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 | הרב אליעזר קשתיאל הטבת הנרות ושמירת הרגליים

המהר"ל בנר מצווה יוצא כנגד הדלקה בנר שעווה, לשיטתו זה בכלל לא נר. הוא אומר שבעברית המילה נר 1

והוא אומר שתקנת הדלקת נרות חנוכה צריכה כוונתה לכלי. בתוך הכלי היו שמים שמן ופתילה ומדליקים. 

להיות כמו שעשו גם בבית המקדש. העניין הזה הוא מאוד עקרוני עבור המהר"ל שהמצווה תהיה בהדלקת 

חלק מהפוסקים אומרים שלהדליק בגוזניק לא יוצאים ידי  -פתילה שבתוך כלי. יש לדבר השלכות הלכתיות

ק בנר, פתילה שמושכת אחריה משהו, וסמרטוט ספוג בנפט לא חובה כיוון שזה נראה כלפיד, צריך להדלי

 עונה על ההגדרה. בכל מקרה צריך להבין את העניין של ההדלקה בכלי דווקא. 

הטבת הנרות.  -אם נתסכל על מה שעשו בבית המקדש נמצא שהמצווה העיקרית של הכהן הייתה הכנת הכלי

הנר בבית המקדש יכול אפילו ישראל ולאו דווקא  זו עיקר המצווה. אדרבה, לשיטת הרמב"ם להדליק את

כהן. כולם חולקים עליו אבל רואים שגם אצלו הדגש הוא הכנת התשתית ולא ההדלקה. צריך להכין את 

השמן והפתילה וזה העיקר. רואים גם בפוסקים שיש עניין להתעסק בהטבה של הנרות קודם להדלקה. יש 

ב שלנו לא דווקא באור אלא לשים את נקודת המבט בהכנות, פה משמעות רוחנית שמרכזת את תשומת הל

ביצירת התשתית. וזה מתחבר לדבריו של המהר"ל כי בהדלקת נר שעווה ההטבה לא באה לידי ביטוי, אין 

 פה כלי, שמן ופתילה.

בכלל עם ישראל עסוק לא בלהגיע אל האור אלא בלהכין את הכלים. אנחנו לא רוצים לדמיין לעצמנו שאנחנו 

יכולים לגעת באור, אנחנו לא שואפים להגיע אל מעלת אור. תשומת הלב שלנו היא בעיקר בהכנת הכלי. 

אנחנו רוצים להכין תשתיות מחשבתיות, רגשיות, אנחנו רוצים ליצור כלי וממילא האור יחול. באמת אפשר 

המהר"ל זה הכנת  שהקב"ה ידליק את האור אנחנו צריכים להתעסק בהטבת הנר, עיקר עבודת האדם על פי

הנר. נר= נפש ורוח. אנחנו צריכים להכין את הנפש והרוח וממילא הנשמה תחול. הנשמה היא ממרומים 

אנחנו עסוקים רק  -ה ממעל", "אתה בראת אתה יצרת..."-"נשמת אלו -מגיעה אנחנו לא מתעסקים עמה

את  -רגשות, להכין את הרוחבמידות, ב -בהכנת הנפש והרוח שעליהם תחול הנשמה. אנחנו עסוקים בנפש

המחשבות והשאיפות. אנחנו צריכים להיטיב את הנר וממילא האור יחול. כשאדם עסוק בלנסות לתפוס את 

 האור הוא תמיד יתפוס רק את הנקודה שלו ולא את הכול. אור על פי השל"ה הקדוש זה בגימטריה אין סוף.

כין את הקן. את המקום שהשכינה יכולה לרדת אליו. אנחנו עסוקים בלתקן ולהכין כלים. אנחנו עסוקים בלה

צריך להכין פה בארץ קן, עמדה נפשית שמתוכה ועל גבה יאיר אור גדול  -"גם ציפור מצאה בית ודרור קן לה"

 יותר מכל מה שאנחנו יכולים לתפוס. 

