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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ו"לפרשת וישב תשס

  ובכל השנה,  בחנוכה
ניצ�ל הזמ� לתעודתו 
  

  ! כל מעשיו עבור המל�
עבד נאמ� 
לשר המשקי� הוא . יוס� פותר את החלומות לשרי פרעה

ולשר האופי� הוא מבשר שבעוד , אומר שישוב על משקהו
�: כ לפרעה"שר המשקי� אומר אח. שלשה ימי� יתלו אותו על ע

אומרת על כ$ . )יג, בראשית מא("  כ  היהויהי כאשר פתר לנו "
ברכות (שכל החלומות הולכי� אחר הפה , שמכא  לומדי�, הגמרא

לכ  התגשמו החלומות כפי ,  שיוס� פתר כ$בגלל. )ב, נה
. � באופ  אחר היו מתקיימיא� היה פותר אחרת . שהתגשמו

מי , לכ  באמת להלכה. [מפני שכל החלומות הולכי� אחר הפה
חלמתי : "או, "חלמתי חלו� רע: "יזהר שלא לומר, שרואה חלו�
אלא תמיד יאמר על החלו� שחל� שהוא חלו� ; "חלו� לא טוב

  ].טוב
מה , א� אופ  התגשמות החלו� תלוי בפותר: נשאלת השאלה

ואת חלומו , שר המשקי� לטובהראה יוס� לפתור את חלומו של 
אחרי , החלומות:  אולי מותר לומר כ$? של שר האופי� לרעה

? מה חול� שר המשקי�. מושפעי� ג� מאישיותו של האד�, הכל
הבשילו 0ְ/ְ.לֶֹתיָה ... והנה גפ  ְלָפָני "שר המשקי� חול� 

לוקח את ? מה עושה שר המשקי�. )יט, בראשית מ(" ענבי�
, ש�(ומגיש את הכוס לפרעה , חט אות� אל כוס פרעהסו, הענבי�

אלא נות  את הכל , הוא אינו לוקח מהגפ  מאומה לעצמו. )יא
זהו עבד ). למרות שלא כתוב שהגפ  היתה שייכת לפרעה(לפרעה 

זה מה שני1ָ  לעבד , ממילא. רוצה לשעבד את הכל למל$. נאמ 
מה , הלעומת ז.  לחזור ולשרת את המל$שהוא נאמ  למל$ 

, שעל ראשו שלשה סלי�, שר האופי� חול�? חול� שר האופי�
האוכל של , )יז, ש�(" ובסל העליו  ִמ.ֹל מאכל פרעה מעשה אֶֹפה"

ְוָהע�6 אֵֹכל אָֹת� ִמ  ַה4ַל  "? ומה קורה. פרעה נמצא מעל ראשו
?  הא� שר האופי� מנסה לעשות משהו בעני )ש�("! ֵמַעל רֹאִ/י

" מאכל פרעה"או לכסות את , או להרוג אות�, לגרש את העופות
הוא לא עושה מאומה !  שו� דבר? כ$ שהעופות לא יגיעו אליו

, נכו  שמדובר רק בחלו�. זהו עבד שאינו נאמ . למנוע את הנזק
הוא . אבל ג� מחלו� אפשר ללמוד משהו על אופיו של האד�

א� כ$ . הוא מפקיר את מאכל המל$. עבד שאינו נאמ  למל$ 
�  .מגיע לו שיתלו אותו על הע
וחיי� בעול� ,  אנו עבדי המל$? מה ַהלקח מזה עבורנו

עד כמה , אנו צריכי� לדאוג לשעבד את הכל למל$! ששיי$ למל$
 לנסותאבל לפחות ,  אי אפשרמה שאי אפשר . שידינו מגעת

להשתמש בעול� רק לצור$ עבודת . לשעבד את העול� למל$
' ה". ברו$ אלקינו שבראנו לכבודו: "ו�אנו אומרי� בכל י. המל$

תפקידנו הוא לדאוג לכבוד , ממילא. ברא אותנו בשביל כבודו
אולי . יהיה לצור$ עבודת המל$, שכל שימוש שלנו בעול�, המל$

שכל מעשינו יהיו מכווני� רק לש� עבודת , איננו במדרגה כזאת
לפחות נשתדל שלא להשתמש 9ָעול� , אבל ג� א� כ$, המל$
ובודאי ובודאי שאסור לנו להשתמש !  רצו  המל$נגד

 בניגוד במצוות שלו ובחפצי מצוה וקדושה

ָ:ִמי� חפצי ; אני רואה הרבה פעמי� שנכשלי� בזה. לרצונו
ספרי קֹדש לא נועדו להיות . על ספרי קֹדש', עטי� וכד, חול

