
  

 

   

  
  

  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  ותשע" מקץ, חנוכהפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח



  הצדיק דרגת הביטחון של יוסף

(פט, בפרשת השבוע ויהי מקץ שנתיים ימים וגו', איתא במדרש רבה 
ג) "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו זה יוסף ולא פנה אל רהבים על ידי 
שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני ניתוסף לו שתי שנים", וצריך 
ביאור וכי לא צריך לעשות השתדלות, הרי אין סומכים על הנס (עיין 

צריך ביאור מהו שאמרו וכן  ,פסחים סד, ב) ומדוע נענש יוסף על זה
ולכאורה להיפך הרי יוסף כן פנה אל  ,' מבטחו זה יוסףאשר שם ה

  רהבים שביקש עזרה משר המשקים המצרי. 

כי שיעור ההשתדלות הנרצה אינו שווה "כתב לבאר בזה ובבית הלוי 
בכל אדם רק כל אחד לפי ערכו, דמי שיכול להגיע לבטוח במעט מלאכה 

כבר ייחשב אזי מה שירבה להשתדל יותר מכפי הנצרך לו לזה השיעור 
לו לחטא נגד מידת הביטחון כי הרבה להלוך אחרי ההשתדלות ולא 
בטח", ועל פי זה ביאר "כיון שרואין אנחנו שיוסף נענש גם על זה הא 
מוכח מזה דכל כך היה ביטחונו גדול עד כי גם זה המועט למותר נחשבה 

ומזה העונש ניכר גודל ביטחונו מה שאין לשער ממש, וזהו שאמרו  ,לו
שר שם ה' מבטחו זה יוסף ולא פנה אל רהבים דלפי גודל ביטחונו לא א

   היה לו לפנות כלל אל רהבים ואפילו בדיבור קל".

והיינו שאצל אדם רגיל באמת זה לא היה נחשב לחטא, מפני שכך 
היא חובת ההשתדלות עבורו, אבל יוסף הצדיק לפי רוב צדקתו וגודל 

שתדל אפילו בדבר מועט שכזה, דרגתו במידת הביטחון, לא היה לו לה
אלא היה צריך לשים מבטחו בה' לגמרי, ונענש מפני שהקב"ה מדקדק 

  עם הצדיקים כחוט השערה (יבמות קכא, ב). 

ובזה מובן מה שנענש שהוסיפו לו שתי שנים כנגד מה שאמר לשר 
המשקים זכרתני והזכרתני, ולכאורה זה מובן שהוסיפו לו שנה אחת על 

שזה השתדלות מיותרת, אבל מה  'והזכרתני'שנייה הפעם במה שאמר 
בגדר השתדלות הנצרכת, זה לכאורה  'כי אם זכרתני'בתחילה שביקש 

בזה כל התביעה ש ,ולפי מה שנתבאר מובןשנה? עוד ומדוע נוספה לו 
הוא לא היה צריך להשתדל שהייתה לפי גודל מדרגתו של יוסף הצדיק, 

  . חתולא לבקש משר המשקים אפילו פעם א

ומבואר היטב מה שאמרו אשר שם ה' מבטחו זה יוסף, כי באמת 
יוסף הצדיק היה בעל מדרגה מיוחד במידת הביטחון, ודווקא משום 

דקדקו עימו מן השמים להענישו אף על בביטחון דרגתו הגבוהה 
  . שהייתה מותרת לאדם אחר מועטתהשתדלות 

  השתדלות שאינה מועילה

באופן  לבארובספר אמונה וביטחון למרן החזון איש (פרק ב') כתב 
"בהיות שלפי תכונת הרהבים אין בטבעו לזכור ולהיטיב אין ראוי  אחר

המעשה הזה רק מתוך יאוש, והמיואש עושה כל מה שיכול אף דברים 
הרחוקים מכל תועלת, אבל אין לבוטח לעשות כמו אלה ואין פעולה זו 

יש במעשה זה כעין זריית אבק על זוהר האמונה מפעולות החובה, ו
  ". והביטחון, ואחרי שאינה חובה היא אסורה

המשקים המצרי, כיון והיינו שאין זו השתדלות כלל לבקש משר 
אחר כך  שהמצרים בודאי לא יעזרו לו, וכפי שאנו רואים באמת שכתוב

"ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו" ופירש רש"י (בראשית מ, כג) 
היינו שכבר בו ביום הוציא הדבר ולא זכר בו ביום וישכחהו לאחר מכן, 

  . לזוכרו כלללא היה בדעתו ו ,מזיכרונו

שכבר הזכירו לפני פרעה, הזכירו בלשון גנאי וביזיון,  ואפילו אחר כך
כמו שפירש רש"י על הפסוק (מא, יב) "ושם איתנו נער עברי עבד" וגו' 

שוטה  –ארורים הרשעים שאין טובתם שלמה, מזכירו בלשון ביזיון, נער 
וכתוב  –אפילו לשוננו אינו מכיר, עבד  –ולה, עברי דואין ראוי לג

עבד מולך ולא לובש בגדי שרים, ע"כ, ורואים  בנימוסי מצרים שאין
ולבסוף הזכירו רק מפני שבאמת לא רצה כלל לזכור ולהיטיב עם יוסף, 

