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מדוע אין מזכירין את נס השמן ב"ועל הנסים"?

היכן הן "חצרות קדשך"?
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בעז‰י״˙.

˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  ‰בעל"ט,  ‰חנוכ‰  ימי  לר‚ל 
‡וˆר  ו‰ו‡  ‰חנוכ‰',  ימי   - ‰מוע„ים  '‡וˆרו˙  ˜ונטרס  ולומ„י׳,  ‰˙ור‰ 
מליוב‡וויט˘  ‡„מו"ר  כ"˜  ˘ל  ˘ל  מ˙ור˙ו   - ‰חנוכ‰  ימי  בעניני  בלום 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

˙פיל˙  ס„ר  על  כ‡ן  נס„רו  רבנו,  ˙ור˙  מרחבי  מכל  ˘נל˜טו  ‰בי‡ורים 
"ועל ‰נסים" „ימי ‰חנוכ‰, ‚ם ‰ˆ‚נו בז‰ מ„ור "חי„ו˘י סו‚יו˙" בעניין 
נר ˘ב˙ ע„יף מנר חנוכ‰ ל˘יט˙ ‰רמב"ם. ועל כל ז‡˙ ˆרפנו ל˜ט מכ˙בי 

‰„רכ‰ ללימו„ ‰˙ור‰ ל‡ור ימי ‰חנוכ‰.

ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים  ‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט  ולפעמים  חברי ‰מערכ˙,  ע"י  ונערכו  מח„˘  עוב„ו 
ריבוי ‰˘˜ו"ט בפרטי ‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים 
‰ורחבו  וכ‡ן  ב˜יˆור  נ‡מרו  ‰בי‡ורים  ‡˘ר  ל‰יפך,  וי˘  במ˜ורם, 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙  ‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו 
˘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 
‡מ˙˙  על  בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰„ברים,  במ˜ורי  ˘יעיין 

‰„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.

מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

כסלו ‰'˙˘"פ

 פ˙ח „בר 

‡רı ה˜ו„˘:
˙.„. 2033, כפר חב"„ 6084000

טל. 03-374-5979
United States:United States:

1469 President St. Brooklyn, NY
Tel. 718-534-8673

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

לה˜„˘ה בחובר˙ ה˙˜˘רו 03-3745979



הזמנת המארז: 
3030-770-718
oh@chasidus.net

'לקראת שבת' ו'אוצרות המועדים' 
על פרשת השבוע ומועדי ישראל

ש 58 חוברו+ 

הכמות מוגבתמשוח חינם

ב"ה

˙   ◇  עמ' ‚ ָל‡ו… פ¿ ּ ƒַעל ַ‰נ ˙ ו¿ ּועו… ׁ̆ ּ¿̇ ַעל ַ‰ ˙  ו¿ בּורו… ּ ַעל ַ‰‚¿ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ַעל ַ‰ֻפּ ים ו¿ ּƒס ּ ƒַעל ַ‰נ ו¿

מדוע אין מזכירין את נס השמן ב"ועל הנסים"?
ב‚מר‡ מזכירים ר˜ ‡˙ נס ‰˘מן ול‡ ‡˙ נס נˆחון ‰מלחמ‰, ובנוסח "ועל ‰ניסים" ר˜ ‡˙ נˆחון 

‰מלחמ‰ ול‡ ‡˙ נס ‰˘מן. מ„וע? / נס פך ‰˘מן – עי˜ר ‰נס, ו‚מר ו˘לימו˙ ‰נˆחון על ‰יוונים 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 237 ו‡ילך)

ָך  ◇  עמ' ח ֽ ∆̇ ָר ו… ּ̇ יָחם  ּ ƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

השמן קיים, אך טמא הוא!
'˘מן' רומז לחכמ˙ ‰˙ור‰. רˆון ‰יוונים ‰ו‡ 'לטמ‡' ‡˙ חכמ˙ 

‰˙ור‰ „י˘ר‡ל, ולכן ‰ו˙ירו ‡˙ ‰˘מן ‡ך טמ‡ו ‡ו˙ו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 3 ו‡ילך. 324 ו‡ילך;
˙ור˙ מנחם-‰˙ווע„ויו˙ חל"‰ עמ' 317 ו‡ילך. חכ"ט עמ' 289 ו‡ילך)

ָך  ◇  עמ' י‡, טו ֽ ∆̇ ָר י ˙ו… ≈̃ ס¿ ַי„ עו… ּ ים ב¿ ƒ„ ז≈ ים ו¿ ƒ̃ י ּ ƒ„ ַ̂ ַי„  ּ ים ב¿ ƒע ָׁ̆ ים ּור¿ ƒר ‰ו… ַי„ ט¿ ּ ים ב¿ ƒ‡ מ≈ ּוט¿

נוסח "דבר והיפוכו"
מ‰ פירו˘ ‰˙ו‡ר "ז„ים" ומי ‰ם "עוס˜י" ‰˙ור‰? / ‰‡ם ‰˙‡רים "טמ‡ים" ו"ר˘עים" 

‰‡מורים ב‡ומו˙ ‰עולם ‰ם "„בר ו‰יפוכו" מ"ט‰ורים" ו"ˆ„י˜ים" ˘בי˘ר‡ל?

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ' 209 ו‡ילך)

הנס ב"מסרת רשעים ביד צדיקים"
מˆ„ מ‰ נח˘ב˙ מסיר˙ ‰"טמ‡ים" ו‰"ר˘עים" בי„ ‰"ט‰ורים" ו‰"ˆ„י˜ים" ל„בר 

מופל‡ ונסי? / בי‡ור מחו„˘ ב˙וכן ‰‰ו„‡‰ על נˆחון ‰מלחמ‰ „בני ח˘מונ‡י
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ' 209 ו‡ילך)

ָך   ◇  עמ' יז ֽׁ ∆̆ ¿„ ָ̃  ˙ רו… ¿̂ ַח ּ ˙ ב¿ רו… י˜ּו נ≈ ֽ ƒל ¿„ ƒ‰ ו¿

מה הן "חצרות קדשך"?
מ„וע ‰„לי˜ו ‡˙ נרו˙ ‰מנור‰, ˘מ˜ומם ב‰יכל, ב"חˆרו˙ ˜„˘ך"? 

ו‰‡ם ‰˙ו‡ר "חˆרו˙ ˜„˘ך" ˙ו‡ם ככינוי לעזר‰?

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 235 ו‡ילך)

 ˙וכן ענינים
ור˘ימ˙ ‰מ˜ורו˙

˘ער ר‡˘ון
עיונים ובי‡ורים ב˙פל˙ "ועל ‰נסים"

˘ער ˘ני
 חי„ו˘י סו‚יו˙  ◇  עמ' כ‡

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

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 372 ו‡ילך)



‰

מדוע אין מזכירין את נס 
השמן ב"ועל הנסים"?

בגמרא מזכירים רק את נס השמן ולא את נס נצחון המלחמה, ובנוסח 
"ועל הניסים" רק את נצחון המלחמה ולא את נס השמן. מדוע? / 
נס פך השמן – עיקר הנס, וגמר ושלימות הנצחון על היוונים

‰‚מר‡  מבי‡‰  חנוכ‰"?  "מ‡י  ו˘ו‡ל˙  ‰‚מר‡  ˘פו˙ח˙  ל‡חר  „חנוכ‰,  בסו‚י‡ 
ו‰„לי˜ו  נס  בו  נע˘‰  כו'  ˘מן  ˘ל  ‡ח„  פך  ‡ל‡  מˆ‡ו  "ל‡   – ‰˘מן  „פך  ‰נס  סיפור 

ממנו ˘מונ‰ ימים".

בי„  "‚בורים  בנˆחון ‰מלחמ‰  עי˜ר ‰נס „חנוכ‰ ‰י'  – „לכ‡ור‰,  וי„וע‰ ‰˜ו˘י‡1 
ר˜ ‰נס  ו‰זכירו  ז‰,  נס  כלל  ב‚מר‡  ל‡ ‰זכירו  וכיˆ„  וכו'",  מעטים  בי„  ורבים  חל˘ים 

„פך ‰˘מן? ‰ל‡ לכ‡ור‰ "ע˘ו מן ‰טפל עי˜ר"2!

‰י‡  מ‰  לברר  ‡ינ‰  חנוכ‰"  "מ‡י  ב˘‡ל˙‰  ‰‚מר‡  ˘כוונ˙   ,ıל˙ר ‡מנם  ‡פ˘ר 
‰סיב‰ ל˜ביע˙ ימי ‰חנוכ‰ כימים טובים3 (כי בז‰ פ˘יט‡ לן ˘˜בעום מ˘ום עי˜ר ‰נס 
– נˆחון ‰מלחמ‰, ו‡ין ˆורך ל˘‡ול על כך). ‡ל‡ ˘‰ו˜˘‰ ל‚מר‡: מ‡יזו סיב‰ ˙י˜נו 
יום  טוב ‡˙  כיום  ל˜בוע  נˆחון ‰מלחמ‰ „י  מˆ„  ימים? ‰ל‡  ˘מונ‰  י‰יו  חנוכ‰  ˘ימי 
ימים",  ˘מונ‰  ממנו  ˘"‰„לי˜ו  פך ‰˘מן,  ולז‡˙ ‰בי‡ו ‰מע˘‰ „נס  ל‡!  ו˙ו  ‰נˆחון 

רבינו ‰ז˜ן –  מ‡מרי  ור‡‰ ‚ם  ברי˘ ‰מ‡מר).  ˘ם  כב, ‡ (ור‡‰  ˘ערי ‡ור‰ (לכ"˜ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי)   (1
˙˜ס"‚ עמ' נז. „רך מˆוו˙יך (לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜) רי˘ מˆוו˙ נר חנוכ‰ (ע‡, ‡). ועו„. ור‡‰ פר"ח 
‡ו"ח סע˙"ר („"‰ עו„ ˙י' בב"י): "˘‡ין סבר‡ . . (˘)עי˜ר יום ‰נˆחון ˘נˆחו מ‡ויבי‰ם . . ˘ל‡ י˜בעו‰ו 

ל„ורו˙".

2) ל˘ון כ"˜ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי ב˘ערי ‡ור‰ ˘ם.

3) כן י"ל עכ"פ מˆ„ חומר ‰˜ו˘י‡ ‰נ"ל.

˘ער ר‡˘ון˘ער ר‡˘ון
עיונים ובי‡ורים ב˙פיל˙ "ועל ‰נסים"

˙ בּורו… ּ ַעל ַ‰‚¿ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ַעל ַ‰ֻפּ ים ו¿ ּƒס ּ ƒַעל ַ‰נ ו¿
˙ ָל‡ו… פ¿ ּ ƒַעל ַ‰נ ˙ ו¿ ּועו… ׁ̆ ּ¿̇ ַעל ַ‰  ו¿

מˆו‰ לפרסם 
‡ˆל לומ„י ‰˙ור‰

ל‡  חנוכ‰ ‰רי ‰י׳ ‰נˆחון  ימי  ...ענין 
על ‰‰˙נ‚„ו˙ ל˙ור‰ ס˙ם ולמˆו˙ ס˙ם, 
ב˙פל˙  ˘˜בעו  ב‰ל˘ון  כ‰„יו˜  ‡ל‡ 
ז‡˙  רˆונך",  מחו˜י  "ל‰עבירם  י˘ר‡ל, 
רˆון  ˘ז‰ו  מפני  ז‰  ˘מ˜יים  ‡ומר˙ 
מבין  ‰[‡ם]  מינ‰  נפ˜‡  (ו‡ין  ‰בור‡ 
˙ור˙ך"  "ול‰˘כיחם  ל‡),  ‡ו  ב˘כלו 
‡יכפ˙  ל‡  ס˙ם  ‰˙ור‰  לימו„  כי  „ו˜‡, 
כמו  ‰י‡  נפל‡‰  חכמ‰  ˘‰רי  ל‰ו, 
˘כ˙וב1 "כי ‰י‡ חכמ˙כם ובינ˙כם לעיני 
ע״פ  ‰לימו„  רˆו  ˘ל‡  ‡ל‡  ‰עמים", 
˙ור˙ך  ‰˙ור‰,  ופנימיו˙  ‰˙ור‰  ˜„ו˘˙ 

„ו˜‡,

לז‰  ב‰מ˘ך  ב‡ריכו˙  ‚״כ  ור‡‰ 
ומ‰  „״‰  מ״ז  סי׳  ‡ו״ח  ל˘ו״ע  ב‰ב״ח 
בכלל  לפרסמם  ˘מˆו‰  ר״י  ˘כ˙ב „‡מר 
˘ל  ב‡‰ל‰  ‰יו˘בים  ב˙וככי  ובפרט 

˙ור‰ ולומ„י׳.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז ע' ˜כ„)

ל‰˜„ים יר‡˙ו לחכמ˙ו
[˘ל  ‰˘˘י  מנר  למכ˙בו  במענ‰ 
בלימו„ים  ברכ˙ ‰ˆלח‰  בב˜˘˙  חנוכ‰] 
˘י˘ר‡ל  ‰זמן  ‰ו‡  ˘חנוכ‰  וב‰טעמ‰ 

נלחמים על לימו„ ‰˙ור‰ ‰˜'.

˘ל  על ‰ˆיון ‰˜׳  יזכירו‰ו  רˆון  בע˙ 

1) „ברים „, ו.

נב‚"מ  זˆו˜לל‰״‰  ‡„מו"ר  מו״ח  כ״˜ 
זי״ע למילוי מ˘‡לו˙ לבבו לטוב‰.

פ˘וט,  ו‚ם  מובן  ז‰,  עם  ביח„  ‡בל 
ו˙˜וים  י‚ע˙  חז״ל2  ל˜יים ‰ור‡˙  ˘עליו 

‰‰בטח‰ - ומˆ‡˙.

˘כו˙ב  חנוכ‰  ימי  מלחמ˙  וכ„ו‚מ˙ 
כל  נ‚„  ‰י˙‰  ל‡  ˘‰מלחמ‰  ‡ו„ו˙‰, 
˘‡נו  כמו  ‡ם  כי  ˙ור‰,  לימו„  ‡ופן 
"ל‰˘כיחם  ‰נסים  על  בנוסח  ‡ומרים 
˘ל‡ ‰˙נ‚„ו  ז‡˙ ‡ומר˙  ˙ור˙ך״ „ו˜‡, 
ח˜ו˜  י‰י׳  ˘ל‡  ובלב„  ˙ור‰  ללימו„ 
לנו˙ן  ‰˘ייכו˙  ענין  מע˘‰  ב˘ע˙ 
‰˙נ‚„ו  ל‡  ‰מˆו˙  בענין  וכן  ‰˙ור‰. 
רˆונך״,  כי ‡ם „ו˜‡ "חו˜י  לכל ‰מˆו˙ 
ועל  טעם.  ב‰ם  ˘‡ין  מˆו˙  ‡ומר˙  ז‡˙ 
נ˘‡ר  ובמיל‡  י˘ר‡ל  בני  נלחמו  ז‰ 
ו˜יום ‰מˆו˙  בכלל  לימו„ ‰˙ור‰  ‡ˆלם 

˘י˘ ב‰ם ‚ם ע„ו˙ ומ˘פטים.

