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פרשת מקץ
ל' בכסלו התשע"ט

האור מול החושך
את  מגרשים  ואנו  יוון".  מלכות  זו  "חושך,  במדרש:  חז"ל  אמרו  האורה.  ימי  חנוכה, 

לו נמשלו  יוון? ומה משמעות האור  זה של מלכות  החושך בנרות חנוכה. מהו חושך 

התורה והמצוות: "אורה" זו תורה, כי נר מצוה ותורה אור?

יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמרו  בגמרא )ברכות כח:( סיפרו: כשחלה רבן 

לו: "רבנו, ברכנו!" אמר להם: "יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם!"

אמרו לו תלמידיו: "עד כאן, ותו לא?!" והרי מורא שמים צריך להיות מוטל על האדם 

הרבה יותר ממורא בשר ודם! אמר להם: "הלואי שיהא כמורא בשר ודם! תדעו, כשאדם 

עובר עבירה, אומר: שלא יראני אדם!"...

בגרונו,  הצרוף  המוסר  שרוממות  הגדול  היווני  הפילוסוף  באפילטון,  הסיפור  ידוע 

שלימות המידות, הטוהר והרגשות. יום אחד מצאוהו תלמידיו בקלונו, במעשה תועבה 

שהטיף להוקיעו. לא התבלבל, ואמר: "כשאני עושה זאת, איני אפילטון"...

צדקיה מלך יהודה, ראה את נבוכדנצר מלך בבל תולש אברים מארנבת חיה ונוגס בהם, 

יספר על  נבוכדנצר? השביע את צדקיהו שלא  היתה תגובת  דם. מה  נוטפים  כשהם 

כך!... בעולם "הנאור" זה הפך לקו מנחה: היה חיה באהליך, ואדם בצאתך!

אומר:  שהטיף,  מה  לכל  בתכלית  המנוגד  חיים  באורח  בקלונו,  נתפס  ידוע  כשמרצה 

"מה יש? האם מרצה לגיאומטריה חייב להיות משולש, ומרצה לביולוגיה צריך להיות 

חיידק?"...

זהו: "החושך, זו מלכות יוון". בחושך, כשלא רואים, הם נוגעים בטבעיות...

כ(,"  קד,  )תהלים  יער  חיתו  כל  תרמוש  בו  לילה,  ויהי  חושך  "תשת  נאמר:  עליהם 

מתורבתים  הם  ביום  החשיכה.  בחסות  ופועלים  שביער  לחיות  שדומים  רשעים  אלו 

ומהוקצעים. בלילה, בחושך, ברשות הפרט, מתגלה החייתיות בכיעורה!

ומי  רואנו  מי  ויאמרו  מעשיהם,  במחשך  והיה  עצה,  להסתיר  מה'  המעמיקים  "הוי 

יודענו". לא כאלה חלק יעקב! הרי כך פותח השולחן ערוך: "כשישים האדם אל לבו כי 

המלך הגדול הקדוש ברוך הוא אשר מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו, 

כמו שנאמר: "היסתר איש במסתרים ואני לא אראנו, נאום ה'!" – מיד יגיע אליו היראה 

וההכנעה בפחד ה' יתברך, ובושתו ממנו תמיד!"

גם בחדרי חדרים נברך על המזון, נשמור על הכשרות, לא ניגע בדבר מוקצה. יהודים 

אנו, עשרים וארבע שעות ביממה!

מסופר, שהגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן זצ"ל, הי"ד, היה לומד שמונה עשרה שעות 

ביממה. לא ביטל רגע! נועל היה נעליים בלא שרוכים, כי היה חס על החצי דקה! אבל, 

שלוש דקות ביום הקציב לעבור על כותרות העיתון, כדי להתעדכן בנעשה בעולם.

וכיצד עשה זאת? לא בחדרו, לא בהחבא. פורש היה את העיתון על עמוד לימודו, קורא 

במהירות הבזק – "ושב לתלמודו"!

מותר –  להראות, שאם  "כדי  בנחרצות:  וענה  כל?"  לעין  בפרהסיה,  "מדוע  שאלוהו: 

מותר לעין כל, ואם אסור – אסור גם בחדרי חדרים!"

