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  בס"ד
  הכנה לחנוכה[שיעור 

  ]יום א' פר וישב נמסר:
  

  'מה ההבדל?! –להודות ולהלל '
  

הגמ' מאריכה בסיפור נס בגמ' מאי חנוכה, "
ו למקדש לאחר המלחמה, החנוכה שכשנכנס

לא מצאו שמן להדליק כי אם פך אחד קטן 
חתום בחותמו של כהן גדול. פך זה דלק שבעה 
ימים ולשנה אחרת קבעו ימים אלו בהלל 
והודאה. ויש לדייק בלשון הגמ', תחילה מדוע 

הלל בנקטה הגמ' לשנה האחרת וכמו כן מהו 
הלל ולהודות? וכן מהי לוהודאה היה צ"ל 

הלל והודאה ומהו ההבדל בין שניהם? הכפילות 
הרה"ק ר' אלימלך מליזענסק זי"ע, מגלה לנו 
כי למעלה בשמים ישנו מקור של שפע 
אינסופי, אך צריך לדעת כיצד ניתן להמשיך את 
השפע הזה לכאן למטה? בכל פעם שאדם 
מודה לקב"ה זהו המפתח להשגת כל 

הודו לה' כי טוב כי הישועות. הפסוק אומר, 
כשאדם מודה לקב"ה על כל חסדו', לעולם 

את  יךממש ךכדי יל הטוב, אזי כי לעולם חסדו ע
יאמר נא ישראל כי 'השפע הזה לכל העולם... 

על כן ִאְמרּו נא יהודים שבח  – 'לעולם חסדו
  עומד העולם... הזל ותודה לה' כי ע

  
אלה תולדות יעקב אשר ', כתובקודמת  בפרשה

, היינו כל הילדים שנולדו (לה כו) 'ד לו בפדן ארםלָ ּוי

לו אצל לבן הארמי. ולכאורה מקשים כל 
המפרשים הלא בנימין נולד בדרך לארץ ישראל 
ומדוע משמע מהתורה שכולם נולדו בפדם 
ארם? מבאר החיזקוני יסוד חזק מאוד, שמיד 
לאחר לידת יוסף התחילה רחל מתפללת לה' 

!! ובגלל התפילה הזו 'אחר בן לי' ה יוסף'
הק' מחשיבה את לידתו של בנימין כבר התורה 

אך תפילתה שהתפללה בפדן ארם! זכות אז ב
יש להעיר מדוע ליוסף הצדיק חיכתה רחל 
אמנו כ"כ הרבה שנים מתוך תפילות ע"ג 

ארבע עשרה שנה, ואילו אצל בנימין  תפילות
רק אמרה תפילה קצרה יוסף ה' לי ומיד 

זו נושעה?? משמע שיש בתפילה זו על בנימין אי
משמעות פנימית יותר שאין בתפילות אחרות?! 
התורה מספרת לנו שכשיוסף הצדיק נולד 

'אסף ה' את אמרה רחל שני פסוקים. האחד, 
ורש"י במקום מבאר שבבית שאין  חרפתי',

ילדים כל דבר שקורה האשה מוצאת את 
עצמה אשמה. אך כשיש ילדים כבר יש את מי 

  להאשים.
סרחונה,  אין לה במי לתלות ,כל זמן שאין לאשה בן ,ומדרש אגדה' וז"ל:[

 .משיש לה בן תולה בו. מי שבר כלי זה, בנך, מי אכל תאנים אלו, בנך
סרחוני וחטאתי על שבירת כלי בית  ,ופירוש חרפתי :שפתי חכמיםוב

  .)ל, כגבראשית ( ]בעלי:
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  ,סף ה' לי בן אחר'יו'ובפסוק השני אמרה כנ"ל 
והנקודה היא שכאשר אדם מתפלל על משהו, 
תחילה צריך להודות על מה שיש לו. רחל אמנו 
מלמדת אותנו יסוד זה, תחילה אמרה אסף 

הודתה והעריכה את  –אלקים את חרפתי 
המתנה שקיבלה, ורק אז לאחר שמעריכים את 
מה שיש אפשר לבקש יוסף ה' לי בן אחר. 

