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  מענינא דיומא
  
  

  ההסתכלות בנרות חנוכה

  משפיע יראת שמים

והנה נרות חנוכה שלא ניתנו להשתמש 
י הראיה באור "הוא שע, אלא לראותן בלבד, בהם

ונזכה על ידם , יתוקן כח הראיה שבאדם, המצוה

דברים (כי כתיב , ותיות ראיהכי יראה א, לבוא ליראה

כביכול כמו ',  ואנכי הסתר אסתיר את פני כו)יח, לא

, שמסתתר את עצמו שחבירו לא יראה אותו
ש "כמ, וכשרוצין לחפש דבר הגנוז מחפשין בנר

ל "חזאוכמש,  אחפש את ירושלים בנרות)יב, א' צפני(

י אור הנר "וע,  שחפוש הוא בנר)ב"ע' ז(פסחים ' במס
 )ד, משלי ב(כי כתיב , ש"פשין יראתו יתדחנוכה מח

אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין 
',  באורים כבדו את ה)טו, כד' ישעי(ש "וז', יראת ה

כמו נר ', י האור שלכבוד ה"שע, לב' גימ' כבדו'

חנוכה שאין לנו רשות להשתמש בהן אלא לראותן 
', כדי להודות ולהלל לשמך הגדול כו, בלבד

וגודל טובותיו עלינו , ש"ם גודל כבודו יתומביני
  זרע קודש    .בא יראת שמים ללב, בניסיו ונפלאותיו

  ממשיך בחינת קדושה

וענין ראותן הוא בשביל שעל ידי שרואה 
ממשיך , אדם ומביט בנרות של מצוה שהן קודש

ומזה מכניע כח הרע , על עצמו בחינת קדושה

 בשנה וזה ענין מצות שלש פעמים, והקליפה שבו
כתיב יראה וקרינן , )יז, שמות כג(' יראה כל זכורך וגו

 וכן מצות קבלת פני רבו )א"ע' ראה חגיגה ב(יראה 
, ברגל היינו על ידי הראיה שואב קדושה לעצמו

                                                   רב טוב.ומכניע הרע שבו

  יום' נחשב למ בכל לילה חצי שעה
צינו שדבר הנקנה ביגיעה רבה ויתכן כי מ

ופעמים כאשר הזמן מסוגל ומוכשר , לזמן מרובה

לכך יהיה אותו דבר עצמו מושג בזמן מועט 
ל כי אמנם בשאר ימות "ואפ, מחמת גדלות הזמן

 בזמן של ארבעים ימים כמו ךהשנה יש צור
, ע"אלימלך זי' ק ר"שכתוב בצעטיל קטן של הרה

אוד סגי בזמן אך בימי החנוכה שהארתן גדולה מ

י אמאי "ויתכן ליישב בדרך זה קושיות ב, מועט
קבעו חנוכה לשמונה ימים והלא הנס לא היה אלא 

ז הדברי חיים "אלא ידוע מה שכתב ק, שבעה ימים
קבלתי ממורי כי ", ע"ק מראפשיץ זי"בשם הרה

והנה , "העיקר בחנוכה הוא הסתכלות על הנרות

דמסיק כ, זמן הדלקת הנרות היא משך חצי שעה
בגמרא משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן 

ימי ' וכשתצרף חצי שעה במשך ח', השוק וכו
כ "ויתכן לומר שכ, שעות' דחנוכה נמצא זמן של 

שעות יחשבו במספר ' דגדול ימי החנוכה עד ש

וכשם שבשאר ימי השנה צריכין , של ארבעים יום
ארבעים ימים לשבר את הטבע סגי בחנוכה 

ל "ל דעל כן קבעו חז"ה יומעת, ארבעה שעות
שמונה ימים לצד שסגולת נר חנוכה הוא לשבר 

את הטבע של רגל דהיינו מי שהוא נשרש והורגל 

כ אילו לא היו "וא, החטא עד שהרגל נעשה טבע
ימים לא היתה נשלמת הכוונה ' קובעים אלא ז

' שעות חצי שעה בכל לילה כנגד מ' דיש צורך בד
  .י"ב קושיות הבומיוש, יום כדי לשבר את הטבע

  ברך משה

  
  

  
  
  

óñåé ìù åúåðúåðò  
éä àåä íù íéùåò øùà ìë úàå 'äùåò.éôò äàøðå " åðéáøî òåãéù î

äèùòáä"éæ ÷"òô äàøù ò"úáùä úà ììéçù ãçàì à , ùôùôì ìéçúä
â àåä íà åéùòîá"ç ë"úáùä úà ììéç å . äùåò åøéáçù äàåø íãà íà éë

äìéìç äøéáò ,äàåøä íãàä äæ éàãååáâ äùò "åæë äøéáò ë . äçâùäá àåäå
úåéèøô ,éä àìîìàå äáåùú äùòéå åàèç úà äàåøä øéëæéù ' ïî éøîâì é÷ð

àèçä åúåà ,éä àì 'òô òîùù åîöò øéëæäå äæ àèç åøéáç ìöà íâ äàåø" à
úã àúåìéæ"äçéî àìå ç .éôìå"äåæä ã"ú ÷"úáù àø÷ð ç ,àå" åðéàù éî ë

ú ãåáëì ùùåç"ç , ììçî ììëá àåäúáù , åøéáçù íéîùä ïî åì åàøä ïëìå
äãëò úáù ììéç"÷ .æå"íù íéùåò øùà ìë úàå ù ,ø äùåò äéä àåä" ì

ò äáåùú úåùòìå åéùòîá ùôùôì ìéçúäù"åúåðúåðò ìãåâî æ.          זר זהב  

éä äî 'äãåäé úøáñ  
 åðøëîðå åëì åîã úà åðéñëå åðéçà úà âåøäð éë òöá äî äãåäé øîàéå

íéìàòîùéì.ì é ÷åñôä äæ ïéáä"ïë ì , á÷òé òãé àì éàîà äù÷ äðäã
äåøá"íéøöîì åúåà åøëî åéçàå éç óñåéù ÷ .éàù éðôî àåä 'îâá ' ïéàù

éä á÷òéå äçîù êåúî àìà äøåù äðéëùä ' äçð àì ïëì óñåé ìò ìáàúî
äåø åéìò"òãé àìå ÷ . äî éðôî íòèåéä' åéìò ìá÷ àìå ãéîú ìáàúî á÷òé 
íéîåçðú ,éðôî àåäæçàù " àìå áìä ïî çëúùéù úîä ìò äøæâð äøéæâ éë ì
éçä ìò ,éä àì ïëìå 'éäå íéîåçðú åéìò ìá÷ì ìåëé 'ãéîú ìáàúî .æå" ù