זהו האור שאנו מציבים מול החושך של יוון! אין אצלנו מעשים במחשך!

זהו אחד מלקחי החנוכה: גירוש החושך והעלאת האור!

אותו בוקר, בשנת תשל"ה, היה שונה מכל הבקרים שקדמו לו. 
מרן היה בשנות החמישים לחייו. באותו בוקר קם מרן מן השינה, 
וחש כי עיניו כבדו מלראות. הוא זיהה רק עצמים וגושים גדולים, 
העיר  הוא  במרן.  אחזה  בהלה  לבן.  שחור  בגווני  רק  זאת  וגם 
את בנו, רבי יצחק, וביקש ממנו להביט בעיניו. רבי יצחק עשה 

כבקשת אביו, אך לא הבחין במאומה.
הבעיה החריפה עם הזמן, ומרן החל נזקק לעזרתם של בניו ובני 
ביתו, שיקריאו לפניו מתוך הספרים, שכה אהב. בנו, רבי יצחק, 
ישב לצידו במשך שעות ארוכות, והקריא לפניו דפי גמרא בזה 
הלכה  ופסקי  והאחרונים,  הראשונים  מספרי  תשובות  זה,  אחר 
ארוכים. לא רק רבי יצחק קרא לפני מרן מתוך ספריו, כל בניו 
ובנותיו גוייסו למשימה. הם ישבו לפי התור, והקריאו לפניו בזה 
ככל  כי  היה,  המעניין  קריאתם.  על  והתענג  ישב  ומרן  זה,  אחר 
שהם קראו והתעייפו, מרן לא התעייף. הוא ביקש שיקריאו לו 

עוד ועוד, ועוד ועוד...
ושוב,  שוב  ניכרה  מרן  של  האדירה  בקיאותו  כי  לציין,  למותר 
בכל פעם שהיה מתקן את אחד מן הקוראים, ובעיקר הקוראות, 

שהיה טועה בניסוח כלשהו, או בפיסוק מסויים...
לעיניו.  חדרה  אור  שקרן  אימת  כל  וגברו  הלכו  מרן  של  כאביו 
"יזדים",  הכנסת  כך, שבשיעורו שבבית  כדי  עד  הדברים  הגיעו 
מנורה  למעט  ההיכל,  מנורות  כל  את  לכבות  הגבאים  נאלצו 
בודדת אחת. מרן דרש ברופאים, והללו ערכו בדיקות מקיפות 
המקובלים  מרן,  של  רבותיו  אולם  דחוף.   ניתוח  על  והמליצו 
הצדיקים, ה"בבא סאלי" ורבי מרדכי שרעבי, הורו לו שלא לגשת 

לניתוח. "זה בא לבד, וזה יעבור לבד" הבטיחוהו נאמנה.
מרן הקפיד מעודו על תפילות בציבור, אולם באותם ימים שינה 
ממנהגו והחל להתפלל תפילת ערבית בביתו, ביחידות, על מנת 
שיוכל להאריך ולהתחנן לפני ה' שירפאנו. הוא היה בוכה במשך 

שעות ומבקש מרבונו של עולם, שלא יכבה מאור עיניו. 
לעיני.  ותעלה  רפואה  "אנא, שלח  בוכה,  היה  עולם"  "רבונו של 

העלה מזור למכאובי, שאוכל ללמוד וללמד, להבין ולהורות".
כשהיא  החדר,  בפינת  שעות  באותן  עומדת  היתה  הרבנית  גם 
הגדול  בעלה  של  עיניו  מאור  את  ה'  שישיב  מרה,  מתייפחת 
לאיתנו. המצב נמשך כך תקופה מסויימת, וביום מן הימים גמלה 
החלטה בליבו של מרן. הוא קם ונסע לטבריה, ושכר חדר במלון 
מרן  קברו של  אל  לצפת,  ונוסע  קם  היה  יום  בכל  ימים.  לכמה 
ה"בית יוסף", ושם היה עומד ובוכה במשך שעות ומבקש לעורר 