שהיה מוכרח, מפני שפרעה קצף על עבדיו, ואם לא היו מוצאים פותר 
לחלומו היה הורג את כולם ושר המשקים בכללם, לכן בלית ברירה 

  ביזיון. בדרך  לפני פרעה וגם אז הזכיר הזכירו

שום בזה משר המשקים המצרי לא קיים  יוסףשביקש נמצא כי מה 
השתדלות, ומן השמים הייתה התביעה עליו [לפי גודל מדרגתו כמובן] 
שאם היה ביטחונו מושלם יותר לא היה עושה דבר כזה שאין בו תועלת, 

המיואש ווכפי שכתב החזו"א שאין המעשה הזה ראוי רק מתוך יאוש, 
  דברים הרחוקים מכל תועלת. אף שיכול  ל מהכעושה 

וכמו שידוע כי כשאדם טובע בנהר הרי הוא נאחז ונתפס בכל דבר 
מפני שאינו שבא לידו ואפילו בקש, למרות שהקש בודאי לא יציל אותו, 

עושה שום חשבונות, וכשבאים להצילו הוא נאחז בכל כוחו עד שעלול 
לפשיטת רגל לוקח  להטביע גם את מי שמציל אותו, וכן מי שנקלע

הלוואות וערבויות מכל מי שיכול, ולפעמים מכשיל עימו גם את הוריו 
ובני משפחתו, כי מתוך יאוש אין עושים שום חשבונות, אבל לבעל 

  הביטחון אין ראוי לעשות פעולות מתוך יאוש. 

ובענין הביטחון וחובת ההשתדלות, מעשה שהיה עם מרן החזון איש 
אחד שהיה מקורב אליו, שעשה השתדלות  זצ"ל, שהקפיד פעם על

מדוע אתה משתדל כל כך, הרי כבר  ,יתירה באיזה ענין, ואמר לו מרן
השתדלת מספיק, ומה מלחיץ אותך להשתדל יותר, כל השתדלות יותר 

  בשלמות הביטחון. שאינה נצרכת היא חיסרון 

  עזרי מעם השם

ויש הרבה מדרגות בביטחון, כמו שמצינו שאמרו חז"ל (בראשית רבה 
אליעזר בשעה שהלך להביא  –סח, ב) שיעקב אבינו אמר מאין יבוא עזרי 

את רבקה מה כתיב ביה ויקח העבד עשרה גמלים וגו' ואני לא נזם אחד 
ולא צמיד אחד וכו' חזר ואמר מה אנא מובד סברי מן בריי חס ושלום 

מאין יבוא 'והיינו שבתחילה אמר יעקב  ם השם, ע"כ,אלא עזרי מע
עזרי ', אבל אחר כך התבונן כי חוסר ביטחון הוא לומר כן, ואמר 'עזרי

  , וצריך ביאור וכי קודם לא היה לו ביטחון? 'מעם השם

שבא המדרש ללמדנו גודל (סוף פרשת ויצא) והבית הלוי ביאר בזה 
כי הנה לפעמים אדם בוטח ומאמין דרגת הביטחון של יעקב אבינו, 

שהקב"ה יעזור לו, אבל הוא מתעניין לדעת כיצד ובאיזה אופן יהיה 
מאין יבוא עזרי, היינו שבוודאי הוא אמר וכן יעקב בתחילה הדבר, 

חוקר בשכלו לדעת באיזו דרך תבוא הישועה, אלא שבוטח בהקב"ה, 
ואם היה ון, התבונן וחשב כי זהו חיסרון בשלמות הביטחאבל אחר כך 

מאי נפקא מינה כיצד תהיה הישועה, הרי לביטחונו בהקב"ה מושלם 
אלו מחשבות בטלות, ויכול באותו הזמן לחשוב בדברי תורה ולעסוק 

שהוא בוטח בהקב"ה על  – "עזרי מעם השם"בעבודת השם, לכן אמר 
  כל פנים שיושיעו, ולא משנה באיזה אופן שיהיה. 

  
 בס"ד
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  הכל לטובה -ביטחון 

חובות הלבבות שאין הכוונה הוהנה בביאור מידת הביטחון כתב 
לבטוח שיתקיים כל מה שהוא רוצה, כי מהיכן יכול להיות בטוח בזה 
ומי יאמר שמגיע לו, וכי הוא נביא שיודע שכך יהיה? אלא ביטחון הוא 
שמאמין ויודע שכל מה שיהיה הוא לטובתו, כמו שאמרו חז"ל (ברכות 

והרי כל המאורעות עם האדם הם נא לטב עביד, ס, ב) כל דעביד רחמ
  בידי שמים, לכן ודאי שכל מה שיהיה הוא לטובתו. 

