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תוכן העניינים
תורה אור
ביאור ענינם של ימי החנוכה – מלחמת היוונים ,הנס דנצחון המלחמה
והנס דפך השמן בדרך הפנימיות.

להודות ולהלל
ביאורים נפלאים בכמה תמיהות ידועות בהנוסח ד"הנרות הללו" ו"ועל
הנסים" דימי החנוכה.

עיונים
עיונים וביאורים בסוגיות ימי החנוכה והלכותיהם ,ושקו"ט בלשונות
הרמב"ם בהל' חנוכה.

הוספה  -דרכי החסידות
אמרות קודש מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש נ״ע בביאור מטרתם
של היוונים – להשכיח מבנ"י את נותן התורה ,ודרך המלחמה בזה שהוא
על-ידי לימוד התורה לשמה.

תורה אור
למהותו של חג

לקיים גם את החוקים מתוך
'קבלת עול'

מלחמת היוונים – כנגד "חוקי רצונך"
א .אודות חג החנוכה מסופר בנוסח תפילת "על הניסים" ,אשר "עמדה מלכות יוון
הרשעה על עמך ישראל ,להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך ,ואתה ברחמיך הרבים
עמדת להם ,רבת את ריבם."...
כוונת הדברים בפשטות היא ,שהיוונים גזרו על קיום תורה ומצוות – למנוע מעם
ישראל את עבודת השי"ת .הם אמרו ,מסכימים אנו שעם ישראל יתקיים ויחי' את חייו
בהשקט ובבטחה )דלא כשאר אומות העולם שרצו "להרוג להשמיד ולאבד" גם את גופות
העם היהודי ,אנשים נשים וטף( ,אולם בעי' חמורה היא לנו שבני ישראל ילמדו תורה
ויקיימו המצוות.
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע מבאר בעומק יותר ובצורה פנימית יותר ,שבעצם היוונים
הסכימו לא רק לקיומו הגשמי של העם היהודי ,אלא אפילו ללימוד תורה .גם לקיום
מסוים של תורה ומצוות הם הסכימו – לקיום ה"משפטים" ,המצוות השכליות שבתורה
)לא לגנוב ,לא לרצוח וכו'( .כל עוד זה הגיוני ,אמרו ,אין לנו בעי' .להיכן הייתה מוסבת
התנגדותם? לתורתך ,לאמונה שהתורה היא תורת ה'.

ו
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כלומר ,היוונים הסכימו עם זה שיש חכמה רבה הטמונה בתוככי התורה .התנגדותם
הייתה כלפי האמונה והידיעה שהקב"ה הוא שנתן את התורה ,והוא תוקפה ומקור חיותה.
ב"חוקים" שבתורה ,בזה שהתורה היא חוק מלפניו ית' ,כמאמר רז"ל חוקה חקקתי וכו'
ואין לך רשות להרהר אחרי' )וכמפורש בפירוש הרמב"ן על התורה ואתחנן ו ,כ ,ועיין בשמונה פרקים
להרמב"ם ההבדל בין מצוות שכליות למצוות שמעיות( ,בזה נלחמו היוונים ,אבל לא בשכל שבה.
וזהו דיוק הלשון בתפילת "על הניסים" – "להשכיחם תורתך להעבירם מחוקי רצונך" ,הם
נלחמו על האמונה שהתורה היא תורת ה' והמצוות הן מצוות ה'.
אלא שעל ביאור זה יש להקשות ,דלכאורה ,אם כל התנגדות יוון הייתה לחוקים
שבתורה ,מדוע מובא בתפילת על הניסים )הנ"ל( הלשון "להעבירם מחוקי רצונך" – הרי
זהו כפל לשון :המונח "חוק" מצביע על דבר שהוא למעלה מהשכל ,כנ"ל ,וזוהי גם
משמעותו המדויקת של המושג "רצון" ,המצביע על משיכה שבנפש האדם שלמעלה
מהשכל ,וכך למעלה כביכול ,רצונו של הקב"ה הוא למעלה מחכמתו ית' .ואם כוונת
הדברים היא שהיוונים התנגדו לאמונה – שלמעלה מטעם ודעת – שהקב"ה הוא נותן
התורה ,מדוע חז"ל לא הסתפקו בלשון "להעבירם מחוקיך" )אלא הוסיפו גם "מחוקי
רצונך"(?

מקומו של השכל בקיום תומ"צ
ב .מן ההכרח איפוא לומר ,שיש כאן באמת עומק נוסף .באמת ,היוונים הסכימו גם
ל"חוקים" שבתורה .הוויכוח הי' – באיזו דרך מגיעים אל החוקים.
בכדי להבין עניין זה ,צריך להקדים הקדמה מעניין אחר.
בנוגע למתן תורה איתא בגמרא )שבת פח ,א( ש"בשעה שהקדימו ישראל נעשה
לנשמע" ,נתן הקב"ה שני כתרים בראשו של כל אחד מישראל" :אחד כנגד נעשה
ואחד כנגד נשמע" .מהדברים הללו עולה ,שבעת מתן תורה ישראל קיבלו על עצמם
ג' דברים :נעשה ,נשמע וגם שהקדימו את הנעשה לנשמע )שזה היפך טבע בני אדם
– שרוצים בטרם הביצוע להבין מה הולכים לבצע ,כדאיתא בהמשך דברי הגמרא שם,
"עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו"( .ואם כן צריך ביאור ,משום שדברי הגמרא
בהשקפה ראשונה סותרים מיני' ובי' :אם הכתרים הם כנגד נעשה ונשמע )כפי שניתן
להבין מהאמירה "אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע"( ,שוב )בשביל ליתן ב' הכתרים(
אין צריך להקדמת נעשה לנשמע )"בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע"(; שכן גם בלא
הקדמת הנעשה לנשמע מקיימים ישראל את ה"נעשה" ואת ה"נשמע" ומגיע להם – על כל
אחד – כתר .ומאידך גיסא ,אם באמת נותנים כתרים רק בשביל "הקדמת" נעשה לנשמע
)ולא על העשיי' והשמיעה עצמם( – מספיק ליתן כתר אחד ,על ההקדמה!
ויש לומר ,דתרוויהו אית בהו ,שני הצדדים אמת .מצד אחד ,ב' הכתרים ניתנים על
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הנעשה ועל הנשמע עצמם .ומצד שני ,אילולא הייתה הקדמת הנעשה לנשמע – לא היו
מקבלים שום כתר.
ונקודת העניין היא ,שיש פעמים שהשכל עצמו מבין שיש עניין שהוא למעלה מן
השכל ,דהיינו שגם קבלת עול יכולה להיות מסובב משיקול שכלי.
כלומר ,השכל עצמו מחייב שיש מצבים ואופנים שאין לסמוך על השכל אלא להסתמך
על ציוויו של מי שהוא חכם ממנו או גדול ממנו .או בעומק יותר ,שהשכל מחייב שיש
דברים שהם מעצם מהותם תלויים במשהו שאין לו הסבר שכלי.
וכך הוא גם בנידון דידן:
היוונים הסכימו גם ל"חוקים" דתורה .הם הכירו בגדולתה וחכמתה העצומה של
התורה ,ובמילא היו מוכנים לקבל את זה שיש דברים בתורה שאינם מובנים לנו .אבל כל
היסוד לקבלת ה)חוקים ד(תורה – הי' השכל .הם טענו :הגם שאנו איננו מבינים הטעם
שבדברים ,הרי ברור הוא שתורה כה מחוכמת ומיוחדת – אזי לכל דברי' יש טעמים ,גם
אם נשגבים .קיום המצוות לדידם צריך לנבוע מצד השכל והטעם שבהם ,ואפילו מה
שאינו מובן כעת ,בסופו של דבר הרי אנו מבינים שיש לזה טעם )שהרי התורה היא שיא
החכמה( ,אלא שלקוצר המשיג ועומק המושג – איננו משיגים זאת.
אמנם ,אופן קיום המצוות הנדרש על פי תורה ,לעומת זאת ,צריך להיות אחר לגמרי.
יהודי צריך לקיים תומ"צ מצד רצון הקב"ה .וכמו לדוגמא עבד ,שמחויב לעשות את
עבודתו בין הוא מסכים לה ,בין אם לאו .וכך צריך להיות גם אצל איש ישראל ,שהבנתו
אינה מעניינו כלל ,ורק צריך לקיים תומ"צ בדרך קבלת עול ועבודת עבד .שעל נקודה זו
הייתה מוסבת התנגדות היוונים.
ומעתה נביא פשר דברי הגמרא לגבי הקדמת נעשה לנשמע:
יתכן שגם אצל יוון קיימים המושגים "נעשה" ו"נשמע" והם מקבלים אותם ,ועם כל זה
לא מגיע להם שום כתר .גם היוונים מסכימים למשפטי התורה ,ה"נשמע" דתורה ,משום
שהם מנומקים בטוב טעם ודעת .ואפילו בנוגע ל"נעשה" )חוקי התורה( הם מסכימים,
בתנאי שסוף סוף זה מוגדר בגדרי השכל )שגם השכל מבין שאע"פ שאותם הדברים נראים
כחוקים שלמעלה מטעם ,בודאי יש להם טעם נשגב מאד שאין בכח האדם להשיגו(.
בשביל לקבל את הכתרים לא מספיק לקיים את ה"נשמע" וה"נעשה" .עיקר השאלה
היא בנוגע ל"הקדמה" :מי קודם ,השכל או החוק .גוי )יוון( אומר – שהשכל עומד בראש.
קודם כל "נשמע" ,ומזה )מהשכל( נובע גם המעשה ,שהשכל עצמו מבין שיש למעלה מן
השכל ,וזה היסוד לעבודתו .אבל אצל יהודי – זה לגמרי אחרת .בראש ובראשונה מונח
אצלו ה"חוק" ,וזה היסוד לכל .הקב"ה הוא המציאות האמיתית ,ואת רצונו עלי לקיים.
ואדרבה ,אפילו השכל שבתורה אין לו קיום מצד השכל וההגיון שבו ,כי אם מצד הרצון
העליון .האמת היא ,שמבלי ה"הקדמה" הזו ,הקדמת החוק לשכל )לא רק בהקדמה של
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זמן ,אלא מצד תפיסת הדברים :החוק האלוקי – הוא יסוד הכל( ,אין כל ערך לא ל"נעשה"
ולא ל"נשמע" .שניהם מוגדרים ומוגבלים בגדרי )השכל של( האדם הנברא .רק כאשר
קיימת ההקדמה דנעשה לנשמע ,שגם הנשמע – השכל – נובע מרצונו העליון של הקב"ה,
אז יש ליתן שני הכתרים ,עבור הנעשה ועבור הנשמע ,משום שאז גם לנעשה וגם לנשמע
יש משמעות וערך.

