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פתח דבר

ī

תוכן העניינים
ī
מאמר פתיחה

בעז‰י״˙.
לר‚ל ימי ‰חנוכ‰ ‰בעל"ט‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי
˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ,ונטרס '‡וˆרו˙ ‰מוע„ים' ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום
בענייני ימי ‰חנוכ - ‰מ˙ור˙ו ˘ל ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
ב˜וב ıז ‰נל˜טו בי‡ורים ועיונים מכל מרחבי ˙ור˙ רבינו
במ‰ו˙ם ˘ל ימי ‰חנוכ‡ ,‰ם ‰נס ‰רוחני ˘ל ˆ‰ל˙ י˘ר‡ל ‰ו‡
עי˜ר ‡ו ‰נס ˘‚‰מי ˘ל נˆחון ‰מלחמ ;‰ב‡ופן ‰זכר˙ נסים ‡לו

מאי חנוכה? נס פך השמן!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב
מ„וע טימ‡ו ‰יוונים ‡˙ ˘‰מנים ול‡ ‡יב„ום ל‚מרי?  /מ„וע לחמו ‰יוונים –
˘‰יו חכמים ‚„ולים – נ‚„ טומ‡ ‰וט‰ר„ ‰ו˜‡?  /בין ‡מונ ‰ט‰ור ‰ב˜‰ב"‰
לחי˘ובים ˘‰כליים ˘ל ‰יוונים ‰טמ‡ים ‡‰ /ור ‰רוחני ˘נ˙‚ל ‰ב„‰ל˜˙ נרו˙
‰מנור„ ‰ו˜‡ בי‡ור מ‰ו˙ ‰נˆחון ‰רוחני ˘ל עם י˘ר‡ל על ‰יוונים ˘נ˙‚ל‰
בנס „‰ל˜˙ ‰מנור ‰ל˘מונ ‰ימים

פנינים קצרים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
"מלכות י-ו-ן הרשעה"  /מדוע הכניסו היוונים את השמנים הטמאים להיכל?

ב‚מר‡ ובנוסח ועל ‰נסים; בעומ˜ מלחמ˙ ‰יוונים "ל˘‰כיחם
˙ור˙ך ול‰עבירם מחו˜י רˆונך" .ובמ„ור חי„ו˘י סו‚יו˙ ‚ˆ‰נו
˘˜ו"ט ב‰בנ˙ פלו‚˙˙ ‰ר‡˘ונים ב˙˜נ˙ מ˘˙ ‰ו˘מח ‰בחנוכ.‰
ועל כל ז‡˙ ˆירפנו מכ˙בי „‰רכ ‰בעבו„˙  '‰בנו˘‡ים ‡לו.
‰וספנו בסוף ˜‰וב„˙ ıפיס מספר ח„˘ ˘יו"ל ע"י ממכב˘
„‰פוס‰ ,ר‡˘ון בס„ר˙ ‰ספרים '‡וˆרו˙ ˙‰ור‰ - '‰ו‡ ספר
'‡וˆרו˙ ˙‰ור - ‰יינ˘ ‰ל ˙ור '‰על ספרי בר‡˘י˙ ו˘מו˙.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו,

עניינו של יום
א .הגשמיות לעומת הרוחניות שבנסי חנוכה  . . . . . . . . . . . . . . . .ז
מ„וע ל‡ מוזכר נס „‰ל˜˙ ‰מנור ‰בנוסח "ועל ‰נסים"?  /מ„וע ל‡ מפרט˙
‚‰מ' ‡˙ ‰נס „נˆחון ‰מלחמ ‰כ˘˘ו‡ל˙ "מ‡י חנוכ / ?"‰מ„וע ל‡ מפרטים
בנוסח "‰נרו˙ ‰ללו" ‡˙ ‰נסים ˘בנˆחון ‰מלחמ˘‚‰ / ?‰מיו˙ ל‚בי ‰רוחניו˙
– ‡ינ‡ ‰פילו כ"˘ר‚‡ בטי‰ר‡"? בי‡ור מ‰ו˙ם ˘ל ימי ‰חנוכ‰˘ – ‰ו‡ ‰נˆחון
‰רוחני ˘ל ‡מונ˙ י˘ר‡ל על טומ‡˙ ‰יוונים ,ועפ"ז פרטי ‰זכרו˙ ‰נסים ב‚מ',
בנוסח "על ‰נסים" וב"‰נרו˙ ‰ללו"

ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙ ‰עיבו„
‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי ‰עניינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי

ב .מלחמת היוונים נגד קדושת התורה וה"חוק" שבכל המצוות  . .יא

˘‰ם מופיעים במ˜ורם ,וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

מ„וע לחמו ‰יוונים ˘‰יו ‡נ˘י ˘כל נ‚„ לימו„ ˙‰ור / ?‰מ‰י ˘ '‡‰ב˙ור‰
˘ב‡˜ ‰ו„ם ללימו„‰ / ?‰טעמים ˘בחו˜ים ,ו‰חו˜ים ˘ב"מ˘פטים" ˘‰ /מן
‰ט‰ור ‰ח˙ום ב˜„ו˘˙ ˜ו„˘ ˘„˜‰ים ˘למעל ‰מן ˘‰כל בי‡ור מ‰ו˙ מלחמ˙
‰יוונים נ‚„ „˜‰ו˘ ‰ו‡‰ל˜ו˙ ˘ב˙ור„˜‰ ‰ו˘ ‰ו˘במˆוו˙יו י˙' ,ו‰נˆחון
‰נפל‡ ˘ל ˜„ו˘˙ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ˘ב‡ לי„י ביטוי במˆי‡˙ פך ˘‰מן ‰ט‰ור

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙
רבינו .ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים יי˙כן ˘ימˆ‡ו
טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ן על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים,
מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על

פנינים קצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
אי אפשר להפריע  /פך שמן טהור שבכל אחד

‡מ˙˙ „‰ברים.
◇ ◇ ◇

חידושי סוגיות

וי‰י רˆון ˘נזכ ‰לר‡ו˙ במ‰ר ‰ב‰על‡˙ ‰נרו˙ במנור˙ ‰מ˜„˘,
ובחנוכ˙ בי˙ ‰מ˜„˘ ˘‰לי˘י ,כן ˙‰י' לנו במ‰ר ‰בימינו ובע‚ל‡
„י„ן.
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙
כסלו ˘˙'‰פ"‡

בפלוגתת הראשונים אם יש דין משתה ושמחה בחנוכה  . . . . . . .טו
יפלפל ל˙ר˘ ıיט˙ ‰רמב"ם ˘י˘ חיוב ˘מח‡ ‰ף ˘ב˘"ס ל‡ נזכר ‡ל‡ ‰לל
ו‰ו„‡‰„ ,‰רמב"ם ‰כריח מחמ˙ ˜ו˘י‡ – ˘ו„‡י "˘‰ס ל‡ ב‡ לב‡ר כל ˜˙‰נ‰
‡ל‡ ר˜ „ין ‰לל ˘ב / ‰י˙ל„„ ‰ין ‰לל ‰ו‡ על נס פך ˘‰מן ו„ין ˘מח‰ ‰ו‡
על נס ‰מלחמ / ‰יˆיע ל˙לו˙ ‰פלו‚˙‡ בפלו‚˙˙ ‰רמב"ם ו‰מ‡ירי ‡ם ‰נˆחון
‰י' בכ"„ ‡ו בכ" ,‰ויסי˜ „‡ף ‡ם ‰י' בכ"„ ˘פיר ‡פ"ל „˜˙‰נ‰ ‰י‡ על יום
‰מנוח / ‰יח„˘ „‰פלו‚˙‡ ‰י‡ ‡ם ˘ני ‰נסים ‰וו ב‚„ר "ז ‰וז‚ ‰ורם" ל˙˜נ˙
‰יו"ט‡ ,ו „עי˜ר ‚‰ורם ‰ו‡ נס פך ˘‰מן

◇

דרכי החסידות  -להרגיש אלקות בלימוד התורה  . . . . . . . . . . . .כ
רשימת מקורות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כא
03-3745979

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 י˘ר‡ל ‡רי' לייב רבינובי,ı
הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

הוספה  -יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב

מאי חנוכה

ל

˜וב ıז ‰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'

ז‡י‡נı








ס .פ‡ולו ברזיל
י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰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 י˘ר‡ל ‡רי' לייב רבינובי ,ıהרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

הוספה  -יינה של תורה

„

˘ע‡ ‰ח˙ ,מ˜ום ‡ח„ ועבו„‡ ‰ח˙
ו„בר ז˙‰ ‰בט‡ במ"˘ ‰נטל ˜ולמוס וכ˙ב ב‡יז ‰יום
וב‡יז˘ ‰ע ‰ב‡יז ‰מ˜ום":

מאי חנוכה? נס פך השמן!
מדוע טימאו היוונים את השמנים ולא איבדום לגמרי?  /מדוע לחמו היוונים – שהיו חכמים גדולים – נגד
טומאה וטהרה דוקא?  /בין אמונה טהורה בהקב"ה לחישובים השכליים של היוונים הטמאים  /האור
הרוחני שנתגלה בהדלקת נרות המנורה דוקא

בעבו„˙ בני י˘ר‡ל י˘נם ‡ופני עבו„ו˙ ˘ונים ב‡˙‰ם
לחילו˜י ˘‰בטים ,ו‰זמנים ,ו‰מ˜ומו˙ ˘‰ונים ˘ב‰ם
נ˙פזרו בני י˘ר‡ל˘‡ .ר בכל מ˜ום ובכל זמן י˘נו ‡ופן
עבו„˘ ‰ונ.‰
ולז ‰עמ„ יע˜ב וכ˙ב "ב‡יז ‰יום וב‡יז˘ ‰ע,‰
ב‡יז ‰מ˜ום"˘ .כלל ו‡יח„ ‡˙ כל ‰זמנים כולם ו‡˙
כל ‰מ˜ומו˙ כולם ,על כל ‰חילו˜ים ‰רבים ˘ב‡ופני
עבו„ו˙י‰ם˘ .בכולם ˙‰י' ח„ור‰ ‰נ˜ו„‰ ‰עי˜רי˙ ˘ל
˙כלי˙ ‰עבו„ ‰בזמן ‚‰לו˙.

וממיל‡ כל מיני וסו‚י ‰עבו„ו˙ ‰ם עבו„‡ ‰ח˙ ˘ל
ל˜יים ‡˙ רˆון ˘‰י"˙ ו˘ליחו˙ו בזמן ‚‰לו˙ .ו‰כל
נכלל ב"‡יז˘ ‰ע ,"‰בזמן ‡ח„ ‰כולל כל ‰זמנים כולם,
ו"ב‡יז ‰מ˜ום" ,במ˜ום ‡ח„ ˘‰ו‡ כולל ‡˙ כל ‰מ˜ומו˙
כולם.
ובכך פעל יע˜ב ‡בינו˘ ,בני י˘ר‡ל יר‚י˘ו ˙מי„
בעי˜ר ‡˙ מעל˙ ‰עבו„‰˘ ,‰י‡ ע˘יי˙ רˆון ˜‰ב" ,‰ול‡
‡˙ מעל˙ם ‰פרטי˙ ‰ייחו„י˙ .וכמו כן יר‚י˘ו כל ‡ח„
ו‡ח„ בעבו„˙ו ‰פרטי˙ כיˆ„ ˙ו˘לם על י„ ,‰יח„ עם
˘‡ר ‰עבו„ו˙‰ ,כוונ‰ ‰כללי˙ ˘ל ע˘יי˙ ‰עולם כולו
ל„יר ‰לו י˙' )˙נחומ‡ נ˘‡ טז˙ .ני‡ פל"ו( ,ע„ ‡˘ר "ו‰י' '‰
למלך על כל ‡‰ר) "ıזכרי' י„ ,ט( במ‰ר ‰בימינו.

ביאור מהות הנצחון הרוחני של עם ישראל על היוונים שנתגלה בנס הדלקת המנורה לשמונה ימים

א.
עיקר מזימת היוונים – ביטול דת ישראל
"מ‡י חנוכ˙„ ‰נו רבנן ˘ . .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 ˘‰י' מונח בחו˙מו ˘ל כ‰ן

כט

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ" ‰עמ'  204ו‡ילך(

מ‚מ˙ם ˘ל ‰יוונים ‰יי˙ ‰מלחמ ‰רוחני˙ על נפ˘ו˙ י˘ר‡ל,
˘רˆו לבטל  ,˙„‰ו‡ילו ‰מלחמ˘‚‰ ‰מי˙ ‰יי˙ ‰ר˜ ˙וˆ‡‰
מ‚‰זירו˙ ‰רוחניו˙.1
וכ„מ˘מע ‚ם מל˘ון ‰רמב"ם ב˙‰חל˙ ‰לכו˙ חנוכ ,‰ב‡ופן
˘סי„ר ‡˙ נ˜ו„˙ ‰עניין „חנוכ˘ ,‰כ' וז"ל:

‚„ול ,ול‡ ‰י' בו ‡ל‡ ל„‰לי˜ יום ‡ח„ ,נע˘ ‰בו נס ו„‰לי˜ו

"בבי˙ ˘ני ,כ˘מלכי יון ‚זרו ‚זרו˙ על י˘ר‡ל ,ובטלו „˙ם,

ממנו ˘מונ ‰ימים .ל˘נ‡ ‰חר˙ ˜בעום וע˘‡ום ימים טובים

ול‡ ‰ניחו ‡ו˙ם לעסו˜ ב˙ור ‰ובמˆוו˙; ופ˘טו י„ם בממונם

ב‰לל ו‰ו„‡) "‰סו‚י' „חנוכ˘ ,‰ב˙ כ‡ ,ב(.

