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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ַההִּ  ה א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 ( :ת כאבש)" ימים שמונהנעשה בו נס והדליקו ממנו  ,דלא היה בו אלא להדליק יום אח"

בעוד הנס , מפני מה אנו חוגגים שמונה ימים ('סימן תרע) "יוסף בית"של המפורסמת התו שאלניתנו לים בתירוצים ר
  ?מספקתהלילה הראשון היה בפך שמן במידה עבור לא היה אלא שבעה ימים שהרי 

מסוים  דברששאין הקב״ה עושה נס  (ב 'מלכים ב ד)" מה יש ליכי בבית: "על הפסוק בזוהרמתרץ על פי המובא  ״זהט
את בו נותן עושה נס ואז ה׳ . מנוקיים כבר בעולם ואפילו מעט מהיה הדבר כן יתרבה ותשרה בו הברכה אלא אם 

לפי זה חייבים לומר . חוללאין לברכה על מה נו קיים כי או אי דבר ריקאם המה שאין כן . הברכה ומרבה את המעט
שגם בלילה יוצא . בשאר הימיםעל השמן הברכה לחול ך שיכולה היתה שמן בפך כמן שבלילה הראשון נשאר מעט 

 . ולכן חוגגים שמונה ימים ולא שבעה ההראשון היה נס שנשאר מעט שמן בפך כדי שתחול הברכ
שמן מספיקה של בפך השמן שמצאו כמות שאכן היתה  "נחלת אריאל"בשם  "יוסףברכי "מתרץ ב א"רבינו החיד

שמן שדבק המעט נותר בפך מנורה ה לאמהפך את השמן ששפכו א שלאחר אל. בכדי להדליק יום אחד בדיוק
יוצא שהנס היה גם ביום . להדליק יום אחד בשלמותכלומר יצקו במנורה כמות של שמן שתספיק , הפךדפנות ב

 .כל היום למרות כמות השמן הפחותה ת דלקורוהנהרי ש הראשון
 

  (על הנסים)" מסרת גבורים ביד חלשים"

רבי לוי מיישב ? גבורים גדולים והי םחשמונאיה יוסיפון בספרלפי המובא הלא ? למה נאמר שבני ישראל היו חלשים
מחמת הוא צחונם ינשלא תלו והם היו צדיקים היא שבני חשמונאי  הכוונהש "קדושת לוי"ב ב'יצחק מברדיצ

שהיו חלשים הכוונה היא , "חלשים" אמרשנ המו. (כג' תהלים קיח)" היתה זאת' מאת ה"אלא אמרו שהניצחון , גבורתם
כל מוסיף רבינו ואומר שב. 'מחמת עזר האין להם סיכוי לנצח והניצחון הוא רק ם עצמ שידעו שמחמת, בדעתם

את והכניע , את האויבים נצחאשר הוא ה "אלא הקב, לא נדרשה שום פעולה מצד ישראל ישראלשל עם הגאולות 
אמנם בגאולת . יםקל-עיקר הנס היה רק על ידי אשהמן כך ראינו אצל , ישראלה של פעולללא שום הקליפות 

לו הו ז מצד האדםפעולה נדרשת בו ובדבר ש, מלחמהל שהוצרכו לצאת, ישראלצד עולה מנדרשה פחשמונאי ובניו 
צת ובזה מתור. עוזר האמיתיההוא ה ש"הקב מאתשלו אלה הכל  הלופענגרמה מהלא ההצלחה סיון גדול להאמין שינ

זכר גם ן הנרות השהרי ? זכר להצלת נפשותבחנוכה  םעושימדוע לא  (ג 'אורח חיים תרעא) "טורי זהב"הת יקושיגם 
 . ולא גבורתםה אותם ים הצילקל-ידעו שיד א, ותנרבשעל ידי ההסתכלות , נפשותהלהצלת 

 

 (על הנסים)" רשעים ביד צדיקים"

