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"ויהי מק"

)מא ,א(

ראיתי בספר של"ה ,וז"ל :וכתב בהגהות
מרדכי ,ברוב השני ,חנוכה חל בפרשת מק,
וסימנ "שנתי" נוטירקו ,שמאל נר תדליק
)ברו אברה(
ימי מזוזה ,עכ"ל.



אמר כבוד מח' ,הרב הקדוש המקובל מהרצ"ה
מזידטשוב זצוק"ל ,המסורה מנאה בכל סדר
מפרשיות התורה ,כמה פסוקי יש בה .ובסדר
"מק" ,נמנו ג התיבות )יש עוד כמה סדרי
שנמנו ג"כ התיבות ,ואנחנו בעניינו יגענו
למצוא טעמי ,כי באמת טעמא בעי מה
נשתנו( וה אלפי כ"ה.
והוא ,להיות קביעות חנוכה בפרשה זו,
ומתחילי ביו כה' לחודש ,ומדליקי שמונה
ימי .והנה ב' אלפי הוא ח' פעמי נ"ר .לזה
רמזה המסורה למנות ג התיבות ,אשר מני
מספר רומזי לחנוכה ,עכ"ד ,ושפתותיו
)בני יששכר(
דובבות.



לפי שמצינו בספרי )פרשת דברי – מובא
ברש"י עה"פ "ויקראו לפניו אבר"( דרש רבי
יהודה" ,אבר" זה יוס $שהוא אב בחכמה ור
בשני .אמר לו רבי יוסי ב דורמסקית,
יהודה .עד מתי אתה מעוות עלינו את
הכתובי) ,פי' ,לדיד צרי אתה לחלק את
התיבה לשתי תיבות ,וזה דוחק – שפ"ח( מעיד
אני עלי שמי ואר ,שאי אבר אלא לשו
ברכיי ,שהיו הכל נכנעי לפניו ויוצאי תחת
ידו ,ע"כ.
אמור מעתה שיש פלוגתא בדבר ,לדברי רבי
יהודה "אבר" שתי תיבות ה" ,אב" – "ר",
ולדברי רבי יוסי אינה אלא תיבה אחת .לפיכ
משמיענו בעל המסורה סכו התיבות
שבפרשת "מק" ,כדי לקבוע הלכה כמא
דאמר "אבר" תיבה אחת היא) .נרות שבת
)עיטורי תורה(
בש הגר"א(.

"ויהי מק שנתי ימי ופרעה חול
)מא ,א(
והנה עומד על היאור"
"ק ש לחוש" )איוב כח' ג( זמ נת ליוס ,$כמה
שני יעשה באפילה בבית האסורי ,כיו שהגיע
הק ,חל פרעה חלו – ב"ר פט' א'

ביאור דברי המדרש ,דבכל דבר שבעול ,יש
סיבה ומסובב ,וכמו אחד קנה סחורה אחת
והרויח ס גדול בזה ,ולפי שכל האנושי ,קניית
הסחורה היה הסיבה שנסתבב מזה שהרויח
ס ממו ,אבל באמת הוא טעות ,דלא הסיבה

גרמה לו הריוח ,רק מ השמי נגזר עליו
שירויח ,וע"כ נסתבב שיקנה סחורה זו .ונמצא
הריוח הוא הסיבה ,וקניית הסחורה הוא
המסובב ,כדי שעל ידה יהיה התכלית הנרצה.
וכ כא אשר לפי השכל היה ,דהחלו של
פרעה הוא הסיבה שיצאה ממנו זה המסובב.
שיצא יוס $מתפיסה .ובאמת אינו כ והדבר
הוא להיפו ,ועיקר הדבר היה שהגיע הזמ
ליוס $שיצא מבית האסורי ,ומזה נסתבב
שחל פרעה חלו .יציאתו של יוס $הוא
הסיבה ,וחלו פרעה היה המסובב .וזה שאמר
"ויהי מק שנתי ימי" – שנשל זמ של
יוס" – $ופרעה חול" דזה סיבבה שחל
פרעה .וזהו שמביא המדרש הפסוק "ק ש
לחוש" ,וכיו שהגיע הק ,מיד "ופרעה
חול".
)בית הלוי(

