
 

 

  
שעשה נסי� לאבותינו בימי�  –  של חנוכה בהדלקת הנרות השני' ברכהנוסח 

רי� ולא בפסח. ופברק בחנוכה ו כה זולמה מברכי� בר צ''ע – הה� בזמ� הזה 
משא''כ הי' למעלה מדר� הטבע,  ,נסי מצרי�, י� סו�, וירד�ש הקדושת לוי תי'

ופורי� הי' בדר� הטבע, דחשמונאי ובניו עשו  מלחמה)ה(נס של  נס חנוכה
מלחמה, ופורי� היתה ע''י אסתר המלכה, לכ� מברכי� בחנוכה שעשה נסי� וכו' 

בדר� הטבע, ולכ� נקרא ש�  – בזמ� הזה ר''ל בתו� הזמ� שהוא עול� הזה 
 – בזה, וכל הנביאי�  – חנוכה, שהנה רבותינו ז''ל אמרו משה נתנבא  – היו''ט 

בכה, כי בחינת ''כה'' נקרא מה שהוא בעול� הזה, משא''כ משה רבינו ע''ה הי' 
חנוכ''ה בבחינת ''כה'' הי'  – ולכ� נקרא חנוכה  ,דבוק למעלה מהזמ� נקרא ''זה''

 –  ומטע� זה מברכי� ברכה זו –  בדר� הטבעהי' הנס ש ! חנית�, דהיינו מנוחת�
בדר� שהי'  – פורי� בחנוכה ורק ב – שעשה נסי� וכו' בימי� הה� בזמ� הזה 

  למעלה מדר� הטבע.  שהי'  – הטבע, ולא בפסח 
  
והקב''ה משפיע  ,תגלה הנס ההואובכל שנה בימי� הללו נ –  סיי� הקדושת לויו

ולעמ�  – בימי� הללו לעמו תשועה ופדיו�, וזהו שאנו אומרי� בעל הנסי� 
ימי� הה� כמו ישראל עשית וכו' כהיו� הזה ר''ל דג� היו� התשועה ופדיו� ב

דר� הטבע כמו חנוכה ופורי� יש דרק בנסי� ב נראה מדבריוש צ''עבעת ההוא. 
, תשועה ופדיו� כמו שהי' בשעת חנוכה ופורי� ממשג� היו� יש לנו , שסגולה זו

 וי''ל .מעלה זו, וצרי� טע� למה� למעלה מדר� הטבע, אי משא''כ בנסי� שנעשו
 .מסרת גבורי� ביד חלשי� ! התפלההקדושת לוי על נוסח  עפ''י דברי

פר יוסיפו�, הלא חשמונאי ובניו היו גבורי� גדולי� כנזכר בס שלכאורה צ''ע
רק מאת ה'  ,צדיקי� כ''כ שלא תלו נצחונ� בגבורת� אלא הכוונה הוא שהיו

היתה זאת, וזהו כוונת התפלה חלשי� ר''ל שהיו חלשי� בדעת�, שידעו שלא 
פעולת ישראל, אמנ� בגאולת ע''י כל הגאולות לא הי' ינצחו רק בעזר ה', והנה ב

פעולת ישראל שעשו מלחמה, ובדבר שאד� עושה ע''י חשמונאי ובניו, הי' 
רק הקב''ה הצלחתו, לת ידו גור� ועלהאמי� שלא פ ''נסיו� גדול''פעולה הוא 

ולפ''ז י''ל עוזרו, ולזה צרי� לבטוח בבורא ברו� הוא ויראה שהכל הוא מאתו. 
לא נעשה ע''י דרק בנס שנעשה בדר� הטבע, ועומד בנסיו� ומכיר ש, חידוש בדר�

 ,כל דור ודורמאת ה' היתה זאת, בזכות זה ממשי� הנס ב כחי ועוצ� ידי, רק
   לתשועה ופדיו� אכי''ר.  י�מסוגל יהי'אלו שימי� 

  
להדליק נר של  א) – י ברכות בהדלקת הנרות מוב� הטע� שמברכי� שת ולפ''ז

שעשה נסי�  ב)ברכה על הנס של שמ�, שהוא למעלה מדר� הטבע .  – חנוכה 
ברכה על הנס של נצחו� המלחמה, שהוא  – לאבותינו בימי� הה� בזמ� הזה 

  בדר� הטבע. 
  

