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פטור -בנר חנוכה 

 

מהורונסטייפול זיע"א בעת שובו של הרה"ק רבי מרדכי דוב 

והיה  זיע"אלנא ארבי דוד מטהרה"ק מצאנז, ביקר בהיכלו של 

בלילה הראשון לפני שהדליק  .נוכח אצלו בהדלקת נרות חנוכה

לנא אל אחד החסידים שעמד לצדו באמירה אפנה הרה"ק מט

הלא בני ביתך נמוכה היא! אמור אם כן, כיצד הנך נוהג כזאת: 

מרכין עצמך אליה או שהיא  כשאתה חפץ לדבר עמה, אתה

ותוך כדי דיבור פתח בברכות ההדלקה.  מגבהת עצמה אליך?

הקהל  להחסיד השתומם למשמע הדיבורים הסתומים, וכמוהו כ

מעולם לא 'שנינו . עד שאמר להם רבי מרדכי דוב: םשעמד ש

חוץ מנר חנוכה שמצותה דוקא  'ירדה שכינה למטה מעשרה

וך לקרקע, השכינה יורדת אז לכתחילה למטה מעשרה טפחים סמ

, כדאיתא 'אתתך גוצא גחין ולחיש לה'למטה מעשרה, והוא בסוד 

 'בודאי לכך נתכוון המגיד הקדוש'בכתבי האריז"ל. והוסיף: 

 (מרביצי תורה מעולם החסידות ח"ב עמוד כח).

 ,, שנר חנוכה הוא בבחינת "גוצא גחין ולחיש"הדברשורש 

זיע"א בספרו 'אוהב ישראל'  כבר מצאנוהו להרה"ק מאפטא

נט.) ב"מ יש לרמז במליצת חז"ל שאמרו בגמרא ((חנוכה): 

'איתתך גוצא גחין ולחיש לה', שהוא סוד כוונת הדלקת נר חנוכה, 

והמשכיל יבין זה על פי מה דאיתא בכתבי האר"י הקדוש זלה"ה 

והשל"ה הקדוש בסוד מצות נר חנוכה למטה מעשרה טפחים, עיין 

 .שם והבן

הרי שכאן נפתח לנו  ,קדושיםשרפים אם כי מי יבוא בסוד ו

דוקא חרך בסוד הדלקת נרות חנוכה, שמצות נר חנוכה עניינה 

כי השכינה יורדת למטה מעשרה, למטה מעשרה טפחים, 

ולהורות לנו וללמדנו בזה על הירידה המיוחדת שיש בזמן נשגב 

סייע ל, אפילו לאותם נשמות פחותות המצויות בשפל המדרגהזה 

 .לחזור בתשובה שלמהלהם 

* * * 

משל נפלא היה מושל הרה"ק רבי חיים מצאנז זיע"א בספרו 

המלך כשיושב בעיר משכנו לא יוכלו פחותי 'דברי חיים' (חנוכה): 

הערך, ובפרט המעונשים על פי דתי המלך, לבא לפני המלך 

להתחנן לו, כי המה מתועבים ליכנס בהיכל המלך. אולם בשעה 

נוסע על פני המדינה ודרכו לבקר בתי הענושים היושבים שהמלך 

הושיעה 'במסגר כלואים, אז כולם דבקים בהמלך ומתחננים: 

