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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  תשע"דוישב  לפרשת

  החלומות ועל המלחמותעל 
  

  כח הפה בפתרון חלומות

"ֲהלֹוא  :יוסף אומר לשר האופים ולשר המשקים

כלומר, . מ, ח) בראשית(ֵלאִקים ִּפְתֹרִנים, ַסְּפרּו ָנא ִלי" 

ה ָאְר הֶ הוא, כי הוא יודע העתיד, וְ  ה'לַ  -פתרון החלומות "

לא  -  בחלום מה יהיה, ואם אפתור אותו לטוב או לרע

אל תחושו שתספרו  - יועיל ולא יזיק. ואחר שהדבר כן

בורי לכם תועלת , "כי אין בִד שם) אבן עזרא(" חלומותיכם לי

הפתרון שלי, לא ישפיע בשום אופן  .(רמב"ן שם)או הפסד" 

 יד לקרות. (עד כאן דברי יוסף). אם כן,וצורה על מה שעת

 :לפי זה, כששר המשקים אומר לפרעה בפרשה הבאה

, הכונה היא, (שם מא, יג)" ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר ָלנּו ֵּכן ָהָיה"

מה רצה ולהבין , ה' אכן הצליח לעמוד על סודשיוסף 

  הקב"ה לרמז באותם חלומות.

"ַוְיִהי  ,מפרשיםחז"ל  .כך מפרשיםלא  אבל חז"ל

מכאן שכל החלומות הולכין  - ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר ָלנּו ֵּכן ָהָיה"

ה בחלום ָאְר הֶ הקב"ה לא כלומר,  .(ברכות נה, ב)אחר הפה 

, ויוסף הצליח להבין מה רצה ה' לרמז בחלום, מה יהיה

יאלא  נ פ היה פותר ואם  ,נהיה כך -שיוסף פתר כך  מ

ע"י מראש  העתיד לא נקבעכי  היה נהיה אחרת. - אחרת

הקב"ה ונרמז בחלום, אלא הפותר הוא זה שקובע מה 

  ר את החלום.ופתיכפי האופן ש, בעתיד קרהי

ם" יוסףאומר אם כך, למה  י ִק  א ולמה  ?"ִּפְתֹרִנים לֵ

 -  שמבקש ממנו לפתור את חלומותיו - לפרעה הוא אומר 

םִק אֱ , ִּבְלָעָדי" כון נאמנם כי  ?1"ַיֲעֶנה ֶאת ְׁשלֹום ַּפְרֹעה י

אם יפתור לטוב הפותר, יאמר ש מהתלוי בהעתיד שהדבר 

ם? ומי ָׂשם במוחו את אבל מי ָׂשם ֶּפה ָלָאָד או לרע, 

הקב"ה! ואם כך,  - המחשבה, כיצד לפתור את החלום? 

ם" - אפשר לומר, שבעצם  י ִק  א "! ובטרם ִּפְתֹרִנים לֵ

נפתר החלום, יש מקום לבקש מה' ולאחל לפרעה, 

", וישים בפי פתרון טוב ַיֲעֶנה ֶאת ְׁשלֹום ַּפְרֹעה יםִק אֱ ֶׁשָה"

בע הרבה, אבל יש מי שמנחה הפה של אדם קובשבילו. כי 

 .רים שוניםהקב"ה יכול לשים בפי הפותר דבו ,את הפה

והלך אל  ,חלם חלוםרבי ַּבָּנָאה ש ,באמת חז"ל מביאים

וכל אחד  ,עשרים וארבעה פותרי חלומות שהיו בירושלים

. (ברכות נה, ב) 2פתרון אחר, וכל הפתרונות התקיימופתר לו 

, וכך ה' רצה, שכל הפתרונות כלם היו בהשגחת ה' כי

  .האלו יאמרו ויתקיימו

(בענין אחר, לא בנוגע האדם של פה הכח בענין 

 קשה לכאורה להביןש ,גמרא נפלאהישנה לחלומות), 

שע"י שאברהם אבינו אמר לנעריו  ,הגמרא אומרת אותה.