"וידבר שר המשקי את פרעה לאמר את
)מא ,ט(
חטאי אני מזכיר היו"
בדר צחות אמרתי פע ,עפ"י מה שאמרו
חז"ל )ר"ה ,י" (:בראש השנה יצא יוס $מבית
האסורי" ,ומבואר בב"י סימ תקפ"ד,
דבראש השנה אי מזכירי חטא ,כדי שלא
לית פתחו פה למקטרג .ויהיה בזה רמז
מכא" .את חטאי אני מזכיר היו" – אע"פ
שאי מזכירי חטא היו ,אמנ לטובת המל,
מוכרחני להזכיר.
)פרדס יוס בש אחיו  שערי אהר(

"ועתה ירא פרעה איש נבו וחכ
)מא ,לג(
וישיתהו על אר מצרי"
על דעתי "ותאכלנה הפרות" )פסוק ד'( הוא
סימ שיאכלו שני הרעב את שנות השבע .ומזה
למד יוס $לומר לפרעה" ,ויקבצו את כל אוכל
השני הטובות"" ,והיה האוכל לפקדו לאר
לשבע שני הרעב" ,כי ראה שהפרות והשבלי
הטובות ,תבואנה אל קרב הרעות .ואיננה עצה,
כי הליוע למל נתנוהו ,רק בפתרו החלו
)רמב"(
אמר כ.



שמעתי מש הרב הקדוש האר"י זצ"ל ,במ"ש
חז"ל )ברכות נה( ג' דברי הקב"ה מכריז
עליה ,רעב ,שובע ופרנס .וז"ש "את אשר
האלקי עושה" תדיר להכריז ,רעב ושובע,
ומאחר ששתי אלו איכא ,ראוי שתעשה
השלישית ,והיא למנות פרנס טוב ,ולכ אמר
"ועתה ירא פרעה וכו') .בעלי ברית אברה(

"ויריצוהו מ הבור"

)מא ,ד(

אומר היה ה"חפ חיי":
שתי%עשרה שנה היה יוס $כלוא בבור
תחתיות ,כל יו נמש בעיניו כנצח ,ואיש לא
טרח להוציאו מש .א מכיו שהגיע אותו
רגע שגזר הקב"ה להוציאו לחפשי ,מיד
הריצוהו במהירות מבית הסוהר" .לכל זמ
ועת לכל חפ" .אי הקב"ה מתמהמה א $רגע
מיותר.
וכ כשיגיע מועד הגאולה ,יבוא משיח ברגע
המדוייק ממש ,לפתע פתאו ,לא דקה אחת
קוד לרגע זה ולא דקה אחריו .ג אז יריצו
אותנו במהירות מ הגלות אל אר גאולתנו
ולא נתמהמה א $רגע מיותר.

"ויהי מק שנתיי ימי"

)מא ,א(

"אשרי הגבר אשר ש ה' מבטחו ,זה יוס,$
ולא פנה אל רהבי וכו' ,עד ידי שאמר יוס$
וזכרתני והזכרתני ניתוס $לו שתי שני".
)מדרש רבה ,מק(
פתח בשבחו "אשר ש ה' מבטחו ...ולא פנה
אל רהבי" ,וסיי בגנותו ,שנענש על שבטח
בשר המשקי ,הכיצד?
המגיד מדובנא תמה על הש "קברות
התאוה" שנת הכתוב למקו שחטאו ישראל
בתלונת על בשר .הלא אדרבא ש התגברה
התאוה ,ומדוע נקרא ש המקו על ש
שנקברה .ותיר כי משו שתיכ $לחטא
נענשו ,נמצא שנקברה תאות לאלתר.
ביאור הדבר ,על%פי הנאמר בתהלי )לב(
"אשרי אד לא יחשוב ה' לו עו" – שהקב"ה
לא ממתי להענישו עד שיצטרפו לו עונותיו
לחשבו ארו ,רק מענישו מיד אחר חטאו,
שאז "ואי ברוחו רמיה" ,כלומר ,אי ברוחו
לרמות עצמו כאילו בא עליו העונש מסיבה
אחרת ,וממילא שב ומתחזק מיד בתשובה
שלימה .הוי אומר ,שנתינת העונש תיכ $לחטא
מלמדת על מדרגתו הגבוהה של האיש הנכשל.
כ יוס ,$כיו שסמו לגילוי היחיד של רפיונו
בבטחו נענש ,ומיד שב והתחזק ,נית היה
להעיד עליו כי כל ימיו א בה' ש מבטחו ולא
)רבי דב בער יפה מאוטיא(
פנה אל רהבי.



ואמנ ,מר הג"ר אברה ישעיה קרלי ,בעל
"חזו איש" ביאר המדרש כ :יוס $ידע שאי
הצלתו תלויה בהשתדלות ,והכל מיד ה' .ולא
נתכוונו חז"ל להפחית ממידת הבטחו של
יוס ,$חלילה ,אלא רק דיברו על הפעולה
המסוימת שעשה.

