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הגיד  יוסף אל פרעה... את אשר האלקים עושה  "ויאמר 
וכתב  פרעה".  את  הראה  עושה  האלקים  אשר  לפרעה... 
רש"י: "בשבע השנים הטובות - הגיד לפרעה, לפי שהיה 
לפי  פרעה,  את  הראה   - הרעות  השנים  ובשבע  סמוך. 
שהיה מופלג ורחוק, נפל בו לשון מראה". לימדנו רש"י, 
שלדבר פשוט וקרוב די בהגדה, ולעומת זאת, לדבר קשה 
להסתפק  אפשר  ואי  בראייה,  צורך  יש  להשגה  ורחוק 

בשמיעה.
בפורים היה נס ההצלה ברור. המן ביקש "להשמיד להרוג 
ולאבד", "ונהפוך הוא", וניצלו ממוות לחיים. הנס היה גלוי 
וברור, וע"כ די בהגדה, ומצוות היום בקריאת מגילה, ואנו 
שומעים קריאתה. בחנוכה המצווה היא בראייה - "אין 
לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד". "הרואה 

נר חנוכה צריך לברך".
המאבק בין ישראל ליוון לא היה על הגוף אלא על הרוח 
רוח  סגולת  להודיע  נעשה  חנוכה  נס  "יסוד  הישראלית. 
החומריות  את  מקיים  שהוא  בישראל,  השורה  הקודש 
ואינו תלוי בה", כתב הרב קוק זצ"ל. ומשום כך נעשה הנס 
בשמן ולא במנורה, והסתפקו במנורה של ברזל, כי בעניין 
בשמן,  כן  לא  במועט,  להסתפק  בדיעבד  אפשר  החומר 

ברוח, זה צריך להיות בתכלית ההידור.
הכרה זו אינה פשוטה. מדוע בני אדם אינם מבססים את 

אותו  "רק  הרוח?  על  חייהם 
את  המראה  המתעה,  הדמיון 
הוד האצילות בצורה שוממה, 
שבחיים  המהומה  כל  ואת 
מה  ובנויה,  מיושבת  בצורה 

מסואב  היותר  השקר  שהוא 
נראה  החומרי  העולם  שי(.  עמ'  ב,  )אוה"ק  שבעולם" 
והמופשט,  הרוחני  העולם  מאשר  ערך  ובעל  יציב  יותר 
ומשום כך יש להשקיע יותר מאמץ כדי לשכנע שהרוח 

היא העיקר.
וע"כ אמרו  והגוף,  דגלו בתרבות החומר, החיצוניות  היוונים 
 ." ישראל'  באלקי  חלק  לנו  'אין  השור  קרן  על  לכם  "כתבו 
השור הוא יוסף - "בכור שורו הדר לו". יוסף מייצג את הצד 
החיצוני. יודע שבעים לשון, כלכלן, מסלסל בשערו. יוון ביקשו 
שכולם יהיו כמוהו. שילכו בשיטת יוסף, יישענו על היסודות 
ניצחון  יוון הוא  ניצחון ישראל על  ולא על הרוח.  החומריים 
האור על החשך, הרוח על החומר. לזה אין די בהגדה ובשמיעה, 
יש צורך בראייה. ועל כן המצווה היא בהדלקה ובראיית הנרות.
כך קראנו בהפטרת חנוכה. הנביא רוצה להפנים את ההכרה 
זה  לצורך   ." ה'  אמר  ברוחי  אם  כי  בכוח  ולא  בחיל  ש"לא 
חייבים להראות את מחזה המנורה, ולא היה די להגיד לנביא 
את היסוד הזה - "ראיתי מנורת זהב טהור... ויאמר אלי מה 
אתה רואה?" כיוון שהדבר "רחוק ומופלג", אין די בשמיעת 

הדברים.  

עלון	תורני	לכבוד	שבת	קודש
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מאחדות	לבחירות
רגשות סותרים ממלאים אותי בימים טרופים אלו של 
שלושה  רק  וקרוע,  מפולג  כשהעם  בחירות,  מערכת 
חודשים אחרי סיומה של מערכה צבאית, שהתאפיינה 
כל  הלכה  לאן  יחידה.  וגאוות  אחדות  הרבה  כך  בכל 
רק  מאתנו  שנשפכה  האחים  אהבת  איפה  התקווה? 
בוז  להתכתשויות,  מקומה  את  ופינתה  רגע,  לפני 

ושנאה?
למצרים,  לרדת  יעקב  מחליט  הבאה  השבוע  בפרשת 

לאחר הגילוי המרעיש על מציאת 
בנו האובד. סוף טוב לסיפור קשה 
של שנאת אחים שהובילה לאסון 
כנראה  יוסף.  של  ההיעלמות 
משהו טבוע בגנים המשפחתיים 
פעם  אותנו  שמוביל  שלנו, 
ומחלוקות  למריבות  פעם  אחר 
בדרך  שנובעות  קשות,  פנימיות 

בדרך  ההסכמות  אי  את  ללבן  היכולת  מחוסר  כלל 
סובלנית ומכובדת. הדבר מביא אותנו כל פעם לפתח 

הר געש, להיפרדות, לניתוק ולמריבה.
הוא  חנוכה  שסיפור  להבין  חונכתי  ילדותי  מימי 
והשמירה  שלנו,  הדתית  הזהות  על  המלחמה  סיפור 
ההלניסטית  התרבות  כנגד  שלנו,  הייחודיות  על 
המתפשטת. תמיד גם עשינו השוואה בין ההתייוונות 
של אז, לחיקוי של העולם המערבי בימינו אנו. ואכן, 
העולם הגדול מזמן לנו הרבה התמודדויות תרבותיות 
שלנו  היהודית  בזהות  לפגוע  שעלולות  פשוטות,  לא 
מביטה  כשאני  שני,  מצד  מפניהן.  נישמר  לא  אם 
מדינתו  בתוך  כעם,  שלנו  הציבורית  בהתנהלות 
הריבונית, אני תוהה אם לא שומה עלינו להפעיל כאן 
לפעמים את הכלל המנוגד - "חכמה בגויים - תאמין". 
יזיק  ברור שבמסורה, ברור שבזהירות, אבל אולי לא 
וחברתית ממדינות  פוליטית  ללמוד קצת תרבות  לנו 
ועמים אחרים, כדי להישמר מפני הגורל הגנטי שלנו, 
הכולל גם מלחמות אחים, מחלוקות פנימיות, אלימות 

ופירוד.
מימים ימימה ידענו להתלכד מול אויב חיצוני אכזר, 
מצד  גאוותנו.  כך  ועל  שנים,  אלפי  כעם  שרדנו  כך 

שני כל פעם שניתן לנו קצת 
לבנות  לבד,  להסתדר  זמן 
בלי  הלאומיים,  חיינו  את 

בפתח  העומד  לעומתי  גורם 
ניסיון  היא  ישראל  נופלים. מדינת  להשמידנו, אנחנו 
להגן  שיכול  חדש,  יהודי  לבנות  הציונות  של  מדהים 
על עצמו ולבנות לו בית לאומי. אולם עם ההיסטוריה 
חינם,  ששנאת  ערבות  פעם  אף  אין  כחברה,  שלנו 
הבית  את  חלילה  לנו  יחריבו  לא  ומדון,  מחלוקות 
בשלישית. אז אולי דווקא כדאי שכן נלמד ממדינות 
המערב איך מנהלים חברה, איך 
מתנהלת תרבות פוליטית, ואיך 
לא הורסים אחד את השני ואת 

