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הכה"ג כ' הת ס הכ-דמאן של-ט"א
הכשת ש-שב י  תשרה תשע"ה

בפרשתנו פרשת וישב בניסיון הקשה שהיה 

"ויהי  לט-יא(:  )בראשית  אדונו  אשת  עם  ליוסף 

ואין  מלאכתו  לעשות  הביתה  ויבוא  הזה  כהיום 

כך  על  שנינו  בבית".  שם  הבית  מאנשי  איש 

דיוקנו  באתה  שעה  "באותה  לו:(:  )סוטה  בגמרא 

של אביו ונראתה לו בחלון". ונתייגעו המפרשים 

יעקב  של  דיוקנו  דמות  נראתה  מדוע  לבאר 

ליוסף דוקא בחלון ולא בתוך הבית.

פתח דברינו יאיר במה שהובא ב"לקט אמרי 

קודש" )פרשת וישב דף קצד.( ביאור נפלא שאמר 

בשם  כך,  על  זי"ע  מבעלזא  אהרן  רבי  מרן  כ"ק 

זי"ע, על  אביו כ"ק מרן רבי ישכר דוב מבעלזא 

יתפלל  "אל  לד:(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו  מה  פי 

אדם אלא בבית שיש שם חלונות, שנאמר )דניאל 

ירושלם".  נגד  בעליתה  ליה  פתיחן  וכוין  ו-יא( 

וכך נפסק בשלחן ערוך )או"ח סימן צ ס"ד(, "צריך 

כדי  ירושלים  כנגד  חלונות  או  פתחים  לפתוח 

להתפלל כנגדן".

בשעת  כי  ל.(  )ברכות  בגמרא  מבואר  והנה 

ישראל,  ארץ  כנגד  לבו  את  לכוון  צריך  התפלה 

קדשי  כנגד  המקדש,  בית  כנגד  ירושלים,  כנגד 

ישראל  כל  "נמצאו  הכפורת:  וכנגד  הקדשים, 

מכוונין את לבם למקום אחד". מזה נשכיל להבין 

בחלון  תפלותיו  כל  את  קבע  הצדיק  יוסף  כי 

ירושלים  כנגד  מכוון  שהיה  אדונו,  בבית  מיוחד 

לכן  והכפורת,  הקדשים  וקדשי  המקדש  ובית 

חלון  באותו  אביו  של  דיוקנו  דמות  לו  נראתה 

שהיה מתפלל תמיד עכדה"ק.

-שסף הדל-ק תכשת  תשרה ב לשן

לקראתנו  הבאים  חנוכה  ימי  שמונת  לכבוד 

לטובה, רחש לבי דבר טוב לומר בזה רעיון חדש, 

דברי  מתוך  גדול  חידוש  שלמדתי  מה  פי  על 

ה"אמרי נועם" )זאת חנוכה ד"ה בפסוק ויבא הביתה(, 

קדושה  בעניני  ליוסף  שהיה  הקשה  הניסיון  כי 

דיוקנו  דמות  של  וההתגלות  אדוניו,  אשת  עם 

של אביו שנראתה אליו בחלון, היו ביום השמיני 

"זאת  הקדושים  בספרים  המכונה  חנוכה  של 

זה למדנו ממה שכתב שם בלשון  דבר  חנוכה". 

מלאכתו.  לעשות  הביתה  ויבוא  "בפסוק  קדשו: 

יש לומר כי בליל זאת חנוכה, הכוונה היא ]המדה 

חס"ד  נצ"ר  רחמים[  של  מדות  מי"ג  השמינית 

עולה בי"ת, ותיבת מלאכת"ו עולה זא"ת חנוכ"ה, 

ותיבת לעשו"ת עולה שמ"ן זי"ת".

יתפרש  הקדושים  דבריו  לפי  כי  ונראה 

מלאכתו",  לעשות  הביתה  "ויבוא  שכתוב:  מה 

מלאכתו  לעשות  הביתה  שבא  בזה  הכוונה 

זה  והיה  חנוכה,  נרות  להדליק  הקודש  מלאכת 

בתיבת  שרמוז  כמו  חנוכה  של  השמיני  ביום 

בזכות  לכן  חנוכ"ה.  זא"ת  בגימטריא  מלאכת"ו 

שלא  לשמירה  זכה  חנוכה  נר  הדלקת  מצות 

יכשל בדבר עבירה, והרי זה בבחינת )קהלת ח-ה(: 

"שומר מצוה לא ידע דבר רע".