הְׁשַּתֲחֶוה "ְונִ  ָב ּו ׁש ָ נ בלשון רבים  (בראשית כב, ה) ֲאֵליֶכם" ְו

(מו"ק מהעקידה  חזר חיוגרם שיצחק לא נשחט, מה שזה  -

האָ וְ ְׁשַּתֲחֶוה אֶ אם היה אומר "וְ  .יח, א) ָב ּו  ֲאֵליֶכם" ׁש

 .פלא וזהו .חוזר חי מהעקדהלא היה יצחק  -בלשון יחיד 

מה פירוש  לא רצה שיצחק ישחט, וא"כ ישהרי ה' ודא

הוא זה הדיבור של אברהם אבינו הדבר הזה, שרק אופן 

ידע  שהקב"ה, כנראה שהפשט הוא !הציל את יצחק?ש

 ,מראן מה שאברהם יאו שהקב"ה כיוֵ  ,מראמה אברהם י

בודאי לא רצה שיצחק  הקב"ה .שיצחק לא ישחטכדי 

שאברהם אמר  ע"י - ?עשה את זההוא אבל איך  .ישחט

ה"ְוִנְׁשַּתֲחֶוה  ָב ּו ׁש ָ נ וזהו כדברינו, שאמנם יש  .ֲאֵליֶכם" ְו

הקב"ה מכֵוין  -כח לדיבורו של האדם, אלא שסוף סוף 

  ומשפיע, מה יאמר האדם, וכיצד יוציא את הדברים מפיו.

  ְּבַחָּיי" ה'"ָאִׁשיָרה לַ 

שמכוין את הוא זה אם מבינים שהקב"ה והנה, 

אלת מחשבתו של פותר החלום ַלכיוון הרצוי לו ית', נש

נעשה הדבר כאן, וכיצד כיֵון הקב"ה את כיצד השאלה: 

מחשבתו של יוסף לפתור את חלומות השרים כפי שפתר? 

וגם אם לא נאמר כן, אלא נאמר שיש לפותר החלום [

עצמאות וחופש בחירה מוחלט לפתור את החלום כפי 

מה ראה יוסף לפתור את חלומו לרצונו, עדין יש לשאול: 

, ואת חלומו של שר האופים של שר המשקים לטובה

  ]לרעה?

הרי אולי מותר לומר כך: החלומות, אחרי הכל, 

עתה, הבה נתבונן: ומושפעים גם מאישיותו של האדם. 

"ְוִהֵּנה ֶגֶפן ְלָפָני... ִהְבִׁשילּו  -מה חולם שר המשקים? 

האם הגפן שייכת לפרעה?  .י)- מ, ט שם(ַאְׁשְּכֶתיָה ֲעָנִבים" 

ואף על פי כן, גפן. סתם שייכת לפרעה. ה היתלא כתוב ש -

ָוֶאְׂשַחט  ,ֶאַּקח ֶאת ָהֲעָנִבים"וָ  -מה עושה שר המשקים? 

 .(שם, יא)" ָוֶאֵּתן ֶאת ַהּכֹוס ַעל ַּכף ַּפְרֹעה ,ֹאָתם ֶאל ּכֹוס ַּפְרֹעה

ממנה לוקח לא למרות שהגפן לא שייכת לפרעה, השר 

 ,עבד נאמן וזה. לעצמו, אלא נותן את הכל לפרעהכלום 

 .הנה חניעיעבד כזה מגל .כל למלךאת השרוצה לשעבד 

הרוג אותו, מגיע לו שהמלך יחון ל ו סיבהאיזהיתה גם אם 

  ., ויחזיר אותו לתפקידואותו

שר האופים  ?שר האופיםחולם מה מת זאת, ולע

חולם, שעל ראשו שלשה סלים, "ּוַבַּסל ָהֶעְליֹון ִמֹּכל ַמֲאַכל 
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ה ֹע ְר ה. האוכל של (שם, יז)ֹאֶפה" ַמֲעֵׂשה  ּפַ ע ר נמצא  פ

"ְוָהעֹוף ֹאֵכל ֹאָתם ִמן ַהַּסל ֵמַעל  -מעל ראשו. ומה קורה? 