, העט נועדה לשרת את דברי הקדש. ב"בסיס לעטי� וכיו
לא לשי� חפצי חול על , זהר בזה יותראולי א� נ! ולא להפ$
וידאג , ה ינהג איתנו מידה כנגד מידה"ג� הקב, חפצי קדש

. שאומות העול� לא ישלטו על ע� הקֹדש ועל אר� הקֹדש
להתנהג ע� בריותיו מידה , ה"של הקבהרי כ$ היא דרכו 

א� אנו משליטי� את החול על . )א, צ' סנה(כנגד מידה 
וא� אנו . ט את החול על הקדשו משלי"ה ח"ג� הקב, הקדש

שהקֹדש יהיה , נזהר שלא להשליט את חול על הקֹדש
ה ידאג שהקודש " ג� הקבבקדושתו בלי שנחלל אותו 

  .ולא יתחלל על ידי אומות העול�, יהיה בקדושתו

ואי� לנו רשות להשתמש בו ,  קֶֹד! הוא
הזמ� 
  שלא לש� שמי�

מני� ז. ג� את זמני הקֹדש צרי$ לשמור בקדושת�
' עי(" 'ֶחְצי6 לה"צריכי� להיות , מועדי�,  שבתקדושי� 

  ".'חציו לה"להשתדל לשמור את ה. )א"ט ס"תקכ' ח סי"ע או"שו
שפועל יכול לחזור בו אפילו באמצע , ל אומרי�"חז
אעבוד אצל$ : "אד� שהבטיח לבעל הבית. )א, מ י"ב(היו� 
 יכול ,"תמורת כ$ וכ$ שקלי�, או החודש, או השבוע, היו�

ולדרוש , בתו$ הזמ  להודיע שהוא מפסיק את עבודתו
בחישוב יחִסי לזמ  העבודה (תשלו� מלא עבור הזמ  שעבד 

אמנ� ). כפי שסיכ� ע� מעסיקו, המלא ולמשכורת המלאה
כגו  שיש מזה הפסד לבעל , יש מקרי� שאסור לעשות זאת

, שאינו יכול למצוא פועלי� שישלימו את העבודה, הבית
מותר לפועל לחזור בו אפילו , ָמקו� שאי  הפסד כזהאבל 9ְ

כי לי בני ישראל : "מסבירה הגמרא? מדוע. בחצי היו�
מ "ב(ולא עבדי� לעבדי� , )נה, ויקרא כה(" ֲעָבַדי ֵה�, עבדי�

,  ולכ  אי  הסכמתו של אד� לעבוד כפועל כובלת אותו,)ש�
  .שלא יוכל לחזור בו בחצי היו�

קבל  הוא מי . [אי  די  כזה אצל קבל  , לעומת זאת
א� יחרוש שדה . התוצרתשמקבל את משכורתו לפי  
ללא לקחת בחשבו  כמה זמ  , יקבל סכו� מוסכ� מראש

הוא מי שמקבל , לעומת זאת הפועל. תקח לו העבודה
קבל  אינו  ]. לפי שעות או לפי ימי� זמ�משכורת לפי 

ו על  ידא� הוא חוזר בו . יכול לחזור בו באמצע היו�
, )לגבי התשלו� המגיע לו(התחתונה בכמה וכמה מקרי� 

  .מה שאי  כ  אצל פועל
פועל נחשב מדוע ? מה טע� החילוק בי  פועל לקבל 

א� " עבד"וקבל  לא נחשב ל, א� לא יוכל לחזור בו" עבד"ל
הקבל  מוכר : חושבני שההבדל הוא זה? לא יוכל לחזור בו

9ְֶ/ֶבת ישראל . רעובכ$ אי  כל , )עתידית (תוצרתלחברו 
שבט זבולו  מַיצר זכוכית ומוכר לשאר השבטי� , על אדמתו
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ושבט אחר מיצר יי  או שמ  ומוכר לשבטי� , )יט, י דברי� לג"רש' עי(
שנמכור , באר� ישראל'  על מנת כ  הושיב אותנו האחרי� 

ואי  בזה , אלא דר$ מקח וממכר, זו איננה עבדות. תוצרת זה לזה
ואת , זמ�הוא מוכר ; � פועל לא מוכר תוצרתואול. כל רע
כי הזמ  הוא הבסיס לעבדות ,  התורה לא רצתה שנמכורהזמ�

אמנ� ג� קבל  שקיבל על עצמו לעשות איזו עבודה אינו . 'לה
הוא , ברגע שהוא רוצה, אבל בכל זאת', פנוי כל כ$ לעבוד את ה

אחר כ$ ישוב . ולעיי  בספר, רשאי ליטול פסק זמ  מעבודתו
אסור לו ,  לבעל הביתהזמ�אבל פועל שמכר את . לעבודתו

הוא חייב לעבוד לבעל הבית במש$ כל הזמ  . לעיי  בספר
שפועל יוכל לחזור בו אפילו , לכ  הקפידה התורה. שהתחייב לו
כי הזמ  . שלא תהיה מכירת הזמ  מכירה מוחלטת, באמצע היו�

