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ב”ה

פתח דבר
בשבח והודי' להשי"ת הננו להגיש לקהל התמימים ואנ"ש ולכל מחבבי תורתנו הק' חוברת 
זו המכילה בתוכה לקוטי שיחות ושיחות קודש מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בקשר לחג 

החנוכה הבעל"ט.

בחוברת קובצו כל השיחות שנדפסו בכרכי ה"לקוטי שיחות" שי"ל במשך השנים בהוספת תוכן 
קצר לפני כל שיחה, שנועד לסייע ללומד להבין את נקודת הביאור בשיחה. השיחות סודרו מחדש 
בעימוד מתקדם ומאיר עיניים, למען יוכל כל החפץ בכל ללמוד את תורתו של כ"ק אד"ש מה"מ 

על חג החנוכה בכלי נאה ובאופן מסודר.

בנוסף הובאו שיחות ה'דבר מלכות' שנאמרו בקשר לחג החנוכה ה'תשנ"ב )שיחות ש"פ מקץ 
והשיחה שנאמרה במעמד ה'סאטעלייט'(.

השיחות שהוגהו וי"ל בשעתו בשפת האידיש, הובאו כאן כפי שתורגמו ע"י "מכון לוי יצחק", 
ותודתנו נתונה להם על כך.

הננו תקוה כי הנ"ל יגרום נחת רוח רב לכ"ק אד"ש מה"מ ויוסיף בהתקשרות אליו, ושהוצאת 
חוברת זו והלימוד בה יהיו ה"מכה בפטיש", הפעולה האחרונה שנותרה לפני התגלותו של כ"ק 

אד"ש מלך המשיח, בגאולה האמיתית והשלימה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
מערכת הו"ל "לקוטי שיחות – מועדים"

ימות המשיח, ימים הסמוכים לחג הגאולה י"ט כסלו תשפ"א
שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
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הלימוד מאופן חנוכת המזבח בחנוכה

•
בקשר לחג החנוכה ישנם שני ענינים מנוגדים: מצד אחד “חנוכה” הוא מלשון חינוך, דהיינו 
התחלת חנוכת המזבח וביהמ”ק. ומצד שני נס חנוכה הוא שנמצא פך שמן טהור, שאפשר להדליק 

את המנורה בשלימות ובתכלית ההידור, למרות ש”טומאה דחוי’ בציבור”.

בשיחה שלפנינו, לומד מכך כ”ק אד”ש מה”מ שעניני קדושה יש לעשות בתכלית השלימות מיד 
בתחילתם. וכך בחינוך ילדי ישראל, יש לתת להם משחר ילדותם יהדות שלימה ללא פשרות. כי 
כל פשרה או ויתור בגיל צעיר גורמים לפגם גדול יותר בהמשך החיים. וכנראה במוחש שאלו 

שחינכו עם פשרות לא הצליחו בעבודתם.
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חנוכה א
לקוטי שיחות חלק א | עמודים 81-85

שני  מוצאים  אנו  לחנוכה  בקשר  ט.   .  .  .
ענינים מנוגדים:

הוא  "חנוכה"  שהשם  בספרים1  נאמר  א( 
מלשון - חינוך, כך יש גם להבין בפשטות את 
ביטוי "חנוכת המזבח" ו"חנוכת בית המקדש" 
)בבית  ביצוע עבודת הקב"ה  - כהתחלה של 
בפרט(  ובמנורה  במזבח  בכלל,  המקדש 

מחדש, ענין של חינוך.

ב( נס חנוכה היה זה שנמצא פך שמן טהור 
שלפי  למרות  גדול2.  כהן  של  בחותמו  חתום 
ההלכה היתה אפשרות להדליק את המנורה 
גם בשמנים טמאים, משום "שטומאה - דחויה 
להראות  כדי  הרי,   - בצבור"3  הותרה(  )או: 
לאפשר  נס  הקב"ה  עשה  ישראל,  של  חבתן 
התחלה של קיום מצוה, כי אם קיום  לא רק 
המצוה בתכלית ההידור, ללא כל היתרים ואף 

לא מבוססים, היתרים שעל־פי שלחן־ערוך.

נראית, איפוא, מכאן הוראה כי בכל הנוגע 
לענין של קדושה - יש לעשותו מיד בתחלתו 
השלמות  בתכלית  החינוך,  ראשית  עם 

ובתכלית ההידור.

י. הוא הדבר ביחס לחינוך הבנים והבנות: 
יהדות  להם  להעניק  יש  ילדותם  שחר  עם 

שלמה, ללא כל פשרות וללא כל היתרים.

הבטחת "גם כי יזקין לא יסור ממנה"4 אינה 

1( ראה מהרש״א שבת כא, ב.
2( שבת כא, ב.
3( פסחים פ, א.
4( משלי כב, ו.

מושגת ע"י הסתמכות על כך שכאשר יתבגר 
הילד ויצא לשוק יספרו לו אז שעליו להלחם, 
יסבירו לו שאין לו להתרשם מכל מונע ומעכב 
רוצים  אם  נפש.  מסירת  לו  להיות  ושצריכה 
להתחיל  יש   - בנסיונות  יעמוד  יזקין"  ש"כי 

אתו עוד בהיותו "נער".

ישראל  חכמי  כך  כל  השתדלו  לפיכך 
ובנות  בני  בחנוך  גדולים  מאמצים  והשקיעו 

ישראל שיהיה על טהרת הקדש.

הם נאבקו על כל פרט, ואפילו פרטים שנראו 
לא חשובים במיוחד לא ויתרו ונאבקו עליהם. 
או  לנער  החנוך חשובות  שידעו ששנות  לפי 
לנערה לכל חייהם. הם ידעו שיש לתת להם 
המלחמות  כל  הדיפת  לשם  נשק  וכלי  תוקף 

שיבואו עליהם באורח חייהם.

האדם דומה לעץ. "כי האדם עץ השדה"5.

כשנעשה חריץ באילן שכבר גדל די צרכו - 
הרי החריץ הוא רק בו במקום, ונוסף לכך אינו 
בגרעין  חריץ  כשנעשה  ואילו  נזק,  כל  גורם 
- עלול להיות שבגלל חריץ  העומד להינטע 

אחד יצמח עץ שהוא כולו פגום.

יא. כך הדבר גם בענין החינוך:

אדם באמצע שנותיו, שכבר עבר את מחצית 
להכנס  מוכרח  שהוא  הסבור  בעולמו,  דרכו 
לפשרות - פוגע בו הדבר לשנים אלו בלבד. 
וכשנכשל,  פשרות,  ללא  חי  שנה  ארבעים 
איפוא, ועושה פשרה שנה אחת - נותנות לו 

5( דברים כ, יט. וראה תענית ז, א.
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ארבעים השנים שמאחוריו את הכוח לשכוח 
מיד את הפשרה ולהתקשר ליהדות שלמה.

רוצים  שאותו  צעיר,  בדור  כשמדובר  אבל 
החמימות  ממנו  ניטלת  לפשרות,  לחנך 
והקנאות ליהדות לכל החיים. נוסף על החריץ 
עלול   - בעת שחרות  בנשמה  הנעשה  והפגם 
גם להיות שלאחר מכן יגדל יהודי פגום ובעל 

מום.

 - שחטא  ש"אף־על־פי  אמנם,  נכון,  יב. 
גם כזה שעליו אומרת  יש  ישראל הוא"6, אך 
הגמרא במסכת סנהדרין: "עכור אתה בעולם 
הזה"7, אם כי למרבה המזל הובטח לו העולם 
צעיר  יהודי  לדור  זקוקים  אנו  ברם,  הבא. 
בעולם הזה, דור של יהודים בריאים, יהודים 
חיים, ברוחניות, ומשום כך גם בריאים וחיים 
את  לכבוש  מסוגלים  שיהיו  כך  בגשמיות, 
בעולם  לעצמם, שחלקם  רק  לא  הזה  העולם 
האמצעי  לדור  גם  אם  כי  לה',  מקדש  יהיה 

והקשיש.

יג. ישנם פרטים שממבט ראשון הם נראים 
כחוט  רק  ושהם  כל־כך  חשובים  אינם  כאילו 

השערה,

זה  הוא  זה  הרי, שחוט־השערה  יתכן,  אבל 
שעליו אומרת הגמרא8 שממנו נובע כל היצר 
הרע, ש"רשעים - נדמה להם כחוט־השערה".

כיצד בא יהודי לידי כך שיהיה רשע, רחמנא 
ליצלן? יהודי רוצה הרי לקיים את רצונו של 
הקב"ה, ואיך זה יבוא לידי עשיית דברים נגד 

הקב"ה עד כדי שייקרא רשע?

6( סנהדרין מד, א.
7( ראה שם מג, ב.

8( סוכה נב, א.

כחוט  להם  ש"נדמה  מכך  נובע  הדבר   -
השערה". נדמה לו לאדם שדבר זה הוא ענין 
קטן, ואמנם לפעמים כך הדבר, אבל במעמדו 
או  אותו  להכריע  זה  קטן  ענין  עלול  ומצבו 
שיהיה צדיק וייכתב וייחתם לחיי עולם9, או, 
הכתוב:  אומר  שעליו  רשע  ליצלן,  רחמנא 
חוט־ בגלל   - מה?  ובגלל  עולם10,  לדראון 

השערה.

אם אין לו תוקף ושכל במדה מספיקה כדי 
להבחין אם זה הפרט שבו תלויה מהותו - הרי 
ישנה   - ומתבהרת  הולכת  האמת  בו  בזמננו 

הבחנה מן הצד שכנגד:

כשרואים שהצד שכנגד מתייצב בתוקף כזה, 
להפסיד  במיליונים,  כספים  להפסיד  ומוכן 
מכל  תמיכה  להפסיד  מאנשיו,  וכמה  כמה 
הצדדים, ובלבד שלא לוותר בפרט קטן, דבר 
הבחנה  בכך  יש   - בשכל  לגמרי  מובן  שאינו 
בפרט  אפילו  לוותר  שאסור  לדידנו  והוראה 
זה שלגביו רוצים לשכנע אותנו שאין זה אלא 
דמסאני"11  כ"ערקתא  שזה  משום  קטן,  פרט 
בשעת גזירת השמד, וזה חוט השערה בו תלוי 

הדבר אם בהמשך הזמן ישאר הוא יהודי.

יד. הוכחה נוספת למדת חשיבותו של "חוט־
השערה" ניתן למצוא בכך שכל הצרה שבאה, 
החלה - כהגדרתם של רז"ל12 - "כל המחניף 
לחברו" או לפי הגירסא השניה: "כל המחניף 
לרשע" ]גירסה אחת מופיעה בגמרא והאחרת 

ב"עין יעקב"[, "לסוף נופל בידו".

9( ר״ה טז, ב.
10( דניאל יב, ב.

11( סנהדרין עד, ב.
12( סוטה מא, ב.
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אלו  שכל  לדעת  נוכחו  האחרונות  בשנים 
שצעדו לפני שנים לקראת פשרות וסברו שע"י 
)מתוך  הצעיר  הדור  את  לכבוש  יצליחו  כך 
מחשבה שאלו הנמצאים בצד החרדי יישארו 
- הרי, כפי שמתברר באופן  ממילא שלמים( 
מוחשי, לא זו בלבד שהפסידו את הנוער אותו 
רצו להוליך בדרך הפשרות, אלא אף הכניסו 
רפיון בנוער שהיה תחת השפעתם וראו עצמם 

חרדים לגמרי.

ואילו אלו שצעדו, לפני עשר, חמש־עשרה 
ועשרים שנה, לפי השיטה שאסור לוותר בשום 

פרט ובמיוחד בחינוך - אלה הצליחו.

נותנים  הכשר  לחינוך  כוח  תוספת  טו. 
בגופם  הנוער  בחינוך  העוסקים  אלה  כל 

ובנשמתם, וכל אלה התומכים אותו בכספם.

אפילו כשמגיעים אל כזה ואומרים לו: שים 
נא לב! מדוע הנך עומד על דעתך לתת את 
הכסף לישיבה שתגדל בטלנים, אנשים שאין 
פלוני  הזה,  העולם  הויות  עם  מגע  כל  להם 
תהיה  ואתה  ארוך  בבגד   - פלוני  זקן,  יגדל 
לאויר  שיצאו  אנשים שבשעה  לגידול  הגורם 

העולם לא ידעו איך להסתדר.

לו התוקף לא להתרשם  יש  זאת  - למרות 
הוראה  מכאן  ללמוד  אדרבה,  אם,  כי  מכך, 
כה  במדה  לחץ  עליו  שמפעילים  שמאחר 
טמונה  כאן  שדווקא  הוכחה  זו  הרי   - גדולה 
הצלת עם ישראל, ולכן - לא זו בלבד שאינו 
מצמצם עבודתו למען החינוך הכשר בנשמתו 
אם,  כי  בשלשתם,  או  בממונו,  או  בגופו  או 
אדרבה, מכאן ולהבא עושה הוא בתוקף גדול 

יותר.

עצמו.  הצעיר  לדור  תוקף  מעניק  זה  דבר 
הם  אף  מקבלים  חבריכם  נשאלים:  כשהם 

חינוך יהודי, אבל ללא קנאות וללא דקדוקים, 
מן  להיות  אתם  צריכים  איפוא,  ומדוע, 

המהדרים?

כמותנו,  הסובר  סוחר  הרי  הם:  מראים   -
הרי גביר שהוא אתנו, הרי רב התומך בו, איש 
או אשה קשישים המעודדים אותנו - וכל זה 
שיש  הנסיונות  כל  את  לעבור  תוקף  מעניק 

להם בד' אמותיהם.

עם  הלומדים  לאלו  מגיע  כח"  ו"היישר 
הנסיונות  מן  מתרשמים  ואינם  התלמידים 
לעסקני  וכן  חינוך,  של  זו  בדרך  וממשיכים 
מגופם  מנשמתם,  חוסכים  שאינם  החינוך 
ובהמשך  אפשרותם,  כפי  ונותנים  וממונם, 
ובלבד  יכלתם,  מכפי  יותר  ודאי  יתנו  הזמן 
להחזיק את החינוך על טהרת הקדש ביראת 

שמים טהורה.

לנער  "חנוך  של  בדרך  כשמתיצבים  טז. 
ההוראה  כפי  פשרות,  כל  ללא  דרכו"  על־פי 
שניתנה בחנוכה, כאשר לא רצו אפילו באותן 
אנו  ואמרו:  השלחן־ערוך.  שעל־פי  "הקלות" 
טהור,  במקדש  שרצוננו  לפי  בנס,  רוצים 
מנורה טהורה ושמן טהור ולכן יהיה גם האור 

במדה כזו.

זמן  ותוך  הקב"ה  עזר  שאז  כשם  הרי   -
קצר היה "נתת" של כל הדרגות "ביד עוסקי 
תורתך" וחינכו את בית המקדש בנורות כאלו 
המאירים אותנו עד היום עד שאף "משתשקע 
החמה", כשברחוב הולך החשך וגדל, יש אור 
בבתים היהודיים ו"מוסיף והולך", בכל לילה 

הולך האור וגובר.

כמו שעשה נסים לאבותינו בימים ההם כך 
בזמן הזה אנו רשאים להיות בטוחים שבמהרה 
בימינו נזכה שירד מקדש טהור הבנוי מלמעלה 
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וילדי   - להצבתו  מקום  כאן  להכין  רק  יש   -
ישראל, ויהודים מן הדור האמצעי ומן הדור 
העולם  ואת  המקדש  בית  את  יאירו  הקשיש 
שמסביב, לא רק בנר מצוה כי אם גם בנר טהור 
בתכלית וקדוש בתכלית, דבר ש"ימשיך" את 
שכינתו יתברך בתחתונים ממש שהעולם הזה 

שהיה עד עתה חומרי, או, לפחות, גשמי, יהיה 
בית מקדש לשכינתו יתברך.

)משיחת ליל נר ג' דחנוכה, תשי׳׳ד(





שיחות שונות בקשר לחנוכה

•
)א-ו( ההבדל בין נרות המקדש לנרות חנוכה הוא שנרות המקדש האירו באופן של מלמעלה 
למטה, ואת נרות חנוכה מדליקים באופן של מלמטה למעלה, שגם החושך עצמו יאיר. מלחמת 
היוונים לא הייתה נגד ההבנה והשגה שבתורה אלא נגד הקדשוה והאלקות שבתורה. ולכן הם 

טמאו את השמנים שבביהמ”ק )ולא שפכו אותם וכדומה(.

וההוראה מחנוכה היא שאין להתייחס לתורה כשכל בלבד ולהשוות אותה לחכמות אחרות ח”ו.

)ז-יא( ההבדל בין חנוכה לפורים הוא שבפורים היתה הצלחה גשמית, ולכן הוא נוג בשמחה 
גלוי’ וברוב עם )ושמחה גשמית ביין דוקא(, ובחנוכה היתה הצלחה רוחנית, ולכן הוא נחוג באופן 
ש”הנרות הללו קודש הם” ובענינים רוחניים, ובאופן שמאירים את החושך שבחוץ בדרך ממילא 

וללא מלחמה.

רבותינו  שודאי  ולמרות  להאיר”,  “נרות  להיות  תמימים  תומכי  ישיבת  תלמידי  על  )יב-טו( 
נשיאינו משקעיים בכך כוחות צריכה להיות גם עבודה בכוח עצמו, ובאופן של “איש דרכו לכבוש” 

- להשפיע על הסביבה ולהאיר את חושך העולם עד שהוא עצמו יאיר.
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חנוכה ב
לקוטי שיחות חלק ב )הוספות( | עמודים 481-486

 - היא  השבת  של  העיקרית  הנקודה  א. 
להיותו שבת חנוכה.

הגמרא מספרת1: "מאי חנוכה? – שכשנכנסו 
שבהיכל,  השמנים  כל  טמאו  להיכל  יוונים 
וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום וכו', 
טובים  ימים  ועשאום  קבעום  אחרת  לשנה 

וכו'".

טהור,  שמן  מציאת   – היה  שבחנוכה  הנס 
להדלקת נרות בית המקדש, שהספיק לשמונה 
ימים, ולפיכך קבעו החכמים את ברכת "שעשה 
ניסים" על הדלקת הנרות – משום שזה עיקר 

הנס והיום טוב של חנוכה.

היא  החנוכה  שעבודת  הדבר  משמעות 
אנו  נמצאים  הרי  אור.  ליצור  נרות,  להדליק 
נר  זמן הדלקת  חושך,  וברחוב שורר  בגלות, 
חנוכה הוא "משתחשך": אז יש להביא אור. זו, 

איפה, עבודה בבחינת "מלמטה למעלה".

"מלמעלה  שבבחינת  "גילויים"  כאן  אין 
למטה".

ב. ישנם בכך שני הבדלים יסודיים: א( את 
נרות יש להדליק בפנים, ואילו את נרות חנוכה 
– מבחוץ. ב( נרות המקדש מודלקים מבעוד 

יום, ונרות חנוכה – משתחשך.

מסמלים  ו"חושך"  "חוץ  של  העניינים  שני 
היא  קדושה  שכן  לקדושה,  שייך  שאינו  דבר 
לעשות  ועניינה   – חושך  של  היפוכו   – אור 

דירה לו יתברך, "פנים" היפוכו של חוץ.

1( שבת כא, ב.

ובפנים,  מבעוד  מודלקים  המקדש  נרות 
לפי שהם מהווים "גילוי" שבבחינת "מלמעלה 
מודלקים  חנוכה"  "נרות  אבל  למטה", 
משתחשך ומבחוץ, לפי שתוכנם הוא בבחינת 
"מלטה למעלה", להאיר גם את החושך והחוץ.

ודרך העבודה הוא, שלא כדעת בית שמאי2: 
"מוסיף  אם  כי  החג",  כפרי   – והולך  "פוחת 
והולך", "מעלין בקדש", בכל יום מדליקים נר 
נוסף, את האור מגבירים והולכים – עד "ולילה 

כיום יאיר".

ג. ההוראה מן האמור היא:

בחוץ  להתייצב  החושך,  את  להאיר  יש 
בבחינת  טהור,  בשמן  החושך  את  ולהאיר 
"מלמטה למעלה", בכיוון של "מוסיף והולך".

טמאו  היונים  כשנכנסו  היה:  חנוכה  נס  ד. 
בית  וכשגברה מלכות  את השמנים שבהיכל, 

חשמונאי ונצחום מצאו פך שמן טהור כו',

מה פירוש "טמאו את השמנים"?

"טמאו" – אין פירושו שחיסרו מן השמן, או 
ששינו אותו בפנימיותו. היוונים רק נגעו3  בו, 

ובכך נטמא השמן.

המוסבר  לפי  הדבר,  של  הפנימי  תוכנו  ה. 
היוונים  שמלחמת  הוא  החסידות,  בתורת 
הם  שאין  למרות  חיצוניות.  חכמות   – הייתה 
 – תורה  למוד  מרשים  הם  בתורה,  פוגעים 
ואת  התורה  את  מעמידים  שהם  מאחר  הרי 

2( שם.
3( כפרש”י שם.
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החכמות החיצוניות בהיכל אחד, הם משווים 
מהוה  התורה  כאילו  לתורה  יוונית  חכמה 
השכלה, כשאר החכמות, - נקרא הדבר בשם 

"טמא".

כי כל עניינה של טומאה וטהרה הוא, כדברי 
המדרש שהרמב"ם מבטא אותו בקצרה4 : "לא 
המת מטמא ולא המים מטהרין, אלא – חוקה 
חוקה  של  עניין  הוא  גזרתי",  גזירה  חקקתי, 

שלמעלה מן השכל.

את  טמאו  "היונים  של  המשמעות  וזו 
השמנים". השמן מהוה, כידוע סמל לחכמה5 
אך  התורה,  חכמת  לימוד  כשמרשים  אף   .
מכניסים גם את היונים, מכניסים חכמה יוונית 
אחת  בדרגה  אותן  ומעמידים  התורה  להיכל 
ושווה – הרי זה "טמאו את השמנים" ויש צורך 

במסירת נפש לא להרשות זאת.

ישנם  היא:  בזמננו  האמור  מן  ההוראה  ו. 
כאלה הטוענים שהתורה היא עניין של הבנה 
לעיני  ובינתכם  חכמתכם  היא  "כי  והשגה, 
יערבו  אם  אכפת  מה  כן,  ואם  העמים"*5, 
בזה גם חכמות אחרות, ללמוד מספר שעות 
תורה ומספר שעות חכמות אחרות, להבדיל, 
קלקול  מה  אחד,  ולעניין  סמוכות  ולעשותן 

יכול לצאת מכך?

זאת מלמדנו נס חנוכה:

הטהור  השמן  שאין  רק  לא  הרי  זו  בדרך 
אדרבה,  אם,  כי  הטמא,  השמן  את  מטהר 

הלכות  רמב”ם  חוקת.  פרשת  ריש  רבה  מדרש   )4
מקוואות פרק יא הלכה יב. וראה לקוטי תורה סוף פרשת 

אחרי.
5( ראה מנוחות פה, ב.

*5( דברים ד, ו.

"טמאו את כל השמנים", השמן הטהור נטמא 
אף הוא.

והדבר מביא לא רק לחורבן ברוחניות, כי 
אם גם בגשמיות ר"ל, כפי שהרמב"ם6 מספר 
בממונם  ידם  פשטו  שהיוונים  חנוכה,  בעניין 
את  שטמאו  בכך  קשור  זה  וכל  ובבנותיהם, 

השמנים.

כי לאמיתו של דבר אין אינו-יהודי מסוגל 
לקבל  הם  יכולים  וכיצד  יהודי,  על  לשלוט 
מעצמם  מתקרבים  כשיהודים   – שלטון? 

ליונים. "מהרסיך ומחריביך - ממך יצאו"7.

החכמה  את  יון,  את  מכניסים  כשלא  אבל 
היונית, בהיכל, היכל התורה – השמן הוא שמן 

טהור.

)משיחת ש"פ וישב, תשט"ז(

של  עניין  ששניהם  אף  ופורים,  חנוכה  ז. 
נחוג  שפורים  בכך  הם  שונים  ניסא,  פרסומי 
דבר  יתרה,  ובשמחה  גדול  ברעש  עם,  ברוב 

שאינו כך לגבי חנוכה.

קיים אמנם מנהג במקומות שונים ובמדינות 
שונות – ו"נהרא נהרא ופשטיה"8 – שהדלקת 
אצל  אבל  וכו',  עם  ברוב  היא  חנוכה  נרות 
רבותינו לא היה נהוג כן9. אדרבה: כ"ק מו"ח 
אדמו"ר נ"ע סיפר שאם אירע שאחר לא מבני 
הבית נוכח בעת הדלקת הנרות – לא הייתה 

הדעת נוחה בכך.

6( הלכות חנוכה פרק ג הלכה א.
7( ישעיה מט, יז.

8( חולין יח, ב. נז, א.
9( ראה מאמר ברוך שעשה ניסים להצמח צדק עמוד 

.21 ,19
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אך  במפורש,  מצאתי  לא  לדבר  טעם  ח. 
יתכן לומר, בדרך אפשר, על פי המוסבר שחג 
בגמרא10   כאמור  ביין,  להיות  צריך  הפורים 
"חייב איניש לבסומי בפוריא", ורש"י מפרש: 
נס  עניין  שכל  משום  הוא  לדבר  הטעם  ביין. 
פורים היה על ידי יין, הן ההתחלה, והן הסוף, 
היו  וישראל,  מרדכי  וניצחון  המן  מפלת  של 

ביין.

היה  הנס  כי  בשמן,  נקבע   – חנוכה  כן  לא 
בשמן, כמאמר הגמרא: "מאי חנוכה" וסיפור 
נקבע  כך  ומשום  השמן,  בפך  הנס  מעשה 
החג בשמן. גם את ברכת הניסים מברכים על 

הדלקת השמן.

יין הוא עניין  יין לבין שמן:  ט. ההבדל בין 
העלם11  של  עניין  הוא  שמן  ורעש.  גילוי  של 
. כשלעצמו הוא עניין של העלם מוחלט, אך 
אפילו כשמדליקים אותו, ונוצר אז באמצעותו 
עניין של גילוי, מצוה מן המובחר והידור שלא 
יהיה ברעש, שידלוק בניחותא ובחשאי, שכן 

כל עניינו הוא העלם.

יתכן, איפה, שזה היה הטעם לכך שהדלקת 
נרות חנוכה לא הייתה בפרסום ברוב עם וכו', 
שמן,  של  עניין  הוא  חנוכה  עניין  כללות  כי 
להיות  צריך  הגילוי  ואפילו  העלם,  שהוא 

בניחותא.

הפנימי,  התוכן  מבחינת  הטעם,  הסבר  י. 

10( מגילה ז, ב. בש”ס שלנו הגירסא מחייב. אבל במאור 
קטן על הרי”ף, שער הכוונות בסופו, של”ה פ’ תצווה ובכל 
דרושי דא”ח שראיתי הל’ הוא חייב איניש וכן הוא ג”כ בא”ח 
)הובא בב”י סי’ תרצה(. שו”ע או”ח סתרצ”ה ס”ב, סי’ יעבץ 

ועוד.
11( ראה זהר חלק ג לט, א. לקוטי תורה שיר השירים 

ד”ה צאינה וראינה ובכמה מקומות.

לכך שפורים הוא ברעש וחנוכה בחשאי, יובן 
על-פי המוסבר בלבוש ובט"ז12, ומובא בתורת 
חנוכה  לבין  פורים  בין  שההבדל  החסידות, 
על  הגוף,  על  גזירה  הייתה  שבפורים  הוא, 
גשמיות, ובחנוכה הייתה הגזירה על הנשמה, 
על רוחניות – "להעבירם מחוקי רצונך", שזה 

שיא הרוחניות.

במצוות.  יותר  הפורים  קשור  כך  משום 
ומצוות הפורים הן – משלוח מנות איש לרעהו 
וכו', מצוות הקשורות בגוף, ומשלוח המנות 
צריך להיות רק בדברים שהגוף יכול ליהנות 

ממנו.

יכולים  אין  חי  בבשר  שאפילו  דעה  ויש 
לצאת ידי משלוח מנות13.

הללו  הנרות  נאמר:  בחנוכה  כן  שאין  מה 
קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהן, לפי 

שזה ברוחניות. 

ידוע כי בשעת בעירתו של גוף מסוים, הרי 
ככל שהחומר מגושם יותר הוא מעורר רעש 
גדול יותר, ואילו חומר עדין דולק ללא רעש. 
וטעם הדבר הוא כי הרעש בא מביטול הישות.

לפי זה יובן גם ההבדל בין חנוכה לפורים, 
שבפורים השמחה ברעש ובחנוכה בחשאי.

לכל  החנוכה  מן  "להצטייד"  הרי,  יש,  יא. 
השנה. ההוראה מכאן לגבי עבודת כל השנה 

– היא:

אם  כי  רעש,  ללא  להיות  צריכה  העבודה 
בחשאי, כלומר – לא להרשות מלכתחילה כל 
דבר מנגד. מצוה להאיר על פתח ביתו מבחוץ 

12( שולחן ערוך אורח חיים סימן תער ס”ק ג.
13( ראה פרי מגדים אור חיים סוף סימן תרצה.
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גם את החושך שמבחוץ,  יש אמנם להאיר   –
אך לא בדרך של מלחמה, כי אם בהבאת אור 
ומאליו מעט אור דוחה הרבה חושך, ובפרט 
כש"מוסיף והולך", מוסיפים אור בכל יום, עד 
האור,  תכלית  שהוא  השמיני,  לנר  שמגיעים 
מביאים  כך  על-ידי  בארוכה.  שהוסבר  כפי 

ל"ולילה כיום יאיר".

)משיחת ש"פ מקץ, תשט"ז(

יב. רבותינו מייסדי14 ומנהלי הישיבה תומכי 
תמימים15 ליובאוויטש – חפצם ורצונם16  היה 
נרות להאיר17. לא   – זו יהיו  שתלמידי ישיבה 
רק תלמידים סתם , לא רק תלמידים חסידים, 
כי אם – נרות להאיר. הדיוק בביטוי זה – "נרות" 

מייסדי לשון רבים, כ, בנוגע לפועל, הי’ כ”ק מורי   )14
לאביו,  המציע  זי”ע,  נבג”מ  זצוקללה”ה  אדמו”ר  וחמי 
לייסד  זי”ע,  נבג”מ  זצוקללה”ה  )מוהרש”ב(  אדמו”ר  כ”ק 
ישיבה. אחרי דין ודברים שהי’ ביניהם, נסע כ”ק אדמו”ר 
)מוהרש”ב( על האהל )כך שמעתי סתם מכ”ק מורי וחמי 
אדמו”ר. ובודאי הכוונה לאהל כ”ק אדמו”ר ה”צמח צדק” 
ובבואו  זי”ע(,  נבג”מ  צוקללה”ה   - מהר”ש  אדמו”ר  וכ”ק 

משם אמר לכ”ק מו”ח אדמו”ר כי מקבל ההצעה.
ראה   - תמימים”  “תומכי  השם  קריאת  אודות   )15

“התמים” - חלק א’ עמוד כג ואילך.
16(  חפצם ורצונם: חפץ -  פנימיות הרצון, תענוג שהוא 
)עיין  גלוי  הרצון  הרצון,  חצוניות    - רצון  לרצון.  הסיבה 
לקוטי תורה, שיר השירים ד”ה לבבתני סוף פרק א. ושם 
נסמן(. וכדיוק לשון רז”ל: כופין אותו עד שיאמר רוצה אני 
-  כי אינו מתענג בזה, ואדרבה, אלא שבכל זאת רוצה, כיוון 
שכופין אותו. ואין להקשות דאף על פי כן היה צ”ל לשון 
מרז”ל זה חפץ אני, על פי מה שכתב הרמב”ם בהל’ גירושין 
סוף פרק ב - דלא קשיא דאף שאמיתית חפץ הוא )אפילו 
בלא הכפי’(. אבל כיון שעדיין הוא עצמו אינו מכיר בזה, 

הרי הוא אומר רוצה אני ולא חפץ אני. וק”ל.
עץ  קונטרס  פז.  פב,  עמוד  שלום  תורת  ג”כ  ראה   )17

החיים פרק כב.

וגם "להאיר" בא מכך שעלול להיות נר, פתילה 
ושמן הנמצאים בכלי18, אך נעדר ה"להאיר", 
אין הוא דלוק, אין הוא  מאיר לא לעצמו ולא 

לזולתו.

 – להאיר"  "נרות  להיות  היא  הדרישה 
והביטוי  וידליקו,  הנר  את  בנפשו  שימצא 
הוא הרי "להאיר" – לא "אור" או "מאיר"19 – 
המורה על תכלית הנרות, להאיר20. אפשר אף 
לומר כי זה כולל דבר נוסף: לעשות את השני 
למאיר, למצוא בו את השמן, הפתילה והכלי 

ולהדליקם.

יג. מאחר שזו הייתה כוונתם – יודעים אנו 
מזה שני דברים: ראשית, הם השקיעו כוחות 
בכך. שנית, ממילא התעוררו בכם )אף אם לא 

היו לפני כן( היכולת והכוחות לכך. 

ברם, מאחר שאין הקדוש-ברוך-הוא רוצה 
בושת(  )לחם  דכסופא"21  "נהמא  זה  שיהיה 
וכפי שסיפר הרבי22 שבין החסידים אין מקום 
נסיונות  אחד  כל  לפני  נערמים   – ל"ממילא" 
וקשיים. פעמים רק נדמה  שזה נסיון, ופעמים 
שבשבילו  נדמה  לאחד  נסיון.  באמת  זה  הרי 
קשה עבודה כזו, ולאחד נדמה שבשבילו קשה 
עבודה כזו, ולאחד נדמה שהוא כבר עתה "נר 
בהתאם  כבר  הריהו  הנוכחי  ובמצבו  להאיר" 

18( ענינים בנפש האדם ובעבודת השי”ת - ראה תורה 
אור פרשת מקץ לב, ב. שם לח, ב. לקוטי תורה בהעלותך 

לג, ג. שערי אורה רד”ה כי אתה נרי. ובכמה מקומות.
19( ע”ד הלשון כוכבי אור כו’ כוכבים המאירים )פסחים  

ב, א(.
20( ראה ברכות נג, א.

21( ראה תנא דבי אליהו חלק א פרק כ. לקוטי תורה 
ריש פרשת צו.

22( ראה ספר השיחות קיץ ה’ש”ת עמוד נז.
*22( במדבר רבה פרשה י, ה.
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לכוונה הנדרשת – למרות שלאמיתו של דבר 
הוא עדיין רחוק מאד מכך.

ורז"ל  זאת  רצה  צדיק,  שרבי,  מאחר  אך 
הרי   – לבוראם"  דומים  "צדיקים  אומרים*22 
מחשבות  "וחשב  שהקדוש-ברוך-הוא  כשם 
לבלתי ידח ממנו נדח"23 – כך לגבי רבי, שהוא 
ממוצע – מחבר בני ישראל עם הקדוש-ברוך-
אל  ומקושריו  תלמידיו  את  ובמיוחד  הוא, 
הקדוש-ברוך-הוא*23  - הרי גם לגביו לא ידח 
ממנו נדח, והדבר יצא לפועל, כפי שאדמו"ר 
הלכות  ערוך,  בשולחן  בתניא  אומר  הזקן 
תלמוד תורה24, "בגלגול זה או בגלגול אחר". 
אין משמעות של "בגלגול אחר" רק לאחר מאה 
"בגלגול  פירושו הפשוט:  שזה  שנה,  ועשרים 
אחר" הוא גם כשנעשה בו שינוי עיקרי בחיים 

חיותו בעלמא דין25.

לשם   – בהקדם  זאת  לעשות  שאפשר  כיון 
מה לדחות למאוחר יותר? כפי שהרבי אומר 
דוחים  ואינם  פקחים  הם  שהחסידים  בשיחה 
"היום  היום,  לעשות  אפשר  אשר  את  למחר 

לעשותם".

23( שמואל ב יד, יד.
ע”ד  מדובר  )שם   158 עמוד  שלום  תורת  ראה   )23*
ממוצע  כו’  וביניכם  הוי’  בין  עומד  האמצעי(:  אדמו”ר 

המחבר, המאחד עולמות ואלוקות ע”י הנשמות.
24( תניא סוף פרק לט. שו”ע הלכות תלמוד תורה פרק 

ד ס”ג. 
25( ראה שער הגלגולים הקדמה ב: וענין ה שהוא גלגול 
המתאימים  ובמקומות  ג.  הקדמה  בסוף  ושם  כו’.  בחייים 

בספר הגלגולים. וראה גם כן תניא סוף פרק יד.
אברהם  מגן  א.  מו,  סוכה  הרואה  תוד”ה  ראה   )25*
ריש סימן תרעו ובנושאי כלים שם. צפנת פענח )להגאון 

מרגאצו’ב( על הרמב”ם הלכות חנוכה פרק ג הלכה ג.

נר  להדליק  הוא  חנוכה  מצות  עיקר  יד. 
חנוכה *25.

להדליק.  חייבים  אנשים  ובין  נשים  בין 
ואילו  לנשים26,  נמסרו  טוב  ויום  שבת  נרות 
נרות חנוכה הם גם לאנשים – "איש – שדרכו 
לכבוש" – וגם לנשים, גם למי שנדמה לו שאין 
לו ההרחבה והתקיפות לכבוש ולהשפיע על 
לפחות,  הוא,  סביבתו  את  הרי  אך  הזולת, 

מסוגל הוא להאיר.

החמה,  משתשקע   – הוא  ההדלקה  זמן 
כשמשתלטת החשיכה, כשטמאו כל השמנים 
חורבן  לאחר  וגם  )אפילו השמנים( שבהיכל, 
בית המקדש,  כלומר: להאיר חשכת ה"לעומת 

זה" והגלות.

-  ביהודים בכלל  "על פתח ביתו מבחוץ" 
העניינים  על  גם   – בפרט  הישיבה  ובבני 
החיצוניים להיות כפי הכוונה. ו"מוסיף והולך", 
מוסיף ואור, להוסיף בכל לילה נר מאיר נוסף, 
להיות  אפשר  ואימתי  אור.  ותורה  מצווה  נר 
כסיום  חיים",  "דרך  גם  כשישנו  בכך,  בטחון 
הפסוק, שהיא – ההתקשרות למאור שבתורה, 
כמוסבר  החסידות  תורת  התורה,  פנימיות 

בהרחבה בקונטרס עץ חיים27. 

הימני  החלל  רק  לא    - בשמאל"  "מניחה 
)שבלב( כי אם גם החלל השמאלי צריך להאיר, 
האמיתי28,  ה"זולת"  הזולת  את  להאיר  וגם 

למצוא בו את הנר ולהדליק.

26( ירושלמי שבת פ”ב סה”ו.
27( עיין בזה גם כן הקדמה לשערי אורה.

בתורה  שאתך  עם  עמיתך  לב:  פרק  תניא  ראה   )28
כו’  למשכן  צריך  כו’  חבירו  שאינו  מי  אבל  כו’  ובמצוות 

לקרבן לתורה ועבודת ה’.
*28( פסחים קיב, א. בבא בתרא טו, ב.
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יעזור ה' שאתם, הנרות להאיר, תגשימו את 
כוונת מייסדי הישיבה ומנהלי הישיבה ושיהיה 
הדבר בחסד וברחמים, ושיהיה מכם נחת, נחת 

חסידותי, בכל הפרטים.

טו. עתה הרי חנוכה, בחנוכה מנהג ישראל 
לתת דמי חנוכה, אתן לכם, אפוא, דמי חנוכה 
מקופת הרבי, והרי זה כפי שאמר פעם הרבי 
פרוטה  "הנוטל  רז"ל*28:  מאמר  כדוגמת  שזה 
מאיוב מתברך", אין הכמות חשובה, אף שזו 
מאחר  אך  פרוטה,  ביותר,  הפחותה  המטבע 
וסר  אלקים  ירא  וישר  "תם  של  פרוטה  שזו 
בהצלחה  זה  ויהיה  מתברך,  הריהו   – מרע" 

בגשמיות  זו  אין  "בהצלחה"  אמר  וכשהרבי 
בלבד כי אם גם ברוחניות.

]נתן בידו הקדושה דמי חנוכה, שקל כסף29 
אחד30 לכל אחד מן התלמידים שנכנסו[.

א גוט חנוכה

)משיחת ליל נר ה' דחנוכה )לתלמידי 
תו"ת דברוקלין(, תשי"ב(

 

29( ראה יומא ט, ב ובפרש”י שם. זהר חלק א רנ, א.
30( ראה במדבר רבה פרשה יג, טו.





ענין נ”ח ב”לעשות שלום בעולם” )ס”א( ובקשר העצמי בין 
הקב”ה לבנ”י )ס”ה(

•
בסוף הלכות חנוכה כותב הרמב”ם, שאדם שאין בידו אפשרות לקנות נר שבת ונר חנוכה, עליו 
לקנות נר שבת - “משום שלום ביתו . . שכל התורה נתנה לעשות שלום בעולם”. לכאורה תמוה 
מדוע כותב זאת הרמב”ם דוקא בהלכות חנוכה ולא בהלכות שבת )מצד הדין שנר שבת קודם( או 

בהלכות מידות )וכפי שמסיים “גדול השלום וכו’”(?

הוא  המקדש  לנרות  החנוכה  נרות  בין  שההבדל  מה”מ  אד”ש  כ”ק  מבאר  שלפנינו,  בשיחה 
שנרות המקדש מורות על סדר ההשתלשלות, עבודת הצדיקים הקשורה עם טבע העולם, ונרות 
החנוכה מורות על דרגת הבעלי תשובה שלמעלה מהשתלשלות, ולכן הן יכולות להאיר גם את 
חושך הלעו”ז ולהפכו לקדושה. והתכלית היא בחיבור שני סוגי העבודה, שגם הדרגות שלמעלה 

מהשתלשלות ימשכו ויתלבשו בעוה”ז הגשמי.

ולכן מביא הרמב”ם את ההלכה “משום שלום ביתו . . לעשות שלום בעולם” בהלכות חנוכה, 
כי ענינן של נרות חנוכה הוא לחבר )“לעשות שלום”( אלקות עם עניני עוה”ז, והשתלשלות עם 

למע’ מהשתלשלות.

***

בנרות החנוכה מצינו דבר מיוחד - שאור הנרות אינו לשם אף מטרה אחרת מלבד עצם ההדלקה 
)ולא כנרות שבת ונרות המקדש, שמדליקים אותן לשם מטרה מסוימת(. וזאת כיון שנרות החנוכה 
נוגעים בקשר העצמי שבין עם ישראל והקב”ה שלמעלה מטעם ודעת )כי נרות החנוכה נקבעו על 
נס פך השמן, שהראה על הקשר העצמי שבין הקב”ה ובנ”י, “חבתן של ישראל”(. כן הוא הדבר 
בלימוד התורה, שנרות החנוכה מסמלות את הדרגה הנעלית ביותר בתורה, כפי שהיא מאוחדת 

עם עצמותו ית’ - לימוד התורה לשמה, ללא כל מטרה נוספת.

כי  הנס.  פרסום  את  בהן  ולקיים  לראותן  שיוכלו  באופן  להיות  צריכות  הנרות  גיסא,  לאידך 
כי  היהודי,  של  הגלויים  בכוחותיו  ויתלבשו  ירדו  ביותר,  הנעלות  הדרגות  שגם  היא  התכלית 
שלימות העצם היא כשהוא נמצא בגלוי ובכל מקום )למרות שגם כאשר הוא בהעלם, אין זה פוגם 

בשלימותו(.
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חנוכה ג
לקוטי שיחות חלק ג | עמודים 810-818

א. הרמב"ם בסיום הלכות חנוכה פוסק: "הי' 
לפניו נר ביתו ונר חנוכה נר ביתו קודם", כי נר 
שבת הוא משום שלום בית. ומסיים הרמב"ם: 
לעשות  ניתנה  התורה  שכל  השלום  "גדול 

שלום בעולם".

וצריך להבין, מדוע כותב הרמב"ם על גודל 
השלום בהלכות חנוכה דוקא והרי היה יכול 
שבהן  קודמות  הלכות  בהרבה  כן  לעשות 
שנר  ההלכה,  כל  גם,  מתאים?  השלום  ענין 
ביתו )שבת( קודם ועדיף מנר חנוכה, מקומה 
לכאורה בהלכות שבת ושם היה יכול הרמב"ם 
ובפרט  וכו'".  השלום  ש"גדול  גם  להוסיף 
שיחד עם הדין של נר ביתו ונר חנוכה - מביא 
הרמב"ם1 את הדין של נר ביתו וקידוש היום - 

שלו אין כל קשר להלכות חנוכה.

ב. דובר כמה פעמים על ההבדלים שישנם 
שנרות  חנוכה,  ונרות  המקדש  נרות  בין 
המקדש מצותן להדליקם בפנים בית המקדש 
ודוקא כשהאיר היום. לעומתם צריכים להיות 
נרות חנוכה "על פתח ביתו מבחוץ" -  וצריכים 

להדליקם משתשקע החמה.

בו  שהאיר  במקום  הודלקו  המקדש  נרות 
אלקות בגילוי וההעלם של העולם לא היה שם 
היוונים את הטומאה  כלל. לפיכך כשהכניסו 
בכלל,  המקדש  בית  עבודת  בטלה  למקדש 
והדלקת נרות המקדש - ביחוד. החידוש של 
נרות חנוכה הוא, שהם מאירים גם את ה"חוץ" 

שם.  ראה  ביניהם  קישור  ביתר  אבל  בגמרא,  כמו   )1
ואכ"מ.

עד  הגלות,  את  הלילה,  מחשכי  את  ואפילו 
- "עד דכליא  זה"  לביטול כל ענין ה"לעומת 
אותיות  )"תרמוד"   - דתרמודאי"2  ריגלא 

"מורדת"(3.

המקדש,  מנרות  חנוכה  נרות  נעלים  ובכך 
כמובן מדברי הרמב"ן4, כי נרות המקדש בטלו 
כשחיללו היוונים את בית המקדש, אבל נרות 
גם  מאירים  הם  לעולם",  בטלין  "אינן  חנוכה 

בגלות, בעת החושך הגדול ביותר.

בדוגמת מעלת בעלי תשובה  הוא  זה  דבר 
על צדיקים5. צדיקים אין להם כל שייכות לרע; 
יש להם הכח באמצעות  ואילו בעלי תשובה 
התשובה לעשות שגם מ"זדונות" יהיו "זכיות", 

להפוך את הרע עצמו לטוב.

גם מספר הנרות בחנוכה גדול ממספר נרות 
המקדש: נרות המקדש היו שבעה ונרות חנוכה 

2( שבת כא, ב.
בערכו.  הרועים(  מלוא  )לבעהמ"ס  יעקב  קהלת   )3
ומרומז )ככל הענינים דפנימיות התורה( גם בנגלה דתורה. 
התרמודים  בין  ונתערבו  בו  שמרדו  שלמה  עבדי  היו  כי 
)כדמשמע במס' יבמות טז, ב(, והמרידה בשלמה שישב על 
כסא ה' הו"ע המרידה ופריקת עול מלכות שמים. - וגם מזה 
נראה מעלת נרות חנוכה על נרות המקדש, שהרי הגילוי 
ואדרבה  תרמוד,  מרידת  מציאות  את  שלל  לא  דביהמ"ק 
פ"ד  תענית  )ירושלמי  הבית  בחורבן  שותפת  היתה  היא 
סוף ה"ה(, ונרות חנוכה מכלים )אפילו( ריגלא דתרמודאי, 
אחרונה(  היותר  בחי'  רגל  )גם  מציאותה  כל  מבטלות 

דפריקת עול.
4( ר"פ בהעלותך.

 183 ע'  ס' המאמרים ה'תש"ט  וראה  ב.  5( ברכות לד, 
הערה 1.
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- שמונה. מספר שבעה מורה על "שבעת ימי 
ההיקף" )כל סדר הזמן בעולם(, שזהו סדר של 
השתלשלות6; ומספר שמונה מורה על למעלה 
מסדר השתלשלות, לכן בבית המקדש, בו היה 
האור  שבעה,  במספר  די  היה  אלקות,  גילוי 
שבסדר השתלשלות, אבל כדי להאיר גם את 
יש צורך באור שהוא למעלה  מקום החושך, 

מהשתלשלות - שמונה נרות חנוכה7.

בעבודת  מעלה  שישנה  אף   - זאת  עם  ג. 
יותר  נעלית  הבעלי תשובה, שמגיעה לדרגא 
מעבודת הצדיקים - יש גם לעבודת הצדיקים 
מעלה בכך, שאין להם עסק כלל עם הרע, כל 
עבודתם היא רק עם טוב, והאור האלוקי הוא 

אצלם יותר בגילוי.

שתי  לחבר  היא  השלימות  תכלית  לפיכך 
בעלי  ועבודת  הצדיקים  עבודת   - העבודות 
העבודות  שתי  חיבור  שלימות  תשובה. 
תתחדש בביאת המשיח: "משיח אתא לאתבא 
גם  להחזיר  יבוא  משיח  בתיובתא"8,  צדיקיא 
שתי  של  זה  חיבור  לתשובה.  הצדיקים  את 
למעלה  שהוא  אור  ידי  על  בא  העבודות 

משניהם, המאחד את שתי העבודות יחדיו.

מעלה זו של חיבור שתי העבודות מרומזת 
גם בנרות חנוכה9: הם עצמם מאירים את חשך 

ביום  ויהי  ד"ה  וראה  ט.  סי'  ח"א  הרשב"א  שו"ת   )6
השמיני תש"ד באריכות.

כי  בשמינית,  רפואה  ברכת  גם  קבעו  זה  שמטעם   )7
יהי'  לא  וכל אדם  וכמבואר בד"ה  הו"ע התשובה,  רפואה 

להצ"צ ודשנת תשכ"ג. עיי"ש.
8( ראה לקו"ת דברים צב, ב. שה"ש נ, ב.

9( השייכות בזה גם לפ' וישב - ראה או"ת להמגיד ר"פ 
וישב, שפירש: ארץ מגורי )לשון יראה( אביו - אף שהוא 
ר"ל  אביו  במגורי  הוא  עכ"ז  עוה"ז,  וחומריות  בארציות 
ביראת אביו שבשמים. ארץ כנען - ואפילו הוא בין הרשעים 

ונמשכים  נובעים  הם  אבל  והגלות,  הלילה 
מנרות המקדש -  תיקנו אותם לזכר ועל ידי 

הנס שהיה בנרות המקדש.

נרות  "שמונה" של  נוסף במספר  רמז  וזהו 
חנוכה, שמרמז על הגילוי שלעתיד - דוגמת 
ככינור  לא  שיהיה  המשיח  ימות  של  הכינור 
המקדש שהיה בן שבעה נימין אלא של שמונה 
למעלה  של  הגילוי  רק  לא  שזהו   - נימין10 
יש  אם  כי  לעיל,  כאמור  השתלשלות,  מסדר 
הבלי  ענין  אמיתית  העצמות,  המשכת  כאן 
גבול, המחבר את שני הענינים: השתלשלות 
השתלשלות  מסדר  ולמעלה  )צדיקים( 

)תשובה(.

ד. על פי זה יובן מה שהרמב"ם מביא את 
שלום  דוקא:  חנוכה  בהלכות  השלום  גודל 
הפכיים  דברים  שני  של  איחוד  פירושו  הרי 
דרגות.  כמה  ישנן  בניגוד  לזה11.  זה  ומנגדים 
עניני  כל  של  וההתאחדות  השלום  ובעניננו: 
בתוכם",  "ושכנתי  של  אחת  לתכלית  הבית 
ובפרט ה"כנגדו" של האשה )ביתו זו אשתו(12 
ולעשות כל הצריך להפכה ל"עזר"13 - שלום 
יותר  גדול  ניגוד  שבת14.  נרות  ידי  על  ביתו 

)ועד"ז  ממעשיהם.  לומד  אינו  מרמה(,  מאזני  בידו  )כנען 
פירש גם בתו"א שם, שיש שני ארצות, אלא שבתו"א מבאר 
ונמצא שב' הארצות  ויחו"ת(.  יחו"ע  יותר:  נעלית  בדרגא 
בכתוב  ושניהם  ועבודת התשובה,  הצדיקים  עבודת  הו"ע 

אחד.

10( ערכין יג, ב. ראה לקו"ת תזריע כא, ד.
11( ראה אגה"ק סו"ס ל'.

12( ריש יומא. וראה שבת קיח, ב.
13( יבמות סג, א.

14( ראה שו"ע אדה"ז )או"ח ר"ס רסג( בטעם נרות שבת 
"שלא יכשל בעץ או באבן כו' ועיקר כו' שאוכל אצלו". ]וכל 
צרכי האדם נכללים בשם אכילה[. וע"פ הנ"ל בפנים בענין 
דעזר כנגדו יומתק המשך דברי הרמב"ם בהל' חנוכה שם 
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)ובמילא - שלום גדול יותר( הוא, ניגוד חושך 
)משתשקע החמה( ואור, השתלשלות ולמעלה 
ענין  )א(  חנוכה  ענין  וזהו  מהשתלשלות. 
)שלום  יואר  החושך  שגם  התשובה,  עבודת 
וחיבור של דברים נפרדים - עם אלקות(; )ב( 
חיבור שתי העבודות: צדיקים ובעלי תשובה, 

השתלשלות ולמעלה מהשתלשלות.

אבל כאשר אין לאדם די כח - מובן שעליו 
ולא  בביתו,  בתוכם"  ב"ושכנתי  להתמסר 
בהארת את החוץ - עליו להדליק נרות שבת - 

שלום בית עדיף.

)משיחת ש"פ וישב תשכ׳׳ב(

של  נרות  משאר  נבדלים  חנוכה  נרות  ה. 
- אף שנרות  - אפילו מנרות המקדש  מצוה, 
בכך ששאר   - המקדש  בנרות  מקורם  חנוכה 
לתכלית  בלבד  אמצעי  הם  מצוה  נרות 
מסויימת שמשיגים על ידי הנרות, אבל נרות 

חנוכה, הם עצמם הכוונה והתכלית.

נרות של מצוה נחלקים בכלל לשני סוגים: 
בית  נרות  כמו  לכבוד,  העשויים  נרות  )א( 
הכנסת וכיו"ב, שמדליקים אותם בבית הכנסת 
לכבוד, ולא מפני אורם; שלכן אי אפשר לברך 
להבדלה15;  האש,  מאורי  בורא  ברכת  עליהם 
)ב( נרות המדליקים אותם כדי שיאירו, כנרות 
שבת שמדליקים אותם כדי שיביאו שלום בית 

בטעם דנר ביתו קודם משום שלום ביתו "שהרי השם נמחק 
לעשות שלום בין איש לאשתו" ודו"ק. כן יומתק מה שנק' 
הנרות נר ביתו )והוצרך רש"י - שבת כג, ב - להוסיף ביאור 

"בשבת"( ולא נר שבת.
15( ברכות נג, א. שו"ע אדמוה"ז סי' חצר סעי' יז.

על ידי אורם; גם בנרות המקדש נאמר16 "יאירו 
שבעת הנרות", מדליקים אותם לאורם, וכן גם 
נרות חנוכה הם בשביל האור. שכן לגבי הדין 
של "אין מבדילין על נר חנוכה" נזקקו לטעם 
מפני שאסור להנות מהם17. ומובן מזה, שאם 
להבדיל  יכולים  היו  מהם  להנות  מותר  היה 

עליהם, משום שענינם הוא האור.

נרות  הם  שונים  עצמו,  השני  בסוג  אבל 
חנוכה מנרות שבת ונרות המקדש, שאור נרות 
ונרות המקדש הוא לשם תכלית: לשם  שבת 
שלום בית )נרות שבת(, או בכדי להיות עדות 
בישראל  שורה  שהשכינה  עולם,  באי  לכל 
)נרות המקדש(18. אבל נרות חנוכה אין אורם 
קיימת  תכליתם  אם  כי  אחרת,  מטרה  לשם 

בהם עצמם.

הם  חנוכה  שנרות  אומרת  שהגמרא  ואף 
ידי  על  הנס  לפרסם  כדי  ניסא"19,  ל"פרסומי 
אורם - אין הכוונה, שכל ענינם הוא לשם כך, 
אלא שמלבד תכליתם העיקרית יש בהם ענין 
נוסף, שהם מפרסמים את נס חנוכה20. וראיה 
לכך שגם כשאין פרסומי ניסא כלל, מקיימים 
את מצות נרות חנוכה ומברכים עליהם ברכה 

בשם ומלכות.

16( במדבר ח, ב
17( שו"ע או"ח סי' תרפא. האריך בזה בספר מועדים 

בהלכה להרש"י ז"ל זוין.
18( שבת כב, ב. עיין ספרא הובא בתוס' שם.

19( שם כג, ב.
מצד  נ"ח  מעלת  ממשנת"ל  להקשות  אין  ועד"ז   )20
השלום שבהם )אלא שבחי' השלום שבנ"ח היא בחי' נעלית 
חנוכה  נרות  שע"י  מזה  וכן  שבת(,  שבנרות  מבחי'  יותר 
מבררין את השמן ומעלין הניצוצות שבו - כי ענינים אלו, 
הם נוספים בנ"ח. )וע"ד הענין דפרסומי ניסא(. אבל עיקר 

ענינם אינו למטרה אחרת, והתכלית הוא בהם בעצמם.



לקוטי                      חנוכה                      שיחות26

באופן  אותם  מדליקים  אם  שבת,  בנרות 
שאינו מביא לתכלית זו של שלום בית - כגון 
נרות  את  שמדליקים  בתים  בעלי  כמה  שיש 
הנוספים  הנרות  ואין  מנורה,  באותה  השבת 
מוסיפים אור, ובמילא גם לא שלום בית, אסור 
לברך על נרות אלו21. ואילו בנרות חנוכה הדין 
פשוט22: "נר שיש לה שני פיות עולה לשני בני 
מוסיף  אינו  במנורה  השני  שהנר  אף  אדם", 
כלום בפרסומי ניסא. כמו כן אומרת הגמרא23, 
ש"בשעת הסכנה", כשאי אפשר להדליק נרות 
בהנחת  די  ניסא,  פרסומי  של  באופן  חנוכה 
עליהם.  ומברך  לעצמו  השלחן  על  הנרות 
הוא  חנוכה  בנרות  ניסא  פרסומי  שענין  הרי 
רק תוספת לתכליתם העיקרית - אור הנרות 

עצמו.

ו. פנימיות הביאור בזה: כל עניני חנוכה - 
מסירות  בין  ההם,  בימים  היוונים  גזירות  בין 
שהביאה  הימים,  באותם  היהודים  של  הנפש 
גם  ובמילא  עצמו,  הנס  בין  החנוכה,  נס  את 
 - הנס  לזכר  חכמים  שתקנו  חנוכה  נר  מצות 
נוגעים בהתקשרות בין ישראל להקב"ה שהיא 

למעלה מטעם ודעת.

"להשכיחם  היתה:  היוונים  גזירות  מטרת 
שבתורה  האלוקות  את  שלך,  תורה  תורתך", 
לכך  התנגדו  לא  הם  מהשכל.  למעלה  שהיא 
שבני ישראל ילמדו את שכל וחכמת התורה; 
התורה  בלימוד  יורגש  שלא  רק  היה  רצונם 
"להעבירם  גם  וכן  הקב"ה.  של  תורתו  שהיא 

21( ראה בכ"ז בשו"ע אדמוה"ז סי' רסג סעי' י ובמקומות 
המסומנים שם.

22( שבת כג, ב.
23( שם כא, ב. ואף דצריך נר אחר להיכר - הרי גם באין 

נר שני מברך ומדליק )סו"ס תרע"ח באחרונים(.

את  יקיימו  לא  ישראל  שבני   - רצונך"  מחוקי 
השכל,  מעל  שהם  המצוות  את  ה"חוקים", 
שקיומן הוא מתוך קבלת עול, משום שכן הוא 
"רצונך". כלומר היוונים היו מסכימים אפילו 
שהן  המצוות  סוג  את  יקיימו  שישראל  לכך 
בגדר חוקים, על ידי הסברה מסויימת: אפשר 
כי  גם כשאינם מובנים בשכל,  לקיים חוקים, 
סומכים על כך שמצוה החוקים בהיותו בעל 
שכל נפלא, יש לו מן הסתם גם בחוקים אלו 
טעם שכלי24. לקיום החוקים באופן כזה - לא 
היה  אכפת  בעיקר  כך.  כל  היוונים  התנגדו 
להם מכך שבני ישראל מקיימים את החוקים 
בקבלת עול לגמרי, ללא כל הסברה, רק משום 

שכך ציווה הקב"ה25.

כל  היוונים  טמאו  מדוע  הביאור  גם  זהו 
השמנים שהיו בבית המקדש. כל ענין הטומאה 
כמו  מהשכל,  למעלה  הרי  הוא  והטהרה 
שאומר המדרש26: "אמר הקב"ה חקה חקקתי 
גזירה גזרתי ואי אתה רשאי לעבור על גזרתי" 
- אין כל ביאור בשכל מדוע מת מטמא ומקוה 
הקב"ה  וגזירת  חוק  הוא  שכך  אלא  מטהרת, 
וכיון  עליה.  לעבור  רשאים  ישראל  בני  ואין 
שטומאה היא ענין שהוא נעלה לגמרי משכל 
האדם, על כן נלחמו היוונים נגדו ו"טמאו כל 

השמנים שבהיכל".

גם עבודת ישראל באותו זמן היתה באופן 
נגד  במלחמתם    - ודעת  מטעם  למעלה  של 
נגד  )חלשים  נפש  במסירות  הלכו  היוונים 

24( ראה במדב"ר )פי׳׳ט, ג(: על כל אלה עמדתי ופרשה 
א"ל  ו(:  )פי"ט,  ושם  ממני.  רחוקה  כו'  אדומה  פרה  של 

הקב"ה לך אני מגלה טעם פרה.
25( ראה ג"כ "היום יום" ב' טבת.

26( במ"ר ר"פ חוקת. רמב"ם סוף הל' מקואות.
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וכו'( למען ה' תורתו ומצוותיו, והרי  גבורים 
כל ענין המסירות נפש הוא למעלה מהשכל.

נס  נוסף על כך שכל   - גם בנס חנוכה  כך 
הקב"ה  הראה    - ושכל  מטבע  למעלה  הוא 
באמצעות נס זה את הקשר המיוחד בינו לבין 
ישראל", שהוא  "להראות חבתם של  ישראל: 

למעלה מהגבלות השכל.

בין  הקשר  על  מורה  השמן  פך  שנס  וכיון 
ישראל להקב"ה באופן שלמעלה מכל מדידה 
תקנו  לכן  ישראל"(,  של  )"חבתן  והגבלה 
חכמים את עיקר המצוה של חנוכה בהדלקת 
נרות27 כזכר לנס פך השמן )ולא את ענין ההלל 
היוונים(,  במלחמת  הנצחון  נס  על  וההודאה 
להראות את הקשר בין ישראל להקב"ה, שהוא 

למעלה מכל מדידה והגבלה28.

על פי זה יובן מה שאורם של נרות חנוכה 
תכליתם  אלא  דבר,  איזה  לשם  אמצעי  אינם 
היא בהם עצמם, משום שהם מורים על הקשר 
עם הקב"ה, על עצמות, במילא אי אפשר לומר 

שהם לשם דבר אחר, חס ושלום.

נרות המקדש  נרות שבת,  לעיל,  ז. כאמור 
ונרות חנוכה ענינם הוא - אור.

בגמרא נאמר29: ואין אור אלא תורה שנאמר 
מזה, שהאור  נמצא  אור.  ותורה  מצוה  נר  כי 
לעיל,  הנזכרים  הנרות  סוגי  שלושת  כל  של 

27( ראה תוד"ה הרואה סוכה מו, א. מג"א ר"ס תרע"ו 
ובנ"כ שם. צפנת פענח )להגאון מראגאצוב( על הרמב"ם 

הל' חנוכה פ"ג ה"ג.
28( שזהו ג"כ טעם מספר שמונה נרות חנוכה, שמספר 
כמבואר  מהגבלה,  שלמעלה  בחי'  על  מורה  שמונה 
לעיל, וטעם מהדרין מן המהדרין, כמבואר בספר לקו"ש 

]המתורגם[ ח"א ע' 80.
29( תענית ז, ב.