 . 'המלך

ממשיך הרה"ק מצאנז ומבאר: כן הנמשל בבוא עת 

התעוררות האור הקדוש יתירה עלינו והתעוררות הקדושה מאד 

י מאד למרחוק אפילו במקום שחוץ לקדושה, אז גם אותם פחות

הערך הנדחים מהקדושה יכולים להחזיק ולבקש על נפשם מאת 

 וגם כי ח"ו הוא בתוך חיצונים יקיאו חיל שבלעו. ,המלך

זה הוא בימי החנוכה: ידוע שנר חנוכה נותנין המיוחד הזמן ה

על פתח חצרו מבחוץ ובחשכת לילה, והוא מרמז למקום 

מרמז שהאור גדול כל כך וקדושת  ששולטין שם וכו'. ואך המצוה

המצוה שאפילו בין הזוהמא והחומריות המגושם מאד יכנע לבבו 

לפני הבורא ב"ה וב"ש. וזה רמז שאפילו מי שהוא רחוק מהשם 

ומגושם מאד ובדור שפל ובין אנשים לא טובים ומקרים לא 

כי לית אתר  ,אף על פי כן יכולין להחזיק בדביקות השם ,טובים

ולפי ע"ד שלפי ה ויוכל למצוא בכל מקום כבוד השם. פנוי מיני

שנר חנוכה הוא לרמז לקרב רחוקים מאד גם כן  תבשכה מ

ואם כן יש בחנוכה מקום לשוב אפילו על אותם עבירות  ,לקדושה

. כי הטעם שאין מועיל תשובה לחטא זה שאין להם תשובה ח"ו

ל ולכן באמת בקושי גדו ,הוא מחמת שקלקל דעתו ומזוהם מאד

מהני תשובה, ויש דברים מסוגלים לזה כמבואר בספרים 

הקדושים. אך בחנוכה שאז מתפשט האור למרחוק ואז אפילו 

אלו דברי הרה"ק הדברי חיים לאיש כזה מהני ליה תשובה בקל. 

 זיע"א.

הביא נכדו הרה"ק הקדושת ציון מבאבוב זיע"א על כך רמז 

עם הכולל עולה  כי שמונה פעמים 'חנוכה'(ח"ב ענייני חנוכה): 

לרמז שחנוכה הוא זמן מסוגל לשוב  ,בגימטריא כמספר 'תשובה'

, ובא הרמז עם הכולל להורות שהוא זמן תשובה בתשובה שלימה

 כוללת לכל אחד ואחד אפילו אותן שהן בדיוטא התחתונה. 

ועל כן תיקנו בנר חנוכה שיהא האדם מכופף עצמו אל האור, 

שצריך כתב לבאר הטעם זיע"א, שבת עין כדברי הרה"ק ה

: דהנה איתא רזא אלו דבריוו ,להתכופף כדי להדליק נר חנוכה

דהשתחויה רזא דברכאין אינון, ובחינת חנוכה הוא רזא 

דהשתחויה, כמו שאמר המגיד זללה"ה על פסוק (בראשית כב ה) 

'ואני והנער נלכה עד כה', שהוא מרמז על חנוכה שהוא כ"ה 

שליט"אמנחם מנדל פומרנץ רבי מאוצרו של הגאון 

 

ריש מתיבתא 'עוז והדר' וראש כולל 'באר ישראל'

 



 
   

', שהוא בחינת השתחואה, כמ"ש כסליו, ואח"כ 'ונשתחוה' כו

ג) שנתקנו י"ג השתחויות נגד י"ג פרצות מ"ב פ"במשנה (מדות 

ה מלכות הרשעה, ולכך מצוה להניחו בתוך עשרה, כדי תשעש

ל דרך לכרוע, שהוא רזא דהשתחויה. וענין רזא דהשתחויה הוא ע

א בחינת ענוה ושפלות, ומחמת זה י, להשפיל את עצמו שהזה

ת השכינה ושפע ברכה וחיים בזה העולם. הוא ממשיך השרא

ותיבת ענו"ה גימטריא יו"ם ליל"ה, לרמז שעל ידי ענוה הוא 

ממשיך בחינת יום שהוא אור לבחינת לילה שהוא חושך, בחינת 

עולם הזה הגשמי. ובחינת אור הוא בחינת י"ג מכילין דרחמי, 

שהוא מקור השפע והברכות, ועל ידי חנוכה שהוא בחינת ענוה 

דהשתחויה, ממשיך שפע ברכות י"ג מכילין דרחמי על כנסת  רזא

 ישראל. ע"כ.

* * * 

ואכן, בסגולת האור הבהיר של החנוכה, מצינו דברים חוצבי 

הרה"ק המאור עינים זיע"א (פרשת להבות אש, אותם כתב 

מקץ): ולכן נר חנוכה הוא למעלה משלשה, שלא תהא כארעא 

ירדה שכינה למטה ולמטה מעשרה, כי מעולם לא סמיכתא. 

). רק שהשם חושב מחשבות לבלתי ידח ממנו .מעשרה (סוכה ה

כביכול מוריד למטה מעשרה ומתקרב אל  'היה על ידי נס שה ,נדח

. היינו שהשמן מרמז על חכמה האדם להשיבו ולהחזירו אליו

וה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה ומלמד את האדם שכל  ,כנ"ל

וכל זה הוא על ידי מצות  ,בונהאיך לעבוד את השי"ת בשכל ות

 הדלקת נר חנוכה. וכאז כן עתה בכל דור בבוא עת וזמן מצוה זו. 

פתילות ושמנים שאין מדליקין 'ולכן אמרו חז"ל (שבת כא.) 