המדינה ביחד?
מהאמריקאים  נלמד  למשל 
לא  הוא  וחוקים  לכללים  שהציות 
הטוב,  במקרה  נחמדה  המלצה 
אצלם  שהכול  לא  הרע!  במקרה  לקיים  חמור  ואיסור 
כמו  ומצייתים  מדברים  לפחות  אבל  לא,  ממש  מושלם, 
בבחינת  המדינה,  מושתתת  שעליהם  לכללים  חיילים 
חיים  רעהו  את  איש  מלכות  של  מוראה  "אלמלא 
הויכוח,  ללמוד מהאירופאים על תרבות  ואפשר  בלעו". 
וכנים  אמיתיים  שאנחנו  בכך  גאים  שאנחנו  ולמרות 
וצריכים להגיד בחום את כל האמת בפרצוף של האחר, 
וקורקטיים,  קרים  קצת  להיות  לפעמים  יכולים  אנחנו 
מקצועיים, שמצליחים לנהל ויכוחים באופן מכבד למרות 
ניתן בהמשך לזה ללמוד מהבריטים על  חילוקי הדעות. 
נימוס, כללי טקס, הוד והדר, גם אם זה נראה לנו קצת 
מגוחך וילדותי, כי אולי יש בזה משהו מועיל. ושוב נוכל 
הנותנת  דמוקרטית,  תרבות  על  מהאמריקאים  ללמוד 
מקום לליבון חילוקי דעות, בלי שכל שנה וחצי הולכים 
גאווה  של  קורטוב  רק  מהם  נקח  אף  אולי  לבחירות. 

לאומית ופטריוטיות.
כל זאת בלי לקחת מאיתנו כמובן את גדולתנו כעם הספר, 
הישראלית  והחוצפה  הלב  אומץ  והגאונות,  הלמדנות 
וההיגיון.  הגודל  לגבולות  מעבר  הרחק  אותנו  שמביאים 
אני מקווה ומייחלת שמערכת הבחירות הנוכחית תגדיל 
ושתוצאותיה  כעם,  הרוחנית  עוצמתנו  את  תקטין  ולא 

יאריכו ימים ויביאו לנו שקט פנימי, אחווה ואחדות.

זווית	נשית

אולי לא יזיק לנו ללמוד, 
בזהירות ובמסורה, קצת 

תרבות פוליטית וחברתית 
ממדינות ועמים אחרים
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גערה	וחיבוק	-	סיפור	חניכה	חסידי
סיפורים רבים במרחב החסידי עוסקים ברגע המפגש הראשוני בין 
את  השינוי,  רגע  את  לתפוס  מנסים  המפגש  סיפורי  ורבו.  החסיד 
הרגע המכונן בו הפכו שני גיבוריו של הסיפור לרב ותלמיד. רגע זה 
כולל בתוכו כמעט תמיד שלב של אכזבה ותסכול. התלמיד מגיע אל 
הרב כשהוא מצויד בעולם רוחני מגובש, אך על מנת להפוך לתלמיד 
עליו להצליח למחוק את עולמו הקודם. עליו לוותר על בניינים שבנה 
בנפשו, על אישיות שבנה בעמל רב. התסכול הוא הקושי לוותר על 

קנייני הנפש הקודמים. זהו השלב המבהיל 
מן  להיפרד  עליו  כי  התלמיד  מבין  שבו 
העבר, בלי לדעת לאן יקח אותו העתיד. 
בשלב זה המורה, שגרם לטלטלה הקשה 
בנפשו של התלמיד, מציע לו את התמיכה 
והחיבוק. בכך מושלם תהליך החניכה. כך 
נוצרת דבקות הנפש שבין התלמיד לרבו. 

נעסוק כאן בסיפור פגישתו הראשונה של ר' דוד בידרמן מֵללוב עם 
רבו, ר' אלימלך מליז'נסק.

מסכת  את  פעמיים  שביצע  כמי  דוד  ר'  מתואר  הסיפור,  בתחילת 
הסיגופים הכתובים בספר הקֶנה. בכל פעם צם והתענה במשך שש 
ברית.  דם  והשניה אפילו הטיף מעצמו  בין הפעם הראשונה  שנים. 
לאחר תעניות קיצוניות אלו, עדיין הרגיש חסרון בנפשו, וכך הגיע 
אל ר' אלימלך. במהלך שבת איומה אחת, סרב ר' אלימלך ללחוץ את 
ידו של האורח, ובכל פעם כשזה ניגש לקראתו פרץ הרבי בצעקות: 

"סירחון! מי הוא זה אשר מלאו לבו לבוא אל ביתי וריחו רע כל כך!"
 הצחנה שחש ר' אלימלך קשורה אולי בתעניות הקשות שבהן עינה ר' 
דוד את גופו. בכך מזכיר הסיפור את ריח הפה שנדף מרבי אליעזר בן 
הורקנוס, בבואו לראשונה כשגופו מעונה בצום לפני רבו ר' יוחנן בן 
זכאי )אבות דרבי נתן פרק ו'(. אולם להבדיל מר' אליעזר, לא זכה ר' 
דוד בברכת הרב, אלא בגערות קשות מנשוא. בייאושו ממתין ר' דוד 
לצאת השבת, כדי לברוח מן המקום. בכל זאת, ברגעים שלפני צאת 
השבת, נעמד ר' דוד שבור הלב מחוץ לחלון בית המדרש, משם הוא 

שמע את ר' אלימלך מדבר שוב בגנותו:   
בתורה  רבות  שנים  שעסקו  אחרי  אלי  הבאים  כאלו  ישנם 
הטיפו  ואפילו  הקֶנה,  תשובת  את  כבר  קיימו  אפילו  ובסיגופים. 
מעצמם דם ברית. אחרי עבודה קשה כזו הם בטוחים שראויים הם 
שתשרה עליהם רוח הקודש. ממני הם מצפים שאשלים חסרונות 
קטנים שיש בהם, ושאושיט להם רוח הקודש כרצונם. שקרנים הם, 
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מאוצר	הסיפור	החסידי
יודעים  אינם  לעצמם!  המשקרים 
הם שכל עבודתם אינה כלום. אפילו 

כחוט  לא  אפילו  הים.  מן  כטיפה 
וצריכים הם  לב,  וכל עבודתם בגאוות  גאווה הם,  השערה! מלאי 
לשוב בתשובה שלמה ולהתחרט על כל העבודה שעשו עד היום. 

צריכים הם להתחיל מחדש לעבוד את השם באמת ובתמים. 
וכך - קצת  דוד המיואש,  ר'  רוחו של  מילים אלו שברו לגמרי את 
בדומה להלל הזקן על הגג - הוא עומד 
ובוכה  המדרש  בית  של  לחלונו  מחוץ 

בתשובה. 
רבי  בו  שעושה  האכזרי  הנפש  טלטול 
ידי ר' אלימלך עצמו  אלימלך, כונה על 
מוכרח  אותה  "עבירה",  בדרשותיו 
המורה לבצע לשם שמים, בכדי להציל 
את נפשם של תלמידיו )נועם אלימלך לפ' חוקת(. מאחורי הגערות 
הקשות מסתתרת האהבה. ר' אלימלך מחכה לאסוף את שברי נפשו 

של התלמיד ולשוב ולהדביקם בעדינות ורוך. 
ברגעי ההבדלה שבין קודש וחול מתרחש היפוך הלב המוחלט. כעת 

זוכה ר' דוד לנפש חדשה. כעת זוכה הוא לחיבוק המנחם.
באותם  השבת.  מוצאי  של  ההבדלה  נערכה  המדרש  בית  בתוך 
אמר  אני,"  גמור  "חוטא  דוד.  ר'  של  בלבו  החלטה  גמלה  רגעים 
לעצמו, "יהיה מה שיהיה, אדחק ואכנס לחדרו של ר' אלימלך, אפול 
בתום  תשובה."  דרך  לי  שיורה  עד  אקום  ולא  לרגליו  הקרקע  על 
ההבדלה, דחק ר' דוד את הדלת בשקט ונכנס אל החדר. מיד קם ר' 
אלימלך לקראתו, רץ אליו וחיבקו בחום. "ברוך הבא ר' דוד היקר!" 
ר' דוד בחיבה עצומה ובאהבה לידו אצל  קרא הרבי, והושיב את 
השולחן. ר' אלעזר, בנו של הרבי עמד המום ותמה - "הלא זה האיש 
שאבי לא יכול היה לסבלו, ואף גירשו פעמיים מעל פניו!" "חלילה!" 
אמר רבי אלימלך, "הלא זהו איש אחר לגמרי. הנה זה אּונזער ר' דוד 
לֵעּבין!" כלומר: ר' דוד היקר שלנו )על פי אהל אלימלך, עמ' 67-78(.