א ג� בימי אל, לא רק בימי קֹדש, הזמ  הוא קדוש. ה"קנוי לקב
צרי$ " 'ַלה"אבל , "חציו לכ�"אמנ� בימי חול אי  צור$ ב. חול

  .שיהיה ג� בימי חול
שבחנוכה יש לאנשי� גירסה מוטעית , לפעמי� נדמה לי

וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להשכיח� : "גורסי�. בסידור
צרי$ . ולא כ$ צרי$ לנהוג, לא זו הגירסה הנכונה"... תורת$

אבל לא לשכוח את , דות ולהלל ולשירלהו, לשמוח בחנוכה
.  אפילו ללמוד בחנוכהצרי�. מותר ג� ללמוד בחנוכה. התורה

אבל צרי$ ג� לדאוג שיהיה , צרי$ לפעמי� ג� לבקר אצל ההורי�
, זו לא סיבה שנעזוב אותו, עשה לנו נסי� בחנוכה' א� ה". 'ַלה"

כל המלחמה ע� היווני� . 'אלא סיבה שנדבק יותר בעבודת ה
, זכינו לנצח' וא� בעזרת ה', תה על זה שיתנו לנו לעבוד את ההי

  .ולא להפ$, ונעסוק בתורה' הרי זה על מנת שנעבוד את ה

   מוציאי� את ֵער ואונ� מ� העול�
הקנאה והתאוה 
 מוציאי  את הקנאה והתאוה והכבוד : "המשנה אומרת

ה שדוגמא בולטת לז, כמדומני. )א"ד מכ"אבות פ(" האד� מ  העול�
  .יש בפרשה שלנו

אחרי (אונ  מיב� את תמר . זהו שורש חטאו של א6ָנ : הקנאה
, בראשית לח(" ַוֵ=ַדע אונ  כי לא לו יהיה הזרע", )מותו של ֵער אחיו

לא לו יהיה "מה פירוש . ולכ  הוא מונע מתמר להתעבר, )ט
והיה הבכור אשר תלד יקו� על : "התורה אמרה על יב�? "הזרע

, א� יוולד לאונ  ב  מתמר, ועל כ . )ו, דברי� כה( "ש� אחיו המת
ויהיה בזה תיקו  , )ח, י בראשית ש�"רש' עי(הוא ִיָ<ֵרא על ש� המת 

לו שג� לֵער " כואב"? למה. לזה אונ  לא מוכ . לנשמתו של ער
מוציאה את אונ  , הקנאה לא להקי� לאחיו ש�! יהיה משהו מזה

ַוֵ=ַרע . "והוא מת, יב מיתההוא מגיע למצב שהוא מתחי. מ  העול�
  .)י, בראשית ש�(" ַוָ=ֶמת ַ?� אֹת6, ֲאֶ/ר ָעָ:ה' 9ְֵעיֵני ה

ֵער היה הראשו  שנשא את . זהו שורש חטאו של ֵער: התאוה
והוא היה ג� הראשו  שמנע ממנה , )לפני אונ (תמר לאשה 

 כדי שלא יתמעט ? למה לא רצה ֵער שתמר תתעבר. להתעבר
, אמנ� מותר לאד� לרצות שאשתו תהיה יפה. )ז, י ש�"רש(ָיְפָי@ 

שאכפת לו מזה עד כדי כ$ שבשביל , אבל התאוה המוגזמת הזו
ג� מ  ; את ֵער מ  העול� זה מוציא זה הוא מונע ממנה להתעבר 

בגלל (וג� מ  העול� הבא , )כי נענש ומת בטר� עת(העול� הזה 
  ).חטאו

 אי$ התאוה מוציאה את ,אנו רואי� היו� הרבה פעמי� בחוש
 התאוה הזאת מוציאה בני אד� שמעשני� . האד� מ  העול�
ז "נת  פט' אבות דר(ל אמרו "חז. בגשמיות ממש, אות� מ  העול�

לא , שא� נשאיר גדי או טלה קט  ליד נחש או עקרב, )ג"ה
א� , לעומת זאת. הגדי ֵידע להזהר מה�. יקרה לו כלו�

הוא ינסה לגעת ,  או עקרבנשאיר חלילה תינוק על יד נחש
�, א� נשאיר גדי או טלה ליד בור פתוח, כמו כ . בה� ויעק

א� נשאיר תינוק במקו� כזה , לעומת זאת. לא יקרה כלו� 
כי "? למה ההבדל הזה. רחמנא ליצל  ממה שיכול לקרות

ָריו AעBְכא, בראשית ח(" יצר לב האד� רע ִמ( ִמBִCְֶנַער לצאת  "
וכבר בגיל כזה הוא , )י ש�"רש("   בו יצר הרעממעי אמו ִנ1ַ

