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        להודות ולהלללהודות ולהלללהודות ולהלללהודות ולהלל
  במסיבת חנוכה אשתקדדברים שנאמרו 

  

הנה בחנוכה יש תקנה של הדלקת הנרות, ויש עוד תקנה להודות 
ולהלל, הודאה היא מה שמזכירים על הניסים בתפילה ובברכת המזון, 
והלל הוא מה שאומרים הלל בתפילה. ובנוסח על הניסים אנו אומרים 
"וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול", ויש להבין 

תקנת ההודאה וההלל, ומדוע לא מזכירים  מדוע מוזכרת כאן רק
  שקביעות הימים הייתה גם להדליק נרות חנוכה. 

ויש לפרש שהכל ענין אחד, הדלקת הנרות מביאה לידי הודאה והלל, 
כי הנה טעם התקנה של הדלקת נרות חנוכה הוא לפרסומי ניסא, היינו 

הרווח והמטרה  וומהשמונה ימים, ללפרסם את הנס שהספיק השמן 
ויש השגחה  בפרסום הנס? להביא לחיזוק האמונה שהכל בידי שמים

כשיש זכויות ומסירות נפש זוכים להשגחה ווניסים למעלה מן הטבע, 
ככל שיש יותר לפי הזכויות זוכים לסייעתא דשמיא,  ,למעלה מן הטבע

   יש יותר סייעתא דשמיא.כך  ,זכויות ומסירות נפש

א להביא לחיזוק האמונה, ישהמטרה של הדלקת הנרות ה נמצא
הודאה והלל, מי שהוא בעל וכאשר האמונה מחוזקת ממילא באים ל

אמונה הרי הוא מודה ומהלל להקב"ה, מפני שמאמין ויודע שכל מה 
שקיבל זה חסד מן השמים, ומרגיש הכרת הטוב, ומבין שהוא חייב 

  ה לו. להודות ולהלל להקב"ה על הניסים שעש

        הרגשת חיוב ההודאההרגשת חיוב ההודאההרגשת חיוב ההודאההרגשת חיוב ההודאה

והנה דרך הטבע הוא כשאדם מקבל טובה מאדם אחר, הרי הוא 
מפני מרגיש פלוני עשה לי טובה ואני חייב להודות לו ולשבח אותו, 

הוא רואה בחוש את בעל הטובה, ורואה את הטובה שקיבל, שהם ש
ים לו להרגיש את חיוב מסייעדברים גשמיים ומוחשים, והחושים 

הכרת הטוב, אבל בדברים ששייכים לאמונה, כמו נס חנוכה, ההודאה ו
  שהיה לפני יותר מאלפיים שנה, אדם יכול לחשוב מה זה שייך אלי, 

  הרי הניסים נעשו לאבותינו ולא לנו. 

לנו,  ברם טעות היא לחשוב כן, והניסים שהיו בימים ההם שייכים גם
כי לולי הניסים, אם ח"ו היו היוונים מצליחים במזימתם "להשכיחם 

כל תורתך", לא היה לנו תורה, והיינו כבעלי חיים, לא כבני אדם. 
האושר שיש לנו היום, שאנו זוכים להיות בני תורה, זה בזכות הישועה 
שהייתה לאבותינו בימי מתתיהו, וגם אנו חייבים בהודאה ובהלל על 

   יש לנו תורה ומצוות!שעל ידי זה תם הניסים, או

ודבר זה תלוי באמונה, ככל שהאמונה חזקה יותר, כך מרגישים יותר 
שהרי בעל  שחייבים להודות וחייבים להלל למי שעשה לנו את הטובה,

  הטובה קיים, וגם הטובה נמשכת עד עכשיו. 

וזה דבר לא קל כל כך, להרגיש חיוב הודאה כמו שאדם מרגיש 
רואה בחוש את האדם שכשמקבל טובה ממישהו,  דברים גשמייםב

הלל הלהרגיש את חיוב ההודאה וומכיר לו טובה,  שעושה לו טובה
  זו מדרגה גדולה מאד!  –עד כדי כך  בחנוכה

זה מן השמים,  גם כשאדם מקבל טובה מאדם אחרבאמת ואמנם 
את  גלגלורק שהכל בידי שמים, ומן השמים רצו שתהיה לו טובה, 

שהוא בעל מידות טובות, ובזכות אהבת חסד זה האדם ההטובה דרך 
גם להכיר טובה  ךצרי אמנםו ,טובה לחברועל ידו שיש לו זכה שתתגלגל 

עיקר התודה מגיעה למי שיצר את האדם הזה, , אבל לאדם המיטיב
ובדרך כלל המציאות אינה כן,  ונתן לו את הכוחות, ועורר אותו לזה,

טובה לאדם יותר מאשר להקב"ה, כי האמונה אינה חזקה  אלא מכירים
  כל כך כפי שצריך להיות, ויש חיסרון באמונה. 

