Leadership Quality
“Abba, can you please help me with

my homework?”
“My pleasure, Chaim. What’s the subject
matter?”
“This week’s parasha. What name did
Pharaoh call Yosef after he was promoted
to second in command over Mitzraim?”
“Let’s have a look here in the Chumash.
Here it is – chapter 41, verse
45. “And Pharaoh called
Yosef by the name
Tsafnas Paneach.”
“Tsafnas Paneach. What
an unusual name. Does it
have a meaning?”
“Chaim, I had the same
question. I looked at the
commentaries of our
sages on the Chumash.
Rashi explains that Tsafnas
means “one who explains
hidden things”. Yosef was
able to explain the hidden
meanings of dreams.”
“What about the other name,
Abba?”
The Netziv writes that the word
Paneach is a combination of two
words: ‘Pa’ is from the word ‘hofah’,
appearance and honor. ‘Nach’ is from the
word ‘nachas’, a spiritual pleasure. Yosef
received great honor, and was a pleasure
to all who saw him.”
“Why did Pharaoh give him that name,
Abba?”
“Pharaoh was amazed, Chaim. He never
saw anyone like Yosef. Yosef was awesome. He was a young man, only thirty
years old. He had spent the past twelve
years in prison. He was so lowly that
when Pharaoh summoned him, they
drew him out of a pit, bathed him,
shaved him, and changed his clothes.
Then he proceeded to interpret Pharaoh’s
dreams, and draw up a plan to save Mitzraim from the starvation of famine.”

“That is pretty awesome for a slave

who has been in prison for twelve years.”
“True, Chaim, but Pharaoh was even
more impressed by something else. When
Yosef was given all of this honor and
responsibility, he handled it perfectly.
Normally, a lowly slave prisoner cannot
become a royal officer overnight. Yet,
that is exactly what Yosef did. He handled himself as if he had been born a
prince. Pharaoh saw that Yosef was not
really a slave, but a true leader. Therefore, he gave him a name which reflected
his inner qualities.”
“Abba, this is great. Thank you so much.”
“My pleasure, Chaim. Do you know that
we all have this quality of Yosef within
us?”
“Really Abba? In what way?”
“The Torah refers to the Jewish people as
a ‘Kingdom of Kohanim and a Holy Nation.’”
“What does that mean Abba?”
“Hashem chose us from among all the
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other nations, to be a light to the world.
We received the Torah, our guide to life.
When we live according to the Torah, we
have a perfect society, which is a shining
example to the world.”
“What you are saying, Abba, is that we
lead by example.”
“Exactly, Chaim. When we are on the
job, we can be an example of how to
conduct our business matters honestly
and faithfully. Our relationships with our
neighbors also show our
commitment to peace and
cooperation.”
“I can think of other
examples, Abba.”
“Go ahead, Chaim.”
“When we give charity
and help other people, we
show how important it is
to care for and help
people. When we honor
our parents and older
people, we teach the world
the importance of respect.”
“Wonderful, Chaim. In this
way, we are like Yosef. The more
that we live according to the Torah,
the more we lead by example. And the
more we lead by example, the more
our true leadership qualities shine.
Pharaoh recognized it in Yosef, and people
will recognize it in you.”
“What a wonderful feeling, Abba, to
know that we can have an impact on the
world.”
“That is our leadership quality, Chaim.
We inherited it from our ancestor Yosef.”
“I should get back to my homework,
Abba. I have to learn the Torah well, to
know how to live by its rules, and to be a
good example.”
“Spoken by a true leader, Chaim.”
Kinderlach . . .
Chaim said it all. We are born leaders. The
best type of leaders – ones who lead by
example. Kinderlach, may we all be shining examples of perfected personalities,
who follow Hashem’s Torah will all of our
hearts.