ובבנו˙י‰ם ,ונכנסו ל‰יכל ,ופרˆו בו פרˆו˙ ,וטמ‡ו ‰ט‰רו˙;

רשימת המקורות

עלי‰ם ‡ל˜י ‡בו˙ינו ,ו‰ו˘יעם מי„ם וˆ‰ילם ,ו‚ברו בני

‡ .מ‡מר פ˙יח :‰מ‡י חנוכ ?‰נס פך ˘‰מן! לקוטי שיחות ח"ג עמ'  814ואילך; חכ"ה  237ואילך; חל"ה עמ'  174ואילך; תורת מנחם חל"ה עמ'  317ואילך;
קונטרס 'מאי חנוכה במשנת הרבי'.

ו‰נ ,‰מ„ ‡‰ל‡ נ‡מר ב‚מר‡ ˘כ˘נכנסו ‰יוונים ל‰יכל
"נטמ‡ו כל ˘‰מנים" ו‰ל˘ון ‰י‡ "טמ‡ו כל ˘‰מנים ˘ב‰יכל",
מ˘מע ˘טומ‡˙ ˘‰מנים ‰יי˙ ‰בכוונ˙ מכוון‰ .יינו‡˘ ,ין ז‰

וˆר ל‰ם לי˘ר‡ל מ‡„ מפני‰ם ,ולחˆום לח„‚ ıול .ע„ ˘ריחם
ח˘מונ‡י ‰כ‰נים „‚‰ולים ,ו‰ר‚ום ,ו‰ו˘יעו י˘ר‡ל מי„ם".

פנינים" :מלכו˙ י-ו-ן ‰ר˘ע – "‰ע"פ רשימות רבינו ,חוברת ג; מ„וע ‰כניסו ‰יוונים ‡˙ ˘‰מנים ‰טמ‡ים ל‰יכל? ע"פ תורת מנחם
חל"ה עמ'  318ואילך.

˘ר˜ לפועל נטמ‡ו ˘‰מנים בכניס˙ ‰יוונים‡ ,ל‡ ˘‰ם ר‡ו

˘מס„ר „‰ברים רו‡ים ˘˙‰חל˙ ועי˜ר ‰עניין ‰ו‡ מ‰

למטר ‰מלכ˙חיל˘ ‰בע˙ כניס˙ם לבי˙ ‰מ˜„˘ י„‡‚ו לטמ‡

˘בי˜˘ו לבטל  ˙„‰ול‰פריע לי˘ר‡ל מעס˜ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙.

‡˙ כל ˘‰מנים.

ור˜ כ˙וˆ‡ ‰מז‚‰ ‰יע ‰עניין ˘"פ˘טו י„ם בממונם כו' ולחˆום

ב .עניינו ˘ל יום ‡˘‚‰ :מיו˙ לעומ˙ ‰רוחניו˙ ˘בנסי חנוכ ‰ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ'  235ואילך.

לח„‚ ıול"‚‰ ,זירו˙ ˘‚‰מיו˙ על עם י˘ר‡ל.

פנינים‡ :ין ל‰כניס יווני ל‰יכל ˙‰ור ‰ע"פ לקוטי שיחות ח"ב עמ'  481ואילך; ˘"‰מן" ˘ב˙ור – ‰ט‰ור ע"פ ספר השיחות ה'תשנ"ב ח"ב
עמ' .31

ועניין ז‰˘ ,‰יוונים טרחו לטמ‡ ‡˙ כל ˘‰מנים‰ ,ו‡ יסו„
בכל מלחמ˙ ‰יוונים בי˘ר‡ל.
„‰נ‡ ,‰ף ˘ברור „‰בר ˘‰יו ‡ז י˘ר‡ל במˆב לחו ıמ‡ו„
ובסכנ ‰נור‡ ‰ר"ל בחיי‰ם ˘‚‰מיים ע„ ˘נˆלו מסכנ ‰זו כ‡˘ר
‚ברו על ‰יוונים במלחמ ,‰וב‡ופן ניסי ,כמפורט בנוסח "ועל
‰נסים" ˘‰יו "‚יבורים בי„ חל˘ים ורבים בי„ מעטים"‡ ,עפ"כ,

‡ך י"ל י˙יר ‰מזו˘ ,מ‡ורע ז˘ ,‰בכניס˙ם ל‰יכל טרחו
‰יוונים לטמ‡ ‡˙ כל ˘‰מנים‰ ,ו‡ ‰י' עי˜ר במלחמ‰ ‰רוחני˙
עˆמ‡„ .‰ף ˘‚ם ברוחניו˙ ‰יו כמ ‰וכמ‚ ‰זירו˙ ,כ„מ˘מע
בל˘ון ‰רמב"ם ‰נזכר˙‰ ,נ ‰בכ"ז ‰י' עניין מיוח„ בכך ˘טימ‡ו
‡˙ ˘‰מנים ˘במ˜„˘˘ ,בז ‰מ˙בט‡˙ עי˜ר מלחמ˙ם על .˙„‰

עי˜ר עניינם ˘ל ימים ‡לו ‰ו‡ ˘‰י˙‡ ‰ז ‚זיר ‰נור‡ ‰על חיי‰ם

וכ„מוכח ‚ם מ˘ ‡‰בעניין ז„ ‰ו˜‡ נע˘‰ ‰נס „‚‰ול˘ ,מלב„

‰רוחניים ˘ל עם י˘ר‡ל ,ו‡ילו ‰מלחמ ‰ו‰סכנ˘‚‰ ‰מי˙ ‰יו

עˆם מˆי‡˙ פך ˘‰מן ‰ט‰ור‰ ,ספי˜ ˘מן ז ‰ל„‰לי˜ ממנו

ר˜ ˙וˆ‡ ‰ו˙˘‰ל˘לו˙ ˘ל ‚‰זירו˙ ‰רוחניו˙.

כל ˘מונ˙ ‰ימים .ונס ז ‰נ˜בע לעי˜ר˘ ,מחמ˙ו ˙˜נו חכמים

כי מלחמ˙ם ˘ל ‰יוונים על י˘ר‡ל ל‡ ‰יי˙ ‰ככל ‰מלחמו˙,
˘לחמו ‡‰ומו˙ על ‚ופי י˘ר‡ל בלב„ ל‰ור‚ם ,כ"‡ ˘עי˜ר

 1ועיין בלבו˘ ,ב"ח וט"ז ‡ו"ח סע˙"ר – בטעם ˘ל‡ ˜בעו חנוכ ‰לימי
מ˘˙ ‰ו˘מח ‰כפורים.

‚ .עניינו ˘ל יום ב :מלחמ˙ ‰יוונים נ‚„ „˜‰ו˘˘ ‰ב˙ור ‰ו"‰חו˜" ˘בכל ‰מˆוו˙ ספר המאמרים מלוקט על חדשי השנה ח"ב עמ'
קסב ואילך; לקוטי שיחות ח"ג עמ'  813ואילך; חט"ו עמ'  1ואילך; חל"ב עמ'  174ואילך; חל"ה עמ'  175ואילך.
פנינים‡ :י ‡פ˘ר ל‰פריע ע"פ לקוטי שיחות ח"ג ע'  ;818פך ˘מן ט‰ור ˘בכל ‡ח„ ע"פ אגרות קודש ח"ב אגרת שטו .אגרת קעג.
„ .חי„ו˘י סו‚יו˙ :בפלו‚˙˙ ‰ר‡˘ונים ‡ם י˘ „ין מ˘˙ ‰ו˘מח ‰בחנוכ ‰לקוטי שיחות ח"י עמ'  142ואילך; ח"ל עמ'  204ואילך.

‰ .‰וספ - ‰יינ˘ ‰ל ˙ור :‰בירור "‰מר‚לי˙" מ˙וך ˘‚‰מיו˙ ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ'  302ואילך; ב .פ˙רון פנימיו˙ חלומו˙
יוסף ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ'  204ואילך.

הוספה  -יינה של תורה

כח

ו‡˙ ‰כוח לעבו„ ‰בזמן ח˘כ˙ ‚‰לו˙ מ˜בלים „רך
יוסף „וו˜‡ .מכיוון ˘‰ו‡ עב„ ‡˙ ˘‰י"˙ ˙וך כ„י טר„ו˙
עˆומו˙ ,וב‰יו˙ו ב‚לו˙‰ ,רי ‰ו‡ ז˘ ‰מ‰וו" ‰סימן"
לעבו„˙ בני י˘ר‡ל במˆב ˘ל ‚לו˙ .וממנו ˘ו‡בים ‡˙
‰כוח לˆ‰ליח בעבו„„‚ ‰ול ‰זו.
וז‰ו ˙וכן חלומו˙ יוסף :ב˘ני חלומו˙ ‡לו ,נרמז
כיˆ„ עבו„˙ו ˘ל יוסף ‰י‡ ‰עי˜רי˙ ו‰ח˘וב ‰מבין
עבו„ו˙ ˘‰בטים כולם ,וממנ˘ ‰ו‡בים כל בי˙ י˘ר‡ל
כח לעבו„˙ם בזמן ‚‰לו˙ .ועל כן כולם "מ˘˙חווים" לו,
˘˙˘‰‰חוו‡ ‰מור ‰על ‰יו˙ ‰מ˘˙חוו ‰מ˙בטל ‡ל ז‰
˘מ˘˙חווים ‡ליו ,ועל כך ˘‰ו‡ מ˜בל ממנו.

˜נ‡˙ ‡חי יוסף במעל˙ ו˘‚ב עבו„˙ו
ומע˙ ‰יובן עניין "וי˜נ‡ו בו ‡חיו":
מובן‡˘ ,ין מ„ובר ‡ו„ו˙ ˜נ‡ ‰פ˘וט ‰וחומרי˙ על
˘לטון יוסף ח"ו‰˘ .רי ˘‰בטים כולם ˜„ו˘ים ‰יו ,ו‡ין
לחו˘„ם ח"ו על מי„˙ ˜‰נ‡ ‰במילי „עלמ‡‡ .ל‡ מ„ובר
‡ו„ו˙ ˜נ‡ ‰רוחני˙ ,על „רך מ‡˘ ‰מרו רבו˙ינו ז"ל )ב"ב
כב˜" (‡ ,נ‡˙ סופרים ˙רב ‰חכמ."‰
כי על ‡ף ‰מעל‰ ‰מיוח„˙ בעבו„˙ יוסף „וו˜‡‰ ,רי ‚ם
עבו„˙ ˘‡ר ˘‰בטים ‰י‡ עבו„‡ ‰מי˙י˙ .וכל ‡ח„ ו‡ח„
מן ˘‰בטים ‰י' מר‚י˘ כיˆ„ עבו„˙ו ‰י‡ ר‡וי' ונכונ.‰
וכ‡˘ר ‰ו„יע ˘‰י"˙ ,על י„י חלומו˙ יוסף˘ ,עבו„˙
יוסף ‰י‡ ‰עי˜רי˙ ,וזו‰י ‰עבו„ ‰בזמן ‚‰לו˙ ˘מבי‡‰
‡˙ ‡‚‰ול‰ ,‰נ ‰מי„ "וי˜נ‡ו בו ‡חיו"‰ .יי˙ ‰זו ˜נ‡‰
רוחני˙˜" ,נ‡˙ סופרים" ,על מ˘ ‰בחר ˘‰י"˙ „וו˜‡
לע˘ו˙ לעי˜ר ‡˙ עבו„˙ יוסף ,למרו˙ ˘עבו„˙ם ‚ם ‰י‡
‡מי˙י˙ ונכונ.‰
וכנ‚„ מ‰˘ ‰יו ˘‰בטים מ˜נ‡ים במעל˙ יוסף ,מספר
‰כ˙וב ‡˘ר יע˜ב "˘מר ‡˙ „‰בר – כ˙ב ב‡יז ‰יום . .
˘ע . . ‰מ˜ום" .במע˘ ‰ז ‰פעל יע˜ב ‡בינו למעט ‡˙
‰חילו˜ים ביני‰ם ,ול‚רום עילוי בעבו„˙ כולם ,וכפי
˘י˙ב‡ר ל˜מן.

יע˜ב מ‚ל ‰כיˆ„ כל עבו„ו˙ ˘‰בטים ‰ן
עבו„ ‰ו˙כלי˙ ‡ח˙
כ‡˘ר מ˙בונן „‡‰ם בעבו„˙ו ‰פרטי˙ ובמעל˙,‰
ומ‡י„ך מבחין ברע‰ו ˘˜יבל מ‡˙ ˘‰י"˙ ˘ליחו˙
ו˙פ˜י„ ‡חר ‰נעל ‰ומרומם ‰רב ‰יו˙ר ממנו ,בוו„‡י
י˙עורר ב"˜נ‡˙ סופרים" ,מ„וע ‰ו‡ ל‡ זכ ‰ל˘ליחו˙
נעלי˙ יו˙ר.

