי אכן 

, ושם הביא דעת רבנו עובדיה יוסףהקדוש חזו"ע למרן פאר הדור 
 הדליק את נרותלא  'יומין דחנוכה' דסבר שאם בשם יד מספריח

אך הרב עובדיה דוחה אותו )מכך שמברכים ההידור לא יצא יד"ח, 
להדליק 'נר' של חנוכה ולא נרות, וכן מכך שגבאי הצדקה צריכים 

 לתת לעני רק נר אחד ולא יותר(. 
  א"כ למאי נפקא מינא ההידור בנר חנוכה?

ובאחת הפעמים שזכיתי להיכנס אל הקודש פנימה אל מו"ר הגאון 
שאלתי אותו  נבנצל שליט"א הגר"אבה של העיר העתיקה הגדול ר

על כך והשיב לי: שדין ההידור הוא מיוחד משום שבהדלקת הנר 
וכפי שמובא בתוס' )מסכת אנו מציינים את מספר הימים בחנוכה 

שבת דף כא: ד"ה והמהדרין מן המהדרין( שיש היכר שמוסיף נרות 
סיף . ועוד הוק חשוב בכךכנגד הימים ולכן לנרות ההידור יש חל

 ש,שהרי ההידור כאן הוא יותר משלי הוא מיוחד ןבנר חנוכה הדיש
כי כל הדין של "הידור מצווה עד שליש" זה דווקא בגודל או בנוי 

אבל בהידור איכותי כדי לצאת י"ח כל הפוסקים  ,)אתרוג וכדומה(
 החנוכה. מצווה להוסיף יותר משליש כגון בנרות

האם ילדים קטנים יכולים להדליק את נרות  וכן נפק"מ נוספת
ההידור או לא? וראיתי לגאון הגדול ראש גולת בבל רבנו יוסף חיים  

)פרשת וישב הלכה יח( שהעלה שמותר לחנך  בן איש חיבספרו הק' 
 .ולא בנרות ההידור ,בנר השמשאת בניו הקטנים במצווה זו רק 

בספרו חזו"ע  ףעובדיה יוסם העיר עליו מרן פוסק הדור רבנו אול
יכול לתת לבניו חלק עליו שאכן שזו חומרה יתרה ו כא'( עמ' ,שם)

את נרות ההידור ויש עוד במה שהגיעו חינוך להדליק הקטנים 
    להאריך ועוד חזון למועד.

 

ייתכן לומר, שהרא"ש אינו שיטה בפ"ע, אלא הוא מפרש את כוונת התחוס', וכן 
 ., למעיין בדבריוסק"א משנ"בה מדברימשמע 



 בס"ד

 תכונות של מנהיג אמיתי
פרשת שבוע • 'ד/ שיעור  יעקב פניץ

הצדיק.  של יוסף שיוצאות מתוך הסיפורנוקבות מספר שאלות  נןיש
 י שפלדכבמה חטא שהגיע לו לרדת עד ל, כלליהבמבט קודם כל, 

זריקתו לבור, ניסיונות אשת פוטיפר וכל השנים הארוכות  –כזה 
אידך גיסא, איזה ומ .מהבית הבית האסורים במדינה נכרית רחוקב

זכה לפתע לצאת מבור תחתיות  שבעקבותיו ,שינוי דרסטי התרחש
פרעה  משנה למלך -ולהגיע במהירות גבוהה כל כך לעמדת מפתח 

 תחת שליטתו. כל מצריםכאשר 
ן החלומות. כשבאמת חושבים על חלומו של יעניוכן יש להבין את 

פרעה, האם זה היה כל כך חידוש שהנושא היה קשור לאוכל? 
ר! איך יכול להיות בולים ופרות! לחם ובשיהחלום כולו עסוק בש

שאף אחד מהחרטומים לא היה אפילו קרוב? לפי המדרש הם סברו 
 ,מלו בנות של פרעה. איך הם פספסו משהוישהלחם ובשר ס

 .חוקשה מדי לפענ שאינו דברכשנראה, לפחות בעינינו, 
ו ייכולותבפרעה את השאלה אחרונה היא: למרות שיוסף הרשים 

 כך בטוח שהוא יכול עכשיו לנהללפתור חלומות, איך פרעה היה כל 
  תי!הוא לא הוכיח שום כישרון מנהיגו ??כל מצרים את

יסוד  בעזרתהשאלות  כלאת חורז  א”שליט’ הרב אריה ליבוביץ
שהוא שם את עצמו  כךהגיעו מ בתחילת דרכושל יוסף  צרותאחד. ה
 יםחלומות הנפלאבלשתף את כולם  הוא רצהדאג לעצמו.  ,קודם

״ ךשלום אחי את ראהלך נא ו שלח אותו ״שלו. ואולי יעקב אפיל
הזו, שבדיוק בה הוא  הנקודהאת ( כדי ללמד אותו די,)בראשית לז

של יוסף.  ונקודת המפנה בחיי. ויש רגע אחד שהוא צריך להשתפר
את האחרים עצובים, הוא  כשהוא נמצא במקום הנמוך ביותר ורואה

(. דווקא מהאכפתיות לאחרים ,ז)מ ”היום פניכם רעים מדועשואל ״
ואכן מעלה.  כלפי עלייה שלוהאת על חלומותיהם יוסף התחיל 

 את שר המשקים ושר הטבחים אמרו לובזכות שאנחנו יודעים ש

את ר תוהגיע ליוסף ההזדמנות לפר אותם, תהוא פו חלומותיהם
  חייו.בעצם הופך את שאר מסלול ש, של פרעה חלומו

החלומות. פרעה הבין יסוד להבין את כל סיפור אותו אולי אפשר עם 
על העם שלו. וזה בא לידי  'מפוקס'שמנהיג של מדינה צריך להיות 

