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ת  חנוכה אוצרות המועדים  לב
כ„י ל‰‡יר ‡˙ חו˘ך ‰עולם, ולבטל ‡˙ "מלכו˙ יון ‰ר˘ע‰" – ‰יˆר ‰רע ˘ב˜רבנו, 
‰˜„ו˘‰  ב‡ור  ל‰וסיף  ˆריך  ‡ור;  ˙וספ˙  ˘ל  ב‡ופן  בז‰  ‰'מלחמ‰'  ל‰יו˙  ˆריכ‰ 

ב‡ופן „"מוסיף ו‰ולך", ע„ ˘בסופו ˘ל „בר, יבו‡ לי„י ביטול מˆי‡ו˙ ‰יˆר ‰מנ‚„.

אי אפשר להפריע
ולעכב  ל‰פריע  יכול  נכרי  ˘‡ין  בכך  ‰מˆוו˙,  מ˘‡ר  מ˙ייח„˙  חנוכ‰  נרו˙  ‰„ל˜˙ 

ב˜יום ‰מˆוו‰.

ו‡ל  „"י‰ר‚  מˆוו˙  ו‡פילו  ‰מˆי˜,  מחמ˙  ל‰˙בטל  יכולים  ‰רי  ‰מˆוו˙  ˘‡ר  כי 
יעבור"13 ˘‡ינם בטלו˙ לעולם, ‰רי בכוחו ˘ל ‰‚וי ל‰ילחם נ‚„ ˜יומן, כי ‡ף כ˘מוסר 

י‰ו„י ‡˙ נפ˘ו עבורן – ‰רי ‰מˆוו‰ עˆמ‰ ל‡ נ˙˜יימ‰.

ו‡ילו בנר חנוכ‰ מˆינו „בר מיוח„, ‡˘ר ‚ם ב˘ע˙ ‰˘מ„ ˘‰ˆורר נלחם במˆו‰ זו, 
ונמˆ‡˙  ו„יו"14,  ˘ולחנו  על  „"מניח‰  ‰„ין  מ˙ח„˘  ‡ז  „‰רי  לבטל‰.  בכוחו  ‡ין  ‰נ‰ 

‰מˆו‰ מ˙˜יימ˙ לל‡ ‰פרע˙ ‰נכרי.

טעם ‰„בר:

מלחמ˙ם  ח˘מונ‡י "בימים ‰‰ם", ‡˘ר  בני  ניˆחון  כללו˙  מבט‡ים ‡˙  חנוכ‰  נרו˙ 
‰י˙‰ במסירו˙ נפ˘ ממ˘, למעל‰ מכל ‰‚יון; „‰מ˜ור לכח מסיר˙ נפ˘ זו, ‰רי ‰ו‡ ב‡ 
מˆ„ ‰˜˘ר ˘ל נ˘מ˙ כל י‰ו„י ב˜ב"‰, ˘‰י‡ "חל˜ ‡ל˜‰" – „מˆ„ ז‰, ˜˘ור כל י‰ו„י 

ל˜ב"‰ ב˜˘ר בל ינ˙˜, ו‡ינו מסו‚ל כלל ליפר„, ח"ו, מ‰' ‡ח„.

˘ל  ‰מיוח„  ‰˜˘ר  על  מר‡‰  ‰י‡  ‰רי  זו,  מלחמ‰  לזכר  ˘נ˜בע‰  ‰מˆו‰  ‚ם  לכן, 
י˘ר‡ל עם ‰˜ב"‰, ‡˘ר ‡ין ˘ום ‡ומ‰ ול˘ון יכול‰ לפ‚וע ב‰˙˜˘רו˙ זו; 

‡ך  חט‡ינו",  "מפני  ‰ב‡‰  ‰‚לו˙  מˆ„  ‰י‡  מˆוו‰,  מ˜יום  ל‰פריע  ‰‚וי  יכול˙  כי 
נר חנוכ‰ מור‰ על ‰˙˜˘רו˙ם ‰עמו˜‰ ˘ל י˘ר‡ל עם ‰˜ב"‰, ˘‰'˜˘ר' ל˜ב"‰ מˆ„ 
‰˙˜˘רו˙ זו נ˘‡ר ב˙˜פו ו˜יומו ˙מי„, ו‡ין ‰חט‡ים פו‚עים בו כלל. ומ˘כך, ‡ין ‚ם 

מ˜ום ל‚לו˙ ול˘ליט˙ ‰‡ומו˙ על י˘ר‡ל ביחס ל‰˙˜˘רו˙ זו.

בע˙  ‚ם  מ˙˜יימ˙  ו‰י‡  ב‰,  ו˘ליט‰  נ‚יע‰  כל  ל‚וי  ‡ין   – חנוכ‰  נר  במˆו˙  לכן, 
‰˘מ„, וב˘לימו˙ – מניח‰ על ˘לחנו ו„יו.

13) ˘ו"ע יו"„ סי' ˜נז, ‡.

14) ˘ב˙ כ‡, ב.



ל‡ אוצרות המועדים חנוכה  

"סור מרע" ו"עשה טוב" – מה קודם?
במחלו˜˙ בי˙ ˘מ‡י ובי˙ ‰לל, ‡ם מספר ‰נרו˙ ‰ו‡ "כנ‚„ ימים ‰נכנסים" ו"פוח˙ 
עבו„˙  בעניני  ו‰„רכ‰  רמז  י˘נו   – ו‰ולך"  ו"מוסיף  ימים ‰יוˆ‡ים"  "כנ‚„  ו‰ולך", ‡ו 

‰‡„ם ל˜ונו:

˘י˘  לי„ם „בר  ˘כ˘ב‡  עבו„˙ ‰',  עניני  בכללו˙  ו‰לל  ˘מ‡י  ל˘יטו˙  מˆינו  „‰נ‰, 
בו רע ‰י' ˘מ‡י „וח‰ ‡˙ ‰רע – ‰עבו„‰ „"סור מרע", מ‰-˘‡ין-כן ‰לל ‰י' מ˜רב ‡˙ 

‰טוב ˘בו, וממיל‡ סוף סוף ‰רע נ˙בטל – ‰עבו„‰ „"וע˘‰ טוב". 

על  . ‚יירני   . לי'  .  ‡מר   . ˘מ‡י  לפני  ˘ב‡  בנכרי ‡ח„  וכמסופר ‡ו„ו˙ם10: "מע˘‰ 
לפני  ב‡  בנזיפ‰,  ו‰וˆי‡ו  בו  ‚ער  פ‰]  ˘בעל  ˙ור‰  [ול‡  ˘בכ˙ב  ˙ור‰  ˘˙למ„ני  מנ˙ 
סיפורים  עו„  ˘ם  ור‡‰  עליו".  ל˜בל  ˘יר‚ילנו  ˘סופו  חכמ˙ו  על  „"סמך  ‚יירי'",  ‰לל 
˘‡מר  וכמו  ˘˜ירב ‡ו˙ם,  מ‰-˘‡ין-כן ‰לל  ˘בי„ו",  ב‡מ˙ ‰בנין  ˘˘מ‡י ‰י' "„וחפו 

‰‚ר: "ענוו˙נו˙ו ˘ל ‰לל ˜רבנו ˙ח˙ כנפי ‰˘כינ‰".

ולכן, מי ˘‰יˆר ‰רע טימ‡ ‡˙ נפ˘ו, וב‡ ל‰יט‰ר ול‰יכנס ˙ח˙ כנפי ‰˘כינ‰, ‰נ‰ 
לבי˙ ˘מ‡י ˙חיל˙ ועי˜ר ‰עבו„‰ ‰ו‡ בסור מרע – "ובער˙ ‰רע מ˜רבך";

 – ו‰ולך"  "פוח˙  ז‰  ול‡חרי  נרו˙,  ח'  מ„לי˜ים  ‰ר‡˘ון  ˘ביום  ‰י‡  ˘יט˙ם  ולכן, 
י‚יע‰  ממנו  „ור˘ים  ולכן  ב˙˜פו,  ע„יין  מרע, ‰רע  „סור  ב˙חיל˙ ‰עבו„‰  כ˘‡וחז  כי 
‚„ול‰ לבער ‡˙ ‰רע ˘ב˜רבו. ‡ך מיום ליום, כ˘‰רע "פוח˙ ו‰ולך", כבר ‡ין ˆריכים 

לי‚יע‰ ‚„ול‰ כל כך.

‡ומו˙  כנ‚„  ‰י‡  ˘‰˜רב˙ם   – ‰ח‚  מפרי  ‰י‡  ל˘יט˙ם  ˘מ‡י  בי˙  ˘מבי‡ים  ו‰ר‡י' 
י‰י'  ל‡  מ‰ן"11 (˘‰עולם  ור˜ני‡) ‰עולם  יˆ„‰ (ל˘ון ˆ„י‡  ופעול˙ם ‰י˙‰ "˘ל‡  ‰עולם, 
וכיון  ול˜„ו˘‰;  לטוב  ˘י˙‰פכו  י‰יו ˜יימים, ‡ל‡  ˘‡ומו˙ ‰עולם  ו‰יינו,  מ‰‡ומו˙).  רי˜ 
˘מיום ליום פוח˙ ו‰ולך ‰רע ˘ב‰ם, לכן ‡ין ˆורך במספר ˜רבנו˙ כמו ˘‰י' ביום ‰˜ו„ם12.

‡בל ל˘יט˙ בי˙ ‰לל – ˙חיל˙ ‰כל ˆריך ‰ו‡ ל‰יכנס ˙ח˙ כנפי ‰˘כינ‰, ‡ף ˘‰רע 
˙חיל‰  טוב".  ˘ל ˜„ו˘‰ – "וע˘‰  בענינים  עבו„˙ו  ל‰˙חיל  וˆריך  ב˙˜פו ‡ˆלו.  ‰ו‡ 
מעט  מעט   – ב˜ו„˘"  ו"מעלין  מˆוו‰",  ‚ורר˙  "מˆוו‰  מכן  ול‡חר  נר ‡ח„,   ב‰„ל˜˙ 

יוסיף ‡ומı ל‰יו˙ "מוסיף ו‰ולך" ע„ ˘י˙‚בר ויכניע ל‚מרי ‡˙ ‰רע. 

וכיון ˘נפס˜‰ ‰‰לכ‰ כבי˙ ‰לל, ‰נ‰ י˘ ללמו„ מכ‡ן ‰ור‡‰: 

10) ˘ב˙ ל‡, ‡. ובפר˘"י.

11) יל˜וט ˘מעוני ס"פ פנחס.

פנחס,  פ'  סוף  פר˘"י  (ע'  כנ‚„ ‡ו"‰  ו‰ולכין  פוח˙ין  טעם „פרי ‰ח‚  בין  ס˙יר‰  ˘‡ין  מובן  ועפי"ז   (12
‰פירו˘  כי  ‰עולם,  ‡ומו˙  על  לכפר  ‰ו‡  ‰ח‚  ˘פרי  ב)  (כ‰,  בסוכ‰  מרז"ל  לבין  ב)  כ‡,  ב˘ב˙  וח„‡"‚ 

„פוח˙ ו‰ולך ‰ו‡ ˘‰רע ˘ב‰ם פוח˙ ו‰ולך.

בעז‰י״˙.

ספר  מ˙וך  ˙„פיס  ולומ„י‰,  ˙ור‰  ˘וחרי  לפני  ל‰‚י˘  ˘מחים  ‰ננו 
ימי  ל˜ר‡˙  י„ינו,  על  ל‡ור  יˆ‡  ‡˘ר  ‰חנוכ‰,  ימי   – ‰מוע„ים'  '‡וˆרו˙ 

‰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.

כמו"כ מיספור ‰עמו„ים ˘ב‰ערו˙ ‰ם לפי מספרי ‰עמו„ים בספר.

◇ ◇ ◇

‰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‰,

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

 חנוכה אוצרות המועדים  ל
לבניו – לכן מˆו˙‰ ‰י‡ "ל‰ניח‰ על פ˙ח בי˙ו מבחוı"7 לפרסם ‰נס – כ„י ל‰ו„יע לכל 

ב‡י עולם ‡‰ב˙ ‰˜ב"‰ לי˘ר‡ל.

בלי "מספד" ו"תענית"
י˘ לומר ב„רך ‰רמז, ‰‰ור‡‰ ‰טמונ‰ ב„ברי ‰בריי˙‡8 "בכ"‰ בכסליו יומי „חנוכ‰ 

˙מני‡ ‡ינון – „ל‡ למיספ„ ב‰ון ו„ל‡ ל‰˙ענו˙ ב‰ון":

 .ıמבחו בי˙ו  פ˙ח  על  ‰נרו˙   ˙‡ ל‰„לי˜  ‰י‡  ‰חנוכ‰,  בימי  ‰נ„ר˘˙  ‰עבו„‰ 
בר˘ו˙  ‚ם  ‰˜„ו˘‰  ‡ור   ˙‡ ‰‡„ם  ˘יבי‡  ‰י‡  זו  עבו„‰  ˘ל  ‰רוחני˙  ומ˘מעו˙‰ 

‰רבים, מ˜ום ‡˘ר ‡ין מ‡יר ˘ם ע„יין ‡ורו י˙'.

ו˜י„˘  טי‰ר  ˘כבר  למי  ˘ייכ˙  זו  עבו„‰  ‡˘ר  בנפ˘ו,  לח˘וב  ‰‡„ם  יכול  ו‰נ‰, 
נפ˘ו, ו‡זי ל‡ נו˙ר לו ‡ל‡ ל‰‡יר ול‰בי‡ ‰˜„ו˘‰ ‚ם למ˜ום ‰חו˘ך.

‡ך י˘נו מי ˘מˆוי ע„יין ˙ח˙ ‰˘פע˙ ‰ יוונים ‡˘ר "טמ‡ו כל ‰˘מנים ˘ב‰יכל"12 
– ˘‰ח„ירו טומ‡˙ם לחכמ˙ם ו˘כלם ˘ל בני י˘ר‡ל, וע„יין ל‡ נט‰ר מטומ‡˙ו, ו‡ומר 

.ıלעˆמו ‡˘ר מכיוון ˘ל‡ נט‰ר בעˆמו, ‡ין ‰ו‡ ר‡וי לˆ‡˙ ול‰‡יר בחו

ועל כך מ˘יבים לו, ‡˘ר מˆו˙ יומי „חנוכ‰ ‰י‡ ˘ל‡ לח˘ב ח˘בונו˙ כ‡לו, כי ‡ם 
לˆ‡˙ ול‰‡יר בעולם:

"„ל‡ למיספ„ ב‰ון" – ‡ל לו ל‡„ם ל‰כנס במרירו˙ על מˆבו ‰רוחני ונפיל˙ נ˘מ˙ו 
מ‡י‚ר‡ רמ‡ לביר‡ עמי˜˙‡, ‡˘ר נפיל‰ זו מ˘ול‰ ‰י‡ למוו˙ ר"ל, „"כל מ‡ן „נפיל 
מ„ר‚י' ‡˜רי מי˙"9, ומכל מ˜ום ‡ין ‰זמן ‚רמ‡ "ל‰ספי„" נפיל‰ זו, ‡ל‡ חוב˙ו לˆ‡˙ 

חוˆ‰ ל‰‡יר חו˘ך ˘בר˘ו˙ ‰רבים.

"ו„ל‡ ל‰˙ענו˙ ב‰ון" – וכמו כן ‡ל לו ל‡„ם "ל‰˙ענו˙", ‰יינו לבט˘ ‚ופו ול˘ברו. 
ב‡ור  ‰‚וף   ˙‡ ‚ם  ל‰‡יר   – ‰חו˘ך'  ב'מ˜ום  ‚ם  ל‰‡יר  ‰י‡  ‰חנוכ‰  ימי  עבו„˙  כי 

‰˜„ו˘‰ ולרוממו בז‰ ולזככו.

7) ˘ב˙ כ‡, ב.

8) ˘ב˙ כ‡, ב.

9) ר‡‰ זח"‚ ˜ל‰, ב. עı חיים ˘ער ט (˘ער ˘ביר˙ ‰כלים).



כט אוצרות המועדים חנוכה  

ז‰ ‰טמון ע„יין "בכח". ו‡ילו בי˙ ‰לל מ˜ילין ומס˙פ˜ים ב‰ו„‡‰ על ‰נס ˘במˆי‡ו˙, 
‰˜ל יו˙ר ל‰כר‰.

'פרסום' חיבתן של ישראל
‰נ‰, בימי ‰חנוכ‰ "בימים ‰‰ם" ‰יו ב' ניסים כלליים: נˆחון ‰מלחמ‰ „"רבים בי„ 
מעטים" וכו'. ובנוסף לז‰ – נס מיוח„ ˘נע˘‰ לבני י˘ר‡ל בעניני ‰מ˜„˘, נס פך ‰˘מן. 

במזבח  ול‡  „ו˜‡,  ‰מנור‰  בנרו˙  ‰י'  ‰מ˜„˘,  בעניני  ˘‰נס  בכך  טעם  לי˙ן  וי˘ 
בי˙ ‰מ˜„˘  עי˜ר  „לכ‡ור‰, ‡„רב‰: ‰רי  עניני ‰מ˜„˘.  מ˘‡ר  ‚וונ‡  וכ‰‡י  ו˜רבנו˙ 
עבירו˙  על  מכפר  ˘חר  ˘ל  „"˙מי„  ‰˙מי„ין,  ˜רבנו˙  ובפרט  ‰˜רבנו˙,  בעבו„˙  ‰ו‡ 
˘בליל‰ ו˘ל בין ‰ערביים מכפר על עבירו˙ ˘נע˘ו ביום"4, ומן ‰ר‡וי ‰י', ˘י‰‡ ‰נס 

ב‡ח„ מעניני ‰˜רבנו˙?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

נ˙ב‡ר ב‡חרונים5, ‡˘ר מטר˙ נס פך ‰˘מן ‰י˙‰, בכ„י לבט‡ ‡˙ חיב˙ו ‰מופל‡‰ 
˘ל ‰˘י"˙ לבני י˘ר‡ל. כי מˆ„ ‰„ין ‰יו מו˙רים ל‰„לי˜ ב˘מן טמ‡ ול‡ ‰יו ˆריכים 
˘י„„  לבניו,  ל‚לו˙ ‡‰ב˙ו  בכ„י  מ˜ום,  ומכל  בˆיבור),  ˘טומ‡‰ „חוי'  (כיון  לנס  כלל 

‰˜ב"‰ מערכו˙ ‰טבע בכ„י ˘יוכלו י˘ר‡ל ל‰„ר במˆו‰ ול‰„לי˜ ב˘מן ט‰ור.