לטלה אי  . דוח� את האד� לעשות מעשי� שיסכנו את חייו
והוא שוא� להוציא , אבל לתינוק יש יצר הרע; היצר הרע

א� . אלא ג� מהעול� הזה, את האד� לא רק מהעול� הבא
הוא מנסה לפחות , העול� הזההוא לא מצליח להוציאו מ

אבל האמת היא שהיצר הרע רוצה . לאבדו מהעול� הבא
כל כ$ הרבה אנשי� . להוציא אותנו אפילו מהעול� הזה

יש . למרות שהסכנה בזה ידועה ומפורסמת, מכורי� לעישו 
למרות שג� הזיק� הנורא , ג� כאלו שמתמכרי� לסמי�

כי היצר הרע מעוניי  לאבד אות� מ  העול� ? למה זה. ידוע
, תהלי� לז("  להמיתוומבקשצ6ֶפה רשע לצדיק ". הזה

, אמנ� א� זוכי�. )ב, קדושי  ל(ל על היצר הרע "אמרו חז, )לז
דוח� ; אבל היצר הרע דוח�, "לא יעזבנו בידו' וה"אז 

אנשי� . שאנשי� ימותו מסמי� ומעישו  ומשאר דברי�
אבל . )ו, תהלי� קטז(" '/ֵֹמר Dְָתאִי� ה: "אומרי� על העישו 

לא שמר ' לאי� פתאי� שהבתי הקברות מ. זה לא נכו 
כשאנ  סהדי , "'/ֵֹמר Dְָתאִי� ה"אי אפשר לסמו$ על . אות�

אד� צרי$ לשמור על . לא רוצה לשמור מהדבר הזה' שה
, והתאוה מביאה אותו שלא לשמור על עצמו, עצמו

אמרתי הרבה פעמי� . ולהוציא את עצמו מ  העול� במו ידיו
אד� שור� ". צמיבקבוק תבערה ע"שהסיגריה היא , לאנשי�

  !את עצמו במו ידיו

 בגלל עמידה בנסיו� 
יהודה זוכה בעולמו 
  !הכבוד

אחרי ער ואונ  שנכשלו ויצאו מ  העול� בגלל : הכבוד
 אצל יהודה מגיע נסיו  במידת הכבוד , קנאה ובגלל תאוה

היא שולחת את החותמת , כשתמר מEֵצאת לשריפה. אביה�
: ואומרת לו, צלה יהודהוהפתילי� ְוַהFֶGַה שהפקיד א

ְלִמי ַהחֶֹתֶמת , ַהֶ.ר ָנא... ְלאיש אשר אלה לו אנכי הרה"
היא מוכנה . )כה, בראשית לח(..." והפתילי� ְוַהFֶGַה האלה

יהודה . ובלבד שלא להלבי  את פני יהודה ברבי�, להשר�
אבל הוא מתגבר על ". לא מכיר, לא יודע: "היה יכול לענות

  .ומודה, הבושה
. זהו סבל גדול ונורא. איננו דבר קל, תגבר על הבושהלה

ולוותר על הכבוד , אבל יהודה מוכ  לסבול את הבושה
שישרו� , הוא מבי  שהכבוד לא שווה עד כדי כ$. המדומה

הוא עומד . באש) שנמצאי� בבטנה(את תמר ואת ילדיו 
ומוותר על הכבוד 9ַמקו� שצרי$ לוותר , בנסיו  הכבוד

 כבוד  ועבור זאת הוא זוכה לכבוד אמיתי תחת זאת. עליו
א� בקנאה ותאוה יוצאי� משני . המלכות של ע� ישראל

הרי שמידה טובה , מ  העול� הזה ומ  העול� הבא, עולמות
, ועבור התגברות על יצר הכבוד זוכי� בשני עולמות, מרובה

יהודה זוכה לשני בני� : ג� בעול� הזה וג� בעול� הבא
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זוכה על יד� לחיי עול� הבא בהיותו אבי ו, מתמר בעול� הזה
  .)כביח, רות ד' עי(שיצאה מפר� בנו , מלכות בית דוד

היא לקחה . )ח, ר עא"ב(" לאה תפסה פל$ הודיה: "ל אמרו"חז
" 'הפע� אודה את ה: "כשאמרה, בידה את המידה של הודאה

לא היה מי שאמר את , מיו� שנברא העול�. )לה, בראשית כט(
הפע� : "עד שבאה לאה אמנו ואמרה', לה" להודות", הביטוי הזה
עמדו ] לכ [ו, לאה תפסה פל$ הודיה. ")ב, ברכות ז(" 'אודה את ה

לכ  ג� יהודה . )ר ש�"ב(]"  יהודה דוד ודניאל[ממנה בעלי הודיה 
אצל לאה מדובר על הודאה . לכאורה אי  קשר בי  העניני�. מודה

