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Rabbi Moshe Shulman 

Young Israel of Saint Louis - Yom Iyun, Chanukah 5782 

 
 כא: שבת גמ' .1

ה? ַמאי נּו ֲחנּוכָּ תָּ ַנן: דְּ כ״ה ַרבָּ ֵליו בְּ ִכסְּ ה יֹוֵמי בְּ  ַדֲחנּוכָּ
יָּא נְּ מָּ א ִאיּנּון תְּ לָּ ַפד דְּ ִמסְּ הֹון לְּ א בְּ לָּ ִהתְּ  ּודְּ הֹון. ַעּנֹותלְּ  בְּ

סּו נְּ ִּנכְּ שֶׁ כְּ וֹוִנים שֶׁ ל יְּ אּו ַלֵהיכָּ ל ִטמְּ ִנים כׇּ מָּ ל. ַהשְּ ַבֵהיכָּ  שֶׁ
ה רָּ בְּ גָּ שֶׁ כּות ּוכְּ מֹוַנאי ֵבית ַמלְּ חּום, ַחשְּ ִנצְּ קּו וְּ דְּ לֹא בָּ אּו וְּ צְּ  מָּ

א לָּ ְך אֶׁ ד פַּ חָּ ל אֶׁ ן שֶׁ מֶׁ יָּה שֶׁ הָּ ח שֶׁ מֹו מּוּנָּ חֹותָּ ל בְּ דֹול ֹכֵהן שֶׁ  ,גָּ
לֹא יָּה וְּ א בֹו הָּ לָּ ִליק אֶׁ ַהדְּ ד. יֹום לְּ חָּ ה אֶׁ ֲעשָׂ  ְוִהְדִליקּו ֵנס ּבֹו נַּ

ּנּו ה ִממֶׁ ה יִָׂמים. ְשמֹונָׂ נָּ שָּ ת לְּ רֶׁ עּום ַאחֶׁ בָּ אּום קְּ  יִָּמים ַוֲעשָּ
ַהֵלל טֹוִבים ה. בְּ אָּ הֹודָּ  וְּ

What is Hanukkah?  The Sages taught: On the twenty-fifth of 

Kislev, the days of Hanukkah are eight. One may not eulogize on 

them and one may not fast on them…. When the Greeks entered 

the Sanctuary they defiled all the oils that were in the Sanctuary. 

And when the Hasmonean monarchy overcame and emerged 

victorious over them, they searched and found only one cruse of 

oil that was placed with the seal of the High Priest.  And there was 

sufficient oil there to light for only one day. A miracle occurred 

and they lit from it eight days. Another year the Sages instituted 

those days and made them holidays with hallel and thanksgiving. 

 
 יז פרק א מלכים .2

ִהי )ח( ַבר ַויְּ ק דְּ קֹוָּ יו יְּ ה ֵלְך קּום )ט( ֵלאֹמר: ֵאלָּ ַפתָּ רְּ ר צָּ  ֲאשֶׁ
ִצידֹון תָּ  לְּ ַשבְּ יָּ ם וְּ ם ִצִּויִתי ִהֵּנה שָּ ה שָּ ה ִאשָּ נָּ מָּ ָך: ַאלְּ לֶׁ כְּ ַכלְּ  לְּ

ם )י( ְך ַויָּקָּ ה ַוֵילֶׁ ַפתָּ רְּ ל ַויָּבֹא צָּ ִעיר ַתחפֶׁ  אֶׁ ִהֵּנה הָּ ם וְּ ה שָּ  ִאשָּ
ה נָּ מָּ ת ַאלְּ שֶׁ ֹקשֶׁ א ֵעִצים מְּ רָּ יהָּ  ַוִיקְּ ִחי ַויֹאַמר ֵאלֶׁ א קְּ  ִלי נָּ

ַעט ִים מְּ ִלי מַּ ה: ַבכְּ תֶׁ שְּ אֶׁ ְך )יא( וְּ ַקַחת ַוֵתלֶׁ א לָּ רָּ יהָּ  ַוִיקְּ  ֵאלֶׁ
ִחי ַויֹאַמר א ִלקְּ ם ַפת ִלי נָּ חֶׁ ֵדְך: לֶׁ יָּ ר )יב( בְּ ק ַחי ַותֹאמֶׁ קֹוָּ  יְּ
יָך עֹוג ִלי יֶׁש ִאם ֱאֹלהֶׁ ף ְמלֹא ִאם ִכי מָׂ ח כַּ מַּ ד קֶׁ כַּ ט ּבַּ  ּוְמעַּ

