
  העליה ונסיג
 "אלה תולדות"בדר� כלל אחרי המילי�  "יוס�, אלה תולדות יעקב"

זה בעניי�  .בפסוק זהשונה הדבר והנה . ילדי� שהולידמפורטי� ה

 רמז אזני חסידיוב רבי מנח� מנדל מרימינוב השמיע פע� הצדיק

על כל אחד אומרת . "יעקב" כל אד� מישראל נקרא בש�: יפה

   ".יוס� "�?  ומה התולדות�" אלה תולדות יעקב "�התורה 

 אלא יוסי� בהתמדה ,במקו� אחדהאד�  העניי� שלא יעמוד פירוש

. ' מחיל אל חיל בעבודת הויל� ,ובי�בתורה ובמצוות ובמעשי� ט

ובמקו� שאי� , נסיגהנחשבת היא כבשביל האד� עמידה במקו� אחד 

  ... ירידהיש ,עליה

   שנאה ואהבה
לכאורה ) 'פרק לז..."(ויראו אחיו כי אותו אהב אביה� מכל אחיו"

שאותו אהב מהסיבה רק מהכתוב יוצא כאילו לכאורה ש, קשה

שהביא את , לא יש סיבות אחרותוה, אביה� לא יכלו דברו לשלו�

ולפי המדרש חשד� מאבר מ� החי ובזלזול , דיבת� רעה אל אביה�

  ?א� כ� מדוע בפסוק מודגשת סיבה זו בלבד. בבני השפחות

יש שנאה מחמת שעשה לו איזה . נראה לומר כי יש שני סוגי שנאה

  .על ידי שחברו יחזור בו ויתנצל, ושנאה זו אפשר להשלי�, דבר רע

שהרי אינה , לשנאה זו אי� תרופה, ש שנאה שנובעת מקנאהא� י

לכ� חשוב שהורי� יעשו כל שביכולת� למנוע . תלויה בשו� דבר

שלא , וכ� כל אחד ישתדל ויתפלל לעזרת שמי�, קנאה ב� ילדיה�

  )ל"וח� השמש לרב משאש זצ"י על "עפ.  (תעלה קנאתו על לב אד�

  חלום שר המשקיםפתרון 
מובא בספרי� שיוס� ידע שיתלו את שר האופי� מאחר ובחלו�  

 �וא� , א� על פי שאד� חי נשא את הסל, הסלהעז העורב לאכול מ

בכל זאת העז העורב להתקרב אל הסל משמע שאד� זה חי רק 

  .למראית עי� ולמעשה אי� בו כח החיות

לפי זה נית� להבי� עניי� נוס� שהרי לדעת הכוזרי חלוקת העול� היא 

וע� ישראל ע� סגולה הוא סוג מיוחד , מדבר, חי, צומח, דומ�

נראה ' וראו כל עמי האר% כי ש� ה"אמר בכתוב נ. מובדל מאחרי�

כאשר אומות העול� , דהיינו) 'ח י"דברי� כ(, "עלי� ויראו ממ�

א� . מבחיני� בקדושת ע� ישראל בחיותו רק אז ה� יראי� ממנו

אנו נתקלי� בעובדה שאומות העול� אינ� יראי� משמע שה� לא 

ה לזה החיות בדומ.  לכ� אינ� יראי� ממנו, מבחיני� שע� ישראל חי

פוחדות מצל� האלוקי� אשר באד� והעובדה שהחיות טורפות 

משמעה שהחיות אינ� מבחינות בחיותו ובצל� , לפעמי� את האד�

דאמר רמי בר אבא : "האלוקי� שבו כמו שמצאנו בגמרא שבת קנא

אי� חיה שולטת באד� עד שנדמה לו כבהמה שנאמר אד� ביקר בל 

 המסקנה ג� לאד� הפרטי להצדיק ולכ�". ילי� נמשל כבהמות נדמו

את מעשיו את עובדת היות צל� אלוקי� בקרבו וא� מדובר על ע� 

.( ישראל להבליט ולהצדיק את עובדת חיותו של ע� ישראל לעי� כל

  )מבוסס על אהבת קדומי�

הרי הוא מצער את , העוק� את התור בבנק באוטובוס וכדומה
ולעיתי� ג� גור� בזה להפסד , כעס ושנאה ל אות�הבריות ומביא

  .עקב הזמ� הנוס� שעליה� להמתי� בתור,  בתורממוני  לעומדי�

, ימותימסוג� מי שמבקש מחבירו שעומד בתור לבצע עבורו פעולות 
מאחר , מבלי לבקש את רשות כל העומדי� בתור לפניו עובר כל כ�

  .וגור� עיכוב נוס� לעומדי� בתור

מותר לבקש מחבירו לבצע עבורו פעולות בבנק , למרות האמור
  .  בתורו עומד אחריוכדומה א� חבירו

