ל.ה.ו-.פרשת מקץ-חנוכה-תשפ''ב

הארות ונקודות על ימי חנוכה שלא הובאו בספרי על ימי חנוכה

כתב השל"ה מסכת תמיד פרק נר מצוה ,ברוב השנים ,חנוכה חל בפרשת מקץ .וסימנך 'מקץ
שנתים' (בראשית מא ,א) נוטריקון ש'מאל נ'ר ת'דליק ,י'מין מ'זוזה.
 

כתב בספר ישמח ישראל  -פרשת וישב  ,אומרים בזמירות של שבת באמירת אזמר בשבחין,
צמאה נפשי אל ד' וכו' אל ההרים וכו' כהלל (ולא) כשמאי ,חדות ימים ושנות עולמים וכו' .ויש
להבין זאת והלא ב"ש וב"ה לא פליגי (ביצה ט"ז א) ,רק שהלל הי' לו מדה אחרת אבל לא פליגי
שמדת שמאי עדיף .ונקדים לפרש דברי הגמרא (שבת כ"א ב) פלוגתת ב"ש וב"ה כמבואר בס'
תולדות יצחק מהה"ק מנעשכיז זצללה"ה (על חנוכה ,ע"ש) ,ב"ש סוברים יום ראשון מדליק
שמונה מכאן ואילך פוחת והולך ,וב"ה סוברים מוסיף והולך ,היינו שיוסיף בקדושה ויעשה
לכתחילה הטוב ,ואח"כ כאשר יהי' רגיל בהטוב יתחיל לתקן עצמו מהחטאים והעונות שעשה.
למשל אם אחד יהי' במלחמה וחבירו יקום עליו לרצחו ויכנו באחד מאיבריו ,אזי בל יעמיד א"ע
במקום שונאיו להניח רטיה על מכתו ,כי בתוך כך יגבר שונאו עליו ויכנו עוד נפש ,רק ימלט כצפור
מפח יקוש ,ולא ישגיח על מכותיו האנושים לחבוש מזורו ,עדי יבוא למקום מנוחה מאויביו.
ופלוגתת ב"ש וב"ה היא סברת האבעיא אי הנחה עושה מצוה (שבת כ"ב ב) ,היינו שיכניע וישפיל
א"ע ,או הדלקה עושה מצוה ,היינו שידליק בתוך חשכותו הנעשה מהעונות ידליק ויתלהב בעשיית

המצוה ,והילכתא הדלקה עושה מצוה ,שיתחיל מקודם לעשות מצוות וכו' וכו' וכן בחנוכה מוסיף
והולך בהקדושה ,וזה הוא חדות ימים ,זה הוא שבת שהוא חדות השבעת ימים ,ושנות עולמים ,זה
הוא חנוכה שהוא משנה לשנה ,בשנים אלו הלכה כב"ה ,ומתוך שניהם יזכה להיות על ראשו נר
מצוה ותורה אור .עכ"ל.
והוסיף שם אחר כך ,וז"ל ,מש"כ הפוסקים בשו"ע (או"ח סי' תרע"א ס"ו) מצוה להניחו למטה מי'
טפחים .שמורה על הכנעה שיכניע עצמו למטה ,היינו שידע שהדלקתו הוא בלא ההכנה הנחוץ לה.
וכמוש"כ על מאחז"ל (שבת כ"ג ).אשה וודאי מדליקה ,היינו מי שיודע שהוא בחי' מקבל ומצדו
אין לו כלל ולא ידע מה ,בכח זה וודאי מדליק .כי אם היו אומרים להלכה הנחה עושה מצוה הי'
צריך לזה פעולתו והכנתו ,וכש"נ (קהלת ט' ,י) כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה ,אבל מי
זוכה לזה ,ולאו כל מוחא סביל דא ,והלכה באמת הוא הדלקה עושה מצוה ,והוא רק רגע כמימרא,
ואף חרש שוטה וקטן יוכל להדליקה ,ולזה אף אם הדליק כדת ,בל יתגאה ויחשוב שהוא מכחו
ופעולתו והכנתו הרבה שמכין לזה ,וזה הדליקה חש"ו לא עשו ולא כלום ,שהשוטה נדמה בנפשו
שהוא מדליק הנ"ח כראוי וכנכון ולזה לא עשו ולא כלום .וזה הרמז ביום השביעי נשיא לבני אפרים,
הרמז כשהוא בארץ עניו ידע האמת שלא מכחו מכין עצמו להמצוה רק מכח עזר וסיוע מהשי"ת,
וזה הרמז ביום השביעי ,כנודע ש"ק מורה להכיר הכרה האמיתית ,שהכל הוא מצדו ית"ש אף בלתי
פעולת בשר ודם ,שאסור בעשיית מלאכה ,והוא מקור הברכה וכנודע .עכ"ל.
ובשבת הקרובה נוסף לנו גם ראש חדש שהוא חדות החודשים ,וחל בו שבת חדש וחנוכה ,והנה
נפסק בשו"ע שיש לקרוא בהפטרת חנוכה על יהושע הכהן הגדול שנזכר שם על המנורה ולא
הפטרת ר"ח כי פרסומא דניסא עדיף ,וזאת למרות שלא מוזכר כלל עניני פרסומי ניסא דחנוכה
בהפטרה אלא רק עניני המנורה .רואים מכאן שרק הזכרת חנוכה יש בזה כבר ענין של פרסומי
ניסא ,והמברך את חבירו בימים אלא בברכת חנוכה שמח ומזכיר עניני חנוכה בכל דרך וענין מקיים
בזה מצות פרסומי ניסא.