כמה  ישנן  עצמה  שבתורה  אלא  תורה.  הם 
בשלושה  נרמזים  הם  שבכללותם  מדריגות, 

סוגי נרות אלו:

כיצד לקיים  לימוד התורה על מנת לדעת 
מצוות, לדעת את המעשה אשר יעשון, שזהו 
התורה שעושה  ענין   - ובפנימיות  בכללות   -
לשלום  שהם  שבת,  נרות    - בעולם30  שלום 

בית.

ישראל  ידו מתקשרים  התורה שעל  לימוד 
עדות  שהם  המקדש,  נרות   - הקב"ה31  עם 

שהשכינה שורה בישראל.

לימוד התורה "לשמה", לשם התורה עצמה, 
כפי  התורה  שזוהי  צדדיות,  מטרות  ללא 
שהיא מאוחדת עם עצמותו ית'32; שבעצמות 
- ובמילא גם בתורה כפי שהיא מאוחדת עמו 
- אין שייך לומר איזו שהיא תכלית אחרת ח"ו 

מלבד הוא עצמו - נרות חנוכה33.

נוסף  ענין  רק  הוא  ניסא  שפרסומי  אף  ח. 
אין  עצמו,  חנוכה  נר  של  המצוה  לעיקר 
נרות  הדליק  שאם  מהדין34  לדבר  סתירה 
חנוכה במקום )שהוא למעלה מעשרים אמה 

30( ספרי הובא ברמב"ם סוף הל' הנוכה. וראה לקו"ת 
כל  ב(  )סנהדרין צט,  וביאורו בביאור מרז"ל  ד"ה החלצו 

העוסק בתורה לשמה משים שלום כו'.
31( זח"ג עג, א. וראה תניא ספ"ה ופנ"ב נג.
32( ראה תניא פכ"ג. בהגהות הצ"צ לשם.

בהעלותך(  )ר"פ  הרמב"ן  מ"ש  ג"כ  יומתק  ובזה   )33
לנרות  הכוונה  )שלפירושו  הנרות  "אבל  המדרש:  בשם 
חנוכה( לעולם אל מול פני המנורה". ולכאורה, מה שייך 
בנ"ח אל מול פני המנורה? אלא שמרמז בזה, בחי' התורה 
כמו שמיוחדת בעצמותו, שבחינה זו היא כולה פנים )ראה 

אגה"ק ד"ה דוד זמירות(, פני המנורה.
34( שבת כב, א ופירש"י שם. ראה ג"כ רמב"ם הל' חנוכה 

פ"ג ה"ג ופ"ד הי"ב.
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שעין האדם אינה שולטת שם( או35 בזמן, שאי 
מקיימים  אין   - ניסא  פרסומי  שיהיה  אפשר 
המצוה. כי גדר מצות הדלקת נר חנוכה הוא 
לבני  המאיר  אור  יהיה  עצמו  מצד  שהאור   -
אדם36 )ולכתחילה גם באופן של פרסום(, אבל 
אין מוכרח שאנשים אכן יקבלו אור זה בפועל. 
אלא שהאור צריך להיות אור כזה שמצד האור 

הוא מאיר לבני אדם37.

חייבים  שהנרות  כך  על  הפנימי  הטעם  ט. 
להיות מצד עצמם נרות מאירים לכל עד לאופן 
גם  באלקות,  העליונות  הדרגות  פרסום:  של 
את אלו שהם למעלה מסדר השתלשלות, עד 
עצמות אין סוף ברוך הוא, צריכים להמשיך 
למטה38. הם אמנם נעלים לגמרי מכל מדידה 
הדרגות  אפילו  אבל  עולמות,  של  והגבלה 

35( עיין סו"ס תרעג בב"י רש"ל מג"א חמד משה ועוד.
36( כדוגמת המנורה שנאמר בה יאירו.

37( דוגמא לדבר: כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו 
)מנחות קג, ב(. - עפ"י מ"ש בפנים, יובן גם טעם הפלוגתא 
)שבת כא, ב(, אם מותר להשתמש באורה )דנ"ח(, שטעם 
פועל  דנ"ח  שהאור  לפי  הוא  להשתמש  דמותר  המ"ד 
דאסור  המ"ד  וטעם  לענינים שבהשתלשלות.  גם  ומשמש 
תכליתו  שאין  לפי  ההלכה,  היא  וכן  לאורה,  להשתמש 
של אור זה לשמש ולפעול בעולם, כי הוא למעלה מגדר 
)וב'  נבדל  בדרך  הוא  בעולם  כשפועל  וגם  השתלשלות, 
אינו  ומ"מ  דבר,  בכל  מפעפע  בשמן:  נרמזים  אלו  ענינים 
מתערב(, שלכן אינו מתצמצם ומתמעט בהמשכתו, כי אינו 

בבחי' התלבשות.
ועפי"ז יומתק ג"כ מ"ש הרמב"ן )ר"פ בהעלותך(, שנרות 
חנוכה וברכת כהנים אינן בטלים לעולם. כי שניהם - נ"ח 
וב"כ - צד השווה בהם: למעלה מהשתל' )שלכן ימי חנוכה 
וב"כ קבעו בברכת הודאה, כי אור  והודאה,  תקנום בהלל 
הודאה  בבחי'  ורק  השגה  בגדר  אינו  מהשתל'  שלמעלה 
לבד(, ומ"מ נמשכים ופועלים בעולם, אלא שאין ההמשכה 
דברו  ירוץ  מהרה  עד  העולם,  בהגבלות  מתצמצמת 

)כמבואר בלקו"ת ס"פ קרח(.
38( דירה לו ית' בתחתונים - כענין הדירה.

באופן  שיומשכו  צריכים  ביותר  העליונות 
שהמטה יוכל לקבלם.

כך הוא גם בעבודת ה': כח המסירות נפש 
אין  הקב"ה  עם  ישראל  של  העצמי  והקשר 
עיקר ענינו להיות אמצעי לעורר ולהאיר את 
הכוחות הגלויים. תכליתו היא עצם המסירות 
נפש, ההתקשרות עם הקב"ה, אבל צריך שכח 
שיוכל  עד  גלוי,  באופן  יהיה  נפש  המסירות 
תורה  לקיים  הגלויים  הכוחות  על  להשפיע 
התורה  שקיום  בתניא39,  כמבואר  ומצוות, 
אם  אפילו  אך  נפש.  במסירות  תלוי  ומצוות 
חס  משפיע,  אינו  שבגלוי  נפש  המסירות  כח 
ושלום, בפועל, לקיים תורה ומצוות )כמו בנר 
אין  אדם(,  לבני  בפועל  מאיר  כשאינו  חנוכה 
זה פגם בהמסירות נפש, כי אם פגם בכוחות 
הגלויים שהם אינם כלים לקבל ההשפעה מכח 
מסירות הנפש40, אבל את מסירות הנפש הוא 
עורר ]ולא רק שהוא תמיד שלם בכח, כמאמר 
ישראל  שחטא  פי  על  אף  "ישראל  רז"ל41: 

הוא"[.

י. על פי זה יובן דבר פלא שמצינו במצות 
המצוות.  מכל  שונה  היא  שבזה  חנוכה,  נר 
כל המצוות נקבעו באופן שיתכן שגוי יפריע 
לקיומן. אפילו שלוש המצוות עליהם נאמר42: 
נפשו  למסור  חייב  יהודי  יעבור",  ואל  "יהרג 

39( ספכ"ה.
שגם  קריא,  רחמנא  מחתרתא  אפום  גנבא  וע"ד   )40
הוא  רחמנא,  וקורא  בגילוי  מאירה  בה'  שאמונתו  בשעה 
אפשר  וכן  שלו.  הגלויים  בכחות  הגניבה  מעשה  עושה 
באיזו  יזהר  לא  על קדה"ש,  בפועל  נפשו  שבשעת מסירת 

הגלויים.  כחותיו  מצד  הוא(  שבקלים  קל  )ועדיין  מצוה 
]ועיין קונטרס העבודה פ"ה. ואכ"מ[.

41( סנהדרין מד, א.
42( שו"ע יו"ד סי' קנז, א.
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לבטל  עליהן  לנכרי לשלוט  אי אפשר  עליהן, 
קיום  נגד  להלחם  יכול  הנכרי  אבל   - אותן 
המצוות. וכשהיהודי אינו מתפעל ומוסר נפשו 
כן  לא  המצוה.  קיום  גם  אין   - יהרג  עליהן, 
יכול  מצות נר חנוכה, אליה אין האינו יהודי 
גזירת השמד,  כי אפילו בזמן  לגשת לבטלה, 
ר"ל, אין הנכרי יכול להפריע לקיום מצוה זו, 
כלשון  היא  חנוכה  נר  מצות  כזה  בזמן  שכן 
ואין הנכרי  ודיו",  הגמרא: "מניחה על שלחנו 

יכול להפריע.

והביאור בזה כאמור לעיל: כיון שמצות נר 
חנוכה מורה על ההתקשרות עצמות הנשמה 
בחינה  זו  הרי  ית',  עצמותו  עם  הקב"ה,  עם 
שאין החטא מסוגל לפגום בה, ובמילא גם אי 

אפשר שיהיה בה ענין הגלות שבאה כתוצאה 
מארצנו"(,  גלינו  חטאינו  )"ומפני  החטא  מן 
ולכן אין ביכולתו של אף איש לבטל מצות נר 
חנוכה. גוי יכול רק לגזור גזירה ולמנוע בעד 
בעולם,  בחוץ,  מלהאיר  חנוכה  של  הנר  אור 
אבל בעצמותו של נר החנוכה אין איש יכול 
הרמב"ן43,  בפירוש  המבואר  דרך  על  לפגום. 
שנרות חנוכה "אינן בטילין לעולם", אין נוגע 
עולם  של  או  גלות,  של  העלם  כל  כלל  להם 

בכלל.

)משיחת נר ה' דחנוכה וש"פ מקץ, זאת 
חנוכה, תש"כ( 

43( ר"פ בהעלותך. וראה לעיל ס"ב.



בירור קו השמאל ע”י נרות חנוכה

•
ההבדל בין המזוזה לנר חנוכה הוא שאת המזוזה קובעים בצד ימין של הפתח ואת נרות החנוכה 
מעמידים בצד שמאל. הבדל נוסף הוא שהמזוזה ענינה לשמור על הבית, ואילו נרות החנוכה ענינן 

להאיר את החוץ.

בשיחה שלפנינו, מבאר זאת כ”ק אד”ש מה”מ על פי פנימיות הענינים: המזוזה שייכת לקו הימין 
המורה על ההתעסקות בעניני קדושה, ונרות חנוכה שייכים לקו השמאל המורה על ההתעסקות 
והעלאת עניני העולם לקדושה. בכך יש להקביל את המזוזה לכללות מצוות עשה שבתורה, ואת 
נרות חנוכה לכללות איסורי התורה ומצוות לא תעשה, שעל ידם ממשיכים דרגה נעלית יותר 

שאינה יכולה להתלבש אלא בהעדר העשי’.

ובנרות החנוכה ישנה מעלה אף לגבי מצוות לא תעשה, בכך שעל ידם נמשכת דרגת האור של 
מצוות לא תעשה על ידי עשיה חיובית, דבר המתבטא בהדלקתן בצד שמאל, באופן שיאירו את 
רשות הרבים. בכך מתייחדת גם מצות תפילין שהיא דוקא ביד שמאל, והשפעתה היא גם לאומות 

העולם - “וראו כל עמי הארץ וכו’”.

מכך מובן שיש לנצל את ימי החנוכה כדי להרבות במבצע תפילין.
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חנוכה ד
לקוטי שיחות חלק ה | עמודים 223-227

מזוזה1,  למצות  דומה  חנוכה  נר  מצות  א. 
בכך שאת שתיהן צריך לקיים )א( בפתח2 )של 

הבית או של החצר3(, )ב( מבחוץ2.

למרות זאת, יש ביניהן הבדל גדול*3:

ראשית, המזוזה צריכה להיות מימין, ואילו 
נר חנוכה צריך להיות משמאל4.

שנית, המזוזה צריכה להיות מבחוץ משום 
ולא  החצר5,  או  הבית  מתחיל  זה  שבמקום 
צריך  חנוכה  נר  זאת,  לעומת  החוץ.  למען 
את  להאיר  היא  מטרתו  כי  מבחוץ,  להיות 

החוץ, את רשות הרבים6.

של  הרוחני  הכוח  שיניקת  הידוע,  ולפי 
היא  דפרודא",  "טורי  הרבים,  רשות  בחינת 
אלו  הבדלים  ששני  לומר,  יש  השמאל,  מקו 

כרוכים זה בזה7.

ב. על מצות מזוזה נאמר שהיא שקולה כנגד 
כוללת את כל המצוות8.  כל המצוות, כי היא 
מכך מובן, ששני ענינים אלו שבמצות מזוזה, 
קיימים גם בכל המצוות, שהרי הפרטים דומים 

לכלל.

ואכן, אנו רואים לגבי רוב המצוות ככולן:

4( שבת כב, א.
5( שלכן, גם כשיש מזוזה בפתח חצירו - לא פטר בזה 

את ביתו. ועד"ז יל"פ בשאר החילוקים דבהערה *3.
ותש"ד(  )תרמ"ג  נ"ח  בד"ה  בארוכה  וכמבואר   )6
ע'  לעיל  )נעתק  מקץ  ר"פ  מאוה"ת  גם  ולהעיר  בתחלתו. 

200 הערה 31(.

ימין9,  ביד  להיעשות  צריכות  שהן  א( 
)ובקרבנות מעכב פרט זה אפילו בדיעבד10(.

מצוות  יש  ה"חוץ"11.  עם  קשר  להן  אין  ב( 
מצוות  ואפילו  בפנים,  דוקא  לקיימן  שחובה 
שאפשר לקיימן גם בחוץ, ברשות הרבים, הרי 
כשמקיימים אותן ברשות הרבים, אין להן שום 
לקיימן  אפשר  שהרי  החוץ,  עם  מיוחד  קשר 
גם בפנים. והאפשרות לקיימן ברשות הרבים 
אלו  נובעת מכך שלמצוות  בבית  כמו  בדיוק 

אין כלל קשר למקום מסויים.

שחובה  חנוכה,  נר  שמצות  יוצא,  זה  לפי 
מבחוץ, נבדלת  ודוקא  לקיימה דוקא בשמאל 

מרוב המצוות ככולן, ולא רק ממצות מזוזה.

המצוות  לבין  חנוכה  נר  בין  זה  הבדל  ג. 
האחרות דומה להבדל שבין מצוות לא תעשה 

לבין מצוות עשה:

"מן  רק  לקיים  אפשר  ה"עשה"  מצוות  את 
המותר בפיך"12, בדברים המותרים, המקבלים 
מצוות  זאת,  לעומת  נוגה13.  מקליפת  חיותם 

9( ראה שו"ע או"ח סי' ב' )בשו"ע אדה"ז - סעיף ד'(. 
וראה גם במקומות שנסמנו בהערה 32.

10( רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ה הי"ח.
אף  וכו'(,  מגלה  )מקרא  דפורים  המצוות  ואפילו   )11
ברה"ר  להיות  צריכות  אין  דפורים,  הנס  שמפרסמים 
)ואדרבא מקרא מגלה - הוא בביהכנ"ס(. ומזה מובן, שמה 
שנר חנוכה מצותה מבחוץ דוקא הוא )לא רק מצד הענין 
טורי  בחי'  להאיר  הוא  לפי שענינה  כ"א(  ניסא,  דפרסומי 

דפרודא, כדלקמן בפנים )ד"ה נ"ח תש"ד שם(.
12( שבת כח, ב. וש"נ.

13( ראה תניא רפל"ז. ובכ"מ.
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לא תעשה מתקיימות דוקא על ידי )אי־עשיה( 
דברים האסורים - הנובעים משלש הקליפות 

הטמאות.

על  המגיע  האלקי  האור  היא:  לכך  הסיבה 
ידי קיום מצות עשה "מתלבש בכלי", ומעצם 
כלי  להוות  יכול  המצוות  שמעשה  העובדה, 
מסוג  הוא  שהאור  מובן,  בו,  המתלבש  לאור 
ולכן  כלי14.  של  בהגבלות  להיקלט  שיכול 
ביותר,  נמוך  למקום  להגיע  יכול  איננו  הוא 
קליפות  שמשלש  האסורים  לדברים  עד 

הטמאות15.

קיום  ידי  על  המגיע  האור  זאת,  לעומת 
מצות לא תעשה הוא בלתי מוגבל לחלוטין, 
חיובית  פעולה  ידי  על  אינה  המשכתו  ולכן 
)כלי(, אלא על ידי המנעות משלילה, כאשר 
וכיון  האסור14,  את  עושה  ואינו  דוחה  האדם 
יכול להגיע,  אינו מוגבל כלל, הוא  זה  שאור 
ללא שום מגבלות, עד למקום הנמוך ביותר, 

ולפעול אף שם15.

חנוכה16:  נר  מצות  של  המעלה  גם  וזוהי 

14( תו"א נב, ד. לקו"ת פקודי ו, ד. המשך מצה זו שם 
פ"מ ואילך. ד"ה מאי מברך ש"ת )סה"מ קונט' ח"ג(.

15( ראה דרמ"צ קצא, א
16( בכ"מ מבואר ]לקו"ת שם. המשך מצה זו שם )פמ"א 
ואילך(. סד"ה מאי מברך הנ"ל. וראה גם תו"א שם[, אשר 
כל המצות דרבנן, מכיון שענינם הוא דחיית והרחקת הרע 
)כי גם "מצות" )עשה( דרבנן הם דוגמת ה"גדרים וסייגים"(, 

יש בהם המעלה דל"ת.
ומ"מ מעלה מיוחדת במצות נ"ח, שבכל המצות דרבנן 
]דבכללות  שלהם  ותכלית  בהכוונה  רק  הוא  שבהם  הל"ת 
הוא, מה שהם גדרים וסייגים לד"ת כנ"ל. וכן בפרטי ענינם, 
עשיית המצוה היא המשכת בחי'  וכמו מצות נט"י, שענין 
דחיית   - היא  זו  בהמשכה  שהכוונה  אלא  החכמה,  אור 
עשיית  של  ענינה  הרי  נ"ח,  מצות  משא"כ  החיצונים[, 
ובחי'  - להאיר מבחוץ את קו השמאל  גופא הוא  המצוה 

על ידי קיום מצוה זו נמשך אור, אשר בכוחו 
להאיר גם את קו השמאל, וברשות הרבים17.

נר חנוכה  יש למצות  ד. לאמיתו של דבר, 
יש  כי  תעשה,  לא  ממצוות  יותר  אף  מעלה 
על  עשה18:  מצות  של  המעלה  את  גם  בה 
הדברים  את  דוחים  תעשה  לא  מצוות  ידי 
האסורים, אך אין מזככים אותם. ואילו על ידי 
את ה"שמאל" ואת "רשות  מאירים  נר חנוכה 
הרבים". מביאים לידי כך, שלאחר "מסרת . . 
רבים ביד מעטים", יהיה "ברבים היו עמדי", 
שאף רשות ה"רבים" תהיה מוארת "עמדי"19 - 
כפי שעל ידי מצות עשה מזדכך הדבר הגשמי 

שבו מקיימים את המצוה20.

רה"ר. ועצ"ע.
17( ראה סדור ערה, ג. מצה זו שם פ"ס. ד"ה ויאמר משה 

תש"ד פ"כ.
18( בכללות, כל המצות דרבנן, מכיון שהם בקום ועשה 
הוא  שענינם  מכיון    - בהם  שיש  דמל"ת  להמעלה  )נוסף 
דחיית הרע( יש בהם )גם( המעלה דמ"ע )מקומות שנסמנו 
ה"מצות  ענין   - דרבנן  המצות  שבכל  אלא   .)16 בהערה 
עשה" שבהם הוא בנוגע להמצוה - המשכת האור; שלהיותם 
בקום ועשה, נמשך האור בכלים. אבל בנוגע מעלת הל"ת 
שבהם )מה שהם דוחים את הרע( - הרי ענין זה בהם הוא 
בדרך דחי', ולי בדרך בירור. משא"כ במצות נ"ח, ה"עשה" 
הל"ת שבה  הענין עצמו:  באותו  הם  וה"לא תעשה" שבה 
- מה שהיא שייכת לקו השמאל ורה"ר - הוא בדרך בירור 

)ראה ד"ה ויאמר משה שם(, שהיא מאירה אותם.
19( תהלים נה, יט. ירושלמי סוטה פ"י סה"ח. וראה גם 

במדב"ר פ"ט, כד.
הנס  "עיקר  ]אשר  דחנוכה  הראשון  יום  אשר  ולהעיר 
- ש"א ד"ה בכ"ה בכסלו  ימים"  ז'  והוא כולל  ביום הא'... 
פמ"ב[ חל בשבעת הימים די"ט כסלו* - והרי מענינו של יט 
כסלו הוא "פדה בשלום נפשי וגו' כי ברבים היו עמדי". וי"ל 
שלכן הסיום וחותם דאגה"ק )ס"ב( "אחר ביאתו מפ"ב" הוא 

"יתן ה' בלב אחיהם כמים הפנים וגו'".
20( אלא שהבירור דמ"ע הוא רק בדברים שמק"נ, ונ"ח 
מאירה גם את קו השמאל ורה"ר כנ"ל )ובדוגמת המבואר 
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"ותורה  לבין  חנוכה  נר  שבין  הקשר  זהו 
ויורדת  "מתלבשת"  התורה  גם  כי   - אור"21 
לדון אף בדברים האסורים ובדברים טמאים, 
ועל ידי אור התורה שמאירים בהם, מזככים22 
את ניצוצות הקדושה הנמצאים שם, ומעלים 

אף אותם לקדושה23.

חנוכה  ונר  דרבנן,  מצוות  ששבע  ידוע,  ה. 
בתוכן, נובעות ממצוות התורה24. מכך מובן, 
את  המאירה  מצוה  יש  התורה  שבמצוות 
ה"שמאל" ואת רשות הרבים, בדומה למצות 

נר חנוכה.

מצות  היא  ל"שמאל"  הקשורה  המצוה 
תפילין25 - תפילין של יד יש להניח על ה"יד 

בדרמ"צ שם בענין התשובה(.
21( ראה תו"א מב, ג. סדור שם. המשך מצה זו שם. ד"ה 

נ"ח תרמ"ג פ"ד.
22( ראה גם לקו"ת ראה ל, ב. ושם )לא, ב(, שהוא כענין 

ערבים עלי דברי סופרים.
23( ראה גם המשך מצוה זו שם, וד"ה ויאמר משה שם, 
שזהו הדמיון דנ"ח לתורה. ובהמשך מצוה זו שם )ולהעיר 

גם מתו"א מב, סע"ג(, שבנ"ח יתרון לגבי תורה. עיי"ש.
וי"ל שזהו גם מה שנ"ח גורם לאור התורה )ראה שבת כג, 
ב. וברש"י שם ד"ה בנים( - כי דבר הגורם יש לו יתרון על 

הדבר הנמשך על ידו )המשך וככה תרל"ו פט"ו(.
24( אגה"ק סכ"ט )קנ, א(.

25( ואי"ז סותר למ"ש לעיל הערה 1 - כי במצות נ"ח 
)וכן בשאר המצות )דרבנן(( כמה ענינים. ומה שנ"ח שייכת 
ומה ששייכת  - נמשך ממצות מזוזה,  למזוזת פתח הבית 
לקו השמאל -  נמשך ממצות תפלין. וזה שענינה בנר ואור 

-  לנרות דביהמ"ק.

כהה". ובמיוחד לפי המבואר בזהר26, שהנחת 
התפילין על יד שמאל היא כדי "לקשור" את 
משועבד  יהיה  הוא  שאף  שבלב,  הרע  היצר 
התפילין  ידי  שעל  יוצא,  זה  ולפי   - לאלקות 

מאירים אף את צד ה"שמאל", כבנר חנוכה.

וכך גם לגבי תפילין של ראש27: תפילין של 
ראש צריכים להיות מגולים כדי להביא לידי 
עליך  נקרא  ה'  שם  כי  הארץ  עמי  כל  "וראו 
ויראו ממך"28. כלומר, תכליתם היא לגלות את 
עליהם  ולהשפיע  הארץ,  לעמי  אף  האלקות 

להגיע ל"ויראו".

התורה  כל  "הוקשה  חז"ל  דברי  יובנו  בכך 
שההשוואה  למרות   - לתפילין"29  כולה 
המצוות - שהרי, כיון  לתפילין שם היא לגבי 
ה"שמאל"  על  אף  משפיעה  תפילין  שמצות 
ועל "עמי הארץ", יש בה גם את מעלת התורה, 

המזככת אף את שלש הקליפות הטמאות.

ו. נאמר, שבימי החנוכה יש להרבות בנתינת 

26( ח"ג רפג, א.
27( וגם הרי "שלימות" תש"ר תלוי' בתש"י )ראה צפע"נ 
על הרמב"ם הל' תפלין פ"ד ה"ד - נעתק בלקו"ש ח"ט ע' 
56 הערה 34* )וראה שם בפנים שזה שייך ל"ויראו ממך"((.

28( תבא כח, יוד. ברכות ו, א. וש"נ.
29( קידושין לה, א. ולהעיר גם ממרז"ל )מדרש תהלים 
ומעלה אני עליכם  "קיימו מצות תפלין  ב(  א,   - בתחלתו 
ונתבאר  הובא   - ולילה"  יומם  בתורה  יגיעים  אתם  כאילו 

בד"ה איתא במדרש תלים )נדפס בסה"מ תש"ח(.

בתו”א  מובנת עפמש”כ   - כה  יט  שייכות המספרים   )*
והגהות  סע”ב(  )מז,  נצבים  ולקו”ת  ע”ד(  ריש  )ו,  בראשית 

* וראה לקו”ש חי”ט ע’ 49 ואילך.הצ”צ לשם.
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בגשמיות,  צדקה   - וגוף"31  "בממון  צדקה30, 
שמצות  וכיון  ברוחניות.  צדקה  גם  וכמובן, 
נר  למצות  כאמור,  במיוחד,  קשורה  תפילין 

חנוכה,

נר  לעומת  לתפילין  מעלה  יש  בכך  ואף 
כאשר  רק  משמאל  הוא  חנוכה  נר  חנוכה: 
יש מזוזה מימין32, ואילו תפילין צריך להניח 
תמיד על היד הכהה, ותפילין של ראש צריכים 

להיות תמיד מגולים  -

במיוחד,  החנוכה  ימי  את  לנצל  צריך  לכן 
את  להגביר  האפשריים,  המאמצים  בכל 

"מבצע תפילין".

יהודי לקיים את מצות  וכאשר ישפיעו על 
)אשר  במשנה33  חז"ל  אז, כפסק  הרי  תפילין, 
תיתכן  לא  כי  חוזר34,  משנה,  בדבר  "טעה 
ייגרם  הענין35(,  פשטות  מפני  בכך  טעות 
זו  והלכה   - מצוה"  גוררת  "מצוה  של  הענין 
ועל־אחת־כמה־וכמה  מצוה.  כל  לגבי  היא 
הושוו  המצוות  כל  אשר  תפילין,  מצות  לגבי 

 - נחמי'  בדברי  הועתק  חנוכה,  הלכות  ויש  מ"א   )30
השלמה לשו"ע אדה"ז סו"ס עת"ר. וראה שיחת שבת חנוכה 

תשכ"ה הערה 14 )נדפס בלקו"ש ח"ה ע' 443(
31( פרמ"ג באו"ח שם. וראה שיחה הנ"ל הערה 15.

)הגהות  בימין  יניחנה  בפתח  מזוזה  אין  וכאשר   )32
המצות  ככל   - תרע"א(  סו"ס  טואו"ח  דלהלן.  מיימוניות 
שצ"ל בימין )הגמ"י הל' חנוכה פ"ד ה"ז )הובא בב"ח לאו"ח 

שם(. ר"ן שבת כב, א(.
33( אבות פ"ד מ"ב.

34( סנה' לג, א. וש"נ. טושו"ע חו"מ רסכ"ה.
לאחרי חתימת הש"ס וכו' דין זה הוא גם בנוגע לדברי 
האמוראים וכו' )שם. וראה הל' ת"ת לאדה"ז פ"ב ה"א(, מ"מ 
אינם בפשטות כ"כ כמו "משנה" )ממש( )ראה לקו"ש ח"ו 

ע' 52 הערה 27(.
35( ראה טור חו"מ שם: כיון שהטעות בדבר הפשוט. 
דבר  ובב"י שם )בשם הרשב"א(: דכל טועה בדבר משנה, 

ברור... ולא הוה לי' למיסמך עלי'.

אליה36, ובמיוחד לפי המבואר בזהר, שעל ידי 
קיום מצות תפילין משעבדים את היצר הרע, 
הוא  ודאי שבסופו של דבר  ולכן    - כדלעיל 

יגיע לידי קיום שאר המצוות.

בכך  רק  התבטא  לא  חנוכה  שנס  וכשם 
גדולה  תשועה  עשית  ישראל  ש"לעמך 
מידי  ונושעו  שניצלו  הזה",  כהיום  ופורקן 
למרות  וה"זדים",  ה"רשעים"  ה"טמאים", 
שהם היו "גבורים" ו"רבים" - אלא הוא הביא 
ופינו  ביתך  בניך לדביר  באו  כך  "ואחר  לידי 
את היכלך וטהרו את מקדשך והדליקו נרות 

בחצרות קדשך",

לידי  רק  לא  תביא  תפילין  מצות  גם  כך 
"תשועה" ו"פורקן" של "עמי הארץ", שכאשר 
עד  ישראל  לפני  יתבטלו  הם  ממך",  "ויראו 
באיש  רוח  עוד  ולא קמה  לבבנו  "וימס  אשר 

מפניכם"37.

הדבר  יביא  כך"  ש"אחר  מכך,  יותר  אלא 
לידי "באו בניך לדביר ביתך" -  בבית המקדש 
בקרוב  למטה38,  ויתגלה  ירד  אשר  השלישי 

ממש.

)ממאמר ושיחת שבת חנוכה תשכ"ח(

36( וכפשטות הסוגיא קידושין שם, שהכוונה היא למצות 
התורה, עיי"ש.

ואף שבכמה מצות אמרו שהן שקולות כנגד כל המצות 
- הרי )א( אינו דומה "שקולה" ל"הוקשה". )ב( מהיקש זה 
למעשה  הלכה  למדין  לתפלין(  הוקשו  המצות  שכל  )מה 

הלכות ודינים בכמה מצות.
37( לשון הכתוב )יהושע ב, יא( בנוגע ליריחו מנעולה 

של ארץ ז' עממין שהן כוללין כל ע' האומות.
סוכה מא,  ל, סע"א.  )ר"ה  נמי  אי  ד"ה  רש"י  ראה   )38
סע"א(. תוד"ה אין בנין )שבועות טו, ריש ע"ב - מתנחומא(. 

זח"א כח, י. שם במהנ"ע קיד, סע"א. ועוד.





“ימי שמחה והלל”

•
הגמרא במסכת שבת מביאה את סיפור נס חנוכה, ומסיימת בזה ש”קבעום ועשאום ימים טובים 
בהלל והודאה”. הרמב”ם בספרו משנה תורה מביא גם כן את סיפור הנס, אך משנה מלשון הגמרא 

וכותב “שיהיו שמונת ימים האלו . . ימי שמחה והלל” )במקום “הלל והודאה”(.

בשיחה שלפנינו, מבאר כ”ק אד”ש מה”מ שהטעם לזה ששינה הרמב”ם מלשון הגמרא הוא כי 
הגמרא מתייחסת רק לנס פך השמן שהוא נס רוחני, ובגללו קבעו את ימי החנוכה ל”ימי הלל” 
)שהלל הוא ענין רוחני, הודאה לה’(. ואילו הרמב”ם מתייחס גם לנס נצחון המלחמה שהי’ נצחון 
ועל שני  ל”ימי שמחה” )ששמחה היא בדברים גשמיים(.  ימי החנוכה  ובגללו קבעו את  גשמי, 

הניסים כותב הרמב”ם “ימי שמחה והלל”.
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חנוכה ה
לקוטי שיחות חלק י | עמודים 142-145

א. איתא במס' שבת1: מאי חנוכה שכשנכנסו 
שבהיכל  השמנים  כל  טמאו  להיכל  יוונים 
וכשגברו מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו 
ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהי' חתום 
בחותמו של כהן גדול ולא הי' בו להדליק אלא 
יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה 
ימים  ועשאום  קבעום  אחרת  לשנה  ימים. 

טובים בהלל והודאה.

ז"ל[  הר"מ מרוטנבורג  ]בשם  וכתב הטור2 
"שריבוי הסעודות שמרבים בהם הן סעודות 
הרשות, שלא קבעום אלא להלל ולהודות ולא3 
וז"ל:  כתב  הרמב"ם4  אבל  ושמחה".  למשתה 
"התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת 
שמחה  ימי  בכסלו  כ"ה  האלו שתחלתן  ימים 
 – וכתב המהרש"ל5 שלדעת הרמב"ם  והלל". 
. . . הם  "אותן סעודות שעושים בימי חנוכה 

סעודות6 מצוה".

2( או"ח סתר"ע )ע"פ דפוס פראג וכו'. וכן הועתק גם 
בב"י(. וכן פסק המחבר שם ס"ב.

3( וכ"ה גם במרדכי פסחים - סתר"ה הובא בב"י שם. 
וראה לקמן ס"ה מה שהובא ממרדכי הארוך.

4( הל' חנוכה פ"ג ה"ג.
שם,  או"ח  ב"ח  גם  וראה  סל"ז.  פ"ז  לב"ק  יש"ש   )5
שמדברי הרמב"ם מוכח קצת "דבחנוכה יש לנהוג שמחה 

ומשתה".
א"ומשתה",  קאי  לנהוג"  "יש  שהלשון  צ"ל,  ולכאורה 
הרמב"ם(.  )לדעת  גמור  חיוב  הוא  ל"שמחה"  בנוגע  אבל 
ולהעיר אשר ברמ"א או"ח שם כ' "שיש קצת מצוה בריבוי 
ממהר"א  שם  ובד"מ  מפראג,  למהר"א  ומציין  הסעודות". 

מפראג "קבעו משתה ושמחה".
6( להעיר אשר בפורים דכתיב בהו "ימי משתה ושמחה" 
צ"ל לדעת הרמב"ם )הל' מגילה פ"ב הט"ו( סעודת בשר 

ולכאורה תמוה: הרי בגמרא אמרו "קבעום. 
. . בהלל והודאה", וברמב"ם כותב שהם )גם( 

"ימי שמחה"7.

ב. עוד שינוי ברמב"ם ממש"כ בגמרא:

ולא   .  .  . חנוכה  "מאי  שם:  שבת  במס' 
מצאו אלא פך אחד של שמן . . . נעשה בו נס 
והדליקו ממנו ח' ימים, לשנה אחרת קבעום 
כו'". והיינו, שימי חנוכה קבעום על הנס דפך 

השמן ולא על הנס דנצחון המלחמה;

וטעם9  כסיבה  מבאר  הרמב"ם8,  ואילו 
ימים  שמונת  שיהיו   .  .  . חכמים  ל"התקינו 
ישועת  את   – והלל"  שמחה  ימי   .  . האלו 
ישראל והצלתם מידי היונים, וחזרת המלכות 

לישראל, ו)אח"כ - ( הנס דפח השמן.

ג. ויובן זה בהקדים הקושיא הידועה10: הרי 
ביד  רבים  המלחמה  בנצחון  הי'  הנס  "עיקר 
מעטים גבורים ביד חלשים כו'", ולמה אמרו 

או"ח  נימוקי  וראה  שם(.  מ"מ  בבשר.  אלא  שמחה  )דאין 
סעודות  "אותן  שם  היש"ש  מ"ש  וצע"ק  סק"ב.  סתרצ"ה 
שעושין כו'", ולא כתב שצריך לעשות סעודה )אף שקאי 

שם לשיטת הרמב"ם(.
7( הטעם למ"ש הרמב"ם רק "ימי )שמחה ו(הלל" – ואינו 

מזכיר "הודאה" – ראה לקמן הערה 19.
8( הל' חנוכה שם הלכה א' וב'.

שאין  ופשוט,  כו'.  התקינו  זה  ומפני  בה"ג:  וכלשונו   )9
דפך  להנס  רק  היא  זה"  ב"ומפני  הרמב"ם  שכוונת  לומר 

השמן – כי לפי"ז, כל סיפור המאורע שבה"א מיותר.
גם  וראה  א.  כב,  אורה  בשערי  האמצעי  אדמו"ר   )10
סהמ"צ להצ"צ ריש מצות נ"ח )עא, א(. וראה גם פר"ח או"ח 
שם: "שאין סברא . . . )ש(עיקר יום הנצחון שנחו מאויביהם 

. . . שלא יקבעוהו לדורות. 
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בגמרא שימי החנוכה הוקבעו ]לא מפני הנס 
דנצחון המלחמה וישועת ישראל מידי היונים, 
כו'.  שמן  של  אחד  דפך  הנס  מצד  אם[  כי 

דלכאורה "איך עשו מן הטפל עיקר כו'"?

להרמב"ם,  ס"ל  זו  קושיא  חומר  ומצד 
"על  לא  היא  חנוכה"  ב"מאי  הגמרא  שכוונת 
איזה נס קבעוה"11. כי אם: לתת טעם על מה 
לולי  שגם  והיינו,  והודאה".  "בהלל  שקבעוה 
נצחון  יום  את  קובעים  היו  השמן  דפך  הנס 
המלחמה ליו"ט12 )יום שמחה13(; ומה שאמרו 
. פך אחד של שמן כו", הוא   .  . "מאי הנוכה 
מה  דזה   – והודאה"  ד"הלל  להפרט  בנוגע 
הוא  והודאה",  בהלל  יו"ט  ועשאום  ש"קבעום 

מצד הנס שהי' בשמן.

וזהו שלאחרי שהרמב"ם מבאר בארוכה את 
זה  "ומפני  מסיים:  הוא  דחנוכה,  המאורעות 
התקינו  חכמים . . . ימי שמחה והלל", היינו 
שמפני שני סוגי המאורעות והניסים האמורים 

11( כפרש"י שבת שם.
מדוע  שמקשה  א(  )טז,  צו  מלקו"ת  גם  להעיר   )12
חנוכה ופורים הן ביום המנוחה ולא ביום שנעשה הנס* - 
שמזה מוכח, שהקביעות דחנוכה הוא משום הנס דנצחון 

המלחמה.
13( או אפשר לומר )וראה פר"ח שם(, שכוונת הגמרא 
)גם  ב"מאי חנוכה" ]אף שגם מצד הנס דנצחון המלחמה 
תקנו  מה  מפני  היא:  יו"ט[  תקנו  השמן(  דפך  הנס  לולא 
ח' ימי חנוכה, ועל זה מתרץ "שכשנכנסו יונים להיכל כו' 

והדליקו ממנו שמונה ימים".

לעיל התקינו ב' ענינים, - "ימי שמחה" ו"ימי 
הלל":

מידם  "שהושיעם  מפני   - שמחה"  "ימי 
והצילם . . . וחזרה מלכות לישראל"14; ו"ימי 
בפך  שהי'  הנס  מפני  בעיקר15  באו   – הלל" 
השמן, ש"הדליקו ממנו נרות המערכה שמונה 

ימים".

אלו  מאורעות  שב'  מה  גם  יומתק  ועפ"ז 
חלוקת  ]שגם  הלכות  לשתי  הרמב"ם  חלקם 
להורות,   – בדיוק[  היא  שברמב"ם  ההלכות 
הלכות:  שתי  באות  אלו  מאורעות  שמב' 
שמחה",  ד"ימי  הדין   - הראשון  ממאורע 
)והדין  הלל"  ד"ימי  הדין   - השני  וממאורע 

ד"מדליקין בהן הנרות כו'"(.

מעצמו  יחדש  לא  שהרמב"ם  פשיטא  והנה 
מ"ועל   – ויסודו  חנוכה.  ימי  לקביעות  טעם 
הנסים" וממדרז"ל. ואולי הי' לפניו גם מדרש 
כאן  חנוכה - שאז מובן בפשטות מה שכותב 

כמה פרטים: גזרו גזירות וכו' וכו'.

ד. הטעם לחלוקה זו - שמפני ישועת ישראל 
והצלתם וכו' התקינו "ימי שמחה"; ואילו מצד 

הנס דפך השמן באה התקנה ד"ימי הלל":

14( ומה שהתקינו שמונה ימי שמחה - יש לומר: מכיון 
ב"ועל  )כנאמר  המלחמה  נצחון  על  גם  הלל  שהתקינו 
הנסים"( וצ"ל שמונה ימי הלל )משום הנס דפך השמן. וראה 
הערה הבאה( התקינו ששמונה ימים אלו - מכיון "שתחלתן 
אויביהם  על  ישראל  ש"גברו  יום  בכסלו",  כ"ה  )הוא( 

ואבדום" - יהיו גם ימי שמחה.
 - בכסלו"  כ"ה  "שתחלתן  הרמב"ם  לשון  יומתק  ועפ"ז 
דלכאורה הול"ל "מכ"ה בכסלו ואילך" וכיו"ב - כי "שתחלתן 
)דכל ימים אלו( כ"ה בכסלו" הוא טעם על "שיהיו שמונת 

ימים האלו . . . ימי שמחה".
15( אף שגם מפני נס המלחמה "קבעו ח' ימי חנוכה אלו 

להודות ולהלל".

*( מזה מוכח שס”ל לאדה”ז שנצחון המלחמה הי’ בכ”ד 
וכשיטת   10 שבהערה  וספהמ”צ  בש”א  )וכמפורש  בכסלו 
המאירי שבת שם( ודלא כשיטת הרמב”ם הל’ חנוכה )פ”ג 
ה”ב( שבכ”ה בכסלו הי’ )ואעפ”כ הוקבע להתחיל נ”ח אור 
גדול  אור  חנוכה(,  הל’  )לשו”ע  ברכ”י  - ראה פר”ח,  לכ”ה 

ליומא פ”ז, מ”ד. בנין שלמה על הרמב”ם שם.



39 לקוטי                      חנוכה                      שיחות

להגוף  השייכים  בדברים  ענינה  שמחה 
אלא  שמחה  ואין  בבשר  אלא  שמחה  ]שאין 
ביין16[; משא"כ ענין ההלל הוא שייך לעבודה 

שבלב, להנשמה. ולכן:

היונים,  מידי  והצלתם  ישראל  ישועת 
ש"פשטו ידם בממונם כו' ולחצום לחץ גדול", 
ועד"ז מה "שחזרה מלכות לישראל" - ישועה 
והצלה הנוגעות )גם( לגוף, משו"ז גם התקנה 

היא בענין הנוגע לגוף: "ימי שמחה",

ממנו  ש"הדליקו  השמן  דפך  הנס  משא"כ 
ישועה  שהיא  מכיון   - כו'"  המערכה17  נרות 

רוחנית, התקינו18 בגללה "ימי הלל"19.

16( פסחים קט, א.
צפע"נ  ראה   - "המערכה"  בזה  הרמב"ם  הוספת   )17
רוחניית   - היא  ועפ"ז  הרמב"ם.  על  הרגצובי(  )להגאון 

ביותר.
18( ראה עד"ז בלבוש לאו"ח שם. אלא שבלבוש שם, 
שגם ישועת ישראל מידי היונים - מכיון ש"לא בקשו מהם 
אלא . . . להעבירם על דתם . . . לכן לא קבעום אלא להלל 
ולהודות ולא למשתה ושמחה"; משא"כ לדעת הרמב"ם - 
מכיון ש"פשטו ידם בממונם וכו' ולחצום לחץ גדול", לכן, 

כש"הושיעם מידם והצילם", התקינו ימי שמחה.
שגם   ,)452 ע'  ריש  ח"ה  לקו"ש  גם  )וראה  לומר  ויש 
להרמב"ם - מה שפשטו ידם כו' היתה כתוצאה מזה ש"גזרו 
גזירות . . . ובטלו דתם כו'" )שכתב לפנ"ז(. ועפ"ז יומתק, 
לא  היא  והרמב"ם  הלבוש(  ביאור  )לפי  הטור  שפלוגתת 
פלוגתא במציאות )אם לחצום בגשמיות(, כ"א בסברא: אם 
קובעים שמחה על הצלה מלחץ גופני הבא כתוצאה מגזירה 

על הדת.
19( ע"פ מ"ש בפנים יש לבאר גם מה שהרמב"ם מזכיר 
"בהלל  בפירוש  דהנה  "הודאה".  מזכיר  ואינו  "הלל"  רק 
הלל,  בהן  "לומר  סתר"ע(  )או"ח  הטור  כתב  ובהודאה" 
ולהודות לומר בו על הניסים בהודאה" - ומכיון שההודאה 
המלחמה  דנצחון  הנס  על  )בעיקר(  היא  הניסים"  ד"ועל 
)"מסרת גבורים וכו'"(, אין לומר )לדעת הרמב"ם( שכוונת 
היא  השמן(  דפך  הנס  משום  )שתקנו  ב"הודאה"  הגמרא 
"לומר בו על הניסים". ולכן ס"ל להרמב"ם ש"הלל והודאה" 

ה. והנה פירוש הנ"ל ב"מאי חנוכה . . . פך 
אינו  השמן  דפך  שהנס   – כו'"  שמן  של  אחד 
דהלל  להפרט  כ"א  דחנוכה  הענין  לכל  טעם 
והודאה – מוכרח הוא גם למרדכי )הארוך( 20 

וז"ל:

ובמגלת21 תענית שאמרו קבעום יו"ט משום 
רבתי  במדרש  וכ"מ  א"ז  וכ"כ  המזבח  חנוכת 
פרשת בהעלותך, והכא22 אומר שקבעום יו"ט 
קבעו  דמשו"ז  וי"ל  )דנרות(23.  הנס  משום 
קבעו   ולהלל  להודות  אבל  ושמחה,  משתה 

משום נס.

משתה  שקבעו  מה   – שלהמרדכי  אלא 
משא"כ  המזבח:  חנוכת  משום  הוא  ושמחה 
להרמב"ם - מה שהתקינו "ימי שמחה" הוא24 
מפני "שריחם עליהם אלקי אבותינו והושיעם 

כו'", כנ"ל.

 .  .  . ההוראה  עמודי  שמ"שלשת  ומכיוון 
מהם  ושנים  ז"ל  והרא"ש  והרמב"ם  הרי"ף 
)הרי"ף והרא"ש( מסכימים לדעת אחת" ולא 
הביאו אלא מאי דאיתא בגמרא – פסק הב"י 

הלכה כמותם, ע"פ מש"כ בהקדמתו להב"י.

 )משיחות מוצאי זאת חנוכה וש"פ ויגש, 
תשל"ד(

שבש"ס הם ב' פרטים בהלל )וכנאמר בהלל: הללו, הודו(. 
כו'  הלל  את  בהם  לגמור  ראו  ומה  כאן:  תענית  ובמגלת 
כענין שנאמר ויענו בהלל ובהודות לה' כו'. )והלשון "הלל" 

שברמב"ם כולל גם הפרט ד"הודאה"(.
20( הובא בד"מ או"ח שם.

21( פ"ט.
22( בש"ס שבת כא, ב.

23( להעיר שגם במגילת תענית נזכר הנס דפך השמן, 
ואולי הי' להמרדכי גירסא אחרת במג"ת.

השיטה  באותה  אזלי  והמרדכי  שהרמב"ם  אף   )24
דחנוכה הם ימי שמחה.



ניסים נפלאות ותשועות

•
בתחילת נוסח “הנרות הללו” אומרים “על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות”, ואח”כ חוזרים 
ואומרים “על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך”. וצריך להבין מדוע בסיום הנוסח הסדר שונה 

מתחילתו )ניסים, ואח”כ נפלאות וישועות(.

בשיחה שלפנינו, מבאר כ”ק אד”ש מה”מ ששלשה לשונות אלו מורים על שלשה סוגי ניסים: 
“תשועות” מורה על ישועה בדרך הטבע, “ניסים” מורה על נס שמחוץ להגבלות הטבע ו”נפלאות” 

מורה על מאורע שמעורר התפעלות, אך אינו יוצא מגדר הטבע.

ולפי זה ניתן לבאר מדוע הסדר שונה בתחילת וסיום הנוסח: בתחילת הנוסח מדובר על סדר 
המאורעות כפי שאירעו בסיפור נס חנוכה - בהתחלה נלחמו בני מתתיהו עם מספר מועט של 
יוונים ונצחו אותם )נצחון בדרך הטבע(, לאחר מכן נלחמו ונצחו את צבא יון )באופן שלמעלה 
מהטבע( ולבסוף קרה נס מציאת פך השמן )דבר פלאי אך בתוך גדרי הטבע(. ואילו בסיום הנוסח 
האדם  מתפעל  בתחילה   - אלו  מאורעות  בראותו  האדם  אצל  שמתעורר  הרגש  אודות  מדובר 
מניסים שלמעלה מהטבע )“ניסיך”(, לאחר התבוננות הוא מתפעל גם ממאורעות פלאיים שבתוך 
הגדרות הטבע )“נפלאותיך”( ולבסוף הוא מבין שגם על ישועה בדרך הטבע )“ישועותיך”( יש 

“להודות ולהלל לשמך הגדול”.

וכיון ש”כל הגבוה ביותר” מתגלה ב”מטה ביותר”, דוקא הניסים המלובשים בטבע )תשועות( 
נובעים מעצמותו ית’, שלכן אינם מתגלים כלל )באופן של נס(.
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חנוכה ו
לקוטי שיחות חלק טו | עמודים 366-371

נאמרים  הללו"  "הנרות  של  בנוסח  א. 
הללו  "הנרות  דומים:  ביטויי־לשון  שלושה 
ועל  הנסים  ועל  התשועות  על  מדליקין,  אנו 
מוזכרים  הללו"  "הנרות  בסיום  הנפלאות1" 
שונה2:  בסדר  אך  אלו,  ביטויים  שלושה  שוב 
ועל  נסיך  על  הגדול  לשמך  ולהלל  "להודות 

נפלאותיך ועל ישועותיך".

יש להבין, אם כן, מהי הסיבה לשינוי בסדר 
שלושת הביטויים הללו?

הללו"  "הנרות  שבנוסח  העובדה  מן  ב. 
"נפלאותיך"  גם  אלא  "נסיך",  רק  נזכרים  אין 
ו"ישועותיך", רואים, שמצות הדלקת נר חנוכה 
פך השמן, שהרי  לנס  רק3  זכר  מהווה  איננה 
הוא איננו בבחינת "ישועות", אלא לכלל סוגי 
הזה4,  בזמן  ההם  בימים  הראה  שה'  הישועה 
)כפי  סוגים  לשלושה  כללי  באופן  הנחלקים 
אחד  כל  ובתוך  הדברים(,  בהמשך  שיוסבר 
מן הסוגים אנו מוצאים לשון רבים: "תשועות 
ימי  שמאורעות  כיוון  נפלאות",   .  . נסים   .  .

1( כ"ה במס' סופרים פ"כ ה"ו לפנינו. טאו"ח סתרע"ו. 
וכ"ה בסידור אדה"ז. ובכמה סידורים וכו' הוא בשינוי סדר, 

הוספות וכו'. ואכ"מ.
2( כ"ה בסידור אדה"ז ]ובסי' של"ה, יעב"ץ ועוד[. ובמס' 
סופרים שם )וכ"ה בטאו"ח שם. ובכ"מ( מקדים "נפלאותיך" 

ל"נסיך". ובכמה סידורים הוא בעוד שינויים. ואכ"מ.
3( אף ש)כמובן( זהו עיקר הזכרון דהדלקת נ"ח.

4( ראה צפע"נ לרמב"ם הל' חנוכה פ"ג ה"ג. ועיין לשון 
הרמב"ם שם פ"ד הי"ב: להודיע הנס ולהוסיף בשבח הא־ל 
א(:  )כג,  ולהעיר משבת  לנו.  הנסים שעשה  על  לו  והודי' 
נשים חייבות בנ"ח שאף הן היו באותו הנס, וברש"י שם: 

ועל יד אשה נעשה הנס.

החנוכה כוללים כמה וכמה עניני ישועה, מכל 
הסוגים.

אחרת,  חזקה  קושיא  על  עונה  זה  הסבר 
בקשר להזכרת נס חנוכה, כדלהלן:

את  להזכיר  חובה  קיימת  פורים  נס  לגבי 
ביום  גם  הרשע  מהמן  והישועה  ההצלה 
היוונים  כן לגבי הנצחון על  וגם בלילה5. לא 
בחנוכה, שהיה אף הוא נס, )ויותר מכך - נס 
ביד  ורבים  ביד חלשים  גבורים  "מסרת  גלוי: 
וכו'"6, בעוד שנס פורים היה מוסתר  מעטים 
מוזכר  בחנוכה  הנצחון  נס  הטבע(,  בדרכי 
בתפילת  הנאמר  הנסים"  ב"ועל  רק  בלילה 

מעריב ובברכת המזון.

אין  וכן  רשות7,  היא  ערבית  תפילת  והרי 
אפוא  יוצא  חנוכה8.  בליל  פת  לאכול  חובה 
נס הנצחון  הכרחית9 להזכיר את  שאין חובה 

בחנוכה בליל חנוכה.

טושו"ע  ה"ג.  פ"א  מגילה  הל'  רמב"ם  א.  ד,  מגילה   )5
או"ח סתרפ"ז ס"א.

6( נוסח "ועל הנסים" דחנוכה.
7( ברכות כז, ב. רמב"ם הל' תפלה פ"א ה"ו. טאו"ח ר"ס 

רלה. שו"ע אדה"ז או"ח ר"ס פט.
חיוב  וגם  ושמחה,  משתה  חיוב  שיש  את"ל  גם  כי   )8

לעשות סעודה*  - הרי אין החיוב דוקא בליל חנוכה.
9( ובפרט שאם לא אמר ועל הנסים בתפלה או ברהמ"ז 
- אין מחזירין אותו )טושו"ע או"ח סתרפ"ב ס"א. וראה שו"ת 

*( ראה מרדכי הובא בדרכי משה או”ח סתר”ע. ב”ח שם. 
יש”ש לב”ק פ”ז סל”ז. ועוד. וראה בארוכה לקו”ש ח”י ע’ 

142 ואילך.
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קושיא זו מתורצת בפשטות על פי האמור 
בסעיף הקודם: הדלקת נרות חנוכה אינו זכר 
רק לנס פך השמן, אלא גם לכל הניסים של 

ימי החנוכה. 

להבעת  הדרכים  שאחת  מוצאים10,  ואכן 
זכרון והלל לה', היא ע"י הדלקת נרות11.

בשלושת  הסדר  בשינוי  הסיבה  גם  זוהי  ג. 
הביטויים בנוסח הנרות הללו.

בתחילת "הנרות הללו" מדובר על שלושת 
לאבותינו  "שעשית  והישועה  ההצלה  סוגי 
בימים ההם", ולפיכך הם נמנים בסדר זה: "על 
כיוון  הנפלאות",  ועל  הנסים  ועל  התשועות 
שכך היה סדר המאורעות. תחילה "תשועות", 

אח"כ "נסים" ואח"כ "נפלאות".

לא כן בסיום "הנרות הללו". שם מדובר על 
האופן שבו יוצרים שלושת הסוגים אצלנו את 
ההרגשה של "להודות ולהלל לשמך הגדול". 
ובענין זה הסדר הוא שונה: הסוג "נסים" הוא 
ההודיה  לענין  האדם  את  המביא  הראשון 
וההלל לה', אח"כ סוג ה"נפלאות" ורק לאח"כ 

סוג ה"תשועות", כפי שיובהר להלן.

צ"צ שער המילואים סי"א(.
10( ראה סנהדרין לב, ב בתוד"ה קול. ובתרגום ירמי' 

כה, י: דמשבחין בניהור בוצין.
וראה לקו"ש חט"ו ע' 534 )ובארוכה לקו"ש חכ"ה שיחה 
בחצרות קדשך"  לחנוכה( שי"ל שהכוונה ב"והדליקו נרות 
)נוסח ועל הנסים( היא לנרות של שמחה וכבוד השכינה -  
ע"ד נרות דשמחת בית השואבה בעזרת נשים )סוכה נא, א( 
ונרות ביהכנ"ס )ברכות נג, א. טושו"ע ושו"ע אדה"ז או"ח 

סתר"י ס"ד( - שכל אלו אין מקומם בהיכל.
11( ומה שקבעו לשבח על הנס דנצחון המלחמה כו' ע"י 

נרות - הוא בכדי שיוכלל גם הנס דפך.

ד. והביאור: ההבדל המהותי שבין תשועות, 
ניסים ונפלאות:

אחר,  נגד  מלחמה  מנהל  מישהו  כאשר 
בכמותם  )בהתחשבות  דומים  שכוחותיו 
עדיין  עצמו,  לכוחות  גם־יחד12(  ובאיכותם 
לפי  שהרי  לנצח,  כדי  ה'  לישועת  הוא  זקוק 
הטבע גובר פעם צד זה ופעם צד אחר. נצחון 
כנס  ולא  טבעי  כענין  הנראה  באופן  הוא  זה 
שמעל לטבע, כי עפ"י הטבע יכול הוא לנצח 

את האחר.

נס הוא הצלה שלמעלה13 מן הטבע, בניגוד 
נצחון  לדוגמא:  הטבעית.  המציאות  לחוקי 
החלש  הצד  הוא  המנצח  כאשר  במלחמה, 
הטבע  שבדרך  כך  המנוצח,  הצד  מן  בהרבה 
נס,  הוא  כזה  נצחון  לנצח.  יכול  איננו  הוא 

למעלה מהטבע.

אצל  "פלא"  הנקראות  תופעות  הן  נפלאות 
הרואה אותן. אין אלה ניסים ברורים שאפשר 
הם  אלא  הטבע,  בדרך  כמאורעות  למנותם 
מאורעות המובדלים ומופרשים14 מן המציאות 
הרגילה, ולכן נקראים הם "פלא" - ענין נפלא.

כך מוצאים אנו לגבי גאולת אדמו"ר הזקן 
"הפליא...  עליה15:  כותב  שהוא  כסלו,  בי"ט 
נגרמה  כסלו  י"ט  גאולת  בארץ".  לעשות 

12( ראה פרש"י לך יד, ט.
13( ראה פרש"י חוקת כא, ח.

14( ראה פרש"י וארא ח, יח. ולהעיר ממרז"ל )נדה לא, 
א( דעל סוג הנסים ש"אפילו בעל הנס אינו מכיר" בו נאמר 
)תהלים עב, יח( "עושה נפלאות לבדו". וראה לקמן הערה 

.36 ,16
15( במכתבו הידוע - נדפס במגילת י"ט כסלו )קה"ת 
תשי"ב( ע' 22. ס' התולדות אדה"ז ע' ריח. ובכ"מ. וראה 

לעיל ע' 306 ואילך.
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באמצעות שרים, והיתה קשורה להשתדלויות 
רבות, אך לא היו אלה מאורעות רגילים כלל 

וכלל, היה זה דבר פלאי – "הפליא"16.

היו  ה'  וישועת  ההצלה  סוגי  שלושת  ה. 
הסדר:  ולפי  חנוכה  בימי  ההם"  "בימים 

תשועות, אח"כ ניסים ואח"כ נפלאות.

בעירם  כבר  התחיל  החשמונאים  נצחון 

מופרש  שהוא   - ב"נפלאות"  לומר  יש  סוג  עוד   )16
ומובדל גם מנסים, ע"ד משנ"ת )אוה"ת למיכה ע' תפו־ז( 
בפי' "כימי צאתך מאמ"צ אראנו נפלאות" שגם בערך נסים 
דיצי"מ הם נפלאות, ענין דנס בתוך נס )שבת צז, א. וש"נ(, 
הקב"ה נסו של משה שהוא נסם של ישראל )ב"ר פנ"ט, ה. 

וראה שמו"ר ס"פ בשלח(,
דנסים סתם יש להם אחיזה בטבע, כמו נצחון המלחמה 
מלחמה  ע"י  שהי'  חלשים",  ביד  גבורים  ד"מסרת  באופן 
לגמרי  הטבע  היפך  שהם  נסים  הם  ו"נפלאות  טבעית*; 

מבלי שום אחיזה בטבע )ראה שער האמונה פט"ו - ל, ב 
- אבל עצ"ע אם נחית שם לחילוק זה או רק לחילוק הכללי 

דמלובש בטבע או לא(. וראה לעיל שם.
הפירושים  בשני  דתלוי  י"ל  אולי   - השמן  דפך  ובנס 
באסוך  שמצינו  )וכמו  השמן  כמות  נתוסף  א(  באופנו**: 
דנס אלישע )מ"ב ד, ב ואילך((, וכן מפורש במדרש מעשה 
שלא   - וכו'  וט"ז  עתר  סי'  חאו"ח  ב"י  ראה  )אבל  חנוכה. 
הזכירו מדרש זה(. ב( נשתנה איכות השמן ודלק לאט לאט. 

וראה לקמן הערה 26.

ובניו.  מתתיהו  נמצאו  ששם  מודיעין, 
היוונים רצו להקריב שם "דבר אחר" )חזיר(, 

והחשמונאים עמדו מנגד וניצחום17.

כאן18 היתה ישועה, אך לא נס גלוי ולא פלא 
גלוי, כי במודיעין לא היה מספר רב של יוונים.

אח"כ ניהלו היהודים מלחמה נגד צבא רב 
בהרבה  רב  אנטיוכוס19,  ששלח  יוונים  של 
נס  והתרחש  היהודיים,  החיל  אנשי  ממספר 
גלוי, שלמעלה מן הטבע: "מסרת גבורים ביד 

חלשים ורבים ביד מעטים" - היהודים נצחו.

לאחר הנצחון במלחמה נכנסו החשמונאים 
לבית המקדש וגילו שאין שמן טהור להדלקת 
כי היוונים טימאו את "כל השמנים  המנורה, 
שבהיכל", עד שמצאו "פך אחד של שמן שהיה 
אמנם,  וזה,  גדול"20,  כהן  של  בחותמו  מונח 

איננו נס גדול.

שרוצה  מי  יש  אם  לומר,  אפילו  ]ניתן 
טבעי,  ענין  זה  שהיה  על־כך,  להתעקש 
לטמאו,  כדי  זה  בפך  הבחינו21  לא  שהיוונים 
לומר  שיש  ה"תוספות"22,  דעת  לפי  ובמיוחד 
"שהיה מונח בחותם בקרקע", דבר שאינו רגיל 

ב  קאפיטל  א  החשמונאים  ס'  )ראה  פ"כ.  יוסיפון   )17
- אבל לע"ע לא מצאתים מוזכרים בספרי פוסקי ישראל 
)מלבד פעם א' בס' בה"ג הל' סופרים - אף שנזכרו בסה"ד 
זה.  היחס לספר  ידוע  עינים, אבל  בס' מאור  וכו'(. מובא 

ואכ"מ(.
המלחמה  עד  וכו'  בירושלים  הנצחונות  כל  וכן   )18
סידורים  בכמה  )נדפסה  אנטיוכס  מגילת   - כו'  הגדולה 
ומדרש  כו'(  אותה  וקראו  ספרדיות,  דקהלות  ומחזורים 

חנוכה.
19( ראה מגילת אנטיוכס. מדרש חנוכה. ובכ"מ.

20( שבת כא, ב.
21( ראה רש"י שבת שם: בהצנע כו'.

22( שבת שם ד"ה שהי'.

*( ובערך ל”נפלאות” - נק’ זה נס המלובש בטבע )ראה 
שער האמונה פט”ו )ל, א(: ונסים שנעשו בדרך הטבע . . וכנס 
דחנוכה ע”י מלחמה(. וראה חדא”ג מהר”ל שבת כא, ב. ט”ז 

או”ח סעת”ר סק”ג.

ולהעיר מהאופנים במלחמה: )א( מלחמת מדין: החלצו גו’ 
אנשים לצבא גו’ וביחד עם זה “ולא נפקד ממנו איש: )מטות 
לא, ג־ז. שם, מט(, היינו מלחמה אבל נצחון שלא ע”פ טבע כלל 
)משא”כ בהמלחמות דחנוכה שנהרגו כו”כ מבנ”י(; )ב( כיבוש 
יריחו ע”י יהושע, שלאחרי נפילת החומה באופן נסי שאינו 
מלובש בטבע כלל - “ויעל העם גו’ ויחרימו גו’ לפי חרב” 

)יהושע ו, כ־כא(. ואכ”מ.

