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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  ז"לפרשת וישב תשס

   מוציאי� את האד� מ� העול�
הקנאה והתאוה והכבוד 
  

 בגלל חסרו� בלימוד 
מחלוקת יוס� ואחיו 
  זכות זה על זה

ניצבי� בפני , כשניגשי� ללמוד את פרשת וישב
עימותי� שקראנו עליה� ָ�: הקושי הוא זה. קושי גדול

ידענו בבירור ע� איזה צד עלינו , בתורה עד כה
למרות שאי# לנו השגה באיֵ"י הדורות . להזדהות

כשמדובר היה , בכל זאת, הראשוני� ובמהות חטאיה�
ביצחק , באברה� ואמרפל, באברה� ולוט, בקי# והבל
 היה ברור ביעקב ועשו או ביעקב ולב# , וישמעאל

בכל אחד " הרע"ומיהו הצד " הטוב"הצד מיהו , היטב
, בהגיענו לפרשת יוס% ואחיו, והנה. מ# הזוגות הללו

כא# איננו יכולי� להזדהות ע� צד אחד . העני# מסוב&
, שני הצדדי� ה� גדולי עול�. ולהתנגד לצד אחר

שהכה# הגדול נושא את שמות� על כתפיו ועל לבו 
ה השבטי� "קבשיהא רואה ה" כדי )כט, וש�; יב, שמות כח(

אפילו . )יב, י ש�"רש(" כתובי� לפניו ויזכור צדקת�
יש לאחי� כח , בשעת מכירת יוס%, בשעת החטא עצמו

, שלא לגלות ליעקב מה שקרה ליוס%, לעשות חר�
, י בראשית לז"רש(! לחר� הזה, כביכול, "נכנע"ה "והקב

בעלי מדרגות רוחניות ,  הרי שמדובר בענקי עול�)לג
ובכל זאת ! אפילו בשעה שה� חוטאי�, תנעלות ונשגבו

התנכלות , שנאת חינ�;  מחלוקת נוראה ביניה�
אי& מגיעי� .  מכירתו לעבדולבסו% , להריגת אח

ובלשו# ? צדיקי� כאלו למעשי� נוראיי� כל כ&
אי& נ,ֲעצ1 ֵלב ... בהיות 0/ָ.� צדיקי� גמורי�: "הְספ,ְרנ,

 מה )יח, ְספ,ְרנ, ש�(! ?"וַיְח4ָו להרוג את אִחיה� או למכר
  ?קרה כא#

אי# לנו . שהדברי� ה� למעלה מהשגתנו, האמת היא
לא בצדקת� וא% לא , תפיסה בגדולי עול� אלו

אמנ� לאַחר שנות# . הדקי� מיכולת תפיסתנו, בחטאיה�
חובה עלינו ללמוד , התורה כתב לנו פרשה זו בתורה

רי� עד אבל עלינו לדעת שאיננו מביני� את הדב, אותה
  .וכל דברינו אינ� אלא כפי קוצר השגתנו, הסו%

יוס% מביא את דיבת : נראה לבאר את העני# כ&
הא� יוס% מדבר . )ב, בראשית לז(האחי� רעה אל אביה� 

יוס% ! חס וחלילה? לשו# הרע סת� לש� לשו# הרע
! מספר את הדברי� לאביו מתו& דאגה לטובת אחיו

ועושי� עוד , חיהאחי� לפי דעתו אוכלי� אבר מ# ה
כ לספר "צרי& א, )י ש�"רש' עי(כמה דברי� שלא כהוג# 

וכאחד , וכנביא, כדי שיעקב 70ְב, את הדברי� ליעקב
יוכיח אות� , )יצחק אבינו היה עדיי# חי(מגדולי הדור 

ובכ& יזכו לחיי , ויגרו� לה� לשנות את מעשיה�

יוס% נענש על מה שדיבר לשו# הרע , ובכל זאת. ב"העוה
? מדוע נענש. )ה את דבת� רעה"ד, י ש�"רש' עי(ל אָחיו ע 