"מציאות בלתי מציאות נמצא"
ג .ולכאורה באמת ,מדוע קיום המצוות צריך להיות רק מצד שהם רצון העליון? מדוע
שלא נערב בהם את ההגיון האנושי?
מבואר בתורת החסידות )ומקורו בספרי הראשונים( שהקב"ה הוא כביכול "מציאות
בלתי מציאות נמצא" .כלומר ,הוא מציאות כזו שאינה בגדרי מציאות בכלל ,כלומר,
שמציאותו הוא סוג מציאות אחר מהמציאות שלנו )ראה גם רמב"ם ריש הלכות יסודי התורה
וב'פירוש' שם( ,והוא מושלל מכל התוארים ומכל ההגבלות באיזה אופן שהוא" ,שלילת
הגבול ,שלילת הבלי גבול ,שלילת החיוב ושלילת השלילה".
אם כן ,אם אנו מבינים שבין עולם השכל לעולם החומר קיים הבדל תהומי ואי אפשר
לעשות שום השוואה ביניהם ,ואם אנו מבינים שלגבי אין סוף מספרים כלל אין משמעות
למספר גבולי כלשהו ,גבוה ככל שיהי' – על אחת וכמה שכך הוא בנוגע לבורא .שום
נברא ,הרוחני והנשגב ביותר שיהי' ,אינו תופס אצלו שום מקום .כל הנבראים כולם ,הם
ממש אין ואפס מוחלט לגביו .דבר שהוא בגדר של "נמצא" – אפילו העליון ביותר ,אינו
נתפס כלל אצל "מציאות בלתי נמצא".
לנברא ,אם כן ,אין שום יכולת להתקרב אל הבורא .שום דבר סופי כלל אינו קיים בפני
האין סוף .היכולת היחידה להתקרב אליו היא ,כי הקב"ה הבורא יצר וחולל את האפשרות
הזו.
וזהו העניין:
אם האדם מקיים את המצוות ולומד את התורה בעקבות מניע כלשהו ,שיש בכך איזו
תועלת או איזו הבנה ותכלית )ואפילו אם הוא בעצמו מסכים לכך שהתועלת וההבנה שבזה
נעלים לגמרי מגדרי הבנה אנושית ,אלא שהוא עושה זאת בגלל שבסופו של דבר הרי יש
בכך תועלת והבנה( – הוא אינו יכול להתקרב באמת ובתמים אל הקב"ה בעצמו .בעומק
הדברים ,סוג כזה של עבודה ,היא עבודה למען עצמו .לעבוד את השם ,כך שהעבודה
תתפוס אצלו ית' מקום – זה רק כאשר הביצוע הוא בדרך קבלת עול מוחלטת ,שהעשיי'
נובעת מהעובדה שזהו רצונו של הקב"ה בלבד!
"דכיוון שכל העניינים הם באין ערוך וכלא חשיב לגבי' ית' ,הרי אין שייך שיהי' איזה
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עניין שעל ידו יכולים לתפוס בי' ית' .ובכדי לתפוס את העצמות הוא דוקא ע"י שהעצמות
רוצה בזה .וזהו שע"י קיום התומ"צ תופסים בהעצמות ,כי המצוות הם רצון העצמות.
היינו ,דזה שע"י התומ"צ תופסים בהעצמות ,הוא לא מצד מעלת המצוות עצמם ,אלא לפי
שהם רצון העצמות" )מאמר ד"ה מרגלא בפומא דרבא ס"ד(.

להקדיש את החיים למען עבודת ה'
ד .לאור הדברים האמורים ,ניתן להבין את מהותו ונקודתו הפנימית של חג החנוכה –
נקודה העוברת כחוט השני במאורעותיו.
עיקר התנגדות היוונים ומלחמתם לא הייתה מכוונת לא ללימוד תורה ואפילו לא
לקיום מצוות .מלחמתם הייתה על המניע שבקיום התורה והמצוות.
כפי שנתבאר לעיל ,גם היוונים הסכימו לכך שבתורה קיימת חכמה רבה ,והם לא היו
טיפשים להתווכח עם עובדה פשוטה זו .אפשר אפילו לומר ,שמצד השכל )וידוע שיוון
הוא עניין של "שכל"( הי' ברור שיש בורא ומנהיג לבירה זו ,כי כל בר דעת שעושה
אמת בנפשו ,יודע שיש בורא לבירה .ואדרבה ,מצד הבנתם זו עשו חשבון ,שאם המצוות
השכליות הן כה מועילות וכה הגיוניות ,כן הוא גם בשאר המצוות הבלתי מובנות ,שיש
בהן תועלת רבה ולהן נימוקים מצוינים ,אלא שזה למעלה מהשגת האדם ,והלוא השכל
מבין שיש למעלה ממנו.
אבל היוונים לא היו מסוגלים לסבול ולהבין תופעה מוזרה כזו – שבני ישראל מקיימים
כל תרי"ג מצוות ,בכל רגע מחייהם ,בכל שעות היממה ,בעיתות שמחה ובעיתות אבל,
בכל מקום ,בכל הנסיבות ,בכל מעשה ,בכל אבר מאברי ישותו – וכל זה לא מצד איזו
תועלת שיש להם בדבר )תועלת גשמית או תועלת רוחנית ,שבאה עכשיו או לאחר זמן(,
ולא מצד השכל .העובדה שיהודים מקדישים כל חייהם לעבודת השם וכל זה מתוך קבלת
עול מוחלטת ,לא הצליחה להתקבל בדעתם ,והם נלחמו בזה בכל כוחם ומרצם.
זהו גם דיוק הלשון בתפילת "על הניסים" – "להעבירם מחוקי רצונך" .לעיל )אות ב(
שאלנו ,אם כל מטרתם של היוונים הייתה שבני ישראל לא יקיימו את התורה מצד חוק,
מספיק לכתוב או "להעבירם מחוקיך" או "מרצונך" – שכן לשני הביטויים משמעות זהה.
והביאור הוא ,שלולי כפל הלשון הזה ,לא היינו מבינים אל נכון מהי התנגדות יוון .ניתן
לקיים חוקים באופן כזה שגם היוונים היו מסכימים – כאשר ה"נשמע" קודם ל"נעשה".
הם רצו להעבירם מ"חוקי רצונך" שהחוק נעשה )לא בגלל הבנה עמוקה ,שלמעלה מהשגת
האדם ,אלא( מצד רצון הבורא .להקדים ה"נעשה" ל"נשמע"!
לפי זה מובן ,שאם זה הי' בסיס המלחמה ,אז זהו גם בסיס הניצחון .שהצליחו להתגבר
על הרצון והטבע הארצי ,ולמרות הקושי הרב שבדבר ,מסרו נפשם ,שכל עבודת השם
שלהם תהי' בלי שום מבוקש )גם לא מבוקש רוחני הנעלה ביותר( ושום שיקול צדדי –
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דבר זה יכול להתרחש כאשר מתגלית עצם הנשמה שבכל איש ישראל ,שהיא קשורה
להקב"ה בכבודו ובעצמו ,וזו הייתה נקודת המהות של חג החנוכה.
ולכשתימצי למימר ,עניין זה אכן מתבטא בכמה וכמה עניינים בחנוכה ,כאשר נלך
ונבאר.