, כי הנה מתנה טובה שבבית 'בהן בשבת מדליקין בהם בחנוכה

השם נתנה לנו את השבת לקרב האדם אל בוראו כי  ,):גנזי (שם י

שבת כהלכתו אפילו עובד ע"ז כדור אנוש מוחלין לו (שם שומר 

אלא מחל  'מחללו'אל תיקרי  ',שומר שבת מחללו'כדכתיב  ,):קיח

לו, רק שקשה עליו על האדם ליכנוס בתוך קדושת שבת כי רם 

ואיך יכול לקרב אל מקום  ,כי הוא שמא דקב"ה ,ונשא הוא השבת

את עצמו למטה  אך בחנוכה כביכול השם מורידגבוה ורם כזה. 

 'פתילות וכו' שאין מדליקין בשבת'וזהו  מעשרה אל האדם לקרבו.

וכו', כי כמו בנר נותנין לתוכו פתילה וממלאין אותה בשמן 

הוא החכמה שהשם  ,כמו כן האדם הוא פתילה ושמן ,ומדליקו

ממלא בו ומדליקו להיות מאיר במעשיו ובעבודתו את השם. והנה 

שהאור אין נאחז בו  ,הפתילות הם בני אדם שאין נדלקין בשבת

מחמת שהפתילות לא טובים והאור מסוכסכת בהם ואי אפשר 

ושיאחז בהם האור מדליקין בפתילות אשר לא  ,לעלות כנ"ל

יכול בעצמו מוריד את עצמו אל כי השם כב ,טובים כנ"ל בחנוכה

האדם ומאחיז בו את האור להדליקו ולשוב ולחזור אל השם 

וזה נעשה בכל שנה בבוא  ,ולעובדו בהתלהבות ובשכל גדול כנ"ל

 הזמן של מצות נר חנוכה.

* * * 

מנהג זיע"א טעם למקוזניץ המגיד הרה"ק נותן בכך היה 

עבודת ישראל' נתינת מעות חנוכה בימים אלו, וכדבריו בספרו '

(פרשת וישב): ואמרו גם כן מניחו על פתח ביתו מבחוץ, כי עיקר 

רצה  ,הארת חנוכה לכל מי שיש בכוחו להמשיך הקדושה מבחוץ

לומר לאותן העומדים עדיין מבחוץ ואינם משיגים הקדושה 

שיכירו וידעו כי ה' לבדו הוא המושל בכל  ,ולהאיר לכל העולמות

תרע) נוהגין  'גן אברהם (ריש סיוזה שכתב במאפסי ארץ... 

הנערים לסבב בחנוכה ומנהגן של ישראל תורה הוא. ורמז כי צריך 

להשפיע בחנוכה למי שהוא במדריגת נער, ועל ידי הצדקה 

שנותנים לנערים מתעורר למעלה צדקה וחסד להשפיע לאדם 

 .'נער'הגם שהוא בבחינת 

* * * 

והיו צדיקים מפליגים בדבר אור הגנוז הנפלא המצוי בנר 

בשם משמואל (תולדות תרע"ט) החנוכה, עד כדי כך שמצינו 

הביא מעשה ששמע מאביו הרה"ק רבי אברהם מסוכטשוב ש

מלובלין זיע"א פיתקא מאיש  הרה"ק החוזהזיע"א שפעם נתנו ל

 זמן שובוכשהביט בה אמר שהאיש מאיר בשמים, ולאחר  ,רשע

נשאל מה הנפק"מ שה, והשליכה לארץ. וכזנתנו לו פיתקא מאיש 

? נענה ואמר, שבפעם המה מאיש אחד הלא ,בין שני הקוויטלאך

 הראשונה הדליק האיש ההוא נרות חנוכה על כן האיר בשמים.

את דברי המשנה במסכת יש להוסיף ולבאר  ועל דרך זה

. גמל חייב -גץ שיצא מתחת הפטיש והזיק ): :בבא קמא (סב

שהיה טעון פשתן ועבר ברשות הרבים, ונכנס פשתנו לתוך החנות 

בעל גמל חייב, הניח  -ודלקו בנרו של חנוני והדליק את הבירה 

 –רבי יהודה אומר: בנר חנוכה  .החנוני חייב -חנוני נרו מבחוץ 

מקום לומר שגם הנה . ועל דרך המבואר בספרי החסידות פטור

שדבר זה נאמר לכל יהודי  ',אומר רבי יהודה'על כך בא הרמז, 

על האדם לשלם יש תמיד שאע"פ ש, 'בנר חנוכה פטור'ויהודי, 

לפעמים יש אדם מסובב את נזקיו, כך בגשמיות וכך ברוחניות, ו

בכח נר חנוכה כן לחזור עליהם בתשובה, אבחטאים עד שקשה 

להביא את האדם לחזור בתשובה אפילו על עוונות קשים ולפטור 

 עוונותיו. אותו מכל