א� היה ד# יותר . מפני שלא ד# אות� מספיק לכ% זכות
היה צרי& לשאול . היה מגיע למסקנות אחרות, לכ% זכות
א� עשרה חכמי� גדולי� החליטו שזה לא : את עצמו

אולי , )י מונה"וכ# שאר הדברי� שרש(אבר מ# החי 
אולי באמת ההלכה היא כמו ? יבאמת הטעות היא של

נכו# שאסור לבטל את דעתי בלי ר7יה ? שאומרי� ֶאַחי
לשאול את , אבל לפחות לדו# אות� לכ% זכות, מוכחת
אולי ראוב# שמעו# לוי ויהודה ושאר האחי� , אבא

וא� ג� אבא . והוא יכריע, אבא הוא גדול הדור! צודקי�
 גדול שג� הוא, נית# לשאול את יצחק אבינו, מסופק
, אבל לא להחליט שהאחי� אוכלי� אבר מ# החי. הדור

  .ולספר זאת לאבא כדבר ברור ומוחלט
ג� ה� לא דני� את יוס% מספיק . כ& ג� לגבי האחי�

כפי (ולכ# ג� ה� טועי� בהערכת מעשיו , לכ% זכות
). מאותה הסיבה, שהוא טעה בהערכת מעשיה� שלה�

 אצל האחי� חושבי� שיוס% מוציא את דיבת� רעה
מתו& כוונה לסלק אות� מהירושה הרוחנית של , אביה�

חששו למהדורה נוספת של מה ה� . אברה� אבינו
הרי ג� לאברה� היו . שקרה בשני הדורות הקודמי�

ורק אחד מה� נבחר לרשת את אר9 הקודש , כמה בני�
ישמעאל ובני קטורה . ולהיות ממשי& המורשת הרוחנית

משני בניו של : ו דברשוב אות, דור אחר כ&.  נדחו
רק יעקב נבחר לרשת את אר9 ישראל ולהיות , יצחק

אֵחי יוס% .  נדחהְוֵעָ:ו , ממשי& המורשת הרוחנית
ְלַנשל� , שיוס% מתכנ# לעשות כ& ג� לה�, כ"סבורי� א

וליטול אותה , מ# הירושה הרוחנית של שלושת האבות
הוא לבדו יקבל את כל הירושה הרוחנית של . לעצמו
כפי , "ֱהֵוה ְגִביר ְל;ֶחיָ&"יתבר& מפי יעקב , ותהאב

והאחי� במקרה הטוב יהיו , שהתבר& יעקב מפי יצחק
כפי שנראה היה מ# החלומות (כפופי� לו כעבדי� 

 יורחקו לגמרי ובמקרה הפחות טוב , )שִ<ֵ=ר לה�
כפי שעשה אברה� , מאר9 ישראל ְוִיָ?ְלח1 לאר9 רחוקה

על כ# ה� רואי� . )י ש�"רש' ועי. ו, ש� כה(לבני קטורה 
המתנקש בנפש� להמית� בעול� המתנקש בנפש� להמית� בעול� המתנקש בנפש� להמית� בעול� המתנקש בנפש� להמית� בעול� ", ביוס% רוד% מסוכ#

שב# נח נהרג , מצוות בני נח' בגלל שהחשיב� כעוברי� על ז( הזההזההזההזה

 הרחקת� מירושת המורשת היינו ( או בעול� הבאאו בעול� הבאאו בעול� הבאאו בעול� הבא, )עליה�

, )יח, ְספ,ְרנ, ש� לז(" או בשניה�או בשניה�או בשניה�או בשניה�, )כפי שהסברנו, הרוחנית
  .להרגווממילא צרי& 

ולא , מה הראיה שהאחי� דנו את יוס% מדי# רוד%
ה1 ַוַ@ְ"ִלכ1 ": אומרת התורה? מחיוב מיתה אחר ַוִ@Aָח/
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, בראשית לז(" ַוֵ�ְב
 ֶלֱאָכל ֶלֶח�... אֹת, ַה�ָֹרה

