
Add a short description

השגחת ה' שומרת עלינו לאורך כל הדורות; מנסי יציאת מצרים, הכניסה לארץ ישראל, דרך ההשגחה בגלות, שבה נשמר
עם ישראל שלא יכלה גם במצבים הקשים ביותר, ועד לנסי שיבת ציון בדורנו. 

ההשגחה הזאת מלווה גם בנסים רבים. הנס הוא סוג של התערבות אלוקית ישירה, ה' כאילו "לוקח את העניינים לידיים
שלו" ומציל את המצב באופן גלוי. אבל לא בכל זמן ישנם נסים גלויים. האם זה אומר שה' איננו משגיח? ודאי שלא. השגחת

ה' מלווה אותנו תמיד. גם באופן גלוי וגם בהסתר. 
נס חנוכה משלב בתוכו נס גלוי ונס נסתר : נס פך השמן הוא נס גלוי – השמן שהיה אמור להספיק ליום אחד הספיק
בסוף לשמונה ימים. נס המלחמה הוא נס נסתר – החיילים ניהלו קרבות מתוכננים עם הרבה תחכום ותעוזה, ממש כמו
בימינו. הנס הגלוי בא לעורר אותנו לשים לב לכל הנסים ה'קטנים' והנסתרים שבהם ה' מלווה אותנו יום-יום. בימים ההם,

וגם בזמן הזה. 

"ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהְּגבּור�ת ְוַעל ַהְּתׁשּוע�ת ְוַעל ַהִּמְלָחמ�ת ֶׁשָעִׂשיָת
ַלֲאב�ֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְּזַמן ַהֶּזה"

הביאור יומי: "על הניסים" 

נס , או רגיל? 

שתפי בנס שקרה לך

יום ראשון יז' בכסלו



הלכה- על הניסים
תיקנו חכמים את ימי החנוכה כדי להודות ולהלל לה' על הישועה שעשה
לישראל. ותיקנו לכך נוסח 'על הנסים', ואומרים אותו בברכת ההודאה

בתפילת שמונה עשרה. וכן נוהגים לאומרו בברכת המזון בברכת 'נודה
לך'. ובברכה מעין שלוש אין מזכירים את החנוכה.

אם לא אמר 'על הנסים' בתפילה או בברכת המזון אינו חוזר. ואם
נזכר לפני שסיים את הברכה שאומרים בה 'על הנסים', יחזור לומר 'על
הנסים'. אבל אם כבר אמר את שם ה' שבסיום הברכה לא יחזור.
אולם טוב שיאמר 'על הנסים' בסיום התפילה, לאחר סיום הברכות,
ששם מותר להוסיף תחנונים והודאה כרצונו. השוכח לומר 'על הנסים'
בברכת המזון, טוב שיאמר אותו בסיום ברכת המזון יחד עם

'הרחמן', ששם מותר להוסיף הודאות כרצונו. (מתוך 'פניני הלכה' זמנים
יא, ח)



Add a short description

מה מיוחד בתורת ישראל? ומדוע התנגדו כל כך היוונים שנמשיך לקיים את התורה? התורה היא לא עוד חכמה יפה.
לא מתמטיקה, לא פיזיקה, ואפילו לא רעיונות מוסריים יפים ורוחניים. התורה היא הדרכה אלוקית. ה' יתברך גנז
בתוך התורה את רצונותיו, ועל ידי קיום התורה אנחנו דבקים בו. כל חכמה אנושית היא יחסית וחולפת, היום

חושבים כך ומחר אחרת. תורת ה' היא תורה נצחית ובלתי משתנית, ממש כמו שה' נצחי ובלתי משתנה. 
על הנקודה הזאת נאבקו בנו היוונים. הם הסכימו לקבל את חכמת התורה, אך לא כחכמה אלוקית אלא כעוד חכמה
אנושית . כמו איזו פילוסופיה. לכן הם גם התנגדו כל כך למצוות. המצוות מראות יותר מכל דבר שהתורה היא לא

רק חכמה, אלא גם דרך חיים.
ֶנָך" – לבטל ָרֶתָך", כלומר להשכיח שהתורה היא תורת ה', ועל ידי זה " ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחקֵּי ְרצוֹ ְכִּיָחם ּתוֹ היוונים רצו "ְלַהשׁ

אותנו מקיום מצוות ה' שמייחדות אותנו מכל העמים.
 

ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן י�ָחָנן ֹּכֵהן ָּגד�ל ַחְׁשמ�ַנִאי ּוָבָניו. ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה
ַעל ַעְּמ� ִיְׂשָרֵאל ְלַהְׁשִּכיָחם ּת�ָרֶת� ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצ�ֶנ�.

הביאור יומי: "על הניסים" 

תורת חיים 
יום  שני  יח' בכסלו



הלכה- מצוות הדלקת נרות חנוכה
תיקנו חכמים להדליק נרות בשמונת ימי החנוכה. בימים אלה חגגו ישראל והודו
לה' שעזר להם לנצח את היוונים, לשחרר את ירושלים ולטהר את בית המקדש,

ובאותם ימים דלק השמן שבמנורת המקדש בדרך נס.
על אף שמצוות הדלקת נרות בחנוכה היא מצווה מדברי חכמים, מברכים עליה:

"ברוך אתה ה' [...] אשר קדשנו במצוותיו,  וציוונו  להדליק נר של חנוכה".
ולכאורה יש לשאול, הרי לא נצטווינו עליה בתורה שבכתב, ואם כן היאך אנו

אומרים 'וציוונו'?
אלא שהתורה נתנה סמכות לחכמים לתקן מצוות, שנאמר: "על פי התורה אשר
יורוך... לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל". ועוד נאמר: "שאל אביך
ויגדך, זקניך ויאמרו לך". וכדי לזכור ולפרסם את הנס שעשה ה' לנו, תיקנו

חכמים להדליק נרות בשמונת ימי החנוכה.
 נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה כמו הגברים . ואף שזו מצוות עשה שהזמן
גרמה, ובדרך כלל נשים פטורות ממצוות אלו, מכל מקום כיוון שגם הנשים היו

שותפות בנס, אף הן חייבות במצווה. (מתוך 'פניני הלכה' זמנים יב, א)



Add a short description

בחיים אפשר ללמוד בשתי דרכים – בדרך הקלה ובדרך הקשה. 
בצבא אומרים: "מה שלא נכנס דרך הראש, ייכנס דרך הרגליים". אפשר להבין משהו על ידי הסבר הגיוני –'דרך הראש' .

אבל אם לא מבינים בצורה כזאת, עונש חמור וקשה יבהיר בצורה ברורה את מה שלא הובן קודם לכן – 'דרך הרגליים'. 
הדרך הקשה נקראת מידת הדין . 

במידת הדין דנים את האדם בדיוק לפי מה שמגיע לו. ואם לא מגיע לו – הוא 'חוטף'. מידת הרחמים , לעומת זאת, היא
מידת הסבלנות . לנהוג במידת הרחמים פירושו לתת צ'אנס גם למי שלא מגיע לו לפי שורת הדין. 

בתקופת החשמונאים, המצב הרוחני היה קשה מאוד. רבים רבים מעם ישראל הלכו אחרי תרבות יוון הנוצצת ואיבדו את
זהותם. למרות כל זאת, בזכות צדקותם וגבורתם של החשמונאים, נהג בנו ה' במידת הרחמים. למרות המצב הרוחני

הקשה נתן לנו ה' את האפשרות לתקן, וסייע לנו במערכה נגד היוונים. בזכות רחמי ה' וחסדיו זכינו לגבור על היוונים ולהשיב
את עבודת המקדש למקומה.

ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי� ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם. ַרְבָּת ֶאת ִריָבם. ַדְנָּת ֶאת
ִּדיָנם. ָנַקְמָּת ֶאת ִנְקָמָתם

הביאור יומי: "על הניסים" 

ברחמיך הרבים 
יום שלישי יט' בכסלו



הלכה-  הלל וקריאה בתורה
מצווה לומר בכל יום משמונת ימי החנוכה הלל שלם בברכה , שכך

ההלכה – שבכל עת שישראל נמצאים בצרה גדולה כשעבוד של עבדות
או בגזירת מיתה, כשנגאלים מצרתם צריכים לומר הלל. מהמצווה לומר
הלל שלם בברכה בכל ימי החנוכה אפשר ללמוד על מעלת חנוכה, שהרי

אפילו בחג הפסח אומרים הלל שלם רק ביום הראשון, ואילו בימי
החנוכה אומרים הלל שלם בכל הימים.

 נשים פטורות מאמירת הלל מפני שזו מצווה שתלויה בזמן . ואישה
שתרצה לומר הלל בחנוכה תבוא עליה ברכה, אלא שלמנהג ספרד לא

תברך על אמירתו ולמנהג אשכנז תברך.
תיקנו לקרוא בתורה בחנוכה בקרבנות הנשיאים שהביאו בימי חנוכת
המשכן. בכל יום קוראים נשיא אחד וביום השמיני מתחילים לקרוא
בנשיא השמיני ומסיימים אחר פרשת הנרות שבתחילת פרשת

'בהעֹלתך'. 
(מתוך 'פניני הלכה' זמנים יא, ח)



Add a short description

אנחנו מתפעלים מאוד מכוח ועוצמה. חיילים קרביים, אנשים שריריים, מכונות ענקיות או מבנים עצומים – כשאנחנו עומדים
מול דברים כאלה, מיד אנחנו מרגישים קצת קטנים. הרי מה הכוח שלנו ביחס ללוחם חזק? כמה קטנים אנחנו נראים ליד

גורד שחקים! 
אבל חג החנוכה מלמד אותנו להסתכל על התמונה בצורה אחרת. מה שבאמת מזיז את העולם הוא לא הגוף, לא החומר,
אלא הרוח. הניצחון של החשמונאים על היוונים הוא ניצחון הרוח על החומר . קבוצה קטנה של לוחמים חסרי כל רקע צבאי

מסודר, ומולם – צבא של עשרות אלפי לוחמים מאומנים ומנוסים, משוריינים מכף רגל ועד ראש. והנה, כל אלה, ללא רוח לחימה
שנובעת מצדק מוסרי, ללא אידיאולוגיה שבשמה נלחמים – אינם שווים הרבה. החשמונאים ידעו שהעוצמה שלהם אינה מגיעה

מהחרבות ומהכוח בלבד. כל אלה מקבלים את כוחם מהרוח שנושבת בגבם. רוח ה'. 
 המבט על נרות החנוכה מנקה לנו את המבט על העולם; לא להתפעל כל כך מכוח פיזי, מרשים ככל שיהיה. לדעת שניצחון

יגיע "רק בגלל הרוח".  

ָמַסְרָּת ִגּב�ִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים. ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים. ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטה�ִרים. ּוְרָׁשִעים
ְּבַיד ַצִּדיִקים. ְוֵזִדים ְּבַיד ע�ְסֵקי ת�ָרֶת�.

הביאור יומי: "על הניסים" 

בגלל הרוח
יום רביעי כ' בכסלו



הלכה-  מקום הדלקת הנרות וזמנה
כל דיני המקום והזמן שקבעו חכמים להדלקת נר חנוכה נועדו לפרסם את הנס .
לפיכך תיקנו להדליק את הנרות ליד הפתח או ליד החלון הפונה לרשות הרבים,

כדי שהעוברים ברחוב יראו את הנרות.
 תיקנו להדליק את הנרות משתשקע החמה , שאז הוא הזמן שהנרות ייראו

למרב האנשים, כי מצד אחד כבר נעשה חשוך ואור הנר ניכר היטב, ומצד אחר
הרחובות עדיין מלאים באנשים שחוזרים מעבודתם. אולם אין הפרסום לרבים
מעכב את המצווה, וגם יהודי שגר לבדו במקום שומם צריך להדליק נרות

