
תשועת ה' כהרף עין
"ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ַוִּיְקָרא ֶאת יֹוֵסף ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור" (מא יד)

את לשון הכתוב: "ַוְיִריֻצהּו" ביאר הספורנו: "כדרך כל תשועת 
ה' שנעשית כמו רגע". בביאור הדברים כתב בספר 'סוכת דוד': 
אילו הייתה הישועה מתפתחת באיטיות כדרכו של עולם ניתן 
במהירות  נעשית  היא  כאשר  אך  הטבע,  בכוחות  לתלותה  היה 

ובהפתעה מכירים הכול כי 'מאת ה' הייתה זאת'. 

לפי יסוד זה הסביר רבי אברהם פאם, ראש ישיבת 'תורה ודעת', 
מדי  שאנו אומרים  האמונה  מי"ג עיקרי  הי"ב  לשון העיקר  את 
בביאת  שלמה  באמונה  מאמין  "אני  התפילה:  לאחר  בוקר 
יום  בכל  לו  אחכה  זה  כל  עם  שיתמהמה  פי  על  ואף  המשיח, 
כי  ההכרה  היא  המשיח  בביאת  מהאמונה  מהותי  חלק  שיבא"; 
יום'  ו'בכל  אחד,  וברגע  פתאומי  באופן  להתרחש  יכולה  ביאתו 
– בהפתעה גמורה, אף בזמן שלעיני בשר נראה לא מסוגל ולא 

הגש"פ 'מראה כהן' עמ' קזמתאים לישועה.

 * * * 

שאסרוהו  בתקופה  כי  סופר,  אברמסקי  יחזקאל  רבי  על 
השם  את  מוסקבה  רבני  לו  הוסיפו  הקומוניסטים  השלטונות 
גם  יזכה  כך  מהבור  ניצל  הצדיק  שיוסף  שכפי  כסגולה,  'יוסף' 

הוא לצאת מבור כלאו.

ואכן, לימים העיד רבי יחזקאל כי שחרורו היה ממש כפי שכתב 
ה'ספורנו' על יוסף הצדיק: "כדרך כל תשועת ה' שנעשית כמו 
'גירשוהו' מהכלא המוסקבאי בערב  רגע", עד כדי כך שכאשר 
מנעליו  את  לנעול  אפילו  הספיק  לא  תרצ"ב,  הכיפורים  יום 

בטרם הובל לרחובה של עיר, חופשי לנפשו.
'מלך ביפיו' ח"א עמ' 612

'שעשה לי כל צרכי' – לטוב ולמוטב
"ַוַּיְרא יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ַוַּיִּכֵרם ַוִּיְתַנֵּכר ֲאֵליֶהם ַוְיַדֵּבר ִאָּתם ָקׁשֹות" (מב ז) 

בעובדה  הכיר  עצמו  הוא  והלוא  לאחיו,  יוסף  התנכר  מה  מפני 
כי שילוחו למצרים היה תוצאה של השגחה פרטית, כפי שאמר 
לאחיו (להלן מה ה): "ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו... כִּי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני ֱאקִים 

ִלְפֵניֶכם"?

ביאר הרבי בעל 'שפתי צדיק' מפילץ: על אף שיוסף הצדיק לא 
זאת  אליהם.  כמתנכר  פנים  להעמיד  בחר  לאחיו,  טינה  שמר 
משום שחפץ שיימחל להם עוונם, וידע שרק אם יתנכר אליהם 

יגיעו לחרטה שלמה על מעשיהם.

הוא  ברוך  הקדוש  נוהג  עמנו  אף  מפילץ:  הרבי  ואמר  הוסיף 
מכך.  לנו  תצמח  טובה  רק  כי  שיודע  משום  פנים  בהסתר 
ומעשה היה עם הרבי ר' בונים מפשיסחא; אל חצר קודשו נכנס 
לפניו:  היהודי  קבל  בייסורים.  מלופפים  היו  שחייו  יהודי  ובא 
והלוא  צרכי',  כל  לי  'שעשה  בוקר  בכל  לברך  אני  יכול  "כיצד 

אין בידי כל טובה, ובוודאי שאינני חש כי 'כל צרכי' ניתן לי"?