מנסה לעשות משהו בענין? לגרש השר האם  (שם)ֹראִׁשי"! 

את העופות, או להרוג אותם, או לכסות את "מאכל פרעה" 

שום דבר! הוא לא עושה  -כך שהעופות לא יגיעו אליו? 

 זהו עבד שאינו נאמן.אם כך,  וע את הנזק.מאומה למנ

מדובר רק על עץ. אמנם  מגיע לו שהמלך יתלה אותו

אבל גם מחלום  לא בדברים שהתרחשו במציאות, בחלום,

אפשר ללמוד משהו על אופיו של האדם. הוא עבד שאינו 

מגיע  - הוא מפקיר את מאכל המלך. אם כך  ,נאמן למלך

מניעים ר לפרש את המותכך אולי  על העץ.להתלות לו 

  של יוסף. נופתרול

הלקח הוא, שלהבדיל, כמו  -מה ַהלקח מזה עבורנו? 

אנו עבדי המלך, וחיים בעולם ששייך שר המשקים, גם 

להיות עבדים נאמנים למלך. אנו צריכים וא"כ, גם למלך! 

לדאוג לשעבד את הכל למלך, עד כמה שידינו מגעת. מה 

ת אי אפשר, אבל לפחות -שאי אפשר  ו ס נ לשעבד את  ל

עבודת המלך. אנו  רק לצורך ולהשתמש בו ,העולם למלך

"ברוך אלקינו שבראנו לכבודו". ה' ברא  ,אומרים בכל יום

אותנו בשביל כבודו. ממילא, תפקידנו הוא לדאוג לכבוד 

 דוד המלך אומר, .שירה למלךיהיו כל חיינו המלך, ש

? ְּבַחָּיי"מה פירוש " .(תהלים קד, לג) "ְּבַחָּיי ה'ָאִׁשיָרה לַ "

ן - הפשוט הוא הפשט מ ז  -שכל זמן שאני חי  .שאני חי ב

הכונה היא,  ְּבַחָּיי"ש"אבל אפשר לפרש  .אשירה לה'

ת ו ע צ מ א למלך מלכי הם שירה  חייעצם ש. 3חיי ב

כשחיים כמו שצריך, חיים של שמירת  הקב"ה. המלכים

החיים עצמם הם שירה לקב"ה. לעומת  -תורה ומצוות 

החיים  -, כשחיים כמו נבוכדנצר הרשע, או כמו פרעה זאת

  .מרידה במלכות שמיםהם גידוף ו

שנבוכדנצר הרשע רצה  ,ז"לבדברי ח הפשטכנראה זה 

 עוד יותר יפות משל דודשהיו שירות ותשבחות לה' לומר 

(סנה'  שלא יוכל לומרפיו והכה אותו על מלאך , ובא המלך

ה לומר שירות למה? אם פעם הרשע הזה רוצ .צב, ב)

 שונה מדודאלא שנבוכדנצר ? למה לא לתת לו ,לקב"ה

 ,נבוכדנצר .החיים שלו הם שירה לה' ,המלך דוד .המלך

הוא  .הם גידוף, הם מרידה במלכות שמים החיים שלו

את הגלה מלכות בית דוד, את , ביטל ת המקדששרף את בי

, אדם כזה השירה שלו היא לא רץ ישראלמאישראל 

ראוי לאדם כזה לא  ., השירה שלו לא אמיתיתמהחיים שלו

לתת לומר שירה לה'. דוד המלך השירה שלו היא שירה 

  כי החיים שלו הם חיים לה'. ,לה'