״רבים ביד מה שאנו אומרים . זה שאנו אומרים ״רשעים ביד צדיקים״הח סנוהעל מביע תמיהה  ןמאלחנן ווסר ירב
יבינו נצחו את הרבים י םואם יקרה שהמעטי, את המעטיםמנצחים כי בדרך הטבע הרבים , כאןמעטים״ מובן הנס 

צדיקים ואין הא שרשעים צריכים להימסר ביד הו טופש? זה נס" רשעים ביד צדיקים"בל א. גדול הוא סאכן נכולם ש
שכן בשל רשעותו הוא מרשה לעצמו , יותר מהצדיקתמיד יהיה חזק  הרשעשתרץ ומ. כל חידוש או נסשום כאן 

 כןמה שאין  .הבחנהא הורס ונותץ ללא ובושה והשום ו לאין , ןוסיכל הגבלה או רשום להשתמש בכלי מלחמה ללא 
 מסר' הגדול הוא ש סכן נל .באכזריות או אלימות מיותרת ל מעשיו מחושבים ואין הוא מתיר לעצמו לנהוגכ, הצדיק
 . ״רשעים ביד צדיקים״את ה
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 (כד' להבראשית )" רףותש הוציאוהדה הוויאמר י... ויהי כמשלש חדשים"
הרמז הראשון מופיע בפסוק . חנוכהחג ה לעזים מורעניינים השני בפרשת וישב  יש" ריםבוגיהי טשל"לפי המובא ב

, בריאת העולםיום  אחרלשלושה חדשים בדיוק ל חשה כנוחמרמז על חג ה, כמשלש חדשים״ויהי ״: שלפנינו
מרמז , ר יהודה״מ״ויא. וסלבכ״ה בכ, חל שלושה חדשים אחרי כןחנוכה חג הל ולוהעולם נברא בכ״ה באשכידוע ש

״הוציאוה . (כב. ב״ק) "תן פטורשבחוץ ונשרף הפמ( נר חנוכה)נווני שהדליק נרו חיהודה  ביר רמא"על הנאמר בגמרא 
בגדו אצלה עד  נחפסוק ״ותהרמז השני מופיע ב. וץחבמביתו  חעל פת יאהנר חנוכה  צותממרמז על כך ש, ותשרף״

״עד בוא (. טפחים 01)ו ובה ד״'גב, ו״ד״בג. נוכה'ר ח'תדליק נ'״ ר״ת וח״ותנ (טז' לטבראשית )בוא אדוניו אל בתו״ 
 ...קן השומל רגעד שתכלה זמן הדלקת נר חנוכה היא , אדוניו אל ביתו״

 

 (ב' בראשית מג) "שובו שברו לנו מעט אוכל"
ואם ,  68 בגמטריאהיא " לנו"המילה  .חנוכהשמדליקים בנרות מספר ה לעז שמעתי מפרשים שהפסוק שלפנינו מרמ

שיש לומר " ומעט אוכל". "לנו"את התיבה לחלק /לשבור" שברו לנו"הכוונה בוזו . 34 אצילשניים  68מחלקים 
נרות ה בדיוק מספרשזה   33 ביחד יצא לנו. 'אלהוסיף היינו ד ,"אוכל"מילה הכי קטנה שהאות להוסיף את 

  .(םהשמשי םיחד ע)חנוכה חג הכל במשך  םשמדליקי
 

 (ח תרעא א"אוע "שו)" ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן להדליק"

 כסף לרכישת ולאסוף  "חזר על הפתחים"מחויב ל ואה, אדם שאין לו במה לקנות נרות חנוכה, ע"השולפי 
 מצוה נוספת שגם עליה נאמר שאפילו עני מחוייב בה היא מצוות שתיית ארבע כוסות בליל . שמן לנר חנוכה

 ע "שו)" כוסות' אפילו עני המתפרנס מן הצדקה ימכור מלבושו או ילוה או ישכיר עצמו בשביל יין לד", הסדר