ה נותן הלא כל מה שהקב"והביאור בזה הוא, 
לנו כל טוב הוא בכדי שנכיר אותו. וממילא 
כשאדם מכיר שאין לו כלום מעצמו וכל מה שכן 

 זו הודאהיש לו הוא מתנת ה', ומודה על כך, 
' ה וממילא בבורא נותנים שאנו ההכרה היא היא

  .ועוד עוד לנו ישפיע
  

אדם וביקש עזרה נכנס לר' אשר זי"ע,  פעם
ותו ר' אשר כמה ברכישת נעליים לילדיו. שאל א

נענה אותו אדם. ₪ עולה נעליים? מאתיים 
אמר ונתן לו. ₪ הוציא ר' אשר מכיסו חמישים 

לו, ומה אעשה עם השאר? אמר לו ר' אשר, בוא 
 הנוכחים ולאחר שהלך שאלמחר וקבל עוד. 

ק חמישים? ענה ר' ראת ר' אשר מדוע נתן לו 
ר ואמר: כדי להודות על מה שיש ורק אח"כ שא

בקש עוד... כמו כן חנוכה הוא אפשר לבוא ול
מלשון חינוך, ידוע שהחינוך אינו רק ללמד את 

ואיך לעשות, אלא  ,הילדים מה לעשות ומה לא
את  תנתינת המוטיבציה לילד לעשו – בעיקר

ן לילדים שלנו את יּתֵ הדברים. כיצד נִ 
המוטיבציה הנכונה? מספרים על האדמו"ר 

"ל ששאל פעם את חתנו אדמו"ר וקמסקווער זצ
כשנהיה  ארה"ב שליט"ארחמסטריווקע מ

ראש ישיבה, כשצריכים להעיר לבחור על דבר 
מסוים כמה זמן לוקח לומר לו זאת? ענה ראש 

אמר לו האדמו"ר:  ...ך דקהרהישיבה ואמר, בע
אם כן צריך אתה לכל הפחות שעה קודם לומר 

  לו קומפלימנטים!...
  

מעשה בר' יהושע בן ' )איכה רבה ד(במדרש,  מובא
אמרו לו  ,נניה שהלך לכרך גדול שברומיח

 ,הלך שם .תינוק אחד יש בבית האסורין בקלון

ים טוב ראי וקווצותיו יראה תינוק אחד יפה עינ
עמד על פתחו לבדקו  .סדורות לו עומד בקלון

מי נתן  ), כד(ישעיה מבוקרא עליו הפסוק הזה 
למשסה יעקב וישראל לבוזזים, ענה התינוק 

חטאנו לו ולא אבו בדרכיו  אחריו, הלא ה' זו
ולא שמעו בתורתו, כיון ששמע ר' יהושע  ,הלוך

בני ציון היקרים המסולאים בפז וזלגו  ,קרא עליו
מעיד אני שמים וארץ  :עיניו דמעות ואמר

שמובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל, 
שאיני זז מכאן עד שאפדנו  (לשון שבועה) והעבודה

זז משם עד לא  ,אמרו .בכל ממון שיפסקו עליו
שפדאו בממון הרבה ולא היו ימים מועטים עד 

ר' ישמעאל בן  ,שהורה הוראה בישראל ומנו
כמובא בגמ' שאמר ו ,ן גדולה(שהיה כ '.אלישע

המפרשים, מה  מקשים לו הקב"ה, ברכני)...
היה כ"כ מיוחד בתשובתו של הילד שבשל כך 
דאג ר' יהושע בן חנניה לשחררו? והתירוץ הוא 

צב של הרס וחורבן ומלחמה שאם יהיה מ
וישאלו על מה ולמה פרצה המלחמה, יש 
שיענו כל מיני אסטרטגיות שונות והסברים על 
מצב הממשלה וכו', חדשות במיטבן! אבל ילד 
שיודע ישר ולעניין לגעת בנקודה המרכזית 

הלא ה' זו חטאנו לו ולא  -ולאמר ללא כל חשש 
נסה ולא מ אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו,

ללכת סחור סחור מסביב לנקודה, אות הוא 
שיהיה גדול בישראל... כי בס"ה הקב"ה לא 
מחפש להעניש אותנו חלילה אלא להכניס 

ועל כן כפי שביארנו לעיל ברגע אותנו לדרך! 
שאדם מודה לקב"ה על מה שנותן לו אזי הוא 
הופך את המציאות (שנדמית לו כמציאות) 

ם שעובר הוא היינו שדרך האירועי –לסיבה 
מוצא את הסיבה מדוע הקב"ה הביא לפתחו 
את הניסיון הזה ועל זה הוא מודה כלומר מכיר 

  בכך שזה מאת ה', אז הוא חי בקשר בורא.
  