  ?מה גרם למתתיהו לצאת למרד

, בודה זרהרואה את המתייון מקריב לע מתתיהוכש

 .הוא מוכרח להלחם נגד זה .ל את זההוא לא יכול לסבו

שתהיה מרידה בה' דבר כזה, החיים שלו לא סובלים 

בלי לעשות למלחמה, הוא יוצא לכן  .בצורה בוטה כזאת

להלחם נגד ומספיק כח האם יש לו מספיק צבא  ,חשבונות

הוא לא יכול כי הוא לא עושה חשבון,  .או לא ,היוונים

הוא הורג את ולכן לראות מרידה כזאת במלכות שמים, 

לפי רש"י היו , אנשים המתייון, ואז מתלקטים אליו עוד

(עי' שלחמו נגד צבא יון איש שלשה עשר רק בהתחלה 

ובכל מיני  צבא יוון נעזר בפיליםו - רש"י דברים לג, יא)

לא לחשמונאים זה  אבל -אמצעי לחימה של הימים ההם 

הגדול והחזק, יון והם יוצאים להלחם נגד צבא משנה, 

" ב אֹו ִבְמָעטַמְעצֹור ְלהֹוִׁשיַע ְּברַ  ה'ִּכי ֵאין לַ בידיעה "

אין להם  ,כי כשזה נוגע לכבוד שמים. (שמו"א יד, ו)

  חשבונות.

חיכה עד לאותו רגע? הרי כבר קודם היו  מתתיהולמה 

אולי לא יודע אם מותר לומר, אבל  !גזירות היוונים

עד עכשיו  .שמיעה לראיה אינה דומההסיבה היא, מפני ש

גזרו , היוונים עושים במקדש מה שהם עושיםש הוא שמע

ערק ועוד דברים, אבל הוא  על שבת חודש ומילה מ את  ש

א מספיק כדי לאבד את כל לשמוע זה עוד ל .זה

הכשהוא  .החשבונות א זה כבר מתגבר על כל  - רו

הוא יהודי זקן וחלש, יש לו  .למרדהוא יוצא והחשבונות, 

 זה לא צבא גדול, אבל שגם ,חמישה בנים צעירים יותר

ונות. כמו ששמעון ולוי אמרו ליעקב חשבלו אין בכל זאת 

אתה צודק  ,(בראשית לד, לא) "ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶׂשה ֶאת ֲאחֹוֵתנּו"

 "ֲעַכְרֶּתם ֹאִתי ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּבֹיֵׁשב ָהָאֶרץשהחשבון הוא ש"

עים לעשות חשבון כשזה נוגע יודאנו איננו אבל  ,(שם, ל)

כשזה לא יודע לעשות חשבון  מתתיהוכך גם נו, לאחות

אין לי  .אז אין צבא ,נוגע למלכות שמים. אין לי צבא

למלכות  אין חשבונות כשזה נוגע . כיאז אין פילים ,פילים

כל עוד רק שמע  .ה לראיהעיאבל אינה דומה שמ .שמים

זה גרם  -כשראה פעל אצלו חזק כל כך. זה עוד לא  ,את זה

  .לפעול לו

פת בתוס - מקום להסביר כך גם על משה רבינויש 

יודע אם מותר לומר כך על שאיני הסתייגות והתנצלות, 

מפי הגבורה שישראל עשו עגל  משה רבינו. משה שומע

עושה? הוא מתפלל שה' לא  מה הוא .ח)- (שמות לב, ז מסכה

שכביכול הקב"ה  ,חז"ל אומרים .וטף את הלוחותחיכעס, ו

ת א "חוטף"משה ובכל זאת , את הלוחות לא רצה לתת לו

ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָקַרב ֶאל " .ד הקב"ה ויורד מן ההרהלוחות מי

ַוַּיְׁשֵל  ,ַוִּיַחר ַאף ֹמֶׁשה - ַוַּיְרא ֶאת ָהֵעֶגל ּוְמֹחת ,ַהַּמֲחֶנה

אחרי  .(שם, יט) "ִמָּיָדו ֶאת ַהֻּלֹחת ַוְיַׁשֵּבר ֹאָתם ַּתַחת ָהָהר

שטרח "לחטוף" את הלוחות מה', למה הוא שובר אותם? 

