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כ‚ אוצרות המועדים חנוכה  

‡ו˙ו  מבט‡  ˘‰רמב״ם  ‰מ„ר˘  כ„ברי  ‰ו‡,  ו‰ט‰ר‰  ‰טומ‡‰  ˘ל  עניינם  כל  כי 
ב˜ˆר2‰: ״ל‡ ‰מ˙ מטמ‡ ול‡ ‰מים מט‰רין, ‡ל‡ – חו˜‰ ח˜˜˙י, ‚זיר‰ ‚זר˙י״, ‰ו‡ 

ענין ˘ל חו˜‰ ˘למעל‰ מן ‰˘כל.

וזו ‰מ˘מעו˙ ˘ל ״‰יוונים טמ‡ו ‡˙ ‰˘מנים״. ‰˘מן מ‰וו‰, כי„וע, סמל לחכמ3‰. 
חכמ‰  מכניסים  ‰יוונים,   ˙‡ ‚ם  מכניסים  ‡ך  ‰˙ור‰,  חכמ˙   ˙‡ ללמו„  כ˘מר˘ים  ‡ף 
יווני˙ ל‰יכל ‰˙ור‰ ומעמי„ים ‡ו˙ן ב„ר‚‰ ‡ח˙ ו˘וו‰ – ‰רי ז‰ ״טמ‡ו ‡˙ ‰˘מנים״ 

וי˘ ˆורך במסיר˙ נפ˘ ל‡ ל‰ר˘ו˙ ז‡˙.

השמן הטהור נטמא אף הוא
˘ל ‰בנ‰  עניין  ˘‰˙ור‰ ‰י‡  כ‡ל‰ ‰טוענים  י˘נם  בזמננו ‰י‡:  מן ‰‡מור  ‰‰ור‡‰ 
בז‰  יערבו  ‡ם  ‡כפ˙  מ‰  כן,  ו‡ם  ‰עמים״4,  לעיני  ובינ˙כם  חכמ˙כם  ‰י‡  ״כי  ו‰˘‚‰ 
ל‰ב„יל,  ‡חרו˙,  חכמו˙  ˘עו˙  ומספר  ˙ור‰  ˘עו˙  מספר  ללמו„  ‡חרו˙,  חכמו˙  ‚ם 

ולע˘ו˙ן סמוכו˙ ולענין ‡ח„, ‡יז‰ ˜ל˜ול יכול לˆ‡˙ מכך?

 ˙‡ מט‰ר  ‰ט‰ור  ‰˘מן  ˘‡ין  ר˜  ל‡  ‰רי  זו,  ב„רך  חנוכ‰:  נס  מלמ„נו  ‡˘ר  ז‡˙ 
‰˘מן ‰טמ‡, כי ‡ם ‡„רב‰ ״טמ‡ו ‡˙ כל ‰˘מנים״, ‰˘מן ‰ט‰ור נטמ‡ ‡ף ‰ו‡.

כפי  ליˆלן,  רחמנ‡  ב‚˘מיו˙  ‚ם  ‡ל‡  ברוחניו˙,  לחורבן  ר˜  ל‡  מבי‡  ו‰„בר 
˘‰רמב״ם5 מספר בעניין חנוכ‰, ˘‰יוונים פ˘טו י„ם בממונם ובבנו˙י‰ם, וכל ז‰ ˜˘ור 

בכך ˘טמ‡ו ‡˙ ‰˘מנים.

כי ל‡מי˙ו ˘ל „בר ‡ין ‡ינו-י‰ו„י מסו‚ל ל˘לוט על י‰ו„י, וכיˆ„ יכולים ‰ם ל˜בל 
˘לטון? – כ˘י‰ו„ים מ˙˜רבים מעˆמם ליוונים ״מ‰רסיך ומחריביך – ממך יˆ‡ו״6. 

‡בל כ˘ל‡ מכניסים ‡˙ יוון, ‡˙ ‰חכמ‰ ‰יווני˙, ל‰יכל, ‰יכל ‰˙ור‰ – ‰˘מן ‰ו‡ 
˘מן ט‰ור.

(לכ"˜  ˙ור‰  ל˜וטי  ור‡‰  יב.  ‰לכ‰  י‡  פר˜  מ˜וו‡ו˙  ‰לכו˙  רמב״ם  חו˜˙.  פר˘˙  רי˘  רב‰  מ„ר˘    (2
רבינו ‰ז˜ן) סוף פר˘˙ ‡חרי.

3)  ר‡‰ מנחו˙ פ‰, ב.

4)  „ברים „, ו.

5)  ‰לכו˙ חנוכ‰ פר˜ ‚ ‰לכ‰ ‡.

6)  י˘עי‰ מט, יז.

בעז‰י״˙.

ספר  מ˙וך  ˙„פיס  ולומ„י‰,  ˙ור‰  ˘וחרי  לפני  ל‰‚י˘  ˘מחים  ‰ננו 

'‡וˆרו˙ ‰מוע„ים' – ימי ‰חנוכ‰, ‡˘ר יˆ‡ ל‡ור על י„ינו ז‰ ע˙‰, ל˜ימי 

‰חנוכ‰ ‰ב‡ים עלינו ועל כל י˘ר‡ל לטוב‰.

בכל  חנוכ‰,  בעניני  ובי‡ור  חי„ו˘  עניני  ע˘רו˙  ב˙וכו  '‡וˆר'  ז‰  ספר 

בעיון  וכל‰  ונוסחי ‰˙פילו˙,  מ‡חז"ל  בפ˘ט  פר„"ס ‰˙ור‰. ‰חל  ˘בילי 

על  ‰„רו˘  ב„רך  נפל‡ים  בי‡ורים  ˙וך  ורמב"ם,  ב˘"ס  בסו‚יו˙  ופלפול 

יסו„ בי‡ורי ‰חסי„ו˙ – ‡˘ר נ˜בˆו וב‡ו יח„יו ממרחבי מ˘נ˙ו ˘ל כ"˜ 

‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע. 

וטעמו  ‰ספר,  מ„ורי  מכל  בי‡ורים  מבחר  ‰וב‡ו  ˘לפנינו  ב'˙„פיס' 

ור‡ו כי טוב ‰'.

◇ ◇ ◇
ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים  ‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙, ולפעמים נ‡מרו ‰בי‡ורים ב˜יˆור 
רבינו.  ב˙ור˙  במ˜ומו˙ ‡חרים  ע"פ ‰מבו‡ר  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  וכ‡ן ‰ורחבו 
ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב, 
‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ומי  יבין.  מי  ו˘‚י‡ו˙  בלב„,  ‰מערכ˙  ‡חריו˙  על  ו‰ם 
˘נסמנו  (כפי  במ˜ורי ‰„ברים  ˘יעיין  מוטב  ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים,  ˘מ˙˜˘‰ 

ב˙וכן ‰עניינים), וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇
‰מ˜„˘,  במנור˙  ‰נרו˙  ב‰על‡˙  במ‰ר‰  לר‡ו˙  ˘נזכ‰  רˆון  וי‰י 
ובחנוכ˙ בי˙ ‰מ˜„˘ ‰˘לי˘י, כן ˙‰י‰ לנו במ‰ר‰ בימינו ובע‚ל‡ „י„ן.

בברכ˙ ימי ‰חנוכ‰,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

 שיחות קודש אוצרות המועדים  כב

אין לערב שמן טמא בטהור
"מלחמ˙ ‰יוונים ‰י˙‰ – חכמו˙ חיˆוניו˙. למרו˙ ˘‡ין ‰ם פו‚עים 

ב˙ור‰, ‰ם מר˘ים ללמו„ ˙ור‰ – ‰רי מ‡חר ˘‰ם מעמי„ים ‡˙ 
‰˙ור‰ ו‡˙ ‰חכמו˙ ‰חיˆוניו˙ ב‰יכל ‡ח„, ‰ם מ˘ווים חכמ‰ 

יווני˙ ל˙ור‰, כ‡ילו ‰˙ור‰ מ‰ו‰ ‰˘כל‰, כ˘‡ר ‰חכמו˙ /  י˘נם 
‰טוענים: מ‰ ‡כפ˙ ‡ם יערבו בז‰ ‚ם חכמו˙ ‡חרו˙, ללמו„ מספר 

˘עו˙ ˙ור‰ ומספר ˘עו˙ חכמו˙ ‡חרו˙, ל‰ב„יל, ולע˘ו˙ן סמוכו˙ 
ולעניין ‡ח„, ‡יז‰ ˜ל˜ול יכול לˆ‡˙ מכך?"

מכניסים את ה'יווני' להיכל התורה!
בי˙  מלכו˙  וכ˘‚בר‰  ˘ב‰יכל  ‰˘מנים   ˙‡ טמ‡ו  ‰יוונים  כ˘נכנסו  ‰י':  חנוכ‰  נס 

ח˘מונ‡י וניˆחום מˆ‡ו פך ˘מן ט‰ור כו'. 

מ‰ו ‰פירו˘ ˘ל ״טמ‡ו ‡˙ ‰˘מנים״? 

ר˜  ‰יוונים  בפנימיו˙ו.  ‡ו˙ו  ˘˘ינו  ‡ו  ‰˘מן,  מן  ˘חיסרו  פירו˘ו  ‡ין   – ״טמ‡ו״ 
נ‚עו1 בו, ובכך נטמ‡ ‰˘מן. 

‰יוונים  ˘מלחמ˙  ‰ו‡,  ‰חסי„ו˙,  ב˙ור˙  ‰מוסבר  לפי  ‰„בר,  ˘ל  ‰פנימי  ˙וכנו 
˙ור‰ –  ללמו„  מר˘ים  ב˙ור‰, ‰ם  פו‚עים  ˘‡ין ‰ם  למרו˙  חיˆוניו˙.  חכמו˙  ‰יי˙‰ – 
‰רי מ‡חר ˘‰ם מעמי„ים ‡˙ ‰˙ור‰ ו‡˙ ‰חכמו˙ ‰חיˆוניו˙ ב‰יכל ‡ח„, ‰ם מ˘ווים 
ב˘ם  נ˜ר‡ ‰„בר  כ˘‡ר ‰חכמו˙, –  מ‰ו‰ ‰˘כל‰,  כ‡ילו ‰˙ור‰  ל˙ור‰,  יווני˙  חכמ‰ 

״טמ‡״.

1)  כפיר˘״י ˘ם.



כ‡ אוצרות המועדים חנוכה  

‰י'  „‡ם  בבו˙13.  ב˘˙י  מופיעים  ˘‰ם 
„חי',  ב˙ור˙  ˜ו„ם  בי˙ו  „נר  „ינ‡  ‰ך 
בל˙י  נפר„ו˙  ˘˙י ‰לכו˙  ב‡מ˙  ‡"כ ‰יו 
˙לויו˙ זו בזו, ח„‡ „נר בי˙ו (˘לום בי˙ו) 
˜י„ו˘  ˘„וח‰  ו˘ני˙,  חנוכ‰,  נר  „וח‰ 
‰˙ור‰  „"כל   ‡‰„ ‰‡מור  לפי  ‡בל  ‰יום. 
‰יסו„  ‰ו‡  בעולם"  ˘לום  לע˘ו˙  ני˙נ‰ 
‰„ינים  „˘ני  נמˆ‡  בי˙ו,  נר  ל˜„ימ˙ 
‡ח˙,  ‰לכ‰  ‡ל‡  ‡ינם  ועי˜רם  ב˘ר˘ם 
בכלל  ‰ם  ‰יום  ˜י„ו˘  ו‚ם  חנוכ‰  נר  „‚ם 
כל ‰˙ור‰ ˘ני˙נ‰ למען ‰˘לום, ור˜ ‰ˆ„ 
נר  ל‰ם  ˘˙ו˜„ם  מחייב  ˘ב˘ני‰ם  ‰˘וו‰ 
בי˙ו, ו‡ין בז‰ כ"‡ ח„ „ינ‡ וח„ ‰לכ˙‡, 

ול‰כי נ˜טם ‰רמב"ם בב˙ ‡ח˙.

˘‰בי‡ ‰רמב"ם  י"ל, „מ‰  ועפ"ז ‡ולי 
‰‡ „"‰˘ם נמח˜ לע˘ו˙ ˘לום כו'", ‡ינו 
(כי  ˜ו„ם  בי˙ו  „נר  ‰„ין  ל‚וף  סע„  ב˙ור 
‰מפור˘  ל„ין  ב‰וכח‰  ˆורך  ‡ין  כנ"ל 
„ומ‰  ‰ני„ון  ‡ין  ו‚ם  בפ˘יטו˙,  ב˘"ס 
סמך  ל‰בי‡  כוונ˙ו  ‡ל‡  כלל),  לר‡י' 
בי˙ו  נר  „˜„ימ˙   – ‰נ"ל  ל‰‚„ר‰  ו„מיון 
‡ל‡  חנוכ‰,  במˆו˙  „חי'  ב˙ור˙  ‡ינו 
˘לום  מ˘ום  ‰נע˘י˙  זו  ˜„ימ‰  ‡„רב‰ 
˘ענין  (כיון  ‚ופ‡  חנוכ‰  מˆ„  מחוייב˙ 
ממˆו˙  ‡ח˙  כל  כוונ˙  ‰י‡  ‰˘לום 
מבי‡  וע"ז  חנוכ‰).  נר  ‚ם  כולל  ‰˙ור‰, 
„מוח˜ין   ‡‰ „‰רי  ‰˘ם,  ממחי˜˙  סע„ 
ענין  ‡ינו  סוט‰   ˙‡˜˘‰ לˆורך  ‰˘ם   ˙‡
כ˙וב  ˘ם  לפנינו  ‡יכ‡  „כבר  ר"ל  ל„חי', 
‡ל‡   ,‰‡˜˘‰‰ לˆורך  למוח˜ו  „נין  ו‡נו 
במ‚יל˙  מ˙חל˙ו  נכ˙ב  ‰˘ם  ל‰יפוך, 

˘לום  מ˘ום  „‰טעם  ס"‚  ˘ם  בטו˘"ע  ו‚ם   (13
„נר  ‰„ין  ‰רי  ‰ענין,  בסוף  ‡ח˙  פעם  נ‡מר  בי˙ 
˘ב˙ ˜ו„ם ‰ו‡ בב' בבו˙, מ˘‡"כ ברמב"ם (ובר"ח 

˘ב˙ ˘ם).