וזכורני מה שהיה בתקופת מלחמת ששת הימים, שכל יושבי ארץ 
עד כדי כך בסכנה גדולה, והיו שרויים בפחד מוות, נתונים הקודש היו 

ות הרשויות כבר הכשירו שטחים גדולים במרכז הארץ לבתי קברש
ובעקבות המצב , שיוכלו לנצחהיה נראה בדרך הטבע  מפני שלארח"ל, 

זצ"ל ואמר  הגה"צ רבי יחזקאל לוונשטייןהמשגיח מרן דיבר בישיבה 
במלחמה, רק לדעת מה יהיה ו יכולים חנמצד מידת הביטחון אין אנש

  . שכל מה שיהיה הוא לטובתנו אנו בטוחים

"גם זו הדברים שאירעו לו וכפי שהיה נחום איש גם זו אומר על כל 
לטובה", כך צריכים להאמין שהכל לטובה, גם אם אין אנו מבינים 
מדוע, וכגון אם יש לאדם קשיים וייסורים, הרי זה לטובתו, ויש שני 
צדדים לייסורים, או שהם ייסורים של אהבה להגדיל שכרו, ויזכה בהם 

יש לו רווח לעולם הבא, או שהם ייסורים לכפרת עוונות, וממה נפשך 
  ותועלת בזה, והייסורים הם טובה גדולה בשבילו. 

  התורה במקום ייסוריםמל ע

ובאמת מי שצריך ייסורים לכפרת עוונות, יש עצה שיכול לחסוך 
מעצמו את הייסורים, והיא כמו שכתב רבינו יונה בשערי תשובה (ד, יא) 
 "כי ישית עמלו בתורה וטרחו בה ואשר תידד שנתו מעיניו יעלה במקום

על ידי שלומד תורה עם כל הכוחות יש לו בזה ייסורים ייסורים", היינו 
של עמל התורה, שכל ראשו שקוע לגמרי בתורה, ואינו נהנה מהנאות 

, ויתירה מכך הרי העולם הזה, וייסורים כאלו מועילים לכפרת עוונות
עסק התורה מביא לידי תשובה מאהבה כמו שכתב הנפש החיים 

שזוכה בזה לכפרת עוונות בלי ייסורים, גם מלבד ואם כן בשער ד', 
  כדאיתא ביומא דף פ"ו.  העוונות נעשות לו כזכויות

וכן רואים באמת שמי שדבוק בתורה בכל כוחו נחסכים ממנו 
מוטל עליו העול הכספי של אשר וכגון ראש ישיבה ייסורים אחרים, 

שלא דואגים לזה בשבילו כדי ניהול הישיבה, ולפעמים יש אחרים ש
היינו מפני שתורה נקנית בייסורים וגם זיכוי יצטרך להתאמץ הרבה, 

הרבים בתורה צריך ייסורים, ולפעמים הייסורים הם מה שצריך לטרוח 
לחפש את הכסף להחזיק תורה, אבל מי שהוא בעל מדרגה ששקוע כל 
כך בתורה הרי עמל התורה הוא הייסורים שלו, ואינו צריך ייסורים 

שידוע על מרן הגרי"ז זצ"ל וכפי סף בא ממילא, הכאלא אחרים, 
ולא היה צריך לטרוח לחפש כסף, אלא תמיד , את תלמידיושהחזיק 

  בראש חודש היה מוכן לו הכסף מה שצריך. 

מחמת עמל התורה, אלא אפילו מי שצריך להצטער ואין הכוונה 
) פת במלח פרק ו'ששמח ומתענג בלימודו, כמו שאמרו חז"ל (אבות 

ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה תאכל 
, היינו למרות כל חיי אתה עמל ואם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה

הצער הוא האדם המאושר ביותר בעולם, מפני שתענוג התורה משכיח 
ממנו את כל הקשיים, ואם כן אין לו שום ייסורים, רק תענוג ואשריך 

ה נחשב ייסורים, כיון שהוא מתמסר לעמל בעולם הזה, אף על פי כן ז
התורה ומוותר על כל תענוגי העולם הזה, וזה נחשב ייסורים המועילים 

  לכפרת עוונות וגם לזכות על ידם להצלחה בתורה. 

  ייסורים לטובת האדם

הרי הוא רגוע תמיד ואינו דואג, מפני אדם הבוטח  ולענין הביטחון,
מאמין שהכל בהשגחה בידי שמים, וכל מה ושהוא סומך על הקב"ה, 

שעושים מן השמים הוא לטובתו כמאמרם כל דעביד רחמנא לטב עביד, 
, וכגון אם יש לו חטאים אזי הטוב בשבילואינו יודע מה הטוב ש רק

  בשבילו הוא שיהיו לו ייסורים כדי שיזכה לכפרה. 

אם ומצינו (ברכות ה, ב) שרבי יוחנן שאל את רבי חייא בר אבא ה
עליך ייסורים, והשיב ואמר "לא הן ולא שכרן", היינו מפני  ןחביבי

שהכיר בעצמו שאינו צריך ייסורים לכפרה, אלא מאי, יש ייסורים של 
אבל הוא חושש שמא לא יעמוד בהם להמשיך לעסוק בתורה עם אהבה, 

אותה הדבקות כמו בלי הייסורים, ואמנם אם היה בטוח שיעמוד 
על ידם לעולם הבא שיזכה כדאי לקבל אותם,  בייסורים ודאי שהיה

אבל אם יש איזה חשש שלא יעמוד בניסיון כבר עדיף בלי שאין לשער, 

היצר הרע כי ייסורים, וכפי שאנו מבקשים "ואל תביאנו לידי ניסיון", ה
  אורב כל הזמן, ואינו מתייאש מלפתות את האדם. 