לומר על הנסי� בברכת  א� שכח הרמ''א (סי' תרפ''ב) דעת יש ליישב ולפ''ז
לאבותינו בימי� ת כש� שעשה המזו�, יאמר הרחמ� הוא יעשה לנו נסי� ונפלאו

הה� (והוא הדי� שיאמר כ� בתפלה אחר גמר התפלה דר� בקשה קוד� יהיו 
) היתה אשתו , מהא דאיתא בברכות (ס'ת שור הקשה עליוהתבוא .לרצו�)

 ,, ופרי� ולא מהני רחמיהרי זה תפלת שוא ואמר יהי רצו� שתלד זכר ,מעוברת
ת, שדנה די� בעצמה, מיד והא כתיב בלאה (בראשית, ל', כ''א) ואח''כ ילדה ב

תפלת  וא''כ תקשה אמאי הוי ,לבת, ומשני אי� מזכירי� מעשה נסי� נהפכה
אי� להביא , ושאי� להתפלל על נס ע''י נס, אלא ודאי שוא, יתפלל שתלד זכר

הישועות . רק בצדיקי� ובצדקניות יש להתפלל ולסמו� על נסד ,לאהמ ראי'
דעל נס נסתר כמו הת� דא� תלד זכר, שאי� אד� יודע א� נתהפ�  יעקב תי'

אי� בו זה פרסו� נס, על זה אי� להתפלל, ש, ואי� בזכר או הי' מתחלה זכרל
כמ''ש יעקב קטונתי מכל  ,מנכי� לו זכיותיו ועל נס כזה ,קידוש ש� שמי�

, משא''כ על נס מפורס� כמו חנוכה ופורי�, שיש כא� קידוש ש� החסידי�
  בודאי מותר להתפלל.  ,ונתפרס� בעול� מי�ש
  

כמו נס יחידי  !לעצמו  הוא רק א� הנס הי'דזה שאי� להתפלל על נס,  וי''ל עוד
זכה לנס  כמו לאהלהתפלל,  בודאי מותר אחרי�ל, אבל בנוגע יה''ר שתלד זכר

 !, וכמו''כ בחנוכה אנו מתפללי� ב�לרחל  יזכהבת כדי ש תלדש הכשהתפלל
 – יעשה לנו נסי� ונפלאות כש� שעשה לאבותינו בימי� הה� הרחמ� הוא 
אנו  כלל ישראל, דהיינו ! הרבי�  אלא על ,מתפללי� על עצמנו דהיינו שאיננו

כמו שעשה לחשמונאי� בחנוכה  ,שהקב''ה יעשה נסי� לכלל ישראל מקוי�
  אכי''ר. 

מה  וי''ל עפ''י דברי זקני הרה''ק ר' ישעי' שור זצ''ל (כליל תפארת) עפ''י
הבור  על הנסי� שנעשו, ואחד מה� הוא !דצרי� לבר� ) סי' ר''ח( דאיתא בשו''ע

הבור שהשליכו ליוס�.  ש� נס אודות למה לא נחשב צ''עושהשליכו לדניאל. 
שהי' עובד להשי''ת,  דבבור של דניאל העכו''� השליכו אותו ש� בעבורותי' 

, גבי יוס�לנתגדל ונתקדש ש� שמי�, ונחשב ניסא דרבי�, משא''כ  ובזה שניצול
היו שומרי תורה ומצוות, והטע� שהשליכו אותו לבור שחשבו  יוהא ג� אח

כיו� שהוציא דבה רעה עליה�, וא''כ הוי כמו ניסא דיחיד,  ,שמותר להרוג אותו
  .  על נס כזה ואי� מברכי�

    
דאי� ראי' מלאה, דהת� , באופ� אחר תי' (ייטב פני�) זקני הגה''ק מסיגעט

כאשר עשה ה' לרחל וללאה  ,נסי� שאני דודאי לאו כל אד� כדאי לעשות לו
צדקת�, אבל שאר בלנס בזוכת� ו �ה� היו כדאישרק , אשר בנו את בית ישראל