ה מדובר על הודאה ואילו אצל יהוד, במוב  של אמירת תודה
אבל האמת היא ששתי המשמעויות . הודאה שָחָטא, בעובדות

למה באמת משתמשי� בלשו  . ומשמשות כאחת, קשורות זו לזו
מפני ? הקודש באותה המילה לאמירת תודה ולהודאה בעובדות

אני ג� מודה , )במשמעות הראשונה(כשאני מודה על משהו ש
וכ  בכ$ שלא , טובשהדבר הוא ) במשמעות השניה(בעובדה 

אלא פלוני הוא שנת  לי , בכוחי ובעוצ� ידי השגתי את הדבר
ג� , מפני שלאה אמנו השתמשה במידת ההודאה, לכ . אותו

ומפני שיהודה משתמש ; יהודה זוכה להשתמש במידת ההודאה
  . הוא זוכה למלכות בית דודבמידת ההודאה 

  ?מדוע זכה יהודה למלכות
מדוע הוא זוכה . ל הודאתו למלכותיהודה זוכה בגל, כאמור

מפני שלמל$ צרי$ שתהיה המידה ? בגלל הודאתו דוקא למלכות
ולא להטיל את , לקחת על עצמו אחריות, מידת ההודאה, הזו

יהיה , א� מל$ לא יקח אחריות על כשלונותיו. האשמה על אחרי�
על שר , הוא יצטר$ הרי להטיל את האחריות על מישהו. רע מאד

וֵאלו עלולי� למצוא את עצמ� תלויי� על ,   זה או אֵחראו על קצי
 �מל$ מוכרח אפוא לדעת ליטול )... כמו שקרה לשר האופי�(הע

  .ולא להטיל אות� על אחרי�, אחריות על חטאיו וכשלונותיו
כאשר משוי� בי  התנהגותו של , נקודה זו בולטת במיוחד

, דודלהתנהגותו של המל$ , שאינו מזרע יהודה, המל$ שאול
ֶ/9ַת קול מ  השמי� , אסור לנו לזלזל חלילה בשאול. מזרע יהודה

ָ/אול הוא אחד . )ב, ברכות יב(" 'בחיר ה"אמרה עליו שהוא 
והיה , )ב, סוכה נב(משמונה נסיכי אד� שינהיגו אותנו לעתיד לבוא 

מ  האמוראי� מי שנתבע מ  השמי� על שדיבר על שאול שלא 
אבל כפי שהדברי� מצטיירי� לעי   .) ב,יומא כב' עי(בדר$ כבוד 

של נטילת , נראה שהיתה חסרה אצלו הנקודה הזו, הפשוטה שלנו
כששמואל בא אליו ומוכיח אותו על שלא קיי� כראוי . אחריות

. שאול אינו ממהר להודות בחטא, את הציווי להשמיד את עמלק
, "חטאתי"מגיע שאול להכרה ש, רק לאחר ויכוח ארו$ ע� שמואל

 אז הוא עדיי  מָערב בהודאתו דברי התנצלות והתנערות וג�
" כי יראתי את הע� ואשמע בקול�... חטאתי: "מסויימת מאחריות

ועל כ  נוטלי� משאול , ְלמל$ אי  ראוי לנהוג כ$. )כד, א טו"שמו(
  .הוא אינו ראוי להיות מל$. )כח, ש�(את המלכות 

כיח אותו כשנת  הנביא בא אליו ומו, דוד המל$, לעומת זאת
חטאתי : "הוא מודה מיד, על מעשה בת שבע והריגת אוריה החתי

. ללא שהיות וללא תירוצי�,  ללא ויכוחי�)יג, ב יב"שמו("! 'לה
רצה לומר את . שדוד רצה לומר עוד יותר מזה, ל מבאר"א ז"הגר

, עויתי, חטאתי: "כל נוסח הוידוי שצרי$ לומר בדר$ כלל
ה לא נת  לו "אבל הקב. )א"א ה"ה פתשוב' � הלכ"רמב' עי(" פשעתי

ישנה פיסקה באמצע , "'חטאתי לה"אחרי המילי� , $"בתנ. לומר

שדוד , שפיסקה זו באה לרמז ָלזה, א"ומבאר הגר; הפסוק
אלא שנת  הנביא עצר אותו , "פשעתי, עויתי"רצה לומר ג� 

כי באמת , "עויתי פשעתי"ולא נת  לו לומר ג� ) 'בדבר ה(
קול "הובא ב(אלא רק ָחָטא בשוגג , )במזיד(ע לא ָעָוה ולא פש

. )תשובה ש�' על הלכ" אבי עזרי"וכ  ב, ב"פרק לעל תהילי� " אליהו
א לגבי , שבת נו' עי(סבור היה שפועל לש� שמי� וללא רבב 

