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תגובות קושיא

נר חנוכה עדות שהשכינה חזרה לישראל
הגאון רבי יונה אשלג זצ"ל

הגמ' בשבת )כא, ב( אומרת 'מאי חנוכה, דת"ר וכו' שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו 
ולא מצאו  בדקו  ונצחום  בית חשמונאי  וכשגברה מלכות  כל השמנים שבהיכל, 
אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק 
יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום ועשאום 
בהודאה',  הניסים  על  ולומר  הלל  'לקרות  ופרש"י  והודאה'.  בהלל  טובים  ימים 
ולא הוזכר מצות הדלקת נר חנוכה. ולעומת זאת במזמור 'הנרות הללו' שנאמר 
לאחר הדלקת הנרות מודים על הנצחון שבמלחמה 'על הניסים ועל הנפלאות ועל 

התשועות שעשית לאבותינו', ולא מזכירים בפרטות את נס פך השמן. 
מזכירים  אנו  שאותו  שבמלחמה  הנצחון  נס  בחנוכה,  ענינים  ב'  ישנם  ולכאורה 
בברכת ההודאה, ונס פך השמן המוזכר בגמ' בשבת הנ"ל, והלל והודאה נקבע על 
נס הנצחון ולפיכך הוזכר בעל הניסים נס הנצחון, והדלקת הנרות נקבע על נס פך 
השמן, ולפי"ז יש להבין אמאי אמרו בגמ' בשבת שקבעו הלל והודאה מחמת נס 
מציאת פך השמן ולא זכרו למצות הדלקת הנרות שהוא לכאורה תוצאה מנס פך 
השמן, וכמו"כ במזמור 'הנרות הללו' שאחר ההדלקה נזכר נס ההצלה ולא נזכר 

נס פך השמן.
ההצלה,  לנס  שייכא  מישך  הנרות  שהדלקת  נראה  הרמב"ם  דמדברי  ואמנם 
ונס פך השמן, כתב  דהרמב"ם )פ"ג מהל' חנוכה( אחרי שפירט את נס ההצלה 
האלו  הימים  שמונת  שיהיו  הדור  שבאותו  החכמים  התקינו  זה  'ומפני  בה"ג 
שתחילתן כ"ה בכסליו ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות על פתחי הבתים 
שגם  מדבריו  ונראה  הנס'.  ולגלות  להראות  הלילות  משמונת  ולילה  לילה  בכל 
הדלקת הנרות נקבע לזכר נס ההצלה, וכפי שדייקנו מנוסח 'הנרות הללו' שנקבעו 
לזכר הניסים והנפלאות, וכן יש להוכיח מדברי המאירי בשבת שהקשה קושית 
הב"י מדוע מדליקים שמונה ימים הרי הנס היה רק ז' ימים, והשיב דהיום הראשון 
נקבע על נס ההצלה, וקשה דטעם זה מספיק מדוע נקבעו ח' ימים לשמחה, אבל 

אין זה סיבה להדליק בו נר, ומבואר דהדלקת הנרות מישך שייכא לנס ההצלה.
ולפיכך נראה לומר שגם הדלקת הנרות שהוא לפרסומי ניסא, תכלית פרסום הנס 
הוא בכדי להודות ולהלל לה' שעי"ז יתבונן חסדי ה' ונפלאותיו, וכפי שיש לבאר 
גם בענין 'משנכנס אדר מרבים בשמחה' שהכונה שיתבונן בחסדי ה' ונפלאותיו 
שעשה בחודש זה, וגם הדלקת הנרות הם כדי להודות לה' וכפי שאומרים בהנרות 
הללו, וההודאה היא על נס ההצלה, ושפיר אמרו בגמ' שנקבעו ימים אלו להלל 
והודאה שגם הדלקת הנר הוא כדי להודות ולהלל, והוא דומה לקריאת המגילה 
זו היא הלילא,  )י, ב( שאין אומרים הלל בפורים דקריאתה  שאמרו בגמ' ערכין 
אלא דבפורים באה קריאת המגילה במקום ההלל, ובחנוכה תיקנו חז"ל בנוסף 

להלל שאומרים בכל יום הודאה ע"י פרסומי ניסא דהדלקה.
ולפי"ז יתישב גם מה שמפרש במשנ"ב )סי' תרפ"ג סק"א( והוא מהתוס' בתענית 
)כח, ב( שבכל יום ויום היה מתגדל הנס, ולפיכך דינו לגמור ההלל בכל יום, וצריך 
אין  בו הצלה  נס שאין  על  פך השמן לאמירת הלל, הלא  נס  בין  להבין הקשר 

אומרים הלל, והיאך מה שדלקו הנרות בכל הח' ימים הוא סיבה לאמירת 

נס פך  בין נס ההצלה והמלחמה לבין  ומבואר שיש קשר  יום,  הלל השלם בכל 
השמן. וצריך ביאור מה הקשר.

ונראה לבאר, דהלא מקשים העולם מה הנס הגדול של פך השמן שבגללו קבעו 
ימי שמחה ח' ימים, הרי עשרה ניסים נעשו לאבותינו בביהמ"ק אבות )פ"ה מ"ח( 
וגם אמרו בגמ' שבת )כב, ב( 'מחוץ לפרוכת העדת יערוך, וכי לאורה הוא צריך, 
והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו, אלא עדות 
היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל, מאי עדות אמר רב זו נר מערבי שנותן 
בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים' ואמנם דאמרו בגמ' 
יומא )לט, א( דבזמן כהונתו של שמעון הצדיק היה נר מערבי דולק, מכאן והילך 
פעמים דולק פעמים כבה, ועכ"פ תופעות אלו היו שכיחות בבית המקדש, ומה 

הנס המיוחד במה שדלקה המנורה ח' ימים.
והתשובה דאכן בזמן שעושים רצונו של מקום והשכינה שורה בישראל אין אמנם 
חידוש בניסים שנעשו בבית המקדש, וכדאמרו בגמ' שבת הנ"ל דנר מערבי שדלק 
בנס עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל, וכשהשכינה שורה בישראל 
ההנהגה העל טבעית היא הטבע ואינו נס מופלא, אבל בזמן שאין עושים רצונו 
של מקום כתקופת החשמונאים, וכפי שאמרו במדר"ר )בראשית פ"ב פ"ד( וחושך 
המתיוונים  שרבו  ישראל,  של  עיניהם  שהחשיכה  יוון  מלכות  זו  תהום  פני  על 
מישראל וחיללו את המקדש וטמאו את ההיכל, וכשניצחו את היוונים בתחילה 
והצליחו להחזיר העבודה למקומה בטהרה חיכו לאות ומופת אם חזרה השכינה 
לשרות במקדש, והדלקת הנרות ע"י ניסים שנעשו להם היא היתה להם ההוכחה 

שהשכינה חזרה לשרות בישראל, וזוהי השמחה הגדולה שקבעו על נס הנצחון.
ונראה דזו הכונה במה שאומרים בעל הניסים 'טמאים ביד טהורים ורשעים ביד 
צדיקים' וכבר תמהו בזה מהו הנס הגדול במה שנפלו טמאים ביד טהורים ורשעים 
ביד צדיקים, אלא הן הן הדברים שבאו חז"ל לבטא את מהות הנצחון שהיה כאן 
שנתגלתה מדרגה חדשה שכח הקדושה גברה על הטומאה, וזהו כל תכלית הנצחון 
שהרי כל המלחמה לא היתה על הגוף אלא על הרוח, ואם רק היו מסכימים לעזוב 
דת ישראל היו היוונים מניחים להם ומה שיצאו להלחם עמם היתה מלחמה על 
הרוח, וכן מה שקבעו ימים אלו להלל והודאה אינו משום הנצחון במלחמה דע"ז 
לבד אינו סיבה לקביעת חג דהרי הרבה נצחונות היו לישראל במהלך ההסטוריה 
ולהלל על הנצחון של כח  ימים אלו להודות  יום מיוחד אלא דקבעו  ולא קבעו 

הטומאה על הטומאה.
ומובן היטב מש"כ התוס' שכל יום ויום שהוסיפו הנרות לדלוק הוא נס בפני עצמו 
תוספת  הוא  לדלוק  הנרות  שהוסיפו  שמה  כיון  יום,  בכל  ההלל  גומרים  והלכך 
הוכחה שהיה כאן נצחון של כח הקדושה על הטומאה ושהשכינה שורה בישראל, 
ונס מציאת ודליקת השמן הוא סיבה להלל והודאה על הנצחון, והדלקת הנרות 
היא חלק מחובת ההלל והודאה על הנס המופלא של נצחון הקדושה על הטומאה.

מצווה חביבה היא עד מאוד - להודות ולהלל
הרב אבא קליינרמן

“מצות  י”ב(  הלכה  ד’  )פרק  חנוכה  בהלכות  הרמב”ם  כתב 
אדם  וצריך  מאוד  עד  היא  חביבה  מצווה  חנוכה  נר 

לעילוי נשמת אבינו הגאון רבי יונה ב"ר אברהם אשלג זצ"ל 
נלב"ע ליל שבת קודש פ' מקץ תשע"א

ואמנו הרבנית דינה בת ר' משה אריה רוזנטל ע"ה 
נלב"ע כ"ג תמוז תשע"ה

ת.נ.צ.ב.ה.