 úà åðñéëå åúåà âåøäð úîàá íà åðéçà úà âåøäð éë òöá äî åéçàì äãåäé
éîúá åîã ,' äæä íãä úà åëôù àì åðéãé øåîàì åîã úà úåñëì ìëåð íàä

é óñåé íà àìäéä ' åðçðà éë åùã÷ çåøá òãåúéå ïéîåçðú á÷òé ìá÷é æà úî
åúåà åðâøä ,éäéå íéìàòîùéì åðøëîðå åëì äáåè øúåé äöò íëöòéà ïëì '

ïéîåçúð ïéìá÷î ïéà éç ìò éë ïéîåçðú åðéáà ìá÷é àìå éç óñåé ,éäéå '
äåø åéìò úåøùì ìëåé àìå ãéîú ìáàúî" åðøëî åðçðàù íìåòì òãé àìå ÷

åúåà .                                                                מהדורא תנינא, מאיר עיני חכמים  

á÷òé ìù åãçô  
äìàù ìáà éðá ìà ãøà éë.ñåì÷ðåàáå  , éøá ìò ñåçéà éøà"àìéáà ãë "

åàëìã '÷åñôá äæ ïååëî åðéà ,éôäã äàøð íìåà 'àåä , åðèù äéä óñåé éøäã
åùò ìù ,)éò 'ùøéôá"äùøôä úìçúá é( . úà äâøäàå éáà ìáà éîé åáø÷é øîà åùòå

éçà á÷òé ,ë íðîà"éç äéä óñåéù æ ,åéùòî àøåî íåù á÷òéì äéä àì ,
 àåäù åðèù äéä óñåéù)óñåé(äáäì äéä  ,úî óñåé íà ìáà ,àøåîä øæç áåù ,

 øùàëùòéâéåéáà ÷çöé úå÷ìúñä éîé  ,åúåà âåøäéå åùò íå÷é æà , ïéàù ïåéë
ä åìåòðîì åãâðì ïèù ,íåâøúä ùøôîù äæå , éðá ìà ãøà éë)ò åðééä"éðá úúéî é( 

"ìáà " øîàù íåâøúä ùøéô øéôùå"àìéáà ãë " ìò ìáà äéäéùë øîåìë
 ÷çöé)äìàù ãøà æà(äìéìç éðâøäéå åùò íå÷éù  ,àå"ù.  

  ל"ל מסטריזוב זצ"ק רמ"אגרות שפירין בשם הרה
  

  
    

 

 

  

øôì ãåîéìä øãñ 'õ÷î -ñî  úëàîåé  

íåé à  á â  ã  ä å áù"÷  

óã èë.  èë:  ì.  ì:  àì.  äøæç 

  
  

  מגיד תעלומה
  
  
  
  

  

  בשבת' בנס חנוכה חל יום א

פ פלפול שחל "ז אמרתי דרך השערה ע"כ

' בשבת ובינותי בספרים וראיתי בסדר הדורות דהי

' ב ובצמח דוד כ"א או תרכ"א תרכ"בשנת ג

ב ולפי חשבון "א תרכ"בשנת ג' בפשיטות שהי

' ב והי"תשפ' מולד תשרי בשבת א' מולדות היה

ה שכוונתי "ה כסלו בשבת וב"ה בשבת וכן כ"ר

  )אור תורה(.                                               לאמת וזה פלא

  היה מנוי סוכה, פך השמן שמצאו

מעולם לא הבנתי דעתו של כהן גדול שהיה לו 

עלתה גם ש, למה עשה זאת, פך שמן טמון בקרקע

על לב חשמונאים לבדוק ולחפש אחר איזה 

יהיה , מתוך הלחץ זו הדחק', צלוחית שמן טהור וכו

לי לאחיעזר מה שכבר הבאתי דברי קדושים 

באמרם שימי אלול וגמר החתימה עם מסירת 

פועלים עם , חנוכה נמשכים ועולים' הפתקין עד ח

, ימי חנוכה כיום הזכרון לעורר פקידת עקרות

וכלפי ... 'פר להביא ישועה ורחמים וכווכתקיעת שו

 שהיו תולין כוסות שמנים ויינות .)סוכה י(שאמרו 

 אחר שגמר מלאכול .)שם מח(ועוד אמרו , לנוי סוכה

ואף , בשביעי היו מורידין הכלים הנאותים מסוכה

גם זאת ידענו שחסידים ואנשי מעשה מטמינים 

לכן , השמן מנוי סוכה למצות הדלקת נר חנוכה

, אי מודים כי גם הכהן גדול שהוא משרידי עםבוד

ימי , רגיל היה להטמין פך שמן מנוי סוכה שלו

ולזכר , המה מימי החתימה ומסירת הפתקין, סוכות

לסימן כי הפך , זה היה חתום הפך שמן בחותמו

וביום גמר , הזה מנוי סוכה ומיום החותם בא

וכיון . 'החותם שהוא אחרי גמר חודש כסלו וכו

 זאת היינו דאמרי בדקו ולא מצאו אלא פך שנודעת

כי יותר מפך זה לא היה לו לכהן , אחד של שמן

גדול לנוי סוכה שהיה מונח בחותמו לזכר החותם 

  .ק"בימי שמונה ויש להאריך יותר ודו

 )ל"להגאון רבי שלמה דומיניץ זצ, רמזי אלול(

  י שירה"ל דמיתת היוונים היה ע"י

משמיה מ דמתאמרא "ונראה ליישב עפי

ע "שמעלקא מניקלשבורג זי' ק הרבי ר"דהרה

, דכאשר צר סנחריב על ירושלים' דמבואר בגמ

גילה המלאך את אזניהם של חיל אשור בעת 

ומגודל מתיקות , שאמרו מלאכי השרת שירה

וכדבר הזה היה בעת , השירה יצאה נפשם ומתו

ש "אשר רדפו מצרים אחר בני ישראל רצו מלאה

 בחיל אשור ומתוך כך ד שעשו"לומר שירה ע

ה מעשי ידי טובעין "אמר להם הקב, ימותו המצרים

דהיינו שהמצרים טבעו את מעשי ידיו של , בים

ומגיע להם מדה כנגד מדה שיבעו גם , ה בים"הקב

ד "עכת, ואתם רוצים להמיתם בשירה, הם בים

ובכן מקום יש לומר שגם כאן בהיוונים . הנחמדים

, ז מתו"לאכים ועיה לאזנם שירת המ"השמיע הקב

הגם שגם , ובזה היתה מסירת גבורים ביד חלשים

ד מעשי ידי "ל להיות ע"י והו"הם רצו להרוג את בנ

ז למעשה בפועל לא הרגו איש "עכ, טובעין בים

  .כ שפיר מתו בשירת המלאכים"ע, בגוף

  )ס"תש, א"ק מרן רבינו שליט"כ(

  