        הכל תלוי באמונההכל תלוי באמונההכל תלוי באמונההכל תלוי באמונה

כל המדרגות,  ותהאמונה יש בה הרבה מדרגות, אין סוף, ובזה תלוי
כמו שאמרו (מכות כד, א) בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק 

ונה באים לכל המעלות, ועוד אמרו שם באמונתו יחיה, היינו שעל ידי אמ
בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו', אף על פי שבוודאי חייבים לקיים 
כל התרי"ג מצוות, מכל מקום הרי יש הרבה מדרגות בקיום המצוות, 

דברים אחד עשר אמר המלך לעשות אותם לשם שמים בשלמות, ודוד 
  שעל ידם יבואו לקיים את כל המצוות לשמן. 

יש הרבה דרגות בכוונת קיום המצוות, כמו שהאריך הרמב"ן על 
זוכה במצוות לפי כוונתו שכל אדם "וחי בהם" (ויקרא יח, ה) הפסוק 

בהם, מי שעושה את המצוה שלא לשמה, על מנת לקבל פרס בעולם 
הזה, יזכה בה לעולם הזה, וכן מי שעושה על מנת לזכות לעולם הבא, 

ו (פסחים ח, א) האומר סלע זו לצדקה זהו שלא לשמה, ואמנם אמר
בשביל שיחיה בני או בשביל שאהיה בן העולם הבא הרי זה צדיק גמור, 
אבל הוא רק במדרגת 'צדיק' ולא 'חסיד' כי הוא מתכוון להנאת עצמו 

  להרוויח עולם הבא, ואינו עושה מאהבה לשם שמים. 

ין, נפשו בטוב תלוכתב הרמב"ן כי מי שעושה בשביל העולם הבא, 
 לעולם הבא, אבל זה יהיה חלק מועט של עולם יזכה באמת היינו ש

יש הרבה מדרגות בעולם הבא, כמו שמצינו בדברי חז"ל שיש והבא, 
  'מזומן לחיי העולם הבא', שכל 'בן העולם הבא', 'חלק לעולם הבא', 

עולם הבא, ויתכן שיהיה לאדם חלק לעולם של אלו הם דרגות שונות 
משהו, חלק קטן של עולם הבא, וכשיקבל את חלקו  הבא, אבל זה רק

חלק גדול יותר ממנו, והוא אינו יושב עמהם אלא שקיבלו יראה צדיקים 
  נשאר מאחור, וזו תהיה בושה גדולה מאד. 

תלוי במדרגת האדם בקיום המצוות, אם כוונתו לשם שמים או וזה 
שהוא עושה מתוך חשבונות לקבל פרס, וזהו שאמרו בא חבקוק 
והעמידן על אחת וכו', שכל המדרגות האלו תלויות לפי דרגת האמונה, 
וככל שהאמונה חזקה יותר כך אדם עושה יותר לשם שמים, מפני 

שאינו  -שמרגיש שהוא חייב לעשות כן, ואם לא יעשה יהיה חוטא ופושע 
לפי דרגת האמונה אדם עושה מאהבה, לא מאהבת השכר  .מכיר טובה

לקיים מה שהקב"ה דורש ממנו, שמתבייש שלא  אלא מיראת הרוממות,
גם ההודאה וההלל בימי החנוכה, וכך  .זוהי מדרגה גדולה מאדו

להרגיש שאני חייב להודות ולהלל כמו שמרגיש אדם שקיבל טובה 
  מבשר ודם, זוהי מדרגה התלויה באמונה. 

שירים של שרו קודם  ,ונקווה שהציבור יתעוררו לחיזוק האמונה
ושמעתי מבעלי מוסר  ,אמונה ובקשת רחמים, אבינו האב הרחמן וכו'

 על תורה, בכמה לשונות באיזה אופן יש לבקש כאןשאמרו כי רואים מ
של תחנונים, אבינו, האב הרחמן, המרחם, רחם עלינו! ומקדימים 
ואומרים אהבה רבה אהבתנו, חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו, גם 
בתפילת מעריב מזכירים ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ומתוך 

רחם עלינו ותן בלבנו להבין  האהבה הגדולה הזאת אנו מבקשים
  ולהשכיל, כי בלי תורה אנחנו אומללים. 