‡ך ‡ם מ˙רומם „‡‰ם יו˙ר‡ ,ינו מביט ובוחן כלל ‡˙
˙פ˜י„ו ‰פרטי לעומ˙ ˘ליחו˙ זול˙ו‰ .ו‡ עוס˜ ‡ך ור˜
במטר‰ ‰נעלי˙‰˘ ,י‡ לע˘ו˙ ‡˙ רˆון ‰בור‡ י˙"˘.
ומכיוון ˘רˆונו י˙' ‰ו‡ ˘בני י˘ר‡ל יפעלו עבו„ ‰מסוימ˙
בזמן ‚‰לו˙‰ ,רי עוס˜ ‰ו‡ בזריזו˙ ובמר ıבמילוי ˙פ˜י„
ז ‰ככל ‡˘ר נ„ר˘ ממנו.
וב‡ופן ז‰ ,‰רי ל‡ י˙כן כלל ˘י˜נ‡ בזול˙ו‰˘ .רי
‚ם ‰ו‡ ו‚ם זול˙ו˘ ,ני‰ם נוטלים חל˜ ב˘‰למ˙ רˆונו
י˙' .ו‡ין כל חילו˜ ו‰פר˘ מ‰י ח˘יבו˙ עבו„˙ו לעומ˙
‰עבו„ו˙ ‰מוטלו˙ על ‡חרים‰˘ ,רי כולן רˆון ‰בור‡ י˙'
‰ן .וי˙יר ‰מזו‡˘ ,ין כ‡ן כלל חילו˜י „ר‚ו˙ ‡ל‡ עניין
‡ח„ כללי‰˘ ,ו‡ לע˘ו˙ ‡˙ רˆון ˘‰י"˙.
וז‡˙ ‰יי˙ ‰פעול˙ יע˜ב במ˘"˘ ‰מר ‡˙ „‰בר" –
"כ˙ב ב‡יז ‰יום ˘ . .ע . . ‰מ˜ום"˘ ,בכך פעל ל‚לו˙ ‡ˆל
בניו‡ ,יך ˘כל עבו„˙ם ‰ו‡ עניין ‡ח„ ,למל‡ו˙ ‡˙ רˆון
‰בור‡ י˙"˘.
בי‡ור ‰עניין:
יע˜ב ‡בינו ‰י' ‡בי‰ם ˘‚‰מי ˘ל כל ˘‰בטים ,ו‚ם
‡בי‰ם ‰רוחני בענייני עבו„˙ ˘‰י"˙ .כל מיני ‰עבו„ו˙
˘‰ונו˙ ˘‰יו ‡ˆל ˘‰בטים ,כל ‡ח„ לפי ס‚נונו ומ„ר‚˙ו,
‰יו כלולים כבר בעבו„˙ יע˜ב ‡בי‰ם‡ .ל‡ˆ‡˘ ,ל יע˜ב
ל‡ ‰יו ע„יין פרטי עבו„ו˙ ˘ונים‡ ,ל‡ ‰יי˙ ‰עבו„‰
‡ח˙ כללי˙ בלב„ ,וממנ ‰נ˘˙ל˘לו פרטי ‰עבו„ו˙ ˘ל
˘‰בטים.
‡מנם‚ ,ם ל‡חרי ˘כבר ˙‰חילו ˘‰בטים לעבו„ ‡י˘
‡י˘ בעבו„˙ו ‰פרטי˙ ,מכל מ˜ום ע„יין ל‡ נפר„ו ל‚מרי
ממ˜ורם ו˘ר˘ם בעבו„˙ יע˜ב .כי ‰ל‡ בני יע˜ב ‰יו,
ועבו„˙ יע˜ב ‰יי˙ ‰מ˘פע˙ עלי‰ם ‚ם כן.
וזו ‰יי˙ ‰פעול˙ו ˘ל יע˜ב ,ל‚לו˙ ‡ˆל בניו ‡יך
˘עבו„˙ו ˘ל כל ‡ח„‰ ,י‡ ר˜ פרט וחל˜ מ˙וך עבו„˙ו
‰עˆמי˙‰ ,כולל˙ ‡˙ כולם.
וממיל‡ ,כ‡˘ר מ„‚י˘ים ‡˙ ‰עבו„‰ ‰כללי˙‰ ,נ‰
‡ין נר‚˘ים ‰חילו˜ים ˘בין ˘‰בטים ,ו‡ין  ‰˘‚„‰על
כך ˘˘בט פלוני עבו„˙ו עי˜רי˙ יו˙ר ו˘בט ‡חר עבו„˙ו
‡חר˙‰˘ .ל‡ כולם ‰ם מרכיבים ‡˙ ‰עבו„‰ ‰עי˜רי˙
˘מטר˙ם ר˜ לע˘ו˙ רˆון ו˘ליחו˙ ‰בור‡ י˙"˘ בזמן
‚‰לו˙.
ול‡ על ˘‰בטים בלב„ פעל יע˜ב ,כי ‡ם ‚ם על עבו„˙
בני‰ם ובני בני‰ם במ˘ך „‰ורו˙ ו‚‰לויו˙ כולם˙˘ ,מי„
יר‚י˘ו ‡˙ ‰נ˜ו„‰ ‰עי˜רי˙ ˘בעבו„˙ם‰˘ ,י‡ למל‡ו˙
‡˙ רˆון ˘‰י"˙.

מאי חנוכה

‰

ל„‰לי˜ ‡˙ ‰נרו˙ בכל ימי ‰ח‚˘ .מז ‰מ˘מע ˘‡כן לעניין ז‰

ג.
החילוק הגדול בין אמונת ישראל בהקב"ה
לאופן הכרת היוונים במציאות הבורא

˘ל טומ‡˙ ˘‰מנים ˘ב‰יכל ,י˘ ח˘יבו˙ מיוח„˙ ב‰יו˙ו עי˜ר
מ‚מ˙ ‰יוונים במלחמ˙ם על י˘ר‡ל.

ב.
מדוע השתדלו היוונים לטמא את
השמנים דוקא ולא איבדום לגמרי?
ו‰נ ,‰ב„ברי ‚‰מר‡ ‡לו ‚ופ‡ ,מ˘ ‰טרחו ‰יוונים לטמ‡
כל ˘‰מניםˆ ,ריך עיון‰˘ .רי ‡ם כוונ˙ם ‰יי˙ ‰לבטל מל‡כ˙
„‰ל˜˙ ‰נרו˙ ‚רי„‡ ,כחל˜ ממלחמ˙ם ל‰עבירנו מ˜יום מˆוו˙
ˆ ,˙„‰ריך בי‡ור מ‰ו ‰טעם ˘טרחו לטמ‡ ‡˙ ˘‰מנים‰ .רי ‡ם

˘ינוי ‚„ול ומ‰ו˙י נ˘˙נ˙‡ ‰מונ˙נו בבור‡ י˙' ו‡ופן
עבו„˙נו בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙ ,מ‡מונ˙ ˘‡ר ‡‰ומו˙
ו„˙י‰ם‰„ .נ‚ ,‰ם בין ‡‰ומו˙ י˘נם כ‡לו ˘‡ינם כופרים בעˆם
מˆי‡ו˙ ‰בור‡ י˙' ,וי˘ ל‰ם ˙פיס ‰ו‰כר ‰בו‡ ,ל‡ ˘‡מונ˙ם
מבוסס˙ על ‰כר˙ ‰בור‡ מ‰וכחו˙ ב˘כל ‡‰נו˘י .מ˘‡"כ
‡מונ˙ם ˘ל י˘ר‡ל ,מ‰˘ ‰ם "מ‡מינים בני מ‡מינים" ‡ינ‰
נובע˙ מ˘‰ ˙‚˘‰כל.

‰י' ברˆונם לבטל ‡˙ „‰ל˜˙ ‰מנור‰ ‰י' עלי‰ם ל˘בור ‰כ„ים

כלומר‡ ,ין ז‡˘ ‰נו חו˜רים ב˘כלנו לי„ע ול‰וכיח ˘י˘

ול˘פוך ˘‰מנים‡˘ ,ז י‰י' ברור ˘˙˙בטל עבו„˙ „‰ל˜˙ ‰נרו˙,

בור‡ לעולם ו˘י˘ ל˜יים מˆוו˙יו וכו' ,כ"‡ ˘‡מונ˙ ‡י˘

מ˘‡"כ כ˘ר˜ טימ‡ו ‡˙ ˘‰מנים ,ע„יין יכולים ‰יו י˘ר‡ל

י˘ר‡ל ב '‰מו˘ר˘˙ בנ˘מ„˜‰ ‰ו˘ ‰מˆ„ עˆמו˙˘ ,‰כן ‰ו‡

ל„‰לי˜ ‰מנור ‰בטומ‡.‰

בכל ‡י˘ מי˘ר‡ל˘ ,בעˆם ‰יו˙ נ˘מ˙ו "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל

]„לכ˘נ„˜„˜ בפרטי ‰מע˘‰ ,‰נ ‰בטמ‡ ‰יוונים ‡˙ ˘‰מנים
‰רי יי˙כן ‡פילו ˘ל‡ י„עו י˘ר‡ל מכך ˘נטמ‡ו ˘‰מנים
וי„לי˜ו ‰מנור ‰ב˘מן טמ‡ ב˘ו‚‚‡ ,ו י˙יר ‰מזו ‡ף ב‰י˙ר –

ממ˘"

)˙ני‡ פ"ב(

‰ו‡ „בו˜ ו˜˘ור ל ,'‰ולכן ברור ˘‚ם ‡‰מונ‰

‰נר‚˘˙ בו‡ ,ינ ‰נובע˙ מ‰וכחו˙ ˘כליו˙ ,ו‰י‡ למעל ‰מעל‰
מעל ‰מ ˙‚˘‰ו˙פיס˙ ˘‰כל.

˘‰רי טומ‡„ ‰חוי' )‰ו˙ר (‰בˆיבור .2ו‡"˙ מנ‡ ל‰ו ל‰יוונים

ומז ‰מ‚יע ‚ם חילו˜ ב‡ופן בו ‡נו לומ„ים ‡˙ ˙ור˙ '‰

„בר ז‰ ,‰נ ‰י„וע ˘בין ‰יוונים ‰יו ‚ם ‰מ˙יוונים מבנ"י וביני‰ם

ומ˜יימים ‡˙ מˆוו˙ ‰בור‡ י˙'˘ ,ב‡ם ‰י„יע˘ ‰י˘ בור‡

כ‰נים ,ומס˙בר ˘כ˘על ‰ב„ע˙ ‰יוונים לטמ‡ ˘‰מנים ‰ו„יעום

לעולם ‰י‡ י„יע‰ ‰מבוסס˙ על י„יע˙ ˘‰כל‡ ,זי ‚ם לימו„

˘בוו„‡י ימˆ‡ו י˘ר‡ל ‰י˙ר ל„‰לי˜ ‰מנור ‰ב˘מן טמ‡ ע"י

ו˜יום ‰ור‡ו˙ ומˆוו˙ ‰בור‡ ‰ם ר˜ מ˘ום ˘י˘ ב‰ן טעם ˘כלי

˘˜ו"ט ו‰י˙רים ˘ונים ,ו‡עפ"כ – בחרו ‰יוונים ˘ל‡ ל˘פוך ‡˙

וי˘ ˙כלי˙ ל˜יומן ,מ˘‡"כ מ‡˘ ‰נו לומ„ים ˙ור ‰ומ˜יימים

˘‰מנים ,וטרחו ר˜ לטמ‡ם[.

‡˙ מˆוו˙ ‰בור‡ י˙'‡ ,י"ז מˆ„ ‰כרע „‰ע˙ ,כי‡-ם ב„רך

ומכך ˘‰יוונים ל‡ ˘יברו ו˘פכו ‡˙ ˘‰מנים‡ ,ל‡ „˙˘‰לו
ל‡˘‰ירם ב˘לימו˙ם ור˜ לטמ‡ם ,מ˘מע ברור ˘כוונ˙ם ל‡
‰יי˙ ‰לבטל ‡˙ עˆם „‰‰ל˜ ,‰כי ‡ם ˘‰יי˙ ‰ל‰ם בז ‰כוונ‰
מיוח„˙.
„‰נ ,‰כ˘מעמי˜ים ל˙‰בונן במ‰ו˙ מלחמ˙ם ‰רוחני˙ ˘ל
‰יוונים לבטל  ˙„‰ול˘‰כיח ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙‰ ,נ ‰נר‡ ‰ברור
˘ל‡ ‰יי˙ ‰זו ר˜ מלחמ‚ ‰רי„‡ בין ב' „˙ו˙ ‡ו ˘יטו˙‰˘ ,יוונים
רˆו ס˙ם לבטל ‡ו˙נו מ˜יום מˆוו˙ „˙נו ,כ"‡ ˘‰יוונים ‰בינו
בחכמ˙ם מ‰י מ‰ו˙ ‰ועי˜ר˘ ‰ל ‡מונ˙ י˘ר‡ל ב‰˘ ,'‰י‡
˘ונ ‰במ‰ו˙ ‰מ˘‡ר ˙„‰ו˙ ו˘‰יטו˙ .ולכן ‚ם מלחמ˙ם לבטל
‡˙ י˘ר‡ל מ„˙ם ‰יי˙ ‰בעי˜ר ‰יסו„ ו‰מ‰ו˙ ˘ל ‡מונ˙ י˘ר‡ל
ו„˙ם.
ועניין ז˙‰ ‰בט‡ ב‡ופן ˘טימ‡ו ‡˙ ˘‰מן‰˘ ,י' בז ‰כוונ‰
מיוח„˙ ˘˜‰ור ‰למלחמ˙ם זו ב„˙ י˘ר‡ל‰˘ ,יי˙ ‰מלחמ‰
כנ‚„ ˙‰וכן ‰מיוח„ ˘ל ‡מונ˙ י˘ר‡ל ,ולˆורך ז‚‡„ ‰ו לטמ‡
כל ˘‰מנים ,וכ„ל˜מן.