וכשנת  הנביא , )ב לגבי לקיחת בת שבעא, וכתובות ט, הריגת אוריה
וא מיד ה, במה שעשה" בסדר"בא ומודיע לו שלא הכל 

 ומחבר )טז, ב יב"שמו(כ צ� "ואח, "'חטאתי לה", מודה
לכ  דוד . )תהלי� נא(מזמור בתהילי� להתוודות על חטאו 

מידת ההודאה , הוא אוחז במידתו של יהודה. ראוי למלכות
  ".בריחה מאחריות"על החטא ללא 

, כי הוא מבני רחל, שאול מנסה להתחמק מההודאה
ו כל בניה 9ֲַעֵלי מסטירי  ועמד, רחל תפסה פל$ שתיקה"ו

אבל לאה . )ח, ר עא"ב( בנימי  שאול ואסתר )" מסתורי (=
ולכ  דוד שהוא מבני בניה , אמנו תפסה פל$ של הודאה
הוא ג� . ומודה מיד על חטאו, תופס ג� הוא פל$ של הודאה

את ספר , ה"זוכה לחבר את הספר הגדול של הודאה לקב
  ".'דות להטוב להו. "שכולו הודאה, תהילי�

  ? על מה
הלל והודאה בחנוכה 
, שבת כא(ל להלל והודאה "י חז"ימי החנוכה נתקנו לנו ע

' להלל ולהודות בה� לה, ָלזה צרי$ אפוא להשתמש בה�. )ב
  ).כפי שדברנו לעיל, "להשכיח� תורת$"ולא (

? ל להלל ולהודות בחנוכה"על מה תקנו לנו חז 
שלא , ה שבאר"הזצלל] ז אויערבא$"הגרש[שמעתי מהרב 

! ל להלל ולהודות בחנוכה"על נס פ$ השמ  תקנו לנו חז
י נס פ$ השמ  זכינו לקיי� את מצַות הדלקת "אמנ� ע

אבל סו� , כמוב , שאי אפשר לזלזל בזה, המנורה במקדש
ועל כ$ לא , סו� אי  כא  אלא קיו� של מצוה פרטית אחת

נת תק. ל מתקני� שמונה ימי הלל והודאה לדורות"היו חז
הלל והודאה לדורות היתה אפוא בהכרח על נס הנצחו  

מסרת גיבורי� ביד חלשי� ורבי� ביד "ש, במלחמה
היווני� היו מצוידי� בכלי הנשק המתקדמי� ". מעטי�

והחשמונאי� , )'פילי� וכו(ביותר על פי מושגי הימי� הה� 
זהו הנס העיקרי . וניצחו�, נלחמו בה� בידי� כמעט ריקות

שכ  , בחנוכה' ל להודות ולהלל לה"יו תקנו חזשעל, עבורנו
ולהמשי$ , בגלל נס זה זכינו להשתחרר מגזרות היוני�

אמנ� . בקיו� המצוות ובעבודת המקדש, בשמירת התורה
כמני  , שמונה ימי�תקנו להודות על הנס במש$ 

ואלמלא נס פ$ השמ  נראה שלא , הימי� של נס פ$ השמ 
וג� הדלקת נר , ו� אחדהיו מתקני� להודות ולהלל אלא י

אבל סו� סו� ההודאה איננה על , כנראה שלא היו מתקני�
שבגללו זכינו , ההודאה היא על נס הנצחו . נס פ$ השמ 

נס הנצחו  במלחמה הציל את . לחזור ולקיי� תורה ומצוות
. בלי זה לא היינו יכולי� לשמור תורה. כל הרוחניות שלנו

לא עבודת בית , שרותלא כ, לא שבת, לא היתה ברית מילה
על זה אנו באמת צריכי� .  שו� דבר לא היההמקדש 

שחזרנו לקיי� תורה , על הנצחו  במלחמה', להודות לה
  . ומצוות
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שאחד ההישגי� של נצחו  החשמונאי� , � כותב"אמנ� הרמב
' � הלכ"רמב(" שחזרה מלכות לישראל יתר על מאתי� שנה", היה

שלא על זה יצאו החשמונאי� , בי אבל צריכי� לה, )א"ג ה"חנוכה פ
וכל יהודי היה , א� אנטיוכוס היה מכריז על חופש דת. למלחמה

 לא יכול למול את בניו ולשמור שבת ולקיי� מצוות בחפשיות 
עיקר המלחמה היתה על . היו החשמואי� יוצאי� להלח� ביו 

. ממילא זכו ג� שחזרה המלכות לישראל. שמירת התורה והמצוות
שחזרה מלכות לישראל יתר על מאתי� ", � לציי  זאת"ה הרמבומה שרא[

