
  
  

  

 'ז שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  חנוכהלהגיגים 
  )ח תרעא א"ע או"שו( "אפילו עני המתפרנס מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן להדליק"

אפילו , חייב לעשות הכל על מנת שיוכל לקנות שמ להדלקה, לקנות נרות חנוכה אד� שאי לו במה, ע"השופי  על
 והחמירוצרי� להבי מדוע , בפסח ארבע כוסותשתיית לקנות יי לדי זה שיי� ג� בעניי הצור� , למכור את כסותו

ת והמצו כל שארבש    בבבבווווששששטטטטכאכאכאכאוווומסמסמסמס    ����רבי אברהרבי אברהרבי אברהרבי אברהמתר� ? תות הללו דווקא זאת יותר משאר המצוובשתי המצול "חז
צא שבכל שאר יו. .)ברכות ו( "אהשכאילו ע במעלה עליו הכתו, ה ונאנס ולא עשהואד� לעשות מצ בחש: "ל"ו חזאמר

 כוסותהובארבע , בנרות חנוכהאבל . בלבדלקיי� את המצוה ה במספיקה המחש, סוא� האד� הוא אנ, תוהמצו
ה באפשר לצאת ידי חו איבזה ו, הנס ברבי�את לפרס�  ,"פרסומי ניסא"הוא ות הללו ושל המצ� טעהעיקר . בפסח

   .שביל לפרס� נסבלבד לא די במחשבה ב ,במחשבה בלבד במחשבה
  

 )על הניסים( "ועל המלחמות... על הנסים"

על "להודות היה ראוי יותר  ?אנחנולחמות וכי אוהבי מ, "על המלחמות"ה "קצת מוזר הוא שאנו מודי� לקב
על "עדיי להודות שבשלב הזה מוקד�  ''''רבי יוס# שלמה כהנמ מפוניבזרבי יוס# שלמה כהנמ מפוניבזרבי יוס# שלמה כהנמ מפוניבזרבי יוס# שלמה כהנמ מפוניבזמתר� . ותעצ� המלחמעל ולא , "צחונותיהנ
רק צחו הסופי יהיה יקדושה נגד טומאה ובמלחמה זו הנה של היווני� הייתה מלחממול שהרי המלחמה , "צחויהנ

העובדה ל עצ� להודות עבשלב זה אנו יכולי�  .עד אז יוסיפו הטוב והרע להילח� ביניה�. כאשר יבוא משיח צדקנו
יהודי� אינ� , כאשר הטומאה מאיימת להשתלט ולכבוש הכל, מצבי� הקשי� ביותרשלמרות ה, שאנחנו נלחמי�

  .נכנעי� ואינ� אומרי� נואש אלא נלחמי� בכל כוח� על תורת� ויהדות�
  

 )על הניסים(" לשמך הגדול להודות ולהלל ...יר ביתךב״ואחרי כן באו בניך לד

 מרבה לספר ולהבליט את הניצחו הגדול של החשמונאי�היה  ,"חיי�חיי�חיי�חיי�    חפ�חפ�חפ�חפ�ה%, כה מראדיכה מראדיכה מראדיכה מראדירבי ישראל מאיר הרבי ישראל מאיר הרבי ישראל מאיר הרבי ישראל מאיר ה
לקדש ש� שמי�  כל הניצחו היה משו� שכל חפצ� של החשמונאי� היהש ואומר, על היווני� הרבי�, המעטי�

אלא רק הרצו הגדול לטהר את  ,עשה אות� חזקי� ואמיצי� רצו לכבושהולא , לשלטוהיתה כא תאוה לא , ברבי�
%ואחרי כ באו בני� : %�הניסי ממה שאנו אומרי� ב%עלהיא ראיה וה, ישראל מכבלי מלכות יו ולקדש את ש� ה& ע�
  !הגדול% %להודות ולהלל לשמ�: עיקר המטרה היתה, "לשמ� הגדול להודות ולהלל ...יר בית�בלד

