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   מיוחד לחג החנוכה גליון בס"ד 

  ַוִּיָּקֻחהּו ַוַּיְׁשִלכּו ֹאתוֹ ַהֹּבָרה ְוַהּבוֹר ֵרק ֵאין ּבוֹ ָמִים: כד)לז, ( 
חז"ל דרשו שהיו בו נחשים, ולכן יוסף הלך לברך שם על הנס, שאין מברכין אלא על 

נס היוצא מגדר הטבע, ולכן תיקנו נרות חנוכה על נס השמן ולא על הנצחון. וזה 

                                                 
, כבמאמרי רבי תנחום בשבת (תוכן דבריו, לבאר מה טעם סמיכות שני  1

דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב  ,אמר רב כהנאא). דז"ל הגמרא "

 .נר של חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה כסוכה וכמבוי ,תנחום

מאי דכתיב  ,דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום ,ואמר רב כהנא

 ,ני יודע שאין בו מיםאי ,ממשמע שנאמר והבור רק ,והבור רק אין בו מים

אבל נחשים ועקרבים יש  ,מים אין בו ,אלא מה תלמוד לומר אין בו מים

  ". ע"כ.בו

וצריך ביאור, מה שייכות שני המימרות זו לזו שסומכם הש"ס, ואף על 

ששניהם "|אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום". [ובד 

לדקדק על מה תיקנו חנוכה, בבד מאיר עינינו המשך חכמה, במה שיש 

 ,בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון :תנו רבנן) תניא "ב ,כאדבשבת (

טמאו כל  ,שכשנכנסו יוונים להיכל .דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון

בדקו ולא מצאו  ,וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום ,השמנים שבהיכל

ולא היה בו אלא  ,ל כהן גדולאלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו ש

לשנה אחרת  ,והדליקו ממנו שמונה ימים ,נעשה בו נס .להדליק יום אחד

" ע"כ. משמע דעיקר הנס הוא קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה

פח השמן, ובתפלה לא תיקנו אנשי כנסת הגדולה להזכיר בעל הניסים נס 

  פח השמן].

לכות אנטיוכוס, וקבלת מלוכה ומבאר דבאמת עיקר הנס הוא נצחון מ

ליהודים מאתים שנה, [שעל ידי זה היו יכולים לשמור תורה ומצוות], ולכן 

בתפלה לא מזכירים נס פח השמן, אלא את עיקר הנס. אבל כיון שתקנו 

לברך ברכת על הניסים, ואין לברך ברכה זו אלא על נס היוצא מגדר הטבע, 

) וז"ל ראייה, השבח וההודאהברכת ה(שער השמיני אבודרהם כמו שכתב 

בין אניסא  ,הא דמברכין בין אניסא דרבים ,אשר מלוניל רב רביכתב ה"

כגון  ,או מדרך התולדה ,דוקא בנס שהוא יוצא ממנהג העולם ,דיחיד

וכמר בריה דראבנא דאיתרחיש  ,מעברות הים ומעברות הירדן והדומה להם

בל נס שהוא מנהג העולם א ,ונפק ליה עינא דמיא בפקתא דערבות ,ליה ניסא

 ,וכיוצא בזה ,כגון שבאו עליו גנבים בלילה ובא לידי סכנה וניצל ,ותולדתו

נס  הוהרי פורים שהי ם תאמרבמקום הזה. ואשה לי נס אינו חייב לברך שע

התם נמי יצא ממנהג  ש לומר,וי .שעשה נסים םכמנהג העולם ומברכי

  סמיכות המימרות בש"ס

 ,נס לו שנעשה מקום 1הרואה. מים בו אין, ריק והבור(לז, כד) 

והוא הפך דת פרס ומדי.  ,שבטל כתב המלך חד,הא ,דברים שניהעולם מפני 

ואין  ,אלף מאומתו בעבור אהבת אשה אחת שמוניםשהרג קרוב ל שניתוה

לאו משום מעשה דיהודית מברכין שעשה  ,זה מנהג העולם וטבעו. ובחנוכה

 הולא הי הן גדולחתום בחותמו של כ האלא משום פך השמן שהי ,נסים

 הימים שהי ונהשמונעשה בו נס והדליקו ממנו  ,להדליק אלא יום אחד

הנה מבואר בדבריו, שברכת על הניסים  כמעשה אליהו ואלישע ע"כ.

  בחנוכה היא על נס פח השמן שהיה נס שיצא מגדר הטבע.

