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מאי חנוכה

תוכן ענינים
מאי חנוכה
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ל‡ור „˜‰ו˘ ,‰וממיל‡ „י ‰י' ל„‰לי˜ ‡˙ ‰נרו˙ ב‰יכל ,ומ˘ם ‰ופ‡ ıור‚ ‰ם בחו ıב„רך
ממיל‡.
‡ך בימי ח˘מונ‡י ובניו‰ ,י' "‰חו "ıח˘וך ו‡פל ,וכ‡מור‚ ,ם בין בני י˘ר‡ל ‰יו מי
˘‰ע„יפו ל˙‰בולל רח"ל בין ‰יונים ,וממיל‡ מ˜ום „‰‰ל˜‰ ‰ו‡ על פ˙ח בי˙ו מבחו„ ıוו˜‡,

)כא ,ב(

בכ„י ל‰זריח ‡˙ ‡ור „˜‰ו˘‚ ‰ם ב˙וך ‡‰פיל ,‰ולי˙ן בז ˙‡ ‰כל „˙˘‰‰לו˙ ‡‰פ˘רי˙,

עיונים וביאורים ◆

מנא לי' להרמב"ם "ימי שמחה"? ................................................................................................ד

ומ˙וך מלחמ˙ ˙נופ ‰ומסיר˙ נפ˘.

)ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ'  142ואילך(

דרוש ואגדה ◆

להאיר את הרחוב

הניצחון הרוחני הוא עיקר הנס  ....................................................................................................ו
)ע"פ ליקוטי שיחות חכ"ה עמ'  237ואילך(

לא לטמא את ה"שמן  ...................................................................................................................י
)ע"פ ליקוטי שיחות ח"ב עמ'  482ואילך(

בית שמאי ובית הלל

ומכך

נ˙ונ‰ ‰ור‡ ‰לזמן ‰חו˘ך ו‰עלם ו‰ס˙ר על ‡ור „˜‰ו˘:‰

‡סור ל˙‰פעל ול˙‰ר˘ם מן ‰חו˘ך ‰רוחני ˘‰ורר ב"רחוב"„‡ ,רב‡ ,מוכרחים לילך עם
מסיר˙ נפ˘ ל‡‰יר ‡˙ ‰רחוב!
ובז ‰כמ˘‚„‰ ‰ו˙:

)כא ,ב(

‡‡ .סור ל‰ס˙פ˜ ב‡ור ˘‡‰ירו ‡˙מול‡ ,ל‡ י˘ ל‰וסיף בכל יום ויום על „ר‚˙ ‡‰ור ˘‚‰יעו

ביאורים ועיונים ◆

מחלוקת תרי אמוראי בגדר נרות ההידור...................................................................................יג
)ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ'  207ואילך(

‡לי' ‡˙מול‡ .י ‡פ˘ר ל˙‰חיל ול‡‰יר ‡˙ ‰חו˘ך ל‚מרי˘ ,כן ‡ו˙ם בני ‡„ם ‰יו˘בים בחו˘ך
‡ינם יכולים ל‰˙‰פך בב˙ ‡ח˙‡ .ך מ‡י„ך י˘ לילך ולעלו˙ עמ‰ם מ„י יום ביומו.
ב‡ .ין ל‰ס˙פ˜ בכך ˘ˆ‰ליח ל‡‰יר ‡˙ בי˙ו ‰פרטי ,ול˜וו˙ ˘ב„רך ממיל‡ י‡יר „‰בר ‚ם

תורת חיים ◆

גם לפי בית שמאי "מוסיף והולך  ................................................................................................יז

ברחוב‡ ,ל‡ ˆריכים לילך ול˙‰עס˜ ל‡‰יר ‡˙ מ˜ום ‰חו˘ך .וב‡ם ‡ין מ‡ירים ‡˙ ‰חו˘ך

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' (446

˘בחו‰ ,ıרי יכול ‰חו˘ך ל˘‰פיע רח"ל ‚ם על ‰בי˙ פנימ .‰וב„ו‚מ˙ נרו˙ ‰חנוכ‡˘ ‰ין „י

ההידור של אתמול – כבר אינו מתאים להיום .........................................................................יח
)ע"פ תורת מנחם חס"ו עמ' (293

ב‰נח˙ם על ˘‰ולחן ופ˙יח˙ „‰ל˙ ˘יˆ‡ ‡‰ור לחו‡ ,ıל‡ י˘ ל„˙˘‰ל ל‰בי‡ ‡˙ ‰נרו˙ ‡ל
„‰ל˙ ול˙‰עס˜ ב‡‰ר˙ ‰רחוב.
‚ .י˘ ל‚˘˙ לעבו„ ‰זו מ˙וך מסיר˙ נפ˘ .י˙כן ˘פלוני ו‡למוני יביטו עליו בעין ע˜ומ,‰
וי˙מ‰ו על ˙‰עס˜ו˙ו עם י‰ו„ים ˘‡ינם נו‚‰ים כר‡וי‡ ,ך ‡ין ל˙‰פעל מכך‡ ,ל‡ י˘ לעבו„

על פתח ביתו מבחוץ

עבו„˙ו מ˙וך מסיר˙ נפ˘ ול˘‰לים ‡˙ ˘‰ליחו˙ ‰מוטל˙ עליו מעם ˘‰י"˙ .ועל „רך בני

)כא ,ב(

ח˘מונ‡י ˘יˆ‡ו ל‡‰יר ‡˙ ‰חו˘ך מ˙וך מסיר˙ נפ˘ ולל‡ ח˘בונו˙.

ביאורים ועיונים ◆

בגדר הדלקת נ"ח ללא פרסומי ניסא  ..........................................................................................כ

וכ‡˘ר כל י‰ו„י מר‚י˘ עˆמו ל"˘‚ריר" ˘ל ˜‰ב"˙˘ ‰פ˜י„ו ל‰וסיף ‡ור ול‡‰יר ‡˙

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ'  813ואילך .חל"ה עמ'  318ואילך(

‰חו˘ך ˘בחו‡ ,ıזי מובטח לו ˘˙ˆליח עבו„˙ו ,ו‰רחוב י‰י' מו‡ר ו‰ולך ומוסיף בכל יום ,ע„

דרוש ואגדה ◆

‡˘ר מוˆ‡ים ˘מן ט‰ור ל„‰לי˜ בבי˙ ‰מ˜„˘.

להאיר את החושך במסירת נפש ...............................................................................................כג
)ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ'  89ואילך(

מאי חנוכה

כו

˙ח˙ ‚פנו ו˙ח˙ ˙‡נ˙ו" )מלכים ‡ .(‰ ,‰
‡ף ברוחניו˙˘ ,רר ב˙˜ופו˙ ‡לו מˆב נעל‰˘ .‰ל‡ כ‡˘ר ‡ין „‡‚ו˙ ו‰פרעו˙ ב‚˘מיו˙,
ני˙ן ל˙‰מסר לחלוטין לעניינים רוחניים ולעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘.
ולעומ˙ ז‡˙ ,נרו˙ חנוכ˘˜ ‰ורים עם ‰זמן ˘בו ‰יי˙‡ ‰ר ıי˘ר‡ל נ˙ונ˙ ‰ח˙ ממ˘ל˙ יון,

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‡‰י ‚בר‡ רב‡ ,רו„ף ˆ„˜ ‰וחס„
זכ ‰לפזר מכספו ל„‰פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı

וˆ‰ב‡ ˘ל בני י˘ר‡ל ‰י' ˜טן ו„ל .וכן ‚ם ברוחניו˙ ‰י' ‡ז מˆב „חו˜ ביו˙ר ,וע„ ˘ל‡ ‰י'

ס .פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ˘˙'‰פ"‡
˙נˆב"‰
•••

כאשר מאירים את החושך חייבים להוסיף מדי יום!

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‡‰ ‰"‰ ‰חים ‰ח˘ובים

˘מן ל„‰ל˜˙ ‰נרו˙ י˙ר על יום ‡ח„.

‰פר˘

ז ‰בין ‰מˆב ˘בו ני˙נ ‰מˆוו˙ „‰ל˜˙ ‰מנור ‰לבין ‰מˆב ˘˘רר בע˙ ‚זיר˙

‰יוונים‰ ,ו‡ ˘‰ור˘ לכל ‰חילו˜ים ‡‰מורים בין „יני „‰ל˜˙ ‰מנור ‰ל„יני „‰ל˜˙ נרו˙
חנוכ.‰
בזמן ˘י˘ר‡ל יו˘בים ב˘לוו ‰וב˜˘‰ט‡ ,זי ‡ין ˆריך לעבו„ ‡˙ ˘‰י"˙ במסיר˙ נפ˘ ומ˙וך
מלחמ .‰כ‡˘ר טוב לי‰ו„י ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙‰ ,רי ‰ו‡ נו˙ן לעבו„˙  '‰ככל „‰רו˘ בי„

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

רחב ,‰ו‡ין ˆורך במלחמ ‰כלל‡ .ך בזמן ‰חו˘ך ,כ‡˘ר י˘ „וח˜ ו‰עלם ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙,
‡ז ‰ו‡ זמן ˘נ„ר˘˙ מסיר˙ נפ˘ על ‡מונ˙  '‰ועבו„˙ו.
ומכך נובעים ˘לו˘˙ ‰חילו˜ים ‡‰מורים בין נרו˙ ‰מנור ‰לנרו˙ חנוכ:‰
‡ .מספר נרו˙ ˜בוע ‡ו ‰וספ ‰מי„י יום
כ‡˘ר י˘ ˘לוו ‰ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙‡ ,ין ‰כרח ל‰וסיף מ„י יום ביומו ,וני˙ן לעבו„ ‡˙
 '‰כפי ˘‰יי˙‰ ‰עבו„˙‡ ‰מול .ולכן ב„‰ל˜˙ נרו˙ ‰מנורˆ‰˘ ,‰יווי לז˙‰ ‰חיל בזמני ˘לום
ומנוח‡ ,‰ין מוסיפים במספר ‰נרו˙ מיום ליום.
‡ך ב˘ע˙ חירום ,כ‡˘ר י˘ חו˘ך ו‰עלם על ˙ור ‰ומˆוו˙י'‡ ,י ‡פ˘ר ל‰ס˙פ˜ במ‰
˘‰י' ‡˙מול ,ו‡ין ל˙‰נחם בכך ˘לכל ‰פחו˙ ‰מˆב ‡ינו ‚רוע יו˙ר מ‡˙מול‡ ,ל‡ מוכרחים
ל˙‰רומם ול˙‰עלו˙ בכל יום עו„ ועו„ ,ב‰וספ˙ ‰מי„י˙ .ולכן בזמן מלחמ˙ יון ,כ‡˘ר ‰יו
‡ף מבני י˘ר‡ל ˘‰פכו למ˙יונים ,ול‡ ‡חזו כלל ˘עם י˘ר‡ל ‰ו‡ ‡ומ ‰מיוח„˙ ונב„ל˙,
ול‡ ˙‰עניינו בבי˙ ‰מ˜„˘˙ ,י˜נו ˘בכל יום ויום מימי ‰חנוכ ‰יוסיפו נר ,בכ„י ל˙‰עלו˙
ול˙‰רומם עו„ ועו„ מן ‰מˆב ‰נחו˙.
ב„‰ .ל˜ ‰מבעו„ יום ‡ו מ˘˙˘˜ע ‰חמ‰

03-3745979

‡˙ מנור˙ ‰מ˜„˘ ‰יו מ„לי˜ים מבעו„ יום ,כיוון ˘ל‡ ‰י' מטר˙ ‰ל‡‰יר ‡˙ ‰חו˘ך‡ .ך
‡˙ נרו˙ חנוכ˙ ‰י˜נו ל„‰לי˜ „וו˜‡ מ˘˙˘˜ע ‰חמ ,‰כיוון ˘מטר˙ם ‰י‡ ל‡‰יר ‡˙ ‰חו˘ך
ו‡‰פיל˘ ‰ל ‰עלם ו‰ס˙ר על „˜‰ו˘.‰
‚ .ב˙וך ‰‰יכל ‡ו על פ˙ח בי˙ו מבחוı
‡˙ נרו˙ ‰מנור„‰ ‰לי˜ו בפנים ,כיוון ˘‚ם ב"חו "ıל‡ ‰י' חו˘ך ,ול‡ ‰יי˙˘ ‰ם ˙‰נ‚„ו˙

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי' ,הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן,
הרב מ‡יר יע˜ב זילבר˘טרום ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם טייטלבוים,
הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

כ‰

דרוש
ואגדה

פתח דבר

ī

בעז‰י״˙.
לר‚ל ימי ‰חנוכ‰ ‰בעל"ט‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י',
˜ונטרס '‡וˆרו˙ ‰מוע„ים – ימי ‰חנוכ ,'‰ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ימי ‰חנוכ,‰
מלו˜ט ממרחבי ˙ור˙ו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
‰בי‡ורים נס„רו על ס„ר סו‚יי˙ חנוכ ‰מ‚מ' ˘ב˙ כ‡ ,ב ו‡ילך .מ‰ם בי‡ורים

האיר את החושך במסירת נפש

בפ˘ט ‰סו‚י' ˘נכללו במ„ור "עיונים ובי‡ורים" ,ומ‰ם ב„רך ‰רמז ו„‰רו˘ כמבו‡ר
בספרי ‰חסי„ו˙ ונכללו במ„ור "„רו˘ ו‡‚„ ."‰ו‚ם נל˜טו מ˙ור˙ רבנו ‰ור‡ו˙
בעבו„˙ ˘‰י"˙ ˘י˘ ללמו„ מ„ברי ‚‰מ' ,ונס„רו במ„ור "˙ור˙ חיים".
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘
ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי
‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור
"חי„ו˘י סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[ ,וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים
נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙
רבינו .ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב,
ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין
במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על
‡מי˙˙ „‰ברים.