על פי ז‰, יבו‡ר ‰יטב, מ„וע ‰י' ‰נס בנרו˙ ‰מנור‰ „ו˜‡:

מכל חפˆי וכלי ‰מ˜„˘, ‰נ‰ ‰מנור‰ ‰י‡ זו ‰מבט‡˙ ביו˙ר ‡˙ חיב˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ 
עולם  לב‡י  ‰י‡  ע„ו˙  ‡ל‡   .  . ˆריך?  ‰ו‡  ל‡ור‰  "וכי  רז"ל6  ˘‡מרו  וכפי  לי˘ר‡ל. 
‡ל‡  ‰מ˜„˘,  ל‰‡יר  מטר˙ם  ‡ין  ‰מנור‰  נרו˙  כלומר:  בי˘ר‡ל",  ˘ור‰  ˘‰˘כינ‰ 

ל‚לו˙ חיב˙ן ˘ל י˘ר‡ל לעין כל.

„ו˜‡  י‰י'  לבניו,  ‰˜ב"‰  חיב˙  ל‚לו˙  ˘מטר˙ו  ‰נס  ‡˘ר  מז‡˙,  מ˙‡ים  ‡ין  לכן, 
ב˘ייכו˙ למנור‰, ˘זו‰י ‚ם כן מטר˙‰ – לפרסם ‡‰ב˙ ‰˜ב"‰ לי˘ר‡ל.

חיב˙ ‰˜ב"‰  פרסום  ˘ענינו ‰ו‡  נס ‰מנור‰,  לזכרון  חנוכ‰ ‰י‡  נר  ˘מˆו˙  ומכיוון 

4) במ„ב"ר פכ"‡, כ‡. ו˘"נ.

5) בי‡ור ‰פנ"י, ˘ב˙ כ‡, ב.

6) ˘ב˙ כב, ב. ו˘"נ.
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‰ אוצרות המועדים חנוכה  

מאי חנוכה? נס פך השמן!
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

‰‚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 
‰נˆחון ו˙ו ל‡4! ולז‡˙ ‰בי‡ו ‰מע˘‰ „נס פך ‰˘מן, ˘"‰„לי˜ו ממנו ˘מונ‰ ימים", 

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.

מ"ט ˜בעום "ב‰לל  ל‚מ'  ˘‰ו˜˘‰   – ל˘יט˙ ‰רמב"ם  ˘‡ל˙ ‰‚מ'  בי‡ור  עמ' 175  ל‰לן  ע„"ז  ור‡‰   (4
ו‰ו„‡‰". עיין ˘ם.

"מ‡י חנוכ‰ . . ˘כ˘נכנסו יוונים ל‰יכל טמ‡ו כל ‰˘מנים ˘ב‰יכל, וכ˘‚בר‰ מלכו˙ 
בי˙ ח˘מונ‡י ונˆחום, ב„˜ו ול‡ מˆ‡ו ‡ל‡ פך ‡ח„ ˘ל ˘מן . . נע˘‰ בו נס ו‰„לי˜ו 
ממנו ˘מונ‰ ימים. ל˘נ‰ ‡חר˙ ˜בעום וע˘‡ום ימים טובים ב‰לל ו‰ו„‡‰"

(מסכ˙ ˘ב˙ כ‡, ב) 

 חנוכה אוצרות המועדים  כח

 'חומרא' ו'קולא' בחיוב ההודאה
‰נ‰, י„וע ‡˘ר בכל מ˜ום „רכם ˘ל בי˙ ˘מ‡י ‰י‡ לחומר‡ ובי˙ ‰לל ל˜ול‡; וי˘ 
במספר  ו‰ולך"  "מוסיף  ‡ו  ו‰ולך"  "פוח˙  (‡ם  חנוכ‰  ל‚בי  מחלו˜˙ם  ‚ם  כיˆ„  לב‡ר 

‰נרו˙1) ‰י‡ מחומרי בי˙ ˘מ‡י ו˜ולי בי˙ ‰לל:

י˘נו  ˘‰ו‡  כפי  „בר  בכל  מכריעים  ‰לל  „בי˙  נ˙ב‡ר2,  פלו‚˙˙ם  ביסו„  „‰נ‰, 
"בפועל", ו‡ילו בי˙ ˘מ‡י מביטים על ‡˘ר י˘נו ר˜ ב‡פ˘ריו˙ ו"בכח" וע˙י„ ל‰יו˙; 
לנס ‰˘מן  זכר  ˘ל ‰ח‚, ‰י‡  ביום ‰ר‡˘ון  בנס ‰חנוכ‰, „‰„ל˜˙ ‰נרו˙  ‚ם  ז‰  ומעין 
יום ‡ח„, ‡בל  מ˘ך  ר˜  יום ‰רי "בפועל" ‰י' ‰נס  וב‡ו˙ו  ביום ‰ר‡˘ון „חנוכ‰,  ˘‰י' 

"בכח" – ‰רי ביום ‰ר‡˘ון ‰י' בכוחו ˘ל ‰˘מן ל„לו˜ מ˘ך ˘מונ‰ ימים! 

ועל כן בי˙ ˘מ‡י „‡זלי ב˙ר "בכח", „ע˙ם ˘י„לי˜ ˘מונ‰ נרו˙, כנ‚„ ‰נס ˘ע˙י„ 
‰י'  ˘כבר  לנס  ר˜  מ˙ייחסים  ‰לל  בי˙  ו‡ילו  ‰ר‡˘ון,  ˘ביום  ‰˘מן  י„י  על  ל‰יו˙ 
במˆי‡ו˙ – "בפועל", יום ‡ח„ – נר ‡ח„ [וכן ‰ל‡‰, ביום ‰˘ני: לבי˙ ‰לל ‰יו ˘ני ימי 
נס בפועל, ולבי˙ ˘מ‡י – ‰רי בכח ‰˘מן ˘ל יום ‰˘ני ל„לו˜ ˘בע‰ ימים, וכן ב˘‡ר 

ימי ‰חנוכ‰].

ובז‰ מבו‡ר במ‰ „ע˙ בי˙ ˘מ‡י לחומר‡:

‡בל  כולם.  ‡ˆל  ‰˘ייך  „בר  ז‰  ‰רי  בפועל,  ˘י˘נו  נס  על  ול‰לל  ל‰ו„ו˙  ‰נ‰,  כי 
לז‰,  ˘ייך  „עלמ‡  רוב‡  ‡ין  ‰רי  עליו,  ול‰ו„ו˙  "בכח"  ר˜  ע„יין  ˘י˘נו  בנס  'ל‰כיר' 

˘‡ין לו ‡ל‡ מ‰ ˘רו‡ו˙ עיניו בפועל – ‰נס ˘כבר ‰˙רח˘ במˆי‡ו˙3.

נמˆ‡, ‡˘ר „ע˙ בי˙ ˘מ‡י ‰י‡ לחומר‡ – ˘ˆריך ‰‡„ם ל‰˙‡מı לבו‡ ול‰כיר בנס 

1) ˘ב˙ כ‡, ב.

2) ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל‰לן עמ' 195 ו‡ילך.

3) וע"„ מ‡רז"ל (יומ‡ כ‡, ‡) "ניסי „בר‡י ˜‡ ח˘יב ניסי „‚ו‡י ל‡ ˜‡ ח˘יב".

עיונים ובי‡ורים | „רו˘ ו‡‚„‰



כז אוצרות המועדים חנוכה  

‡ף  עלי‰ם  יברך  ˘פיר  ‰מˆו‰  מ‚וף  ‰וו 
‡י  מ˘‡"כ  ‰מˆו‰,  עי˜ר  על  בירך  ˘כבר 
[‡ל‡  "ר˘ו˙"13  ˘ל  נרו˙  ב‚„ר  ר˜  ‰וו 
‰רמ"‡  ל˘יט˙  ל‰ס˙פ˜  י˘  ˘ע„יין 
עליי‰ו  לעיל, „˘ם "מˆו‰"  לב‡ר  ˘רˆינו 

‡בל ‡ינם נע˘ים כעי˜ר מˆו˙ו].

„ב‡מ˙  מ˙בונן  לכל  יימˆ‡  ו˘וב 
במי  (ס"ב),  לעיל  ˘נזכר‰  ‰נפ˜ו˙‡ ‰˘ני˙ 
˘י˘ לו ר˜ כ„י ב' נרו˙ בליל‰ ˘לי˘י˙ ‡ם 
מוכרח˙  – ‡ינ‰  ˘˙יים  נר ‡ח„ ‡ו  י„לי˜ 
כלל ועי˜ר. כי ˘מ‡ י"ל „‚ם למ"„ „טעמ‡ 
ל‰„לי˜  עליו  ‰יוˆ‡ין  ימים  כנ‚„  „ב"‰ 
„י  לו  (כ˘‡ין  נרו˙  ב'  ‰˘לי˘י˙  בליל‰ 
˘מן ל‚' נרו˙), כי ‡ף ˘‡ין בי„ו ˘לימו˙ 
מי‰‡   – ˘לי˘י˙  בליל‰  ‰נˆרך  ‰‰י„ור 
‰ימים  מן  חל˜  כנ‚„  עכ"פ  ל‰„לי˜  עליו 
בעˆם  מוסיף  ‰ו‡  בז‰  ˘‰רי  ‰יוˆ‡ים, 
‰מˆו‰. כי ע˙‰ ‰חפˆ‡ „נרו˙ חנוכ‰ ‰י‡ 
מפרסמים  ו‰נרו˙  ב˘לימו˙,  יו˙ר  ‡ˆלו 

ב‡נˆי˜לופ„י‰  ˘בכמ‰ ‡חרונים (נסמנו  ‡ל‡   (13
‰י„ור  על  לברך  ל‡  ‰סבר‡   (2 ˘ב‰ער‰  ˙למו„י˙ 
ˆיונו  "‰יכן  ‰‚בר‡,  מע˘‰  מˆ„  (‚ם)  ‰ו‡  מˆו‰ 
ר"ס   ‡"‡ ‰פרמ"‚  (ל˘ון  למ‰„רין"  ר˜  ‰ו‰  „ל‡ 

˙רעו). ור‡‰ בי‡ורי ‰‚ר"‡ ‰נסמן בס"„.

 ˙‡ ‚ם  ‡ל‡  ‰נרו˙  נס  עי˜ר   ˙‡ ר˜  ל‡ 
‰‰וספ‰ ˘בנס ל‚בי ‰יום ‰‡'14. 

במ˜ום  ˙‰י'  ˘‰נפ˜ו˙‡  י"ל  ‡ל‡ 
‡פי'  ˘מן  „י  בי„ו  כ˘‡ין  ו‰ו‡  ‡חר, 
ב˘ביל ‰‰י„ור ˘כבר ע˘‰ ביום ‰‡˙מול, 
פחו˙  בי„ו  י˘  ˘מיני˙  ˘בליל‰  ול„ו‚מ‡ 
מ˘מן ‰נˆרך ‡פי' ל˘בע נרו˙, ובז‰ ˙‰י' 
„למ"„   – מ„לעיל  ‰פוך  ב‡ופן  ‰נפ˜ו˙‡ 
˘‰‰י„ור  מ‡חר  ‰רי  ‰יוˆ‡ין,  ימים  כנ‚„ 
עליו  חנוכ‰  מ‚וף ‰מˆו‰ „נרו˙  חל˜  ‰ו‡ 
ככל  ל‰וסיף  כ„י  ˘בי„ו  מ‰  כל  ל‰„לי˜ 
חנוכ‰,  נר  „מˆו˙  בחפˆ‡  לו  ‰מ˙‡פ˘ר 
„ב"‰  „טעמ‡  מ"„  ל‡י„ך  מ˘‡"כ  כנ"ל. 
˘‰נרו˙  מורי„ין,  ו‡ין  ב˜„˘  „מעלין 
‰מˆו‰  לעˆם  ˘ייכו˙  ל‰ם  ‡ין  ˘מוסיפין 
„עליו  מיל˙‡  מס˙בר‡  חנוכ‰,  „נרו˙ 
כעי˜ר  ובי˙ו"  ‡י˘  "נר  ר˜  ל‰„לי˜ 
כ‡ן  ל˜יים  ˘ירˆ‰  מ˘ע‰  כי  ‰מˆו‰. 
˘וב  ‰מˆו‰  עי˜ר  על  ול‰וסיף  ‰‰י„ור 
ב‰‰י„ור;  מורי„ין"  "‡ין  „ין  על  יעבור 
מ˘‡"כ כ˘‡ינו ב‡ ע˙‰ ל˜יים ‡ל‡ עי˜ר 

‰מˆו‰ כ˙י˜ונ‰, "נר ‡י˘ ובי˙ו".

14) ו‡ין לבטל ו„‡י ז‰ מפני ח˘˘ ˙˜ל‰ ל‡חרים 
(„לעיל ‰ער‰ 4).

 עיונים וביאורים אוצרות המועדים  ו
˘בז‰ מבו‡ר˙ ‰סיב‰ ל˜ביע˙ מספר ימים ז5‰.

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  ˘˜בעום  ‡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 ‰˘מן6. וכיˆ„ מ˙יי˘ב ז‰ עם מ˘מעו˙ 
ב‚מר‡  נזכר  ‰ו‡  (˘ר˜  ‰˘מן7  פך  נס  מ˘ום  ("‰ו„‡‰")  ‡מיר˙ו   ˙‡ ˘˙י˜נו  ‰‚מר‡, 

כ‡ן)?!

◇ ◇ ◇  

ל‡ ‰י˙‰  חנוכ‰  בימי  ‰‚זיר‰  ˘עי˜ר  ספרים8,  בכמ‰  בי‡רו  זו  ˘‡ל‰   ıב˙ירו ו‰נ‰, 
˙ור˙ך  "ל‰˘כיחם  „˙ם"11;  "בטלו   – י˘ר‡ל10   ˙„ על  ‡ל‡  „י˘ר‡ל9,  ‰‚ופים  על 
 – ‰מלחמ‰  נˆחון  נס   ˙‡ כעי˜ר  ב‚מר‡  ˜בעו  ל‡  ולכן,  רˆונך"12,  מחו˜י  ול‰עבירם 
וב˘ייכו˙  בבי˙ ‰מ˜„˘,  מˆו‰  ל˜יום  ב˘ייכו˙  ˘‰י'  נס ‰˘מן –  ‰‚וף, ‡ל‡ ‡˙  ‰ˆל˙ 

‡ל‡  ו‰ו„‡‰,  ב‰לל  טוב  יום  ‡ח„  יום  ל„ורו˙  ˜ובעין  ‰יו  ˘מן  ˘ל  נס  "ו‡ילולי  ˘ם:  פר"ח  ר‡‰   (5
˘ב˘ביל נס פך ˘ל ˘מן ˜בעו ח' ימים ל„ורו˙".

לומר  ו‡ילך, „ב‰כרח  עמ' 63  ל‰לן  ר‡‰ ‰מבו‡ר  בחˆרו˙ ˜„˘ך" –  נרו˙  בו "ו‰„לי˜ו  ˘נזכר  כי ‡ף   (6
"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‰.

 ıכ˙ירו ב‡  ‰˘מן  נס  „ענין  ˘ם  מ‰ר˘"‡  בח„‡"‚  כמ"˘  ו„ל‡  ˘ם.  (ופר˘"י)  ‰˘"ס  ל'  כפ˘טו˙   (7
כלל  נזכר‰  ל‡  ‰נרו˙  ‰„ל˜˙  (˘‰רי  נרו˙"  בו  ל‰„לי˜  ‡ו˙ו  ˜בעו  נס  מ‡יז‰   .  . חנוכ‰  "מ‡י  ל˘‡ל‰ 

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   (8
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).

‰ל'  רי˘  ‰רמב"ם  ל'  (ר‡‰  י˘ר‡ל   ˙„ על  ‰‚זירו˙  מן  ˙וˆ‡‰  ‰יו  ‡ז,  ˘‰יו  ‰‚˘מיו˙  „‰מלחמו˙   (9
חנוכ‰. מ‚יל˙ ‡נטיוכוס ב‡רוכ‰).

10) ר‡‰ ‚"כ לבו˘, ב"ח וט"ז – ‡ו"ח ˘ם, בטעם ˘ל‡ ˜בעו חנוכ‰ לימי מ˘˙‰ ו˘מח‰ כפורים. ור‡‰ 
ל‰לן עמ' 177.

11) ל' ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' חנוכ‰.

12) נוסח "ועל ‰ניסים".



ז אוצרות המועדים חנוכה  

‰‰ˆל‰   – ‡ור"13  ו˙ור‰  מˆו‰  "נר  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰  ענין  כללו˙  על  ‰מרמזים  לנרו˙, 
‰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'"14,  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˜ר15!?

 ◇ ◇ ◇  

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰, וב‰˜„ים:

כ‡מור,  (˘בעי˜ר‰ ‰י˙‰,  מלחמ˙ ‰יוונים  ו˘ור˘  ˘יסו„  בספרי ‰חסי„ו˙16,  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; 

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

‡ו˙ם י˘ר‡ל מ˙וך ‡מונ‰, ˘למעל‰ מן ‰˘כל.

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

˘‰˘כינ‰  עולם  ב‡י  לכל  "ע„ו˙  ˘‰י‡  רז"ל17,  ‡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‰ 

13) מ˘לי ו, כ‚.

14) 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״. 

ור‡‰ ל‰לן עמ' 57 ו‡ילך.

15) 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.

16) ר‡‰ בי‡ור ענין ז‰ ב‰רחב‰ לעיל עמ' 25 ו‡ילך וב‰נסמן ˘ם.

17) ˘ב˙ כב, ב. ו˘"נ.

