
קץ שם לחושך

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, פירחה בת רבקה

"ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים 
)בראשית  ֹחֵלם"  ּוַפְרֹעה 

מא, א(

לחושך,  שם  קץ  א(  פט,  רבה  )בראשית  רבותינו  דרשו 
בבית  ֵּיֶׁשב  שנים  כמה  ליוסף  הקב"ה  הקציב  זמן 
ויצא  וכיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלום  האסורים, 

יוסף מבית האסורים. 

ומכאן נלמד מוסר שאסור לאדם לאבד שום תקווה, 
אפילו שרואה לפניו רק חושך ואפילה 
יהיה  שבסוף  יאמין  אור,  נקודת  בלי 
יצא  והוא  יגמר  יום אחד החושך  טוב, 

לחוף מבטחים ולאור גדול. 

וכך גם בגאולת הכלל, כי לא לצמיתות 
החיים  אור  )לשון  נכרי  לעם  המכר  יהיה 
כל התלאות  יא(, לאחר  כא,  הקדוש שמות 

כאלפיים  במשך  היהודי  העם  שעבר 
את  לראות  יזכה  הוא  גלות,  שנות 

אור  יתברך  ה'  ויגלה  ובאה  הממשמשת  הגאולה 
אלוקינו   ִהֵּנה  כולם   ויאמרו  הצדיקים  על  שכינתו 
ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  לֹו  ִקִּוינּו  ה'  ֶזה  ְויֹוִׁשיֵענּו,  לֹו  ִקִּוינּו  ֶזה 

ִּביׁשּוָעתֹו )תענית לא, ע"א(.  

את  שהחשיכה  הרשעה  יוון  מלכות  זו  "חושך" 
עיניהם וליבם של ישראל מאביהם שבשמים )בראשית 
בחירוף  שנלחמו  אנשים  קומץ  לבסוף  אך  ד(,  ב,  רבה 

וקיום  יתברך  שמו  קדושת  למען  נפש  ובמסירות 
הגדולה,  היוונית  האימפריה  את  לנצח  זכו  מצוותיו, 

ְך  כָּ ְוַאַחר  הקדושה,  ארצנו  מעל  אותם  וסילקו 
יֶתָך ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך ְוִטֲהרּו ֶאת  אּו ָבֶניָך ִלְדִביר בֵּ בָּ
לאחר  ָך,  ָקְדֶשׁ ַחְצרֹות  בְּ ֵנרֹות  ְוִהְדִליקּו  ָך  ֶשׁ ִמְקדָּ
החושך נהיה אור גדול, ּוְכבֹוד ה'  ָעַלִיְך ָזָרח )ישעיה 

ס, א(. 

חג  של  והקדושים  הנפלאים  בימים  אנו  נמצאים 
החנוכה שמהם אנו שואבים ראיה 
למרחבים, הימים הקדושים הללו 
מראים לנו את הדרך אשר נלך בה 
ואת המעשה אשר נעשה )שמות יח, 
ואינם  שהולכים  אנשים  ישנם  כ(. 

יודעים לאן הולכים, ֹלא ָיְדעּו ְוֹלא 
ה(,  )תהילים פב,  ִיְתַהָּלכּו  ַּבֲחֵׁשָכה  ָיִבינּו 
סכנה  למקום  להיכנס  הם  ועלולים 
חלילה,  ממנה  לצאת  יוכלו  שלא 
וסייעתא  עליון  אור  עלינו  שופעים  החנוכה  נרות 
דרך  המלך,  בדרך  ללכת  אותנו  המכוונת  דשמייא 
ָלנּו  ְוֵאין  ֵהם,  ֹקֶדׁש  ַהָּללּו  "ַהֵּנרֹות  והמצוות,  התורה 
עצם  ִּבְלָבד",  ִלְראֹוָתם  ֶאָּלא  ָּבֶהם,  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ְרׁשּות 

הראיה בנרות החנוכה מצילה ומגינה על האדם.

