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בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

נושאים לעיון בענייני חנוכה
בשיעור 'עד שתכלה רגל מן השוק'

ראש ישיבת "הרמה" בלונדון הגאון רבי אליקים 
)סימן  אב'  'בית  בספרו  מביא  שלזינגר שליט"א 
יב(: נפסקה ההלכה ששיעור זמן הדלקת נ"ח הוא 
עד שתכלה רגל מן השוק. וראיתי בספר 'נברשת' 
שכתב שאמנם בזמן הגמ' היה זה כמו שיעור חצי 
שעה אחרי כניסת הלילה, אבל בימינו שמתאחר 
כלות רגל מן השוק, יש להאריך זמן הדלקת נ"ח 

עד שתכלה רגל משוקא דידן. 
ואמנם כבר דנתי בזה לפני מרן מבריסק זיע"א, 
הוא  השוק  מן  רגל  תכלה  ואמר  זו  סברא  ודחה 
לסימנא  ורק  שעה,  חצי  כמו  מסויים  זמן  שיעור 
בעלמא נקטי בלשון תכלה רגל מן השוק, שבזמנן 
והביא  שעה,  חצי  לשיעור  מובהק  סימן  זה  היה 
ראיה לזה מלשון הר"מ פ"ד ה"ה מהל' חנוכה שכ' 
וז"ל שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה 
מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק וכמה הוא 

זמן זה כמו חצי שעה או יתר.
השוק  מן  רגל  תכלה  ששיעור  לן  שביאר  הרי 
הכוונה לחצי שעה לבד, דאם לא הוי שיעור קבוע 
של חצי שעה, ל"ל לרמב"ם לבאר מהו השיעור, 
דהלא בכל מקום הוי לפי מקומו, ע"כ שזמנו הוא 

חצי שעה. 
וכן הוכיח מהגמ' במנחות )דף לו,א( ת"ר תפילין 
מאימתי מברך עליהן משיניחן כו' ועד מתי מניחן 
עד שתשקע החמה רבי יעקב אומר עד שתכלה 
רגל מן השוק. והרי פשיטא שלענין תפילין אין 
ששייך  כמו  השוק  מן  רגל  לכלות  שייכות  כל 
ע"כ  אלא  ניסא,  פרסומי  משום  בנ"ח  כזו  סברא 
חזינן מזה כי תכלה רגל מן השוק הוא סימן שנתנו 
חכמים לשיעור זמן מסוים חצי שעה אחרי כניסת 
הלילה, עכ"ד. אמנם נהג מרן זצ"ל שהיו נרותיו 
דולקות עד קרוב לחצות, שאז כלה רגל מן השוק 
ממש, ושמעתי שכן נהגו גם הרבה גדולי עולם. 
ושמעתי שטעמו היה משום דבעינן דתכלה רגל 
מה  לפי  כן  נראה  אין  אבל  במציאות,  השוק  מן 
ששמעתי מפ"ק בדעת הרמב"ם, וכן ממה שהוכיח 

מסוגי' דמנחות וכמש"נ. ע"כ.
למשך  הילוך  ששייך  דבזמנינו  אפשר  ולפי"ז 
כל הלילה אפשר דצריך לתת שמן כשיעור הזה. 
אויערבאך  הגר"ש  מרן  של  מנהגו  כן  כי  וכידוע 
גדולות  בכוסיות  כן  מחמת  להדליק  שליט"א 

והנרות דולקות עד לשעה מאוחרת בלילה.

הדלקה בפתיל צף
בשמן  חנוכה  נרות  שמדליקים  יש  בימינו  הנה 
והפתילות  השמן,  ע"ג  צף"  "פתיל  ומניחים  זית 
הללו הן קשות ומרוחות בשעווה, ולאחר ההדלקה 
נמסה השעווה והפתילה שואבת מן השמן ודולקת 
מכח השמן, אבל בשעת הדלקה היא דולקת ע"י 

השעווה. 
מן  מצוה  זית  בשמן  דהדלקה  כיון  ולכאורה 
המובחר, וקיי"ל דהדלקה עושה מצוה וכבתה אין 
ההדלקה  דבשעת  דכיון  לדון,  יש  א"כ  לה,  זקוק 
עדיין אינה דולקת מכח השמן אלא מכח השעווה, 
חשיב דמעשה ההדלקה נעשית בשעווה, ומפסיד 
אם  ורק  זית,  שמן  של  המובחר  מן  המצוה  בזה 
תחילת ההדלקה היא בשמן זית מקיים מצוה מן 
'אבן ישראל' להגרי"י  ]ראה  זית.  המובחר בשמן 
מדקדקים  יש  ולכן  סג[  סימן  ח"ט  זצוק"ל  פישר 
שקודם ההדלקה של מצוה מדליקים את הפתילות 
מכבים  ואח"כ  נמסה  שע"ג  שהשעווה  עד  האלו 
מדליקים  מצוה  הדלקת  שבעת  ונמצא  אותן, 

או  המובחר,  מן  מצוה  ומקיימים  זית  בשמן  מיד 
שטובלין את ראש הפתילה בשמן זית.

זצוק"ל  אויערבאך  הגרש"ז  מרן  בשם  אמנם 
מפורסם  ה"ד(  פט"ו  חנוכה  שלמה  )הליכות 
אין  וגם  צף.  בפתיל  להדליק  כלל  לחשוש  שאין 
היות  ההדלקה.  קודם  לחרוך  או  להדליק  צורך 
הרי  והכריכה  הפתילה  וכן  מיד,  נמסה  והשעוה 
כהדלקה  הכל  חשיבה  כן  ואם  אחד,  כגוף  הן 
וקיים  ממש,  זית  בשמן  כמדליק  ונחשב  אחת, 
המצוה מן המובחר. וכן נקט להלכה מרן הגרי"ש 
אלישיב זצוק"ל )אשרי האיש או"ח ג' פל"ד הכ"ג, 
כתב  וכן   .)9 עמוד  הגרי"ש  הליכות  וקונטרס 
בשו"ת 'שבט הלוי' להגר"ש הלוי וואזנר זצוק"ל 

)ח"ח סו"ס קנז(.

הנרות הללו קודש וכו', אלא 
לראותם בלבד

התוספת 'אלא לראותם בלבד' מיותרת לכאורה 
מובן  ממילא  להשתמש,  רשות  לנו  ואין  מאחר 
שרק ראיית הנרות מותרת. ביאור נפלא אמר על 
מראשי  זצ"ל  דיסקין  רבי שמעון משה  הגאון  כך 
'משאת המלך': בעצם,  ישיבת קול תורה בספרו 
מן הטעם של 'הוקצה למצותה' בלבד אין איסור 
אינו  מראה  כי  שהוקצה,  הדבר  בראיית  ליהנות 
ואם כן היה מן הדין שיהיה  בכלל איסור הנאה, 

מותר להשתמש לאורה. 
ואולם, כיון שהאורה היא כל המצוה, שהרי כל 
ענין המצוה הוא לראות את אור הנרות, ממילא 
כל השתמשות לאורה שאינה מן המצוה - נאסרת, 
והרי  חולין,  לאור  ולא  מצוה  לאור  הוקצו  שהרי 
זה מעין מה שאמרו )פסחים כו,א(: "שאני היכל 
ליהנות  מותר  ולכן  לחוץ",  ולא  עשוי  דלתוכו 
סוכה  בצל  לשבת  מותר  כן  וכמו  בחוץ.  מצילו 
שקופ  הגר"ש  בחידושי  שכתב  ]כפי  מבחוץ 
נדרים סימן י'[ מעתה, זו הכוונה: 'ואין לנו רשות 
הנאה של  אפילו  כל תשמיש,   - בהם'  להשתמש 
אלא  מיועדים  שאינם  משום  וזאת  בלבד,  אורה 
כל  הרי   - מצוותם  וזו  ומאחר  בלבד',  'לראותם 

הנאה של חולין מאורם אסורה.

ברכת שהחיינו
ואינו  הדליק  שלא  מי  )תרעו,ב(  בשו"ע  כתב 
מדליקין  אין  וגם  הלילה,  באותו  להדליק  עתיד 
עליו בתוך ביתו, כשרואה נר חנוכה מברך שעשה 
נסים, ובליל ראשון מברך גם שהחיינו, ואם אח"כ 
ומברך  חוזר  אינו  להדליק  בא  ג'  או  ב'  בליל 
שהחיינו. ולכאורה קשה מדוע לא יברך שהחיינו 
ביום השני על קיום המצווה, וכמו שכתב הרמ"א 
בהל' סוכה )תרמא( שמי שלא אכל בלילה הראשון 
הראשון,  בלילה  שהחיינו  שבירך  אע"פ  בסוכה 
יברך שוב שהחיינו.  בסוכה  אח"כ  כשיאכל  מ"מ 
יברך  הדלקה  מצוות  יקיים  כאשר  כאן  גם  וא"כ 

שהחיינו וככל מצוה הבאה מזמן לזמן.

בדין אכסנאי
שאין  אכסנאי  )תרעז,א(  בשו"ע  כתב  עוד 
לבעל  פרוטה  לתת  צריך  בביתו,  עליו  מדליקין 
הבית להשתתף עמו בשמן של נר חנוכה. וכתב 
נר  עליו  מדלקת  שכשאשתו  )סק"ב(  המשנ"ב 
ואין  בהדלקתה  חובתו  ידי  יוצא  בביתו  חנוכה 
שהט"ז  והוסיף  בפרוטה.  אפילו  להשתתף  צריך 
בבירור  יודע  כשהוא  דדווקא  רש"ל  בשם  כתב 
שאשתו מדלקת עליו אבל אם אינו יודע יש לו 
אינו  שאם  מדבריו  ומדויק  לברך.  וגם  להדליק 
ידוע בברור ורק ספק אצלו צריך להדליק בברכה, 
ולכאורה כיצד יברך, והרי הוי ספק, וספק ברכות 

להקל.

היתה  "והארץ  בראשית  בפרשת  הפסוק  על  אמרו  ז"ל  חכמינו 
יוון  גלות  זה   - "וחושך"  תהום",  פני  על  וחושך  ובוהו  תוהו 
שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהם, שהיו אומרים לישראל 
כתבו על קרן השור אין לכם חלק באלוקי ישראל. )מדרש רבה 

ב' ד'(.
הפעם הראשונה בה נכתבה בתורה המילה 'חושך', היא בפסוק 
זה, ועל זה אמרו לנו חכמינו שהחושך הזה זה גלות יוון, והשאלה 
המילה  את  כתבה  התורה  שכאשר  היוונים  אלו  היו  מי  נשאלת 
חושך נתכוונה אליהם - חושך שהוא הניגוד המובהק של האור – 

"כי נר מצוה ותורה אור"...  
מבואר בספרים הקדושים שיוון לא באו להילחם מלחמה פיזית 
לנו  למצוא  השיטה,  את  להחליף  באו  הם  אלא  ישראל,  עם  נגד 
יוון הייתה, כידוע,  תחליף מוצלח דיו, כביכול, לחיי רוח. שהרי 
סמל החכמה והפילוסופיה, והיא זו שתרגמה את התורה ליוונית 
על ידי השבעים זקנים כמסופר בגמרא, כי כוונתם הייתה לתת 
מה  כביכול,  להם,  היה  רוח  חיי  מבחינת  לתורה.  חדשה  צורה 
למכור... האידאולוגיה של יוון גרסה שלימוד החכמה אינו צריך 
הפילוסוף  אריסטו  על  וכפי שמסופר  המעשה,  חיי  על  להשפיע 
זה לא  וכי  ואוכל כבהמה, שאלו אותו:  יושב  היווני שראו אותו 

סותר את גדלותך? - אמר להם, כשאני אוכל אינני אריסטו! 
כי  הפנימית.  הסתירה   - להיות  שיכול  גדול  הכי  החושך  זהו 

אליבא דאמת אין כלל אפשרות 'לרקוד על שתי חתונות'.
ככל  חכמה  רק  אינה  היא.  חיים  תורת  הקדושה,  תורתנו  אך 
ואת  מידותינו,  את  אישיותנו,  את  מעצבת  אף  אלא  החכמות, 
ובכל  תחום  בכל  והנחיות  הוראות  יש  לתורה  הנהגותינו.  כל 
רגע בחיים, אם בחיוב הודאה לבורא עולם, אם בשמירת השבת 
לעונג ולמנוחה, אם בנישואין על פי התורה, ואם בהלכות נקיות 
וסעודה. כשאדם הולך על פי התורה, לא רק בצורה רשמית, אלא 
בצורה מעשית, גם בחדרי חדרים, הרי שאז התורה ובורא העולם 
משפיעים עליו שפע ללא גבול, והוא נהפך לאדם אחר, עד שכל 
מי שרואה אותו אומר כמה נאים דרכיו, כמה נאים מעשיו, ונמצא 

שהוא מקדש שם שמים בכל מציאותו. 
המתיוונים בזמנם חשבו שיכולים הם 'לרקוד על שתי חתונות'... 
ככל  הם  עושים  שני,  ומצד  מלכים.  בני  הם,  יהודים  אחד,  מצד 
העולה על רוחם בלי שמירת מצוות בשלמות ותורת חיים. בא חג 
החנוכה והראה להם, כי אין מציאות כזו בה ניתן לרקוד על שתי 
החתונות! ובמלחמה הזאת שבין עם ישראל השומרים על הגחלת 
לבין אותם מתיוונים, עם ישראל ניצח! ואילו המתיוונים נפלו יחד 
עם היוונים, כי אם הם איתם במלחמה נגד קדושת ישראל, אזי הם 

איתם גם כשהם נופלים.
כדי להמשיך את דרך אבותינו אנו צריכים רק לשמור על פך 
שמן הטהור כפי שהוא קיים בליבו של כל אחד מאתנו. מציאת 
פך השמן הטהור הינה סמל חג החנוכה, ומכוחו אנו מדליקים נרות 
8 ימים לזכר הנס, וכאן יש את נצחון הרוח על החומר -  "וזדים 

ביד עוסקי תורתך".
המתנה האחרונה שקיבלנו מהקב"ה לפני שיצאנו לגלות הארוכה 
שתסתיים בקרוב בימינו, זה חג החנוכה! זהו החג האחרון שקבעו 
והאורות שאנו מקבלים מהקב"ה  וההארות  לדורות.  ז"ל  חכמינו 
בחג החנוכה הם, ששום דבר מהתורה לא ישתנה בכל מצב ובכל 
דור! גחלת ישראל לא תכבה. וזוהי תזכורת נעימה מבורא עולם, 
הם,  אחד  דבר  ישראל  ועם  התורה  הקב"ה,  כי  ולהודיע  לידע 

והחיבור הזה לא ינתק לעולם.

הרב רוממות ההלכה
ישראל 

לנג עינינא דיומא

ניתן לתרום להוצאות הגליונות
בעמדות הממוחשבות של

 "נדרים פלוס" \ "קהילות"
המוצבות ברחבי הארץ

לפי החיפוש הבא תחת המדור "קופות נוספות":
 "רוממות" – גליון שבועי לבני התורה

ניתן גם לשלוח נוסח של הנצחות במכשירים הנ"ל 
לתרומות בטלפון במס' 03-7630585 שלוחה 264 

כל תרומה תתקבל בברכה 

לתרומות והנצחות, תגובות והערות, 
 בטל': 0722-588477  

 b264464@gmail.com :או במייל
לקבלת הגליון במייל שלחו בקשה למייל זה.
 For dedication and sponsorship send to

b264464@gmail.com

חדש! 