השיבו רבי בונים: "אדרבה, עצם העובדה שצרותיך נשלחו אליך 
משמים היא הנותנת כי נצרך אתה להן, שהרי הטוב והמיטיב 
אינו עושה דין בחינם והוא מדקדק עם ברואיו בדיוק מושלם. 
על כן עליך להצדיק דין שמים ולברך על כך 'שעשה לי כל 

צרכי' באהבה ובתמימות".

וידוי מעומק הלב
"ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו" (מב כא)

ביאר  כמיותרת,  לכאורה  הנראית  'אבל'  המילה  משמעות  את 
בעל 'דברי ישראל' ממודז'יץ על פי המובא בקדמונים שבאמירת 
'טפלנו שקר' מתוודים אנו על הווידוי עצמו שאנו אומרים מן 
השפה ולחוץ ולא מעומק הלב. אף כאן, אחר שהביעו האחים 
את צערם על מכירת יוסף, לא נחה דעתם עד שהוסיפו ואמרו 
'באמת'  משמעותו  'אבל'  אנחנו';  אשמים  'אבל  רעהו:  אל  איש 
ולא  אחינו,  את  שמכרנו  על  באמת  אנו  מתחרטים   – (אונקלוס) 

רק מן השפה ולחוץ.

לותיק ועושה חסד ביום דין
"ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה ְקחּו ְבֶיְדֶכם... ְוֵא-ל ַׁשַּדי ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים" (מג יב; יד)
שלום  רבי  הנודע  המגיד  של  אביו  שבדרון,  יצחק  רבי  סיפר 

שבדרון:
היה זה באחד מימי חול המועד סוכות. אבי הגדול המהרש"ם 
מברעז'אן ישן בסוכה כמצוות היום, והנה ראה הוא בחלומו את 

שחטא  הנפטרים  אחד  את  ודנים  יושבים  מעלה  של  הדין  בית 
בעבֵרה שנחלקו לגביה הפוסקים אם חייבים עליה מיתה בידי 

שמים.
כאשר נכנס המהרש"ם לחדר פנו אליו הדיינים וביקשו לשמוע 
את דעתו, והוא, מתוך חלומו הגיב מיד כי ה'כסף משנה' ('פסולי 
אין  ספק  של  מקרה  שבכל  להלכה  פסק  כבר  ט)  טז  המוקדשים' 
את  לפטור  יש  כאן  גם  כן  על  שמים.  בידי  האדם  את  עונשים 
הדיינים  הקשיבו  בדינו.  הפוסקים  שהסתפקו  מחמת  הנידון 

לדבריו ומיד פטרו את הנידון.
ְקחּו  ִמְׁשֶנה  "ְוֶכֶסף  הפסוק:  פיו  על  עלה  משנתו  משהתעורר 

ְבֶיְדֶכם... ְוֵא-ל ַׁשַּדי ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים" – בזכות ה'כסף משנה' זכה 
אותו נידון וריחמו עליו מן השמים.

הפיוט  ממילות  המהרש"ם  למד  משנה'  ה'כסף  לדברי  רמז 
ועושה  לותיק  בדין,  דעות  "להוגה  הנוראים:  בימים  הנאמר 
חסד ביום דין", כלומר: כשישנן כמה דעות בדין שמים, עושה 

הקדוש ברוך הוא חסד ופוטר את האדם לפנים משורת הדין.
'תכלת מרדכי' ח"א בהקדמת בן המחבר

המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים
"ְוֵאל ַׁשַּד-י ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש" (מג יד)

"מעתה אינכם חסרים כלום אלא תפילה הריני מתפלל עליכם" 
(רש"י).