**( ראה לקו”ש חט”ו ע’ 184 ואילך.
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השמנים23,  לשכת  קיים  שהיה  מה־עוד  כלל, 
ששם לא עלה בדעת היוונים לחפש24.

של  בטהרן  הוודאות  את  המבהיר  הסבר 
השמן, ושהיוונים לא טמאו אותו ע"י "היסט"[.

אך עם זאת היה זה דבר פלא25 - נפלאות26: 
את כל השמנים טמאו היוונים, ורק פך יחיד זה 

היה מוסתר בקרקע ונשאר שלם, ללא נגיעה!

דלק  זה  ששמן  נס27,  עוד  ארע  )אחר־כך 
שמונה ימים, וכן עוד ישועות ונפלאות(. 

ו. ובכן, בסדר זה - תשועות, ניסים ונפלאות 
- התרחשו המאורעות "בימים ההם". בהודיה 

לה' הסדר הוא:

על  ה'  את  ומהללים  מודים  לראש  לכל 
"ניסים", הניכרים בגלוי שהם באים מאת ה'.

ומבחינים  יותר  מתעמקים  אח"כ 

23( מדות פ"ה מ"ה.
אלא  שמירה  להם  אין  כספים  א:  מב,  ב"מ  ראה   )24

בקרקע כו' והאידנא )לאחרי זמן שמואל( כו'.
25( ובמאירי )שבת כא, ב( דלילה הראשונה מברכין על 
הגאולה ועל הודאת מציאת פך השמן. ובשערי אורה )ד"ה 

כתיב כי אתה פי"ז( דעיקר הנס שמצאו פך א' כו', עיי"ש.
26( ולהפירוש דב"נפלאות" יש סוג שלמעלה מ"נסים", 
י"ל,   -  )16 הערה  לעיל  )ראה  בטבע  אחיזה  להן  שאין 
שהכוונה ב"נפלאותיך" היא להנס דפך השמן )ראה הערה 

הנ"ל(.
27( ומובן שגם זה נכלל בנוסח "הנרות הללו" - והוא 
באומרו נסים )גלוים שלמעלה מהטבע( לשון רבים )כנ"ל 
לראשונה  שארעו  כסדר  הסוגים  ג'  שמונה  אלא  ב(  סעיף 
וכמו שהוא בנוגע לתשועות ונפלאות. וק"ל. וראה הערה 

הקודמת.
ולהעיר ממאירי הנ"ל )וראה פר"ח או"ח סתע"ר( דס"ל 
דלילה הראשונה דחנוכה לא שייך להנס של שמן שדלק 

ח' ימים.

מאורעות,  כמה  של  האמיתית  במשמעותם 
שהם "נפלאותיך",

גם אם אמנם הרוצה לטעות יטעה - ויחשוב 
שאלה הם מאורעות בדרך הטבע,

ומודים ומהללים את ה' עליהם.

על  שאפילו  להכרה  מגיעים  אחר־כך  ורק 
נפלאות,  לא  ואפילו  נס  שאינם  "ישועותיך", 
אלא חוקי הטבע, צריך גם כן להודות ולהלל 
גם הטבע עצמו הוא  "לה' הישועה",  כי  לה', 
ישועה  גם  ולפיכך צריכה  למעלה מן הטבע, 

להביא לידי הודיה והלל28.

ז. לעומקו של ענין:

השפעת ה"חיות", השפע האלוקי, ליהודים 
היא לכתחילה מבחינת האלוקות שלמעלה מן 
הטבע, אלא שההשפעה לובשת צורה של טבע. 
כלומר, בנוסף לכך שהנהגת הטבע בכלל היא 
הנהגה אלוקית, ולכן היא, באמיתתה, למעלה 
מתפרש  "טבע"  שהמושג  )כפי  הטבע  מן 
לגבי  הוא  הזה  גם הטבע  זאת  בכל  בעינינו(, 
ניסית29,  להנהגה  חיצוני  לבוש  רק  היהודים 

שבה ה' מתנהג עם ישראל.

לפיכך, מי שיש לו עיניים "מאירות", רואה 
את האמת, שכל זה הוא מלכתחילה ענין ניסי, 
שום  אינו תופס אצלו  כך שה"לבוש" הטבעי 

מקום30.

28( להעיר מיהל אור ע' קנד־ה.
29( ראה המשך תער"ב פרק פח בסופו: דנש"י למטה 
. . ההנהגה עמהם אינו ע"פ טבע כ"א משם הוי' שלמעלה 

מהטבע ובזה יש ב' אופנים כו', עיי"ש.
ואילך.   176 ע'  - לקו"ש חט"ז  30( ראה בארוכה בכ"ז 

וש"נ.
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של  פירושו  רבות31  פעמים  הוסבר  וכך 
וזורע":  עולמים  בחי  "מאמין  חז"ל32  מאמר 
וקציר...  ה' ש"זרע  )קיבעתו של  חוקי הטבע 
היהודים  אצל  מהווים  אינם  ישבותו"33(,  לא 
האמיתית  הסיבה  לזריעה.  אמיתית  סיבה 
לצמיחה, שבגינה הוא זורע, היא כיוון שהוא 

"מאמין בחי העולמים".

שה"גבוה  החסידות34,  בתורת  מוסבר  ח. 
ב"מטה־מטה  דוקא  מתגלה  ביותר"  גבוה 
של  שורשם  הנסים:  לגבי  גם  כך  ביותר". 
הניסים המלובשים בטבע גבוה משורשם של 
הנסים הגלויים35, ולטבע עצמו יש שורש גבוה 

עוד יותר36.

והשפעות  מגילויים  נובעים  גלויים  נסים 
אלוקיות, המוגבלות בתחום של "גילוי" - הנס 

מוכרח להיות גלוי.

מאור  נובעים  בטבע  המלובשים  נסים 

31( לקו"ש ח"א ]המתורגם[ ע' 203. ע' 228. חי"ח ע' 
.295

א.  לא,  שבת   - אמונת  בתוד"ה  הובא  ירושלמי*   )32
מדרש תהלים מזמור יט. במדב"ר פי"ג, טז.

33( נח ח, כב.
34( ראה בארוכה שערי אורה ד"ה יביאו לבוש מלכות 

פי"ב ואילך. ובכ"מ.
35( ראה תו"א מג"א צג, א. שם ג־ד. ק, א. וראה בארוכה 

ד"ה כימי צאתך תשל"ח. )סה”מ מלוקט ח”ה ע’ שה(.
36( כמובן מהכלל הנ"ל דכל הגבוה ביותר כו'. ולהעיר, 
דהנסים שאין בעל הנס מכיר בנסו )שהם מלובשים בטבע 
ממש - ראה יהל אור שם( - עליהם נאמר "עושה נפלאות 
לבדו,  מבחי׳  שנמשכים   -  )14 הערה  לעיל  )נסמן  לבדו" 

ובארוכה  סק"ט.  שם  אור  יהל  )ראה  ית׳  ומהותו  עצמותו 
ד"ה כימי צאתך הנ"ל(.

מסתתרים  ולכן  מגילוי,  הנעלים  והשפעה 
כיוון  זאת,  בכל  אך  הטבע,  בלבוש  הנסים 
 - "פלא"  הנקרא  באופן  הוא  שה"לבוש" 
ש"נראה  עד  בהם,  המתבונן  אצל  "נפלאות" 
מובן  מהטבע"37,  למעלה  "רק  שהם  בחוש" 
שזהו אור שהוא בכל זאת במסגרת של גילוי.

רק ענין ה"תשועות", המלובש בטבע ממש 
בתחום  שאיננה  האלוקות,  מ"עצמות"  נובע 
הישועה,  מתגלית  כך  ומשום  כלל,  גילוי  של 
בעצמו,  מהקב"ה  שבאה  מהטבע,  שלמעלה 

באופן שנראה שזהו הטבע ממש38.

הסוגים:  שלושת  של  הסדר  זהו  ואכן, 
ועל  נסיך  על  הגדול  לשמך  ולהלל  "להודות 

נפלאותיך ועל ישועותיך": 

עניינים  על  ומהללים39  מודים  תחילה 
"נסיך",  נובעים  שמהם  לגילוי,  הקשורים 
"ועל  מגילוי  שלמעלה  לאור  בקשר  אח"כ 
נפלאותיך", ורק אח"כ מגיעים להודיה והלל 

"לשמך הגדול"40 בעיקר ע"י "ישועותיך".

)משיחת ש"פ מקץ, שבת חנוכת תשכ"ד(

37( לשון התו"א שם )ק, א. ועדיין שם צג, רע"ד( -  לענין 
נס פורים. וראה יהל אור שם.

38( ולהעיר שנ"ח זמנם משתשקע החמה - ענינם להאיר 
את החושך דוקא )תו"א סד"ה רני ושמחי. סד"ה נ"ח. שערי 
אורה סד"ה בכ"ה בכסלו. סדור ערה, ב־ג. ד"ה נ"ח תרמ"ג. 
ד"ה  אורה  ושערי  )תו"א  חשכי"  יגיה  "והוי׳  בחי׳  ובכ"מ(, 

)כתיב( כי אתה נרי(.
"נסיך׳  ]שמקדים  בנוסח  אדה"ז  בחר  שלכן  וי"ל, 
ל"נפלאותיך׳ )ראה לעיל הערה 2(, ובמילא -[ ש"נפלאות" 
הן למטה מנסים, ושייכות לטבע )כנ"ל סעיף ד־ו( - כי עיקר 

הענין דחנוכה הוא להאיר את )חושך( הטבע.
39( "ל׳ שבח וגם לשון בהילו נרו כו׳ הארה בבחי׳ גילוי 

כו'" )תו"א סד"ה בכ"ה בכסלו. ובכ"מ(.
40( ראה תו"א ר"פ שמות. תו"ח ואוה"ת שם.

*( במהר”ץ חיות )אמרי בינה סי’ ב( - שבירושלמי לפנינו 
ליתא.



“התורה נתנה לעשות שלום בעולם”

•
בסוף הלכות חנוכה, מביא הרמב”ם את ההלכה ש”היו לפניו נר ביתו )נר שבת( ונר חנוכה . . נר 
בית קודם משום שלום ביתו . . שכל התורה נתנה לעשות שלום בעולם”. וצריך להבין מדוע מביא 

הרמב”ם הלכה זו בהלכות חנוכה ולא בהלכות שבת )שנכתבו לפני כן(.

בשיחה שלפנינו, מבאר כ”ק אד”ש מה”מ שקדימת נר שבת לנר חנוכה היא לא מצד חשיבותו 
של נר שבת, אלא מצד ענינו של נר חנוכה עצמו. כי ענינו של נר שבת הוא להאיר את הבית 
ולשלול מצב של חושך, וענינו של נר חנוכה הוא לפרסם את הנס של ביטול המנגדים )ש”גזרו 
גזירות כו’”(. ולכן, כיון ש”נר ביתו” יגרום לשלום בגשמיות יותר מאשר נר חנוכה - הנה מצד ענינו 

של נר חנוכה “נר ביתו קודם”.

וממשיך הרמב”ם ש”כל התורה נתנה לעשות שלום בעולם”, שמטרת התורה בכללות ומטרת 
כל המצוות שהתורה, היא “לעשות שלום בעולם” ולבטל את ההתנגדות לקדושה. ויותר מכך, 
התורה מגלה שמהותו של העולם הוא תורה ואלקות, ומלכתחילה מציאותו לא סותרת למציאות 

הקב”ה )כי מציאות העולם הוא ה”יש האמיתי”(.

מכך מובן שבימי החנוכה יש להשתדל לחזק את מבצע נרות שבת קודש.
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חנוכה ז
לקוטי שיחות חלק טו | עמודים 372-381

א. בסוף הלכות חנוכה אומר הרמב"ם: "היה 
לפניו נר ביתו ונר חנוכה1 או נר ביתו וקידוש 
היום, נר ביתו קודם, משום שלום ביתו, שהרי 
לאשתו.  איש  בין  שלום  לעשות  נמחק  השם 
לעשות  ניתנה  התורה  שכל  השלום  גדול2 
שלום בעולם, שנאמר: "דרכיה דרכי נועם וכל 

נתיבותיה שלום".

המקור להלכה זו הוא במסכת שבת3, אך שם 
נאמר רק ש"נר ביתו עדיף משום שלום ביתו". 
יש להבין: מדוע מוסיף הרמב"ם את ההוכחה 

"שהרי השם נמחק לעשות שלום..."4?

במיוחד דרוש הסבר, לכך שלאחר ההוכחה 
חדש5,  ענין  הרמב"ם  מוסיף  השם..."  "שהרי 

"גדול השלום שכל התורה ניתנה..."6?!

]דחוק ביותר לומר שהסיבה לתוספת "גדול 
השלום..." היא כדי לסיים בדבר טוב7, כי גם 
לאשתו"  איש  בין  שלום  "לעשות  של  הענין 
הענין  שמפני  נאמר  אם  ואף  טוב;  דבר  הוא 

3( כג, ב. וגם בזה מודגשת השייכות דחנוכה לשבת דכל 
רק  לכאורה  )אף שבאה  במס' שבת  היא  דחנוכה  הסוגיא 
אגב המדובר במשנה שם פתילות ושמנים שמדליקין בהן 

בשבת(.
תחלתן  דנעוץ  מ"ז(  פ"א  יצירה  )ס'  ממחז"ל  ולהעיר 
בסופן וסופן בתחלתן - והרי ס' זמנים דהרמב"ם: תחלתו - 

הל' שבת, וסופו - הל' חנוכה. וראה לקמן בפנים.
4( ובפרט שבגמ' "אמר רבא פשיטא לי", ולמה הוצרך 

הרמב"ם לראי' והוכחה.
מקפיד  אינו  הרמב"ם  ש)כנראה(  העיקר  על  נוסף   )7
ס'  סיום  )ראה  טוב  בדבר  דוקא  ההלכות שבספרו  לסיים 

נשים שברמב"ם. ועוד(. וראה שיחת ש"פ מקץ תשד"מ.
*7( סוטה יז, א

של "השם נמחק" אין זה דבר טוב, הרי יכול 
היה הרמב"ם לשנות את הסדר, ולאמר "שלום 
ביתו קודם שהרי השם נמחק לעשות שלום... 

ועל־כן נר ביתו קודם", וכדומה(.

ב. בנוסף לכך יש להבין: 

א( את ההוכחה עצמה: כפי הנראה בפשטות 
נמחק  "שהרי השם  באומרו  הרמב"ם  מתכוון 
של  מעלתו  את  להוכיח  שלום..."  לעשות 
השלום, שהוא דוחה אפילו ענין חמור ביותר, 
כמחיקת השם, ואם כך ודאי שנר ביתו דוחה 
את נר חנוכה. אבל לכאורה, אין הנידון דומה 
לראיה: בענין עשיית שלום בין איש לאשתו, 
לגבי סוטה, מדובר על התרת אשה לבעלה - 
"שלום" שמשפיע על עצם קיום חיי המשפחה 
המזבח  מניעת  ביניהם"*7,  שרויה  ו"שכינה 
מלהוריד דמעות8 - ועוד - ולפיכך הוא חשוב 
לא  אך  השם.  מחיקת  של  החומרה  מן  יותר 
כך הוא השלום שעל־ידי נר ביתו, המונע רק 
"שלא יכשל בעץ או באבן"*8, או מפני ש"בני 
אפוא  ומהי  בחושך"9,  לישב  מצטערים  ביתו 
אחרת,  מצוה  ידחה  זה  ששלום  ההוכחה, 

פרסומי ניסא של נר חנוכה?

8( סוף גיטין.
*8( מרדכי שבת שם סרצ״ד )אינו אלא משום שלא יכשל 
כו'(. ועד״ז בפרש״י שם כה, ב )ד״ה הדלקת(. הובא להלכה 
במג״א סרס״ג סקי״ג-יד. שו״ע אדה״ז ר״ס רס״ג. אבל לא 

הובא זה בכהנ״ל כטעם דנר שבת קודם.
9( פרש"י שם כג, ב ד"ה שלום ביתו, ר"ן שם )בהטעם 
דנר ביתו קודם(. הובא במג"א ר"ס תרע"ח. ועד"ז בשו"ע 
אדה"ז סרס"ג ס"ד )בהטעם דנר שבת קודם לקידוש היום(.
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ב( בהלכה עצמה מקצר הרמב"ם את לשון 
הגמרא, ומשנה אותה: )א( בגמרא ישנם שני 
נר ביתו עדיף   - ונר חנוכה  "נר ביתו  חלקים 
משום שלום ביתו, נר ביתו וקידוש היום - נר 
והרמב"ם  ביתו"10,  שלום  משום  עדיף  ביתו 
ביתו  "נר  נאמר  בגמרא  )ב(  יחד11.  כוללם 
ביתו  "נר  ואומר  משנה  והרמב"ם  עדיף", 

קודם"12.

ג. כדי להבין זאת יש להקדים: ידוע, שגם 
מיקום ההלכות על־ידי הרמב"ם הוא מדויק. 
ונשאלת השאלה, מדוע הוא קבע את ההלכה 
בהלכות  חנוכה,  לנר  ביתו  נר  קדימת  על 

חנוכה, ולא בהלכות שבת13?

אמנם, אין זאת הלכה הקשורה לכל שבת, 
זו  בהלכה  אבל  בלבד,  חנוכה  לשבת  אלא 
יותר, ודבר זה היה  הוכרע, שנר שבת חשוב 

צריך להיכתב, לכאורה, בהלכות שבת14.

בית  שלום  משום  דהטעם  ס"ג  שם  בטושו"ע  וגם   )10
נאמר פעם אחת בסוף הענין, הרי הדין דנר שבת קודם הוא 

בב' בבות, משא"כ ברמב"ם.
11( ועד"ז הוא בר"ח שבת שם.

12( ובפרט דבלשון זה )"קודם"( אפשר לטעות שהכוונה 
)רק( שיקדים להדליקם בשיש לו שניהם )ראה א"ר )ואליהו 
שם  בטושו"ע  משא"כ  )סק"א((.  סק"ג  סתרע"ח*  זוטא( 
שמקדים "ואם אין ידו משגת לקנות כו'" )אבל ברמב"ם כ' 

בהלכה לפנ"ז "הרי שאין לו כו'". וראה לקמן הערה 31(.
13( ביאור דברי הרמב"ם )וזה שכתבו בהל' חנוכה( ע"פ 
פנימיות הענינים - ראה גם לקו"ש ח"ג ]המתורגם[ ע' 65 

ואילך. שיחת שבת חנוכה תשל"ה. ועוד.
14( עד"ז יש להקשות בנוגע לשו"ע אדה"ז שלא הביאו 
)שאינן  חנוכה  בהל'  שמקומו  שדעתו  וי׳׳ל  שבת.  בהל' 

השניה  ההלכה  לאור  מתחזקת  זו  תמיהה 
היום", שאין לה כלל קשר  וקידוש  ביתו  "נר 
בלבד,  שבת  להלכות  אלא  חנוכה,  להלכות 
בסמוך  אגב,  בדרך  רק  כאן  מובאת  והיא 
להלכה הראשונה - וסביר יותר, ששתי הלכות 
בהלכות  ולא  שבת,  בהלכות  תיכתבנה  אלה 

חנוכה.

כתובה  ערוך15  ובשולחן  ב"טור"  ואכן, 
ההלכה של קדימת נר שבת לנר חנוכה בשני 
בהלכות  והן  שבת16  בהלכות  הן  המקומות, 

חנוכה17.

הרמב"ם  של  דרכו  שאין  נאמר,  אם  אף 
לכתוב אותה הלכה פעמיים, כשם שמוצאים 
"לפרש דבריו  בכללי הרמב"ם18, שדרכו היא 
במקום אחד, ובמקום אחר סותם דבריו", כי 
הוא "סומך... על מה שכתב כבר במקום אחר 
ואילו ב"טור" ושלחן ערוך אין  הקודם לזה"; 

קיים כלל כזה,

"שלחן  לומר:  ניתן  זה  הבדל  סיבת  )על 
ערוך" הוא כשמו - דינים "ערוכים", כדי לדעת 
ייתכן  ולכן  לנהוג,  יש  כיצד  המעשה  בשעת 
כבעניננו,  פעמיים,  יכתבו  מסויימים  שדינים 
כי ההלכה למקרה שאין ידו משגת לקנות נר 
הן  בפועל  למעשה  קשורה  חנוכה  ונר  שבת 

לשבת והן לחנוכה;

של  החזקה"  "היד  בספר  זאת,  לעומת 
זה  "חיבור  בהקדמתו,  כנכתב  הוא,  הרמב"ם 
מקבץ לתורה שבעל־פה כולה... שאדם קורא 

בשו"ע אדה"ז(.
15( וכ"ה בלבוש.

16( סרס"ג ס"ג.
17( סתרע"ח.

18( יד מלאכי כללי הרמב"ם כו' אות ו'.

קידוש  “או  הרמב”ם  הוסיף  דמה”ט  כתבו  דשם  *אלא 
היום” )אף שפשוט כבר מצד ההלכה שלפנ”ז( בכדי לשלול 

קס”ד זו.
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בזה  קורא  ואחר־כך  תחילה  שבכתב  בתורה 
ויודע ממנו תורה שבעל־פה כולה, ואינו צריך 
היא  שמטרתו  ביניהם...",  אחר  ספר  לקרות 
לדעת את דיני התורה, וכאשר הלכה מסויימת 

כבר ידועה - אין טעם לשנותה(,

הרי בעניננו אי אפשר לומר, ש"מפרש דבריו 
במקום אחד" וסומך על כך, כי ה"מקום אחד" 
המופיעות  שבת,  בהלכות  להיות  צריך  היה 
לפני הלכות חנוכה, במיוחד כאשר ההדגשה 

בהלכה זו היא על נר שבת, כדלעיל.

הדלקת  חובת  לגבי  הוא:  לכך  ההסבר  ד. 
נר שבת אומר הרמב"ם בהלכות שבת שהיא 
"בכלל עונג שבת"19 ו"לכבוד שבת"20. אך אין 
הוא מציין שם שזה בגלל שלום בית21 )"שלא 
ביתו  ש"בני  מפני  או  באבן"  או  בעץ  יכשל 

מצטערים לישב בחושך"(.

הרמב"ם  אם  מאד:  הדבר  תמוה  ולכאורה 
נר שבת  )בהלכות חנוכה(, שענינו של  סובר 
הוא "שלום ביתו", הוא היה צריך לציין זאת 

קודם כל בהלכות שבת?

אין עצם החיוב  מכך מובן, שלפי הרמב"ם, 
אלא  בית22,  שלום  מפני  נובע  שבת  נר  של 
נר  שבאמצעות  ולמרות  ועונג23.  כבוד  מפני 

19( רפ"ה שם.
20( פ"ל ה"ה שם.

21( ודוחק גדול לומר שכוונת הרמב"ם במ"ש "שלום ביתו" 
הוא מצד ענין "עונג שבת" שכ' בל' שבת )ראה לבוש או"ח ר"ס 

רסג. ולהעיר מפרישה שם סק"ב( כי אז הו"ל לפרשו.
22( משא"כ לדעת אדה"ז שכותב ומדגיש בפירוש בריש 
הלכות נר שבת )ר"ס רסג( "תיקנו חכמים כו' משום שלום 

בית שלא יכשל כו'". וראה שם סעיף ט.

לדעת  משא"כ  וכבוד,  עונג  גופא  שענינם  והיינו   )23
אדה"ז בשו"ע שם - הוא רק גורם לשלימות העונג דאכו"ש, 
דהיינו פרט בהעונג דהסעודה* )כדעת התוס' ד"ה הדלקת 

שבת מתבצע גם ענין שלום בית, אין זה הטעם 
למצוה24.

לפי זה מתעורר קושי על ההלכה "נר ביתו 
עדיף משום שלום ביתו" - הרי "שלום ביתו" 

אינו ענינה העיקרי של מצוה זו?

על קושי זה עונה הרמב"ם בקובעו הלכה זו 
בהלכות חנוכה, ולא בהלכות שבת, ובהוסיפו 
את ההוכחה "שהרי השם נמחק...": בכך הוא 
מחדש, שההלכה ש"נר ביתו קודם משום שלום 
ביתו" איננה פרט בחובת נר שבת, שבו ניכרת 

- שבת כה, ב(. וי"ל דלכן לא הביאו בר"ס רמב בדיני עונג 
 - בהערה  תשל"ו  וחנוכה  עש"ק  מכתב  בכ"ז  )ראה  שבת 

נדפס בלקו"ש חט"ו ע' 528(.
וי"ל שלדעת אדה"ז מוכח כן מגמרא זו גופא "נר ביתו 
ונר חנוכה נר ביתו עדיף משום שלום ביתו", ולא קאמר לפי 
שיש בזה כבוד ועונג. ולהרמב"ם אין זה הוכחה כי משום זה 
לבד אין בו כדי לדחות נר חנוכה, כי לשיטתו גם בנר חנוכה 
יש כמה פרטים מלבד זכרון נס הנרות )ראה שם פ"ד הי"ב 
"על הנסים שעשה לנו". וראה צפע"נ -  לרמב"ם שם פ"ג 

ה"ג ולקמן בפנים(.
כהשו"ע  פוסק   - )שבפשטות  אדה"ז  לשיטת  משא"כ 
ורק  דנרות  הנס  מצד  היא  דחנוכה  הקביעות  שכל  כו'( 
הרמב"ם  כדעת  ס"ל  ולא  חנוכה.  דנר  ניסא  הפרסומא  זה 
שהקביעות דחנוכה הוא גם מצד נצחון ונס המלחמה שלכן 
"התקינו חכמים . . ימי שמחה כו'" כי לא נאמר בגמרא שלנו 
)ומקורו דהרמב"ם בזה הוא ממדרש חנוכה( - ראה לקו"ש 

ח"י ע' 142 ואילך. ואכ"מ.

* משא״כ ברמב״ם שם רפ״ה שכתב ״אפילו אין לו מה 
יאכל”. ובה״י שם ״וחובה עליו לישב לאור הנר״ ולא כ’ ״לישב 

ולסעוד״ )כבתוס’ שם(. וראה הגמי״י לה״ר שם.
אבל להעיר שמקור אדה״ז שם ס״ב וג’ )“בכלל עונג סעודת 
הלילה”, ״והפת קודמת לנר שהיא עיקר מצות הסעודה”( הוא 
ממג״א שם סק״ד־ה, שמפרש בן דברי המחבר )שם ס״ב(: 
״אפילו אין לו מה לאכול .. שזה בכלל עונג שבת הוא״ )שהוא 
הוא לשון הרמב״ם הנ״ל רפ״ה( - אף שאי״ז פשטות לשון 

)הרמב״ם ו(השו”ע, ואכ״מ.
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כאמור,  )שהרי,  חנוכה  נר  פני  על  עדיפותו 
נר  במצות  עיקר  אינו  ביתו  שלום  של  הענין 
בכלל;  השלום  מחשיבות  נובע  אלא  שבת25(, 
באי־ אינה  השלום,  ענין  בגלל  מצוה  ודחיית 
השלום  הענין  שעל־ידי  אלא  המצוה,  קיום 

מקיימים מעין מצוה זו26.

ובעניננו: "נר ביתו קודם משום שלום ביתו" 
נובע גם מענין החנוכה, שהוא חלק של "כל 
קבע  ולכן  שלום".  לעשות  )ש(ניתנה  התורה 
הרמב"ם הלכה זו בהלכות חנוכה, כדי להבהיר 
שזה איננו ביטול הדלקת נר חנוכה, אלא שכך 

מחייב הענין של חנוכה.

מכך  הוכחה  הרמב"ם  מביא  זה  לענין 
ש"השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו": 
ענין השלום הוא חשוב כל כך, שלא זו בלבד 
נדחה  השם  מחיקת  של  החמור  שהאיסור 
מפניו, אלא שכותבים מלכתחילה את השם כדי 
למחקו - למען עשיית שלום בין איש לאשתו. 
ועוצמתה  קדושתה  בכל  השם  כתיבת  מצות 
שעל־ידי  מפני  "מחיקתו",  באמצעות  מתגלה 

כך מושג שלום בין איש לאשתו.

לפי זה יובן הדיוק בלשון הרמב"ם, הכותב 
"נר ביתו קודם", בשונה מלשון הגמרא - "נר 
ניתן להסיק,  "עדיף"  הביטוי  מן  עדיף":  ביתו 
)נר שבת( עדיפה על פני האחרת  זו  שמצוה 

25( ועפ"ז יומתק מש"כ הל' "נר ביתו" )כבגמרא( ואינו 
מפרש ומפרט )כבטושו"ע( "נר שבת" - כי הטעם שזה קודם 
הוא לא מצד היותו נר שבת )לעונג ולכבוד(, כ"א לפי שהוא 

נר ביתו, שמאיר את הבית ונעשה שלום בית בפועל.
26( להעיר מביאור הא דהעוסק במצוה פטור מן המצוה 
התוה"מ  בכללי  )הובא  רע"ג  לג,  תרומות  הל'  )צפע"נ 
בערכו(. וע"ד החסידות - המשך  תרס"ו ע' סח, תקכב. ד"ה 
לםרבה המשרה ה׳ש"ת פ"ג - סה"מ קונט' ח"ב תלה, ב(. 

וצל"ע בירוש' שבת פ"א ה"ב )בסופה( זה שינון וזה שינון.

)נר חנוכה( ולכן היא דוחה את האחרת27; אבל 
"עדיף"  הביטוי  שמשמעות  מדייק  הרמב"ם 
מתכוונת  זו  בהלכה  "קודם":   - היא  בעניננו 
המעשית,  בהדלקה  שרק  לומר,  הגמרא 

במקרה זה, נר ביתו קודם28.

ה. כדי להסביר, שכאשר מדובר על "שלום", 
מפני  נדחית  אחת  שמצוה  לכך  הכוונה  אין 
האחרת, אלא שהמשמעות והתוכן מתאימים 
ואומר  הרמב"ם  ממשיך  האחרת,  למצוה  גם 
לעשות  ניתנה  התורה  שכל  השלום  "גדול 

שלום בעולם":

27( וכן משמע בלבוש שם סתרע"ח שמאריך איך שנר 
שבת עדיף.

יומתק שינוי לשון הרמב"ם בהלכה  28( ע"פ כל הנ"ל 
היום  קידוש  "לפניו  שלפנ"ז:  י"ג  בהלכה  לשונו  לגבי  זו 
והדלקת נר חנוכה מקדים לקנות שמן להדליק נר חנוכה 
על היין לקידוש היום הואיל ושניהם מדברי סופרים מוטב 

להקדים נר חנוכה שיש בו זכרון הנס" -
ממצות  עדיף  נ"ח  הדלקת  שמצות  היא  שם  דהכוונה 
 - לשונו  באריכות  )וכמודגש  אותה  ודוחה  היום  קידוש 
"מקדים לקנות שמן כו' על היין לקידוש היום"(, והעדיפות 
דנ"ח על קידוש היום היא בזה )שאע"פ ששווים במצותם, 

ד"שניהם מדברי סופרים", מ"מ נ"ח( "יש בו זכרון הנס";
משום  קודם  ביתו  "נר  מקצר  שלפנינו  בהלכה  משא"כ 
החיוב  מצד  אינו  קודם"  ביתו  ש"נר  זה  כי   - ביתו"  שלום 
והמצוה דנר ביתו, שחמור כ"כ שדוחה המצוה דנ"ח ]שהרי 

"שלום ביתו" אינו גדר המצוה דנר ביתו, כנ"ל בפנים[, כי 
)מעלת  ביתו"  שב"נר  ביתו"  ד"שלום  המציאות  מצד  אם 
השלום בכלל(. ולכן: א( לא כתב ד"שניהם מד"ס" - כי כאן 
"קודם"  כותב  ב(  ביתו.  דנר  וגדר המצוה  החיוב  נוגע  אין 

סתם, ולא "קודם לקידוש היום".
ועפ"ז יומתק ג"כ השינוי, דבהלכה יג נקט "מקדים לקנות 
כו' מוטב להקדים נ"ח כו'" )היינו, שעל האדם להקדים נ"ח(, 
ואילו כאן נקט "נר ביתו קודם" )לא - "מקדים נר ביתו"( - כי 
הקדימה בהלכה יג היא מצד החיוב והמצוה )שעל האדם( 
דשלום  המציאות  מצד  היא  הקדימה  כאן  משא"כ  דנ"ח; 

ביתו שישנה בנר ביתו )החפצא דנר ביתו(.
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כיוון שכל התורה - מטרתה להשכין שלום 
במצוה  מדובר  שכאשר  מובן,  הרי  בעולם, 
לומר  אין  כפשוטו,  שלום  להשכנת  הקשורה 
או  התורה,  מן  אחרת  מצוה  דוחה  שהיא 
מדרבנן, כי באמצעות קיום המצווה המשכינה 
הכוונה  מתממשת   - מעשי  באופן  שלום 

בנתינת המצוה האחרת.

שני  את  הרמב"ם  כלל  מדוע  מובן,  לפיכך 
הענינים - קדימות נר ביתו על פני נר חנוכה 
ועל פני קידוש היום - יחדיו, ולא בשני חלקים 
שונים, כפי שמובא בגמרא, כדי להדגיש, שאין 
הלכה  אותה  אלא  נפרדים,  ציוויים  שני  אלה 
בדיוק: כיוון ששלום היא המטרה הכללית של 
נר חנוכה  כולל  וכל מצוותיה,  נתינת התורה 
מחייב  שבהן  השווה  הצד  הרי  היום,  וקידוש 

את הקדמת נר ביתו לפניהם29.

ו. ניתן להבין יותר את הקשר שבין חשיבות 
השלום של "כל התורה" לבין הלכות חנוכה, 
"כל  בתוך  פרט  רק  איננו  החנוכה  ענין  כי 
"ניתנה לעשות שלום בעולם",  התורה" אשר 
כפי  התורה",  ל"כל  ממש  קשור  הוא  אלא 
הלכות  בתחילת  בהרחבה  הרמב"ם  שמסביר 
חנוכה:  ימי  לקביעת  הסיבה  אודות  חנוכה 
בבית שני כשמלכות יון גזרו גזירות על ישראל 
הניחו אותם לעסוק בתורה  ולא  ובטלו דתם 
ובמצוות... עד שריחם עליהם אלקי אבותינו 
והושיעם... ומפני זה התקינו חכמים שבאותו 
הדור שיהיו שמונת ימים האלו... ימי שמחה 

והלל - 

29( ומזה גם מובן במילא דגם הדין ד”נר ביתו וקידוש 
היום נר ביתו קודם" אין מקומה בהל' שבת, כי אי"ז מצד 
הגדר )ומצות דנר( והל' שבת כ"א מצד הגדר דשלום בית. 

ושייכותו להל' חנוכה דוקא - ראה לקמן בפנים ס"ח.

המצוות  רק  איננו  החנוכה  ענין  כלומר, 
והחגים,  המצוות  כבשאר  שבו,  הפרטיות 
שבאים בעקבות מאורע מסויים, אלא בחנוכה 
שהוטלו  כלליות  גזירות  מפני  ישועה  היתה 
על כל "דת" ישראל, ועל ההתעסקות בתורה 

ובמצוות בכלל.

ז. לפי כל האמור לעיל, נובע הקשר שבין 
"נר ביתו קודם" להלכות חנוכה, רק  ההלכה 
וחנוכה  התורה",  "כל  של  השלום  מחשיבות 

היא חלק מ"כל התורה",

הדיבור  את  מרחיב  שהרמב"ם  מכך  אבל 
חנוכה30  בהלכות  דוקא  השלום  ענין  על 
מיוחד  קשר  יש  השלום  שלענין  לומר,  סביר 

למשמעות החנוכה31.

שעבודת  ונאמר,  נקדים  אם  יובן,  זה  קשר 
תחומים  בשני  מתבטאת  והמצוות  התורה 

30( דלכאורה מקומה בהל' דעות וכיו"ב.
31( לכאורה י"ל דנפק"מ להלכה )בזה שנר ביתו קודם 
הוא דין בהל' חנוכה(: באם ידו משגת לב' נרות אם ישתמש 
)ובפרט  חנוכה  לנר  אחד  ידלק  או  שבת,  לנרות  בשניהם 
אינו בליל ראשון דחנוכה, דאז בלאה"כ  כאשר ליל שבת 
לא יקיים ה"מנהג פשוט" דמוסיפין )רמב"ם שם פ"ד ה"ג((. 
ולכאורה מכיון דזה דנר ביתו קודם הוא דין בהל' חנוכה 
ואי"ז בגדר דיחוי דמצות נר חנוכה, מקום לומר, שגם השני 
חדר  )בכל  ביתו  שלום  )אורה(  להוסיף  שבת  לנר  ידליק 
וחדר(, ולפ"ז הוא דלא כפרש"י שבת שם כג, ב ד"ה נר )וכן 
פסק במג"א שם סי' רס"ג סק"ט. ור"ס תרע"ח. שו"ע אדה"ז 

)שם סרס"ג ס"ד( - לענין נר שבת קודם לקידוש היום(.
שם(  ברמב"ם  יג  הלכה  )בריש  הלשון  בפשטות,  אבל 
"הרי שאין לו אלא פרוטה אחת" שפירושו שיש לו מעות 
רק עבור נר אחד קאי גם עמ"ש בהי"ד לענין "נר ביתו ונר 
חנוכה כו'". וא"כ כשיש לו יותר מזה צריך להדליק השני 
לנר חנוכה, כבמקומות הנ"ל. וכ"כ במעשה הרקח לרמב"ם 

שם.
וי"ל אחת מהנפ"ק - שגם ב"ב וכיו"ב יראוהו עכ"פ ובתוך 

שיעור הדלקת נ"ח.
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כלליים: א( "אנכי ה' אלקיך..." - עשה, פעולה 
חיובית. ב( "לא יהיה לך אלקים אחרים" - לא 

תעשה, פעולה שלילית.

באופן כללי, זוהי החלוקה בין מצוות עשה 
מצוות  שבע  אבל  תעשה.  לא  מצוות  לבין 
היא  ותכליתן  עשה"32,  "קום  כולן  הן  דרבנן 
דחיית הרע, כמוסבר בהרחבה במקום אחר33.

לבין  שבת  בין  הכללי  ההבדל  וזהו  ח. 
חנוכה34:

כדברי  חיובי,  ענין  בעיקרה  היא  שבת 
הרמב"ם מיד בתחילת הלכות שבת: "שביתה 
וביום  שנאמר  עשה  מצות  ממלאכה  בשביעי 
השביעי תשבות". למרות שרוב הלכות השבת 
הן מן הסוג של מצוות לא־תעשה - ל"ט אבות 
זאת,  בכל  וכדומה,  בשבת  האסורים  מלאכה 
תוכנה העיקרי הוא הענין החיובי35 של שביתה 
ומנוחה, כפי שרואים זאת במאמר חז"ל36 לגבי 
ו"באת  חסר,  היה  שהעולם  הבריאה,  תחילת 

שבת באת מנוחה".

לעומת זאת, ענין החנוכה הוא בעיקר שלילת 
בתחילת  בהרחבה  הרמב"ם  כדברי  הרע, 

32( ראה תו"א נב, ג. לקו"ת פקודי ו, ד. שה"ש יא, ב. 
ש"ת  מברך  מאי  ובד"ה   .50 ע'  ת"ש  בסה"מ  הערה  וראה 

)בסה"מ קונטר' ח"ג( ע' רה.
33( מקומות שנסמנו בהערה לפנ"ז. ד"ה מצה זו תר"ם, 

ד"ה מאי מברך פר"ת. ועוד.
הוא  שבת  )וענינו(  מצות  כפשוטו  דגם  להעיר   )34
תוכן  עיקר  בפרטיות  והרי  מדרבנן  וחנוכה  מדאורייתא 

במצות דרבנן הוא הל"ת כנ"ל בפנים.
35( ראה צפע"נ הל' שבת רפכ"א )כא, ד(. וראה שו"ת 
 71 ע'  חכ"א  לקו"ש  גם  וראה  סכ"ג.  ח"ב  דווינסק  צפע"נ 

ואילך.
36( פרש"י בראשית ב, ב. פרש"י מגילה ט, א ד"ה ויכל. 

וראה ב"ר פ"י, ט.

דתם  ובטלו  גזירות...  "גזרו  חנוכה:  הלכות 
ובמצוות...  בתורה  לעסוק  אותם  הניחו  ולא 
 - ואבדום"  חשמונאי...  בני  וגברו  ולחצום... 
ענין שלילי - ביטול הגזירות הנוגדות לתורה 

ומצוות.

רק מאוחר יותר התוצאה מכך היא "שמחה 
פעולה    - הנרות..."  בהן  ומדליקין  והלל 
שלילת   - היא  העיקרית  הסיבה  אך  חיובית, 

הרע37.

ט. לפי זה מובן גם לגבי נר ביתו ונר חנוכה: 
השבת  כמשמעות  היא  שבת  נר  משמעות 
וכדומה. כדברי הרמב"ם  עונג  חיוב,   - בכלל 
עונג  תוספת  הוא  שבת  שנר  שבת  בהלכות 
וכבוד, אבל, למעשה, כיוון שנר שבת הוא אור 
מאיר, הוא גורם גם לשלילת הרע38, הוא מונע 
בחושך",  לישב  "מצטערין  ביתו  בני  מהיות 
נר  "יכשל בעץ או באבן" )לעומת  ומונע את 

חנוכה, שאסור להשתמש לאורו39(.

"להראות  היא  פעולתו  חנוכה,  נר  ואילו 
ולגלות הנס"40 - פרסומא ניסא, פעולה חיובית, 
ולכן "צריך אדם להזהר בה כדי להודיע הנס 
הניסים  על  לו  והודיה  הא־ל  בשבח  ולהוסיף 

בנעוץ תחלתן בסופן שברמב"ם  יש להוסיף  37( עפ"ז 
"שביתה  הענינים  בב'  מתחיל  וסיומו:  זמנים  ספר  ריש 
מלאכה  בו  העושה  וכל   .. עשה  מצות  ממלאכה  בשביעי 

ביטל מ"ע ועבר על ל"ת".
ומסיים בב' הענינים: נר ביתו ונר חנוכה, זכרון הנס - 

חיוב, ושלום בית - שלילה.
38( להעיר מלבוש ופרישה דלעיל הערה 21.

39( רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"ו. ראה לבוש סי' רסג שם, 
וסי' תרעח.

40( רמב"ם שם פ"ג ה"ג.
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ותוכן  הסיבה  מאידך42  אבל  לנו"41,  שעשה 
המאורעות שהביאו לנס, היא מניעה ושלילת 
גזירות...  "גזרו  אשר  המנגדים  ביטול   - הרע 
ובמצוות"  בתורה  לעסוק  אותם  הניחו  ולא 
ו"הושיעם מידם והצליח וגברו בני חשמונאי" 
- הסבת ההתנגדות לתורה ולמצוות, ענין של 

שלום.

הנרות43,  באמצעות  מתגלה  זה  ענין  )גם 
כדברי הרמב"ם שהובאו לעיל, וכפי שאומרים 
אנו  הללו  "הנרות   - הנרות  הדלקת  בעת 
ועל  הנסים  ועל  התשועות  על  מדליקין 

הנפלאות"44(.

לפיכך, כאשר מתעוררת השאלה בדבר "נר 
היום",  וקדוש  ביתו  נר  או  חנוכה",  ונר  ביתו 
נקבע בהלכות חנוכה ש"נר ביתו קודם": כיון 
בגשמיות,  ביתו"  ל"שלום  מביא  ביתו"  ש"נר 
יותר  שלום  ייגרם  שבאמצעותו  מובן,  הרי 
מאשר באמצעות נר חנוכה, ולכן מצד הלכה 
זו עצמה של חנוכה, יוצא, ש"נר ביתו קודם - 

משום שלום ביתו".

י. לענין זה מביא הרמב"ם הוכחה, שהשלום 
)שלילת הרע( מכריע על־פני החיוב )תוספת 
בכל  אלא  בחנוכה,  רק  לא  וקדושה(  אור 
התורה: "שהרי השם נמחק לעשות שלום בין 

41( רמב"ם שם פ"ד הי"ב.
42( ראה במקומות שנסמנו בהערה 33 שמצות דרבנן 
וראה לקו"ש ]המתורגם[  ומל"ת.  יש בהן המעלות דמ"ע 

ח"ה ע' 224 ואילך.
43( להעיר מהענין דנר חנוכה בפנימיות הענין: )שהוא 
בחוץ  להאיר  נ"ח  מצות  שעיקר  התורה(  אור  המשכת 
ברשות הרבים בחי' רבים היינו טורא דפרודי כו' שגם שם 
יאיר אור ה' וקדושתו שלא יהא העלם והסתר כו' )תו"א מקץ 

מב, סע"ג(. וראה לקו"ש ח"ה שם.
44( ראה גם לעיל ע' 394.

איש לאשתו": הדרגה הנעלה ביותר בשמו של 
הקב"ה, שם "הוי'", שהוא "שם העצם"45, "שם  
כתיבתו  ואשר  המיוחד"47,  ו"שם  המפורש"46 
ביותר  הנעלית  הדרך  היא  גשמי  קלף  על 
נכתבת  בעולם,  האלוקי  השפע  ל"המשכת" 
מלכתחילה בכוונה למחקה, למרות קדושתה, 
מטרת  לאשתו.  איש  בין  שלום  להשכין  כדי 
הפעולה החיובית - הוספת קדושה בעולם - 
היא למען השלום - שלילת הרע, כדי למנוע 

מחלוקת בין איש לאשתו.

ש"גדול  ומסביר,  ממשיך  אף  הרמב"ם 
שלום  לעשות  ניתנה  "כל התורה  כי  השלום" 
בעולם" - התורה לא ניתנה בעולם הזה רק כדי 
"לעשות  כדי  אלא  בו,  וקדושה  אור  להוסיף 
וצריך  מחלוקת  שיש  במקום  בעולם"  שלום 

לבטלה;

אלה  כולל  והמצוות,  התורה"  "כל  כלומר, 
אור  -  הוספת  חיובי  ענינם הגלוי הוא  אשר 
"לעשות  היא  העיקרית  מטרתן   - וקדושה 
שלום בעולם", לבטל את ההתנגדות לקדושה 

בעולם48.

יא. ההסבר לכך ביתר עמקות הוא:

45( פרדס שי"ט. מו"נ ח"א פס"א ואילך. ועוד.
46( סוטה לח, א. רמב"ם הל' יסודי התורה פ"י ה"ב.

47( סוטה שם. סנהדרין ס, א. וראה בארוכה פרדס שם. 
שערי אורה )להר"י גיקטליא( שער ה. תו"א ס"פ נח. ועוד.

48( דהרי מציאות העולם מצ"ע הוא "תחתון במדריגה 
שאין תחתון למטה ממנו בענין הסתר אורו ית' וחשך כפול 
ממש  ה'  נגד  שהן  וס"א  קליפות  מלא  שהוא  עד  ומכופל 
דעשיית  מובן  וא"כ  פל"ו(.  )תניא  עוד"  ואפסי  אני  לומר 
ע"י  כ"א  האור,  המשכת  ע"י  לא  היא  בתחתונים  הדירה 
העולם.  וחושך  ההעלם  והסרת  הקליפה,  ושבירת  ביטול 
ואילך. חי"ב   23 ע'  ראה בארוכה לקו"ש ]המתורגם[ ח"ו 

ע' 74.
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השלום האמיתי איננו רק ביטול ההתנגדות, 
יצירת מצב שבו לא תיתכן מלכתחילה  אלא 
הגילוי  כלומר,  התנגדות.  של  מציאות 
ואיננה  נוגדת  איננה  האחר  של  שמציאותו 

שונה.

והפירוש בפנימיות הענינים לכך ש"התורה 
ניתנה לעשות שלום בעולם"49, הוא, שמהותו 
 - תורה  בעצם,  היא,  העולם  של  האמיתית 
הגורם  היא  שאלקות  בלבד  זו  לא  אלקות. 
אדמו"ר  שמסביר  כפי  ולקיומו,  להתהוותו 
העולם  את  בורא  שהקב"ה  בהרחבה50,  הזקן 
בכל רגע, באופן תמידי, מאין ליש, אלא שכל 
מהותו של "יש הנברא" הוא ה"יש האמיתי"51.

העולם )מלשון העלם52( כשלעצמו מסתיר 
את האור האלקי, ונראה כמציאות עצמאית53, 
עד אשר אפשר לחשוב בטעות שאין הוא זקוק 
ח"ו לדבר ה' כדי להחיותו ולקיימו - "בירה זו 
בלא מנהיג"54. ולפיכך ניתנה התורה - "לעשות 
בין  כביכול,  שלום,  להשכין  בעולם",  שלום 
שירגישו  כך  הקדוש־ברוך־הוא,  לבין  העולם 
וסותרת  נוגדת  ח"ו  איננה  העולם  שמציאות 
היא,  העולם  מציאות  שכל  אלא  לאלקות, 

בעצם, הקב"ה - "יש האמיתי".

בתורה  קיימים  אם  שגם  מובן,  זה  לפי 
ובמצוות שני סוגי העבודות - פעולה חיובית 
)הוספת אור וקדושה( ופעולה שלילית )ביטול 

49( ראה לקו"ש חי"ז ע' 144 ואילך.
50( שער היחוד והאמונה פ"א ואילך.

מצותה  ד"ה  ג.  מג,  האמצעי  לאדמו"ר  ביאוה"ז   )51
משתשקע החמה תרע"ח.

52( לקו"ת שלח לז, ד. ביאוה"ז להצ"צ ע' שנה.
53( ראה לעיל הערה 48. ד"ה מצותה שם.

54( לשון המדרש - ב"ר רפל"ט.

התנגדות(, הרי מטרתה העיקרית של התורה 
המציאות  גילוי   - בעולם  שלום  השכנת  היא 
האמיתית של העולם, גילוי אלקות. ומטרה זו 
מתגשמת על־ידי ביטול חוסר האמת שבעולם, 

שמעלים את האלקות.

של  הכללית  למשמעות  קשור  זה  ענין  יב. 
של  המצב  וביטול  היהודים  נצחון  חנוכה: 
ולא  דתם  וביטלו  ישראל  על  גזירות  "גזרו 
הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות" הושגו 
החשמונאים  של  הנפש  מסירות  באמצעות 
על קידוש ה'55, שמסירות נפש נובעת מחלק 
השלום  נובע  שממנה  שבנפש,  ה"יחידה" 
האמיתי, שבו אין מלכתחילה מקום כל שהוא 
האמצעי  אדמו"ר  שמסביר  כפי  להתנגדות, 

בהרחבה56.

וכתוצאה מכך התגלה ענין זה גם למעשה, 
אויביהם  על  ישראל  ש"גברו  כפשוטו, 
ואבדום"57 ו"חזרה מלכות לישראל"58 - השלום 
והשלוה אצל עם ישראל, כפשוטם של דברים.

***

יג. מכל האמור לעיל מובן, שאם בכל השנה 
כולה יש להשתדל ככל האפשר בקיום מצוות 
ישראל  בת  שכל  קודש,  שבת  נרות  הדלקת 
לחינוך(  הגיעה  עם  מיד  הנישואין,  לפני  )גם 
הוסבר  שכבר  כפי  קודש,  שבת  נר  תדליק 

55( תו"א ל, א. שערי אורה בהקדמה. ד"ה יביאו לבוש 
מלכות שם. ד"ה ת"ר נר חנוכה תרמ"ג בסופו )נדפס בסה"מ 

תרמ"ג-מ"ד ע' לה ואילך(.
56( שערי תשובה ח"ב ד"ה פדה בשלום.

57( רמב"ם שם פ"ג ה"ב.
58( שם סה"א.

 182 ע'  לעיל  ואילך.   281 ע'  חי״א  לקו״ש  ראה   )58*
ואילך. ע' 185. לקו״ש חי״ז שבהערה 49.
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מספר פעמים בהרחבה*58, הרי בימי החנוכה 
יש להשתדל במיוחד לחזק את "מבצע נש"ק",

והשתדלות זו תביא לחיזוק ולהוספה בכל 
החנוכה  מימי  המושפעים  הרוחניים  הענינים 

בימים שלאחריהם,

וכאשר יצטברו כל נרות המצוה )נר שבת ונר 
חנוכה( תהיה אבוקה גדולה, שתאיר את חושך 
הגלות, ותבוא הגאולה על־ידי משיח צדקנו, 
כאשר ישרור "שלום בעולם" - "באותו הזמן 
לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה 
העולם  את  יתקן  צדקנו  משיח  כי  ותחרות59, 

59( רמב"ם סוף הל' מלכים.

כולו לעבוד את ה' ביחד שנאמר כי אז אהפוך 
ה'  כולם בשם  אל עמים שפה ברורה לקרוא 
ההבטחה  ותקויים  אחד"60,  שכם  ולעבדו 
"מראה לכם נרות של ציון"61 - הדלקת הנרות 

בבית־המקדש השלישי.

)משיחות י"ט כסלו, ש"פ וישב ומקץ 
תשל"ו(

60( רמב"ם שם ספי"א.
61( יל"ש ר"פ בהעלותך. וראה רמב"ן ר"פ בהעלותך. 

זית רענן ליל"ש שם.



עבודה מצד העצם

•
ראש חודש טבת חל תמיד באחר מימי החנוכה, ומובן שישנו קשר תוכני בין חג החנוכה לכללות 
ענינו של חודש טבת )היות שר”ח כולל את כל ימי החודש(, וגם לתאריכים המיוחדים שבו, עשרה 

בטבת וכ”ד טבת.

בשיחה שלפנינו, מבאר כ”ק אד”ש מה”מ שחודש טבת הוא החודש שבו “הגוף נהנה מן הגוף”, 
והביאור הפנימי בכך הוא שזהו החודש בו נהנה ה”גוף” - עצמותו ומהותו ית’, מה”גוף” - מגופו 
ועבודתו הגשמית של כל יהודי, כי גופו של היהודי מושרש בעצמותו יתברך, והוא נעלה יותר 
מהנשמה. וענין זה מודגש במיוחד בחודש טבת, כי בחודש זה יש קור בעולם ואין כל כך את 
הגילוי של “שמש הוי’”, ואז העבודה היא לא מצד הנשמה )בחי’ הגילויים( אלא מצד הגוף הגשמי 

ובהפיכת חושך העולם עצמו לאלקות.

וזהו ענינן של נרות חנוכה, להאיר את רשות הרבים עד שגם החושך עצמו יאיר. והדבר קשור 
אף לעשרה בטבת )שמסמל את תחילת זמן הגלות שענינו עבודה מצד העצם( ולכ”ד טבת יום 

הסתלקות אדה”ז )כי ענינה של חסידות חב”ד הוא שגם השכל האנושי מצד עצמו יבין אלקות(.
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טבת - חנוכה ח
לקוטי שיחות חלק טו | עמודים 382-386

הוא תמיד אחד מימי  א. ראש חודש טבת 
כל  את  ראש־החודש  כולל  כידוע1,  החנוכה. 
ימי החודש )ולכן הוא נקרא "ראש", כ"ראש" 
ימי  כל  את  הכולל  הפשוטה,  במשמעותו 
טבת,  חודש  ימי  שכל  מובן,  ולכן  החודש(, 

הכלולים בר"ח, קשורים לחנוכה.

ימים מיוחדים:  יש שני  - בחודש טבת  וכן 
צום עשרה בטבת, ויום ההילולא של אדמו"ר 
הזקן - כ"ד טבת, וכיון שימים אלו הם קבועים 
בחודש, מסתבר שיש קשר בין ימים אלו לבין 
מהותו של חודש טבת בכלל, כמדובר מספר 

פעמים2.

על  חז"ל3,  אומרים  טבת  חודש  לגבי  ב. 
הפסוק*3 "ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש . . 
בחודש העשירי הוא חודש טבת" - שזהו "ירח4 

1( לקו"ת ר"ה נח, סע"א. עטרת ראש שער ר"ה ספ"ב. 
ומרומז גם במשנה )ריש מס' ר"ה( באחד בניסן ר"ה למלכים 
ולרגלים - שרגל שבו הוא באמצע החודש )ראה גמרא שם 

ד, א( - ראה לקו"ש ח"ו ע' 409 הערה 4.
2( ראה גם לעיל ע' 197, וש"נ.

3( מגילה יג, א. הובא בפרש"י מג"א עה"פ.
ביאור מחז"ל זה ע"ד הקבלה - ראה בארוכה לקוטי לוי"צ 
השייכות  שם  מבאר  ועפ"ז  ואילך.  רמט  ע'  אגרות־קודש 
דהילולא דאדה"ז לחודש טבת דוקא )ושם, שההילולא שלו 
העשירי  בחודש  גו'  המלך  אל  אסתר  "ותלקח  כענין  הוא 

גו'"(, ע"ש באורך. וראה לקמן הערה 16, 34.
*3( מג"א ב, טז.

וחיפוש במפרשים טעם השינוי מלשון הכתוב  4( צ”ע 
חודש  כותבים  דבכתובה  עפמש”כ  ובפרט  “חודש”.  כאן 
)משא”כ בגט( ע”ש כי יקח איש אשה חדשה )לבוש לאהע”ז 

סס”ו ס”ב. סקכ”ו ס”ג(.

שהגוף נהנה5 מן הגוף", מפי שבחודש זה הקור 
הוא עז -  כדברי רש"י6: מפני הצינה.

כל ענין בגשמיות נובע מרוחניות, ובעניננו: 
הקרירות בחודש טבת בגשמיות נגרמת, מפני 
שבתקופה זו אין "שמש הוי'" - "כי שמש ומגן 
ה' אלקים"7 - מאירה בגלוי בעולם, והאלקות 
מכוסה בלבושי הטבע המעלימים ומסתירים 

אותה.

בחודשי  בחזקה  השמש  זריחת  וכידוע8, 
וה"חום" של  לעוצמת האור  סימן  היא  הקיץ 
הקדושה, של "שמש הוי׳"9, המשפיעים אז על 
העולם, ולכן קל יותר לעבוד את ה׳ בחדשים 

אלו, מאשר בחודשי החורף.

חודש  בעבודת  מעלה  יש  זו  מסיבה  דוקא 
טבת על פני חודשים אחרים10, ולכך רומזים 
חז"ל בדבריהם "ירח שהגוף נהנה מן הגוף" - 

5( כ"ה בע"י ו"בכל הכ"י )דהש"ס(" - דק"ס למגילה שם. 
שלפנינו:  ש"ס  ובדפוסי  שם.  ומג"א  מגילה  בפרש"י  וכ"ה 
 - )שלכן  החידוש  עיקר  מהו  הנפק"מ  וי"ל  גוף.  שנהנה 

קודם(: גוף )ולא הנשמה(, הנאה )ולא הפכה(. ואכ"מ.
6( מגילה שם. ועד"ז במג"א שם.

7( תהלים פד, יב.
לקו"ש  )הא'(.  תרע"ז  תרל"ב,  השמע"צ  ביום  סד"ה   )8
ח"א ]המתורגם[ ע' 3 )ולהעיר מסד"ה להבין ענין שמח"ת 
תרע"ח.  ידעו  למען  סד"ה  גם  וראה  קצת(.  באו"א  תש"ו 
סה"מ ה'ש"ת ע' 28 ובהנסמן שם. לקו"ש ח"ב ]המתורגם[ 

ע' 235 חי"ח ע' 310 ואילך.
ד"ה  ללקו"ת  מציין  תרל"ב  השמע"צ  ביום  בד"ה   )9

שחורה אני שזפתני השמש הוא בחי' יחו"ע כו'.
10( כעילוי דעבודת התשובה )שהיא מצד הריחוק( לגבי 

עבודת הצדיקים )ראה ד"ה להבין ענין שמח"ת שם(.



לקוטי                      חנוכה                      שיחות58

הקדוש־ברוך־הוא  משל  הם  ואשה  איש  והרי 
בחודש  ישראל  שעבודת   - ישראל11  וכנסת 
שבו יש "צינה" בעולם גורמת הנאה למעלה12.

ג. כל ענין בתורה הוא מדוייק ביותר, ומובן, 
הגוף",  מן  נהנה  "שהגוף  בלשון  שהדיוק 
מתאים לפירוש הפנימי שלעיל, שהכוונה היא 
להנאת הקדוש־ברוך־הוא מעבודת בני ישראל 
כי ההנאה למעלה מהעבודה בחודש טבת   -
היא  וההנאה  היהודי,  של  מגופו  דוקא  היא 

בדרגה של אלקות הנקראת, כביכול, "גוף".

ב"עולם  המתרחש  כל  הוא:  לכך  ההסבר 
"עולם  שהוא  האדם,  לעבודת  קשור  גדול" 

קטן"13.

חדשי הקיץ, כאשר "שמש ה'" מאירה בגלוי 
בעולם, הם בעיקר תקופה של עבודת הנשמה, 
אור  כל־כך את  הגוף מסתיר  אין  זו  בתקופה 
צריך(   - )ובמילא  יהודי  יכול  ולכן  הנשמה, 
יחוש  שהוא  באופן  הנשמה  בעניני  לעסוק 

בגילוי את אור הנשמה.

לכך  לדאוג  יש  זו  עבודה  לצורך  אמנם, 
שהגוף לא יהיה חמרי וגס ביותר, כי הנשמה 
"מלובשת" בגוף והיא מתגלה בו ובאמצעותו, 
לאור  מתאים  כלי  להיות  הגוף  צריך  ולכן 

הנשמה  -

אך זוהי רק הכנה לעבודה העיקרית, היהודי 
הנשמה,  אור  את  המסתיר  הכיסוי  את  מסיר 

כדי שיוכל להיות "עובד ה' בנשמתו"14.

13( תנחומה פקודי ג. תקו"ז תס"ט )ק, ב(. ועוד.
14( ע"ד ההפרש בין עובדי ה' בנשמתם ועובדי ה' בגופם 
- ראה בארוכה המשך תרס"ו ע' קנז ואילך. סה"מ תש"ח ע' 

210 ואילך. וראה ד"ה כי תצא עדר"ת )בהמשך תער"ב(.

"שמש  כאשר  החורף,  בחדשי  זאת  לעומת 
של  תקופה  וזוהי  כל־כך,  מאירה  אינה  ה'" 
היא עבודת  עיקר עבודת האדם  אז  קרירות, 

הגוף14, לזכך ו"לברר" את הגוף.

ובחדשי החורף עצמם יש הבדל בין חודש 
טבת לבין שאר החדשים: בחדשים אחרים יש 
מעט "חום" בעולם. כלומר, זיכוך הגוף נובע 

מגילוי אור הנשמה,

הקור15,  שיא  שהוא  טבת,  חודש  ואילו 
כל־כך,  גדולה  הסתרה  של  מצב  על  מצביע 
ואז  הנשמה,  אור  גילוי  את  שאינה מאפשרת 
באמצעות  הגוף  זיכוך  עבודת  מתבצעת  אין 
הגוף  באמצעות  אלא  הנשמה,  אור  גילוי 

עצמו16.

כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר, בשם אדמו"ר  ד. 
שם־טוב17:  הבעל־  על  סיפור  ה"צמח־צדק", 
אחת,  פעם  אור,  מאד  חיבב  הבעל־שם־טוב 
נרות  מספיק  לתלמידיו  היו  לא  חרפי,  בליל 
כדי להאיר את בית־המדרש. הורה הבעל־שם־
טוב לקחת מהגג את "נרות־הקרח" ולהדליקם, 
ואכן כך עשו התלמידים, והם דלקו. ואמר על 
כך ה"צמח־צדק": אצל חסידי ותלמידי מורנו 

15( ראה רש"י נח, ח, כב.
16( ע"ד המבואר )המשך תער"ב ח"ג ע' א׳שטו ואילך( 
ב' אופנים באתהפכא חשוכא לנהורא: ע"י האור או החשך 

מצד עצמו, ע"ש באורך.
נהנה  דגוף  שהענין  רנב(  )ע'  שם  לוי"צ  לקוטי  וראה 
זהו"ע  והרי    - בשרשן  הגבורות  המתקת  הו"ע  הגוף  מן 
)ע'  שם  בהמשך  כמבואר  עצמו,  מצד  דחושך  אתהפכא 

א׳שכה ואילך(. וראה לקמן בפנים סעיף ה.
17( ספר השיחות קיץ ה'ש"ת ע' 174.

*17( ראה בכ"ז ספר השיחות תורת שלום ע' 120 ואילך.
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הבעל־שם־ טוב, אפילו "נרות של קרח" דלקו 
והאירו!