   מילי מעלייתא

 



 הנרות הללו
, מתוך המנהגים שנשתרש בכל תפוצות ישראל מדור דור
מוצאים אנו מנהג עתיק יומין לומר בשעת הדלקת נרות חנוכה 

מנהג זה קדמון מקור ל', הנרות הללו אנו מדליקים'את הנוסח 
: כ"ל בפ"וז, הוא במסכת סופרים שנתחבר בתקופת הגאונים
כיצד מברכין ביום ראשון המדליק מברך שלש וכו ו "י אקב"בא' ו

ואומר הנרות האלו אנו מדליקין על הישועות ועל , להדליק נר
וכל מצות שמנת ' י כהניך הק"הנפלאות אשר עשית לאבותינו ע
מי חנוכה הנרות האלו קודש  ואין לנו רשות להשתמש בהן י

כדי להודות ולהלל לשמך על נפלאותיך ועל , אלא לראותן בלבד
  .'ואומר שעשה נסים וכו, י שהחיינו"בא, ניסך ועל ישועתך

' במס' גרסי: ק"ם מרוטנבורג גם מוזכר אותו מנהג והא לך לש"בתשובותיו של מהר
נו מדליקין על התשועות ועל סופרים המדליק נר חנוכה אחר שהדליק אומר הנרות הללו א

וכל מצות שמנת ימי חנוכה הנרות האלו ' י כהניך הק"הנסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו ע
  .'קדש הן וכו

בשם . ל היה אומר אותו"ושמעתי שרבינו מאיר ז: )'ח' ב דשבת סי"פ(ש "ואכן מעיד רבינו הרא
רבינו ירוחם , ץ קטן"התשב, ים מובא מנהג זה גם אצל שאר תלמידיו וביניהם המרדכ"המהר
עוד וכן האבודרהם תלמידו של הטור סידר אמירה זו . ו"תרע' וכן נקט לדינא בנו הטור בסי, ו

ס"תרע' סי(גם מרן המחבר , בספרו בסדר תפילת חנוכה אחר שהדליק אומר :  קובע כן לדינא)ד"ו 
  .'הנרות הללו וכו

 נוסח הנרות הללו
' הנרות הללו'ו כמה שינויים בנוסחתו המדויקת של בספרי הראשונים והאחרונים נמצא

: ל הכותב בתשובה"אחד מהנוסחאות הוא מהגאון מהרש, וכל אחד מעתיק נוסח שונה משלו
וזה נוסחה הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו 

הם ואין לנו רשות להשתמש בהן י כהניך הקדושים וכל שמנת ימי חנוכה הנרות הללו קדש "ע
לא תשנה ולא , אלא לראותן בלבד כדי להודות לשמך על נפלאותיך ועל ניסך ועל ישועתך

ו "ו תיבות לבד הנרות הללו כאלו אמר הנרות הללו ל"והטעם מפורש וסימן ל, תוסיף ולא תגרע
  .ל"עכ, הם

הנרות 'ריך להיות לבד ויש חסרון בספרו וצ: )א"א אות תתקפ"ח(והעיר תלמידו המטה משה 
ל ושם לא "עד שמצאתי בספרי דפוס מורי ז' ה אין החשבון מכוון וכו"דאל' הללו אנו מדליקין

  .ושמחתי כמוצא שלל רב' היה כותב על הניסים ועל הנפלאות רק על הניסים והנפלאות וכו
 הוא ותמהני שזהו וודאי טעות:  תמה על זה תמיה רבתי)'אות ח(אולם האליה רבה בספרו 

ש וטור "מ והרא"סופרים והג' ועוד שראיתי במס, כ נאמר על התשועות וניסים ונפלאות"דא
  .'ל הנרות הללו קדש ואין וכו"וצ, ס הוא"ט' הן'ד דתיבת "שכתבו ועל הנפלאות אלא נלע

כ אינו "ל דשתי תיבות הנרות הללו השניה ג"ובמחצית השקל כתב עוד ליישב קושיא הנ
  .ן מכווןמן המנין ואז החשבו

  ד תיבות כמספר הנרות עם השמשים"מ
וגם , ד תיבות כמספר נרות עם השמשים"ש הוא מ"ונוסח הרא: עוד כותב המטה משה

גם התניא בסידורו העתיק , ו תיבות וכן הלכה"ז תמה האליה רבה ומסיק בסוף שכיוונו על ל"ע
דור התניא פמ(ובספר שער הכולל , ד תיבות"נוסח זה של מ ר אברהם דוד " העלה הג)'ת דו או"על סי

, ח"ש באריכות ודפח"ל עיי"ל סברא חדשה לצרף טעם נוסח זה עם נוסחת רש"לאוואט ז
דור יעב   .ח תיבות"ץ מעתיק נוסח שונה של מ"ובסי

 זמן אמירת הנרות הללו
ותו קודם ההדלקה סופרים נראה שאומרים א' הנה ממשמעותו של הלשון המובא במס

  .בין שתי הברכות
וכן הבין הקרבן נתנאל , ל"א טירנא ז"בספר מנהגים שכן דעתו של הגאון מהריה "וכ

משמע שמקדים חרוז זה לברכת שעשה ניסים ואין אנו : ד"מדבריו אולם הוא חולק עליו וכ
  .נוהגין כן

, ואינו מחוור להפסיק בברכות: ז ובין הדברים כותב" תמה ע)ד"ו סק"תרע' סי(גם הפרי חדש 
  .ת יאמר אותו וכן אנו נוהגיםאלא אחר כל הברכו

כ לאמרו אחר כל "ם מרוטנבורג משמע שדעתו הוא ג"וכפי הנראה מתשובתו של מהר
' גרסינן במס: סופרים וכה הוא גירסתם' שהיה להם גירסא שונה במס, ל להטור"הברכות וכן ס

  .סופרים המדליק אחר שהדליק אומר הנרות הללו
מ מצינו בתשובת "מ, הוא לאחר ההדלקהאמנם גם לשיטתם של אלו שזמן אמירתו 

, ומיד אחר גמר הדלקת הנר הראשון שהוא עיקר יאמר הנרות הללו:  שכותב)ה"פ' סי(ל "מהרש
  .'ויגמור ההדלקות בעוד שאומר הנרות וכו