„‰ל˜˙

נרו˙ ‰חנוכ‰ ‰י‡ זכר לנס ˘‰י' במנור˙ ‰מ˜„˘‡ .מנם ,כ‡˘ר מ˙בוננים בפרטי

‰‰לכו˙ ,עול„‰˘ ‰ל˜˙ נרו˙ ‰חנוכ˘ ‰ונ ‰מ‡ו„ מ„‰ל˜˙ נרו˙ ‰מ˜„˘:
‡ .בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰יו מ„לי˜ים מספר ˜בוע ˘ל נרו˙ ,ו‡ילו בנרו˙ חנוכ ‰נפס˜‰‰ ‰לכ ‰כבי˙
‰לל‰"˘ ,מ„‰רין מן ‰מ„‰רין" מוסיפים בכל יום נר ‡ח„.
ב .בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰יו מ„לי˜ים ‡˙ ‰נרו˙ מבעו„ יום ,כ‡˘ר ˘ורר ע„יין ‡ור ,ו‡ילו נר חנוכ‰
מˆוו˙ ‰מ˘˙˘˜ע ‰חמ„ ‰וו˜‡.
‚ .נרו˙ ‰מ˜„˘ ‰יו „ול˜ים ב‰יכל ,בפנים בי˙ ‰מ˜„˘ ,ו‡ילו ‡˙ נרו˙ ‰חנוכ ‰מ„לי˜ים
"על פ˙ח בי˙ו מבחו."ı
וי˘ לעיין בז ‰ולב‡ר מ„וע נ˘˙נ ‰כל כך „ין „‰ל˜˙ נרו˙ ‰חנוכ ‰מ„יני „‰ל˜˙ מנור˙
‰מ˜„˘ ,ו‚ם י˘ לברר ‡˙ ‡˘ר י˘ ללמו„ מז ‰לעבו„˙ „‡‰ם ‡˙ ˜ונו בזמן ‰ז.‰

◇ ◇ ◇
וי‰י רˆון ˘נזכ ‰לר‡ו˙ במ‰ר ‰ב‰על‡˙ ‰נרו˙ במנור˙ ‰מ˜„˘ ,ובחנוכ˙ בי˙

נרות המקדש ניתנו בזמן של שלווה גשמית ורוחנית

‰מ˜„˘ ˘‰לי˘י ,כן ˙‰י' לנו במ‰ר ‰בימינו ובע‚ל‡ „י„ן.
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙
כסלו ˘˙'‰פ"ב

‰פר˘

‚„ול מˆינו בין ‰זמן ˘בו ני˙נ ‰מˆוו˙ „‰ל˜˙ ‰נרו˙ במ˘כן ובמ˜„˘ ,לבין ‰זמן

˘בו נ˙˜נ ‰מˆוו˙ „‰ל˜˙ נרו˙ חנוכ.‰
מˆוו˙ „‰ל˜˙ מנור˙ ‰מ˜„˘ ני˙נ ‰לי˘ר‡ל בזמן ˘ל‡ ‰י' לבני י˘ר‡ל מחסור ו„‡‚ו˙
ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙ .בר‡˘ונ ‰ני˙נ ‰מˆוו ‰זו במ˘כן ,בע˙ ˘‰יו י˘ר‡ל במ„בר ,כ‡˘ר כל
מחסורם ני˙ן ל‰ם מלמעל‡ .‰כלו מן ˘יר„ מן ˘‰מים˙˘ ,ו מים מב‡ר˘ ‰ל מרים ,ב‚„י‰ם ‰יו
‚„לים עמ‰ם וענני ‰כבו„ ‰יו מנ˜ים ומ‚ˆ‰ים ‡ו˙ם )ר˘"י ע˜ב ח.(„ ,
‚ם כ‡˘ר ני˙נ ‰מˆוו ‰זו ל‰יע˘ו˙ בבי˙ ‰מ˜„˘‰ ,י' ז ‰בימי ˘למ ,‰כ‡˘ר ˘לום ‰י'
בימיו‡ ,ף ‡ומ ‰ל‡ נלחמ ‰בבני י˘ר‡ל ,ו‡„רב‡ ‰עלו ל‰ם מסים ,ובני י˘ר‡ל י˘בו "‡י˘

מאי חנוכה

כ„

נר ˘ב˙ – לי„ע ‡˙ ‰מע˘˘‡ ‰ר יע˘ון
נר ˘ב˙ ˘˙כלי˙ו ‰י‡ ˘לום בי˙‰ ,ו‡ ב„ו‚מ˙ לימו„ ˙‰ור ‰ל˘ם ˙כלי˙ ˘ל לי„ע ‡˙
‰מע˘˘‡ ‰ר יע˘ון .ועל „רך ‰פנימיו˙ ˙כלי˙ לימו„ ז‰ ‰י‡ "˘לום בי˙" " -לע˘ו˙ ˘לום

מאי חנוכה
ī

בעולם" ,וכמו ˘כ˙ב ‰רמב"ם בסוף ‰לכו˙ חנוכ˘" ‰כל ˙‰ור ‰ני˙נ ‰לע˘ו˙ ˘לום בעולם".
נרו˙ ‰מ˜„˘ – ל‡˙‰ח„ עם ˜‰ב"‰

מ‡י חנוכ˙„ ‰נו רבנן

נרו˙ ‰מ˜„˘ מעי„ים ומורים על כך "˘˘‰כינ˘ ‰ור ‰בי˘ר‡ל" )כ„‡י˙‡ בסו‚יין כב ,ב( ,ו‰ם

בכ" ‰בכסליו יומי

מכוונים כנ‚„ לימו„ ˙‰ור˙˘ ‰כלי˙ו ל˘˜˙‰ר ול‡˙‰ח„ עם ˜‰ב" .‰וכמבו‡ר בז‰ר

)ח"‚ ע‚,

מ‡י חנוכ .‰על ‡יז ‰נס ˜בעו :‰בחו˙מו.

בˆ‰נע וח˙ום בטבע˙ו ו‰כיר ˘ל‡ נ‚עו
בו ‚"‰ :וע˘‡ום ימים טובים ב‰לל ו‰ו„‡.‰

„חנוכ˙ ‰מני‡ ‡ינון

ל‡ ˘‡סורין במל‡כ˘ ‰ל‡ נ˜בעו ‡ל‡

נרו˙ חנוכ – ‰ל˘ם ˙‰ור ‰עˆמ‰

„ל‡ למספ„ ב‰ון

ל˜רו˙ ‰לל ולומר על ‰נסים ב‰ו„‡:‰

‡ך נרו˙ חנוכ ‰מעי„ים על לימו„ ב„ר‚ ‰נעלי˙ יו˙ר :כ˘ם ˘בנרו˙ חנוכ‰ ‰עי˜ר ‰ו‡

ו„ל‡ ל˙‰ענו˙ ב‰ון˘ .כ˘נכנסו יוונים ל‰יכל

‡( ˘על י„י ‡וריי˙‡ מ˙˜˘רין י˘ר‡ל ב˜וב") ‰ור‡˙ ‰ני‡ פ".(‰

„‰ל˜˙ ‰נרו˙ עˆמם ,ול‡ ˙כלי˙ ‡חר˙ ,כך ‚ם י˘ „ר‚ ‰בלימו„ ˙‰ור˘ ,‰ב‡ ‰ין ˘ום ˙כלי˙,
‡ל‡ ר˜ ב˘ביל ˙‰ור ‰עˆמ!‰
˙‰ור ‰מיוח„˙ בו י˙' בייחו„ ‚מור )ר‡˙ ‰ני‡ פכ"‚( ,וממיל‡ כ˘ם ˘מופרך לומר ˘˜‰ב"‰
‰ו‡ ל˘ם ˙כלי˙ ‡חר˙ ח"ו ,כך ‚ם ˙‰ור‡ ‰ינ ‰ל˘ם מטר„„ˆ ‰י˙‡ ,ל‡ ˙‰כלי˙ ‰י‡ ב‰
עˆמ .‰ו„‰בר ‚ם מ˙בט‡ ב‡ופן ˘בו לומ„ י‰ו„י ‡˙ ˙‰ור‡˘ ,‰ין לו בז ‰כוונ„„ˆ ‰י˙ ומטר‰
‡חר˙‡ ,ל‡ ל˘ם ˙‰ור ‰עˆמ.‰

טמ‡ו כל ˘‰מנים ˘ב‰יכל וכ˘‚בר ‰מלכו˙
בי˙ ח˘מונ‡י ונˆחום ב„˜ו ול‡ מˆ‡ו ‡ל‡
פך ‡ח„ ˘ל ˘מן ˘‰י ‰מונח בחו˙מו ˘ל כ‰ן
‚„ול ול‡ ‰י ‰בו ‡ל‡ ל„‰לי˜ יום ‡ח„ נע˘‰
בו נס ו„‰לי˜ו ממנו ˘מונ ‰ימים .ל˘נ‡ ‰חר˙
˜בעום וע˘‡ום ימים טובים ב‰לל ו‰ו„‡‰

כ‡ ,ב

מאי חנוכה

ו

ﬠיונים
וביאורים

כ‚

‰י‡˘ ,כ‡˘ר ˙‰כלי˙ ˘ל „‰ל˜˙ ‰נר ‡ינ ‰מ˙˜יימ˙ מסיבו˙ ˘ונו˙‡ ,ין מ˜יימים ‡˙ ‰מˆוו‰
ו‡י ‡פ˘ר לברך עלי'.
כך מˆינו ‚בי נרו˙ ˘ב˙˘ ,כ‡˘ר "ב' ו‚' בעלי ב˙ים ‡וכלים במ˜ום ‡ח„" ‰רי "י˘ מ‚מ‚ם
ב„בר" ˘ל‡ יברך כל ‡ח„ על מנור˘ ‰לו )˘ו"ע ‡ו"ח סי' ˙רס‚ ס"ח( .ו‚ם ל‰סוברים ˘כל ‡ח„
מברך‰ ,רי ז ‰ר˜ מ˘ום ˘"כל מ˘ ‰מ˙וסף ‡ור ‰י˘ ב˘ ‰לום בי˙ ו˘מח ‰י˙יר ‰ל‰נ‡˙ ‡ור‰
בכל זוי˙ וזוי˙" )מ‚"‡ ˘ם ס˜ט"ו( ,ונמˆ‡ ˘ע„יין מ˙˜יימ˙ ‡ˆל כל ‡ח„ מ‰ם ˙‰כלי˙ ˘ל ˘לום

ī

בי˙ כ˘מוסיף ‡ור בזוי˙ נוספ˙‡ ,בל ‡ם מ„לי˜ים ˘נים במנור ‰בעל˙ כמ˜ ‰נים ,נפס˜ ˘‡סור
לברך ˘ני‰ם )מ‚"‡ ˘ם ב˘ם ˘‰ל" .‰ור‡ ‰בכ"ז ב˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ˘ם ס"י( ,כיוון ˘ב„‰ל˜˙ ‰ר‡˘ון
כבר נפעל ˘לום בי˙ ,וב„‰ל˜˙ ˘‰ני ל‡ מ˙˜יימ˙ ˙כלי˙ זו.