חנוכה כדי לזכור בעצמו את הנס.
מי שהוא באמצע עבודתו ואינו יכול לשוב לביתו להדלקת נרות בצאת הכוכבים,

רשאי להמשיך בעבודתו עד שיסיים, אבל ייזהר שלא לאכול עד שיקיים את
המצווה. ואם זו עבודה שהעיסוק בה יכול להימשך זמן רב עד שיש חשש שלבסוף

ישכח להדליק נרות, יוכל להמשיך בעבודתו רק אם יבקש מחברו שיזכיר לו
בסיום עבודתו להדליק נרות. (מתוך 'פניני הלכה' זמנים יג, ד) 



Add a short description

חשבו לרגע מה היה קורה אם לא היו לבני אדם שמות. כל מיני אנשים מסתובבים להם בעולם, חסרי שם. מעניין,
הא? ומה אם אתם רוצים לקרוא לחבר שלכם? "היי אתה! מה כולכם מסתובבים? התכוונתי אליך. לא, לא! אליך..."
בקיצור, בלגן רציני. מזל שיש לנו שמות. השם שלנו הוא הדרך שבה אנחנו מתגלים לאחרים. ללא שם לא היו יכולים
לפנות אלינו, על אף שאנחנו – מצד עצמנו – יכולנו להסתדר לא רע גם בלי שם. כך למשל, אדם טוב זוכה לשם טוב.

השם שלו הוא ההתגלות של האדם הזה בעולם, למרות שהוא טוב גם בלי השם הטוב שלו. 
 

 השם של ה' הוא הדרך שבה הוא מתגלה בעולם . כשהמצב הרוחני של עם ישראל לא טוב, שמו של ה' מתחלל. 
 לכן נהוג לומר 'חילול השם  '. זה לא חילול ה', כי את ה' אי אפשר לחלל. הוא מעל לכל פגיעה של חטא שאנו
עושים. אך  שמו של ה' מתחלל על ידי מעשים לא טובים שלנו. התגלותו של ה' בעולם איננה שלמה . לכן, על ידי

ניצחון החשמונאים על היוונים וטיהור בית המקדש מחדש, חזר שמו של ה' להיות גדול וקדוש בעולם. 

ּוְל� ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגד�ל ְוָקד�ׁש ְּבע�ָלֶמ�.

הביאור יומי: "על הניסים" 

למען השם 
יום חמישי כא' בכסלו



הלכה-  כמה זמן הנרות צריכים לדלוק
הגמרא במסכת שבת  אומרת שיש להשאיר את הנרות דולקים עד זמן שבו כלתה

רגל מן השוק, כלומר, זמן שבו אין עוד אנשים המסתובבים ברחובות. 
להלכה פוסקים שיש להשאיר את הנרות דולקים למשך  חצי שעה,  שהוא הזמן
שהיה עובר מהשקיעה ועד שלא היו אנשים מסתובבים עוד בשוק בימי חז"ל. יש
שסברו שלכתחילה הנרות צריכים לדלוק עד סוף הזמן שבו נמצאים בפועל אנשים

ברחובות. לפי זה, ישנם מקומות שיצטרכו לשים כמות של שמן שתספיק עד השעה
עשר לערך, וישנם מקומות שיצטרכו אף יותר.

בירושלים היה גר הרב יצחק זאב סולובייצ'יק. הרב היה גר  מול קולנוע אדיסון.
בתחילה היה הרב מדליק נרות עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. פעם אחת

אמר הרב מרדכי אליהו לבנו של הרב סולובייצ'יק: הרי מול ביתכם ישנו קולנוע אדיסון,
ושם יש מאות אנשים היוצאים מהצגות עד אחרי חצות לילה. מאז התחיל הרב
סולובייצ'יק לשים בחנוכייה שמן שיספיק עד לאחר שיצאו האנשים מהצגת חצות.