 חושבני שרצה לתר� בזה את כאשר למעשה לא על כ$ היתה המלחמה , "שנה

מתר� . ובחנוכה אנו כ  אומרי� הלל, מדוע בפורי� איננו אומרי� הלל, השאלה

זהו מפני שג� אחרי הישועה , הרי מה שבפורי� אי  אומרי� הלל: �"הרמב

הללו עבדי "ואיננו יכולי� לומר , )א, מגילה יד(" עבדי אחשורוש אנ אכתי "

חזרה מלכות "אבל בחנוכה . )ש�(בשעה שנשארנו עבדי� לאחשורוש " 'ה

: ממילא בחנוכה יכולי� אנו לומר, לא נשארנו משועבדי� לאנטיוכוס, "לישראל

  . "]'הללו עבדי ה"

  ? למה נעשה
נס פ� השמ� 
מונאי� על היווני� היה נס חשוב נצחו  החש, כפי שהסברנו

כדי שיוכל להמשי$ ללמוד תורה , שע� ישראל היה זקוק לו
לא היה לכאורה נס , נס פ$ השמ , לעומת זאת. ולקיי� מצוות
וכל התועלת שצמחה ממנו היא שיכלו לקיי� מצוה , חשוב כל כ$
וג� בלי אותו נס , שממילא היתה בטלה כבר זמ  רב, אחת במקדש

ה "כ עשה הקב"מדוע א. לקיימה כמה ימי� מאוחר יותרהיו זוכי� 
לעשות נס שהוא , מה היתה החשיבות בזה? את נס פ$ השמ 

  ?רק כדי שיוכלו לקיי� מצוה אחת, למעלה מדר$ הטבע
שלמרות שהנס החשוב , אחד הטעמי� שאמרו בזה הוא

מ מבחינת גילוי "מ, נס הנצחו , כאמור, והמועיל יותר עבורנו הוא
. 'הרי דוקא נס זה אי  בו כל כ$ גילוי של כבוד ה, בעול�' כבוד ה

שעמי� קטני� לחמו כנגד עמי� גדולי� , הרי היו דברי� מעול�
בגלל תכסיסי� מתוחכמי� שהשתמשו בה� , וחזקי� מה� ונצחו�

אי  "לא ניכר כל כ$ ש, ג� אחרי נצחו  כזה, וא� כ . במלחמת�
 שהנצחו  הושג ,שכ  יש מקו� לבעל די  לטעו , "עוד מלבדו

ולא בגלל התערבות ההשגחה , בגלל תכסיסי� צבאיי� מתוחכמי�
ש� אי  שו� אד� יכול , מה שאי  כ  נס פ$ השמ . העליונה

, כיצד שמ  שאמור להספיק ליו� אחד, להסביר על פי דר$ הטבע
בעול� יכולה להסביר את מה ' רק השגחת ה. דלק שמונה ימי�

אי  עוד "ש, ר מניסי המלחמהנס זה מעיד יות, וא� כ . שקרה
ולא בתמוז או , שלכ  נעשה הנס בחודש כסלו, חושבני". [מלבדו

כי , הנס לא היה ניכר כל כ$, א� היה נעשה בתמוז או באב; באב
, שהלילות ארוכי�, הנס ניכר יותר בכסלו. לילות הקי� קצרי� ה�
לפי הדעה שרק בלילות היו מדליקי� את . ובכל זאת השמ  הספיק

'   למס"הרמב' חי'  עי  ועוד ראשוני� "היא דעת הרמב(ורה במקדש המנ

הנס ניכר יותר , )ב"ג הי"תמידי  ומוספי  פ' מ הלכ"ובכס, ב, שבת כב
בכל זאת השמ  , שלמרות אריכות הלילות בחודש זה, בכסלו
  ].הספיק

שלמרות שהנס החשוב יותר הוא נס , זוהי אולי הסיבה לכ$
י "ל דוקא ע"ודאה בחנוכה קבעו חזמ את צורת הה"מ, הנצחו 

י קביעת איזו "ולא ע, המציינת את נס פ$ השמ , הדלקת נרות
שהוא הפחות , כי דוקא נס זה. מצוה שתציי  את ניסי המלחמה

ועל , "אי  עוד מלבדו"הוא הנס שמורה יותר על כ$ ש, חשוב לנו
שג� ניסי , כדי להודיע בזה, ל לציי  דוקא אותו"כ  תקנו לנו חז

בעל "שהוא , עלינו' מלחמה היו רק מפני השגחת הה
  .ולא בגלל סיבות טבעיות כלשה , "מלחמות

   נס נסתר
כל הטבע כולו 
ל "מדוע קבעו חז: הקשה )ע"תר' ח סי"או(" בית יוס�"ה

הרי ליו� אחד היה מספיק ? שמונה ימי חנוכה ולא שבעה
וא� כ  רק שבעה ימי� , שמ  9ְפ$ הטהור שמצאו במקדש

, תירוצי� רבי� נאמרו על קושיה זו! הנס ולא שמונההיה 
' ח סי"או, מצות ראיה(ל "ה קוק זצ"ביניה� ג� תירוצ� של הראי

, שתירצו תירו� נחמד מאד, ל"פ פראנק זצ" והגרצ)א"ע ס"תר
היו יהודי� עלולי� , שא� היו עושי� חנוכה שבעה ימי�

 ולהכֵ/ל באיסור, להתקי  לעצמ� חנוכיות של שבעה קני�
' עי(דאורייתא של עשיית מנורה ְ.ַתְבִנית המנורה שבמקדש 

כדי שלא יכשלו , לכ  תיקנו שמונה ימי חנוכה, )א, ה כד"ר
  .בזה

שמחה זיסל ִזיו ' צ ר"אבל לענָיננו נוגע תירוצו של הגה
" חכמה ומוסר("הסבא מקל� מבאר ". הסבא מקל� "ל "זצ

,  ימי� בלבדשא� היינו עושי� חנוכה שבעה, )א"ב מאמר ס"ח
היינו מראי� בכ$ כאילו ישנו הבדל בי  שמ  של נס לשמ  

ושמ  של טבע , ה"י הקב"ששמ  של נס דולק ע, של טבע
ל שמונה "על כ  קבעו חז". באופ  טבעי", "מעצמו"דולק 

כדי להראות שאי  הבדל בי  שמ  , ימי חנוכה ולא שבעה
ח וכש� ששמ  של נס אינו דולק מכ, של נס לשמ  של טבע

חוקי הפיסיקה אלא מכח גזרתו של מל$ מלכי המלכי� 
כ$ ג� שמ  טבעי אינו דולק מכח חוֵקי , שציוה עליו לדלוק

הוא ג� , מי שמנהיג את הנסי�. 'הפיסיקה אלא מכח גזרת ה
אי  כל הבדל בי  שמ  של נס לשמ  ו, זה שמנהיג את הטבע

א� מי� רותחי� . הטבע הוא כסות עיני� ולא יותר. של טבע
ה "הקב. אי  זה משו� שהאש מרתיחה את המי�, על האש

היכ  , והאש היא רק סימ  עבורנו, הוא שמרתיח את המי�
ה ירתיח "ע� חֵפצי� אנו שהקב, עלינו להניח את המי�

  .אות� עבורנו
ה ברא את חוקי "שהקב, זוהי הרי אחת הסיבות לכ$

לא היה טבע א� .  כדי להקל עלינו את החיי�הטבע 
לא הייתי יודע הא� , הייתי רוצה לשתות כוס תהו, בעול�

או אולי פשוט , עלי להרתיח את המי� על הגז או במקרר
: יותר מזה. לשי� אות� על השולח  וה� ירתחו מאליה�
אולי היו� . כלל לא הייתי יודע א� טוב לשתות מי� היו�

בלי טבע אי אפשר ? כדאי דווקא לשתות נפט או משהו אחר
מה צרי$ ,  לקבל פרטי� אצל הנביאאמנ� אפשר! לדעת

אי$ . בבני ברקנניח ש? אבל היכ  גר הנביא, לשתות היו�
אבל א� אי  . 402' ע� קו מס? מגיעי� מירושלי� לבני ברק

אולי היו�  ? יגיע היו� לבני ברק402' מי אמר שקו מס, טבע
ואולי ? ואולי קו אחר?  מגיע לבני ברק900' דוקא קו מס

ו� לבני ברק באוטובוס אלא על בכלל לא מגיעי� הי
החיי� היו מאד לא נוחי� א� לא  ?או בדר$ אחרת, מטאטא

כדי , את חוקי הטבע' ברא ה, לנוחיותנו, על כ . היה טבע
סיבה נוספת לבריאת [. בעול� בצורה נוחהשנוכל להסתדר 

א� לתלות את , היא כדי שתהיה בחירה לאד�, הטבע
בי  שיש מי שחקק או לה, מאורעות העול� בכוחות הטבע

והוא לבדו עשה עושה ויעשה לכל , את חוקי הטבע
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כדי שיהיה מקו� לתת שכר לבוחרי� , בחירה זו נצרכת. המעשי�
   ].ל"ואכמ. בטוב

וכמוב  , זוהי ההכרה העיקרית שעלינו להגיע אליה בחנוכה
שמי שמנהיג את !  שאי  עוד מלבדוג� בשאר ימות השנה 

, ולא ההסתדרות, לא הממשלה. הטבעהוא זה שמנהיג את , הנסי�
ולא שו� גור� אחר מנהיגי� , לא אמריקה ולא הרשות הפלסטינית

אי  עוד . הוא לבדו מנהיג את העול�, ה"אלא רק הקב, את העול�
  !ואפס זולתו, מלבדו