 2ר‡˘ ‰ו"˙ חכם ˆבי סימן פז .פני י‰ו˘ע ˘ב˙ כ‡ ,ב „" ‰מ‡י חנוכ .‰ועו„

עבו„˙ עב„ ,ב˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ,בי„יע˘ ‰כן ‰ו‡ רˆון
˜‰ב" ‰ועלינו ל˜יימו.
וכנ‚„ ז˜ ‰מו ‰יוונים ולחמו בי˘ר‡ל לעו˜רם מ‡מונ˙
‡בו˙י‰ם ˘למעל ‰מ˘‰כל ,וכ„מˆינו במ„ר˘
ו˘"נ(

)בר‡˘י˙ רב ‰פ"ב„ ,

˘‰יוונים ˆיוו על י˘ר‡ל "כ˙בו לכם על ˜רן ˘‰ור ‡ין לנו

חל˜ ב‡לו˜י י˘ר‡ל"„ ,מלחמ˙ם ‰יי˙ ‰לנ˙˜נו מ‡ופן ‰מיוח„
˘ל ‡‰מונ ‰ו„‰ב˜ו˙ ב‡לו˜י י˘ר‡ל˘ ,מ‚יעו˙ מ‰נ˘מ‰
˘למעל ‰מ˘‰כל ,ו‡˙ ז ‰ל‡ ‰סכימו ‰יוונים ל˜בל ,ו˙‰נ‚„ו
לז ‰בכל ˙ו˜ף„ ,ב‡ם ‰יי˙‰ ‰כר˙נו במˆי‡ו˙ ‡‰לו˜ ‰י„יע‰
ו‰כר˘ ‰כלי˙ ל‡ ‰יו מנ‚„ים לז ,‰וכל ˘בי˜˘ו ‰ו‡ לנ˙˜ ‡˙
י˘ר‡ל מ‰יו˙ ל‰ם חל˜ ב"‡לו˜י י˘ר‡ל"˘ ,למעל ‰מ‰‚˘‰‰
ו˙‰פיס˘‰ ‰כלי˙.
וכן ‚ם מלחמ˙ם ב˜יום ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ‰יי˙ ‰בעי˜ר
כ˘˜‰יום ו‰לימו„ ‰ו‡ ל‡ מˆ„ ‰כרע „‰ע˙ ,ור˜ ב˜בל˙ עול
מלכו˙ ˘מים‡ ,בל ל‡ ‰יו מנ‚„ים ללימו„ ˙‰ור ‰כעניין ˘כלי
‚רי„‡ ,ול˜יום מˆוו˙ ˘י˘ ל‰ן טעם ו‰י‚יון ˘כלי .
3

 3ויעויין ל˜מן סימן ב' ב‰רחב ‰ב‰סבר „‰בר בפרטיו˙ בנו‚ע ללימו„
˙‰ור ‰ול˜יום ‰מˆוו˙.

מאי חנוכה

ו

˘‰רי י„וע ˘‰יוונים ‰יו ‡ומ ‰חכמ ‰מ‡ו„ ,וכ„מˆינו ב‚מ'
)בכורו˙ ח ,ב( ‡ו„ו˙ "סבי „בי ‡˙ונ‰˘ ,"‰יי˙ ‰ביר˙ יוון"˘ ,חכימי
נינ‰ו" ,ו‰עריכו ‡ף ‡˙ חכמ˙ ˙‰ור‰"˘ ‰י‡ חכמ˙כם ובינ˙כם
לעיני ‰עמים"

)„ברים „,

ו( ,וכי„וע ˘מ‡˘ ‰נים לפני ז˙ ‰ר‚ם

˙למי מלך יוון ‡˙ ˙‰ור ‰ל˘פ‰ ‰יווני˙  ,ולכן ברור ˘ל‡ ‰יו
4

מ˙נ‚„ים ללימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙ ‡ם ‰יו מבוססים על
˘‰כל בלב„ ,ור˜ ˙‰נ‚„ו ל˙ור ‰ו‰מˆוו˙ ,כ˘‰ן מ˜ויימו˙ על
י„י י˘ר‡ל מ˙וך ‡מונ ‰ב˘ '‰למעל ‰מ˘‰כל.
וכמו ˘„יי˜ במ‡מר כ"˜ ‡„מו"ר )‰ריי"ˆ( נ"ע

הוספה  -יינה של תורה

לכן מלחמ˙ם בי˘ר‡ל ‚‰יע ‰ל˙כלי˙ ‰בע˙ ˘נכנסו למ˜ום
‰מ˜ו„˘ ,וטימ‡ו כל ˘‰מנים ו‰וˆי‡ום מט‰ר˙ם.
וזו ‰יי˙ ‰עי˜ר מ‚מ˙ם ל‰לחם במ‰ו˙˘ ‰ל ‡מונ˙ י˘ר‡ל,
˙ור˙נו  '˜‰ומˆוו˙י'„ ,כיון ˘„‰ינים „טומ‡ ‰וט‰ר‰ ‰ן ‰לכו˙
˘‡ינן מובנו˙ ב˘כל „‡‰ם‰ ,רי ‰ם מבט‡ים ‡˙ נ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙
– ˘‡מונ˙נו ו„בי˜ו˙נו ב‰ '‰ן מˆ„ ‰ר‚˘ ‰נ˘מ ‰ו‰יו˙ ‰חל˜
‡לו˜ ‰ממעל ממ˘ ,ול‡ מˆ„ ח˘בונו˙ ו‰וכחו˙ ˘כליו˙ .ולכן
בי˜˘ו ‰יוונים לטמ‡ ˘‰מנים כ„י לנ˙˜נו מט‰ר˙ינו בעניין ז‰

)ספר ‰מ‡מרים

˙˘"‡ ע' ˘ ,(95בנוסח ועל ‰נסים נ‡מר "ל˘‰כיחם ˙ור˙ך ול‰עבירם
מחו˜י רˆונך"˘ ,לכ‡ו' ‰י' יכול ל‰י‡מר "ל˘‰כיחם ˙‰ור‰
ול‰עבירם מ‰מˆוו˙" ,ומכך ˘מ„‚י˘ים ˘חפˆם ˘ל ‰יוונים ‰י'
"ל˘‰כיחם ˙ור˙ך" ,מ˘מע ˘ל‡ ‰י' ‡יכפ˙ ל‰יוונים כ"כ ‡ם ‰יו
ממ˘יכים ללמו„ ˙ור ,‰כי עי˜ר מלחמ˙ם ‰יי˙˘ ‰לימו„ ˙‰ור‰
ל‡ י‰י' מ˙וך ‰ר‚˘ „˜‰ו˘‰˘ ‰י‡ ˙ור˙  ,'‰וכן "ל‰עבירם
מחו˜י רˆונך"˘ ,ם ‰יוונים ‰סכימו ˘ימ˘יכו ל˜יים מˆוו˙ ‡בל
ל‡ מ˙וך ‡מונ ‰וי„יע‰˘ ‰מˆוו˙ ‰ם חו˜ים ˘למעל ‰מ˘‰כל,
ו˜יומן ‰ו‡ ר˜ מˆ„ ˘כן ‰ו‡ רˆונו ˘ל ‰בור‡ י˙' ˘מו.3

ו‰נ ,‰בין כל ‰מˆוו˙ „י˘ר‡ל י˘ מˆוו˙ ˘י˘ ל‰ן טעם
˘כלי‡ ,בל ל‚בי ‰עניין „טומ‡ ‰וט‰ר ‰כ˙ב ‰רמב"ם

‚ופ‡ ˘ל „‰בי˜ו˙ ˘למעל ‰מ˘‰כל בבור‡ י˙"˘.
ומז‰ ‰טעם עˆמו במי„ ‰כנ‚„ מי„ ,‰זימן ˜‰ב" ˙‡ ‰פך
˘‰מן ‰ט‰ור ,למען ל‡ ˙ימנע „‰ל˜˙ ‰נרו˙ בט‰ר ‰מי˘ר‡ל,
ו‡ף נפעל ‰נס „‚‰ול ˘ל „‰ל˜˙ נרו˙ ˘מונ˙ ‰ימים מ˘מן ז,‰
למען ימ˘יכו בעבו„˙ם ב˜ו„˘ ל˘˜˙‰ר בבור‡ י˙' ב‡מˆעו˙
‰מˆוו˙ ˘‰ן למעל ‰מ˘‰כל‡˘ ,מונ ‰ועבו„ ‰זו ב‡ו˙ לי„י
‚ילוי בעבו„˙ „‰‰ל˜ ‰ב˘מן ט‰ור „יי˜‡‡„ .ף ˘כנ"ל ‰יו
יכולים למˆו‡ על ז‰ ‰י˙רים ל„‰לי˜ ב˘מן טמ‡‰ ,נ ‰למען
‰ר‡ו˙ חיב˙ם וט‰ר˙ם ˘ל י˘ר‡ל ,נע˘ ‰נס ז.5‰

ה.
הנצחון הרוחני והאור האלקי הנשגב
שנתגלה בנס הדלקת המנורה

ד.
השמן הטהור מבטא אמונה טהורה
בהקב"ה שלמעלה מן השכל
)סוף ‰ל'

מ˜וו‡ו˙(„" :בר ברור ו‚לוי ˘‰טומ‡ו˙ ו‰ט‰רו˙ ‚זיר˙ ‰כ˙וב ‰ן,
ו‡ינן מ„ברים ˘„ע˙ו ˘ל ‡„ם מכרע˙ו ,ו‰רי ‰ן מכלל ‰חו˜ים".
ו‰יינו ˘בעניינים ˘ל מˆוו˙ ˘‰ייכו˙ לטומ‡ ‰וט‰ר ‰מ˙בט‡
‡ופן ˘ייכו˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל ל˜‰ב" ‰ב˜˘ר ו„בי˜ו˙ ˘למעל‰
מ‰וכחו˙ ˘‰כל ו‰כרע „‰ע˙ ,יו˙ר מב˘‡ר מˆוו˙ ˙‰ור˘ .‰כן
מˆוו˙ ‡לו מ˙˜יימו˙ ‡ך ור˜ מˆ„ ‚זיר˙ ‰בור‡ י˙' ,ב˜בל˙ עול
מלכו˙ ˘מים ,לל‡ עירוב ˘‰כל כלל.
ובז ‰י˘ לב‡ר ‰טעם ˘בכניס˙ם ל‰יכל ˜ו„˘נו ר‡ו ‰יוונים
לעי˜ר לחפ˘ ‡חר ˘‰מנים ולטמ‡ם ,ביו„עם ˘בעניין ז˘ ‰ל
טומ‡ ‰וט‰ר ‰נמˆ‡ מ‰ו˙ ˘‰ייכו˙ ו˘˜‰ר ˘ל י˘ר‡ל ל,'‰
ב‰יו˙ו עניין ˘למעל ‰מ˘‰כל.
וכיון ˘„‰ל˜˙ ‰נרו˙ ב˘מן ט‰ור „ו˜‡ מסמל˙ ‡˙ כל
‡ופן ˜יום ‰מˆוו˙ ˘ל בני י˘ר‡ל‡˘ ,ינו מˆ„ ‰כרע „‰ע˙,
˘‰מˆוו˙ ‰ן מע˘ים ˘ר‡וי לע˘ו˙ם כי כן מובן ב˘כל ‡‰נו˘י,
‡ל‡ ‰ט‰ר ‰מסמל˙ ‡˙ ‰יו˙ ‰מˆוו˙ למעל ‰מן ˘‰כל,

וי˘ ל‰וסיף עו„ בז„ ,‰ב‰נ"ל מבו‡ר ‰יטב ‰ן ‰טעם בכך
˘‰יוונים טימ‡ו ˘‰מנים ,ו‰ן ‰טעם ˘כ„י לבט‡ ‰נˆחון ‰רוחני
עלי‰ם פעל ˜‰ב"‰ ‰נס בעניין ˘ל טומ‡ ‰וט‰ר˘ ‰למעל‰
מ˘‰כל ,וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר מ˘ ‰נס ז‰ ‰י' בעניין „‰ל˜˙ נרו˙
‰מנור„ ‰ו˜‡ ,ו‰ל‡ ‰יוונים טימ‡ו ל‡ ר˜ ‡˙ ˘‰מנים ,כ"‡ ‚ם
‡˙ ‰‰יכל ו‡˙ ˘‡ר ‰כלים.
ומכך ˘מ„‚י˘ים ‡˙ טומ‡˙ ˘‰מנים ו‡˙ ‰נˆחון ‰רוחני
במˆי‡˙ פך ˘‰מן ו„‰ל˜˙ נרו˙ ‰מנור„ ‰ו˜‡ ,ול‡ ב˘‡ר
„‰ברים ˘נטמ‡ו ,מ˘מע ˘‰עניין „חנוכ ‰י˘ לו ˘ייכו˙
ל„‰ל˜˙ ‰נרו˙ „ו˜‡.
„‰נ ,‰מ˘ ‰נ˙ב‡ר לעיל ב„‚‰ר˙ ‡מונ˙ י˘ר‡ל ב ,'‰ו‡ופן
˜יום ‰מˆוו˙ ולימו„ ˙‰ור‡˘ ,‰ינם מבוססים על ‰וכחו˙
˘כליו˙ ,כ"‡ ˘‰ם מˆ„ ‰יו˙ כל ‡י˘ י˘ר‡ל ˜˘ור ו„בו˜
ב '‰מˆ„ נ˘מ˙ו˘˜˘ ,ר ז‰ ‰ו‡ למעל ‰מ˘‰כל‰ ,נ‡ ‰ין ז‰
ר˜ מ˘ ‰לפועל ‡ין ז˜ו˜ים ל‰וכחו˙ ול‰בנ˘ ‰כלי˙ כ„י לי„ע
˘י˘ בור‡ לעולם ,כי‡-ם ˘‡‰מונ ‰ו„‰בי˜ו˙ ˘ל בני י˘ר‡ל
ב‰ ,'‰י‡ ב„ר‚ ‰כזו ב‡ל˜ו˙ ˘‡ין ביכול˙ ˘‰כל ל˙פוס ב‰
ול˘‰י‚ ,‰ל‰יו˙ ‰למעל ‰מעל ‰מ‰עולמו˙ ,וממיל‡ – למעל‰
מעל ‰ממ˜ום ‡ליו מ‚יע˙ ‰פיס ‰ו˘ ‰‚˘‰כלי˙.