ידוע  שאין  הגם  כי  להעיר,  המקום  וכאן 

שהניסיון  נועם"  ה"אמרי  לדברי  המקור  לנו 

נאמן  אולם  חנוכה,  בזאת  היה  הצדיק  יוסף  של 

ועוד,  זאת  כן.  לומר  זה  עליון  קדוש  עלינו 

מה  ד"ה  )פסח  לוי"  ה"קדושת  שכתב  מה  ידוע 

שמקשה( ליישב הסתירה שמצינו בפיוט, באיזה 

הכיפורים,  ביום  או  בפסח  אברהם  נימול  מועד 

קדושת  להמשיך  יכלו  הקדושים  האבות  כי 

מעט  והנה  השנה,  באמצע  אפילו  המועדים 

מהדברים בלשון קדשו:

"אברהם אבינו היה אפשר לו לעשות לו יום 

ממדות  מדה  איזה  מעורר  שהיה  יום  בכל  טוב, 

טוב  יום  שני  לעשות  לו  אפשר  היה  וכן  הנ"ל... 

אז  הבורא  אהבת  לו  כשהיה  דהיינו  אחד,  ביום 

היה אפשר לו לעשות פסח, וכן כשהיה לו באותו 

יום עצמו יראת ה', אז אותו יום הוא יום הכפורים 

כפי הבחינה אשר התעורר, כן היה אותו יום אצלו 

גם  ובמעשה היה  כיון שפעל בעולמות עליונים, 

בעולם,  אז  אחד  היה  שהוא  כיון  להביא,  יכול  כן 

הכפורים  יום  להיות  אפשר  היה  לאברהם  נמצא 

ופסח ביום אחד".

הנה כי כן לא נפלאת היא לומר שיוסף הצדיק 

ימי  שמונת  של  האור  את  בקדושתו  המשיך 

בטומאת  ישקע  שלא  מכך  להינצל  כדי  חנוכה, 

לישראל  ניסים  הקב"ה  שעשה  כמו  מצרים, 

על  שעמדו  יון  ממלכות  להצילם  ההם,  בימים 

שיתערבו  ידי  על  ה'  תורת  להשכיחם  ישראל 

בגוים  "ויתערבו  קו-לה(:  )תהלים  בבחינת  עמהם 

מדברי  למדנו  אופן  בכל  ממעשיהם".  וילמדו 

ה"אמרי נועם", כי הניסיון הקשה שהיה ליוסף, 

אביו  של  דיוקנו  דמות  בזכות  בו  לעמוד  וזכה 

שנראתה לו בחלון, היה ביום השמיני של חנוכה 

הנקרא "זאת חנוכה".

-שס"ף בג-מטכ-א מל"ך -ש"ן

זה מתאים להפליא  כי דבר  וראה  ועתה בא 

ואתחנן  על  עמוקות"  ה"מגלה  שכתב  מה  עם 

יוס"ף,  בגימטריא  שהוא  "אנטיוכ"ס  רנב(:  )אופן 

שהיה מל"ך יו"ן שהוא גם כן בגימטריא יוס"ף". 

זי"ע  מראפשיץ  להרה"ק  קודש"  ב"זרע  ומפרש 

היא  יון  קליפת  כי  בזה,  הכוונה  ה(  ליל  )חנוכה 

)שבת  בעניני קדושה כמו שפירש רש"י  פריצות 

כג. ד"ה היו(, ומטעם זה ביטלו גם כן מצות מילה, 

צדיק,  יסוד  למדת  מרכבה  שהיה  הצדיק  ויוסף 

לפרוץ  שביקשו  יון  קליפת  את  בקדושתו  ביטל 

הדברים  והנה  קדושה,  בעניני  ישראל  גדרי  את 

בלשון קדשו:

נגד  בקליפה  היתה  יון  מלכות  קליפת  "והנה 

עמוקות  מגלה  בספר  שכתב  כמו  יוסף,  מדת 

היוונים  גזרו  ולכן  יוס"ף...  גימטריא  יו"ן  שמל"ך 

על  גזרו  גם  יוסף,  בחינת  שהוא  המילה  לבטל 

שכל בתולה  היו(  כג. ד"ה  )רש"י שבת  ישראל  בנות 

להגביר  רצו  כי  תחילה,  לטפסר  תבעל  הנישאת 

קליפת ערות הארץ, היפוך יוסף שגדר את עצמו 

במצרים  שהיה  הגם  בניסיון,  ועמד  הערוה  מן 

ערות הארץ שהיו כולם שטופי זימה".

 ד-שקתש של -עקב תתגלה ל-שסף ב"זאת  תשרה"
ב לשן  דכש שהדל-ק בש שמשתת תכשת  תשרה
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ונראה ברור כי דברי הרה"ק מראפשיץ זי"ע 

תלמידו  שכתב  למה  המקור  הם  קודש",  ב"זרע 

חיים"  ב"דברי  זי"ע  מצאנז  הגה"ק  המובהק 

בלשון  בגמרא(  אמרינן  המתחיל  במאמר  )חנוכה 

על  החופפת  היא  יון  שקליפת  "וידוע  קדשו: 

בגימטריא  אנטיוכ"ס  יון  מלך  הוא  ולזה  הברית, 

יוס"ף כי זה לעומת זה".