  

  )על הניסים( "הגדולמך לשודות ולהלל להכה  נוימי ח נתוקבעו שמו"
היו ה� חייבי� הלוא ? ל את חג החנוכה"בפ� השמ קבעו חז נסישראל עשה לנשהא� רק בגלל  לללל""""המהרהמהרהמהרהמהרשואל 
" סי�נעל ה"שבהיא יה לכ� ראהו, מצוהה� וקיצור� ס לנלה� העשה נשגלל ב לאו, הצלהעל עצ� הות ולהלל להוד
חו את נצחנוכה הוא על ש� שהימי ל את "חזשקבעו עיקר מה ומתר� שאכ  ?ורהנס המנאת כלל י� ריזכמלא 
כוח� ורבי� חשבו שהנצחו הוא תוצאה של ' י נס מהידהיה על הזה צחו ינהשברור לכול� אלא שלא היה , י�נהיוו

  . מהלחג� המ, סנעשה בנעו שהכל ידרות המנורה שני ידעשה הנס על נלפיכ� , של המכבי� רת�בווג
  

  )הנרות הללו( "ואין לנו רשות להשתמש בהם"
כמו  התורה ונרות המנורה מרמזות על אור, כיו שנרות החנוכה ה� כנגד נרות המנורהמ" ����""""חידושי הריחידושי הריחידושי הריחידושי הרי"אומר ה
כא יש לומר מ. .)ברכות נז( "ויקחו אלי� שמ זית ז�: מרהרואה שמ זית בחלו� יצפה למאור תורה שנא"ל "חזשאמרו 

  . ואת התורה עטרה להתגדל בה ולא קרדו� לחפור בעשות לסור אשעל כ� רמז משהאיסור להשתמש באור הנרות 

  374מס  עלון  ד"בס

        ::::לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת     יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו מהעלו מהעלו מהעלו מ
  ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג           ל"ז צחק בנימין בר שוריןי        ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

  ה"תנצב
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        עלון מיוחד עלון מיוחד עלון מיוחד עלון מיוחד 
 הההה""""עעעעתשתשתשתש" " " " חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה""""לללל

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

  מדרשתי "ע אורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"ד            תנצב"ע כה אב תשע"נלבישראל בן נחמה ד                     "תשע' אדר ב' ע ד"ל נלב"משה טויטו בר אסתר ז

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



 

  )ב' דבר חבמ( ״בהעלותך את הנרות״
שלא היה עמה� שלא היה עמה� שלא היה עמה� שלא היה עמה�     ווווחנוכת הנשיאי� חלשה דעתחנוכת הנשיאי� חלשה דעתחנוכת הנשיאי� חלשה דעתחנוכת הנשיאי� חלשה דעת    ררררלפי שכשראה אהלפי שכשראה אהלפי שכשראה אהלפי שכשראה אה    ????למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאי�למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאי�למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאי�למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאי�""""

        ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"מטיב את הנרותמטיב את הנרותמטיב את הנרותמטיב את הנרותווווגדולה משלה� שאתה מדליק גדולה משלה� שאתה מדליק גדולה משלה� שאתה מדליק גדולה משלה� שאתה מדליק     ����חיי� שלחיי� שלחיי� שלחיי� של    הההה""""אמר לו הקבאמר לו הקבאמר לו הקבאמר לו הקב, , , , כהכהכהכהוווובחנבחנבחנבחנ
ל ל ל ל אבאבאבאב    ,,,,נוהגי�נוהגי�נוהגי�נוהגי�    ווווהקרבנות כל זמ שבית המקדש קיי� היהקרבנות כל זמ שבית המקדש קיי� היהקרבנות כל זמ שבית המקדש קיי� היהקרבנות כל זמ שבית המקדש קיי� הי, , , , אלאאלאאלאאלא? ? ? ? ת הנשיאי�ת הנשיאי�ת הנשיאי�ת הנשיאי�ווווובמה גדולה הדלקת המנורה מקרבנובמה גדולה הדלקת המנורה מקרבנובמה גדולה הדלקת המנורה מקרבנובמה גדולה הדלקת המנורה מקרבנ""""