איתא בגמ' ובשו"ע נר חנוכה מצותה בשמאל ומזוזה בימין ובשאילתות דר''א שאילתא כו הוסיף
וצצית באמצע .כדי שיהיה מוקף במצוות.

ונראה לבאר ,שאלו ג' המצוות הם ,צצית נוהגת רק ביום ,ומזוזה נוהגת ביום ובלילה ,ונר חנוכה רק
בלילה ,והנה איתא בכתבי הארי"'זל שמצותה משתשקע החמה ,והיינו שזהו התחלת זמן שליטת
החיצונים עד חצי שעה ,ואחר כך כבר שליטתם גדולה מידי בכדי להאיר בלילה ולבטלם .והעירו
על זה מפשטות דברי הגמ' בריש מס' ברכות שמצות ק"ש של לילה היא מצאת הכוכבים ולא
בשקיעה וזוהי סוד מצותה בזמן שליטתם ,וגם הנצי"ב על השאילתות בס"ק כא דן בדבריו יעויי"ש.
ואמנם י"ל ,דלפי מש"כ הרי שזמן השקיעה שהיא זמן ההדלקה לפי האר"י ז"ל הוא עדיין יום
ותחילת הלילה משמשים זה עם זה וכח אלו המצוות שבזמן השקיעה עדיין כוחם יפה ,סוף היום
לצצית ותחילת הלילה לנר חנוכה ומזוזה בשני הזמנים ,והמדליק כוחו יפה כי הוא מוקף במצוות,
ויכולתו להשפיע למקומות הנמוכים כידוע שזהו עיקר סוד חנוכה ,כח זה מתגבר בכח כל המצוות
הללו.
והנה כתב שפת אמת בראשית לחנוכה שנה תרלא ,ענין הלל והודאה .ולכאורה אחד הוא .ומאא"ז
מו"ר זצלה"ה (החידושי הרי"מ) שמעתי קיצורי דברים כי הם נגד יהודה ויוסף .והוסיף לי ביאור כי
הלל הוא באור נגלה ובהיר .ולא שמעתי יותר .ויראה לפרש כי לשון הודאה הוא על מה שהי' נראה
לא טוב והאדם מודה שהוא טוב וחסד [שהרי גם על וידוי חטא נק' הודאה] .והנה כ' אודה ה' בכל
לבב פי' בשני יצריך א"כ נראה כי הודיה הוא אחר התיקון שהאדם גבר על היצה"ר ולא נדבק
בעוה"ז אף שהי' לו כמה נסיונות .ואז מודה גם על הנסיון שהיה צר לו אז מודה עתה .כענין אודך
כי עניתני שרואה למפרע שזה הי' חסד עליון .אבל הלל הוא מי שמופרש מעוה"ז .ומשבח ע"י
שרואה גבורת ה' ונפלאותיו [וזה ענין יהודה ויוסף כמובן] ומודים מכלל דפליגי .שמה שהי' נראה
שאינו חסד ועתה נתברר .שייך לשון הודאה כנ"ל .וכן בנס דחנוכה שגברו על היונים יש הלל על
גוף הנס וההצלה וגם נס הנרות שכ"ז חסד נגלה .והודאה הוא על כל הגלות יון שאחר שגברו והרויחו
עי"ז נתגלה שכל הגלות הי' לטובה כדי לדחות בחי' מלכות יון לגמרי להיות תיקון הכולל לדחות
ד' מלכיות לברר כי לה' המלוכה כנ"ל .וזהו הלל והודאה כנ"ל:
ובחנוכה שנה תרלה הוסיף וכתב ,הלל והודאה .הוא שמחה והכנעה .וז"ש אמו"ז ז"ל שהוא נגד
יוסף ויהודה .ושניהם צריכין לכל איש ישראל כי אין שמחה של מצוה מתקיים בלי הקדמת היראה
והכנעה שעי"ז היא עומדת לעד .כאשר רבותינו הגידו כי שניהם ענין אחד הוא אף שנראה כסותרין
רק אדרבה כפי מה שמכיר אדם מקומו שמח ביותר שזוכה לעשות רצון הקדוש ברוך הוא .וחז"ל
אמרו הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה כו' .פי' כשיוצאין ממלכות בו"ד נעשין בן חורין יכולין לקבל
מלכות שמים וצריך להיות עיקר השמחה ע"ז שנוכל לשעבד עצמו להשי"ת ועל כוונה זו צריך אדם
לטהר עצמו מלהיות תחת יד היצה"ר כדי להיות מוכן לקבל עול מלכותו ית' כנ"ל .וע"י הודאה
יוצאין מיצה"ר שהוא הכנעה לב נשבר דלא שליט יצה"ר רק בגסות כמ"ש בזוה"ק וישב .ונמצא

