סגולת הדלקת הנרות של חנוכה
בחנוכה אחרי הדלקת הנרות ,ואכילת הסופגניות והלביבות ואחרי שירי החנוכה  -יש עניין לשבת מול הנרות בחצי שעה
של חיוב ההדלקה ,וזמן זה הוא מסוגל  -לעשות חשבון הנפש ,ולאו דווקא לקריאת תהלים ,תהלים זה לא העניין ולא
הזמן! ...
שם החודש של החנוכה הוא כסלו ' -כס' זה לשון כיסוי ,בחי' האור הגנוז המכוסה מאיתנו וגנוז לצדיקים לעתיד לבוא.
ואור זה מסוגל להתגלות בזמן הדלקת הנרות ,והרמז הוא באותיות כסלו  -כי 'לו' גימטריה  ,36שהם מספר הנרות
שמדליקים בימי החנוכה.
וע"כ מזמור יושב בסתר עליון )תהלים פרק צא( מסוגל ביותר לאומרו בעת הדלקת נרות חנוכה.
ידוע שהבעש"ט היה אומר אותו שבע פעמים.
וכן כתוב בקדמונים ,בספר התשב"ץ ,שהחשמונאים היו אומרים את המזמור הזה  7פעמים לפני שיצאו למחלחמה עם
אויבנו ולכן ניצחו .האריז"ל אומר שמזמור זה מסוגל להתגלות האור הגנוז של שבעת ימי בראשית המתגלה כנ"ל.
אמר המעתיק ועיין במסכת שבועות דף טו :שאומרים מזמור זה בשיר של תודה על המזבח ,וכמו שידוע שחנוכה היא זמן
להודות ...וכן המזמור הזה בימי אלו מסוגל לכל לנצח את כל המלחמות של כל אחד מאיתנו עם היצר הרע שבו ,..ולכל
הישועות הניסים והנפלאות כמו שהיו בימי אבותינו בימים ההם בזמן הזה !!

תהילים פרק צא
}א{ י ֹׁשֵ ב ּבְסֵ תֶ ר עֶ לְיֹון ְּבצֵל ׁשַ ּדַ י י ִתְ לֹונָן} :ב{ א ֹמַ ר לַיהו ָה מַ חְ סִ י ּומְ צּודָ תִ י אֱ ֹלהַ י אֶ בְטַ ח ּבֹו} :ג{ ּכִי הּוא יַּצִילְָך מִ ּפַ ח י ָקּוׁש מִ ּדֶ בֶר הַ ּוֹות:
ירא מִ ּפַ חַ ד ָליְלָה מֵ חֵ ץ י ָעּוף יֹומָ ם} :ו{ מִ ּדֶ בֶר ּבָא ֹפֶ ל יַהֲ ֹלְך מִ ּקֶ טֶ ב
}ד{ ּבְאֶ ב ְָרתֹו י ָסֶ ְך לְָך ו ְתַ חַ ת ְּכנָפָ יו ֶּתחְ סֶ ה ִצּנָה ו ְס ֹחֵ ָרה אֲ מִ ּתֹו} :ה{ ֹלא תִ ָ
ּור ָבבָה מִ ימִ ינֶָך אֵ לֶיָך ֹלא יִּגָׁש} :ח{ ַרק ּבְעֵינֶיָך תַ ּבִיט ו ְׁשִ ּלֻמַ ת ְרׁשָ עִ ים ּתִ ְראֶ ה} :ט{ ּכִי אַ ּתָ ה י ְהו ָה מַ חְ סִ י
י ָׁשּוד צָהֳ ָרי ִם} :ז{ י ִּפ ֹל מִ ּצִּדְ ָך אֶ לֶף ְ
עֶ לְיֹון ׂשַ מְ ּתָ מְ עֹונֶָך} :י{ ֹלא תְ אֻ ּנֶה אֵ לֶיָך ָרעָ ה וְנֶגַע ֹלא י ִקְ ַרב ּבְָאהֳ לֶָך} :יא{ ּכִי מַ לְָאכָיו י ְ ַצּוֶה ּלְָך לִׁשְ מָ ְרָך ְּבכָל ּדְ ָרכֶיָך} :יב{ עַ ל ּכַּפַ י ִם י ִּׂשָ אּונְָך
ּפֶ ן ִּתּג ֹף ּבָאֶ בֶן ַר ְגלֶָך} :יג{ עַ ל ׁשַ חַ ל ו ָפֶ ֶתן ּתִ דְ רְֹך ּתִ ְרמ ֹס ּכְפִיר ו ְתַ ּנִין}:יד{ ּכִי בִי חָ ׁשַ ק ו ַאֲ פַ ּלְטֵ הּו אֲ ׂשַ ְּגבֵהּו ּכִי י ָדַ ע ׁשְ מִ י} :טו{ י ִקְ ָראֵ נִי ו ְאֶ עֱ נֵהּו
ְַאראֵ הּו ּבִיׁשּועָ תִ י:
עִ ּמֹו ָאנֹכִי ְבצ ָָרה אֲ חַ ְּלצֵהּו ו ַאֲ ַכּבְדֵ הּו}:טז{ א ֶֹרְך י ָמִ ים אַ ׂשְ ּבִיעֵ הּו ו ְ
הוספנו פירוש פשוט למילים הקשות וביאורי כללי על עניין המזמור