סוט‰ כ„י ל‰ימח˜ על ‰מים, ומחי˜˙ו ‰ו‡ 
„וחין  ו‡ין ‡נו  כ˙יב˙ו,  ו˙כלי˙  ‚מר  ‰ו‡ 
„‰כי  ‡ל‡  ‰˘לום,  למען  ‰˘ם  ˜„ו˘˙ 
˜„ו˘˙14‰.  וחלו˙  ‰כ˙יב‰  ב‚וף  מו˙נ‰ 
נר  מפני  חנוכ‰  נר  ב„חיי˙  ‰ו‡  וע„"ז 
„ע"י  ‡ל‡  „חי',  ˘ל  ענין  ז‰  „‡ין  בי˙ו, 
‰˙כלי˙  ‚ם  נ˙˜יים  בי˙ו  ו˘לום  בי˙ו  נר 
בכלל  ˘נכלל˙  חנוכ‰,  נר  ו‰מכוון „מˆו˙ 

כל ‰˙ור‰ ˘ני˙נ‰ עבור ‰˘לום.

וי˘ ל‰וסיף, „לפמ˘"כ ‰רמב"ם ב˙חיל˙ 
חנוכ‰,  ימי  ˜ביעו˙  בסיב˙  חנוכ‰  ‰ל' 
ני˙נ‰  ‰˙ור‰  „"כל   ‡‰ ‰בי‡  למ‰  יומ˙˜ 
לחנוכ‰.  ב˘ייכו˙  „ו˜‡  ˘לום"  לע˘ו˙ 
יון ‚זרו  כ˘מלכי  ˘ני  ˘ם "בבי˙  ל˘ונו  וז‰ 
‰ניחו  ול‡  „˙ם  ובטלו  י˘ר‡ל  על  ‚זרו˙ 
‡ו˙ם לעסו˜ ב˙ור‰ ובמˆו˙ כו' ע„ ˘ריחם 
ומפני  כו'  ו‰ו˘יעם  ‡בו˙ינו  ‡ל˜י  עלי‰ם 
˘י‰יו  ‰„ור  ˘ב‡ו˙ו  חכמים  ‰˙˜ינו  ז‰ 
נמˆ‡  ו‰לל".  ˘מח‰  ימי  ימים..  ˘מונ˙ 
„˘ייכו˙‰ ˘ל חנוכ‰ לענין ‰˘לום ‰י‡ ל‡ 
‡ל‡  ‰˙ור‰,  ממˆו˙  ‡ח˙  ‰יו˙‰  מפני  ר˜ 
לזכר  נ˜בע  „חנוכ‰  ˘יו"ט  כיון  ז‡˙,  עו„ 
‰˙ור‰  כל  עס˜  י˘ר‡ל,   ˙„ כללו˙  י˘וע˙ 
ו"כל   – ‰˙ור‰  לכל  ˘ייכ˙   ‰"‰ ומˆוו˙י', 
˘נ‡מר  בעולם  ˘לום  לע˘ו˙  ני˙נ‰  ‰˙ור‰ 

„רכי' „רכי נועם וכל נ˙יבו˙י' ˘לום".

עולם  בנ˙יבו˙  עפמ"˘  יומ˙˜  ומ‡„   (14
‚„ול  ˘‡מר  "ומ‰   – פ"‡  ‰˘לום  נ˙יב  ל‰מ‰ר"ל 
לע˘ו˙  כ„י  ימח‰  ב˜„ו˘‰  ˘נכ˙ב  ˘‰˘ם  ‰˘לום 
ולפיכך  ˘לום  ˘מו  ‚"כ  ‰˘"י  כי  ז‰  „בר  ˘לום, 
לע˘ו˙ ‰˘לום  על ‰מים  ˘ימח‰ ‰˘ם  ˙ור‰  ‡מר‰ 
˘‰ו‡  ‰˘"י  ˘ל  ˘מו  ב˘ביל  ‰ו‡  ‰˘ם  מחי˜˙  כי 
מוח˜  ˘‰ו‡  נ˜ר‡  ז‰  כי  מבו‡ר  ז‰  ו„בר  ˘לום, 
‰˘ם, כ„י ל˜יים ‰˘ם ˘‰ו‡ ˘לום". ‰רי „‰מחי˜‰ 
לענין  ו‰"נ  ˘לום.  ˘‰ו‡   '‰ „˘ם  ˜יומו  ‰י‡  ‚ופ‡ 
נר  מˆו˙  „חיי˙  „‡י"ז  חנוכ‰,  לנר  בי˙ו  נר  ˜„ימ˙ 

חנוכ‰ ‡ל‡ ˜יומו, כבפנים.
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יציאת החשמונאים למלחמה – 
האם היתה מותרת?

‰‡ם ‰יˆי‡‰ למלחמ‰ כנ‚„ ‰יוונים – ‰י˙‰ מו˙ר˙ מ„יני ˜י„ו˘ 
‰˘ם? / מ„וע מזכירים ומ„‚י˘ים ˘ר‡˘י ‰לוחמים ‰יו "כ‰ניך 

‰˜„ו˘ים", "‰כ‰נים ‰‚„ולים"?

בנוסח "‰נרו˙ ‰ללו" ‡ומרים ‡נו: "על ‰˙˘ועו˙ ועל ‰ניסים ועל ‰נפל‡ו˙ ˘ע˘י˙ 
ל‡בו˙ינו . . על י„י כ‰ניך ‰˜„ו˘ים". וב„ומ‰ לז‰ מˆינו ˘כ˙ב ‰רמב"ם1: "ו‚ברו בני 

ח˘מונ‡י ‰כ‰נים ‰‚„ולים ו‰ר‚ום ו‰ו˘יעו י˘ר‡ל מי„ם".

‰˜„ו˘ים",  "כ‰ניך  י„י  על  ‰י˙‰  ˘‰‰ˆל‰  מ„‚י˘ים  מ„וע  לכ‡ור‰,  ל‰בין,  וˆריך 
"‰כ‰נים ‰‚„ולים" – למ‡י נפ˜‡ מינ‰ ‡ם ‰י˙‰ ‰‰ˆל‰ על י„ם ‡ו על י„י ˘‡ר ‡נ˘ים 

מבני י˘ר‡ל?

◇ ◇ ◇

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

בכ„י  נפ˘ם   ˙‡ ומסרו  עˆמם   ˙‡ י˘ר‡ל  סיכנו  ‰יוונים,  כנ‚„  למלחמ‰  ביˆי‡˙ם 
ל‰ילחם ביוונים ולנˆחם. וי˘ ל„ון מ‰ ‰י' ‰‰י˙ר „י˘ר‡ל לסכן עˆמם בז‰.

‚ילוי  זר‰,  (עבו„‰  עבירו˙  ל‚'  בנו‚ע  ר˜  נפ˘ ‡מור  מסירו˙  על  „‰נ‰, ˆיווי ‰˙ור‰ 
ל‡„ם  ‡ומרים  ‡ם  ˘ב˙ור‰,  ‰עבירו˙  ˘‡ר  בכל  כן  ˘‡ין  מ‰  „מים).  ו˘פיכו˙  עריו˙ 

1) רי˘ ‰ל' חנוכ‰.

"על ‰˙˘ועו˙ ועל ‰ניסים ועל ‰נפל‡ו˙ ˘ע˘י˙ ל‡בו˙ינו 
בימים ‰‰ם בזמן ‰ז‰ על י„י כו‰ניך ‰˜„ו˘ים"

  (נוסח '‰נרו˙ ‰ללו') 

 חידושי סוגיות אוצרות המועדים  כ
מˆו˙ ˜י„ו˘ ‰יום. 

"‰ו‡יל  י"‚  ב‰ל'  ‰רמב"ם  מ„‚י˘  ולכן 
 ‰"‰ ז‰  „מˆ„  ו‰יינו  כו",  מ„"ס  ו˘ני‰ם 
˘ווין בחומרן, ומ"מ במˆו˙ נר חנוכ‰ ‡יכ‡ 
ב‰ל'  מ˘‡"כ  ‰נס".  "זכרון  מ˘ום  ע„יפו˙ 
‡ל‡  „וח‰,  ˘ב˙  „נר  ‰מˆו‰  ‡ין  ‰רי  י"„ 
‰מˆי‡ו˙ „˘לום בי˙ו ‰י‡ ‰„וח‰, ולכן ‡ין 
וכן  מ„"ס.  ל‰„‚י˘ „˘˙י ‰מˆוו˙ ‰ן  מ˜ום 
על ‰‚בר‡ – "מ˜„ים  מוסב  י"‚  נוסח ‰לכ‰ 
מˆו˙  כי  כו'",  ל‰˜„ים  מוטב  כו'  ל˜נו˙ 
ל˜י„ו˘  ו˜ו„מ˙  ע„יפ‡  חנוכ‰  „נר  ‰‚בר‡ 
‰יום. מ˘‡"כ ב‰ל' י"„ ‡ין ‰˜„ימ‰ ˘ייכ˙ 
בי˙ו  „נר  ל‰חפˆ‡  כ"‡  ‰‚בר‡  למˆו˙ 
‰מבי‡ ˘לום בי˙, ולכן נ˜ט‰ בל˘ון ‰מוסב 

על ‰חפˆ‡ –"נר בי˙ו ˜ו„ם".

ג 
„נר   ‡‰„ ‰רמב"ם  כוונ˙  בעומ˜  יסי˜ 
בנר  ˘ב˙ ‰ו‡ „ין  נר  בפני  מ˙בטל  חנוכ‰ 

חנוכ‰ ‚ופי' וז‰ו ˜יומו ול‡ „חיי˙ו

‰לכ‰  סיים  ‰רמב"ם  „‰נ‰  עו„,  וי"ל 
ני˙נ‰  ‰˙ור‰  ˘כל  ‰˘לום  "‚„ול  ‰נ"ל 
„רכי'  ˘נ‡מר  בעולם  ˘לום  לע˘ו˙ 
וי˙כן  ˘לום".  נ˙יבו˙י'  וכל  נועם  „רכי 
„‰רמב"ם ל‡ ‰בי‡ ענין ז‰ ר˜ כ„י לסיים 
בסיום  ב„ברי ‡‚„‰ (כ„רכו  ‰ספר (זמנים) 
˙וספו˙  ‚ם  „‰ו‡  ‡ל‡  ‰י"„),  ספרי  ˘‡ר 
בי‡ור (עכ"פ ב„רך ‰„רו˘) ב‚וף ‰‰לכ10‰. 
ו‰ו‡ ‡˘ר כיון „נ˙ינ˙ כל ‰˙ור‰ ‰י‡ כ„י 
ו‰מכוון  „‰˙כלי˙  נמˆ‡  ˘לום,  לע˘ו˙ 

ביל˜וט  מכ˙"י ‰רמב"ם) ‰וב‡  ˘ב‡'  ל‰עיר   (10
"‚„ול  פרנ˜ל)  מ‰„ור˙  ברמב"ם  נוסח‡ו˙  ˘נויי 

‰˘לום כו'" ‰י‡ – ‰לכ‰ בפ"ע.

‰ב‡˙  ‰י‡  ‰˙ור‰  ממˆו˙  ‡ח˙  כל  ˘ל 

לפניו  ˘י˘  בכ‰"‚  ו‡"כ  בעולם,  ˘לום 

י„ו  ו‡ין  חנוכ‰  נר  ומˆו˙  בי˙ו  נר  מˆו˙ 

נר  מˆו˙  מ‰ן, ‰רי  עבור ‡ח˙  כ"‡  מ˘‚˙ 

חנוכ‰ ‰י‡ ‚ופ‡ „ור˘˙ ומחייב˙ ˘יו˜„ם 

נר  „‚ם  כיון  בי˙ו,  ˘לום  מ˘ום  בי˙ו  נר 

חנוכ‰ ני˙נ‰ לע˘ו˙ ˘לום11. 

˘˜בע ‰רמב"ם ‰לכ‰  ז‰ו ‰טעם  ו‡ולי 

˘ב˙,  ב‰ל'  ול‡  „ו˜‡  חנוכ‰  ב‰ל'  זו 

ב‚„ר  ‡ינו  ˜ו„ם  בי˙ו  „נר   ‡‰„ ל‰ורו˙ 

כיון  ‡„רב‰,  ‡ל‡  חנוכ‰,  נר  מˆו˙  „חיי˙ 

˘‰˜„מ˙ נר בי˙ו ‰ו‡ מ˘ום ˘לום, ‰רי ז‰ 

˜יום (‚ם) ב(כוונ˙) מˆו˙ נר חנוכ‰, ˘‰י‡ 

בכלל כל ‰˙ור‰ ˘ני˙נ‰ לע˘ו˙ ˘לום12.