פה, א) על רבינו הקדוש ורבי אלעזר ברבי  בא מציעאומה שמצינו (ב
שמעון שביקשו שיבואו עליהם ייסורים, זהו מפני שהרגישו בעצמם 
איזה דבר שטעון תיקון וכפרה, וגם היו בטוחים שיוכלו לעמוד 

  הייסורים.  ןובאופן כזה באמת חביביבייסורים, 

  שכר טוב לכל הבוטחים

ועל החסידים וכו'  "על הצדיקיםוהנה אנו מבקשים בשמונה עשרה 
יהמו רחמיך", היינו שגם אלו שהם במדרגת צדיקים וחסידים זקוקים 
לרחמים ואינם יכולים לזכות מצד מידת הדין, וכן אמרו במדרש 
(בראשית רבה ס, ב) על אברהם אבינו "הכל צריכים לחסד אפילו 
אברהם שהחסד מתגלגל בעולם בשבילו זקוק לחסד שנאמר ועשה חסד 

אברהם" היינו שגם אברהם אבינו בדרגתו הגבוהה זקוק עם אדוני 
  לחסד ולרחמים מהקב"ה ואינו זוכה מצד הדין. 

ר מעשיו הטובים, כמו שאמרו ומפני שבאמת לא מגיע לאדם שכר עב
חז"ל (ויקרא רבה כז, ב) מי הקדימני ואשלם מי קילס לפני עד שלא 

 המי עשה לי מעק ,מי מל לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר ,נתתי לו נשמה
היינו וכו',  מי עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית ,עד שלא נתתי לו גג

מפני שכל הכוחות והאפשרויות שיש לאדם, ניתנו לו מן השמים על מנת 
שישתמש בהם לקיום התורה והמצוות, וממילא הוא מחויב לנצלם לזה, 

בו, ולא ואם לא יעשה כן הרי הוא חוטא ופושע שאינו מקיים את חיו
  מגיע לו שום שכר בדין על מה שאינו חוטא ופושע. 

שמקבלים עבורו שכר בדין ולא ברחמים, והוא אחד דבר ברם, מצינו 
מבואר מהמשך נוסח הברכה "ותן שכר טוב לכל כפי המידת הביטחון, 

היינו שבעלי הביטחון אינם זקוקים לרחמים, הבוטחים בשמך באמת", 
(במדבר רבה וכלשון שאמרו חז"ל נו בדין, אלא מקבלים שכר, ושכר היי

  . "בדין הוא שייטול שכרו"לגבי פנחס כא, א) 

ויש לעמוד על פשר הלשון מהו שכר "טוב" וכי יש שכר שאינו טוב, 
מבקשים בימים הנוראים אנו וכיוצא בזה עמדו המפרשים על מה ש

"חיים" ו"חיים טובים", וכגון זכרנו לחיים וכו', וכתוב לחיים טובים 
וכו', בספר חיים וכו' לחיים טובים ולשלום, וצריך ביאור מה הם חיים 

  ומה הם חיים טובים, וכי יש חיים שאינם טובים? 

וביארו הגר"א והרמח"ל כי סתם חיים הכוונה לחיי העולם הבא שהם 
צריך שיהיו ולפעמים כדי לזכות לעולם הבא החיים האמיתיים, 

ייסורים, ומבקשים תחילה "זכרנו לחיים" שנזכה לחיי העולם הבא 
ושוב מבקשים "וכתוב אפילו על ידי ייסורים,  –באיזה אופן שיהיה 

ולם הזה לאמצעים ואפשרויות לצורך חיי לחיים טובים" שנזכה גם בע
הנצח בלי ייסורים ובלי קשיים, והייסורים יהיו רק עמלה של תורה עם 

טוב" שזוכים גם לשכר "ועל דרך זה יש לפרש שכר  .אשריך בעולם הזה
   .כאמצעי לקיום התורה והמצוות בעולם הזה

  ולא נבוש כי בך בטחנו

ולפי מה שנתבאר יש לפרש המשך הברכה שאנו מבקשים "ושים 
חלקנו עמהם לעולם ולא נבוש כי בך בטחנו", היינו שמבקשים מהקב"ה 

נו להיות בעלי ביטחון, נחשנזכה גם א –שישים חלקנו עם בעלי הביטחון 
ואז "לא נבוש", כי אדם שמקבל שכרו ברחמים יש לו קצת בושה 

לי הביטחון אינם מרגישים שום בושה כיון שמרגיש כעני בפתח, אבל בע
ועל דרך זה יש לפרש הכתוב  .בדין ולא ברחמיםאת שכרם שמקבלים 

(תהלים לג, כא) "כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו", היינו כיון 
שבשם קדשו בטחנו, לכן ישמח לבנו, מפני שמקבלים את השכר בדין 

  . ולא ברחמים, ודבר זה גורם להרגשה של שמחה

ויש לפרש עוד מה שאנו אומרים בברכת אהבה רבה "בעבור אבותינו 
לכאורה צריך ושבטחו בך ותלמדם חוקי חיים כן תחננו ותלמדנו", 

מדוע אצל אבותינו לא מוזכר חנינה ואילו אנו מבקשים רק  ביאור
שאבותינו היו ותלמדנו. אמנם הביאור בזה כנ"ל, כן "תחננו"  –בחנינה 

