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 ניסי מלחמות החשמונאים –מקץ חנוכה פרשת 

ְפָלאֹות  ַעל" על הנסים שהיו בימי החשמונאים הודאהימי החנוכה מוסיפים ת ותפילב ים ְוַעל ַהפְֻּרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתׁשּועֹות ְוַעל ַהנִּ סִּ ַהנִּ
י יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבָימִּ ָעשִּ ָחמֹות ׁשֶּ ה. ְוַעל ַהנֶּ ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל ַעְמָך ם ָהֵהם ַבְזַמן ַהזֶּ י ּוָבָניו ְכׁשֶּ ן יֹוָחָנן כֵֹּהן ָגדֹול ַחְׁשמֹוָנאִּ ְתָיה בֶּ יֵמי ַמתִּ בִּ

ֵקי ְרצֹוָנְך יָרם ֵמחֻּ ְשָרֵאל ְלַׁשְכָחם תֹוָרָתְך ּוְלַהֲעבִּ ַמְדתָּ  ,יִּ ים עָּ ַרבִּ ה ְבַרֲחֶמיָך הָּ םְוַאתָּ תָּ רָּ ֶהם ְבֵעת צָּ ם , לָּ תָּ ְקמָּ ַקְמתָּ ֶאת נִּ ינָּם נָּ ם ַדְנתָּ ֶאת דִּ יבָּ  ,ַרְבתָּ ֶאת רִּ
ים וְ  יקִּ ים ְבַיד ַצדִּ עִּ ים ּוְרשָּ ים ְבַיד ְטהֹורִּ ים ּוְטֵמאִּ ים ְבַיד ְמַעטִּ ים ְוַרבִּ שִּ ים ְבַיד ַחלָּ בֹורִּ ַסְרתָּ גִּ ֶתָךמָּ ים ְבַיד עֹוְסֵקי תֹורָּ יָת ֵׁשם ָגדֹול ְוָקדֹוׁש ְלָך עָ  ,ֵזדִּ שִּ

ה יָת ְתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּופְֻּרָקן ְכַהיֹום ַהזֶּ ְשָרֵאל ָעשִּ יקּו ֵנרֹות  .ְבעֹוָלָמְך ּוְלַעְמָך יִּ ְדלִּ ָך ְוהִּ ְקָדׁשֶּ ת מִּ ֲהרּו אֶּ ָך ְוטִּ ת ֵהיָכלֶּ נּו אֶּ ָך ּופִּ יר ֵביתֶּ ְדבִּ יָך לִּ ְוַאַחר ָכְך ָבאּו ָבנֶּ
ְפָלאֹות וְ ְבַחְצרֹות קָ  ים ְונִּ סִּ ם נִּ ָמהֶּ יָת עִּ ָך ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנָֻּכה ֵאּלּו ְבַהֵּלל ָגמּור ּוְבהֹוָדָאה, ְוָעשִּ ָלהְדׁשֶּ ְמָך ַהָגדֹול סֶּ ה ְלׁשִּ  י. ונוסח אשכנזנוסח ספרדי לפי) "נֹודֶּ

 .(הוא בשינויים קלים

 ימי החנוכה?תפילות בכל שנה  להודות ולהללנתקן  עליהםר שאחשמונאים ות ה, מה היו הניסים והנפלאות שנעשו במלחמויש להתבונן

 הנחש הקדמון הטיל זוהמא בחוה כדי לבטל תורה מישראל

ְס קִּ ַוַיֵפל ה' ֱאֹלהקב"ה בנה את חוה מתוך הצלע של אדם הראשון כפי שנאמר " ַצְלעָֹּתיו ַויִּ ַקח ַאַחת מִּ יָׁשן ַויִּ גֹּר ָבָשר ים ַתְרֵדָמה ַעל ָהָאָדם ַויִּ
ָנה: ן ה' ֱאֹל ַתְחתֶּ בֶּ ל ָהָאָדםקִּ ַויִּ ָה אֶּ אֶּ ָשה ַוְיבִּ ן ָהָאָדם ְלאִּ ר ָלַקח מִּ ת ַהֵצָלע ֲאׁשֶּ )זוהר פרשת בראשית דף לז ע"א  אחר כך מלאך הס"מ .כב( –)בראשית ב, כא  "ים אֶּ

קלקל  ת מצוה לה ד"ה ואף קין ממזר היה, 'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני על התורה פרשת וישב ד"ה ובזה יובן()'נחלת בנימן' על טעמי המצו התלבש על גבי הנחש הקדמוןש ד"ה רבי יוסי אמר(
ב אדם, הרמ"ד זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"א ד"ה ולבתר דח ,זוהר פרשת אחרי מות דף עו ע"ב ד"ה בתר שאתא חויה ,)זוהר פרשת בראשית דף לז ע"א ד"ה רבי יוסי אמר חוה והטיל בה 'זוהמא' עם

. )'ספר הציוני' פרשת תזריע דף סד ע"א ד"ה אשה( נכנסה בה 'רוח הטומאה' ועל ידי כן וואלי פרשת בראשית סוף פרק ג, 'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני על התורה פרשת וישב ד"ה ובזה יובן(
אֵֹּכלנאמר "וזה מה ש י וָּ יַאנִּ שִּ ש הִּ חָּ ה ַהנָּ שָּ אִּ ֹּאֶמר הָּ יו" ,ג, יג()בראשית  "ַות יַאנִּ שִּ  .)רש"י גמ' שבת דף קמו ע"א ד"ה כשבא נחש על חוה( " הוא מלשון 'ניׂשואין'הִּ

סוף ד"ה  'אפרק )'שפתי כהן על התורה' בראשית  הוא נטמא באותה הזוהמא שהיתה בה, ונטמאה גם רוחו אשתו כאשר היה אדם הראשון עם חוה ןכ יאחרו

ומשאר  לא נפרדה מגופובאדם הראשון נדבקה ו בחוההנחש הטיל ש זוהמאהו .ם הראשון ד"ה 'כשבא אדם על חוה' בשם השפתי כהן(ובמדרש בראשון, 'מדרש תלפיות' ענף אד
ומזקקים אותה מעט מעט, כמו כסף גולמי  'הזוהמא'לכן הצדיקים שעמדו בכל דור ודור היו מצרפים את  .יצאו מזרעור שאהצאצאים 

הנחש' החלה להתברר על ידי 'זוהמת  ואכן .השער החמישי הספירה השישית ד"ה 'ואחר שהודענו אלו העיקרים הגדולים'(לר' יוסף ג'יקטליא )'שערי אורה'  ותו בכּורשמזקקים א
עשרה דורות מנח עד אברהם ועוד שלושה  ןשה ,ַנּפֹותבשלוש עשרה  על דרך שהיו מנפים את הסולת במקדש 'ַנּפֹות'שלוש עשרה שעברה 

 .)'בית אלקים' להמבי"ט שער היסודות פרק נג ד"ה עוד אני( צדיקים וקדושים בנים שהםלעולם ל להביא היה יכו יעקבואז דורות עד ימיו של יעקב אבינו. 