אי� מזכירי� מעשה  !וע''ז נאמר  ,כל אד� שמא חטא גר� לבלי לעשות לו נס
ואתה ברחמי� הרבי� ר''ל שלא הי' ע''י  – , אבל בנס חנוכה שאנו אומרי� נסי�
רובי�, ואי� לזה הפסק כי לא כלו רחמיו, ועל נס כזה כי א� ע''י רחמיו המזכות 

(ואפשר מטע�  .אכי''ר נעשה לאבותינושמותר להתפלל שיעשה לנו נסי� כש� 
ברחמי�  – רק בחנוכה הי' ר די� זה רק בחנוכה ולא בפורי�, שזה הרמ''א הזכי

 �, והי' ראויהרבי�, אבל בפורי� כלל ישראל כבר עשו תשובה בתענית אסתר
  .)על הנסי� לא יאמר הרחמ� זה בפורי� אפילו א� שכח , לכ�נסל
  

קטונתי מכל החסדי� ומכל  וי''ל עוד עפ''י דברי הרמב''� (בראשית, ל''ב, י')
עשיו, הי' א� הי' השי''ת עושה עמו תחלה נסי� ונפלאות מכח מ – האמת 
כי קט�  אינו כדאי, ע''כ אמר קטונתי וגו'חטא ושוב שמא עתה יגרו� ה מתיירא

מהיות ראוי לכל החסדי� והאמת שעשית עמי, כי מעול� לא הייתי ראוי  הוא
את הטובה, כי  ואי� חטא ראוי למנוע ממני נא, נילזה, ע''כ אמר ג� עתה הציל
ור מעשי רק בעב א� עונות תשמור, ולא הבטחתנימתחלה לא הייתי ראוי לזה 

  בחסדי� הרבי�.  
  

 י�, ורק על נסלהתפלל על נס דבאמת אסור, ולדברינו הנ''ל י''ל באופ� אחר
ד� איש בה נסיו� ל עצמה, שנעשה בדר� הטבע כמו חנוכה ופורי�, שחו# מהנס

מותר להתפלל על נס שנעשה מאתו ית' שהוא העוזר האמיתי, להכיר שהנס 
מה הי' נס, ולא נעשה ע''י כחי חלמכירי� דהנצחו� של המש, ואדרבה כיו� כזה

ביד חלשי�, בזכות זה ממשי� הנס בכל דור ועוצ� ידי, כמ''ש מסרת גבורי� 
  . מסוגלי� לתשועה ופדיו� אלו ה�וימי�  ודור,

  
הנסי�,  שרק א� שכח לומר על  שלכאורה צ''ע ,אחרת ולפ''ז יש ליישב קושיא

, וכדברי הרמ''א נסי� מבקש בעדו בסו� ברכת המזו� הנ''ל אז אומרי� הרחמ�
הנסי� בברכת הודאה (נודה ל�) משא''כ לכתחילה א� לא שכח ואומרי� על 

בברכות (ל''ד ע''א) עפ''י הגמ'  וי''לוצרי� טע� על זה.  על נסי�, י�אי� מבקש
שאי�  !(ברכות הודאה)  אל ישאל אד� צרכיו לא בג' ראשונות ולא בג' אחרונות

 שאיננו מבקשי� בעדלשאול צרכיו בברכות הודאה, ומטע� זה ג''כ  דר� אר#
אבל מי ששכח לומר ''על הנסי�'' בברכת , מזו�בברכת ה !  הודאה נסי� בברכת

אז לית אותה בסו� ברכת המזו� ע''י בקשה של ''הרחמ�'' ו אז אומרי�ו ,הודאה
וכמ''ש הרחמ� הוא יעשה לנו נסי� ונפלאות , בעד נסי�א� מבקשי�  בהל� 

  ואח''כ יאמר על הנסי�.  ,כש� שעשה לאבותינו בימי� הה�
  

צרי�  אי� ,שעברו ונות� הודאה על הנסי�''על הנסי�'' מר ושאדמי  וי''ל עוד
שמכיר שכל  לו, כיו� הקב''ה יעשה נסי�, דבודאי עתידי� לבקש על נסי�
 �עפ''י הפסוק (ויקרא, כ''ה, י''ט וי''ל עוד . בעזרת השי''תהצלחתו באה 