תקווה גדולה גנוזה בעיני בסיפור הזה. תקווה להתחדשות פניה של 
הנשמה. תקווה של בכי המטהר את הנפש. ליסורי לידתה של אהבה, 

ושל דרך חדשה. 

ר' אלימלך מחכה לאסוף את 
שברי נפשו של התלמיד ולשוב 

ולהדביקם בעדינות ורוך

לתגובות והארות:
zeevkitsis@gmail.com
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מים	חיים	יוצאים	מירושלים
קרבת	ירושלים	למדבר

הפרש  ישנו  המדבר.  אל  קרובה  מאוד  ירושלים 
בין כמות הגשמים הנמדדת  של 150 מ"מ שנתי 
הנמדדת  הגשם  כמות  ובין  כרם  עין  בהדסה 

למרגלות הר הזיתים.
את  פוגשים  אפרים,  ובהר  בבנימין  ביהודה,  גם 
ספר המדבר הרבה יותר מזרחה ואילו בירושלים 

הוא צמוד אל הר הזיתים.
בשנים שחונות,  זאת מספר משמעויות:  לקרבה 
למרעה  מזון  לחפש  היא  הצאן  רועי  של  דרכם 
פרקי  ישנם  ואכן  למדבר.  הסמוך  ביישוב  שלהם 
הארץ  אל  כביכול  מתפשט  המדבר  בהם  זמן 
להיות  ירושלים  את  הופך  זה  ובמקרה  הנושבת 

כלשונו  בעצמה,  מדבר 
של הנביא ישעיהו "ערי 
ציון  מדבר  היו  קדשך 
ירושלים  היתה  מדבר 
שממה" )ישעיהו סד,ט(.

במובן זה, הפסוקים בפרשת עקב המתארים את 
כולה בה  ישראל  משטר המים המיוחד של ארץ 
"למטר השמים תשתה מים", מקבלים משמעות 
ובראשן  המדבר  אל  הצמודות  לערים  מיוחדת 

ירושלים.
התלות בגשם משמעותה היא חיבור וקשר ישיר 
מרשית  בה  אלוקיך  ה'  עיני  "תמיד  הקב"ה:  עם 
השנה ועד אחרית שנה". ככל שיותר תלויים, יותר 

קשורים ומחוברים.
העובדה  את  פישר  הרב שלמה  הגאון  מבאר  כך 
מנת  על  מלך,  של  לגיונו  כוהנים,  כי  המתמיהה 
לגורן  מגורן  לעבור  צריכים  מזונם  את  לקבל 
ולבקש את אכלם ואין מגישים להם את האוכל 

על מגש של כסף.
כך במובן מה בענייננו, קיומה של ירושלים בגבול 
עם  שלה  היחסים  במערכת  ועומד  תלוי  המדבר 
הקב"ה, ועל כן היא עיר צדק שעצם קיומה תלוי 
אין  צדק,  בעיר  כשאין  כן  על  בה.  הצדק  בקיום 
הצדקה להמשך קיומה של העיר. במובן זה, קיום 
קרבתה  בגלל  המעשי  במישור  הן  מותנה  העיר 

למדבר והן במישור המהותי בהיותה עיר צדק.
אך לקרבת ירושלים למדבר היבטים נוספים.

כי בקרבת עיר הבירה של עם  מעניינת העובדה 
ישראל, נמצא מדבר המזכיר במובנים רבים את 
ישראל.  לארץ  ישראל  עם  לבוא  שקדם  המדבר 
מדבר הוא מקום של הפקר בו הנוכחות האלוקית 
מורגשת ומוחשית באופן משמעותי. לא במקרה 
השעיר לעזאזל ביום הכיפורים נשלח אל המדבר 

הסמוך אל המקדש.
מפלט  כמקום  משמש  המדבר  נוספת:  משמעות 
המלכות,  בעיר  הנמצא  בשלטון  למורדים 
"מי  מהקב"ה  מבקש  ירמיהו  הנביא  בירושלים. 

ירושלים  כשהעיר  אורחים".  מלון  במדבר  יתנני 
הוא  מושחתת,  והיא  צדק  עיר  להיות  אמורה 

מבקש לברוח למדבר, מקום שאיננו מושחת.
ייתכן כי היבט זה של העיר בא לידי ביטוי בשם 

ציון אם אכן הוא קשור לשורש ציה.
מים	חיים	מירושלים

הצד השני של קרבת העיר למדבר הוא בעובדה כי 
הכתוב מעיד אצל כמה נביאים כי באחרית הימים 

ייצאו מים חיים מירושלים וישקו את המדבר.
כל נביא בסגנונו ובדרכו:

הנביא יואל מזכיר מעין היוצא מבית ה' שישקה 
את נחל השיטים.

מתחת  היוצאים  מים  על  מדבר  יחזקאל  הנביא 
קדימה  הבית  מפתן 
וככל  מזרחה  וזורמים 
כמותם  זורמים,  שהם 
שהנביא  באופן  מתרבה 
לעבור.  כבר  מסוגל  אינו 
המלח  לים  מגיעים  המים 
ותופעות  נוף  מתאר  הנביא  אותו.  ומשקים 
הלקוחות מגן העדן ההולך ומתפשט מהר המוריה 
לים המלח. המים נרפאים וכל עץ מאכל לא ייבול 
עלהו ולא ייתום פריו לחדשיו יבכר כי מימיו מן 

המקדש המה יוצאים.
של  העתידית  בקיעתו  את  מתאר  זכריה  הנביא 
הר הזיתים, את השינוי שיחול  באור "והיה ביום 
ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון והיה יום אחד 
הוא יוודע לה' לא יום ולא לילה והיה לעת ערב 
יהיה אור". לאחר מכן, הוא מתייחס למים: "והיה 
חציים  מירושלים  חיים  מים  ייצאו  ההוא  ביום 
בקיץ  האחרון  הים  אל  וחצים  הקדמוני  הים  אל 
ביום  הארץ  כל  על  למלך  ה'  והיה  יהיה  ובחורף 

ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".
בביטול  ה'  אחדות  תתגלה  הימים  באחרית 
השניות בין אור לחושך ובין מקום היישוב לבין 
יהיו מים  וגם בערב.  ביום  גם  יהיה אור  המדבר. 
וגם  מים  ישנם  כלל  בדרך  בו  הפורה  באזור  גם 
במקום המדברי ביותר. כך יהיה ברור לכל כי מקור 
הברכה הוא ישירות מאת הקב"ה. המים יוצאים 

מן המקדש.
קרבת ירושלים למדבר תאפשר בעתיד את תיקונו 
ה'  נוכחות  מכח  המדבר  כולל  כולו  העולם  של 
במקדש. עולם בו אור ומים יהיו בכל מקום הינו 
העולם  בה  הבריאה  ראשית  אל  מתוקנת  חזרה 

כולו היה אור ומים.
ירושלים מחד קרובה אל המדבר ותלויה בקרבה 
זאת ובהיותה עיר צדק קיומה תלוי בצדק. לעתיד 
לבוא קרבה זו תאפשר תיקון העולם, דבר שיתגלה 
ומים שמקורם בירושלים כבראשית  ידי אור  על 

הבריאה.