˙‰ 4ר‚ום ל˙למי ‰מלך ‰י' ב˘נ˙ ‚'˙˜ט"ו ,ו‚זירו˙ ‰יוונים ˙‰חילו ב˘נ˙
‚'˙רט"ז )ר‡ ‰ס„ר „‰ורו˙ ‚"‡ ˙˙˜ט"ו; ˙ר"י-כב(.

כז

 5ר‡ ‰פני י‰ו˘ע ו˘ו"˙ חכם ˆבי ˘ב‰ע'  .2ור‡‚ ‰ם ר‡˘ יוסף ˘ב˙ ˘ם.

ב

פ˙רון פנימיו˙ חלומו˙ יוסף
מ„וע ר˘ם יע˜ב "ב‡יז˘ ‰ע ‰ב‡יז ‰מ˜ום"? ‡ /יך י˙כן ˘˘‰בטים „˜‰ו˘ים ˜ינ‡ו ביוסף?
 /למ‰ ‰י' יוסף ‰יחי„י מ‡חיו ˘ל‡ ‰י' רוע‡ˆ ‰ן?  /ובמ ‰יע˜ב ‰ו‡ ‡בינו ‰רוחני ע„ עˆם
‰יום ‰ז?‰
סו„ חלומו˙ יוסף ו‰יחס ˘ל יע˜ב ‡בינו ‡לי‰ם
˘ני חלומו˙ חלם יוסף בפר˘˙נו ‡ו„ו˙ מעל˙ו על פני
‡חיו ו‰וריו ,וסיפרם ל‡ביו ול‡חיו‡ .מנם‡ ,חיו ל‡ ר‡ו
בעין יפ‰ ˙‡ ‰חלומו˙ ,וע„ ˘"וי˜נ‡ו בו ‡חיו" .ועל יחסו
˘ל ‡ביו ,יע˜ב ,נ‡מר" :ו‡ביו ˘מר ‡˙ „‰בר" )פר˘˙נו
לז ,י‡(.
בטיב˘ ‰ל "˘מיר "‰זו˘˘ ,מר יע˜ב ‡˙ „‰בר‡ ,מרו
במ„ר˘ )בר‡˘י˙ רב ‰פפ"„ ,יב(" :נטל ˜ולמוס ,וכ˙ב ב‡יז‰
יום וב‡יז˘ ‰ע ,‰ב‡יז ‰מ˜ום".
וי˘ ל˙מו‡ ‰ו„ו˙ מע˘ ‰יע˜ב
על ‡˙ר(‡ ,יזו ˙ועל˙ ‰פי˜ מכך ˘ר˘ם ‡˙ זמן ומ˜ום
‰חלומו˙? ו‚ם ‡ם מˆ‡ יע˜ב ‡יזו סיב ‰לר˘ום ‡˙ פרטי
‰חלום‰ ,רי ‰י' לו לכ˙וב לכל לר‡˘ ‡˙ ‰חלום עˆמו,
ו‡ילו במ„ר˘ ‡ין מסופר כלל ˘כ˙ב ‡˙ ˙וכן ‰חלום.
)ור‡‚ ‰ם במפר˘י ‰מ„ר˘

ו˙חיל ‰י˘ לב‡ר ‡˙ ˙וכנם ‰פנימי ˘ל חלומו˙ יוסף,
‡˘ר ‰ם רומזים על עניינים ˘ברומו ˘ל עולם בנו‚ע
לעבו„˙ם ‰רוחני˙ ˘ל ˘‰בטים ובני י˘ר‡ל במ˘ך
„‰ורו˙ ,ו‡זי י˙ברר כיˆ„ עניינ‰ ‰פנימי ˘ל כ˙יב˙ יע˜ב
‰ו‡ עניין ‚„ול ונ˘‚ב מ‡ו„‰ ,נו‚ע לעבו„ ‰בזמן ‚‰לו˙.

מˆרים .ולמרו˙ ‰טר„ו˙ ‰עˆומו˙ מעבו„˙ו במˆרים,
עמ„ יוסף בכל ‰ניסיונו˙ ונו˙ר „בו˜ ב˘‰י"˙ ב„בי˜ו˙
עˆומ ‰בכל ר‚ע ור‚ע.
ובז‰ ‰י' ˙ו˜ף מעל˙ יוסף על פני ˘‰בטים כולם:
˘‰בטים ‰וכרחו לפרו˘ מן ‰עולם ול‰יב„ל ממנו .עס˜י
˘‚‰מיו˙ וענייני ‰עולם ‰יו מפריעים ‡ו˙ם מ˘˜˙‰רו˙ם
ב˘‰י"˙ ,ו‰יו ‚ורמים ל‰ם ירי„ ‰במ„ר‚˙ם .ולכן‰ ,וכרחו
לחיו˙ ב˙‰בו„„ו˙ וני˙ו˜ מן ‰עולם ,כרועי ˆ‡ן.
לעומ˙ם ,יוסף עמ„ במ„ר‚‚ ‰בו‰ ‰‰רב ‰יו˙ר .וע„ כ„י
כך‰˘ ,י' ביכול˙ו ל‰יו˙ ב‚לו˙ ול‰נ‰י‚ ‡˙ ‡ר ıמˆרים
כול ,‰ו„‰בר ל‡ ‰פריע לו לעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘ ב‡ופן
נעל ‰ביו˙ר!

עבו„˙ ‡‰בו˙  -סימן לבנים
˘‰יי˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל ב‚לו˙ מˆרים ,וכמו כן
ב˘‡ר ‚‰לויו˙ וע„ ל‚לו˙ זו ‡‰חרונ ,‰כרוכ ‰ב˜˘יים
ובניסיונו˙ עˆומים .ו‰כוח לעמו„ ב˜˘יים ‡לו ולעבו„
‡˙ ˘‰י"˙ בכל מˆב ,מ‚יע מ"מע˘‡ ‰בו˙" ˘‰ו‡ "סימן

˘‰בטים – רועי ˆ‡ן,
ויוסף – מנ‰י‚ ‡˙ מˆרים
˘נים ע˘ר ˘בטי י ,‰-עב„ו ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘ כל ‡ח„
לפי ˘ור˘ נ˘מ˙ו‡ .מנם‰ ,פר˘ כללי ומ‰ו˙י מˆינו בין
‡ופן עבו„˙ יוסף ל„רך ‰נ‡ ˙‚‰חיו:
פרנס˙ם ˘ל ˘‰בטים ‰יי˙ ‰על י„י ˘רעו ‡˙ ˆ‡נם .ול‡
בכ„י בחרו ˘‰בטים ‡ומנו˙ זו :על י„י ˘‰יו רועי ˆ‡ן‰ ,י'
ביכול˙ם לˆ‡˙ ‡ל  ,‰„˘‰ו˘ם לעבו„ ‡˙ ‰בור‡ י˙' בל‡
טר„ ‰י˙יר ,‰מ˙וך פרי˘ו˙ מענייני ‰עולם ˘‚‰מיים.
לעומ˙ם ,יוסף ל‡ ‰י' מנו˙˜ מן ‰עולם„‡ .רב‡‰ :ו‡
‰י' במˆרים ערוו˙ ‡‰ר ,ıו˘ם ‚ופ‡ ‰י' מנ‰י‚ ‡˙ בי˙
פוטיפר ,ו‡חר כך ‡˙ בי˙ ‡‰סורים ,ולבסוף ‡˙ כל ‡רı

לבנים" )ר‡˙ ‰נחומ‡ לך לך ט .וברמב"ן ללך לך יב ,ו .ועו„( .כי
"סימן לבנים" ‡ינו ר˜ ‰ו„ע˘ ‰כך י‰י' ‡ˆל ‰בנים‡ ,ל‡
˘מע˘‡‰ ‰בו˙ ‰ו‡ נ˙ינ˙ כח וסיוע בעבו„˙ ‰בנים

)ע"„

"סימני ט‰ר "‰בב‰מו˙ – ר‡ˆ ‰פע"נ על ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' מ‡כ‡"ס,

ובל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ'  222ו‡ילך(.
ו‰נ‡ ,‰ף ˘עבו„˙ בני י˘ר‡ל מ˘˙ל˘ל˙ מעבו„˙
‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים‰ ,רי לכל ‡ח„ מבני י˘ר‡ל י˘ עבו„‰
פרטי˙ ,ו‡ינ„ ‰ומ ‰עבו„˙ י‰ו„י ‡ח„ לעבו„˙ זול˙ו .ובכ„י
˘מע˘‰ ‰בנים י˘˙ל˘ל ממע˘‡‰ ‰בו˙ ,י˘ י"ב ˘בטי
י‰˘ ‰-ם ממוˆעים בין מע˘‡‰ ‰בו˙ למע˘‰ ‰בניםˆ‡ .ל
˘‰בטים כבר י˘ חילו˜י מ„רי‚ו˙ ב‡ופני עבו„ו˙ ˘ונים,
ומ‰ם נ˘˙ל˘לו ‡חר כך עבו„ו˙י‰ם ‰פרטיו˙ ˘ל כל ‡ח„
ו‡ח„ מי˘ר‡ל.

כו

הוספה  -יינה של תורה

ל‰עלו˙ ‡˙ ‰ניˆו˘ ıב‰ם ל˜„ו˘ ,‰ו‡ין ל‰ם ˙˜נ‡ ‰ל‡
כיליון ו˘‰מ„„ .‰ברים ‡לו ‰ם ‡סורים ,ועבו„˙ו ˘ל
י‰ו„י ‰י‡ ל‰רחי˜ם ול„חו˙ם.
וזו‰י עבו„˙ו ˘ל ‰י‰ו„י :ל˙‰עס˜ עם ענייני ‰עולם
ב‡ופן ˘ל בירור ‰מר‚ליו˙ מ˙וך ‰חול‰„ ,יינו ב„ברים
‰מו˙רים ,ול„חו˙ ‡˙ ˆ‰רורו˙‰ ,ם „‰ברים ‡‰סורים.

ל˘‰ליך ‡˙ ˆ"‰רורו˙" בסיום ‰זיכוך
ו‰נ ,‰במ˘ל ‰מר‚לי˙ ו‰חול )˘בפר˘"י( מ˙ו‡ר ס„ר
‰עבו„‰ ‰נכון בבירור וזיכוך ‰עניינים ˘‚‰מיים:
ר‡˘י˙ ,י˘ לחפ˘ ‡˙ ‰ניˆו‡‰ ıלו˜י ב„ברים ‰מו˙רים
ול‡ ח"ו ב„ברים ‡‰סורים .ועל כן "‡„ם ממ˘מ˘ בחול",
‰ו‡ מ˙עס˜ ב„ברים ‰מו˙רים ˘יכולים ל˙‰עלו˙ ,ול‡
ב"ˆרורו˙"‰ ,ם „ברים ‡‰סורים ˘‡י ‡פ˘ר ל‚‡ול מ‰ם
‡˙ "‰מר‚לי˙".
ל‡חר מכן" ,וכוברו בכבר‰ ."‰י‰ו„י מנˆל ‡˙ ‰עניין
˘‚‰מי ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙' ,ו‡זי נע˘י˙ פעול˘ ‰ל
בריר‰ :‰ניˆו‡‰ ıלו˜י עול ‰בחזר ‰למ˜ורו ב˜„ו˘,‰
ו‡ילו ‰פרטים ˘ב„בר ‰מו˙ר ˘‡ין ב‰ם ע˘י' ל˘ם ˘מים,
נו˙רים בˆ„ ‰רע‰ ,ירו„ ו˘‰פל.
ועל כן ,מי„ ל‡חר ˘‰ימו˘ ל˘ם ˘מים ו‰על‡˙ ‰ניˆוı
– "מ˘מˆ‡‰ ,"‰רי ‰ו‡ "מ˘ליך ‡˙ ˆ‰רורו˙ מי„ו"‰ ,ו‡
עוזב ‡˙ ‰עניין ˘‚‰מי ו‡ינו מ˙עס˜ בו עו„.
˘‰לכ ‰זו ˘ל ˆ‰רורו˙ ל‡חר עבו„˙ ‰בירור‰ ,י‡ חל˜
‰כרחי ונכב„ בעבו„˙ בירור ‰ניˆוˆו˙:
כל ˙‰עס˜ו˙ו ˘ל ‰י‰ו„י עם ‰עניין ˘‚‰מי ל‡ ‰יי˙‰
‡ל‡ ל˘ם ˘מים ובירור ‰ניˆוˆו˙ בלב„ .וממיל‡˙‡ ,
‰חל˜ים ˘ב„בר ˘‚‰מי ˘‡ין ב‰ם ˜„ו˘‰ ,‰ו‡ מ˘ליך
ומניח מי„ו.
ו‡ילו ‡ם מ˙עס˜ ‰י‰ו„י ב„בר ‚˘מי כי מח˘יבו ל„בר
ח˘וב מˆ„ עˆמו ‰מבי‡ לו ˙ועל˙‰ ,רי ל‡ זו בלב„ ˘‡ינו
מעל‰ ˙‡ ‰ניˆו˘ ıבו ל˜„ו˘‡ ,‰ל‡ ל‰יפך˙‰ ,עס˜ו˙ זו
מורי„ ˙‡ ‰נ˘מ˙ו ו‡˙ „ר‚˙ו.