 חנוכה אוצרות המועדים  כו
ל„לו˜  בכחו  ‰י'  ˘ל‡  ב'  ביום  מ˘‡"כ 
כנ‚„  ב"˘  טעם  וז‰ו  וכו',  ימים  ז'  ‡ל‡ 
ימים ‰נכנסין, ˘˘יעור ‰„ל˜˙ כל ח' ימים 
ז‰,  ˘מן  בכמו˙  נס  ע"פ  נכלל  ‰נכנסין 
ופוח˙,  „כח ‰˘מן ‰ולך  ליום ‰נס  ומיום 
‰נכנסים  „ימים  „נס  ‡ומרים  ב"‰  ‡בל 
לפועל10,  ע„יין  יˆ‡  ול‡  בכח  ‡ל‡  ‡ינו 
‚ם  יכיר  ˘כ‡ו"‡  ול‰˜פי„  ל‰חמיר  ו‡ין 
בנס כז‰, כי רוב‡ „עלמ‡ ‡ין לו ‡ל‡ מ‰ 
יומ‡  מרז"ל  (וע"„  בפועל  רו‡ו˙  ˘עיניו 
(כ‡, ‡) ניסי „בר‡י ˜‡ ח˘יב ניסי „‚ו‡י ל‡ 

‰„ל˜˙  לענין  (בפרט  ו‰עי˜ר  ח˘יב),   ‡˜

כנ‚„  ˘מ„לי˜ין  ב"˘  סבר˙  בטוב  יובן  ח"י  ל„לו˜ 
ימים  ענין  מ‰  מובן  ‡ינו  „לכ‡ור‰  ‰נכנסין,  ימים 
˘‡ין  ופ˘יט‡   .'‡ ביום  עלי‰ם  ל‰„לי˜  ‰נכנסין 
ו‡"כ  כן  נ‡מר  ל‡  „˘מ‡  ול‰˜˘ו˙  לבו‡  סבר‡ 
ל‡ ˙‰י' מובנ˙ סבר˙ ב"˘, (ב) כל ‰ענינים ˘מפני 
ימים  ח'  נס  לנו  לע˘ו˙  ‰˘מים  מן  ‰יו  ז˜ו˜ים  ז‰ 
(ט‰ר‰ ז' ימים וע˘י˙ ‰˘מן יום ‡', ‰ליכ‰ „' ימים 
ו˘וב „' ימים וכו') כבר ‰י' מˆי‡ו˙ם ביום ‰‡' ול‡ 
˘‡ופן  מיל˙‡  ל˘נ‰ ‰ב‡‰ ‡י‚ל‡י  נ˙ח„˘ו ‡ח"כ, 
ו‡ופן  ‰נרו˙,  ב‰„ל˜˙  ‰פס˜  י‰י'  ˘ל‡  ‰י'  ‰נס 
מ˜ום  ל‰ם  ‰י'  ול‡   '‡ ביום  ‚ם  ‰יו  ‰רי  זו  וכוונ‰ 
למ‚נ‡  ניסי  ‡פו˘י   (‚) ˘מן.  ‰פך  על  ‡ל‡  ל˘רו˙ 
למ‰ לו, ול„ו‚מ‡ בנס „ˆפח˙ ‰˘מן ל‡ חסר (מ"‡ 
וי„לו˜   ıלחומ י‡מר  וי„לו˜  ל˘מן  ˘‡מר  מי  י"ז), 
‰י'  ר‚ע  „בכל  נ‡מר  ‰‡ם   – וכו'   (‡ כ‰,  (˙עני˙ 
„ול˜  למ‰ ‰י'  י˜˘‰  כן  ועו„: ‡˙"ל  מ˙ח„˘ ‰נס, 
‚ם  כו'  בטי‰ר‡  „˘ר‚‡  ב˙עני˙)  (˘ם  ביום  ו‰ולך 
פורעניו˙  ממ„˙  לבו‡  ממ‰ר˙  טוב‰  „מ„‰  מנ"ל 
ח˘יב   (‡ (נ„,  „בברכו˙  ל‰עיר  וי˘   ,(‡ ˆז,  (˘ב˙ 
‡ל‚בי˘,  ‡בני  עם  מח˙‡  בח„‡  לוט  ˘ל  ‡˘˙ו 
ויל"ע  בעלמ‡.  רמז  ר‡י' ‡ל‡  מ˘ם  ומובן ‡˘ר ‡ין 
ע"י  ו˜ˆ˙ם  מעˆמם  סרו  „˜ˆ˙ם  מˆרים  במכו˙ 

˙פל‰.

פלו‚˙ו˙  בענין  במ˜"‡  ‰מבו‡ר  נו„ע  וכבר   (10
ל˘יט˙יי‰ו  ב˘"ס „‡זלי  מ˜ומו˙  בכמ‰  וב"‰  ב"˘ 
‡י ‡זלינן ב˙ר בכח ‡ו ב˙ר בפועל – עיין לעיל עמ' 

195 ו‡ילך.

לעין  ניס‡  פרסומי  ‰ו‡  עˆמו  ˘כל  ‰נר 
‰רבים) ˘יבחינו ‰עולם בנס ˘‰י' מ˙ווסף 
עו„  ‰˘מן  „לי˜˙  ב‰וספ˙  יום  בכל  לעין 

יום, ולכן ˆ"ל כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין].

מ˘‡"כ ‡י ‡זלינן כמ"„ „טעמ‡ „ב"˘ 
כנ‚„ פרי ‰ח‚ וטעמ‡ „ב"‰ „מעלין ב˜„˘ 
ו‡ין מורי„ין, „‡ין בז‰ ˘ום ˘ייכו˙ ל˙וכן 
ימי ונס ‰חנוכ11‰, ‰רי ו„‡י ס"ל „"מ‰„רין 
ו‰י„ור  ‰וספ‰  ‡ל‡  ‡ינו  ‰מ‰„רין"  מן 
יעל‰  (˘‰ו‡  בכלל  „‰‚בר‡  ב‰נ‰‚‰ 
„‰מˆו‰  ב‰חפˆ‡  ל‡  ‡בל  כו'),  ב˜ו„˘ 
בח„‡"‚  ‰מ‰ר"ל  ל˘ון  ועיין  ‚ופ‡. 
‰‡„ם  מ˙על‰  ‰‡„ם  מˆ„  מ"מ  לסו‚יין: 

בי˙רון ˘ל ˜„ו˘‰ יו˙ר ולפיכך כו'12.

ה
‰נרו˙,  על  ברכ‰  לענין  ‰ח˜יר‰  יפ˘וט 
ויוסיף לפלפל בנפ˜ו˙‡ ˘נזכר‰ לעיל

‰ר‡˘ונ‰,  ח˜יר˙נו  לפ˘וט  י˘  ומע˙‰ 
בפ"ע, „‰י‡  נרו˙ ‰‰י„ור  על  ברכ‰  לענין 
‰י‡ פלו‚˙˙ ‰‡מור‡ים כ‡ן. כי ‡ם ‰נרו˙ 

בפנ"י)  מ˘"כ  ‚ם  (ור‡‰  מסכ˙  ‚לי‡  ב˘ו"˙   (11
˘ם, ובעו„ ספרים, כ˙בו „ב' ‰טעמים ˆריכים זל"ז, 
ˆריך  כו'  ב˜ו„˘  ומעלין  ‰ח‚  פרי  כנ‚„  למ"„  „‚ם 
מ˘מע  וכן  ימים ‰יוˆ‡ין ‡ו ‰נכנסים.  כנ‚„  ל‰טעם 
ל˜בוע  ר˜  ז‰ו  ‡בל   .(3 ‰ער‰  (‰נ"ל  סופרים  במס' 
מספר ‰נרו˙, מ˘‡"כ בנו‚ע ל˙וכן ‰‰י„ור – "עי˜ר 
‡ין   .  . ב˜ו„˘  ומעלין  ‰ח‚  פר˜י  פי  על  טעמיי‰ו 
נס  ו˘ור˘  מיסו„  מ˜ורו  ונובע  נו‚ע  פלו‚˙˙ן  ענין 

˘ל חנוכ‰". (˘ו"˙ ˘ם). ו‡כ"מ.

12) ור‡‰ מ"˘ בספרו נר מˆו‰ „"‰ ˙"ר נר חנוכ‰ 
(ע' כ‡ ו‡ילך).



כ‰ אוצרות המועדים חנוכה  

 – פ˘וט  ע"פ  ‚ם  ‰„בר  ‰ו‡  כן  [ו‰רי 
˘בכל  ז‰  לי„י  ‚ם  מבי‡‰  ‰נרו˙  „‰וספ˙ 
יום מ˙פרסמ˙ ‰‰וספ‰ ב‚וף נס ‰נרו˙. כי 
ו‰יוˆ‡ים  ‰נכנסים  „ימים  ‰פלו‚˙‡  ‰נ‰ 
˙לוי' בבירור ‡ם ‰י' ‰נס „נ"ח ‰ולך ו‚„ל 
‰נס  ב˘נ˙  ו‰נ‰  ל‰יפך7,  ‡ו  ליום,  מיום 

ב‰):  פלי‚י   ‰"„) בסו‚יין  י‰ו˘ע  בפני  ועיין   (7
"ולכ‡ור‰ ‡ין ‡לו ‰טעמים מספי˜ין ‡ל‡ לענין ‡י 
פוח˙ ו‰ולך ע„יף ‡ו מוסיף ו‰ולך ע„יף ‡ך „‡כ˙י 
בין  חכמים  חיל˜ו  למ‰  טעם  ˆריך  ‰„בר  בעי˜ר 
בכל ‰לילו˙  ˘י„לי˜ו  מ„ו˙י‰ם  ול‡ ‰˘וו  ‰פר˜ים 
בז‰  ו‰נר‡‰  ˘מנ‰.  ˘מנ‰  ‡ו  ‡ח„  ‡ח„  ‡ו  ב˘ו‰ 
„ו„‡י כן ‰ו‡ מעי˜ר ‰˙˜נ‰ ‡ל‡ „טעמ‡ „מ‰„רין 
פרסום  נ˙רב‰  ויום  יום  ˘בכל  „כיון  ‰מ‰„רין  מן 
‰„ור  לע˘ו˙  ר‡וי  לכך  יו˙ר  ‰מ˜ום  וחיב˙  ‰ניס‡ 
טעמ‡  ו‰יינו  ו‰חיב‰  ‰נס  פירסום  ערך  לפי  מˆו‰ 
‰ר‡˘ון  בליל‰  ˘‰רי  ‰יוˆ‡ין  ‰ימים  כנ‚„  „מ"„ 
כמו  בלב„  ליל‰  ‡ו˙‰  על  ‡ם  כי  ‰נס  נ˙פרסם  ל‡ 
בכל  מ˘‡"כ  ˙רע"‡]  סי'  [‡ו"ח  יוסף  בבי˙  ˘כ˙ב 
„ול˜  ˘‰י'  יו˙ר  ‰נס  ‰י'  ‰ימים  ב‰˙וסף  ליל‰ 
בנרו˙  ל‰רבו˙  ר‡וי  מ˘"‰  ‰ימים  ‡ו˙ן  כל  ו‰ולך 
ו‰ולך  פוח˙  „מ"„  וטעמ‡  מספר ‡ו˙ן ‰ימים.  כפי 
‰נס  ‰י'  ‡ם  „ו„‡י  מ˘ום  ‰יינו  ‰נכנסין  ימים  כנ‚„ 
ו‰ולך.  מוסיף  ל‰יו˙  ר‡וי  ‰י'  ‰מנור‰  בנרו˙  ניכר 
‡ל‡ „לפי ‰‡מ˙ ל‡ כך ‰י‰ ˘‰רי ‰י‰ ˆריך ל‰טיב 
‰נרו˙ בכל יום ול‰סיר ‰˘מן ו‰פ˙יל‰ י˘נ‰ ולי˙ן 
במנחו˙  כ„‡י˙‡  מחר  לˆורך  ח„˘‰  ופ˙יל‰  ˘מן 
‰˘מן  נ„˘ן  ˜יי"ל  ˘כב‰  בנר  „‡פילו  ע"ב]  [פ"ח 
ונ„˘ן ‰פ˙יל‰. נמˆ‡ „לפי"ז ˘עי˜ר ‰נס ל‡ נע˘‰ 
‡ל‡  ממנו  ‰ור˜  ל‡  ‰ר‡˘ון  ˘בליל‰  בפך  ‡ל‡ 
וכיון  ‰מנור‰  נרו˙  כל  נ˙מל‡ו  ומז‰  ˘מיני˙  חל˜ 
ניכר  ‰י'  בפך  ע„יין  כ‡ילו  חל˜ים  ˘בע‰  ˘נ˘‡רו 
מ˘"‰  ימים  ˘בע‰  עו„  ‰נס  זמן  ˘י‡ריך  ונר‚˘ 
˘כבר  ˘ני‰  בליל‰  מ˘‡"כ  ˘מנ‰  ל‰„לי˜  ר‡וי 
‡ם  בפך  כלל  ניכר  ‡ינו  וחסרון  חל˜ים  ˘ני  נחסרו 
˘נ˘‡ר  לפי  ‡מנם  ימים.  ב˘ני  ‡ו  ‡ח„  ביום  נחסר 
ר‡וי  מ˘"‰  מלב„ ‡ו˙ו ‰ליל‰  חל˜ים   ‰˘˘ ע„יין 
‰נס  עי˜ר  ˘‰י'  „מ˘ום  כלל  „רך  ˘בע‰  ל‰„לי˜ 
מ˘"‰  ו‰ולך  מ˙מעט  ‰י‰  יום  בכל  ו‰פך  בפך 
„פוח˙  ז‰  בענין  כן  ‚ם  מˆו‰  ‰י„ור  לע˘ו˙  ר‡וי 

˘ל‡ י„עו ע„יין לכמ‰ ימים יספי˜ ‰˘מן8 
פ˘יט‡ ˘לעיני ‰רו‡ים ‰י' ‰נס ‰ולך ו‚„ל 
˘ר˜  בסו‚יין  ‡מרז"ל  ‡בל  ליום,  מיום 
ל˘נ‰ ‰ב‡‰ ˜בעו‰ לחנוכ‰, ו‡ז ‰רי כבר 
‰˘מן  בכח  ˘‰י'  למפרע  מיל˙‡  ‡י‚ל‡י 
ימים9,  ח'  ל„לו˜   '‡ ביום  בפך  ‰נמˆ‡ 

„‡ין  ‰פנ"י  ˘ם  ‰סי˜  ז‰  כל  לפי  (ו‡מ˙  ו‰ולך" 
כו'.  עי˜ר ‰טעם  פרי ‰ח‚ ‰ו‡  לומר „טעמ‡ „כנ‚„ 
ו.  סי'  ‡ו"ח  מסכ˙  ‚לי‡  ב˘ו"˙  עו„  ועיין  עיי"˘). 

ור‡‰ ל˘ון ‰לבו˘ ˘ם ס˙רע"‡ ס"ב.

ח'  ˜בעום  ‡חר˙  ל˘נ‰  ‰רי"ף:  מל˘ון  ול‰עיר 
יומ‡  כל  ‡ניס‡  מברכינן  ו‰לכך  כו'  טובים  ימים 
מ˙ח„˘  ‰נס  ‰י'  ויום  יום  ובכל  ‰ו‡יל  כו'  ויומ‡ 
סי'  בב"י  ‰ל˘ון  ‚ם  (ור‡‰  ˘מן  ˘ל  פך  ב‡ו˙ו 
˙רע"ב „"‰ ומ"˘ "מ˙˘וב‰ ‡˘כנזי˙"). ‡בל ע"פ 
בפנים,  ס"‡  לעיל  ‰נסמן  ‰‚ר"‡  בבי‡ורי  מ˘"כ 
‰מימר‡  מ„‰בי‡  ‰ב'  כמ"„  ‰י‡  ‰רי"ף  „„ע˙ 
„רבב"ח ‡ר"י ˘ני ז˜נים כו' ˘בסו‚יין, ומס˜נ‡ „ב' 
„ל„ע˙ו  מובן    – ב˜ו„˘  מעלין  כמ"„  ‰י‡  ז˜נים 
(כבפני  יום  בכל  ב‰נס  מוסיפ‰  ‡ינ‰  ‰נרו˙  ‰וספ˙ 
‰נוספים  ‰נרו˙  ו‡"כ  ‰נ"ל),  ספרים  ו˘‡ר  י‰ו˘ע 
„מ‰„רין  ‰מˆו‰  מˆ„  כ"‡  ‰מˆו‰  מ‚וף  ‡ינם 
˘ם.  ל˘ון ‰ב"י  (ר‡‰  ˘על ‰‚בר‡  ב˜ו„˘)  (מעלין 

ול‰עיר בז‰ עו„ ממ˘"כ בˆפע"נ ˘ם). 

8) וכבר ‰˜˘ו ‰מפר˘ים על ‰˙ירוı „חל˜ו ‰˘מן 
מ‰‡  ˜ו˘י‡  ל‰וסיף  עו„  וי˘  חל˜ים.  לח'   '‡ ביום 
מל‡ין  מ˜„˘ין ‡ל‡  ˘ר˙ ‡ין  כלי  (פח, ‡)  „זבחים 
„מנחו˙  ומ‰‡  מ˜„˘ין,  ‡ין  ‰˘עור  חסר  ‡ם  ‡בל 
ועיין ‰פלפול  כו'.  ר‡˘ונ‰  פ˘יט‡ „במ„‰  ב)  (פח, 
 181 עמ'  לעיל   – ובר‡י'  בסבר‡  ב‡רוכ‰  ז‰  בכל 

ו‡ילך.

9) ‰˜˘‰ חכם ‡ח„ במכ˙ב על ‰„ברים, מנ"ל בנס 
ח'  ל„לו˜  ‰˘מן  בכח  ‰י'   '‡‰ ביום  „כבר  „חנוכ‰ 
ימים, כיון ˘ז‰ו ענין נסי ו‡ין ˘ייך בו חו˜י ‰טבע, 
‰נס  מ˙ח„˘  ‰י'  יום  בכל  ‡ו  ר‚ע  „בכל  י"ל  ו‡"כ 
ל‰„י‡.  פיר˘  ˘ל‡  ‡ף  ‰מ˜˘ן,  כונ˙  לז‰  (כנר‡‰ 

ור‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו ע' 184 ו‡ילך).