Light up the Darkness
“Abba, the sun goes down so early

these days.”
“These are the shortest days of the year,
Avi.”
“These are also the days of Chanukah,
Abba.”
“Yes, Avi. Not only are they days of
physical darkness, but there was a time
when the Greeks caused great spiritual
darkness for Klal Yisrael.”
“Please tell me the story, Abba.”
“The Greeks craved wisdom, Avi. They
wanted to gather all of the knowledge in
the world, study it, and claim that they
were the wisest people. They even
wanted to study the Torah . . . as a textbook. Can you imagine that? Talmei
HaMelech translated Hashem’s Holy Torah into Greek. That was his way of say-

ing that there was nothing holy about the
Torah. It was just another textbook in the
Greek library.”
“How awful!”

“They did not stop there, Avi. Having

denied the holiness of the Torah, they
now proceeded to uproot Klal Yisrael’s
kedusha (holiness). The Maharal explains
that the Greeks claimed that we were no
longer Hashem’s Holy Nation because we
sinned with the Chet Ha’egel. Therefore,
they launched a spiritual war against us.
They made decrees against the observance of our holy day – Shabbos, against
the holiness of our bodies – bris milah,
and attacked our holiest place – the Beis
HaMikdash. They then tried to defile all
of the pure oil stored there.”
“Why were they so interested in the oil,
Abba?”