וכי תאמרו מה  ,ונתנה האר# פריה ואכלת� לשבע וישבת� לבטח עליהכ''א) 
וצויתי את ברכתי  ,נזרע ולא נאס� את תבואתנונאכל בשנה השביעת ה� לא 

הנה הנוע� אלימל� לכ� בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השני�. 
שהתורה יצאה בכא�  ,זצ''ל הקשה בש� אחיו המפורס� הרה''ק ר' זושא

מדרכה, כי דר� הכתובי� בכל מקו� להיות מקצר ועולה, ופעמי� למדי� כמה 
ריכה התורה לפרש מהו קושיית בני ישראל, דרשות מיתור אות אחת, וכא� הא

וממילא נדע דהקושיא מעיקרא ליתא.  ,א� שהיה די לכתוב וצויתי את ברכתי
ג�  ,הי' תבואה הרבה ושובע בעול� בשנת הז' ,שבאמת א� לא יאמרו כ�ותי' 

אזי  מה נאכל,אול� א� תאמרו  ,בלי שו� צווי מאת ה' יתבר� על הברכה

  

  
חנוכה 
  תשע''ז
  לפ''ק



 

 

ולא  ,דמי שנות� הודאה על הנסי� שעברו ולפ''ז י''לבהכרח לצוות את ברכתי. 
גבול וכדברינו הנ''ל, אבל  בודאי הוא יזכה לישועה בלתי שו� ,ביקש על העתיד

מקבל בקשתו הקב''ה נסי�, אע''פ שבודאי ומבקש בעד  ,נות� הודאה מי שאינו
  . תהי' מוגבלתויזכה לנסי�, אבל עכ''פ הישועה 

  
המופת הנפלא מורה שיש לעול�  כי פרשת בא) יש להוסי  דברי הרמב''� (סו 

למע� תדע כי  –יאמר הכתוב במופתי�  ולכ� שו, ויודע ומשגיח ויכול,מחד אלוקי
למקרי� כדעת�, להורות על ההשגחה, כי לא עזב אות�  –אני בקרב האר# 

להורות על החידוש, כי ה� שלו שברא� מאי�,  –ואמר למע� תדע כי לה' האר# 
להורות על היכולת, שהוא שליט  –ואמר בעבור תדע כי אי� כמוני בכל האר# 

עדי� נאמני�  ה� בכל, אי� מעכב בידו, א''כ האותות והמופתי� הגדולי�
באמונת הבורא ובתורה כולה, ובעבור כי הקב''ה לא יעשה אות ומופת בכל דור 

כופר, יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרו� ואות לאשר ראו עינינו,  לעיני כל רשע או
ות� דמי שנ ולפ''ז י''לונעתיק הדבר אל בנינו ובניה� לבניה� לדור אחרו�. 

נסי� חדשי�, דבזה גופא שהוא  על הנסי� שעברו, אינו צרי� לבקש בעדהודאה 
ולא צרי� לנסי� להזכירו  נות� הודאה מוכיח שהוא מאמי� בהשגחת הקב''ה

צרי� לבקש על אה, , משא''כ מי ששכח לומר ''על הנסי�'' ולא נת� הודלי'ע
  ה'. ב וק אמונתזחנסי� כדי ל

  
מה הי' חלכיו� שאנו מכירי� דהנצחו� של המ באופ� אחר, ולדברינו הנ''ל י''ל

נס, ולא נעשה ע''י כחי ועוצ� ידי, כמ''ש מסרת גבורי� ביד חלשי�, בזכות זה ב
 ולפ''ז י''למסוגלי� לתשועה ופדיו�.  וימי� אלו ה�כל דור ודור, לממשי� הנס 

על נסי� בחנוכה, דבזה גופא שאנו נותני� הודאה על  דמטע� זה אי� צור� לבקש
  . אפילו בלי בקשה לנסי� ומכירי� שמאת ה' היתה זאת, יזכה ,הנס

  
דרק צדיקי� כמו לאה  –, אי� מזכירי� מעשה נסי� וי''ל עוד עפ''י הגמ' הנ''ל

 ע�אסור להמו�  אע''פ דבעלמא ולפ''ז י''ללהתפלל ולסמו� על נס.  י�יכול
נסי� כמבואר ש� בגמ', אבל בחנוכה שהוא זמ� של נסי�, וג� כל  בעדלהתפלל 