מכליל  ˘‰רמב"ם  מ‰  לפ"ז  ומ„וי˜ 

בי˙ו  נר  חנוכ‰,  ונר  בי˙ו  נר  ˘ני ‰„ינים – 

כב‚מ'  „ל‡  ‡ח˙,  בבב‡   – ‰יום  ו˜י„ו˘ 

˘לום  לע˘ו˙  ני˙נ‰  ‰˙ור‰  „"כל   ‡‰„ מובן   (11
(˘ליל˙  כפ˘וטו  ל"˘לום"  ‰כוונ‰  ‡ין  בעולם" 
„רוב  וכיו"ב),  לחבירו  ‡„ם  בין  ופירו„  מחלו˜˙ 
ו‰מו˘‚  ז‰,  ל"˘לום"  ˘ייכו˙  ‡ינן  ‰˙ור‰  מˆו˙ 
לפנימיו˙  ו˘ייך  רוחני  ענין  ‰ו‡  כ‡ן  "˘לום"  ˘ל 
חט"ו  ˘יחו˙  ל˜וטי  (ר‡‰  במ˜"‡  ונ˙ב‡ר  ‰˙ור‰, 
˘ב˙  נר  „ע"י  כיון  ומ"מ   .(144 ע'  חי"ז   .379 ע' 
‰˘לום  ˘‚ם  ב‰כרח  כפ˘וטו,  ˘לום  ‚ם  נע˘‰ 
‰מˆו˙,  מב˘‡ר  ˙ו˜ף  בי˙ר  ‰ו‡  ו‰רוחני  ‰פנימי 
ע„ ˘‰ו‡ ב‡ לי„י ביטוי ‚ם בע˘יי˙ ˘לום כפ˘וטו 

(כמבו‡ר ˘ם), ו‡כ"מ.

לי'   ‰˘˜ „‰י'  ו‰יינו  ב‡ו"‡,  ‚ם  י"ל  עפ"ז   (12
ל‰רמב"ם מ‡חר „(ל˘יט˙ו) נר ˘ב˙ ל‡ נ˙˜ן מ˘ום 
מ˘ום  בי˙ו ˜ו„ם  לומר „"נר  ˘ייך  מ‰  בי˙ו,  ˘לום 
‰מˆו‰?  ל‚וף  ענין  ‡ינו  ˘לום  ו‰רי  בי˙ו",  ˘לום 
(„ל‡ כפי ˘נ˜טנו בפנים, „‡פ"‰ ‰י‡ סיב‰ מספי˜‰ 
ל‰˜„מ˙ נר ˘ב˙). ומב‡ר „כיון „"כל ‰˙ור‰ ני˙נ‰ 
ˆ„„י  „בר  ‰˘לום  ענין  „‡ין  נמˆ‡  ˘לום"  לע˘ו˙ 
˙כלי˙  ‰ו‡  ‰רי   – „‡„רב‰  ל‰מˆו‰,  ˘ייך  ˘‡ינו 

(כל מˆו˙ ‰˙ור‰, כולל) מˆו˙ נר ˘ב˙.



יט אוצרות המועדים חנוכה  

נר  מˆו˙  ˘ל  מ˜ומ‰  עי˜ר   – ˘ב˙  ב‰ל' 
˘ב˙ – „חוב˙ נר ˘ב˙ ˘ייכ˙ ל˘לום בי˙. 

ועל כן מס˙בר לפר˘ „ל˘יט˙ ‰רמב"ם 
לענין  בעˆם  ˘ייכ˙  ‡ינ‰  ˘ב˙  נר  מˆו˙ 
בעל  ו‡"כ  וכבו„8.  לעונ‚  כ"‡  ‰˘לום 
˜ו„ם  בי˙ו  „"נר  „‡מרינן  „ב‰‡  כרחין 
לומר  ‰כוונ‰  ‡ין  בי˙ו"  ˘לום  מ˘ום 
בעˆם  ˘י˘נ‰  ע„יפו˙  ‰ו‡  בי˙"  „"˘לום 
לכן ‰י‡ ˜ו„מ˙  ˘ב˙, ‡˘ר  נר  מˆו˙  ‚„ר 
„מ‡חר  ‰ו‡,  פירו˘ו  ‡ל‡  חנוכ‰.  לנר 
„סו"ס נע˘י˙ ע"י נר ˘ב˙ ‚ם "˘לום בי˙" 
ל‰כי  ‰מˆו‰),  מ‚וף  חל˜  ‡יננו  כי  (‡ף 

מ˜„ימים ‡ו˙‰ לנר חנוכ‰.

(˘מע˙י˜  ‰˘"ס  ל˘ון  „יו˜  „ז‰ו  וי"ל 
˘ב˙",  "נר  ול‡  בי˙ו",  "נר   – ‰רמב"ם) 
ו˙רע"ח,  רס‚  סי'  ו˘ו"ע  ‰טור  (כל˘ון 
‰˜„ימ‰  יסו„  כי  ברור),  יו˙ר  ל˘ון  ו‰ו‡ 
˘ב˙",  „"נר  חפˆ‡  ‰יו˙ו  מפני  ל‡  ‰ו‡ 
‰מבי‡   – בי˙ו"  "נר  ˘‰ו‡  לפי  ‡ל‡ 
˘לום בבי˙9. וכן מ„ויי˜ לפ"ז מ‰ ˘˘ינ‰ 

„לו˜  נר  ומˆ‡  לבי˙ו  וכ˘ב‡  כו'  בע"˘  ל‡„ם 
"נר  ומ„נ˜ט  כו'",  מוˆע˙  ומט˙ו  ערוך  ו˘ולחן 
ז‰  „‚ם  מ˘מע  כו'",  ערוך  "˘ולחן  ב‰„י  „לו˜" 

מ˘ום כבו„ ˘ב˙ ‰ו‡.

פ"‰  ˙˘ל"ח)  (נ.י.  ‰רמב"ם  על  ‰ב˙ים  בספר   (8
˘ם (בי˙ מנוח‰ רי˘ ˘ער ˘˘י) "‰„ל˜˙ נר ב˘ב˙ 
נ˜ט  וכן  וכבו„ו".  ˘ב˙  עונ‚  מכלל  ו‰ו‡  חוב‰ 
ב˘יט˙ ‰רמב"ם בפרמ"‚ (סי' רס„ במ˘ב"ז ס˜"‡), 
„במ˜ום  ו˘ם,  ס˜"‡),  (סרס"‚  ˘ב˙  ˙וספו˙  ובס' 
לכבו„  ‰ח„רים  וב˘‡ר  עונ‚  מ˘ום  ‰ו‡  ‡כיל‰ 
ובב‰‚ר"‡  עליו).  ˘מ˜˘‰  ס"ב  ˘ם  ערו‰"˘  (ור‡‰ 
(סי' ˙˜כט ס˜"‡) כ˙ב (ב„ע˙ ‰רמב"ם) "עונ‚ ‰ו‡ 
‰ו‡  כן  ו‡ולי  כו'",  בע"˘  ‰ו‡  וכבו„  עˆמו  ב˘ב˙ 

נמי בחוב˙ נר ˘ב˙ ל˘י' ‰רמב"ם.

מ˘מע  ˘ם  ˙˘כ"ז)  נ.י.  (מכ˙"י,  ˘ב˙  בריטב"‡   (9
מˆיין  ‰˘"ס  (וב‚ליוני  בחול  ‚ם  ˜ו„ם  בי˙ו  „נר 
בז‰).  ˘נס˙פ˜  ˜פ‡  סי'  ח"ב  ˜טנו˙  ‰לכו˙  ל˘ו"˙ 

‰רמב"ם מל˘ון ‰˘"ס – "נר בי˙ו ע„יף", 
"ע„יף"  ל˘ון  כי  ˜ו„ם",  בי˙ו  "נר  וכו˙ב 
„נר  ‰מˆו‰  ב‚וף  כע„יפו˙  ל‰˙פר˘  ני˙ן 
ז‰  „‡ין  ו‰„‚י˘  „יי˜ ‰רמב"ם  לכן  ˘ב˙, 
בי˙ו  נר  מ˜„ימין  „למע˘‰  ˜„ימ‰,  ‡ל‡ 
מ˘ום ˘לום בי˙ו, ‡בל ב‚וף ˜יום ‰מˆו‰ 

ליכ‡ ˘ום ע„יפו˙. 

וי˙ב‡ר בז‰ ˘ינוי ל˘ון ‰רמב"ם ב‰לכ‰ 
(‰י"‚)  ˘לפני'  ב‰לכ‰  ל˘ונו  לעומ˙  זו 
ולפניו  ‡ח˙  פרוט‰  ‡ל‡  לו  ˘‡ין  "‰רי   –
מ˜„ים  חנוכ‰  נר  ו‰„ל˜˙  ‰יום  ˜י„ו˘ 
‰יין  על  חנוכ‰  נר  ל‰„לי˜  ˘מן  ל˜נו˙ 
ל˜י„ו˘ ‰יום ‰ו‡יל ו˘ני‰ם מ„ברי סופרים 
זכרון  בו  ˘י˘  חנוכ‰  נר  ל‰˜„ים  מוטב 
‰נס". ו˘ני ˘ינויים בולטים בין ל˘ון ‰לכ‰ 
חנוכ‰  ונר  בי˙ו  „נר  לל˘ון ‰לכ‰ ‰נ"ל  זו 
"‰ו‡יל  ‰וסיף  י"‚  „ב‰ל'  ח„‡,  (‰י"„). 

ו˘ני‰ם מ„"ס כו", וב‰ל' י"„ לי˙‡. ו˘ני˙, 
נר",  ל˜נו˙  "מ˜„ים  ‰ו‡  ‰ל˘ון  י"‚  ב‰ל' 
ול‡  בי˙ו ˜ו„ם",  כ' "נר  י"„  ב‰ל'  מ˘‡"כ 

"מ˜„ים נר בי˙ו" וכיו"ב.

„כל  ‰„ברים ‰‡מורים,  ˘‰ן ‰ן  ונר‡‰ 
ל‡  ‰י‡  חנוכ‰  לנר  בי˙ו  נר  ˜„ימ˙  „ין 
מˆי‡ו˙  מ˘ום  כ"‡  ˘ב˙,  נר  מˆו˙  מחמ˙ 
 ‡‰ מ˘‡"כ  י„‰,  על  בי˙ ‰נע˘י˙  „˘לום 
ז‰  ‰רי  ‰יום  ל˜י„ו˘  ˜ו„ם  חנוכ‰  „נר 
מ˘ום ע„יפו˙ ב‚וף ‚„ר ‰מˆו‰ „נר חנוכ‰ 
˘י˘ ב‰ מ˘ום פרסומי ניס‡, ול‰כי „וח‰ 

מובן  ו‰˘ו"ע,  נו"כ ‰רמב"ם, ‰טור  כל  מס˙ימ˙  ‡בל 
˘פיר˘ו כפ˘וטו „נר בי˙ו ‰יינו נר ˘ב˙. וכן ‰רי נ˜ט 
ו˜י„ו˘  בי˙ו  "נר  עם  חנוכ‰"  ונר  בי˙ו  "נר  ‰רמב"ם 
וטעמ‡,  מח˙‡.  בח„‡  ˘ב˙)  בנר  ˜‡י  (˘ו„‡י  ‰יום" 
בכח  וכו' ‡ינו  מעל˙ו  על ‡ף ‚ו„ל  עˆמו  מˆ„  „˘לום 
ל„חו˙ ˜יום מˆו‰, ור˜ כ˘י˘ לפנינו ˘˙י מˆוו˙ ˘וו˙ 

בחומר˙ן מ˜„ימין ‡ו˙‰ ˘י˘ ב‰ ‚"כ מ˘ום ˘לום.

 עיונים וביאורים אוצרות המועדים  ו
˘יעבור עלי‰ם ‡ו י‰ר‚, ‡זי יעבור ו‡ל י‰ר‚2. ול„ע˙ ‰רמב"ם3 ‡ף ‡ינו ר˘‡י ל‰חמיר 
מ˙חייב  ז‰  עבר, ‰רי  ול‡  ונ‰ר‚  י‰ר‚  ו‡ל  יעבור  בו  ˘נ‡מר  מי  ו"כל  ולי‰ר‚,  עˆמו  על 

בנפ˘ו"; 

‡מנם, ב"˘ע˙ ‰˘מ„"4 "ו‰ו‡ ˘עומ„ מלך ר˘ע כנבוכ„נ‡ˆר וחבריו וי‚זור ˘מ„ על 
על  יעבור ‡פילו  ו‡ל  ˘"י‰ר‚  מן ‰מˆוו˙", ‡זי ‰„ין ‰ו‡  מˆו‰  לבטל „˙ם ‡ו  י˘ר‡ל 

‡ח˙ מ˘‡ר מˆוו˙". 

