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פרשת מקץ
ל' בכסלו התש"פ

 - הם"  קודש  הללו  "הנרות  הכתוב  את  זצ"ל  צדקה  יהודה  רבי  הגאון  היה  דורש 
רשות  לנו  "ואין  ה'.  ולעבודת  לתורה  קודש  להיות  שעליהם  אדם,  של  לבניו  רמז 
להשתמש בהם" - אסור לנו למנוע אותם מלימוד התורה כדי להשתמש בהם לצרכינו, 
ולשלוח אותם לעבודה בגיל מוקדם, כדי שיעזרו בפרנסת הבית. "אלא לראותם בלבד" 

- לראותם עוסקים בתורת ה', לגלות את הניצוץ הקדוש הטמון בהם ולהעלותו. 
נאים הם הדברים למי שאמרם, רבות היה עושה הרב צדקה זצ"ל למען ילדי ישראל, 

שיתחנכו בחינוך טהור ויגדלו לתורה וליראת שמים. 
פעם אחת בשעת ערב הלך בפשטות מדהימה לבית משפחת כהן. "שמי יהודה צדקה" 
יש  כי  ואמר: "שמעתי  בפיו. פתח הרב  ציפה לשמוע מה  כהן  ואדון  הציג את עצמו, 
שאינם  אנשים  של  ספר  לבית  אותו  שלחת  וכי  א',  בכתה  ללמוד  שהחל  ילד  בביתך 
שומרי תורה ומצוות. אני מבקש ממך, לטובת הילד, כי תעבירו ללמוד בתלמוד תורה". 
מר כהן נדהם, ואפילו קצת כעס. אומנם היה שומר מסורת, אך מכאן ועד חינוך בתלמוד 
תורה - המרחק רב. אולם הרב צדקה לא ויתר. גורלו של ילד יהודי מונח על כף מאזנים, 
עתידו הרוחני - שלו ושל כל דורותיו אחריו, עומד להיות מוכרע, והוא יסוג? לא ולא! 
שעות אחדות ישב עם האב. הסביר ושכנע, התחנן ובכה, עד שאחר חצות לילה הכריז 
הוא  כבר  למחרת  כי  הבטיח  הוא  תורה.  לתלמוד  הבן  את  לשלוח  מוכן  הוא  כי  האב 

ירשום את הילד. 
להתעניין  כדי  תורה  בתלמוד  המורה  אל  צדקה  הרב  טלפן  אחדים  ימים  כעבור 
בהתאקלמותו של התלמיד החדש ובהתקדמותו. לגודל חרדתו גילה, כי המנהל סירב 
לקבל את הילד באמצע השנה. שלח הרב צדקה שליח ובידו מכתב חתום על ידי הרב, 
אך המנהל סירב. יום אחד, בשעת בוקר מוקדמת, התייצב הרב צדקה בבית משפחת 
כהן. הילדים כבר עמדו לצאת לבית הספר. גם שמוליק הקטן, הילד בן השש, כבר היה 
מוכן לצאת לדרך. אך הרב צדקה עצרו, כשהוא מסביר לאב כי הוא לוקח את הילד עמו, 
לתלמוד תורה. כך יצאו השניים - הגאון רבי יהודה צדקה, ראש ישיבת "פורת יוסף", 

ושמוליק הקטן - והלכו יחד לתלמוד תורה. 
בכבודו  הרב  הגיע  מדוע  היטב  הבין  הוא  חדרו.  לחלון  מבעד  בשניים,  הבחין  המנהל 

ובעצמו. נבהל והתבייש כאחד, עזב את משרדו ונעלם באחד החדרים... 
כשראה הרב צדקה כי המנהל איננו בחדרו, חיפש את דלת כתה א', דפק ופתחה. ניגש 
אל המורה ואמר: "שמי יהודה צדקה, וזהו שמוליק הבן שלי. מהיום הוא יהיה תלמידך. 
אם תתעוררנה בעיות, פנה אלי". ואז חיפש לו הרב מקום נֹח, קרוב למורה, נשק לו כאב 