והנה הדלקה לזכרון נס נצחון המלחמה, אפשר להדליק גבוה מעשרים 

אמה, כיון שאין ההדלקה אלא זכרון לנס נצחון, ולא שיראו את הנר בעצמו, 

קנים להודות על נס פח השמן, צריך שיראו את הנר דולק, לכן אבל אם מת

יש לתקן שלא ידליקו גבוה מעשרים אמה. ועוד, זכר למנורה שבבית 

המקדש שהיתה המנורה בהיכל, ומאירה לחוץ, וגובה פתח ההיכל עשרים 

אמה ולא יותר (מידות ד, א). העולה מזה, שבנס חנוכה עיקר הנס הוא נצחון 

זה תיקנו להדליק נרות חנוכה, אלא שלא יתכן לברך על  המלחמה, ולזכר

הנס אלא על נס לא טבעי, וזה דוקא נס פח השמן שיצא מגדר הטבע, אבל 

נצחון במלחמה אינו נס היוצא מגדר הטבע, אלא הוא נס טבעי, לפיכך ברכת 

על הניסים היא על נס פח השמן, ולכן המדליק למעלה מעשרים אמה פסול. 

  א על ניסים של נצחון המלחמה, שהוא עיקר הנס].[אבל התפלה הי

והנה ממש באותו ענין היה נס יוסף הצדיק. דהנה, מתוך הבור עלה ונתעלה 

להיות מושל במצרים, וזה עיקר הנס שלא מת בבור, ושלא נשאר בבית 

אסורים במצרים, אלא להפך נעשה מושל. אבל לא היה יוסף יכול לברך על 

הטבע. אבל מה שלא הרגוהו הנחשים בבור היה נס נס זה שאינו יוצא מגדר 

 ששבשלא כדרך הטבע. והנה במדרש רבה (בראשית ק, ח) איתא, שבשעה 

 נתכון, שמים לשםש . ואמר רבי תנחומא,בבור הציץ, אביו מקבורת יוסף

 ברוך לברךומבאר המשך חכמה, דכונת רבי תנחום לומר שיוסף רצה 

א היה יכול יוסף לברך במצרים על הנס . והיינו, דלהזה במקום נס לי שעשה

שנעשה לו שיצא מבית האסורים למלוך, שלא היה נס יוצא מגדר הטבע, 

אבל זה שהנחשים לא הרגוהו בבור, היה נס שלא כדרך הטבע, וכששב 

מקבורת אביו, הלך לבור לברך במקום הבור שעשה לי נס במקום הזה. והנה 

, ואף על פי כן תיקנו להדליק שעיקר הנס הוא הנצחון -ממש כנס חנוכה 
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 הפירוש. (ברכות נד, א) הזה במקום נס לי שעשה ברוך מברך

(השער השמיני, ברכת הראייה השבח  אבודרהם כדברי

, חנוכה נר על דמברך והא ,הטבע מדרך שיצא דוקא, וההודאה)

 הנס קריע והנה. הטבע נגד שזה, השמן בפך נס שנעשה משום

, שנה מאתיים מלוכה קיבלו וישראל, 2אנטיוכוס ותמלכ לנצחון

 להורות אך. בעלמא בחזותא סגי ולזה, נרות להאיר צריך ולזכרון

 עשרים תוך עינא ביה שלטא דיהא דוקא צריך השמן פך נס על

 גבוה היכל של ופתחו, ההיכל בתוך מאיר שהיה לזה ורמז ,אמה

  ).א, ד מדות( אמה 'כ

 [ו]

, ק פרשה רבה בראשית( במדרש חומאתנ רבי אמר ביוסף והנה

 שמים ולשם בבור שהציץ, אביו מקבורת יוסף ששב שבשעה) ח

 מה הוא הנס ועיקר. הזה במקום נס לי שעשה ברוך לברך ,נתכון

. מצרים כל על לשר נעשה ההשגחה ומסיבות, מהבור שהעלוהו

                                                 

היה  -על נס פח השמן היוצא מגדר הטבע, ועל זה מברכים שעשה ניסים  

בנס יוסף, דעיקר הנס שנעשה מושל, אבל ברכת על הנס עשה על זה שלא 

  הרגוהו הנחשים.

ועל פי זה מתבאר ככפתור ופרח סמיכות המימרות של רבי תנחומא, 

שיוסף הלך לבור לברך שעשה לי נס  המיוסדים על דבריו בבראשית רבה,

במקום הזה. לפיכך מביא הש"ס דברי רבי תנחום שנר חנוכה מעל עשרים 

אמה פסולה, דברכת נס היא על יוצא מגדר הטבע, אם כן ההדלקה צריכה 

להיות פחות מעשרים אמה, וכמו כן היה נס יוסף יוצא מגדר הטבע שהיו 

על הנס, כנרות חנוכה שתיקנו נחשים בבור, לפיכך הלך יוסף לבור לברך 

  ההדלקה על נס פח השמן היוצא מגדר הטבע. 
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(כו) ַוֵּיֶל ָׁשאּול ִמַּצד ָהָהר ִמֶּזה ) איתא "כג ,א(שמואל תוכן דבריו, דהנה ב 3

ִוד ֶנְחָּפז ָלֶלֶכת ִמְּפֵני ָׁשאּול ְוָׁשאּול ַוֲאָנָׁשיו ְוָדִוד ַוֲאָנָׁשיו ִמַּצד ָהָהר ִמֶּזה ַוְיִהי ָד 