שסנהדרי# שהרגו את , הרי הלכה היא: וקשה. )כהכד
כיצד . )א, סג' סנה(אי# טועמי# כלו� כל אותו היו� , הנפש

לאחר שדנו את יוס% , אפוא יושבי� האחי� לאכול
שלא , מכא# ראיה? למיתה והשליכוהו לבור כדי להרגו

, אלא הריגה מדי# רוד%, דיני נפשות רגילי� היו כא#
מי .  לא קיי� הדי# שאסור לאכול לאחר הריגתושבזה

ועל . אינו אסור באכילה באותו יו�, שירה ברוד% והָרגו
 האחי� מאכילת לח� לאחר שהשליכו את לא נמנעו, כ#

  .יוס% לבור
לאחר שהאחי� גומרי� את דינו : עוד קשה לכאורה

ַמה ֶ�ַצע 0ִי ַנֲהרֹג : "ק� יהודה ואומר, של יוס% למיתה
ְוָיֵדנ1 ;ל Dְִהי , ְלכ1 ונמכרנו לישמעאלי�... ֶאת 7ִחינ1

על  כיצד מציע יהודה ְלַוDֵר )כזכו, בראשית לז("! ב,
והרי ? ולהמירה במכירתו לישמעאלי�, הריגת יוס%

ולא תקחו כֶֹפר לנפש רֵֹצַח אשר הוא : "התורה מזהירה
אסור להמיר חיוב מיתה . )לא, במדבר לה(" רשע ָלמ1ת

ג� מכא# אפוא יש . בתשלומי ממו# או בעונש אחר
אלא , שהאחי� לא דנו את יוס% לחיוב מיתה רגיל, ראיה

, וברוד% הרי הדי# הוא, וד�רלחיוב מיתה בתורת 
אסור , שא� נמצאה דר& להנצל ממנו בלי להרוג אותו

רק א� אי# . )ז"א ה"רוצח ושמירת נפש פ' � הלכ"רמב(להרגו 
, ועל כ#. עצה אחרת להנצל ממנו מותר להרוג את הרוד%

ברגע שיהודה מציע למכור את יוס% לעבד ולהפטר 
ועושי� , מקבלי� האחי� את ההצעה, מרדיפתו בדר& זו

  .כדבריו
יוס% כלל לא רד% את , כפי שאמרנו, על כל פני�

 בגלל שלא והאחי� ; אלא התכוי# לטובת�, אחיו
 טעו בפירוש כוונותיו והחשיבוהו לימדו עליו זכות 

 ישנה ? למה לא לימדו האחי� זכות על יוס%. לרוד%
לנו אסור לומר דבר .  קנאהוהיא , לזה סיבה קדומה

 אבל התורה היא שמעידה שהיתה כא# ,כזה מעצמנו
ויקנאו בו  "אצל האחי� מידת הקנאה ביחס ליוס% 

ולכ# ה� , הקנאה מטעה אות�. )יא, בראשית לז(" אחיו
כמוב# שאי# מדובר בקנאה . [באי� לפסק שאינו נכו#

אשר לרו� , אלא בקנאה דקה מאד, במושגי� שלנו
מעלת השבטי� הקדושי� מחשיבה אותה התורה 

]. אצלנו לא היתה נחשבת קנאה דקה כזו לכלו�. כקנאה
 מוציאי# הקנאה והתאוה והכבוד : "המשנה הרי אומרת
עד , לפנינו דוגמא. )א"ד מכ"אבות פ(" את האד� מ# העול�

כמה יכולה הקנאה לעוות את שיקול דעתו של האד� 
אשר בסופו של דבר , ולגרו� לו לטעויות חמורות ביותר

