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 בלחיצה(: העניינים )מהווה גם קישוריות למאמרים,תוכן 

 ח ............................. ח"תשע מקץ לפרשת אספקלריא

 ח .................... קלאר אברהם ישראל/  הדורות מכל והארות פנינים – האיש אשרי

 ח ................... ישמעאל זה – יבול לא ועלהו, יצחק זה –  בעתו יתן פריו אשר

' מועד אהל' 'דשטרות מילי' ס"מח, אייזנשטיין יהודה הרב/  תורה של באהלה

 י ............................................................................................... 'אבות אהל'ו

 י .......................................................... "העולם חידוש על עדות היא השבת"

' איצקוביץ נ"בביהכ ש"ומג' אברהם נזר' כולל ראש, קריזר צבי הרב/  צבי באר

 יג ................................................................................. צבי באר ס"מח, ב"בב

 יג ................................................................................................ צדיק קללת

 טז ............................................................ רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 טז ......................................................... האדם מעשי של המידיות ההשלכות

 ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

 יט ............................................................................... ס"ושא' שמואל ויאמר'

 ל"הגראי הישיבה ראש רבינו מרן על בכות מאמר - שמם העולם והיה

 יט .......................................................................................... ל"זצוק שטיינמן

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו רב, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 כג ........................................................................................................ ועוד

 כג ............... ?חשש ללא במצרים מצרים תועבת את לאחיו יוסף שחט כיצד

, חבשוש איתמר הרב/  השבוע בפרשת הראשונים עשרה מעלת – ימצאונני ומשחרי

 תורה ומרביץ, הראשונים עשרה במעלת בו-כל כ"ב' ימצאונני ומשחרי' ס"מח

 כו..................................................................................................... באלעד

 כו ...... השפע לכל ומקור העשרה כל על' שר' הוא הכנסת לבית ראשון הבא

 כח ................... ת"עה' מפנינים יקרה' ס"מח, פייגנבוים מנשה הרב/  מפנינים יקרה

, ו"רד כמנין שנים ועשר מאתיים במצרים ישבו כי ה"ע אבינו יעקב להם רמז

 כח ................ הגואל יהיה ה"ע רבינו ושמשה, שנה ו"פ יהיה השעבוד וקושי

 לב ....... ומועדים התורה על' לבנו וטהר' ס"מח, ריינר יוחנן הרב/   לי ברא טהור לב

 זכה בבור שנותיו כל שבמשך אחר הצדיק יוסף של הביטחון גדולת מהי

 לב ........................................................................... ?לרחוץ הוצרך שלא לנס

 לה....... (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 לה .................................................. !בה תלויין תורה גופי שכל קטנה פרשה
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 אפיקי'ו', דרך מאיר', 'דרך מֹוסר' ס"מח, גולדבאום צבי מנחם הרב/  שעשועי ֵמאֹור

 לז ....................................................................................................... 'חיים

 לז ......................................................................... שבשכחה והחסד התועלת

 מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב, מלכא מרדכי הרב/  מלך מעדני

 לט ......................... ועוד מרדכי אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור"

 לט ......................................................................... !נס הם האדם של חייו כל

 מב ............... (שמש בית' )חפצו' ה תורת' כולל, אברהם יצחק הרב/  הלכה מעמקי

 מב ................................................ ישיבנו ולא שיתכן למי שלום יקדים האם

 מה ......................................... ללוות יספיק אם כשספק להלויה נסיעה בענין

 פרדס', 'אודך אני גם' ספרי מחבר, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 נד ................................................................................ ועוד, כ"ג' החדש יוסף

 נד ............................................................... ישראל בנק של החדשים שטרות

 נז .................... מ"חו על' צדקך משפטי' ס"מח, טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 נז ........................................................ מהם אחד ביד גניבה שנמצאת עשרה

 ס.................................. 'הארי לב' ס"מח גולדשטוף לייב אריה הרב/  לחכי מתוק

 ס ...................................................................... החמורים הזכרת טעם ביאור

 סא ............ (רחובות) לאחים לב כולל, אסטריק מאיר ישראל הרב/  בפרשה נגוהות

 סא ................................................................................... ערבות של מהותה

 מרן ספרי עורך, אשדוד – יוסף דעת כולל ראש, נוביק הלוי יחיאל הרב/  נחשבה

 סד ................................................................................ ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 סד ................ ההם כבימים הזה בזמן. פרעה את הראה עושה האלקים אשר

 שערי' ד"ביהמ וראש ף"הרי כפר א"מרד, אוחנה יוסף נהוראי הרב/  חיזוק ניצוצות

 סו ................... ס"ושא, ח"ג הגט משפט, ח"ב המוסר ע"שו ס"מח, ציון בתל' הלכה

 סו................................................................................. ההשתדלות את לאזן

 עא ..................... 'והדר עוז גדולות מקראות' מעורכי, לויפר יהושע הרב/  פולמוס

 הצפנת בעל ובי'הרוגאצ הגאון של התורנית וגדלותו לימודו דרך על סקירה

 עא ................................................................................. כתביו מתוך – פענח

 פו.................................................... בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 פו .................................................... ?הגבול קו היכן – השתדלות מול בטחון

 פח ........ 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 פח ........................................................... ונבון חכם איש למנות העצה טעם
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 צ ................................................................... חינוך

 צ.... חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 צ .......................................................................... ...אחד מדליק ראשון בליל

 בישיבת מ"ור יעקב תקוות י"ר לפנים ,פישר הכהן אליעזר הרב / וילדים הורים

 ומהדיר', חי אבשלום עוד', 'תורה של באספקלריא האיצטגנינות' ס"מח ,א"הגר

 צג ........................................................................... ת"עה' יצחק עקידת' ספרי

 צג ...................................................................... (1) ילדיו בחינוך האב חובת

 

 צו ................................................................. ידותח

 ס"מח, לוי יהודה צבי בנימין הרב/  השבוע בפרשת לחידודא שאלות – חדוותא

 צו ....................................................... פ"הגש על משוררים וליל י"פירש לקוטי

 צו.................................................................................. מקץ בפרשת שאלות

 צו................................... '(ב זכריה, חנוכה הפטרת) מקץ דאפטרתא חדוותא

 צו........................................................................... וישב' חדוותא'ל תשובות

 צט................................................ (ח, ג -ו, ב עמוס) וישב דאפטרתא חדוותא

 ק ... הלברשטט מתתיהו הרב/  י"רש פירוש עם הפרשה על חידות – ו"תי ועד ף"מאל

 ק ..................................................................השבוע לפרשת באותיות חידות

 קז ........................................................................... ו"תי ועד ף"מאל תשובות

 

 קח ................................................................. סיפור

 קח .............................................. ויינשטוק חיים חנוך הרב של מארכיונו/  סיפור

 קח ............................................................... והעיקר הטפל, והשלווה השאון

 

 קיב ................................. ח"תשע לחנוכה אספקלריא

 קיב ........................................... קלאר אברהם ישראל/  החנוכה לימי לריאאספק

 קיב ......................................................... הישועה קץ וקרב קדשך זרוע חשוף
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 קיד .......................................................... לו שנקשרו והכתרים כסלו ד"כ יום

' מועד אהל' 'דשטרות מילי' ס"מח, אייזנשטיין יהודה הרב/  תורה של באהלה

 קכ ............................................................................................. 'אבות אהל'ו

 קכ .......................... "ישראל באלוקי חלק לכם אין השור קרן על לכם כתבו"

' איצקוביץ נ"בביהכ ש"ומג' אברהם נזר' כולל ראש, קריזר צבי הרב/  צבי באר

 קכד .............................................................................. צבי באר ס"מח, ב"בב

 קכד ......................................................................... בחנוכה' שהחיינו' ברכת

 קכז ............ ברק בני –' התורה עמל' בישיבת מ"ר, גינצבורג אהרן הרב/  אהרן בית

 קכז ................................................................................................ הניסים על

 ישראל הרב/  הירושלמי תלמוד אספקלריית לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

 קכט ...................... (ברוקלין) ומועדים ת"עה ירושלים שמחת ילקוט ל"מו, קלויזנר

 קכט................................ (ד"ה ג"פ סוכה) הירושלמי במשנת חנוכה נר ברכת

 קלב .......................................................... רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 קלב .............................................. ברירה האין דרך - החשמונאים של כוחם

 הליכות' 'כהלכתה תפילה' 'הכשרות' ס"מח, פוקס יעקב יצחק הרב/  החג הלכות

 קלה ............................................................................................. 'ישראל בת

 קלה .................................................... ח"תשע החנוכה ימי - אורה של ימים

 אלישיב ש"להגרי מובהק תלמיד, אייזנשטיין נחום הרב/  לשבת רבתי הלכתא

 קנ ....................... ק"עיה בירושלים צ"ומו דיין', דפנה מעלות' דאתרא מרא, ל"זצ

 קנ................................. החיוב זמן של שעה חצי במשך" ניסא פרסומי" בגדר

 ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

 קנג .............................................................................. ס"ושא' שמואל ויאמר'

 קנג ................................................................ בחנוכה זית בשמן הדלקה בדין

 קנז ......................................................................... הנס זכרון או הנס פרסום

 קנט ................................. ל"זצ שטיינמן ל"הגראי מרן במשנת חנוכה הלכות

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו רב, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 קסה...................................................................................................... ועוד

 קסה ............. העינים כח על – יון מלחמת. ישראל של עיניהם החשיכה – יון

 דעת מכון וראש מיר בישיבת ש"מג, רבינוביץ שרגא יהושפט הרב/  בפרשה חקירה

 קעב .................................................................................................. סופרים

 קעב............................................................ החנוכה ימי באמצע שהגדיל קטן
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 קעה........................................ המועדים לב ס"מח, לב יהודה הרב/  המועדים לב

 אינן הבית שבנות הטעם*  חנוכה במצוות רק מהדרין דין שמצאנו הטעם

מצווה קיום בשאר מצאנו שלא מה הללו הנרות באמירת הטעם*  מדליקות

 קעה .............................................................................................................. 

 קעח .... ומועדים התורה על', לבנו וטהר' ס"מח, ריינר יוחנן הרב/   לי ברא טהור לב

 קעח השמן פך נס את מזכירים לא הניסים על בתפילת מדוע -" הניסים על"

 קפא..... (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 קפא ..................................... !"אור ותורה מצוה נר" של והפשטות המציאות

 קפד ............... חלקים ג"י' דעת הרחב' ס"מח, הורביץ אליהו הרב/  השבת מהלכות

 קפד .................................................................... חנוכה בנרות דאתקצאי מגו

, חכמים שטבעו מטבע ס"מח, א"שליט מייזעלס אברהם' ר ג"הרה/  יקרה מטבע

 קפז ......................................................... (מונטריאול) ס"ועו, אברהם של מטבע

 המים וניסוך מינים ארבעה*  הסוכות מחג ג"כה של בחותמו שמן פך

 גמר מקור*  והשמן הזית של האסיף חג*  חנוכה על חגי נבואת בחנוכה

 קפז ................................................................................ חנוכה בזאת החותם

 רא ................ (שמש בית' )חפצו' ה תורת' כולל, אברהם יצחק הרב/  הלכה מעמקי

 רא.............................. ?ח"נ הדלקת עבור הלימוד סדרי את לבטל ראוי האם

 פרדס', 'אודך אני גם' ספרי מחבר, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 רו ................................................................................. ועוד, כ"ג' החדש יוסף

 רו ........................... ופורים חנוכה נס שלוש מעין בברכת מזכירין שאין טעם

 רח ................... מ"חו על' צדקך משפטי' ס"מח, טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 רח ...............................................................מצוה בהידור לקטן מחנכין האם

 ריא ................................ הארי לב ס"מח גולדשטוף לייב אריה הרב/  לחכי מתוק

 ריא ................... שלהם צרה שזה שהרגישו ידי על רק באה בחנוכה ההצלה

 מרן ספרי עורך, אשדוד – יוסף דעת כולל ראש, נוביק הלוי יחיאל הרב/  נחשבה

 ריב ............................................................................... ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 ריב ....................................................................... החג פרי כנגד והולך פוחת

 ריז .. (עילית מודיעין) יצחק ברית ד"בביהמ ש"מג, אליאך ראובן הרב/  בהלכה ענין

 ריז ........................................חנוכה נר הדלקת בזמני הפוסקים שיטות ביאור

 רכ ................................................................. ץ"כ אביעזר יעקב הרב/  פולמוס

 רכ ....................................................................................... הסופגניות ברכת
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 רכז .................................................. בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 רכז ......................................................................... ?מה על - ולהלל להודות

 רכט ...... 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 רכט .......................................................................................... וביתו איש נר

 רלב .................. (לס'אנג לוס' )כצבי רץ' ספרי מחבר, רייזמאן צבי הרב/  כצבי רץ

 רלב ............................................................ במטוס חנוכה נרות הדלקת חיוב

 

 רלה יוסף ילקוט בעל צ"הראשל מרן מאת ההלכה פינת

 הדין בית נשיא, א"שליט יוסף יצחק רבי הגאון לציון הראשון מרן/  ההלכה פינת

 רלה .................................................................. יוסף ילקוט ובעל הגדול הרבני

 רלה ..................................................................... גבוהה בקומה חנוכה נרות

 

 רמ ................................................................ חידות

 ס"מח, לוי יהודה צבי בנימין הרב/  ההלל על לחידודא שאלות –דהלילא חדוותא

 רמ ....................................................... פ"הגש על משוררים וליל י"פירש לקוטי

 רמ ...................................................................................... ההלל על שאלות

 

 רמא ................................... לחנוכה מיוחדים סיפורים

 רמא .......... רודרמן זלמן הרב כתב. ויינשטוק חיים חנוך הרב של מארכיונו/  סיפור

 רמא ..................................................................................... בכלא חנוכה נס

 רמד ........................................ ויינשטוק יאיר הרב הסופר/  לחנוכה מיוחד סיפור

 רמד ......................................................................................... האש ותשקוט

 רנד.................................. ל"ז קלאר נחמן ר"ב אברהם ישראל' ר ח"הרה/  תיאור

 רנד ................................. ל"זצ -דושינסקיא ץ"מהרי- רבינו בבית חנוכה נרות
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 לפרשת מקץ תשע"ח אספקלריא 

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

 אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: המזמור הזה משובח מכל המזמורים )מד' שוח"ט(

זה  –ועלהו לא יבול זה יצחק,  –אשר פריו יתן בעתו  

 ישמעאל 

חז"ל דורשים את מזמור א' בשבחו של אברהם אבינו ע"ה )בראשית רבה סא, א, 

מדרש שוחר טוב, ועוד(. וכה נדרש הפסוק 'והיה כעץ וגו' אשר פריו יתן בעתו 

זה יצחק, ועלהו לא  –"אשר פריו יתן בעתו  ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח': 

 ".אלו בני קטורה –, וכל אשר יעשה יצליח זה ישמעאל –יבול 

* 

 שאלה: מדוע נאמר שיצחק נולד "בעתו"? מה היה מיוחד בעיתוי של לידת יצחק?

אמר על יצחק "אשר פריו יתן בעתו" שהולידו אברהם בעת הראויה, תשובה: 

כשהיה אברהם כבר נימול, וכך נולד יצחק יותר בקדושה על פי בראשית רבה 

 ' מו, ב(. )יפה תואר(פרשת לך לך, פר

ונראה להוסיף, ש"בעתו" כולל גם את עצם מה שהולידו בזקנותו, וכדברי המדרש 

 שם שבעת זקנה מתמעטת התאוה.

* 

 שאלה: מדוע הקדים את לידת יצחק ללידת ישמעאל, הרי ישמעאל נולד קודם?

הקדים את יצחק לישמעאל למרות שישמעאל נולד קודם, כי הקדים את  תשובה:

 החשוב.

וישנה גירסה הפוכה: "אשר פריו יתן בעתו זה ישמעאל, ועלהו לא יבול זה 

יצחק", וכמובן שבמושכל ראשון הדבר תמוה שיהיה ישמעאל מכונה 'פרי' ויצחק 

 'עלה', ונאמרו בזה כמה ביאורים, ועוד חזון למועד. 
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* 

 שאלה: מדוע בכלל הוזכר כאן ישמעאל, הרי היה רשע?

ב'ידי משה' מבאר, שהמדרש כאן סובר כמו השיטה שישמעאל חזר תשובה: 

 בתשובה לבסוף. 

אודות הדעה בחז"ל שישמעאל חזר בתשובה ראה בתוספתא )סוף קדושין, פרק ה 

(. וכך הלכה יד(, בבבא בתרא )טז, ב(, ובבראשית רבה פרשת חיי שרה )פר' נט, ז

 נסתם בבראשית רבה פרשת נח )פר' ל, ד( ושם )פר' לח, יב(. 

יש להעיר שדברי הידי משה הינם לפי הגורסים להפך, שנאמר על ישמעאל 

"פריו", ומכל מקום אולי כוונתו שאם היה ישמעאל רשע לא היה מתאים כלל 

 שיוזכר כאן, שהרי מזמור זה נדרש ב'שבחו' של אברהם אבינו, עי"ש.

* 

 אף העלים שנשרו ממנו היו רעננים. זה ישמעאל –והיה עלהו רענן 

זה ישמעאל', ראה עוד בילקוט שמעוני )ירמיה  –בענין הדרשה 'ועלהו לא יבול 

רמז רצו(, שמובא בשם מדרש ילמדנו )חיי שרה ט(: "והיה עלהו רענן )ירמיה יז, ח( 

יו רעננים, זה אף העלים שנשרו ממנו הכוונה לכאורה: ששילח מביתו ה –

 ישמעאל שנאמר )בראשית כא, יג( וגם את בן האמה לגוי אשימנו". 

ואמנם שמלת "פרי" שבפסוק שם אינה נדרשת על יצחק אלא על בני קטורה, 

 עי"ש. 

והנה אם נדייק בדברי חז"ל, הרי שלמרות הדמיון הרב בין הדרשות, יש מקום 

', לעומת לא יבולצלנו נזכר 'ועלהו לדון אם הדרשות הללו מקבילות זו לזו, שהרי א

 . נשרשם שמדמה את ישמעאל לעלה ש

ואכן יש שמפרשים "לא יבול" שהכוונה "לא יכמוש" ולא על נפילה מהעץ, ולפי 

דבריהם יכולות שתי הדרשות להתאים היטב, ואולם לפירוש המובא במאירי 

בין הדרשות  ובתשובותיו של דונש ש'לא יבול' פירושו כמו "לא יפול", יש הבדל

 ואינן על משקל אחד.
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 "השבת היא עדות על חידוש העולם" 

 )מג, טז(ּוְטֹבַח ֶטַבח ְוָהֵכן 

שאברהם אבינו קיים כל התורה כולה הגם  ,חז"ל )קידושין פב, א( אומריםא 

עה"פ )לב, ה( "עם לבן גרתי" על יעקב וכן אמרו במדרש אגדה  .שעדיין לא ניתנה

אע"פ שהייתי דר עם לבן הרשע קיימתי כל התורה כולה "גרתי" בגימטריא תרי"ג 

 מצות.

( שאמרו חז"ל )ב"ר צב, ד( עה"פ )מג, טזבפרשת השבוע מוצאים אנו כן על יוסף, ו

"וטבח טבח והכן", אין "הכן" אלא שבת כמד"א )שמות טז, ה( "והיה ביום הששי 

 והכינו וגו'", הדא אמרה ששמר יוסף את השבת קודם שלא תינתן.

האבות קיימו את המצות ש ,הרמב"ן )כו, ה(נה כבר הבאנו בפרשת ויצא מש"כ וה

בחו"ל, וא"כ עלינו רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ ולכן יעקב נשא ב' אחיות 

 לבאר מדוע שמר יוסף את השבת במצרים?

וביוסף דרשו שהיה משמר את השבת אפילו במצרים, שם וז"ל, רמב"ן וכותב ה

מפני שהיא שקולה כנגד כל המצות, לפי שהיא עדות על חדוש העולם, והיה 

ז ודעות "עושה כן ללמד את בניו אמונת בריאת העולם להוציא מלבם כונת ע

 עכ"ד. םהמצרי

ולכן נבוא לבאר בקצרה ממש, איך, שמירת השבת מהוה עדות על חידוש 

 העולם.

 השבת מעיד על חידוש העולם

 ,בנוסח התפילה וקידוש אומרים שהשבת "זכר למעשה בראשית"הנה  ב

נ ג, מג( שענין השבת "כ הרמב"ם )מו"והכונה כמש, בדברות הראשונות כ"וכמש
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הנכבד מאד לדורות, והיא האמונה בחידוש הוא "מה שמתמיד ומקיים הדעת 

 .אהעולם"

והוא אצלי מה שאמרו "קיים  ,וז"ל (פתיחה לאבות) ודבר נפלא כותב המאירי

אברהם ע"ה כל התורה כולה אפילו עירובי חצרות", רומז על הדבר הקל שבכל 

איסורי שבת. כלומר שכל הענינים נמסרים בענין השבת שבהם אמונת החידוש 

 הגדולה שבפינות הדתיות למד ומסר לעם הקודש. שהיא הפינה

וזהו ג"כ אצלי מה שאמרו ז"ל בזה הענין בעצמו "קיים אברהם ע"ה את כל 

התורה כולה אפילו עירובי תבשילין", שהוא הדבר הקל שבכל ענייני המועדות, 

רומז להיות ענין מועדות נגרר אחר אמונת השבת. והענין שהמועדות כולם ענינם 

ענין יציאת מצרים שבהאמנת עניניהם יאמינו פינות דתיות בענין גמול סובב על 

 ועונש והשגחה ושינוי הטבעים, שהכל נמשך אחר אמונת החידוש עכ"ד.

 "וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו"

 ?מדוע ובמה השבת הוי עדות ואמונה על חידוש העולם ,עלינו להביןוג( 

שהגם  ,ד( לבאר"ת יצחק בראשית שעקיד)ובביאור הענין מאריך בעל העקידה 

וכי הוא סיבת ועילת העילות כולן, אך  ,שהיו כאלו שהאמינו במציאות השי"ת

אין  ,עדיין הוקבע בלבם שמציאות העולם היה שוה למציאותו וקדמון כקדמותו

 .בהפרש ביניהם

שקבע השי"ת על המעשה מנוחה לעצמו כמו שאמר "וישבות  ,ולכן העיד הכתוב

י מכל מלאכתו כו'". והנחיל מנוחה זו לעם קדשו ועשה המנוחה להם ביום השביע

זכר המעשה. כדי ללמוד וללמד עדות התורה האלהית שכבר היתה מלאכת 

הבריאה והחידוש מלאכה שהוא יתברך שבת ממנה מששת ימי בראשית ואילך 

ולא הורגל בה עוד כי אם בדרך מופת ונס. ושהחידוש המתמיד הנמצא לכל 

                                                
"חידוש העולם" הכונה שה' ברא וחידש את העולם בששת ימי בראשית ולא שהיה העולם קדמון )וכמו שיבואר  א

וע"ע בגר"א )מובא בספר מפירושי הגר"א פר' בראשית( שכותב "שחידוש העולם הקדמה  .בהמשך הדברים בפנים(

ת חומש בראשית( שכותב לתורה שבלי האמנת החידוש אין האמנת התורה". ומקור הדברים ברמב"ן )בתחיל

 בזה מאמין ושאינו, האמונה שורש הוא כי, אלהים" ברא ב"בראשית התורה להתחיל הוא גדול שלכאורה צורך

)שבת פרק תורה אור( שלכן ניתנה  ה"ועפ"ז כותב השל .כלל תורה לו ואין בעיקר כופר הוא קדמון שהעולם וחושב

 הוה היה מורה' ה ששמו כמו כי. לה" "שבת וכתיב, התורה קיום הוא החידוש על מורה השבת התורה בשבת כי

 יהיה ע"ש. הוה להיה השבת רומז כן, יהיה
 ברוך היותו שעם לאמר שחושבין זה בדעתם לנו הנמאסים המתפלספים כדעת וכמש"כ החינוך )מצוה לב( "שלא ב

ולאפוקי  .אין בריאתו קדומהועל כן הוא ית"ש קדום ודאי אך "וכ"ה בדע"ת לרמח"ל )סי' נח(  .הכל" היה הוא

 וע"ע מש"כ הרמב"ם במורה נבוכים )ב, יט(. מהמינים שאומרים, כיון שהוא קדום צריך שגם העולם יהיה קדמון.
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בערך מה שהיתה עליו בששת  גמאז ועד עתה ההיא תיקרא "שביתה"הנבראים 

 .עכ"ד ימי המעשה. הנה למדנו שהיה חידוש מוחלט מאפס ותוהו הגמור

שהשבת מורה על החידוש  ,והביאור בזה כותב השל"ה )שבת פרק תורה אור(

שהיה הקב"ה מהווה ומחדש ואח"כ פסק ונח  ,בעצם זה שהיה ששת ימי המעשה

י. ואילו לא היה נח ופוסק, והיה מחדש ומהווה תמיד ולא היתה ביום השביע

בריאה פוסקת, אז היו סוברין שהעולם קדמון ולא סר ולא יסור. אמנם מאחר 

שפסק מלבראות חדשות, רק הכל נוהג כפי מה שעשה בששת ימים, חוזר וחוזר 

זה  חלילה, ומה שהיה הוא שיהיה, וכל שבוע ושבוע הוא כדמות שבוע שהיה, אזי

 דמוכיח שהעולם אינו קדמון. ואנחנו מעידין על זה בשביתתנו בשבת עכ"ד.

שכל שאין לו התחלה אין לו סוף. שיתכן לומר על דבר שאין לו התחלה  ,והיינו

רק אם מציאותו מוכרחת מצד עצמו, דכל שנמצא במקרה על כרחך שיש לו 

וממילא לא  ,ההתחלה, דאל"כ היאך נתהוה. ורק מוכרח המציאות אין לו התחל

יתכן שיהיה לו סוף. וממה שהיתה שביתה במלאכת היצירה של העולם, זהו ראיה 

אי  ,שהעולם היה לו התחלה ושהוא מחודש. כי אילו מהלך היצירה היה קדמון

אפשר שיפסק ולנצח יהא העולם פושט צורה ולובש צורה, ולעולם לא יקנה לעצמו 

צורה סופית בלתי שינוי. ומזה שהשתכלל העולם והושלם ביום השביעי ושבתה 

ומיום השביעי ואילך מה שהיה הוא שיהיה ואין כל חדש תחת  ,מלאכת היצירה

ש"כ לבאר מהו ענין מ ההשמש, זהו ראיה שהעולם אינו קדמון. )וראה בהערה

 האמונה בחידוש העולם(.

 ,זכר לשביתה ראשונה שממנו מוכח ,ולכן אנו שובתים ממלאכה ביום השבת

 okmail.co.il@5322906לתגובות:  שהעולם מחודש.

                                                
 ראה מש"כ הגר"א )אד"א בראשית ב, ג( וב'בית הלוי' )בראשית ב, ב( בענין זה. ג
"א )ח"א ביצה טז, א(, אך כנראה אם באמת עצם "ששת ימי המעשה" מעיד על חידוש העולם וכמש"כ המהרש ד

 העולם היה מתחדש תמיד לא היה ראיה מינה ודו"ק.
ענין האמונה שהעולם מחודש ולא קדמון הוא מצד שאין הבריאה מושרשת ומוטבעת במהותו יתברך )כמו  ה

אינו מוכרח פעולותיו של האדם שנובעות מטבעו ומהותו( ולכן אין לומר שהיא קדומה. וא"כ חידוש העולם מורה ש

מצד עצמו ואין שום מציאות אמיתית חוץ מיחודו יתברך, ולכן חידוש העולם הוא המבוא לכל שאר חלקי האמונה. 

כ הרי הוא "מוכרח אליו כלל, א ברךשכיון שאין המציאות המחודש ממנו יתוז"ל, וכמש"כ הרמח"ל )דע"ת סי' נח( 

שרק רצונו וגזירתו זאת הוא המקום לכל הנמצאים, וזולת זה ד ונתמך רק על מה שרצונו הפשוט רוצה בו. ותביני מא

. כי עד שלא רצה וגזר בזה לא כו' קדום ודאי אך אין בריאתו קדומה ברך שמולא היה מקום כלל. ועל כן הוא ית

אין להם ענין, כי אינם כדבר המוטבע בחוק טבעו של  ברךאדרבה לפי מציאותו ית ,היה מקום לנבראים לימצא

יש לו לימצא בהכרח ולא זולתו, וזה פשוט. אלא ברצותו בהם וגזר גזירה זאת  ברךהאדם, אלא הוא לבדו ית

 עכ"ד. שימצאו הנמצאים אז יש להם מקום, ולא בלא זה
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ראש כולל 'נזר באר צבי / הרב צבי קריזר, 

, מח"ס בב"ב 'מג"ש בביהכ"נ איצקוביץו אברהם'

 באר צבי

 קללת צדיק

 )מד, ט( ָםֵצא ַאּתֹו ֵמֲעָבֶדיָך ָוֵמתֲאֶשר יַ 

איתא בגמ' )ברכות נו., סנהדרין צ:, מכות יא.( קללת חכם אפילו על חנם היא 

לעיל בפ' ויצא, שמחמת שאמר יעקב אבינו )לא, לב( עם אשר  באה, וכן מצינו

תמצא את אלוהיך לא יחיה, מתה רחל בדרך, כדפירש"י שם. ורואים שקללת צדיק 

 מתקיימת אפילו אם אמר את דבריו מחמת שבטוח היה שלא יתקיימו.

ולפי"ז ראיתי מקשים מה טעם לא נתקיימו דברי אחי יוסף שאמרו 'אשר ימצא 

יך ומת', ובאמת נמצא הגביע באמתחת בנימין, ואף שאמרו כך כיון אתו מעבד

שבטוחים היו שלא נמצא הגביע ברשותם, מ"מ הלא הוציאו קללה מפיהם, ובמה 

 זה שונה מדברי יעקב שאמר 'עם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה', שנתקיימו. 

ובתו ותחילה אביא בזה את שלושת התירוצים שכתב הרב גמליאל רבינוביץ בתג

 בשבוע שעבר על תגובתי לפרשת ויצא, ואוסיף עליהם עוד בעזהשי"ת.

אמתחתו הגביע, אלא הכניסו לו הגביע לתוך  את לא לקח כללהרי  בנימין א',

, והם אמרו שאם ימצאו הגביע מעבדיך, היינו מי שגנב זאת, הוא בלא ידיעתו

ה, ואפילו פתחון ימות, אולם אם לא לקח, בוודאי שלא ימות, ואין כאן שום קלל

פה לשטן אין כאן, כי לא שייך בנימין כלל לכל הסיפור זה, כי אחד הכניס הגביע 

 כ. "בלי ידיעתו כלל לתוך התיק שלו, ודו"ק בזה, ע

 זה מצאתי בס' אמרי שפר )חלוואה( בפרשתינו. צווכתירו

תירוץ נוסף הביא מכבוד דודו הגה"צ המקובל רבי גמליאל הכהן רבינוביץ  ב',

שאחרי שאמרו  הוא, , שהחילוק(ראש ישיבת שער השמים בירושלים)שליט"א, 

האחים שאם ימצאו הגביע אצל אחד, הוא ימות ח"ו, מיד תיקן אותם, ואמר שאם 

הקללה לגמרי,  הולכן נתבטל ,לא ימותוימצאו הגביע אצל אחד, הוא יהיה עבד, 
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אולם אחרי שאמר יעקב שאם ימצא את התרפים אצל אחד, לא יחיה ח"ו, אף 

 אחד לא תיקן או שינה ממה שאמר. ולכן התקיים הקללה, והבן.

"ק האדמו"ר מסקאליע זיע"א תירץ שיש חילוק בין "ומת", ל"לא יחיה", כ ג',

יכול להיות גם שהאחים שאמרו שאם ימצא אצל אחד הגביע "ומת", הנה "מיתה" 

עני ש"חשוב כמת", וכן עוד דברים שאמרו חז"ל )נדרים ס"ד ע"ב( שהם חשובים 

כמתים ח"ו, אולם "לא יחיה" זה קללה נחרצת רח"ל, שאותו אדם לא יחיה, בשום 

 מציאות שבעולם לא יחיה ח"ו, ולכן חל הקללה על רחל אמנו.

 ויורשה לי להוסיף עוד שתי תירוצים:

שראיתי בפי' הרא"ש עה"ת שם שהקשה וז"ל: תימה איך היו י"ל ע"פ מה  ד',

אומרים ד"ז אשר ימצא ומת, והלא בתחילה ראו כי כסף מושב באמתחותיהם 

היה להם להיות רואים פן ישימו מכשול בלא ידיעתם. וי"ל לפיכך דקדקו הלשון 

ואמרו אשר ימצא אתו כלומר בחיקו אבל לא באמתחתו. ועכ"ז לא הועילו שבא 

תעולל עליהם עלילות וכו'. עכ"ל. הרי נמצא שהקללה לא היתה כלל על מי לה

 שימצא באמתחתו.

יתכן לבאר, ע"פ מה דאיתא במדרש תנחומא שם, וכן בתוס' עה"ת שם, וז"ל:  ה',

ויעמוס איש על חמורו וכו', והיו עומדים ומחבטין לבנימין על כתיפיו הכאה 

ב בן גנבית אמך גנבה את התרפים וכו'. גדולה, אמרו לו )תרגום כלשון התוס'( גנ

ע"כ. הרי מבואר שביישוהו, וקיי"ל דהלבנת פנים כמוה כשפיכות דמים. ממילא י"ל 

 דזה גופא הוי כנתקיימה קללתם, ותו לא הוצרך למות בפועל. 

ונראה להביא ראיה לזה מהגמ' בגיטין )לה.( גבי ההיא דאתאי קמי דרבה בר רב 

וה לכורסיה כבי תרי עבדת לי, הפכוה לכורסיה ותרצוה, הונא וכו' אמרה ליה אפכ

פירש"י הפכו כסאו וזקפוהו כדי שתתקיים הקללה בכך. הרי שניתן להמיר את 

 דרבא במעשה )קנג.( ב"הקללה שתקויים באופן אחר. וכענין זה איתא גם בב

ואמרה שתיטבע ספינתו, והשרו את בגדיו במים בכדי שתתקיים  אשה שקיללתו

קללתה בכך. ואע"פ שבמקרים אלו איתא שזה לא לגמרי הועיל, י"ל שזהו משום 
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שבפועל לא עשו בגופם כלום, אבל כאן שהכוהו לבנימין ממש, ובצירוף ההלבנת 

 פנים שקשה כמות, שפיר י"ל שנתקיימה קללתם בזה.

)יב:( לגבי משרע"ה שאיצטגניני פרעה ראו שמושיען של ויעויין בגמ' סוטה 

ישראל לוקה במים, ועל כן גזרו 'כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו', ומאז שהניחו 

את משה ביאור הם יותר לא ראו את אותו הסימן וביטלו הגזירה, ולא היו יודעין 

את  שעל מי מריבה הוא לוקה. ע"כ. ויש להבין מדוע הם באמת לא ראו יותר

הסימן שהוא עתיד ללקות במים, הרי עדיין לא לקה, דהסימן הרי היה על כך 

שעתיד ללקות במי מריבה, ויתכן לבאר כנ"ל, דמאחר ועצם הקללה שפיר יכולה 

הנ"ל, וכפי שביארנו לגבי  גיטיןגמ' בלהתקיים ע"י אופן כל שהוא, וכדמבואר 

סוף סוף היטילוהו שי מאחר נמהכא בנימין שמאחר והכוהו נתקיימה כבר הקללה, 

הפורענות. וע"ע בספר 'עלי ורדים' על מס'  שנתקיימה בזה ומרלש שפיר י ליאור,

 סוטה שם מה שהבאנו בענין זה מה'תורה תמימה'.

  zvi6@neto.bezeqint.net  לתגובות:
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 ההשלכות המידיות של מעשי האדם

 מג( -)מא, לט וגו'ַוֹיאֶמר ַפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף 

האמונה בשכר ועונש.  ןהעיקריים של האדם בעולם הזה, הוא ניסיו תמהניסיונו

לא חלילה אם להאמין בשכר ועונש או לאו, שעל כך לא נחשדו ישראל כשרים, כי 

האמונה החושית בשכר ועונש. שכן אם היה ניצב לצדו של האדם איש  ןאם ניסיו

החוק ובידו כלי העונשין, ועל כל מעידה והחלטה שאינה נכונה היה שומרו הלזה 

'מתרגם' זאת לשפת המעשה, במכות שהיה נותן בו סימנים, אין ספק כי החלטותיו 

של האדם היו מושכלות בהרבה ממה אשר הם בלאו הכי. אולם כיון שלדאבוננו 

האדם חש את העין רואה,  התחושה הטבעית היא 'כי גבוה מעל גבוה שומר', ואין

לכך מוצא היצר מקום להתגדר בו, באשר אין האדם רואה את השוט המונף ממעל 

 לראשו.

יתכן, כי בפרשת השבוע מצינו נקודה, שאם אך נתעמק בה, תקל מעלינו מעט 

 מלאכה זו.

אמר רבן שמעון בן גמליאל, יוסף במדרש רבה בפרשתנו כותב המדרש )פ"צ, ג(: '

 ,גופו שלא נגע בעברה '.ועל פיך ישק כל עמי'פיו שלא נשק בעברה,  .משלו נתנו לו

ידיו  '.וישם רבד הזהב על צוארו' ,ארו שלא הרכין לעברהוצ '.וילבש אתו בגדי שש'

 '.ויתן אתה על יד יוסף, ת טבעתו מעל ידואויסר המלך ' ,שלא משמשו בעברה

וירכב אתו במרכבת המשנה ' .רגליו שלא פסעו בעברה, ייתון וירכבו על קרוכין

 ', עכ"ל., מחשבה שֹלא חשבה בעברה, תבא ותקרא חכמה'אשר לו

לכאורה יש לעמוד על דברי המדרש, שהנה רואים אנו שיוסף קיבל את שכרו 

מידה במידה, בכך שפיו שלא נשק זכה ל'ועל פיך ישק וגו' ', וכן שאר איבריו. אך 

ו', מהו ענין 'משלו', וכי רכושו הוא בלשון המדרש יש לתמוה, 'יוסף משלו נתנו ל

 זה?! אין זה אלא שכרו הטוב שקיבל חלף עבודתו ויראתו, ומהו לשון 'משלו'?!
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אך נראה, שמלבד ענין המידה כנגד מידה שיש כאן, ישנו ענין נוסף בזה. והוא 

שכאשר פיו של יוסף לא נשק בעבירה, התקדש פיו, ונעשה ראוי לדרגת 'ועל פיך 

. וכאשר גופו לא נגע בעבירה, עלה גופו בקדושה, ונתעלה לנעלה זו ישק כל עמי'

 שיהיה ראוי לבגדי שש, וכן בשאר הדברים המנויים במדרש.

 של האדם משתנה בכל העת כפי מעשיודרגתו 

משום שכאשר אדם מקיים מצוה או נמנע מעבירה באחד מאיבריו, מקדש וזאת 

ה גבוהה מזו שהיה בה עד כה. הוא את אותו האיבר, והאיבר נמצא כעת במדרג

, פוגם הוכמובן שחלילה ההיפך, אם חוטא האדם באיבר מאיבריו או נמנע ממצו

 הוא באותו איבר.

הדברים ידועים בשם המקובלים, שרמ"ח איברים ושס"ה הגידים שיש באדם, הם 

כנגד רמ"ח עשיין ושס"ה לאוין. וכאשר האדם מקיים מצוה או חלילה חוטא באחד 

משפיע הדבר על האיבר הרוחני שכנגד אותה המצוה או העבירה. אולם  מאיבריו,

כאן רואים אנו יתירה מכך, שלא זו בלבד שבמעשהו משפיע האדם חיות או מיתה 

חלילה על האיבר הרוחני, אלא שאף בגשמיות ניכרים הדברים, כפי שרואים אנו 

 אצל יוסף שבכך זכו איבריו לכל המבואר בפרשה.

בחוש בדברי המדרש, היאך שלא רק חיות משפיעה המצוה על רואים אנו וכן 

האיבר, כי אם מרוממת אותו ומקדשתו, וזוכה הוא בכך לעלות ממדרגה אל 

 מדרגה.

זאת עלינו לתת על ליבנו. כאשר אנו עושים מצוה או חלילה ההיפך, מלבד 

 השכר והעונש המצפה לנו כגמולנו, אנו עצמנו במעשה זה מתקדמים ומתעלים, או

 חלילה וחס ההיפך, כפי מעשינו.

' )משלי טו, כב(. ידוע את למען סור משאול מטה ,ארח חיים למעלה למשכיל'

שלמדו רבותינו בעלי המוסר מפסוק זה, כי האדם בכדי לא לרדת במצבו ולא לסור 

לשאול מטה, עליו לעלות בארח חיים למעלה. משום שהאדם בשונה מהמלאך 

ונתתי לך מהלכים בין העמדים הלך', וכלשון הכתוב 'המכונה 'עומד' נקרא הוא 'מ
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' )זכריה ג, ז(, על שם הדבר שמצבו הרוחני אינו עומד במקומו, אלא או האלה

עולה ומתעלה או נסוג לאחור חלילה. ולכך על האדם לעלות ולהתעלות, כי בלא 

זאת מתדרדר הוא לשאול מטה. ובכל מעשה ומחשבה, ובכל רגע, האדם מתקדם 

 , אלא שעליו לבחור את הכיוון, למעלה או לשאול מטה.ומתקדם

כי בכל מעשה משנה האדם את מעמדו הרוחני, נראה כי בכוחה לשכך ההכרה 

האמונה החושית. מחמת שמהגורמים לקושי זה הוא שאין  ןבמעט את קושי ניסיו

השכר והעונש מידיים, ולכך נדמה לרגשי האדם שיצליח להתחמק מתוצאות 

יתבונן האדם בכך שעם תום מעשהו הרי מצבו שונה הוא, ואינו  מעשהו. אך אם

בדרגתו ובמעמדו כמקדם, אפשר שבכך יוטל על האדם המורא המתבקש בכדי 

 לשקול את מעשהו ולפלס את דרכיו כראוי.

 יזכנו יוצרנו, ויהיו כל מעשינו לרצונו ית'!
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 מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

' שמואל ויאמר' ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת

 ס"ושא

מאמר בכות על מרן רבינו ראש הישיבה  -והיה העולם שמם 

 הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

? הימים שבעת של טיבם מה, הארץ" על היו המבול ומי הימים לשבעת "ויהי

 את מעכבין צדיקים של שהספדן ללמדך. מתושלח של אבילות ימי אלו: רב אמר

 )סנהדרין קח, ב(.לבא"  הפורענות

הקב"ה עיכב את גזר הדין של חורבן העולם, כדי שמתושלח הצדיק יוספד 

 כהלכה.

ומקשים: הלא בדור המבול עסקינן, אנשי דמים ומרמה. מי מאנשי דור המבול 

הספיד את מתושלח, שלכן העולם עצר מלכת, עצר מלקיים את רצון ה' ודינו 

 הנורא, במשך שבעה ימים??

המוסר: אמת ונכון, אנשי דור המבול לא הספידו את הצדיק, אך  ומשיבים חכמי

הבריאה עצמה, השמים והארץ וכל צבאם, כל בריאה ובריאה מבעלי החיים, כל 

צומח וכל דומם, הבינו אל נכון את גודל החובה להספיד, לבכות מרה, על 

 הסתלקותו של גדול הדור!!

חלילה, ואנו עצמנו, רבבות אלפי ברוך הוא וברוך שמו, אנו לא אנשי דור המבול, 

 בני ישראל, נבכה את השריפה אשר שרף ה'. 

אך מלבד הכאב, היגון והצער האין סופי שלנו, של לגיונות שבט לוי, יושבי אהל 

ותופסי תורה, יחד עם כל כלל ישראל בכל מקומות מושבותיהם, הרי הבריאה 

 בעצמה זועקת כעת בקול נהי ומספד גדול!!

תלמידי רבי עקיבא, נאמר בגמרא )יבמות סב, ב( ש"והיה העולם  כאשר הסתלקו

 שמם".
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לא רק עולם התורה שמם, אלא העולם כולו, פשוטו כמשמעו, היה שמם. 

הבריאה כולה עוצרת כעת מלכת ואומרת בצער, את דברי המקונן במסכת 

 את אראלים נצחו, הקדש בארון אחזו ומצוקים כתובות )קד, א(: "אראלים

 הקדש". ארון ונשבה המצוקים

 של ועינם לבם ונסתם, המצוקים את אראלים ונצחו נשבה אלקים ארון ----

 אותנו עזב גאולתינו, קץ עת עד נחיה בצלו אמרנו אשר אפינו ורוח, ישראל

 על קולה תתן וציון וירושלים, נשארנו רועה ללא וכצאן. הדור בעוון לאנחות

, אבדנו כולנו אשר האבידה תוקף יתנה מי. אורה וכיבוי גבורתה שמש שקיעת

 העולם פני על יצא ושמשו, חיינו בית נתיבות האיר אשר עינינו אור מאתנו בהלקח

 ישראל. בית נשען ועליו, כולו

 אוי לה לספינה שאבד קברניטה!!! ---

* 

רבנו הגדול מרן זיע"א ציווה עלינו בצוואתו המרטיטה, שכולנו בכינו בכי 

לא לכתוב שום מאמר עליי בעיתונים יומיים, "-אותה, שתמרורים כששמענו 

". בהוראת שבועיים, חודשיים. מספיק תמונתי ולא כמו שרגילים לכתוב טובתם

גדולי ישראל שליט"א, אותה שמעו מערכת העיתון בעצמם, אנו מפרסמים סיפורי 

מופת והוד על רבנו הגדול זצ"ל, אך אין ספק שעילוי הנשמה הגדול ביותר, כך 

 סבר רבינו נשמתו עדן, היא עסק התורה.

הרה"ג רב"צ שטיינמן  , מחכמי עירנו,סיפר לי ידידירק לפני מספר שבועות 

שהענין סבור  : "סבאזצ"ל שליט"א, על הנהגות סבו מרן רשכבה"ג ראש הישיבה

הגדול ביותר לעילוי הנשמה הוא שבני המשפחה לומדים לעילוי הנשמה. ואכן, 

ומדים משניות יחדיו לע"נ הסבתא ע"ה. סבא סבור כדעת משפחתנו מתאספת ול

הגר"א ז"ל והמקובלים בענין אי כניסה לבית הקברות שלא לצורך גדול, אך כדי 

שלא יגידו ש"הרב שטיינמן לא עולה לקבר של רעייתו", כדי למנוע דיבורים 

התהילים הנהוגים. סבא  ותהיות, אזי סבא עולה לקבר, ושם קוראים את פרקי

ואגב, לפני  יש שלימוד התורה היא הזכות הגדולה ביותר לעילוי הנשמה".מדג
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בתקופת השואה הנוראה שלחו ראשי מספר שנים סיפרתי למרן הגראי"ל זצ"ל ש

קובנה את ידידי מר יהודה ביליס שיחי' להציל ילדים יהודים -ה"יודנראט" שבגטו

תוך שק ירקות, ילד ולהבריחם מתוך הגטו. הנער יהודה ביליס סחב על כתפיו, ב

יהודי קטן והובילו אל מחוץ לגטו, לידיו של כומר קתולי, שהעבירם לידים נאמנות. 

ילדים רכים ניצלו כך בזכותם של מר ביליס שיחי' ואותו כומר נוצרי, שחירף  22

את נפשו למען הצלת הילדים מתחת ציפורני הקלגס הנאצי יש"ו. לאחרונה נסע 

כביר היה לומר קדיש לעילוי הכומר הנ"ל, במהלך טכס מר ביליס לליטא ורצונו ה

רשמי לזכרו של הכומר ובהשתתפות יהודים רבים ולהבדיל גם בני לא ברית. 

לפיכך שאלני האם אפשר לומר קדיש יתום לע"נ הכומר הלזה, ששם נפשו בכפו 

 זיע"א חייך חיוך גדול וענה:מרן הגראי"ל שטינמן  למען כ"ב מילדי ישראל היקרים.

"קדיש לגוי יעזרו לו כמו כוסות רוח למת... ואפשר לומר קדיש על גוי, אך הקדיש 

 ...לא יעזור לו".

עולם התורה חב את חייו למרן בעל איילת השחר זיע"א. רבבות הכרעות 

 בנושאי האידישקייט, תורה וישיבות. 5ציבוריות ופרטיות נחתכו בחזו"א 

* 

 ועוד נקודה אחת, חשובה עד למאד מאד:

מרן ראש הישיבה זצוק"ל לימד את כולנו שיעור חינוכי אדיר מאין כמותו, בשעת 

 ההלוויה, כשמאות אלפים הקשיבו בזעזוע לצוואתו הנוראה: 

הכי זולה ופשוטה, לא לבזבז כסף עבור קניית מקום בבית  ההמצבה תהי"

 "...בלי קניית מקום ,שיתנו -הקברות שעולה ביוקר, אבל אם רוצים לתת צדקה

 יהודי "פשוט", שרוצה מקום קבורה פשוט, בין אנשים פשוטים, בזול ובפשטות.

 וכולנו הרי יודעים שכך חי רבינו הגדול זיע"א את כל חייו. 

אני זוכר, לפני שנים רבות, את הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל דורש בבית כנסת בפ"ת 

ולידו ישב ר' אברהם ריין ז"ל, מראשי צא"י ומקים ישיבת כפר סבא, שמרן זצ"ל 

היה ראש הישיבה שלה. הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל סיפר את הסיפור הבא לפני ר' 
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נה לא הצליח ר' אברהם אברהם ריין, שאישר בנענועי ראש את הדברים: "חצי ש

ריין להשיג משכורות לצוות הישיבה בכפר סבא. כעבור חצי שנה, הגיע ר' אברהם 

לרב אהרן לייב ובידו כל המשכורות של החורף. רב אהרן לייב סירב לקבל את 

המשכורות. "הרי הסתדרנו כל החורף גם בלי משכורת, אז בשביל מה לקבל עכשו 

 את הכסף?"...

ריין לרבנית שטיינמן ושאל אותה: "איך הסתדרתם כל החורף "פנה ר' אברהם 

 בלי משכורת?"

"השיבה הרבנית: "החצילים נמכרו כל החורף בשוק מאד בזול, אז קניתי חצילים. 

וכך אכלנו חצילים כל החורף, חצילים לארוחת בוקר, חצילים לארוחת צהרים 

 וחצילים לארוחת ערב"....

חינוך, גם מפוארים, מוציאים עשרות ומאות אלפי  בדור חיצוני כל כך, בו מוסדות

שקלים על הופעות ססגוניות, מופעי ראווה ויוקרה. בדור בו אנשים נאנקים תחת 

עול החובות רק כדי להרשים, להתעסק בחיצוניות מדומה, בהשחתה עצומה של 

כסף עבור כמה שיותר יוקרתי ומושך, מנקר עינים וחדשני. בדור בו הביזבוז 

ות נהפכו לאבן יסוד, חתונות יקרות, אירועים בסטייל, הכל לפי צו והמותר

האופנה, הכל נוצץ, זוהר ועולה המון דמים יקרים, תרתי משמע, קיבלנו במסע 

ההלוויה שיעור אדיר בחינוך. למה? למה להוציא כסף על מצבה יקרה, כשאפשר 

ינם? הרי לקנות מצבה פשוטה? למה לנקר את העיניים? למה להוציא כספים לח

אנחנו בני תורה. הרי כולנו יודעים שלא ניקח את כל הביגוד וסלוני הפאר, 

התאורה והאופנה, הנוצץ והחיצוני, לעולם הבא. אז בשביל מה לבזבז על זה כל 

 כך הרבה אנרגיה, כסף ומאמצים?! לא חבל על כל דקה מחיינו?!

פרצנו בבכי מטלטל, וכששיעור החינוך הכל כך נוקב הזה טפח לנו בפנים, כולנו 

 חסר מעצורים.

והיה זה שיעורו האחרון של מנהיג הדור והדרו. שיעור שהלוואי ולא יישכח  ----

 )פרסום ראשון: 'קוראים אלעד'( עד עולם.
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 בעיר צ"ומו רב, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 ועוד מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד

במצרים ללא  םיכיצד שחט יוסף לאחיו את תועבת מצר

 חשש?

ַםְצַרים ַוָיַשימּו לֹו ְלַבדֹו ְוָלֶהם ְלַבָדם ְוַלַםְצַרים ָהֹאְֹכַלים ַאּתֹו ְלַבָדם ַכי ֹלא ֹיּוְכלּון הַ 

 (לב, מגֶלֱֹאֹכל ֶאת ָהַֹעְבַרים ֶלֶחם ַכי ֹתֹוֵעָבה ַהוא ְלַמְצָרַֹים )

 (י"רש) לדבר טעם נתן ואונקלוס. העברים את לאכול למצרים הוא שנאוי דבר

, והיינו .כ"ע, אכלין עבראי, ליה דחלין דמצראי בעירא ארי: תרגם אונקלוס

 .אוכלים אותם והעברים, אלהיהם שהם וסוברים משתחוים שהמצרים

 חזינן .המלך בהמות שוחטי': הטבחים שר' י"פירש( לו, לז) לעיל הא, ויש לעיין

 .אלהיהם שהם אף, בהמות שחטו שהמצריים

(: א, חולין צא) ואמרינן', והכן טבח וטבח: 'כתיב( טז פסוק) לעיל דהנה, ע"צ עוד

 אנשי חזינן ששחטו. כ"ע, השחיטה בית להן פרע', והכן טבח וטבח' דכתיב מאי

 .בפרהסיא הבהמות את יוסף בית

 את לשחוט בפרהסיא, פרעה למלך משנה שהיה יוסף חשש לא היאך, ויש לעיין

 רבינו משה שאמר וכפיגדולה  לסכנה עצמו והכניס, העברים עבור מצרים תועבת

 אין והא', ולא יסקלונו לעיניהם מצרים תועבת את נזבח הן(: 'כב, ח שמות)

 .הנס על סומכין

ת. תחילה נראה לתרץ בפשטות, כי כל מה שהיו מקדשים המצרים זה רק את 

", אבל בקר, צאןהצאן, וכפי שמפורש בכל הפסוקים "כל תועבת מצרים כלל רועה 

אינו בכלל צאן, ולא מצאנו שהיו המצרים מקדשים אף את הבקר. וממילא, אותם 

"שוחטי בהמות המלך" היו שוחטים לפניו בקר. ומה שנאמר בתרגום שהיו 

שאותם אנשים אוכלים את  ידעוהמצרים  מתעבים את היהודים, זהו משום ש

שור לאכילת הבהמות שהיו יראתם, את הצאן שלהם, ולכן שנאום. אבל אין זה ק

 רגילים בהם. 
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מיהו, אף אי נימא דעבדו המצרים  אף את הבקר, אפשר לתרץ שאלה זו בב' 

 גווני:     

דהנה בפרשת ויחי מבואר, כי יוסף  הראה את אחיו לפרעה, ואז ביקש מהם 

פרעה כי יהיו "שרי מקנה על אשר לי". והקשו המפרשים, הלא "תועבת מצרים כל 

רועה צאן", והכיצד זה פרעה מבקש מאחי יוסף שיהיו רועי צאן, מקצוע השנאוי 

 במצרים.   

"י, וז"ל: "איכא למידק, דהא וכן הקשה המשכיל לדוד )לר"ד פארדו על פרש

פרש"י לעיל בסמוך "כי תועבת מצרים כל רועה צאן", לפי שהם להם אלהות, א"כ 

 מהיכא תיתי שפרעה יהיה לו צאן לרעות וימסרם להם שירעום?

וביאר הרב, כי באמת העם המצרי תיעב את הצאן, שהחזיקו לאלוה עליו, אבל 

י הוא החזיק את עצמו לאלוה הכי פרעה עצמו לא חשש מלגדל צאן בחצירו, שהר

גדול במצרים, יותר מן היאור, וכמו שאמר: "לי יאורי ואני עשיתיני", ולכן לא חשש 

לגדל צאן. וא"כ כשביקש שאחי פרעה ירעו הצאן, היינו הצאן שבחצר מלכותו 

", דייקא לי, ולא על אשר ליבלבד. ולפי"ז מדוקדק הפס': "ושמתם שרי מקנה 

 למצרים.

יו אפשר ליישב אף את קושיין, דבאמת המצרים לא היו שוחטים בהמות לפי דבר

לשחיטה, וכדברי התרגום: "ארי בעירא דממצראי דחלין ליה, עיבראי אכלין". אלא 

שהמלך בעצמו, מכיון שהחשיב את עצמו לחשוב מכל, הרשה לעצמו לחרוג 

קובל מכללי אמונת מצרים, וכמו שהיה בארמונו רועה את הצאן, שלא כפי המ

במצרים, היה אף הוא שוחט ואוכל את צאן מצרים. וזהו שמצינו שמקצוע 

", דרק בארמונו המלךהשחיטה במצרים,  נאמר רק על המלך: "שוחטי בהמות 

 היתה שחיטה זו, ולכל בכל מצרים.    

עוד יש לומר, עפ"י דברי הנחלת יעקב )שם, שמבאר  כי מה שנאמר "כי תועבת 

היינו שהמצרים תיעבו את רועי הצאן דווקא, ואין זה   מצרים כל רועה צאן",

מחמת שכיבדו את הצאן, אלא משום שסתם רועים גונבים מן הצאן ואוכלים 

כדאיתא בב"ק )קי"ח, ובזה השתבח יעקב אבינו שאמר: "ואילי צאנך לא אכלתי", 
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משמע שלא כדרך שאר הרועים, אבל כאן רצה פרעה למנותם את אחי יוסף "שרי 

 ", היינו שרים שאחראים על הרועים להדריכם וכיו"ב. מקנה

ולשיטתו גם קושיין מתורצת, שכיון שלא שנאו את הצאן רק את הרועים, לכן לא 

חששו אף  לשוחטם ולאוכלם. )אלא שעל פירושו יקשה מהמובא בפר' בא שהיו 

בת הצאן אלילי מצרים, ולכן ביקש ה' שיקחו גדי עיזים לקרבן, וזה היה כל הנס דש

הגדול, משמע שמחמת זה תיעבו המצריים את רועי הצאן, ולא מחמת הרועים 

 עצמם.     
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

בו במעלת עשרה -'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל

 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

כל העשרה ומקור הבא ראשון לבית הכנסת הוא 'שר' על 

 לכל השפע

וּו ֹוֵסף ַוַיְשַּתחֲ ְויֹוֵסף הּוא ַהַשַליט ַעל ָהָאֶרץ הּוא ַהַםְשַביר ְלָכל ַעם ָהָאֶרץ ַוָיֹבאּו ֲאֵחי י

 )מב, ו( לֹו ַאַפַים ָאְרָצה

 ."הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץעל יוסף נאמר: "הנה 

חשוב, בכל זאת רק הוא בלבד מכר מזון, לא  והכוונה שלמרות שהיה שליט

וע"ע  .ובאמצעות פקידים, וכל מי שרצה לקנות תבואה היה חייב לעבור דרכו

תוב ְויֹוֵסף הוא ַהַחַליטבזוהר כאן )קצח, א( וז"ל מתורגם ללשוה"ק:   ֹבא ְרֵאה, כָּ

ה וֵמַאיר  נָּ ֶרץ. ֶזה ַהֶחֶמׁש ֶׁשחֹוֵלט ַבְלבָּ אָּ ל ַעםַעל הָּ ה. הוא ַהַםְׁשַביר ְלכָּ ה ְוזָּן אֹותָּ  לָּ

ם סֹורְ  ם ַנזֹוַנים וַמחָּ לָּ ר ֶׁשחֹוֵפַע ְויֹוֵצא, ַמֶםמו כֻּ ֶרץ, ֶׁשֲהֵרי אֹותֹו נָּהָּ אָּ מֹות הָּ חֹות ַהְמׁשָּ

קֹום,  ם ַמְׁשַתֲחַוים ֶאל אֹותֹו ַהםָּ לָּ ְך כֻּ  וכו', עכ"ל עיי"ש. ַלֹכל, וַמחום כָּ

גודל יקר תפארת המשכים ראשון לבית נלענ"ד שיתכן שיש לרמוז מכאן על ו

, שמצאנו בו ג' מעלות מיוחדות: א בזוהר הק' )תרומה קלא, א(, כתב הכנסת

שהוא בדרגא דיסוד.  יוסףשהוא בדרגא דצדיק, וכתבו המקובלים שהוא בבחינת 

על כל העשרה  שרב מרנא הגר"א מווילנא כתב )בביאורו על משלי יד, כח( שהוא 

, והוא משפיע מקור השפע. ג במקובלים כתבו שהראשון הוא זהבאים אחריו

 הברכה לכל הבאים אחריו )עי' מש"כ לעיל בפ' וישלח(.

רומז למשכים ראשון לבית הכנסת  –א"כ י"ל דזהו שאמר כאן "ויוסף הוא השליט 

"הארץ" ר"ת:  שהוא בבחינת יוסף, והוא השליט היינו שהוא 'שר' על כל העשרה,

                                                
ו
נהוג בחכמה, אך האמת היא שיוסף למצריים הוא הסביר שהוא לא סומך על אף אחד, ועתה שיש בצורת צריך ל  

 .רצה לפגוש את אחיו
, אותו שבא ראשון לכולם נקרא שר, כי הוא נוטל שכר כנגד כולםהכנסת, -ז"ל הגר"א שם: אם יש עשרה בבית  ז

 אבל כשאין שם עשרה, "אין איש", כי בלא מנין אין כלום, עכ"ל. )עיי"ש באורך(.



 

 

 

 כז 'עמ -אספקלריא 

 

הכ"נ בישכים מר"ת:  המשבירשונים, "הוא המשביר" ראמשכימים הדיקים צ

שכימים משרה עאשונים. "עם הארץ" ר"ת: ר י'רכת בשפיע מאשון, וכן: ר

דיקים. ורמז כאן שכל השפע לכל עשרה הראשונים עובר דרך צשונים הרא

 המשכים ראשון.
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'יקרה  יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס

 מפנינים' עה"ת 

רמז להם יעקב אבינו ע"ה כי ישבו במצרים מאתיים ועשר 

שנים כמנין רד"ו, וקושי השעבוד יהיה פ"ו שנה, ושמשה 

 רבינו ע"ה יהיה הגואל 

ַמָשם )מב, ב(  ָלנּו ְוַשְברּו ָשָםה ְרדּו ְבַמְצָרַים ֶשֶבר ֶיש ַכי ָשַמְעַּתי ַהֵמה ַוֹיאֶמר

ולא אמר לכו, רמז למאתיים ועשר שנים שנשתעבדו למצרים,  -וברש"י:  רדו שמה 

 כמנין רד"ו.

לא שמעתי פירושו, כי כל ההולך מארץ כנען לארץ מצרים יקרא  הרא"ם הקשה

, ומארץ מצרים לארץ כנען יקרא 'עולה', מפני שארץ כנען גבוהה מכל ח'יורד' 

ט(, ועוד  –והובא ברש"י לקמן מה  הארצות כדאיתא במסכת קדושין )דף סט ע"א

 )לקמן ג(. דלא כתיב וילכו, מאי איכא למימר. 'וירדו' אחי יוסףהא דכתיב 

ביאר דברי רש"י ולא אמר לכו, כי היה ראוי לתפוש  המהר"ל בגור אריהאמנם 

מלשון ירידה, ואינו דבור צח וטוב והוא לשון המורה על  -לשון טוב כי "רדו" 

 -( פתח דבריך יאיר )תהלים קיט טא  –נו ז"ל ) שמות רבה נ ירידה, ואמרו חכמי

קל(. ואף על גב שמי שהולך מארץ ישראל למצרים יורד, דארץ ישראל גבוה מכל 

, אבל מה יהארצות. אפילו הכי לא הוה ליה למימר כך אחר שהוא לשון ירידה 

יאמר  , לא קשה כי הוא לשון הכתוב. ודוקא המדבר לא'וירדו' אחי יוסף שכתוב

 "רדו" מפני שהוא לשון קללה ֶאל המדובר. 

'רדה' אלי אל , ולא ידעתי מה יעשה בפסוק המהרש"ל ביריעות שלמהוהקשה 

 )שם יג(. 'והורדתם' את אבי הנה ט(, וכן –)לקמן מה תעמוד 

                                                
 שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות.  –רדו שמה  במנחה בלולה,ואכן כן פירש  ח
 שליט"א נדפסו בגור אריה הוצאת מוסד הרב קוק. להרב יהושע דוד הרטמן בהערות לגור אריהעיין  ט
, שאין הדרך לומר אדם לחבירו בלשון ששייך בו סכנה, או כשידבר בעצמו עליו לשון ירידה, בצדה לדרךוהוסיף  י

 משום לא יפתח אדם פיו לשטן.
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. יאלכן נראה לי כמו שמצאתי ביש נוסחאות שלא היה כתוב בהן "ולא אמר לכו" 

רמז למאתיים ועשר שנים וכו'. והיינו ממלת 'שמה' מפיק לה  –רק רדו שמה 

אי נמי דלא הוה ליה  .יבושברו לנו 'משם'  שמיותרת היא, דהרי בתר הכי כתיב

אלא על כרחך לומר  ושברו לנו משם.למימר כלל 'רדו שמה', דהרי כתיב בתר הכי 

 . עכ"ד.יגרמז למאתיים ועשר וכו'. וכן משמע במדרש רבות 

 שיית המהרש"ל על המהר"לתירוץ לקו

לשון ירידה, יש לומר  - 'רדה אלי' כתב לבאר למה אמר יוסף לאביו יד בבאר היטב

 –החזקוני, רדה אלי שגם כן רמז לזה, שכבר עבר שנה ממנין רד"ו, וכך כתב )שם( 

 . עכ"ד. טולא אמר 'רד', כבר עברה שנה ממנין רד"ו 

 דיין לא יתורץ למה אמר יוסף, אך ע"רדה" אליואם כי בדבריו יתורץ מקרא ד

 וצ"ע.  "והורדתם" את אבי הנה

)שהוא לבאר וליישב דברי רש"י עה"ת, מקושיות פני המים ועיין עוד בספר 

ז"ל  להרב משה מרדכי שטעגר ותמיהות הרא"ם והגור אריה ושאר מפרשים(,

 מה שתירץ. על פרי מגדים יו"ד(,מגד שמים )בעמח"ס 

 תירוץ נוסף לקושיית הרא"ם

כתב ולדידי לא קשיא מידי, שזה הדרש הוא מדרשת דורשי  טזבאר יצחק בספר 

רשומות. וכבר ביארתי במקום אחר שהם לא יוציאו דרשתם מכח הכרע הכתובים, 

או מייתור לשון, רק שמגלים רמזי המקרא ואיך נרמזים המאורעות שבעתיד, 

ראשי וסופי תיבות, בספור מאורעות העוברים, ויוציאו זה גם על ידי הנוטריקון ו

מזולת שום הכרע לזה, רק שמראים מחכמת רמזי הכתובים. ומה שכתב רש"י כאן 

לא היה זה מרומז במקרא, ודרשה זו היא כדרשת כתונת פסים  –'ולא אמר לכו' 

                                                
 ז"ל )בפירושו על רש"י( נראה דלא גרס לה.  מהרא"ישמדברי  ה לדרךבצדוכתב  יא
 .בביאורי מהרא"י ובמשכיל לדודוכן פירשו  יב
שהם עתידין   אמר רבי אבא בר כהנא, ַבֹשְרם –רדו ושברו לנו משם ב(  –דהנה איתא שם )בראשית רבה צא  יג

לעשות שם מאתים ועשר שנה ע"כ. ואם הילפותא היא רק מתיבת "רדו", למה הביא המדרש המשך הפסוק 'ושברו 

 לנו שם', כאשר לא דרש בה כלום, ודו"ק. 
 ז"ל תלמיד המהרש"ל. למוהר"ר משה ָמת יד
ז"ל והוא קובץ מפירושי רבותינו בעלי התוס'( וזה  )לרבי יעקב דילישקאש בהדר זקנים ובאמרי נועם וכן כתבו טו

 תו"ד, אבל יעקב אמר "רדו" שמה, שהרי עברה שנה כבר, ולא היו כי אם רד"ה שנה.
 .אב"ד ור"מ דק"ק יערסלובז"ל  להרב יצחק הורוויץ על פירש"י עה"תטז
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דינים. וכדרשת משמעאלים יוחרים סוטיפר פג( שדרשו רבותינו ז"ל בו  –)לעיל לז 

 כב(. –ם על ידיה )לעיל כד נזם זהב בקע משקלו ושני צמידי

ז"ל שמביא מראי  למר גיסי הרב המשי"ב)אות שמ( בשואל כענין ועיין עוד 

וביפה תואר ובמתנות כהונה וידי משה מקומות נוספים לנושאים ונותנים בקו' זו, 

 .יח ובדעת יששכר יזובשלל לדוד  )בראשית רבה שם(

 גם קושי השעבוד שהיה פ"ו שנים מרומז כאן

)ט( כתב, ואפשר לומר כי גם מה שרמז להם כי הגלות היא  בחומת אנךהחיד"א 

רד"ו שנים, אינם כולם שעבוד, רק הכוונה שתהיו 'שמה' רד"ו, אמנם הגלות תהיה 

. וכדאיתא בסדר עולם רבה )שם( ואין לך בכל השבטים שהאריך יטרק קט"ו שנה 

למצרים שנאמר  ימים יותר מלוי, וכל זמן שהיה לוי קיים לא נשתעבדו ישראל

ח( ומשמת לוי התחילו -ו –וימת יוסף וכל אחיו ... ויקם מלך חדש )שמות א 

 שנה. כהמצריים לשעבדם וכו',נמצא משמת לוי ועד שיצאו ישראל ממצרים קי"ו 

כתב, גם יש לרמוז בפסוק זה על עיקר השעבוד שהיה פ"ו  דעת יששכר ובספר

יא( עיקר שעבודן של ישראל  -שנים כדאיתא במדרש )שיר השירים רבה ב 

 -'ושברו לנו משם' היה, משעה שנולדה מרים. ומדאמר  כאבמצרים שמונים ושש 

ולא אמר ושברו בר, או ושברו אוכל, יש לומר דפירושו כך 'ושברו' את גופכם פ"ו 

 . 'לנו'שנה כמנין 

 כשם שרמז כאן הגלות כן רמז כאן גם הגואל

דף קצח ע"א אות א(, ולפי דבריהם שאמרו  )זהר ויחיהחיד"א בנצוצי אורות כתב 

הא אוקמוה רד"ו חושבן דא  – ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים רדו שמה

שגזרת ארבע  – הנה שמעתי כי יש 'שבר' במצריםהוו ישראל במצרים, יש לרמז 

                                                
  די יתן לכם( -ל ש-עהש"ס, ד"ה וא יד דודז"ל )בעל מחבר  לרבי יוסף דוד זינצהיים יז

 ז"ל )נדפס לראשונה תקפ"ז( והוא בעיקר פירוש על רש"י על התורה. יששכר דב ליטיוער להרב יח
)מערכת גימ"ל אות ד( מסדר עולם רבה )פרק ג( גלות מצרים משמת לוי  בדבש לפינראה דצ"ל 'קי"ז', וכמו שכתב  יט

)שמות יג בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים צאו קי"ז שנה. ואפשר לרמוז אחרון שבשבטים, שאז התחיל השעבוד ועד שי

 יצא מתוק.  'מעז', ואז קי"זגימטריא  'זעם', וכן קי"זגימטריא  – בחזק טז( –
 כתב דצריך לומר 'קי"ז' וכמו שכתבתי בהערה הקודמת.בהגהות הגר"א  כ

ובהגהות  פחות מפ"ו שנים כשנותיה של מרים.)פרק ג( ואין השעבוד יותר על כן ולא בסדר עולם רבה וכן הוא  כא

ז"ל, ועיין שם  הרב משה יאיר ויינשטוק)שם( כתב, צריך לומר "פ"ז" שנים, וכן הגי' בסדר עולם בהוצאת  הגר"א

 שמבאר החשבון. בימות עולם
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דעל ידי  רמז'משה',  אותיות – 'שמה' מאות שנה 'תשבר', ולא יהיו אלא רד"ו.

 .ובזכותו גם כן, כמו שאמרו רבותינו ז"ל כבמשה יגאלו 

 א אות ב( כתב אפשר לומר במה שכתב –)אבות פרק א  שלובזרוע ימין  והנה

זצ"ל בתוספת  מהר"ר אלחנן )פרשת וארא( משם הרב המקובלהרב לב אריה 

 – להים-ה' פעמים א משלו, דישראל היו צריכין לישב במצרים ת"ל שנה, במספר

להים, -בו אלא פ"ו שנים בקושי השעבוד, כמספר שם אחד אולא יש ת"ל,גימטריא 

להים לד' שמות -ונשארו שמ"ד שנים, ויען היו נטמעים חס ושלום, נהפכו ד' א

הוי"ה רחמים פשוטים, בזכות משה שהוא בגימטריא אחד יותר על שמ"ד, וזהו 

 באות על של שמך. -)שמות ג יב(  וזה לך 'האות' כי אנכי שלחתיךשאמר לו 

בהגהות הזהר )שם( כתב, ובזה יומתק אשר כתבתי בעניותי הגהות שומר הפתח וב

פירוש מוציא )כמו  –שבזכותו שיש לו אות יתר על שמ"ד יגאלם, וגם משה 

שיקבלו התורה,  – 'מפי הגבורה'גימטריא  –משה שפירשתי לפנים בזרוע ימין(, וגם 

)עם  דצ"ך עד"ש באח"בת בזכות זה יצאו רד"ו, וגם רמז שיוכו המצריים בעשר מכו

 גימטריא–)עם הכולל(  'אשר'. והגאולה מסטרא דיובלא 'שבר'גימטריא  –הכולל( 

לשון 'שבר'  רמז למכות, וקרי ביה – וירא יעקב כי יש 'שבר', וזהו שאמר 'שבר'

ה(, כמו שדרשו רבותינו ז"ל בזה כי יגאלו מסטרא  -)תהלים קמו שברו על ה' 

 גימטריא 'שבר'. –דיובלא, הרומז 'אשר' 

  

                                                
 )ט(. ובחומת אנךכאן  במנחה בלולהכן כתב גם  כב
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לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

 ומועדים התורה עללבנו' 

מהי גדולת הביטחון של יוסף הצדיק אחר שבמשך כל 

 שנותיו בבור זכה לנס שלא הוצרך לרחוץ?

 יד(. )מא, ַוְיַריֻצהּו ַמן ַהבֹור ַוְיַגַלח ַוְיַחֵלף ַשְמֹלָתיו ַוָיֹבא ֶאל ַפְרֹעה

ראיתי דיוק נפלא, שכאשר הביאו את יוסף מהבור  על התורהבספר שפתי כהן 

לפרעה כתוב שגילחו אותו והחליפו לו את בגדיו, אבל לא מופיע שרחצו אותו, 

וכתב שליוסף היה ריח נעים מאוד למרות שהיה בבור שנים רבות, ולכן לא רחצו 

 אותו כי רצו שהריח הנעים יישאר עליו.

 ,מצריםארץ ב באדמה,והתבוננתי בדבר, שהרי במצרים חם מאוד, ובבור חנוק 

אמור להיות חם כמו בכבשן, ובכל זאת יוסף הצדיק לעומת האחרים שהסריחו, 

 הוא יוסף הריח ריח נעים בנס גלוי ובהשגחה עליונה ברורה ומוחשית.

, הרי ונובתחילת הפרשה על בטחמדרש מקלסו הואם כן, מה גדלותו של יוסף ש

, בפרט זה האמור ובעוד יוסף ראה כל זמן שהותו בבור שה' עמו באופן חד וברור

שה' עמו כי  ותידע בבירור ובמוחשי ודאילמרות שהיו לו קשיים בכל זאת ו, פרטים

ראה שיש לו נס שהוא מריח טוב ונעים, אז איזה גדלות של ביטחון היה ליוסף 

 הצדיק בהיותו בבור?

עם ישראל במדבר משך שכאשר היו  מצאנו בדומה לכך,יש להקדים מה שו

שהתאוננו על מחסור , ותמוהות פרשיות המתלוננים והמתאונניםשנה,  ארבעים

תמוה ביותר, איך בכלל והדבר  ,נו אם איןבהיש ה' בקרובשר, ואףאמרו  מים לחם

תחת ענני הכבוד שהקיפו  היו בו בזמןבקרבם, הלא  אינוהם העלו על דעתם שה' 

 !תם בנס מוחשיאו

כפי "רעיון" המשל והנמשל הנפלא שהביא בעל חובת  באר,אלא נראה ל

הלבבות, שהיה ילד יתום שאמצו אותו משפחה טובה, והיא גידלה אותו ודאגה 

 לכל צרכיו כמו ילד ובן רגיל וטבעי שלהם, כך נהגו בו כבנם ממש משך כמה שנים.
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ש אוכל וצדקה, והבעל תרם לו והנה יום אחד נקש בדלת ביתם עני ואביון שביק

אוכל ובגדים ישנים וסכום קצת יותר מהרגיל והמקובל, והנה אותו עני התלהב 

מאוד והתחיל להודות ולהלל הלל שלם על התרומה, ובירך את בני הזוג בכל 

 הברכות שהכיר מתוך הכרת הטוב עצומה.

קנו לו משחק ובדיוק באותו יום קודם לכן, אותו יתום ביקש מהוריו המאמצים שי

יקר שראה אצל חבר בכיתתו, וכשהריו סרבו לו הוא התפרץ בכעס נגדם והסתגר 

 בחדרו מתוך עלבון וכעס עצום.

והאשה הייתה נדהמת, ושאלה את בעלה איך יתכן הדבר שאותו עני שקיבל 

הודה לנו בפה מלא תשבחות, ואילו היתום הלז שיודע תרומה קטנה יחסית מאתנו 

שהוא מאומץ אצלנו, שקיבל טובות מאתנו במשך השנים שהוא אצלנו שווי של 

מאות אלפים, במקום להודות על כל הטוב שאנחנו גומלים לו הוא כועס עלינו 

 ופוגע בנו? 

וברורה בצורה חדה והודיעו אותו בעל ליתום פנה  .חכי וראי ,אמר הבעל לאשתו

אותו יתום . הוא מסולק מביתו הריההסתגרות בחדרו, מו ומרדמ יחדולשאם לא 

 '.לא צריך טובות ממכם!'יצא בהפגנתיות מהבית בטריקת דלת, כשהוא מפטיר 

אותו יתום התגלגל אצל חברים מכיתתו כמה ימים כאילו הוא בא לשחק עימם 

חבריו  ה קלטויומיים שלושולאכול ולישון אצלם כמקובל בין חברים, אבל לאחר 

א לאת מצבו האמיתי ופשטה השמועה בכיתה שהוא חסר בית, ומרוב בושה 

 התקרב לכיתתו.

וכך בלית ברירה היתום התגלגל ברחובות רעב ועייף ומוזנח, עד שהוא נשבר, 

וגאוותו נשבתה, ובראש כפוף ומושפל בא לבית הוריו המאמצים וביקש את 

התחיל להודות להם על כל טובה שגמלו איתו, וגם סליחתם בבכיות, ומאז הוא 

 . דרישותהתחיל לעזור ממש בעבודות ומטלות הבית, ובוודאי לא העז פניו לדרוש 

את פשר השינוי, שאותו יתום כאשר התרגל לקבל כעת הסביר הבעל לאשתו 

והיה סבור כטובות אלא כחלק בלתי נפרד מחייו,  ןטובות, כבר לא ראה אות

אחר יקבל את כל צרכיו, וכביכול חייבים לתת לו את הרגלו, אבל טבעי שהוא ש
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התעורר וקלט שכל מה שהתרגל לקבל היה  עצוםהר וחסמו אותו מתוך השהרחיק

כל הטבה הוא הודה מכל הלב על שממש לא היו חייבים לתת לו, ומאז  ,מתנה

 הודה מכל הלב, כי הבין שהכל חסד! וממש ממש לא חובה שחייבים לו!

שר לפרש את ניסיון עם ישראל במדבר, שהיות והם התרגלו לענני הכבוד, כך אפ

הם כבר קיבלו זאת כחלק מהטבע ולא כנס והשגחה מיוחדת של בורא עולם 

עליהם, ולכן כשחסר להם אוכל או מים הם חשבו שאין ה' בקרבם למרות שראו 

רגל שעדיין ענני הכבוד מקיפים אותם כבעבר, כי כך טבעם של בני אדם להת

 לקיים ולא להתפעל ממנו יותר.

ולכן אצל יוסף הצדיק, למרות שהיה רגיל לנס שיש ממנו ריח נעים שלא על פי 

 אשנה, אז אילול שתים עשרהדרך הטבע, בכל זאת היות וזה ליווה אותו משך 

היה בעל ביטחון עצום אלא היה כאחד האדם, ממילא כבר היה מתרגל לנס ולא 

אה זאת כטבע ולא כנס, והיה נשבר ברוחו משהייה של היה מתפעל ממנו אלא רו

ראה לא ש, ולכן השתבח יוסף על בטחונו ,שנה בבור מתחת לאדמה שתים עשרה

 מתוך השגחת ה' עליו.  הואש זכרשום דבר כטבעי אלא כל דבר בחייו 

הקושיה היא אפוא עלינו, הרי גם אנו חיינו היומיומיים אפופים בחסד שמים 

נסה היצר להתקרב למפתן דלתנו לנסות לערער את ביטחוננו עצומים, ואיך מ

 בהשי"ת?! 