רחום, ביקש שוב מהמורה שישים לבו לילד ועזב את הכתה. 
מיום זה למד שמוליק בתלמוד תורה, כשהוא עולה ומתעלה בהבנת התורה הקדושה, 
וזרעו  ניצל הוא  וכך  ולצמוח לתלמיד חכם מופלג,  עד שזכה להכנס לישיבה קדושה 
בימינו אנו, אונברסיטאות  כן,  כן,  יון.  רוחות של  זרות מנשבות בחוץ,  רוחות  אחריו.  
וכו', ומה  וכו'  ל"חרדים", לימודי חול "לחרדים", השתלבות בענף העבודה ל"חרדים" 
לעמוד  תפקידנו  אך  רצונך".  מחוקי  ולהעבירם  תורתך  "להשכיחם  יון?  של  מטרתה 
יהודית  בפרץ לשמור על "פך השמן" הטהור, שיהיה חתום, סגור ומסוגר. כל נשמה 
היא שלהבת העולה במנורה שבמקדש, והחינוך שעליה לקבל, צריך שיהיה טהור בלי 
שום סיג ופגם. עד שראש הישיבה הגדול, שאלפים חרדים למוצא פיו, איננו מהסס 
להקדיש שעות רבות מזמנו היקר, להביא ילד יהודי לחינוך הטהור. הבה נכיר בערכו של 

חינוך זה, ונשמור על טהרתו, לבל יתערב בו כל זר.

זכורני  שליט"א:  שטרן  מיכל  יחיאל  רבי  הגאון  סיפר 
שבת,  בליל  מהתפילה  חזר  זצ"ל  אבי  ילד,  שכשהייתי 
הילדים,  להאכיל  המרק  את  "הוצאתי  אמי:  לו  אמרה 
הכשרתי  לא  שמא  חוששני  הרבה,  אדום  שהוא  וראיתי 
עדיין את העוף ובטעות בישלתיו", אמר לה אבי: "נו, לא 
נאכל את המרק ונכשיר הכלים". אמרה לו אמי: "אבל יש 
בעיה: הרי בכל ערב שבת היתה באה אשה עניה משכונת 
היתה,  היום  וגם  כנפיים  שני  לה  נותנת  והייתי  הבוכרים, 
חוורו  הדבר –  זצ"ל, כששמע  אבי  עכשיו?".  נעשה  ומה 
פניו, עד שהוצרך לישב על הכסא. מה נעשה עכשיו? הרי 

לא ידוע היכן ביתה, ואיך נחפשנה?
ירד אבי לבית רבי צבי פסח פראנק לדון בשאלה, ואמר: 
"אין לי שום עצה איך אפשר להכשירו, אבל אולי ילך לרבי 

עובדיה יוסף, אולי ימצא איזה צד היתר בדבר?".
ניסה  והיה אז באמצע סעודת שבת.  ירד אבי לבית מרן, 
המים  כשרותחים  העוף  את  מניחה  אמי  אם  לברר  רבינו 
או לפני כן, השיב אבא זצ"ל: "נראה לי שבתחילה מניחה 
העוף, ושופכת עליו מים ומעמידה על האש". אמר רבינו: 
"אין כאן צד היתר!". התפרץ אבי בבכי: "מה אעשה? הרי 

לאשה העניה יש שני כנפיים מעוף זה!"
"אשתי  אבי:  לו  ענה  גרה?"  היכן  יודעים  "אתם  לו:  אמר 

אמרה לי שגרה בשכונת הבוכרים, אבל איני יודע היכן!".
חשב הרב כמה דקות ואמר: "אם אתם תלכו לבוכרים מי 
יסתכל עליכם? מלבד מה שעכשיו כולם יושבים בסעודת 
שבת, אני אלך עמכם ויתכן שנמצא מישהו, וכשיראו אותי 