 מ# העול� הזה ומ#  העול� עלולות ג� להוציאו מ#
 .העול� הבא ג� יחד

  דוגמאות לקנאה לתאוה ולכבוד בפרשתנו
כיצד הקנאה והתאוה , בהמש& הפרשה רואי�

  .והכבוד אכ# מוציאי� את האד� מ# העול�
אונ# מיב� את .  זהו שורש חטאו של א,ָנ#הקנאה 

ומונע ממנה להתעבר , )אחרי מותו של ֵער אחיו(תמר 

לא לו "מה פירוש . )ט, בראשית לח(" יהיה הזרעכי לא לו "
והיה : " התורה הרי אמרה על היב�? "יהיה הזרע

. )ו, דברי� כה(" הבכור אשר תלד יקו� על ש� אחיו המת
הוא ִיAֵָרא על ש� , א� יוולד לאונ# ב# מתמר, ועל כ#
ויהיה בזה תיקו# לנשמתו , )ח, י בראשית ש�"רש' עי(המת 

לו שג� לֵער יצא " כואב. " לא מוכ#לזה אונ#. של ֵער
קנאה זו מוציאה את אונ# מ# ! איזשהו רווח מבנו

הוא מגיע בגללה למעשי� שמחייבי� אותו . העול�
ֲאֶ"ר ' ַוֵ@ַרע ְ�ֵעיֵני ה. "והוא אכ# מת, )ז, י ש�"רש(מיתה 
  .)י, בראשית ש�(" ַוָ@ֶמת �Gַ אֹת,, ָעָ:ה

 ֵער היה הראשו# . זהו שורש חטאו של ֵערהתאוה 
והוא היה ג� , )לפני אונ#(שנשא את תמר לאשה 

 כדי שלא ? למה. הראשו# שמנע ממנה להתעבר
 Hשבשביל , התאוה המוגזמת הזו. )ז, י ש�"רש(יתמעט ָיְפָי

שלא יתמעט ָיְפָיH של אשתו הוא מונע ממנה להתעבר  
ג� הוא מגיע בגלל תאותו ; את ֵער מ# העול�מוציאה 
והוא מת ויוצא מ# ,  שמחייבי� אותו מיתהלמעשי�
, )כי נענש ומת בטר� עת(ג� מ# העול� הזה  העול� 

אנו , התאוהלגבי ). [בגלל חטאו(וג� מ# העול� הבא 
אנשי� . רואי� במו עינינו כמה חללי� היא מפילה

בתי הקברות מלאי� , אנשי� מעשני�, לוקחי� סמי�
, ב"� לעוהמאנשי� שאינני יודע א� התאוה שלחה אות

. פ מהעול� הזה היא הוציאה אות�"עכ, אולי לגיהנ�
 לא תמיד לוקחי� ובכל זאת , רואי� זאת בעיני בשר

ולא מתגברי� על התאוה , אנשי� ממשיכי� לעש#. מוסר
  ].הזאת

אחרי ער ואונ# שנכשלו ויצאו מ# העול� בגלל קנאה 
.  אצל יהודה אביה�מגיע נסיו# במידת הכבוד , ותאוה
היא שולחת את החותמת , ר מ1ֵצאת לשריפהכשתמ

: ואומרת לו, והפתילי� ְוַהIֶJַה שהפקיד אצלה יהודה
ְלִמי ַהחֶֹתֶמת , ַה0ֶר ָנא... ְלאיש אשר אלה לו אנכי הרה"

היא מוכנה . )כה, ש� לח(..." והפתילי� ְוַהIֶJַה האלה
. ובלבד שלא להלבי# את פני יהודה ברבי�, להשר%

אבל הוא ". לא מכיר, לא יודע: "ול לענותיהודה היה יכ
להתגבר על הבושה במקרה . ומודה, מתגבר על הבושה

אבל יהודה . זהו סבל גדול ונורא. איננו דבר קל, כזה
ולוותר על הכבוד , מוכ# לסבול את הבושה הזאת

, הוא מבי# שהכבוד לא שווה עד כדי כ&. המדומה
נה למרות שהיא מצידה מוכ(שישרו% את תמר באש 