ולכן זכו לשכר כמו שכתוב בעבור אבותינו "שבטחו בך",  ,בעלי ביטחון
בדין "ותלמדם חוקי חיים", אבל אנחנו שאין אנו בעלי ביטחון כמו 

דין, ולכן מבקשים רק "תחננו מצד האבותינו, לא מגיע לנו שכר 
   .מתנת חינםותלמדנו" שנזכה על כל פנים בתור 

ועד כי בשם ועל פי זה יש לפרש המשך התפילה "ולא נבוש לעולם 
והיינו לאחר כל קדשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה בישועתך", 

ללמוד וללמד לשמור ולעשות וכו' עד לאהבה  –המעלות הנזכרות לעיל 
ועל ידי זה גם וליראה את שמך, המעלות האלו מביאות לידי ביטחון, 

ששכר הביטחון מפני "לא נבוש לעולם ועד", וממילא  ,אנחנו "בטחנו"



  

 

   

וזה מביא גם לידי שמחה , כנ"ל וכבר אין במה להתבייש ,מקבלים בדין
  כמו שכתוב "נגילה ונשמחה בישועתך". 

  לפי רוב היראה יחזק הביטחון

והנה כאותה הלשון ממש מצינו גם לגבי יראת שמים שאנו מזכירים 
בתפילה "ברוך משלם שכר טוב ליראיו", היינו שגם מעלת היראה היא 

שזוכים עבורה לשכר טוב, וכשם שבעלי הביטחון כמעלת הביטחון 
מקבלים "שכר" בדין ולא ברחמים, ו"טוב" היינו אמצעים בעולם הזה 
לצורך קיום התורה והמצוות, כך גם יראי השם זוכים עבור היראה 

וביטחון תלויים זה בזה, כמו שכתב  השיראלשכר טוב, והענין בזה מפני 
') "לפי רוב היראה יחזק הביטחון באיגרת התשובה לרבינו יונה (אות ע

שנאמר יראי השם בטחו בשם", והיינו מפני שיראת שמים וביטחון 
שניהם תלויים באמונה, ומי שמאמין שהכל בידי שמים הרי הוא סומך 
ובוטח רק על הקב"ה, וממילא הוא גם ירא ומפחד לעבור על רצונו ית', 

רק אז יוכל ומקיים בשלמות את כל מה שהתורה דורשת ממנו, כי 
  להיות בטוח שיקבל מהקב"ה את מה שהוא צריך. 

  על הבוטח שורה רוח קודש

והנה נתבאר כי ביטחון אין הכוונה להיות בטוח שיקבל מה שהוא 
בספר רוצה, אלא להאמין שכל מה שיהיה הוא לטובתו, וכן האריך 

אמונה וביטחון למרן החזון איש זצ"ל תחילת פרק ב', אמנם בסוף 
כי על הבוטח שורה  "יש עוד ממידת הביטחון הפרק שם כתב וזה לשונו:

רוח קודש ומתלווה עימו רוח עוז המבשרו כי אמנם יעזרהו השם וכמו 
שאמר דוד המלך ע"ה אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי 

אני בוטח", ולכאורה מבואר בזה ששייך גם ביטחון מלחמה בזאת 
שיתקיים רצונו, וכדברי דוד המלך אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי, 

והיינו שהיה בטוח בניצחונו במלחמה, ולא כמו שנתבאר שביטחון הוא 
  שכל מה שיהיה זה הטוב אפילו אם לא ינצח. 

ל מה שביטחון הוא להאמין שכבאמת ודאי דעת החזון איש אכן 
על הבוטח שורה רוח קודש וכו' כי ומה שכתב לטובתו, הוא שיהיה 

דרגה גבוהה כעין נבואה, שיש אנשים בעלי מדרגה שמרגישים כוונתו ל
הרגשה פנימית מצד הקדושה שיזכו לישועה, ולא שהם בטוחים סתם 

מרגישים הרגשה פנימית שכך יהיה, ששיתקיים מה שהם רוצים, אלא 
וכפי שמספרים רבים מניצולי השואה כי בתקופת המלחמה הרגישו 
שיש מי שמוליך אותם, וכאילו מן השמים מכוונים אותם מה לעשות 

  נתן להם את הכוח שלא להתייאש. ולאן ללכת, וזה 

ומסופר על מרן החזון איש בעצמו, שנקלע פעם למצב של סכנה 
היו מצויות שם בהיותו במינסק בתקופת מלחמת העולם הראשונה, ש

ללכת ברחובות, ופעם אחת הלך והייתה סכנה כנופיות של רוצחים, 
וטעה בדרכו, והיה בטוח שלא יארע לו שום נזק, מפני שאז סיים ברחוב 

לכתוב את חיבורו על עירובין, והיה בטוח שזכות התורה תעמוד לו ותגן 
קודש  "כי על הבוטח שורה רוחזוהי הדרגה שכתב בספרו: עליו. 

  מתלווה עימו רוח עוז המבשרו כי אמנם יעזרהו השם". ו

כל הדברים האלו תלויים באמונה, וזה שייך על ידי שלומדים מוסר 
ויש כל מיני דרכים במוסר, יש כאלה ומתבוננים בענייני האמונה, 

, כל אחד לפי מתרגשיםבטבעם אינם כאלה ששלומדים בהתרגשות, ויש 
יהי רצון טבעו, בכל צורה שלומדים מוסר זה משפיע ומועיל מאד, 

  שנזכה לסייעתא דשמיא להתחזק בכל הדברים הללו. 

