
  
  

  

 'ח שנה                          
 

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

 

  חנוכהלהגיגים 
  (בראשית לז' כא)"וישמע ראובן ויצילהו מידם" 

        "הדודאים נתנו ריח" זה ראובן, "ועל פתחינו כל מגדים" אלו נרות חנוכה. (בראשית מדרש פליאה)"הדודאים נתנו ריח" זה ראובן, "ועל פתחינו כל מגדים" אלו נרות חנוכה. (בראשית מדרש פליאה)"הדודאים נתנו ריח" זה ראובן, "ועל פתחינו כל מגדים" אלו נרות חנוכה. (בראשית מדרש פליאה)"הדודאים נתנו ריח" זה ראובן, "ועל פתחינו כל מגדים" אלו נרות חנוכה. (בראשית מדרש פליאה)
, הם פרחים הנותנים ריח נעים ו״מגדים" "דודאים"שאת מדרש הפליאה הזה ואומר ״ דמשק אליעזרדמשק אליעזרדמשק אליעזרדמשק אליעזר"באר בעל המ

קינא ליוסף ביקש להצילו מאחיו, וגם החשמונאים קינאו למען שמו יתברך,  ,מאכל עם ריח טוב. ראובןהם מיני 
ה תלא היבפועל יוסף ומחשבתו היתה טובה, אולם את להציל  "רצה"שניים, ראובן רק האולם יש הבדל גדול בין 

אבל אין בו טעם טוב לאכילה, כי נותן ריח טוב, שדבר "דודאים", דהיינו ולכן יש להמשילו ל ,כללליוסף הצלה 
צו להיטיב לכלל ישראל ואף הוציאו את מחשבתם רחנוכה החשמונאים  ס. ואילו בנבןאורלמעשה יוסף לא נהנה מ

 אל הפועל וניצחו את היוונים ולכן יש להמשילם לדבר שיש בו גם ריח טוב וגם טעם טוב. וזה כוונת המדרש
לנר חנוכה המסמל את דומה ינו כל מגדים״ תח"ועל פ ,יוסף תהציל אל רצהלראובן שדומה "הדודאים נתנו ריח״ 

  צחון החשמונאים על היוונים.ינ
  

  ):ת כאב(שנעשה בו נס והדליקו ממנו ח' ימים"  ד,לא היה בו אלא להדליק יום אח"
מפני מה אנו חוגגים שמונה ימים, בעוד הנס  )'(סימן תרע "יוסף של ה"ביתמפורסמת התו שאלניתנו לים בתירוצים ר

   ?הלילה הראשון היה בפך שמן במידה מספקתעבור לא היה אלא שבעה ימים שהרי 
את השמן שמצאו בפך חילקו לשמונה חלקים, ובכל לילה נתנו במנורה חלק אחד, וחלק זה אף ש "בית יוסףבית יוסףבית יוסףבית יוסףמתרץ ה"

בית בית בית בית תרוץ נוסף של ה" לה הראשון.ינעשה הנס וגם בלשהיה שמינית מהפך, דלק עד הבוקר. הרי שבכל הלילות 
תרוץ  יכר כבר בלילה הראשון.נכך שהנס היה שמן, הנשאר הפך מלא  ,רהנושמזגו את השמן במ ריאחהוא ש "יוסףיוסףיוסףיוסף

בלילה הראשון מזגו את כל השמן בנרות המנורה, ובבוקר מצאו את הנרות מלאים הוא ש "בית יוסףבית יוסףבית יוסףבית יוסףשלישי של ה"
  ולילה, ממילא היה הנס גם ביום הראשון. שמן, וכן בכל לילה

יום שלא נעשה בו נס, כדי להראות שגם כללו גם את החנוכה הת ימי ונן שמיבמניש שטייןשטייןשטייןשטייןינינינינמשה פימשה פימשה פימשה פי    יייירברברברבמתרץ 
חז״ל בכל אופן רצו טל ממנו, נידבר דבר עד שהבדרך הטבע הוא נס. ואף על פי שאין אדם מרגיש התנהלות העולם ב

וקא דבר נפלא ויוצא מטבע העולם, אלא גם טבע העולם עצמו הוא נס ולכן כללו דוהוא לאו שנס עניין את ה נוללמד
  שאר ימי חנוכה.  את היום הראשון שלא נעשה בו נס עם

 )לט 'כג ויקרא( וחג הסוכותהמועדים בתורה פרשת  הנסמכמסביר מדוע ש ברוקחברוקחברוקחברוקחמובא על פי ה "בני יששכרבני יששכרבני יששכרבני יששכרמתרץ ה"
להעלות נר תמיד, יערוך את זך כתית למאור בני ישראל ויקחו אליך שמן זית  צו את"רות. נהושמן הלפרשה של 