מנא י' הרמב"ם "ימי שמחה"?
‡ו„ו˙

לעומ˙ ז‡˙ ,בנרו˙ חנוכ˙‰ ,‰כלי˙ ‰י‡ בנר עˆמו .ו‡ף ˘לכ‡ור ‰עניין נרו˙ חנוכ‰ ‰ו‡
לפרסומי ניס‡‰ ,רי מˆינו ˘‚ם כ‡˘ר ‡ין מ˙˜יימ˙ ˙‰כלי˙ ˘ל פרסומי ניס‡ ,מכל מ˜ום מˆוו‰
ל„‰לי˜ם ו‡ף מברכים עלי‰ם ב˘ם ומלכו˙:

˜ביעו˙ ימי ‰חנוכ‡ ‰י˙‡ בסו‚יין ˘"ל˘נ‡ ‰חר˙ ˜בעום וע˘‡ום ימים טובים ב‰לל

ו‰ו„‡ ."‰ו‰יינו ˘‡ופן ˜ביעו˙ ‰ימים טובים ‰ו‡ בעניין ‡מיר˙ ‰לל ו‰ו„‡ ‰ל˘‰י"˙.
ו‰נ‰ ,‰רמב"ם )פ"‚ מ‰ל' חנוכ˘ (‚"‰ ‰ינ ‰מל˘ון ‚‰מ' וכ˙ב "˜˙‰ינו חכמים ˘ב‡ו˙ו „‰ור
˘י‰יו ˘מונ˙ ‰ימים ‡‰לו ˘˙חל˙ן כ" ‰בכסלו ימי ˘מח ‰ו‰לל" .ו‰יינו ˘נוסף לעניין ‰‰לל
˘בחנוכ‰ ,‰וסיף ‰רמב"ם ˘ימים ‡לו נ˙˜נו ‚ם כ"ימי ˘מח."‰

כך נפס˜ בנו‚ע ל"נר ˘י˘ ל˘ ‰ני פיו˙"‰˘ ,י‡ "עול ‰ל˘ני בני ‡„ם" )˘ב˙ כ‚ ,ב(‡ ,ף ˘‡ין
‰נר ˘‰ני מוסיף בפרסום ‰נס י˙ר על מ˘ ‰נ˙פרסם על י„י „‰ל˜˙ ‰נר ‰ר‡˘ון.
וכן בסו‚יין ‚בי ˘ע˙ ‰סכנ‡ ‰מרו ˘כ‡˘ר ‡י ‡פ˘ר ל˜יים פרסומי ניס‡ ,מחמ˙ ‰ח˘˘
מ‚‰ויים‰ ,נ" ‰מניח ‰על ˘ולחנו ו„יו" ,ו„‰ין ‰ו‡ ˘מברך עלי‰ם! וחזינן ˘‚ם כ‡˘ר י˘נ ‰ר˜
עˆם „‰‰ל˜ ‰לל‡ ˙‰כלי˙ ˘ל פרסומי ניס‡‰ ,רי מ˜יימים ‡˙ ‰מˆוו.‰

ו‰נפ˜ו˙‡ ב„בר ‰י‡ לעניין סעו„˙ מˆו ‰בחנוכ:‰

ו‡ין ל˘˜‰ו˙ ממ‡˘ ‰מרו "נר ˘ל חנוכ‰˘ ‰ניח ‰למעל ‰מכ' ‡מ ‰פסול‰˘ ,"‰טעם ‰ו‡

‰טור )‡ו"ח סי' ˙רע .וכ"פ ‰מחבר ˘ם ס"ב( כ˙ב ב˘ם מ‰ר"ם מרוטנבור‚ "˘ריבוי ‰סעו„ו˙ ˘מרבים

כמו ˘כ˙ב ר˘"י ˘"ל‡ ˘לט‡ ב ‰עינ‡ למעל ‰מכ' ‡מ ,‰וליכ‡ פרסומי ניס‡" )˘ב˙ כב.(‡ ,

ב‰ם ‰ן סעו„ו˙ ‰ר˘ו˙" ,וז‡˙ ,מ˘ום ˘"ל‡ ˜בעום ‡ל‡ ל‰לל ול‰ו„ו˙ ,ול‡ למ˘˙ ‰ו˘מח."‰

ולכ‡ור ‰מוכח ˘ב‰יע„ר פרסומי ניס‡ ‡ין יוˆ‡ים י"ח „‰‰ל˜ .‰וכמו כן מˆינו ˘י˘ זמן מו‚„ר

ו‡ילו ‰מ‰ר˘"ל כ˙ב )י˘"˘ ב"˜ פ"ז סל"ז( ˘‰סעו„ו˙ ˘ל חנוכ‰ ‰ן סעו„ו˙ מˆוו ,‰ו˙מך י˙„ו˙יו

ל„‰ל˜ ,‰ו‡ין ל„‰לי˜ ב˘ע‡˘ ‰ין ב ‰מ˘ום פרסומי ניס‡

על ˘יט˙ ‰רמב"ם ‰נ"ל" :כ„ברי ‰רמב"ם‰˘ ,ן ימי ˘מח ‰ו‰לל".

ועו„(.

וי˘ ל˙מו ‰מנ‡ לי' ל‰רמב"ם ל‰וסיף על מ‡˘ ‰מרו ב‚מר‡ ˘˜ביע˙ ימי ‰חנוכ‰ ‰יי˙ ‰ר˜
ל"ימים טובים ב‰לל ו‰ו„‡ ,"‰ול˙˙ ב‰ם ‚ם „ין ˘ל "ימי ˘מח?"‰

)ר‡‡ ‰ו"ח סוף סי' ˙רע"‚ בב"י ,מ‚"‡

כי י˘ לומר‡˘ ,כן עי˜ר ‰מˆוו‰ ‰ו‡ ב„‰ל˜ ‰לב„‡ ,‰ל‡ ˘‚„ר „‰‰ל˜‰ ‰י‡ „‰ל˜ ‰כזו
˘י‡ ‡‰ור ‰מ‡יר לבני ‡„ם ,ולכן ‡ם „‰לי˜ במ˜ום ‡ו בזמן ˘‡ינו ב‚„ר ‡‰ר ‰לבני ‡„ם ‡ינ‰
נ˜ר‡˙ „‰ל˜‡ .‰בל ‡ם „‰‰ל˜‰ ‰י‡ ב‚„ר ‡‰ר ‰לבני ‡„ם‰ ,רי ‡ף ˘לכ˙חילˆ ‰ריך ל˜יים

ב' סיבות לקביעת ימי חנוכה וב' גדרים במהות היו"ט

‚ם ‡˙ ˙‰כלי˙ ˘ל פרסומי ניס‡ ,מכל מ˜ום כ‡˘ר ‡י ‡פ˘ר יוˆ‡ים י"ח ‚ם בעˆם „‰‰ל˜‰
)ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים בח"‚ ס"ט ו‡ילך בטעם ‰חילו˜ בין נרו˙ חנוכ ‰ל˘‡ר נרו˙(.

וי˘ לומר ˘˘ור˘ ˘יט˙ ‰רמב"ם נעו ıב„‚‰ר˙ סיב˙ ‰יו"ט „חנוכ .‰כי ‰נ‚‰ ‰מ' ‰˙˘˜‰
"מ‡י חנוכ ,"‰ו˙ירˆ˘ ‰סיב˙ ‰יו"ט ‰ו‡ נס פך ˘‰מן .ולכ‡ור˙ ‰מו ‰מ‡ו„

)ר‡ ‰פר"ח ‡ו"ח ˘ם,

˘ערי ‡ור) ‰ל‡„מו"ר ‡‰מˆעי( כב ,‡ ,ועו„(‰ ,רי עי˜ר ‰נס לכ‡ור‰ ‰י' ניˆחון ‰מלחמ" ,‰מסר˙ ‚יבורים

לימוד לשם התורה עצמה

בי„ חל˘ים" וכו' ,ומ„וע ל‡ ‰זכיר‚‰ ‰מ' ‡˙ נס ניˆחון ‰מלחמ ‰כסיב˙ ‰ח‚? ומˆ„ חומר ˜ו˘י‡

וי˘

זו ,ס"ל ל‰רמב"ם )מ˘‡"כ ל˘י' ר˘"י .ר‡ ‰ל‰לן במ„ור "„רו˘ ו‡‚„‡˘ ("‰ין ‚‰מר‡ מ„בר˙

עניין ‡‰ור ‰ו‡ ˙ור ,‰כמו ˘‡מרו ב‚מר‡ )˙עני˙ ז ,ב( "‡ין ‡ור ‡ל‡ ˙ור˘ ‰נ‡מר

כלל על עˆם ˜ביע˙ ‰יו"ט „חנוכ .‰וכל ˜ו˘יי˙‰ ‰י‡ מ˘ום מ‡י נ˜בע ח‚ ז‡ ‰ף "ב‰לל ו‰ו„‡."‰

ללמו„ מז‰ ‰ור‡ ‰בפנימיו˙ ‰עניינים:
)מ˘לי ו,

כ‚( כי נר מˆו ‰ו˙ור‡ ‰ור" .ו‡ם כן כל סו‚י ‰נרו˙ ‰ללו ˘עניינם ל‡‰יר ,רומזים על ‡ופנים
˘ונים בלימו„ ˙‰ור.‰

מאי חנוכה

כב

ﬠיונים
וביאורים

ז

ל˘יט˙ ‰רמב"ם ,עˆם ˜ביע˙ ימי ‰חנוכ ‰כיו"ט ‰ו‡ ‡כן מחמ˙ נס ניˆוח ‰מלחמ‡ .‰ל‡ ˘נס
ז‰ ‰ו‡ טעם מספי˜ ר˜ לכך ˘נ˜בעו כ"ימי ˘מח ."‰ו˘‡ל˙ ‚‰מ' ‰י‡ מ„וע נ˜בעו ימי ‰חנוכ,‰
נוסף על ‰יו˙ם "ימי ˘מח‚ ,"‰ם "ב‰לל ו‰ו„‡ ,"‰ועל ז ‰ב‡˘˙‰ ‰וב‰"‰˘ ‰לל ו‰ו„‡ "‰נ˜בעו
לזכר נס פך ˘‰מן )וע„"ז ‚ם ˙˜נ˙ „‰ל˜˙ ‰נרו˙ ˘‡ף ‰י‡ לזכר נס פך ˘‰מן(.
ונמˆ‡ ˘ל˘יט˙ ‰רמב"ם ˙י˜נו ב' ˙˜נו˙ בימי ‰חנוכ ,‰זכר לב' ‰ניסים ,ימי ˘מח ‰על נס
ניˆחון ‰מלחמ ,‰ו‰לל ו‰ו„‡ ‰לזכר נס פך ˘‰מן.

ī

ו„‰ברים ניכרים ממ‰לך „בריו ,כי ‰נ ,‰ברי˘ ‰לכו˙ חנוכ ‰מפרט ‰רמב"ם ˙חיל˘ ˙‡ ‰ני
‰ניסים:
‡ˆ‰ .ל˙ י˘ר‡ל מי„י ‰יוונים " -בבי˙ ˘ני ,כ˘מלכי יון ‚זרו ‚זרו˙ על י˘ר‡ל כו' ופ˘טו י„ם
בממונם ובבנו˙י‰ם ,ונכנסו ל‰יכל ,ופרˆו בו פרˆו˙ ,וטמ‡ו ‰ט‰רו˙; וˆר ל‰ם לי˘ר‡ל מ‡„

בגדר הדקת נ"ח א פרסומי ניסא
מן

מפני‰ם ,ולחˆום לח„‚ ıול ,ע„ ˘ריחם עלי‰ם ‡ל˜י ‡בו˙ינו ,ו‰ו˘יעם מי„ם וˆ‰ילם ,ו‚ברו בני
ח˘מונ‡י ‰כ‰נים „‚‰ולים כו' וחזר ‰מלכו˙ לי˘ר‡ל י˙ר על מ‡˙ים ˘נים".
ב .נס פך ˘‰מן " -נכנסו ל‰יכל ול‡ מˆ‡ו ˘מן ט‰ור במ˜„˘ ‡ל‡ פך ‡ח„ כו' ו„‰לי˜ו ממנו

‰‰לכ‰ ‰פסו˜ ‰ב‚מר‡ ˘"ב˘ע˙ ‰סכנ ‰מניח ‰על ˘לחנו ו„יו" ,י˘ ללמו„ ‡ו„ו˙ ‚„רם

˘ל נרו˙ ‰חנוכ˘˘ ,‰ונ‰ ‰ו‡ בעניין ע˜רי מ‚„רם ˘ל נרו˙ ‡חרים :נרו˙ ˘ב˙ ,נר ‰ב„ל ,‰נרו˙
יום ‰כיפורים ,נרו˙ בי˙ ‰כנס˙ ,נרו˙ ‰מ˜„˘ ,ועו„.