יוסף  הדליק  זה  מטעם  כי  לומר  יש  זה  לפי 

והכניעו  נצחו  החשמונאים  שהרי  חנוכה,  נרות 

את קליפת מל"ך יו"ן בכח קדושת יוס"ף הצדיק 

ונחלה  חלק  ליוסף  שיש  נמצא  השוה,  במספר 

בניצחון של החשמונאים על היוונים, לכן לו נאה 

נמצא  חנוכה.  נר  הדלקת  מצות  לקיים  יאה  ולו 

המאמר  הצדיק  יוסף  אצל  שנתקיים  זה  לפי 

ונמצא  ללמד  בא  זה  "הרי  כה:(:  )פסחים  בגמרא 

בקדושתו  יוסף  השפיע  אחד  מצד  כי  למד", 

את  ונצחו  בקדושתו  שדבקו  החשמונאים  על 

מצות  שקיים  ידי  על  שני  מצד  אך  היוונים, 

לעמוד  מקדושתם  המשיך  חנוכה,  נר  הדלקת 

כסלע איתן בקדושתו במצרים.

  לש"ן תשטכ-קשן
ל'מד ש'ש ת'כשת  'תשרה

מעתה יאירו עינינו להבין הטעם שנראתה 

פי  דוקא בחלון, על  דיוקנו של אביו  לו דמות 

נר  רבנן  "תנו  כא:(:  )שבת  בגמרא  ששנינו  מה 

חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, אם 

היה דר בעלייה מניחה בחלון הסמוכה לרשות 

הרבים". לפי זה נראה לומר דבר חדש בדחילו 

אדונו  בבית  בהיותו  הצדיק  יוסף  כי  ורחימו, 

שהרי  חדרו,  בחלון  החנוכה  נרות  את  הדליק 

ברור שלא היה יכול להדליק נר חנוכה על פתח 

בחלון  אבל  מבחוץ,  המצרי  אדונו  של  הבית 

באמתלה  הנר,  את  להדליק  יכול  היה  חדרו 

לו  נח  ויותר  החדר  את  להאיר  רוצה  שהוא 

להניחו על יד החלון.

והנה כאשר נתבונן נראה כי טעם זה מתאים 

להפליא עם הביאור של כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע, 

כי חלון זה היה מכוון כנגד מקום המקדש שבו 

יש  האמור  ולפי  תפלותיו,  כל  את  יוסף  התפלל 

לומר כי מטעם זה הדליק יוסף את נרות החנוכה 

המקדש,  מקום  כנגד  המכוון  זה  בחלון  דוקא 

לחשמונאים  לעשות  הקב"ה  שעתיד  לנס  זכר 

המנורה  את  להדליק  שיכלו  המקדש  במקום 

בשמן טהור. 

יוסף  הדליק  זה  שבחלון  מאחר  כן  כי  הנה 

החשמונאים  שעתידים  החנוכה  נרות  את 

לתקן, זכר למה שנצחו את היוונים שלא יוכלו 

באותו  לכן  קדושה,  בעניני  ישראל  את  לקלקל 

דמות  לו  נראתה  חנוכה  נרות  שהדליק  חלון 

דיוקנו של יעקב אביו, להצילו מן החטא שלא 

ובזכות  יפגום בעניני קדושה עם אשת אדוניו, 

קדושתו של יוסף זכו החשמונאים להתגבר על 

יוס"ף  עמוקות"  ה"מגלה  שרמז  כמו  היוונים, 

השפיע  יוסף  כי  נמצא  יו"ן.  מל"ך  בגימטריא 

קדושה לנס חנוכה והוא גם קיבל קדושה משם 

להתגבר על יצרו כנ"ל.

והנה ידוע כי על ידי שאנו מוסיפים להדליק 

כא:(  )שבת  הלל  בית  כשיטת  אחד  נר  לילה  כל 

מוסיף והולך, אנו מדליקים בשמונת ימי חנוכה 

חנוכה"  ב"זאת  כי  זה  לפי  נמצא  נרות,  ל"ו 

כבר  אדוניו,  אשת  עם  הניסיון  ליוסף  כשהיה 

נרות חנוכה.  יוסף להדליק את כל ל"ו  השלים 

באומרם:  ז"ל  חכמינו  שרמזו  זהו  כן  כי  הנה 

"באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו 

בחלון" - ל"ו דייקא, רמז על ל"ו נרות שהדליק 

ו'ו  ל'מד  נוטריקון  חלו"ן  בחלון,  לילה  באותו 

נ'רות ח'נוכה.