 נא לשמור על קדושת הגליון 

יוס $התנהג כפי שמחייבי כל אד
בפעולות ושלא יסמו על הנס .ולפיכ
ביקש משר המשקי .אמנ לפי קבלת
חז"ל ,לא היה זה די אמת ,משו שלא היה
לו לצפות כלל משר המשקי שיזכרהו ,דבר
שיכול לעשות רק אד מיואש ,התולה
תקוות ג בדבר רחוק מכל תועלת .אי לכ
הבוטח בה' אי לו לנהוג כ ,לא משו
שאסור להשתדל ,כי א מפני שמעשה זה
אי בו מחובת ההשתדלות ,ויש בו "בעי
זריית אבק זה זוהר האמונה והבטחו".
)חזו איש(

"ולא יודע השבע באר מפני הרעב
ההוא אחרי כ"
)מא ,לא(
קשה ,א כוונתו לומר שבשנות הרעב ישכח
השובע שהיה ,א כ היה לו להתחיל מסופו
של הפסוק – "ואחרי כ לא יוודע השבע
באר מפני הרעב ההוא"? ועוד ,למה נאמר
שהשבע הפרות הרעות בלעו את השבע
הטובות ,הלא לפי פתרו יוס $עולה שכבר
לאחר שנה יהיה הרעב כבד כל כ שישכח
השובע שהיה ,וא"כ היה ראוי שיחלו על
פרה אחת מ הרעות שבולעת את שבעת
הטובות ולא על שבע פרות רעות?
בר ,פתרו יוס $את החלו היה ,שכבר
בעיצומ של שבע שנות השובע עצמ ,לא
יוודע ולא יורגש השובע באר לאנשי.
שמכיו שיצטרכו לאגור אוכל עבור שנות
הרעב הצפוי לבא ,ממילא לא יניחו לאכול
כבר בעת כאות נפש .לפי זה בדוקא נאמר
"ולא יודע השבע באר מפני הרעב ההוא,
אחרי כ" .דהיינו ,שלא יוודע השובע כעת,
מפני הרעב שיהיה אחרי כ.
וכיצד נעשתה מלאכת האגירה ,על ידי
שבכל שנה ושנה מ הטובות הכינו ואגרו
אוכל לשנה שכנגדה מ הרעות ,על%ידי
שצמצמו וחסכו מפיה .נמצא שאכ כל
שבע השני הרעות בלעו את כל השבע
הטובות ,משו שמנעו מה שובע ג
בשני הטובות שלפניה .מעתה תוא
הדבר אל נכו ע החלו ,ששבע הפרות
הרעות כול בלעו את השבע הטובות.
לפי זה תתור ג הקושיה ,מדוע יע יוס$
לפרעה להפקיד פקידי לחמש האר .הג
שלא נתבקש לכ .כי לפי מה ששמע מפרעה
את סיפור חלומו ,על שבע רעות שבולעות
שבע טובות ,למד כי האגירה בשנות השבע
היא עצמה פתרו החלו ,ולא א תוצאה
)בעל נחלת דוד(
ממנו.

"ועתה ירא פרעה איש נבו וחכ
)מא ,לג(
וישתהו על אר מצרי"
ידועה השאלה מה ראה יוס $להשיא לפרעה
עצה כיצד להתגבר על המאורעות העתידי
לבוא דבר שלא נתבקש לעשותו.
מתר מהרי"ל דיסקי כי בפתרו החלו
בלבד היה עלול להסתכ שלא היה מתקבל
בעיני עבדי פרעה האיצטגניני ,שהרי כוח
לראות בכוכבי את המאורעות העתידי
לבאו וא כדבריו ה לבד היו פותרי כ
א היו רואי זאת בכוכבי ,כיו שזה
פתרו מאוד מתאי לחלו אבל ה לא
פתרו כ כיוו שלא ראו זאת בכוכבי ומה
ההסבר לזה? לכ היה צרי יוס $להוסי$
את עצתו של איש נבו וחכ ,שהוא יקב
את כל השבע כדי שלא יהיה שבע בשנות
השבע ויעביר אותו לשנות הרעב ,כדי שלא
יהיה רעב ונמצא כי החוזי בכוכבי לא

יראו לא שבע ולא רעב ,ע"י שאותו חכ
יאז את המצב .ובזה נתקבל הפתרו ג
בעיני החרטומי והיינו דכתיב "וייטב
הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו".
)מהרי"ל דיסקי(