  

  דברים שנאמרו השבוע בכינוס הורי התלמידים בישיבת "משך חכמה"

חנוכה נעשו ניסים ימי ה, וב"להשכיחם תורתך"ימי החנוכה מתאימים מאד לכינוס הזה, שהרי גזירות היוונים היו 
לי הניסים ח"ו מה היה ו, ולומצוות אם כן כל השמחה וההודאה וההלל הם על מה שיש לנו תורה שיוכלו לעסוק בתורה,

  איתנו, אם הגזירות היו נמשכות לא היה לנו תורה, ועל זה אנו צריכים להודות ולהלל. 

מה שחשוב למעשה לדעת בנוגע להצלחת התלמידים בתורה, זהו כלל בחינוך בכל מקום, 
 הכרתי אחד שהיה בא בכל שבוע לישיבה לראות מה עם הילד שלו,  .להתעניין לשמוע מה נעשה עם הילד

לשמוע ברצוני , אבל זאת ומדוע אתה בא בכל שבוע, ואמר נכון אני יודע ,ושאלתי אותו הרי הוא ילד טוב ולומד מצוין
  , ואפילו ילד שלומד, כדאי לבוא לשמוע שהוא לומד טוב.  יש תועלת שבאים לשמועכ, את זה

צריכים הרבה חיזוק, שסוף סוף הרי הם ילדים חיזוק קל וחומר שצריכים לשמוע מה איתו, בדרך כלל זקוק לילד ואם 
ר, מוסלימוד הלהתחזק על ידי יותר צעירים ועדיין לא מבוגרים, ואמנם גם מבוגרים צריכים חיזוק, אך למבוגרים קל 

  ולצעירים קשה לחזק את עצמם, לכן חשוב מאד הקשר של המחנכים וההורים. 

ואם סדר הלימוד נגמר בשעה תשע וחצי היה עדיף שיילכו לישון ועוד דבר חשוב מאד 
לא כל פנים גם אם זהו הטוב ביותר, אך על  לעשות כן, מי שיכול להשפיע על הילד בשעה מוקדמת מיד ויקומו ללמוד

  . מיד לאחר הלימודים הולכים לישון, שלא יסתובבו ברחובות אלא יחזרו הביתה

וגם כשבאים הביתה, בימינו יש דבר מסוכן מאד, שהיצר הרע נכנס על ידי מכשירים קטנים שאפשר להצניעם בתוך 
דבר שמושך מאד, בדרך כלל זה לא  הכיס, ולהיכנס עם המכשיר תחת השמיכה ולשמוע דברים של ייהרג ואל יעבור, וזה

  מצוי כל כך בינינו, אבל אי אפשר לדעת, ולפעמים יש חבר לא טוב שמשפיע. 

צריכים לשים לבלכן     אפילו חדשות, יש חדשות שאסור
אחד מגדולי הדור, שכבר בצעירותו החליט שאינו יש בדורנו אדם גדול,  ,לשמוע אותם, וצריכים להיות שקועים בתורה

רוצה לדעת שום דבר חוץ מתורה, ואינו מסתכל על מה שברחוב, אלא חושב רק בדברי תורה, כדי שלא ייכנסו לראש 
  דברים אחרים, זוהי דרגה גבוהה מאד, אך על כל פנים שלא ייכנסו לראש שטויות. 

מחשבה של חסד היא וכגון , היינו מחשבות שיש בהם קדושה, "מחשבות קדושותעל "אנו מבקשים בהנחת תפילין 
כל הנותן דברי  )פרק כ'(קדושה, וכן תפילה במחשבה היא גם תפילה, ומחשבות של דברי תורה, אמרו באבות דרבי נתן 

ה תורה על לבו מבטלים ממנו הרהורי חרב הרהורי רעב הרהורי שטות וכו', שהלב יהיה עם מחשבות קדושות זוהי דרג
וכמובן לפי הערך,  !שאין לשער

 

מזכירים להודות ולהלל לשמך אנו וזהו ענין ימי החנוכה שנקבעו להודות ולהלל על מה שיש לנו תורה, ובעל הניסים 
, ויש לפרש כי הרי ההודאה היא על "הגדול"הגדול, ואין אומרים לשמך הגדול והקדוש כמו במקומות אחרים, רק לשמך 

ומודים אנו על החסד  (דברים ג, כד) גדלך זו מידת טובך,החסד שקיבלנו, וגדולה היא מידת החסד, כמו שפירש רש"י 
  שהיה בימים ההם, שגם אנחנו נהנים מזה, והחסד נמשך עד עכשיו שיש לנו תורה. 