נ‚„  ל‰ילחם  נפ˘ם   ˙‡ י˘ר‡ל  ˘מסרו  „מ‰  לב‡ר,  לכ‡ור‰  ‡פ˘ר  ‰י'  ז‰  פי  ועל 
"˘ע˙  זו  ˘‰י˙‰  מפני  ז‰  ‰רי   – ‰עבירו˙   '‚ ‡ו„ו˙  ‰יו  ל‡  ˘‚זירו˙י‰ם  ‡ף  ‰יוונים, 
ובטלו  י˘ר‡ל  על  ‚זירו˙  "‚זרו  ‰יוונים:  ‚זירו˙  ‡ו„ו˙  ‰רמב"ם5  ˘כ˙ב  וכמו  ‰˘מ„". 
„˙ם ול‡ ‰ניחו ‡ו˙ם לעסו˜ ב˙ור‰ ובמˆוו˙ וכו'". „מפ˘טו˙ ל˘ונו נר‡‰, ˘„ינו ˘ל 
‰מˆב בזמן ‰‰ו‡ ‰י' כ˘ע˙ ‰‚זיר6‰, ב‰ י˘נו חיוב מסיר˙ נפ˘ על מˆוו˙ ‰˙ור‰ כולם.

‡ולם ע„יין י˘ מ˜ום לעיין בז‰. „‰רי סוף סוף, מ‰ ˘ב˘ע˙ ‰˘מ„ ‰„ין ‰ו‡ ˘"י‰ר‚ 
ו‡ל יעבור" בכל ‡ופן ˘י‰י' – ז‰ו ר˜ ב‡ם כופים ‡ו˙ו לעבור על מˆוו˙ ‰˙ור‰, „‡זי 
ולˆ‡˙  ל‰ס˙כן  חיוב  ˘י˘  לומר  ‡ין  לכ‡ור‰  ‡בל  לעבור;  ול‡  נפ˘ו  למסור  חייב 

במלחמ‰ נ‚„ ‰מלכו˙ ‰ר˘ע‰ ˘‚זר‰ ‚זירו˙ ‡ל7‰.

ו‡ף ‡ם ˙ימˆי לומר ˘‰ליכ‰ למלחמ‰ ‡ינ‰ נכלל˙ ב‚„ר מסיר˙ נפ˘, ומו˙ר˙ בכל 
‡ופן [„‰רי ‰˙ור‰ ‰˙יר‰ יˆי‡‰ למלחמ‰ (‡פילו מלחמ˙ ר˘ו˙), ‡ף ˘מ‰ו˙ ‰מלחמ‰ 
נפ˘8]  מסיר˙  מ„יני  ‰מלחמ‰  „ין   ˙‡ ‰פ˜יע‰  ˘‰˙ור‰  ו‰יינו,  בסכנ‰,  עמי„‰   – ‰י‡ 
– ‰נ‰ בנ„ון ז‰, ˘‰יו ‰ח˘מונ‡ים "חל˘ים נ‚„ ‚בורים" ו"מעטים נ‚„ רבים", „על פי 

2) סנ‰„רין ע„, ‡. רמב"ם ‰ל' יסו„י ‰˙ור‰ רפ"‰. טו˘ו"ע יו"„ ר"ס ˜נז.

ובז‰ ‚ופ‡ י˘נם חילו˜י „ינים ‡ם ‰ו‡ בˆנע‰ ‡ו בפר‰סי‡. עיין ˘ם.

3) ˘ם ‰"„.

ועו„) „מ"˘  רפ"‡ „כ˙ובו˙.  בר‡"˘  ממ‰רי"ח  ור‡‰ ‰‚‰"‰  יכול.  ב „"‰  כז,  ע"ז  י"‡ („ע˙ ‰˙וס'  ‡בל 
ול‡  נ‰ר‚  סוברים „‡ם  רבים  וכן  ו"˘למים  י‰ר‚",  ˘ל‡  כ„י  לעבור  בי„ו  ˘‰"ר˘ו˙  י‰ר‚ ‰יינו  ו‡ל  יעבור 

עבר ˆ„˜‰ ˙ח˘ב לו" (ל' ‰כס"מ לרמב"ם ‰ל' יסו‰"˙ ˘ם. ור‡‰ ב‡רוכ‰ טו˘ו"ע ˘ם. ובנ"כ).

4) רמב"ם ˘ם ‰"‚ (לפנינו ברמב"ם "‰‚זיר‰" במ˜ום "‰˘מ„". ‡בל בכ"י ‰˙ימנים ועו„ "‰˘מ„").

5) רי˘ ‰ל' חנוכ‰.

˘‡ין  על ˜רן ‰˘ור  וחו„˘ (מ‚יל˙ ‡נטיוכוס) ‡מרו "כ˙בו  ˘ב˙  מיל‰  על  על ‰‚זירו˙  ˘נוסף  ובפרט   (6
לכם חל˜ ב‡ל˜י י˘ר‡ל" (ר‡‰ ב"ר פ"ב, „. פמ"„, יז. וי˜"ר פי"‚, ‰. ועו„).

‡ל‡  ‡מרו  „"ל‡  י"‡  מˆוו˙,  ב˘‡ר  ‚ם  יעבור  ו‡ל  י‰ר‚  „ין  ˘י˘נו  ‰‚זיר‰,  ב˘ע˙  ‚ם  לז‰:  ובנוסף   (7
לעבור על מˆוו˙ ל‡ ˙ע˘‰ ‡בל ל‡ „‚זרו לבטל מˆוו˙ ע˘‰" (ר"ן ˘ב˙ פ' במ‰ טומנין (מט, ‡) ונמו˜"י 
ס"פ בן סורר – ‰וב‡ו בכס"מ לרמב"ם ˘ם סוף ‰לכ‰ ‡'. וברמ"‡ ˘ם ס"‡). ו‰רי מסירו˙ נפ˘ם ˘ל י˘ר‡ל 

‡ז ‰י˙‰ ‚ם על ˜יום מˆוו˙ ע˘‰ „מיל‰ וחו„˘.

ב„ברי ‰רמב"ן  ˘מב‡ר  מ‰  מˆו‰ ‡ו˙ ˆ‰  נר  י˘ר‡ל ˜ונטרס  חמ„˙  ר‡‰  ˙כ‰. ‡בל  מˆו‰  מנ"ח  ר‡‰   (8
„ח˘יב מˆו‰ ל˘‡ול ב‡ו"˙ ומˆ„ ז‰ ‰ו˙ר ל‰ם ‚ם במלחמ˙ מˆו‰. ו‡כ"מ.



ז אוצרות המועדים חנוכה  

‰טבע ל‡ ‰י' כלל מ˜ום ˘ינˆחו ‡˙ ‰מלחמ‰, ו‰וי סכנ‰ ו„‡י˙ – ‡ין ˘ייך לומר ˘‰יו 
חייבים לסכן עˆמם בז‰ על פי „ין9.

וכיון ˘כן – ע„יין עלינו ל‰בין, מ‰ ‰י' ‰‰י˙ר „בני ח˘מונ‡י לˆ‡˙ למלחמ‰ זו?

◇ ◇ ◇ 

וכן  ‰‚„ולים",  ‰כ‰נים  ח˘מונ‡י  בני  ˘"‚ברו  לומר  ‰רמב"ם  מ„יי˜  ˘לז‰  ‡ל‡, 
מ„‚י˘ים ‡נו ב‡מיר˙ '‰נרו˙ ‰ללו' – ˘‰‰ˆל‰ ‰י˙‰ "על י„י כ‰ניך ‰˜„ו˘ים":

ועל  יעבור  בו  ˘נ‡מר  מי  ˘"כל  ל˘יט˙ ‰רמב"ם  ˘‚ם  כ˙בו ‰פוס˜ים10,  כבר  „‰נ‰, 
יר‡  וחסי„  ‚„ול  ‡„ם  ‰ו‡  "‡ם  ‰רי   – בנפ˘ו"  מ˙חייב  ז‰  ‰רי  עבר  ול‡  ונ‰ר‚  י‰ר‚, 
מˆו‰  על  עˆמו ‡פילו  ולמסור  ל˜„˘ ‡˙ ‰˘ם  ר˘‡י  בכך,   ıפרו ˘‰„ור  ורו‡‰  ˘מים, 

˜ל‰, כ„י ˘יר‡ו ‰עם ולמ„ו ליר‡‰ ‡˙ ‰' כו'"11.

ולפי ז‰, כיון ˘בני ח˘מונ‡י ‰יו "כ‰נים ‰‚„ולים", "כ‰ניך ‰˜„ו˘ים", ‰רי „ינם ‰י' 
כ"‡„ם ‚„ול וחסי„ יר‡ ˘מים", ˘מו˙ר לו למסור נפ˘ו בכל זמן ובכל ‡ופן ˘‰ו‡, ‚ם 
כ˘‡ין ז‰ על פי חיובי מסיר˙ נפ˘ על פי „יני ‰˙ור‰. ומיו˘ב ˘פיר „ז‰ ‰י' יסו„ ‰‰י˙ר 

˘ל‰ם לˆ‡˙ למלחמ‰ כנ‚„ ‰יוונים.

 

9) ובמכ"˘ ממ"˘ ‰רלב"‚ ˘ופטים במלחמ˙ ‚„עון נ‚„ מ„ין (סוף פ"ט ו‡ילך, ב˙ועל˙ ‰˙˘יעי), "‰ו‡ 
ל‰ו„יע ˘ר‡וי למי ˘י˙חיל במלחמ‰ עם מי ˘˙˜יף ממנו ˘יע˘‰ „בריו בחכמ‰, רˆ‰ לומר ˘‡ם ל‡ י˙ב‡ר 
לו ˘ינˆח ל‡ ימסור עˆמו לסכנ‰, ולז‰ ˙ר‡‰ ˘˘‡ל ‚„עון ‡ו˙ ˘ינˆח ‡ויביו ˜ו„ם ˘י˙יר עˆמו ל‰לחם 

עמ‰ם כו'".

ס˜"ב  ˘ם  ˘"ך  ור‡‰ ‚ם  ˘ם.  לטור  ב"י  פ"‰ ‰"„);  על ‰רמב"ם (יסו‰"˙  בכס"מ  ˘ם. ‰וב‡  נמו˜"י   (10
בסופו.

11) ל˘ון ‰כס"מ ˘ם.

 חידושי סוגיות אוצרות המועדים  יח
‰רי  ועו„,  לפס˜יו).  ר‡יו˙  ל‰בי‡  ‰י"„ 
כלל,  מובן  למחי˜˙ ‰˘ם ‡ינו  עˆם ‰„מיון 
„‰˙ם ‰פירו˘ ˘ל "˘לום" ‰ו‡ ‰˙ר˙ ‡˘‰ 
‡˘ר  ‰מ˘פח‰,  חיי  ˘ל  ו˜יומ‰  לבעל‰ 
כבר ‰פלי‚ו חז"ל בח˘יבו˙‰ בכ"מ2. ו‡˘ר 
חמור  ענין  ‰ו‡  ל‡˘˙ו  ‡י˘  בין  ‰פירו„ 
˘ב˙  נר  ע"י  ‰ב‡  "˘לום"  מ˘‡"כ  מ‡„3. 
בחו˘ך  י˘יב‰  ˘ל  ‰ˆער  מניע˙  ‡ל‡  ‡ינו 
לפי' ר˘"י (וכ"‰ בר"ן) בסו‚י‡ ˘ם, „פיר˘ 
ב)  (כ‰,  ל˜מן  ‡מרינן  ו‰כי  בי˙ו,  "˘לום 
ו˙זנח מ˘לום נפ˘י (‡יכ‰ ‚, יז) זו ‰„ל˜˙ נר 
בח˘ך").  לי˘ב  מˆטערין  בי˙ו  ˘בני  ב˘ב˙ 
בי˙ו  „"נר  ‰רמב"ם  מ˘"כ  ˙מו‰  ומע˙‰ 
נמח˜  ‰˘ם  ˘‰רי  בי˙ו  ˘לום  מ˘ום  ˜ו„ם 
ענין  „מ‰  ל‡˘˙ו",  ‡י˘  בין  ˘לום  לע˘ו˙ 
"˘לום" בין ‡י˘ ל‡˘˙ו ל‰"˘לום" ‰נע˘‰ 
„בכ„י  ל‰וכיח  זו  ‰י‡  ר‡י'  ו‡יזו  נר?4  ע"י 
למנוע ‰‡יŒנעימו˙ ˘ל י˘יב‰ בחו˘ך „חינן 
˜יום מˆו‰, ובפרט מˆו˙ נר חנוכ‰ ˘"מˆו‰ 
חביב‰ ‰י‡ ע„ מ‡„" (ל˘ון ‰רמב"ם ˘ם ‰י"ב).

‰רמב"ם  ‰עמי„  ‡מ‡י  בי‡ור,  ˆריך  עו„ 
ב‰ל'  חנוכ‰)  ונר  בי˙ו  (נר  ‰נ"ל  ‰לכ‰ 
זו  „‰לכ‰  „מ‡חר  ˘ב˙,  ב‰ל'  ול‡  חנוכ‰ 
˘ייכ˙ ל˘ב˙ ולחנוכ‰ ‰סבר‡ נו˙נ˙ ל˜בוע 
ז‰,  ענין  ˘מז„מן  ‰ר‡˘ונ‰  בפעם  מ˜ומ‰ 
ולסמוך עליו במ˜ום ‰מ‡וחר, כ„רכו בכ"מ, 
‡בל ל‡ לסמוך ‰מו˜„ם על ‰מ‡וחר (כמ˘"כ 

2) ובסוט‰ יז, ‡ "˘כינ‰ ביני‰ן".

3) ובסוף ‚יטין: כל ‰מ‚ר˘ כו' ‡פילו מזבח מורי„ 
עליו „מעו˙.