אצל השני, כמו “הרגיל אצל רבו - הרגיל אצל חבירו” שמשמעות הדבר שהוא 
נמצא הרבה זמן אצל רבו או אצל חבירו.

ויש לבאר שזהו גם המשמעות של “הרגיל בנר” שמצוות הדלקת נר חנוכה לא 
נעשית אצלו כדבר הנעשה מהשפה ולחוץ, שמדליק את הנר ומיד הולך לדרכו. 
הוא  ההדלקה  ובשעת  ובזמרה,  בשירה  גדול  ענין  מתוך  נעשית  המצווה  אלא 
שזמן  וכידוע  ותשבחות.  בשירות  לה’  ולהלל  להודות  הנרות  ליד  עוד  מתעכב 
הדלקת הנרות בחנוכה הוא זמן מסוגל מאוד, ושערי שמים פחותים לקבל את 
יתברך,  לה’  ומהללים  מדליקים  כאשר  וא”כ  ההיא.  בעת  והבקשות  התפילות 
את  שעושה  חנוכה”,  בנר  “הרגיל  נקרא  זה  במלואו,  הזה  הזמן  את  ומנצלים 
ובהודאה  זמן רב בהדלקת הנרות,  “רגיל” שמתעכב ומשתהה  המצווה בבחינת 
שבכל  מאוד  מובן  ומעתה  לנו’  שעשה  והנפלאות  הניסים  על  להקב”ה  והלל 
המצוות כתוב בגמ’ לשון של זהירות “הזהיר”, כי עיקר מעשה המצווה בזה הוא 
לקיים את פרטי המצווה כדין וכהלכה, וא”כ שייך בזה הלשון זהיר, שהוא זהיר 

במצוות מזוזה וציצית לקיימם עם כל פרטיהם ודקדוקיהם.
אבל בנר חנוכה עצם מהות המצווה הוא לשבחו ולהללו ולפרסם את הנס ברבים, 
א”כ עיקר ההידור בנר חנוכה הוא פרסום הנס בצורה יותר גדולה ורחבה. וכאשר 
בפרסום  מוסיף  הוא  הרי  ולהלל,  להודות  מה בשעת ההדלקה  זמן  מעכב  אדם 
הנס יותר ויותר. וזה ההידור הגדול ביותר ששייך בנר חנוכה, שמוסיף בהודאה 

ובשבח הקל.
ולפי זה מדוקדק מאוד לשון “הרגיל” בנר, שענין ההידור הוא לקיים את המצווה 
זהירות  ידי  על  מתקיים  ואונהו  ענין  המצוות  ובכל  ואנוהו”,  קלי  “זה  בבחינת 
ההוספה  ידי  על  מתקיים  ואנהו  חנוכה  ובנר  וכו’,  נאה  ציצית  המצווה  במעשה 
בלהודות ולהלל, שזה נעשה כאשר מתעכבים בשעת ההדלקה ומודים ומשבחים 

לה’ יתברך על הניסים והנפלאות.
מאוד  מסוגל  הוא  ההדלקה  שזמן  שכידוע  שבת,  בנר  לבאר  יש  הדבר  ואותו 
לתפילות ובקשות, בפרט לבקשות על לזרע הגון ותלמידי חכמים. א”כ גם בזה 
רק  ולא  ובקשות,  תפילות  של  וענין  עסק  מתוך  תבוא  שההדלקה  מאוד  נכון 

הדלקה של רגע אחד מהשפה ולחוץ.
והנה לשון הגמ’ הוא “הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים”, ופרש”י, דכתיב 

כי נר מצוה ותורה אור, על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה בא אור דתורה.
נעשה  ענין ההדלקה  וכל  בנר לקיימו מתוך אהבה ושמחה,  ויש לבאר שהרגיל 
בעסק גדול, הרי הנר הזה שמדליק בשמחת המצווה, מדליק אצלו להבה גדולה, 

וזוכה מכחה לאור התורה הקדושה ולבנים תלמידי חכמים.

איזהו אשה כשרה
אשר  עינים  בפתח  ותשב  ותתעלף  בצעיף  ותכס  מעליה  אלמנותה  בגדי  “ותסר 
על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שלה והיא לא נתנה לו לאשה. ויראה יהודה 
ויחשבה לזונה כי כסתה פניה”. )פרק ל”ח פסוק י”ד - ט”ו(’ ופרש”י, כי ראתה 
יהודה שהיתה מתאווה להעמיד  לפיכך הפקירה עצמה אצל  וגו’,  גדל שלה  כי 

ממנו בנים.
הנה ידועים הם דברי הר”ן בנדרים )דף ל’ א’( שקנין קידושין שאשה מתקדשת 
לבעלה, נעשה מכח זה שהאשה מבטלת דעתה ורצונה ומפקרת את עצמה לגבי 
בעלה’ ומשמע מזה שכל ענין מהות האשה כלפי בעלה הוא הענין שמפקרת את 

עצמה לגבי בעלה, וזה המעליותא של האשה.
ומצינו בכמה מקומות שאשה שהפקירה וביטלה את דעתה לגמרי לגבי בעלה, 
לגבי  איתא  מ”ב(  )אות  בשופטים  ובילקוט  נשגבים’  לדברים  זה  בעבור  וזכתה 
יעל אשת חבר הקיני שהסיבה שזכתה שבאה תשועה גדולה על ידה, היה מפני 
שהיתה אשה כשרה ועושה רצון בעלה. וכתב הילקוט “מכאן אמרו אין לך אשה 
כשרה בנשים, אלא אשה שהיא עושה רצון בעלה”. רואים בזה שכל התשועה 
הגדולה שנעשה מכח יעל אשת חבר הקיני, היה מפני שקיימה בעצמה את הדבר 

הזה וביטלה את עצמה לגבי בעלה, ועשתה את רצונו בתכלית השלמות.

את עשית רצון בעליך
וכן מצינו בגמ’ בנדרים )דף ס”ו ב’( מובא מעשה נורא באשה שעשתה רצון בעלה 
במסירות נפלאה, עד שבסוף הבינה ממנו שאמר לה לשבור שתי נרות על ראשו 
של בבא בן בוטא, והלכה ועשתה את רצון בעלה. ובבא בן בוטא אמר לה שכיון 
שעשתה כן לקיים את רצון בעלה, “את עשית רצון בעליך המקום יוציא ממך שני 

בנים כבבא בן בוטא”.
רואים מזה דבר נורא, שהרי כדי לעשות כזה מעשה, לחבוט על ראשו התנא בבא 
בן בוטא צריך עזות גדולה. ומ”מ כשראה בבא בן בוטא שיש בה כזו עזות כדי 
לקיים רצון בעלה, זה מראה שהיא הפקירה את עצמה לגמרי - וממש לגמרי - 
לגבי בעלה, לשמוע בקולו ולקיים את כל אשר יצווה, הרי הדבר הזה היה בעיניו 

גדלות עצומה, ומרוב התפעלות ברכה שתזכה שיצאו ממנה שני בנים תנאים.
הפקירה עצמה אצל יהודה

ומעתה לפי זה יש לבאר את המעשה של תמר שהפקירה את עצמה 
לגבי יהודה, ועשתה מעשה הפקרות היותר גדול שיכול 

להזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הא-ל והודיה לו על הנסים שעשה 
לנו”, יש לדקדק בלשון הרמב”ם שכתב על נר חנוכה שהיא “מצווה חביבה עד 
מאוד”, מהו החביבות הגדולה של מצוות נר חנוכה. ובפרט שהרמב”ם לא כותב 

את הלשון הזה בשאר מצוות, ומה המיוחד בנר חנוכה שכתב כך.
אמרו  “ולפיכך  כותב  בא  פרשת  בסוף  הרמב”ן  דהנה  בס”ד  בזה  לומר  ונראה 
שעה  שבכל  מאוד,  וחביבות  חמודות  שכולן  כבחמורה  קלה  במצוה  זהיר  הוי 
אדם מודה בהן לאלוקיו, וכוונת כל המצות שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא 
א-ל  ואין  הראשונה,  ביצירה  אחר  טעם  לנו  שאין  היצירה,  כוונת  והיא  בראנו, 
עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלוקיו שבראו, וכוונת רוממות 
הקול בתפלות וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפלת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם 
מקום יתקבצו ויודו לא-ל שבראם והמציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך 

אנחנו”.
מבואר בדבריו שענין ההודאה להקב”ה זה כוונת היצירה, וזהו כוונת כל המצוות 
שנאמין בה’ ונודה אליו שבראנו והמציאנו. רואים מזה שההודאה לה’ זה לא 
מה  כל  היצירה,  כוונת  עיקר  זה  אלא  וכדומה,  הטוב  כהכרת  עצמו  בפני  פרט 

שהקב”ה יצר את הבריאה הוא כדי שאנו הברואים נודה לו שבראנו והמציאנו.
ובזמירות ליום השבת, בפיוט “ברוך ה’ יום יום יעמס לנו”, שחיברו רבי שמעון 
“ברוך  נאמר  מהראשונים,  אחד  והוא  הגדול,  שמעון  רבנו  שנקרא  יצחק,  ב”ר 
אלוקינו שבראנו לכבודו, להללו ולשבחו ולספר הודו”. ומפורש בדבריו כדברי 
ותכלית  כוונת  שכל  הודו,  ולספר  ולשבחו  להללו  בראנו  שהקב”ה  הרמב”ן 

הבריאה היא רק לענין הזה.
היא חביבה עד  נר חנוכה  זה מובן מאוד דברי הרמב”ם שמצוות  לפי  ומעתה 
מאוד, שכל מהות המצווה בנר חנוכה הוא “כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על 
ניסך ועל נפלאותיך ועל ישועתך”, וכל ענין פרסום הנס בהדלקת הנר הוא כדי 
שההודאה לה’ תהא בפרסום גדול. ומצווה שכל מהותה וענינה הוא ההודאה 
לה’ שזה תכלית הבריאה וכוונת היצירה, בוודאי ובוודאי שהיא חביבה עד מאוד. 
שכל המצוות הכוונה האמיתית בהם הוא כדי שנודה לה’ שבראנו, וכאשר כאן 
זה לא רק הכוונה במצווה, אלא גם עצם מעשה המצווה הוא מעשה של הודאה 
שהוא  האמיתי  לתכלית  יחד  משתווים  והמעשה  שהכוונה  כזו  ומצווה  לה’, 

להודות לה’, זה מעצים ומגביר את כח המצווה, והיא חביבה עד מאוד.

