
 
 

 

 'גי שנה                    

 
 

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

 

 
 (א' בראשית לז" )ןענ״וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כ

סופי התיבות של הפסוק ״וישב יעקב בארץ מגורי שאומר ש" וישב"מובא רמז לחנוכה מפרשת  "בן לאשרי"בספר 
" וישב"ת קריאת פרשאת סיימים ר משאשבכל שנה כעל כך רמז וזה מ. עולה בגימטריא ״נר״הם  "ןענאביו בארץ כ

  .נרות חנוכהאז מתחילים להדליק את 
  

   ( שבת כא)" ?מאי חנוכה  :תנו רבנן "

מאי ", הרי לא ראינו ששואלים את אותה השאלה גם על חגים אחרים? "מאי חנוכה"לא מובנת השאלה , לכאורה
, ברורה ומובנתיא השייכות של השם אל החג הבשאר המועדים ש" עיטורי תורה"מבואר ב? "מאי סוכות"או ? "פסח
  .לכן נשאלת השאלה, הנרותשל פך השמן מלחמה ולא לנס באין קשר לא לניצחון  "שם ״חנוכהבחג החנוכה לאבל 

  

  "ואין לנו רשות להשתמש בהם... על ידי כהניך הקדושים ...אנו מדליקיןשהנרות הללו "

   (ברכות ההדלקה)
 ה "שאין בכוונתו לצאת למלחמה נגד אשור אלא הוא יישן במיטתו והקבאמר המלך חזקיהו מובא במדרש ש

 מלחמה יוצא לאדם האם שהיסוד הוא ש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר . מלחמהאת הילחם 
 , כאין יםמעשיו אצלו נחשבכלומר ', מה'מחשיב את עצמו בבחינת אם הוא הרי ש, ועושה פעילות על פי הטבע

 וכאילו בדעתו שמעשיו פועלים איזה דבר בל לפעמים האדם מרגיש א, הנסמ תגורע האינהפעילות שעשה אז 
 למרות  ,חשמונאי ובניו .ראשונההה מחשבטובה כמו ה האינאלא שמחשבה זו , ה במלחמה"הוא מסייע לקב

 חשמונאי לינו לדעת שוע. ה"והבינו שכל הניצחון הוא נס מהקב 'מה'היו בבחינת הם , על פי הטבענלחמו שהם 
 וכמו שמשה רבינו היה . שמעיה ואבטליון, מהם התחילו שמאי והללש וןכי, תורה שבעל פההובניו היו סוד 

 ויש . 'מה'בבחינת ותורה שבעל פה הסוד חשמונאי ובניו היו   ךכ, 'מה'בבחינת היה תורה שבכתב וסוד ה
 , לעומת זאת, מפירות הפעולה הנותיי רשאי לאזש, תנחשבבעיניו הפעולה ו ,הכשאדם עושה פעול הבדל 

 מפירות  הנותיאזי כולו קודש ואינו רשאי ל', מה'בבחינת והוא מרגיש  תנחשב האינהאדם שבעיניו פעולתו 
 כלומר , "על ידי כהניך הקדושים... על הניסים ,אנו מדליקיןשהנרות הללו : "המאמרוזהו פירוש . הפעולה

 ן אנו אי  ,"אין לנו רשות להשתמש בהם", לפיכך', מה'היו בבחינת אנו מדליקים את הנרות בזכות הכהנים ש
 . תםשוקדמרוב , להשתמש בהם םרשאי

  

  (מעוז צור" )ה נס לשושניםעשתר קנקנים ננוומ"

ן בפך מנשאר מעט שהנרות שפכו את השמן לצורך הדלקת שון לאחר ראה להשבליחייבים לומר  ,"טורי זהב"הלפי 
את מה שאמר " דברי יצחק"לפי זה מדייק ה .ריקכלי ל על חכי אין הנס  ,שיהיה לברכה על מה לחולוזאת על מנת 

נעשה הנס , "נעשה נס לשושנים", שמן בקנקן ביום ראשוןמעט זה שנשאר בזכות , כלומר" ומנותר קנקנים": הפייטן
 , "בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים"ולפיכך  ,ום לברכה לחולהיה מקון שכי. שבעה ימיםמשך תרבה השמן להו

 . גם בלילה הראשון שנשאר מעט שמן יהמאחר שהנס ה ,ימים נהחנוכה לשמומשך ימי הקבעו את 
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  (מעוז צור) "ה נס לשושניםעשתר קנקנים ננוומ"
רמוז בפסוק ש' ההנסים יוצאים משם אומר שה "ה נס לשושניםעשתר קנקנים ננוומ"ן הסבר נוסף לדברי הפייטראיתי 

אפשר לומר עליו איך דין ומידת המז על רהפסוק מהלא  ,להבין זאתקשה קצת ו, (ז' שמות לד) "הונקה לא ינק"
ונקה "דהיינו בשם , "'בקנקן'אל תסתכל "ל "כבר אמרו חזומתרץ ש ?חסדיםניסים שהם מרמזים על יוצאים ממנו ש

את האותיות " ינקה" "קהנו"אם נוציא מהמילים היינו שד, "אלא במה שיש בו" ,"קנקן"אותיות ים הכתוב "לא ינקה
המילה ומ', ה נה היאוהאות האחרו' י נה היאהאות הראשו "ינקה"המילה מ, 'שם השל אותיות הישארו " קנקן"
מה  וזה. שהוא שם של רחמיםה "שם הוי צא אותיותוביחד י. 'ה נה היאוהאות האחרו' ו נה היאהאות הראשו "ונקה"