את זכותו של מרן ה"בית יוסף".
עטרת  את  "החזרתי  בוכה,  מרן  היה  קארו"  יוסף  רבנו  "מרן, 
שליש,  בדמעות  ומתחנן  מבקש  מרן  היה  ליושנה"  תפארתך 
"כל ימי פעלתי שלא תשתכח תורתך, אנא, עשה גם אתה שלא 

תשתכח תורתי ושלא יכבה מאור עיני"...
כעבור אותם ימים שב מרן לביתו שבירושלים, וציפה לישועה. 
נעתרו  השמים  מן  ואכן,  נענתה.  שתפילתו  חש,  ליבו  בעומק 
לתחנוניו. כעבור תקופה קצרה, שב מאור עיניו של מרן לקדמותו 
ויהי הדבר  באורח נס, בלא צורך בשום ניתוח או טיפול רפואי. 
לפלא בעיני כל. ואולם, מאז החל מרן להרכיב לעיניו משקפיים 

בעלי זגוגיות כהות, כפי שהורה לו, המקובל רבי מרדכי שרעבי.

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

mailto:%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C%20%D7%9C%D7%97%D7%A5%20%D7%9B%D7%90%D7%9F?subject=shlomi1122%40gmail.com


הקשר בין 
הורה למורה

 קשר - המתג 
להפעלת המורה

לא אחת אני שומע ממלמדים, שכאשר הם רואים ברחובה של עיר אב לאחד מתלמידיהם 
המתקרב אליהם, הם מעדיפים לעבור למדרכה השניה. ואני מבין אותם; קשה להם להשלים 
עם העובדה, שאותו אב ידרוש דיווח על בנו רק מתוך מפגש אקראי; הבן שלך מספיק חשוב 
לכיתה. הם מתרעמים,  לו אם תבוא פעם  יזיק  לא  ואף  זה,  לצורך  כדי שתתקשר במיוחד 
ובצדק. מספר לי אחד המלמדים באירוניה מרירה, כי לא היה ברור לו אם לתלמיד פלוני יש 
הורים או לא... אי לכך בהזדמנות הראשונה, בה הילד היה מעורב בעניין ביש, החליט להזמין 
את הוריו. לו היה מדובר בילד אחר - מוסיף הוא - אולי היה מסתדר בלעדיהם, אך הוא פשוט 
רצה לערוך ניסוי מדעי, האם הילד הזה נולד מהורים או לא... וראה זה פלא, המלמד טעה 

בגדול: לילד היו שני הורים חיים ובריאים, והראיה - פתאום הופיעו שניהם!...
של  להישגיו  חרד  שמישהו  חש,  הוא   - מתעניינים  שההורים  לדעת,  נוכח  המחנך  כאשר 
במישורים  לקדמו  כיצד  לחשוב  מנסה  אליו,  ביחס  יותר  הוא  משתדל  ואזי  הזה,  התלמיד 

השוגים. כזה הוא טבע האדם; גם המחנך הנאמן והמסור ביותר זקוק לעידוד ולדחיפה של 
ההורים. בוודאי שהמחנך דואג תדיר לרמה הכללית של הכיתה, והוא אף אמור לשים לב 
למצבו של כל אחד מתלמידיו, אך המבט שונה בתכלית, כאשר תת־המודע שלו לוחש לו: 
׳אביו של שמוליק הניח אצלך פיקדון יקר, הוא הטיל עליך שליחות נכבדה מאד, והוא מינה 
אותך כאחראי לקידומו, ומתעניין מדי פעם במצב!׳ משום־מה, כאשר סוקר הוא במחשבתו 
את מצב ילדי הכיתה, מתחיל הוא יום־יום בשמוליק... ישנם הורים, שהיו רוצים להתעניין 
במצבו של בנם, אך חוששים הם להצטייר כנודניקים. בעדינותם נרתעים הם מפני ההפרעה 
למורה בשעותיו הפרטיות, לא נעים להם להטריחו. הורים יקרים! זו טעות! חלק מתפקידו 
של המחנך הוא ליצור קשר עם ההורים, וגם אם מדובר בשעות בהן רוצה הוא לשכוח את 
העבודה שלו. אין מדובר, כמובן, בנדנוד ובהפרעה בשעות בלתי סבירות או בהגזמה באורכה 
מפריע,  גורם  מהווה  בלבד שאינו  זו  לא   - באופן מקובל  נעשה  הדבר  כאשר  של השיחה. 
אלא אדרבה; המלמד אמור לבקש ולדרוש זאת, באשר מעניק הוא לו כוח לעבוד ומסייע 
לו בעבודתו. מחנך, שהקשר עם ההורים מפריע לו, הרי זה משום שיש לו בעיה אישית עם 
תקשורת, או שאין לו שייכות ואהבה למקצוע החינוך; דומה הוא למשקיע בבורסה, שאינו 
טורח להתעדכן בחדשות הכלכליות. כל מחנך הראוי לשמו חפץ מאד לדעת את אשר קורה 