מה : )ו"תרע' סי(ד בספרו מקור חיים "ל וכ"אולם הגאון בעל חוות יאיר השיג על המהרש
  .ד"ושלא נהירא לענ, ומה סברתו, חר הדלקת נר הראשוןל שיאמרו תיכף א"שכתב מהרש

ע דהא בין הברכה והדלקת נר ראשון אסור "מ צ"ומ: ז"וכן הגאון בעל פרי מגדים תמה ע
ולמה יפסיק בין הברכה , ל דהברכה על כל הנרות קאי"כ י"א, להפסיק ולומר הנרות הללו

ברכות והדלקת נר ראשון ' ל הגמ הא וודאי אחר גמר כ"ומ: ומסיים שם, להדלקת שאר הנרות
ל "ו אין לומר נגד מאורן של ישראל מהרש"וח, ואני העני לא ראיתי לנהוג כן, הוא שיאמר הנרות

ואכן . ד"ע עכ"ד וצ"כ הנרות הללו לאחר שהדליק הכל נמי ש"מ מי שנוהג ואומר אח"ומ, ל"ז
ואחר שידליק : ק התניא בסידורו"כ הרה"וכן משמע ממש, המאמר מרדכי הורה כן להלכה

  .הנרות יאמר זה
א בפסקי הלכות "ל מסיק כן להלכה בספרו חידושי מהרצ"א מדינוב זצ"ק מהרצ"גם הרה

וכן היה . ונראה דגם הנרות הללו לא יאמר עד גמר ההדלקה, נרות חנוכה אין להפסיק בהן: שלו
ת השמש ל לומר הנרות הללו לאחר הנח"ק בעל מנחת אלעזר ממונקאטש זצ"נוהג נכדו הרה

  .במקומו

  מעוז צור ישועתי
נהגו עוד , מלבד המנהג הקדמון לומר הנרות הללו כאמור

בכל תפוצות ישראל להוסיף בשירות ותשבחות אצל הדלקת 
ב "שער י(וכן כותב בעל יסוד ושורש העבודה בספרו . נרות חנוכה

  .פ"וראוי להאריך בשירים ופיוטים עד משך חצי שעה עכ: )א"פ
מה שנהגו בכל תפוצות ישראל ובכל אחד הפיוטים 

פיוט זה ענינו ', מעוז צור'קהילות הקדושות הוא לזמר הפיוט 
לספר על צרות ישראל במשך כל הדורות החל מגלות מצרים 

כ ננצל גם "ושניצלו מכל אלה ותקותינו שכמו, ועד גלות יון
  .מגלות אדום

 תיכון בית –ק "הוא בקשה על בנין ביהמ, הבית הראשון
 צרת המן –הרביעי ,  על גלות בבל–השלישי ,  על גלות מצרים-השני, י ושם תודה נזבחתפלת
הוא בקשה , והבית השישי האחרון,  על גלות צרת מלכות יון וסיפור נס חנוכה–החמישי , האגגי

 דחה אדמון בצל צלמון הקם לנו –ולהיגאל גאולה שלימה , להינצל ממלכות אדום הרשעה
  .רועה שבעה

מאחר שהשיר של , מצאתי כתוב:  כותב)ו"תרע' סי(ר חיים להגאון בעל חוות יאיר בספר מקו
אבל מלכות הרביעי אדום וישמעאל לא נזכר , מלכיות בבל מידי יון' מעוז צור אינו קאי רק על ג

, כ התקינו חרוזות המדברים על גאולה מגלות הזה שיאמר אחר השיר מעוז צור"ע, בו כלום
  .בניגון מעוז צור

ף בפיוט של מעוז צור עוד חרוז והוא"רבינו הרמומ , מעולם היית ישעי: א מובא להוסי
גם בגלות , העבר חטאי ופשעי, מלכי ואלוקי קדושי, שמע נא קול שועי, כבודי ומרים ראשי

  .כ"ע, ומאדום תפדה נפשי, ותכניע ישמעאל, חזק ישראל, הרביעי

   יושב בסתר–ויהי נועם 
נוהגים , ט הצועדים בעקבי החסידות"ט בקרב תלמידי הבעשובפר, בקרב קהילות ישראל

  .'שיר של פגעים'הנקרא ' יושב בסתר'ו' ויהי נועם'לומר מיד אחר הדלקת הנרות פסוקי 
והוא בסידור עם כוונת , י תלמידו"ע ע"ט זי"מנהג זה וסגולתו מובא בשם רבינו הבעש

ן שיאמר ויהי נועם "ולה מהרמבסג: ל וכה כותב"ק רבי שבתי מראשקוב זצ"ל של הרה"האריז
כו   פעמים '   כל תיבה ז' ו

פ ויהי נועם "ו לאמר ז"נר] ט"הבעש[ש "ובשם מורי ריב, אחר הדלקת נרות וטוב מאד
נונין ' ויכוין ב, כ בימים נוראים ובכל עת צרה שלא תבוא"והיה נוהג לומר ג, יושב בסתר כפשוטו

  .ד"עכ
ל "ע דמשמע מדבריו שצ"בעל מנחת אלעזר זיק "על דברי הסידור רבי שבתי כותב הרה

אגב ארשום : ל" וז)ט"אות ל' מהדורא א(ז בספרו דברי תורה "ומתמה ע, ע"פ בפנ"כל תיבה ותיבה ז
, ע"פ באמצע הפסוק ביחד וצ"פ כל שם ז"מה שנפלאת בעיני מעולם איך יתכן לומר השמות ז

  .כותש בארי"ק כותב להתיר לומר כן עיי"אולם בהערה מכתי, כ"ע
, רואים אנו עד כמה גדולה מעלת אמירתה' ומלשונו הק, גם בספר זכירה מובא סגולה זו

סגולה לשמירה מעולה כל השנה שיאמר בחנוכה כל לילה אחר הדלקת הנרות : והא לך לשונו
  .פ ויהי נועם"ז

גולה ד מודינא  מביא ס"ל אב"דוד זכות זצ'  להגאון ר)א"לחנוכה פרק צ' מאמר ג(בספר זכר דוד 
כ "פ שידליק בכל לילה שיאמר אח"כ בכ"וסגולה ג: קדמונית זו בשם ספר אמתחת בנימין

פ בכל לילה מובטח שינצל מכל מיני "והאומרו ז, פ"ושיר של פגעים ג' למנצח בנגינות וכו
  .ליסטים ואויבים ומקטרגים בזה השנה

 מזמור שיר חנוכת הבית
', מזמור שיר חנוכת הבית'בספר תהילים ש' עוד נהגו ברוב המקומות לומר את מזמור ל