ירושלים':  'תפארת  ישיבת  ר"מ  שיין  יצחק  אברהם  רבי  תמה 
תפילה  נשאו  ולא  אביהם  תפילת  על  השבטים  הסתמכו  מדוע 

על עצמם?
סיבת  את  תלו  שהאחים  מבואר  כא)  (מב  לעיל  בפסוק  וביאר: 
צרתם בעובדה שלא שעו לתחינת אחיהם להצילו מידם, לפיכך 
כשהיו הם עצמם זקוקים לרחמים, סברו כי מידה כנגד מידה 
ביקשו  לפיכך  לתפילתם,  ישמע  לא  הוא  ברוך  הקדוש  אף 

מאביהם שיתפלל בעבורם.
ברוך  שהקדוש  הרוצה  אדם  לכל  נוקב  מסר  ללמוד  נוכל  מכך 
תמיד  להקפיד  וצוקה,  צרה  עת  בכל  לתחינתו  ישמע  הוא 

'ברכת איש'לשמוע לתחינת אחיו ולסייע להם בכל הניתן.

התפילה מתקבלת במקום המזוזה
"ַוִּיְּגׁשּו ֶאל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַעל ֵּבית יֹוֵסף ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ֶּפַתח ַהָּבִית" (מג יט)

מדוע פנו האחים אל "ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַעל ֵּבית יֹוֵסף" ולא פנו ליוסף 
עצמו?

ביאר רבי מרדכי הכהן מצפת בעל 'שפתי כהן':
כאשר דקדקו האחים בלשון תפילתו של אביהם: "ְוֵא-ל ַׁש-ַּדי 
עליהם  לבקש  התכוון  כי  הבינו  ָהִאיׁש",  ִלְפֵני  ַרֲחִמים  ָלֶכם  ִיֵּתן 
רחמים בזכות מצוות המזוזה שעליה רשום שם 'ש-די', והסיקו 
להיקבע  עתידה  שבו  במקום  דווקא  רחמים  לבקש  עליהם  כי 
מ'לפני  אם  כי  עצמו,  ולא מיוסף  הבית.  בפתח  המזוזה  דהיינו 
שלא  לראות  נוכחו  כן  שעשו  לאחר  ואכן,  שם.  העומד  האיש' 
באומרו:  מיד  והרגיעם  לבקשתם  האיש  נענה  כאשר  טעו, 

"ָׁשלֹום ָלֶכם ַאל ִּתיָראּו" (כג).

סגולתה של תפילת ותיקין
"ַהּבֶֹקר אֹור ְוָהֲאָנִׁשים ֻׁשְּלחּו; ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו קּום ְרדֹף 

ַאֲחֵרי ָהֲאָנִׁשים ְוִהַּׂשְגָּתם" (מד ג-ד)
האנשים,  אחרי  'לרדוף'  לשליחו  להורות  יוסף  הוצרך  מדוע 
הלוא כייון שהתנהלו עם בהמות טעונות משא, בודאי מלאכת 

השגתם הייתה קלה למדי?
ביאר רבי הלל ליכטנשטיין מקאלמיא:

כיוון שהקדימו האחים לצאת עם עלות השחר, הבין יוסף כי אם 
לא יחיש לרדוף אחריהם יספיקו הללו להתפלל בהנץ החמה, 
וכך לא יעלה בידו להאשימם בגנֵבת הגביע. שהרי אמרו חכמים 
גאולה  הסומך  "כל  החמה:  בהנץ  המתפלל  על  ב)  ט  (ברכות 
לתפילה אינו ניזוק כל היום כולו", לפיכך הורה לשליחו: "קּום 

ְרדֹף ַאֲחֵרי ָהֲאָנִׁשים ְוִהַּׂשְגָּתם" – עוד בטרם יספיקו להתפלל.
'מקרי דרדקי' אות תשד

פרשת מקץ

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

יוסף בסוד 'אמן'
"ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאִהים אֹוְת ֶאת ָּכל 

זֹאת ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹו" (מא לט)

ב'מגלה עמוקות' (וישב לז ז אופן לה) מבואר כי כוחו 
של יוסף הוא בסוד עניית אמן.