„יו˜יו ‰נפל‡ים ˘ל ר˘"י
ומז‰ ‰טעם מ˘נ ‰ר˘"י מרי˘‡ לסיפ‡ ,וכו˙ב ב„ברי
‰מ˘ל "‡„ם ממ˘מ˘ בחול וכוברו בכבר ,‰ע„ ˘מוˆ‡
‡˙ ‰מר‚לי˙ .ומ˘מˆ‡‰ ,‰ו‡ מ˘ליך ‡˙ ˆ‰רורו˙ מי„ו
ונוטל ‰מר‚לי˙" – פ˙ח בחול וסיים בˆרורו˙!
ו‰טעם לכך ‰ו‡ ,כמבו‡ר למעל :‰ב˙חיל˜ ,‰ו„ם
‰בירור ,נ˜ר‡ „‰בר ˘‚‰מי ב˘ם "חול" ,כי ‡ינו רע,
ור˜ מס˙יר ‡˙ ‰ניˆו ıעל מנ˙ ˘„‡‰ם יעבו„ עבו„˙ו
וי˙על ‰על י„ו‡ .ך ל‡חר ‰בירור ˘וב ‡ין בו ˘ום ˙ועל˙
וח˘יבו˙ ,ו‰ו‡ ר˜ מורי„ ומ‚˘ם ‡˙ „‡‰ם .ולכן מ˘˙נ‰
˘מו ,ומע˙ ‰ב˘ם "ˆרורו˙" יי˜ר‡ ,ו‰רי ‰ו‡ „בר ‰מזי˜.
וז‰ו ˘ממ˘יך ומ„‚י˘ ר˘"י˘ ,ר˜ ל‡חר ˘"מ˘ליך ‡˙
ˆ‰רורו˙ מי„ו"‡ ,זי מ˙˜יים "ונוטל ‡˙ ‰מר‚לי˙":
‡ימ˙י נע˘י˙ פעול˙ בירור ‰ניˆוˆו˙ ו‰על‡˙ם ל˜„ו˘‰
ב‡ופן מו˘לם? „וו˜‡ כ‡˘ר ברור ל‡„ם ˘˘‚‰מיו˙
עˆמ‡ ‰ינ ‰ח˘וב ‰כלל .וע„ ˘מˆ„ עˆמ ,‰לל‡ ‰ניˆוı
˜„ו˘‰ ,‰רי ‰י‡ נח˘ב˙ ‡ˆלו כ"ˆרורו˙" ו„בר ‰מזי˜.
ו‰‰וכח ‰לכך ‰י‡˘ ,כ‡˘ר נ˙ברר ‰ניˆו‰ ıרי ‰ו‡ מי„
מ˘ליך ‡˙ „‰בר ˘‚‰מי מי„יו ו‡ינו רוˆ ‰בו עו„.

מאי חנוכה
וכיון ˘כן‰ ,רי ˘‚‰ילוי ‡ור ‰רוחני ˘‡‰יר על י˘ר‡ל

מ‚ל ‰ומבט‡ עניין ז˘˜‰˘ ‰ר ˘ל י˘ר‡ל ל˜‰ב"‰ ‰ו‡ ב„ר‚‰

בימי ‰חנוכ˘ ,‰נˆחו ‡˙ מזימ˙ ‰יוונים לנ˙˜ם ממ˜ור חיו˙ם

‰נ˘‚ב˙ ב‡ופן מוחלט ממˆי‡ו˙ ‰עולם ˘‚‰מי ,ו‰ן ‰עניין בו

ו‡מונ˙ם‰ ,ו‡ ‡ור ‡לו˜י ב„ר‚‰ ‰נ˘‚ב˙ ל‚מרי מ‰עולם

מ˙רח˘ ‰נס – ‰ו‡ ב˘מן ˘ממנו מ„לי˜ים ‡˙ ‡ור ‰מנור,‰

˘‚‰מי ,וממיל‡ ‡ין ביכול˙ ˘‰כל ל˙פוס ול˘‰י‚ „ר‚ ‰זו כלל.

˘‡ור ‰ו‡ כנ"ל‰ ,נבר‡ ‰כי פחו˙ מו‚בל מכל ‰נבר‡ים

ו‰נ‡‰ ,‰ור ˘‚‰מי ‰ו‡ ‰נבר‡ ‰כי רוחני ונעל˘ .‰ז‰ו ‰טעם
מ˘ ‰בספרי ˜בל ‰ופנימיו˙ ˙‰ור ‰מכנים כל עניין רוחני ב˙ו‡ר

וטעם „‰בר ‰ו‡ ,מ˘ום ˘בר‚ע ˘סיימו ל‰וˆי‡ ‡˙
ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘˘ ,‰וב נע˘‰ ‰מ˜ום ˘‚‰מי ל"ˆרורו˙"
˘י˘ ל˘‰ליכו ולעזבו מי„.
וכן ˙‰י' לנו ב‚‡ול˙ עולם˘ ,כ‡˘ר י˘נ˘ ‰למו˙
עבו„˙ ‰בירורים ˘ל בני י˘ר‡ל בעולם ˘‚‰מי‰ ,נ ‰ל‡
נ˙עכב ב‚לו˙ כלל‡ ,ל‡ "מי„ ‰ן נ‚‡לין" )רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰
פ"ז .(‰"‰

˘‚‰מיים ,ו‰ו‡ ‰כלי בו ˘ור ‰ומ˙‚ל‡‰ ‰ור ‡‰ל˜י ˘מעל‰
מעל ‰מ‰עולם ˘‚‰מי.

‡ור„ ,ז‰ו מ˘ום‡‰˘ 6ור ,על ‡ף ‰יו˙ו ברי‡ ‰בעולם ‰ז‰

ונמˆ‡˘ ,עי˜ר ˜‰טרו‚ ו‰מזימ ‰בימי ‰חנוכ‰ ‰יו )ל‡ בנו‚ע

˘‚‰מי‰ ,נ ‰מבין כל ‰ברו‡ים ‰ו‡ ‰פחו˙ מו‚בל ו˜‰רוב ביו˙ר

ל‚וף ˘‚‰מי „י˘ר‡ל ,כ"‡( בנו‚ע ל‡ור ‰נ˘מ ‰ו˘˜‰ר ˘ל

למˆי‡ו˙ ‰רוחני˙‰˘ ,רי ‰ו‡ ‡ינו נ˙פס כל כך ב˘‚˙‰‰מו˙

י˘ר‡ל ל‡ל˜ו˙ ‰נ˘‚ב˙ ל‚מרי מ‚‰בלו˙ ‰נבר‡ים.

˘בעולם כמו ˘‡ר ‰ברו‡ים.

וכנ‚„ ז‰ ‰י' ‰נס ב˜˘ר ל‡ור ‰מנור„ ‰ו˜‡„ ,מכיון ˘מזימ˙

ומכיון ˘‡‰ור ˘‚‰מי ‰ו‡ ‰נבר‡ ‰כי רוחני ,לכן ‰רי ‰ו‡
כלי מ˙‡ים ˘י˘ר ‰וי˙‚ל ‰בו ‡‰ור ‰רוחני „˘‰כינ.‰

‰יוונים לטמ‡ ˘‰מנים ‰יי˙ ‰מ˘ום ˘עניין ‰טומ‡ ‰ו‰ט‰ר‰
‰ו‡ חו˜ ˘למעל ‰מ˘‰כל ,ו‡מונ˙ם ˘ל י˘ר‡ל ב‰ '‰י‡ למעל‰

וז‰ו ‰טעם ˘מזימ˙ ‰יוונים ‰יי˙ ‰לטמ‡ ˘‰מנים ˘מ‰ם
‰ו„ל˜‰ ‰מנור ‰וכן ‰נˆחון ‰רוחני על ‰יוונים ,במי„ ‰כנ‚„
מי„‰ ,‰י' ב˘מן ובנס ˘˜‰ור ב„‰ל˜˙ ‡ור ‰מנור„ ‰ו˜‡‰„ .ן
עˆם ˙‰‰רח˘ו˙ ˘ל נס ,ל‰יו˙ו למעל ‰מ„רכי ‰טבע‰ ,רי ‰ו‡

 6ר‡‚ ‰ם ˘ומר ‡מונים ויכוח ˘ני „"‡‰ ‰מנם .ור‡ ‰מ‚ן „ו„ ל‰ר„ב"ז
‡ו˙ עי"ן.

ומעין עניין ז˘ ‰ל ˘‰לכ˙ ˆ"‰רורו˙" ,מˆינו ‚ם
ביˆי‡˙ מˆרים:
ב‰יו˙ם במˆרים‰ ,יו י˘ר‡ל עוס˜ים לברר ‡˙ ‰ניˆוˆו˙
˘נפלו ˘ם ,וכ‡˘ר סיימו עבו„˙ם‰ ,רי מי„ ‰וˆי‡ם
˜‰ב" ,‰ו"ל‡ עיכבן ‰מ˜ום כ‰רף עין" )ר˘"י ב‡ יב ,מ‡(.
וז‡˙‡ ,ף ˘לכ‡ור ‰כבר ל‡ ‰יי˙ ‰מˆרים ב‚„ר מזי˜.

ז

מ˘‰כל ,לכן ‰י' ‰נס ב„בר ˘‰ייך ל‡ור „ו˜‡ ,כיון ˘‡‰ור ‰ו‡
‰נבר‡ ‰כי פחו˙ מו‚בל מכל ‰נבר‡ים ˘‚‰מיים ,ולכן בו „ו˜‡
מ˙‚ל‡‰ ‰ור ‰רוחני ˘‡‰יר ‡ז ע"י ‰נˆחון ‰רוחני על טומ‡˙
‰יוונים ,נˆחון ‡‰ור ‡‰ל˜י ˘למעל ‰מ‚‰בל˙ ˘‰כל ל‚מרי,
˘‡˙ו י˙' „בו˜ים בני י˘ר‡ל ב„ב˜ו˙ ‰נ˘‚ב˙ ל‚מרי מ‚‰בלו˙
˘‚‰מיו˙.

מכתבי חיזוק והדרכה

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

זˆו˜לל‰״ ‰נב‚"מ זי״ע למילוי מ˘‡לו˙ לבבו לטוב.‰
‡בל ביח„ עם ז ,‰מובן ו‚ם פ˘וט˘ ,עליו ל˜יים ‰ור‡˙
חז״ל י‚ע˙ ו˙˜וים ‰‰בטח - ‰ומˆ‡˙.
וכ„ו‚מ˙ מלחמ˙ ימי חנוכ˘ ‰כו˙ב ‡ו„ו˙‰˘ ,‰מלחמ‰
ל‡ ‰י˙ ‰נ‚„ כל ‡ופן לימו„ ˙ור ,‰כי ‡ם כמו ˘‡נו ‡ומרים
בנוסח על ‰נסים "ל˘‰כיחם ˙ור˙ך״ „ו˜‡ ,ז‡˙ ‡ומר˙
˘ל‡ ˙‰נ‚„ו ללימו„ ˙ור ‰ובלב„ ˘ל‡ י‰י׳ ח˜ו˜ ב˘ע˙
מע˘ ‰ענין ˘‰ייכו˙ לנו˙ן ˙‰ור .‰וכן בענין ‰מˆו˙ ל‡
˙‰נ‚„ו לכל ‰מˆו˙ כי ‡ם „ו˜‡ "חו˜י רˆונך״ ,ז‡˙ ‡ומר˙

ור‡‚ ‰״כ ב‡ריכו˙ ב‰מ˘ך לז ‰ב‰ב״ח ל˘ו״ע ‡ו״ח

מˆו˙ ˘‡ין ב‰ם טעם .ועל ז ‰נלחמו בני י˘ר‡ל ובמיל‡

סי׳ מ״ז „״ ‰ומ˘ ‰כ˙ב „‡מר ר״י ˘מˆו ‰לפרסמם בכלל

נ˘‡ר ‡ˆלם לימו„ ˙‰ור ‰בכלל ו˜יום ‰מˆו˙ ˘י˘ ב‰ם ‚ם

ובפרט ב˙וככי ‰יו˘בים ב‡‰ל˘ ‰ל ˙ור ‰ולומ„י׳.

