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  .חנוכה –פרשת מקץ 
אודות הקשר שיש בין  .בשבת חנוכה יוצאת תמיד פרשת מקץ הקריאה

רבי שלמה להמגיד מישרים הגאון  "ומתוק האור"מובא בספר , השניים

דיש משהו דומה בהנהגתם של : הסבר ומהלך נפלא א"ין שליטינשטולו

  : יוסף ומתתיהו ובניו החשמונאים

אדם שמעולם לא למד הלכות  –יוסף כמושל מצרים הוא כולו פלאים 

ולא היה לו כל ניסיון בהנהגת עם ובממשל , כלכלה והנהלת משק מדינה

נוסף על . קטן וגדול עשה לבדו קיבל עליו עול כבד כזה וכל דבר, ושלטון

ואף על פי כן גילה כשרון , באנשים פעל בסביבה של חוסר אמון, כל זה

ותכנן תוכניות ענקיות שכלכלנים גדולים , ויכולת ביצוע, יזמה ומרץ, נפלא

  .בימינו לא היו מתבישים בהם

הוא לבדו הרים . כמעט במצב דומה פעל מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, והנה

ופעל בתוך סביבה , נס המרד נגד אויב עצום ומבהיל בחילו הרבאת 

וכן בניו  ,חבל על כל צעדהעלולים לבגוד ול ,חשודה של מתיונים

ואף על פי כן , לא למדו תכסיסי מלחמה וטקטיקה צבאית –החשמונאים 

נתגלה בהם כשרון צבאי ותכניות לחימה כאלה שמצביאים גדולים בימינו 

  .לא היו מתבישים בהן

שיש בכוחו של אדם לשאת משא של עם שלם ולהנחות אותו , הא למדת

  !עד הגיעו לניצחון עצום

•   

כאשר נבנתה : זקני החסידים נהגו לספר בענין זה את המעשה הבא

יצאו אנשי אחת העיירות לקראת בואה , מסילת הברזל הראשונה בפולין

ה חידוש הנפלא של מרכבכדי לראות במו עיניהם את ה, של הרכבת

  .שהיה מפורסם בגדלותו בתורה, יחד עמם יצא רבם! סוסים הנוסעת בלי

הרבי ניגש למסילה והחל . הרכבת התקרבה למקום בקול נשיפה ועצרה

וכשהגיע לקטר וראה אותו רותח , למשש את כל הקרונות בזה אחר זה

: עמד והתבונן בו כשהוא לוחש בינו לבין עצמו, ופולט אש ותמרות עשן

  !".בא ללמד וממנו נלמד הרי זה, נו"

ביקשתי לדעת : ורבם ביאר את כונתו, למשמע הדבריםתהו אנשי העיירה 

מששתי . כדי ללמוד מכך לצורך ענינים רוחניים, מה סוד כוחה של הרכבת

את כל הקרונות ונוכחתי לראות שכולם דוממים קפואים וקרים כמתכת 

ער היחיד שבו הוא, שסוחב אחריו את כל השאר, ורק הקטר, ביום קרה

, חו של יחיד שבוער בלהבות אש ורותחשבכו, ולמדתי. באש ורותח כולו

  ...לגרור אחריו המונים קפואים וקרים

שניהם היו דומים בהיותם אנשי  –זה היה כוחם של יוסף ושל מתתיהו 

ומכח זה הצליחו , ידיהם אמונה ולב בוער באש דת, שחותמם אמת, חזון

לעיתים אפילו להפך מן הנטיעות , הראוי ביותרלנהל עמים וארצות באופן 

הטבעיות שהיו להם ובניגוד לכללים שקבעו חוקי ההיסטוריה בהלכות עם 

  .ומדינה

•   

גם יוסף וגם מתתיהו . במקום גדלותם אתה מוצא ענותנותם –כל זאת עם 

אלא תלו את כל הצלחתם ברצון הבורא , לא יחסו לעצמם כל יתרון

איך אני יכול : י"ופרש, "התחת אלקים אני) "יט, ויחי נ(יוסף אמר  .ובעזרתו

הוא הודיע והכריז שלבדו אינו יכול לעשות שום : כלומר? לבדי להרע לכם

וכל מה שהצליח עד כה היה רק בשליחות הבורא שרצה להחיות עם , דבר

  .רב

כשהם , ואף מתתיהו ובניו יחסו את כל הצלחתם הניסית לבורא יתברך

  ובא , מחוללי הניצחון, ים לנס פך השמן פרסום גדול יותר מלעצמםנותנ

  