של "ָנבֹון  שהגימטרייה  מכך  ללמוד  נוכל  לדבריו  רמז 
'אמן'  כנגד  אחת   – 'אמן' (182)  פעמים  ב'  הוא  ְוָחָכם" 
שכידוע  קדיש,  של  'אמן'  כנגד  ואחת  ברכות,  של 

מהמקובלים כוונתן שונה זו מזו.
'אמונת יצחק' עמ' קפב

אמן כסגולה לפרנסה
ַעם  ְלָכל   ַהַּמְׁשִּביר  הּוא  ָהָאֶרץ  ַעל  ַהַּׁשִּליט  הּוא  "ְויֹוֵסף 

ָהָאֶרץ" (מב ו) 

הם  ָהָאֶרץ"  ַעל  ַהַּׁשִּליט  הּוא  "ְויֹוֵסף  התיבות:  ראשי 
מושכת  אמן  עניית  שזכות  מכאן  'אמן'.  בגימטרייה 
המשך  שרומז  כפי  ממרומים,  ברכה  שפע  האדם  על 

הכתוב: "הּוא ַהַּמְׁשִּביר ְלָכל ַעם ָהָאֶרץ".
'בצל יהודה'

בספר 'פעמון זהב' למהר"י ונה, מגדולי חכמי תימן הקדמונים, הביא בשם מדרש קדמון:
תפילת 'אין כאלוקינו' מתחילה בסדר אותיות 'אמן' – "אין כאלוקינו... מי כאלוקינו... נודה 

לאלוקינו" ומסתיימת ב'ברוך אתה' – "ברוך אלוקינו, אתה הוא אלוקינו". בתקופת גזרות היוונים 
ביקשו הללו לעקור את האמונה מישראל, ועל כן גזרו שכל העונה אמן אחר הברכה – אחת 

דתו להמית. כדי שלא תשתכח תורת אמן מישראל, תיקנו חכמים תפילה זו שבה נרמזה הברכה   
ועניית אמן שאחריה.                                                   'מאי חנוכה' עמ' כח

ב הביא הקהקדמונים תימן חכמי מגדולי ונה למהר"י ב'

אמן. בימים ההם בזמן הזה.
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הסיפור שלפנינו סופר מפי הרב החסיד רבי מרדכי יוזעביץ זצ"ל, משמשו ואיש אמונו של הרה"ק 
רבי אהרן ראטה זיע"א בעל 'שומר אמונים', אשר היה לו עד מכלי ראשון:

היה זה בשנת תרפ"ח. שמו של הרה"ק, רבי אהרל'ה ראטה, אשר עלה מערש מולדתו כדי לחון 
את עפר ארץ הקודש ולהתבשם מקדושתה, הספיק להתפרסם בקרב יקירי ירושלים. סביב מעונו 
מדברי  ולהחכים  מקדושתו  לספוג  שביקשו  עלייה  ובני  מובחרים  צעירים  ובאו  התקבצו  הדל 

תורתו. אותה חבורה תתפרסם לימים כחבורת 'שומרי אמונים'.

בלתי  וביגיעה  בעמל  הקודש,  בעבודת  כהרגלו  היה  עסוק  אהרן  רבי  החנוכה.  ימי  ובאו  אתו 
נתפסים, כאשר תלמידיו סובבים את שולחנו ומשתעשעים עמו בדברי תורה וחסידות. שלושת 
הגיע   והנה  ובהתלהבות,  בשמחה  ותלמידיו  הרבי  על  עברו  החנוכה  חג  של  הראשונים  הימים 
קורן  כשכולו  כדרכו,  ובחיות  בהתלהבות  הערבית  תפילת  את  התפלל  הרבי  הרביעי.  הלילה 
משמחה של מצווה. משהסתיימה התפילה פנה הרבי לחדרו, שם ביקש להסתגר לדקות מספר 

כדי להכין עצמו בדחילו ורחימו למצווה הגדולה.