יומתק לרמז דבר זה במה שתיקנו בית דינם 

הנסים"  "על  בנוסח  לומר  החשמונאים  של 

גדולה  תשועה  עשית  ישראל  "ולעמך  לחנוכה: 

לבאר  המפרשים  ונתייגעו  הזה".  כהיום  ופורקן 

הזה".  כהיום  "ופורקן  באומרם:  הכוונה  מהי 

בזה,  לרמז  שנתכוונו  לומר  יש  האמור  לפי  אך 

החשמונאים  שזכו  חנוכה  של  הנס  שורש  כי 

יוסף  קדושת  בכח  הוא  היוונים,  על  להתגבר 

והנה  אדוניו,  אשת  עם  בניסיון  שעמד  הצדיק 

אצל יוסף כתוב: "ויהי 'כהיום הזה' ויבוא הביתה 

"ולעמך  לומר:  תיקנו  לכן  מלאכתו",  לעשות 

ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה", 

הניסיון:  בעת  אצלו  שנאמר  יוסף  בזכות  היינו 

"כהיום הזה".

 -עקב תתגלה ל-שסף בזאת  תשרה
שהשא רתגד שמשתה -מ- מ-לה

הקב"ה  שסיבב  הטעם  לבאר  דרכי  חשבתי 

מסבב כל הסיבות, שיתנסה יוסף בניסיון הקשה 

למעלה מהשגת אנוש ביום השמיני של חנוכה, 

בחלון  יעקב  של  דיוקנו  דמות  לו  שנראתה  עד 

המבואר  פי  על  חנוכה,  נרות  ח'  בו  שהדליק 

כשעמדה  כי  יא(,  )פסקא  אנטיוכוס  במגילת 

יון הרשעה על ישראל להשכיחם תורת  מלכות 

ה', גזרו לבטל ג' מצוות: חודש שבת ומילה.

וראיתי ב"אמרי נועם" )זאת חנוכה אות ג( מבן 

המחבר בעל "עטרת ישועה" זי"ע, כי מטעם זה 

תיקנו לפתוח את נוסח ההודאה ב"על הניסים" 

יוחנ"ן"  ב"ן  מתתיה"ו  "בימ"י  חנוכה:  נס  על 

אמנם  מיל"ה.  שב"ת  חד"ש  מכוון  בגימטריא 

לפי זה צריך ביאור, מאחר שהחשמונאים קבעו 

מצינו  איפה  והודאה,  בהלל  חנוכה  ימי  שמונת 

לבטל  היוונים  עצת  הקב"ה  שהפר  לנס  זכר 

מישראל ג' מצוות חודש שבת מילה.

)כסלו-טבת  יששכר"  ה"בני  בדברי  ומצינו 

מאמר ד אות פח( שהביא תירוץ נפלא בשם הגה"ק 

החיד"א ב"ראש דוד" )פרשת מקץ ד"ה או יתכן(, כי 

בשמונת ימי חנוכה נמצאים תמיד בלי יוצא מן 

אחד  ויום  קודש  שבת  שהוא  אחד  יום  הכלל, 

"על  אומרים  שבהם  טבת,  חודש  ראש  שהוא 

הניסים" גם על הצלת מצות שבת וראש חודש, 

ימי  שמונה  כנגד  הם  חנוכה  ימי  שמונת  ועצם 

כל  על  רמז  חנוכה  ימי  בשמונה  לנו  הרי  מילה, 

שלוש המצוות שביקשו היוונים לבטל, והקב"ה 

הפר עצתם וקלקל מחשבתם.

קושיית  החיד"א  מיישב  האמור  פי  על 

שתיקנו  מה  על  תרע(  סימן  )או"ח  יוסף"  ה"בית 

)שבת  ימי חנוכה, שהרי מבואר בגמרא  שמונת 

יום  להדליק  בו  שהיה  אחד  פך  שמצאו  כא:( 

ימים  שמונה  ממנו  כשהדליקו  כי  נמצא  אחד, 

 -ששב ההל-אה: מדשע תכאתה דמשת ד-שקתש של -עקב
ל-שסף הצד-ק דשקא ב לשן שלא בהת  אש ב דכש

 מכן מהכ-"ד מבעלזא ז-"ע: ד-שקתש של -עקב תכאה ל-שסף
ב לשן שהתהלל שם מרששן רתגד מקשם המקדש

 אמכ- תשעם: "ש-בשא הב-תה לעששת מלארתש" י
לעשש"ת בג-מטכ-א שמ"ן ז-"ת, מלארת"ש בג-מטכ-א זא"ת  תשר"ה

 -שסף הצד-ק הדל-ק תכשת  תשרה ב לשן המרששן
רתגד מקשם המקדש שעת-ד הקב"ה לעששת שם תס התכשת
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לא היה הנס רק שבעה ימים, אם כן מה ראו על 

ככה לקבוע שמונת ימי חנוכה. אך לפי האמור 

זכר  יום השמיני, הוא  כי מה שתיקנו  יש לומר 

חזרה  החשמונאים  של  הניצחון  ידי  שעל  לנס 

לישראל מצות מילה ביום השמיני עכדה"ק. וכן 

כתב ה"כל בו" )סימן מד הלכות חנוכה( בשם "בעל 

העתים", כי מטעם זה תיקנו שמונה ימי חנוכה, 

שביקשו  ימים  לשמונה  מילה  למצות  זכר 

היוונים לבטל.

