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בסדרת  א' שיחה 

  השיחות לימי החנוכה

עֹוְסֵקי 
  תֹוָרֶתךָ 

 [גרמי הניסים' על הניסים ועל']

 

 בימי החנוכה, בברכת המזוןובתפילה 
את החלק שמתחיל במילים אנחנו מוסיפים 

. וכו' 'על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות'
עו וקב' :אומריםאנו החלק הזה בסיום 

להלל לשמך להודות ושמונת ימי חנוכה אלו 
מי שקובע  ?קבעהוא שמי ו 'קבעו'. 'הגדול

חכמי אלו החיים שלו. מהלך לעם ישראל את 
 -בימי מתתיהו כשהיו הנשיאים הסנהדרין. 

ואחרי שחזר  התרחשו אחרי שכל הניסים
טיהרו את מקדשך וכו' אז ו לקדמותו המצב

 -מצווה נוספת לעם ישראל  ,קבעו תקנה
על התשועות מגזירות מלכות  מצוות חנוכה

  יון.

ְוָקְבעּו ְשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנָֻכה ֵאּלּו  :אומריםכך ו
ְמָך ַהָגדֹול  -'להודות' ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלשִׁ

לך  אנחנובברכת מודים שאומרים מודים 
גם בברכת וכן מוסיפם הודאה על נס חנוכה 

 המזון שכתוב נודה לך השם אלוקינו.
 - בכל יוםהלל בברכה ים שאומר -'להלל'

זה להביע  -'להודות' .להלל לשמך הגדול
על לרומם את הקב"ה. ולשבח  ,להלל ,תודה

רות ים נקמדלישל המנורה הנס  ,הנס השני
 זו מצווה אחרת.וחנוכה יום יום 

את  כשמברכים אומריםמה  צריך להביןא"כ 
. 'ועל הנפלאותעל הניסים 'הברכות האלה 

תודה לקב"ה הרי זאת היא תפילת הודאה, 
אותנו מצרה  השמחה שפדזו  ,על הנס

והנה לרווחה, על הגבורות על התשועות, 
 נםיש)על המלחמות,  מודים גם אח"כ

 על המלחמות אלא בהם סידורים שלא כתוב
כאן . הפרשנים שואלים (על הנחמות -

שהוא  'על הניסים'ומרים א אנחנושאלה. 
על  -והמשך ל , 'מודים אנחנו לךל'המשך 

נה יש איך אבל , וכו'נשמותינו הפקודות לך
ים הודאה על המלחמות... אחד הפירוש כאן

 שעשית ', דהיינו מהעל המלחמותזה '
 על ידי המלחמה.  ישועות

 

  אני עשיתי'אני עשיתי'  ??'מלחמות'מלחמות

 
יש כאן הודאה ש עמדין אומרר' יעקב 

שאת  - אנחנו מודים על האמת ,מיוחדת
ינו, לא אנחנו המלחמות לא אנחנו עש

אתה המלחמות שהצלחנו במלחמה, על 
גייס את עצמו הקב"ה על שלמודים  .עשית

שלא אומרים השניה, למלחמה. לפי הגרסא 
 על הגבורות', זה בכלל ות'על המלחמ'

כמו שכתוב  ,, שאתה הקב"ה עשית'שעשית
שה ו, מלחמה ע'השם איש מלחמה'ם סוף בי

 הקב"ה. 

בימי מתתיהו בן יוחנן כהן ' בהמשך אומרים
 כשאומרים. בעצם 'גדול חשמונאי ובניו

מתי היה נס חנוכה, למשל  ' צריך לומרבימי'
שלמה המלך התחיל ש, כתוב בספר מלכים

גם כתוב שם ו ,בית המקדש את לבנות
  - תאריךה

ים ָשָנה ְוַאְרַבע ֵמאֹות ָשָנה ְלֵצאת " ְשמֹונִׁ י בִׁ ַוְיהִׁ
ית  יעִׁ ם ַבָשָנה ָהְרבִׁ ְצַריִׁ ְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ מִׁ ְבֵני יִׁ
ְמֹלְך ְשֹלֹמה ַעל  י לִׁ ו הּוא ַהֹחֶדש ַהֵשנִׁ ְבֹחֶדש זִׁ