פתאום נשמע קול חבטה מבעד לדלת הסגורה. התלמידים המבוהלים שמיהרו לפרוץ אל החדר 
נבהלו לראות את רבם שרוע על הרצפה כשהוא שוקע לתוך עילפון כבד. הזריזים מביניהם החלו 
מיד להזות עליו מים צוננים ולשפשף את ידיו ואת גופו במשקה חריף, פעולה שאוששה אותו אך 
במעט. הרבי פקח את עיניו, אך לא היה מסוגל להניע אבר והיה שרוי באפיסת כוחות מוחלטת.

שיקראו  להם  רמז  הוא  חולשתו  ומתוך  למיטתו,  המבוהלים  התלמידים  נשאוהו  יתרה  בזהירות 
לרופא. אחד מהם רץ למלא את בקשתו ועד מהרה ניצבה בפתח החדר דמות מקורחת. היה זה 

הדוקטור יסמין, רופא מבית החולים 'רוטשילד' שחלף במקום ונענה בשמחה לבקשת הסיוע.

הרופא ערך לרבי בדיקות מקיפות ופניו בישרו רעות. "המצב נראה בכי רע", אמר בפנים עגומות, 
"הדופק חלש ביותר", וכאילו כדי להוסיף שמן למדורת חרדתם חתם: "מבחינה רפואית אין בידי 
להושיע, אך בכל זאת, מיד עם בואי לבית החולים אכנס את עמיתיי הרופאים להתייעצות, שמא 

ואולי נוכל לעשות משהו למען הרבי".

הרופא יצא מהבית והותיר את הרבי מוטל על מיטת חוליו, חיוור וחלוש בלא יכולת להניע אבר, 
כאשר התלמידים החרדים לשלומו עוקבים בצער אחר נשימותיו ההולכות ונחלשות. לפתע הסב 
אחד מהם את תשומת לב חבריו כי הרבי מעפעף בעיניו כרומז דבר מה. הכול ביקשו להבין את 

מבוקשו של הרבי, אך איש לא הצליח לפענח את רמזיו.

אל החדר הוזעק רבי אברהם שיש, איש דעת מופלג, מהתלמידים המקורבים ביותר. רבי אברהם 
התקרב אל המיטה וכאשר התעמק והתאמץ הצליח לבסוף לפענח: "הרבי מבקש שיביאו לפניו 

את מנורת החנוכה..."

נרותיה.  את  והיטיבו  בקניה  שמן  מילאו  למיטתו,  סמוך  החנוכייה  את  להציב  התלמידים  מיהרו 
אש  הצית  דהוא  מאן  בעיניו.  ניצת  חיות  של  שזיק  היה  נראה  כי  אם  ניע,  ללא  שכב  עדיין  הרבי 

ב'שמש' והניחו בידיו של הרבי, והפלא התרחש:

מתוך אפיסת כוחות מוחלטת החלו שפתיו של הרבי ממלמלות: 'ב...רו...ך א...תה', בתחילה יצאו 
המילים מפיו בלחישה כמעט בלתי נשמעת, כשהן שבורות וקטועות, אולם ממילה למילה החל 
קולו להתחזק ולהתייצב, עד שאת סיום הברכה הראשונה יכולים היו התלמידים לשמוע בבירור 

ולענות 'אמן' בקול ובכוונה.

כשהתחיל הרבי בברכה השנייה כבר נשמע קולו היטב, ומכאן ואילך היה הקול הולך וחזק, עד 
שבסיום הברכה קפץ הרבי ממיטתו וסיים בהתלהבות וביקוד אש: "שעשה נסים לאבותינו בימים 

ההם בזמן הזה!"