 גליון
 מוגדל



מאי חנוכה? בזמנינו...
לנו  תהיה  בזמננו,  חנוכה  ימי  על  נתבונן  אם 
קושיא גדולה. הרי כל מה שטרחו חז"ל ותיקנו 
לנו ימים טובים אלו בודאי היה כדי שנצא מהם 

עם תועלת גדולה, אבל כשאנו רואים מה קורה בזמננו בחנוכה, לא 
מובן איזו תועלת יוצא לנו מכל היו"ט הזה? נותנים לבנות חופש כדי 
הקטנים  לימודים,  בלי  ימים  כמה  יש  לבנים  וגם  בבית,  שישתעממו 
חוגגים בבית, וגם הגדולים חוזרים הביתה מהישיבה לכמה ימים, וכל 
אברך צריך לוותר על סדר שני או על רובו בשביל הדלקת הנרות. 
ונוסעים  והצגות,  בילויים  מחפשים  מסיבות,  שעושים  כאלו  ישנם 

לקרובים ולשאר חברים. זה ודאי לא גורם לחיזוק ברוחניות!
הקושיא מתחזקת, אם נתבונן על מה שתיקנו לנו חז"ל בתפילות. 
יום תוספת נכבדה של הלל שלם וקריאת התורה,  הם נתנו לנו כל 
זה ברור שחז"ל  וברכת המזון.  וגם לומר על הניסים בכל התפילות 
מאותן  תועלת  רק  לנו  ושתצא  הרוחניות  את  אצלנו  לחזק  התכוונו 
המצוות, אבל ראה זה פלא: למעשה קורה הרבה פעמים שבזמן הקצר 
שנותנים כל בוקר לתפילה צריכים עוד לדחוס את כל ההוספות, ומי 
מאיתנו מצליח באמת לכוין להודות ולהלל על כל הניסים והנפלאות, 
ולא לשכוח אף פעם לומר על הניסים ועל התשועות? למה אנחנו לא 

יוצאים אנשים אחרים לאחר חנוכה?
יוצא לכאורה שכל תקנת חז"ל לתת לנו שמונה ימים טובים אלו עם 
ישנו  ההפוכה, שהרי  דוקא את המטרה  בדורנו  כל המעלות, משיגה 
חוזר  שהכל  עד  לוקח  רב  וזמן  שונים,  ובילויים  תורה  ביטול  הרבה 
למסלולו. לכן עלינו להבין מה באמת התכוונו חז"ל במצוות חנוכה, 

שהרי ברור שכוונתם היתה רק לתועלת שלנו בכל תקנה. 

האמונה צריכה חיזוק תמידי
שמעתי מהגה"צ רבי שלמה ברעוודה זצ"ל שביאר את מהות ימים 

אלו בצורה נפלאה, ונבאר את הדברים בקצרה על פי דרכו:

הגמ' אומרת בסוף מסכת מכות, שתרי"ג מצות ניתנו להם לישראל, 
'וצדיק באמונתו יחיה'. הגמ' הזאת  ובא חבקוק והעמידן על אחת - 
כל  את  לקיים  כדי  אחת  מצווה  מספיקה  באמת  האם  קשה,  מאוד 
רק  האם  קשה  ועוד  בכלל,  כאן  יש  מצווה  איזו  מזה  וחוץ  התורה? 

הצדיק צריך לחיות באמונתו, והרי כל אדם צריך לחיות עם אמונה?
נראה שהפירוש הפשוט הוא שלא מדובר כאן על מצווה בפני עצמה, 
הרי  התורה.  מצוות  לכל  ביחס  האדם  הכללית של  הנהגתו  על  אלא 
ללא  שנעשה  דבר  ואין  הבירה,  מנהיג  הוא  שהקב"ה  יודעים  כולנו 
בחיי  כך  להתנהג  באמת  רוצים  כשאנחנו  אבל  רצונו,  ובלי  ידיעתו 
וחמדת  הכעס  על  להתגבר  מרובים,  בקשיים  נתקלים  אנו  המעשה, 

הממון ושאר נסיונות.
התורה הקדושה ידעה את כל זה, והכינה לנו קורס תמידי לחיזוק 
ופעם  בכוונה,  ק"ש  פעמיים  לקרוא  מצווים  אני  יום  כל  האמונה. 
שלישית על המיטה, כדי להזכירנו שה' אלוקינו הוא ה' א-ח-ד! אז מה 

יש להתרגז, או לפחד, או להתאכזב?! 
יציאת  להזכיר  יום  בכל  פעמיים  התורה  עלינו  ציותה  מזה,  וחוץ 
בעה"ב היחידי  שהוא  מצרים, כדי להזכירנו איך שהקב"ה הוכיח אז 
על כל העולם ואין בלתו, הוא אחד ואין שני. בנוסף לכך ישנן עשרות 
מצוות שהן זכר ליצי"מ, כל יו"ט הוא זכר ליצי"מ, ובכל קידוש על 
היין אומרים זכר ליצי"מ. מה הם כל הדברים האלו? חיזוק לאמונה! 
כי אנחנו זקוקים בכל יום ויום, וכמה פעמים ביום, להזכיר לעצמנו 

את היסוד הזה.
וזו כוונת הגמרא שאמרה שהכל תלוי בעיקרון אחד: "וצדיק באמונתו 
יחיה", הוא לא רק יודע את יסודות האמונה, אלא כל רגע מחייו הוא 
חי את האמונה ונוהג לפיה. מיהו 'צדיק'? מי שעל פי אמונתו 'יחיה', 

ולא רק בידיעה לבד.

הנסיונות בגלות הביאו עלינו מועדים
נכנסנו  לגלות,  שיצאנו  לאחר  והנה 

לנסיונות הרבה יותר קשים בין האומות, 
חז"ל שכדי שנישאר מאמינים  ואז ראו 
הם  חיזוקים.  עוד  לנו  להוסיף  חייבים 
תיקנו לנו את יו"ט של פורים, והמגילה 
ניסי הגלות מחזיקה אותנו עד  הזו של 
היום הזה, במשך יותר מאלפיים וחמש 

מאות שנה!
חזרנו  גלות  שנות  שבעים  לאחר 
קשים.  נסיונות  הגיעו  ושוב  לארצנו, 
אנשי כנה"ג בנו את ביהמ"ק השני, אבל 

גם כאן חטאנו ונתרשלנו בעבודת המקדש, ולכן 
יון הרשעה ונתן  הביא עלינו הקב"ה את מלכות 
הטור  על  בב"ח  )עי'  גזירות  לגזור  רשות  להם 
בתחילת הלכות חנוכה(. גם בזה ישנו יסוד גדול 
שהרבה שוכחים: אין יסורים בלא עוון, ואין גזירה ללא חטא. ולאחר 
הקב"ה  בא  מיד  העבודה,  על  נפשנו  את  ומסרנו  בתשובה  שחזרנו 

והצילנו מן הגויים בניסים ונפלאות גדולים ועצומים.
כל  נרות  תדליקו  חיזוקים:  כמה  שוב  לנו  ותיקנו  חז"ל  באו  לכן 
שמונת הימים, ותאמרו הלל שלם בכל יום וגם על הניסים, וזה יחזק 
אתכם לעוד אלפיים שנה! א"כ הבנו כבר לאיזו מטרה התכוונו חז"ל 
הקדושים, אבל עדיין קשה: מה קרה לנו היום? איזה דבר גרם לשינוי 
הגדול שחל בזמננו, ואיך נוכל לחזור ולהשיג את כוונתם המקורית 

ולצאת מחנוכה אנשים אחרים.
לגזירה,  גרם  באמת  מה  ללמוד  מתעצלים  שאנחנו  היא,  התשובה 
ואיזה ניסים עשה לנו הקב"ה בחנוכה. ולכן נכנסים בלבנו כל מיני 
סיפורים משונים שנמצאים בספרי ילדים, תמונה של בריון ענק עם 
ומפוחדים.  רזים  חיילים  כמה  מסתתרים  ומאחוריו  נפוחים,  שרירים 
מיהו הבריון? יהודה המכבי! ומיהם החיילים? אלו הם היוונים! האם 
יש כאן איזה נס? האם היתה צריכה מסירות נפש מיוחדת לכך? שום 
גם  זה  לצערנו  החלשים!  היוונים  את  ניצחו  החזקים  המכבים  דבר, 
הציור שנכנס לנו בראש על אותן מלחמות שהיו למכבים, ולכן אנחנו 

לא מתפעלים ולא מבינים: איזה נס גדול כבר היה שם? 
"מסרת  בפירוש:  אומר  מאיתנו  אחד  שכל  כמו  היא,  האמת  אבל 
בתפילה  מפורש  הרי  מעטים".  ביד  ורבים  חלשים,  ביד  גיבורים 
שהיונים היו גיבורים, והיהודים חלשים. היונים היו מרובים, והיהודים 

שעמדו כנגדם היו מועטים!

המסירות נפש של המעטים והחלשים...
אבל עדיין צריך להבין: למה באמת היו החשמונאים כל כך מעטים 
וכל כך חלשים, איזו סיבה היתה לכך, הרי היו אז בארץ הרבה יהודים, 
ומדוע שיהיו מעטים, וכן מה הסיבה שהיו חלשים, האם הם היו חולים, 
הם לא אכלו ושתו? ועוד קשה, מדוע היו היונים כל כך מרובים, ומה 

הסיבה שהם היו חזקים במיוחד?
בשביל זה אנחנו צריכים ללמוד קצת היסטוריה. היונים לא היו סתם 
לוחמים שמתאמנים בשביל המלחמה, אלא חלק מהפילוסופיה והדת 
אומרים  חז"ל  כי  מרובים?  היו  הם  ולמה  הגוף.  פיתוח  היתה  שלהם 
ובכל  היו מתרבים כמו שרצים,  )בר"ר פרשה צט( שהיונים  במדרש 
קרב יכלו להביא שמונים אלף, מאה אלף חיילים חדשים, ממש כמו 

שרצים מרובים.
אבל מה קרה עם החשמונאים, למה הם היו חלשים ומעטים? התשובה 
היא שהיוונים גזרו שלא לקיים שום מצווה, והיו הורגים את כל מי 
שתפסו שומר תורה ומצוות. וכך היו החרדים לדבר ה' מוכרחים לברוח 
למדבריות ולמערות ולהתחבא שם בתנאים תת אנושיים כדי שיוכלו 
לקיים מצוות, ולכן הם סבלו מרעב ונחלשו, וגם חיו בבדידות כי כל 

אחד ברח למקום אחר, וזו הסיבה שהם היו גם מעטים וגם חלשים!
מוסרים  שהם  החליטו  הקדושים  שהחשמונאים  הזמן  כשהגיע  אבל 
אותם  חיזק  מיד  להלחם,  ויצאו  והמצוות  התורה  עבור  נפשם  את 
הקב"ה ונתן להם כח וגבורה מיוחדת. ישנם מדרשים שמביא הרוקח, 
יוונים,  אלפי  עשרות  כנגד  איש  עשר  שנים  איך שעמדו  שמתארים 
והיוונים זרקו עליהם אלפי חיצים בבת אחת, ובאו מלאכים והחזירו 
כל חץ אל ליבו של החייל שירה אותו! גם בשאר המקורות הקדומים 
כגון 'מגילת חשמונאים' מבואר איך שהם התפללו והקב"ה נתן להם 
כח וגבורה על טבעיים להרוג אלפים ורבבות יונים. כאלו ניסים היו 
ועוד הרבה מהם, עד שהצליחו לחסל את כל היוונים ולגרשם מן הארץ.

ועכשיו נבין מדוע ימי החנוכה צריכים זהירות כל כך גדולה. כמו 
בכל דבר טוב שנתן לנו הקב"ה גם כאן קיים הכלל: "ישרים דרכי ד', 
צדיקים ילכו בם וגו'". מי שמניח את עצמו על הרגלו, איננו מתעמק מה 
גרם לגזרה, ומה גרם לישועה, הוא לא לומד לאיזה שפל המדרגה הגיע 
הביאנו  פסגה  ולאיזו  שנים,  באותם  עמנו 
הבורא יתב"ש, ולכן הוא לא מפיק שום 
אבל  הללו.  הקדושים  מהימים  תועלת 
ויוסיף  שהסברנו,  מה  בכל  שיתבונן  מי 
ללמוד עוד ועוד בספרים הקדושים על 
מעלת ימי החנוכה, הוא ידליק את הנרות 
בהתרגשות, וישתדל לכוין בתפילת על 
הניסים כראוי, הוא יאמר את ההלל בכל 
יום בדבקות והודאה ושמחה, ויתקיים בו 

"צדיקים ילכו בם".

הרב 
תומר 
איזק רוממות המועדים

מאי חנוכה?

הרב
תומר 
אייזק

הדפסת והפצת הגליונות נתרם
לעילוי נשמת

מרת שרה ביילא ע"ה
ב"ר שלום יעקב שמחה זצ"ל

נלב"ע כ' כסליו תשע"ו ת.נ.צ.ב.ה.
ע"י חתנה איש החסד שליט"א 



"ַוִּיָּקֻחהּו ַוַּיְׁשִלכּו ֹאתֹו 
ַהֹּבָרה ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו 

ָמִים" )לז,כד(
בגמרא שבת )כא,ב( הובאו שתי מימרות מאותו אמורא סמוכות זו לזו - "אמר רב 
כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום נר של חנוכה שהניחה למעלה מכ' 
אמה פסולה כסוכה וכמבוי. ואמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום, 
מאי דכתיב והבור ריק אין בו מים, ממשמע שנאמר והבור ריק איני יודע שאין בו מים? 

אלא מה ת"ל אין בו מים, מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו".
ומפורסם לבאר בזה את סיבת הסמיכות של ב' מימרות אלו, ובספר "טעם ודעת" 
הגר''א  לאדונינו  זה  נפלא  ביאור  שליט"א  שטרנבוך  הגר"מ  ירושלים  ראב"ד  מייחס 
זי"ע. שלכאורה יש להקשות, איך אמר ראובן לאחיו השליכו אותו אל הבור הזה וכו' 
למען הציל אותו מידם, והרי היה זה בור מלא נחשים ועקרבים ואין כאן הצלה כלל, 
וכמו שמצינו ביבמות )קכא,א( נפל לחפירה מלאה נחשים ועקרבים, מעידין עליו שמת, 
ומתירין אשתו לשוק, והיינו משום שבודאי הרגוהו הנחשים והעקרבים שבבור, ואם כן 

אף כאן, בודאי ימות יוסף מיד בהגיעו לבור?
אמנם במסכת תמיד )כח,ב( במפרש )ד"ה צבר( כתב על הפסוק "ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו 
ְּבֹנָצָתּה ְוִהְׁשִליְך ֹאָתּה ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח ֵקְדָמה", כי היה ידוע להם לרבנן שאין השלכה פחות 

מעשרים אמות. )עיי"ש, וכ"כ בתוי"ט בתמיד שם(
כרחך  על  הבורה",  אותו  "וישליכו  בפסוק  שכתוב  יוסף  אצל  שכאן  נמצא  ולפי"ז 
שהיתה זו השלכה לבור עמוק כ' אמה, דאל"כ לא היה שייך ביה לשון "וישליכו", וכיון 
שקי"ל מדרב נתן בר מניומי שביותר מכ' אמה לא שלטא ביה עינא, א"כ ודאי ראובן 

לא ראה את הנחשים והעקרבים בבור, ולכן השליכו לבור.
הקשר והסמיכות בין שתי מימרות אלו בגמ', שעל המימרא "מים אין בו אבל  וזה 
נחשים ועקרבים יש בו" לכאורה קשה, א"כ איך קוראת לזה התורה "למען הציל אותו 
מידם", וע"כ צ"ל משום שהיה זה השלכה לבור עמוק מכ' אמה, וכיון שמבואר במימרא 

השניה שלא שלטא ביה עינא, לכן לא ידע ראובן שיש בו נחשים ועקרבים. 
אולם מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א אמר לדחות פירוש זה, כי יש לעיין בדין נר חנוכה 
למעלה מכ' אמה שלא שלטא ביה עינא, האם גם מי שמניח נר חנוכה במישור כאשר 
פתח הבית הוא באותו גובה של רה"ר, אך הוא נמצא במרחק של יותר מעשרים אמה 
מרשות הרבים, וכן מי שביתו נמוך מרה"ר עשרים אמה )כגון בבית הבנוי בהר(, האם 
שיעור עשרים אמה הוא מכל צד שהוא או שמא רק על הגובה קבעו חז"ל שיעור של 
"למעלה" מכ' אמה, וזאת מפני שהעין לא שולטת לגובה ביותר מזה באשר אין דרכם 