ומוותר על הכבוד , הוא עומד בנסיו# הכבוד). לזה
הוא , תחת זאת ועבור זאת. ַ�מקו� שצרי& לוותר עליו

א� .  כבוד המלכות של ע� ישראלזוכה לכבוד אמיתי 
מ# העול� הזה ומ# , בקנאה ותאוה יוצאי� משני עולמות

ועבור התגברות , הרי שמידה טובה מרובה, העול� הבא
ג� בעול� הזה וג� , י� בשני עולמותעל יצר הכבוד זוכ

, יהודה זוכה לשני בני� מתמר בעול� הזה: בעול� הבא
וזוכה על יד� לחיי עול� הבא בהיותו אבי מלכות בית 

  .)כביח, רות ד' עי(שיצאה מפר9 בנו , דוד
 יוס% ע� אשת נסיו# נוס% של תאוה בפרשתנו 

לש� "אשת פוטיפר באה ע� חשבונות של . פוטיפר



  

  
 ירושלי�,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותלכל הזכויות שמורות © 

3

למה נסמכה פרשת יוס% : י"כפי שאומר רש, "שמי�
 )תמר(מה זו : לומר ל&"? ואשת פוטיפר לפרשת תמר

שראתה ;  לש� שמי�)אשת פוטיפר(א% זו , לש� שמי�
ואינה , באצטרולוגי# שלה שעתידה להעמיד בני� ממנו

וכ&  ()א, י בראשית לט"רש(" יודעת ִא� ממנה ִא� מבתה
אלא שיצאו , �שיצאו ממנה מנשה ואפרי, אכ# היה

ובכל זאת רב ). ולא ממנה, אשת יוס%, מבתה אסנת
תמר מוכנה להשר% . ההבדל בי# תמר לאשת פוטיפר

ובלבד שלא תלבי# את פני , שלה" לש� שמי�"בשביל ה
ואילו אשת פוטיפר , שעשהיהודה ברבי� על מה 

שלה להלבי# את פניו של " לש� שמי�"מוכנה עבור ה
, טפול עליו האשמות שואל,  עשהשלאיוס% ג� על מה 

הרי היו (ואולי א% למותו , לגרו� להשלכתו לבית הסֹהר
זהו ). עלולי� לחייב אותו מיתה על מה שהעלילה עליו

למרות ששתיה# , לכ#... [של הגברת הזו" לש� שמי�"ה
סוטה (" צדקת"י את תמר "מכנה רש, לש� שמי� נתכוונו

" רורהא "ואת אשת פוטיפר , )ה כיו# שידעה"ב ד, י
  ].)א, בראשית מ(

: ל"אמרו חז? אי& התגבר יוס% על הנסיו# הזה
ָ�אָתה ) שעמד לחטוא א� אשת פוטיפר(באותה שעה "

! יוס%: אמר לו. דמות דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלו#
. עתידי# אחי& שי0ָתבו על אבני אפוד ואתה ביניה�

מיד פרש יוס% ולא !" ?רצונ& שימחה שמ& מביניה�
שנראתה לו דמות , מה פירוש הדברי�. )ב, סוטה לו(חטא 

א "צ רא"הגהר "הסביר מו? דיוקנו של אביו בחלו#
שהכונה היא , )46' ג עמ"מכתב מאליהו ח( ל"דסלר זצ

תת# אמת [" מידת האמת למידה המיוחדת של אביו 
כשיוס% התבונ# במה שלפניו במבט ]. )כ, מיכה ז(" ליעקב
של אשת פוטיפר " מי�לש� ש"הוא ראה שַה, אמתשל 

: המשנה הרי אומרת. ואסור להמש& אחריו, אינו אמיתי
" כל. ")ב"ב מי"אבות פ("  מעשי& יהיו לש� שמי�וכל"

לש� "לאתויי : ר מקוצק"האדמואמר ? לאתויי מאי
 לש� באמתיהיה " לש� שמי�"שג� ה; "שמי�
אינה נעשית " לש� שמי�"כאשר העבירה !... שמי�

של " לש� שמי�"ה. סור לעשותה אלגמרי לש� שמי� 
כפי שהתברר (אמיתי " לש� שמי�"אשת פוטיפר איננו 

 .ולכ# יוס% אינו מוכ# להגרר אחריו, )כ"מיד אח

 מאבד את עולמו בגלל קנאה ובקשת 
ירבע� 
  כבוד

מקרה נוס% של קנאה וכבוד שהוציאו אד� מ# 
: ל אומרי�"חז.  רואי� אצל ירבע� ב# נבטהעול� 

ל ב# נבט והקי� את העגלי� בבית אכשחטא ירבע� 
ואני , חזור ב&: ואמר לו, ה בבגדו"Dְָפ:, הקב", ובד#

אמר [? מי בראש: אמר לו! ואתה וב# ישי נטייל בג# עד#
אי הכי לא בעינא :] אמר לו. [ב# ישי בראש:] ה"לו הקב

ירבע� מוותר על ג# . )א, קב' סנה(" )איני מעוניי#, א� כ&(=
ב "מנות על אלה שאי# לה� חלק לעוהלה" זוכה"ו, עד#

הרי "... מי בראש"והכל בגלל קנאה של , )א, משנה ש� צ(
להיות שלישי , נפלא היה להיות במדרגה עצומה כזאת

ולפני כל אלפי הנביאי� והחכמי� , ה ולב# ישי"לקב
א& ! ושאר הברואי� שלא זוכי� להיות במדרגות כאלה

, השניות הוא מוכרח להי. ירבע� אינו מסתפק בכ&
, הוא מוותר על הכל, וא� לא השני. ולא השלישי

במקו� , וממשי& להחטיא את ישראל ללכת לעגלי�
עד , מבהיל הרעיו# לחשוב. לעלות למקדש בירושלי�

 להיות רע לשמי� היכ# יכול אד� להדרדר בגלל קנאה 
, הרי הוא גור� גלות לעשרת השבטי�. ורע לבריות

והכל מפני שהוא , בנימי#ובסופו של דבר ג� ליהודה ו
 !ולא השלישי, מוכרח להיות השני

 להתגבר על מי שזובח את יצרו : ל אמרו"חז
על הקנאה ועל התאוה ועל הכבוד ועל , הדברי� האלו

 מעלה עליו הכתוב כאילו דברי� אחרי� שאינ� טובי� 
זֵֹבַח D,ָדה : "שנאמר, ה בשני עולמות"כיבדו להקב

בי# אלה שזובחי� את . )ב, מג' סנה) (כג, י� נתהל(" ְיַכְ�ָדְנִני
לה� הרי כבר אי# . ה� ההרוגי� על קידוש הש�, יצר�

הנהרג על . ואי# תאוה ואי# כבוד, אי# קנאה, שו� יצר
ג� אלה שנהרגו , זו המדרגה הגדולה, קידוש הש�

אלו .  אלה שנהרגו מרצו#אבל עוד יותר מה� , מאונס
שכ# , ו אצל הגרמני�ה� אלו שנהרג, שנהרגו מאונס

ובי# , בי# א� היה שומר מצוות, הגרמני� הרגו כל יהודי
אבל הרוגי מלכות יוו# למשל . א� לא היה שומר מצוות

שמרצו# מסרו את נפש� על קידוש , ה� הרוגי� מרצו#
ה� מלי� את , כשהיווני� אוסרי� למול את הבני�. הש�
 ה� וכשהיווני� אוסרי� לשמור את השבת , הבני�

  .אלו ה� זובחי היצר האמיתיי�. שומרי� את השבת

 הכנה הכרחית לחיי העול� 
מידות טובות 
  הבא
שואל ) י הקדוש"תלמיד האר(ל "חיי� ויטאל ז' ר

מדוע אי# בתורה ציווי מפורש  ,)ב"א ש"ח" שערי קדושה"ב(
על קנאה ועל תאוה ועל שאר , על דברי� כאלה