˘‡ם  מבו‡ר  ב„ברינו   (‡) ב„בר:  ˙˘ובו˙  וכמ‰ 
 '‡ ביום  ‰˘מן  בכח  ˘י‰י'  נע˘‰  ‰נס  ˘ע"י  נ‡מר 

 חנוכה אוצרות המועדים  ח
˘בעולם,  ‰ברו‡ים  כל  מבין  כי   – ‰מ˜„˘18)  בבי˙  ˙מי„יים  ניסים"  "ע˘ר‰  ˘‰יו  (‰‚ם 
‰"‡ור" ‰ו‡ ‰נבר‡ ‰כי רוחני19 (˘‡ינו נ˙פס (כל כך)20 ב‚˘ם ‰עולם)21. וכיון ˘כן, ‰רי 
‰ו‡ "כלי" מ˙‡ים יו˙ר ˘י˘ר‰ וי˙‚ל‰ בו ‰'‡ור' ‰רוחני „‰˘כינ22‰. לכן, „ו˜‡ ‰נס ˘‰י' 

ב‡ור נרו˙ ‰מנור‰, ‰ו‡ ‰מעי„ ומ‚ל‰ בעולם ‡˙ ‡ור "‰˘כינ‰" ˘"˘ור‰ בי˘ר‡ל"23.

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

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

˘ייכו˙ 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 
‰עולם. וכיון ˘כן, מובן, ˘‡ף לימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆוו˙ ˘ל‰ם, ‡ינו ˆריך ל‰יו˙ ר˜ 
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 

18) ‡בו˙ פ"‰ מ"‰. יומ‡ כ‡, ‡.

19) ‡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״„   (20
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 
מ˘‡״כ  עמ' 120).  ל‰לן  ר‡‰  (מ˘‡"כ ‰‡ור.  ל‚מרי  ˘נכל‰  ע„  ונחל˘  נחל˘  ˘‰ריח  ˘ייך  (ולכן  למרחו˜ 

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‡‰   (21
‰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   (22
‰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".

23) ור‡‰ בי‡ור נוסף בז‰ ל‰לן עמ' 119.



ט אוצרות המועדים חנוכה  

‰ניסים" ל‡ ‰זכירו ‡˙ נס ‰˘מן:

„‰נ‰, ‡ף ˘נס נˆחון ‰מלחמ‰ ‰י' נס ‚לוי (כנ"ל), מכל מ˜ום, ‰רי סוף סוף ‰י' ז‰ נס 
‚˘מי – ‰‰ˆל‰ ‰‚˘מי˙ ˘ל י˘ר‡ל, במלחמ‰ ˘ל בני ח˘מונ‡י כנ‚„ ‰יוונים. 

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

לעומ˙ו, וממיל‡ ‡ף נס ‰נˆחון ‰‚˘מי ‡ינו '˙ופס מ˜ום' כלל24.

‡ל‡  ‰˘מן,  „פך  ‰נס  מ˘ום  ר˜  ‡ינ‰  „חנוכ‰  טוב  ‰יום  ˘˜ביע˙  ˘פ˘וט  ‡ף  לכן, 
‰י‡ ‚ם על נס נˆחון ‰מלחמ25‰ – מכל מ˜ום, ל‡ ‰זכירו ב‚מר‡ ‡˙ נס ‰נˆחון. כי כיון 
מזכירים ‡ו˙ו  כן  על  לעיל), ‡˘ר  (כמבו‡ר  בנס ‰˘מן  ועי˜ר ‰נˆחון ‰י˙‰  ˘˘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' כלל26.

"‰לל  כ˘˙י˜נו  ‰נ‰  ‰ניסים,  ב'  על  ‰י‡  טוב  ‰יום  ˘˜ביע˙  כיון  מ‡י„ך,  ‡מנם, 
ו‰ו„‡‰" – ˙י˜נו ז‡˙ ב‡ופן ˘˙‰י' ‰ו„‡‰ מיוח„˙ ‚ם על נס ‰נˆחון. ולכן, ייח„ו ‡˙ 
כ„י   – נס ‰˘מן)27  (ול‡ ‡˙  בלב„  נˆחון ‰מלחמ‰  בו ‡˙  ו‰זכירו  "ועל ‰ניסים"  נוסח 
כנס),  מ˜ום'  '˙ופס  „ו˜‡ ‰ו‡  (˘‡ז  כ˘לעˆמו  נס ‰נˆחון  ל‰זכיר ‡˙  ˘˙‰י' ‡פ˘רו˙ 

ול‰ו„ו˙ ול‰לל עליו ל˜ב"‰. 

24) 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, 
‡ור ‰נר ‰ו‡ ע„יין מˆי‡ו˙ ˘ל ‡ור, ו‰˘‡ל‰ ‰י‡ ר˜ ״מ‡י ‡‰ני״ (ר‡‰ ‚ם ‰מ˘ך ˙ער"ב (לכ"˜ ‡„מו"ר 
˘˜˘ור   – נס ‰נרו˙)  (ע״י  בחנוכ‰  ˘‰‡יר  ל‚בי ‰‡ור ‰רוחני  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‰). ור‡‰ 
ל‰לן עמ' 177.

ע״ז  ל˜בוע  ור‡וי  כו',  ע״י ‰נס „מסר˙  יון  מ‚לו˙  נ‚‡לים  לול‡ ‰נס „פך ‰˘מן ‰יו  מזו: ‚ם  וי˙יר‰   (25
יו״ט כו'.

˘‰וב‡  ˘ם  ˘ב˙  וכ‚מ׳  ‰מלחמ‰,  ניˆוח  ב˘ביל  ‚"כ  ‰י‡  חנוכ‰  ימי  ו˜ביעו˙  י˘נם.  ˘ני‰ם  ‡בל   (26
˘˙וכנ‰  ועל ‰ניסים  ˘‰י‡ ‡מיר˙  ו)‰ו„‡‰,  ל(‰לל  ˘˜בעום  ז‰   – חנוכ‰״  ל״מ‡י  ב‰מ˘ך  ˘מבי‡  לעיל, 
ח˘מונ‡י  בי˙  מלכו˙  ״וכ˘‚בר‰  ל׳ ‰˘״ס  ל‡ריכו˙  ˘ז‰ו ‚״כ ‰טעם  עו„,  נˆחון ‰מלחמ‰ [וי"ל  על  ˘בח 
‰נס  על  ‚ם  מרמז  בז‰  כי   – כו'"  ״וכ˘נˆחום  לומר  מספי˜  ‰י'  ‰זמן  ל˜בוע  בכ„י  „לכ‡ור‰,   – ונˆחום" 

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

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

וי"ל, „מ"מ, ב‡ופן ˘ל רמז, מוזכרים ב' ‰ניסים בב' ‰מ˜ומו˙ – ב"ועל ‰ניסים": מ‰ ˘מזכירים בו "ו‰„לי˜ו 
‚ם  ו˘מחו  ˘בחו  ˘בו„‡י  (‡ף   6 ב‰ער‰  כנ"ל  נרו˙,  ע"י  ל˜ב"‰  ו‰‰ילול  ‰˘בח   – ˜„˘ך"  בחˆרו˙  נרו˙ 
ב‡ופנים ‡חרים) – מרמז על ענין ‰‡ור „חנוכ‰ (‰˜˘ור עם נס ‰נרו˙); ו‰„ל˜˙ ‰נרו˙ – ‰רי ‰י‡ ˘ייכ˙ ‚ם 
לנˆחון ‰מלחמ‰ (ר‡‰ ל‰לן עמ' 44 ו‡ילך), ‡ל‡ ˘‡י"ז ענין ˘ב‚לוי. ו‚ם בנוסח „‰נרו˙ ‰ללו מזכירים ‡˙ 
‰"˙˘ועו˙" (˘˜‡י על נˆחון ‰מלחמ‰, כמבו‡ר ל‰לן ˘ם), ‡ך ‡ין מזכירים בפירו˘ ‡˙ פרטי נס ‰מלחמ‰.

 חנוכה אוצרות המועדים  כ„

‰חילו˜  מ‰ו  ל‰בין  עלינו  ע„יין  ‡בל 
ˆ„„י  מענין  ‰ו‡  ‡ם  ‰‰י„ור  „ין  ב‰‚„ר˙ 
‰ו‡ מˆ„ ענין ‰חנוכ‰ עˆמו. סוף סוף לב' 
כן,  ל‰„ר  „ˆריך  ‰ו‡  ‡ח„  „ין  ‰„רכים 

ומ‰ ר‡‰ ר˘"י ל‰„‚י˘ חילו˜ ז‰.

ד
‰וי  ‡י  ‰‰י„ור  ב‚„ר  ‰ו‡  „‰חילו˜  יסי˜ 
„ין על ‰‚בר‡ ‡ו על ‰חפˆ‡, ובז‰ ˙לויים 
ר˘ו˙ ‡ו  ˘ל  נרו˙  „ברי ‰פוס˜ים ‡י ‰וו 

˘ל מˆו‰ – ו‰י‡ ‰י‡ פלו‚˙˙ ‰˘"ס

„ין  ‰וי  ‡י  ז‰  ב‰י„ור  לח˜ור  י˘  ‰נ‰ 
בכל  ו‰ולך  ˘מוסיף  „בז‰  ‰‚בר‡,  על 
ו‰ולך  פוח˙  (‡ו  ‰נרו˙  במספר  ליל‰ 
˜יום  ב‡ופן  ‰י„ור  מ˙וסף  ב"˘)  כ„ע˙ 
עˆמ‰  „‰מˆו‰  פירו˘  „‰‚בר‡.  ‰מˆו‰ 
מ˜יימ‰  ˘‰‚בר‡  ע"י  מ˘˙ני˙, ‡ל‡  ‡ינ‰ 
‰˜יום   – נרו˙  עו„  עמ‰  ˘מוסיף  ב‡ופן 
˘‰וסיף  ‰נרו˙  ‡בל  יו˙ר,  מ‰ו„ר  ˘לו 
"ר˘ו˙".  ‡ל‡  "מˆו‰"  ‡ינם  בעˆמם 
מ˘‰  ב„רכי  ‰רמ"‡  ל˘ון  „כ"‰  וב‡מ˙ 
(סי' ˙רע„) ב˘ם ‰‚"מ, „‰וו נרו˙ "ר˘ו˙". 

‡בל  ס"‰);  (ס˙רע"ו  ‰‚ר"‡  בבי‡ורי  וכ"כ 
ב‰מˆו‰  „ין  „‰וי  ‚יס‡  ל‡י„ך  לומר  י˘ 
‡ף  נע˘ים  ‰נוספים  „‰נרו˙  ‰יינו  ‚ופ‡, 

‰ם חפˆ‡ „מˆו‰ („מˆו˙ נר חנוכ‰). 

‰יכ‡  בין  ‰חילו˜  ‰ו‡  „‰ו‡  וי"ל 
„‡מרינן  ל‰יכ‡  "מ‰„רין"  „‡מרינן 
מיירי  „"מ‰„רין"  ‰מובחר",  מן  "מˆו‰ 
מ‰„רין  מנ‰‚  ‚בי  בסו‚יין  (כ„פר˘"י  ב‰‚בר‡ 
ו"מˆו‰  כו'"),  עו˘ין  ‰מˆוו˙  ‡חר  "מ‰„רין   –

ובז‰  „מˆו‰.  ב‰חפˆ‡  ˜‡י  ‰מובחר"  מן 
˙ומ˙˜ לנו ‰וספ˙ ‰רמב"ם כ‡ן ‚בי מנ‰‚ 

מ‰„רין מן ‰מ‰„רין "ו‰מ‰„ר י˙ר על ע"ז 
„ל„רכנו  כו'",  ‰מובחר  מן  מˆו‰  ועו˘‰ 
ועיין  ב‰חפˆ‡.  „ין  „‰וי  „‡˘מעינן  י"ל 
‰זכירו  ˘ל‡  ס"ב)  (ס˙רע"‡  בטו˘ו"ע  ‚ם 
"מ‰„רין  וי˘  חנוכ‰"  נר  "מˆו˙  ˘י˘ 
מ„לי˜  נרו˙  ומפ˘טו˙ ‰ל˘ון "כמ‰  כו'", 
ו‡ילך  מכ‡ן  ‡ח„  מ„לי˜  ‰ר‡˘ון  בליל‰ 
מוסיף ו‰ולך כו'" מ˘מע „‰‰וספ‰ נע˘י˙ 

חל˜ מ‚וף ‰מˆו6‰.

[וב‡מ˙ „‚ם מ˘"כ ‰רמ"‡ ב„רכי מ˘‰ 
מ‰‚"מ „‰וי נרו˙ ˘ל "ר˘ו˙" – ˘מ‡ י"ל 
‡ל‡  כן,  סבר  ל‡  ‰˘ו"ע  על  „ב‰‚‰˙ו 
כמ˘מעו˙ ‰˘ו"ע ‰נ"ל. ומ˘"כ (סי' ˙ר„"ע 
‡ח„  נר  ‡ל‡  ‡ינ‰  מˆו˙ו  „"עי˜ר  ס"‡) 

ו‰˘‡ר ‡ינו למˆו‰ כ"כ" – ‡ין ‰כרח מז‰ 
‰‚בר‡  במע˘‰  ר˜  ‰ו‡  ˘‰‰י„ור  „ס"ל 
ו˘‡ר ‰נרו˙ ‰ם מעין "ר˘ו˙", „„ו˜ ‰יטב 
‰יינו  כ"כ",  למˆו‰  „"‡ינו  ר˜  ˘‰„‚י˘ 
ובפרט  זוט‡,  מˆו‰  ‚„ר  בז‰  י˘  „מ"מ 
מ˘‰  ˘ב„רכי  ל˘ונו  נ˜ט  ול‡  ˘˘ינ‰ 
‰כריע  ‡י‰ו  „‡ף  י"ל  ˘פיר  ול‰כי  ‰נ"ל. 
‚ופ‡  ˘בז‰  ר˜  מ‰מˆו‰,  חל˜  ˘נע˘ים 
‰„‚י˘ „‡ין לומר „נע˘ים כעי˜ר ‰מˆו‰, 
מ"מ  ‰מˆו‰  ˘ם  עלי‰ם  ˘חל  „‡ף  ‡ל‡ 

‡ינם כעי˜ר ‰מˆו‰].

וי˘ לומר „‰י‡ ‰י‡ פלו‚˙˙ ב' ‡מור‡י 
ימים  כנ‚„  „ב"˘  טעמ‡  „למ"„  ˘ב˘"ס. 
ימים ‰יוˆ‡ין  כנ‚„  וטעמ‡ „ב"‰  ‰נכנסין 
ול‚וף  ‰חנוכ‰  לימי  ‰˘ייך  טעם  ˘‰ו‡   –
(וכ„ל‰לן  ‰מˆו‰  נ˙˜נ‰  ˘עליו  ‰נס 
‰מ˙ווספים  „‰נרו˙  י"ל  ˘וב   – בסמוך) 
חנוכ‰,  נר  מˆו˙  מ‚וף  חל˜  ‰וו  יום  בכל 
עלי‰ם  חנוכ‰"  מˆו˙  "נרו˙  ˘ם  ‰ם  ו‚ם 

6) ור‡‰ ‰ער‰ 14.



כ‚  חידושי סוגיות אוצרות המועדים  אוצרות המועדים חנוכה  
‰ר"ן  כמ"˘  בלב„,  מורי„  ˘‡ינו  במ‰ 
נמי ‡סור  (כו, ‡) „ב˘וין  במ‚יל‰  ו‰מ‡ירי 
ס"„).  ס˜נ"‚  ב˘ו"ע ‡ו"ח  (וכ"‰ ‰„ע‰ ‰ר‡˘ונ‰ 

‰˙ם  כי  פירכ‡,  „‡ינ‰  י"ל  ˘מ‡  מי‰ו 
לי˜ח  כ„י  ˘ב˜„ו˘‰  „בר  במכיר˙  מיירי 
כז,  ˘ם  ˘במ‚יל‰  (כס"˙  כו'  לו  ‰˘ו‰  „בר 
˙ע˘‰  ו‡ל  ו˘ב  ב„בר  מחוייב  ˘‡ינו   (‡
ב˜„ו˘‰, ‡בל ‰כ‡ ‰ל‡  ˘יעל‰  ע„יף ‡ו 
פנים  ב˘ום  לו  ‡פ˘ר  ‡י  ב˜ו„˘  ל‰עלו˙ 
ל‰„לי˜  ע˙‰  ‰ו‡  מחוייב  ‰ל‡  ול‡י„ך 
ול‡  ל˘ב˙  יכול  ו‡ינו  ˘‰ו‡  ‡ופן  ב‡יז‰ 
˘י„לי˜  יו˙ר  ˘טוב  פ˘יט‡  ‡"כ  לע˘ו˙, 
מ‡˘ר  ‰‡˙מול  לליל  ב˘וו‰  נרו˙  ב' 
 '„ בליל  ˆ"ע  ˘ע„יין  (‡ל‡  ממ˘  ˘יורי„ 
„י˘  נימ‡  ‡י   – נרו˙  לב'  ˘מן  ר˜  לו  וי˘ 

‰י„ור ל‰ורי„ ˜ˆ˙ ול‡ ‰רב‰). 

ג
כ‡ן  י˘  „ב‡מ˙  מפר˘"י  ל„יי˜  י˜„ים 
מענין  ‰ו‡  ז‰  ‰י„ור  ‡ם  יסו„י˙  פלו‚˙‡ 

‰˘ייך לחנוכ‰ ‡ו „ין ˆ„„י

‡יבר‡ „ב‡מ˙ ‡ין נפ˜ו˙‡ זו ‰‡חרונ‰ 
‰פוך  ב‡ופן  לומר  י˘  (ו‡„רב‰,  מוכרח˙ 
מז‰ במ˜ר‰ ‰„ומ‰ לו, כמ˘י"˙), וב‰˜„ם 
בב'  ‰„בר  ל˙לו˙  ‰נ"ל  ‰סבר‡  „כל 
‡מור‡י ‰ו‡ לפני ˘‰עמ˜נו ב˘ור˘ ויסו„ 

פלו‚˙˙ם, ל‰בין ב‡מ˙ במ‡י ˜מיפל‚י.