ן מֶׁ ת שֶׁ חַּ פָׂ צַּ ִני בַּ ִהנְּ ת וְּ שֶׁ ֹקשֶׁ ַנִים מְּ אִתי ֵעִצים שְּ  ַוֲעִשיִתיהּו ּובָּ
ִני ִלי ִלבְּ נֻהּו וְּ נּו: ַוֲאַכלְּ תְּ מָּ ר )יג( וָּ יהָּ  ַויֹאמֶׁ  ַאל ֵאִליָּהּו ֵאלֶׁ

ִאי ֵרְךכִ  ֲעִשי ֹבִאי ִתירְּ בָּ ם ִלי ֲעִשי ַאְך דְּ ה ִמשָּ ה ֻעגָּ ַטּנָּ  קְּ
ה ִראֹשנָּ הֹוֵצאת בָּ ְך ִלי וְּ לָּ ֵנְך וְּ ִלבְּ ה: ַתֲעִשי וְּ ַאֲחֹרנָּ  ִכי )יד( ס בָּ

ַמר ֹכה ק אָּ קֹוָּ ֵאל ֱאֹלֵהי יְּ רָּ ד ִישְּ ח כַּ מַּ קֶׁ ה לֹא הַּ ת ִתְכלָׂ חַּ פַּ  ְוצַּ
ן מֶׁ שֶׁ ר לֹא הַּ ְחסָׂ ק ֵתת יֹום ַעד תֶׁ קֹוָּ םגֶׁ  יְּ ֵני ַעל שֶׁ ה: פְּ מָּ ֲאדָּ  הָּ

ְך )טו( ה ַוֵתלֶׁ ַבר ַוַתֲעשֶׁ הּוא ִהיא ַותֹאַכל ֵאִליָּהּו ִכדְּ ּה וָּ  ּוֵביתָּ
ד )טז( יִָּמים: ח כַּ מַּ קֶׁ ה לֹא הַּ תָׂ לָׂ ת כָׂ חַּ פַּ ן ְוצַּ מֶׁ שֶׁ ֵסר לֹא הַּ  חָׂ
ַבר ק ִכדְּ קֹוָּ ר יְּ ר ֲאשֶׁ ַיד ִדבֶׁ  פ ֵאִליָּהּו: בְּ

8 And the word of the LORD came unto him, saying: 9 'Arise, get 

thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there; 

behold, I have commanded a widow there to sustain thee.' 10 So 

he arose and went to Zarephath; and when he came to the gate of 

the city, behold, a widow was there gathering sticks; and he called 

to her, and said: 'Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, 

that I may drink.' 11 And as she was going to fetch it, he called to 

her, and said: 'Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand.' 

12 And she said: 'As the LORD thy God liveth, I have not a cake, 

only a handful of meal in the jar, and a little oil in the cruse; and, 

behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for 

me and my son, that we may eat it, and die.' 13 And Elijah said 

unto her: 'Fear not; go and do as thou hast said; but make me 

thereof a little cake first, and bring it forth unto me, and afterward 

make for thee and for thy son. 14 For thus saith the LORD, the 

God of Israel: The jar of meal shall not be spent, neither shall the 

cruse of oil fail, until the day that the LORD sendeth rain upon the 

land.' 15 And she went and did according to the saying of Elijah; 

and she, and he, and her house, did eat many days. 16 The jar of 

meal was not spent, neither did the cruse of oil fail, according to 

the word of the LORD, which He spoke by Elijah.  