  הצלחה ונחת מכל צאצאינו! ויהי רצון שנזכה לסייעתא דשמיא 



  

 

 

  חנוכהימי החיזוק התורה ב
בזמנים שונים בינו שליט"אר ם שאמרמדברי לקט

דבר טוב שלא ובעוד כמה מקומות כבר כמה שנים שנהגו בישיבה הנה 
לעשות בין הזמנים בחנוכה, וכל סדרי הישיבה מתקיימים כרגיל, כל 

שום שינוי, וגם בשבת השיעורים, סדרי הלימוד, התפילה והמוסר, בלי 
חנוכה נשארים ללמוד בישיבה, ומי שרוצה לנסוע לביתו מקדים נסיעתו 

, ושמעתי שגם הרבה הורים חנוכה לשבת שלפני חנוכה, או בשבת שלאחר
  את שאין לבטל סדרים בימי החנוכה. מבינים ז

והענין בזה מפני שבחנוכה היו גזירות על התורה, וכפי שאנו אומרים בעל 
כשעמדה מלכות הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך, והיינו  הניסים

שביקשו לבטל תורה מכלל ישראל, ולהעבירם מחוקי רצונך, שרצו לבטל 
את החוקים המחויבים מצד רצונו של הקב"ה, ואילו המשפטים שבין אדם 
לחברו לא ביקשו לבטל מפני שזה היה מובן להם מצד השכל, אבל חוקי 

י ציווי הקב"ה רצו לבטל, ובדרך נס לא עלתה מחשבתם רצונך שחייבים מפנ
בידם ובזכות מסירות נפשם של החשמונאים בחנוכה נשארה התורה בכלל 

   חנוכה הוא הזמן של חיזוק התורה.ישראל, אם כן 

ועוד בעל הניסים מסרת וכו' טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים 
וון כנגד חברו, טמאים וזדים ביד עוסקי תורתך, יש לפרש שכל אחד מכ

היינו עובדי עבודה זרה, וטהורים היינו בעלי אמונה, רשעים היינו בעלי 
מידות רעות, וצדיקים היינו בעלי מידות טובות, וזדים הם אלו שמבקשים 
לעקור תורה מכלל ישראל וכמו שאמר דוד המלך (תהלים קיט, נא) "זדים 

הזדים מבקשים לנתק את שהליצוני עד מאד מתורתך לא נטיתי", והיינו 
הזמן שנמסרו זדים  כלל ישראל מהתורה ואינם מצליחים, ובחנוכה זהו

   ביד עוסקי תורתך, ולא עלתה בידם לבטל תורה מישראל.

תר"ע ביאר ההבדל בין חנוכה לפורים, שבפורים עיקר סימן והב"ח או"ח 
קבעו הגזירה הייתה להשמיד להרוג ולאבד, וביקשו לאבד את הגופים, ולכן 

נס שהיה על הגופים, אבל בחנוכה לאת ימי הפורים למשתה ולשמחה זכר 
עיקר הגזירה הייתה על רוחניות להשכיחם תורתך ולאבד את הנשמה, ולכן 
לא קבעו בהם משתה ושמחה אלא להודות ולהלל, והיינו שמחת הנשמה, 

  להודות ולשבח להשי"ת על הניסים שעשה לאבותינו. 

 

נרות חנוכה הם כנגד נרות המנורה כתב שהרמב"ן בפרשת בהעלותך 
מרמזים על תורה כמו שכתוב "כי המנורה שמרמזים על אור התורה, ונרות 

נר מצוה ותורה אור", ויש לפרש כי נר הוא הפמוט או השמן, ואור היינו 
האש המאיר, וכך הוא היחס בין תורה למצוות, שהמצוה היא כמו נר, 

, שהתורה חשובה יותר עיין נפש החיים ד, ל)האש בעצמה ( והתורה היא
וביאר הרמב"ן שם כי זהו שאמר הקב"ה לאהרן הכהן שלך  מכל המצוות,

שנס היינו נרות חנוכה, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות,  גדולה משלהם
על ידי בני חשמונאי מזרעו של אהרן, והם העמידו את התורה חנוכה נעשה 

  רה חשובה יותר מקרבנות הנשיאים. והתובכלל ישראל, 

 

שימי החנוכה הם ימים המסוגלים להתמדת התורה  'כתב השל"ה הק
שאר ימים, אמנם כתב שם כי רוב העולם אינם מקיימים את זה, ביותר מ

וידוע ממרן החפץ ומרגישים שימי החנוכה הם זמן של פריקת עול ח"ו, 
מוד תורה, וממציא כל חיים זצ"ל שהיצר הרע מחפש תמיד מצוות שלא לל

אכן הרי יש מיעוט שכן  ,מיני המצאות ומנהגים כדי שיוכל לבטל תורה
שאמר וכפי , ובודאי עדיף להיות מאותו המיעוט, בימי החנוכה מתחזקים

(סוכה מה, ב) ראיתי בני עלייה והם מועטים, אם אלף רבי שמעון בן יוחי 
עלייה הם האם שניים הם אני ובני הם, אפילו אם בני  ,הם אני ובני מהם

   !מיעוט, כדאי להיות מהם, ובזה זוכים לאושר האמיתי

 

יותר חיזוק,  אך יש זמנים שצריכיםחיזוק, תמיד הנה דברי תורה צריכים 
כגון בימי החנוכה, כבר כתוב בקדמונים שבחנוכה היה פחות התמדה 

לומדים בחנוכה ולא בתורה, ביחוד אצל צעירים כך הטבע שעושים מסיבות 
אלו הימים שהבהתמדה כמו בכל השנה, אבל באמת כתוב בספרים 