נרו˙ ‰מערכ˘ ‰מונ ‰ימים".
ול‡חר מכן מסיים" :ומפני ז˜˙‰ ‰ינו חכמים ˘ב‡ו˙ו „‰ור ˘י‰יו ˘מונ˙ ימים ‡‰לו ˘˙חל˙ן
כ" ‰בכסליו ימי ˘מח ‰ו‰לל" .ו‰יינו ˘מפני ˘ני ‰ניסים ‡‰מורים˜˙‰ ,ינו ˘י‰יו ימי ‰חנוכ‰
"ימי ˘מח ‰ו‰לל"˘ ,מח ‰על נס ניˆחון ‰מלחמ ‰ו‰לל על נס פך ˘‰מן.
]ופ˘יט‡ ˘‰רמב"ם ל‡ חי„˘ מעˆמו טעם ל˜ביעו˙ ימי ‰חנוכ‡ ,‰ל‡ מ˜ורו מ˙פיל˙ "ועל

נרות לכבוד ונרות להאיר
כי

‰ניסים" וממ„ר˘י חז"ל ˘˘ם מסופר על נס ניˆחון ‰מלחמ ,‰ו‡ולי ‰י' לפניו ‚ם "מ„ר˘ חנוכ,"‰

‰נ ,‰בכלל י˘ ב' מיני נרו˙ ,נרו˙ לכבו„ ונרו˙ ל‡‰יר:

ו‰רי מ„ר˘ ז‰ ‰ו‡ מ˜ור ‚ם לכמ ‰מפרטי ‰סיפור ˘מבי‡ ‰רמב"ם[.

נרו˙ בי˙ ‰כנס˙‰ ,ם נרו˙ "לכבו„ בעלמ‡" ול‡ ל‡‰יר ,ועל כן ‡י ‡פ˘ר לברך עלי‰ם בור‡
מ‡ורי  ˘‡‰ב‰ב„ל) ‰ברכו˙ נ‚ ‡ ,ובפר˘"י˘ .ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן סי' חˆר סי"ז(.

ימי שמחה לגוף לזכר הנס השייך לגוף

ולעומ˙ ז‡˙ ,נרו˙ ˘ב˙ ,נרו˙ ‰מ˜„˘ ונרו˙ חנוכ‰ ‰ם ל‡‰יר :נרו˙ ˘ב˙ נוע„ו ל‡‰יר

˘˙י

˙˜נו˙ ‡לו˘‰ ,מח ‰ו‰‰לל ,מ˙‡ימו˙ ל˘ני ‰ניסים ˘לזכרם נ˙˜נו˘" .מח‰ "‰י‡

ול‚רום ל˘לום בי˙ )˘ב˙ כ‚ ,ב .ור‡˘ ‰ולחן ערוך ‡„מו"ר ‰ז˜ן רי˘ סי' רס‚( .על נרו˙ ‰מ˜„˘ נ‡מר

ב„ברים ˘‰ייכים ל‚וף ,ועל „רך מ‡˘ ‰מרו בפסחים )˜ט‡"˘ (‡ ,ין ˘מח‡ ‰ל‡ בב˘ר" ו"‡ין

"י‡ירו ˘בע˙ ‰נרו˙" )ב‰עלו˙ך ח ,ב( .ובנו‚ע לנרו˙ חנוכ„‰ ,‰בר מוכח ממ˘ ‰לול‡ ˘‰י' ‡יסור

˘מח‡ ‰ל‡ ביין" .ו‡ילו "‰לל" ˘ייך לעבו„˘ ‰בלב ,לנ˘מ.‰

‰נ‡ ‰על נרו˙ חנוכ‰ ,‰י' מו˙ר לברך עלי‰ם ב‰ב„ל˘) ‰ו"ע ‡ו"ח סי' ˙רפ‡( ,וכמוב‡ לעיל ‰רי
ב‰ב„ל ‰יוˆ‡ים ר˜ בנר ˘עניינו ל‡‰יר ,ומובן ˘‚ם עניינם ˘ל נרו˙ חנוכ‰ ‰ו‡ ל‡‰יר

)ור‡‰

˘‡‰ריך בז ‰ר˘"י זוין בספר ‰מוע„ים ב‰לכ – ‰חנוכ ‰סוף פ"ב(.

ועל כן ,י˘וע˙ י˘ר‡ל ממ"˘ ‰פ˘טו י„ם בממונם  . .ולחˆום לח„‚ ıול" ,וכן מ"˘ ‰חזר‰
מלכו˙ לי˘ר‡ל"‰˘ ,ם עניינים ˘‰ייכים ל‚וף‚ ,רמו ל˙˜נ ‰בעניין ˘‰ייך ל‚וף" ,ימי ˘מח."‰
ו‰נס ˘ל פך ˘‰מן ˘‰י' בעניינים רוחניים ,בנרו˙ ‰מערכ‰ ,‰בי‡ ל˙˜נ ‰רוחני˙ "ימי ‰לל"
)ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים ˘˜ו"ט ב„ברי ‰לבו˘ ל‡ו"ח ˘ם בענין ז ‰ו˘יט˙ ‰רמב"ם(.

עצם ההדלקה או לתכלית אחרת
ו‡ף

בסו‚ ז˘ ‰ל נרו˙˘ ,עניינם ל‡‰יר ,מˆינו ב' סו‚ים ,ובז ‰נב„ל נר חנוכ ‰מכל ˘‡ר

סו‚י ‰נרו˙:
כל ‰נרו˙ כולם מ„לי˜ים ‡ו˙ם ל˘ם ˙כלי˙ מסוימ˙ ˘‡ינ‰ ‰נרו˙ עˆמם .ו‰‰וכח ‰לכך

]ומ˘ ‰ל‰לכ ‰ל‡ נפס˜ ˘ימי ‰חנוכ ‰נ˜בעו ‚ם לימי ˘מח‰ ,‰ו‡ כי ‡ף ˘כן ס"ל ל‰רמב"ם,
מכל מ˜ום ‰ר‡"˘ ו‰רי"ף ‰בי‡ו ר˜ ‡˙ ‰טעם ‰מוב‡ ב‚מ' ˘‰ו‡ נס פך ˘‰מן ול‡ נס ‡חר,
ומכיוון ˘מ˙וך ‚' עמו„י ‰‰ור‡‰ ‰רי"ף ‰רמב"ם ו‰ר‡"˘ ‰סכימו ˘ניים ל„ע‡ ‰ח˙ ,לכך פס˜
‰ב"י ‰לכ ‰כמו˙ם )ר‡ ‰מ˘"כ ב„˜‰מ˙ו לב"י([.

ח

דרוש
ואגדה
ī

הניצחון הרוחני הוא ﬠיקר הנס
בימי

‰חנוכ ‰נע˘ו ל‡בו˙ינו כמ ‰ניסים ,ו‰בולטים ˘ב‰ם ‰ם ניˆחון בני ח˘מונ‡י ‡˙

‰יוונים ,ונס פך ˘‰מן.

על פתח ביתו מבחוץ
ī
˙"ר נר חנוכ ‰מˆו‰

מבחו .ıמ˘ום פרסומי ניס‡ ול‡

ל‰ניח ‰על פ˙ח בי˙ו

בר"‰ר ‡ל‡ בחˆרו ˘ב˙י‰ן ‰יו

מבחו‡ .ıם ‰י„ ‰ר
בעליי‰

מניח‰

פ˙וחין לחˆר :ו‡ם ‰י„ ‰ר בעליי.‰

˘‡ין לו מ˜ום בחˆרו ל‰ניח˘ ‰ם:

בחלון

מניח .‰מבפנים כנ‚„ חלון ‰סמוך

‰סמוכ ‰לר"‰ר .וב˘ע˙

לר"‰ר‰ :סכנ‰˘ .‰י ‰ל‰ם לפרסיים

‰סכנ ‰מניח ‰על ˘לחנו
ו„יו.

חו˜ ביום ‡י„ם ˘ל‡ יבעירו נר ‡ל‡
בבי˙ ע"ז ˘ל‰ם כ„‡מרינן ב‚יטין:

וי˘ ל˙מו˙ ‰מי ‰‰רב˙י:
על כוונ˙ ˘‡ל˙ ‚‰מ' "מ‡י חנוכ "‰פיר˘ ר˘"י "על ‡יז ‰נס ˜בעו ,"‰ו˙˘וב˙ ‚‰מ' ‰י‡
˘ימי ‰חנוכ ‰נ˜בעו לזכר נס פך ˘‰מן" :ול‡ מˆ‡ו ‡ל‡ פך ‡ח„ ˘ל ˘מן ...נע˘ ‰בו נס
ו„‰לי˜ו ממנו ˘מונ ‰ימים".
ו‡מנם ‚‰מ' מזכיר‚ ‰ם ‡˙ ‰ניˆחון במלחמ‡ ,‰ך ‰י‡ ‡ינ ‰מˆביע ‰עליו כנס ˘לזכרו ˜בעו
‡˙ ימי ‰חנוכ ‰ל"ימים טובים ב‰לל ו‰ו„‡‡ ,"‰ל‡ ר˜ מבי‡‡ ‰ו˙ו בכ„י לˆיין ‡˙ ‰זמן ˘בו
‡ירע נס פך ˘‰מן" :כ˘‚בר ‰מלכו˙ בי˙ ח˘מונ‡י ונˆחום".
ולכ‡ור ,‰כיˆ„ ל‡ ˜בעו ‡˙ ימי ‰חנוכ ‰על נס נˆחון ‰מלחמ ‰עˆמו‰˘ ,ו‡ לכ‡ור ‰עי˜ר
‰נס˘ ,בו ניˆלו חיי‰ם ˘ל בני י˘ר‡ל ,ומ„וע ˜בעום „וו˜‡ לזכרון נס פך ˘‰מן ו"ע˘ו מן
‰טפל עי˜ר" )ר‡˘ ‰ערי ‡ור˘ ‰ער ‰חנוכ ‰ב˙חיל˙ו .פר"ח ‡ו"ח ס˙ע"ר ,ועו„(?
]ו‡מנם נ˙ב‡ר לעיל במ„ור עיונים ובי‡ורים ˘ב„ברי ‰רמב"ם י˘ לפר˘ ˘˘‡ל˙ ‚‰מ' ‰י‡
מ„וע ˜בעום "ב‰לל ו‰ו„‡„ "‰וו˜‡‡ ,ך עˆם ‰ח‚ ˜בעו על ניˆחון ‰מלחמ‡ .‰ך ‰בי‡ור
כ‡ן ‰ו‡ כפי ˘מ˘מע מפ˘טו˙ „ברי ר˘"י ˘˘‡ל˙ ‚‰מ' ‰י‡ על ‡יז ‰נס ˜בעו ‡˙ עˆם ימי
‰חנוכ ,‰ול‡ ר˜ ‡˙ ‰פרט ˘ל ‰לל ו‰ו„‡.[‰

גזירה רוחנית – ונס רוחני
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז) ‰ר‡˘ ‰ערי ‡ור˘ ‰ם פמ"‡-ב .פנ"‚(:
עי˜ר ‚‰זיר ‰ב‡ו˙ם ‰ימים ל‡ ‰יי˙ ‰מכוונ˙ נ‚„ ‚ופם ˘ל בני י˘ר‡ל ,ול‡ ‚זרו ‰יוונים
כ‰מן ל˘‰מי„ ל‰רו‚ ול‡ב„‡ ,ל‡ נלחמו ב„˙ י˘ר‡ל )ר‡ ‰לבו˘ ,ב"ח וט"ז ל‡ו"ח ˘ם( ,וכפי

כ‡ ,ב

מאי חנוכה
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ההידור ש אתמו
– כבר אינו מתאים היום!

