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ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  חנוכהלהגיגים 
  ) :אשבת כ(" וב בהלל והודאה טם ועשאום יוםולשנה אחרת קבע"  

אחר כמועד ולא קבעו זאת מיד להחנוכה חג קבעו את ו" שנה האחרת"ל עד ה"המתינו חזמדוע , נשאלת השאלה
זכר למאורעות שארעוכרק  באו אלהתורה שקבעה לנו  �מועדיהשראיתי מפרשי� זאת על היסוד שאומר ? הניצחו�

פסחחג הבדהיינו . המועדקבע נבגינו האור של אותו הנס שבעול� מתחדש ושנה באותו היו�  אלא בכל שנה ,בה�
פיל, לאהחדש האור של מת� תורה וכ� המתשבכל שנה שבועות חג הב,  מתחדש האור של יציאת מצרי�שבכל שנה

 שהאור גישורההמתינו לשנה הבאה וכשה� , ל את חג החנוכה כמועד מיד לאחר הנס"זה מוב� מדוע לא קבעו חז
  . לקבוע בכל שנה מועד לזכר אותו הנסצרי� של "חדש הבינו חזחוזר ומת, המיוחד שהאיר בנס החנוכה

  

  :)כא שבת( ״יםלמידי חכמין ליה בנים תוה, הרגיל בנר"
" הנר" חסידי אומר שילד ק� בבקר ורואה את אביו לומד תורה  לאור ביאור? "הרגיל בנר"מה משמעות האמירה 

רואה את הוא , ק� באמצע הלילהכשהוא י� יתלעוג� , וכשהוא חוזר בערב מבית הספר רואה את אביו באותו המצב
ואז הוא מבי� את חשיבות  , של אבא שלומד לאור הנרמתקבעת אצל הילד התמונה, הנר�"לומד ליד עדיי� אביו 

שתמיד מי  דהיינו "בנר �הרגיל: כוונת הגמרא יהווז, לימוד התורה וערכה דבר שמחזק אותו להמשי� ללמוד תורה
�למידי חכמי�י� ליה בני� תוה"ולוקח ממנו דוגמא ומשו� כ� רואה  אזי הב�, רגיל ללמוד ולחיות את התורה.  

  

  ).בת כבש(" כהנוגד נר חנת כו מעתור להרצואס"
ומדוע נקטה הגמרא בלשו� , מדוע מביאה הגמרא דוקא את המעות כדוגמא לכ� שאסור להשתמש לאור נר החנוכה 
המעות ה� סמל לכח , חנוכההלנר גמור בניגוד דהיינו ה� , "כנגד"במהות� שהמעות ה� ראיתי מבארי� ? "כנגד"

, שונאינו נגד התקפותכבכל הזמני�  דועמזכותו הצלחנו לשבהכח ,  הרוחני סמל לכוחילו נר החנוכה הואואגשמי 
  . )ג' ישעיה נב( "וחינ� נמכרת� ולא בכס! תיגאל: "לא המעות שנאמר השלימה והגאולהובילנו אל העתיד לכח זה ו
  

  )ב' ויקרא כד( "ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור "
שנה שיש ב �מועדיהכל ונה התורה את  מ"אמור"בפרשת לאחר ש. השישנו רמז לחג החנוכה בתור" רוקחרוקחרוקחרוקח"מובא ב
צו את בני ישראל ויקחו אלי� שמ� זית  ":י זהמיד אחר כתוב .סוכות ו� הכפורי�יו, ראש השנה, שבועות,  פסח,שבת

כא� התורה לנו אלא רמזה ? מה עני� מצות הדלקת המנורה למועדי השנהוכי , "ז� כתית למאור להעלות נר תמיד
  . סוכותחג האחר " חג החנוכה"כשעתידה מצות הדלקת הנרות להקבע 

  

  )ד' תהלים עד( " אותותםשמו אותות"
. וראש חודש, מילה,  שבת: חשובותמשלוש מצות אות� בטל מנת ללע ישראל �על עגזרות גזרו כידוע היווני� 