)ראה  שהוא עמההאשה כורתת ברית לראשון  כי מישראל, מצוותהה ותוראת המטרת הנחש שהכשיל את חוה והטיל בה זוהמא היה לבטל 

)עפ"י 'בני יששכר' מאמרי חודשי כסלו  כוח חכמת התורה משאר צאצאיה וכחשי העמ ומעשיות בבעקרצה ש שהיה הראשון הנחשו ,סנהדרין דף כב ע"ב בשם רב(

)גמ' שבת דף קמו תחילת ע"א, 'שער  'זוהמת נחש' לגמרי פסקה מהם, וקיבלו את התורה בהר סינישבשעה שעמדו ישראל אלא  .טבת מאמר ו אות ב ד"ה ואבאר לך(

 לר' שמשון נחמני )'זרע שמשון' שהוטל בחוה 'בני יששכר' מאמרי חודשי כסלו טבת מאמר ו אות ב ד"ה ואבאר לך( ,ר אומר כל העוסק בתורה לשמה'מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל פרק שישי על המשנה 'ר' מאי

שישי על המשנה 'ר' מאיר )'שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל פרק  להיות כמו אדם הראשון לפני החטא הקדמוןישראל , עד שחזרו פרשת בראשית דף ז ע"ב ד"ה גמרא דסנהדרין(

)גמ' שבת דף קמו תחילת  זוהמת הנחש כלל מהםלא פסקה  בשעת מתן תורה, אומות העולם שלא עמדו על הר סינילעומתם ו .אומר כל העוסק בתורה לשמה'(

 .ע"א, 'בני יששכר' מאמרי חודשי כסלו טבת מאמר ו אות ב ד"ה ואבאר לך(

 שעשה הנחש הקדמון היוונים ביקשו לעקור תורה מישראל כפי

שהם שני 'נחשים'  לר' צבי הירש ממונקאטש דרך סז ד"ה וסמוך לדרך הלז()'דרכי אמונה'  שהיתה יונקת מהס"מ ואשתו, 'קליפת יון'בימי החשמונאים התגברה 
כאשר 'נחש בריח'  בת מאמר ד אות טו"ב ד"ה והנה כשעמדה()'בני יששכר' מאמרי חדשי כסלו ט)ראה גמ' בבא בתרא דף עד ע"ב(  ן''נחש בריח' ו'נחש עקלתֹו הנקראים בקליפה

בגמטריא שתי פעמים  תיוצא 'יון'התיבה לכן  .(. ועיי"ש פירוש שמם)רשב"ם על גמ' בבא בתרא דף עד ע"ב ד"ה נחש בריח וד"ה עקלתון הוא הזכר ו'נחש עקלתון' היא הנקבה
, 'בני אות ז ד"ה נעשה הנס )'בני יששכר' מאמרי חודשי כסלו וטבת מאמר ו 'כמנפ"ץ'ותיות הסופיות אהשל  אמאות לפי גמטרישבע וזה כאשר האות ן' שווה  ,'נחש'

ו לפניהם, וגם אחריהם לא קמו היו חכמים גדולים יותר מכל הגוים שהי והיוונים הללו .(יששכר' מאמרי חדשי כסלו טבת מאמר ד אות טו"ב ד"ה והנה כשעמדה
)בראשית ג, א(  "ְוַהָנָחׁש ָהָיה ָערּוםשנאמר " 'הנחש'חכמתם היתה מבחינת ו פניאל בחלק הראשון 'שבת ומילה ור"ח' ד"ה בהיות השלשה כוכבים(ינים' לר' שלמה )'אור ע םהכמו

ים" שם התרגוםוכפי  מאמרי חדשי כסלו טבת מאמר ד אות טו"ב ד"ה והנה כשעמדה( לר' צבי אלימלך מדינוב )'בני יששכר' ְוָיא ֲהָוה ַחכִּ )ראה  "ה חכםהנחש הי"ו שפירושו "ְוחִּ

 .תרגום 'יונתן' בראשית ג, א(

)'בני  שהיה עם חוה קודם שנכנסה לחופה עם אדם הראשון 'הנחש הקדמון'היתה לעשות כמו  ונים רצו לעקור את התורה לכן עצתםהיווכיון ש

)עפ"י 'בני יששכר' מאמרי חודשי כסלו טבת מאמר ו אות ב  רה מצאצאיהועל ידי כן הכחיש את כוח חכמת התו יששכר' מאמרי חודשי כסלו טבת מאמר ו אות ב בשם ר' פינחס מקאריץ(

)'בני יששכר'  המזוהמות 'החכמות החיצוניות' ולהגביר אתהתורה בישראל חכמת כוח את  ביקשו היוונים להכניע שוב פעםממש כך  ,ד"ה ואבאר לך(

מאמרי חודשי כסלו טבת מאמר ו אות ב בשם  לר' צבי אלימלך מדינוב )'בני יששכר' זוהמא בבתולת ישראלמחדש  יוטלש על ידי נראה לי עוד(ומאמרי חודשי כסלו טבת מאמר ו אות ג ד"ה 

)ראה גמ' כתובות דף ג ע"ב(  ינשא לבעלהתלך להתקלקל קודם עם ההגמון היווני ורק אחר כך  נכנסת לחופתההלכן הם גזרו שכל בתולה  .ר' פינחס מקאריץ(

נעשה לישראל  פך השמן נסש וזה הטעם .(מאמר יום ו' דחנוכה ד"ה והנה עלה זית' לר' מד'זיקוב דף רפה ד"ה אמנם שרש, 'אמרי נועם' 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר ג פרק צא)

 מטעמי תורת חיים
 "ובינ"ו  עמ"י  עש
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ָשה "אלא רק  שנבעלה אשה כהן גדול אסור לקחתהיות ש ,הקשה הגזירהכדי לרמוז על  החתום בחותם של 'כהן גדול' דווקא בפך ְוהּוא אִּ
יָה  ְבתּולֶּ ָקחבִּ  .)'בני יששכר' מאמרי חודשי כסלו טבת מאמר ו אות ב( )ויקרא כא, יג( "יִּ

ֵאלגזרה זו  ְׂשרָּ )'בני יששכר' מאמרי חודשי כסלו טבת מאמר  'סטרא אחרא'ופה הגיעה מהלחלפני כניסה  היווני תחילה עם ההגמון הבתולה תקלקל ֶשַבת יִּ

על ידי זה ו תשהתקלקלה בזנּו עמו אשה יישא אותה בן ישראל הוא ייקח כי כאשר ,את בת ישראללקלקל  במטרה ד אות קכה ד"ה עוד זאת אדרש לך(
ם ֵמֻחֵקי ְרצֹונְָּךעים "'על הנסים' שביקשו היוונים הרשבלומר נתקן  זוגזירה ועל  .בעליונים םפגייגם  ירָּ )'בני יששכר' מאמרי חודשי כסלו טבת מאמר ד  "ְלַהֲעבִּ