"נרות  יכולים  כיצד  הראה  הבעל־שם־טוב 
המוחלט  הניגוד  שהם   - בעצמם  קרח"  של 
של אור וחמימות - להיהפך לאור וחום. הם 
לא שינו את מציאות היותם קרח, אלא דלקו 
תוך־כדי־היותם קרח, והקרח עצמו הפך לדבר 

מאיר.

וכך בעניננו: צריך להפוך את קרירות הגוף 
וחשכו לקדושה מצד הגוף עצמו, ולא רק לזכך 

את חומריות הגוף באמצעות אור הנשמה.

ה. כיצד ניתן להפוך את הגוף, להפכו מגס 
ה"גופניות"  מצד  בגלוי,  קדוש  לגוף  וחומרי 

עצמה, ולא באמצעות אור הנשמה?

הגוף  דוקא   - שאדרבה  הוא,  לכך  ההסבר 
הנשמה  הקב"ה*17.  של  לעצמותו  קשור 
גם  ולכן  וגילוי  לאור  קשורה  במהותה 
"גילוי  ידי  על־  היא  לאלקות  התקשרותה 
היהודי  של  הגשמי  בגוף  זאת  לעומת  אור". 
ישנה הבחירה של עצמותו יתברך, ולכן דוקא 
יותר  עמוקה  במדה  קשורה  הגוף  גשמיות 
לאלקות מאשר קשר שבאמצעות אור הנשמה, 
כוח  כביכול,  ישנו,  הגוף  בגשמיות  דוקא  כי 

העצמות הנעלה מהנשמה18.

דוקא  מתגלה  שבגוף  העצמות  כוח  אך 
בתקופה של הסתרה, כאשר אור הנשמה אינו 
שאינו  העצמות  כוח  ניכר  ואז  בגלוי19,  מאיר 

מוגבל במגבלות של גילוי ח"ו.

מבראש  יותר  בעקב  הוא  שמסנ"פ  המבואר  ע"ד   )19
ע'  )ד"ה אין הקב"ה בא בטרוניא תרפ"ה )בסה"מ תרפ"ה 

רנז ואילך. סה"מ אידיש ע' 5 ואילך((. ועוד.
*19( ראה גם לקו"ש חי"א ע' 7־326.

נהנה  "גוף  של  הפנימית  המשמעות  זוהי 
מן הגוף"19*: "גוף" - במשמעות של "עצמות" 
)כמו "גופי הלכות", "גופא דמלכא" וכדומה( 
נגרמת  אינה  האלקות  עצם  של  ה"הנאה"   -
אור  גילוי  שיהיה  כדי  ההעלם  הסרת  על־ידי 
הנשמה, אלא דוקא "מן הגוף"20, כאשר הגוף 
עצמו נהפך לקדושה. וזה נעשה דוקא "מפני 

הצינה" - בתקופה של העלם והסתר.

ו. וזהו הקשר של חודש טבת לימי החנוכה:

ל"והוי'  לגרום  היא  החנוכה  נרות  תכלית 
את  וגם  החושך,  את  -להאיר  חשכי"21  יגיה 
אשר  עד  מבחוץ,  הרבים  שברשות  החושך 
"יגיה חשכי" - שהחושך עצמו יאיר. הכוח לכך 
מקורו ב"והוי'" )בתוספת וא"ו(, ביטוי המראה 
ל"השתלשלות"  שמעל  אלקות  של  דרגה  על 

וירידה )והוי' דלעילא(.

וזאת בדומה לענין של "גוף נהנה מן הגוף", 
שמצד מהות )"גוף"( האלקות הופך גם חושך 

הגוף עצמו לקדושה.

העבודה  בין  ההבדל  זהו  כללי,  באופן  ז. 
העבודה  לבין  קיים,  שבית־המקדש  בזמן 
בתקופת הגלות: בזמן הבית היה גילוי אלקות 
נעשו לאבותינו  נסים  כנאמר: עשרה  בעולם, 
הגלות  בזמן  ואילו  וכדומה.  המקדש22  בבית 
ראינו..."23, האלקות מוסתרת,  לא  "אותותינו 

20( ולהעיר ד"נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים 
.. עוה"ז הגשמי והחומרי ממש" )תניא פל"ו( - וידוע דהענין 
דנתאווה כו' הוא בעצמותו ית' )המשך תרס"ו ס"ע ז ואילך. 

ע' תמה ואילך. ועוד(.
21( ראה בארוכה ד"ה כי אתה נרי בתו"א, שערי אורה 

ואוה"ת דרושי חנוכה. ועוד.
22( אבות פ"ה מ"ה.
23( תהלים עד, ט.
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עד אשר "החושך יכסה ארץ"24 - ואז העבודה 
היא ש"והוי' יגיה חשכי".

ויש לומר, שזהו ההסבר הפנימי לכך שנרות 
אף  ו"נוהגת  לעולם"  בטלים  "אינן  חנוכה 
לאחר חורבן בגלותינו"25, שלא כנרות המקדש 
הנרות  אף  קיים...  המקדש  בית  ש"כשאין 
בטלות"25 -  למרות שנרות חנוכה הם זכר לנס 

שארע עם נרות המקדש - 

ל"המשכת"  מביאות  המקדש  נרות26  כי 
"אור  ל"השתלשלות",  הקשור  האור  והורדת 
של  במצב  הוא  העולם  כאשר  ולכן,  בכלי", 
לעומת  בטלות".  "הנרות   - והסתרה  גלות 
זאת מביאות נרות חנוכה את האור העצמותי, 
שינוי.  בהם  אין  ולכן  להשתלשלות,  שמעל 
ההסתרה,  שיא  של  במצב  גם  "מאירים"  הם 

ומהפכים את החושך עצמו לאור.

בכך מובן הקשר בין טבת לבין צום העשירי 
- עשרה בטבת - כי זוהי התענית על התחלת 
לקרירות  בדומה  הגלות28,  ענין  כל  ושורש27 
גרם המצור  כפי שבפשטות  טבת,  חודש  של 
לכל  בטבת,  בעשרה  שהתחיל  ירושלים,  על 
הוא  הצום  וענין  אחר־כך.  שהיה  החורבן 

24( ישעי' ס, ב.
25( רמב"ן ר"פ בהעלותך.

26( ראה תו"א לד, א ואילך. לקו"ש ח"ג ]המתורגם[ ע' 
65 ואילך.

הזה  היום  בעצם  נאמר  זה  בצום  דדוקא  להעיר   )27
)יחזקאל כד, ב( - כמו ביוהכ"פ - עיצומו של יום. ובאבודרהם 
)הובא בב"י לטאו"ח סתק"נ( דאם )כשמקדשים ע"פ הראי'( 
חל בשבת מתענין )ראה שו"ת שו"מ מהד"ק ח"ג סקע"ט. 
 354 ע'  ח"כ  לקו"ש   .78 ובהערה  ואילך   456 ס"ע  לקמן 

ובהערה 29(.
28( להעיר גם דפרשיות התורה שקורין בחודש טבת הן 

ע"ד הירידה למצרים וגלות מצרים.

עד  והגלות,  החורבן  על  התשובה29  עבודת 
שהצום עצמו ייהפך "לששון ולשמחה ולמועד 

טוב"30.

ח. ענין ה"קרירות" קיים גם בכחות הנפש. 
זהו השכל האנושי, כפתגם הידוע31: "אין דבר 

קר כשכל טבעי והגיון אנושי".

על־ידי אדמו"ר  חב"ד  חסידות  תורת  גילוי 
הזקן, מייסד חסידות חב"ד32, הביא להורדת 
המושגים  לכלים  אנושי  ושכל  אמונה  עניני 
יכול  האנושי  השכל  שגם  עד  האדם,  על־ידי 
להבין באלקות - ו"כאשר31 השכל הטבעי מבין 

באלקות . . זוהי תחית המתים האמיתית".

אדמו"ר  של  ההילולא  יום  בין  הקשר  וזהו 
הזקן - יום שבו "כל מעשיו ותורתו ועבודתו 
בשיא  נמצאים  חייו"33  ימי  כל  עבד  אשר 
השלימות - לבין חודש טבת34: על־ידי "מעשיו 
נגרם,  הזקן  אדמו"ר  של  ועבודתו"  ותורתו 
והבלתי־  הקר  מהמוח   - הצינה"  ש"מפני 
מתרגש עצמו - יווצר מצב של "גוף נהנה"35, 

הנאה וחמימות של קדושה.

)משיחת ש"פ וישב תשל"ה(

29( ראה רמב"ם הל' תעניות פ"א ה"ב. שם רפ"ה.
30( ראה בכ"ו לקמן שם, וש"נ.

31( היום יום ע' סא. קונטרס תורת החסידות רפ"ד.
נא  ע'  ח"ד  )"התמים"  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  לשון   )32

]קצא[. ס' השיחות תש"ג ע' 188, ובכ"מ(.





הטעמים באופן הדלקת נרות חנוכה

•
כותבת הגמרא אודות הדלקת נרות חנוכה - “ב”ש אומרים יום ראשון מדליק שמנה מכאן ואילך 
פוחת והולך, וב”ה אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך . . חד אמר טעמא 
דב”ש כנגד ימים הנכנסין וטעמא דב”ה כנגד ימים היוצאין, וחד אמר טעמא דב”ש כנגד פרי החג 

)שפוחתים והולכים( וטעמא דב”ה דמעלין בקודש ואין מורידין”.

בשיחה שלפנינו, מבאר כ”ק אד”ש מה”מ שישנה נפקא מינה להלכה בין שתי הדעות שהובאו 
בגמרא )לגבי אדם שהדליק שלילה השני נר אחד(, ומבאר ששתי הדעות חלוקות בהגדרת הענין 
ד”מהדרין מן המהדרין” - האם הוא חלק מעצם מצות נר חנוכה )“כנגד ימים הנכנסין . . היוצאין”( 
או תוספת הידור מצד ה”גברא” )“פרי החג . . מעלין בקודש”(. ועפ”ז הנפק”מ בין הדעות היא לגבי 
אדם שאין לו מספיק שמן אפילו כדי להדליק כמו שהדליק ביום הקודם )שלפי הטעם ד”מעלין 

בקודש”, עליו להדליק רק נר אחד כעיקר המצוה כדי שלא יהי’ מצב של “מורידין”(.
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חנוכה ט
לקוטי שיחות חלק כ | עמודים 207-211

וביתו,  איש  נר  חנוכה  מצות  רבנן1  תנו  א. 
והמהדרין  ואחד,  אחד  לכל  נר  והמהדרין 
ראשון  יום  אומרים  שמאי  בית  המהדרין  מן 
מדליק שמונה מכאן ואילך פוחת והולך, ובית 
מכאן  אחת  מדליק  ראשון  יום  אומרים  הלל 
ואילך מוסיף והולך . . פליגי בה תרי אמוראי 
אמר:  חד   .  . אמוראים(  שני  בכך  )=חולקים 
טעמא דבית שמאי כנגד ימים הנכנסין, וטעמא 
אמר:  וחד  היוצאין.  ימים  כנגד  הלל  דבית 
וטעמא  החג,  פרי  כנגד  שמאי  דבית  טעמא 

דבית הלל דמעלין בקודש ואין מורידין.

אמוראי׳׳  תרי  בה  ״פליגי2  הניסוח  מן 
שני  בין  שהמחלוקת  בפשטות,  להבין  נראה 
של בית  הטעמים  האמוראים איננה רק לגבי 
שמאי ובית הלל, אלא יש לכך השלכה גם על 

ההלכה.

ופוסקים3  ספרים  בכמה  מוסבר  כך  ואכן 
שהמחלוקת בין הרמב״ם4 לבין בעלי ה״תוספות״5

מן  ״מהדרין  ה״תוספות״,  כדעת  אם,   -
של  הענין  על  רק  תוספת  היא  המהדרין״ 
המהדרין״  מן  שה״מהדרין  וביתו״,  איש  ״נר 
נרות  שני  חנוכה  של  השני  בלילה  מדליקים 
עבור כל בני הבית ביחד, או, כדעת הרמב״ם, 
שהכוונה היא להוספה גם על ה״והמהדרין נר 

ליתא  )שלפנינו(  כו  שאילתא  סוף  בשאילתות   )2
שאילתות  ראה  אבל  שינויים.  עוד  ושם  "פליגי״.  הלשון 
דפוס ירושלים )תשכ״א( שאילתא כז. וראה הלשון ברי״ף 
משום  כב״ה  ונרות  ה״ה:  פ״כ  סופרים  ובמס'  שם.  ורא״ש 
וראה היוצאין.  ימים  כעין  מורידין  ולא  בקודש   מעלין 

לקמן הערה 19.

לכל אחד ואחד״, ש״המהדרין מן המהדרין״, 
ואחד״,  אחד  לכל  ״נר  להדלקת  בנוסף  הרי 
והולך״,  ״מוסיף  של  באופן  גם  נוהגים  הם 
כל  עבור  הנרות  במספר  והולך״,  ״פוחת  או 
אחד מבני הבית - שמחלוקת זו תלויה בשתי 

הדעות של האמוראים שלעיל:

לפי הדעה הראשונה, ״שטעמא דבית שמאי 
כנגד  הלל  דבית  וטעמא  הנכנסין  ימים  כנגד 
אחד  כל  עבור  מדליקים  אין  היוצאין״,  ימים 
מבני הבית בנפרד, אלא רק ״נר איש וביתו״, 
כנגד  הוא  הנרות  שמספר  ניכר  שיהא  כדי 
ולא משום שיש  יוצאין,  או  נכנסין    - הימים 

פחות או יותר בני בית6.

דבית  ש״טעמא  השניה,  הדעה  לפי  ואילו 
הלל  דבית  וטעמא  החג  פרי  כנגד  שמאי 
צורך  אין  מורידין״,  ואין  בקודש  דמעלין 
להבחין במספר הימים לפי מספר הנרות, ולפי 
טעם זה מוסיפים ה״מהדרין מן המהדרין״ גם 

על ה״מהדרין״ נר לכל אחד ואחד.

בין שני  אך אפשר לומר שההבדל להלכה 
הטעמים הללו איננו רק כיצד להסביר את הדין 
של ״מהדרין מן המהדרין״, לפי ה״תוספות״ או 
הרמב״ם, כי אם גם לפי מנהגנו - כפי שפוסק 
אחד מבני  שכל  ״וכן המנהג פשוט״,  הרמ"א7 
 - והולך  ומוסיף  חנוכה  נרות  מדליק  הבית 

6( כבתוס' שם שכתבו ״דאיכא היכרא כשמוסיף והולך 
או מחסר שהוא כנגד ימים הנכנסים או היוצאים״.

7( סי' תרע״א ס״ב.
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שני  בין  למעשה  בהלכה  הבדל  יש  בכך  גם 
הטעמים8, כפי שיוסבר להלן.

ב. כאשר הדליק אדם בלילה השני נר אחד 
בלבד, מאיזו סיבה שהיא, יש להסתפק, כמה 

נרות עליו להדליק בלילה השלישי:

לפי הדעה הראשונה, ש״טעמא דבית הלל 
שעליו  בפשטות,  מובן  היוצאין״,  ימים  כנגד 
היוצאין.  הימים  כנגד  נרות  שלושה  להדליק 
הלל  דבית  ש״טעמא  השניה,  הדעה  לפי  אך 
אם  בכך  די  מורידין״,  ואין  בקודש  דמעלין 
ידליק רק שני נרות, כי גם אז יקיים את ההידור 

של ״מעלין בקודש ואין מורידין״.

״בדיעבד״,  של  במקרה  רק  הוא  זה  הבדל 
כאשר לא קיימו לפני כן את המצוה בהידור. 
כאשר  גם  למעשה  בהלכה  הבדל  קיים  אך 
קיימו בלילות הקודמים את מצות נר חנוכה 

באופן של ״מהדרין מן המהדרין״:

כאשר יש לאדם שמן וכדומה המספיק רק 
לשני נרות בלילה השלישי של חנוכה - כמה 
יוצא,  הראשונה  הדעה  לפי  ידליק9:  נרות 
בידו  אין  כך  ובין  כך  שבין  לכאורה, שמשום 
לקיים את המצוה ״כנגד ימים היוצאין״, די10 
בהדלקת נר אחד כדי לקיים את עיקר המצוה 
״נר איש וביתו״, כי באמצעות הוספת עוד נר 
לא יתוסף בהידור המצוה, כי אין בידו נרות 

״כנגד ימים היוצאין״11.

דבית  ש״טעמא  השניה  הדעה  לפי  ואילו 
עליו  מורידין״  ואין  בקודש  דמעלין  הלל 
להדליק שני נרות. אמנם אין הוא מקיים בכך 

9( ראה גם צפע״נ מהד״ת נט, א )נעתק בצפע״נ כללי 
התוהמ״צ ערך חנוכה(.

נוהג באופן  הוא  אין   - בשלימות  את ההידור 
של ״מעלין בקודש״ - אך הוא מקיים לפחות 
פחות  מדליק  איננו  הוא  מורידין״.  ״ואין  את 

משני הנרות אשר הדליק בלילה השני12.

ג.  ביתר עומק יש לומר, שיש הבדל בין שתי 
מן  ״מהדרין  לגבי מהות הקשר שבין  הדעות 

המהדרין״ לבין ״מצות נר חנוכה״:

הדעה  לפי  הוא:  בפשטות  ביניהם  ההבדל 
שמאי  בית  של  הטעמים  קשורים  הראשונה 
הימים  כנגד    - החנוכה  לימי  הלל  ובית 
לפי  ואילו  היוצאין.  הימים  וכנגד  הנכנסין 
הדעה השניה, קשורים הטעמים לענין ״צדדי״ 

- פרי החג, והנהגת האדם בקודש.

על  החלה  חובה  זוהי  א(  אחרות:  במילים 
ה״גברא״: בכך שהוא מוסיף והולך בכל לילה 
במספר הנרות, או פוחת והולך לפי דעת בית 
שמאי, נוסף הידור בקיום המצוה של האדם, 
אך הנרות שהוא מוסיף הם בבחינת ״רשות״13.

וגם להדיעות דצ״ל מעלין דוקא אבל ״בשוין נמי   )12
הראשונה  דיעה  שם.  מאירי  א.  כו,  למגילה  )ר״ן  אסור״ 
לו  אפשר  שאי  בנדו״ד  הרי   - ס״ד(  סקנ״ג  או״ח  בשו״ע 
להעלות, ולאידך - מחוייב בהדלקת נ״ח )משא״כ גבי ס״ת 
שבמגילה שם כז, א(, פשוט שטוב יותר להדליק ב' נרות 
- ועצ״ע בליל ד'  מלהוריד ממש.  )בשווה ללילה שלפנ״ז( 

ויש לו רק לשני נרות.
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הנרות  עצמה14,  במצוה  ודין  פרט  זהו  ב( 
נעשים ״חפצא דמצוה"15 של מצות נר חנוכה16.

והמפרשים מציינים הבדל בהלכה למעשה 
בין שני הסברים אלו: כאשר הביאו לאדם את 
הנרות הנוספים לאחר שברך על הנר הראשון, 
האם עליו לברך על הנרות של ההידור, וכפי 

שידועה מחלוקת האחרונים בכך17.

וזהו ההבדל בין שתי הדעות:

לפי הדעה הראשונה, ש״טעמא דבית שמאי 
כנגד הימים הנכנסין וטעמא דבית הלל כנגד 
לימי  הקשור  טעם  שזהו   - היוצאין״  הימים 
ולנס חנוכה, שעליו תקנו את מצות  החנוכה 

מן  ״מצוה  או  ״מהדרין״  בין  החילוק  דזהו  וי״ל   )14
המובחר״: ״מהדרין״ מדבר בהגברא, ו״מצוה מן המובחר״ - 
בהחפצא. ועפ״ז תומתק הוספת הרמב״ם שם ״והמהדר יתר 

על זה ועושה מצוה מן המובחר כו'״.
15( ולהעיר שבטור וש״ע שם )סתרע״א ס״ב(. לא הובא 
שיש ״מצות נ״ח״ ויש ״מהדרין כו'״. ומפשטות הלשון ״כמה 
ואילך  מכאן  אחד  מדליק  הראשון  בלילה  מדליק  נרות 
מגוף  חלק  נעשית  דההוספה  משמע,  כו'״  והולך  מוסיף 

המצוה, וראה הערה 17.
מצותו  ד״עיקר  ס׳״א(  תרע״ד  )סי'  הרמ״א  מלשון   )16
אין הכרח   - נר אחד והשאר אינו למצוה כ״כ״  אינו אלא 
הנרות  ושאר  הגברא  במעשה  רק  הוא  שההידור  דס״ל 
הם מעין ״רשות״ - שהרי כותב ״כ״כ״ )ובפרט שלא כתב 
כלשונו בד״מ מהג״מ ״רשות״ )הנ״ל הערה 13((, כ״א שגם 
אופנים:  ב'  אפשר  שבזה  אלא  מהמצוה,  חלק  נעשים  הם 
א( דחל עליהם שם המצוה ומ״מ אינם כעיקר מצותו )ואין 
מברכין עליהן בפ״ע?(. ב( דנעשים כעיקר המצוה. וראה 

בהמצויין בהערה הבאה.
17( ראה אנציקלופדיא שם ע' ערב. וש״נ. אלא שבכמה 
אחרונים )ש״נ( הסברא לא לברך על הידור מצוה הוא )גם( 
למהדרין״  רק  הוה  דלא  צונו  ״היכן  הגברא,  מעשה  מצד 
הגר״א  ביאורי  וראה  תרעו(.  ר״ס  א״א  הפרמ״ג  )לשון 

)שבהערה 13(.

יום  בכל  שמוסיפים  הנרות  הרי   - חנוכה  נר 
הנרות  חנוכה,  נר  וממצות  מחנוכה  חלק  הם 
גם  שמובן  וכפי  חנוכה,  של  מצוה  נרות  הם 
מתפרסם  בנרות  הוספה  ידי  שעל  בפשטות, 

כיצד בכל יום נוסף משהו בנס הנרות18.

דבית  ש״טעמא  השניה,  הדעה  לפי  ואילו 
הלל  דבית  וטעמא  החג  פרי  כנגד  שמאי 
דמעלין בקודש ואין מורידין״ - שאלה טעמים 
אשר אינם קשורים לימי החנוכה ולנס חנוכה19 
תוספת  היא  המהדרין״  מן  ה״מהדרין  הרי   -
כללי  באופן  ה״גברא״  של  בדרכו  רק  והידור 
לא  אך  וכו'20,  בקודש  יהיה מעלה  שהאדם   -

ב״חפצא״ של המצוה.

18( ראה פנ״י שבת שם ד״ה פליגי בה. שו״ת גליא מסכת 
או״ח ס״ו. וראה לשון הלבוש שם סתרע״א ס״ב.

ימים  ח'  קבעום  אחרת  לשנה  הרי״ף:  מלשון  ולהעיר 
טובים כו' והלכך מברכינן אניסא כל יומא ויומא כו' הואיל 
ובכל יום ויום הי' הנס מתחדש באותו פך של שמן )וראה 
גם הלשון בב״י סי' תרע״ב ד״ה ומ״ש ״מתשובה אשכנזית״(. 
דדעת   )3 )הערה  הנ״ל  הגר״א  בביאורי  מש״כ  ע״פ  אבל 
הרי״ף היא כמ״ד הב' מדהביא מימרא דרבב״ח אר״י שני 
זקנים כו' ומסקנא דב' זקנים היא כמ״ד מעלין בקודש, מובן 
דלדעתו הוספת הנרות אינה מוסיפה בהנס בכ״י )כבפנ״י 
כו' הנ״ל(, וא״כ הנרות הנוספים אינם מגוף המצוה כ״א רק 
מצד המצוה דמהדרין )מעלין בקודש( שעל הגברא )ראה 

לשון הב״י שם. ולהעיר מצפע״נ שם(.
19( בשו״ת גליא מסכת )וראה גם פנ״י( שם ועוד דב' 
ומעלין  החג  פרי  כנגד  למ״ד  דגם  זל״ז,  צריכים  הטעמים 
בקודש כו' צריך להטעם כנגד ימים היוצאין או הנכנסין. 
רק  זהו  אבל   .)2 הערה  )הנ״ל  סופרים  במס'  משמע  וכן 
לקבוע מספר הנרות, משא״כ בנוגע לתוכן ההידור - ״עיקר 
טעמייהו על פי פרי החג ומעלין בקודש .. אין ענין פלוגתתן 
נוגע ונובע מקורו מיסוד ושורש נס של חנוכה״ )שו״ת שם(. 

ואכ״מ.
האדם  מצד  מ״מ  שם:  שבת  מהר״ל  חדא״ג  ראה   )20
מתעלה האדם ביתרון של קדושה יותר ולפיכך כו'. וראה 
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ד. לפי זה ניתן להבין את ההדגשה וההרחבה 
בפירושו של רש״י על סוגיה זו, ואלה דבריו: 
פרי החג, מתמעטין והולכים בקרבנות דפרשת 
מקרא  מורידין  ואין  בקודש  מעלין  פינחס. 
בפרק  במנחות  מפסוק(  )=נלמד  לה  ילפינן 

שתי הלחם״21.

״בקרבנות  ההרחבה  מובנת  אין  לכאורה, 
דפרשת פינחס״22, ומדוע חשוב לציין ש״מעלין 
)ב( שלימוד  מ״קרא״23,  נלמד  )א(  בקודש...״ 

זה הוא ״במנחות בפרק שתי הלחם״?

ויש לומר - רש״י מדגיש שלפי דעה זו אין 
קשורים  הלל  ובית  שמאי  בית  של  הטעמים 

לחנוכה ולנס חנוכה.

בקרבנות  והולכים  מתמעטין  החג  ״פרי 
דפרשת פנחס״ - לכך אין כלל קשר עם חנוכה. 
״מעלין בקודש ואין מורידין מקרא ילפינן לה 
לימוד  )א(  זהו  הלחם״  שתי  בפרק  במנחות 
ענין  והוראה בתורה שבכתב, בעוד אשר כל 
זה  לימוד  )ב(  סופרים,  מדברי  הוא  החנוכה 
הוא ״במנחות בפרק שתי הלחם״ - זוהי הוראה 
ללא  במנחות,  הנדונים  הענינים  לגבי  כללית 

קשר לחנוכה.

מ״ש בספרו נר מצוה ד״ה ת״ר נר חנוכה )ע' כא ואילך(.
21( צט, א.

והולכים  למתמעטים  להדגיש  דבא  י״ל  בפשטות   )22
בקודש )ראה  בקרבנות, היינו דמצינו הענין דפוחת והולך 

צריכה  עדיין  ועוד(, אבל  פנ״י שם.  חדא״ג מהרש״א שם. 
ביאור ההוספה ״דפרשת פנחס״.

23( ואולי י״ל דרש״י בא לפרש שיש בזה חיוב ומה״ת 
ירושלמי  )וראה  כו'  מעלין  גמירי  א:  כח,  כבברכות  ]ולא 
בכורים פ״ג ה״ג: שמעתי שמעלין כו'(. וראה שד״ח כללים 
סכ״ה  או״ח  המחנות  לכל  מאסף  קצד.  כלל  מ״ם  מערכת 
מתורצת  ועפ״ז  בזה[.  פרטים  בכמה  הדיעות   - סקי״ב 

קושיית הפוסקים )הנ״ל הערה 17( דאין לברך על הידור.

מובן,  המחלוקת,  של  זה  הסבר  לפי  ה. 
למעשה,  ההלכה  לגבי  השניה  שההשלכה 
המוזכרת לעיל בסעיף ב' - כאשר יש לאדם 
רק שני נרות בלילה השלישי של חנוכה, האם 

ידליק נר אחד או שנים - איננה הכרחית.

כנגד  הלל  דבית  ש״טעמא  הדעה  לפי  גם 
ימים היוצאין״ עליו להדליק בלילה השלישי 
כי   - לשלושה  שמן  בידיו  אין  אם  נרות  שני 
ההידור  שלימות  את  יקיים  שלא  למרות 
הדרוש בלילה השלישי, בכל זאת הוא ידליק 
מן הימים היוצאים, כי על  חלק  לפחות כנגד 
ידי כך הוא מוסיף בעצם המצוה. נרות החנוכה 
מושלמים אצלו יותר, ואינם מפרסמים רק את 
בנס  ההוספה  את  גם  אלא  הנרות,  נס  עיקר 

יחסית ליום הראשון24,

במקרה  למעשה  בהלכה  הבדל  יהיה  אלא 
את  אפילו  לקיים  כדי  שמן  די  בידו  שאין 
ההידור של היום הקודם -  כגון אילו יש בידו 

בלילה השמיני פחות משבעה נרות -

מן  הפוך  באופן  הוא  למעשה  וההבדל 
הנאמר לעיל:

לפי הדעה הראשונה ״כנגד ימים היוצאין״, 
כיון שזהו חלק מגוף המצוה של חנוכה עליו 
ככל  להוסיף  כדי  שבידו,  מה  כל  להדליק 

יכולתו במצות נר חנוכה, כדלעיל.

אך לפי הדעה השניה, ש״טעמא דבית הלל 
שהתוספת   - מורידין״  ואין  בקודש  דמעלין 
בנרות איננה קשורה לעצם המצוה של נרות 

לאחרים  תקלה  חשש  מפני  זה  ודאי  לבטל  ואין   )24
)דלעיל הערה 10(.



67 לקוטי                      חנוכה                      שיחות

״נר איש  יוצא, שעליו להדליק רק    - חנוכה 
וביתו״, ולקיים את עיקר המצוה.

עלול  המצוה,  עיקר  על  יוסיף  הוא  אם 
להיווצר מצב שהוא עובר על ״ואין מורידין״. 

אך לא כן אם יקיים ביום זה את עיקר המצוה 
כתיקונה - ״נר איש וביתו״.

)משיחת מוצש״ק פר' מקץ תשל"ט(



מעלת נס פך השמן

•
בנוסח “ועל הניסים” נאמר “ופינו את היכלך . . והדליקו נרות בחצרות קדשך”. ולכאורה מדוע 

הנוסח הוא שהנרות הודלקו “בחצרות קדשך”, בעוד הדלקת המנורה היתה בתוך ההיכל?

בשיחה שלפנינו, מבאר כ”ק אד”ש מה”מ שאין הכוונה כאן להדלקת המנורה בהיכל, כי אם 
להדלקת הנרות במנורות שהיו בחצר העזרה, שהדליקו אותן כדי “להודות ולהלל לשמך הגדול” 

)ואי”ז כהמשך ל”ופינו את היכלך כו’”(.

מכך יוצא שנס פך השמן לא מוזכר כלל בנוסח “ועל הניסים”. והטעם לכך הוא כי נרות המנורה 
הן נעלות ביותר, ועליהן נאמר “עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל” )כי דוקא 
אור שהוא רוחני שמהותו, מתאים לאור השכינה(. ולכן הנס נקבע בקשר לנרות המנורה דוקא 
)אף שהיוונים טמאו את כל המקדש(, כי מלחמת היוונים היתה מלחמה רוחנית, והנצחון עליהם 

התבטא בענין רוחני )נרות המנורה(.

ומובן שנס פך השמן נעלה שלא בערך מנס נצחון שמלחמה )נצחון גשמי(. ולכן ב”ועל הניסים” 
מזכירים רק את נס נצחון המלחמה )ובגמרא בסוגיא העוסקת בנס פך השמן, לא מוזכר נס נצחון 

המלחמה(.

מכך יש ללמוד הוראה בעבודת ה’, שבכוחו של יהודי להגיע לכך שהגשמיות לא תחשב אצלו 
ותהי’ בטלה לעבודתו הרוחנית.
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חנוכה י
לקוטי שיחות חלק כה | עמודים 235-242

בחנוכה,  הנאמר  הנסים״  ״ועל  בנוסח  א. 
נאמר: ״ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופנו 
את היכלך וטהרו את מקדשך והדליקו נרות 

בחצרות קדשך״.

וידועה השאלה על כך: מהי הכוונה במילים 
״והדליקו נרות בחצרות קדשך״, והרי המנורה 
בפנים,  אלא  המקדש,  בחצר  נמצאת  אינה 

בהיכל?

פסק  לפי  זאת  מתרץ  סופר״1  ״חתם  בעל 
בזרים,  כשרה  הנרות  ש״הדלקת  הרמב״ם2 
והוציאן  הנרות  את  הכהן  היטיב  אם  לפיכך 
שהיוונים  וכיון  להדליקן״.  לזר  מותר  לחוץ, 
טמאו את ההיכל, ״היה3 ההיכל מלא גלולים״, 
ולכן ״עד3 שפנו את היכלך וטהרו את מקדשך 
.. לא הדליקו נרות בפנים אלא בחצרות קדשך 

בעזרה״4.

״שכל   - ישראל  בכל  הנס  התפרסם  ולכן 
ימים״3, שהרי  ח'  דולקים  הנרות  ראו  ישראל 
הכהנים  רק  היו  בהיכל,  המנורה  דלקה  אילו 

יכולים לראות את הנס.

אך, לכאורה, תירוץ זה צריך עיון:

א( מפשטות הלשון ״באו .. ופנו .. וטהרו .. 
היתה  ״והדליקו״  מובן, שהפעולה  והדליקו״5 

1( בדרשות שלו )קלוזש תרפ״ט. ירושלים, תשכ״א( סז, א.
2( הל׳ ביאת מקדש פ״ט ה״ז.

3( ל׳ החת״ס שם.
4( ראה רמב״ם הל׳ בית הבחירה פ״א ה״ה. ועוד.

5( וכן פשטות הלשון במגילת אנטיוכס )נדפסה בכמה 
סידורים. ועיין בהנסמן באנציקלופדיא תלמודית ע׳ חנוכה 

לאחר ש״פנו את היכלך וטהרו את מקדשך״. 
מקומות6,   במספר  הנאמר  מן  גם  מובן  כך 
חנוכת המזבח  שהשם ״חנוכה״ נקבע על שם 
והמקדש, אשר היוונים חללום. ויוצא, שבכ״ה 
בכ״ה  שהחלה  הנרות  הדלקת  וכן   - בכסלו7 

בכסלו - כבר היה לאחר ש״פנו .. וטהרו״.

)ירושלים  ובמבוא אלי׳ להרב קאפח   818 ע׳ שסא הערה 
לבית  חשמוני  בני  באו  כן  אחר  לסופה:  קרוב  תשמ״א(( 

המקדש .. וטהרו את העזרה .. ויבקשו שמן כו׳.
6( מרדכי ואור זרוע )הל׳ חנוכה סשכ״א( - הובאו בדרכי 
משה לטאו״ח ר״ס עתר. שבלי הלקט )ענין ר״ח( סי׳ קעד. 
רמב.  ע׳  שם  תלמודית  באנציקלופדי׳  הנסמן  )ראה  ועוד 

לקו״ש ח״י ע׳ 279 בהערה. ח״כ ע׳ 633 בהערה(.
7( שאז כבר התחיל חינוך המזבח והמקדש*, ע"ד חנוכת 
המזבח דמשכן וחנוכת הבית דשלמה )ראה מגילת תענית 
פ״ט. פסיקתא רבתי פ״ו בתחלתו. ועוד. וראה לקו״ש שם(. 
נב  ד,  א  )וכן בס׳ חשמונאים**  ביוסיפון פ״כ  וכן מפורש 

ואילך(. וראה חי׳ חת״ס לשבת כא, ב ד״ה ולדידי.
ה״ב(  פ״ג  חנוכה  )הל׳  הרמב״ם  דלפמ״ש  להעיר  אבל 
שנצחון המלחמה הי׳ בכ״ה בכסלו )וראה הנסמן בלקו״ש 
לומר  אפשר  אם  צ״ע  ועוד(,   .446 ע׳  ח״כ   .143 ע׳  ח״י 
שהספיקו לפנות ולטהר כו׳ בו ביום קודם הדלקת המנורה. 
 - ]וכ״ה במאמרי אדה״ז  ואפילו לדעת המאירי שבת שם 
תקס״ג )ע׳ נז(. שערי אורה ד״ה בכ״ה בכסלו פנ״ג. סהמ״צ 
וכן מוכח בלקו״ת  ועוד.  )עא, א(.  נ״ח  להצ״צ ריש מצות 
צו טז, א )ותו״א ס״פ וישב([ - דנצחון המלחמה הי׳ בכ״ד 

*( וצע”ק במגילת תענית שם: ובנו כו’ והיו מתעסקין בו 
שמונה ימים. דמשמע לכאורה שהחינוך התחיל רק לאחרי 
בחת”ס  )שהובא  שם  לשבת  יעקב  בזרע  )וכ”כ  ימים  הח’ 
שם(. וכן משמע באור זרוע שם(. ואולי הכוונה ב”מתעסקין 

בו” – בהחינוך.

**( הוזכר בס’ בה”ג הל’ סופרים וראה לקו”ש ]המתורגם[ 
חט”ו ע’ 396 הערה 17 ע”ד ספר זה.
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ב( בפשטות הכניסו היוונים את ה״גילולים״ 
לכל חלקי בית המקדש, כולל העזרה8, ולא רק 
להיכל, כפי שמובן מן הנאמר ב״ועל הנסים״ 
בית  כל  את  טהרו   - מקדשך״  את  ״וטהרו    -
שהעזרה  נאמר  ומדוע  בכללותו9.  המקדש 
שלמים,  ימים  בשמונה  ההיכל  לפני  טוהרה 
את  להדליק  יכולים  היו  כך  משום  ואשר 

המנורה בעזרה אך לא בפנים10?

זאת רק כדי לפרסם את  ואין לומר שעשו 
שהובאו  סופר״  ה״חתם  דברי  כהמשך  הנס, 
לעיל - שהרי כשהדליקו את המנורה, לפחות 

בפעם הראשונה, לא ידעו שיתרחש נס.

ג( הסבר זה מתרץ רק מדוע נאמר ״בחצרות״ 
ולא בהיכל. אך עדיין אין מובן11: מדוע נאמר 

בכסלו, צ״ע ג״כ אם אפ״ל כן.
ההיכל  את  טמאו  שם:  הלקט  בשבלי  מפורש  וכן   )8
והעזרות. וראה גם מגילת אנטיוכס שם: וטהרו את העזרה. 

ועוד.
9( וכן ״לדביר״ ״היכלך״ - הכוונה לכל ביהמ״ק - אלא 

ששינו הלשון ליופי המליצה.
 - ויתרה מזה נ״ל דכולל גם העזרה ״בחצרות קדשך״: 
ביהב״ח  )הל׳  מקדש  נקרא  והכל  הרמב״ם  לשון  וע״ד 
)משא״כ  וטיהרו״  ופינו  ״באו  אלה  שלכל  ה״ה(,  סוף  פ״א 

״והדליקו״ - דפשיטא שלא הדליקו בקדה״ק(.
עתר(  ר״ס  )או״ח  בלבוש  עפמ״ש  י״ל  ואולי   )10
באהל  מטמא  ע״ז  ותקרובת  להיכל  ע״ז  הכניסו  שהיוונים 
ההרוגים  מן  העזרה  את  ויטהרו  שם:  אנטיוכס  )ובמגילת 
ומן הטומאות( - ד)רק( ההיכל נטמא באהל, ולא העזרה 
)להדיעות שלא הי' מקורה - ראה מפרשים למדות רפ״ב. 

ובהנסמן באנציקלופדי' תלמודית ע' הר הבית ע' תקפד(.
11( וקושיא זו היא גם על תי' הזרע יעקב שם, דמאחר 
בהיכל  ליכנס  להם  הורשה  לא  היו  מתים  טמאי  שכולם 
להדליק מאחר שיוכלו לעמוד בעזרה ולהדליק בהיכל ע״י 
״והדליקו  נוסף ע״ז שפשטות הלשון   - )ע״ש(.  כו'  קינסא 
״בחצרות  היו  שהנרות  משמעו  קדשך״  בחצרות  נרות 

קדשך״ )ולא רק מעשה ההדלקה(. ועוד.

קדשך״  ״בחצר  ולא  רבים,  בלשון  ״בחצרות״ 
כן  לפני  הנאמר  כשכל  ובמיוחד  בעזרה4?   -
היכלך   .. ביתך  ״לדביר   - יחיד  בלשון  הוא 
 - רבים  ללשון  משנים  כאן  ורק  מקדשך״,   ..

בחצרות*11.

שבמילים  לומר,  נראה  ולכאורה  ב. 
הכוונה  אין  קדשך״  בחצרות  נרות  ״והדליקו 
לנרות המנורה שבמקדש, אלא לנרות אחרים12 

שהדליקו בהלל ושבח לקדוש־ברוך־הוא.

כפי שאנו מוצאים13 שאחת הדרכים לבטא 
הלל לה' היא על ידי נרות. כנאמר14 ״באורים 
כבדו ה'״, כפי שמובא בהלכה לגבי נרות בית 
הכנסת15, וכפי שמוצאים במקדש בשמחת בית 
השואבה, שנהגו להדליק ״מנורות של זהב״16 

״בחצרות  חנוכה(  תפלות  )סדר  אבודרהם  וראה   )11*
קדשך ע״ש )ישעי' סב, ט( בחצרות קדשי״ ושם מדובר ע״ד 
העיר ירושלים דוקא*, שהרי אין העזרה מקום משתה תירוש 

מע״ש. וראה לקמן הערה 18.
12( אבל באוה״ת דברים )כרך ו( ע' ב'שלח משמע קצת 

שקאי על נרות המקדש.
פרש״י  בסופו.  קול  בתוד״ה  ב  לב,  סנהדרין  ראה   )13
ירמי' כה, י. ובתרגום שם: דמשבחין בניהור בוצין. - וראה 
לקו״ש ]המתורגם[ חט״ו )ע' 394 ואילך( שמטעם זה, מצות 
נ״ח היא זכר לא רק לנס השמן כ״א גם לנצחון המלחמה 

)וכנוסח ד״הנרות הללו״(. ע״ש.
14( ישעי' כד, טו ובתרגום )ופרש״י(.

15( טור )ושו״ע( ושו״ע אדה״ז או״ח סתר״י ס״ד. וראה 
ודאדה״ז  בטושו״ע  )הובא  ב  נג,  פסחים  א.  נג,  ברכות  גם 

שם ס״ג(.
16( סוכה נא, סע״א )במשנה(.

*16( ולהעיר מאבודרהם )שם( ד״והדליקו נרות כו' ע״ש 

בההובא  )ובן  האבודרהם  שכוונת  לומר  דוחק  ולכאו’   )*
להביטוי  )בקרא(  מקור  להביא  רק  היא   )16* הערה  לקמן 

״חצרות קדשך” - מבלי כל קשר תוכני לענין חנוכה.
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ירושלים,  כל  את  האירו  אשר  נשים,  בעזרת 
וזאת משום השמחה הגדולה של שמחת בית 

השואבה.

קדשך״  בחצרות  נרות  ״והדליקו  והמילים 
אינן המשך המשפט הקודם - ״ופנו.. וטהרו״ 
- אלא הן קשורות להמשך - ״להודות ולהלל 
ו)גם(  נרות...  ש״הדליקו  הגדול״,  לשמך 
להודות  )כדי(  אלו  חנוכה  ימי  שמונת  קבעו 

ולהלל...״.

לפי זה מובן מדוע נאמר ״בחצרות קדשך״ 
רק  אלו  נרות  הדליקו  לא  כי   - רבים  בלשון 
בעזרת  גם*16  אלא  בעזרה,  המקדש,  בחצר 

הנשים ובסביבות המקדש17 בכלל18.

יוצא, שבנוסח  זה  אך עדיין אין מובן: לפי 
לא  ואף  כלל,  מוזכר  אין  הנסים״  ״ועל  של 
נס  רק  מוזכר  הנרות!  של  השמן  נס  ברמז19, 
הנצחון במלחמה - ״מסרת גבורים ביד חלשים 
ורבים ביד מעטים... עשית תשועה גדולה...״.

שבת  במסכת  יותר.  עצומה  אף  והתמיהה 
נאמר בגמרא20: ״מאי חנוכה״ - וכפירוש רש״י: 

)יחזקאל כד, י( הרבה העצים הדלק האש״ )ומשמע שהוא 
ע״ש ריבוי הנרות(.

ואיך  כו'  השמנים  כל  ״טמאו  הרי  להקשות  ואין   )17
שבהיכל  במנורה  רק  כי   - הנרות בחצרות קדשך  הדליקו 
צ״ל שמן טהור )״טמאו כל השמנים שבהיכל״(; ועוד דנרות 
אלו אי״צ התנאים ד״שמן זית זך״ ואפשר להדליקן באיזה 

שמן שהוא )ואפילו לא בשמן(.
ע״ש  קדשך  ״בחצרות  שם:  באבודרהם  ועפמ״ש   )18
)ישעי' סב, ט( בחצרות קדשי״ - הרי קאי על העיר ירושלים 

)ראה מפרשים לישעי' שם(, כנ״ל הערה *11.
19( משא״כ באם ״והדליקו כו'״ קאי על נרות המנורה, 
המאורע  כללות  מזכירים  מ״מ  הנס,  מפרטים  שאין  אף 

עכ״פ.
20( כא, ב.

יוונים  ״שכשנכנסו   - קבעוה?״  נס  איזה  ״על 
אלא  מצאו  ולא  השמנים...  כל  טמאו  להיכל 
פך אחד... נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה 
ימים  ועשאום  קבעום  אחרת  לשנה  ימים, 

טובים בהלל והודאה״.

״על   - והודאה  הלל  שקבעו  מכך,  יוצא 
השמן22.  נס  על  בעיקר   - בהודאה״21  הנסים״ 
לא  הנסים״  ״ועל  של  שבנוסח  ייתכן  וכיצד 

יוזכר כלל נס השמן?!

את  ולבאר  להקדים  יש  זאת  להבין  כדי  ג. 
הגמרא  דברי  על  המפורסמת23  השאלה 
בנצחון  היה  הנס  ״עיקר  הרי  לעיל:  שהובאו 
ביד  גבורים  מעטים  ביד  רבים  המלחמה 
ימי החנוכה  ומדוע לא קבעו את  חלשים...״, 
מידי  ישראל  וישועת  נצחון המלחמה  נס  על 
היוונים, אלא על נס פך השמן? לכאורה, ״איך 

עשו מן הטפל עיקר״?

נאמר על כך ההסבר24, שבימי החנוכה לא 
היהודים,  של  גופם  על  הגזירה  עיקר  היתה 

21( רש״י שבת שם. וראה הערה הבאה.
כמ״ש  והלא  שם.  )ופרש״י(  הש״ס  ל׳  כפשטות   )22
בחדא״ג מהרש״א שם ד״מאי חנוכה .. מאיזה נס קבעו אותו 
כלל  נזכרה  לא  הנרות  הדלקת  )שהרי  נרות״  בו  להדליק 

בברייתא שם(. וראה לקמן הערה 52.
23( שערי אורה ד״ה בכ״ה בכסלו שם )וראה שם בריש 
סהמ״צ  שם.  תקס״ג   - אדה״ז  מאמרי  גם  וראה  המאמר(. 
עוד  )ד״ה  סעת״ר  או״ח  פר״ח  וראה  ועוד.  שם.  להצ״צ 
שנצחו  הנצחון  יום  )ש(עיקר   .. סברא  ״שאין  בב״י(:  תי׳ 
מאויביהם .. שלא יקבעוהו לדורות״. וראה לקו״ש ח״י ע׳ 

143 ואילך )בביאור שיטת הרמב״ם(.
24( שערי אורה שם פמ״א־ב. פנ״ג. מאמרי אדה״ז שם. 
סהמ״צ להצ״צ שם )עא, א. שם, סע״ב ואילך(. ועייג״כ תו״א 
וישב ד״ה בכ״ה בכסלו )כט, א. ל, א(. מקץ ה״ה ענין חנוכה 
סג  )ע׳  לאזניא  אתהלך   - אדה״ז  מאמרי  ואילך(.  ב  )לב, 
ואילך(. ועוד. וראה ג״כ נר מצוה להמהר״ל )כב, א ואילך(.
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דתם״26,  ״בטלו   - ישראל25  דת  על  אלא 
״להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך״, 
כדברי חז״ל27 ״כתבו על קרן השור שאין לכם 
הגשמיות  והמלחמות  ישראל״,  באלקי  חלק 

היו28 תוצאה על הגזירות על דת ישראל29.

הנצחון  נס  איננו  שהעיקר  קבעו  ולכן 
 - השמן  נס  אלא  הגוף,  הצלת  במלחמה, 
ובנרות  המקדש,  בבית  מצוה  לקיום  הקשור 
והמצוות  התורה  ענין  על  הרומזים  המקדש, 
 - אור״  ותורה  מצוה  נר  ״כי  כנאמר30  בכלל, 

כביטוי להצלה הרוחנית.

הגמרא  מסבירה  כאשר  הסבר:  דרוש  אך 
״מאי חנוכה״ - ״על איזה נס קבעוה״ - מסופר 
רק על נס השמן, ואין מוזכר כלל נס הנצחון 

במלחמה

 - הגמרא מציינת רק 1( כהקדמה וקביעת 
חשמונאי  בית  מלכות  ״וכשגברה  התקופה 
נצחון  ונס   )2 מצאו...״  ולא  בדקו  ונצחום 
ביד  ורבים  חלשים  ביד  ״גבורים   - המלחמה 
בלבד  זו  אלא  כלל,  מוזכר  אינו  מעטים...״ 

שהיה נצחון - 

היא  בחנוכה  העיקר  אמנם,  מובן:  ואין 
ההצלה הרוחנית, אך היתה גם הצלה גופנית, 
ההצלה  מכך:  יותר  לחלוטין31.  נסי  ובאופן 

25( ראה ג״כ לבוש, ב״ח וט״ז - או״ח שם, בטעם שלא 
קבעו חנוכה לימי משתה ושמחה כפורים.

26( ל׳ הרמב״ם ריש הל׳ חנוכה.
27( ב״ר פ״ב, ד. וש״נ.

28( ראה רד״ה כי עמך תרל״ב )קה״ת, תשכ״ה( ובהערות 
שם. ולהעיר מלקו״ש ח״י ע׳ 144 הערה 18.

29( ראה גם ל׳ הרמב״ם שם. מגילת אנטיוכס בארוכה.
30( משלי ו, כג.

מדובראוונא(  )להרר״נ  אדה״ז  לשו״ע  בהשלמה   )31

הרוחנית נגרמה רק באמצעות ולאחר ההצלה 
הגשמית - 

צריכה  הגמרא  היתה  טפל  כענין  ולפחות 
להזכיר גם את נס נצחון המלחמה?

ד. ויש לומר, שההסבר לכך הוא:

מלחמת  על  רבות32  פעמים  דובר  כבר 
זו סתם מלחמה רוחנית  היוונים, שלא היתה 
  - היה  בכך  הדיוק  אלא  ישראל,  דת  כנגד 
ולהעבירם  שלך(  )תורה  תורתך  ״להשכיחם 

מחוקי רצונך״:

ליוונים לא היה אכפת שישראל ילמדו תורה, 
 - תורתך״  ״להשכיחם  היתה  גזירתם  מטרת 
תורת  שלך,  התורה  היא  שהתורה  להשכיח 
״להעבירם   - וכן  האדם.  משכל  הנעלית  ה׳ 
מחוקי רצונך״, שישראל לא יקיימו את החוקים 
וקיומן נעשה  -  המצוות הנעלות מן השכל, 
רק מתוך קבלת עול - כי זהו רצונך, רצונו של 

הקדוש־ברוך־הוא.

מלחמת היוונים היתה נגד העובדה שאצל 
בני ישראל, האלקות נעלית לחלוטין ממגבלות 

הבריאה, ואינה יכולה להתפס בשכל אנושי.

חנוכה,  שנס  לכך  ההסברים  אחד  זהו  ה. 
דוקא  כרוך  היה  רוחנית,  להצלה  הקשור 

בנרות המנורה – 

בית  את  טמאו  היוונים  לכאורה,  שהרי, 
המזבח  את  לחנוך  היה  וצריך  כולו,  המקדש 

סעת״ר ס״ג שההצלה ״לא הי׳ ע״ד נס גלוי״. אבל בפשטות 
כוונתו רק בערך להנס דפך השמן, שהרי מפורש ״מסרת 
לקו״ש  וראה  מעטים״.  ביד  ורבים  חלשים  ביד  גבורים 

]המתורגם[ חט״ו ע׳ 397 ואילך.
חט״ו   .69 ע׳  ח״ג  ]המתורגם[  לקו״ש  ראה   )32

]המתורגם[ ס"ע 357 ואילך. ועוד.
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הקדוש־ קבע  מדוע  ההיכל33.  כלי  כל  ואת 
לנרות  דוקא בקשר  יתרחש  ברוך־הוא שהנס 

המנורה?

שכדי  מוצאים,  אנו  הוא34:  לכך  ההסבר 
רוחנית משתמשים בדרך כלל במושג  לסמל 
נר  ״כי  הפסוק30:  כלשון  ״אור״35,  של  ובמשל 
מצוה ותורה אור״. אחד ההסברים לכך הוא36: 
ה״אור״ נבדל מנבראים אחרים, שלמרות שגם 
הוא נברא בעולם הזה, בכל זה אין הוא נתפס 

כל כך בגשמיות העולם.

בדומה להבדל שבין קול, מראה וריח:

בו  ש״אין  חז״ל37  אומרים  הקול  לגבי  גם 
גשמיים  לדברים  שיחסית  למרות  אך  ממש״. 
נאחז  הקול  זאת  בכל  ממש״,  בו  ״אין  אחרים 
בגשמיות - בתנודות האויר הגשמי38. וכך גם 
הריח, למרות שזו רק התפשטות של הדבר39, 

גם  ולכן   - ד״ה מלכות.  מג, סע״א  ע״ז  רש״י  ראה   )33
לדעת בעל המאור )שם נב, ב( שאין בכלי שרת ״וחללוה״, 
הרי כאן שנטלום אנשי יון - הוכרחו לעשות חדשים ולחנכם 
)וראה גם בס' חשמונאים שם, מט: ויעשו כלי קדש חדשים(. 

ראה אנציקלופדי' תלמודית ערך חנוכה ע' רמב וש״נ.
34( בדרושי חנוכה בתו״א שערי אורה וכו' נת' השייכות 
האור. ולהעיר משל״ה  השמן. וכאן נת' מצד תכונת  לענין 
)חלק תושב״כ שב, א בהגהה. וכן בנר מצוה להמהר״ל כג, 
ב ואילך( דחנוכה בכ״ה בחודש כמו התחלת הבריאה, וכמו 
ע״ש.  בנרות.  חנוכה  מצות  כן  אור  יהי  הבריאה  שראשית 

וראה לקמן הערה 41.
35( ראה ספר הערכים־חב״ד ערך אור־בהירות סעיף יא 

)וראה שם מע' אור ס״א( וש״נ.
36( ראה גם שומר אמונים ויכוח שני ד״ה האמנם. וראה 
מגן דוד להרדב״ז אות עי״ן. ולהעיר מד״ה כי מנסה תש״ח 

פ״ב דכל ענין המציאות למעלה הוא אור״. ע״ש.
37( פסחים כו, א.

38( ועד שאפשר לעשותו נוזל וגם גוש.
39( ראה ד״ה וכל העם תש״ו פ״א. לקו״ש ]המתורגם[ 

ח״ח ס"ע 59 ואילך והערה 50 שם.

חלק  שהוא  הדבר40,  בגשמיות  אחיזה  לו  יש 
ייתכן  כך  ומשום  מן הדבר המתפשט הלאה, 

שהריח נחלש עד אשר הוא מתבטל41.

גשמיות החפץ  איננו  זאת, המראה  לעומת 
הנראה.

במושג  לרוחניות  כרמז  משתמשים  ולכן 
הגשמיים  הדברים  כל  מבין  כי   - ״אור״ 

שבעולם, הרי האור42 הוא הרוחני ביותר.

ו. הסבר זה על האור מבהיר גם את דברי 
חז״ל43 אודות נרות המנורה - ״עדות היא לבאי 
עולם שהשכינה שורה בישראל״, משום הנס 
שהיה בנר המערבי - ״ממנה היה מדליק ובה 

היה מסיים״.

של  הנס  שונה  מדוע  מובן44:  אין  ולכאורה 
הנר המערבי משאר ״עשרה נסים )אשר( נעשו 
לאבותינו בבית המקדש״45, שדוקא נס זה הוא 
עדות ״שהשכינה שורה בישראל״? ולכאורה, 
במקום שלא  בהיכל,  מצויה  המנורה  להיפך: 

40( ועד ש״יש בו ממש״ )רש״י פסחים שם ד״ה וריח(.
41( משא״כ אור, אשר מצד עצמו לא הי' מתמעט אורו 
  - תעז  ס״ע  תרס״ו  )המשך  שבהאויר״  ״העכרורית  לולא 

בטעם שאור השמש אינו מאיר כ״כ למטה כמו למעלה(.
סע״ב(  )שא,  שם  השל״ה  במ״ש  ביאור  יתוסף  ועפ״ז 
דחנוכה הוא ״חנוך העולם״ - כי ענין האור מת״ע מתפשט 
בכל העולם )לולא העכרורית שבהאויר ודברים המפסיקים 
כו'(, ונמצא שהאור דנ״ח )שהדלקתם היא באופן שצריכים 
וראה לעיל  העולם.  בכל  )מצ״ע(  נמצא  החוץ(  להאיר את 

הערה 34.
  - )אויר  42( אף שיש ענין באויר שהוא למעלה מאור 
)בת״א,  - כמבואר בדרושי חנוכה  יו״ד אור( ושרש האור 

שערי אורה, סהמ״צ להצ״צ וכו'(. ואכ״מ.
43( שבת כב, ב. וש״נ.

 154 ע'  חי״ז  לקו״ש  גם  ראה   - זה  סעיף  לכללות   )44
ואילך.

45( אבות פ״ה מ״ה. יומא כא, א.
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חלק  ואילו  אליו,  להיכנס  יכול  אחד  כל 
שהם  כך  בעזרה46,  התרחשו  הנסים  מעשרת 

היו יותר ״ידועים לכל״47.

ולפי האמור לעיל מובן הדבר, כי אור, ואף 
אור גשמי, הוא כלי מתאים יותר לאור השכינה. 
ולכן, כאשר אור השכינה, הנעלה מן העולם, 
מתקשר לאור גשמי, יש לכך השפעה עצומה 
בהארת העולם באור השכינה, ולכן דוקא נס 
זה, שהתרחש באור המנורה, השפיע על ״באי 

עולם״ להכיר ״שהשכינה שורה בישראל״.

ובכך מובן גם מדוע היתה ההצלה הרוחנית 
של חנוכה קשורה לנס פך השמן של המנורה: 
כל  התבטא  בו  אלא  שולי,  נס  זה  היה  לא 

הנצחון של ימי החנוכה:

ההכרה ב״תורתך״ וב״חוקי רצונך״ - כאמור 
לעיל, שאצל ישראל מאיר האור האלקי שמעל 
  - הבריאה  למגבלות  ומעל  האנושי  לשכל 
התבטא בגלוי )א( בנס, שעצם הנס הוא מעל 
המנורה,  לאור  בקשר  )ב(  הטבע,  למגבלות 
לבריאה,  שמעל  האלקי  לאור  הכלי  שזהו 
ומשום כך ״עדות היא לבאי עולם שהשכינה 

שורה בישראל״.

ז. לפי כל האמור לעיל יובנו גם דברי הגמרא 
״מאי חנוכה״ - על איזה נס קבעוה, ומוזכר רק 
נס פך השמן, ואילו נס נצחון המלחמה אינו 
מוזכר כלל - כי מהות החנוכה - ״מאי חנוכה״ 
- הרי זהו נס נרות החנוכה, המצביע על האור 
הנצחון  באמצעות  שהאיר  מצוה,  נר  הרוחני, 

הרוחני.

והגורם  ההכנה  היתה  הגשמי  הנס  אמנם, 

46( ואחדים - גם בירושלים מחוץ לעזרה.
47( ל' רש״י יומא שם, סע״א. ע״ש.

לנס הרוחני, שהרי לולא נצחון המלחמה לא 
היתה מתאפשרת חנוכת המקדש ונס הנרות48 
הנס  התרחש  שכבר  לאחר  זאת,  למרות   -
תופס  אינו  הגשמי  והנס  הדבר  הרי  הרוחני, 

מקום.

אינו  מורגש,  אינו  הגשמי  שהנס  זה,  וענין 
מאי  בטיהרא  ״שרגא  חז״ל49  לדברי  בדומה 
אהני״ )= נר בצהרים - מה הוא מועיל? כלומר, 
שאור הנר בטל לעומת אור השמש( - כי שם, 
למרות שאור השמש אינו גדול רק בכמות, כי 
אם גם איכותו שונה, הרי בכל זאת גם אור הנר 

הוא מציאות של אור50, אף כי ״מאי אהני״,

הרוחני  האור  לעומת  הרי  בענינינו,  אבל 
שהאיר בחנוכה באמצעות נס הנרות - הקשור 
אין   - הבריאה  לגדרי  שמעל  האלקי  לאור 

מקום כלל למציאותו של הנצחון הגשמי51.

ולכן כך הוא, מצד שני, בנוסח ״ועל הנסים״: 
על  הוא  לקדוש־ברוך־  להודות  רוצים  כאשר 
נצחון המלחמה, אי אפשר להודות בו זמנית על 
נס השמן - כי אז ״בטלה״ מציאותו וחשיבותו 
מחלקים  ולכן  הגשמית.  המלחמה  נצחון  של 
על  הודאה  הזדמנויות52:  לשתי  ההודאה  את 
נס השמן של הנרות נעשית בגלוי53 באמצעות 

48( ויתירה מזו: גם לולא הנס דפך השמן היו נגאלים 
מגלות יון ע״י הנס דמסרת כו', וראוי לקבוע ע״ז יו״ט כו’.

51( עפ״ז תומתק סברת הלבוש כו' דלעיל הערה 25. 
וראה הנסמן בהערה 28.

ג״כ  היא  חנוכה  ימי  וקביעות  ישנם.  שניהם  אבל   )52
לעיל,  שהובא  שם  שבת  וכגמ'  המלחמה.  ניצוח  בשביל 
ו( ל)הלל  שקבעום  זה   - חנוכה״  ל״מאי  בהמשך  שמביא 
נצחון  הודאה, שהיא אמירת ועל הנסים שתוכנה שבח על 

המלחמה*. אלא שבגילוי ובפירוש אא״פ להיות שניהם יחד, 

כבפנים. 
י״ל, דזה שאומרים ״והדליקו נרות בחצרות  53( ומ״מ 
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על  ההודאה  ואילו  החנוכה,  נרות  הדלקת 
באמירת  בגלוי54  מתבטאת  המלחמה  נצחון 

"ועל הניסים".

למעשה  הוראה  ללמוד  יש  ענין  מכל  ח. 
זה  מענין  הנלמדת  וההוראה  ה'.  בעבודת 
את  היהודי  שואב  מחנוכה  היא:  בפשטות 
עניניו  אשר  עד  בו  יאיר  הנשמה  שאור  הכח 

הגופניים לא יתפסו מקום כלל.

אמנם, הנשמה מלובשת בגוף, ובעולם הזה 
באמצעות  אין היא יכולה לעבוד את ה' אלא 
הגוף - כל המצוות מתקיימות דוקא בדברים 
הנשמה  של  והמדות  השכל  ואף  גשמיים, 

קדשך״ - השבח ע״י נרות )אף שבודאי שבחו ושמחו גם 
)הקשור  דחנוכה  האור  ענין  על  מרמז   - באופנים אחרים( 

עם נס הנרות(.
נ״ח שייכת גם לנצחון המלחמה  54( אף שגם הדלקת 
בנוסח  וגם  שבגילוי.  ענין  אי״ז  מ״מ   -  )13 הערה  )ראה 

דהנרות הללו אין מזכירים בפירוש )פרטי( נס המלחמה.

המוח  הגשמיים,  האיברים  ידי  על  מתגלים 
הגשמי והלב הגשמי -

בכל זאת מלמדת חנוכה, שבכחו של יהודי 
להגיע לידי כך, שהגשמיות לא תיחשב אצלו. 
אין מדובר על גשמיות שאינה קשורה לעבודת 
צריכה  אינה  כזאת  גשמיות  שהרי  הנשמה, 
)שלך(  דרכיך  בכל   - מלכתחילה  להתקיים 
גשמיות  לגבי  אפילו  אלא,  ה'(.  )את  דעהו 
בימי  המלחמה  כנצחון  לרוחניות,  המובילה 
צריך   - הרוחנית  להצלה  גרם  אשר  חנוכה 
זו  ״גשמיות״  שגם  עצמו,  על  לעבוד  האדם 
של  מציאותה  שכל  אלא,  לגביו.  תיחשב  לא 
הגשמיות תתצמצם רק בהיותה אמצעי שעל 
ידו מתקיימת העבודה הרוחנית של הנשמה55.