"ויאמר פרעה אל יוס אחרי הודיע
אלוקי אות את כל זאת אי נבו
וחכ כמו אתה תהיה על ביתי ועל
)מא ,לטמ(
פי ישק כל עמי"
והדברי תמוהי ,פרעה מל מצרי,
מגדולי המלכי ,יחד ע שריו ועבדיו,
מוסרי לאיש זר" ,נער"" ,עברי"" ,עבד",
את שרביט השלטו על כל האר ,וזאת א
ורק בגלל כושרו לפתור חלו? הא זוהי
אמת המידה הנכונה לתפוס את שבט
המלוכה על אר מצרי? אלא ,כשאמר
פרעה ליוס" $ואני שמעתי עלי וכו' תשמע
חלו לפתור אותו" וע"ז ענה יוס" $בלעדי
אלוקי יענה את שלו פרעה" ופרש"י:
בלעדי – אי החכמה משלי אלא האלוקי
יענה ית ענייה בפי לשלו פרעה! בה בשעה
שהכל משתוממי לרוב חכמתו העצומה,
וראייתו באספקלריה המאירה כל העתיד
לבוא עליה ,והרי הוא משיל מעצמו כל
מעלה – "בלעדי" ,וכשעמד פרעה על נקודה
זו שאי יוס $נוטל לעצמו כלו אז החליט
שאיש כזה בר סמכא הוא למסור לידיו את
רס השלטו.
)הגר"ח שמואלבי ,יו הזכרו ג' טבת(

"וידבר את קשות ויאמר אליה מאי
באת ויאמרו מאר כנע לשבר אוכל"

לה שו קנאה עליו נתברר לה שכבר
סרה מה מידה זו ולכ שתו יי) .קב ח(

"ויחפש בגדול החל ובקט כילה"
)מד ,יב(

בגדול החל זה שמעו ובקט כלה זה בנימי
)מדרש( בגדול הוא שמעו? הרי בגדול הוא
ראוב ,בר ה טענו "ה כס $אשר מצאנו
בפי אמתחותנו השיבונו אלי מאר כנע"
וזה הוא קל וחומר שאי ביד הגביע והוא
השיב שאמנ זהו קל וחומר חזק אבל על
שמעו ובנימי אי הק"ו הזה חל דשמעו
היה במצרי ובנימי לא היה בפע
הראשונה ולכ חיפש באמתחותיה בלבד.
)הגרי"ל דיסקי(

"ירד ירדנו בתחלה לשבר אוכל"

)מג ,כ(

כל הירידה שלנו לעול הזה היה כדי לשבור
תאוות אכילה ולבסו $אחרי שמתבונני
רואי והנה כס $איש בפי אמתחתו היינו
כל הכיסופי והתשוקות של כל איש עדיי
)תורת אבות(
ה בפי אמתחתו.

"ויוס הוא השליט"

)מב ,ו(

א $על פי שהיו לו ליוס $הרבה פקידי
ועוזרי לא מסר לה את חלוקת התבואה
כי א הוא עצמו היה המשביר כדי שלא
ייעשה עוול לאיש ולשמש דוגמא ומופת
לבני אד עד כמה צריכי
לטרוח ולעמול במדת הרחמנות כדי להציל
)שפתי כה(
אנשי מרעב.

)מב ,ז(

יוס $דיבר עימ קשות ובא להוכיח ,לכ
שאל "מאי באת" מאיזו הנהגה באת,
הא מהנהגה של חסד ורצו להיטיב ע
הזולת או מתו אותה הנהגה של אכזריות
כפי שהנהגת במכירתי לפני עשרי ושתי
שנה .ועל כ אמרו מאר כנע לשבר אוכל,
דהיינו שעדיי לא הרהרנו תשובה ועוד לא
יצאנו מההנהגה של אר כנע כפי שנאמר
בעוו סדו" :ויד עני ואביו לא החזיקה"
)יחזקאל טז ,מט( ובעמוס )פרק ב' ( נאמר
"על שלשה פשעי
ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו על מכר
בכס $צדיק ואביו בעבור נעלי" .ואנו
דואגי רק לעצמנו לשבור אוכל.