יומתק לבאר בזה מנהג ישראל תורה לכנות 

כי  חנוכה",  "זאת  חנוכה  של  השמיני  יום  את 

כמבואר  המילה,  על  רמז  היא  "זאת"  תיבת 

אהרן  היה  זכות  "באיזה  לח-ח(:  )שמו"ר  במדרש 

בנו  חנינא  רבי  אמר  הקדשים,  קדשי  לבית  נכנס 

של רבי ישמעאל, זכות המילה היתה נכנסת עמו, 

זו המילה,  יבא אהרן,  בזאת  )ויקרא טז-ג(  שנאמר 

אשר  בריתי  זאת  יז-י(  )בראשית  אמר  דאת  כמה 

תשמרו". לכן מכנים את היום השמיני של חנוכה 

כנגד  הוא  השמיני  שיום  לרמז  חנוכה",  "זאת 

מילה שנקראת "זאת".

 ד-שקתש של -עקב המש-ך ל-שסף
קדששת הבכ-ת מ"זאת  תשרה"

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

שסיבב  מחשבותיו,  עמקו  מאד  ה'  מעשי  גדלו 

לנסות את יוסף צדיק יסוד העולם ביום השמיני 

היום  המבואר  שלפי  מאחר  כי  חנוכה,  של 

כן  כי  הנה  ימי מילה,  כנגד שמונה  הוא  השמיני 

זה,  ביום  יוסף  את  לנסות  טוב  מה  בעתו  דבר 

זה  קדוש  מיום  הברית  קדושת  לו  להמשיך  כדי 

שהוא כנגד מצות מילה, ומה גם שעל ידי שעמד 

צדיק,  יסוד  למדת  מרכבה  להיות  זכה  בניסיון 

להתקדש  ישראל  לכל  הדרך  את  בכך  וסלל 

בקדושה זו, כמבואר במדרש )ויק"ר לב-ה(: "יוסף 

ירד למצרים וגדר עצמו מן הערוה ונגדרו ישראל 

גדור  היה  כדאי  אבא,  בר  חייא  רבי  אמר  בזכותו. 

ערוה בעצמו שנגאלו ישראל על ידו".

ביתר  זה  ענין  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

שאת, על פי מה שחקרו הראשונים בענין מצות 

סור מרע להחליש את  היא בבחינת  מילה, אם 

או  הערלה,  הסרת  ידי  על  שבקרבו  הרע  כח 

שהיא בבחינת עשה טוב להמשיך עליו קדושה. 

ב"מורה  הרמב"ם  כי  הראשונים,  בזה  ונחלקו 

נבוכים" )חלק ג פרק מט( כתב טעם למצות מילה, 

כדי להחליש כח התאוה שבא מצד היצר הרע: 

ויתמעט  האבר,  תחליש  הערלה  בהסרת  "כי 

היות  הצורך,  על  היתירה  התאוה  זה  ידי  על 

מסתפקים רק בהכרחי מבלי מותרות". וכן כתב 

ב"אלה המצות" למהר"ם חאגיז )מצות מילה(, כי 

על ידי מצות מילה נחלש כח היצר השולט בגיד 

יותר  לשטנו  גביו  על  ועומד  לו,  הסמוך  הנשה 

מכל שאר האיברים.

הטעם,  מפרש  יז-ט(  )בראשית  הרמב"ן  אבל 

כי אות ברית היא כאות שבת להוספת קדושה 

באדם: "ועל דרך האמת טעם )שם ד( הנה בריתי 

)שמות  עמך,  אנכי  הנה  כח-טו(  )שם  כטעם  אתך, 

ה'  יהי  ח-נז(  א  )מלכים  כי אהיה עמך,  ויאמר  ג-יב( 

אלקינו עמנו, יאמר כי הברית יהיה עמו ולכן יפרה 

הברית  אברהם  שישמור  צוה  כך  ואחר  וירבה, 

האות  והנה  ברית,  לאות  המילה  ותהיה  הזאת, 

הזה אות כשבת, ולכן ידחה אותו, והבן זה".