 

 ד פרק ב מלכים .3
ה )א( ִאשָּ ֵשי ַאַחת וְּ ֵני ִמּנְּ ִביִאים בְּ ה ַהּנְּ ֲעקָּ ל צָּ ע אֶׁ  ֱאִלישָּ

ָך ֵלאֹמר דְּ ה ֵמת ִאיִשי ַעבְּ ַאתָּ תָּ  וְּ ַדעְּ ָך ִכי יָּ דְּ יָּה ַעבְּ ת יֵָּרא הָּ  אֶׁ
קֹוָּ  ה קיְּ ַהֹּנשֶׁ א וְּ ַקַחת בָּ ת לָּ ֵני אֶׁ ַדי שְּ לָּ ִדים: לֹו יְּ  )ב( ַלֲעבָּ

ר יהָּ  ַויֹאמֶׁ ע ֵאלֶׁ ה ֱאִלישָּ ה מָּ ֱעשֶׁ ְך אֶׁ ה ִלי ַהִגיִדי לָּ ְך יֶׁש מַּ  לָׂ
ִית ּבָׂ ר ּבַּ ְתָך ֵאין ַותֹאמֶׁ ִית ֹכל ְלִשְפחָׂ ּבַּ סּוְך ִאם ִכי ּבַּ ן: אָׂ מֶׁ  שָׂ

ר )ג( ִכי ַויֹאמֶׁ ְך ַשֲאִלי לְּ ל ֵמֵאת ַהחּוץ ִמן ֵכִלים לָּ ִיְך כָּ ֵכנָּ  שְּ
ִעיִטי: ַאל ֵרִקים ֵכִלים את )ד( ַתמְּ תְּ  ּובָּ ַגרְּ סָּ ת וְּ לֶׁ  ַבֲעֵדְך ַהדֶׁ
ַעד ַנִיְך ּובְּ ְקְת  בָּ צַּ ל ְויָׂ ל עַּ ֵכִלים כָׂ ה הַּ ֵאלֶׁ ֵלא הָׂ ַהמָּ  )ה( :ַתִסיִעי וְּ
ְך ֹגר ֵמִאתֹו ַוֵתלֶׁ ת ַוִתסְּ לֶׁ ּה ַהדֶׁ ַעד ַבֲעדָּ יהָּ  ּובְּ נֶׁ  ַמִגִשים ֵהם בָּ
יהָּ  ת ְוִהיא ֵאלֶׁ קֶׁ ִהי )ו( :מֹוצָׂ לֹאת ַויְּ ר ַהֵכִלים ִכמְּ ל ַותֹאמֶׁ  אֶׁ

ּה נָּ ה בְּ ִלי עֹוד ֵאַלי ַהִגישָּ ר כֶׁ יהָּ  ַויֹאמֶׁ ִלי עֹוד ֵאין ֵאלֶׁ  ַוַיֲעֹמד כֶׁ
ן: מֶׁ בֹא )ז( ַהשָּ ִאיש ַוַתֵגד ַותָּ ֱאֹלִה  לְּ ר יםהָּ  ִמְכִרי ְלִכי ַויֹאמֶׁ

ת ן אֶׁ מֶׁ שֶׁ ִמי הַּ ַשלְּ ת וְּ ֵיְך אֶׁ ַאתְּ  ִנשְּ ַנִיְך וְּ ִיי ּובָּ ר: ִתחְּ  פ ַבּנֹותָּ
1 Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the 

prophets unto Elisha, saying: 'Thy servant my husband is dead; and 

thou knowest that thy servant did fear the LORD; and the creditor 

is come to take unto him my two children to be bondmen.' 2 And 

Elisha said unto her: 'What shall I do for thee? tell me; what hast 

thou in the house?' And she said: 'Thy handmaid hath not any thing 

in the house, save a pot of oil.' 3 Then he said: 'Go, borrow thee 

vessels abroad of all thy neighbours, even empty vessels; borrow 

not a few. 4 And thou shalt go in, and shut the door upon thee and 

upon thy sons, and pour out into all those vessels; and thou shalt 

set aside that which is full.' 5 So she went from him, and shut the 

door upon her and upon her sons; they brought the vessels to her, 

and she poured out. 6 And it came to pass, when the vessels were 

full, that she said unto her son: 'Bring me yet a vessel.' And he said 

unto her: 'There is not a vessel more.' And the oil stayed. 7 Then 

she came and told the man of God. And he said: 'Go, sell the oil, 

and pay thy debt, and live thou and thy sons of the rest.'  