"ואל שדי ית לכ רחמי"

)מג ,יד(

אמרו חז"ל כל המרח על הבריות מרחמי
עליו מ השמי )שבת( זה שאמר יעקב
השי"ת ית בלבכ רחמי שתרחמו על
אחרי "לפני האיש" עוד לפני שית השי"ת
רחמי בלבו שירח עליכ כי אז תהיו
בטוחי "ושלח לכ את אחיכ אחר את
בנימי כי כאשר תרחמו את על הבריות
)אמרי שפר(
ירחמו עליכ מ השמי.

"וישתו וישכרו עמו"

)מד ,לד(

מיו שמכרוהו לא שתו יי ואותו היו שתו
)רש"י( א יוס $שתה הרי הכיר עתה .א
ה שלא הכירוהו למה שתו .בר כל
השנאה שהיתה על יוס $היתה מחמת
הקנאה של כתונת פסי וכשהתחרטו על
המכירה השתדלו לעקור מלב שרש מדה
מגונה זו ועדיי לא היו בטוחי שמידה רעה
זו נעקרה מה ולכ לא שתו יי ,א משראו
שיוס $נת לבנימי חמש מנות ולא היתה

"וירצוהו מ הבור"

)מא ,יד(

נתרצה על כל מה שעבר עליו כי השי"ת
שלח שמחה בלבו לבל יהיה לו שו תרעומת
)מי השילוח(
עליו.

"בחלמי הנני עמד על שפת היאר"
)מא ,יז(

הנה בסיפור פרעה ליוס $הוא אומר "על
שפת היאור" ואילו לעיל בחלו עצמו נאמר
"על היאר" ,ומדוע שינה פרעה בסיפור
הדברי ממה שראו עיניו באמת בחלו?
אלא ,דכיו שהיה היאור אלוהיו של פרעה
התבייש לומר שהוא עומד על אלהיו לכ
)מדרש שמואל(
אמר "שפת היאור".

"וכס משנה קחו בידכ"

)מג ,יב(

מה שאמר "בידכ" הוא בכדי שהכל יראו
זאת בגלוי .ויש להבי למה הזהיר יעקב
על זה שיהיה גלוי? והנראה ,שלהל הוא
אומר “ה כס $אשר מצאנו בפי אמתחותינו
השיבונו אלי מאר כנע ואי נגנוב מבית
אדוני כס $או זהב" ופרש"י ש "זהו אחד
מעשרה ק"ו האמורי בתורה" .והבאור
בזה שהרי ה חשבוהו לגוי והדי דאבידת
עכו" מותרת ,ואדרבה מבואר ברמב"
דאסור להחזירו )פי"א מהלכות גזילה
ואבידה( וזהו הק"ו א אבידה שמותרת –
החזרנו ק"ו לגזילה שגזילת עכו" אסורה.
אלא דסו $סו $צ"ע הרי יש איסור בדבר
אי
וא"כ
להחזיר

השיבו לו את הכס ?$אלא דמבואר ש
ברמב" שא החזיר כדי לקדש ש שמי,
כדי שיפארו את ישראל ,הרי זה משובח ,ולכ
ה החזירו כדי לקדש ש שמי.
ולפי"ז מוב שיעקב הזהיר "וכס $משנה
קחו בידכ" היינו בגלוי – שכיוו שכל מה
שמחזירי לו הוא מדי קדוש ש שמי
וא"כ ככל שנראה ונעשה יותר בפרהסיא הרי
)הגרי"ז מבריסק(
זה משובח יותר.

רעיונות לחנוכה
וטמאי ביד טהורי ורשעי ביד
צדיקי
במסירת גבורי ביד חלשי ורבי ביד
מעטי יש משו חידוש כי זה בניגוד לדר
הטבע א איזה נס יש במסירת טמאי ביד
טהורי ורשעי ביד צדיקי? א הרמב"
ב"מורה נבוכי" כותב שבעלי החיי
הטמאי טבע רע ואכזרי והאוכל מבשר
– מתדבק בו מתכונותיה הרעות .לעומת
זאת מי שנזהר מאכילת דברי טמאי הוא
צנוע ור .לפי זה היה בדר הטבע צרי
להיות שהטהורי הרכי יימסרו בידי
הטמאי בעלי התכונות האכזריות .והרי לא
היה כ .שהרי האכזרי הטמאי נמסרו ביד
הטהורי החלשי והרכי .בניגוד לדר
הטבע .וזהו איפא הנס הגדול) .ברו שאמר(