שמונה ימים, הוא בן נוכה גם חג החשמונה ימים וא בן השת כוסוחג ה כמווזאת כדי ללמדנו ש. )ב ד'כ ויקרא( המנורה"
ע בום לקכיצרי נו שהםביההם הסתמכו על סמיכות זו בתורה, וחנוכה לדורות, חג הצות את מחז״ל כאשר קבעו  כי

  ת. כוסומו חג השמונה ימים כלחנוכה את חג ה
  

  קי) '(תהלים קיט "עים פח לי"נתנו רש
במקום זה ו ,שרצו להרע לישראל "בזכות" הרשעיםהגיעו לנו שני החגים ש יםזורמראיתי מבארים שבפסוק שלפנינו 

  נוכה.'ורים וח'פפ"ח ר"ת ח לי" "וזהו שנאמר "נתנו רשעים פ "חנוכה"ו "פורים"ם חגים הוה ,נסישראל נעשה ל
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ומנותר קנקנים נעשה ומנותר קנקנים נעשה ומנותר קנקנים נעשה ומנותר קנקנים נעשה 
 נס לשושנים...נס לשושנים...נס לשושנים...נס לשושנים...

 



 

   כד) 'לזבראשית ( "בו מים ןוהבור רק אי"
        . . . . ה" (ברכות נד)ה" (ברכות נד)ה" (ברכות נד)ה" (ברכות נד)זזזזהההה    הרואה מקום שנעשה לו נס מברך ברוך שעשה לי נס במקוםהרואה מקום שנעשה לו נס מברך ברוך שעשה לי נס במקוםהרואה מקום שנעשה לו נס מברך ברוך שעשה לי נס במקוםהרואה מקום שנעשה לו נס מברך ברוך שעשה לי נס במקום""""

משום זה  על נר חנוכהמה שאנו מברכים ו טבע.השיצא מדרך שמדובר בנס  אבודרהםאבודרהםאבודרהםאבודרהםהההה" לפי משך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמבאר ה"
מלוכה את המלכות אנטיוכוס, וישראל קבלו על צחון ינהשנעשה נס פך השמן שזה נגד הטבע. והנה, עיקר הנס היה 

ות על נס פך השמן צריך דבעלמא. אך להודי בראייה זה בנרות. ודליק את הצריך להזה  אתים שנה, ולזכרמלמשך 
כל גבוה כ' הימז לזה שהיה מאיר מתוך ההיכל ופתחו של ורבתוך עשרים אמה, שתשלוט בו העין דהיינו קא ודו

ברוך שעשה לי נס "ון לברך ותכהבבור ו ץהציהוא  ,שב מקבורת אביויוסף ששבשעה מובא במדרש אמה. והנה 
צריך שגחה נעשה לשר על כל מצרים. אך הברכה ההסבות עיקר הנס הוא מה שהעלוהו מהבור, ובו. "במקום הזה

נס זהו . ו"עקרבים יש בוואבל נחשים  ,מים אין בו"הטבע. וזה שאמר תנחום בר חנינא מדרך ברך על דבר יוצא שי
הנס  ,במדרש, להורות שבחנוכה וביוסףם מאמריהך ברוך שעשה לי נס. לכן נסמכו ביר כךיוצא מטבע העולם. לש

  צחון ומלוכה, רק שהברכה היה כאן על הבור שלא הזיקוהו נחשים, וכאן על פך השמן. יהיה מההשגחה נ
  

    (בראשית מא' ז)את שבע הפרות יפות המראה והבריאות" ... עות המראהר"ותבלענה שבע הפרות  
הוא מעל הדבר  םהשמנה ויועציו אמרו לו שרק אצל היהודיהשיבולת הרזה בולעת את השיבולת פרעה לא הבין איך  

וא לא בגבורה רק בשמירת התורה הישראל  םכח של עהכי  "םביד חלשי םבורייחנוכה "מסרת גבבע, כמו טה
  ". םיברך את עמו בשלו 'ה"יזכו ל הזדי יל , ורק ע"לעמו יתן"היא תורה,  ,"ה' עוז" תובכשו והמצוות וכמ

  

  (במדבר ח' ב)"בהעלותך את הנרות" 
״ שפרשת נשא בעל הטוריםבעל הטוריםבעל הטוריםבעל הטורים"? מתרץ המזבח״ לפרשת ״בהעלותך את הנרות״ פרשת ״חנוכתבתורה נסמכה מדוע 