כפס˜  ‡ל‰  בימינו  ממ˘  וע„״ז 
ˆריכ‰  ‰˙ור‰  ˘˙˘מר  ב˘ביל  ‰מ˘נ3‰ 
‡˘ר  לחכמ˙ו,  ˜ו„מ˙  יר‡˙ו  ל‰יו˙ 
ו‡‰ב˙  ˘מים  יר‡˙  לי„י  לבו‡  ‰„רך 
יסו‰״˙  ב‰ל׳  ‰רמב״ם  כפס˜  ‰ו‡  ‰˘ם 
ע"י  ליר‡˙ו  לבו‡  ‰„רך  ˘כיˆ„  רפ"ב: 
וי‰י  כו׳.  ב"‰  ‰בור‡  ב‚„ול˙  ˘י˙בונן 
רˆון ˘ינ‰‚ בעˆמו כן ו‚ם על חבריו ˘י׳ 

י˘פיע בז‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט ע' ˜כ‰)

2) מ‚יל‰ ו, ב.

3) ‡בו˙ פ"‚ מ"ט.

מכ˙בי ‰„רכ‰מכ˙בי ‰„רכ‰
הדרכה ללימוד התורה מתוך הכרת נותן התורה 

וקדושתה, כנגד מזימת היוונים "להשכיחם תורתך"



כז‡וˆרו˙ ‰מוע„ים
‰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  ˘יו˜„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˙  ‡ינ‰ 
˘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, 
סוט‰ כ„י ל‰ימח˜ על ‰מים, ומחי˜˙ו ‰י‡ 

˘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).

„וחין  ‡נו  ו‡ין  כ˙יב˙ו,  ו˙כלי˙  ‚מר  ‰י‡ 
„‰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.

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

„רכי' „רכי נועם וכל נ˙יבו˙י' ˘לום".

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

כבפנים.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים ו

˘בז‰ מבו‡ר˙ ‰סיב‰ ל˜ביע˙ מספר ימים ז4‰.

נס  על ‡יז‰   – חנוכ‰  "מ‡י  ˘מפר˘  ר˘"י,  ל˘יט˙  לנו  מועיל  ז‰ ‡ינו  בי‡ור  ‡מנם, 
טוב.  ‰יום  כללו˙  נ˜בע  נס  ‡יז‰  על  לב‡ר  ב‡ו  כ‡ן  ‰‚מר‡  ˘„ברי  כלומר,  ˜בעו‰". 
נˆחון  מ˘ום  ול‡  ‰˘מן,  נס  מ˘ום  ˘˜בעו‰ו  ‡ומרים  כיˆ„   – ˙מו‰  ז‰  ‰רי  וכ‡מור, 

‰מלחמ‰, ˘לכ‡ור‰ ‰ו‡ עי˜ר ‰נס!?

ועו„ ˆריך בי‡ור:

ב„ברי ‰‚מר‡ מסיימים: "ל˘נ‰ ‡חר˙ ˜בעום וע˘‡ום ימים טובים ב‰לל ו‰ו„‡‰". 
ובר˘"י מפר˘ „"‰ו„‡‰" ‰יינו "לומר על ‰ניסים ב‰ו„‡‰". 

ולכ‡ור‰, ‰רי ז‰ ˙מו‰: נוסח "ועל ‰ניסים" עוס˜ כולו בנס נˆחון ‰מלחמ‰ ("מסר˙ 
‚יבורים בי„ חל˘ים" וכו'), ול‡ נזכר בו כלל נס ‰˘מן5. וכיˆ„ מ˙יי˘ב ז‰ עם מ˘מעו˙ 
ב‚מר‡  נזכר  ‰ו‡  (˘ר˜  ‰˘מן6  פך  נס  מ˘ום  ("‰ו„‡‰")  ‡מיר˙ו   ˙‡ ˘˙י˜נו  ‰‚מר‡, 

כ‡ן)?!

◇ ◇ ◇  

ו‰נ‰, ב˙ירוı ˘‡ל‰ זו בי‡רו בכמ‰ ספרים7, ˘עי˜ר ‰‚זיר‰ בימי חנוכ‰ ל‡ ‰י˙‰ על 
ול‰עבירם  ˙ור˙ך  י˘ר‡ל9 – "בטלו „˙ם"10; "ל‰˘כיחם  על „˙  ‰‚ופים „י˘ר‡ל8, ‡ל‡ 
‰‚וף,  ‰ˆל˙   – ‰מלחמ‰  נˆחון  נס   ˙‡ כעי˜ר  ב‚מר‡  ˜בעו  ל‡  ולכן,  רˆונך"11,  מחו˜י 
לנרו˙,  וב˘ייכו˙  ‰מ˜„˘,  בבי˙  מˆו‰  ל˜יום  ב˘ייכו˙  ˘‰י'   – ‰˘מן  נס   ˙‡ ‡ל‡ 

‡ל‡  ו‰ו„‡‰,  ב‰לל  טוב  יום  ‡ח„  יום  ל„ורו˙  ˜ובעין  ‰יו  ˘מן  ˘ל  נס  "ו‡ילולי  ˘ם:  פר"ח  ר‡‰   (4
˘ב˘ביל נס פך ˘ל ˘מן ˜בעו ח' ימים ל„ורו˙".

לומר  ו‡ילך, „ב‰כרח  כב  עמ'  ל‰לן  ר‡‰ ‰מבו‡ר  בחˆרו˙ ˜„˘ך" –  נרו˙  בו "ו‰„לי˜ו  ˘נזכר  כי ‡ף   (5
"בחˆרו˙"  ול‡  ב‰יכל  ˘מ˜ומם  ‰מ˜„˘  בנרו˙  ול‡  ל˜ב"‰,  ו‰לל  ל‰ו„‡‰  ˘‰„לי˜ו  נרו˙  על  ˜‡י  ˘ז‰ 

‰מ˜„˘. עיין ˘ם ב‡רוכ‰.

6) כפ˘טו˙ ל' ‰˘"ס (ופר˘"י) ˘ם. ו„ל‡ כמ"˘ בח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ ˘ם „ענין נס ‰˘מן ב‡ כ˙ירוı ל˘‡ל‰ 
"מ‡י חנוכ‰ . . מ‡יז‰ נס ˜בעו ‡ו˙ו ל‰„לי˜ בו נרו˙" (˘‰רי ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ ל‡ נזכר‰ כלל בבריי˙‡ ˘ם). 

ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 26.

˘ם.  מˆוו˙יך  ו„רך  ‰ז˜ן  רבינו  מ‡מרי  ו‡ילך).   ‡ (כב,  פנ"‚  ו‡ילך).   ‡ (יז,  פמ"‡-ב  ˘ם  ‡ור‰  ˘ערי   (7
ועיין ‚"כ ˙ור‰ ‡ור (לכ"˜ רבינו ‰ז˜ן) וי˘ב „"‰ בכ"‰ בכסלו (כט, ‡. ל, ‡). מ˜ı „"‰ ענין חנוכ‰ (לב, ב 

ו‡ילך). ועו„. ור‡‰ ‚"כ נר מˆו‰ ל‰מ‰ר"ל (כב, ‡ ו‡ילך).

8) „‰מלחמו˙ ‰‚˘מיו˙ ˘‰יו ‡ז, ‰יו ˙וˆ‡‰ מן ‰‚זירו˙ על „˙ י˘ר‡ל (ר‡‰ ל' ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' חנוכ‰. 
מ‚יל˙ ‡נטיוכוס ב‡רוכ‰).

9) ר‡‰ ‚"כ לבו˘, ב"ח וט"ז – ‡ו"ח ˘ם, בטעם ˘ל‡ ˜בעו חנוכ‰ לימי מ˘˙‰ ו˘מח‰ כפורים.

10) ל' ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' חנוכ‰.

11) נוסח "ועל ‰ניסים".



ז‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

‰מרמזים על כללו˙ ענין ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙, "נר מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור"12 – ‰‰ˆל‰ ‰רוחני˙.

‡ולם, ‡ף לבי‡ור ז‰, ‡ין ‰ענין מחוור ע„יין כל ˆרכו:

בי„  ‚בורים  "מסר˙   – ל‚מרי  נסי  ב‡ופן  ‰י˙‰  ‰מלחמ‰  מן  ‰‚˘מי˙  ‰‰ˆל‰  ‰ל‡ 
י„י  על  ר˜  ב‡‰  ‰רוחני˙  ‰‰ˆל‰  ‡ף   – ז‡˙  ועו„  וכו'"13,  מעטים  בי„  ורבים  חל˘ים 
 – ‰עי˜ר  ‰ו‡  ‰רוחני  ˘‰נˆחון  ˘נ˙ב‡ר  ‡ף  ˘כן,  וכיון  ‰‚˘מי˙;  ‰‰ˆל‰  (ול‡חרי) 
‰נ‰ מכל מ˜ום, לכל ‰פחו˙ ב„רך טפל ‰יו ˆריכים ל‰זכיר ב‚מר‡ ‚ם ‡˙ ‰נס „נˆחון 

‰מלחמ‰, ומ‡י טעמ‡ ל‡ ‰זכירו נס ז‰ כלל ועי˜ר14?!

 ◇ ◇ ◇  

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰, וב‰˜„ים:

כ‡מור,  ‰י˙‰,  (˘בעי˜ר‰  ‰יוונים  מלחמ˙  ו˘ור˘  ˘יסו„  ‰חסי„ו˙,  בספרי  נ˙ב‡ר 
˘‰י‡  וברוחניו˙,  ב‡ל˜ו˙  י˘ר‡ל  ˘ל  ‡מונ˙ם  כנ‚„  מלחמ‰   – ‰י'  רוחני˙)  מלחמ‰ 

ב‡ופן ˘‡ינ‰ ˙לוי' כלל ב‰˘‚˙ ‰˘כל וב‚„ריו; 

כלומר: ‰יוונים, ב‰יו˙ ˘‰˙עס˜ו בחכמו˙ ומו˘כלו˙, ר‡ו ‡˙ ‰˘כל כעי˜ר, וכיח˘ו 
בכל מ‰ ˘‡ינו מו˘‚ ומבו‡ר ב˘כל; לכן, ‰˙נ‚„ו ‰יוונים ל˜יום ‰˙ור‰ ומˆוו˙ „י˘ר‡ל 
– כיון ˘˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰ ‡ין עי˜ר‰ בחכמ‰ וב˘כל ˘ב‰, ‡ל‡ ב˜„ו˘˙‰ וב‰יו˙‰ ˙ור˙ 
י˘ר‡ל  ‡ו˙ם  מ˜יימים  ‰‡„ם,  ‰בנ˙  מן  נעלים  ˘‰ם  ˘ב‰  ‰„ברים  ‡ף  לכן,  ‡˘ר   .'‰

מ˙וך ‡מונ‰, ˘למעל‰ מן ‰˘כל.

בנס  „ו˜‡  ‰י˙‰  ‰יוונים,  נ‚„  ‰מלחמ‰  נˆחון  ˘˘לימו˙  לב‡ר  י˘  ז‰,  יסו„  ולפי 
‰נרו˙ ˘במנור˙ ‰מ˜„˘:

˘‰˘כינ‰  עולם  ב‡י  לכל  "ע„ו˙  ˘‰י‡  רז"ל15,  ‡מרו  ‰מ˜„˘  מנור˙  ‡ו„ו˙  „‰נ‰, 
˘ור‰ בי˘ר‡ל", בנס ‰מיוח„ ˘‰י' ב"נר ‰מערבי" ˘ב‰ („‡ף ˘‰י' בו ˘מן כמ„˙ ˘‡ר 

‰נרו˙, ‰י' ממ˘יך ו„ול˜ כל ‰מע˙ לע˙);

בי˘ר‡ל"  ˘ור‰  "˘‰˘כינ‰  לכך  "ע„ו˙"  ‰ו‡  ˘במנור‰  ז‰  נס  ˘„ו˜‡  לכך  ו‰סיב‰ 
˘בעולם,  ‰ברו‡ים  כל  מבין  כי   – ‰מ˜„˘16)  בבי˙  ˙מי„יים  ניסים"  "ע˘ר‰  ˘‰יו  (‰‚ם 

12) מ˘לי ו, כ‚.

13) ב‰˘למ‰ ל˘ו״ע רבינו ‰ז˜ן (ל‰רר״נ מ„ובר‡וונ‡) סע˙״ר ס״‚ ˘‰‰ˆל‰ ״ל‡ ‰י׳ ע"„ נס ‚לוי״. ‡בל 
בפ˘טו˙ כוונ˙ו ר˜ בערך ל‰נס „פך ‰˘מן, ˘‰רי מפור˘ ״מסר˙ ‚בורים בי„ חל˘ים ורבים בי„ מעטים״.

14) כי מ‰ ˘‡מרו "וכ˘‚בר‰ מלכו˙ בי˙ ח˘מונ‡י ונˆחום", ‰רי: (‡) ז‰ו ר˜ בכ„י לˆיין ‰זמן ˘‰י' בו 
נס ‰˘מן (˘בע˙ ˘‚ברו ונˆחום – ‡ז ‰י' נס ‰˘מן). (ב) ‚ם מ"˘ ו"ונˆחום" – ‰רי ‰נס ˘ל נˆחון ‰מלחמ‰ 

("‚בורים בי„ חל˘ים כו'") ל‡ נזכר כ‡ן כלל, ‡ל‡ ר˜ ˘‰י' נˆחון.

15) ˘ב˙ כב, ב. ו˘"נ.

16) ‡בו˙ פ"‰ מ"‰. יומ‡ כ‡, ‡.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים כו
מˆו˙ ˜י„ו˘ ‰יום. 

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

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

‰˘לום כו'" ‰י‡ – ‰לכ‰ בפ"ע.

ו‰מכוון  „‰˙כלי˙  נמˆ‡  ˘לום,  לע˘ו˙ 
‰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 בי˙ו מ˘ום ˘לום בי˙ו, כיון „‚ם מˆו˙ 

נר חנוכ‰ ני˙נ‰ לע˘ו˙ ˘לום11. 

ו‡ולי ז‰ו ‰טעם ˘˜בע ‰רמב"ם ‰לכ‰ 
˘ב˙,  ב‰ל'  ול‡  „ו˜‡  חנוכ‰  ב‰ל'  זו 
ב‚„ר  ‡ינו  ˜ו„ם  בי˙ו  „נר   ‡‰„ ל‰ורו˙ 
כיון  חנוכ‰, ‡ל‡ ‡„רב‰,  נר  מˆו˙  „חיי˙ 
‰רי  ˘לום,  מ˘ום  ‰ו‡  בי˙ו  נר  ˘‰˜„מ˙ 
חנוכ‰,  נר  מˆו˙  ב(כוונ˙)  (‚ם)  ˜יום  ז‰ 
לע˘ו˙  ˘ני˙נ‰  ‰˙ור‰  כל  בכלל  ˘‰י‡ 

˘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˙.



כ‰‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

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˘‰ 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‰ 

"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.

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

‰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‰  ו‰„‚י˘ „‡ין  „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˙. 

‰רמב"ם  ל˘ון  ˘ינוי  בז‰  וי˙ב‡ר 
˘לפני'  ב‰לכ‰  ל˘ונו  לעומ˙  זו  ב‰לכ‰ 
‡ח˙  פרוט‰  ‡ל‡  לו  ˘‡ין  "‰רי   – (‰י"‚) 

חנוכ‰  נר  ו‰„ל˜˙  ‰יום  ˜י„ו˘  ולפניו 
על  חנוכ‰  נר  ל‰„לי˜  ˘מן  ל˜נו˙  מ˜„ים 
מ„ברי  ו˘ני‰ם  ‰ו‡יל  ‰יום  ל˜י„ו˘  ‰יין 
בו  ˘י˘  חנוכ‰  נר  ל‰˜„ים  מוטב  סופרים 
בין  בולטים  ˘ינויים  ו˘ני  ‰נס".  זכרון 
„נר  ‰נ"ל  ‰לכ‰  לל˘ון  זו  ‰לכ‰  ל˘ון 
י"‚  „ב‰ל'  ח„‡,  (‰י"„).  חנוכ‰  ונר  בי˙ו 
וב‰ל'  כו",  מ„"ס  ו˘ני‰ם  "‰ו‡יל  ‰וסיף 
‰ו‡  ‰ל˘ון  י"‚  ב‰ל'  ו˘ני˙,  לי˙‡.  י"„ 
כ'  י"„  ב‰ל'  מ˘‡"כ  נר",  ל˜נו˙  "מ˜„ים 
בי˙ו"  נר  "מ˜„ים  ול‡  ˜ו„ם",  בי˙ו  "נר 

וכיו"ב.