עם תלמידיו, וכיצד רואים בבית את התקדמותו בלימודיו ובהתנהגותו.

חכם יעקב אבן צור זצ"ל - ב' בטבת תקי"ג
חכם יעקב אבן צור נולד לאמו ולאביו חכם ראובן אבן צור, בשנת תל"ג 

)1673( בער פאס שבמרוקו. 
ובחסידות,  כגדול בתורה  בשנותיו הראשונות קיבל תורה מאביו, שנודע 
אך בשנת תמ"ד )1684(, והוא בן אחת עשרה, נפטר עליו אביו, והוא עבר 

ללמוד אצל חכמי עירו. 
דינם של  בבית  כסופר  ונתמנה  בכתיבתו התמה,  צעיר הצטיין  בגיל  כבר 
חכמי העיר פאס - חכם וידאל הצרפתי, וחכם מנחם סרירו. בתפקיד זה 
נסח  ערך  בו  סופר',  'עט   - החיבור  את  וכתב  שנים,  עשרה  אחת  שימש 

שטרות שונים בצירוף הלכותיהם הנחוצות. 
בשנת תס"ד )1704( נבחר חכם יעקב אבן צור לכהן כחבר בבית הדין לצדם 

של הדיינים חכם יהודה בן עטר, וחכם שמואל הצרפתי. 
בשנת תצ"ג )1733(, לאחר פטירתו של חכם יהודה בן עטר, נבחר חכם אבן 

צור לכהן במקומו כאב בית הדין. 
בעיר  בעיר פאס, עבר להתגורר  היהודים  על  בעקבות מס עצום שהוטל 

מקנאס לתקופה מסוימת. 
בשנת תצ"ח )1738(, בעקבות רעב כבד שפקד את העיר עבר חכם יעקב 
אבן צור להתגורר בתיטואן. אף על פי שעיקר ישיבתו של חכם אבן צור 
היתה בפאס, הופנו אליו שאלות הלכתיות מכל רחבי מרוקו. חכם יעקב 
נודע  וחברה.  משפחה  חינוך,  בענייני  רבות  לתקנות  שותף  היה  צור  אבן 
גם כמשורר ופייטן וחיבר כארבע מאות פיוטים, שקובצו בספר 'עת לכל 

חפץ'. 
חייו היו רצופים באסונות כבדים - מתוך שבעה עשר ילדיו, שישה עשר 
נפטרו עליו בחייו. בנו היחידי שנותר, חכם עובד אבן צור, מילא את מקומו 

בבית הדין לאחר פטירתו. 
חכם יעקב אבן צור נתבקש לישיבה של מעלה בליל שבת, ביום ב' טבת 

תקי"ג )1753( ונקבר במרוקו. 
יד. בתוכם:  נותרו בכתבי  רבים, חלקם  צור חיבר ספרים  יעקב אבן  חכם 
'משפט וצדקה ביעקב' - שו"ת, ב' חלקים, 'עט סופר' - נוסחאות שטרות, 
'עת לכל חפץ' - פיוטים, 'עת ספוד' - קינות ותוכחות, 'לשון לימודים' - 

אגרות במליצה ובחרוזים, 'ויקרא יעב"ץ' - דרושים.
מדברי הרב בעניין 'בין ישראל לעמים' מלמד שבא הקץ בזכות אבות, שלא 