של בני אדם להרים ראשם להסתכל למעלה מכ' אמה.
והכריע מרן זיע"א, כי חז"ל קבעו שיעור זה רק לגובה, ולפיכך ניתן לכתחילה להדליק 
נרות חנוכה במקום נמוך יותר מכ' אמה, וכן במישור שהוא רחוק יותר מכ' אמה ממקום 
ההילוך של רשות הרבים. )ועי' בכורות נד: עד שש עשרה מיל שלטא ביה עינא, עיי"ש(
מעתה, גם אם היה הבור עמוק כ' אמה עדיין ראה ראובן ראה את הנחשים והעקרבים 
שהיו שם, ובזה נדחה הפירוש הנ"ל. )ולעצם הקושיא, איך סבור היה ראובן להציל את 
יוסף בזה, העדיף מרן זיע"א את ביאורו של ה"אור החיים" הק', בענין בעלי בחירה 

עיי"ש(

"ַוְיִהי ְּכַדְּבָרּה ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום ְוֹלא ָׁשַמע ֵאֶליָה" )לט,י(
ישנה הבנה פשוטה שהגדר של קידוש שם שמים הוא פירסום מעשה המצוה. אמנם 
המעיין בדברי הרמב"ם יראה שהבנה זו בטעות יסודה. וכך כתב הרמב"ם )פ"ה מיסודי 
התורה ה"י( "כל העובר מדעתו בלא אונס על אחת מכל מצות האמורות בתורה בשאט 
בנפש להכעיס הרי זה מחלל את השם וכו' ואם עבר בעשרה מישראל הרי זה חילל את 
השם ברבים, וכן כל הפורש מעבירה או עשה מצוה לא מפני דבר בעולם לא פחד ולא 

יראה ולא לבקש כבוד אלא מפני הבורא ברוך הוא כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת 
רבו הרי זה מקדש את השם". והדברים צריכים ביאור, וכי לא מצא הרמב"ם דוגמא 

לקידוש שם שמים  מלבד מעשה יוסף שנעשה בסתר?!
שמוכח  לרפו"ש(  רחל  בן  משה  )רבי  שליט"א  שפירא  משה  רבי  הגאון  בזה  וביאר 
שקידוש שם שמים אין ענינו הפרסום והגילוי. אלא כמוש"כ המהר"ל )נתיבות עולם, 
לו  ויהיה  הגופנים  מדברים  נבדל  שהוא  רק  הקדושה  אין  "כי  פ"א(  הפרישות  נתיב 
פרישה  רק  הקדושה  שאין  ומאחר  וכו',  הגוף,  מן  קדושים  שהם  העליונים  מדריגת 
ולהרחיק  יותר  עוד  מתקדש  להיות  האדם  אל  ראוי  לכך  החמרי,  הגשמי  מן  והבדלה 
עצמו עוד מדברים האלו, וכל אשר מרחיק יותר הוא יותר קדוש ויותר נבדל כאשר 
פירש עצמו יותר". דהיינו, שקדושה היא מלשון הבדלה, וכדברי תוס' בקידושין על 
הלשון "הרי את מקודשת לי". וכך מתבאר ענינו של קידוש שם שמים שהוא להתרומם 
ולהבדל מהנטיות החומריות, וכאשר האדם מתגבר על טבעו ומכוון את מעשיו לכבוד 
השי"ת, הרי הוא נקרא קדוש! ואדרבה, הפרסום יכול לגרום שמעשיו יהיו לשם דבר 
בעולם, אבל לא לשם שמים... ולכן מקדש ה' האמיתי מרומם את שאיפותיו ומכוון 
את מעשיו לשמו יתברך, ובזה הוא מתרומם ונבדל מהעולם הזה הבלתי קדוש, והבלתי 
נבדל. והן אמנם, אם מצטרף למעשהו האמיתי ענין של פרסום וגילוי, הרי אותו גילוי 

מכפיל את הקידוש שם שמים בעולם. 
והנה, יוסף הצדיק, נער בודד שבוי בין רשעים מופקרים, גדר את עצמו, עצר את 
רצונו, והתגבר על כל הפיתוים שנקרו לו בדרכו בסביבה שטופת תאוות, וכוחו הגדיל 
בעומדו כצור חלמיש מול אשת פוטיפר, וכך שמר על דרגת הצלם אלוקים שבו, ונמנע 
ממעשים שיורידוהו ממעלתו הקרובה להשי"ת. זהו קידוש שם שמים! ורצה הרמב"ם 
להדגיש שאף שמעשה יוסף נקרא קידוש שם שמים בסתר וכדברי הגמ' בסוטה )דף 
נוספת  והגילוי הינו מעלה  זהו עיקר ענין קידוש שם שמים, והפרסום  י ע"ב(, אבל 

בקידוש ה'.

"ַוַּיֲעֹזב ִּבְגדֹו ְּבָיָדּה ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה" )לט,יב(
לימוד גדול עלינו ללמוד כאן מיוסף, וכפי שביאר בזה הגאון רבי שמשון דוד פינקוס 
זצ"ל: יש לדעת, כי כאשר רואה האדם שהוא עתיד לבוא לידי נסיון, אל יאמר הלא יש 

בכוחי לעמוד כנגד היצר ולהתגבר עליו, אלא עליו לברוח מן המקום!
צא וראה מה אירע לו ליוסף, כאשר ראה שהוא בא לידי נסיון – ַוָּיָנס! הוא לא ניסה 
להשאר ולהתמודד עם הנסיון, אלא נמלט על נפשו מרוב פחד ויראה שמא יפול בחטא.
ומכאן מוסר השכל, לכל אלו הבוטחים בעצמם, ומניחים לעצמם שלא להתנתק לגמרי 
דעתם  ולפי  מאחר  במעט,  אפילו  אליהם  ולהתחבר  להתערות  אלא  החפשי  מהעולם 

הדבר לא ישפיע עליהם לרעה.
יש לדעת, כי כל ניסיון - עלול להביא לידי כשלון, וזו העצה וההדרכה שהוריש לנו 

יוסף הצדיק, שלא להכנס למלתעות הניסיון, אלא לנוס ממנו במהירות האפשרית...

"ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִרי ְלַצֶחק ָּבנּו" )לט,יד(
מבאר מרן ה'בן איש חי' זיע"א: אשת פוטיפר נכשלת בנסיונה לחטוא עם יוסף הצדיק, 
מעתה האשמה מוטלת לפתחה שהרי הוא ברח מפניה, וכי מה ניתן לטעון במצב שכזה?
מעבירים את הבעיה לציבור! - 'ַוִּתְקָרא ְלַאְנֵׁשי ֵביָתּה ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ֵלאֹמר' – עומדת היא 
בפני קהל אנשי ביתה ופותחת בהסברה: הבעיה עם יוסף היא לא בעיה פרטית שלי 

אלא היא בעיה 'ציבורית'!
'ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִרי ְלַצֶחק ָּבנּו' – לשון רבים! אל תטעו לחשוב כי דבר זה נוגע 
רק אלי אישית, 'ָּבא ֵאַלי ִלְׁשַּכב ִעִּמי ָוֶאְקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול' – יוסף העיז לבוא אלי ולא חשש 
ממני למרות שאני גבירה ואשת פוטיפר, ואלמלי קראתי בקול גדול לא ניצלתי מפניו, 

א"כ בוודאי שעלול הוא גם לבוא אליכם, ואליכם להתרעם על כך שהביאוהו הנה. 

פנימיות צורתה של פרשת וישב
בה  יש  שכן  ביותר,  היא  ייחודית  וישב  פרשה 
בפרשה זו מה שאין בשום פרשה אחרת בתורה. דהיינו 
שהאות הראשונה בה מתחילים כמעט כל הפסוקים שלה 

הוא באות וי"ו ]מלבד תשעה וכפי שיתבאר בהמשך עניינו[, וכן מצינו כי 
יש בה יותר תיבות של "ויהי" מאשר כל פרשה אחרת בתורה - כ"ד פעמים 
]מלבד פרשת בראשית - כ"ח פעמים, שם כ' הפעמים הראשונות עוסקות 
בהווייה הראשונה של הבריאה, וממילא אינו נחשב כ"כ[. וצ"ע מה טיב פרשה 

זו שציינוה באופן זה יותר מאשר כל התורה כולה.
הוא  העניין,  של  יותר  הפשוט  הביאור  שהוא  לומר  נראה  שלכאורה  ומה 
שאמירות של "ויהי" וכן ריבוי השימוש בוי"ו החיבור כתחילתו של פסוק, 
מורה על כך שבשלב זה העומד להיות מתואר, קיימת סטייה ושינוי יותר 
מכל מה שהיה צריך להיות עד כה על פי סברא. עד עכשיו היה כך - ולפתע 

נהיה אחרת.
שכן עד עתה תואר פועלם של האבות הקדושים, הם רצו להגדיל את שמו 
הבנים  באים  כאן  העולם.  רשעי  עם  והתווכחו  מזבחות  הקימו  בעולם,  ית' 
ונראים כאילו בנסותם להמשיך את האבות משנים הם את הדרך באופנים 
יוסף,  את  ומוכרים  בזה  זה  "מקנאים"  שליליים,  כאילו  לכתחילה  הנראים 
זו  תיבה  הדורשים  חז"ל  וכמאמר  "ויהי",  זהו  דרכו.  צדקת  על  מתווכחים 
התחלות  על  מצינו  וכן  שרה(,  חיי  רבתי  )בראשית  שהיה"  "וי  כנוטריקון 
פסוקים באות וי"ו, שהוא בא לבטא תחושת ייאוש בבחינת "וי" )רות זוטא 
פרשה ב( זוהי הבעת צער על דברים הנראים כביטול דרכי האבות הקדושים, 
כל צעד כאן הוא מחודש לגמרי, שכן שוב אין כאן בניין האבות אלא ספק 
בראשית,  ספר  של  בניינו  כל  חורבן  על  ספק  כביכול  והוא  הבנים.  חורבן 

וממילא של כל התורה, ולכן נמצאם דווקא בפרשה זו.
מאידך ט' הפסוקים שאין בתחילתם את האות וי"ו, לכאורה באים לגלות 
כי חבוי כאן מהלך של צמיחת האבות דרך יוסף, שאותו כל הווי"ם וה"ויהי" 
מתאמצים לקטוע. אלו המה פסוקים שאינם בבחינת "וי". ונבאר עתה את 

אופן וסדר גילויים:

ְׁשַבע  ֶּבן  יֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ּתְֹלדֹות  ֵאֶּלה  )לח,ב(   .1
ַנַער  ְוהּוא  ַּבֹּצאן  ֶאָחיו  ֶאת  ֹרֶעה  ָהָיה  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה 

יֹוֵסף  ַוָּיֵבא  ָאִביו  ְנֵׁשי  ִזְלָּפה  ְּבֵני  ְוֶאת  ִבְלָהה  ְּבֵני  ֶאת 
אומר  רעה,  דבתם   - ֲאִביֶהם:  ֶאל  ָרָעה  ִּדָּבָתם  ֶאת 
רש"י כי כל דבר רע שמצא אצלם מסר לאביו, וחיפש אחריהם למצוא את 
עוונותיהם, למימרא דהוא רואה עצמו שלם מכולהו, "נער" הוא כינוי למידת 
)כז(   .2 שם(.  רבותינו  ביארו  וכך  בכ"מ  )זהר  בקדמונים  כמובא  הצדיקים 
ַוִּיְׁשְמעּו  הּוא  ְבָׂשֵרנּו  ָאִחינּו  ִּכי  בֹו  ְּתִהי  ַאל  ְוָיֵדנּו  ַלִּיְׁשְמֵעאִלים  ְוִנְמְּכֶרּנּו  ְלכּו 
ֶאָחיו: - אחי יהודה שמעו, דהיינו סברו וקבלו שאם כי מוכרחים הם להסיר 
את יוסף מדרכם שכן מביא הוא את דיבתם, אבל מודים הם במעלתו מצד 
ִהוא מּוֵצאת  )לט,כה(   .3 יצא.  בוודאי לא  זה  היותו אחיהם, כלומר שמכלל 
ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאֹמר ְלִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ּלֹו ָאֹנִכי ָהָרה ַוּתֹאֶמר ַהֶּכר ָנא 
ְלִמי ַהֹחֶתֶמת ְוַהְּפִתיִלים ְוַהַּמֶּטה ָהֵאֶּלה: - הוכח בזה כי יהודה כביכול מחוסר 
שלימות מצד עצמו ביחס ליוסף באותו נושא בו יוסף הוא מיוחד. 4. )מ,ט( 
ֵאיֶנּנּו ָגדֹול ַּבַּבִית ַהֶּזה ִמֶּמִּני ְוֹלא ָחַׂשְך ִמֶּמִּני ְמאּוָמה ִּכי ִאם אֹוָתְך ַּבֲאֶׁשר ַאְּת 
ִאְׁשּתֹו ְוֵאיְך ֶאֱעֶׂשה ָהָרָעה ַהְּגדָֹלה ַהֹּזאת ְוָחָטאִתי ֵלאֹלקים: - כאן בדברו דברים 
אלו מוכחת שלמותו של יוסף שלא היתה לאחיו באופן מושלם כמותו. 5. 
)מ,כג( ֵאין ַׂשר ֵּבית ַהֹּסַהר ֹרֶאה ֶאת ָּכל ְמאּוָמה ְּבָידֹו ַּבֲאֶׁשר ה' ִאּתֹו ַוֲאֶׁשר הּוא 
ֹעֶׂשה ה' ַמְצִליַח: - כאן עולה הוא עוד, שכן בזכות הנ"ל ה' עמו. 6. )מא,יג( 
ְּבעֹוד ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ִיָּׂשא ַפְרֹעה ֶאת ֹראֶׁשָך ַוֲהִׁשיְבָך ַעל ַּכֶּנָך ְוָנַתָּת כֹוס ַּפְרֹעה 
יוסף מראה  ואילך  זה  - מפסוק  ַמְׁשֵקהּו:  ָהִייָת  ֲאֶׁשר  ָהִראׁשֹון  ַּכִּמְׁשָּפט  ְּבָידֹו 
את שלטונו על הבריאה מצד היותו צדיק יסוד העולם, לזה חותך חיים ולזה 
חותך את ראשו. 7. )מא,יד( ִּכי ִאם ְזַכְרַּתִני ִאְּתָך ַּכֲאֶׁשר ִייַטב ָלְך ְוָעִׂשיָת ָּנא 
ִעָּמִדי ָחֶסד ְוִהְזַּכְרַּתִני ֶאל ַּפְרֹעה ְוהֹוֵצאַתִני ִמן ַהַּבִית ַהֶּזה: - וזהו אשר מעניק 
לו את הזכות לבקש לצאת, וממשיך בטעם הדבר: 8. )מא,טו( ִּכי ֻגֹּנב ֻּגַּנְבִּתי 
ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים ְוַגם ֹּפה ֹלא ָעִׂשיִתי ְמאּוָמה ִּכי ָׂשמּו ֹאִתי ַּבּבֹור: - כנ"ל שכל 
יציאתו מארץ השלמות הרי היא א"י היתה רק בגנבה )"משכם גנבתוני"(, וגם 
במצרים לא פגם במאום, למימרא שטענתו היא מצד צדקותו ולא מצד הזכרת 

טובתו. 9. )מא,יט( ְּבעֹוד ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ִיָּׂשא ַפְרֹעה ֶאת ֹראְׁשָך ֵמָעֶליָך ְוָתָלה 
אֹוְתָך ַעל ֵעץ ְוָאַכל ָהעֹוף ֶאת ְּבָׂשְרָך ֵמָעֶליָך: )כנ"ל(.