„כל  ‰„ברים ‰‡מורים,  ˘‰ן ‰ן  ונר‡‰ 
ל‡  ‰ו‡  חנוכ‰  לנר  בי˙ו  נר  ˜„ימ˙  „ין 
מחמ˙ מˆו˙ נר ˘ב˙, כ"‡ מ˘ום מˆי‡ו˙ 
 ‡‰ 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‰ 

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

מ˘ום ˘לום.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים ח
‰"‡ור" ‰ו‡ ‰נבר‡ ‰כי רוחני17 (˘‡ינו נ˙פס (כל כך)18 ב‚˘ם ‰עולם)19. וכיון ˘כן, ‰רי 
‰ו‡ "כלי" מ˙‡ים יו˙ר ˘י˘ר‰ וי˙‚ל‰ בו ‰'‡ור' ‰רוחני „‰˘כינ20‰. לכן, „ו˜‡ ‰נס ˘‰י' 

ב‡ור נרו˙ ‰מנור‰, ‰ו‡ ‰מעי„ ומ‚ל‰ בעולם ‡˙ ‡ור "‰˘כינ‰" ˘"˘ור‰ בי˘ר‡ל".

על פי ז‰, מבו‡ר˙ ‚ם ‰מעל‰ „נס ‰˘מן ˘‰י' בנרו˙ ‰מנור‰:

כיון ˘נס ז‰ ˘נע˘‰ לי˘ר‡ל ‰י' ב˘ייכו˙ ל‡ור ‰מנור‰, ˘‰ו‡ "כלי" ל‡ור ‰‡ל˜י 
מ‚„רי ‰טבע  ל‚מרי  ˘למעל‰  ‚לוי,  נס ‡ל˜י  ז‰  – ‰י'  ‚ופ‡  ובז‰  מ‰ברי‡‰,  ˘למעל‰ 
˘ייכו˙  י˘  ˘לי˘ר‡ל  בי˘ר‡ל" –  ˘ור‰  חז˜ "˘‰˘כינ‰  ב‡ופן ‰כי  נ˙‚ל‰  בז‰  – ‰רי 

ל‡ל˜ו˙ כפי ˘‰י‡ למעל‰ ל‚מרי מ‚„רי ‰עולם.

נ˙ברר  בז‰  כי   – לטענ˙ם  ו‰מענ‰ ‰מוחלט  מלחמ˙ ‰יוונים,  כנ‚„  ובז‰ ‰י' ‰נˆחון 
מן  ˘למעל‰  ל‡ל˜ו˙  ב'˘ייכו˙ם'   ,ıוכני ‡ר˘ מכל  ומיוח„ים  ˘ונים  י˘ר‡ל ‰ם  ˘‡כן 
ר˜  ל‰יו˙  ˘ל‰ם ‡ינו ˆריך  ו˜יום ‰מˆוו˙  לימו„ ‰˙ור‰  ˘‡ף  מובן  ˘כן,  וכיון  ‰עולם. 
כל „ברי ‰˙ור‰,  ˘ל  מוחלט˙  ב˜בל‰  ב‚„רי ‰˘כל, ‡ל‡  ומ˙˜בלים  ב„ברים ‰מובנים 

מ˙וך ‡מונ‰ ו‰כר‰ ˘‰י‡ ˙ור˙ ‰' ˘למעל‰ ל‚מרי מ‚„רי ‰עולם ו˘כל ‰נבר‡ים.

(מˆ„  ביוונים  ‰מלחמ‰  בניסי  'ˆ„„י'  פרט  ר˜  ‡ינו  ‰˘מן  פך  ˘נס  נמˆ‡,  ז‰  ולפי 
˘‰ו‡ נס רוחני, ‰מבט‡ ‡˙ נˆחון ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ – "נר מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור") – ‡ל‡ ‰ו‡ 
‰ו‡ ˘לימו˙ ‰‰ˆל‰ מי„י ‰יוונים ו‚מר נˆחון ‰מלחמ‰ כנ‚„ם (ובל˘ון ‰מ‰ר"ל: "‰נס 

‰ז‰ ˘נע˘‰ ב˘מן, ‰ו‡ ‰נˆחון ˘נˆחו י˘ר‡ל ‡˙ ‰יוונים").

 ◇ ◇ ◇  

וב"ועל  נס ‰נˆחון,  ב‚מר‡ ‡˙  ל‡ ‰זכירו  מ„וע   – ˙סור ‰˙מי‰‰ „לעיל  ז‰,  פי  על 
‰ניסים" ל‡ ‰זכירו ‡˙ נס ‰˘מן:

„‰נ‰, ‡ף ˘נס נˆחון ‰מלחמ‰ ‰י' נס ‚לוי (כנ"ל), מכל מ˜ום, ‰רי סוף סוף ‰י' ז‰ נס 

17) ‡ף ˘י˘ ענין ב‡ויר ˘‰ו‡ למעל‰ מ‡ור (‡ויר – יו׳׳„ ‡ור) ו˘ור˘ ‰‡ור – כמבו‡ר ב„רו˘י ‰חסי„ו˙ 
לחנוכ‰ (ב˙ור‰ ‡ור, ˘ערי ‡ור‰ וכו'). ו‡כ״מ.

(פסחים  ממ˘״  בו  ˘״‡ין  חז״ל  ב„ברי  מˆינו  ל˜ול  בנו‚ע  ‚ם  וריח:  מר‡‰  ˜ול,  ˘בין  ‰חילו˜  וע״„   (18
כו, ‡). ו‡ולם, על ‡ף ˘ל‚בי „ברים ‚˘מיים ‡חרים ‰˜ול ״‡ין בו ממ˘״, מ״מ, נ‡חז ‰ו‡ ב‚˘ם – ˙נועו˙ 
י˘  מ״מ  ר˜ ‰˙פ˘טו˙ ‰„בר,  ˘‰ו‡  וכן ‰ריח, ‡ע״פ  ו‚ם ‚ו˘);  נוזל  לע˘ו˙ו  ˘‡פ˘ר  ב‡ויר ‰‚˘מי (וע„ 
‚ם  נמ˘ך  מ‰„בר  ˘חל˜  ˘ם),  פסחים  ר˘"י  ממ˘".  בו  ˘"י˘  (וע„  ‰„בר  ב‚˘מיו˙  ‡חיז‰  ˘‰י‡  ‡יזו  לו 
למרחו˜ (ולכן ˘ייך ˘‰ריח נחל˘ ונחל˘ ע„ ˘נכל‰ ל‚מרי (מ˘‡"כ ‰‡ור). מ˘‡״כ מר‡‰ – ‰ו‡ ‡ינו ‚˘ם 

‰„בר ‰נר‡‰.

מספר  ול‰עיר  עי״ן.  ‡ו˙  ל‰ר„ב״ז  „ו„  מ‚ן  ור‡‰  ‰‡מנם.  „״‰  ˘ני  ויכוח  ‡מונים  ˘ומר  ‚ם  ר‡‰   (19
‰מ‡מרים ˙˘"ח (לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ריי"ˆ) עמ' 95: ״„כל ענין ‰מˆי‡ו˙ למעל‰ ‰ו‡ ‡ור", ע"˘.

ספר  (ר‡‰  „"‡ור"  (ומ˘ל)  במו˘‚  ל‰˘˙מ˘  ר‚ילים  רוחני,  ענין  לˆיין  ˘רוˆים  ˘בע˙  מˆינו,  „לכן   (20
‰ערכים-חב״„ מע׳ ‡ור-ב‰ירו˙ סעיף י‡ (ור‡‰ ˘ם מע׳ ‡ור ס״‡) ו˘"נ). ובל˘ון ‰כ˙וב (מ˘לי ˘ם): "כי 

נר מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור".



ט‡וˆרו˙ ‰מוע„ים
‚˘מי – ‰‰ˆל‰ ‰‚˘מי˙ ˘ל י˘ר‡ל במלחמ‰ ˘ל בני ח˘מונ‡י כנ‚„ ‰יוונים. 

וכיון ˘כן, עם ‰יו˙ ˘כ˘לעˆמו נˆחון ‰מלחמ‰ ‰ו‡ נס ח˘וב ועי˜רי – ‰נ‰ ב‰˘וו‡‰ 
לנס ‰נרו˙, ˘‰ו‡ נס רוחני ב˙כלי˙, ‰מ‚ל‰ ‡ל˜ו˙ כפי ˘‰ו‡ למעל‰ ל‚מרי מן ‰עולם 
לעומ˙ו,  וכלל  כלל  מ˜ום'  '˙ופסים  ו‚„רי ‰עולם ‡ינם  ‰‚˘מי˙  – ‰רי ‰מˆי‡ו˙  ו‚„ריו 

וממיל‡ ‡ף נס ‰נˆחון ‰‚˘מי ‡ינו '˙ופס מ˜ום' כלל21.

‡ל‡  ‰˘מן,  „פך  ‰נס  מ˘ום  ר˜  ‡ינ‰  „חנוכ‰  טוב  ‰יום  ˘˜ביע˙  ˘פ˘וט  ‡ף  לכן, 
‰י‡ ‚ם על נס נˆחון ‰מלחמ22‰ – מכל מ˜ום, ל‡ ‰זכירו ב‚מר‡ ‡˙ נס ‰נˆחון. כי כיון 
‡ו˙ו  מזכירים  כן  על  ‡˘ר  לעיל),  (כמבו‡ר  ‰˘מן  בנס  ‰י˙‰  ‰נˆחון  ועי˜ר  ˘˘לימו˙ 
כעי˜ר ‰נס – ‰נ‰ ‡י ‡פ˘ר ל‰זכיר יח„ עמו ‡˙ נס ‰נˆחון, כיון ˘ביחס לנס ‰˘מן ‰ו‡ 

‡ינו נח˘ב ו'˙ופס מ˜ום' כלל23.

"‰לל  כ˘˙י˜נו  ‰נ‰  ‰ניסים,  ב'  על  ‰י‡  טוב  ‰יום  ˘˜ביע˙  כיון  מ‡י„ך,  ‡מנם, 
ייח„ו ‡˙  ולכן,  נס ‰נˆחון.  על  מיוח„˙ ‚ם  ˘˙‰י' ‰ו„‡‰  ב‡ופן  ז‡˙  ˙י˜נו   – ו‰ו„‡‰" 
כ„י   – ‰˘מן)24  נס   ˙‡ (ול‡  בלב„  ‰מלחמ‰  נˆחון   ˙‡ בו  ו‰זכירו  ‰ניסים"  "ועל  נוסח 
כנס),  מ˜ום'  '˙ופס  ‰ו‡  „ו˜‡  (˘‡ז  כ˘לעˆמו  ‰נˆחון  נס   ˙‡ ל‰זכיר  ‡פ˘רו˙  ˘˙‰י' 

ול‰ו„ו˙ ול‰לל עליו ל˜ב"‰. 

 

21) ו‰‰ע„ר ˙פיס˙ מ˜ום „‰כ‡ ‡ינו ע״„ מ‡מר חז״ל (חולין ס, ב) "˘ר‚‡ בטי‰ר‡ מ‡י ‡‰ני", ˘‡ור ‰נר 
בטל בפני ‡ור ‰˘מ˘ – כי ˘ם, על ‡ף ˘‡ור ‰˘מ˘ ‡ינו ר˜ יו˙ר ‚„ול בכמו˙, כ״‡ ‚ם ב‡יכו˙ ‰‡ור, מ״מ, 
(לכ"˜ ‡„מו"ר  ˙ער"ב  (ר‡‰ ‚ם ‰מ˘ך  ״מ‡י ‡‰ני״  ר˜  ו‰˘‡ל‰ ‰י‡  ˘ל ‡ור,  מˆי‡ו˙  ע„יין  ‡ור ‰נר ‰ו‡ 
˘˜˘ור   – ‰נרו˙)  נס  (ע״י  בחנוכ‰  ˘‰‡יר  ‰רוחני  ‰‡ור  ל‚בי  בנ„ו״„,  מ˘‡״כ  ובכ"מ);  רפ.  פר˜  ‰ר˘"ב) 

ב‡ור ‡ל˜י ˘למעל‰ מ‚„רי ‰ברי‡‰ – ‡ין למˆי‡ו˙ ˘ל נˆחון ‰מלחמ‰ ˙פיס˙ מ˜ום כלל.

ועפ"ז ˙ומ˙˜ סבר˙ ‰לבו˘ „לעיל ‰ער‰ 10 (˘‡ין ‰נס ‰‚˘מי ח˘וב כלל ל˜בוע עליו ימי ˘מח‰).

ע״ז  ל˜בוע  ור‡וי  כו',  „מסר˙  ע״י ‰נס  יון  מ‚לו˙  נ‚‡לים  „פך ‰˘מן ‰יו  לול‡ ‰נס  ‚ם  מזו:  וי˙יר‰   (22
יו״ט כו'.

23) ‡בל ˘ני‰ם י˘נם. ו˜ביעו˙ ימי חנוכ‰ ‰י‡ ‚"כ ב˘ביל ניˆוח ‰מלחמ‰, וכ‚מ׳ ˘ב˙ ˘ם ˘‰וב‡ לעיל, 
˘מבי‡ ב‰מ˘ך ל״מ‡י חנוכ‰״ – ז‰ ˘˜בעום ל(‰לל ו)‰ו„‡‰, ˘‰י‡ ‡מיר˙ ועל ‰ניסים ˘˙וכנ‰ ˘בח על 
נˆחון ‰מלחמ‰ [וי"ל עו„, ˘ז‰ו ‚״כ ‰טעם ל‡ריכו˙ ל׳ ‰˘״ס ״וכ˘‚בר‰ מלכו˙ בי˙ ח˘מונ‡י ונˆחום" – 
„לכ‡ור‰, בכ„י ל˜בוע ‰זמן ‰י' מספי˜ לומר ״וכ˘נˆחום כו'" – כי בז‰ מרמז ‚ם על ‰נס „נˆחון ‰מלחמ‰]. 

‡ל‡ ˘ב‚לוי ובפירו˘ ‡‡״פ ל‰יו˙ ˘ני‰ם יח„, כבפנים.

24) ו‡˙ ‰‰ו„‡‰ על נס ‰˘מן ˜בעו (ב‚לוי) ב‰„ל˜˙ נרו˙ חנוכ‰. 

