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והיא תקנת , לאבותינו' תקנו לנו רבותינו תקנה אחת לפרסו� הנס שעשה ה, ימי החנוכה, האור בימי

' י הֵסלכאורה אינה באה לפרס� את כל ִנ, והנה הדלקת נרות החנוכה. הדלקת נרות חנוכה שמונה ימי�
ולא , שנותר רק פ� אחד של שמ� טהור במקדש, ורק את נס פ� השמ�אלא א� ,  בימי החנוכהושאירע

לא ' סי האבל על שאר ֵנ, ונעשה נס ודלקו ממנו הנרות שמונה ימי�, היה בו להדליק אלא ליו� אחד
ושלא נכחד ש� , שנצחו מעטי� את הרבי�, תיקנו לנו רבותינו איזו תקנה שנעשה לפרס� הנסי�

  .ישראל מ� העול�
  

שבתפילת שמונה עשרה " על הנסי�"כאשר אנו מתבונני� בנוסח , ני� ביאור יותרוהדברי� טעו
להשכיח� תורת� "שבאו היוני� ,  של המכבי� נגד היוני��הניצחושבו נזכר נס , ובברכת המזו�

ואילו ', וכו, "רבי� ביד מעטי�, מסרת גיבורי� ביד חלשי�"ואתה ברחמי� , "ולהעביר� מחוקי רצונ�
וא� ראו רבותינו חשיבות גדולה כל כ� בנס . נוסח על הנסי�פ� השמ� לא נזכר כלל בהנס המופלא של 

א� כ� היה מ� הראוי ג� כ� שיוזכר נס זה , עד שתיקנו כנגדו מצות הדלקת נרות חנוכה, פ� השמ�
  !?העיקר חסר מ� הספר, ולמה זה יעדר שמו של עיקר הנס מ� התפילה, בתפילה ובברכת המזו�

  

טעתה שפע� אחת בתו , י חנינא ב� דוסא מעשה רבעל, .)כה(תענית ב גמראפורסמת הידועה ומוהנה 
בני והיתה יושבת ובוכה על כ� שתיכ& יכבו לה הנרות ו, במקו� שמ�חומ% בכוסות הנרות ושמה 

מי ? למה תבכי, בתי, ראה אביה הגדול בצערה ואמר לה.  קודששבתליל ישבו בחוש� כל המשפחה 
שדלקו לה נרות החומ% במש� ,  וכדבריו כ� היה באמת!!!וא יאמר לחומ% וידליקמ� וידליק השאמר לש
אירע ג� , ומבואר א� כ� שכדוגמת נס פ� השמ� שהיה לחשמונאי�. ש"במוצולא כבו אלא , כל השבת

וא� כ� נראה לכאורה שאי� מה להתפעל כל כ� ממופת זה שנעשה . כ� אצל רבי חנינא ב� דוסא
, מנהגו של עול� למענ� בדבר זה' שיהפו� ה, את מעול� שיארע כ� לצדיקי�שכבר היתה כז, למכבי�

ואילו את , פ� השמ�וא� כ� מה כל הרעש הגדול הזה שהרעישו רבותינו בתקנ� לנו תקנה לזכר נס 
  .לא ראו לציי� במעשה דומה,  הוא נס הנצחו�הלא, עיקר הנס

  

ס הנצחו� של המכבי� כנגד היווני� שבאמת עיקר הנס בימי החנוכה היה נ, ונראה לבאר העני�
ש יויוכל המכח, אלא שכל הנסי� במלחמות המכבי� לא היו למעלה ממנהגו של עול� ממש, הרשעי�

מכל , שא& שלא היו אלא מעטי�, לטעו� שלא היה הנצחו� אלא בזכות גבורת� העילאית של המכבי�
אבל בזכות נס . היווני� הרבי�מקו� בגבורת� וחכמת� בתכסיסי מלחמה ידעו אי� לנצח את צבאות 

, שכ� נס פ� השמ� היה ללא ספק יוצא מגדרו של עול�, יסתמו טענות המתפלספי� בדבר זה, פ� השמ�
, אלא שחלק מ� הנסי� ה� גלויי�', י חנוכה שהיו כול� מאת הֵסמגלה הוא לנו ג� על שאר ִנ, � שכ�וכיו

ל " תקנת חזובקיו�, בימי� אלו באמירת ההלליתבר� ' ועל הכל אנו מודי� לה, וחלק מה� ה� נסתרי�
  .נה ימי�להדליק נרות חנוכה שמ

  

אי� אנו מצייני� את ימי החנוכה בסעודות ובתענוגי� כפי שאנו נוהגי� בשאר ימי� , ומזה הטע� ג� כ�
שהרי , אינו על הצלת הגו& הגשמי מהיווני�', משו� שעיקר הנס שאנו מודי� עליו לה, טובי� ומועדי�

ועל כ� מ� הראוי לעשות , אלא רק להרוג את נשמתו של עמינו, י� כלל לא רצו להרוג את ישראלהיוונ
  .שה� סמל לנשמת האד� ולאור הרוחני שבנשמתו, באור נרות החנוכה, זכר לנס בדבר שהוא רוחני

                                                                                                                        
רק נציי� כי , נכתוב מעט מזערי על חיו, א"יערבי יוס� אלמערבי זלכבוד הילולת הצדיק 

מה שידוע עליו זה מתו�  וכל,  לא השאיר חיבורי� או חידושי� כתובי� בתורההצדיק
ל "זצרבי חואתי דמרי צ "הרה ל"יוס� חי" המופיעי� בספר מופתסיפורי� ומעשי 

יוס� היה אחד מעשרת התלמידי� שלמדו   ידוע שרבי .וסיפורי� מפי השמועה מאלחאמה
הקודש   ל בעיר"הקדוש זצ י"אצל רבנו האר ל"חיי� ויטאל זצ את חכמת הקבלה יחד ע� רבי

כל ל קיימת אי בהירות וכ"יצוי� כי לגבי זהותו המדויקת של רבי יוס� אלמערבי זצ. צפת
  .ע" זיי הקדוש "הנראה הכוונה היא לרבי יוס� ב� טבול המערבי שהיה תלמיד האר

 

, אר  ישראל  היא, בל הגיע לעיר אלחאמה שבתוניס מאר  המער"מערבי זצ�אל  רבי יוס�
ד 'ג"וכונה בפי הגווי� , מונה לאב בית הדי� בעירבהגיעו ו, וזאת כפי שמעיד עליו שמו

 יומו ללכת בדר� כל האר  קיב  את בני ביתו ואת ראשי  כי כאשר קרבוידוע ".ליהוד
על כ� אבקש , היו� יו� שישי ערב שבת קודש ואני הול� בדר� כל האר , הקהילה ואמר לה�

ואל תקימו על קברי , מכ� עדה קדושה שלא תקברוני במוצאי שבת כי א� היו� יו� השישי
וכ�  . זכר לחורב� בית המקדשאבני� מאבני המקו� אנא הניחו על קברי גל, מצבה בנויה

, המלאכה בו מרובה והקהל דוחק, יו� קצר הוא יו� שישי. הרב הקדוש  כאשר נפטר, היה
החמה עמדה האמצע " שמש בגבעו� דו� וירח בעמק אילו�"נו� �ב� ואז נעשה נס יהושע
באותה . ל"מערבי זצ� רבי יוס� אלהצדיקלקבור את קהל עדתו  מוייהרקיע עד אשר ס

 הוא )בעיצומו של חנוכה (ראש חודש טבת נקבע כי, לא נרש� זכרו� תארי� פטירתותקופה 
�רבי יוס� אל .הילולה ואלפי� נוהרי� להשתטח על קברו  וביו� ההוא נערכת, יו� פטירתו

  . היו� בישראל נערכת ההילולא ברמלה.)1625  למני� הגוי�(פ "מערבי נפטר בער� בשנת הש
  

חר קבורתו של הרב הקדוש בשדה החיטה עבר במקו�  ימי� מספר לא � נסי� עשה לי
כעס מאוד , והנה באמצע השדה עומד לו גל אבני� אשר לא היה בעבר, הערבי בעל השדה

מיד לקח מעדר בידו והחל לפזר את , חדש  תעלול יהודי הערבי ומיד חשב בלבו זה בטח
זרק את , ראותלפתע חשכו עיניו מל, ש אבני�לא הספיק לפזר שתי� או של, אבני�ה גל

החל הערבי , המעדר והחל לפשפש בעיניו א� דבר לא עזר הכל חוש� ואי� הוא רואה דבר
הערבי� בסביבה שמעו את קול הצעקות והבכי מיד ניגשו אליו ולקחוהו אל , לצעוק ולבכות

  .לו א� דבר לא עזר ומרפא לא היה, בני משפחתו שלא ידעו דבר לקחוהו לרופא, ביתו
  

זוהרות  לישו� ויחלו� חלו� והנה עולה לפניו דמות אד� ולו זק� לב� ופניובלילה בלכתו 
למה תרצה להפריע , מערבי הקבור בשדה החיטה השיי� ל��ויאמר לו אני רבי יוס� אל

ויבטח לו כי ישוב מחר אל השדה ויחזיר  הערבי מאוד ויבקש סליחה ומחילה נבהל .למנוחתי
א� בקש מהרב ,  מדי שנה במקו�א לעשות הילולאת האבני� למקומ� וידור נדר על עצמו

מיד קב  את כל בני משפחתו ,  ואכ� בבוקר שב מאור עיניו.הקדוש כי ישיב לו את מאור עיניו
החזירו את האבני� למקומ� וערכו , מיד הלכו כול� אל הקבר, ויספר לה� את אשר חל�

  . הילולה במקו�

  

 א רבתינערכת הילול, � קבעו יהודי המקו�כ,  טבתח"רומאז ועד היו� מדי שנה בשנה ביו� 
נוהרי� להשתטח על  ורבבות, ל במקו� ההוא בשדה החיטה"מערבי זצ יוס� אל'לצדיק ר

אנשי� אשר פקדו את נסי� רבי� שהיו ל  ומספרי� על מעשי, קברו יהודי� וערבי� ג� יחד
  . קקברו של הצדי

  

ש "שהצבא הגרמני ימבזמ� ) 1939שנת (זמ� מלחמת העול� השניה  בארעשמספרי� על נס 
אחד הטנקי� דהר אל תו� השדה שבו נמצא קברו של הצדיק רבי יוס� ,  לתוניסיהפלשו

הטנק נותר בעינו ,  בהגיעו אל הקבר מיד נעצר ללא שו� סיבה וצוות הטנק מת במקו�,ע"זי
  .עד עצ� היו� הזה

  

  ר לשבתסיפו -קומי אורי

  ע"הילולת הצדיק רבי יוסף אלמערבי זי

 עטרת פז



  

  

  

  

  

  

 
  
  

  

  

  
 

  

  

 
  

 
 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        
מפני שתפילת , טוב להחמיר להתפלל מנחה בערב שבת חנוכה קוד� הדלקת הנרות

והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה , מנחה היא כנגד קרב" התמיד של בי" הערביי�
להקדי� הקרבת קרב" התמיד , וסדר העבודה בבית המקדש היה, במנורת בית המקדש

כתב , " שמתפללי� מנחה מוקדמתא� אינו מוצא בנקל מני, ומכל מקו�, להדלקת הנרות
שעדי% שיקדי� הדלקת נרות , )חנוכה, ע"חזו (א" שליטהגאו" רבנו עובדיה יוס%מר" 

 .מאשר להתפלל מנחה ביחידות ואחר כ) להדליק נרות ,חנוכה לתפילת מנחה במניי"
  

אלא ידליק כעשרי� דקות , ואי" להקדי� את הדלקת נרות החנוכה בערב שבת יותר מדאי
, ובתנאי שלא ידליק מוקד� יותר מפלג המנחה, וא� רצה להקדי� רשאי, שקיעהלפני ה

  . שהוא שיעור שעה ורבע בשעות זמניות קוד� שקיעת החמה

  

וא� התאחר מאד עד , מדליקי� נר חנוכה תחילה ואחר כ) נר שבת, בערב שבת חנוכה
 את הנר יכולה האשה להדליק נרות שבת מיד אחר שהדליק האיש, סמו) לכניסת השבת
 .תדליק האשה נרות שבת, ובעודו ממשי) להדליק את שאר הנרות, הראשו" של חנוכה

  

כדי שידלקו לפחות עד , צרי) לתת שמ" או לשי� נרות שיהיו ארוכי� דיי� בערב שבת
ושיעור צאת הכוכבי� באר* ישראל הוא בער) שיעור רבע , חצי שעה אחרי צאת הכוכבי�

ידליק לכל , אי" לו נרות שיכולי� לדלוק שיעור זמ" זהומי ש. שעה לאחר שקיעת החמה
  .הפחות נר אחד כזה לצאת בו ידי חובת עיקר התקנה

 
 מנר חשמל הדלקת נר חנוכה במוצאי שבת והדלקת נר חנוכה

, ואחר כ) מבדילי� על הכוס, מדליקי� בבית הכנסת נרות חנוכה, במוצאי שבת חנוכה
פורק מעליו את ,  על פי שהמדליק נרות חנוכהוא%, כדי לאחר יציאת השבת כמה שאפשר

מכל מקו� הרי כל הציבור שאינ� מדליקי� נשארי� בקדושת השבת עד , קדושת השבת
שהרי א� יבדילו , וג� כדי שיהיה פרסומי ניסא בהדלקת הנרות בבית הכנסת. שיבדילו

 .כבר רוב הציבור ילכו לבתיה� קוד� ההדלקה, קוד� ההדלקה
  

כיוו" שבלאו הכי בעצ� מעשה ההדלקה מסיר מעליו קדושת , תווכשמגיע אד� לבי
, שתדיר ושאינו תדיר, ואחר כ) ידליק נרות, לכ" יקדי� ההבדלה על הכוס תחילה, השבת

, למנהג רבי� ושלמי� הנוהגי� להחמיר שלא לעשות מלאכה במוצאי שבת .תדיר קוד�
ריכי� להמתי" שלא הוא הדי" שא% במוצאי שבת חנוכה צ, עד שיבוא זמ" רבנו ת�

אלא ראוי ונכו" לכל אחד , מפני שאי" זה מנהג טוב בעלמא, להדליק נרות עד זמ" רבנו ת�
 .ע"השובפרט שכ" דעת מר" , ואחת לנהוג כשיטת רבנו ת�

  

שהרי אסור ליהנות מנרות , על נרות חנוכה" בורא מאורי האש"אי" מברכי� ברכת 
אבל , והיינו הנאה מאור הנר, ד שיאותו לאורוע" בורא מאורי האש"ואי" מברכי� , חנוכה

 ".בורא מאורי האש"מותר לבר) , על נר השמש שהוא חול

  

שאי" יוצאי� ידי חובה , )ש� (א"לעניי" הדלקת נרות חנוכה בנר חשמלי כתב מר" שליט
והנס , מפני שאי" בחנוכייה חשמלית לא שמ" ולא פתילה, בהדלקת חנוכייה חשמלית

ולכ" א% שמותר , ת המקדש היה בשמ" שהספיק לשמונה ימי�שהתרחש במנורת בי
מכל מקו� יש דמיו" בינ� , להשתמש לנר חנוכה בנרות של נפט או שמ" פרפי" וכדומה

ועוד נוספו בזה סברות לאיסור הדלקת נר חנוכה , מה שאי" כ" בחשמל, לבי" שמ" זית
 שו� אפשרות שא� יזדמ" שאי" לאד�, א"ומכל מקו� כתב מר" הרב שליט. בחשמל

וצרי) שיהיה הנר מונח . ידליק במנורה חשמלית בלא ברכה, להדליק בשמ" או בשעווה
 .במקו� שאי" רגילי� להניחו בשאר ימות השנה כדי שיהיה ניכר שהוא נר חנוכה
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אם נלך ונבקשנו מסוף העולם ועד  ובמדרש ) לח-מא  ("הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו"
  . כ"ע, נשכח כמוהוסופו לא 

אולם , )י פסוק יב"ראה רש(ד זכאי למשול  אין עבתמצריה החוקהפי  לעשענו  היו ט פרעהריׂש
. שהוא יוצא מן הכלל ואין חוק זה חל עליו כל עיקר, עבד ככל העבדיםפרעה השיבם שיוסף אינו 

 תבכישרונושעבד מחונן , הרי צריך להיות סעיף מיוחד בחוק הזה, כן- אם: ריםו הׂשהקשחזרו ו
לא נמצא אדם ,  מסוף העולם ועד סופוגם אם נלך ונבקש: השיב להם פרעה? מופלגים זכאי למושל

מכיון שלא העלו כלל על דעתם , וממילא לא ידעו מחוקקי החוק לציין את הפרט הזה, כמותו
  )נחמד ונעים... (שאפשר להיות אדם כזה בעולם

  

 לכו אל יוסף
ַּוִיְצַעק ָהָעם ֶאל ַפְרעֹה ַלָלֶחם ַוֹיאֶמר ַפְרעֹה ְלָכל ִמְצַרִים ְלכו ֶאל..." ּ ּּ ר ֹיאַמר ָלֶכם ַתֲעׂשוּּ ּ יֹוֵסף ֲאׁשֶ ּ "
, והטעם שבקש זאת מהם הוא; לפי שהיה אומר להם יוסף שימולו ,י"רשופ. )ה"נ, א"בראשית מ(

, יען ראה שבני ישראל ישארו במצרים זמן רב וכאשר יבטלו מצות מילה לא תהיה להם תקומה
היות אשר גם המצרים , לכן הרגיל גם את המצרים שימולו וממילא לא יבטלו מצוה זו, החליל

  . מלים את עצמם
עבור התבואה ומכר להם אפילו שלא מלו והעניים בהעשירים שילמו , בדרך צחות אפשר לומר

, עבור פרעהבובזה התחכם יוסף למצוא אמתלה ; קבלו בחנם ומהם שאל שימולו את עצמם
, כי אז לא יערימו העשירים לומר שהם עניים למען יתנו להם בחנם, ה אותם למולשבכונה מצו

  . שכן כל מי שאינו עני באמת לא ירצה למול את עצמו בשביל רווח ממון
  

כי לא מל את , א" זיערבי יהונתן איבשיץהגאון אפיקורוס אחד מחוגי המתבוללים התפאר לפני 
ילה הוא שריד מן התקופה האלילית וכי הונהג לראשונה כי מנהג המ, בנו הנולד לו והוסיף וטען

  . םבמצרים העתיקה ומשם התפשט לעמים אחרי
  

" אשר יאמר לכם עשו: "מקרא מפורש הוא בספר בראשית", נענע לו רבי יהונתן בראשו, "אכן"
אך . מכאן שהמצרים היו באמת מלים את בניהם". לפי שהיה אומר להם שימולו", י"ואומר שם רש

  ...."מיוסף היהודי?  למדו את המנהג הזהממי
וכי לשם מה . אבל זה אינו מתקבל על הדעת. "לא נחה דעתו של האפיקורס והוסיף להתוכח

איזה ענין היה לו בזה שהמצרים יהיו ? השתדל יוסף להשפיע על המצרים שימולו את עצמם
  !"?נימולים דוקא

ששאפו להדמות לגוים ואשר , "מתקדמים"רסים מאז ומעולם היו לנו אפיקו: "הסביר לו רבי יהונתן
, לכן השתדל יוסף להשפיע על המצרים שימולו את עצמם, "נהיה ככל הגוים"סיסמת חייהם היא 

  .םימולו את בניה, ים להדמות לגויםהלהוט,  שגם האפיקורסיםיסיכוכי כך היה 
  

  תלמידהו�אוהבי רבנ� ו, רב פעלי� לתורה ולתעודה, ת להצלחת ידידינו היקרי�"ד
  העור�,  משאלות לב� לטובה ולברכההחפצי� בעילו� ש� שיזכו לכל

         אור מהפרשה––––    כתם פז

 הליכות מלכי 
 שבת הדלקת נרות חנוכה בערב