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי 
מיכאל 
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רוממות הפרשה
מפניני הפרשה

הרב
דוד

ויספיש



בגדר מצות חנוכה מדברי סופרים
בגמרא שבת )כג,א( בסוגיא דנר חנוכה איתא: מאי מברך? מברך אשר 
קדשו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה. והיכן ציונו? רב אויא אמר 

מ'לא תסור'. 
ובהאי סוגיא תמה מרן בעל ה'אבי עזרי' זיע"א: מדוע הגמרא מקשה על 
חיוב הברכה בנר חנוכה, והלא ממה נפשך, אם ידעה הגמ' שיש מצות נר 
חנוכה מדבריהם, א"כ ממילא פשוט שגם יש על זה חיוב ברכה, ואם לא 
ידענו על חיוב המצוה כלל, מדוע הגמ' מקשה על הברכה, הלא היה ראוי 

להקשות מנין שצריך לקיים מצות נר חנוכה בעצמה?
וביאר ה'אבי עזרי', כי באמת היה ידוע הדבר לגמ' על חיוב הדלקת נר 
חנוכה, אולם הנידון הוא האם זה רק חיוב שנובע מהאיסור שלא לשמוע 
עובר  חנוכה  נר  מדליק  ולא  מי שנמנע  כן  ועל  "לא תסור",   – לדבריהם 
בלאו, או שמא כל דבר שציוו עליו החכמים ניתן לו 'תורת מצוה'. כלומר, 
שלא רק שיש איסור לעבור על דבריהם, אלא מה שאמרו חכמים הופך 

להיות מצוה מצד עצמה. 
מינה לענין הברכה, כי הנה כבר מצינו שיטת הרמב"ם )ברכות  ונפקא 
פי"א הט"ז(, שלא קבעו ברכה על המנהגים, אלא אך ורק על המצוות. וזהו 
הביאור בקושית הגמ', כיצד אומרים בברכה של נר חנוכה וציונו הלא שמא 
כל החיוב להדליק נר חנוכה הוא כמו כל המנהגים שאנו חייבים לשמוע 
בקול חכמים ואסור לנו להמנע מלעשותם )מדין 'לא תסור'(, אך מנין לנו 
שיש לזה 'תורת מצוה' ושייך לקבוע עליה ברכה? ומתרצת הגמ', שלומדים 
מ'לא תסור' שיש בכוח חכמים להחיל 'תורת מצוה' על דבריהם, וממילא 
יש על זה חיוב ברכה, ]וביסוד הדברים, עי' בחי' מרן רי"ז הלוי ריש הל' 

ברכות[.
ודברי מרן זיע"א עדיין צריכים ביאור, כי לכאורה לשון הגמ' נותר סתום 
מאוד, ועיקר החידוש שיש להדלקת נר חנוכה תוקף של 'תורת מצוה' לא 

נתפשר בלשון הגמרא כלל, והעיקר חסר מן הספר?
וביאר בזה מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א: הנה כתב הרמב"ם )שם, ה"ג( 
וז"ל, "וכן כל המצות שהן מדברי סופרים בין מצוה שהיא חובה מדבריהם 
כגון מקרא מגילה והדלקת נר בשבת והדלקת נר חנוכה... מברך על הכל 
בתורה  צונו,  והיכן  לעשות,  וצונו  במצותיו  קדשנו  אשר  לעשייתן  קודם 

שכתוב בה "אשר יאמרו לך תעשה". 
בפסוק,  אחרות  מתיבות  הדבר  מפורש  בגמ'  הלא  מאוד,  לתמוה  ויש 
שנאמר "לא תסור", ומדוע הרמב"ם נוקט בלשונו את תחילת הפסוק ולא 

כפי המפורש בגמרא?
אכן נראה, שהרמב"ם סובר שמ"לא תסור" לחוד לא היינו יודעים שיש 
כוח ביד חכמים לעשות 'תורת מצוה' על דברים ולחייב ברכה שהרי גם על 
מנהג נאמר 'לא תסור' )עיין רמב"ם ריש הל' ממרים( ואעפ"כ אין על מנהג 
חיוב ברכה, ועל כן מפרש הרמב"ם שיש לימוד נוסף מהפסוק "אשר יאמרו 
לך תעשה", שלא זו בלבד שאסור להמרות את דברי חכמים כמו שנאמר 
"לא תסור" אלא גם יש על דבריהם 'תורת מצוה', וכמו שמדוקדק לשון 

הפסק – תעשה – יש לך מצוה לעשות כדבריהם. 
ומה שאמרו בגמ' והיכן ציוונו? רב אויא אמר מ"לא תסור", הנה המעיין 
יראה שאין זה דרך התלמוד, כי בכל מקום בש"ס שדרשו חז"ל מפסוק הם 
ציוונו  "והיכן   – ורק כאן מצאנו לשון אחר  מביאים אותו כצורתו ממש, 

מ"לא תסור", ולפלא שלא נמצא דוגמת זה בכל הש"ס. 
ונראה כי לא בכדי נוספה כאן האות מ', וממנה למד הרמב"ם שהדרשה 
בגמ' היא לא רק מהתיבות לא תסור עצמן, אלא הלימוד הוא מהפרשה של 
"לא תסור", ושם כאמור נאמר בפסוק "אשר יאמרו לך תעשה" – להוסיף 
כן כאשר הרמב"ם  ועל  דברי חכמים,  על  מצוה'  'תורת  גם  וללמוד שיש 
מדבר בהלכה אודות חיוב הברכה, הוא מביא אות אותם התיבות אשר מהם 

לומדים על חיוב הברכה במצות דרבנן. 
ומדוקדק  מוכח  עזרי'  ה'אבי  מרן  של  ביאורו  אדרבה,  כי  איפוא  נמצא 
בלשון הגמ', וכמו שלמד הרמב"ם, שבזה גופא שנאמר "והיכן ציוונו? רב 
אויא אמר מלא תסור", מוכח שכל הענין נדרש לזה שיש כוח ביד החכמים 
לעשות 'תורת מצוה' מדבריהם, ועל מצוה חל חיוב ברכה. ]קונטרס מלאים 

זיו ח"ג[

בהשמטת השו"ע לטעם הוספת הנר בכל יום
דברי  קטנה[:  ישיבה  לתלמידי  תשע"ו  חנוכה  במסיבת  דבריו  ]מתוך 
השו"ע צ"ע שכתב את הדין להוסיף נר כל יום ואינו מזכיר שזה מהדרין 
ואינו מעיקר הדין. וגם במשנ"ב העלים זאת, ורק בביאור הלכה הביא את 

הגמ' שזה ג' דרגות. עיקר הדין, מהדרין, ומהדרין מן המהדרין.
וכעין  לחובה,  עליהם  שקיבלו  הדברים  כעין  דהוי  חידוש,  לומר  ונראה 
תפילת מעריב, ועוד דברים המבוארים במגן אברהם, ונעשה א"כ כעיקר 

הדין. 
ומלבד זאת נראה שאינו רק הידור אלא כך היא צורת המצוה. וכלשון 
הרמב"ם דהוי מצוה מן המובחר בכך. ונראה ביאור הדברים דהידור מצוה 
תמיד תליא בכל אדם לפי מה שהוא, ואיך הוא רואה להדר מדין זה קלי 
ואנוהו. אבל כאן חז"ל קבעו את צורת ההידור, ובע"כ שקבעו בזה את אופן 

קיום המצוה, שכך צורתה.
]א"ה: ביאור הדברים, דצורת המצוה לעשותו בחביבות שבא לידי ביטוי 
בעשיה מובחרת ומהודרת וכך גדר המצוה. וע"כ קבע הרמב"ם דהוי מצוה 
חביבה שכך צריך להיות צורת קיומה בחביבות ע"י הידור ועשיה מובחרת, 
ודו"ק. ואת זה קיבלו עליהם לחובה, ולא רק תוספת בגדר וצורת המצוה 

לכתחילה[. 

הוד - הודאה
נס חנוכה מכוון כנגד מידת הוד - הודאה, חז"ל תקנו יומין 
ימי  ששמונת  הגר"א  בדברי  ונתבאר  והודאה,  להלל  דחנוכה 
שיאמרו  ראויים  שהיו  ימים  לשמונת  תשלומין  הם  החנוכה 
וספרי  חיים  ויו"כ משום "ספרי  ר"ה  ולא אומרים,  בהם הלל 
מתים פתוחים לפניו", ואנן בעינן שמחה יתירה כשעת ההלל, 
וכמ"ש הרמב"ם בפהמ"ש, וששה ימים דפסח משום "מעשי ידי 

טובעים בים ואתם אומרים שירה".
אין  האלו, שע"כ  טובים  בימים  חסרון  הוא  אם  לעיין  ]ויש 
משיגים  אנו  שאין  בנו  חיסרון  שהוא  או  הלל,  בהם  אומרים 
כמו  בנו,  חיסרון  שהוא  ונראה  הימים.  אותם  מעלת  כראוי 
שאמרו חז"ל )סנהדרין צד,א( "גנאי גדול הוא למשה וששים 
ריבוא ישראל שלא אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך ה' 
", ומבואר שהוא גנאי לישראל במה שלא אמרו ברוך, וביותר 
ואנוהו" נעשו  "זה א-לי  בשירת הים שאחז"ל בשעה שאמרו 
בנו,  חיסרון  שדה  ומבואר  ברוך.  אמרו  לא  ועדיין  דעה,  דור 
שאין אנו משיגים המעלה וההכרח לומר הלל באותם הימים, 
עד שבא דוד המלך ותיקן הפגם במה שאמר "ברוך אתה ה' 
מן העולם". יתרו שהיה בבחינת ספחת לישראל אמר רק ברוך 
ה' בלי אתה, אבל דוד שהיה מלך ישראל אמר ברוך אתה ה'[.

הימים  כנגד  החנוכה  ימי  בשמונת  ההלל  שמשלימין  ובזה 
החנוכה  שבימי  היינו  הלל,  בהם  אומרים  שאין  האלו  טובים 
זכו החשמונאים לתקן את חסרון ההודאה באותם הימים, ע"י 
שהשיגו את מעלת ההוד - הודאה, ולכן תקנו ימי הלל והודאה 

על נס חנוכה.

מצות החנוכה בזכות אהרן הכהן
"הוד והדר לפניו עוז ותפארת במקדשו". אהרון הכהן הוא במידת הוד. 
בחנוכה אנו קוראים פרשת קרבנות הנשיאים שהקריבו לחנוכת המשכן, 
ואיתא בחז"ל )הו"ד ברש"י במדבר ח,ב( שאהרן הכהן נצטער שלא נטל 
הלא  הקרבנות  בחינוך  כי  המשכן,  את  חנכו  שבהם  אלו  בקרבנות  חלק 
היסוד והשורש לכל הקרבנות שיקרבו לדורות. אמר לו משה "שלך גדולה 
משלהם שאתה מיטיב ומדליק את המנורה". וע"י שחינך אהרן את הנרות, 
תלויה בו הזכות של ההדלקות לדורות, כי העיקר הוא בראשון שמתחיל 
ומחנך, ובאמת מתחילה היה זה זכות של אהרון הכהן לבדו, ואח"כ זכה 
שניתנה הכהונה ירושה לדורותיו. זהו טעם שנכתב מעשה המנורה אחר 
המקדש  לנרות  גם  כאן  שרמז  )שם(  הרמב"ן  וכתב  הנשיאים.  קרבנות 
שהדליקו החשמונאים, שגם הדלקתם עומדת לעולם, בזה שאנו מדליקים 
נרות החנוכה שהם קיימים לעולם, גם אחר שנחרב הבית, ועוד שנרות אלו 
שייכים לכל איש ישראל ולא רק לכהנים. לכל זה זכה אהרון הכהן כאשר 

חינך את המנורה, והתחיל בהדלקה, ומכחו זכינו לכל מצוות החנוכה.
להדלקת  זכר  שהיא  ואף  ישראל,  איש  לכל  ניתנה  חנוכה  נר  מצות 
נרות המקדש, שניתנה לכהנים לבדם, מצות החנוכה ניתנה לכל ישראל. 
שלם,  בלב  בליבו",  ושמח  "וראך  אהרון,  של  ליבו  בזכות  לזה,  והטעם 
ואף שהיה הנביא הראשון שנתנבא במצרים "איש שיקוצי עיניו השליכו" 
ולהחזיק  בביהמ"ד  לוי  שבט  את  והעמיד  ג,טז(,  ובשמו"ר  כ,ז  )יחזקאל 
בלימוד התורה. וכל זמן זה היה משה בבית פרעה, ובמדין, ומלך בארץ 
 כוש, וכעת בהגיע תור הגאולה, מגיע ונעשה הגואל. ומחילה היה נועד
לאהרון.  הכהונה  ניתנה  כלפיו  טענה  מחמת  ורק  גדול,  כהן  גם  להיות 
"וראך ושמח בליבו", בלב שלם. הוא אהרון  והתורה מעידה על אהרון, 
- שתק.  לטעון  מה  לו  שהיה  אף  אהרן",  "וידום   – עליו  העיד  שהכתוב 
אחר  לארץ,  להכנם  לזכות  ואתחנ"ן  כמנין  בתפילות  הרבה  רבנו  משה 
שנגזר עליו במי מריבה שלא ליכנס, ואיתא בחז"ל )הו"ד ברש"י דברים 
חטא  שלא  אף  ואהרון,  בעלילה,  הקב"ה  עליהם  שבא  בגדר  שהוא  ג,ח( 
בכ"ז לא התפלל, ומשמע שאם היה מתפלל היה מועיל. אהרן שסבל את 
הכל בשתיקה, בזכות הלב הטהור, זכה שעל לב זה יהיו מונחים האורים 
והתומים. ורק מתוך כזו טהרת הלב והנקיות של אהרן - שייך שינחיל את 

החנוכה לכל כלל ישראל.

עובדות והנהגות במצות הדלקת נר חנוכה
בכמות  להדליק  רבינו  נוהג  א. 
עד  שידלק  באופן  שמן  של  גדולה 
לשעה מאוחרת בלילה. ] נ.ב. עיין 
ההלכה  רוממות  במדור  זה  בגליון 

משנ"ת בזה[
להדליק  רבינו  של  מנהגו  ב. 
חלק  שהם  עצמם  הכוסות  בתוך 
ולא  כסף,  העשויה  החנוכיה  מגוף 
גבי  על  המונחים  זכוכית  בכוסיות 

החנוכיה.
ג. רבינו נוהג להדליק עם ה"שמש" 
הנרות  ע"י  אח"כ  מניח  שאותו 
ה"שמש"  כי  טעמו,  וביאר  דייקא. 
כל תכליתו לשמש ולהדליק בעזרתו 

את הנרות.
בברכת להדליק אומר להדליק  ד. 
אומר  שהחיינו  ובברכת  חנוכה.  נר 

לזמן הזה בחירי"ק.
השקיעה  בזמן  להדליק  מנהגו  ה. 
בזה  מזדרז  הגר"א.  כשיטת  בדיוק 
בשעון  ומביט  עומד  ואף  מאוד, 
לראות אימתי שעת השקיעה בדיוק, 
ולברר שאינו מאחר או מקדים את 
עובדא  הוה  ]א.ה.  השקיעה.  זמן 
לנהוג  שביקש  הישיבה  בתלמיד 
להדליק  ולצאת  אבותיו  כמנהג 
בזמן צאת הכוכבים, ואמר לו רבינו 
בדיוק.  השקיעה  בזמן  להדליק 
ויתכן שהיה זה מחמת קרבתו הרבה 

לרבינו[.
מאוד  ומבקש  מקפיד  הישיבה,  בבניין  מתגורר  שרבינו  בהיות  ו. 
שלא ידליק אף אחד מבחורי הישיבה לפניו, כיון שרוצה להדליק 

את הנר המחויב מעיקר הדין, משום 
שדרים  כמי  כולם  דחשיבי  דס"ל 
בבית אחד, ויוצאים בנר איש וביתו, 
ואם אחד ידליק לפניו הרי שהפסיד 
כהן'  ב'מעדני  ]ועיין  עיקר המצוה. 
שליט"א  קופשיץ  נפתלי  להג"ר 
לפלפל  שהאריך  כב(  סימן  )ח"ב 

בהנהגת רבינו[
ז. נוהג להדליק ולברך בפתח החצר 
לבנין(,  המוביל  השביל  )בפתח 
ואח"כ לעלות לביתו ולהדליק עוד 
הרבים,  לרשות  הפונה  בחלון  פעם 
ומזדרז מאוד לבל יהיה הפסק ארוך 
ולכן  בביתו.  להדלקה  הברכה  בין 
אומר  הללו  הנרות  אמירת  את  גם 
בביתו לאחר הדלקת הנר הראשון.