בו  ˘מזכירים  מ‰  ‰ניסים":  ב"ועל   – ‰מ˜ומו˙  בב'  ‰ניסים  ב'  מוזכרים  רמז,  ˘ל  ב‡ופן  „מ"מ,  וי"ל, 
˘בחו  ˘בו„‡י  (‡ף   6 ב‰ער‰  כנ"ל  נרו˙,  ע"י  ל˜ב"‰  ו‰‰ילול  ‰˘בח   – ˜„˘ך"  בחˆרו˙  נרו˙  "ו‰„לי˜ו 
– ‰רי  ו‰„ל˜˙ ‰נרו˙  נס ‰נרו˙);  עם  (‰˜˘ור  „חנוכ‰  ‰‡ור  ענין  על  מרמז   – ב‡ופנים ‡חרים)  ‚ם  ו˘מחו 
‰י‡ ˘ייכ˙ ‚ם לנˆחון ‰מלחמ‰ (ר‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 366-7), ‡ל‡ ˘‡י"ז ענין ˘ב‚לוי. ו‚ם בנוסח 
מזכירים  ˘ם), ‡ך ‡ין  בל˜ו"˘  כמבו‡ר  נˆחון ‰מלחמ‰,  על  מזכירים ‡˙ ‰"˙˘ועו˙" (˘˜‡י  „‰נרו˙ ‰ללו 

בפירו˘ ‡˙ פרטי נס ‰מלחמ‰.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים כ„

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

(ל˘ון ‰רמב"ם ˘ם ‰י"ב).

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

2) ובסוט‰ יז, ‡ "˘כינ‰ ביני‰ן".

מזבח  ‡פילו  כו'  ‰מ‚ר˘  כל  ‚יטין:  ובסוף   (3
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?!

ו˜י„ו˘ ‰יום) ‡ינו ˘ייך לחנוכ‰ כלל, ול‡ 
חנוכ‰,  ונר  בי˙ו  כ"‡ ‡‚ב ‰„ין „נר  ‰וב‡ 
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  בטעם ‰חילו˜, „‰˘ולחן 
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 
חיבר ספרו כ„י ˘ילמ„ו‰ו מ˙חל˙ו וע„ סופו למען 
ב‰˜„מ˙ו  וכמ˘"כ  כול‰,  ˘בע"פ  ‰˙ור‰  כל  „ע˙ 
˘‡„ם  כול‰..  ˘בע"פ  ל˙ור‰   ıמ˜ב ז‰  "חיבור 
˜ור‡ ב˙ור‰ ˘בכ˙ב ˙חל‰ ו‡ח"כ ˜ור‡ בז‰ ויו„ע 
ספר  ל˜רו˙  ˆריך  ו‡ינו  כול‰  ˘בע"פ  ˙ור‰  ממנו 

‡חר 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
„לו˜  נר  ומˆ‡  לבי˙ו  וכ˘ב‡  כו'  בע"˘  ל‡„ם 



כ‚

בדין נר שבת עדיף מנר חנוכה
יקשה בדברי הרמב"ם בטעם הקדימה, ואמאי קבע דין זה בהל' 

חנוכה דוקא / יחדש דאליבא דהרמב"ם אין "שלום" גדר בגוף נר שבת, 
ועפ"ז יבאר החילוק בין ב' ההלכות גבי נר חנוכה כאן – לענין קידוש 
ולענין נר שבת / יסיק בעומק כוונת הרמב"ם דהא דנר חנוכה מתבטל 

בפני נר שבת הוא דין בנר חנוכה גופי' וזהו קיומו ולא דחייתו

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.

„רכי  מפני  נמי  כול‰  ‰˙ור‰  "כל  ב  נט,  וב‚יטין 
(במ„ב"ר  ובמ„ר˘  ‚ו'".  „רכי'  „כ˙יב  ‰י‡  ˘לום 
נמ˘ל‰ ‰˙ור‰ ‡ל‡  ˘ל‡  מוˆ‡  ז) "וכן ‡˙‰  פי"‡, 

˘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‰ 
ע„יף  בי˙ו  נר  ‰יום  ו˜י„ו˘  בי˙ו  נר 
‰וסיף  ו‰רמב"ם  בי˙ו".  ˘לום  מ˘ום 
„נמח˜  מ‰‡  ‡לו  ל„ינים  ר‡י'  מ„ילי' 
ר‡‰  מ‰  ח„‡  וˆ"ע,  ˘לום.  לע˘ו˙  ‰˘ם 
לי'  „פ˘יט‡  למ‡י  סע„  ל‰בי‡  ‰רמב"ם 
‡ין  (ובכלל  עלי'  „פלי‚  מ‡ן  ולי˙  לרב‡ 
ר‡יו˙  ל‰בי‡  ‰י"„  בספר  ‰רמב"ם  „רך 
למחי˜˙  עˆם ‰„מיון  ועו„, ‰רי  לפס˜יו). 
˘ל  ‰פירו˘  „‰˙ם  כלל,  מובן  ‡ינו  ‰˘ם 
ו˜יומם  לבעל‰   ‰˘‡ ‰˙ר˙  ‰ו‡  "˘לום" 

וב˙נחומ‡  ˘לום".  נ˙יבו˙י'  וכל  ˘נ‡מר  ב˘לום 
˘לום ‰ו‡  ל˘ום  ב˙ור‰  ˘כ˙וב  מ‰  "כל   (‚) פ' ˆו 
נכ˙ב". וביל˜וט י˙רו רמז רע‚ "בי˜˘ ‰˜ב"‰ לי˙ן 
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 
‡ח˙ כו', ‡מר ‰˜ב"‰ ‰˙ור‰ כול‰ ˘לום ולמי ‡ני 
(ח"‚  ובז‰ר  ˘לום".  ‡ו‰ב˙  ˘‰י‡  ל‡ומ‰  נו˙נ‰ 
נ˙יבו˙י'  וכל  „כ˙יב  ˘לום  ‰ו‡  "‡וריי˙‡  ב)  ˜עו, 

˘לום".

˘ער ˘ני˘ער ˘ני
עיון ופלפול בסו‚יו˙ ימי ‰חנוכ‰

י

השמן קיים, אך טמא הוא!
'שמן' רומז לחכמת התורה. רצון היוונים הוא 'לטמא' את חכמת 
התורה דישראל, ולכן הותירו את השמן אך טמאו אותו / ביאור 

דיוק הלשון "שעמדה מלכות יוון . . להשכיחם תורתך"

"ועל  בנוסח  ‡ומרים  רוחני˙)  מלחמ‰  בעי˜ר‰,  (˘‰י˙‰,  ‰יוונים  מלחמ˙  למטר˙  בנו‚ע 
‰ניסים": "˘עמ„‰ מלכו˙ יוון ‰ר˘ע‰ . . ל‰˘כיחם ˙ור˙ך ול‰עבירם מחו˜י רˆונך". ובספרי 
‰˙ור‰"  "ל‰˘כיחם  ול‡  „ו˜‡,  ˙ור˙ך"  "(ל‰˘כיחם)  ˘נ˜טו  זו,  בל˘ון  „˜„˜ו  ‰חסי„ו˙1 

ס˙ם – „בל˘ון זו ב‡‰ לי„י ביטוי כללו˙ כוונ˙ ומטר˙ ‰יוונים במלחמ˙ם, כ„ל˜מן.

 ,'ıנ‰, ‡י˙‡ ב‚מר‡2: "מ‡י „כ˙יב 'מי ‰‡י˘ ‰חכם ויבן ‡˙ ז‡˙ . . על מ‰ ‡ב„‰ ‰‡ר‰„
„בר ז‰ נ˘‡ל לחכמים ולנבי‡ים ול‡ פיר˘ו‰ו, ע„ ˘פיר˘ו ‰˜ב"‰ בעˆמו, ˘נ‡מר 'וי‡מר ‰' 

על עזבם ‡˙ ˙ור˙י ‡˘ר נ˙˙י לפני‰ם' . . ˘ל‡ ברכו ב˙ור‰ ˙חיל‰".

יונ4‰),  ברבינו  (ומרומז  בב"ח3  ‡י˙‡  ˙חיל‰"  ב˙ור‰  ברכו  "˘ל‡  ‰‚מר‡  „ברי  ובבי‡ור 
˘‰‚ם ˘למ„ו ריבוי ˙ור‰, ‰י˙‰ חסר‰ בלימו„ם ‰כונ‰ "ל‰˙עˆם ול‰˙„ב˜ ב˜„ו˘˙ ורוחניו˙ 

‰˙ור‰ ול‰מ˘יך ‰˘כינ‰ כו'";

˘ם ˜„ו˘˙ ‰˘כינ‰".  עובר  מבלי  חומרי˙  ונ˘‡ר‰  נחרב‰  ולכן "‡ב„‰ ‰‡רı" – "כלומר 
˘‰י˙‰  י˙ברך,  ל˘כינ˙ו  ו‰יכל  מרכב‰  על ‰כוונ‰ ‰ז‡˙, ‰יו ‰מ‰  ב˙ור‰  עוס˜ים  "ו‡ם ‰יו 

‰˘כינ‰ ממ˘ ב˜רבם כי ‰יכל ‰' ‰מ‰, וב˜רבם ממ˘ ‰י˙‰ ‰˘כינ‰ ˜ובע˙ „יר˙‰".

נ˙ינ˙  על  לו  "ל‰ו„ו˙  ‰ו‡:  ‰˙ור‰  „ברכ˙  ‰˙וכן  כי   – ˙חיל‰"  ב˙ור‰  ברכו  "˘ל‡  וז‰ו 
‰˙ור‰ לעמו י˘ר‡ל כ„י ˘י‰יו „ב˜ים ב˜„ו˘˙‰ וב˘כינ‰ י˙'. ו‰ו‡ ‰מכוון בברכ˙ '‡˘ר בחר 
ב‰  מ˘˙ע˘ע  ˘‰י'  חמ„˙ו  כלי  ˙ור˙ו ‰˜„ו˘‰,  לנו  ונ˙ן  סיני  לפני ‰ר  על ‡˘ר ˜רבנו  בנו' – 
ב˜רבנו  ול‰ורי„ ‰˘כינ‰  ורוחניו˙‰  בעˆמו˙ ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰  נ˘מ˙נו  ˘˙˙„ב˜  כ„י  יום,  בכל 

כו'". 

ב˘כל  ו‰˘‚‰  ב‰בנ‰   – לימו„ ‰˙ור‰  ענינים: ‡)  ב'  י˘נם  ˘ב˙ור‰  מ„ברים ‡לו,  ו‰נמˆ‡ 
‰‡„ם; ב) ‰„ב˜ו˙ ו‰‰˙‡ח„ו˙ בנו˙ן ‰˙ור‰ – ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰, ˘למעל‰ מן ‰˘כל ו‰‰˘‚‰.

ו‰ס„ר ˘ˆריך ל‰יו˙ בז‰ ‰ו‡ (כל˘ון ‰‚מר‡) – "ברכו ב˙ור‰ ˙חיל‰": 

1) נ˙ב‡ר ב‡רוכ‰ בספר ‰מ‡מרים ˙˘"‡ (לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ריי"ˆ) עמ' 59 ו‡ילך.

2) נ„רים פ‡, ‡. ב"מ פ‰, רי˘ ע"ב. 

3) ‡ו"ח סי' מז. 

4) ‰וב‡ בר"ן נ„רים ˘ם. ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ‡ו"ח ר"ס מז.

ָך  ֽ ∆̇ ָר ו… ּ̇ יָחם  ּ ƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿
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„‰נ‰, עי˜ר ועˆמו˙ ‰˙ור‰ ‰י‡ ˜„ו˘˙‰, ˘‰י‡ "כלי חמ„˙ו ˘‰י' מ˘˙ע˘ע ב‰ בכל יום". 
‰˙ור‰",  ורוחניו˙  ב˜„ו˘˙  ול‰˙„ב˜  "ל‰˙עˆם  יוכלו  למען  ‰י‡,  לי˘ר‡ל  נ˙ינ˙‰  ומטר˙ 

ל‰˙„ב˜ ב˜ב"‰ נו˙ן ‰˙ור‰ – על-י„י לימו„ם ועיונם ב‰.

‡מנם, בע˙ ˘עוס˜ ‰‡„ם בלימו„ ‰˙ור‰, ב‰בנ˙ ו‰˘‚˙ ˘כלו, ‡זי עלול ל‰יו˙ ˘ל‡ ˙‰י' 
נר‚˘˙ ‡ˆלו ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ – „כיון ועי˜ר עיסו˜ו ב‰ ‰ו‡ ב"חכמ˙כם ובינ˙כם" ˘ב‰, ‡פ˘ר 

˘˙‰י' ‡ˆלו, ל‰ב„יל, כ˘‡ר חכמו˙, ול‡ י‰י' נר‚˘ ˘˙ור˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ‰י‡.

ולכן, ˙חיל‰, עו„ ˜ו„ם ˙חיל˙ ‰לימו„, ˆריך לי„ע מ‰ו עי˜ר ‰˙ור‰ ומ‰י מטר˙ ‰לימו„ 
כ˘לב  ו‡חר-כך,  ˙חיל‰");  ב˙ור‰  ("ברכו  ‰˙ור‰  ב˜„ו˘˙  ו‰„בי˜ו˙  ‰‰˙מסרו˙  ˘זו‰י   –
˘ני, ‰ו‡ ‰לימו„ ב˙ור‰ ב‰בנ‰ ו‰˘‚‰. „‡זי, ‚ם ‰לימו„ ˘‰ו‡ ב‰בנ‰ ו‰˘‚‰ ב˘כל ‰‡„ם, 

'ח„ור' ונר‚˘˙ בו ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰, ˘למעל‰ מן ‰˘כל.

‰˙ור‰"  "ל‰˘כיחם  ‰ל˘ון  בין  ‚„ול  ‰פר˘  י˘נו  ˘ב‡מ˙  „י„ן,  בנ„ון  מבו‡ר  ובז‰ 
ו"ל‰˘כיחם ˙ור˙ך" – „‡ילו ‰יו נו˜טים כ‡ן "ל‰˘כיחם ‰˙ור‰", ‰י' ‰פירו˘ בז‰ ˘‰יוונים 
˘עי˜ר  ללמ„  ב‡  "˙ור˙ך"  ‰ל˘ון  „˜„ו˜  ‡מנם  ‰˙ור‰,  לימו„  כללו˙   ˙‡ ל‰˘כיח  רˆו 

מלחמ˙ם ‰י˙‰ נ‚„ ‰רוחניו˙ ו‰‡ל˜ו˙ ˘ב˙ור‰. 

‰˙ור‰  ˘לימו„  ˘רˆו  ‡ל‡  ˙ור‰,  ילמ„ו  ˘י˘ר‡ל  כך)  (כל  ‡כפ˙  ‰י'  ל‡  ליוונים  כלומר: 
י‰י' ר˜ מˆ„ ‰˘כל ˘ב˙ור‰, ˘"‰י‡ חכמ˙כם ובינ˙כם לעיני ‰עמים", וכלימו„ ˘‡ר חכמו˙ 

‰עולם, ל‰ב„יל, ול‡ מˆ„ ˜„ו˘˙‰ – ˘‰י‡ ˙ור˙ ‰'.

וז‰ו ˘‡ומרים "ל‰˘כיחם ˙ור˙ך" – ˘מטר˙ם ‰י˙‰ ל‰˘כיח מי˘ר‡ל ‡˙ ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰, 
מ‰ ˘‰˙ור‰ ‰י‡ "˙ור˙ך" – ˙ור˙ ‰'.

 ◇ ◇ ◇  

ולפי יסו„ ז‰ י˘ לב‡ר מ‰ ˘‰יוונים טמ‡ו ‡˙ כל ‰˘מנים ˘ב‰יכל: 

„‰נ‰, ‡י˙‡ בספרי ˜בל5‰ ˘˘מן רומז לספיר˙ ‰חכמ‰, ו‰˘מן ˘בנרו˙ ‰מ˜„˘ ‰ו‡ ענין 
חכמ˙ ‰˙ור‰.