פ(כדאיתא בספר אמרי פנחס  ק רבי " פתקא לאחד מגדולי תלמידי הרה)ב"עניני לימוד התורה אות 
בשעת הדלקת נר חנוכה : ל שכתוב בו"ק רבי זאב מבאלטע זצ"ה הרה"ע ה"פנחס מקאריץ זי

  .פ ויהי נועם"ויותר חיוב מלאמר ז, אומרים מזמור שיר חנוכת
אמנם הטעם , מא דמילתא לאומרו בלילות חנוכה נמנו ונשנו טעמים וטעמים שוניםבטע

ק בידי שלמה בנו "הפשוט הוא באשר שמזמור זה הועיד דוד המלך בשעתו לחנוכת בנין ביהמ
ולכן אומרים אותו בחנוכה מפני שחנוכת הבית היתה , שכשיבנה יאמר על שמו בחנוכתו

  .בחנוכה
כל המזמור הזה קשה להבינו על החינוך : ד"וללות אפרים ואטעם נוסף מובא בספר ע

אדרבה , שהיה בימי שלמה כי לא היו ישראל בזמנים ההם בצרה כמו שייעד במזמור ההוא
בימיו ואם דוד אמרו על צרת , ישב כל איש מישראל תחת גפנו ותאנתו ואך שלום ואמת היה 

אך , ר זה המדבר בחנוכת הביתמ מה ראה על ככה לספר את כל אשר קרהו במזמו"עצמו מ
מים יקום מלך עריץ וישליך  בוודאי ראה המשורר וניבא וידע מה ניבא שבאחרית הי אמנם 

בימים ההם שק ואפר יצע לרבים, משמים ארץ תפארת ישראל ואחר כל הצרות ההם יקום , ו
ועל החינוך ההוא אמר , ההרוס והיכל יוסד ויתחנך' איש מזרע אהרן וירפא את מזבח ה

בי לי' ארוממך ה' הם צרי ישראל שהיו שמחים לאידם בעת ', כי דליתני ולא שימחת אויי
גו'כ אמר "ואח, ההוא דיו' זמרו לה' העלית מן שאול נפשי ו כנודע שבשעת הצלתם ' חסי

דו לה גו', 'והודו לזכר קדשו'ש "כי טוב ז' צעקו כולם הו הורה שימי חנוכה לא '' למען יזמרך ו
לא לחול ' אלוקי לעולם אודך' ה'ש "ולהודות ולא לימי משתה ושמחה זהוקמו כי אם להלל 
  .במחולות של רשות

  למנצח בנגינות
למנצח בניגינות 'ז שבתהילים "מנהג נוסף שנתקבל בחיבה יתירה הוא אמירת מזמור ס

וכן הזכירו ביסוד ושורש העבודה בין המזמורים , מנהג זה מובא בסידור רבי שבתי' מזמור שיר
  .ים אחר הדלקת הנרותשאומר

כ בכל פעם שידליק "וסגולה ג: וכה מצינו דבריו, גם בספר אמתחת בנימין מובא מנהג זה
  .'כ למנצח בנגינות  וגו"בכל לילה שיאמר אח

  

  
  

  להודות ולהלל

  
  ירות והמזמוריםסדר הזמ

  להדלקת נר חנוכה
 



  למנצח בנגינות בצורת מנורה
למנצח בנגינות ידוע ציורו : בטעם אמירתו אצל נרות חנוכה מובא בספר משמרת שלום

  . וכתוב בו יאר פניו אתנו סלה,ציור מנורה כנדפס
מזמור : ש שאמר אחר ההדלקה"ם א"וכן מובא בספר זכרון יהודא שמביא מנהגו של מהר

  אלוקים יחננו בצורת מנורה
ומעתיקו , א כותב טעם נפלא לענין זה לאומרו בצורת מנורה"ובספר מדבר קדמות להחיד

כתוב על טס ' מזמור למנצח וגוה הראהו לדוד המלך ברוח הקדש "הקב: ל"ל זצ"י המהרש"מכת
ה נושא "ה והיה דוד המלך ע"של זהב מופז עשוי בצורת מנורה וכן הראה אותו למשה רבינו ע

זה המזמור כתוב ומצוייר וחקוק במגינו בטס של זהב כצורת מנורה כשהיה יוצא למלחמה והיה 
  .מכוין סודו והיה נוצח אותם ואויביו נופלים לפניו

או , המזמור המצויירות בצורת נרות המנורה נמצא כתוב בשני אופנים סדר קביעת פסוקי 
ואכן יש מביאים ראיה מצורת , או להיפך כדי לפנות לימין, כסדר קריאתן מימין לשמאל

המנורה שבמזמור זה לפשוט הדין בהדלקת נרות חנוכה בדבר שנחלקו הפוסקים בסדר 
  .הדלקתן
 להגאון רבי אליעזר רוקח מאמסטרדאם )ט" פקונטרס מעשה המשכן(כ בספר מעשה רוקח "וכ

ע "י בשו"מרן הב' יש חילוק בין הפוסקים אחרונים בענין הדלקת נרות של חנוכה שכ: ל"זצ
ובשאר לילות שמוסיף יתחיל להדליק בנר המוסיף שהוא יותר , שבליל ראשון ידליק נגד ימינו

ל שההדלקה תהיה כדרך "וס, ז"עז חולקים "והגאון בעל הלבושים והט, שמאלי כדי לפנות לימין
ועוד הבאתי ראיה ממה , ע"מ יש לנהוג כדעת השו"אבל מ, הכתיבה מימין אל השמאל

בצורת המנורה ומתחילין בפסוק ראשון משמאל לימין שנמצא ' מזמור אלוקים יחננו'שמציינין 
ם הציור ל ונדפס ש"ר קאפיל ז"אכן עתה נדפס הסדור מהמקובל הר, ק"ע נכונים ודו"דברי השו

  .מימין לשמאל

 אנא בכח
ף בין האמירות אחר הדלקת נרות חנוכה את התפילה המיוחסת  גם נתקבל המנהג להוסי

מנהג מקובל זה נתפשט בכמה מקומות ', אנא בכח'ע "להתנא הקדוש רבי נחוניא בן הקנה נ
פעמים כל תיבה ' וישנם שנהגו לומר אותו ז, ובפרט אצל קהילות החסידים ואנשי מעשה
  .כנזכר לעיל, פ כל תיבה"ל לאמרו ז"ן ז"ותיבה כדרך אמירת ויהי נועם המקובל מהרמב

גירסא עתיקה נמצאת על מקום מקורו הטהור של המנהג כי יסודתו בהררי קודש 
פ כל תיבה בהדלקת נרות "ע שהנהיג לומר אנא בכח ז"ק בעל אוהב ישראל מאפטא זי"מהרה
  .)מנהגים, ילקוט אוהב ישראל(חנוכה 