4) וב˘"ס (˘ב˙ ˜טז, ‡. מכו˙ י‡, ‡) מוב‡ לימו„ 
ומב‰ילים  נור‡ים  לענינים  בסוט‰  ‰˘ם  ממחי˜˙ 
ל‡בי‰ן  י˘ר‡ל  בין  ו˙חרו˙  ו‡יב‰  "˜נ‡‰  (˘ליל˙ 
ו‡ילו  כולו"!)  ‰עולם  "כל  ‰ˆל˙  ˘ב˘מים", 
י˘יב‰  ˘ל  ‰ˆער  מניע˙  לענין  מבי‡ו  ‰רמב"ם 

בח˘ך?!

„י„ן  בני„ון  ובפרט  מ"ז).  „ערל‰  פ"‡  ב˙ויו"ט 

‡ינו  ‰יום)  ו˜י„ו˘  בי˙ו  (נר  ‰˘ני  ˘‰„ין 
‡‚ב  כ"‡  ‰וב‡  ול‡  כלל,  לחנוכ‰  ˘ייך 
‰„ין „נר בי˙ו ונר חנוכ‰, ויו˙ר ‰י' מ˙‡ים 

ל‰בי‡ ˘ני ‰„ינים ב‰ל' ˘ב˙5 לכ‡ור‰.

ב  
יח„˘ „‡ליב‡ „‰רמב"ם ‡ין "˘לום" ‚„ר 
ב'  בין  יב‡ר ‰חילו˜  ועפ"ז  ˘ב˙,  נר  ב‚וף 
‰‰לכו˙ ‚בי נר חנוכ‰ כ‡ן – לענין ˜י„ו˘ 

ולענין נר ˘ב˙

כ˙ב  ˘ב˙  מ‰ל'  פ"‰  ברי˘  ו‰נ‰ 
חייבין  נ˘ים  ו‡ח„  ‰רמב"ם "‡ח„ ‡נ˘ים 
˘ז‰   .  . ב˘ב˙  „לו˜  נר  בב˙י‰ן  ל‰יו˙ 
כ˙ב:   ‰"‰ ובפ"ל  ˘ב˙"6,  עונ‚  בכלל 
"וי‰י' נר „לו˜ ו˘ולחן ערוך כו' ˘כל ‡לו 
כלל  מזכיר  ‡ינו  ‡בל  ‰ן"7.  ˘ב˙  לכבו„ 

בי˙ו  „נר  ‰„ין  מוב‡  (ובלבו˘)  וב˘ו"ע  בטור   (5
חנוכ‰  וב‰ל'  (סרס"‚)  ˘ב˙  ב‰ל'  לנ"ח  ˜ו„ם 
ל‰בי‡ ‰לכ‰ ‡'  (ס˙רע"ח), ‡בל ‡ין „רך ‰רמב"ם 
עליו  וסומך   '‡ במ˜ום  „בריו  מפר˘  ‡ל‡  פעמיים, 
(מוב‡  ˘ם  ˙ויו"ט  ר‡‰  (‰מ‡וחר)  ‡חר  במ˜ום 
וי"ל  ע"˘).  ו‡"ו.  ‡ו˙  ‰רמב"ם  כללי  מל‡כי  בי„ 
˘‰„ינים  כ„י  נכ˙ב  ערוך  „‰˘ולחן  בטעם ‰חילו˜, 
ב˘ע˙  מבו˜˘ו  למˆו‡  ˘יוכל  ומוכנים  ערוכים  י‰יו 
ל˘ב˙  למע˘‰  נו‚ע  ‰נ"ל  ˘„ין  וכיון  מע˘‰, 
ולחנוכ‰ ל‰כי מוב‡ ב˘ני ‰מ˜ומו˙. ‡בל ‰רמב"ם 
למען  סופו  וע„  מ˙חל˙ו  ˘ילמ„ו‰ו  כ„י  ספרו  חיבר 
ב‰˜„מ˙ו  וכמ˘"כ  כול‰,  ˘בע"פ  ‰˙ור‰  כל  „ע˙ 
"חיבור ז‰ מ˜בı ל˙ור‰ ˘בע"פ כול‰.. ˘‡„ם ˜ור‡ 
ב˙ור‰ ˘בכ˙ב ˙חל‰ ו‡ח"כ ˜ור‡ בז‰ ויו„ע ממנו 
‡חר  ספר  ל˜רו˙  ˆריך  ו‡ינו  כול‰  ˘בע"פ  ˙ור‰ 

ביני‰ם", ולכן ‡ין מ˜ום לכפול ‡יזו ‰לכ‰.

ל˘ב˙  "ו˜ר‡˙  ט)  מˆורע  נח.  (ר"פ  ב˙נחומ‡   (6
עונ‚ (י˘עי' נח, י‚) זו ‰„ל˜˙ ‰נר ב˘ב˙".

לו  מלוין  ‰˘ר˙  מל‡כי  "˘ני  ב  ˜יט,  ב˘ב˙   (7



יז

בדין נר שבת עדיף מנר חנוכה
י˜˘‰ ב„ברי ‰רמב"ם בטעם ‰˜„ימ‰, ו‡מ‡י ˜בע „ין ז‰ ב‰ל' חנוכ‰ 

„ו˜‡ / יח„˘ „‡ליב‡ „‰רמב"ם ‡ין "˘לום" ‚„ר ב‚וף נר ˘ב˙, 
ועפ"ז יב‡ר ‰חילו˜ בין ב' ‰‰לכו˙ ‚בי נר חנוכ‰ כ‡ן – לענין ˜י„ו˘ 
ולענין נר ˘ב˙ / יסי˜ בעומ˜ כוונ˙ ‰רמב"ם „‰‡ „נר חנוכ‰ מ˙בטל 

בפני נר ˘ב˙ ‰ו‡ „ין בנר חנוכ‰ ‚ופי' וז‰ו ˜יומו ול‡ „חיי˙ו

א 
‰˜„ימ‰,  בטעם  ‰רמב"ם  ב„ברי  י˜˘‰ 

ו‡מ‡י ˜בע „ין ז‰ ב‰ל' חנוכ‰ „ו˜‡

"‰י'  חנוכ‰:  ‰ל'  בסוף  ‰רמב"ם  כ˙ב 
לפניו נר בי˙ו ונר חנוכ‰ ‡ו נר בי˙ו ו˜„ו˘ 
בי˙ו  ˘לום  מ˘ום  ˜ו„ם  בי˙ו  נר  ‰יום 
‡י˘  בין  ˘לום  לע˘ו˙  נמח˜  ‰˘ם  ˘‰רי 
ני˙נ‰  ‰˙ור‰  ˘כל  ‰˘לום  ‚„ול  ל‡˘˙ו. 
יז)   ,‚ (מ˘לי  ˘נ‡מר  בעולם  ˘לום  לע˘ו˙ 

„רכי' „רכי נועם וכל נ˙יבו˙י' ˘לום1".

˘לפנינו  ובספרי  לספרי,  מ˜ום  ‰ר‡‰  ‰מ"מ   (1
וכו'"  ‰˘לום  "‚„ול  ‡י˙‡  כו)  ו,  נ˘‡  (ע‰"פ 
˘נכ˙ב  "˘˘ם  (וביני‰ם  לז‰  „ו‚מ‡ו˙  כו"כ  ומוב‡ 
 ‡‰ לי˙‡  ‡בל  כו'"),  ‰מים  על  נמח˜  ב˜„ו˘‰ 
„"כל ‰˙ור‰ ני˙נ‰ וכו'". ו‡ולי ‚ירס‡ ‡חר˙ ‰י˙‰ 
ל‰מ"מ בספרי, ‡בל מס˙בר ˘כוונ˙ו ר˜ לˆיין מ˜ור 

לכללו˙ ענין ‚„לו˙ ‰˘לום.

˘ב˙  ב‚מ'  ‰ו‡  זו  ‰לכ‰  מ˜ור  ו‰נ‰, 
ונר  בי˙ו  נר  לי  פ˘יט‡  רב‡  "‡מר  ב)  (כ‚, 

בי˙ו.  ˘לום  מ˘ום  ע„יף  בי˙ו  נר  חנוכ‰ 
מ˘ום  ע„יף  בי˙ו  נר  ‰יום  ו˜י„ו˘  בי˙ו  נר 
ר‡י'  מ„ילי'  ‰וסיף  ו‰רמב"ם  בי˙ו".  ˘לום 
לע˘ו˙  ‰˘ם  „נמח˜  מ‰‡  ‡לו  ל„ינים 
˘לום. וˆ"ע, ח„‡ מ‰ ר‡‰ ‰רמב"ם ל‰בי‡ 
מ‡ן  ולי˙  לרב‡  לי'  „פ˘יט‡  למ‡י  סע„ 
„פלי‚ עלי' (ובכלל ‡ין „רך ‰רמב"ם בספר 

„רכי  מפני  נמי  כול‰  ‰˙ור‰  "כל  ב  נט,  וב‚יטין 
(במ„ב"ר  ובמ„ר˘  ‚ו'".  „רכי'  „כ˙יב  ‰י‡  ˘לום 
‡ל‡  ‰˙ור‰  נמ˘ל‰  ˘ל‡  מוˆ‡   ‰˙‡ "וכן  ז)  פי"‡, 
וב˙נחומ‡  ˘לום".  נ˙יבו˙י'  וכל  ˘נ‡מר  ב˘לום 
‰ו‡  ˘לום  ל˘ום  ב˙ור‰  ˘כ˙וב  מ‰  "כל   (‚) ˆו  פ' 
לי˙ן  ‰˜ב"‰  "בי˜˘  רע‚  רמז  י˙רו  וביל˜וט  נכ˙ב". 
חלו˜ים  ו‰יו  ממˆרים  ˘יˆ‡ו  ב˘ע‰  לי˘ר‡ל  ˙ור‰ 
‡‚ו„‰  כולם  ‰ו˘וו  לסיני  כ˘ב‡ו  כו'  ‡לו  על  ‡לו 
ולמי ‡ני  ˘לום  כול‰  ‰˜ב"‰ ‰˙ור‰  כו', ‡מר  ‡ח˙ 
נו˙נ‰ ל‡ומ‰ ˘‰י‡ ‡ו‰ב˙ ˘לום". ובז‰ר (ח"‚ ˜עו, 
ב) "‡וריי˙‡ ‰ו‡ ˘לום „כ˙יב וכל נ˙יבו˙י' ˘לום".

ח

נס "מהודר" בתכלית
במ‰ נ˙ייח„‰ מˆו˙ נר חנוכ‰, ˘„ו˜‡ ב‰ י˘נו ‰„ין „"מ‰„רין מן 

‰מ‰„רין"? / "מ„‰ כנ‚„ מ„‰" – ‰י„ור ב˜יום ‰מˆוו˙ כנ‚„ חיב˙ו 
˘ל ‰˜ב"‰ לי˘ר‡ל

בנו‚ע למˆו˙ ‰„ל˜˙ נר חנוכ‰ ‡מרו ב‚מר‡ – „חיוב ‰מˆו‰ ‰ו‡ ב‰„ל˜˙ "נר ‡י˘ 
ובי˙ו", ‰"מ‰„רין" מ„לי˜ים "נר לכל ‡ח„ ו‡ח„", ו"‰מ‰„רין מן ‰מ‰„רין" (ל˘יט˙ 

בי˙ ‰לל) "יום ר‡˘ון מ„לי˜ ‡ח˙, מכ‡ן ו‡ילך מוסיף ו‰ולך". 

ו‰נ‰, ענין ז‰ „"מ‰„רין מן ‰מ‰„רין", ל‡ מˆינו „ו‚מ˙ו בכל ˘‡ר ‰מˆוו˙. כי כמ‰ 
˘י‰„ר ‰‡„ם ב˜יום ‰מˆוו˙ ע„ ל‡ין ˘יעור, נכלל ז‰ ע„יין ב‚„ר "‰י„ור" בלב„, ו‡ינו 

"‰י„ור מן ‰‰י„ור".

מ˘ל  ו‡ילך  מכ‡ן  מ˘לו,  ˘לי˘  "ע„  מˆו‰:  ‰י„ור  ‡ו„ו˙  ‰‚מר‡1  ב„ברי  וכ„מוכח 
– ‰י‡  ו‡ילך")  ("מכ‡ן  מ˘לי˘  יו˙ר  ˘ל ‰י„ור,  י˙יר‰  ˘‡ף ‰וספ‰  כלומר,  ‰˜ב"‰". 

בכלל "‰י„ור מˆו‰" בלב„, ו‡ינ‰ ב‚„ר "‰י„ור" נוסף ("‰י„ור מן ‰‰י„ור")2.

1) ב"˜ ט, ב.

חנוכ‰  בנר  מ"˘  ע"„  מן ‰‰י„ור  בז‰ ‰י„ור  ˘י˘  ‚ופ‡,  ב‰‰י„ור  לחל˜  כיון „ל‡ ‡˘˙מיט ‰˘"ס  כי   (2
מ‡ו˙ו ‰חיוב „"ז‰  ב‡ים  מ˘לי˘ ‰"‰  ו„יו˙ר  לסו‚ים, ‡ל‡ ‰‰י„ור „˘לי˘  לחל˜ו  ו‰כרח  יסו„  לנו  – ‡ין 
‡-לי ‚ו' ‰˙נ‡‰ לפניו במˆוו˙" (מ˘‡"כ בחנוכ‰, ˘"‰מ‰„רין מן ‰מ‰„רין" ‰ו‡ סו‚ וחיוב נוסף, ו‰רוˆ‰ 

לנ‰ו‚ ב"‰י„ור" לב„ ‡ינו מחויב בו).