 

 נג: שבת גמ' .4
ה ד ַמֲעשֶׁ חָּ אֶׁ ה בְּ ֵמתָּ תֹו שֶׁ ה ִאשְּ ִהִּניחָּ לֹא ִליַנק ֵבן וְּ יָּה וְּ  לֹו הָּ

ַכר ה שְּ ִניקָּ ה ִליֵתן, מְּ ַנֲעשָּ ִנפְּ  ֵנס לֹו וְּ חּווְּ ֵני ַדִדין לֹו תְּ  ַדֵדי ִכשְּ
ה ֵהִניק ִאשָּ ת וְּ נֹו. אֶׁ ַמר בְּ ֵאה בֹא יֹוֵסף: ַרב יחאָּ ה ּורְּ דֹול ַכמָּ  גָּ
ם דָּ ה אָּ ה זֶׁ ַּנֲעשָּ ה! ֵנס לֹו שֶׁ זֶׁ ר כָּ ֵיי: ֵליּה ֲאמַּ ּבָׂ ה אַּ ּבָׂ ְדרַּ ה אַּ מָׂ  כַּ
רּועַּ  ם גָׂ דָׂ ה אָׂ ּנּו זֶׁ ִּנְשתַּ  .ְבֵראִשית ִסְדֵרי לֹו שֶׁ

It was taught: There was an incident where one man’s wife died, 

and she left him a son to nurse, and he did not have money to pay 

the wages of a wet-nurse. And a miracle was performed on his 

behalf, and he developed breasts like the two breasts of a woman, 

and he nursed his son.  Rav Yosef said: Come and see how great 

this person is that a miracle of that magnitude was performed on 

his behalf.  Abaye said to him: On the contrary, how 

dishonorable is this person that the order of creation was 

altered on his behalf. 
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 :בד מל"ב אברבנאל .5
 הנביאים מנהג שהיה לפי בבית? לך יש מה שאלה והנביא )ב(

 ...מאין יש בריאת יהיה שלא כדי מה דבר על הנס ךלסמו
 

 :אקפ או"ח ו"עש השקל מחצית .6
 לכי יש מה עובדיה לאשת שאמר .כו' אלישע כענין כו'. אין )א(

 במעט ה' שישפיע אלישע לה ואמר שמן, אסוך ותאמר בבית,
 אבל משכנים. שתשאיל הכלים כל ממנו למלאות ברכה ןהשמ
 לברוא ברכה שולח היה לא שמן, מעט תחלה לה שהיה זולת
 בששת כי כזה, דבר יתברך לפניו כביכול שקשה והיינו, שמן.

 ומאז המוחלט, מאפס מאין יש הכל ברא בראשית ימי
 בכך: רצונו ]דאין[ )ואין( מאין, יש ולא מיש יש בורא והלאה

 
 ה:ו אבות משנה .7

 פי הן ואלו השמשות בין שבת בערב נבראו דברים עשרה
 והשמיר והמטה והמן והקשת האתון ופי הבאר ופי הארץ

 ...והלוחות והמכתב והכתב
Ten things were created on the eve of the Sabbath at twilight, and these 

are they: [1] the mouth of the earth, [2] the mouth of the well, [3] the 

mouth of the donkey, [4] the rainbow, [5] the manna, [6] the staff [of 

Moses], [7] the shamir, [8] the letters, [9] the writing, [10] and the 

tablets. 

 
 א עמוד פח דף לך לך א זוהר .8

אן כָּ א ּוִברְּ ֵעילָּ א ִדלְּ ֵחי לָּ ַתכְּ א ,ִמשְּ לָּ ה אֶׁ ִאית ַבמֶׁ א, ֵביּה דְּ שָּ  ַממָּ
או לָּ יָּא. ִאיהּו וְּ ן. ֵריַקנְּ לָּ נָּ ת מְּ יָּהּו, ֵמֵאשֶׁ ּה ַדֲאַמר עֹוַבדְּ ע לָּ  ֱאִלישָּ

ְך ֵיש ַמה ִלי ַהִגיִדי ִית, לָּ א ַבבָּ הָּ אן דְּ כָּ א, ִברְּ ֵעילָּ א ִדלְּ ין לָּ יָּ רְּ  ַעל שָּ
א תֹורָּ יָּא, פָּ א ֵריַקנְּ לָּ יָּא. ַבֲאַתר וְּ ִתיב, ַמה ֵריַקנְּ ר כְּ  ֵאין ַותֹאמֶׁ