עלינו להתחזק במידת הביטחון, לעולם לא לחשוב שחצי הכוס וזו התשובה! 

שכל  נחיה עם ההכרה בכךהמלאה היא חלק טבעי מחיינו ופשוט שמגיע לנו, אלא 

מתוך חסדי  להכ, ולא מובן מאליומה שיש לנו גם אם התרגלנו אליו, בכל זאת זה 

לא נודע 'בתוך רגע אם לא חסדו התמידי של השי"ת עמנו הרי ה' ורחמיו עלינו, כי 

 '.אל קרבנה וכי בא

על כל חסדיו עמנו, ועל כל מה שהרגלנו בטובו ובחסדו תמיד השי"ת ל נודה

בחסדיו ובטובו, ובעזרת ה' נזכה לראות בכוס המלאה שיתמלאו כל משאלות לבנו 

בעמל התורה והתפילה בעבודת ה' מתוך שמחה ומתוך הכרת  , ונתחזקלטובה

 .הטוב
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה!

ַלים ַדּקֹות ּוְשדּוֹפת ָקַדים ֹצְמחֹות ַאֲחֵריֶהן ַלים ְוַהֵמה ֶשבַ ( )מא, ו ְוַהֵמה ֶשַבע ַשבֳּ ע ַשבֳּ

 )מא, כג( ְצֻנמֹות ַדּקֹות ְשֻדפֹות ָקַדים ֹצְמחֹות ַאֲחֵריֶהם

"ידוע שילדי ישראל מוחם זך ולפעמים שואלים מה שלא עלתה בדעת גדול 

בשנים" ככה כותב האדמו"ר רבי אליעזר זוסיא מסוקלען זי"ע בספרו "נועם 

גדל ברשותו בעיר אליעזר" כאשר הוא מביא הערה מאחד מילדים יתומים שנת

ושמו "ר' משה טייכמאן" שנתגדל אח"כ להיות אחד ממנהלי בתי  -באקערעשט 

 ת"ת בארץ הקודש.

ההערה שהעיר היה אודות אות אחת שנשתנה בתורה"ק כשמתאר לנו החלום 

שחלם פרעה אודות השבע שיבלים, לבין הפסוקים בהמשך שמספר לנו האיך 

" )עם נו"ן סופי( ןֹצְמחֹות ַאֲחֵריהֶ שמתחלה כתיב "והוא  -שפרעה מגיד ליוסף חלומו 

 הלא דבר הוא?! -" )עם מ"ם סופי( םֹצְמחֹות ַאֲחֵריהֶ ואח"כ כתיב "

וביאר האדמו"ר דבר נפלא. חז"ל )ברכות סג.( מפליגים אודות הענין של "בכל 

דרכיך דעהו" עד שמשתמשים בלשון "פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה!" 

ינא בשו"ע בשו"ע או"ח סי' רל"א שיכוון באכילתו להבריא את גופו כדי ונפסק לד

. ויש גם עבודת הצדיקים שבשעת האכילה כגשיוכל לעבוד את בוראו בכח האכילה

גופא בכוונים בכוונות קדושות. בשתי אלו האופנים האדם מעלה האוכל, באופן 

 שהאדם הוא המשפיע והאוכל הוא המקבל.

תאוה או אפילו להשקיט רעבונו בלי שום כוונה  לא כן האדם האוכל לשם

רוחניות רק להיות אוכל ושבע הרי המאכל בחינת משפיע, והוא, האדם האוכל, 

 בבחינת מקבל, שמקבל הנאה ושביעה מהאוכל.

                                                
וגו' בזה "ובבאר מים חיים הקדוש בהרבה מקומות, שכמעט ומציין להקדושת לוי בליקוטים עה"פ ואכלתם אכול  כג

 )יומא דהילולא של הבאר מים חיים ליל ג' דחנוכה( -כל ספרו בנוי על יסוד קדוש זה" 
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ובזה מתורץ הדיוק הנזכר, כי כאשר התורה"ק מספר לנו החלום, הרי מתאר לנו 

ת "מקבל" )וכידוע אשר משפיע נקרא אוכל בבחינתו וצורתו הנכונה, שהוא בחינ

לכן נכתב "אחריהן" בלשון נקבה, בבחינת מקבל.  -"זכר", ומקבל נקרא "נקבה"( 

משא"כ כאשר פרעה מספר חלומו ליוסף הצדיק, התורה כותבו לפי מדריגתו 

הרעה שלו, שמזונו היה משפיע עליו, והוא פרעה, היה בבחינת מקבל, ולכן נזכר 

 חינת משפיע בלשון זכר, "אחריהם". ודפח"ח!האוכל, השיבלים, בב

בביאור דברי השו"ע ורמ"א ריש הלכ'  -ויש לצרף לזה ביאור נפלא שראיתי פעם 

ריבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות הרשות, שלא קבעום " חנוכה וז"ל

ונוהגין לומר  וכו' וי"א שיש קצת מצוה ברבוי הסעודות -למשתה ושמחה: הגה 

 בסעודות שמרבים בהם, ואז הוי סעודת מצוה )מנהגים(.  זמירות ושבחות

ובידינו להפוך אותם  -זאת אומרת אשר הסעודות בחנוכה דייקא הם "רשות" 

לסעודות מצוה, ע"י שמכניסים בהם הרוחניות, ומקשרים הגשם והחומר להרוחני 

והקדושה. והוא הוא ההיפך משיטת היוני שלדעתם המוטעה יש רוחני ויש גשמי 

חלוקים המה ומרוחקים הם ממזרח למערב. יש חכמה שאינה מחייב האדם. ומ

אפשר להיות גאון במוח ורשע בגוף. אין אחד מחייב השני. ההיפך הגמור מ"קדש 

 עצמך במותר לך", ההיפך הגמור של "בכל דרכיך דעהו".

אמנם אור החנוכה מאיר לנו כי גם במקומות החושך, בעוה"ז הדומה לחושך 

מא ב"מ פ"ג:(, בגלות יון הנמשל לחשך )מדרש עה"פ והארץ היתה.. )כדאיתא בג

יש ג"כ אלקות, יש ג"כ אור של קדושה, יש ג"כ נר של מצוה.  -וחשך על פני תהום( 

אצלינו המאכל אינה משפיע עלינו, אלא אדרבא המאכל בבחינת מקבל ואנחנו 

אלא מבינים  משפיעים עליו ומעלים אותה. אין אנו משועבדים להטבע ולהמאכל,

שהשי"ת הוא המחיה אותנו, ורק שמוטל עלינו לאכול כי כן רצונו יתברך, ויש לו 

נחת רוח מזה, בלי שמבינים עומק כוונתו. וכמו שלמדו אותנו רבותינו כי כמובן 

היה ביכולת השי"ת להחיות אותנו בלי שנצטרך לאכול ולשתות, ואם גזרה יתברך 

ילה ושתיה על כרחך שיש בזה עבודת ה'. עלינו להתעסק באלו המעשים של אכ

שנזכה לחיות בהאמת הפשוטה באמונה ברורה וטהורה, ולקיים מקרא שכתוב 

 "בכל דרכיך דעהו", אכי"ר.
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ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

 ''מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים

 התועלת והחסד שבשכחה

 ים ֶאת ָכל ֲעָמַלי ְוֵאת ָכל ֵבית ָאַביקַ ַהְבכֹור ְמַנֶשה ַכי ַנַשַני ֱאלֹ ַוַיְקָרא יֹוֵסף ֶאת ֵשם 

 )מא, נא(

 א רבים ראו, כן תמהו, וכדלהלן:

 "איך יחשיב לטובה מה שנשהו בית אביו?"

 "?איך יחשיב לטובה מה שנשהו כל בית אביו"...הקדוש: אלשיך ב

המרוחק מבית אבותיו הנכבדים אם גנות גדולה היא לבן ": הכתב והקבלהוז"ל 

ויוסף שהיו בן זקונים לאביו ואותו אהב יותר  ,ישכחם עת היותו משופע בכל טוב

מכל אחיו, ומצד אהבתו הגדולה אליו נסתבב התנשאותו להיות מושל המדינה, 

לאמור נשני אלקים את כל  - גם מצד טבע אנושי -איך יתייחס אליו דבור המגונה 

 ?...".ה בזה פחיתות גדולה וכמבזה בכבוד אביובית אבי, כי יור

ים השכיחני את כל עמלי ואת כל בית קמבארים כרגיל: אל"כתב: רש"ר הירש וה

שם  -אבי! לב מי לא יזדעזע למקרא משפט זה? יוסף קורא שם לבכורו על 

ונמצאנו למדים ... ים השכיחו את אביו הזקן ואת כל משפחת בית אביו!קשהאל

)ועיין שם שביאר מחמת קושיא זו את  ..."אדם חסר לב! -טות שיוסף היה בפש

 מלת "נשני" באופן אחר(.

 ומה פשר הדבר באמת?

 "הודה על שלא היה לבו נרדף לבית אביו"

הודה על שלא היה לבו נרדף לבית "כתב בזה דברים קצרים: העמק דבר הנה 

 ."אביו

שם רבי רפאל ויותר מבואר ראיתי שכתב רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל ב

סולובייציק זצ"ל בשם מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל, שאילו יוסף היה זוכר את בית 

אביו לא היה יכול לעמוד בכל הקשיים שהיו לו במצרים, ובעבור זה שהשכיחו 



 

 

 

 לח 'עמ -אספקלריא 

 

הקב"ה את בית אביו, היה לו כח להתמודד עם כל הקשיים שהיו לו במצרים, 

 עכ"ל.

 "חשוב מתועלות השיכחה"

ירים את יסודו הנפלא של חובת הלבבות )שער הבחינה פ"ה(: והדברים מזכ

 אם, תראה כ...השיכחה..., האדם מתועלות ומקומותם הנפש בכוחות "...חשוב

 ומתועלת עניניו... בכל לו יבוא הפסד וכמה ענינו יהיה היאך לאדם... יחסר

 ממנו טורדו היה ולא, עצב מבלי האדם נשאר היה לא, השיכחה לולא, כי, השיכחה

 פגעי זוכר כשהוא -אותו  שמשמח במה נהנה היה ולא, עולם משמחת דבר שום

 הלא(. ממלך) ממלוך התעלם ולא(, ממקנא) ממקוה מנוחה מקווה היה ולא, העולם

 והושם, מזה זה ושונים מתחלפים והמה, והשיכחה הזכרון באדם הושם איך, תראה

 . ..".התועלות מן מינים מהם אחד בכל לו

את  -השכיחני  -בגופו של דבר הנני להעיר, כיצד מתיישב הפסוק "כי נשני אולם 

 שעה באותה .'וגו לאמר בבגדו "ותתפשהו לו:(: בית אבי", עם מאמרם )סוטה

בחלון" וכו', והרי שדמותו של אביו נראתה לו  לו ונראתה אביו של דיוקנו באתה

באת דיוקנו של אביו, ולא נשכחה ממנו?! ואולי היא הנותנת, רק באותה שעה 

 אבל חוץ משעה זו נשכחה ממנו, וצ"ע.

* 

 ָעְנַיי )מא, נב( ְבֶאֶרץ ֱאֹלַהים ַהְפַרַני ַכי ֶאְפָרַים ָקָרא ַהֵשַני ֵשם ְוֵאת

 ויצחק, אברהם אבות, שם על. אפרים "קראזקנים(:  ב כתבו בעלי התוספות )דעת

 גבי על כאפר - יצחק. ואפר' עפר 'ואנכי שנאמר -אברהם . 'אפר' בהם שנאמר

 שנאמר אפרים, שם על ישראל נקראו ולכך. אפרות שתי משמע ד'אפרים' המזבח.

. והנני רק כמעיר ובא כמה הערות: א. גם כאן יוסף קורא את אפרים'" לי יקיר 'הבן

אפרים על שם זקינו יצחק ואבי זקינו אברהם, אך "שוכח" את אביו יעקב. ב. כיצד 

 "כי הפרני", והרי מפורש בפסוק אברהם ויצחק" -"על שם אבות ם התוספות אומרי

על שם יעקב אבינו, אך מתבאר בתוספות  -" ישראלוגו'?! ג. הננו נקראים "עם 

 על שם אברהם ויצחק! -" אפריםשהננו נקראים גם "

 goldm@enativ.comלתגובות: 

mailto:goldm@enativ.com
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מרדכי מלכא, הרב הראשי מעדני מלך / הרב 

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

 כל חייו של האדם הם נס!

 )מא, א( ַוְיַהי ַמֵּקץ ְשָנַתַים ָיַמים ּוַפְרֹעה ֹחֵלם ְוַהֵמה ֹעֵמד ַעל ַהְיֹאר

 ,אם משנכנס לסוהר ?הןממה ", ויהי מקץמקשה עה"פ " ר חיים פלטיאלא הג"

ומיד נחבש  ,הרי כשהורד למצרים היה בן י"ז ושנה אחת עשה בבית פוטיפר

ויהי אחר הדברים האלה אמר "ובאותו פרק נחבשו שר המשקים ושר האופים שנ,

ושנתים היו במשמר, נמצא כשיצאו  .אחר סמוךאמר , ופרש"י כל מקום שנ"וגו'

סף עשר שנים בסוהר על שבטח בשר היה יוסף בן עשרים שנה, מכלל ששהה יו

 ?"ויהי יוסף בן שלושים שנה בעומדו לפני פרעה" אמרהמשקים שנ

מה ענין החלום למקץ שנתיים, הרי ענין יוסף אחר  ,בית הלויהקשה מעוד ב ו

 מענין פרעה?

  ביאור ה'בית הלוי'

"ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה  (א ,"ר פ"טדרש )בהמ דעפ" ,בית הלוימבאר הו

, קץ שם ליוסף כמה יהיה בבית "קץ שם לחושך"הה"ד )איוב כח(  ,חולם"

 האסורים, כיון שהגיע הקץ ופרעה חולם.

וכמו אחד קנה סחורה אחת והרויח  ,בכל דבר שבעולם יש סיבה ומסובבוהיינו, ש

מזה שהרויח ולפי שכל האנושי קניית הסחורה היה הסיבה שנסתבב  ,סך גדול בזה

רק מן השמים נגזר  ,סך ממון, אבל באמת הוא טעות דלא הסיבה גרמה לו הריוח

עליו שירויח וע"כ נסתבב שיקנה סחורה זו, ונמצא הריוח הוא הסיבה וקניית 

 הסחורה הוא המסובב כדי שעל ידה יהיה התכלית הנרצה. 

נו זה וכן כאן אשר לפי השכל היה דהחלום של פרעה הוא הסיבה שיצאה ממ

דעיקר הדבר  ,והדבר הוא להיפוך ,המסובב שיצא יוסף מתפיסה, ובאמת אינו כן

היה שהגיע הזמן ליוסף שיצא מבית האסורים ומזה נסתבב שחלם פרעה חלום, 
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ויהי מקץ "דיציאתו של יוסף הוא הסיבה וחלום פרעה היה המסובב, וזהו שאמר 

דזה סיבבה שחלם פרעה. וזהו , "ופרעה חולם"שנשלם זמן של יוסף  "שנתים ימים

 ד.שמביא המדרש הפסוק קץ שם לחושך וכיון שהגיע הקץ מיד ופרעה חולם עכ"

 "מי שאמר לשמן שידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק"

מה שתקנו ח' ימים הגם שהנס היה רק ז' ימים,  ,נס חנוכהאת ובזה נבין היטב 

ללמדנו יסוד הרמב"ן שכל חז"ל רוצים ש ,לביץ בקובץ שיחותאהגר"ח שמווביאר 

בכדי שאדם ישכיל להבין מתוך הניסים הגלויים יכירו  ,ניסי יציאת מצרים נועדו

והאדם מתוך הרגלו ושגרתו אינו מכיר בנס שהקב"ה  ,בניסים הנסתרים בהיות

עושה עם האדם בכל רגע, וזה יסוד מצוות שמנה ימים שמאחר והאדם מבין יום 

וכל הרגשת האדם בנס הוא על  ,ע כיון שיש שמןאחד היה צריך לדלוק מצד הטב

השבעה ימים, אך חז"ל רוצים להחדיר בקרבנו כי גם הדלקה של יום ראשון 

שנראה לנו טבע הוא נס, כיון שמדוע השמן דולק ומי נתן בו כח הדליקה ודאי הוא 

נס אחרת מדוע לא דולק המים או שאר משקין של הפירות, אלא שכיון שכך 

 שנולדנו לראות שמן דולק נהפך הדבר לפשוט ושאין בו שום נס.  הורגלנו מיום

 "!שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוקאמרו )תענית כה, א( "מי וכמו ש

וזוהי השקפת חז"ל אשר רוצים להחדיר בלב כל אחד בנס חנוכה נגד עקירת 

ל. אבל האמונה שרצו היוונים וגזרו לכתוב על קרן השור אין חלק באלוקי ישרא

אדם שהולך בדרכי התורה כפי השקפת חכמי התורה חייב להגיע להכרה שכל 

הנעשה הוא מכוחו יתברך ואין מושג של טבע ומקרה אלא הכל בהשגחה פרטית 

והל נס, וכך האדם צריך להסתכל על כל חיו שיש מנהיג לבירה והכל בהשגחה 

ומרים בתפילת לחש פרטית וממילא אין מושג של טבע אלא הכל נס. וכמו שאנו א

ועל נסיך שבכל יום עימנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובקר וצהרים, 

אלא שהאדם אינו מרגיש הדבר רק כאשר ח"ו נעשה חולה לדוגמה יש דלקת 

ריאות במצב קשה שצריך הנשמה ורק אז מגיע האדם להכרה עד כמה צריך 

 להודות ולהלל את הי"ת על כל נשימה ונשימה.

* 
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 מוסר השכל

כי חובת האדם להתבונן על אורח חייו ובפרט בימים  ,עלה בידנו להבין ולהשכיל

המקיף את חייו של האדם בכל  ,אלו כי כל אשר קורה לאדם הוא נס אחד גדול

תחומי החיים ועולם הפוך מחשיבת האדם כי כל המתחולל עם האדם הוא מכוון 

כי זו  ,למה שמתחולל בעולםמלמעלה ואין מושג של סיבות טבעיות שגורמות 

זה היה יסוד מלחמץת היוונים ו ,טעות קשה בהשקפת האדם ולצערנו זו כפירה

להחדיר בעם ישראל שאין להם חלק באלוקי ישראל ח"ו, ותפקידנו לחזק את 

  .האמונה ולהחדיר בקרבנו ובלבבנו כי אין טבע אלא הכל זה נס גדול היה פה

רצוננו ונזכה כולנו שיעשה לנו נסים ונפלאות כמו וככל שנעשה רצונו כך יעשה 

 !שעשה להם בימים ההם בזמן הזה ויחיש את גאולתנו בחסד וברחמים "אמן"

  



 

 

 

 מב 'עמ -אספקלריא 

 

מעמקי הלכה / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' 

 חפצו' )בית שמש(

 האם יקדים שלום למי שיתכן ולא ישיבנו

 ָחי )מג, כז( ַהעֹוֶדמּו ֲאַמְרֶּתם ֲאֶשר ַהָזֵקן ֲאַביֶכם ֲהָשלֹום ַוֹיאֶמר ְלָשלֹום ָלֶהם ַוַיְשַאל

הנה פסוק זה מזכיר במקצת, ממה שהרחיבו חז"ל לדבר מגודל מעלת הקדמת 

)פ' שופטים  זוטרתא פסיקתאוב )יז.(, ברכות)ד, טו(,  אבותעי'  השלום איש לרעהו,

 הונא, רב אמר חלבו רבי )ו:(, "ואמרברכות דל"ג ע"ב( ועוד. ויתרה מזו מצינו בגמ' 

 שלום בקש שנאמר, שלום. לו יקדים שלום, לו ליתן רגיל שהוא בחברו שיודע כל

 גזלת הכרם בערתם ואתם שנאמר, גזלן. נקרא החזיר, ולא לו נתן ואם ורדפהו.

 בבתיכם", ע"כ.  העני

 א[ בדברי המהרש"א שאין להקדים למי שחושש שלא ישיבנו

 רגיל אין אם אבל -. 'כו שלום לו ו: בח"א( "יקדים)ברכות מהרש"א והנה כתב ה

גזלן  ויקרא שלום, לו יחזיר לא חברו דשמא שלום. לו יקדים לא שלום, לו ליתן

  וכו'", ע"כ.

ומבואר מדבריו דלא כל אדם ראוי ליטול את השם, ולהקדים שלום לכל אדם. 

לשלום. דאל"כ אלא צריך האדם תחילה להכיר את חבירו, כדי שיכיר בו שישיבנו 

, שמכשילו בלתא כדהרי שיצא שכרו בהפסדו, דיעבור בכך בלאו ד'לפני עיור'

 דאיסור גזילה.

 ב[ כיצד משביעין את הגזלן, הרי עובר בלפנ"ע של שבועת שקר

)קמא  שלמה מנחת ת"שוב הגרשז"א זצ"לאולם לכאו' יש לדון בדבר, דהנה כתב 

 ומאיים רשע הוא והלוה כסף, לחברו שחייב באחד עצמך, וז"ל, "הגע סי' ז' אות ד'(

 מכירו המלוה אם שאף הדבר, ברור הלא ויגדף. יחרף יתבענו, שאם המלוה על

                                                
אמנם יש להתבונן בדברי המהרש"א. דאם כוונתו דיש בזה ממש לאו ד'לפנ"ע'. א"כ צ"ע במה שבהמשך מתרץ  כד

 לו יחזיר לא אם שהקדים שלום לעכו"ם, למרות שלא הכירם. ותי', "וגם )סב.( שמצינו לרב חסדא,גיטין מהא ד

והרי אם יש בזה משום 'לפנ"ע', הרי איסור זה אמור גם ביחס  – .גזלן", ע"כ ם"עכו יקרא אם עליו, לחוש אין שלום,

 להכשלת עכו"ם עי' יו"ד סי' קנ"א, וא"כ אמאי אין לחוש. וצ"ע.



 

 

 

 מג 'עמ -אספקלריא 

 

 שכל כמו, מלתובעו להמנע כלל צריך אינו ה"אפי ורשעו, במרדו שיעמד ויודעו

 נשבע ודאי מהם שאחד פנקסו על בחנוני' אפי בשבועה, הנתבע את מחייב תובע

 כדין עושה שהוא ג"דבכה כ"וע עור. בלפני עובר ב"הבעה אין ה"ואפי שקר, על

 חבירו את וגורם שמכשיל בזה להתחשב כלל צריך אין לו, שמגיע מה לתבוע

שקר",  שבועת על התובע בעיני הוא וחשוד שמכירו ג"בכה אפילו שקר, בשבועת

 )חו"מ ח"ב סי' י"ח(. שו"ת דברי חייםע"כ וע"ש במה שדחה )שם( לדברי 

ולכאו' י"ל כן גם בנ"ד, דמאחר דהמקדים שלום לחבירו, הרי שמקיים בזה את 

הוראת חז"ל, שכן ראוי לאדם לנהוג, להקדים שלום לכל אדם. א"כ אין לו חיוב 

 לחוש למה שחבירו יכשל עי"כ, דאין חיוב להתחשב בכגון דא.

איברא דנראה לחלק, דמה שהתירו להשביע את המחוייב ממון לחבירו, ולא 

חששו ללפנ"ע שמשביעו שבועת שקר. כל זה נובע, מחמת שאותו מחוייב, נהג 

)סט.( ב"ק מכבר ברשעות, והיינו במה שכפר במה שחייב. ועל כגון זה נקטינן ב

 ס"דס ה(, דכיון"מ' )סי מאש שו"ת מוצל"הלעיטהו לרשע וימות". ובאמת שכן תי' ב

שו"ת וכבר קדם בסברא זו בוימות וכו', ע"ש.  לרשע הלעיטהו אמרינן הוא, רשע

 )ח"ד סי' אלף רכ"ג(, ע"ש.הרדב"ז 

אולם שונה נ"ד, דעד שלא הקדים שלום לחבירו, הרי שחבירו לא נכשל בשום 

איסור, ורק עתה שיקדימנו בשלום, הרי שיכשל חבירו. נראה דעל כה"ג אין להתיר 

 ו'להדר' במצות ובהנהגות ראויות, על חשבון הכשלת חבירו באיסור. 

נראה דגם מבלי להיכנס לגדרי איסור של 'לפנ"ע'. מ"מ אין ראוי לנהוג כן, שהרי ו

שמן לנ"ח בהידור עבור כל הימים,  לו )סי' תרע"א סק"א(, דמי שישמג"א מצינו ב

לילה רק נר  מוטב שיוותר על ה'הידור' של עצמו, וידליק בכל כלל. אין ולחבירו

)ח"ג שו"ת מחנה חיים . וע"ע בזה בלחבירו לקיים את עיקר המצוה גם ויתן אחד,

או"ח סי' י"ט(. ואם כך היא חובת האדם, לוותר על ה'הידור' של עצמו לטובת 
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'קיום מצוה' של חבירו. עאכו"כ שעל האדם לוותר על 'מעלת' הקדמת שלום, מפני 

 .כהחשש 'עבירת איסור' של חבירו

 ג[ בידו למחול, ובכך לא יכשל חבירו

 )לב.(, "רב קידושיןאלא דעדיין יש להתבונן בדבר, והוא מהמעשה שמצינו בגמ' 

 ודלמא. רתח לא אי רתח, אי איחזי איזול אמר, בריה. רבה באנפי שיראי קרע הונא

 ליקריה", ע"כ. ליה דמחיל מכשול, תתן לא עור אלפני וקעבר, רתח

הרי שאין חשש הרי מבואר דכאשר מוחל מעיקרא על כל פגיעה שיעשה חבירו, 

של 'לפנ"ע'. וא"כ לכאורה יש ליתן עצה גם בנ"ד, דיקדים שלום גם למי שיתכן 

 ולא ישיבנו שלום, וזאת על דעת שימחל לו על עוון הגזל, של אי השבת שלום.

)ד"ה תוס' אולם נראה דגם זו אינה עצה הוגנת. ראשית דהנה כבר עוררו שם ה

 ועלה חזיר, בשר לאכול דמי שנתכוין )פא:( קידושיןדמחיל( ממה שמצינו בגמ' 

וא"כ מה הועיל מה שרב  .וכפרה כדכתיב "ונסלח לה" מחילה צריך טלה, בשר בידו

 קודם שהודיעו לומר, הונא מחל מעיקרא על רבה במידה ויכעס עליו. ותי', "וצריך

 לכן". ולפ"ז באופן שלא מודיע לפנ"כ, הרי שלא מהני מה שמוחל לו על הפגיעה.

 )שם( דבלאו דלפני עיור שהוא לאו 'כולל', לאריטב"א לפי מה שמבואר באכן גם 

ישרה. ומבואר דגם  בדרך ולהדריכו לנסותו כדי בהכי, ושרינן האי. כולי מחמרינן

מבלי להודיעו שמוחל שרי. אולם עדיין אין פשוט כ"כ ללמוד מזה להתיר גם בנ"ד, 

רה", ומאחר שכל כוונתו דשמא ההיתר שם, הוא רק משום שבא "להדרכו בדרך יש

לטובת חבירו, הרי שמותר לו להכניס את חבירו לספק לפנ"ע, וזאת בצירוף מה 

שמוחל מעיקרא, ובכך לא הוי ממש  מכשול. אבל הכא שמה שמקדים שלום לשני, 

אינו אלא לתועלתו האישית, שבכך מקיים את ההנהגה שהורו חז"ל. אולם השני 

ן ורק יבוא ויכשל, הרי שבזה יתכן ולא יועיל אינו מתעלה בכך, אלא אדרבה יתכ

 מחילה דמעיקרא.

                                                
  )שמות כ, ח(. רמב"ןשציין, דכן מבואר גם גליון הש"ס )ז.( דמבואר כי ל"ת חמור מעשה, וע"ש ב יבמותעי' בגמ'  כה
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זאת ועוד, דאין פשוט כ"כ דמחילה בכלל תועיל בזה. שהרי אין מוברר כ"כ מה 

הגזילה במה שאין משיב שלום, וכי מה 'נטל' או 'לקח' מחבירו במניעת השבת 

כשורה עם  השלום. ולכאורה הוי יותר ענין של 'קלקול עצמי' במדות, שאינו נוהג

 רעהו. וא"כ לא תועיל ע"כ המחילה לתקן את המעוות, ויל"ע.

* 

 בענין נסיעה להלויה כשספק אם יספיק ללוות

הגראי"ל שטינמן התבשרנו בבשורה הנוראה, על פטירתו של גדול ומנהיג הדור 

 , וכל ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.זצוק"ל

ם בקרב רבים מן המשתתפים והנה מבוכה רבה התעוררה אצלי, וכנראה ג

בהלוויה זו. ושעל כן ברצוני לשתף את הת"ח הרבים אשר עצמו קרסוליהם 

ממותני, ואולי יזכוני ללבן פרשיה זו על בוריה. ואשמח מאוד על כל סיוע אפי' 

הפעוט ביותר, אשר פעמים רבות, בכחו להגיע אל המטרה הנרצית, של "לאסוקי 

 שמעתתא אליבא דהלכתא". 

הקפיד וחשש מאוד על זמנם של בני התורה, ושעל  רן הראש ישיבה זצ"למהנה 

כן כתב בצוואתו, כי אין לערוך את הלוייתו מעל לשש שעות מעת פטירתו. וכמובן 

שלא היה באפשר לקיים את צוואתו במלואה, אולם עכ"פ אכן השתדלו המלווים 

הורה אל תוך למלאות את רצונו ככל האפשר. כך שגם לאחר שהוכנסה גופתו הט

קברו. עדיין היה ניתן לראות במשתתפים רבים ונוספים, אשר באו זה עתה מערים 

 רחוקות, ופלסו את דרכם לכיוון מסע ההלוייה, אף לאחר שכבר נסתיימה.

ונשאלת השאלה, האם היה ראוי והגון לכל המשתתפים המרוחקים, ליסע זמן 

יספיקו להשתתף ב"אשכתיה  ממושך כ"כ בתחבורה הציבורית, בתקווה שאולי עוד

דרבי". או שמא היה מוטב להם שימשיכו לעסוק בתלמודם, דהרי "אין ספק מוציא 

מידי ודאי", ומוטב היה להם לילך אחר הודאי של לימוד התורה, ולעזוב את הספק 

 אולי יספיקו להשתתף בהלוויה.
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 א[ חישב לעשות מצוה ונאנס מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

)מ.( "חשב אדם לעשות  קידושין)סג.(  שבת)ו.( ברכות ים דברי הגמ' והנה ידוע

מצוה ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה". וא"כ לכאו' יש מקום 

לדון דגם אם לבסוף הם לא השתתפו בהלויה, אך מ"מ משום רצונם הטוב, הרי 

צורך קיום שהשי"ת יחשיב זאת כאילו השתתפו, וממילא שפיר ביטלו מתלמודם ל

 מצוה עוברת.

 אולם יש לדחות טענה זו מכמו"כ טעמים:

ראשית אין פשוט ש"כאילו עשאה" הוי ממש עשיה, ובפשטות הוי רק ענין  -א'

של קבלת שכר, אבל אין לחושבו כעשה מעשה מצוה ממש. וכפי שדברו הפוסקים 

פתא דלא בנוגע למי שהניח תפילין ונמצאו לבסוף פסולות, דנהי ולא יענש ב"קרק

מנח תפילין", אך אונסא כמאן דעביד לא אמרינן, ועדיין לא קיים מצות תפילין 

 בפועל. 

עוד נראה, דכל זה אמור רק ביחס ל"מצות שבין אדם למקום", דמאחר ופשוט  -ב'

והקב"ה אינו נצרך למעשינו ולמפעלינו, אלא העיקר בעיניו היא ה'מחשבה', שכל 

ודתו ית'. לכן שפיר י"ל שסגי ברצון ומחשבה טובה, רצונינו ומגמתינו, תיהיה לעב

והקב"ה בחסדו ובטובו מצרפה למעשה. אולם לא כן ב"מצות שבין אדם לחבירו", 

דהתכלית הנרצה בזה, הוא שנפעל בפעולת הטבה לזולת. אך כאשר רוצה לסייע 

לחבירו, ולא עולה בידו, נהי שמגיע לו הכרת הטוב גם על עצמם הרצון הטוב 

בא בחוה"ל, אולם נראה דאין להחשיבו "כאילו עשאה", דס"ס עיקר המטרה וכמו

)מאמר כ"ז( באריכות, והביא לזה כמו"כ ראיות ברכת אהרן לא יוסמה. וכ"כ ב

 ע"ש.

מלבד כל האמור, נראה כי בנ"ד לא שייך כלל כל הענין של "ונאנס", שהרי  -ג'

מורינו זצ"ל בצוואתו, כי ברצונו הדברים נודעו ונתפרסמו בציבור, כי כן ציווה 

למעט ככל האפשר מזמן ההלויה. ומאחר ורובם ככולם של הנוסעים ידעו מכך, 

ובכל זאת החליטו ליסע להלוייה, הרי שעל דעת כן נסעו, ביודעם שישנו סיכוי 

 גדול שלא יספיקו להשתתף בתוך מסע ההלוויה.
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 ב[ הוכחה מהמעשה ברב אסי, שהתחרט במה שליוה את אמו 

)לא:(, "רב אסי הוה ליה קידושין ולכאורה נראה לדמות נ"ד למה שמצינו בגמ' 

ההיא אמא זקינה, אמרה ליה, בעינא תכשיטין, עבד לה. בעינא גברא, נייעין לך. 

יה. בעינא גברא דשפיר כותך, שבקה ואזל לארעא דישראל. שמע דקא אזלה אבתר

אתא לקמיה דרבי יוחנן, אמר ליה, מהו לצאת מארץ לחוצה לארץ. א"ל, אסור. 

לקראת אמא, מהו. א"ל, איני יודע. וכו' אדהכי והכי, שמע לארונא דקאתי, אמר, 

 אי ידעי לא נפקי", ע"כ.

הרי מבואר דרב אסי למרות שבעת שיצא לכיון אמו, סבור היה שעודנה בחיים, 

כבדו בחייו" ללוותה בהגיעה מחו"ל. אולם כששמע ושעל כן יש מצוה של "מ

לבסוף כי אמו כבר נפטרה, ורק בא ארון קבורתה, דבזה אין כבר מצוה של "מכבדו 

)קידושין שם(. נתחרט על כל פנ"י וב מהרש"א, ובתוס' ר"י הזקןבמותו" כמבואר ב

ההליכה לכיוון אמו. הרי חזינן, דאין להתחשב במה שחשב מעיקרא שמקיים 

ה, דס"ס נמצא שהכל היה 'טעות'. וה"ה הכא, מה שסברו שיספיקו ללוות את מצו

 מרן זצ"ל, לא מהני, דנמצא שטעו. ומוטב היה שלא היו באים.    

 ג[ התחיל את המעשה בזמן הראוי, ונמשך עד לאחר זמנו

אלא דעוד יש לדון בדבר, דמאחר ואותם רחוקים, יצאו מביתם עוד בטרם החל 

שיכו בנסיעה בעוד ההלויה היתה בעיצומה. ואולי יש מקום מסע ההלויה, והמ

לומר, דגם מה שבאו לבסוף לאחר מעשה הקבורה, מ"מ כל מעשה הנסיעה נדון 

כ'מעשה אחד' שהתחיל עוד בשעת ההלויה, ושפיר יש להחשיב גם את זמן 

 הגעתם אל מקום ההלויה כחלק בלתי נפרד מההשתתפות בהלויה בעתה ובזמנה.

)ע"ז ד: ד"ה רגע( במה שמצינו  תוס'נו מקור לסברא כזו בדברי הובאמת שמצי

בבלעם הרשע שידע לכוין את השעה שבה הקב"ה כועס, דאז ביקש לקלל את 

ישראל. והקשו התוס', "וא"ת מה היה יכול לומר בשעה מועטת כזאת וכו'. ורבי 

ה אליהו היה מפרש, שאין צריך רק להתחיל קללתו באותו רגע. תדע שהיה רוצ

להאריך בקללתו, כדאיתא בחלק )סנהדרין קה:( מברכותיו של אותו רשע, אתה 

 )ברכות ז. ד"ה שאילמלי(.תוס' למד מה היה בלבו", ע"כ. וכ"כ בקצרה ב
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, דיש הרה"ק מפרשיסחא זצ"ל)ח"א סי' קכ"א( בשם ארץ צבי  שו"תומכאן הביא ב

בזמנה, למרות ללמוד מהתוס' הנ"ל, דיש להתיר להתחיל ולהתפלל את התפילה 

שיסיימנה, רק לאחר שיעבור זמן תפילה. ומה בדבר רע, אם מתחיל לקלל בזמן 

שהקב"ה כועס, אפי' אם ממשיך אח"כ חלה הקללה. כ"ש ומידה טובה מרובה, 

שאם מתחיל להתפלל מילה אחת בעת שהוא זמן התפילה, אפי' אם ממשיך את 

 בזמנה עכ"ד. התפילה כולה אח"כ, מ"מ התפילה שפיר מתקבלת וחשיב

 אך גם טענה זו אינה נראית מכמה סיבות:

אין ללמוד מעניני 'תפילה' שעניינם בקשת רחמים מהשי"ת, וענין זה קיים  -א'

במשך כל זמן ועת, ושעל כן שפיר הקלו להתחיל ולהתפלל ולהסתמך בכך על 

)ח"ז שו"ת יבי"א שעת ההתחלה. אך לא כן בשאר עניני ברכות, וכפי שהוכיח ב

)סי' תכ"ו סק"א( שכתב, דאין לברך ברכת הלבנה, כאשר  מג"אח סי' ל"ד( מהאו"

רואה שתתכסה תכף בעננים. ומבואר דאין לברך על סמך ההתחלה. ולפ"ז ה"ה 

 בנ"ד אין לדון את כל המשך הנסיעה על סמך תחילתה.

עוד נראה, דעד כאן לא מצינו אלא בפעולה 'אחידה' כגון 'תפילה' אשר  -ב'

כה י"ח ברכות, ושעל כן דנו הפוסקים להקל להסתמך על עת מאחדת בתו

התחלתה. אך לא כן בנידון ה'נסיעה', שאין כל קשר ושייכות בין מה שהתחיל את 

נסיעתו, לבין מה שסיימה. דאין כל הכרח להמשיך בנסיעה, ושפיר יכול לעצור 

 בעצמה ולחזור על עקבותיו, ושעל כן אין נראה להסתמך על ההתחלה.

)ח, ג(, "היה אוכל באשכול ונכנס  תרומותה דנ"ד דמי למחלוקת התנאים בונרא

מגנה לחצר. רבי אליעזר אומר, יגמור. רבי יהושע אומר, לא יגמור", ע"כ. ולהלכה 

)הל' מעשר פ"ד הי"ז( כשיטת ר' יהושע דלא יגמור. וחזינן כנ"ל רמב"ם הנה פסק ה

רי שאין כל שייכות בין דפעולה של 'אכילה' אשר ניתן להפסיקה באמצעה, ה

 ההתחלה לסוף, ואין יכול להמשיך ולאכול על סמך ההתחלה.
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 ד[ יש לדון את כל שיירת הרכבים, כשיירא אחת, שליוותה את הנפטר

מרן הגרשז"א ויש עוד מקום לדון בזה, וזאת ע"פ חידוש דין מבית מדרשו של  

זו בשם ומלכות,  , בנוגע לתפילת הדרך, דס"ל דבימינו אין לברך ברכהזצ"ל

(, ואחד הטעמים שנתן לדבריו, הוא  משום 14)פכ"א הערה  הליכ"שוכמבואר ב

דיש סברא לומר, דבמקום שלאורך כל הדרך מצויים כלי רכב, הוו כולהו כשיירא 

 אחת, ונמצא שעדיין לא יצאו לגמרי כל בני השיירא את העיר. עכ"ד.

ואותם שבאו ממרחקים, לא  לאור יסוד זה, לכאורה יש לדון גם בנ"ד. דאמת

מרן הרה"י הספיקו להגיע אל תוך קהל האנשים אשר נתאספו סביב מיטתו של 

. אולם עכ"פ הרי שנסעו בתוך שיירת הרכבים, אשר פילסה את דרכה אל זצ"ל

עבר העיר בני ברק, ונמצא שגם הם היו מעורבים במדה מסויימת במסע ההלויה, 

' אמות למיטה, מ"מ כל שעמד בתוך קהל וכמו שברור דגם מי שלא צעד תוך ד

האנשים שהתאספו להלויה, הרי שמקיים בזה מצות לויית המת, ה"ה כאן, בעצם 

הדבר שהיו קשורים במובן מסויים לקהל הרכבים שהתאסף ובא לכיוון ההלויה, 

הרי שגם הם נכללו בתוך אותו קהל. ונמצא שגם הם קיימו את המצוה של לויית 

 המת, במקומם הם.

 אולם יש מקום רב לפקפק בהשוואת הדברים:

גם את"ל שקיימו את מצות הלוויה מדין שיירא, מ"מ צ"ע מדוע התקדמו כ"כ  -א'

עד שהגיעו אל העיר ב"ב. הרי לשיטתם היו יכולים ליסע הילוך של ד' אמות, 

ממקום מושבותם, או להידור, היו יכולים ליסע במשך כמה דקות. ומיד היו יכולים 

עקבותיהם. ולמה ביטלו זמן כה רב להמשיך בנסיעה גם לאחר שכבר  לשוב על

 נגמרה מסע הלויה.

אמנם לגופו של דבר נראה לדון, דהגם שהיו כמה מקומות אשר היו פקוקים  -ב'

בתנועה מחמת ההלוויה. אולם ברוב הדרך היו הכבישים פתוחים, ואשר על כן 

בישים הפתוחים, לכאו' אין אותם שהגיעו ממרחקים, ובשעת ההלויה נסעו רק בכ

 כל מקום לדונם בכלל שיירא.
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ועוד דגם במקומות שהיו עמוסים בתנועה, מ"מ נראה דמאחר והמשטרה  -ג'

חוסמת בעד הרכבים, כדי שלא יכנסו אל תוך השטח שבו צעדו המלווים רגלית. 

הרי  שחסימה זו, מפסיקה את הרכבים מלהיות בכלל שיירא המתלווה אל הנפטר. 

ע. וכך מוצאים אנו לגבי הל' שבת, דכאשר השערים ננעלים בלילה, הרי שזה ויל"

)או"ח סי' שס"ד סעי' ב'(. הרי שחסימה  שו"עהופך את המקום למחיצת רה"י, עי' 

 לזמן מסויים מחלק את הדבר.

 וזה מתקיים ע"י ההמוניות –ה[ עיקר ענין לויית המת הוא 'לכבד' את הנפטר 

דלמרות שנראה ואותם נוסעים לא היו בתוך הד' אמות, אולם נראה לצדד בזה, 

לא של הנפטר, ואפילו לא של המלווים של הנפטר. אולם הנה יסוד ענין לווית 

המת, עניינו לכבד את הנפטר וכלשון השאילתות )שאילתא לד( "ומבטלין תלמוד 

 תורה 'לכבוד' המת".

תוך מסע ההלויה, ונראה דעצם הדבר שישנה התקהלות המונית, ולאו דוקא ב

אלא גם בתנועה שבכביש, בדרך אל מקום ההלויה, זו אף זו חלק בלתי נפרד 

 מהכבוד שנותנים לנפטר. 

)יז.(  כתובותואין זה חלק שולי כלל ועיקר. וכך נראה ללמוד מתוך דברי הגמ' ב

"וכמה כל צרכו. אמר רב שמואל בר איני משמיה דרב, תריסר אלפי גברי ושיתא 

 רש"יי. ואמרי לה, תליסר אלפי גברי, ומינייהו שיתא אלפי שיפורי". ופאלפי שיפור

הרי מבואר מזה, שהענין של  –מכריזין עליו שיבואו לכבדו", ע"כ.  -"שיפורי

ההכרזה וה'פרסום' על פטירתו של הנפטר, זה כשלעצמו תופס חלק כה נכבד מכל 

המכריזים, שוה  ענין של הכבוד הניתן בהלויה, עד שישנה שיטה בגמ', שסכום

 לסכום המלווים!!

וא"כ נראה דעצם הדבר שבאו כל האנשים בהמוניהם מכל קצוות הארץ, 

והעמיסו את העבודה של שוטרי התנועה בכל האיזור, זה גופא חלק חשוב למדי, 

 מענין ה'פרסום' של ההלויה, ושפיר עבדי במה שהגיעו, לשם דבר זה לחוד. 
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 דודו של הרעק"א ביום חתונתוו[ בענין סעודת החתונה שערך 

והנה שמעתי מיהודי אחד, אשר שמע כי אין לו כ"כ סיכוי להגיע אל הלויה 

 10בזמנה, מפני הזמן הקצר שהקציבו לזה. ושעל כן החליט ליסע ברכבו במשך כ

דק', ומיד שב אל עקבותיו, והסתפק האם ע"פ ההלכה יצא בזה משום הלויית 

 המת.

)קמא סי' כ"ט( במכתב  שו"ת רעק"אזה, למה שמצינו בולכאו' נראה לדמות ענין 

וז"ל, "עבידנא יומא טבא  מרן הרעק"אשהיה דודו של  רבי וואלף איגר זצ"לששלח 

לרבנן, היום יום המוגבל לאפריונך בן אחותי חביבי כלבבי, אשר אקוה כי ימלא 

רואים היום כאשר נועד, חכמי העיר פה כולם מפגרין וחוגגים בהאי יומא, כולם ק

, כולנו אל המשתה אשר עשיתי להםוהולכים כהולך בחליל בעזוז אהבתם אליך, 

שמחים בשמחתך אוכלים ושותים חמרא וחייא לך בן אחותי, גילת לבבי משושי 

ושמחתי, וכו'. שמח בחור וטוב בחלקך הטובה אשר נתן לך ד', ואנכי וכל חבורא 

אורך ימים עם יונתך תמתך,  קדישא הדין המסובים נושאים לך ברכה ברכת מז"ט,

 יבנה מכם דור ישרים, ויהיה צאצאך כמותך אמן, כה יעשה אלקים". 

הרי לן "מעשה רב" אשר מלמדנו כי גם כאשר חוגגים את שמחת החתונה במקום 

אחר ומרוחק ממקום החתן והכלה, מ"מ עצם הדבר שעורכים סעודה לכבודם, הרי 

"כ בעניינינו, נכון שאותו יהודי לא שדבר זה מהווה להם כבוד. וא"כ י"ל דג

השתתף בתוך ההלויה, אולם הרי עיקר ענין ההלויה הוא ענין ה'כבוד' שמחלקים 

לנפטר, ואשר על כן גם אם מלווה את הנפטר ממקום מושבו, לכאו' גם בזה איכא 

 נתינת כבוד.

אמנם יש לחלק, דהתם הרי הודיע דודו של הרעק"א במכתב שכן עשה לכבודו, 

י רק באופן כזה יש להחשיבו לנתינת כבוד, אולם ביחס לנפטר, דיתכן ואינו ואול

מודע לפעולתיהם של המרוחקים ממיתו, הרי שאין בזה ענין של נתינת כבוד, 

 ויל"ע.
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 ז[ כיצד לא הקשיבו לצוואת מרן רה"י זצ"ל

אלא שעדיין יש מקום לפקפק, דמאחר ומרן הרה"י זצ"ל מחל על כבודו, שהרי 

קדים את ההלויה, בכדי למנוע מהאנשים המרחוקים לבוא ולהשתתף ביקש לה

 בהלויתו, א"כ מן הראוי היה להם לשמוע בקול צוואתו ולהמשיך בתלמודם. 

)יו"ד סי' רנ"א סק"ו( "דיותר יש זכות למי שזוכה לעסוק ט"ז וידועים דברי ה

כך צריך בתורה ולא בא לידו הצלת נפשות, ממי שבא לידו הצלת נפשות, ועל ידי 

לבטל תלמוד תורה ולעסוק בהצלת נפש, ויליף לה ממרדכי וכו'", ע"ש. וא"כ מכ"ש 

הכא שהיה באפשרותם להמשיך בתלמודם, מבלי לחוש לחיוב של לוית המת 

המובא בכתובות )יז.(. שהרי הרב זצ"ל מחל על כבודו. א"כ למה להם להכניס את 

 התורה. עצמם בידים להתעסק במצות לויית המת ע"ח לימוד

ולכאו' יש לשאול בצורה יותר חריפה, דלא זו שלא ראוי לבטל תורה בשביל 

לויית המת, אלא לכאו' אף איסורא איכא, שהרי עוברים בכך על צוואתו של מרן 

באו להלוייתו בהמון עם. ואם כי כוונתם היתה רה"י זצ"ל, אשר לא ניחא ליה שי

ון, אשר אכן היה ראוי והגון לטובה, שרצו להשתדל וליתן לו את הכבוד האחר

עבורו לעילא ולעילא. אולם ס"ס רצונו של אדם זהו כבודו, ולכאו' היה מוטב שלא 

 היו באים.

איברא דשאלה זו כבר נתעוררה בקרב הפוסקים, בנוגע לרבנים גדולים, אשר ציוו 

את בניהם ותלמידיהם, שלא ישאו עליהם דברי נהי והספד, לאחר פטירתן. ושאלו 

התלמידים האם רשאים הם להפר את צוואת רבם הגדול, דס"ס אין זה מכבודו 

)עח:( שכלל ישראל נתבעו ע"כ, שלא ספדו  יבמותשלא יספידוהו כראוי ודמצינו ב

 לשאול כהלכה.

שו"ת בית )ח"א סי' קע"ד(, והביא משו"ת תשובה מאהבה כה בוויעויין בזה באר

מו"כ מקורות, כי במלך או בגדול הדור אין )סי' פ"ג( שדן בזה. וכן הביא מכיעקב 

בידו למחול על כבוד תורתו, ואף חובה יש לסופדו, גם אם מוחל ע"כ, ע"ש. וע"ע 

שו"ת )סי' כ"ד(, שו"ת אוריין תלתאי  )ח"א יו"ד סי' ל"ו(,שו"ת מכתב סופר בזה ב
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שו"ת תשובות  )ח"א סי' י"ט אות ה'(,שו"ת אהל משה )סי' קצ"ו(, דעת כהן 

שו"ת משנת )יו"ד סי' ל"ה עמ' שצ"ט(, שו"ת חיי ישראל )ח"א סי' תרפ"ו(,  גות והנה

ולפ"ז שפיר עבדי ולא  –)ח"ב סי' קל"ו(. שו"ת אבן פנה ע"ט(, -)ח"ח סי' ע"חיוסף 

 היו מחוייבים להשמע לצוואה זו.

  yitzi174@gmail.comלתגובות: 

  

mailto:yitzi174@gimal.com
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הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, מפרדס 

מחבר ספרי 'גם אני אודך', 'פרדס יוסף החדש' 

 ג"כ, ועוד

 שטרות החדשים של בנק ישראל

 )מד, א( ֶסף ַאיש ְבַפי ַאְמַּתְחּתוֹ ְוַשים כֶ 

ש"ח  100ש"ח ושל  20הסתפקתי לפני כמה חודשים אודות השטרות חדשים של 

מפורסמות. ולפני הוועדה לתכנון שטרי כסף,  אשר עליהם יודפסו דמויות נשים

הוגשה  הצעה להדפיס שטרות חדשים עליהם מודפסים תמונות רבנים 

ואימרותיהם התורניות, ובמקרה שכזה תהיה בעיה לכאורה להכניס שטרות 

שכאלו לבית הכיסא, ויש לנהוג בהם בכבוד, או להדפיס שטרות עם דמויות נשים, 

 ניעות, ומה עדיף.שיש בזה לכאורה בעיית  צ

וכתב לי בזה אחי הגאון רבי אברהם יהודה הכהן רבינוביץ שליט"א, וז"ל:  נראה 

פשוט שבוודאי עדיפא שיהיה תמונות של רבנים ואימרותיהם בתורת ה', שהרי 

כתב המגן אברהם )סימן פ"ה ס"ק ד'( בשם הספר חסידים, אם נכנס בלבו הרהור 

בית הכיסא, מפני שזהו כמו להפרישו עבירה, מותר להרהר  בדברי תורה ב

מאיסור, שהתורה מצלת מהרהורים רעים, והביאו הערוך השלחן )סעי' ב'( 

 והמשנה ברורה )ס"ק י"ג( ועוד פוסקים.

ועוד שבלאו הכי הרי בדרך כלל זה נמצא בכיסו, והמשנה ברורה )בסימן מ"ג ס"ק 

בכיסוי אחד. ובפרט כ"ה( הביא להתיר להכניס כתבי הקודש בבית הכיסא, אפילו 

 בנידון דידן שסתם כיס כהיום הוי שני כיסויים.

ועוד הבט וראה במה שכתב בשו"ת בצל החכמה )ח"ו סי' קכ"ד( ובשו"ת משנה 

הלכות )ח"ה סי' קי"ז( ובשו"ת שבט הלוי )ח"ו סי' ח'( ובשו"ת יביע אומר )ח"ד סי' 

ף שמודפס עליהם כ"א וכ"ב( שכולם כתבו להתיר להכניס לבית הכיסא שטרי כס

 דברי תורה, ואפילו פסוקים, כיון דלשם חול הודפסו, ועיין שם עוד. )עכ"ל(.
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והגאון רבי ברוך דדון שליט"א השיב לי בזה וז"ל: בגמרא בשבת )סד.( דרשו את 

הפסוק, "ויקצוף משה על פקודי החיל" )במדבר ל"א(, אמר רב נחמן אמר רבה בר 

רתם לקלקולכם הראשון, אמרו לו לא נפקד אבוה אמר להן משה לישראל שמא חז

ממנו איש, אמר להן אם כן כפרה למה, אמרו לו, אם מידי עבירה יצאנו, מידי 

הרהור לא יצאנו, מיד ונקרב את קרבן ה'. ונמצאנו למדים שהרהור עבירה חמור 

מעבירה עצמה וראה עוד בזה למרן הראש"ל רבינו עובדיה יוסף זצ"ל בספרו 

 ם( ותרווה נחת.מאור ישראל )ש

ומהכא איכא למידק גבי נידון דידן, שחמור הרהור עבירה באותן דמויות נשים 

מפורסמות, המודפסות על השטרות, יותר מ"עבירה" של זלזול בכבוד שטרות 

המודפסות בהם דמויות רבנים ומדברי תורתם, ואין הצר שווה בנזק המלך, ועל כן 

שר דמויות נשים, ואע"פ שיכולים שטרות ודאי שעדיף להדפיס דמויות רבנים, מא

אלו להגיע לידי בזיון, הנה כבר האריכו בזה הפוסקים להתיר להיכנס עם שטרות 

אלו לבית הכיסא, וכפי שהעלה מרן הראש"ל רבינו עובדיה יוסף זצ"ל בשו"ת יביע 

אומר ח"ד )חיו"ד סימן כ"א אות ד'(, לגבי שטרות כסף אשר מודפס עליהם קטעים 

ות הגנוזות בספר ישעיה, ובהם אזכרות שם שמים, וניתן להבחין בזה על מהמגיל

ידי זכוכית מגדלת, ומותר להיכנס בהם לבית הכיסא ולבית המרחץ, כשהם 

מכוסים בבגדו או בארנק, וכן מותר לשרפם ולבערם בזמן שירצו להוציאם מן 

נה הלכות המחזור, עכ"ד. וכ"כ בזה בשו"ת אוהל יששכר )סימן ע"ה(, ובשו"ת מש

ח"ה )סימן קנ"ז(, ובשו"ת ציץ אליעזר חט"ז )סימן ל"א(, ובספר גנזי הקודש פרק ד' 

 )סימן ס'(. יעו"ש. 

ועל כן יש מעלה בהדפסת תמונות דמויות רבנים תלמידי חכמים ומאורי הדורות 

על גבי השטרות, ובפרט שהסתכלות בדמות הצדיקים, יש בה מעלה גדולה 

החיד"א בספרו מדבר קדמות )ערך ציור( וז"ל:  כאשר לנשמה, וכמו שכתב מרן 

יצייר האדם בדעתו צורה קדושה, הנה הצורה הקדושה שידמה בדעתו, ישלים 

שכלו. וזהו שאמר ר' אבא )זוהר פרשת משפטים דף קכ"ג:( שהיתה צורת רבי 

שמעון מצויירת לפניו, והיה משיג על ידי זה השגה גדולה, וזהו סוד שאמרו חז"ל 
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אדם להקביל פני רבו, וכן כתב רבינו האר"י זצ"ל כי כאשר יתקשה בדבר חייב 

תורה יצייר צורת רבו, וטוב לו להבין העניין. עכ"ד. ועוד אומר החיד"א בשם 

האר"י ז"ל: דהרוצה להצליח בלימודו ולהבין, יצייר בדעתו דמות דיוקנו של רבו, 

ה אות ל"ג בשם האר"י ובזה ייפתחו לו שערי אורה )"תורת החיד"א" פרשת תרומ

ז"ל(. ועוד האריכו בזה רבות במעלת ההסתכלות בפני צדיקים, ומעלה זו דוחה את 

החשש מפני זלזול בכבוד התורה, כי עדיפים פני הצדיקים על פני דמויות נשים 

 מפורסמות. )עכ"ל(.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז, מח"ס 'משפטי 

 צדקך' על חו"מ

 ה ביד אחד מהםעשרה שנמצאת גניב

 ְהיּו ְנַקַיםַוֹיאֶמר ַגם ַעָּתה ְכַדְבֵריֶכם ֶכן הּוא ֲאֶשר ַיָםֵצא ַאּתֹו ַיְהֶיה ַלי ָעֶבד ְוַאֶּתם ַּת 

 ( י ,מד)

אף זו מן הדין, אמת כדבריכם כן  מביא עפ"י דברי המדרש )פר' צב ס"ח(רש"י ב

הוא שכולכם חייבים בדבר, עשרה שנמצאת גניבה ביד אחד מהם כולם נתפשים, 

 .אבל אני אעשה לכם לפנים משורת הדין, אשר ימצא אתו יהיה לי עבד

וצ"ב מהיכן מצינו ששורת הדין שעשרה שנמצאת גניבה ביד אחד מהם כולם 

והאחד הוציאה .( מ ח"בב) שיטת רש"י נתפשים, ובשלמא שותפין שגנבו מצינו

ואמנם  מרשות בעלים לדעתו ולדעת חבירו, אמרינן בבבא קמא )עח, ב( דחייבין.

ואין נראה דהתם בטביחה איירי וטביחה אפי' אמר צא )שם( חולק ע"ד תוספות ה

וטבח לי חייב דדרשינן )שם דף עא.( תחת לרבות השליח אלא שותפין שגנבו 

 שהגביהו שניהם.

כ אם גנב אחד לדעת כולם כולן חייבין לפי שיטת רש"י, אך מה המקור לדין זה א"

שאם נמצאת גניבה ביד אחד כולם נתפשים, מה הראיה שגנב לדעתם ולכן כולם 

חייבין אולי גנב מדעת עצמו, אלא יתכן שכולם נתפשים לא משום איסור גניבה 

גנוב, אך זה שייך היכן אלא משום שלא מנעו ממנו לגנוב ולא הוכיחו אותו שלא י

שידעו מהגניבה ולא מנעו או הוכיחו, אך מנין שהם ידעו מכך הרי יתכן שגנב 

 מבלי להודיעם.

 האם מפני שהיה להם דין בן נח לכך חייבים

 עפ"י )הלכות עכו"ם סימן טז בצפנת פענח סקט"ז( ביארמשנת חכמים בספר 

' ך את דמכם לנפשותיכםאר לד, יד( על הפסוק )שם ט, ה(, 'ב"מובא במדרש )ה

דבבן נח יש שליח לדבר עבירה, וגם הוא מילתא בסברא, דמה שאין שליח לדבר 

עבירה הוא משום דניתנה תורה ונתחדשה הלכה, דמעילה וטביחה שני כתובים 
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הבאין כאחד, אבל בבן נח אף דאין שליחות לעכו"ם, מכל מקום אינהו לדידהו יש 

יש שליחות. ואם כן לפי מה שמבואר  שליחות, הוא הדין אף לדבר עבירה

מתוספות, דשותפין שגנבו היינו שהגביהו שניהם, אבל בלאו הכי אין אחד מתחייב 

בהגבהת חבירו משום דאין שליח לדבר עבירה, אבל בבן נח דיש שליח לדבר 

 עבירה, אף באופן זה חייב.

לקולא יצאו מכלל בן נח אף שכב הם סברו שחלקו עם יוסף, נשבטים שהוידוע 

לא יצאו מכלל בן נח, סבר שמפרכסת, מה שאין כן יוסף בהמה שחוטה  אכלולכן ו

היה ואם כן אם נאמר דיש להם דין בן נח, אם נמצא הגביע תחת יד אחד מהם ו

לישראל נאמר )שמות כב, ב( 'ונמכר בגנבתו', אמת ש, כולם חייבים, ובדעת כולם

אשר נמצא של הדין  מקור א"כ מובןו( .אבל בבן נח אזהרתן זו מיתתן )סנהדרין נז

ושאר השותפין יהיו לעבדים, דעל כל פנים נשתנה בזה דין השותפין אתו ומת 

ממנו לענין מיתה, אם כן הדין דפסקו השבטים לנפשם היה אם עדיין לא יצאו 

 מכלל בן נח, ובאמת הדין כן לדעת יוסף ולא לדעתם.

, כלומר, גם עתה ריכם כן הוא'גם עתה כדבלפי זה יבוארו היטב דברי יוסף, '

כבר יצאתם מכלל בן שחלילה להכביד כח הדין מאשר היה דבריכם בימי הקדם 

כמו  אשר ימצא הגביע בידו יהיה עבדיהיה לפנים משורת הדין ולכן נח, לכן הדין 

ונמכר בגנבתו, ואתם נקיים כדין השותפין דפטורים אהגבהת  ישראלבשנאמר 

 .לקולא לכם דין ישראלשיש בירה, חבירו, דאין שליח לדבר ע

אך כל זה אמור אם הגניבה נעשתה בשלחותם או בידיעתם אך מנין באמת 

 שידעו מכך וכפי הנראה מדבריהם כלל לידעו מכך.

 האם חל עליהם חובת שמירה בגנב מפורסם

ויתכן שטענתו היתה שאם ביניהם אחד שחשוב על גניבה הרי שזה באחריותם 

פקוח עליו עין שלא יעשה כהרגלו לגנוב, ולכן כל העשרה לדקדק שלא יגנוב ול

נתפסים כי אחד גנב והשאר הניחו לו ולא עקבו אחריו, אמנם זה שייך בגנב 

מפורסם שמוטל על הבאים עמו האחריות שלא יגנוב, וטענתו היתה שהם בחזקת 

מארץ  גנוב גנבתיגנבים שמכרו את אחים יוסף ופי שאמר לשר המשקים כי 
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ואף שהוכיחו שחזרו בתשובה והחזירו המעות עדיין לא נתקבלה  העברים,

תשובתם עד שיחזירו את יוסף, ולכן עליהם מוטל האחריות לבדוק שלא יכנס בלב 

 אחד מהם לגנוב.

או שטענתו שכיון שהם בחזקת גנבים הרי שחשודים הם שנשתתפו בגניבת 

 דין.הגביע ונעשה מדעת כולם, וכפי הנראה שקיבלו על עצמם את ה
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס 'לב 

 הארי'

 ביאור טעם הזכרת החמורים

 ַמָשם )מב, כו( ַוֵיְלכּו ֲחֹמֵריֶהם ַעל ַשְבָרם ֶאת ַוַיְשאּו

יל"ע מה ההדגשה "על חמוריהם" דמאי נפק"מ איך נשאו את שברם. ובאמת 

"לתת מספוא לחמורו" שהזכרת החמורים במעשה נמצאת כמה וכמה פעמים, 

)מב, כז(, "ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו" )מג, יח(, "ויתן מספוא לחמוריהם" 

)מג, כד(, "והאנשים שולחו, המה וחמוריהם" )מד, ג( "ויעמוס איש על חמורו" )מד, 

 יג(.

* 

ושמעתי מהבה"ח בצלאל שווי ני"ו ליישב, שהרי באותו זמן לא היה אוכל 

וסף, וכל מי שרצה אוכל היה צריך לשלם לו בכסף מלא, ואחר במצרים, רק אצל י

יח(, וכל החמורים  -שנגמר הכסף נתנו לו את כל המקנה והחמורים )ראה מז, טז 

 היו שייכים לממלכת מצרים, ומי שרצה להשתמש, השאילו לו משל הממלכה.

ומלמדת התורה, שהשבטים לא נתנו את חמוריהם למצרים, ונזהרו שהחמורים 

ישארו שלהם, וכל זאת משום שלא רצו שיגרם מצב שהם יצטרכו להשתמש 

בממון של מצרים. וללמדנו עד כמה יש להשמר מקשר עם הטמאים, ועד כמה 

חובת ההתבדלות מהם. ולכן מדגישה התורה חזור והדגש שהחמורים היו שלהם 

 ולא של המצרים.
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נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 חים )רחובות(לב לא

 מהותה של ערבות

אַתי ְלָך ָכל ָאֹנַכי ֶאֶעְרֶבמּו ַמָיַדי ְּתַבְקֶשמּו ַאם ֹלא ֲהַביֹאַתיו ֵאֶליָך ְוַהַצְגַּתיו ְלָפֶניָך ְוָחטָ 

 )מג, ט( .ַהָיַמים

כאשר ירדו השבטים למצרים, אמר להם יוסף שחושד שהם מרגלים ורק הבאת 

ר ביקשו האחים מיעקב אבינו את רשותו ליקח את בנימין תבטל חשד זה. אך כאש

בנימין למצרים סירב יעקב אבינו לפי שחשש הוא לאבדו כפי שאיבד את יוסף 

ושמעון. כיון שכך הציע ראובן ליעקב אבינו, תנה לי את בנימין ואם לא אשיבנו 

 אליך תמית את שני בני )מב לז(, אמר לו יעקב אבינו "לא ירד בני עמכם" )פס' לח(

ופירש רש"י "לא קיבל דבריו של ראובן, אמר בכור שוטה הוא זה, הוא אומר 

 להמית את בניו וכי בניו הם ולא בני".

 תמיהות בעניין ערבותו של ראובן

וצריך ביאור מה באמת סבר ראובן כשהציע להרוג את שני בניו אם לא ישיב את 

ציון )ח"ב קעד( בנימין ויעויין בשו"ת חתם סופר )או"ח רח( ובשו"ת בנין 

ובמפרשים. ועוד, שלאחמ"כ יהודה הציע ליעקב אבינו "אם לא הביאותיו אליך 

והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים" )מג ט( ופירש"י שאמר יהודה ליעקב שאילו 

לא ישיב את בנימין ינודה הוא גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, והצעה זו קיבל 

יעקב אבינו שאף הצעה זו שטות היא, שהרי  יעקב. ויש להבין מדוע לא אמר לו

אתה בני, ואין אני חפץ שתהא מנודה בעוה"ז ובעוה"ב. ובכלל מה עניינה של 

ערבותם של ראובן ויהודה והרי במידה ובנימין לא ישוב לא ירוויח יעקב אבינו 

 מאומה בהמתת נכדיו או בנידויו של יהודה.

 שני סוגי ערבות

ולבאר את עניינה של הערבות. כאשר אדם נוטל ולהבנת הדברים יש להקדים 

ערבות על הלוואה, מקובל להבין שעיקר התחייבותו היא לפרוע את ההלוואה 
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במידה והלווה לא יפרענה. אך בגמ' )בב"ב קעג ב( דימו בין ערב הלוואה לערבותו 

של יהודה, ואצל יהודה ודאי שאין כוונת הערבות להשיב דבר אחר תמורת בנימין, 

במידה ובנימין לא ישוב לא יעזור ולא יוסיף ליעקב אבינו מאומה מה  שהרי

 שיהודה יהיה מנודה מב' העולמות.

אך הביאור הוא, שמחויבותו של הערב לפרוע את חוב הלווה אינה עיקר 

הערבות אלא תוצאת הערבות. ועיקרה של הערבות היא התחייבות על כך שהדבר 

הלווה פורע את חובו צריך הערב לגרום שנילקח ישוב לאדוניו, ובמקום שאין 

שההלוואה תוחזר, אלא שבדרך כלל עושה כן על ידי שמשיב את ההלוואה 

מרכושו, אך מ"מ אין זה אלא תוצאת הערבות שיתחייב שההלוואה תחזור למלוה. 

ובכך מתבארת ההלכה ש"כל ישראל ערבין זה בזה" )שבועות לט א( שאין הכוונה 

המצוות במקום שמעון והוא דבר שלא ניתן לקיימו שהרי שראובן צריך לקיים את 

אין האחד יכול להניח תפילין תחת חבירו אלא הכוונה שראובן אחראי ששמעון 

יקיים את חובתו כלפי ה' ועליו לדאוג לכך בכל האמצעים העומדים לרשותו כגון 

 תוכחה וכדו'.

ינו שאילו בנימין ובכך נבין את הצעתם של ראובן ויהודה, שלא אמרו ליעקב אב

לא ישוב יקבל תמורתו את בניו של ראובן או נידויו של יהודה, אלא התחייבו 

שבנימין ישוב אל אביו שזהו יסודה של הערבות, והדרך לגרום שיתמסרו לכך בכל 

כוחם היא ע"י שיפסידו דבר מה אילו לא ישיבו את בנימין. ומעולם לא הייתה 

אמרו, אלא שהשתמשו בהתחייבותם זו כדי כוונתם שאכן יפסידו דברים אלו ש

 לזרז עצמם בערבות ולגרום שישתדלו בכל כוחם לבל יגיעו לידי הפסד זה.

 ביאור קבלת ערבותו של ראובן

ועתה ניתן להבין מדוע יעקב אבינו קיבל את ערבותו של יהודה ודחה את 

בניו  ערבותו של ראובן. דכפי שנתבאר מה שהציעו ראובן ויהודה להפסיד זה את

וזה את חלקו בב' העולמות לא הייתה כוונתם שתהיה זו תמורה לבנימין אלא דבר 

שיזרזם להשתמש בכל כוחם להשבתו של בנימין. והנה, אצל ראובן אף אם לא 

היה משיב את בנימין לא היה יעקב אבינו הורג את נכדיו, וממילא התחייבות זו 
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ב אבינו "בכור שוטה". אך אצל לא מוסיפה כל זירוז לראובן ועל כן כינהו יעק

יהודה נידויו יעשה ממילא בלא תלות ביעקב אבינו כלל, ואף שאין יעקב אבינו 

חפץ שיהודה יפסיד את חלקו בב' העולמות, אך ידע יעקב אבינו דמכיון שבמידה 

ויהודה לא ישיב את בנימין יחל נידוי זה, ממילא יהודה יעשה כל אשר בכוחו על 

מין, ולפיכך נתרצה בכך יעקב אבינו והסכים למסור בידו את מנת להשיב את בני

 .בנימין
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נחשבה / הרב יחיאל הלוי נוביק, ראש כולל דעת 

אשדוד, עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי  –יוסף 

 זצ"ל

בזמן הזה כבימים . אשר האלקים עושה הראה את פרעה

 ההם

 )מא, כח( ים ֹעֶשה ֶהְרָאה ֶאת ַפְרֹעהקַ ֱאלֹ ֲאֶשר הָ 

 אשר האלקים עושה...כך צריך להיות המבט. כל מה שנעשה בבריאה הוא רק 

לכל זמן ועת לכל חפץ שום דבר לא נעשה במקרה, ושום דבר לא נעשה מאליו. 

 תחת השמים.

ופירש מרן המשגיח הגר"י  והאלקים עשה שיראו מלפניו.והנה בקהלת כתיב, 

בבריאה, התכלית הוא לזה, שיראו לוינשטין זצוק"ל, שכל מה שנעשה ומתחדש 

 מלפניו. 

ומה נאמר ומה נדבר כהיום הזה, שבעוונותינו הרבים הוסר הנזר והורמה 

העטרה, עטרת תפארת ישראל ניטלה מעמנו, מרן רשכבה"ג הגאון הגדול עמוד 

מרנא ורבנא רבי אהרן יהודה ליב שטינמן הימיני פטיש החזק נר המערבי 

זן דאבה נפשינו, אין זאת אלא כי האלקים עשה הלא למשמע או זצוקללה"ה,

 שיראו מלפניו.   

והנה בב"ח על הטור אורח חיים סי' תר"ע הקשה, למה לא קבעו חז"ל ימי החנוכה 

למשתה ולשמחה כמו בפורים. ותירץ דבפורים עיקר הגזירה היתה לפי שנהנו 

בד את הגופים מסעודתו של אותו הרשע )מגילה יב.( ועל כן נגזר עליהם להרוג ולא

שנהנו מאכילה ושתייה של איסור ושמחה ומשתה של איסור וכשעשו תשובה עינו 

נפשותם וכמו שאמרה אסתר לך כנוס את כל היהודים ]וגו'[ ואל תאכלו ואל תשתו 

שלשת ימים וגו' )אסתר ד טז( ולפיכך קבעום למשתה ויום טוב לזכור עיקר הנס. 

תרשלו בעבודה ועל כן היתה הגזירה לבטל אבל בחנוכה עיקר הגזירה היתה על שה

מהם העבודה כדתניא בברייתא וכו' עמדו וטימאו כל השמנים, וכשחזרו בתשובה 
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למסור נפשם על העבודה הושיעם ד' על ידי כהנים עובדי העבודה בבית ד' ע"כ 

נעשה הנס גם כן בנרות תחת אשר הערו נפשם למות על קיום העבודה ולפיכך לא 

 לל ולהודות שהיא העבודה שבלב. עד כאן דברי הב"ח.קבעום אלא לה

ורואין שישנה הנהגה כזו שעל התרשלות בעבודה נענשו בכך שניטלה מהם 

האפשרות לעבוד ולקיים העבודה. והלא דבר הוא כי בדוקא יום לפני החנוכה 

נגזרה הגזירה בהסתלקות מורינו ורבינו מאור ענינו חמדת ישראל מנורה הטהורה, 

בחנוכה עיקר הגזירה היתה לו תשע"ח, והרי זה ממש דומה למש"כ הב"ח, בכ"ד כס

כי כל זמן על שהתרשלו בעבודה ועל כן היתה הגזירה לבטל מהם העבודה, 

שהיתה לנו הזכות להסתופף בצילו, היתה לנו האפשרות לקבל דרכו וללמוד 

סרנו מאורחותיו ולהתחזק בתורה עבודה וגמילות חסדים, עמודי העולם, ועתה ח

כל אלה. וידים מוכיחות שהתביעה מאתנו כהיום הזה היא, לחזור בתשובה למסור 

 האלקים עשה שיראו מלפניו..נפשינו על התורה ועל העבודה. כי 

וכאשר אנו מצווים ועומדים בימי החנוכה להודות ולהלל להקדוש ברוך הוא על 

הרחמן תפלל כי הנסים ועל הגבורות והתשועות והנפלאות והמלחמות, יש לנו לה

  הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כמו עשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

ועלינו לחזור ולשנן כי השם הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת ואין 

עוד מלבדו, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, והוא לבדו פועל גבורות 

לנו לדעת כי הצרות באו על כי  בעל מלחמות זורע צדקות מצמיח ישועות. ועוד

נתרשלו בעבודה, כמו שכתב הב"ח בהלכות חנוכה הנ"ל, והישועה באה כאשר 

 מסור מסרו נפשם עליה. והנה נתחזק ונזכה שהשם יצמיח לנו ישועה בקרוב. 

 הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כמו עשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

 . ו אמןובא לציון גואל במהרה בימינ
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ניצוצות חיזוק / הרב נהוראי יוסף אוחנה, מרד"א 

כפר הרי"ף וראש ביהמ"ד 'שערי הלכה' בתל ציון, 

 מח"ס שו"ע המוסר ב"ח, משפט הגט ג"ח, ושא"ס

 לאזן את ההשתדלות

 )מא, א( ַמֵּקץ ְשָנַתַים ָיַמים ַוְיַהי

היו כ"עונש" רבותינו אומרים במדרש )בראשית רבה מא, א( ששנתיים ימים אלו 

ליוסף הצדיק על שאמר לשר המשקים )בסוף הפרשה הקודמת( "זכרתני 

 -והזכרתני", וזהו מה שנאמר )תהלים מ, ה(: "אשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו" 

זהו גם כן יוסף, על ידי שאמר לשר המשקים  -זהו יוסף. "ולא פנה אל רהבים" 

 והזכרתני, נתווספו לו שתי שנים.

דברי המדרש, מה היתה התביעה על יוסף הצדיק בכך שביקש ויש להבין את 

משר המשקים "זכרתני והזכרתני", הרי היתה זו השתדלות מינימלית מצידו, 

השתדלות זו הינה מותרת ואף רצויה ולא היה לו להתבע על כך כלל. בנוסף לכך, 

", המדרש פותח את דבריו כי יוסף היה בעל אמונה, ועליו נאמר: "שם בה' מבטחו

ואילו בסוף מתואר יוסף הצדיק כאילו היה אדם חסר בטחון "ולא פנה אל רהבים", 

 איך הדברים מתיישבים? .שעל כן נענש בעוד שתי שנים

אכן, בלי ספק שחייב אדם לעשות השתדלות לפרנסתו, להצלחתו, וגם לחלץ את 

ם עצמו ממצבים בהם חלילה יכנס לבית האסורים, וכלשון הרמב"ם )מורה נבוכי

ח"ג, פרק יב(: "ורוב הצרות שבאות על האדם, אין לומר שהם מגזירת שמים, כי יש 

מהם שהביאם האדם על עצמו בסכלותו, לפי רוב השתדלותו או מיעוט". עכ"ל. 

וזהו חיוב שאינו מוטל על יוסף בלבד, אלא על עם ישראל בכללותו, שכולם חייבים 

 לעשות השתדלות ולא להסתמך על הנס.

נתבונן בטעם שזקוקים אנו לעשות השתדלות בעניני העולם, נקרא את אולם אם 

 המפה שלפנינו בצורה שונה לחלוטין.

מאמין הוא  -אכן עיקר דרגת האדם נבחנת בכך שאף כשהוא עושה השתדלות 
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שאין ההשתדלות מועילה אלא ה' יתברך הוא המועיל והמפרנס לאדם. בעצם 

האדם, אשר מעמידה אותו בנסיון קשה החיוב לעשות השתדלות זוהי קללה עבור 

מאוד שכמעט ואי אפשר לעמוד בו, והוא, גם לעשות השתדלות, וגם להבין 

שההשתדלות אינה מועילה אלא ה' הוא המחליט על טובתו של האדם. וכשאותו 

האדם לא עושה השתדלות, אזי מענישו ה' ומשליכו אל הצרות, כי תכלית האדם 

שלימה ואמיתית בה' יתברך, אמונה זו נקנית רק על היא להגיע לדרגה של אמונה 

ידי עשיית השתדלות עם הבנה שההשתדלות אינה "סוד האושר", אלא ה' הוא 

 המעשיר והמפרנס.

על פי דברים אלו ניתן לנו להבין מדוע השתדלות מרובה הינה השתדלות 

"פסולה", כי בכך מראה האדם שאינו בוטח בה' כלל, וכאילו נמצא במחשבתו 

שרק השתדלותו תועיל, ורק 'כוחי ועוצם ידי' יביאהו לידי הצלחה חלילה, ולכן 

 מגביר את עוצמת השתדלותו.

לכן הרמב"ם )במורה נבוכים שם( כתב שגם השתדלות מרובה יתכן ותביא לאדם 

צרות רבות, באותה מידה ממש של אדם הממעט בהשתדלות. והשאלה נשאלת 

תדלות, ומה בכך שאגביר את כמות מאליה, הרי כל אדם חייב לעשות הש

ההשתדלות?! ברם, כשמגביר האדם את מינון ההשתדלות מגלה הוא בכך 

 ש"בטוח" הוא שההשתדלות מביאה את הישועה, וזהו חוסר בטחון מוחלט.

ין כשהוא יכל זה עד -בכך מובן הפסוק: "אשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו" 

לעשות איזו השתדלות  עושה את ההשתדלות שמחוייב בה האדם, שצריך

כלשהיא אך יחד עם זאת מחוייב הוא להשים בה' מבטחו שהשתדלותו תועיל ולא 

תופסד, ולהבין שרק ה' הוא זה שיכול להעשיר ולהעצים את ההשתדלות המועטת 

שעשה האדם, שהרי הרבה אנשים עושים השתדלות ללא הרף אך לא מצליחים 

הם. ובמה מתייחדת אמונתו, הוא במה בכי הוא זה להרוויח או לכסות את חובותי

ש"לא פנה אל רהבים", דהיינו כמות של השתדלות מרובה יותר שבכך הוא מגלה 

 ן "לא שם בה' מבטחו", אלא "ברהבים", באנשים.ישעדי

יוסף הצדיק עשה השתדלותו בכך שאמר "זכרתני", זה כבר מספיק להשתדלות 
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רק להמתין ולצפות לישועת ה'. שמחוייב בה האדם, מעבר לזה אין צורך לכלום, 

אלא ששוב פעם אומר יוסף לשר המשקים: "והזכרתני". זוהי מידה של השתדלות 

מרובה יותר, המגלה שכביכול אין האדם שלם בבטחונו בה' יתברך עד שהוא 

 מקים את עצמו ועושה עוד השתדלות על השתדלות.

 למעשה! מהי השתדלות מרובה?