  

  
כך אדם שמצליח , פי שמונה' הדבר לרמוז שכמו שהשמן הדומם דלק ברצון ה

  !ונפלאותיו ולא מכוחו וגבורתו' נובע הדבר מחסדי ה

    !כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל
שהחשיכה עיניהם של , זה גלות יון –חושך ) "ד, בראשית רבה ב(במדרש  איתא

כתבו על קרן השור שאין לכם חלק , שהיתה אומרת להם, ישראל בגזרותיהן

    ".באלוקי ישראל
  ? "קרן השור"וצריכים להבין מדוע ציוו לכתוב דברים אלו דווקא על 

  :תירוצים למדניים 3 א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כ הסביר אלא

באור פניך ' אשרי העם יודעי תרועה ה) "טז, תהילים פט(דהנה כתוב  .א

וכי אין  ,אמר רב הושעיה) "ד, ויקרא רבה פרשה כט(ומובא במדרש ". יהלכון

  . ן מכירין לפתות את בוראן בתרועהאיאלא ש  ?אומות העולם יודעים להריע

איך אפשר לרצות ולפתות את  אינם יודעים את הסוד אומות העולם, כלומר

שפרו מעשיכם ועשו "מזכיר לנו ה של איל שעל ידי התקיעה בשופר ,ה"הקב

ה "הקב - ה את אילו שלו יצחק"מזכיר להקבי השופר של איל ה"עכן ו" תשובה

  .מתרצה לנו

חוץ משל פרה ושל  ,כל השופרות כשרים" :)א"ראש השנה כו ע(גמרא בוהנה 

  . "מפני שהם נקראים קרן ולא נקראים שופר ,שור

רשמו זאת  –כתבו , כלומר ,"כתבו על קרן השור"בגזרתם  ניםהיו נווזאת התכוו

ובכך לא תוכלו לרצות , בפניכם שאין לכם רשות לתקוע אלא בקרן של שור

לא  ,לא יהא לכם חלק באלוקי ישראל, וממילא על ידי כך, ולפתות את בוראכם

    ...תוכלו חלילה לרצות את בוראכם
השור יודע ומכיר  , כלומר". ידע שור קנהו", אומר )ג. ישעיה א(הנביא ישעיה  .ב

 .  את בעליו אשר קנהו ונשמע הוא אליו

שאדם יודע מי הוא , והיוונים רצו שאפילו את הדבר המינימאלי והפשוט ביותר

שיהיו , גם זאת לעקור מעם ישראל, ולמי הוא צריך לשמוע, מי בוראוו, בעליו

כתבו , תבעו מעם ישראלולכן הם . ומכיר את בעליושכן יודע , ההיפך מן השור

  .שאין לכם חלק באלוקי ישראל, לכם על קרן השור דווקא

כוונתו להזיק ואין "  - היא' קרן'שהתכונה של  )בבא קמא ד(מובא בגמרא  .ג

  ".יש הנאה להזיקו" –' שן,  'מה שאין כן". הנאה להזיקו

ר שנהנה ממעשה כלומ –" מומר לתיאבון", האחד: והנה מצאנו שני סוגי חוטאים

מומר ", והשני. אלא שאינו עומד ביצרו ,ה"וין למרוד בהקבוואינו מתכ, העבירה

אלא כל מטרתו הוא למרוד , כלומר שאינו נהנה ממעשה העבירה –" להכעיס

  .ה"בהקב

ה "רצו להביא את עם ישראל למצב שיחטאו כלפי הקב, והיוונים ברוב רשעותם

" כתבו לכם על קרן השור"ולכן ביקשו ". מומר להכעיס"כלומר , בכוונה למרוד בו

  .השור יש לו את התכונה של כוונתו להזיק ואין הנאה להזיקו כי, דווקא

  .חשמונאי ובניו בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול
בדברי  מיד נזכר, יוחנן כהן גדולכל המתבונן ביחוסו של מתתיהו בנו של 