ת  ֶבן ַהַביִׁ ְשָרֵאל ַויִׁ בבית השני וכן , אלה'"יִׁ
ם ְלָדְרָיֶוש ַהֶמֶלְך ַבֹחֶדש " – כתוב ְשַנת ְשַתיִׁ בִׁ

י ְביֹום ֶאָחד ַלֹחֶדש ָהָיה ְדַבר  שִׁ  בה'"ַהשִׁ

כתוב בשנה זאת  יהא וכמו כן בעל הניסים 
וזאת לבניין הבית או בשנה כך וכך למלכות 

שטרות ב תאריך כרונולוגי כמו שכותבים ,יון
את התאריך ליציאת מצרים או להכתרת 

 רקכאן כתוב והנה ת העולם, המלך או בריא
מתי היה  אבל, 'בן יוחנןמתתיהו בימי '

  ??מתתיהו

זה  ,ספר פרוטוקוליםזה שאין  הביאור הוא:
מזכירים זמן,  תאריך.מה היה הלא משנה 

מזכירים  ,היה בימי מתתיהוהנס הזמן שהיה 
שמות הצדיקים שבזכותם היה הנס. הסיבה 

כי באותו הדור היא על הנס שאנחנו מודים 
יש גם על הניסים צדיק מתתיהו. ה חי היה

במגילה  ,בימי מרדכי -שאומרים בפורים
בשנת ג' למלכות אחשוורוש  -תאריך נויש

 היה כך וכך, בשנת שתים עשרה הפיל הפור
בתפילה לא אומרים בשנת כך וכך, אבל וכו', 

                                                             
 ו, א' א-מלכים א
 א', א' זכריהא', א', וכן ב חגי ב

כדי להזכיר זכות פורים כי היה  ןכם גוזהו 
  .באותו הדור מרדכי הצדיק

בימי מתתיהו בן כאן כתוב  ,הבדלאבל יש 
היה מתאים לומר גם בימי מרדכי בן ויוחנן, 

במגילת אסתר ידוע מי  נוסח התפילה.ב יאיר
שגם היה אדם היה לו אבא  ,היה מרדכי

ראיתי  .. אבל כאן מזכירים בן יוחנןחשוב
מוכח מכאן שיוחנן ש 'שפתי חיים'בספר 

בדורו גם היה צדיק מיוחד שראוי להזכיר את 
עזרה לנס  גם זכותוששמו בנוסח התפילה 

מה שאין כן לגבי יאיר, אביו של , חנוכה
מרדכי היהודי, שהוא לא היה באותה תקופה 
של גזירות המן, אבל יוחנן אבי מתתיהו היה 
חי בזמן גזירות היונים, וראוי להזכיר את 

 זכותו.

 

  הכל מתנה מהשםהכל מתנה מהשם

 
שזאת היא גם  כאן עוד משמעות, נהיש

סיבה לזכויות שזכו לניסים של חנוכה. הגמ' 
ש לו של אדם יששם אומרת בכמה מקומות 

 -אדם, בימי מתתיהוהרמזים על מהות 
יהו, מתנה מהשם, מתתיהו  - מתת – הפירוש

שכל דבר זה המציאות הצדיק הוא חי את 
גם ). בעצם לא מגיע לי כלום, מהקב"ה מתנה

ה נותן זה "מה שהקב (אם אני עושה מצוות
הקב"ה לא חייב  .מתנהובבחינת רק חסד 

לתת לאדם עיניים לראות ורגליים ללכת, כל 
תינוק נולד ולא רואה ולא עומד על הרגלים, 

יהו, כשאדם הוא בדרגה -נקרא מתתהוא לכן 
 כזו שהכל מתנה מהשם, הוא ראוי לנס, 

 - השם חונן י' זה שם השם, 'בן יוחנן'
משה  'ואתחנן אל השם' - כמו שכתובחינם. 