ום שאנשים טורחים ועמלים לצורך פרנסתם, עד י-מצוי הדבר מאוד בחיי היום

כדי קיפוח עניני עבודת ה'. כבר התפילה שלו נעשית במרוצה. הלימוד תורה שלו 

פוחת והולך. בקושי יש ביכולתו זמן להשקיע בחינוך בניו לתורה ולמצוות. 

וכששואלים את אותו האדם: "מדוע כבודו מתפלל במרוצה?" הוא משיב: "מה 

 ., פרנסה..."אעשה?! פרנסה

אמנם, בכך ממש נבחנת מידת האמונה של האדם ומידת ההשתדלות המרובה 

 והפסולה באם חלילה נוהג כך.

ה' יתברך לעולם לא מחייב את האדם לעשות איסור חלילה. לכן, אין אפס 

שחייב כל אדם לעשות השתדלות, אבל בודאי לא השתדלות שתמנע ממנו לעסוק 

תדלות מרובה ופסולה. ביהדות יש 'סולם ערכים' אותו בעבודת ה' כראוי, זוהי הש

צריך האדם להציב לעצמו בתוכני הנפש העמוקים שלו, עבודת ה' זה דבר ראשון 

 שנשאר עם האדם לעד ולעולמים, אחר כך שאר עיסוקים החולפים במשך הזמן.

כשם שכל אדם משוכנע שבמידה ויזדקק לעשות "השתדלות" לפרנסתו ולא ללון 

זוהי השתדלות מרובה ופסולה, כך צריך להיות משוכנע  -ם על מטה! שבוע של

השתדלות מרובה  אחרת, שהשתדלות על פני עבודת ה', או כל השתדלות מרובה

 !היא פסולהו

 מה ההוה אמינא של בית חשמונאי

מידה קטנה שנוכל לדלות מחייהם של "בית חשמונאי" היא מידת ההשתדלות. 

בני חשמונאי במלחמתם עם היוונים, הביא אותם  נסיון עצום שעמד בפתחם של

למסקנה לצאת למלחמה ביד רבים, חזקים, וברי מזל לכאורה, כשהם בית 
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 מעטים, חלשים, ובלתי מוצלחים למלחמה לכאורה. -חשמונאי 

והשאלה הנשאלת היא מה בכלל היתה ההוה אמינא של בני חשמונאי להלחם 

 קים, והרי זה באחת משתי הבחינות הבאות.עם היוונים, הרי היו היונים רבים וחז

האחת, שהכניסו את עצמם לכלל סכנה, ואמרו חז"ל בשבת )לב.( "לעולם אל ירד 

אדם למקום סכנה", ואם כן ממילא מצות הדלקת הנר ומצות בניית בית המקדש 

לא היתה דבר שראוי לסכן עליו את החיים, שהרי כל התורה כולה נדחית מפני 

 ו ביומא )פה:( וסנהדרין )עד.(: "וחי בהם ולא שימות בהם.הסכנה כמו שאמר

ושנית, שאילו נאמר שידעו שיש בכך סכנה וסמכו על הנס, הרי אמרו חז"ל בשבת 

)לב. שם( שאסור לאדם לסמוך על הנס. וכן אמרו בפסחים )סד:(. ואם כן כיצד 

 ימצא היתר כלשהו שיכניס אדם את עצמו למקום סכנה זה.

נאמר שהם ידעו בודאיות ברוח קודשם שיעשו להם נס מן ושלישית, שאם 

השמים, ובכי האי גונא מותר לסמוך על הנס )כמבואר בתענית כד.(, מכל מקום 

למה הוצרכו אם כן לצאת למלחמה, הרי בדרך הטבע מלחמה כזו לא תוצלח, ורק 

הנס יכול להכריע בה, ואם כבר יש להם דרך של נס, אם כן מעיקרא למה טרחו 

 את למלחמה?לצ

ברם היסוד הוא, שבני חשמונאי ידעו שגוזר ה' שיקום דבר רק עם ההשתדלות 

של האדם, וכמו שכתב הפלא יועץ )ערך בן, וערך השתדלות, ועוד( שלפעמים גוזר 

 ה' שיקום דבר רק עם ההשתדלות. ע"ש.

וגם שההשתדלות מגבירה באדם את כח האמונה בהשי"ת, כי רואה האדם מול 

ה' מסייעו אף על עשיית ההשתדלות, וכמה גם את ההשתדלות עצמה  עיניו כמה

אין האדם פועל מכוחות עצמו רק מכח הסיעתא דשמיא שמלוה לו לאדם. 

השתדלות זו שהיתה כרוכה באמונה בהשי"ת, אשר היתה כלולה בה מחשבה 

מתמדת שהשי"ת הוא הנלחם לנו, זוהי השתדלות שמצליחה להניב פירות ופירי 

 ברוך ה' זכו בית חשמונאי לנס.פירות, ו

צריכים אנו להבין שכל התכלית של המציאות הקיימת בעולם הנוכחי שבו ניתן 
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לאדם לעשות השתדלות, היא רק כדי להביאו למושגי אמונה ובטחון בהשי"ת, 

שידע נאמנה שאף על פי שטרח, לא ישלה את עצמו ויאמר; "כוחי ועוצם ידי עשה 

ה' פעלה כאן, והיא עיקר תכלית הנסיון של לי את החיל הזה" אלא יד 

ההשתדלות, שכן דרך בני אדם שאם הם טורחים ומוצאים הצלחה, תולים הם את 

ההצלחה בהם. אמנם על ידי עבודת חיזוק האמונה והבטחון בהשי"ת, יחוייב 

להגיע למצב בו לא יתלה את ההצלחה בעצמו לעולם, בבחינת "אפילו בעל הנס 

 )נדה לא.(. ה' יזכינו. אינו מכיר בניסו" 
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'מקראות מעורכי פולמוס / הרב יהושע לויפר, 

 'עוז והדר גדולות

סקירה על דרך לימודו וגדלותו התורנית של הגאון 

 מתוך כתביו –הרוגאצ'ובי בעל הצפנת פענח 

 א.

גלוי וידוע לפני מי שאמר , אמר רבי אחא בר חנינאבמסכת עירובין )יג:( מובא: "

 -שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו והיה העולם 

 ". שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו

איננו באים להשוות בין גדולי התורה, ובודאי לא מתיימרים לנסות ולהבין 

קדושי עליון, אולם מדברים אלו ניתן לקבל השראה כשבאים למצות  -בתנאים 

בי, עליו ניתן לומר ש"אין בדורו של רבי יוסף כמותו", מידותיו של הגאון הרוגאצ'ו

 וגם ש"לא יכלו לעמוד על סוף דעתו".

בכמה וכמה מובנים ניתן לומר על רבינו שלא היה כמותו, הן בבקיאות, ובקיאותו 

כל רז לא אניס ליה כפשוטו ממש. וכפי שיכול כל אחד  -מן המפורסמות היא 

עיין, עיין, עיין... והן בחריפות,  -ף דעתו לראות מכתביו, גם מי שלא יורד לסו

אתה רואה ראיה אחת ואני רואה במבט המקורי שלו על כל סוגיה וענין. בבחינת "

 ".שתי ראיות

אולם במובן נוסף היה רבינו יחיד בדורו כמובן לדבר בשבחו של רבינו באתי, 

וזה במזיגה ולא חלילה לזלזל בגדולי הדור ותופסי התורה האחרים שחיו בזמנו, 

שבין החריפות לבקיאות. הלא לחריפות ולבקיאות גבולות ברורים, הבקי הוא זה 

שיודע כך וכך דפי גמרא, והבקי הגדול יותר הוא זה שיודע דפים רבים יותר. וגם 

בקי שבבקיאים, היקף ידיעותיו גדול יותר אולם מכלל בקי לא יצא. והחריף, גם אם 

ל כך ב'איכות', בירידה לעומקו של ענין, ובניתוחו הוא מפצה ע -קטן הוא ב'כמות' 

ליסודותיו ופרודותיו. אמנם אצל רבינו, לא זו בלבד שהיה חריף ובקי, אלא 
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הגבולות שבין החריפות לבקיאות ניטשטשו אצלו, ונעשו לשילוב של בקיאות 

 גאונית. 

ויודע בודאי היה רבינו בקי במובן הפשוט של המילה, בקי היה בכל חדרי התורה, 

לספור אותה באותיותיה כפשוט ממש. אבל על ייחודו, על הבקיאות הרוגאצ'ובית 

שלו אתה עומד כשהוא מגלה 'גדר' חדש, ואתה משתהה מנין בא לו זה, ומיד הוא 

פוקח את 'עיינך' )עיין, עיין, עיין...( ומושיט לך מלא חפניים מקורות, השוואות 

ד שנראה לך כאילו הוא מפורש מאליו ומקבילות לגדר שאותו כביכול המציא, ע

 בגמרא, ברמב"ם ובמדרשים.

ואמנם, בהשקפה ראשונה נראה שלכלל המקורות שציין אליהם אין מכנה 

'אתה רואה שתי ראיות', וזוכה להבחין כיצד  –משותף, אבל ככל שאתה מעמיק 

 בכל ה'עיינים' שמציין רבינו, מבצבץ ועולה כחוט השני אותו הגדר שהוא חידש,

והוא שורש ובריח התיכון לכל אותם ענינים וסוגיות שכביכול לא קרבו זה לזה. 

והרי לך בקיאות גאונית, זו אינה בקיאות במובנה הפשוט, אלא השגה והבחנה 

 במה שנאמר בין השיטין, בבחינת החלק שבין האותיות.

פי כ –זו היא בקיאותו וחריפותו של הרוגאצ'ובי גם יחד, בבחינת הרכבה מזגית 

כשהוא עוסק בענין מסויים אינו עוסק בו בלבד, אלא מהלך  –ששגור על לשונו 

הוא מהפרט אל הכלל, ורואה את הדין הפרטי דרך אספקלריה של דינים והלכות 

נוספים, שאף כי בהשקפה ראשונה לא שייכים זה לזה, במהותם הם גדר אחד, 

 ד.וכמאמר התוספתא )סנהדרין פ"ז ה"ה( שכל התורה ענין אח

גם בזה ש'לא ירדו חבריו לסוף דעתו' ניתן לומר על תורתו של רבינו. כדי ללמוד 

צריך כלים מיוחדים, הן להכיל את חריפותו והן את היקף המקורות  –את תורתו 

הבלתי נתפס, ולאו כל מוחא סביל דא. ומשום כך נראה כי לא זכה רבינו 

אוזניים לתורתו אם כי לתלמידים שימשיכו את דרך לימודו הייחודית ויעשו 

ביחס להיקף החומר  –במרוצת השנים נעשו דברים כאלו, זעיר פה זעיר שם 

ויש לציין במיוחד את החיבורים של רמ"מ כשר ובנו ר' משה שלמה,  –שהשאיר 

שהוציאו כמה וכמה קונטרסים לבאר את משנתו, והדברים הבאים מבוססים לא 



 

 

 

 עג 'עמ -אספקלריא 

 

להביא דוגמאות שיש בהם כדי ללמד ולו מעט עליהם. ולכך ננסה בשורות הבאות 

 במשהו על דרך לימודו הייחודית, ועל גאונותו הבלתי נתפסת.

* 

 ב.

בענין גט אשה, דעת רבינו שחלות הגירושין היא גדר אחד עם מילת אברהם 

 אבינו וקדושת סוכה. הא כיצד? מה ענין זה לזה?!

שבת והיה מונח  בגיטין )עז:( מובא מעשה בשכיב מרע שכתב גט לאשתו בערב

בחצירו, ולא הספיק ליתנו לה עד שקידש היום. למחר תקיף ליה עלמא, וחשש 

שמא ימות קודם שיתן לה הגט ותיפול לפני יבם. וליתן לה הגט בידיים אי אפשר, 

מפני ששבת היום ואסור לטלטל. ואמר רבא שהבעל יקנה את החצר בה מונח הגט 

ונמצאת מגורשת. והקשו עליו, הלא מה  -לאשתו, והיא תקנה את הגט אגב החצר 

שקנתה אשה  קנה בעלה, ומה יועיל שהיא תקנה את החצר, הרי היא תחזור מיד 

לרשות הבעל. ותירץ רבא לבסוף, ש"גיטה וידה באין כאחת", כלומר הגירושים 

חלים בו זמנית עם קנין החצר, וממילא כשהאשה קונה את החצר, בו זמנית פוקע 

 ו במה שקונה אשתו, ושוב לא יוכל לזכות בחצר.קנין הבעל וזכות

אמנם דין זה של באין כאחת טעון ביאור, הלא קנין החצר בלבד הוא שמאפשר 

את קנין הגט וחלות הגירושין, וקנין החצר גופו תלוי בזה שיחולו הגירושין, ובלאו 

דין הכי אין כאן קנין חצר. ואם כן, מאחר וכל דין הוא סיבה הכרחית לקיומו של ה

השני, כיצד יחולו שניהם בלא שתקדים הסיבה למסובב. והיטיב להגדיר את 

הקושיה הגאון רבי יוסף ענגיל )בספרו בית האוצר חלק ב כלל ט ד"ה ואולם(: וע"כ 

להיות ב' דברים כאלה, זה סיבה לזה וזה סיבה לזה ויחולו שתיהם, הנה יש בזה 

וקדימת סיבה למסובב היא קושי ההישג באמת. דהרי הסיבה קודמת למסובב, 

קדימה כקדימת הזמן כלומר קדימת הסיבה למסובב הכרחית, עד כדי שבהכרח 

תחשב הסיבה כקודמת בזמן למסובב וא"כ הרי המסובב מאוחר אל סיבתו, וא"כ 

איך אפשר שהמסובב יהיה גם סיבה אל סיבתו אחרי שהוא מאוחר אליו. ואיך שוב 

 דם, ע"כ.אפשר שהמסובב יהיה סיבה אל הקו
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והכלל אצלי ובשו"ת אבני נזר )או"ח סימן כב אות ט( עמד בזה וכתב לבאר: 

וכיון שעל ידי חלות  ,דבמקום שחל בעצם רק משום דבר המעכבו אי אפשר לחול

רק  ,חל הדבר. ועל כן בחצר האשה שבעצם החצר הוא שלה - הדבר יוסר המעכב

 חלין הגירושין. -סר האישות וכיון שבגירושין הו ,ע"י האישות הוא שלו לפירות

ביאור דבריו, שאת הדין דמה שקנתה אשה קנה בעלה ניתן להבין בשתי צורות, 

האחת שתקנת חכמים היא שכח הקניה של האשה כביכול נעשה של בעלה, ושוב 

אין לה כח קנין משלה אלא היא ידו אריכתא של בעלה. והשניה שהאשה לא 

כח קנין גם כשהיא תחת בעלה אלא שהוא מאבדת את כח הקניה, ועדיין יש לה 

משועבד לבעל, ולכן מה שהיא קונה מיד עובר לרשות הבעל. והאבני נזר מקבל 

את ההבנה השניה, ולכן הוא אומר שהגירושין לא מחדשים באשה את כח הקנין 

שחסר לה עד כה, שכן מעולם הוא לא התבטל, רק ששיעבוד הבעל מנע ממנה 

הגירושין מסירים את המונע וממילא היא יכולה לממש את הקנין שלה, וכש

לקנות. והשתא ניחא, דהגירושין אינם הסיבה לקנין, כי עצם הקנין לא תלוי בהם 

והם רק מסירים המונע. וממילא אפשר שקנין החצר והגירושין יחולו בו זמנית, 

 ואין כאן בעיה של אי קדימת הסיבה למסובב.

ז( רואה את הגדר של באין כאחת, לא בגט והנה הרוגאצ'ובי )צ"פ בראשית יד,כ

אשה בלבד אלא גם במילת אברהם אבינו. דהנה מילתו של אברהם אבינו לא 

הייתה מצוות מצוות הברית בלבד אלא גם לשם גירות, וכמו שאמרו )חגיגה ג.( 

'שהיה ראש לגרים' כלומר הגר הראשון, ופרשו בתוס' )ד"ה תחילה( "שנצטוה 

אותם שהיו לפניו", הרי שלמדו שמילתו הייתה לשם גירות, על המילה טפי מכל 

וממילא קודם המילה היה לו דין בן נח, ובמילתו נתגייר ונעשה יהודי. ומעתה 

שהרי  איך מהני שהוא עצמו יעשה עצמו לישראל ע"י עצמו, ויבוא כאחד,קשה 

וצריך מילת נכרי פסולה, וכדדרשינן בע"ז )כז.( מקרא ד"ואתה את בריתי תשמור", 

שהמילה תעשה דוקא ע"י ישראל. וכיון שלפני המילה היה אברהם בדין בן נח, 

וכל כשרותו למול היא מכוח זה שהוא נימול, יש כאן בעיה של אי קדימת הסיבה 

 למסובב, שהרי סיבת הגירות היא המילה, וקודם המילה לא היה לו דין ישראל.
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שאמרו במסכת סוכה )לא.( מי  וכן בסוכה של מצוה אנו מוצאים גדר באין כאחת,

שגזל קורה ובנאה בתוך סוכתו, תקנו חכמים שאינו צריך להפיל הסוכה ולהוציא 

הקורה, ודי שיתן לנגזל את דמי שויה. וזה מיסוד תקנת מריש, שמי שגזל קורה 

וקבעה בביתו, פטרוהו מלהשיב הקורה עצמה כדי לא לנעול דלת בפני השבין, 

ולהשיב הקורה יש בזה הפסד מרובה, וימשוך ידו מהשיב. שאם נחייבו ליתוץ ביתו 

ואמנם בסוכה שהיא דירת עראי אין הפסד מרובה, אבל כתב רש"י שם )ד"ה מפני(: 

ולא אמרינן אין כאן הפסד מרובה ויסתיר סוכתו, דמצוה משוי ליה כל שבעה כבנין 

 , ע"כ. קבע

צוה היא שנותנת והנה יש להקשות, הלא הסוכה במהותה דירת עראי היא, והמ

לה מעמד של דירת קבע, והיא הסיבה לתקנת מריש שתחול גם עליה. אבל כאן, 

הלא מלכתחילה הסוכה נחשבת לגזולה בגלל המריש, וממילא אי אפשר לקיים בה 

ושוב לא תחשב לדירת קבע, ואם כן יש כאן את אותה  -מצות ישיבה בסוכה 

לזה שתקנת מריש תהיה תקפה הבעיה של אי קדימת הסיבה למסובב, כי הסיבה 

לגבי הסוכה היא המצוה, ואותה מצוה לא יכולה להתקיים בלי תקנת המריש 

ולא אמרינן דלא הוי ( כוגופה. ובלשון רבינו )צ"פ על הרמב"ם הל' מילה פ"ב ה"א

 .סוכה וממילא לא הוי קבע, הרי חזינן דאמרינן דבא כאחת

האבני נזר, כי בעוד על גירושין ניתן ולענין מילה וסוכה כבר לא יספיק הסברו של 

לומר שאינם הסיבה לחידוש הקנין באשה אלא רק הסרת המונע, הרי במילת גרים 

בודאי המילה היא הסיבה הישירה לחלות דין ישראל, וכן במקרה של מריש הגזול 

הבנוי בסוכה, בלי התקנה הסוכה היא חול גמור, ורק התקנה מחילה עליה דין 

 סוכת מצוה.

י ליישב מפרש רבינו פירוש מחודש )בצ"פ בראשית שם ובדומה לזה בבית וכד

רק הקב"ה עצמות העצם של באין כאחת אך באמת זה הגדר האוצר הנ"ל(: 

 .והייחוד, וכמ"ש רבינו במורה ובספר המדע

                                                
 וראה שם דוגמאות נוספות לגדר באין כאחת. כו
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הקדוש ברוך הוא מכיר ואלו דברי הרמב"ם )פ"ב מהלכות יסודי התורה ה"י(: 

שהיא, ואינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו כמו שאנו יודעין, אמתו ויודע אותה כמו 

אבל הבורא יתברך הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל  .שאין אנו ודעתנו אחד

פינה ובכל דרך ייחוד, שאלמלי היה חי בחיים ויודע בדעה חוץ ממנו היו שם 

ובכל  ואין הדבר כן אלא אחד מכל צד ומכל פינה .אלוהות הרבה הוא וחייו ודעתו

דרך ייחוד, נמצאת אתה אומר הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה הכל 

 , ע"כ.אחד

אין כח באדם להשיג בלא להכנס לעומקן של דברים הנשגבים מבינתינו, שהרי "

" )לשון הרמב"ם בהלכות תשובה(. יש להבין מה בא רבינו ולמצוא דעתו של בורא

 -שנברא במסגרת הטבע המצומצם הרוגאצ'ובי להראותנו משם, והוא שהאדם 

הוא ודעתו נבדלים, וממילא השגתו היא בדרך של עילה ועלול, סיבה ומסובב, 

ובשום אופן אינו יכול להבין דבר המתרחש מחוץ למסגרת הזו, ולכן אינו יכול 

שלא נדע, לשון  -להבין מה הפירוש שה' יתברך הוא ודעתו אחד )תכלית הידיעה 

ואין דעתו כתב הרמב"ם בהלכות תשובה )פ"ה הלכה ה(: חובת הלבבות(. וכמו ש

וכשם שאין כח באדם להשיג ולמצוא  .של אדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו

אין כח באדם להשיג ולמצוא דעתו  ,שנאמר כי לא יראני האדם וחי ,אמתת הבורא

של בורא, הוא שהנביא אמר כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי, 

שכן הוא אין בנו כח לידע היאך ידע הקדוש ברוך הוא כל הברואים וכיון 

 , ע"כ.והמעשים

ובזה מיישב הרמב"ם )שם( את שאלת הידיעה והבחירה. והיא שאם הקב"ה יודע 

שהאדם עתיד לחטוא, ממילא האדם משולל הבחירה, כי החטא מוכרח להיות 

ל אדם יש בחירה על שהרי הקב"ה יודע אותו, ואיך זה מתיישב אם אמונתנו כי לכ

מעשיו. ועל זה משיב הרמב"ם שהשאלה היא רק לפי השגתנו, כקרוצי חומר 

מוגבלים שדעתם נבדלת מהם, קשה לנו כיצד יכולים הידיעה והבחירה להתקיים 

יחד, והלא הם תלויים זה בהיעדו של זה. אבל כלפי הקב"ה שהוא ודעתו אחד, אין 

 כאן שאלה וסתירה.
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ו מופשטים ומופלאים, רבינו הרוגאצ'ובי מביאם אל עולם ואם אמנם דברים אל

העשיה, ומיישב בהם את הקושיות הנזכרות, ומורה באצבע כי הכלל של באין 

כאחת נאמר רק בדינים שחלותם נפעלת בידי שמים. ובזה הוא מפרש את המדרש 

שהביא רש"י )בראשית שם( שאברהם היה מתירא לחתוך מפני שזקן היה, "מה 

"ה, שלח ידו ואחז עמו, שנא' וכרות עמו הברית". ומפרש רבינו עשה הקב

שהמדרש בא לרמז שהקב"ה נשתתף במילה והיא לא נעשית בידי אברהם לבדו, 

וממילא כלפי שמיא שייך הגדר של באין כאחת, ואי אפשר לטעון לחסרון קדימת 

 הסיבה למסובב.

קב"ה שמו בגירושין ובגט אשה נאמר )ירושלמי קידושין ריש פ"א( "שלא ייחד ה

אלא על ישראל", וממילא גם חלות הגירושין נפעלים בידי שמים האחרונים 

השתמשו ביסוד זה להסביר כיצד יכולים לגרש אשה בע"כ, או כאלו שאין להן 

דעת לקנין. ולענין סוכה גם כן, קדושת הסוכה בודאי חלה בידי שמים ומעשה 

עלה, ולכן בדינים אלו אין מקום האדם אינו אלא הכנה להמשיך הקדושה מלמ

 לטענה על אי קדימת סיבה למסובב, ושפיר באין כאחת.

* 

 ג.

מרפרוף קל במרחבי תורתו של רבינו, בין מאות ואלפי ה'עיינים', ניתן להרגיש על 

נקלה בכח זכרונו הפינומינלי, וזה אף מבלי להיכנס לתוכן הדברים. האם היה זה 

( מובא כי 56ם? אגב, בלב שמחה )דברים עמוד כישרון בלבד, שקיבל מתנת שמי

פעם נכנס הגאון אצל מרן השפת אמת, וכשיצא אמר השפ"א שמזכרונו ניכר 

שהוא שמור כולו בקדושה מעיון בתורתו של רבינו ניתן ללמוד שהשגתו בתורה 

 הייתה ענין עמוק הרבה מעבר לכישרון גרידא.

בה רק אחרי שנתיגע ויש מי שזוכה שני דרגות ישנן בהשגת התורה, יש מי שזוכה 

בלא יגיעה. באברהם אבינו נאמר )תוספתא סוף קידושין( "שנתגלו לו טעמי התורה 

דאברהם אבינו נתגלה לו כל התורה בלא ודקדוקיה", ומהלשון 'שנתגלו לו' נראה 

)צ"פ בראשית יב,יא(. ואילו במשה רבינו ע"ה אמרו )נדרים לח.( שבתחילה  דוחק
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ורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה. וכתב על זה רבינו )שם(: היה לומד הת

וכל התורה הייתה גלויה  כו'דאברהם אבינו לא יגע בתורה, רק הוה עצם החכמה 

 . ואאע"ה חיבר התורה עם חכמה, גדר איחוי אלכסנדרי. עוד כתב שם: לו

מה היא עצם החכמה ומה הוא איחוי אלכנסדרי? כתב רש"י )נדה ע: ד"ה 

, נתנה להם מפיו ולא מאוצר אחר -כך חכמה שהיא לאוהביו של מקום ו( לאוהבי

. היינו שאוהביו לא בגדר עילה וכו'מפיו  כזחכמה בפניםע"כ. ומסביר זאת רבינו, 

של מקום זוכים לחכמה מפי ה' כביכול, בדביקות הגמור ולא בגדר עילה ועלול. 

מהחכמה בהכרח מקבלים ולכן הם עצם החכמה ולא נבדלים ממנה, כי הנבדלים 

אותה בבחינת עילה ועלול, ודרגה זו דומה לאיחוי אלכסנדרי )מו"ק כו.( שפירשו 

התוס' )שם ע"ב ד"ה איחוי( בשם ירושלמי, דהיינו שאין מקומו של איחוי ניכר. 

והכוונה בזה ששני הקרעים נראים כאילו הם יריעה אחת ולא שני קרעים 

שהיה עצם החכמה ולא נבדל ממנה, ושוב לא שנתאחו. ולזה זכה אברהם אבינו, 

היה צריך להתייגע בתורה כדי להשיגה, אלא הוא יודע אותה בידיעת עצם. ובזה 

מבאר רבינו )בראשית שם בהג"ה( מה שאמרו באבות דרבי נתן )פרק לג( "שזימן 

הקב"ה לאברהם ב' כליותיו כשני חכמים, והיו מבינות אותו ויועצות אותו 

חכמה כל הלילה". וזה מרמז לכך שזכה לחכמה בעצם, שהרי ומלמדות אותו 

 כליותיו, דרך משל, הם מעצמו ולא דבר הנבדל.

וביסוד זה מגלה רבינו על קשר נסתר בין אברהם אבינו לאהרן הכהן. מנין שנותיו 

של אברהם אבינו, מאה ושבעים וחמש, דל מינייהו נ"ב, שכן החל ללמוד תורה 

כמנין שנותיו  -זרה )ט.(, הרי נותרו מאה ועשרים ושלש  בגיל נ"ב כמבואר בעבודה

קכ"ג שנה כמנין שנותיו של אהרן הכהן. ומבאר רבינו )צ"פ ריש פרשת בהעלותך(, 

מנורה  -זה חכמה  -של אהרן הכהן, שלא יגע בתורה, דעשה מעלות למנורה 

 הרוצה שיחכים. המנורה מרמזת לחכמה, כפי שאמרו בבבא בתרא )כה:( בדרום

. אהרן זכה לחכמה דרים ושיעשיר יצפין, וסימניך שלחן בצפון ומנורה בדרוםי

בעצם, לפי שנתקשר לבחינת המנורה בעצם, ורמז לזה בכך שעשה לפני המנורה 

                                                
 ראה צ"פ ריש בהעלותך. כז
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אבן ובה שלוש מעלות, כמבואר בספרי ריש בהעלותך, ומספר שלוש מורה על 

 . כחחיבור בעצם

"ל באור חדש. בפסחים )קיז.( ועל פי הדברים האלה מאיר רבינו כמה מאמרי חז

גדול מכולן הללויה,  וכו', בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהליםנאמר: 

ה שם, ע"כ. וכתב על זה רבינו -הללו שבח, י שכולל שם ושבח בבת אחת

 -וזה גדר שם ושבח כאחת, דהדבר מעיד על עצמו בלא גדר חלוקה )בראשית שם( 

הוא היודע והוא הידוע והידיעה והשם הוו  . היינו שהשם מעיד על עצמונקודה

 דבר אחד, כמו הנקודה שאינה סובלת חלוקה.

מנהג קריאת ההלל בימי חכמים והנה הרמב"ם כתב )הלכות חנוכה פי"ג הי"ב(: 

הראשונים כך היה, אחר שמברך הגדול שמקרא את ההלל מתחיל ואומר הללויה 

י ה' וכל העם עונין הללויה וחוזר וחוזר ואומר הללו עבד ,וכל העם עונין הללויה

ואומר הללו את שם ה' וכל העם עונין הללויה וחוזר ואומר יהי שם ה' מבורך 

וכן על כל דבר, עד שנמצאו עונין בכל  .מעתה ועד עולם וכל העם עונין הללויה

 , ע"כ. סימן להם שנותיו של אהרן ,ההלל הללויה מאה ושלש ועשרים פעמים

ם הללויה כמנין שנותיו של אהרן? מפרש רבינו שזה לא מאי משמע בזה שעוני

סימנא בעלמא אלא סימנא מילתא, כשם שאהרן היה חכמה בעצם ולא היה נבדל 

 מהידיעה, כך הללויה הוא שם ושבח בעצם, הוא היודע והוא הידוע.

* 

 .ד

. השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהובלוחות הראשונות נאמר )שמות יט,ב( 

גם הצאן והבקר אל ירעו אל  וגו'ואיש לא יעלה עמך )שם לד,ג(, ובשניות נאמר 

לא בלוחות הראשונות הנה כאן . והקשה רבינו )צ"פ שמות לד,ג(, מול ההר ההוא

מסביר  -. ומאי שנא? לא תגע לא כתיבבלוחות שניות נקט אל מול ההר, ושם 

                                                
ראה בענין זה בצ"פ ריש ויצא וריש בהעלותך, ובביאור יסוד זה כתוב במהר"ל )גבורות ה' פרק ט( "שהשנים  כח

בעבור השלישי הנוסף המקשר  –נים מפני השניות, וכל שניות אין לו אחדות. אבל בשלושה אין בו שניות נקראו ש

 את השניים", ע"ש עוד.
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חד, אבל לא דלוחות הראשונות הוה מציאות אחת, ולכן ההר הוה עצם ארבינו, 

 .אויר כי לא הוה כלי

בלוחות הראשונות התורה והמצוות נחשבו לעצם אחד ולא מחולקים לפרטים 

)לשון מהר"ל: התורה שיש בה כל המצוות היא אור אחד וכו' שהתורה היא אחת(, 

נחשב לעצם אחד. ומשום כך נאמרה  -שעליו ניתנה התורה  -ועל כן גם הר סיני 

גע בקצתו כנוגע בהן אזהרת 'ונגוע בקצהו', שכיון שההר הוא עצם אחד, הנו

בכולו. אבל בלוחות השניות נחשבו התורה והמצוות לפרטים, ועל כן הר סיני גם 

משא"כ בלוחות שניות הוי כן לא נחשב לעצם אחד פשוט. ובלשונו של רבינו )שם(, 

 .לא נתקדשו אחוריו, אך מ"מ יש לו קדושת אויר -כל התורה מצטרפת ובגדר כלי 

כי צורתו מורכבת, יש לו תוך וחוץ ושוליים.  בכלי אי אפשר לראות עצם פשוט

ועל כן בלוחות שניות לא נאמרה אזהרת 'ונגוע בקצהו', כי מאחר שההר נחשב 

מחולק לפרטים, ממילא הנוגע בקצתו אינו כנוגע בכולו. אבל לאידך יש בו מציאות 

של אויר, היינו תוך הכלי. ולכן בלוחות שניות נאמרה אזהרת 'אל מול ההר', שלא 

ירעו באוירו. אבל בלוחות הראשונות שההר נחשב לעצם פשוט, אין בו תוך וחוץ 

 ולא שייך בו קדושת אויר.

וכאן המקום לשאול, מפני מה נשתנו לוחות אחרונות מהראשונות בענין זה? 

רבינו בבקיאותו הגאונית מוציא לאור תעלומה. בבבא בתרא )טז:( נאמר: רשב"י 

בצוארו של אברהם אבינו שכל חולה הרואה אותו אבן טובה היתה תלויה אומר, 

תלאה הקדוש ברוך הוא  -מיד מתרפא, ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם 

, ע"כ. ובשיר השירים רבה )פ"ה,יד( איתא שהלוחות היו חצובים מגלגל בגלגל חמה

וזה מה דמבואר במדרש דלוחות הראשונות נחצבו מגלגל חמה. מסביר רבינו, 

. האבן הטובה בצוארו של אברהם של אברהםאבן טובה מרגלית חמה, ר"ל מ

אבינו רומז לחכמה בעצם, שהרי אברהם השיג את כל התורה בטרם ניתנה, ומזה 

 נשתלשלו לוחות הראשונות שגם הם בבחינת עצם אחד.

דלוחות הראשונות הוה ולפי זה מסביר רבינו את ענין שבירת הלוחות הראשונות, 

. וממילא, תקנתן של , ובטל האחד בטל ח"ו הכל, ולכן נשברוהתורה מציאות אחת
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ישראל אחר חטא העגל הייתה לקבל התורה בבחינת פרטים, כדי שאף אם יחטאו 

קכ( -חלילה, מ"מ בחטא אחד לא יאבדו הכל. במקום אחר )מכתבי תורה סימנים קי

של כתב רבינו על פי דרכו, דלוחות השניות מאחר דהוו פרטים היה להם מעמד 

כלי ויש להם דין כלי שרת. ובכלי שרת נאמר )נדרים כט:( פדאן חוזרות וקדושות, 

 ולכן אף אם חטאו ישראל ונתחללו, קדושתן חוזרת.

ופרטות באהל מועד,  כללות נאמרו בסיני ,רבי ישמעאל אומרבחגיגה )ו.( איתא: 

ע"כ. מפרש וכו',  כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באהל מועד ,ורבי עקיבא אומר

אם הם דברים נפרדים או מציאות רבינו )צ"פ מהדו"ת פא.( שנחלקו בגדר התורה 

. אחת. ובאמת זה הגדר היה החילוק בין לוחות הראשונות ללוחות האחרונות

פליגי ר"ע ור"י אם כל גדרי התורה הם ובסגנון אחר כתב )צ"פ הפטרת ואתחנן(, 

שהתורה הוי בגדר פרטים, כמו  . רבי ישמעאל סובררק כלל -עצם, לא פרטים 

בלוחות האחרונות, ולכן אפשר לחלק ולומר שכללות ניתנו לחוד ופרטות לחוד. 

אבל ר"ע סובר שהתורה הוי עצם אחד ואי אפשר לחלק בין הכללות לפרטות, 

ובהכרח ניתנו כולן בסיני, אלא שחזרו ונשנו באהל מועד. ובזה מפרש רבינו )צ"פ 

. משמת ר"ע בטל כבוד התורההמשנה בסוטה )מט.(: בראשית כד,א( את דברי 

שהיה נותן לבו לדרוש כל קוץ וקוץ של כל אות וכ"ש תיבות יתירות ופירש רש"י: 

, ע"כ. מאחר שר"ע השיג התורה בעצם ולא בהשגה נבדלת, לא ואותיות יתירות

 נסתר ממנו דבר והשיג בכל תיבה ואות, ולכן נתן ליבו לדרוש כל קוץ וקוץ.

* 

 .ה

על פי דרכו של רבינו אפשר אולי לומר ש"זאת התורה לא תהא מוחלפת", היינו 

שהתורה לעולם היא כפי שניתנה בסיני, עצם אחד, ורק בבחינת המקבלים נשתנה, 

שישראל קיבלו אותה בלוחות שניות בבחינת פרטים, וזה כדי שלא יאבדו הכל 

חידש )צ"פ הלכות בחטאם כנ"ל. ואפשר שלזה נתכוון רבינו בחידוש מפתיע ש

. היינו וזהו גדר לוחות הראשונות, דבאמת הן היו הנשברותתרומות פ"ג ה"ב(: 

שהתורה לא נשתנית מלוחות ראשונות לאחרונות, אלא שהשפעה נשתנית, 
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בלוחות הראשונות הייתה ההשפעה בגדר עצם, ובאחרונות בגדר עילה ועלול. 

בעצם, וכזה היה רבי עקיבא,  אמנם בכל דור יתכנו יחידים שיזכו להשגת התורה

 ולכן ס"ל שכללות ופרטות נאמרו בסיני.

ומתוך כך עולה המחשבה, שגדלותו בתורה של רבינו לא הייתה רק פועל יוצא 

התורה כולה,  -של כשרונותיו הבלתי רגילים וזכרונו המופלג. אלא כיון שבשרשה 

פנימית ומתחבר  פרטותיה וכללותיה, היא עצם אחד ואור אחד, מי שזוכה להשגה

לתורה בעצם, הרי שכולה פרושה לפניו כעל כף ידו. וכאשר עוסק בדין כלשהו 

אינו רואה רק את הדין הפרטי היוצא מן השורש, אלא את השורש עצמו ואת כל 

הענפים והפארות היוצאים ממנו. וזה מתבטא לעינינו ב'רצוא ושוב' המפעים של 

יוצא ושב לגופי תורה רבים אחרים,  רבינו, שבכל ענין שהוא עוסק, מיד הוא

 ומצביע על השורש המקשר ביניהם.

כותב רבינו )צ"פ הלכות תרומות פ"ג ה"ב( שבין  -אחת מני רבבות  -כך לדוגמא 

גדר כוי ופרד וחברבר, וגדר כותל שבין שני השמשות יש בו מן היום ומן הלילה, 

)נד.( שהפרדים נבראו  והדברים נראים ככתב חידה. אמנם אמרו בפסחים - חצירות

בבין השמשות, אבל מה הכוונה שהם 'בגדר' בין השמשות, ובכלל. מה כותל שבין 

 שתי חצירות 'מחותן' כאן?

אמנם כוונתו של רבינו היא להצביע על מהות המושג בין השמשות, ותוך כדי 

להראות שמהות זו משותפת עם שאר המושגים שהזכיר. וכך בין השמשות אינו 

וחלק לילה, אלא הוא עצם אחד בלתי מתחלק שהוא גם יום וגם לילה. חלק יום 

כמו הפרד שנולד משני מינים, אבל אינו חצי סוס וחצי חמור, אלא עצם אחד חדש 

 פרד. -

ונפקא מינה לדינא יש מזה, כמו שמביא התשב"ץ )ח"ב סימן ד( שהקשו 

יה לא סוס אין מרביעין על ,פרדה שתבעההמפרשים ממה שאמרו בחולין )עט.( 

, ע"כ. והקשו, כיון שהיא באה מסוס וחמור למה לא נדון בה ולא חמור אלא מינה

משום דאתי  -כמי שחציו עבד וחציו בן חורין, שאסור בין בשפחה ובין בבת חורין 

צד עבדות ומשמש בצד חירות. והכי נמי נימא דאתי צד סוס ומשמש בצד חמור, 
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וחציו בן חורין איכא צד עבדות ודאי וצד ותיאסר בפרד? ותירצו שגבי חציו עבד 

חירות ודאי, משא"כ בפרידה דליכא צד סוס ברור וצד חמור ברור, שהזרע נתבלבל 

 ונעשה בריה בפני עצמה.

שהדבר ידוע  ,וחכמי הרפואה ידעו דבר זה בשקול דעתםוכתב על זה התשב"ץ: 

 םממחקרם שההרכבה המזגיית לא נשאר במורכב צורה מצורת כל אחד מהנפרדי

 ,באו לכאן תאלא יש לו צורה חדשה ופנים חדשו ,שהורכב זה המורכב מהם

שאין בו מצורת הדבש והחומץ משקה העשוי מחומץ ודבש כהרכבת הסגנבין 

כלו חומץ וחלק כלו  הילפי שאין בו חלק יה ,כלום אלא מזג חדש הוא הוא שנקנה

 ע"כ. ,דבש אלא כל חלקיו הם מורכבים

ובכותל שבין שני חצירות יש גם כן ענין ההרכבה המזגית, וכמה נפ"מ לדינא 

יוצאות מזה. בירושלמי )בבא מציעא פ"י ה"ו( אמרו לחד מ"ד שכותל שבין שני 

שני בעלי כולו לזה וכולו לזה. כלומר שכל חלק בכותל שייך בו זמנית ל -חצירות 

הבתים, ולא שייך לחלק אותו ולומר חלק זה של פלוני וחלק זה של פלוני. 

ובעירובין )עו:( השתמשו ביסוד זה להלכות עירובין, שכותל שבין שתי חצירות 

שאין בו רוחב ד' טפחים )שאז אינו תופס רשות לעצמו( אויר שתי רשויות שולטות 

ת שתי החצירות שולטות בו ואוסרין זה בטיל לגבי תרוייהו, ורשובו. ופירש רש"י: 

 , ע"כ.על זה

* 

 .ו

ואף בחינת 'דורש כל קוץ וקוץ' יש ברבינו, דרכו היא שאין תיבה בתורה שאין לה 

משמעות פנימית. ולא מבעי בתורה שבכתב, אלא אף בתורה שבעל פה, מאחר 

 -וכל התורה ענין אחד, גם מימרות סתומות, שאין להם משמעות ברורה במקומן 

ירמזו לענין הנמצא במקום אחר במרחבי ים התלמוד. נביא לכך שתי דוגמאות 

מאגדות חז"ל. בסנהדרין )צז.( נאמר שבעקבתא דמשיחא יהיו פני הדור כפני הכלב. 

מאי משמע 'פני הכלב'? במפרשים שם )רש"י ומהרש"א( נראה שזהו משל בלבד, 

ש מפתיע, בפשוטו של אולם רבינו )שו"ת 'תורה שלימה' סימן ט( מפרש פירו
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מקרא. וזה עפ"י הירושלמי )שבת פ"ל סוף ה"ו( שאין מקנחין 'בפני הכלב' מפני 

שרוח רעה שורה עליה. אמור מעתה, שזו הכוונה המרומזת באמרם שפני הדור 

 כפני הכלב, שבעקבות משיחא תאחז בדור רוח רעה והוא יבעט בתורה ובמסורה.

. בתוספתא כלים )בבא כטפרו 'אישים ושיטות'דוגמה נוספת מביא הרב ש"י זוין בס

אני נכנסתי לבין האולם  ,אמר שמעון הצנוע לפני ר' אליעזרקמא פ"א ה"ו( נאמר: 

אתה או כהן  ,אמר לו מי חביבשאסרו חכמים.  ולמזבח שלא רחוץ ידים ורגלים

 וכו' ?אמר לו בוש אתה לומר שכלבו של כהן גדול חביב הימך .היה שותק ?גדול

צעין את מוחו בגזירין מה תעשה שלא ואפילו כהן גדול פלשון שבועה  דההעבו

 , ע"כ.מצאך בעל הפול

וגם כאן נשאלת השאלה מאליה, מאי משמע 'כלבו של כהן גדול חביב הימך'? 

אפשר שאין זו אלא מליצה, אבל אצל הרוגאצ'ובי אין מליצות, והוא מפרש )שו"ת 

בסנהדרין )טז.( בשור של כהן גדול שנגח,  צ"פ ורשא סימן ע"א( לפי מה שנסתפקו

אם נדון בבי"ד של כ"ג כמו שור של כל אדם או בבי"ד של ע"א, כמו אדונו הכהן 

גדול. ומזה למד רבינו ש'כלבו של כה"ג חביב הימך' היינו שהוא יידון בבי"ד של 

 ע"א, בעוד ששמעון הצנוע רק בבי"ד של כ"ג.

* 

 .ז

להשלמת היריעה נביא מה שמפרש המהר"ל מפראג על המשנה באבות )פ"ד 

שמצוה  ,בן עזאי אומר הוי רץ למצוה קלה כבחמורה ובורח מן העבירהמ"ב(: 

 . ומפרש המהר"ל בדרך החיים שם: גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה

פירוש דבר זה מה שאמר שמצוה גוררת מצוה, וזה כי המצות שהם תרי"ג כלם 

( כי נר מצוה ותורה אור, כלומר ,כגדבר אחד, ויש לפרש כך מה שאמר )משלי ו הם

אל תחשוב כי המצוה האחת היא נר אחד והתורה שהיא כוללת כל תרי"ג מצות 

הם נרות הרבה, אבל אין הדבר כך כי המצוה היא נר אחד אבל אין התורה שבה 

                                                
 בערכו של הרוגאצ'ובי. כט
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ל התורה שיש בה כל כל תרי"ג מצות נרות הרבה מחולקות שכל נר ונר לעצמו, אב

המצות היא אור אחד שהתחברו הנרות ונעשו אור אחד גדול שהתורה היא אחת. 

וכבר בארנו במקומו כי התורה היא אחת, ובא הרמז במלת התורה שהוא 

בגמטריא תרי"א ואנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו ובאו כל תרי"ג מצות 

ות עד שהם מושכל אחד במלת תורה כי התורה היא אחת ומקושרים כל המצ

לגמרי ודבר זה ברור. וזה שאמר שמצוה גוררת מצוה כלומר שעשיית המצוה 

האחת היא התחלה לאחרת ג"כ, מאחר שכל המצות הם דבר אחד ולפיכך מצוה 

אחת גוררת אחרת כי כל דבר שהוא אחד אינו נחלק כלל, וכאשר הוא עושה מצוה 

שיעשה כל המצות שהם דבר  שהוא חצי דבר המצוה הזאת גוררת האחרת עד

אחד, וכיון שכל התורה היא דבר א' העבירות שהם הפך אל המצוה גם כן דבר 

אחד כשם שהמצות הם דבר אחד, ולפיכך כשם שמצוה גוררת מצוה כך עבירה 

 , ע"כ )וע"ש עוד אריכות דבריו הנפלאים(.גוררת עבירה

חד גדול, ונמשך מזה הרי רואים מדבריו ענין זה, שכל התורה ענין אחד ואור א

שאם מקיים מצוה אחת, זה גורר שיקיים עוד ועוד, עד שיקיים כל התורה כולה. 

וחלילה להיפך, אם יצרו מפתהו לעבור עבירה אחת, עליו לחשוב שזו לא רק 

 אותה העבירה, אלא זה עלול להיות פתח פתוח לעבור עוד ועוד.

, יהי רצון שנזכה לאור התורה ותורה אור" -"נר מצוה  -עתה, בפרוס ימי החנוכה 

והמצוה, וכדברי הגאון שכתב בחתימת תשובתו )שו"ת צ"פ ורשא סימן קכא(: וד' 

יזכנו ... בקבלת התורה בלוחות הראשונות אשר היו כל חלקי התורה כלולים 

 .בהלוחות
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 היכן קו הגבול? –בטחון מול השתדלות 

 . )מא, א(ַמֵּקץ ְשָנַתַים ָיַמיםַוְיַהי 

מפני שתלה בו יוסף לזכרו, הוזקק  וכו', ולא זכר שר המשקיםרש"י )מ, כג( אומר: 

אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל "להיות אסור שתי שנים, שנאמר 

 .)תהלים מ, ה(, ולא בטח על מצרים הקרויים רהב "רהבים

ם ה' ַמְבטַ ג(: -ב מקורו טהור במדרש )בראשית רבה פט, חֹו ַאְׁשֵרי ַהֶגֶבר ֲאֶׁשר שָּ

ַמר ְלַשר ַהַםְׁשַקי ַבים, ַעל ְיֵדי ֶׁשאָּ נָּה ֶאל ְרהָּ ם )תהלים מ, ה(, ֶזה יֹוֵסף. ְוֹלא פָּ

ַנים. ַאְׁשֵרי ַהֶגֶבר אֲ  ם ה' )בראשית מ, יד( ְזַכְרַתַמי ְוַהְזַכְרַתַמי, ַנתֹוַסף לֹו ְׁשֵתי ׁשָּ ֶׁשר שָּ

זָּב, אֹוי לֹו לְ ַמ  ַטים ַאֲחֵרי כָּ מֹון ַרֵבי ַרְבְרַביָּא ֶׁשֵהם שָּ ַמר הָּ ן אָּ ַמי ֶׁשהוא ְבַטחֹו, ַרַבי יודָּ

ֶהם.  בֹוֵטַח בָּ

 "אשר יבטח בה'" או "פנה אל רהבים"?

והשאלה מתעוררת מדוע נחשב הדבר לפגם במידת בטחונו של יוסף? ועוד, כיצד 

הגבול בין מידת הבטחון לחובת ההשתדלות? עד באמת נדע בחיי היום יום היכן 

 היכן מוטל עלי ומותר לי לעשות השתדלות?

מאיר את עינינו הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א )מאמר בדרכי עבודת ה', מקץ 

תשע"ז( ומוסיף תמיהה על תמיהה, שסוף דברי המדרש סותרים את תחילתם, כי 

ם ה' ַמְבַטחוֹ ַאְׁש המדרש פותח ואומר שיוסף הוא בבחינת " ", ֵרי ַהֶגֶבר ֲאֶׁשר שָּ

ַביםומסיים שיוסף " נָּה ֶאל ְרהָּ  ". הדבר אומר דרשני...פָּ

ומביא דברי בית הלוי שמה שהותר לעשות השתדלות עבור פרנסה, ככתוב 

" )דברים טו, יח(, זה לסתם בני אדם כדי אשר תעשה"וברכך ה' אלקיך בכל 

במידת הבטחון אין לו לעשות להשקיט את רוחם. אבל מי ששלם לגמרי 

 השתדלות, אלא מוטל עליו לבטוח בה' שיזמין לו פרנסתו בלא טורח מצידו.

כל אדם לפי גודל מידת בטחונו בה', כך יש לו למעט בהשתדלות. אם ירבה 

 להשתדל יותר מכפי שנצרך, נחשב לו הדבר לחטא.
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ַאְׁשֵרי " רמעתה מלמדנו המדרש שיוסף היה מושלם במידת הבטחון ועליו נאמ

ם ה' ַמְבַטחוֹ  ", ומכיון שכך נתבע על פנייתו לשר המשקים, עד ַהֶגֶבר ֲאֶׁשר שָּ

ַביםשהמדרש קורא עליו ש" נָּה ֶאל ְרהָּ  ", וכל זה עקב מעלתו. פָּ

דבריו הם כלל גדול, שבענייני בטחון והשתדלות יש לכל אחד 'שולחן ערוך' אחר 

אלה את הגאון הקדוש רבי אלחנן המתאים לו לפי דרגתו. ומביא שאמו ע"ה ש

ווסרמן זצ"ל הי"ד מהו הגבול לחובת ההשתדלות. ענה ר' אלחנן, אי אפשר לקבוע 

גם תוך כדי עסק ההשתדלות בפרנסה יש לזכור את בזה כלל ברור, אבל ברור ש

הקדוש ברוך הוא ולבטוח בו שיזמין לו כל צרכיו, ואז יזכה על ידי עצם השתדלותו 

 !לחיי נצח

ף שאם כוונתה בעסק הפרנסה כדי שיהיה לה כסף להוציא עבור חינוך והוסי

 ילדיה לתורה ויראת שמים, אזי העיסוק בפרנסה נחשב כרוחניות ממש.

אמנם החזון איש )אמונה ובטחון ב ו( ביאר שבאמת יוסף היה מחוייב לעשות איזו 

כבר פעולה להצלתו ולא לסמוך על הנס, אבל לבקש משר המשקים שיזכרהו, זו 

פעולה הנעשית מתוך יאוש, כי לפי דרכי הטבע לא היה צד ששר הדואג רק לעצמו 

 ולמעמדו, יזכור איש פשוט השוהה בבית האסורים...

אדם זקוק להשתדלות, אבל פעולה הנעשית מתוך יאוש איננה שייכת אלא אצל 

 מי שאינו בוטח בה', ולכן מתוך יאוש עושה אפילו פעולות כאלה...

אך הוסיף שבודאי יוסף לא עשה כך מתוך פגם בבטחונו בה', אלא הכריע בשכלו 

 שחלה עליו חובת השתדלות למרות שידע שהצלתו אינה תלויה בהשתדלות. 

" )תהלים ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבמו ה'בַ  ַהבֹוֵטחַ בטח בה' ויתקיים בנו מקרא שכתוב "בה נה

 !לב, י( 

 ! שבת שלום ומבורך

 blu.israel@gmail.comלתגובות: 

  

mailto:blu.israel@gmail.com
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 טעם העצה למנות איש חכם ונבון

 )מא, לג( ְוַעָּתה ֵיֶרא ַפְרֹעה ַאיש ָנבֹון ְוָחָכם ַויַשיֵתהּו ַעל ֶאֶרץ ַמְצָרַים

כבר שאלו המפרשים, מי ביקש זאת מידו לייעץ עצות, ומה לזה עם פתרון 

 החלום. 

 ויש מקום לבאר בפנים חדשות, וזאת מכח שני נקודות:

מאחר והיאור הוא מקור 'והנה עומד על היאור', א'. הנה בחלום פרעה נאמר 

פרנסת מצרים, נראה שבזה ניתן לו הרמז, שפרעה עצמו הוא זה שיעמוד על 

 היאור, 

היינו שהוא ממונה לפתור ולסדר הענין, ולכן פתר לו שלכן הראה לו החלום 

משום שממהר לעשותו וצריך להעמיד אדם בדרגת המלך לפקיד על הענין, אך 

מטעם זה מינה  .פועל, די בממונה כמלךמשום שאין דרך הארץ שהמלך עצמו 

כי כמכה 'למשנה למלך שיהיה כפרעה, ואמר לו  ,על כךשמינה את הפקיד פרעה 

וכי הוא מושל בכל ארץ 'כי זה היה טעם המינוי, ואכן כך אמרו ליעקב  '.כפרעה

 .'מצרים

ב'. החלום היה על ידי פרעה עצמו. הענין שפרעה היה החולם, מטרתו להודיע לו 

 חולמין? אינן הבריות וכל חולם, תיד להיות. כמאמרם )ב"ר פט,ד( "ופרעהמהע

כולו". מבואר שחלום בדרגה של מלך  העולם כל של מלך, של חלום אלא אתמהא.

נוגע לכל תושבי ממלכתו. נמצא שאלקים הודיעו כל זאת, בשביל שפרעה עצמו 

יכין את ממלכתו לשנות הרעב העתידות. כמו שביאר לו שבמה שנכפל החלום זהו 

כי ממהר אלקים לעשותו. מאחר שאחריות זו וענין ההכנה מוטלת על פרעה עצמו, 

 ה. עליו בעצמו לטפל בז
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אולם מאחר שאין דרך המלכים לעשות מעשה בידיהם, די בכך שהממונה ייחשב 

 כמלך, ובזה יועיל לקיום החלום. 

נמצא שירא פרעה איש חכם ונבון, איננו עצה טובה בעלמא. אלא פתרון החלום 

עצמו. כמו שמוכיח סיפא דקרא 'וישיתהו על ארץ מצרים'. שיהיה האיש ממונה 

 כחו כפרעה.  על ארץ מצרים, ויהיה
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

בליל ראשון מדליק אחד...

תיאור דמיוני: "היא ממש מערערת את הסמכות שלי! זה בלתי נסבל! אני מדברת 

ת שוב והיא לא מתייחסת. אני חוזרת ופוקדת, והיא כחירשת, מתעלמת. אני אומר

ושוב, והיא בוהה בי ב'עיני עגל', מחייכת לעברי ואפילו משמיעה צחקוקים! כשאני 

מדברת היא נשכבת על הרצפה וחולצת נעליים! חוצפה! ככה אי אפשר להמשיך! 

!" או אני או היאכל הבנות תלמדנה ממעשיה ואאבד את השליטה בקבוצה! די! זה 

נעורים'? כמה זמן זה נמשך? מה גיל כואב לשמוע, ואנו מגיבים "זה כנראה 'מרד 

 חודשים! כל ילדי הגן יתפרקו בגללה!". 13התלמידה?", ומשיבה "בת 

וכי מה חשבה? שאצל קטנטנה בגיל שנה וחודש תראה המטפלת ציות מוחלט, 

משמעת איתנה וקבלת מרות ללא עוררין? תיכף תנסה לנהל איתה שיחות נפש, או 

 צוב ההתנהגות ודחיית סיפוקים? לימוד חברותא בספר מוסר, על עי

. הסיפור הנ"ל נראה טיפשי. דרישות חינוכיות המותאמות לגילחשוב להציב 

, קשיי גיל 10, שובבות גיל 9ומדוע ישנם מלמדים שכבר לא זוכרים את יצרי גיל 

, ומי מדבר על הצטרפות יצר הטוב בבר המצוה, ובקרב הנער 12, ומשברי גיל 11

היצרים, בנוסף למגוון האמוציות, קשיי הויסות ואשליות גיל  החל קרב איתנים בין

 עשרה'...-ה'טיפש

ה עם 'מצפון' שמעיק בקרבם על -בפרשתנו מתמודדים האחים הק' שבטי י

מכירת יוסף אחיהם. בשעה שהשליט על הארץ מעליל עליהם ואוסרם, אומרים זה 

ַחינו, ַעל ֲאַנְחנו, ֲאֵׁשַמים לזה ַאינו ֲאֶׁשר אָּ ַרת רָּ ְענו, ְוֹלא ֵאֵלינו ְבַהְתַחְננוֹ  ַנְפׁשוֹ  צָּ מָּ  ׁשָּ

ה ֵכן ַעל אָּ ה ֵאֵלינו בָּ רָּ ַמְרַתי ַהֹזאת. נענה להם אחיהם הבכור, ראובן, ֲהלֹוא ַהעָּ  אָּ

' למי עוד לומר? מה 'ֵלאֹמרְׁשַמְעֶתם וגו'. מהו  ְוֹלא ַבֶיֶלד ֶתֶחְטאו ַאל ֵלאֹמר ֲאֵליֶכם

לומר? אלא, ראובן אמר להם זאת בשעה שרוצים לפגוע ביוסף בדותן, והוא מוסיף 
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, היום, ובכל דור ודור. יש לראובן אמירה נוקבת לנוואומר את דבריו גם 

 ומשמעותית!

 אל אליכם אמרתי חושף את עומק דברי ראובן "הלא רבינו עובדיה ספורנו

 כאשר שעשה, מה כשעשה להמיתכם  מתכויןיוסף היה שלא ,בילד תחטאו

מכוון". יוסף היה  לתכלית פועל בלתי ילד הוא באשר מעשיו היו אבל חשבתם,

! הוא טרם אחראי על מעשיו! חשבתם עליו שהוא מחשב כך וכך. הוא 17נער בן 

 פעל כילד, ולא 'התכוון' לכלום!

נוכו הראוי. היה לא קל למחנך לרדת לעולמו של הצעיר, אך זה מוכרח למען חי

זצ"ל. זכה ר' גד'ל  רבי גד'ל אייזנרהיה משגיח מורם מעם, אומן פדגוג, הגה"ח 

והעמיד קדרים של תלמידים איכותיים, בשנים השיקום 'אחרי המבול', בעוד 

שהוא עצמו שריד ופליט, שכול וגלמוד. התלמידים הביטו אחריו אחוזי התפעלות 

ותו "מלפני המלחמה" הוא כה אקטואלי, "הוא מצליח להבין אותנו! למרות הי

לנבכי צעירי הדור,  מתחבר לקשיים של 'היום בארץ  יורדגמיש בחשיבתו, 

ובכך את עולמם  חיהוא זהו מחנך! ישראל', מבין את לשוננו וקולט את הווייתנו!" 

 !הצליח לחנכם

 כמו בחינוך, גם בדרכי למידה לומדים במדרג לפי יכולת הילדים. בתלמוד תורה

ר בָּ ר מבוסס קיימת תכנית למידה בנויה ומעוצבת ע"י בעלי ניסיון, ללמד דָּ בֻּ ַעל  דָּ

יו, ובכך מבססים אצל התלמיד למידה איכותית. לדוגמא, יש תתי"ם שאינם  ְפנָּ אָּ

 ֵכיַצד-שהיא מורכבת, אלא פותחים ב ,ֵמֵאיָמַתימהמשנה  משניות ברכותמתחילים 

, דינים מובנים, וכמעט ללא שיטות ומחלוקות. , פרק שבו משניות קצרותְמָבְרַכין

בהמשך יחזרו לפרק א'. שאל אותי פעם רב נכבד "למה לא ללמוד לפי הסדר?" 

 ?"...אֹוֲחַזין ְשַנַים-ולא ב ְמַציאֹות ֵאלּו-השבתי בשאלה "ולמה מתחילים גמרא ב

נה לאפשר לו 'הפקרות'. ַדְרכֹו, על פי גילו ועל פי רמתו. אין הכוו ַסי ַעל ַלַמַער ֲחֹנךְ 

מחנכים בהתבוננות. מדריכים בחשיבה. לא התבוננות וחשיבה בנו, אלא בהם, 

 .ַמֶםמָּה יָּסור ֹלא ַיְזַקין ַכי בצורכיהם וביכולתם. כך נזכה לראות ַגם
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. ההלכה נקבעה כבית הלל שבראשונה ימי החנוכהעומדים אנו בעיצומם של 

, מעלין בקודש. כך זוכים להיות מוסיף והולךילך מדליק נר אחד בודד, אך מכאן וא

 ...". בהדרגה, בהבנה, ובעיקר באהבה.מורידיןללא חשש שבהמשך "

* 

 חבר –מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 
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לפנים  הרב אליעזר הכהן פישר, הורים וילדים /

מח"ס  תקוות יעקב ור"מ בישיבת הגר"א, "יר

'האיצטגנינות באספקלריא של תורה', 'עוד 

 אבשלום חי', ומהדיר ספרי 'עקידת יצחק' עה"ת

 (1חובת האב בחינוך ילדיו )

האב חייך לחנך את ילדיו למצוות. חובה זו אינה חיוב מהתורה אלא מדרבנן, 

 או מדברי קבלה, וכדלהלן:וישנם מרבותינו הסבורים שעיקר המצוה היא מהתורה 

 ,יומא פבהאב חייב לחנך את בנו להתענות ביום הכיפורים. וכך נאמר במשנה )

התינוקות אין מענין אותן ביום הכפורים, אבל מחנכין אותן לפני שנה ולפני " (:א

 . "שנתים, בשביל שיהיו רגילין במצות

קטן  (:א, כח סוכהעל חיוב האב לחנך את בניו לקיום מצות סוכה נאמר במשנה )

שאינו צריך לאמו חייב בסוכה מעשה וילדה כלתו של שמאי הזקן ופיחת את 

  .המעזיבה וסיכך על גבי המטה בשביל קטן

להוציא את  "האזרח" ,זה אזרח "אזרח"מנא הני מילי דתנו רבנן  :גמראושם ב

 . לרבות את הקטנים "כל" ,הנשים

והתנן: נשים ועבדים וקטנים פטורין  לרבות את הקטנים. -אמר מר: כל ושם ע"ב: 

 -בקטן שלא הגיע לחינוך.  -בקטן שהגיע לחינוך, כאן  -לא קשיא: כאן  -מן הסוכה 

מעשה .. מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא הוא. -קטן שהגיע לחינוך מדרבנן הוא! 

חסורי מחסרא והכי קתני: ושמאי מחמיר,  -וילדה כלתו כו'. מעשה לסתור? 

לדה כלתו של שמאי הזקן ופחת את המעזיבה וסיכך על המטה ומעשה נמי וי

 ".בשביל הקטן

אמר רבי יהודה: מעשה "וכך מספרת הגמרא )סוכה ב, ב( על הילני המלכה: 

בהילני המלכה בלוד, שהיתה סוכתה גבוהה מעשרים אמה, והיו זקנים נכנסין 

ה ופטורה מן אמרו לו: משם ראייה? אשה הית -ויוצאין לשם, ולא אמרו לה דבר. 

אמר להן: והלא שבעה בנים הוו לה. ועוד: כל מעשיה לא עשתה אלא  -הסוכה. 
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על פי חכמים. למה לי למיתני ועוד כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים? הכי 

קאמר להו: כי תאמרו בנים קטנים היו, וקטנים פטורין מן הסוכה, כיון דשבעה הוו 

 -ריך לאמו. וכי תימרו: קטן שאינו צריך לאמו אי אפשר דלא הוי בהו חד שאינו צ -

תא שמע: ועוד כל מעשיה לא  -מדרבנן הוא דמיחייב, ואיהי בדרבנן לא משגחה 

 ."עשתה אלא על פי חכמים

אמרינן לקמן )סוכה  -קטן שאינו צריך לאמו " רש"י )שם ד"ה מדרבנן( מסביר כך:

להרגיל את הקטן למצוה שהזקיקו  -מדרבנן  כח, א( דחייב לחנכו במצות סוכה.

 ."שהוא ראוי לה, כדי שיהא מחונך ורגיל למצות

על חובת האב לחינוך בניו לקיום מצות עליה לרגל בשלושת הרגלים, נאמר 

לרבות את הקטנים. והתנן: חוץ מחרש  -אמר מר: כל זכורך " במסכת חגיגה )ד, א(:

בקטן שלא  -ך, כאן בקטן שהגיע לחינו -אמר אביי: לא קשיא; כאן  -שוטה וקטן! 

אין הכי נמי, וקרא אסמכתא  -קטן שהגיע לחינוך דרבנן היא!  -הגיע לחינוך. 

  ."בעלמא

מצינו שהאב יכול אף להדיר את בנו כדי לחנכו במצוות, וכפי הנאמר במשנה 

 מתני'. האיש מדיר את בנו בנזיר, ואין האשה מדרת את בנה בנזיר. )נזיר כט, א(: 

, אבל אשה לא, מאי טעמא? ר' יוחנן אמר: הלכה היא בנזיר, איש אין שם: גמ'וב

טעמא וביאר רש"י: ורבי יוסי ברבי חנינא אמר ריש לקיש: כדי לחנכו במצות. 

 שהאיש מדיר את בנו בנזיר כדי לחנכו במצות.

הכל חייבין בתקיעת שופר לאיתויי מאי? לאיתויי קטן שהגיע " ובערכין )ב, ב(:

 ".בין את הקטן מלתקוע ביום טובלחינוך, דתנן: אין מעכ

לבית הכנסת ולאיים  את הקטנים שמצוה להביא (ד ,תקפט)מטה אפרים וכתב ה

סימן )משנה ברורה . וכתב הבמצוות םכדי לחנכ ,אוזן לקול שופר ושיט הםעלי

וג"כ מטעם זה  וכן לא יביאו ילדיהם אצלם... וכתבו האחרונים " סקט"ז(: תקפז

הם בביהכ"נ של נשים דנשים אינן מחויבות מן הדין ומוטב שיהיו אצל אמותי
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ומ"מ נראה דקטנים שהגיעו לחינוך מצוה להביאם ולהחזיקם אצלו  .בתקיעת שופר

     ", עכ"ל.ויאיים עליהם שישמעו התקיעות ולא יבלבלו להצבור

הרשב"א )מגילה יט, ב( והריטב"א )סוכה שם( מסבירים שהאב חייב בחינוך ילדיו 

ך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור וחנ)משלי כב, ו( " כענין שנאמרלמצוות, 

 ם מדין חינוך.מלקיי עליובמצוות,  מחוייב, שאף על פי שקטן אינו "ממנה

קבלה,  שחיוב חינוך הוא מצות עשה מדברילחדש, כתב ה"חיי אדם" )כלל סו, א( 

( כתב שתקנה זו, שהאב על פי דרכו", והטורי אבן )חגיגה ו, א ך לנערוחנ"מהכתוב 

 חייב בחינוך ילדיו, נתקנה כבר בזמנו של שמואל הנביא.

( כותב שכבר בדורו של משה רבינו נתקנה ב ,דברים יא)העמק דבר הנצי"ב ב

תקנה זו, שהאבות מחוייבים לחנך את בניהם לתורה ומצוות. לדבריו, התקנה 

בתקנה זו לעצמם,  התבטלה לאחר דורו של משה וגדולי ישראל המשיכו והחזיקו

 ושוב באו חז"ל ותיקנו שהאב חייב בחובת חינוך לכולם, ואלו דבריו:

וידעתם היום כי לא את בניכם וגו'. באשר כ"ז אינו אלא מדרבנן ולענין חינוך "

בנים מפורש בגמ' שאינו אלא מדרבנן. אבל באותו דור היה מתקנת משה רבינו. 

פ דין כי ע"מ כן תיקן שלא יהא אלא ע"ה והזהירה תורה ע"ז ואח"כ בטלו התקנ

בדורו שהיתה השעה צריכה לכך. ואח"כ כשבטלו היו גדולי הדור נשמרים מצד 

אהבת ה' אע"ג שאין בזה עוד חיוב. והיינו דאיתא בחגיגה ד"ו א' והא שמואל 

דיכול לרכוב על כתפיו של אביו אמאי לא העלהו. הרי דמקשה הגמ' על אלקנה 

שאינו אלא מדרבנן. והיינו משום שאחר שמשה רבינו תיקן שלא שמר מצות חינוך 

עד שבאו חז"ל וגזרו על כל ישראל לפי  ,בזמנו ע"כ גם אח"כ נהגו בה גדולי הדור

 ", עכ"ל.צורך הדורות שראו המה

בתורה, מהכתוב באברהם  חובת חינוך האב לבניו הוא מקורלדעת המשך חכמה, 

 .לוגו'  "ביתו אחריו ושמרו דרך ה' כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת"

                                                
כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו וכו'. הנה חינוך מצוה לבנים  יח, יט:משך חכמה בראשית  ל

רק עשה ד"ולמדתם את בניכם", הוא בתלמוד תורה. ואמרו בנזיר דף כט, א דהאב חייב לחנך במצות עשה לא נזכר, 

בנו במצוות, ואין האשה חייבת לחנך בנה במצוות, פירוש דהוה כמו מצות עשה של תלמוד תורה, דהאשה פטורה. 

ה, מקורו בזה הפסוק ויעוין אורח חיים סימן שמ"ג בביאורי הגר"א ובמגן אברהם. ומקור מצות חינוך במצות עש
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

י וליל "מח"ס לקוטי פירשבנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת מקץ

 היכן הוזכר "סלע"? והיכן הוזכרה "אבן"? .א

 היכן הוזכרה רוח הקדש או נבואה? .ב

 מנין שהשבטים פרנסו אחרים? .ג

 איזו פעולה הנעשית במקדש עשו אחי יוסף?  .ד

 איזו מי"ג המידות דרבי ישמעאל מוזכרת בפרשה? .ה

 חדוותא דאפטרתא מקץ )הפטרת חנוכה, זכריה ב'(

 באיזה כינוי נתכנו המלאכים בהפטרה? .ו

 מנין שקדושה שניה קדשה לשעתה ולעתיד לבוא? .ז

* 

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' וישב

 היכן מוזכרת בפרשה ישיבת עם ישראל בא"י אחר יציאת מצרים? .א

ַביו ְמגוֵרי ְבֶאֶרץ ַיֲעֹקב ַוֵיֶׁשב( ב-)לז, א ַען ְבֶאֶרץ אָּ  ֶבן יֹוֵסף ַיֲעֹקב ֹתְלדֹות ֵאֶלה: ְכנָּ

נָּה ֶעְשֵרה ְׁשַבע  ותולדותיו עשו ישובי לך שכתב אחר. 'וגו יעקב וישב י"רש וכו' ׁשָּ

 מלחמותיהם וסדר, נתישבו היאך לפרש וחשובים ספונים היו שלא, קצרה בדרך

                                                                                                                                                                         
מאברהם אבינו שצוה את בניו בקטנם על המצוות. קרא ד"חנוך לנער על פי דרכו" )משלי כב, ו( שהביא הרמב"ם 

בסוף הלכות מאכלות אסורות ושם לענין איסורים הוי מדברי קבלה, אבל העיקר מאברהם. וכאן משמע שאף 

 ך.אין מצוה על בתו, וכן משמע בגמרא שם, ואין מקום להארילבנות מצוה על האב. ויעוין מגן אברהם, דרק בנזיר 
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 גלגולי כל, ארוכה בדרך ותולדותיו יעקב ישובי לך פירש, החורי את הורישו איך

 .יעקב תולדות אלה וכו', בהם להאריך המקום לפני חשובים שהם לפי, סבתם

 סבה. יישוב לכלל שבאו עד, וגלגוליהם ישוביהם אלה, יעקב תולדות של ואלה

 ישוב אחר זהו, למצרים וירדו נתגלגלו זה ידי על', וגו עשרה שבע בן יוסף, ראשונה

 .אופניו על דבור דבר להיות, מקרא של פשוטו

ומשמעות הדברים בפשטות ש"וישב יעקב" עולה על היישוב הסופי לאחר 

)וכן נראה מהלשון "עד שבאו לכלל יישוב"  הוא ביישובי עשיוהגלגולים, כשם שכן 

 שנראה שהוא ביאור ל"וישב יעקב( -

 היכן מוזכרת רוח הקודש? .ב

ה( לז, כ) .1 ַמְרנו ַהֹברֹות ְבַאַחד ְוַנְׁשַלֵכהו ְוַנַהְרֵגהו ְלכו ְוַעתָּ ה ַחיָּה ְואָּ עָּ ְתהו רָּ לָּ  ֲאכָּ

יו ַיְהיו ַמה ְוַנְרֶאה  זה מקרא יצחק רבי אמר. חלומותיו יהיו מה ונראה י"רש: ֲחֹלֹמתָּ

 מה ונראה מסיים והכתוב, נהרגהו אומרים הם, כן אומרת הקדש רוח, דרשני אומר

 שלי וכו'. או שלכם או, יקום מי דבר נראה, חלומותיו יהיו

ם ַתְׁשְסכו ַאל ְראוֵבן ֲאֵלֶהם ַוֹיאֶמר( לז, כב) .2  ֲאֶׁשר ַהֶזה ַהבֹור ֶאל ֹאתוֹ  ַהְׁשַליכו דָּ

ר ם ֹאתוֹ  ַהַעיל ְלַמַען בוֹ  ַתְׁשְלחו ַאל ְויָּד ַבַםְדבָּ ַביו ֶאל ַלֲהַׁשיבוֹ  ַמיָּדָּ  למען י"רש: אָּ

 אותו וכו'. להציל אלא זאת אמר שלא ראובן על העידה הקדש רוח. אתו הציל

ה( לז, לג) .3 ה ַחיָּה ְבַני ְכֹתֶנת ַוֹיאֶמר ַוַיַכירָּ עָּ ְתהו רָּ לָּ ֹרף ֲאכָּ  חיה י"רש: יֹוֵסף ֹטַרף טָּ

 .פוטיפר אשת בו שתתגרה סופו.(, יט, פד ר"ב) הקדש רוח בו נצנצה. אכלתהו רעה

 איזה דבר בפרשתינו משותף לראובן, אהרן הכהן, ובועז? .ג

 שעל שלשתן נאמר בחז"ל אילו היה יודע היה עושה המצוה יותר בשלימות.

ם ַתְׁשְסכו ַאל ְראוֵבן ֲאֵלֶהם ַוֹיאֶמר( לז, כב)בראובן נאמר,   ַהבֹור ֶאל ֹאתוֹ  ַהְׁשַליכו דָּ

ר ֲאֶׁשר ַהֶזה ם ֹאתוֹ  ַהַעיל ְלַמַען בוֹ  ַתְׁשְלחו ַאל ְויָּד ַבַםְדבָּ ַביו ֶאל ַלֲהַׁשיבוֹ  ַמיָּדָּ  י"רש: אָּ

 אותו להציל אלא זאת אמר שלא ראובן על העידה הקדש רוח. אתו הציל למען

 וכו'.
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 הכתוב בא מריון בר יצחק רבי אמר אות ו( ה רבה פרשה רות) ל"חז ואמרו

 שהקדוש יודע ראובן היה שאלו, שלם בלבב יעשנה מצוה עושה אדם שאם ללמדך

 היה בכתפו, מידם ויצילהו ראובן וישמע(: כא, לז בראשית) עליו מכתיב הוא ברוך

, ד שמות) עליו מכתיב הוא ברוך שהקדוש אהרן יודע היה ואלו. אביו אצל מוליכו

 יודע היה ואלו. לקראתו יוצא היה ובמחולות בתפים לקראתך יצא הוא הנה(: יד

 ותשבע ותאכל קלי לה ויצבט: עליו )רות ב, יד( מכתיב הוא ברוך שהקדוש בעז

 לוי רבי בשם דסכנין יהושע ורבי כהן רבי. מאכילה היה מפטמות עגלות, ותותר

 מי מצוה עושה כשאדם ועכשיו, כותבה והנביא מצוה עושה אדם היה לשעבר

 הוא הדא, ידיהם על חותם הוא ברוך והקדוש המשיח ומלך כותבה אליהו, כותבה

 '.וגו רעהו אל איש' ה יראי נדברו אז(: טז, ג מלאכי) דכתיב

 היכן הוזכרו ציצית ותפילין?  .ד

ה ַוֹיאֶמר( לח, יח) בֹון מָּ ֵערָּ ךְ  ֶאֶתן ֲאֶׁשר הָּ  ְביֶָּדךָּ  ֲאֶׁשר וַמְטךָּ  ּוְפַתיֶלךָ  ֹחָתְמךָ  ַוֹתאֶמר לָּ

 וכו'.

 :"התפילין הפתילים .תפליך. "ופתילך וכתב בבעל הטורים

ועי' בכלי יקר שפי' שהפתילים היינו הציצית והחותם היינו תפילין, עיי"ש 

 .לאשהאריך

                                                
ועוד נמצא כעין זה בפיוט שירה חדשה הנאמר בברית מילה )וי"א אותו בשבת שירה ובשביעי של פסח( וזה לשון  לא

ה: ַנםֹוַלים ֵהָםה \ְלַשְמךָ  ּוַמֶבֶטן \חֹוָתְמךָ  ַבְבַרית \ַעְםךָ  ַהָבַאיםהפיוט:  ׁשָּ  ַׁשירָּ  ְלָכל \אֹותֹוָתם ַהְרֵאה: ְגאוַלים ַׁשְבחו הֲחדָּ

ה: ְגַדיַלים ַיֲעשּו \ְכסּוָתם ַכְנֵפי ְוַעל \אֹוָתם רֹוֵאי ה ַׁשירָּ ׁשָּ  ְלַמי \ֱאֶמת ְדַבר ָנא ַהֶכר \ַנְרֶשֶמת ֹזאת ְלַמי :ְגאוַלים ַׁשְבחו ֲחדָּ

ה: ַהְפַתיַלים ּוְלַמי \ַהחֹוֶתֶמת ה ַׁשירָּ ׁשָּ  :ְגאוַלים ַׁשְבחו ֲחדָּ

הוא רמז לברית מילה )"בברית  החותמת והיינו שהבית האחרון הוא כולל ב' הבתים שלפניו, ומשמע לדעת הפייט

והפיוט מבקש כלשון תמר "הכר נא", שהקב"ה יתן אל ליבו הברית  )"יעשו גדילים"( הם הציצית והפתילים חותמך"(

 והציצית.

כיוונה להראות ליהודה רמזים אלו במה שבקשה חותמו ופתיליו, ולא בקשה אלא ויתכן שהפייטן למד שאף תמר 

חותמו שהיה חותם בו אבל רמזה לו בזה ייעוד כלל ישראל ללבוש ציצית ולעשות ברית מילה, ועי' בכלי יקר 

 הרמזים בכך בציצית ותפילין, ואפשר שכיו"ב יש רמזים בברית מילה.

 של ארונו, לנוס לים גרמו דברים' שב ף )"שירה חדשה שבחו גאולים"( היאואפשר עוד שהשייכות לקריאת ים סו

 קטרון איש שמעון( ח אות פז פרשה רבה בראשית) ל"חז כמאמר ארונו של יוסף,לים.  עמינדב בן נחשון וכניסת יוסף

 ויעזב בזכות, וינס ראה הים(: ג, קיד תהלים) דכתיב הוא הדא, לישראל הים נקרע יוסף של עצמותיו בזכות אמר

 .וינס בידה בגדו

' וכו תחילה לים וירד עמינדב בן נחשון קפץ וכו' יהודה רבי לו כמאמר חז"ל )סוטה לז.( "אמר ,וירידת נחשון לים

 מה ממשלותיו ישראל לקדשו יהודה היתה קיד, ב( )תהילים שנאמר בישראל ממשלה לעשות יהודה זכה לפיכך

  וינוס". ראה דהים משום ממשלותיו וישראל לקדשו יהודה היתה טעם

והציצית רמז ליהודה, שנאמר בו הכר נא למי , בריתו ששמר, ליוסף רמז היא שהברית אפשר הפייטן דברי ולפי

 הפתילים וכו'
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 היכן מצאנו לשון המתנה? .ה

יו בוֹ  ַוְיַקְנאו( לז, יא) ַביו ֶאחָּ ַמר ְואָּ ר ֶאת ׁשָּ בָּ  ממתין היה. הדבר את שמר י"רש: ַהדָּ

 חטאתי על תשמור לא וכן.(, ב, כו ישעיה) אמונים שומר וכן, יבוא מתי ומצפה

 :תמתין לא.(, טז, יד איוב)

 ג, ח( -חדוותא דאפטרתא וישב )עמוס ב, ו

 מנין שדעת לשון אהבה? .ו

ה ַמְׁשְסחֹות ַמֹכל ָיַדְעַּתי ֶאְתֶכם ַרק( ב ג, )עמוס מָּ ֲאדָּ ל ֵאת ֲעֵליֶכם ֶאְפֹקד ֵכן ַעל הָּ  כָּ

 אהבתי.. ידעתי אתכם ופירש"י רק: ֲעֹוֹנֵתיֶכם

 ְיַצֶוה ֲאֶׁשר ְלַמַען ְיַדְעַתיו ַכי( , יט יח וביאור העניין מצאנו ברש"י עה"פ )בראשית

יו ֶאת נָּ יו ֵביתוֹ  ְוֶאת בָּ , ב רות) לאישה מודע כמו ,חבה לשון. ידעתיו כי ופירש"י ַאֲחרָּ

 לשון עיקר ואמנם.(, יז, לג שמות) בשם ואדעך.(, ב, ג שם) מודעתנו בועז הלא.(, א

 . ומכירו ויודעו אצלו מקרבו האדם את שהמחבב, ידיעה לשון אלא אינו כולם
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חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 השבועחידות באותיות לפרשת 

 אות א'

 מילה שפירושו בטעם מלעיל שם דבר וכשטעמו מלרע פי' פועל.