ְסתֶ ר עֶ לְיֹון ְּב ֵצל ַ
}א{ י ֵֹׁשב ּב ֵ
ׁש ַּדי יִתְ לֹונָן:
יושב בסתר עליון .דע כי היושב וחוסה ומתבודד בעבודת ה' ובעיון סתרי התורה בקביעות ,דהיינו שנפשו דבוקה בשורשה העליון
בכנפי השכינה ,..אתה האיש אשר בצל שדי יתלונן ,דע כי ה' ישגיח ויגן וישמור עליך בהשגחה פרטית ,כמש"כ )שה''ש ב( בצלו
חמדתי וישבתי .שד-י .לשון חוזק .יתלונן .עניין התמדה ,כמ"ש צדק ילין בה )ישעיה א(.

}ב{ א ֹמַ ר לַיהו ָה מַ חְ סִ י ּומְ צּודָ תִ י אֱ ֹלהַ י אֶ בְטַ ח ּבֹו:
אומר לה' מחסי .ה' אתה הוא מחסי ומצודתי פי' השומר עלי ,כוחי והצלחתי .והכל ילמדו ממני ,שאתה עיקר הכוח והבטחון לבטוח
בו ולהאמין בו ,ולמה אני אומר כן...

}ג{ ִּכי הּוא י ַ ִּצילְָך ִמ ַּפח י ָקּוׁש ִמּדֶ בֶר ַהּוֹות:
כי הוא יצילך .כי ה' לבד הוא אשר יצילך מפח  -מרשת הלוכדת ,יקוש  -לשון מוקש .ומדבר  -המשבר ,הוות  -ענין שיברון.
באור הענין כי הוא יצילך מכל רעות המתרגשות בעולם ,בין מרעות בעלי הבחירה שעל זה נאמר מפח יקוש ,בין מרעות הבאות ע''י
הטבע בחי' מדבר הוות.

}ד{ ּבְאֶ ב ְָרתֹו י ָסֶ ְך לְָך ו ְַת ַחת ְּכנָפָ יו ּתֶ חְ סֶ ה ִצּנָה ו ְס ֵֹח ָרה אֲ ִמּתֹו:
באברתו יסך .בכנפיו יסוכך ויגן עליך  :תחסה .תתכסה  :צנה וסחרה .הוא צנה המקפת את האדם קרוב לארבע רוחותיו  :סוחרה
לשון סחור סחור ,דבר הסובב מכל צד:

ירא ִמ ַּפ ַחד ָליְלָה ֵמ ֵחץ י ָעּוף יֹומָ ם:
}ה{ ֹלא ִת ָ
לא תירא .אם תבטח בו  :מחץ יעוף יומם .ממידת הדין המעופפת ומגיעה ופוגעת כחץ.