מעלת דוד המלך
והנה רואים בגמ’ שהזכות של הודאה לה’ היא עצומה עד מאוד ואפשר לזכות 
בה למעלות גבוהות ונשגבות, דהנה בגמ’ בברכות )דף ז’ ב’( מבואר על כמה 
שמות של בני אדם שמוזכרים בתורה למה הם נראו כך, והגמ’ דנה על “רות” 
למה נקרא שמה רות, ואיתא בגמ’ “מאי רות, אמר רבי יוחנן שזכתה ויצא ממנה 
דוד שריוהו להקב”ה בשירות ותשבחות. מנא לן דשמא גרים, אמר רבי אליעזר 
דאמר קרא לכו חזו מפעלות ה’ אשר שם שמות בארץ, אל תקרי שמות אלא 

שמות”.
מעוטר  שהיה  ישראל,  מלך  בדוד  כאן  מדובר  הרי  בזה  להתבונן  יש  ולכאורה 
בכל המעלות העליונות, וגם מעלתו בתורה היתה גדולה ונשגבה, כמו שרואים 
בפסוקים בתהילים שאומר “מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי”, וכיוצא 

בזה יש עוד הרבה פסוקים שרואים בהם את מעלותיו הנשגבות.
זה  היה  דוד המלך, הגמ’ אומרת שדוד  לומר מיהו  ואעפ”כ כאשר הגמ’ באה 
“ששריוהו להקב”ה בשירות ותשבחות”, ורות נקרא שמה רות כיון שיצא ממנה 
העצומה  שהמעלה  מזה  רואים  ותשבחות’  בשירות  הקב”ה  את  שהשביע  דוד 
הזו, ששיבח את הקב”ה בשירות ותשבחות והודה לו על כל הבריאה שבראנו 

והמציאנו, היא המעלה העולה על כולם, והיא שורש כל המעלות.
ומכח השירה אפשר להגיע לידי רוח הקודש, כמו שמצינו בשירת הים שכל כלל 
ישראל הגיעו לידי נבואה ורוח הקודש, וראתה שפחה על הים מה שלא ראה 

יחזקאל הנביא.
ומעתה מובן מאוד למה מצוות נר חנוכה היא חביבה עד מאוד, שאם כל כך גדול 
הוא מעלת ההודאה לה’, א”כ כאשר יש לנו מצווה שגם בכוונה וגם במעשה 

ענינה הוא להודות ולהלל, בוודאי שמעלתה וחביבותה עצומה היא עד מאוד.

הרגיל בנר
הנה בגמ’ בשבת )דף כ”ג ב’( איתא, “אמר רב הונא הרגיל בנר הויין ליה בנים 
תלמידי חכמים )דכתיב כי נר מצוה ותורה אור, על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה 
זוכה  בציצית  הזהיר  נאה,  לדירה  זוכה  במזוזה  הזהיר  דתורה, רש”י(,  אור  בא 

לטלית נאה, הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבי יין”.
ולכאורה יש לדקדק שבכל המצוות לשון הגמ’ הוא “הזהיר” - הזהיר במזוזה, 
הזהיר בציצית, הזהיר בקידוש, ואילו בנר חנוכה ושבת לשון הגמ’ הוא “הרגיל” 
- הרגיל בנר, מהו משמעות הלשון “הרגיל”. ומהו השינוי לשון שהגמ’ מדקדקת 

לומר בנר חנוכה ושבת לשון “הרגיל” ולא לשון “הזהיר” כמו בכל המצוות.
שלשון  פעמים  כמה  מצינו  דהנה  נאה,  דבר  בזה  לומר  ונראה 

מרובה  זמן  ומשתהה  מי שמתעכב  על  נאמר  “הרגיל” 

 



להיות, והעמידה את עצמה בצורה מבוזה עד מאוד, עד שנאמר עליה בפסוק 
ולהעמיד  ליהודה  להנשא  לזכות  כדי  זה  וכל  לזונה”.  ויחשבה  יהודה  “ויראה 
ממנו בנים. ואין לך אשה כשרה כתמר שקיימה בעצמה את ביטול גמור לגבי 

בעלה.
פרץ  היה  מהם  שאחד  בנים,  מיהודה  להעמיד  זכתה  באמת  זה  מכח  ובאמת 

שממנו יצא “מלך המשיח”, והקימה בזה את מלכות בית דוד.
הנה הכרתי כאן בירושלים, אשה גדולה, ובעלת חסד נשגבה עד מאוד, שזכתה 
לדרגות נשגבות. ופעם סיפרה לי שבעלה שהיה תלמיד חכם מופלג, היה מתמיד 
גדול ויומם ולילה ישב ולמד בהתמדה גדולה, והיא הפקירה את עצמה לעבודות 
בזויות בבתי עשירים כדי להביא טרף לביתה, ושבעלה יוכל להתמיד בלימודו 
מעלה שהפקירה  לכזה  הגיעה  אם  לומר,  וחשבתי  הפרנסה’  טרדת  שום  בלא 
וביטלה את עצמה בשביל בעלה, ולכבוד התורה, א”כ מובן מאוד שלכן זכתה 
לכל מעלותיה העצומות, וכל ברכותיה היו מתקיימים. ועל זה נאמר “אשת חיל 

מי ימצא”.

“ותשא אשת אדוניו”
וגו’”. )פרק  יוסף  “ויהי אחר הדברים האלה ותשא אשת אדוניו את עיניה אל 

ל”ט פסוק ז’(.
הנה הטעמים במילים “ותשא אשת אדוניו”, הם דרגא תביר. ונראה לפרש שזה 
בא לומר שהמעשה הזה שאשת פוטיפר באה לפתות את יוסף היה מעשה של 
“דרגא תביר”, שאילו יוסף היה שומע בקולה היה שובר ונופל מכל מדרגותיו 
את  ומפיל  מעשה ששובר  אלא  עבירה,  מעשה  סתם  היה  לא  שזה  העצומות. 

האדם מכל מעלותיו שקנה לעצמו ולדורותיו.
ט”ו  פרק  )דברים,  ראה  בפרשת  הפסוק  על  הגר”א  של  ביאורו  ידוע  זה  וכעין 
פסוק ח’( לענין צדקה שכתוב “כי פתוח תפתח את ידך וגו’”, והטעמים במילים 
י’ א’(.  הללו הוא “דרגא תביר”. והגר”א מבאר בזה את הגמ’ בבא בתרא )דף 
אישתמיט  בדרגא  סליק  הוה  פפא  ר’  ב”ב,  במסכת  בגמרא  איתא  “הנה  וז”ל: 
ע”ש,  וכו’  פרנסתו  ולא  לידך  בא  עני  ר”ח שמא  ליה  אמר  למיפל,  בעי  כרעיה 
ולכאורה צריכין להבין מנא ליה לר”ח דהעונש היה מפני זה. וי”ל דהנה התיבות 
פתוח תפתח מוטעמים בדרגא תביר, לרמוז רמז להמתעלם מן הצדקה תברא 

)תשבר( דרגא תחתיו”.

ויהי כדברה אל יוסף יום יום
עוד יש לדייק בפרשה הזו בטעמי הפסוקים, שכתוב )פסוק י’( “ויהי כדברה אל 
יוסף יום יום, ולא שמע אליה וגו’” והנה במילים “יום | יום” יש פסיק, וי”ל שזה 
בא לרמז למה דאיתא בגמ’ ביומא )דף ל”ה ב’(, “אמרו עליו על יוסף הצדיק בכל 
יום ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים, בגדים שלבשה לו שחרית לא 
לבשה לו ערבית, בגדים שלבשה לו ערבית לא לבשה לו שחרית”’ מבואר בגמ’ 
שהפיתויים שהיא באה אל יוסף התחדשו כל יום בפיתויים חדשים, שלא היו 
מקודם’ ולפי זה י”ל שזהו הפסיק שיש במילים “יום | יום”, לומר שהפיתוי לא 
היה אותו פיתוי בכל הימים, אלא כל יום התחדש פיתוי חדש שלא היה מקודם.