להיכנס לחופה עם  על מנתמקושטת כבר כל נערה שהיתה כי גם שם  את חטאי דור המבולבזה גם רצו לעורר יוונים הו .אות קכה סוף ד"ה וכאשר תתבונן(
ְראּו ְבֵני  םהשב היתה מחויבת לפגום תחילה עם הגדול ,בעלה ים שנאמר "ַויִּ ת ְבנֹות ָהָאָדם ָהֱאֹלקִּ י טֹּבֹּת אֶּ וכפי זה ממש גזרו  )בראשית ו, ב( "ֵהָנהכִּ

וכל  .נדתה לא תטהר לבעלהשהיא בטומאת שכל אשה היוונים ועוד הוסיפו . מאמר יום ו' דחנוכה ד"ה והנה עלה זית( לר' מאיר מד'זיקובל התורה ע )'אמרי נועם' היוונים
ָשהבנות מזרע ישתשקענה הנשים בטומאות ולא יוכלו לה גזירות אלו היו על מנת ָפְגמּו, ובזה ַהְקדֻּ )'זכר דוד' לר' דוד זכות מודינא מאמר שלישי חנוכה  ישראל יִּ

 .ע"א אמנם שורש אלו( דף רפה

ְךאמרו רבותינו שעל גלות יון נרמז הפסוק "ו  ,)'בראשית רבה' ב, ד( ל ישראל בגזרותיהןעיניהם ש את החשיכוכי הם , )בראשית א, ב( ְתהֹום" ַעל ְפֵני ְוחֹּׁשֶּ
לחנוכה דף מזע ע"ב ד"ה במשנה שלשה לר' מאיר הורוביץ מד'זיקוב )'אמרי נועם'  שערי הטבילה על מנת להגביר את טומאת הנדה את סגרושביטלו את הדלקת המנורה ו

מאמרי חדשי כסלו טבת מאמר ד אות קח ד"ה אלו  לר' צבי אלימלך מדינוב שכר')'בני יש בלילות מתארך החושךזמן אז בסוף ימי כסלו ש תוקפם וממשלתםוהתגבר  דברים(

ה ַעל ַעְמָך "'על הנסים' בלומר  נתקןועל כך  ,נשמות ישראל את לאבד היהשל היוונים כל מטרתם  .להבין( עָּ ְרשָּ ן הָּ וָּ ה ַמְלכּות יָּ ְמדָּ ֵאלְכֶשעָּ ְׂשרָּ  "יִּ
על מנת שיוכלו נשות  )'בעל הטורים' בראשית כו, כב( אמנם הקב"ה עשה נס .ד"ה ואפשר לומר( בני יששכר' מאמרי חדשי כסלו טבת מאמר ד אות נו)' נשמות ישראלשהכוונה ל

ונעשה לכל אחד  )'דרכי אמונה' לר' צבי הירש ממונקאטש דרך צד ד"ה זה היה הענין( של טומאת נידתן לטבול ולסלק ולבטל מעליהן את 'הקליפות' ואותהנש ישראל
 .'ואתה ברחמיך הרבים'( התפילה הרוקח על תיבות למחבר 'פירוש סידור התפילה')'בעל הטורים' בראשית כו, כב,  טבול לטהרתןיכלו הנשים לכך , וואחד מישראל מקוה מים בביתו

את מדינות רבות ומלכים חזקים, החריב  הוא כבׁש. לוהיו שומעים כל המלכים ואנטיוכוס מלך יון היה מלך גדול וחזק ותקיף בממשלתו, 
מאתים שנת מימי אלכסנדרוס המלך. ובשנת עשרים ושלוש למלכותו שהיא היתה ולא קם מלך כמוהו באש את היכליהם,  טירותיהם ושרף

ְׁשנֶּה ניקנור שהיה את  לשלוח הרשע אנטיוכוסהחליט פניו לעלות על ירושלים. אז  אנטיוכוס םש לבניין בית המקדש השני, ושלש עשרה  ,לומִּ
ל יחד עם ב )'מגילת  נכנס לתוך בית המקדש. הוא רבים שםהרג ו ירושלים עירה הגיע אל אכן ניקנור. בארץ ישראלש שליםגדול אל העיר ירוַחיִּ

ה  שם בנהו ,)'מאור עינים' על התורה לפרשת מקץ דף כו ע"א ד"ה מאי חנוכה( ת''הקליפֹו הגביר את כוחועל ידי כן  (והוה בימי אנטיוכסאנטיוכוס' אות יב ד"ה  מָּ מקום באותו בָּ
כוחה בזה ושוב גברה  )'מגילת אנטיוכוס' אות יב ד"ה וקמל בא קמלא( דשהביא את דמו לעזרת הקֹואחר כך ו רחזי גביו עלהשראת השכינה, ושחט בו היתה 

 .אדום אות לה ד"ה בשנת רי"ג(ערך בבל מדי יון וב אופנים' אופן סו, 'ילקוט חדש' רנ - )'מגלה עמוקות בגימטריא 'קליפה' ת'חזיר' יוצא ורמז לכך כי התיבה .'הקליפה'של 

 מיכאל המלאך נשלח ממרומים לסייע במלחמות החשמונאים

)'רסיסי לילה' לר' צדוק הכהן מלובלין דף פד ע"ב ד"ה  גזירת הקלקול של בנות ישראל עם ההגמוןתחילת התעוררות החשמונאים להילחם ביוונים היה על 

והיתה  )'בני יששכר' מאמרי חודשי כסלו טבת מאמר ד אות יא ד"ה מתתיהו כבר( היה ראש הדור ההוא חשמונאי כהן גדול מתתיהו בן יוחנן, כי ותחלת התעוררות החשמונאים(
 ה בראשה ושטח ספר תורה וביקש לקלקל עמה בפני ארוסהבא אחד מן היוונים ותפׂשוכיופיה בעולם, והיתה מקודשת לאיש.  שלא היהלו בת 

מיד תפס את הסייף וחתך את ראשו של היווני ו שהיה מהחשמונאים בטח בה' שיעשה לו נס, חיהא ואז אלעזר הכהן. התורהספר גבי על 
ם"ש. ועל זה נתקן ב'על הנסים' לומר מאוד הרבה בגבורים שלהםוהחל להרוג  תָּ רָּ ֶהם ְבֵעת צָּ ַמְדתָּ לָּ ' למחבר פירוש סידור התפילה') גזירת אחותם היא "עָּ

)'רסיסי לילה' לר' צדוק הכהן מלובלין  בנות ישראל עם היווניםכל של חיבור את הוזה היה עיקר הנס של חנוכה לבטל  .מיך הרבים'('ואתה ברח התפילה תיבות'הרוקח' על 

 באותו הנס( שבת דף כג ע"ב ד"ה היוגמ' )רש"י  נצלו בנס מהגזירה הןהרי ומטעם זה גם הנשים חייבות במצות נר החנוכה ש. דף פד ע"ב ד"ה ותחלת התעוררות החשמונאים(
 .'רסיסי לילה' לר' צדוק הכהן מלובלין דף פד ע"ב ד"ה ותחלת התעוררות החשמונאים(עפ"י ) הטמאים היווניםעם  בתולות ישראל חיבורשל 

ה ידוע בדברי רבותינו, 'דרכי )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשות וישב מקץ ויגש הנקרא 'צאן יוסף' ד"ה והנ הקב"ה עשה לחשמונאים נס גדול, ושלח להם את המלאך מיכאל

)זוהר פרשת לך לך דף פ ע"א ד"ה ומיכאל כהנא רבא, זוהר פרשת יתרו דף סז ע"ב ד"ה 'אית מלך', זוהר פרשת  'הכהן הגדול'שהוא  אמונה' לר' צבי הירש ממונקאטש דרך עה ד"ה ומה מובן שנשאו(

 והוא ,)ראה גמ' חגיגה דף יב ע"ב( העומד ומקריב קרבנות בבית המקדש העליון א ד"ה 'הכי עם הארץ' ועוד מקומות רבים(זוהר פרשת צו דף לג ע" ,פקודי דף רלא ע"א ד"ה 'תא חזי כיון'
 הוא המלאך יכאל. מבעליונים דניאל י, כא()'מצודת דוד'  וסניגורן (, 'מצודת דוד' דניאל י, כא)'עבודת הקודש' לר' מאיר בן גבאי חלק ג פרק ג ד"ה ועוד הביא ראיה ר של ישראלׂשה
צבא השמים לא מבקש את כי אף אחד מ המלאך כפי שאמר גבריאלו (כא - )'מצודת דוד' דניאל י, כל על ישראל המבקש למשֹויון של שר ה כנגדומד עש

ּלָ "של ישראל מסייע בעדם שנאמר  השררק מיכאל אלא  גאולת ישראל יָך ְוַעָתה ָאׁשּוב ְלהִּ י ֵאלֶּ ר ֲהָיַדְעָת ָלָמה ָבאתִּ ֹּאמֶּ י יֹוֵצא ַוי ם ַשר ָפָרס ַוֲאנִּ ֵחם עִּ
ֵנה ַשר ָיָון ָבא: ת  ְוהִּ ְכָתב ֱאמֶּ ת ָהָרׁשּום בִּ יד ְלָך אֶּ םֲאָבל ַאגִּ יָכֵאל ַשְרכֶּ ם מִּ י אִּ ה כִּ י ַעל ֵאּלֶּ מִּ ְתַחֵזק עִּ ָחד מִּ  .)'מצודת דוד' דניאל י, כא( כא( –)דניאל י, כ " ְוֵאין אֶּ

ך אכי מיכאל המל, או החשמונאים דגלים שהיה כתוב עליהם שם 'מכבי'מטעם זה נׂשו ,ת מיכאל המלאךלעזרת החשמונאים א ה' יתברך שלח
י סוד הפסוק "בוהוא  )'דרכי אמונה' לר' צבי הירש ממונקאטש דרך עה ד"ה ובזה מובן שנשאו( על המלאךהתכוונו לרמוז החשמונאים ו 'מכבי'הזה ממונה על השם  כִּ

ְתָך אָ  ם אִּ ְׁשְטפּוָך ַתֲעבֹּר ַבַמיִּ ֹּא יִּ י ּוַבְנָהרֹות ל הנִּ ָכוֶּ ֹּא תִּ י ֵתֵלְך ְבמֹו ֵאׁש ל ְבַער ָבְך כִּ ֹּא תִּ ָהָבה ל מלאך מיכאל יש ה' של מכבישהשם הזה ' ישעיה מג, ב()" ְולֶּ
)'מדרש  ולהושיע את ישראל ממונקאטש דרך נ ד"ה ולזה יש לפרש( )'דרכי אמונה' לר' צבי הירש הגיהנום תיקון ספרא ד"ה ואינון ימא ותקפא דימינא( 'תיקוני זוהר חדש') לכבות אשבכוחו 

 יהודה היה, החשמונאיעל דגלו של יהודה מופיע בי' שהיה 'מכ בעזרת השם ואכן. (כתב ידתוך לתלפיות' למחבר 'שבט מוסר' ענף הכלים ד"ה 'להנצל מכל כלי זין' מ
ידביקנו כסף והעשוי מ בחומרזה כ' בניקוד יְ בָ כָ שם 'מִּ  . וכן כל אדם שיכתובמזמור כ, ב( )'ארץ החיים' על התהלים לר' אברהם חיים הכהן מנצח את המלחמות

 . (כתב ידתוך ' מלהנצל מכל כלי זין')'מדרש לתלפיות' למחבר 'שבט מוסר' ענף הכלים ד"ה  ללכלירא  המלא יהיה לו מינצל מכל כלי זין ו – יישאנו עליוו

ם בָּ מָֹּכה כָּ י מִּ "יוצא מראשי תיבות הפסוק שם 'מכבי'  והחשמונאים היו אומרים  )שמות טו, יא( )'ארץ החיים' על התהלים לר' אברהם חיים הכהן מזמור כ, ב(הו"ה" יֵאלִּ
בְ " יהםבמלחמות בהם תקייםהוכך  .)'דרכי אמונה' לר' צבי הירש ממונקאטש דרך נ ד"ה ולזה יש לפרש( פסוק זה כדי לעורר את כוח המלאך לעזרתם  יקֵ ֱאֹל םׁשֵ  ָךְיַשגֶּ

קמו של המלאך על שונאיהם בעזרת מיכאהחשמונאים גברו ש, )'ארץ החיים' על התהלים לר' אברהם חיים הכהן מזמור כ, ב(סופי תיבות 'מכבי'  )תהלים כ, ב( "בַיֲעקֹּ 
ופך השמן אשר היה חתום בחותמו . )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי לחנוכה דף רפה ע"א ד"ה והרשיעו נגד ישראל( מערכות אלקים חייםעליהם לרעה וחרפו 

)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשות וישב מקץ ויגש הנקרא 'צאן יוסף' ד"ה והנה ידוע בדברי  בעליונים הכהן הגדולמיכאל של  )ראה גמ' שבת דף כא ע"ב( רומז לעזרתו כהן גדולשל 
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 ~3 ~ 
 

 החשמונאים, רך כאשר שלח את המלאך מיכאל לעזרתםוזכר לנס שעשה להם ה' יתב .רבותינו, 'דרכי אמונה' לר' צבי הירש ממונקאטש דרך עה ד"ה וזה היה הענין(
ש  הקימו עמוד ַשיִּ  .)'זכר דוד' מאמר ג תחילת פרק צא דף רפה ד"ה והרשיעו נגד ישראל( עליו בחרט ברזל ועופרת את השם 'מכבי'חרתו ומִּ

 ה' יתברך עשה ניסים ונפלאות לחשמונאים שנלחמו ביוונים הרשעים

אך מתתיהו ובניו עמדו  'רבת את ריבם'( יבותתסידור התפילה למחבר 'הרוקח' על  'פירושי "עפ)אלפי חיילים  מאותשל עם צבא אדיר ישראל בלהילחם היוונים באו 
עשו טבח רב ו, )'אמרי נועם' פרשת וישב דרוש לחנוכה ד"ה במדרש פ' בא( גמטריא 'מתתיהו'שהן "חלש יאמר גבור אני" התיבות באמונתם בקב"ה והתקיים בהם 
הקב"ה אז ו .דף מח ע"ב על ד"ה ואתא שוחט('קרבן נתנאל' מחבר ספר נתן אייבשיץ ובנו של דו של ר' יותלמיאה וויל )'מרבה לספר' על הגדת פסח לר' ידידיה טי בשונאיהם ולא נחלשו בגבורתם

 ')'פירוש סידור התפילה שעל כל חץ שהיה יורה היווני להכות אחד מישראל היה בא מלאך משמים ונועצו בלבו של היווני ,עשה עמהם נסים ונפלאות

היו כשו .פרשת וישב דרוש לחנוכה ד"ה במדרש פ' בא( )'אמרי נועם' החשמונאים ים של אנטיוכוס היו בורחים מפניהחיילאז ו ,את ריבם'( 'רבת למחבר 'הרוקח' על תיבות
ים את בית חשמונאי רואים האחים מ סִּ ְך וכאשר  ."ה' ילחם לנו!" אמרוהללו ַהנִּ לֶּ היו מיד  במלחמה עם החשמונאים, נהרגממלכי הגוים היה מֶּ

 .'רבת את ריבם'(התפילה  תיבות' למחבר 'הרוקח' על )'פירוש סידור התפילה לתוך בתיהם של ישראל השרת ולוקחים את כל ממונו ומטיליןכי באים מלא

 כי לפי הטבע לא, )הרמ"ד וואלי פרשת ויגש על הפסוק 'ומקצה אחיו'(היה על ידי עזרה משמים  ,םחּוצְ ונִּ המלחמה העצומה שעשו החשמונאים בימי היוונים 
. אלא שזכות גדולה ל אשר על שפת היםמת יון שבאו על ישראל עם חיילים רבים כחֹואת אּו מנצחיםבני חשמונאי להיות  תהיה אפשר לחמש

ו בני חשמונאי להרוג לבדם יכלעד שופחד גדול נפל על היוונים,  'גבול בנימין' על התורה לר' בנימין הכהן חלק ב' דרוש ג' מקץ וחנוכה דף קכד ע"ב טור א ד"ה ובב"ר() עמדה להם
גואלים תמימים צדיקים חשמונאי האת בני והקב"ה הוא זה שהעמיד  .על מגילת אסתר דף נג ע"ב ד"ה ושללים לבוז( לר' שמשון נחמני )'זרע שמשון' את כל היוונים הללו

מכת חרב והרג , תחילת פרק צא דף רפד ד"ה  והרשיעו נגד ישראל( )'זכר דוד' מאמר ג שהרגו הרג רב באויבי ישראלכוישרים שעל ידם היתה תשועה גדולה לישראל 
וגבורתם התפרסמה בין האומות עד שפחד נפל על כל  )'סדר היום' לר' משה בן מכיר בחלק 'סדר חנוכה וקריאות לחנוכה' ד"ה בכ"ה בכסליו(ם חּוצְ בדן עד שגברה ידם ונִּ ואֹּ 

 .הרשיעו נגד ישראל(ק צא דף רפד ד"ה ו)'זכר דוד' מאמר ג תחילת פרהעמים 

)'גבול בנימין' על התורה לר' בנימין הכהן חלק ב' דרוש א' מקץ וחנוכה דף קכ ע"ב טור ב ד"ה הנה על הנסים(  ר הרשענֹוקָּ ראשונה בא נִּ פעם שלוש פעמים באו האויבים על ישראל. 

)'זכר  רושלים ואומר "מתי תיפול בידי ואעשה בה מה שליבי חפץ!"והיה מניף ידו על יהודה וי, )'מגילת אנטיוכוס' ד"ה בה שעתא( בשליחות אנטיוכוס המלך

)'גבול בנימין' על התורה לר' בנימין הכהן  יצא אלעזר הכהןאז ו .במקום הקודשָבָמה בנה הוא בא לירושלים כשו דוד' מאמר שלישי דף רפד ע"ב תפילת פרק צא ד"ה ימים האלו(

קטע את ידו וחתך את ראשו ותחב וחשמונאי, והיה הורג בחיילותיו עד שהגיע לקרון שלו ה בנימ ב ד"ה הנה על הנסים(חלק ב' דרוש א' מקץ וחנוכה דף קכ ע"ב טור 
ה". וכתב מלמטה אותו בעץ לכן  )'זכר דוד' מאמר שלישי דף רפד ע"ב תפילת פרק צא ד"ה ימים האלו( !"שדיבר באשמה והיד שפשטה בגאוה תתלה כנגד ירושלים פֶּ

שמן  פךב נעשה להם נסגם ואחר כך וגברו עליו והרגוהו  זיתמשוחים בשמן שהיו ' על שבאו הכהנים זיתעם הכולל הוא גמטריא ''נקנור' ֵׁשם 
יבָּ " את התיבותנתקן לומר ב'על הנסים'  נפילת נקנורועל  .)'גבול בנימין' חלק ב' דרוש ג' מקץ וחנוכה דף קכד ע"ב טור ב ד"ה אמנם יובנו( זית )'גבול בנימין' חלק  "םַרְבתָּ ֶאת רִּ

 . ב' דרוש א' מקץ וחנוכה דף קכ ע"ב טור ב ד"ה הנה על הנסים(

 )'מגילת אנטיוכוס אות ה ד"ה ואף בגריס( היה משנה למלך אנטיוכוסש )'גבול בנימין' חלק ב' דרוש ג' מקץ וחנוכה דף קכד ע"ב טור ב ד"ה אמנם יובנו( בא בגריס הרשע ופעם שניה
ל ועמו  )'גבול בנימין' חלק  'בגריס' כפי גמטריא שמועם ישראל ועשה 'רעה' . )'גבול בנימין' חלק ב' דרוש א' מקץ וחנוכה דף קכ ע"ב טור ב ד"ה הנה על הנסים( גדול מאד מאדַחיִּ

ובגריס הרג בירושלים רבים מאלו  '.דשקידוש החו'ו 'מילה'ברית  'שבת'כאשר ביטל מהם מצוות  ב' דרוש ג' מקץ וחנוכה דף קכד ע"ב טור ב ד"ה אמנם יובנו(
, שהיו איש ואשהאלף  עםשרף מערה  כפי שפעם אחת ,)'גבול בנימין' חלק ב' דרוש א' מקץ וחנוכה דף קכ ע"ב טור ב ד"ה הנה על הנסים( שעברו על גזירותיו הקשות

. ולא שינו את ברית אבותם ברית המילה ושאר מצוות מסרו את נפשם ומתו על קיום מישראל רבים . וכןעל השבת כדי לשמור מתחבאים בה
בספינה  ברח מפני החשמונאים ובגריס ,בגריס( ארין'מגילת אנטיוכוס אות ה ד"ה עפ"י ) הרג רב ביווניםנלחמו בו והרגו ובני מתתיהו  תאז יצאו אליו חמשו

י. ועל כך נתקן לומר ב'על הנסים' "חזרה אל אנטיוכוס המלך םַדְנתָּ ֶאת דִּ   .)'גבול בנימין' חלק ב' דרוש א' מקץ וחנוכה דף קכ ע"ב טור ב ד"ה הנה על הנסים( "נָּ

לב (ושפר פתגמאד"ה  מזאות  ')'מגילת אנטיוכוס ופילים משוריינים ועמים ַמְמָלכֹותעם עוד  הרשע בגריסשוב ופעם שלישית בא  אלא  .יותרהרבה כבד  ַחיִּ
ריד. וגם אנטיוכוס הוצרך שרפו אותו באש, והכו את חייליו עד בלתי השאיר לו שו וינקמתם כאשר רדפו אחראת נקמו החשמונאים אז ש

נפל ממרכבתו ונשברו בדרך וחפוי ראש כדי להציל את נפשו, אך  ָאֵבל )'גבול בנימין' חלק ב' דרוש ג' מקץ וחנוכה דף קכד ע"ב טור ב ד"ה אמנם יובנו( לברוח למדינת הים
)'זכר דוד' מאמר שלישי דף  מתר שא עדאנשיו ברחו ממנו ו ,שנפתחו מעיועל  הוסיף לו ה' מכה שהיה ריחו כמו נבילה היה כבד, ועודהוא עצמותיו כי 

ם"לומר  ועל כך נתקן ב'על הנסים' .רפב ע"א פרק פט ד"ה ואע"ג שאנחנו( תָּ ְקמָּ ַקְמתָּ ֶאת נִּ  חמשתו .ם יובנו()'גבול בנימין' חלק ב' דרוש ג' מקץ וחנוכה דף קכד ע"ב טור ב ד"ה אמנ "נָּ
)'גבול  את אומת יון חּוצְ שנִּ  'שמות הצדיקים'( הראשון חלקהבסוף ספר 'שמות הצדיקים' לר' נתן ) יהודה, יונתן, יוחנן, שמעון ואלעזר –מתתיהו החשמונאי  ו שלבני

ים"דברים  חמשהעל  ב'על הנסים'גדם להודות כננתקן  חלק ב' דרוש ג' מקץ וחנוכה דף קכד ע"ב טור א ד"ה ובב"ר(בנימין' על התורה  שִּ ים ְבַיד ַחלָּ בֹורִּ ַסְרתָּ גִּ ים  ,מָּ ְוַרבִּ
ים ים ,ְבַיד ְמַעטִּ ים ְבַיד ְטהֹורִּ ים ,ּוְטֵמאִּ יקִּ ים ְבַיד ַצדִּ עִּ ֶתָך ,ּוְרשָּ ים ְבַיד עֹוְסֵקי תֹורָּ    .ב ד"ה הנה על הנסים( )'גבול בנימין' חלק ב' דרוש א' מקץ וחנוכה דף קכ ע"ב טור "ְוֵזדִּ

 ת שעשו במקדשצֹורָּ היוונים רצו למשוך שפע לסטרא אחרא על ידי הּפְ 

. הסורג רג שבמקדשבסֹו )'מגילת אנטיוכוס' אות מח ד"ה קם בגריס( תצֹוַר הוא עשה שלש עשרה ּפְ כאשר עלה בגריס הרשע על ירושלים בפעם השלישית, 
  והיתהטה המסורגת בחבלים. יבה נקבים נקבים כמו מ ושהי ר שלישי פרק צא דף רפה ע"א ד"ה אמנם שורש אלו()'זכר דוד מאמ היה מחיצה גבוהה עשרה טפחים

ים להתפלל בבית ה' ובין בין הגוים הנכנס להבדיל. הסורג היה משמש עץ ארוכים וקצרים שמרכיבים אותן זו על זו באלכסון חתיכותמ העשוי
 פרצות הואיל ונעשה להבדיל אותם מלבוא פנימה סורגלכן היוונים הרשעים פרצו בקודש פנימה. היותר אל שהגוים לא יכנסו  ישראל, כדי

 שהעל הקדּו ותגבר, ועל ידי הפרצות שעש ם המקדשוממק קינתקליפה' ש'הה תהי םוכוונת ,)'טוב הארץ' לר' נתן שפירא על משנה כלים דף ז ע"ב ד"ה הנה קודם שנבא(
)'זכר דוד' לר' דוד זכות  בעליונים 'מדותה 'שלש עשרהבסורג, כנגד  פרצות שלש עשרהעשו דווקא  הםו .משנה כלים דף ח ע"ב ד"ה כתב()'טוב הארץ' לר' נתן שפירא על 

  .כט ד"ה הנה אמרו( )'בני יששכר' מאמרי חדשי כסלו טבת מאמר ד אות לא יעוררו אותןישראל על מנת ש ממודינא מאמר ג פרק צא דף רפה ד"ה 'אמנם שורש' בשם הרב כנף רננים(

)'זכר דוד'  עשרה מדות הרחמיםמשלוש  )'טוב הארץ' לר' נתן שפירא על משנה כלים דף ח ע"ב ד"ה כתב( אך הקב"ה ברחמיו הוריד על מתתיהו ובניו החשמונאים שפע

)'טוב הארץ' לר' נתן  לבית המקדשהחשמונאים וכשנכנסו  .מלכות יוןוגברה ידם על  ('מבוא שערים'לר' דוד זכות ממודינא מאמר ג פרק צא דף רפה ד"ה 'אמנם שורש' בשם הרב 
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ת את הפרצּו רּוְד וגִּ  מאמרי חדשי כסלו טבת מאמר ד אות כט ד"ה הנה אמרו(לר' צבי אלימלך מדינוב )'בני יששכר'  הם החזירו עטרה ליושנה שפירא על משנה כלים דף ח ע"ב ד"ה כתב(
שלש של בית המקדש דרך  'השפע'שביקשו היוונים לינוק מ מהועל  .ים דף ח ע"ב ד"ה כתב()'טוב הארץ' לר' נתן שפירא על משנה כל שעשו היוונים הרשעים

ְקנּו , רגבסֹו הפרצות שעשועשרה  אותן  מול )'טוב הארץ' לר' נתן שפירא על משנה כלים דף ח ע"ב ד"ה כתב( החשמונאים להשתחוות שלש עשרה פעמים במקדשתִּ
)'טוב הארץ' לר' נתן שפירא על משנה כלים דף ח ע"ב ד"ה  ובכל השתחויה היו מושכים 'שפע' מהעליונים ,נה שקלים ו, ג סוף ד"ה פשפשין(ר' עובדיה מברטנורא על משפירוש ) תהפרצֹו

 .על משנה כלים דף ח ע"ב ד"ה כתב( )'טוב הארץ' לר' נתן שפירא אובדן מלכות יון הרשעה תודה על ונותנים כתב, 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר ג פרק צא דף רפה ד"ה אמנם שורש(

גמטריא 'ס"מ'  הואמצאו דווקא 'פך' כי הם קטן החתום בחותמו של כהן גדול.  'פך שמןמצאו 'לטהרו  על מנתהחשמונאים שנכנסו למקדש 
ץ יכול לצאת לחּואינו ש 'תםחֹו'נחתם בהכמו דבר נעשה  מ"והס. עליהם כוח לקטרגעוד לו  ולא היהבידם  ניתנהת הס"מ חיּושלהורות 
לי השמנים בחותמו אין דרכו של כהן גדול לחתום על כש אף ,מצאו דווקא חותם של 'כהן גדול' החשמונאים לכןתם מעכבו. ת כי החֹוולהתגלֹו

 מאמרילר' צבי אלימלך מדינוב )'בני יששכר'  נסאלא שכל זה היה . שיחתום, וגם לא היה צורך מונים מיוחדים על היינות והשמנים והסלתותשהרי לזה היו מ

)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשות וישב מקץ ויגש הנקרא 'צאן יוסף' ד"ה והנה ידוע  חותמו של מיכאל הכהן הגדול בעליוניםמ עוד אבאר(חדשי כסלו טבת מאמר י פך השמן אות ג ד"ה ו

 ס"מבאותה השעה ביטלו בשמים את כוחו של העל דבר הנעלם, כי שבא להורות  ,בדברי רבותינו, 'דרכי אמונה' לר' צבי הירש ממונקאטש דרך עה ד"ה וזה היה הענין(
ד ' שנאמר "ֵאללשם ', על ידי הכהן הגדול שהוא שורש החסד ומהווה מרכבה 'פךשהוא גמטריא ' סֶּ השם יצא מ ועל ידו. )תהלים נב, ג(" ָכל ַהיֹום ֵאלחֶּ

מאמרי חדשי כסלו טבת מאמר י פך השמן אות ג ד"ה  לר' צבי אלימלך מדינוב )'בני יששכר' ת ס"מנשאר רק אותיומיד כוחו כי  והתבטלת אותו סמא"ל אותיות 'אל' המחיֹו

 .ועוד אבאר(

 החשמונאים הכניעו את מלכות יון וכך יהיה לעתיד לבוא עם מלכות אדום

וביום  ."ה ויש לומר עוד()'בני יששכר' מאמרי חדשי כסלו טבת מאמר ד אות ג ד המלחמה האחרונה של בני החשמונאים נגד היוונים התחילה לפני יום הכיפורים
 בארמית אומרתו 'דשיםדש הקֹוקֹו'מ יוצאת ושמע 'בת קול' )רש"י גמ' סוטה דף לג ע"א( במקדשָעַבד יוחנן כהן גדול אביו של מתתיהו  עצמו הכיפורים

א ְלַאְנטֹוְכיָּא" בָּ א ְקרָּ חָּ לּו ַלֲאגָּ ַליָּא ַדֲאזָּ ְצחּו טָּ בני בית והכוונה היא ל כיא'הטלאים שהלכו למלחמה באנטֹו חּוצְ כי 'נִּ  שפירושו )גמ' סוטה דף לג ע"א( "נִּ
ו'בת הקול' בישרה על נצחונם כפי שאכן , )רש"י גמ' סוטה דף לג ע"א( כיפורים והמשיכו להילחם ביום הכיפוריםלפני יום  היווניםעם  שנלחמוחשמונאי 

במלחמה ותר שמ לפי ,החשמונאים את יום הכפורים ובמלחמה זו חיללו. ה ותתבונן עוד('בני יששכר' מאמרי חדשי כסלו טבת מאמר ד אות כח ד") היה באותה השעה
 .)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי פרק צא דף רפד ע"ב ד"ה ימים האלו והזמן הזה( יום הכפוריםאת וכל שכן  )ראה גמ' שבת דף יט ע"א בשם שמאי( שבתלחלל את ה מעין זו

ְתיָּה התקינו ב'על הנסים' להזכירו "הנצחון שמע דווקא יוחנן כהן גדול כשהיה עובד את עבודת יום הכפורים, לכן וכיון שאת בשורת  יֵמי ַמתִּ בִּ
דֹולֶבן  ן כֵֹּהן גָּ נָּ יו יֹוחָּ נָּ י ּובָּ אִּ  .)'בני יששכר' מאמרי חדשי כסלו טבת מאמר ד אות כח ד"ה ותתבונן עוד( "ַחְשמֹונָּ

ְצחּו ָטַלָיא ַדֲאָזלּו ַלֲאָגָחא ְקָרָבא ְּלַאְנטֹוְכָיא" דווקא בלשון ארמיתשים ודבקודש הק מה'בת קול' ומה שנתבשרו הוא לשון ש )גמ' סוטה דף לג ע"א(" נִּ
אומרים את הטעם שגם  וזה. ןאות הכניעההיא בלשונם  אמרה הבת קולוכאשר  'הקליפות'לשונם של  שארמית היאמשום זה , 'התרגום'

ְתגַ הקדיש בלשון ארמית " ְתַקַדׁש ְׁשֵמּה ַרָבאיִּ יְך ַמְלכּוֵתה ,ַדל ְויִּ ְרעּוֵתה ְוַיְמלִּ י ְבָרא כִּ יֵחּה ְבָעְלָמא דִּ יָקֵרב ְמׁשִּ להכניע  על מנת " וכו' ְוַיְצַמח פְֻּרָקֵנה וִּ
יָת ְתׁשּוָעה ְגדֹוָלה " בארמית שוב וכן בסוף "ַהפְֻּרָקןְוַעל "בארמית  בתחילה שנתקן בנוסח 'על הנסים' לומר הסיבהגם  זו. ואת 'הקליפות' ָעשִּ

ה ּופְֻּרָקן עמדו אנשים  וכך .)'בני יששכר' מאמרי חדשי כסלו טבת מאמר ד אות ג ד"ה ויש לומר עוד( 'ישועה' " היאפְֻּרָקן" הארמית של התיבה הפירוששכ ,"ְכַהיֹום ַהזֶּ
מחשבה ההתקיימה  ולא גביות חוב מהיתומים ד, ב( 'חושן משפט א' נתן תלמיד ר' נחמן מברסלב לר)'לקוטי הלכות' מבית חשמונאי והכניעו והפילו את מלכות הרשעה 

)להרחבה על השפה הארמית  שילוח הקן ה, ז( 'ב יורה דעה)'ליקוטי הלכות' לר' נתן תלמיד ר' נחמן מברסלב  מישראל להשכיח את התורה הקדושה 'הסטרא אחרא'הרעה של 

 .'סודה של השפה הארמית'( –ה מאמרינו לפרשת ויצא והכנעת החיצונים על ידה רא

 עּובְ ה קָ נָ מֹוי ְש מֵ ה יְ ינָ י בִּ נֵ "בְ  'רז צּועֹומָ 'התחלת הישועה בנצחון נגד מלכות יון היה ביום הכפורים וגמר הישועה היה בחנוכה, וכפי שנאמר בפיוט 
)'בני יששכר' מאמרי חדשי כסלו טבת מאמר  ה"נָ מֹוי ְש מֵ ב"יְ ר שאז התחיל הארת הנס והסתיים ה" הוא כינוי ליום הכפורים לומינָ י בִּ נֵ "בְ ים" כאשר נִּ נָ ְר יר ּוׁשִּ 

 חנוכההוא יום ראשון של  )'גבול בנימין' על התורה לר' בנימין הכהן חלק ב' דרוש ג מקץ חנוכה דף קכה ע"א טור א ד"ה אמנם יובנו( יום כ"ה בכסלוב ובפרט, ד אות ג ד"ה ויש לומר עוד(
, וחזרה המלוכה לישראל למשך יותר חשמונאי על היוונים אויבי ה' ושונאיוהבו גברו בני ו ני יששכר' מאמרי חדשי כסלו טבת מאמר ד אות ג ד"ה ויש לומר עוד()'ב

כבר ביום כ"ה בכסלו  חנוכההימי  תחילתאת לכן קבעו  .)'זכר דוד' מאמר ג תחילת פרק צס דף רצב ד"ה יום הנצחון( ממאתים שנה עד חורבן בית המקדש השני
א הוש בו 'נר'גם ומדליקין היה ביום זה. חשמונאים ה תגבורת ביתאף שנס פך השמן היה רק בשבעה ימים שאחריו, לפי שעיקר הנס של 

הוסיף ו .'מקשין העולם' דף כב ע"ב טור ב ד"ה לר' אברהם דוב מאווריטש )'בת עין' !"יהו"ההתיבות שהיה צועק יהודה המכבי במלחמה "מי כמוכה באלים  כלגמטריא 

 .(כאילו נכתב עם אות ו' זה שם החסר חולםכי מחמת הנכתב 'כמוכה' עם ו' ששם 

חוזרת שמספרים על הכנעת הרשעים  כיצד עשה דין ביוונים הרשעים, ועל ידיוהקב"ה  ו שלניסיעל חנוכה ימי הב לספרישראל צריכים 
רשעים של אומות ה ונופלים ('אשר חז"ל הגידו לעולם יכנס אדם'תלמיד מהרח"ו אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעא סעיף ה ד"ה )'טור ברקת' לר' חיים הכהן  ונכנעת 'הסטרא אחרא'

י ֵנר " יפלו ויתבטלו לגמרי בביאת משיח צדקינו. וזה מה שנאמרהם יעד אשר  ,בכל שנה ושנה וכן הוא .העולם שונאי הדת היהודית ָעַרְכתִּ
י יחִּ ְמׁשִּ )'מאור עינים' פרשת מקץ  בימות המשיח לעתיד לבואיתבטלו כל 'הקליפות' שאנו יודעים  בכל שנה, חנוכה "ֵנר"שעל ידי כלומר  )תהלים קלב, יז( "לִּ

מלכות מלחמה עם  לעתיד לבוא בגאולה העתידה ישראל יעשו , כן. וכמו שעשו החשמונאים כהני ה' מלחמה עם היוונים"ה זמן שיעור הדלקת נר חנוכה(ד
ְך בָּ 'על הנסים' "בואחר כך יתקיים מה שנאמר  )'צרור המור' פרשת ויצא ד"ה וכן רמז ברך ה' חילו( הרשעה אדום ֶלָך ְוַאַחר כָּ נּו ֶאת ֵהיכָּ יר ֵביֶתָך ּופִּ ְדבִּ ֶניָך לִּ אּו בָּ

ְדֶשָך יקּו ֵנרֹות ְבַחְצרֹות קָּ ְדלִּ ֶשָך ְוהִּ ְקדָּ ֲהרּו ֶאת מִּ  במהרה בימינו, אמן. (להבין טוב הדברד"ה  יזאות  ב)'בני יששכר' מאמרי חדשי כסלו טבת מאמר  "ְוטִּ

 

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  סול תמיכל ב
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  רבקה בת חנה
 !רפואה שלימה במהרה

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 
, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 צ. ב. ה.ת. נ. 
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"לאליהו בן ג'ֵנט 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמות:

רחל בת גרשון 

  ז"ל ושרה

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 הי"ו 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה 

 הי"ו בת חנה ֵבמּון

הגון בקרוב  הפצת העלון השבוע לזווג

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלגָּה
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

בית נאמן בישראל בזכות תמיכתו 

 ועזרתו בהפצת העלון 
 

העלון השבוע גם לעילוי נשמת 

 הרבנית הצדקת אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים העלון השבוע גם לעילוי 

 תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
הלימוד בעלון 

 לרפואת הנערה

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו שירה אושראליהו בן   

העלון מופץ לרפואה 
 שלימה של

שרה שושנה 
דבורה בת רוז הי"ו  

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

  לחזרה בתשובה שלהעלון גם 

 הי"ו בנימין בן שרה
 ובנחת!בקרוב ממש 

 alon.torat.haim@gmail.com  052-7675933ותרומות עבור ההדפסה:  להפצה 

העלון מופץ לחזרה בתשובה 
 וישועה של

ישראלה בת  
הי"ומרים   

יהודה 

לחזרה העלון 

בתשובה וזיווג עם בת 

 ל:ישראל כשרה 

אדם בן 

 הי"ו אורית

 5בקשה אישית ממחבר העלון להתפלל לרפואתה של ילדה בת 

 וצריכה רפואה: בראשהיסורים יהסובלת 

הי"ו י בת טליהמ  רֹו  

לרפואתה השלימה. ויהי רצון ה' יתברך יחזיר אותה לאיתנה, העלון השבוע מוקדש 
בתוך שאר חולי  ל נא רפא נא לה"-בריאה ושלימה בכל רנ"ב אבריה ושס"ה גידיה. "א
  עמו ישראל, אמן.

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ל בן מימה חיים
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ל גובהראליהו בן 
 ת. נ. צ. ב. ה.
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