אסור לאד� להבהיל את חבירו ובפרט ראוי להזהיר את הקטני� 
  .הרגילי� בכ�

הא� חייבי� , בחורי ישיבה שלני� בפנימיה של הישיבה :שאלה

  ? להדליק נרות חנוכה בברכה בחדריה�

כי אכסנאי ראה נ. במסכת שבת כגעל פי דברי רב ששת  :תשובה

ואפילו לא צרי� , שמדליקי� עבורו בביתו פטור מלהדליק בעצמו

  . בעל הבית בשמ� או בנרותלהשתת� ע� 

אכסנאי שאי� מדליקי� '  א� � תרעז ע סימ"להלכה פסקו הטור והשו

, אינו יוצא ידי חובת הדלקת נרות חנוכה בשל בעל הבית, עליו בביתו

אלא צרי� לתת פרוטה לבעל הבית להשתת� עמו בשמ� של נר 

וכ� כתב " …וא� מדליקי� עליו בביתו אינו צרי� יותר. חנוכה

 והבאי� ממקו� אחר ללמוד תורה חו%: "במחזור ויטרי וזו לשונו

אינו צרי� להשתת� בפרוטה א� יודע שאשתו או , או אורח, לבית�

לכ� בחורי� שהוריה� מדליקי� ". אביו ואמו מדליקי� במקומ�

 או צריכי� להדליק לאו, �יוצאי� ידי חובה בהדלקת, עליה� בבית�

  . ת שמדליקי� הוריה� נרות חנוכהענוכחי� שאינ�  �א, להשתת�

צרי� שאורח ש, "נת ורדי�יג"ת "שלפי מה שכתב בשו, ודיש להוסי� ע

וא� יש לו חדר לעצמו צרי� , להשתת� בפרוטות ע� בעל הבית

הוא כשמשל� לבעל הבית כל הוצאות אכילה , להדליק בפני עצמו

לח� בעל ואבל א� האורח סמו� לגמרי על ש, ושתיה ושאר דברי�

ה את אורחו לכל כי בעל הבית שמהנ, אי� צרי� לזה כלל, הבית

 במקצת דמי הנרות והשמ� זכה לומהוא , וכל מחסורו עליו, צרכיו

כל מחסור� על ראה שבחורי ישיבה שבזמנינו שנ ולפי זה .של חנוכה

יוצאי� ידי , ישיבהל ה�שנתי מהוריתמורת תשלו� , הנהלת הישיבה

, הישיבהדליקי� באול� הגדול מת נרות חנוכה שחובת� בהדלק

  . ואינ� צריכי� להשתת� בפרוטות

בחורי ישיבה ספרדיי� אינ� צריכי� להשתת� בפרוטות  :סיכום

. ואינ� צריכי� להדליק לעצמ� אפילו א� יש לה� חדרי� שלה�

משו� , אינ� רשאי� לבר�, וא� רוצי� להדר להדליק בחדריה�

בחורי ישיבה אשכנזיי� יש מה� שנוהגי� . איסור ברכה לבטלה

  .להדליק נרות חנוכה בחדריה� בברכה

הא� יכולי� לקיי� מצוות הדלקת נרות חנוכה על ידי  :שאלה

  ? הדלקת חנוכיה חשמלית

רו חכמי� שמני� ופתילות שאמ,  אמרו.אכבמסכת שבת  :תשובה

  . �"וכ� פסק הרמב. מדליקי� בה� בחנוכה, אי� מדליקי� בה� בשבת

, שמליתלכאורה נראה שהוא הדי� שיוצאי� ידי חובה בחנוכיה ח

וכ� פסק . ובפרט שהיא מאירה יפה ויש בה הידור למצות נר חנוכה

שאי� יוצאי� נראה אול� . ת מי� חיי�"ג רבי יוס� משאש בשו"הרה

המצווה בהדלקת נרות ש, חנוכיה חשמליתידי חובת מצות הדלקת 

 שמ� אי�בחנוכיה חשמלית ו, כדי להזכיר את הנסהיא חנוכה 

  . אחרוני� רבי�כ� כתבו ו. ה זכר לפרסומי ניסאאי� ב, ופתילות

ת חנוכה על ידי אי� יוצאי� ידי חובת מצות הדלקת נרו :סיכום

אלא מנורת , וא� אי� לו נר חנוכה אחר. הדלקת חנוכיה חשמלית

ג� בבית הכנסת אי� לבר� על ו.  בלא ברכה אותהידליק, חשמל בלבד

וכ� הרואה חנוכיה חשמלית דולקת מעל . הדלקת חנוכיה חשמלית

  .אי� לו לבר� על ראייתו, ברשות הרבי�

 –  כתב סופר כתב סופר כתב סופר כתב סופר––––אברהם שמואל בנימין סופר אברהם שמואל בנימין סופר אברהם שמואל בנימין סופר אברהם שמואל בנימין סופר רבי רבי רבי רבי 

 "חת� סופר"ה כי מביא "רי�בית אפ"בספר . 'תקעה –נולד בשנת ה 
 דהחת� סופר העי..." בטוח אני שבא מלא� ולמד ע� בני "�אמר 
ד שנה "בהיותו ב� כ ".כמה דמעות שפכתי למע� תורת בני"עליו 

 שמעו� סופר 'אחיו ר. נתקבל כרבה של פרשבורג למלא מקו� אביו
חיבוריו אשר הניח רבו ...הלא כל האר% מלאה תהלתו"תב עליו כ

�  .' תרלב–ע ב ה "נלב.." . על גדולת תורתואחריו ברכתו יעדו

 שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב פנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבוע

  בין אדם לחבירובין אדם לחבירובין אדם לחבירובין אדם לחבירו

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל
 