וויי� לחלק קט# מ# המידות יש אמנ� צ? המידות
, ויקרא יט(" לא תשנא את אחי& בלבב&: "למשל, בתורה

אבל על רוב . ועוד, )יח, ש�(" ואהבת לרע& כמו&", )יז
כל כ& א� ? מדוע. המידות אי# ציוויי� מפורשי�

עד שה# מוציאות את האד� , חמורות ה# המידות הרעות
למה לא אסרה אות# התורה , ב"ז ומהעוה"מהעוה

, המידות: חיי� ויטאל כ&'  ראומר? בלאווי� מפורשי�
ה# ; )ש�(" ג המצוות"ה# הכנות עיקריות אל תרי"

ובשביל להשיג את התורה על , הקדמה ובסיס לתורה
 שהוא ניגש קוד�האד� להיות בעל מידות טובות עוד 

, וא� כ# אי# צור& ואי# טע� לצוות עליה# בתורה, אליה
למי וממילא אי# מבוא לתורה , שהרי ה# תנאי מוקד� לה

אמנ� ג� ההפ& נכו# . שאינו בעל מידות טובות 
תורה וקיו� מצוותיה ה� אלו שמעדני� שלימוד ה

,  אבל זהו רק לעני# העידו# השל�ומזככי� את המידות 
שתהיינה המידות שלמ,ת אצל האד� בכל מיני שלמ1ת 

 חייב אד� אבל כדי לזכות להתחלת התורה , ושכלול
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ובלי זה אי# , ות קוד� לזהשתהיינה לו קצת מידות טוב
  .האד� כלי מתאי� כלל להיות משכ# לתורה

אבל , איננו מדברי� על השבטי� הקדושי�, כמוב#
, ע� לב שנגוע בקנאה תאוה וכבוד, לפי המדרגות שלנו

צרי& לנקות תחילה את הלב כדי . אי אפשר לקבל תורה
לכ# אי# לאוי� בתורה על הדברי� . שיוכל לקבל תורה

דר& אר9 קדמה לתורה . ה� קודמי� לתורהכי , האלה
אחר כ& כשיש . ובכלל זה כל המידות כול#, )ג, ר ט"ויק(

להיות , הוא צרי& לעד# את המידות, כבר לאד� תורה
עוד יותר רחוק מקנאה ותאוה ושאר , עוד יותר עדי#

מפני , זה מה שהוא צרי& לעשות בעול� הזה, דברי�
! תורה? בל ש�מה הוא יק, שכשיבוא אד� לעול� הבא

צרי& שיהיה לאד� , א� כ&). כמוב#, במדרגות אחרות(
!  מידות טובות? ומהו כלי קיבול זה, כלי קיבול לתורה

יותר יש לו כלי , כמה שאד� יותר מעד# את מידותיו
את האור הגדול של עול� ', קיבול לקבל את תורת ה

.  ֵיֵ"ב בעול� הבא ולא יהיה לו כלו� מזהאחרת . הבא
אבל אי# לו כלי אכילה ,  לאד� שהוזמ# לסעודהמשל 

ב לא יוכל לקבל "ג� א� יבוא לעוה. הוא לא יכול לאכול
כדי , אד� בעול� הזה מתק# את המידות. 'את טוב ה

  .שיוכל להכנס לעול� הבא

 מי ה� 
" מסרת גבורי� ביד חלשי�"
  ?החלשי�

". מסרת גבורי� ביד חלשי�: "אנו אומרי� בחנוכה
היה נוהג , ראש ישיבת חברו#, ל"ל סרנא זצר יחזקא"הג

הא� החשמונאי� היו גבורי� או : לשאול ילדי�
! ודאי שהיו גיבורי�: הילדי� היו עוני� לו? חלשי�

מסרת גבורי� ביד : "כתוב בסידור! לא נכו#: אמר לה�
  ! הרי שהחשמונאי� היו חלשי�" חלשי�

אבל אולי מותר לומר פשט אחר במה שאומרי� 
ולפיו תהיה , "מסרת גיבורי� ביד חלשי�"בתפלה 

כשהיה צרי& לנצח את , בימינו.... תשובת הילדי� נכונה
הרי נשפ& ד� רב בשביל לנצח את , גרמניה הארורה
ג� ד� של אומות , לא רק ד� ישראל. הרשעי� הה�

אמריקאי� , צרפתי�, רוסי�, מאות אלפי אנגלי�. העול�
,  לעומת זאת.וג� גרמני� נהרגו עד שגרמניה נשברה

כל . הקומוניז� התמוטט כמעט ללא כל שפיכות דמי�
לא , פצצות האטו� ושאר כלי המשחית שהיו לה�

והקומוניז� התמוטט ונעל� ללא כל , הועילו לה�
מהו הכח שהכריע את ? אי& קרה הדבר הזה. מלחמה

 את הקומוניז� ניצחו אלה שמסרו ? מעצמת הקומוניז�
 הקומוניסטי� על שמירת את עצמ� על קידוש הש� אצל

ה� . על ברית מילה ועל שאר מצוות, על כשרות, שבת
לגבי גרמניה הארורה ! אלו שהכריעו את הקומוניז� 

ה קבע שיהיה צור& במלחמה ארוכה וקשה כדי "הקב
רק , אבל את הקומוניז� ניצחו כמעט בלי מאמ9, לנצח

  .בכח הרוח
שניצחו את " חלשי�"ה. כ& ג� במלחמה נגד יו#

אלא כל אלה שנהרגו בגזרות , אינ� החשמונאי�, היוני�

יו# על שמירת שבת ועל אי הסכמה לעבוד עבודה זרה 
את ! ה� אלה שניצחו את היוני�. ועל מילת הבני�

עשו אחר כ& החשמונאי� ע� מסירות " מכה בפטיש"ה
, אבל לולא הצדיקי� הקודמי�, הנפש שלה�

צליחי� מי יודע א� החשמונאי� היו מ, "חלשי�"ה
שנסקלו ונתלו " חלשי�"רק בזכות ה. לנצח את יו#

הצליחו החשמונאי� לנצח את , והולקו על קידוש הש�
  .יו#

ולטי 'ר בצלאל ז"שהג, ה"סיפר לי אבי מורי זללה
ל דרש פע� בשבת חנוכה על הפסוק שמופיע "זצ

' אמר ה, כי א� ברוחי, לא בחיל ולא בכח: "בהפטרה
היכ# נית# : "ולטי'ר הרב זאמ. )ו, זכריה ד(" ותצבא

.  ברוסיה? לראות דוגמא להתגשמות הפסוק הזה
וַחִיל גדול , ופצצות אטו�, וטילי�, לרוסי� יש טנקי�

? ממה ה� מפחדי�. ובכל זאת ה� מפחדי�, מאד 
אסור ! בעיניה�" סכנת נפשות"זוהי ! מסידור של יהודי

טי ול'ר בצלאל ז"א� הג"!... שיהיה סידור ביד של יהודי
היה יכול להוסי% , ל היה זוכה לחיות עוד כמה שני�"זצ

הסידור . שהרוסי� אכ# צדקו בחשש שלה�, בדרשתו
והקומוניז� , כל פצצות האטו� לא הועילו! באמת ניצח
יכול היו� , כל יהודי ברוסיה שרוצה בכ&. התמוטט

, יכול להחזיק חומש וגמרא בגלוי, להחזיק סידור בגלוי
יכול אפילו . לאכול אוכל כשרויכול לשמור שבת ו
 כ& ג� בזמ# כמו בימי� הה� . לעלות לאר9 ישראל

 הסידור ניצח את הקומוניז� לא בחיל ולא בכח : הזה
  !הרוסי

וגאל אות� מעבדות , מי שעשה נסי� לאבותינו
  !אמ#,  הוא יגאל אותנו בקרובלחרות 