ומבקשים שנזכה לקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, שתהיה 
לנו אהבת השם, וכשיש אהבת השם, האמונה היא אחרת לגמרי, 
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ומרגישים באמת שחייבים להודות ולהלל להקב"ה, כמו שמקבלים 
את חיוב ההודאה, ובאופן בחוש טובה מאדם שרואים אותו, שמרגישים 
  י. כזה מקיימים את ההודאה וההלל כראו

*  
        חיזוק התורה בחנוכהחיזוק התורה בחנוכהחיזוק התורה בחנוכהחיזוק התורה בחנוכה

  כסלו תשע"ה ,דברים שנאמרו בשיעור היומי

  

ידוע שאצל חלק מהציבור יש רפיון מתורה בחנוכה, ואילו אצל הנה 
, אלו והמכולות אלו שעוסקים בגשמיות אין הדבר כן, בעלי החנויות

עוסקים בפרנסה ובצרכי הגוף, ממשיכים בחנוכה כמו בכל השנה, ה
ואינם מתרפים ממלאכתם, אבל ברוחניות ובלימוד התורה יש רפיון 

  אצל חלק מהציבור, וזה משפיע על כל אחד ואחד. 

גם בישיבתנו הק' שיש חיזוק התורה בחנוכה, צריכים בכל שנה 
ירידת הדורות קיימת כי וידוע  להוסיף חיזוק, כיון שיש ירידת הדורות,

בכל העניינים, בתורה, ובמידות, ובכל מה ששייך לרוחניות, יש ירידת 
   א מרגישים להדורות, והירידה נמשכת בכל שנה ושנה, אף על פי ש

  וכל אחד מושפע מהירידה שיש בציבור.  .בזה

לכן יש כאלו שיש אצלם הרגשה של פריקת עול בחנוכה, ומרגישים 
שזו צדקות ומידת חסידות ללמוד בחנוכה, אמנם לא כולם כך, אבל יש 
כאלה, שמרגישים שעושים טובה למישהו במה שלומדים, וכיון שיש 

  רפיון, מי שמתחזק ומתגבר על הרפיון, זכותו גדולה מאד. 

אם ראית את הבריות י "בשברכות) תני רוכבר אמרו בירושלמי (סוף 
שנתייאשו ידיהן מן התורה מאד עמוד והתחזק בה ואתה נוטל שכר 

   .כולם, מאי טעמא? הפרו תורתך עת לעשות לה'

שבזמן שיש שמפירים את התורה, ומתרפים מלימודה, זהו היינו 
 העת לעשות לה', להתחזק בלימוד התורה, ומי שמתחזק בזמן כזה

ואינו עושה בזה טובה  כולם,כנגד הרפיון שיש לאחרים, נוטל שכר 
לאחרים אלא לעצמו, שמרוויח בזה, לא רק הרווח של אותו הזמן, אלא 

  רווח על כל העתיד, שזוכה בזה לזכויות עצומות. 

רפיון, כגון ימי ששי ושבת, שיש בהם רפיון  וכך גם בכל השנה בזמני
מלימוד התורה, מי שמתחזק ועוסק בתורה למרות הרפיון, זוכה 

 כל השנהלרווח גדול לזכויות עצומות, ושכרו גדול מאד, ומרוויח בזה 
ולכל העתיד, בעולם הבא וגם בעולם הזה, מן השמים נותנים לו 

  הזה והקרן קיימת לעולם הבא.  פירותיהן בעולם

   מי שהוא חכם יבין את זאת, כל בר דעת יבין שכדאי לנצל אם כן 
וביותר שהרי בימים אלו לימוד התורה, באת ימי החנוכה לחיזוק 

  , ובני חשמונאי עמדו בניסיון'להשכיחם תורתך'הייתה הגזירה 
חוזרת בימים אלו גזירות במסירות נפש, ובכל שנה ושנה נגד הוהתגברו 

גם בימינו כשיש  ,פעםההשפעה של חיזוק התורה כנגד הגזירות שהיו 
גזירות על לומדי תורה, העצה היא להתחזק בלימוד התורה, ובזה זוכים 

  לסייעתא דשמיא שיתבטלו הגזירות. 

  אנו נמצאים בגלות, וכלל ישראל סובלים הרבה צרות, י ובאמת הר
שה אחת בין  (אסתר רבה י, יא)יש שנאת ישראל, כמו שאמרו חז"ל 

שבעים זאבים, וזה מצב של סכנה ממש, וכל מה שאנו חיים 
הדבר הגדול ביותר, וכל תורה זה בזכות התורה, זהו נס ם מיומתקיי

בזה את הציבור ומשפיע  אחד ואחד שעוסק בתורה, מלבד מה שמזכה
, ולימוד בגשמיות רוחניות, הרי הוא גם מציל את כלל ישראלקדושה ו

  התורה שלו הוא הצלה לכלל ישראל שבכל העולם. 