ָך תְּ חָּ ִשפְּ ִית ֹכל לְּ סּוְך םִא  ִכי ַבבָּ ן. אָּ מֶׁ סּוְך. ַמאי שָּ א אָּ לָּ  א"ל, אֶׁ
א ַהאי ִשיעּורָּ א, דְּ חָּ או ִמשְּ א ִאיִהי, לָּ לָּ ֵדי אֶׁ ִשיַחת כְּ א מְּ עָּ בְּ צְּ  אֶׁ
א. ִעירָּ ּה, ֲאַמר זְּ ִני לָּ ְמתַּ א .ִנחַּ הָּ א דְּ א, לָּ נָּ ַדעְּ רֹון ֵהיַאְך יְּ אן ִישְּ כָּ  ִברְּ

א, ֵעילָּ א ִדלְּ תָּ דּוכְּ יָּא, בְּ ל ֵריַקנְּ א ֲאבָּ תָּ ִאית ַהשְּ ְך דְּ ן, לָּ מֶׁ א שֶׁ  הּוא דָּ
א ֲאַתר, חָּ ַתכָּ ִאשְּ אן. ֵביּה לְּ כָּ  ִברְּ

 הסולם: תרגום
 ולא ממש, בו שיש במה רק נמצאות, אינן מעלה של והברכות

  ממש. בו שאין ריקן, במקום
 מה לי הגידי לה, אמר שאלישע עובדיהו, מאשת זה, לנו מאין

 ריקן שולחן על שורות אינן שלמעלה הברכות כי בבית. לך יש
 ותאמר כתוב, מה ריק. במקום ולא הפנים, בלחם להלן כמ"ש

 ,אסוך מהו ושואל שמן. אסוך אם כי בבית לכ לשפחתך אין
 לה אמר קטנה. אצבע משיחת כדי רק בו שהיה אלא, ואומר

 מעלה של הברכות תשרינה איך ידעתי, לא כי נחמתני אלישע,
 מקום הוא זה שמן, לך שיש עתה אבל ריקן. במקום

 ...הברכות. בו שתמצאנה
 
 דוד ודתמצ .9

 :בו שורה הברכה לשיהא .לך יש מה
 

 מלבי"ם .10
 יש דבר על רק אין על שורה הברכה אין כי לך אעשה מה

 
 תרע סימן חיים אורח יוסף בית .11

 היה שבפך דשמן דכיון ימים שמנה קבעו למה למידק ואיכא
 אלא הנס נעשה שלא ונמצא אחת לילה להדליק כדי בו

 ובכל חלקים לשמנה שבפך שמן שחילקו וי"ל ?לילות בשבעה
 הבוקר עד דולק והיה אחד חלק במנורה נותנים היו לילה

 שמן שנתנו שלאחר י"ל ועוד נס. נעשה הלילות שבכל ונמצא
 הנס וניכר כבתחלה מלא הפך נשאר כשיעור המנורה בנרות

 השמן כל נתנו ראשון שבליל נמי אי הראשונה. בלילה אף

 וכן שמן מלאים הנרות מצאו ובבוקר הלילה כל ודלקו בנרות
 ולילה: לילה בכל

 
 א ס"ק תרע סימן חיים אורח ט"ז .12
 הי' וא"כ כן שנעש' מזה רמז לנו שאין ק' כולם ועל ...

 בליל' עשהשנ מה הנס שנדע כדי זה דבר להזכיר לרבותינו
  הראשון

 נס היה הראשונה בלילה שגם רואין אנו דלמפרע לתרץ ול"נ
 הוא שאין בבית ליכי יש מה פסוק על הזוהר בספר דמצינו

 ואפי' בעולם כבר שיש במה אלא ברכה ליתן נס עושה ית'
 משא"כ המעט להרבות ברכה נותן ית' הוא אז מועט דבר הוא

 ניחא ע"כ חדשה ריהב לעשות ברכ' בו שייך אין ריקן בדבר
 מקום היה לא הראשון בלילה שהי' מה כל נדלק דאלו כאן
 נשתייר הראשון בליל' דגם ודאי אלא דבר שום על לחול לנס