והכריע בעל "עקידת יצחק" )שער יח( כי אלו 

ואלו דברי אלקים חיים, שיש במצות מילה שני 

כח  להחליש  הרמב"ם  כדברי  יחד  גם  הענינים 

הרמב"ן  כדברי  וגם  מרע",  "סור  בבחינת  היצר 

להוסיף קדושה על האדם בבחינת "עשה טוב". 

לך  לך  )פרשת  הלוי"  ה"בית  מבאר  האמור  פי  על 

ומצות  מילה  מצות  ענין  שזהו  לפני(  התהלך  ד"ה 

פריעה, כי מצות מילה שהיא הסרת הערלה היא 

ואילו  היצר,  כח  להחליש  מרע"  "סור  בבחינת 

הפריעה שהיא הסרת העור לצדדים כדי לגלות 

טוב"  "עשה  בבחינת  היא  קודש,  ברית  אות 

להוסיף קדושה באדם.

לפי זה יש לומר כי ביום השמיני של חנוכה, 

כשהדליק יוסף את שמונת הנרות בחלון חדרו 

העתיד  שם  על  המקדש,  מקום  כנגד  המכוון 

זכר  חנוכה,  ימי  שמונת  החשמונאים  שיקבעו 

השמיני,  ביום  מילה  מצות  לקיים  שחזרו  לנס 

שהדליק  זה  בחלון  אביו  של  דיוקנו  לו  נתגלה 

מיום  קדושה  לו  להמשיך  כדי  הנרות,  את 

מילה,  מצות  כנגד  שהוא  חנוכה  של  השמיני 

שיש בכוחה להחליש את יצר התאוה ולהמשיך 

עליו קדושת הברית.

בספרים  שמובא  מה  בזה  לבאר  יומתק 

על  הגבורים"  ב"שלטי  הדבר  ומקור  הקדושים 

הגהות מרדכי סוף פרק במה מדליקין )שבת עט.(, 

ונרמז  במצרים,  חנוכה  סעודת  עשה  יוסף  כי 

יוסף  "וירא  מג-טז(:  )בראשית  שכתוב  במקרא 

אתם את בנימין ויאמר לאשר על ביתו, הבא את 

האנשים הביתה וטבוח טבח והכן כי אתי יאכלו 

מתיבת  ח'  האנשים בצהרים". כאשר נצרף אות 

לפי  חנוכ"ה.  אותיות  הרי  והכ"ן  לאותיות  טב"ח 

סעודת  עשה  הצדיק  שיוסף  לומר  יש  האמור 

לעמוד  שזכה  על  במצרים,  בחנוכה  הודאה 

בניסיון בזכות מצות הדלקת נר חנוכה.

 -עק"ב עם -שס"ף -"ג השש-שת
רתגד -"ג מדשת של כ מ-ם

בדרך זו במסילה נעלה לבאר ביתר עמקות, 

יעקב  של  דיוקנו  שדמות  הקב"ה  שסיבב  מה 

נראתה ליוסף בחלון ביום השמיני של חנוכה, על 

)כסלו-טבת מאמר  יששכר"  ה"בני  פי מה שהביא 

י( מדברי רבינו האריז"ל ב"פרי עץ חיים"  ב אות 

)שער החנוכה(, כי בשמונת ימי חנוכה צריך לכוון 

כל לילה לאחת מי"ג מדות של רחמים, ובלילה 

השמיני צריך לכוון את החמש מדות האחרונות 

כל  את  להשלים  כדי  "ונקה"  עד  חסד"  מ"נוצר 

י"ג המדות.

והנה מקרא מלא דיבר הכתוב בפרשת ויצא 

יוסף  ילדה רחל את  "ויהי כאשר  ל-כה(:  )בראשית 

מקומי  אל  ואלכה  שלחני  לבן  אל  יעקב  ויאמר 

את  רחל  ילדה  "כאשר  רש"י:  ופירש  ולארצי". 

)עובדיה  שנאמר  עשו,  של  שטנו  משנולד  יוסף, 

א-יח( והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית 

עשו לקש, אש בלא להבה אינו שולט למרחוק, 

ורצה לשוב".  יעקב בהקב"ה  יוסף בטח  משנולד 

וכתב על זה ה"אגרא דכלה" בלשון קדשו:

ויאמר  "כיון שנולד שטנו של אותו הרשע, 

יעקב אל לבן שלחני. לשון שליחות למה. יעקב 

הויו"ת  י"ג  הכל  סך  הויו"ת,  ו'  יוסף  הויו"ת  ז' 

 דמשת ד-שקתש של -עקב תכאתה ל-שסף ב"זאת  תשרה"
ב לשן י  לש"ן תשטכ-קשן ל"ש ת'כשת  'תשרה

 אגכא דרלה: -עק"ב -שס"ף בג-מטכ-א -"ג העמ-ם הש-"ה
רתגד -"ג מדשת של כ מ-ם הששכהשת את רל ה -צשת-ם