מסוגלים יותר להתמדת התורה, כיון שבחנוכה הייתה הגזירה להשכיחם 
תורתך, ובני חשמונאי גברו והעמידו את התורה בישראל, וממילא זהו זמן 
המסוגל לתורה, ודווקא מפני שהזמן מסוגל לתורה, גם היצר הרע מתגבר בו 

  ר, כמו שכתוב "זה לעומת זה עשה האלוקים". יות
 

כל השנה, ויש כמו בבחנוכה עם אותה ההתמדה לומדים הנה יש כאלה ש
, ודבר זה תלוי באיזה אופן עוסקים בחנוכה קשה להם ללמודשכאלה 

אומרים בעל אנו ועד כמה שמחים בלימוד התורה. בתורה כל השנה, 
היינו כמו אדם שיש לו עסק לפרנסתו, הניסים וזדים ביד "עוסקי" תורתך, 

סגור את החנות, הוא עושה לשמוכרח  כשמגיע זמן של שמחה משפחתית
, כי בכל רגע הוא יכול החנותברירה, ואינו שמח במה שסוגר את  זאת בלית

  מצטרפת לחשבון גדול. ופרוטה להרוויח יותר, וכל פרוטה 

ה ממילא הוא מי שמבין את ערך וחשיבות התורכך גם עסק התורה, 
כל רגע שיכול ללמוד, שאפשר להרוויח עוד ידיעה ועוד בשמחה מנצל 

הבנה, וחבל לו להפסיד את הרווח הזה, וגם בימי החנוכה, וכי בחנוכה 
ואדרבה כתוב בספרים  רוצים להרוויח,תמיד סוגרים את החנויות? הרי 

  מסוגלים לתורה, לכן ודאי שיש לנצלם כראוי. שהימים 
 

שימי החנוכה אצל חלק מהציבור יש בהם רפיון מתורה, ומי ידוע 
שמתחזק בזמני רפיון שכרו גדול מאד כמו שאמרו חז"ל (ירושלמי סוף 
ברכות) אם ראית את הבריות שנתייאשו ידיהם מן התורה מאד עמוד 
והתחזק בה ואתה נוטל שכר כולם מאי טעמא הפרו תורתך עת לעשות לה', 

תך" שהציבור מתרפים מלימוד התורה, אז זה העת והיינו בזמן ש"הפרו תור
לעשות לה' להתחזק יותר בתורה, ומי שמתחזק באותו הזמן הרי הוא 
ממלא ומשלים את הכבוד שמים שחסר בעולם, ולכן נוטל שכר כולם, וככל 

  כך גם שכר ההתגברות גדול יותר.  ,שהניסיון גדול יותר
 

הזמנים, אבל זה לא נכון,  ביןכמו שחושבים שימי החנוכה הם כאלה יש 
בכל השנים סדרי הישיבה  .דבר חדש שמעולם לא היה עד כדי כךוהוא 

יש כאלה ואפילו יותר מזה חנוכה, בימי הכרגיל נמשכו והשיעורים 
מקדימים את תחילת הלימוד בסדר שני כפי שיעור הזמן שצריכים ש

וצריכים להשתדל על חשבון הלימוד,  יהיהלהפסיק להדלקת הנרות, שלא 
  כל אחד לפי כוחו שלא יהיה רפיון ופריקת עול בימים אלו.  

 

ידוע , אמר רבינו שליט"א: תשע"א בימי החנוכהבעקבות האסון בכרמל 
בבין הזמנים תמיד היו אסונות רח"ל, ויש הרבה מכתבים מגדולי הדור ש

חיזוק יותר להתחזק בתורה בבין הזמנים, וב"ה בשנים האחרונות יש 
ובזכות זה ולומדים בבתי מדרשות, ישיבות בין הזמנים, ונפתחו הרבה 

בלי  "בין הזמנים"כמעט שאין אסונות, והנה בחנוכה יש כאלה שעושים 
ישיבת בין הזמנים, וזה דבר גרוע ואיום שיש בטלה כזאת, שחסר זכות 

  תחזק בימים אלו זכותו גדולה שמגן על הדור. וכל המהתורה, 

 

זמן מיוחד שצריך להיות חיזוק בכל סדרי הישיבה,  ימי החנוכה הם
וגם בסדר שני אחרי הצהריים שצריכים להדליק סדר הראשון כמובן, ב

, אלא מדליקים את הנרות הרבה זמןצריכים להפסיק לא נרות חנוכה, 
ובאמת מעוז צור אינו שייך ואומרים פיוט מעוז צור ומיד חוזרים ללמוד, 

"זמר לחנוכה", לא זמר זה מוזכר בתור דווקא להדלקת הנרות, ובסידור 
אלא אפשר לא צריכים שיהיה דווקא על חשבון הלימוד, ולהדלקת הנרות, 

ששרים זמירות של שבת בזמן וכפי בסעודת ערבית או בצהריים, גם לשיר 
שאחד בא לראותו מה  ושמעתי על מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, ותהסעוד

שהודיעו לו וכ ,שהוא יושב ולומד וא עושה בהדלקת נרות חנוכה, וראהה
   והדליק ומיד חזר לתלמודו.קם שהגיע הזמן, 
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