לל, הוא זמ� ההדלקת הנרות ואמירת הע''י במדריגה נתעלה  אז אחד מישראל
  כל אחד יכול להתפלל ולסמו� על נס. מסוגל ש

  
דבאמת יש לבקש על נסי� בחנוכה, שהוא זמ� של נסי� וכדברינו  וי''ל עוד

לשאול צרכיו בברכות הודאה, לכ� אי� מבקשי�  דר� אר#אבל כיו� שאי� הנ''ל, 
מבקשי� על  יננואשעברו וודי� על הנסי� , ואדרבה בזכות זה גופא שאנו מעלי'

  אכי''ר.  גדולי� לנסי�זכה נ העתיד
  

הטע� שמברכי� ברכה זו דוקא בחנוכה ולא בפסח, עפ''י , ב) וי''ל באופ� אחר
ויאמר עפ''י הפסוק (שמות, ג', י''א)  (ייטב פני�) הגה''ק מסיגעט דברי זקני

 –וכי אוציא את בנ''י ממצרי�  ,משה אל האלקי� מי אנכי כי אל� אל פרעה
בזכות  –וציא� את הע� תעבדו� בה –פרש''י באיזה זכות אגאל�. ואמר השי''ת 

שעתידי� לקבל התורה. הרי מבואר שאד� נדו� על ש� סופו שיטיב מעשיו, 
ויותר מזה מצינו בפרשת בראשית במדרש (ב''ר כ''ט, ה') ומני� לראשוני� 

בזכות�.  –ר ונח מצא ח� וגו' אלה תולדות נח שניצולי� בזכות אחרוני�, שנאמ
יעקב אשר פדה את  אלנאמר (ישעי', כ''ט, כ''ב) וכ� אמרו ז''ל (ב''ר, ס''ג, ב') 

של שבת, שורש  (סידורו יעקב פדה את אברה�. ומבואר בספרי� –אברה� 
ירת הי� בכל יו�, כי ידוע שלא היו ראוי� לנס שביעי) שמפני זה תקנו לומר ש

הקב''ה , א� ש�, ק''ו, ז') וימרו על י� בי� סו�יעת י� סו�, וכדכתיב (תהלידקר
מצר� מה שעתידי� לומר שירה, וג� שיאמרו אותה שירה בכל יו� עד סו� כל 

ויושע ה' ביו� ההוא, וקאי על כל יו� ויו�, שזכות  –הדורות, וע''כ אנו אומרי� 
� לא היו כדאי� מצד חשמונאישג� בימי  ולפ''ז י''לאותו יו� עמד לה�. 

אלא בשביל עצמ� לאלו הנסי� שנעשו לה�, וביותר להנס הנעשה במנורה, 
שראה הקב''ה שיקבעו ימי חנוכה להודות ולהלל, והיא שעמדה לה� אז 

שעשה נסי� לאבותינו בימי�  –להושעות ע''י נסי� ונפלאות, וזה שאנו מברכי� 
מהללי� לשמו ית', וזהו כוונת מודי� ו הה� בזמ� הזה ר''ל ע''י זמ� הזה שאנו

ולעמ� ישראל עשית תשועה גדולה ופרק� כהיו� הזה ר''ל כהיו� הזה  –התפלה 

אז לזה, רק  שאנו עומדי� ומודי� ומשבחי�, זה שעמדה לה� כי לא היו כדאי�
  עמדה לה�. , זכות זה וקבעו וכו' להודות ולהלל ואח''כ באו בני� וכו'

  
שלכאורה זאת חנוכה.  –יו� השמיני של חנוכה הטע� מה שקורי�  ולפ''ז י''ל

דיקי� שנולדו מה שאומרי� יעקב פדה את אברה�, הלא זכות כל הצ צ''ע
מכבש� האש, כי הראשוני� ניצולי� בזכות האחרוני�.  מאברה� עמד לו לפדות

 ,יעקב אבינונובע ממקורו של , שחידוש זה לדו� על ש� העתידי להטיבוי''ל 
אול� אחיו  ,ידעתי בני ידעתי ג� הוא יהי' לע� , י''ט)(בראשית, מ''חשאמר 