והדליקו נרות בחצרות קדשי
מיד בלילה הראשו כשהבחינו בנס שנעשה
הדליקו נר אחד בשמ רגיל לא של זית,
בשפוד של ברזל ,והניחו בחצר בית המקדש
כדי לפרס ולהודיע את הנס ברבי .ובלילה
השני כשראו שוב את הנס ,הדליקו שני
שפודי בחצר בית המקדש ,וכ בכל ערב
וערב עד הלילה השמיני .זהו שאנו אומרי
בתפילת "על הנסי" – והדליקו נרות
בחצרות קדשי" ,והרי את המנורה הדליקו
בפני ההיכל ולא בחצר? אלא הכוונה לנרות
אלו שהדליקו בחצר בית המקדש כדי לפרס
את הנס בפני קהל ועדה) .דרשות חת סופר(



נר חנוכה יש להניח למטה מעשרה ,היינו
רשות הרבי % ,רמז שהקב"ה מוריד את
הקדושה למטה מעשרה ,לרשות הרבי% ,
ועל ידי זה שור $את הנחשי והעקרבי
שברשות הרבי % ,ולכ ג סמכו את הדרש
של "הבור ריק אי בו מי אבל נחשי
ועקרבי יש בו" ,להדי הזה שבנר חנוכה
כדאיתא בגמרא % ,שהזוה"ק מקשה מאחר
שכוונת ראוב היתה להצילו למה זאת יע
להורידו למקו נחשי ועקרבי % ,אלא
שיוס $שר $את הנחשי והעקרבי.
)בש חידושי הרי"(



איתא בגמרא הדלקה לאו עבודה היא % ,וזה
בשביל שמקור הדי הוא מהדלקת המנורה% ,
ולמדנו בהדלקת המנורה ,להעלות ,שתהי'
השלהבת עולה מאלי' % ,פירוש ,שהוא יהי'
רק הגור להדלקת המנורה ,והיתר יעשה
בידי שמי % ,ולכ הי' מתחיל מנר המערבי
ובה הי' מסיי להראות ,שהאור בא מהחוש
שזה נקרא מערבי % ,וזה מה שאמרו יעקב
)בש חידושי הרי"(
תיק תפילת ערבית.

הנרות הללו קודש ה



מובא במג אברה שנוהגי הנערי העניי
לסבב בחנוכה על הפתחי ,והטע מסביר
הפרי מגדי ,שמלכות יו הרשעה רצתה
לבטל שלשה העמודי שהעול עומד עליה,
תורה ,עבודה ,וגמילות חסדי ,ולכ נגד
עמוד התורה קבעו נר חנוכה ,כי נר מצווה
ותורה אור .ונגד עמוד העבודה קבעו הלל
והודאה ,וכנגד עמוד גמילות חסדי הנהיגו
שהעניי יסבבו על הפתחי שיתנו לה
צדקה וגמילות חסדי בעי יפה.

"הנרות הללו קודש ה" – רמז לבניו של
אד .האד צרי לדעת כי בניו ובנותיו ה
נרות קודש.
"ואי לנו רשות להשתמש בה" – אסור לנו
להשתמש בה ולשלוח אות לעבודה בגיל
"אלא לראות
מוקד ולהנות מה,
בלבד" ,לראות עוסקי בתורת ה' בעול
הזה ובעול הבא ,ולשמוח מה ,כמו שאמר
הכתוב )משלי טו ,כ'( "ב חכ ישמח אב".
ולגלות את הניצו הקדוש הטמו בה.
)קול יהודה(

)ספר המנהגי(

ג חנוכה בגימטריא – "צדקה".
)אמרי חיי(

ידוע מה שכתוב בזוהר ,ויגע בכ $ירכו ותקע
כ $יר יעקב ,שנגע הס"מ בתמכי
דאורייתא ,וא אי ח"ו מי שיסמו לומדי
תורה נופל ח"ו יסוד התורה ,ואלו המועדי
חנוכה ופורי ניתקנו לתק נצ"ח והו"ד,
שה נקראי תמכי דאורייתא ,כי
דאורייתא ה"ס התפארת ,ועל כ במועדי
הללו מצווה להרבות בצדקה ביותר כדי
לתק המדות מה שפג הס"מ בנגעו לתמכי
דאורייתא.
)בני יששכר כסלו מאמר ג .כב(



