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

 

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

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

היה בו כדי שדלק שמונה ימים למרות שלפי הכמות שמן שבנעשה ראו את הנס שש ראחשל החתם סופרמתרץ 
בשמן יהיה נס שהלעשות  חלק מהנסגם הוא ה מציאת פך השמן היל שעצם "בינו חזה, בלבד להדליק יום אחד

: תובכמו שכ נסים נוספיםשפעו יו ושממנ "נס"מציאת הפך היתה עצם שכך " יש מאין"ולא " ש מישי"מהסוג של 
 ('פובתהילים ) נתת ליראיך נס להתנוסס״"
עמו שמונה  ויוה, לייפציגיריד בלסוחר עשיר שנסע למשל על פי " קומץ המנחה"ב מתרץ מפלאצקלייב חריף  ביר

עה קחו רק שבלמזלו השודדים לממונו את ממנו ולקחו על הסוחר  שודדיםבדרך התנפלו  .מטבעות זהבשל ם שקי
בהגיע הסוחר לעיר הוא שכר אנשים לרדוץ אחר . שקים של מטבעות זהב כך שנשאר לו שק אחד של מטבעות

את דרכם והם ישיבו את שקי הזהב הוא ' שקי הזהב ובמקביל גם נדר נדר שאם יצליח ההשודדים ולהחזיר את 
גבאי הגיעו כאשר  אך. אכן הצליחו האנשים והשיבו לו את שבעת שקי הזהב. מתחייב להפריש מהם מעשר לצדקה

טען שהוא צריך לעשר הסוחר . לבין הסוחר םויכוח בינהתעורר דמי המעשר אשר נדר את ות ממנו צדקה לגבה
והסבירו , שלא נשדדיני מהשהשק מעשר גם מלהפריש  טענו שעליוצדקה הגבאי שבעת השקים שנשדדו ואילו מ

זאת בכך שעצם העובדה שהשק נסתר מעיני השודדים ולא נשדד הביא לכך שהסוחר יכול היה לשכור אנשים 
ם ר אנשיושכלסוחר כסף על מנת ל הלא היולהציל את שבעת השקים הנוספים כי אילו לא נשאר בשק השמיני 

הביא ו אות לא טמאוהם ונים וודרך נס מעיני הים בנעלפך השמן עצם זה ש, כך גם הנמשל. את שאר השקיםולהציל 
שהיה השמן ף על פי א ,גם ביום ראשוןנר ל להדליק "חז וניקתלכן נו שמונה ימים והדליקו ממברכה יתה בו לכך שה

 . לנס של שבעה ימיםה רמגלזכר הנס של מציאת הפך ש, הראשוןמספיק ליום 
א מלב ישראל את האמונה להוציהיתה נים והיושטוען שמטרת  , הסבא מקלםץ וריתביא את מ "מכתב מאליהו"ה

ו טרבים מישראל נאכן ו. מתנהל בדרך הטבעלהכניס בליבם שהעולם ו  ,העולםאת מנהיג משגיח וה הוא  "שהקב
כלומר שלמרות , ה העליונהשגחהמהנובע הכל ו כולם שבינה ,שלא כדרך הטבע ,כאשר ראו את הנס ךא. לקבל זאת

כך  ולכן בזמן שמודים על  . ה"בכל זאת ישנה את השגחתו של הקבבדרך הטבע באופן כללי שהעולם מתנהל 
כפי . גבוהה עצמו בתדירות  נס שחוזר על ה על יש להודות גם , במקום לדלוק יום אחדימים   מונהשהשמן דלק ש 

מתוך הנס  הבינו , מתוך דבר הבינו דבר ש , מתוך שהיו בני בינה ,כלומר " בני בינה ימי שמונה קבעו " שאומר הפייטן
מוסיף הרב . ל יום נוסף בהדלקת הנרות"ועל הנס הזה הוסיפו חז. הוא נסזה דולק בדרך הטבע גם השמן מה שש

, ניסים שנעשים בתדירות נמוכה, כלומר. שבה הדבר מתרחש תדירותהוא ב "טבע"בין ל "נס"ההבדל בין ומסביר ש
אילו . "טבע"נקראים בפינו שאנו רגילים לראותם ואילו הניסים התמידיים  "נס"שלא טבועים בדרכי הטבע קרויים  

הרי בודאי  , ה אדם חי ככל החייםגוף אדם ועולצומח ממנו נראה שולפתע  , עפרכבר נהיה המת שבו קבר  ואיםרהיינו 
 ?גדילת הצמח באדמהה של מדוע אם כן לא קוראים אנו נס לתופע. ת המתיםינס תחי , היינו אומרים שזהו נס גדול

ית ילתח , ההרגלבע מתדירות המקרה ומבדל נוההשאלא  ?הרי גם הזרע נרקב לגמרי ורק אז מתחיל לצמוח מחדש 
מהתחושה רגשותינו  תאנו כבר רגילים ורגילות זו מקהה אואילו לגדילת הצמח ים לירגלא אנו המתים של אנשים 

  . עצמת הנסשל 
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 (כ 'לובראשית )" תולדות יעקב יוסף האל"
 ,"אלה תולדות יעקב: "נאמרמאיתנו ד ואחד חועל כל א" יעקב"כל יהודי נקרא בשם ש רבי מנדל מרימינובמר וא

עצר במקום יולה' בעבודת היהודי להסתפק במה שכבר השיג כלומר אסור לאיש ה" יוסף"? תולדות יעקב ומה הם
כפי . 'יל בעבודת החאחד אלא עליו לשאוף להוסיף ולהתעלות מעלה מעלה בתורה ובמצוות וללכת מחיל אל 