בחג חנוכה הי' גילוי עצם הנשמה
ה .הגמרא )שבת כא ,ב( דנה בשאלה "מאי חנוכה?" וזו לשון הסוגיא שם:
"מאי חנוכה? דתנו רבנן ,בכ"ה בכסליו יומי חנוכה תמניא אינון דלא למיספד בהון
ודלא להתענאה בהון )שמונה ימי חנוכה אין מספידים בהם ואין מתענים בהם( .שכשנכנסו
יוונים להיכל וטמאו כל השמנים שבהיכל ,וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום ,בדקו,
ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהי' חתום ומונח בחותמו של כהן גדול ולא הי' בה
להדליק אלא יום אחד ,ונעשה בה נס והדליקו בה ח' ימים .לשנה אחרת קבעום ח' ימים
טובים בהלל ובהודאה"...
תשובת הגמרא על השאלה "מאי חנוכה" היא :נס פך השמן.
ודברים אלו מעוררים לכאורה תמיהה גדולה :הלוא נצחון המלחמה" ,רבים ביד
מעטים-גבורים ביד חלשים" ,הי' נס עצום .כל מי שקורא את סיפור המלחמה ואת סדרי
הכוחות של היוונים ,ולעומתם את מיעוט הלוחמים מצד מתתיהו ובניו ,מבין את משמעותו
וגודלו של הנס הזה .והגם שנס פך השמן הוא נס מיוחד אף הוא ,עדיין צע"ג איך ניתן
לקבוע שנס – מיוחד ככל שיהי' – שנר של יום אחד דלק שמונה ימים הוא עיקר החג ,בה
בשעה שבאותו החג הי' נס נצחון מדהים של עם חלש על ממלכה אדירה כיוון! הכיצד נס
זה אינו נחשב ,לכאורה ,כעיקרו של החג?!
מן ההכרח לומר ,שאין כוונת הגמרא לומר שזהו ורק זהו עיקרו של החג ,אלא שבנס
זה )דפך השמן( באה לידי ביטוי הנקודה המיוחדת שהיא גם עיקר עניין ומהות נס נצחון
המלחמה .עד כדי כך שדוקא זה )נס פך השמן( מובא כמענה על שאלת "מאי חנוכה".
וגם כאן הדבר מתבטא בשני הפרטים – הן מצד היוונים )והגזירה שטימאו כל
השמנים( ,והן מצד היהודים )ונצחונם(.
בתורת החסידות מוסבר ,ש"שמן הוא נקודת התמצית של כל דבר .ומזה מוכרח ,שמצד
עצמו מובדל הוא מכל דבר )כי באם הייתה לו שייכות לדבר פרטי ,לא הי' יכול להיות
נקודת התמצית של כל דבר( ,אלא שהוא בחי' "עצמי" ,נמצא הוא בכל דבר ,כי העצמי
נמצא בכל דבר מצד אחד השמן אינו מתערב בשאר משקין ,ומאידך גיסא ,מפעפע הוא
בכל דבר".
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בשמן רואים תופעה מיוחדת .מצד אחד השמן הוא תמיד מובדל .אבל לאמיתו של
דבר ,רואים תכונה יסודית אחרת אצל השמן ,שהוא מפעפע בכל דבר .מיזוגן של שתי
תכונות סותרות אלו ,מצביע על העובדה שהשמן הוא דבר הקשור לעצם מציאותו של
הדבר.
השמן משמש מבחינה זו משל על מדריגה זו שבנפש כל איש ישראל שהיא "עצם
הנשמה שלמעלה מגדר פרטים".
ידועים דברי רז"ל על חמשה שמות שנקראו לנשמה ,נפש רוח נשמה חי' יחידה.
ומבואר בקבלה ,שחמשה שמות אלה מתייחסים לחמש מדריגות שבנשמה .המדריגה
העליונה ביותר היא מדריגת היחידה ,שהיא עצם הנפש המחוברת עם הקב"ה בתכלית
היחוד ,כנרמז בלשון הפיוט "יחידה ליחדך" .לעומת זאת ,ארבע המדריגות שבנשמה
שלמטה ממנה ,יש להם כבר איזה קשר לגוף ולמציאות )וכמבואר בתורת החסידות פרטי
הדברים שבזה( .וגם במדריגת היחידה שבנפש ,שהיא עצם הנפש ,קיימות שתי תכונות
ניגודיות אלו :היחידה שבנפש מרוממת לגמרי מד' הבחינות של הנשמה נפש ,רוח ,נשמה,
חי' – עד שאין היא אפילו בבחי' מקור להם ,ועם כל זה – כל ד' בחינות הנשמה )נרנ"ח(
נוצרות ומקבלות מיחידה שבנפש!
נקודה נוספת ביחס לשמן :כשבול עץ כלה באש ,למרות שבפעילות זו נעשית ביטול
המציאות של חתיכת עץ זו ,בכל זה ,עדיין מציאותו נשארת – יש רעש בעת השריפה ,ועשן
כבד מיתמר בגינו מהאש .אבל כאשר השמן מתכלה באש ,אזי ביטולו הוא ביטול מוחלט
– כלותו ושריפתו שקטה ,ואין יוצא עשן )רק אור .ומעט העשן שישנו ,יוצא מהפתילה(.
כלומר :מצד חוש השמיעה הרי רעש משמעו מציאות ,מציאות שעושה רושם שהיא
קיימת בחוש השמיעה ,משא"כ השקט מורה על הביטול ,שמבחינת חוש השמיעה לא
קיימת כאן מציאות נרגשת .וזה משל על ענין הביטול שבשריפת השמן.
ו .ובנוגע לענייננו:
אומרים ,שהיוונים נכנסו להיכל ו"טימאו" כל השמנים .נשאלת שאלה פשוטה :מדוע
הם "טימאו" השמנים ולא "שפכו"? הם השאירו את השמן ,רק שטימאוהו .מה הטעם
במעשה זה?
על פי היסוד הנ"ל יובנו הדברים :מלחמתם של היוונים הייתה ,שתמורת הקדמת
נעשה לנשמע תהי' הקדמת נשמע לנעשה .הם לא התנגדו לעצם מציאותו של השמן )עניין
שלמעלה מהבנה שכלית( ,אבל רצו שיהי' 'טמא' )שהסכמה זו עצמה תבוא מתוך השכל
– משום שלשיטתם עיקר מציאות ותכלית האדם הוא השכל(.
כאן הי' הנס הגדול – שלמעשה ,הוא עיקר חג החנוכה – בזכות מסירות נפשם של
מתתיהו ובניו התגברו על הגזירה ומצאו פך אחד של שמן טהור ,התגלתה בחינת היחידה
של הנשמה )המקושרת עם ה' בעצמיותו( .התגלתה אצל היהודים נקודת ההתבטלות
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המוחלטת )בלי שום מבוקש( וההתקשרות להקב"ה באופן שלמעלה מכל טעם וחשבון,
ובאופן כזה ,שזה נבע רק מצד יחידה שבנפש.
נבהיר מעט הסבר זה:
בקשר לוודאות של האמונה של עם ישראל בהקב"ה ,ש"ישראל מאמינים הם בני
מאמינים" ,מקובל בתורת החסידות להסביר שזהו על דרך העניין של כוח הראיי'.
באמצעות כוח הראי' האדם מקבל תחושת וודאות שאי אפשר להפריכה על ידי שום
טיעון שכלי ,כי הראי' נוגעת בעצם הנפש .ובמילא ,כך מקובל להסביר ,יהודי המקושר עם
הקב"ה ,אף על גב דאיהו לא חזי – מזלייהו חזי ,ובשורש נשמתו הוא רואה אלוקות .זהו
המקור לאמונה הבלתי מעורערת של יהודי בהקב"ה )אלא שלפעמים אמונה זו מוסתרת
על ידי כל מיני שכבות וצריך מאמץ רב להסירם(.
אולם יש לומר בעומק יותר .נכון אמנם שראי' נוגעת בעצם הנפש .אבל סוף סוף זהו
כדבר הנוסף על מציאותו של האדם ,ולכן גם כשהאדם רואה דברים – הם אינם בהכרח
משפיעים עליו ,ולפעמים ההשפעה היא חיצונית וחלשה .אמונת עם ישראל בהקדוש
ברוך הוא היא נעלית בהרבה .האם האדם צריך ללכת למראה על מנת לבדוק שהוא חי?!
ודאי שלא! הוא עצמו חי ,בשביל מה אפוא הוא צריך לבקש על כך הוכחות?! זאת בדיוק
הנקודה .היהודי הוא "חלק אלוקה ממש" ,האלוקות זה הוא בעצמו – אז הוא צריך לבקש
על זה הוכחות?! זוהי ודאות הכי גמורה!
ודאות זו מגעת ,כמובן ,מ"החלק אלוקה" שבנו – שהיא היחידה שבנפש .ובחנוכה,
שהיחידה שבנפש הייתה בגילוי )על ידי המסירות נפש( ,ניצחו את כל הקליפות ,אפילו
הקליפה דיוון ,בכוח האמונה הכי חזקה בהקב"ה .זהו יסוד הנס דחג החנוכה ,והוא
מתבטא בנס השמן משום שכאמור שמן מסמל על יחידה שבנפש.