וי˘ לח„˘ „‰חילו˜ כ‡ן ‰ו‡ בעˆם ‚„ר 
נר  מˆו˙  ל‚וף  ‰מˆו‰  „‰י„ור  ‰˘ייכו˙ 
˙בחין  לח„˘ „בר  מבלי  חנוכ‰. „‰נ‰, ‚ם 
עין פ˘וט‰ ˘‰חילו˜ בין ‰ני ‡מור‡י ‰ו‡, 
‰רי  ו‰נכנסין  ‰יוˆ‡ין  ימים  כנ‚„  „למ"„ 
עˆמם,  ‰חנוכ‰  לימו˙  ˘ייך  ‰‰י„ור  טעם 

פוח˙  ‡ו  ב˜„˘  מעלין  למ"„  מ˘‡"כ 
ו‰ולך כפרי ‰ח‚ ‰רי ‡לו טעמים ‰˘ייכים 
לענין "ˆ„„י" (‰נ‰‚‰ ‰נלמ„˙ מפרי ‰ח‚, 

‡ו ‡ופן ‰נ‰‚˙ ‡„ם ב˜„˘).

ר˘"י  בפירו˘  ˘מˆינו  „יו˜  וב‰˜„ים 
ו‡ריכו˙   ‰˘‚„‰ ב„בריו  ˘י˘  בסו‚יין 
ו‰ולך  פוח˙  „‚בי  כ"כ,  מחוור˙  ˘‡ינ‰ 
כפרי ‰ח‚ פי' "פרי ‰ח‚ מ˙מעטין ו‰ולכים 
מעלין  ו‚בי  פנחס",  „פר˘˙  ב˜רבנו˙ 
ל‰  ילפינן  פי' "מ˜ר‡  מורי„ין  ו‡ין  ב˜„˘ 
ו˜ˆ˙   ,(‡ (ˆט,  ˘˙י ‰לחם"  בפר˜  במנחו˙ 
לפרט  ˘טרח  במ‰  ל‰ו„יענו  רˆ‰  מ‰  ˆ"ע 
‰י'  [ובפ˘טו˙  פנחס"  „פר˘˙  "ב˜רבנו˙ 
ו‰ולכים  „מ˙מעטים  ל‰„‚י˘  „ב‡  לומר 
‰ענין  „מˆינו  לומר  רוˆ‰  ב˜רבנו˙, 
„פוח˙ ו‰ולך ב˜ו„˘ (ועיין בח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ 
ובפנ"י בסו‚יין. ועו„), ‡בל ע„יין ˆריך בי‡ור 

למ‡י  ו‚ם  פנחס"],  "„פר˘˙  ‰‰וספ‰ 
ילפינן  כו'"  ב˜ו„˘  "מעלין  „„ין  נפ˜"מ 
˘‰לימו„ ‰ו‡ "במנחו˙  ו‚ם  לי' "מ˜ר‡", 

בפר˜ ˘˙י ‰לחם".

‚ופ‡  „בז‰  ‰כל,  ל‰מ˙י˜  י˘  ול„רכנו 
‰„‚י˘ לנו ר˘"י „ל‰ך מ"„ ‡ין טעמי ב"˘ 
‰חנוכ‰  מ‚וף  פרט  ל‡יז‰  ˘ייכים  וב"‰ 
מ˙מעטין  ‰ח‚  "פרי  ‡ל‡  עˆמו,  ו‰נס 
‰יינו  פנחס",  „פר˘˙  ב˜רבנו˙  ו‰ולכים 
˘ייך  ו‡ינו  ל‚מרי,  ‡חר  וענין  בפר˘‰ 
ו‡ין  ב˜ו„˘  "מעלין  וכן  „ו˜‡,  לחנוכ‰ 
בפר˜  במנחו˙  ל‰  ילפינן  מ˜ר‡  מורי„ין 
ו‰ור‡‰  לימו„  „‰וי  ‰יינו  ‰לחם",  ˘˙י 
בלי  עˆמו  בפני  „ין  ‰ו‡  ו‰רי  ‰˙ור‰,  מן 
עˆמו  כל  חנוכ‰  „‰ל‡  לחנוכ‰,  ˘ייכו˙ 
‰ו‡  „‰לימו„  ועו„  מ„"ס,  ‡ל‡  ‡ינו 
"במנחו˙ בפר˜ ˘˙י ‰לחם" ˘‰ו‡ ‰ור‡‰ 
כו',  במנחו˙  מיירי  „ב‰ו  בענינים  כללי˙ 

ו‡ינו ˘ייך לחנוכ‰. 

י

מסירות נפש שבמסירות נפש
‰נסים ˘ל ימי ‰חנוכ‰ ‰יו בזכו˙ מסירו˙ נפ˘ם ˘ל י˘ר‡ל על ˜יום 

‰מˆוו˙ / נס ‰˘מן ‰י' 'נס ב˙וך נס' – מˆי‡˙ ‰פך ו‰„ל˜˙ו ח' ימים, 
כיון ˘מסירו˙ נפ˘ם ˘ל י˘ר‡ל ‰י˙‰ ‡ף ‰י‡ ב‡ופן כז‰

כ‡˘ר מעיינים ב„ברי ימי ‰חנוכ‰ "בימים ‰‰ם" – בפר˘˙ ‰ניסים ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰ 
לי˘ר‡ל, עולים כמ‰ פרטים ‰ˆריכים עיון, לכ‡ור‰:

ניסים  כבר  ‰יו  ‰ר˘ע‰,  יוון  מלכו˙  כנ‚„  ‰מלחמ‰  ונˆחון  ˘ב‰ˆל‰  כיון   – ר‡˘י˙ 
עˆומים ˘ע˘‰ עמנו ‰˜ב"‰ ("מסר˙ ‚בורים בי„ חל˘ים ורבים בי„ מעטים כו' ולעמך 
˘ל  נוסף  ענין  מכן  ל‡חר  ל‰יו˙  ˆריך  ‰י'  טעמ‡  מ‡י  ‚„ול‰"1),  ˙˘וע‰  ע˘י˙  י˘ר‡ל 

נס – מˆי‡˙ פך ‰˘מן ו‰„ל˜˙ו ל˘מונ‰ ימים?

פעל ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰נס  מ„וע  ל˙מו‰:  י˘  פך ‰˘מן,  „מˆי‡˙  בפרטי ‰נס  ‚ם   – ˘ני˙ 
ב‡ופן ˘‰˘מן ‰נמˆ‡ ל‡ יספי˜ (על פי „רך ‰טבע) לזמן ‰נˆרך, ו˙‰י' ‰‰„ל˜‰ ממנו 
ל˘מונ‰ ימים ב‡ופן נסי „ו˜‡. ‰ל‡ כיון ˘כבר נע˘‰ נס ונו˙ר פך ‡ח„ ט‰ור, ‰י' יכול 
‰י'  ומ„וע  ימים.  ˘מונ‰  ‰„ל˜˙  עבור  ˘מן  „י  בפך  ˘י‰י'  ב‡ופן  ‚ופ‡,  ז‰  נס  ל‰יו˙ 
ז‰  מועט  ˘מן  ו˘יספי˜  ˘מן,  ˘ל  פך ‡ח„  מˆי‡˙   – נס'  ב˙וך  'נס  ˘ל  ב‡ופן  ז‰ „ו˜‡ 

ל˘מונ‰ ימים?

 ◇ ◇ ◇  

1) נוסח "ועל ‰ניסים".

"וכ˘‚בר‰ מלכו˙ בי˙ ח˘מונ‡י ונˆחום, ב„˜ו ול‡ מˆ‡ו ‡ל‡ פך 
‡ח„ ˘ל ˘מן . . נע˘‰ בו נס ו‰„לי˜ו ממנו ˘מונ‰ ימים"

(˘ב˙ כ‡, ב)      



י‡ אוצרות המועדים חנוכה  

וי˘ לב‡ר בז‰, וב‰˜„ים:

כללו˙ ‰נ‰‚˙ ‰˜ב"‰ עם י˘ר‡ל, ‰רי ‰י‡ ˙לוי' ב‡ופן ‰נ‰‚˙ ‰‡„ם ב˜יום ‰מˆוו˙ 
מובן,  ˘כן,  וכיון  מ„‰״.  כנ‚„  מ„‰  ˘ל ‰˜ב״‰  מ„ו˙יו  ״כל  רז"ל2:  ˘‡מרו  וכמו  ˘לו. 
ל‡ופן  ב‰˙‡ם  ‰י‡  ‰רי   – ‰נס  ‡ופן  ‚ופ‡  ובז‰  נס,  ב„רך  ‡ו  ‰טבע  ב„רך  ˘‰‰נ‰‚‰ 

‰‰נ‰‚‰ „י˘ר‡ל ב‡ו˙ו ‰זמן3.

ו‰נ‰, ב‡ופן עבו„˙ ‰‡„ם ו˘ימו˘ו ‡˙ ˜ונו, י˘נם כמ‰ ‡ופנים, ‚בו‰ מעל ‚בו‰:

„יני  כל   ˙‡ וממל‡  כ˙י˜ונם,  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰   ˙‡ ‰מ˜יים  ‡„ם   – ‰ר‡˘ון  ‰‡ופן 
‰˙ור‰ על כל פרטי‰ם ו„˜„ו˜י‰ם.

„ין,  פי  על  ‰מוכרח  כפי  ‰מˆו‰  ב˜יום  מס˙פ˜  ‡ינו  ‡˘ר  ‰‡„ם  ‰ו‡  מז‰,  למעל‰ 
מ˘ור˙  ומ˘ובח, ‚ם "לפנים  נ‡‰  ב‡ופן  ˘˙יע˘‰  ומ˘˙„ל  ב˜יום ‰מˆו‰,  מ‰„ר  ‡ל‡ 

‰„ין".

עב„  ב„ו‚מ˙  ‰י‡  ‰רי  כ„ינם,  ‰מˆוו˙  כל   ˙‡ ‰מ˜יים  על  במˆו‰  ‰מ‰„ר  ומעל˙ 
‰מ˜יים פ˜ו„˙ מלכו ו‡„ונו, על „רך מ˘ל – „‡ם ‡ין ‰מלך ופ˜ו„˙ו י˜רים בעיני ‰עב„, 
ע˘יי˙ו  וממיל‡,  מפני ‰‰כרח.  ר˜  ומ˜יימם  ב˜יום ‰פ˜ו„ו˙,  ו˙ענו‚  לו ‰נ‡‰  ‡זי ‡ין 
‰י‡ ר˜ כפי ‰חיוב ול‡ יו˙ר; ‡ולם עב„ ˘‰מלך ופ˜ו„˙ו י˜רים לו, מ˜יים ‡˙ פ˜ו„ו˙ 
‰מלך מ˙וך חיו˙ ו˘מח‰. וממיל‡, ל‡ זו בלב„ ˘ימל‡ ‡˙ ‰פ˜ו„ו˙ ב˘לימו˙ם, ‡ל‡ 

‡ף י‰„ר ב‰ם, וי˘˙„ל לע˘ו˙ם ב‡ופן ‰כי נ‡‰ ומ˘ובח.

כל  עם  ‰מˆוו˙   ˙‡ ‰מ˜יים  ‰˜ב"‰:  ‰מלכים  מלכי  מלך  מˆוו˙  ב˜יום  ‰ו‡  וכן 
ולכן  בעיניו,  י˜רים  ‰מˆוו˙  ˘‡ין  בעˆמו  מר‡‰   – מˆו‰  ‰י„ור  בל‡  ‡ך  „˜„ו˜י‰ם, 
 '‰ ˘מˆוו˙  בעˆמו  מר‡‰  ב‰י„ור,  ‰מ˜יימם  מ‰-˘‡ין-כן  ‰מוכרח;  כפי  ר˜  מ˜יימם 

י˜רים בעיניו, ו˘מח ‰ו‡ ב˜יומם, ועל כן מ‰„ר ב‰ם כפי יכל˙ו.

‡מנם, י˘נו ‡ופן נעל‰ יו˙ר ב˜יום ‰מˆוו˙, ו‰ו‡ – עבו„˙ ‰' מ˙וך מסירו˙ נפ˘:

מ˙וך  ‡ל‡  ‰‰כרח,  מˆ„  ‡ינו  ‰מˆו‰  ˘˜יום  כ‡מור,  פירו˘ו,  מˆו‰  ‰י„ור  „‰נ‰, 
ומ˘ובח,  טוב  וב‡ופן  וחיו˙,  ח˘˜  מ˙וך  עו˘‰ ‡ו˙‰ ‰‡„ם  ˙ענו‚ ("‚ע˘מַ‡˜"). „לכן 
יו˙ר מכפי ‰חיוב; ‡מנם, סוף סוף, כיון ˘עבו„˙ו ‡˙ ‰' ‰י‡ מˆ„ ‰˙ענו‚ ו‰ח˘˜ ˘לו 
˘ב˜יומו ‡˙ ‰מˆו‰ ‰רי ‰ו‡  בז‰,  'פני''  כעין  לו  ˘י˘  מור‰  ז‰  בז‰, ‰רי  (˘ל ‰‡„ם) 

חו˘ב ‡ף על טוב˙ עˆמו, ˘יזכ‰ ל‰˙ענ‚ ב˜רב˙ ‰'.

מ˜יים ‡˙ ‰מˆו‰  ˘‰‡„ם  נפ˘ – ‰יינו,  ב‡ופן „מסירו˙  מעל˙ ‰עבו„‰  ובז‰ ‚„ל‰ 
חו˘ב  ל˜ב"‰. „‡ז ‡ין ‰ו‡  עˆמו  ו'מוסר' ‡˙  על ‰ˆ„,  ל‚מרי  עˆמו  ˘מניח ‡˙  ב‡ופן 

2) סנ‰„רין ˆ, ‡.

3) ר‡‰ בענין ז‰ ‚ם לעיל עמ' 40.

 חנוכה אוצרות המועדים  כב
‰מ‰„רין"  מן  "מ‰„רין  „ין  בפירו˘  ר˜ 
ב‡מ˙  ‡ל‡  כ‰רמב"ם,  ‡ו  כ˙וס'  ‡י 
˘‰רמב"ם  כפ˘טו˙ ‰„ברים,  לומר  ‡פ˘ר 
מˆ‡נו  ול‡  ‰טעמים,  ב'  לפי  „בריו  ‡מר 
 – זו  בפלו‚˙‡  ˙לויים  ˘„בריו  ˘י˙פר˘ 
˙רי  ‰ני  בין  נפ˜"מ  מˆינו  ˘פיר  וע„יין 

‡מור‡י בענין ‡חר. 

‚ם  ביני‰ם  ‰נפ˜"מ  נמˆ‡˙  ו‡"כ 
למנ‰‚‡ „י„ן „נ‰‚ינן כ‰רמב"ם (כמ"˘ ע"ז 
פ˘וט").  ‰מנ‰‚  "וכן  ל„ינ‡  ˘ם)  (˘ו"ע  ‰רמ"‡ 

בסו‚יין  ‡מ˙  ב˘פ˙  ‚ם  ועיין  וכמ˘י"˙. 
„˘˜יל וטרי בעו„ נפ˜"מ ˘בין ב' ‰מ"„.

ב
‰וו  ‰רמב"ם  „„ברי  ‡˙"ל  „‡פי'  יח„˘ 
למע˘‰  נפ˜ו˙ו˙  י˘  ע„יין   – לכו"ע 
במ˜רים  ‡„ם  ˘י„לי˜  ‰נרו˙  במספר 

מסויימים

מ‡יזו  בליל‰ ‰˘ני˙,  ˘‰„לי˜  מי  ‰נ‰, 
לח˜ור  י˘   – ‡ח„  נר  ר˜  ˘˙‰י',  סיב‰ 
כמ‰ נרו˙ עליו ל‰„לי˜ בליל‰ ‰˘לי˘י˙. 
‰יוˆ‡ין  ימים  כנ‚„  „ב"‰  „טעמ‡  למ"„ 
מנין  כנ‚„  נרו˙   '‚ ל‰„לי˜  „עליו  פ˘יט‡ 
ע˙‰,  בו  ˘‡וחז  ‰זמן  ע„  ‰יוˆ‡ין  ימים 
‡בל  ‡˙מול,  ‰„לי˜  מ‰  נפ˜ו˙‡  כל  ו‡ין 
ו‡ין  ב˜„˘  „מעלין  „ב"‰  „טעמ‡  למ"„ 
˘פיר  ז‰  ‰י„ור  ל˜יום  ‰ל‡   – מורי„ין 
˜יים  בז‰  ‚ם  כי  נרו˙  ב'  ע˙‰  ˘י„לי˜ 
"מעלין ב˜„˘ ו‡ין מורי„ין". ו˘וב מˆ‡נו 

נפ˜ו˙‡ ממ˘י˙.

כ„י  ב‰  ‡ין  זו  נפ˜ו˙‡  ‚ם  ‡מנם 
למ˜ום  ‡ל‡  נפ˜"מ  ‡ינ‰  כי   – ל‰˘ביע 
כבר  ‡ח„  ˘בליל‰  ‰יכ‡  "ב„יעב„",  ˘ל 

לנו  י˘  ו‡זי  ב‰י„ור,  ‰מˆו‰  ‰י˙‰  ל‡ 
נר‡‰  ˘‡חריו. ‡בל  בליל‰  ינ‰‚  ספ˜ ‡יך 
„בלילו˙  ל‰יכ‡  ‚ם  נפ˜"מ  עו„  לומר 
‰˜ו„מין ˜יים מˆו˙ נר חנוכ‰ "מ‰„רין מן 
‰מ‰„רין" כ‰לכ˙‰, וע˙‰ י˘ פלו‚˙‡ ‡יך 
„י  לו  ˘י˘  במי  ו‰ו‡  מסויים,  במˆב  ינ‰‚ 
˘מן וכיו"ב ר˜ לב' נרו˙ ונמˆ‡ ‰ו‡ ע˙‰ 
ל„ון  וי˘   – חנוכ‰  ˘ל  ‰˘לי˘י˙  בליל‰ 
(ועיין  לנ‰ו‚  לכ˙חיל‰  ע˙‰  לו  נור‰  כיˆ„ 
נט,  מ‰„"˙  בˆפע"נ  מרו‚ˆ'וב  ‰‚‡ון  מ˘"כ  ‚ם 

חנוכ‰)),  ערך  ‰˙ו‰מ"ˆ  כללי  בˆפע"נ  (נע˙˜   ‡

„כיון  לומר  נˆטרך   '‡‰ „למ"„  „נר‡‰ 
˘בכל ‡ופן ‡י ‡פ˘ר לו ל˜יים ע˙‰ מˆו‰ 
נר  ˘י„לי˜  „י4  ‰רי  ‰יוˆ‡ין"  ימים  "כנ‚„ 
‡ח„ ל˜יים עי˜ר ‰מˆו‰ "נר ‡י˘ ובי˙ו", 
כי על י„י ‰וספ˙ נר ‡' בלב„ ו‰ו‡ בליל‰ 
ב‰י„ור  „בר  ˘ום  י˙וסף  ל‡  ‰˘לי˘י˙ 
ז‰ "כנ‚„  י‰י'  ל‡  סוף  ˘סוף  ‰מˆו‰ (כיון 
ל‰ך  ב„בר  י˘  ומ‰ ‰י„ור  ימים ‰יוˆ‡ין", 
ל‰„לי˜  ‰ו‡  ‰‰י„ור  ˘ל  עˆמו  „כל  מ"„ 
„ב"‰  „טעמ‡  למ"„  ‡בל  ‰ימים)5;  כמנין 
נור‰  ו„‡י   – מורי„ין  ו‡ין  ב˜„˘  „מעלין 
י˜יים  ל‡  ˘בז‰  נרו˙ ‡ע"פ  ב'  ל‰„לי˜  לו 
כ‡ן  י‰י'  ל‡  ˘‰רי  ב˘לימו˙,  ‰‰י„ור 
בז‰  י˜פי„  עכ"פ  מי‰‡  ב˜„˘",  "מעלין 
ל˜יים "ו‡ין מורי„ין" ול‡ יפחו˙ מ‰מספר 

˘‰„לי˜ ‡˙מול בליל‰ ‰˘ני˙ (ב' נרו˙).

כי  זו,  בנפ˜ו˙‡  ˆ"ע  ע„יין  ו˘מ‡ 
‰ו‡  „ינו  ז‰  „‰י„ור  „עו˙  לכמ‰  ‡˘כחן 
‰י„ור  מ˙˜יים  ו‡ין  „ו˜‡,  מעלין  „ˆ"ל 

˘וב  ˆורך  בז‰  ˘‡ין  „‡חר  י"ל  מזו  וי˙יר‰   (4
˙˜ל‰  לי„י  ‡חרים  „מבי‡   – ˘נים  ל‰„לי˜  ‡סור 

במספר ‰נרו˙ ˘י„לי˜ו.

5) ול„ע˙ ‰כ˙ב סופר (˘ו"ע ‡ו"ח ס˜ל"‡) ‡סור 
ל‚רוע מן ‰מנין „ליל‰ ז‰. ע"˘.



כ‡  חידושי סוגיות אוצרות המועדים  אוצרות המועדים חנוכה  
ו‰ולך.  מוסיף  ו‡ילך  מכ‡ן  ‡ח˙  מ„לי˜ 
‡מר עול‡ פלי‚י ב‰ ˙רי ‡מור‡י במערב‡ 
ח„  זבי„‡,  בר  יוסי  ורבי  בר ‡בין  יוסי  רבי 
‡מר טעמ‡ „בי˙ ˘מ‡י כנ‚„ ימים ‰נכנסין 
(‰ע˙י„ים לבו‡. ר˘"י) וטעמ‡ „בי˙ ‰לל 
כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין (˘יˆ‡ו כבר, וז‰ ˘‰ו‡ 
וח„  ר˘"י),  ‰יוˆ‡ין.  עם  נמנ‰  בו  עומ„ 
‰ח‚  פרי  כנ‚„  ˘מ‡י  „בי˙  טעמ‡  ‡מר 
„בי˙  וטעמ‡  ר˘"י)  ו‰ולכים.  (מ˙מעטים 
ע"כ.  מורי„ין".  ו‡ין  ב˜„˘  „מעלין  ‰לל 
˙רי ‡מור‡י"  ב‰  "פלי‚י3  ופ˘טו˙ ‰ל˘ון 
מ˘מעו˙  כ‡ן  „‡ין  לומר  יו˙ר  מור‰ 
וב"‰,  ב"˘  „ע˙  בטעם  ‚רי„‡  „ור˘ין 
‡ל‡ ‡יכ‡ מז‰ נפ˜"מ ל„ינ‡ בין ‰נך ˙רי 

‡מור‡י.

בכמ‰  נ˙ב‡ר  כבר  „ב‡מ˙  וב‰˜„ים 
בספר  מ‰ר‡נ"ח  מ„ברי  (ו‰ו‡  ופוס˜ים  ספרים 
יוסף  בברכי  וי˘ב – ‰וב‡  פר˘˙  ˘פר  ‰נו˙ן ‡מרי 

˘ם)  ‰‚ר"‡  ובבי‡ורי  רס˙רע"‡,  ‡ו"ח  ל‰חי„"‡ 

ב‰ני   – ל„ינ‡  ר‡˘ונים  פלו‚˙˙  ל˙לו˙ 
˙רי טעמי. 

‰˙וספו˙  ל„ע˙  כנו„ע,  „‰נ‰ 
"מ‰„רין  מנ‰‚  ו‰מ‰„רין)   ‰"„) בסו‚יין 
עי˜ר  על  ר˜  ‰וספ‰  ‰ו‡  ‰מ‰„רין"  מן 
מן  ו‰מ‰„רין  ובי˙ו",  ‡י˘  "נר  ‰מˆו‰ 
נרו˙  ב'  ר˜  ‰˘ני  ביום  מ„לי˜ין  ‰מ‰„רין 
 '‚ ‰˙וס'  „ל„ע˙  פירו˘,  ‰בי˙.  בני  לכל 

לי˙‡  (˘לפנינו)  כו  ˘‡יל˙‡  סוף  ב˘‡יל˙ו˙   (3
ר‡‰  ‡בל  ˘ינויים.  עו„  ו˘ם  "פלי‚י".  ‰ל˘ון 
כז.  ˘‡יל˙‡  (˙˘כ"‡)  ירו˘לים  „פוס  ˘‡יל˙ו˙ 
ור‡‰ ‰ל˘ון ברי"ף ור‡"˘ ˘ם. ובמס' סופרים פ"כ 
‰"‰: ונרו˙ כב"‰ מ˘ום מעלין ב˜ו„˘ ול‡ מורי„ין 

כעין ימים ‰יוˆ‡ין. ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 12.

ח"ל  ˘יחו˙  בל˜וטי  ‡חר˙,  ב„רך  בז‰  עו„  ועיין 
ע' 301-3.

‰מˆו‰  עי˜ר   – ‰ן  ˘בבריי˙‡  ‰„ר‚ו˙ 
לכל  בנר  מ‰„רין  ‰בי˙,  בני  לכל  ‡ח„  נר 
נר  מן ‰מ‰„רין  ומ‰„רין  מבני ‰בי˙,  ‡ח„ 
ומכ‡ן  ‰ר‡˘ון  ביום  ‰בי˙  בני  לכל  ‡ח„ 
יום  בכל  נר ‡ח„  עו„  ו‰ולך  מוסיף  ו‡ילך 
וסבר  עלי'  פלי‚  ו‰רמב"ם  בני ‰בי˙.  לכל 
"מ‰„רין  ומנ‰‚  מנ‰  מ‡˙יים  „בכלל  (˘ם) 

מן ‰מ‰„רין" ‰וי ‰וספ‰ ‚ם על "‰מ‰„רין 
נר לכל ‡ח„ ו‡ח„", פירו˘, „‰מ‰„רין מן 
‰מ‰„רין מ„לי˜ין נר לכל ‡ח„ מבני ‰בי˙ 
˘מוסיפין  ז‡˙  עו„  ו‚ם  ‰מ‰„רין,  כמנ‰‚ 
ו‰ולכין)  פוח˙ין  לב"˘  (‡ו  ו‰ולכין 
במספר ‰נרו˙ לכל ‡ח„ ו‡ח„ מבני ‰בי˙.

מחלו˜˙  „ב‡מ˙  ˘ם,  בי‡רו  ועפ"ז 
˙רי  ‰ני  בין  ˙לוי'  ‚ופ‡  זו  ר‡˘ונים 
‰לכ˙‡  ‰י‡  ˘‰מחלו˜˙  ‰יינו  ‡מור‡י, 
ל‰ך  כי  ‡מור‡י,  ˙רי  ‰ני  מבין  כמ‡ן 
‰נכנסין  ימים  כנ‚„  „ב"˘  „טעמ‡  ˘יט‰ 
ב‰כרח  ‰יוˆ‡ין  ימים  כנ‚„  „ב"‰  וטעמ‡ 
בפני  ‰בי˙  מבני  ‡ח„  לכל  ל‰„לי˜  ˘ל‡ 
ובי˙ו")  ב‡ופן „"נר ‡י˘  ז‰ו  (‡ל‡  עˆמו 
כנ‚„  ‰ו‡  ‰נרו˙  ˘ריבוי  ‰יכר  ˘י‰‡  כ„י 
מˆ„  ול‡  ‰יוˆ‡ים)  ‡ו  (‰נכנסים  ‰ימים 
מועטים).  ‡ו  רבים  (‡ם  ‰בי˙  בני  מספר 
וכמו ˘בי‡רו ‰˙וס' ‚ופיי‰ו ‰˙ם, "„‡יכ‡ 
˘‰ו‡  מחסר  ‡ו  ו‰ולך  כ˘מוסיף  ‰יכר‡ 
כנ‚„ ימים ‰נכנסים ‡ו ‰יוˆ‡ים". מ˘‡"כ 
למ"„ „טעמ‡ „ב"˘ כנ‚„ פרי ‰ח‚ וטעמ‡ 
ל‡  מורי„ין"  ו‡ין  ב˜ו„˘  „מעלין  „ב"‰ 
‰עי˜ר  ר˜  ‰ימים,  מספר  על  ‰יכר  בעינן 
ז‰  ולטעם  ‡˙מול,  על  יפחו˙  ‡ו  ˘יוסיף 
‰מ‰„רין"  מן  „"מ‰„רין  ל‰רמב"ם  ס"ל 
‡ח„  לכל  „נר  ‰מנ‰‚  על  ‚ם  מוסיפים 

ו‡ח„.

‡בל נר‡‰ לח„˘ עו„ על ‰„ברים, „י˘ 
‡ינ‰  טעמי  ˙רי  ‰נך  בין  „‰נפ˜"מ  לומר 

 חנוכה אוצרות המועדים  יב
כלל ‡ו„ו˙ עˆמו, ו‡ו„ו˙ ‰˙ועל˙ ‰רוחני˙ ˘˙בו‡ לו מז‰, ‡ל‡ ‡ך ור˜ ‡ו„ו˙ ‰˜ב"‰ 
בעˆמו  כלל  מ˙ח˘ב  ‰‡„ם  ‡ין  ב‰  כפ˘וט‰,  ל˜ב"‰  נפ˘  מסירו˙  „רך  על  [ו‰יינו 

ובייסוריו ‰‚˘מיים, ‡ל‡ כל ענינו ‰ו‡ ˜יום רˆון ‰עליון ו˜י„ו˘ ˘מו י˙ברך].

 ◇ ◇ ◇  

ו‰נ‰, בעבו„‰ „מסירו˙ נפ˘ ‚ופ‡, י˘נם ˘ני ‡ופנים4:

‰עˆומ‰  במעל‰  ˘מכיר  מ˙וך  נפ˘ו   ˙‡ מוסר  ‰‡„ם  כ‡˘ר   – ‰ר‡˘ון  ‰‡ופן 
ע˜יב‡,  רבי  ˘מˆינו ‡ˆל  מ‰  ועל „רך  לז‰.  לזכו˙  ומ˘˙ו˜˜  נפ˘,  ˘בעבו„‰ „מסירו˙ 
˘"ב˘ע‰ ˘‰וˆי‡ו ‡˙ רבי ע˜יב‡ ל‰רי‚‰, זמן ˜רי‡˙ ˘מע ‰י', ו‰יו סור˜ים ‡˙ ב˘רו 
כ‡ן?  ע„  ˙למי„יו:  לו  ‡מרו  ˘מים.  מלכו˙  עול  עליו  מ˜בל  ו‰י'  ברזל,  ˘ל  במסר˜ו˙ 
נ˘מ˙ך',   ˙‡ נוטל  ‡פילו   – נפ˘ך  'בכל  ז‰,  פסו˜  על  מˆטער  ‰יי˙י  ימי  כל  ל‰ם  ‡מר 
‡מר˙י, מ˙י יב‡ לי„י ו‡˜יימנו, ועכ˘יו ˘ב‡ לי„י ל‡ ‡˜יימנו?"5. כלומר: רבי ע˜יב‡ 
‰כיר ביו˜ר ובנועם עבו„˙ ‰מסירו˙ נפ˘, וכל ימיו חיפ˘ ו‰˘˙ו˜˜ לבו‡ לי„י מעל‰ זו.

‰‡ופן ‰˘ני – כ‡˘ר ‡ין ‰‡„ם 'מחפ˘' לזכו˙ במעל˙ ‰עבו„‰ במסירו˙ נפ˘, ‡ל‡ 
כל ענינו ‰ו‡ למל‡ ‡˙ רˆון ‰'. ‡ל‡ ˘‡ם ˆריך למסור נפ˘ו בכ„י לבˆע ‡˙ רˆונו י˙' 

‰רי ‰ו‡ מוכן ‚ם לז‰; 

ועל „רך ‡ופן ‰מסירו˙ נפ˘ ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו ע"‰, ˘כל ענינו ‰י' לבˆע ‡˙ ‰עבו„‰ 
˘‡מרו  וכמו  בעולם.  מˆי‡ו˙ ‰˜ב"‰  לפרסם ‡˙   – עולם"6  ‡-ל   '‰ ב˘ם  ˘ם  „"וי˜ר‡ 
חז"ל7: "‡ל ˙˜רי וי˜ר‡, ‡ל‡ וי˜רי‡ – מלמ„ ˘‰˜רי‡ ‡בר‰ם ‡בינו ל˘מו ˘ל ‰˜ב"‰ 
בפ‰ כל עובר ו˘ב". ‡ל‡ ˘‡ם ‰י' ˆריך עבור עבו„‰ זו מסירו˙ נפ˘, ‰נ‰ ‚ם ז‰ פעל 

וע˘‰.

וחילו˜ ‚„ול י˘נו בין ˘ני ‡ופנים ‡לו: בעבו„˙ ‰מסירו˙ נפ˘ כפי ‰‡ופן ‰ר‡˘ון – 
‰נ‰ ‡ף ˘כללו˙ ענין ‰מסירו˙ נפ˘ מור‰ על מסיר‰ ונ˙ינ‰ ל˜יום רˆון ‰עליון, ב‡ופן 
ב‡ופן  מ‰-˘‡ין-כן  וח˘˜;  ˙ענו‚  לו  י˘  ‚ופ‡  בז‰  מ˜ום,  מכל  ו„ע˙,  מטעם  ˘למעל‰ 
‰˘ני – ‡ין זו עבו„‰ מˆ„ ˙ענו‚ כלל. כי ‡ין ‰ו‡ מוסר נפ˘ו מˆ„ ‰יו˜ר ו‰נועם ˘בז‰, 

‡ל‡ ר˜ בכ„י למל‡ ˙פ˜י„ו בעולם, לע˘ו˙ רˆון ˜ונו.

כפי ‰‡ופן ‰˘ני, ‰רי ‰ו‡ ‡ופן ‰עבו„‰ ‰מעול‰  נפ˘  ˘בעבו„˙ ‰מסירו˙  ונמˆ‡, 

ו.  עמ'  (לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ריי"ˆ)  ספר ‰מ‡מרים ‰'˘"˙  ר‡‰  ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙,  מ˜ומו˙  בכמ‰  כמבו‡ר   (4
עמ' טו. עמ' 30. ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"‚ (לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ריי"ˆ) עמ' 94. ועו„.

5) ברכו˙ ס‡, ב.

6) ויר‡ כ‡, ל‚.

7) סוט‰ י, ‡-ב. ו˘ם נ˙ב‡ר ב‡רוכ‰ ‡ופן פעול˙ו בז‰.



י‚ אוצרות המועדים חנוכה  

ביו˙ר – בו ‡ין ‰‡„ם חו˘ב כלל וכלל ‡ו„ו˙ עˆמו ומעל˙ו, ‡ל‡ ‡ך ור˜ ‡ו„ו˙ ‰˜ב"‰ 
 – ו‰"עו˘‰", ‡ל‡  ‰"מ„בר"  ‰"חו˘ב",  י‰י'  ˘‰ו‡  ומטר˙ו  כוונ˙ו  רˆונו; ‡ין  ומילוי 
˘‰„בר ייע˘‰, וממיל‡, ‡ין ‡ˆלו נפ˜‡ מינ‰ ‡ם ‰„בר ייע˘‰ על י„ו ‡ו על י„י ‡חר, 

עם מסירו˙ נפ˘ ‡ו בלי מסירו˙ נפ˘, ‰עי˜ר ˘‰„בר ייע˘‰.

‰מורם מכל ‰‡מור – ˘בעבו„˙ ˜יום ‰מˆוו˙ „' ‡ופנים, ז‰ למעל‰ מז‰: ‡) עבו„˙ 
נפ˘  מסירו˙   (‚ ‰„ין;  מ˘ור˙  לפנים  מˆוו‰  ‰י„ור  ב)  ‰חיוב;  וכפי  ‰ר‚יל  ב„רך   '‰
מˆ„ ‰עילוי ו‰'˙ענו‚' ˘ב„בר; „) מסיר‰ ונ˙ינ‰ ל‰' מכל וכל, בל‡ כל ח˘בון ומטר‰ 

עˆמי˙ כלל.