יוסף מחייב את הרשעים
חרסום  בן  אלעזר  רבי  העניים,  את  מחייב  “הלל  איתא  ביומא שם  בגמ’  והנה 
את  בארוכה  בגמ’  ומובא  הרשעים”[  את  מחייב  יוסף  העשירים,  את  מחייב 
המעשה עם הלל שהתאמץ ללמוד תורה אע”פ שהיה עני ולא היה לו כסף לתת 
לשומר של בית המדרש, עד שהגיע לידי סכנת נפשות. ומובא את המעשה עם 
רבי אלעזר בן חרסום, שאע”פ שהיה עשיר גדול בא ללמוד תורה. וכל המעשים 

עם יוסף הצדיק ואשת פוטיפר.
ועל זה נאמר שכשיבוא עני לדין ויאמר שלא עסק בתורה כיון שהיה עני וטרוד 
במזונותיו, אומרים לו כלום עני היית יותר מהלל. וכשיבוא עשיר לדין ויאמר 
שלא עסק בתורה כיון שהיה עשיר וטרוד בנכסיו, אומרים לו כלום עשיר היית 
טרוד  שהיה  כיון  בתורה  עסק  שלא  ויאמר  רשע  וכשיבוא  אלעזר.  מרבי  יותר 
“הלל  נמצא  וממילא  הצדיק.  מיוסף  יותר  נאה  היית  כלום  לו  יאמרו  ביצרו, 
מחייב את העניים, רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, יוסף מחייב את 

הרשעים”.
ולכאורה יש להבין איך אפשר לתבוע מכל אדם פשוט שיעמוד בכאלו ניסיונות 
עצומות  היו  שלהם  המדרגות  הרי  אלעזר,  ורבי  והלל  הצדיק  יוסף  של  כמו 

ונשגבות, והם בדרגתם יכלו לעמוד בזה, אבל כל אדם איך יכול.

יוסף נתן כח לכל הדורות לעמוד בניסיון
עילאית  ובגבורה  הזה,  הגדול  בניסיון  עמד  הצדיק  שיוסף  שמה  לומר  ונראה 
כל  סוף  עד  ישראל  ואחד מכלל  בזה שכל אחד  הוא פעל  יצרו, הרי  כבש את 

הדורות קיבל כח לעמוד בכאלו ניסיונות ולכבוש את יצרם’ שכל מעשה 
לכל  שפע  פועל  הוא  נפש,  במסירות  בזה  עומד  שאדם  טוב 

הדורות כולם שיזכו מכוחו להנצל מכל מיני פורענויות 

 

ברוחניות ובגשמים הבאים עליהם.
העוני  בניסיון  שעמדו  שמה  אלעזר,  ורבי  הלל  לגבי  גם  לפרש  יש  הדבר  ואותו 
והעושר, נתן כח לכל כלל ישראל לעמוד באלו הניסיונות’ ולכן אין אדם מישראל 
שיכול לפטור עצמו ביום הדין, והלל מחייב את העניים, רבי אלעזר את העשירים, 
במהרה  השלמה  בגאולה  להגאל  עלינו  יגן  וזכותם  הרשעים’  את  הצדיק  ויוסף 

בימינו, אמן.

ברכת הרואה בפתח ובחלון
הרב אליהו רוזנטל 

כתב הרמב"ם פ"ג מחנוכה ה"ד המדליק אותה בלילה הראשון מברך שלש ברכות 
וכו' וכל הרואה אותה ולא בירך מברך שתים, שעשה נסים לאבותינו ושהחיינו, 
ז"ל שאע"פ  בירך דעתו  ולא  אותו  וכתב המ"מ דממש"כ הרמב"ם הרואה  ע"כ. 
וזה דעת קצת הגאונים  שיצא מן המצוה כגון שהדליקו עליו בתוך ביתו מברך 
ז"ל. והרשב"א ז"ל כתב מסתברא בשלא הדליק ולא הדליקו עליו בתוך ביתו ואינו 
עתיד להדליק הלילה הא לא"ה אינו צריך לברך דלא מצינו יוצא מן המצוה וחוזר 
ומברך על הראיה. ויש מרבוותא דפירשו אף על פי שמדליקין עליו בתוך הבית 
צריך לברך על הראיה ואין להם על מה שיסמוכו עכ"ל. וכן ראיתי לבעל העיטור 
פירשו  וכן  בביתו  הדליק  שלא  בספינה  או  בקרון  שעומד  דוקא  ורואה  שכתב 
מפרשים אחרים ולשון הגמרא שהזכירו רואה סתם יותר נאות לדעת רבינו. ע"כ. 
ובראבי"ה הל' חנוכה נמי כתב דאם הדליקו עליו בביתו אינו מברך. ובשו"ע סי' 
תרע"ו ס"ג פסק השו"ע דאם מדליקין עליו בביתו אינו מברך ברכת הרואה והב"ח 

הביא בשם רש"ל דאפי' כשמדליקין עליו בביתו מברך ברכת הרואה.
וביאור יסוד המחלוקת ראיתי בקונטרס חנוכה ומגילה להג"ר חיים אהרן טורצין 
זצ"ל דנחלקו ביסוד ברכת הרואה אם הוי ברכת השבח על הנסים אלא דלכתחילה 
בהדלקה  מצוה  שיש  דכשם  המצוה  ברכת  כעין  דהוי  או  ההדלקה  על  מסדרם 
ומברך עליה כך יש מצוה בראיה ומברך עליה אלא שמי שכבר בירך על ההדלקה 
תו אינו צריך לברך על הראיה. ונראה דבזה נחלקו הרשב"א והרמב"ם דהרמב"ם 
ס"ל דהוא ברכת השבח וחיובו על כל א' וכל מי שלא בירך על ההדלקה מברך על 
הראיה והרשב"א ס"ל דהוא ברכת המצוה וכל שכבר בירך על מצות הדלקה אינו 
מברך על הראיה. וכעי"ז ביאר בס' עמק ברכה בשיטת הרמב"ם ע"ש. ושו"ר כעי"ז 
בחי' הריטב"א שבת כ"ג וז"ל: 'ונהגו לברך שלשתם קודם הדלקה משום דבכל 
המצות מברך עליהם עובר לעשייתן )פסחים ז' ב'(, וכמו שמברך שלשתן קודם 
מקרא מגילה, ויש אומרים כי הראשונה שהיא ברכת המצוה צריך לברך תחלה, 
אבל השתים האחרות אומרם אחר שהתחיל להדליק שיהא רואה נסו ויברך עליו 
כעין  ברכ  ומשמע שהוא  ע"כ.  בזה המנהג.  לשנות  ואין  חנוכה,  נר  הרואה  כעין 

הרואה מקום שנעשו נס לאבותיו. 
ונראה דשיטת רש"י נמי דהוי ברכת המצות דבשבת כ"ג כתב וז"ל: הרואה מברך 
שתים. שעשה נסים ושהחיינו, שאין עליו לברך להדליק דהא לא אדליק איהו 
נסים, שאין  ושעשה  וז"ל: מברך שתים שהחיינו  מ"ו  בסוכה  כתב  וכעי"ז  עכ"ל 
על הרואה לברך להדליק הנר ע"כ. ולכאורה הו"ל למימר דברכה זו היא ברכת 
המצוה ואינה שייכת לרואה שאינו עושה המצוה ומשמע דהוי ברכת המצות אלא 
שברכה זו אינה שייכת אלא למי שמדליק ואיהו אינו מדליק. וכעי"ז נראה להוכיח 
מהתוס' שם שהקשו מ"ש דבשאר מצות אינו מברך על הראיה ע"ש. ומשמע דהוי 

ברכה על ראית המצוה והיינו ברכה על מציאות המצוה. 
והנה במש"כ דשיטת רש"י דהוי ברכת המצוה נבוא לבאר דברי רש"י בסוכה מ"ו 
דז"ל: הרואה נר חנוכה קאי על שלא הדליק בביתו, ועובר ברשות הרבים ורואה 
אותה בפתחי ישראל, שמצוה להניח בפתח צריך לברך על )הראיה( הראשונה. 
עכ"ל. וצ"ב באריכות לשונו. ועוד דממש"כ דמצוה להניחה בפתח משמע דאינו 
זו אינו מקיים כשמניחו בחלון ביתו  יש בזה ומשמע דמצוה  מעכב אלא מצוה 
והגם שהחלון פונה לרה"ר ורואים את הנר ומשמע לכאורה דברכת הרואה מישך 

שייכי במצוה המיוחדת לו להניח בפתח ביתו וצ"ב. 
ונראה בזה דרש"י לשיטתו דהוי ברכת המצוה וי"ל דשיטת רש"י היא דהמצוה 
הכרזה  מעשה  כאן  יש  שבזה  משום  הפתח  על  להניח  שצריך  בזה  שנתחדש 
ופרסום לרבים באופן מיוחד ]ולשון רש"י שכתב שרואה אותה 'בפתחי ישראל' 
יש לפרש משום שיש בזה הכרזה על פתחי הבתים שיש לנו חלק באלקי ישראל 
ואנו חלקו ונחלתו ההיפוך מגזירת היוונים כתבו על השור שאין לכם כו' ר"ל[ 
הנס  פרסום  מעשה  ההדלקה  מעשה  בעיקר  חשיב  הפתח  על  הדלקה  ודוקא 
ומשו"ה  המצוה  במעשה  השתתפות  בזה  יש  הנר  את  וראייתם  השוק  לאנשי 
מברכי' עליה, משא"כ הדלקה בחלון מבואר ברש"י שבת כא, ב. ד"ה מניחה וז"ל: 
מניחה, מבפנים כנגד חלון הסמוך לרשות הרבים. ע"כ. ועי' מש"כ הפר"ח דלרש"י 
ולא מחוץ לביתו ע"ש. משמע דכל שאין בו  דווקא מניחו מבפנים כנגד החלון 
מצות הדלקה בפתח ביתו מבחוץ חשיב הדלקה בעיקר לאנשי ביתו אלא שיש 
בזה גם פרסום לבני רה"ר וכה"ג אין אנשי השוק שברה"ר שייכים למצוה זו לברך 

עליה ודו"ק. 
דשיטת  תרע"ו  סי'  בבהגר"א  לפמש"כ  טובא  צ"ב  רש"י  שיטת  ובעיקר 

רש"י כהמרדכי דאפי' שמדליקין עליו בביתו מ"מ צריך לברך 



בצורה אמיתית וכך מרגיל ומחנך את בני ביתו, שיום השבת מהותו הוא להורות 
לאדם שכל תכליתו של האדם בעולם הוא להיות כלי קיבול לנשמה, הרי הוא 

זוכה לבנים תלמידי חכמים, וכנ”ל.