נס פך השמן :כליון ואי כליון בבת אחת
ז .ההתגלות של הנקודה העמוקה ביותר בנפש היהודי ,נקודת היהדות ,בחי' היחידה
– הייתה על ידי המסירות נפש של היהודים במלחמתם נגד היוונים ,אבל בחג זה הי' גם
גילוי נעלה ביותר מצד הקב"ה.
נס פך השמן הי' ,שנוסף על כך שנמצאו פך שמן טהור חתום בחותמו של כהן גדול
)שזה נס גדול לכשעצמו( ,השמן שהי' בו די ליום אחד בלבד – הספיק ודלק לשמונה
ימים .והתחבטו המפרשים כיצד התרחש נס זה.
ובב"י )לטאו"ח סעת"ר( מפרש שניתן לומר כך או כך:
א .הנס התרחש ביחס לכמות השמן .שכמות השמן שבפך )שמלכתחילה הייתה מועטה
– ליום אחד בלבד( התווספה לפתע והתרבתה בדרך נס עד כדי כך שכמות כזו שבאופן
עקרוני הייתה אמורה להספיק לילה אחד ,הספיקה בסופו של דבר לשמונה לילות )שבכל
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בוקר מצאו את גביעי המנורה מלאים בשמן(.
ב .הנס התרחש ביחס לאיכות השמן .הכמות שבפך נשארה אותה כמות ,לא פחות ולא
יותר .אלא שהתעצם כוח ואיכות השמן ,כך שבמקום שטיפה תאיר )לדוגמא( משך זמן
של דקה ,כעת ,אחר הנס ,היא האירה שעה )וכך ,כל בוקר גביעי המנורה נחסרו שמינית
מכמות השמן ,משום ששמינית הכמות הספיקה בדרך נס ליממה שלימה(.
אך שני אופנים אלו קשים להבנה .אם נאמר שהנס הוא ,שהתווסף בכמות השמן
ונתרבה השמן שבפך – כיצד התאפשר להדליק נרות המקדש בשמן של נס?! הלוא
מקרא מלה דיבר הכתוב "שמן זית כתית להעלות נר תמיד"! ולאידך ,גם אם נאמר שאכן
בכמות השמן לא נתווסף מאומה )וא"כ לא הדליקו המנורה בשמן של נס( ,עדיין קשה:
הרי במנורה צריך "לתת לה מדתה שתהא דולקת מערב עד בוקר ...ושיערו חכמים חצי
לוג")מנחות פט ,א( ,והיינו שכמות השמן הנדרשת שתהי' בתוך הגביעים היא "כפי מידתה",
מלא ,חצי לוג השמן .וא"כ מה הועיל הנס ,אם בתוך הגביעים נחסר בכל יום שמינית
מן הכמות? גם אם נתרץ שבדיעבד הדלקה שלא כפי מידתה אכן כשרה ,אין זה מועיל
לנו .שכן כל מהות נס חנוכה הוא כי "רצה הקב"ה להראות חיבתן לפניו ועשה להם נס
זה" )לשון החכם צבי בתשובה ס"ז( ,ולכן המציא בדרך נס שמן טהור למרות ש"טומאה הותרה
בציבור" .ושוב ,אם לא נתקיימה הלכה זו ד"תן לה כפי מידתה" ,מדוע בכלל נעשה הנס
דפך השמן?!
בביאור עניין זה הרבי מחדש ומסביר אופן נפלא ,עומק לפנים מעומק ,כיצד התרחש
נס פך השמן.
הקב"ה הוא בלתי בעל גדר .הוא גדר את כל הגדרים ואת כל המגבלות ,והוא למעלה
מכל אלו וכל המגבלות כולם כפופים לו.
הובא לעיל )בשם ראשונים( שהקב"ה הוא "אין סוף" .אין פירושו של "אין סוף" רק
שהוא יתברך איננו מוגבל בשום דבר או מקום ,אלא הפירוש של אין סוף אמיתי ,הוא
עמוק יותר :האין סוף הוא 'שלימותא דכולא' – שלימות הכול ,וכשם שיש לו כוח בבלתי
בעל גבול ,כך יש לו כוח בגבול .שאם תאמר יש לו כוח בבלתי בעל גבול ואין לו כוח
בגבול ,אתה מחסר שלימותו ,ואין סוף הוא שלימותא דכולא.
הקב"ה הוא שלימות הכול ,לא רק שהוא אין סוף ,אלא הוא גם שלימות של הכול,
שלימות בלי שום חיסרון .שלימות הכול משמעו לא )כל כך( במובן של הגדרה חיובית של
שלימות ,היינו שנכללים בו בפועל כל מיני שלימות ,כמו התואר "אדם השלם" שמורכב
מכל מיני מעלות ושלימות .אלא הפירוש הוא שאין לו שום חסרון ,שלא חסר בו שום
דבר )ובלשון המהר"ל מפראג" :מפני כי הוא ית' פשוט ואין לו גדר כלל ,אין דבר נבדל
ממנו"(.
וכיון שהוא שלימות הכל ואין לו שום הגדרה והגבלה ,פשוט שאי אפשר להכיל עליו
את גדרי השכל.
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ואכן כך מבואר בכמה ראשונים )ומובן מדברי תשובת הרשב"א( ,שבניגוד לדעת
האומרים ש"יש לנמנעות טבע קיים בחיק הבורא" ,כלומר ,שיש דברים שאינם בידו של
הקב"ה כביכול משום שהם נמנעים מעצם טבעם ,הרי לאמיתו של דבר הקב"ה הוא "נמנע
הנמנעות" .מה שנמנע על פי שכל ,המציאות הזו של נמנע )שאין יכולת לעשותו( – היא
הגדרה ,והקב"ה הוא למעלה מכל הגדרה ,נמנע מכל נמנע.
לפי יסוד זה ניתן להבין כיצד התרחש נס פך השמן:
לעיל הבאנו את ב' דעות המפרשים באופנו של הנס – או שהתרבתה כמות השמן,
או שהתעצמה איכותו .לפי הדעה שהנס הי' בכמות השמן ,זאת אומרת שהגביע נחסר
והתמלא ,ולפי הדעה שהנס הי' באיכות השמן ,הגביע נחסר כל פעם שמינית מהכמות
)אפילו שבמצב טבעי הכול הי' צריך להתכלה(.
אבל נראה שלא כך הי' הנס .ידוע הסיפור בתורה לגבי ההתגלות למשה מתוך הסנה.
הוא ראה את הסנה בוער" ,והסנה איננו אוכל" ובתגובה משה אמר "אסורה נא ואראה
את המראה הגדול הזה" .מוסבר על כך ,שהקב"ה עצמו נתגלה למשה ,ולעוצמת גילוי זה
האש בער והסנה נשאר .ונראה לומר ,שזהו הנס שהרחש בחג חנוכה :השמן בער והתכלה,
וביחד עם זה ,בד בבד ,הוא לא אוכל .לא נחסר ולו כמלוא נימה.
באש טבעית בעירתו מחייבת את כליון השמן ,ואכן בנס חנוכה התכלה השמן .אלא
שבד בבד הוא גם לא נחסר .כליון ואי כליון בבת אחת" .המנורה בוערת והשמן איננו
אוכל".
גילוי זה הוא גילוי עצמיות הקב"ה ,נמנע הנמנעות ,על דרך שמצינו גם בקודש
הקודשים – שמקום הארון אינו מן המידה )שהארון הי' גשמי ,אך לא תפס מקום!(.
נמצא מבואר מכל זה ,שבנס דפך השמן בא לידי ביטוי כח זה של הקב"ה שהוא "נמנע
הנמנעות" דהיינו ביטוי זה גופא שאין לו שום הגבלה באיזה אופן שהוא.
ח .נקודה אחת בחג החנוכה היא שעוברת ושזורה בה כחוט השני :עיקרה של גזירת
היוונים הייתה מלחמה על הנקודה של ההתבטלות המוחלטת להקב"ה שמצד עצם
הנשמה ,ובזה גופא הי' הנצחון ,שגילו נקודת היהדות שלהם ולחמו במסירות נפש .וזה
הוביל למציאת פך אחד טהור של שמן חתום בחותמו של כהן גדול ,שהשמן הוא כנגד
בחינת יחידה שבנשמה והשמן הי' טהור ,ועד לגילוי עצמיותו של הקב"ה בנס שהספיק
השמן לשמונת הימים באופן דכליון ואי כליון בבת אחת.
מקורות :מאמר ד"ה מרגלא בפומי' דרבא – סה"מ מלוקט ,ה ,אות ד .קונטרס ענינה של תורת החסידות.
מאמר ד"ה ואתה תצווה – סה"מ מלוקט ,ו .לקו"ש חט"ו ,שיחת חיי שרה ,ה .וראה :קונטרס מאי חנוכה –
נצחון המלחמה או נס השמן – במשנתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,בארוכה.