ערק  בהתחלהש ,ראפשר להסבי מ  .מה שקרה מהקב"ה ש

עם כל זאת ובודאי עשה  ,ישראלהוא גם התפלל בעד 

אבל כשהוא  .במה שקרה עוד לא חש כ"כהוא אבל  הלב,

ה א ו ו הרבה אצלהענין מתחזק  רושם ,בעיניו את העגל ר

 ,עכשיו הוא כבר לא יכול להחזיק את הלוחות .יותר
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 ואומר שזהי איננ .עכשיו הוא מוכרח לשבר את הלוחות

 משהש ,למשל .הסברים אחריםגם יש  .דייההסבר היח

ולכן עשו מת  משהש , חשבּומאד מסכנים ישראלחשב ש

םאבל עכשיו הוא רואה שהם  .עגלאת  י ד וק מצב ו, ר

הוא שובר את הלוחות. או פשוט לכן  ,גרועלא כלל  םרוח

צה לשבור את הלוחות לעיני ישראל, כדי ר משהש ,לומר

שלא  אמרורד מההר בלי לוחות, יויהיה אם  .לזעזע אותם

לכן חטף את הלוחות, בכוונה תחילה לשבר  .וחותקיבל ל

על משה  אותם לעיני כל ישראל כשיגיע למחנה. עכ"פ,

 מתתיהולגבי איזה הסבר נכון. אבל יודע ני ינרבינו א

ושמע על ההסבר הנכון, שלמרות שידע  וזהשכמדומני 

ורק ה לראיה, ה דומה שמיעהיוונים, בכל זאת אינגזרות 

הכשהוא  א ו ומחליט  הוא מאבד את כל החשבונות ר

אין לה' מעצור להושיע ברב או  .מוכרחים לעשות משהוש

אפשר לנצח את היוונים  -ואם נלחמים לשם שמים  ,במעט

  גם אם יש רק שלשה עשר אנשים.

  רק לשם שמים -מלחמות 

מלחמת החשמונאים הרי לא היתה מלחמה על 

תורה ה על שמירתמלחמה אלא מדינית,  עצמאות

אם היוונים  .תורה ומצוותיוכלו לקיים מצוות, שישראל הו

כבידים את עולם על לא היו גוזרים על הדת, רק היו מ

, מתתיהו ובניו לא היו ישראל מבחינה גשמית וכלכלית

קודם היו נכנעים, כמו שנכנעו  אלא ,נגדם מרדיוצאים ב

שהיוונים גזרו על התורה  רק מפני .לשלטון יווןלכן 

זה  -בודה זרה והמצוות, טמאו את המקדש, וציוו לעבוד ע

בגלל זה זכו  .4מה שהניע את מתתיהו ובניו למרוד ביוונים

החשמונאים לנס, לנצח את יון, למרות שהיו מעטים מול 

  רבים.

לאחר מרד החשמונאים היו עוד מרידות של יהודים 

נאים מרדו ברומאים, בגויים. בהמשך השנים בני החשמו

ואח"כ היו עוד מרידות, עד המרד של החורבן ומרד בר 

כי לא היו  ,אלו לא הצליחוומלחמות אבל מרידות  ,כוכבא

לשם שמים כל כך, אלא מתוך חשבונות לאומיים, שלא 

רצו להיות משועבדים לגויים, ועל זה ה' לא עושה נסים. 

ך, על החשמונאים יצאו להלחם רק על קידוש שמו יתבר

עצמאות ענין לאומי או שמירת התורה והמצוות, לא על 

המרידות האחרות אינן  .מצליח הםלכן המרד של ,מדינית

לא על רקע ומצליחות, כי הן היו על רקע כלכלי ולאומי, 

[ואולי גם החטא של שנאת חינם השפיע שלא  דתי.

  יצליחו].