ע„ו˙ ומ˘פטים.

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז ע' ˜כ„(

להקדים יראתו לחכמתו
במענ ‰למכ˙בו מנר ˘˘‰י ]˘ל חנוכ [‰בב˜˘˙ ברכ˙
ˆ‰לח ‰בלימו„ים וב‰טעמ˘ ‰חנוכ‰ ‰ו‡ ‰זמן ˘י˘ר‡ל
נלחמים על לימו„ ˙‰ור.'˜‰ ‰
בע˙ רˆון יזכירו‰ו על ˆ‰יון ˜‰׳ ˘ל כ״˜ מו״ח ‡„מו"ר

וע„״ז ממ˘ בימינו ‡ל ‰כפס˜ ‰מ˘נ‡) ‰בו˙ פ"‚ מ"ט( ב˘ביל
˘˙˘מר ˙‰ורˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ יר‡˙ו ˜ו„מ˙ לחכמ˙ו˘‡ ,ר
„‰רך לבו‡ לי„י יר‡˙ ˘מים ו‡‰ב˙ ˘‰ם ‰ו‡ כפס˜ ‰רמב״ם
ב‰ל׳ יסו‰״˙ רפ"ב˘ :כיˆ„ „‰רך לבו‡ ליר‡˙ו ע"י ˘י˙בונן
ב‚„ול˙ ‰בור‡ ב" ‰כו׳ .וי‰י רˆון ˘ינ ‚‰בעˆמו כן ו‚ם על
חבריו ˘י׳ י˘פיע בז.‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט ע' ˜כ(‰

מאי חנוכה
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עיונים וביאורים | דרוש ואגדה

"מלכות י-ו-ן הרשעה"
עי˜ר מלחמ˙ם ‰רוחני˙ ˘ל ‰יוונים כנ‚„ ˜יום ˙‰ור‰
ומˆוו˙ ˘ל י˘ר‡ל‰ ,יי˙ ‰בסיב˙ ‰יו˙ם פילוסופים,
„חכמ˙ ‰פילוסופי‡ מכח˘˙ ‰נבו‡ ‰ו„˜‰ו˘‡‰ ‰ל˜י˙.

ו‰יינו˘ ,סיפורי „ורו˙ ‰ר‡˘ונים ו‡לופי ע˘ו ‡ינם
˙כלי˙ לעˆמם‡ ,ל‡ ר˜ „‰רך ל‚‰יע לסיפורי ‡‰בו˙
„˜‰ו˘ים .ועל כן ‰ו‡ מ˜ˆר ב„ורו˙ ר‡˘ונים ובע˘ו,
ומ‡ריך ב‡בו˙.

מדוע הכניסו היוונים את
השמנים הטמאים להיכל?
‡י˙‡ ב‚מ'˘ 9כ˘נכנסו ‰יוונים ל‰יכל "טימ‡ו כל
˘‰מנים ˘ב‰יכל" ,וי˘ ל„יי˜ בל˘ון זו ,מ‡י טעמ‡

ו‰נ ,‰י„וע „˘ם כל „בר מור ‰על ˙וכנו ומ‰ו˙ו– 1

מ„‚י˘‚‰ ‰מ' ˘טימ‡ו ˘‰מנים ˘ב‰יכל ,בעו„ וו„‡י

וכך ‰ו‡ ב˘ם "יון"„ ,י˘ לב‡ר ˘‰ו‡ מור ‰על "חכמ‰

„‰בר ˘טימ‡ו כל ˘‰מנים ˘בכל ‰עזר ‰ובכל חוˆו˙

„˜ליפ:"‰

ירו˘לים‰˘ ,רי ‡ם ‰י' נ˘‡ר ˘מן ט‰ור בעיר ובסביבו˙י'

„‰נ" ,‰יון" פירו˘ו טיט˘ ,2נוˆר ממים מעורבים
בעפר .ו‰ו‡ "‰לעומ˙ ז˘ "‰ל חכמ˙ ˙‰ור‡" ,‰ין מים
‡ל‡ ˙ור„ ,3"‰כ‡˘ר "מערבים" עפר – חומריו˙ ,עם
˘‰כל )מים( נע˘י˙ חכמ˜„ ‰ליפ) ‰טיט „"יון"(.
]וב„˜ו˙ יו˙ר עניין ז"„ ‰יון" ˘ייך ‚ם בלימו„ ˙‰ור,‰
כמ‡חז"ל" 4ל‡ זכ ‰נע˘ ‰לו סם ‰מו˙"‡˘ ,ם ח"ו "ל‡
זכ – "‰פירו˘˘ ,ל‡ זיכך חומריו˙ו )וממיל‡ ,לימו„ו

‰יו מ„לי˜ים בו ,ול‡ ‰יו ˆריכים לנס ,ומ‡י טעמ‡
˘מ„‚י˘ים ˘טימ‡ו ˘‰מנים ˘ב‰יכל?
וי˘ לב‡ר בז ‰ב„רך „‰רו˘ ,ע"„ ‰מבו‡ר במ"‡

10

ב‚זיר˙ פרעˆ˘ ‰יו" ‰כל ‰בן ‰ילו„ ‰י‡ור˘˙ ‰ליכו‰ו
וכל ‰ב˙ ˙חיון˘ ,"11לכ‡ור ‰חל˜ ˘‰ני ˘ל ˆ‰יווי מיו˙ר,
˘מכך ˘י‰ר‚ו ר˜ ‰בנים ,ברור ˘יחיו ‰בנו˙ ,ו‡מ‡י
ˆריכים ˆיווי לז?‰

וי˘ ל˙מו˙ ‰מי ‰‰רב:‰
בכ„י לספר על נח ו‡‰בו˙ י˘ ‡כן למנו˙ ‡˙ „‰ורו˙
˘עברו בינ˙יים ,ו‡ם כן י˘ ‰כרח לספר ב˜יˆור על ‡ו˙ם
„ורו˙ ‰ר‡˘ונים .ונמˆ‡˘ ,סיפורי ‡‰בו˙ "טמונים"
ב˙וך סיפורי „‰ורו˙ ‰ר‡˘ונים .וי˘ "לחפ˘" ‡˙
‡‰בו˙ ,ולמנו˙ ‡˙ „‰ורו˙ ˘בינ˙יים ,ע„ ˘מוˆ‡ים ‡˙
"‰מר‚לי˙" ומ‡ריכים ב.‰
‡בל סיפורי ‡לופי ע˘ו ומלכי‰ם ,לכ‡ור‡ ‰ינם נו‚עים
כלל ל˙ול„ו˙ יע˜ב .מלכי ע˘ו ל‡ ‰יו ‡בו˙יו ˘ל יע˜ב,
ול‡ ‰י' כלל ‰פס˜ „ורו˙ בין יˆח˜ ליע˜ב .ו‡ם כן‰ ,יי˙‰
˙‰ור ‰יכול ‰לספר על ˙ול„ו˙ ‡בר‰ם ויˆח˜ ,ומי„
ל‰מ˘יך ב˙ול„ו˙ יע˜ב .ומˆ ‰ורך י˘ לספר על ˙ול„ו˙
ע˘ו כלל?

מעורב בחומריו˙ו( – נע˘ ‰לו "סם ‰מו˙" .כי ‡„רב,‰

ונ˙ב‡ר בז‚˘ ,‰ם ז‰ ‰י' חל˜ מ‚‰זירˆ˘ ,‰יו ‰פרע‰

על י„י י„יעו˙יו ‰ו‡ מ˙יי‰ר ומ˙‚‡ ,‰מˆ„י˜ ‡˙ מע˘יו

"וכל ‰ב˙ ˙חיון"‰ ,יינו ˘‡מנם ל‡ י‰ר‚ו ‚ופן ˘ל ‰בנו˙,

ומעוו˙ ‡˙ פס˜ „ין ˙‰ור.[5‰

‡בל ‰יי˙ ‰בז‚ ‰זיר ‰על ‰נפ˘ו˙‰˘ ,מˆריים יחיו ויחנכו

ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘‰ ‰טמונים ב˘בי' ב"ע˘ו"

‡˙ ‰בנו˙ ב„רכי ‰מˆרים ,וינ˙˜ום מחינוך ‰כ˘ר ב„רך

˙כלי˙ "י˘ובי יע˜ב ו˙ול„ו˙יו"‰˘ ,ם בני י˘ר‡ל,
‡ינ ‰ר˜ בעבו„ ‰ב‡ר ıי˘ר‡ל ועם ענייני ˜„ו˘‡ ,‰ל‡
‚ם עם ענייני ‰עולם ,נחל˙ו ˘ל ע˘ו .כ‡˘ר על ‰יע˜ב
מחרן ל‡ר ıי˘ר‡ל‰ ,בטיח לע˘ו "ע„ ‡˘ר ‡בו‡ ‡ל
‡„וני ˘עיר) "‰וי˘לח ל‚ ,י„ ובפר˘"י( .ול‡ ‰יי˙ ‰זו ‰בטח˙
˘וו‡‡ ,ל‡ ע˙י„‰ ‰בטח ‰זו ל˜˙‰יים בימו˙ ‰מ˘יח ,ע˙
‡˘ר "ועלו מו˘יעים ב‰ר ˆיון ל˘פוט ‡˙ ‰ר ע˘ו" )עוב„י'
בסופו‰ ,וב‡ בר˘"י ˘ם(.

לע˘ו˙ ˘˜יבˆו ‡˙ כל ˘‰מנים ‰טמ‡ים ל‰יכל˘ ,י‰יו

וי˘ לב‡ר עניין עלי' זו ל‰ר ˘עיר ,בעבו„˙ ˘‰י"˙:

מזומנים לי˘ר‡ל ל„‰לי˜ ‰מנור ‰בטומ‡˙ ‰יוונים ˘‰י‡

עניין ‰ירי„ ‰ל‚לו˙ ,ובפרט ל‚לו˙ ‡‰חרונ‚ ,‰לו˙
‡„ום‰ ,י‡ בכ„י לזכך ול˜„˘ ‡˙ ענייני ‰עולם ˘‚‰מיים
ו‰נחו˙ים .בכל עניין ‚˘מי י˘ "ניˆו‡ "ıלו˜י ,ו‰י‡
‰חיו˙ ‡‰לו˜י˙ ‰מחי' ‡ו˙ו בכל ר‚ע ור‚ע .ניˆוˆו˙ ‡לו,
‰ם בבחינ˙ "‚לו˙" ב˙וך „‰ברים ‰נחו˙ים ו˘‚‰מיים,
וכ‡˘ר מנˆל ‰י‰ו„י ‡˙ ˘‚‰מיו˙ לענייני עבו„˙ ˘‰י"˙,
ול˘ם ˘מים‰ ,רי ‰ו‡ ‚ו‡ל ‡˙ ‡ו˙ם ניˆוˆו˙ ‡לו˜יים
מ˘ביים ,ומ˘יבם למ˜ורם ב˜„ו˘.‰

ועניין ז ‰נרמז ב‡ו˙יו˙ י'ו'ן':
˙‰חל˙ ˘ם "יון" ‰י‡ ב‡ו˙ יו"„‰ ,מור ‰על בחינ˙
חכמ ,6‰ו˘ם "יון" ‰רי ‰ו‡ מור ‰על חכמ„ ‰לעומ˙-ז,‰
‰י‡ חכמ˙ ‰פילוסופי‡ ‰מנ‚„˙ לחכמ) ‰יו"„( „˜„ו˘.‰
ו‰יינו˙‰˘ ,חל˙ ‰נפיל‰ ‰י‡ ר˜ בעניינים ˘ל „עו˙
נפס„ו˙ ,מבלי לנ‚וע בענייני „יבור ומע˘˘ ‰לו.
‡ל‡ ˘‡חר כך מורי„ו מעט מעט )כמו ‡„ם ‰טובע
בטיט( ע„ ˘ב‡ לי„י מי„ו˙ רעו˙‰˘ ,מ„ו˙ נרמזו ב‡ו˙
ו‡"ו )כי "‰מ„ו˙ נכללו˙ ב„רך כלל במספר ˘˘"‰ ,7ן ˘˘
‰מי„ו˙ חס„‚ ,בור˙ ,‰פ‡ר˙ ,נˆח‰ ,ו„ ויסו„(.
וע„ ˘מורי„ו למט ‰מט ‰ע„ לרע ‚מור ,כנרמז ב‡ו˙ ן',
˘‰י‡ נמ˘כ˙ "למט ‰מן ˘‰ור‰ ,"‰מור ‰על ירי„ ‰מחוı
ל˙חום „˜‰ו˘.8‰

י˘ר‡ל סב‡ ,ו"˜˘ ‰מי˙ ‰רוחני˙ ממי˙˘‚ ‰מי˙".12
וע„"ז ‰ו‡ בנ„ו"„˘ ,י"ל ˘חפˆם ˘ל ‰יוונים בטמ‡ם
‡˙ ˘‰מנים ל‡ ‰י' בביטול מל‡כ˙ ‰מנור ,‰כ"‡
˘ימ˘יכו י˘ר‡ל ל„‰לי˜ ‰מנור‡ ,‰ל‡ ˘˙‡יר ‰מנור‰
על י„י ˘מן ˘נטמ‡ בטומ‡˙ ‰יוונים .וז‰ו ‰טעם ˘ל‡
זו בלב„ ˘ל‡ ˘יברו ‡˙ ‰כ„ים ו˘פכו ‡˙ ˘‰מנים כ"‡
˘טימ‡ום )יעויין ב‡ריכו˙ לעיל במ‡מר ‰פ˙יח ,(‰ועו„ ז‡˙ „‚‰ילו

