
 
 

 

 'אי שנה                    

 
 

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

 

 
  "שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה"

 םא מברכילו, "שעשה ניסים"בחנוכה ובפורים  םהטעם שאנו מברכיש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 
היו ה לישראל "שעשה הקבכל הניסים הוא משום ש ?יםסינו נעשלמרות שגם בפסח בפסח גם זו הברכה את ה

פורים נס מה שאין כן נס חנוכה ו, היו למעלה מהטבעש, ירדןהניסים בים סוף וניסי  ,ניסי מצרים כמו, למעלה מהזמן
שפעלו  אסתר המלכהו מרדכי וובפורים הי נלחמו ביווניםחשמונאי ובניו בחנוכה מתתיהו ה, בתוך הטבעניסים היו 

, שהוא עולם הזה, לומר בתוך הזמןכ, "בזמן הזה"לאבותינו בחנוכה שעשה ניסים  םלכן מברכי. כביכול בדרך הטבע
 . בתוך הטבעהניסים נעשו 

ב "ש באח"ך עד"מצרים בדצאת הכמו שעשה במצרים שהכה , מהטבעה עושה למעלה "יש ניסים שהקב, כאמור
חלב  מפקד הצבאנתנה ליהודית כמו בחנוכה ש, הטבעמסגרת שהקדוש ברוך הוא עושה ב יםסיויש נ, וקרע את הים

נס יוצא שעל . את המן ואחר כך אהב את אסתראחשורוש לה אהב יתחבאסתר שבפורים עם וכן , תוה אווישן והרג
אבל , "בזמן הזהשעשה ניסים לאבותינו בימים ההם "מברכים , חנוכה ופורים, הטבעבמסגרת שהוא ונעשה בזמן ש

הנס של וזה מסביר מדוע  .למעלה מהטבע, ה למעלה מהזמןבו הינעשה הנס ששלא מברכים ברכה זו משום בפסח 
והעולם  "נותן"/"משפיע"ה הוא ה"קבכי ה, "מקבל"עולם הוא בבחינת כיון שה, על ידי אשה החנוכה ופורים נעש

, שהיולכך נעשה הנס על ידי א, "מקבל"העולם הוא בבחינת כך ש, טבעדרך הנעשה בעולם בשוהנס , "מקבל"הוא ה
 ". מקבל"שהיא בבחינת 

 

 "חנן כהן גדולבימי מתתיה בן יו"
 נגד היוונים ון במלחמהחציהנשל נס ההודאה על  של חנוכה ניתן לראות בה בתפילת על הניסיםנים תבונר משאכ

לא שהספיק לשמונה ימים פח השמן ה של מציאהנס אך , "רבים ביד מעטים"ו "מסרת גיבורים ביד חלשים"כגון 
למדנו מוסר ל ל"רוצים חזשכאן  "ניימן ב״דרכי מוסר י"הגרמתרץ ? וצריך להבין מדוע. בתפילה זו כלל זכרמו

וכן , עם ישראל ראה ביציאת מצרים ניסים ונפלאותכלל הרי  אינו חידוש םה יכול לעשות ניסי"שהקבזה . השכל
מה הקב״ה עושה לנו אלא מה אנחנו מצווים כאן איננו עיקר הדגש . ולאורך כל הדורות, במשך כל שהותו במדבר

שהרי לא . כמו שעשו החשמונאים, ה׳ תלמסור את נפשנו על קדוששעלינו להיות מוכנים ה וז, ה"קבלעשות למען ה
מסרו הם ובכל זאת , לנצחיכולים ויותר מכך בדרך הטבע לא היו , ינצחו במלחמההם הבטחה ש ניתנה להם שום

ובזה גם יובן מדוע  .ל להשריש בנו בברכת על הניסים"זקרי שרצו חיזה המסר הע .'הנפשם להיהרג על קידוש 
או גורם צדיק אינה סיבה שהוא אדם טהור או ההרי זה שש "רשעים ביד צדיקים"ו "״טמאים ביד טהורים, מוזכר

דברים השאר  ךא, הנסמעיד על  "גיבורים ביד חלשים"ו "רבים ביד מעטים"מה שמוזכר מילא , לניצחון במלחמה
היו החשמונאים צחון במלחמה היתה כיון שיסיבת הנ, האמורלפי  ,אאל? מדוע הוזכרו בתפילה, נסאינם קשורים ל

גיבורים ביד "נפלו יתה שהוהתוצאה , מהחח לנצח במלוכאת הנתן להם מה שזה , התורב וטהורים וצדיקים ועסק
 ."רבים ביד מעטים"ו "חלשים
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה
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 (:ת כאבש" )ימים' נעשה בו נס והדליקו ממנו ח ,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
  ?הלילה הראשון היה בפך שמן במידה מספקתעבור לא היה אלא שבעה ימים שהרי 

פי הצורה כ יןמנורה לצרכי חולצורת שאסור לעשות ( ח 'מדורה דעה קי)ההלכה מתרץ על פי  וןנזיוסף שאול נתרבי 
, מעט שונה מהמנורה של בית המקדשמנורה  לעשותבל א, עשויה משבעה קניםש ,המנורה שהיתה בבית המקדששל 

ימים כדי  השמונלחנוכה ל את חג ה"חזקבעו  ןלכ. קנים מותר לעשות הונשעשויה מחמישה קנים או שממנורה כגון 
 . דבר שהוא אוסור, דורות חנוכיה בת שבעה קניםאורך היצטרכו לעשות ל שלא

 