המלחמה הראשונה של החשמונאים נגד הרומאים 

א"י, לא על  על זה שהרומאים השתלטו עלהיתה באמת 

שמירת תורה ומצוות. אחרי מרד בר כוכבא, אז באמת היו 

התורה, עשרת הרוגי מלכות ושאר  נגדשל הרומאים גזרות 

חז"ל קוראים שהשם בתקופה הזו, דור  על קידוש הרוגים

נצלבו, בגלל ששמרו ורגו היהודים נ ".דורו של שמד"לו 

לא היתה מלחמה עם לכן  אבל קודם .תורה ומצוות

על ה תלא היהמלחמה  .הרומאים על שמירת תורה ומצוות

דשמיא במלחמה,  לא היתה סיעתאממילא , עניני שמים

  בימי החשמונאים.שהיתה כמו 

אבל היה  ,בר כוכבא אמנם לא נלחם על שמירת התורה

צבא גדול מאד, ארבע מאות היה לו  .בעצמו שומר תורה

, הוא נלחם (ירו' תענית פ"ד ה"ה)מה אלף גבורים יודעי מלח

מול הקיסרות הרומאית, שגם לה יש כח לא מבוטל, אבל 

שלו, ואומר כח הצבא הוא לא סומך על ה' אלא על 

אל  :כלומר (ירו' שם): "לא תסעוד ולא תכסוף"! קב"הל

 ואל תפריע לנו! אנו יכולים להסתדר לבד! ,תעזור לנו

ולים להסתדר לבד, בלי זוהי שטות, כמובן. וכי בני אדם יכ

אי אפשר להתסדר עם שום דבר! זו  -עזרת ה'?! לבד 

היתה טעות קשה של בר כוכבא, לומר דברים כאלה. היה 

צריך להתחנן לקב"ה שיעזור לו לנצח את הרומאים, ואז 

אולי ה' היה מסכים, והיינו זוכים שבר כוכבא באמת יהיה 

אבל בר כוכבא . (ירו' שם)משיח, כפי שר' עקיבא חשב עליו 

טעה, וסבר שאינו צריך עזרה מה'. אנחנו גיבורים 

  מהרומאים, וננצח אותם גם בלי עזרת ה', בדרך הטבע.

טעות נוספת של בר כוכבא היתה, שהתחבר עם 

הכותיים. במקום להבין שלצבא שמורכב מיהודים בלבד, 

בלי כותיים, תהיה יותר סייעתא דשמיא, הוא מתחבר עם 

לה שגורמים לבסוף למותו ולחורבן א והםהכותיים, 

שהיה במלחמת ם שמים" לש"ה .(ירו' שם)ביתר 

רק המלחמה  .לא היה במלחמת בר כוכבא ,החשמונאים

 ,לכן זכו אח"כ לשם שמים.של החשמונאים היתה באמת 

אלא זכו גם  ,לא רק שיכלו לשמור תורה ומצוותש

, לגמרי רםאמעל צויון פרקו את עול . בעצמאות המדינית

 ,וזכו להחזיר את המלכות לישראל, כמו שהרמב"ם אומר

(רמב"ם  5"שחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה"

למרות שלא על זה יצאו להלחם , הלכ' חנוכה פ"ג ה"א)

שמים, מפני כבוד  -היתה  לחמהמטרת המ .מלכתחילה

  בתורה ובמצוות.פגעו שהיוונים 

מעשיך "וכל  -הכלל צריך להיות  ,בכל החייםבכלל, 

אדם אמנם לפעמים  .(אבות פ"ב מי"ב) יהיו לשם שמים"

שכל מה שהוא עושה זה לשם שמים, שלה את עצמו מַ 

אפילו על עברה הוא אומר שהיא לשם שמים, פעמים לו

 שלכן המשנה ,האדמו"ר מקוצקאך כבר אמר על זה 

. (אבות פ"ב מי"ב)מעשיך יהיו לשם שמים"  וכל" ,תאומר

לאתויי מאי? לאתויי, שגם  "כל"מה פירוש "כל"? 