}ו{ ִמּדֶ בֶר ּבָא ֹפֶ ל יַהֲ ֹלְך ִמּקֶ טֶ ב י ָׁשּוד צָהֳ ָריִם:
מדבר ,ומקטב .שמות שדים הם ,זה מזיק בלילה וזה מזיק בצהרים  :ישוד .ישודד  :מדבר .מן המזיק 'דבר' ההולך באופל :מקטב.
מן המזיק 'קטב' השודד נפשות בעת צהרים  :ישוד .מלשון שדידה וגזלה :

ּור ָבבָה ִמ ִ
ימינֶָך ֵאלֶיָך ֹלא יִּגָׁש:
}ז{ יִּפ ֹל ִמ ִּצּדְ ָך אֶ לֶף ְ
יפול מצדך אלף .אף אם בעת הּדֶ ֶבר יחנו אלף שדים ויפלו אנשים רבים מצדך ומימינך  -מ''מ אליך לא יגש הדבר או החץ ולא יזיק
לך לרעה :

}ח{ ַרק ּב ְֵעינֶיָך ַת ִּביט ו ְִׁשּל ַ
ֻמת ְרׁשָ ִעים ִּת ְראֶ ה:
רק מה שתביט בעיניך ותראה את הנופלים סביב לך ותעיין בזה ,ואז תראה כי הוא שילומת רשעים ,שה' משלם להם את ענשם
בהשגחה ,וע''כ לא יגע רע בצדיקים המושגחים לטובה :

}ט{ ִּכי ַאּתָ ה י ְהו ָה ַמחְ ִסי עֶ לְיֹון ַ
ׂשמְ ּתָ מְ עֹונֶָך:
כי אתה .אמרת  :ה' מחסי ,עליון שמת מעונך .את הקב''ה שמת מעון מבטחך  :מעונך .מלשון מעון ומדור :

}י{ ֹלא תְ אֻ ּנֶה ֵאלֶיָך ָרעָ ה וְנֶ ַגע ֹלא יִקְ ַרב ּבְָאהֳ לֶָך:
לא תאונה .לא תקרה ,לא תזדמן לך רעה ,רוצה לומר שאם ירצה איש להפגיע בך איזה רעה ,הרעה עצמה לא תרצה להיות מאונה
אליך ,וכן ברעות טבעיות נגע לא יקרב )אליך( באהלך ,הגם שהנגע תהיה באהלך לא תקרב אליך ,כאילו הרעה והנגע עצמם לא
ירצו לפגוע בך ולהרע לך :

}יא{ ּכִי מַ לְָאכָיו י ְ ַצּוֶה ּלְָך לִׁשְ מָ ְרָך ְּבכָל ּדְ ָרכֶיָך:
לך .עליך  :כי ,יאמר הגם שמלאכיו אשר יצוה ה' לך ויזהירם לשמרך בכל דרכיך הם על כפים ישאונך ולא יניחו אותך לעבור על
הארץ ברגליך ,כי ייראו פן תגוף באבן רגלך אף נגיפה קלה ,והם מוזהרים על שמירתך ולכן ישאו אותך על כפים בל תקרב אל דבר
מזיק כלל :

}יב{ ַעל ַּכ ַּפיִם יִּׂשָ אּונְָך ּפֶ ן ִּתּג ֹף ּבָאֶ בֶן ַר ְגלֶָך:
פן תגוף .פן תכשל  :על כפים .המלאכים ההם ישאו אותך על כף ידם ולא יעזבוך ללכת בארץ רגלי כי פן תכה רגליך באבן המוטל
בארץ .והוא משל על גודל השמירה וההשגחה :

}יג{

ַעל ַ
ׁש ַחל ו ָפֶ תֶ ן ִּתדְ רְֹך ִּת ְרמ ֹס ּכ ְִפיר ו ְַתּנִין:

שחל .שם משמות האריה  :ופתן .מין נחש  :כפיר .ארי בחור  :ותנין .מין נחש  :תדרוך .תרמוס עליהם ברגליך ולא יזיקו אותך :
פירוש ה' יאמר ,לא אעזוב את שמירתו אל מלאכים ,שהם ישמרוהו בדרך הטבע שיתרחק מן המזיק ושינצל בדרך הקרוב אל הטבע,
כי רק בעצמו אשמרהו בענין נעלה מדרך הטבע ,ואין אומר שלא תנשא עוד על כפים להתרחק מן המזיק ,רק תלך על הארץ גם על
סכנה היותר גדולה ,ובכל זה לא יגע בך רע ע''פ הנס והפלא ,ואני אומר שעל שחל ופתן תדרוך ולא יזיק אותך ,וגם תרמוס כפיר
ותנין תרמסם ותכלם בדרכך עליהם ,כי אין שמירתך ע''י ממלאכים ושלוחים בענין קרוב אל הטבע רק ע''י ה' בעצמו ,כי אחר שבי
חשק אפלטהו בעצמי מן הצרה ,הגם שיהיה במקום סכנה ,וע''י שידע שמי שהיא מדרגה יותר גדולה מן החשק ,שזה כבר השיג
את חשקו וידע שמי ,אשגבהו שעוד יתגבר על המזיקין ) :מלבי"ם באור הענין(

}יד{ ּכִי בִי חָ ׁשַ ק ו ַאֲ פַ ּלְטֵ הּו אֲ ׂשַ ְּגבֵהּו ּכִי י ָדַ ע ׁשְ מִ י:
כי בי חשק .כה יאמר ה' הואיל וחשק בי  -לכן אצילהו מן כל מיני צרות וייסורין .כי ידע שמי .הואיל והוא יודע ומכיר שמי להיות חרד
מפני .אשגבהו .ענין התחזקות.

}טו{ יִקְ ָר ֵאנִי ו ְאֶ עֱ נֵהּו ִעּמֹו ָאנ ֹ ִכי ְבצ ָָרה אֲ ַח ְּל ֵצהּו וַאֲ ַכּב ְֵדהּו:
יקראני .לכן כאשר יקרא אלי אענה אותו  :עמו אנכי בצרה .בעת בוא צרה בעולם אהיה עמו להצילו ממנו  :אחלצהו .אוציא אותו מן
הצרה ועוד ארבה כבודו  :יקראני ,שיעורו יקראנו בצרה ואענהו ''עמו אנכי'' מבאר למה לא ישאהו על כפים בל יקרב במקום סכנה,
ולמה יניחהו במקום שחל ופתן ומזיקין ,שזה יהיה שעי''ז יקראני בצרה ,ויתפלל לפני ,זאת שנית שאענהו שעמו אנכי ,וישיג שאני
עמו לשמרו ,משא''כ אם לא יהיה במקום סכנה כלל ,לא יקרא אלי ,וגם לא ישיג בחוש שה' עמו כי יתלה הכל בטבע ,ואחלצהו
ואכבדהו שעי''ז ישיג כבוד ,אחר שיראו כולם שאני עושה לו נסים ,וגם ר''ל שיענהו בצרה שהיא עמו ,ושהצרה היא לטובתו ,ואינה
מחמת הסתרת פנים רק בהשגחה ,ושאחלצהו ועוד יהיה לו כבוד ,ועי''ז.

ְַאראֵ הּו ּבִיׁשּועָ תִ י:
}טז{ א ֶֹרְך י ָמִ ים אַ ׂשְ ּבִיעֵ הּו ו ְ
אורך ימים אשביעהו .כמו שהיה באיוב שע''י יסוריו האריך ימים ,וגם אראהו בישועתי שעי''כ יראה בעיניו ,ובימיו תשועת ה' ישועה
השגחתית.
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