אין  בו  שמדליק  החצר  בפתח  ח. 
מעמידים  ובהוראתו  הפתח,  צורת 
צורת הפתח לימי החנוכה, וקובעים 

בה מזוזה. 
נוהג  חנוכה  שבת  במוצאי  ט. 
ואח"כ  חנוכה,  נר  קודם  להדליק 

לעשות הבדלה.
נוהג  חנוכה  שבת  במוצאי  י. 
להתפלל מעריב מיד בצאת השבת, 
וניכר עליו שמזדרז מאוד להדלקת 
הנר, ואף שדרכו להאריך בשמו"ע 

כידוע, משתדל לקצר בתפילה זו. 
לתלמידי  ובא  מורה  רבינו  יא. 
ורוממות  קדושת  לגודל  חנוכה,  בשבת  בישיבה  להישאר  הישיבה 

הימים. ]ראה מכתבו המובא בסמוך[
)רשימות תלמידים(

ענין 'סוף כל הניסים'
קו,ז(  נפלאותיך")תהילים  ה"השכילו  אחרי  הם  ופורים  דחנוכה  ניסים 
שהם ניסי התורה. וחנוכה הוא גם אחר שנסתיימו נפלאות ה' שבתורה, 
)יומא  בחז"ל  הניסים. כמבואר  כל  סוף  הנקרא  דפורים  הנס  וגם אחרי 
כט,א( שאסתר נקראת אילת השחר מה שחר סוף כל הלילה כך אסתר 
ניסי  לגלות  היום,  תחילת  גם  הוא  שחר  מאידך,  אמנם  הניסים.  סוף 
השי"ת בתוך ההסתר. וכמו שנתבאר בדברי הרמב"ן והמהר"ל, שעשרת 
המכות לא נתנו רק לעשות דין במצרים, אלא תכליתם שישראל יראו 
זו  הכרה  שהוטבעה  ואחר  הטבע.  מערכות  המשדד  הקב"ה  את  ויכירו 
בישראל, שוב אין צריך לעשות נס בעבור כל שוטה הרוצה לראות את 
הקב"ה. ואחר שהניסים נועדו לראות את השי"ת, לכן נקרא פורים בשם 
"אילת השחר", שהנסים הגדולים הם גופא ההארה לידע שהכל מהקב"ה, 
ולהטביע האמונה בעולם. והגם שהשתלשלות המאורעות בפורים היתה 

בדרך הטבע, בכל זאת נקרא "נס" בנבואה וכתבי הקדש.

נס בתוך הטבע
מבואר בגמ' )מגילה ז,א( שחכמי התורה תבעו לקבוע את חג הפורים 
לדורות, ונתבאר שאסתר שלחה לסנהדרין לכתוב מגילת אסתר לדורות, 
והשיבו לה שצריך שיהא נרמז בתורה. וכן הוא בגמ' חולין)קלט,ב( אסתר 
מן התורה מניין, שנאמר "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא", ורומז 

לניסים שבתוך ההסתר.
נבואה  היתה  לא  וכבר  הואיל  בתורה,  כלל  נכתב  לא  חנוכה  אמנם 
בנפש  כמוש"כ  בתורה  נרמז  שהכל  בהכרח  ואעפ"כ  הדור.  באותו 
הגדול  )רוקח  הרוקח  וכמ"ש  לחנוכה.  רמזים  בתורה  יש  לכן  החיים, 
סימן רכה( שזהו הטעם שנכתבה פרשת המנורה אחר פרשת המועדים, 
מבאר  והגר"א  מהמועדים.  חלק  שהוא  חנוכה  נר  הדלקת  על  לרמז 
שהיונה  כשם  במדרש  שנתבאר  בפיה"  טרף  זית  ד"עלה  בקרא  שנרמז 
המים  שקלו  שגילתה  הארץ,  וחורבן  המבול  בזמן  לעולם,  האירה 
שהדליקו  בכהנים  הוא  כן  לעולם,  גאולה  והתחילה  הארץ  פני  מעל 
דייקא. זית  בשמן  מדליקים  ולכן  חורבן,  בזמן  לעולם  והאירו   נרות 

החנוכה.  חג  לתקנת  שורש  בבחינת  לא  אך  רמז,  אלא  אי"ז  מ"מ  אבל 
וביאור החילוק, כי נס פורים היה נס ממש, ואף שהיה כבר בזמן ההסתר 
פנים, וכן צורת הנס היתה ע"י השתלשלות טבעים, מ"מ היה זה נס ממש, 
והטעם, שאת המן האיש, המבואר במגילה היה באפשרות מרדכי ואסתר 
לנצח, אלא כמ"ש חז"ל )חולין קלט,ב( המן מן התורה מניין "המן העץ", 
שורשו של המן, ועוצם כוחו הוא בחטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, 
וכמ"ש הרמב"ם )מו"נ ח"א פ"ב( בלשונו הזהב, שבחטאו הפך את הרע 
למציאות, כי עד אז היה רק אמת ושקר ומאז נעשה טוב ורע, שנעשה 
חכמת  אחרי  נמשך  הראשון  שאדם  בזה  הגר"א  ]ואמר  למציאות  הרע 
הטבע ולכן חטא[. ומחמת כן היה הנצחון על המן בגדר נס גלוי, הואיל 
ושורשו של המן בעצם מציאות הרע, וממילא לקבוע יו"ט על נס כזה 
היה נצרך לפסוק, ונמצא ב"ואנכי הסתר אסתיר", שיעשו נסים בזמן של 

הסתר פנים.
משא"כ בנס חנוכה, שם לא היה סתירה לדרך הטבע, כי יש מציאות 
יותר  שמשתדלים  וכגון  ומרובים,  גיבורים  מנצחים  וחלשים  שמעטים 
חולשתם  מחמת  דוקא  ואז  גבורתם  על  סומכים  והגיבורים  במלחמה 
נוצחין, וממילא נס זה הוא חלק מהנהגת הטבע, ויש בזה יותר "השכילו 
נפלאותיך", ולכן נקבע נס זה לדורות אף שאין לו מקור בתורה. וכמו 
שמבואר בגמ' שבת )נג,ב( שיש צד גנאי כשנעשה נס גלוי, דמעשה באדם 
בראשית,  סדרי  עליו  שנשתנו  זה  אדם  מגונה  כמה  וכו'  אשתו  שמתה 
בתוך  נס  חנוכה שהיה  נס  וזו מעלת  בהנהגה הטבעית,  רוצה  שהקב"ה 

הטבע.

טעם ח' ימים דייקא
הוא  שבע  כי  ימים,  שמונה  חנוכה  שנקבע  טעם  שזהו  המהר"ל  וכתב 
שלמות, שבע שנים - שמיטה, שבע שמיטות - יובל, ששת ימי המעשה 
בפני  רגל  ושמיני עצרת  ימים,  הוא שבעה  סוכות  ואף  ובשביעי שבת, 
הגר"א  ]ובדברי  בו,  העצורים  הסוכות  ימי  ז'  מכל  תמצית  והוא  עצמו, 
על  מורה  שמונה  שמספר  שמונה[.  של  בחינה  גם  יש  שבשבת  נתבאר 
הנהגה מעל הטבע, והיינו נס שאינו מתנגד לטבע, רק מתעלה מעליו. כי 
מי שמשיג האמת שאין טבע כלל, אזי מתנהגים עמו מחוץ לגדר הטבע, 
כוחם של החשמונאים,  סוד  וזהו  כלל.  בו  אינה שולטת  והנהגת הטבע 
שהשיגו שאין טבע כלל ועי"ז ניצחו במלחמה מעל הטבע. ועוד שמספר 
שמונה מורה על המשכיות והעדר הפסקה, וכן הוא בנס החנוכה המורה 
שההנהגה הניסית אינה פוסקת לעולם, שלא כשאר הנסים שהיו שידוד 
הבריאה כמבואר  הוטבע מתחילת  ההנהגה  מערכות הטבע, אלא בסדר 
עמו  ההנהגה  ממילא   - אמיתיים,  וטבע  מציאות  שאין  שמשיג  שמי 
קיבול  כלי  שהכינו  אחר  לזה  זכו  החשמונאים  הטבע.  מסדרי  משוללת 

כראוי נס של חנוכה וזכו לדרגה של "השכילו נפלאותיך".

להלן מכתב חיזוק נפלא 
לימי החנוכה שנכתב על ידי 

מרן ראש הישיבה שליט"א
ונתלה בישיבה הקדושה ערב ימי החנוכה תשע"ב

אחי ורעי היקרים והחביבים ה' עליהם יחיו ויצליחו.
האורה  ימי  החנוכה  ימי  לקראת  לב,  מקרב  אליכם  פונה  הנני 
מצוקי  רבותינו  צווחו  וכבר  הקדושים,  הימים  שמונת  והשמחה, 
כל  אשר  ידוע  וכבר  דידן,  יומא  ועד  דנא  מקדמת  זיע"א,  ארץ 
המקודש מחבירו חרב מחבירו, בזה הנני בעניי כשלוחא דציבורא 

אני פונה ומבקש, ומעורר, ומעורר.
אנא אחי, אנא, לא ללכת שולל אחרי היצה"ר, הוא השטן וכו', 
כידוע מסוגלים  בימים קדושים, אשר  וביחוד  אשר אורב עלינו, 
מאוד, במיוחד להבין ביותר טעמי תורה, להבין ולהשכיל בעומק 

השמועות של התלמוד הקדוש אשר לנו למורשה.
ועל זה נלחמו אבותינו, ומסרו נפשם כנגד היוונים שעמדו עלינו 
לעקור אותנו מנועם וחדוות תורה שבע"פ, החביבים יותר מיינה 
תורה  אשר  לנו  שעמדה  היא  נפשינו,  מסירת  ובזכות  תורה,  של 
מחיה  שבהם  קטן  ואמוראים,  תנאים  הקדוש,  התלמוד  שבע"פ 
מתים כמפורש בגמ' ע"ז י ע"ב, ערוכה לפנינו, והרי שולחן והרי 

בשר וכו' ובהם נהגה וגו'. 
נא  ונאו  ורננה,  בשמחה  התורה  עול  נקבל  יקרים  אחים  אנא 
הלימוד,  וסדרי  התפילות  הישיבה,  סדרי  על  מכל משמר  לשמור 
וכל אחד ואחד ירגיש ויחוש גם את אחריות הציבור, וביחד ישמור 

על אוירה של תורה וקדושה כי זה כל האדם.
דורש שלומכם וטובתכם
שמואל

פניני ושביבי אורה 
לימי החנוכה בהלכה ובאגדה

מרן ראש הישיבה הגאון 
רבי שמואל אויערבאך שליט"א

 מדור זה הונצח לעילוי נשמת הרב הצדיק דוד משה בהרה"ג רבי שמואל שליט"א     תפילינסקי זצ"ל  נלב"ע השבוע יום שלישי כ' כסליו ת.נ.צ.ב.ה. ע"י ידידיו ומכיריו מירושלים עיה"ק



ממשיכי היוונים בשאר הדורות
דברים  מתוך  האיכות  ורב  הכמות  מעט  קטן  קטע  לפנינו 

הכהן  שמואל  ברוך  רבי  הגדול  הגאון  שנשא 
תורה,  קול  ישיבת  מראשי  שליט"א  דויטש 
לתלמידיו ולשומעי לקחו בתקופה האחרונה, 

על ההשוואה לתקופות קדומות מהיוונים והמתיוונים, הצדוקים והבייתוסים, המשכילים 
והציונים, עד לתקופתינו אנו. ועוד חזון למועד להביא את כל דבריו בשלמותם.

ה'נצחון' של המתיוונים...
רואים דבר מעניין, וכך הוא התהליך, כל זמן שהיתה נבואה בישראל, היה עבודה 
זרה. בבית ראשון הכל היה ע"ז, וכל הנביאים מלאים בענין זה. אך בזמן אנשי 

כנסת הגדולה בטלה ע"ז. 
הגר"א ז"ל אומר שבאותו זמן שבטל הנבואה, ממילא היה צריך להתבטל היצה"ר 
של ע"ז. ואפשר להסביר את הדבר בכמה וכמה אופנים, אבל בכל אופן באותו 
זמן שבטל הנבואה, בטל גם היצה"ר של ע"ז. ומאז התחיל היצה"ר של הכפירה 
בתושבע"פ, ככל האפשר לכפור בתורה, ולבטל את כל דברי התורה. וזה היה עיקר 
הנקודה של 'יוון'! הם היו גם כן עובדי ע"ז, אבל הם אהבו את החכמה, להעריך, 

להחשיב את החכמה - מה שהם החשיבו לחכמה, ומאז זה התחיל...
למעשה היוונים לא היו מנצחים במלחמה, ואף לא היה חשש שהם ינצחו במלחמה, 
לולי שהיה מתיוונים... חלק גדול של כלל ישראל היה אז מתייוונים, זה היה... 
"ככל הגויים בית ישראל"! קצת פחות קצת יותר, אבל זה היה המתייוונים. ללכת 
דווקא נגד התורה, לחפש כל מיני אמתלאות נגד זה. ובעל "דורות הראשונים" 
מאריך בזה, שלמעשה הצדוקים בעצם היו ההמשך של המתייוונים. ואותם אלו 
שהיו מתייוונים, אף שאח"כ החשמונאים נצחו והחזירו את התורה ליושנה, מ"מ 
כיון  כאשר הגיעו הצדוקים, אז כל אלו שהיו פעם מתייוונים, נהפכו לצדוקים. 

שהמטרה היתה אותו הדבר.

הצדוקים והבייתוסים כפרו בהכל!
וכך אומר הרמב"ם בפירוש המשניות על אבות: "והיו לזה החכם ]אנטיגנוס איש 
סוכו[ שני תלמידים, שם האחד צדוק ושם האחר ביתוס, וכאשר שמעוהו שאמר זה 
המאמר ]אל תהיו כעבדים וכו' שכביכול אין שכר ועונש[, יצאו מלפניו, ואמר אחד 
מהם לשני: הנה הרב כבר באר בפירוש שאין שם שכר ולא עונש, ואין שם תקוה 
כלל, כי לא הבינו כוונתו עליו השלום. ונתחברו זה לזה, ופרשו מן התורה. ]בעצם 
יקראום החכמים  ולזה כת,  לזה כת  והתקבצה  הם רצו להניח את כל התורה...[ 
צדוקין וביתוסיין. והיות שלא יכלו לקבץ קהילות לפי מה שהגיע להם מן האמונה 
- כי זאת האמונה הרעה תפריד הנקבצים, כל שכן שלא תקבץ הנפרדים - הלכו 
אחר אימות הדבר אשר לא יכלו להכזיבו אצל ההמון, ולו הוציאו אותו מפיהם היו 
נהרגים, רצוני לומר: נוסח התורה, וצייר כל אחד מהם בלב סיעתו שהוא מאמין 
בנוסח התורה, וחולק על הקבלה, ושהיא קבלה בלתי נכונה. וזה כדי שיפלו מהם 
יכלו לדחות הכל, הכתוב  ולא  והגזרות והתקנות, הואיל  כל ההלכות המקובלות 

והמקובל. ויתרחב להם גם כן הפתח לפירוש..." 
דהיינו, הרמב"ם מבאר שאי אפשר לעשות 'מפלגה' מאלה שאומרים אין עוה"ב... 
מה  לפי  כי  הקהילות  את  לקבץ  ובכדי  עצמו,  בשביל  ושותה  אוכל  אחד  כל  אז 
שהגיע להם מן האמונה, שזאת האמונה הרעה סתם לא להאמין בשכר, זה "תפריד 
הנקבצים" כי לתאוה יבקש נפרד, אז ממילא מה הם עשו? הלכו אחרי משהו "שלא 
יכלו לכזבו אצל ההמון" זאת אומרת, הם כאילו האמינו בתורה שבכתב, וכפרו 
בתורה שבעל פה, אבל האמת היא שהם כפרו בהכל, רק בשביל המון העם, אם הם 
היו אומרים שהם כופרים בתורה שבכתב... כי לא היו מקבלים את זה, "מפיהם היו 
נהרגים"! לכן אמר כל אחד לסיעתו שהוא מאמין בתורה וחולק על הקבלה שהיא 
איננה אמיתית, וכל זה בכדי לפטור את עצמם מן המצוות המקובלות והגזירות 
והתקנות, אחרי שאת הכל לא יכלו לדחות... גם את הכתוב וגם את המקובל. ועוד, 
"ויתרחב להם גם כן הפתח לפירוש" - אם אני כבר יכול לפרש את התורה איך 

שאני רוצה, אז הם כבר יכלו לפרש את התורה שבכתב גם כן איך שהם רוצים! 