מקומו	של	עולם
יון
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 באחרית הימים תתגלה אחדות ה' 
 בביטול השניות בין אור לחושך ובין 

מקום היישוב לבין המדבר
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האם	מותר	לשמור	אוסף	נרות	חנוכה?
שאלה

ילד דפק בדלת ביתי ובידו שקית עם אוסף נרות: רוב האוסף 
מורכב משאריות של נרות ומטפטופי נרות. "זהו אוסף הנרות 
שלי. נזכרתי פתאום, שבתוך האוסף ישנן שאריות מנרות חנוכה. 

האם מותר לי לשמור את האוסף?"
תשובה

שמן	שנותר	מן	ההדלקה
של  באורם  להשתמש  שאסור  אומרת  כא,ב(  )שבת  הגמרא 
נרות החנוכה. דברי הגמרא אמורים בשעה שהנרות דולקים, 
אך מה דין השמן שנותר מן ההדלקה? הרי"ף )שבת, ט,א מדפי 
הנרות.  מן  שנותר  בשמן  להשתמש  שמותר  סבור  הרי"ף( 
אולם בעל השאילתות )פרשת וישלח( סבור שאם נותר שמן 
מן הנרות ביום השמיני, הרי ש"כיוון דהוקצה למצווה, אסור 
שנותר:  השמן  את  לשרוף  יש  לדעתו  לכן  ממנו".  להסתפק 
פסקו  הראשונים  רוב  עצמו".  בפני  ומדליקו  מדורה  "עושה 
כדעת הרי"ף: כך פסקו הרמב"ם )חנוכה ד,ה(, הרא"ש )שבת 

ב,ג(, הרשב"א )שו"ת הרשב"א א,קע( ועוד.
אולם, הבית יוסף )תרעז,ד( הסביר שאין מחלוקת בין הראשונים. 
כיוון שמדובר בשמן שהיה  השאילתות אסר להשתמש בשמן 
כיוון  התירו  האחרים  הראשונים  ואילו  ההדלקה,  לזמן  מיועד 
שמדובר על נותר השמן לאחר שכבר קיים את המצווה. למעשה 
שיעור  לאחר  שמן  נותר  שאם  )תרעב,ב(,  בשו"ע  נפסק  כך 
ההדלקה )של חצי שעה( הרי ששמן זה איננו מוקצה. לפי זה, אין 

חשש באיסוף שאריות הנרות שנותרו מנרות חנוכה.
אולם קביעה זו איננה פשוטה, כיון שכיום אנשים שמים שמן 
ומתכוונים להקצות את כולו למצווה )ואף שיעור של "כלתה רגל 
מן השוק" מאוחר יותר בימינו(, ואם כך ייתכן שכל השמן מוקצה 

למצוותו )עיין משנ"ב תרעב, ס"ק ד וס"ק ז; תרעז, ס"ק יח(.
שמירת	השמן	לשנה	הבאה

לכאורה יש מקום להתיר את שמירת השאריות כיוון שאין 
כן,  כמו  נרות.  של  אוסף  רק  אלא  ממש  של  שימוש  כאן 
הנרות הללו מעורבבים בנרות אחרים, וייתכן להתיר את כל 

התערובת. אולם שני הדברים הללו אינם פשוטים.
המהר"ם מרוטנבורג )מובא בטור, תרעז( כותב שלמרות שהשמן 
היתר  של  שמן  עליו  להוסיף  אין  מדרבנן,  רק  אסור  הנותר 
ולבטלו. עוד הוסיף המהר"ם שאסור אפילו לשמור את השמן 
לשנה הבאה )עבור חנוכה(, מחשש שמא יבוא בטעות ליהנות 

ממנו בדרך אחרת: 
כתב ה"ר מאיר מרוטנבורק שאין להוסיף עליו כדי לבטלו... 
דחיישינן  חנוכה,  של  לנר  הבאה  לשנה  לשהותו  ג"כ  ואסור 

שמא יבוא ליהנות ממנו כיוון ששוהה אותו לזמן מרובה.
הר"ן )ט,א באלפס( הקשה על כך, שבמצוות אחרות, כמו סוכה, 
כללי  באופן  כן,  כמו  החג.  לאחר  סוכה  בעצי  להשתמש  מותר 
באיסורי דרבנן דעת הרשב"א )הובא בבית יוסף, יו"ד צט( היא 
שמותר להוסיף על האיסור ולבטלו, וכך פסק השו"ע )יו"ד צט,ו(, 
אף שלעניין נרות חנוכה הוא פוסק )תרעז,ד( כדעת המהר"ם! 
פוסקים  שם(  )יו"ד  והרמ"א  א,ב(  )ביצה  הרא"ש  זאת,  )עם 

שאסור לבטל איסור דרבנן לכתחילה(.
הש"ך )יו"ד צט, ס"ק יט( מבאר שאיסור שמן של נרות חנוכה 
חמור משאר איסורים דרבנן כיוון שהוא מוקצה לצורך מצווה. 
היה  הדין  יב( מתרץ שכיוון שמצד  ס"ק  )תרעז,  אברהם  המגן 

לשנה  השמן  את  להשאיר  מותר 
לו  שיש  דבר  שזהו  הרי  הבאה, 
מתירין, ודבר שיש לו מתירין איננו 

להשהותו,  אין  שבפועל  )אף  בטל 
אבל הדבר הוא רק מחמת גזרה צדדית(.

נרות	חנוכה	ונרות	המקדש
יתכן שיש סיבה נוספת לחומרה המיוחדת בנרות חנוכה. 
כאמור, הגמרא קבעה שאין להשתמש לאור הנרות. מדוע? 
ואסור(  ד"ה  כא,ב  )שבת  רש"י  הראשונים.  בדבר  נחלקו 
כותב שאין להשתמש לאור הנרות כדי שיהיה ניכר שהם 
שהנרות  שכיוון  כותב  )שם(  הר"ן  מאידך,  מצווה.  לצורך 
שהנרות  שכשם  הרי  במקדש,  שהדליקו  לנרות  זכר  הם 
כתב  בדומה  חנוכה.  נרות  גם  כך  לזרים,  אסורים  במקדש 
הרמב"ן )שבת כא,ב ד"ה ודאמרינן( שנרות חנוכה הן "כמי 

שהקדישו לשמים".
נוספים,  במקומות  עולה  המקדש  לבית  דימוי  של  זה  יסוד 
למשל: הדלקה בבית הכנסת. את מצוות הדלקת הנרות אנו 
מקיימים בבית, ובכל זאת נהגו מתקופת הגאונים להדליק גם 
בבית הכנסת. מדוע? המנהיג )דף קה,א( מסביר ש"נהגו כך על 
זה שהנס בא במקדש בית עולמים, ועושים כמו כן במקדש 
היא  הכנסת  בבית  שמדליקים  הסיבה  כלומר,  בגולה".  מעט 
מחמת הדמיון בינו ובין בית המקדש. מקום נוסף שמגלה את 
הקשר בין נרות חנוכה לנרות המקדש הוא דין "הדלקה עושה 
מצווה", שהוסבר על ידי רש"י )שבת כב,א( בכך שהדבר דומה 