" פוחת והולך"ת שמאי האומרים ולא כבי" שמוסיף והולך"חנוכה נפסקה ההלכה כבית הלל הסוברים  ותבמצות נרש
 . מתוך התעלות תמידית" מוסיף והולך"כיוון של לנו צריכה להיות בש' עבודת הלנו ש זלרמ

 

 (פד 'ז במדבר) "מזבחת ה״זאת חנוכ
  "״זאת חנוכהנקרא יני של חנוכה מיום שלכך שהטעם מסביר שהמאלכסנדר  "ישראל חישמ"על הב

 ״זה״ המילה  כמו, באצבע וראותשאפשר להדבר על דבר המפורש לעין מצביעה המילה ״זאת״ הוא משום ש
  אחד וכל ,עדן בגן ביניהם יושב והוא ,לצדיקים מחול לעשות ה"בהק עתיד״ :ז״לחו אמרפי שכ. בלשון זכר

  נגילה לו קוינו' ה זה ויושיענו לו קוינו זה ינוקל-א הנה ההוא ביום ואמר': רשנאמ באצבעו מראה ואחד
 , יה כל כך גדולה עד שתהיה ניכרת ונראית לעין כלהלוקית ת-התגלות האהכלומר ( .לא תענית) "'בישועתו ונשמחה

 בית הלל שסוברים ״מוסיף והולך״ ניכר ונראה עוצם לדברי , כך גם בעניינינו "״זה המילהוכל זה משמע מ
  יםנגמרשיום הזה במרומז במילה ״חנוכה״ הימים וזה אשר בשאר תוקף פעולת הנס ביום השמיני יותר מו

 .כל נרות חנוכה
 

 ('ישעיה כב)״בזאת יכופר עון יעקב״ 

ברקיע כעין תבנית  המאיר הנוכחשמראש חודש אלול ועד , בשם אביואומר  "בני יששכר"הבנו של  ,בורבי דוד מדינ
תשובתם בעשרת ימי תשובה ובתשובה נדחו מלשוב כלשהי סיבה שמ אותם בעלי תשובהאת יד הפשוטה לקבל 

הדבר רמוז ו "זאת חנוכה"היום השמיני של חנוכה הנקרא עד נשארת היד ו לדעתאומר שו, חנוכהחג העד מתקבלת 
זאת חנוכת "ם בפרשה יאקוראנו ו בשהיום השמיני של חנוכה עד כלומר ״בזאת יכופר עון יעקב״  :דברי הנביאב

 .עוון יעקבה של כפרהגמר של זמן הזהו  "המזבח
 

 (שבת כא) "ואיש וביתנר "

אכילה מצות זכר לנס פך השמן על ידי הדלקת נרות ולא קבעו גם בחנוכה ל "על השאלה המפורסמת מדוע קבעו חז
שהוא , יהעיקרהנס ישכח יחששו שמא במשך הזמן  ל"שחז צדקהיהודה הרב  ים מתרץהיוונניצחון על זכר לושתיה 

הנס יותר מאשר , רוחנייה נס חנוכה ה סהרי עיקר נש. הישתיבבאכילה וששאר רק זכר לנס הגופני יוי הרוחני סהנ
ישכח יובכדי שלא , מלחמהצאת שדחפה את החשמונאים להסיבה היא  הרוחניותולם שכובכדי שיבינו . גשמיה

כדי שכל אחד ידליק , בהדלקת הנרות, רוחני בלבדזכר לנס המרי לגמרי ועשו והחהניצחון את ל "חזעקרו , הדבר
  . אור הרוחניאת ה, בלבו ובלב אנשי ביתו

 

 (שבת כא)" נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ"

ם ימיהלנו ש רמזי להוא כד ה אצל הפתחחנוכהנר וה לקבוע את מצוהל את "מה שתקנו חזש "שפת אמת"מבאר ה
 . הם פתח והתחלה לגאולה שתבוא במהרה בימינו, חנוכהשל 

 

  (על הנסים)" יר ביתךב״ואחרי כן באו בניך לד

טים מול מע"ה הגדול שלנם ניצחואת עצים מרבה לספר ולההיה  "חיים ה״חפץ, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין
משום שכל חפצם של החשמונאים חשמונאים נצחו את היוונים שה היה אומרו, היווניםמול  החשמונאיםשל  ,"רבים
אלא רק הרצון , עשה אותם חזקים ואמיצים רצון לכבושהולא  חשק לשלטוןהלא , לקדש שם שמים ברבים היה

: ״םהניסי מה שאנו אומרים ב״עלהיא ראיה וה. ישראל מכבלי מלכות יון ולקדש את שם ה׳ את עםשחרר הגדול ל
 . 'ההודאה והלל לה היתהתם מטרעיקר , "לשמך להודות ולהלל ...יר ביתךב״ואחרי כן באו בניך לד

 

  "להדליק נר של חנוכה"

משום שמצוות ההדלקה " על הדלקת"ולא מברכים , ד"בלמ "יקלהדל" םמברכישאנו ( ו"מן שססי)  קחרובמבואר 
שהוא צאת הכוכבים צי שעה מכח רךבע, "שתכלה רגל מן השוק עדמצוותה ", שכתתממהיא מצווה של נר חנוכה 

ה ויש מצוכל שבעת ימי החג בש, "לישב בסוכה"בברכת גם כך הוא ו. מיד וה מסתיימתוין המצאו, הדלקההזמן 
ותה משמע "על"הברכה  אבל .כל היום תפילין היאההנחת  שמצוות, "להניח תפילין"הוא בברכת וכן . ת בסוכהשבל

 . ה המצווהתעשנשכבר היא 
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