זה הדבר  מתנת חינם, זה יוחנן.ביקש 
אומרת  גראוי אדם לנס. הגמרא כותושבז

חנינא בן דוסא,  ביאותו הדבר על ראת  בדיוק
להדלקת נרות ביום שמן הבת שלו הכינה כש

הקיסם  -הגפרור את להצית  התחילוהשישי 
 רבי חנינא אבא, קהתחילה לצעוופתאום 

טעות  השיבה לו שקרתהמה קרה, היא שאל 
הכניס לנר חומץ במקום שמן. אי ומישהו 

, כבר להספיק ביום שישי להשיג שמן אפשר
אל  ר' חנינא אמר לה. ר' חנינא היה עניו

תצטערי מי שאמר לשמן שידלק הוא יאמר 
 דלק.  אכן , וזהלחומץ שידלק

                                                             
 כ"ה ע"א תענית ג
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יותר מנר  אפילו נר הזה דלקשה בגמ' כתוב

שמספיקה כמות יל, בשמן שמדליקים יש גר
שלוש כמה שרגילים להכניס, או שעתיים ל

הנר הזה לא כבה כל השבת, במוצ"ש אבל 
הדליקו ממנו את האבוקה להבדלה. הסיבה 

אין שם שמן אפי' לרגע מעיקרא פשוטה, 
לגבי הנס מה  !הנס ?דולק אם כן אחד אז מה

שעות, אין  וכמה ההבדל בין דקה לעשרים
 כבר הבדל אז הוא לא נכבה. 

אמר חנינא בן דוסא למה ר'  נשאלת שאלה,
. וכו', שיאמר יה"ר 'מי שאמר לשמן וידלק'

החומץ ויתן אור, אלא שהוא ראה את  שידלק
לא הרי , זה ידלקזכות החומץ  והסיבה, באיז

גם שאני מאמין בעצם, מר ואר' חנינא טבעי, 
הקב"ה אומר  .שהשמן דולק זה לא טבעיכ

אז אם בין כה וכה זה  !תאיר !לשמן תדלוק
לא טבעי, כי כל מעשה ומעשה זה מעשה 

. זה לא אז גם החומץ יכול לדלוק הקב"ה
המציאות לא  .חייבת להיות ככהשמציאות 

לגבי זה אין כל ולכן בכלל, כך חייבת להיות 
זו גם . או חומץ דולק ן דולקהבדל, שמ

גם אם אני הכל מתנה, אז  'מתתיהוההבנה ב'
 ,ה מנצח"גיבור או חלש מה ההבדל, כשהקב

 'על המלחמות שעשית'מנצח שזה הוא 
 אנחנו לא עושים כלום. 

 

  הטבע הוא רצון השםהטבע הוא רצון השם

 
על הקושיא  אחד התירוציםוזהו 

על , שהוא שואל יוסףהמפורסמת של הבית 
את שמצאו שכמצות הדלקת נרות על הנס, 

שיספיק ליום אחד והם  היה שמן פך השמן
הספיק לשמונה ימים, הוא הוא ו הדליקו

נס היה רק השיוצא אם כן ש - שואל קושיה
מספיק היה כבר שבעה ימים כי ליום אחד 

מדליקים שמונה  אם כן בלי נס, אז למה
 -, למשל תירוציםמביא כמה הוא  ?ימים

כל יום בולשמיניות,  השמןאת  שחילקו
 מהיום שמינית קודלל היה מספיק השמן

אבל ר' שמחה  יום יש נס.שאר הממילא כל 
 , החשמונאיםהםשהסבא מקלם אומר  זיסל

גם גם לגבי היו כמו ר' חנינא בן דוסא, אז 
הסתכלו על זה כמו על השמן ליום אחד הם 

מה שבדרך הטבע זה רצון השם, אז נס... 
לגביהם כבר אין הבדל בין יום אחד לשמונה 

ם לנס מתרגליוימים. כשרואים את זה 
הטבע אבל חושבים שזה מוכרח להיות ככה, 

זה  אז זה ג"כ רצון הקב"ה, הקב"ה רוצה ככה
 ככה. 