ובז‰ ‰י˙‰ מלחמ˙ ‰יוונים – לטמ‡ ‡˙ ‰˘מן. כלומר, ‰יוונים ‰סכימו ˘י˘‡ר ‡ˆל י˘ר‡ל 
‰˜„ו˘‰  ˙ור‚˘  ˘ל‡  ח"ו,  טמ‡,  ˘מן  ז‰  ˘י‰י'  רˆו  ‡ל‡  ‰˙ור‰,  ולימו„  חכמ‰   – ‰"˘מן" 
‰‡ל˜י˙ ˘ב‰, ˘‰י‡ "˙ור˙ך" – ˙ור˙ ‰', ‡ל‡ ר˜ ‰יו˙‰ חכמ‰ ‚„ול‰ ועמו˜‰, "‰י‡ חכמ˙כם 

ובינ˙כם", כמו, ל‰ב„יל, חכמו˙ ‰‡ומו˙6. 

˘‡כן  ‡ל‡  ‰מ˜„˘,  במנור˙  ‰נרו˙  ‰„ל˜˙   ˙‡ לבטל  רˆו  ל‡  ˘‰יוונים  מבו‡ר,  ז‰  ולפי 
י„לי˜ו ‡˙ ‰מנור‰, ‡ך ב˘מן טמ‡ (ולכן ל‡ ‡יב„ו ‡˙ ‰˘מן, ‡ל‡ ר˜ טימ‡ו ‡ו˙ו).

כולו.  ‰עולם  בכל  ('˘מן')  ‰˙ור‰  „חכמ˙  ‰‡ור   ˙‡ ל‰בי‡  ‰ו‡  ‰מנור‰  ענין  ‰נ‰,  כי 

5) ר‡‰ ‰‚‰ו˙ ‰רח"ו לזו‰ר ח"ב ˜מ"ז ב'. ור‡‰ מנחו˙ פ‰, ב: "מ˙וך ˘ר‚ילין ב˘מן זי˙, חכמ‰ מˆוי' ב‰ן".

6) וכי„וע ˘יוון ‰ו‡ "חכמ‰ „˜ליפ‰ חכמו˙ חיˆוניו˙", ולכן "טמ‡ו כל ‰˘מנים ˘ל בחי' חכמ‰ „˜„ו˘‰" (˙ור‰ 
‡ור (לכ"˜ רבינו ‰ז˜ן) מ˜ı מ‡, ‡. ˘ערי ‡ור‰ מב, ‡ ו‡ילך).

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים כב
‰˜ב"‰,  ‡י˙ם  ˘‚מל  ‰ניסים  כל   ˙‡ י˘ר‡ל  ר‡ו  „כ‡˘ר  ‰חנוכ‰,  בימי  ‚ם  ‰י'  וכן 
בחˆרו˙  נרו˙  "ו‰„לי˜ו  ˜‡י  ז‰  ועל  ל‰'.  ו‰ילול  ו‰ו„‡‰  ˘מח‰  ˘ל  נרו˙  ‰„לי˜ו 

˜„˘ך".

נרו˙  ˘כפ˘וט,  כיון   – ˜„˘ך"  "בחˆרו˙  ‰נרו˙  ‰„לי˜ו  מ„וע  ‰יטב  מבו‡ר  ומע˙‰ 
כיון   – רבים  ל˘ון  "בחˆרו˙"  ˘נ˜טו  ז‡˙,  ועו„  ‰‰יכל.  בפנים  כלל  מ˜ומם  ‡ין  ‡לו 
נ˘ים  בעזר˙  ‚ם  ‡ל‡  בעזר‰,   – ‰מ˜„˘  ב"חˆר"  ר˜  ‰י˙‰  ל‡  ‡לו  נרו˙  ˘‰„ל˜˙ 

ובסביבו˙ ‰מ˜„˘ בכלל21.

"ו‰„לי˜ו  כך:  על  ˘כ˙ב  ‰‡בו„ר‰ם22,  ב„ברי  ‚ם  מ„וי˜  ז‰  ‰רי  לומר,  [ולכ˘˙מˆי 
נרו˙ כו' – על ˘ם23 ‰רב‰ עˆים ‰„ל˜ ‰‡˘. בחˆרו˙ ˜„˘ך – על ˘ם24 בחˆרו˙ ˜„˘י". 
„מ˘מע מ„בריו25, ˘"ו‰„לי˜ו נרו˙" ˜‡י על ‰„ל˜˙ נרו˙ רבים ("‰רב‰ עˆים"), ועו„ 
"בחˆרו˙"  ‰ל˘ון  כמ˘מעו˙  ירו˘לים,  בחˆרו˙  ‡ף  ‰י˙‰  ‡לו  נרו˙  ˘‰„ל˜˙   – ז‡˙ 

בכ˙וב ˘מבי‡ ("בחˆרו˙ ˜„˘י"26)].

ועל פי ז‰ נמˆ‡, ˘‰מ˘ך ‰ל˘ון ב"ועל ‰ניסים" כ‡ן, ‰רי ‰ו‡ ב‡ופן כז‰ – „‰˙יבו˙ 
˘לפני‰ן – "פנו ‡˙ ‰יכלך  נמ˘כו˙ ‡חר ‰˙יבו˙  בחˆרו˙ ˜„˘ך" ‡ינן  נרו˙  "ו‰„לי˜ו 
ל˘מך  ול‰לל  "ל‰ו„ו˙   – ˘ל‡חרי‰ן  ל˙יבו˙  ‰ן  נמ˘כו˙  ‡ל‡  מ˜„˘ך",   ˙‡ וטי‰רו 
ז‰  [וכל  ‡לו  חנוכ‰  ימי  ˘מונ˙  ˜בעו  ו[‚ם]  ˜„˘ך  בחˆרו˙  נרו˙  „"ו‰„לי˜ו  ‰‚„ול". 

כ„י] – ל‰ו„ו˙ ול‰לל ל˘מך ‰‚„ול".

במנור‰  ר˜  כי   – ˜„˘ך  בחˆרו˙  ‰נרו˙  ‰„לי˜ו  ו‡יך  כו'"  ‰˘מנים  כל  "טמ‡ו  ‰רי  ל‰˜˘ו˙  ו‡ין   (21
זך"  זי˙  „"˘מן  „נרו˙ ‡לו ‡י"ˆ ‰˙נ‡ים  ועו„  ˘ב‰יכל");  כל ‰˘מנים  ("טמ‡ו  ט‰ור  ˘מן  ˆ"ל  ˘ב‰יכל 

ו‡פ˘ר ל‰„לי˜ם ב‡יז‰ ˘מן ˘‰ו‡ (ו‡פילו ל‡ ב˘מן).

22) ס„ר ˙פלו˙ חנוכ‰.

23) יחז˜‡ל כ„, י.

24) י˘עי' סב, ט.

ל‰ביטוי "חˆרו˙ ˜„˘ך" –  מ˜ור (ב˜ר‡)  ל‰בי‡  ר˜  ˘כוונ˙ ‰‡בו„ר‰ם ‰י‡  לכ‡ור‰,  לומר,  25) „„וח˜ 
מבלי כל ˜˘ר ˙וכני לענין חנוכ‰.

לי˘עי'  מפר˘ים  מע"˘ (ר‡‰  ˙ירו˘  מ˘˙‰  מ˜ום  ו‰רי ‡ין ‰עזר‰  י˘˙‰ו" –  על "ומ˜בˆיו  ˘ם ˜‡י   (26
˘ם).
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(כולל ‰עזר12‰) ול‡ ר˜ ב‰יכל פנימ‰. כמובן ‚ם מס˙ימ˙ ‰ל˘ון כ‡ן ‚ופ‡ "וטי‰רו ‡˙ 
˘ט‰ר˙ ‰עזר‰  ˙י˙י  מ‰יכ‡  כן,  ו‡ם  בי˙ ‰מ˜„˘13.  כל  ˘טי‰רו ‡˙  – ‰יינו  מ˜„˘ך" 

˜„מ‰ לט‰ר˙ ‰‰יכל (ב˘מונ‰ ימים)14, ˘לכן ‰וˆרכו ל‰„לי˜ בעזר‰ ול‡ ב‰יכל15?

 ◇ ◇ ◇  

‡ין  ˜„˘ך"  בחˆרו˙  נרו˙  „ב"ו‰„לי˜ו   – מחו„˘  ב‡ופן  בז‰  ‰בי‡ור  לומר  ונר‡‰ 
‰ילול  ב˙ור  ˘‰„לי˜ו  ‡חרים  לנרו˙  ‡ל‡  ˘במ˜„˘,  ‰מנור‰  נרו˙  ל‰„ל˜˙  ‰כוונ‰ 

ו˘בח ל‰˜ב"‰ על ‰נס16.

ב‡מˆעו˙  ‰י‡  ל‰',  ו˘בח  ‰ילול  ˘ל  ענין  לבט‡  ‰„רכים  ˘‡ח˙  מˆינו17  „‰נ‰, 
‰„ל˜˙ נרו˙. ועל „רך מ‰ ˘נ‡מר18: "ב‡ורים כב„ו ‰'" (וכמוב‡ ל‰לכ‰ ל‚בי נרו˙ בי˙ 
‰כנס˙19 "נו‰‚ים ל‰רבו˙ בנרו˙ בבי˙ ‰כנס˙, ˘נ‡מר על כן ב‡ורים כב„ו ‰' ומ˙ר‚מינן 
בפנסי‡ י˜רו ‰'"20). וכמו ˘מˆינו ‡ף בבי˙ ‰מ˜„˘ ‚ופי', ˘ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ בימי 
כול‰),  ירו˘לים  ז‰ב" (˘‰‡ירו ‡˙  ˘ל  נ˘ים "מנורו˙  בעזר˙  מ„לי˜ים  ח‚ ‰סוכו˙ ‰יו 

מחמ˙ ‰˘מח‰ ‰‚„ול‰ „˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰.

12) וכן מפור˘ ב˘בלי ‰ל˜ט (ענין ר"ח) סי' ˜ע„: טמ‡ו ‡˙ ‰‰יכל ו‰עזרו˙. ור‡‰ ‚ם מ‚יל˙ ‡נטיוכוס 
˘ם: וט‰רו ‡˙ ‰עזר‰. ועו„.

13) וכן "ל„ביר" "‰יכלך" ‰כוונ‰ לכל בי‰מ"˜ – ‡ל‡ ˘˘ינו ‰ל˘ון ליופי ‰מליˆ‰, 

(‰ל'  מ˜„˘  נ˜ר‡  ו‰כל  ‰רמב"ם  ל˘ון  וע"„  ˜„˘ך";  "בחˆרו˙  ‰עזר‰  ‚ם  „כולל  נ"ל  מזו  וי˙יר‰   –
בי‰ב"ח פ"‡ ‰"‰), ˘לכל ‡ל‰ "ב‡ו ופנו וטי‰רו" (מ˘‡"כ "ו‰„לי˜ו" – „פ˘יט‡ ˘ל‡ ‰„לי˜ו ב˜„‰"˜).

14) ו‡ולי י"ל עפמ"˘ בלבו˘ (‡ו"ח ר"ס ע˙ר) ˘‰יוונים ‰כניסו ע"ז ל‰יכל, ו˙˜רוב˙ ע"ז מטמ‡ ב‡‰ל 
ול‡  ב‡‰ל,  נטמ‡  ומן ‰טומ‡ו˙) – „(ר˜) ‰‰יכל  מן ‰‰רו‚ים  ויט‰רו ‡˙ ‰עזר‰  ˘ם:  (ובמ‚יל˙ ‡נטיוכוס 
‰עזר‰ (ל‰„יעו˙ ˘ל‡ ‰י˙‰ מ˜ור‰ – ר‡‰ מפר˘ים למ„ו˙ רפ"ב. וב‰נסמן ב‡נˆי˜לופ„י' ˙למו„י˙ ע' ‰ר 

‰בי˙ עמ' ˙˜פ„).

„‰רי   – ‰נ"ל)  ‰ח˙"ס  „ברי  (כ‰מ˘ך  ‰נס  ˘י˙פרסם  בכ„י  ר˜  בעזר‰  ‰נרו˙  ˘‰„לי˜ו  לומר  ו‡"‡   (15
ב‰„ל˜˙ ‰נרו˙ (עכ"פ בפעם ‰‡') ל‡ י„עו ˘י˙רח˘ ‰נס. 

16) ‡בל ב‡ור ‰˙ור‰ (לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜) „ברים (כרך ו) עמ' ב'˘לח מ˘מע ˜ˆ˙ ˘˜‡י על נרו˙ 
‰מ˜„˘.

17) ר‡‰ סנ‰„רין לב, ב ב˙ו„"‰ ˜ול בסופו (‡ור נר – סימנין ל˘ם ˘מח‰). פר˘"י ירמי' כ‰, י. וב˙ר‚ום 
˘ם: „מ˘בחין בני‰ור בוˆין.

ור‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 366 ו‡ילך, ˘מטעם ז‰ מˆו˙ נר חנוכ‰ ‰י‡ זכר ל‡ ר˜ לנס ‰˘מן כ"‡ ‚ם 
לנˆחון ‰מלחמ‰ (וכנוסח „"‰נרו˙ ‰ללו"). עיין ˘ם.

18) י˘עי' כ„, טו.

בטו˘ו"ע  (‰וב‡  ב  נ‚,  פסחים   .‡ נ‚,  ברכו˙  ‚ם  ור‡‰  ס"„.  ס˙ר"י  ‰ז˜ן  רבינו  ו˘ו"ע  (ו˘ו"ע)  טור   (19
ו„רבינו ‰ז˜ן ˘ם ס"‚).

20) ל˘ון ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ˘ם.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים יב
[מבפנים]  "˘˜ופין   – ‡טומים"8  "˘˜ופים  ‰יו  ‰מ˜„˘  ˘חלונו˙  „מ‰  ב‚מר‡7  וכמבו‡ר 
ו‰רוחב  מבפנים,  ‰יו   – ˘בחלון  ˆר  ‰יינו  חלונו˙,  ˘ל  "˘‰מ˘˜ופין   –  "[ıמבחו] ו‡טומים 
˘בחלון – מוחזר כלפי חוı", ‰י‰ בכ„י "ל‰וˆי‡ ‡ור‰ לעולם"9. ולפי ז‰, ‰‰„ל˜‰ ˘ל מנור˙ 
˘י˘ר‡ל ‰‡ירו ‡˙ ‰עולם  לכך  רומז˙   – ב'˘מן'  לכל ‰עולם)  יוˆ‡˙  (˘ממנ‰ ‡ור‰  ‰מ˜„˘ 

כולו בחכמ˙ ‰˙ור‰.

ולז‡˙ רˆו ו‰˘˙„לו ‰יוונים ˘‡„רב‰, י„לי˜ו ‡˙ ‰מנור‰, ו„ו˜‡ במ˜ומ‰ – ב‰יכל פנימ‰, 
ו˙פיı ‡ור‰ בכל מ˜ום כמ˜ו„ם. ר˜ ˘‡ור ז‰ יבו‡ ל‡חר ˘נ‚עו בו ‰יוונים, ˘מן טמ‡. 