ואני אבקש לחפשה – אני בטוח שבס"ד נמצא אותה!".
רבינו בירך ברכת המזון, עזב את בני ביתו וביחד עם אבי 

הלך לשכונת הבוכרים.
לי  יש  כי  כבודו שנמצא מהר,  "יתפלל  לאבי:  בדרך אמר 

שיעור ב'פורת יוסף', ולא אוכל לעכב את השומעים".
יוצאת  אשה  רבינו  ראה  הבוכרים,  לשכונת  כשהגיעו 
"הרבה  אמרה:  העניה?",  גרה  "היכן  שאלה:  מחצרה, 
כמה  התאספו  לאט  לאט  אבל  בשכונה!",  כאן  יש  עניות 
אנשים, וכשאבי תיאר קצת את אופי העניה מיד צצו כמה 
ורבינו עם אבי דפקו על דלתה,  שמות. הלכו לבית אחד 

ומאחוריהם קבוצה של אנשים.
האשה כבר ישנה, ונשמע מאחורי הדלת: "מי זה?". אמר: 
בראותה  ונבהלה  הדלת,  לפתוח  מיהרה  יוסף!".  "עובדיה 

את רבינו וקבוצת אנשים מאחריו. שאלה: "מה קרה?".
שתי  היום  לך  נתנה  זה  איש  של  "אשתו  רבינו:  לה  אמר 
כנפיים, והן אסורות באכילה!". אמרה: "ב"ה שהרב הודיע 
לאבי  רבינו  הסתובב  למחר!"  בחמין  אותם  הנחתי  לי! 
תקלה  מביא  הקב"ה  אין  "'צדיקים  ואמר:  הכירו(,  )שלא 

לידם', כנראה שכבודו צדיק…".

חנוכה - חג החינוך!

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".
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חינוך לדורות
כלל  טבעו  חז"ל 

ע"ב(:  ס"ה  )עירובין 

דברים  "בשלושה 

אדם ניכר: בכוסו, בכיסו ובכעסו".

התנהגותו  הוא  ונוח. המדד האמתי  זורם  התנהגותו כשהכל  לפי  נמדד  אינו  אדם 

כשהכל רועש וגועש. האדם נמדד לפי תפקודו במצבי לחץ, במקרים של מצוקה 

כלכלית, בתקופות של כעס ותסכול.

יכול להציג גם מה שהוא  זורם על מי מנוחות, האדם  הדבר ברור, שכל עוד הכל 

לא בפנימיותו. קל מאוד להיות נחמד וסבלני כשהכל מסביב רגוע ומחייך, אבל זה 

עדיין לא אומר שום דבר על האישיות הפנימית. לעומת זאת, במצבי קושי - כשכל 

כוחות הנפש מגויסים להתמודדות עם הקושי - אז מבצבצת האישיות הפנימית 

בטהרתה.

למעשה, האדם נבנה לפי התנהגותו בזמנים כאלו, כדברי שלמה המלך ע"ה: "תורה 

שלמדתי באף היא שעמדה לי" )מדרש רבה, קהלת(. הקושי מקלף את הקליפות 

וההתנהגות של האדם הופכת לחלק אינטגרלי מאישיותו.

אם הדברים אמורים כמדד לאדם עצמו, קל וחומר שהם אמורים בנוגע לבית. בית 

טוב נמדד לפי תפקודו בזמני לחץ; בית בריא הוא בית שבו ההורים שולטים במצב 

גם בתקופות של מצוקה כלכלית; בית בריא הוא בית שבו גם בערב שבת, בשיא 

הלחץ, שומרים על מכובדות; בית בריא זהו בית שבו גם אם ילד שבר כוס זכוכית 

מחוסר זהירות, עדיין שומרים על כבודו.

עלינו לדאוג שהצידה לדרך שאנו נותנים לילדינו לקראת צאתם לחיים, תכלול לא 

רק הרגלי חיים בזמנים שבהם הכל זורם כשורה. עלינו להכין אותם בצורה שידעו 

מהדוגמה   - יותר  ובונה  עמוק  יותר,  טוב  חינוך  ואין  לחץ,  בזמני  גם  להתנהג  איך 

שווה,  אחת  תמונה  אבל  סוף,  בלי  ולדבר  לדבר  אפשר  בבית.  שרואים  האישית 

כידוע, יותר מאלף מילים.