מסתיימת בפרשת ״חנוכת המזבח״ ופרשת בהעלותך מתחילה מיד בעניין הנרות. מכאן סמך ״נרות״ ל״חנוכה״ רמז 
נר ב: ״להעלות וב ״בהעלותך את הנרות״. וכתוכת, ״בעל הטוריםבעל הטוריםבעל הטוריםבעל הטורים"מר ולחנוכה ולפרסומי ניסא שבנרות. ורמז נוסף א

לה יהג באופן של ״מוסיף והולך״, דהיינו שביום הראשון מדליק תחונר חנוכה נבבית הלל שלפי כ).  '(שמות כז תמיד״
דש. ואילו שיטת בית ובק םתמיד" שמעלי נרנר אחד, ובשאר הימים מוסיף נרות. שיטה זו מרומזת בפסוק: "להעלות 

הג באופן של "פוחת והולך״. שביום הראשון מדליק שמונה נרות. ובשאר הימים פוחת נרות עד ושמאי שבנר חנוכה נ
  ."תרד"". סופי תיבות 'תמיד 'נר 'שביום האחרון מדליק נר אחד, שיטה זו מרומזת בפסוק: ״להעלות

  

  "הנרות הללו שאנו מדליקים"
מדליקים נגנז, זו הסיבה שאנו הראשון ו האור הגנוז שהאיר לאדםגורמת להארת שהדלקת נרות חנוכה  רוקחרוקחרוקחרוקחמובא ב

תנא רבי נחוניה בן הקנה ל "הבהיר"שעות שהאיר האור הגנוז לאדם הראשון. ובספר הל"ו נרות בחנוכה כנגד ל"ו 
של"ו הנרות שבהם מאיר האור הגנוז כמו שכתב הרוקח רים ומובא בספ ,מובא שהאור הגנוז נגנז בתורה שבעל פה

  נגנז האור. בהש ל פהתורה שבעשהיא הגמרא שבש"ס ההם כנגד ל"ו מסכתות 
  

  (על הנסים) "על הניסים ועל הפורקן"
ראיתי מסבירים ימים?  נהשמובמשך השמן שדלק  פחהנס של את על הנסים" "בים ריזכמ לאמדוע נשאלת השאלה 

אה את נסי יציאת רזכה ועם ישראל גדול, הלוא  ושידאינו חזה זה שהקב"ה יכול ומסוגל לעשות נסים גדולים, ש
מה שרוצים חז"ל  .הקב"ה, כך שאין כל חידוש בזה שהקב"ה עושה נסיםל ידי העצומים, שנעשו עהגדולים ומצרים 

ונאים לקב"ה, מד הקב"ה, כפי שעשו החשבונו מחויבים לעשות לכאוא שעל הנסים", ה"בה בא לביטוי ללמדנו, וז
הטבע היה שלא ינצחו, ובכל  להם כל הבטחה מהקב"ה שינצחו, ודרךשמסרו נפשם על קדושת השי"ת, כי לא היתה 

על הנסים" מפני שאת הנקודה הזאת רצו שנלמד "יהרג למען קדושת שמו. את זה ציינו חז"ל בהזאת מסרו נפשם ל
  כה. נומנס ח

  

  (נוסח מודים) "על נסיך שבכל יום עמנו"
ועל נפלאותיך "נסים.  "עמנו"שתעשה כדי פועלים  שאנוהכוונה היא לפעולה  "עמנומה שאנו אומרים בתפילה "

הקב"ה הוא , רק ם לנסאין אנו גורמיכי , "עמנוים "ריזכמלא כאן אנו , "וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהרים
סי יציאת מצרים ינשאת  רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"באר מלמטה. מלא התעוררות לשמשפיע בחסדו 

על ידי קצת,  ,הניסים גםשהיו , מה שאין כן בחנוכה מלמטהשום התעוררות  ללאבחסדו הגדול פעל קב"ה ה
הדלקת זמן ב "ויהי נועם". לכן אנו אומרים בחנוכה וחילואנטיוכוס הרשע ו נגד התחתונים, שחשמונאי ובניו לחמ

' "מעשה ידינו"נס חנוכה שהוא קצת , לרמז על יז) '(תהלים צ" ומעשה ידינו כוננה עלינו"בו נאמר שמשום נרות, ה
  .ח לנו מעשה ידינו להתגבר במלחמה, שהקב"ה הצלי"מעשה ידינו כוננה עלינו" קב"הבמלחמה, אמנם ה
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        לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו::::חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"
        21:3021:3021:3021:30----20:3020:3020:3020:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" "דף יומי" "דף יומי" "דף יומי" שיעור שיעור שיעור שיעור ::::מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"
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 הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה, אליהו בן אסתר רפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:ל