להדלקה במקדש: "מדליקין כדאשכחן במנורה".
בתחילת פרשת בהעלותך  הרמב"ן  כמו כן, מפורסמים דברי 
בחנוכת  שותפים  להיות  זכו  שהנשיאים  ח,ב(,  )במדבר 
המזבח. אהרן רצה גם הוא להיות שותף בכך, והקב"ה אמר 
לו "בהעלותך את הנרות" – שהכהן הגדול הוא הזוכה בהטבת 
הנרות, ועוד הוסיף לו הקב"ה שנרות המקדש ימשיכו לעולם, 
גם לאחר החורבן, בהדלקת נרות חנוכה. ואם כך, נרות חנוכה 

הם הממשיכים את נרות המקדש!
לפי זה, יתכן שמעמדם הקדוש והמיוחד של נרות חנוכה הוא 
ולכן אין לבטל אותם  יותר,  זה שהביא לכך שהחמירו בהם 
מחשש  הבאה  לשנה  אותם  לשמור  אין  וגם  אחר  בשמן 

לתקלה. 
למעשה

שנשארו,  בנרות  להשתמש  שאין  פוסקים  שאנו  כיוון 
וכיוון שאנו פוסקים כמהר"ם שאסור לשמור את שארית 
לשמור  נראה שאין  לתקלה,  הבאה מחשש  לשנה  הנרות 
את שאריות נרות חנוכה לצורך "אוסף נרות" )ואף שיש 
מקום לדון לקולא, כי כנראה שהילד לא ימיס את הנרות, 
וגם  המהר"ם,  פי  על  בכך  להחמיר  נוהגים  שאנו  כיוון 
מבחינה חינוכית ניתן לחנך למשמעות של קדושת נרות 
חנוכה, לכן נראה שראוי להחמיר בכך(. כך אמרתי לילד, 
שקיבל את הדברים בהבנה ואף בשמחה ששאלתו הייתה 

רצינית.
אם ירצה הילד לעשות כך בשנה הבאה, יש להתנות שהנשאר 
יוכל  וכך  למצוותו,  מתקדש  אינו  שעה  לחצי  מעבר  בנרות 
או  שבבקבוק  השמן  מקרה  )בכל  אלו  בשאריות  להשתמש 

הנרות שבקופסה אינם מוקצים כלל(. 

משו"תת	בהלכה
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דוא"ל dotan@go-bsd.co.il, הפצה: מקור ראשון 052-6070999 יוסי
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נקיפות	מצפון	ונקיפת	אצבע
חידה: באיזה שורש בעברית באות יחד האותיות ח' ו-ע'? 

מישהו מפענח?
שכולל  בעברית  היחיד  הוא  פענ"ח  שהשורש  דומה  אכן, 
מבכרת  הלשון  ועי"ן.  חי"ת  הגרוניים  העיצורים  שני  את 
מילים שעיצוריהן באים ממקומות חיתוך שונים, וממעטת 
)חפשו  קרוב  הגייתם  שמקום  עיצורים  הכוללות  במילים 
למשל מילים הכוללות את שני העיצורים השפתיים בי"ת 
ופ"א. בתנ"ך ישנה כמדומה רק מילה אחת כזו, מלבד שמות 

פרטיים כמו מפיבושת או אביאסף(.
השורש פענ"ח אכן לא הגיע ממקור עברי, והוא נגזר מהשם 
למשנה  מינויו  לאחר  ליוסף  פרעה  שנתן  )כנראה(  המצרי 
למלך: "ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ֵׁשם יֹוֵסף ָצְפַנת ַּפְעֵנַח ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת אְסַנת 
ַּבת ּפֹוִטי ֶפַרע ּכֵֹהן אֹן ְלִאָּׁשה" )והשוו לשמות מצריים נוספים 
שנזכרים בתנ"ך ובהם ע' וח' יחדיו: "עבד מצרי ושמו ירחע" 
]דברי הימים א, ב,לד[; "פרעה חפרע מלך מצרים" ]ירמיהו 

מד,ל[, וכן לשם המלך המצרי תות ענח' עמון(.
והחבאה,  ועניינו הסתרה  גם בעברית,  השורש צפ"ן מוכר 
שהצפונות  "מי  במובן  התפרש  פענח"  "צפנת  השם  ולכן 
 - פענח  "צפנת  אונקלוס:  תרגם  למשל  כך  לו".  גלויות 
ְּדִמַּטְמָרן ַּגְלָין", היינו שהדברים הטמירים והנעלמים גלויים 

בפניו.
על פי פירוש זה השתמשו הפייטנים בשורש פענ"ח במובן 

הנוסח  למשל  וכך  "גילה", 
חי":  כל  "נשמת  בתפילת 
"הסומך נופלים והזוקף כפופים 

)ובחלק  נעלמים"  והמפענח 
מהנוסחים לשון פענוח לא נזכרת. 

בהלכותיו(.  הרמב"ם  שמביא  התפילות  בסדר  למשל  כך 
מלשון הפייטנים עברה המילה גם לשדות אחרים והפכה 

בת בית בעברית, וכך כיום רווח השימוש בפענוח.
היינו   - המצפון  ביסוד  גם  העומד  הוא  צפ"ן  השורש 
הרגש הפנימי החבוי שבאדם. ומה פירוש נקיפות מצפון? 
פירוש  מצפון  נקיפות  חש  וכשאדם  הכאות,  הן  נקיפות 
חז"ל  נקטו  )ובדומה  ומייסרו  אותו  הדבר שמצפונו מכה 
- "מי שלבו נוקפו"(. כיום משתמשים לרוב בביטוי "לא 
נקף אצבע" במשמע "לא עשה דבר" - אך דומה שאין זו 
הכוונה המקורית של הביטוי. בתלמוד נאמר: "אין אדם 
נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, 
 " דרכו'  יבין  מה  ואדם  כוננו,  גבר  מצעדי  'מה'  שנאמר 
באצבע  מכה  סופג  פירושו  אצבעו  נוקף  ז,ב(.  )חולין 
הרגל,  לאצבעות  אלא  היד  לאצבע  לא  היא  והכוונה   -
הפסוק  שמעיד  וכפי  הילוכן,  דרך  מכה  לעתים  הסופגות 

שמביאה הגמרא כראיה.
"לא  במשמע  אצבע"  נקף  "לא  בביטוי  שהשתמשו  כיוון 
ספג ולו מכה קטנה" - הוא התפרש אצל הבריות במשמע 
נוצר המשמע  וכך  "לא הזיז אצבע",  "לא עשה מאומה", 

המקובל.

חנוכה
לשמונה  שהספיק  שמן  של  קטן  לכד  הכבוד  כל  עם 
לפסטיגלי-הסלפי  מספקת  סיבה  אינה  זוהי   - ימים 

ולקלוריות של סופגניות כל שנה.
מדוע חוגגים אנו את חג החנוכה? נסים כדוגמת נס פח 
השמן היו בישראל מאז ומעולם. לדוגמה, נס "צפחת 
השמן" שעשה אליהו הנביא לאישה אלמנה )מלכים א, 
יז(. אף ניצחונותיהם הצבאיים של יהושע בן נון או דוד 
המלך - אשר לא היו פחותים מניצחונותיו של יהודה 
לאומי  חג  לקביעת  מספקת  עילא  היוו  לא   - המקבי 

לדורות.
צורך  יש  החג  של  משמעותו  מלוא  את  להבין  כדי 
על  שדורות  לאחר  מתרקם  החנוכה  סיפור  כי  להבין 
דורות אין עצמאות מדינית. הישוב היהודי בארץ מצוי 
לאחר מאות שנים של שליטת אומות זרות )פרסים, 
לכן,  סילוקוס(.  מבית  ויוונים  מוקדון  מבית  יוונים 
בתחילתו של מרד המקבים התודעה הלאומית הינה 
אודות  עד שהשיח של המקבים מדבר  כה מעורפלת 

שרידות דתית בלבד. 
המכריז  המקבי,  יהודה  של  בנאומיו  מתבטא  הדבר 
על  נלחמים  ש"אנו  כך  על  היא  המלחמה  מטרת  כי 
נפשותינו ועל חוקינו" )מקבים א( או בסיפור התמוה 
)שם( על אותם מורדים יהודים שבחרו למות במערה 
בניגוד  השבת,  קדושת  עקב  ביוונים  להילחם  ולא 

כי  הטריוויאלית  להלכה 
שבת".  דוחה  נפש  "פיקוח 
בעיני  המלחמה  תפיסת  כל 

של  ברמה  היא  דאז  היהודים 
מלחמת דת פרטית ולא מעבר לכך.