“The oil burned in the lamps of the
menorah, whose light represented the
Torah. The windows of the Beis HaMikdash opened outward, because the menorah cast the spiritual light of Torah upon
the entire world. We know, and they
knew that the Torah is our strongest connection to Hashem.”
“Therefore, when the Greeks defiled the
Beis HaMikdash and the oil, they were
attacking the root of our holy connection
to Hashem.”
“Precisely, Avi.”
“Now I see why we celebrate Chanukah
by lighting the lamps, Abba. The miracle
of the oil was no small detail of the Jewish victory over the Greeks; rather it was
the theme of the whole struggle.”
“I could not have said it better myself,
Avi. That is why the Rambam calls the
mitzvah of Chanukah lights ‘chavivin ad
meod’ (very, very dear). They celebrate
the victory over the forces that tried to
sever our special relationship with
Hashem. By overcoming them, we came
to a new closeness with the Almighty and
His Torah. There is nothing more dear to
us than that.”
“Abba, may our Chanukah lights inspire
us to push away the darkness, and illuminate the world with more and more Torah learning.”
“Amen.”
Kinderlach . . .
Chanukah is a time of renewal. The
Greeks tried to cut away everything that
was holy, and make the Jewish people
into a nation like all the others. We stood
up for Hashem’s Honor, and in return, He
gave us miraculous victories. He fought
for us and purified all that was impure.
This renewed our relationship with Him.
Therefore, kinderlach let us celebrate this
Chanukah by strengthening our strongest
connection to Him – the Torah. May the
lights of Chanukah inspire us to learn Torah with a big bren (fire) and thereby light
up our souls, Klal Yisrael, and indeed the
world with the light of Torah.
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"אבא ,אתה יכול בבקשה לעזור לי בשעורי הבית?"
"בוודאי ,חיים .באיזה נושא מדובר?"
"פרשת השבוע .איזה שם נתן פרעה ליוסף לאחר שמינהו להיות
המשנה למלך מצרים?"
"בוא נסתכל בחומש .הנה ,פרק מ"א פסוק מ"ה' ,ויקרא פרעה שם
יוסף צפנת פענח'".
"צפנת פענח ,איזה שם מוזר .מה פרוש השם הזה?"
"חיים ,גם אני שאלתי את אותה שאלה .הסתכלתי במפרשי החומש.
רש"י מסביר שצפנת פירוש מפענח צפונות  --דברים נסתרים .יוסף
יכול היה להסביר את משמעותם הנסתרת של חלומות".
"ומה לגבי השם השני ,אבא?"
"הנצי"ב כותב שמהלה פענח מורכבת משתי מילים' :פע' מן המלה
'הופע' )הופעה וכן לשון כבוד( ו'נח' מן המלה 'נחת' .יוסף קבל
כבוד רב וגרם נחת לכל רואיו".
"מדוע כינה אותו פרעה בשם זה ,אבא?"
"פרעה התפעל מיוסף מאד ,חיים .הוא מעולם לא ראה אדם
כמוהו .יוסף היה צעיר מאד ,רק בן שלושים .את שתים עשרה
השנים הקודמות בילה בכלא .כאשר נקרא לעמוד לפני פרעה,
הוציאו אותו מן הבור ,רחצו וגלחו אותו והחליפו את
בגדיו .אח"כ פענח את חלומותיו של פרעה ועוד
הציע תכנית להציל את כל מצרים מגויעה
ברעב".
"זה באמת מדהים כשמדובר בעבד ששהה בבית
הסוהר במשך שתים עשרה שנה".
"נכון ,חיים .אבל פרעה התפעל אפילו עוד יותר
ממשהו אחר .כאשר ניתנו ליוסף הכבוד והאחריות,
הוא תיפקד בצורה מושלמת .בדרך כלל ,עבד --
אסיר אינו יכול להפוך לשר בארמון המלך בן לילה ולדעת
כיצד לנהוג ,אבל זה בדיוק מה שקרה ליוסף ,והוא התנהג כאילו
היה נסיך מלידה .פרעה ראה שיוסף לא היה באמת עבד אלא
מנהיג אמיתי .משום כך ,נתן לו שם אשר שקף את איכותו
הפנימית".
"אבא ,זה נפלא .תודה רבה לך".
"העונג כולו שלי ,חיים .הידעת שלכולנו יש את התכונה הזאת של
יוסף?"
"באמת? באיזה אופן?"
"התורה קוראת לבני ישראל 'ממלכת כהנים וגוי קדוש'".
"מה זאת אומרת?"
"ה' בחר בנו מכל העמים להיות אור לכל אומות העולם .קבלנו את
התורה שהיא המדריך לחיינו .כשאנו חיים עפ"י התורה ,אנו יצרים