למנור‰,  בסמיכו˙  ˘‰ניחו ‡˙ ‰˘מן  ˘ב‰יכל" „יי˜‡, ‰יינו,  כל ‰˘מנים  ולכן "טמ‡ו ‡˙ 
ל‰„לי˜ ‡˙ ‰מנור‰, ‡בל –  יוכלו  ומי„  ˙יכף  כלל, ‡ל‡  לטרוח  יˆטרכו  ל‡  י˘ר‡ל  ˘בני  כ„י 

ב˘מן טמ‡.
 ◇ ◇ ◇  

‚ם  כן  כמו  ‰טמ‡,  ו‰˘מן  ‰ט‰ור  ‰˘מן  בין  חילו˜  כל  בחיˆוניו˙  ניכר  ˘‡ין  כ˘ם  ו‰נ‰, 
מˆ„  ˙ור‰  בין ‰לומ„  חילו˜  כל  ובפועל  בחיˆוניו˙  ניכר  ב˙חיל‰, ‡ין  בלימו„ ‰˙ור‰ – ‰נ‰ 
ז‰ו  ט‰ור'). „‰רי  ('˘מן  ˘ב˙ור‰  מˆ„ ‰‡ל˜ו˙  ˙ור‰  ובין ‰לומ„  טמ‡')  ('˘מן  ˘ב‰  ‰˘כל 

.ıענין ˘בלב, ‰י„וע ר˜ ל‰˜ב"‰ ולו עˆמו, ו‡ינו ניכר מבחו

‚ם  י˙בטל  סוף  כל  סוף  ‰נ‰  ‰עי˜ר,  על  כ˘מוו˙רים  ‰רי  עי˜רי,  „בר  ˘ז‰ו  כיון  ‡מנם, 
‰טפל. כי בע˙ ˘‰יחס ל˙ור‰ ‰ו‡ כמו ‰יוונים, ח"ו, ˘‰יו מוכנים ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰ כספר יפ‰ 
ומו˘לם, ˘יט‰ פילוסופי˙ עמו˜‰ וכו', ‡בל – כ˘כל ˘‡ין בו ˜„ו˘‰, כמע˘‰ בני ‡„ם, ח"ו 
כו',  ˘נ˙ח„˘‰  ול˙רבו˙  לרוח ‰מו˘ל  ל‰˙‡ימ‰  לזמן,  מזמן  ל˘נו˙‰  ממיל‡, ‡פ˘ר  – ‰נ‰ 

ובנ„ון „י„ן – לבטל מˆו˙ ˘ב˙ ול˘נו˙ ‰˜רבנו˙10, ככל ‚זירו˙ ‰יוונים ˘ב‡ו כ˙וˆ‡‰ מז‰.

 ◇ ◇ ◇  

וז‰ו ‡ח„ מן ‰טעמים לכך ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰ נס מיוח„, בכ„י ˘י‰י' ˘מן ט‰ור „ו˜‡ ל‰„ל˜˙ 
‰מנור‰:

ב˘מן  ‡ף  ‰מנור‰   ˙‡ ל‰„לי˜  יכולים  ‰יו  ‰„ין  ˘מˆ„  ‰‡חרונים11,  ˘‡ל˙  י„וע‰  „‰נ‰, 
ט‰ור  ˘מן  ˘ימˆ‡ו  נס  ע˘‰ ‰˜ב"‰  ומ„וע   – בˆיבור12  ˘טומ‡‰ „חוי' ‡ו ‰ו˙ר‰  כיון  טמ‡, 

„ו˜‡ ל‰„לי˜ בו ‡˙ ‰מנור‰?

כי ‰נˆחון  ומוכרח –  עי˜רי  ˘מˆי‡˙ ‰˘מן ‰ט‰ור ‰י˙‰ „בר  מבו‡ר,  פי ‰‡מור  על  ‡ולם 
„ו˜‡,  ט‰ור  ˘מן  י‰י'  ‰˙ור‰,  חכמ˙   – „‰"˘מן"  „ו˜‡,  ז‰  בענין  ‰י'  ‰יוונים  על  „י˘ר‡ל 

˘יור‚˘ ב‰ ˘‰י‡ "˙ור˙ך" – ˙ור˙ ‰'.

7) מנחו˙ פו, ב.

8) מלכים-‡ ו, „.

9) ר˘"י (˘ם, „"‰ "˘˜ופין מבפנים").

10) ר‡‰ מ‚יל˙ ‡נטיוכוס. מ„ר˘ חנוכ‰. ובכ"מ.

11) ר‡‰ ˘ו"˙ חכם ˆבי סי' פז. פנ"י ˘ב˙ כ‡, ב „"‰ מ‡י חנוכ‰. ועו„.

12) יומ‡ ו, ב.



י‚

נוסח "דבר והיפוכו"
בתפילת "ועל הניסים" – מה פירוש התואר "זדים" ומי הם "עוסקי" 

התורה? / האם התארים "טמאים" ו"רשעים" האמורים באומות 
העולם הם "דבר והיפוכו" מ"טהורים" ו"צדיקים" שבישראל?

"„בר  ˘ל  ב‡ופן  „נˆחון ‰מלחמ‰  ˙י‡ור ‰נס  נכ˙ב  "ועל ‰ניסים",  ˙פיל˙  בנוסח 
ו‰יפוכו"1 –  "מסר˙ ‚יבורים בי„ חל˘ים", "רבים בי„ מעטים" וכן ‰ל‡‰. 

‰כלל,  מן  יוˆ‡  ‰ו‡  ˙ור˙ך"  עוס˜י  בי„  "ז„ים  „לכ‡ור‰  ‰מפר˘ים2,  בז‰  ו„יי˜ו 
„‡ינו "„בר ו‰יפוכו". ו"למ‰ . . ל‡ ‡ומר „בר ו‰יפוכו כמו ˘‡מר בכל ‰‡חרים"? 

ו‰נ‰, ‡ף ˘˙ירˆו, „נ˜טו ‰ל˘ון כ‡ן על פי ‰פסו˜ ב˙‰לים3 "ז„ים ‰ליˆוני ע„ מ‡„ 
ז‰  כ˙וב  פי  על  ‰ל˘ון  נ˜טו  מ„וע  בי‡ור4,  ˆריך  ‚ופ‡   ‡‰ ‰רי   – נטי˙י"  ל‡  מ˙ור˙ך 

„ו˜‡? 

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז5‰:

בבי‡ור ‰ל˘ון "ז„ים" ו‰פכו, י˘ ˘פיר˘ו ˘"ז„ים" ‰ם ‚סי ‰רוח, וכ"„בר ו‰יפוכו" 
‰עו˘ים  על  ˜‡י  "ז„ים"  ל˘ון  בפ˘טו˙,  ‡מנם,  ענוים"6.  בי„  "ז„ים  לומר  ˆריכים  ‰יו 
במזי„ נ‚„ ‰˙ור‰ [וכפי ˘מ˘מע מן ‰‚רס‡ו˙ ‰נוספו˙ בנוסח ‰˙פיל‰ כ‡ן: "מזי„ים"7 

‡ו "פו˘עים"8].

ועל פי ז‰ מ„וי˜, ˘‡כן ‰ל˘ון ˘נ˜טו כ‡ן "עוס˜י ˙ור˙ך" ‰וי "‰יפוכו" ˘ל ‰ל˘ון 
ב˘כלם  ‰˙ור‰  לומ„י  ‰יינו  ˙ור˙ך",  "לומ„י  ר˜  ‡ינם  ˙ור˙ך"  "עוס˜י  כי  "ז„ים". 

1) ‡רחו˙ חיים (‰ל' חנוכ‰ ‡ו˙ כב), ‰וב‡ בב"י לט‡ו"ח ס˙רפ"ב. ועו„.

2) ‡רחו˙ חיים ˘ם.

3) ˜יט, נ‡.

ו‰יפוכו.  ‰˜ר‡ „בר  נ˜ט  ל‡  מ„וע  ו‡ילך), ‰˜˘‰  ל"ב (˜סז, „  ל‰חי„"‡ „רו˘  ובספר „ברים ‡ח„ים   (4
ועו„. עיין ˘ם. 

5) ור‡‰ עו„ ˙ירוˆים ב‡לי' רב‰, פר"ח ועו„ ‡ו"ח ˘ם.

6) כ"כ בפר"ח ˘ם (ב˘ם ‰‡"ח וב"י).

7) כן ‰ו‡ בסי„ור רס"‚.

8) כן ‰ו‡ ברמב"ם ס„ר ˙פלו˙ (בסוף ס' ‡‰ב‰) – ע"פ מ‰„ור˙ ˜‡פח.

ַי„  ּ ים ב¿ ּ ƒַרב ים ו¿ ׁƒ̆ ַי„ ַחָלּ ּ ים ב¿ ƒר ּבו… ƒ‚ ָּ̇ ר¿ ָמַסֽ
ים  ƒע ָׁ̆ ים ּור¿ ƒר ‰ו… ַי„ ט¿ ּ ים ב¿ ƒ‡ מ≈ ים ּוט¿ ּƒַעט מ¿
ָך ֽ ∆̇ ָר י ˙ו… ≈̃ ס¿ ַי„ עו… ּ ים ב¿ ƒ„ ז≈ ים ו¿ ƒ̃ י ּ ƒ„ ַ̂ ַי„  ּ ב¿

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים כ

‡מנם, לכ‡ור‰, ˙ירוˆים ‡לו ‡ינם מיי˘בים ˘‡ל‰ זו כל ˆרכ‰: 

כ‡ן  ˘נ˜טו  מ‰  ר˜  מ˙ב‡ר  ‰עזר‰,  על  ˜‡י  ˜„˘ך"  „"חˆרו˙  ˘בי‡רו  במ‰  „‰נ‰, 
˘נ˜טו  מ‰ו  מבו‡ר  ‡ינו  ע„יין  ‡ך  בז‰.  וכיוˆ‡  ˜„˘ך"  "ב‰יכל  ול‡  "חˆר"  בל˘ון 
˜„˘ך"  כ"חˆר  לכנו˙  מ˙‡ים  ‰עזר‰   ˙‡˘ בעו„  רבים,  בל˘ון   – ˜„˘ך"  "בחˆרו˙ 

(וכל˘ון ‰רמב"ם2, ˘‰עזר‰ ‰י‡ "כעין חˆר ‡‰ל מוע„")7. 

ובפרט, „כל ‰ל˘ונו˙ ˘נ˜טו לעיל מיני', ‰ם בל˘ון יחי„ ("ל„ביר בי˙ך כו' ‰יכלך 
כו' מ˜„˘ך"), וכ‡ן ˘ינו ו„יי˜ו לכ˙וב בל˘ון רבים – "בחˆרו˙".

ועו„ ז‡˙, ˘‡ף פרטי ˙ירוˆים ‡לו, ˆריכים עיון לכ‡ור‰:

ז‰  בעזר‰ – ‰רי  מע˘‰ ‰„ל˜˙ם ‰י'  ור˜  בפנים  עמ„ו  ˘‰נרו˙  יע˜ב,  ל˙ירוı ‰זרע 
עˆמם  ‰נרו˙  ˘‡ף  ˘מ˘מעו  ˜„˘ך",  בחˆרו˙  נרו˙  "ו‰„לי˜ו  ‰ל˘ון  כפ˘טו˙  ‡ינו 

עמ„ו "בחˆרו˙ ˜„˘ך".

 – ‰‰יכל   ˙‡ ע„יין  טי‰רו  ˘ל‡  כיון  בעזר‰  ‰נרו˙  ˘‰עמי„ו  סופר,  ‰ח˙ם   ıול˙ירו
ו‰„לי˜ו"8,  כו'  וטי‰רו  כו'  ופנו   .  . "ב‡ו  כ‡ן:  ‰ל˘ון  פ˘טו˙  כמ˘מעו˙  ‡ינו  ז‰  ‰רי 

„מ˘מע, ˘"ו‰„לי˜ו" ‰י' ל‡חרי ˘כבר טי‰רו ‡˙ ‰‰יכל ופינו‰ו מ‰‚ילולים. 

חנוכ˙ ‰מזבח  ˘ם  על  ˘"חנוכ‰" ‰ו‡  מ˜ומו˙9,  בכמ‰  „‡י˙‡  מ‰‡  ‚ם  מוכח  [וכן 
ו‰מ˜„˘ (ל‡חרי ˘חיללום ‰יוונים) – „לפי ז‰ נמˆ‡, ˘כ"‰ בכסלו (˘בו ‰חל‰ ‰„ל˜˙ 

‰נרו˙) כבר ‰י' ל‡חרי ˘"פנו . . וט‰רו"10, וכבר ‰חלו לחנוך ‰מ˜„˘11]. 

ו‡ף ‡ם ˙ימˆי לומר ˘‰„ל˜˙ ‰נרו˙ ‰י˙‰ ˜ו„ם ˘"פנו כו' וט‰רו" – ‰רי בפ˘טו˙, 
‰מ˜„˘  חל˜י  בכל  ז‰  ‰י'  ‰מ˜„˘,  בי˙   ˙‡ וטמ‡ו  "‚ילולים"  ‰ניחו  ˘‰יוונים  מ‰ 

7) ור‡‰ ל˜מן מ„ברי ‰‡בו„ר‰ם, ˘"בחˆרו˙" ˜‡י על ‰עיר ירו˘לים.

8) וכן פ˘טו˙ ‰ל˘ון במ‚יל˙ ‡נטיוכוס ˜רוב לסופ‰: ‡חר כן ב‡ו בני ח˘מונ‡י לבי˙ ‰מ˜„˘ . . וט‰רו 
‡˙ ‰עזר‰ . . ויב˜˘ו ˘מן כו'.

9) מר„כי ו‡ור זרוע (‰ל' חנוכ‰ ס˘כ"‡) ‰וב‡ו ב„רכי מ˘‰ לט‡ו"ח רי˘ סי' ע˙ר ˘בלי ‰ל˜ט (ענין ר"ח) 
סי' ˜ע„. ועו„ (ור‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י ע' 279 ב‰ער‰. ל˜ו"˘ ח"כ ע' 633 ב‰ער‰).

10) „בפ˘טו˙, בכ"‰ בכסלו כבר ‰˙חיל חינוך ‰מזבח ו‰מ˜„˘, ע"„ חנוכ˙ ‰מזבח „מ˘כן וחנוכ˙ ‰בי˙ 
וכן  ˘ם).  ח"כ  ˘יחו˙  בל˜וטי  ור‡‰  ועו„.  ב˙חיל˙ו.  פ"ו  רב˙י  פסי˜˙‡  פ"ט.  ˙עני˙  מ‚יל˙  (ר‡‰  „˘למ‰ 

מפור˘ ביוסיפון פ"כ (וכן בס' ח˘מונ‡ים ‡ „, נב ו‡ילך). ור‡‰ חי' ח˙"ס ל˘ב˙ כ‡, ב „"‰ ול„י„י.

וˆע"˜ ממ"˘ במ‚יל˙ ˙עני˙ ˘ם "ובנו ‡˙ ‰מזבח כו' ו‰יו מ˙עס˜ין בו ˘מונ‰ ימים", „מ˘מע לכ‡ור‰ 
וכן  ˙עני˙).  במ‚יל˙  („"‰ ‡י˙‡  ˘ם  ל˘ב˙  יע˜ב  בזרע  (וכן ‰וכיח  ימים  ל‡חרי ‰ח'  ר˜  ˘‰חינוך ‰˙חיל 

מ˘מע ב‡ור זרוע (‰ל' חנוכ‰ ס˘כ"‡)). ו‡ולי ‰כוונ‰ ב"מ˙עס˜ין בו" – ב‰חינוך.