י ועסוק עבודת התיקון היא עבודה גדולה שמשתלבת בתשומת הלב דווקא לזרימת החיים. אדם שהוא ערנ

דבר ה' הם בבחינת נר,  -בלתקן אז הוא כל הזמן בודק את עצמו. את מעשיו, את תגובותיו. "נר לרגלי דברך"

המצוות הם כלי קיבול, במיוחד ברגלי, בהרגלים בשטף החיים. יש חלקים אליהם אנחנו פחות שמים לב, 

יים צריך שם להכין, לבדוק את הרגליים הם החלק הקל הם הולכות לגמרי בלי חשיבה, דווקא בהרגלי הח

אם אתה רוצה להגיע אל האור אל בית האלוקים  -"שמור רגלך כאשר תלך בית האלוקים" -התשתית שלהם

פסיעה  -תבדוק את ההרגלים שלך. האם ההתהלכות שלך היא נקיה. "פסיעה גסה נוטלת מאור עיניו של אדם"

וז מידי, בטוח מידי בעצמו. צריך לבדוק את גסה היא הליכה שיש בה משהו לא מחושב, משהו שהוא חפ
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ההליכה שלך. משהו מאור העיניים נפגע. האור הוא קשור לעיניים, אם הפסיעה היא גסה אז הראייה שלך 

תפגע, לא בגלל שאתה לא אדם טוב אלא בגלל שאתה לא זהיר. הגמרא אומרת שאדם שמסתכל על כוס היין 

שלא יהא הילוכך  -ים שאבד לו בחול. "אם תשיב משבת רגלך"של השבת הוא מקבל בחזרה את מאור העיני

בשבת כהילוכך בחול. זה שאתה מסתכל על כוס היין של השבת, על הכלי שמחזיק בתוכו את האור, אז אתה 

שוב חוזר לראות. לכן עם ישראל יודע שצריך לעלות לרגל. צריך ערנות למה שקורה ברגליים. לפעמים יש 

 פלים בבורות שלא שמים אליהם לב. אדם צריך להדליק נר לרגל, הרגל צריכה עזרה. רגשות עזים אבל הם נו

השל"ה הקדוש אומר שלכן נאמר שמדליקים נרות חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק. אנחנו מדליקים את 

הנרות כדי להתמודד עם ההרגל של השוק. עם ההרגלים חסרי החשיבה, המהירים. "וכל הרגיל בנר הויין לו 

דווקא מי שרגיל מלשון הרגל אז הוא זוכה לזה. החינוך הוא ברגליים שלפני שהולכים  -ם תלמידי חכמים"בני

 חושבים, שמים לב לצעד לראות האם הוא מזוכך. זו עבודה גדולה עבודת הרגליים, זו עבודת שינוי ההרגלים.

 -ה עצמה בבית המקדש היה רגלזה אמנם מאור קטן ולא מאור גדול, בחנוכה צריך דווקא נרות קטנים ולמנור

"עד ירכה" יש למנורה רגל. הרבה רצונות טובים טעונים הרב שיפוץ ולכן ההלכה נקראת כך מלשון הליכה. 

זה לא מספיק שיש מטרות יפות צריך לדעת גם איך הולכים. ההלכה עוסקת בהליכות. צריך לשנות את 

סברות שלנו משתלבות עם פרטי ההלכה, עם צריך לראות שה -ההלכה. "אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא"

פרטי הדינים. הרבה סכנות ונזקים יש כשעולם ההלכה לא מדריך אותנו בפרטי החיים. הטעויות הללו יכולות 

להיות נוראיות. יכולות להיות מחשבות שיש בהם אמת אבל צריך לשים לב לרגליים, הרגליים לפעמים 

אידיאולוגיה נטולת הלכה. אין מקום לתפיסות עולם יפות ככל שיהיו נכשלות בכל מיני הליכות. אין דבר כזה 

 ללא הלכה. זה פשוט לא הולך.