, "אותות�". ראש חודש' ילה ו'מ, תב'ש של  ראשי תיבות"ו'מ'ש"". אותות�שמו אותות"בפסוק מצוות אלו רמוזות ו
" מילה". )יג' שמות לא( "�כאות היא ביני וביני": נאמרהיא אות ש" שבת". "אות"שלוש מצוות אלו מוגדרות בתורה כ

והיו ": הוא אות שנאמר" חודשראש ", )יא' בראשית יז( " לאות בריתה והי� את בשר ערלתכ�ונמלת": היא אות שנאמר
   . )יד' ראשית אב( "�לאותות ולמועדי
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 :ראל ובכללםלוי נשמת כל מתי ישינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ד"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה

 ה"     תנצב  ג"אדר תשע' ע כב"ל  נלב"יצחק בר שרה לוי ז    טבת' ע ג"ל  נלב"מרים בן חמו בת פלורה ז

ומנותר קנקנים ומנותר קנקנים ומנותר קנקנים ומנותר קנקנים 
 ............נעשה נס לשושניםנעשה נס לשושניםנעשה נס לשושניםנעשה נס לשושנים



 

  ):ת כאבש("  ימים' נעשה בו נס והדליקו ממנו ח,דלא היה בו אלא להדליק יום אח"
 ביראצל נו שג� יארהלא  ,  שנר שמספיק ליו� אחד דולק במש� שמונה ימי� חנוכהלשבנס החידוש מה ברור לא 

 �וג, החומ% דלק למש� כל השבת ו)התענית כ( "יאמר לחומ% וידלק, מי שאמר לשמ� וידלק": אמרשחנינא ב� דוסא 
, "����""""חידושי הריחידושי הריחידושי הריחידושי הרי"בעל תר%  מ? והנהר נשמע לוחלק את מימיושינהר גינאי גזר על ש )חולי� ז(� יאיר ב פנחס ביאצל ר
,  שלא כדר� הטבעבשמי�תו יא ותנהגשי,  לדר� הטבעו ומעשיו ה� מחו%תנהגכל הש ,שצדיקזה הגיוני מוב� ושדבר 

החידוש הגדול , אי� חידוש שהחומ% דולק לצדיק כמו רבי חנינא ב� דוסא או רבי פנחס ב� יאירולכ� . אלא בדר� נס
שיהיו ראויי� זו כלמדרגה להעלות את כל ישראל שצרי�  , בחנוכהכמו, שלא ראויי� לנסכאשר מדובר באנשי� הוא 

  . גדולהנס ה וזה , נסשיעשה לה� 
  

   :)שבת לב("  לא עשה ולא כלוםועומד חנוכה רבא היה תפוש נר אמר"
בחינת בזה הוא כל ע� וחנוכה בידו הר את נמי שמחזיק ת רבא לומר ששכוונ ובובובובקקקקטטטטשורשורשורשורטטטטי ישראל מי ישראל מי ישראל מי ישראל מבבבבררררהסביר 

אי� כלומר , "לא עשה כלו�"הרי , ר החנוכהנשאינו זז ואינו מתרגש מ� הרעיו� העמוק החבוי בדהיינו , "עומד"
   .זה ההתלהבות בהדלקת הנרלא העיקר א, נר סת� ו הדלקתנה איוהמצ עיקרהרי ש, ותממשער� ובעשייתו שו� 

  

  )א' בראשית מא(" ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם"
למצוא קשר רעיוני בי� שנית� " שפריר צדקשפריר צדקשפריר צדקשפריר צדק"מובא בש� , "מק%"פרשת את שקוראי� בו  חג החנוכה חל תמיד בשבוע

רעות המראה ודקות  הפרות מסופר שבחלו� הראשו� של פרעה .חנוכההלנס , הפרשההמתואר בתחילת  ,פרעה חלו�
 את שבעבלעו השבלי� הדקות מתואר שהשני  ובחלו�. הפרות יפות המראה והבריאות את שבעאכלו הבשר 

ישראל זה בעצ� מה שקרה לע� , כלומר הצד החלש והרפה גבר על הצד החזק והגיבור. השבלי� הבריאות והמלאות
  .בי�שהחלשי� נצחו את החזקי� והמעטי� נצחו את הר, ני�ונגד היושנלחמו   ובניובימי מתתיהו החשמונאי