יש לרמוז בחנוכה לסברת בית הלל שאמרו
יו ראשו מדליק אחד ומכא ואיל מוסי$
והול והטע ,דמעלי בקודש ואי מורידי.
והוא כי מ'עלי ב'קדש ו'אי מ'ורידי ר"ת
בגימ' פ"ח שהוא כמני נח"ל שהוא ר"ת
ל'הדליק נ'ר ח'נוכה כנודע .וזהו כי הוא
יציל מפ"ח יקוש ,כי כאשר יהיה מוסי$
והול בבחינת מעלי בקודש ואי מורידי אז
ינצל מכל המכשולות.
ג ש זה ר"ת נ'וצר ח'סד ל'לאלפי כי
בעני הפורענות נאמר פוקד עו אבות על
שילשי ועל ריבעי ,אבל בחסד הוא נוצר
חסד לאלפי והיינו בבחינת מעלי בקודש.
)מועדי קודשי(

מסרת גבורי ביד חלשי
לכאורה תמוה ,הרי חשמונאי ובניו היו
גבורי גדולי ,אלא הכוונה שהיו צדיקי
וענוותני ,ולא תלו את נצחונותיה
בגבורת רק חשבו עצמ לחלשי שרק
בעזרת ה' נצחו .וג בנס פורי היה עיקר
הנס על ידי ה' .אמנ בגאולת חשמונאי ובניו
היתה פעולה מישראל ,שעשו מלחמה –
ובדבר שאד עושה פעולה זה נסיו גדול
להאמי שלא פועל ידו עשתה זאת ,וצרי
הסתכלות עמוקה בבורא שהכל מאתו .על כ
זכו לנס ההוא ,ומדליקי נרות חנוכה ,כי נר
רומז לאור והסתכלות.
)קדושת לוי(

מה היה החידוש של נר חנוכה
הלא מצאנו שג ר' חנינא ב דוסא אמר :מי
שאמר לשמ וידלק ,יאמר לחומ וידלק
)תענית כ"ה( וכ היה .וג אצל ר' פנחס ב
יאיר )חולי ז'( שהנהר גינאי נשמע לו לחלק
את מימיו ,אכ מסתבר שצדיק אשר כל
התנהגותיו ומעשיו ה מחו לדר הטבע,
מתנהגי עמו בשמי בנסי ,שלא כדר
הטבע .אבל בקריעת יו סו ,$שצרי היה
להעביר את כל ישראל ואפילו הפחות
שבפחותי ,וכ בחנוכה שא לא היו כל
ישראל ראויי לנס ,לא היתה המנורה
דולקת ,ולהעלות את כל ישראל למדרגה זו –
)הרי"(
זה נס גדול.



אפילו עני המחזר על הפתחי ומתפרנס מ
הצדקה ,חייב בנר חנוכה )או"ח סימ
תרע"א( .בכל המצוות אנחנו אומרי ,אנוס
רחמנא פרטיה .ולמה מחמירי כא במצוה
זו ,שג המחזר על הפתחי חייב בה ולא
די במחשבה טובה ,טע הדבר הוא ע"פ
חז"ל) ,ברכות ו'( חשב אד לעשות מצוה
ונאנס ולא עשאה ,מעלה עליו הכתוב כאילו
עשאה .בר זה יתכ במצוות שבי אד
למקו ,אבל מצות נר חנוכה ,שהיא משו
פירסומי ניסא – צרי לקיימה בפועל ממש,
שהרי אי אפשר לפרס את הנס במחשבה.
)ר"א מסוכצ'וב(

הליכות והלכות
דיני זהירות
כשמתפלל

בנקיו

התינוקות

די קטני בני שש ושבע
די צואה ומי רגלי של קטני בגיל שש
ושבע בער שוה לדי גדולי שאסור להתפלל
ולבר וללמוד בסביבתו ,וצרי להרחיק מה
לפניו כמלא עיניו ,ומאחריו ד' אמות ממקו
שכלה הריח) .סי' פ"א סק"א סע' ע"ו סק"ב,
סי' פ"ז סק"ג(.

קטני האוכלי דג
קט שבני גילו בד"כ אוכלי כזית דג בזמ
שגדול אוכל פרס )פרס ,שמקובל שיעורה ל4%
דקות( אסור לבר בסביבות צואה ומי רגלי
שלה .אפילו איננו יודעי א ה אוכלי
דג )ובתבשיל צרי לשער את הכדי אכילת
פרס לפי אותו תבשיל( .וא ידוע שתינוק זה
אינו אוכל דג ,ולא אכל מימיו ,וא $אינו יכול
לאכול דג ,דינ כקטני שמותר להתפלל
בסביבות צואה ומי רגלי שלה .אבל א
אכל פע .או שהסיבה שאינו אוכל דג איננה
בגלל שאינו יכול ,דינו כקט האוכל דג .ויש
מקילי בקט שלא אוכל דג ימי רבי) .סי'
פ"א סקכ"ג(.