ומטע� זה ויש� את  –פרש''י שעתיד יהושע לצאת ממנו  –הקט� יגדל ממנו 
אפרי� לפני מנשה, הרי הג� שבאותו שעה הי' מנשה הבכור והוא חשוב יותר, 

בשר וד� בע� כל זה ש� אפרי� לפניו על ש� יהושע העתיד לצאת ממנו, וא� 
�הקב''ה הצופה ומביט עד סו� כל הדורות, מהראוי לצר� זכות  שכ�כל  ,כ

דורות העתידי� כאלו כבר הי', וכ� מצינו בפירוש שהסכי� הקב''ה ע''י 
(במדבר, ז', מ''ח) ביו� הז' נשיא לבני אפרי�,  , שנאמרבקרבנות של הנשיאי�

קב וז''ש יע .וביו� השמיני למנשה, וכדאיתא במדרש תנחומא (במדבר, כ''ט)
פדה את אברה� ר''ל כמו שיעקב ציר� זכות דורות העתידי�, כמו''כ ציר� 

נמי  רות העתידי�, וכ� מה שניצל נח הואהקב''ה לאברה� זכותו על יעקב ודו
כיו� שכל הנס  ולפ''ז י''לעתיד יעקב להתנהג במדה זו. ב''ה שבשביל שראה הק

ממה שש� יעקב את חנוכה נעשה מחמת שעתידי� להודות ולהלל, וזה נובע של 
ה הקדימו בעת הקרבת הקרבנות, אפרי� לפני מנשה מכח העתיד, וכ� הקב''

י נשיא לבני מנשה, לכ� קרא ל חנוכה לבני אפרי�, וביו� השמינקורי� ביו� ז' שו
  כה, לומר זאת עיקר הנס של חנוכה. זאת חנו –אותו יו� 

  
להדליק נר של  כ� צונושמברכי� ''וצונו'' הי וזהו כוונת הגמ' בשבת (כ''ג, א')

הדבר אשר יגידו ל� ימי� ושמאל (דברי�, י''ז, י''א), כי מלא תסור מכל  – חנוכה
זה הזכות הוא שעמד לאבותינו בימי� הה� להנצל, בזכות דורות העתידי� 
להדליק נר של חנוכה להודות ולהלל, וראי' לזה ''ימי� ושמאל'' של יעקב, 

על ראש אפרי�, ואת  וישת ח ישראל את ימינושאמר (בראשית, מ''ח, י''ד) וישל
עוד טע� שנקרא ''זאת חנוכה'' כיו� שביו�  ולפ''ז י''לשמאלו על ראש מנשה. 

השמיני קורי� נשיא לבני מנשה, שמזה אנו לומדי� שהקב''ה הסכי� לדברי 
לא יאמר אד� איני מקיי� מצות זקני� הואיל  ! יעקב, וכדאיתא במדרש הנ''ל

הקב''ה כל מה שגוזרי� עליכ� תקיימו, שעל דבריה� אני ואינו מהתורה, אמר 
ויש� את אפרי� לפני מנשה,  –מסכי�, תדע ל� שבשעה שבר� יעקב כתיב 

אפרי� תחלה, וכיו� שמזה אנו לומדי� לשמוע וקיי� הקב''ה גזירתו שהקריב 
 דברי חכמי� שתקנו מצות חנוכה ולבר� וצונו, לכ� קורי� אותה ''זאת חנוכה''

בית יעקב ולפ''ז י''ל הפסוק (ישעי', ב', ה') ובע לקיי� מצות חנוכה. כי ממנו נ
אפרי� ומנשה,  –לכו ונלכה באור ה' ר''ל מכח בני ביתו של יעקב, ה� זרע יוס� 

שהיו רגילי� אצל יעקב, והקדי� אפרי� לפני מנשה, והקב''ה הסכי� על ידו, 
  וכה. ע''כ לכו ונלכה באור ה', הוא אור הנר של חנ

  
, לשו� חינו�, שמחנכי� הקט� על ש� חנוכה –נקרא היו''ט ומהאי טעמא 

העתיד, למע� כשיגדל יהא רגיל במצות ומעשי� טובי�, כמו''כ הי' הנס באות� 
  הימי� על ש� שעתידי� להודות. 