 אמכ- תשעם: "שה-ה ב-ת -עקב אש שב-ת -שסף להבה",
כמז על אש שלהבה של  תשרה הששכה-ם את ה -צשת-ם

 -עק"ב התגלה שתת-- ד עם -שס"ף ב"זאת  תשרה",
שאז תשלמשת להתגלשת רל -"ג מדשת של כ מ-ם
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לעורר  הויו"ת  י"ג  ובהכרח  של"ח,  בגימטריא 

העליון,  לובן  דיקנא  תיקוני  הרחמים  מדות  י"ג 

לבטל קליפת לבן הארמי ועשו הרשע והבן. וזה  

)תהלים עז-טז( גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף 

הפסק,  בלי  תמיד  היא  הזאת  הגאולה  סלה, 

שאינן מדות  לי"ג  כרותה  ברית  יז:(  )ר"ה   כי 

חוזרות ריקם".

יוס"ף  יעק"ב  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

מכוונים  הוי"ה,  י"ג פעמים  שעולים בגימטריא 

י"ג מדות של רחמים המתגלות בחנוכה,  כנגד 

ועשו  הארמי  לבן  של  כוחם  את  ושורפים 

הרשע. על פי האמור נשכיל להבין מה שמצינו 

)ב"ר  פרשתנו  בתחילת  רש"י  שהביא  במדרש 

ואלופיו  עשו  יעקב  אבינו  שראה  "כיון  פד-ה(: 

נתיירא, אמר לו הקב"ה מאלו אתה מתיירא, גץ 

אחד משלך וגץ אחד משל בנך, ואתם שורפים 

אותם כולם, הדא הוא דכתיב )עובדיה א-יח( והיה 

בית יעקב אש ובית יוסף להבה". ומבאר ה"ייטב 

לב" כוונת המדרש:

ידוע יעקב  "ונראה לי לבאר דברי חכמים, כי 

מספרו שבע הויו"ת, יוסף מספרו ששה הויו"ת, 

ובהתאחד שניהם עולים י"ג מדות רחמים, שהם 

י"ג הויו"ת גימטריא אח"ד, והנה שניהן נכללין זה 

עולה  ויוסף  אח"ד  עולה  יעקב  אז  בזה,  וזה  בזה 

וגץ  משלך  יוצא  אח"ד  גץ  שאמרו  וזהו  אח"ד... 

אח"ד,  ומזה  אח"ד  ומזה  כו',  בנך  משל  אח"ד 

גץ  ובכח  הוי"ה,  מספר  עולים  שניהם  ובהתאסף 

שורפם,  הוא  יוסף  של  אחד  וגץ  יעקב  של  אחד 

כדכתיב והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה".

 ב-ת -עקב אש שב-ת -שסף להבה
כמז על האש שהלהבה של  תשרה 

נפלא לצרף מה שכתב ב"אמרי נועם" )פרשת 

וישב אות ה( כי מה שכתוב: "והיה בית יעקב אש 

ובית יוסף להבה", הוא רמז על האש והלהבה של 

נרות חנוכה השורפת ומבערת את כל החיצונים, 

על ידי הגילוי בחנוכה של י"ג מדות של רחמים 

יעק"ב יוס"ף, והנה  בגימטריא  הוי"ה  י"ג פעמים 

מעט מהדברים בלשון קדשו:

"גם בדברי רש"י ז"ל )תחילת פרשת וישב( בהא 

יוסף  ובית  אש  יעקב  בית  והיה  הכתוב  שמביא 

להבה ובית עשו לקש, שמרומז על אש שלהבת 

נשאר  ולא  החיצונים,  כל  המבערת  חנוכה  נר 

יעקב  תולדות  אלה  ]וזהו[  עשו...  לבית  שריד 

יוסף... כי יעק"ב יוס"ף הוא י"ג פעמים הוי"ה נגד 

י"ג מכילין דרחמי שמכוונים בשעת הדלקה".

בהמשך הדברים מבליע ה"אמרי נועם" )שם( 

)לז-ג(:  בפרשתנו  שכתוב  מה  כי  גדול,  חידוש 

זקונים  בן  כי  בניו  מכל  יוסף  את  אהב  "וישראל 

הוא לו ועשה לו כתונת פסים", הרמז בזה שיעקב 

אבינו מסר ליוסף את הסוד של ל"ו נרות חנוכה, 

ובלשון קדשו:

מנור"ה,  גימטריא  הו"א  זקני"ם  ב"ן  "כ"י 

ל"ו  ועש"ה  ותיבות  נרות,  ל"ו  הם  ל"ו  ותיבת 

זית  שמן  בכאן  נרמז  נמצא  זי"ת.  גימטריא 

וזו  נרות.  ל"ו  חנוכה  בימי  במנורה  שמדליקין 

וכו' ובית  שמביא רש"י ז"ל והיה בית יעקב אש 

שמ"ן  עולה  לק"ש  עש"ו  תיבות  כי  לקש,  עשו 

זי"ת... והוא אור של חנוכה... אשר בזה מכניעין 

כח עשו וכל כת דיליה".