)משיחות ש״פ מקץ, שבת חנוכה - 
תשכ״ו, תשל״ד(

55( ראה בארוכה לקו״ש ח״י ע׳ 103 ואילך.

*( וי”ל שזהו ג”כ הטעם לאריכות ל’ הש”ס “וכשגברה 
מלכות בית חשמונאי ונצחום” – דלכאורה, בכדי לקבוע הזמן 

הי’ מספיק לומר “וכשנצחום כו’” – כי בזה מרמז גם על הנס 
דנצחון המלחמה.



ענינו של “זאת חנוכה”

•
זה  )שביום  לכך  הפשוט  לטעם  ונוסף  חנוכה”.  “זאת  בשם  נקרא  החנוכה  בחג  האחרון  היום 
קוראים את פרשת “זאת חנוכת המזבח”( נראה לומר שישנה סיבה נוספת בגללה יום זה דוקא 

קשור לענינו של חנוכה )זאת חנוכה(.

בשיחה שלפנינו, מבאר כ”ק אד”ש מה”מ שהטעם למחלוקתם של ב”ש וב”ה באופן הדלקת נרות 
חנוכה )“מוסיף והולך” או “פוחת והולך”( הוא שלדעת ב”ש העיקר הוא ה”בכוח” של כל דבר, 
ולכן מדליקים לפי מנין הימים הנותרים. ולדעת ב”ה העיקר הוא ה”בפועל” של כל דבר, ולכן 
מדליקים לפי מנין הימים שכבר עברו בפועל. וההלכה נפסקה כבית הלל, כמודגש בר”ת דחנוכה 

- “ח’ נרות והלכה כבית הלל”.

וענין זה )שלדעת ב”ה העיקר הוא הבפועל( מודגש בענינו של חנוכה בכלל, שהוא יו”ט שבנ”י 
חידשו אותו ומודגש בו גדרי המקבל )ה”בפועל”(. והדבר קשור גם לכללות הנס דחנוכה )בכך 
שהיתה אז מס”נ מצד בנ”י למרות שלא היו גלויים מלמע’( ולאופן הדלקת נרות חנוכה )שנעשה 

מנהג פשוט אצל כל בנ”י להדליק באופן של “מהדרין מן המהדרין”(.

ולכן דוקא בחנוכה מדגישים את מעלתו של היום האחרון בכך שקוראים לו “זאת חנוכה”, כי 
ענינו של חנוכה הוא ה”בפועל” מצד המטה, שמתבטא דוקא לאחר שכבר עברו בפועל כל שמונת 

הימים.
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זאת חנוכה יא
לקוטי שיחות חלק כה | עמודים 243-251

פי  על  נקרא  חנוכה  של  האחרון  היום  א. 
הוא  ובפשטות  חנוכה"1,  "זאת  ישראל  מנהג 
קוראים  זה  ביום  התורה  שבקריאת  משום 

"זאת חנוכת המזבח"2.

וכל  היא3,  תורה  ישראל  שמנהג  מכיוון 
ענייני התורה הינם בדיוק, מובן, שהשם "זאת 
התיבות  ומשמעות  כפירוש  משמעו  חנוכה" 

עצמן: "זאת חנוכה" - זהו חנוכה.

והיות שזה נאמר על היום האחרון, נמצא, 
כאילו הכוונה שדווקא יום ח' הוא חנוכה!

לכאורה היה ניתן לפרש את התוכן של "זאת 
חנוכה" במובן זה: ביום זה חנוכה נגמר ונשלם; 
או בסגנון אחר -  כעת )ביום השמיני( ישנם 

כבר את כל ימי חנוכה.

אך עדיין אין זה "חלק", משום שזהו היפך 
חנוכה"(  )"זאת  זה  ששם  השם,  משמעות 
חנוכת  "זאת  של  וכפירוש  זה;  ליום  מתייחס 
"זאת"4  המילה  בתורה:  הנאמר  המזבח" 

משמעה, שמצביעים על )דבר( יום מיוחד5.

ב. בנוגע לימי החנוכה ידועה השאלה, האם 
נפרדים"6,  או  אחת  מציאות  "הם  הימים  כל 
והנפקא־מינה להלכה היא בנוגע לגר שנתגייר 

3( ראה תוד"ה נפסל מנחות כ, ב. מהרי"ל הובא ברמ"א 
יו"ד סשע"ו ס"ד. ובכ"מ.

4( וכן לשון "זה" - ראה הנסמן בהערה הבאה.
5( ראה פרש"י נח ט, יז. בא יב, ב. בשלח טו, ב שמיני 

יא, ב. ועוד.
כללים  בצפע"נ  נעתק   - ג  נט,  מהד"ת  צפע"נ  ראה   )6

בערכו.

הם  האם   - שהגדיל  קטן  או  חנוכה  באמצע 
הרוגצ׳ובי7  והגאון  חנוכה.  בנרות  מחוייבים 
תולה זאת במחלוקת הראשונים בנוגע לנרות 

חנוכה.

הינם  החנוכה  שימי  נניח  באם  זה,  פי  על 
להסביר  ניתן  לכאורה  היה  אחת",  "מציאות 
חנוכה":  "זאת  השמיני  ליום  קוראים  מדוע 
אחד",  "שטח  אחת",  "מציאות  שהם  מכיוון 
נמצא, כי כל זמן שלא קיימים כל ימי החנוכה, 
ולכן אפשר  חסר בכל המציאות של חנוכה8. 
היות  השמיני,  ביום  רק  חנוכה"  "זאת  לומר 
שהוא משלים את ימי חנוכה ובמילא מהווה 

את המציאות של חנוכה.

חנוכה"  "זאת  של  השייכות  גם  תובן  בכך 
ל"זאת חנוכת המזבח" שנאמר לאחרי ההקרבה 
של כל שנים־עשר הנשיאים - משום שגם שם 
ביום  הענין דומה: למרות שכל נשיא הקריב 
כל  של  ההקרבות  נחשבות  זאת  עם  נפרד, 
חנוכת  של  אחת  כנקודה  )גם(  הנשיאים  י"ב 
המזבח - כל התריסר מרכיבים ביחד "חנוכת 
המזבח" אחת. ולכן אומר הפסוק "זאת חנוכת 
כל  של  ההקרבה  גמר  לאחר  דווקא  המזבח" 
י"ב הנשיאים, שאז הושלמה המציאות האחת 

7( צפע"נ שם.
 - מקץ  )בפ'  המילואים  קונטרס  חמדה  כלי  וראה   )8
חנוכה( בפי' דברי הראשונים דכל הלילות הם מצוה אחת 
זמן שאינו מדליק כל הלילות לא קיים המצוה כלל.  וכל 

והוא חידוש גדול. ולפענ"ד צע"ג.
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של חנוכת המזבח, על־ידי שנים עשר הימים 
יחדיו9.

כמו  אחרים,  בחגים  גם  להבין:  צריך  ברם 
ודיעה  סברא  קיימת  הסוכות10,  ימי  שבעת 
שכל שבעת הימים "הוי מציאות אחת"11, ובכל 
ליום האחרון  בגוגע  זאת לא מציגו שידגישו 
הסוכות  חג  של(  )הענין  זהו   - "זאת"  אשר 

וכיוצא בזה.

ג. גם צריך להבין:

בחודש  )במשכן,  המזבח"  ל"חנוכת  בנוגע 
ניסן( נאמרה הלשון "זאת חנוכת המזבח", הן 
בנוגע ליום הראשון של חנוכת המזבח - "זאת 
חנוכת המזבח ביום המשח אותו"12, והן בנוגע 
ליום האחרון )יום י"ב( - "זאת חנוכת המזבח 
אחרי המשח אותו"13. והטעם מדוע נאמר על 
 - חנוכת המזבח"  "זאת  דווקא  אלו  ימים  שני 
מובן מהמדרש14: "העלה עליהם הכתוב כאילו 
כולם הקריבו ביום ראשון וכאילו כולם הקריבו 

9( ראה לקו"ת נשא כט, סע"ב.
נרות  שמן  "סמך  חנוכה  הל'  ריש  מרוקח  להעיר   )10
וראה  ימים"*.  ח'  חנוכה  אף  ימים  ח'  סוכות  מה  לסוכות 
דמה  תרכב(  )ג"א  הדורות  ובסדר  ועוד.  חנוכה.  מדרש 
שעשו חנוכה ח' ימים "יען קודם לכן לא היו יכולים לעשות 

סוכות מפני לוחציהם". ולהעיר מכלי חמדה שם.
11( צפע"נ שם מד, סע"ב )נעתק במפענח צפונות פ"ג 

סי"א(.
12( נשא שם, פד.

13( שם, פח.
14( במדב"ר פי"ד, יג )בסופו(. ועד"ז שם לפנ"ז פי"ג, ט. 

הובא בלקו"ת שם.

ביום אחרון". זאת אומרת, ששני הימים - היום 
הראשון והיום האחרון - הינם כוללים את כל 
שנים-עשר הימים, ולכן יש בהם "זאת חנוכת 

המזבח" )חנוכה זו שהיא נקודה אחת, כנ"ל(.

גם  בנוגע לחנוכה:  ביאור  זה צריך  פי  ועל 
חנוכה  של  הראשון  שהיום  מוצאים  בחנוכה 
היום  של  הנם  שהרי   - הימים"15  ז'  "כולל 
השמן16,  פך  את  שמצאו  בכך  היה  הראשון 
נתן  שזה  היות  הנס",  "עיקר  לכאורה  שזהו 
נמצא  הימים.  בכל  להדלקה  האפשרות  את 
הימים שלאחר מכן  בכל שבעת  כי ההדלקה 
נכללים בתוך )הנס של( היום הראשון כאשר 

מצאו את פך השמן17.

"זאת  נאמר  המזבח  שבחנוכת  כשם  זה:  ולפי 
חנוכת המזבח"18 הן בנוגע ליום הראשון והן בנוגע 
ליום האחרון - כך היה צריך להיות גם בחנוכה19, 
שגם היום הראשון של חנוכה היה צריך להיקרא 

"זאת חנוכה"20.

15( שערי אורה ד"ה בכ"ה בכסלו פמ"ב.
16( מאירי שבת כא, ב.

17( ראה שערי אורה שם.
18( להעיר מעט"ז לשו"ע או"ח סתרע"א: כל דיני חנוכה 
נאמרו למשה מסיני בפ' זאת חנוכת המזבח ביום המשח 
אותו מאת נשיאי ישראל. ע"ש. וראה רוקח שם: זאת חנוכת 
המזבח בגימטריא זאת יהי' בימי חשמונים... ביום המשח 

אותו מאת בגימ' חנוכה ביום עשרים וחמשה בכסלו.
19( ראה רמ"א או"ח )סתר"ע ס"ב(: וי"א שיש קצת מצוה 

בריבוי הסעודות משום דבאותן הימים הי' חנוכת המזבח.
שבימי  המזבח  חנוכת  ע"ש  חנוכה  דיעות  ולכמה 
החשמונאים שנסתר ובנאוהו - ראה אור זרוע סשכ"א ע"פ 
מגילת תענית פ"ט. מהרש"א שבת שם. וראה לקו"ת ברכה 
)צח, ג(, סידור שער החנוכה )רעז, ג( שלכן קורין בחנוכה 
 633 ע'  ח"כ  לקו"ש  וראה  ע"ש.  הנשיאים.  קרבנות  ענין 

בהערה. וש"נ.
20( להעיר שמד"ה ברוך שעשה נםים שם מובן שיום ח' 
דחנוכה הוא ע"ד יום שמיני למילואים "ולכן יום השמיני נק' 

*( להעיר משבת כא, ב “כנגד פרי החג”. וראה תו”א לד, ב. 
אוה”ת בראשית שס דרושי חנוכה תתקמב, ב “משום שהוא 

ענין א’ עס סוכות וב”ה לא פליג רק משום מעלין בקדש”.
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ד. ויש לומר נקודת הביאור בזה:

ישנו חילוק בין האופן בו היום הראשון של 
חנוכה כולל את כל ימי החנוכה לבין האופן בו 
היום האחרון כולל את כל ימי החנוכה ]ועל 
דרך זה החילוק בין יום ראשון דחנוכת המזבח 
והיום האחרון דחנוכת המזבח[: ביום הראשון 
ישנם  וביום האחרון  בכח;  כל הימים כלולים 

כל הימים בפועל21.

שבחנוכת  אף־על־פי  לומר:  יש  זה  פי  ועל 
המזבח ניתן לומר "זאת" וזאת חנוכת המזבח( 
גם בנוגע ליום הראשון מצד זה שכל הימים 
הדבר  שונה  זאת,  עם   - בכח  בו  כלולים 
בחנוכה: היות שהגדר של חנוכה הוא, החידוש 
שלו הוא "הבפועל" )כדלקמן(, לכן, זה שביום 
יוצר  לא  בכח,  הימים  כל  כלולים  הראשון 
את הענין של "זאת חנוכה" ובמילא לא יכול 

להקרא כך.

וענין זה - שחנוכה קשור עם הבפועל דווקא 
)וכידוע ששמו של  חנוכה  בשם  גם  - מרומז 
כל דבר "אשר יקראו לו בלשון הקודש" מרמז 
על תוכנו22(: מובא בפוסקים23 ש"חנוכה"  הוא 
 - הלל  כבית  והלכה  נרות  "ח'  ראשי־תיבות: 
לגבי  ובית־הלל24  בית־שמאי  בין  שבמחלוקת 
או  והולך"  "פוחת  האם  הנרות  הדלקת  סדר 
"מוסיף והולך", ההלכה היא כבית הלל שצריך 

להיות "מוסיף והולך".

זאת חנוכה זאת חנוכת המזבח".
21( ראה גם לקו"ש ]המתורגם[ חכ"ג ע' 64. וש"נ.

22( ראה שער היחוד והאמונה פ"א. שם פ"ז )פד, ב(.
בעט"ז  הובא  חנוכה.  נר  הדלקת  סדר  אבודרהם   )23

לשו"ע או"ח סי' עת"ר.
24( שבת שם.

שבית  במחלוקתם,  ההסברה  וידועה25 
והולך" משום שמספר  "פוחת  שמאי סוברים 
הנרות הוא "כנגד ימים הנכנסין" - לפי הימים 
שמאי  בית  שלדעת  משום   - לבוא  העתידים 
"אזלינן בתר בכח" ]=הולכים אחר )מתחשבים 
בענין כפי שהוא( בכח[; ולכן מדליקים ביום 
הראשון  שהיום  משום  נרות,  שמונה  ראשון 
כולל בכח את כל שמונת הימים, ולאחר מכן 
פוחת והולך וביום השני מדליקים רק שבעה 
רק שבעה  כלולים  נרות, משום שביום השני 

ימים, וכך הלאה.

אולם בית הלל סוברים "אזלינן בתר בפועל" 
]=הולכים אחר )מתחשבים בענין כפי שהוא( 
הימים  לפי  הוא  הנרות  מספר  ולכן  בפועל[, 
שישנם בפועל: ביום ראשון מדליקים נר אחד, 
משום שאז יש בפועל יום אחד, ומכאן ואילך 

מוסיף והולך.

ומן העובדה כי ב"שם בלשון הקודש" עצמו 
- "חנוכה" - מודגש )באופן של ראשי תיבות( 
אשר "הלכה כבית הלל", מובן, שהשם מורה 

על כך שגדר החנוכה הוא ה"בפועל".

ה"בפועל",  עם  קשור  שחנוכה  זה,  ענין  ה. 
בית  שיטת  בכללות  הביאור  בהקדים  יובן 
שמאי, ש"אזלינן בתר בכח" - שהפירוש בזה 
הוא: לא זו בלבד שקיום הענין "בכח" מספיק 
כאילו הוא קיים כבר בפועל, אלא יתירה מזו: 
לדעת בית־שמאי נקבעת מציאות הדבר דווקא 
חנוכה,  בנרות  שרואים  ]כפי  ה"בכח"  לפי 
ימים  "כנגד  נקבע  הנרות  מספר  שלשיטתם 

הנכנסין" ולא "כנגד ימים היוצאין"26[ -

25( ראה לקו"ש ]המתורגם[ ח"ו ע' 77 ואילך. וש"נ.
26( ראה בארוכה לקו"ש שם.
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לומר,  הסברא  מהי  מובן:  אין  ולכאורה 
כאשר   - הדבר  של  ה"בכח"  דווקא  שמכריע 

הדבר )עדיין( אינו קיים במציאותו?

יש  לדעתם  חנוכה:  בנרות  שהוא  ]וכפי 
שמונה  דחנוכה  ראשון  ביום  בפועל  להדליק 
נרות לפי שהם נמצאים בכח, בה בשעה שהוא 
"רואה" בפועל )לא יותר מאשר( יום אחד27![ 

והביאור בכך הוא: זה שעיקר מציאות הדבר 
הוא ה"בפועל" - הרי זה בנוגע לנברא, והטעם 
- אצלו שייך שהדבר ישאר "בכח" ולא יבוא 
בפועל ובטל כל הדבר; ולכן, כל זמן שהדבר 

אינו קיים בפועל, חסר בו העיקר;

ולכן אילו מדובר אודות "חפצא", מציאות 
כלשהי )והמצווה שבה( -  שמצד עצמה הינה 
לידי  "בכח" שלא תיתכן מניעה לכך שתבוא 
זו  חפצא  קיימת  כאשר  מיד  אזי   - "בפועל" 
חסרים  שמצדה;  העניין  נפעל  כבר  "בכח" 
בכדי  וכו'(  )זמן  הימנה  שמחוץ  עניינים  רק 

להמשיכה גם אל הבפועל28.

תורה  שבענייני  שמאי  בית  דעת  ולכן 
יש  - משום שלתורה  מתחשבים עם ה"בכח" 
חז"ל29  וכדרשת  העולם;  מציאות  על  שליטה 

27( ועד"ז הוא במחלוקת דר"א וחכמים ור"ג בסוף זמן 
ק"ש של ערבית, דלר"א )שהוא מתלמידי ב"ש - רש"י ד"ה 
שמותי ותוד"ה דר"א שמותי שבת קל, ב( הוא רק עד סוף 
אשמורה ראשונה )ריש מס' ברכות( - כי ס"ל דפי' "בשכבך" 
הוא "כל זמן שבני אדם עוסקים לילך ולשכב . . כל שדעתו 
לישן כבר שכב וישן" )פרש"י שם ד, סע"א(, משא"כ לאח"ז 
בזמן שכיבה בפועל אין לקרות ק"ש - ראה בארוכה לקו"ש 

שם.
28( להעיר ממשנ"ת בלקו"ש שם )ע' 78 שוה"ג להערה 
33. וש"נ( שזהו החילוק בין ה"בכח" שבימי חנוכה )ור"ה 

לאילן( לה"בכח" שב"חלות דבש". ע"ש.
בש"ך  הובא   - ועוד  ה"ב.  פ"א  כתובות  ירושלמי   )29

כפי  אשר  עלי",  גומר  "לא־ל  הפסוק30  על 
בעולם.  בפועל  נעשה  כך  פוסקת,  שהתורה 
ענייני  אודות  מדברת  התורה  כאשר  ולכן, 
העולם - זאת אומרת כמו שהם ב"עולם" של 
תורה ומצד תורה - הרי עיקר הדבר הוא כפי 

שהינו "בכח", שאז נוצרת מציאותו,

אלא שהחפצא צריכה להיות מציאות ב)גדר 
- ולכן צריכה להיות הדלקת  וחפצי( העולם 

נר )באופן מעשי(.

שמאי  בית־  דעת  לומר,  יש  מזו  ויתירה  ו. 
אשר כל דבר נקבע לפי ה"בכח" שלו, היא לא 
עיקר  הוא  ה"בכח"  התורה  שמצד  משום  רק 
הדבר, אלא יתירה מזו: שבתוך ה"בכח" קיים 

ה"בפועל".

של  תורתו  הרי  היא  שהתורה  משום   -
הקדוש־ברוך־הוא, ואצל הקדוש־ברוך־הוא הרי 
"אין כה חסר פועל"31. אצל נברא שונה הדבר 
- אצלו כח ופועל הם שני דברים נפרדים ולכן 
רק  כאשר  הבורא  אצל  אך  פועל;  חסר  הכח 
)בתוך  ה"בפועל"  מיד  נעשה  ה"בכח"  ישנו 

ה"בכח"(32.

תורה(  )שבענייני  שמאי  בית  סבורים  ולכן 
"אזלינן בתר בכח" - כי מצד התורה )תורתו 
חסר  כה  "אין  הרי  הקדוש־ברוך־הוא(  של 

פועל".

)ושו"ע אדה"ז( יו"ד סקפ"ט סקי"ג )סקכ"ג(.
30( תהלים נז, ג.

הובא  פ"ג.  )שער הצחצחות(  יא  31( ראה פרדס שער 
ונתבאר בסהמ"צ להצ"צ מצות האמנת אלקות פי"א. המשך 
תרס"ו ע' ה ואילך. קלט ואילך )וראה בהוספות שם )הוצאת 

תנש"א( ע' תרנט ואילך(. ד"ה ולקחתם אעת"ר.
32( ראה ד"ה ולקחתם שם )סה"מ תרע"א ע' כו( דבאמת 

אין אנו יכולים לומר באוא"ס כה בלא פועל.
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ועל פי זה יש לומר, שהמחלוקת בין בית־
שמאי ובית־הלל האם "אזלינן בתר בכח", או 
"אזלינן בתר בפועל", היא מחלוקת בכלללות 

הגדר של תורה )ומצוותיה(:

ברוך־ מהקדוש־  הרי  ניתנו  ומצוות  תורה 
הוא לבני ישראל )כפי שהם למטה( - "נתן לנו 
את תורתו" - ולכן ישנם בתורה שני עניינים33: 
גדרים בהם מתבטא צד הנותן, וגדרים שהם 
וכפי שמוצאים  בערך, בתכונות של המקבל. 
תורה  דברי  "אין  קצוות:  שתי  עצמה  בתורה 
נלמדים  הם  כאשר  )אפילו  טומאה"  מקבלין 
על־ידי אדם בלתי טהור(, משום שהם "דברי 
"הרב    - גיסא  ולאידך  ה';  דברי  )כאש("34, 
שמחל על כבודו כבודו מחול, משום ש"תורה 

דיליה היא" ]=התורה שלו היא[35.

ולכן לענייני התורה שבעולם, יתכן להתייחס 
מצד  מתחייב  שהדבר  כפי  א(  אופנים:  בשני 
כפי שהם מצד  ב(  )של התורה(;  הנותן  גדרי 

גדרי המקבלים )"לנו"(, בני ישראל.

שמאי  בית־  של  במחלוקת  ההסברה  וזהו 
ובית־הלל: בית־שמאי סבורים שעיקר המכוון 
בנתינת התורה היא לפעול שבמקבלי התורה 
)"לנו"( יורגשו, יהיו גדרי נותן התורה ומצוה 
המצוות; ולכן, אף על פי ש"תורה לא בשמים 
היא"36, וניתנה למטה לבני ישראל, בכל זאת 

)נדפס  פסחים  מס'  על  הא׳  הדרן  בארוכה  ראה   )33
בהגש"פ קה"ת תשל"ו ושלאח"ז( - מחלוקת ר"י ור"ע. הדרן 
ואילך.   421 ע׳  חי"ז  ]המתורגם[  )לקו"ש  אבות  פרקי  על 

ביאורים לפרקי אבות בסופו(. וש"נ.
34( ברכות כב, א.

35( קדושין לב, סע"א ואילך.
36( נצבים ל, יב. ראה ב"מ נט, ב.

ולכן  הנותן,  מצד  שהיא  כפי  נשארת  התורה 
"אזלינן בתר בכח".

אולם לפי שיטת בית הלל הרי עיקר הכוונה 
היא - שהתורה והמצוות יפעלו בבני ישראל 
ולכן  שלהם.  ובגדרים  למטה  כאן  שהם  כפי 
גדרי  לפי  נקבעו  התורה  שדיני  הם  סבורים 

המקבל - "אזלינן בתר בפועל"37.

מודגש  בחנוכה  דווקא  מדוע  יובן  בכך  ז. 
- אף על פי שזהו כלל  ש"הלכה כבית הלל" 
במקום  ש"בית־שמאי  עד  כולה,  התורה  בכל 
שחנוכה  משום   - משנה"38  אינה  בית־הלל 

קשור באופן מיוחד עם גדר המקבל:

חג החנוכה )ומצוותיו( שונה משאר הרגלים 
מדרבנן,  יום־טוב  שהוא  בכך  )ומצוותיהם( 
חידשו  ישראל  בני  חכמים,  סופרים,  מדברי 

אותו39.

יתירה מזו: חנוכה שונה בזה גם מפורים - כי 
אף על פי שגם פורים הוא מדרבנן, אך הוא 

מבחי׳  שרשם  ב"ש  כי   - וב"ה  לב"ש  והשייכות   )37
הגבורות וב"ה - חסדים )ראה זח"ג רמה, א. אגה"ק סי"ג 
)קיט, א(. לקו"ת שה"ש מח, ג. ובכ"מ( וענין הגבורה הוא 
שיתעלה  בהמטה  הכוונה  ולכן  למעלה,  מלמטה  העלאה 
למעלה )הבפועל כמו"ש מצד הבכח(, משא"כ חסד ענינו 
הכוונה  זה  ומצד  למטה,  מלמעלה  והמשכה  גילוי  בחי׳ 
שהמעלה  בפועל,  בתר  אזלינן  ס"ל  ולכן  גופא,  בהמטה 
יומשך בגדרי המטה - ראה בארוכה לקו"ש ח"ו ע׳ 83 שזוהי 
פלוגתת ב"ש וב"ה )חגיגה יב, א( אם שמים נבראו תחלה או 

ארץ נבראת תחלה.
38( ברכות לו, ב. וש"נ

39( וכמו כל ענינים דרבנן שלכן "ערבים עלי ד"ס" )ע"ז 
לה, א ובפרש"י שם(. וראה שהש"ר עה"פ )שה"ש א, ב( כי 
ואילך(.  סע"ד  )נב,  בתו"א  נתבאר  )ב(.  מיין  דודך  טובים 
לקו"ת מטות )פה, א(, סוכות )פ, ב(, שה"ש )ז, א(. מצה זו 

תר"ם )ס"ע נג ואילך(. ועוד.
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נקבע על־ידי "תקנת הנביאים"40, שעניינם הוא 
אל  סודו  "גלה   - ה'  דבר  את  ולגלות  למסור 
ומגילת  עבדיו הנביאים"41, עד שלגבי פורים 
"כתבוני  שנהיה  ישראל  בני  פעלו  אסתר 

לדורות"42, והינם חלק מכ"ד כתבי הקודש.

אותו  יום־טוב  הוא  חנוכה43  כן  שאין  מה 
לאחר  שני45  בית  בזמן  חכמים"44  "התקינו 

שפסקה הנבואה46.

הלל"  כבית  "הלכה  של  הכלל  זה  ומטעם 
דנה  )שהולכים אחר הבפועל, משום שתורה 
לפי גדרי המקבל( מודגש  במיוחד בחנוכה47 

40( לשון הרמב"ם ריש הל' מגילה.
41( עמוס ג, ז.

42( מגילה ז, א.
43( ראה יומא )כט, א(: דאסתר נס דניתן לכתוב משא"כ 

חנוכה.
44( לשון הרמב"ם הל' חנוכה פ"ג ה"ג.

45( וראה ע"ח )שער מיעוט הירח פ"ב( דמקום המלכות 
בגלות בבל )כולל אחשרוש ופורים( - למעלה מבזמן בית 

שני.
46( יומא ט, ב. סוטה מח, ב. ועוד.

47( ראה תו"א )לד, ב( וסהמ"צ להצ"צ מצות נר חנוכה 
)עד, ב( ביאור מחלוקת ב"ש וב"ה דב"ש למדין נ"ח מפרי 
החג "וב"ה סברי מעלין בקודש . . דלא דמי ללמוד זה מפרי 
החג כי חגה"ס הוא דאורייתא . . מלמעלה למטה וא"כ בא 
מעכב  מי   .  . למטה  מלמעלה  עצמו  מצד  הגילוי  ונמשך 
ומי מונע לה' ית"ש והיד ה' תקצר, משא"כ בחנוכה שהוא 
מדרבנן שהם המשיכו להיות גילוי זה וא"כ כיון שממשיכים 
מעלין  ואח"כ   .  . מעט  כ"א   .  . להגיע  אא"פ  מלמטה  זה 

בקודש כו'". עיי"ש.
וע"פ המבואר שם יומתק התיווך דב' הטעמים שבשבת 
)כא, ב( דב"ש וב"ה, הטעם דב"ש כנגד הימים הנכנסין וב"ה 
הב'  דיעה  עם  "בפועל"(  או  )"בכח"  היוצאין  הימים  כנגד 
"טעמי דב"ש כנגד פרי החג וטעמא דב"ה מעלין בקודש 
ואין מורידין", כי גם בהטעם כנגד ימים הנכנסין )- אזלינן 
בתר בכח(, היינו לפי שלדעתם עיקר הענין בהמצוה הוא 
מצד גדרי הנותן, מצד למעלה, שזהו מודגש בדאורייתא, 

- משום שבכללות הענין של חנוכה )שבכוחם 
של בני ישראל לחדש יום־טוב( מתבטא אשר - 
"ונתן לנו את תורתו", החידוש של תורה בגדרי 

המקבל48.

ח. ענין מיוחד זה שבחג החנוכה )שבא מצד 
בני ישראל, "התקינו חכמים"(, קשור גם עם 

תוכן כללות המאורע והנס דחנוכה:

ישראל  בני  על  הגזירה  בין  החילוק  ידוע 
במגילה(  בפשטות  )כמסופר  הפורים  בימי 
והמצב של בני ישראל בגזירה של ימי חנוכה: 
הגופים  על  הייתה  בפורים  הגזירה  עיקר 
"שהיתה  ה׳לבוש'49  ובלשון  ישראל,  בני  של 
הגזירה להרוג ולהשמיד את הגופות .. ולא את 
הנפשות"50; זאת אומרת, אצל בני ישראל היה 

ל'  דיוק  שזהו  עכ"פ(  הרמז  )ע"ד  ]וי"ל  החג  פרי  כנגד 
בקרבנות  והולכים  מתמעטים  החג  "פרי  שם  בשבת  רש"י 
דפ' פנחס"[. וראה הערה הבאה. ולדעת ב"ה אזלינן בתר 

עליו  למטה  שנמצא  ומכיון  המטה,  בגדר  לפעול  בפועל, 
להעלות בקודש.

י"ל דס"ל דגם במצות נ"ח )ובכללות  48( ולדעת ב"ש 
מצות דרבנן( ענינן שגם בהן יורגש גדר הנותן, והיינו דגם 
בזה דהתקינו חכמים נרגש שהוא מצד הציווי ועיקרו מצד 
סרל"ג.  יו"ד  סר"ח.  )או"ח  חת"ס  משו"ת  להעיר  התורה. 
לרס"ג  לסהמ"צ  פערלא  הרי"פ  בביאור  גם  ועיין  ועוד. 
התורה  מן  הוא  חנוכה  דעיקר  הבה"ג  בדעת  נט־ס(  מ"ע 
על  טוב  יום  לקבוע  שמצוה  לפי  כו'  זכר  לעשות  החיוב 
כל נס ק"ו מיצי"מ, אלא שחכמים קבעו מה לעשות בהם 
התורה  מן  הוא  חנוכה  שעיקר  ונמצא  המאורע.  מעין 
ישנו  דרבנן  מצות  שבכל  גם  ולהעיר  מדרבנן.  ופירושו 
תסור  דלא  ול"ת  יורוך  אשר  התורה  פי  על  מ"ע  קיום 
 )ראה רמב"ם ריש הל' ממרים(. וראה סהמ"צ להצ"צ שם

סוס"ב.
49( או"ח סתר"ע ס"ב.

50( כמו שממשיך בלבוש שם "שאפילו המירו דתם ח"ו 
לא הי' מקבל אותם". אבל להעיר שבתו"א )צז, א. וראה שם 
קיח, ג. קכ, ד( מפורש "שהרי אם רצו להמיר דתם לא הי' 

המן עושה להם כלום שלא גזר אלא על היהודים".
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ניכר גם בגוף בגלוי שהם "עם אחד" הקשור 
עם הקדוש־ברוך־ הוא, מאחר "ודתיהם שונות 

מכל עם".

מה שאין כן בימי חנוכה היה מצב שבעיקר 
ישראל  על  גזירות  "גזרו  הרמב"ם51(  )בלשון 
בתורה  לעסוק  אותם  הניחו  ולא  דתם  ובטלו 
בו  רוחני,  חושך  של  מצב  היה  זה  ובמצות". 
אור התורה )"נר מצוה ותורה אור"( לא האיר 
השמנים  כל  טמאו  התורה"52,  "גלות  בגלוי, 
חושך  על  התגברו  ישראל  ובני  שבהיכל53; 
דתם,  על  נפשם  ומסרו  היוונים,  של  העולם 

תורה ומצוות.

ומכיוון שמסירות הנפש הייתה לגמרי מצד 
אז  שהיו   - בפורים  כן  שאין  מה  ה"מקבל"54, 
 - וכו'  ואסתר  מרדכי  כו'  יכני'  גלות  נביאים, 
תקנת  מצד  בא  )חנוכה(  היום־טוב  גם  לכן 

חכמים, כנ"ל.

ט. כשם שבכללות היום־טוב של ימי חנוכה 
מוצאים  לכך  בדומה  המקבל,  גדר  מודגש 
גם במצוה העיקרית של חנוכה - הדלקת נר 

חנוכה:

מצוה  בקיום  אופנים  שני  מוצאים  בכלל 
בהידור;  מצוה  וקיום  )סתם(  המצוה  קיום   -

51( הל' חנוכה רפ"ג. - וראה לקו"ש ח"י ע' 144 הערה 
.18

ב  תתקנח,  ה(  )כרך  חנוכה  אוה"ת  ב.  לב,  תו"א   )52
ואילך. ובכ"מ. עיי"ש בארוכה החילוק דנסים דפסח )יצי"מ( 
ופורים לחנוכה דלא גלו מארצם רק גלות התורה להשכיחם 

תורתך כו'.
53( שבת שם.

54( ראה בארוכה שערי אורה בהקדמה שזהו ההפרש 
 - המשפיע  מצד  שהיתה  אחשורוש  בימי  המסנ"פ  בין 

להמסנ"פ בימי חנוכה שהיתה מצד המקבל. ע"ש.

לקיום  בנוסף  חידוש:  מוצאים  חנוכה  בנרות 
- "מהדרין מן  גם  ישנו  באופן של "מהדרין", 

המהדרין"53. 

בשאר  מצרה  הידור  בפועל:  הבדל  עוד 
)ואפילו  מסויים  סוג  על־ידי  נשמר  המצוות 
לא על־ידי הרוב( של בני ישראל, אך בנרות 
המהדרין"  מן  "מהדרין  של  ההנהגה  חנוכה 

הפכה למנהג פשוט55 אצל כל ישראל.

ויש לומר הטעם על כך56 - משום שהענין 
של הידור מצווה מורה על השתדלות נוספת 
בקיום המצוה מצד היהודי המקיים המצוה - 
שהוא עושה זאת לא רק כדי לצאת ידי חובתו 
מוסיף  הוא  אלא  )מלמעלה(,  הציווי  בקיום 

הידור משלו57.

ומכיוון שבחנוכה מודגשת במיוחד המעלה 
של מקבל התורה ומקיים המצוה - לכן מתוסף 
עילוי והוספה גם בענין של הידור מצוה עצמו 
של  האופן  אחרות(,  במצוות  ההידור  )לגבי 

"מהדרין מן המהדרין".

וזה גופא נעשה מנהג פשוט אצל כל ישראל: 
בני ישראל קיבלו על עצמם הנהגה זו כמנהג 
 - השולחן־ערוך  ציווי  מצד  לא  עצמם,  מצד 
להיות "מהדרין מן המהדרין". הדבר בא לגמרי 
מצד בני ישראל58, מכיוון שבכך הוא החידוש 

55( רמ"א או"ח סתרע"א סוס"ב.  
56( ראה לקו"ש ח"ה ע' 449 ואילך )ביאור באו"א(.

57( ראה רמב"ם הל' אסורי מזבח ספ"ז בדין כל חלב 
כו'.  ידו  וירחיב  יצרו הרע  יכוף  לזכות עצמו  לה': הרוצה 
וראה  חזותו.  להראות  ד"ה  א  ע,  יומא  מפרש"י  ולהעיר 

לקו"ש שם ע' 451.
58( והיינו שבנ"י הוסיפו בגוף ועצם המצוה, ע"י הידור 
ובפרט להדיעה דנרות הנוספים הם חלק  המצוה שלהם. 
הנס"  ולגלות  "להראות  הוא  ענינם  ]והרי  דנ"ח  מחפצא 
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של נרות חנוכה - שהדבר בא מצד המקבל59, 
הוא עושה כדי להאיר את החושך59*.

י. על פי כל הנ"ל יובן גם מדוע דווקא היום 
"זאת  נקרא  חנוכה  של  )האחרון(  השמיני 
חנוכה"60 )ולא היום הראשון של חנוכה(; וכמו 
אחרים  בחגים  זאת  מוצאים  לא  מדוע   - כן 
)אפילו לא באלו בהם קיימת סברא אשר כל 
היום־ שעיקר  אחת"(  "נקודה  הינם  החג  ימי 

טוב הוא היום האחרון: 

ימים טובים ומועדים, אף על פי שגם בהם 
ובית־הלל(  שמאי  בית־  חולקים  שבו  )בענין 
"הלכה כבית הלל" - נרגש עם זאת ה"למעלה", 

"תורתו" )מצות ה'(61, בגדרי העולם.

וזהו הטעם מדוע מוצאים בחנוכת המזבח 
שגם היום הראשון הוא "זאת חנוכת המזבח" 
המקדש  זה  דרך  )ועל  שהמשכן  משום   -

רמב"ם הל' חנוכה פ"ג ה"ג(, וע"י הוספת הנרות דמהדרין 
ה"ז מוסיף בלהראות ולגלות הנס, והוספת הנס שבל יום[ 
- ראה בארוכה לקו"ש ]המתורגם[ ח"כ ס"ע 231 ואילך. 
משא"כ ההידור מצוה סתם אפילו את"ל שזהו לא רק הידור 
נאה  "סוכה  הרי  הקודמת(,  הערה  )ראה  הגברא  במעשה 
המצוה  ועצם  בגוף  מוסיף  דאינו  י"ל  וכיו"ב  נאה"  שופר 

דסוכה ושופר. וראה בארוכה לקו"ש חכ"ז ס"ע 10 ואילך.
59( וה"ז בדוגמת העילוי במנהגי ישראל )היינו שישראל 
מוסיפים בתורה( גם על דברי סופרים )ראה לקו"ת סוכות 

פ, סע"ג. סידור רסט, ב(.
דאורייתא,  מצות   - הענינים  שג'  לומר,  יש  הנ"ל  וע"פ 
מצות דרבנן )פורים כו'(, ומצות חנוכה )ובמיוחד - נרות 
חנוכה( - הם דוגמת ג' הענינים שמצינו בחג הסוכות )ראה 
)ראה  ושמח"ת  סוכות, שמע"צ  ימי  ז'   -  )10 הערה  לעיל 

בארוכה לקו"ש ]המתורגם[ חי"ט ע' 412 ואילך(.
*59( ראה לקמן סעיף יא. וש"נ.

60( גם להדיעה והסברא שכל ימי חנוכה נפרדים הם, 
וכל יום הוי )ענין ו(מצוה בפ"ע.

61( ראה הנסמן לעיל הערה 47 בתחלתה.

מלמעלה62;  גילוי אלקות  הראשון( עניינו הוא 
הראשון  היום  של  ה"בכח"  בתוך  גם  ולכן, 
לחנוכת המזבח ישנו כבר ה"בפועל" ובמילא 
חנוכת  "זאת  כך  על  ואומרים  לומר  אפשר 

המזבח".

לעומת זאת בחנוכה שכולו קשור עם גדרי 
ביום  חנוכה"  "זאת  לומר  ניתן  לא  המקבל, 
דווקא  אלא  ה"בכח",  מעלת  מצד  ראשון 
ישנו  כאשר  חנוכה,  של  האחרון  היום  על 
ואזי  בפועל,  הימים  כל  קיימים  ה"בפועל", 

אומרים "זאת חנוכה" - זהו חנוכה.

חנוכה  ימי  של  התקנה  שכללות  כשם  יא. 
קשורה עם גדר המקבל, משום שהיה מצב של 
"בטלו דתם" ובני ישראל היו צריכים להתגבר 
על החושך הרוחני )כנ"ל סעיף ח'( - כמו כן 
הוא בנוגע לנרות חנוכה, שההדגשה על גדר 
המקבל בנרות חנוכה )כנ"ל סעיף ט'( קשורה 
עם כך שענין הנרות הוא -  להאיר את החושך 

דווקא.

הן    - המצוה  בתנאי  מודגש  שהדבר  וכפי 
מבחוץ"63,  ביתו  פתח  "על  ההדלקה:  במקום 
והן בזמן ההדלקה ושיעורה "משתשקע החמה 
עד שתכלה רגל מן השוק . . עד דכליא ריגלא 
דתרמודאי" ]שנעשה כליון )אף ברגלי( אומה 

ששמה תרמוד[63 -

משום שענין נרות חנוכה הוא -  להאיר את 
החוץ )חושך(, החושך של רשות הרבים, טורי 

62( ראה תו"א ותו"ח ר"פ ויגש. לקו"ש ח"ו ]המתורגם[ 
ע' 20. ח"ט ]המתורגם[ ע' 63 ואילך. וש"נ. וראה שם ע' 27 

ואילך בנוגע למקדש ראשון.
63( שבת כא, ב
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שיקויים  עד  המפרידים[,  ]=הרים  דפרודא 
"והוי' יגיה חשכי"64, עד שהחושך עצמו יאיר65.

וה"בפועל"  ה"בפועל",  להיות  צריך  ולכן 
וכידוע66   - התחתון  גדר  מצד  שהוא  כפי 
שה"בפועל" שמצד כוחו יתברך הוא במדריגת 
כפי  ה"בפועל"  שישנו  בשעה  דווקא  הכח; 
שהוא מצד גדר התחתון - זה הופך את החושך 

גופא.

שאז  חנוכה",  "זאת  של  העילוי  גם  וזהו 
מובן,  ובמילא  בפועל,  מצוה  נרות  ריבוי  יש 
שה"אור" של "זאת חנוכה" יש בכוחו להאיר 

ולהפוך את החושך הגדול והעמוק ביותר.

64( ש"ב כב, כט.
65( ראה בארוכה ד"ה כי אתה נרי ה' בתו"א, שערי אורה 

ואוה"ת דרושי חנוכה. ועוד.
66( ראה הנסמן בהערה 31. וראה לקו"ש ]המתורגם[ 

חי"ט ע' 208.

בחושך  אלה,  לימינו  הוראה  גם  יש  ומכך 
כפול ומכופל של זמן הגלות, ובפרט דעקבתא 
דמשיחא67 - שהדרך להפוך את החושך היא, 
על־ידי שמרבים ב"נר מצוה ותורה אור", ריבוי 
אור בפועל, ולהקרין, להמשיך את ריבוי האור 

במקום החושך גופא, ברשות הרבים.

חשכי",  יגיה  "והוי'  את  וממשיך  מביא  וזה 
בגאולה  יאיר"68  כיום  "ולילה  היעוד  בקיום 
צדקנו,  משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית 

במהרה בימינו ממש.

)משיחות ש"פ מקץ תשל"ג, תש"מ(

67( ראה תו"א )מא, א( ושערי אורה שם )ספי"ט( דוהוי' 
דעקבתא  האחרונים  דדורות  החושך  על  קאי  חשכי  יגי' 

דמשיחא.
68( תהלים קלט, יב. וראה שערי אורה שם. ובכ"מ.



הדעות באופן קביעת ימי החנוכה

•
לגבי תאריך נצחון המלחמה של נס חנוכה מצינו שתי דעות: לדעת הרמב”ם הנצחון הי’ בכ”ה 
בכסלו ובו ביום חנכו את ביהמ”ק, ולדעת המאירי הנצחון הי’ בכ”ד ורק למחרת חנכו את ביהמ”ק. 
“ימי שמחה  הם  החנוכה  שימי  כותב  הרמב”ם  החנוכה:  ימי  גדר  אודות  נוספת  מחלוקת  ישנה 

והלל”, ובגמרא )ושו”ע( הובא שימים אלו נקבעו ל”הלל והודאה”.

בשיחה שלפנינו, מבאר כ”ק אד”ש מה”מ שהמחלוקות הנ”ל נובעות מהמחלוקת אודות מהות 
ימי החנוכה: לדעת הרמב”ם קביעת היו”ט דחנוכה הוא על נצחון המלחמה )כי קביעתו היא לא 
רק על עצם הצלת בנ”י, אלא גם על אופן ההצלה( ולכן נקבעו גם ל”ימי שמחה” )על הנצחון 
הגשמי(, ולדעת המאירי ימי החנוכה נקבעו )בעיקר( על נס פך השמן שהוא נס רוחני, ולכן נקבעו 

לימי “הלל והודאה” )ואדה”ז נקט כשיטת המאירי, אך תוכן דבריו מתאים גם עם הרמב”ם(.

יוצא מכך )לדעת הרמב”ם( שישנם שלשה אופנים בקביעת יו”ט: בפורים קביעת היו”ט היא 
ביום המנוחה, בחנוכה היא על שני הניסים )שהיו בשמנים שונים(, ובפסח על ענין אחד שהיו בו 
שני פרטים )“נגוף למצרים ורפוא לישראל”(. ועד”ז בעבודת האדם ישנם שלשה אופנים - עבודה 
של “סור מרע”, עבודה דאתכפיא וקב”ע )למרות שאינו צריך ל”סור מרע” כפשוטו( ועבודה בבחי’ 

ביטול לרצון העליון, שבה לא נרגש החילוק בין סו”מ לוע”ט.
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חנוכה יב
לקוטי שיחות חלק ל | עמודים 204-208

א. בענין זמנו של נצחון המלחמה בנס חנוכה 
מצינו ב' שיטות בראשונים: א( דעת הרמב"ם 
שהי' בכ"ה בכסלו, ובלשונו1 "וכשגברו ישראל 
על אויביהם ואבדום בחמשה ועשרים בחודש 
כסליו הי'2 ונכנסו להיכל כו'". ב( דעת המאירי3 

ש"תגבורת זה הי' בכסלו בכ"ד בו"4.

והנה ידוע שיש ב' דיעות5 בנוגע לגדרם של 
ולהודאה  להלל  רק  קבעום  אם  חנוכה,  ימי 
אף  אותם  שקבעו  או  ושמחה6,  למשתה  ולא 
"שמונת  הרמב"ם8  ובלשון  ושמחה7,  למשתה 

ואבודרהם  בו  כל  גם  וראה  ה"ב.  פ"ג  חנוכה  הל'   )1
שבהערה 15.

2( כן מפורש בפר"ח או"ח ר"ס עת"ר, שמדברי הרמב"ם 
מוכח בהדיא שנצחו ביום כה )ועיי"ש )ובברכ"י שם ובכמה 
מפרשים( - השקו"ט בזה שאנו מדליקים בליל כה ולא בליל 

כו(.
3( שבת כא, ב.

4( וכ"ה במאמרי אדה"ז תקס"ג )ע' נז(. שערי אורה ד"ה 
בכ"ה בכסלו פנ"ג. סהמ"צ להצ"צ מצות נ"ח )עא, א(. ועוד. 

וכן מוכח בלקו"ת צו טז, א. תו"א סוף פ' וישב.
)לבעל  אדה"ז  לשו"ע  בהשלמה  הובאו  הדיעות  ב'   )5

דברי נחמי'( סי' עת"ר ס"ג. וש"נ.
6( מהר"ם מרוטנבורק ז"ל, הובא במרדכי לפסחים פ"ד 

)סתר"ה(. טור או"ח סעת"ר. שו"ע שם ס"ב.
7( מרדכי הארוך הובא בד"מ או"ח שם. תוד"ה הלכה 
- תענית יח, ב )"אחנוכה ואפורים. . דיום משתה ושמחה 
ועונג"(.  )"שמחה  סתרצ"ט  ח"א  הרשב"א  שו"ת  כתיב"(. 

ועוד. וראה לקמן הערה 11.
8( שם ה"ג.

ועשרים  חמשה  )ליל9(  שתחלתן  האלו  ימים 
בכסליו ימי שמחה10 והלל"11.

ולכאורה יש לומר שזה קשור עם הפלוגתא 
הנ"ל )באיזה יום הי' נצחון המלחמה(, ובהקדם 
משנ"ת במ"א12, שהפלוגתא אי ימי חנוכה הם 
חנוכה:  ימי  קביעת  בטעם  תלוי'  שמחה,  ימי 
להדעות שימי חנוכה הם רק ימי הלל והודאה 
דכיון  הנרות,  נס  על  )בעיקר(  היו"ט  נקבע 
שזהו )בעיקר( ענין רוחני, לכן גם חגיגת היו"ט 
היא על ידי הלל והודאה להשם )ענין רוחני(; 
ימי  קביעת  )עיקר(  הרמב"ם  לדעת  משא"כ 
תקנו  ולכן  נצחון המלחמה,  מפני  הוי  חנוכה 

9( כ"ה ברמב"ם הוצאת פרענקל. ולפנינו ליתא "ליל".
ב"ח  גם  )וראה  סל"ז  פ"ז  לב"ק  ביש"ש  מפרש  כן   )10
או"ח שם ד"ה ומ"ש משום( בדעת הרמב"ם "ואותן סעודות 
שעושין בימי חנוכה נראה שהן סעודות מצוה ולא כדברי 
והלל  שמחה  ימי  שהן  הרמב"ם  כדברי  אלא  כו'  מהר"ם 
נמי  דנתקנו  ובתלמודא משמע  גם מגמ':  כן  )ומדייק  כו'" 
למשתה ושמחה מדאמרינן. . לשנה אחרת קבעו ועשאום 
יו"ט כו'(. וראה גם נמוקי מהרא"י על הרמב"ם שם. ובבנין 

שקבעוהו   . בו.  לאכול  ד"מצוה  ברמב"ם  מפרש  שלמה 
לשמחה", היינו למשתה כמו שאמרו ביו"ט אין שמחה אלא 
בבשר. ובב"ח שם בסופו )מהר"ש מאוסטרייך( ד"יש לנהוג 
שמחה ומשתה. . והוכיחו קצת מרבינו יואל. . ולא סגי בלא 

פת". וראה השלמה לשו"ע אדה"ז שם עה"ג.

מצוה  קצת  "שיש  שם  ברמ"א  כתב  הלכה  ולענין   )11
בריבוי הסעודות". ומציין למהר"א מפראג שהוא )מהר"א 
מפראג( המקור שהביא בד"מ שם ד"קבעו משתה ושמחה". 
קדום  מנהג  מעשה  ולענין  שם:  אדה"ז  לשו"ע  ובהשלמה 
הוא להרבות בסעודה בימים אלו וכן נוהגין במדינות אלו.

12( לקו"ש ח"י ע' 142 ואילך.
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גשמית  ימי שמחה, שמחה  גם  שיהיו  חכמים 
הצלה  הי'  המלחמה  שנצחון  כמו  וגופנית, 
והודאה  להלל  )גם(  שנקבעו  וזה  גופנית, 
שהוא ענין רוחני, י"ל שזהו ענין נוסף בשביל 

נס הנרות )ענין רוחני(.

שכתב  הענינים  ששני  לומר,  יש  ועפ"ז 
הרמב"ם - )א( שימי חנוכה הם ימי שמחה, )ב( 
)גם( נצחון המלחמה הי' בכ"ה - שייכים זל"ז, 
כי לדעתו קביעת היו"ט דחנוכה היא לזכר שני 
הענינים שאירעו באותו היום; משא"כ הדיעה 
שעיקר קביעת היו"ט דחנוכה )שתחלתו בליל 
ניצוח  כ"ה( היא מפני נס הנרות ולא בשביל 
המלחמה - י"ל שהיא בהתאם להדיעה שנצחון 
בחודש(,  )כ"ד  שלפניו  ביום  הי'  המלחמה 

ובכ"ה בכסלו אירע )רק( נס הנרות.

ועפ"ז מדוייק לשון המאירי3, כשמבאר תוכן 
בו לכאורה  הי'  )שלא  חגיגת הלילה הראשון 
הגאולה  על  "מברכין  שכ'  בהשמן(,  נס  שום 
שלא  והיינו,   - הפך"  מציאת  הודאת  ועל 
)נצחון  הגאולה"  "על  שמברכין  בזה  הסתפק 
המלחמה( אלא מוסיף גם "על הודאת מציאת 
קובעים  היו  עצמה  הגאולה  מצד  כי   - הפך" 
המלחמה(,  נצחון  )יום  כ"ד  ביום  היו"ט  את 
ולכן מוסיף שהטעם ליום ראשון דחנוכה הוא 
הדלקת  עם  )הקשורה  הפך  מציאת  מצד  גם 

המנורה דליל כ"ה(.

ב. אמנם כד דייקת אין הדברים מוכרחים, 
הוא  שהיו"ט  במפורש  מצינו  בפורים  שהרי 
בשביל נצחון המלחמה, "אשר ישלטו היהודים 
המה בשונאיהם"13, ומ"מ נקבע היו"ט )לא ביום 
בארבעה  "ונוח  המנוחה,  ביום  אלא(  הנצחון 

13( מג"א ט, א.

יום  אותו  ועשה  בו  עשר  בחמשה   .  . עשר 
משתה ושמחה"14. וא"כ גם בחנוכה אפ"ל כן, 
דאף שנצחון המלחמה הי' ביום כ"ד בחודש, 
מ"מ נקבע היו"ט )על נצחון זה( ביום שלאח"ז, 
גם  )וכידוע  המנוחה  יום  שהוא  בכסלו,  כ"ה 
היינו  בכ"ה"16,  "חנו   - חנוכ"ה15  בשם  הרמז 

שכ"ה הוא יום המנוחה17(.

וכן נקט אדמו"ר הזקן18 ד"יו"ט דפסח הוא 
ופורים  בחנוכה  משא"כ  הנס,  שנעשה  ביום 

שהן ביום המנוחה" )וכדלקמן סעיף ד(*17.

דס"ל  הרמב"ם,  שלדעת  נמצא,  ועפ"ז 
שנצחון המלחמה הי' ביום כ"ה, וס"ל שקביעת 
כנ"ל  המלחמה  נצחון  שם  על  היא  היו"ט 
)ולדעת הפר"ח19, לשיטת הרמב"ם יום ראשון 
דחנוכה הוא רק ע"ש נצחון המלחמה( - הרי 
היו"ט דחנוכה הוא )לא ביום המנוחה שלאח"ז, 
בפסח;  כמו  הנצחון,  ביום  אלא(  כבפורים, 
המלחמה  שנצחון  המאירי  לדעת  משא"כ 
על  גם  )שהיא  היו"ט  קביעות  הרי  בכ"ד,  הי' 

הגאולה( היא ביום המנוחה )כבפורים(.

ביום  הוי  חנוכה  לומר שהפלוגתא אם  ויש 
בהסברת  תלוי'  הנצחון,  ביום  או  המנוחה 

השייכות דנצחון המלחמה להיו"ט דחנוכה.

הן  שייך  דחנוכה  היו"ט  לכו"ע  כלומר: 
לנצחון המלחמה והן לנס הנרות, אלא דפליגי 
אם הנס דנצחון המלחמה אינו אלא הקדמה 
ושלימות,  הגמר  הנרות, שהוא  לנס  והכשרה 
וזהו סיבת קביעת החג, או שנצחון המלחמה 
לא נחשב כהקדמה בלבד, אלא דומה בתוקפו 

לנס הנרות בשייכות לקביעת ימי חנוכה.

רק  הוא  המלחמה  שנצחון  להדיעה  ]ולכן 

18( לקו"ת )וראה גם תו"א( שבהערה 4.
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זה  על  הוא  דחנוכה  ויו"ט  והכשרה,  הקדמה 
שטהרו את המקדש והדליקו נרות - נס הנרות, 
הרי ימי חנוכה אינם ימי שמחה, משא"כ לדעת 
בתוקפו  שווה  המלחמה  שנצחון  הרמב"ם 
בתור סיבת קביעת ימי חנוכה, יש בחנוכה שני 

ענינים, גם "ימי שמחה"[.

ג. והביאור בזה:

ימים טובים שנקבעו לזכרון על נס שאירע 
אופנים  ב'  בהם  יש  מסויים,  בזמן  לבנ"י 
וגאולת  הצלת  על  נקבע  היו"ט  )א(  ופרטים: 
)ב(  והגאולה,  ההצלה  אופן  על  ולא  ישראל, 
ההצלה  עצם  על  רק  לא  היא  היו"ט  קביעת 
הגאולה,  אופן  על  גם  אלא  ישראל,  וגאולת 

שהיתה באופן מיוחד.

אחד  זהו  הרמב"ם,  שלדעת  לומר,  ויש 
החילוקים בין פורים וחנוכה, דאף שבשניהם 
אויביהם  מיד  ישראל  וגאולת  הצלת  היתה 
וגאולת  הצלת  עיקר  ]ואדרבה,  ושונאיהם 
ישראל בגלוי היתה בימי הפורים, שאז ניצלו 
ולאבד  להרוג  להשמיד  ש"בקש  המן  מגזירת 
את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום 
אחד"20[, הרי בפורים עיקר קביעת היו"ט הוא 
וטעם  ישראל21,  וגאולת  הצלת  התוצאה,  על 
הדבר הוא, כי ההצלה ונצחון המלחמה גופא 
לא היו ע"י נס גלוי, אלא ע"י נס המלובש בדרכי 
היא  החג  שקביעת  בחנוכה,  משא"כ  הטבע; 
ישראל,  והצלת  ישועת  התוצאה,  על  רק  לא 
כ"א גם על אופן הנס, "ועל הנסים כו' מסרת 

גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים"20.

ולכן בפורים נחשב נצחון המלחמה רק כעין 

20( נוסח ועל הנסים.
21( ראה מנות הלוי למג"א ט, ככב )רט, א(.

ישראל,  ישועת   - להעיקר  והקדמה  הכשרה 
נצחון  הי'  שבו  ביום  לא  החג  נקבע  ולכן 
מודגשת  שבו  המנוחה  ביום  אלא  המלחמה 
הנצחון  שגם  בחנוכה  משא"כ  ישראל;  הצלת 
קביעת  הרי  להיו"ט,  ושייך  הנס  מעצם  הוא 

היו"ט היא באותו יום שהי' הנצחון.

נקט  הזקן  שרבינו  לעיל  הובא  והנה  ד. 
כמו  אינו  שחנוכה  ומבאר  המאירי22,  כשיטת 
)והנצחון  המנוחה  ביום  נקבע  פסח, שחנוכה 
שהיו"ט  בפסח  משא"כ  שלפניו(,  ביום  הי' 
שם  שמבאר  ]וכמו  הנס  שנעשה  ביום  נקבע 
דכאשר  הענינים23,  פנימיות  ע"פ  הטעם 
מורה  ה"ז  ימים  בשני  הם  והיו"ט  הנצחון 
שנצחון האויב הוא ענין נפרד מהיו"ט עצמו 
הנס  שהי'  בפסח  משא"כ  אליו(,  הכנה  )ורק 
על ידי שנגלה עליהם ממה"מ הקב"ה בכבודו 
היו  לכן  דרגות,  מחילוקי  שלמעלה  ובעצמו, 
נגוף  בין  התחלקות  בלי  ביחד,  הדברים  שני 

למצרים ורפוא לישראל[.

אבל י"ל, שתוכן ביאור אדמו"ר הזקן מתאים 
הי'  המלחמה  )שנצחון  הרמב"ם  לשיטת  גם 
לפסח, שבפסח  חנוכה  דומה  אינו  כי  בכ"ה(, 
היו שני הדברים - נגוף למצרים )מכת בכורות( 
ורפוא )גאולה( לישראל - בנושא אחד, כמ"ש 
אדמו"ר הזקן23 )ומוסיף "ומ"ש בספרים שזה 

)להלכה(  22( מובן שאין מכאן הכרח שאדה"ז מכריע 
התורה,  בפנימיות  בכ"מ  וכידוע  בכ"ד,  שהי'  זו  כדיעה 
שמבארים ענין לדיעה אחת אף שאינו להלכה )דהרי אלו 
ואלו דברי אלקים חיים - עירובין יג, ב(, ולדוגמא הביאור 
"שופר  בענין  בכ"מ(  וכ"ה  סע"א.  מה,  )נצבים  בלקו"ת 
של יעל פשוט" אף שאינו להלכה )טושו"ע ודאדה"ז ר"ס 
תקפו(. אבל עכ"פ בנוגע לעניננו - הביאור בהמאמר הוא 

)בעיקר( לדיעה זו.
23( לקו"ת שם טז, ב.
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הי' קודם חצות וזה לאחר חצות אינו אלא הכל 
בזמן אחד"(; משא"כ בחנוכה, אף שגם נצחון 
המלחמה הוי בכלל הנס שעליו נקבע היו"ט, 
מ"מ, עיקר הנס דחנוכה הי' נס השמן והנרות, 
אלא  בו  הי'  ש"לא3  ממש,  גלוי  נס  הי'  שבזה 
להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו 
שמונה ימים", ועוד זאת, שנס הנרות מורה על 
וכו'24(  דתם  ביטול  )היפך  ישראל  דת  הצלת 
בשני  נסים שונים שארעו  ב'  כאן  היו  וא"כ   -
השמן  פך  ונס  המלחמה  נצחון  שונים,  זמנים 

)שהוא שלימות הצלת וגאולת ישראל(.

]ותוכן פלוגתת הרמב"ם והמאירי אי נצחון 
י"ל:  בכ"ה  או  בכ"ד  הי'  בחנוכה  המלחמה 
נצחון  נחשב  לפורים  שביחס  אף  להמאירי, 
עיקר  מ"מ,  הנס,  בכלל  דחנוכה  המלחמה 
)ובפרט  הדת  נצחון  הוא  דחנוכה  הנצחון 
פך  כנס  גלוי  נס  הי'  לא  המלחמה  שנצחון 
בטבע(,  אחיזה  זה  לנצחון  הי'  שהרי  השמן, 
כהכשרה  רק  נחשב  המלחמה  דנצחון  והנס 
להעיקר25, ולכן ס"ל דגם בחנוכה היו"ט הוא 
)לא ביום נצחון המלחמה, כ"א( ביום המנוחה, 
כמו בפורים ]ועפ"ז מובן מה שמדייק המאירי 
ועל  הגאולה26  על  "מברכין  הראשון  שבלילה 
הודאת מציאת הפך" כנ"ל[; משא"כ הרמב"ם 
ס"ל, שגם נצחון המלחמה )וההצלה הגשמית( 
הרמב"ם  שגם  )אף  בחנוכה  עיקרי  ענין  הוא 
שבנצחון  העיקריים  הדברים  שאחד  ס"ל 

דחנוכה הוא הצלת הדת([.

ולפי זה יוצא, שלדעת הרמב"ם - ג' חלוקות 
בדבר: בפורים קביעת היו"ט אינה ביום הנצחון 
אלא ביום המנוחה; בחנוכה קביעת היו"ט היא 

24( ראה רמב"ם שם ה"א. וראה ב"ח שם: מצוה אחת יש 
בידן כו' הדלקת מנורה כו'.

ביום שהיו בו ב' הדברים - נצחון המלחמה וגם 
הנס דפך השמן, שהם ב' דברים שונים שהיו 
)נגוף  הדברים  שני  היו  ובפסח  זמנים;  בשני 

למצרים ורפוא לישראל( בנושא אחד.