 מקום היתה מושבו של פוטיפרע. או באיזה עיר

 אשתו של יוסף.

 דרגה פחותה מנבואה לראות דברים.

 לשון אמת וקיים.

 פירוש המילה 'אמן'.

 עוד מילה שפירושה 'אמת' )באמת(.

 מילה שיכולה להשתמע 'אשר' חוץ מ'כי'.

  וח הקדש שנזרקה בפי יעקב.ר

* 

 אות ב'

 צורת בניית בית הסהר.

 המילה שפירושו "אינה משלי" )אין פירושה 'לא אני'(.

 לפי רבי יוסי בן דורמסקית מהו לשון 'אברך'.

 מתפרש לשון עבר. –מילה שטעמו מלעיל 

 יחס של יעקב לנכדיו.

 מה היה הספק כשיהודה טען אין ספק מוציא מידי ודאי.

 פישיטצי"ש )פיסטוקים(.
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  לשון תחנונים שהשתמשו בו האחים.

* 

 אות ג'

 יש מחסור אותם במצרים.

 ענין המילה 'ערוה'.

  כוס ארוך.

* 

 אות ד'

 )תרגום(. הארץ'מהו פירוש 'ותעש 

* 

 אות ה'

 מה מהחלומות רמז על כך שה'דבר' מגיע מיד ומהר.

 ה'ה'ה'.מה עשה יוסף לשמעון במה שנאמר ויאסר אותו לעיניהם' 

 פירוש 'העד העד' )משמעות עדות(.

  מה נקרא השתחות לארץ לכבוד מי שהוא.

* 

 אות ו'

 פירושו שידע שלא יחלום עוד ונשלם החלום.

 פירוש המילה שקשקש רוחו בתוכו כמו פעמון.

  מילים של רוח הקודש שנצנצה בפי יהודה.

* 

 ז'אות 

 לשון 'חימוש' )וחמש(.
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 ואת רגלו' )ע"פ תרגום(. את ידו למה מתייחס 'לא ירים איש 

  דמו הנה נדרש'. 'וגםאיזה דם מתרבה בריבוי 

* 

 אותיות ח' ז'

  הסיבה שיוסף הכיר את אחיו והם לא הכירוהו.

* 

 אות ח'

 משל לדבר שלא טורחים לסופרו מרוב הכמות.

 לשקר.יוסף היה נשבע בזה כשהיה נשבע 

 מה שמע יוסף בדיבור האחים שהביא אותו לבכות.

 תגובה והרגשת האחים על מציאת הכסף בשקם.

 מה היה בלב יעקב על מה שקרה ליוסף.

 ברכה שיעקב בירך את בניו חוץ מבנימין ויוסף השלימה לבנימין.

  לשון 'נכמרו'.

* 

 אות ט'

 המלך נותנה כאות למי שהוא שני לו לגדולה.

* 

 אות י'

 ה למים העשוי להשקאה מעשה ידי אדם.תעל

  נמנעו ממנו מאז יום מכירת יוסף.

* 
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 אות כ'

 למה יוסף התגלח.

 פירוש המילים 'דלות בשר'.

 פירושו 'אמת'/ אמתיים'.

 באלו מילים התייחס יהודה לחיי העולם הבא.

  במה הכינו את המנחה ליוסף.

* 

 אות ל'

 שנות גלות מצרים.בגלל שלא נאמר מילה זו דורשים רמז לרד"ו 

  מי הוא זה שפתח את שקו ומצא כספו באמתחתו.

* 

 אות מ'

 על שם איזה פעולה שעושה הדלת נקראת המשקוף.

 משמעות של 'כסא'.

 לשון 'נתתי אתך'.

 .מ'ה מ'איזה מרכבה נוסעת ליד זו של המלך 

 מילה נוספת לבית האסורים.

 '(מ', מהיה. )למה לא ידעו כי יוסף מבין את דבריהם בעברי, ומי 

  משאת.

* 

 אות נ'

 .נ' נ'ה -אינו מעשה ידי אדם ובכל זאת מכונה 'יאור' 

  רש"י מפרש מילה זו "שוטה" ובאותה גימטריא.
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* 

 אות ס'

 פירוש המילה 'קץ'.

 איך אנחנו קוראים לניקוד שרש"י קראו 'פתח קטן'.

  על שם מה נקרא מסחר/ סוחר/ סחורה.

* 

 אות ע'

 היו רמז לשנות השבע. למה פרות יפות מראה

 מקור ה'ידע' של החרטומים.

 (.2לשונות של גנאי שאמר שר המשקים על יוסף )

 מפני מה צוה יעקב לבניו שירדו בתוך הבאים ולא ביחד.

  ע' ע'.'לנו ולמולדתנו' מה גילה להם יוסף )מדרש( 

* 

 אות פ'

 מילה שאין לו דומה במקרא שפירושה 'מפרש הצפונות'.

 פ' פ'.מי נהיה בעל מום בגלל יוסף 

  כינוי לעשירים.

* 

 אות צ'

 קשה כסלע.

 לשון קשר.

 צ'יעקב ביקש מה' בשם 'ש'ד'י' שיאמר די ל:

  באיזה חלק של היום אכלו סעודה הראשונה.
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* 

 אות ק'

 .ק' ק'איך רש"י קרא לניקוד הנקרא לנו ציירי 

 שיטת איסוף קצת, קצת.

 מי שהוא. מה נקרא כפיפת הקדקוד לכבוד

  הן כסף אשר מצאנו ..השיבנו אליך... ואיך נגנב מבית אדוני....

* 

 אות ר'

 ר'.)במקרא( 'ענק', 'שרשרת', ונקרא כן בגלל צורתה של הטבעות 

 מלך בלשון ארמי.

 )ע"פ תרגום(. ואת רגלו' למה מתייחס 'לא ירים איש את ידו

 .ר'ר' מה קרה לאוצרות תבואת המצריים ומה היתה התוצאה 

  בני איש אחד נחנו'. 'כלנואיך ידעו לומר שהם ויוסף 

* 

  אות ש'

 לשון האזנה והבנה.

 לשון מכר וקנין.

 מי אמר 'הנה בעל החלומות הלזה בא'.

  מי שבניו אבודים.

* 

 'ר' ש' שאותיות 

 הרמז של שבע פרות הרקות ושבע שבלים הרקות ושדפות הקדים. 

* 
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 'ש' ש' שאותיות 

  שבע פרות הטובות ושבע שבלים המלאות.הרמז של 

* 

 'ש' ש' שאותיות 

  הרמז של 'ותאכלנה הפרות' )פתרון הבליעה(.

* 

 'שאות 

 לשון הפסוק. –מה נתן יוסף בתוך התבואה שלא תרקב 

 מהו מהסיבה שיעקב פחד 'פן יקראנו אסון' בדרך יותר מבבית.

  מהו אמתחת.

* 

 אות ת'

 שנבוכדנצר שכח גם הפתרון וגם החלום.מאיפה חז"ל ידעו לדרוש 

 לשון המשתמע מ:אות ה' בתחילת המילה נקודה בחטף פתח.

 מה יעקב עשה בהשתדלות להצלחת האחים בירידתם למצרים.

 דבר שנאוי.

    r29.4.4865@gmail.comלתגובות ופתרונות: 
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 מאל"ף ועד תי"ו תשובות

 חר.אם. )את אחיכם( אבל. אמת. אמן. אספקלריא של קודש. אסנת. און. אוכל. א

 י אדוני.בוטנים. בנימין. בנים. באה אלנו הצרה הזאת. ברכיים. בלעדי. בור. ב

 ביע.גילוי. גשמים. ג

 יירי ארעא.ד

 שתחואה.התראה. השקיהו. האכילהו, הוציאו, השנות. ה

 נחיה.ותפעם רוחו. והנה חלום. ו

 קן.זיין. זירוז. ז

 קן.זתימת ח

 ימום.חנינה. חשד. חרדה. חרטה. חי פרעה. חול הים. ח

 בעת.ט

 ין.י אור.י

 לים נעים.כל הימים. כנים. כן/ כחושות. כבוד המלכות. כ

 וי.לכו. ל

 נשה.מליץ, משמר. מרכבת המשנה. מנוי. מלוכה. מכה. מ

 ער )שפת"ח(נילוס. נהר נ

 יבוב אחר פרקמטיא.סגול. סוף. ס

צי עין הרע. עבד. עברי, עצמות המתים. עין הבריות נראות יפה זו לזו. ע

 ריסותינו.ע

 ני הארץ.פרע. פוטי פענח. פ

 הריים.צרותיו. צרור. צנומות. צ

 ל וחומר.קידה. קמצים. קטן. קמץ ק

 וח הקודש.רעב. רקבון, רכיבה על סוס. ריכא. רצוף. רביד, ר

 מעון.שבר. שמיעה. ש

 כול.שעב. רנות שבע ש

 ובע.שנות שבע ש

 ובע.ש מחתשכחת ש

 ק.שטן מקטרג בשעת סכנה. שדה העיר. ש

 ועבה.תפילה. תמיהה. ת פעם ולא ותפעם.תות -ת

* 

המדור לע"נ האשה הכשרה בריינלא ברטה בת החבר ר' דוד הלוי ע"ה נלב"ע 

 ביום ט"ז אדר תשע"ז 
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 סיפור

 חנוך חיים ויינשטוקסיפור / מארכיונו של הרב 

 השאון והשלווה, הטפל והעיקר

לפני מלחמת העולם הראשונה התגוררו שני אחים בעיירה יהודית קטנה 

 באירופה. 

היו שניהם אחד מהאחים החליט לעבור להתגורר בארצות הברית,  עניים מרודים

ועשה. ועד מהרה הצליח בעסקיו והתעשר  כפי שהיה נפוץ באותם ימים. אמר

והזמין אותו לבוא ולראות  האח שהתעשר שלח מכתב לאחיו שנותר בעיירהמאד. 

 את רוב עושרו כיצד חי הוא ברווחה גדולה בארצות הברית. 

הדלה התגוררה המשפחה כולה בחדר אחד, ורק כשמישהו מבני  "בעיירתנו

כעת בעושרי כי רב, חי אני לבדי עם משפחתי  המשפחה התחתן קיבל חדר נפרד.

 במכתבו.  ובה עשרות חדרים", התגאה האח בדירת פאר,

למכתבו צירף גם סכום כסף בידעו שלאחיו האביון לא יהיו אמצעים מספיקים 

למרות שקיבל בדואר את דמי הנסיעה, העדיף האח העני שלא לערוך את  לנסיעה.

מחשבה החליט לנסוע בכל זאת היו לו כמה בנות  המסע המפרך, אולם לאחר

יצא הדבר הוא ייענה להזמנה  , אולי מה'במיוחדלחתונות אין שהגיעו לפרקן וכסף 

  בכבוד. ובעת ביקורו בארצות הברית יבקש מאחיו שיסייע לו לחתן את הבנות

קם ונסע. האוניה הגיעה אל חופי ניו יורק, פגישת האחים הייתה נרגשת. "לא זו 

להתפאר  אחי את מטרת בואי", הרהר האח האורח, והניח לאחיו העת להציג לפני

את אחיו האביון בין חדרי ביתו הגדול  בעושרו המופלג. האח העשיר הוביל

מנקר העיניים, אך  והמפואר. הוא ציפה כי אחיו בן העיירה העני יתפעל מהיופי

 שלא כפי שחשב אחיו נותר אדיש לחלוטין אל מול העושר האגדי. 

להעלות אותו לגג חוסר העניין שמגלה אחיו בפאר וההדר, החליט  משראה את

השאון, הרעש וההמולה של העיר הגדולה ניו   ביתו הגבוה ומשם להראות לו את

המתרוצצים. "כשיראה אחי את  אלפי המכוניות ועשרות אלפי האנשים .יורק
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הקטנה  המתרחש בניו יורק הוא בוודאי יערוך השוואה עם המתרחש בעיירה

  , חשב.שבאירופה ובלי ספק ייצא מגדרו מרוב התפעלות"

כשעמדו על הגג הנישא התחיל בעל הבית להסביר בטוב טעם לאחיו: הבט צפונה 

הבט דרומה וראה את הכיכר המפורסמת ההיא,  ,הבניין המפורסם הזה וראה את

מצביע ומחווה לעבר ארבע רוחות השמים, מנסה  כך עומד האח ובהתלהבות

 ,טרופולין הענקהדברים במ להדביק את אחיו האביון בהתלהבותו מהתנהלות

ואילו אחיו  ,אולם שוב חש האח שההתפעלות וההתלהבות היא מנת חלקו בלבד

 אינו מתרגש ואף אינו מאזין לדברי הרצאתו. 

כלשהי על הגג, לבו לירושלים  מבט נוסף אל האח גילה שהוא עומד בפינה

 ?בו: הייתכן סנטהוא המתין עד שסיים את תפילת שמונה עשרה ו ומתפלל מנחה.

ועוצמתה של ניו יורק, ואתה בעצמך מבחין מה  אני מראה לך את גדולתה,

וממזרח, כיצד אתה מאפשר לי  מתרחש בעיר כה גדולה מדרום ומצפון ממערב

ומתפלל מנחה,  להמשיך הלאה בתיאור הדברים תוך שאתה עומד במנוחת הנפש

 וכי לא יכולת להתפלל מנחה בעוד חצי שעה?

ר לך את האמת, אינני מבין אותך. אני מתגורר בדירת משיב לו האח בשלוה: אומ

הקטנה, אין סביבי כל כך הרבה גויים ועדיין יש לי טרדות. אתה  חדר בעיירה

וסביבך המוני גויים, כבר שעה ארוכה אתה  מתגורר בדירה ובה חמישים חדרים

מצליח למרות הכול לסבול  מציג בפניי את ריבוי הקשיים שבסביבתך וכיצד אתה

זה לא  הסביבה הקשה של ניו יורק ולהישאר בחיים... חשבתי לעצמי שאם כל את

  - - -מפריע לך, ודאי לא יפריע לך שאני אעמוד להתפלל מנחה כמה דקות 

* 

 נוקב. ו המסר פשוט

נועד ונוצר לשרת את האדם  כשהעיקר ברור, כשיודעים מה עיקר ומה טפל, מה

והעיקר  , הבנה,ונאלימיתי, פרופורציומה הוא תכלית הבריאה, הכל מקבל יחס א

 בהירות בדרך אשר נלך בה. 
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. "מנחה"את ה דומה, כי לפעמים מרוב נופים ובנינים אנו שוכחים את העיקר,

  אלא את המנחה לעולם התורה. ,ואין כוונתנו דווקא לתפילת מנחה כפשוטה

 ,בכבוד, להחזיק לומדיה הקדושה תורהב עסוקנתן לנו ה' בדורנו זכות גדולה ל

 !ולהראות בכך לנו ולבנינו מהו העיקר ,אשר יורוך" לעשות ולקיים מצוות "ככל

 ,אנו רצים אנהמבוקר עד ערב, ו לשם מה עובדים ומתייגעים !לשם מה אנו כאן

 משתוקקים באמת.למה אנו רוצים ומה אנו 

 .עלינו לעשות את הכל על מנת להיות מעלין בקודש
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אספקלריא 
 לחנוכה
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 תשע"חחנוכה אספקלריא ל

 חנוכה / ישראל אברהם קלארימי האספקלריא ל

 חשוף זרוע קדשך וקרב קץ הישועה

 ַמן ַוְיַריֻצהּו יֹוֵֹסף ֶאת ַוַיְקָרא ַפְרֹעה ֹחֵלם וגו'. ַוַיְשַלח ּוַפְרֹעה ָיַמים ְשָנַתַים ַמֵּקץ ַוְיַהי

 יד(-וגו' )שם, א ַשְמֹלָתיו ַוְיַחֵלף ַוְיַגַלח ַהבֹוֹר

)בראשית רבה פרשה פט, א(: 'ויהי מקץ שנתיים ימים, וכו'. דבר אחר, קץ  במדרש

שם לחושך )איוב כח, ג(, זמן נתן ליוסף כמה שנים יעשה באפילה בבית האסורים, 

 כיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלום'.

יוסף הצדיק היה שרוי באותה שעה במצב חסר תקוה לכאורה, וכי היה יכול 

לום חלום ויבקש להעלותו מן הבור? אך ה' שם לחשכו להעלות בדעתו שפרעה יח

, לא היה לו אפילו זמן 'ויריצוהו מן הבור!'תכף  –קץ, וכשהגיעה עת הקץ המיועדת 

 לעכל את מה שקורה, הריצוהו!

, 'ליל שימורים לבה' יתברך, צור ישראל וגואלו, ממתין ומייחל לבואו של רגע הקץ

הרמב"ן: 'כי שמר להם הדבר וכו', הוא לה' להוציאם מארץ מצרים', פירש 

, כי בעתה אחישנה'. מאות שנים היו עבדים מידשיוציאם בלילה הזה בבוא הקץ 

 ממצרים! לא הספיק בצקם להחמיץ. גורשו –לפרעה, ובבוא הקץ 

 בעתה אחישנה

אני ה' בַעתה אחישנה'  –הכתוב אומר 'הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום 

)ישעיה ס, כב( "והגם שאני מתמהמה עתה, והעם חלשים ומעטים, הנה אני ה' 

ואמלא את הבטחתי"  בזריזותבעתה אחישנה, בבוא העת המיועד אעשה הדבר 

אני בַעתה'(.  –אחישנה, לא זכו  –)מלבי"ם. זהו פשטן של כתובים, וחז"ל דרשו 'זכו 

שהעם חלשים ומעטים הם?! החשמונאים ינחלו בעצמי כל יכול, ומה בכך  ה'

נצחון! וכי מסוגלים קומץ חלשים לנצח את ממלכת יון האדירה? כן! כי האדם אינו 

                                                
 ראה מאמר 'שתו ושכרו' של הר"ש נוסבוים שליט"א לקשר בין 'ויריצוהו' ל'רצון'. לב
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אז אגמור בשיר מזמור  –פועל דבר, רק אני ה'! 'לעת תכין מטבח מצר המנבח 

 חנוכת המזבח'.

לבבנו אל אם המצב נראה 'אבוד', כל הדרכים חסומות ונסתם כל חזון, נישא 

ל בשמים, 'יחל ישראל אל ה' כי עם ה' החסד והרבה עמו פדות' -כפים אל ק

 איך דרכים הרבה יש ת")תהלים קל, ז(, וכפירוש מרן הס"ק מלכוביץ' זי"ע: להשי

 .הדעת על לעלות כלל יכולות שאינן ומהן. יהודי את לפדות

 בשיא החושך מתחיל האור

ר לו לאדם לצפותה מראש כלל, ברם, עת הקץ נעלמת לגמרי מן העין, אי אפש

יש מצבים מיוחדים שבהם יכול האדם לדעת בבירור שעתה בוא תבוא ישועתו, 

הקיץ הקץ. ומה הם? כאשר הגיע האדם עד לתכלית שפל המצב, לא עלינו, שם 

, והישועה בוא תבוא. אם הגיעה 'אילת קץ שם לחושךקיימת האמונה הבהירה ש

פילה, בידוע שכעת נגמר הלילה ויפציע האור! השחר', שיא עוצמת שחרות הא

 )תהלים כב, א. עפ"י מדרש שוחר טוב(.

גלות יון נקראה 'חושך', כדרשת חז"ל על פסוק 'והארץ היתה תהו וגו'' )בראשית 

רבה פרשה ב, ד(. החשמונאים ידעו והאמינו כי נצח ישראל לא ישקר, ואם התחזק 

יץ הקץ! ובכח זה יצאו להילחם את החושך באופן הגרוע ביותר, הרי שודאי הק

מלחמת ה', חלשים ומעטים היו, וכך גם נשארו, אך נמסרו גבורים ביד חלשים 

 אז הרבה עמו פדות.  –ורבים ביד מעטים! כי כשבאה עת קץ החושך 

  וזרעתי את בית ישראל

ישראל וגו''  בית את זה מצבה של כנסת ישראל בגלות, מקרא מלא הוא: 'וזרעתי

לא, כו(. כמו זריעה שנזרעה, הולכת ומרקיבה היא באדמה, ואך כשכמעט )ירמיה 

ולא נשאר ממנה מאומה, רק 'קוסטא דחיותא', אז מתחדשים לפתע פני האדמה 

זרובבל, לקץ  –והיא כפורחת עלתה נצה. כאשר 'כמעט שעברתי' אז בא 'קץ בבל 

וכו', כי ארכה  שבעים נושעתי'. וזו תפילתנו: 'חשוף זרוע קדשך וקרב קץ הישועה

 לנו השעה ואין נראה קץ לימי הרעה'.
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שיהיו ישראל ה'זרועים' בגלות נגאלים בעתם  –'והיה כעץ שתול על פלגי מים' 

עתו, ראשי ב'תן י'ריו פ''שר . אכח, עי"ש( ,דברים יא )פנים יפות, פרשת ראה,

 ירךע לירושליםו" תיבות ראשי" בעתו", לגבל'ב'ון י'רס פ'דום א'תיבות נוטריקון '

  .לד"שובת רחמיםב

מייחלים אנו לעת שיקוים בנו הנאמר בהמשך הכתוב 'והיה כאשר שקדתי וגו', 

' )ירמיה לא, כז(, לעת 'יום ה' הגדול 'ה נאום ולנטוע, לבנות עליהם אשקוד כן

והנורא', יום 'ַשְמַחת בקציר' )ישעיה ט, ב(, בביאת גואל צדק במהרה בימינו, 

 אכי"ר. 

 שלום ומבורך! חנוכה שמח!שבת 

* 

 יום כ"ד כסלו והכתרים שנקשרו לו

 כ"ד כסלו, תאריך שמוזכר בתנ"ך, חגי פרק ב':

ַאֲחר דֹול ַיְהֶיה ְכבֹוד ַהַבַית ַהֶזה הָּ אֹות: ט גָּ ם ה' ְצבָּ ב ְנאֻּ ֹון ַמן ַלי ַהֶכֶסף ְוַלי ַהזָּהָּ

קֹום ַהֶזה ֶאתֵ  אֹות וַבםָּ ַמר ה' ְצבָּ ַראׁשֹון אָּ אֹות: י הָּ ם ה' ְצבָּ לֹום ְנאֻּ ְבֶעְשַרים ן ׁשָּ

ַביא ֵלאֹמר ְוַאְרָבָעה ַלְּתַשיַעי יָּה ְדַבר ה' ֶאל ַחַגי ַהמָּ ְריֶָּוׁש הָּ : יא ֹכה ַבְׁשַנת ְׁשַתַים ְלדָּ

א ַאיׁש ְבַש  ה ֵלאֹמר: יב ֵהן ַינָּ אֹות ְׁשַאל נָּא ֶאת ַהֹכֲהַנים תֹורָּ ַמר ה' ְצבָּ ֶדׁש ר קֹ אָּ

ל מַ  ַזיד ְוֶאל ַהַיַין ְוֶאל ֶׁשֶמן ְוֶאל כָּ פֹו ֶאל ַהֶלֶחם ְוֶאל ַהמָּ ַגע ַבְכנָּ ל ַבְכַנף ַבְגדֹו ְונָּ ֲאכָּ

ׁש ַוַיֲענו ַהֹכֲהַנים ַוֹיאְמרו ֹלא: יג ַוֹיאֶמר ַחַגי ַאם ַיַגע ְטֵמא ֶנֶפׁש ְבכָּ  ל ֵאֶלה ֲהַיְקדָּ

א ַוַיֲענו ַהכֹ  ם ַהֶזה ְוֵכן הַ ֲהַיְטמָּ עָּ א: יד ַוַיַען ַחַגי ַוֹיאֶמר ֵכן הָּ גֹוי ַהֶזה ֲהַנים ַוֹיאְמרו ַיְטמָּ

ֵמא הוא: טו ְועַ  ם טָּ ל ַמֲעֵשה ְיֵדיֶהם ַוֲאֶׁשר ַיְקַריבו ׁשָּ ם ה' ְוֵכן כָּ ַני ְנאֻּ אְלפָּ ה ַשימו נָּ  תָּ

ה ַמֶטֶרם ש ְעלָּ אְלַבְבֶכם ַמן ַהיֹום ַהֶזה וָּמָּ ם בָּ  ום ֶאֶבן ֶאל ֶאֶבן ְבֵהיַכל ה': טז ַמְהיֹותָּ

ה וְ  א ֶאל ַהֶיֶקב ַלְחֹשף ֲחַמַחים סורָּ ה בָּ רָּ ה ֲעשָּ ְיתָּ ה ֶעְשַרים: ֶאל ֲעֵרַמת ֶעְשַרים ְוהָּ ְיתָּ הָּ

ל ַמֲעֵשה ְיֵדיֶכם וְ  ד ֵאת כָּ רָּ קֹון וַבבָּ פֹון וַבֵירָּ םיז ַהֵכיַתי ֶאְתֶכם ַבַחדָּ  ֵאין ֶאְתֶכם ֵאַלי ְנאֻּ

ה  ְעלָּ ַמן ַמיֹום ֶעְשַרים ְוַאְרָבָעה ַלְּתַשיַעי לְ ה': יח ַשימו נָּא ְלַבְבֶכם ַמן ַהיֹום ַהֶזה וָּמָּ

                                                
 טז. קוטלי, מאוסטרופוליא ש"ר, שושנים עי' לקוטי לג
 קצד' עמ, בהעלותך פרשת, מקאמארנא סאפרין י"רח, חיים עי' פרי לד
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ה ְוַעד ַהֶגֶפן ְוַהְתאֵ ַהיֹום ֲאֶשר ֻיַןד ֵהיַכל ה' ַשימּו ְלַבְבֶכם ה : יט ַהעֹוד ַהֶזַרע ַבְםגורָּ נָּ

ַרם א ְוהָּ : )ס( כ ַוְיַהי ְדַבר ה' ֵׁשַנית ֶאל ַחַגי ַמן ַהיֹום ַהֶזה ֲאָבֵרךְ ֹון ְוֵעץ ַהַזַית ֹלא נָּשָּ

ֶבל ַסַחת  ְבֶעְשַרים ְוַאְרָבָעה ַלֹחֶדש בָּ  ֵלאֹמר ֲאַני ַמְרַעיׁש ְיהּוָדהֵלאֹמר: כא ֱאֹמר ֶאל ְזרֻּ

ַפְכַת  ֶרץ: כב ְוהָּ אָּ ַמַים ְוֶאת הָּ כֹות ְוַהְׁשַמְדַתי ֹחֶזק ַמְמְלכֹות הַ ֶאת ַהחָּ גֹוַים י ַכֵןא ַמְמלָּ

ַחיו: כג ַביֹום ה ְוֹרְכֶביהָּ ְויְָּרדו סוַסים ְוֹרְכֵביֶהם ַאיׁש ְבֶחֶרב אָּ בָּ ַפְכַתי ֶמְרכָּ ַההוא  ְוהָּ

ם ה' וְ  ֶבל ֶבן ְׁשַאְלַתיֵאל ַעְבַדי ְנאֻּ בָּ ֲחךָּ ְזרֻּ אֹות ֶאףָּ ם ה' ְצבָּ ם ַכי ְבךָּ ְנאֻּ ַשְמַתיךָּ ַכחֹותָּ

אֹות. ם ה' ְצבָּ ַחְרַתי ְנאֻּ  בָּ

 ובמצודת דוד )ציטוט חלקי(:

ר''ל שהוא  למן היום.שאל עתה את הכהנים דיני התורה אם לא שכחו:  שאל נא.

מן היום אשר בנו היסוד של ההיכל משם והלאה שימו לבבכם מה נעשה בימים 

באותו יום עצמו  שנית. יין אשלח ברכה.אבל מיום התחלת הבנמן היום.  האלה:

ר''ל הבית הזה לא תקום לעד כי אני מרעיש את  אני מרעיש.בכ''ד לחדש הט': 

השמים כאלו כוכבי שמים ממסלתם ילחמו בהם ומלכי הארץ יתאספו לבא 

 ושמתיך כחותם.ר''ל אקח איש מזרעך ועל המשיח יאמר:  אקחך זרובבל.עליהם. 

 כי בך בחרתי.ז מיד האדם כן לא תסור אהבתי ממנו: כמו שאין חותם הטבעת ז

בזרע היוצא ממך בחרתי להיות הוא מלך המשיח. יא"ק: ילה"ע שזרובבל היה 

פחת יהודה ואילו החשמונאים עברו על 'לא יסור שבט מיהודה', אף שנקרא יהודה 

 המכבי.

שאפיל את האומות לפני  אני מרעיש את השמים ואת הארץ. ובמהר"י קרא:

 ישראל, שבני חשמונאים קמו על היוונים והרגום.

שנה לפני נס חנוכה. הנחת יסוד בית המקדש, או  200)בשנת ג' אלפים ת"ט, 

חידוש הבנייה. ועי' רד"ק שם שעד אז לא הקריבו הגם שהחלו לבנות כבר קודם 

 לכן, ומתאים לדברי היעב"ץ. ועי' בירושלמי ברכות פרק א הלכה א(.

והתגשמותה הזכיר ירמיה )ירמיה ח, מפסוק ט והלאה(. ועי' גם  את נבואת חגי זו

 אבות דרבי נתן )ב, ד( שדרשו מכאן על חביבות עבודת ביהמ"ק.



 

 

 

 טזק 'עמ -אספקלריא 

 

* 

והגאון יעב"ץ ז"ל ב'מור וקציעה' )ריש סי' תר"ע(: בטעם שם 'חנוכה' נראה לי 

דבר חדש בעז"ה, שנקרא כן על שם חינוך ההיכל שהיה בזמן הזה בימי חגי הנביא 

)יא"ק הקדמונים כתבו רק שנקרא כן בגלל חנו כ"ה. ובמגילת תענית ואור זרוע 

ו שבעשרים וארבעה לתשיעי ומהרש"א פירשו ע"ש חנוכת המזבח(, ככתוב בנבואת

שהוא כסלו הוסד, ולמחרתו חינכוהו בהקרבה אע"פ שלא נבנה הבית עדיין, 

כדאיתא במדרש, וכענין שאמרו מקריבין אע"פ שאין בית ובהדלקה מבערב שאין 

מחנכין המנורה אלא בין הערבים כמו ששנינו במנחות, ועל שם חנוכת המזבח 

 רק 'חנוכה'. נקראים ימי נס הנרות שארע באותו פ

* 

ועי"ש שחנכו את המנורה רק בהדלקת הלילה ולכן המתינו לכ"ה )הרמב"ם כתב 

שמחנכין את המנורה רק בהדלקת הלילה(, וגם מיישב בזה את קו' הב"י הידועה, 

 'שעשו זכרון ליום ראשון לכבוד ההיכל שהדליקו בו תחלה בבית שני'.

 "ק מדליקין מבעוד יום, בכ"ד כסלו.הרמ"מ שולזינגר: לכן כשחל נר א' דחנוכה בש

* 

ַוד ְבַכמֹור ְדַאיהו ְמַנֵגן  ואולי רומז לכך לשון התיקוני זוהר: ְבַההוא ַזְמנָּא ַאְתַער דָּ

א ְבֵראַׁשית: )תקון י"ג( בְ  ה ְבַאְׁשֵרי ְודָּ אָּ ה ַמיֵני ַניגוַנין: ַקְדמָּ רָּ יו, ַבֲעשָּ ןֵמֵאלָּ  ֵראַׁשית ַתםָּ

ה, וֵביה ֲהוָּה ְמַׁשבַ  ַאְׁשֵר''י, אָּ ה ְבהֹודָּ ַאיׁש וכו'... ְתַמינָּאָּ א ַאיהו ַאְׁשֵרי הָּ ַוד הֹודו ְודָּ ח דָּ

א הֹוד ַוַדאי, ַלְמַנֵעַח הֹודו, ְבהֹון ְרַמיַזין ֶנַצח וָּהֹוד, ְוַאינון ַנַןין, וֵביה ַׁש  ַבח ַלְייָּ', ְודָּ

א הוא ַדְכַתיב )שמות  ז, ֲהדָּ ז יַָּׁשיר ֹמֶׁשה, ְבַגין ְדַאיהו הֹוד ַדְיַהיב ֹמֶׁשה אָּ טו א( אָּ

ה, וַבְתֵרי א ַוְייָּ' ַיֲעֶנה, ְוַאיהו ְתַמְניָּא יֹוַמין ְדַמילָּ ז ַתְקרָּ ה ְבַרית ְלֹמֶׁשה, )ישעיה נח ז( אָּ

ה, א, וֵביה ַאְתַגְליָּא י' )דף כט ע''א( ְדַמילָּ ְלמָּ א ְדעָּ ה ַלֲעַש  ְדַאיהו ְיסֹוד ַצַדיקָּ אָּ ר ֲעַשירָּ

ן, ְוַאיהו הֹוד  רוְך ֵׁשם  ְּתַמְנָיא יֹוֵמי ַדֲחנּוָכה, ְלַאְרָבָעה ְוַעְַשַרין יֹוַמין,ְסַפירָּ ְדַאינון בָּ

, ַׁשְריָּא כ''ה ַעל ַיְשרָּ  ף ְבַפיהָּ רָּ ַעַד, וַמיָּד ַדֲעֵלה ַזַית טָּ ם וָּ ֵאל ְבכ''ה ְכבֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹולָּ
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א ַאיְבַכסְ  ֵאל ְוגֹוֵמר, ְודָּ א, ְדַאינון ְׁשַמע ַיְשרָּ הו ֵלו, ְוַאֵלין ַאינון כ''ה ַאְתוָּון ְדַיחודָּ

''ה.  ''ה ֲחנ''ו כָּ  ֲחנוכָּ

ַוד הֹודו ַלהוי''ה, ְוֶזה הֹוד ַודַ  יָּה ְמַׁשֵבַח דָּ ה, ובֹו הָּ אָּ אי, )תרגום:( ַהְחַמיַני ְבהֹודָּ

 ְוהּוא ְשמֹוָנה ְיֵמי ַמיָלה, ְוַאֲחָריוֶהם ְרמוַזים ֵנַצח ְוהֹוד, ְוֵהם ַנַןים... ַלְמַנֵעַח הֹודו, בָּ 

ה, ֲעַשיַרי ְלֶעֶשר ְסַפירוֹ ְבַרית ֶשהּוא ְיסֹוד ַצַדיק ָהעֹוָלם ה י' ֶׁשל ַמילָּ ת, , ובֹו ַהְתַגלָּ

כּותֹו ים ָיַמים, ֶשֵהם ָברּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמלְ ְוַההֹוד הּוא ְשמֹוָנה ְיֵמי ַהֲחֻנָכה, ְלַאְרָבָעה ְוֶעְשרַ 

ֵאל ְבכ''ה ְבכַ  ְלעֹוָלם ָוֶעד, ה כ''ה ַעל ַיְשרָּ , ׁשֹורָּ ף ְבַפיהָּ רָּ ְסֵלו, ְוֵאלו וַמיָּד ֶׁשֲעֵלה ַזַית טָּ

''ה, חֲ  ֵאל ְוגֹוֵמר, ְוֶזה הוא ֲחנוכָּ  נ''ו כ''ה. ֵהם כ''ה אֹוַתיֹות ַהַיחוד, ֶׁשֵהם ְׁשַמע ַיְשרָּ

* 

שרש ועיקר הנס היה בכ"ד שבט מיהודה )ר' אברהם ב"ר יהודה ליב איגר(: אמנם 

שבו נמצא הפך של שמן ומה שלא נקבע שום זכר לנס בעצם היום הזה רק  בכסלו

שמתחיל החנוכה באור ליום כ"ה הוא מפני שבקדשים הלילה הולך אחר היום 

לנס השמן שנתברך המועט בוודאי היה  )חולין פג, א( אבל על כל פנים עצם המקור

בעשרים וארבעה לתשיעי שנתגלה נבואת חגי הנביא 'מן היום  מיום הקדוש הזה

הזה אברך', שביום הזה נפתח מקור הברכה ובפרט כשהוא בשבת קדש כי הוא 

מקור הברכה וכל ברכה שנשתלשל בעולם הזה שרשו ומקורו מתיבת ברוך הנאמר 

 ם כבוד מלכותו לעול"ם וע"ד. על הש"י כביכול, ברוך ש

* 

 דעת המאירי )שבת כא:( שבכ"ד כסלו נצחו את היוונים.

* 

אמרי אמת תרפ"ה נר א: כתיב בחגי שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה מיום 

 .וזהו חנוכהעשרים וארבעה לתשיעי וגו', 

* 
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סלו, ארחות חיים )ספינקא, סי' תר"ע סעי' א(, הבן איש חי, ועוד, שביום כ"ד כ

ערב חנוכה, נוהגים לומר נבואת חגי בפרק ב' בעשרים וארבעה לחודש התשיעי 

 עד סוף הספר.

* 

חדש בחדשו )ליברמן(: בפרק זה נהרג הבל לדברי ר"א * ביום זה נבא חגי הנביא 

ע"ה * ביום זה התחילו להוסיף על יסוד הראשון שבנו בימי כורש * בשנת ה"א ק"י 

רנבורג בעת ששררה המגפה השחורה ר"ל * בשנת ה"א נהרגו ונשרפו כל יהודי ני

תמ"ח ביום זה נפלה דליקה גדולה בעיר פירארה בבית אופה נכרי שהי' סמוך 

לרחוב היהודים והיהודים היו בסכנה וניצולו בעזה"י ולזכר הנס קבעו תענית מדי 

 שנה בשנה.

* 

גי בא הגרא"א יאלעס בדרשת התרמה בפילדלפיה בכ"ד כסלו תשכ"ז שכמו שח

 בכ"ד כסלו ושאל ראשית על ענין הטהרה כך הרבי מהעלמעץ.

* 

ימי הילולא בכ"ד כסלו )על פי 'מליצי יושר'(: תרס"ג ר' משה ב"ר מנחם מדעעש * 

נ"ט רבי אברהם ב"ר שמואל אבולעפיא * תקנ"ה רבי זכריה מנחם ב"ר אריה לייב 

יר * תרס"ג רבי משה ב"ר מפודהייץ * תרכ"ו רבי מרדכי זלמן ב"ר יוסף יצחק מזיטומ

מנחם מענדיל פאנט מדעש * תרע"ה רבי יוסף נתן ב"ר אלטר מאיר דוד מוואלברום 

 * תשע"ח, הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.

* 

בני היקר יהודה ני"ו נולד למזל טוב בליל שבת קודש כ"ד כסלו תשע"ז, בבית 

ו בית בערב, ולפלא היה שבאותו ליל שבת, באות 9:04החולים ברזילי בשעה 

חולים, ובאותה דקה בדיוק, נולד בן גם לידידי מבני הקהילה בעירי. שני הילדים 

נימולו ע"י אותו מוהל, ואותו רב הקריא את הברכות, ולפלא היה ששתי 
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לקרוא לרך הנולד באותו שם: "יהודה". כל אחת בפני עצמה,  ,המשפחות בחרו

   ...ת ברית משותפתסעודנערכה ההשגחה זימנה שאף 

* 

 הרך הנולד לנו הוא משבט יהודה, כפי שמקובלנו במשפחה שאנו משבט יהודה. 

יש שטענו כמו כן יש לו יחוס עד זרובבל מלך יהודה, כדלהלן )כדרכם של יוחסין 

 מהחוליות(:  לשינויים בחלק

יהודה > פרץ > חצרון הוא יפונה  > רם אחי כלב בן יפונה  > עמינדב > נחשון 

אחי אלישבע אשת אהרן הכהן > שלמה / שלמון > בועז בעלה שקפץ ראשון לים 

של רות המואביה > עובד > ישי אבי דוד > דוד המלך > שלמה המלך > רחבעם 

המלך > יהושפט > אחזיהו > יואש > אמציהו אחי אמוץ אבי ישעיהו הנביא > 

ים עזריה > יותם > אחז > חזקיהו המלך  > מנשה המלך  > אמון > יאשיהו > יהויק

> יהויכין > שאלתיאל > פדיה > זרובבל > משולם > חנניה > ברכיה > חסדיה > 

ישעיה > עובדיה > שכניה > שמעיה > עדיהו אבי הלל הזקן > הלל הזקן נשיא > 

רבי שמעון נשיא > רבן גמליאל הזקן נשיא > לא ידוע  > לא ידוע > רבי יוחנן 

סי "לולאות השיר" > רבי ינאי > רבי הסנדלר תנא > יהושע > יוחנן > נחמן > רבי יו

מניומי גאון  > רבי יוסי מקונסטנטנא > רבי אברהם > רבי אהרן הרופא רופא גדול > 

רבי אליקום > רבי יצחק צרפתי אבי רש"י > רבי שלמה יצחקי רש"י  > חתנו רבי 

 מבעלי התוספות > רבי –יהודה הריב"ן > רבי יו"ט מפלייזה > רבי יהודה מפריז 

יצחק > )רבי יוסף( רבי אברהם > רבי יוחנן אשכנזי טריוויש > רבי יוסף טריוויש 

אב"ד מרסיליא או מארסיניא > רבי מתתיהו טריוויש אב"ד פריז > חתנו רבי 

שמואל שפירא > ר' שלמה שפירא לונדון > חתנו רבי יחיאל > רבי שמשון לוריא 

> רבי יחיאל לוריא אב"ד ערפורט או: אב"ד ערפורט או: ערינפורט 'מוורמייזא'  

ערינפורט > רבי נתנאל לוריא רב באנטיכי באנטיוכא > רבי אהרן לוריא אב"ד 

אב"ד בריסק > רבי יחיאל  –היילברון > רבי יחיאל לוריא > רבי אברהם לוריא 

לוריא אב"ד בריסק סלוצק  > חתנו רבי שמואל יצחק קצינלבויגן  > רבי מאיר 

גן המהר"ם פאדווה  > רבי שמואל יהודה קצינלבויגן פאדווה אב"ד קצינלבוי

> חתנו ר' נפתלי הירש סופר  ין ליום אחדוונציה > רבי שאול וואהל מלך פול

דא בת ר' פנחס פאסי סופר ומנהיג מקראקא > ר' מאיר אבד"ק בריסק אשתו הינ

"ע ועוד > ר'  > ר' משה רבקה'ש מחבר באר הגולה על שוהורוויץ גיס הרמ"א

פתחיה רבקה'ש פרנס בוילנא. תלמיד הסמ"ע > חתן ר' אליהו חסיד 'הרב הגדול 

קדוש וטהור' > ר' צבי הירש מוילנא > ר' שלמה זלמן ריבלין נשיא הועד הראשי 

של "ארבע ארצות" בשקלוב > ר' בנימין ריבלין תלמיד הגאון מוילנא, מחבר ספר 

ן מח"ס "קול התור" על פי הגאון מוילנא > ר' "גביעי גביע הכסף" > ר' הלל ריבלי

משה מגיד ריבלין המגיד משקלוב > חתנו ר' ישעיה אורנשטיין מתלמידי מהרי"ל 

דיסקין. נכד הקרן אורה > חתנו ר' יצחק שלמה בלוי מתלמידי מהרי"ל דיסקין. 

  .מח"ס מלא העומר  > ר' צבי הירש בלוי > חתנו זקיני ר' ישראל אברהם קלאר
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ה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס באהל

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 "כתבו לכם על קרן השור אין לכם חלק באלוקי ישראל" 

זה גלות יון  –חז"ל )ב"ר ב, ד( אומרים עה"פ "וחושך על פני תהום". "וחושך" א 

ל קרן השור שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן שהיתה אומרת להם כתבו ע

 שאין לכם חלק באלהי ישראל.

ודברי חז"ל טעונים ביאור: א מהו עומק הענין שאמרו ש"אין לישראל חלק 

באלוקי ישראל", וכי ישראל גריעי משאר אומות. וגם, מכיון שאמרו "באלוקי 

ישראל" א"כ הם מודים שהקב"ה שייך במיוחד לישראל, וא"כ מהו שאמרו שאין 

 לישראל חלק בו?

-היינו חטא העגל, וכלשון הפסוק )תהלים קו, יט לה הנה מה שאמרו "קרן שור"ב

כ( "יעשו עגל בחורב וישתחוו למסכה וימירו את כבודם בתבנית שור". וראוי 

להבין מה השייכות של חטא העגל לכאן? וראה ברש"י )במדרש( שכותב "לפי 

חלק בו".  שכיון שעשיתם תבנית שור מאותה שעה גליתם בדעתכם שאין לכם

 והדברים צ"ב.

 "כי חלק ה' עמו"

 ב( נקדים לבאר את המושג של "חלק" באלוקי ישראל.

בתנא דבי אליהו )פ"א( איתא ש"הקב"ה שמח בחלקו". ומוהר"ח מוואלז'ין זצ"ל 

שאל את רבו אדונינו הגר"א, מה הכונה שהקב"ה שמח ב"חלקו", הרי לה' הארץ 

 ומלואה?

והשיב לו: שכונת חז"ל הוא, שהקב"ה שמח במה שבחר בישראל שהם נקראים 

חלקו של הקב"ה כמש"נ "כי חלק ה' עמו". והקב"ה שמח בישראל בכל מצביהם, 

                                                
ביערות דבש )ח"א עמ' סג( כותב שמזל יון הוא שור ולכך גזרו "כתבו לכם על קרן השור". והוסיף שלכך מפלת  לה

 יום התחילה בחשון והגמר היה בכסלו, כי שמעון ולוי "עקרו שור" ע"ש.
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גם אם לפעמים יורדים ממדרגתם הרוחנית, שוכן הוא אתם בתוך טומאתם. ושמח 

 לולם ועד.הוא בחלקו במה שבחר לו את ישראל לעם ולא יטשם ולא יעזבם לעו

והמושג של "כי חלק ה' עמו" מבואר ברמב"ן )ויקרא יח, כה(, שבדור הפלגה 

נתחלקו האומות ונמסרו כל אומה לידי הנהגת השר שלה, אולם עם ישראל יש לו 

הנהגה מיוחדת עם הקב"ה שלא נמסרו לשום שר או מושל, אלא מונהגים רק על 

שמח בחלק זה גם אם עושים ידו יתברך, וזהו כאמור חלקו של הקב"ה, והקב"ה 

 לזעבירות כו'.

ואחז"ל )ילקו"ש בשלח( שאוה"ע אומרים לישראל, הרי אתם נאים, הרי אתם 

גבורים, בואו והתערבו עמנו. וכיון שישראל מספרים להם שבחו של הקב"ה, 

אומרים העכו"ם, נלכה עמכם, וישראל אומרים להם "אין לכם חלק בו" אלא "דודי 

ומבואר ש"כי חלק ה' עמו" מיוחס לישראל, ואילו לעכו"ם "אין לי ואני לו" ע"כ. 

 להם חלק בו".

והיינו  –וזה היה טענתם של היונים שאמרו ש"אין לכם חלק באלוקי ישראל" 

 שטענו שעם ישראל אינו העם הנבחר. 

שרצו האומה הזאת וכמש"כ המהר"ל )נר מצוה ח"א עניני ד' מלכויות( וז"ל: 

אל מעלתם האלוקית העליונה שיש לישראל, ולכך גזרו )היונים( לבטל מן ישר

. ואף כי גם מלכות הרביעית גזרו שמדות על עליהם לבטל מהם התורה אלוקית

ישראל בכמה וכמה דברים אין זה דומה, כי מלכות רביעית לא היו עושים זה 

בשביל שאמרו לנו המעלה העליונה האלקית כמו שהיו אומרים היונים, רק שהיו 

לכלותם כאשר לא היו עושים את אשר גוזרים עליהם והיו רוצים להרוג רוצים 

אבל היונים לא היה כונתם בשביל אותם, לכך גזרו עליהם גזרות ושמדות כו'. 

, רק כי לנו הוא המעלה לכלותם, רק היו אומרים כי אין לכם חלק בו יתברך

 האלקית עכ"ד.

                                                
 התורה' פר' האזינו עה"פ "כי חלק ה' עמו".מובא בספר 'חפץ חיים על  לו
כה( שבני גד וראובן חששו -ונראה ברור בעליל שהביטוי "אין לכם חלק באלוקי ישראל" לקוח מיהושע )כב, כד לז

שמא יאמרו להם שאר השבטים ברבות הימים ש"אין לכם חלק בה'" ו"מה לכם ולה' אלוקי ישראל", מחמת שדרו 

 בחו"ל ואכ"מ.
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 "כתבו לכם על קרן השור"

 "קרן השור". –ייכות לחטא העגל ג עתה נבוא לבאר מה הש

, שבעת חטא העגל הפסידו כלל ישראל את המעלה לחוהביאור הוא עפ"ד הגר"א

(. לטזו של "כי חלק ה' עמו" )ולא חזרה מעלה זו רק בעת הקמת המשכן בט"ו בתשרי

 וזה היה טענת היונים שמכח מעשה העגל "אין לכם חלק באלוקי ישראל".

תבנית שור מאותה שעה גליתם בדעתכם שאין ומש"כ רש"י "שכיון שעשיתם 

ההבנה הוא עפ"ד הרמב"ן )דברים ד, יט( וז"ל: "אשר חלק ה'  –לכם חלק בו" 

כי לכולם כוכב ומזל כו' ובעבור כן יעשו להם אלהים מהם ויעבדום.  –אלהיך" 

כי אתם חלק השם לא תקימו עליכם שר או עוזר זולתו  –ואמר "ואתכם לקח ה'" 

 עכ"ד.

. וא"כ מש, דמה שהעכו"ם עובדים לע"ז, זה בגלל שהם מסורים להנהגתםומפור

הרי זה גילוי דעת שאין להם חלק בו )שאינם מונהגים  מאאם ישראל עובדים לע"ז

 תחת ידו(.

 "באלוקי ישראל"

 ד ועפ"ז נמשיך לבאר את מה שאמרו "אין לכם חלק באלוקי ישראל".

שבכל מקום שמוזכר שם ה' סתם,  והביאור הוא עפ"ד המלבי"ם )שופטים ב, יב(

זה ביטוי לקב"ה מצד היותו בורא העולם ומחדשו, אבל "אלהי ישראל" או "אלהי 

 כי חלק ה' עמו. –אבותם" זה ביטוי לקשר שיש לקב"ה עם ישראל ועם אבותם 

ומוסיף המלבי"ם: ובעת יעבדו בשיתוף הגם שאינם עוזבים את ה' מצד עצמו, כי 

ורא העולם ומחדשו, בכ"ז עוזבים את "ה' אלהי ישראל" או עדיין מאמינים שהוא ב

                                                
בגר"א )ריש שה"ש( כ' שבעת חטא העגל נסתלקו ענני הכבוד. ובעבודת הגרשוני )שה"ש ג, ד( מבואר שמה שאמר  לח

 מפורש בשמו"ר )לב, ז( ע"ש.הקב"ה "הנני אנכי שולח מלאך כו'" היינו למסור אותם למלאך. וכן 
הובאו בפנים שמוסיף שם ויתכן שזה היה טענתם של היונים שטענו שלא חזר מעלה זו. וראה בדברי המהר"ל ש לט

יד( "ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא הרף ממני וגו'". וכך -שהקב"ה אמר במעשה העגל )דברים ט, יג

 אמרו היונים, ולא הבינו התשובה על זה שאמר הכתוב )ישעיה מט, טו( "ואנכי לא אשכחך".
 , יב.כג; שופטים ב-וכ"ה בגר"א ברכות נח:; מלבי"ם יהושע כד, טו מ

 כמבואר בגמ' בע"ז )נג, ב( דמדפלחו ישראל לעגל גלו אדעתייהו דניחא להו בעבודת כוכבים. מא
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היינו שעוזבים אותו מצד שהוא אלהי ישראל ואלהי  –את "ה' אלהי אבותם" 

 אבותם שע"י כן הם תחת פקודת השגחתו ואין אתו אל נכר עכ"ד.

וזהו שטענו היונים שהן אמת שהקב"ה מיוחס במיוחד לישראל ולכן נקרא "אלוקי 

טענתם היא שישראל איבדו מעלה זו ליחשב חלק של "אלוקי ישראל", אבל 

ישראל" מעת ששיתפו עמו אל נכר בזה שעבדו את העגל )אך האמת היא שמעלה 

 זו חזרה להם בעת עשיית המשכן בט"ו בתשרי וכנ"ל(.

 "מאן דמשתעי בבי כנישתא במילין דחול לית ליה חולקא באלהא דישראל"

 ש"כל הרואה יאמר ברקאי"!ה ונסיים בדבר נפלא, ובטוחני 

, ווי ליה מאן דמשתעי בבי כנישתא במילין דחולהזוהר )שמות קלא"( כותב: "

, ווי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראלדאחזי פרודא, ווי ליה דגרע מהימנותא, 

דאחזי דהא לית )ליה( אלהא ולא אשתכח תמן )ולית ליה חולקא ביה( ולא דחיל 

 מניה". 

חי )ויקרא שנה א אות א( ע"פ מש"כ אפיקי יהודה )דרוש יד( ומבאר הבן איש 

במאמר אחאב שכפר באלהי ישראל )עי' סנהדרין קב, ב ועין אליהו שם(, שהקב"ה 

נקרא "אלהי ישראל" מפני שאין ביניהם שר אמצעי, אבל לגבי אוה"ע הוא נקרא 

 "אלהי האלהים" כי יש להם שרים אמצעיים.

צעי זה ממה שמצינו שה' השרה שכינתו בבתי והרי העדות שאין לישראל אמ

כנסיות ובתי מדרשות. ולכן המזלזל בהם, נראה שאינו מודה שיש שם השראת 

שכינה, ולכן אין לו חלק באלהי ישראל, היינו בתואר של "אלהי ישראל" שזכו בו 

 ישראל.

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 
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ראש כולל 'נזר באר צבי / הרב צבי קריזר, 

, מח"ס בב"ב 'מג"ש בביהכ"נ איצקוביץו ברהם'א

 באר צבי

 ברכת 'שהחיינו' בחנוכה

ידועה מחלוקת הפוסקים בברכת שהחיינו בחנוכה האם נתקנה על המצוה של 

הדלקת הנרות, או על הזמן כמו בכל רגל, שהפר"ח בסי' תרע"ו נקט שבלא הדלקת 

אירי בשבת שכתב דגם נר אינו יכול לברך שהחיינו, אולם השער הציון הביא מהמ

מי שלא הדליק ולא ראה כלל יכול לברך שהחיינו, ופירש השעה"צ דסבירא ליה 

 דברכת שהחיינו נתקן גם על הזמן דחנוכה אף בלא מצוה.

ובסי' תרע"א במ"ב ס"ק מ"ה כתב דש"ץ שמברך בביהכ"נ צריך לחזור ולהדליק 

בביתו, דיש חיוב על כל אחד להדליק בביתו, ומ"מ לא יחזור לומר בביתו ברכת 

שהחיינו אם לא שמדליק להוציא אשתו וב"ב. עכ"ל. ומקורו מהשע"ת בס"ק ז' 

"א סי' צ"ו. והנה שהביא כן מהמחזיק ברכה ס"ק ח' בשם שו"ת זרע אמת או"ח ח

בשו"ת זרע אמת שם כתב הטעם דלא יחזור ויברך שהחיינו, משום דיוצא בברכת 

שהחיינו שבירך בביהכ"נ, דהא קיי"ל בעלמא זמן אומרו אפילו בשוק, וכיון דאמרו 

פעם אחת תו לא צריך. ובספר שלמי תודה על חנוכה )סי' כ"ו( כתב דמבואר 

כה על הזמן, כשיטת המאירי בשבת, ואינו מדבריו דס"ל דברכת שהחיינו הוי בר

מברך שהחיינו על ההדלקה כלל, ולהכי אף שבירך שהחיינו בביהכ"נ נמי יצא, 

דאם הברכה היא על מצות ההדלקה ככל מצוה הבאה מזמן לזמן, א"כ מה שבירך 

בביהכ"נ שלא בשעת קיום המצוה שלו, אי"צ לפוטרו, וכן אם הברכה היא גם על 

ה המצוה, א"כ עכ"פ משום הברכה על קיום המצוה היה לו הזמן וגם על מעש

לחזור ולברך, דשהחיינו דביהכ"נ דאינו אלא מנהג ואינו מקיים בזה את המצוה, 

אינו יכול לפטור חיוב הברכה על מעשה המצוה שבביתו. אמנם הקשה דמסברא 

 "ש. צ"ע אמאי לא יברך שהחיינו גם על המצוה כיון שהיא באה מזמן לזמן וכו' עיי
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ובאמת עיקר הדין דברכת שהחיינו בחנוכה הוי רק על הזמן ולא על המצוה 

מבואר נמי בדברי המחבר )סי' תרע"ו ס"ג(, שכתב וז"ל: מי שלא הדליק ואינו עתיד 

להדליק באותו הלילה וגם אין מדליקין עליו בתוך ביתו, כשרואה נר חנוכה מברך 

ואם אח"כ בליל שני או שלישי בא  שעשה ניסים, ובליל ראשון מברך גם שהחיינו,

להדליק אינו חוזר ומברך שהחיינו. עכ"ל. ומבואר דס"ל דברכת שהחיינו לא נתקנה 

אלא על הזמן ולא על המצוה. ובאמת דיל"ע בזה דמ"ט לא יברך משום המצוה, 

וכמו שכתב הרמ"א בהל' סוכה )סי' תרמ"א( דאם לא אכל לילה ראשונה בסוכה 

תו, כשאוכל בסוכה צריך לברך זמן משום הסוכה. הרי ששייך אע"פ שבירך זמן בבי

ברכת שהחיינו משום המצוה, וא"כ אמאי הכא כשמקיים מצות הדלקה לא יברך 

 שהחיינו ככל מצוה הבאה מזמן לזמן.

וביותר צ"ע, דמדברי הרמב"ם )בפי"א מהל' ברכות ה"ט( מבואר להדיא דס"ל 

ה, שכתב וז"ל: כל מצוה שהיא מזמן דברכת שהחיינו בחנוכה נתקנה על עצם המצו

לזמן כגון שופר וכו' ונר חנוכה וכו' מברך עליה בשעת עשייתה שהחיינו וכו' עכ"ל. 

ומבואר דברכת שהחיינו דהדלקת נ"ח הוא על עצם קיום מצות ההדלקה. ולפי"ז 

אין מובן מדוע סתם המחבר הנ"ל דכשבא להדליק ביום ב' או ג' אינו חוזר ומברך 

וצ"ע. ואולי אפ"ל דבאמת אע"פ דהשהחיינו הוא על הזמן ולא על  שהחיינו.

המצוה, מ"מ תיקנו לברך דוקא כשעושה ההדלקה, דאז מינכר קדושת הזמן, 

 ומש"ה כתב הרמב"ם דיש לברך בשעת עשיית המצוה.

ויתכן ליישב, דבאמת ודאי דברכת שהחיינו בנר חנוכה היא על המצוה, ומה 

הזרע אמת מוכח דס"ל דהברכה היא על הזמן, אינו  שכתב השלמי תודה דמדברי

מוכח, די"ל דאף אם הברכה היא על המצוה מ"מ לאחר שבירך שהחיינו בביהכ"נ 

אף שלא היה בשעת קיום מצוותו, שפיר יוצא ידי הברכה גם על ההדלקה שלו, 

וכמו שמצינו )סי' תרמ"א ברמ"א( דכשבירך שהחיינו בשעת עשיית הסוכה תו אינו 

לברך בשעת קיום המצוה כשיושב בסוכה, וחזינן שגם ברכה על עשיית צריך 

הסוכה פוטרת את חיוב הברכה על המצוה אף שעדיין אי"ז זמן חיוב, כמו"כ יש 

להבין דאף המברך על המנהג שפיר יוצא יד"ח הברכה גם על המצוה עצמה. ועוד 
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וכה )סי' יש להוכיח מדברי המ"ב עצמו דהברכה היא על המצוה, מהא דבהל' ס

תרמ"א סק"ב( ביאר דהטעם שאין מברך שהחיינו בשעת עשיית נ"ח, משום דאינו 

מינכר שעושה לשם מצוה, דדילמא עושה לאורה בעלמא, ומבואר א"כ דס"ל 

דהברכה נתקנה על המצוה עצמה ולא על הזמן. ומה שהקשיתי לפי"ז מדברי 

ינו מברך בלילות המחבר בסי' תרע"ו דאם בירך שהחיינו בברכת הרואה תו א

האחרים כשמדליק בעצמו, אולי י"ל דאף ראיה חשובה כעשיית מצוה לענין זה 

וכמו שהבאנו מדין עשיית הסוכה דשפיר יוצא ידי הברכה אע"פ שעדיין לא קיים 

את המצוה בפועל מאחר וסו"ס יש בזה שייכות למצוה, וה"ה הכא מה שהוא 

 רואה נ"ח יש לזה שייכות למצוה. 

י שהביא שבאמת יש לכוין בברכת שהחיינו גם על מצות ההדלקה. וראיתי מ

ואמנם השלמי תודה תמה אמאי אין חיוב נמי מצד המצוה, כי להלכה באמת אין 

מברכים שוב שהחיינו, אולם לפי הבנת השלמי תודה הנ"ל היה צריך להיות שאף 

יש לו לחזור אם בירך שהחיינו בביהכ"נ ואין לו את מי להוציא יד"ח בביתו, עדיין 

 ולברך שהחיינו משום המצוה.

אך נראה דיש לדון בזה,  דאם הוי פשיטא ליה להמ"ב כדעת הזרע אמת, ואי 

נימא כהבנת השלמי תודה הנ"ל שיסוד דינו הוא משום דס"ל דברכת שהחיינו היא 

על הזמן ולא על המצוה, א"כ מבואר ששייך חיוב שהחיינו מצד המועד לבד אף 

לקמן לגבי פורים )בסי' תרצ"ב ס"א( נשאר הביה"ל בצ"ע למעשה בחנוכה, ואילו 

 אי מצד המועד לבד יש לחייבו בשהחיינו, ומ"ש פורים מחנוכה בזה. 

  zvi6@neto.bezeqint.net  לתגובות:
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 בישיבת מ"ר, גינצבורג אהרן הרב/  אהרן בית

 ברק בני –' התורה עמל'

 על הניסים

מי שלא אמר על הניסים בברכת המזון  כתב הרמ"א )תרפ"ב, א( בשם הכלבו

ונזכר לאחר שהזכיר את ה' בברכת על הארץ ועל המזון, אינו חוזר אלא יאמר 

הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן 

 הזה.

והדברים צריכים עיון והרי קיימא לן שאין מבקשים על הנס ויתירה מזו מי 

 מנכים מזכויותיו ואם כן מדוע נקבע לנו לומר נוסח זה.שנעשה לו נס 

 טבעאמנם אחר ההתבוננות יראה שהרי כל הנהגת העולם גם זו הנקראת בשם 

באמת אינה אלא נס רק נס כזה שהורגלנו אליו ולכן איננו מעורר בליבנו כל 

 התפעלות אך בעצם נס הוא. 

 .אלקיםבגימטריא הטבע ואם כן כל טבע הוא נס וכידוע 

 ומןוהדברים מפורשים בפירוש הרמב"ן המפורסם בסוף פרשת בוא וזה לשונו : 

הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כלה, 

שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים 

לא אם יעשה המצות אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, א

 .יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו, הכל בגזרת עליון

ולכן לאחר שאנו מתבוננים בניסי חנוכה המפורסמים ומגיעים להבנה שהכל הוא 

נס אם כן אין כל מניעה לבקש וליחל לניסים כמו שאין מניעה להתפלל על דברים 

יניהם וכאשר אנו מגיעים למצב שבו הטבעיים שהרי כלפיו יתברך אין כל הפרש ב

אנו חשים כך אזי אמת זו נהפכת למציאות ויכולים אנו לצפות גם לנס. וכמו 

ַמר ַלֶחֶמן ְוַיְדלֹ שאמר רבי חנינא בן דוסא לביתו   קוק ֹיאַמר ַלֹחֶמץ ְוַיְדלֹ וַמי ֶׁשאָּ

אי ולכן גם נעשה לו נס נוסף ודלק אותו הנר עד עד מוצ)מסכת תענית כה ע''א(

 שבת שהרי במדרגה זו הנס הוא טבע והטבע הוא נס. 
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ובדרך זו אפשר ליישב את קושית הבית יוסף המפורסמת מדוע אנו מדליקים את 

נרות החנוכה שמונה ימים והרי ליום אחד הספיק השמן שבכד ונמצא שאין כאן 

אלא שבעת ימי נס, אלא שלאחר שראינו את הניסים והנפלאות שעשה עמנו ה' 

ימי החנוכה אנו מבינים ומפנימים למפרע שגם מה שהנר דלק ביום  בשבעת

הראשון אינו טבע אלא נס, ואם כן שפיר אנו מדליקים שמונה ימים, שבעה על מה 

שדלקה המנורה בלא שהיה שמן לכך, ויום אחד על מה שדלק השמן ביום הראשון 

 שעדיין היה מספיק שמן לכך.

עיקר מצוותה של חנוכה היא הדלקת הנר לפי זה מיושבת תמיהה נוספת, שהרי 

לזכר נס פך השמן. והנה בנוסח על הניסים שבתפילה אין אנו מזכירים נס זה אלא 

את נס המלחמה בלבד ואילו על המנורה נזכר באופן סתמי, "והדליקו נרות 

בחצרות קדשך" בלי להדגיש את הנס שהיה כרוך בכך. ולפי מה שביארנו הדברים 

י לאחר שאנו מתבוננים בניסי המלחמה ורואים את יד והשגחתו מובנים היטב שהר

המופלאה בכל פרט ופרט, שוב אין לנו צורך לכך שהשמן שהיה מיועד ליום אחד 

הדליקו נרות בחצרות ידלק שמונה ימים כדי לחוש את גודל הנס. אלא זה גופא ש

ילא אנו גם אם יש די שמן במנורה אנו מתפעלים מזה ורואים בזה נס וממ קדשך 

 מודים גם על נס זה. 
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 אספקלריית לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

 ל"מו, קלויזנר ישראל הרב/  הירושלמי תלמוד

 (ברוקלין) ומועדים ת"עה ירושלים שמחת ילקוט

 (ד"ה ג"פ סוכה)ברכת נר חנוכה במשנת הירושלמי 

על מצות  כיצד מברכין על נר חנוכה רב אמר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו

)ואע"פ שהוא מדבריהם מברך עלה אקב"ו כמבואר בבלי סוכה  מבהדלקת נר חנוכה

)ר' יוחנן וריב"ל הכל מודין  מו. מקרא דלא תסור או מקרא דשאל אביך ויגדך(

שהוא אומר על נטילת לולב )של סוכות( ביום טוב הראשון  דפליגי לקמן מודים(

)כי מה פליגי בשאר כל הימים לב( )דכיון שהוא מה"ת מברך וצונו על נטילת לו

רבי יוחנן אמר על נטילת לולב פליגי בשאר ימות החג בגבולין דאינו אלא מדרבנן( 

)רב מה אמר רב בלולב  )שואל הירושלמי:(רבי יהושע בן לוי אמר על מצות זקנים. 

דס"ל לעיל דבחנוכה אף שהיא מדבריהם מברכים בה כשל תורה, מה יסבור בלולב 

מה אם חנוכה שהיא  , האם מברך על מצות לולב או על מצות זקנים(בשאר יומי

)ביו"ט הראשון מדבריהם הוא אומר על מצות נר חנוכה לולב שהוא דבר של תורה 

)שמברך אפילו בשאר הימים וצונו על  מגלא כל שכן במדינה וכל שבעה במקדש(

                                                
מב

 מחלוקת הבבלי והירושלמי בנוסח הברכה

שלהירושלמי כאן הנוסח  מהדברים הבולטים בין הבבלי להירושלמי הוא אודות נוסח הברכה של נרות חנוכה אחד

 וצריך להבין במאי פליגי. נר של חנוכה "להדליק"ולהבבלי הנוסח הוא  נר של חנוכה "על מצות הדלקת"הוא 

* 

 מחלוקתם תלוי באשו משום חציו או משום ממונו

יוחנן וריש לקיש בב"ק )כב.( גבי נזקי  'לב( דתלוי בפלוגתא דר 'כותב לבאר בספרו על חנוכה )ס בעל הויחי יוסף זצ"ל

יוחנן ס"ל אשו משום חציו פירוש דכמו מי שזורק חץ למרחוק אעפ"י כשהזיק  'דר אש שהתורה חייבה בתשלומין

כמו"כ גבי מבעיר אש כל זמן שהאש בוער נחשב כאילו מכוחו  אעפי"כ מכוחו אזיל והוא חייב החץ כבר אינו בידו

הדלקה אלא דבאמת כבר כלה כוחו של אדם מיד אחר  'וריש לקיש אמר אשו משום ממונו פי בוער וע"כ הוא חייב

 דחייב משום ממונו כשורו ובורו שהזיק.

אי אמרינן אשו משום חציו נמצא דהמדליק נר חנוכה אף אחר שהדליק נחשב כעוסק  הויחי יוסףמבאר  ולפי"ז

אף דכבתה אין זקוק לה מ"מ אם דולק נחשב כאילו הוא עוסק בה כל משך זמן  בהדלקה כל משך זמן שדולק

 וע"כ מברכין בלמ"ד להדליק. ה דהוא פעולה של האדם יש לו המשך זמןולפי"ז נמצא דהדלק הדלקה

ממילא הרי אין למצות הדלקה המשך זמן אלא באותו רגע שמדליק  הירושלמי נקט כמ"ד אשו משום ממונואבל 

דאח"כ אף אם דולק מ"מ כבר כלה כח פעולת האדם ואין לו המשך זמן ולפיכך מסתבר לברך על מצות  הנרות

 נר חנוכה.הדלקת 

* 
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ימים מברך  )דס"ל דבלולב בשארמה אמר רבי יהושע בן לוי בחנוכה  נטילת לולב(

מה אם לולב שהוא דבר תורה אומר על מצות זקנים חנוכה שהיא  על מצות זקנים(

מה אמר רבי יוחנן  )לא קמיבעיא לן אלא(מדבריהן לא כל שכן, לא צורכא דילא 

)ר' יוחנן דס"ל בלולב דאף בשאר ימים שהיא מדבריהן מברך כשל תורה בחנוכה 

ב שעיקרו מה"ת קאמר דמברך על נטילת מה יסבור בחנוכה, מי אמרינן דוקא בלול

לולב, אבל חנוכה שעיקרו מדרבנן מברך על מצות זקנים או דלמא לא שנא, ולא 

 איפשיטא(

רב  )בכל יום ויום הי' מברך על הלולב(חייה בריה דרב מברך על כל פעם ופעם 

)ביום ראשון דהוי דאורייתא, אבל בשאר  מדחונה לא מברך אלא פעם אחת בלבד

                                                                                                                                                                         
 מג

 הדמיון של לולב בשאר ימים לחנוכה

הרי נר חנוכה נתקן בימי בית שני ע"י הסנהדרין  ( העיר דמה דמיון לולב לנר חנוכה')האזינו אות ג בכלי חמדה

 ושפיר יש לברך על גוף המצוה וצונו דעליהם נאמר עפ"י התורה אשר יורוך ויש לה דין דאורייתא בלשכת הגזית

יש לומר  משא"כ לולב בשאר הימים שאינו רק תקנת רבן יוחנן בן זכאי לאחר חורבן הבית שכבר בטלו סנהדרין

 חלות להמצוה כשל תורה ולכן אינו מברך רק על מצות זקנים.  'דאין לו אותו כח שיהי

* 

 כל בי"ד שבכל דור אשר נבחרו מכל ישראל דין בי"ד הגדול יש להם

דעל כרחך מוכח מכאן דכל בי"ד שבכל דור אשר נבחרו מכל ישראל לדון ולהורות דין בי"ד  וכתב הכלי חמדה זצ"ל

ולכן גם רבן יוחנן בן זכאי שתיקן לאחר חורבן הבית  וחייבין לשמוע בקולם מכח לאו דלא תסור הגדול יש להם

 חנוכה.לולב בגבולין כל שבעה יש לזה אותו תוקף כסנהדרין גדולה בזמן הבית שתקנו מצות נר 

* 

 מד

 חידוש הכלי חמדה שדינו של רב חונה קאי גם על חנוכה והטעם

( כתב דמסידור לשון הירושלמי דאיירי מקודם בנר חנוכה משמע דקאי גם אנר חנוכה 'מקץ אות ד ')פ בכלי חמדה

)שבת כא:( דהדלקת נר חנוכה  המאיריוהיינו טעמא דרב חונה שחילק בין לילה הראשונה לשאר לילות לפי מש"כ 

וקדושת לוי קדושה שלישית לחנוכה(,  תר"ע 'בלילה הראשון הוא משום הצלת ישראל )וכ"כ הפרי חדש או"ח סי

בכמה מקומות )שבת כב. ועוד( דלעשות זכר לנס הוא דאורייתא דילפינן לה מקל וחומר ומה  החתם סופרוהנה כתב 

 א"כ לפי"ז בלילה הראשון יש להדלקה עיקר בדאורייתא יים לא כל שכןמעבדות לחירות אמרינן שירה ממיתה לח

ושפיר לא בירך רב חונה אלא ביום  אמנם בשאר לילות דלא הוי מצד הצלה רק מצד ניסא דנרות הוי עיקרו דרבנן

 ראשון בלבד

הקרבן העדה אבל  הכלי חמדההא דקטע זה של הירושלמי קאי גם על נרות חנוכה הוי חידושו של  כאמוראבל 

 כתבו בפירוש דאלולב קאי ולא על נרות חנוכה.והפני משה 

* 

 לדברי שאר המפרשים למה מהחלק רב חונה בין חנוכה ללולב

ואין  ורב הרי אמר לעיל דצריך לברך בנר חנוכה בכל הלילות הא רב חונה תלמידו דרב הויבשיירי הקרבן  הקשה

מצריך רב לברך בכל הלילות אבל לולב דאינו אלא זכר למקדש גרע מנר  לומר דרב חונה סובר דדוקא בנר חנוכה

 דהא סתמא דירושלמי קאמר לעיל בפשיטות דלולב עדיף מנר חנוכה. חנוכה ואינו מברך

דלמא שאני דמאי שאין מברכין עליו משום דספק דבריהם הוא )שלא תיקנוהו אלא  מדמאי 'הקשה דמאי ראי עוד

ארץ מעשרין הן כדקאמר להדיא בשבת )כג.(, אבל בשאר מצוה דרבנן שפיר יש לומר משום ספק(, ורוב עמי ה

 דמברך.

* 

 נר חנוכה הוי מעשה ולולב טלטול בעלמא

 מהם: 'ונציין ג דרכים נכתבו בספרי האחרונים ליישב הדברים כמה
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)הטעם רב חונה בשם רב יוסף טעמיה דרב חונה  וי דרבנן לא היה מברך(ימים דה

)תבואה ופירות של עמי דמאי מדבריהן  של רב חונה שמברך רק ביום ראשון הוא:(

הארץ החשודים על המעשרות שתיקנו חכמים שיפרישו מהם מעשרות מספק( 

ים אין ושאר כל הימים מדבריהן, מה דמאי אין מברכין עליו אף שאר כל הימ

 מברכין עליו.

  

                                                                                                                                                                         
דרב חונה ס"ל דאף שבירך רב על  כתב לתרץ נועם הירושלמיבעל  הגאון רבי יהושע יצחק אייזיק שפירא זצ"ל

 מ"מ בלולב אינו מברך בשאר הימים ושאני נר חנוכה דמברך משום הדלקה הוי מעשה מצות הדלקת נר חנוכה

 'וכיון שאינו אלא דרבנן אין מברכין עליו )והביא סייעתא לדבריו מתוס משא"כ בלולב דלא הוי רק טלטול בעלמא

משום דס"ל דהא אין מברכין על דמאי אין הטעם משום דאינו  ו דיליף לה מדמאיבסוכה מד: ד"ה כאן עיי"ש(, והיינ

 א( ולא הוי מעשה. אלא משום דהפרשת דמאי סגי בנותן עיניו בצד זה ואוכל בצד אחר )חולין ז אלא מספק

* 

 'חנוכה הוי מצוה בפ"ע משא"כ לולב בשאר ימים הוי טפל ליום א

כיון דתקנת  דלכן לא היה מברך רב חונה בלולב בשאר הימים כתב ליישב באופן אחר בעל הקרן אורה זצ"ל

 וכיון דמברך על יום ראשון שהוא מה"ת שוב אין לברך על שאר הימים חכמים הוי טפל לעיקר המצוה דהוא מה"ת

עפ"י  'כ 'ג סימברך שפיר משום דהוי מצוה בפני עצמה )וכעי"ז כתב בשו"ת שבט הלוי ח" 'משא"כ בחנוכה הי

 וע"כ לו תקינו בה ברכה. משום דדמאי נמי הוי כסייג לשל תורה עיי"ש(, והיינו דיליף מדמאי המאירי

 'כתב ליישב דרב חונה ס"ל כמ"ד בירושלמי )סוכה פ"ג הי"א( דמה שכתיב ושמחתם לפני ה בעל היפה עינים זצ"ל

וזכר  גם במקדש אינו אלא מדרבנן כל שבעה אבל לולב אלוקיכם שבעת ימים בשמחת שלמים הכתוב מדבר

 ולכן קיל לולב מחנוכה ודומה לספק דבריהם למקדש דעבדינן הו"ל כעין תקנה לתקנה כמבואר שם בירושלמי

 ושפיר יליף מדמאי שאין מברכין עליו.
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 הדרש והנדרש / הרב חיים רוטשטיין

 דרך האין ברירה -כוחם של החשמונאים 

מהלקחים היותר בולטים בענייני החנוכה אינו רק הנס, אלא מה שהוביל אליו. 

 ודאי שהנס ראוי לציון הוא, אם כי ראוי מאד להתבונן מדוע הוא קרה.

עומד נפעם אל מול מעשיהם של  המתבונן ולו מעט במאורעות הימים ההם,

החשמונאים. קבוצה קטנה ושולית במספרה ובהיקפה, היוצאת להילחם אל מול 

האימפריה הגדולה בעולם, היתכן?! וכי מה הם חשבו לעצמם, שיצליחו לנצח 

אומה השולטת בכל העולם?! הלא במונחים טכניים ניתן לומר כי זו הייתה פעולת 

 התאבדות מוחלטת!

ל להתיימר לדבר בשמם של החשמונאים, מדוע עשו כן ומה עבר אינני יכו

כאשר אדם עומד בפני סכנת מוות  -ברעיונם, אולם דבר אחד ברור הוא ופשוט 

לא ניתן לשאלו לאחר מכן מפני מה עשה מעשים הנראים כחסרי סיכוי,  -רח"ל 

ו משום שאדם אשר כל עתידו והווייתו מוטל על כף המאזניים, כל מה שביכולת

יעשה הוא, גם אם אין הדברים עולים בקנה אחד עם ההיגיון הבריא, הטוען כי 

 המעשה חסר כל סיכוי מעיקרו הוא.

מתתיהו ובניו חשו, כי לא ניצבות בפניהם שני ברירות. חיים שאינם חיי תורה, 

אינם חיים! אם יצאו למלחמה, יתכן בהחלט ויפסידו את  -לחיות כמתייוון חלילה 

הגשמיים, דבר שאכן קרה לצערנו לחלקם שאכן מתו בסערת הקרבות, אך חייהם 

לא את חייהם הנצחיים! לדידם הייתה התחושה שאין להם מה להפסיד! מבחינתם 

אפשרות המלחמה אכן נשאה בחובה סיכוי קלוש ביותר לנצח ולשרוד, אולם מנגד 

, ולא חששו הם לא נותר סיכוי מזערי של חיים, של חיי אמת -באופציה השנייה  -

לאבד את חייהם הגשמיים, תמורת האחוז הדל ביותר לזכות בחייהם הרוחניים 

 והנצחיים.
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 תחושת החובה מביאה לידי מסירות נפש

יסוד זה למד מרן הגר"ח שמואלביץ זצוק"ל מפרשת השבוע שעבר. בפרשה נאמר 

יה. שתמר הציגה עצמה כקדשה, והמתינה בפרשת דרכים בכדי שיהודה יסור אל

ומקשה הגר"ח, וכי מה חשבה תמר, שיהודה שהיה משבטי קה יפנה אל קדשה?! 