˘מ‚„יר ז‡˙ ‰רמב"ם )רי˘ ‰ל' חנוכ" (‰ביטלו „˙ם" ,ובל˘ון ˙פיל˙ ועל ‰ניסים ˘‰יוונים רˆו

כ

כ‡˘ר י‰ו„י מ„לי˜ ביום ‰ר‡˘ון ˘ל חנוכ ‰נר ‡ח„‰ ,רי ˜יים בז‰ ˙‡ ‰מˆוו ‰ב‡ופן
מו˘לם.
‡מנם ,כ‡˘ר ב‡ ביום ˘‰ני ורוˆ ‰ל„‰לי˜ ˘וב נר ‡ח„‡ ,ומרים לו :ל‡! עליך ל„‰לי˜ ˘ני
נרו˙ ,ור˜ כך ˙‰י' בכלל "מ„‰רין מן ‰מ„‰רין" .וכ‡˘ר ‰ו‡ ˆוע˜‰ :ל‡ ‡˙מול ‡מר˙ לי ˘בנר
ז ‰כבר ‡‰י' מ„‰רין מן ‰מ„‰רין ,עונים לו‰ :י„ור ז‰ ‰י' מ˙‡ים ל‡˙מול‡ ,ך כע˙ ‚„ל˙ ביום
נוסף ,ובכ„י ל„‰ר מוכרח ‡˙ ‰ל„‰לי˜ ˘ני נרו˙!
וביום ˘‰לי˘י ‡ומרים לו‡ :סור לך ל‰ס˙פ˜ ב˘ני נרו˙ ,כיוון ˘"מעלין ב˜ו„˘" ,ובכ„י
ל‰יו˙ מ„‰רין מן ‰מ„‰רין עליך ל„‰לי˜ ˘לו˘ ‰נרו˙! וביום ‰רביעי „ור˘ים ממנו ‡רבע‰
נרו˙ ,וכן ב˘‡ר ‰ימים ‡וסרים עליו ל‰ס˙פ˜ ב‰י„ור ˘ל ‡מ˘.
וכך ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‰‰נ ‰‚‰בכל עניין ˘ל לימו„ ˙‰ור‡ ‰ו ˜יום ‰מˆוו˙˘ ,ל‡ מספי˜ מ‰
˘"‡ין מורי„ין"˘ ,ב˘ביל ז ‰מספי˜ ל‡˘‰ר על עמ„ו‡ ,ל‡ מזמן לזמן מוכרחים ל‰וסיף
ול‰עלו˙ ב˜ו„˘.
ו‡ין ‡„ם יכול לומר‰ :ל‡ לפני כך וכך זמן ˜יבל˙י על עˆמי ‰י„ור ,ומ„וע מוכרח ‡ני
ל‰וסיף עו„ ועו„? כי מנרו˙ חנוכ ‰למ„נו ˘‰‰י„ור ˘ל ‡˙מול כבר ‡ינו נח˘ב ל‰י„ור כ‡˘ר
‚‰יע יום ח„˘ ,ומוכרחים ˙מי„ ל‰וסיף ב‡ור ,בבחינ˙ מעלין ב˜ו„˘.

ט

"ל˘‰כיחם ˙ור˙ך ול‰עבירם מחו˜י רˆונך" .וכמו ˘‡מרו חז"ל ˘‰יוונים ‚זרו על בני י˘ר‡ל
"כ˙בו על ˜רן ˘‰ור ˘‡ין לכם חל˜ ב‡ל˜י י˘ר‡ל" )בר‡˘י˙ רב ‰פ"ב.(„ ,
ו‡מנם ˙‰רח˘‚ ‰ם מלחמ ‰ב‚˘מיו˙ ,ו‰יוונים נלחמו ב‚ופים ˘ל בני י˘ר‡ל‡ ,ך כל ז‰ ‰י'
ר˜ ˙וˆ‡ ‰מעי˜ר ‰מלחמ‰˘ ,‰ו‡ ‚‰זירו˙ על „˙ י˘ר‡ל.
ומכיוון ˘עי˜ר ‚‰זיר‰ ‰יי˙‚ ‰זיר ‰רוחני˙‰ ,רי ‚ם עי˜ר ˆ‰‰ל‰ ‰ו‡ ברוחניו˙ ,ועל כן ˘מו
לעי˜ר ‡˙ נס פך ˘‰מן‡˘ ,ינו ˘ייך לˆ‰ל‚‰ ‰ופני˙‡ ,ל‡ ˜˘ור עם ˜יום מˆוו ‰בבי˙ ‰מ˜„˘,
ובפרט ˘˙‰רח˘ בנרו˙ מנור˙ ‰מ˜„˘˘ ,נר רומז על כללו˙ עניין ‰מˆוו˙ ,כמו ˘כ˙וב

)מ˘לי

ו ,כ‚( "כי נר מˆוו ‰ו˙ור‡ ‰ור".
‡מנם ,ע„יין ‡ין ‰עניין מחוור כל ˆרכו:
‰ן ‡מ˙ ˘עי˜ר ‰נס ‰ו‡ נס פך ˘‰מן‡ ,ך מכל מ˜ום ‚ם ניˆחון ‰מלחמ‰ ‰ו‡ נס ‚„ול ˘בו
ניˆלו ‚‰ופים ˘ל בני י˘ר‡ל ב‡ופן נסי ל‚מרי ,ועו„ ז‡˙ ˘ˆ‰‰ל‰ ‰רוחני˙ ב‡ ‰ר˜ ל‡חרי ועל
י„י ˆ‰‰ל˘‚‰ ‰מי˙ .ו‡ם כן‰ ,רי ˆריך ‰י' ל˜בוע ‡˙ ימי ‰חנוכ‚ ‰ם לזכר נס ניˆחון ‰מלחמ.‰
ו‡ף על פי כן ,נס ניˆחון ‰מלחמ ‰ל‡ נזכר ב„ברי ‚‰מ' ‡ל‡ ב„רך „˜‰מ ‰לסיפור נס
פך ˘‰מן ,וי˙יר ‰מזו‚‰ :מ' ל‡ ‰זכיר ‰כלל ‡˙ ‰נס ˘‰י' בניˆחון ‰מלחמ‚" ‰יבורים בי„
חל˘ים ,ורבים בי„ מעטים"‡ ,ל‡ ר˜ ‡˙ עˆם ‰עוב„‡ ˘"נˆחום" מבלי לפרט ˘‰י' בז ‰עניין
בל˙י טבעי.

היוונים הסכימו לתורה שכלית ומצוות הגיוניות
בכ„י ליי˘ב ‡˙ ˙‰מי‡‰ ‰‰מור ,‰י˘ לב‡ר ˙חיל ˙‡ ‰עומ˜ עניין נס ‰נרו˙ ו˘ייכו˙ו
ל‚זיר˙ ‰יוונים ומלחמ˙ בני ח˘מונ‡י:
‡ו„ו˙ מלחמ˙ ‰יוונים ומטר˙‡ ,‰ומרים בנוסח "ועל ‰נסים"" :כ˘עמ„ ‰מלכו˙ יון ‰ר˘ע,‰
על עמך י˘ר‡ל ,ל˘‰כיחם ˙ור˙ך ול‰עבירם מח˜י רˆונך" .ונ˙ב‡ר בז ‰בס˜"‰

)ר‡ ‰ספר

‰מ‡מרים ˙רˆ"ב עמ' ˜פ‡˘ ,(‰ין ‡ומרים "ל˘‰כיחם ˙ור ‰ומˆוו˙"‡ ,ל‡ מ„יי˜ים לומר "˙ור˙ך"
– ˙ור˘ ‰לך ,ו"חו˜י רˆונך" – ‰מˆוו˙ מסו‚ "‰חו˜ים" ˘‰ם לל‡ טעם ‰מובן ב˘כל ‡נו˘י.
ו‡כן ,זו ‰יי˙ ‰מח˘ב˙ ‰יוונים ו‚זיר˙ם˘ ,ל‡ ‰י' ‡יכפ˙ ל‰ם ˘בני י˘ר‡ל י‚‰ו ב˙ור,‰
ובלב„ ˘ינ‚‰ו ב ‰כמו ב˘‡ר חכמו˙ ˘ל חול ,וז‰ו "ל˘‰כיחם ˙ור˙ך" – ל˘‰כיחם ‡˙ ˘ייכו˙
˙‰ור ‰לבור‡ י˙'˘ ,ל‡ יר‚י˘ו ‡˙ ˜„ו˘˙ ורוממו˙ ˙‰ור.‰
וכך ‚ם מ˙פר˘ "ל‰עבירם מחו˜י רˆונך"‰ :יוונים ‰סכימו ˘בני י˘ר‡ל י˜יימו מˆוו˙
˘מובנו˙ ב˘כל‡ ,ך ˙‰נ‚„ו ל˜יום מˆוו˙ מסו‚ "‰חו˜ים"‰˘ ,ם ‰מˆוו˙ ˘‡ינן מובנו˙ ב˘כל
)ר‡ ‰רמב"ן ו‡˙חנן ו ,כ .וב‡רוכ ‰בספר ‰מ‡מרים  ˙"˘'‰עמ'  51ו‡ילך .עמ'  90ו‡ילך( ,ו‡˘ר ב˜יומן
מו„‚˘˙ ˙‰‰בטלו˙ ‡ל רˆון ˘‰י"˙ מˆוו‰ ‰מˆוו˙.
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י

יט

תורת
חיים

ו‰עניין ‰כללי ב‚זיר˙ ‰יוונים ‰ו‡ ˙‰נ‚„ו˙ם לכך ˘‡ˆל בני י˘ר‡ל ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' ‰ן
נעלו˙ ומרוממו˙ מן ‰עולם ,ו‡לו˜ו˙ ‰ו‡ „בר ˘‡ינו יכול ל‰יו˙ מו˘‚ ב˘כל ‡נו˘י‰ .ם
‰סכימו ל˙ור ‰ולמˆוו˙ ‚‰יוניים‡ ,ך ל‡ לעבו„ ‰רוחני˙ ˘למעל ‰מן ˘‰כל.

מדוע הייתה "עדות לבאי עולם" דווקא בנס נר המערבי?
‡‰ור ‡‰לו˜י ˘מ‡יר ‡ˆל בני י˘ר‡ל‡˘ ,ינו מו˘‚ ומובן ב˘כל כלל‰ ,ו‡ ‰ו‡ עי˜ר עניין

ī

‰חנוכ‡ .‰ו„ו˙יו נלחמו ‰יוונים ו‚זרו ‚זירו˙י‰ם ונלחמו ‡˙ מלחמו˙י‰ם ,ו‰ו‡ ‚ם ˙וכן ‰נס
˘ע˘˜‰ ‰ב" ‰ל‡בו˙ינו בימים ‰‰ם.
כ‡מור ,מלחמ˙ ‰יוונים ‰יי˙ ‰על כך ˘בני י˘ר‡ל מ‡מינים ב˜„ו˘˙ ˙‰ור‰˘ ,‰י‡ למעל‰
מן ˘‰כל ‡‰נו˘י ,ו‰ם מˆיי˙ים לˆיוויי ˘‰י"˙‚ ,ם לל‡ ˘מבינים ‡ו˙ם ב˘כלם.
וכ‡˘ר ‚בר ‰י„ בני ח˘מונ‡י וניˆחום‰ ,רי בנס פך ˘‰מן ‰י' ‚ילוי ‰עניין ˘עליו נלחמו
‰יונים‡˘ ,כן ‡ˆל בני י˘ר‡ל מ‡יר ‡ור ‡לו˜י נ˘‚ב ומרומם ˘למעל ‰מן ˘‰כל:
‡˜‰ .ב" ‰ע˘ ‰לי˘ר‡ל נס˘ ,נס ‰ו‡ ענין ‰מורם ולמעל ‰מ‰טבע ומ‚„רי ˘‰כל ,ובז ‰ניכר
ונ˙‚ל ‰לכולם ˘‡ˆל עם י˘ר‡ל מ‡יר ‡ור ‡ל˜י ˘‰ו‡ למעל ‰מ‚„רי ‰ברי‡ ‰ו˘‰כל.
ב .נס ז‰ ‰י' ב˜˘ר ל‡ור ‰מנור‡‰ .‰ור בכלל ‰ו‡ פחו˙ ‚˘מי ומ‚ו˘ם מ˘‡ר ענייני ‰עולם.
˘‰רי כל ‰נבר‡ים נמ„„ים ונ˙פסים ממ˘ ב‚˘מיו˙ ,ור˜ ‡‰ור ‡ינו נ˙פס כל כך ב‚˘מיו˙

)ור‡‰

במ˜ור „‰ברים בי‡ור לז ‰ע"„ ‰חילו˜ בין "מר‡ "‰ל"˜ול" ו"ריח"( .ועל כן ‡ור )‚ם ‡ור ‚˘מי( ‰ו‡
"כלי" ר‡וי ל‡ור ˘‰כינ‰˘ ‰ו‡ רוחני ולמעל ‰מן ‰עולם ˘‚‰מי.
מכיוון ˘‡‰ור ‰ו‡ ‰רוחני ומזוכך מבין ‰נבר‡ים‰ ,רי בו ועל י„ו ‰יי˙" ‰ע„ו˙  . .לב‡י
עולם ˘˘‰כינ˘ ‰ור ‰בי˘ר‡ל" )˘ב˙ כב ,ב(‡ .מנם בבי˙ ‰מ˜„˘ נע˘ו ע˘ר ‰נסים

)‡בו˙ פ"‰

גם פי בית שמאי "מוסיף והוך"!
במבט

˘טחי נר‡˘ ‰בי˙ ˘מ‡י ‡ינם סוברים ˘י˘ ל‰עלו˙ ב˜ו„˘ ול‰וסיף ב‡ור‰˘ ,ל‡

„ע˙ם ‰י‡ ˘בנרו˙ חנוכ" ‰פוח˙ ו‰ולך".
‡ך כ‡˘ר מעיינים ב„בר ,מוˆ‡ים מי„ ˘‡ין „‰בר כן ,ו‡ף בי˙ ˘מ‡י סבורים ˘י˘ ל‰וסיף
˙מי„ ב‡ור:
‰טעם ˘בי˙ ˘מ‡י סוברים ˘"פוח˙ ו‰ולך" ‡ינו מ˘ום ˘ל„ע˙ם ‡ין ל‰וסיף ולעלו˙ ב‡ור,
‡ל‡ מ˘ום ˘ל„ע˙ם נרו˙ חנוכ ‰מכוונים כנ‚„ פרי ‰ח‚ ˘‰ם כנ‚„ ‡ומו˙ ‰עולם

)ר‡ ‰במ„בר

רב ‰פכ"‡ ,כ„( ,ומכיון ˘ל‡ מ„ובר על ‡ור ‡ל‡ על ‡ומו˙ ‰עולם – ‰ס„ר ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל פוח˙
ו‰ולך.