התורה(  )בפנימיות  בכ"מ  המבואר  ולפי 
מיוחד  יום  דהוי  הוא,  טוב  יום  של  שגדרו 
שבו היתה )וישנה( התגלות והמשכת קדושה 
אלה  אופנים  ששלשת  י"ל,  בעולם,  )נוספת( 
של  קדושתו  בגילוי  אופנים  ג'  על  מורים 

הקב"ה בעולם:

בעיקר  הקדושה  התגלות  היתה  בפורים 
ונצחון  המן  ואיבוד  ישראל,  וישועת  בהצלת 
זו;  להתגלות  הקדמה  כעין  הם  המלחמה 
התגלות  הי'  המלחמה  בנצחון  גם  בחנוכה 
בשווה  אינה  הקדושה  דרגת  אבל  הקדושה, 
ובפסח  השמן;  פך  שבנס  הקדושה  להתגלות 
כ"כ  נעלית  אלקית  קדושה  התגלות  היתה 
שגילוי' הי' בב' הענינים בשווה, שגם ב"נגוף 
למצרים", מכת בכורות, היתה התגלות קדושה 
השווה לקדושה שמתגלית ע"י גאולת ישראל.

ה. והנה כל הדברים הללו ישנם גם בעבודת 
ועשה  "סור מרע  האדם, שסדר עבודתו הוא 
)נצחון  מרע  דסור  זו  ובעבודה  טוב"27, 
המלחמה( שבכאו"א מישראל ישנם ג' אופנים:

מקרבו  הרע  ביעור  שענינו  מרע"  "סור  א( 
השכינה,  להשראת  וראוי  נקי  כלי  שיהא 
שבאופן זה הסור מרע אינו אלא הכשר והכנה 
- עשה  ה'  לעיקר עבודתו שהוא קיום מצות 
טוב, "ע"ד משל המלך שרוצה להיות לו דירה 
מכל  לנקותה  צריך  מתחלה  אזי  חדש  בבית 

27( תהלים לד, טו.
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כן בעבודת האדם שתחלה  ולכלוך"28,  טינוף 
צריך "לבער הרע ובערת הרע מקרבך29 שלא 
סו"מ,  שהו"ע  ח"ו"30  וטינוף  לכלוך  שום  יהי' 
ואח"כ אפשר להיות קיום מ"ע שהוא "עד"מ 
נאים שעי"ז תהי' הדירה  וסידור כלים  תיקון 
בתחתונים" ע"י המשכת קדושתו ית' בעולם30.

ב( למעלה מזה הוא כאשר האדם אינו צריך 
בקיום  זהיר  להיותו  ולכלוך,  מטינוף  לנקיון 
מצות ל"ת, ובמילא ה"ה כלי נקי - דמ"מ צריך 
העבודה דסור מרע, שהו"ע של  להיות אצלו 
ומבטל  א"ע  שכופה  עול,  וקבלת  אתכפיא 
שהאדם  זה  ע"י  כי  הבורא.  רצון  לקיים  א"ע 
הוא  גופא  בזה  הרי  בפ"ע,  ומציאות  יש  הוא 
סותר כביכול להשראת השכינה, שאין הקב"ה 
שורה אלא על דבר שבטל אצלו ית'31 ודוקא 
כאשר האדם כופה ומבטל א"ע, דהיינו תנועה 
דסו"מ, אפשר להיות בו השראת הקדושה32, 
וע"י אופן זה העבודה ד"סור מרע" אינה רק 
מהשראת  חלק  זהו  אלא  והקדמה,  הכשרה 

קדושתו ית'.

ג( למעלה מזה הוא אופן ששניהם שווים:

גם כשהאדם נקי מכל לכלוך, והענין ד"סור 
מרע" אצלו הוא באופן של כפי' וביטול, שעי"ז 
אינו בבחי' יש ומציאות בפ"ע, מ"מ ישנו עדיין 

28( לקו"ת שם טז, סע"א ואילך. ועד"ז בלקו"ת שבהערה 
.30

29( ל' הכתוב פ' ראה יג, ב. שופטים יז, ז. ועוד.
30( לקו"ת בלק ע, ג.
31( תניא פ"ו )י, ב(.

32( בכללות הו"ע היראה והקב"ע לא )רק( בשביל קיום 
מצות ל"ת המבואר בתניא פ"ד, אלא גם בשביל עשה טוב 
- תוכן המבואר בתניא רפמ"א. וראה בארוכה לקו"ש ח"ז ע' 

180 ואילך. וש"נ.

והעבודה  דסו"מ  העבודה  בין  אצלו  הפרש 
שמקיים  אצלו  נרגש  טוב  שבעשה  דוע"ט, 
קדושתו  עליו  ממשיך  שבזה  העליון  רצון 
שכופה  המניעה,  שלילת  מרגיש  ובסו"מ  ית', 
ומבטל א"ע כי אם לאו ה"ז סתירה להשראת 

השכינה;

בעבודה,  יותר  עליונה  מדריגה  יש  אבל 
כ"כ  עד  מוחלט  הוא  העליון  לרצון  שביטולו 
הדרכים שעל  בין  החילוק  את  מרגיש  שאינו 
ידם מביא השראת השכינה, אם זהו ע"י מניעת 
להיותו  הקדושה,  המשכת  ע"י  או  השלילה 
בטל לרצון העליון ומקיימו בלי שום חשבונות 
אמרו  שישראל  עקיבא33  ר'  מאמר  )וע"ד 
בשעת מ"ת על הן הן ועל לאו הן, שבין במ"ע 
)הכללי(  ציווי  אצלם  נרגש  הי'  במל"ת  בין 
זה  מוחלט  ביטול  ע"י  ודוקא  הקב"ה(,  של 
שלמעלה מחשבון, המשכת הקדושה עי"ז היא 

בתכלית השלימות34.

 )משיחות ש"פ וישב,
ערב חנוכה, תשכ"ו, תשמ"ו(



אין להתייאש ממצב בנ”י

•
בנוסח “ועל הניסים” נאמר “ומסרת . . טמאים ביד טהורים רשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי 
תורתך”. ולכאורה כיצד תיאורים אלו מורים על הפלאת נס נצחון המלחמה, הרי ע”פ טבע אין אלו 

תכונות הגורמות לנצחון או למפלה?

בשיחה שלפנינו, מבאר כ”ק אד”ש מה”מ שענינים אלו נאמרו על המתיוונים מתוך בנ”י, ובכך 
מפליאים את גודל הנס - שלמרות שהיו אז יהודים שהצטרפו ליוונים וכו’, בכ”ז עשה להם הקב”ה 
נס. ובכל הלשונות הנ”ל מוכח שמדובר דוקא על מתיוונים מבנ”י: “טמאים” - טומאה שייכת רק 
אצל יהודים, וגויים אינם מקבלים טומאה. “רשעים - המצוות אצל אוה”ע שונות מאשר אצל בנ”י, 
ולא שייך אצלם כ”כ ענין שכר ועונש. “זדים . . עוסקי תורתך” - לימוד התורה שייך רק אצל בנ”י, 

ולגוי אסור ללמוד תורה.

ההוראה מכך היא שאין להתפעל מכך שמצב בנ”י הוא שיש מתיוונים וכו’, וצריך לדעת שגם אז 
מנצחים הטהורים והצדיקים, ועד שהם מעלים איתם גם את הרשעים. וכן בעבודתו של כל יהודי 
בפ”ע, הזמן בו הוא עוסק בתומ”צ צריך להשפיע על כל עניניו הגשמיים במשך היום ולהפכם 

לקדושה.
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חנוכה יג
לקוטי שיחות חלק ל | עמודים 209-214

בימי  שאומרים  הניסים"  "ועל  בתפלת  א. 
ורבים  חלשים  ביד  גבורים  "מסרת  חנוכה 
ורשעים  טהורים  ביד  וטמאים  מעטים  ביד 
ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך"1. וכבר 
הסוגים  ששלשת  התפלות,  מפרשי  תמהו 
וזדים  כו'  ורשעים  כו'  )"וטמאים  האחרונים 
כו'"( "לכאורה2 אין זה מפעולת הנס, דטומאה 
וטהרה ורשעים וצדיקים וזדים ועוסקי תורה 
אינם מעניני גבורה וחולשה לחשוב התגברות 

הטהורים על הטמאים לנס".

יש שתירצו3 ע"פ מאמר חז"ל4 "מאן חולין 
רבנן" )"דאפילו5 בבריאותן הן תשושי כח מפני 
גם  ש"יש  ונמצא  כחם"6(,  מתשת  שהתורה 
בענינים אלו גבורה וחולשה וגברו מכח הנס 
אלא  כאן  אין  ]ולפ"ז  הגבורים"  על  החלשים 
תוספת ביאור על לפנ"ז "גבורים ביד חלשים", 
שזה שבנ"י היו חלשים אינו מפני שכן הי' טבע 
גופם, אלא להיותם "עוסקי תורתך", שהתורה 

מתשת כחו של אדם[.

מדגיש  זה  אין  זה  שלפי  לזה  )נוסף  אמנם 
גודל הנס, ולמאי נפק"מ מהי סיבת החולשה 
פשוטו  לפי  הענין(  בגוף  גם  הרי  והגבורה, 
לאלה  רק  שייך  זה  ענין  כי  כן,  לפרש  קשה 
שתורתם אומנתם עד ש"התורה מתשת כחם", 
מבואר  אינו  שעדיין  זאת  מלבד  וא"כ,  כנ"ל, 
ורשעים  טהורים  ביד  "טמאים  אמירת  טעם 

3( דובר שלום שם.
4( נדרים מט, סע"א.

5( ל' הר"ן.
6( סנהדרין כו, ב.

מעלתם  בהם  מודגשת  שלא  צדיקים",  ביד 
ל"זדים  בנוגע  גם  הרי   - תורה7  לומדי  בתור 
כן, כי דוחק  עוסקי תורתך" קשה לפרש  ביד 
ובניו  מתתיהו  של  הצבא  אנשי  ש)כל(  לומר 

היו "רבנן" ש"תורתם אומנתם"!

דוד  ש"אילמלא  מחז"ל8  ע"פ  ]ובפרט 
)שהי' עוסק בתורה9( לא עשה יואב מלחמה" 
לו  עומדת  בתורה(  )שעסק  דוד  של  )"זכותו 
מובן,  שמזה  דוד"9(,  של  במלחמותיו  ליואב 
שבעת המלחמה - על תלמידי חכמים )"רבנן"( 
התורה,  בלימוד  יותר  עוד  להתחזק  החוב 
הנלחמים,  הצבא  אנשי  על  תגן  שזכותם  כדי 

ואדרבה, דוקא בזה תלוי נצחון המלחמה[.

ביד  ב"זדים  הפירוש  שאין  צ"ל,  ולכאורה 
עוסקי תורתך", שכל אנשי הצבא היו "רבנן" 
ש"תורתם אומנתם", אלא שמנהיגי המנצחים 

במלחמה היו "עוסקי תורתך".

ויותר נ"ל, ש"עוסקי תורתך" כאן היינו )לא 
רק אלו ש"תורתם אומנתם", אלא( כל לומדי 
תורה )גם בעלי עסק הקובעים עתים לתורה(, 

7( בפרמ"ג או"ח סתרפ"ב )משב"ז( סק"א )נעתק בעץ 
יוסף בסידור הנ"ל( "וטמאים ביד טהורים ע"פ מ"ש בזוה"ק 
מפני מה עכו"ם גבורים כו' בודאי ע"פ נס הי'" ]וראה גם 
שיחת ש"פ מקץ תשכ"א - ע"פ ע"ח )שמ"ב ספ"ד - הובא 
בתניא פ"ו )י, סע"ב(. פכ"ד )ל, א(. ועוד( "כל מעשה עוה"ז 
אין  לכאורה  אבל   - בו"[.  גוברים  והרשעים  ורעים  קשים 
כל  )ובמשך  מבנ"י  גבורים  שהיו  פשוט  )שהרי  פשוטו  זה 

הדורות( כו'( אלא ע"פ פנימיות הענינים.
8( סנהדרין מט, א.

9( ל' רש"י שם.
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וכדמוכח  תורתך".  "עוסקי  נקראים  שכולם 
מזה שכאו"א מישראל חייב בברכות התורה, 

כולל הברכה "לעסוק10 בדברי תורה".

תורתך"  "עוסקי  שהלשון  לומר,  יש  ]ועוד 
להדגיש  בא  לא  כאן  תורתך"(  "לומדי  )ולא 
אופן ההתעסקות בלימוד התורה, אלא כולל גם 
עסק המצוות11 שהוא תכלית הלימוד )לימוד 
"עוסקי"  שנק'  וזהו  מעשה(.  לידי  המביא 
אלו  היינו  תורתך"  "לומדי  כי  "לומדי"(,  )לא 
הלומדים תורה, שזה שייך לשכלו והבנתו של 
שהאדם  מורה  בתורה12  עסק  משא"כ  האדם; 
והיינו  בתורה,  עסוק  וכוחותיו  עניניו  בכל 
עשיותיו  שכל  באופן  לעשות,  ע"מ  כשלומד 

בכל רמ"ח אבריו יהיו ע"פ הוראות התורה.

קושיית  בפשיטות  מתורצת  ועפ"ז 
עוסקי  ביד  זדים  אומר  "למה  המפרשים13 
שאמר  כמו  והיפוכו  דבר  אומר  ולא  תורתך 
זו  בבא  גם  הנ"ל  לפי  כי   - האחרים"  בכל 
הם  תורתך"  ד"עוסקי  והיפוכו",  "דבר  היא 
המקיימים את מצוות התורה, היפך ה"זדים", 

העוברים בזדון14 על ציוויי התורה[.

והדרא קושיא לדוכתה - מהו הנס ב"מסרת 
. . טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים 

וזדים ביד עוסקי תורתך"?

ביד  "וטמאים  דמ"ש  י"ל,  לכאורה  ב. 
טהורים כו'" קאי על מ"ש לפנ"ז - "כשעמדה 
מלכות יון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם 

11( ולהעיר מהנוסח בסידור רס"ג "ומזידים בכף עושי 
ע"פ   - אהבה(  ס'  )בסוף  תפלות  סדר  וברמב"ם  תורה". 

מהדורת קאפח - "ופושעים ביד עושי תורתך".
12( אבל להעיר מאבודרהם )הובא בב"י לטאו"ח שם( 
בהחילוק בין ב' הנוסחאות "לעסוק בדברי תורה" או "על 

דברי תורה".

תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך", דהיינו )לא 
הדת,  על  גזירות  אלא(  כפשוטה,  מלחמה 
מלחמה רוחנית; ומזה מובן, שתיאור נצחונם 
של ישראל שלאח"ז, צריך לכלול לא רק את 
נצחון מלחמת אנשי הצבא, אלא גם )ואדרבה, 
על  התגברות  הרוחני,  הנצחון  את  בעיקר( 
הגזירות וביטולן. ולכן אומרים "וטמאים ביד 
טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי 
הרוחני  נצחונם  ולתאר את  תורתך", להדגיש 

של ישראל )אף ש"אין זה מפעולת הנס"(.

אלו  שפרטים  לפרש  דוחק  לכאורה  אבל 
אינם  כו'"  הנסים  ל"ועל  בהמשך  שאומרים 
לאבותינו  "שעשית  והנפלאות  הנסים  בכלל 

בימים ההם".

מדברי  ידוע  בזה:  הביאור  לומר  ויש 
נגד דת ישראל  הימים ההם, שאף שהגזירות 
)"להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך"( 
"גזרו  שהם  הרשעה",  יון  "מלכות  ע"י  נגזרו 
הניחו  ולא  דתם  ובטלו  ישראל  על  גזירות 
אותם לעסוק בתורה ובמצות כו'"15, מ"מ היו 
כו"כ מבנ"י )המתיוונים( שהצטרפו להיוונים 
ועד  האונס(,  מפני  כן  שעשו  אלה  על  )נוסף 
ה'  עם  בגלוי  שלימים  נשארו  מבנ"י  שמיעוט 

ותורתו.

ואולי י"ל, שהכוונה בשלשת הענינים הנ"ל 
צדיקים  ביד  ורשעים  טהורים  ביד  )"טמאים 
למתיוונים  היא  תורתך"(  עוסקי  ביד  וזדים 
מבנ"י16, היינו, שנוסף על הנס שבני חשמונאי 
גבורים  )באופן ד"מסרת  יון  גברו על מלכות 
עוד  הנה  מעטים"(,  ביד  ורבים  חלשים  ביד 

15( ל' הרמב"ם ריש הל' חנוכה.
16( ובאלי' רבה )או"ח שם( פי' כן התיבות "זדים ביד 
עוסקי תורתך", ד"זדים" קאי על פריצי ישראל שבאותו זמן.
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זאת, שנמסרו לידם גם ה"טמאים . . ורשעים . 
. וזדים" מבנ"י גופא17.

ומשתי   - הנס  את  ביותר  מגדיל  וזה 
הבחינות: הן נצחון המלחמה כפשוטו, וכמובן 
לצידם  היו  מבנ"י  כאשר  הנס  גודל  בפשטות 
של היוונים, ומ"מ נצחו ה"טהורים . . צדיקים 
. . עוסקי תורתך"; והן מצד רוחניות הענינים, 
זה שהקב"ה עשה לישראל נס זה ]שזהו תוכן 
זה  הי'  שלא  להדגיש  הניסים",  "ועל  אמירת 
הקב"ה,  ע"י  שנעשה  נס  אלא  טבעי  נצחון 
בעת  להם  עמדת  הרבים  ברחמיך  "ואתה 
צרתם רבת כו' דנת כו' נקמת כו' מסרת כו'"[ 
- דאע"פ שכמה מישראל לא היו ראויים לנס 
שהיו  המיעוט  עם  הקב"ה  התחשב  מ"מ  זה, 
"טהורים . . צדיקים . . עוסקי תורתך" ועשה 

להם נס זה.

ג. ולפי פירוש זה )ש"מסרת כו' טמאים כו' 
המתיוונים  על  קאי  כו'"  וזדים  כו'  ורשעים 
מבנ"י(, יש לבאר ג"כ הא דנקט ג' תוארים אלו 
דוקא, באופן של "דבר והיפוכו" )כנ"ל ס"א( 
- "טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים 
בג'  הניגוד  כי   - תורתך"  עוסקי  ביד  וזדים 
דברים אלה18 שייך )לאמיתתו( רק בבנ"י גופא 

)ולא בהיחס שבין ישראל לעמים(.

17( אלא מפני כבודם של ישראל לא מזכירים בפירוש 
שקאי על בנ"י.

ורשעים  נק' טמאים  בפ"ע, שהרי העכו"ם  18( משא"כ 
חנוכה  תפלת  )סדר  כאן  באבודרהם  שהביא  כמו  וזדים, 
ופירושה( מקראי "העכו"ם נקראים רשעים שנאמר )עקב ט, 
ד( וברשעת הגוים האלה וישראל נקראים צדיקים שנאמר 
)ישעי' ס, כא( ועמך כולם צדיקים . . העכו"ם נק' טמאים 
יוסיף יבא בך עוד ערל וטמא  שנא' )ישעי' נב, א( כי לא 
וישראל נק' טהורים וטהרתם )יחזקאל לו, כה(, וזדים ביד 
עוסקי תורתך ע"ש )תהלים קיט, סט( טפלו עלי שקר זדים".

לא  לעמים,  ישראל  בין  בהיחס  כלומר: 
 .  . כ"טמאים  האומות  לתאר  כ"כ  מתאים 
רשעים . . זדים" בניגוד לבנ"י שהם "טהורים 
. . צדיקים . . עוסקי תורתך" - כי גדר טהרה 
מסוג  הוא  בנ"י  אצל  התורה  ועסק  וצדקות 
אחר לגמרי מכפי שהם אצל ב"נ ואין זה בגדרם 
כלל )כדלקמן(, ובמילא לא שייך לומר שהם 
מנגדים לישראל בענינים אלו )מצד זה שהם 
וזדים"(, דכשם שלא   .  . . ורשעים   . "טמאים 
 .  . צדיקים   .  . ד"טהורים  הענין  אצלם  שייך 
עוסקי תורתך" כפי שהם בבנ"י, כך לא שייך 
ועושים  אלו  לדברים  מנגדים  שהם  לומר 

הפכם.

והביאור בזה:

גדר טומאה וטהרה )"טמאים ביד טהורים"( 
- ע"פ הלכה - שייך רק בישראל, כי הגוי אינו 
שנגע  "עכו"ם  הרמב"ם19  ובלשון  מיטמא, 
במת כו' ה"ה כמי שלא נגע הא למה זה דומה 
המת  בטומאת  ולא  כו'  במת  שנגעה  לבהמה 
העכו"ם  אין  כולן  הטומאות  בכל  אלא  בלבד 
ולא הבהמה מתטמאין בהן", שכוונת הרמב"ם 
באריכות לשונו )"ה"ה כמי שלא נגע הא למה 
שהעכו"ם  דזה  היא,  כו'"(  לבהמה  דומה  זה 
נפקעו  בזה שרק  הפירוש  אין  אין מתטמאין, 
בפועל מדין טומאה, אלא שאינם בגדר טומאה 
וטהרה, דלענין זה אינם מציאות20 שיכול לחול 

אבל ע"פ המבואר לקמן בפנים )והערה 27( י"ל, שעיקר 
גדרם של תוארים אלה שייכים בישראל דוקא, ובקראי הוא 

שם המושאל כו'.
19( הל' טומאת מת פ"א הי"ג.

ה"י(  )פ"ב  הטומאות  אבות  הל'  ראב"ד  גם  ראה   )20
עם  מיטמאין  ואין  מטמאין  ואין  כבהמות  הם  "העכו"ם 
הדומה לחמור כו' ואת כולם ישא רוח כו'". וראה לקו"ש 

חי"ח ע' 166.
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עלי' שם טומאה, וכמו בהמה שאינה בגדר זה 
כלל;

בקיום  תלוי  בבנ"י  )והפכו(  הצידקות  ענין 
משא"כ  דוקא,  לישראל  שניתנו  מצות  תרי"ג 
ב"נ, שענין הצידקות והרשעות הוא רק בקיום 
ז' מצות שלהם, שהחילוק בין תרי"ג מצות של 
ישראל וז' מצות ב"נ אינו רק במספר המצות 
שונים  סוגים  שני  הם  אלא  תרי"ג(  או  )ז' 

בהחלט, כמבואר במ"א בארוכה21,

ועונש  דשכר  הענין  שעיקר  מצינו  ]שלכן 
הוא רק בישראל22, כמ"ש23 "רק אתכם ידעתי 
כן אפקוד עליכם  מכל משפחות האדמה על 
את כל עוונותיכם", "איננו24 חושש עליהם אם 
וכן ארז"ל25 שאני עכו"ם   .  . יריעו  או  ייטיבו 
מן  ממהרין  )"אין  עלייהו"  דינא  מפקיד  דלא 
והיינו  עליהם"26(,  עוונותם  לפקוד  השמים 
שאין מעשיהם חשובים לפני המקום להחשב 
חטאה  "חטא  עה"פ27  שארז"ל  וכמו  חטא, 
אינן  אע"פ שחוטאין  כו'  "אוה"ע   - ירושלים" 

כלום"[;

"עוסקי  השם   - תורתך"  עוסקי  ביד  "זדים 
תורתך" שייך רק בבנ"י, שהרי "עכו"ם שעוסק 
חייבים  שב"נ  ]דאף  מיתה"28  חייב  בתורה 
ללמוד ההלכות ד"שבע מצות דידהו"28 - מ"מ 
אינם בגדר "עוסקי תורתך", שהם רק העוסקים 
בתורת ה' שניתנה לישראל דוקא[, וכיון שאין 

22( וראה )ע"ד החסידות( תו"ח שמות קעא, א ואילך. 
מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"א ע' נא ואילך. ועוד.

23( עמוס ג, ב.
24( רד"ק עמוס שם. וראה גם ראב"ע שם.

25( סוטה כא, רע"א. ולהעיר ממחז"ל )ב"ק לח, א( "ז' 
מצות . . עמד והתירן להן . . כמי שאינו מצווה ועושה".

28( סנהדרין נט, א. רמב"ם הל' מלכים פ"י ה"ט.

מובן,  הרי  תורתך",  "עוסקי  בגדר  העכו"ם 
ל"עוסקי  המנגדים  "זדים"  בגדר  גם  שאינם 

תורתך".

ד. ומכאן עידוד וחיזוק גדול לבנ"י בדורנו 
זה, שנוסף לזה ש"אתם המעט מכל העמים"29, 
תומ"צ  שומרי  הרי  גופא,  מבנ"י  גם  הנה 
מיעוט  לע"ע  הם  פרטיהן(  )ולכל  בשלימות 
וההתבוננות  שליט"א,  אחבנ"י  שאר  לגבי 
במצב זה יכולה להביא את האדם לידי יאוש 
ח"ו, או עכ"פ לגרום חלישות - דכיצד יזכו בנ"י 
לגאולה האמתית והשלימה שתלוי' בתשובה 
)דאין ישראל נגאלין אלא בתשובה30(, כאשר 

כמה מישראל עדיין רחוקים מזה?

וע"ז ישנו הלימוד בכ"ש וק"ו מימי חנוכה, 
דכמו בימי חנוכה שאז היו "טמאים . . ורשעים 
. . וזדים", ומ"מ ניצחו ה"טהורים . . צדיקים 
. . עוסקי תורתך", ועד"ז בדורנו, כאשר כמה 
בשלימות  תומ"צ  שומרי  שאינם  מישראל 
לע"ע הרי הם "תינוקות שנשבו" - וה"טהורים 
על  עומדים  תורתך"  עוסקי   .  . צדיקים   .  .
הרי  התומ"צ,  שמירת  על  במס"נ  משמרתם 
הקב"ה עוזרם וכו' ועד שמביא ישועה והצלה 

לעולם.

על  להתגבר  הכח  להם  שניתן   - זאת  ועוד 
שהטהורים  זה  כי  כו'",  "טהורים  שאינם  אלו 
כו' הם המיעוט, זהו בכמות, אבל באיכות הרי 
הטהורים כו' העיקר, כי להם יש התוקף של 
ואילו  מקום,  של  בקדושתו  שמקורה  קדושה 
תוקפם של "טמאים . . ורשעים . . וזדים" הוא 

גשמי בלבד.

29( ואתחנן ז, ז.
30( סנהדרין צז, ב. רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה.
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ולכן סו"ס הם המנצחים באופן של "מסרת", 
אלא  מנצח,  הקדושה  שצד  בלבד  זו  שלא 
נמסר ביד הקדושה,  עוד זאת, שהצד שכנגד 
שליטת  "נכבשים" תחת  לטוב,  נהפכים  שהם 
 .  . "טהורים  להיות  שנהפכים  עד  הקדושה, 

צדיקים . . עוסקי תורתך".

ה. כשם שהוא בנוגע לכלל ישראל - כמו"כ 
הוא אצל כל אחד ואחת:

אחז"ל31 "הרבה עשו . . כרשב"י ולא עלתה 
אלא  אהל  יושבי  אינם  בנ"י  דרוב  בידם", 
בעלי עסק, שרוב היום עסוקים הם בצרכיהם 
ומיעוט היום עוסקים הם בדברים  הגשמיים, 
עתים  קביעות  תפלה,   - ממש  שבקדושה 

לתורה וקיום המצות.

שמים"32  "לשם  מעשיהם  כל  שעושים  וגם 
ו"בכל דרכיך דעהו"33 - הרי נקראים "מעשיך" 

ו"דרכיך", אלא שנעשים "לשם שמים".

ואולי אפשר שתעלה בלבו של אדם מחשבת 
לקיים  ביכולתו  יש  דכיצד  שחורה",  "מרה 
 - בתוכם"34  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  הציווי 
תשרה  ית'  שקדושתו  מישראל,  כאו"א  בתוך 
זמנו  רוב  כאשר   - ממש  ביתו  ובתוך  בתוכו 

בענינים גשמיים?

שמדמה  דזה  חנוכה,  מימי  הלימוד  ובזה 
בטהרה  מושקע  "מיעוטו"  שרק  בנפשו 
וצדקות ועסק התורה - ה"ז רק בכמות, אבל 
שעוסק  השעות  אותם  הם  עיקרו   - באיכות 

31( ברכות לה, ב.
32( אבות פ"ב מי"ב.

33( משלי ג, ו.
34( תרומה כה, ח.

הקובעים  הם  והם  ובמצות,  ובתורה  בתפלה 
את מציאותו האמיתית.

ועוד זאת: ע"י הכרה זו גופא, זוכה ל"מסרת 
 - כו'"  ביד  ורשעים  ביד טהורים  וטמאים  כו' 
שגם בעת עסקו בדברים גשמיים, נרגש אצלו 
שכל זה אינו העיקר שלו, והם טפלים לעיקרו 

ומהותו האמיתית, שהיא עבודת ה'.

החוזרים  לאלו  עידוד  ג"כ  למדנו  ומכאן 
בתשובה, שגם אם כמה ימים בעבר היו ר"ל 
במצב של "טמאים", ועוד זאת - "רשעים . . 
ומרגישים   - אז  עליהם  יצרם התגבר  וזדים", 
עליהם  הנה   - ו"מעטים"  "חלשים"  עצמם 
 . צדיקים   .  . "טהורים  לידע, שהם לאמתתם 
. עוסקי תורתך", וזהו עיקר מציאותם, ועי"ז 

יתגברו על העבר שלהם,

 - הפרטי  "מקדשו"  את  יבנה  וכאו"א 
בתחילה מטהר את עצמו מכל עניניו הבלתי 
רצויים, "ופנו את היכלך וטהרו את מקדשך", 
ואח"כ מדליק נר נשמתו )נר ה' נשמת אדם( 
- "והדליקו נרות בחצרות קדשך", עד שזוכה 

"להודות ולהלל לשמך הגדול".

)משיחת ש"פ מקץ תשל"ב(



מעלת מסירות הנפש דחנוכה

•
התורה מספרת על כך שיעקב שלח את יוסף לראות את שלום אחיו, ובדרך מצאו איש ואמר לו 
שהם נסעו לדותן. ומפרש רש”י, שהיה זה גבריאל שהודיע לו שאחיו “הסיעו עצמן מן האחווה” 
והם מבקשים להמיתו. לעומתו מפרש הרמב”ן שגבריאל לא אמר לו כך, אלא שזו הייתה כוונתו. 

ונמצא, שלפי פירש”י יוסף הכניס את עצמו לסכנה כדי לקיים את דברי אביו.

בשיחה שלפנינו, מבאר באריכות כ”ק אד”ש מה”מ את שיטתם של רש”י והרמב”ן, האם מותר 
לאדם ליהרג ולא לעבור על מצוות עליהן מותר לו לעבור ולא ליהרג. בהמשך השיחה, מקשר 
זאת לחנוכה שם אנו רואים שבני חשמונאי מסרו את נפשם להלחם נגד צבא יוון – כשע”פ טבע 
לא היה להם סיכוי לנצח – אף שמצד הדין לא היו חייבים בכך. ולכן בנוסח הנרות הללו נאמר 
“על ידי כהניך הגדולים”, כי מסירות נפש כזו הייתה מצד זה שהם היו “כהנים גדולים”, ומסרו את 

נפשם גם כשלא היה חיוב על כך.
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וישב - חנוכה יד
לקוטי שיחות חלק לה | עמודים 169-175

ש מעתי  כי  מזה  נסעו  האיש  "ויאמר  א. 
]בהמשך  ופרש"י  גו'"1,  דתינה  נלכה  אומרים 
לפירושו הקודם2 "וימצאהו איש - זה גבריאל"[ 
"נסעו מזה - הסיעו עצמן מן האחוה"; "נלכה 
דותינה - ל בקש לך נכלי דתות שימיתוך בהם. 
יוצא  ולפי פשוטו שם מקום הוא ואין מקרא 

מידי פשוטו".

"ו אין  וכתב  רש"י  לשון  העתיק  הרמב"ן 
הכוונה לרבותינו שיפרש לו האיש נסעו מזה 
מן האחוה והלכו לעורר עליך דינין ותרעומות 
שאם כן הי' נמנע ללכת ולא הי' מסכן בעצמו. 
אבל הכוונה להם כי האיש גבריאל אשר הגיד 
לו הגיד אמת ואמר לשון משמש לשני פנים 
ושני הם אמת והוא לא הבין הנסתר בו והלך 

אחר הנגלה ממנו".

אבל מפרש"י משמע, שלפי הדרש "ה סיעו 
זוהי  כו'",  דתות  נכלי  לך  לבקש  כו'  עצמן 
מפורש  וכן  יוסף.  אל  גבריאל  של  לשונו 
כדכתיב4  גנ בוהו  "משכם  בש"ס3,  בפרש"י 
ויבא שכמה ושם היו  וישלחהו מעמק חברון 
ויאמר  דכתיב  והאי  מקום  אינה  ודותן  רועין 
האיש נסעו מזה כו' כך אמר לו אתה אומר5 את 

1( פרשתנו לז, יז.
2( לז, טו.

3( סוטה יג, ב ד"ה משכם גנבוהו. וראה פרש"י סנהדרין 
כפר  היינו  בקרא  שכתוב  "ודותן  שכ'  בשכם  ד"ה  א  קב, 
שהיו  כמדרשו  נמי  אי  שכם,  ע"ש  ונקראת  לשכם  הסמוך 

דנים עליו להרגו".
4( לז, יד.
5( לז, טז.

ואין  אחי אנכי מבקש, סעו מן האחוה הזאת 
מחזיקין עצמן כאחים לך כי שמעתי אומרים 
אם  להמיתו  היאך  ודינין  דתות  ונבקש  נלכה 

יבוא אצלנו".

עה"ת  בפירושו  רש"י  לשון  דיוק  לפי  וגם 
הוא(  ")ולפי פשוטו שם מקום  כאן, שמסיים 
ואין מקרא יוצא מידי פשוטו" - שמזה משמע, 
שבלימוד ע"ד הפשט, לא בא הפירוש "הסיעו 
עצמן מן ה אחוה. . לבקש לך נכלי דתות כו'" 
פי'  ב'  אלא  מקום,  שם  הוא  ש"דותן"  לשלול 

יש בזה -

בזה  רש"י  כוונת  אין  שלכאורה  נ"ל,  מ"מ 
"נסעו  רק  אמר  ]שהמלאך  הרמב"ן  כדברי 
מזה. . נלכה דותינה" אלא שב תיבות אלו רמז 
ש"הסיעו עצמן כו' ל בקש לך נכלי דתות כו'" 
כי מסתימת   - בו"6[  הנסתר  הבין  "לא  ויוסף 
נלכה  כו';  הסיעו   - מזה  "נסעו  רש"י  לשון 
לו  "רמז  כתב  )ולא  כו'"  לך  לבקש   - דותינה 
משמע7,  וכיו"ב(  כו'"  לך  לבקש  כו'  שהסי עו 
שדברים אלו הם בכלל פשט הדברים שנאמרו 
ליוסף8; ומה שמוסיף "ולפי פשוטו שם מקום 

טוב  בדבק  )הובא  שפר  )אמרי  במפרשים  כמ"ש   )6
 - ועוד(  ובאר בשדה  היטב(,  )באר  הואיל משה  בהגהה(. 

בכוונת רש"י.
7( וכן לפי המפרשים הנ"ל - הו"ל )ראה גם דברי דוד 
להט"ז( לרש"י להקדים "לפי פשוטו שם מקום הוא" ואח"כ 
להביא הדרש, שבתיבות אלו נרמז גם הענין ד"הסיעו עצמן 
יוצא  מקרא  "ואין  ולסיים  כו'",  דתות  נכלי  לך  לבקש  כו' 

מידי פשוטו".
8( ונוסף לזה, אם כדברי הרמב"ן שיוסף לא הבין הנסתר 
בו רק הנגלה )ועכצ"ל לדעתו שכן היתה כוונת השם שלא 
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הוא ואין מקרא יוצא מידי פשוטו" הוא, שאף 
שכוונת המלאך היתה "לבקש לך נכלי דתות", 
)ששמו  אחר  למקום  יוסף  אחי  הלכו  מ"מ 
מזה"  "נסעו  התיבות  שמדיוק  אלא  דותן(, 
נלכה  אומרים  שמעתי  "כי  ה לשון  ואריכות 
דותינה"9 מובן שאמר לו גם ע"ד אופן הליכתם 

שהוא "לבקש לך נכלי דתות שימיתוך כו'".

אחיו  את  לבקש  יוסף  הלך  לפרש"י  ועפ"ז 
אע"פ שידע שהם מבקשים להמיתו10.

כוו נת  הרמב"ן,  לפי  שגם  להוסיף,  ]ויש 
יוסף  שנתאמץ  להדגיש  היא  כאן  הכתובים 
וכמו  זה,  בשביל  הרבה  וסבל  אב  בכיבוד 
חברון",  מעמק  "וישלחהו  בפסוק4  שפירש 
כי  לומר  מ שם  שלחו  המקום  הכתוב  "יזכיר 
הי' מרחק רב ביניהם ולכן עשו עמו רעה כי 
יוסף לכבוד  כי  ולהגיד  רחוקים היו מאביהם 
אביו נתאמץ ללכת אחריהם אל מקום רחוק 
אותי",  שונאים  והם  אלך  איך  אמר  ולא 
בשדה"  תועה  והנה  איש  "וימצאהו  ובפסוק2 
כתב "ויאריך הכתוב בזה להגיד כי סבות רבות 
באו אליו שהי' ראוי לחזור לו אבל הכל סבל 

לכבוד אביו".

אבל לפי פרש"י נמצא יתירה מזה, שהכתוב 
לכבוד  בא להשמיענו, שלא רק שיוסף "סבל 

יבין הנסתר בכדי שתתקיים עצת ה' - ראה רמב"ן בפסוק 
טו(, א"כ מהי התועלת בדבריו הנסתרים. ואם יש כוונה, 
הו"ל לרש"י ל פרשה. ולהעיר מנזר הקודש )הארוך( לב"ר 

)פפ"ד, יג יד( - מה שתי' לפי' היפה תואר בדברי המדרש.
שכרו,  וגודל  יוסף  צדקת  מגדיל  שזה  מובן  ולפ"ז   )10
השכר  שלרש"י  אלא  בסופו(,  יז  )לז,  באוה"ח  מ"ש  וע"ד 
הוא גדול יותר, כי לפי' האוה"ח "הכריע )יוסף( הפי' שאין 
כי עודם אחיו  כוונתו לומר אליו שנסעו מן האחוה אלא 
שיש  שידע  אף  שהלך  לפרש"י  משא"כ  ע"ש.  כו'",  ורעיו 

סכנה ב דבר.

אביו" )כדברי הרמב"ן(11, אלא שהלך למקום 
סכנה12 ממש כדי13 לקיים רצון יעקב[.

ב. ויש לומר, שפלוגתת רש"י והרמב"ן תלוי' 
בפלוגתת הראשונים בדין "יעבור ואל יהרג":

הלכה רווחת היא, שבכל העבירות שבתורה 
אם  דמים  ושפיכת  עריות  וגילוי  מע"ז  חוץ 
אומרים לו לאדם שיעבור עליהם או יהרג אם 
הוא בצנעה יעבור עליו ואל יהרג14. ואם רוצה 
הראשונים  נחלקו  וליהרג  עצמו  על  להחמיר 
שנאמר  מי  "כל  הרמב"ם15  לדעת  בדבר: 
זה  הרי  עבר  ולא  ונהרג  יהרג  ואל  יעבור  בו 
מתחייב בנפשו", אבל י"א16 דמ"ש יעבור ואל 
שלא  כדי  לעבור  בידו  שה"רשות  היינו  יהרג 
יהרג", ו"שלמים וכן רבים סוברים דאם נהרג 

ולא עבר צדקה תחשב לו"17.

ועפ"ז יש לומר שבזה פליגי רש"י והרמב"ן 
בפירוש כתובים אלה: לשיטת הרמב"ן כל מי 
עבר  ולא  נהרג  אם  יהרג  ואל  שיעבור  שדינו 
שהרשות  ס"ל  ורש"י  בנפשו18;  מתחייב  ה"ז 
בידו לעבור כדי שלא יהרג אבל אם נהרג ולא 

עבר "צדקה תחשב לו".

ולכן בנדו"ד, כיון שמצות כיבוד או"א אינה 
מזה  ]ויתירה  יעבור  ואל  דיהרג  עבירות  מג' 

11( ראה גם פרש"י לז, יג.
רפ"ה.  התורה  יסודי  הל'  רמב"ם  א.  עד,  סנהדרין   )14

טושו"ע יו"ד ר"ס קנז.
15( שם ה"ד.

הגה"ה  וראה  יכול.  ד"ה  ב  כז,  ע"ז  התוס'  דעת   )16
ממהרי"ח ברא"ש רפ"א דכתובות. ועוד.

17( ל' הכס"מ לרמב"ם הל' יסוה"ת שם. וראה בארוכה 
טושו"ע שם. ובנ"כ.

18( ראה ב"י לטור שם )ש"ך שם סק"א( דדעת הרמב"ן 
נראה שהיא כדעת  יה"כ(  פ'  )ומביאו הר"ן  בתורת האדם 

הרמב"ם. וראה גם רמב"ן במלחמות סנהדרין שם.
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שאפילו בשעת ה גזירה שהדין הוא דיהרג ואל 
אמרו  ד"לא  י"א  מצות,  אשאר  אפילו  יעבור 
דגזרו  לא  אבל  ל"ת  מצות  על  לעבור  אלא 
לבטל מ"ע"19[, פשיטא שלא הי' חיוב על יוסף 
ולכן מפרש ה רמב"ן שדברי  לסכן את עצמו; 
הי'  אם  כי  ליוסף  מפורש  נאמרו  לא  המלאך 
לסכן  אסור  הי'  ב דבר  סכנה  שיש  לו  ידוע 
עצמו; ואילו לדעת רש"י אף ששמע בפירוש 
מגבריאל שבק שו לו נכלי דתות להמיתו הלך 
כי אף  וסיכן את עצמו לקיים שליחות אביו, 
שמצד הדין יעבור ואל יהרג, ה"ז רק רשות20. 
וכיון שאם נהרג ולא עבר צדקה תחשב לו הלך 

אף שיש סכנה בדבר21.

19( ר"ן שבת פ' במה טומנין )מט, א( ונמוק"י ס"פ בן 
סורר - הובאו בכס"מ לרמב"ם שם סוף הלכה א'. וברמ"א 

שם ס"א.
20( ואף שדין זה אם ירצה להחמיר על עצמו וליהרג 
רשאי הוא "אם העכו"ם מכוין להעבירו על דת" )שו"ע יו"ד 
שם(, "אבל אם אינו מכוין אלא להנאת עצמו אסור להחמיר 
שם  )ש"ך  יהרג"  ואל  לעבור  וצריך  בעצמו  חובל  ונקרא 
סק"ב מרבינו ירוחם סוף נתיב יח(, והרי בנדו"ד אין כאן 
ענין להעביר על דת - הרי לדעת כמה ראשונים גם כשאין 
הכוונה להעביר רשאי להחמיר ע"ע )סמ"ק מצוה ג'. שו"ת 
הרדב"ז סי' אלף קסג. ועי' ביאור הגר"א שם סק"ג(. ולהעיר 
יו"ד  תשובה  בפתחי  )הובא  שם  ובתוס'  ב  כא,  מעירובין 
שם(. תו"ח שם. לחם שמים לברכות פ"א מ"ג. ועוד. וראה 
ביגדיל  )נדפסה  סכנה  במקום  מילה  לענין  הצ"צ  תשובת 

תורה )קה"ת, נ. י.( שנה ט' חוברת א' )סב( ס"א(.
וראה פרישה שם סק"ג דבפרהסיא רשאי ל החמיר ליהרג 
ולא לעבור )הובא בש"ך שם. וע"ש בהמשך דברי הש"ך(, 
והרי גם כאן הי' בפרהסיא בעשרה )וראה ש"ך שם )סק"ד( 
כשעשרה  גם  אלא  ממש  בפניהם  ר"ל  אין  עשרה  דבפני 

יודעים מזה(.
 )13 הערה  )סוף  שנת"ל  מה  ע"פ  בזה  להוסיף  ויש 

שבנדו"ד לא הי' מצב דיהרג ממש אלא חשש סכנה.
שמע  יוסף  א(:  )שג,  פרשתנו  משל"ה  גם  להעיר   )21
לאביו וקיים ציווי אביו אע"פ שסכנה גדולה הי' לו ואע"ג 
שארז"ל אם אביך אומר לך לחלל שבת לא תשמע אליו כי 

ב ש"ס  לפרש"י  בזה:  לדון  יש  ועדיין  ג. 
אינו שם  דותן  )כי  נסעו משכם  לא  שהאחים 
מצאם,  לא  אז  בואו  שבמקום  אלא  מקום(, 
מובן הטעם דגם כשאמר לו גבריאל שהסיעו 
עצמן מן האחוה לבקש לך נכלי דתות המשיך 
בשכם  רועים  אחיך  "הלא  אביו,  ציווי  בקיום 
לך ואשלחך אליהם גו' לך נא ראה את שלום 

אחיך גו'"22.

יוצא  מקרא  שאין  עה"ת  פרש"י  לפי  אבל 
וכבר  מקום"  שם  הוא  ש"דותן  פשוטו,  מידי 
לא  אחר,  למקום  והלכו  משכם  אחיו  נסעו 
הי' בחיפוש אחיו במקום אחר קיום שליחות 
וציווי אביו )כיון שיעקב אמר לו "הלא אחיך 

רועים בשכם"(.

בפשטות יש לומר דמה שהזכיר יעקב שכם 
"לך  הי'  והציווי  לו,  הוא  מקום  מראה  רק 
הצאן"  שלום  ואת  אחיך  שלום  את  ראה  נא 
)וכמ"ש באור החיים23(, ול כן קיום דברי יעקב 

הוא כשימצא אותם בכל מקום שהם.

שמע  שיוסף  לאחרי  זו:  הליכה  בכל  וצ"ע 
מגבריאל שהסיעו עצמם מן האחוה לבקש לו 
נכלי דתות שימיתוהו, הרי בזה שהלך הרי לא 

אתה ואביך חייבים בכבודי זהו בדבר השייך לבין אדם לבין 
המקום אבל הנוגע לעצמו מחיל אנפשי' לעשות רצון אביו.
אלא שדבריו צ"ע, דהרי אין נפשו של אדם קנינו אלא 
קנין הקב"ה שנאמר )יחזקאל יח, ד( וה נפשות לי הנה )ראה 
רמב"ם הל' רוצח פ"א ה"ד. רדב"ז לרמב"ם הל' סנהדרין 
ונפש  גוף  נזקי  פי"ח ה"ו. שו"ע אדה"ז חלק חו"מ הלכות 

ס"ד(.
22( לז, יג יד.

23( ראה אוה"ח )לז, יד קרוב לסופו( - שכן היתה סברת 
יוסף באמירת יעקב )משא"כ דעתו של יעקב עצמו(.

*23( להעיר מר"ן ונמוק"י שבהערה 19, רמב"ן שם ועוד 
)לענין אלישע בעל כנפים(.
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רק שהעמיד עצמו בסכנה כדי לקיים שליחות 
אביו, אלא עוד זאת, שהעמיד בספק כל עצם 
לא  היתה  יעקב  שליחות  שהרי  הציווי,  קיום 
על עצם ההליכה, "לך נא ראה את שלום אחיך 
ואת שלום הצאן", אלא העיקר הוא "והשיבני 
דבר", וא"כ מה מקום יש לילך כאשר הציווי 

"והשיבני" לא יתמלא*23.

ד. ויש לבאר זה ע"פ מ"ש הפוסקים24, שגם 
יעבור  בו  ש נאמר  מי  שכל  הרמב"ם  לדעת 
ואל יהרג פי' שאסור ליהרג כדי שלא יעבור, 
שמים  ירא  וחסיד  גדול  אדם  הוא  "אם  הנה 
את  לקדש  רשאי  בכך  פרוץ  שהדור  ורואה 
השם ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה כדי 

שיראו העם ולמדו כו'"25.

אינו  זה  במצב  המס"נ  שחיוב  לומר,  ויש 
בשביל קיום המצוה הפרטית שבש בילה מוסר 
פירצות  לבטל  ית'  שמו  לקדש  אלא  נפשו, 

הדור.

ראה  שיוסף  רש"י(  )לדעת  י"ל  ועפ"ז 
ולא  אב,  בכיבוד  חסר  שבהם  אחיו  בהנהגת 
רק מצד המאורעות שעברו ]כמו הא דשמעון 
ולוי הרגו את כל אנשי שכם, שהי' שלא לרצון 
אותי  "עכרתם  יעקב26  שאמר  כמו  יעקב, 
אישני ביושב הארץ. . ואני מתי מספר"27,  להבִֶ
וכן ראובן שבלבל יצועי אביו28[, אלא בשנאת 
אחיו אליו, דכיון ששנאתם אותו באה בסיבת 
"וישר אל  כמ"ש29  אליו,  אביהם  יעקב  אהבת 

24( נמוק"י שם - הובא בכס"מ שם ה"ד )לדעת הרמב"ם(; 
ב"י לטור שם. וראה גם ש"ך שם סק"ב בסופו.

26( וישלח לד, ל.
27( ויעקב חזר להוכיחם ע"ז בפ' ויחי מט, ה ואילך.

28( וישלח לה, כב ובפרש"י.
29( פרשתנו לז, ג ד.

אהב את יוסף מכל בניו גו' ויראו אחיו כי אותו 
אהב אביהם מכל אחיו ו ישנאו אותו", הי' זה 
פגיעה בכבוד אביו, ולכן סבר יוסף שחל ע"ז 
למסור  רשאי  בכך  פרוץ  הדור  דכאשר  הדין 
נפשו ע"ז, שיראו שהוא מוכן למסור נפשו בלי 

כל חשבון כו' "ולמדו כו'"30.

ולכן לא איכפת לי' שמא לא יתקיים הציווי, 
כי המס"נ במצב זה הוא בשביל קידוש השם 

כנ"ל.

ה. ידועים דברי השל"ה )בפרשת נו31(, שכל 
להפרשיות  שייכות  להם  יש  השנה  מועדי 
השייכות  בארוכה  שם  ומבואר  בהן,  שחלים 
עסק  "מענין  דפרשתנו  זה  לסיפור  דחנוכה 
יוסף עם אחיו שהלך לראות שלום אחיו כו'", 
יהי' ג"כ במלכות חשמונאי בימי  יוסף  "וענין 
יון. . שאז נחשבנו כצאן לטבחה למסור נפשנו 
לקדש שמו הגדול, וזה צאן יוסף וחנה ושבעה 
המיוחד  שם  קדו שת  על  נאמנים  עדים  בני' 

כו'".

ועפ"ז יש להוסיף, שגם אופן מסירת נפשו 
דין,  ע"פ  בזה  חייב  הי'  )שלא  הנ"ל  יוסף  של 
מצינו  חשבון(  מכל  למעלה  שהי'  זאת  ועוד 

בחנוכה.

כתב הרמב"ם בריש הל' חנוכה "בבית שני 
ובטלו  ישראל  על  גזירות  גזרו  יון  כשמלכו 
דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות 
ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל 
להם  וצר  הטהרות  וטמאו  פרצות  בו  ופרצו 

אליהם,  יוסף  הליכת  ע"י  בפועל,  שגם  ולהעיר   )30
זה  שהרי  או"א,  דכיבוד  החיוב  בגודל  הדגשה  נתוספה 
שיוסף הי' פרוש מיעקב עשרים ושתים שנה - הוא "כנגד 
עשרים ושתים שנה שלא קיים יעקב כבוד אב ואם" )פרש"י 

פרשתנו לז, לד ממגילה טז, סע"ב ואילך(.
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גדול".  לחץ  ולחצום  מפניהם  מאוד  לישראל 
מצב  של  שדינו  נראה  לשונו  מפשטות  והנה 
ימי חנוכה הוא כשעת גזירה, שכתב הרמב"ם 
שאר  בין  שהחילוקים  התורה32,  יסודי  בהל' 
מצות וג' העבירות; בפרהסיא או בצנעה וכו' 
בשעת  "אבל  השמד,  בשעת  שלא  רק  הם   -
השמד33, והוא שעומד מלך רשע כנבוכדנאצר 
לבטל דתם  ישראל  על  ויגזור שמד33  וחבריו 
או מצוה מן המצות, יהרג ואל יעבור אפילו 
על אחת משאר מצות". ולפ"ז נמצא שאז היו 
שנוסף  ובפרט  נפשם,  למסור  חייבים  ישראל 
)כמובא  וחודש  שבת  מילה  על  הגזירות  על 
בכמה מקומות34( אמרו35 "כתבו על קרן השור 

שאין לכם חלק באלקי ישראל".

אבל יש מקום לעיון בזה. דאע"פ ש בשעת 
שמד "יהרג ואל יעבור" בכל אופן - הרי זהו 
רק שאם כופים אותו לעבור על מצות התורה 
חייב למסור נפשו ולא לעבור; אבל לכאורה 
נגד  במלחמה  לצאת  חיוב  שיש  לומר  אין 

המלכות הרשעה שגזרה גזירות אלה.

היו  חשמונאי  בני  הרי  בנדו"ד  זאת:  ועוד 
מעטים נגד רבים וחלשים נגד גיבורים36 )שע"פ 
טבע אין מקום שינצחו(, ולא שייך לומר שהיו 
שהליכה  את"ל  דאף  דין.  ע"פ  בזה  חייבים 
כיון שזהו  בגדר מס"נ,  אינה  בכלל  למלחמה 
בסכנה  א"ע  שמעמידים  מלחמה,  כל  תוכן 
הליכה  התירה  שהתורה  גופא  בזה  )וא"כ 
דין  )אפילו מלחמת רשות( הופקע  למל חמה 
באופן  מ"מ,  נפש37(,  מסירת  מדיני  מלחמה 

32( פ"ה ה"ג.
36( נוסח ועל הנסים.

ישראל  חמדת  ראה  אבל  תכה.  מצוה  מנ"ח  ראה   )37
הרמב"ן  בדברי  שמבאר  מה  צה  אות  מצוה  נר  קונטרס 

זה, שאין מקום כלל בטבע שינצחו, הוי סכנה 
למלחמה  לצאת  היתר  אין  ולכאורה  ודאית, 

כזו38.

אלא שאצל בני חשמונאי היתה מסי רת נפש 
במסירת  הלכו  ובמילא  ושיעור,  מדידה  בלי 
נפש גם בענינים שע"פ חיובי התורה אין מקום 
לזה, כנדו"ד, שיצאו למלחמה )לסכנה ודאית( 
נגד היוונים ]נוסף על עצם קיום מ"ע דמילה 
וחודש, להדיעות שלא אמרו יהרג ואל יעבור 
אלא לעבור על מצות ל"ת ולא אם גזרו לבטל 

מצות עשה, כנ"ל[.

ב נוסח  שאומרים  מה  לבאר  יש  ועפ"ז  ו. 
"הנרות הללו", שהתשועות הנסים והנפלאות 
מדייק  וכן  הקדושים",  כהניך  ידי  "על  היו 
הרמב"ם39 "עד שריחם עליהם אלקי אבותינו 
חשמונאי  בני  וגברו  והצילם  מידם  והושיעם 
ישראל  והושיעו  והרגום  הגדולים  הכהנים 

מידם",

נפק"מ  יש  האם  בזה,  לדייק  יש  דלכאורה 
בזה שההצלה היתה "על ידי כהניך הקדושים", 

"בני חשמונאי הכהנים הגדולים"?

ויש לומר, שבזה מודגש שההיתר למס"נ כזו 
אז, ועד באופן של יציאה למלחמה גלוי' נגד 
היוונים )לא רק מסירת נפש לקיים המצות(, 
הקדושים", "בני  הוא מחמת זה שהיו "כהניך 

דחשיב מצוה לשאול באו"ת גם במלחמת מצוה. ואכ"מ.
גדעון  במלחמת  שופטים  הרלב"ג  ממ"ש  ובמכ"ש   )38
נגד מדין )סוף פ"ט ואילך, בתועלת התשיעי(, "הוא להודיע 
שראוי למי שיתחיל במלחמה עם מי שתקיף ממנו שיעשה 
לא  שינצח  לו  יתבאר  לא  לומר שאם  רצה  בחכמה  דבריו 
ימסור עצמו לסכנה ולזה תראה ששאל גדעון אות שינצח 

אויביו קודם שיתיר עצמו להלחם עמהם כו'".
39( בהל' חנוכה שם ה"א.
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חשמונאי הכהנים הגדולים", והי' דינם כ"אדם 
גדול וחסיד ירא שמים", שמוסר נפשו בכל זמן 
ובכל אופן שהוא, גם כשאין זה על פי חיובי 

מס"נ ע"פ תורה.

תשו עות  לאבותינו  נעשו  גופא  זה  ומטעם 
נסים ונפלאות, כיון שבכח הכהנים הקדושים 
והגדולים הגיעו במסירת נפש שלהם למעלה 

מהגדרת הטבע.

ז. והנה ענין זה מתאים עם המבואר במ"א40 
בדיוק לשון הנוסח ד"ועל הנסים", שמלכות יון 
הרשעה עמדה "להשכיחם תורתך ולהעבירם 
נגד  היתה  מלחמתם  שעיקר  רצונך",  מחוקי 
דזהו  שבתומ"צ41.  )והאלקות(  הרוחניות 
"להשכיחם תורתך" דוקא, שלהיוונים לא הי' 
איכפת )כ"כ( שישראל ילמדו תורה, אלא רצו 
שלימוד התורה יהי' מצד השכל שבתורה, "כי 
היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים"42, ועי"ז 
מישראל  ח"ו  להשכיח  תורתך",  "להשכיחם 

שהתורה היא תורת השם.

היתה  היוונים  שמלחמת  במצוות,  ועד"ז 
הם  שהמצוות  מה  שבמצוות,  האלקות  נגד 
רצונך"  מחוקי  "להעבירם  דזהו  ית',  רצונו 
)חוקי דוקא ורצונך דוקא(, דשני ענינים בזה: 
)א( שעל המצוות דעדות ומשפטים, להיותם 
ועיקר  היוונים,  הסכימו  שכליות,  מצוות 
מלחמתם היתה נגד חוקים שלמעלה מטעם. 
קיומם  אם  מסכימים  היו  גופא,  בחוקים  )ב( 
הוא מצד איזו הסברה שכלית ]כמו: שבודאי 

40( ראה לקו"ש ח"ג ע' 815 ואילך. סה"מ מלוקט ח"ב 
ע' יט ואילך. וש"נ.

41( ד"ה מאי חנוכה תש"א )סה"מ תש"א ע' 59 ואילך(. 
וראה גם היום יום ב' טבת )ז' חנוכה(.

42( ואתחנן ד, ו.

יש טעם להמצוה כמפורש ברמב"ם43, להיותה 
ציווי השי"ת, אלא שהטעם הוא עמוק ביותר, 
בזה  שיש  המצוות  מצווה  על  סומכים  אבל 
טעם ושכל44 כו'[, ועיקר מל חמתם היתה נגד 
ורק  יהי' אך  רצונך", שקיום החוקים  ")חוקי( 
גזירה  חקקתי  "חוקה  השם,  רצון  שזהו  מפני 

גזרתי"45 ו"אין לך רשות להרהר אחרי'"46.

יוונים  "כשנכנסו  הגמרא47  לשון  יובן  ובזה 
להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל", דמשמעות 
הלשון הוא, שכשנכנסו להיכל השתדלו לטמא 
את השמנים - דלכאורה היו צריכים לאבד את 
השמן, ולמה רק טמאו אותו48? וע"פ הנ"ל יש 
והיוונים  חכמה49,  על  מורה  ד"שמן"  לבאר, 
אצל  )"שמן"(  החכמה  ענין  שיהי'  הסכימו 
ישראל, אלא רצו ששמן זה יהי' "שמן טמא"50, 
שלא יורגש בזה האלקות שבתורה, שהתורה 
הן  ושהמצוות  השם,  תורת  "תורתך",  היא 

"חוקי רצונך".

43( סוף הל' תמורה. וראה רמב"ם סוף הל' מעילה "אין 
 174 ע'  חל"ב  לקו"ש  וראה  פכ"ו.  ח"ג  מו"נ  ידוע".  טעמן 

ואילך.
ג בסופו( ותנחומא  )פי"ט,  44( להעיר מבמדב"ר חקת 
כו'  אדומה  פרה  של  ופרשה  עמדתי  אלה  כל  "על  ו  שם 
רחוקה ממני", ושם )פי"ט, ו( ותנחומא שם ח "א"ל הקב"ה 

למשה לך אני מגלה טעם פרה".
45( במדב"ר ר"פ חוקת. תנחומא שם )ג, ח(. ועוד.

הל'  סוף  רמב"ם  ב.  סז,  מיומא  חוקת,  ר"פ  רש"י   )46
מעילה.

47( שבת כא, ב.
48( להעיר שי"א שהיו צריכים להדליק אז בשמן טמא - 
כי טומאה דחוי' )הותרה( בציבור )ראה שו"ת חכם צבי סי' 

פז. פנ"י שבת כא, ב ד"ה מאי חנוכה. ועוד(.
49( ראה מנחות פה, ב.

50( וכידוע שיון הוא "חכמה דקליפה חכמות חיצוניות", 
ולכן "טמאו כל השמנים של בחי' חכמה שבקדושה" )תו"א 

מקץ מא, א. שערי אורה מב, א ואילך(.
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וזהו גודל הנס דחנוכה, שמצאו שמן טהור, 
חתום  שהי'  מפך  הי'  שהשמן  זאת,  ועוד 
הנ"ל  ע"פ  דהנה,  גדול"47.  כהן  של  "בחותמו 
זה,  נגד  שהמל חמה  מובן,  היוונים(  )בכוונת 
וכ"ש וק"ו נצחון מלחמה זו, בא ע"י העבודה 
מס"נ  גופא,  וב מסנ"פ  דוקא,  נפש  דמסירת 
כזו שלמעלה מטעם ודעת לגמרי )מקצה אל 
הקצה מדעת היוונים שהכל צ"ל רק ע"פ שכל 
דוקא(. וזה נרמז ב"פך שמן" החתום בחותמו 
"קודש  הנקרא  גדול,  דכהן   - גדול  כהן  של 
כדי  עד  להקב"ה  ביטול  ענינו  הקדשים"51, 
לגמרי52.  ודעת  מטעם  למעלה  נפש,  מסירת 

51( דה"י א כג, יג. וראה לקו"ש חי"ז ע' 36 הערה 23.
כלי  הל'  )רמב"ם  מירושלים  לצאת  אסור  וכה"ג   )52

המקדש פ"ה ה"ז(.

שמן  פך  שמצאו  חנוכה,  דימי  הנצחון  וזהו 
שהיתה  גדול,  כהן  של  בחותמו  חתום  טהור 
מסירת נפש זו בבנ"י )ע"י החשמונאים, "כהניך 

הקדושים"(, ובכח זה ניצחו את היוונים.

בנוגע למלחמת החשמו נאים  הנ"ל  ונקודה 
נגד מלכות יון - שהיתה מסירת נפש שלמעלה 
מהמחוייב  אפילו  )יותר  לגמרי  ודעת  מטעם 
עם  אחד  בקנה  עולה   - דתורה(  שכל  ע"פ 
תוכן נס הנרות, שמצאו פך שמן טהור חתום 
בחותמו של כהן גדול והדליקו ממנו שמונת 
ימי חנוכה אלו להודות  וקבעו שמונת  ימים, 

ולהלל לשמך הגדול.

 )משיחות ש"פ מקץ תשכ"ד, ש"פ 
וישב תשמ"ג( 



הפטרת שבת חנוכה שחל בר”ח

•
לגבי הפטרת שבת חנוכה כשחל בראש חודש טבת, ישנו ספק שמביא הרבי הריי”ץ, האם יש 
לקרוא גם את פסוקי הפטרת ר”ח )בנוסף להפטרת שבת חנוכה(, או ש”אין מדלגין מנביא לנביא”.

בשיחה שלפנינו, מבאר כ”ק אד”ש מה”מ את הטעם לספק זה, אף שבנוגע לשבת ר”ח שלמחרתה 
חל ג”כ ר”ח קוראים לאחר ההפטרה את פסוקי הפטרת “מחר חודש” ללא חשש. במהלך השיחה 
דן אד”ש אודות הביאורים השונים שנאמרו על כך, ומכריע שלפועל אכן יש להוסיף את הפסוקים 

הנ”ל.
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חנוכה טו
לקוטי שיחות חלק לה | עמודים 268-275

מסתפק  אדמו"ר1  מו"ח  כ"ק  באגרת  א. 
בהפטרת שבת חנוכה שחל בר"ח, אם להזכיר 
חנוכה(,  שבת  הפטרת  )לאחרי  ר"ח  פסוקי 

"מצד הטעם שאין מדלגין2 מנביא לנביא".