על יהודה עצמו אכן נאמר במדרש )ב"ר פפ"ה, ח( 'אמר רבי יוחנן בקש לעבר וזמן 

לו הקדוש ברוך הוא מלאך שהוא ממנה על התאוה, אמר לו, יהודה, היכן אתה 

ויט אליה אל הדרך', בעל הולך מהיכן מלכים עומדים, מהיכן גדולים עומדים. '

כרחו שלא בטובתו', אך על תמר לא נאמר דבר זה, מה איפוא ראתה לנכון לעשות 

 מעשה רחוק מן הדעת שכזה?!

עונה ע"כ הגר"ח, שתמר ידעה גם ידעה את שגב קדושתו של יהודה, אולם לגודל 

ההשתוקקות העצומה שהייתה בה להיות אם בישראל, אמה של מלכות בית דוד 

ח בן דוד, הייתה היא מוכנה לעשות אף את המעשה הבלתי מתקבל על ומשי

הדעת שאך שייך. תמר לא חסה על כבודה ולא על כל שיקול אחר, ועשתה מעשה 

חסר כל היגיון מציאותי, משום שהיא לא ראתה בפניה שתי דרכים! תחושת הרצון 

 והחובה להעמיד בנים שכאלו, העניקה לה את התחושה כי מוכרחת היא,

 וכשמוכרחים עושים כל מעשה בלא זיקה למידת סיכוייו ואפשרויותיו.

דבר דומה, אומר הגר"ח, מצינו אצל רות המואביה. במגילת רות נאמר, שרות 

הגיעה למרגלותיו של בועז כאשר שכב בגורן בלילה. ואף כאן תמה הגר"ח, וכי 

ה שיביא באמת הייתה סבורה רות שבועז יישא אותה לאשה, ושמעשה זה הוא מ

לידי כך?! וכמעשהו בראשונה מיישב הגר"ח, שרות כמוה כתמר חפצה בכל 

מאודה להיות אמה של מלכות, ומשכך דבר לא עמד בדרכה. הייתה מוכנה היא 

לסבול את כל הצער והביזיונות שבעולם, תמורת מעשה שסיכוייו אפסיים עד 

משום  -כל זה היה בלתי ניכרים לעין, בכדי לזכות בזכות גדולה ועצומה זו. ו

תחושת החובה שפיעמה בה. ההכרח שחשה, מילא את כל ישותה בכורח החובה 

 של הקמת מלכות בית דוד, ולאור זאת פעלה כפי שפעלה.
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החשמונאים חשו בכל רמ"ח איבריהם ושס"ה גידיהם, את הכורח המוטל עליהם 

 להילחם את מלחמתם, משום שחשו שחייהם תלויים בכך. זאת היא הסיבה

לניצחונם הניסי, לנס המופלא והבלתי נתפס לו זכו. כאשר האדם עושה את כל 

מה שביכולתו לעשות בגדרי הטבע, זוכה הוא לסייעתא דשמיא למעלה מגדרי 

הטבע. שכן הוא את חלקו מילא בשלמות, לכך גם הי"ת כביכול ממלא אף הוא את 

 חלקו בשלימות.

נשנה את יחסנו לעבודת ד', ומבטנו  גישה זו עלינו לאמץ בדרכנו בעבודת ד'. אם

יהיה כמי שאין בפניו שתי ברירות, שכן אינו יכול להעלות על קצה דעתו אפשרות 

או מצב בו הוא איננו עובד את ד' בשלמות, אין ספק כי יהיה לדבר השלכה 

משמעותית ביותר על חיי המעשה. מפני שכאמור, כאשר אדם חש כי חייו תלויים 

 את כל המאמצים וההשתדלויות בכדי להשיג את מבוקשו.לנגדו, עושה הוא 

תפקידנו הוא להיות חשמונאים בני ימינו, חשמונאים אל מול חשכת החומריות 

אשר מקורה ביון, ושלדאבוננו לא תפוג עד  בוא עת גואל, ולהילחם כמי שאין לו 

 מה להפסיד, שכן חיים בעיניו הם חיי הרוח לבדם.

ובזכות זאת נזכה אף אנו לס"ד למעלה מדרך הטבע, יה"ר שנזכה למעלות אלו, 

 ולביאת גואל צדק במהרה בימינו!
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פוקס, מח"ס  יעקב יצחק הרב/  החג הלכות

 'הכשרות' 'תפילה כהלכתה' 'הליכות בת ישראל'

 ימי החנוכה תשע"ח -ימים של אורה 

כולנו אל  . מתייצביםבאור ליום רביעי כ"ה כסלו החלו ימי החנוכה ה'תשע"ח

שהרי נס חנוכה ארע באמצע תקופת  ! 2156 -, בפעם ה חנוכה תשע"ח ותנרמול 

שנה לבריאת העולם,  3.621שנה לפני החורבן, בשנת ג' תרכ"א  212בית שני, כ 

אך רק "לשנה האחרת  מאז הנס,שנה  2157 –לבריאה, אם כן, חלפו  5778והשנה 

 ,שוב ,נעמודו!   2156ה  בס"ד בפעםאת החנוכייה נדליק קבעום", על כן השנה 

מרוגשים מול השלהבת הדקיקה העולה ומרצדת אל על, על אף הרוחות הסוערות 

"אור שמכל עבר, כי "לא יטוש ד' עמו ונחלתו לא יעזוב". והלוואי שמהרה יתקיים 

בהדלקת המנורה הטהורה בבית   - חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו"

 .במהרה המקדש שייבנה

 הדלקת הנרות

מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד, כתב הרמב"ם הלכות חנוכה ד, י"ב: "

ל והודיה לו, על -להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הא וצריך אדם

ואמרו חכמים בגמ' שבת כ"ג ע"ב: הזהיר בנר חנוכה ונר    הניסים שעשה לנו"

 רש"י(.שבת יהיו לו בנים תלמידי חכמים )

יש מדליקים כשיטת הגר"א "משתשקע החמה" היינו, ממש בשעת  זמן ההדלקה:

, ויש נוהגים "משתשקע החמה" היינו כשסיימה 16:41 -השנה תשע"ח  שקיעהה

, והם מתפללים תחילה ערבית 17:16צאת הכוכבים השנה תשע"ח  -לשקוע 

קות אחרי השקיעה ד 20ש"תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם".. ויש המדליקים כ 

)לפני ערבית(, לצאת ידי שתי השיטות וכך נוהג הגר"מ שטרנבוך שליט"א ראב"ד 

 העדה החרדית, וכן נהג מרן החזון איש  זצ"ל.

,  15:33" השנה תשע"ח פלג המנחהמ"  -שניתן להדליק  הזמן המוקדם ביותר

.ואזי  4:55" השנה תשע"ח   עלות השחרלהדלקה, לפני " ביותר והזמן המאוחר
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בכל  שיש להשתדליש להעיר את בני הבית, לקיים "פרסומי ניסא" בפניהם. כמובן, 

איחור, להדליק לפני ש"תכלה רגל מן השוק" באותו מקום. וברוב המקומות 

 . 12:30 – 12:00שעה  –העירוניים, "כלות רגל מן השוק" 

חצי שעה  אכילה, לימוד תורה, עשיית מלאכה או שינה לפני הדלקת הנרות:

גרם  56 –פת ביותר משיעור "כביצה"  לאכולקודם זמן הדלקת הנרות, אסור 

משקה משכר. ואפילו התחילו לפני כן, בהיתר,  לשתות)להגר"ח נאה זצ"ל(, ולא 

 -אשה הממתינה  לבעלה שיבוא להדליק      מפסיקים. ,בהגיע זמן ההדלקה

 זנר זצ"ל(.אלאכול )שו"ת מבית לוי להגר"ש ו מותרת

שער הציון תרע"ב,  -בחצי שעה שקודם ההדלקה  תורה ללמודאין להחמיר שלא 

מחצי שעה קודם  מלאכהיניח שומר. אסור לעשות  -י"ד. והמתפלל ערבית בביתו 

מג"א תרע"ב,ה. וב"הליכות שלמה" חנוכה, עמ' רח, שגם הנשים  -זמן ההדלקה 

אפילו שנת סור לישן אלא תעשנה אז מלאכות )תפירה, כיבוס וגיהוץ וכדומה(.  

ראה משנ"ב רל"ה, י"ז   ואפשר שלא יועיל  -עראי, מחצי שעה קודם זמן ההדלקה  

 לזה שומר )ראה חכמת שלמה סימן ער"ה(.

 הנחת הנרותסדר 

של החנוכייה, ובכל יום מוסיפים נר בצד ימין  ביום הראשון מניחים את הנר

לשמאלו של הנר של אתמול מימין לשמאל ומתחילים להדליק את הנר הנוסף 

מדליקים לאחר הדלקת כל הנרות, או לפני הברכה, השמש משמאל לימין, את 

ויש להניחו מעל או מתחת לגובה הנרות או בריחוק מהם באופן בולט, שיהא ניכר 

  בלי השמש.הודלקו  כל יום מספר הנרות ש

 הברכה

ו וכו' ושהחיינוכו'  שעשה ניסיםוכו' להדליק ביום הראשון מברכים שלש ברכות: 

)שעשה ניסים( והיה כל  על הנס)להדליק(, ושים אותו  שרףוסימנך: עשה לך 

לא ברך הגר"א   בשאר הימים, משמיטים שהחיינו,  –)שהחיינו(  חיהמביט בו ו

 יברך אפילו ביום האחרון על ההדלקה. שהחיינו ביום הראשון
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 הרהורים אל מול נרות החנוכה תשע"ח

נינו כשאנו מביטים בנרות חנוכה, ירבים תמהים ושואלים: מה רואים אנו לנגד ע

ומכלה ?  יש ובעבודת  שורפת אש ומחמם, או שמא, מאיר אורהאם רואים אנו, 

רבות אור ושלום , להקדש נרות שבתהמצוות, משתמשים באש מאירה, כגון: 

בבית, "כבוד" ו"עונג" לשבת, מאידך, בערב פסח מדליקים מדורה לחמץ, וכבר 

חמץ", הוא הדין כשמצויים כתבי כפירה, מינות  ביעורבליל הבדיקה מברכים: "על  

ואפיקורסות, מקיימים בעזרת האש "ובערת הרע מקרבך", השאלה מה מסמלים 

 נרות החנוכה ?

שמאי והלל, בנרות החנוכה, האם  -, גדולי ישראל יש אומרים, שבזה נחלקו

"מדליק ופוחת" לשמאי, ביום הראשון שמונה נרות וכו' או כהלל ש"מדליק והולך" 

 אור,ול אשמעלין בקדש, מנר יחידי לשמונה. בוודאי שזקוקים אנו, לשני הכוחות, ל

אלא שנחלקו ה"בתים" של שמאי והלל, על מה להעמיד את עיקר כובד המשקל 

לשיטתו,  ,שמאיל, וכיצד מקיימים בפועל "סור מרע ועשה טוב", והדגש בעבודת ד'

ראשית, יש לקיים "סור מרע" לכלות את הרע, בבחינת כי "לא יגורך רע",, ולאחר 

עשה טוב", לעומתו, שיטת הלל, בפרט בדורות "ושיסור הרע אז נוכל לקיים 

ב לבין הרע, וחושך ואור האחרונים שנחלשו, ונתרופפו, וקשה להבחין בין הטו

משמשים בערבוביה, ואין תמיד את הכוחות והיכולת להילחם ברע, על כן שיטת 

הלל, ככל שנגביר בתוכנו את אור ד', נרבה בלימוד תורה, בתפילה ובמעשים 

טובים, ממילא יסור  הרע, שהרי גילו לנו חז"ל "אין רוח שטות שורה אלא בלב 

"מעלין בקודש", "ויהי בנסוע הארון....   קומה  הפנוי מן החכמה", וככל שנקיים

 ".עשה טובד'....  ממילא ויפוצו אויבך וינוסו משנאיך..."   "סור מרע" על ידי "

, בתחילה אורו אשבימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, היה השימוש בשני הכוחות, 

נאלצו להדליק  אש קודש לבער את תרבות וטומאת יון, את הגזירות הקשות 

להתנתק מלימוד התורה, ממילה ומשבת, אולם גם הם, "אחר כן, באו בניך לדביר 

.....   להאיר את "נר מצווה ותורה אור בכל "חצרות קדשיך" והדליקו נרותביתך 

 בכל מקדשי מעט, בכל בית בישראל.
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אי ובית הלל, על איזו משתי התופעות אנו עושים את הזיכרון מנחלקו בית ש

, כל עוד יש אש, שמאי, לשיטתם, הזיכרון הוא לתשע"ח, השנה ובכלל זה לדורות,

הדרושה  האש,רוע ורשעה, עלינו להדליק ביום הראשון את מירב העוצמה של 

"מדליק ופוחת".      -למלחמת האש בחושך, ומיום ליום, נקווה שיבוער  הרע על כן  

, וככל ש"מעלין בקודש" לאור המאיר והמחמםלעומתם הלל, לשיטתם  הזיכרון, 

ביום הראשון נר אחד וכו'" ככל שנאיר בנו את אור ד', יפרוץ האור אל הסביבה גם 

"על פתח רשות הרבים"   "לעיתותי ערב" כשבחוץ נטו צללי ערב, אט אט, יעלה 

וכפי שקבעו לנו מאורי הדורות האחרונים "מדליק והולך"  -האור ויכלה הרע 

"הלכה כבית ראל המאירים דרכנו ולאורם ניסע ונלך שלפני הגאולה, וגדולי יש

 "המאור שבתורה מחזירן למוטב" !!! -"מעלין בקודש" , ובעזרתו יתברך -הלל" 

 לאחר ההדלקה

בחצי השעה  הנשים שלא לעשות מלאכה נוהגותשולחן ערוך  תר"ע, א: "

ושני הראשונה שהנרות דולקים בבית, ואין להקל להן, כיון שהנס נעשה על ידן"  

. כדי שלא יבואו לעשות מלאכה לאור הנרות, שאסור ליהנות אטעמים לדבר: 

. כדי שלא להסיח דעת מן הנס ולהודות לבורא על הניסים שבימים ההם במהם.   

ובזמן הזה.   והעירו הפוסקים, שאיסור עשיית המלאכה גם לאנשים, אלא שבדרך 

 .השו"ע "נהגו הנשים וכו"כלל הנשים עסוקות במלאכותיהן בערב, על כן, כתב 

: הכרעת המשנה ברורה )שער הציון תרע"ב, י"ב(,  שגם לאחר תום הלכה למעשה

החצי שעה מחמירים שלא ליהנות מן הנרות ולא לטלטלם ממקומם, כל זמן 

מלאכות שדולקים, מפני שהנכנס לבית, אינו יודע מתי הודלקו. המנהג להימנע מ"

ה, תפירה, שטיפת הרצפה והדחת הרבה כלים כביס כבדות שיש בהן טורח ועמל",

הכנת סופגניות, אבל ובכלל זה, ניפוי קמח ולישת בצק ל)בפרט במוצאי שבת(, 

שמענו מהגרי"י פישר זצ"ל, שאם הסופגנייה כבר מוכנה לטיגון אפשרי להכניסה 

 לשמן, ואפשר להכין חביתה, להרתיח מים ולהכין קפה וכדומה.
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 בהדלקת הנרות ,ותהבנים והבנ ,חובת הנשים

: "אישה מדלקת נר חנוכה, שאף היא חייבת במצווה זו" שולחן ערוך תרעה, ג

אף שהיא אמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות בנר חנוכה  ג:"המקור בגמ' שבת כ

. הנס 2בגזרות הקשות.   . 1 :שאף הן היו באותו הנס" מצות עשה ש"הזמן גרמא",

שנעשה על ידי יהודית בת יוחנן כהן גדול כנראה אחות מתתיהו  שהרגה את שר 

צבאם, לאחר שהשקתו בחלב, וכתוצאה מכך עזבו את ירושלים, ועל כן יש 

המעשה שהביא את מתתיהו ובניו לקום  3שנוהגים לאכול בחנוכה מאכלי חלב   

לים ילדה בן זכר, וביום ולהילחם ביוונים כמובא במדרש: כאשר אישה אחת בירוש

השמיני לא מצאה מוהל למוהלו... עלתה על חומת ירושלים... וקראה לכל אחיה 

עצמה  אם לא תבטלו הגזרות... אין עתיד לאומתנו... ואז הפילה   המסתתרים....

 ".מי לד' אלי" קראו:, ומיד כששמעו זאת מתתיהו ובניו... עם תינוקה

וצאת ידי חובה בהדלקת בעלה, ואף יכולה י – הלכה למעשה:    אישה נשואה

שעדיף , בית שלום"חשש לפגיעה בכשאין  להוציאו ידי חובה כשאינו בבית, 

צריך מי שיצא  כמפורט להלן, ואז,  כשם שהאיש מוציא את אשתולהדליק בזמן,

 ,ואם לא ראה, ושב הביתה כדלהלן,, ידי חובה, לראות את ההדלקה של היום

הגאון רח"פ שיינברג מרן שיש לציין ליק שוב בלא ברכה.  יד – וכבר כבו הנרות

ראש ישיבת "תורה אור" במשך שנים ארוכות העדיף להיות אחר הצהריים  זצ"ל

ע"ה הייתה  בימי החנוכה בישיבתו עם תלמידיו שרבים מהם בני חו"ל, והרבנית

  מדליקה בבית, ומוציאה אותו ידי חובה ובערב שב לביתו לראות את הדלקתה.

 חובת הבנים והבנות בהדלקת הנרות

 ,וכאשר אבא, אימא "נר איש וביתו"... הרמ"אנוהגים בחנוכה כדעת  – בני ספרד

כל עוד  ,לבן או בת ספרד אסוראו אפילו אח גדול מדליקים נרות, בבית, כהלכה, 

לא נישאו, לברך על נרות שמדליקים במקום אחר שבכל בית בישראל חובה 

אך  –וגם אותם בן או בת, מחובתם לפרסם הנס בהדלקה  ,לפרסם הנס בהדלקה

בלא ברכה , ולדעת הגר"ע יוסף זצ"ל, היינו, אפילו הדלקת הבית במדינה אחרת, 

הגאון רבי בן ציון אבא שאול מ שמענוובהפרש של שעות... ויש חולקים, כמו כן, 
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בכוחות וגם מתפרנסים  ,גרים לעצמם מחוץ לבית , בני ספרד,זצ"ל, אם הבן והבת

  מדליקים במקומם בברכה. –ם עצמ

נר לכל אחד ואחד מבני "המהדרין מדליקים  :הרמב"םנוהגים כדעת  – בני אשכנז

ואפילו עשרה אשכנזים קטנים מדליקים בחנוכיות שלהם ליד האבא, הבית" 

, אף אישה ואף הבנות האשכנזיות, יכולות, אם למעשהומברכים לעצמם. ו

 .לכוון שלא לצאת בהדלקת האבא ומברכות לעצמןתרצינה, להדליק בעצמן ו

כתב ה"חתם מדוע לא נהגו בנות אשכנז, המהדרות במצוות, להדליק לעצמן?   

סופר" זי"ע בסוגית כבתה, במסכת שבת: "משום, שכך קיבלנו מרבותינו, 

שכשהדליקו בחוץ, נשים לא הדליקו  להידור, דהוי כפריצות, לעמוד יחד עם 

לרשות הרבים להדליק, ועל כן עמדו מרחוק לשמוע האנשים בפתח הבית 

הברכות, לכן גם אצלנו אינן נוהגות". מטעם זה, יש מנמקים מדוע נשים פטורות 

 מאמירת "קידוש לבנה".

 ןבמה מדליקי

מנים, כולם כשרים להדלקה, שתילות ופרות נ – נפשנדלקת בחנוכה"    נפ"ש"כל 

בשונה מנר שבת ש"אין מדליקין.. לא ב.... ולא ב.... ולא ב.... כי בשבת צריך נר 

אינם אומרים  שבשבת חנוכה ועל כן יששידלוק יפה שלא לבוא לידי הטיית הנר.   

פרק במה מדליקין וכו' שלא ייראה שכבוד נרות החנוכה, כביכול, פחות מכבוד 

להדליק בשמן  מצווה מן המובחרשנה ברורה כתב לאומרו.     הנר של שבת, והמ

שאין  זית בדומה להדלקת המקדש ואף שפורסם בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל

להשתמש בשמן שאינו למאכל, כביכול "מן המותר בפיך", אבל שמענו מפיו 

שוודאי אין זה מעכב.  ומצוה מן המובחר בפתילה מצמר גפן, אך כאמור, הכול 

הדלקת החנוכייה. ואין צורך להחליף לפתילות חדשות בכל יום,  ויש כשר ל

כשר,  – "פתיל צף"מהדרים להחליף, בדומה להדלקה שבמקדש, וכן מנהג חב"ד.   

אעפ"י שהוא מצופה שעווה, מכל מקום, כיון שנשרף מיד, עיקר ההדלקה בשמן 

אין הערה:      )דעת הגרש"ז אויערבך הגרי"ש אלישיב והגר"ש ווזנר זצ"ל(.     
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, שהרי "אין לנו רשות להשתמש מדליקים נר חנוכה בשמן שבקדושת שביעית

   בהם".

אור החשמל אינו מכלה את  א.מכמה סיבות: הדלקה בנרות חשמליים: אסורה, 

בהדלקה בחשמל, אין בזמן   ב.הפתילה, ולכן אינו דומה להדלקת המקדש.   

שעה )דעת מרן הגרש"ז אויערבך ההדלקה עדיין את כל השיעור להדלקת חצי 

מנורת המקדש נדלקה על ידי אדם ולא על ידי  ג.זצ"ל בספרו "מאורי אש"(.   

נורת החשמל שבתוך הזכוכית דומה למדורה, ולדעת שו"ע תרע"א,  .   ד."מכונה"

כיון שמשתמשים כל  ה.ד אינה נחשבת אפילו לא לנר אחד )כף החיים שם(.   

בהם פרסום הנס )בית יצחק להגאון רי"א ספקטור השנה בנורות החשמל אין 

ידליקו  אמצעי אחר להדלקה, כשאין כלזצ"ל(.        לדעת הגר"ע יוסף זצ"ל 

 , ויניחום במקום שאין שם נר חשמלי במשך השנה.בלא ברכהבנורות חשמליות 

וזכורני שכן הורה מרן הגרש"ז זצ"ל לחברי בישיבת קול תורה, שטס לאוסטרליה, 

 , שידליק בפנסים קטנטנים, במטוס, כמובן בלי ברכה, רק לפרסם הנס.בחנוכה

יש לכבותם,  –נשארו נר או שמן שדלקו כל הלילה עד הלילה הבא  הערה:

ולהדליקם מחדש להדלקה הלילה הזה.    מנהג חב"ד להחליף כל יום לפתילות 

  בדומה להדלקה במקדש, שייבנה בב"א. -חדש 

 מקום ההדלקה

בכלי זכוכית, לדעת הגרי"ז  והמדליקים מחוץ לבית,, רשות הרביםבפתח הסמוך ל

במקום שעוברים למדרכה  בפתח החצר או הגשרמבריסק זצ"ל יניחו את החנוכייה 

או הרחוב, ויש שהצריכו שתהיה שם צורת הפתח. מאידך, לדעת מרן החזון איש 

מעבר ב הבית עצמוזצ"ל ויבדל"ח הגר"ח קנייבסקי שליט"א מדליקים על פתח 

מחדר המדרגות לחוץ. כיון שהחצר בימינו אינה משמשת לתשמישי הבית )טחינה, 

 אפיה וכביסה(, אלא לאוויר ולנוי, ואינה חצר לעניין נר חנוכה. 

כיון שחדר המדרגות משותף לכל הדיירים, יש סוברים שיש  בבניין רב קומות:

ורחות רבינו ח"ג דעת הסטייפלער זצ"ל א –להדליק בפתח הכניסה לחדר המדרגות 

)כמעט ולא מצוי(  ופתח חדר המדרגות פונה לרשות הרבים,עמ' ח. וכשאין חצר, 
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סוברים כן גם הגרש"ז אויערבך זצ"ל במעדני שלמה עמ' ק"ח והגרי"ש אלישיב 

דין חדר  אכן, יש סוברים שלמעשה,זצ"ל בשבות יצחק חנוכה פ"א עמ' ז.  

המדרגות כמבוי ולא כחצר, ולכן אין להדליק בפתח חדר המדרגות )שו"ת חוט שני 

ועדיף לגר"נ קרליץ שליט"א עפ"י דעת החזון איש, ארחות רבנו ח"ג עמ' י"א( 

, כיון שבהדלקה בכניסת הבניין ע"י כל  הרבים להדליק בחלון הבית הפונה לרשות

דירה מרוויחים גם כן פרסומי ניסא לבני אין הדלקה ניכרת. ובהדלקה ב –השכנים 

 הבית )שו"ת שבט הלוי ח"ז סי' פ"ד(.

אין טעם להניח החנוכייה לכיוון רשות הרבים  הגרים בקומה רביעית ומעלה

העין לא  – 20ס"מ )לגר"ח נאה( כפול  48כ' אמה   מטר 0.60מ שהרי למעלה 

רואה מהרחוב, אלא אם כן יש ממול בנין, באותו גובה, אזי אפשר להניח בחלון 

מי שגר אל מול שאינם יהודים, לדעת רוב  הערה:)שו"ת שבט הלוי ד, ס"ה(.      

 הפוסקים ידליק בתוך הבית כדלהלן. 

 המדליקים בתוך הבית

ס"מ בתוך הפתח  – 80וכייה על שרפרף בגובה עשרה טפחים עדיף להניח החנ

 ובשבת כשיש אורחים וילדים,של הסלון כשהמזוזה מימין והחנוכייה בשמאל, 

אפשרי להניח, לפני שבת,  על המגש שעליו החנוכייה, סידור או אפילו סופגנייה 

ם את וליצור בסיס לדבר האסור והמותר, ואז אחרי שכבו הנרות, מותר לקחת מש

 המגש עם החנוכייה גם אם לאחר צאת הכוכבים ילד לקח ואכל את הסופגנייה,

או להיות שייך  להדליק א.במצוות נר חנוכה שני חלקים:  הערה חשובה :

כל ערב  לראותמצווה  ב.להדלקה בהשתתפות, או ש"מדליקים עליו" ובנוסף  

נמצא בבית בזמן  בהדלקה כשרה, את מספר הנרות שהודלקו. על כן, אף מי שלא

היכן שאפשר , ההדלקה, ומוציאים אותו ידי חובה בביתו, מכל מקום עליו לראות

שאין לברך עליה, אלא  –לא בהדלקה במקום עבודה או באולם אירועים 

, אבל לא והדליקו עליו בבית, את מספר הנרות שהדליקו היום.   הדלקה כשרהב

צריך להדליק הנרות כבר כבו, בית, לשב וכש ,ראה במשך הערב הדלקה כשרה

 לפרסום הנס. -, בנוכחות הנמצאים בבית ברכה שוב חנוכייה בלא
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מי שלא הדליקו עליו ואף לא ידליק הערב )עד עלות השחר(  ברכת "הרואה":

ברכת שעשה ניסים נרות, הרי, שאם ראה אפילו דרך חלון הדלקה כשרה, מברך: 

 וכו' בשם ומלכות.

חייבים בהדלקת נרות חנוכה,  שוכנים באוהלים:והנמצאים בשטח, וכדו' מטיילים 

חייבים בהדלקה כדי לראות כל יום את הנרות,  -ואף שמדליקים עליהם בביתם 

. ובתנאי שיש להם עששית או ידליקו בברכה -אפילו רווקים אשכנז ובוודאי בני 

תרע"ג, תנאים שלא ייכבו הנרות תוך חצי השעה הראשונה של המצווה )משנ"ב 

 כה ושו"ת ציץ אליעזר ט"ו , כ"ט(.

מתחילת הלילה, ולא יגיע עד לאחר עלות השחר  הנוסע ברכבת, אנייה או מטוס:

חייב להדליק נרות חנוכה )ערוך השולחן תרע"ז, ה( ובשו"ת מהרש"ם ד, קמ"ו  -

 -שאם משלם עבור נסיעתו, הרי זה כדירה השכורה לו, ואף שמדליקים בביתו 

ידליקו לפחות נר  -בברכה. בלתי אפשרי להדליק מטעמי בטיחות  חייב בהדלקה

יצאו ידי חובה. המדליק ומשער שיצטרך לכבות  -אחד, ואפילו יבואו ויכבוהו 

והעיר מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל,  לא יברך. -הנרות  בטרם תחלוף חצי שעה 

ות נר כשנשאל על מטיילים בחנוכה: "היעלה על הדעת, שיפקיע אדם עצמו, ממצ

 חנוכה החביבה, שחייבו בה למכור כסותו וכו' ?  

 התארחות ונסיעות בימי החנוכה

ידי  אין יוצאיםאצל סבא וסבתא או אדמו"ר או צדיק, כשנמצאים רק להדלקה  .1

אפילו מתכבדים שם במאכל ומשקה, ושרים, ונשארים שם אפילו כמה  ,חובה

  .שאין זה לא מקום השינה ולא האכילה -שעות 

יום מלפני חנוכה, נחשב  30, כבר המתגורר בקביעות ]אכסנאי[ אצל משפחה .2

 כבני הבית ויוצא בהדלקתם.

, כגון זוג או הבאים להתארח ליום יומיים בחנוכה או אפילו לכל ימי החנוכה .3

כדלהלן ובוודאי כאשר יש להם חדר  –משפחה, חייבים להשתתף בהדלקה 

: לצאת בהדלקת הבית, ב"השתתפות אופן ההשתתפותהמיוחד להם לשינה, 
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כמה שקלים לבעלי הבית על מנת שיהיה להם חלק  שייתנובפרוטה", היינו: או 

חלק בשמן או  ,ן סודר או בהגבההיבנרות או בשמן, או שבעלי הבית יקנו להם בקני

כאמור לעיל,   חלק בנרות או בשמן. במתנה בנרות, ויאמרו: אנחנו נותנים לכם

בברכה, בכל  ,שבביתם מדליקים כדין ברווקים ורווקות בני ספרדכאשר המדובר 

מקרה, לא יברכו על הדלקה בבית מארחיהם, כמו כן, יש לציין, שלדעת הגר"ע 

  -הבא לאביו או חתן הבא לבית חמיו כגון לשבת חנוכה ספרד  בןיוסף זצ"ל 

 אשכנזרווקים ורווקות בני יוצאים ידי חובה עם הבית כאילו הם מבני הבית. 

המתארחים גם לשינה, אינם יוצאים בהדלקת הוריהם וישתתפו עם המארחים 

השתתפו איתם, ידליקו לעצמם  ולאכנ"ל, הגיעו לאחר שכבר הודלקה החנוכייה, 

 אז נדברו ג, נ"ג(.)עם ברכה 

, כששני המקומות שווים ומיוחדים אחר ואוכל במקוםאחד אורח שישן במקום  .4

מקום האכילה אינו מיוחד לו, ומקום כש)רמ"א(. אבל  אוכלמברך במקום ש -לו 

מדליק במקום השינה )דעת הגר"ש ווזנר זצ"ל מבית לוי  עמ'  -השינה מיוחד לו 

 ק"כ(.

המתארחים וישנים אצל אחרים: יוצאים בהדלקת בני זוגם  . בעל או אישה5

ואינם צריכים השתתפות עם המארחים. רוצים הבעל או  ,שנשארו בבית וכנ"ל

רשאים, ויכוונו שלא לצאת  –האישה להדליק לעצמם בברכה במקום שמתארחים 

 טז(.-בהדלקה שבביתם )רמ"א תרע"ז, ג ומשנ"ב טו

ידי חובה בהדלקה שמדליקים עליו  יוצא. אחד מבני הבית שנסע לחוץ לארץ: 6

נוסע, טרם הגיע זמן הדלקה )ואפילו נוסע ביום  בביתו בארץ, אעפ"י שבמקום אליו

אויערבך זצ"ל:  כדברי הגרש"ז, של חנוכה ששם עדיין טרם התחיל חנוכה( ראשון

"דעיקר חובת פרסום הנס תקנוהו על הבית... וכך היא המצווה שאחד מבני הבית 

כמקיים המצווה  ,ידליק, וכיון שבביתו כבר זמן הדלקה... נחשב במקום שיהיה

בביתו, ואינו מדליק שם  לא מדליקים עליו )הליכות שלמה מועדים י"ג, ג(. במקומו"

 צריך להשתתף עם המארחים. –לעצמו 
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כאשר באותו הבניין מקום השינה ומקום  . בני ישיבה או בנות בפנימייה:7

דעת  וכןבחדר האוכל לדעת רוב הפוסקים עדיף להדליק  –האכילה )חדר אוכל( 

יש להדליק  -מרן החזון איש. ולדעת בעל אגרות משה ובעל מנחת יצחק זצ"ל 

בפנימייה במקום השינה, ולהיזהר משריפה.  ישנים בבניין אחד ואוכלים בבניין 

נחלקו הדעות היכן יש להדליק, להכרעת שו"ת שבט הלוי ג, פ"ג אפשרי  –אחר 

להדליק או בפנימייה או בחדר האוכל או בבית המדרש כהוראת הנהלת הישיבה. 

שם לכתחילה.  בני ויש האוכלים ארוחה אחת של פת במקום השינה ומדליקים 

 מברכים, רק כשלא מדליקים בביתם כנ"ל. – ספרד ובנות

 על הניסים

מתפילת ערבית של ליל כ"ה בכסלו אפילו טרם הדליקו נרות חנוכה אומרים 

בכל תפילת עמידה במשך החנוכה לאחר אמירת: "כי מעולם  "על הניסים וכו'"

לאחר המילים: "בכל עת   המזוןברכת קיווינו לך" שבסוף ברכת מודים, וכן בכל 

, אלא, אינו חוזר -ובכל שעה"   השוכח לאומרו בתפילה וכבר חתם את הברכה 

שאפשרי להוסיף ב"אלקי נצור" בקשה: "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים כאשר עשה 

אם לא נזכרו עד חתימת "הטוב שמך  בברכת המזוןוכו' בימי מתתיהו וכו'"   וכן 

"הרחמן הוא יעשה  -אפשר להוסיף לפני "הרחמן הוא יזכנו וכו' ו חוזר. אינו –וכו'" 

לנו ניסים וכו' " כנ"ל.  ולדעת האדר"ת יאמרוהו  כ"הרחמן" הראשון לאחר 

 ."לעולם אל יחסרנו"

וכן הורו כמה מראשי הישיבות בארץ ישראל,  ,:  הגר"א קוטלר זצ"למנחה קצרה

אומרים בה חזרת הש"ץ ואין  , כיון שאיןקצרה אין להתפלל מנחהשבימי החנוכה 

שומעים משליח הציבור "על הניסים וכו', ולדעת התוס' בשבת כד ע"א יש דין 

 גם בתפילה.פרסומי ניסא בחנוכה 

 הללאמירת 

שבכל יום התחדש הנס. ונהגו גם הנשים שלם, בכל ימי החנוכה אומרים הלל 

אינה בכלל  לאומרו, אף שיש אומרים שהוא הודיה על הניצחון במלחמה ואישה

כיבוש ומלחמה.)שדי חמד(.  וכתב הגר"ע יוסף זצ"ל: בשו"ת יחווה דעת א, ע"ט: 
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"הדבר ברור, שהנשים הספרדיות אינן רשאיות לברך על ההלל של החנוכה, היות 

וקבלו הוראתו של מרן הבית יוסף )תקפ"ט( שלא יברכו על מצות עשה שהזמן 

הנשים האשכנזיות יש להן על מי  . אבלבלא ברכהיאמרו  –גרמא,   ואם רוצות 

, שנאמר: עד השקיעההלל ניתן לומר  הערה:לסמוך בברכתן על ההלל בחנוכה".   

 "ממזרח שמש ועד מבואו מהולל שם ד'"

 סעודות חנוכה

רמ"א תר"ע, א :יש אומרים שיש קצת מצוה בריבוי הסעודות בחנוכה, שבאותם 

ת ותשבחות בסעודות שמרבין בהם, ימים הייתה חנוכת המזבח, ונוהגין לומר זמירו

ובביאור הלכה בשם מהרש"ל : "ראוי שהשמחה תהיה  סעודת מצוה"ואז הוי 

מעורבת ובלולה בשמחה של תורה... ובעוונותינו הרבים ,יש אנשים שתחת זמירות 

ותשבחות שראוי להלל לד' יתברך על הניסים, שעשה לנו הם מרבים בשחוק 

 ו ירחק".ה"קרטין" קלפים, ושומר נפש

 הסופגנייה בהלכה

מכינים בצק  פטור מחלה, וירא שמים מפריש בלא ברכה. -בצק שמרים שיטוגן  .1

 .   , מפרישים מהכול בברכהייאפהאם אפילו מיעוטו כשיעור, 

  ". תבשיל של דגןאין בהם דין קביעות סעודה" ככל " –סופגניות מטוגנות  .2

 ,הסופגניות ייעשה על ידי ישראל, כי אין די, חובה שטיגון בני ספרדעבור  .3

לשלול "בישולי גויים", בלבד כדי בהדלקת האש  מרן בעל השולחן ערוך,לדעת 

 אלא יש להניח כל סופגנייה בשמן, בידי יהודי  

כשאוכלים סופגנייה, ומרגישים רטיבות על האצבעות, אין צורך בנטילת ידיים, . 4

, וכל שמן זיתבשמן  נעשה לאשטיגון הסופגנייה  דבר "שטיבולו במשקה", כיוןדין כ

דם, טל, יין, דבש, שמן )זית(, חלב, י"ד שח"ט ד"ם: אחר אינו משבעת המשקים )

 .אינו מחייב נטילה )בלא  ברכה(.מים(

. סופגניות הממולאות בריבת חלב, יש למרוח מעליהן, גם כן, מעט מהקרם, כדי 5

 לקראת שבת חנוכה.שייראה  שהסופגנייה חלבית, ובפרט 
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 שבת חנוכה

נרות החנוכה ומיד  תחילה, מדליקים הדלקה בכניסת שבת וביציאתה: בערב שבת

דקות, כדי שלא  -10את נרות השבת, ונהגו לאחר מעט הדלקת נר שבת, אבל רק כ 

שבת. ואין להניח שני סוגי הנרות על אותו מגש, משום "מעלין  לבטל מצות תוספת

על מספר נרות השבת, וגם שלא השבת שלא ייראה שהוסיפו  בקודש ואין מורידין"

 יטעו במספר נרות החנוכה.     

הדלקת נרות שבת, שוב אינה יכולה להדליק בעצמה  אישה שהקדימה בטעות

נרות חנוכה, ותבקש מאחר שידליק עבורה, והוא יברך "להדליק וכו'" והיא יכולה 

 לברך "שעשה ניסים" וכו'. 

 יש להקפיד על נרות או שמן שידלקו לפחות חצי שעה בהדלקה לקראת שבת

, בפרט שמדליקים נרות חנוכה לפני נרות שבת 17:17צאת הכוכבים  לאחר

 על כן כשעה וחצי. ואם כן צריך שהנר ידלוק לפחות  16:02בערך בשעה בירושלים 

שבת, אף לא לילדים בנרות הצבעוניים הקטנים  בוודאי לא בערבאין להשתמש 

בדוק  –כששמים אותם בהקפאה בטרם ההדלקה  לא ים בחנויות אפילושמוכר

 ומנוסה.משום ברכה לבטלה.      

 בצאת השבת

 יש שנהגו להדליק בזריזות נר אחד לפחות של 17:17  –השנה פרשת מקץ 

התוספת לחיוב,בחנוכייה, ועושים הבדלה ואז ממשיכים בהדלקה, אולם המנהג 

מדליקים תחילה את החנוכייה משום ית הכנסת בבשנתפשט בארץ ישראל, ש

תחילה מבדילים בזריזות, ואז מדליקים החנוכייה. ורצוי,  בביתפרסומי ניסא אבל 

 אם אפשר  להכין הנרות למוצ"ש מערב שבת.

 הלא משנ, גם במוצאי שבת חנוכה, 17:55  -רבנו תם שהנוהג כ יש לציין

 הנרות.  ורק בהגיע הזמן, מבדיל ומדליק ,גוממנה

כתבו הגרש"ז  הבאים להתארח לשבת חנוכה ובמוצאי שבת עתידים לשוב לביתם

אויערבך )הליכות שלמה חנוכה עמ' רע"ט( והגר"ע יוסף זצ"ל, שאינם חייבים מיד 
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בצאת השבת לצאת לביתם, אלא מכיוון שכאן היו בשבת, עדיין זה מקומם 

כאשר ההורים או סבא להדלקת הערב, אף שבמשך הערב ישובו לביתם, ובפרט, 

וסבתא עורכים מסיבת חנוכה או מלווה מלכה, וההישארות במקום רצונם וכבודם. 

וכך הורה גם כן מרן החזון איש זצ"ל לגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א שבבחרותו 

למד בישיבת לומז'ה בפתח תקוה, וכאשר בא לבית אביו מרן הסטייפלר זצ"ל, 

ד רץ לתחנת האוטובוס לפתח תקוה כדי להדליק לשבת חנוכה, במוצאי שבת, מי

בישיבה, ופעם ראהו דודו החזון איש, ואמר לו: מדוע אתה רץ ? כאן היית בשבת 

הישאר חצי  תדליק כאן נרות חנוכהכאן אכלת וכאן ישנת ובינתיים זהו מקומך, 

 שעה תשיר זמירות, וסע לשלום לישיבה 

 שמתחתנים בימי החנוכה, וכלה לחתןואכן כך פסק מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל 

ושאלו, האם מיד לאחר החופה עליהם לעזוב   לאחר צאת הכוכבים, כנהוג,

עד החופה "האורחים ולנסוע לביתם החדש, ולקיים שם "נר איש וביתו"?, וענה: 

ושם הייתם עד לקראת החופה, על כן אתם  ,אתה והיא כל אחד שייך לבית הוריו

 . "רב בבית הוריכםההדלקה הע יוצאים ידי חובת

 סופגנייה בשבת

 מסופגניות חלביות.   )של חורף( בשבת במיוחד זהירות . 1

. מותר לחמם סופגנייה על גבי כלי אין בישול אחר בישול, ואפילו תפשיר 2

 הריבה שבתוכה, שהרי נבלעת בתוך הבצק.    

מותר לפזר אבקת סוכר דק נקי אפילו בעזרת מסננת.אין בורר בין אוכל  .3

 .   לאוכל

מותר להספיג יתרת שמן שבסופגנייה לתוך נייר סופג חתוך מערב שבת או . 4

פעמי כדברי המשנ"ב בשם החיי אדם לעניין הספגת שמן -לתוך טישו חד

      מה"לוקשין" שהולך לאיבוד ואינו אלא לתיקון המאכל.

 מזונות.  ודאי שמברך עליה – האוכל סופגנייה מטוגנת בסוף סעודה לקינוח. 5
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הינם מוקצה, ויש  –סביבונים המאירים או משמיעים קולות הסביבון בשבת: 

 חיימותר לשחק בו. ויש לציין, שעפ"י ה –להצניעם קודם השבת.. הוצאה הסוללה 

 שמא יכתוב. –ת אין לשחק בשבת, בסביבון כשמונים במשחק נקודואדם 

 שאריות השמן והפתילות ביום השמיני

שהושם בבזיכי החנוכייה למצות ההדלקה, עושה הנותר ביום השמיני מן השמן 

)שולחן ערוך תרע"ז, ד(, ואין  הוקצה למצוותושהרי  -לו מדורה ושורפו בפני עצמו 

לנרות בית הכנסת, וכהסבר הרמב"ן למסכת  ולאלנרות שבת  , לאלהשתמש בו

בת כ"א ע"ב: "ולא דמי לעצי סוכה ולנוי סוכה, שמותרים אחר החג, משום שלא ש

נתנם אלא למצות החג, ודעתו עליהם לאחר שבעה, אבל הכא דעתו הייתה 

שיידלק כל השמן שבחנוכייה )אם לא התנה שמקדיש רק את המיועד לחצי שעה 

שגם  של מצוותו(,כמו שהקדישו לשמים".   ובקיצור שולחן ערוך קמ"ט, כ

בכלל הקדושה ויש לשרפן. אבל בשמן שנשאר בבקבוק  -הפתילות שדלקו למצווה 

 אין  קדושה. -

בערב פסח  למדורת החמץיש נוהגים, להצניע את השמן והפתילות שנותרו, 

הבעל"ט, אבל אין להצניעם להדלקת חנוכה, בעוד שנה, שחוששים לתקלה, שמא 

 ישתמשו בהם לצרכם במשך השנה. 

 !!! חנוכה שמח
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב תלמיד מובהק להגרי"ש

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

 בגדר "פרסומי ניסא" במשך חצי שעה של זמן החיוב

 האם צריך לשהות על יד הנרות, בכל משך זמן חיוב ההדלקה?שאלה: 

לא צריך להמתין לפני הנרות עד גמר זמן חיוב  –מי שמדליק בחוץ תשובה: 

 ההדלקה, ו"פרסום הנס" מתקיים לו בעת ההדלקה עצמה.

יש להסתפק אם צריך  –אך מי שמדליק נרות בתוך הבית )כגון בשעת הסכנה( 

 לשהות על יד הנרות במשך זמן החיוב.

ם ויש לציין, שמנהג הנשים שלא לעשות מלאכה במשך זמן חיוב הנרות, תקף ג

 אם אינן נמצאות על יד הנרות.

* 

 ה ר ח ב   ד ב ר:

 'פרסומי ניסא' בעת ההדלקה עצמה

הביאור הלכה )תרעא, ז ד"ה ויש( דן בהדלקה בבית הכנסת, האם מעכב  א הנה

שיהיו שם עשרה בני אדם בעת ההדלקה. וז"ל, ולענ"ד פרסומי ניסא דחנוכה אינו 

פרסום הנס, ודומיא דמאי דאמרינן בגמרא תלוי כ"כ בזה, דעצם הדלקה הוא בכלל 

נר חנוכה וקידוש היום נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא, ולא אשכחן חד דאמר 

דוקא כשיש בי עשרה בשעת הדלקה. אלא ודאי, דעצם הדלקה שציוו חכמים על 

כלל ישראל, הוא נקרא פרסום הנס, ונהי דהדלקה זו של ביהכ"נ הוא אינו מצד 

הגה שהנהיגו כל ישראל כדי לפרסם הנס ברבים כו', הרי עי"ז ג"כ תקנ"ח, רק ההנ

 יתפרסם הנס כשיבואו אח"כ כל הקהל בביהכ"נ ויראו נרות המנורה דלוקין עכ"ד.

 ומבואר שעצם פעולת ההדלקה, נחשב ל"פרסום הנס".
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וכיוצ"ב מבואר בביאור הלכה )תרעג, ב ד"ה אם( לגבי ההלכה ש"כבתה אין זקוק 

מה שאמרו אינו זקוק לה, היינו אפילו כבו כולם, דלא בעינן פרסומי לה", וז"ל ד

 ניסא רק בעת ההדלקה עכ"ד.

והאמת ש"פרסומי ניסא" לא מוכרח להיות פרסום לרבים, שהרי גם ד' כוסות 

בליל הסדר הוא ג"כ משום פרסומי ניסא, וזה מתקיים לאדם ביחידות בתוך ביתו. 

 ( שדימה ביניהם לגבי דין צדקה לעני ע"ש.וראה בביה"ל )תרעא, א ד"ה ואפילו

 'פרסומי ניסא' למי שמדליק בתוך ביתו

ב אך אדם שמדליק בתוך ביתו )כגון בשעת הסכנה(, כותב המשנ"ב )תרעב, יא( 

שיכול להדליק בדיעבד עד עלות השחר בברכה, אבל זה רק בתנאי שבני הבית 

ברכה, כי צריך פרסום הנס. נעורים, אבל אם הם ישנים לא יברך אלא ידליק בלא 

ואכן אם בא לביתו קודם עה"ש ומצא את בני ביתו ישנים, כותב המשנ"ב )שם( 

 שנכון שיקיצם כדי שיוכל להדליק בברכה.

ומבואר, שהדלקת נר חנוכה, עצם ההדלקה הוא פרסומי ניסא, וניתן להדליק על 

ה בתוך הבית, שאז סמך שיבואו אח"כ עוברים ויראו את הנרות, ולא כן לגבי הדלק

 עיקר הפרסום הוא לבני ביתו, ולכן צריך שיהיו ערים.

 'פרסומי ניסא' למי שמדליק בחלון

 –כגון דר בעליה שאין לו פתח פתוח לרה"ר ג ומסתבר שגם מי שמדליק בחלון )

עי' משנ"ב תרעא, לח(, דינו כמדליק  -עי' שו"ע תרעא, ה, או בשעת הסכנה וכדו' 

 בחוץ.

 ניסא' למי שנמצא בין הגוים ומדליק רק לעצמו'פרסומי 

ד ויש לציין לשיטת הריא"ז )שבת פ"ב( שכותב וז"ל, ונראה בעיני שאם היה 

עומד בין הגוים, אע"פ שאין לו בית לעצמו ולא פתח לעצמו, חייב להדליק נר 

, ואינו שהרי אין הנס מפורסם אצלולעצמו, ואף על פי שאשתו מדלקת בביתו, 

 נוכה לברך עליו בין הגוים אם לא ידליק הוא לעצמו עכ"ד.רואה נר ח
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שאם שכח או נאנס ולא  ,ועפ"ז כותב השעה"צ )תרעב, יז( בשם החמד משה

הדליק עד שישנו כל בני ביתו ולא יכול להקיצם, מ"מ ידליק ויברך. והטעם הוא 

"דאם יכול לפרסם ההדלקה בפני רבים יותר עדיף, אבל אי ליכא אנשים, בשביל 

 זה לא יבטל המצוה".

לא מעכב בדיעבד אם לא יתפרסם  פנים,ולפי שיטה זו מבואר, שגם בהדלקה ב

 לאחרים, וניתן לברך על סמך הפרסום של המדליק עצמו.

, מסיק המשנ"ב שספק ברכות להקל, ומכל מקום מי לגבי הדלקה בפנים ולמעשה

 שרוצה לנהוג כוותיה אין מוחין בידו.

 מלאכה בעוד שהנרות דולקות מנהג הנשים שלא לעשות

בעוד שלא לעשות מלאכה הנשים שנוהגות  ,והנה השו"ע )תרע, א( כותב ה

. וכותב המשנ"ב )שם, ד( שהכונה "בעוד שהנרות דולקות בביתו, דולקות שהנרות

כדי להכיר שאסור להשתמש לאורה והוא כחצי שעה". ובא לאפוקי נרות של בית 

, כגון של עיקר החיוב של ביתו על יד הנרות הכנסת, אבל גם אם אינם נמצאות

 מי שמדליק בחוץ, ג"כ אסורות במלאכה.

 נרות חנוכה על כסא, ויש שם גם דבר היתר, האם דינו כ'בסיס לאסור והמותר'?

מי שמדליק נרות חנוכה על כסא או שולחן וכדו', ו ואגב נציין כאן בקצרה: ש

אחר ועיקר היעוד של הבסיס הוא מ ,ניח על הכסא איזה דבר היתרשגם אם י

לצורך הנרות, דינו כ'בסיס לדבר האסור' שאסור בטלטול גם אחרי שכבו הנרות. 

 ונרחיב בזה בעז"ה בשבוע הבא.

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 

  

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=pnWBElzsREhv7JMVvxssTXh2rQLLGwCkRVq7TeTYy_l9Pnq-mMjUCA..&URL=mailto%3advarhalacha613%40gmail.com


 

 

 

 קנג 'עמ -אספקלריא 

 

 מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

' שמואל ויאמר' ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת

  ס"ושא

 בדין הדלקה בשמן זית בחנוכה

מן המובחר. אמר א שבת כ"ג א': אמר ריב"ל כל השמנים כולן יפין לנר ושמן זית 

אביי מריש הוה מהדר אמשחא דשומשמי אמר האי צליל נהוריה טפי, כיון דשמע 

לה להא דריב"ל מהדר אמשחא דזיתא, אמר האי צליל נהורא טפי, עכ"ד הגמ'. 

הרי לנו שראוי להדליק בשמן זית מפני ששמן זה ניחון בתכונות אור וצלילות יתר, 

ר רבה ששמן שומשמין טוב וצלול יותר ולכן ואכן חזינן שאביי העיד שבתחילה סב

הדליק בו, ורק לאחר שריב"ל העיד ששמן זית נחשב לשמן צלול יותר, עבר 

 להדליק בשמן זית.

והב"י )תרעג, א( כתב שקי"ל שאפשר להדליק בכל הפתילות והשמנים, וכתב 

וז"ל: והרוקח כתב דשמן זית מצוה מן המובחר, וגם המרדכי כתב שמהר"ם היה 

יל להדליק בשמן זית. וכתב בדרכי משה: וכן נהג מהרי"ל. והמנהג הפשוט רג

להדליק בשעוה, וכן כתב במנהגים דשעוה מצוה מן המובחר כמו בשמן זית. וכתב 

מהר"א מפראג וטעמא כי בודאי צליל נהוריה טפי מכל השמנים, ובכל בו כתב דיש 

אמנם מצוה מן המובחר מדליקין בנרות של שעוה ור"ף היה מצריך נרות ארוכות, 

בשמן זית, שבו היה הנס, עכ"ל. והשו"ע כ' דכל השמנים והפתילות כשרים לנר 

חנוכה, למרות שהשמנים אינם נמשכים אחר הפתילה והאור אינו יפה, וכ' הרמ"א 

דמ"מ מצוה מהמובחר להדליק בשמן זית )מרדכי וכל בו ומהרי"ל(. ואם אין שמן 

זך ונקי, ונוהגין במדינות אלו להדליק בנר של  זית מצוי, מצוה בשמנים שאורן

שעוה כי אורן צלול כמו שמן, עכ"ל. והמשנ"ב הביא בשם מהר"י ברונא )סי' ל"ט( 

דמ"מ מצוה בשל שמן טפי מנרות של שעוה, דע"י השמן נעשה הנס. ובשעה"צ 

)ס"ק ד'( כתב: "והנה דעת מהר"ל מפראג בספרו נר מצוה שלא להדליק כלל בנר 

חלב, אלא דוקא בשמן, מפני שהנס נעשה בשמן, אבל אין נוהגין כוותיה, שעוה ו

 מחצה"ש", עכ"ל.
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ב וז"ל המהר"ל מפראג )נר מצוה, עמוד כ"ד בדפוסים הישנים, ד"ה אמר יהודה(: 

"מה שרוב העולם נוהגין לעשות נר של שעוה להדליק בו, חוץ מן אותם 

שנעשה בבית המקדש. כי לפי  המדקדקים להדליק בשמן זית, מפני שהוא זכר לנס

הנראה שהוא פסול לנר חנוכה לגמרי, דלא נקרא נר כלל, רק זה נקרא נר שנותנין 

השמן בכלי ומניחים שם הפתילה, שזה נקרא נר, לא כאשר כורכין השעוה על 

הפתילה, וכן חלב שכורכין על הפתילה לאו נר הוא רק אבוקה, ואבוקה נראה 

)שבת כג,ב( אמר רבא מילא קערה שמן והקיפה  דפסול לנר חנוכה, מדאמר שם

פתילות, כפה עליה כלי עשאה כמין מדורה ואפי' לאחד נמי אינו עולה. ועל כרחך 

היינו טעמא מפני שהנס נעשה בנר וזה לאו נר הוא, רק מדורה, כיון שהקיפוה 

פתילות הרבה אין זה נר כלל. וכן דבר זה כאשר כורך שעוה על הפתילה, לאו נר 

, רק אבוקה הוא ואין אבוקה הוא נר, כדאמרי' במדרש )ילקו"ש ח"ב תקס"ג( הוא

"אמר רבא למה הצדיקים דומים לפני השכינה כנר בפני האבוקה" וכו'. ובהמשך 

ביאר ההבדל בין נר לאבוקה, "שהנר אינו שולט בכולו, שהרי הכלי עצמו נקרא ג"כ 

שמן ומושך השמן אליו וכו', נר בכל מקום ובו אינו שולט האור הדולק, רק שולט ב

 אבל אבוקה א"צ לזה, רק מיד הוא שולט בכל השמן וכו'", עי"ש.

והנה היעב"ץ ז"ל הקשה במור וקציעה וז"ל: "ויש פוסלים נר שעוה לנר חנוכה 

מטעמא דבעינן דומיא דמעשה שהיה בשמן דמנורה, דהשמן היה בשמן זית. אך 

ן זית שבו היה הנס, דהא כל שאר לפי"ז היה ראוי לפסול כל השמנים חוץ משמ

השמנים שמנו חכמים נמי פסלו למנורה וחכמים הכשירום לנר חנוכה. ומיהו עכ"פ 

נראה שצריך השעוה להיות מהותך כשמדליקין בו, דאם כורכו סביב הפתילה אין 

שם שמן עליו כלל וכו', דבודאי כל מה דאפשר למיעבד דוגמת הנס עבדינן, עכ"ל. 

 המהר"ל ז"ל. ומצוה ליישב ד'

ואשר צ"ל בזה דהן אמנם דהנס היה בשמן זית זך, מ"מ הנס לא היה אלא במה 

שכמות המספקת באופן טבעי ליום א' נעשה בו נס ודלק ח' ימים, ותו לא מידי, 

וע"כ לזה עבדינן זכר להדלקתנו האידנא. ואין בהנס שום שייכות להיותו עשוי 

עו בגופיה דנס. ואמנם לפי"ז גם הצורך מזית והיותו זך, דפרטים אלו כלל לא נג
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להדליק בשמן ולא בכל חומר בעירה אחר אין בו תוספת עשיית זכר לנס, דהא אף 

מה שהתנוסס הנס בשמן דוקא, אי"ז אלא פרט בקיום הנס ואינו שייך לגופיה דנס. 

ומ"מ ס"ל למהר"ל ז"ל דמכיון וחלוק שמן משעוה בעצם מהותו ואופני דליקתו, 

שידליק דוקא בשמן, דבשעוה ואבוקה אינם דוגמת הנס כלל וא"כ לא ע"כ בעי' 

 עבדינן בזה זכר לנס.

ג ואם כנים דברינו אזי הני ראשונים הנ"ל דס"ל דבעי' להדליק בשמן זית דוקא, 

כיון שבו נעשה הנס, כוונתם היא דבזמנם היו ב' סוגי הבערה צלולים ויפים, שמן 

, ואיכא העדפה להדלקת השמן מבין שניהם, זית ונר שעוה, )וכדמשמעות לשונם(

כיון דב"שמן" נעשה הנס, אך אין כוונתם לזה ש"שמן זית" הוא, דלפימשנ"ת היותו 

עשוי מזית הוא פרט שאינו מגופיה דהנס. ומה שנקטו "שמן זית" דוקא, היינו מפני 

שאורו של שמן הזית צלול ודולק יפה טפי משאר השמנים, ואכן כשיימצא שמן 

ו צלול ויפה כשמן זית, אזי אין שום מניעה להעדיף את שמן הזית על פניו, שאור

 וכדמשמעות הש"ס דשמן זית עדיף כיון דצליל נהורא טפי.

ד ונמצא מכל זה דהענין להדליק בדבר שהיה בו הנס, הוא דוקא בהחלק שבו 

נעשה גוף הנס ולא בפרטיו, שאינם קשורים לעצם הנס. ומשו"ה צריך להדליק 

ן, ולאו דוקא בשמן זית. והא דמצינו דאיכא ענין להדליק בשמן זית דוקא, הוא בשמ

מטעמא אחרינא, דצליל נהורא טפי. ובאופן שכל סוג שמן שהוא ידמה בצלילותו 

לשמן זית, אין לשמן הזית שום עדיפות הלכתית על פניו. ומד' המהר"ל למדנו 

ומה לנר, והנס נעשה בנר ששעווה וכיוצ"ב דומה לאבוקה, ונפסלה כיון שאינה ד

 דוקא. ואמנם מסקנת הפוסקים דלא כהמהר"ל, וכמש"כ השעה"צ.

ה והנה כ' הראשונים ז"ל דראוי שפרסום הנס יהיה דומיא דנס המנורה, וכמש"כ 

רש"י )שבת כב,ב ד"ה אי( ד"אי המצוה של חנוכה תלויה בהדלקתה, מדליקין, 

"אסור להשתמש לאורה, פי' כל  כדאשכחן במנורה". והר"ן )הו"ד בב"י שם( כ':

תשמישין, ואפי' תשמיש מצוה, דכיון דע"י נס שנעשה במנורה תיקנוה, עשאוה 

כמנורה שאין משתמשין בה כלל". והרשב"א )שבת כא,ב( כ' ע"ד הש"ס דאסור 

להשתמש לאורה ד"טעמא דמילתא משום דע"י נס שנעשה במנורה תקנו, והלכך 
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רה", וחזי' דס"ל דמדמינן הדלקת נ"ח עשאוה כמנורה שאסור להשתמש לאו

 להדלקת המנורה.

וצ"ע אמאי מדמינן זל"ז דוקא בהאי דינא דאסור להשתמש לאורה, והלא מצינו 

כו"כ הלכתא גבירתא בדיני הדלקת המנורה, שכל השמנים והפתילות הפסולים 

לשבת פסולים במקדש ודבעי' חצי לוג שמן ועוד כהנה, כמובא ברמב"ם פ"ג 

 ומוספין. וא"כ אמאי מדמינן ב' ההדלקות דוקא לענין השתמשות לאורה.מתמידין 

ושוב שמחתי באומרים לי שבהגהות על חדושי הר"ן )להר"י סקלאר, מוסד ה' 

קוק( הביא שהקשה כן מהרי"ץ חיות, והרב המגיה שם פי' עפ"ד בשבת כ"ב ב' דכל 

שורה  תכלית המנורה אינה לאורה, אלא דהיא עדות לבאי עולם שהשכינה

בישראל, וע"כ תיקנו שגם הדלקת נ"ח תהיה באופן שלא יוצרכו לאורה ולא 

ישתמשו בה כשאר ההדלקות. וידידי הרה"ג רש"א מילגרום שיחי' הוסיף דהנה 

הראשונים בשבת שם הביאו ג' טעמים לדין שאין להשתמש בנר חנוכה. שלא יהיה 

ה מבואר לישנא ד"הנרות ביזוי מצוה, שיהיה לצרכה, ודומיא דמנורה. ופי' דבז

הללו", ד"הנרות הללו קדש הם", זהו מטעמא דלא יהיה ביה ביזוי מצוה, "ואין לנו 

כדי שיהיה מיוחד לצרכה, "אלא לראותם בלבד",  -רשות להשתמש בהם" 

 לראותם ולא שנראה על ידם, וכבמנורה, ודפח"ח.

המקדש לענין  ו ואם כנים דברינו אזי פשוט שלא מצינו צורך להידמות לשמן

שיהיה השמן זך וראוי למאכל, וגם הא דבעי' שמן זית נתבאר בס"ד דמדין צלילות 

 שמן הזית הוא, והדימוי להנס יתקיים בהדלקה בשמן ותו לא.

ואמנם מצאנו בכת"י רבי יצחק סגי נהור בן הראב"ד ז"ל, שהעידו מעתיקיו נ"ע 

בס' הזכרון להגר"י הוטנר,  שהדברים נמסרו לו מאליהו הנביא זכור לטוב )והודפס

מהדורת מכון ירושלים(, שכתב: "דע כי אעפ"י שאמרו רז"ל כל השמנים והפתילות 

כשרים לנר חנוכה. עכ"ז רצוי לחזר אחר שמן זית זך, שבשמן זית נעשה הנס, 

והיותר זך הרי"ז משובח. והשמן זית אעפ"י שלא יהיה זך כ"כ טוב יותר משאר 

שלדבריו ז"ל ראוי להדר ולהדליק בשמן זית זך ביותר. שמנים", עכ"ל. הרי לנו 

ואמנם בסידור האריז"ל )בסדר כוונת חנוכה( נראה שהביא לדברים אלו ובכ"ז נטה 
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מהם, דכתב: "כתבו המקובלים דמצוה מהמובחר להדר דוקא אחר שמן זית 

להדליק ולא בנר שעוה ולא בשאר שמנים, כי הנס היה בשמן". הרי שנקיט דבעי' 

ן זית" ולא הקפיד להוסיף דבעי' שיהיה זך ושאי זכיכותו עדיף על שאר "שמ

השמנים. ועדיין יש לדחוק כן גם בד' הר"י בן הראב"ד דחשיבות שמן הזית היא 

 מצד דצליל נהורא טפי, דבזה דמיא להנס, והמעיין יבחר.

* 

 פרסום הנס או זכרון הנס 

היקרים, ואקוה שיעמידוני אמרתי אשיחה וירווח לי, אשאל את תלמידי החכמים 

 מהו. היום וקידוש חנוכה נר רבא בקרן אורה זו תורה: איתא בשבת )כג, ב(: "בעי

 בתר ניסא. פרסומי משום עדיף חנוכה נר דילמא או דתדיר, עדיף היום קידוש

 ניסא".  פרסומי משום עדיף חנוכה נר פשטה הדר דאבעיא

 ולפניו אחת פרוטה אלא לו שאין והנה הרמב"ם בסוף הלכות חנוכה כתב: "הרי

 היין על חנוכה נר להדליק שמן לקנות מקדים חנוכה נר והדלקת היום קידוש

 זכרון בו שיש חנוכה נר להקדים מוטב סופרים מדברי ושניהם הואיל היום לקידוש

הנס", עכ"ל. וצ"ע מדוע שינה הרמב"ם מלשון הש"ס, שאמרו שנר חנוכה עדיף 

וקבע שנר חנוכה קודם משום "זכרון הנס". ומו"ר מרן הגר"ח משום "פרסום הנס", 

קניבסקי שליט"א כתב לי דהיינו הך. אולם בעניותי לא הבינותי מדוע זהו היינו הך, 

וא"א לומר שהרמב"ם הגדיר "פרסומי ניסא" כ"זכרון הנס", שהרי בתחילת הלכות 

הגדיר "פרסומי הרי ש ,הנס" ולגלות להראות הנרות בהן חנוכה כתב: "ומדליקין

ניסא" בדיוק כפי ההגדרה המקובלת, שעניינו להראות ולגלות הנס. ונדברתי בזה 

עם מו"ר הגרב"ש דויטש שליט"א וחכך בדבר, ולא עלתה בידו דבר מרווח בזה, 

 וצ"ע.

והנה הגם שמצינו שהרואה נר חנוכה צריך לברך משום זכרון הנס, ומצינו דעות 

תרעה וסי' תרעז( שגם אדם שאינו מדליק בפועל, ראשונים )עי' ב"י ושו"ע סי' 

ומדליקים עליו בביתו, צריך ג"כ להדליק נרות בעצמו במקומו, לזכרון הנס. ועי' 

בב"י דעת הרמב"ם בזה. אכתי הדבר לא יתרץ, משום שהגמרא קובעת במפורש 
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שסיבת הקדמת נר חנוכה לקידוש היום הוא מצד חלק הפרסום שבו, ולא משום 

 ן שבו, וצ"ע.חלק הזכרו

 אין והגר"מ גרוס שליט"א אמרני דהנה לענין דברי הרמב"ם )פ"ד הי"ב( ש"אפילו

ומדליק",  ונרות שמן ולוקח כסותו מוכר או שואל הצדקה מן אלא יאכל מה לו

 לא שבישראל עני שאפילו שנתבאר ממה שלמדו כתב המגיד משנה ש"נראה

היום",  מקדוש דעדיף ח"בנ ש"וכ ניסא פרסומי משום והטעם כוסות,' מד יפחות

ובד' כוסות הרי אין עניינו פרסום פומבי, והוא דומה יותר לזכרון אישי של הנס, 

 ובכל זאת הגדירו הש"ס בפסחים )קז,א( כ"פרסומי ניסא". 

והנה אם אכן כך הוא, נוכל לתרץ בזה לכאו' קושיית הלח"מ שם, שהקשה כך: 

 זה, הוא ש"כ דמאי וקשה. היום' מקדוש דעדיף חנוכה בנר ש"'וכ הרב המגיד "כתב

 כדאמרינן ניסא פרסומי הוי דחנוכה היינו היום מקדוש עדיף חנוכה אמרינן אי

הרב  כדכתב ניסא פרסומי בהו דאיכא כוסות' ד אבל היום, בקדוש כ"משא בגמרא

 אלא שכן, מכל הדין ללמוד לו היה לא כ"וא חנוכה כמו דהוי ודאי ל,"ז המגיד

ע", עכ"ל. ואולם א"נ שפרסום הנס שבד' כוסות הוא פרסום שבגדר "וצ הדין, מהוא

'זכרון הנס', א"כ ודאי שכ"ש שיצטרכו לחזר על הפתחים כדי להדליק נרות חנוכה, 

כיון שבכך יתקיימו ב' הדברים, גם פרסום הנס הנעשה ע"י זכרון אישי, וגם ע"י 

  פרסום פומבי.

ר בזה ישוב נאה, שייתכן שהרמב"ם וידידי הרה"ג רבי פסח שמרלר שליט"א אמ

נקט כן אחר שבשעת הסכנה מניח על שולחנו ודיו, וכברמב"ם פ"ד ה"ח. א"כ לית 

ביה פרסומי ניסא, ובכל זאת סבר הרמב"ם שצריך להעדיף נ"ח על פני קידוש היום, 

ואמרו לי שכ"כ הגרב"ד פוברסקי שליט"א בספרו בד קודש, ואינו   משום זכרון הנס.

 .כעת תח"י

וחכ"א השיבני דהנה בער"ש מדליקים נרות קודם השקיעה, לפני שעת הדלקת 

הנרות, ודעת הרמב"ם שניתן להדליק כבר מפלג המנחה. וא"כ בשעה זו עדיין אין 

דו"ק פרסומי ניסא אלא זכרון הנס גרידא. וידידי הרה"ג רבי צבי קופמן תי' בזה ד

ולפניו קידוש  פרוטה אחתאלא הרי שאין לו "א כך: וותשכח שלשון הרמב"ם ה
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היום והדלקת נר חנוכה מקדים לקנות שמן להדליק נר חנוכה על היין לקידוש 

. "היום הואיל ושניהם מדברי סופרים מוטב להקדים נר חנוכה שיש בו זכרון הנס

ואם יש לו לשל שבת ואין לו לנר "  א כך:וואילו לשון השולחן ערוך )סימן תרעח( ה

בשולחן והיינו ד. "יקנה לנר חנוכה, משום פרסומי ניסא  היום,חנוכה וליין לקידוש 

לנר חנוכה בשיעור הנדרש או לקידוש, ועל זה כתב  שיש לו כסףכערוך מדובר 

שיקנה לנר חנוכה משום פרסומי ניסא, שאכן בהדלקת הנר יש פרסום הנס. אך 

מסתבר  מלי ביותר, ולאיניהרמב"ם מדגיש שיש לו רק פרוטה אחת, היינו שיעור מ

שיספיק לשיעור השמן הנדרש, שאם כן היה כותב שיש לו בכדי לקנות נר אחד 

כפי שכתב השו"ע, ומדבריו משמע שיכול לקנות משהו מכל דבר, או שמן או יין, 

ועל זה כתב שעדיף שיקנה שמן להדלקה כלשהיא ויקיים בזה זכרון הנס, שאכן 

 .אוי, אך יש זכרון הנסא מאחר ואין שיעור רסבשיעור כזה אין פרסומי ני

* 

 הלכות חנוכה במשנת מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

 )פרסום ראשון: 'קוראים אלעד'(

כהכרת הטוב למרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, נביא את דבריו בענייני 

 חנוכה, שהרי זה עילוי הנשמה הגדול ביותר למרן זצ"ל.

בשקיעה כפי שנהגו גדולי ליטא אמר רבנו זיע"א שמתחילה היה נוהג להדליק 

ע"פ הגר"א. וכשעבר לגור בבני ברק הדליק כעשרים דקות אחר השקיעה, כמו 

שהדליק מרן החזו"א, אמנם אח"כ שמע שאין זה ממנהג החזו"א בעצמו, אלא 

שנהג כך מחמת שכך נהג אביו של החזו"א, ולכן חזר רבנו להדליק בשקיעה. 

שר, חמש עשרה דקות לאחר השקיעה, ובשנת תשע"ב חזר לנהוג שמדליק כע

וטעמו ונימוקו, שבשקיעה עדיין יש אור חזק בחוץ ואין ניכר כ"כ אור הנר. ונשאל 

כיצד שינה הנהגתו מכל השנים, השיב: "אני מקיים את המצוה כל שנה מחדש ע"י 

שאני לומד את ההלכות מחדש, וכיון שהשנה זה מה שיצא בהלכה, אז כך אני 

 נוהג" .
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זון איש" סובר שהחצר עליה דיברו חז"ל, הראשונים והפוסקים, היא מרן ה"ח

דווקא חצר של ימים עברו "שהיו משתמשים בו בטחינה ובאפיה ובשטיחת פירות 

ושאר צרכים, ופעמים אוכלים וישנים בהם כדרך החקלאים בימים ההם. אבל 

יבה זו, סובר אצלנו אין החצרות אלא רק לאוויר" )לשונו בחזו"א מזוזה קסח, ו(. מס

החזו"א, שהגרים בבניינים משותפים, אינם מדליקים נרות בפתח חצרותיהם או 

בפתח חדר המדרגות, אלא בפתח דירתם או בחלון הפונה לרחוב. ודעת מרן 

הגראי"ל זיע"א היא לגבי חדרי פנימיה של בני הישיבות, שאם הבחורים 

ו כבית אף לדעת החזו"א מסתובבים בפרוזדורים של בנין הישיבה בפיז'מות, דינ

וצריך להדליק בפתח בנין הפנימיה )תורת המועדים סקי"ח, ועי' בארוכה בהערות 

 במשנ"ב בהוצאת דרשו(.

כשנמצאים כל בני הבית יחד עם בעל הבית במקום אחד שלא בביתם, דעת רבינו 

הגראי"ל זצ"ל שכל בני הבית טפלים לאביהם ויוצאים בהדלקתו, אף שלא 

 ת )שלמי תודה חנוכה סי"ט, ג(.מדליקים בבי

סח בן רבנו זצוק"ל, הגר"ש שליט"א: זכורני, בזמן שהיתה גרה בביתנו הסבתא 

מרת שרה קורנפלד ע"ה, בחנוכה היה שאלה על הדלקת הנרות, כי לא היה לה דין 

של אורח היות והיה לה אוכל שקנתה מכספה, ובישלה לבד וכל צרכיה עשתה 

לנה בביתנו, ולמעשה לפני חנוכה נתנה למרן  מכספה ולבדה, מאידך היתה

שליט"א מעט כסף, והשתתפה איתו בחלקו מהנרות שלו ובזמן הברכה עמדה 

 בסמוך והוא הוציא אותה בברכה ובהדלקת הנרות.

בדבר מקום הדלקתם של בחורים. אמר מרן זי"ע שהיה נראה לו שבחורי ישיבה 

א כמו מסעדה. אבל החזו"א עיקר קביעותם בחדר שינה שלהם, שהחדר אוכל הו

סבר לא כך, וממילא א"א לעשות דלא כהחזו"א.  וכשנשאל רבנו זי"ע אולי יקחו 

את האוכל לחדרים ויאכלו שם. לא הסכים כל כך, ואמר שזה נקרא שהם אוכלים 

היכן שמדליקים, ולא מדליקים היכן שאוכלים, וע"כ הורה שאלו שגרים בבני ברק 

דליקו, ואלו שגרים מחוץ להעיר ידליקו בחדר אוכל. שיאכלו וישנו בבית ושם י

וסיפר נכדו רבי נ. צ. שטינמן שבעת שלמד בגאון יעקב והיה ישן בדירה סמוכה 
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לישיבה, הורה לו רבנו שידליק בחדר אוכל בברכה ואם רוצה להדר ידליק בלא 

 ברכה בחדר שישן, וסגי בנרות רגילים וא"צ לנרות שמן שם. 

סעים הבחורים אחרי מסיבת חנוכה לביתם מחוץ לעיר היכן עוד נשאל רבנו שנו

ידליקו, ואמר שידליקו בישיבה דנחשב שעוקרים אחרי המסיבה ואע"פ שיודעים 

 מקודם שיסעו. 

עוד נשאל אם מדליקים בחלון שפונה לשביל שעוברים בין החצרות ללא רשות 

משנה האם  ושלא כדין האם זה בסדר. ואמר שהעיקר שיהיה ניכר לרבים ואי"ז

 העוברים עושים כדין שעוברים שם. )כאיל תערוג(.

כשהבעל נמצא במקום אחד ואילו האשה נמצאת במקום אחר, והבעל מדליק 

נרות במקום שהותו, נחלקו פוסקי זמנינו האם האשה יוצאת ידי חובה בהדלקת 

בעלה. ודעת מרן הגראי"ל זיע"א שהאשה נטפלת לבעלה ש"אשתו כגופו", ולכן 

 יוצאת בהדלקתו בכל מקום שהוא נמצא )שלמי תודה, שם(.היא 

מכאן ואילך מרשימות ידידי הרה"ג רבי ישראל מאיר פלמן שליט"א: מקום 

ההדלקה איתא בשו"ע שהוא מפתח ביתו מבחוץ, וחידש החזון איש שאין הכוונה 

דוקא פתח שנכנסין דרכו לבית מרה"ר, אלא ה"ה מרפסת הבית שמיועד להיכנס 

שיב פתח ביתו הסמוך לרה"ר, כיון דאיכא עליה תורת פתח, והוא נראה לבית, ח

מרה"ר. ועפ"ז נהג רבינו הגראי"ל להדליק הנרות בטפח הסמוך לפתח הכניסה 

מהבית למרפסת הפונה לרחוב חזו"א, ואף שמרפסת ביתו היתה סגורה, מ"מ אמר 

 דכיון שאינו משתמש בה לדיורין א"כ בפתח המרפסת כבר נגמר הבית.

בזמנים שהיה מרן זצוק"ל מדליק בפתיל צף, היה מחמיר להבהב תחילה מב' 

הצדדים כדי שימס החלב העוטפת את הפתילה, כדי שלא ידליק ברגע הראשון עם 

 שעוה, ואז אם הדלקה עושה מצוה אפשר דלא חשיב שהדליק בשמן.

 שמן הראוי למאכל, במ"ב סי' תרע"ג סק"ד כתב דיש להקדים שמן לשעוה משום

שהנס נעשה בשמן, אף דשעוה נמי צליל כשמן מ"מ שמן קודם לפי שבו נעשה 

הנס. ולפ"ז מבואר דיש מעלה להדליק דומיא דמנורה דביהמ"ק, ולפ"ז אמר דיש 
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הידור לקחת נר הראוי למאכל שדומה יותר לשמן המנורה. אולם לשואלים אומר 

 דאין צריך להדר בזה אך מי שיכול כדאי להשקיע בזה.

מש מקפיד להדליק משמן סויה ולא בשמן זית, וכנראה טעמו משום בל את הש

 תשחית, עי' שבת דף קמ ע"ב.

מקום ההדלקה בפתח החצר, דעת הגרי"ז שאף בזמנינו יש להדליק בפתח החצר, 

אך החזו"א נחלק כיון שבזמנינו אין משתמשים שם תשמישי בית כבזמן הגמ', 

דליק בחלון אין זה מעכב בדיעבד. ואמר ולפיכך אמר להדליק בחלון. ולכו"ע אם ה

רבינו לבחורי ישיבה הישנים בפנימיה, שכיון שכל הקומות עומדות לתשמישי 

הבחורים, ורגילים להסתובב בכל הבנין עם בגדי לילה, דחשיב פתח הבנין כפתח 

 בית דעלמא, וגם לחזו"א אפזר להדליק בפתח הבנין.

דף כא ע"ב מבואר דהוא עד דכליא  שיעור הזמן עד שתכלה רגל מן השוק, בשבת

ריגלא דתרמודאי, וברי"ף שם כתב דהוא כמו חצי שעה. ודנו הראשונים אי תקנת 

חז"ל היה להדליק שיעור זמן דחצי שעה משקיעת החמה )לפי שבזמנם היה זה 

השיעור שתכלה רגל מן השוק( ולא תליא כלל בזמן שתכלה רגל מן השוק שבכל 

א להדליק עד שתכלה רגל מן השוק שבכל מקום )אלא מקום, או דתקנת חז"ל הו

שבזמנם הוא היה חצי שעה(, ועי' בזה בריטב"א שם. ולמעשה החזו"א הדליק 

 בשיעור חצי שעה ולא חשש לעד שתכלה רגל מן השוק, ומרן הגרי"ז החמיר בזה.

ואמר רבינו זי"ע במי שיש לו אפשרות להדליק בנרות חלב )שעוה( לזמן מרובה 

זית לחצי שעה, דתלוי בהנ"ל, דלחזו"א ידליק בשמן, ולהגרי"ז עדיף  או בשמן

 שידליק בנרות חלב.