להודות ולהלל
ביאורים בתפילות דימי החנוכה

גודל הנס ד"טמאים ביד טהורים"
בתפלת "ועל הנסים" אנו אומרים" :מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים
וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך".
וכבר תמהו בזה )דובר שלום – סידור אוצר התפילות( ,דתינח ההפלאה בב' הענינים הראשונים
היא פשוטה ,שאף שהיוונים היו במעלה על בנ"י הן בכמות הלוחמים והן בגבורתם ,מ"מ
מסרם השי"ת בידי בנ"י בדרך נס היוצא מגדרי הטבע .אבל ג' ענינים האחרונים )"וטמאים
 . .ורשעים  . .וזדים"( הם לכאו' תמוהים ,דהאם משום שעסקו החשמונאים בתורה והיו
טהורים וצדיקים הרי זו סיבה שינצחום היוונים ,ומה ענין זה לההודאה על הנס דנצחון
המלחמה .ותרצו באופנים שונים.
וי"ל באופן מחודש :ידוע מדברי הימים ההם ,שאף שהגזירות נגד דת ישראל
)"להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך"( נגזרו ע"י "מלכות יון הרשעה" ,שהם "גזרו
גזירות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות כו'" מ"מ היו כו"כ
מבנ"י )המתייוונים( שהצטרפו להיוונים )נוסף על אלה שעשו כן מפני האונס( ,ועד שרק
מיעוט מבנ"י נשארו שלמים בגלוי עם ה' ותורתו.
ואולי י"ל ,שהכוונה ב-ג' הענינים הנ"ל )"טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים
וזדים ביד עוסקי תורתך"( היא למתייוונים מבנ"י .היינו ,שנוסף על הנס שבני חשמונאי
גברו על מלכות יון )באופן ד"מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים"( ,הנה עוד
זאת ,שנמסרו לידם גם ה"טמאים  . .ורשעים  . .וזדים" מבנ"י גופא.
וזה מגדיל ביותר את הנס – ומשתי הבחינות :הן נצחון המלחמה כפשוטו ,וכמובן
בפשטות גודל הנס כאשר כו"כ מבנ"י היו לצידם של היוונים ,ומ"מ נצחו ה"טהורים . .
צדיקים  . .עוסקי תורתך"; והן מצד רוחניות הענינים ,מה שהקב"ה עשה לישראל נס זה
– דאע"פ שכמה מישראל לא היו ראויים לנס זה ,מ"מ התחשב הקב"ה עם המיעוט שהיו
"טהורים  . .צדיקים  . .עוסקי תורתך" ועשה להם את הנס.
ולפי פירוש זה יש לבאר ג"כ הא דנקט ג' תוארים אלו דוקא – "טמאים ביד טהורים
ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך" – כי הניגוד בג' דברים אלה שייך )לאמיתתו(
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רק בבנ"י עצמם )ולא בהיחס שבין ישראל לעמים(.
כלומר :בהיחס בין ישראל לעמים לא מתאים כ"כ לתאר האומות כ"טמאים  . .רשעים
 . .זדים" בניגוד לבנ"י שהם "טהורים  . .צדיקים  . .עסקי תורתך" – כי גדר טהרה וצדקות
ועסק התורה אצל בנ"י הוא מסוג אחר לגמרי מכפי שהם אצל ב"נ ואין זה בגדרם כלל
)כדלקמן( ,ובמילא אין שייך לומר שהם מנגדים לישראל בענינים אלו )מצד זה שהם
"טמאים  . .ורשעים  . .וזדים"( ,דכשם שלא שייך אצלם הענין ד"טהורים  . .צדיקים .
 .עוסקי תורתך" כפי שהם בבנ"י ,כך לא שייך לומר שהם מנגדים לדברים אלו ועושים
הפכם.
והביאור בזה:
גדר טומאה וטהרה )"טמאים ביד טהורים"( – ע"פ הלכה – שייך רק בישראל ,כי
הגוי אינו מיטמא ,ובלשון הרמב"ם )הל' טומאת מת פ"א הי"ג( "עכו"ם שנגע במת כו' ה"ה
כמי שלא נגע הא למה זה דומה לבהמה שנגעה במת כו' ,ולא בטומאת המת בלבד אלא
בכל הטומאות כולן אין העכו"ם ולא הבהמה מתטמאין בהן" ,שכוונת הרמב"ם באריכות
לשונו )"ה"ה כמי שלא נגע הא למה זה דומה לבהמה כו'"( היא ,דזה דהעכו"ם אין
מתטמאין ,אין הפירוש בזה שרק נפקעו בפועל מדין טומאה ,אלא שאינם בגדר טומאה
וטהרה ,דלענין זה אינם מציאות שיכול לחול עליה שם טומאה ,וכמו בהמה שאינה בגדר
זה כלל.
ענין הצדקות )והפכו( בבנ"י תלוי בקיום תרי"ג מצות שניתנו לישראל דוקא ,משא"כ
ב"נ ,שענין הצדקות והרשעות הוא רק בקיום ז' מצות שלהם ,שהחילוק בין תרי"ג מצות
של ישראל וז' מצות ב"נ אינו רק במספר המצות )ז' או תרי"ג( אלא הם שני סוגים שונים
לגמרי ,כמבואר במ"א בארוכה )ראה לקו"ש ח"ה עמ'  .159חכ"ד עמ'  .165ועוד(.
"זדים ביד עוסקי תורתך" – השם "עוסקי תורתך" שייך רק בבנ"י שהרי "עכו"ם
שעוסק בתורה חייב מיתה" )סנהדרין נט ,א( ]דאף שב"נ חייבים ללמוד ההלכות ד"שבע
מצות דידהו" – מ"מ אינם בגדר "עוסקי תורתך" ,שהם רק העוסקים בתורת ה' שניתנה
לישראל דוקא[ ,וכיון שאין העכו"ם בגדר "עוסקי תורתך" ,הרי מובן ,שאינם גם בגדר
"זדים" המנגדים ל"עוסקי תורתך".
וממילא נמצא ,שלשונות אלו אין שייך לאומרם על היחס בין ישראל לעמים ,אלא רק
בישראל עצמם ,והיינו המתייוונים ,כנ"ל.
)ע"פ לקוטי שיחות חלק ל עמ'  209ואילך(
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והדליקו נרות בחצרות קדשך
בנוגע להתיבות "והדליקו נרות בחצרות קדשך" שאומרים בסיום תפלת "ועל הנסים"
ידועה השאלה ,הרי מקום המנורה הוא בפנים המקדש – בהיכל ,וכיצד זה הדליקו את
המנורה "בחצרות קדשך"?!
והנה ,בחתם סופר כתב לתרץ )בדרשות שלו סז ,א( דאליבא דהלכתא אין כל פגם בזה,
וכפסק דין הרמב"ם )הל' ביאת מקדש פ"ט ה"ז( ש"אם הטיב הכהן את הנרות והוציאן לחוץ
מותר לזר להדליקן" .ולפי שהיוונים טמאו את ההיכל ומילאוהו בגילולים ,הרי עד שפינו
את ההיכל הדליקו את המנורה "בחצרות קדשך" – בעזרה.
אבל לכאורה צ"ע בתירוצו :ראשית ,מן הלשון "באו  . .ופנו את היכלך וטיהרו את
מקדשך והדליקו נרות כו'" ,מוכח להדיא שהדלקת הנרות היתה לאחרי שכבר טיהרו את
ההיכל ופינוהו מהגילולים .ועוד ,דהרי בפשטות ,הגילולים שהניחו היוונים לא היו רק
בהיכל אלא בכל המקדש כולו ,כולל גם העזרה )וכדמוכח מנוסח "ועל הניסים" גופא:
"וטהרו את מקדשך" סתם( .וא"כ ,מהיכא תיתי למימר שפינו את העזרה עוד קודם שפינו
את ההיכל )שלכן הדליקו את המנורה בעזרה ,ולא בהיכל(?
אלא הנראה לומר בזה בפשטות:
מצינו אשר ע"י נרות בא לידי ביטוי ענין השבח וההילול לה' ,וכדברי הפסוק
כד ,טו( "באורים כבדו ה'" ,ואף להלכה הובא כן )סתר"י ס"ד( בנוגע לנרות בית הכנסת.
וכפי שמצינו בבית המקדש ,שבשמחת בית השואבה נהגו להדליק מנורות של זהב ,מצד
השמחה הגדולה שהיתה אז.
)ישעי'

אשר לפי-זה י"ל ,שהכוונה ב"הדליקו נרות בחצרות קדשך" היא )לא לנרות המנורה,
אלא( לנרות אחרים ,שהדליקו אותם בתור הילול ושבח לקב"ה על הנס.
ועפ"ז תיושב גם תמיהה נוספת בנוסח ד"ועל הנסים" ,דאם הכוונה לנרות המנורה
שהדליקום בעזרה ,מדוע אנו אומרים "בחצרות קדשך" לשון רבים ,ולא "בחצר קדשך"
– בעזרה ,ובפרט שקודם לכן אומרים בלשון יחיד" ,לדביר ביתך  . .היכלך  . .מקדשך",
וכאן משנים לומר בלשון רבים.
ולפי משנת"ל שהדלקת הנרות היתה להלל והודי' ,ליתא לקושיא מעיקרא ,כיון
שהדלקת נרות אלו היתה לא )רק( בחצר המקדש )בעזרה( ,אלא גם בעזרת נשים וסביבות
המקדש בכלל.
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ולפי ביאור זה ימצא ,שהתיבות "והדליקו נרות בחצרות קדשך" אינם בהמשך להא
ד"פינו  . .וטיהרו" ,אלא הוא נמשך על שלאחריו – "להודות ולהלל לשמך הגדול".
והיינו ,שהכוונה בהדלקת הנרות "בחצרות קדשך" )וכן בהא ד"קבעו שמונת ימי חנוכה
אלו"( היא בכדי "להודות ולהלל לשמך הגדול".
)ע"פ לקוטי שיחות חלק כה עמ' (532