אולם כל זה איננו מעיקר הדין. להלכה די לשים שמן כך שידלוק חצי שעה לאחר צאת
הכוכבים. ( עפ"י 'הלכה ממקורה' – הרב יוסף צבי רימון)



Add a short description

לפעמים אנחנו מתרגלים למצב הנוכחי שבו יש לנו מדינה עצמאית. כמעט אלפיים שנה חלמו יהודים והשתוקקו להגיע למצב
שבו אנחנו נמצאים היום. "להיות עם חופשי בארצנו". במשך דורות רבים יהודים היו כפופים לקיסר, לסולטאן, למלך או

לסתם פריץ. מדינה יהודית עצמאית הייתה חלום רחוק ולא מציאותי. "לשנה הבאה בירושלים הבנויה" הייתה רק משאלת לב
ותפילה. 

הרמב"ם, בפתיחתו להלכות חנוכה, מדגיש שבעקבות ניצחון החשמונאים " חזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנה".
בדברים אלה מדגיש הרמב"ם שההישג הצבאי של החשמונאים לא היה רק רוחני-דתי.  זה היה גם הישג לאומי. אלפיים
שנות גלות העם היהודי קיים מצוות. אבל חלקים מהעם היהודי שכחו שלהיות יהודי זה לא רק להיות דתי. להיות יהודי זה
גם לחזור ולהקים מדינה, לנהל חיים של עם ולא של יחידים שמפוזרים בגלות. תשועת העם הייתה החזרת המצב הלאומי
המתוקן . לא עוד עבדים ונתינים המשועבדים לממלכה זרה, אלא עם עצמאי המנהל את חייו כרצונו. "ּוְלַעמְָּך ִישְָׂרֵאל ָעשִׂיָת

ם ַהזֶּה" . ָלה ּוֻפְרָקן כְַּהּיוֹ ּוָעה ְגדוֹ תְּשׁ

ּוְלַעְּמ� ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה ְגד�ָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּי�ם ַהֶּזה

הביאור יומי: "על הניסים" 

להשיב את המלכות 
יום ראשון כד' בכסלו



הלכה-  היכן מדליקים נרות בבית משותף?
הגמרא במסכת שבת אומרת: "נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ".

בבית צמוד קרקע, שעליו דיברה הגמרא, ישנם שני יתרונות להדלקה בפתח הבית:  
א. פרסום הנס לעוברים ברחוב;  ב. החנוכייה ניצבת משמאל לדלת, והמזוזה

מימינה, וכך האדם מוקף במצוות.
בבית משותף יש להתלבט היכן להדליק:  האם בפתח הדירה הפונה לחדר

המדרגות, או בחלון הפונה לרחוב? 
על ידי ההדלקה בפתח הבית יהיה האדם מוקף במצוות, אך פרסום הנס יהיה

מצומצם (רק לדיירי הבניין). לעומת זאת בהדלקה בחלון יהיה פרסום הנס מרובה,
אך האדם לא יהיה מוקף במצוות. האם נעדיף את ההדלקה בפתח או את פרסום

הנס ? מה משמעותי יותר?
הרב משה פיינשטיין פוסק שכאשר אי אפשר לקיים את שתי הדרישות – פרסום
הנס עדיף מפתח הבית, מכיוון שהוא עיקר המצווה.  לכן למעשה, אדם הגר בבית
משותף ידליק בחלון הפונה לרשות הרבים שממנו יוכלו לראות את החנוכייה כמה

שיותר אנשים.  ( עפ"י 'הלכה ממקורה' – הרב יוסף צבי רימון)



Add a short description

לאחר ניצחון צבאי גדול עלולה להיווצר תחושת 'אופוריה'. הנה, הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. עכשיו הכול בסדר ואפשר
סוף-סוף לנוח. אך עם הנצח – עם ישראל – אינו מסתפק רק במנוחה ושלווה חומרית. הניצחון על היוונים וההישג הלאומי

שבא בעקבותיו היו חשובים ומשמעותיים מאוד, אך זהו לא סוף המסע. ספר שמות המספר על יציאת מצרים ומתן תורה
מסתיים בהקמת המשכן. זהו היעד שאליו שואף עם ישראל בכל הדורות: "מקדש ה' כוננו ידיך", "שיבנה בית המקדש במהרה
בימינו, ותן חלקנו בתורתך". השלב הראשון הוא רק קומת הבסיס. על גבי הקומה הזאת יש צורך לבנות קומה נוספת. 