ובשם החזו"א הובא שהיה מכבה הנרות לאחר שעבר חצי שעה. ואמר רבינו 

שיתכן שכיון שהחזו"א גר במקום שלא היו הרבה אנשים, א"כ לאחר חצי שעה 

בות, אבל בזמנינו שכל כבר כולם ראו את ההדלקה, וממילא כבר יכול היה לכ

הזמן עוברים עוד אנשים אולי יש ענין להדר יותר כל זמן שעוברים. ולשאולים 

אמר רבינו, שאין חיוב להשאיר הנרות דולקים יותר מחצי שעה, ומ"מ איכא בזה 

 פרסומי ניסא.
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רבינו זי"ע הידר ליתן הרבה שמן כדי שידלק עד למאוחר מאד לתוך הלילה כל 

 ד מצויים ברחוב.זמן שאנשים עו

כשיש לו שמן פחות מחצי שעה אי יש בו קצת מצוה, במג"א סי' תרע"א סק"א 

שמי שאין לו שמן הרבה יתן באחד כשיעור והמותר יחלק לכולם, ומבואר שאף 

שאין במותר שיעור דחצי שעה מ"מ יש קצת מצוה. ולפ"ז רצו להוכיח דה"ה במצה 

י כזית. ואמר רבינו דאין ראיה לפי מי שיש לו רק חצי זית מצה יאכל עכ"פ חצ

שבנרות כל זמן שדולקות האש דולקת בשוה ניכר שפיר תוספת הימים של הנס, 

ולכן אף שאין דולקות מספיק זמן יש בזה קצת מצוה כי באותו זמן ניכר ריבוי הנס, 

 משא"כ החצי זית מצה אין בכך כלום. 

ו בלילה בשעה עשר, אמר מי שאינו יכול להדליק בזמן, אלא מיד בפלג המנחה א

רבינו שאם עדיין לא כלתה רגל מן השוק  והולכים שם הרבה אנשים שידליק 

 בשעה עשר. 

במוצאי שבת חנוכה נוהג רבינו כמנהגו בכל השנה שלא לעשות מלאכה עד צאת 

השבת לשיטת ר"ת בזמן 'זעקסטיל' )ששית היום שהוא ב' שעות זמניות אחרי 

יק רק אחרי שעברו שתי שעות זמניות לאחר השקיעה(, ולכך במוצ"ש מדל

 השקיעה. 

מצות חנוכה בא כדי לפרסם הנס, כדי שעל ידו יבואו להכיר בהשגחה, ונאנח 

רבינו על מה שעושים עסק שלם ממעשה ההדלקה, וכשמדליקים הכל נגמר, ואת 

 התכלית של ההדלקה שכיוונו חז"ל שוכחים.

ה( דהוא דוקא אם מדליק כמספר בדינא דמהדרין, דעת המ"ב )סי' תרע"א סק"

הימים, אבל בלא"ה לא ידליק רק כעיקר חיובו, שהוא נר אחד, לפי שהדין מהדרין 

הוא לעשות כמנין הימים וכשאינו עושה את מנין הימים תו אין שום ענין להרבות 

בנרות. ולפיכך מי שיש לו ביום השלישי רק ב' נרות ידליק נר אחד. ואמר הגראי"ל 

אם לאחר שהדליק כל הנרות נכבה נר אחד, שלא יכבה את הנר  שאף לשיטתו

השני, כיון שכבר הדליק כל הנרות כדין והדלקה עושה מצוה. והוסיף יותר שאף 
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אם בעת ההדלקה כשבא להדליק נר השלישי לא נדלק, מ"מ לא יכבה את הנר 

 השני, כיון שבשעת ההדלקה הדליק כדין. 

שבת דף כב ע"א נר חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה כסוכה וכמבוי, כתב 

רבינו בספרו )אילת השחר שם(הנה במבוי קי"ל דמהני אמלתרא )עי' עירובין ג' 

ע"א(, ולפ"ז לכאו' גם בנר חנוכה יועיל אמלתרא, ואולם לא מצינו כן. לסוברים 

הבית שלו, העיר רבינו שמועיל להדליק מעל כ' מצד מה שנראה לבתים שממול 

)שם( דלפ"ז אין צריך שיהיה ממש בית כנגד ביתו, אלא אף שיש בית נמוך שמביתו 

 ליכא כ' אמה ש"ד, וצ"ע       

קטן שהגדיל בחנוכה, ודרכו להדליק בשקיעה, דעת רבינו שטוב יותר שידליק 

 דק' אחר השקיעה, אף שבכל יום מדליק בשקיעה. 35-באותו יום כ

ול להדליק בנר אחד נר חנוכה ונר שבת, כגון שמדליק על שולחנו יל"ע אם יכ

ולנר ביתו נצרך לשמן יותר מחצי שעה, וקי"ל )סי' תרע"ב( דלאחר חצי שעה מותר 

להשתמש לאורה, וא"כ חצי השעה הראשונה יהיה זה לשם חנוכה ולאחר מכן 

ו אינו לשם מצות נר שבת ויעלה לשניהם. אולם רבינו זיע"א אמר דכיון שעכשי

עולה לשם שבת, א"א לברך על זה נר שבת, וא"כ עי"ז יפסיד הברכה, דכל דבר 

שעתה אינו מקיים המצוה אף שאח"כ יתקיים מאליו אין מברכים עליו, וכמש"כ 

הט"ז ביו"ד סי' שה סקי"ג דמי שנותן חמש סלעים לפני שלשים יום אינו יכול 

 א מעשה דידיה.לברך, דעתה הפדיון לא חל, ואח"כ נעשה מאליו בל

במה שמצוי בזמנינו מארז שבתוכו כוסית עם שמן ופתילה, ושוברים ראש 

הכוסית ומדליקים בו, ואח"כ משליכים אותו לאשפה ואינו מיועד כ"א לשימוש חד 

פעמי. אמר רבינו דש"ד, דהרי דעת המ"ב סי' תרע"א סקי"ח שאפשר להדליק בנר 

נהור בנו של הראב"ד כתב דבעינן כלי, שעוה אף בלא כלי. אולם ברבינו יצחק סגי 

דילפי' נר חנוכה מנרות בית המקדש שהיו כלי מכלי בית המקדש, ולדבריו יל"ע 

 בדין כוסיות הנ"ל.
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ויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר 

 אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

על כח  –מלחמת יון  .החשיכה עיניהם של ישראל –יון 

 יניםהע

המדרש אומר על יון, כי בגזירותיה היא: "החשיכה עיניהם של ישראל". יון 

נלחמה עם ישראל על תורתם ואמונתם, אך בעיקר היא מוגדרת כאחת 

ש"החשיכה עיניהם". במאמר זה ננסה לבאר את הקשר של יון ומלחמתם, לכח 

 העינים של עם ישראל. 

ף, שזכה לכינוי: "יוסף הצדיק", א. השבט שהשתבח ביותר בכח העינים, הוא יוס

על שם שמירת עיניו הגדולה. עוד בהיותו צעיר לימים, כאשר הלך הוא עם אמו 

רחל לפגישה עם עשו, כבר אז נלחם הוא בעינים הרעות של עשו, ועמד בגובה 

 קומתו לפני אמו, כדי שלא ישלטו בה עיניו של אותו רשע.     

תו של פוטיפר סריס פרעה, עמד הוא לאחר שנים רבות, כאשר שימש הוא בבי

בגבורה ובנסיון נוסף בעיניו. אשתו של פוטיפרע נתנה בו את עיניה הרעות, ורצתה 

להכשילו בעוה"ז ובעוה"ב. חז"ל מספרים לנו כי "בגדים שלבשה שחרית לא לבשה 

ערבית", הסתובבה לפניו, ועשתה את הכל כדי שיתן עיניה בה. אך יוסף הצדיק 

 ו, ולא חנן אותה אפילו במבט אחד. שמר את עיני

המדרש מספר כי אשת פוטיפר כעסה מאוד, ואיימה על יוסף באיומים גדולים 

שהיא תרים בכח את צוארו ועיניו, ואם לא היא תכופף את קומתו ותעוור את 

עיניו. יוסף הצדיק לא נבהל מאיומיה, וענה לה בשלות נפש כי הוא בוטח בה' 

 גם "פוקח עורים". שהוא "זוקף כפופים", ו

כח העינים של יוסף הצדיק, נשמר עמו גם לשנים הבאות, וכאשר פרעה ממנה 

אותו להיות המשנה למלך על כל מצרים, עובר הוא בכרכרה מפוארת, וכל בנות 

מצרים עומדות על החומה, זורקות עליו תכשיטי זהב מפוארים, וכל זאת רק 

הצדיק אינו מתפתה, ואינו מרים את בשביל שיחונן אותם במבט עיניו. אך יוסף 

עיניו לבנות מצרים הטמאות. בזכות שמירת עיניו משתבח יוסף בפסוק: "בן פורת 
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, בנות צעדה עלי שור", למרות שהבנות צעדו עלי שור, היית עלי עיןיוסף, בן פורת 

 "עלי עין". 

רע. כח העינים נקרא על שם  יוסף, עד שנתברך כי לא ישלט לעולם בזרעו עין ה

יתירה מזאת, לימדונו חז"ל בגמרא כי כל הנכנס לעיר, וחושש מעין הרע, יאמר: 

". וביארו המפרשים, כי דלא שלטא ביה עינא בישא"אנא מזרעא דיוסף קאתינא, 

גם אם האומר אינו מזרעו שלל יוסף ממש, הרי שבמאמר זה הוא מעורר עליו את 

 זכות יוסף הצדיק, שלא תשלוט בו עין הרע. 

והנה פרשיות השבוע שבהם לעולם תחול חנוכה, הם פרשיות וישב, מקץ ב. 

)וקצת מויגש, בהם נזכרת באריכות פרשת עלילות האחים על יוסף, ירידתו 

ומאסרו, ועלייתו לגדולה. ולא לחינם נעשה כן, משום שכמו שיתבאר, כל ענין 

יוון היתה החנוכה הוא כדי להאיר את העינים הקדושות והרוחניות, וכל מלחמת 

על ענין העינים, וכיון שיוסף הצדיק הוא המסמל את כח העינים, לפיכך יחול חג 

החנוכה, באותם פרשיות בהם תהא מסופרת נפילתו עלייתו, וכל קורות חייו, של 

 האדם שנשתבח בכינוי: "עלי עין". 

ג. ויש להוסיף בנותן טעם, כי מלבד זאת עוד נזכר בפרשת וישב הפסוק: "איה 

היא בעינים על הדרך", שמפסוק זה למדו בהרבה ספרי יראה ומוסר, כי  –שה הקד

היא בעינים, על הדרך", אם אינו  –עיקר נסיון ונפילת האדם בטומאה, "קדשה" 

שומר את עיניו בדרכים. ומאידך גיסא: "איה הקדשה", היכן הוא המקום בו ראוי 

עינים על הדרך". הרי לך, כי תחול עיקר הקדושה על האדם, גם זה מבואר: "היא ב

 כי פרשיות אלו יש בהם עיקר גדול לשמירת עיניו של האדם. 

ד. והנה העינים, קשורות ומחוברות עם שם החודש "כסלו", כפי שמופיע בספר 

יצירה "המליך אות ס', וצר בו חודש כסלו בשנה". וביאר הג"ר נפתלי מרופשיץ 

לחינם האות סמ"ך מרמזת על חודש  בספרו "זרע קודש" )מאמר א' לחנוכה, כי לא

כסלו, מאחר שצורת האות סמ"ך דומה לעין, ולפיכך נוצר על ידה חודש כסלו, שבו 

 נתקן ענין העינים בנר החנוכה, המאיר את העינים באור הרוחני קדוש. 
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ה. עוד הוסיף שם הרב, כי לכל חודש מי"ב החודשים, יש צירוף נפרד של שם 

", ויה"הבפסוק. והנה חודש כסלו, הצירוף שלו הוא שם: "הוי"ה ברוך הוא, הנרמז 

יושב הארץ הכנעני". הרי לך כי אף המשמעות העמוקה  ויראוהוא יוצר מהפסוק: "

של חודש כסלו, נרמזת בענין העינים, "וירא" יושב הארץ הכנעני. אור החנוכה, 

 מתקן את העין הרע של יון ושל הגויים. 

יף כי אף בשם החודש "כסלו" נרמז ענין העינים, כי ו. ועל דברי קדשו אפשר להוס

הנה "כסלו" מורכב מב' מילים: "כיס" ו"לב" )באותיות השפתיים בומ"ף 

המתחלפות. והנה הכיס, שייך לעינים, והם העפעפים הסוגרות על העינים כאשר 

צריכים הם להיסגר להישמר בטהרתם. )ועיין חידושי הרי"ם פר' צו, שביאר כי 

כמו לשאר האיברים יש כיס, חוץ מהמחשבה, שעליה דרש שם שיש לה לעינים 

 "חסרון כיס. 

ז. וגם ענין ה"לב" שייך לעינים, על פי דברי הגמרא כי "שוריינא דעינא בליבא 

תליא", צונורות העינים מגיעות עד ללב, ובפרט שידועים לנו דברי חז"ל כי אין 

הלב חומד אלא במה בעיניו רואות "עין רואה ולב חומד", הרי לך קשר נפלא בין 

 "כסלו" שייך לענין העינים.      הלב לעין, וזה מלמדינו כי עצם שמו של החודש

ח. אחר שנתבאר כי עצם החודש והחג שבו רומז ליוסף עלי עין, וכן רומז לענין 

העינים והראייה עצמה, נראה כיצד מלחמת יון עצמה התמקדה בדברים השייכים 

 ליוסף הצדיק ולכח העינים בעם ישראל:        

)ואתחנן, רנ"ב המבאר, כי  ראשית, נביא את דברי הרה"ק בעל המגלה עמוקות

" )שמו המקורי של המלך אנטיוכוס כמופיע בכתבי היד עולה במדויק אנטיוכס"

. ומכאן יש ללמוד כי 156 –", עולה במדויק כמנין "יוסף" מלך יון", וכן "יוסףכמנין "

 באמת היוונים כיוונו את כל מלחמתם בכח העינים הטהורות של עם ישראל. 

נים ודבר ראשון טמאו את כל השמנים, שהרי שמן הוא רמז ט. ולכן באו היוו

תאיר פניו", החכמה היא האורה שאמר עליה שהיא  –לחכמה, ו"חכמת אדם 

". וכיון שכל מטרת יון היתה "להשכיחם תורתך", להילחם בתורה עינים"מאירת 
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הקדושה, נמצא שכל מלחתם היתה בעצם ב"עינים" של עם ישראל, אורה זו 

 ת העינים של ישראל בחכמת התורה. תורה, בהאר

י. הזרע קודש מוסיף, כי קשר נוסף ישנו בין כח השמן לראיית העין, שכן שמן 

", הוא שם קדוש שאותו מבאר האר"י שיש לכוין בעת הדלקת ביטבאתב"ש יוצא "

ראייה. הרי לך ראייה   -נרות חנוכה. שם קדוש זה, שורשו הוא בלשון הבטה 

נוספת על כח הראייה הטמון בשמן, שלכן חפצו היוונים בכל עוז לבטלו מישראל, 

 כדי להילחם עימם בכח זה. 

של ישראל",  החשיכה עיניהםש"י"א. לפיכך אמרו חז"ל כי יון היתה המלכות 

מאחר שכל מלחמתם היתה בראש ובראשונה בכח ראייתם הטהור של ישראל, 

 בשמן הטהור ובתורת ה' המאירה עינים.        

אין לכם חלק  השור,י"ב. ולכן באו היוונים ואמרו לישראל: "כתבו לכם על קרן 

חו של יוסף הצדיק, באלוהי ישראל", ומדוע הזכירו דווקא את השור? לרמז על כו

 הדר לו". כח הקדושה, הצדקות, ושמירת העינים.  שורושנאמר בו: "בכור 

י"ג. ועוד כי "קרן" הוא מלשון "כי קרן אור פני משה", לשון קירון פנים, השייך 

לענין האור, הארת הפנים, חכמת אדם תאיר פניו, שגם בה נלחמו היוונים, 

  בחכמה, בתורה, ובאור התורה הרוחני.

י"ד. עוד מוסיף הזרע קודש, כי מלבד הרמז על יוסף הצדיק, ישנו רמז במילת 

"שור" עצמה על ענין הראייה, שכן "שור" מתפרש גם בלשון ראייה, בניקוד קובוץ. 

וזהו שרצו שיכתבו על "קרן השור" את הכפירה באמונה, דהיינו שבכך יכחישו את 

   כח העינים הקדושות של ישראל.              

ט"ו. לפי ביאורים אלה, חשבתי לבאר את דברי הגמרא בשבת )כ"א ע"ב, 

המביאה שתי מימרות ששתיהן מתחילות ב: "אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר 

מניומי, משמיה דרבי תנחום". האחת היא: נר חנוכה שהניחו למעלה מעשרים 

ין בו מים", אמה פסולה כסוכה ובכמבוי", והשניה היא: "מאי דכתיב והבור ריק א

ממשמע שנאמר "והבור ריק", איני יודע שאין בו מים? אלא מה תלמוד לומר "אין 
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בו מים", מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו". וכבר דרשו הדרשנים ודנו 

 בחיבור ב' מימרות אלו, שנאמרו מאותם חכמים. 

ולטת יש שדרשו, כי כשם שהנר הגבוה מעשרים אמה פסול מחמת שאין העין ש

בו, זה ילמדנו כי גם בבור היה עומק עשרים אמה , ולכן לא שלטה העין במה 

שבתחתיתו, ולא ראו אחיו את הנחשים והעקרבים שהיו בו למטה. אך זה קשה, כי 

מלשון "לכו ונשליכהו הבורה וידינו אל תהי בו", משמע שחפצו שימות יוסף בבור, 

ם ראו את הנחשים והעקרבים רק לא להורגו תחת ידם, וא"כ מה איכפת לי א

שהיו בתחתית הבור או לא ראו, סוף סוף כוונתם היתה ברורה בהשלכת יוסף 

 לבור, שהוא ימות שם ויאבד מן העולם. 

אך לפי האמור יש לדרוש את הקשר בין ב' המימרות, כי אכן מה שאירע ליוסף, 

וכה, שרצו שרצו לפגוע בכח ה"עלי עין" של ישראל בזריקתו לבור, אירע גם בחנ

היוונים לעקור את כח יוסף הצדיק והעינים הקדושות מישראל. ושמחת ההארה 

בחג החנוכה, בה גדל כוחו ותוקפו של יוסף, זוהי גם שמחה על הצלתו של יוסף 

עצמו, שריחם עליו הקב"ה בהיותו בבור, ולא נתן לנחשים והעקרבים לפגוע בו, 

ש בחיות העולם, כמובא בספרים מחמת ששמר על מידת היסוד, הקדושה, וכלל י

הקדושים, שאין פוגעים אלא במי שהוא נדמה להם כחיה, ושיחת דרכיו, ולא 

בצדיק השומר על קדושתו. ונמצא שהצלת יוסף מן הבור נבעה מאותו כח קדושה, 

שעליו נלחמו בני חשמונאי בחנוכה עם היוונים, על רצונם לעקור את הקדושה 

 מישראל. 

ו לנו חז"ל את הדלקת נרות חנוכה, להגביר את ההארה ולפיכך כאשר תיקנ

בעולם ולפרסם את נס הצלת הקדושה, תיקנו לנו שמצווה זו תהא רק במקום 

ובגובה ששולטת העין, רק פחות מעשרים אמה, וכפי שנתבאר בסוכה ובשבת 

שסוכה גבוהה ומבוי גבוה פסול משום שאין העין שולטת בו, גם כאן נצרכה 

למדינו כי כל מהות נס זה היא בכוח שליטת העינים הקדושות שליטת העין, ל

 בישראל והארתם. 
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ט"ז. והאמת שהנרות עצמם דומות בצורתם לעינים, וכבר הביא הבני יששכר כי 

יש ענין גדול להסתכל בנרות בעת שדולקים, לפי שיש  בהסתכלות זו תיקון 

ין ענין לכפול הדברים, לעינים. )וכבר כתבנו בענין זה מאמר שלם, קחנו משם כי א

 וכל דברינו כאן משלימים לשם.            

י"ז. ואפשר להוסיף רעיון נוסף מהלכות הנחת נרות החנוכה, כי אע"פ שיש ענין 

להעמידם למעלה משלשה טפחים, יש ענין שיעמדו הם בפחות מעשה טפחים 

השפלתם, לקרקע. ענין זה בא ללמדינו כי מהות שמירת העינים היא בהנמכתם ו

 ולהסתכל למעלה לפחות מי' טפחים, ואז יקבל הוא את הארת הקדושה מהעינים. 

י"ח. גם זמן ההדלקה המופיע בגמרא הוא: "עד שתכלה רגל מן השוק", וגם כאן 

בא הרמז, כי אם רצונך הוא לשמור את קדושת עיניך, הנרמזות בהארת הנרות 

ומים והפרוצים, ואל תכנס הקדושות, אז כלה רגלך מן השוק ומן הרחובות הה

 לנסיון,  וכך תישמר קדושת נשמתך, ונפשך תאיר באור הרוחני. 

י"ט. עוד מוסיף הזרע קודש, כי הימים שבין חג חנוכה אחר שמסתיים, לבין 

תחילתו של חג הפורים בחודש אדר, עולים בדיוק שבעים, כמנין "עין". ללמדך, כי 

יהם הרוחניות של ישראל, וגם בפורים גם בחנוכה רצו היוונים להחשיך את עינ

רצה המן לכלות ישראל, עיני העולם ובבת עינו של הקב"ה, ותחת כי רצה 

", הוא אור הרוחני, וחז"ל אורהלהחשיכם מן העולם נתקיים בהם: "ליהודים היתה 

קיימו מה שקיבלו כבר", הרי שזכו אז  -הוסיפו: "אורה זו תורה", וכן "קיימו וקבלו 

התורה שהיא תכלית ההארה, ובזה עומדים שני חגים אלה, חנוכה גם לחכמת 

 ופורים, על יסוד אחד.  

כ. ונראה שלכן בחנוכה אנו אומרים את ההלל, לפי שנאמר בו הפסוק: "אל ה' 

לנו", לפי שחנוכה זכינו להארת ה' בניסים מופלאים, לפי שיצאו ישראל ויאר 

דושה בתורה מאירת העינים, להילחם על עצם ענין זה של האור הרוחני, הק

 ושמירת הקדושה שבעינים, ולפיכך זכינו מידה כנגד מידה ל"ויאר לנו". 

כ"א. ובזרע קודש )עמ' כ"ט מוסיף, שלא לחינם נלחמה יון בחכמת ישראל 

מאירת העינים, לפי שגם היא עצמה היתה קרובה לחכמה, שכן אםם ניקח רק את 
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ד, מוא"ו את א"ו, ומנו"ן את ו"ן, ונצרף את אותיות המילוי של יון: מיו"ד את ו"

, גימטריא חכמה. הרי שהיו קרובים לחכמה, אלא שרצו להנחיל 73כולם, יצא לנו 

את קליפת חכמת האומות, ולכן כל מלחמתם היתה בחכמה הרוחנית, המאירה 

 עינים. 

נון", כ"ב. עוד הוסיף שם )עמ' כ"ד, כי אם ניקח את תיבות יון במילוי: "יוד, ואו, 

, ב' פעמים האות ע'. ללמדך כי ליון 140, ועם הכולל זה 139יצא לנו בגימטריא 

במהותם היה כח של "עין רעה" שאותו רצו להטיל בישראל, ולפיכך נלחמו עימם 

 בכל כוחם על ענין העין.       

כ"ג. ולכן הרבו היוונים להילחם בחכמי ישראל שבאותו הדור )כמובא במגילת 

העדה", עיני , ובשאר ספרי קורות הימים ההם, לפי שהם נקראים "בני חשמונאי

וכאשר ניצחו אותם יוכלו לנצח לכל בני ישראל, לפי שאחר העין נגרר כל הגוף,, 

וגם אחר עיני העדה נגררים כל ישראל. וכן במלחמה עימם רצו להתיש את כח 

 העינים הקדושות של ישראל וזכותם.  

גזירות היוונים, שגזרו של שבת חודש ומילה, כולם כ"ד. וחשבתי כי גם שלושת 

 קשורות עם מידתו של יוסף הצדיק ומהותו: 

 היא הרומזת ליסוד הקדוש, מידתו של יוסף הצדיק.  –ברית המילה 

 היא כנגד יוסף, כמובר בזוה"ק, וכן תפילת וקרבן מוסף הוא כנגד יוסף.  –השבת 

שהיה בחינת "לבנה",  שקיבל את הוא ברכת הלבנה, רומז ליוסף  –וכן החודש 

כל תורתו ואורו מאביו יעקב, והיה בחינת "מקבל", היא בחינת הלבנה. וכן על 

 יהושע שהיה מצאצאיו אמרו בפניו היו "כפני לבנה". 

כ"ה. ולכן בענין הדלקת הנרות נפסקה ההלכה כבית הלל, שיהיה "מוסיף והולך", 

ף", כיון שנרות אלו ממחישות יותר מכל שזה ענין "יוסף", להיות תמיד בגדר "מוסי

את נצחון ההארה והקדושה שנעשה בחנוכה, המסמל את נצחחון הקדושה 

 הצדקות והטהרה, על פני הטומאה והרשעות, שרצתה להנחיל מלכות יון בישראל.  

השי"ת יזכינו בימים אלה שתאיר בנו הארת וקדושת יוסף הצדיק, ונזכה לטהר 

 נרות הקדושות אכי"רולזכך נשמתינו בהארת ה
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים 

 קטן שהגדיל באמצע ימי החנוכה

יש לחקור אם מצות הדלקת נר חנוכה היא מצוה אחת, ובכל יום מתקיימת חלק 

לא  מן המצוה וביום השמיני נסתימה המצוה, ולפ"ז קטן שהגדיל באמצע חנוכה

יוכל להדליק מהשגדיל לפי שעתה חסר לו במצוה. או שכל יום הוא מצוה בפני 

 עצמה, ולפ"ז ודאי שיכול להמשיך משיגדיל.

 הוא הרי גדול מאידך ,חינוך מדיןאינו אלא  יומצוות חיוב שקטן ,הוא בידוע

 חיובים שניהם  וחיובי גדול וקטן מן הדין, ודאוריתא דרבנן המצוות בכל מחויב

 ועד שהואיל ,החנוכה ימי בתוך גדול שנעשה בקטן לדון ישמעתה . זה מזה שונים

 לויכ האם חנוכה בנר אחר גדול להוציא ורוצה חינוך מדין היה חייב עתה

, חינוך מדין אלא מחויב היה לא קטן היה תחילת החנוכהשב הואילש ,להוציאו

  וציאלא יוכל לה ולכך שלימה מצותו אין שובהוא עכשיו,  גדולעתה כ יובוחו

 .  מההמצוה בעצם לו חסרלפי ש שהגדיל אחר להדליק יוכל לא עצמו הואוכן , גדול

, עצמה בפני מצוה הוא יום כל חנוכה נר הדלקת מצות האם,  הללו ספיקות סודי

 ולאחר חלקים שמונה בה שיש אחת כמצוה  נחשבים הימים שמונת שכל או

 בפני  כמצוה נחשב  יום כל אם ועתה. מצותו קיום נסתימה ימים שמונה שהדליק

 שהגדיל הקטן יכול וכן, הגדול את להוציא יכול בחנוכה שהגדיל קטן כ"א ,עצמה

 אם אולם. עצמה בפני מצוה הוא יום שכל , לפיולהדליק להמשיך חנוכה באמצע

 וכן, גדול להוציא יכול לא קטן  כ"א, אחת מצוה היא חנוכה נר שהדלקת נאמר

 , בעצמו להדליק יוכל לא גדול שנעשה קטן

 (ב"תרע סימן ח"או) יוסף בבית יעוין. כדלהלן במחלוקת נתון שהדבר ונראה

 בלילה הדליק שלא מי בתשובה א"הרשב וכתב ל"וז  שכתב א"הרשב דברי שהביא

 כוונתו ביאר  שם י"ובב. ל"עכ דחוי הוא שכבר מדליק אינו שוב הלילות מכל אחד

                                                
 .  הימים בשאר להדליק יכול האם, חנוכה אמצע עד  הדליק שלא  גדול באדם וכן יהיה ספק  מה
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 בשאר להדליק שיכול שודאי, הימים בשאר להדליק יכול שאינו כוונתו שאין

 פשוט אולם, תקון לא אין ושוב לו אבד היום שאותו א"הרשב כונת אלא, הימים

 יום כל חנוכה שבנר שהבין  בדבריו ומבואר. ימים בשאר להדליק שיכול וברור

 להדליק שיכול בודאי אחד יום האדם הדליק שלא אף ולכך, נפרדת מצוה הוא

מבואר שלמד שכל יום הוא מצוה נפרדת ולכך קטן  י"הב ולדעת. מוהימים בשאר

 צפנתוכתבו האחרונים הכלי חמדה וה .מזהימים בשארמשהגדיל יכול להדליק 

 , שחקירה זו תלויה היא במחלוקת ראשונים וכדלהלן.מחפענח

 למוצאי כולו היום כל והולכת דולקת שהיתה עששית (א כג) שבתנאמר בגמרא ב

 בערב חנוכה למצות שהדליקה - דולקת :ביאר שם י"וברש. ומדליקה מכבה שבת

 חנוכה נר שהדליק  שכל י"רש מדברי ומבואר. הלילה למצות - ומדליקה. שבת

 קההדל הועילה ולא שבת במוצאי ולהדליקה לשוב  עליו חובה, שבת מערב

 ראה שם אמנם. ולהדליק ולשוב לכבות עליו וחובה שבת  מערב שהדליק

 בערב שהדליק שהנר אופןבנדון בגמרא נאמר ש, שכתב  (מכבה )ד"ה וספותבת

 ההדלקה הועילה לא ולכך חנוכה נר שם ולא שבת נר הדלקת לשם היה שבת

 אף הדלקתה מועיל היה חנוכה נר לשם מדליקה היה אם כןא. שישי ביום שהדליק

 ותוספות י"רש המחלוקת שיסודוכתבו האחרונים הנ"ל . שבת מוצאי של להדלקה

 בפני מצוה הוא יום כל חנוכה נר מצותשאם ננקוט ש בחקירה שלעיל, תלויה

אינה מועילה  שישי ביום נר חנוכה שהדליק שההדלקה י"רש סבר ולכך ,עצמה

 ולהדליקה לכבותה צריך ולכך, חדשה מצוה עליו יש יום שכללפי  שבת למוצאי

הדליק ל אחת מצוה היא  חנוכה נר שמצות פותהתוס דעת אמנם.  מחדש שוב

אינו מועיל למוצאי שבת, אמנם אם  שבת לשם שהדליקהלפי ו את הנרות, חנוכהב
                                                

 שלא שאדם העומר בספירת היא שהלכה וכונתו, העומר לספירת חנוכה נר דין לדמות שאין,  שם י"הב כתב עוד מו

 חנוכה של אחד ביום הדליק שלא אף חנוכה בנר אמנם, הימים בשאר בברכה לספור יכול אינו שוב אחד יום ספר

 שבספירת. חנוכה נר מצות לבין העומר ספירת מצות בין יש שחילוק י"הב וכתב. הימים בשאר להדליק יכול שוב

 אחד  יום שהפסיד כל וכן והואיל שלימה אחת מצוה היא זו שמצוה ולפי"  תהינה תמימות" ונאמר הואיל העומר

 את הפסיד ולא עצמה בפני מצוה הוא יום כל חנוכה שנר י"הב כתב אכן. בברכה יספור  לא שוב  העומר מספירת

 הימים שאר
  שהואיל לומר כפשוטו שלעיל א"הרשב שכונת  לטעון  יצא חמדה בכלי הגדול אמנם את להוציא שיכול פשוט וכן מז

  בשאר ההדלקה לו עלתה לא  אחד יום אדם הדליק שלא כיון שוב אחת כמצוה  נחשבים  החנוכה ימי שמונת שכל

 היא חנוכה נר ומצות הואיל להדליק שהגדיל קטן יכול לא. א שלעיל ספיקותב ז"ולפ, להדליק יכול ואינו הימים

 במצוה לו שחסר כיון הימים בשאר להדליק יכול לא הראשונים בימים הדליק שלא גדול. ב אחת מצוה
 ו"פ התורה יסודי הלכות מח
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 וצריך. אף למוצאי שבת התההדלק להועיל צריך היה היה מדליקה לשם נר חנוכה

 שידלקכדי  תמצי היכי הוא יום שבכל ההדלקה פותהתוס שלדעת בהסבר להוסיף

 במוצאי דולק הנר ונשאר לשם נר חנוכה שישי ביום שידליק כל ולכך ,זה ביום הנר

 . שהכל מצוה אחת היא שבת למוצאי שישי יום של הדלקתו מועילה שבת

 מ"מ, אחת  מצוה הינה  חנוכה  נר מצותולומר שאף אם  צד לחדש יש מנםא

 דעת (בע" כז) סוכה שהנה בגמ. כדלהלן גדול להוציא ואף בעצמו לברך הקטן יוכל

 יכול אדם שאין סובר ולכך, ימים לשבעה ראויה הסוכה שתהא שצריך אליעזר רבי

 אףאמנם  . לשבעה הראויה הסוכה שתהא וצריך הואיל מ"בחוה סוכה לעשות

 בסוכה חייב הסוכות באמצע שהגדיל קטןמ"מ ש(, שם ע"ב סוכה) שם נאמר לדעתו

 מ"מ, לשבעה הראויה להיות צריכה סוכה שאף ומבואר. כן מלפני פטור שהיה הגם

 חייב ולכך ימים לשבעה ראויהה סוכהשאין סוכתו  חסרון כךב אין שהגדיל בקטן

רק אז חל חיובו ולא  הגדילמיום ש קטןש והביאור בזה נראה כדלעיל.  בסוכה

 החסיר כלל מחיובו, ויש להוסיף שגם המצוה שקיים בעודו קט היה שייך בה

, כשלימה מצותו נחשבת שהגדיל כל ולכך ",פועל" ורק חסר לו את ה"בבכח"

 שם סוכה במצות שהחסיר מגדול ולהבדיל. לשבעה הראויה כסוכה קיומו נחשבו

 . המצוה שאר את להשלים יכול אין וממילא מצותו את והרס פגם

  לא בקטן  מ"מ, אחת כמצוה נחשבת חנוכה נר מצות אם שאף לומר יש ז"ולפ

 באחד רק הוא שלם בדבר החסרון כלו הואיל, בחנוכה שהגדילכ חסרון זה  יהא

שאז יש לדון אם יכול להדליק בשאר  אחדיום  ריחסהו המצוה מעשה בכל ששיך

 מיום שלם חיובו שוב החיוב בו נתחדש עתה ורק ראוי  היה שלא קטן כןא הימים.

 . גדול להוציא וכן הימים בשאר לברך יוכל ז"ולפ, שהתחיל

  



 

 

 

 קעה 'עמ -אספקלריא 

 

 לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועדים

הטעם  * שמצאנו דין מהדרין רק במצוות חנוכה הטעם

הטעם באמירת הנרות הללו מה  * שבנות הבית אינן מדליקות

 שלא מצאנו בשאר קיום מצווה

 ת נר חנוכההדלקחובת 

כל אחד מישראל חייב בהדלקת הנר, אפי' הוא עני המתפרנס מן הצדקה דינו 

ם פרסומי ניסא )טור ששואל נר להדלקה או שמוכר בגדיו בשביל נר והטעם: משו

 תרעא א, משנ"ב שם ס"ק ב(.

 מצות נר חנוכה

ביאורו, שהאיש וכל בני הבית די להם בנר אחד לכל  מצות נר חנוכה איש וביתו,

נר לכל  - מהדריןלילה מלילות החנוכה והטעם לפי שנר חנוכה הוא חובת הבית , 

מבני הבית בכל מדליקים לכל אחד  - מהדרין מן המהדריןאחד בכל ימי החנוכה, 

 ימי החנוכה כב"ה שהולך ומוסיף )שבת כא, א(.

 הטעם שמצאנו דין מהדרין רק במצוות חנוכה

כיון שבשנה הראשונה לא נתקנה חובת הדלקה וכל אחד ואחד הדליק לעצמו 

נרות לכבוד הנס שאירע וכל אחד נהג בהדלקה הזאת בצורה אחרת, על כן בשנה 

ירו מקום להבדלים השונים בקיום המצווה הבאה כשחכמים תיקנו להדליק השא

 )מנחת ברוך(.

למרות שטומאה הותרה בציבור או לפחות דחויה בציבור מ"מ הקב"ה  טעם אחר:

עשה נס על מנת שישראל ידליקו נרות המנורה בשמן טהור, וזאת כדי להראות 

חיבתם של ישראל, ומכיון שהקב"ה הראה את חביבותם לישראל להמציא להם 

אף שזה אינו אלא הידור כך גם אנו נוהגים הידור במצווה זו )הגר"ח  שמן טהור

 שמואלביץ(.
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זכר להידור המיוחד של הכהן הגדול שהיה נוהג להדר ולעשות את  טעם אחר:

מנחתו בשמן זית כתית, למרות שמעיקר הדין לא חייב בכך, וזה היה השמן 

 .שנמצא בחותמו של הכה"ג )אמרי אמת ליקוטים שבת כא ע"ב(

 טעם אחר: משום פרסומי ניסא )שו"ע הרב רסג קו"א ס"ק ה(.

 טעם המצוה

 כיון שהנס היה בנרות תיקנו להדליק נרות להזכיר הנס.

שמשום נס הנצחון קבעו לימים טובים, וכיון שנכפל להם הנס בשמן  טעם אחר:

 הוסיפו הדלקת הנר להזכיר כפילת הנס )צפנת פענח חנוכה פ"ג ה"ג(.

 נר חנוכהנשים בהדלקת 

שאף הם , והטעם: אע"פ שהיא מצות עשה שהזמן גרמאנשים חייבות בנר חנוכה 

היו באותו הנס, שגזרו היונים על כל ארוסה שתבעל לטפסר תחילה, והרגתו 

 יהודית בת יוחנן כהן גדול, והביאה ראשו )משנ"ב תרעה ס"ק י(.

 הטעם שאינם מדליקות נר חנוכה 

 הבעל, מדין אשתו כגופו )משנ"ב תרעה ס"ק ג(.  כיון שיוצאת ידי חובה בהדלקת

 הדלקה על ידי אשתו

מעיקר הדין אשה יכולה להדליק עבור בעלה והוא יעסוק בתורה ומיהו אין לנהוג 

 כן, והטעם:

 לפי שמצווה בו יותר בשלוחו )משנ"ב תרעז ס"ק י"ב(.

פ"ק אורחא דמילתא שכל אדם מדליק בביתו מפני חביבות הנס )רא"ש טעם אחר: 

 דפסחים ס"י(.

לפי שאין אנו כרשב"י וחבריו שלא הפסיקו מתורתם לשום דבר כלל, טעם אחר:  

וכמו שאנו מבטלים לפעמים תלמוד תורה לשאר צרכים ואפי' לצרכי חול כן יש 

לנו להפסיק מהלימוד ולקיים המצווה כתיקונה )הליכות שלמה פרק טז שם בדבר 

 הלכה א(.
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 בנות הבית בהדלקת נרות

, והטעם: לפי שאין זה דרך ארץ שהנשים תפטרנה ות הבית אינן מדליקותבנ

 בהדלקת בעליהם ובנותיהם תדלקנה )משמרת שלום(.

כיון שהדלקה לבני הבית אינה מעיקר הדין אלא מהדרין ועל נשים לא  טעם אחר:

 תקנו תקנת מהדרין )שו"ת עולת שמואל סימן קה(.

חיוב הדלקת הנר להניחו ברשות  של החתם סופר לפי שעיקר ומפורסם טעמו

הרבים, ומטעם ש"כל כבודה בת מלך פנימה" לא תיקנו שידליקו הבנות ברשות 

 הרבים )חת"ס חידושים שבת כא ע"א(.

 הנרות הללו 

לאחר שהדליק נר ראשון שהוא עיקר המצוה אומר "הנרות הללו שאנו מדליקים 

במסכת סופרים פ"ב( ובעוד  על הניסים ועל הנפלאות וכו'" )טור תרע"ו ד' ומקורו

שאומר מזמור זה יגמור ההדלקה וזהו משום פרסומא ניסא )משנ"ב תרעו ס"ג( וי"א 

שיאמר אחר הדלקה והטעם: לפי שהברכה באה על גמר כל הדלקה ואיך יפסיק 

בין הברכה להדלקה )מאמ"ר ס"ק ה( וכתב במשנ"ב שם ומ"מ מי שאמר אחר 

 הדלקת כל הנרות שפיר דמי.

אמירת הנרות הללו מה שלא מצאנו בשאר קיום מצוות שיהיה חיוב הטעם ב

לפרש ולהוציא בפה טעם המצווה בשעת קיומה אלא סומכים על הכוונה שמכונים 

 בשעת עשייתה

משם פרסומא ניסא שהרי עיקר מצווה הדלקה בשביל פירסום הנס ומפרסם הנס 

 ע"י אמירת "הנרות הללו" )ערוה"ש תרעו ס"ח( 

ון שכל אחד שמדליק מדליק בקיבוץ בני ביתו, וחששו שמא אחד טעם אחר: כי

מבני הבית יבוא להשתמש בנרות, ולכן תקנו להזהיר אותם ולומר "הנרות הללו 

 קודש.. ואין לנו רשות להשתמש בהם" )שו"ת מהרש"ל ס' פה(.

בת הגאון הגדול ר' משה הרשלר  הרבנית מרת אביבה לב ע"ה לע"נ אמי מורתי

   נלב"ע ה' תשרי תשע"ח ,זצ"ל
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לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

 ומועדים התורה עללבנו', 

מדוע בתפילת על הניסים לא מזכירים את נס  -"על הניסים" 

 השמן ךפ

מזכירים את נס פך השמן,  איןראיתי רבים ששואלים, מדוע בתפילת על הניסים 

נס שמרדכי את ה שבפורים אין מזכיריםים והנה התבוננתי וראיתי שגם בעל הניס

  .אסתר בבית אחשוורושאודות מלכות ו ,ה משנה למלך אחשוורושעשנ

לדורות וראיתי שמרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי מסביר זאת, שאנחנו מודים 

 כזה היה ניצחון, והיתה להם השפעה מתמשכתניסים שאותם בהלל והודאה על 

אבל נס פך השמן , שנה מאתייםבארץ ישראל  החשמונאיםשנמשך שלטון היוונים 

היות והנס הזה היה רק לזמנם ולשעה, לכן לא מזכירים אותו בתפילת על הניסים. 

נים לא היה נשאר שריד רוחני וובפשטות כוונתו, שאילו לא היו מנצחים את היו

הוציא אותנו ה'  אלמשאומרים בהגדה של פסח שאל על דרךולבית ישראל 

 .רים הרי אנו ובנינו היינו משועבדים לפרעה במצרים עד עצם היום הזהממצ

, "בימים ההם בזמן הזה"נוסח על הניסים, שאומרים מדבריו סמך ל ונראה להביא

וקצת קשה, שהרי הרמב"ן  ומתאים יותר בנס שיש לו קשר גם עם 'הזמן הזה'.

אהרן הכהן, ועל  אומר שנס נרות חנוכה הוא לדורות מימי הדלקת (ב, במדבר ח)

  מט?מדוע לא הוזכר בעל הניסיםו ,נכתב בתורה "להדליק נר תמיד" כך

, שהנה השמן שמצאו עוד קדים לשאולבאר באופן נוסף, ולשם כך נל ונראה

ימי חנוכה היה  שמונתרק ליום אחד, ומה שהדליקו בו כל בדרך הטבע  הספיק

באותם ימים?  היה מותר לברך בבית המקדש על הדלקת המנורה האם, ודרך נסב

והרי הטבת הנרות . לשיטות שעל כל עבודה בבית המקדש חייבים לברך ברכה

                                                
  .ובפרט שהמשמעות היא שאור חוכמת התורה הקדושה תאיר עד עצם היום הזה מט
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ואיך ברכו על מעשה  ,ה חובה לברך עליהתלצורך הדלקת מצווה נפרדת היא והי

 .נניסים

 ? יסיםעוד קשה, איך עשו מלאכה בשבת להדליק את המנורה בשמן של מעשה נ

דעות )תוס' הרא"ש שבת כא( שחילקו את השמן לשמונה, כך שבכל יום וישנן 

הרי בדרך הטבע לא לפי זה קשה השתמשו רק בשמינית מכמות השמן הנצרכת, ו

עבודת בית  והרי אין זוואיך היה מותר להדליק בשבת  כמידתההיה במנורה 

 נא?המקדש המותרת בשבת

שהנס ' עד נסהיו 'ימי החשמונאים מי נצחון אולי לבאר באופן מחודש, שי יתכןו

, ומכח הנס הכללי הזה נהפך שמועט יהיה כהרבהנעשה כביכול חלק מהטבע 

 .. וצ"עשנקבע לאותו זמן 'טבע'בלמידתה של המנורה  השמןקצת מ

בתפילת על הניסים משבחים על עיקר יש לומר ששעתה נשוב לענין על הניסים, ו

ה'תהפוכה' מזכירים את ולכן  הטבע לטבע ניסי,אז שנהפך  עצם מה והיינוהנס, 

מה עצת המן, וששידד ה' מערכות הטבע בשביל ישראל, מה שהפך ה' לטובה את 

על ילו וא ,את הטבע שרבים וחזקים נוצחו על ידי מעטים וחלשיםה' שהפך 

ם בתפילת על פרטימ הכלולות בהתהפכות הטבע לניסי אין ות הרבותהתוצא

 . הוזכר נס פך השמן בעל הניסים, ולכן לא הניסים

* 

, 'דתנו רבנן וכו'ומשיבה ' ,מאי חנוכההגמרא  תאלוש (ב ,כא)במסכת שבת הנה ו

 .בהבלעה מוזכר רקניצחון המלחמה אילו בעיקר נס פך השמן, ו מוזכרושם 

ועל  ,מהו נס חנוכה של נצחון החשמונאיםבאה לדון שהגמרא בשאלתה  ,ויתכן

לימוד  ברייתא, שאינם באים לסיפור עובדות בעלמא אלאבדברי ה עונה הגמרא כך

                                                
של רבי חנינא הדליקה נרות לכבוד שבת ולאחר ההדלקה הבחינה שהשתמשה  ובתש (תענית כה)ומצאנו בגמרא  נ

תצטער, מי שאמר לשמן שידלק יאמר לחומץ וידלק,  שלאאמר לה אביה ובחומץ במקום בשמן והיתה בצער מכך, 

, שדלק עד מוצאי שבת ועשו ממנו הבדלה וזה היה נס גלוי, ואם כן לכאורה ניתן ללמוד מכך שאפשר וכך הוה

בלשון הגמרא שלא באש זו ממש יצאו להבין מעשה ניסים. ויתכן אש שנוצרה על ידי ליק ולצאת ידי חובה בלהד

 בכל זה ויל"ע הבדילו,לברכת הבדלה, אלא ממנו לקחו אש לנר אחר שאינו מעשה ניסים ובו 
ת לא יצא שבפחו ו, והמאירי וכן הקרן אורה מנחות פט כתבאתוס' הרא"ש נראה שהסתפק האם זה לעיכובב נא

יד"ח כמו בחנוכה, וקצת משמע מדברי הרמב"ם בפירוש המשניות מנחות פ"ט מ"ג שגם בכבתה בלילה צריך 

 .להדליקה שוב במידה שלימה ולא חצי מידה למרות שזה כביכול מצב של בדיעבד
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ברך על מעשה נסים, ולסמוך על הנס גם ל אזאפשר מכך שהתותלמוד יש כאן, ש

ניצחון על , נס הנס חנוכהכך משתקף שעצם מהותו של מ לגבי חילול שבת,

 .נ"לשהטבע השתנה בעת ההיא שמועט יהיה כהרבה, וכמה  , הואהיוונים

* 

נס פך השמן והדלקת נרות חנוכה דווקא במסכת ענין כתב יומתק מה שנלפי זה ו

ותר להדליק שמן ניסי של פך השמן יסוד הענין תלוי בדיני שבת, מה שהשבת, כי 

 תנו רבנן ולמדו מהנס העיקרי של חנוכה.מה שזה שאפילו בשבת, 

 בימי החנוכה נזכה להמשיך ישועות, שמהמעט ייעשה הרבהששי"ת, ה יעזור

הרבה  דחופיתויי היצר יפעולותינו לפי מיעוט כוחנו  נוכח חניות ובגשמיות, שברו

  ...לכל צורכנו בשפע נהספקתות המוטעוגם בגשמיות ההכנסות , חושךן המ
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 המציאות והפשטות של "נר מצוה ותורה אור!"

 העניןלחיות 

היה לי פעם חברותא שביאר נקודה נכונה, ואלו דבריו. לפעמים שומעים מישהו 

שאומר אליך ווארט ידוע או פשוטה, שידוע לך כבר משנים קדמוניות, והוא מאריך 

בזה וחוזר על עצמו בהתפעלות פעמים רבות, ואינך מבין מה כל הרעש, הרי 

ת הוא שיש חילוק רב ביניכם. והאמ -הדברים ידועים ופשוטים לכל בר בי רב.. 

לנו,  ידועים". זאת אומרת שכמה דברים השגה", אצלו הוא "ווארטאצלך הוא "

אבל כאשר  -. ידיעה בעלמא, ווארט יפה, באמת נאה וטוב משיגיםאבל לא הכל 

 משיגים משהו וחיים עם זה, מהפך הכל להיות אמת וחושי.

ני רוצה להגיש אולי דברים במה דברים אמורים, בענינא דיומא, ברשותכם הנ

פשוטים ידועים וברורים, אבל בס"ד להכניס אור, שיהיו אצלינו חיים במציאות! לא 

רק ידיעה בעלמא ולא רק בבחינת ווארט עבור שלחן השבת, רק שנזכה בס"ד 

 לחיות עם זה.. עכשיו.. בימי ההלל ושמחה בזמן הזה.

 בזמן הזה! -בימים ההם 

מעים אנו היסוד שמיוסד לנו מרבותינו )ע' דרך ה' כבר מימי ישיבה קטנה שו

להרמח"ל ובקדושת לוי בקדושת לחנוכה ובעוד הרבה ספה"ק( אשר לא כל נס 

שאירע לכלל ישראל נקבע להיות יו"ט, היה לנו הרבה ניסים כמו כבישת ל"א 

ולמה דוקא ניסים מסויימים נקבעו לדורות להיות יו"ט? אלא הענין  -מלכים ועוד 

לדורות, זאת אומרת  יהיוי אנשי כנסת הגדולה ראו ברוח קדשם איזה ניסים הוא כ

איזהו ניסים יחזור השפע משמים מדי שנה בשנה. ודוקא אלו הניסים נקבעו ליו"ט 

לדורות. ולכן כל שנה מושפע בפסח השפעות לצאת ממצרים, ובכל שבועות 

פעה שהיה אז. וכמו כן כל חנוכה מושפע משמים ההש -מקבלים מחדש התורה"ק 
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בזמן הזה!" פשוטו כמשמעו. כי  -עד כדי שיכולים לברך בשם ומלכות "בימים ההם 

 גם השנה מאיר החביבות שהיה להשי"ת לכלל ישראל.

וכפי שהקדמתי יכולים "לידע" זאת, ויכולים "לחיות" בזה. ולמשל, אם מישהו 

שלהם.. חזרו יגיד לכם אשר המתיוונים החיים היום ב"מדינת ישראל" במקומות 

בתשובה, וראש ממשלה מבטל כל התוכניות העומדות רח"ל "להשכיחם תורתך 

אין זה צריך להיות  -היום, כן, היום בחנוכה תשע"ח  -ולהעבירם חוקי רצונך" 

והיינו משום כי כן המציאות בפנימיות באמת! הרי בימים אלו של  חידוש בעינינו!

ההשפעה שהיה, ההתעוררות שיתבטל חנוכה הרי בעצם מאיר אור גדול ונורא, 

גזירות כאלו מתוך אהבת הנס של הדלקת המנורה. ואם שמאיזה סיבה, בימים אלו 

זהו חלק  -עוד נמשך ח"ו הגלות באופן שלא יוצא ממש מן הכח אל הפועל 

החידוש! אבל בעצם אם השנה יצא גם לפועל ממש, הרי זהו מהות ומציאות הזמן! 

שמונה ימים של  -ר וקדושה גדול ונורא! נירות של נס הרי מאיר עכשיו בעולם נ

 נס!

יש גבול כמה שיכולים למסור במילים... אבל זה הנקדה אין הענין ש"השפעות 

 באים מחדש" ווארט יפה, אלא הוא מציאות רוחני. מציאות של ממש.

והאיך מפרש הדברים למעשה. הנה ידועים הם דברי הרמב"ן ריש פרשת 

חנוכה הם המשך מנירות של הביהמ"ק. וע' בשפת אמת  בהעלתך אשר נירות

וא"כ  ,וכן המנורה ,ובאמת הלא המשכן נגנז)חנוכה תרל"א ליל א'( דבר נורא וז"ל 

וכעין זה אמר  )!!( גם עתה היא דולקת ,ההדלקה אז עפ"י נס הבימים האלו שהי

ס. דולק על נר מערבי כיון שדולק בנהיינו החידושי הרי"ם( -)אא"ז מו"ר זצלה"ה 

 עכ"ל. והיינו כפשוטו שנר המנורה מודלק ומאיר!גם עתה במקום שנגנז כנ"ל. 

ויש להקדים עוד הדברים הנפלאים של הנצי"ב בהעמק דבר ריש פ' תצונ אשר 

הארון מכוון כנגד תורה שבכתב, והוא בפנים בקודש הקדשים, משא"כ המנורה 

שות, הטבה והדלקה. וכמו כן מכוון כנגד תורה שבעל פה, ובכל יום ויום יש התחד

בתורה"ק שלומדים אנו )וכמובן הפשטים שתורה שבכתב הם כבר תורה שבע"פ(. 

עמוד י"ד(  מה  -ורמזו בזה )ע' קונטרס בעניני חנוכה להרב קרלנשטיין זצ"ל 
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שאומרים על דבר חידוש "כפתור ופרח!" כי שורש הארת חידושי תורה הוא בכח 

דין מיוחד לעשות בה "כפתורים ופרחים". וכמו  נירות המנורה, ובמנורה היה

שלומדים כי ע"י השלחן ולחם הפנים בא השפעה של פרנסה לכלל ישראל, כמו כן 

וכפי שדברנו היינו השפעה  -המנורה השפיע לכלל ישראל השפעה של תורה 

 מיוחד בתורה שבעל פה. 

שהוא המשך ולכן כאשר זוכים אנו מדי לילה ולילה להדליק נר המנורה, שלנו 

הרי בא על ידי זה השפעה נפלאה של תורה. ובא על  -לנר המנורה של הבימ"ק 

בזמן הזה" השפעה מיוחד של קדושה ותשובה ותורה  -ידה כמו "בימים ההם 

שבע"פ. וזאת היא המציאות הפשוטה והברורה. וכמה יכולים להתעורר בימים 

כן לאחר חנוכה, כי  אלו להיות שייכות וחלק עם השפעה זו של תורה! וכמו

ההשפעה הזאת מקבלים אנו בתוכינו.. אין עושים הבדלה בגמר חנוכה... זה נשאר 

אצלינו ומשפיע בנפשותינו למעלה מן המשוער, ללמוד וללמד לשמור ולעשות 

 ביתר שאת וביתר עוז, בעומק וברוחב בתורה"ק, אכי"ר.
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/ הרב אליהו הורביץ, מח"ס  שבתהלכות מה

 "ג חלקים'הרחב דעת' י

 מגו דאתקצאי בנרות חנוכה

בגמ' בשבת דף מז. מבואר שנר הוא הכלי שמחזיק את השמן והפתילה הוא 

מוקצה בשבת, מחמת שהוא בסיס לשלהבת, שהשלהבת היא מוקצה גמור מחמת 

 גופו, וכל דבר שמחזיק מוקצה נעשה בעצמו למוקצה, וזהו דין בסיס לדבר האסור.

צה, החזו"א בסי' מ"ג ס"ק י"ז כתב שזה משום והטעם שהשלהבת היא מוק

שהשלהבת לא הוכנה לטלטול, שאדם קובע להם מקום במקומם ואין בדעתו 

לטלטלו, ולכך אין זה נחשב כדבר הראוי לטלטול בשבת, הגרשז"א במנחת שלמה 

סי' י"ד אות א' כתב שזה משום שאין בה ממש ואינה מציאות קיימת, ואין לומר 

א מציאות קיימת, מחמת שהשלהבת מתחדשת כל הזמן ע"י שביחד עם הנר הי

 חומר הבעירה, ולכך אין לה חשיבות כלי כלל, ולכך היא מוקצה.

וכל מה שגם הנר הכלי שמחזיק את השלהבת אסור בטלטול מצד בסיס, זה רק 

כשהשלהבת דולקת, אך כשכבה הנר, שוב אינו בסיס לדבר האסור, שהרי אין את 

ך בזה יש הלכה נוספת, והיא מגו דאתקצאי לביה"ש אתקצאי המוקצה שאוסרו, א

לכולי יומא, והכוונה שכל דבר שהיה מוקצה בבין השמשות נשאר מוקצה לכל 

השבת, ולכך למרות שהשלהבת כבתה והנר אינו מחזיק את השלהבת, בכל הנר 

 נשאר מוקצה מצד מגו דאתקצאי, וכך נפסק בשו"ע בסי' רע"ט סעיף א'.

שאסור לטלטל את החנוכייה בשבת גם לאחר שכבו הנרות, ומחמת  ולמדנו מזה,

שבזמן בין השמשות היא הייתה בסיס לשלהבת, לכך היא נשארת מוקצה לכל 

 השבת.

 כיסא שהיה מונח עליו חנוכיה והתערב בכיסאות אחרים

מעשה שהיה בשמחת "שלום זכר" בליל שבת חנוכה, והיו חסרים כסאות, ולקח 

הכיסא שהיו מונחים עליו נרות חנוכה והסירם, ואח"כ אחד מהאורחים את 

התערב אותו הכיסא בין הכיסאות ואינו ניכר, ולכאורה יש לאסור לטלטל את כל 
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הכיסאות מחשש שמא מטלטל את הכסא האסור בטלטול, ואין להתיר מצד 

שהכיסא בטל ברוב, שהרי זה דבר שיש לו מתירים, שבמוצ"ש יוכל לחזור ולטלטל 

 , ודבר שיש לו מתירים אינו בטל אפילו באלף.את הכיסא

אלא שהיה מקום להתיר בזה מצד ההלכה שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ודין 

זה מבואר ברמ"א בסי' ש"ט סעיף ד', שאם אדם מניח חפץ מוקצה על גבי דבר של 

חבירו, אינו עושהו לבסיס, משום שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, וא"כ גם כאן 

 קום להתיר מצד שהאורח אינו יכול לאסור דבר שאינו.היה מ

אך זה לא נכון, שדווקא באופן שעיקר הבסיס נעשה שלא ע"י הבעלים אומרים 

שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, אך כשהבסיס עצמו נעשה ע"י הבעלים, ורק 

עירוב כסאות ההיתר עם כיסא האיסור נעשה ע"י אדם אחר, בזה לא אומרים אין 

סר דבר שאינו שלו, שהרי במקרה שאדם עירב תרומה עם חולין שאינו אדם או

שלו ודאי שנאסר החולין ולא אומרים שאין אדם אוסר שאינו שלו ועיקר החילוק 

 באם זה במחשבה או במעשה, ואכמ"ל.

אך אם מעשה כזה אירע בבית מלון, שאחד האורחים לקח כיסא והניח עליו 

את חנוכיה והתערב הכיסא עם שאר כסאות חנוכיה, ואח"כ המלצרים הסירו 

המלון, בזה יש להתיר במקרה שלא קיבל רשות מבעל המלון להדליק את הנרות 

 על הכיסא, שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו.

 בסיס לדבר האסור והמותר בנרות חנוכה

ישנה הלכה בדין בסיס, שאם היה בסמוך למוקצה גם דבר שאינו מוקצה שמונח 

י הבסיס נחשב כבסיס לדבר האסור והמותר, ואם הדבר המותר על הבסיס, אז

חשוב יותר מן הדבר האסור, אין הבסיס נעשה לבסיס לדבר האסור אלא לדבר 

 המותר, וכבר בביה"ש יכול לטלטל את הבסיס וממילא גם אין בזה מגו דאתקצאי.

 וא"כ לכאורה יש אפשרות להתיר לטלטל כיסא שהונח עליו החנוכיה, שיניח על

 הכיסא דבר היתר בסמוך לחנוכיה, ואז יוכל לטלטל את הכסא לאחר שכבו הנרות.
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אלא שבספר שבות יצחק בדיני בסיס לדבר האסור והמותר, הביא מהגרי"ש 

אלישיב שסבר שבנרות חנוכה לא שייך ההיתר של בסיס לדבר האסור והמותר, 

ה"ש, אך מצד משום שלמרות שמצד דיני מוקצה אין איסור לטלטל את הבסיס בבי

הלכות חנוכה יש איסור לטלטל את הנרות אחרי שהדליקום, וכמבואר במשנ"ב סי' 

תרע"ה סק"ו, וממילא מאחר שבביה"ש היה אסור לטלטלם מצד הלכות חנוכה 

 לכך יש בזה מגו דאתקצאי.

ולכאורה דבריו צ"ב, שהרי מצד הלכות חנוכה אין איסור להזיז את החנוכיה מעט 

סור הוא להעבירם למקום אחר לגמרי, אך להזיזם במקומם לא במקומו, וכל האי

מצינו בזה איסור, וא"כ צ"ב מדוע יש בזה מגו דאתקצאי, הרי אפשר להזיז את 

הנרות בביה"ש, שוב שמעתי מת"ח אחד ששאל א"ז את הגריש"א, וענה לו שמפני 

ך שאין שום תועלת בהזזה המועטת של הנרות לכך אין לזה חשיבות טלטול, ולכ

יש בזה מגו דאתקצאי, ובשם הגרנ"ק ראיתי שמביאים שסבר שאין בזה מגו 

 דאתקצאי.
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מטבע יקרה / הרה"ג ר' אברהם מייזעלס שליט"א, 

מח"ס מטבע שטבעו חכמים, מטבע של אברהם, 

 ועו"ס )מונטריאול(

ארבעה מינים  *פך שמן בחותמו של כה"ג מחג הסוכות 

חג האסיף של  *וניסוך המים בחנוכה נבואת חגי על חנוכה 

 מקור גמר החותם בזאת חנוכה *הזית והשמן 

איתא במדרש לחנוכה )אוצר מדרשים, ע' קצ"ג( משומד אחד בליעל תתני בן 

פחת שמו ז)הנזכר בדברי הימים( יעץ להיוונים עצות רעות על ישראל, ואמר להם 

שאם לא יעשו אותה יאבדו מן העולם, וזו הדלקת נר בבית מצוה אחת יש להם 

המקדש שכתוב בה להעלות נר תמיד, ועוד כתב להם בתורתם )קהלת י"א ב'( תן 

חלק לשבעה וגם לשמונה שכל מי שיש לו חלק בשבע נרות שהן מאירות תמיד 

בבית המקדש, וגם לשמונה, ימי החג הסוכות ושמיני עצרת אין כל בריה יכולה 

הם, עמדו וטמאו כל השמנים, ולא נשתייר אלא פך אחד שהי' חתום בחותמו של ל

כה"ג שלא הי' יודעים שהי' מונח תחת המזבח, ואותו רשע שהי' מן הנתינים 

 השיא עצה להיוונים לבטל מהם גם התמיד, ושיבטלו ז' ימי החג גם שמיני עצרת.

ח' ימי החג אני מביא באותה שעה אמר הקב"ה עלי אתם יועצים לעקור ז' נרות ו

עליכם ז' בני חשמונאי ויעקרו אתכם, וקובעים להם ח' ימי חנוכה על מפלתם של 

רשעים כנגד ח' ימי החג שאתם רוצים לבטל מבני, ועד עכשיו אתם אומרים כל מי 

שיזכיר את ה' ידקר בחרב, אני קובע הלל לשמי בשמונת ימי חנוכה, ועליהם אמר 

 ית.דוד המלך למנצח על השמינ

ובספר ערוגת הבושם כ' שכל אגדה זו מקורו במדרש "והזהיר" בפ' בהעלותך 

ששם כתוב זה הלשון ומדרש שלם על חנוכה, וכל זה נזכר גם בשאילתות של רב 

אחאי, ובס' חנוכת הבית מזכירו בשם ברייתא, ואף גם ביוצר לשבת שני של חנוכה 

ונה ימים הי' תשלום לאשכנזים נאמר דבר זה שהחנוכה שעשו החשמונאים שמ

למה שנתבטלו מלעשות שמונת ימי חג הסוכות ושמיני עצרת, בפיוט המתחיל 

אודך כי עניתני שם נאמר "מנורה וחג חוק ושם מנעו לשמור, נתנני חלק שבעה 
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ושמונה הלל לגמור, למנצח על השמינית מזמור קדוש" וכן להלן בזה הפיוט 

הסוכות( מצבא המלחמה באו  "מחומשים חלצו חמשים עד חג שטו )הוא חג

וכן ביוצר לשבת  –בעשרים וחמשה בכסלו, וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב" 

ראשון של חנוכה, בפיוט המתחיל אין צור חלף, שם נאמר, "פלגו לשבעה חלוצים, 

וקבעו שמונה מליצים, נגד שקודת נצים, ותקופת שנת קצים" ובמפורש דהשמונה 

 הם כנגד ח' ימי חג הסוכות שהוא לקצה צאת השנה.מליצים דהיינו ימי חנוכה 

גם ציין שם המפרש שכן כתוב בספר מכבים )ח"ב פרק א' פסוק ח' ט'( ויחוגו חג 

לה' את שמונת הימים בשמחה כימי חג הסוכות בזכרם את רעותם לפני זמן מה 

בחג הסוכות בהרים ובמערות ותעו בישימון כבהמות שדה, ויקחו ענפי עץ עבות 

ובענפי הדר וכפות תמרים בידיהם, וישירו שיר ושבח והודיה לה' אשר נתן להם 

עוז ותשועה לטהר את בית מקדשו, ויעבירו קול בכל ערי יהודה לחוג את החג הזה 

מידי שנה בשנה עכ"ל, וכן הוא מובא בספר החשמונאים )ח"ב ט' י'( ואולם שם לא 

 נזכר אלא ויקחו ערבי נחל וכפות תמרים.

לנו מכל זה שבשנה ההוא לא עשו חג הסוכות שהיו טרודים במלחמתם  היוצא

מפני לוחציהם ויסתובבו בהרים ובמערות, וגם לא יכלו להקריב הקרבנות של 

התמיד והשבעים פרים בחג הסוכות וגם נתבטלו הקרבנות של שמיני עצרת, וכ"מ 

, ובכן גם מרש"י )תהלים מ"ב ג'( שכל עבודת המקדש נתבטל בימי מלכות יון

השלימו כל עבודת ימי החג לימי החנוכה, ובכללם לפלא שגם הביאו הארבעה 

 מינים לבית המקדש וישירו בשיר ושבח והודיה לה' ויחוגו חג לה' כחג הסוכות.

ובספר ערוך השלחן ה' חנוכה )סי' תר"ע סק"ה( מביא דבר זה מספר החשמונאים 

שמונה ימים ולא שבעה, וכתב  ומיישב בזה קושיית הבית יוסף מדוע קבעו חנוכה

וז"ל לפי שע"י הגזירות בטלו אז מלהקריב בחג הסוכות העבר ובשמיני עצרת, ולכן 

לזכרון זה עשו שמונה ימים חנוכה, וממילא כשהראו להם מן השמים הנס של 

 הדלקה הראום שהסכימו על ידם לעשות שמונה ימים עכ"ל.
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חשמונאים( שכ' בשם מדרשים וכעין זה מובא בסדר הדורות )תחילת מלכות ה

דלכך עשו ח' ימים חנוכה, יען דקודם לכן לא היו יכולים לעשות סוכות מפני 

 לוחציהם, שברחו להרים ומערות ותעו בישימון.

ויתכן שעיקר הסיבה שהיוונים רצו דוקא לבטל את חג הסוכות, משום שבו 

תים והולכים מקריבים שבעים פרים וכמ"ש רש"י בפ' פנחס )כ"ט י"ח( שהם פוח

והוא סימן כנגד ע' אומות עכו"ם שמתמעטים והולכים, ולכן רצו היוונים לבטל 

 בזה החג כל עבודת המקדש אבריה יכולה להם.

ויש להוסיף בזה מש"כ באוהב ישראל בליקוטים לחנוכה, דמיום ז' של סוכות 

ם עד יום אחרון של חנוכה הוא שבעים יום, למעט כוחות דשבעים אומות דימי

 דומיא דפרי החג וכוונה אחת לשניהם. ע"ש.

ובכל זה נתיישב היטיב טעמא דב"ש בהדלקת נר חנוכה דפוחת והולך דומיא 

דפרי החג כי בשנה ההוא נתבטל כל הקרבנות ובכללו התמיד וע' פרים, וכל חגיגת 

החג העבירו חכמים ונדחה לימי חנוכה ואולי גם השלימו הקרבנות מה שנחסרו, 

 שו ב"ש להכלל של מעלין בקודש ואין מורידין.ולכן לא ח

ועוד זאת לקרא בגמ' שבת )כ"א ע"ב( אמר רבב"ח אר"י שני זקנים היו בצידון 

אחד עשה כדברי ב"ש ואחד עשה כדברי ב"ה, זה נותן טעם לדבריו כנגד פרי החג, 

 וזה נותן טעם לדבריו דמעלין בקודש ואין מורידין, ובשלה"ק )תושב"כ, כצאן יוסף(

הקשה ע"ז הלא ב"ש במקום ב"ה אינו משנה, ולמה בכאן ניתן הבחירה זקן זה נהג 

כב"ש וזה כב"ה, ומבאר באריכות עפ"י סוד, ובתוה"ד כ' סוד פרי החג המתמעטת 

ביום שמיני עצרת תהי' לכם, הרומז לעוה"ב שאז יתבטל הע' שרים שרמז להם ע' 

של נר חנוכה נשאר נר אחד,  פרים ויהיו ישראל פר אחד איל אחד, וכן ביום ח'

ולפי הנ"ל ניחא בפשטות שהוא המשך של חג הסוכות. ועיין בזה  -עיי"ש בפנים, 

במ"ב סי' תרע"א סעיף ב' בביאור הלכה טעם נכון על מה שהרי"ף הביא דברי ר' 

 יוחנן וטעם שני זקנים.
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 ארבעה מינים בחנוכה בהלל והודאה

השני' מה שכתוב בספר חשמונאים והן עתה נלכה נא ונחזה לראות הפליאה 

ובספר מכבים שהביאו לביהמ"ק בחנוכה הד' מינים "ויקחו ערבי נחל וכפות 

ובס' מכבים כתב בלשון "ועל כן בענפי  -תמרים וישירו שיר ושבח והודיה לה' ", 

עץ עבות ובענפי הדר ובתמרים בידיהם הודו לאשר הצליחו בידם לטהר את 

 מכונו".

שונה נראה ונשמע שכל זה הי' תשלומין לחג הסוכות בד' ולכאורה בראי' רא

מינים והלל והודאה, וכמ"ש בספר חשמונאים )ב' י'( ויחוגו חג לה' שמונה ימים 

כימי חג הסוכות, ואולם כד מעיין היטיב פנימה ובלשון ברורה אין כאן לא סוכה 

מינים, ולא הישיבה שבה ולא ד' מינים שבלולב ולא נזכר בדבריהם כל הארבעה 

וכאן חסר שתים האתרוג והדסים ובמכבים חסר הערבות וכנראה שבעיקר הביאו 

אותם לאות שמחה ונצחון ולקחו מאלו המינים כמשאה"כ ולקחתם לכם פרי עץ 

הדר וכו' ושמחתם לפני ה' אלוקיכם, וידוע מ"ש החינוך מצוה שכ"ד שאלו הד' 

כ' שלקיחת אלו מינים מצד הטבע כולם משמחים לברואיהם, גם הרמב"ם 

הצמחים לשמוח בהם בעיקר בשמחת אסיפת הפירות והיקב מפני שכל אלו הם 

חלק היפה מכל הפירות, אתרוג בפירות, הדס בבשמים, לולב באילנות, וערבה 

ולא רצו החכמים  –בדשאים, והרוקח קורא את הלולב המלך של כל האילנות 

ר שעוברין על בל תוסיף אם שיביאו כל הד' מינים לאחר זמנו, ומכ"ש לדעת האומ

 מתכוין לשם מצוה גם שלא בזמנם.

ודבר זה ליקח מאלו המינים שהם עיקרי הפירות לאות שמחה ונצחון, תמצא גם 

כשהעלו הארון בימי דוד אה"כ )שמואל ב' פ"ו( ודוד וכל בית ישראל משחקים 

פ"ד לפני ה' בכל עצי ברושים וכו' ובמנענעים ובצלצלים, ובמדרש במדבר רבה 

כתב ובמנענעים זו לולב שאדם מנענע בו ומי שיש בידו לולב ומי שיש בידו תוף 

וכלי שירו וכו', והיות שלא הי' בידם לשמוח בימי החג בעת אסיפת התבואות 

ופירות האילן בבית וחסר להם שמחת החג, שמע"צ ושמחת תורה לכן השלימו 

ר שהן עתה בחנוכה עתה בחנוכה בשיר ושבח, והלל והודאה, ועוד זאת ביות
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נשלם האסיף של כל הפירות ובכללו מיסוק הזיתים והשמן שעונותו הוא בחנוכה 

כשמסתיים הסתיו של תקופת תשרי, כאשר תראה להלן כתוב הדור הוא באורך, 

 ולכן לקחו ערבי נחל וכפות תמרים וישירו בשמחה וטוב לבב בהלל והודאה.

דברי רוקח ריש ה' חנוכה )סי' הקשר שבין סוכות לחנוכה נמצא כתוב הדר ב

רכ"ה( סמך שמן נרות לסוכות, מה סוכות שמונה ימים אף חנוכה שמונה ימים 

וגומר את ההלל, וכ"כ בבעה"ט )ויקרא כ"ד ב'( ויקחו אליך שמן זית, סמך שמן זית 

לסוכה לומר שגומרין הלל כל שמונת ימי חנוכה כדרך שגומרין אותו כל שמונת 

 ימי החג.

כתב בשבולי הלקט )ענין חנוכה, סי' קפ"ה( וז"ל מצאתי בטעמי ר' ועוד זאת 

יהודא החסיד זצ"ל טעמייהו דב"ש דאמרי גבי חנוכה פוחת והולך כנגד פרי החג, 

שכן מצינו רמז לחנוכה אחר סוכות בפרשת אמור אל הכהנים לאחר פרשת החג, 

הנ"ל, והוא כעין כתוב ויקחו אליך שמן זית זך ע"כ. וכוונתו כדברי הרוקח ובעה"ט 

 אשר אמרנו מקודם ההמשך של השבעים פרים לימי החנוכה.

וראה דבר נפלא שבפסיקתא )פיסקא ב'( איתא למה קורין הלל בחנוכה, מפני 

 שכתוב )במזמורי הלל( אל ה' ויאר לנו אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח.

וא הארה וכדאי להעתיק בזה מה שכתב בשפת אמת )לשנת תרמ"א( שחנוכה ה

מחג הסוכות, ופירש רמז בפסוק אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח, שהם בחינת 

חנוכה ופורים, שהקרנות אינם גוף המזבח רק הארות המתפשטים, והם בחינת 

 חנוכה ופורים, והבן, עכ"ל.

ומה נפלא הדבר מה דאיתא בילקוט שמעוני )מלכים סי' קפה( עה"פ ויעש את 

ל וכל מנורה היו בה שבעה נרות, הרי שבעים כנגד שבעים מנורת הזהב עשר, בזה"

אומות העולם, שכל זמן שהנרות דולקות היו האומות מתכבשים, ומיום שכבו 

הנרות נתגברו,ע"כ. מזה תראה ותתבונן גודל הקשר של ע' פרים שהם כנגד ע' 

 אומות עם המנורה והנרות.
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 ניסוך המים ושמחת בית השואבה בחנוכה

ים ח"ב פרק א' נכתב אגרת שכתבו חכמי ירושלים ליהודים אשר בספר חשמונא

במצרים, וכך כתוב! אנשי יהודה וירושלים והזקנים לאריסטובלוס אומן המלך 

 תלמי ממטה הכוהנים המשוחים, וליהודים אשר במצרים, שלום וישע

הננו מברכים את ה' אלקינו אשר הציל את נפשינו מצרה גדולה להתייצב לפני 

ר ונורא, כי הוריש ה' אויבינו מעירנו הקדושה ויפיצם בגבולי ארץ פרס, מלך אדי

ועתה כי יש את נפשינו לחוג את יום חנוכת המזבח בעשרים וחמש לחודש כסלו, 

 לא חדלנו מהודיע אתכם לחוג אותו עמנו, וחגותם אותו כימי חג הסוכות וכו'.

את האש בסתר כי כאשר הוגלו אבותינו ארצה פרס לקחו הכהנים הקדושים 

מעל המזבח, ויטמנו אותה בשוחה עמוקה ויבשה לשומרה ולא ידע איש את 

מקומה, ויהי מקץ ימים רבים בנטות ה' את חסדו עלינו, והמלך שלח את נחמיה 

ירושלימה, ויקח מבני הכוהנים אשר טמנו את האש וישלחם לבקשה, אולם כאשר 

ים( מצאו תחתיה, ויצו נחמיה הוגד לנו לא מצאו את האש כי אם מים עבים )קפוא

הכהן לשאוב את המים ולהביאם, ויהי בהקריבם את קורבן ה', ויצו אותם לזרוק 

מן המים על העצים ועל הקורבן אשר על המזבח, ויעשו כן, אחרי כלותם והשמש 

יצאה על הארץ והעבים נפוצו, והנה אש אלקים מתלקחת בקורבן, וישתומם כל 

ן וישירו הכוהנים בהלל והודות לה', ויהי כי אוכל העם מסביב, ככלותם להתחנ

הקורבן, ויצו נחמיה לצקת את המים הנותרים על הרצפה, ותלהט להבה ותבלע 

וכו', ויעבירו קול בכל ערי יהודה לחוג את החג הזה  –אותה האש מעל המזבח 

עד כאן חלק מהאגרת, והן עתה כי תראה מה שאירע הנס  –מידי שנה בשנה 

שלח השי"ת מן השמים אש מתלקחת על הקרבן והמים נתהפכו לאש,  הגדולה כי

מזה נראה שהמה התחילו בזה להשלים מה שחסרו בניסוך המים מחג הסוכות, 

 והתפללו לה' שיעלה רצונם וקיבל זעקתם להקטיר אשה לה' ריח ניחוח.

ודבר זה מובא גם ביוסיפון פ"כ, ובסופו כ' ואש קדושה לא מצאו, ויצעקו אל ה' 

ויקראו אליו, ותצא אש מן האבנים אשר על המזבח, ויערכו עצים עליה ויקטירו 

את זבחם, ויהי האש על המזבח עד הגולה השלישית, ויעשו חנוכת המזבח בכ"ה 
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בכסלו, וידליקו את נרות המערכה על מנורת ה', ויהללו את ה' במקרא ההלל 

 שמונת ימים, ע"כ.

תוב באיגרת שהי' אש שרוי' על גבי והן עתה צריך ביאור ובירור על מה שכ

המזבח הלא בגמרא יומא )כ"א ע"ב( איתא חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון 

למקדש שני, ואלו הן ארון וכרובים, אש ושכינה ורוחה"ק ואורים ותומים, וא"כ 

הלא חסרה האש מע"ג המזבח בזמניהם, והיאך כתבו שהי' אש שמה וטמנו אותה 

רינן שם על האש מיהוה הוה סיועי לא מסייעא, אולם בסתר, ואולם לסוף אמ

כנראה כי אחרי שזכו לגודל הנס של חנוכה על ידי כהניך הקדושים זכו גם לזה 

 שממרום שלח אש לקבל קרבנם ומהמים נעשה אש.

וראי' לזה כי לפי הגמ' הי' חסר בבית שני גם השכינה, וכאשר תחפש במטמונים 

ז( כי כה אמר ה' צבאות עוד -ר הכתוב )חגי ב' ובכתובים בנבואת חגי הנביא, אמ

אחת מעט היא ואני מרעיש את השמים ואת הארץ את הים ואת החרבה ובאו 

 חמדת כל הגוים ומלאתי את הבית הזה כבוד אמר ה' צבאות.

ורש"י בפירושו כתב, עוד אחת מעט, משתכלה מלכות פרס זו המושלת, עוד אחת 

 מלכות יון ומעט יהא זמן ממשלתה.תקום למשול עליכם להצר לכם מן 

ואני מרעיש בנסים הנעשים לבני חשמונאי את השמים ויבינו ששכינתי שורה 

הרי שלך לפניך שהגם שעד הנס חסרה בו  –בבית זה ויביאו תשורת כסף וזהב. 

השראת השכינה בבית שני, אבל עתה אני מרעיש בנסים הנעשים לבני חשמונאי, 

ויבינו ששכינתי שורה בבית זה, דהיינו כי חזרה השכינה וגם האש של מעלה 

 להיות שרוי' ביניהם.

 היום אשר יוסד היכל ה'

י רש"י שנבואתו מדברת ומידי דברי בנבואת חגי על העתיד, וכנראה מדבר

מהנסים הנעשים לבני חשמונאי, הן עתה תבין ותשכיל ביותר דברים הנחמדים 

חידוש שחידשה הרה"ג רבי יעקב עמדין ז"ל בספרו מור וקציעה סי' תר"ע שהביא 

טעם חדש לשמו של חנוכה, )וז"ל( כי נבואת חגי היתה בעשרים וארבעה לתשיעי 
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ואמר לבנ"י )חגי ב' י"ח(  –יד חגי הנביא לאמר בשנת שתים לדריוש היה דבר ה' ב

שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה מיום עשרים וארבעה לתשיעי למן היום 

אשר יוסד היכל ה' שימו לבבכם, העוד הזרע במגורה ועד הגפן והתאנה והרמון 

 ועץ הזית לא נשא מן היום הזה אברך.