הודאה הכנה אל ההלל .ואחשוב כי זאת כוונת חז"ל בימים הנכנסין והיוצאין כי כלפי הארות
הטו בות הבאות בחנוכה יוצאין כנגדו ע"י הכנעה ימים הרעים מסטרא דיצה"ר כמ"ש במדרש שאין
ד"ת מתערבין .וכל טפה שנכנסת יוצאת כנגדו דבר של טפלות כו' .וזהו הלל והודאה כנ"ל והבן.
עכ"ל.
ונראה בזה ,דזהו ההודאה היא בנר ,ובועל הניסים בתפילות היום והלילה ובברכת המזון .וההלל
בתפילת הבוקר .ושמעתי שמזוזה בגימטריה הלל ,והיינו כי המזוזה כוונתה התרוממות שמזכיר
לעצמו היותו יהודי ומרומם ,וההודאה היינו הכרה פנימית בחסדי ה' והביטול אליו ,והיינו ,נר
והזכרה בתפילותינו שזהו זמני הביטול אליו ית' .והציצית באמצע שיש בה תכלת ולבן ,התכלת
מרמז לשמים התרוממות והלבן לאדם המתבונן ועל ידי כך מגיע לביטול מוחלט.



זאת חנוכה
שפת אמת בראשית לחנוכה שנה תרלב ,זאת חנוכה .משמע שעיקר חנוכה יום הח' כי זה עיקר מה
שה י' הנס ח' ימים .ואא"ז מו"ר ז"ל אמר עמ"ש טמאו כל השמנים כו' פך אחד כו' כי רק הנקודה
טמונה שיש בכל איש ישראל אשר השי"ת מגין עלי' נשארת כו' .וכלל הדברים כי נקודה חיות
הפנימיות הוא שלמעלה מהטבע בחי' שמיני .וזה הנשמה שיש לכל איש ישראל אך המכוון
בהבריאה שנקודה זו תתפשט בכל מעשי האדם להפוך הכל להפנימיות כנ"ל .והנה נקודה זו
נשארת .אבל היה הנס שנתפשטה לכל הז' מדות ולכך אין קושיא מה נס הי' ביום א' .כי גם זה
צורך גבוה כי בלי ההתפשטות כשהיא לעצמה מה תועלת ויתרון יש בה משהי' קודם הבריאה.
וכשעשה הקדוש ברוך הוא נסים .והאירה לכל הז' .נעשה ח' ימי חנוכה כנ"ל .ופירוש זאת חנוכה
הוא שנקודה הנ"ל שהיא למעלה מהשגה והסתכלות .נתפשטה עד בחי' הקרובה אל האדם ביותר
ונקראת זאת שנגלית ונראית לאדם וגם בה נתפשט נס חנוכה כנ"ל .והיא כל השלימות מעולם
עליון שאין בה השגה עד עולם התחתון הנראית כנ"ל בהלאו"א :עכ"ל.
והנה איתא בכתבי הקבלה ברש"ש נהר שלום ריש כוונת חנוכה דף מב ע"ב וז"ל ,שאלו הימים
לתקן ההוד והוד זה ספירה ח ובעבור זה יש ח' בחנוכה והיא צורת הפתח .וידוע שהיו פוסקים