שהרי יוחנן כהן " אל תאמין בעצמך עד יום מותך) "א"ברכות כט ע(הגמרא 

  . גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי

ל ששימש היה יוחנן כהן גדו, מתתיהו –אביו של גיבור נס החנוכה , כלומר

  .עשה צדוקיולבסוף החמיץ ונ ,בכהונה גדולה שמונים שנה

שלכן ) יכין אות מא -ה , פרה ג(בפירושו על המשניות  "תפארת ישראל"הוכתב 

משום שזמן שימושו בכהונה גדולה היה גדול וארוך יותר , נקרא יוחנן כהן גדול

וגם משום שתיקן כמה תקנות גדולות ונכונות . מכל הכהנים הגדולים שבבית שני

וגם זכה לשמוע בת קול יוצאת מבית קדשי הקדשים שנצחו בניו , בישראל

אחר כל , ואפילו הכי). א"סוטה לג ע(לחמת היוונים כפי שמובא בגמרא במ

  . לבסוף החמיץ ונעשה צדוקי וקראוהו אחר כך בשם ינאי, הכבוד והגדולה הזאת



 

  
  

  

שאחד הקלקולים הגדולים של הצדוקים היה בענין הקטרת , והנה ידוע

 שבערב יום הכיפורים היו) ה, א(וכך שנינו במשנה מסכת יומא . הקטורת

. זקני בית דין משביעין את הכהן גדול שלא ישנה מכל מה שאמרו לו

שהיו משביעים אותו שלא יהא , ע"ופירש שם רבנו עובדיה מברטנורא זי

כי בענן אראה "כי הצדוקים שינו כאשר דרשו את הכתוב בתורה . צדוקי

המתאר את כניסתו של הכהן הגדול לבית קדש הקדשים " על הכפורת

שצריך הכהן להשים את הקטורת על , להקטרת הקטורתביום הכיפורים 

כי הפירוש הפשוט , וזה לא נכון. המחתה עם הגחלים עוד לפני שנכנס

שרק אחרי שנכנס לקודש הקדשים  –" כי בענן אראה על הכפורת"בפסוק 

ונתן את "כפי שכתוב שם , ישים את הקטורת על המחתה עם הגחלים

  ".'הקטורת על האש לפני ה

הוא אביו של מתתיהו , שיוחנן כהן גדול שנעשה צדוקי, כ"יוצא א

שמסרו נפשם וזכו להציל את כל היהדות לדורי , החשמונאי ובניו הצדיקים

  .יוחנן כהן גדול –ובכך זיכו את זקנם , דורות

הביא לכך  ע"זי' ק רבי ברוך ממעזיבוז"להרה" בוצינא דנהורא"ובספר 

 –ניח חנוני את נרו מבחוץ ה) "ב"שבת כא ע(רמז נפלא מדברי הגמרא 

  ".בנר חנוכה פטור: רבי יהודה אומר. חנוני חייב

בא אפוא התנא ". יוחנן"מורכבת מאותן אותיות של השם " חנוני"המלה 

שהפך להיות  –שהניח נרו מבחוץ ", היינו יוחנן כהן גדול, "חנוני"לרמוז ש

חנוני ", קודם שנכנס לפני ולפנים, צדוקי ותיקן את עשן הקטורת בחוץ

  .יוחנן זה חייב בדינו ולא יועילו לו כל צדקותיו למלטו מיום הדין" חייב

סנהדרין קד (ל "כלל מסור הוא ביד חז. אך רבי יהודה הוסיף חידוש עצום

ואם כן , הבן בצדקותיו מזכה את אביו –" ברא מזכה אבא"ש, )א"ע

 וחמשת בניו החשמונאים שהכריזו, מתתיהו בנו של יוחנן כהן גדול

ואלמלא הם נשתכחה תורה , והיו חסידי עליון", מלחמה לכבוד השם יתברך

והאירו לכל ישראל באור התורה , )י, ן בראשית מט"רמב" (מישראל

בזה תקנו את הפגם של יוחנן כהן גדול אביהם  –שבכתב ושבעל פה 

  .ונפטר מן הדין, ּוזקנם

יוחנן כהן " פטור", שתקנו החשמונאים" בנר חנוכה: רבי יהודה אומר: "וזהו

  ... כי זכוהו ותקנו את פגמיו, גדול מן הדין

ולעמך ישראל עשית תשועה , ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך

  .גדולה ופרקן כהיום הזה
  ? "כהיום הזה" :בשני המילים האחרונות נהווהכפשר מה 

אנשי "ש) ב"יומא סט ע(אלא ביאור הענין הוא על פי מה שאומרת הגמרא 

שכן בתחילה , שנהומשום שהחזירו עטרה לי, נקראו כך "הגדולהכנסת 

נכרים : בא ירמיהו ואמר, "האל הגדול הגבור והנורא"אמר משה רבנו 

בא דניאל . וראוהפסיק לומר נ? היכן הנוראות שלו, בהיכלומקרקרים 

היכן הגבורות , תםשתעבדים בבניו והוא אינו פודה אונכרים מ: ואמר

הן הן " :עמדו אנשי כנסת הגדולה ואמרו .ר גיבורוהפסיק לומ? שלו

אדרבה זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו  – הן הן נוראתיו, גבורותיו