ומ‰ ˘חיל˜ו ב‚מ' בין ˘לי˘ ליו˙ר מ˘לי˘, ‰רי בפ˘טו˙ ז‰ו ר˜ לענין ‡ם פורעין לו בחייו ‡ו ל‡ (ר‡‰ 

"˙נו רבנן מˆו˙ חנוכ‰ נר ‡י˘ ובי˙ו, ו‰מ‰„רין נר לכל ‡ח„ ו‡ח„, ו‰מ‰„רין 
מן ‰מ‰„רין . . יום ר‡˘ון מ„לי˜ ‡ח˙ מכ‡ן ו‡ילך מוסיף ו‰ולך"



ט אוצרות המועדים חנוכה  

וˆריך בי‡ור – במ‰ נ˙ייח„‰ מˆו˙ נר חנוכ‰, ˘„ו˜‡ ב‰ נ˙ח„˘ ענין ז‰ „"מ‰„רין 
מן ‰מ‰„רין"? 

 ◇ ◇ ◇  

וי˘ לב‡ר ז‰, ב‰˜„מ˙ בי‡ור כללי ביסו„ ענין ‰‰י„ור במˆוו˙:

„‰נ‰, ‡ופן ‰‰נ‰‚‰ מלמעל‰ עם ‰‡„ם, ‰רי ‰ו‡ ˙לוי ב‡ופן ‰נ‰‚˙ ‰‡„ם בעבו„˙ו 
י˙' ב˜יום ‰מˆוו˙ (וכמו ˘‡מרו רז"ל3: ״כל מ„ו˙יו ˘ל ‰˜ב״‰ מ„‰ כנ‚„ מ„‰״);

כ‡˘ר ‰‡„ם מ˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ ר˜ מˆ„ עול מלכו˙ ˘מים ˘עליו, כעב„ ‰מ˜יים ‡˙ 
ניח‡  ב‰פ˜יר‡  ״עב„‡   – עˆמו  מˆ„  (‡בל  עולו  ו˜בל˙  ‰‡„ון  מור‡  מˆ„  ‡„ונו  ˆיווי 
מ‡˙  ˘כרו  – ‰נ‰  יו˙ר  ול‡  מˆ„ ‰חיוב  כפי ‰מוכרח  ר˜  ע˘יי˙ו ‰י‡  לי'״4), „‡ז ‰רי 
‰' ב"מ„‰ כנ‚„ מ„‰" ‰ו‡: ״‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו . . ונ˙˙י ‚˘מיכם בע˙ם ‚ו'״5. כלומר: 

‰‰נ‰‚‰ ‰טבעי˙ „‰עולם (כפי ˘מחויב˙ מˆ„ טבע ‰עולם) ˙‰י' עמו כ„בעי, לטוב‰.

˘‡ינו  במ‰  ב˜יום ‰מˆו‰ ‚ם  ומ„˜„˜  ומ‰„ר  יˆרו ‰רע,  כופ‰ ‡˙  כ‡˘ר ‰‡„ם  ‡ך 
יˆרו ‰רע,  יכוף  עˆמו,  לזכו˙  מנחו˙) "‰רוˆ‰  (ל‚בי  ˘כ˙ב ‰רמב"ם6  [וכפי  חיוב ‚מור 
כן  עמו ‚ם  נו‰‚ים  מלמעל‰  כו'"] – ‰נ‰  ביו˙ר  מן ‰יפ‰ ‰מ˘ובח  ויבי‡ ˜רבנו  וירחיב 
ב‡ופן „לפנים מ˘ור˙ ‰„ין7, ו‚ם ‡ם מˆ„ „ין וחיוב ‰טבע ‰ו‡ ע˙י„ ליפול בˆר‰, ינˆל 

ממנ‰ על י„י נס ˘למעל‰ מן ‰טבע8.

כנ‚„  "מ„‰  ב„רך  ‰ו‡  במˆוו˙,  ‰‰י„ור  ענין  כללו˙  ˘יסו„  לב‡ר,  נר‡‰  ז‰  פי  ועל 

פר˘"י ˘ם), ‡בל ל‡ לענין ‰חיוב. וכ"מ ‚ם ל' ‰ר˘ב"‡, ‰וב‡ ב˘ט"מ. ‡ך ˆ"ע מפי' ‰ר"ח „מ˘מע ˜ˆ˙ 
˘‚ם לענין ‰חיוב מחל˜.

מן  „מ‰„רין  ענין  ‰ו‡  כ‡ן  ‡ף  ˘ל„ע˙ו  ‰כרח  מכך  ‡ין  חנוכ‰,  „נר  ‰בריי˙‡  ע"ז  ‰ר"ח  ˘‰בי‡  [ו‰‡ 
‰מ‰„רין (וכמו ˘‡"‡ לומר כן ‡ליב‡ „פי' ‰˘ני ˘בר"ח, ˘מפר˘ "מ˘ל ‰˜ב"‰" ‡ם ‰רחיב לו ‰' בממון), 

‡ל‡ כוונ˙ו ל‰בי‡ סימוכין עו‰"פ ב˘"ס לענין ‰י„ור מˆו‰].

ור‡‰ בז‰ ב‡רוכ‰ במ˜ור ‰„ברים – ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 450, 453. עיין ˘ם.

3) סנ‰„רין ˆ, ‡.

4) ‚יטין י‚, ‡. ו˘"נ.

5) בח˜ו˙י כו, „.

6) סוף ‰ל' ‡יסורי מזבח.

7) וכמפור˘ ב„ברי רז״ל (ברכו˙ כ, ב) – ״וכי ל‡ ‡˘‡ פנים לי˘ר‡ל ˘כ˙ב˙י ל‰ם ב˙ור‰ ו‡כל˙ ו˘בע˙ 
וברכ˙ ‡˙ ‰׳ ‡ל˜יך ו‰ם מ„˜„˜ים [על] עˆמם ע„ כזי˙ וע„ כביˆ‰״.

נפ˘יי‰ו  מסרי   ‡˜"„ מ˘ום  ניס‡"  ל‰ו  „‡˙רחי˘  ˘"ר‡˘ונים  „מ‰   (‡ (כ,  ˘ם  בברכו˙  ˘‡מרו  ומ‰   (8
‡˜„ו˘˙ ‰˘ם" „ו˜‡ – ‰נ‰ לב„ ˘‡ין ‰כוונ‰ למס"נ למי˙‰, ‡ל‡ ל‰נ‰‚‰ ב‡ופן ˘‡ינו מ˘‚יח על כבו„ו 
וממונו ‡ף ‡ם ‡ינו מחוייב בז‰ (כעוב„‡ „ר"‡ בר ‡‰ב‰ ˘ם) – ‰רי ˜‡י ˘ם בפעול˙ ‰נ‰‚‰ ניסי˙ על כלל 

‰ˆיבור (כב‰ור„˙ ‚˘מים).

 דרוש ואגדה אוצרות המועדים  טז
˙כונ‰ מיוח„˙ זו ˘ל נרו˙ חנוכ‰, ל‰‡יר ‡˙ ‰חו˘ך ˘בחוı, ענינ‰ ברוחניו˙ ‰ו‡ – 
ל‰‡יר ‡˙ ח˘כ˙ ‰"חוı" ‰רוחני ˘‰ו‡ ‰‚לו˙, ‚לו˙ כפ˘וטו, ו"‚לו˙" ‰רוחני – ˘‰ו‡ 
‰חט‡ ויˆר ‰רע ‰נ˜ר‡ים18 חו˘ך19 – ו‰‡ר‰ זו נע˘י˙ ב‡ופן מיי„י, ו‰יינו ˘‡ין ˆורך 
ב‰˜„מ˙ ‰סבר‰ ו‰כנ‰ לז‰, ‡ל‡ פעול˙ ‰‡ר˙ ‰‡ור ניכר˙ ˙יכף ומי„ בח˘כ˙ ‰‚לו˙.

 ◇ ◇ ◇  

‰עולם".  "חינוך  ‰ו‡  „חנוכ‰  מבו‡ר,  לעיל)  (˘‰וב‡ו   '˜‰ ‰˘ל"‰  ב„ברי  ו‰נ‰, 
ו‰יינו, ˘‰˘פע˙ ‰‡ור „נרו˙ חנוכ‰, ‡ינ‰ ר˜ "מבחוı", במ˜ום ‰סמוך ‡ל ‰בי˙, ‡ל‡ 

בכל ‰עולם.

וי˘ לומר ול‰מ˙י˜ בטעם ‰„בר, על פי ‰מבו‡ר בספרי ‰חסי„ו˙20 ˘˙כונ˙ ‰‡ור ‰י‡ 
ל‰˙פ˘ט בכל ‰עולם, ומˆ„ עˆמו ל‡ ‰י' מ˙מעט ‡ורו, ר˜ מפני "‰עכרורי˙ ˘ב‰‡ויר" 

ו„ברים ‰מפסי˜ים, ‡ין ‰‡ור מ‡יר בכל מ˜ום; 

„על פי ז‰ נמˆ‡, ˘‰‡ור „נרו˙ חנוכ‰, ˘ענינם ‰ו‡ ל‰‡יר ‡˙ ‰חוı, ‰רי ב‡מ˙ ‰ו‡ 
נמˆ‡ (מˆ„ עˆמו) בכל ‰עולם.

18) ב"ר פ"‡, ו. ור"פ פט. ובזח"‡ („, ‡): ח˘וכ‡ מ‰פכן לנ‰ור‡.

19) ו‡˘ר ר˜ ‰ם ‰מ‰ווים ‡˙ סיב˙ ‰‚לו˙ כפ˘וטו, כנ‡מר "מפני חט‡ינו ‚לינו מ‡רˆנו".

20) ‰מ˘ך ˙רס"ו ס"ע ˙עז – בטעם ˘‡ור ‰˘מ˘ ‡ינו מ‡יר כ"כ למט‰ כמו למעל‰.



טו אוצרות המועדים חנוכה  

ו‰י'  חברו˙י',  כמ„˙  ˘מן  בו  נו˙ן  בנר ‰מערבי (˘‰י'  ˘‰י'  ב‚לל ‰נס  בי˘ר‡ל",  ˘ור‰ 
„ול˜ כל ‰מע˙ לע˙ ב„רך נס);

בבי˙  ˘‰יו  ‰ניסים  מ˘‡ר  ‰מערבי  „נר  ז‰  נס  נ˘˙נ‰  במ‰  מובן,  ‡ינו  „לכ‡ור‰ 
‰מ˜„˘ – כ„ברי ‰מ˘נ12‰ ˘"ע˘ר‰ ניסים נע˘ו ל‡בו˙ינו בבי˙ ‰מ˜„˘" – ˘„ו˜‡ בו 

‰י˙‰ ‰ע„ו˙ "˘‰˘כינ‰ ˘ור‰ בי˘ר‡ל"? 

‡ח„  לכל  ‡י-‡פ˘ר  ˘בו  ‰"˜ו„˘"13  במ˜ום  ‰˙רח˘  מערבי  „נר  ‰נס  מזו:  וי˙יר‰ 
˘נמנו  ניסים"  ‰"ע˘ר‰  ב˘‡ר  ז‡˙  לעומ˙  ‰נס;   ˙‡ כולם  ר‡ו  ל‡  ובמיל‡  ל‰יכנס, 
לעזר‰,   ıמחו בירו˘לים  ‡פילו  ‡ו  בעזר‰,  ˙מי„  ‰˙רח˘ו  מ‰ם  חל˜  ‰נ‰  במ˘נ‰, 
„נר  ‰נס  ˘„ו˜‡  לומר  ני˙ן  כיˆ„  ‡"כ,  לכל"14.  "י„ועים  יו˙ר  ‰יו  ‡לו  ˘נסים  ונמˆ‡ 
˘‰˘כינ‰  עולם  "לב‡י  ע„ו˙  ב˙ור  ‰מ˘מ˘  ‰ו‡   – ‰˜ו„˘  ב˙וך  ˘‰˙רח˘  ‰מערבי 

˘ור‰ בי˘ר‡ל"?

‡מנם על פי ‰בי‡ור „לעיל, מבו‡ר ז‰ ˘פיר:

כי כיון ˘‰‡ור ‰‡ל˜י (˘בפעול˙ ‰נס) ˘‰י' בנר מערבי, ב‡ ו‰ופיע ‚ם ב‡ור ‚˘מי, 
˘‰יו  מ˘‡ר ‰ניסים  יו˙ר  עו„  מיוח„,  ב‡ופן  ב‰‡ר˙ ‰עולם ‰‚˘מי ‰י˙‰  פעול˙ו  לכן, 
בבי˙ ‰מ˜„˘. ולכן נס ז‰ „ו˜‡ ˘ימ˘ ב˙ור "ע„ו˙" עבור "ב‡י עולם", ˘‚ם ‰ם יר‡ו 

ויכירו "˘‰˘כינ‰ ˘ור‰ בי˘ר‡ל". 