 "יקו נרות בחצרות קדשךלוהד"
שכיון שבית המקדש " נטעי אשל"מבואר ב? "בבית קדשך"ולא  "בחצרות קדשך"נרות את ההדליקו מדוע נאמר ש

 בחצר הבטהרה בבית המקדש והוכרחו להדליק המנורהאת להדליק הכוהנים לא יכלו לכן  יםהלוטמא טומאת אהיה 
שעלולות לכלות את  ותבהם רוחות חזק שכיחש ,אמצע ימי החורף הקשיםל לילה ששבזה נס היה ו ,בית המקדש

 .יקו נרות ״בחצרות קדשך״לוהדל ואמרו "ו חזקידילכן הבוקר עד הנרות  כבוהשמן שבמנורה ובכל זאת לא 
 

 " נוכה אלו להודות ולהללימי חונת מוקבעו ש" 

ומבאר שבחג ? מכך דולמיש למה . פוריםחג החנוכה וחג ה דבחורף מלבשאין שום חג שחל " חפץ חיים"מציין ה 
בסופו של אך , ליטול את הגוף המן פורים ביקשבחג ו , ושהדליטול מאתנו את תורתנו הקאויבינו נוכה ביקשו הח

בגלות זו קמים עלינו כל הזמן ש, מסמל את הגלות הארוכה והחשוכה החורף , כידוע .שלמיםבריאים ובר יצאנו ד
הגלות שוחגים אלו דבר נוסף שמלמדים אותנו  .יחים מבית ומחוץ ורוצים לקחת מאיתנו את הרוח והגוףדמסיתים ומ

 . במהרה בימינו, יעזור ונצא מן הגלות שלמים בנשמתנו ובגופינו' ה ,ברדבסופו של , ך לנצח שלא תמ
 

 מעלת ימי החנוכה
שסודות התורה נגלו למשה משום מוד התורה יללמאוד ה ויעילה הגבוהיא ימי החנוכה שמעלת  "חתם סופר"מובא ב

בכל שמונת ימים אוי להרבות ור ,אלה לבטלההקדושים הימים את ה "זבלבז"יש להיזהר שלא על כן  ,רבינו בחנוכה
 .של מצוה כעין מועדי הרגלשמחה אלו ב

 

 השמןנס פך 

יה אפשר הו, הרי טומאה הותרה בציבור, לשם מה היו צריכים את נס פך השמן, במסכת שבת" פני יהושע"המקשה 
כי אם האדם , ראות לנו שלא נחפש לעצמנו היתריםהה ל"הקבשרצה " דרכי מוסר"מתרץ ה? להשתמש בשמן טמא

היה אוכל בפסח ש, נתן צבי פינקל  ביר ,הא מסלובודקבהסמסופר על  .ימצא על כל דבר היתר, יתריםהיתחיל לחפש 
והיה הולך לישון ומבקש שיעירו אותו לפני חצות הלילה בכדי לקיים את , מרור ומיד לאחר האכילה היה מתעלף

אם נתחיל לחפש : ענה להם? רי זה סכנה עבורךה, נך אוכל מרורהמדוע , רבי: שאלו אותו תלמידיו. אכילת אפיקומן
על כל , "נבל ברשות התורה"האדם יכול להיות ש ן"כתב הרמבכפי שו. תורה כולההים לכל נמצא היתרי אז, היתרים

להראות לנו כדי , נס פך השמןאת ה "ולכן עשה הקב, מהתורה שהוא צודק הדבר יוכל למצוא היתר ויביא לעצמו ראי
האדם לא יסמוך עצה להתרגל בדרך זו היא שה. את המצווה כלשונהאלא לקיים  יתריםהשלא לחפש , את הדרך
ה שנוגע מב, וכן החכם עצמו ,עץ עם החכמים מורי הדרךייתי האלא על כל שאל, ן רוחני על שכלו והבנתויבשום עני

ובדרך זו יוכל האדם להתרגל לקיים , כי זוהי אמונת חכמים, עץ עם חכם אחרילו גם הוא לא יסמוך על שכלו אלא יתי
 . ם היתריםוללא ש והצטוהכפי אשר   רהאת התו

 

 "חנוכה דמי"
לאחר עקירת השן . בחנוכההיה זה , שן תריעקלצורך שיניים  פעם רופאהזמין אליו  ,ךהעני רבי גרשון ,הרבי מראדזין

 . לתת לרב ךצרי ואשה, "חנוכה דמי"קום במהוא דבר שהעבור העקירה וטען לקבל מהרבי שכר הרופא סירב 
 בעליכי אם ישמעו זאת , לאיש זאתבתנאי שהרופא לא יספר " דמי חנוכה"שהוא מוכן לקבל זאת כ רבהאומר לו  

 . וכהנח ימדלרב שן במקום לתת כולם יעדיפו לעקור לרב , ןראדזיבהבתים 
 

עיקרו של חג והדבר זה מרמז ש( 98) "טף"של גמטריה זהה ל" חנוכה"שהגמטריה של  "שבילי הבושם"מובא ב
 'ניסי העל ישבו עם ילדיהם לאחר הדלקת הנרות ויספרו להם ההורים לכן חשוב מאוד ש, חינוך הילדיםהחנוכה הוא 

קדושה " ורותא"תוכן רוחני בימים נפלאים אלו של חנוכה ועל ידי כך ימשכו עליהם ועל ילדיהם מאותם בילד ויצקו 
 . וטהרה וחוסן רוחני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "גן פ נוה" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 250-0039035: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 506-6628610: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו  :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com