שחייבו שיהיה צורת הפתח בפתח הדלקת הנרות כמבואר בס' ברכת אברהם על שבת כא ב בשם
מרן הגרי"ז הלוי מבריסק .ולדבריהם י"ל דהפתח הוא המרמז למה שכתב השפת אמת שם ,כי

אחרי עבור שבעת ימי החנוכה הגענו ליום השמיני שהוא הפתח להגיע למעלה מהשגה והסתכלות
כלשונו שם .וחשבתי לפי זה שזוהי הסיבה שהנותר ביום השמיני עושה לו מדורה בפני עצמה
כמבואר במדרש נשא ובשו"ע סי' תרע''ז ,כי אחרי שהגיע להשגה הקרובה אל האדם ביותר
ולשלימות הכי גבוהה כלשונו שם הרי שאין יותר מקום לעלות ,כי זה מקום למעלה מהשגת האדם
ויותר מזה יכול רק להשבר והבן ,לכן שורפו בפני עצמו ,ואחרי שעבר את הפתח אין יותר מקום
להמשיך למעלה .והבן.



הב"ח הקשה ,מדוע בחנוכה לא קבעו סעודות מה שאין כן בפורים ותירץ ,שעיקר בחנוכה הוא
שהתרשלו בעבודה ולכן באו היונים וכשהתחזקו בעבודה נושעו .ויעויי' עוד בדברי הלבוש הובאו
בט"ז ומ"ש הט"ז על דבריו.
והנראה בזה ,דבחנוכה התמודדו עם יון שבאו לחדש חכמת יון המתבוננת על חיצוניות הבריאה
יפת אלקים ליפת ,וישכון באהלי שם המתבוננים בפנימיות חכמת הבריאה ,בחיות האלוקית
המחיה את כל הבריאה חכמת התורה והבנתה .ולכן נדרשנו בעיקר להודות ולהלל ולגלות את
עומק היופי הפנימי של הבריאה וחכמתה האמיתי של הבריאה הרואה בכל דבר וחי וצומח את
הבורא וחיותו .ואילו בפורים זה מלחמת עמלק ,שיסודו כפירה ולכפירה לא מועיל שום חכמה
אלא רק שמחה ועדי לא ידע ,אין תשובה אלא רק צחוק וקלות ראש ממנו ומשכמותו.
וה מהר"ל ז"ל כתב איך רצו להשכיח התורה מבני ישראל .מצד שיש להם קצת אחיזה במה
שהתורה נכתבת בלשון יונית יפת אלקים ליפת כו' ע"ש .וביאר השפת אמת ,היינו שיש נקודה
במלכות יון אשר צריכה להתקרב אל הקדושה .והלשון כמו לבוש שהתורה מתלבשת בלשון זה.
ובנ"י כאשר גברו היונים המשיכו זה הלבוש להתורה .והיונים רצו לעשות הטפל עיקר שיתדבקו
בני ישראל ח"ו בל בוש הזה ולהשכיחם הפנימיות והקב"ה הצילנו מהם .ואפשר על שם זה נקרא
חנוכה מלשון כינוי כמו כל שם וחניכה דאית לי' .פי' שחידשו ע"י התגברות היונים כינוי והתלבשות
שיהי' התורה מתפרשת בלשון יון .עכ"ל.