 ◇ ◇ ◇  

ו‰נ‰, מבין מˆוו˙ ‡לו ˘˜יומן ‰ו‡ ב‰„ל˜˙ נר – י˘ במˆו˙ נר חנוכ‰ חי„ו˘ מיוח„ 
ב‡ופן פעול˙ ‰מˆו‰ בעולם:

˘פעול˙  ‰יינו,   .15"ıמבחו בי˙ו  פ˙ח  "על  ‰חמ‰"  "מ˘˙˘˜ע  ‰י‡  חנוכ‰  נר  מˆו˙ 
‰‡ור „חנוכ‰ ‰י‡ ל‰‡יר ‡ף ‡˙ ‰סביב‰ ˘בחו16ı, ו‡ף ‡˙ ח˘כ˙ ‰ליל‰. ומז‰ מובן 
‰נמˆ‡ים  ˘ל  ב˘ר  לעיני  ר˜  (ל‡  ונר‡‰  ניכר  ‰מˆו‰  ˘‡ור  חנוכ‰,  „נר  ‰מעל‰  ‚ו„ל 
‰רו‡ים  ("˙רמו„‡י17"),  ‰עולם  ‡ומו˙  כולל   ,ıבחו ו˘ב  עובר  כל  י„י  על  ‡ל‡)  בבי˙, 

˙יכף ומי„ ‡˙ פעול˙ ‰נר ‰מ‡יר בחוı ‡˙ ח˘כ˙ ‰ליל‰. 

ומז‰ מובן ‚ם בנו‚ע ל˙וכן ‰רוחני ˘ב(מעל˙) נרו˙ חנוכ‰:

12) ‡בו˙ פ"‰ מ"‰.

13) רמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח פ"‡ ‰"ו.

14) יומ‡ כ‡, סע"‡. ר˘"י ˘ם.

15) ˘ב˙ כ‡, ב.

16) ל‰עיר מ„ברי ‰רמב"ם (חנוכ‰ רפ"‚) „‰יוונים "פ˘טו י„ם בממונם" – ˘ז‰ו ‰חוı „‰‡„ם.

17) ר‡‰ פר˘"י ˘ב˙ ˘ם.

 עיונים וביאורים אוצרות המועדים  י
מ„‰" – על ‰‰נ‰‚‰ ‰ניסי˙ ˘ל ‰˜ב"‰ עמנו:

‰י˙‰  (‡ו  ˘ב‡‰  מˆר‰  ‰˜ב"‰  ˘‰ˆילנו  לכך  כזכר  עו˘ים  ˘‡נו  במˆוו˙  „‰נ‰, 
כיון  וכו׳ – ‰נ‰  ענני ‰כבו„ („סוכו˙)  פורים,  מˆרים,  יˆי‡˙  וכמו  עלינו,  לבו‡)  עלול‰ 
ל˜יים  ˘עלינו  פ˘יט‡   – וחיוב ‰טבע  פי „ין  על  ˘ל‡  בז‰ ‰י˙‰  ˘ל ‰˜ב"‰  ˘‰נ‰‚˙ו 

‡˙ ‰מˆוו˙ ‰˜˘ורו˙ לז‰ ב‡ופן „‰י„ור – ל‡ ר˜ כפי ‰„ין ו‰חיוב.

וב‰˙‡ם לז‰, ‰נ‰ ל‡ ר˜ במˆוו˙ ‡לו ˘ייך טעם ז‰, ‡ל‡ ‡ף בכללו˙ ‰מˆוו˙: 

מˆרים״9.   ıמ‡ר ‰וˆ‡˙יך  ‡˘ר  ‡לו˜יך   '‰ ״‡נכי  ‰ו‡  ‰מˆוו˙  כל  ו˘ור˘  יסו„ 
יסו„  כלומר:  לי״.  מ˘ועב„ים  ˘˙‰יו  ״כ„‡י ‰י‡ ‰‰וˆ‡‰  כך10:  על  חז״ל  ˘‡מרו  וכפי 

˘עבו„ינו ל˜ב"‰ ב˜יום כל ‰מˆוו˙ ‰ו‡ בכך ˘‰ו‡ י˙' ‰וˆי‡נו ממˆרים;

– ‡ף  וחיוב ‰טבע  „ין  פי  על  ˘ל‡  ונס,  ˘ל ‰ˆל‰  ענין  מˆרים ‰י˙‰  ˘יˆי‡˙  וכיון 
עלינו ל˜יים ‡˙ כל ‰מˆוו˙ ב‡ופן „‰י„ור, וכ‡מרם ז"ל11 ״‰˙נ‡‰ לפניו במˆוו˙״.

 ◇ ◇ ◇  

ומע˙‰ י˙ב‡ר ‰יטב מ‰ ˘בחנוכ‰ „ו˜‡ מˆינו ענין „״מ‰„רין מן ‰מ‰„רין״:

לי˘ר‡ל,  בו  ˘‰י˙‰  ‰‚˘מי˙  ‰‰ˆל‰  ˘מלב„  בכך,  נ˙ייח„  „חנוכ‰  ‰נס  „‰נ‰, 
״מסר˙ ‚יבורים בי„ חל˘ים״ וכו׳ בנˆחון ‰מלחמ‰ – ‰נ‰ ני˙וסף בו „בר מחו„˘, נס פך 
ב‰„ל˜˙  מˆו‰  ל˜יים  י˘ר‡ל  ˘יוכלו  בכ„י  מˆר‰, ‡ל‡)  ל‰ˆיל  בכ„י  ˘‰י' (ל‡  ‰˘מן, 

נרו˙ ‰מ˜„˘.

וכיון ˘בימי ‰חנוכ‰ ‚יל‰ לנו ‰˜ב"‰ חביבו˙ י˙יר‰, „ל‡ ר˜ ˘‰˙נ‰‚ עמנו ˘ל‡ על 
פי חיוב ‰טבע ב‰ˆל˙נו במלחמ˙ ‰יוונים, ‡ל‡ זיכנו ‡ף בנס י˙יר (˘‡ינו מוכרח עבור 
מ˜יימים ‡ף ‡נו  מ„‰",  כנ‚„  ב"מ„‰  לכן,  נרו˙ ‰מנור12‰ –  ל‰„לי˜  ˘נוכל  ‰ˆל˙נו) – 
‡˙ מˆו˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ מ˙וך חביבו˙ יו˙ר ‚„ול‰, ל‡ ר˜ ב‡ופן ˘ל "‰י„ור" (כנ‚„ נס 
(כנ‚„  על ‰"‰י„ור"  נוסף  מן ‰מ‰„רין" – "‰י„ור"  מן ‰יוונים), ‡ל‡ "מ‰„רין  ‰‰ˆל‰ 

נס ‰˘מן)13.

9) י˙רו כ, ב.

10) ‰וב‡ בפר˘״י ע‰״פ.

11) ˘ב˙ ˜ל‚, ב.

12) ומ‰ ˘בחנוכ‰ „ו˜‡ ‡ירע נס כז‰ – מובן ע"פ ‰מבו‡ר (יעויין לבו˘ וט"ז ‡ו"ח סי' ע˙"ר), ˘‚זירו˙ 
ר‡‰  מז‰ –  ˙וˆ‡‰  ל‡ ‰י˙‰ ‡ל‡  ומˆוו˙ (ו‰מלחמ‰ ‰‚˘מי˙  על ‰˙ור‰  על ‰‚ופו˙ ‡ל‡  ל‡  ‰יוונים ‰יו 

ל‰לן עמ' 177), ולכן ‡ז „ו˜‡ ‡ירע נס כז‰ ˘‰נ˘מ‰ לב„‰ נ‰ני˙ בו.

ל‰נס  במˆו˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ „ו˜‡, ‰˘ייכ˙  בחנוכ‰ ‰ו‡  מן ‰מ‰„רין"  יומ˙˜ ‰‡ „"‰מ‰„רין  ובז‰   (13
„פך ‰˘מן, ול‡ ב‰חיוב „‰לל ו‰ו„‡‰ – מ‡חר ו‰סיב‰ לענין ז‰ ‰ו‡ ‰נס „פך ‰˘מן.



י‡ אוצרות המועדים חנוכה  
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וי˘ ל‰וסיף, ˘‰חביבו˙ ˘‰ר‡‰ לנו ‰˜ב"‰ בנס ‰˘מן ‰י‡ ‡ף י˙יר‰ מזו:

‰יו  ‰לכ‰  פי  על  „‰ל‡   – ב‡חרונים14  ˘‰˜˘ו  מ‰  י„וע  ‰˘מן  לנס  בנו‚ע  „‰נ‰, 
יכולים ל‰„לי˜ ‰מנור‰ ‚ם ב˘מן טמ‡, ˘‰רי טומ‡‰ „חוי' (‡ו ‰ו˙ר‰) בˆיבור15, ולמ‰ 
˘ל  חיב˙ם  ל‰ר‡ו˙  בכ„י  ר˜  ‰י'  ז‰  ˘נס   – ובי‡רו  ‰ט‰ור?  ‰˘מן  „פך  לנס  ‰וˆרכו 
מכל  טמ‡,  ב˘מן  ‚ם  ‰מˆו‰   ˙‡ ל˜יים  יכולים  ‰יו  ‰„ין  ˘מˆ„  ‡ף  כלומר:  י˘ר‡ל. 
מ˜ום, בכ„י ל‰ר‡ו˙ חיב˙ם ˘ל י˘ר‡ל, ע˘‰ ‰˜ב"‰ נס מיוח„ – כ„י ˘יוכלו ל˜יים ‡˙ 

‰מˆו‰ ב‰י„ור ובט‰ר‰.

ר˜  „ל‡   – כמ‰  פי  י˘ר‡ל  ˘ל  חביבו˙ם   ˙‡ מוכיח  „חנוכ‰  ‰˘מן  ˘נס  ונמˆ‡, 
ל˜יים  ˘יוכלו   – רוחני˙  '‰ˆל‰'  לˆורך  ‡ף  ‡ל‡  ז‰,  נס  מוכרח  ‰י'  ל‡  ‚ופם  ˘ל‰ˆל˙ 
‰מˆו‰ – ‚ם כן ל‡ ‰י' ז‰ מוכרח (כיון ˘‰יו יכולים ל˜יימ‰ ‚ם ב˘מן טמ‡, כנ"ל). וכל 

מטר˙ ‰נס ‰י˙‰ ר˜ כ„י לזכו˙ ‡˙ י˘ר‡ל ל˜יים ‰מˆו‰ ב‰י„ור ובט‰ר16‰.

[ובז‰ נרויח בי‡ור ל˙מי‰‰ נוספ˙ בענין ‰‰י„ור „חנוכ‰: 

לל‡ ‰‰י„ור,  בלב„,  י˘ר‡ל ‡˙ ‰מˆו‰  בני  רוב  מ˜יימים  ˘‡ר ‰מˆוו˙,  בכל  „‰נ‰, 
ור˜ מיעוטם מ˜יימים ‚ם ‡˙ ‰‰י„ור (ו‡ף ‰ם – מלב„ יחי„י ס‚ול‰ – ‡ינם מ˜יימים ‡˙ 
כל ‰‰י„ורים), ו‡ילו במˆו˙ נר חנוכ‰ – נ‰‚ו כל י˘ר‡ל כ‰"מ‰„רין מן ‰מ‰„רין"17!? 

‡ך על פי ‰‡מור, מבו‡ר ‰טעם לכך: כי כיון ˘כל ענין ‰נס ‰י' ל‰ר‡ו˙ חיב˙ם ˘ל 
ז‰,  מנס  כ˙וˆ‡‰  ˘נ˜בע‰  ‰מˆו‰  ‚ם  לכן  ב‰י„ור,  ‰מˆו‰   ˙‡ ל˜יים  ˘יוכלו  י˘ר‡ל, 

נ‰‚ו כל י˘ר‡ל ל˜יימ‰ ב‰י„ור].
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ל‰„לי˜  לי˘ר‡ל  ל‡פ˘ר  בכ„י  ‰י'  ‰˘מן  „פך  ˘‰נס  ‰‡מור,  פי  „על  ל‰וסיף,  וי˘ 
‰מנור‰ ב‰י„ור – ‡פ˘ר לב‡ר ‰טעם ל"מ‰„רין מן ‰מ‰„רין" ˘בנר חנוכ‰ ‡ף ב‡ופנים 

נוספים:

‡ופן ‡ – ‰"‰י„ור" ו‰"‰י„ור מן ‰‰י„ור" ˘בנרו˙ חנוכ‰, ‰ם כנ‚„ ˘ני ‰ניסים ˘‰יו 
בפך ‰˘מן ‚ופי': 

14) ר‡‰ פני י‰ו˘ע ור‡˘ יוסף ˘ב˙ ˘ם. ˘ו"˙ חכם ˆבי סי' פז. ועו„.

15) פסחים עז, ‡. עט, ‡. ו˘"נ.

בני  ˘ל  עבו„˙ם  על  מ„‰"  כנ‚„  ב"מ„‰  ‚"כ  ‰ו‡  כז‰  נס  ˘‰י'  „מ‰   – ו‡ילך   94 עמ'  ל‰לן  ור‡‰   (16
ח˘מונ‡י, ˘‰י˙‰ ב‡ופן „מסירו˙ נפ˘. עיין ˘ם.

17) רמ"‡ ‡ו"ח ס˙רע"‡ ס"ב.

 דרוש ואגדה אוצרות המועדים  י„
וי˘ לב‡ר בז‰:

ר˘"י:  ופיר˘  חכמים",  ˙למי„י  בנים  לי'  ‰ויין  בנר  ‰ר‚יל  "כל  רז"ל6:  ‡מרו  „‰נ‰ 
"„כ˙יב נר מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור, על י„י נר מˆו‰ „˘ב˙ וחנוכ‰ ב‡ ‡ור „˙ור‰". ומז‰ מובן, 

˘מˆוו˙ ‡לו "„˘ב˙ וחנוכ‰" נ˙ייח„ו ב˘ייכו˙ם ל"נר מˆו‰" – יו˙ר מ˘‡ר ‰מˆוו˙.