ע"י כהניך הקדושים
בנוסח "הנרות הללו" אנו אומרים ש"הנסים כו' שעשית לאבותינו" היו "על ידי כהניך
הקדושים" ,וכן דייק הרמב"ם )הל' חנוכה פ"ג ה"א( "וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים
והרגום והושיעו ישראל מידם" ,ולכאו' יש לתמוה מה נפקותא יש בזה שההצלה הגיעה
דרך "כהניך הקדושים"" ,בני חשמונאי הכהנים הגדולים" ,ולא ע"י שאר אנשים מבנ"י.
וי"ל ע"פ מה שכתב הרמב"ם בדין ד"יהרג ואל יעבור" )יסודי התורה פ"ה ה"ג( ,דזה
שחייבים ליהרג רק על ג' העבירות ,ובפרהסיא וכו' ,הר"ז רק שלא בשעת השמד" ,אבל
בשעת השמד ,והוא שעומד מלך רשע כנבוכדנאצר וחבריו ויגזור שמד על ישראל לבטל
דתם או מצוה מן המצות ,יהרג ואל יעבור אפילו על אחת משאר מצות".
והנה בריש הלכות חנוכה כתב הרמב"ם "בבית שני כשמלכו יון גזרו גזירות על ישראל
ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם
ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום
לחץ גדול" .ומפשטות לשונו נראה שדינו של המצב בזמן ההוא הוא כשעת הגזירה ,מה
גם שנוסף על הגזירות דמילה שבת וחודש אמרו "כתבו על קרן השור שאין לכם חלק
באלקי ישראל".
וע"פ זה נמצא לכאו' שהי' אז החיוב דיהרג ואל יעבור על כל מצוות התורה.
אבל יש מקום לעיין בזה :דתינח אם כופים אותו המלכות לעבור עבירה ,אז שפיר י"ל
דיהרג ואל יעבור ,אבל מי יימר דיש חיוב להסתכן ולצאת במלחמה נגד מלכות הרשעה,
וגם א"ת דהליכה למלחמה הופקעה מדין מסירת נפש דהרי התירה התורה מלחמת רשות
)ראה מנ"ח מצוה תכה( ,הנה בנדון זה דהיו החשמונאים "חלשים נגד גבורים" ו"מעטים נגד
רבים" ,וע"פ הטבע אין דרך שינצחו את המלחמה ,הנה מקום לומר שאין חיוב להסתכן
בזה ואדרבא.
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הכהנים הגדולים" ,דהנה כתבו הפוסקים )נמוק"י .הובא בכ"מ על הרמב"ם שם( בדעת הרמב"ם,
שאף ש"כל מי שנאמר בו יעבור ועל יהרג ,ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו" ,הרי
"אם הוא אדם גדול וחסיד ירא שמים ,ורואה שדור פרוץ בכך ,רשאי לקדש את השם
ולמסור עצמו אפילו על מצווה קלה כדי שיראו העם ולמדו כו'".
ועפ"ז נמצא דהחשמונאים שהיו "כהניך הקדושים"" ,בני חשמונאי הכהנים
הגדולים" ,הי' דינם כ"אדם גדול וחסיד ירא שמים" ,שמוסר נפשו בכל זמן ובכל אופן
שהוא ,גם כשאין זה על פי חיובי מס"נ ע"פ תורה ,ולכן הותר להם ללכת למלחמה .ומובן
שפיר ההדגשה "כהניך הקדושים" ו"הכהנים הגדולים" כי רק מצד זה הותר להם לצאת
במלחמה .וק"ל.

ג' סוגים בנסים
בנוסח "הנרות הללו" אנו אומרים "הנרות הללו כו' על התשועות ועל הניסים ועל
הנפלאות כו' להודות ולהלל כו' על נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך" )כ"ה בסידור הרב
ובעוד סידורים ,ובמק"א הוא בשינוי הסדר(.
וצ"ל טעם החילוק שבתחילה הסדר הוא :תשועות ,נסים ,נפלאות .ובסופו :נסיך,
נפלאותיך וישועותיך.
ויובן זה בהקדים החילוק בין "תשועות"" ,ניסים" ו"נפלאות" בניצחון דחנוכה:
"תשועה" פירושו ניצחון בקרב שבו שני הצדדים הם שקולים ,וההכרעה לטובת צד
אחד מגיעה מהקב"ה .ניצחון כזה יכול להיראות טבעי ,משום שסיכויי הניצחון הם שווים
בדרך הטבע.
ניצחון הראשון דהחשמונאים היה במודיעין עירם .היוונים רצו להקריב דבר-אחר,
והחשמונאים גברו ונצחום .אך כיוון שהייתה זו עירם של החשמונאים וצבאם היה מרובה,
נקרא ניצחון זה "ישועה" .ובהיותו ראשון בסדר המאורעות ,נקבע ראשון בנוסח "הנרות
הללו" – "על התשועות".
"נס" משמעו אירוע של הצלה למעלה מהטבע .ולדוגמא ,כאשר צד החלש מנצח מנגד
החזק ממנו בהרבה – הרי זה נס ,משום שעל-פי כללי הטבע ,אין לו כל סיכוי לנצח.
הניצחון הבא של החשמונאים היה במלחמתם נגד צבא היוונים ששלח אנטיוכוס.
הללו היו "רבים" ו"גיבורים" ,ובדרך נס שלמעלה מהטבע ניצחו החשמונאים .ועל כן
"ועל הניסים" נאמר שני בסדר ד"הנרות הללו".
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"נפלאות" הם אירועים שמעוררים פליאה .משום שמחד ,אין אלו ניסים חד-משמעיים
כי אפשר לשייכם להנהגת הטבע ,ומאידך ניכר בקיומם שאין זה ע"פ ההנהגה הרגילה של
העולם.
המאורע האחרון במלחמת המכבים היה מציאת פך השמן החתום בביהמ"ק .דבר זה
היה פלא :מחד – מציאותו של פך שמן חתום אינה נס ,אך מאידך – זה שלא נטמא כשאר
השמנים ,מעורר השתאות ומעיד שאי"ז לפי הנהגת הטבע הרגיל.
על פלא זה נקבע לומר "ועל הנפלאות" ,ובהיותו אחרון – הוא גם נאמר בסוף הסדר:
"על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות".
מאידך ,כשאומרים ב"הנרות הללו" בפעם השני' "להודות ולהלל ...על נסיך ועל
נפלאותיך ועל ישועותיך" ,הסדר הוא לפי דרגת היציאה מגדר הטבע ,ואזי הסדר הוא:
ניסים ,נפלאות ותשועות.
)ע"פ לקו"ש חט"ו ש"פ מקץ-חנוכה(

עיונים
בדינא דמהדרין מן המהדרין
רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"ב :כמה נרות הוא
מדליק בחנוכה .מצותה שיהי' כל בית ובית
מדליק נר אחד כו' ,והמהדר את המצוה מדליק
נרות כמנין אנשי הבית נר לכל אחד ואחד בין
אנשים בין נשים ,והמהדר יותר על זה ועושה
מצוה מן המובחר מדליק נר לכל אחד בלילה
הראשון ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר
אחד.
ויש לעיין בהאי דינא ,שהרי מעיקר הדין
"מצותה כו' מדליק נר אחד" ובזה יצא כבר
י"ח ,וא"כ מה גדר הנרות שהוסיף להידורא,
האם נימא דהנרות הנוספים נעשו חפצא של
מצוה ,ומעצם מצוות נ"ח ,או דמכיון דהוי רק
להידורא ,ה"ה נרות של רשות לבד )ראה בכ"ז
לשון הרמ"א בד"מ סי' תרעד )מהג"מ( ,ולאידך לשונו
בהגהה בסי' תרעד ס"א ,ביאורי הגר"א סתרע"ו ס"ה(.

והנפק"מ בין אופנים אלו ,כשהביאו לו את
הנרות הנוספים אחרי שכבר בירך על נר אחד,
דאי אמרינן דהנרות הנוספים הם מעצם מצות
נ"ח ,ה"ה צריך לברך גם על הנרות הנוספים
)עיין ל' הארחות חיים שהובא בב"י סי' תערב ,אלי' רבה
סי' תרעב סק"ז .ועוד( ,ואי אמרינן דהם נרות של
רשות אין לברך עליהם )עיין מחה"ש ר"ס תרעו.
ועוד(.