  

  ) על הניסים( "שיךדת קרוצחת ברויקו נדלוה"
ת רויקו נדלוה", שהחשמונאי� הדליקו את הנרות בחצר בית המקדש" על הניסי�"מדוע אנו אומרי� בתפילת  
 שאי� המדובר בהדלקת המנורה שאכ� היתה החת� סופרהחת� סופרהחת� סופרהחת� סופרמתר% ? הלוא המנורה היתה בהיכל, "שי�דת קרוצחב

, ה� הדליקו נר נוס!, כבר בלילה הראשו�, ר החשמונאי� הבחינו שנעשה לה� נסאלא הכוונה היא שכאש, בהיכל
ובלילה . � את הנס ברבי�רסי לפכדצר בית המקדש בחאותו יחו נהו, זלבר של ודשפעל ,  זית בשמ�לאובשמ� רגיל 

 מה הזו. ינ בכל ערב וערב עד הלילה השמי�וכ, צר בית המקדשבחהדליקו שני שפודי� , השני כשראו שוב את הנס
  .  כדי לפרס� את הנס"צרות קדשי�בחו נרות יקוהדל": "על הנסי�"בתפילת  ו אומרי� נשא

  

   )מדרש(" לוקי ישראל-ם חלק באכשאין ל, כתבו על קרן השור"
שבדיני שור , זו�זו�זו�זו�הרב צבי יחזקאל מיכלהרב צבי יחזקאל מיכלהרב צבי יחזקאל מיכלהרב צבי יחזקאל מיכל  מתר% ?דוקא" על קר� השור"דרשו היווני� מהיהודי� לכתוב מה  מפני 

, "קר�נזקי ", " להזיקהנווכאי� לשור , "רגלנזקי ", היזקמההנאה לשור יש , "ש�נזקי : "ספר סוגי נזקי�המזיק ישנ� מ
 �נזקי "כני� על היהודי� ווהגזירות שגזרו הי ל את "מכא� הגדירו חז. היזקבהנאה לו אי� יש לשור כוונה להזיק א

כ� היו ,  זההיזקמהנאה לו אי�  למרות שהזיקנה ליש לשור כוו" קר� השור"בשכמו , "כתבו לכ� על קר� השור", "קר�
לא למרות שליווני� , "אי� הנאה להיזקו"פי ש על א!, די�ולענות את היהכל כוונת� היתה להזיק ו, גזרות היווני�

   . הנאה שו� טובתוהיתה מזה שו� תועלת 
  

  . בפוריםורעשןבחנוכה סביבון 
 הרעש� ואת מלמעלה מסובבי� בחנוכה הסביבו�את ש, משחקי� אלו מפעילי� על ידי סיבובשני רואי� שאנו 

שקרו  המאורעות את מסמלי� אלו משחקי�שני אמנ�  ש"שמואלשמואלשמואלשמואל דברידברידברידברי"ה בעלמתר%  ?מדוע, מלמטה בפורי�
 .רביות והאפלי� הקשי� בזמני�פילו א יאשילהת הבאי� שלא לדורות מסר ג� בה� יש �א, באות� הזמני�

המלחמה  בימי כמו, הצלהדר�  שו� שאי� כשכבר נדמה, ביותר הרעי� בזמני�שג� אלו מלמדי� אותנו שחקי� מ
 גרוהיד למשהל "כשהגזירה המ� בימיכמו ו ,בנצחונ� היו בטוחי�, מהיהודי� כמה פי רבי� שבהיות�, ביווני�

  .הלטוב ההשתנ הכל אחד 'סבוב'ב הנה, עצמו המל� בידי חתומה היתה )ז אסתר(" דבאלו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        3268315326831532683153268315((((052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש":  ":  ":  ":  יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןפנות לניתן להוהערות ות האר

  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"יטג משה חזקיהו של"הרה

ע� הפייט� ב� חמו יוס! ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס! ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס! ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס! ופייטני� , , , , """"שיר ידידותשיר ידידותשיר ידידותשיר ידידות"""", , , ,  מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו""""מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
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