אולם מכאן ואילך הדברים מתפתחים אחרת. מלחמת 
הגרילה שמוביל יהודה המקבי כנגד גייסות יוון קוצרת 
מוצאים  לחימה,  שנות  שלוש  לאחר  ולפתע,  הצלחה, 
הכפייה  מן  משוחררים  רק  לא  החשמונאים  עצמם 
ישראל.  בארץ  הלאומי  בשלטון  אוחזים  אלא  היוונית, 
לעם  ומציע  מיוון  חדש  גיס  מגיע  כאשר  מכן,  לאחר 
אלא  בכך  המקבים  מסתפקים  לא   - דתית  אוטונומיה 
וחמש  כעשרים  הנמשכת  התשה,  במלחמת  פותחים 
שמעון,  של  ובמינויו  המלא  בניצחונם  סיומה  עד  שנה, 
הם  כך  יהודה.  לנשיא  שנותר,  חשמונאי  לבית  האחרון 
כדבריו  העצמאית;  ישראל  מלכות  של  לכינונה  מגיעים 
של הרב קוק )משפט כהן עמ' שלו(: "החשמונאים היו 

מלכים מועמדים על פי הסכמת האומה". 
הממלכתית  התודעה  למעשה  התפתחה  החנוכה  בחג 
פעם ראשונה מאז חורבן הבית הראשון. נס פח השמן 
הוא  אלא  החנוכה,  לחג  כטעם  עצמו  בפני  עומד  אינו 
מצב,  בכל  השורדת  הפנימית  היהודית  לנקודה  ביטוי 
של  כדבריו  ולמלכות,  לניצחון  דבר  של  בסופו  ומביאה 
הרמב"ם )הלכות חנוכה, ג,א(: ש"חזרה מלכות לישראל 

יתר על מאתים שנה עד החורבן השני".

בא	לידי	ביטוי

ראי"ה	בהירה
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איך	יוצאים	מן	הבור?
חוטף,  נופל,  אתה  בחיים.  מתישהו  קורה  זה  אחד  לכל 
לאסוף  ומנסה  הראש  את  מרים  מה  זמן  ואחרי  נפגע, 
שקיבל  הקטלנית  המכה  אבל  ולהתאושש.  עצמך  את 
לא  הרי  ממנו.  לקום  אפשרי  שבלתי  כדבר  נראית  יוסף, 
פגעו  ביותר  לו  הקרובים  האנשים  בזרים.  היה  מדובר 
להרוג  מוכנים  היו  אותו,  נוראית. אחיו שנאו  בצורה  בו 
והוא  עבדים.  סוחרי  לחבורת  אותו  מכרו  ולבסוף  אותו, 
בסך הכול נער יתום בן 17. אחרי מות אימו מצא נחמה 
באכזריות  ממנו  להיקרע  נאלץ  ופתאום  אביו,  בזרועות 
לחיי עבדות והשפלה הרחק מביתו. אם חשבנו שדי בזה 
מתברר שלא. המצב רק הולך ומסתבך ובעקבות עלילת 

שווא יוסף נזרק לכלא על לא 
עוול בכפו. 

הסיבות  כל  הזה  לנער  היו 
שבעולם לאבד את האמונה, 
למשפחתו  עורף  להפנות 
לאדם  ולהפוך  ולאלוקיו, 
אמון  חסר  מתוסכל,  מריר, 

מפתיע  באופן  בקרבו.  בוערת  הנקמה  שאש  אדם  בבני 
הבור'  מן  'מטפס  הוא  לגמרי.  אחרת  גדל  הצדיק  יוסף 
והופך לדמות מדהימה באצילותה, אמונתה וגודל רוחה. 
להאמין  מסרבים  מולו,  נדהמים  עומדים  אחיו  אפילו 
שהוא אינו מתכוון לנקום בהם על כל מה שעוללו לו. איך 
לו לקום מתוך  קרה הנס הזה? מה היה ביוסף שאיפשר 
השבר? והחשוב מכל - האם יש כאן משהו שגם אנחנו 

יכולים לאמץ לרגעי הנפילה שלנו?
"תן	לזמן	ללכת"

ברגעים הראשונים אחרי המכה באמת נדמה שהחיים 
נגמרו, שאין אפשרות להמשיך הלאה. אבל הזמן הוא 
רופא גדול. הוא מקל ומרפא. אם מוכנים לקחת נשימה 
שלו,  לעשות את  לזמן  ולתת  שיניים,  לחשוק  עמוקה, 
נראים  הדברים   - שנה  חודש,  שבוע,  שאחרי  מתברר 
שהתגלה  עד  שנה   22 ליוסף  היו  לגמרי.  אחר  באור 
שוב בפני אחיו, והמפגש המחודש נראה שונה לגמרי 

מקודמו.
אז	מה	לעשות?	לעשות!

כל זה נכון במיוחד אם האדם אינו שוקט בינתיים על 
שמריו, אלא לוקח אחריות על חייו ודואג להיות עסוק, 
לרגע  לעצמו  מניח  אינו  יוסף  הזמן.  כל  ויצירתי  פעיל 
לשקוע בצערו ולחוש מסכנות וחוסר אונים. בכל מקום 
בו הוא נמצא הוא פועל ומתקדם. זה קורה בבית אדוניו 
המצרי, כשתוך זמן קצר הוא הופך למנהל משק הבית, 
כשבמקום  הכלא  במרתפי  אפילו  עצמו  על  חוזר  וזה 
לרחם על עצמו הוא דואג לרחם על אחרים ופונה לשני 

השרים לשעבר ומתעניין "מדוע פניכם רעים היום?"
עמוד	שידרה

לערכיו  נאמן  להיות  יוסף  ממשיך  בחייו  תחנה  בכל 
אדם  כאשר  גם  איכפתיות.  חריצות,  צניעות,  יושר,   -
נמצא בתקופת מפולת, ההיאחזות במקומות הבטוחים 
והמוחלטים שבחייו, כמו עולמו הערכי ויושרו האישי, 
יכולים להוות בשבילו עוגן מציל, ולהעניק לו תחושת 

ערך ומשמעות.
יש	אמונה!