את  השיג  שיעקב  לכך  סימוכין  להביא  ויש 

הסוד של חנוכה, ממה שכתוב )בראשית לב-כה(: 

פכים  "שכח  רש"י:  ופירש  לבדו".  יעקב  "ויותר 

עמוקות"  ה"מגלה  וכתב  עליהם".  וחזר  קטנים 

חנוכה".  של  שמן  פך  "על  שחזר:  וישלח(  )פרשת 

וכן כתב בספרו על ואתחנן )אופן סו(: "שאז נתקן 

מדת הוד ירך יעקב בפך של שמן, שהם סוד פכים 

קטנים של יעקב".

"כי  רש"י:  שפירש  מה  ידוע  הלא  כן  כי  הנה 

בן זקונים הוא לו, כל מה שלמד משם ועבר מסר 

לו", אם כן הרי בודאי שמסר לו גם מצות חנוכה 

שהשיג, והרמז בזה כדברי ה"אמרי נועם": "כי בן 

זקונים הוא לו" – ל"ו דייקא, שמסר לו ל"ו נרות 

ב"צמח  שכתב  מה  עוד  לצרף  ויש  חנוכה.  של 

צדיק" )פרשתנו ד"ה ובזה פרשנו(: "כי יעק"ב יוס"ף 

עם הכולל גימטריא נ"ר חנוכ"ה".

חנוכה,  בזאת  דוקא  כי  הדבר  נפלא  מעתה 

י"ג  כל  לכוון  הנרות  בהדלקת  משלימים  שאז 

יעק"ב  דיוקנו של  מדות של רחמים, באה דמות 

ו'ו  ל'מד  שם  שהדליק  חלו"ן  באותו  יוס"ף,  אל 

נ'רות ח'נוכה, כדי לייחד את היחוד של יעק"ב עם 

כנגד  הוי"ה,  י"ג פעמים  שעולה בגימטריא  יוס"ף 

י"ג מדות של רחמים המשלימות להתגלות בזאת 

חנוכה, ועל ידי זה נכנעו כל כוחות הטומאה שלא 

בכתוב:  שנרמז  כמו  יוסף,  את  להחטיא  יוכלו 

"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה", שהוא רמז 

על האש והלהבה של נרות החנוכה.

מה  על  טעמים  שני  לנו  שיש  זה  לפי  נמצא 

באותו  ליוסף,  יעקב  של  דיוקנו  דמות  שנראתה 

בו  הדליק  שיוסף  המקדש  מקום  שכנגד  חלון 

טעם  חנוכה,  של  השמיני  ביום  נרות  שמונה 

אחד משום שיום זה הוא כנגד מצות מילה ביום 

היצר  כח  את  להחליש  בכוחה  שיש  השמיני, 

משום  שני  טעם  קדושה,  האדם  על  ולהמשיך 

של  מדות  י"ג  להתגלות  נשלמות  זה  שביום 

רחמים המכניעות את כח היצר.

ונראה לקשר שני הטעמים בקשר אמיץ, על 

"גדולה מילה  פי מה ששנינו בגמרא )נדרים לא:(: 

פירוש, כי  שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות". 

בפרשת מצות מילה שניתנה לאברהם נזכרו י"ג 

פעמים לשון ברית. וביאר ה"שפת אמת" )פרשת 

כי על  ולפרשת מילה( הענין בזה,  לך לך תרנ"ח ד"ה 

רחמים.  של  מדות  י"ג  מתגלות  מילה  מצות  ידי 

של  מדות  י"ג  כל  נשלמים  מטעם  כי  לומר  ויש 

רחמים להתגלות ביום השמיני של חנוכה, כי יום 

זה הוא כנגד שמונה ימי מילה שעל ידה מתגלות 

י"ג מדות של רחמים.

על  שביארנו,  הטעמים  ב'  כי  זה  לפי  נמצא 

ליוסף  יעקב  של  דיוקנו  דמות  שנתגלתה  מה 

אחד  בקנה  עולים  חנוכה,  של  השמיני  ביום 

כפתור ופרח, כי ביום השמיני של חנוכה שהוא 

כנגד שמונה ימי מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות 

כאחד  ושניהם  רחמים,  של  מדות  י"ג  מתגלות 

כדי  הרע,  היצר  כח  את  לשרוף  ליוסף  לו  עמדו 

שיוכל להתקדש בקדושת הברית.
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