שמות ' כי ז, ואנא בכח: ל בספרו"ק בעל משמרת שלום ז"על טעם אמירתו כותב הרה
  .והבן, ו"קני המנורה ובשכמל' כנגד ז] שיש באנא בכח[

 שיר למעלות אשא עיני
שיר למעלות 'א שבתהילים "כן מצינו לרבים שנהגו לומר אחר הדלקת הנרות מזמור קכ

שייך ' שיר למעלות אשא וגו: שלום טעם העניןגם על מנהג זה כותב בעל משמרת . 'אשא עיני
  .ל"גם אל יתן למוט רגליך וחנוכה תיקון ההוד וד, כי אשא עיני, לנר חנוכה
וכה מובא , ע כותב גם הוא טעם אמירת מזמור זה אצל נר חנוכה"ק בעל ייטב לב זי"רביה

 משום דרמוז בו ענין נר )א"חנוכה אות ל(בייטב פנים 
דיש , צלך על יד ימינך' רך הישמ' באמרו ה, חנוכה

די לומר על  לדקדק דהאי יד שפת יתר והיה 
מינך  והלכתא )ג"שבת כ(ל "אבל ירמוז למה שארז, י

נר חנוכה משמאל הפתח כדי שתהא מזוזה בימין 
דלכאורה הא גופא טעמא בעי למה , ח משמאל"ונ

וביאר דניצטוינו , ח בשמאל"תיקנו מזוזה בימין ונ
ושם נכתב שם , רומז לחסדליתן מזוזה בימין ה

לשמרם מן , שראל'לתות י'ומר ד'ת ש"י ר"שד
המזיקים לצמצם כוחם לבל יכנסו זרים להיכל 

ח משמאל להורות כי הברכה "ומפני זה נ, ישראל
שמאל ' בכח הצמצום הבא מבחי' נעשו ביום א

' והרי ברכת ה', להיות נותר לחול עליו ברכת ה
ח "ן ני צמצום של שמאל ולכ"וחסדו בא ע

בשמאל הפתח להראות כי מכח צמצום של 
ה "ה אהי"ולכן נר עולה הוי, שמאל חל הברכה

י "כי הנר הנעשה ע, י"י אדנ"ם הו"ה אלקי"יהו
והנה , שמות רחמים ודין משולבים זה בזה והבן

מ יד כטעם והיה לאות על ידך "השמאל יכונה בכ
דא ' יד'צלך על ' שמרך ה' ש ה"וז, זה שמאל
ימין והוא רומז לנר חנוכה שהוא ' נךימי'שמאלא 

, בשמאל ומזוזה שהוא בימין לאכללא זה בזה
ולכן , שומרינו ומצילנו' ובכח מצות הללו ה

  .אומרים אותו בהדלקת נרות חנוכה כאמור

  שיר המעלות הנה מה טוב ומה נעים
בין כל המנהגים יש שנהגו גם לומר מזמור 

ומה שיר המעלות הנה מה טוב 'ג שבתהילים "קל
וכותב במשמרת שלום שטעמו של דבר ', נעים

כי אחים קאי על משה (הוא מפני שהוא סוד נצח והוד 

נו, ואהרן כדאיתא במדרש דוע"והם רומזים על בחינת  , )ה כי
ד וודאי שייך ' כשמן הטוב, 'וחנוכה תיקון ההו

  .לחנוכה

  רננו צדיקים
רננו : ז במשמרת שלום"תב עוכן כו' רננו צדיקים'ג שבתהילים "גם נהגו לומר מזמור ל

  .מובא בליקוטי צבי בשם הצדיקים שאומרים, ק לא היו אומרים"הגם שאבוה, צדיקים
עוד כותב שם בין הדברים סוד צדיק , כי ידוע כי נר חנוכה הוא סוד אור הגנוז לצדיקים: ו

ר 'ליק נהד'ת ל"ל והוא שם קדוש ר"ת נח"ר' ה'כתה ל'פשינו ח'וגם נ, וזהו רננו צדיקים, וצדק
והוא שייך לכוונת חנוכה כמובא בספרי מקובלים ובספרי , אלפים'סד ל'וצר ח'ת נ"נוכה ור'ח

  .צדיקים
די הרה(ל "ר שלמה דומיניץ מוויעלעטשקא ז"ובספר רמזי אלול להג ק משינאווא ובנו "מחסי

' דהוא ח' חבו מספר , כי בו ישמח ליבנו' ל דכ"י' ובדרך גי: ד" כותב שם בא)ל"ק מציעשנוב זצ"הרה
מים דחנוכה צות 'ת מ"ח ר"ישמ, שמן מתרגם משחא אותיות אשמח, ישמח לב מספר שמן, י

מנה 'דליקין ש'ת של מ"משיח ר, ישמח אותיות משיח ערכתי נר למשיחי. נוכה'מי ח'מנת י'ש
  .נוכה'מי ח'י

 תמניא אפי
ק "ידינו מרבוהקבלה ב: )דחנוכה' ליל א(ל כותב בספרו "ק בעל אמרי יוסף מספינקא זצ"הגה

א "מהרי' וכן הובא במנהגי רבו הק, לומר פסוקי תמניא אפי בהדלקת הנרות דחנוכה
  .מזידיטשוב

 שאר המנהגים 
במנהגי . עוד אנו מוצאים שאר מנהגי קודש מגדולי וצדיקי עולם זה בכה וזה בכה ואלו הם

עד תהילות ' זרתע'ו' אמת ויציב 'נ"הא מזידיטשוב מובא יש מקומות שאומרים אחר הד"מהרי
ואמת : ז בעל משמרת שלום"וכותב ע .ויש שנהגו לאמרו רק בזאת חנוכה, או עד צור ישראל

  .ימי חנוכה' פעמים אמת כנגד ח' ויציב היה אומר אחי עד עושה פלא והצדק אתו כי ח
ז בעל משמרת "וכותב ע, אחר הדלקת הנרות' נשמת'גם מצינו מנהג כמה צדיקים לומר 

ב[ואחי הרב , ל ברכת השיר"ל חי קראו חזנשמת כ: שלום היה אומר עד מעולם ועד ] מקודינו
והם שייכים לנר , ג מדות כידוע"ג שבחים שבישתבח כנגד י"כי י, והצדק אתו, עולם אתה אל

  .ל"חנוכה כידוע מסידור כוונות האריז
ור ע שצוה לזמר מזמ"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר זי"בספר חשבה לטובה מובא על הרה