הנרות לעול� קיימיהנרות לעול� קיימיהנרות לעול� קיימיהנרות לעול� קיימי        ). ). ). ). מדרש רבהמדרש רבהמדרש רבהמדרש רבה((((    """"
""""הרמבהרמבהרמבהרמבשואל  אלא ?ת נוהגי� ג� הדלקת המנורה אינה קיימתבנושבית המקדש אינו קיי� ואי הקר והלא בזמ ,

כאשר ידליקו את המנורה . כהוסי� ונפלאות בחננהחשמונאי� יתרחשו  ושעל ידי בני לאהר הכהה "הקבבטיח מ
שנוהגי� אפילי בזמ  כהונרות החנ, של הדלקת נרות הלדורות מצוור שאיות. של יו� אחד שמ �ימי� בפ השמונ

  . "מיל� קייוות לעראבל הנ"מרו ווכלפי הנרות הללו נתכוו המדרש בא. שבית המקדש אינו קיי�
  

  )ירושלמי חגיגה יא( "ישראל לוקי- ״כתבו לכם על קרן השור אין לכם חלק בא
וצרי� . "ישראל לוקי)%כתבו לכ� על קר השור אי לכ� חלק בא היתה הדרישה ישראלעל ני� והיובי הגזרות שגזרו 

   את זאת בכ� שבימי� הה� נהגומסבירי� ראיתי ש? מה חשבו להשיג בכ�? קר השורה העניי בכתיבה על מלהבי
נחש# בגיל קט כאשר ילד שידעו היווני� , ששימשה כבקבוק לתינוק רקר השובאמצעות תינוקות את הלהשקות 

על בכ� כדי להשפיע , דרשו היווני� את הכתיבה הזולכ , החינו� שלו ועל דרכו בחיי� דברי כפירה זה משפיע עלל
  . )א אסתר%" ש%וילק(" ישי�יאי ת, גדיי� א� אי"שמתו� ידיעה , להחדיר כפירה בתינוקותו הילד ו שלנפש

  

  )ת כאבש(" הושה מצוהדלקה ע"
ה הזאת הוא והתכלית של המצועיקר  למדי� אותנו שהל מ"שחז """"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""ב בב בב בב ב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצאומר 

  . המתלקחת בנשמהש האשזוהי , החשקו תוההתלהב ,דהיינו הרצו, ההדלקה
  

  רמזים לחנוכה
ה בכל סדר מפרשיות נוהמסורה מש, ה מזידטשובה מזידטשובה מזידטשובה מזידטשוב""""מהרצמהרצמהרצמהרצהרב הקדוש המקובל , בש� חמיו """"בני יששכרבני יששכרבני יששכרבני יששכר""""בבבבמובא 
 ה� אלפי�מילי� בפרשה שהה ג� מספר מלבד מני הפסוקי� נמנ, "מק�"פרשת וב. הפרשכמה פסוקי� יש ב, התורה

 )25( 'ביו� כה� להדליק נרות ומתחילי, בפרשה זוחל לרוב חנוכה וחג ההיות קשר לחנוכה הוא שוה .ועשרי� וחמש
   . 2025יחד  )X 250  =2000 8( ר"פעמי� נ� כנגד שמונה � היאלפיהרי ש שמונה ימי� �ומדליקי, לחודש

  

  )א 'בראשית מא(" אריעה חלם והנה עמד על הרפוהי מקץ שנתים ימים יו"
ראשי התיבות של ש יוס# ב הרושיוס# ב הרושיוס# ב הרושיוס# ב הרושלרבי לרבי לרבי לרבי  %אוהל יוס#אוהל יוס#אוהל יוס#אוהל יוס#"במובא  "מק�"בו קוראי� פרשת חנוכה חל בדר� כלל בשבוע 