‰‰סבר‰ בז‰:

רוחני  ‡ור ‡ל˜י  נמ˘ך  י„י ˜יום ‰מˆו‰  על  מ˜יים – ‰נ‰  ˘י‰ו„י  ומˆו‰  מˆו‰  בכל 
("נר מˆו‰"), ‰מ‡יר ופועל ‰ן ב‡„ם ‰מ˜יים ‰מˆו‰, ו‰ן בעולם ˘סביבו7. ‡מנם, כיון 
˘‡ור ז‰ ‡ינו נר‡‰ לעיני ב˘ר, נמˆ‡ ˘‡ין ל‡ור ‰˘פע‰ (ב‚ילוי) על ‚˘מיו˙ ‰עולם. 

ול„ו‚מ‡ ממˆו˙ ˆ„˜‰, ˘‰י‡ כללו˙ ‰מˆוו˙8 – ‰נ‰ ‡ף ˘מבו‡ר ב„ברי חז"ל9 ˘כר 
מˆו˙ ˆ„˜‰, ˘על י„‰ נמ˘ך חיים לנו˙ן ‰ˆ„˜‰ ובני בי˙ו: "‡מר ‰˜ב"‰ נפ˘ו ˘ל עני 
למחר  נפ˘,  ˙ח˙  נפ˘  לך  מחזיר  ˘‡ני  חייך  ‡ו˙ו,  ו‰חיי˙  וכו'  לˆ‡˙  מפרכס˙  ‰י˙‰ 
עם ‰עני  ˘ע˘י˙  ל‰ם ‡˙ ‰מˆו‰  ו‡זכור ‡ני  מי˙‰,  ולי„י  חלי  לי„י  ב‡ין  ב˙ך  בנך ‡ו 
ומˆיל ‡ני ‡ו˙ם מן ‰מי˙‰" – מכל מ˜ום, ‰רי ל‡ ניכר בעיני ב˘ר כיˆ„ ‰מ˘כ‰ זו ב‡‰ 

כ˙וˆ‡‰ ומסובב מ˜יום ‰מˆו‰. 

‡ור  ממ˘יכים  מˆו‰  כל  ˜יום  י„י  ˘על  ‰מˆוו˙,  בכללו˙  ‚ם  ‰ו‡  כן  ז‰,  וב„ו‚מ˙ 
עליון רוחני, ‡ך ‡ור ז‰ ‡ינו נר‡‰ לעיני ב˘ר.

ובז‰ נ˙ייח„ו מˆוו˙ ‡לו ˘מע˘‰ ˜יומם ‰ו‡ ב‰„ל˜˙ נר ו‡ור (נרו˙ ˘ב˙ ויום טוב 
מˆו‰"  ‰"נר  ˘˜יום  כיון  כי  יו˙ר.  ב‚ילוי  מˆו‰"  „"נר  ‰ענין  ב‡  „ב‰ם  חנוכ‰),  ונרו˙ 
˘ל  ˘סביבו10, ‰רי ‰פעול‰  ל‡לו  ב‚˘מיו˙  ‚˘מי, ‰נר‡‰  ונר  ב‰„ל˜˙ ‡ור  ˘ב‰ן ‰ו‡ 
מ‡חר  ‰עולם,  ב‚˘מיו˙  ב‚ילוי  וניכר  ˘מ‡יר  ב‡ופן  ‰י‡  מˆו‰")  ("נר  ‰רוחני  ‰‡ור 

ו‰ו‡ ב‡ לי„י ביטוי ב‡מˆעו˙ ‰‡ור ונר ‰‚˘מי.
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˘‰˘כינ‰  עולם  לב‡י  מנור˙ ‰מ˜„˘: "ע„ו˙ ‰י‡  יובנו „ברי ‰‚מר‡11 ‡ו„ו˙  ובז‰ 

6) ˘ב˙ כ‚, ב.

7) וכ„ברי ‰˘ל"‰ „לעיל, ˘‰˙‚ברו˙ ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ פועל˙ "חינוך" בעולם.

מˆו‰  נ˜'  פל"ז „בירו˘למי  ובל˜וטי ‡מרים-˙ני‡  ובכ"מ.  כ‚, ‚.  ר‡‰  רבינו ‰ז˜ן)  ˙ור‰ (לכ"˜  ל˜וטי   (8
ס˙ם כו' (ר‡‰ ירו˘למי פ‡‰ בסופו). וב˙ני‡-‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ סל"ב.

9) ˙נחומ‡, מ˘פטים טו. ור‡‰ פסחים ח, סע"‡.

10) ו‡„רב‰ – ‰‡ור ˆריך ל‰יו˙ נר‡‰ „ו˜‡ לעיני ב˘ר ˘ל ‡לו ‰נמˆ‡ים בבי˙ וכו'. וכמו ˘נ‡מר למ‡ור, 
י‡ירו (בנרו˙ בי‰מ"˜), וב˘ב˙ – ˘לום בי˙ כו' (ר‡‰ ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן סרס"‚. ובכ"מ).

11) ˘ב˙ כב, ב. ובמנחו˙ פו, ב: לכל ב‡י עולם.



י‚

אור שמתפשט בכל העולם
בי‡ור „ברי ‰˘ל"‰ ‰˜' ˘חנוכ‰ ‰ו‡ "חינוך ‰עולם" / מעל˙ 

‰מˆוו˙ ˘˜יומם בנר „ו˜‡, ו‰"ע„ו˙ לכל ב‡י עולם" ˘במנור˙ 
‰מ˜„˘.

‰נ‰ י„וע ˘כללו˙ ענין ‰חנוכ‰ ˜˘ור עם ענין ‰"‡ור". וכמו ˘מב‡ר ‰˘ל"‰ ‰˜'1, 
ברי‡˙  מטר˙  כי  לחינוך ‰עולם"2 [–  רומז  ו‰ו‡  בי˙ ‰מ˜„˘,  חנוכ˙  ˘בו ‰י'  „"חנוכ‰ 
‰עולם ‰י‡ "ב˘ביל ‰˙ור‰"3, וכיון ˘‰יוונים רˆו לבטל ‡˙ י˘ר‡ל מן ‰˙ור‰ ומˆוו˙, 
‰עולם"].  "חינוך  ‰ו‡   – ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰  נ˙‚ברו  ˘‡ז  כנ‚„ם,  ו‰˙‚ברו˙  ‰נˆחון  ‰נ‰ 
"וכמו ˘[‰]עולם נבר‡ בכ"‰ לחו„˘ . . כן חנוכ‰ כ"‰ לחו„˘. וכמו ˘ר‡˘י˙ ‰ברי‡‰ 

"י‰י ‡ור"4 – כן מˆו˙ חנוכ‰ בנרו˙".

("כי  ו"נר"  "‡ור"  ב„ו‚מ˙  ‰ם  ‰רי  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰  ˘כללו˙  ‰יו˙  „עם  ומובן, 
ב˘ייכו˙‰  מיוח„˙  מעל‰  חנוכ‰  נר  במˆו˙  י˘  מ˜ום,  מכל   – ‡ור"5)  ו˙ור‰  מˆו‰  נר 

ל"‡ור", כפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

 ◇ ◇ ◇  

1) חל˜ ˙ו˘ב"כ פ' וי˘ב „רו˘ ˆ‡ן יוסף ב‰‚"‰.

2) עיין ‚"כ ˙ו"‡ וי˘ב כט, „. ˘ערי ‡ור‰ עמ' ל. ‡ו‰"˙ לבר‡˘י˙ עמ' ˙ר„ ועמ' 1864.

3) ‰וב‡ בר˘"י ורמב"ן בר‡˘י˙ ‡, ‡.

ב"ר  ועיין  יבנ‰.  חס„  עולם  בפי'  ב˙חיל˙ו  ממעזריט˘)  (לכ"˜ ‰‰"מ  ˙ור‰  ב‡ור  עפמ"˘  מובן  ‰טעם   (4
רפ"‚.

5) מ˘לי ו, כ‚.

"חנוכ‰ . . חינוך ‰עולם . . וכמו ˘ר‡˘י˙ ‰ברי‡‰ 
י‰י ‡ור, כן מˆו˙ חנוכ‰ בנרו˙"
(‰˘ל"‰ ‰˜')   

 עיונים וביאורים אוצרות המועדים  יב
‰נס ‰‡' – "מˆ‡ו . . פך ‡ח„ ˘ל ˘מן"18 (ט‰ור) – ‰רי ‰י' כ„י ˘יוכלו י˘ר‡ל ל˜יים 
"טומ‡‰  ‰„ין  מˆ„  (כי  ‰י„ור  ˘ל  ענין  ˘ז‰ו  בט‰ר‰,  ‰מ˜„˘  נרו˙  ‰„ל˜˙  מˆו˙   ˙‡

„חוי' בˆיבור", כנ"ל);

נוסף ("‰י„ור  כמו ‰י„ור  ימים" – ‰רי ‰ו‡  ˘מונ‰  ממנו  ו‡ילו ‰נס ‰ב' – "ו‰„לי˜ו 
מן ‰‰י„ור"). כי ‚ם לול‡ נס ז‰ ‰יו יכולים ל‰„לי˜ ב˘מן ט‰ור ‚ופ‡ ב‡ופן ‡חר, ור˜ 
˘רˆ‰ ‰˜ב"‰ ˘י‰י' בז‰ '‰י„ור' נוסף – ˘˙‰י' ‰‰„ל˜‰ ב‡ו˙ו ‰‡ופן כפי ˘‰ו‡ ב„רך 

כלל19.

˘ל  ב‡ופן  ‰מ˜„˘  נרו˙  ‰„ל˜˙   ˙‡ י˘ר‡ל  ˘י˜יימו  בכ„י  ‰י'  ‰˘מן  ˘נס  וכיון 
"‰י„ור מן ‰‰י„ור", ‡ף ‡נו מ˜יימים מˆו˙ נר חנוכ‰ כ"מ‰„רין מן ‰מ‰„רין".

וב‡ופן נוסף ‡פ˘ר לב‡ר – „כיון ˘נס פך ‰˘מן ‰י' בכ„י ל‡פ˘ר לי˘ר‡ל ל‰„לי˜ 
ל‡חר  ˘‰י˙‰  (כפי  עˆמ‰  מˆ„  ‰ט‰ור  ב˘מן  ˘‰‰„ל˜‰   – נמˆ‡  ב‰י„ור,  ‰מנור‰ 

˘נע˘‰ ‰נס), כבר ‰י˙‰ ‰„ל˜‰ ב‡ופן „‰י„ור.

ב˜יום ‰מˆו‰,  ל‰„ר  ח˘מונ‡י  מבני  ו„רי˘‰  חיוב  ע„יין  – ‰י'  כן  פי  על  ‡מנם, ‡ף 
‚ם ב‰„ל˜‰ זו ‚ופ‡20. נמˆ‡, ˘˜יום ‰מˆו‰ „‰„ל˜˙ ‰מנור‰ ‰י' ב‡ופן ˘ל "‰י„ור מן 

‰‰י„ור" – ‰י„ור „בני ח˘מונ‡י בנוסף על ‰‰י„ור ˘‰י' בל‡ו ‰כי מˆ„ ‰נס.

ומˆ„ ז‰ נ˙ייח„‰ מˆו˙ חנוכ‰ מ˘‡ר ‰מˆוו˙ – ˘י‰י' ב‰ „ין "מ‰„רין מן ‰מ‰„רין".

 

18) ˘ב˙ כ‡, ב.

19) ר‡‰ בי˙ ‰לוי ע‰"˙ עניני חנוכ‰ (סוף ספר בר‡˘י˙) „"‰ ו‰מ‰„רין מן ‰מ‰„רין – ˘לול‡ ‰נס ‰יו 
יכולים ל‰„לי˜ בפ˙ילו˙ „˜ו˙ ביו˙ר, ˘מו˘כו˙ ר˜ מעט ˘מן, ו‰יו מ„לי˜ין ממנו כל ‰ח' ימים. ו‰נס ‰בי‡ 

‰י„ור – ˘י‰יו ‰נרו˙ יפים כמ˜ו„ם.

20) על „רך מ‰ ˘מענין ‰‰י„ור ב‰„ל˜˙ ‰מנור‰ ˘‰י' ‡ז, נ˘˙ל˘ל ענין ˘ל חוב‰ ˜בוע‰ לכל – ‰„ל˜˙ 
ו),  פט"ו,  במ„ב"ר   .‰ ב‰עלו˙ך  (˙נחומ‡  ‰מ„ר˘  ב„ברי  ב‰עלו˙ך)  (ר"פ  ‰רמב"ן  [כבי‡ור  חנוכ‰  נרו˙ 
בז‰  (ור‡‰  ב‚לו˙  ‡ף  ˘מ„לי˜ים  חנוכ‰  נרו˙  מˆ„  ‰ו‡  לעולם",  בטלין  ˘"‡ינן  ‰מנור‰  נרו˙  ˘"˜יום" 

ב‡רוכ‰ ל‰לן עמ' 130 ו‡ילך], ˘ב‰ ‚ופ‡ ‡נו מחויבים ל‰„ר.