יש הלכות של בין אדם למקום ויש הלכות שבין אדם לחברו. אפשר להתווכח על אידיאולוגיות על תפיסות 

אין לו רגליים עולם, העולם רחב ויש על מה לדבר, אבל יש הלכה ומה שלא עולה בקנה אחד עם ההלכה, ו

אז הוא לא מחזיק. רק לשקר אין רגליים. אם יש אידיאולוגיה מאוד אמתית ויפה אבל היא לא מקבלת הדרכה 

הלכתית אז אין לה רגליים והיא כולה שקר. כי האמת חייבת לקחת את עצמה עד להלכה. אותיות אמת 

אות אחת. גם אם אתה מאמין כל אחת מהם בעלת שתי רגליים ואותיות שקר הם בעלות  –עומדות חזק 

בכל מיני דברים צריך לשים לב שיש בעולם צורך ברגליים, יש בעולם נפש ורוח וצריך נר שיבדוק ויאיר את 

כל הבורות שאפשר ליפול עליהם. יצר הרע נקרא מכשול ואבן ונגף אתה יכול בקלות להיתקל באבן. כדי לא 

צמך את ההלכות. זה עוד לפני הוויכוחים הנוקבים שחשוב ליפול במכשול צריך לאהוב את התורה ולקבל על ע

גזל גוי  -לברר אותם. לפני הכול צריכה להיות ההלכה. לפני כשנתיים אמרנו באותה סיטואציה שיש הלכה

הוא חמור יותר מגזל ישראל. יכול להיות שאתה הכי צדיק בעולם אבל יש הלכה. יש אידיאולוגיות שמאמינות 

נות בהלכה. הם בעלי רגשות עזים אבל אין להם שום סמכות של הלכה. איפה יש ברבש"ע אבל לא מאמי

נוח לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים.  -היתר בהלכה להלבין פני אדם ברבים

? זו ההלכה, זה שו"ע. מותר להעליב מישהו, לקרוא לו בקריאות גנאי? יש הלכה בעולם. מותר להרביץ ליהודי

זה עוד לפני האידיאולוגיות אנחנו אנשי הלכה. בכל נושא ונושא יש הלכה. לא חוב מה הערך שאתה עוסק 

בו, ארץ ישראל, קירוב רחוקים וכו' יש הלכה, צריך להכין את הנר ולא לרוץ אל האור, אנחנו לא רצים אל 

נים נסענו לקיבוץ לעשות האידיאל ללא התאמה ותשתית הלכתית. השכינה לא תחול ללא זה. לפני הרבה ש

תפילה ביום כיפור, מאוד התרגשנו מזה זו הייתה תופעה חדשה באותה תקופה. התלווינו לרב צוקרמן שנסע 

לקיבוץ אחר וסיפרנו לו שלא הצלחנו להגיע שם להסכמה על העזרת נשים הוא אמר לנו שאם אנחנו רוצים 

ריך. המלאך נוגע בכף ירך יעקב שם הוא מחפש שתחול שכינה אז יש הלכה וצריך להכין את הכלי כמו שצ

 אותו. הוא יודע שבאידיאולוגיות הוא לא יצליח לנצח אותו, הוא מחפש אותו ברגליים.
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בסבלנות צריך להדליק נרות קטנים ודווקא בהטבת הנרות האורות הגדולים יגיעו, האידיאלים הכי גדולים 

ף מישהו בדרך, אם הפלת מישהו בדרך אז זה לא לפי בעולם יופיעו. אין מצב שאדם רץ לבית המקדש ודוח

הקב"ה  -ההלכה, ככה לא ניגשים למזבח. בעזרת ה' רגלנו יעלו מעלה מעלה, רבש"ע "רגלי חסידיו ישמור"

בעזרת ה' הירידה לפרטי הדינים תוציא  -יעזור לנו לא ליפול בכל המקומות הללו שלא "על שחל ופתן תדרוך"

 הארה שלמה.  -ארתו תהיה הארה יותר ארוכת טווחאור יותר אמתי וטהור שה