כך עוקרים גם את התורה שבכתב...
ממשיך הרמב"ם ואומר: "לפי שכאשר חזר הפירוש אל בחירתו - יקל במה שירצה 
ויחמיר במה שירצה לפי מטרתו, הואיל ואינו מאמין בעיקר כולו, ולא ביקשו אלא 
אז צמחו אלה הכתות הארורות, קהילות  ומני  בני אדם.  נוח לקצת  דבר שיהיה 
אצל  ושמם  קראין.   – מצרים  לומר:  רצוני   - הזאת  בארץ  ייקראו  אשר  המינים 
החכמים צדוקין וביתוסיין, והם אשר החלו להטיל דופי בקבלה, ולפרש הכתובים 

כפי מה שיראה לכל אדם..." 
תוכן דברי הרמב"ם, שאין זה כמו שחושבים, שבעצם הצדוקים האמינו בתורה 
שבכתב, וכפרו בתושבע"פ. אלא הם כפרו בהכל! כי כל אחד יודע שבלי תורה 
שבע"פ אין תורה שבכתב. ובכלל איך הם הגיעו לכפירה בתושבע"פ ע"י שאין 
עוה"ב ושכר ועונש? ומדוע תורה שבכתב כן, ותורה שבע"פ לא? אלא ודאי שהם 
כפרו בהכל! אבל אם יכפרו בתורה שבכתב ויאמרו שאין זה נכון ח"ו, הם ידעו 
שראשית כל זה לא יתקבל, ושנית, אי אפשר לעשות מזה תנועה... תנועה למען 
מה? למען לא לעשות כלום!? אז הם החליטו: אכן, אנחנו מאמינים בתורה שבכתב, 
ורק בתושבע"פ אנחנו כופרים. אבל אומר הרמב"ם, ממילא מי שכבר לא מאמין 
בתושבע"פ, יכול לפרש את התורה כמו שהוא רוצה, אז הוא יכול גם לעקור את 
כל המצוות בתורה, בדרך עקיפה... אבל היסוד הוא, שתמיד, וזה היה בכל הדורות, 
אלה שבאו וכפרו כביכול רק בחלק מן הדברים, תמיד הם אמרו, שהם כופרים 
רק בחלק מן הדברים, על דבר זה אמרו שזה חומרא, על השני זה מנהגים, וזה 
כך... תמיד מוצאים את הדרך לפרוק חלק מהדברים, אבל תמיד השורש מתחיל 
מהצדדים...  מתחילים  אז  להם,  יאמינו  לא  ואם  הכל!  את  לפרוק  שרוצים  ממה 
קודם עוקרים את המנהגים, אח"כ עוקרים את הגזירות, או שאומרים שבזמן הזה 
לא שייך הגזירה, מוצאים כבר את הנוסחאות... אבל בעצם המטרה הסופית של 
כל אלה, זה כפירה בהכל, אין כזה אחד שכופר למחצה. כיון שמי שבאמת מאמין 
הרי  זאת,  מלבד  פה.  שבעל  בתורה  מאמין  גם  באמת  הוא  אז  שבכתב,  בתורה 
למעשה הצדוקים היו במבוכה, כי מה הם עושים בלי תורה שבעל פה? הם מניחים 
תפילין, אבל בלי תורה שבע"פ, אין להם מושג מה זה תפילין. הם כן לוקחים את 

מה שאנחנו לוקחים, אלא שהם שמים את זה על היד, או 
בין העיניים, מה שעוד אפשר להכניס בתושבע"פ. אבל 
להם  יש  זה  עם  תפילין,  זה  מה  להמציא 

קצת בעיה... 

מ"יקום פורקן" לשמד...
אבל זה הדרך. בתחילה מתחילים עם הדברים שחושבים שיתקבלו אצל הציבור, 
אלא שתמיד בלי שום יוצא מן הכלל, תמיד הכוונה היא לפרוק את הכל! כיון שאין 
אחד שיש לו איזה מין יצר הרע לבטל רק את המנהגים... אין כזה דבר. אם הוא 
מקבל, הוא מקבל את הכל. ואם הוא לא מקבל, הוא לא מקבל כלום. והאמת היא, 
שכך זה נמשך לאורך כל הדורות. ואכן, הטעות של הרבה אנשים במשך הזמנים, 
שהם האמינו לאלו שבאו כאילו רק למחצה לשליש ולרביע... והרי לא מתמימות 
הם באו אלו שבאו באמת למחצה לשליש ולרביע... כבר אמר על כך מרן ה"חפץ 
חיים" זיע"א, יש אחד שביטל אמירת יקום פורקן בשבת עם טענה כאילו נכונה. 
מה זה בשפה ארמית שלא מבינים, וגם היום אין רישי גלוותא ורישי מתיבתא. 
אמר הח"ח, אני לא יודע מה היתה בדיוק כוונתו, אבל זה שהנכד שלו השתמד - זה 
אני יודע! אל תשאל אותי איך מגיעים מיקום פורקן לשמד כי אינני יודע, אבל 

זה התוצאה...
תמיד צריך לדעת מאיזה שורש זה בא. הרי התנועה של ההשכלה אמרו בהתחלה, 
שצריכים לתקן את השולחן ערוך, לעשות כמה תיקונים לשו"ע. זה לא לפי הזמן, 
גם  הם  התחילו.  הם  ובזה  היום,  השתנו  שבכלל  דברים  יש  המקום,  לפי  לא  זה 
כי  בחושך...  ולשבת  בשבת,  לבשל  לא  הוסיפו  הם  הורידו,  רק  לא  הם  הוסיפו, 
הנקודה לא היתה לעשות קולא וחומרא, הנקודה היתה לפרוק את עול התורה. 
אם זה בא לידי חומרא, אז יש אנשים שמוכנים לקחת חומרות, העיקר לא את 
היצר  חיים קלים.  מזה שרוצים לעשות  דווקא  וזה לא בא  החומרא של התורה! 
כל  ואת  הזה,  הקומוניזם  כל  את  גם  עצמו.  בפני  הרע  יצר  זה  כפירה,  של  הרע 
הדברים האלה, לקחו אנשים על עצמם דברים הרבה יותר קשים מאשר לעבוד 
את הקב"ה... מוכנים לקבל כל עול שיהיה, רק לא את עול התורה! יש כזה יצה"ר 
בבן אדם, שמוכן לקבל עול, מוכן לעשות לעצמו על מיני תורות חדשות, וכל מיני 

התנהגויות מוזרות, רק לא את התורה, מפני שהשורש הוא הרצון לכפור בתורה.

אי אפשר ללכת באמצע!
ותמיד הבעיה היא באותם שמאמינים, שהם באמת באים רק על חלק מהדברים, 
וחושבים שההוא באמת התכוון רק על חלק מהדברים, מאמינים לו או שרוצים 
ואז אומרים: אני יסכים לו בזה, כדי שבשאר הדברים הוא יסכים  לו...  להאמין 
אתנו. וזה היה תמיד בכל דור ודור. היה את אלו שאמרו: טוב, אי אפשר להשפיע 
ולרביע...  לשליש  למחצה  איתו,  להסכים  אפשר  הרי  בזה  לפחות  לגמרי,  עליו 
ולמעשה, אף פעם זה לא הצליח, זה פשוט נכון עובדתית היסטורית. כי אלו שהלכו 
באמצע הדרך, אף פעם לא נשארו באמצע הדרך. או שהם או שהבנים שלהם יצאו 
לגמרי מהדרך, או שהבנים שלהם או התלמידים שלהם חזרו לדרך הישנה... אבל 
באמצע הדרך לא נשאר, לא יותר מדור אחד שתי דורות... ובכוונה אינני מעונין 
להתחיל לדבר עכשיו על המזרחי, בגלל שאם נתחיל לדבר אז לא נגמור, המזרחי 

זה נושא בפני עצמו.
והאמת היא, שכאן מונחת תמיד הסכנה... אלה שנראים שכופרים לגמרי, זה לא 
דבר קשה. איך אומרים, מי שלא מאמין, לא מאמין. אבל מי שמאמין, לא צריך 
להסביר לו למה ללכת נגד הכופרים. אבל צריך להלחם נגד אלה שבאמצע הדרך., 
כי ראשית כל, לא להאמין לבם שהם באמצע הדרך... וגם, להבין שמתחת הכל 
מונח הרצון הבסיסי לפריקה מוחלטת... אכן, יש איזשהו הבדל בין הדור הראשון 
לדור השני, הדור השני זה כבר בגדר תינוקות שנשבו, יכול להיות תינוקות שנשבו 
בכפירה, ויכול להיות תינוקות שנשבו במזרחי, כך הם שמעו מאבא שלהם. לכן 
אינני מדבר על הדור השני. אבל הדור הראשון, תמיד היה את אלו שאמרו, חצי 
אפשר לקבל, חצי אי אפשר לקבל, נקבל את החצי, ולכל הפחות את החצי הזה 
מפני  באמצע,  אין  כי  הזה!  הסחף  כנגד  תמיד  לעמוד  הנסיון  היה  וזה  נחזק... 
שבאמת אין אמצע, או שאוחזים בהכל עד הסוף, או שמבינים שהדרך האחרת זה 

לאט לאט...לאבדון. וזה חוזר על עצמו כל דור.

המטרה הסופית...
ומכל זה מגיע השנאה לאלו שמחזיקים בדרך התורה. אנחנו מורגלים בזה שיש 
שנאה, רק השנאה מחפשת כל פעם על מה להתפס. ב"ה אני נמצא כאן הרבה 
שנים, כל שנה היה סיבה חדשה לשנוא את הדתיים, פעם חטפו את יוסל'ה, פעם 
עובדים  שהם  בגלל  ופעם  עובדים,  שלא  בגלל  פעם  לצבא,  הולכים  שלא  בגלל 
ומשתלטים, ולמה הם עושים מפלגות, וכו'... הם ימצאו תמיד את הסיבה. אבל לא 
היה תקופה שלא היה שנאה לדת. מה שאכן השתנה, כי בתחילה הם חשבו שהם 
יוכלו לגמור עם הדתיים, שלא ישאר שום רב דתי, לא פיזית ח"ו... אלא שדתי 
הוא לא ישאר... אבל כאן האכזבה שלהם, שפתאום הדתיים מתרבים, והישיבות 

מתרבות, וממילא שנאת הדת התעוררה אצלם ביותר.
כל זמן שהם חשבו עדיין שהם יוכלו להפטר מזה לגמרי, הם יחסית היו בשקט. 
אמר לי מישהו, ]ואינני רוצה להגיד שמו, זה יהיה הפתעה אם אני יגיד את השם[ 
שישב עם אחד מראשי השלטון, שלא היה ידוע כשונא דתיים, והיה אצלו ג"כ איל 
הון דתי. אז הוא אמר לו: תגיד לי מה יהיה הסוף, אתם רוצים לעשות פה שתי 
עמים? מה אתם רודפים את הדתיים ומחדדים את הקיטוב? אז אמר לו אותו איש 
יהיו, ואת זה הוא אמר לפני חמש  זמן, עוד מעט הם לא  שלטון: זה שאלה של 
שנים, לא לפני שבעים שנה, שהסוף יהיה שהם לא יהיו! לאט לאט, נוציא אותם 
מהגטאות, נוציא אותם לעבודה, נערב אותם עם הציבור הכללי. ובכל דבר שהם 
נזהרים, נערב אותם עם כולם. כך לאט לאט הם יצאו מהדרך... כי המטרה הסופית 
שלהם ]אני לא רוצה לקרוא לזה הפתרון הסופי, זה צליל אולי לא נעים[ שלא 
יהיו דתיים אמיתיים! יהיו דתיים טובים, וכאלו שמוכנים להתפשר, ומבינים שלא 

צריך ללכת עד הסוף.
ממשיכי היוונים יש בכל הדורות! צריך רק ליזהר ולהישמר, להיות צמודים לדרך 

התורה ללא התפשרות כלשהי.

הרב 
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איזק רוממות הדעת

חיזוק ההנהגות והדעות

הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א
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רוממות התורה
חיזוק התורה
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שלמה 

ליב  
לף

חביבה היא עד מאוד
מצוה  חנוכה  נר  "מצות  הי"ב(  )פ"ד  חנוכה  בהל'  הרמב"ם  כתב 
חביבה היא עד מאוד". והנה הרמב"ם מדגיש את החביבות של מצות 
נר חנוכה, דהיינו שיש לנו למצות נר חנוכה רגשי לב מיוחדים - 
"חביבה היא עד מאוד". ויש להבין הלא הרבה מצוות יש, ומה גם 
שחנוכה היא מצוה דרבנן, ובמה אם כן נתיחדה מצות הדלקת נר 

חנוכה שהיא כל כך חביבה? 
צבי  דב  רבי  הגדול  הגאון  גרודנא  ישיבת  ראש  בזה  מבאר  היה 
קרלנשטיין זצוק"ל כי בנו הגאון רבי חנוך העניך קרלנשטיין זצ"ל, 
זיע"א  מוולאז'ין  הנצי"ב  מרנא  דברי  את  בזה  להביא  רגיל  היה 
ב"העמק דבר", שאור התורה שהוא תכלית המשכן ועיקר השראת 
השפיע  והארון  והמנורה,  מהארון  בשפע  בא  בישראל  השכינה 
שהיא  פה  שבעל  תורה  על  השפיעה  והמנורה  שבכתב,  תורה  על 
בית  שחרב  שמיום  ומבואר  בתורה,  וההבנה  והפלפול  החידוש  כח 
המקדש ואין לנו מנורה שתשפיע עלינו את כח הפלפול והחידוש 
וההבנה על בוריה בתורה, אזי כח השפעה זה מגיע עלינו על ידי 

נרות חנוכה! 

מצות נר חנוכה משפיע בהבנה בתורה
ואם כן ברור מש"כ הרמב"ם דווקא במצות נר חנוכה שהיא חביבה 
עלינו עד מאוד, שכן מה יותר חביב עלינו מלהבין האת תורה על 
בוריה! הרי כל ילד שלומד תורה אם יבאו אליו עם הצעה קח לך 
סכום עתק של כסף וכל חייך תהיה עשיר גדול, תהיה גדול מחזיקי 
התורה, אנשים יתנו לך כבוד מלכים, אבל הכל רק בתנאי שאתה לא 
תעסוק ולא תדע ללמוד תורה, ברור שנדחה את ההצעה "הנדיבה" 
בבוז, הרי אין לנו דבר יותר חשוב מלדעת ללמוד! זהו כל שאיפתנו 
ללמוד וללמוד, ולגדול בתורה ולהבין בתורה. ואם מצות נר חנוכה 
חביבה  הזו  ברור שהמצוה  בתורה,  וחידוש  בהבנה  עלינו  משפיעה 
עלינו עד מאוד, וכי איך אפשר להתייחס למצוה סגולית זו במילים 
אחרות... ואם כן, לא רק שאנחנו מבינים את דברי הרמב"ם שכתב 
"מצוה נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאוד", אלא בכל רמ"ח ושס"ה 
של גופנו ונשמתנו אנחנו מרגישים, שאין מילים אחרות בהם ניתן 

להתייחס למצות נר חנוכה!   
ומן הראוי היה לעשות שמחת התורה בחנוכה! הימים שניתן בהם 
לשאוב שפע הבנה ואורות משמחי לב, שהרי כל אחד שלומד ואינו 
מבין כמה צער יש לו מזה, ואז פתאום שהוא זוכה להבין את הגמרא 
לה בשמחות של  דומה  עצומה, שמחה שאין  לבו מתמלא בשמחה 
העולם הזה, ובחנוכה זהו הזמן שמשפיעים עלינו משמים את הכח 

להבין בתורה, וכי האם זה לא זמן לשמחת התורה?!
ומצד שני, אחר שהראנו לדעת, שרק על ידי הדלקת נרות חנוכה 
 - שכאלו   מופלאים  חנוכה"  "דמי  שבשמים  מאבינו  מקבלים  אנו 
נפשנו,  מאוויי  תמצית  שהיא  בתורה,  להשכיל  להבין  ללמוד  דעת 
כמה עלינו לנצל את הימים האלו לעסוק בהם בתורה בכל כוחנו, 
"והאר  רבה  אהבה  בברכת  ולכוון  בכוונה,  בתפלה  בהם  ולהרבות 
ראויים לקבל את ההשפעות  ולעשות את עצמנו  עיננו בתורתך", 
בתורה הניתנים לנו משמים על ידי מצות נר חנוכה. וחס ושלום לא 

להסתובב בהם ברחובות, ולקיים עלינו את גזירות היוונים...