 באה השיור אותו ועל נשתייר וממנה לה ראוי שהי' ממה
 בלילה שגם ראינו וא"כ אותו להרבות נס שם שנעש' הברכ'

 נס: נעשה הראשונה
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עֹון ר' ַתח, ִשמְּ ר פָּ יהָּ  ַויֹאמֶׁ ע ֵאלֶׁ ה ֱאִלישָּ ה מָּ ֱעשֶׁ ְך אֶׁ  ַמה ִלי ַהִגיִדי לָּ
ְך ֵיש ִית לָּ ַמר .ַבבָּ ּה אָּ ע, לָּ לּום ֱאִלישָּ ְך ִאית כְּ ֵרי ַמה ַעל לָּ ִתשְּ  דְּ

א תָּ כָּ א ִברְּ שָּ קּודְּ ִריְך דְּ ןדְּ  הּוא, בְּ ֵנינָּ סּור תָּ ַבר ֵליּה אָּ ש, לְּ א נָּ כָּ רְּ בָּ  לְּ
א ַעל תֹורָּ יָּא. פָּ נְּ א ִמשּום מ"ט. ֵריקָּ תָּ כָּ ִברְּ א, דְּ ֵעילָּ א ִדלְּ יָּא לָּ  ַשרְּ

ר יָּא. ַבֲאתָּ נְּ   ֵריקָּ
ִגיֵני ֵעי ַכְך, ּובְּ ש ַבר בָּ א נָּ רָּ ַסדְּ תֹוֵריּה, ַעל לְּ א, ַחד פָּ  ַיִתיר, אֹו ַנֲהמָּ

רְּ  בָּ אלְּ ִאי ֲעלֹוי. כָּ א וְּ ִכיל, לָּ ֵעי יָּ א בָּ ירָּ ַשיְּ א ֵמַההּוא לְּ זֹונָּ ַכל, מְּ אָּ  דְּ
ֵרְך. ַמה ַעל א ִדיבָּ לָּ ַכח וְּ תְּ ֵרְך ִישְּ יָּא. ִדיבָּ ֵריַקנְּ  בְּ

 :הסולםתרגום 
 מה לי הגידי לך אעשה מה אלישע אליה ויאמר פתח, עוןשמ ר'
 ברכת שתשרה מה על לך היש אלישע, לה אמר בבית. לך יש

 שלחן על שיברך לאדם לו אסור שלמדנו, הוא. ברוך הקדוש
 על שורה אינה שלמעלה שהברכה משום הטעם. מה ריק.

  ריק. מקום
 יותר או אחד לחם שלחנו על לסדר האדם צריך זה ומשום

 ממזון להשאיר צריך הרבה, לסדר יכול אינו ואם עליו. לברך
 על שיברך ימצא ולא לברך, מה על לו שיהיה כדי שאכל ההוא
 ריק. שלחן

 
 ו' פרק ברכות תוספתא .14
 ביצחק או' הוא הרי מאיר ר' משם אמ' יניי ר' בי דוסתאי ר'

 יצחק דרש עבדי אברהם בעבור זרעך את והרבתי וברכתיך
 וזרע עימר ידי מעשה על אלא שורה הברכה ןואי הואיל ואמ'

 שערים מאה ההיא בשנה וימצא ההיא בארץ יצחק ויזרע שנ'
....  

 
 פק" המזון כתבר הל' או"ח ו"עש .15
 המזון. ברכת אחר עד והלחם המפה להסיר אין א: ע'ס

 סימן רואה אינו שלחנו על פת משייר שאינו מי כל ב: סע'
 לעולם ברכה

 
 סק"א שם אברהם מגן .16

 כענין דבר שם כשיש אלא ריק דבר על שורה אינה דהברכ'
 ושונמית: אלישע

 
 שם הברור משנה .17
 על להשי"ת שמברכין לכל ניכר שיהא כדי - להסיר אין )א(

 דהברכה וגם ותיוברי לכל מזון שהכין הגדול וטובו חסדו
 של שמן פך כענין דבר שם כשיש אלא ריק דבר על שורה אינה

 אלישע:


