
        נודענודענודענודעולא ולא ולא ולא 
ותאכלנה …ותעמדנה אצל הפרות…והנה שבע פרות עלות אחריה�"

, דברי חכמינו שאמרול מריש אלו בפסוקי�  )'ד ,'ג �'מאפרק " (תהפרו

בתחילה בא היצר הרע אל האד� כ  :יאהדרכו של היצר הרע כ� כי 
–"�, לאחר מכ� הוא בא אליו כאורח, מזדמ� עובר אורחכלומר  –" הל

  .ולבסו" הוא נעשה בעל בית ומושל בו

הינ� סמל כוחות הרע של שבחלומו של פרעה שבע הפרות הרעות 
כלומר ה� עולות ,  קימעא קימעא–" עולות"ובראשונה ה� , היצר
דבקות נ ה� –" ותעמדנה אצל"לאחר מכ� , ות לעיתי� רחוקותומתגל

 ה� בולעות אותו –" ותאכלנה"עד שלבסו" , אל האד� כאורח
  )בש� השפת אמת(… בהשפעת� הרעהלחלוטי�

        שמענושמענושמענושמענוולא ולא ולא ולא 
  )כא�מב" ( בהתחננו אלינו ולא שמענואבל אשמי� אנחנו על אחינו"

מכיוו� שעל פי די� עשינו , א" על פי שלא עשינו עוולה במוכרנו אותו
הרי מכל מקו� כשהתחנ� אלינו היינו צריכי� לנהוג לפני� , זאת

�"ספורני ומלבי (...משורת הדי� ולרח� עליו(  

 : במסכת בבא מציעא לינוכי זוהי הכוונה בדברי חכמ, אפשר לומר
 שהרי – "לא חרבה ירושלי� אלא על שהעמידו דיניה� על די� תורה"

�, כי חורב� בית שני נגר� בגלל חטא מכירת יוס", מובא בספרי

שלא נהגו ביוס" לפני� , ובמעשה מכירת יוס" החטא היה בזה
  .משורת הדי� ולא רחמו עליו

" כי נשבע שא, ראו האחי� את גודל יראת השמי� של יוס"כאשר 

כל הנשבע בחיי המל� ואינו ש, חוקת מצריי� קבעהו, "חי פרעה"
ובכל זאת הוא מעמיד חייו בסכנה , מקיי� הריהו חייב מיתה

 רק אז התחילו –בזמ� שה� זרי� לו לגמרי , ומשחרר� מבית הסוהר

, עצמ� ובשר�, שה� לא ריחמו אפילו על אחיה�,  את חטא�בי�לה
  .והתייחסו כלפיו בכל חומר הדי�

 בא עלינו העונש –" על כ� באה אלינו הצרה הזאת": לפיכ� אמרו

 הרי אנו זקוקי� –אנו לא רצינו לרח� על אח . מידה כנגד מידה
  )אבני אזל(…עכשיו לרחמיו של גוי נכרי

            מש ידותמש ידותמש ידותמש ידותחחחח
" �ַו6ָ7ִא ַמְ+אֹת ֵמֵאת 5ָָניו ֲאֵלֶה� ַו3ֵֶרב ַמְ+0ת ִ/ְנָיִמ� ִמַ-ְ+אֹת )'ָ&

מצא  נפתלי מרופשי: רבי ר"האדמו )' לד–' פרק מג( "...ָחֵמ9 ָיד8ת
  . רמז המקשר פסוק זה לחג החנוכה

 על"בברכת  " ידותחמשבנימי� ממשאות כול� ) מנת( משאת ותרב"

�ובה  ובברכת המזו� ותבתפיל החנוכהימי כל  אומרי� בשאנו" הנסי
" ידידידיד"""" במסרת גיבורי� :  וה�" ידותחמש" יתבר� על 'ההננו מודי� ל

�רשעי� ו, טהורי� """"ידידידיד""""    בוטמאי� , מעטי� """"ידידידיד""""    בורבי� , חלשי

 קבועות אלו"  ידותחמש. " תורת�עוסקי """"ידידידיד""""    בוזדי� , צדיקי� """"ידידידיד""""ב
בשבוע בשנה  שנהאנו קוראי� מדי אותה , "מק:"ועומדות בפרשת 
  .שחל בו חג החנוכה

או , או עוק" ונדח" לפני רמזור, נהג הנוהג נהיגה פרועה ומסוכנת
די� ולעיתי� בגדר (מלבד שמסכ� את חייו וחיי אחרי� , בכביש צר

  .הרי הוא מצער ומכעיס את הבריות, ")רוד""

 הגשמי� ראוי לו להיזהר שלא יתיז מי� על הולכי הנוהג ברכב בימות
�  .ולעיתי� א" מזיק לה�, רגל שהרי מצער

יש סקרני� הנוהגי� להתקהל , בשעת פינוי פצוע או חולה לאמבולנס
שהרי גורמי� צער מרובה לחולה , ויש להיזהר ולהימנע מכ�, מסביב

  .ולעיתי� ג� מפריעי� לפעולת ההצלה, ולמשפחתו

עלול לגרו� צער ,  בבית הכנסת או המארי� בתפילתוהמאחר לתפילה
, שהרי אינו יכול לפסוע אחר התפילה ולא לשבת, לעומד לפניו

�   .והחכ� עיניו בראשו ודואג מראש שלא יפריע לאחרי

 בחנוכה להיבתפ הנסי� על לומרכיצד ינהג מי ששכח  ::::שאלהשאלהשאלהשאלה
� ?ברכה הבאה תחילתלפני ..."  ול�שמ� הטוב"  יאחר ונזכר, ופורי