הדלקת נרות כהלכתה...
חנוכה  נרות  בהדלקת  זיע"א  עזרי"  ה"אבי  בעל  מרן  של  הנהגתו 

היתה מופלאה. וכך שח נכדו הרה"ג ישכר ברגמן שליט"א: 
היה זה בחנוכה לפני ההדלקה, רבנו הגדול ישב ולמד, הוא מאוד 
מהבוקר!  מוכנה  כבר  היתה  החנוכיה  בזמן,  בדיוק  להדליק  הקפיד 
והשעון  מימינו  החנוכיה  לידו,  מונחת  היתה  קודם  שעה  וכבר 
לקראת  דרוך  כולו  והוא  וחליפה,  בכובע  היה  לבוש  משמאלו. 

ההדלקה, אך כשראשו עמוק בין דפי הרשב"א... 
"זיידע  ואמרתי:  אליו  נגשתי  השקיעה,  לפני  דקות  היה שתי  זה 
שוין צייט"! – "סבא, כבר הזמן"! הוא נדרך כקפיץ, התנער באחת 
ממעמקי הרשב"א וענה לי כמעט בגערה: "נאך די צווי מינוט" – "יש 
עוד שתי דקות"... ומיד צנח בחזרה לתוך דפי הרשב"א העתיקים. 
עברה דקה, והייתי בדילמה, ידעתי שאם יאחר את הזמן אפילו ברבע 
דקה, תהיה לו עגמת נפש עצומה. שהרי הלכה מפורשת ברמב"ם 
פעם  עוד  ואמרתי  שוב,  אליו  נגשתי  מאחרין".  ולא  מקדימין  "לא 
כמעט בתחינה: "זיידע שוין צייט"! הוא ננער שוב, מסתכל בשעון 
אחת  דקה  אחת",  דקה  עוד  "יש   – מינוט"  א  דא  "נאך  לי:  ואומר 
ושוב חזר  זה כמו חולה על טיפת חמצן,  נאבק על  שלימה... הוא 

למעמקי הרשב"א.
ואת  החנוכיה  את  לקח  בזריזות,  מעצמו  קם  הוא  דקה  כעבור 
בירך  לרחוב,  הפונה  הבית  פתח  עבר  אל  כדרכו  רץ  הגפרורים, 
והדליק, אמר "הנרות הללו" במתינות, זימר בנעימות "מעוז צור", 
הרמב"ם  של  הנעים  חיקו  לתוך  מיד  חזר  ושוב,  הנרות,  את  בדק 
והרשב"א. זה היה שיעור לכל החיים על חשיבותה של דקה אחת, 
דוגמא חיה של 'אהבת תורה', בגדר "אם יתן איש את כל הון ביתו 

באהבה שאהב את רבינו את התורה – בוז יבוזו לו".

כי נר מצוה ותורה אור
מסופר כי לאחר הדלקת נרות חנוכה אמר מרנא ה"חידוש הרי"מ" 
זיע"א לסובבים אותו, שילכו ללמוד, - "כי נר מצווה ותורה אור", 
ובודאי המצוה מאיר את אור התורה, ובפרט שהיא מצוה המאירה, 

ואיתא )שבת כג( שפועל לתורה. )ליקוטי הרי"מ(

בענין להשלים נר חנוכה שחיסר
שאלה: הראשונים דנו אם החסיר לילה אחד ולא הדליק בו נר חנוכה האם יכול להשלים את 
זה ביום אחר, וכתב הטור )סימן תערב( שאי אפשר להשלים. ובשבלי הלקט )סימן קפו( מבואר 
שאחד הטעמים שא"א להשלים הוא מפני דהרי קי"ל כבית הלל שמוסיף והולך, ואם יהיה אפשר 

להשלים, זה יראה שהוא לא נוהג להדליק כבית הלל אלא כבית שמאי, ע"ש.
והקשה הגאון רבי צבי אליהו שטיינברג שליט"א: באיזה אופן אם לא מדליק לילה אחד וישלים 
למחרת, יבואו לחשוד בו שנוהג כבית שמאי, ונחזי אנן אם למשל הוא לא הדליק בלילה הראשון, 
לב"ש  הרי  להשלמה(,  ואחד  להיום  )שנים  נרות  שלשה  וידליק  ישלים  הוא  ב'  בליל  ולמחרת 
מדליקים בליל ב' שבעה נרות, וא"כ א"א לחשוד בו שהוא מדליק כב"ש, ואם בליל ב' הוא לא 
הדליק ובליל ג' הוא משלים ומדליק חמשה נרות, הרי לב"ש מדליקים בליל ג' ששה נרות, ואם 
הוא לא הדליק בליל ג' ובליל ד' הוא ישלים וידליק שבעה נרות הרי לב"ש מדליקים הלילה חמשה 
נרות, וכ"ש שמליל ה' ואילך שלב"ש פוחת והולך כבר לא יכול להשתוות בשום צורה לב"ש, וצ"ב 

בדברי שבלי הלקט באיזה ציור יתכנו דבריו.

תשובות: 
דנו ופלפלו בזה הת"ח שליט"א והעלו בזה י"א היכי תימצי מחודדות, ועלו ובאו בהם 

שעשועי תורה, דינים גדרים וסברות שונות בהלכות חנוכה:

א. באופן שחיסר שני לילות דהיינו שלא הדליק בליל הראשון ובליל השני, ואם יצטרך להשלים 
בלילה השלישי עליו להדליק ששה נרות ]שלשה למצות היום, ועוד אחד ליום הראשון, ושנים 
ליום השני[, והרי בלילה השלישי גם לבית שמאי מדליקים ששה נרות, והרואה יחשוד בו שמדליק 
העיר,  שליט"א  ג"א  ]אולם  הלילות.  בכל  אסרו  לב"ש  שישתוה  אחד  יום  דמשום  וצ"ל  כב"ש. 
דהראשונים בריש פ"ד דברכות נחלקו אם יש תשלומין לב' תפילות או רק לתפילה הסמוכה, 
ובשבלי הלקט בהל' תפילה כתב דאין תשלומין לב' תפילות, ויתכן דאם היה השלמה בנ"ח היה 
טעמים  עוד  )מפני  בחנוכה  השלמה  מועיל  לא  להלכה  ובאמת  דתפילה,  מהשלמה  שונה  גדרה 

המבוארים בראשונים(, ובתפילה כן מועיל, משמע שזה גדר השלמה אחר מתפילה, ויל"ע[.
ב. י"ל כעין הציור הנ"ל כשלא הדליק בליל א', ולא היה לו מספיק שמן כדי להשלים את זה 
עד ליל ד', ואז השלים והדליק חמשה נרות, והרי גם לב"ש מדליקים היום חמשה נרות. ]גם כאן 
יל"ע אם אפשר להשלים אחרי ג' ימים. וג"א שליט"א העיר דאולי נדמה את זה להבדלה שאפשר 

להשלים עד יום ג', ועי' מנ"ח )מצוה לא,ט( שדן אם שייך תשלומין בהבדלה[.
]ועיין  הבאה  שנה  של  בחנוכה  להשלים  גם  אפשר  היה  להשלים,  אפשר  היה  שאם  יתכן  ג. 
בהמשך[, ולפ"ז אם לא הדליק בלילה השביעי של חנוכה, ]ובלילה השמיני לא היה לו מספיק שמן 
כדי להשלים את יום האתמול[, ובשנה שאחריה משלים ומדליק בלילה הראשון שמונה נרות, הרי 
זה נראה שנוהג כב"ש. וכן אם לא היה לא היה לו בלילה השמיני רק נר אחד, ובשנה שאחריה 
משלים את השבעה נרות של ההידור ומדליק בליל א' שמונה נרות, הו"ל כב"ש. וכן אם בליל ה' 
לא הדליק ומשלים בשנה הבאה בליל ב' דמדליק שבעה נרות, והו"ל כב"ש, ויש בזה עוד אופנים 

ע"ז הדרך, תן לחכם ויחכם עוד.
ואל תתמה דאיך יתכן להשלים בשנה אחרת, דבהל' תפילה כתב המ"ב )סימן קח סקי"ח( דמי 
שהיה חולה או תפוס בבית האסורים כשיוצא משלים את כל התפילות שהפסיד אפילו מכמה 

שנים, ועי' 'משמר הלויים' ברכות כו.
ד. הגאון רבי דוד מינצר שליט"א מראשי ישיבת 'כנסת יצחק' חדרה אמר לישב בזה: דמיירי 
שלא הדליק בלילה הרביעי ולמחרת בלילה החמישי כשמשלים ומדליק תשעה נרות הרואה סבור 
שבאמת הוא נוהג כב"ש ומה שמדליק תשעה נרות כי הוא לא הדליק אתמול ומשלים היום, ובכה"ג 

גם לב"ש מדליק תשעה נרות.
ה. מי שמדליק כל לילה נר אחד בלבד כעיקר הדין, ובליל ו' לא הדליק, אם ישלים בליל ז' ידליק 

שני נרות, והרי זה כב"ש שמדליקים בליל ז' שני נרות.
ו. אם לא הדליק בליל א' ובליל ב' מדליק שלשה נרות והרואה יחשוב שהוא נוהג כב"ש ]דאם 
היה נוהג כב"ה היה מדליק ב' נרות[, ובאמת הוא היה צריך להדליק שבעה נרות, אלא שיתכן שאין 
לו מספיק שמן לשבעה נרות, והוא נוקט כחידושו הנודע של מרן בעל ה"אבי עזרי" זיע"א )הלכות 

חנוכה( שמי שאין לו את כל הנרות ידליק כמה שיש לו.
וכנ"ל אם לא הדליק בליל ב' והשלים בליל ג' והדליק חמשה נרות, הרואה יסבור שבאמת הוא 

נוהג כב"ש שמדליקים היום ששה נרות, רק הוא אין לו אלא חמשה נרות, ונוהג כאבי עזרי.
ז. יש לדון הנוהג כאבי עזרי והדליק בליל ג' רק שני נרות, אם שייך תשלומין לנר השלישי 
שחיסר, ואי נימא ששייך תשלומין, א"כ אם הדליק בליל ג' שני נרות ביום ד' משלים ומדליק 
חמשה נרות, וזה כב"ש. ]ויש לדון לבית הלוי והחי"א שסוברים שאם יש לו בליל ג' שני נרות 
ידליק רק אחד, יתכן שאם הדליק שני נרות אין כאן שום הידור, והו"ל כאילו הדליק רק את הנר 
דעיקר הדין, והנר השני כמאן דליתא, ואם היה צריך להשלים, היה צריך להשלים את שני הנרות 

של ההידור[.
ח. י"ל שזה כמו תשלומין של תפילה שתמיד משלים כמו של עכשיו, כדקי"ל שאם לא התפלל 
מנחה של ערב שבת מתפלל בליל שבת שתים של שבת, וא"כ גם כאן בחנוכה כשמשלים צריך 
להשלים פעמיים כאותו יום, ואם החסיר ביום ב' צריך להדליק בליל ג' פעמיים שלשה נרות שזה 

ששה נרות, וזה כב"ש.
ט. יתכן דאם היה צד שצריך להשלים היה צריך להשלים רק את הנר שהוא מעיקר הדין ולא את 
התוספת של ההידור, ולפ"ז אם לא הדליק בליל ג', למחרת בליל ד' מדליק חמשה ]ארבעה להיום 

ואחד לתשלומי עיקר הנר דאתמול[, ולב"ש ג"כ מדליק בליל ד' חמשה נרות.
י. י"ל שאין הכוונה שממש מדליק כב"ש, אלא כונת השבה"ל שאם יום אחד משלים ומדליק 
הרבה נרות, ולמחרת ידליק פחות, זה נראה שנוהג כב"ש שפוחת והולך, כגון אם בליל ב' לא 
ידליק ובליל ג' ישלים וידליק חמשה נרות, ואז כשבליל ד' ידליק ארבעה נרות יחשבו שהוא נוהג 

כב"ש שפוחת והולך.
וכן אם בליל א' לא הדליק ובליל ב' משלים ומדליק שלשה נרות, ולמחר בליל ג' הוא גם ידליק 

שלשה נרות, לא יהיה ניכר באותו יום שנוהג כב"ה שמוסיף והולך.
יא. י"ל שכוונת השבה"ל שאם היה משלים היה מדליק חנוכיה אחת כמו של היום, וחנוכיה נוספת 
על ידה כמו של אתמול ]וכ"כ הפר"ח ס"ס תערב בשם מהר"ש הלוי[, כגון אם לא הדליק בליל ד' 
ידליק בליל ה' שתי חנוכיות נפרדות, באחת ידליק חמשה נרות, ובחנוכיה השניה ידליק ארבעה 
נרות כהשלמה לאתמול, והרואה יסבור שהוא מדליק גם כב"ה וגם כב"ש. ]וכמדומה שתשובה זו 
נראית הקרובה ביותר לאמת. וראיה לזה, דהשבה"ל לא הזכיר כלל עוד סיבה שלא להשלים על יום 

קודם, והיא, שאם ישלים מפסיד בכך את היכר הימים, וע"כ שמדליק בנפרד, וכמש"כ[.

רוממות החידוד
קושיות, תמיהות, והערות

הרב 
מנחם
בארי



מפסוק   – וישכחהו"  המשקים...  שר  זכר  "ולא 
כי  לראות  נוכחנו  בו  פרשתנו,  את  המסיים  זה 
"החריצות שקר" )לשון הרמב"ן(, אבן יסוד ופינה 
לפנינו   ◆ עלינו  המוטלת  בהשי"ת  הבטחון  למצות 

מהררי  חצובים  וההשתדלות,  הבטחון  בגדרי  מוצקים  יסודות  ארבעה 
ארבעה  של  והמזוקקים  הבהירים  הקדושים  דבריהם  מתוך  קודש, 
לאור  אשר  האחרונים,  בדורות  התורה  עולם  בשמי  גדולים  מאורות 
הזה בהיכלי התורה, צועדים  היום  הזורחת עד עצם  תורתם המאירה, 
לומדי התורה בכל קצוות תבל ◆ מדרש אחד בפרשת השבוע, ארבעה 
הנלמדים  המעשיים  והלקחים   – הקדושים  חז"ל  דברי  בביאור  דרכים 

מהם.