והנראה לומר בזה ,ע"פ מה דאי' בשבת )כא ,ב(:
ת"ר ,מצות חנוכה נר איש וביתו .והמהדרין ,נר
לכל אחד ואחד .והמהדרין מן המהדרין ,ב"ש

אומרים ,יום ראשון מדליק שמנה ,מכאן ואילך
פוחת והולך .וב"ה אומרים ,יום ראשון מדליק
אחת ,מכאן ואילך מוסיף והולך  . .פליגי בה
תרי אמוראי  . .חד אמר טעמא דב"ש כנגד ימים
הנכנסין וטעמא דב"ה כנגד ימים היוצאין ,וחד
אמר טעמא דב"ש כנגד פרי החג וטעמא דבית
הלל דמעלין בקדש ואין מורידין.
ונראה דחקירה הנ"ל בגדרם של נרות הנוספים
תלוי' בפלוגתת האמוראים אי טעמא דב"ה
הוא כנגד ימים היוצאים או מדינא דמעלין
בקודש.
דהנה אי נימא דטעמא דב"ה הוא מדינא
דמעלין בקודש ,פשוט הוא דאין על הנרות
הנוספים שם "נרות חנוכה" ,דהרי אין דינא
דמעלין בקודש דין בהל' נ"ח ,כ"א דין כללי
בכל מצוות התורה ,שעל הגברא להעלות
בקודש בכל הליכותיו בקודש.
וכלשון רש"י בשבת שם :מעלין בקדש ואין
מורידין  -מקרא ילפינן לה במנחות בפרק שתי
הלחם ,עכ"ל ,דדינא דמעלין בקודש ילפינן
לה מקרא ,שבכל הליכות האדם עליו להעלות
בקודש ,ובוודאי שאינו מדיני נ"ח ,שהרי כל
עיקר מצוות נ"ח מד"ס היא .וא"כ אין סברא
לומר דהנרות הנוספים אית בהו גדר דנרות
חנוכה מאחר שאינן מהל' נ"ח אלא דין על
הגברא שבדרך זו עליו לקיים מצוותיו.
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משא"כ אי נימא דטעמא דב"ה הוא כנגד ימים
היוצאים ,דפירושו כמ"ש הלבוש )סי' תרעא(:
כי זה הוא הידור למצוה שבה ידעו ויזכרו
הכל כמה ימים יצא בהתמדת ותוספת הנס,
וכשיזכירו ימי משך ותוספות הנס שהי' זמן
רב יש בו פרסומי ניסא ושבח יותר להשי"ת
ויכלתו הגדולה ,עכ"ל ,נמצא דלטעם זה אין
הנרות הנוספים דין בקיום הגברא ,כ"א הוי
חלק מעצם גדר נ"ח ,דכשמוסיף בנרות כמספר
הימים היוצאים ,ה"ה מפרסם את גודל הנס.
וא"כ וודאי יש סברא לומר דנרות אלו חל
עלייהו שם "נרות חנוכה".

ויומתק עפ"ז לשון הרמב"ם דלעיל ,דכשכתב
הדין דמהדרין מן המהדרין כתב "והמהדר
יותר על זה ועושה מצוה מן המובחר" ,דלכאו'
מ"ש "ועושה מצוה מן המובחר" הוא לישנא
יתירה ואינו מוסיף כלום.
אך לפהנ"ל מבואר ,דבזה הוסיף דהידור זה
 להוסיף נרות כמספר הימים  -הוא מעצםגדר המצוה ,ונמצא דכשעושה הידור זה הוי
המצוה עצמה "מצוה מן המובחר" ולא רק
הידורא בעלמא מצד הגברא.
)יעויין בארוכה לקו"ש ח"כ שיחה לחנוכה(

דין שמחה בחנוכה לשי' הרמב"ם
רמב"ם הל' חנוכה פ"ג ה"א :בבית שני
כשמלכי יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו
דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות.
ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם כו' וצר להם
לישראל מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד
שריחם עליהם אלקי אבותינו והושיעם מידם
והצילם כו' וחזרה מלכות לישראל כו'.
ובה"ב :וכשגברו ישראל על אויביהם כו' נכנסו
להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פך
אחד ולא הי' בו להדליק אלא יום אחד בלבד
והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים כו'.
ובה"ג :ומפני זה התקינו חכמים שבאותו
הדור שיהיו שמונת ימים האלו שתחלתן כ"ה
בכסליו ימי שמחה והלל כו'.
והנה בשבת )כא ,ב( איתא :מאי חנוכה כו'
שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים
שבהיכל ,וכשגברה מלכות בית חשמונאי
ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן

שהי' מונח בחותמו של כהן גדול ולא הי' בו
אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו
ממנו שמונה ימים ,לשנה אחרת קבעום
ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.
ועל יסוד זה כתב הטור )סתר"ע( :מאי חנוכה
וכו' ,שכשנכנסו גויים בהיכל ,טימאו כל
השמנים שבהיכל וכו' ,לשנה אחרת קבעום
שמונה ימים טובים בהלל ובהודאה וכו' ,והי'
אומר הר"מ מרוטנבורק ז"ל שריבוי הסעודה
שמרבים בהם הן סעודת הרשות ,שלא קבעו
אלא להלל ולהודות ולא משתה ושמחה".
וא"כ צ"ע בדברי הרמב"ם:
חדא ,דבגמ' הוזכר רק נס פך השמן ,ונס נצחון
המלחמה לא הוזכר כלל ,ומזה משמע שימים
אלו נקבעו ליו"ט רק משום נס פך השמן
ולא משום הנס דנצחון המלחמה ,וא"כ צ"ע
אמאי הביא כאן הרמב"ם בה"א את נס נצחון
המלחמה ,דלכאו' אין לזה נפק"מ להלכתא,
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וכפי שמצינו בטור שלא הביא את נס נצחון
המלחמה ,והביא רק הנס דפך השמן.
והשנית ,דבגמ' איתא "עשאום ימים טובים
בהלל והודאה" ,והרמב"ם שינה וכתב בה"ג
"ימי שמחה והלל" ,וביש"ש )ב"ק פ"ז סל"ז ,וראה
גם ב"ח או"ח סתר"ע( למד מזה שלדעת הרמב"ם
איכא חיוב סעודה בימים אלו ,וצ"ע דלכאו'
בגמ' משמע שתקנו ימים אלו רק ל"הלל
והודאה" ,ותו לא ,וכמו שכתב הטור בשם
הר"מ מרוטנבורק.
והנראה לומר בכ"ז ,דהי' קשה להרמב"ם
אמאי קבעו יו"ט וזכרון רק משום הנס דפך
השמן ,ולא קבעו זכרון להתשועה הגדולה
ופורקן גדול שבנצחון המלחמה.
ומכח קושיא עצומה זו למד הרמב"ם ,דוודאי
תקנו זכרון בימי חנוכה אלו להנס דנצחון
המלחמה ,וזה שבגמ' הוזכר רק הנס דפך
השמן הוא כי זה שימים אלו הוו "ימי הלל
והודאה" הוא רק מפאת הנס דפך השמן ולא
מצד הנס דנצחון המלחמה ,כדלקמן.
דהנה כתב הלבוש )סתר"ע( דזה שקבעו ימי
החנוכה לימי הלל והודאה להשי"ת ואין
בהם חיוב סעודה )לדעת רוב הפוסקים( ,כימי
הפורים שקבעום למשתה ושמחה ,הוא כי בימי
הפורים היתה הגזירה להשמיד את הגופות
דבנ"י ר"ל ,ולכן קבעו ימים אלו למשתה
ושמחה שהיא שמחה גופנית ,משא"כ בימי
החנוכה שהיתה רק הצלה רוחנית קבעום לימי
הלל והודאה להשי"ת ולא למשתה ושמחה,
ע"ש בארוכה.
ועפ"ז י"ל דהרמב"ם דס"ל שימים אלו איקבעו
גם ל"ימי שמחה" ואיכא בהו חיוב סעודה ,הוא
מפני דס"ל דנס נצחון המלחמה היתה הצלה
גופנית ,דאף שעיקר הגזירה היתה ש"בטלו

כג

דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות"
אבל מכיון שכתוצאה מגזירה זו "פשטו ידם
בממונם ובבנותיהם כו' ולחצום לחץ גדול",
וכשנצחו המלחמה ניצלו מידי היוונים ו"חזרה
מלכות לישראל" ונושעו גם מהלחץ הגופני,
הר"ז נחשב כהצלה גופנית.
וזה שימים אלו איקבעו גם ל"ימי הלל והודאה"
להשי"ת ,הוא מפאת הנס דפך השמן שהוא נס
והצלה רוחנית גרידא.
המורם מכ"ז דימי החנוכה נקבעו לשני
הדברים :א .לימי הלל והודאה .והוא מפאת
הנס דפך השמן .ב .לימי שמחה .והוא מפאת
הנס דנצחון המלחמה.
ועפ"ז י"ל דלדעת הרמב"ם קושיית הגמ' "מאי
חנוכה" אינה אמאי קבעו את ימי חנוכה ליו"ט,
דזה פשיטא לי' להש"ס דקבעו ימים אלו לימי
שמחה ויו"ט מצד הנס דנצחון המלחמה ,אלא
דקושיית הגמ' היא אמאי "עשאום ימים טובים
בהלל והודאה" ,שמאיזה טעם קבעו את ימים
טובים אלו גם להלל והודאה ,וע"ז הביאו את
הנס דפך השמן .ועפ"ז סרות הקושיות דלעיל.
וא"ש עפ"ז סדר ההלכות ברמב"ם ,דבה"א
הביא הרמב"ם את נס נצחון המלחמה ,דהוא
הצלה גופנית ,ובה"ב את נס פך השמן שהוא
הצלה רוחנית ,ומסיק בה"ג" :ומפני זה",
והיינו מפני ב' נסים אלו" ,התקינו חכמים
כו' שיהיו שמונת ימים האלו כו' ימי שמחה
והלל" ,דתרי דינים אלו דהוו בחנוכה "ימי
שמחה" ו"ימי הלל" הם שני הלכות שונות
הבאות משתי נסים .דמצד נס נצחון המלחמה
)שבה"א( הוו ימי שמחה ,ומצד נס פך השמן
)שבה"ב( הוו ימי הלל.
)יעויין בארוכה לקו"ש ח"י שיחה לחנוכה(