עקב אבינו בפרשה קודמת אנו קוראים שי עוד
'אם יבוא עשו אל המחנה עשה שני מחנות, 

 האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפלטה'.
ני המחנות הללו: ר' אשר זי"ע ונבאר מה עניין ש
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היה נוהג לומר, אם יש לאדם עשרה ילדים, 
תשעה מוצלחים ואחד לא. בדרך כלל מחפש 
האדם תמיד דרכי המודדות עם הילד המרדן 
ש'הורס' את המרקם המשפחתי וכו'... אך 

ביאר ר' אשר זי"ע, שהבעיה היא  –האמת היא 
כלל לא בילד הזה, אלא בי! אני שבטוח בעצמי 
שאני המצליחן ש'ֵהִרים' כזה בית יפה של 
חינוך, ולא זוכר כלל את הקב"ה בתמונה הזו. 
על כן שולח הקב"ה את הילד העשירי הזה כדי 
שיטיח בי את האמת בפנים, שיראה לי את 
האמת שעם ילד אחד איני מסוגל להתמודד ק"ו 

הוא מראה לי את  ןכעם תשעה נוספים, ויותר מ
הייתי מתנהג במצב המציאות שלי כיצד אני 

שלו... אך כל זה נועד כדי שהאדם יתעורר דרך 
הבן הזה להודות לה' על מה שזכה להצלחה. 
כשאדם אמנם מתעורר לראות ולחיות את 
האמת הנפלאה של הקשר בורא הזה, הוא 
גורם בכך מיד להפיכת המציאות לסיבה כפי 
שביארנו לעיל, וממילא הוא מודה לה' על מה 

ביא אותו גם להלל על מר זה שהלך טוב, ודב
הבן העשירי. וזהו להודות ולהלל, תחילה 
להודות על מה שיש ואם לא זוכרים זאת 
הקב"ה ברוב רחמיו מעורר אותנו על ידי 
הסיבות, ואז לאחר ההודאה מגיע שוב ההלל 

  על מה שהיה נראה לנו לא בסדר.
  

על החפץ חיים זצ"ל, שפעם באה מספרים 
ו שיתפלל עליה. נכנס אליו אשה וביקשה ממנ

הח"ח לבית הכנסת ועמד בתחינה לפני בורא 
רבש"ע, זיכית 'עולם וזו היתה תמצית התפילה: 
להוציא לאור  אותי בחיי לכל הרבה חסדים

ספרים רבים לזיכוי הרבים, עשה נא עמדי עוד 
חסד נוסף ורפא את בנה של אשה פלונית'... 
מה מיוחד בתפילה זו? אולי אם היו מבקשים 
מאתנו להתפלל על חולה היינו אומרים, 
רבש"ע, ראה נא כמה ספרים הוצאנו לאור 
וכמה אנו ממזכי הרבים, ולולי אנחנו לא היו 
ספרים אלה רואים אור כלל... א"כ אנו מבקשים 
ממך משהו קטן עבור כך חוס נא על פלוני... 

 זה הוא שלאהחפץ חיים חי את היסוד הזה 
 של במקום מונחיםה היסוד ספרי כל את שהוציא

, לכך שזיכהו' ה חסד אלא יהודי בית בכל כבוד
 עמנו עשה חסדים הרבה כ"כ אחר ,אנא כ"וא
  ...חסד עוד

  
דומה? לחבורת גנבים  למה הוא היצה"ר

שמסתתרת ליד חנות, אחד מהקבוצה נכנס 
ובורח. בעל החנות מתחיל  וגונב חפץ כלשהו

לרדוף אחריו בזעקות חמס אך בינתיים 
שאר הקבוצה ומרוקנת את החנות... מתגנבת 

לא יוצא למרדף ומעתה מה עושה סוחר חכם? 
והלאה שם לבו ביתר שאת שלא ייכנס מי 
שאינו ראוי. ר' אשר זי"ע מדמה זאת לחייל 
באמצע קרב שחוטף קליע ברגל. מה עושה? 
קורע חתיכת בגד מוציא את הקליע וחובש 
זמנית את הרגל וממשיך לרוץ, אך אם יתעכב 

הרגל הפצועה לבסוף יחטוף גם  עלוייאנח 
קליע בראש. כמו כן היצה"ר לא מחפש את 
העבירה של האדם אלא את העצבות הבאה 
מחמת העבירה! בעצבות האדם מפסיד את 
הכל. ואמנם נכשל בעבירה אך צריך לקום מיד 
ולמנף את העבירה לדעת שזו תזכורת עבורו 
לחיות בקשר בורא ויחזור ויזהר מכאן ולהבא, 

שמסתובב כל היום עסוק בעבירה  אך מי
שנכשל בה מפסיד את כל הסחורה של 
החנות... כמו כן אמר יעקב אבינו ע"ה, אם יבוא 
עשו אל המחנה האחת והכהו, לפחות לא 