את ירמה לא אדם שה"לשם שמים" יהיה לשם שמים!... 

, אלא יבדוק היטב, האם ה"לשם שמים" שלו הוא עצמו

גדולה עבירה " חז"ל אמרואמנם באמת לשם שמים... 

אבל לא צריך , (נזיר כג, ב)" לשמה ממצוה שלא לשמה

מה, ה לשצריך לעשות מצו .מהלמהר לעשות עבירה לש
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  .יםו שבשמיבקול היטב איך יעשה רצון אלש

  להתחזק בתפלה

חז"ל היא תפילה. ק, יזוחשצריכה נקודות האחת 

 עומדים ברומו של עולםהדברים ה היא מןתפילה ש ,אמרו

ורש"י שם ד"ה דברים  (ברכות ו, ב ובני אדם מזלזלים בו

שתפילה תהיה כמו שהיא צריכה צריך להתחזק,  .)שעומדים

 ,להתפלל ביחידותולקום בשעה מאוחרת להיות. בישיבה, 

דרך היא לקום ה .ן, זו לא הדרך"רמבהבבית כנסת או 

של  חובתוחלק מ ושזה ניחושב .בזמן לתפילה בישיבה

יבה, אלא אם ראש בחור כלפי הישיבה, להתפלל ביש

אבל כל עוד ראש הישיבה לא קבע  .הישיבה קבע אחרת

תפלל שיישיבה, לד של בחור חלק מהשיעבו ואחרת, זה

שלא מתפלל בישיבה, לא רק שהוא מזיק ומי  .בישיבה

 אחרים לומדים ממנוגם כי הוא גם מזיק לאחרים,  ,לעצמו

  לעשות כך.

לא מרגישים את  .רפויהבישיבה נראית התפילה  ,בכלל

, 'פוניבזישיבת ב למדתיכש ,זכורני .רגש התפילה כל כך

חור, הציבור כבר אחז יבאלתפלה תי הגעשפעם קרה 

וכשהתקרבתי לישיבה, היה אפשר לשמוע , ריאת שמעקב

, אינני כאן ריאת שמע.חז בקומהרחוב השני שהציבור א

ריאת ם מהרחוב השני שהציבור אוחז בקששומעי סבור

יחזקאל הנביא היה מתנבא בישיבה  םשא ,ניחושב שמע.

ַוִּתָּׂשֵאִני רּוַח ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי קֹול ְּדָמָמה "שלנו, היה אומר 

לא שומעים את הלהט  .(עי': יחזקאל ג, יב ומל"א יט, יב)" ָּקהַד 

שמונה עשרה תפילת  .של התפילהו ריאת שמעשל ק

לא צריכה  ריאת שמעאבל קלהיות בלחש, באמת צריכה 

להיות בלחש, צריכים את ההתלהבות, וכל אחד שחסר 

ומד ברומו של עבישיבה מחליש את ההתלהבות. דבר ש

  .לא לזלזל בו -עולם 

 ,כל מעשינו יהיו לשם שמיםש ,באמתנזכה ש יהי רצון

תיהו ובניו, יתקדש שם שהתקדש שם שמים ע"י מתכמו ו

שמים על ידינו, ונזכה להביא את הגאולה השלמה במהרה 

 אמן. ,בימינו
  

  

  

  

  
                                                           

" דברי יחיד הם - כל החלומות הולכים אחר הפה האב"ע תירץ, ש" בשאלה זו נתקשו כבר הראשונים, ותירצו אותה בדרכים שונות.. 1
יםֲהלֹוא (אב"ע בראשית מ, ח), ואינם מתיישב עם דברי יוסף שאמר " אִק ". [וכבר הקשו על תירוץ זה: וכי לא ידע מאן ִּפְתֹרִנים לֵ