 ◇ ◇ ◇  

על פי ז‰, י˙ב‡ר ‰יטב מ‡י טעמ‡ ‰יו ‰נסים ימי ‰חנוכ‰ כפי ‰‡ופן ‰‡מור „ו˜‡:

עבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל ‡˙ ‰' בימים ‰‰ם, ‰י˙‰ ב‡ופן ‰כי נעל‰ ˘‰וסבר לעיל. „ל‡ זו 
בלב„ ˘˜יימו ‡˙ ‰מˆוו˙ כפי ‰חיוב, ול‡ ר˜ ˘‰י„רו ב˜יומם, ‡ל‡ עב„ו ‡˙ ‰' מ˙וך 

מסירו˙ נפ˘ עˆומ‰.

מסרו  ל‡  „‰ם   – כפי ‰‡ופן ‰נעל‰ ‰‡מור  ˘ל‰ם ‰י˙‰  מסיר˙ ‰נפ˘  מזו:  וי˙יר‰ 
‰יוונים   ˙‡ לנˆח  נפ˘ם  על  עמ„ו  ‡ל‡  נפ˘,  ‰מסירו˙  עבו„˙  ויו˜ר  ‚ו„ל  מˆ„  נפ˘ם 
‰י'  ורˆונם  חפˆם  עי˜ר  כלומר:  רˆונך".  מחו˜י  ול‰עבירם  ˙ור˙ם  "ל‰˘כיחם  ˘רˆו 
לעסו˜ ב˙ור‰ ול˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙. ר˜ כיון ˘ל‡ ‰י' ˘ייך לע˘ו˙ כן בל‡ מסירו˙ נפ˘, 
לכן עס˜ו בז‰ מ˙וך מסירו˙ נפ˘. ‡ך עי˜ר חפˆם ‰י' ל˜יים ‡˙ רˆון ‰˜ב"‰ ול‰˙מסר 

‡ליו י˙' בכל לבם ונפ˘ם, מבלי ‰בט כלל על ‰˙ענו‚ ו‰˙ועל˙ ˘ל‰ם ב„בר.

וכנ‚„ ‡ופן ‰נ‰‚‰ ז‰ ˘ל י˘ר‡ל, נ‰‚ עמם ‡ף ‰˜ב"‰ ב"מ„‰ כנ‚„ מ„‰":

‰˜ב"‰ ל‡ ‰נ‰י‚ם ב‰נ‰‚‰ טבעי˙, ˘‰י‡ ‰„רך ‰ר‚יל‰ ב‰ מנ‰י‚ ‰˜ב"‰ ‡˙ עולמו 
כפי  ‰ר‚יל,  כפי  ר˜  עבו„˙ו   ˙‡ ˘עוב„  ל‡„ם  מ„‰"  כנ‚„  "מ„‰  ‰י‡  כזו  ‰נ‰‚‰  כי   –

‰מחויב מˆ„ „יני ‰˙ור‰ ו„˜„ו˜י‰ם;

‡ל‡, כיון ˘עבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל ‡ז ‰י˙‰ ‡ף יו˙ר מן ‰חיוב ו‰ר‚ילו˙, נ‰‚ עמם ‡ף 
‰˜ב"‰ ב‡ו˙‰ "מ„‰" – ב‰נ‰‚‰ נסי˙, ˘‰י‡ ‡ינ‰ כפי ס„ר ו‰ר‚ל ‰טבע, ‡ל‡ ב‡ופן 
˘למעל‰ מ‰‚בלו˙ ‰טבע; ו‰יינו נˆחון י˘ר‡ל על ‰יוונים – "מסר˙ ‚בורים בי„ חל˘ים 

ורבים בי„ מעטים וכו'", ב‡ופן נסי ˘למעל‰ מ„רך ‰טבע.

‡מנם, נס כז‰, ˘‰ו‡ ל‰ˆיל ‡˙ י˘ר‡ל מי„י ‰˜מים עלי‰ם, ‰ו‡ ‰˘כר לכל 'מ‰„ר' 
‡ף  ‰י˙‰  ‡ז  י˘ר‡ל  ˘ל  ˘עבו„˙ם  וכיון  ‰ר‚יל.  מטבעו  יו˙ר   '‰  ˙‡ ˘עוב„  במˆו‰, 
ל‰ם  ו‰ר‡‰  ‰וסיף  לכן   – נפ˘  מסירו˙  מ˙וך   '‰  ˙‡ עב„ו  ˘‰רי  מז‰,  נעל‰  ב‡ופן 

‰˜ב"‰ נס נוסף, נס מˆי‡˙ פך ‰˘מן:

 חנוכה אוצרות המועדים  כ

בפלוגתת אמוראי בטעמייהו 
דב"ש וב"ה בנר חנוכה

יבי‡ מ˘"כ ‰מפר˘ים ל˙לו˙ פלו‚˙˙ ‰˙וס' ו‰רמב"ם ב„ין "מ‰„רין 
מן ‰מ‰„רין" בפלו‚˙˙ ‰‡מור‡ים בטעם מוסיף ו‰ולך ‡ו פוח˙ 
ו‰ולך – ויח„˘ כמ‰ נפ˜"מ למע˘‰ ‚ם ל„י„ן „נ‰‚ינן כ‰רמב"ם 
/ יפ˘וט ח˜יר˙ ‰‡חרונים ‡י ˘ייך לברך על נרו˙ ‰‰י„ור – ע"פ 

‰סבר‰ עמו˜‰ ב‚„ר פלו‚˙˙ ‰‡מור‡ים, „נחל˜ו ‡י ‰י„ור ז‰ ‰וי „ין 
ב‰נ‰‚˙ ‰‚בר‡ ‡ו ˘‚וף ‰מˆו‰ מובחר˙ ומ‰ו„ר˙ יו˙ר

א
יפ˙ח ב‰ˆ‚˙ ‰ספ˜ לענין ברכ‰ על נרו˙ 
„פלו‚˙˙  מפר˘ים  מ˘"כ  ויבי‡  ‰‰י„ור, 
מן  "מ‰„רין  ב„ין  ו‰רמב"ם  ‰˙וס' 
‰מ‰„רין" ˙לי‡ בפלו‚˙˙ ‡מור‡י בטעם 

˘יטו˙ ב"˘ וב"‰

‰י„ור  ‚בי  ‡חרונים  ˘ח˜רו  מ‰  י„וע1 
‰מˆו‰  על  ‰נוסף  „בר  ˘‰ו‡  ‰יכ‡  מˆו‰ 
בפ"ע2.  על ‰‰י„ור  לברך  מˆינן  עˆמ‰, ‡י 
ונפ˜ו˙‡ רב‡ במˆו˙ נר חנוכ‰, „כמבו‡ר 

טז  כרך  ל‡ור  יˆ‡  ‰˘יח‰  מ‡מיר˙  זמן  ל‡חר   (1
ו˘ם  ˙˘"מ),  (ירו˘לים  ˙למו„י˙  מ‡נˆי˜לופ„י‰ 
ענינים  בכמ‰  וכו'  ˘˜ו"ט  ‰וב‡‰  חנוכ‰  בערך 

„ל˜מן. ו˘"נ.

2) יעויין ב‡נˆי˜לופ„י‰ ˘ם ע' ערב. ו˘"נ.

בסו‚יי˙ ‰˘"ס (˘ב˙ כ‡, ב) "מˆו˙ נר חנוכ‰ 
מן  "‰מ‰„רין  למנ‰‚  ור˜  ובי˙ו"  ‡י˘  נר 
„כוו˙יי‰ו  „ב"‰ ‰˙ם,  (‡ליב‡  ‰מ‰„רין" 
˘ו"ע ‡ו"ח  פ"„ ‰"‡.  חנוכ‰  (רמב"ם ‰ל'  ˜יי"ל 
בכל  נר  עו„  ו‰ולך  מוסיף  ס"ב))  ˙רע‡  סי' 

˘כבר  ‰יכ‡  יל"ע  טוב‡  ומע˙‰  ליל‰, 
בירך על נר ‡' ב‡ח˙ ‰לילו˙, ו˘וב ל‡חר 
ל‰„לי˜ם  ‰˙וספ˙  נרו˙  לו  ‰וב‡ו  ‰פס˜ 
ל‰י„ור – ‡י מˆי לברך עליי‰ו בפ"ע ברכ˙ 
‰מˆו‰, ‡ף ˘‡ינו מ˜יים ע˙‰ ‡ל‡ ‰י„ור 

מˆו‰ לב„ו.

ועיון  בפלפול  ‰„בר  ל˙לו˙  ונר‡‰ 
„‰כי  ˘ם,  ב˘"ס  ‡מור‡י  בפלו‚˙˙  עמו˜ 
נר  חנוכ‰  מˆו˙  רבנן  "˙נו  ‰˙ם:  ‡י˙‡ 
ו‡ח„,  לכל ‡ח„  נר  ו‰מ‰„רין  ובי˙ו,  ‡י˘ 
ו‰מ‰„רין מן ‰מ‰„רין בי˙ ˘מ‡י ‡ומרים 
ו‡ילך  מכ‡ן  ˘מנ‰  מ„לי˜  ר‡˘ון  יום 
פוח˙ ו‰ולך ובי˙ ‰לל ‡ומרים יום ר‡˘ון 



יט אוצרות המועדים חנוכה  

וטעם ‰„בר: כ‡˘ר מוו˙רים על עי˜ר ענין ‰מˆוו˙ – ˘‰ם "חו˜י רˆונך" – ‡זי, ‡ף 
˘ב˙חיל‰ ע„יין י˘נו ˜יום ‰מˆוו˙ בפועל על כל פנים, מכל מ˜ום, כיון ˘מוו˙רים על 

‰עי˜ר, ‰נ‰ סוף כל סוף י˙בטל ‚ם ‰טפל.

מ˙וך  ל˜יימן   – ו‰עי˜ר  ‰יסו„  ˘י‰י'  מוכרח  כ„בעי,  י‰י'  ‰מˆוו˙  ˘˜יום  בכ„י  כי 
˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים, מפני ˘‰ם "רˆונך" – רˆון ‰מלך ‰'.

‰‰סבר‰ בז‰:

ל‰˘˙נו˙  עלול‰  מˆ„ ‰בנ˙ ‰‡„ם, ‰רי ‰בנ˙ ‰‡„ם  יסו„ ˜יום ‰מˆו‰ ‰ו‡  כ‡˘ר 
נח˘ב˙  זו  ˘‡ין  ולפר˘  לעוו˙  יכול ‰ו‡ ‡ף  ˘כלו  ועי˜ר – „מˆ„ ‰בנ˙  ועו„  ע˙,  בכל 
‡‰ב˙  ומˆ„  ‡‰ב‰"25,  ˙כס‰  פ˘עים  כל  "על  „‰רי  סיבו˙.  וכמ‰  כמ‰  מˆ„  עביר24‰ 

עˆמו, "מכס‰" ‰‡„ם על ‰פ˘עים, וטוען ˘‡ין ‰ם פ˘עים כלל..

ח˘בונו˙  כל  לל‡  ‰‡„ון,  עול  ˜בל˙  מˆ„  ‰ו‡  ‰מˆו‰  ל˜יום  ‰יסו„  כ‡˘ר  ‡מנם, 
˘כליים, ‡זי ‡ין נו˙נים מ˜ום כלל ל‰כרע˙ ˘כל ‰‡„ם בז‰, ‡ל‡ מ˜יימים ‡˙ ‰מˆו‰ 

ב˘לימו˙‰ ולל‡ כל ˘ינוי, בכל ‡ופן ובכל מˆב, מפני ˘כן ‰ו‡ רˆון ‰'. 

24) וע„ ˘˘כלו יכול ל‰טעו˙ו ˘מ˜יים ‰ו‡ עי"ז מ‰ ˘נˆטוו‰ (ו‡ף חו˜ים ו‚זירו˙ ˘למעל‰ מן ‰˘כל) 
ו‡מר "‰˜ימו˙י ‡˙ „בר  ל‰' ‡ל˜יך",  זבוח  כל ‰טוב "למען  על  חמל  ˘‡ול ‡˘ר  חט‡  ˘ז‰ ‰י'  וכי„וע   –

‰'" (˘מו‡ל-‡ טו, י‚-י„).

25) מ˘לי י, יב.

 חנוכה אוצרות המועדים  י„
כי ‰נ‰, ב„רך כלל, מ‰ ˘"מ˘„„" ומבטל ‰˜ב"‰ ‡˙ ‚בולו˙ ‰טבע, ‰ו‡ בכ„י ל‰ˆיל 
‰˙ור‰  נ‚„  ‚זירו˙  ו‚וזרים  עלי‰ם  ‰˜מים  מן  ‡ו  ב‚וף,  עלי‰ם  ‰˜מים  מן  י˘ר‡ל   ˙‡
לי˘ר‡ל.  כלל  ‰ˆל‰  בו  ‰י˙‰  ˘ל‡  בכך,  נ˙ייח„  ‰˘מן  פך  מˆי‡˙  נס  ‡מנם  ומˆוו˙; 
ו‡ף ‰ˆל‰  לו.  ˘˜„ם  בנˆחון ‰מלחמ‰  כבר  – ‰י˙‰  מי„י ‰יוונים  ‰‚˘מי˙  כי ‰‰ˆל‰ 
רוחני˙ – ˘יוכלו י˘ר‡ל ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ – ‚ם כן ל‡ ‰י˙‰ בו. כיון ˘‚ם לול‡ ‰נס, 
טומ‡‰ „חוי' ‡ו ‰ו˙ר‰  טמ‡ (כי  ˘מן  ב‡מˆעו˙  נרו˙ ‰מנור‰  ל‰„לי˜ ‡˙  יכולים  ‰יו 
בˆיבור8). ומ‰ ˘ע˘‰ ל‰ם ‰˜ב"‰ נס ז‰ ˘ימˆ‡ו פך ˘מן ט‰ור – ‰י' ז‰ ‡ך ור˜ בכ„י 

"ל‰ר‡ו˙ חיב˙ן ˘ל י˘ר‡ל"9, ל‡פ˘ר ל‰ם ל˜יים ‰מˆו‰ ב‰י„ור ובט‰ר‰.

ונמˆ‡, ˘נס מˆי‡˙ פך ‰˘מן מור‰ על ‰נ‰‚˙ ‰˜ב"‰ ‡˙ י˘ר‡ל ב‡ופן ‰כי נעל‰, 
מוכרח,  ˘‡ינו  ב„בר  ‡פילו  נס,  עבורם  עו˘‰  ‰ו‡  חיב˙ן  ˘מ˙וך   – נסים  מ˘‡ר  יו˙ר 
‡ל‡ ר˜ ל˙וספ˙ ‰י„ור וט‰ר‰. ו‰רי ז‰ ב"מ„‰ כנ‚„ מ„‰" ל‡ופן עבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל, 

˘‰י˙‰ ב‡ופן ˘ל מסירו˙ נפ˘, יו˙ר מן ‰י„ור מˆו‰ ˘ב„רך כלל.

‡מנם, ‰וסבר לעיל, ˘מסירו˙ נפ˘ זו ‚ופ‡, ‰י˙‰ ב‡ופן ‰נעל‰ ביו˙ר, ˘ל‡ חפ˘ו 
‰˜ב"‰  ˘ל  רˆונו   ˙‡ ל˜יים  ור˜  ‡ך  ‡ל‡  מז‰,  עבורם  ˘˙ˆמח  ו‰˙ועל˙  ‰יו˜ר   ˙‡
נס  מ„‰"  כנ‚„  ב"מ„‰  ל‰ם ‰˜ב"‰  בנס ‰˘מן ‚ופ‡, ‰ר‡‰  לכן, ‰נ‰  לעיל);  (כמבו‡ר 
ב˙וך נס – נס מˆי‡˙ פך ‰˘מן, ובז‰ ‚ופ‡ ‰י' נס נוסף, ˘‡ף ˘ל‡ ‰ספי˜ ‰˘מן ‡ל‡ 

לליל‰ ‡ח„, ‰נ‰ ‰„לי˜ו ממנו ˘מונ‰ ימים. 

8) יומ‡ ו, ב. 

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



טו

מצוות שמצד השכל 
– אין להם 'קיום'

"ל‰עבירם מחו˜י רˆונך": מלחמ˙ ‰יוונים ‰י˙‰ נ‚„ מˆוו˙ 
‰"חו˜ים", ומˆ„ ˘‰ם "רˆונך" „ו˜‡ / יסו„ כללי ועי˜רי ב‡ופן ˜יום 

‰מˆוו˙ ‰נלמ„ מ„ברי ימי ‰חנוכ‰. 

"˘עמ„‰  ‡נו:  ‡ומרים  ומלחמ˙ם,  ‰יוונים  ‚זירו˙  ב˙י‡ור  ‰ניסים",  "ועל  בנוסח 
מלכו˙ יוון ‰ר˘ע‰ . . ל‰˘כיחם ˙ור˙ך ול‰עבירם מחו˜י רˆונך".

כ‡ן  ˘‰„‚י˘ו  במ‰  ל„˜„˜  י˘  רˆונך",  מחו˜י  ˘נ˜טו – "ל‰עבירם  ז‰  בל˘ון  ו‰נ‰, 
‡˙ ‰פרט „"חו˜י רˆונך" „ו˜‡; 

‰מˆוו˙  ‰ן   – "מ˘פטים"  סו‚ים:  ל‚'  ‰˙ור‰  מˆוו˙  נחל˜ו˙  כי„וע10,  „‰נ‰, 
ˆיווי  לול‡  ‚ם  מ˜יימן  ‰‡„ם  ˘‰י'  „‡פ˘ר  ‰נבר‡ים,  ב˘כל  ‡ף  ומובן  ˘טעמןמבו‡ר 
"ע„ו˙"  מנמל‰"11);  ו‚זל  מח˙ול  למ„ין ˆניעו˙  ˙ור‰ ‰יינו  נ˙נ‰  ל‡  ("‡למל‡  ‰˙ור‰ 
מ˜ום,  מכל  מעˆמו,  מ˜יימן  ל‡ ‰י' ‰‡„ם  ˘לול‡ ˆיווי ‰˙ור‰  ‰‚ם  מˆוו˙ ‡˘ר  – ‰ן 
ל‡חר ˘ˆיוו˙‰ ˙ור‰, יכול ‰‡„ם ל‰בין ‡˙ ‰טעם לˆיווי; ו‡ילו "חו˜ים" – ‰ן ‰מˆוו˙ 

10) ר‡‰ רמב"ן ו‡˙חנן ו, כ.