חברה מושלמת המהווה דוגמא מזהירה לכל העולם".
"מה שאתה בעצם אומר ,אבא ,זה שאנחנו מנהיגים על ידי דוגמא
אישית".
"בדיוק ,חיים .בעבודה ,אנחנו יכולים להוות דוגמא כיצד עובדים
ביושר ובאמונה ,יחסים טובים עם שכנינו מראים את מחויבותנו
ליחסי שלום ורעות".
"אני יכול לתת עוד דוגמאות ,אבא".
"בוא נשמע".
,כשאנחנו נותנים צדקה ועוזרים לאנשים אחרים ,אנו מראים כמה
חשוב לדואג ולעזור לזולת .כשאנחנו מכבדים הורים ומבוגרים ,אנו
מלמידים את העולם את חשיבות מתן הכבוד".
"נפלא ,חיים .באופן זה אנו דומים ליוסף .ככל שאנו חיים יותר עפ"י
התורה אנו מנהיגים יותר על ידי דוגמא אישית ,וככל שאנו עושים
זאת יותר ,תכונות המנהיגות שלנו משתבחות יותר .פרעה הכיר
זאת ביוסף ואנשים אחרים יכירו זאת בך".
"איזו הרגשה נפלאה ,אבא ,לדעת שיכולה להיות לנו השפעה על
העולם".
"זוהי תכונת המנהיגות שבנו ,חיים ,אותה ירשנו מיוסף".
"אני צריך לחזור לשעורי הבית שלי ,אבא .אני חייב ללמוד תורה
היטב כדי שאדע כיצד לחיות על פיה וכיצד להוות דוגמא טובה".
"כך מדבר מנהיג אמיתי ,חיים".
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ילדים יקרים . . .
חיים כבר אמר הכל .אנחנו מנהיגים מלידה .הסוג הטוב ביותר של
מנהיגים  --כאלה המנהיגים עפ"י דוגמא אישית .יהי רצון ,ילדים,
שנהיה כולנו דוגמאות מזהירות של אישיות מושלמת ,המקיימים
את תורת ה' עם כל הלב.
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"אבא ,השמש שוקעת כה מוקדם בימים אלה".
"אלה הימים הקצרים ביותר בשנה ,אברמי".
"והם גם ימי חג החנוכה ,אבא".
"נכון ,אברמי .הם ימים של חושך גשמי ,אך היו שנים שבהם
היוונים גרמו גם לחושך רוחני עצום לעם ישראל".
"בבקשה ,אבא ,ספר לי על כך".
"היוונים התאוו לחכמה ,אברמי .הם רצו לאסוף את כל הידע
שבעולם ,ללמוד אותו ,ולטעון שכעת הם העם החכם בעולם .הם
רצו גם ללמוד את התורה כמו שלומדים ספר לימוד .האם אתה
יכול לתאר לעצמך דבר כזה? תלמי המלך תרגם את התורה
הקדושה ליוונית .זו היתה דרכם לומר שהתורה
איננה קדושה ,אלא רק עוד ספר לימוד
בספרייתם".
"נורא!"
"אך אין זה הכל ,אברמי .לאחר שכפרו בקדושת
התורה ,הם המשיכו וניסו לעקור את קדושת עם
ישראל ממנו .המהר"ל מסביר שהיוונים טענו שעם
ישראל כבר איננו עם סגולה מכיוון שהוא חטא
בחטא העגל .ולכן הם פתחו במלחמה רוחנית נגדנו .הם גזרו
גזירות נגד היום הקדוש שלנו – השבת ,נגד קדושת גופנו – ברית
המילה ,ונגד המקום הקדוש לנו ביותר – בית המקדש .והם אף
ניסו לטמא את כל השמן הטהור שהיה שמור שם".
"מדוע התעקשו לפגוע דווקא בשמן ,אבא?"
"השמן שימש לנרות המנורה שבבית המקדש ,ואור זה
מסמל את התורה .מחלונות בית המקדש יצא האור – האור הרוחני
של התורה – לכל העולם .אנו יודעים ,והם גם ידעו ,שדרך התורה
אנו מתדבקים בה'".
"ולכן ,כאשר טמאו היוונים את בית המקדש ואת השמן ,הם פגעו
בשורש של הקשר הקדוש שלנו עם ה'".
"בדיוק כך ,אברמי".
"עכשיו אני מבין מדוע אנו חוגגים את חג החנוכה ע"י הדלקת
נרות ,אבא .נס פך השמן לא היה פרט קטן בנצחון של היהודים
על היוונים ,אלא הוא היה עיקר המאבק כולו".
"זה בדיוק מה שרציתי להגיד בעצמי ,אברמי .וזו הסיבה שהרמב"ם
אומר שמצוות נר חנוכה 'חביבה היא מאוד '.היהודים חגגו את
הנצחון על הכוחות שניסו לנתק את הקשר המיוחד שלנו עם ה'.
כאשר הכרענו את היוונים ,הגענו לקרבה מחודשת עם ה' ועם
תורתו ,ואין לנו דבר חביב מזה".
"אבא ,יהי רצון שנרות חנוכה יתנו לנו את הכוח לגרש את החושך
ולהאיר את העולם בעוד ועוד לימוד תורה".
"אמן".
ילדים יקרים . . .
חג החנוכה הוא זמן של התחדשות .היוונים ניסו לבטל כל דבר
שבקדושה ,כדי שעם ישראל יהיה עם ככל העמים .אנו נלחמנו על
כבוד ה' ,ובתמורה ,קיבלנו נצחונות נסיים .הוא נלחם עבורנו וטיהר
את כל הדברים הטמאים .כך חידשנו את הקשר שלנו אתו .ועל
כן ,ילדים ,הבה נחוג את חג החנוכה הזה בחיזוק הקשר החזק
ביותר שיש לנו אתו – התורה .יהי רצון שנרות החנוכה יעודדו אותנו
ללמוד תורה באש גדולה ,ולהעיר את נשמותינו ,את נשמות כל עם
ישראל ,ואף את העולם כולו – באור התורה.
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