קודשו  בעבודת  והחל  בנרות  השלהבות  את  הרבי  הצית  התלמידים  של  הנדהמות  עיניהם  מול 
בריקוד  מכן  ולאחר  קודש,  וברגש  בהתלהבות  המזמורים  באמירת  החנוכה,  ימי  בכל  כמנהגו 

מלוכד ומאוחד בצוותא חדא עם תלמידיו בשמחה ובטוב לבב.

הוא  חפץ  יסמין.  לד"ר  לקרוא  והורה  לפתע  הרבי  נעצר  הנלהבים  הריקודים  של  בעיצומם 
להראותו כי יש אלוקים בארץ.

אחד התלמידים מיהר לקרוא לדוקטור. הלה עטה את מקטורנו במהירות ונחפז לביתו של הרבי. 
בטוח היה שהמצב החמיר וכי אלו הדקות האחרונות בחייו. אלא שמשאך התקרב אל הבית כבר 
הבין כי תמונת המצב השתנתה. קולות שמחה והתלהבות בקעו מן הבית שעד לפני שעה קלה 

שלטה בו אווירת נכאים.

נטתה  קלה  שעה  שלפני  רבי  אותו  בתדהמה.  נפערו  ועיניו  החדר  אל  בסערה  נכנס  הדוקטור 
נשמתו לצאת מן העולם, עמד עתה בתווך בין תלמידיו הרוקדים בהתלהבות, כשפניו אומרות 

חיות ורעננות.

המחזה המפעים היכה בלבו של הדוקטור כחץ. מרגע צאתו מן הבית הוא לא חדל להרהר בו 
מבאי  לאחד  הפך  הימים  ברבות  לבו.  את  שוטפים  תשובה  הרהורי  החלו  כך  ומתוך  ושוב,  שוב 
ביתו הקרובים ביותר של הרבי, עד שכשנאלץ הרבי לשוב לארץ נכר, ליווהו הדוקטור עד לאנייה 

כשהוא מתקשה להיפרד מהדמות המופלאה שהשיבה את נשמתו לכור מחצבתה.

לימים הסביר הרבי את שהתרחש בחדרו באותם רגעים: "אמת כי מצבי היה רע מאוד וכבר גמרתי 
בדעתי כי עליי להסתלק מן העולם, אלא שדווקא אז עלתה לפתע מחשבה במוחי כי מה טוב 
יהיה אם אפטר מן העולם מתוך מצוות הדלקת נר חנוכה וברכותיה, שהרי זו ההזדמנות האחרונה 

שאוכל להוסיף זכויות שיעמדו לי לקץ הימין.

החלטתי להתחזק ולגייס את כל שארית כוחותיי במסירות נפש בעבור קיום המצווה האחרונה 
בחיי, אך מסתבר שדווקא המצווה היא זו שנסכה בי לפתע כוחות חדשים עד שעזרני ה' ושבתי 

לאיתני הראשון".

מני אז ועד לסוף ימיו נוהג היה הרבי לערוך בכל שנה סעודת הודאה בליל נר רביעי של חנוכה, 
לציון הנס ולהודאה לבורא יתברך על נסיו שעשה עמנו בימים ההם בזמן הזה.

קובץ 'קול אמונים' ו-ז עמ' קסב

מדוע לא הוזכר נס פך השמן ב'על הנסים'?
אינון,  תמניא  דחנוכה  יומי  בכסליו  בכ"ה  רבנן:  דתנו  קבעוה?)  נס  איזה  על  (פירש"י:  חנוכה?  "מאי 
שבהיכל,  השמנים  כל  טמאו  להיכל  יוונים  שכשנכנסו  בהון.  להתענות  ודלא  בהון  למספד  דלא 
מונח  שהיה  שמן  של  אחד  פך  אלא  מצאו  ולא  בדקו  ונצחום,  חשמונאי  בית  מלכות  וכשגברה 
בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה 

ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה" (שבת כא ב).