מונה 'ש, דיקי�'דושי� צ'עשה ק'מ, שמר�'י 'שראל ה'מנהג י'ו": על דיני החנוכה י�הפסוק הראשו בפרשה מרמז
הדליק 'ייב ל'ח. שמ'� ה'בות ע'תילות ר'יתקי פ'ו .זוזה'מי מ'י שמאל'דליק מ'י. זהירי�'היו מ'מיד י'רות ת'נ
  . "חמיו'יזכור ר'ותו ו'גמור א'י לל'ה .בר�'לינו ל'ע. לקה'הד צוה'יקר מ'ע. וא'וס# ה'שמש נ'ידליק ה'ו. עומד'מ

  

   )ברכות ההדלקה( לזמן הזה״ נו״שהחיינו וקיימנו והגיע
בימי . "זבמחנה ההשמדה האיו� %ברג בלרבי ישראל שפירא מבלוז&וב רבי ישראל שפירא מבלוז&וב רבי ישראל שפירא מבלוז&וב רבי ישראל שפירא מבלוז&וב שהה האיומה השואה י� של נוראה �בימי

הסיכו למרות . המחנה כי הרבי יקיי� מצוות הדלקת נרות חנוכה באחד הביתני� יבקרב שוכנהחנוכה עברה שמועה 
הרבי בר� את הברכות בכוונה רבה . הנשגב דבהגיע השעה היעודה התקבצו ובאו רבי� אל המעמ, הרב שבדבר

לאחר ההדלקה  .מיוחד לש� כ�בחנוכיה% מאולתרת משברי פחי� שעוקמו "מכ הדליק אה הנרות שהיו ב רולאח
 את הברכה� גו, %להדליק נר של חנוכה%את הברכה  שהרבי בר�ת זה מבי אאני : מראוחי� פנה אל הרב אחד הנוכ

 לזמ הזה% נו%שהחיינו וקיימנו והגיעאת ברכת ר� במצא הרבי למה לא ברור לי אבל , "סי� לאבותינויעשה נש"
אלפי יהודי� מתייסרי� מסבל ואחרי� מובלי� למוות בכל בו ש מקו� נורא זהבאנו מצויי� בשעה קשה זו וכאשר 

 "%שהחיינואת ברכת א� לבר� ההסתפקתי עצמי  י� אנג, השיב הרבי בסבלנות, אתה צודק? משונותמיני מיתות 
ווה היקרה ובאו כדי להשתת# במצ �עצמאת סיכנו שכאשר ראיתי יהודי� כה רבי� � א ,בשעה נוראה וקשה שכזו

  .חיינו וקיימנו והגיענו לזמ הזה%לבר� %שהאפשר כ� משו� הרי רק , הזו
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052-3268315052-3268315052-3268315052-3268315חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר" " " " בראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמו. . . . לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות : : : : 
  

        """"ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ            ) ) ) ) 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

            ה יוס# ב חמוה יוס# ב חמוה יוס# ב חמוה יוס# ב חמו""""לימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע    ::::""""מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
    21:3021:3021:3021:30))))20:3020:3020:3020:30ת ת ת ת """"נוה ג פנוה ג פנוה ג פנוה ג פ" " " " שבת אחי�שבת אחי�שבת אחי�שבת אחי�""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת     ה יוס# ב חמוה יוס# ב חמוה יוס# ב חמוה יוס# ב חמו""""בהדרכת עבהדרכת עבהדרכת עבהדרכת ע" " " " ד# יומיד# יומיד# יומיד# יומי""""שיעור שיעור שיעור שיעור     ::::""""ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""מדרשת מדרשת מדרשת מדרשת 

        3268315326831532683153268315))))052052052052: : : : טלפוטלפוטלפוטלפו    ) ) ) )     להשאלה להשאלה להשאלה להשאלה לבירור פרטי� ולבירור פרטי� ולבירור פרטי� ולבירור פרטי� ו
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