 שבכל, כתב 'יז סימ�' ד פרק ברכות ש"הרא בפסקי ::::תשובהתשובהתשובהתשובה
� כהבחנו הנסי� על כגו�, עליה� אותו מחזירי� שאי� דברי� אות
� וכיוצא, עננו וכ�, חודש ראש של בערבית ויבוא יעלה וכ�, ופורי
� בברכה פתח שלא  פי על א", ברכה אותה שסיי� כיו�, בה

  .לבטלה ברכה הוי יחזור וא�, חוזר אינו שלאחריה
, חוזר שלאחריה בברכה פתח שלא זמ� שכל ,סובר אלחנ� רבינו
 יעלה חודש בראש לומר שכח שא� :מט ברכותמ לזה ראיה והביא

 והמטיב הטוב בברכת שפתח קוד� נזכר א�, המזו� בברכת ויבוא
 פתח שא� י"עפא �חדשי� ראשי נת� אשר � חדשה ברכה לו תקנו

   .להיתפהוא ב כ�ו, אותו מחזירי� לא והמטיב הטוב בברכת

 מ� שה� ברכות שלש שסיי� יו�כ המזו� שבברכת, כלל ראיה אינהו
 הפסק חשש שו� אי�, )מהתורה אל והמטיב הטוב ברכת (התורה
 דעת וכ�. תפלתו באמצע הפסק הרי זה יחזור א�בתפילה  אבל, בדבר

  .חוזר אינו שלאחריה בברכה התחיל לא א� שאפילו, יונה רבינו
 ולאחר שד� בה� אלחנ� רבינו דברי הביא .ל ברכות א"הרשב בחידושי
 � אינו ברכה אותה שסיי� שכיו� אמרו התוספות מקו� ומכל �סיי

 קוד� המאורע מעי� שמזכיר אמרו שלא, כ� ומסתבר, כלל חוזר
 מעי� שהזכרת, חודש וראש בשבת אלא, והמטיב הטוב ברכת

 חנוכה אבל', וכו מוס" קרב� בה� שיש מפני, קבועה שלה� המאורע

� אינו הזכרתו מקו� שעבר כל, קבועה הזכרה לה� שאי� ועננו ופורי
� את �מקדשי שאי� כיו� חודש ראש של בערבית וכ�, לחזור צרי

 פתח לא א�ש המזו� ברכתמחו: , לחזור צרי� אינו בלילה החודש

  .תורההמ ברכות סו" זהני שפמ, חודש ראש מזכיר והמטיב בהטוב
 לאומר� שאי� ש� מדבריו ומשמע, קיד סימ� יוס" הבית מר� כתב וכ�
� . הפסק משו�  לברכה ברכה בי� כ� ג

, שבת במוצאי בתפלה להבדיל שכח שא�, 'דרצ ע"ובש מר� פסק כ�
 פ"עא, חוננתנו אתה לומר לחזור לו אי�, הדעת חונ� וחת� שסיי� כל

 מטע� שהוא שבת תוספת בספר בכתו. שלאחריה בברכה פתח שלא

  .יוס" הבית מר� דעתב קיד � רבה האליה כתב וכ�. להיבתפ הפסק

 שסיי� אחר ונזכר, להיבתפ הנסי� על לומר ששכח מי ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום
, חתימה בלא "א הנסי� על ש� מראי לא, שלו� שי� לפני, הברכה
 מודי�: יאמר, להיבתפ שבסו" נצור יוקאל כשיסיי� ירצה א� אלא

  .סלה הגדול לשמ� ונודה עד', וכו  הפורק� ועל הנסי� על ל� אנחנו
 שחת� לאחר ונזכר, המזו� בברכת הנסי� על ששכח למי הדי� הוא
 בלא אפילו הנסי� על ש� לומר רשאי אינו, המזו�  ועל האר: על

 הרחמ�: זה בנוסח, הרחמ� בתו�  אותויאמר ירצה א� אלא, חתימה
 הה� בימי� לאבותינו שעשה כמו ונפלאות נסי� עמנו יעשה הוא
  .'וכו בימי, הזה בזמ�

�, המזו� בברכת בי� בתפלה בי�', ה אתה ברו�אמר אחרי ש נזכר א
 אלא, הנסי� על לומר שיחזור כדי, חקי� למדני לסיי� רשאי אינו
� פי על א"', ה אתה ברו� שאמרלפני  נזכר א� .ל"כנ  הברכה יסיי

 שי�להמו, הנסי� על לומר לחזור  רשאי, שמי� ש� הזכיר להישבתפ
 )'מט � 'ה חלק דעת יחווה ת"שו י"עפ (.'וכו יתבר� כול� ועל להיבתפ

 עודי היה. 'ט תקע–נולד בשנת ה  – עזריאלעזריאלעזריאלעזריאלהרון הרון הרון הרון אאאארבי רבי רבי רבי 
 :אוורא הדוהי �יסינ יבר יפמ דמל התוא ,הלגנה תרותב ותונואגב
 לבוקמה ברה יפמ דמל התוא ,רתסנה תרותבו "אישנה ברה" הנוכמה
  .לא תיבב שרדמ תיב שאר היהש ,איפעלאובא לאפר הידידי יח יבר
 ,ינומכחת תבשב בשוי" "דמח הדש" ה לעב �ייצמ הרותב ותלודג תא
 הכלהש ,ותנובתל רקח �יא ,ותיא שא בל ירקח �יבר ,ינימיה דומע
  "...ותיא 'ה רשאב ותומכ
  .'תרלט – ה ב ע"בלנ .�ישדוק רדסו רוטה לע "�ורהא יפכ": וירוביחמ

 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
 