מדברי חכמינו זיכרונם לברכה משמע שעיקר תקנת ההודאה בימי החנוכה היא על נס פך השמן, 
מצוות  ואף  ימים,  לשמונה  והספיק  נס  נעשה  אחד  ליום  רק  שהספיק  שמן  היה  שבפך  שאף 
הדלקת הנרות שתיקנו חכמים מסמלת נס זה. על כן תמהו רבים על נוסח תפילת 'על הנסים' 

שנתקנה כדי להודות על נִסי החנוכה: מדוע לא הוזכר בה נס פך השמן כלל?

בשאלה זו התקשו רבים מהמפרשים, ולהלן נביא שניים מתירוציהם:

א. המהר"ל בספרו 'נר מצוה' (מהד' יהדות עמ' כב) ביאר כי עיקר הנס שנעשה לישראל בימי החנוכה 
הוא נס הצלתם וניצחונם על היוונים. אלא שכייון שהיה זה בבחינת 'נס נסתר', כי יכולים היו קטני 
מיוחדים  מלחמה  שתכסיסי  ייתכן  החשמונאים,  לעומת  רבים  היוונים  שהיו  שאף  לטעון  אמנה 
שנקטו החשמונאים במלחמתם עמדו להם לנצח את אויביהם. לפיכך הוסיף ועשה להם הקדוש 
כדי  גלוי',  'נס  בבחינת  הייתה  ימים  לשמונה  שהספיק  שהעובדה  השמן,  פך  נס  את  הוא  ברוך 

שמתוך כך יבינו הכול כי מאת ה' הייתה זאת להם, וממילא יכירו ויודו אף על נִסי המלחמה.

לאור זאת נוכל להבין כי אמנם תקנת הדלקת הנרות נקבעה על הנס הגלוי של פך השמן, אך כל 
מטרת ההדלקה היא כדי שנגיע להכרה בנס הנסתר והעיקרי של ההצלה מהמלחמה. ועל כך אכן 

אנו מודים באמירת הלל ו'על הנסים' (ע"פ 'שפתי חיים', מועדים ב' עמ' יד).

ב. בספרו 'מור וקציעה' (או"ח תרעב) חידש היעב"ץ שבשונה מכל המצוות והברכות שבהן נפסק: 
במקום  כן  ועל  הנס,  פרסום  ממצוות  חלק  היא  הברכה  חנוכה  נר  במצוות  להקל',  ברכות  'ספק 

ספק יש לשוב ולברכהּ.

לפי זה נוכל להבין מדוע לא הוזכר נס פך השמן ב'על הנסים' אף שהוא היה עיקר הנס, כיוון 
שחכמים רצו שנפרסם את עיקר הנס דווקא בברכה הנאמרת בפומבי, ואילו היינו מזכירים אותו 
בהלכה'  ('שיטות  בברכה  הזכרתו  את  ומפסידים  הנס  הזכרת  חובת  ידי  יוצאים  היינו  הנסים',  ב'על 

ח"ב ב ב).

להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך
תורתך  "להשכיחם  היוונים:  של  מזימתם  את  אנו  מתארים  מתתיהו'  'בימי  תפילת  בהמשך 
לבין  תורתך'  'להשכיחם  בין  החילוק  פשר  את  להבין  יש  ולכאורה  רצונך",  מחוקי  ולהעבירם 

'להעבירם מחוקי רצונך'?

תעשה,  לא  מצוות  על  לעבור  ישראל  על  לכפות  היוונים  היו  יכולים  סופר':  ה'חתם  מרן  ביאר 
כאכילת נבֵלות וטרפות, חילול שבת וכיוצא בזה, אך על מצוות עשה לא היה בידם לכפותם, כי 
אף אם יאסרו עליהם את קיומן, הרי יש בידם לקיימן באמצעות העיסוק בהלכותיהן, כפי שאמרו 
'להעבירם  כדי  כן,  על  חטאת".  הקריב  כאילו  חטאת  בתורת  העוסק  "כל  א):  קי  (מנחות  חכמים 
בידי  תהיה  שלא  לגרום  וכך  תורתך',  'להשכיחם  היוונים  פעלו  עשה,  ממצוות   – רצונך'  מחוקי 

ישראל האפשרות לעסוק אף בהלכות המצוות (סידור 'חתם סופר').