דהנה  הספק.  בטעם  לעיין  יש  ולכאורה 
בשבת  שחל  דר"ח  א'  יום  להפטרת  בנוגע 
)בשו"ע3(  כ'  דהב"י  והרמ"א,  הב"י  פליגי 
ד"אם ראש חודש שני ימים שבת ויום ראשון 
מפטירין השמים כסאי ונוהגין לומר אחר כך 
ויאמר  מהפטרת  אחרון  ופסוק  ראשון  פסוק 
לו יהונתן לזכר שמחר ג"כ הוא ראש חודש", 
מנביא  להפסיק  שאין  ש"י"א  כ'  שם  וברמ"א 
לנביא ואין אומרים רק הפטרת ר"ח )ומסיים( 

וכן נוהגין".

על  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  ובהגהות 
אדמו"ר  כ"ק  שאביו,  כ',  אור4  תורה  סידור 
ר"ח  שבת  הפטרת  אחר  אומר  "הי'  מהר"ש, 
חדש".  מחר  מהפטרת  ואחרון  ראשון  פסוק 
הרמ"א  כדעת  ולא  הב"י5,  כדעת  שנהג  היינו 
שאין מוסיפים פסוקים הנ"ל כי "אין להפסיק 

מנביא לנביא".

ועפ"ז צ"ע מדוע מסתפק כ"ק מו"ח אדמו"ר 
חנוכה,  בשבת  ר"ח  פסוקי  להוספת  בנוגע 

"מצד הטעם שאין מדלגין מנביא לנביא"?

ויש לומר, שהספק יסודו בדברי הב"י עצמו, 

3( או"ח סתכ"ה ס"ב )ועד"ז בסי' קמ"ד ס"ב. וראה לקמן 
הערה 20(. וכ"ה בב"י לטאו"ח )סקמ"ד וסתכ"ה( שם, וראה 
)הובא לקמן  אין מדלגין מנביא לנביא  שם השקו"ט בדין 

סעיף ג(.

שהביא מנהג זה )להוסיף פסוקי הפטרת מחר 
חודש( רק גבי ר"ח שחל בשבת ויום ראשון, 
ולא במקרים אחרים שיש אפשריות זו, כנדו"ד 
- שבת חנוכה שחל בר"ח, או שבת פ' שקלים 
ופ' החודש שחל בר"ח )או ער"ח(, ועוד. ומזה 
א'  ויום  בשבת  שחל  ר"ח  גבי  שרק  משמע, 
הוא דאמרינן שמוסיפין פסוק ראשון ואחרון 
הוא  ג"כ  שמחר  "לזכר  חודש  מחר  דהפטרת 
אין  הנ"ל  בדוגמאות  משא"כ  חודש",  ראש 
)או  ר"ח  שהוא  להזכיר  כדי  כלום  מוסיפים 

שמחר הוא ר"ח(6.

]כי לכאורה דוחק לומר שהב"י לא פירט גבי 
כל דוגמאות הנ"ל שיש להוסיף משום שסמך 
א' דר"ח שמוסיפין  גבי שבת שהוא  על מ"ש 
חודש  מחר  דהפטרת  ואחרון  ראשון  פסוק 

"לזכר שמחר ג"כ הוא ראש חודש"[.

שבת  בין  החילוק  מהו  בעי,  שטעמא  אלא 
שחל ביום ראשון דר"ח לשאר דוגמאות הנ"ל.

ב. והנה יש שרצו לפרש7, שאימתי מוסיפין 
דיעה  כשיש  רק   - אחרת  מהפטרה  פסוקים 
מוסיפין  שאז  אחרת,  הפטרה  להפטיר  שיש 
פסוק ראשון ואחרון של ההפטרה ההיא כדי 

ס"ב( שבר"ח  )כדלקמן  בב"י לטאו"ח סתכ"ה הביא   )6
אלול שחל בשבת מפטירין עני' סוערה ומוסיפין פסוקים 

דהשמים כסאי )אלא שבשו"ע שם השמיטו. ואכ"מ(.
אבל אין הוספה זו בר"ח אלול ראי' לשקו"ט דידן, כי שם 
הכל בנביא אחד )ישעי'(, שלכו"ע מדלגין כו' )ראה רמ"א 

סתכ"ה שם. יד אפרים למג"א שם(. וראה לקמן הערה 22.
7( קצות השולחן )להרא"ח נאה( ח"ג ספ"ח ס"ה בבדי 

השולחן. ע"ש באורך.
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הלכה  שאין  האחרת  הדיעה  ידי  גם  לצאת 
כמותה.

שיש  דר"ח,  בא'  שחל  שבת  גבי  וכמו 
אומרים8 שמפטירין מחר חודש ולא "השמים 
יום שני דר"ח הוא  כי  ר"ח(,  )הפטרת  כסאי" 
העיקר. וכדי לצאת לפי דיעה זו מוסיפין בסוף 
מחר  הפטרת  של  הפסוקים  כסאי  השמים 
חודש. וכן הא שכ' הב"י )בפירושו לטור9, אף 
שלא הביאו בשו"ע( דר"ח אלול שחל בשבת 
)מפטירין עני' סוערה ו(מוסיפין פסוק ראשון 
ואחרון דהשמים כסאי, היינו לפי שיש דיעה 
עני'  מפטירין  אין  בשבת  שחל  אלול  שבר"ח 
סוערה אלא השמים כסאי10, ולכן גם להדיעה 
הפסוקים  מוסיפין  סוערה  עני'  שמפטירין 

דהשמים כסאי.

- שבת חנוכה או  משא"כ בדוגמאות הנ"ל 
לכו"ע  שבהן   - החודש  ופ'  שקלים  פ'  שבת 
נדחית הפטרת ר"ח11 )או מ"ח( מפני הפטרת 
מקום  אין  החודש(  או  שקלים  )חנוכה,  היום 
להוסיף פסוקי השמים כסאי )או מחר חודש(.

גבי ר"ח  כן ממ"ש בדרכי משה12  ]והוכיחו 
אם  פלוגתא  שיש  בשבת,  שחל  אב  מנחם 
בדרכי  וכ'  שמעו,  או  כסאי  השמים  מפטירין 
פסוק  ולהוסיף  שמעו  להפטיר  שיש  משה 
אנו  "ובזה  כסאי13  דהשמים  ואחרון  ראשון 
פסוקים  שמוסיפין  הרי  כולם",  ידי  יוצאים 
אחרת  דיעה  ידי  לצאת  כדי  אחרת  מהפטרה 

כו'[.

11( אבל להעיר, שיש דיעות שגם הפטרת שבת חנוכה 
נדחית מפני השמים כסאי )נסמנו באנציקלופדי' תלמודית 

ערך הפטרה ע' יז(.
12( לטור או"ח סתכ"ה שם.

13( ראה גם לקו"ש חי"ג ע' 278. - וראה לקמן סוס"ד.

דברי  כן  לפרש  גדול  דוחק  לכאורה  אבל 
הב"י שביאר טעם המנהג להוסיף בשבת שחל 
חודש  דמחר  ואחרון  ראשון  פסוק  דר"ח  בא' 
שהוא "לזכר שמחר ג"כ הוא ראש חודש", ולא 
שמפטירין  להדיעה  לחוש  שזהו  כלל  הזכיר 
]ובפרט  חודש  מחר  הפטרת  כזו  בקביעות 

שבשו"ע לא הזכיר כלל דיעה זו[.

בדעת  ביאור  תוס'  ובהקדם  לומר,  ויש  ג. 
פסוק  כך  אחר  לומר  ש"נוהגין  )הנ"ל(  הב"י 
לו  ויאמר  מהפטרת  אחרון  ופסוק  ראשון 
יהונתן", ולא חשש להא ד"אין מדלגין מנביא 

לנביא":

בב"י )על הטור14( מביא שמקור הדברים הוא 
בתרומת הדשן15, שמיישב המנהג )שהובא ג"כ 
אומרים  חתן  שיש  דבשבת  בשו"ע16(  להלכה 
אחרי הפטרת השבוע )ב' או ג' פסוקים17 מ(
לדילוג  חיישינן  ולא  אשיש  שוש  הפטרת 
כמה  הדשן  בתרומת  ומבאר  לנביא,  מנביא 
חוששין  אין  הזה  שבזמן  לומר  שיש  טעמים 
להא דאין מדלגין מנביא לנביא, אבל מסיים18 
)כמובא בב"י( "שטעמים19 אלו להיכא דנהוג, 

אבל היכא דלא נהוג לא לנהוג כן מחדש".

)מקור  הדשן  להתרומת  דגם  מזה,  חזינן 
יישוב המנהג הנ"ל( לא פשיטא לי' שאין לחוש 

14( או"ח סקמ"ד שם. וראה גם ב"י לסתכ"ה שם. וראה 
לקמן סעיף ה.

15( שו"ת סי' כ. חלק הפסקים סצ"ד.
16( סקמ"ד שם. וראה הנסמן בהערה הבאה.

סקמ"ד  לטור(  בב"י  )וכן  בשו"ע  הב"י  ל'  כ"ה   )17
וראה  תכח.  סו"ס  או"ח  רמ"א  שם.  תרוה"ד  וראה  שם. 

אנציקלופדי' תלמודית שם ע' כד ובהערות שם. וש"נ.
18( בשו"ת תרוה"ד שם.

19( ל' הב"י. ובתרוה"ד בשינוי ל' קצת.
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משום אין מדלגין מנביא לנביא בזמן הזה, עד 
שהורה שלכתחילה אין לנהוג כן20.

הזכיר  שהב"י  דהא  לומר,  מקום  יש  ועפ"ז 
רק ע"ד הוספת הפסוקים דהפטרת מחר חודש 
מקרים  בשאר  ולא  דר"ח,  בא'  שחל  בשבת 
בכה"ג  שרק  לפי  הוא  א(,  סעיף  )כנ"ל  כיו"ב 
פשיטא לי' ההיתר לדלג מנביא לנביא, כי ב' 
ההפטרות דהשמים כסאי ומחר חודש נחשבים 
כעין חד ענינא )דהפטרת ר"ח הוא מחמת ענין 
ר"ח שנזכר בו, והרי גם בהפטרת מחר חודש 
מדבר בענין ראש חודש(, וכיון דעיקר הטעם 
שאין מדלגין מנביא לנביא הוא מפני "טירוף 
הדעת"21 )מחמת שינוי הענינים(, הרי בכה"ג 

שהן כמו חד ענינא22 אין קפידא23.

שם  בב"י  הביא  זה  שמטעם  לומר,  ויש 
עוד  הדשן(  התרומת  דברי  שהביא  )לאחרי 
ישוב להמנהג דהוספת פסוקים מהפטרת שוש 
דכיון  תירץ  מנוח  "וה"ר   - חתן  כשיש  אשיש 
דילוג,  שמי'  לא  פה  על  קרינן  אשיש  דשוש 
וכיו"ב כתב מהר"י בן חביב ז"ל בשם נ"י וז"ל 
שאני שוש אשיש דלאו משום הפטרה קאמרינן 
לי' אלא כזמר בעלמא" - ולא הסתפק בטעם 

20( ולהעיר דבשו"ע סקמ"ד שם מסיים המחבר )לאחרי 
שהביא המנהג להוסיף פסוקי שוש אשיש או פסוקי מחר 

חודש( "ואין למחות בידם".
סק"ב,  סקמ"ד  פר"ח  וראה  א.  כד,  מגילה  רש"י   )21

שטעם זה עיקר. ע"ש.
22( ועפ"ז מובן עוד שאין ראי' מהוספת פסוקי השמים 
כסאי בר"ח אלול אחרי הפטרת עני' סוערה )כנ"ל הערה 6( 
- כי נוסף שהם בנביא אחד )כנ"ל שם(, ה"ה חד ענינא, דגם 
השמים כסאי יש בו נחמות, שזהו טעם הדיעה שמפטירין 
)נ"כ  סוערה  עני'  ודוחין  אלול  ר"ח  בשבת  כסאי  השמים 

השו"ע שם(.
מדלגין  דאין  האיסור  שכל  שם,  סקמ"ד  ובפר"ח   )23

מנביא לנביא הוא רק בתרי ענינא ולא בחד ענינא.

התרומת הדשן ]ועוד זאת, הרי טעם ד"שאני 
שייך  לא  בעלמא"24  כזמר   .  . אשיש  שוש 
בהפטרת מחר חודש שפשוט ד"משום הפטרה 
דהוספת  ההיתר  עיקר  כי   - לי'"[  קאמרינן 
הם  הכי  שבלאו  כיון  הוא  חודש  מחר  פסוקי 
כמו חד ענינא, משא"כ גבי הוספת שוש אשיש 
חדש לגבי הפטרת היום לא רצה  שהוא ענין 
הדשן,  שבתרומת  ההיתר  על  לסמוך  הב"י 
הפטרה  משום  ד"לאו  טעם  עוד  מוסיף  ולכן 

קאמרינן לי'".

מו"ח  כ"ק  של  ספיקו  טעם  מובן  ועפ"ז 
בר"ח  שחל  חנוכה  שבת  בהפטרת  אדמו"ר 
מטעם "אין מדלגין מנביא לנביא", אף שלענין 
נשיאינו  רבותינו  נהגו  דר"ח  בא'  שחל  שבת 
מחר  דהפטרת  ואחרון  ראשון  פסוק  להוסיף 
בנדון  כי  בשו"ע(,  המחבר  )כדעת  חודש 
חדש  ענין  להוסיף  אם  היא  השאלה  דחנוכה 
יודה דאין  ויתכן דבזה גם הב"י  מנביא אחר, 

להוסיף, כנ"ל.

לאחרי  שנים  )כמה  תש"א  בשנת  והנה  ד. 
מו"ח  כ"ק  הדפיס  הנ"ל(  האגרת  כתיבת 
הברית  בארצות  אור  תורה  סידור  אדמו"ר 
בפעם הראשונה בהוספת "סדר הפטרות שיש 
בהם חילוקי מנהגים", והורה, אשר בפ' החודש 
"אם הוא ר"ח או ער"ח אומרים אחר הפטרת 
החדש פסוק ראשון ואחרון של הפטרת שבת 

ר"ח או מחר חודש".

הורה  לא  זו  ברשימה  גם   - לאידך  אבל 

24( משא"כ טעם רבינו מנוח שייך גם בהוספת פסוקי 
מחר חודש - וכדמוכח בב"י סתכ"ה שם, שהביא טעם ה"ר 
מנוח לענין הוספת פסוקי מחר חודש. וראה לקמן סעיף ה 

והערה 31.
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בפירוש איך לנהוג בשבת חנוכה שחל בר"ח, 
וכן לא בפ' שקלים שחל בר"ח או ער"ח.

הנ"ל  כי"א  דלא  מפורש  זו  מהוראה  והנה 
כדי  היא  - שטעם הוספת פסוקים  ב(  )סעיף 
בפ'  שהרי   - כו'  האחרת  הדיעה  לפי  לצאת 
החודש שחל בר"ח )או ער"ח( אין שום דיעה 
מוסיפין  ומ"מ  החודש,  דפ'  ההפטרה  לדחות 

כנ"ל.

אבל ע"פ הסברא הנ"ל )סעיף ג(, שיש לומר 
הם  ההפטרות  כשב'  רק  פסוקים  שמוסיפין 
אי אפשר להוכיח מהוראת  ענינא, שוב  בחד 
להפטרת  החודש  פ'  גבי  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
שבת חנוכה שחל בר"ח, וכן לפ' שקלים - כי 
גם הוספת פסוקי השמים כסאי או מחר חודש 
בהפטרת פ' החודש נחשבת כחד ענינא, שהרי 
הפטרת פ' החודש היא ג"כ בענין ראש חודש, 
שקלים  פ'  או  חנוכה  דשבת  בנדון  משא"כ 
שהוספת פסוקי השמים כסאי )או מחר חודש( 
יש מקום  היא ענין חדש לגבי הפטרת היום, 
מנביא  "מדלגין  משום  חוששין  שכאן  לומר 

לנביא".

הנ"ל  מרשימה  ללמוד  יש  לכאורה,  אבל 
אינו  אם  גם  אחר  מנביא  פסוקים  שמוסיפין 
והוא ממ"ש שם דש"פ ראה שחל  ענין אחד, 
בער"ח אלול, "מפטירין עני' סוערה ומוסיפין 
פסוק ראשון ואחרון של הפטרת מחר חודש". 
גם  חודש  מחר  פסוקי  שמוסיפין  להדיא  הרי 

כשאינו ענין אחד עם הפטרת היום.

בשבת  הוא  שעד"ז  מובן,  שוב  שכן,  וכיון 
שחל  שקלים  בש"פ  וכן  בר"ח  שחל  חנוכה 
בר"ח )או ער"ח( שמוסיפין פסוקים דהפטרת 
שמפטירין  לדידן  ועד"ז  מ"ח(.  )או  שר"ח 

בר"ח מנחם אב שמעו - יש להוסיף25 פסוקים 
דהשמים כסאי26.

כ"ק  הסתפק  שמעיקרא  דאף  לומר,  וצריך 
מו"ח אדמו"ר אם להוסיף פסוקים מנביא אחר 
תש"א  בשנת  אח"כ  הרי  ענינא,  בחד  כשאינו 

הכריע שיש להוסיף גם באופן כזה.

הנ"ל  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  באגרת  והנה  ה. 
יש  ועדיין  ר"ח,  פסוקי  הוספת  ע"ד  רק  נזכר 
מחר  הפטרת  פסוקי  להוספת  בנוגע  לעיין 
חודש, שהרי כאשר חל ר"ח טבת בשבת חנוכה 
ה"ה יום ראשון דר"ח27, וא"כ כמו שיש להוסיף 
מחר  פסוקי  גם  להוסיף  יש  כך  דר"ח  פסוקי 

חודש.

אפשר  אי  הנ"ל  ההפטרות  ]וברשימת 
לברר, שהרי לא נזכר שם כיצד לנהוג בשבת 
חנוכה שחל בר"ח, והשאלה תתכן רק בשבת 
ר"ח  הרי   - החודש  פ'  כי  בר"ח,  חנוכה שחל 
ור"ח אלול הרי לדידן  יום אחד,  ניסן לעולם 
מפטירין הפטרת השמים כסאי ואין כאן אלא 

הוספה אחת )דמחר חודש(28[.

ולכאורה נ"ל שיש מקום לחלק בין הוספת 
שני פסוקים או ד' פסוקים, דרק ב' פסוקים יש 
להוסיף, ולא ד' פסוקים )ובפרט - מב' נביאים 
שונים(. וקצת סמוכין לזה - ממ"ש הב"י )על 
ס"ב(,  )כנ"ל  אלול  ר"ח  בנוגע לשבת  הטור9( 
דמפטירין עני' סוערה "ואחר שגמרו ההפטרה 

27( ראה לוחות שבטור הל' ר"ח, דא' טבת לעולם לא 
יחול בשבת.

כי  זו,  תצויר שאלה  לא  בפ' שקלים  ולהעיר שגם   )28
גם כשחל בר"ח אדר, ה"ה לעולם יום ב' דר"ח, דא"א של' 
שבט )או ל' אדר א'( יחול בשבת, כי אז פסח יחול ביום ב' 
ולא בד"ו פסח. וכן לענין הפטרת "שמעו", הרי ר"ח מנ"א 

לעולם יום א'.
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אומרים פסוק ראשון מהפטרת השמים כסאי 
ופסוק והי' מדי חודש לזכר שהיום ר"ח". והנה 
בב"י שם גופא, בהמשך דבריו, מביא דלעולם 
כשחל ר"ח אלול בשבת הוא יום ראשון דר"ח, 
וא"כ לכאורה יש להוסיף גם הפסוקים דמחר 
חודש )ככל שבת שחל בא' דר"ח(, ומ"מ לא 
חודש.  מחר  פסוקי  הוספת  ע"ד  הב"י  הזכיר 

ומשמע קצת29 שס"ל שאין מוסיפין אותם.

שסברת  ובהקדם,  לומר,  יש  הדבר  ובטעם 
ה"ר מנוח )הנ"ל סעיף ג( - דכיון ד"קרינן על 
פה לא שמי' דילוג" - הובא בב"י )הל' ר"ח30( 
)בשבת  חודש  מחר  פסוקי  הוספת  לענין  גם 
ר"ח(. ולכאורה צריך ביאור, דלפ"ז צריך לומר 
אמרינן  חודש(  מחר  )דפסוקי  זו  שהוספה 

בע"פ דוקא31.

לומר  שצריכים  הכוונה  שאין  לומר,  ויש 
אלא  דוקא,  בע"פ  חודש  גם הפסוקים דמחר 
מעין  הוא  חודש  מחר  פסוקי  הוספת  שענין 
וע"ד אמירת פסוקי שוש אשיש בע"פ. דענין 
של  גדר  שאינו  מורה  בע"פ  פסוקים  אמירת 
הפטרה.  אמירת  גדר  ע"ז  חל  ולא  קביעות 
ועפ"ז יש לומר, שכל הוספה של שני פסוקים 
לחוד אינה בגדר קביעות שיחול ע"ז האיסור 
דדילוג, כי קריאה חשובה היא רק כשיש בה 
ג' פסוקים, וכדמצינו גבי קריאת התורה שכל 
עלי' צ"ל לכל הפחות קריאה של ג' פסוקים32 
)והרי מספר זה שייך גם להפטרה, כי הטעם 

הפסוקים  רק  שהזכיר  די"ל  מוכרח,  אינו  אבל   )29
עני'  מפטירין  אם  שם  להשקו"ט  בהמשך  כסאי,  דהשמים 

סוערה או השמים כסאי.
30( לטאו"ח סתכ"ה שם.

31( בלבוש סתכ"ה ס"ג "ואין אומרים אותם )פסוקי מחר 
אבל  לנביא".  מנביא  מדלגין  שאין  משום  בפנים  חודש( 

בשו"ע לא הובא זה, ואין נוהגין כן.
32( משנה מגילה כג, סע"ב. וראה שם כב, א.

שהפטרה צ"ל כ"א פסוקים הוא להיותה כנגד 
לכל  כ"א  עליות  ז'  בה  שיש  התורה  קריאת 

הפחות ג' פסוקים33(.

ואם כנים הדברים, צ"ע בנדו"ד, אם אפשר 
והן פסוקי  להוסיף הן פסוקי השמים כסאי34 

מחר חודש - ד' פסוקים35.

הנ"ל,  לספק  מקום  שיש  דאף  נראה,  אבל 
הנה למעשה יש להוסיף גם הפסוקים דמחר 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מ"ש  ע"פ  והוא  חודש, 
בהוספת  מסופק  שהי'  דאף  הנ"ל  באגרת 
נוהג  הי'  מ"מ  חנוכה  בשבת  ר"ח  פסוקי 
להזכיר פסוקי ר"ח, "ולחשוב זה להפסק בין 
אמירת הברכות באמירת הפסוקים שלא מעין 
לומר  שכשחפצים  בזה,  חשש  אין  ההפטרה 
להברכות  מעכב  זה  אין  בע"פ  פסוקים  איזה 
שאחר ההפטרה". וא"כ עד"ז י"ל בנדו"ד, דגם 
את"ל שיש מקום לספק בדבר, יש להוסיף גם 

הפסוקים דמחר חודש.

)משיחת ש"פ מקץ תשכ"ט(

33( שם כג, סע"א וברש"י שם.
34( אבל מובן, דהא דבהפטרת שר"ח גופא אומרים ד' 
פסוקים, דנוסף על פסוק ראשון ואחרון מוסיפים )לבסוף( 
"והי' מדי חודש" )וכן מתחילים מפסוק זה( - אינה קושיא, 
כי זהו רק כדי לסיים בטוב. ולהעיר שמלשון הב"י הנ"ל )גבי 

ר"ח אלול( משמע שאומרים רק הפסוק "והי' מדי חודש".
חתונה(  שיש  )בשבת  אשיש  שוש  שגבי  ואע"פ   )35
מוסיפין "ב' או ג' פסוקים" )כלשון הב"י הנ"ל( - י"ל דשאני 
שם, שאינו משום הפטרה רק לשם זמר )כהובא בב"י שם, 
משא"כ  פסוקים,  ג'  גם  לן  איכפת  לא  ולכן  ס"ג(,  וכנ"ל 

בנדו"ד.
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שיחת יום א' כ"ד כסלו ה'תשנ"ב
לאחרי )תפלת מנחה* ו(הדלקת נר ראשון של חנוכה במעמד "פרסומי ניסא" עולמי**

- לילדים ולילדות ד"צבאות השם" שיחיו -

ספר השיחות ה'תשנ"ב חלק א' | עמודים 187-193

חומשי  )חמשה  כולה  התורה  התחלת  א. 
תורה( היא בהודעה והוראה שנעשית היסוד 
ישראל1  וכלל  מישראל  כאו"א  של  בחייו 
ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית2   -

הארץ"3.

כל העולם כולו - שמים )כולל גם השמים 
גם  )כולל  וארץ  השמים"4(  "שמי  העליונים, 
)צבא  צבאם  וכל  הארץ(  שבקצה  נדחת  פנה 
לרבות  השמים  "את  הארץ,  וצבא  השמים 
תולדותיהם ואת הארץ לרבות תולדותי'"5( - 

נברא ע"י הקב"ה6 )"ברא אלקים"(.

ראשית  ב'  "בראשית",   - בריאתם  ותכלית 
- בשביל שני דברים שנקראו ראשית, בשביל 
ישראל  ובשביל  ראשית7  שנקראת  התורה 
שנקראו ראשית8 )כפי שמפרש רש"י בפשוטו 
מישראל  שכאו"א  כדי  כלומר,  מקרא(,  של 
יתנהג ע"פ הוראת התורה בנוגע לכל הענינים 

שבעולם.

4( עקב יו"ד, יד. ועוד.
5( פרש"י בראשית א, יד.

6( ביום הראשון דששת ימי בראשית )פרש"י שם(, ועד"ז 
ביום ראשון דכל שבוע )כולל ביום ראשון זה(, שנקרא יום 
עתה(  עד  משי"ב  ימים  רבבות  עברו  שכבר  )אף  ראשון 
שה"ש  לקו"ת  )ראה  דשי"ב  ראשון  יום  בדוגמת  להיותו 
כה, סע"א. ובכ"מ(, ומודגש גם בשירו של יום שתוכנו ע"ד 

הבריאה היום זה )ר"ה לא, א ובפרש"י(.

ולדוגמא - במאורע הכי פשוט ורגיל בחיי 
דבר  מים,  כשתיית  אדם  כל  של  היום־יום 
המוכרח לקיום האדם - שלפני שתיית המים 
מקדים יהודי )גם ילד קטן( להודות להקב"ה 
)לא רק על בריאת המים שבתוך הכוס שלו, 
לוגמיו  מלא  ובפרט  מים,  של  קטנה  כמות 
כולו,  ילד קטן, אלא( על בריאת העולם  של 
"שהכל נהי' בדברו", שכל העולם כולו )שמים 
הקב"ה9,  של  בדברו  נהי'  צבאם(  וכל  וארץ 
"בעשרה מאמרות10 נברא העולם"11. וידיעה זו 
)שכל דבר נברא ע"י הקב"ה( פועלת שיתנהג 
האדם בכל ענין ודבר ע"פ רצונו של הקב"ה 

כביכול בזה, ע"ד ההוראות בתורתו.

הודעת  בעולם  לגלות   - עיקר  וג"ז  ועוד 
באמירת  כמו  אלקים",  ש"ברא12  התורה 
הברכה "שהכל נהי' בדברו", שעל ידה מתגלה 

כבודו של הקב"ה בעולם.

במאמר  מרומז  זה  שענין  לומר  ויש 
הראשון13 "יהי אור"14 - שבו נרמזה ההתגלות 

כלשון    - גילוי  מלשון  )גם(  הוא  ש"ברא"  להעיר   )12
הש"ס )חולין מג, ב( "שמא הבריא", ניקב ויצא לחוץ )ראה 

כש"ט הוספות ס"ד־ה. וש"נ(.
13( מהמאמרות הפרטיים.

14( בראשית א, ג.
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)תוכן ענין האור, "ויקרא אלקים לאור יום"15( 
בעולם )שיהי' ניכר בו בגלוי( שנברא במאמרו 
של הקב"ה, ובמילא מתנהג העולם כולו ע"פ 
רצונו של הקב"ה, ועי"ז מוסיף הקב"ה בקיום 
וחיות העולם שיהי' עולם של אור וטוב ושלום 
אמיתיים, עולם "מואר" )"א ליכטיקע וועלט"(, 

בגשמיות16 וברוחניות גם יחד.

ב. ענין זה )שיהודי ע"י הנהגתו ע"פ התורה 
בפעולה  בגלוי  מודגש  העולם(  את  מאיר 
אור  נעשה  ידה  שעל  נר  הדלקת  של  )מצוה( 
מואר  הי'  שלא  במקום  )בגשמיות(  כפשוטו 
מקודם לכן - כבמצות הדלקת נר שבת )בערב 
שבת( ונר חנוכה )כדלקמן(, ומהם למדים גם 
בנוגע לכל עניני תורה ומצוותי', "נר17 מצוה 

ותורה אור":

)שפועלת  שבת  נר  הדלקת  של  תוכנה 
לערב שבת"18(  "מערב שבת  כל השבוע,  על 
מצטערין  ביתו  שבני  בית19,  שלום  משום   -
או  בעץ  יכשל  שלא  ולאכול20,  בחושך  לישב 
באבן21 - שגם זמן הלילה )זמן של חושך ע"פ 

15( שם, ה.
דאגות  ללא  בנקל,  שבאה   - בפרנסה  צולדוגמא   )16
בריא  גוף  ובריאים,  טובים  לענינים  ומנוצלת  וקשיים, 
ונשמה בריאה, ללא צורך בעניני רפואות ח"ו, כי אם, ע"ד 
שאר  ועד"ז  בגוף,  הנשמה  לחיבור  ושתי'  באכילה  הצורך 

ענינים כיו"ב שמוסיפים בבריאות הגוף והנשמה.
17( משלי ו, כג. - ושייך במיוחד לנר שבת וחנוכה )ראה 

פרש"י שבת כג, ב(.
בנוגע   - טז(  )מב"ר פ"ס,  סז  כד,  חיי שרה  18( פרש"י 
אשה  הכל  שבת  בנר  )ברוחניות(  ודוגמתו  ורבקה,  לשרה 

ובת בישראל )ראה לקו"ש חט''ו ע' 171(.
19( רמב"ם סוף הל' חנוכה. שו"ע אדה"ז או"ח סרס"ג 

ס"א. שם ס"ד.
20( שו"ע אדה"ז שם ס"ד.
21( שו"ע אדה"ז שם ס"א.

סדר הבריאה( נעשה מואר ב"נר מצוה ותורה 
אור", עי"ז שיהודי מדליק נר שמאיר בלילה, 
כדי שגם בלילה יוכל ללמוד תורה ולהתנהג 
מאכל  בין  ולהבחין  לראות  הוראותי':  ע"פ 
בסידור  להסתכל  כשר,  שאינו  למאכל  כשר 
לומר הברכה המתאימה, ברכת המזון )ועד"ז 
הברכות דנר חנוכה, ג' ברכות בלילה הראשון 
וב' ברכות בכל לילה שלאחריו(, וכיו"ב בשאר 
הוראת  ע"פ  בהם  להתנהג  שצריך  הענינים 
התורה, "נר מצוה ותורה אור", שמאירה את 

דרכו והנהגתו של האדם.

ומעלה יתירה בנר חנוכה )גם לגבי נר שבת( 
- בכמה ענינים:

א( מצות נר חנוכה נתתקנה "להראות ולגלות 
הנס"22 שאירע בימי חנוכה, "כשמלכי יון גזרו 
גזרות על ישראל . . ולא הניחו אותם לעסוק 
. . עד שריחם עליהם אלקי  בתורה ובמצוות 
כנוסח   - והצילם"23  מידם  והושיעם  אבותינו 
לאבותינו  נסים  "שעשה  חנוכה24:  נר  ברכת 
בימים ההם בזמן הזה", וכן בתפלה שלאח"ז: 
התשועות  על  מדליקים  אנו  הללו  "הנרות 
ועל  נסיך  על   .  . הנפלאות  ועל  הנסים  ועל 
נפלאותיך ועל ישועותיך"25 - שמורה ומדגיש 
הנצחון של בנ"י בהנהגתם בקיום התומ"צ גם 
במעמד ומצב שיש מניעה ועיכוב מצד אומות 

22( רמב"ם הל' חנוכה פ"ג ה"ג. וראה גם פ"ד הי"ב: "כדי 
הנסים  על  לו  והודי'  הא־ל  בשבח  ולהוסיף  הנס  להודיע 

שעשה לנו".
23( שם רפ"ג.

24( לאחרי הברכה הראשונה - "אשר קדשנו במצוותיו 
וצונו להדליק נר חנוכה".

25( ראה לקו"ש חט''ו עמ' 366 ואילך.
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הרוחני  האור  ביותר  בו  מודגש  ולכן  העולם, 
ד"נר מצור, ותורה אור" )יותר מבנר שבת(26.

ב( מצות נר חנוכה היא באופן ש"יום ראשון 
מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף והולך"27 )עד 
 - נרות(  שמונה  מדליק  שבו  השמיני  ליום 
שבזה מודגש שמיום ליום מוסיף והולך כאו"א 
מישראל )"ילכו מחיל אל חיל"28( ב"נר מצוה 
רצופים  ימים  שבעה  במשך  אור"29,  ותורה 
על  ההוספה  מתחילה  שבו  השני,  )מהלילה 
הנר אחד דלילה הראשון, עד ללילה השמיני( 
הכוללים כל ימי השבוע, שבעת ימי בראשית, 
בדרך  כן  נעשה  שעי"ז  הזמן30,  כללות  שהם 
ממילא )באופן אוטומטי( במשך כל השבועות 
שלאח"ז במשך כל השנה כולה31, שמיום ליום 

מוסיף והולך ב"נר מצוה ותורה אור".

ג( ועוד ועיקר: "נר חנוכה מצוה להניחה על 
פתח ביתו מבחוץ"27, "משום פרסומי ניסא"32, 
ברשות הרבים, שבו עוברים )גם( אינם־יהודים 
מודגש  שבזה   - חנוכה  דנר  האור  ורואים 

להשתמש  רשות  לנו  "אין  חנוכה  שנרות  ולהעיר,   )26
בהן" )דלא כנר שבת שהוא )בעיקר( כדי להשתמש בו כאור 
ולהלל  "להורות  רוחני,  אור  הוא  ענינו  שכל  כיון  גשמי(, 

לשמך הגדול".
27( שבת כא, ב.

28( תהלים פד, ח.
29( כשם שמיום ליום הולך וגדל בגשמיות*, ועאכו"כ 

שצריך לילך ולגדול ברוחניות.
30( ראה לקו"ש חכ"ה ע' 511.

31( עד לימי חנוכה בשנה שלאח"ז, שאז יתוסף באופן 
נעלה יותר, כיון שבכל שנה נמשך אור חדש שלא הי' מאיר 

עדיין מימי עולם אור עליון כזה )ראה תניא אגה"ק סי"ד(.

שהאור ד"נר מצוה ותורה אור" שמדליק יהודי 
מחוץ  גם  מאיר  ליום(  מיום  והולך  )ומוסיף 
לביתו של יהודי, ברשות הרבים, ועי"ז ניתוסף 
ויושר( גם אצל אומות  אור רוחני )טוב צדק 
העולם שבסביבתו, ועי"ז גם בכל העולם כולו.

*

ג. בכל זה ניתוסף עוד יותר בשנים האחרונות 
חנוכה  נר  הדלקת  לערוך  המנהג33  שקבעו   -
במעמד של "פרסומי ניסא" בקנה־מידה עולמי 

ע"י השימוש ב"לווין" )"סאטעלייט"(.

ובהקדמה - שכיון ש"כל מה שברא הקב"ה 
מובן,  לכבודו"34,  אלא  בראו  לא  בעולמו 
המדעיות  התגליות  לכל  בנוגע  גם  הוא  שכן 
האחרונות,  בשנים  ומתגלים  שנתחדשו 
של  בכבודו  להוסיף  ומטרתם  שתכליתם 
הקב"ה, עי"ז שמנצלים אותם לעניני קדושה, 

תורה ומצוותי'.

ה"לווין"  את  שמנצלים  בנדו"ד,  ועד"ז 
)בעיני  רואים  ידו  - שעל  לכבודו של הקב"ה 
בשר( את פעולת הדלקת נר חנוכה )שנעשית 
במקום אחד( במקומות שונים ברחבי העולם, 
שכל הרוצה  באותו רגע ממש, ולא עוד אלא 
)ולא רק מבנ"י, אלא גם מאומות העולם( יכול 
להפעיל "מכשיר" שעל ידו יראה גם הוא את 

הדלקת נר חנוכה.

זה  ניסא" שבמאורע  ובתוכן ה"פירסומי  ד. 
- כמה פרטים:

של  שבכחו   - מישראל  יחיד  לכל  בנוגע 
יהודי אחד ויחיד, אפילו ילד קטן )שעדיין לא 

33( בפעם השלישית - "בתלת זימני הוי חזקה" )ב"מ קו, 
ריש ע"ב. וש"נ(.

34( אבות ספ"ו.
*( ובהדגשה יתירה אצל ילדים שנמצאים עדיין בתקופת 

הגידול והתפתחות הגוף.
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נתמלא כחו כאדם מבוגר, ובודאי לא כגיבור 
 - העולם  בכל  שתאיר  פעולה  לעשות  גדול(, 
כפי שראינו זה־עתה, שיהודי אחד, מבוגר או 
דולק(,  הי'  לא  )שלפנ"ז  נר  קטן, מדליק  ילד 
בכל  הנר  אור  את  רואים  כמימרא  וברגע 

העולם כולו.

בנוגע לכלל ישראל - אחדותם של ישראל 
בכל העולם כולו, שגם בהיותם במעמד ומצב 
קצוי  בכל  העמים"35,  בין  ומפורד  ד"מפוזר 
"ה'  עם  הקשור  אחד"35,  "עם  הם  הרי  תבל, 
אחד"36, ע"י "תורה אחת"37 - כפי שראינו זה־
עתה קיום מצות הדלקת נר חנוכה במקומות 
התאחדו  שכולם  ובאופן  תבל,  בקצוי  שונים 
כל הדלקת  ראו את  עי"ז שבכל מקום  יחדיו 

הנרות שבשאר המקומות.

באופן  נעשה  זה  שכל   - עיקר  וג"ז  ועוד 
שגם  כולו,  העולם  בכל  ניסא"  "פירסומי  של 
אומות העולם ראו שע"י פעולתם של בנ"י )הן 
היחיד והן ועאכו"כ ע"י ההתאחדות עם הכלל( 
ניתוסף )ומספרים להם שמוסיף והולך מיום 
כבודו  שמגלה  אור  כולו  העולם  בכל  ליום( 
השבח  פירסום  ניסא,  )פירסומי  הקב"ה  של 
לבנ"י(,  שעשה  הנסים  על  להקב"ה  וההודי' 
באור  מואר38  כולו  העולם  נעשה  עי"ז  אשר, 
אמיתי )"נר מצוה ותורה אור"(, שנעשה צדק 

ויושר ושלום בכל העולם.

והוראה  לימוד  גם  מהוה  זה  מאורע  ה. 

35( אסתר ג, ח.
36( ואתחנן ו, ד. זכרי' יד, ט.

37( ל' הכ' - בא יב, מט. ועוד.
כמשך  חנוכה  בנר  ההוספה  כך שלאחרי  כדי  ועד   )38
שבעה ימים הכוללים כל שכעת ימי השבוע, כללות הזמן, 

אין צורך בהדלקת נר חנוכה*, כיון שהעולם כבר מואר.

במעשה בפועל - בשייכות להידיעה )שמהוה 
ש"בראשית  מישראל(  כאו"א  של  חייו  יסוד 
ברא אלקים את השמים ואת הארץ", שבריאת 
כל העולם היא בשביל ישראל ובשביל התורה 

)כנ"ל ס"א(:

שנעשית  שפעולתו  לחשוב  יהודי  יכול 
פתח  )"על  הקרובה  בסביבתו  שלו,  בהמקום 
ביתו מבחוץ"(, להיותה בחלק מסויים בארץ, 
לא  ובודאי  הארץ,  חלקי  לשאר  שייכת  אינה 
לחלקי הארץ שנמצאים במרחק רב, שמאות 
ועאכו"כ לא לשמים  ביניהם,  מילין מפרידים 

שהם בריחוק עצום מן הארץ.

וכדי להקל על יהודי להבין ולהשיג שפעולתו 
בכל  ופועלת  קשורה  אחד  במקום  שנעשית 
הקב"ה  רצה  ובארץ,  בשמים  כולו,  העולם 
העולם  בהנהגת  נוספים שקבע  סודות  וגילה 
שעל ידם יכולים "לחבר" שמים וארץ וחלקי 
הארץ שיש ביניהם מרחק רב ועצום - שע"י 
וקולט  ב"שמים",  בחלל,  שמרחף  ה"לווין", 
פקודות שנשלחות אליו כדי להעבירן מקצה 
הארץ לקצהו, יכול אדם להשאר בד' אמותיו, 
"על פתח ביתו מבחוץ", ו"להתחבר" עם אדם 
ולראותו,  עמו  לדבר  העולם,  בקצה  הנמצא 
להודיעו על נתינת עזר וסיוע בהמצטרך לו, 

או לעזור לו בנתינת עצה טובה וכיו"ב.

שממקום  עתה,  במוחש  שרואים  -כפי   
)באמצעות  ומדברים  רואים  )בניו־יורק(  זה 
במקומות  שנמצאים  יהודים  עם  ה"לווין"( 
ישראל,  )בארץ  העולם  ברחבי  שונים 

*( ובבוא ימי חנוכת בשנת הבאה - תהי’ הדלקת נר חנוכת 
)לא מפני החסרון באור, אלא( כדי להוסיף באור נעלת יותר 

)ראה גם לעיל הערה 31(.
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)קלקוטא(,  בהודו  ביפן,  בפריז,  במוסקבא, 
יהדות,  עניני  אודות  וכיו"ב(  באוסטרליא, 
ב"נר  להוסיף  ומעוררים  ומצוותי',  תורה 
במצות  מההוספה  ]החל  אור"  ותורה  מצוה 
"ואהבת39 לרעך כמוך"40, ע"י נתינת צדקה, הן 
בנוגע לצרכים גשמיים )לחם ומים(, והן בנוגע 
לצרכים רוחניים ע"י הפצת התורה41, ובפרט 
בהענינים שהזמן גרמא, צרכי חנוכה והלכות 
גם בענינים הגשמיים,  יתוסף  חנוכה[, שעי"ז 
בריאים  יהודיים  חיים  ובו',  ופרנסה  בריאות 

ומוארים –

עזר  בפועל  ליתן  שיכולים  אלא  עוד  ולא 
וסיוע ברגע כמימרא )לא רק להודיעו ע"ד מתן 
עזר וסיוע, ולאח"ז יצטרך להמתין זמן ממושך, 
לקבלת  עד  שעה,  או  יום  קצר,  זמן  ועכ"פ 
העזר והסיוע בפועל ממש( - כהחידוש בשנים 
מעבירים  ה"לווין"  שבאמצעות  האחרונות 
בית  כלי  של  לחנות  )או  ל"בנק"  כסף  סכום 
שברגע  כך,  פלוני,  עבור  מזון42(  מוצרי  או 
כמימרא מגיע בפועל ממש העזר וסיוע מקצה 

העולם ועד קצהו.

זוהי גם אחת המטרות העיקריות של "לווין" 
- כדי שעל ידו יתוסף יותר באחדות האנושיות 
כולה, לעזור ולסייע אחד לשני גם כשנמצאים 
בריחוק מקום זה מזה, הן בנוגע לעזר וסיוע 
רוחני, להוסיף  וסיוע  לעזר  בנוגע  והן  גשמי, 

39( קדושים יט, יח.
ועד  עה"פ(.  ופרש"י  )תו"כ  בתורה"  גדול  "כלל   )40
ש"זוהי כל התורה כולה ואידך פירושא הוא" )שכת לא, א(.
41( כירוע שהתורה נקראת "לחם" - "לכו לחמו בלחמי" 
- "אין מים  נז, סע"א(, ו"מים"  )משלי ט, ה. וראה ברכות 

אלא תורה" )ב"ק יז, א. וש"נ(.
42( ומעלה יתירה בזה - כיון שאינו צריך לטרוח לקנות 

צרכיו )ראה תענית כג, ב(.

בכל  ואחדות  שלום  ויושר  צדק  בעניני  יותר 
העולם.

*

ו. האמור לעיל שייך במיוחד לתקופתנו זו 
- שהתקוה והאני מאמין בכל יום שיבוא היא 
במוחש  שנראה  ועד  עז,  וביתר  שאת  ביתר 
משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית  הגאולה 
באור  מואר  כולו  העולם  יהי'  שאז   - צדקנו 
האמיתי דהתגלות כבודו של הקב"ה בתכלית 

השלימות43.

בעניני  יותר  שמוסיפים  ככל  אלה,  ובימים 
תורה ומצוותי', "נר מצוה ותורה אור", כולל 
ובמיוחד ע"י הדלקת נר חנוכה, ובפרט באופן 
ממהרים  העולם,  בכל  ניסא"  "פירסומי  של 
ומזרזים עוד יותר ומביאים בפועל את הגאולה 

האמיתית.

ביותר  שייכים  חנוכה  שימי  ולהוסיף, 
לגאולה האמיתית והשלימה - כי, הדלקת נר 
חנוכה היא לזכר נס השמן44 שהי' במנורת בית 
ע"י החשמונאים,  המקדש כשנתחנך45 מחדש 
וזוהי ההכנה לבנין וחנוכת )והדלקת המנורה 
האמיתית  בגאולה  השלישי46,  ב(ביהמ"ק 

והשלימה ע"י משיח צדקנו.

ז. המצוה שיש לה סגולה מיוחדת לקרב את 

43( וכלשון הרמב"ם כסיום וחותם ספר ההלכות - פס"ד 
להלכה - "כאותו הזמן לא יהי' שם לא רעב ולא מלחמה 
ולא קנאה ותחרות )כ"א שלום ואחרות( . . ולא יהי' עסק 

כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד".
44( ראה שבת כא, ב ובפרש"י.

45( ולכן נקראים ימים אלה בשם "ימי חנוכה" )מרדכי 
ואור זרוע הל' חנוכה סשכ"א. וראה הנסמן בלקו"ש חכ"ה 

ע' 235 הערה 6(.
46( ש"בית תפלה יקרא לכל העמים" )ישעי' נו, ז(.
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הגאולה, היא, מצות הצדקה -  "גדולה צדקה 
שמקרבת את הגאולה"47.

יותר במצות  עוד  ומזה מובן שיש להוסיף 
תהי'  בצדקה  שההוספה  טוב  ומה  הצדקה, 
ע"י  )שבאה  הגאולה  שגם  כדי  ומיד,  תיכף 

מצות הצדקה( תבוא תיכף ומיד.

עד  יודע  אתנו  גו'  ש"אין  שכיון  ובפרט 
מה"48, הרי יתכן שהדבר היחיד שחסר להבאת 
אחדות  מטבעות  נתינת  אלא  אינו  הגאולה 

לצדקה!...

ובלשון הרמב"ם49 - פס"ד להלכה -  "צריך 
כל אדם שיראה עצמו . . וכן כל העולם חציו 
זכאי וחציו חייב . . עשה מצוה אחת הרי הכריע 
את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם 
שפעולתו  היינו,  והצלה",  תשועה  ולהם  לו 
של יהודי אחד, מבוגר או ילד, שנותן פרוטה 
אחת לצדקה, גורמת לו ולכל העולם "תשועה 

והצלה" דגאולה האמיתית והשלימה.

יתנו   - לידינו ממש עתה  ומצוה הבאה  ח. 
לאחרי תפלת ערבית לכאו"א מהנמצאים כאן 
שליחות־מצוה לצדקה -  מטבע ושטר: מטבע 
היא"50(  )ש"תורה  ישראל  מנהג  לקיים  כדי   -
לתת "מעות חנוכה", ושטר - על מנת ליתנו 

לצדקה עבור דבר טוב או מוסד טוב.

הנתינה  )לפני  וההודעה  שההחלטה  ויה"ר 
לצדקה  שליחות־מצוה  נתינת  ע"ד  בפועל(51 

47( ב"ב יו"ד, א. וראה תניא פל"ז.
48( תהלים עד, ט.

49( הל' תשובה פ"ג ה"ד.
50( שו''ע אדה"ז או"ח סו"ס קפ. סתצ"ד סט"ז. הנסמן 

בלקו"ש חכ"ב ע' 56 הערה 2.
51( ראה תענית ח, ב. שו''ע או"ח סו"ס תקעא.

העולם  ברחבי  המקומות  בשאר  )ועד"ז  כאן 
הכף  את  תכריע  הדברים(  את  ששומעים 
ותביא את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף 

ומיד ממש, לפני תפלת ערבית.

של  ההתאחדות  במעמד  נמשיך  ואז 
העולם  ברחבי  היהודים  כל  עם  יחדיו  כולנו 
ששומעים את הדברים, ביחד עם כלל ישראל 
ובבנותינו"52(  בבנינו  גו'  ובזקנינו  )"בנערינו 
בביהמ"ק   - תבל  בקצוי  שהם  מקום  בכל 
ידיך"54(,  כוננו  אדנ-י  )"מקדש53  השלישי 
כיון שברגע כמימרא באים "עם ענני שמיא"55 
לארצנו הקדושה, לירושלים עיר הקודש, להר 

הקודש ולבית המקדש השלישי.

בהמקום  חנוכה  עניני  בכל  וממשיכים 
הראשונה  בפעם  חנוכה  נרות  הדליקו  שבו 
)כפי  קדשך"56  בחצרות  נרות  ש"הדליקו   -
עם  ביחד  ערבית(,  בתפלת  תיכף  שיאמרו 
והקרבת  השלישי,  המקדש  דבית  ה"חנוכה" 
השייכים  הקרבנות  מעניני  החל  הקרבנות, 
אברים  כנגד  שנתתקנה  ערבית  לתפלת 
הלילה58,  כל  והולכים  שקרבים  ופרדים57 

52( בא יו"ד, ט.
53( בשלח טו, יז.

פרש"י  השמים"  מן  ויבוא  יגלה  ומשוכלל  ש"בנוי   )54
ותוס' סוכה מא, סע"א. ועוד(.

55( דניאל ז, יג.
56( ראה לקו"ש חכ"ה ע' 255 ואילך.

 - ביהמ"ק  בנין  לפני  אליהו  שמקריב  מהקרבנות   )57
אע"פ  בבית המקדש  עליו שהוא מקריב תמידין  ש"אמרו 

שהוא שמם" )עש"מ )להרמ"ע מפאנו( מאכ"ח ח"ג סכ"ג(.
58( ברכות כו, ב.
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וההכנה ל"תרומת הדשן" בעלות השחר59 )וכן 
המצוה ד"אש60 תמיד תוקד על המזבח"61(.

ממש,  בפועל  נעשה  זה  שכל   - והעיקר 
ותיכף ומיד ממש.

לתפלת  שמתכוננים  כיון  אמר:(  ])אח"כ 
של  שמע  קריאת  ובמיוחד  כולל  ערבית, 

59( רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ב הי"א.
60( צו ו, ו.

כאו"א  של  שבלבו   - ברוחניות  קיומה  על  נוסף   )61
ובלילה  ביום  תמיד",  "אש  צ"ל  למזבח  שנמשל  מישראל 
)ראה גם לקו"ת דרושי סוכות עח, ד. דרמ"צ פה, א ואילך. 

"היום יום" כ"ף אד"ש. ובכ"מ(.

ערבית62 שענינה קבלת עול מלכות שמים63 - 
מתאים לסיים בניגון שתוכנו הו"ע קבלת עול 
ניעט  "ניעט  לנגן(  )והתחיל   - שמים  מלכות 

ניקַאווָא".

אדמו"ר  כ"ק  נתן  ערבית  תפלת  לאחרי 
שיחיו,  והילדות  מהילדים  לכאו"א  שליט"א 
ואח"כ לכל הנוכחים שיחיו -  מטבע של עשר 

סענט ושטר של דולר[.

62( להעיר מהרמז בהזמן דק"ש של ערבית, "מאימתי 
נכנסים לאכול  קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים 
בתרומתן" )ריש ברכות(, שקשור עם הגאולה, כיון ש"אין 
לך תרומה של תורה אלא בא"י בלבד ובזמן שכל ישראל 
שם . . כמו שהן עתידים לחזור בירושה שלישית" )רמב"ם 

הל' תרומות ספ"א(.
63( ברכות רפ"ב.
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משיחות ש"פ מקץ, שבת )ו'( חנוכה, אדר"ח טבת ה'תשנ"ב
ספר השיחות ה'תשנ"ב חלק א' | עמודים 194-208

א. מהחידושים בהיו”ט דחנוכה לגבי שאר 
)וכן  טובים  ימים  שבשאר   – טובים1  ימים 
שבתות( ישנו חיוב של סעודה, שעיקרה לחם2 
בחנוכה,  משא”כ  ו(יין4,  )בשר  וגם  ומים3, 
סעודות  הם  בהם  שמרבים  הסעודות  “ריבוי 
הרשות, שלא קבעום למשתה ושמחה”5, אלא 
“קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה”6, 

בכמה  שוים  ופורים  שחנוכה  אף  פורים,  גם  כולל   )1
 – הרמב”ם  בספר  ההלכות  בחלוקת  גם  )ומודגש  ענינים 

“הלכות מגילה וחנוכה”(*.
2( “כל סעודה קרוי’ לחם” )פרש”י אמור כא, יז. וראה גם 
פרש”י ויצא לא, נד: “כל דבר מאכל קרוי לחם”(. – ולהעיר 
גם ממ”ש בפרשתנו )מקץ מג, לא( “שימו לחם”, אף שהיתה 
והכן”* )שם,  “וטבוח טבח  )כמ”ש  ויין  בשר  זו סעודה עם 

טז(, “וישתו וישכרו עמו” )שם, לד((.
3( שהרי “סעודה” כוללת גם שתי’, ולא עוד אלא ש”אכל 

ולא שתה אכילתו דם” )שבת מא, א(.
4( בשבת וביו”ט – בקידוש היום )וגם בחוה”מ – מצד 

החיוב דשמחת יו”ט(, ובפורים – ימי משתה ושמחה.
5( שו”ע או”ח הל’ חנוכה סתר”ע ס”ב. – ולהעיר, שגם 
)הל’  והלל”  שמחה  “ימי  הם  חנוכה  שימי  שס”ל  הרמב”ם 
)וראה  סעודה  של  חיוב  שיש  כתב  לא  ה”ג(  פ”ג  חנוכה 

לקו”ש ח”י ע’ 142 ואילך. וש”נ(.
6( שבת כא, ב.

בהדלקת הנרות, שקבעוהו  ועיקר היו”ט הוא 
על נס השמן7.

ומהטעמים לזה8 – כיון שהנס דחנוכה הוא 
“להשכיחם תורתך  היונים שרצו  נגד  הנצחון 
ולהעבירם מחוקי רצונך”9, נצחון רוחני )דלא 
כבנס פורים שעיקר הנס הוא ההצלה מגזירת 
המן נגד קיום גופם של בנ”י, ועד”ז בנס דפסח 
ולכן  גופם(,  את  ששעבדו  ממצרים  שניצלו 
קבעו הנס )לא במשתה ושמחה שקשור ומורה 
על הצלת הגוף, אלא( בנרות, ע”ש “נר מצוה 

ותורה אור”10.

דחנוכה  שהחידוש  לומר,  יש  ולכאורה  ב. 
ביחס  רק  )לא  הוא  טובים  ימים  שאר  לגבי 
גם  ושמחה, אלא(  לענינים הגשמיים, משתה 
הרוחניים שבהימים  לענינים  ביחס  )ובעיקר( 

טובים:

של  הגשמיים  עניניהם  שגם   – ובהקדמה 
)שהרי  הם  רוחניים  השנה  ימות  בכל  בנ”י 
“כל מעשיך יהיו לשם שמים”11 ו”בכל דרכיך 
 – ושתייתם  באכילתם  גם  כמודגש  דעהו”12(, 

קבעוה”,  נס  איזה  על  חנוכה,  “מאי  רש”י  כפירוש   )7
היינו, שקבעוה על נס השמן.

8( ראה לבוש, ב”ח וט”ז או”ח סעת”ר.
9( נוסח “ועל הנסים”.

10( משלי ו, כג.
11( אבות פ”ב מי”ב. וראה רמב”ם הל’ דעות ספ”ג.

או”ח  אדה”ז  שו”ע  שם.  רמב”ם  וראה  ו.  ג,  משלי   )12
סקנ”ו ס”ב.

דימים הסמוכים: הלכות  *( שלומדים בשיעורי הרמב”ם 
)מוצאי ש”ק(, והלכות חנוכה – ביום  מגילה – ביום ראשון 

שני, “זאת חנוכה”.

האוכלים  ולמצרים  לבדם  ולהם  לבדו  לו  “וישימו  ולכן   )*
יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם  לא  כי  אתו לבדם 
כי תועבה היא למצרים”, כיון ש”בעירא דמצראי דחלין לי’ 

עבראי אכלין”.
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ש”לחם” ו”מים” )עיקר האכילה ושתי’( נמשלו 
היינו, שבאכילת לחם ושתיית מים  לתורה13, 
ניכר ונרגש שהם “משל” לתורה. ואם הדברים 
אמורים בימות החול, בשבתות ובימים טובים 
על אחת כמה וכמה, ועד כדי כך, שבשבתות 
)הסעודות  והשתי’  האכילה  טובים  ובימים 
דשבת ויו”ט( היא מצוה )סעודות מצוה(, עונג 

שבת ושמחת יו”ט.

הצלת  עם  טובים הקשורים  בהימים  ועד”ז 
שקשורים  ופסח(  )פורים  בנ”י  של  גופם 
שהיציאה  בפסח,  רוחנית]הן  הצלה  עם  גם 
תורה14,  מתן  עם  קשורה  לחירות  מעבדות 
ועד”ז בפורים, ש”קיימו מה שקיבלו כבר”15[, 
ושמחה  בהמשתה  גם  מודגשת  ובמילא, 

ההצלה הרוחנית16.

דחנוכה  הרוחני  שהנצחון  לאידך,  ]וכן 
קשור )גם( עם נצחון גשמי – שהרי נוסף לכך 
ש”בטלו17 דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה 
ולחצום   .  . בממונם  ידם  “פשטו  ובמצוות”, 
 .  . חשמונאי  בני  וכש”גברו  כו’”,  גדול  לחץ 
להם  היתה  מידם”,  ישראל  והושיעו  והרגום 

הצלה גם בגשמיות[.

ה.  ט,  )משלי  בלחמי”  לחמו  “לכו  כמ”ש   – לחם   )13
תורה”  אלא  מים  “אין   – ו”מים”  ועוד(,  סע”א.  נז,  ברכות 

)ב”ק יז, א. וש”נ(.
את  תעבדון  ממצרים  העם  את  “בהוציאך  כמ”ש   )14
יב ובפרש”י – משמו”ר  ג,  האלקים על ההר הזה” )שמות 

פ”ג, ד(.
15( שבת פח, א.

16( וע”ד שמצינו בנוגע לאכילה ושתי’ בחג השבועות – 
“הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם”, “שישמח בו במאכל 
שניתנה  לישראל  זה  יום  ומקובל  שנוח  להראות  ומשתה, 

תורה בו” )פסחים סח, ב ובפרש”י(.

17( רמב”ם ריש הל’ חנוכה.

ש”לא  חנוכה  דימי  שהחידוש  מובן,  ומזה 
קבעום למשתה ושמחה” )כשאר ימים טובים( 
הענין  בהדגשת  הוא,  והודאה”,  “בהלל  אלא 
הרוחני )הצלה רוחנית( שבנס חנוכה )לא רק 
לגבי הענינים הגשמיים שבשאר הימים טובים, 
הרוחניים  הענינים  לגבי  )ובעיקר(  גם  אלא( 
טובים,  הימים  שבשאר  רוחנית(  )הצלה 

כדלקמן.

ג. ויובן בהקדם הביאור בתוכנם הרוחני של 
הענינים הגשמיים שבהם נקבעו הימים טובים 
הימים  שבכל  )בהסעודות  ויין  מים  לחם   –

טובים( ושמן )בהדלקת הנרות שבחנוכה(:

על  רומזים  ושמן19  יין  ומים  שלחם  ידוע18 
רומזים   – ומים  לחם  בתורה:  שונות  דרגות 
)נסתר(  רזין  על  רומז  יין  דתורה,  נגלה  על 

שבתורה, ושמן רומז על רזין דרזין שבתורה.

ומהביאורים בזה:

לקיום  המוכרחים  דברים  הם  ומים  לחם 
האדם, ויין ושמן הם דברים שאינם מוכרחים 
לקיום האדם, אלא כדי להוסיף חיות )שמחה, 
ותענוג  ואנשים”20(  אלקים  “המשמח  יין,  ע”י 
נגלה דתורה,  ודוגמתם בתורה:  )ע”י שמן(21. 
כל דיני התורה בענין האסור והמותר הטמא 

18( ראה לקו”ת שה”ש כד, ד ואילך. ובארוכה – אמ”ב 
שער הק”ש פנ”ג ואילך. ועוד.

19( להעיר ממ”ש )תהלים קד, טו( “ויין ישמח לבב אנוש 
להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד” – פסוק במזמור 
ברכי נפשי שאומרים בראש חודש )שו”ע או”ח סתכ”ג ס”ג. 

וראה הנסמן בשער הכולל פי”א סכ”ז(.
20( ס’ שופטים ט, יג.

21( להעיר משיעור הרמב”ם דיום הש”ק: “דברים של 
ושמן  .יין   . כגון  סחורה שרוב חיי אנשי אותה העיר מהן, 
בארץ ישראל” )הלכות תעניות פ”ב הי”א( – שבארץ ישראל 

דוקא חשובים יין ושמן כדברים מוכרחים.
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המצוות,  לקיום  שמוכרח  כיון   – כו’  והטהור 
אשר  ואלה  יעשון  אשר  המעשה  את  לידע 
שמוכרחים  ומים  ללחם  נמשל  תעשינה,  לא 
לקיום האדם; ונסתר דתורה, מעשה בראשית 
אלקות,  ידיעת  “פרדס”22,  מרכבה,  ומעשה 
המצוות  בקיום  ותענוג  חיות  ניתוסף  שעי”ז 
מתוך אהבת ה’ ויראתו, כמ”ש23 “דע את אלקי 
ליין ושמן  – נמשל  ועבדהו בלב שלם”  אביך 

שמוסיפים חיות ותענוג.

רזין  בין  חילוק  יש  גופא  דתורה  ובנסתר 
שבתורה לרזין דרזין שבתורה – ע”ד ובדוגמת 

החילוק שבין יין לשמן:

יין – אף שאינו מוכרח לקיום האדם, שלכן 
כי  )ולחם(,  מים  כמו  אינה בתדירות  שתייתו 
אם בזמנים מיוחדים שניתוסף הצורך המיוחד 
בזמנים  הרי,  וכיו”ב(,  ויו”ט  )בשבת  ביין 
משקה  בתור  אותו  שותים  אלה  מיוחדים 
ברכה  עליו  שמברכים  חשוב  )ומשקה  בפ”ע 
מיוחדת לו בורא פרי הגפן24(; משא”כ שמן – 
גם כשמשתמשים בו כדי להוסיף תענוג, אין 
)ואדרבה:  בפ”ע  משקה  בתור  אותו  שותים 
מערבים  אלא  להאדם24(,  מזיק  בפ”ע  שמן 

ממנו בשאר מאכלים, ורק טיפין בלבד.