(כז) ּוַמְלָא ָּבא ֶאל ָׁשאּול ֵלאֹמר ַמֲהָרה  ֹעְטִרים ֶאל ָּדִוד ְוֶאל  ֲאָנָׁשיו ְלָתְפָׂשם:

ֶל (כח) ַוָּיָׁשב ָׁשאּול ִמְרֹדף ַאֲחֵרי ָדִוד ַוּיֵ  ְוֵלָכה ִּכי ָפְׁשטּו ְפִלְׁשִּתים ַעל ָהָאֶרץ:

". ע"כ. והנה ִלְקַראת ְּפִלְׁשִּתים ַעל ֵּכן ָקְראּו ַלָּמקֹום ַההּוא ֶסַלע ַהַּמְחְלקֹות

בילקוט שמעוני (שם, רמז קלג) מפרש מהו לשון "סלע המחלקות". וז"ל 

היה  ,מהו סלע המחלקות, שבשעה שהיו דוד וחילו עוברים על אותו מקום"

באותה שעה  .ים שהיו עמוהוא ושש מאות הראשונ ,מתחלק מחיילותיו

ומברכים ברוך שעשה  ,ומשתטחים ונופלים על פניהם ,יורדים מעל סוסיהם

שלא היו עמו באותה  ,לנו נסים במקום הזה, ומקצתן עומדים ואין מברכין

  " ע"כ.שעה

 'ר שאמר וזה. מהטבע חוץ יוצא דבר על לברך צריך הברכה אך

 יוצא נס והיה, בו יש ועקרבים נחשים אבל ]א, כב שבת[ תנחום

 שני נסמכו לכן. נס לי שעשה ברוך בירך ולזה, העולם מטבע

 להורות ,כידוע ,דבמדרש תנחומא רבי הוא ,תנחום 'ר מאמרי

, ומלוכה נצחון - מההשגחה הסבות היה הנס וביוסף שבחנוכה

 על וכאן, נחשים הזיקוהו שלא הבור על ,כאן ,היתה שהברכה רק

, א שמואל( המחלקות סלע כג א שמואל ילקוט 3ויעוין. השמן פך

 היו ודוד מאות שש אותם, ואנשיו דוד באים שכשהיו), כח, כג

 כמו דסבר לומר צריך וכו'. נס לי שעשה ברוך ומברכים מסתכלים

 והיו מהטבע חוץ היה ןלכ, השמים מן בא שמלאך, קודם דאמר

 שצריך כמו, דוד של נס על השאר מברכים היו שלא ומה. מברכים

, (ירושלמי ברכות, ט, א. אור"ח רי"ח, ז) מסויים אדם על לברך

 בכל ק"ודו, מסוים אדם כן גם והוא, שאול היה שרודפו משום

  .זה

ולפי חידוש המשך חכמה, שנצחון במלחמה אינו נס לא טבעי, ואין לברך 

נשיו מברכים שעשה לי נס במקום הזה. עליו, יש לדקדק, מדוע היו דוד וא

ומבאר המשך חכמה, דסובר הילקוט שמעוני שהיה להם נס שלא בדרך 

הטבע, דלפני כן נחלקו התנאים אם המלאך שכתוב בפסוק כז היה שליח או 

מלאך מיד בא מלאך אל שאול לאמר מהרה ולכה, מלאך ממש, וז"ל (שם) "

. רבי יודן (תהילים נז, ד) ישנאמר ישלח משמים ויושיענ ,מן השמים היה

 ,וכי השליח יועץ הוא שא"ל מהרה ,אמר שליח היה. אמר ליה רבי פנחס

" ע"כ. ומבאר אלא מלאך היה. על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות

המשך חכמה, שמה שאמרו שהיו מברכים על נס, היה לפי רבי פנחס שסובר 

ן נס היוצא מגדר שהיה מלאך ממש, וכך הוא מסקנת הילקוט לעיל, לכ

  הטבע.

וכיון שנתבאר שהיה נס שלא כדרך הטבע, אם כן יש לדקדק, הא אמרו 

בירושלמי (ברכות ט, א) שנס שנעשה על אדם מפורסם כיואב בן צרויה הכל 

מברכים עליו, וכן פסק המחבר (אורח חיים ריח, ז)  אם כן דוד שהיה אדם 

מפורסם, מדוע לא ברכו כולם על הנס שנעשה לו, ומחדש המשך חכמה, 

שרודפו היה שאול, והוא היה אדם מפורסם, ונס שנעשה לדוד היה  שכיון

מפלה לשאול, לכן אין לכלל ישראל לברך על נס זה שהיה מפלה לשאול, 

שגם היה מפורסם, אבל מברכים אלו שבעצמם נעשה להם הנס, דהיינו דוד 

ואנשיו שהיו עמו במלחמה, ולכן נקרא המקום סלע המחלקות, שהתחלקו 

  י שנעשה לו הנס הלך לברך שם.אנשיו, ורק מ

 