דבר חדש בעז"ה שנקרא כן על ע"ז כתב היעב"ץ וז"ל בטעם שם חנוכה נראה לי 

שם חינוך ההיכל שהי' בזמן הזה בימי חגי הנביא ככתוב בנבואתו, שבעשרים 

וארבעה לתשעה שהוא כסלו הוסד, ולמחרתו חינכוהו בהקרבה, ובהדלקה מבערב 

שאין מחנכין המנורה אלא בין הערבים, וע"ש חנוכת המזבח נקראים ימי נס הנרות 

יש מכאן סעד גדול למה שנהגו לעשות סעודות שאירע באותו פרק חנוכה, ו

ולהרבות קצת שמחה, ועם זה אני מיישב ג"כ קושיות הב"י וכו' וזה נכון מאוד עם 

 שלא שיערוהו הקדמונים עכ"ל,

וזה עולה יפה עם מה שרש"י מבאר שנבואת חגי מדברת מנס חנוכה של 

יוסד היכל ה' "  החשמונאים, וראה נא בנבואתו כי קרא בשם ליום הזה "היום אשר

ע"ש חנוכת המזבח, ולפי זה מובן על מה שקורין בימי חנוכה בפרשת נשיאים וזאת 

חנוכת המזבח כי המשתה והשמחה הוא גם על חנוכת מזבח חדש בעת הקמת 

 הבית שני, והמשך תיקון המזבח בימי החשמונאים.

 חג האסיף של עצי הזית והשמן הוא בחנוכה

הזית לא נשא" וברד"ק שם, כי עצי הזית זמנו  בתוך נבואת חגי נאמר "ועץ

במרחשון ובכסליו לשאת פריו, דהיינו שעונת הזית הוא האחרונה מכל שבעת 

המינים, ומיסוק הזיתים ודריכת השמן בבית הבד נסתיימה בסוף חודש התשיעי 

שהם ימי חנוכה, וגם עוד היום ידוע שזהו זמן עונתו, דהיינו כשם שחג הסוכות 

סיף של תבואת השדה והיקב כך חג החנוכה הוא חג האסיף של עצי הוא חג הא

הזית ושל השמן, ולכן מובן כשאמר הפסוק חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים 

באספך מגרנך ומיקבך לא הזכיר "ויצהרך" כי זה אינו נגמר ונאסף עד חנוכה, 

ס וביאורו וטעמו בעומק דבר כי בחנוכה מסתיים הסתיו של תקופת תשרי ונכנ

לתקופה חדשה, ימי החורף, תקופת טבת, ומעתה הימים מתארכים ונקראת בדברי 
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חכז"ל קץ התקופה, כדאיתא במדרש ב"ר פכ"ב עה"פ ויהי מקץ הימים, לרבי 

אליעזר דבתשרי נברא העולם עשה הבל קיים מן החג ועד החנוכה, ופירש הרד"ל 

ה' שמיטה ויובל  שהוא הזמן שכלים מותר הספיחים מן השדה, ומציין להרמב"ם

פ"ד ה"ו ועד מתי אסורין ספיחי שביעית במוצאי שביעית מר"ה ועד חנוכה, 

ומחנוכה ואילך ספיחין מותרין, ובעץ יוסף שם כ' ומקץ ימים משמע בסוף זמן 

והיינו חנוכה שאז הזמן משתנה ונכנס עיקר הסתיו, גם בילקוט שמעוני פ' כי תבא 

ר, יכול בחנוכה, נאמר כאן קץ ונאמר להלן קץ )רמז תתקל"ח( נאמר, כי תכלה לעש

 מה קץ האמור להלן רגל, אף קץ האמור כאן רגל.

ואף גם כדאי להעתיק בזה לשון המדרש )ב"ר פ"ו ה'( הנותן בים דרך מעצרת ועד 

החג, ובמים עזים נתיבה מן החג ועד החנוכה, גם בגמ' פסחים נג ע"א, בגרוגרת עד 

 חנוכה, ע"ש.

כי בחנוכה הוא הסיום של אסיפת כל התבואות ויקב גם הזית  ובכל מה שנתבאר

והשמן והסתיו עבר והחורף הגיע מעתה בתקופת טבת, בזה מובן היטב ונכון מה 

שנשנה במס' ביכורים )פ"א מ"ו( הקונה שתי אילנות בתוך של חבירו וכו' ר"י אומר 

י שלך לפניך כי מן החג ועד חנוכה מביא ואינו קורא, ריב"ב אומר מביא וקורא, הר

עד החנוכה עדיין ניתן להביא ביכורים, כי אז נסתיים האסיף של כל הפירות 

ובכללו מיסוק הזיתים, ולכן עיקר החג בנס המנורה שזכינו לאורה, שלא מצאו 

אלא פך אחד של שמן בחותמו של כה"ג, ולא הי' בו להדליק אלא יום אחד ונעשה 

ו חכמים לעשותו יום טוב בהלל והודאה בו נס והדליקו שמונה ימים, ולכן קבע

לשמונת ימים, ולהיות מוסיף והולך בהדלקת הנרות, דומה לזה מצינו בגמרא שגם 

אדם הראשון עשה אותו זה הזמן של תקופת טבת ליום טוב, וכן איתא בגמ' ע"ז 

)ח' ע"א( ת"ר לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר אוי לי שמא 

לם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו, וזו הוא מיתה שנקנסה עלי בשביל שסרחתי עו

מן השמים, עמד וישב ח' ימים בתענית ובתפילה, כיון שראה תקופת טבת וראה 

יום שמאריך והולך אמר מנהגו של עולם הוא, הלך ועשה שמונה ימים טובים, 
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עום לשנה אחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים, הוא קבעם לשם שמים, והם קב

 לעבודת כוכבים.

ועתה אם תאזין ותקשיב תשכיל ותבין האם אין זמנים ועונות שוים לחג 

המאורות של נס חנוכה, ואולי שהשמונה ימים הראשונים שעשאן בסופו לימים 

טובים הן המה השמונה ימי חג הסוכות ושמיני עצרת, וחגג בשניהם גם סוכות וגם 

 הבאים לבניו אחריו.חנוכה, וזה הי' פועל הדמיוני לדורות 

 בכ"ה בכסלו נגמר מלאכת המשכן

איתא בילקוט שמעוני מלכים )רמז קפ"ד( אמר ר' חנניא בכ"ה בכסלו נגמר 

מלאכת המשכן, ועשה מקופל עד אחד בניסן, כמו שכתוב ביום החודש הראשון 

באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד, והקב"ה חשב לערב שמחת המשכן 

צחק, ומעתה הפסיד כסלו שנגמרה בו המלאכה, אמר הקב"ה בחודש שנולד בו י

עלי לשלם, מה שילם לו הקב"ה, חנוכת חשמונאי, ע"כ, ומדרש זה הובא גם במגן 

אברהם, ובערוך השלחן מביא זה המדרש כסמך לשמונת ימי חנוכה, וכתב שלכן 

עשו בחנוכה כמו בחנוכת המשכן שהיו שבעת ימי המילואים וביום השמיני היה 

 מר התחלת העבודה במשכן ע"י אהרן ובניו כמבואר בתורה.ג

וידוע דברי הגר"א )שה"ש א' ד'( שמבאר גמר מלאכת המשכן על חנוכה, ומפרש 

כך,הציווי לבנ"י על מלאכת המשכן נאמר למחרת יוה"כ כשירד משה מן ההר, 

ויקהל את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות 

כמ"ש רש"י בשם חכז"ל, ובי"א בתשרי למחרת יוהכ"פ צוה משה את בנ"י  אותם

להביא נדבת המשכן, ובי"ב ובי"ג בו הביאו ישראל את נדבותיהם )בבוקר בבוקר( 

וביום י"ד קיבל משה מהם את הנדבה, וביום ט"ו בחג הסוכות החלו בבנין המשכן 

ת המשכן ארכה ואז גם חזרו ענני הכבוד שהסתלקה אחר חטא העגל,  ומלאכ

כשבעים ושנים יום מי"א בתשרי עד כ"ד בכסלו, ובכן יש קשר חזק ואדיר בין חג 

 הסוכות לחג החנוכה בחנוכת המשכן והמזבח, והבן,
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 פך שמן של כה"ג תלוי בסוכתו לנוי בשנה ההוא

בס' רמזי אלול להרה"ג מו"ה שלמה דאמיניץ זצ"ל )מח"ס עולות של היום, ועוד, 

ודש של הרה"ק משינאווע זי"ע, זקינו הרה"ק בעל עולת שבת על הסתופף בצל הק

קבלה, בהסכמות, צאנז, דינוב, זידוטשוב, קאמארנא, זי"ע( כתב בספרו דבר נחמד 

ונעים, וכן כתב, בגמ' כשנכנסו היוונים בהיכל טמאו כל השמנים בדקו ולא מצאו 

א להדליק יום אלא פך אחד של שמן שהי' מונח בחותמו של כה"ג ולא הי' בו אל

 אחד, ובתוס' העלו, שהי' מונח בחותם בקרקע שלא הסיטו הכלי ע"ש.

מעולם לא הבנתי דעתו של כה"ג שהי' לו פך שמן טמון בקרקע למה עשה זאת, 

אם שידע מראש מהיוונים שיכניסו להיכל ויטמאו כל השמנים הי' לו לעשות 

 -מצוא שמן טהור, פעולה יתירה להכן בקרקע שמן על ח' ימים להיות שהות ל

מתוך הלחץ זו הדחק יהי' לי לאחיעזר מה שמובא בספה"ק שימי אלול וגמר 

החתימה עם מסירת הפתקין נמשכים ועולים עד זאת חנוכה, ופועלים בימי חנוכה 

כיום הזכרון לעורר פקידת עקרות, וכתקיעת שופר להביא ישועה ורחמים, והמה 

 הנוראים. התולדות מאבות מלאכות ועבודת של ימים

וכלפי שאמרו חכז"ל שהיו תולין כוסות שמנים ויינות לנוי סוכה, ואף גם זאת 

ידענו שחסידים ואנשי מעשה מטמינים השמן מנוי סוכה למצות הדלקת נר חנוכה 

לכן בוודאי מודים כי גם הכה"ג שהוא משרידי עם רגיל הי' להטמין פך שמן מנוי 

תקין, ולזכר זה הי' חתום הפך שמן סוכה שלו, המה מימי החתימה ומסירת הפ

בחותמו לסימן כי הפך הזה מנוי סוכה ומיום החותם בא, וביום גמר החותם שהוא 

אחרי כלות החודש כסלו יפתח, והיינו דאמרו, ולא מצאו אלא פך אחד של שמן, 

כי יותר מפך זה לא הי' לו לכה"ג שהי' מונח בחותמו, לזכר החותם בימי שמונה 

ידוש נאה, ולהוסיף כי הי' צריך להיות שמן זית זך הראוי להדלקת ודו"ק, והוא ח

הנרות, וגם מרוב קדושתו הרגיש מה שיביא תועלת להעשות נס עי"ז, ....... 

 אחשבי', והבן

והנה להרחיב הדבר בפך של שמן בחותמו של כה"ג, מש"כ בתוס' שהי' מונח 

כה שמצאו הפך של בחותם בקרקע שלא הסיטו הכלי, באמת כך כתב במדרש לחנו
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שמן שהי' מונח תחת המזבח, וגם בלשון היוצר לשבת שני של חנוכה נאמר "וחנכו 

וכבדו את היכל להעלות נרות באומן, כחפשו ומצאו בשיתין )ביסודות המזבח( פך 

שיט נטמן להטמן כי אם אסוך שמן, זיהרו מצאו לימים שמונה קבע לשקדוני 

ס, לשקדני, היינו לצדיקים וחסידים ששוקדים )אורות של אותו פך סיפק להם ע"י נ

על דבריך(, קבעו לכן הימים האלה לדורות עדני, להזכיר גבורות ולהודות ולהלל 

 לה' ".

וכאשר הביאני מס' חשמונאים שגם האש של המזבח שנתהוה למים קפואים 

טמנו אותה בסתר ביסודות המזבח, אולי היו שניהם האש והפך של שמן סמוכים 

רקע שבתחת המזבח, וכשחיפשו אחרי האש ומצאו מים, באותו העת שמה בק

 )היכן( מצאו את פך השמן שהטמין הכהן גדול.

ובאותו ענין כדאי להעתיק דבר חדש הנמצא כתוב בקונטרס אחרון לס' מחזיק 

ברכה להחיד"א )או"ח סי' תר"ע( בשם הס' כף ונקי שכ' בענינו של פך, יש לתמוה 

ועוד אמאי לא הצניע כלי יותר גדול, ותירץ שהי' מנהגם  מה ראה לזה כהן גדול,

להניח השמן בצלוחיות קטנות, בכל צלוחית שיעור הדלקת לילה אחד, וכולם 

חתומות בחותם הכהן הגדול, ולוקחים צלוחית בכל לילה להדלקה, וכשבאו 

היוונים טימאו כולם, ונעלם פך זה מהם בהשגחה אלקית, והוסיף הכף ונקי ששוב 

 בס' תבנית היכל )ס"ג פ"ג( כדבריו שכך היו נוהגים, ושיבחו החיד"א, ע"ש, מצא

ובספר ברכת אברהם לחנוכה מביאו והוסיף בזה לפרש הלשון "ומנותר קנקנים 

נעשה לשושנים" דהיינו שזה הפך נותר מהרבה קנקנים שהיו בהיכל שכולם נטמאו 

ביאור, ויקחו אליך חוץ מזה האחד שנשאר טהור, אף גם הביא לחידוש ממדרש ה

 שמן זית זך, שיהי' חותמך עליו, או חותמו של כה"ג.

ולפי מה שכתבנו מהמדרש שהפך של שמן הי' מונח וטמון תחת יסודות המזבח 

מובן הדבר מפני מה לא הצניע הכהן יותר מפך אחד שידע והבין שכוח הטומאה 

ם המשומר ביותר של היוונים מתגברת ומי יודע מה יולד יום ע"כ חיפש ומצא מקו

כדי להטמין פך אחד שמן זית טהור לרמז על קיום כלל ישראל וכמו נר לאחד נר 

למאה, ע"כ הניחו במקום מצומצם תחת יסודות המזבח, מקום מיוחד שיוכל 
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לקלוט פך אחד זך ונקי שלא יוכל היוונים לשלוט עליו, ובזה הציל קדושתן של כל 

 ישראל.

זה הענין, דאותו הפך הי' נבדל במעלתו משאר ובמהר"ל )נר מצוה ח"ב( ביאר 

שמנים, שהיתה קדושתו יתירה עליהם בבחינת קודש הקדשים, לפי שהי' בחותמו 

של ובהסתר של כה"ג, וכה"ג הי' בבינה זו של קדשי קדשים, ובשביל זה לא יכלו 

היוונים לשלוט על אותו פך קטן, דכיון דכוח טומאתם לא הי' אלא לעומת קדושת 

, אבל על חלק קודש הקדשים שבהיכל לא יכלו, לפיכך נותר הפך ההוא ההיכל

בטהרתו שהי' בחינת קודשש הקדשים, ומוסיף שאותו הפך טהור מבטא את 

היחודיות של עם ישראל, החתימה של כה"ג, השמירה על הטהרה היסוד של 

חנוכה הוא הנצחון שבו מתוך הטהרה וקדושה הבא מכוח פך השמן הטהור, וזה 

 ר הגדול ביותר שהי' במלחמת החשמונאים, ע"כ.הדב

ואולי אפשר ליישב בזה מפני מה עשה ה' ככה שלא נשמר אש הקודש שהי' טמון 

תחת המזבח ונתהוה למים, כי בהיות שהי' סמוך לפך השמן וחס הקב"ה על השמן 

שלא יתחסר ויהא נימוח ע"י האש, ע"כ נכבה ונתהוה למים, גם עשו בו ניסוך 

 כה ואח"כ נעשה נס ואש מתלקחת על קרבנם לריח ניחוח לה'.המים בחנו

 גמר החותם בזאת חנוכה

המקורים היחודים לגמר החתימה בחנוכה, הלא המה כידוע בס' בת עין בשם 

כתבי האריז"ל, ובס' ליקוטי מהרי"ל בדרוש לחנוכה, ובס' דברים נחמדים להבני 

בס' בני בנימין דרושים יששכר לחנוכה, ובשער יששכר )מאמר ימי אורה(, גם 

לחנוכה מביא ששמע מהרה"ק ר"ד מדינוב זצ"ל ששמע מאביו הבני"ש זי"ע אשר 

מר"ח אלול עד חנוכה מאיר ברקיע כעין תבנית יד הפשוטה לקבל אותם שנדחו 

מלשוב בעשי"ת ומתקבלת תשובתם עד חנוכה, והוסיף הרה"ק ר"ד מדינוב 

 בכלל, והדברים ידועים וא"צ להאריך.שלדעתו אין היד עוברת עד זאת חנוכה ועד 

ואך להוסיף בדרך אפשר לפי מה שלקטנו בתחילתו מהמדרשים והיוצרות 

שבשנה ההוא נתבטל בחג הסוכות כל הקרבנות והד' מינים, ובחנוכה כשנצחו 

החשמונאים עשו שמונת ימי חנוכה תמורת שמונת ימי החג סוכות ושמיני עצרת, 
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חנוכה כמו יום שמיני עצרת ושמחת תורה, ממילא פעלו ממילא הוי יום אחרון של 

הכהנים הקדושים והחשמונאים להמשיך את גמר החותם ולהעבירו משמיני עצרת 

ועד זאת חנוכה, ומאז והלאה נתקבל בשמי עליון שישאר זה הזמן על כל הדורות 

 לטובה ולברכה ולגמר חתימה לשנה טובה ומבורכת אכיה"ר או"א.
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הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' מעמקי הלכה / 

 חפצו' )בית שמש(

 ?האם ראוי לבטל את סדרי הלימוד עבור הדלקת נ"ח

שעת הדלקת נרות חנוכה, לפי כל השיטות בגדר "עם סוף השקיעה", הרי שהיא 

נפגשת וחופפת לשעות הלימוד של אברכי הכולל. ושעל כן דבר זה מהווה במובן 

'. ומשו"כ יצאו הפוסקים לדון, האם מן הנכון מסויים, מציאות של 'ביטול תורה

לצאת באמצע הסדר, בשביל לקיים את מצות הדלקת נ"ח בעצמו. או שמא מוטב 

להניח את עניני ה'הידור מצוה', ויקיימו האברכים את עיקר המצוה ע"י שישובו 

לביתם לאחר סדר ב', וידליקו אז את הנ"ח, שבזה"ז עדיין ישנם עוברים ושבים, 

פיסו"נ. או שימנו את נשותיהן כשלוחים להדליק בעבורם את נ"ח בזמנם, ואיכא 

 .נבובכך יצאו יד"ח מדין "נר איש וביתו"

 א[ מקורות קדומים מענין חשש 'ביטול תורה' בהדלקת נ"ח

והנה יש שצידדו דאין לנו לחדש חומרות שלא נזכרו בשום מקור קדום, ומאחר 

וביתו", הרי מבואר דעל  איש נר חנוכה "מצות וחז"ל סתמו את המצוה בנוסח של

האיש להדליק את נ"ח, בלי לחלק האם דבר זה יבטלו מלימוד תורה, ומשמע דאין 

 .נגלנו לחוש מענין ביטול התורה שיצא עי"ז

אולם יש שהראו בזה כמה מקורות, שמהם ניתן ללמוד כי גם חז"ל ועכ"פ כמה 

', ואם כנים הדברים, הרי מגדולי הראשונים, חששו מענין זה של 'ביטול תורה

 שברור שיש לחוש לדבריהם, וליתן את הדעת על זה.

                                                
היה  זצ"לשהגרח"פ שיינברג )הרב יהודה טשזנר שליט"א עמ' מ' אות י"א( ששמע  שערי ימי חנוכהוכן הביא ב נב

מורה לאברכים בכולל שלו שילמדו בחנוכה כל שעות סדר שני כרגיל, בלי שום הפסקה נוספת ובלי שום קיצור בזמן 

הלימוד, ושידליקו לאחר שיחזרו לביתם בגמר סדר הלימוד של אחה"צ, )או שאשתו תדליק בבביתם בזמן(. כי 

לה, ההדלקה בתחילת הזמן אינה אלא הידור מצוה  בזמנינו שאנשים עוברים ושבים ברחובות העיר עד מאוחר בלי

 ואין ההידור כדאי לדחות ביטול תורה של רבים.
 ביותר, על הגרש"ז אויערבאך זצ"ל( וז"ל, "ומשו"כ נתרעם רבנו 2)חנוכה פט"ז הערה הליכות שלמה כן הובא ב נג

מה שרצו להנהיג סדר לימוד רגיל בכוללי האברכים, בימי החנוכה. ושידליקו נשותיהם בבתים. כי לא טובים אנו 

מאבותינו בכל הדורות, שלא ביטלו ביה"ד מימיהם, ואעפ"כ, נזדרזו לקיים מצוה חביבה זו בעצמם, כתקון חז"ל 

  עכ"ד". 
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 רב בי הוינא כי מריש זירא, רבי "אמר )כג.( שבתיש שדייקו כן מהמבואר בגמ'  א(

מבואר מזה, כי ר' זירא לפני שנשא אשה,  .אושפיזא וכו'" בהדי בפריטי משתתפנא

ו עליו נרות בביתו. הרי שנהג ורבצה עליו חובת הדלקת נ"ח, מאחר ולא הדליק

 להשתתף בפרוטה עם בעה"ב, ולצאת בכך יד"ח מצות הדלקת נרות חנוכה.

)סי' תרע"ז סק"ג( דלכתחילה  מ"בולכאו' הלא דבר הוא, הרי מובא בפוסקים עי' 

נכון וראוי יותר שהאכסנאי ידליק נר חנוכה משל עצמו. וא"כ הכיצד האמורא 

להרב יעקב  דרכי מוסרלקיים 'הידור' זה. וכתב בספר הקדוש ר' זירא, לא הקפיד ב

ניימן זצ"ל )במאמר לחנוכה(, די"ל משום שלימוד התורה היה יקר למאוד בעיני ר' 

זירא, עד כי לא רצה לבטל מתלמודו, כדי להדליק נ"ח, ולכן הסתפק בקיום עיקר 

 .נדהדין, ע"י השתתפות בפריטי עם בני האכסניה

 מה לענין מ")שבת כא:( וז"ל, "ומ מאיריים מצינו בודברים יותר מפורש ב(

 הדלקה ידי זה של עד שתכלה הרגל מן השוק, זמן אחר יצא שלא שאמרנו,

 שהיו הזמנים לאותם אלא, נאמר שלא שלפנינו, הדורות לגדולי יראה בזמנה.

 אנו ואין הואיל הזה, בזמן אבל דרכים. לעוברי היכר וצריך מבחוץ, מדליקים

' אפי התירוהו, הצרפתים וגדולי שירצה. מתי ידליק הבית, בני להיכר אלא צריכים

 מבית שעומדים אחר להדליק ישיבה, בני שם נוהגים וכן השחר, עמוד שיעלה עד

 ".המדרש

הרי חזינן שכך היתה ההנהגה בצרפת, שבני הישיבה לא היו פוסקים מתלמודם 

בשעות הלילה  להדלקת נ"ח, אלא היו לומדים כדרכם, ורק בעת ששבו

 המאוחרות, רק אז הדליקו נ"ח, הרי שאין ל'הדר' על חשבון 'ביטול תורה'.

ולענ"ד יש לדחות את ב' ההוכחות הנ"ל. דהנה מה שמצינו ברבי זירא שהשתתף 

בפריטי ולא 'הידר' אחר הדלקת נר משלו. ראשית ניתן לומר דר' זירא היה עני, 

                                                
מרן )חנוכה סי' ע"ו ד"ה והעיר( וז"ל, "ושמועה שמעתי משמיה ד שראלשו"ת מקדש יוכן הביא הנהגה זו למעשה ב נד

, שאמר, שהיו צריכין להנהיג, שהבחורים לא יפסיקו לימודם כלל בערבי יומא דחנוכה, להדלקת מסאטמאר זי"ע

נרות חנוכה, רק שכולם ישתתפו בהוצאות נרות חנוכה. ובתחילת זמן ההדלקה, ידליק בחור אחד בבית המדרש, 

האדמו"ר ציא את כולם בהדלקתו. ואח"כ ימשיכו ללמוד כרגיל, כבשאר הלילות", ע"כ. וכנראה שיסוד דברי ויו

 נלקחו מהנהגתו של רבי זירא הנ"ל. מסאטמאר
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)הנ"ל( דרכי מוסר נ"ל וכן יצא לפרש בולא היו לו מעות כדי לקיים את ההידור ה

דכן מצינו בהרבה גדולי תנאים ואמוראים שלמדו תורה מתוך הדחק, בחוסר 

 אמצעיים ע"ש, ואין כל הוכחה שחששו היה מצד 'ביטול תורה'.

וגם מהנהגת התלמידים בצרפת, לענ"ד אין כל הוכחה. דהנה דברים דומים 

)שבת כא:( וז"ל, "ושמענו שבצרפת, יש י רבינו מאיר המעיללמאירי נמצאים בחי' 

מקומות שמדליקים נרות חנוכה קרוב לחצי הלילה, כשחוזרים בני הישיבה מבית 

המדרש. ונראה דס"ל, שהשיעור של תרמודאי לא ניתן אלא בזמן שהיו מניחים 

פרסום הנס הוא, נ"ח בחוץ, לפרסומי ניסא. אבל כשמדליקים בפנים בתוך הבית, 

 ", ע"כ. באים לביתם, הוא זמן המצוהכשבני הישיבה 

הרי שנראה לדקדק מדבריו, דבני צרפת כלל לא חששו מצד ה'ביטול תורה'. 

ואדרבה, כל טעמם שאיחרו את הדלקת נ"ח, היה אך ורק משום שסברו, שבכך הם 

'יהדרו' יותר בקיום המצוה. וזאת משום דס"ל דמאחר ו'מקום' ההדלקה 'השתנה' 

מדליקים מבחוץ, ואולם הם נהגו להדליק מבפנים מפני  מזמן תקנת חז"ל שהיו

הסכנה. ממילא גם 'זמן' ההדלקה צריך 'להשתנות', דלמרות שבימי חז"ל היה 

מעודף להדליק, "עד שתכלה הרגל מן השוק", זאת משום שהפסו"נ היה כלפי 

העומדים בשווקים מבחוץ. אולם מאחר ובני צרפת היו מדליקים מבפנים, הרי 

היותר 'מהודר' הוא הזמן שבו שוהים בני הישיבה בביתם, וזה רק בשעות שהזמן 

 הלילה היותר מאוחרות.

ומאחר וגדולי הפוסקים הראשונים פליגי על בני צרפת, וס"ל שאין לאחר את זמן 

)שבת כא: ד"ה דאי(  תוס' )הל' חנוכה פ"ד ה"ט(, רמב"םההדלקה גם בזה"ז עי' 

)כא: ד"ה ופירשו( שכתב דגם בזה"ז שמדליקים רשב"א בשיטת הר"י פורת. ועי' ב

)סי' שו"ע בפנים, מ"מ לכתחילה זריזין מקדימין להדליק משתשקע חמה וכן פסק ה

תרע"ב סעי' א'(, א"כ אין לנו אלא לנהוג כהוראתם, ולהדליק כבזמן תקנת חז"ל, 

 משתשקע החמה.
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 ב[ "ברוב עם" אינו דוחה ביטול תורה 

)סי' צ' סקל"ב(, בנוגע למה שמבואר מג"א שהוסיף ה ויש שיצאו לדון ע"פ מה

בשו"ע כי מעלת התפילה בביהמ"ד גוברת על מעלת תפילה בביהכ"נ, וז"ל, "אע"ג 

 מפני למודו לבטל שאין עדיף, בבהמ"ד מ"מ מלך, הדרת עם רוב איכא דבבהכ"נ

י", "תר ש"כמ לשנה, משנה אלא מתפלל היה שלא הנשיא, י"ר דמצינו התפלה,

הרי מבואר שמעלת "ברוב עם" אינו דוחה 'ביטול תורה', ולכאורה ה"ה  –ע"כ. 

 שאר עניני ה'הידור' אין בכחם לבטל ת"ת. 

 )ג.( "מכאן מגילה)שאילתא ל"ד( מדברי הגמ' בהעמק שאלה וכיו"ב יצא להוכיח ב

 וחומר קל, מגילה מקרא לשמוע ובאין תורה, תלמוד שמבטלין רבי, בית של סמכו

שכן". ומבואר  כל לא תורה תלמוד, מבטלינן חמורה שהיא עבודה ומה. מעבודה

מזה דבלי הדרשה שמבטלין מעבודת המקדש בשביל לשמוע מקרא מגילה, לא היו 

מבטלין תורה, למרות דיש בזה 'הידור' שהמגילה נשמעת "ברוב עם", ומכאן מסיק 

 כלל לכל התורה דאין בכח ה'הידור' לדחות ביטול תורה, ע"ש.

שמעתי, לדחות את ההוכחות הללו, מו"ר הגאון ר' אשר וייס שליט"א אולם מ

משום דשאני ההידור של "ברוב עם הדרת מלך" משאר הידורי מצוה, מכמה 

 טעמים:

דאם נחייב לבטל תורה על כל מצוה ומצוה, מפני מעלת "ברוב עם", הרי  א(

רות שחלילה יפסק לימוד התורה בעם ישראל. דכמה וכמה בריתות ומצות אח

נעשות מידי יום ביומו. ופשיטא שאין להשתתף בכל אותם מצות עבור מעלת 

 "ברוב עם", ולבטל בכך תורה מישראל. 

ומה עוד, דבייחס להידור של "ברוב עם", מובא כמו"כ פעמים בפוסקים,  ב(

)או"ח סי' ח' סעי'  שו"עדמקיימים זאת אפי' ע"י שנים או שלשה בנ"א וכמבואר ב

ג סעי' א'( ועוד. ושלכן פשיטא שאין לבטל ת"ת מפני 'תוספת' ה', ובסי' רי"

בהידור, שהרי מקיימים את המצוה בהידור גם בלי אותה תוספת. אולם ביתר 

ההידורים, אשר אינם מתקיימים כלל ועיקר, אלא רק ע"י שיתבטל מתלמודו. י"ל 
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ה, דשפיר יש לבטל ת"ת עבור מצוה עוברת, עם כל פרטיה ודקדוקיה והידורי

 .נה)סי' ר"נ סק"ט( ע"ש, אמנם עי' בהערהשעה"צ והוכיח כן מתי' קמא של ה

 יקח מצות"  -ג[ "חכם לב 

מו"ר הגר"א וייס וכמובן דכל אחד ינהג כפי הוראת רבותיו. אך אסיים בדברי 

שאמר, דגם כאשר מותר לבטל מ'לימוד התורה' עבור הצרכים החיוניים, שליט"א 

מ"מ פעמים שאין לו להאדם להשאר בדרגת ה"תלמיד ובעבור קיום המצות. אך 

חכם", אלא צריך כל אחד לשאוף ולהיות בגדר "חכם לב יקח מצות"... וידקדק כל 

 אחד אחר אורחותיו, לבדוק כיצד יוכל להימנע ככל האפשר מביטול תורה.

ובאמת דהגם שהדלקת הנרות לוקחים מעט זמן, אך אין בזה כל הכרח להביא 

, דבפעולה קטנה של (הבן מותר ה"ד: לח נדרים)ר"ן תורה', דעי' בלידי 'ביטול 

 מילוי חבית מים, או הדלקת הנר, אין בזה משום ביטול תורה. ודו"ק.

  yitzi174@gmail.comלתגובות: 

  

                                                
דכשם שגוף המצוה דוחה ת"ת, ה"ה דגם מו"ר שליט"א, והנה יש מקום להתבונן בטענה זו, במה שפשיטא ליה ל  נה

ת"ת. ושעל פי זה הכריע למעשה בנדון שאלתן, דפשיטא ויש להורות לאברכים, שיבטלו פרטיה ו'הידוריה' דוחין 

 מתלמודם בעבור הדלקת נ"ח בהידור. והיינו שידליקו בעצמם.

והנה יש לציין למקורות רבים אשר מראים לכאו' אחרת, דחזינן דהמושג של 'הידור מצוה' איננה נידונת כחלק   

)סי' תרע"ד סעי' א'( דנהגו שאין רמ"א עי' ב -א'שנו ביניהם ונציין כאן ממה שראיתי: מ'גוף המצוה' וחילוקים רבים נ

כ", ע"כ. הרי שלמרות שהשאר הם מדין "כ למצוה אינו והשאר אחד, נר אלא אינו מצותו להדליק מנר לנר, "דעיקר

 בהידור ח"לנ שמן לו שיש בענין מי (א"סק א"תרע' סי) א"מגב עוד מצינו -ב''הידור', מ"מ אינם בגדר מצוה כ"כ. 

 גם ויתן, אחד נר רק לילה בכל וידליק, עצמו של' הידור'ה על שיוותר מוטב. כלל אין ולחבירו, הימים כל עבור

ומבואר דמחלקים בין 'גוף המצוה'  (.ט"י' סי ח"או ג"ח) חיים מחנה ת"שוב בזה ע"וע. המצוה עיקר את לקיים לחבירו

כן מבואר  -ג'שבזה הבעלים עצמם קודמים לכל אדם, לבין מעלת ה'הידור' שחבירו שאין לו כלום קודם לבעלים. 

)סי' תרע"א שע"ת )מה"ת סי' י"ג( שהוכיח מהפוסקים, דאין מברכין על 'הידור מצוה'. וע"ע בזה ב שו"ת רע"אב

הגר"ח מבריסק כמו כן, ידוע יסודו של  -ד')ח"ג סי' ת' עמ' רס"ג(.  שו"ת ויען יוסףא'(, וב)חנוכה ד' אבי עזרי סק"ב(, 

שו"ת בית הלוי , דא"א לקיים את ה'הידור מצוה' לאחר שכבר קיים את 'גוף המצוה'. ויעויין כיו"ב לאביו בזצ"ל

 מעכבין שאין ציצין על חוזר. לה,המי את המעכבין ציצין על, )קלג:(, "פירששבת )ח"ב סי' מ"ז(, והוכחתו מהגמ' ב

כמו"כ מצינו בפוסקים שיצאו לומר, שמדיני 'חינוך' אין ענין לחנך את הקטנים על  -ה'חוזר", ע"ש.  אינו המילה, את

, מקראי )סי' תרע"ה ד"ה ולדידן( ביה"לוב )סי' תרע"ז סק"ח(,מחציה"ש 'הידור מצוה' אלא רק על 'גוף המצוה', עי' ב

 )ח"ב ס"ס קל"ג(.מועו"ז וב ט"ו(, )חנוכה סי'קודש 
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מפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, 

אודך', 'פרדס יוסף החדש' מחבר ספרי 'גם אני 

 ג"כ, ועוד

 טעם שאין מזכירין בברכת מעין שלוש נס חנוכה ופורים

יש לברר מה הטעם שאין מזכירין בברכת מעין שלוש, נס חנוכה ופורים, כמו 

 שמזכירים בברכת המזון ?

א( בסידור מקור התפילות )מהרה"ג רבי בנימין פרידמן זצ"ל( כתב לתרץ וזה 

ת על הניסים היא רק לפרסם הנס, ובשלמא בשעת התפילה או לשונו, שכל אמיר

אפילו בשעת אכילה איכא פירסומא ניסא על ידי אמירת על הניסים, משא"כ 

כשאינו אוכל ברביעות גדול ואינו אוכל לחם ואינו מברך רק ברכה אחת מעין 

שלוש ליכא פירסום ניסא, ולכך לא תיקנו לאומרו בברכה אחת מעין שלוש, והא 

יה דתוס' במס' שבת )כד. בד"ה מהו( באמת כתבו הטעם דלכך אומרים על רא

הניסים בתפילת שמונה עשרה משום דאיכא פירסומא ניסא, ואם כן איכא למימר 

 דבברכה אחת מעין שלוש ליכא פירסומא ניסא. עכ"ל. 

וכעין זה תירץ בנימוקי או"ח )מונקאטש. סימן תרפ"ב( וזה לשונו. י"ל לתרץ 

ב וכו' לפי דברי התוס' בשבת )הנ"ל( שכתבו דפשיטא ליה להש"ס קושיית הר

דבתפילה יזכיר של חנוכה )על הניסים( בהודאה, משום דתפילה בציבור הוא 

ואיכא פירסומי ניסא, אבל בברכת המזון שבבית ליכא פירסומי ניסא כולי האי. 

בברכת המזון עכ"ל התוס'. ודייקו בלשונם הזהב )דליכא פירסומי ניסא( "כולי האי" 

היינו שאינו פירסומי ניסא הרבה. אבל פירסומי ניסא )מעט. ולא הרבה( שייך גם כן 

בברכת המזון, ועל כן פשטינן בגמרא באמת שצריך להזכיר גם בברכת המזון 

בהודאה משום פירסומי ניסא, וזהו שייך רק בסעודה שמזמנים בציבור ובזימון 

שנהוג שאוכלים ומברכים ביחד, וכמ"ש עכ"פ, או הבני בית ביחד בסעודה כמו 

בשו"ע הלכות סעודה, ועל כן הוי פירסומי ניסא, משא"כ בפת הבאה בכיסנין 

ובפרט בפירות ענבים וכיוצא, שאין הדרך כלל לאכול ביחד, ואוכלים דרך עראי כל 
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אחד ביחוד, על כן לא שייך פירסומי ניסא בברכתן, על כן לא תיקנו להזכיר אז 

ים. עכ"ל. )וכ"כ בדעת תורה להגאון מהרש"ם זצ"ל באו"ח סימן ר"ח בחנוכה ופור

 סעיף י"ב(.

( הביא כתירוץ זה הנ"ל בקיצור 4עמ'  331ובגליון "שמעו ותחי נפשכם" )מס' 

מהרה"צ רבי משה וובר זצ"ל, דברכת המזון נאמרת בזימון ובשל כך יש בה 

ן, ועל כן אין בה פירסומי ניסא, משא"כ בברכה מעין שלוש שלא נאמרת בזימו

 פירסומי ניסא. ע"כ.

ב( בביאור הגר"א )על שו"ע או"ח סי' ר"ח סעיף י"ב( כתב הטעם משום דאף 

בברכת המזון אין צריך להזכיר מעין המאורע דחנוכה ופורים מצד הדין, כמ"ש 

בפ"ב דשבת )כד.(, אלא מצד המנהג, משא"כ כאן בברכת מעין שלוש ליכא מנהגא 

 כלל. )עיי"ש(.

בלבוש )שם( כתב הטעם משום שעל הניסים ראוי להזכירו בהודאה, דהיינו  ג(

בתפילה במודים ובברכת המזון בנודה לך, ובברכה מעין שלוש שאין בה הודאה 

שראוי לסמוך להודאה, כי אם מה שאומר ונודה לך על הארץ וכו', ושם אין ראוי 

מזכירין אותו.  להפסיק כדי שיהיה לסמוך מעין החתימה לחתימה, לפיכך אין

עכ"ד. )ובא"ר סי' תרפ"ב הביא טעם זה מתשובת מהר"ם מרוטנבורג סי' ע'(. ועיין 

בדברי חמודות פרק כיצד מברכין )ס"ק קל"ה( שהשיג על טעם זה. עיי"ש. )וע"ע 

בא"ר הנ"ל משכ"ב(. וע"ע בשו"ת יביע אומר )ח"ג סי' ל"ו אות ב'(. ובשו"ת משנה 

 "ש.הלכות )ח"ה סימן פ"א(. עיי

ד( בדברי חמודות )הנ"ל( כתב הטעם דלא חייבו להזכיר בברכת מעין שלוש אלא 

מה שהוא כתוב בתורה, דגם ראש חודש מיהא כתיב וביום שמחתכם ובמועדיכם 

י'(, אבל חנוכה ופורים דלא הוזכרו בתורה, דאינו  -ובראשי חודשיכם )במדבר י' 

 בברכת מעין שלוש. )עיי"ש(. אלא תקנת נביאים וחכמים, לכן לא תיקנו להזכירם

ובספרי "פרדס יוסף החדש" על חנוכה, הארכתי עוד טובא בענין זה בס"ד, ע"ש 

 ותרווה נחת.



 

 

 

 רח 'עמ -אספקלריא 

 

משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז, מח"ס 'משפטי 

 צדקך' על חו"מ

 האם מחנכין לקטן בהידור מצוה

, קטן הרמ"א בסוף סימן תרע"ה כתב: ולדידן דכל אחד מבני הבית מדליק בפ"ע

 שהגיע לחינוך צריך להדליק ג"כ.

בסימן תרע"ז סק"ח שמביא דברי  מגן אברהםבביאור הלכה מציין את דברי ה

שסובר שאפילו לדידן שמדליקין נר לכל אחד ואחד, קטנים פטורין,  שלטי גבוריםה

שלמרות שמחויב לחנכו למצות זהו רק בדבר מצוה שיש בו חיוב על הגדול מצד 

המצוה שגם בגדול זהו רק משום הידור מצוה אינו מחויב לחנך  הדין, אבל בחלק

בו הקטן ומוסיף שגם המאירי כתב כן וז"ל המהדרין במצות נר לכל אחד ואחד 

עכ"ל. וא"כ הרי לפנינו שנחלקו בזה שדעת הרמ"א  הגדולים לפי מנין בני ביתו

ך הקטן שמחנכין את הקטן להידור מצוה, ודעת השלטי גיבורים שאין חיוב לחנ

 להידור מצוה.

והנה במשנ"ב )סקי"ד( כתב על דברי הרמ"א ונראה לי שלקטן אין צריך להחמיר 

 כולי האי ודי שידליק בכל לילה רק נר אחד לכולי עלמא. 

נר לכל  מהדריןדברי המשנ"ב אלו הם הפלא ופלא, מה ההבדל בין ההידור של ה

 מהדרין מן המהדריןאחד שבו נוקט כדברי הרמ"א שמחנכין בו את הקטן, ל

 שמוסיף והולך שבו אין צריך לחנך את הקטן.

 ההידור הוא חלק מהמצוה או בנוסף למצוה

חלק ז סימן צ כתב סברא לחלק שמה שעל הידור מצוה  משנה הלכותבשו"ת 

לא שייך חינוך הוא היכן שיש לפנינו שתי אפשרויות לקיים את המצוה א' בלי 

צות אתרוג שיש לפניו שני אתרוגים אחד כשר אך ההידור ב' עם ההידור כגון במ

אינו מהודר השני אתרוג כשר ומהודר שבאופן זה אין מצות חינוך בקטן לקנות לו 

אתרוג מהודר דוקא, וסגי ליה באתרוג כשר אפילו אינו מהודר, אבל היכן 
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שההידור הוא חלק מקיום המצוה באופן זה אי אפשר לומר שקטן אינו מחויב 

 י עכ"פ הוא מחויב בחינוך עקר המצוה וא"א לקיימה בלי הידור. בהידור דהר

מעתה בנר חנוכה לדידן שנוהגין שכל אחד מבני הבית מדליק בפני עצמו אם 

נאמר שקטן לא מחויב בהידור הרי שלא יקיים הקטן את המצוה בכלל כשלא 

 ידליק בפני עצמו מכיון שבדידן כל אחד מבני הבית מדליק, א"כ ההידור נעשה

חלק מקיום המצוה, ולפי"ז מיושב קושיית האחרונים שקטן פטור מהידור. שזהו 

מהידור בתוספת למצוה כמו אתרוג, אבל בהידור שהוא חלק בקיום המצוה חייב 

בחינוך ולכן כ' המ"ב שמספיק שידליק נר אחד בכל לילה שזהו הידור בגוף המצוה 

 רוג.משא"כ ההידור של מוסיף והולך שזהו הידור כמו באת

 הידור בגוף המצוה או הידור בגברא

 אפשרות שניה נראה לחלק שיש שני מיני הידור, א' הידור בגוף המצוה, והשנית 

הידור בגוף האדם, ונבאר הדברים. דבגמ' אמרו ת"ר נר חנוכה איש וביתו 

והמהדרין נר לכל אחד ואחד והמהדרין מן המהדרין, ב"ש אומרים וכו' והנה 

נר לכל אחד ואחד אין זה הידור בגוף המצוה דבין המהדרין  המהדרין שמדליקין

ובין המדליקין נר אחד לאיש וביתו המצוה היא רק בנר אחד, וא"כ בקיום המצוה 

ליכא הידור בין איש וביתו ובין נר לכל אחד ואחד ולעולם אין מדליקין אלא נר 

 אחד. 

הבית, והמהדרין  אמנם ההידור הוא בגופים כלומר שמעיקר הדין מספיק נר לכל

מדליקין נר לכל אחד ואחד, וא"כ ההידור שכל גוף וגוף מקיים את המצוה בעצמו, 

אמנם המהדרין מן המהדרין שקיי"ל כב"ה שמוסיף והולך, הרי זה הידור בגוף 

המצוה שמוסיפין בכל יום הידור על עיקר המצוה, ולפי זה יש לומר שמה שאמרו 

ינו בהידור בגוף המצוה, אבל כשהידור מצוה שאין מצות חינוך בהידור מצוה הי

 הוא בגוף האדם פשוט ששייך גם בקטן. 

הטעם לזה הוא שכל ענין החינוך הוא משום חנוך לנער ע"פ דרכו גם כי יזקין לא 

יסור ממנה, והחינוך הוא העיקר שיתרגל עצמו לעשות מצות כשיגדל, והמחנך את 
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ר ממנו כשיזקין, וההידור מצוה ממילא בנו בגוף המצוה זה כבר די לו בזה שלא יסו

יעשה כרצונו כשיגדיל, ולכן סגי ליה בחינוך בגוף המצוה ולא בעי חינוך בהידור 

המצוה, אבל היכן שההידור הוא בגוף האדם שיהדר אחר מצות ודאי החיוב 

 לחנכו בזה שיהיה האדם מהדר אחר מצות לקיימם, ולכן שפיר מחויב בחנוך זה. 

דברי הרמ"א שהידור בגוף המצוה פטור מחינוך, אבל הכא כיון  ומובנים לפי זה

שאנו נוהגין שכל אחד ואחד מדליק והוא הידור בגוף האדם ולא הידור בגוף 

המצוה ס"ל להרמ"א שבזה יש חיוב חינוך גם על הקטנים, ולכן כתב המשנ"ב שאין 

נר אחד  צריך להחמיר ולהוסיף נרות שזה הידור בגוף המצוה אלא מספיק שידליק

 בכל לילה שזהו הידור בגוף האדם.
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס לב 

 הארי 

 ההצלה בחנוכה באה רק על ידי שהרגישו שזה צרה שלהם

)על  נקמתם , נקמת אתדנת את דינם ,רבת את ריבם ,עמדת להם בעת צרתם

 הניסים(

מזכירים נוסח כעי"ז,  נוסח זה נאמר רק בעל הניסים של חנוכה, ובפורים לא

 אפילו שגם שם לכאורה היה לישראל צרה ריב דין ונקמה, וצ"ב.

דהנה הגר"א וסרמן הי"ד )קו"מ ח"א עמוד רנ"ד( ביאר את החילוק בין חנוכה וי"ל 

לפורים, במה שבחנוכה יצאו ללחום ביוונים במסירות נפש, ואילו בפורים עשו רק 

ולעמוד על נפשם, שזה משום שבחנוכה הגזירה צומות ותעניות ולא יצאו ללחום 

היתה על רוחניות ובזה חייבים ללחום במסירות נפש, ואילו בפורים היתה גזירה 

 על הגוף ובזה צריך לפעול ע"י תפילות ותעניות ולא במלחמה.

וראוי לעורר בהזמנות זאת, שכאשר מבארים לבני הבית ענינא דיומא, יש להזהר 

ה שהיה בימים אלו שזה על היותינו יהודים שומרי דת לספר להם עיקר המלחמ

ה', ולא לטעות בתיאורים כאילו והמלחמה היתה על הגופים, שהיוונים רצו 

 להשמיד ולהרוג את כל היהודים וכו'.

ויל"ב למה באמת בגזירה על רוחניות צריך ללחום במסירות נפש, למה לא 

. ונראה שהסיבה היא משום מספיק גם בכזו גזירה להתפלל ולעורר רחמי שמים

שבענין רוחני עלול האדם לטעות שאי"ז גזירה עליו ואי"ז צרה שלו, כי לא תמיד 

האדם מרגיש שהרוחניות זה ענין אישי שלו, ולכן הדרך להינצל בגזירה רוחנית 

היא רק ע"י שנלחמים עליה במסירות נפש, שזה מוכיח שהאדם מרגיש שזה גזירה 

 עליו וזה צרה שלו.

י"ז מדוייק היטב הנוסח הזה שנאמר רק בחנוכה ולא בפורים, דמדגישים ולפ

עמדת להם בעת שבחנוכה היתה ההצלה משום שהרגישו שזה צרה שלהם, וזהו "

 ."נקמתם , נקמת אתדינםדנת את  ,ריבםרבת את  ,צרתם
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נחשבה / הרב יחיאל הלוי נוביק, ראש כולל דעת 

רוזובסקי אשדוד, עורך ספרי מרן הגר"ש  –יוסף 

 זצ"ל

 פוחת והולך כנגד פרי החג

בהא דב"ש אומרים פוחת והולך כנגד פרי החג. והדברים טעונים ביאור מה ענין 

חנוכה לחג הסוכות, ועוד דלמה הושוו בדוקא בהאי ענינא דפרי החג שהוא כנגד 

מחייב  -שבעים אומות העולם. ואולם נראה שכדי להבין ענין זה בסיעתא דשמיא 

ודם להתבונן מדוע נתיחד חג הסוכות בכך שבו נצטוינו לעשות פרי החג אותנו מק

 כנגד אוה"ע שפוחתין והולכין יותר מחג הפסח שלא נצטוינו בכך.

ונראה בהקדם קושית הטור הנודעת למה עושים חג הסוכות בט"ו תשרי ולא 

בט"ו ניסן, שאז החלו ענני כבוד בצאת ישראל ממצרים. ותירץ כדי שיהא ניכר 

וצאים לסוכה לשם המצוה, דאם היינו עושים סוכות בט"ו ניסן הי' מקום לחשוב שי

 שאנו יוצאין לסוכה מחמת הקיץ.

ואולם בפירוש הגר"א על שיר השירים פ"א פס' ד', תירץ דאף שמשעת יציאת 

מצרים הי' ענני כבוד, אבל נסתלקו בחטא העגל, וחזרו בתחילת הקמת המשכן, 

עי' שם באורך, ועל כן ציותה התורה מצות סוכה בדוקא וזה היה ביום ט"ו תשרי, 

ביום ט"ו תשרי, שאז חזרו ענני הכבוד, ע"ש. ובמשך חכמה פירש עפי"ז מה שמצינו 

שבב' מקומות קראה התורה לחג הסוכות חג האסיף, בפרשת משפטים ופרשת כי 

 תשא. ופירש המשך חכמה דזה הי' קודם מתן לוחות שניות.

מקום אחר דלפי"ז נמצא דיש בחג זה דט"ו תשרי, ב' ענינים וכבר הארכנו בזה ב

שיש בהם מצוות שונות ושמות שונים,  חג האסיף וחג הסוכות. וחג האסיף הוא זה 

אשר בו צריך ליטול לולב ומיניו, וחג הסוכות אשר בו צריך לישב בסוכה, והנה 

חד בחג עפי"ז נמצא שיש חילוק מהותי בין חג הסוכות ובין חג הפסח, דהמיו

הסוכות שהוא חג אשר נתחדש בדוקא לאחר חטא העגל. אמנם חג הפסח וכמו כן  

 חג השבועות המה ימים טובים של מצב של קודם חטא העגל. וכמובן.
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ועפי"ז לא נפלאת מאתנו להבין הא דשבעים פרי החג מקומם בדוקא בחג 

בזמן הזה הסוכות, והוא דהשלטון של שבעים שרי אומות העולם אינו נוהג אלא 

דאחר החטא, שלא נשלמה ונתקנה צורת הבריאה, אבל במצב של התיקון השלם 

לא ניתן להם השלטון כלל, וכבר פחתו ועברו להם מן העולם, ומשו"ה בחג הפסח 

ושבועות שהם חגים של מצב דקודם העגל ליכא בהם פרי החג, ומשא"כ ביו"ט 

גל, משו"ה צריך בו פרי דחג הסוכות שעצם מציאותו היא במצב של אחר חטא הע

 החג כנגד שבעים שרי אומות העולם שהם פוחתין והולכין.

והנה כבר נתבאר לעיל בדברי קדשו של הגר"א דהמשכן הוא בא לתקן חטא 

העגל, והדברים מבוארים גם ברמב"ן ועי' רש"י ריש ויקהל, ודו"ק היטב, וכפי 

דכל מציאותו של  הנראה שיש בזה מדרשים חלוקים, ועכ"פ אנו נלך בדרך זו

המשכן הוא לתקן חטא העגל, ואין אתנו יודע עד מה בהפגם ובהתיקון, ומ"מ לפי 

 דרכינו ננסה למצוא טעם בענין זה.

כבר נתבאר בבית מדרשו של הגר"א זצ"ל ומפורש בפירושו לשיר השירים פ"א 

פ"ד, דעיקר ביהמ"ק הוא בשביל השפעת התורה. ואילו בזמן הזה שאין לנו 

נאמר על זה הפסוק שקונן ירמי' באיכה, מלכה ושרי' בגוים אין תורה,  ביהמ"ק

וכיון שעיקר ביהמ"ק הוא להשפעת התורה, ולמדנו גם שהמשכן למה הוא בא 

לתקן את חטא העגל, א"כ צריך להתבונן בהפגם מבחינת התורה, והנה בהא 

הדבר דמלכה ושרי' בגוים אין תורה, והיינו דכהיום חסר תורה בכלל ישראל, 

פשוט וברור שאין המכוון בזה אלא על תורה שבע"פ, ולא על תורה שבכתב, 

שהדבר ידוע שהתורה שבכתב כולה היא בידינו, ורק בתורה שבע"פ אנו חסרים, 

ואנן כאצבע בקירא לסברא, וזה נאמר בזמן האמוראים ומה יאמרו אזובי הקיר 

דהפגם שבחטא העגל הוא כמונו, ד' ירחם ויחנינו דעה בינה והשכל, ועכ"פ נמצא 

 בדברים שבע"פ ולפי"ז התיקון הוא ג"כ ביחס לדברים שבע"פ.

ובעירובין דנ"ד ע"א, וא"ר אלעזר מאי דכתיב חרות על הלוחות, אלמלי לא 

נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל, וברש"י שם לא נשתכחה, 
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תה תורה חקוקה חרות משמע חקוק ואינו נמחק לעולם, על ידי הלוחות הי

 לישראל מהשתכח מהם עולמית. ע"כ. 

והנה צ"ל דאותה חקיקת התורה שהיא על ידי הלוחות הראשונות אינה מדברת 

על לשון הלוחות בלבד ואף לא על תורה שבכתב בלבד אלא הריהי סובבת ומקפת 

את כל התורה הן שבכתב והן שבע"פ, ומשום דבאמת כל התורה כולה רמוזה 

"ש רש"י פ' משפטים, פ' כ"ד פ' י"ב, עלה אלי ההרה והי' שם ואתנה בהלוחות, וכמ

לך את לחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם, ופירש רש"י, כל שש 

מאות ושלש עשרה מצוות בכלל עשרת הדברות הן, ורבינו סעדי' פירש באזהרות 

למשה ניתן  שיסד לכל דבור ודבור מצוות התלויות בו, עכ"ל, והכונה בזה דבאמת

אז רק הלוחות אלא שבהלוחות נכללו גם התורה והמצוה אשר כתבתי להורותם, 

ופשוט, והנה ידוע מה שדרשו חז"ל על האי קרא, התורה זה מקרא והמצוה זו 

משנה אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים להורותם זה גמרא, עי' ברכות דף ה' 

ספר היד החזקה פתח וכתב, ע"א, וע"ע בילקוט שמעוני שם, ובהקדמת הרמב"ם ל

כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני בפירושן ניתנו, שנאמר ואתנה לך את לוחות 

האבן והתורה והמצוה, תורה זו תורה שבכתב והמצוה זו פירושה, וציונו לעשות 

התורה על פי המצוה, ומצוה זו היא הנקראת תורה שבע"פ, עכ"ל, ונמצא דלפי מה 

הפסוק הנ"ל דבהלוחות נכללה כל התורה כולה וגם שהבאנו מלשון רש"י על 

 התורה שבע"פ.

ולפי"ז ודאי פשוט דהא דאיתא בעירובין דנ"ד ע"א דאלמלי לא נשתברו לוחות 

הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל הכונה היא דאף התורה שבע"פ לא היתה 

משתכחת, וע"י חטא העגל ושבירת הלוחות החלה התורה משתכחת מישראל, 

"ז לפי מה שנתבאר שעיקר החסרון דשכחת התורה מיוחד הוא לתורה שבע"פ ולפי

 צ"ל דאף התיקון שע"י המשכן מיוחד הוא בדוקא לתורה שבע"פ.

אלא שיש לנו לברר מעט אי' מקום כבודו של המתקן הגדול בתוך הבנין הכללי 

 של המשכן והמקדש.
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ים שהתיקון הגדול והנה אין אתנו יודע עד מה, אמנם לפי פשוטו הדברים ניכר

נעשה ע"י המנורה, וכמו שאמרו חז"ל הרוצה להחכים ידרים וסימנך מנורה 

 בדרום, והרי שהמאור שבתורה יונק ומושך ע"י המנורה.

והנה אור שבעת ימי בראשית נגנז ע"י חטא אדה"ר וכמ"ש המג"א בהל' ר"ח 

תורה  דמשו"ה אין הנשים מברכות ברכת הלבנה, וידוע שכלל ישראל ע"י מתן

פסקה זוהמתם, והיינו שהצליחו לתקן חטא אדה"ר, וחטא העגל קלקל מעט מזה 

 התיקון והמשכן בא לתקן מעט מזה הפגם, ולפי הדברים הנ"ל זהו ע"י אור התורה.

ולא נפלאת מאתנו לטעום מעט מן המעט מן האור הגנוז שנתמלא הבית כולו 

ור פני מלך חיים, וביאר אורה בשעה שנולד משה, כי נר מצוה ותורה אור, ובא

הגר"א דאור פני מלך קאי על התורה שהיא אור פני מלך, וכן אנו אומרים 

בתפילה, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו ד' אלקינו 

תורת חיים וכו', והעם ההולכים בחשך ראו אור גדול, מבואר במדרש תנחומא 

ה, ומיום שחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה פרשת נח דקאי על התורה שבעל פ

בעולמו אלא ד"א של הלכה בלבד, והנה ד"א של הלכה ודאי קאי על תורה 

שבע"פ, ומשמע שכל זה הוא לאחר שחרב ביהמ"ק אבל קודם לכן הי' ההשפעה 

ע"י ביהמ"ק, והיינו שמשם היו שואבים מלא חפניים מן התורה שבע"פ, והורדוס 

שהרג חכמי ישראל אמר לו בבא בן בוטא שתקנתו שכיבה אורו של עולם במה 

 במה שיעסוק באורו של עולם, והיינו בבנין ביהמ"ק, עי' ב"ב ד"ד ע"א. 

ונמצינו למדים שהפגם דחטא העגל בעיקרו הוא בתורה שבע"פ, והמשכן הוא 

תיקונו והוא ע"י אור המנורה, אשר בזה הוא התיקון לחטא אדה"ר שע"י נגנז אור 

נתקן במתן תורה וחזר ונתקלקל בבחינה מסוימת בחטא העגל שבעת הימים ו

שנחסר האור הגדול זו תורה שבע"פ, ואשר תיקונו בא ע"י ביהמ"ק באורה של 

 מנורה.

והנה אמרו חז"ל, והחשך זו יון שהחשיכה עיניהם של ישראל ואמרו להם כתבו 

רן על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל, וביאר המהר"ל מפראג דעל ק

השור בדוקא הנה זה בא להזכיר חטא העגל, ולפי דרכינו למדנו שבהזכרת חטא 
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העגל באו לפגוע בהתורה שבע"פ, שזהו עיקר הקלקול שנעשה ע"י חטא העגל, 

ובקעה מצאו להם להתגדר בה לטמאות כל השמנים לבל יאיר אור המנורה להאיר 

 אור גדול דתורה שבע"פ.

י תורה, )אשר מיוחד הוא העסק בתורה אלא שאחר שנמסרו זדים ביד עוסק

לתורה שבע"פ(, באו בניך לדביר ביתך, אלו בניו של הקב"ה, וכתב רש"י בדברים, 

ושננתם לבניך אלו התלמידים שהתלמידים קרויים בנים שנאמר בנים אתם לד' 

אלקיכם, ובניו של הקב"ה, פינו את היכליך וטיהרו את מקדשיך והדליקו נרות 

חפץ ד' בידם הצליח שנעשה בו נס ודלק שמונה ימים, וליהודים בחצרות קדשך, ו

היתה אורה זו תורה, והעם ההולכים בחשך של יון ראו אור גדול של תורה שבעל 

 פה.

והנה לפי המבואר הרי המיוחד בחג זה של חנוכה שהוא בא ג"כ כתיקון של אחר 

גד אומות חטא העגל, בדיוק על דרך דחג הסוכות, שבו מקריבים פרי החג כנ

העולם הפוחתים והולכים, ובזה נטעם נופת צופים בדעת ב"ש שפוחת והולך כנגד 

 פרי החג דחג הסוכות.

* 

 הוספה:

אחר כתיבת הדברים האלה מצאתי ראיתי בילקוט שמעוני מלכים רמז קפ"ה, 

דעשר מנורות שעשה שלמה ובכל מנורה שבעה קנים, כנגד שבעים אומות העולם 

 תחת ישראל, ע"ש ותמצא נחת. שיהיו נכבשים ע"י 

ולכשתימצי, תתבונן עוד דכשם שבחטא העגל היה ענין של אש שממנו יצא 

העגל הזה, כך להבדיל במעשה המנורה שנתקשה משה אמר לו הקב"ה להשליך 

 הכיכר זהב ויצאה המנורה לכפר על בני ישראל. ודו"ק באופן מיוחד. 
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המ"ד בבי ש"מג ,ראובן אליאךענין בהלכה / הרב 

 (מודיעין עילית) יצחק ברית

  הדלקת נר חנוכה ניזמביאור שיטות הפוסקים ב

שקיעת החמה, בצאת הכוכבים או בהאם הוא  בזמן ההדלקה נחלקו הראשונים

ודעת היראים  זמן צאת הכוכבים וכן פסק השו"ע.בהטור והרא"ש שהוא דעת 

 "ח, הביאם המ"ב.וכ"פ הגר"א והפר, והרמב"ם והרשב"א והר"ן שזמנה בשקיעה

 .כפי שיבואר כמה צדדים בזהובפוסקי זמננו מצאנו עוד 

 המנהג להדליק בשקיעה

כפי שהביאם המ"ב, אולם עיין במוע"ז ב' קנד' יש שנהגו כדעת הגר"א 

שמהגר"א ביו"ד משמע שהזמן הוא בצאת הכוכבים, ועוד הביא שם ראיות שונות 

 ,כהרמב"ם שזמן ההדלקה הוא בשקיעה שפסק שמנהג הגר"א היה אחר השקיעה

זצוק"ל, אמנם הגרי"ז סבר שבזמן השקיעה כבר היה צריך להיות  הגרי"זוכן נהג 

, שברגע השקיעה כבר הנר יהא דלוק - ממש דלוק וא"כ היה מדקדק בזה מאוד

וכן  ובשבו"י חנוכה הביא בשם בן הגרי"ז שלפני חנוכה היה מכוון השעון בדיוק.

נהג הגרש"ז וכן  ,עו"ז ב' סי' קנד'ומ מנהג ירושליםוכן  ך זצוק"ל,הגראמ"מ שנהג 

מפי  והגר"מ גרוס שליט"א, הגר"ש דבילצקי שליט"אוכן נוהג  ,אוירבך זצוק"ל

 פע"ח ש"ד. האריז"לבנו, וכן נוהגים המקובלים ע"פ 

 אחר השקיעה דקות 10 -לאחר כ  המנהג

 דקות אחר השקיעה. 10הדליק ל א. כן נהג והורה הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

, אלא רק אחר דקות 13.5נו רואים כוכבים אחר ין אכיוון שאדכתב טעמו  "יובשבו

דקות כבר  10ואחר  ,א"כ נראה שהשקיעה מאוחרת וממילא צריך לאחר דקות 25

 אואף שדעת הגר"א של 'טיהרא מאי מהניבשרגא 'של  חסרוןניכר האור ואין 

י"ל שכיוון שיש ספק אם עדיין לא הגיע השקיעה אז אין  שרגא בטיהראלחשש 

מדליקין אולם הטעם שאין מדליקין הוא משום שבמ"מ ובעשר דקות אחר השקיעה 

 ניכר ההדלקה.
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"ויש לזה  זבאגר"מ ח"ד סי' ה"א אות ו' וכתב ע" ב. וכ"כ הגר"מ פינשטיין זצ"ל

אגרו"מ ח"ד כן ב קומותבכמה מ דבריוע"פ  נראה לבאר שיטתווטעמים נכונים", 

דקות השמים מלאים בכוכבים והוי חושך גמור  50לדעתו כיון שאחר דעמו' צה' 

וא"כ אם נח' הגאונים ור"ת האם צא"כ  ,ר"תזמן צאת הכוכבים לא"כ בהכרח שזו 

והחשבון  ,דקות 0.3מיל הוא אחר  3/4יוצא ש מיל א"כ לפי"ז  4-מיל או ב 3/4הוא 

 .0.75*  4/  50הוא 

שבתחילה נהג כמנהג  ( ]זצ"ל[שליט"א)נוהג מרן הגראי"ל שטיינמן ]היה[ וכן  ג.

דקות וכששמע שאין זה  20בריסק בזמן השקיעה, וכשהגיע לב"ב נהג כהחזו"א 

דעתו של החזו"א אלא שעשה כמנהג אביו חזר לנהוג בשקיעה ובעשר שנים 

טעמו דאז יש כבר כ"ז מפי הרב אסחייק ו ,דקות 10 -האחרונות איחר להדליק כ 

 . שליט"א מתלמידו הר' י. א. שניידר 'ך וניכר ולא הוי שרגא בטויותר חש

 10 -שעי"ז שמאחרים כ  כתב הגרמ"מ קראפ שליט"א ם הגריש"אד. ועוד בטע

צאת ד מנהגדקות מקיימים גם את דעת הרא"ש שזמנה הוא בצאת הכוכבים, ל

מבואר שחצי שעה לפני עדיין   ובביה"ל, כמובא בכה"חדקות 40הכוכבים הוא 

  .שזמנה הוא בצאת הכוכבים דאפשר להדליק גם למ"

שבזה אנו יוצאים שערי יהודה  הגר"י עדס שליט"אכתב  לזמן זה ה. ועוד טעם

תדיר ואינו תדיר תדיר הרי מהנדון שהביא הביה"ל להעיר לגבי תפילת מעריב ש

 . יוצא מספק זה13.5מדליק קודם צאת הכוכבים הראשון  , ואםקודם

מיל  4ס"ל שאחר ד גם ידי שיטת ר"תשבזה אנו יוצאים  ועוד טעם הביא שם ו.

ולזמני  ,הוי צאת הכוכבים וא"כ פלג המנחה שעות זמניות יוצא שעה ורביע קודם

דקות אחר  10דקות אחר השקיעה, והמדליק  9.5היום של חנוכה יוצא לערך 

 השקיעה מדליק אחר פלהמ"נ של ר"ת.

מיל שאחר השקיעה הוי צאת  3/4לענ"ד דהנה י"א ש  ועוד טעם לדעה זו י"ל ז.

הכוכבים לדעת הגאונים נמדד בשעת זמניות ולא בשוות כפי הנהוג וא"כ לתקופה 

דקות והוי צא"כ  11 =דקות זמניות  13.5דקות ולפי"ז  50זו יוצא ששעה זמנית הוי 

ד'  25רואים כוכבים לראשונה  הגריש"א דכיוון שבא"י ח. ועוי"ל בדעת. בזמניות
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אחר השקיעה  11.5א"כ שמא השקיעה היא  13.5אחר השקיעה וביהש"מ הוא 

 הנראית כנ"ל בדעת הגרי"ש שאין אנו בקיאים בשקיעה.

 דקות אחר השקיעה 20להדליק  המנהג

והגר"נ , ושם כתב שהוא י"ח דקות חוה"ש חנוכה פי"ט תרע"ד א' החזו"אכן נהג 

כתב דביאור זמן זה "שהוא צאת הכוכבים לדעה אחת, ותוך חצי  קרליץ שליט"א

שיטות, כל הלצאת ידי  ויוכל יוון שכךאפי' לנוהגים כהגר"א כושעה לשקיעה, 

וכן נוהג הגר"ח . שםחוה"ש  כמבואר במ"ב רביע שעה אפשר להקדיםשהרי 

בה". ואמר ששאלו את החזו"א על זמן זה ואמר "כך נהגו בקוסו קנייבסקי שליט"א

 .149דברי שי"ח 

שכיוון שדעתו הייתה לגבי ברית מילה  ועוד שמעתי לבאר בשם תלמידי החזו"א

דקות אחר השקיעה א"כ אם נפחית את זמן ביהש"מ  33בשבת שהצאת הוא 

ושמעתי עוד לבאר ]בשם הגר"ד דקות ושמא זה השקיעה.  19.5דקות =  13.5שהוא 

דקות לשיטת הרמב"ם ולמנהג  18 שהרי זמן ביהשמ"ש הוא לנדו שליט"א

אפשרויות או שהצאת  2דקות אחר השקיעה אז ממילא יש כאן  40שצאה"כ הוא 

לא נכון או שהשקיעה לא נכונה ובעשרים דקות זה ממ"נ או שקיעה או צאה"כ, 

ד' בא"י,  20דקות אחר השקיעה, וכתבו שבעצם הוי  25הדליק  הגר"א קוטלרו

 אלא שבאמריקה האופק שונה.

זצוק"ל אור לציון חלק ד' זמן הדלקת הנר וכתב שם  הגרב"צ אבא שאולוכ"כ 

דקות אחר השקיעה מהטעמים הנ"ל שהוי צאת לחלק  20/  15שראוי להדליק 

 מהשיטות וגם תוך חצי שעה להשקיעה. 

מוע"ז ב' קנד' וכתב שם שזה היה מנהג  וכן כתב הגר"מ שטרנבוך שליט"א

 נהגו בווילנא, וכן ראוי לנהוג.  ה"בית ישראל" ועוד, ושכן

 okmail.co.il@962531לתגובות: 
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 פולמוס / הרב יעקב אביעזר כ"ץ

  ברכת הסופגניות

אקדים שכל מאמר זה מתייחס לסופגניות המטוגנות בשמן עמוק. כיום משווקות 

סופגניות אפויות, ובכאלה יש לברר כיצד נילושו, משום שלפעמים צריך לברך 

בודאי ברכתן  -. ואם אוכל מהם שיעור קביעות סעודה נו'המוציא' וברהמ"ז 

 'המוציא'.

 ופגנין חייבין בחלה":מחלוקת ר"ת ור"ש בענין "תחילתה עיסה וסופה ס

 בחלה. חייבין סופגנין וסופה עיסה מ"ה: תחלתה פ"א בחלה במשנה

ונחלקו הראשונים בביאור משנה זאת: לדעת ר"ת תוס' ברכות לז,ב ופסחים 

במים  מבשלה או ודבש בשמן מטגנה כ''אף אם אח עבה, לז,א כל עיסה שבלילתה

הר"ש חלה שם, הלש עיסה ודעתו הרי היא פת גמורה וחייבת בחלה. ולדעת  -

אינה פת ולכן פטורה מן החלה. ו"תחילתו עיסה וסופו סופגנין",  -לטגנה ולבשלה 

שחייבת בחלה, היינו שעשאה מתחילה על דעת לחם כלומר לאפותה ונמלך 

ולכן חייבת בחלה, דכיון שנתחייב  -לעשותה סופגנין כלומר לטגנה או לבשלה 

פקע חיובא מיניה. וכן דעת הרמב"ם פ"ו מהלכות חלה  בחלה בשעת גלגול לא

הי"ב, וכן דעת הרמב"ן מובא בר"ן פסחים יא,א. וגם בהרא"ש שהביא דעת ר"ש 

 .נז בסוף דבריו נראה דכוותיה ס"ל ב"י או"ח קסח

 היוצא מדבריהם לענין ברכה ראשונה ואחרונה:

 חייבין דדוקא ת"בור רהיה ס ברכות לז,ב, שמתחלה לדעת ר"ת, כתבו התוספות

 אבל בחלה, חייבין עיסה מתחלה שהיו והואיל עיסה, בעודן חלה דמצות בחלה

אולם הוכיח מהמנחות, שגם לענין  סופגנין. הם דעכשיו פטורים מברכת 'המוציא'

ברכת 'המוציא' חשיב לחם, אע"פ שלא נאפה אלא טוגן בשמן והוא שיש לו תואר 

לחם. וכתב הרא"ש שר"ת היה מחמיר על עצמו והיה מברך 'המוציא' על לחם 

                                                
 בדרך כלל בסופגניות אפויות מרכיבי העיסה משתנים והן פת הבאה בכיסנין.  נו)
 ממנה לאפות מצוה היה לטגנה או לבשלה מ"ע בביתו עיסה לשין וכשהיו, ע"ע החמיר ת"ר שאף ש"הרא וכתב (נז

 .בחלה כולה העיסה נתחייבה ז"ועי מעט
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אחר, ואח"כ אוכל הסופגנין. אולם רבינו יונה נקט לדינא כמו שסבר ר"ת מתחילה, 

חייבת משעת גלגול, אבל לגבי 'המוציא' בעינן אפיה. ולדעת  שאמנם לענין חלה

כתב רבינו ירוחם שאפילו באופן שחייבים בחלה, כגון שגלגלן על דעת  -הר"ש 

ברכתן 'מזונות'. דדוקא לגבי חלה אזלינן בתר  -לחם ואח"כ נמלך ועשאן סופגנין 

כיון שנמלך  דעתו בשעת גלגול, שאז חל החיוב, ותו לא נפקע, אבל לגבי הברכה,

 .נחמלאפות הרי זה סופגנין וברכתו 'מזונות' 

 פסק ההלכה

אין מברך  -כתב השו"ע קסח,יג: "אפילו דבר שבלילתו עבה אם בשלה או טגנה 

'המוציא', אפילו שיש עליה תוריתא דנהמא, ונתחייבה בחלה, דברכת המוציא 

וחם, וכדברי רבינו הולך אחר שעת אפיה". והיינו כדברי הר"ש לפי הסבר רבינו יר

יונה אף שלגבי חלה סובר כר"ת. "ויש חולקים ואומרים שכל שתחלתו עיסה עבה 

מברך המוציא". והיינו כדעת תוס' בשם ר"ת. הגהת הרמ"א: "ונהגו להקל" היינו 

כהדעה הראשונה. הש"ע ממשיך: "וירא שמים לא יאכל אלא ע"י שיברך על לחם 

 .נטאחר תחילה" 

 כזית פ"לכה לאכול שמים המברך על לחם אחר תחילה, צריך ואעיר, שירא

 הוא מכביצה פחות אם אוכל )ולכאורה, ז"ברהמ לברך יוכל לא כ"דאל, ממנו

 ואינו פת לאכול חפץ אינו שאם, להוסיף ויש. קנח,ב( ש"ע' עי - י"נט ברכת בספק

, קעז,ג(במ"ב  )כמבואר הפת בברכת שנפטר ברור לא לפטרם, כדי מעט אלא אוכל

 .שם( )עי' כזית לאכול נוספת סיבה וזו

לא מהני כאשר אוכל  -לברך על לחם תחילה  -בביאור הלכה כתב, כי עצה זו 

את הסופגנין שלא מחמת הסעודה אלא לקינוח, דכיון שאינם פת וגם לא באים 

אינם נפטרים בברכת הפת. ולכן כותב שיש לנהוג באחת משתי  -מחמת הסעודה 

                                                
ר"ש גם לענין ברכה יהיה תלוי בדעתו בשעת לישה עי' ב"ח קסח,ח; מג"א שם,לב;  ויש שרצו לומר שלדעת (נח

 וביאור הלכה שם ד"ה ונהגו, והסברה קשה.
 .בסעיף זה ובסעיף י"ז דבריו מהמשך כמבואר לזה מודה א"הרמ ואף (נט
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יכוון לאכול את הסופגנין למזון ולשובע ולא לקינוח; ב' שיכוון בשעת עצות: א' ש

 .סברכת הפת על הסופגנין 

 האם משתנה הדין כשאוכל כדי שביעה?

כתב המג"א ס"ק לד, וכן כתב בביאור הגר"א, שמה שכתב הרמ"א שנהגו להקל 

היינו מטעם ספק דרבנן לקולא. ולכן כתבו שאם אכל כדי שביעה, דהוי ספיקא 

. אחרונים אחרים עי' פמ"ג ב"מ ועוד סאדאורייתא, צריך לברך ברכת המזון מספק 

ים שברכתו 'מזונות' וכן סוברים שהמנהג להקל היינו משום שרוב הפוסקים סובר

 עיקר הדין.

פוסק המ"ב עה, שבאופן שכבר בשעת הלישה היתה דעתו לטגנה או  -למעשה 

אפילו אם אוכל כדי שביעה, ניתן להקל כדעה  -לבשלה כמו בסופגניות דידן 

. אולם כבר התבאר שכל זה סבהראשונה ולברך 'מזונות' וברכה אחת מעין ג' 

 מים יחמיר לנהוג כר"ת, ולא יאכלם אלא בתוך הסעודה.מעיקר הדין, אבל ירא ש

 האם סופגניה היא פת הבאה בכיסנין?

 והאם יש חילוק בין אוכל מעט או אוכל שיעור קביעות סעודה?

יש להקדים, שלפי דעת הר"ש, דקי"ל כוותיה לעיקר הדין, שעיסה שבלילתה עבה 

כמות גדולה ויקבע שנתטגנה או נתבשלה ברכתה 'מזונות', אף אם יאכל ממנה 

 -עליה סעודת אינו מברך אלא 'מזונות' ו'על המחיה'. דדוקא בפת הבאה בכסנין 

                                                
המועילה על מה שאינו עצה זו הביא בשם ספר הלכה ברורה. והוא חידוש, שהרי ברכת 'המוציא' אינה ברכה  (ס

פת, ורק שכל הבא מחמת הסעודה טפל לפת. ואף אם נימא שלענין פת הבאה בכיסנין יועיל כוונה ב'המוציא' וכמו 

שכ' בה"ל בסעיף ו' ד"ה טעונים בשם הח"א, היינו משום שס"ס הוי פת, והמברך 'המוציא' על פת הבאה בכיסנין 

נין לצד שברכתם 'מזונות' אינם פת כלל וכדלהלן, לכאורה לא נפטרים יצא כן דעת הח"א וא"ר חולק. אבל סופג

 בברכת 'המוציא'.
ומבואר שבמקום ספק, יש לברך מספק ג' ברכות. אולם לכאורה מוכח לא כך מספק פת הבאה בכיסנין שהרי  (סא

שיעור  כמבואר בש"ע קסח,ו, דמשמע שאף אם שבע, אם לא אכל -יש ג' שיטות והלכה כדברי כולם להקל 

שאחרים קובעים עליו, מברך מעין ג'. וכן מפורש בגליון רע"ק שם, וביאר שבכה"ג שאין רגילים לקבוע אף בלחם 

גמור אינו דאוריתא, או שחילוק ברכות מדרבנן ומדאורייתא יוצאים במעין ג'. אכן בביאור הגר"א כאן מפורש שגם 

 כדברי כולם, היינו כשלא שבע.לגבי הספק מהו פת הבאה בכיסנין שהיקל הש"ע קסח,ו 

וקצת ק', אם הכרעתו של הרמ"א היא מספק, למה בברכה ראשונה מברכים 'מזונות' ולא 'המוציא', מאי אולמיה 

האי מהאי עי' מג"א קסח,יח קושיא דומה בשם הב"ח. ושמא כיון שמברכים לבסוף מעין ג' הנהיגו לברך תחילה 

י שביעה יברך 'המוציא'. עי"ל שהמברך 'מזונות' על פת יצא משא"כ המברך 'מזונות' ולפי זה אם דעתו לאכול כד

 'המוציא' על סופגנין לא יצא ולפ"ז גם כשאוכל כדי שביעה יברך 'מזונות'.
אבל כתב, שבאופן שמתחילה הייתה דעתו לאפות ואח"כ נמלך לטגן, אין להקל כשאכל כדי שביעה, משום שלא  סב

ו לר"ש לענין חלה, מסכימים לדברי רבינו ירוחם שלענין 'המוציא' אין חילוק וראה ברור שכל הראשונים שהסכימ

 הערה ג'.  
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שהיא פת גמורה לענין חלה, אלא שאין רגילין לקבוע עליה סעודה מחמת 

אמרו שאם אכל שיעור שאחרים רגילים לקבוע עליו  -מתיקותה או פריכותה 

וכדו' אינם פת כלל ודינם כדיסא  סעודה מברך 'המוציא' וברהמ"ז. אבל סופגנין

מברך 'מזונות'  -ומעשה קדירה, ולכן גם אם אוכל שיעור קביעות סעודה ויותר 

 ו'על המחיה'. ובזה קל דין סופגניות מדין פת הבאה בכיסנין ראה מ"ב קסח,ע.