 

  הנס וגורמיוהנס וגורמיו

 זצ"ל מפוניבז'מהרב  נסיים במה ששמעתי 

ְתָיהּו ֶבן יֹוָחָנן 'על המשך התפילה  יֵמי ַמתִׁ בִׁ
י ּוָבָניו ְכֶשָעְמָדה ַמלְ  כּות ָיָון ֹכֵהן ָגדֹול ַחְשמֹוָנאִׁ

ָמַסְרָת ניסים, של הפרוט  נויש - 'ָהְרָשָעה
ים ים ְבַיד ַחָּלשִׁ בֹורִׁ רבים ביד 'באמת זה נס,  -'גִׁ

לכן בדרך הטבע הרבים מנצחים  -'מעטים
 כ רבים"אומרים על הניסים ועל הנפלאות שכ

ניצחו אותם החשמונאים  פ"כהיו היונים ואע
 -'טמאים ביד טהורים'המעטים, ובהמשך 

 לענייןמה זה קשור בכלל יש כאן? זה נס אי
טהור גם טהור או טמא, יכול להיות  ,מי ינצח
חלש וכן יכול להיות גם גיבור וטמא שהוא 
רשעים ביד צדיקים ', בתפילה כתוב הלאה

 ?מה זה קשור ' וכיוזדים ביד עוסקי תורתך
 הרילהגיד תודה על הניסים,  אם העניין הוא

 כלל. זה לא דבר שנוגד את הטבע ב

אין הכי נמי  זצ"ל: אומר הרב מפונוביז'
חלק של פירוט זה  שבתפילה החלק הראשון

גורמי  פירוט של חלק השני זההניסים, וה
לה זדים הניסים. מה הסיבה שהיה הנס? כי א

עוסקי ' היו ואלה עוסקי תורתך, בזכות שאלה
וכל הסיבה , היו ראויים לנסים 'תורתך

מעטים של וןהמעטים נצחו את הרבים כיש
היו חזקים הם  'עוסקי תורתך'היה הכח של 

יותר כי התורה הולכת איתם. כי עוסקי תורה 
הם מעל לטבע, הכח שלהם בהתנהגות 

זה שלא כדרך  - שהקב"ה מתנהג איתם
הטבע, הטבע שלהם הוא אחר, יש שני 

ה קבע מסגרת "מסלולים יש מסלול שהקב
זה חלש זה עני ושל חוקי טבע, שזה גיבור 

להם יש  -' עוסקי תורתך'וזה עשיר, אבל 
שמירה מיוחדת והשגחה מיוחדת 

אחרת לגמרי ממה שרוב  איתם וההתנהגות
 בני האדם. 

הרבי מקלויזנבורג בשם  שמעתי לא מזמן
אני 'ה את קרית צאנז בנתניה. הוא אמר שבנ

 אישההוא ראה את השואה, היו לו  ד'הגבר
בשואה. והוא ואחד עשר ילדים כולם נהרגו 

היה במחנות של עבודת פרך של מכות 
והשפלות ורק מעטים נשארו בחיים, הוא 
נשאר בחיים ואחר השואה התחתן שוב 

 .ילדיםוהקים משפחה עם עוד עשרה 

קרית 'בנתניה  ממששל הוא הקים עיר 
 ,בתי"כ ,שיש שם מוסדות ' שמה,צאנז

בתי אבות  ,בית חולים ישיבות, ,תלמוד תורה
דות חסד ותורה. הוא אמר לזקנים והרבה מוס

באושוויץ איפה  בדבר מעניין. שהוא התבונן
שהיה במחנות העבודה הקשה ואחרי זה היה 

דים אותם יבמחנה אחר, שם היו מעבגם 
חות ומי שלא היה ראוי ובפרך עד כלות הכ

, הוא אמר אותולעבודה היו הורגים ושרפים 
שהיו יהודים שהכינו לעצמם איזה דפי גמרא 

כ עבודה היו ממללים "וכל פעם תוומשניות 

                                                             
ָרֽתֹוג, א':  איכהעפ"י  ד בְּ ט עֶּ בֶּ שֵׁ ר ָרָאה ֳעִני בְּ בֶּ . ֲאִני ַהגֶּ

ירמיהו מקונן שבימיו נחרב הבית מכל הנביאים 
 שהתנבאו על כך.