לי  שקורה  מה  שכל  האמונה 
אכזרי  מגורל  תולדה  אינו  עכשיו 

שמתעמר בי, אלא מכוון ומושגח משמים, הידיעה שה' 
כדי  ההגה  על  יד  ומחזיק  עלי  שומר  מצב,  בכל  איתי 
שספינת חיי תגיע ליעדה - נותנת לאדם כוח להתמודד 

עם הקושי, גם אם אינו מבין כרגע את פשרו.
להיות	שליח

האמונה מולידה תובנה חשובה נוספת - לכל אדם יש 
תפקיד בחייו. שליחות ייחודית שרק הוא יכול למלא. 
האפל  למקום  הגעתי  אם 
הזה, כנראה יש אור שעלי 
"לא  כאן.  דווקא  להדליק 
הנה  אותי  שלחתם  אתם 
יוסף  אומר  האלוקים",  כי 
אותם  ומשתף  לאחיו, 
את  שהאירה  בתובנה 
לו  ועזרה  ייסוריו  מסלול 
לשמור את הראש מעל הגלים הסוערים - הכול היה 
חלק מן השליחות שלי להציל אתכם ואת הארץ כולה 

מפני הרעב. 
לצמוח	מתוך	המשבר

בפרספקטיבה של זמן מתגלה לפעמים דבר מדהים - 
אותנו  שהצמיחו  אלו  הם  והקושי  השבר  רגעי  דווקא 
מאשר  יותר  הרבה  שאנחנו,  מי  להיות  אותנו  והפכו 
הבריטי  והקלים שבחיינו. המשורר  הנעימים  הרגעים 
רוברט בראונינג המילטון כתב על כך שיר קצר המקפל 

בתוכו את אחת התובנות העמוקות של החיים:
עם ההנאה הלכתי זמן מה, פטפוטים היא שפעה כנהר,
אך אני לא החכמתי במאומה, מכל מה שהיה לה לומר.

עם הסבל הלכתי זמן מה, והוא לא אמר אף מילה, 
אך מה שלימדני בדממה, הוא עצום וגדול ונפלא.

"כי נשני  'מנשה'. מדוע?  יוסף בוחר לקרוא לבנו הבכור 
א-לוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי" )בראשית מא(. 
לנושים'  לי  'עשה  פירושו  הירש מסביר ש'נשני'  הרש"ר 
זה  לפי  הפסוק  כוונת  כלפיהם.  חוב  בעל  שאני  אלו   -
האלוקים  לי  עשה  משפחתי  ואת  אסוני  את  מופלאה: 
כנושים. מה שעד כה היה נראה לי כאסון וכהתעללות, 
את  חייב  אני  ושלו  שאני  למי  אותי  שעשה  לדבר  היה 

הצלחתי ואת אושרי היום.
התורה לא באה לבדר אותנו באגדות בידיוניות, מרתקות 
כולנו,  של  הסיפור  הוא  יוסף,  של  סיפורו  שיהיו.  ככל 
בבור,  עמוק  מ'משבר'  ולעבור  להתמודד  שלו  והיכולת 
ל'משביר' )"ויוסף הוא המשביר לכל הארץ"(, היא הדרך 
ולהפוך  שלו,  הנפילה  ברגעי  אדם,  כל  לצעוד  יכול  בה 

אותם למנופים אדירים לצמיחה והתקדמות.  

לתגובות, חומרי העשרה והצטרפות לרשימת 
milatova.org.il :תפוצה

בפרספקטיבה של זמן מתגלה 
לפעמים דבר מדהים - דווקא רגעי 

 השבר והקושי הם אלו 
שהצמיחו אותנו
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באהלי	שם
המכנה	שם	לחבירו

הלכתית-אגדתית  סוגיה  היא  הכינויים  סוגיית 
ניתן  זאת,  עם  בה.  מלספר  יריעתנו  שקצרה 
את  מלווה  הכינויים  שתופעת  לומר  בהחלט 
רק  שכן  לימינו,  עד  מראשיתו  עמנו  ימי  דברי 
ומתרגש  'ביבי-בוגי',  ממלחמת  מעט  נרגענו 

עלינו הקרב הפוליטי 'ביבי-בוז'י'.
כבר בימי התנ"ך נהגו להשתמש בכינויים. שרה 
'אודות  דיברו  ואהרן  מרים  יסכה,  גם  נקראה 
'בעל  אותו  כינו  יוסף  אחי  הכושית',  האשה 
החלומות', פרעה כינה אותו 'צפנת פענח' ולפני 
מרכבתו קראו 'אברך'. אסתר נקראה גם הדסה, 
גדעון  נר,  וכונה  אביאל  נקרא  קיש  של  אביו 

פי  על  היו  ליתרו  וירובשת,  ירובעל  גם  נקרא 
חז"ל שבעה שמות, ועוד ועוד.

זה  את  זה  לכנות  נהגו  ואמוראים  תנאים 
ועוד.  נהוראי  סיני,  תירדא,  שיננא,  בכינויים: 
בשמות  רבים  ישראל  גדולי  כונו  בהמשך 
ספריהם, כדוגמת החפץ חיים, החזון איש ועוד 

ועוד.
חרל"פ  מהרב  קוק  הרב  פעם  ביקש  כאשר 
ביקשו  בצפת,  צדיקים  קברי  על  להזכירו 
'המכונה  המילים:  את  שמו  אחר  להוסיף 
קוק', זאת משום 'הערך הרוחני המיוחד שיש 
לכינוי שם המפורסם בעולם' )לשלושה באלול, 

רגירושלים ה'תרח"צ(.
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החידה	השבועית
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חידה	לפרשת	מקץ
הפעם החידה עוסקת בזיהוי אישיות דגולה:

הוא נפטר בנר ראשון של חנוכה,
כינויו הרווח מתקשר גם הוא לחג החנוכה,

וגם לומדי הדף היומי נהנים מפירושו על המסכת.
במי מדובר?

תשובה	לפרשת	לוישב
החידה היתה: 

 - ובנביאים  השניים,  מבין  לראשון  בפרשתנו  המשותף  מה 
בראשון השני - עבור השניים?

הפתרון:  
זרח, תאומו של פרץ, שהמיילדת  הוא  השניים  מבין  הראשון 
ר ַעל  ְקשֹׁ ֶדת ַותִּ ח ַהְמַילֶּ קַּ ן ָיד ַותִּ תֶּ ּה ַויִּ שמה עליו שני: "ַוְיִהי ְבִלְדתָּ
ִני  ר ַעל ָידֹו ַהשָּׁ ָנה ... ְואַחר ָיָצא אִחיו ֲאֶשׁ ִני ֵלאמֹר ֶזה ָיָצא ִראשֹׁ ָידֹו ָשׁ

מֹו ָזַרח" )בראשית לח,כח;ל(. ְקָרא ְשׁ  לתגובות: info@hidonim.com ַויִּ

בספר יהושע, הראשון בספרי נביאים, 
שני  עבור  ִני  הָשׁ את  רחב  קשרה 
המרגלים לסימן על ביתה כדי להציל 

אֶרץ  ה ֲאַנְחנּו ָבִאים בָּ את משפחתה: "ִהנֵּ
ַחּלֹון  בַּ ִרי  ְקְשׁ תִּ ה  ַהזֶּ ִני  ַהשָּׁ חּוט  ְקַות  תִּ ֶאת 

ית אִביְך  ל בֵּ ְך ְוֶאת אַחִיְך ְוֵאת כָּ נּו בֹו ְוֶאת אִביְך ְוֶאת ִאמֵּ ר הֹוַרְדתֵּ ֲאֶשׁ
מֹו  ְלֵתי ֵביֵתְך ַהחּוָצה דָּ ר ֵיֵצא ִמדַּ ל ֲאֶשׁ ְיָתה ְוָהָיה כֹּ ַתאְסִפי ֵאַלִיְך ַהבָּ
נּו ִאם ָיד  מֹו ְברֹאֵשׁ ִית דָּ בַּ ְך בַּ ר ִיְהֶיה ִאתָּ ם ְוכֹל ֲאֶשׁ ְברֹאׁשֹו ַוֲאַנְחנּו ְנִקיִּ