רומז  שיין   – דתורה25  בנסתר  ודוגמתו 
היין  כמו  לגילוי,  ששייכים  דתורה  רזין  על 
שבזמנים מיוחדים משתמשים בו בתור משקה, 
שלמעלה  שבתורה  דרזין  רזין  על  רומז  ושמן 
בפ”ע  לשתי’  ראוי  שאינו  השמן  כמו  מגילוי, 
כלי לדרגא  כיון שאינו  )ועד שמזיק להאדם, 

22( רמב”ם הל’ יסוה”ת ספ”ד.
23( דה”א כח, ט. וראה תניא קו”א )קנו, ב(. ועוד.

24( שו”ע אדה”ז או”ח סר”ב ס”י.
25( ראה סה”מ מלוקט ח”ב ע’ רטו ואילך.

בתוך  ממנו  טיפין  לערב  אם  כי  כזו(,  נעלית 
מאכל אחר.

ועפ”ז יש לבאר תוכן החידוש והמעלה דימי 
קבעום  שלא  טובים,  ימים  שאר  לגבי  חנוכה 
אלא  טובים(  ימים  )כשאר  ושמחה  למשתה 
נס  )לזכר  הנרות  הדלקת  ע”י  והודאה  להלל 
שמן  שמן,  עם  קשור  שחנוכה  כיון   – השמן( 
שבתורה, רזין דרזין, שלמעלה מרזין סתם, יין 
שבתורה, ועאכו”כ למעלה מנגלה דתורה, מים 
ולחם שבתורה, ומצד גודל מעלתו לא נקבע 
למשתה ושמחה ע”י סעודה בלחם ומים ויין26.

דחנוכה  והשייכות  הקשר  לבאר  ויש  ד. 
לשמן שבתורה – דלכאורה אינו מובן:

)ולא  סופרים  מדברי  יו”ט  הוא   – חנוכה 
שהם  וסוכות  שבועות  דפסח  טובים  כהימים 
ירוד,  ובמצב  שני27,  בית  ובזמן  התורה(,  מן 
“כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל 
שדוקא  יתכן  ואיך  כו’”9,  תורתך  להשכיחם 
הימים  כל  מבין  )היחידי  היו”ט  הוא  חנוכה 
טובים( שקשור עם שמן שבתורה, רזין דרזין 

שבתורה?!

דהתגלות  שהסדר   – בזה  הביאור  ונקודת 
בעולם”28(  שלום  לעשות  )ש”ניתנה  התורה 

לאכול  היא”(  )“תורה  ישראל”  ש”מנהג  ולהעיר,   )26
מודגש  שבזה   – השמן  נס  לזכר  בשמן  שעשויים  מאכלים 
זה  אין  ושתי’,  באכילה  דשמן  היו”ט  וגילוי  המשכת  שגם 
בגלל  הוא  זה  מאכל  דאכילת  שהטעם  )אף  בפ”ע  בשמן 
השמן(, כי אם, לאחרי שמערבים אותו במאכל אחר, מצד 
יכול לבוא בגילוי, כנ”ל.ויתירה  גודל מעלת השמן שאינו 
מזה – שגם הדלקת הנרות ע”י השמן היא באופן ש”אין לנו 

רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד”.
27( שלא היתה בו השלימות דבית ראשון כיון שחסרו בו 

ה’ דברים )יומא כא, ב(.
28( רמב”ם סוף )סיום וחותם( הלכות חנוכה.
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החושך  ומתגבר  שהולך  שככל  באופן  הוא 
התורה,  בהתגלות  גם  ומתגבר  הולך  בעולם, 
“תורה אור”10, להאיר את העולם, ולכן, מצד 
גודל הירידה “כשעמדה מלכות יון הרשעה על 
והתגברות  בהוספה  צורך  הי’  ישראל”,  עמך 
יותר  נעלית  דרגא  התגלות  ע”י  התורה,  אור 

בתורה, שמן שבתורה, רזין דרזין שבתורה29.

ה. ביאור הדברים:

דקליפה,  חכמה  בחי’  הם  ש”היונים  ידוע30 
חכמות חיצוניות, שבזמן ההוא היו פילסופים 
חכמה  אז  )“שנתפשטה  בנבואה  המכחישים 
על  להתגבר  ורצו  הפלסופיא  שהוא  יונית 
חכמת הקבלה האלקית ויסודותי’ . . להאמין 
כי הוא למעלה מעלה מבחי’  ובמצוותיו  בה’ 
החכמה והשגה כו’”(, ולכן טמאו כל השמנים 
להשכיחם  שרצו  דקדושה  חכמה  בחי’  של 

תורתך כו’”.

)חכמה  יון  חכמת  שהתגברות  לומר,  ויש 
“להשכיחם  שרצו  כך  כדי  עד  דקליפה( 
מחכמת  שלהם  היניקה  מצד  היא,  תורתך”, 

התורה31 )שהשתמשו בה( באופן בלתי-רצוי:

ש”אף   – יון  בלשון  מיוחדת  מעלה  מצינו 
התירו  לא  וכתובים(  נביאים  )תורה  בספרים 
הקודש(  מלשון  חוץ  אחר  )בלשון  שיכתבו 

שבתורה  דרזין(  )רזין  השמן  שגילוי  יומתק  ועפ”ז   )29
דנגלה  כמ”ת  )דלא  החורף  דחדשי  השלישי  בחודש  הוא 
שבתורה בחודש השלישי דחדשי הקיץ( – שהלילות ארוכים 
הארצות(,  כל  ותמצית  עיקר  ישראל,  )בארץ  מהימים 

התגברות החושך.
נר  מצות  להצ”צ  סהמ”צ  א.  מא,  פרשתנו  תו”א   )30

חנוכה פ”א )דרמ”צ עא, סע”ב ואילך(. ובכ”מ.
העולם(  עניני  )ככל  שבעולם  החכמות  כל  שהרי   )31

שרשם ומקורם בחכמת התורה.

אלא יונית”32, “אמר קרא33 יפת אלקים ליפת 
)הוא  יפת  של  יפיותו   .  . שם  באהלי  וישכון 
יהא  יפת(  בני  כל  משל  יפה  לשונו  יון  לשון 
שאין  ומצאו  ש”בדקו  ועד  שם”34,  באהלי 
אלא  צורכה  כל  להתרגם  יכולה  התורה 
הלשונות  משאר  יוני  לשון  “נשתנה  יונית”35, 
 . ישראל(  חכמי  )אצל  אצלם  מובן  שהי’  לפי 
. מפני שהם פירשו התורה בלשון יון לתלמי 
עד  העתקה  אותה  אצלם  ונתפרסמה  המלך 
שהיתה אצלם אותו הלשון כמו לשונם, וכאילו 

היתה אשורית”36.

את  המלך  לתלמי  כש”כתבו37  ואעפ”כ, 
התורה יונית, )ו(הי’ היום קשה לישראל כיום 
דמתן- בתכלית  )היפך  העגל”38  בו  שנעשה 

תורה(!

וההסברה בזה39 – שמצד המעלה דהמשכת 
והתגלות התורה למטה גם בלשונות דאוה”ע 
התרגום  לשון”40(  “בשבעים  היטב”,  )“באר 
ליונית41 כשלעצמו הו”ע טוב; ורק שכש”כתבו 
לתלמי המלך את התורה יונית הי’ היום קשה 
לישראל כיום שנעשה בו העגל”, כיון שהדבר 

32( מגילה ח, ב )במשנה(. רמב”ם הל’ תפילין פ”א הי”ט.
33( נח ט, כז.

34( מגילה ט, ב ובפרש”י.
35( ירושלמי מגילה פ”א ה”ט.

36( פיהמ”ש להרמב”ם מגילה רפ”ב.
37( מס’ סופרים פ”א ה”ז.

38( ובמגילת תענית בסופה: בח’ בטבת נכתבה התורה 
ימים  והחושך בא לעולם שלשת  בימי תלמי המלך  יונית 

)הובא בשו”ע או”ח סתק”פ(.
39( ראה בארוכה לקו”ש חכ”ד בתחלתו.

40( תבוא כז, ח ובפרש”י )מסוטה לב, סע”א – במשנה(.
41( ש”לשונו יפה משל כל בני יפת”, ועד ש”אין התורה 

יכולה להתרגם כל צורכה אלא יונית”.
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נעשה )לא מצד ציווי ה’, אלא( מצד דרישת 
לחשוש43  מקום  הי’  שלכן  המלך42,  תלמי 
בלתי-רצוי,  באופן  )לאח”ז44(  ינוצל  שהדבר 

ועד להיפך כללות הענין דמתן-תורה.

גזירת  באה  מזה45  שכתוצאה  לומר,  ויש 
)תורת  “תורתך”  תורתך”,  “להשכיחם  היונים 
שהיא  התורה  ש”בענין  כידוע46   – דייקא  ה’( 
גם  הסכימו  לזה  נפלא  ושכל  גדולה  חכמה 
נתפעלו  גם  גדולים  חכמים  ולהיותם  היונים, 
על גודל עוצם הפלאת החכמה שבדיני התורה, 
היינו,  הוי’,  זה שהיא תורת  על  אבל התנגדו 
זה  נגד  ית’,  חכמתו  שהיא  התורה  לקדושת 
לחמו”47 – שניצלו התרגום של התורה ליונית 

42( ומטעם זה הוצרכו לשנות בהתרגום כו”כ דברים*, 
משא”כ בהתרגום שנעשה ע”פ ציווי ה’ לא הוצרכו לשנות 

מאומה )ראה לקו”ש שם(.
43( חשש בלבד. – ולכן, הי’ מותר להם ע”פ תורה למלא 
דרישת תלמי המלך, כיון שפקו”נ דוחה חשש זה )משא”כ 

בענין של ע”ז ממש, כחטא העגל. וראה הערה הבאה(.
44( ועפ”ז יומתק דיוק הלשון “כיום שנעשה בו העגל” 
)ולא כחטא העגל( – כיון שחטא העגל הי’ רק למחרתו, אבל 
מחר”, “בטוח  לה’  ביום שנעשה בו העגל אמר אהרן “חג 
הי’ שיבוא משה ויעבדו את המקום” )תשא לב, ה ובפרש”י. 

וראה לקו”ש שם(.
חכמת  למדו  זו  שבתקופה   – שנה*  מאה  לאחרי   )45

התורה בתרגומה ליונית.
46( ראה סה”מ תש”א ע’ 59.

מחוקי רצונך” –  47( וכן בנוגע למצוות רצו “להעבירם 
“המצוות שהן עדות כמו שבת ופסח וכדומה לזה הסכימו 

לעמוד על גודל עוצם הפלאת חכמת התורה 
לטמא  מנת  על  נפלא(  ושכל  גדולה  )חכמה 
יהי’  הקדושהשבחכמת התורה, שלא  את  ח”ו 
ניכר שהיא חכמתו של הקב”ה, כי אם, חכמה 
שזהו”ע  יון,  דחכמת  כהפילסופיא  אנושית 

“טמאו כל השמנים שבהיכל”.

ו. ותוכן הנס דחנוכה הוא בענין שמן טהור 
מונח  שהי’  שמן  של  אחד  פך   .  . “מצאו   –
להדליק  בו  הי’  ולא  גדול  כהן  של  בחותמו 
והדליקו ממנו  נס  בו  יום אחד48, נעשה  אלא 
והוציאו  זתים  שכתשו  )“עד  ימים”6  שמונה 

שמן טהור”49(:

“להשכיחם  היתה  היונים  שגזירת  כיון 
הקדושה  את  ח”ו  לטמא  שרצו  תורתך”, 
שבחכמת התורה, הוצרך להיות הנס בהדגשת 
תורתו  שהיא  התורה,  שבחכמת  הקדושה 
)חכמתו( של הקב”ה, “תורתך” – עי”ז שמצאו 
שמן טהור שלא טמאוהו היונים, ויתירה מזה, 
מונח  שהי’  שמן  של  אחד  פך   .  . ש”מצאו 
נעלית  הכי  דרגא  גדול”,  כהן  של  בחותמו 
בשמן טהור שאין ביכולת היונים לגעת בו50, 
ימים”,  ממנו שמונה  והדליקו  נס  בו  ו”נעשה 
ש”הי’  אחד”  ה”יום  על  נוספים  ימים  שבעה 

גם היונים*, אבל במצוות דחוקים כמו טומאה וטהרה, פרה 
אדומה ושעטנז, לזה התנגדו” )סה”מ שם(.

48( והנס שביום זה הוא במציאת פך השמן )מאירי שבת 
כא, ב(.

הר”ן לשבת שם.  חי’  ה”ג.  פ”ג  חנוכה  הל’  רמב”ם   )49
ועוד.

50( ראה גם תו”א וסהמ”צ להצ”צ שם. הבבלי  בין  השינויים  במספר  מהחילוקים  להעיר   )*
והירושלמי, מס’ סופרים ועוד )ראה לקו”ש שם ע’ 4 הערה 

36(. ואכ”מ.

וגזירות  ג’תקט”ו,  בשנת  הי’  המלך  לתלמי  התרגום   )*
ג”א תקט”ו;  סדה”ד  )ראה  ג’תרט”ז  בשנת  היונים התחילו 

תר”י-כב(.

*( בתחלה, אבל לאח”ז )וכתוצאה מזה( גזרו גם על )מילה 

חודש ו(שבת )וראה גם סה”מ מלוקט ח”ב ע’ יט הערה 33(.
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בו להדליק”, הכוללים כל שבעת ימי השבוע, 
כללות הזמן51.

בלימוד  מודגש  טהור(  )שמן  זה  וענין 
נסתר דתורה – כי, בלימוד נגלה דתורה, כיון 
שהעסק הוא בעניני העולם שבהם דנים הלכות 
התורה, יכול להיות )מצד הירידה דהתגברות 
החושך בעולם( מצב שמכירים בעוצם הפלאת 
החכמה, שהיא חכמה גדולה ושכל נפלא, מבלי 
להכיר ולהרגיש שזוהי חכמתו של הקב”ה52. 
והעצה לזה – שלימוד נגלה דתורה יהי’ ביחד 
)“דע  אלקות  ידיעת  דתורה,  נסתר  לימוד  עם 
את אלקי אביך”(, שעי”ז נעשה גם לימוד נגלה 
ונרגש  דתורה חדור בקדושת התורה, שניכר 

שזוהי חכמתו של הקב”ה.

ובנסתר דתורה גופא מודגש ענין זה בשמן 
שבתורה )יותר מביין שבתורה( – כי:

נוסף לכך ששמן מורה על רזין דרזין שבתורה 
)שלמעלה מרזין סתם, יין שבתורה( – מודגש 
בשמן שאינו משקה בפ”ע אלא מערבים אותו 
בשאר מאכלים, ומפעפע בכל דבר53, ודוגמתו 
דנסתר  והאחדות  העירוב  שבתורה,  בשמן 
שבתורה )שמן, רזין דרזין שבתורה( עם נגלה 
דתורה )לחם ובשר(, שגם לימוד נגלה דתורה 
של  חכמתו  התורה,  בקדושת  חדור  נעשה 

הקב”ה )שמן טהור(.

דבר  גם  הוא  ש”שמן”   – עיקר  וג”ז  ועוד 

51( ראה לקו”ש חכ”ה ע’ 511 ובהערות שם.
52( וכדרשת חז”ל )נדרים פא, א( על הפסוק )ירמי’ ט, 
יא-יב( “על מה אבדה הארץ גו’ על עזבם את תורתי”, “שלא 

ברכו בתורה תחילה” )וראה ב”ח או”ח סמ”ז(.
53( ראה חולין צז, רע”א. שו”ע יו”ד סק”ה ס”ה.

מתגלה  ידו  שעל  למאור”54,  “שמן  המאיר, 
ומאיר ה”מאורשבתורה” )פנימיות התורה(55,

ולא רק בד’ אמותיו של יהודי, אלא גם מחוץ 
כמודגש   – כולה  הסביבה  בכל  אמותיו,  לד’ 
השמן(  נס  על  )שנקבע  חנוכה  נר  בהדלקת 
מבחוץ”6,  ביתו  פתח  על  להניחה  ש”מצוה 
“משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק 
דתרמודאי”6 – שגם בזמן  . עד דכליא רגלא   .
“תרמודאי”,  בו  שיש  בשוק  ובחוץ,  החושך, 
האור  פועל  מורדים בה’57,  אותיות מורדת56, 
המרידה  )“כליא”(  ולכלות  לבטל  חנוכה  דנר 
הרגל  אפילו  ישאר  שלא  )“תרמודאי”(,  בה’ 
דבר  גם  )כולל  אחרונה  הכי  דרגא  )“רגלא”(, 
של  לאפשרות(  כו’,  דגרם  גרם  וגם  הגורם, 
מרידה בה’, ויתירה מזה, שהאור דנר חנוכה 
פועל כליון וכלות הנפש )“כליא” למעליותא( 
יבואו  הם  שגם  דתרמודאי”,  ב”רגלא  גם 
לבחינת כלות הנפש58, מצד גודל ועוצם האור 

דשמן שבתורה, רזין דרזין שבתורה.

ז. ועיקר ושלימות הגילוי דשמן )רזין דרזין( 
)בהיו”ט  נעשה  דחנוכה  השמן  בנס  שבתורה 
שלאח”ז(  בדורות  שנתגלה  כסלו  שבחודש 
בי”ט כסלו59, שבו התחיל עיקר הענין ד”יפוצו 

54( לשון הכתוב – תרומה כה, ו.
55( ראה ירושלמי חגיגה פ”א ה”ז ובקה”ע שם. איכ”ר 

פתיחתא ב וביפה ענף שם.
56( עמה”מ שער קרית ארבע ר”פ קיא )קח, א(. קה”י 

ערך תרמוד.
57( להעיר שמרידה בה’ שייכת כשיש איזו ידיעה בה’ 
)ע”ד לשון חז”ל )תו”כ ופרש”י בחוקותי כו, יד. ועוד( “יודע 
את רבונו ומתכוין למרוד בו”(, וי”ל שעיקרה ב”יון”, מצד 

יניקתם מחכמת התורה ע”י תרגומה ליונית )כנ”ל ס”ה(.
58( ראה סה”מ מלוקט ח”ב ריש ע’ כו. וש”נ.

59( להעיר מהשייכות דגאולת רבינו הזקן בי”ט כסלו 
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שמן  החסידות,  תורת  )דהבעש”ט,  מעינותיך 
שבתורה( חוצה”60:

“להשכיחם  יון  גזירת  שבטלה  לאחרי  גם 
בנס  שבתורה”  ה”מאור  הדגשת  ע”י  תורתך” 
התורה  לימוד  סדר  נמשך  דחנוכה,  השמן 
דתורה,  בנגלה  הוא  הלימוד  שעיקר  באופן 
)לאחרי  והאמוראים  התנאים  בזמן  גם  שהרי 
נסתרה  היתה  הקבלה  חכמת  “כל  החורבן( 
כ”א  חכמים,  תלמידי  מכל  ונעלמה  בימיהם 
לכת  בהצנע  זאת  גם  ואף  סגולה,  ליחידי 
. וגם רשב”י   . ולא ברבים, כדאיתא בגמרא61 
רק  לגלות  רשות  ניתן  בזוה”ק62שלא  אמר 
האחרונים  בדורות  ורק  לבדם”,  ולחבריו  לו 
דדוקא  האריז”ל63  “כמ”ש  ומתגלה,  הולכת 
לגלות  ומצוה  מותר  האחרונים  אלו  בדורות 
פנימיות  להתגלות  ועד  החכמה”64,  זאת 
התורה בתורת החסידות ע”י הבעש”ט והמגיד, 
ובתורת חסידות חב”ד באופן של הבנה והשגה 

ע”י רבינו הזקן )ובפרט לאחרי י”ט כסלו(.

פעולת  בעיקר  מודגשת   – בחנוכה  כלומר: 

לימי חנוכה – כידוע שרבינו הזקן חזר )מפטרבורג( לביתו 
הגאולה  ועיקר:  ועוד  דחנוכה.  ב’  ביום  )בוויטעבסק( 
ממאסרו השני – בשנת תקס”א, שאז היתה עיקר ההלשנה 
על תורת החסידות, וההתנגדות היתה גדולה במאד – היתה 
בימי חנוכה )בנר שלישי )“היום יום” ז”ך כסלו(, ובנר חמישי 
)ראה סה”ש תורת שלום ע’ 84( – דיש לומר, שבשניהם היו 

עניני גאולה גם כפשוטם(.
60( סה”ש תורת שלום ס”ע 112 ואילך.

61( ראה חגיגה יא, ב. יג, א. פסחים קיט, רע”א. קידושין 
עא, א.

62( ח”א צו, ב. ח”ב ט, א. ח”ג קנט, א. ועוד.
63( ראה הקדמת הרח”ו לשער ההקדמות )נדפסה ג”כ 
)מהורש”ב(  אדמו”ר  לכ”ק  החיים  עץ  לקונטרס  בהוספה 

נ”ע(. ועוד.
64( תניא אגה”ק רסכ”ו )קמב, ב(.

השמן )מאור( שבתורה בלימוד נגלה דתורה 
)שהוא עיקר הלימוד( שנעשה חדור בהידיעה 
וההכרה והרגש בקדושת התורה, שהיא חכמתו 
כסלו  די”ט  והחידוש  “תורתך”;  הקב”ה,  של 
)שלימות הגילוי דשמן שבתורה שבחנוכה( – 
שנעשה גם הלימוד ברזין דרזין )שמן( שבתורה 
בתור לימוד חשוב ועיקרי, היינו, לא רק באופן 
שמערבים השמן )רזין דרזין( בהמזון העיקרי 
דרזין  )רזין  עצמו  שהשמן  אלא  )נגלה(, 
שבתורה( הו”ע עיקרי של מזון, שבא בהבנה 
מיני’”65,  “יתפרנסון  האדם,  בשכל  והשגה 
בדוגמת מזון גשמי )פרנסה כפשוטה( שנעשה 

דם ובשר כבשרו.

האחרונים  בדורות  שדוקא  הדבר  וטעם 
של  באופן  שבתורה  )שמן(  דרזין  רזין  נתגלו 
יותר  שנתגבר  כיון   – )מזון(  והשגה  הבנה 
ההתגברות  ובמיוחד  כולל  בעולם,  החושך 
מחכמת  יניקתם  שמצד  חיצוניות  דחכמות 
הסכנה  מתגברת  בלתי-רצוי  באופן  התורה 
יש  ולכן  ס”ה(,  )כנ”ל  תורתך”66  ד”להשכיחם 
צורך בגילוי השמן שבתורה, ועד שנעשה דבר 
לא  שלפנ”ז  שבדורות  )אף  כמזון67  המוכרח 
כמו שמן  לגלות השמן שבתורה,  ניתן רשות 

שאינו ראוי לשתי’ בפ”ע, ומזיק לאדם68(.

65( ראה תקו”ז ת”ו בסופו. לקו”ש חכ”ה ע’ 212 הערה 
80. וש”נ.

66( להעיר מסה”ש תורת שלום )ע’ 44 ואילך( שגם בי”ט 
כמו  תורתך”,  “להשכיחם  והקטרוג  הגזירה  בטלה  כסלו 
בחנוכה, אלא שבחנוכה היתה גזירה זו ע”י היונים, משא”כ 
בזמנו של רבינו הזקן נתלבשה הגזירה ע”י יהודי, שיש לו גם 
“בבואה דבבואה”, בחי’ היחידה, שלכן על ידו דוקא יכולה 

להיות ההתנגדות לגילוי בחי’ היחידה שבתורה.
67( ובנוגע לענין זה – ה”ה מוכרח יותר מנגלה דתורה.

68( והטעם שגם בדורות האחרונים ה”ז “שמן” שאינו 
יין ומים( – כיון  ראוי לשתי’ מצד גודל מעלתו )ולא כמו 
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שככל   – גופא  האחרונים  בדורות  ועד”ז 
שהולך ומתגבר החושך בעולם, הולך ומתגבר 
גילוי השמן שבתורה באופן ד”יפוצו מעינותיך 

חוצה”.

ומהדוגמאות הבולטות – בזמנו של אדנ”ע 
– שכשנתייסדה חברת “מפיצי השכלה”, עמד 
וייסד ישיבת תומכי תמימים, “ישיבה”69 שבה 
לומדים ב”התיישבות” “תורת הנגלית ותורת 
ש”החסידות  ובאופן  תמימה”70,  החסידות 

יבינו כמו שמבינים ענין בנגלה”71.

ובכל זה ניתוסף עוד יותר ע”י בנו וממלא 
דורנו,  נשיא  אדמו”ר,  מו”ח  כ”ק  מקומו, 
וסניפים  תמימים  תומכי  ישיבות  בהתייסדות 
ביתר  והולך  ומוסיף  תבל,  קצוי  בכל  שלהם 

שאת וביתר עוז עד היום הזה,

ועוד וג”ז עיקר – שהולך וניתוסף בההפצה 
דתורת החסידות חוצה ממש גם ע”י התרגום 
בלשונות  החסידות  בתורת  ענינים  דריבוי 
דאוה”ע, שעי”ז נעשה שלימות הענין דהתגלות 
האור דנר חנוכה )נס השמן( “על פתח ביתו 

כבשרו(,  ובשר  דם  )שנעשה  כמזון  מוכרח  שגם כשנעשה 
)ע”ד  מהאדם  למעלה  שהוא  ונרגש  שניכר  באופן  ה”ז 

“תכלית הידיעה שלא נדעך”(.
לפני  שהיו  )“זיצער’ס”(  ה”יושבים”  על  נוסף   )69
התייסדות הישיבה )וגם בדורות שלפנ”ז(* – שאין זה דומה 
להעילוי שנעשה בהתייסדות ה”ישיבה” )ראה גם אגרות-

קודש אדמו”ר מהוריי”צ ח”ב ע’ קח(.
70( “התמים” ח”א ע’ כה.

71( שם ע’ כד.

מבחוץ”, “עד דכליא רגלא דתרמודאי”, עי”ז 
שנתגלתה  התורה  דפנימיות  שהמעיינות 
בתורת החסידות, שמן שבתורה, באים באופן 
לא רק שהשמן  היינו,  גם בחוצה,  של הפצה 
מאיר “על פתח ביתו )ועי”ז מאיר גם( מבחוץ”, 
עצמם  )שמן(  שהמעיינות  מזה,  יתירה  אלא 

באים באופן של הפצה גם ב”חוצה”.

ח. ויש להוסיף בזה – בעומק יותר72:

וב)יתר  בחנוכה  שבתורה  השמן  גילוי 
)לא  הוא  כסלו  ב(י”ט  בדורות שלאח”ז  שאת 
שנעשה  שבדבר  וההכרח  הצורך  בגלל  רק 
גם  אלא(  בעולם,  החושך  התגברות  בעקבות 
לביאת  ומתקרבים  שהולכים  בגלל  ובעיקר 
המשיחה  ע”ש  “משיח”  שנקרא  צדקנו,  משיח 
ועל  משחתיו”,  קדשי  “בשמן  כמ”ש73  בשמן, 
)רזין  השמן  גילוי  ושלימות  עיקר  יהי’  ידו 
“סוד טעמי’ ומסתר  דרזין( שבתורה, שילמד 
)בימות  הזמן  ש”באותו  ועד  צפונותי’”74, 
המשיח( . . לא יהי’ עסק כל העולם אלא לדעת 
חכמים  ש”יהיו  בנ”י  ועאכו”כ  בלבד”,  ה’  את 
גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת 
יהי’  הלימוד  שעיקר  היינו,  כו’”75,  בוראם 
שהולכים  ככל  ולכן,  שבתורה76,  דרזין  ברזין 
ומתקרבים להתגלות של משיח צדקנו, הולך 
ומוסיף בהגילוי דשמן )רזין דרזין( שבתורה, 

72( בהבא לקמן – ראה גם לקו”ש חט”ו ע’ 282. ח”כ ע’ 
172. ח”ל ע’ 2-171. וש”נ.

73( תהלים פט, כא.
74( פרש”י שה”ש א, ב.

75( רמב”ם בסיום וחותם ספרו “משנה תורה”.
התורה  גופי  כל  התורה  מפנימיות  ש”ידעו  ועד   )76

הנגלית” )תניא אגה”ק סו”ס כו(.

ח”ד  לקו”ד  קז.  ע’  )אגרות-קודש שם  הצ”צ  בזמנו של   )*
ואדמו”ר  אדמו”ר האמצעי  בזמנם של  גם  וכנראה  ב(,  תרפז, 

הזקן, ואולי גם בזמן המגיד והבעש”ט.
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זכו”77(  חיים  )“טועמי’  ה”טעימה”  שזוהי 
מתורתו של משיח78.

משיח  לביאת  שההתקרבות  לומר,  ]ויש 
החושך  להתגברות  הסיבה  גם  היא  צדקנו 
בעולם – שבגלל התגברות הקדושה נעשית גם 
התגברות הלעו”ז שמנגד לביאת משיח צדקנו, 
“ילחם  צורך ללחום עם המנגד, שזהו”ע  ויש 

מלחמות ה’” עד ש”נצח”79[.

לכך  שנוסף   – בחנוכה  מודגש  זה  וענין 
שנקבע על נס השמן, שקשור עם משיח80, יש 
שמספר  נרות82(,  )ושמונה  שמונהימים81  בו 
שמונה קשור עם משיח, שהוא מ”שמונה נסיכי 
ימות המשיח שמונה  . של   . ו”כינור  אדם”83, 
)נימין(”84; וכן )ויתירה מזה( בי”ט כסלו – שאז 

77( ראה לקו”ש ח”כ שם ע’ 173. וש”נ.
הגמרא  לשון  בדיוק  מרומז  זה  שענין  לומר,  ויש   )78
)בנוגע לנר חנוכה( “יום ראשון מדליק אחת” )ולא “אחד”(* 
– שהדלקת נר חנוכה )נס השמן( היא באופן שמדליק בחי’ 
א(,  יח,  מנחות  אחת  עד  )תוד”ה  יחידה  על  “אחת” שקאי 
משיח,  של  בתורתו  ושלימותה  שעיקרה  שבתורה,  יחידה 
בחי’ יחידה הכללית )ראה בארוכה קונטרס ענינה של תורת 

החסידות(.
79( רמב”ם הל’ מלכים ספי”א.

80( ולהעיר שהדלקת הנרות בשמן זית הוא ע”ד מ”ש 
הזתים”  הר  על  גו’  רגליו  “ועמדו  ד(  יד,  )זכרי’  במשיח 

)אוה”ת וישלח רמח, א(.
81( יותר מפסח וסוכות שהם שבעה ימים )שהרי שמע”צ 

הוא “רגל בפ”ע” )סוכה מח, רע”א. וש”נ((.
יותר משבעת הנרות דמנורת ביהמ”ק שבה אירע   )82

נס השמן.
לג,  וראה תו”א פרשתנו  ב.  נב,  ד. סוכה  ה,  83( מיכה 

סע”ג ואילך. ובכ”מ.
84( ערכין יג, ב.

התחיל עיקר הענין ד”יפוצו מעינותיך חוצה”, 
שבזה תלוי’ ביאת המשיח, כדברי מלך המשיח 
להבעש”ט במענה על שאלתו אימת אתי מר, 

לכשיפוצו מעינותיך חוצה85.

רבינו  ע”י  חב”ד  חסידות  תורת  ומהתגלות 
שאת  ביתר  וניתוסף  הולך  כסלו  בי”ט  הזקן 
וביתר עוז בכל שבעת הדורות דנשיאי תורת 
חסידות חב”ד, כולל ובמיוחד ע”י התייסדות 
דוד  בית  חיילי  תמימים,  תומכי  ישיבת 
אלה  את  לנצח  דוד  בית  למלחמת  שיוצאים 
“אשר חרפו עקבות משיחך”86, ולהביא בפועל 
ובפרט  משיחא87,  מלכא  דדוד  ההתגלות 
בדורנו זה, שכבר נשלמו כל הענינים, וצריכים 
רק “לפתוח את העיניים” ולראות ש”הנה זה 

)המלך המשיח( בא”88.

*

לפרשת  גם  ושייך  קשור  לעיל  האמור  ט. 
השבוע – פרשת מקץ:

“קץ  עם  קשור   – “מקץ”   – הפרשה  שם 
סוף  קץ  לשון  )“כל  הגלות  סוף  הימים”89, 
הוא”90(, ו”קץ הימין”91, התחלת הגאולה )“יש 

מקץ שהוא תחלה”92(.

הימים”  ד”קץ  הענינים  שב’  לומר,  ויש 

85( אגה”ק דהבעש”ט – כש”ט בתחלתו. ובכ”מ.
86( תהלים פט, נב.

87( ראה שיחת שמח”ת תרס”א – לקו”ד ח”ד תשפז, ב 
ואילך. סה”ש תש”ב ס”ע 141 ואילך.
88( שה”ש ב, ח ובשהש”ר עה”פ.

89( ראה אוה”ת ריש פרשתנו. וש”נ.
90( פרש”י ריש פרשתנו.

91( ל’ הכ’ – סוף דניאל. וראה זח”א נד, סע”א. סב, ב. 
ל”ת לאריז”ל עה”פ. אוה”ת שם.

92( ראב”ע שלח יג, כה. *( ולהעיר שגירסת העין יעקב היא “אחד”.
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הגאולה,  והתחלת  הגלות  סוף  הימין”,  ו”קץ 
קשורים עם ב’ הענינים-טעמים בגילוי השמן 
התגברות  האחרונים,  בדורות  שבתורה 
 – המשיח  לביאת  וההתקרבות  החושך 
הגלות  סוף  עם  קשורה  החושך  שהתגברות 
)“קץ הימים”93(, וההתקרבות לביאת המשיח 

קשורה עם התחלת הגאולה )“קץ הימין”(.

הפרשה,  לתוכן  בנוגע  גם  להוסיף  ויש  י. 
וישב  לפרשת  השייכות  )ובעיקר(  גם  כולל 
ויחי שלאחרי’, שהם  ויגש  ולפרשיות  שלפני’ 
של  ממינויו  כתוצאה  שהרי   – אחד  המשך 
ירד  מקץ(,  )בפרשת  למלך”  ל”משנה  יוסף 
“ויחי  ועי”ז  ויגש(,  )בפרשת  למצרים  יעקב 
יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה”, מבחר 
“לישב  בקשתו  נתקיימה  שבהם  שנותיו94, 
בשלוה”95, כמו בהשנים שהי’ יעקב עם יוסף 
לפני ש”קפץ עליו רוגזו של יוסף”95 )בפרשת 

וישב(:

המשך הפרשיות וישב-ויחי קשור עם ענין 
לישב  יעקב  “ביקש  יעקב”,  “וישב  הגאולה: 
בשלוה” – שלימות השלוה דימות המשיח, כיון 
שמצדו הי’ מוכן כבר להגאולה96, “מקץ” – קץ 

93( “שזהו”ע עד שתכלה רגל מן השוק להעלות בחי’ 
רגל השמאלי שמתלבש בקץ דשמאלא” )אוה”ת שם(.

94( ר”פ ויחי ובבעה”ט עה”פ.
95( פרש”י וישב לז, ב.

אל  מלאכים  ששלח   – וישלח  בפרשת  כמודגש   )96
הזמן  והגיע  הבירורים  נגמרו  שכבר  להודיעו  אחיו  עשו 
“ועלו מושיעים בהר ציון  יחדיו אל הגאולה, כמ”ש  לילך 
לשפוט את הר עשו”, ועד כדי כך, שגם לאחרי שהמלאכים 
הודיעו לו שעשו לא נתברר עדיין כלל, לא עסק ב”עבודת 
הבירורים”, אלא שלח מנחה שהו”ע הקרבן*, “העלאת מ”ן 
להמשיך מ”ד דמקיף דתהו”, כדי שתהי’ אצלו השלימות 
דלעתיד לבוא שהמקיפים דתהו יומשכו ויתגלו בפנימיות 

בתיקון )תו”א ר”פ וישלח(.

הימים וקץ הימין )כנ”ל ס”ט(. “ויגש”, הגשת 
)יוסף(  גאולה  סמיכת  ענין   – ליוסף  יהודה 
לתפלה )יהודה(97, ועד לחיבור דיהודה ויוסף 
“לעץ אחד והיו אחד בידי . . ודוד עבדי נשיא 
נצחיים  חיים   – יעקב”  “ויחי  לעולם”98.  להם 
יעקב  ע”ש  שנקרא  מישראל  )כאו”א  דיעקב 

וישראל99( בעולם התחי’.

)בחיר100(  השלישי  שיעקב,   – בזה  והענין 
השלישית  הגאולה  עם  קשור  שבאבות, 
וביהמ”ק  נצחית  )גאולה  השלישי  וביהמ”ק 
בלי  “נחלה  בית”101,  שקראו  “כיעקב  נצחי(, 
מצרים . . כיעקב שכתוב בו102 ופרצת”103, כי, 
ויצחק,  אברהם  ]משא”כ  תורה  ענינו  יעקב 
שאף שלמדו תורה, “אברהם אבינו זקן ויושב 
בישיבה הי’ . . יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה 
הי’”104, מ”מ, עיקר ענינם הי’ גמ”ח )אברהם( 

97( זח”א רה, ב.
וראה  ויגש.  פרשת  הפטורת   – יט-כה  לז,  יחזקאל   )98
תו”א ויגש מד, א ואילך. וראה גם סה”מ מלוקט ח”ו ע’ עז 

ואילך. וש”נ.
99( ראה תניא אגה”ק ס”ז.

ב. שעה”פ  קמז,  ב.  קיט,  זח”א  רפע”ו.  ב”ר  ראה   )100
תולדות כז, כה.

101( פסחים פח, א ובחדא”ג מהרש”א שם. וראה לקו”ש 
חט”ו ע’ 231. וש”נ.

102( ויצא כח, יד.
103( שבת קיח, סע”א ואילך.

104( יומא כח, ב.

שבתורה  הקרבנות  ומשפט  אופן  ע”ד  “שלא  אבל,   )*
)קרבנות אחרים אשר לא כתובים בתורה(, בהיות שמעשה 
הקרבנות הוא מבהמות טהורים ושחוטים דוקא . . והמנחה 
הזאת ששלח יעקב לעשו היו בהמות טמאות ג”כ . . וכולן 
היו חיין ולא שחוטין . . ושיעורים אחרים )עזים מאתיים וכו’(” 
– להיותם קרבנות דתהו שלמעלה מקרבנות דתיקון )תו”א 

שם(.
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יצחק  שאברהם  כידוע106  )יצחק105(,  ועבודה 
ויעקב הם כנגד ג’ הקוין גמ”ח עבודה ותורה[, 
אהלים”107,  יושב  תם  איש  “ויעקב  כמ”ש 
)תושב”כ  עבר”108  של  ואהלו  שם  של  “אהלו 
דתורה109(,  ונסתר  דתורה  נגלה  ותושבע”פ, 
“ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל”110, קו 
האמצעי, בריח התיכון שמבריח מן הקצה אל 

הקצה111, למעלה ממדידה והגבלה.

יעקב  של  ענינו  המשכת  ושלימות  ועיקר 
למצרים  בירידתו  יוסף  ע”י  נעשה  בעולם 
 – יוסף”(  של  רוגזו  עליו  ש”קפץ  )לאחרי 
כמ”ש112 “אלה תולדות יעקב יוסף113 בן שבע 
וירדו  נתגלגלו  זה  ש”ע”י  וגו’”,  שנה  עשרה 
לימוד  הקדמת  וע”י  ]לאחרי  למצרים”114 
ועבר  משם  )יעקב(  שלמד  מה  “כל  התורה, 
מסר לו”115, שזוהי הנתינת-כח דיעקב ליוסף 
ירידתו  עם  הקשורות  המאורעות  כל  על 
ושלימות  אמיתת  נעשה  שאז  למצרים116[, 

105( שהי’ “עולה תמימה” )פרש”י תולדות כו, ב – מב”ר 
פס”ד, ג(.

ר”פ  )בסופו(. שם עה”ת  רנ  106( מגלה עמוקות אופן 
לך לך. ועוד.

107( תולדות כה, כז.
108( פרש”י עה”פ )מב”ר פס”ג, יו”ד(.
109( אוה”ת תולדות קמה, ריש ע”ב.

110( תהלים עח, ה.
111( ראה תניא ספי”ג. שם אגה”ק ס”ו. ובכ”מ.

112( וישב לז, ב.
113( ובלשון החסידות – שע”י יוסף נעשית ההמשכה 
מאצילות )דרגתו של יעקב( לבי”ע )ראה לקו”ש חכ”ה ס”ע 

196 ואילך. וש”נ(.
114( פרש”י עה”פ.
115( פרש”י שם, ג.

116( ועפ”ז יש לבאר ההמשך ד”בן זקונים הוא לו )בר 
חכים . . כל מה שלמד משם ועבר מסר לו( ועשה לו כתונת 
פסים” – שלימוד התורה הוא “כתונת” )לבוש( להגן עליו* 

הענין ד”ויחי יעקב בארץ מצרים”117, שהגילוי 
גם  יוסף(  )ע”י  וחודר  נמשך  )יעקב(  דתורה 
ועי”ז  )וגבול(,  מיצר119  מלשון  במצרים118, 
באים לשלימות נעלית יותר באין-ערוך, ע”ד 
מרחב  במרחב”,  ענני  גו’  המיצר  “מן  מ”ש120 
)ושלוה אמיתית( דהגאולה האמיתית  אמיתי 
ליוסף,  הגאולה  גם  שייכת  ולכן  והשלימה, 
כמ”ש )בסיום וחותם פרשת ויחי( “ויאמר יוסף 
יפקד  “פקד  אתכם”,  יפקד  פקד  ואלקים  גו’ 
אלקים אתכם”121, ומרומז גם בלשון הכתוב122 

צרותיו שנמכר  “על שם  ב”פסים”,  הזמן שנתגלגל  במשך 
לפוטיפר ולסוחרים ולישמעאלים ולמדינים” )פרש”י שם – 

מב”ר פפ”ד, ח(, ר”ת פסים.
יוסף  117( ע”י ההקדמה ש”את יהודה שלח לפניו אל 
בית  לו  “להתקין  כח(,  מו,  )ויגש  גשנה”  לפניו  להורות 
תלמוד שתהא שם תורה ושיהיו השבטים הוגים בתורה”, 
שעי”ז נעשה גם במצרים “ויחי”, ועד למבחר שנותיו )ראה 
 160 ע’  ח”י  לקו”ש  בארוכה  וראה  טבת.  ח”י  יום”  “היום 

ואילך. וש”נ(.
118( וחידוש מיוחד בזה – כיון שמצרים היתה מפורסמת 
בחכמת האומות, “חכמת מצרים” )מ”א ה, יו”ד ובמפרשים. 
האמור  )ע”ד  התורה  דחכמת  הלעו”ז  סע”א(,  קכה,  זח”א 

לעיל )ס”ה( בנוגע לחכמת יון(.
119( תו”א וארא נז, ג. יתרו עא, ג. ובכ”מ.

120( תהלים קיח, ה.
121( להעיר מפרש”י )שמות ג, יח( “סימן זה מסור בידם 
מיעקב ומיוסף שבלשון זה נגאלים, יעקב אמר ואלקים פקד 

יפקד אתכם, יוסף אמר להם פקד יפקד אלקים אתכם”, אף 
שב’ הפסוקים נאמרו ע”י יוסף, כי, “יוסף אמר פעמיים פקד 

יפקוד להגיד שהיתה מסורת בידו מאביו” )רמב”ן שם(.
ועפ”ז יומתק דיוק לשון רש”י “יעקב אמר ואלקים פקד 
יפקד אתכם, יוסף אמר להם פקד יפקד אלקים אתכם” – כי, 
להם היתה ע”י יוסף, אבל יעקב אמר )לא להם,  האמירה 

אלא( ליוסף לבדו.
122( ישעי’ יא, יא-יב.

*( ועפ”ז יומתק הדיוק “ועשה לו כתונת פסים” – שעשה 
פעולה מיוחדת כדי להגן עליו.
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ואסף  גו’  ידו  שנית  אדנ-י  יוסיף  ההוא  “ביום 
נדחי ישראל גו’”123.

יא. עפ”ז יש לבאר דברי יעקב לפרעה בבואו 
מצרימה124 – “ויאמר יעקב אל פרעה )במענה 
לשאלת פרעה “כמה ימי שני חייך”( ימי שני 
מגורי שלושים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי 
שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי בימי 

מגוריהם” – דלכאורה תמוה:

שני  ימי  מספר  מיעקב  שומע  כשפרעה  א 
חייו, יודע בעצמו אם רב הוא או מעט, ואין 

צורך שיעקב יודיעו זאת )משא”כ “רעים”(?

ב ועיקר: דברי יעקב שמספר ימי שני חייו, 
“שלושים ומאת שנה”, הוא “מעט”, הם )לא רק 
מיותרים, אלא גם( היפך המציאות )לכאורה(, 
להיותם עשר שנים יתירות על שלימות מספר 
המבול,  בזמן  שנקבע  )כפי  האדם  חיי  שנות 
ומאז “כבר קצרו שנותם”( “והיו125 ימיו מאה 

ועשרים שנה”.

המבואר  ע”פ  יותר  מתחזקת  זו  שאלה 
“כמה  יעקב  את  שאל  שפרעה  במפרשים126 
והי’  שיבה  בו  ש”זרקה  מפני  חייך”,  שני  ימי 
נראה זקן מאד ופרעה תמה על זקנותו כי אין 
שכבר  כך  כל  ימים  מאריכים  זמנו  אנשי  רוב 
קצרו שנותם”, ועפ”ז תמוה עוד יותר שיעקב 
שנה,  ושלושים  מאה  חייו,  שני  שימי  משיבו 

123( גם אלה שהיו במעמד ומצב ד”אחר”, כמ”ש )ויצא 
“בן”  נעשה  מ”אחר”  שגם  אחר”,  בן  לי  ה’  “יוסף  כד(  ל, 

)אוה”ת עה”פ(.
124( בפרשת ויגש )מז, ט( – שהתחלת קריאתה במנחת 

שבת פרשת מקץ.
125( בראשית ו, ג.

126( רמב”ן, רשב”ם, דעת זקנים מבעלי התוס’, ספורנו 
)עה”פ(. ועוד.

לפרעה(  )הידועה  המציאות  היפך  הםמעט, 
תמה  שבגללה  כך,  כל  ימים  מאריכים  שאין 
פרעה על זקנותו של יעקב ושאלו “כמה ימי 

שני חייך”!

ביחס  הוא  ש”מעט”  לומר,  יש  לכאורה 
לשנות חיי אבותיו, כמ”ש לאח”ז “ולא השיגו 
את ימי שני חיי אבותי”, שחיו )קע”ה127 ו(ק”פ 
אריכות  על  תמה  כשפרעה  כלומר,  שנים128. 
ימיו של יעקב, השיב לו יעקב שאריכות ימיו 
עד עתה )ק”ל שנה( חשיב “מעט” לגבי מספר 
השנים שנשאר לו לחיות, כשנות חיי אבותיו, 
מפני  היא  עליו  שקפצה  )והזקנה  שנה  ק”פ 
היותם “רעים” בגלל הצרות שעברו עליו(129. 
בטובה”  השיגו  “ולא  רש”י  מפירוש  אבל, 
)שמתייחס ל”רעים” ולא ל”מעט”130(, משמע, 
שק”ל שנותיועצמם )לא רק ביחס לק”פ שנות 

אבותיו( הם “מעט”.

127( כיון ש”קיצר הקב”ה ה’ שנים משנותיו” )שהי’ צריך 
לחיות ק”פ שנה, כמו יצחק( כדי “שלא יראה את עשו בן בנו 
יוצא לתרבות רעה ואין זו שיבה טובה שהבטיחו הקב”ה” 

)פרש”י תולדות כה, ל(.
הובא   – )מדרש  במדרז”ל  המבואר  ע”פ  ובפרט   )128
בדעת זקנים שם( שבגלל שאמר “מעט ורעים גו’” נחסרו 

ל”ג* שנה משנותיו )שהי’ ראוי לחיות ק”פ שנה(.
129( רמב”ן ודעת זקנים שם.

130( ויש לומר, שהכרחו של רש”י לפרש כן )בפשוטו 
של מקרא(, כיון* שאצל פרעה לא יתקבל שכיון שאבותיו 
חיו ק”פ שנה בטוח הוא שיחי’ ק”פ שנה, עד כדי כך, שחושב 

המספר דק”ל שנה )אריכות ימים מופלגה( ל”מעט”.

*( כמנין התיבות מ”ויאמר פרעה” עד “בימי מגוריהם” 
)וראה תורה שלמה עה”פ(.

)כקושיית  יותר מהם”  ויחי’  ישיגם  מפני ש”אולי  ולא   )*
הרמב”ן(, כי, כוונתו שלא יתמה על אריכות ימיו “כי מעט הם 

כנגד שנות אבותיו שחיו יותר” )כתירוץ הרמב”ן(.
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ויש לומר הביאור בזה – ש”ימי שני מגורי 
שנה”(  ומאת  “שלושים  שהם  )אף  מעט”   .  .
באיכות, כלומר, אף שבכמות רבים הם,  הוא 
חסרים  ימים  להיותם  באיכות,  הם  מועטים 
)היפך ד”בא בימים”131, שפירושו ימים מלאים 
)שאינם  בטובה  החסרון  מפני  ושלמים132(, 
היו”,  ש”רעים  מזה,  ויתירה  בטובה(,  מלאים 
וענין זה נשלם ב”ויחי יעקב בארץ מצרים שבע 
עשרה שנה”, “כאילו כל ימיו בטובה”133 )ויש 
חיי אבותיו,  גם שנות  ידם השיג  לומר, שעל 
השלימות134,  לתכלית  הגיע  שנותיו  שבקמ”ז 

כולל גם השלימות דק”פ שנה135(.

וההסברה בזה ]הסיבה שבק”ל שנות יעקב 
באברהם[  כמו  בימים”  ד”בא  הענין  הי’  לא 
בפנימיות הענינים – שכיון שענינו של יעקב 
מוכן  הי’  יוסף136  ומשנולד  הגאולה,  הו”ע 

131( חיי-שרה כד, א.
132( ראה סה”מ מלוקט ח”א ע’ רפט. לקו”ש חלק לה 

חיי שרה תנש”א ס”ד.
133( תדבא”ר פ”ה.

ועשרים שנה  “מאה שנה  134( כהשלימות דחיי שרה, 
ובינה,  )חכמה  מוחין  שנה(,  )מאה  כתר  שנים”,  ושבע 
עשרים שנה( ומדות )שבע שנים(, ויתירה מזה, שהמוחין 
)לא רק באופן של עשרים שנה, אלא(  )ע”י התורה( היא 
בהשלימות דארבעים שנה )קמ”ז(, שמספר ארבעים מורה 
שנחלק  ודעת  ובינה,  )חכמה  מוחין  דד’  השלימות  על 
השלימות  תכלית  מעשר,  כלול  מהם  שכ”א  כפי  לחו”ג(* 

דהמוחין )וראה הערה 141(.
135( ע”ד שמצינו בנוגע לרבי בון )ירושלמי ברכות פ”ב 

ה”ח( ורבי אלעזר בן עזרי’ )ברכות יב, סע”ב. כח, רע”א(.
136( ראה פרש”י ויצא ל, כה.

לישב  אביו,  מגורי  לארץ  לבן  מבית  לחזור 
בשלוה, הרי, כל זמן שעדיין לא באה הגאולה 
יוסף”(, נחשבו  בפועל )“קפץ עליו רוגזו של 
אצלו ימי שנות חייו “מעט”, ימים חסרים, כיון 

שחסר בהם העיקר )הגאולה(137.

וענין זה הודיע יעקב לפרעה – שלא יטעה 
לחשוב שיעקב ובניו יסתפקו בכך שיושיבום 
להם  ויתנו  הארץ”138  במיטב  מצרים  “בארץ 
“את חלב הארץ”139, כיון שהעיקר אצלם הו”ע 
משך  במצרים  ישיבתם  גם  ובמילא,  הגאולה, 
כיון  זמן אינה אלא לצורך שלימות הגאולה, 
יעקב  ש”ויחי  )עי”ז  דמצרים  הבירור  שע”י 
בארץ מצרים שבע עשרה שנה”( תהי’ הגאולה 
יותר,  נעלה  באופן  עלה”140(  גם  )“אעלך 
“ויחי יעקב” לא  יהי’  ואז  בתכלית השלימות, 
רק קמ”ז שנה141, ולא רק ק”פ שנה, אלא חיים 

נצחיים.

*

בנוגע  לעיל  מהאמור  מההוראות  יב. 
למעשה בפועל:

הי’ מוכן להגאולה, הרי, הענין  שיעקב מצדו  137( ואף 
וזיכוך  דבירור  העבודה  שלימות  עם  קשור  בימים”  ד”בא 

העולם, שהוא בגדר הזמן, “ימים”.

138( ויגש מז, יא.
139( שם מה, יח.

האמיתית  דהגאולה  העלי’  גם  נכללת  שבזה   )140
והשלימה )תו”א ר”פ שמות(.

)מ’(  שארבעים   )134 )הערה  לעיל  האמור  וע”פ   )141
תומתק  מעשרים(,  )יותר  המוחין  שלימות  על  מורה 
דשרה(  מקכ”ז  )יותר  יעקב  חיי  שנות  דקמ”ז  השייכות 
להגאולה, כיון שבהגאולה “יהיו כל ישראל חכמים גדולים 
דמוחין  תכלית השלימות  בוראם”,  דעת  )בינה(  וישיגו   .  .
)וראה גם ד”ה אל תצר את מואב במאמרי אדהאמ”צ דברים 

ח”א בתחלתו(.

*( “שיש בו מבחי’ פנימיות הכתר ממש שלמעלה מגדר 
התחלקות קוין ומשו”ז כולל בחי’ הקוין דחו”ג” )סה”מ עת”ר 

ע’ קכג(.
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כיון שנוסף לכך שדורנו זה הוא דור האחרון 
של  הראשון  ודור  הגלות,  סוף  הגלות,  של 
הגאולה, התחלת הגאולה, נמצאים אנו בימי 

סגולה השייכים להגאולה,

“מקץ”,  פרשת  השבוע,  פרשת  מצד  הן   -
והן  ס”ט(,  )כנ”ל  הימין”  ו”קץ  הימים”  “קץ 
השמן,  נס  על  שנקבעו  חנוכה  ימי  מצד 
ס”ח(,  )כנ”ל  משחתיו”  קדשי  “בשמן  שהו”ע 
עם  קשור  )ששבת142  חנוכה  בשבת  ובפרט 
גאולה143(, ובקביעות שנה זו144 שהוא לאחרי 
נר חמישי145, יום גאולת רבינו הזקן ממאסרו 
החידוש  על  שמורה  חודש,  ובראש  השני146, 
דישראל ש)“דומין ללבנה” ו”מונין ללבנה”147 
ו(”הם עתידים להתחדש כמותה”148 בהגאולה 

האמיתית והשלימה –

יש להוסיף מיום ליום )כהוראת ימי חנוכה149 

שלישית,  דסעודה  זמן  חצות,  לאחרי  ובפרט   )142
ששייכת במיוחד ליעקב )זח”ב פח, ב(, השלישי שבאבות, 
)כנ”ל  השלישי  וביהמ”ק  השלישית  הגאולה  עם  שקשור 

ס”י(.
143( כמודגש בשירו של יום – “מזמור שיר ליום השבת”, 
“מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי 

העולמים” )תמיד בסופה(.
שנת  תהא  הי’   – השנה  כללות  מעלת  על  נוסף   )144

נפלאות בה, בכל מכל כל )וראה לקמן הערה 155(.
145( בערב שבת – “מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת” 

)ע”ז ג, סע”א(.
146( בשנת תקס”א )כנ”ל הערה 59(. – ולהעיר ששנה 
זו היא לאחרי מלאות “קץ” שנה )תקס”א-תשנ”ב(, “מקץ”.

147( ראה סוכה כט, א. ב”ר פ”ו, ג. אוה”ת בראשית ד, 
סע”ב ואילך. ועוד.

148( נוסח ברכת קידוש לבנה )סנהדרין מב, א(.
149( ובאופן של פעולה נמשכת גם לאחרי ימי חנוכה – 
שהרי “מעלין בקודש ו)עאכו”כ ש(אין מורידין” )שבת כא, 

ב(.

בהענינים  והולך”6(  מוסיף  ואילך  ש”מכאן 
המביאים את הגאולה בפועל ובגלוי.

ומהם:

לביאת  והצפי’  התשוקה  האמונה  חיזוק 
זמן  שכל  אצלו  שנרגש  כך,  כדי  עד  המשיח, 
ובגלוי,  בפועל  בא  לא  עדיין  צדקנו  שמשיח 
מאה  שאפילו  יעקב150  כדברי  חסרים,  ימיו 
לא  שעדיין  כיון  “מעט”,  הם  שנה  ושלושים 

באה הגאולה בפועל )כנ”ל סי”א(.

ועוד ועיקר: להוסיף בלימוד והפצת פנימיות 
יעקב150(,  של  ענינו   – בכלל  )ותורה  התורה 
שמן )רזין דרזין( שבתורה, באופן שמאיר “על 
פתח ביתו מבחוץ”, “יפוצו מעינותיך חוצה”, 

“עד דכליא רגלא דתרמודאי”.

וכפשוט – ההוספה במבצע חנוכה כפשוטו, 
שמחה,  של  התוועדויות  עריכת  גם  כולל 
שמחה  “ימי  כדעת הרמב”ם שימי חנוכה הם 
והלל”151, והוספה בקיום המנהג דנתינת מעות 

חנוכה152 וכיו”ב.

יג. ובכל זה – כההוראה המיוחדת מקביעות 
שנה זו ששבת חנוכה חל )בר”ח, ור”ח הוא ב’ 

ימים, שאז חל שבת חנוכה( ביום א’ דר”ח:

ובהקדמה – שענינו של נר חנוכה, ש”מצוה 
“פתח  מבחוץ”,  ביתו  פתח  על  להניחה 

נקרא  ויצחק(  אברהם  ע”ש  )ולא  דוקא  שבשמו   )150
כאו”א מישראל.

151( כנ”ל הערה 5.
152( ביום ראשון, ז’ דחנוכה, בסמיכות לתפלת מנחה 
והדלקת נר ח’ דחנוכה )החל מלפני מנחה, ובעיקר לאחרי 
מהאנשים  לכאו”א  שליט”א  אדמו”ר  כ”ק  נתן   – מנחה( 
והנשים והטף שיחיו, מטבע של דולר )דמי חנוכה( ושטר 
של דולר )לצדקה(. ולמחרתו )“זאת חנוכה”, לאחרי מנחה 

ומעריב( נתן עוה”פ כנ”ל לכל הנאספים שיחיו. )המו”ל(.
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רגלא  דכליא  “עד  הרבים”153,  לרשות  הסמוך 
 – חנוכה  בשבת  ביותר  מודגש  דתרמודאי”, 
שגם ב”רשות הרבים”, שניכר במיוחד בפרטי 
דיני רה”ר בהלכות שבת, נעשה מעמד ומצב 
)“כליא”(, שמודגש בהכליון  של כלות הנפש 
וגם  כליון,  מלשון  “ויכולו”154  השבת,  דיום 

מלשון גמר ושלימות )“כל”155(.

וכששבת חנוכה )שבו מודגש כללות הענין 
דחנוכה( חל בראש חודש, מודגשת עוד יותר 
היא  שההוספה   – והולך”  ד”מוסיף  ההוראה 
חידוש  של  באופן  ועד  לגמרי156,  באין-ערוך 
)ראש  המולד  דרגע  החידוש  בדוגמת  ממש, 

חודש, מלשון חידוש157(.

ימים,  ב’  הוא  כשר”ח  יותר  גדול  וחידוש 
שאז חל יום א’ דר”ח בשבת, ובמילא שייך גם 
שבהפטרה  כיון  לשבת159,  דר”ח158  השני  יום 
של  השני  היום  את  גם  מזכירים  דיום השבת 
ר”ח ע”י הוספת פסוק ראשון ואחרון ד”מחר 
ביום  חל  דר”ח  א’  כשיום  )משא”כ  חודש”160 
עניני  – שכל  ב’ דר”ח חל בשבת(  ויום  ששי, 

153( שו”ע או”ח סתרע”א ס”ה.
154( בראשית ב, א. וראה אוה”ת עה”פ.

155( ובהדגשה יתירה בשנה זו – הי’ תהא שנת נפלאות 
בכל מכל כל. – ולהעיר מהשייכות המיוחדת למנחת שבת, 

“נחלת יעקב אביך”, שנאמר בו )לא “בכל” או “מכל”, אלא( 
“כל” )ב”ב טז, סע”ב ואילך(.

הליכה,  של  באופן  הוספה   – והולך”  “מוסיף   )156
שהליכה אמיתית היא באופן שבאין-ערוך למקומו )מעמדו 

ומצבו( הקודם )ראה סה”מ תר”ס ע’ קז ואילך. ועוד(.
בן  יונה  לר’  ס’ השרשים  ב.  יב,  בא  ראב”ע  ראה   )157

ג’נאח ולהרד”ק ע’ חדש.
158( עיקרו של ר”ח – שבו מתחיל מנין ימי החודש.

159( נוסף על מעלתו מצד עצמו – “יום אחד”, ש”הקב”ה 
יחיד בעולמו” )בראשית א, ה ובפרש”י – מב”ר פ”ג, ח(.

160( ראה בארוכה לקו”ש חלק לה חנוכה תשנ”ב.

באופן  חנוכה( הם  )המודגשים בשבת  חנוכה 
של חידוש כפול, חידוש ע”ג חידוש.

יד. ויה”ר שעוד לפני ההוספה בעניני חנוכה 
חנוכה”  “מעות  הקב”ה  יתן  בפועל  במעשה 
באופן  גם  אלא  מתנה,  של  באופן  רק  )ולא 
ואוהבהו”161  ישראל  ל”נער  חוב(  תשלום  של 
בהענין הכי נחוץ ומוכרח – להביא את הגאולה 
משיחא  מלכא  דוד  ע”י  והשלימה  האמיתית 
)ש”בשמן קדשי משחתיו”( בפועל ממש, ועל 
)ש”בנוי  השלישי  ביהמ”ק  חנוכת  תהי’  ידו 
בפועל  מן השמים”162(  ויבוא  יגלה  ומשוכלל 

ממש.

לפני  עוד  ממש,  זמן  בסמיכות   – והעיקר 
ויגש,  תפלת מנחה והקריאה בתורה בפרשת 
באופן  לתפלה,  גאולה  סמיכת  שתוכנה 
)ועאכו”כ  התפלה  לפני  עוד  באה  שהגאולה 
הש”ק  ביום  גם  הגאולה  על  התפלות  לאחרי 
זה(, תיכף ומיד ממש, “לא עיכבן כהרף עין”163.

ביום  ומיד,  תיכף  תבוא  שהגאולה  וכיון 
יום  בחודש  העשירי  יהי’  טבת,  דר”ח  ראשון 
הלכות  וחותם  בסיום  הרמב”ם  כפס”ד  טוב, 
תעניות164 “כל הצומות האלה עתידים ליבטל 
עתידים  שהם  אלא  עוד  ולא  המשיח,  לימות 
ושמחה,  ששון  וימי  טובים  ימים  להיות 
שנאמר165 כה אמר ה’ צבאות גו’ צום העשירי 
יהודה לששון ולשמחה ולמועדים  יהי’ לבית 

טובים”.

161( הושע יא, א.
162( פרש”י ותוס’ סוכה מא, סע”א. ועוד.

163( מכילתא ופרש”י בא יב, מא. ועוד.
164( שיעור היומי דא’ טבת.

165( זכרי’ ח, יט.



לזכות
אהרון הלוי שיחי’ בן חיה

לרפואה שלימה ברמ”ח איבריו
ושס”ה גידיו תיכף ומיד ממש

לרפואת
דורין שתחי’ בת אורה

לרפואה שלימה 
בקרוב ממש

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות
כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א

מהרה יגלה ויגאלנו אכי”ר

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

יה”ר שיראה הרבה נחת מבניו
התמימים – בפרט, משלוחיו, חסידיו 
וכלל ישראל – בכלל ויגאלנו ויוליכנו 

קוממיות לארצנו וישמיענו תורה חדשה 
מפיו בגאולה האמיתית והשלימה 

תיכף ומיד ממש



לזכות
תלמידי התמימים דשיעור ג’ ישיבת חח”ל צפת )וחיפה(

קבוצה תשפ”ב

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 שיזכו לגרום נח”ת רוח רב
לכ”ק אדמו”ר שליט”א מלך המשיח