מ"‡ ,(‰ך „וו˜‡ על י„י ‰מנור ‰ו‰נס ˘נע˘ ‰בנר ‰מערבי ˘ב) ‰ר‡˘ ‰ב˙ כב ,ב( ,נ˙פרסם ‡ˆל

וכפי ˘נ˙ב‡רו „‰ברים בס) ˜"‰ר‡˙ ‰ור‡ ‰ור מ˜ ıל„ ,ב(‰‰˘ ,פח˙ ‰בפרי ‰ח‚ ובנרו˙

כל ב‡י ‰עולם ˘˘כינ˙ו י˙' ˘ור ‰בי˘ר‡ל .וז‡˙ ,לפי ˘‡‰ור ‰ו‡ ‰רוחני ו‰נעל ‰ביו˙ר ,ו‰ו‡

‰חנוכ ,‰מור ‰על כך ˘עניינים ˘‰יו ˙חיל ‰בˆ„ ‰טומ‡ ‰כבר נז„ככו ונ˙˜„˘ו ונכללו

כלי ל‡ור ˘‰כינ‰ ‰רוחני ˘למעל ‰מ‚„רי ‰ברי‡ .‰ועל כן כ˘‡ור ˘‰כינ ‰ב‡ ב˜˘ר עם ‡ור

ב˜„ו˘ ,‰וממיל‡ מיום ליום ‰עניינים ‰בל˙י רˆויים מ˙מעטים ו‰ולכים.

‚˘מי ‰רי ז ‰פועל רו˘ם ‚„ול יו˙ר ב‡‰ר˙ ‰עולם ˘‚‰מי ב‡ור ˘‰כינ.‰
ולכן „וו˜‡ בנס "נר ‰מערבי" ˘נע˘ ‰בעניין ˘ל ‡ור ,נפעל ˘י„עו ב‡י ‰עולם ˘"˘‰כינ,"‰
‰יינו ‡‰ור ‡‰לו˜י ‰נעל˘ ,‰ור„ ‰וו˜‡ בבני י˘ר‡ל.

ונמˆ‡˘ ,בוו„‡י ‚ם בי˙ ˘מ‡י מו„ים˘ ,בכל ענייני מˆוו ‰ו˜„ו˘ ,‰ובפרט בענייני ‡ור י˘
ל‰יו˙ ˙מי„ ב‡ופן ˘ל מוסיף ו‰ולך ,ול‰עלו˙ ב˜ו„˘ ,ו˘ ‡‰בנרו˙ חנוכ‡ ‰ינו כן‰ ,ו‡ מ˘ום
˘‰ם כנ‚„ ‰ענינים ‰בל˙י רˆויים ˘‰ם מ˙מעטים ו‰ולכים.
ומכיוון ˘‰לכ ‰כבי˙ ‰לל ,ובפרט ˘כ‡מור ‰רי ‚ם בי˙ ˘מ‡י מו„ים ˘בענייני ‡ור ו˜„ו˘‰

ועל כן ,כ‡˘ר חפ˘‰ ıי"˙ ל‰וכיח ˘בעם י˘ר‡ל ˘ור‡ ‰ורו י˙' ˘למעל ‰מן ‰עולם ומן

י˘ ל‰יו˙ מוסיף ו‰ולך‰ ,רי כל ‡ח„ ו‡ח„ מחויב ל‰וסיף ב"נר מˆוו ‰ו˙ור‡ ‰ור" )מ˘לי ו ,כ‚(,

˘‰כל ‡‰נו˘י ,כ„י ל‰וˆי‡ מטעו˙ ‰יוונים ,בחר „וו˜‡ ב‡ור ‰מנור .‰ב„ ‰וו˜‡ נ˙‚ל ‰לעין

‰וספ‡ ‰חר ‰וספ ,‰ע„ ‡˘ר י˜ויים ‰יעו„ "ליל ‰כיום י‡יר" )˙‰לים ˜לט ,יב( בבי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜

כל כיˆ„ ˘ור ‰בי˘ר‡ל ‡ור ‡ל˜י ˘‡ינו מו˘‚ ב˘כל וב‡ופן ˘נעל ‰ונ˘‚ב מכל ‚„רי ‰עולם

במ‰ר ‰בימינו.

˘‚‰מי ,ל‰יפך מטעו˙ ומלחמ˙ ‰יוונים.
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למעל ‰נ˙ב‡ר ˘מי ˘בי„ו ˘ני נרו˙ בנר ˘לי˘י „חנוכ‰ ,‰רי למ"„ כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין י„לי˜
‡ח„ ,כי ממיל‡ ‡ין בי„ו כנ‚„ ‰ימים ,ולמ"„ מעלין ב˜ו„˘ לכ"‰פ י„לי˜ ˘ניים כ„י ˘ל‡ יורי„.
‡מנם ל‡חר ‰בי‡ור ו‰עיון ‰נ"ל ,נר‡ ‰לומר ˘‚ם למ"„ כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין י˘ לו ל„‰לי˜
‡˙ ב' ‰נרו˙ ˘בי„ו:
למ"„ כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין‰ ,רי ‰וספ˙ ‰נרו˙ מור‚ ‰ם על ‰‰וספ ‰ו„‚‰‰ל ‰בנס ,ו‡ם כן,
‡ף ˘‡ין בי„ו ל‰ר‡ו˙ ‡˙ ‚ו„ל ‰נס ˘‰י' בליל ‰ז˘‰˘ ,‰מן ‰ספי˜ כבר עבור ‚' ימים ,מכל
מ˜ום עליו ל„‰לי˜ ‡˙ ˘ני ‰נרו˙ ˘בי„ו בכ„י ל‰ורו˙ ˘‰יי˙„‚‰ ‰ל ‰ו‰וספ ‰בנס‡ ,ף ˘ל‡
יור ‰עלי' ב˘לימו˙ ]ו‡ין לבטל ו„‡י ‰וספ ‰זו בעי˜ר ‰מˆוו ‰מפני ח˘˘ טעו˙ ˘ל ‰רו‡ים[.
ונפ˜"מ בין ˘˙י „‰עו˙ ˙‰י' ב‡ו˜ימ˙‡ ‡חר˙ ,וי˙‰פכו ˘‰יטו˙:
כ‡˘ר ‡ין בי„ו ל„‰לי˜ ‡פי' כמו ‰‰י„ור ˘„‰לי˜ ‡˙מול ,ול„ו‚מ‡ כ‡˘ר בליל˘‰ ‰מיני
‡ין בי„ו ‡פילו ל˘בע ‰נרו˙.
למ"„ כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין‰ ,ל‡ נ˙ב‡ר ˘עליו ל„‰לי˜ לכ"‰פ כנ‚„ מ˜ˆ˙ מ‰ימים ,בכ„י
ל‰ורו˙ ‡˙ ‰‰וספ‰˘ ‰יי˙ ‰בנס.
‡ך למ"„ ˘טעם ‰‰וספ‰ ‰ו‡ מעלין ב˜ו„˘ ו‡ין מורי„ין ,עליו ל„‰לי˜ נר ‡ח„ בלב„‰˘ ,רי
נ˙ב‡ר ˘ל„ע ‰זו ‡ין ‰‰י„ור חל˜ ממˆוו˙ נר חנוכ‡ ‰ל‡ ˜יום ˆיווי נפר„ ˘ל מעלין ב˜ו„˘,
וממיל‡‡ ,ם יוסיף נרו˙ על עי˜ר ‰מˆו ‰יעבור בז ‰על "ו‡ין מורי„ין"‰˘ ,רי ‰ו‡ מ˜יים ‡˙
מˆוו˙ ‰‰י„ור ב‡ופן פחו˙ יו˙ר מ‡˙מול .ו‡"כ טוב יו˙ר ˘בליל ‰ז ‰ל‡ י˜יים ‡˙ ‰‰י„ור
ו‰‰וספ˘ ‰מˆ„ "מעלין ב˜ו„˘"‡ ,ל‡ ר˜ ‡˙ מˆוו˙ נר חנוכ‰˘ ‰י‡ "נר ‡י˘ ובי˙ו" ,כ˙י˜ונ.‰
]לפונ„˜ ז ‰נ˙כנסו ר˜ חל˜ים מן ‰מערכ˘‰ ‰לימ˘ ‰במ˜ור „‰ברים ,עיי"˘ ב‡רוכ ‰עם ˆיוני מ"מ ו˘˜ו"ט

ב‰ם .ור‡ ‰בספר ‡וˆרו˙ ‰מוע„ים – ימי ‰חנוכ ‰עמ'  208ו‡ילך˘ ,ם ‰וב‡ ‰מערכ ‰זו ב‰רחב ‰ובפירוט[.

י‡

מתי אין מקום להזכיר את נס ניצחון המלחמה?
ומע˙ ‰יובן ‰יטב מ„וע ˘‰יב‚‰ ‰מ' על ‡˘‰ל" ‰מ‡י חנוכ˘ ,"‰ימים ‡לו נ˜בעו על ˘ום
נס פך ˘‰מן .כי ‡ף ˘נע˘ ‰לבני י˘ר‡ל ‚ם נס ‡„יר בנˆחון ‰מלחמ‰ ,‰רי עניין ז‡ ‰ינו נח˘ב
כ‡˘ר מ„ובר על נס ‰מנור˘ ,‰בו מ˙בט‡ כיˆ„ ‡ˆל בני י˘ר‡ל מ‡יר ‡ור ‡לו˜י ˘למעל ‰מן
‰עולם.
‡ין ז ‰ר˜ חילו˜ בין נס בעניין ‚˘מי לנס בעניין רוחני‡ ,ל‡ ‰רב ‰יו˙ר מכך :נס ˆ‰‰ל‰
˜˘ור עם ‚‰וף ˘ל בני י˘ר‡ל ,ו‡ילו נס ‰נרו˙ ˜˘ור עם ‡‰ור ‡‰לו˜י ‰נעל ‰ו‰נ˘‚ב ˘למעל‰
מ‚„רי ‰עולם .ול‚בי נס כז‡ ‰ין ‰נס ˘‚‰מי נח˘ב ל„בר ˘ר‡וי לˆיינו.
וממיל‡ ,כ‡˘ר ˘ו‡לים "מ‡י חנוכ ,"‰מ‰ו עי˜ר ומ‰ו˙ ‰נס ˘ל חנוכ‰ ,‰רי ˘˙‰וב‰
‰יחי„י˙ ‰י‡ ˘נ˙‚ל ‰כיˆ„ בני י˘ר‡ל ˜˘ורים עם ‰בור‡ ב˜˘ר ˘למעל ‰מן ‰עולם˘ ,ענין
ז˙‰ ‰בט‡ בנס פך ˘‰מן.
ו‡מנם ,בוו„‡י י˘ ל‰זכיר ול‰ו„ו˙ ל˘‰י"˙ ‚ם על נס ניˆחון ‰מלחמ˘˜‰ ,‰ור עם ‚‰וף
˘‚‰מי .ועל ז‡˙ ˙י˜נו עניין נפר„ ,ו‰ו‡ ב‡מיר˙ "ועל ‰ניסים"˘ ,בו מזכירים ומו„ים על נס
‰מלחמ ‰ו‡ף מפרטים ומפלי‡ים ‡˙ פרטי ‰נס.
‡ך כ‡˘ר מזכירים ‡˙ נˆחון ‰מלחמ ‰ב"ועל ‰ניסים"‰ ,רי ב‡ו˙ו זמן ‡ין מזכירים ‡˙
עי˜ר נס ‰חנוכ‰˘ ‰ו‡ נס פך ˘‰מן ,מ˘ום ˘כ‡מור ,כ‡˘ר מזכירים ‡˙ ‰נס ‰רוחני˘ ,וב ‡ין
מ˜ום ל‰זכיר כלל על ניˆחון ‰מלחמ˘‚‰ ‰מי˙ .ועל כן ,ב˙פיל˙ ועל ‰ניסים ל‡ מוזכר כלל נס
פך ˘‰מן )ומ‡˘ ‰ומרים "ו„‰לי˜ו נרו˙ בחˆרו˙ ˜„˘ך" ‡ינו מכוון לנרו˙ ‰מנור ,‰כמבו‡ר
ב‡רוכ ‰במ˜ור „‰ברים .עיי"˘(.
ונמˆ‡˜˙˘ ,נ˙ חכמים ‰י‡ ˘יזכירו ‡˙ נסי ‰חנוכ ‰ב˘ני זמנים :על עי˜ר ‰נס ˘‰ו‡ ‰ניˆחון
‰רוחני מו„ים ומזכירים ב„‰ל˜˙ ‰נרו˙ ,ועל ‰ניˆחון ˘‚‰מי נ˙˜נ˙ ‰פיל˙ ועל ‰ניסים.
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א טמא את ה"שמן"!
‡ו„ו˙

‡ך למ"„ ˘‰טעם ‰ו‡ מעלין ב˜ו„˘ ו‡ין מורי„ין‰ ,נ‡ ‰ע"פ ˘‡ין בי„ו ל˜יים ‡˙ ‰‰י„ור
ב˘לימו˙ ,ל‰עלו˙ ב˜ו„˘ ול„‰לי˜ ‚' נרו˙ ,מכל מ˜ום לכל ‰פחו˙ עליו ל„‰לי˜ ˘ניים ,ל˜יים

פעול˙ ‰יוונים בבי˙ ‰מ˜„˘ נ‡מר בסו‚יין "טמ‡ו כל ˘‰מנים ˘ב‰יכל" ,וטומ‡‰

‡˙ ‡‰ז‰ר" ‰ו‡ין מורי„ין" ,ול‡ לפחו˙ מ˘ני נרו˙ ˘„‰לי˜ בליל˜‰ ‰ו„ם.

זו ‰יי˙ ‰על י„י ˘נ‚עו בו )כפר˘"י ˘ם „" ‰בחו˙מו(‰ .יינו ˘‰יוונים ל‡ ˘ינו ‡˙ ˘‰מן בפנימיו˙ו

ההידור הוא דין בגברא או בחפצא?

ול‡ חיסרו ממנו‡ ,ל‡ ר˜ נ‚עו בו ,ובכך טימ‡ו‰ו .ובעניין ז‰ ‰י' ‰נס˘ ,מˆ‡ו פך ˘מן ט‰ור
˘ל‡ נ‚עו בו וטימ‡ו‰ו.
ו‰נ˘" ,‰מן" רומז על עניין ‰חכמ‰

יז

בעומ˜
)ר‡ ‰מנחו˙ פ ,‰ב" :מ˙וך ˘ר‚ילין ב˘מן זי˙ חכמ ‰מˆוי ‰ב‰ן".

ור‡˙ ‰ור‡ ‰ור לט ,(‡ ,וממיל‡ י˘ ללמו„ מז‰ ‰ור‡ ‰בנו‚ע ללימו„ ˙‰ור ,‰כיˆ„ ל˘מור ‡˙
˘‰מן ט‰ור ,ו˘ל‡ ˙‰י' בו נ‚יע‚‰ ‰ורמ˙ טומ‡ ‰ח"ו.

יו˙ר ,י˘ לומר ˘מחלו˜˙ם ˘ל ˙רי ‡מור‡י נו‚ע˙ לעˆם ‚„רם ˘ל נרו˙ ‰‰וספ,‰

ומי„˙ ˘ייכו˙ם למˆוו˙ נרו˙ חנוכ:‰
למ"„ ˘˙כלי˙ ‰‰וספ‰ ‰י‡ כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין ,ול„ע˙ ב"˘ כנ‚„ ימים ‰נכנסין‰ ,רי ‰וספ‰
זו ˜˘ור ‰לימי ‰חנוכ ‰ול‡ לעניין ˆ„„י ,וב‰וספ ‰זו מר‡ים ומˆיינים ל‡ ר˜ ‡˙ עˆם ‰נס,
‡ל‡ ‚ם ‡˙ ‰‰וספ ‰בנס ˘‰לכ ‰ונמ˘כ ‰כל ימי ‰חנוכ .‰וממיל‡‰ ,רי נרו˙ ‰‰וספ‰ ‰ם ב‚„ר
מˆוו˙ חנוכ.‰

הפילוסופים שטימאו את השמן הטהור
מלחמ˙ ‰יוונים ‰רוחני˙ ‰יי˙ ‰כנ‚„ ˜„ו˘˙ ˙‰ור‰ .‰יוונים ‰יו "בחינ˙ חכמ˜„ ‰ליפ,‰
חכמו˙ חיˆוניו˙ כמו פילוסופי‡˘ ,בזמן ‰‰ו‡ ‰יו פילסופים ‰מכחי˘ים בנבו‡"‰

)˙ור‡ ‰ור מ‡,

‡ .ור‡‚ ‰ם ˘ם ל„ .(‡ ,ו‡ו˙ם יוונים ˙‰ירו ללמו„ ˙ור‡ ,‰ל‡ ˘„ר˘ו ל‰עמי„ ‡˙ ˙‰ור ‰ב˘וו‰
עם ‰חכמו˙ ‰חיˆוניו˙ רח"ל.
בחיˆוניו˙ נר‡‰˘ ‰ם ל‡ פ‚עו בלימו„ ˙‰ור‰˘ ,‰רי ˙‰ירו ללמו„ ‡˙ ˙‰ור ‰כפי ˘‰י‡ ,עם
‡ו˙ם „ינים וסברו˙ וכל ‰פרטים‡ ,ל‡ ˘"נ‚עו ב˘מן" ,ו˘‰וו ‡˙ ˙‰ור„˜‰ ‰ו˘ ‰לחכמו˙י‰ם
‰טמ‡ו˙.

לעומ˙ ז‡˙ ,למ"„ ˘‰‰וספ‰ ‰י‡ מ˘ום ˘מעלין ב˜ו„˘‡ ,ו ל„ע˙ ב"˘ כנ‚„ פרי ‰ח‚‰ ,רי
‡ין ‰‰וספ˘˜ ‰ור ‰כלל לימי ‰חנוכ ,‰כי ‡ם לעניין ˆ„„י :חוב˙ „‡‰ם ל‰עלו˙ ב˜ו„˘ בכלל,
ול‡ ר˜ במˆוו˙ נר חנוכ‡ ,‰ו ˜רבנו˙ ˘‰יו מ˜ריבים בח‚ ‰סוכו˙.
ובס‚נון ‡חר ,י˘ ל„‚‰יר ‡˙ מחלו˜˙ם ‡‰ם ‰‰וספ‰ ‰י‡ „ין ב"‚בר‡" ‡ו ב"חפˆ‡":
למ"„ ˘‰טעם ‰ו‡ מעלין ב˜ו„˘‰ ,רי ‰‰וספ˘ ‰ייכ˙ ל‚בר‡‰˘ ,ו‡ מˆוו ‰ל‰עלו˙ ב˜ו„˘,
‡ך ‡ין „‰בר מחויב מˆ„ מˆוו˙ חנוכ ,‰ו‰נרו˙ ‰ם ב‚„ר ר˘ו˙.
‡ולם למ"„ כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין‰ ,רי ז‰ ‰וספ ‰במˆוו˙ נרו˙ חנוכ‚ ‰ופ‡ ,בחפˆ‡ ,ונרו˙

וכ‡˘ר מ˘ווים ‡˙ ˙‰ור ‰לחכמו˙ ‡חרו˙ ,ומעמי„ים ‡ו˙ ‰ב‰יכל ‡ח„ יח„ עם חכמו˙

‰‰וספ ‰נכללים ‚ם ‰ם בנרו˙ חנוכ.‰

חיˆוניו˙ כ‡ילו ˙‰ור‰ ‰י‡ ˘‰כל‡ ‰נו˘י˙ כמו ˘‡ר ‰חכמו˙‰ ,רי „‰בר נ˜ר‡ ב˘ם "טמ‡"!

ונפ˜"מ ‰יוˆ‡˙ לפי ז‰ ,‰ו‡ ב‡ם ‰וב‡ו לפניו נרו˙ ‰‰י„ור ל‡חר ˘כבר „‰לי˜ ‡˙ ‰נר

וכ‡˘ר י˘ מי ˘נלחם ונ‡ב˜ בלימו„ ˙‰ור ‰בט‰ר ,‰וחפ ıל‰כניס חכמ ‰יווני˙ ל‰יכל

‰ר‡˘ון‡‰ ,ם יברך על נרו˙ ‰‰וספ‡˘ :‰ם ‰‰י„ור ‰ו‡ ל‚בי ‚‰בר‡‰ ,רי ‡ינו יכול לברך

˙‰ור ‰ול‰עמי„ ‰ב˘וו ‰עם ˙‰ור„˜‰ ‰ו˘‰ ,‰רי י˘ ˆורך במסיר˙ נפ˘ ˘ל‡ ל‰ר˘ו˙ "לטמ‡

עלי‰ם ל„‰לי˜ נ"ח ,כיוון ˘טעם „‰‰ל˜‰ ‰ו‡ מעלין ב˜ו„˘ ול‚בי חנוכ ‰נרו˙ ‰ללו ‰ם

‡˙ ˘‰מנים".

ר˘ו˙ ,ו‡ילו למ"„ כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין יו˙ר סבר‡ לברך עלי‰ם ,כיוון ˘‚ם ‰ם חל˜ ממˆוו˙ נ"ח
)וכבר נחל˜ו בז‡‰ ‰חרונים .ר‡ ‰סיכום „‰ברים ב‡נˆי' ˙למו„י˙ חט"ז עמ' ערב(.

לא להכניס את חכמת יון להיכל התורה!
ו‰‰ור‡ ‰מז ‰בזמננו ברור‰ ‰י‡:

]במ˜ור „‰ברים ,וב‰ערו˙  ,13-20נ˙ב‡רו „‰ברים ב‡ריכו˙ ,בעומ˜ ,ב‡ורך וברוחב ,עם ˆיוני מ"מ ועיונים

בל˘ונו˙ רבו˙ינו ‰ר‡˘ונים ו‡‰חרונים .עיין ˘ם ו˙מˆ‡ נח˙[.

י˘נם ‰טוענים ˘˙‰ור‰ ‰י‡ עניין ˘ל ‰בנ ‰ו ,‰‚˘‰וכמו ˘נ‡מר "כי ‰י‡ חכמ˙כם ובינ˙כם
לעיני ‰עמים" )ו‡˙חנן „ ,ו( ,ו‡ם כן ,מ ‰רע בכך ˘יערבו בז‚ ‰ם חכמו˙ ‡חרו˙˘ ,ילמ„ו כמ‰
˘עו˙ ˙ור ‰וכמ˘ ‰עו˙ חכמו˙ חיˆוניו˙?

האם מותר להפחית מההידור של אתמול?
ומ‡חר

˘נ˙ב‡ר ‰עומ˜ מחלו˜˙ם ˘ל ˙רי ‡מור‡י ,עול‰˘ ‰נפ˜"מ ˘‰וב‡ ‰למעל‰

‡ינ ‰מוכרח˙.

מאי חנוכה

טז

‰מ„‰רין" ‰ו‡ ‰וספ ‰על "נר ‡י˘ ובי˙ו" ,ו‡י ‡פ˘ר לכלול בז‚ ‰ם ‡˙ ‰‰י„ור ˘ל "‰מ„‰רין".
‡ך ל˘יט˙ ‰רמב"ם )רי˘ פ"„ מ‰ל' חנוכ‰ (‰מ„‰רין מן ‰מ„‰רין מ„לי˜ים כמספר ‰ימים לכל
‡ח„ ו‡ח„ מבני ‰בי˙ .וסביר‡ לי' ˘‡ם בני ‰בי˙ ‰ם ע˘ר" ,‰בליל‰ ‰ר‡˘ון מ„לי˜ ע˘ר‰
נרו˙ ,ובליל ˘ני ע˘רים ,ובליל ˘לי˘י ˘ל˘ים ,ע„ ˘נמˆ‡ מ„לי˜ בליל ˘מיני ˘מונים נרו˙".
ו‰יינו‰˘ ,מ„‰רין מן ‰מ„‰רין מ˜יימים ‚ם ‡˙ ‰‰י„ור ˘ל ‰מ„‰רין.
וכ˙בו ‰מפר˘ים ˘מחלו˜˙ זו ˙לוי' ב„עו˙ ˙רי ‡מור‡י ˘ב‚מ':
לפי ˘‰יט"˘ ‰טעמ‡ „בי˙ ‰לל כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין"ˆ ,ריך ל„‰לי˜ ר˜ ‡ח„ מבני ‰בי˙,
כ˘יט˙ ˙‰וס' ,בכ„י ˘ל‡ יבלבל ריבוי ‰נרו˙ ויוכר ‰יטב מספר ‰ימים ‰יוˆ‡ים.
‡ך למ"„ ˘טעם בי˙ ‰לל ‰ו‡ "מעלין ב˜ו„˘ ו‡ין מורי„ין"‡ ,ין ˆורך ב‰יכר למספר ‰ימים,
ול˘יט˙ו י˘ ל˜יים ‡˙ ˘ני ‰‰י„ורים‚ :ם ל‰רבו˙ בנרו˙ כמספר ‰ימים ,ו‚ם ל„‰לי˜ כמספר ז‰
עבור כל ‡ח„ מבני ‰בי˙ ,כ˘יט˙ ‰רמב"ם.

נפק"מ להוספה שלא כמספר הימים
‰נפ˜"מ

˘‰וב‡ ‰למעל ,‰מחל˜˙ בין ‰סוברים כ‰רמב"ם לבין ‰פוס˜ים כ˙וס' ,ולפי

‰סבר ‰זו‰ ,רי ל‡חר ˘כ˙ב ‰רמ"‡ )סי' ˙רע‡ ס"ב( על ˘יט˙ ‰רמב"ם ˘"כן ‰מנ ‚‰פ˘וט"‰ ,נ‰
נפס˜ כ„ע‰‰˘ ‰וספ‰ ‰י‡ ר˜ מ˘ום "מעלין ב˜ו„˘".
‡מנם ,י˘ לב‡ר ב‡ופן ‡חר˘ ,י˘ נפ˜‡ מינ ‰למע˘ ‰בין ˘יטו˙ ˙רי ‡מור‡י‚ ,ם ל‰פוס˜ים
כ‰רמ"‡ ורמב"ם ,כמנ‰ ‚‰פ˘וט.
ו‰ו‡ ,כ‡˘ר „‰לי˜ ,מ‡יזו סיב‰˙˘ ‰י' ,נר ‡ח„ בלב„ בליל˘‰ ‰ני ,וע˙ ‰בליל˘‰ ‰לי˘י
י˘ בי„ו „י נרו˙‰ .נ ‰בז ‰יחל˜ו ˙רי ‡מור‡י כמ ‰עליו ל„‰לי˜ בליל˘ ‰לי˘י.
למ"„ "כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין" ,בוו„‡י עליו ל„‰לי˜ ˘לו˘ ‰נרו˙ ,ל‰ר‡ו˙ ˘עברו ˘לו˘‰
ימים ˘ל נס ‰חנוכ .‰ו‡ילו למ"„ ˘‰טעם ‰ו‡ ˘"מעלין ב˜ו„˘ ו‡ין מורי„ין"„ ,י לו ˘י„לי˜
˘ני נרו˙ ,ובז‰ ‰רי ‰ו‡ מעל ‰ב˜ו„˘ על מ„‰˘ ‰לי˜ בליל˜‰ ‰ו„ם.
‡מנם ,נפ˜"מ זו ‰י‡ ר˜ ב‡ופן ˘ל ב„יעב„˘ ,כבר „‰לי˜ ˘ל‡ כר‡וי בליל˜‰ ‰ו„ם ,וב‡מ˙
י˘ לומר נפ˜"מ ‚ם ב‡ופן ˘נ ‚‰בלילו˙ ˜‰ו„מים ב‡ופן ˘ל "מ„‰רין מן ‰מ„‰רין".
ו‰ו‡ ,כ‡˘ר „‰לי˜ ‡„ם בליל˘‰ ‰ני ב' נרו˙ כר‡וי‡ ,ך בליל˘‰ ‰לי˘י י˘ בי„ו בכ„י
ל„‰לי˜ ˘ני נרו˙ בלב„‰ ,נ ‰מספר ‰נרו˙ ˘י„לי˜ ˙לוי במחלו˜˙ ‰נ"ל.
במ˜ר ‰ז‡ ,‰ין בי„ו ל„‰לי˜ כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין ול‰ר‡ו˙ ‡˙ מספר ימי ‰נס ,וממיל‡ למ"„
כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין „י לו ˘י„לי˜ נר ‡ח„ ,ו‡ין טעם ˘י„לי˜ ˘ני נרו˙ .ו‡„רב‡ ,י"ל ˘‡סור
ל„‰לי˜ ˘ני נרו˙ ,כי מבי‡ ‡חרים לי„י ˙˜ל ‰במספר ‰נרו˙ ˘י„לי˜ו.

מאי חנוכה

י‚

לטענ˙ם‡ ,ין פסול בכך ˘מסמיכים ‡˙ לימו„ ˙‰ור ‰ללימו„ חכמו˙ חיˆוניו˙ ומעמי„ים
‡ו˙ן ב˘וו ,‰ו‰ם ‡ינם רו‡ים בכך כל ˜ל˜ול.
ועל כך למ„נו מנס חנוכ˘ ,‰ל‡ זו בלב„ ˘‡ין "˘‰מן ‰ט‰ור" מט‰ר ‡˙ "˘‰מן ‰טמ‡",
‡ל‡ ל‰יפך‚˘ ,ם ˘‰מן ‰ט‰ור נע˘ ‰טמ‡.
ו‰חורבן ‡ינו ר˜ ברוחניו˙‡ ,ל‡ כפי ˘‰י' בימים ‰‰ם ˘‰יוונים "פ˘טו י„י‰ם בממונם
ובבנו˙י‰ם" ,וכל ז ‰ב‡ מחמ˙ ˘טימ‡ו ‡˙ ˘‰מנים .י‰ו„י ‡ינו יכול ל‰יו˙ נ˙ון ל˘ליט˙ו ˘ל
‚וי‡ ,ל‡ ‡ם כן ‰י‰ו„י בעˆמו מ˙˜רב ‡ל ‚‰וי בבחינ˙ "מ‰רסיך ומחריביך ממך יˆ‡ו"

)י˘עי'

מט ,יז(.
ור˜ כ‡˘ר ‡ין מכניסים ‡˙ יון ל‰יכל ˙‰ור ,‰ו‡ין נו˙נים ˘ם „ריס˙ ר‚ל לחכמו˙ חיˆוניו˙,
‡ז ˘‰מן ‰ו‡ ˘מן ט‰ור.

ﬠיונים
וביאורים

בית שמאי ובית הלל
ī
˙"ר מˆו˙ חנוכ ‰נר ‡י˘

נר ‡י˘ ובי˙ו .נר ‡ח„ בכל ליל ‰ו‡י˘

ובי˙ו ו‰מ„‰רין נר לכל

וכל בני בי˙ו ס‚י ל‰ו בנר ‡ח„:

‡ח„ ו‡ח„ ו‰מ„‰רין מן

בכל ליל ‰לכל ‡ח„ ו‡ח„ מבני ‰בי˙:

‰מ„‰רין ב"˘ ‡ומרים
יום ר‡˘ון מ„לי˜ ˘מנ‰

ימים ‰יוˆ‡ין˘ .יˆ‡ו כבר וז‰˘ ‰ו‡

וב"‡ ‰ומרים יום ר‡˘ון
מ„לי˜ ‡ח˙ מכ‡ן ו‡ילך

ī

ו‰מ„‰רין‡ .חר ‰מˆו˙ עו˘ין נר ‡ח„
כנ‚„ ימים ‰נכנסים‰ .ע˙י„ים לב‡:

מכ‡ן ו‡ילך פוח˙ ו‰ולך

טו

מחוקת תרי אמוראי
בגדר נרות ההידור

עומ„ בו נמנ ‰עם ‰יוˆ‡ין :פרי ‰ח‚.

מ˙מעטים ו‰ולכים ב˜רבנו˙ „פר˘˙
פנחס :מעלין ב˜„˘ ו‡ין מורי„ין .מ˜ר‡
ילפינן ל ‰במנחו˙ בפר˜ ˘˙י ‰לחם

בטעם

˘יט˙ בי˙ ‰לל ˘"יום ר‡˘ון מ„לי˜ ‡ח˙ מכ‡ן ו‡ילך מוסיף ו‰ולך" נחל˜ו ˙רי

‡מור‡י :ח„ ‡מר ˘טעמם ‰ו‡ "כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין" ,ו‰יינו כמניין ימי ‰חנוכ˘ ‰חלפו כבר,

מוסיף ו‰ולך‡ .מר עול‡

וממיל‡ בכל יום ˘עובר י˘ ל„‰לי˜ נר נוסף כנ‚„ ‰יום ˘חלף .וח„ ‡מר ˘"טעמ‡ „בי˙ ‰לל

פלי‚י ב˙ ‰רי ‡מור‡י במערב‡ ר' יוסי בר ‡בין ור'

„מעלין ב˜ו„˘ ו‡ין מורי„ין" ,ולכן מוסיפים בכל יום עו„ נר.

יוסי בר זבי„‡ ח„ ‡מר טעמ‡ „ב"˘ כנ‚„ ימים ‰נכנסין
וטעמ‡ „ב" ‰כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין וח„ ‡מר טעמ‡ „ב"˘
כנ‚„ פרי ‰ח‚ וטעמ‡ „בי˙ ‰לל „מעלין ב˜„˘ ו‡ין

בפ˘טו˙ ,נר‡‡˘ ‰ין זו מחלו˜˙‡ ,ל‡ כל ‡ח„ מן ‡‰מור‡ים מוסיף טעם מ˘לו ל˘יט˙
בי˙ ‰לל‡ ,ך כ‡˘ר מ„יי˜ים בל˘ון ‚‰מר‡" ,פלי‚י ב˙ ‰רי ‡מור‡י" ,נר‡˘ ‰מ„ובר במחלו˜˙
ממ˘˘ ,י˘ ל‚ ‰ם נפ˜"מ ל‰לכ) ‰ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים ‰ער˜˘ 2 ‰ו"ט ב˘ינויי נוסח‡ו˙ בז.(‰

מורי„ין‡ .מר רב ‰בר בר חנ"‡ ‰ר יוחנן ˘ני ז˜נים ‰יו
בˆי„ן ‡ח„ ע˘ ‰כב"˘ ו‡ח„ ע˘ ‰כ„ברי ב" ‰ז ‰נו˙ן
טעם ל„בריו כנ‚„ פרי ‰ח‚ וז ‰נו˙ן טעם ל„בריו „מעלין
ב˜„˘ ו‡ין מורי„ין

כ‡ ,ב

מהראנ"ח וסיעתו :נפק"מ למח' תוס' והרמב"ם
כבר

כ˙בו ‰מפר˘ים

)ר‡ ‰ברכ"י ‡ו"ח סי' ˙רע‡ ב˙חיל˙ו ב˘ם מ‰ר‡נ"ח )פר˘˙ וי˘ב( .ור‡ ‰פרי

ח„˘ ובי‡ורי ‚‰ר"‡ ˘ם( ˘ממחלו˜˙ ‡‰מור‡ים נובע˙ מחלו˜˙ ˙‰וספו˙ ו‰רמב"ם ‚בי מ„‰רין
מן ‰מ„‰רין.
כי ‰נ‡ ‰י˙‡ ב‚מר‡ ˘ם ‚' חלו˜ו˙ ב„‰ל˜˙ ‰נרו˙ .‡ :עי˜ר מˆוו˙ נר חנוכ‰ ‰י‡ ˘י„לי˜ו
בכל יום נר ‡ח„ לכל בני ‰בי˙ .ב‰" .מ„‰רין" ‡חר ‰מˆוו˙ מ„לי˜ים נר ‡ח„ לכל ‡ח„ מבני
‰בי˙ בכל יום‰" .‚ .מ„‰רין מן ‰מ„‰רין" מוסיפים במספר ‰נרו˙ ,ובז ‰נחל˜ו ב"˘ וב"‡ ‰ם
מוסיף ו‰ולך ‡ו פוח˙ ו‰ולך.
ונחל˜ו ˙‰וס' ו‰רמב"ם ‡ם "‰מ„‰רין מן ‰מ„‰רין" מ˜יימים ‚ם ‡˙ ‰חי„ו˘ ˘ל "‰מ„‰רין":
˙וס' ס"ל ˘כל עי˜ר ‰‰י„ור ˘ל ‰מ„‰רין מן ‰מ„‰רין ‰ו‡ מ‡"˘ ‰יכ‡ ‰יכר‡ כ˘מוסיף
ו‰ולך ‡ו מחסר‰˘ ,ו‡ כנ‚„ ימים ‰נכנסים ‡ו ‰יוˆ‡ים" .ולכן ‡י ‡פ˘ר ˘כל בני ‰בי˙ י„לי˜ו,
כי ‡ז ל‡ י‰י' ‰יכר למספר ‰ימים‡ ,ל‡ "יסברו ˘כך י˘ בני ‡„ם בבי˙" .ול˘יט˙ם" ,מ„‰רין מן