ְהֶיה ּבו" )יהושע ב,יח-יט(. תִּ
ִני - פרק ב' - הפרק השני בספר  אגב, השני יכול להיות מנוקד גם ֵשׁ

יהושע!
 "החידון והחוויה" מארגנת חידונים לבר/בת מצווה, למשפחה, 

לקהילה, לבית הספר או לעיר כולה.
לפרטים נוספים בקרו באתר שלנו: "החידון והחוויה"

ַַ

ָ
ָ

ָ
ַ

ַ
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נקודת	מבט
חנוכה	-	נצחון	במלחמה	למען	חיים	

יהודיים	מלאים	
טרם פוצחה הנוסחה כיצד מנצחים בבחירות. הנסיון למצוא 
נוסחה כזו יעלה לנו הפעם כשני מיליארד ₪. מנקודת מבט 
מה  מחשבות  לעורר  צריכה  בחירות  תקופת  הבוחרים 
תכלית הבחירות? האם באמת הפתק שלנו משפיע? ייתכן 
חוסר  בשל  והולך  פוחת  בבחירות  המשתתפים  שאחוז 
מחשבות כאלו. תוצאות ההצבעה שלנו קובעות את אופייה 
השקפת  לפי  החיים  תחומי  בכל  המדינה  של  והתנהלותה 
עולם וערכים של המפלגות שהצליחו, כמו גם האופי האישי 

)יושר, מוסר, נאמנות למצע וכד'( של הנבחרים. 
למה	חוגגים?

לבחירות.  חנוכה  בין  זו נהרהר בסמיכות הפרשיות  בשבת 
מוכרת הגמרא )שבת כא,ב( "מאי חנוכה? שכשנכנסו יוונים 
בית  וכשגברה מלכות  כל השמנים שבהיכל.  להיכל טימאו 
חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן 
שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק 
לשנה  ימים.  והדליקו ממנו שמונה  נס  בו  נעשה  יום אחד. 
אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה". הגמרא 
ימים  שמונה  שדלק  השמן  פך  מציאת  הוא  שהנס  קובעת 
וחידוש עבודת המקדש. והנה בתפילת 'על הניסים' מודגש 
היש סתירה  רבים.  מול  הצבאי, מעטים  הניצחון  נס  דוקא 

בדבר?
טעם  את  מחזקים  החג  סימני  כי  נראה  ראשון  במבט 
הגמרא; השם חנוכה קשור למזבח ולא לנצחון; שמונה ימים 
כימי נס השמן ולא הלל יום אחד לציון הניצחון הצבאי, כמו 
פורים, יום העצמאות ויום ירושלים; קריאת בתורה בפרשת 
חנוכה  בשבתות  ההפטרות  המשכן;  את  הנשיאים  חנוכת 
מציינות את המקדש. ויש לשאול, מדוע הדגישו חז"ל את 
נס פך השמן יותר מנס הניצחון? וכאמור, השאלה מתעצמת 
לאור נוסח תפילת 'על הניסים' המדגיש את הנצחון, ונס פך 
השמן מוזכר בה רק בשוליים. ובכן, האם חג החנוכה מציין 

את השחרור מעול היוונים או את נס פך השמן?
התכלית	-	המקדש

נעשה  זה  נס  "ודווקא  אגדות שבת(:  )חי'  במהר"ל   למדנו 
]היתה[  היוונים  רשעת  עיקר  כי  אחר[  נס  ולא  השמן  ]פך 
שטימאו את ההיכל... והשם יתברך נתן כח ביד חשמונאי 
נצחום  דווקא  ואלו  בהיכלו,  ה'  עובדי  כוהנים  שהם  ובניו, 
והנאמנות  שהמסירות  ללמוד  ניתן  מדבריו  אחרים".  ולא 
קדושתו,  והשבת  טיהור המקדש  למטרת המלחמה, שהיא 
הכוהנים  החשמונאים  גבורת  לתעצומות  שתרמה  היא 

ולתשועה במלחמה. דבקות בקדושה היא סיבת הניצחון
בעל משך-חכמה מסביר שהיהדות נמנעת בכוונה מלחגוג 

רק  ומציינת  מלחמתיים,  נצחונות 
גם  ביטוי  לידי  בא  זה  רעיון  הגויים.  מעול  השחרור  את 
בחג הפורים הנחוג דווקא ביום המנוחה מהקרב, ולא ביום 
הקרב עצמו. כך גם בחנוכה למדונו חז"ל שיש להעביר את 

תשומת הלב משדה הקרב אל המקדש.
יעקב  חיים  הרב  מו"ר  של  )מאמריו  באסופת-מערכות 
ביבנה(  כרם  ההסדר  ישיבת  וראש  מייסד  זצ"ל,  גולדויכט 
מובא: "יש שייכות פנימית המקשרת בין הניצוח על היוונים, 
לחנוכת המקדש; בין הישועה לקדושה, בין הצבאי- מדיני 
לבין הרוחני". לאמור: תכלית הניצחון לא היה לשם מטרה 
למקדש.  העבודה  להשיב את  בעיקר  אלא  גרידא  מדינית 
עצם  רק  ולא  הניצחון,  תכלית  היתה  היא  המקדש  חנוכת 
ההישג בקרב. לא ניצחו במלחמה בלבד ונושעו אלא ניצחו 

במערכה והשיגו קדושה.
המדינית  העצמאות  את  החזירו  והקדושה  התשועה 
על  הנצחון  נס   זה  משמעותיים.  יהודיים  חיים  לקיום 
גזירת "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך". בספר 
אויבינו,  נגפו  הנה  לאחיו:  אמר  "ויהודה  מסופר:  המכבים 
המזבח  חנוכת  את  ויעשו  המקדש...  את  לטהר  נעלה 
זבח שלמים  ויקריבו  עולות בשמחה  ויקריבו  ימים שמונה 
ימי  להיות  ישראל  קהל  וכל  ואחיו  יהודה  ויקיים  ותודה... 
שמונה  ימים  בשנה,  שנה  במועדם  נעשים  המזבח  חנוכת 

מיום חמשה ועשרים לחדש כסלו בשמחה".
בצל  המדינית  והחירות  הצבאי  הניצחון  את  העמידו  חז"ל 
חנוכת המזבח והמקדש. הניצחון והעצמאות היו אמצעי ודרך 
גם  חז"ל.  של  לדורות  המסר  זהו  היהודיים.  החיים  לחידוש 
בדורנו עלינו לזכור ולהזכיר, למפלגות ולמתמודדים בבחירות, 
מהי תכליתה של מדינת ישראל. יום הבחירות הוא יותר מבחן 
זה  פקודה  ביום  לכן  המתמודדים.  של  מאשר  הבוחרים  של 
חזון  מתוך  שיפעלו  בהם  בוטחים  אנו  אשר  באלו  לתמוך  יש 
הקדושה  השבת  היא  ישראל  מדינת  של  הקמתה  שתשועת 

והשבת החיים היהודיים במלוא משמעותם לעמנו בארצנו.

ספרי	הרב	ישראל	רוזן
	בחצוצרות	בית	ה'	-	50 מאמרי הלכה 

 וטכנולוגיה 600 עמ' * 60 ₪
	ואוהב	גר	- הלכה, אגדה ופולמוס

	ספר	שופטים	בגובה	חז"ל - )מהד' חדשה( 
כל ספר כ-350 עמ' 50 ₪

	אתרי	סגולה	/	נקודת	מבט	- 40 ₪ 
המחיר כולל משלוח

להזמנות	ומשלוח:	מכון	צומת	02-9932111	
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לתמוך בבחירות במי שיפעלו, 
כחשמונאים, למימוש חזון 

המדינה היהודית