רצו לקחתה בזרוע.
זה  בזכות   - הגבעות'  על  מקפץ  ההרים  על  מדלג  בא  זה  הנה  דודי  'קול 
שמקבלין דין שמיים עליהם, שלא למרוד באומות העולם עד עת קץ - בא 
הקץ. 'מדלג על ההרים' - בזכות אבות, שלא רצו ליקח בזרוע, אף אם להם 

לבדם נתנה הארץ למורשה. 
ומצינו שאברהם ביקש מקום לקבור את שרה ולא מצא עד שקנה בדמים 
באומות  מרדו  לא  ולמרוד  קשיטה.  במאה  וקנה  ביקש  יעקב  וכן  יקרים. 
ידי זה מקרבין את הגאולה, שזכות אבות מסייעת בדבר זה,  העולם, על 

לחלוק כבוד למלכות ולמי שהשעה משחקת לו. וקיימא לן.

  "מאי חנוכה"
בכ"ה  רבנן:  דתנו  חנוכה?  "מאי  מובא:  כא(  )דף  שבת  מסכת  בגמרא 

בכסלו יומי חנוכה וכו'".
אפשר   – מלובלין  שפירא  מאיר  רבי  אמר   – הללו  הגמרא  דברי  את 

לפרש גם כך: "מאי חנוכה" – מהו סודם של ימי החנוכה?
אנו  עלינו,  הקמים  מול  אל  איתנים  לעמוד  הכח  את   – רבנן"  "דתנו 
מקבלים מ"תנו רבנן", לימוד התורה ושמירת המצוות רק כך נוכל להם!

מהדרין מן המהדרין
מה טעם – שאל הצדיק רבי יצחק מגור, בעל חידושי הרי"ם – אין אנו 
מוצאים בשום מצווה ממצוות התורה את ההידור הזה של "מהדרין מן 

המהדרין" אלא בנר חנוכה בלבד?
צריכים  היו  מה  מפני  להקשות,  יש  לכאורה   – הרבי  המשיך   – אלא 
לנס, והלא היו יכולים לחלק את השמן שנמצא לשמונה חלקים ולהכין 

פתילות דקות מאד?
וחפצו  במצווה  להדר  שרצו  משום  אלא   – הרבי  השיב   – זאת  אין 
שההדלקה תיעשה בהידור הראוי כבכל יום מימי המקדש בשעה שעמד 
על תילו.  משום כך, גם אנו בשעה שאנו מדליקים נרות חנוכה לפרסם 

הנס, עלינו לעשות זאת בדרך של "מהדרין מן המהדרין"!

"להודות ולהלל לשמך הגדול"
בימי החנוכה, היה רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, בעל ה"חפץ חיים", 
מרבה לספר ולהבליט את הניצחון הגדול של החשמונאים המעטים, על 

היוונים הרבים, וכך היה אומר:
כל סיבת הניצחון היתה משום שכל חפצם של החשמונאים היה לקדש 
אותם  לכבוש, עשה  לרצון  ולא  לשלטון,  לא חשק  ברבים!  שם שמים 
מכבלי  ישראל  עם  את  לטהר  הגדול  הרצון  רק  אלא  ואמיצים,  חזקים 

מלכות יון ולקדש את שם ה' יתברך!
ראיה לכך – אמר ה"חפץ חיים" – ממה שאנו אומרים ב"על הניסים": 
"ואחרי כן באו בניך לדביר ביתך וגו' להודות ולהלל לשמך הגדול", עיקר 

המטרה היתה: "להודות ולהלל לשמך הגדול"!

גיבורים ביד חלשים
לכאורה קשה – תמה הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב – מדוע אומרים 
אנו בתפילת "על הניסים": "מסרת גיבורים ביד חלשים", והלא מתתיהו 

ובניו ידועים היו כגיבורים גדולים, ומדוע כאן מכונים הם "חלשים"?
אלא – תירץ הרבי – החשמונאים בצדקתם הרבה, לא סמכו על כוחם 
כלל אלא בטחו בה' ובחסדיו הרבים, והאמינו כי ברצונו ימסור בידם את 
"מסרת  בתפילה:  אומרים  שאנו  במה  הכוונה  זו  האדירה.  יוון  ממלכת 
גיבורים" – הבוטחים בכוחם, "ביד חלשים" – שאינם בוטחים בכוחם 

אלא בוטחים בה'!