דברי תורה. או שהיו כאלה יותר  -משניות 
הם חזרו הרבה פעמים עד שידעו  -חכמים 

יו חוזרים על בע"פ איזו מסכת וכל פעם ה
הוא שם לב לדבר . אותה מסכת על הגמרא

כל אלה שהיו שוקדים לעסוק בתורה בכל ש
שאני מה לפי )נשארו בחיים.  ,מצב שהוא
הוא עצמו לא פסק  (הוא עצמומבין זה 

פומיה מגירסא... הוא היה מספר ניסים שהיו 
כבר היו מקרים שלא יאומן כי יסופר,  -לו 

היה בטוח שהורגים אותו וברגע האחרון 
הקצין קרא  ,השומר שהיה צריך להרוג אותו

לו למשהו ובינתיים הוא ניצל. הרבה פעמים 
, הטבע 'עוסקי תורתך'קרה כך, ומה הסיבה? 

 שלהם הוא אחר יש להם שמירה אחרת. 

 

  ''אאמגנא ומצלמגנא ומצל  ,,בעידנא דעסיק בהבעידנא דעסיק בה''

שסיפר לי הרב שלמה  חידוש גדול שמעתי
בהיותו בחור היה ישן בביתו שזצ"ל ברמן 

, והנה בלילה אחד כאשר הגיע החזו"אשל 
והתישב ללמוד  החזו"אלישון שם, עיכבו 

אתו בעיון סעיף בשו"ע יו"ד, וגם את 
"ך, וגם אמר דבר חידוש המפרשים כגון הש

ת הבחור, אמר לו בלימוד, בתגובה לתמיה
כי עכשיו מתקיים באמריקה ניתוח  ,החזו"א

בסיכון גבוה לאשה על אותו אבר בגופה, 
שמוזכר לעניני הלכה בסעיף שלמדנו. 

"ר זאת לזכותה ולרפואתה, ואכן הגולמדנו 
שמואל גריינמן גיסו שהיה שם באמריקה 

 .הבישר על ההצלחה בס"ד

לא רק זה שלומד תורה הוא  מה למדנו כאן,
מרומם הרבה מעל הטבע, אלא התורה שאדם 

הוא מכוון את זה בשביל אדם שאם לומד 
ההוא לא למד תורה,  האישאע"פ שאחר, 

בשביל  ,החזו"א למד תורהש שוםמ אבל
הזכות הזו התורה הזו השפיעה שהסכין של 

תר, ושהניתוח יצליח הרופא יהיה דייקן יו
 והיא תתאושש.

כמו שהקבה עשה ניסים  אנו אומרים......
בימי מתתיהו כך יעשה ניסים בימינו, הניסים 

אויבים העל הדברים ש על שני הדברים,
להרוג יהודים ועל ניסים שהמסיתים רוצים 

והמדיחים רוצים להחריב את עם ישראל כמו 
הקב"ה יעשה  '.להשכיחם תורתך'בימי יון 

גם לנו ניסים גדולים שתרבה תורה בישראל 
לבקר בבית  יוכל ושנזכה שבקרוב מי שירצה

המקדש לראות את המנורה שמדליק הכהן 
הגדול בבית המקדש השלישי במהרה בימינו 

 ן.אמן ואמ

                                                             
כשהיה בחור סבל נוראות  סיפר מרן שליט"א ה

 זצ"ל החזו"אכשהלך פעם אצל רבו  .מאבנים בכליות
היה צריך להפסיק וללכת, שאלו  ,לדבר בלימוד

שליט"א שהולך לרופא  לאן וסיפר לו מרן החזו"א
 החזו"אפלוני להתרפא מאבנים בכליות. אמר לו 

ר ונתן לו את שמו. שאל אותו מרן חשילך לרופא א
שלא,  החזו"אשליט"א האם הוא המומחה, וענה לו 

לפני שהלך מסר את שם אמו, ואולי 'אבל תלך אליו'. 
את שמו במחברת החידושים שלו.  החזו"ארשם אף 

אכן הלך מרן שליט"א לאותו רופא שניסה לטפל בו 
משקים מצרפת וכדו' אך ללא הצלחה. ואז קבע  ע"י

תור לניתוח אך לפני שהספיק להתנתח, יצאו 
 .הגה[ד.רים מעצמם בס"ד. ]האבנ