11) ‡בל ל‰עיר „לפמ"˘ ‰רמב"ם (‰ל' חנוכ‰ פ"‚ ‰"ב) ˘נˆחון ‰מלחמ‰ ‰י' בכ"‰ בכסלו (ור‡‰ ‰נסמן 
בל˜וטי ˘יחו˙ ח"י ע' 143. ח"כ ע' 446. ועו„), ˆ"ע ‡ם ‡פ˘ר לומר ˘‰ספי˜ו לפנו˙ ולט‰ר כו' בו ביום 
˜ו„ם ‰„ל˜˙ ‰מנור‰. ו‡פילו ל„ע˙ ‰מ‡ירי ˘ב˙ ˘ם [וכ"‰ ל˘יט˙ רבינו ‰ז˜ן (ספר ‰מ‡מרים ˙˜ס"‚ עמ' 

נז. ועו„)] „נˆחון ‰מלחמ‰ ‰י' בכ"„ בכסלו, ˆ"ע ‚"כ ‡ם ‡פ"ל כן.



יט

מה הן "חצרות קדשך"?
מדוע הדליקו את נרות המנורה, שמקומם בהיכל, ב"חצרות קדשך"? 
והאם התואר "חצרות קדשך" תואם ככינוי לעזרה? / ביאור מחודש 

ב"והדליקו נרות בחצרות קדשך" שבנוסח "ועל הניסים".

בנוסח ˙פיל˙ "ועל ‰ניסים" נ‡מר: "ו‡חר כך ב‡ו בניך ל„ביר בי˙ך ופנו ‡˙ ‰יכלך 
ז‰  מ‰ו  יע˜ב1:  זרע  בספר  ˘‰בי‡  וי„וע‰ ‰˘‡ל‰  בחˆרו˙ ˜„˘ך".  נרו˙  ו‰„לי˜ו  וכו' 
בחˆר ‰מ˜„˘, ‡ל‡)  מ˜ום ‰מנור‰ ‰ו‡ (‡ינו  בחˆרו˙ ˜„˘ך"? ‰ל‡  נרו˙  ˘"‰„לי˜ו 

ב‰יכל ‰מ˜„˘ בפנים!

ומ‰  ‰‰יכל,  בפנים  במ˜ומם  ‰נרו˙  עמ„ו  ˘ב‡מ˙   ,ıל˙ר כ˙ב  ˘ם  יע˜ב  ובזרע 
עמ„ו  ל‰„לי˜ם, ‡ל‡  בפנים ‰‰יכל  נכנסו  ˘ל‡   – בחˆרו˙ ˜„˘ך" ‰יינו   .  . ˘"‰„לי˜ו 
˘‰יו  כיון  כי  ‡רוך.  ("˜ינס‡")  ˜נ‰  י„י  על  ו‰„לי˜ום  ‰מ˜„˘2)  "חˆר"  (˘‰י‡  בעזר‰ 
מ˜„ו˘˙  חמור‰  ˘˜„ו˘˙ו  ‰‰יכל,  לפנים  ל‰כנס  ל‰ם  ‰ו˙ר  ל‡  מ˙ים,  טמ‡י  כולם 

‰עזר3‰, כיון ˘יכולים ‰יו ל‰„לי˜ם (על י„י ‰˜נ‰ ‰‡רוך) ‡ף בל‡ כניס‰ ל˘ם4.

כיון  כי  בעזר‰.  עמ„ו  עˆמם  ‰נרו˙  ˘‡ף  ‡חר,  ב‡ופן   ıל˙ר כ˙ב  סופר5  ובח˙ם 
‰יכלך   ˙‡ ˘פינו  "ע„  ‡זי  ‚ילולים",  מל‡  ‰‰יכל  ו"‰י'  ‰‰יכל   ˙‡ טימ‡ו  ˘‰יוונים 
בעזר‰".   – ˜„˘ך  בחˆרו˙  ‡ל‡   .  . בפנים  נרו˙  ‰„לי˜ו  ל‡  כו',  מ˜„˘ך   ˙‡ וט‰רו 
לזר  מו˙ר   ,ıלחו ו‰וˆי‡ן  ˘"‡ם ‰טיב ‰כ‰ן ‡˙ ‰נרו˙  ˘פס˜ ‰רמב"ם6  ˘מˆינו  וכמו 

ל‰„לי˜ן". ‰יינו, ˘‡פ˘ר ל‰„לי˜ ‡˙ ‰מנור‰ ‡ף בעזר‰.

י˘ר‡ל  י˘ר‡ל – "˘כל  כל  נס ‰נרו˙ ‡ˆל  ˘בכך ‰˙פרסם  ז‰,  פי  על  ומב‡ר  ומוסיף 
בפנים ‰‰יכל,  מ„לי˜ים ‡˙ ‰מנור‰  מ‰-˘‡ין-כן ‡ם ‰יו  ימים".  ח'  ר‡ו ‰נרו˙ „ול˜ים 

‰רי ר˜ ‰כ‰נים ‰יו רו‡ים ‡˙ ‰נס.

◇ ◇ ◇

1) למס' ˘ב˙ כ‡, ב („"‰ ומ„י „ברי).

2) ר‡‰ רמב"ם ‰ל' בי˙ ‰בחיר‰ פ"‡ ‰"‰. ועו„.

3) ר‡‰ כלים פ"‡ מ"ט. רמב"ם ‰ל' בי˙ ‰בחיר‰ פ"ז ‰כ"‡.

4) כ˘יט˙ ‰רמב"ם ˘פס˜ ˘טומ‡‰ ר˜ „חוי' בˆיבור ול‡ ‰ו˙ר‰ ל‚מרי. עיין בזרע יע˜ב ˘ם.

5) ב„ר˘ו˙ ˘לו (˜לוז˘ ˙רפ"ט. ירו˘לים ˙˘כ"‡) סז, ‡.

6) ‰ל' בי‡˙ מ˜„˘ פ"ט ‰"ז.

ָך ֽׁ ∆̆ ¿„ ָ̃  ˙ רו… ¿̂ ַח ּ ˙ ב¿ רו… י˜ּו נ≈ ֽ ƒל ¿„ ƒ‰ ו¿

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים י„

 ˙‡ ˘ממל‡ים  ‰יינו,  ב˙ור‰,  וכוחו˙י‰ם  עניני‰ם  בכל  ‰"עוס˜ים"  ‡לו  ‡ל‡  ו‰בנ˙ם, 
רמ"ח  בכל  ע˘יו˙י‰ם,  ˘כל  ב‡ופן   – מע˘‰  לי„י  ‰מבי‡  לימו„   – ‰לימו„  ˙כלי˙ 

‡ברי‰ם, י‰יו על פי ‰ור‡ו˙ ומˆוו˙ ‰˙ור‰.

וכיון ˘‰ל˘ון "עוס˜י ˙ור˙ך" ˜‡י על ‡לו ‰מ˜יימים ‡˙ מˆוו˙ ‰˙ור9‰, ‰רי מבו‡ר 
בפ˘טו˙ „‰ו‡ ממ˘ "„בר ו‰יפוכו" מן ‰"ז„ים", ‰עוברים בז„ון על מˆוו˙ ‰˙ור‰.

 ◇ ◇ ◇  

‰נוסח  כללו˙  ל‚בי  ו‰יפוכו"  "„בר  ‰וי  כיˆ„   – ז‰  בנ„ון  עו„  ל„ון  לנו  י˘  ‡מנם, 
"טמ‡ים בי„ ט‰ורים ור˘עים בי„ ˆ„י˜ים וז„ים בי„ עוס˜י ˙ור˙ך".

וכפי  על ‡ומו˙ ‰עולם,  ו"ז„ים" ˜‡י  בפ˘טו˙, ‰˙‡רים "טמ‡ים", "ר˘עים"  „‰נ‰, 
ובר˘ע˙  ˘נ‡מר11   – "ר˘עים  בכ˙וב:  ‰‚ויים  ˘נ˜ר‡ו  מˆינו  „כן  ˘‰בי‡ ‰‡בו„ר‰ם10, 
על   .  . וז„ים  וטמ‡,  ערל  עו„  בך  יב‡  יוסיף  ל‡  כי  ˘נ‡מר12   – טמ‡ים   .  . ‰‚וים ‰‡ל‰ 

˘ם13 טפלו עלי ˘˜ר ז„ים".

˘כוונ˙  כיון  ‰נ‰  ‡לו,  ב˙‡רים  נ˜ר‡ו  עˆמם)  בפני  ˘‰ם  (כפי  ˘‰‚ויים  ‡ף  ‡ולם, 
לפר˘  מ˙‡ים  ז‰  „‡ין  לכ‡ור‰,  ל‰˜˘ו˙,  י˘   – ו‰יפוכו"  "„בר  ל˙‡ר  כ‡ן  ‰ל˘ון 
"ˆ„י˜ים"  "ט‰ורים",  מן  "‰יפך"  ב‚ויים ‰ם  ו"ז„ים" ‰‡מורים  ו"ר˘עים"  ˘"טמ‡ים" 

ו"עוס˜י ˙ור˙ך" ‰‡מורים על י˘ר‡ל, כ„ל˜מן.

 ◇ ◇ ◇  

ל‡מי˙˙ם,  ˘‰ם  כפי  ˙ור˙ך"  ו"עוס˜י  "ˆ„י˜ים"  „"ט‰ורים",  ‚' „ברים ‡לו  „‰נ‰, 
˘ייכים ר˜ ‡ˆל י˘ר‡ל:

‡ינו  ‰‚וי  כי  בי˘ר‡ל.  ר˜  ˘ייך   – ‰לכ‰  פי  על   – ו‰ט‰ר‰  ‰טומ‡‰  ‚„ר  ט‰ורים: 
מיטמ‡. ול‡ ר˜ ˘‡ין ‰‚ויים מ˙טמ‡ין בפועל, ‡ל‡ ‰ם כלל ‡ינם ב‚„ר טומ‡‰ וט‰ר‰. 

[כמ„ויי˜ בל˘ון ‰רמב"ם14 "עכו"ם ˘נ‚ע במ˙ כו' ‰רי ‰ו‡ כמי ˘ל‡ נ‚ע. ‰‡ למ‰ ז‰ 
טומ‡‰  ב‚„ר  ˘‰ב‰מ‰ ‡ינ‰  ומ„‚י˘ – „כמו  כו'". „מ‡ריך  במ˙  ˘נ‚ע‰  לב‰מ‰  „ומ‰ 
כלל  ˘ייכים  ‚ם ‰‚ויים ‡ינם  כך  טומ‡‰,  ˘ם  כלל  עלי'  ˘יחול  ו‡י ‡פ˘ר  כלל,  וט‰ר‰ 

9) ‡בל ל‰עיר מ‡בו„ר‰ם (‰וב‡ בב"י לט‡ו"ח סמ"ז) ב‰חילו˜ בין ב' ‰נוסח‡ו˙ "לעסו˜ ב„ברי ˙ור‰" 
‡ו "על „ברי ˙ור‰".

10) בס„ר ˙פל˙ חנוכ‰ ופירו˘‰.

11) ע˜ב ט, „.

12) י˘עי' נב, ‡.

13) ˙‰לים ˜יט, סט.

14) ‰ל' טומ‡˙ מ˙ פ"‡ ‰י"‚.



טו‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ב‚„ר טומ‡‰ וט‰ר‰. „ל‚בי ענין ז‰ ‰ם ‡ינם 'מˆי‡ו˙' ˘יכול‰ לחול עלי' ˘ם טומ‡15‰ 
(ולכן "‰רי ‰ו‡ כמי ˘ל‡ נ‚ע")].

ˆ„י˜ים: ענין ‰ˆ„˜ו˙ (ו‰פכו) ˙לוי ‰ו‡ ב˜יום ‰מˆוו˙, ‡ו, ח"ו, בעביר‰ עלי‰ן. 

‡˙כם  "ר˜  ˘כ˙וב18  כמו  בי˘ר‡ל17.  ר˜  ‰ו‡  ˘ייך  וחט‡16  עביר‰  ˘ענין  ומˆינו, 
כן  ˘‡ין  (מ‰  עוונו˙יכם"  כל   ˙‡ עליכם  ‡פ˜ו„  כן  על  ‰‡„מ‰,  מ˘פחו˙  מכל  י„ע˙י 
˘ל ‰‚ויים ‡ינם  ומע˘י‰ם  מ‡חר  יריעו"19),  ייטיבו ‡ו  עלי‰ם ‡ם  חו˘˘  ‰‚ויים "‡יננו 
ח˘ובים לפני ‰˜ב"‰ ל‰ח˘ב כלל כחט‡. וכמו ˘‡מרו חז"ל על ‰פסו˜20 "חט‡ חט‡‰ 

ירו˘לים" – "‡ומו˙ ‰עולם כו' ‡ף על פי ˘חוט‡ין ‡ינן כלום21". 

ו‡ף ˘‚ם ‰‚ויים מחויבים ב˜יום ˘בע מˆוו˙ „י„‰ו, מכל מ˜ום, ‡ין ˜יומן ‡ו עביר‰ 
עלי‰ן ח˘ובים כמו ˜יום ˙רי"‚ מˆוו˙ „י„ן. כי ˘בע מˆוו˙ „בני נח ‰ן מוב„לו˙ מ˙רי"‚ 
מˆוו˙ ‰˙ור‰ (ל‡ ר˜ ב˘ינוי במספרן, ‡ל‡) ב‚„רן ומ‰ו˙ן ל‚מרי (כמו ˘נ˙ב‡ר במ˜ום 

‡חר ב‡רוכ22‰). 

פ˘וט,  כן,  ו‡ם  מי˙‰"23.  חייב  ב˙ור‰  ˘עוס˜  ˘"עכו"ם  ‰ו‡  ‰„ין  ˙ור˙ך:  עוס˜י 
˘‚ם  [ו‡ף  ˙ור‰  ללמו„  ב‚ויים, „‰רי ‡סורים  כלל  ˙ור˙ך" ‡ינו ˜יים  ˘‰˙ו‡ר "עוס˜י 

15) ר‡‰ ‚ם ר‡ב"„ ‰ל' ‡בו˙ ‰טומ‡ו˙ (פ"ב ‰"י) "‰עכו"ם ‰ם כב‰מו˙ ו‡ין מטמ‡ין ו‡ין מיטמ‡ין עם 
‰„ומ‰ לחמור כו' ו‡˙ כולם י˘‡ רוח כו'". ור‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 166 מ‰ ˘נ˙ב‡ר ב„ברי ‰רמב"ם 

ו‰ר‡ב"„ ‡לו.

16) וכן ‰ענין „˘כר ועונ˘.

‡„מו"ר  מ‡מרי  ו‡ילך.   ‡ ˜ע‡,  ˘מו˙  ‰‡מˆעי)  ‡„מו"ר  (לכ"˜  חיים  ˙ור˙  ‰חסי„ו˙)  (ע"„  ור‡‰   (17
‰‡מˆעי „ברים ח"‡ ע' נ‡ ו‡ילך. ועו„.

18) עמוס ‚, ב.

עכו"ם  ˘‡ני  כ‡, ‡)  רז"ל (סוט‰  וב‰מ˘ך „בריו: "וכן ‡מרו  ˘ם).  ר‡ב"ע  ˘ם (ור‡‰ ‚ם  פי' ‰ר„"˜   (19
ע"ז „, ‡  ור‡‰ ‚ם  ר˘"י).  עלי‰ם".  עוונו˙י‰ם  לפ˜ו„  מן ‰˘מים  ממ‰רין  עליי‰ו" ("‡ין  מפ˜י„ „ינ‡  „ל‡ 

(ובפר˘"י ˘ם „"‰ נפרע ממנו).