אשרי הגבר - זה יוסף
חז"ל  דרשו  פרשתנו(,  בסוף  ברש"י  )הובא  מקץ  פרשת  בתחלת  רבה  במדרש 
הקדושים את הפסוק בתהלים "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים" 
כך: "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו - זה יוסף, ולא פנה אל רהבים - על ידי שאמר 

לשר המשקים זכרתני והזכרתני ניתוסף לו שתי שנים".
שהרי בסוף פרשת וישב מסופר ששר המשקים חלם חלום, ויוסף פתר לו את החלום 
לטובה, שבעוד שלשת ימים פרעה יחזיר אותו לתפקידו הראשון להיות שר המשקים 
בארמון המלך, ויוסף הוסיף ואמר לו "כי אם זכרתני אתך ועשית עמדי חסד והזכרתני 
אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה... לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור". אומרים 
על זה אפוא חז"ל, שהיתה כאן תביעה על יוסף שתלה בטחונו בשר המשקים, ופנה 
אל רהבים, אלו מצריים הקרויים רהב )רש"י ס"פ וישב( ובגלל זה הוזקק לשבת בבור 
עוד שתי שנים. וכן אמרו במדרש )שמות רבה פ"ז א'(, שמתחילה נגזר על יוסף לשבת 
עשר שנים בבור, כנגד עשרת אחיו שהוציא עליהם דיבה, ובגמר העשר שנים, בסוף 
פרשת וישב, הגיע זמנו לצאת מן הבור, אלא שמכיון שתלה בטחונו בשר המשקים 
ופנה אל רהבים, נוספו לו שתי שנים, ועל כן רק "ויהי מקץ שנתים ימים" אחר כך, 

"ופרעה חולם..." וגו'.
לפני הנידון בענין זה, חובה להקדים, שודאי הדברים אינם לפי ערכנו ולפי המושגים 
הגדולה של השבטים  בדרגתם  והבנה  שייכות  שום  לנו  אין  אצלנו, שהרי  המובנים 
הקדושים, והתביעה על יוסף היתה לפי דרגתו הגדולה אשר אין לנו בזה שום הבנה, 
אולם שומה עלינו להבין את דברי חז"ל הקדושים הבאים ללמדנו, כדרכה של תורה, 
להבין באיזה ענין היתה כאן תביעה על יוסף, שלפי דרגתו היה בזה חוסר בטחון בה', 

ופגם בבטחון הגמור של "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו - זה יוסף".

התמיהה הגדולה בהבנת התביעה
האפשרות  לאדם  ניתנה  הרי  יוסף,  על  התביעה  כאן  היתה  מה  תמהו  המפרשים 
לעשות השתדלות טבעית בשביל להשיג את צרכיו, וכבר נחלקו התנאים בברכות 
)לה,ב(, רבי שמעון בר יוחאי אומר אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת 
זריעה וקוצר בשעת קצירה תורה מה תהא עליה, ור' ישמעאל אומר הנהג בהם מנהג 
דרך ארץ, ואמרו בגמ' הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם כרבי ישמעאל ועלתה 
בידם. וכך נפסק כרבי ישמעאל שהנהג בהם מנהג דרך ארץ. ואם כן יוסף הצדיק 
שהיה במצב קשה כל כך, כלוא בבור כבר עשר שנים, בארץ זרה ומנוכרת, מנותק 
מכל קרוב וגואל, בלא שום ניצוץ של תקוה שמישהו זוכר אותו ודואג לו, ומזמינים 
לו מן השמים כזו הזדמנות נפלאה, אדם שיושב אתו פה בבור, מכירו מקרוב, ויוסף 
היטיב אתו בפתרון החלום, וכעת בזמן כזה ששר המשקים במצב רוח מרומם הלא זהו 
בודאי הזמן המתאים ביותר לבקש ממנו בקשות, ובעוד ימים ספורים הוא עתיד לחזור 
לשרת את המלך פרעה, להפגש עמו יום יום ולקבל פתחון פה לפניו, הרי זו הזדמנות 
פז בלתי חוזרת. יוסף מנצל אפוא את ההזדמנות הזאת להשתדלות מינימלית, ומבקש 
משר המשקים שיזכור אותו ויזכיר אותו לפני פרעה - למה נחשב לו הדבר שפנה 
אל "רהבים" ותלה בטחונו בהם, שבשביל כך נענש בעונש כה חמור שנוספו לו שתי 

שנים לשבת בבור?!
יש  ביאור  וכל  המדרש,  בדברי  ביאורים  ארבעה  האחרונים  לרבותינו  בזה  ומצינו 
הקדושים  בדבריהם  התבוננות  ידי  על  עלינו.  הבטחון אשר  בחובת  גדול  לימוד  בו 
והמאירים, נזכה בסייעתא דשמיא לדעת את חובתנו, להשיב את הדברים אל לבנו, 

ולזכות לאושר הגדול של "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו".

א. השתדלות לפני הזמן
בספר "אמרי שפר" של הגאון מאור הגולה רבי שלמה קלוגר זיע"א, בדרוש לחנוכה 
לאדם  מותר  אמנם  דבריו:  תוכן  הללו.  המדרש  דברי  את  לבאר  כתב  ח"א(  )סוף 
לעשות השתדלות כדי להשיג את צרכיו כאשר הוא נזקק להם, וכר' ישמעאל שאמר 
הנהג בהם מדת דרך ארץ, ואין בזה סתירה לבטחון בה', אבל במה דברים אמורים - 
כאשר מגיע הזמן שאדם נצרך לדבר מה, והדבר לא מגיע אליו, אז מותר לו לעשות 
השתדלות, אבל אם עדיין לא הגיע הזמן הנצרך, ועושה את ההשתדלות לפני הזמן, 
הרי זה חוסר בטחון בה', מכיון שצריך האדם לבטוח בה' שיזמין לו את מה שנצרך 
הנצרך  הזמן  מגיע  כאשר  ורק  אליו,  יגיע  זה  איך  דרך  שום  רואה  כשאינו  אף  לו 

להשתדלות מותר לעשותה.
ולכן כאשר יוסף אמר לשר המשקים שבעוד שלשת ימים פרעה יחזירו למקומו, הרי 
בינתיים עוד שתי ימים הוא נמצא אתו כאן בבור, ובשתי הימים האלו הקב"ה יכול 
להוציא את יוסף מן הבור גם בלא ההשתדלות שלו, ולמה כבר עכשיו הקדים ואמר 
לשר המשקים שיזכירנו לפני פרעה, הלא היה לו לבטוח בה' שיוציאנו מן הבור עוד 
לפני ששר המשקים ייצא מהבור, ולאחר שתי ימים אם היה רואה שעדיין לא יצא 
יכול היה לומר לשר המשקים שיזכירנו לפני פרעה. נמצא – ממשיך ה"אמרי שפר" - 
שהתביעה היתה על כך שהקדים לומר את הבקשה לפני הזמן שתי ימים, ולפי זה מובן 
שלכן נענש שתי שנים להיות בבור, יום לשנה יום לשנה, כמו שהיה אצל המרגלים 

שנענשו יום לשנה.
דברי  את  מביא  זצוק"ל,  לאאמו"ר  צט(  )סנהדרין  הלוי"  משמר  "שיעורי  בספר 
דוגמא  יוסף באמת מהווה  ומוסיף בזה הארה נפלאה, שהסיפור של  ה"אמרי שפר" 

לכך שהשתדלות לפני הזמן איננה נכונה, ועד שיגיע הזמן 
שהרי   - הזאת  ההשתדלות  בלא  גם  לבוא  יכולה  הישועה 
חז"ל מגלים לנו שאצל יוסף באמת זה היה כך, שאם לא היה 
עושה את ההשתדלות לפני שר המשקים באמת היה יוצא 
מן הבור לאחר שני ימים, כיון שהגיע זמנו לצאת בלא שום השתדלות מצידו, שהרי 
לא נגזר עליו לשבת בבור יותר מעשר שנים, והרבה דרכים למקום איך להוציאו מן 
הבור, וההשתדלות שלו היתה מיותרת, ובזה שעשה השתדלות שאינה צריכה, היתה 
עליו תביעה של חסרון בבטחון השלם, וגרם היזק בהשתדלותו שנגזר עליו להיות 

בבור עוד שתי שנים.

ב. השתדלות לפי ערך הבוטח
בספר "בית הלוי" על התורה )ריש פרשת מקץ( ביאר את דברי המדרש באופן אחר, 
כשהוא מקדים ותמה: הרי המדרש פותח בפסוק אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו - זה 
יוסף, כלומר שחז"ל משבחים את יוסף במידת הבטחון שלו, ואיך א"כ ממשיך המדרש 

שהיתה תביעה על יוסף שלא בטח בה' ולכן נתווספו לו שתי שנים?!
אלא מבאר הבית הלוי ]וכעין זה כתב הרש"ש על המדרש שם[, שכיון שיוסף היה 
בדרגה גדולה כל כך של בטחון בה', הרי שלפי דרגתו לא היה לו לפנות אל רהבים 
כלל, ומזה שקיבל עונש גדול כל כך על פנייתו לשר המשקים זה עצמו הראיה על 
גודל בטחונו בה' מה שאין לשער כלל, ולכן המדרש פותח אשרי הגבר וגו' זה יוסף, 
דזה עצמו שקיבל כזה עונש על פנייתו לשר המשקים מוכיח כמה היה בטחונו בה' 
גדול. ומבאר הבית הלוי, ד"בטחון" היינו שיהיה לבו שוקט ובוטח בה', ומה שהתורה 
התירה השתדלות הוא משום שלא כל אדם יכול להגיע למדרגת הבטחון הגמור, ועל 
כן שיעור  ואם  להגיע למדרגת הבוטח,  סיוע  לו  כדי שיהיה  הותרה ההשתדלות  כן 
ההשתדלות אינו שוה אצל כל אדם, רק כל אחד לפי ערכו, ומי שיכול להגיע לבטוח 
מדת  נגד  לחטא  לו  נחשב  זה  הרי  מזה,  יותר  להשתדל  ומרבה  מלאכה  מעט  מתוך 
הבטחון, ומי שמרבה בהשתדלות יותר מכפי הנצרך עונשו הוא שמן השמים יוסיפו על 
הצטרכותו להשתדלות, ולא יוזמן לו פרנסתו רק על ידי יגיעת בשר - הדרך שבחר לו.
ומוסיף הבית הלוי, שמה שאמר יוסף לשר המשקים כי אם זכרתני וגו', לא אמר את 
זה בדרך בקשה, ומדויק כך מהפסוקים שאמר את זה רק בדרך מגיד עתידות, שכך 
יהיה לעתיד שאתה תזכיר אותי לפני פרעה ותוציא אותי מן הבית הזה, אבל לגודל 
בטחונו של יוסף גם אמירה זו נחשבת מיותרת, ומזה ניכר גודל בטחונו של יוסף שלא 

היה לו לפנות אל רהבים אפילו בדיבור קל.
לפי דברי ה"בית הלוי" מבואר כאן יסוד בענין הבטחון וההשתדלות, שההשתדלות 
מועילה  שאינה  ודאי  עצמה  ההשתדלות  אבל  הבטחון,  למדת  להגיע  סיוע  רק  היא 
מאומה, דגם אחרי ההשתדלות הכל ניתן מה' יתברך, אלא שכיון שהאדם אינו בדרגה 
יגיע  הוא  ידה  לו לעשות השתדלות שעל  בה', מותר  גמור  ובטחון  נפש  של שלות 
להגיע  נצרכת  שהיא  כפי  רק  מותרת  ההשתדלות  ולכן  בה',  ובטחון  נפש  לשלות 

לבטחון, וכל אחד לפי מדת בטחונו כך מדת השתדלותו.

ג. השתדלות מתוך כונה להשתדלות בלבד
עוד מובא ביאור במדרש בשם רבינו חיים הלוי מבריסק זיע"א, ששאל, ומה היה אילו 
יוסף היה אומר רק פעם אחת כי אם זכרתני ותו לא, האם היה מקבל עונש להיות שנה 
אחת בבור, כפי שקיבל על זה שאמר שתי פעמים "זכרתנו והזכרתני" להיות שנתיים 
בבור? - והשיב, שאילו היה יוסף אומר רק פעם אחת היתה זו השתדלות המותרת ולא 
היתה עליו תביעה כלל, אבל כיון שאמר שתי פעמים, היתה כאן ההשתדלות יותר מן 
השיעור, והוכיח סופו על תחילתו שגם בפעם הראשונה האמירה של זכרתני לא היתה 
רק מתוך כונה להשתדלות המותרת, אלא לפי דרגתו של יוסף היתה כאן תביעה על 

חוסר בטחון, וכיון שכך נתבע על שתי הפעמים שאמר זכרתני והזכרתני.
לעשות  ומותר  נצרך  כאשר  שגם  ההשתדלות,  בענין  גדול  לימוד  בזה  ומבואר 
השתדלות, ההשתדלות צריכה להיות רק מתוך כונה להשתדלות הצריכה והמותרת, 
אבל אם ההשתדלות לא נעשית בכונה זו, הרי אותו המעשה עצמו שמצד עצמו הוא 

מותר, אבל כיון שלא נעשה בכונה הנכונה נחשב לחסרון במדת הבטחון.

ד. השתדלות לא תועלתית
מרן החזון איש זיע"א בקונטרס אמונה ובטחון )פ"ב אות ו'(, כתב ביאור אחר בדברי 
המדרש על אודות החסרון שהיה בהשתדלות של יוסף: יוסף ידע שאין הצלתו תלויה 
אלא ביד ה', אבל היות שנתחייב האדם שלא לסמוך על הנס, ולעשות השתדלות, 
חייב יוסף את עצמו להשתמש בהזדמנות הזאת שנקרתה בדרכו ולבקש משר המשקים 
שיזכירנו. אבל לפי קבלת חז"ל לא היה זה דין אמת, כיון שתכונת הרהבים היא שלא 
לזכור ולהיטיב, ולכן אין זה מעשה ראוי לבקש מהם, אלא פעולה מתוך יאוש, שכך 
דרך המתייאש שעושה כל כמה שיכול אף דברים שרחוקים מכל תועלת, אבל הבוטח 
אין לו לעשות פעולות כעין אלו, וכונת חז"ל היא על הפעולה של יוסף ולא על מדת 

הבטחון שלו חלילה, וידע יוסף שאין עזר מבן-אדם בלתי מה' לבד.
שמעון  של  מביתו  יוצא  ראובן  היום-יום:  מן  מעשה  נציג  הדברים  המחשת  לשם 
בשעת לילה מאוחרת, ויורד את מורד המדרגות למטה. כשהגיע למטה נזכר פתאום, 
ששכח את המפתחות שלו בביתו של שמעון חברו, ולכן מבקש ממנו שיזרוק לו את 
נפילת  אין אפשרות לראות את  המפתחות מביתו ללמטה. בחושך ששורר במקום, 
זז ימינה ושמאלה  המפתחות, ולכן ראובן - מתוך החשש שהמפתחות יפלו עליו - 
כאחוז תזזית, אולם אכן... המפתחות נופלות בדיוק עליו. זוהי פעולה הבאה מתוך 

יאוש.
אימרה חסידית מספרת, כי הרבי פגש פעם את אחד החסידים רץ בדרכו. שאל אותו 
הרבי להיכן אתה רץ, השיב החסיד אני רץ לפרנסה. אמר לו הרבי, מנין לך שאתה 
אל  לאט,  זה  את  לפחות תעשה  כן  ואם  מהפרנסה,  רץ  אתה  אולי  הפרנסה  אל  רץ 
תברח מהפרנסה במרוצה שכזו... זהו היסוד הנלמד על-פי החזון איש מדברי המדרש, 
השתדלות שאינה תועלתית אינה השתדלות, אלא מעשה מתוך יאוש, כי אכן הבטחון 
הנכון מתיר ומחייב השתדלות, אבל השתדלות כזו שבכוחה להביא את התועלת, וכל 

השתדלות אחרת מוכיחה על חסרון בבטחון.
זיע"א  הקדושים  רבותינו  של  מבארם  לשאוב  דשמיא  בסייעתא  בידינו  עלה  הרי 
ארבעה גדרים נפלאים בענין הבטחון וההשתדלות, ענין המלווה אותנו יום יום רגע 
רגע, מי יתן ונזכה אכן לקיימם, ולזכות לאושר הגדול של "אשרי הגבר..." כל הימים.

הרב 
תומר 
איזק רוממות הביטחון

חיזוק האמונה והביטחון

הרב
בצלאל 

הלוי 
שולזינגר
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