  
שעשה נסי� לאבותינו  !שמטע� זה רק בחנוכה אומרי� ברכה זו  ולפ''ז י''ל

היינו הנס של חנוכה נעשה ע''י זמ� הזה שאנו מודי� בימי� הה� בזמ� הזה, ד
 �ומהללי� לשמו ית', משא''כ יציאת מצרי� שהי' בזכות קבלת התורה לא שיי

  ברכה זו. 
  
א� שכח לומר על הנסי� בברכת המזו�,  ! לפ''ז יש ליישב דעת הרמ''א הנ''ל ו

הה�, יאמר הרחמ� הוא יעשה לנו נסי� ונפלאות כש� שעשה לאבותינו בימי� 
הנס שנעשה שכיו�  ולדברינו י''לדהא מבואר בברכות שאי� להתפלל על נס. 

 ע''כ בחנוכה יש לנו זכות לבקש בעד לאבותינו בימי החשמונאי� הי' בזכותינו,
סי� נ ההלל והודאה שאומרי� היו� גרמו , וכ� הוא מסברא, דה�נסי�

   אכי''ר.  בזמ� הזה נסי� לנו מולאבותינו, בודאי יגר
  

ה בעניני זצ''ל הי' רגיל לומר, שבית הכנסת שלו ''הרומנישער שוהל'' הי' האור של ''האיסט סייד'' שכמה יהודי� מפשוטי הע� באו ש�, ולא ידעו הרבאבי 
  .89כה הוא ג''כ והגמטרי' של חנו – 89 –יהדות, וכשיצאו מש� נעשו שומרי תורה ומצוות, ואמר לי רמז על זה, שהמספר של הבית הכנסת הוא שמוני� ותשעה 

  
) הי' רבינו ר' נחו� הוראדנער זצ''ל מזמי� אותו ליסב עמו ביחד 1870הרה''ג ר' ב� ציו� ארי' ליב ציזלינג זצ''ל, סיפר שכשהי' לומד בהוראדנא בשנת תר''ל (

אצל נרות חנוכה, לתק� הפתילות, ונתינת השמ�  בסעודות הערב שבלילי חנוכה, ובא הרב הנ''ל, והמתי� הרבה עד שבא רבינו לביתו, וכשהגיע ראה אותו מתעסק
ר מצוה, ובינתיי� בה�, בשיהוי הרבה, לא בזריזות כדרכו תמיד בכל מצוה, ואח''כ ראה אותו הול� בבית הנה והנה, תפוס במחשבתו, ובודאי הי' מעיי� באיזה דב

שלפני הסעודה, והי' בעיניו תמיהה גדולה לראות באותו צדיק כעי� חסרו� ראה אותו מנקר צפרני ידיו כדרכו תמיד, בעת שהי' מכי� את עצמו לנטילת ידי� 
יא, וללמוד אני זריזות בדבר מצוה, היפ� מדרכו בקודש תמיד שהי' מהיר וזריז לכל דבר מצוה המזדמנת לידו, עד כי לא יכול להתאפק, ושאל אותו רבי תורה ה

תראו כי אשתי איננה בבית כעת, ושאל אותו שנית, לדעתי הלא לא קידוש היו� הוא שחייבת לשמוע,  צרי�, כי תאחר הדלקת הנרות מכפי הראוי, והשיב לי הלא
� בית, והת� א  ותספיק לה לראות� בלבד, והשיב לי, הלא ידוע ל� מה דאיתא בשבת (כ''ג) אמר רבא פשיטא לי נר ביתו, ונר חנוכה, נר ביתו עדי , משו� שלו

ה לגמרי הוא, וע� כל זה אמרו משו� שלו� בית לבטלה לגמרי, ומכ''ש הכא שח''ו לא לבטלה לגמרי כוונתי, א� באיחור הזמ� לעני� דחיית המצוה של נר חנוכ
תקפיד ע''ז, ע''כ הוא, ומכ''ש כהיו� שאנו מדליקי� מבפני�, הלא לפי דעת הר''י שבתוס', ועוד כמה פוסקי�, אי� נפק''מ באיחור הזמ�, וסיי� , והיא בודאי 

    .וי להמתי� עלי'מהרא
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