 מתרץ ? תושאר המצואשר ותר מילו את ודווקא בשתי מצול "חז והחמירלהבין מדוע וצריך . (ח תעב יג"או
 מעלה עליו , ה ונאנס ולא עשהואדם לעשות מצ בחש: "ת נאמרושאר המצושעל  בושטכאומסם רבי אברה

 לעשות כדי ה במחשאזי די ב סובחינת אנבאם האדם הוא , תובכל שאר המצוכלומר ". אהשכאילו ע בהכתו
 ם של מצוות טעהעיקר , כוסותהארבע ך גם במצות שתיית וכ, בנרות חנוכהאבל . לקיים את המצוה

 בלבד לכן  במחשבהלקיים אפשר  איאת פרסום הנס ו, הנסאת לפרסם ברבים  ,"פירסומי ניסא"אלו הוא 
  . לבדבמחשבה לא ניתן לצאת ידי חובה במצוות אלו ב

 

 (ז 'ח תרעא"או)" כדי שתהא מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל, להניחו בטפח הסמוך לפתח משמאל מצוה"
ומלתם ": את מאמר הכתובלקיים . משמאל שיהיה כנגד הלבצריך להיות נר חנוכה היה אומר ש ״ק מסטריקובההר

הכהנים על ידי עשה נ שהנסזו גם הסיבה . מילהשל השמונה ימים כימי זו גם הסיבה שהנס היה . את ערלת לבבכם״
 (ט 'דברים לג) "ורוצינ ךוברית ך״כי שמרו אמרת: בני לוי שעליהם נאמר

 

 (הנרות הללו) "ואין לנו רשות להשתמש בהם"

. היקריםם דהיינו הבני, רות הקדש שלנוהכוונה היא לנ" הנרות הללו קדש הם"אומר שבאמירה  הרב יהודה צדקה
לרתום  ,ןכגו, לצרכים שלנוהכוונה היא לנו רשות להשתמש בהם״  ןאיו" .'מקודשים לתורה ולעבודת ה עליהם להיות

לגלות את הניצוץ הקדוש הטמון , 'לראות אותם עוסקים בתורת ה, "״אלא לראותם בלבד. 'וכדלפרנסת הבית ו אותם
 . בהם ולהעלות אותו

 

  (על הנסים) "נוכה אלו להודות ולהללימי חונת מוקבעו ש" 

 בחנוכה ביקשוש" חפץ חיים"מבאר ה? ים מכךדמה למ. חנוכה ופוריםחוץ מ דשום חג או מועאין החורף  יימ בכל 
בר יצאנו שלמים ושני דבסופו של , ליטול את הגוףהאויבים ובפורים ביקשו   .התורהליטול מאתנו את אויבינו 

בגלות זו קמים עלינו כל הזמן מסיתים , מסמל את הגלות הארוכה והחשוכה ,ועדיכ, החורף .ינודברים האלה בידה
, ך לנצחשמיהגלות לא תש ים אותנודוחגים אלו מלמ .יחים מבית ומחוץ ורוצים לקחת מאיתנו את הרוח והגוףדומ

  . ונצא מן הגלות שלמים בנשמתנו ובגופינו' הבר יעזור דבסופו של 
 

  "דמי חנוכה"מנהג נתינת 

מפני שהיוונים אסרו הוא  לילדים "דמי חנוכה"מנהג נתינת לטעם ש 'מפונביזהרב של  ורבאו "שפתי חיים"מובא ב
מעט נתנו להם התורה הם  לימוד לאורצו להחזיר את הילדים החשמונאים את היוונים וכאשר ניצחו , ללמוד תורה

 ואוביה ומתוך שלא לשמ, א"ב באיגרת הגרוכמו שכת, כי זו הדרך לחבב על הילדים את הלימוד, כסף כדי שילמדו
 . תורה כדי להמריץ את הילדים ללמוד" דמי חנוכה"נהגו לתת לילדים ולזכר זה , לשמה
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