מה ניתן ללמוד מהסביבון? 
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א מסביר את המסר אותו ניתן ללמוד 

מהמנהג לשחק בחנוכה בסביבונים: "לרמז לנו, שאין דבר נעשה כאן 

בעולם ללא שיכריזו עליו מלעילא – כמו שאי אפשר לאדם להחליט 

לאיזה צד יפול הסביבון. ואף אם יסובב את הסביבון בכל כוחו, גם לא 

יועיל לו דבר, ורק דבר אחד 'ירוויח', שיצטרך הסביבון להסתובב עוד 

סיבובים רבים, בכדי להגיע אל מקומו הנגזר עליו". הרב בידרמן מסביר 

את הנמשל: "אין ביד האדם לשנות אפילו כמלא נימא את מה שנגזר 

עליו , וכל הריבוי בהשתדלות רק יגרמו לו שיסתובב עוד סיבובים רבים 

עדי בואו אל המנוחה ואל הנחלה".

דבר נוסף שניתן ללמוד מהסביבון: "כשם שהסביבון מסתובב למטה 

רק על ידי הסיבוב למעלה, כך היא הנהגת העולם, שכל מה שמסתובב 

כאן למטה – מסובב על ידי שוכן מעלה".

"כפי שיסובב עצמו  נוסף לומד הגה"צ רבי אלימלך מהסביבון:  רעיון 

צרותיו  מסבך  עצמו  לסובב  יזכה  כך  שמו,  יתברך  הבורא  אל  פנימה 

החוצה".

בספר "בני יששכר" מובאים דברים נפלאים אודות המשחק בסביבון: 

משחקים  חנוכה  בימי  המנהג  אשר  תורה,  אבותינו  מנהג  תבין  "ובזה 

אותיות  חקוקין  קצותיו  ב-ד'  ועליו  מרובעת  עץ  בחתיכת  הנערים 

גשנ"ה בפירוד אות אחת לכל רוח. והעץ הזה מתגלגל על נקודת קוטב 

האמצעי, להורות שהמלכויות הללו המרומזים בתיבת גשנ"ה דהיינו, 

רומי, בבל, יון, מדי, שהמה מנוגדים ל-ד כוחות שבאדם: כח גופני, כח 

שכלי וכח נפשי, ומלכות הרביעית כולל הכל- ר"ת גשנ"ה. הנה כולם 

ישראל-המאחדת הקצוות,  נקודה האמצעית, הם  סובבים על המרכז 

ע"כ הקצוות סובבים על המרכז וכולם יתבטלו אל המרכז ואז יהפוך 

אל העמים שפה ברורה".

אכילת סופגניות
התפילות,  על  בחיבורו  יוסף  ב"ר  מימון  רבנו  בשם  הביאו  הקדמונים 

לעשות  ויתחייב  קל,  מנהג  ואפילו  מנהג,  בשום  להקל  "אין  שכתב: 

באותם  עמנו  יתברך  ה'  שעשה  הנס  לפרסם  ומאכל  ושמחה  משתה 

הימים, ופשט המנהג לעשות סופגנין, והוא מנהג  הקדמונים, משום 

שהם קלויים בשמן זכר לברכתו… ואותם המנהגים אין לנו לבזותם, כי 

הם מעיקרם נעשו ולא יבוזו במנהג האומה".

סופגניות:  לאכילת  נפלא  טעם  הסביר  זצ"ל  אוירבך  הגרש"ז  מרן 

"בחנוכת בית חשמונאי טיהרו את כל המקדש וחנכו מחדש את המזבח. 