עניני חנוכה
הרב מנחם מנדל לבנטל

א. בענין הדלקת ביהכנ”ס, יש דבר תימה דהדלקת ביהכנ”ס לא הוברר דבר זה 
לא בש”ס ולא בר”מ והוא תמוה איך מברכים על הדלקה זו וד”ז צע”ג. והנה מקור 
הדלקת ביהכנ”ס יעוין בית יוסף הביא מהריב”ש ומהכל בו ונאמרו בו ב’ דרכים הא’ 
דהוא מפני האורחים שאין להם מקום ללון והוה כמו קידוש שעושים בביהכנ”ס 
מפני האורחים והב’ מהדין דפירסומא ניסא. ונ”מ איך הדין במסיבת מרעים אם 
יש ענין להדליק או לא דאי נימא דמדליקים מפני האורחים אין טעם להדלקה זו 
ואי נימא דמדליקים משום פירסומא ניסא יש ענין להדליק אף במסיבת מרעים 
דעת  לפי  בפרט  זו  הדלקה  על  מברכים  איך  תימה  דבר  יש  והנה  הנס.  לפרסם 
המחבר דאין מברכים על מנהג איך מברכים על הדלקה זו. והנראה בזה דהא דאין 
מברכים על מנהג יעוין רש”י סוכה מד’ דא”א לומר וצונו דאין לא תסור על מנהג 
אבל דעת הר”מ בהקדמה ובממרים דיש לא תסור במנהגות והא דאין מברכים על 
מנהג ה”ט דחז”ל לא תקנו ברכה רק על מצוה ולא על מנהג ולפ”ז ביאר שם הא 
דמברכים על יו”ט שני והלל בר”ח דהתקנה נתקנה על מעשה המצוה ומה”ט אף 
היכא דעושהו בתורת מנהג מברכים עליו דמנהג לא הופקע מברכה ולפ”ז נראה 
על  נתקנה  דהברכה  אלא  ביהכנ”ס  על  ברכה  שתקנו  אי”ז  דביהכנ”ס  דהברכה 

הדלקת הבית אלא דממשיכים הברכה להדלקת ביהכנ”ס ועדיין צ”ע.

היה  לא  יש שמועה בשם מרן הגר”ח דהנס  נס, בקצירת האומר  בענין שמן  ב. 
בריבוי השמן שהרי אי”ז שמן זית זך כתית אלא דהנס היה שהשמן דלק הרבה 
זמן ומטו בה בבית בריסק שד”ז לא אמרו דיעוין מנחות סט’ איבע”ל אם חטים 
ומ”ש  נס חשיב חטים  הבאים בעבים כשרים למנחת העומר מבואר דאף בשל 
שמן זית ואולי יש לחלק דכאן יש דין דשמן זית כתית וצ”ע. עוד מצינו במעשה 
דאליהו דנתרבה השמן יש להסתפק אם חייב בתרו”מ וכן במעשה דרשב”י דכיון 
שהיה נס יש לדון אם יש בו דין ערלה והאמת הוא  דבשמן דחנוכה לא שלט חוקי 

הטבע דאז האיר האור הגנוז וזהו שדלק ח’ ימים ודו”ק.

ג. יש לדון בהנס דחנוכה שדלק ח’ ימים אם היה דין לכבות הנרות או לא והנה דעת 
ידליק לכתחילה  יכול להדליק הנרות לכתחילה ודעת הראב”ד דלא  הר”מ דזר 
אלא דאם הדליק הדלקתו כשירה ויעוין חידושי רח”ה דאין מצות הדלקה אלא 
דיש מצוה שיהיה נר דולק ומה”ט כשר אף בזר ולפ”ז נראה דלא היה צריך לכבות 

כל לילה אלא דלק ח’ ימים ברציפות ודו”ק.

ח. בענין סופגניות, הכלל הוא דיש ג’ מינים מין פת ופת בכיסנין ומעשה קדירה 
והנה פת הבא בכיסנין דעת הגרע”א דהוה פת גמור והק’ למה אין מברכים עליו 
מברהמ”ז ותירץ דבלא אכל כדי שביעה אינו חייב בברהמ”ז אף בפת ובאכל כדי 
שביעה חייב בברהמ”ז דאורייתא. ובמעשה קדירה אף בקבע עליו סעודתו אינו 
חייב בחלה ואינו חייב בברהמ”ז. וסופגנין דתחילתו עיסה וסופה סופגנין נחלקו 
הראשונים דדעת רוב הראשונים דהוה מעשה קדירה ודעת ר”ת דהוה פת וברכתו 
מרחשת.  מנחת  גם  וכולל  המוציא  ברכתו  דמנחות  מהא  ראיה  והביא  המוציא. 
והנה דעת הרמב”ם והרמב”ן דמחבת היינו בלי שוליים ומרחשת עם שוליים אבל 
בשניהם הוה מעט שמן אלא החילוק הוא בבלילה דהכא הוה בלילה עבה וכאן 
בלילה רכה אבל בהרבה שמן הוה מעשה קדירה וברכתו מזונות אף בקבע עליו 

סעודתו ודו”ק.

נר שבת לא הזכיר  נר חנוכה אבל  ד. בר”מ מבואר דצריך למכור כסותו לצורך 
הדין דמוכר כסותו. ויש לעיין דנר חנוכה ונר שבת נר שבת קודם וא”כ איך הדין 
במכר כסותו לצורך נר חנוכה אם ידליק בו נר שבת קודם לנר חנוכה או דמכיון 
ושמעתי  וצ”ע.  חנוכה  נר  לצורך  בו  ישתמש  א”כ  כסותו  מוכר  אין  שבת  דלנר 
להביא ראיה מהסוגיא בפסחים קב’ דאין עושין מצות חבילות חבילות ומקשה 
והרי יקנה”ז בדלית ליה והרי יו”ט ראשון דאית ליה וכתב הרשב”ם שהרי קבל 
מן התמחוי. והתו’ הקשו דמה שקבל מן התמחוי אסור לשנותו לצורך הבדלה 
ומבואר דאף דמצות הבדלה קודמת לד’ כוסות כיון שקבלו לצורך ד’ כוסות אסור 
לו לשנותו וא”כ ה”ה בנר חנוכה ידליק בו נר חנוכה ולדעת רשב”ם נראה דידליק 

בו נר שבת דנר חנוכה ונר שבת נר שבת קודם ודו”ק.

נס פך השמן
הרב יהודה שניידר

האחרונים עמדו על הענין מה ראו לציין את נס החנוכה דוקא בפרסומי ניסא 
של נס פך השמן, ונראה להציע ביאור לפי עניות דעתי.

היתה  יון  דגזירת  חנוכה  הל'  בריש  הב"ח  דברי  ידועים 

ברכות הראיה והא כבר יצא ידי"ח מצות הדלקת נר ע"י אשתו וברכתה מועיל 
גם בשבילו שהרי ברכת המצות נינהו וצ"ב. ועפמש"כ אולי י"ל היות ויש מצוה 
להניח בפתח משום מעשה פרסום הנס וא"כ כיון שהוא עצמו לא פרסם הנס 
ואפי' שמקיים מצות נר חנוכה כיון שבביתו הדליקו נר חנוכה מ"מ אכתי לא 
חשבי' ליה שעשה מעשה פרסום הנס ומשו"ה צריך לברך על הראיה ולפי"ז אם 
הדליק בחלון ושכח לברך הברכות שפיר יוכל לברך ברכת הראיה ועדיין סתירת 

דברי רש"י לא נתיישבו לי שפיר וצ"ע. 