יב):  ל  (שמו"ר  במדרש  המסופר  פי  על  יואל'  'דברי  בעל  מסאטמר  הרבי  זאת  ביאר  אחרת  בדרך 
פעם בא עקילס לפני אדריאנוס המלך ואמר לו: "רוצה אני להתגייר ולהיעשות ישראל", שאלוֹ 
אדריאנוס: "מה לך אצל אומה זו, והלוא היא ירודה ומושפלת בכל האומות?" אמר לו עקילס: 
"אף הקטן שבהם יודע ומבין במעשה בראשית, מבקש אני ללמוד תורתם". אמר לו המלך: "אם 
כן, לך ולמד תורתם ואל תתגייר", אמר עקילס: "אפילו חכם במלכותך והוא זקן בן מאה שנה אינו 
יכול להבין את תורתם אם לא מל, שכן כתוב (תהלים קמז יט-כ): 'ַמִּגיד ְּדָבָרו ְלַיֲעקֹב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו 

ְלִיְׂשָרֵאל; א ָעָׂשה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ְיָדעּום'".

מעתה נוכל להבין את לשון התפילה: היוונים ביקשו "להשכיחם תורתך", אלא שלא היו יכולים 
המילה  מצוות  את  מהם  לבטל   – רצונך"  מחוקי  "להעבירם  פועלים  היו  אלמלא  זאת  לעשות 
כמאמר  התורה,  את  להבין  ישראל  יכולים  מכוחה  רק  שהרי  ב),  קלז  שבת  (ראה  'חוק'  שנקראת 

עקילס לאדריאנוס ('דברי יואל' חנוכה קא).

חנוכה'  'מעות  לחלק  ישראל  למנהג  מפוניבז'  הרב  של  הנפלא  הסברו  את  לציין  המקום  כאן 
ההורים  נאלצו  ניצחום,  כאשר  ולפיכך  מישראל,  התורה  את  להשכיח  פעלו  היוונים  לילדים: 
לפתות את ילדיהם במעות ובמיני מתיקה כדי שתחזור אהבת התורה ללִבם ומתוך שלא לשמה 

יבוא לשמה. וכזכר לדבר נקבע מנהג זה אף בימינו ('שפתי חיים' מועדים ב' ביאור 'על הנסים').

סוד כוחם של ישראל
נסיים ביסוד נפלא שדייק המשגיח רבי מאיר חדש זצ"ל מתפילה זו:

ביד  גיבורים  "מסרת  מתתיהו':  'בימי  בתפילת  עליהם  מודים  שאנו  הראשונים  הפרטים  בשני 
חלשים ורבים ביד מעטים", קיימת בחינה של נס גלוי שעליו יש להודות, אך שלושת הפרטים 
הבאים: "טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך", אינם מבטאים נס 

מיוחד. מהי ההודאה שאנו מודים עליה במילים אלו?

על  ניצחוננו  סיבת  את  אנו  מבטאים  וכו'  חלשים'  ביד  גיבורים  'מסרת  בהזכרת  המשגיח:  ביאר 
היוונים; בניגוד לסברת העולם כי הגבורה היא המביאה לניצחון במלחמה, אנו מאמינים כי דווקא 
צדקת הצדיקים היא סיבת נפילתם של הרשעים, ודווקא התמדתם של עוסקי התורה היא הסיבה 
לנפילת הגיבורים. וכבר העיד ואמר הכתוב (זכריה ד ו): "א ְבַחִיל ְוא ְבכַֹח ִּכי ִאם ְּברּוִחי ָאַמר ה' 

ְצָבקֹות", לא העוז והגבורה הם הגורמים לניצחון במלחמה, כי אם רוח ה' היא המנצחת.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
תפילת 'על הנסים' חלק ב'

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

ברכה שעשתה נסים