על כן נהגו לאכול מאכלים שמברכים עליהם ברכת 'מעין שלוש', בה 

מזכירים את המילים 'ועל מזבחך', זכר לחנוכת המזבח שנערכה בימים 

אלו. )בברכת המזון הרי לא מזכירים מילים אלו(.

  "ופרעה חולם" )מא, א(
בעת נעילת ה״כנסיה הגדולה״ השלישית כובד הגאון רבי יוסף שלמה 
כהנמן, הרב מפוניבז' לשאת דברים ובתוך כך אמר בקול חוצב להבות: 
המצב כיום דומה כאילו ארמון המלך אחוז להבות אש! המלך ישן על 
מיטתו ואינו יודע מאומה ואילו משרתיו מתווכחים ביניהם מהי הדרך 

הטובה והנאה ביותר להעירו משנתו ולהצילו מן הדליקה!...
באותו מעמד חסר אדם חכם שיבוא ויזעק לעומתם: העירו את המלך 

מיד!!! הוא כבר יציל את עצמו!
כך גם אנו - סיים הרב מפוניבז׳ - עם ישראל כולו מוקף בלהבות!...

עלינו להעיר את עצמנו ואת אחינו מהתרדמה בה כולנו שקועים ונחוש 
להציל את עצמנו!

אל לו לאדם להתעורר בקץ שנותיו ולגלות כי ישן כל ימיו!...

"ויספר פרעה וכו' ואין פותר אותם לפרעה" )מא, ח(
היו אותם, אבל לא  ״ואין פותר אותם לפרעה״, מבאר רש״י שפותרים 
לפרעה, שלא היה קולם נכנס באזניו, ולא היה לו קורת רוח בפתרונם, 

שהיו אומרים: שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר.
בספר ״שער בת רבים״ מבאר את הדברים במשל: פעם אחת ישבו שרי 
המלך במסיבה ושוחחו ביניהם. שאל אחד מהם: אמרו נא לי, מהו הדבר 
ומשפחה!  ילדים  חבירו.  אמר  כבוד!  האחד.  אמר  כסף!  ביותר?  היקר 

אמר השלישי.
כי ללא  ביותר,  - שהמלך הוא החשוב  נענה אחד השרים   - ואני אומר 
שלטון המלך היה במדינה מצב של תוהו ובוהו ולא היה לאיש מאיתנו 

לא כבוד ולא כסף, ואולי גם לא משפחה וילדים!...
הסכימו כולם לדעתו. לימים ישב אותו שר במסיבת איכרים וגם אותם 

שאל: אמרו נא לי, מהו הדבר היקר ביותר? בהמות! אמר האחד.
תפוחי אדמה! אמר חבירו. יין! אמר השלישי.

ואני אומר - נענה אותו שר ואמר - שהמלך הוא החשוב ביותר!
צחקו כולם לדבריו ואמרו כי אין המלך מעניין אותם כהוא זה... גר הוא 

בארמון מרוחק ומימיהם לא ראו אותו כלל.
דומים  אין  אולם  ליבו  מהרהורי  חולם  אדם  כל  הנמשל:  גם  הוא  כן 
האדם  שכן  פשוט,  איש  של  למחשבותיו  מלך  של  ודאגותיו  הרהוריו 
ענייני שלטון,  על  ואילו המלך חולם  הזוטרים  עניניו  על  הפשוט חולם 
חולם״,  "ופרעה  קמ״ז(:  רמז  שמעוני  )ילקוט  במדרש  שכתוב  וכפי 
הוא!  העולם  כל  על   - חלומו של מלך  חולמין? אלא  אינן  הבריות  וכל 
החרטומים לא השכילו להבין דבר זה, משום כך פתרו את חלומו של 
פרעה כאילו דאגותיו הם כשל אדם פשוט, אולם יוסף ידע כי הרהוריו 
של פרעה הם הרהורי מלך ושלטון לכן פתר את חלומו של פרעה כאשר 

פתר, והדברים התקבלו מיד על לב פרעה.
זה מה שמבאר רש׳׳י: פותרים היו אותם - אבל לא לפרעה!