הידור בקטני ממש
אמנ כל הנזכר לעיל הוא מצד הדי .אבל
הטוב והישר להתרחק בתפילה ובלימוד אפי'
מצואת קט ב ח' ימי ,ויש אומרי אפי'
מקט ב יומו) .ש סק"ג(.

המש הליכות והלכות
חיתול מלוכל
תינוק אפי' א מורגש שעשה צרכיו בתו
החיתול אי איסור לבר וללמוד בסביבתו.
כל זמ שהצואה מכוסה בחיתול ואי ריח
ממנה .וכ הדי בחיתול סגור שאיננו על
התינוק )ע"פ ס' ע"ו סע' א' סק"ג(.

סיר התינוקות
סיר שהתינוקות עושי בו את צרכיה,
חילק השו"ע בי א עשוי מחרס שבולע ולכ
אסור להתפלל בסביבתו )אפילו א רח
הסיר מיד אחרי השימוש( .לבי סיר מתכת
שאינו בולע מותר להתפלל א הוא נקי ,ויש
להסתפק מה הדי בסיר העשוי מפלסטיק.
וכסאות תינוק שיש בה במקו המושב
מקו לסיר .בזה כתבו הפוסקי שכיו
שהחור גדול ואי חשש שיתלכל הכסא
עצמו ,אי איסור בתורה ותפלה כשהכסא
)בלא הסיר( נמצא בחדר) .סי' פ"ז סע' א'(.

יהודי שפרק עול תורה ומצוות ושאלו:
רבי ידוע אתה כאיש חכ ופיקח .מבי אני
את רצונ להדליק נר חנוכה וכ את החיוב
לבר את שתי הברכות הראשונות "להדליק
נר" "ושעשה נסי" ,א כיצד יכול הרבי
לבר בשעה קשה זו את ברכת "שהחיינו",
בעת שאלפי יהודי מתייסרי מסבל
ואחרי מובלי למוות בכל מיני מיתות
שונות ומשונות .האפשר לבר על כ,
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמ הזה?
הצדק עמ – יהודי יקר ,השיב הרבי
מבלוזוב ,אכ ג לי עלתה אותה מחשבה
בעת שבירכתי "שהחיינו" ,ושאלתי את
עצמי ,מה טע לברכה זו בשעה נוראה וקשה
שכזו .יגעתי במוחי לחפש הסבר שיצדיק את
ברכת "שהחיינו" בשעה נוראה זו ,ואכ
בשעה שבירכתי ,הבחנתי שמאחורי עומד
קהל גדול של אסירי יהודיי ,שעל פניה
נראה שה מוכני להאבק על יהדות ,על
זה ברכתי שהחיינו .על כ ,שיהודי ג
בתנאי קשי שכאלה ,מוכני למסור נפש
)פרדס החנוכה(
על יהדות.

"נס חנוכה" של המהרש"ל

מעשה חכמים
"שהחיינו" על מסירות נפש
כשהדליק האדמו"ר מבלוזוב רבי ישראל ,נר
חנוכה בצריפו שבמחנה ההשמדה "ברג%
בלז" ,פנה אליו לאחר שביר את הברכות,

המהרש"ל רבי שלמה לוריא ,כותב בהקדמת
ספרו "י של שלמה" למסכת חולי ,בזה
הלשו" :פע אחת בא לידי ,על ידי נר של
מצוה כאילו הראו לי מ השמי ונתנו לי
הרמנא ואמו כח מרקיע ופתחו לי שערי
אורה".

את דברי חתומי וסגורי אלו על אודות
מה שאירע לו ,מגלה רבי צבי הירש קידנובר
בספרו "קב הישר":
שמעתי מפי מורי על פי קבלה ,שהעני הוא
כ .בעת שמהמרש"ל ישב וחיבר את ספרו
הנודע "י של שלמה" ,ישב פע לאור נר
קט שהאיר לו את החשיכה .לפי מידת גודלו
צרי היה הנר להיכבות בדר הטבע כעבור
זמ קצר .נעשה נס והנר הקט דלק כמה
וכמה שעות ,מש זמ רב יותר מאשר
דולקי ארבעה נרות גדולי....
על סיפור זה העיד תלמיד ונכד המהרש"ל,
המציי ש"בעל הנר הכיר בנרו כי ה' עמו" ,על
ידי הנס שנעשה לו שהנר הקט דלק כמה
שעות שלימות.

העלון לעילוי נשמת
הצדקנית הרבנית היקרה
רחל בת שרה יג ע"ה
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