הרגיל בנר הווין ליה בנים ת”ח
הרב אלחנן ברונר

תלמידי  בנים  ליה  הויין  בנר,  הרגיל  הונא,  רב  “אמר  )כג:(  שבת  בגמ’  איתא 
חכמים, וכו’”. ופרש”י “בנים תלמידי חכמים. דכתיב )משלי ו( כי נר מצוה ותורה 
הענין  תוכן  מהו  וצ”ב  דתורה”.  אור  בא  וחנוכה,  דשבת  מצוה  נר  ידי  על  אור, 

דהרגיל בנר שבת וחנוכה זוכה לבנים ת”ח. 
ונראה לבאר ע”פ מש”כ המהר”ל )נר מצוה ח”ב( וז”ל “כי הצדיקים יש להם 
נשמה זכה, שנקרא הנשמה נר, וכדכתיב )משלי כ, כז( “נר ה’ נשמת אדם”. ואין 
ואע”ג שיש  הנשמה, שהוא האור שמקבל הגוף מלמעלה, שולטת בכל הגוף. 
שבו השמן  כלי,  רק  נחשב  אינו  הגוף  מ”מ  הגוף הנשמה,  בגוף הכנה שמקבל 
והפתילה, שבו דבק האור. ואף הגוף כן הוא, שבו הכח אשר מקבל הנשמה, אבל 
הגוף עצמו הוא כלי לבד. וכו’. ולכך נקרא העולם הזה ‘נר’, כי הנר הוא גשמי, 
ומקבל האור, שהוא נחשב כמו צורה, לפיכך העוה”ז דומה לגמרי לנר. ואמר, כי 
הרגיל בנר, מוכן שיהיה לו עולם הזה, שהוא נר. וכו’, כי הת”ח הוא ג”כ נר, שהרי 
יש לו השכל שהוא עומד בגוף האדם, ואז נקרא שיש לו שלימות עוה”ז”. עי”ש.  
מתבאר מדבריו, שגוף האדם דומה לנר, מפני שבכל נר יש את הכלי שבו השמן 
ופתילה, והאור דבק בפתילה הנמצאת בתוך השמן, וכמו כן גוף האדם, שהגוף 
לשמן  דומה  האדם  וגוף  רוחנית,  שהיא  האלוקית  לנשמה  קיבול  הכלי  הוא 
ולכך אמרי’, דהרגיל בנר הויין לו בני  והפתילה שבו דבקה הנשמה הרוחנית. 
והיינו משום, דהרגיל בנר שהוא דבר גשמי ומדליק בו את האור שהוא  ת”ח, 
ופתילה(  )היינו שמן  גוף שדומה לנר  זוכה לבנים ת”ח שיש להם  דבר רוחני, 
ומדליקים בו את אור הנשמה, ע”י לימוד התורה וקיום המצות, “נר מצוה ותורה 

אור”.
ועפי”ז נראה להוסיף, דהרגיל בנר אין פירושו שהוא רק ענין סגולי שמי שרגיל 
בנר זוכה לבנים ת”ח, אלא רגיל בנר פירושו שע”י שהוא מרגיל ומחנך אנשי 
ביתו  אנשי  ומרגיל  ומצות,  והיינו שמחנך בביתו לתורה  ‘נר’,  כמו  ביתו להיות 
קיבול  לכלי  הגשמי  הגוף  את  להפוך  הוא  בעולמו  האדם  תפקיד  שכל  לדעת 
אמיתי לנשמה האלוקית, וזה ע”י העסק בלימוד התורה ובקיום המצות. ]ולשון 
)שם(,  המהרש”א  מדברי  שמתבאר  כמו  אחרים,  מרגיל  שהוא  משמע  רגיל 
עי”ש[. ושו”ר שכעי”ז כתב בקונטרס לימי חנוכה )להגאון ר’ חנוך קרלנשטיין 

זצ”ל(, עי”ש שהאריך.
ועפי”ז נראה לבאר, דהנה רוב הראשונים נקטו דהרגיל בנר קאי על נר שבת ונר 
חנוכה. וביאור הענין נראה, דהנה ימי חנוכה הם ימי הלל והודאה על הניסים 
שהקב”ה עשה לבני ישראל במלחמה כנגד היונים ובמציאת כד השמן. והנה 
עיקר מלחמת יון בישראל היא שלא יקיימו את התורה והמצוות, והיינו שיחיו 
חיי גוף גשמיים ריקים מכל תוכן רוחני. וזוהי כל תרבות יון לחיות חיי גוף בלבד, 
ולא להיות שייכים לכל דבר רוחני, ולכן התנגדו בתוקף לקיום כל המצוות, ורצו 
שבני ישראל יכפרו בשי”ת ח”ו. אולם החשמונאים נלחמו עמהם במסירות נפש 
קיום התורה  וזכו להחזיר את העבודה הרוחנית של  על תילה,  להעמיד הדת 
שלכן  ונראה  בספרים[.   ומבוארים  ארוכים  בזה  ]הדברים  בישראל.  והמצות 
תיקנו חכמים להדליק ‘נר’ בכל שנה בחנוכה, בכדי לרמז על ענין זה, שכל תפקיד 
האדם בעולמו הוא להפוך את גופו הגשמי לכלי קיבול לנשמה הרוחנית, וזה ע”י 

עסק התורה והמצות, וכנ”ל. 
בנר  דהחיוב  ת”ח,  לבנים  זוכה  חנוכה  בנר  הרגיל  למה  היטב  מתבאר  ולפי”ז 
בצורה  חנוכה  נר  דהמדליק  והיינו  כא:(,  )שבת  וביתו’  איש  ‘נר  הוא  חנוכה 
אמיתית ונכונה, והיינו שמלמד בביתו את מהותו של נר חנוכה, הרי הוא מחנך 
ומרגיל בביתו לחיות חיים רוחניים אמיתים, חיים שכל מציאותם היא רק להיות 
דבקים בחלק הרוחני שבאדם. וזהו מהותו של התלמיד חכם שהוא דבק בתורה 
ובמצות, וגופו נעשה כלי קיבול לאור הנשמה השוכנת בקירבו, ולכן הרגיל בכך 

זוכה לבנים ת”ח. 
בכדי  היא  בעולם  השבת  תכלית  דהנה  שבת,  נר  ענין  ג”כ  יבואר  זה  דרך  ועל 
וע”י  הגשמיות,  וחומר  בחושך  מדאי  יותר  ישקעו  שלא  הברואים  את  לקדש 
השבת קודש כל הימים מתעלים יותר. וכן מבואר בדרך ה’ )ח”ד פ”ז(, עי”ש. 
וא”כ נראה דזהו ענין מצות הדלקת נרות שבת, והיינו להורות שתכלית האדם 
בעולם הוא לא להמשך אחר הגשמיות, אלא להיות כלי קיבול לנשמה, וזה 

ע”י ריבוי העסק בתורה ובמצות שהם מקדשים ומטהרים את האדם 
נר שבת,  להדליק  שרגיל  אדם  וממילא  העליונה.   לדבקות 

 



משום שהתרשלו בעבודה, ומשום כך גזרו עליהם לבטל קרבן התמיד וטמאו 
את כל השמנים, וכשחזרו בתשובה למסור נפשם על העבודה נעשה להם נס גם 

בנרות תחת אשר הערו נפשם למות על קיום העבודה.

וברמב"ם ריש הל' חנוכה כתב בבית שני כשמלכי יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו 
דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם 
ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות, וצר להם לישראל מאד מפניהם 
והצילם  מידם  והושיעם  אבותינו  אלקי  עליהם  עד שריחם  גדול  לחץ  ולחצום 

וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם.

וקשה דלפ"ז לא היתה הגזירה רק על התמיד והמנורה אלא על כל חלקי התורה 
וא"כ  רצונך,  מחוקי  ולהעבירם  תורתך  להשכיחם  התפילה  וכנוסח  והמצוות, 

מדוע מציינים דוקא את נס המנורה.

רק  ח"ו את העבודה, אלא  ביטלו  בעבודה משמע שלא  ועוד קשה דהתרשלו 
התרשלו ולא נזדרזו, וקשה מדוע בגלל חסרון הזריזות נענשו שלא יוכלו לקיים 

את התורה והמצות.

 הנה המצוה החשובה ביותר בתורה היא קדוש השם, ומוסרים עליה את הנפש, 
וכן כל המוסר נפשו על התורה וכגון בג' עבירות שנאמר בהם יהרג ואל יעבור 
הרי זה קידש את השם, וכ"א ברמב"ם פ"ה מהל' יסודי התורה, ולהיפך מזה 
תשובה  מהל'  סופ"א  ברמב"ם  וכדאי'  ביותר,  החמור  העון  הוא  השם  חילול 
ובאו עליו  יום הכיפורים  ועבר עליו  דהמחלל את השם אע"פ שעשה תשובה 
ויסורין תולין  ויוה"כ  יסורים אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות דתשובה 

ומיתה מכפרת.

והנה בית במקדש הוא מקום השראת השכינה כדכתי' שמות כ"ה –ח' ועשו לי 
מקדש ושכנתי בתוכם, והוא הבית אשר שמו יתברך נקרא עליו, וכן בשמואל 
ב' פ"ז במלכים א' פ"ח ובדברי הימים ב' פ"ו נקרא ביהמ"ק בית לשמי, וכנוסח 
וא"כ נמצא שיסוד כל  ברכת המזון, הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, 
הקידוש השם בעולם הוא בביהמ"ק, שהוא המקום שאיוה לו יתברך שמו למדור 
בתחתונים, ומשום כך כל מיעוט בחשיבות עבודת הבית הרי הוא מיעוט בקידוש 
שנתרשלו  על  ישראל  דנתבעו  מבואר  ולפ"ז  השם,  חילול  הוא  וממילא  השם 

בעבודה מפני חילול השם. 

וכן מבואר מה שבגלל התרשלות בעבודה נענשו בגזירה על קיום כל התורה 
והמצות, וי"ל דהנה קידוש השם וחילול השם הם העיקר הגדול של כל התורה 

כולה ולפיכך הכל תלוי בו.