ע היה לזמר מזמור "ק השרף מסטרעליסק זי"גם מנהגו של הרה, לתודה אחר הדלקת הנרות
  .לתודה בזאת חנוכה

 הלל
ק רבי אליעזר "לסיומא דמילתא נציין מנהג שונה המסופר בספר רזא דעובדא על הגה

ף זצ ף[ל שהיה מנהגו לומר מזמורי הלל "זאב מקרעטשני בעת הדלקת ] בלי ברכה תחילה וסו
  . אף שאבותיו לא נהגו כן,ח"נ

כי בליל שבת חנוכה היה המנהג לומר רוב התפילות ושירות : ועל סיבת הדבר מסופר
א בליל שבת חנוכה בערה בו אש "ופ, ותשבחות ליד נרות חנוכה הדולקים רק אחר קבלת שבת

נתן וסגר הדלת בעדו ולא , יקודה ותיכף אחר התפילה נכנס לחדרו בו היו דולקים נרות חנוכה
וכשגמר , והתחיל לומר התפילות ושירות ותשבחות כרגיל, לשום איש להכנס כסדר בכל שנה

הסדר של כל ליל חנוכה ובערה בו אש עבודת 
א להשקט והתחיל לומר "א לו בשו"ת וא"השי

ומאז מאד הוטב בעיניו , הלל בהמשך עבודתו
ונשאר אצלו המנהג לומר , אמירת הלל בשעה זו

  .נהגם הלל בכל שנה וש
י "אמנם במשך הזמן נתעוררה שאלה ע

ש "צ מהרש"י בנו הה"תלמידי חכמים ובעיקר ע
ד ביטשקוב אודות אמירת הלל בעת "ל אב"זצ

 כל )א"ח ע"שבת קי(ל "ביסוד מאחז, הדלקת הנרות
ועסקו שעות רבות ' האומר הלל בכל יום וכו

ק "בפילפולא דאורייתא מענין לענין יחד עם הה
גברו הנוכחים ונעשה פשר ז ולבסוף הדבר "רא

כמבואר בפוסקים , שיאמרו רק חצי הלל
ק "והרה, שמאמרם קאי רק על האומר הלל שלם

  .סבר וקיבל פשר זה
שבתקופה הזאת נזדמן : עוד מסופר שם

, שנשאר בחדרו אחד מאנשי שלומו החשובים
ל "ק בזה"נענה אליו הה, ג מריזאוויליע"נכד הה

,  רק חצי הללהנה שמעתי לקול הפשר ואומר אני
דואג אני למאד שלא יגרום נזק  אולם לבי בל עמי ו

כי כשאני אומר בהלל אצל ההדלקה , י"ז לאחב"עי
מכוון '' עינים להם ולא יראו ידיהם ולא ימושון וכו'

י "אני שכל היהודים בסביבותינו שפרנסתם הוא ע
הברחת סחורות המשי בגבולות שהשוטרים 

ושלא ' ם וכווהממונים עליהם יאמר עינים לה
ו שום צער ונזק ורבים המצטרכים "יהיה ח

ק לאיש '"כלשון הזה דיבר הה, ישועות אלו
ולמחר הבוקר אור והיה פחד ובהלה ', מהימנו הנז

ברחובות ושווקים והקול הולך וגדול בכל העיר 
שהמשטרה מצאה בלילה הזה סחורות 

י "המבריחים בשווי אלפים ורבבות וכמה מאחב
ופוק , והפחד והנזקים היו למאד, ל"י ר"נכלאו ע

  .חזי גודל מעלת הצדיקים וקדושתם



  
  

  

  )כז(עניני מאכלי שבת 
מאכלי חנוכה

  סעודות חנוכה סעודת מצוה  
, ם"ולא כדברי מהר.נראה שהם סעודות מצוה. ואותן סעודות שעושים בימי חנוכה

אלא כדברי . ולא למשתה ושמחה. דלהודות ולהלל נתקנו. שפסק שהן סעודות הרשות

. משום הנס דלהודות והלל נקבעו, וכן נמצא במרדכי ארוך. שהן ימי שמחה והלל ם"הרמב

משום חנוכת , דקבעו יום טוב. כדאיתא במגילת תענית, וימי משתה ושמחה נמי נקבעו

מדאמרינן בפרק במה מדליקין . ובתלמודא משמע דנתקנו נמי למשתה ושמחה. המזבח

ולא קאמר קבעו , ומדאמר יום טוב. ום טוב בהלל ובהודאהלשנה האחרת קבעו ועשאום י

י "ואף רש, למשתה ושמחה, שמע מינה דיום טוב נמי כפשוטו הוא, ימים להלל ולהודאה' ח

. משמע דלא אפיק רק עשיית מלאכה. אלא להלל ולהודאה, לא שאסרום במלאכה, שם' פי

כ סעודות "דע, י ישוע הבןדהא לא גרע מב. דקל וחומר הוא, ועוד נראה לי. וכן מצאתי

כדי , או הנס, מאחר שהוא לפרסם מצוה, והיינו טעמא. מדאזיל רב להתם. מצוה נינהו

, דניתנו לשבח והודיה, קל וחומר ימי חנוכה. נקרא מצוה, ליתן שבח והודיה למקום

והטעם הוא נמי לפירסום , שנהגו לאכול גבינה בחנוכה. ן כתב"והר, ולפרסם בהן הנס

וחתכה . ושכרתו, דבתו של יוחנן האכילה לראש אויבים גבינה, י שאמרינן במדרשלפ. מצוה

  )ים של שלמה מסכת בבא קמא פרק ז סימן לז( .כ"ע, וברחו כולם, את ראשו

  יש בהם קצת מצוה לזכר חנוכת המזבח  
ומפני שלא נמסרו ישראל באותו זמן ביד מושל אחד שהיה מושל עליהם להריגה כמו 