 כי נפסיד הכל והיה המחנה הנשאר לפלטה.
 לי שיש מה שגם אותי ללמד באים המחנות שני
 ימותו אחד מחנה ו"ח אם כן ועל, שלי לא זה
 אלא בידיים הכל מאבדים לא אנו הפחות כלל

  !להילחם ממשיכים
  

השבוע את הסיפור על ר' אשר זי"ע,  סיפרנו
אשה אלמנה הביא לששלח פעם את בתו ל

שקית מלאה בעופות לכבוד שבת. הגיעה הבת 
ונתנה לה את השקית. לקחה האשה את 
השקית בפרצוף חמוץ... לא יכלה הבת 
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נענתה בה? להתאפק ושאלה, מה עם תודה ר
אבא שלך מביא לי את כשהאשה ואמרה: 

 גם שוטף לי את הרצפההוא תמיד העופות 
  ...אבל עכשיו הוא לא הגיע

  
אחרת קבעום... חכמים הרגישו לשנה  לשנה

האחרת שלמעלה בשמים ישנה הזדמנות של 
דבר  נס, השכינה יורדת למטה מעשרה טפחים

כל הימים , שלא קורה בשום הזדמנות אחרת
הלל והודאה, אך בם קובעים אותם טובי

להדגיש לנו שדווקא  להלל ולהודותבחנוכה 
די בקושי ובניסיונות שם הקב"ה יורד עד אלינו כ

לעורר אותנו להודות על מה שיש ולדעת שאין 
זה מובן מאיליו ולא תלוי כלל בהצלחתנו אלא 
אך ורק בחסד ה' שמעניק לנו את טובו וחסדו, 
וזה יביא אותנו להלל, לראות גם את הישועות 
בסילוק הקשיים לחיים אמתיים של קשר 

  בורא.
  

במעשה שהיה עם יהודי שהיה גר  נסיים
יה צריך הביו ובעקבות פטירת אבמונסי ארה"ב 

מרחק שעה וחצי  –לשבת שבעה בברוקלין 
נסיעה משם. החליט היהודי שמכיוון שימי 
השבעה אמורים להסתיים בכניסת השבת 

יחזור ביום שישי לביתו כדי שגם השכנים שלו 
חשבתי  :יוכלו לנחמו. מספר אחד השכנים

לעצמי שבוודאי יהיו המוני אנשים שיבואו בזמן 
לנחם אותו כמו כ"כ קצר ואולי לא אספיק 

שצריך ולהשתתף בצערו ועל כן התקשרתי 
אליו ואמרתי שמכיוון שאני עובד עד מאוחר 

 ביום שישי במשך השבוע על כן רצוני לבוא
אף אשמח , ויףהוסלברוקלין ו מוקדם בבוקר

להחזיר אותך הביתה... שמח היהודי מאוד. וכך 
הודה היהודי למחוז חפצם  וכשהגיע .היה

מקרב לב ואמר: דע לך שאתמול לשכנו 
חשבתי על כך שאאלץ לחזור לביתי עם 

שיהיו לי נן וכבר התחלתי להתכואוטובוס, 
בעה ללא ים של שלנסוע עם בגד גדולות בושות

. ובכך שבאת ולקחת אותי חסכת רחצה וכו'
אי נעימות גדולה מאוד, ועל כן הנני מברך ממני 

אותך שלא אזכה להיות באף אחת מהחתונות 
היו שלשה לאותו שכן (של בניך שיחיו... 

ך מזה זמן) והסיבה לכחיכו לשידוך בחורים ש
שאני בתוך ככל החתונות יהיו עוד היא משום ש

 על אביו ו יהודיתהשנה! בליל יום השנה של או
... ו שכןתילד השלישי של אוה נתחתוהתקיימה 

 .להללולהודות  –

)"ו(נכתב ע"י ר' נפתלי בינג הי  
  

  
  
  

  העלון יו"ל ע"י
  ב"ב. 7דונולו רח'  המכון להוצאת דברי רבוה"ק מספינקא

  או להשתתפות להודעות, שמחות, לע"נ להנצחת יקיריכם
  וכן לקבלת העלון בדואר או במייל: בזיכוי הרבים,

   bingnaftali@gmail.com או 0527645800
  

   ע"ה שלמה זלמן "רבמרגלית  לע"נ
  צ . ב . ה .. . נ  ת

  

  זצ"ל אריה מרדכי ב"ראשר לע"נ ר' 