 
"ְוַאַחר כְַּך בָּאּו ָבֶניָך ִלְדִביר בֵּיֶתָך".  החשמונאים – הכוהנים – לא שכחו את היעד שלשמו יצאו למערכה מלכתחילה. המלחמה
הייתה מלחמת תרבות, והניצחון לא יהיה שלם כל עוד לא תשוב התרבות היהודית להופיע במקומה – בבית המקדש. וכך,
לאחר טיהור בית המקדש, נבנית הקומה השנייה – קומת הקודש והמקדש – ובכך נשלמת המשימה. כך גם בימינו; בתחילה

מופיעה הקומה הראשונה, קומת הקרקע, ועל גביה הולכת ונבנית הקומה הבאה – קומת המקדש. 

ְוַאַחר ַּכ� ָּבאּו ָבֶני� ִלְדִביר ֵּביֶת�. ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶל�. ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָּדֶׁש�. ְוִהְדִליקּו
ֵנר�ת ְּבַחְצר�ת ָקְדֶׁש�. ְוָקְבעּו ְׁשמ�ַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאּלּו. ְלה�ד�ת ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמ� ַהָּגד�ל.

הביאור יומי: "על הניסים" 

לעלות קומה 
יום שני כה' בכסלו



הלכה-  הדלקת נרות בחלון בדירה בקומה גבוהה?
הגמרא במסכת שבת אומרת: "נר של חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה". 

לפיכך נראה לכאורה שבדירות הנמצאות בקומות הגבוהות של הבניין ישנה בעיה
להדליק בחלון, שהרי הוא בגובה של למעלה מעשרים אמה (9.60 מטר).

אולם לדעת חלק מהראשונים הבעיה קיימת רק כשהחנוכייה מוגבהת באוויר על ידי
חצובה וכדומה, אך כשנמצאת בתוך בניין – רגילים האנשים להסתכל לגובה זה בגלל

קירות הבניין. 
המציאות שלנו שונה מן המציאות בזמן חז"ל מסיבה נוספת. כיום לא רק המדליק
נמצא במקום גבוה, אלא גם רבים מבני רשות הרבים, דהיינו השכנים ממול,

נמצאים בגובה דומה.
טיעון משמעותי נוסף הוא שגם כשמדליק בגובה של עשרים אמה, מכל מקום בתוך
הבית נמצאת החנוכייה בגובה כשר (יחסית לרצפת הבית), ואם כן בכל מקרה יש
פרסומי ניסא לבני ביתו ! לפי זה, בכל מקרה יוצא ידי חובה.  מתוך כך נראה
למעשה שאם בחלון הבית יש פרסומי ניסא, אפשר להדליק בו.  ( עפ"י 'הלכה

ממקורה' – הרב יוסף צבי רימון)



השבוע ראינו:  גבורת החשמונאים נבעה ממוכנותם ללכת עם
האמת – רצון ה', ללא פשרות; מכוחם הרוחני הם שאבו את העוז
להשתמש בתקיפות כשנצרכו לכך; מלחמתם של החשמונאים ביוונים
הייתה על הנשמה – המאבק בין תרבות פנימית לתרבות חיצונית; 
אור הבית היהודי שאותו אנו מפרסמים על ידי הנרות הוא ביטוי

לניצחון על החושך, על תרבות יוון; 
גם גבורה צבאית טבעית היא הארה של נס אלוקי נסתר;

החשמונאים האמינו בחשיבות המאמץ וההשתדלות, ולא מדדו את
ערך מעשיהם על פי התוצאות בלבד; חנוכה הוא נדבך נוסף

בהיסטוריה העל-טבעית של עם ישראל, משם שאבו החשמונאים את
הכוח להעז ולהילחם ביוונים. 

לסיכום  

חנוכה שמח ומלא באור