משל לאדם שטעה ביער ביום חורפי וסגריר, השלג 
לפתע  גברה,  והעלטה  והחושך  עליו  הכבידו  והבוץ 
ראה בקרבת מקום ניצוץ אורות קטנים מרצדים, הלך 
הקטנים  מהאורות  הגיע  ישועתו  וניצל.  האור  אחר 



א. אין לברך הטוב והמטיב על שינוי 
יין, אלא כשהוא בתוך הסעודה, ואנשים אחרים עמו.

הטוב  לברך  ושכח  אחר,  ממין  יין  לו  שהביאו  מי  ב. 
והמטיב, והתחיל לשתות מן היין השני, ועדיין הקנקן 
ורוצה לשתות עוד, יש אומרים  מן המין השני לפניו, 

חולקים  ויש  והמטיב,  הטוב  עוד  לברך  יכול  שאינו 
וסוברים שמכיון שעדיין רוצה לשתות יין מן המשובח 
יכול לברך הטוב והמטיב. והרוצה לסמוך על הסברא 

הזאת לברך, יש לו על מה לסמוך.
)כל הנ"ל מהספר חזו"ע ברכות עמוד ע"ח-פ'(

העלון מוקדש לעילוי נשמת  
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל,  רבקה בת אסתר ז׳׳ל ,  רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל

שהאירו לו את הדרך, וכך בנרות חנוכה, הם לא רק 
תיזהר,  וכאן  תיזהר  כאן  משמשות כתמרור אזהרה, 
אלא הם מורות את הדרך הנכונה שבה צריך כל אדם 

ללכת, וההולך בדרך זו ממילא ינצל ויצליח. 

כהן  של  בחותמו  החתום  הקטן  השמן  פך  מציאת 
גדול היווה ככח ההצלה האדיר שהציל את כללות 
היוונים,  בזמן  בגויים  והתבוללות  מטמיעה  ישראל 
חיים  עוד  שהם  לעמ"י  הראתה  השמן  פך  מציאת 
ֶזה  ִהֵּנה  עליהם,  ומשגיח  איתם  נמצא  ה'  וקיימים, 
ִמן  ֵמִציץ  ַהֲחֹּלנֹות  ִמן  ַמְׁשִּגיַח  ָּכְתֵלנּו  ַאַחר  עֹוֵמד 
ַהֲחַרִּכים )שיר השירים ב, ט(, ה' יתברך נמצא איתם ואין 

להם להתייאש! 

ס"א(  תרע"ג  סימן  בשו"ע  ונפסק  ע"א  כא  )שבת  רבותינו  שנו 
לנרות  כשרים  בשבת  הפסולים  ופתילות  שמנים 

ישראל,  לנשמות  בדבר  יש  ורמז  חנוכה. 
שאע"ג  כז(,  כ,  )משלי  ָאָדם  ִנְׁשַמת  ה'  ֵנר 
איתם  כשמדברים  השנה  ימות  שבשאר 

נדלקות  לא  הם  תפילין  והנחת  שבת  שמירת  על 
יכולים הם להידלק, בכח  מ"מ בחנוכה  ומתלהבות, 
ישראל קדושה  נשמות  על  אורות החנוכה להשפיע 
כיון  יתברך,  ורשפי שלהבת קודש לעבודתו  וטהרה 
התורה  לשמירת  נפש  מסירות  באורם  שטמונים 
עד  להמשיך  עלינו  הזה  האש  לפיד  ואת  והמצוות, 

ביאת גואל צדק.

אורו  להתגלות  נזכה  בקרוב  שבקרוב  רצון  יהי 
בית  ובניין  ישראל  עם  בגאולת  צדקנו  משיח  של 

המקדש, אמן.   
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שבת שלום וחנוכה שמח לכל בית ישראל

הלכות ברכות- המשך דיני ברכת הטוב והמטיב על היין