מרמז ה ה"שם הוינשאר , ת קן קןותיבהורדת ההיינו מהאותיות שנשארו אחרי ד, "ומנותר קנקנים: "הפייטן שאמר
 . "נעשה נס לשושנים"מזה ו ,רחמיםמידת העל 

  

 (:שבת כא)" מצוותן משתשקע החמה"
אין להתרשם , "מצוותן משתשקע החמה" :נרות חנוכה מלמדים אותנו שלושה דבריםש "לקוטי שיחות"מובא ב

מצווה להניחן על פתח ביתו ". דוחה הרבה מהחושך מעט אור של תורה ומצוותו, מהחושך הרוחני השורר בעולם
הפצת היהדות צריכה , "ם ליוםמספר הנרות מתרבה מיו". להאיר גם את הרחוב באור היהדותצריך ש, "מבחוץ

  .להיעשות מתוך הוספה תמידית
 

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

ת ונשמכל כך יספיק השמן לבשמן ומהשישאבו מעט כדי פתילות דקות שלנרות הכינו  "ם"חידושי הרי"מתרץ ה
ביום יוצא שכבר . אור גדול וחזק ממש כאילו הדליקו בפתילות עבותבהנס היה שהנרות דלקו יפה והבהיקו . ימיםה

של התרחשות גם הומהדרין מן המהדרין כיון ש, חנוכה דרגות של מהדריןות עו בנרמטעם זה קבהו. הראשון היה נס
 . שהנרות דלקו יפה ,ן של הידור ויופייה בעניתהנס הי

 

( מנחות כח)רה מעכבים זה את זה נומב םקניהששבעה שאומר הדין על פי  "ם"יחידושי הר"תירוץ נוסף מובא ב
אבל אין חובת . אם חסר אחד מהקנים המנורה פסולהו, זה דין מעכבשבעת הקנים צריכים להיות רה נובמזה שכלומר 

בפך השמן  ,אכןו. את מצות הדלקת המנורהבכך יימו ק, בלבדנר אחד ואם הדליקו אפילו הדלקה של כל הנרות 
כל את שמן הזה הדליקו בהם שיה והנס ה. לקיום מצות ההדלקהשזה מספיק  ,בלבדשמצאו היה כדי להדליק נר אחד 

 .שכבר ביום הראשון היה נסיוצא . שבעת הנרות
 

 (על הנסים) "טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים" 
הטבע אך איזה  ךלדרונס כיון שהדבר מנוגד יש משום חידוש  "רבים ביד מעטים"ו "בורים ביד חלשיםיג"במסירת  

מורה "ם ב"הרמבעל פי דברי " ברוך שאמר"מתרץ ה? "רשעים ביד צדיקים"ו "טמאים ביד טהורים"נס יש במסירת 
לעומת . אלו רעות תכונותבו  יםדבקנזרי והאוכל מבשרם רע ואכהוא בעלי החיים הטמאים טבע כותב שש" נבוכים

צריך להיות שהטהורים הרכים היה  ,בדרך הטבע ,לפי זה. חמןמי שנזהר מאכילת דברים טמאים הוא צנוע ור ,זאת
האכזרים הטמאים נמסרו ביד א אל ,אך בפועל הדבר לא היה כך. יימסרו בידי הטמאים בעלי התכונות האכזריות

 . הנס הגדוליה כאן הו. ניגוד לדרך הטבעבוזה . הטהורים החלשים והרכים
 

 (סיםעל הנ" )ובהודאההלל אלו בכה  נוימי ח נתקבעו שמוו"
גם ות ולהלל להודהיו חייבים לוא ה? מנורההת לקהדב נסישראל עשה לנשרק בגלל  וכהנחחג האת ל "חזו בעקוכי  

ימי חנוכה ל את "חזעיקר מה שקבעו ש ל"המהרמתרץ  ?קיים מצוהצורך לעשה נשנס  גללב לאו, הצלהה סנ גללב
 אלא מכוח ה"בקי נס מהידצחון זה היה על ינשהיה ה ראנאלא ש, יםנאת היווהחשמונאים חו נצשיה בגלל הניצחון ה
 .מהלחמהניצחון בגם , סנהיה בדרך עו שהכל ידרות המנורה שני ידל בשמן שעשה הנס נלכן , מונאיםהחש רתבוג

 

 (סביבוןעל ) "ם'יה ש'דול ה'ס ג'נ"

שהן ראשי , ה'נ'ש'אותיות געליו חקוקות שסביבון חנוכה במנהג ישראל לשחק בעל  "דמשק אליעזר"בעל  מרוא
אלו על ההיה עדיף לרשום המילים לכאורה , הדבר תמוהש. ם את הנסלפרסמטרתן ו, ם'יה ש'דול ה'ס ג'נשל תיבות 

. ר על הסביבוןיותר מאשהנס ם ופרסובכך יגדל , חוצותכל  ם בראשאות ים גדולים מאירי עיניים ולתלותשלטגבי 
מאשר , יסתובב ויפעלהסביבון ובלבד ש, סביבוןעל ה בראשי תיבות אותיותלרשום את ה שמוטב, מכאןים לומדאלא 

  . פאוןישלט ענק התלוי בקגבי על לרשום את המילים 
 

 "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 
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