כאמור, ירא שמים יחשוש לשיטת ר"ת שתחילתו עיסה וסופו סופגנין נחשב פת, 

'המוציא'. אלא שגם לשיטת ר"ת עדיין יש מקום לדון, דייתכן שהסופגניות וברכתו 

שלנו אינם אלא פת הבאה בכיסנין. והנה הט"ז קסח,יט נקט שכל טיגון בשמן 

הופך את הפת לפת הבאה בכיסנין, וכמו נילוש בשמן, וכל מה שלר"ת מברכים 

שגם במנחות רק 'המוציא' היינו כשאוכל שיעור קביעות סעודה ולדבריו צ"ל 

בקבעו עלייהו ברכו 'המוציא'. והבה"ל ד"ה וכל זה כתב, שלענין דינא הסכימו 

כמה אחרונים לט"ז, ולדבריהם אם לא אוכל שיעור קביעות סעודה, אין להחמיר 

ויכול לברך 'מזונות' ו'על המחיה'. אולם מסקנת הביאור הלכה, שסברת הט"ז 

ין ברכה אזלינן בתר אפיה וממילא מטוגן נכונה רק לדעה הראשונה בש"ע, שלענ

דינו כנילוש בשמן, אבל לדעה השניה אזלינן בתר לישה, ובשעת לישה הרי לא 

נילושה בשמן ודבש אף שיש לדחות סברא זו. ולפי זה ירא שמים יחמיר אף בלא 

 קביעות סעודה.

ן ובעצם סברת הט"ז יש לפקפק, שהרי יש חילוק מהותי בין עיסה שנילושה בשמ

ממטוגנת בשמן, שהרי ידוע שבטיגון ע"י רתיחת השמן נוצר קרום סביב סביב, וע"י 

כך אין הבצק בפנים ספוג בשמן. ועכ"פ כן הוא בסופגניות שלנו כאשר נעשות 

כראוי, וכידוע ככל העיסה סופגת פחות שמן הסופגנייה יותר איכותית. זאת ועוד, 

ן דלא סגי שיהיה טעם השמן ניכר שיטת הרמ"א קסח,ו לגבי פת שנילושה בשמ

בעיסה כדברי הש"ע, אלא צריך שיתן הרבה תבלין או דבש ובענינינו שמן 

שכמעט הדבש והתבלין הם העיקר. וכתב המ"ב לג דהיינו שיהיה רוב שמן או 

דבש או חלב ומיעוט מים שע"י זה נרגש מהם הטעם הרבה מאד. ובודאי בטיגון 

ה כזאת, אלא עיקר טעם השמן הוא חיצוני. ולכן כתב איכותי אין זה מגיע לרמ
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המ"ב פה בפירוש לגבי דברי הט"ז, שגם לדבריו, צריך טיגון "בכל כך שמן עד 

שהם העיקר בטעם לגבי הקמח". וא"כ בסופגניות שלנו שודאי אין הדבר כן, קשה 

להסתמך על הט"ז, ולנקוט שמחמת טיגון הסופגניה בשמן תחשב הסופגניה פת 

 אה בכיסנין.הב

אולם צריך לבדוק את מרכיבי העיסה עצמה של הסופגניות. שלפעמים אף בלי 

מברך  -הטיגון, יש בה ביצים ושמן יותר מן המים, ונרגש טעמם הרבה. ובכגון זו 

'מזונות' לכו"ע, ואין לירא שמים להחמיר אלא רק שלא לאכול שיעור קביעות 

בדרך כלל זה לא כך.  -רור שעשיתי לפי בי -סעודה אמנם בסופגניות רגילות 

ולנוהגים כשו"ע יש להקל טפי שהרי לדעתו סגי בכך שנרגש טעם התבלין 

ובעיניננו הסוכר בפת. ואף אם לגבי לחמניות מתוקות אין להקל כיון שנעשות 

 בסופגניות יש להקל. -לסעוד ולשבוע ולא לקינוח עי' בה"ל בסוף סי קסח 

סופגניה בריבה וכדו', ודאי אין נעשה עי"ז פת הבאה ומצד מה שממלאים את ה

בכיסנין. שהרי הריבה ניתנת אחר הטיגון ובודאי אין זה משנה את ברכת הפת, 

 כמו שפשוט שמריחת לחם בריבה לא משנה את ברכתו.

ולכן למעשה, למבואר בש"ע שירא שמים לא יאכל דבר שבלילתו עבה ונטגן 

שמים להחמיר כן גם בסופגניות רגילות  בשמן אלא בתוך הסעודה, יש לירא

 שעיקר לישתן במים, אף אם אוכל פחות משיעור קביעות סעודה.

 האם ניתן לקבוע סעודה על סופגניות ולברך 'המוציא' וברהמ"ז?

 יש לו דרך לצאת מן הספק?-והאם בדיעבד שכבר אכל 

זלינן בתר כאמור לעיל נקטינן לעיקר הדין כשיטת רוב הראשונים שלגבי ברכה א

אינה פת לענין  -שעת אפיה, ואף עיסה שבלילתה עבה אם בשלה או טיגנה בשמן 

 ברכה. ולכן גם אם אכל כבר שיעור קביעות סעודה אינו יכול לברך ברכת המזון.

ונראה שאחר אכילת הסופגנייה, לא נכון לאכול עכשיו פת ולברך ברכת המזון, 

ה פוטרת מעין ג', ואף שאנו לא שהרי דעת הש"ע רח,יז שברכת המזון אינ

פוסקים כן בדיעבד כשבירך ברכת המזון כמבואר שם במ"ב ס"ק עה, וכן כשרוצה 
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לאכול פת, נקטינן שלא יברך לכתחילה ברכת 'על המחיה' על מיני מזונות שאכל 

 -קודם, אלא יכוון לפוטרם בברכת המזון כמבואר במ"ב קעו,ב, אבל בנידון דידן 

נראה שאין לו להכניס עצמו לספק אחר.  -חילה כדי לצאת מספק לעשות כן לכת

ומ"מ יש לדון באופן שאכל שיעור שביעה, שמא עדיף להכנס לספק זה כדי לצאת 

ישים על ליבו לכוון בפירוש  -מידי ספיקא דאורייתא, וצ"ע בזה. ומ"מ אם עושה כן 

 בברכת המזון לפטור גם את הסופגניה כנ"ל מהמ"ב קעו,ב. 

 סקנת הדברים למעשה:מ

מעיקר הדין נקטינן שסופגניות המטוגנות בשמן עמוק ואינם אפויות בתנור,  .א

אינן נידונות כפת אלא כסופגנין ומעשה קדירה, וממילא ברכתן 'מזונות' ו'על 

 המחיה' אפילו אכל מהם שיעור קביעות סעודה ואפילו שבע. וכן המנהג.

סופגניות אלא בתוך סעודת  יש לירא שמים להחמיר על עצמו שלא לאכול .ב

פת והיינו שיאכל לכה"פ כזית פת. וזה מהני דווקא כשאוכל את הסופגניות לשובע 

ולא כשאוכלם לקינוח. אף אם לא מחמיר, אלא נוהג כמנהג העולם, יש מקום 

להחמיר שלא לאכול כדי שובעו שהרי למ"א והגר"א צריך לברך ברהמ"ז אף לפי 

 המנהג.

ניות שעיקר לישתן במים, אבל אם הביצים המרגינה האמור לעיל בסופג .ג

השמן ומיצי הפירות )או חלב( שבבצק מרובים מהמים, ומורגש היטב הדבר בטעם, 

הרי גם אם נחשיבה כפת אין זה אלא פת  -ולספרדים סגי בטעמם ניכר בעיסה 

הבאה בכיסנין, ואין לירא שמים להחמיר אלא שלא לאכול מהם שיעור קביעות 

ויתכן שבכגון דא יש לסמוך על הפוסקים ששיעור ק"ס גדול מד' ביצים )עי'  סעודה

 מ"ב קסח,כד( כיון שאין זה אלא חומרא.

אם אוכל סופגניות כקינוח סעודה, מעיקר הדין היה צריך לברך לפניהם,  .ד

אולם למעשה יש לחשוש לדעת ר"ת הסובר שזה פת וספק ברכות להקל, 

ונות' ואינו בא מחמת הסעודה ואין בו צד פת, ולכתחילה יקח דבר שברכתו 'מז

 כגון בסלי מטוגן או וופל, ויברך עליו 'מזונות' כדי לפטור את הסופגניה.
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אין אפשרות לקבוע סעודה על סופגניות, ואף אם אוכל מהם שיעור רב ושבע  .ה

 לא יברך ברהמ"ז אלא ''על המחיה'. -

להחמיר על עצמו נראה שאין לו  -מי שכבר אכל סופגניה חוץ לסעודה  .ו

לאכול פת אחרת ולברך ברהמ"ז, משום שלפי עיקר הדין שברכת הסופגניות 'על 

המחיה' אין זה ברור שיוצא בבהמ"ז, וא"כ מכניס עצמו לספק אחר. ומ"מ אם אכל 

יתכן שיש להחמיר לאכול פת ולכוון בפירוש בברכת המזון לפטור  -כדי שביעה 

 את הסופגניה.
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 ישראל חיים בלומנטלפרחים לתורה / הרב 

 על מה? -להודות ולהלל 

 . )מתוך 'על הנסים'(ְוָקְבעּו ְשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָכה ֵאלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלל ְלַשְמָך ַהָגדֹול

 'להודות' ו'להלל'.  –המפרשים עומדים על כך שלכאורה ישנו כאן כפל לשון 

יומי דחנוכה תמניא אינון דלא תנו רבנן בכ''ה בכסליו הגמרא )שבת כא:( אומרת: 

שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים  ,למספד בהון ודלא להתענות בהון

בדקו ולא מצאו אלא פך אחד  ,וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום ,שבהיכל

 ,של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד

לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים  .נה ימיםנעשה בו נס והדליקו ממנו שמו

 '.הודאה'ו 'הלל'ב

 .לקרות הלל ולומר על הנסים בהודאהמפרש רש"י: 

 לא מוזכר בגמרא נצחון המלחמה

ביאור נוסף נמצא מתוך דברי השפת אמת. בדברי הגמרא מוזכר רק נס פך השמן 

 ולא מוזכר כלל נס נצחון המלחמה. הלא דבר הוא...

אמת, באמת היו ניסים ונפלאות גדולים בנצחון המלחמה, ואכן מבאר השפת 

 ההודאה לה' היא על שנצחנו במלחמה ונצלנו מידי היוונים. זה כלול ב'להודות'.

אמנם עיקר השמחה צריכה להיות על שיצאנו לחירות כדי שנוכל לקבל בחזרה 

 יון.עול מלכות שמים, וכפי שאנו אומרים בהלל "הללו עבדי ה'", ולא עבדי 

 מטרת נס פך השמן

על ידי נס פך השמן, ה' יתברך קרבנו אליו בחיבה יתירה וחזרנו לדרגה הגבוהה 

של "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו" )ישעיהו מג, כא(, רק בגלות איננו יכולים 

לפתוח פינו להודות ולהלל לה' יתברך, כי אנו תחת יד האומות. מיד כשאנו 

 לפתוח פינו בהלל והודאה. יוצאים לחירות, מוטל עלינו 
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לכן תקנו חכמי הדור את עיקר זכרון הנס בהדלקת הנרות כאמור רק את זאת 

הזכירו בגמרא, להראות שעיקר שמחתנו בגאולה היא על שזכינו לשוב ולהסתופף 

 המקדש. –תחת כנפי השכינה ולשוב לבית אלקינו 

דור, ובלי ספק עיקר באמת הגאולה בכל דור היא לפי זכויותיהם של בני אותו ה

צערם של בני אותו הדור היה על חלישות דעתם בעבודת ה', למרות שהיו 

 משועבדים גם בגופם. לכן גם בגאולתם זכו לגאולת הנפש ולדרגות רוחניות.

מה שכתבו לנו חז"ל שבטלו מהם חודש שבת ומילה, הוא מפני שעל כך היה 

שנשארת באופן קבוע הארת עיקר הצער שלהם. לכן זכו גם לגאולה באופן זה 

 הגאולה בהאיר ה' עינינו בתורתו ובעבודתו.

מהם יש לנו ללמוד בגלותנו עתה, אם כי רבו מכאובינו, יש לשכוח הכל ולקונן 

ולהצטער רק על מיעוט עבודת ה' בעולם, כי כפי צער הגלות, כך תהיה הגאולה 

 בהתאם. על מה שנצטער, את זה נקבל חזרה בגאולה.

נמצא שעלינו 'להודות' על הצלת גופנו, אך 'להלל' על ההצלה  לפי דבריו

 הרוחנית.

דעת על מה לבקש בעת צרותינו, בעיקר על הצער הרוחני ועל גלות בה נשכיל לה

 !השכינה, וכשנוושע בקרוב, נזכה להארות בהתאם

 הלואי שנזכה!

 ! שבת שלום ומבורך

 blu.israel@gmail.comלתגובות: 

  

mailto:blu.israel@gmail.com
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 נר איש וביתו

יש מקום להסביר, שג' תיבות אלה, מכוונים כנגד ג' גזירות יון, שהם שבת חודש 

 מילה.

 שני, כי הנה, הרמב"ם )חנוכה ג,א( הגדיר את ג' הגזירות בזה הלשון: "בבית

 בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם, ובטלו ישראל על גזרות גזרו יון, כשמלכו

 וטמאו פרצות בו ופרצו להיכל ונכנסו ובבנותיהם, בממונם ידם ופשטו, ובמצות

 הטהרות". 

כד נעיין בדבר, נוכל לומר, שהם ג' דרגות ישראל. א' גופם, ב' נפשם, ג' רוחם. כי 

העינוי לפשוט ידיהם בממונם ובבנותיהם, הוא עינוי מצד הקנין של האדם. שממונו 

ובנותיו הם קנינו, והוא המשיא את בנותיו לאחרים. מניעת קיום המצוות זהו עינוי 

וות ומצטערת בהעדרם. הכניסה להיכל נפשי, שנפש היהודי שמחה בקיום המצ

הוא רוח העם, שישראל מרוממים מכל לשון במה שאלקים קרובים אליהם, והם 

שולטים על הבריאה, כמו שמוכח במקדש ה' שכוננו ידיו, והם נכנסים ומחללים 

 קדושתו. 

ג' חלקים אלה, ניתן להגדירם גם בשמות שבת חודש מילה. השבת מקור הברכה 

וכמאמרם )שבת קיט.( שעשירים שבחוצה לארץ מפני שמכבדים  להשפיע ממון,

את השבת. השבת היא עונג הרוחות ועדן הנפשות, ולכן גם 'אוכלת עמו מלילי 

שבת ללילי שבת'. שבשבת כל קניני האדם החומריים מקבלים רוממות וקיום 

 רוחני המקיימם. 

שמקיים גוף מילה, זוהי המצוה הראשונה שנצטוו ישראל, והמצוה הראשונה 

היהודי. להודיע על הברית שבין ישראל לאלקיהם. שמהותם בברית ה', ומזה 

 חיותם וקיומם, ובהעדר קיום המצוות נחסר מהות היהודי וחיותו. 
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חודש, זוהי הנקודה שישראל שולטים על הבריאה, שבתולה בת ג' שנים ועברו 

ו מוטעים ואפילו את השנה בתוליה חוזרים, וקביעת החדשים תלויה בהם, ואפיל

שוגגים. ענין זה של קידוש החודש, מבואר בפרקי דר"א, שמסרה הקב"ה לאדם 

הראשון, ומשם השתלשל הענין לאבות הק', ובגלות מצרים לא היה מי שיקדש, 

וקיבלה משה מפי הגבורה. באופן שעיקר הנקודה שמוכיחה על רוממות האדם, 

סדריה ועניניה. שהרי כל חודש יש במה שניתן בידו השליטה בעולם, והוא הקובע 

לו שפע אחר המושפע ממרום, ויש לו נקודה אחרת ב'זמן', ומאחר שקבע עולמו 

על פי זמנים, כמאמר החכם עת לטעת ועל לעקור נטוע ומנה שם כ"ח עתים. אם 

 כן הקובעים את הזמנים ניתן בידם שלטון הבריאה. 

, ביטלו ההפרדה שבג' נקודות מאחר והיונים טענו שאין הבדל בין ישראל לעמים

אלה. מצד קנינם שלחו ידיהם בממונם ובבנותיהם. מצד דתם מנעו מהם המילה 

וכל הנמשך מזה. מצד רוממותם בטלו מהם קידוש החודש ולבסוף חיללו המקדש, 

 להראות שאין הבדל בין טומאה לטהרה ובין ישראל לעמים. 

בעו את התקנה בלשון 'נר איש אולם כשנצחום, תקנו חכמים תקנת נר חנוכה, וק

וביתו'. נראה שג' תיבות אלה, רומזות ומבארות שנר חנוכה הוא הפרסומי ניסא 

 לעקירת ג' החלקים של שלטון היונים. 

: הנה ענין הנר, תקנוהו מענין עבודת המקדש. לפרסם ולזכור לדורות, מעלת נר

כינה שורה וחביבות העבודה במקדש, ובפרט במנורה שהיא עדות לישראל שש

בישראל )שבת כג:(. כך גם נר חנוכה מודיע ששכינה שורה בישראל, וגם בחשכה, 

הלא חשכה כאורה לפניו. נמצא שהנר מוכיח על מעלת ורוממות ישראל, שהרי 

אלקים קרובים אליו, וגם בחשכה ובגלות, מאיר אור ה' לישראל, כענין הלכתי 

 בחושך ה' אור לי. 

המצוות. שהרי בכל מקום שנאמר בתורה 'איש' ענינו : איש מציין את קיום איש

בר דעת ומחוייב במצוות. שלכן ממעט קטן ושוטה יען שאינם בכלל איש. נמצא 

 שהתקנה היא לחדש מצוה על ישראל. היפך גזירות היונים לבטלם מקיום המצוות. 
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ואר : 'ביתו' בכל מקום מציין גם קניניו. כענין 'בית המן נתתי לאסתר', שמבוביתו

בחז"ל שכל ממונו של המן ניתן לאסתר. כמו כן רבי יוסי קרא לאשתו 'ביתי'. 

מבואר שהבית מציין את היפך גזירות היונים, שפשטו ידיהם בממונם ובבנותיהם. 

הנה הנר הוא על פתח ביתו, להודיע ולהודות שביתו שלו, ואין היונים שולטים בו. 

חנוכה שהרי אף היו באותו הנס, אפשר שמטעם זה, למרות שנשים חייבות בנר 

מכל מקום אין הנשים והבנות מדליקות, ויוצאות ידי חובתן בנר בעל הבית. 

להודיע היפך גזירות היונים, שהם פשטו ידיהם ובטלו את מחיצות הבית. שעשו 

 בתיהם הפקר. אולם עתה כל כבודה בת מלך פנימה. 

מקדשים על פי הראיה כמו  ובהמשך לנ"ל, הנר הוא כנגד חודש. כי גם בעת שאין

בזמן הזה. מכל מקום הנר מוכיח על השכינה ששורה בישראל. שיש בכח עם 

ישראל להתגבר ולנצח את האויבים. שעדיין חביבין אנו אצלו. האיש מציין את 

המילה, ושאר קיום המצוות. הבית מציין את שבת, מקום השביתה. כי ידוע 

תחומין, כי השבת היא פנימית שלא לצאת שיעקב שקראו בית, הוא שתיקן עירובי 

 ממקומו ביום השבת, והבית הוא פנימי, מקום השראת השכינה. 

נמצא שהנר מפרסם נס המנורה, הדלקת האיש מפרסמת שחזרו לקיים המצוות, 

ופתח הבית מציין את הממון והבנות שחזרו לקדושתם ותפקידם. החודש והמילה 

 והשבת שחזרו לישראל. 
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הרב צבי רייזמאן, מחבר ספרי 'רץ  רץ כצבי /

 כצבי' )לוס אנג'לס(

 הדלקת נרות חנוכה במטוסחיוב 

 האם יש חיוב הדלקת נרות חנוכה במטוס? 

יסוד הספק הוא לדעת הפוסקים שחיוב הדלקת נר חנוכה הוא על הבית, האם 

המטוס נחשב 'בית' שמחוייב להדליק בו נרות לצאת ידי חובת 'נר איש וביתו', או 

שאין המטוס נחשב 'בית', ועל כן אין בו חיוב הדלקת נרות. ואם נאמר שהמטוס 

אינו נחשב 'בית' ואין בו חיוב הדלקת נרות חנוכה, אזי גם כאשר עולה לטיסה 

בעיצומן של ימי החנוכה, אין זה נחשב להפקעה מחיוב המצוה, כי עתה הרי אין 

 לו כל חיוב, כי אין זה "בית".

ת בין הפוסקים בשאלה האם יש חיוב הדלקת נרות חנוכה ומצאנו חילוקי דעו

במטוס. ולכאורה יש לדמות שאלה זו לשאלה שנשאלה משכבר הימים, האם יש 

 חיוב הדלקת נרות ברכבת או באניה.

בשו"ת מהרש"ם )ח"ד סימן קמו( כתב: "לתשובת מכתבו מיום ב' דחנוכה אם 

הדבר מבואר, אבל הלא מי  מותר להדליק נר חנוכה על הבאהן רכבת לא מצאתי

ששילם בעד כל הלילה הוי כשכר לו בית דירה לאכול ולישן שם וחייב בנר חנוכה. 

ואף דהבאהן רכבת אינו עומד במקום אחד, ורכוב כמהלך, לא נמצא בשום מקום 

 שיהיה צריך בית קבוע למה שמצוותו בשביל פרסומי ניסא. כנלענ"ד מסברא".

ראי קדש )חנוכה סימן יח( לענין ספינה: "לענין חנוכה וכן פסק הגרצ"פ פרנק במק

גדר הבית הוא כגדר הבית של מזוזה ועירובי חצרות, שצריכים בית קבוע. ולענין 

ספינה יש חילוק בין ספינה כשעשו שם בית ארעי, ולספינה כזו כוונת רש"י דאין 

ם דין בית מדליקין שם נרות חנוכה. אבל בספינות שלנו שיש בתים קבועים, יש לה

 לענין נרות חנוכה".  

אמנם בקובץ מבקשי תורה )סימן רי פרק ד( הביא בשם הגרי"ש אלישיב כי "פסק 

המהרש"ם מדובר בזמנם שהיו נוסעים בהרכבת שלשה ימים, אבל בזמנינו 
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שנוסעים לילה אחד )בחו"ל( אין להדליק בהרכבת, וכן לא בהמטוס", ובספר 

מן צב( כתב על דברים אלו: "ולא ידעתי מנא ליה מקדש ישראל )הלכות חנוכה, סי

 ומה שכתב להעמיס כן בדברי המהרש"ם אינו אלא דברי נביאות".

* 

 על פי זה דנו הפוסקים האם יש חיוב הדלקת נרות חנוכה במטוס.

בספר מקדש ישראל )שם( כתב: "אולי יש לחלק, דדווקא במסילת הברזל שהיה 

הדרך לישן שם על המיטה בזה פסק המהרש"ם שידליק נרות חנוכה, משא"כ על 

ערעפלאן מטוס שאין הדרך לישן שם שעות רצופות ורק להתנמנם מעט על גבי 

קירוי דהיינו קורת גג  הספסל, אולי זה אינו נכנס בגדר בית, ודמי לספינה שאין לו

 דכתב שם שאין להדליק שם שאי אפשר לקיים מצות נר חנוכה כשהוא בספינה". 

וסברא זו נקט לדינא הרב שמואל אליעזר שטרן )קובץ שערי הוראה ח"א עמ' צב( 

"ולדידי פשוט הדבר כביעתא בכותחא דאינו חייב כלל בהדלקת נרות חנוכה 

שיש לכל אחד חדר בפני עצמו להנוסעים נסיעות  במטוס, ואפילו אי נימא דבספינה

ממושכות, אבל במטוס שהאדם יושב כבול כצאן לטבח במשך שעות רבות, וכל 

איבריו דא לדא נקשן, אין זה נחשב לבית דירה כלל וכלל, ולא חייל עליה חיובא 

 דהדלקה בכה"ג". 

, אינו ביתמטוס וכן מובא בשם הגרי"ש אלישיב )פניני חנוכה עמ' צב( שאמר: "

ואי אפשר להדליק בו נרות. ואפילו אם בספינה של ימינו אפשר להדליק, מטוס 

ודאי שלא". ובשו"ת אבני ישפה )או"ח סימן צד ענף ב( כתב בשם הגרי"ש: "שאסור 

להדליק במטוס, וזה ברכה לבטלה", וכמו שהובא בשמו בקובץ מבקשי תורה לעיל 

 . אות י

וס אינו נחשב 'בית' שמחוייב להדליק בו נרות ומדבריהם נראה שנקטו, כי מט

 לצאת ידי חובת 'נר איש וביתו', ועל כן אין בו חיוב הדלקת נרות.

* 

 אולם יש פוסקים שהדבר לא הוכרע בדעתם.
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ידידי רבי אשר וייס, בעל המנחת אשר )קובץ דרכי הוראה, חנוכה תשס"ו, עמ' 

ש"ם פסק דיש להדליק צא( כתב בענין הדלקת נר חנוכה במטוס: "אף דהמהר

ולברך ברכבת, אין זה משום שלא צריך "בית" למצות נר חנוכה, אלא דס"ל דגם 

רכבת הוי כבית כיון ששכר בו מקום, שהרי כתב שם דבספינה פתוחה פטור מנ"ח 

דלא הוי בכלל בית, וזה שלא כמסקנת הציץ אליעזר שיש מצוה להדליק בשדה 

, ומסתבר דגרע אף מטוס הוי בכלל בית יש לעיין אם פתוח, עי"ש. וכיון שכן

מרכבת, ומ"מ לא ברירא לי דבר זה. ובפרט במטוס שאינו רשות הרבים ולא מקום 

הילוך וכל השהות בו ארעי ומאולץ מעצם טבעו, מסופקני טובא אם אפשר לברך 

בו על נ"ח. ושמחתי בראותי בקובץ מבקשי תורה )כסלו תשנ"ו( בשם הגרש"ז 

 ן לברך על הדלקת נר חנוכה במטוס".אויערבך זצ"ל, שאי

ואכן בספר הליכות שלמה )חנוכה פרק יג אות ג( הובא בשם הגרש"ז אויערבך: 

"הנוסע באוירון ואין מדליקין עליו נר חנוכה בביתו ידליק שם על השולחן, אך לא 

יברך". ובדבר הלכה )שם( נתבאר טעם הוראה זו: "ונהי דאין זה ביתו הקבוע, מ"מ 

צריכים דוקא בית של ד' על ד' אמות, אפשר דהוא הדין בספינה ורכבת  כמו שאנו

ואוירון, שאם הוא קבוע שם לאותו מעת לעת דהיינו ששוהה שם עשרים וארבע 

שעות מניחו שם על השולחן, וכמ"ש המהרש"ם. ולכן ידליק בלא ברכה" 

ו ובהערות ארחות הלכה )שם( הובא: "ונשאל פעם רבנו באכסנאי השב לבית

ממדינת הים, ועוזב האכסניא מבעוד יום ואילו לביתו לא יגיע עד הבוקר שלמחרת 

ואין מדליקים עליו בביתו והורה שידליק באוירון כנ"ל, וגם יוסיף לצוות לחבירו 

 שידליק בעבורו בביתו".

והוסיף הגרש"ז )ארחות הלכה שם( "ואם אין מרשים להדליק שם נר כפי שהוא 

נס כיס שיש בו כדי לדלוק חצי שעה לאחר שיעמידנו באופן בדרך כלל ידליק פ

  סגהניכר שהוא לשם המצוה, בלא ברכה".

                                                
יצויין, כי בעצם הנדון של הדלקת נר חנוכה באמצעות פנס, מובא בשם הגרי"ש אלישיב )פניני חנוכה עמ' קמו(  סג

חוברת לחשמל ויכול גם לברך. שהורה: "כשאי אפשר להדליק נר כנהוג, יכול להדליק פנס חשמלי או מנורה המ

ואפילו במקום שמחמת זה לא ניכר שזו הדלקה של מצווה, הרי גם בשעת הסכנה כשהיה מדליק על שולחנו לא 

היה ניכר שזו הדלקה של מצוה, ואעפ"כ בירכו עליה". אמנם כאמור לעיל, בנדון הדלקה במטוס, מחמת הספק האם 

 .אך לא יברךנס המטוס נחשב 'בית', נקט הגרש"ז שידליק בפ
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 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק 

יוסף שליט"א, נשיא בית הדין הרבני הגדול ובעל 

 ילקוט יוסף

 נרות חנוכה בקומה גבוהה

מטרים( מקרקע  0.6-שאלה: המתגורר בקומה גבוהה יותר מעשרים אמה )כ

הרחוב, האם ידליק סמוך לדלת הבית מבחוץ, בחדר המדרגות, או סמוך לדלת 

 הבית מפנים, או שמא ידליק בחלון הגבוה?

הנכון הוא, שאם יש בנינים סמוכים שגם הם גבוהים, נכון להניח את  תשובה:

אר הבניינים, למרות שהחנוכיה מונחת יותר מגובה החנוכיה בחלון הפונה לש

עשרים אמות מקרקע רשות הרבים, ומה שאמרו )שבת כ"ב ע"א( נר חנוכה 

שהניחה למעלה מעשרים אמה לא יצא, היינו כגון שמדליק בתוך הבית שתקרתו 

גבוהה מאד ומניחה למעלה מעשרים אמה, אבל אם מניח בחלון שהוא תוך 

, שפיר דמי, ואין מודדים מקרקע הרחוב אלא מקרקע עשרים אמה מקרקע הבית

הבית שעומד בו. וכל זה אם יש בתים סמוכים שגם הם גבוהים והם רואים 

מהחלון את הנרות ויש בזה פרסום הנס גם לשכנים, אבל אם אין בתים גבוהים 

סמוכים ואין בזה היכר כל כך לבני רשות הרבים, ידליק בטפח הסמוך לפתח 

 בגובה שלשה טפחים.מבפנים הבית 

 שורש הדין

בגמרא )שבת דף כא ע"ב(: נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, ואם 

מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים, ובשעת הסכנה מניחה על  -היה דר בעליה 

שולחנו ודיו. ונחלקו רש"י ותוס' באיזה 'פתח ביתו' מדליק. לדעת רש"י יש להדליק 

לחצר, שכן בזמן התלמוד בנו את בתיהם מסביב לחצר על פתח ביתו הפונה 

משותפת, וכל הנכנס לחצר יראה את הנרות. אולם לדעת התוס', הברייתא 

שאומרת שמדליקים על יד פתח ביתו היינו במקרה שאין חצר והבית עומד סמוך 
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לרשות הרבים, כי אם יש חצר לפני הבית, יש להדליק על יד פתח החצר, כדי 

 רים ושבים ברשות הרבים.שיראוהו העוב

ומדברי מרן השו"ע משמע כדברי התוס', שכתב )סי' תרע"א ס"ה(: "נר חנוכה 

מניחו על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ. אם הבית פתוח לרשות הרבים, 

. ואם היה דר פתח החצרמניחו על פתחו, ואם יש חצר לפני הבית, מניחו על 

ם", וממשיך מרן: ובשעת הסכנה, שאינו בעליה, מניחו בחלון הסמוך לרשות הרבי

רשאי לקיים מצוות, מניחו על שלחנו ודיו", ושעת הסכנה היינו שהיה להם חוק 

שביום אידם לא יבעירו נר אלא בבית עבודה זרה שלהם, כמבואר בגמ' )גיטין יז 

 ע"א, הובא ברש"י שבת שם(.

ט' באב ומת בליל ובירושלמי )סוכה פ"ה ה"א( מובא שלטוריינוס הרשע נולד בן ב

חנוכה. בט' באב יצא לחוץ לטייל וראה את כל עם ישראל יושבים על הקרקע 

ובוכים, ובחנוכה כשמת לו הבן יצא לטייל בחוץ וראה את כל ישראל שהדליקו 

נרות חנוכה בחוץ כדרכם, בא טוריינוס הרשע עליהם והקיפם לגיונות והרגם, והלך 

ישראל, ואינה עתידה לחזור למקומה עד  הדם עד קפריס. באותה שעה נגדעה קרן

 שיבוא בן דוד. וכיון שהיו מדליקים בחוץ, היו רואים זאת.

עכ"פ משמע מהשולחן ערוך שרק בשעת הסכנה, כמו בזמנם, מדליקו על שולחנו, 

אבל כשאין סכנה, כמו בימינו, שאף אחד לא אוסר עלינו להדליק בחוץ )ואף לא 

שכולם ידליקו בחוץ, והרי לא כולם מקפידים על כך בג"צ...(, לכאורה היה צריך 

 אלא חלקם מדליקים בפנים.

 דברי הראשונים שמדליקים בפנים

וכבר לפני מאות שנים בזמן האור זרוע לא היה סכנה ובכל זאת היו מדליקים 

בפנים, ולא בחצר, וכפי שכתב בזמנו באור זרוע )סי' שכג, דף ע:( לפני מאות שנים: 

א סכנה, לא ידענא מאי טעמא אין אנו מדליקים בחצרות?", הרי "והאידנא דליכ

שכבר מאז הדליקו בפנים. ובספר העיטור )הלכות חנוכה ח"ב דף קיד:( כתב כי 

יניחה  -נהגו, ומכל מקום מי שיכול להניחה מבחוץ  –"מאחר שנהגו על הסכנה 

ל בעיקר יניחה על פתחו", משמע שרק לכתחילה מי שיכול, אב -מבחוץ, ואם לאו 

הדבר כבר נהגו להדליק בפנים. ובביאור פתח הדביר על ספר העיטור )סק"ד( כתב 
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שכוונתו דאע"פ שאין סכנה, מ"מ נהגו להניחו על השלחן, והעיטור רצה ליישב 

בזה את התמיהה של האור זרוע על מנהגינו שאין אנו מדליקין בחצירות, אע"פ 

במנהגם. ולפי העיטור מיושב, כי עיקר נשארו  -שאין סכנה, והיינו אחר שנהגו כן 

המצוה היא לפרסם את הנס אצל כל עם ישראל, וכאשר יש רבים מעם ישראל 

שמדליקים נר חנוכה, כל אחד בביתו, זה נקרא פרסום הנס. ואמנם בתחילה אמרו 

לעשות פרסום הנס בחוץ לכל העוברים ושבים, אולם אחרי שהיתה סכנה אמרו 

ה פרסום הנס, ומתקיימת עיקר תקנת חכמים בפרסום הנס שכל אחד יניח בביתו וז

 שמדליק לעצמו או לבני הבית.

ובאמת שמלבד האור זרוע וספר העיטור, כך מבואר בכמה ראשונים, שמדליקים 

בתוך הבית אפילו כשאין סכנה. בתשובת הרשב"א )ח"א סי' תקמא( כתב: עכשיו 

שני פתחים בשני צדדי  שנהגו שלא להדליק בחוץ אלא בבתים, אפילו שיש לו

הרחוב, אינו חייב להדליק בהם, שהכל יודעים שאינו מדליק מבחוץ אלא מפנים. 

הרשב"א חי לפני כשבע מאות שנה ובזמנו כבר לא היתה סכנה ויכלו להדליק 

 -לאחד מהראשונים  -בחוץ ובכל זאת היו מדליקים בפנים. גם בספר אהל מועד 

יו נהגו להניחה על פתח הבית מבפנים אף )הלכות חנוכה נתיב ה:( כתב שעכש

שנה,  600לפני למעלה מ  -שאין שעת הסכנה. וכך משמע בתשובת הריב"ש 

)סימן קיא( שכתב: "נהגו להדליק נר חנוכה בבית הכנסת, אחר  -תלמידו של הר"ן 

שבטל הפרסום להדליק בחוץ, כנגד זה נהגו להדליק בבית כנסת", וא"כ משמע 

 הבית.  שנהגו להדליק בתוך

כתב )ח"ב דף פה:( שאם  -שנה  1000לפני קרוב  -וכבר בסדר רב עמרם גאון 

נשבה הרוח או שפוחד מפני גנבים שיגנבו את החנוכיה או מפני הלסטים שיראו 

שיש פה יהודי, מניחה על שולחנו ודיו. וכי מפני שפוחד מפני הגנבים מותר 

עת הסכנה' שעליה אמרו להדליק בפנים, הרי אין זה סכנת נפשות ואינו 'ש

שמדליקים בפנים?! וחזינן שגם רב עמרם גאון הבין שנוהגים להדליק בתוך הבית, 

רק הידור בעלמא להדליק בחוץ. ורבינו פרחיה )מסכת שבת כא ע"ב( מביא בשם 

רב האי גאון שאם יש רוח בחוץ או בחלון באופן שאם יניחה בחוץ תכבה, יניח 

 בפנים כמו בשעת הסכנה. 



 

 

 

 רלח 'עמ -אספקלריא 

 

רבינו ירוחם )בתולדות אדם וחוה, נתיב ט' חלק א' סא ב( כתב במפורש גם 

שעתה מדליקין בבית מפני הגנבים, והביאו הדרכי משה. וכך משמע בתוספות 

זקוק לה, או אין זקוק לה, דהיינו אם  -)שבת כא ע"ב(. שבגמרא הקשו: כבתה 

צי שעה, ולא הדליק במקום ובאופן שראוי לדלוק חצי שעה, שיש די שמן שידלק ח

ליד רוח, ובטעות נפל הנר וכיוצ"ב, אינו חייב לחזור והדליק, והגמרא מקשה הרי 

מצות נר חנוכה משתשקע החמה )סוף השקיעה, דהיינו צאת הכוכבים( עד 

שתכלה רגל מן השוק, שזה חצי שעה לאחר צאת הכוכבים, ואם הדין שכבתה 

? ומתרצת הגמרא: א. אם לא צריך לחזור ולהדליק, למה כתוב כבתה אין זקוק לה

יכול עדיין להדליק בזמן זה, שלכתחילה צריך להדליק בצאת הכוכבים,  –הדליק 

ואם התעכב ולא הדליק, יכול להדליק בתוך חצי שעה הראשונה. ב. לשיעורה, 

שצריך לתת שמן או שעוה שידלק לפחות חצי שעה, וזה פירוש מצוותה משתשקע 

 אין זקוק לחזור ולהדליק. -אבל אם כבה באמצע החמה עד שתכלה רגל מן השוק, 

והתוספות כתבו בשם הר"י פורת, שיש ליזהר לכתחילה להדליק מיד בצאת 

ידליק מספק, )וקצת משמע שכיון שהוא ספק ידליק בלי  -הכוכבים, ואם איחר 

ברכה, כי ספק ברכות להקל, אך אינו מוכרח(, וכתבו עוד, בשם ר"י שבזמן הזה אין 

ידליק כי אנו אין לנו היכר אלא לבני הבית ואין נפק"מ מתי ידליק, ולכן  לחוש מתי

 שמדליקים בבית. -שנה  800-לפני כ -יכול לאחר. הרי חזינן גם בדעת התוספות 

 פרסום הנס בחוץ גם בזה"ז

מרן הבית יוסף )סימן תרעז( מביא בשם מהר"י אבוהב דעכשיו אין אנחנו 

ת, ולכן לא חוששים לעוברים ושבים, ומרן הבית מדליקים בבית אלא מפני בני הבי

יוסף העתיק דבריו בשתיקה, ומשמע שמסכים שבזמנינו מדליקים בבית גם כשאין 

סכנה. מכל מקום גם בזמנינו אם אפשר להדליק בחוץ או בחלון עדיף יותר, וזה 

הידור חשוב )בכל דיני נר חנוכה יש הרבה הידור(, וראיה לכך מדברי מרן השולחן 

רוך )סי' תרע"א ס"ח( שהעתיק הדין לענין חצר שיש לה שני פתחים, צריך ע

להדליק בשניהם מפני החשד. ואם לא היה ענין להדליק בחוץ, מדוע כתב להדליק 

בשניהם מפני החשד, הרי מדליקים בבית? ומשמע שדעת מרן שלכתחילה 

 מדליקים בחוץ.
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אין צריך להדליק בשני אמנם בתשובת הרמב"ם מבואר שכיום שמדליקים בפנים, 

הפתחים, כי אין חשד. מרן החיד"א בברכי יוסף )סימן תרעג סק"ב( כתב שלדידן 

שאנו מדליקין מבפנים, מותר להדליק נר אחד שמן ונר אחד שעווה, שיודעים כולם 

שהוא עושה כמנהג המהדרין מן המהדרין. גם הבן איש חי )וישב או ד( כתב 

בליקוטי מהרי"ח כתב שראה לגאונים וקדושים שבזמן הזה מדליקין מבפנים. ו

שהקפידו להדליק בתוך הבית בפנים בטפח הסמוך לפתח, אפילו שהיה להם חלון 

 הפונה לרשות הרבים.

עכ"פ מדברי מרן השו"ע והפוסקים למדים אנו שגם בזמן הזה היכא דאפשר 

 לכתחילה להדליק בחוץ, בודאי עדיף לנהוג כן, וכפי שהיתה התקנה בתחילה

לפרסם את הנס בחוץ, ומל מקום גם המדליקים בפנים, עצם הדבר שהמוני יהודים 

 מדליקים בבית, גם זה פרסום הנס.

 חידושו של ה'דבר יהושע'

להגאון רבי יהושע אהרנברג זצ"ל, אב"ד בתל אביב )ח"א  –ובשו"ת דבר יהושע 

ה בחוץ אינו ק"ג( חידש שכהיום בזמנינו מי שמדליק נר חנוכ-סי' מ', ח"ב סי' ק"א

יוצא ידי חובה, שעקרו חכמים התקנה להדליק נר חנוכה בחוץ משעת הסכנה 

ואילך וגם כשאין סכנה מדליקים בבית. אבל במחילה מכבודו, הפריז על המידה 

לומר שאין ענין להדליק בחוץ, כי אמנם מה שנהגו להדליק בפנים יש להם על מי 

ובודאי לכתחילה מי שיכול ידליק  לסמוך, קבוצת ראשונים ואחרונים שכתבו כן,

בחוץ או בחלון במקום שיש עוברים ושבים, ואם מתגורר בקומה גבוהה, אם ישנם 

בתים סמוכים שרואים את הנרות, ידליק בחלון, ואם לא, ידליק על יד פתח ביתו 

 מבפנים בטפח הסמוך לפתח, בגובה ג' טפחים.

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי. לתגובות: 

8033050@gmail.com 
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 חידות

שאלות לחידודא על ההלל /  –חדוותא דהלילא

י "מח"ס לקוטי פירשהרב בנימין צבי יהודה לוי, 

 וליל משוררים על הגש"פ

 שאלות על ההלל

 היכן נרמזו בני לוי? והיכן נרמזו הגרים? .ח

 נרמזה ציון? והיכן נרמזה ארץ ישראל?היכן  .ט

 מנין שאין אומרים שירה אלא על היין? .י

 היכן הוזכרו בתי כנסיות ובתי מדרשות?  .יא

 (?2היכן רמוז בית המקדש ) .יב

 היכן הוזכרה הבטחת ד' לאבות? .יג

 היכן נרמזו גוג ומגוג? .יד

* 

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

7628366@okmail.co.il   
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 סיפורים מיוחדים לחנוכה

 סיפור / מארכיונו של הרב חנוך חיים ויינשטוק.

 זלמן רודרמןהרב  כתב

 נס חנוכה בכלא

מתקבלת על הדעת. אני ותשעה -התכנית הייתה נועזת ביותר, כמעט בלתי

מחבריי תכַננו לעלות למטוס קטן שהיה אמור להמריא מלנינגרד, להשתלט על 

צוות, להטות את המטוס ממסלולו ולהנחיתו בשוודיה. זאת התכַוונו לעשות ה

האוויר -בעזרת אחד מאנשינו, ששם משפחתו ליפשיץ,  נווט וטייס במילואים בחיל

הרוסי. ההכנות לפעולה נשלמו והלכו, והמועד שנקבע לביצועה היה י"א בסיוון 

 תש"ל.

קודש בעלת -צע משימתההתרגשות הייתה עצומה. הרגשנו שאנו עומדים לב

 מימד היסטורי.

מטבע הדברים, קיווינו והתפללנו מעומק ליבנו להצלחת המבצע, אבל היינו 

מוכנים גם לאפשרות שייכשל. בין כך ובין כך, חשבנו לעצמנו, תושג מטרתנו 

 עולמית למצוקת היהודים ברוסיה.-הגברת המודעות הכלל –העיקרית 

ב. הם הניחו לנו להתקדם -ג-וידועה לאנשי הקלא ידענו כי תכניתנו כבר גלויה 

עם התכנית, מכיוון שלדעתם שירתנו את מטרתם. כך הם יוכלו להציג קבל עם 

-ג-ועולם את היהודים כבוגדים וכמי שמאיימים על ביטחון ארצם בדרכי טרור. הק

 ב הניח לנו להגיע עד המטוס, ורק אז התנפלו אנשיו עלינו ועצרו אותנו.

נו שוב ושוב. סירבתי בעקשנות לשתף פעולה עם חוקריי, והדבר זמן רב נחקר

נפש במוסקווה. זו הייתה שיטה ידועה של -עלה לי בהכנסתי למוסד סגור לחולי

 השלטונות הרוסיים באותם ימים. ממקום כזה אין איש יוצא שפוי בדעתו.

 כן, שלא יזיק לי.-התחננתי לפני הרופא שהופקד על אבחוני, שהיה יהודי גם

הכיפורים )תשל"א(, -ואכן, הוא נטה לי חסד והניח לי. כעבור כחודש, בערב יום

הועברתי מהמוסד הסגור להמשך החקירות ומשם לכלא. בנסיבות ההן זה היה 
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אחד הימים השמחים בחיי. הרגשתי כי בשמים ריחמו עליי וכתבו אותי ב'ספר 

 החיים'.  

ליפשיץ הטייס  –ניים מהחבורה הדין שהוטלו עלינו  היו כבדים ביותר. ש-גזרי

נידונו למוות. על האחרים, ואני ביניהם, הוטלו עונשי מאסר  –ואדוארד זלמנסון 

הכול נגזרו עליי למעלה מחמישים שנות מאסר בגלל 'בגידה -ממושכים. בסך

 במולדת', 'פגיעה בביטחון הלאומי' ועוד 'חטאים'.

שוך. מאחד התאים הסמוכים זה היה בנר החמישי של חנוכה. אני יושב בתאי הח

 נשמע בכייה של סילבה זלמנסון, שבעלה אדוארד נדון למוות.

ב. -ג-הפתעה: דלת התא נפתחה במפתיע ולתאי נכנס קצין ק –באמצע הלילה 

-הדין", אמר. השתוממתי. ממתי קציני ק-"אתה צריך לכתוב בקשת ערעור על גזר

 פוליטיים? תהיתי.ידי אסירים -ב דואגים להגשת ערעורים על-ג

"כתוב כבר, ְכתֹוב!", דחק בי והושיט לי פיסת נייר קטנה ועיפרון. לא ידעתי מה 

מסתתר מאחורי ההצעה הנדיבה. כדי שלא לשחק לידי השלטונות, כתבתי: 

ישראל ובה לא -"מאשימים אותי ב'בגידה במולדת', אך המולדת שלי היא ארץ

חוקית. לכן -עו זאת ממני בדרך בלתיבגדתי. שאפתי להגיע אליה והשלטונות מנ

 צודק, ואני דורש לבטלו".-הדין שלכם אכזרי ולא-נאלצתי להגן על זכויותיי. פסק

הקצין קרא מה שכתבתי ושפתיו התעוותו מכעס. "זה ערעור זה?!", רתח. "אינני 

 יודע לכתוב אחרת", עניתי. הייתי משוכנע שגם שאר חבריי יכתבו דברים דומים.

בלי שמן ובלי  –צין חשתי לפתע כאילו אור גדול, אור החנוכה עם צאת הק

פורץ לתוך תאי האפל ומאיר אותו באור יקרות. לא יכולתי לדעת אז כי  –פתילות 

הברית מתאספים באותן שעות כמאה אלף יהודים הקוראים לביטול -בארצות

ים עונשם של הנידונים למוות ולשחרור כולנו. גם בכותל המערבי נאספו יהוד

 ונשאו תפילה לשלומנו.

הלחץ העולמי החל לתת את אותותיו בקרמלין. הנשיא לאוניד ברז'נייב נכנע 

ב שסיבכו אותו בפרשה, אשר שלא כתחזיתם הציגה -ג-ללחץ, וזעם על אנשי הק
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המשפט העליון ובתכתיב -את רוסיה באור שלילי מאוד. למחרת התכנס בית

 המקוריים.הדין -מהקרמלין שינה לחלוטין את גזרי

יום לאחר מכן, בנר האחרון של חנוכה, הגיעו הבשורות גם אלינו. לפתע נשמעה 

הדין של בעלה ושל -קריאת אושר מתאה של הגברת זלמנסון, בהיוודע לה כי גזר

הנידון השני למוות בוטל והומר למאסר. עונשי המאסר הממושכים שנגזרו עלינו 

 עשרה שנות הגליה ומאסר.-בשבעכן. עתה הסתכם עונשי -קוצרו גם

על הממדים האמיתיים של נס ההצלה נודע לי כעבור זמן, כאשר נשלחתי לסיביר 

לשאת את עונשי. דברי הדואר שנשללו ממני בשבתי בכלא נמסרו לי עתה. 

ידי חבר שכתב לי: "יוסף, קיבלתי אישור -המכתב הראשון שקראתי נשלח על

מכתבים נוספים והנה גם מברק מאחיותיי:  עלייה. זה בזכותכם. תודה". פתחתי

 ישראל!".-"אנחנו בדרך לארץ

לא ידעתי את נפשי מאושר. אם בזכותנו יעלו יהודים לארץ, הכול היה כדאי. 

ואמנם, באותה שנה הבקיעו את חומת הברזל הרוסית כעשרים וחמישה אלף 

 יהודים, שעלו לארץ.

עשרה -כאחת –קטן תשמ"א גם שחרורי אירע בדרך פתאומית למדיי, בפורים 

 שנים לאחר שנעצרתי. עם צאתי לחופשי גורשתי מרוסיה ועליתי לארץ.

כך חברו להם גאולת הפורים של אותה שנה עם נס החנוכה הפרטי שאירע לי 

הכלא. "שעשה ניסים... בימים -כעשר שנים קודם לכן, בתוך התא החשוך בבית

 ההם ובזמן הזה".
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 ופר הרב יאיר ויינשטוקסיפור מיוחד לחנוכה / הס

 ותשקוט האש

 בית המדרש "תולדות אהרן", מאה שערים, ירושלים, שנת תשכ"ה.

השבילים הציוריים של השכונה העתיקה שקקו חסידים שנהרו בהמוניהם לכיוון 

בית המדרש. המון נערים וילדים בצעדים מזורזים מכל עברי השכונה. נעליהם של 

חלקם דווקא בתוך השלוליות וידיהם מסוככות על הילדים מדלגות בין השלוליות ו

 הכיפה, להגן עליה ממי הגשמים הקולחים ממרזבי הבתים. 

בית המדרש היה מלא עד אפס מקום בליל החנוכה. חסידים ישישים לצד נערים, 

אברכים ובחורי הישיבה. הצד השווה שבהם, שכולם פאותיהם המסולסלות 

הודי טהור ומקורי נסוך על פניהם. הכול גולשות להם על פי מידותיהם, וחן י

חפצים לראות את הרבי )ה"ה הרה"ק רבי אברהם יצחק קאהן זיע"א חתנו של 

הרה"ק רבי אהרן ראטה זיע"א מייסד השושלת( מיטיב ומעלה את הנרות בעבודתו 

הקדושה שהייתה כידוע מיוחדת במינה. חסידים נכנסו במרוצה לבית המדרש, 

פות הניילון הרטובות מהמגבעות וקינחו את משקפיהם מן הסירו בחופזה את עטי

 האדים בכנפי הכותונת. 

בשנים עברו הצטופפו הכול כדי להיטיב לראות מקרוב את ההדלקה, אך לאחר 

מכן נשמרו השורות הראשונות הסמוכות וקרובות אל מקום עמידתו של הרבי, 

 עבור הבחורים, תלמידי הישיבה. 

ם לחולל שינוי, רק בלילה הראשון יורשו הבחורים באותה שנה החליטו הגבאי

להיות מיוחסים ולהתבונן מקרוב ברבי, בלילה השני עליהם לעבור אחר כבוד 

לשורות האחוריות ולפנות את מקומם לשאר החסידים לעמוד מקרוב. מדי לילה 

 יעמדו חסידים אחרים מקרוב כך שהכול יוכלו לראות הדלקה אחת כהלכה.

רב, הציבור הגדול הוקיר מאד את בחורי הישיבה הממיתים היה בכך הגיון 

עצמם באוהלה של תורה, אולם מאידך כל העדה כולם קדושים, כולם רוצים 

 לראות את הרבי מקרוב בעת הדלקת הנרות.
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עבור הבחורים שפונקו כמה שנים בעמידה קרובה אל הקודש בכל לילות 

א תמיד אתה יכול להיות חריג החנוכה, היה זה ויתור גדול, אך הם הבינו כי ל

 לטובה, כאשר מאות חסידים מלבדך חשים עצמם מקופחים לעומתך.

חסידית: "ריבן", ומכאן -וכך מוצא עצמו הבחור ריבן )המכונה בעגה הירושלמית

ואילך זה שמו( הרטמן )כל השמות בסיפור זה בדויים( עומד בלילה השני מאחור 

את כניסתו של הרבי אל היכל בית ומתבונן מרחוק בהכנות האחרונות לקר

המדרש. בלבו תרעומת על שנדחק כך מאחור אך מה לעשות, אין ברירה. כל 

 חבריו הבחורים סברו וקיבלו.

והנה מבחין ריבן לתדהמתו כי סגל הגבאים של הרבי, אלו שטענו בלהט כי על 

הבחורים לפנות את מקומם לטובת קהל אנ"ש, עומדים במקומם הקבוע והרגיל, 

 בפינתם הקבועה, הקרובה ביותר אל החנוכיה של הרבי.

ריבן חש בגל של מחאה שוטף את מוחו: הרי לך צדק במיטבו! הגבאים היו אלו 

שטענו כי מי שנהנה פעם אחת ממקום קרוב, יואיל לפנות את מקומו בלילה הבא 

לטובת מי שטרם עמד שם, ומה איתם בעצמם? נאה דורשים ואינם נאה מקיימים! 

ל כולו מציית להם בהכנעה ואילו הם, במקום להוות דוגמא אישית לשמירת הקה

 שומרים לעצמם את המקומות הטובים ביותר... –התקנה החדשה 

ריבן התחיל להלהיט את הרוחות סביבו, כשהוא מסב את תשומת לב חבריו 

למשמשיו של הרבי ועמדתם הנוחה. בגודל כעסו החל פוסע לעברם כשהוא גורר 

 וד כמה בחורים שהסכימו להצטרף למערכה.אחריו ע

מישהו ניסה ללחוש לו, "ריבן, מה אתה עושה, הרי הרבי בעצמו ביקש מהגבאים 

לעמוד שם כדי לשמור על הסדר! לרבי לא תהיה נחת ממה שאתה הולך לעשות". 

אבל זה טבעו של אדם שברגע שהוא הולך לתקן את העולם ופועל "למען האמת 

 ר בו כחבית של בנזין, ההיגיון שלו שוקע בתרדמת. והצדק", והכעס בוע

הציבור כולו עמד במקומו, הכול חגורים באבנטים ועיניהם עצומות בסילודין 

לקראת המעמד, כאשר לפתע החלה תכונה סוערת סביב הגבאים. ריבן הרטמן 
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הגיע מוקף בחבריו כשהוא כולו שוצף וקוצף והחל צועק על הגבאים "את כולנו 

ורות האחרונות, ואילו אתם שומרים על המקומות הקבועים שלכם! שלחתם לש

 איפה היושר?"

הגבאים הנדהמים החלו גוערים בהם, "חיזרו מיד למקומות, אתם מפרים את 

 הסדר והרבי עומד להיכנס כל רגע".

ריבן נעמד מול הגבאים וענה להם בשם כל חבריו: לא יעלה על הדעת שאתם 

מקיימים. עליכם לעזוב את המקומות, ולתת תתבעו מאתנו משהו שאינכם 

 לאחרים לעמוד קרוב אל הרבי.

האווירה החלה להתלהט. אילולי עמד הרבי להיכנס, היה מתפתח דיון האם יש 

צדק בדבריו של ריבן ודינם של גבאי ושמשי הרבי כדינם של הבחורים, אבל כעת 

 ת בוערת.זמן ההדלקה הולך ומתקרב ואיש אינו רוצה שהרבי ייכנס לקלח

ריבן המשיך לעמוד עמידה מתריסה קרוב לעמדת הגבאים, כאשר איש אינו מגיב 

 וכך עוברות שתי דקות מתוחות אבל שקטות.

ופתאום פקעה סבלנותו של ר' שמואל לוין הידוע יותר בכינוי "ר' שמיל", הגבאי 

 הראשי של הרבי, והוא ניגש אל ריבן כולו רותח ובוער כלהבה. בימים כתיקונם

היה מיודד מאד עם ריבן וחבריו, אך כעת הלחץ והמתח מכניסתו הצפויה של 

הרבי הכריעו אותו והוא התפרץ נגד ריבן בצעקה אדירה "מחוצף, תעזוב מיד את 

 השטח".

תקיפותו של הגבאי הראשי הניסה את חבריו של ריבן כעדת שפנים מבוהלת 

ו ופנים בוערות בסלק בחזרה למקומותיה. אבל לא את ריבן. זה נותר על מקומ

 החזיר אל ר' שמיל:

 "כשאתם תפנו את מקומכם הקבוע ותעברו אחורה, גם אני אעשה כן"...

קרב הנרגז בין הסמכות -עשרות רבות של זוגות עיניים עקבו אחר הנעשה והדו

העליונה בהיררכיה הגבאית לבין בחור ישיבה צעיר, תלמיד טוב, אבל כעת שוחר 
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קטן. ר' שמיל חש שכבודו ומעמדו מוטלים על כפות צדק נלהב ומחוצף לא 

 המאזניים.

 60את המתח בחלל בית המדרש ניתן היה לחתוך בסכין. נותרה דקה אחת, 

 שניות בלבד, לכניסתו של האדמו"ר הקדוש...

לעיני הקהל הנרגש התפרץ ר' שמיל מול ריבן בצעקות אימים, קולו רעם בגערה 

פינות בית המדרש. לא היה זוג אוזניים אחד  איומה ומביישת שנשמעה היטב בכל

שהחמיץ את המילים המכלימות שנצעקו על ריבן. ולמען האמת, כפסע היה בינו 

 לבין סטירה מצלצלת על לחיו של ריבן.

זה האחרון חש באותו רגע בבושה שכמוה לא חווה בכל ימי חייו. ביישו אותו 

 בושה אוי לאותה כלימה.לעיני כל הקהל, שפכו את דמו ברבים. אוי לאותה 

בפנים סמוקות כעגבנייה דידה ריבן אל ירכתי בית המדרש, נכלם וזועם. מבקש 

שהאדמה תפצה פה ותבלע אותו ותעלימו מהקהל הרואה בביזיונו ובושתו. הוא 

 חש עשרות זוגות עיניים נעוצות בו כשיפודים מלובנים.

המדרש, חש ריבן  כאשר נשמע הרחש המבשר על כניסתו של הרבי להיכל בית

כי אינו יכול עוד. הוא ברח אל הרחוב ואויר החורף הירושלמי צינן במקצת את 

 לחייו הבוערות. אבל בלבו בערה אש יוקדת. כל הפגיעה והעלבון געשו בעורקיו. 

"אני לא אמחל לו לעולם ועד" גמלה ההחלטה בלבו. "הוא ביישני ושפך את דמי 

 ואפילו ביום כיפור". ברבים. לא אמחל לו כל ימי חיי 

בכל החלונות והפתחים האירו וזהרו נרות קטנטנים, מספרים את נס החנוכה לכל 

באי תבל. אבל בלבו של ריבן שכן החושך. המעמד המרהיב המתקיים לא הרחק 

ממנו נשכח מלבו לגמרי. הוא רתח מזעם לא רק על ר' שמיל ששפך את דמו, אלא 

מחו על כבודו המחולל. ראשו היה שטוף גם על חבריו שראו בבושתו ולא 

במחשבות הרסניות, האחת גרועה מחברתה. הוא חש רחמים עצמיים, כעס נורא 

 ורצון לנקום. הייתה זו אחת השעות הגרועות בחייו.

* 
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למחרת לפני הצהרים ישב בבית המדרש ולמד. אברך אחד ניגש אליו. "ר' שמיל 

 שלחני לבקש את סליחתך".

יל אמש הקהה במשהו את תחושת הזעם, אבל ריבן עוד היה הזמן שחלף מאז ל

כולו פגיעה ועלבון. "תגיד לו שאני לא סולח לו אפילו ביום כיפור ואני לא רוצה 

 לראותו מעתה ועד עולם" שלח את האברך כלעומת שבא.

יומיים נוספים חלפו כאשר כל הישיבה כמרקחה. הרבה בחורים צידדו בעד ר' 

בהוראת הרבי, ואילו עשרות מחבריהם טענו כי גם מטרה  שמיל שעשה כל מעשיו

 חשובה כזאת אינה מצדיקה ֶשֶפך דם בפרהסיה.

כחלוף הזמן החל גם ריבן להבין כי תגובתו הייתה מוגזמת, אמנם דמו נשפך 

ברבים, אבל גם הוא לא היה צדיק תמים ונקט בצעד פרובוקטיבי נגד ר' שמיל 

ל. והרי סוף כל סוף ר' שמיל אינו עושה שום כאשר העמידו במבחן לעיני כל הקה

 דבר אלא בהוראת האדמו"ר.

ובכל זאת, יצר הרע של מחלוקת ומדון מצא כאן פרצה גדולה והתנחל בלבו של 

ריבן, "לא! אל אמחל לו בשום אופן". בלבו קיננה עדיין טינה גדולה ועצומה נגד ר' 

 שמיל. 

* 

 מביתו של הרבי אל ריבן מיודענו. לאחר הדלקת נר חמישי של חנוכה הגיע שליח

 "הרבי קורא לך".

חיוורון עמוק פשט על פניו של ריבן וכל גופו החל רועד. אוי ואבוי לי, הרי תמיד 

הרבי מדבר על כך שאם מביישים אותך, עדיף להיות מן הנעלבין ואינן עולבין, 

ים כושלות שומעין חרפתן ואינן משיבים ועונים, ואפילו אם אתה צודק. הלך ברגלי

 לחדרו של הרבי ועמד שם בבושה כגנב שנתפס.

הרבי ישב ליד השולחן, חומש עם "חוק לישראל" היה פתוח לפניו, זה היה יום 

חמישי פרשת מקץ וה"חוק" היה פתוח על אותו יום. ללא הקדמות נטל הרבי את 

 ה"חוק" והחל קורא מתוכו את לשון הזוהר לאותו יום ומתרגם:
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ושב בפתח שער העיר לוד, וראה אדם שבא וישב על אבן "רבי אבא היה י

שהייתה בולטת מצד ההר. בהיותו עייף מן הדרך נרדם שם. יצא נחש אחד 

 להכישו. הגיח שרץ הנקרא 'קוסטפא דגורדנא' והרג את הנחש.

כשהקיץ אותו אדם, ראה את הנחש מת, קם מעל הבליטה ועמד במישור. לפתע 

אל העמק שתחתיה, אך האדם ניצל. ניגש רבי אבא נקרעה הבליטה מן ההר ונפלה 

אל האיש ואמר לו: אמור נא לי מה מעשיך שבזכותם עשה לך הקב"ה את שני 

 הרי אין זה בחינם". -הניסים הללו 

נענה האיש ואמר לרבי אבא, "מימי לא עשה לי אדם רעה שלא נתרציתי ומחלתי 

תי טרם שמחלתי לו ולכל לא עליתי על מיט –לו. ואם לא הייתי יכול להתרצות 

אלו שציערוני, ולא נטרתי להם שנאה כל היום. ולא עוד אלא שמאותו יום ואילך 

השתדלתי לעשות להם טובות"... בכה רבי אבא ואמר: גדולים מעשיו של זה... 

 נאה שיעשה הקב"ה נס על נס"...

הרבי סיים את קריאת דברי הזוהר הק', והגביה את עיניו אל ריבן באמירה 

 נוקבת: "כך התורה מלמדת אותנו. זו הדרך שלנו. א גוטע נאכט". )לילה טוב(.

בברכה זו פטר אותו הרבי לשלום מבלי לדבר כלל על העניין גופו, המחלוקת 

הבוערת שבינו ובין ר' שמיל. הסתפק בכך שהשמיע באוזניו דברים כדורבנות 

 מדברי הזוה"ק ושילחו לנפשו עם הרבה חומר למחשבה...

* 

מעמד הזה בחדר הרבי זעזע את ריבן עד לנימי הנפש. פתאום קלט עד להיכן ה

התדרדר ולאיזו תהום של שנאה לא יהודית נפל. בסדר, ההוא ביישו ברבים, אז 

מה? בגלל כך הוא חייב סקילה? העולם נחרב? אנשים כבר שכחו מכל התקרית 

המחלוקת  הזאת, העולם נוסע קדימה ורק הוא מתבוסס ברפש השנאה ותאוות

בגלל תקרית שארכה דקה אחת. חמש יממות תמימות שהפכו לעיסה אחת 

טובענית של יצרים אפלים וכוחות שחורים המקננים במעמקי הנפש. לפתע לא 

 הכיר את עצמו.
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לתוך התהום האפלה הזו נזרק לפתע אורו של זרקור. הרבי האיר לו באלומה 

צרופה של נשמה טהורה ענקית של אור, אור היהדות ואור תורה והשקפה 

שמחצבתה מתחת כיסא הכבוד, האיר את חשכת עולמו והראה לו את מהלך 

המחשבה הנכון. כביכול אמר לו "נשמתך קרוצה מיהלומים, אל נא תטנף אותם 

 ברפש וטיט".

האוויר סביבו נעשה לפתע טהור וצח, האטמוספרה העכורה נצטללה באחת 

ר. מילותיו של הרבי הדהדו באוזניו "זאת ועיניו החלו לראות את העולם באור אח

 היא דרך התורה, הדרך שלנו".

רגליו נעשו קלות והצעידו אותו הישר אל מגדנייה סמוכה שם קנה כמה סוגי 

עוגיות טעימות, צירף אליהם בקבוק יי"ש חזק ובלי מחשבה נוספת טיפס אל ביתו 

 של ר' שמיל והקיש על דלתו.

התעגלו למראה דמותו המבוישת של ריבן העומד ר' שמיל פתח את הדלת ועיניו 

עם הבקבוק ושקיקי נייר חומים מדיפי ריח ערב של מאפה טרי וערב לחיך. הפתעה 

 ומבוכה שימשו שם בערבוביה. הביטו זה בפני זה בבושה ואי נעימות.

 "באתי להתפייס" אמר ריבן בטון שקט ונכלם.

 יל לקראתו והכניסו לסלון ביתו. "הו, היכנס פנימה ריבן ידידי הטוב" צהל ר' שמ

ריבן הניח על השולחן את המגדנות ובקבוק היי"ש. ומיד נתקיים בהם "גדולה 

לגימה שמקרבת". הם טעמו מן העוגיות, שתו וברכו ב"לחיים" לבבי איש את 

רעהו. האריכו לשבת בצוותא ופייסו זה את זה. ר' שמיל ביקש סליחה מעומק לבו 

לו ריבן גם הוא התנצל מקרב לב על ההתחצפות המרגיזה על הביוש בפרהסיה ואי

 שהוציאה את ר' שמיל משווי משקלו.

לא הייתה זו בקשת מחילה בעלמא, לא מעשה של 'לצאת ידי חובה' אלא מחילה 

וסליחה של ממש. הלב התרוקן ונטהר כליל מן המחשבות ההרסניות, לקבל 

 במקומה טהרת הנפש ואהבת ישראל.

* 



 

 

 

 רנא 'עמ -אספקלריא 

 

 כן. כמה שעות אחרי

קרוב לחצות הלילה חזר ריבן אל חדרו בפנימייה של הישיבה. שני חברי החדר 

שלו כבר ישנו עמוקות. ריבן קרא קריאת שמע שעל המיטה כשהוא מתכוון הפעם 

בכוונה גדולה ומיוחדת במילים, "ריבונו של עולם, הריני מוחל לכל מי שהכעיס 

במעשה, ולא ייענש שום אדם  והקניט אותי... בין בכבודי... בין בדיבור ובין

 בסיבתי".

סיים לקרוא קריאת שמע ושכב לישון. אבל לפני השינה רצה לקרוא מעט והחדר 

 היה חשוך. לחץ על המתג של מנורת הלילה שליד מיטתו וזו אינה נדלקת.

"מה קרה לה?" תמה ריבן. אמש דלקה והפיצה נוגהה כרגיל ואילו הלילה מסרבת 

 להאיר. כנראה נשרפה.

על הדלקת מנורת הפלורסנט הגדולה הקבועה בתקרה אפילו לא העז לחשוב, 

שני חבריו יתעוררו מול האור הלבן החזק. חשב רגע כדת מה לעשות ומצא פתרון 

 פשוט.

כיון שהיה זה בליל חנוכה, היו הנרות מצויים בשפע בחדרי הפנימייה. נרות מכל 

כדי להעלות את הנרות  הסוגים והמינים ששימשו אם כשמשים לחנוכיות ואם

בפתילות השמן. לקח כמה שמשים כאלו והדביקם לכיסא שליד מיטתו, הדליק 

שלושה נרות ושכב בניחותא לקרוא לאורם הצלול והיפה שהאיר את הפינה 

 למראשותיו.

 הספר היה מרתק אבל העייפות הייתה הרבה יותר...

 בלי לחוש נעצמו עיניו, וריבן שקע בתרדמה כבדה כאבן כשהספר חבוק בידיו. 

הנרות דלקו והאירו את החדר. שלושה בחורים ישנו שם בשלווה. נשימותיהם 

 השקטות נוסכות אווירה מיוחדת למקום.

אצבעותיו החובקות את הספר התרופפו ככל שהעמיקה שנתו של ריבן, ולפתע 

 שר על אחד הנרות.צנח הספר מידו ונפל הי
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הלהבה אחזה כהרף עין בדף הנייר ובתוך רגע בער הספר כולו ושלח את חיציו 

הבוערים אל כיסא העץ. זה נחרך ונשרף והדביק בלהבות את השמיכה העוטפת 

 את ריבן.

ריח כבד של שריפה ועשן החל ממלא את חדר הפנימייה אבל שלושת הבחורים 

 רו.ישנו שינה כבדה ועמוקה ולא התעור

השמיכה כבר הייתה למאכולת אש, וכעת הגיע תורו של המזרן להתלקח בלהבה 

קטנה שהחלה מכלה אותו ובוערת סביב גופו של ריבן, מימינו ומשמאלו, לראשו 

 ולמרגלותיו.

המשיכה בעבודתה  –הקטנה למרבה הנס  -כתונתו החלה בוערת גם היא. האש 

וק במרכזה, היא כילתה בהתמדה בחריצות יסודית וחוררה עתה את הכותונת בדי

 את הטלית קטן וחדרה פנימה אל כתונת הפשתן הצמודה לגופו. 

וריבן אינו חש בכלום, בשרו טרם נכווה והוא שקוע בחלומות, אינו שומע, אינו 

 רואה ואינו מריח מאומה. גם שכניו לחדר המשיכו לישון בשלווה.

הבעירה של הכר המתלקח ופתאום מזנק ריבן וקופץ בבהלה. קולות החריכה ו

 למראשותיו חדרו לתת ההכרה ושידרו לו מילה אחת ויחידה:

 "סכנה"!

הוא קפץ כנשוך נחש והחל להלום על לוח לבו כדי לכבות את הכותונת הבוערת 

שעל גופו. בלי מחשבה תפס בנטלה המלאה מים ליד המיטה, מוכנה לנטילת ידיים 

 של שחרית, ושפך את המים על המיטה הבוערת. 

 האש הבוערת כבתה בתוך שניות.

 החל מתבונן בחדר ובודק את הנזק.

לים שחורים ומפויחים. שמיכה שנשרפה עד תום, מזרן כיסא שרוף כליל, כת

שרובו אכול באש, כרית שחציה שרדה לפליטה, חתיכת בד שהיה פעם לבן, 

מושלכת ארצה ומעלה עשן, זכר למה שהייתה עד לפני רגעים אחדים כתונת, ועל 

 כתפיו תלויים ומדולדלים שיירי בגד הצמוד עדיין לליבו, חרוכים בחלקם הגדול.
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יצא בריא ושלם לגמרי ללא כווייה  -שהיה בתוך המוקד  -הוא ריבן עצמו  ואילו

קטנה כלשהי. פאותיו ושערות זקנו שפזורים היו על הכרית בעת השינה, אפילו 

אחת מהן לא נשרפה באש. ראשו מוטל היה על הכרית הבוערת, אבל אפילו 

י לשיער חריכה קלה דמתקרי בלשון אידיש "אפ געסמאלעט" עם הריח האופיינ

שרוף, לא הייתה שם. מכל וכל! מימינו ומשמאלו בערה האש אך בגופו לא רצתה 

לגעת, והפתגם הידוע "לא ניזוק אפילו בשערה משערות ראשו" התקיים בו 

 בדייקנות וברצינות תהומית!

 היה זה פלא על פלא, נס בתוך נס.

י, אין לי שום עד היום, אומר הרב ראובן הרטמן )בדוי(, חמישים ושלוש שנה אחר

דרך הגיונית להסביר את התופעה הפלאית הזאת. כל המיטה בערה, בגדי בערו 

 אבל גופי היה שמור כאילו מלאכים עמדו והגנו עליו.

 ואולי לא כאילו, מלאכי השלום עמדו שם!

בראשו צפו דברי הרבי רק בליל אמש, לאחר מעמד הדלקת הנרות, איך הקריא 

אדם שניצל פעמיים ממות בטוח בגלל שלא עלה על את דברי הזוהר הקדוש על ה

 מיטתו בטרם סלח לכל מי שציערו.

באותו לילה לא חזר עוד ריבן למיטתו, לא יכול היה. ראשית, בגלל הבהלה. 

 שנית, לא נשארה לו מיטה...

בבוקר הלך אל הרבי לספר לו על הנסים ועל הנפלאות שאירעו עמו בלילה, ומה 

 עם ר' שמיל. שקדם לכך, כיצד התפייס

הרבי שמע ונהנה הנאה מרובה. תגובתו התמצתה במשפט אחד, מלא ענווה 

 אופיינית:

 "אכן, מהשמיים שולחים ושמים בפה את המילים הנכונות, ולכן טוב שמצייתים".

)על פי סיפור אמתי לגמרי שהתפרסם בעלון "קנין תורה" של חסידות תולדות 

 אהרן(   
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אברהם ב"ר נחמן קלאר / הרה"ח ר' ישראל תיאור 

 ז"ל

 זצ"ל -מהרי"ץ דושינסקיא-נרות חנוכה בבית רבינו 

עם דמדומי חמה, עת חילוף משמרות היום והלילה, השמש אספה נגהה, וקרניה 

האחרונים התוו קו ארגמן בשיפולי הרקיע, ובביתו של רבינו ועל כל סביביו המון 

לבא. תלמידי רבינו ואוהדיו שוקק הולך ורב, ומרחוק נראים אצים רצים המאחרים 

עוטרים צובאים על ביתו, כל פנים קורנים משולהבים, כל לב הולך וסוער מקוצר 

 רוח.

המנורה הוכנה, וסביבה לבבות פועמות בקצב מוגבר. מסביב השלך הס, העינים 

זיו הדרת קודש -הספרים ומופיע נועם-נשואות וצופות והנה לאט נפתחת דלת חדר

הנאמן. פניו יביעו רצון ועיניו יפיקו חיבה וברטט קודש ככהן פני אבינו הרועה 

העומד לשרת יגש מול פני המנורה. עיני הקהל העומדים צפופים קורנים מגיל כי 

 מתקרב הרגע המקווה.

כל המית גלי סערת חיי החולין השוטפים חלפה ממחשבתם, דאגת הקיום לא 

עינם באור פני רבם, עוד תעיק על הלב, ועמל מלחמת החיים תשבות. כל מ

כאפרכסת האזנים וכקשתות העינים. והנה ישמע קול חוצב להבות ומלהיב 

הלבבות, נפש זכה וטהורה משתפכת ונמשכת לקונה בשבח והודיה, על אשר 

רוממנו וקדשנו במצוותיו, וכרגע מרגישים ומתרגשים מנועם זיו הקדושה האופפת 

וממת, ועולם חדש ונעלה אותך, וחופפת במלא החלל והסביבה. הנפש מתר

 מתגלה לעיניך.

ואם כל השנה היו סביבותיו של רבינו קודש, הרי מוסיף והולך נתעלה הלילה, 

כיום תאיר ליל חנוכה לקודש קדשים. לא יכילהו הרעיון רק לאלו שזכו לחסות 

 בצל השראת השכינה, וחוננו להיות חרות מעמד הזה בזכרונם בתווים בל ימחו.

העומד שחוח כבימים הנוראים בעמדו בתפלה, לקיים מצות בוראו ורבינו הקדוש 

ומדליק את הנרות, מבלי משים מעלה במחשבתך, וצף ועולה נגד עיניך הדמיון 
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העולה תמים, עם מסירותו של רבינו להדליק נר אהבת יוצר כל, ולנטוע ולתקוע 

מו של בחות ל בלב בניו בחוניו תלמידיו הנאהבים והנעימים החתומים-יראת א

אשר נפשו קשורה בנפשם, רוחו יפעם בם, ונשמתו תבינם, וכייסר איש  כהן גדול

בן יחידו ייסרם, בנדבות פיו יאחד לבותיהם, בכור הזהב יתיכם להסיר הסיגים, 

ובתבונות כפיו מעשי ידי אומן נפלא יוצקי לעטרת תפארת לבית ישראל, אשר כל 

 בני בינהת מדרשו של רבינו יצאו , ומביהנרות הללו קודש הםרואם יכירום כי 

 . ויהי' לנסאלה 

ולפתע ידמו רעיוניך לשמע צלילי נועם ברכת שעשה ניסים, יוצא מפי אותו צדיק 

נשגב ונערץ, מעורר מחשבות ומעורר לבבות, כי חונה כבוד ה' סביב ליריאיו 

בימים והשגחתו עלינו תמיד, וכל עצת אויבי ה', לפרוץ פרץ בהיכל, המתיונים 

, הגבורים להרע, ה' ילעג למו והיו כלא היו, ותבא אחריה למלאות ההם ובזמן הזה

דברה ברכת שהחיינו וקימנו לזמן הזה, כתרועת נצחון, הן הן גבורותיו, וכאן משנה 

משמעות למלים מצלצלים אלה, א(  שהחיינו וקימנו למרות רצון אויבינו, אשר 

, וקווי ה' יחליפו כח, ב(   וקימנו לעמוד בעזרתו ית' יגוזו ואינם, והנשארים יחלופו

 במעמד זה ולהתחמם לאור מופלא נר ה' המאיר עיני ישראל.

וכזרם שוטף עולה ופורצת שירה אדירה, מפי כל הקהל הקדוש הזה, לפאר 

ליוצרם ולהודות לו, כי נפל חלקם בנעימים, והשלהבת עולה מאליה, וכל יצורי גוך 

 ולה זו השעה.רועדים מגיל, כי אכן חויה גד

ובהגמר צלילי השירה והזמרה, שוב דומיה שוררת בהיכל הקודש, מתקרבים ככל 

האפשר ויוצרים חצי גורן סביב המאור הגדול, היושב מול פני המנורה, כולם 

שואפים לשאוב מים חיים ממעין הטהור, היוצא מבית קודש הקדשים, צפופי 

ו, ונועם טל אימרותיו של צפופים וראשים כפופים כמהים וצמאים למטר לקח

 רבינו.

פה קדשו של רבינו מפיק מרגליות, ומתמר ועולה מקשה ומפרק אגדות ומדרשי 

חז"ל מעניני דיומא, חוליא אחר חוליא מצטרפות לשרשרת זהב טהור, ומגלה גנזי 
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נסתרות, החודרים למוח ולב ומתלקחים פנימה לזכך ולטהר ולפשט פנימיות 

 שבלב.

ה האופפת אותך מדברי אלוקים חיים, ומתוך התרוממות ברגש של בריה חדש

נפשית, שבים הביתה עם אוצר בלום, ורשמי נועם זיו דברים, המושכים לבו של 

אדם, שנקלטו במעמקי הנפש, להאיר בלב אנשי הבית והסביבה, ולהחדירם אהבת 

 תורה ויראת שמים.

נו יעמוד לנו אשרי עין ראתה כל אלה, ואשרינו שזכינו לכך. זכותו של רבי

שיתקדש ש"ש על ידינו, ונזכה לראות בהרמת קרן התורה וישראל ובבנין בית 

 הבחירה.

* 

רשימת הרה"ח ר' ישראל אברהם ב"ר נחמן קלאר ז"ל, חוברת 'דבר ההתאחדות' )

 (יהיו הדברים לעילוי נשמתו. שנת תשכ"ד, א –

 