, אלא שבאו האויבים עליהם למלחמה ולא בקשו מהם אלא ההכנעה, ןשהיה בימי המ

כידוע ממעשה אנטיוכס שלא גזר עליהם , ולהיות ידם תקיפה על ישראל ולהעבירם על דתם

כדרך המלכים המנצחים זה את זה , להרוג ולהשמיד רק צרות ושמדות כדי להמיר דתם

יו ישראל מכניעים להם להיות ואם ה, וכובשין אחד מדינות חבריהם ומכריחן לאמונתן

, לא היו מבקשים יותר, כבושים תחת ידם ולהעלות להם מס וחוזרים לאמונתם חלילה

ולא , לכך לא קבעום אלא להלל ולהודות, אלא שנתן השם יתברך וגברה יד ישראל ונצחום

ובעזרתו יתברך , ו"כלומר כיון שהם רצו למנוע אותנו מזה לכפור בדת ח, למשתה ושמחה

לכך קבעו אותם לחזור ולשבח ולהודות לו על שהיה לנו ,  הפיקו זממם וגברה ידינולא

אבל בימי המן שהיתה הגזירה להרוג ולהשמיד את הגופות , לאלהים ולא עזבנו מעבודתו

ו לא היה מקבל "ולא את הנפשות שאפילו המירו דתם ח, שהוא ביטול משתה ושמחה

הלכך , בחו יתברך גם כן על ידי משתה ושמחהלכך כשנצלו ממנו קבעו להללו ולש, אותם

ויש אומרים שגם בחנוכה יש . ריבוי הסעודות שעושין בחנוכה אינן אלא סעודות הרשות

והטעם משום דבאותם הימים היה , באלו המדינות וכן נוהגין, קצת מצוה בריבוי הסעודות

דות ואז הוו ונוהגין לומר זמירות ושבחות באותן סעו, גם כן חנוכת המזבח שבמדבר

ויש אומרים שיש לאכול גבינה וחלב באותן סעודות שהם מפילין שינה על . סעודות מצוה

    )'ע סעיף ב"לבוש אורח חיים סימן תר(. זכר לנס שנעשה בחלב שהאכילה יהודית את האויב, האדם

  תבשיל של גבינה  
 לאבד הכל פירוש שהאויבים באו, ונשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס

ושמה יהודית , ויש מפרשים שעל ידי אשה אירע להם הנס הגדול ההוא, אנשים ונשים וטף

ואמר המלך יון , בת היתה ליוחנן כהן גדול והיתה יפת תואר מאד, כמו שמפורש באגדה

, כדי שיצמא וישתה לרוב וישתכר וישכב וירדם, והאכילתו תבשיל של גבינה, שתשכב עמו

וכראות החיל כי , ותקח חרבו וחתכה ראשו ותביאהו לירושלים,  וירדםויהי לה כן וישכב

   )כל בו סימן מד(. ועל כן נהגו לעשות תבשיל של גבינה בחנוכה, מת גבורם וינוסו

  לאכול גבינה
.  שלא קבעום למשתה ושמחה,ריבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות הרשות

משום דבאותן הימים היה חנוכת  ,ויש אומרים שיש קצת מצוה ברבוי הסעודות:הגה

יש . ואז הוי סעודת מצוה,  ונוהגין לומר זמירות ושבחות בסעודות שמרבים בהם.המזבח

 .שהאכילה יהודית את האויב אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה לפי שהנס נעשה בחלב

  )'ע סעיף ב"שולחן ערוך סימן תר(

  ביום סעודת בשר ובלילה סעודת חלב
ואכל בכל יום , ל היה בחנוכה סדר כמו בחג הסוכות"ז] ק מצאנז"הרה [הנה אצל רבינו

  )צאנז, דרכי חיים(. ביום סעודת בשר ובלילה סעודת חלב, שני סעודות ביחד עם העולם

  מאכלי חלב
היה נוהג בכל לילה מלילות חנוכה לחלק לכל הציבור ] ל"צ מבאבוב זצ"ק מהרב"הרה[

שאז , לבד מליל שישי אור ליום ערב שבת קודש, דיתזכר לסעודת יהו, לחם ממורח בגבינה

ע הקפיד שלא "בנמקו כי זקינו הקדוש מצאנז זי, ונתן לאחר לחלוק, נמנע לחלק בעצמו

  )זמירות לעטר פתורא(. כ אינו רוצה לתת בעצמו להמסוים"ע, ק"עש' לאכול גבינה בליל וביום ו

  )דרכי חיים ושלום(. יקא לחנוכהוהיה כמה פעמים אוכל ביום לסעודת צהרים מאכלי חלב ד

  זכר למתן תורה
בשם הכלבו דנוהגין לאכול  ל בשלחנו"א ז"כ מה שהביא מרן הרמ"ל תבין ג"פ הנ"ע

ואם הוא מפני שהאכילה , ומהראוי להתבונן כי לא דבר ריק הוא, מאכלי חלב בחנוכה

מה שכתבתי  על פי ילראה ונ, יהודית את האויב מאכלי חלב לא במקרה נפל מעשה ניסים

והנה , שהיוונים רצו לבטל את התורה מישראל ולהגביר חכמת החיצוניות, כמה פעמים

 עמנו הראה לנו נפלאותיו במנורה ובשמן הרמוזים לחכמה תברךים כאשר התנוסס הש

והנה בשעת נתינת התורה , והנה הימים האלה הם כעין נתינת התורה, ולתורה מן השמים

והנה רצו לבטלנו מן , ים בשמים ואמרו תנה הודך על השמיםבסיני עמדו המלאכים הקדוש

והנה המגיד מראשית אחרית פעל ועשה מראש מקדם שבאו המלאכים לבית , התורה

והיה זה לטענה עליהם שאכלו הבשר בחלב בביתו של , אברהם והאכילם בשר בחלב

ואל הבקר והנה מתחלה כתיב , ל במדרשיהם"אברהם ואינם ראויים לתורה כמו שאמרו רז

הנה ', ושוב נאמר ויקח חמאה וחלב ובן הבקר וכו, וימהר לעשות אותו' רץ אברהם וכו

ועל כן לזכר זה , צירף מאכלי חלב אל בן הבקר בכדי שיהיה לסגולה לבניו לקבלת התורה

והנה לזכר זה שבימים האלה הוא כעין נתינת , נוהגין לאכול מאכלי חלב בחג השבועות

כ על ידי מאכלי חלב שהאכילה יהודית את האויב שרצה לבטל "נס גהנה נעשה ה, התורה

ומנהנ , ועל ידי זה היה התחלת הנס ליהודים היתה אורה זו תורה, התורה מישראל

    )ב"אות מ נר מצוה ' בני יששכר מאמר ג(. אבותינו תורה היא

המנהג לאכול מאכלי חלב הוא דוגמת מנהג מאכלי חלב בשבועות בקבלת תורה 

 ועיקר קבלת התורה הוא להכיר נותן התורה יתברך , כי החלב יונקים משדי האם,תבשבכ

ועל דרך זה בחנוכה בתורה שבעל פה העיקר הוא הכרת היניקה . שמו שממנו יונק הכל

   )ע"זיצדוק הכהן מלובלין ' רק "רסיסי לילה להרה( .מאם הבנים כנזכר לעיל

  תפוחי אדמה צלויין
היה המנהג לאכול אחר הדלקת נרות חנוכה , ל"מינקא זצק רבי שלום מקא"אצל הרה

    )אוהב שלום(. תפוחי אדמה צלויין
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