ואלו הן נוראותיו שאלמלא מוראו של הקדוש , ם לרשעיםיישנותן ארך אפ

עצם העובדה  –" ברוך הוא היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות

שעם ישראל מצליח לשרוד ככבשה בין שבעים זאבים טורפים במשך כל 

שהנכרים מקרקרים ועצם העבודה , כך הרבה שנים זהו ביטוי לנוראותיו

זוהי  –על אף שברגע אחד ביכולתו לכלותם , תק להםבהיכלו  והוא שו

  . הגבורה הגדולה ביותר

עד מתי עזך בשבי ", עולם רבונו של: ע"המגיד ממעזריטש זיועל כך אמר 

אך עד מתי , אתה אומר שהשתיקה היא הגבורה? "ותפארתך ביד צר

מתי נזכה לראות את הביטוי '? ביד צר'אתה מראה לנו את הגבורה שלך 

תטלטל את  –" עוררה גבורתך וקנאתך על אויביך"? לכך ביד רמה

  !האויבים ובכך נראה את הגבורה בפועל

,  שיכים להיות ככבשה בין שבעים זאביםכל זמן שאנחנו ממ, ואמנם

, זה באמת ביטוי לנוראותיו –והמואזין ממשיך להשמיע קולו מהר הבית 

ולך : "לפיכך אנו אומרים בתפילה בחנוכה. אך קידוש שם שמים אין כאן

" ופרקן ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה, עשית שם גדול וקדוש בעולמך

לא היה , ה עשה את התשועה ואת הפרקן"בנס חנוכה כשהקב אזהרי  –

ולכך אנו , אלא גם קידוש שם שמים גדול בעולם, רק גבורה ונוראות שם

גם בימים אלו עשה לנו  –" !כהיום הזהופרקן "וים מיחלים ומבקשים ומק

פי שעשית לאבותינו כשל קידוש שם שמים באופן כזה ישועה ורחמים 

את מכה נמרצת ותקיים כבר והכה אותם תטלטל את הגוים , בימים ההם

  !המלוכה' ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והיתה לה"הכתוב 

  
  

 

  
  

   דודאי ראובן ונס פך השמן
 הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים) "יד, ז(על הפסוק בשיר השירים 

): ילקוט ראובני ויצא(ל במדרש "חזדרשו " חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך

זה  –" ועל פתחינו כל מגדים", זה ראובן שהציל את יוסף –" הדודאים נתנו ריח"

  .נר חנוכה

מה ענין ראובן . וכבר טרחו המפרשים למצוא את הקשר שבין שתי הדרשות

חדשים גם ישנים דודי : "ה שיך לכאן המשכו של הפסוקמ, ועוד? לנר חנוכה

   ?"צפנתי לך

התורה מספרת  :באופן נפלא ע"זי" בני יששכר"ק בעל ה"הרהזאת ביאר אלא 

ויבא ... וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה) "טו-יד, בראשית ל(

יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך 

ותאמר לאה נתן אלקים שכרי אשר נתתי " –ולכן כשנולד יששכר . "בדודאי בני

  ".שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר

נדה לא " ערוך לנר"וראה ( ע"זי' הק" אלשיך"בומובא , היה זה בימי קציר חיטים

ועל כן היה זה זמן , זמן מתן תורה, שמעשה זה התרחש בליל שבועות) א"ע

ומבני יששכר יודעי בינה " –שבטם של לומדי התורה , המסוגל ללידת יששכר

  ).לג, יב' דברי הימים א" (לעתים

. שהאמהות הקדושות ילדו לששה חדשים ומשהו ,רבפרקי דרבי אליעזומובא 

  . נמצא שלידתו של יששכר היתה בחנוכה

שגרמו , דודאי ראובן נתנו ריחם –" הדודאים נתנו ריח: "זהו שאומר המדרש

ולא . זה נר חנוכה –" ועל פתחינו כל מגדים"? ואימתי היה הדבר, ללידת יששכר

כי נר חנוכה הוא נצחון התורה שרצו , בכדי היתה לידת יששכר בחנוכה דווקא

  .להשכיחה ולא יכלו לה

ולכאורה . כי הנה את נר החנוכה מניחים בשמאל, ובביאור המשך הפסוק נראה

   ?שהוא צד ימין, והלא במקדש היתה המנורה בצד דרום, מדוע בשמאל

". נר חנוכה משמאל, מזוזה בימין): "א"בת כב עש(אלא כבר אומרת הגמרא 

ואילו מצוות , מצוות נר חנוכה היא מדרבנן ונקבעה רק מאז בית שני, כלומר

וכיון , בה מאז מתן תורה בסיני שהיא מדאוריתא ומחויבים, מזוזה קדמה לה

  .שמזוזה כבר נקבעה בצד ימין על כן נקבע נר חנוכה בצד שמאל

אחת , הואיל ויש לפנינו שתי מצוות –" ים גם ישניםחדש: "זהו שמוסיף הפסוק

, כבר נקבע בצד דרום' ישנה'ומכיון שמקומה של המצוה ה', ישנה'ואחת ' חדשה'

     .נקבע בצד צפון, נר חנוכה', חדשה'מקומה של המצוה ה –" דודי צפנתי לך"לכן 

•   

ר "ק מרן אדמו"כ שמעתי מאתלקשר בין ראובן לנר חנוכה נפלא עוד אופן 

) כט. לז(על הפסוק ) יט. בראשית רבה פד( ל"ד חז"עפ ,א"ממישקולץ שליט

על , רבי אליעזר אומר בשקו ובתעניתו? והיכן היה, "וישב ראובן אל הבור"

, ה"הקבאמר לו  - "וישב ראובן אל הבור" הדא הוא דכתיב .שבלבל יצועי אביו

חייך . אתה פתחת בתשובה תחילה ,אדם לפני ועשה תשובה מעולם לא חטא

הושע (שנאמר ". הושע"? ומי הוא זה ,תחילה שבן בנך עומד ופותח בתשובה

  ".אלוקיך' שובה ישראל עד ה) "ב.יד

ואצל  אצל אדם הראשון" תשובה"כבר מצאנו  הרי. ודברי המדרש צריכים ביאור

שאל אותו מה , דם הראשון בקיןכשפגע א) בראשית כב, מדרש רבה(כמובא , קין

עשיתי תשובה ונתפשרתי עם "אמר לו ? נעשה בדינך על שהרגת את הבל אחיך

אמר כך היא כוחה של תשובה ואני , התחיל אדם הראשון מטפח על פניו". קוני

  ". מזמור שיר ליום השבת"מיד עמד אדם הראשון ואמר ? לא הייתי יודע

אתה "ה לראובן "כ מה אמר הקב"וא, בההרי שאדם הראשון וקין כבר עשו תשו

  ?"פתחת בתשובה תחילה

דאמנם אדם הראשון וקין עשו תשובה , ע"ק רבי בונם מפשיסחא זי"הרהותירץ 

ל "כמחז !על אף שלא חטא, שעשה תשובה, אולם ראובן היה הראשון, על חטאם

 ובכל זאת". עלבון אמו תבע, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה:) "שבת נה(

דהיינו , מעשיו בשלימות מספקת לשם שמים  חזר בתשובה שמא לא היה

  .ד"עכת. תשובה להידור עשה

לכאורה לא היו , שכמו כן בנר חנוכה, א"ר שליט"מרן אדמוביאר  ועל פי זה

טומאה הותרה .) "פסחים עח(ל "דהרי מבואר בחז, נס פח השמן צריכים את

אז בנס  והרי. הותרה הטומאה, בזמן שכל עם ישראל טמאים ,כלומר -" בציבור

אולם החשמונאים בקשו  . מחמת המלחמה, ישראל היו טמאי מתים חנוכה כל

וחיפשו " בהידור מצווה" -בטהרה  לעשות את מצוות הדלקת המנורה בכל זאת 

  .אחר פך שמן טהור
   

לא היה צריך , כיוון שגם ראובן. הקשר בין ראובן לנר חנוכה כ מובן מה"וא

לא היו צריכים מעיקר הדין , כמו כן גם החשמונאים. לעשות תשובה מעיקר הדין

   ". הידור"אולם בכל זאת הלכו ועשו זאת משום , לחפש אחר פך שמן טהור
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