ול‰עיר ממחז"ל (ב"˜ לח, ‡) "˘בע מˆוו˙ ˘˜יבלו עלי‰ם בני נח ול‡ ˜יימום עמ„ ו‰˙ירן ל‰ן כו' לומר 
˘‡פילו מ˜יימין ‡ו˙ן כו' ‡ין מ˜בלין עלי‰ן ˘כר כמˆו‰ ועו˘‰ ‡ל‡ כמי ˘‡ינו מˆו‰ ועו˘‰".

20) ‡יכ‰ ‡, ח.

[ו˘ם  ‡'סב)  (ע'  ע‰"פ  (ח"ב)  לנ"ך   (˜„ˆ ‰ˆמח  ‡„מו"ר  (לכ"˜  ‰˙ור‰  ‡ור  ור‡‰  ˘ם.  רב‰  ‡יכ‰   (21
"˘לכן נ˜' י˘ר‡ל עברים ˘˘ייך ב‰ם עביר‰ ו˙˘וב‰", ˘מז‰ מובן ˘‰ענין „"ר˜ ‡˙כם י„ע˙י ‚ו'" ‡ינו ר˜ 

לענין ˘כר ועונ˘, ‡ל‡ לעˆם ˘ם עביר‰ ו‰פכו]. ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז ס"ע 32 ו‡ילך.

22) ר‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 159 ו‡ילך. חכ"„ עמ' 165. ועו„ – „˙רי"‚ מˆוו˙ „י˘ר‡ל ‰ן "מˆוו˙" 
ב"נ, ˆו‰ ‡ו˙ם ‰˜ב"‰  מˆוו˙  ז'  מ˘‡"כ  מסוימים ‡לו).  ענינים  י˘ר‡ל  ˘ל ‰˜ב"‰ (˘יע˘ו  מיוח„  רˆון   –

בז‰ ר˜ מפני ˘‡לו „ברים ‰נˆרכים עבור י˘וב ‰עולם. עיין ˘ם.

23) סנ‰„רין נט, ‡. רמב"ם ‰ל' מלכים פ"י ‰"ט.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים יח

בי„  ור˘עים  ט‰ורים,  בי„  טמ‡ים  כו'  "מסר˙  ב.  ‰ר˘ע‰".  יון  "מלכו˙  על  י˘ר‡ל 
ˆ„י˜ים, וז„ים בי„ עוס˜י ˙ור˙ך" – נס ‰נˆחון על ‰"טמ‡ים כו'" מבני י˘ר‡ל ‚ופ‡, 
‰"ט‰ורים",   –  5'‰ ל„בר  ‰חר„ים  ‰ˆב‡  ‡נ˘י  בי„י  נמסרו  ‰ם  ˘‚ם  ‰מ˙ייוונים4, 

"ˆ„י˜ים" ו"עוס˜י ˙ור˙ך".

‰"טמ‡ים"   ˙‡ ‰˜ב"‰  ˘מסר  בכך  ו‰רבו˙‡  ‰חי„ו˘  בפ˘טו˙  מבו‡ר  ובז‰ 
‰מלחמ‰.  „נˆחון  ‰נס   ˙‡ מ‚„יל  ז‰  „‰רי  ו"ˆ„י˜ים",  ‰"ט‰ורים"  בי„  ו"ר˘עים" 
ו"ר˘עים"  ‚ם "טמ‡ים"  לˆי„ם  ו"רבים", ‡ל‡ ‰יו  ˘‰יו ‰יוונים "‚בורים"  ר˜  „ל‡ 
מבני י˘ר‡ל ‚ופ‡, „ז‰ מ‚„יל ‡˙ ‰˜ו˘י ‰טבעי ל‰˙‚בר על ‰יוונים במלחמ‰. ו‡ף 
על פי כן ‰‚„יל ‰˜ב"‰ ו‰פלי‡ לע˘ו˙, במסרו ‡˙ ‰יוונים, ו‡פילו ‡˙ ‰מ˙ייוונים, 

בי„י ‰"ט‰ורים" ו‰"ˆ„י˜ים".

ו"ז„ים",  ˘‰יו "טמ‡ים" "ר˘עים"  וכמ‰  כמ‰  י˘ר‡ל  מבני  ˘‰יו  כיון  לז‰:  ובנוסף 
ו‡ם  ל‰ינˆל.  ח"ו  ר‡ויים  ˘‡ינם  י˘ר‡ל,  על  ל˜טר‚  ‰„ין  למי„˙  מ˜ום  נו˙ן  ז‰  ‰רי 
˘‰יו  מי˘ר‡ל  ‰מיעוט  עם  ‡ל‡  בכך,  ‰˜ב"‰  ‰˙ח˘ב  ל‡  ‰מרובים  ˘ברחמיו  מ‰  כן, 
"ט‰ורים", "ˆ„י˜ים" ו"עוס˜י ˙ור˙ך", ו‰ˆיל ‡˙ י˘ר‡ל מי„י ‰יוונים – ‰רי זו רבו˙‡ 

נוספ˙.

על  ל‡ ‰י'  על ‰יוונים  י˘ר‡ל  ˘נˆחון  ˘מ„‚י˘ים  "ועל ‰ניסים",  ˙וכן ‡מיר˙  וז‰ו 
פי טבע, ‡ל‡ נס ˘נע˘‰ על י„י ‰˜ב"‰. ‰ן מבחינ‰ ‚˘מי˙, „‡ף ˘‰יו ‰יוונים "רבים" 
עלי‰ם;  י˘ר‡ל  ‚ברו  מ˜ום  מכל  לˆי„ם,  י˘ר‡ל  מבני  "טמ‡ים"  ‰יו  ו‚ם  ו"‚יבורים" 
ל‡  מ˜ום  מכל  ז‰,  לנס  ר‡ויים  ‰יו  ל‡  י˘ר‡ל  מבני  ˘כמ‰  ˘‡ף  רוחני˙,  מבחינ‰  ו‰ן 
‰˙ח˘ב ‰˜ב"‰ עמ‰ם, ‡ל‡ "ברחמיך ‰רבים עמ„˙ ל‰ם בע˙ ˆר˙ם", ומסר ‡˙ ‰יוונים 

ו‰מ˙ייוונים בי„י ‰"ט‰ורים", "ˆ„י˜ים" ו"עוס˜י ˙ור˙ך".

על  „"ז„ים" ˜‡י  ˙ור˙ך",  עוס˜י  בי„  "ז„ים  כן ‰˙יבו˙  ˘פיר˘  ס˙רפ"ב),  (‡ו"ח  רב‰  ‚ם ‡לי'  ור‡‰   (4
פריˆי י˘ר‡ל ˘ב‡ו˙ו זמן.

5) ‡ל‡ ˘מפני כבו„ם ˘ל י˘ר‡ל, ‡ין מזכירים בפירו˘ ˘˜‡י על בנ"י.



יז‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

הנס ב"מסרת רשעים ביד צדיקים"
מצד מה נחשבת מסירת ה"טמאים" וה"רשעים" ביד 

ה"טהורים" וה"צדיקים" לדבר מופלא ונסי? / ביאור מחודש 
בתוכן ההודאה על נצחון המלחמה דבני חשמונאי

יון  "מלכו˙  מי„י  ‰˜ב"‰  ˘‰ˆילנו  ‰‰ˆל‰  נס  ב˙י‡ור  ‰ניסים",  "ועל  ב˙פיל˙ 
בי„  וטמ‡ים  מעטים,  בי„  ורבים  חל˘ים,  בי„  ‚יבורים  "מסר˙  ‡ומרים:  ‰ר˘ע‰", 

ט‰ורים, ור˘עים בי„ ˆ„י˜ים, וז„ים בי„ עוס˜י ˙ור˙ך"1.

("וטמ‡ים  ˘לו˘˙ ‰סו‚ים ‰‡חרונים  מפר˘י ‰˙פילו˙2, „לכ‡ור‰,  בז‰  ˙מ‰ו  וכבר 
בי„  "‚בורים  „„ו˜‡  ‰נס.  ב‚ו„ל  מ‡ומ‰  מוסיפים  ‡ינם  כו'")  וז„ים  כו'  ור˘עים  כו' 
ו"מעטים",  י˘ר‡ל ‰יו "חל˘ים"  ˘בני  ˘‡ף   – נס  ז‰ו  מעטים" ‰רי  בי„  ורבים  חל˘ים 
י˘ר‡ל  בני  ˘‰יו  ז‰  כ„רך ‰טבע. ‡ך  ˘ל‡  ו"רבים"  על ‰"‚בורים"  מ˜ום ‰˙‚ברו  מכל 
"ט‰ורים", "ˆ„י˜ים", ו"עוס˜י ˙ור˙ך", לכ‡ור‰ ‡ין ז‰ ממעיט מכוחם לנˆח במלחמ‰. 

ו"ז„ים"  "טמ‡ים"  "ר˘עים",  ‰˜ב"‰  ˘מסר  בכך  ‰נס  ו‚ו„ל  ‰רבו˙‡  מ‰י  כן,  ו‡ם 
בי„י "ט‰ורים", "ˆ„י˜ים" ו"עוס˜י ˙ור˙ך"?

[ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים מ‰ ˘י˘ ל‰˜˘ו˙ על ˙ירוı ‰מפר˘ים בז‰].

◇ ◇ ◇

ונר‡‰ לב‡ר ז‰ ב‡ופן מחו„˘:

˙ור˙ך  "ל‰˘כיחם  י˘ר‡ל   ˙„ נ‚„  ˘‰‚זירו˙  ˘‡ף  ‰‰ם,  ‰ימים  מ„ברי  י„וע 
ול‰עבירם מחו˜י רˆונך" נ‚זרו על י„י "מלכו˙ יון ‰ר˘ע‰", ˘‰ם "‚זרו ‚זירו˙ על 
י˘ר‡ל ובטלו „˙ם ול‡ ‰ניחו ‡ו˙ם לעסו˜ ב˙ור‰ ובמˆוו˙ כו'"3, מכל מ˜ום, ‰יו 
˘מפני  כמ‰  ˘‰יו  לז‰  „נוסף  ‰יוונים;  ‡ל  ˘‰ˆטרפו  י˘ר‡ל  מבני  וכמ‰  כמ‰  ‚ם 
עברו  ˘מרˆונם  כ‡ל‰  ‚ם  ‰יו  ל‡ונסם,  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰   ˙‡ ˜יימו  ל‡  ‰‚זירו˙ 
נפ˘ם,  מסרו  י˘ר‡ל  מבני  מיעוט  ˘ר˜  ע„  ב˘ם "מ˙ייוונים".  ונ˜ר‡ו  לˆ„ ‰יוונים, 

ונ˘‡רו ˘למים עם ‰˜ב"‰ ו˙ור˙ו ‚ם ב‚לוי.

ועל פי ז‰ י˘ לומר, ˘בנוסח "ועל ‰ניסים" מפורטים ˘ני ענינים ˘‡ירעו ל‡בו˙ינו 
בני  „נˆחון  ‰נס   – מעטים"  בי„  ורבים  חל˘ים  בי„  ‚בורים  "מסר˙   .‡ ‰‰ם:  בימים 

1) ר‡‰ ‰נוסח‡ו˙ בז‰ בסי„ור ‡וˆר ‰˙פלו˙. ועו„.

2) ר‡‰ פירו˘ „ובר ˘לום בסי„ור ‰נ"ל.

3) ל˘ון ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' חנוכ‰.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים טז
"עוס˜י  ב‚„ר  ‡ינם  מ"מ   – „י„‰ו24"  מˆוו˙  „"˘בע  ‰‰לכו˙  ללמו„  חייבים  נח  בני 

˙ור˙ך", „˜‡י על ˙ור˙ ‰' ˘נ˙נ‰ לי˘ר‡ל „ו˜‡].

בי˘ר‡ל,  ר˜  ˘ייכים  ˙ור˙ך")  ו"עוס˜י  ("ט‰ורים", "ˆ„י˜ים"  ˘‚' „ברים ‡לו  וכיון 
מובן ˘‚ם ‰ני‚ו„ (‰‰יפך) ל„ברים ‡לו ˘ייך (ל‡מי˙˙ו) ר˜ בי˘ר‡ל. 

ב‚ויים;  כלל  ˘ייכ˙  ‡ינ‰  בי˘ר‡ל)  (‰˘ייכ˙  ‰טומ‡‰   – "טמ‡ים"  פירוט:  [ובי˙ר 
"ר˘עים" – ‰ר˘עו˙ ‰˘ייכ˙ ב‚ויים ‰י‡ ר˜ בעביר‰ על ˘בע מˆוו˙ „י„‰ו (מ‰ ˘‡ין 
כן ‰ˆ„˜ו˙ ור˘עו˙ ‰˘ייכ˙ בי˘ר‡ל (ב˙רי"‚ ‰מˆוו˙), ‡ינ‰ ˘ייכ˙ ב‰ם כלל); "ז„ים" 
– ‰מעל‰ „"עוס˜י ˙ור˙ך" ‡ינ‰ ˘ייכ˙ כלל ב‚ויים, וממיל‡ מובן, ˘‡ף ‰ני‚ו„ ו‰‰יפוך 

לז‰ ‡ינו ˘ייך ב‰ם כלל25]. 

"ר˘עים"  "טמ‡ים",  ‰˙יבו˙  ˘ל  ˘פירו˘ן  לומר  מ˙‡ים  ˘‡ין  מובן  ˘כן,  וכיון 
כפי  ‡לו  ˘‚„רים  כיון  כי  ‰יוונים.  על  ˘˜‡י  ב‡ופן  ‰ו‡  כ‡ן,  ‰˙פיל‰  בנוסח  ו"ז„ים" 
˘‰ם ‡ˆל י˘ר‡ל ‰ם ב‡ופן ‡חר ל‚מרי מכפי ˘‰ם ‡ˆל ‰‚ויים, ‡ין ‰ם יכולים ל‰וו˙ 

"„בר ו‰יפוכו" ל"ט‰ורים", "ˆ„י˜ים" ו"עוס˜י ˙ור˙ך", ‰‡מורים ‡ו„ו˙ י˘ר‡ל.

 ◇ ◇ ◇  

ומכ‡ן סימוכין לומר, ˘˙‡רים ‡לו ‰‡מורים כ‡ן ("טמ‡ים", "ר˘עים" ו"ז„ים") ˜‡י 
‡ו„ו˙ ‰מ˙ייוונים ˘‰יו ‡ז מי˘ר‡ל עˆמם, ומו„ים ‡נו ל˜ב"‰ על ‚ו„ל ‰נס ˘‰ˆילנו 

‡ף מי„י‰ם (כפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן26);

ו"ז„ים"  ב‰ם ‡˙ ‰˙‡רים "טמ‡ים", "ר˘עים"  למימר  ˘פיר ‡פ˘ר  ז‰, ‡כן  פי  „על 
ו"עוס˜י  "ˆ„י˜ים"  מ"ט‰ורים",  ו‰יפוכו"  כ"„בר  בי˘ר‡ל)   – ל‡מי˙˙ם  ˘‰ם  (כפי 

˙ור˙ך".  

24) סנ‰„רין ורמב"ם ˘ם.

(כנ"ל  וז„ים  ר˘עים  טמ‡ים,  ב˙‡רים  ב˜ר‡י  ‰‚ויים  ˘נ˜ר‡ו  ˘מˆינו  „מ‰  י"ל,  כ‡ן  ‰מבו‡ר  וע"פ   (25
בפנים), ‰ו‡ ˘ם ‰מו˘‡ל כו', כי עי˜ר ‚„רם ˘ל ˙‡רים ‡ל‰ ˘ייך בי˘ר‡ל „ו˜‡.

26) עמ' כ' ו‡ילך.