צריך להיות חיזוק בכל סדרי הישיבה, בסדר בימי החנוכה, בפרט 
שיוצאים באמצע להדלקת הנרות, לא  וגם בסדר שני ראשון כמובן,

  ושרים ,נרות צריכים להפסיק מן הלימוד הרבה זמן, אלא מדליקים
  מעוז צור, ומיד חוזרים ללמוד. 

פיוט מעוז צור אינו שייך דווקא להדלקת הנרות, ובסידור ובאמת 
, לא זמר מיוחד להדלקת הנרות, ואין ענין 'זמר לחנוכה'נכתב שהוא 

ה יהיה דווקא בשעת ההדלקה על חשבון הלימוד, אלא אפשר גם שז
במשך היום, כגון בשעת הסעודות, בסעודת ערבית או בצהריים אפשר 

כפי ששרים זמירות של שבת בשעת הסעודות, לשיר מעוז צור, 
, וכשמתבוננים , שיש בהם שבח בקשה והודאהתפילהוהזמירות הם 

  . בפירוש המילים זוהי עבודה שבלב

שמואלביץ זצ"ל שאחד בא לראות מה הוא  הגר"חמעתי על מרן וש
, וראה שהוא יושב ולומד, וכשהודיעו לו שהגיע בהדלקת הנרותעושה 

  הזמן, ניגש והדליק, ומיד חזר לתלמודו. 

זהו הענין של ימי החנוכה, להתחזק בלימוד התורה, וגם בסדר 
 לאוזו שלישי, שלא יהיה רפיון מהלימוד, לשמור על כל סדרי הישיבה, 

החיוב יותר  בימים אלו מידת חסידות לעסוק בתורה בחנוכה, אדרבה
על כל יותר גדול גדול, כיון שיש רפיון, וחסר זכות התורה, יש חיוב 

  ולהוסיף זכות התורה. אחד ואחד למלא את מה שחסר, 

 

        ברכת אפריםברכת אפריםברכת אפריםברכת אפריםבכנס הבוגרים של ישיבת בכנס הבוגרים של ישיבת בכנס הבוגרים של ישיבת בכנס הבוגרים של ישיבת ברי רבינו שליט"א ברי רבינו שליט"א ברי רבינו שליט"א ברי רבינו שליט"א דדדד
  א' דחנוכה תשע"זמוצאי שבת קודש פרשת וישב, נר 

שם מדובר על הגאולה העתידה, , "שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך" מט, יח) ה(ישעייש פסוק בנביאים 
רואים ציבור כשלגאולה, אבל יש כאן שמחה שתביא את הגאולה, לא זכינו עדיין שיתקבצו ויבואו כל עם ישראל. אמנם 

, בני תורה אמיתיים, שממשיכים להיות בני תורה, ובונים בתים של תורה, 'ברכת אפרים'שלמדו בישיבת  ,של בני תורה
  של בני תורה, כולם נקבצו באו לך, זוהי שמחה גדולה מאד!  דורות

שנינו בפאה אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא וכו' ותלמוד תורה כנגד כולם, 
אפילו הנביאים לא ידעו מהו כי (ברכות לד, ב) ואמרו חז"ל שאין לנו מושג מהו, והנה הקרן בעולם הבא הוא דבר 

. זהו הקרן סד, ג) עין לא ראתה אלוקים זולתך הכמו שנאמר (ישעי, התענוג של העולם הבא, שהוא תענוג שאין לשער
  הקיימת. ופירותיהן בעולם הזה היינו פירות של עולם הבא בעולם הזה, תענוגים מעין עולם הבא. 

פירות של התורה ה, יש להם 'ברכת אפרים'אני בטוח שכל אלו בני התורה, שהם פירותיה של הישיבה הקדושה 
 שייךרק לבני תורה. 'אשריך בעולם הזה'  שלמדו ושממשיכים ללמוד, פירותיהן בעולם הזה, חיים מאושרים כאלה שיש

  'בתורה אתה עמל' (אבות ו, ד), אחרת לא שייך שום אושר אמיתי בעולם הזה.  רק אם

  הזכות הגדולה מאד של  הילראות ציבור בני תורה המאושרים בעולם הזה מעין עולם הבא, וזויא השמחה גדולה 
בזכויות זכותם גדולה ועצומה מאד, ובעזרת השם נזכה  , ראש הישיבה, וכל המשפיעים בישיבה,'ברכת אפרים'הישיבה 

  האלה לגאולה השלמה במהרה. כן יהי רצון! 
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