ביטוי בכל מעשיו, מחשבותיו, וגם חלומותיו. הוא לא היה מוכן 
עם. יכול להיות שכל קבל פתרון לחלומו שלא היה קשור לל

וכל, אבל קשור לאשהחרטומים כן הצליחו להבין שהיה איזה מסר 
לפרעה והאוכל  רק קשורים נות שהם הציגו היווח שכל הפתרובט

אולי  לצד הפרטי של פרעה ולא לעצם היותו מלך מצרים. שלו!
 -ו ופרעה לא קיבל הם התחילו לנסות אופציות שונותיסאחרי שהם נ

צריך להיות מסר יותר ה מה שהמדרש מציג. פרעה ידע שוז
  .העםעל צרכי חלום שמסרו מבוסס   -עמוק

 אכןרעה הבין שני דברים. אחד, שזה ר את החלום, פתכשיוסף פו
 . הוא למדעל יוסף אבל הוא גם למד משהו ,חלומופתרון האמת ב

את המסר החשוב ביותר. אפילו אם הוא לא הכיר  מה שיוסף מבין
 - הדבר הכי חשובאת  ול יששרונות של יוסף, הוא ידע שיכל הכ

לו אחריות  לתתך עליו ווסמל מוכן לל זה הואלית, ובגלהתפיסה הכ
   ם.במצרי רבת משמעות

. מנהיג צריך קודם כל לחיינו מסרים מהמהלך הזה ניתן ללמוד כמה
את זה אפילו  ,נשים אחריםאל וליבו מופנים ניויעשאדם  להיות

אף פעם לא אנחנו  -. ואפילו ברמה היום יומיתיןבהל יטיבפרעה ה
יחה עם בן אדם אחד שצריך חיזוק או שיודעים מה יכול לצאת מ

הם שפניו רעות. רוב הזמן אנחנו אפילו לא מסתכלים! הם שם ו
לפעמים כל צריכים אותנו, אבל אנחנו עסוקים יותר מדי בעצמנו. 

מבט  , לשאתש למעלהים את הרארלעשות זה רק לה מה שצריך
 !לוםשבת ש         .לכהלשנות  זה יכול ורק לשאול... ,לכיוון האחר

 

 מילה אחת שווה יותר מאלף מאמרים
 מתלמידי הישיבה

ל הלל והודאה. ימים לימדונו חז"ל, שימי החנוכה הם ימים ש
ולראות ולזהות את כל  ,וח את העינייםהמלמדים אותנו לפק

על להשי"ת ולהודות  –הטוב והשפע המושפע עלינו ממרומים 
 כך!

המבט על החסד האלוקי העוטף אותנו בתמידות, מלמד אותנו 
 מדי יום ביומו. אותנו החסד האנושי הסובבלהסתכל גם על 

איש לרעהו  - ננצל את הימים הללו, כדי להרבות ולהשתמש
 תודה! .במילה אחת, אבל ענקית - וישיבתוואיש לסביבתו 

 
 – 16ברצוננו להכיר טובה ולהוקיר תודה לישיבתנו הק'

ל מוטי ג'רבי. מנכ"בפרט לו לכל אנשי צוות ההנהלה תודה
. והאבטחה בחהמט ,תחזוקהה ,הניקיון צוותכל אנשי תודה ל

לעומד בפרט ו והחצרמי"ם, שגיח, לצוות הרמי"םתודה למ
 הישיבה.ראש  – כולם בראש
הכנתם לילות על ו ,והמגוונים על שיעורי התורה הרבים תודה
תודה על היחס  ותות והשיחות האישיות.על החברתודה  .כימים

 על מסירות הנפש בדאגה לכל אחד ואחד.תודה החם והאוהב. 
  תודה על הבתים חמים והסיורים.

תודה על ההודעות המלגות שמגיעות בזמן.  לע תודה
הישיבה, עמוד הפייסבוק וקבוצות אתר ה על והעדכונים. תוד

הבאת רבנים גדולים מחוץ לישיבה  הווצאפ השונות. תודה על
  להעברת שיעורים.

מ"ד, שיפוץ המטבח וחדר הבי שיפוץ - שיפוצים'ה'כל על  תודה
הכיורים  האוכל, שיפוץ הספריות, שיפוץ השירותים, שיפוץ

 ., בניית המקווה בקרוב)ואפילו החלפתם בשנית(
ובפרט  במהלך ימות השבועוהמושקע האוכל הטעים על  תודה

כנ"ל  –תודה על הדאגה לאווירה המשפחתית  בשבתות וחגים.
  ימות השבוע ובפרט בשבתות וחגים.במהלך  –

יקיון תודה על נ. והכלים המטבח, חדר האוכל ניקיון על תודה
הנייר הרך בית המדרש, המסדרונות והשירותים. תודה על 

תודה על  בחדרים.והחימום . תודה על המים החמים בשירותים
 טחון הישיבה.יתודה על הדאגה לב כל התיקונים והשיפוצים.

י והחדרים. תודה לאחרא   י ביהמ"דלאחרא   ,םלגבאיתודה 
 תודה לאחראי בוגרים. שבוש"ים.

 
 –ל הפרטים לכ תשומת הלבעל והדאגה,  החשיבה כל על תודה

 הקטנים.והגדולים 
 יראת שמיים , מידות טובות,ומצוות חינוך לתורההעל  תודה

 ונתינה לזולת.
 תודה! –על החינוך לומר  תודה
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לא באנו לסיים את כל המלאכה, אך אי אתה רשאי שפספסנו ולא כתבנו, 
 ...כל אחד מוזמן להוסיף כרצונולהיבטל ממנה... 