צריך  הוא  לאורה  וכי  יערוך  לפרוכת העדות  רב ששת מחוץ  כ"ב: מתיב  שבת 
והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו אלא 
עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל מאי עדות אמר רב זו נר מערבי 

שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים.

ומבואר דהמנורה היא עדות על השראת השכינה, ולפ"ז יש לבאר מה דבנרות 
נענשו ובנרות נעשה להם נס, מפני שההתרשלות בעבודת המקדש היא חילול 
שהרי  במקדש,  שכינה  תשרה  שלא  סיבה  היתה  היא  וממילא  כנתבאר,  השם 
לה  ראויין  ישראל  ואין  השם,  קידוש  עצמות  היא  במקדש  השכינה  השראת 
כאשר נכשלו בחילול השם, וממילא נענשו שלא יכלו להדליק את הנרות, שהם 
עדות שהשכינה שורה בישראל, אבל כאשר מסרו נפשם והערו נפשם למות על 
קיום העבודה, קדשו את השם, ונושעו בנס פך השמן להראות ששכינה שורה 

בישראל.

ניסא  להו  דאתרחיש  ראשונים  שנא  מאי  לאביי  פפא  רב  ליה  אמר  כ'.  ברכות 
ומאי שנא אנן דלא מתרחיש לן ניסא וכו' אמר ליה קמאי הוו קא מסרי נפשייהו 

אקדושת השם אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם.

ומבואר דמסירת נפש על קדושת השם מובטחת בניסים, וכן העדות שהשכינה 
שורה בישראל היתה באופן של נס כדאי' בשבת שם אמר רב זו נר מערבי שנותן 

בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים.

מדוע  וכן  לניסים,  זוכה  השם  קידוש  על  נפשו  המוסר  כל  מדוע  להבין  וצריך 
העדות שהשכינה שורה בישראל הויא דוקא ע"י נס.

ונראה לומר דהמוסר נפשו על קדושת השם הוא זה שלבו מבין שאין לנו שום 
מציאות זולת קדושת שמו יתברך הנקרא עלינו ולפיכך מוסר נפשו על כך, והנה 
המוסר נפשו על הכרה זו ממילא הוא מפקיע את עצמו מההנהגה הטבעית של 
העולם ומוסר עצמו להנהגה של נס, משום שמסירת הנפש לקידוש השם היא 

הפקעת נפשו מהחיים הטבעיים.

וכמו"כ י"ל שהעדות שהשכינה שורה בישראל היא דוקא ע"י מעשה 
נס משום שהשראת השכינה בישראל היינו רק כאשר יש מי 

 

שמוסר נפשו על כך, דבלא שיש מי שמכיר שצריך למסור את הנפש על השראת 
שהתרשלו  יון  בתקופת  שמצינו  וכמו  השכינה,  להשראת  מקום  אין  השכינה 
בעבודה ונסתלקה השכינה, והנה כנתבאר הרי המוסר נפשו יוצא מהנהגת הטבע 

וזוכה להנהגה ניסית, ולפיכך העדות על כך היא ג"כ בדרך של נס. 

ואחר כל זה מתבאר היטב דקבעו חכמינו ז"ל לפרסם את נס החנוכה בפרסום נס 
פך השמן, ומשום דכנתבאר הרי כל ענין החנוכה הוא להראות שהשכינה שורה 
בישראל, שהרי בחנוכה עשו תשובת המשקל על שגרמו לסילוק השכינה במה 
שהתרשלו בעבודה, ומשום כן היו צריכים כאן לעדות מחודשת להראות ששכינה 
שורה בישראל והעדות על השראת השכינה היא לעולם ע"י נס וכמבואר בשבת 

שם.

בעולמך,  וקדוש  גדול  שם  עשית  ולך  הניסים,  בעל  הנוסח  את  לבאר  יש  ובזה 
תוקף  את  ולהאדיר   להחזיר  התיקון של החשמונאים  היה  זה  דבאמת  דעניינו 
גדול  זכו לכך שלך עשית שם  ובאמת  זה מסרו נפשם,  ועל  עוצם קידוש השם 

וקדשו בעולמך.

הערות לפרשת השבוע
"ויאמר יעקב לבניו למה תתראו, ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים"

צ"ב מפני מה חילק הכתוב דברי יעקב בב' פעמים ויאמר, ואמאי לא נכתב כחדא 
ויאמר יעקב לבניו למה תתראו הנה שמעתי וגו'. 

והנה פירש הרמב"ן והנכון למה תתראו במקום הזה, כי היה לכם ליסע מיד כאשר 
שמעתם שיש שבר במצרים, כי כבר בסכנה היו אם לא ימהרו לדבר, וזה טעם 
ונחיה ולא נמות, מבואר דמפרש למה תתראו דתוכחה היא להם, דכך א"ל הרי 

אנו כבר בסכנה והיה לכם ליסע מיד ולמה תתראו עדיין כאן. 
ועפ"ז ניחא דב' ענינים נינהו, ויאמר קמא תוכחה היא, ואילו ויאמר בתרא הוא 

ציווי להם דירדו למצרים.
הרב יצחק זאב דיסקין

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

לא  אנא  א"ל  דיירתא  בר  דייר  נד'  גיטין  יעוין  הוה,  מישראל  אמו  ע"ב  מא'  כד. 
אכילנא פירות שביעית כוותך, צ"ב מהו דקאמר גר בן גיורת ומהו הנ"מ אם הוא 
גר מחמת אמו או מחמת אביו והנראה בזה דיעוין קידושין עו' מבואר דאין למנות 
גר לפרנס על הציבור והיכא דאמו מישראל מותר וזהו דא"ל גר בן גיורת דאסור 

למנותו לפרנס על הציבור ודו"ק.
כה. מא' ע"א קורא ע"פ, לכאו' קשה דדברים שבכתב א"א רשאי לאומרם ע"פ. 
ותירץ הריטב"א דדוקא להוציא אחרים יד"ח אסור ומטו בה משמיה דמרן הגרי"ז 
דבהדין דדברים שבכתב א"א רשאי לאמרם ע"פ והדין דדברים שבע"פ א"א רשאי 
לאמרם מתוך הכתב דין אחד להם דהוה דין במסירת התורה דדברים שבכתב 
צורת מסירתם מתוך הכתב ודברים שבע"פ צורת מסירתם הוא בע"פ ויעוין רש"י 
ומבואר דהוה איסור למסור  ומסתירה  כותב לעצמו  צ' דכל חכם  וב"מ  ו'  שבת 

הדברים לאחרים אבל האדם לעצמו מותר לכתוב דברים שבע"פ וכנ"ל.
כו. מב' ע"א משוח מלחמה, יעוין יומא יב' אחר יוהכ"פ אינו ראוי לא לכה"ג ולא 
לכהן הדיוט לכהן הדיוט דמעלין בקדש ואין מורידין לכה"ג משום איבה והקשו 
התו' דממ"נ אם הוא כה"ג א"כ תיפו"ל דכה"ג שעבד בד' עבודתו פסולה ואם הוא 
ותי' דכה"ג מתמנה  כהן הדיוט תיפו"ל דכהן הדיוט שעבד בח' עבודתו פסולה 
בפה ומסתלק בפה. והטו"א הבין דאחר יוהכ"פ מסלקים אותו מעבודתו והקשה 
דביומא עג' מבואר דמשוח שעבר כל דיני כה"ג עליו וצ"ע. נראה דלולא הסברא 
דמעלין בקדש ולא מורידין היו מסלקים אותו כדי לעבוד בד' אבל אחר הסברא 
ומודה שאם  יג'  יומא  וכן הוא להדיא ברש"י  דמעלין בקדש אין מסלקים אותו 
עבר ועבד עבודתו כשירה היינו אם עבד בח' מבואר דאין מסלקים אותו. ומשמיה 
דמרן הגר"ח מטו בה דהא דכה"ג מסתלק בפה היינו מרובה בגדים אבל משוח 

בשמן המשחה א"א לסלקו דהוה כמו כלי שרת וצריך אריכות.

תגובות
בגליון לכבוד ימי החנוכה דן הרב שמעון הרמן שליט"א בהדלקה מפני החשד 
אם יוכל הרואה אותה לברך, ונראה שאין דין כזה דמפני החשד אין צריכים לברך, 
דודאי כיון שתקנו לו להדליק מאי נפקא מינה מאיזה טעם הוא, אלא כיון שכבר 
בירך על עיקר הדבר לא שייך לברך עוד על הטפל מפני החשד, ולכן היכא שאין 
עיקר וכל הדלקתו הוא מפני החשד בודאי צריך לברך, וכן מוכח בשע"ת סוף סימן 
תרע"א, ודעת הפוסקים בסימן תרע"ז שאכסנאי מברך אע"פ שהוא מפני החשד, 

וכן הא דאמרו דאין מברכין על ההידור היינו ג"כ כנ"ל כיון שכבר בירך על 
עיקר אף שהסיח דעתו אין לברך על הטפל, אבל היכא שכל עיקרו הוא 

מפני ההידור בודאי יכול לברך ולכן מברכין כל בני הבית.



דברי חזוק
לרפואת הילדה רחל בלומה בת מאיה מליה

א. מקום ההדלקה- מצווה להניח בטפח הסמוך לפתח משמאל ]שו”ע 
תרע”א סעיף ז’[ שאם ירחיקנה להלן מן הפתח אינו ניכר שבעה”ב הניחו 
שם ]מ”ב ס”ק ל”א[ ובס”ק ל”ב כותב שדין זה נכון בין אם ההנחה על 

פתח הבית בין אם על פתח החצר.