דרכי החסידות
אמרות קודש מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מליובאוויטש נ"ע

מלחמת היוונים היתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי
רצונך" ,וכמאמר )בראשית-רבה פט"ז( "כתבו כו' שאין לכם
חלק באלקי ישראל" .כל המלחמה היתה נגד אלקות :שילמדו
תורה  . .רק שלא להזכיר שהיא תורת ה'  . .שלא להזכיר בתורה
ובמצוות ענין האלקות) .מאמר ד"ה מאי חנוכה ה'תש"ב(

תורה לשמה
קבלת התורה בקבלת-עול כאיש פשוט
כתוב במדרש ,שבשעה שמשה-רבינו ע"ה ,אמר לבנ"י שהקב"ה ייתן להם את התורה,
היו בנ"י בשמחה .אבל משה-רבינו עצמו היה בפחד גדול .הפחד היה כיון שנתיירא האם
יהא אצלו הקבלת-עול לקבלת התורה כאיש פשוט.
הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק שמע זאת מהצמח-צדק ,כשהיה בגיל חמש שנים ,ולא
הבין זאת .אח"כ ,לכשהי' בן עשרים-וחמש שנים כבר הבין את הפחד של משרע"ה .ע"ד
שמדובר בחסידות בנוגע להפרש בין 'עבד לפני המלך' ל'שר לפני המלך'.
בזמננו חסרה השמחה של האנשים פשוטים ,וגם הפחד של משה-רבינו.
)ספר השיחות תש"ב ע' (119

תורתי – אל תעזובו!
הבעל-שם-טוב הזדמן פעם לסלוצק .והזמינוהו להשתתף בחנוכת הבית לבית-
המדרש ,שהתקיימה בחצר בית-המדרש ,והתייחסו אליו בכבוד גדול .הבעש"ט אמר שם
'תורה' בישבו על אבן-הבנין ,אותה היהודים הביאו בעצמם עבור בנין ביהמ"ד ,ועדיין
לא שקעה בבנין.

מאי חנוכה

כה

והבעש"ט אמר:
אבן שיהודים סחבוה לבנין בית-המדרש יקרה היא ביותר ,ע"ד המובא בגודל מעלת
האבן של רבי חנינא בן דוסא )שהש"ר וקה"ר בתחלתו(; הבעש"ט אמר 'תורה' על האבן,
והתורה נכנסה בליבותיהם של היהודים הפשוטים.
למדני העיר שאלו את הבעש"ט :מהו החידוש בתורה זו ,הרי גם קודם למדנו ,כמ"ש
"כי לקח טוב נתתי לכם" ,יש לנו הרי את לימוד התורה.
ענה להם הבעש"ט:
לא באתי כדי לחדש מאומה ,אלא רק לפרש פשטי הכתובים; אכן פסוק זה אותו
הבאתם ,פירושו הוא כך – "כי לקח טוב נתתי לכם" ,זוהי תורת הנגלה ,שבה ייתכן
לחשוב שנתתי "לכם" ,שזה 'שלכם' ,וישכחו על נותן התורה ,מחפשים היתרים ומקשים
קושיות;
ואילו 'תורתי' ,כשלומדים פנימיות התורה ,ומאמינים בהשגחה פרטית ,אזי 'אל
תעזובו'  -לא שוכחים את נותן התורה.
)ספר השיחות ה'תש"ב עמ' (128

שכלו נעשה שכל התורה
בהיותי יחד עם אאמו"ר ,בפורים תרס"ג ,בוינה )אוסטריה( ,דיבר אאמו"ר אודות לימוד
התורה לשמה ,לשם התורה ,שההתאחדות עם התורה היא עד שלומד התורה והתורה
נעשים לדבר אחד ,סגנון לשונו הוא לשון התורה ושכלו נעשה שכל התורה.
הסבא ,הצמח צדק ,סיפר לאאמו"ר ,שכשנעשה בר-מצוה אמר לו סביו אדמו"ר הזקן
 "צריך ללמוד תורה לשמה ,וההכנה לזה היא ,ידיעת בבלי וירושלמי ,תוספתא ספראוספרי ,כפי שהיתה אצל הרמב"ם'.
ר' זלמן מלובלין ,בעל התורת חסד ,סיפר לי שכשהגיע לליובאוויטש ,לסבא ה"צמח
צדק" ,בשנת תרי"ד – אצלו היה סדר ,כשהי' מגיע לליובאוויטש היה מביא ענין בלימוד,
שהי' מתפלפל בו עם הסבא – הביא פלפול עמוק עם חידושים רבים.
כשבא לליובאוויטש התבונן בפלפול עם החידושי תורה והי' שמח ,בידעו שעי"ז יגרום
לסבא נחת-רוח רב ,והרי אצל חסיד א' מהדברים החשובים ביותר ,מתי יוכל לגרום נח"ר
לרבי ,כיון שחסיד יודע שעלמא עילאה כגוונא דעלמא תתאה ,והמקושר לרבי בעלמא
תתאה זוכה להיות מקושר לרבי בעלמא עילאה ,להיות ליד הרבי בעלמא עילאה זה ענין
שונה לגמרי.

כו

מאי חנוכה

לימוד התורה לשמה
כשנכנסתי לרבי – מספר הלובלינער – והתחלנו לדבר בלימוד ,והרצאתי את פלפולי,
הרבי חייך ואמר לי שאומר את החידושי תורה שלי ,שמחתי במאוד ,בראותי כיצד הרבי
שומע לדברי התורה שאני אומר.
כשסיימתי ,אמר לי הרבי ,זו תורה טובה ,אם סברות מאוד נכונות ,אלא שהנקודה
חסרה ,דהיינו שהיסוד של ההנחה שחידשתי אינה אמת ,והרבי אמר לי שיש משנה
מפורשת להיפך מההנחה שהנחתי.
נהייתי כ"כ נרעש ,מספר הלובלינער ,ששאלתי ,רבי ,באיזה סדר ,בקדשים – ענה לי
הרבי ,התבוננתי ואמרתי ,רבי איני יודע ,אולי הרבי יאמר באיזה מסכת ,במס' בכורות –
ענה לי הרבי ,העברתי במחשבתי את מס' בכורות ולא מצאתי למה הכוונה ,עד שהרבי
התחיל לומר לי את לשון המשנה ולפרש אותה ,אז תפסתי את טעותי .או-אז – אמר
הלובלינער – ראיתי והרגשתי מה הפירוש "לימוד התורה לשמה".

טעות בנקודה ,לא בסברות
החסיד הרשב"ץ עסק במכירת ספרים והלובלינער כשהיה בא לליובאוויטש ,היה קונה
אצלו ספרים .הלובלינער היה בעל זכרון מצויין ,כשהיה מסתכל פעם אחת באיזה ספר
שהוא ,ידעו בעל פה .בגלל כך התנה אתו הרשב"ץ ,שמותר לו להסתכל רק על ה"שער"
של כל ספר ,ואם הוא ימצא חן בעיניו – יקנהו.
אתם – אמר אאמו"ר למסובים – אינכם יודעים מי הי' הלובלינער ,הוא הי' גאון
שדורות קודם גם היו מחזיקים ממנו לגאון ,וגאון זה הניח הנחה שכלית בשכל התורה,
והי' לו טעות בזה.
הטעות של הלובלינער גאון היא טעות בנקודה ,הסברות היו טובות ,אלא שבנקודת
ההנחה היתה לו טעות ,והגם שטעה בנקודת ההנחה ,אבל סברות השכל היו סברות טובות
וישרות .די בעדות של הסבא ,שהסברות נכונות ,לסבא הי' הבנה מהם סברות שכליים.
)ספר השיחות ה'תר"ץ ע'  ,88סה"ש ה'תש"ד בלה"ק ע' יז(

לע"נ
זקני החתן
השד"ר הרה"ת
הרב נחמן דוב בן הרה"ח הרב דוד נטע שו"ב ע"ה
וזוגתו מרת פייגא בת ר' שלמה ע"ה
וויכנין
הרה"ח ר' יואל בן ר' דוב ע"ה
וזוגתו מרת זעלדא בת ר' הירש לייב ע"ה
זעבראוויטש
ת.נ.צ.ב.ה.

***

לע"נ
זקני הכלה
הרה"ח ר' משה יצחק אייזיק בן הרה"ח ר' אברהם אליעזר ע"ה
וזוגתו מרת חינקה בת הרה"ח ר' חיים ע"ה
וואסערמאן

לע"נ
אבי החתן
ראש ישיבת תפארת בחורים מאריסטאון
ורב ביהכנ"ס צמח צדק  -ליובאוויטש מאנסי
הי' מסור ונתון למילוי שליחותו הקדושה של כ"ק אדמו"ר זי"ע,
חינך ולימד אלפי תלמידים ,אהוב לבריות ,נהנו ממנו עצה ותושי'
ורבים השיב מעון
הרה"ח הרה"ת הרב חיים דוד נטע בן הרה"ח הרה"ת הרב נחמן דוב ע"ה
וויכנין
ת.נ.צ.ב.ה.