יםֲהלֹוא דאמר זה את הפסוק " אִק משמע, שיוסף אמר כך רק כדי שלא יענישוהו אם יפתור את  "?! וכיצד ְיַיְּׁשבֹו?] וברמב"ןִּפְתֹרִנים לֵ
כל . עוד אמרו, ש"החלומות הולכים אחר הפה -החלומות לרעה, או כדי שלא יחששו לספר לו את החלומות. אבל אליבא דאמת 

לתוכן החלום, ואם " אין הכונה שהפותר יכול לפתור החלום כפי רצונו, אלא הפתרון צריך להיות מתאים החלומות הולכים אחר הפה
לא יתקיים החלום. ולכל זה צריך חכמה מיוחדת, להבין ולהכיר המשלים  -פתר אותו כפי מה שנראה לו מסברתו שלא על דרך האמת 

תרו בשוה אצל כל כי לא כל החלומות ראוי שיּפָ הנראים בחלומות, וכן צריך לדעת ולהכיר את בעל החלום, ולהתאים את החלום אליו, "
, א). ולכל זה צריך סייעתא דשמיא וחכמה רבה, וא"כ אברבנאל בראשית מא" (כפי מעשהו ומלאכתו ,כי כל אחד פתרונו עמו ...אנשים

ים", עדין "כל החלומות הולכים אחר הפהאחרי שנאמר ש" גם אִק ", כי ממנו באה החכמה והעזרה לפתור את החלום ִּפְתֹרִנים לֵ
  ורנו הרב שליט"א תירץ כאן את השאלה באופן מחודש משלו.כראוי. ונאמרו גם תירוצים אחרים. ומ

ים"ֲהלֹוא ֵלאִקים וכתב ה"אור החיים" הקדוש, שלכן אמר יוסף . 2 נִ רֹ ְת ּתָ "ֲהלֹוא ֵלאִקים ", בלשון רבים, [ולא אמר ִּפ ןרִּפ "]. כי יתכנו וֹ
  פתרונות רבים לחלום אחד, וכולם יהיו נכונים ("אור החיים" בראשית מ, ח).

" (בראשית מח, כב), כלומר: ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאֹמִרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתיי"ת בפסוק "משמשת כמו האות ּבֵ  ְּבַחָּיי". והאות ֵּבי"ת של תיבת "3
ת המטה אשר בידי. וכן רבים " (שמות ז, יז), כלומר: באמצעוָאֹנִכי ַמֶּכה ַּבַּמֶּטה ֲאֶׁשר ְּבָיִדיבאמצעות חרבי ובאמצעות קשתי. וכן: "

  .במקרא
וענין זה רמוז בלשון התפלה: "מסרת... טמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך". דלכאורה קשה, בשלמא . 4

ורתך", איזה נס יש "גבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים", זהו נס. אבל "טמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי ת
, מלחמת הקדושה רוחניתבזה? ולמה מזכירים זאת? וביארו בזה, שזהו מעיקר הנצחון. דכיון שהמלחמה עם יון היתה מלחמה 

בטומאה, שהיונים רצו "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך", וכנגד זה יצאו היונים להלחם, והקב"ה סייע ברחמיו להגביר כח 
מאה, א"כ זהו מעיקר הנס, שהקב"ה מסר את הטמאים ביד הטהורים, ורשעים ביד הצדיקים, שעל זה היתה כל הקדושה על כח הטו

  המלחמה, ולכן מזכירים זאת בנס הנצחון.
קומנין השנים . 5 י י מיום שנצחו את מלכות יון ועד חורבן בית שני, הוא מאתים ושש שנים. ק"ג שנה למלכות בית חשמונאי, וק"ג  המדו

[ועכ"פ, מבואר בגמרא (שם), שרק בעשרים ושש השנים הראשונות של מלכות בית חשמונאי  .כות בית הורדוס (עי' ע"ז ט, א)שנה למל
היתה מלכות ישראל עצמאית לגמרי. אבל אח"כ, במשך מאה ושמונים שנה שנותרו עד החורבן, היתה מלכות ישראל כפופה ומשועבדת 

  למלכות רומי].

  של העורך, השיחה נערכה לפי הבנתו

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.