11) עירובין ˜, ב.

"ל‰˘כיחם ˙ור˙ך ול‰עבירם מחו˜י רˆונך"

(נוסח 'ועל ‰ניסים')

 חנוכה אוצרות המועדים  יח
ל‰יו˙ ‡ף  וסיב˙ ˜יומם ˆריך  יסו„  ו‰סבר‰,  טעם  ב‰ם  י˘  ˘מˆוו˙ ‡לו  „‰נ‰, ‡ף 
‰ו‡ מˆ„ ˜בל˙ עולו י˙', ול‡ מˆ„ ‰˘כל ו‰‰סבר‰ ˘ב‰ם. וכמבו‡ר בספרי ‰חסי„ו˙20, 
˘עבו„˙ ‰‡„ם ‡˙ ‰' ב˜יום מˆוו˙יו, ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל "עבו„˙ עב„" – על „רך 
 ˙‡ ומבין  מסכים  ˘˘כלו  מˆ„  ‡ינו  ‰‡„ון   ˙‡ עבו„˙ו  ˘יסו„  ‡„ונו,   ˙‡ ‰עוב„  עב„ 

ˆיווי ‰‡„ון, ‡ל‡ מפני ˘מחויב ‰ו‡ לבˆע ‡˙ ‡˘ר ברˆון ‰‡„ון21.

˘עי˜ר ˜יומן  כיון  ו"מ˘פטים".  במˆוו˙ „"ע„ו˙"  ˘‰ענין „"רˆונך" ‰ו‡ ‚ם  נמˆ‡, 
ˆריך ל‰יו˙ ‡ף ‰ו‡ מ˙וך ˜בל˙ עול – מפני ˘כן ‰ו‡ "רˆונך". מ˙וך ‡מונ‰ ב‰˜ב"‰ 
‰נ‰  ‰חו˜ים,  מˆוו˙  מן  ˘ב˘ונ‰  [‡ל‡,  ו‰סבר22‰  ˘כל  ענין  בכל  כלל  ˙לוי'  ˘‡ינ‰ 
במˆוו˙ ‡לו יכול וˆריך ‰‡„ם ל‰˙עס˜ ‚ם ב‰בנ˙ עניני ‰מˆו‰, בכ„י ˘‚ם מˆ„ ˘כלו 

יבין ‡˙ ‰טוב ˘במˆו‰ ויחפוı בע˘יי˙‰].

וכנ‚„ יסו„ ז‰ „"רˆונך" ˘בכללו˙ ‰מˆוו˙, נלחמו ‰יוונים – ˘˜יום ‰מˆוו˙ „י˘ר‡ל 
ל‡ י‰י' מˆ„ ˜בל˙ עול, מפני ˘כן ‰ו‡ רˆונו י˙', ‡ל‡ מˆ„ ‰כרע˙ ˘כל ‰‡„ם.

  ◇ ◇ ◇  

„י˘ר‡ל,  עול  ‰˜בל˙  ענין   ˙‡ לבטל  ר˜  ‰יוונים  ‚זיר˙  ‰י˙‰  ˘ב˙חיל‰  ‡ף  ו‰נ‰, 
‡בל ל‡ בנו‚ע ל˜יום ‰מˆוו˙ בפועל [„‰רי ‚ם מˆ„ ‰בנ˙ ו‰סכמ˙ ‰˘כל, ‡פ˘ר לבו‡ 
ובחיˆוניו˙  בפועל  וממיל‡,  לעיל),  (כמבו‡ר  מˆוו˙ ‰חו˜ים  כל ‰מˆוו˙, ‡פילו  ל˜יום 
‡ין ניכר כל חילו˜ ‡ם ‰‡„ם מ˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ מˆ„ ˜בל˙ עול ‡ו מפני ‰כרע˙ ‰˘כל]; 

ע„  ומˆוו˙,  כללו˙ ‰ענין „˙ור‰  על  ‚זיר‰  מז‰  נמ˘כ‰  ˘ל „בר  בסופו  מ˜ום,  מכל 
ל‰‚זיר‰ „"כ˙בו לכם על ˜רן ‰˘ור ˘‡ין לכם חל˜ (ח"ו) ב‡ל˜י י˘ר‡ל"23.

20) ר‡‰ ל˜וטי ‡מרים-˙ני‡ רי˘ פמ"‡.

כי  עˆמם.  ‰מˆוו˙  ‚וף  מˆ„  ‚ם  ‡ל‡)  ‰‡„ם,  ע"י  ‰מˆוו˙  ˜יום  ‡ופן  מˆ„  ר˜  (ל‡  ‰ו‡  כן  וב‡מ˙   (21
ומ˘פטים ‚זר  ˘במˆוו˙ „ע„ו˙  ור˜  טעם),  כל  בל‡  ˘במ‰ו˙ו ‰ו‡  פ˘וט,  י˙' (רˆון  רˆונו  כל ‰מˆוו˙ ‰ם 
‰˜ב"‰ ˘רˆון ז‰ 'י˙לב˘' ‚ם בטעם ו‰סבר‰, ‡ך ביסו„ם ‰ם רˆונו י˙' ˘למעל‰ מטעם ("(חו˜י) רˆונך"). 

ועו„ ז‡˙: ‚ם ‰טעם ו‰‰סבר‰ ˘י˘ ב‰ם (במˆוו˙ „ע„ו˙ ומ˘פטים), ‰נ‰ כפי ˘‰ם במ˜ורם ול‡מי˙˙ם, 
˘טעמים  ומ‰ ‚ם –  ‰בור‡),  חכמ˙  ל‰˘י‚ ‡˙  ביכול˙ ‰נבר‡  מיכול˙ ‰˘‚˙ ‰‡„ם („‰רי ‡ין  למעל‰  ‰ם 
‡לו ‰ם ר˜ ‡ו„ו˙ כללו˙ ‰מˆו‰, ‡ך פרטי ‰מˆו‰ ‰ם ע„יין כחו˜ ˘למעל‰ מ‰סבר‰, וממיל‡ – ‚ם מˆוו˙ 

‡לו ‰רי ‰ם (בבחי' מסוימ˙) כ"חו˜י (רˆונך)".

ר‡‰ ‰‰סבר‰ בז‰ ב‡רוכ‰ במ˜ור ‰„ברים – ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ח"ב עמ' 164. 

ו‚זל  מח˙ול  ˆניעו˙  למי„ין  ‰יינו  ˙ור‰  נ˙נ‰  ל‡  "‡למל‡  ב)   ,˜ (עירובין  חז"ל  במ‡מר  וכמ„ויי˜   (22
מנמל‰" – „„ו˜‡ ‡ם ל‡ ‰י' ˆיווי ‰˙ור‰, ח"ו, ‡ז ‰יינו מ˜יימים ‡˙ ‰מˆוו˙ (‰מובנו˙ ופ˘וטו˙ ‚ם מˆ„ 
˘כל ‰נבר‡ים) מˆ„ ‰כרע˙ ‰˘כל; ‡ך ל‡חר ˘נ˙נ‰ ˙ור‰, ‰נ‰ ‚ם „ברים פ˘וטים ‡לו מוכרחים ל˜יימם 

מˆ„ ˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים, כיון ˘כן ‰ו‡ רˆון ‰'.

23) ב"ר פ"ב, „.



יז אוצרות המועדים חנוכה  

מˆו˙  כלומר:  ממני"17.  רחו˜‰  ו‰י‡  ‡חכמ‰  "‡מר˙י  ‰מלך:  ˘למ‰  עלי'  ‡מר  מ˜ום 
ו‰˘‚˙ו  מ˘כלו  למעל‰  ‰ו‡  ז‰  ˘טעם  ור˜  ו‰סבר‰,  טעם  ב‰  י˘  כ˘לעˆמ‰,  ‰פר‰ 
‡ני  "לך  למ˘‰:  ‰˜ב"‰  ˘‡מר  בפירו˘  ˘מˆינו  וכמו  ממני".  "רחו˜‰   – ˘למ‰  ˘ל 
מ‚ל‰ טעם פר‰"18. ו‰יינו, ˘‡ף לחו˜ים י˘נו טעם, ‡ל‡ ˘ז‰ו טעם ‰נעל‰ מכ„י ‰˘‚˙ 

‰נבר‡ים.

ל˜יום ‰מˆוו˙ ‰י‡  ˘לו  ‰‚י˘‰  ˘כללו˙  מי  ‚ם  – ‰נ‰  טעם  י˘  לחו˜ים  ˘‚ם  וכיון 
מˆ„ ‰˘כל בלב„, ˆריך ‰ו‡ ל˜יים ‚ם ‡˙ ‰חו˜ים;

ו‰מ˘ל לז‰ – מרב ‰מלמ„ ˙למי„ ˜טן, ומ„ריכו כיˆ„ עליו ל‰˙נ‰‚ בכל עניניו. „‚ם 
כ‡˘ר ‰רב מור‰ ל˙למי„ו ‰נ‰‚‰ מסוימ˙, ˘‡ין ביכול˙ו לב‡ר לו ‡˙ טעמ‰ מˆ„ ˜וטן 
˘מע  ˘כבר  „מ‡חר  ל‰בין,  עליו  בר-˘כל,  ‰ו‡  ‰˙למי„  ‡ם  ‰רי  ‰˙למי„,  ˘ל  ‰˘‚˙ו 
מרבו ריבוי ענינים בטעמי‰ם, טעמים טובים ומובנים ‰יטב כו', ביכל˙ו לסמוך עליו ‚ם 

בענין ז‰, ‡ף ˘‡ו˙ו ‡ין ‰ו‡ מבין.

ובנ„ון „י„ן: כיון ˘‰‡„ם מכיר ב‚„לו˙ ˘כל ‰˙ור‰, ורו‡‰ ˘כל ‰מˆוו˙ ˘מסר לנו 
מ˘‰ מפי ‰‚בור‰ נ‡מרו בטוב טעם ו„ע˙ – ‰נ‰ ‡ף ˘טעמי ‰חו˜ים ל‡ נ˙‚לו לנו, מכל 
מ˜ום, בי„עו ˘י˘ ב‰ם טעם, ומ˘‰ רבינו, "מבחר מין ‰‡נו˘י"19, ‡כן מ˘י‚ ‡˙ טעמם, 

מובן ופ˘וט, ˘ביכול˙ו 'לסמוך' על מ˘‰ רבינו.

ונמˆ‡, ˘˜יום ‰חו˜ים מˆ„ עˆמם, ‡פ˘ר ˘י‰י' ‚ם מˆ„ ‰סכמ˙ ‰˘כל, ול‡ ר˜ מˆ„ 
מˆ„ ‰‡מונ‰  ר˜  ˘˜יומן ‰ו‡  למˆוו˙  ˘‰˙נ‚„ו˙ ‰יוונים ‰י˙‰  וכיון  ב˜ב"‰;  ‰‡מונ‰ 
מבין  ו‡ף ‰˘כל  מ‡חר  ל‡ ‰˙נ‚„ו ‰יוונים,  ˘ל ‰חו˜ים,  ז‰  ל‡ופן ˜יום  ב‰˜ב"‰, ‰רי 

ומסכים ˘ˆריך ל˜יימם.

במˆוו˙  כי  רˆונך":  מחו˜י  "ל‰עבירם  ‰י˙‰  ‰יוונים  ˘מטר˙  ˘מ„‚י˘ים  וז‰ו 
– „‰‡„ם  בלב„  "רˆונך"  ˘ז‰ו  מˆ„  ל‡ופן ˜יומן  ‚ופ‡, ‰˙נ‚„ו ‰יוונים „ו˜‡  ‰חו˜ים 
‡ינו מח˘ב כלל ‡ם ˘כלו מבין ומסכים לז‰ ‡ו ל‡, ‡ל‡ מ˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ מ˙וך ˜בל˙ 
עול – מפני ˘כן ‰ו‡ רˆון ‰', מ˙וך ‡מונ‰ ב‰˜ב"‰ ב‡ופן ˘למעל‰ מכל ˘כל ו‰סבר‰.

 ◇ ◇ ◇  

וכיון „‡יי˙ינן ל‰כי, י˘ לב‡ר – „ענין ז‰ „"רˆונך" לו ‰˙נ‚„ו ‰יוונים, ˘ייך ‰ו‡ ‚ם 
ל‡ופן ˜יום ‰מˆוו˙ „"ע„ו˙" ו"מ˘פטים":

17) ˜‰ל˙ ז, כ‚. ור‡‰ במ„ב"ר פי"ט, ‚.

18) במ„ב"ר ˘ם, ו.

19) ר‡‰ פי‰"מ ל‰רמב"ם סנ‰„רין פ' חל˜ ‰יסו„ ‰˘ביעי.

 חנוכה אוצרות המועדים  טז
˘‡ין ביכול˙ ‰נבר‡ים ל‰˘י‚ טעמן כלל, ‡ל‡ "חו˜‰ ח˜˜˙י ו‚זיר‰ ‚זר˙י"12 "ו‡ין לך 

ר˘ו˙ ל‰ר‰ר כו'"13.

ומטר˙  יסו„  מו„‚˘  רˆונך")  ("חו˜י  זו  „בל˘ון  ‰חסי„ו˙14,  בספרי  בז‰  ונ˙ב‡ר 
‰רוחניו˙  כנ‚„  ‰י˙‰  „י˘ר‡ל,  ומˆוו˙  ל˙ור‰  ‰˙נ‚„ו˙ם  ˘עי˜ר   – ‰יוונים  מלחמ˙ 
כך  כל  ל‡ ‰פריע  מו˘כלו˙,  בעניני  עוס˜ים  ב‰יו˙ם  ליוונים,  כלומר:  ˘ב‰ם.  ו‰‡ל˜ו˙ 
מ‰ ˘י˘ר‡ל עוס˜ים ב˙ור‰ ומˆוו˙, ב‰יו˙ם "חכמ˙כם ובינ˙כם לעיני ‰עמים"15; ‡ך 
מˆ„ ‰‡מונ‰  ר˜  ו˜יומן ‰ו‡  ˘כל ‰נבר‡ים,  מכ„י ‰˘‚˙  ˘נעלים  ומˆוו˙  עניני ‰˙ור‰ 

ב˜ב"‰ – לז‰ ‰˙נ‚„ו בכל ˙ו˜ף. 

‰˘כליו˙  ‰מˆוו˙  ל˜יום  כי  „ו˜‡.  ‰"חו˜ים"  ענין   ˙‡ כ‡ן  מ„‚י˘ים  ולז‡˙ 
מˆ„  ‚ם  ‡פ˘רי  ו˜יומן  מ‡חר  ‰יוונים,  כך)  (כל  ‰˙נ‚„ו  ל‡   – ו"ע„ו˙")  ("מ˘פטים" 
ו˜יומן ‰ו‡  ("חו˜ים"),  ˘כלי˙  כלל ‰סבר‰  ל‰ם  ˘‡ין  ‰סכמ˙ ‰˘כל; ‡מנם ‰מˆוו˙ 
ר˜ מפני ˘כן ‰ו‡ ˆיווי ‰' – „בז‰ נר‚˘ ‰רוחניו˙ ו‰‡ל˜ו˙ „‰מˆוו˙ – בז‰ ‰י' עי˜ר 

מלחמ˙ם.

 ◇ ◇ ◇  

‡מנם, י˘ לנו ע„יין ל„˜„˜ במ‰ ˘נ˜טו בל˘ון "חו˜י רˆונך" „ו˜‡ (ול‡ "מחו˜יך" 
מלחמ˙  מ‰ו˙  ‰י˙‰  מ‰  ומב‰יר  מברר  ז‰  ל˘ון  „יו˜  ˘‚ם  לומר,  „י˘  בז‰).  וכיוˆ‡ 

‰יוונים:

כ"חו˜י  ‡ו  ס˙ם,  כ"חו˜ים"   – ‡ופנים  בב'  יי˙כן  ‚ופ‡  ‰חו˜ים  מˆוו˙  ˜יום  „‰נ‰, 
רˆונך" (כ„ל˜מן). ומ‰ ˘נ˜טו כ‡ן "ל‰עבירם מחו˜י רˆונך" „ו˜‡, ‰ו‡ מ˘ום ˘ל˜יום 

‰חו˜ים ב‡ופן כז‰ „ו˜‡ ‰˙נ‚„ו ‰יוונים, ול‡ ל˜יומם כ"חו˜ים" ס˙ם.

‰בי‡ור בז‰:

למעל‰  ‰ו‡  ˘ב‰ם  ˘‰טעם  ‡ל‡,  כלל,  טעם  ב‰ם  ˘‡ין  ל‡   – ‰ו‡  ‰חו˜ים  ענין 
מ‰˘‚˙ ˘כלנו; ‡נו ‡ין ביכול˙נו ל‰˘י‚ ‡˙ טעם ‰חו˜ים, ‡ך י˘ ב‰ם כ˘לעˆמם טעם 

ו‰סבר‰.

מכל  ‰˙ור‰"16,  חו˜˙  "ז‡˙  עלי'  ˘נ‡מר  „‡ף  ‡„ומ‰,  פר‰  ממˆו˙   – ל„בר  ור‡י' 

12) ˙נחומ‡ חו˜˙ ‚. במ„ב"ר רפי"ט.

13) יומ‡ סז, ב. פר˘"י ר"פ חו˜˙.

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

15) ו‡˙חנן „, ו.

16) ו‡ף מבין ‰חו˜ים ‚ופ‡, ז‰ו "חו˜" ‰יו˙ר ‚„ול („‰רי על כל ˘‡ר ‰מˆוו˙ ‡מר ˘למ‰ ‰מלך (נסמן 
ב‰ער‰ ‰ב‡‰) "על כל ‡ל‰ עמ„˙י").