]וזו נפ”מ לדקדק שיהיה בטפח הסמוך ולא סתם להניח לדוגמא באזור 
הפתח ע”ג כסא, וכן נפ”מ שלא די להניח את הבית מנורה בטפח הסמוך 

לפתח אלא צריך שהנר יהיה בתוך הטפח הסמוך לפתח[

לפני  ונזכר  בחנוכה,  הנסים  על  לומר  שכח  אם  הניסים-  על  שכח  ב. 
שהזכיר את השם ] אפי’ נזכר בין אתה להשם[  חוזר ואומר על הניסים 
ואומר אח”כ “ועל כולם וכו’. ואם נזכר אחר שאמר את השם אין מחזירין 
יהיו  קודם  התפילה  גמר  אחר  ורק  חוקיך[  למדני  יאמר  לא  ]וגם  אותו 
ונפלאות כשם  ניסים  לנו  יעשה  הוא  “הרחמן  דרך בקשה  אומר  לרצון 
שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מתתיהו..” ]תרפ”ב סעיף 
א’ מ”ב ס”ק ד’ וביה”ל סי’ קי”ד ד”ה “במקום” ושעה”צ קפ”ח ס”ק י”ח[

ג. לימוד תורה בחנוכה- הכל יודעים היטב מעלת לימוד התורה בחנוכה. 
גם  אלו  בימים  כעת  אחה”צ,  לומדים  לא  שבכוללים  זה  מלבד  והנה 
הבחורים היקרים חזרו הביתה, ולכן יתחזק כל אחד כמה שיותר בימים 
ביתו  ובני  הוא  המדרש  לבית  להגיע  לרשותו  העומדים  בזמנים  אלו 
אחד  כל  יתאמץ  וכד’,  משפחתיים  ארועים  שאין  ש”ק  בליל  ובמיוחד 

להגיע וללמוד בכל כוחותיו.

ד. הלל ועל הניסים-ועשאום ימים טובים בהלל והודאה )סוף הברייתא 
לשמך  ולהלל  להודות  אלו  חנוכה  ימי  שמונת  וקבעו  ע”ב(  כ”א  שבת 
הגדול )סוף על הניסים( חזינן שאמירתם היא מעיקר תקנת ימי החנוכה. 
הניסים  על  וכן  הראויה,  במתינות  ההלל  לומר  להשתדל  יש  כן  ועל 
וגם הש”ץ  בחטף,  ולא  הודאה  בצורה של  לאומרו  “ההודאה”[  ]דהיינו 
]ולא “כנהוג” בקצת מקומות שדווקא קטע  ראוי שיאמרוהו באופן זה 

זה נאמר במהירות[.

ה. מעריב במוצש”ק של חנוכה- נראה פשוט שאין למהר בק”ש ובשמו”ע 
באופן שלא יקיים כראוי דיני דקדוק האמירה בק”ש וכדו’ ודיני תפילת 
שמו”ע כראוי ]וכמובן שלא למהר את כל אנשי המניין בעקבותיו- בכה”ג 
שהוא ש”ץ[ והזריזות להדליק צריכה להיות ביציאה מבית הכנסת אחר 
וגם בזה מסתבר שכעס, הקפדה, מילה לא  ובהגעה הביתה.  התפילה, 

טובה וכדו’ אין להם מקום בשביל להזדרז בזמן ההדלקה.

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

ויגש – פסיעה גסה
ויחי – אחרית הימים

וכתב גם בשם הבה"ל שדן בכבתה למה אינו צריך לחזור ולהדליקה מפני החשד, 
ובאמת אין נמצא כזאת בבה"ל, ורק השע"ת דיבר בזה, וצ"ל למה אמרו כבתה אין 
זקוק לה כיון שצריכים להדליק בחוץ ונושבין רוחות ויורדין גשמים לכן לא הטריחו 
כלל על האדם לחזור כל פעם ולהדליק, וכיון שעשה כתקנת חז"ל יצא ולכן בזה לא 

חששו מפני החשד.
בדברי חיזוק הבאתם נוסח של הנרות הללו מארבעים תיבות ובהסתמכות על המחצית 
השקל שגם תיבות הנרות הללו השניים לא מונין, אולם פשטות דברי הפוסקים אינו 
כן, ואיני יודע מהיכן לקחתם נוסח כזה, ויש לציין דיש עוד נוסחאות יותר מדויקות 
במנין, בסידור ר"ש סופר הביאו ממהרי"ל כת"י ב' נוסחאות של ל"ו תיבות ממש עם 
הנרות הללו, ובשו"ת מהר"ם מרוטנבורג ד"פ ובטור )רל"ו( והגהות מוהר"א אזולאי 

בשם מטה משה יש ל"ח תיבות, ויש עוד נוסחאות כמבואר שם בסידור הנ"ל.
הרב דוד אריה שלזינגר

עוד בענין פזמון ‘מעוז צור’
במה שכתב הגרא”מ קפלן בטוטו”ד כמה טעמים למה משוררים פזמון מעוז צור דוקא 
חנוכה, ובאמת מנהגן של ישראל נתלה באילנא רברבא שכך ציין בלקט יושר על רבו 

התרומת הדשן שהיה משורר פזמון זה בימי החנוכה. ויש להוסיף בזה כמה הערות.
א[ מש”כ לדקדק מלשון הפייטן שבכל הבתים נקט לשון עבר ובבית האחרון לשון 
עתיד, אינו מדוקדק שכידוע הבית האחרון אינו מאותו מחבר, אלא מקורו מספר קיצור 
בספרים  חסר  וישמעאל  אדום  גלות  על  הפיוט  של  האחרון  שהבית  שכתב  השל”ה 
וכנראה מהשמטת הצנזורה, וע”כ הציע שם כמה נוסחאות לבית האחרון ואחד מהם 

הוא הבית שלפנינו. 
קדמם  וכבר  האחרונים  עפמש”כ  עוד  בזה  להוסיף  יש  הנ”ל  הביאור  בעיקר  אכן  ב[ 
רבינו בחיי בספרו כד הקמח )ערך נר חנוכה( שחנוכת המזבח שבימי החשמונאים היה 

ההתחלה של חנוכת ביהמ”ק השלישי.
עי”ש שביאר באריכות למה נקבע שמונה ימי שמחה כי השמיני רומז לימות המשיח 
כמו למנצח על השמינית, ואח”כ הוסיף למה נקרא שמו של החג חנוכה מלשון חינוך 

‘לפי שהוא רומז לשמן המשיח שאנו עתידין לחנך בית המקדש’
)דכ”ט  ביומא  הגמ’  ע”פ  ותרמ”ו(  תר”מ  חנוכה  )שבת  השפ”א  יותר  הדברים  וביאר 
והא  ‘נמשלה אסתר לשחר מה שחר סוף כל הלילה אף אסתר סוף כל הניסים,  א’( 
איכא חנוכה ניתנה לכתוב קאמרינן’. וביאר השפ”א דאסתר סוף הניסים שנעשו מאז 
יציא”מ, משא”כ חנוכה הנס הוא הכנה ומפתח לגאולה העתידה שאז התחילו להאיר 

את החושך של יון שזה הכנה לתיקון השלם שיהי’ בימות המשיח.
והוסיף עוד לבאר בזה שבחנוכה קורין פרשת הנשיאים, כי בכל הגלויות גם כשיצאו 
מיד  המלכות  לקחו  בחנוכה  ורק  לידם,  המלכות  לקחו  לא  אחת  מלכות  משיעבוד 
המלכות  שיקבל  המשיח  מלך  למלכות  והתחלה  חינוך  וזה  בידם  ונתקיים  הרשעים 

בשלימות.
ועפי”ז יש להטעים למה משוררים פזמון זה דוקא בחנוכה כי התחיל הגאולה השלמה 
והיציאה הסופית מכל הגלויות ולכן מזכירים את כל הגלויות ואף אמנם שעדיין אנו 
אור  להתנוצץ  התחיל  החשמונאים  מחנוכת  מ”מ  וישמעאל  אדום  גלות  בשיעבוד 

הגאולה העתידה. 
וע”פ ביאור זה יש לבאר דקדוק הלשון בבית האחרון ‘וקרב קץ הישועה’ ולכאו’ ביאור 
המילה קץ הוא סוף וא”כ מהו סוף הישועה הרי צריך שתתחיל הישועה1. ולהנ”ל יתכן 
שלכך נקרא קץ הישועה והגאולה כיון שהתחילה הישועה בימי החשמונאים והחלק 

האחרון והסופי של הגאולה יהי’ לעתיד לבוא2.
תכין  ‘לעת  הפייטן  לשון  בזה  ודקדק  כעי”ז  שביאר  החנוכה  ימי  בספר  עוד  וראיתי 
לבא  שלעתיד  ומשמע  המזבח’  חנוכת  מזמור  בשיר  אגמור  אז  המנבח  מצר  מטבח 
יהי’ גמר השיר של חנוכת המזבח והיינו כנ”ל שהתחיל חנוכת המזבח השלישי בימי 

החשמונאים ויגמר בבנין הבית השלישי.
הרב יעקב יונה

1  וראיתי שהעיר בזה בספר שפת”ח על מגילה ד”ג עי”ש.

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות וטופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪


