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

 

 
  (שבת ט) "נים תלמידי חכמיםב הלי ןהווי, הרגיל בנר"

מנורת "שואל ה, אם כך, "מידה כנגד מידה"ה שהוא נוהג עם האדם ה"ל שמידתו של הקב"לכאורה למדונו חז
קנת תה היא ת הדלקת נרות חנוכלפי שמצוומתרץ ש? מה הקשר בין נרות חנוכה לבנים תלמידי חכמים" המאור
 .מידה כנגד מידה. כמיםחיצאו ממנו בנים , מצוה זוזהיר בכל מי שלכן , חכמים

 

 :(שבת כא" )כשנכנסו היוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל"
אומר שלו רצו היוונים שלא יהיה לישראל במה להדליק את המנורה שבמקדש הם יכלו לשפוך  ולטי'רבי בצלאל ז

מסביר הרב שיש בכך , את השמנים" טימאו", בסך הכל, הם, אלא שהם לא עשו זאת, את כל השמן שהיה בהיכל
ע לנו זה מה שמפרי, במקדש הורמנעצם הדלקת הנרות בלנו  העילא מפראמירה של היונים לישראל האומרת ש

לכן אנו מסכימים שתדליקו את הנרות במנורה ובלבד שתעשו , הצורך בשמן טהור שחתום בחותמו של הכהן הגדול
 היתהכאן שגם נראה ? להדלקת המנורהן הדרוש קא את השמוטימאו דוומדוע . ניםיווה וטמאאותו , טמאזאת בשמן 

והלא כל ארבעים ? וכי לאורה הוא צריך-יערוך העדותמחוץ לפרוכת ״ל "שאמרו חז יכ, לרעה העמוק הכווניוונים ל
  .:(שבת כב)" אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל, ואלא לאור כוהל שנה שהלכו ישראל במדבר לא

לחמו דבר שנגדו וזה , בישראל באי עולם שהשכינה שורהכל עידה למ אהי, כאשר המנורה דולקת בהיכלכלומר 
 .כדי לבטל את אותה עדות על נצחיות ישראל, להדלקת המנורה וקא את השמנים המוכניםוטימאו דלכן הם , היוונים

 .שהיתה בהםקדושת השכינה  מחמת, םאות גברו עליהם ונצחוובני חשמונאי , בידם לא עלתהא שמזימה זו אל
 

בעוד , ימיםמפני מה אנו חוגגים שמונה  ('סימן תרע) "יוסף בית"של התו שאלניתנו לים בתירוצים ר

  ?הלילה הראשון היה בפך שמן במידה מספקתעבור הנס לא היה אלא שבעה ימים שהרי 

ה ונבמרחק של שמהיה שהיה צורך בשמן לשמונה ימים כי שמן טהור  ן"לפי הסבר הר מגור" תאמרי אמ"מתרץ ה
בשבת לא שא. ללכתבהם ניתן שמונה ימים שלמנורה נדרשו הביא את השמן הטהור על מנת ל, אם כך. ימי הליכה

ן שליום וכיוומ. למעשה תשעה ימיםדרשו להביא את השמן הטהור נעל מנת צא שיו ,חייבים לשבותהשליחים  יוה
אנו  כןל ,משך שמונה ימיםתיהשמן שהדלקת היו זקוקים לנס הם שמן בפך שמצאו הרי שמספיק היה  הראשון

 . ה ימיםונשמנרות חנוכה במשך מדליקים 
 

בעוד , מפני מה אנו חוגגים שמונה ימים ('סימן תרע) "יוסף בית"של התו שאלניתנו לים בים רתירוצ

  ?הלילה הראשון היה בפך שמן במידה מספקתעבור הנס לא היה אלא שבעה ימים שהרי 
 ?י נסל ידעבפך שמן שנתווסף ת המנורה באמצעות הידי חובת הדלקבני ישראל כיצד יצאו  רבי חיים מבריסקשואל 
ומתרץ  ?"נס"נוצר על ידי עשה מזית ולא שמן שונרק שמן זית שגדל מעץ זית מכשירים רה נומצורך הדלקת ההרי ל

ידלק ונתרכז הותחזק כלומר כח השמן ה, ההדלקהבאיכות הנס היה אלא בכלי שמן של כמות שנוספה לא היה שהנס 
 .הראשון הנס גם ביוםזה גם מסביר מדוע היה , י מהשמןינשמהחלק הלה נשרף ליבכל כך ש. ה ימיםונשמבמשך 
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 משה עליהם מוסף ''ה אמר כה'ב נתנבאו והנביאים, 'הלילה כחצות 'ה אמר כה'ב נתנבא משה"

 ( ב' לי במדבר "רש)' הדבר זה' בלשון שנתנבא

? ביניהםבדל מה הה ?'כה'הלשון ין יומה ענ' זה'הלשון ין ימה ענ "קדושת לוי"בב 'רבי לוי יצחק מברדיצשואל 
טובים המעשים הות וומצהעל ידי היא  בחינה אחת. עולם העליוןהשפע מהין הורדת יי בחינות בענתששיש  מסבירו

בחינה זאת נקראת , מהעולם העליון צינורות להורדת השפע תדלהעמ םגורהדבר ן חתואנשים בעולם התהעושים ש
עליונים ה ,משפיע שפע רב לכל העולמותה "השנייה היא שהקבבחינה ה. (תעוררות מלמטהה" )אתערותא דלתתא"
" אתערותא דלעילא"ת נקראבחינה זאת ו, שפע תמיד להשפיעהוא רצונו שכיון , גודל טובומחמת  ,תחתוניםהו
ם שנעשים טוביהמעשים הדהיינו , "כה"נקראת ראשונה בחינה ההק שחצמבאר רבי לוי י. (התעוררות מלמעלה)

 'תהלים קכא) "צלך' ה"פסוק את ההבעל שם טוב מבאר וכמו ש. השפע מלמעלה למטהאת מושכים , כמו כן ,למטה
 ,מו כןכ ,אדםהמעשים של הכפי , ה"הקבכן כביכול , כפי תנועותיו כן מתנועע הצלש, חי עומד אצל הצלהכמו ש, (ה

ראוי להתנהג לכן . ה"קבמתנהג עמו ה ךדת החסד כיאדם עם חבירו במהם יתנהג דהיינו א, הלעמעמו מלים עוש
ידוע שכ, "זה" תנקראה יהבחינה השני. ואז ייטיב לו, כדי שימשיך עליו גם כן מדת החסד, דת החסד תמידיבמ

 םשבחר בעה "של הקבצד גודל אהבתו אך ורק מהכל היה , "אתערותא דלתתא"ה שום תיציאת מצרים לא היב
אבל שאר , "זה"היו מבחינת משה רבינו השפעות צא שוי, להטיב להם הלעמתעורר מלוהישראל להיות לו לעם 

מעשיהם ו, תיוובמצוו' ה בתורתשהיו עסוקים תמיד , "אתערותא דלתתא" אשהי, היו לאחר מתן תורהש ,הנביאים
 . "כה"בחינת היא מו זהשפעה ו, ולםלע השפע ירד ,וכמו כן, גרמו לעשות רושם למעלההטובים 

ה "בהקולפעמים , תחתונים על ידי מעשיהם הטוביםהם הם לנס מיגורשהפעמים יש , ה"ם שעושה הקבבניסיגם 
קודם מתן תורה היו הניסים רק בהתעוררות  ,ולכן. ישראל םרק מחמת גודל אהבתו לעמראה לנו ניסים ונפלאות 

היתה אתערותא דלתתא כך שהיתה שכמו , דהיינו בימי מרדכי ואסתר ודומיהן, אבל לאחר מתן תורה, מלעילא
 ". הכ"ו "חנ, וזהו חנוכה, השפע ממנו יתברךך משאתערותא דלעילא ונ

 

  (על הנסים" )ובניו חשמונאי גדול כהן יוחנן בן מתתיהו בימי"

מידות ) "בני חשמונאי"במשנה כונים או כפי שמ, "חשמונאים"ישנן מספר דעות מדוע נקראת משפחתו של מתתיה 
משום שהיה " חשמון"ם גרו במשום שההוא " חשמונאים"הדעה הפשוטה והרווחת ביותר היא שמקור השם ( ו 'א

 ".חשמונאי"נקרא היה אביו של מתתיהו  שםאו ש( כז 'טויהושע " )פלט ובית וחשמון גדה וחצר"בנחלת יהודה  
 שריםשהכוונה היא ל, "חשמנים"כמו  היא" חשמונאים"משמעות הלשון סובר ש ,תהיליםלבפירושו , ק"הרד 

 (. בל 'תהילים סח" )חשמנים מני מצרים יאתיו"פורש בכתוב כמו, נכבדיםו
 

  (על הנסים" )מעטים ביד ורבים. חלשים ביד גבורים מסרת"
על צחון יוזכר נס הנמ" על הניסים"בתפילת אילו ות לחג החנוכה רכזיסיבה המהוזכר נס פך השמן כוע בגמרא מד

מצד אחד היא . ומצד שני היא שורפת ,מצד אחד היא מאירה ,י תפקידיםנש ישלאש ש הרב זוויןמסביר  ?היוונים
אך היא גם מתבטאת , "אור המנורה", "אור"האש בחג החנוכה מתבטאת ב. שריפה, היא הורסת ומצד שני, אור, בונה

ומתרץ את השאלה לפי המחלוקת בין בית שמאי לבית הילל בסדר הדלקת נרות חנוכה . "אש המלחמה", "שריפה"ב
דהיינו שביום הראשון מדליקים שמונה  "פוחת והולך"א בסדר וההחנוכה הדלקת נרות סדר ששבית שמאי סוברים 

בסדר החנוכה הוא הדלקת נרות סדר שת הלל סוברים יב, םלעומת, מורידים בכמות הנרותהולכים ובכל יום נרות ו
מחלוקת ל רבסהה .ת הנרותובכל יום הולכים ומוסיפים בכמו דהיינו שביום הראשון מדליקים נר אחד" מוסיף והולך"

הם עד שהכל נשרף ולכן , להשורפת ומכשהיא  "אש המלחמה"חג החנוכה מצד ת שמאי מסתכלים על יבהוא ש
שהולך " אור המנורה"ואילו בית הילל מסתכלים על חג החנוכה מצד " הולך ופוחת"בסדר ההדלקה סוברים 

את כל   שיכלה וישמיד' בתפילה אנו מתפללים לה, לפי זה". מוסיף והולך"בסדר ההדלקה ולכן הם סוברים מתפשט ו
 ,בגמרא, אך כשאנו באים ללמוד. מלחמה שמטרתה השמדת הרשעהנס הניצחון באת זכירים אנו מכן ול הרשעים

 .בגמראנס פך השמן הוזכר ולכן , ית הללבפי שעשו כ 'לעבודת האת הדרך יר אלדעת שדרכנו היא להך צרי
 

 (ב' תהלים ל) ״ארוממך ה׳ כי דליתני״

אז מה , ימשיך לחיותהאדם שה הוא "קברצונו של האבל , שימות םפעמים נגזר על האדשלה״חפץ חיים״  רמבא
ולא זו בלבד . בזה מתקיימת הגזירהכך ש, "חשוב כמת עני"ל ש"אמרו חזו, עני את האדם עושההוא ? ה"קבושה הע
כי כשאדם מת שונאיו שמחים כיון  ,שמחים בפטירתונם איהם  ,שונאיםש לעני יאם ש אלא, תוניצל מהמוהאדם ש
וזו היא . כל כך אין להם נקמה, ייםחבשאר נל אבנעשה רק עני הוא ש עתכאך , תם גרמה למיתתונקמהם חושבים שש

נשארתי ל אב "דל"שעשית אותי על כך   ״תניי דליכ״, 'ה ךאותואשבח מם אני ארו, "'ארוממך ה"כוונת הכתוב 
 .י בחייםנשארתשמשום יכולים לשמוח לאידי היו לא  לא שמחת אויבי לי״ אויביוגם ״מת רבזה גו. בחיים
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