˙‡יר˙ ,מור˙ „‰ל˜˙ ‰ב˘מן ‰ט‰ור כמˆו˙ י˘ר‡ל.
וע"ז ‰י' ‰נˆחון ˘מˆ‡ו פך ‡ח„ ˘ל ˘מן ט‰ור ח˙ום
בחו˙מו ˘ל כ‰ן ‚„ול˘ ,ביטלו מזימ˙ם ˘ל ‰יוונים,
ו‰מ˘יכ‰ ‰מנור ‰ל‡‰יר בט‰ר ,‰ו‰יו נרו˙ ‰מנור ‰ע„ו˙
לב‡י עולם ˘"˘‰כינ˘ ‰ור ‰בי˘ר‡ל."13

 (1ר‡˙ ‰ני‡ ˘ער ‰יחו„ ו‡‰מונ ‰פ"‡.
 (2כמ"˘ )˙‰לים מ" (‚ ,טיט ‰יון"‰" ,יון ,ל˘ון רפ˘" )פר˘"י(.
 (3ב"˜ יז.‡ ,
 (4יומ‡ עב ,ב.
‰˘ (5רי כ„י לכוון ‡˙ ‰‰לכˆ ‰ריך ל‰יו˙ "ו '‰עמו" )סנ„‰רין ˆ‚,
ב( ,ע"י ‰ביטול ל‡ל˜ו˙ „ו˜‡.
 (6ר‡˙ ‰ני‡ – ‡‚ר˙ ˘˙‰וב ‰פ"„.
˙ (7ני‡ ˘ם.
 (8ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור) ‰לכ"˜ רבינו ‰ז˜ן( פ' נ˘‡ )כ‚ ,ב( ,בפירו˘ ˘ם
"‚ר˘ון" – "‚ר˘ ו‡י"ו נו"ן".

˘ (9ב˙ כ‡ ,ב.
 (10ל˜ו"˘ ח"‡ ע' .111
˘ (11מו˙ ‡ ,כב.
„ (12רך חיים פ"‡.
˘ (13ב˙ כב ,ב.

כ‰

„בר ז ‰נרמז ב„ברי חז"ל )פסחים פז ,ב( "ל‡ ‚‰ל„˜‰ ‰ו˘
ברוך ‰ו‡ ‡˙ י˘ר‡ל לבין ‡‰ומו˙ ‡ל‡ כ„י ˘י˙וספו
עלי‰ם ‚רים" .מטר˙ ‚‰לו˙ ‰י‡ ל‰עלו˙ ‡˙ ניˆוˆו˙
„˜‰ו˘ ‰מן „‰ברים ˘‚‰מיים ו"ל‚יירם" ול˘‰יבם
ל˜„ו˘ ,‰ובכך י‚יעו בני י˘ר‡ל למעל„‚ ‰ול ‰ונפל‡.‰
וז‰ו עניין סיפור ˙ול„ו˙ ‡לופי ע˘ו ˘בסוף פר˘˙
וי˘לח .מ˘ום ˘עבו„˙ם ו˙‰עלו˙ם ˘ל "˙ול„ו˙ יע˜ב",
בני י˘ר‡ל˙ ,לויו˙ ו"טמונו˙" בעבו„ ‰עם ענייני ע˘ו,
ענייני ˘‚‰מיו˙.

ניˆוˆו˙ ˜„ו˘‰ ‰טמונים ב"חול"
וב"ˆרורו˙"
וב„רך זו י˘ לב‡ר ‡˙ פרטי מ˘ל ‰מר‚לי˙ ו‰חול:
"‰מר‚לי˙" ‰י‡ ‰ניˆו‡‰ ıלו˜י ˘יר„ ו‰ו‡ ב‚לו˙
ב„בר ˘‚‰מי .ניˆוˆו˙ ‡לו טמונים ב˘ני סו‚י עניינים.‡ :
ב"חול" .ב .ב"ˆרורו˙".
ב"חול" –

ו‡ו˙ם ‰ניˆוˆו˙ ‰טמונים ב„ברים ˘‚‰מיים˘ ,ור˘ם
‚בו ‰ע„ למ‡ו„ ,למעל‡ ‰ף מ˘ור˘˘ ‰ל ‰נ˘מ .‰ולכן,
„‡‰ם ‰זוכ ‰לבררם ול˘‰יבם למ˜ורם ,מ˙על ‰על י„י
כך בעילוי רב ועˆום )ר‡˙ ‰ור‡ ‰ור ו˙ור˙ חיים רי˘ פר' וי˘לח.
ובכ"מ(.

י˘נם עניינים ‚˘מיים ˘‰ם „ברים ‰מו˙רים .ועניינים
‡לו יכולים ל˙‰עלו˙ ול˘וב למ˜ורם ב˜„ו˘ ‰על י„י
עבו„˙ בני י˘ר‡ל .ב„בר ˘‚‰מי מˆ„ עˆמו‡ ,ין רו‡ים
˘ייכו˙ ‚לוי' ל‡ל˜ו˙ ,ו‰ו‡ מס˙יר ומעלים על ‰ניˆוı
‡‰לו˜י ‡˘ר ב˜רבו‡ .ך כ‡˘ר ‰י‰ו„י מ˜יים ב‡מˆעו˙ו
מˆוו ‰וכיוˆ‡ ב‰ ,‰רי ‰ו‡ מ‚ל ‰בו ‡˙ ‰חיו˙ ‡‰לו˜י˙,
ו‰י‡ עול ‰למ˜ור.‰
סו‚ ז˘ ‰ל "בירור" נמ˘ל למר‚לי˙ ‰מו˘לכ˙ בחול.
‰חול ‰ו‡ „בר ˘מעלים ומס˙יר על ‰מר‚לי˙‡ ,מנם
פעול˙ ‰חול ‰י‡ ‰ס˙ר ‰בלב„ ,ו‡ין בו „בר רע ו‰יז˜.
ולפעמים ‰חול ‡ף מועיל ל„‡‰ם ,ועל „רך ˜ליפ‰
˘‰ומר˙ ‡˙ ‰פרי.
וכמו כן ‡ו˙ם „ברים ‚˘מיים‡ ,ף ˘לפני ˘„‡‰ם
˙˘‰מ˘ ב‰ם ל˘ם ˘מים‰ ,ניˆו ıנעלם ב‰ם ,ונר‡‡˘ ‰ין
ב‰ם ˜„ו˘‰ ,‰רי על י„י עבו„‡ ‰פ˘ר ל‰עלו˙ ‡˙ „‰בר
˘‚‰מי ,ול‰ר‡ו˙ ˙ועל˙ו ב˙ור ‰ועבו„ ,‰ו‡זי עול‰
‰ניˆו ıל˜„ו˘.‰
ב"ˆרורו˙" –
ˆ"‰רורו˙" ‰מ„ ‰ברים ‚רועים ומזי˜ים ,וכעניין
"ˆרורו˙" בל˘ון חכמים ˘‰ו‡ „בר ‰מזי˜ )ב"˜ רי˘ כיˆ„
‰ר‚ל .ועו„(‰ .מר‚ליו˙ ‰מו˘לכו˙ בˆרורו˙ ,רומזו˙ על
ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘‚˘ ‰לו לעניינים ˘‚‰מיים ‡‰סורים.
לעניינים ‡לו ‡ין ˙י˜ון ובירור ב„רך כלל ,ו‡י ‡פ˘ר

 -הוספה -

ט

תדפיס מספר

אוצרות התורה
"יינה ש תורה"

א

חומש בראשית-שמות

הגשמיות ﬠומת הרוחניות
שבנסי חנוכה

טעימה מן הספר היוצא לאור בימים אלו" :אוצרות התורה – יינה של תורה" על החומשים בראשית-שמות
ספרי "יינה של תורה" הם הראשונים בסדרת "אוצרות התורה" ,ובהם יסודות בעבודת השם לאור ביאורי החסידות
בפרשיות השבוע לכל פרשה מובאים שלושה ביאורים המגלים אור חדש בפסוקי הפרשה ,ומעניקים חיות מחודשת
בעבודת השי"ת אמרו חז"ל )עירובין סה ,א( "נכנס יין יצא סוד" ,וכך גם ביאורים אלו הם בבחינת "יינה של תורה":
הם מגלים את האור הנפלא שצפון בפסוקי הפרשה ,ומאירים את עבודת האדם ואת שליחותו ותפקידו בעולם

מדוע לא מוזכר נס הדלקת המנורה בנוסח "ועל הנסים"?  /מדוע לא מפרטת הגמ' את הנס דנצחון
המלחמה כששואלת "מאי חנוכה"?  /מדוע לא מפרטים בנוסח "הנרות הללו" את הנסים שבנצחון
המלחמה?  /הגשמיות לגבי הרוחניות – כ"שרגא בטיהרא"?
ביאור מהותם של ימי החנוכה – שהוא הנצחון הרוחני של אמונת ישראל על טומאת היוונים ,ועפ"ז
פרטי הזכרות הנסים בגמ' ,בנוסח "על הנסים" וב"הנרות הללו"

וישב

ī

א.
מדוע לא נזכר נס הדלקת המנורה
בנוסח "ועל הנסים"?
בנוסח "ועל ‰נסים" ˘‡נו ‡ומרים ב˙פיל ‰ובברכ˙ ‰מזון
בימי ‰חנוכ ‰מˆינו „בר פל‡ ,ו‰ו‡ מ˘ ‰מ‡ריכים בו ב˘בח
ו‰ו„‡ ‰ל '‰על ‡ו„ו˙ ‰נס „‚‰ול ˘ל נˆחון בני י˘ר‡ל
במלחמ˙ם על ‰יוונים ,כ"˘עמ„ ‰מלכו˙ יון ‰ר˘ע . . ‰ו‡˙‰

א

ברחמיך ‰רבים עמ„˙ ל‰ם בע˙ ˆר˙ם ,רב˙ ‡˙ ריבם וכו',

בירור "‰מר‚לי˙" מ˙וך ˘‚‰מיו˙
ל˘ם מ‡‰ ‰ריכו˙ ביי˘ובי ע˘ו ו˙ול„ו˙יו? ‡ /ילו מר‚ליו˙ טמונו˙ בחול ובˆרורו˙?  /מ„וע
חייבים ל˘‰ליך ‡˙ ˆ‰רורו˙ ב˙ום ‰בירור?  /ומ‰י „‰רך ‰נכונ ‰בזיכוך „‰ברים ˘‚‰מיים?
עניין "עבו„˙ ‰בירורים" ו‰בחינ ‰ל„ע˙ ‡ם עבו„ ‰זו ‡מי˙י˙

מסר˙ ‚יבורים בי„ חל˘ים וכו'"‡ ,בל נ˘מטו מ˘ם ל‚מרי ‰נסים
˘נע˘ו ‡חר כך עם ˘‰מן.
„‡ין מזכירים ˘ם ‡˙ עˆם מˆי‡˙ פך ˘‰מן ‰ט‰ור ‰ח˙ום
בחו˙מו ˘ל כ‡˘ ,‚"‰ף ˘ל‡ ‰י' ז ‰נס ‚לוי ,וע„ ˘ב„וח˜
‡פ˘ר לטעון ˘‰י' ז ‰עניין טבעי ˘‰יוונים ל‡ ‰בחינו בפך ˘מן
ז ‰ול‡ טימ‡ו‰ו‡ ,ך סוכ"ס בוו„‡י ˘‰י' ז ‰מ‡ורע פל‡י עכ"פ,

רמז‡„ .ף ˘‡ין מפרטים ‡˙ כל פרטי ‰נס ,מכל מ˜ום מזכירים
עכ"פ ‡˙ כללו˙ ‰מ‡ורע.
‡בל כבר נ˙ב‡ר במ"‡"„ 2ו„‰לי˜ו נרו˙ בחˆרו˙ ˜„˘ך" ל‡
˜‡י על נרו˙ ‰מנור ,‰כ"‡ על נרו˙ ‡חרים ˘„‰לי˜ו כ„י ל˘בח
ל˜‰ב" ‰על ‰נסים ו‰נפל‡ו˙ ,וכל˘ון ‰כ˙וב "ב‡ורים כב„ו
"'‰

)י˘עי' כ„ ,טו ועיין ב˙ר‚ום ˘ם ,ובטור ו˘ו"ע ו˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן סי' ˙ר"י ‡ף ‰וב‡

כ˙וב ז ‰ל‰לכ ‰ב„ין נרו˙ בי‰כנ"ס( .ועיי"˘ ˘מיו˘בים בז ‰כמ˜ ‰ו˘יו˙,
ו„‰בר ‡ף מ„ויי˜ ‰יטב בל˘ון – "ו„‰לי˜ו נרו˙ בחˆרו˙
˜„˘ך" ל˘ון רבים˘ ,מז ‰מוכח ˘‡ין מ„ובר על נרו˙ ‰מנור‰
˘מ„לי˜ים במ˜ום ‡ח„ ,כ"‡ ˘מ„ובר על נרו˙ ‡חרים ˘„‰לי˜ו
בכמ ‰מ˜ומו˙ ,ל‡ ר˜ בחˆר ‰מ˜„˘ בעזר‡ ,‰ל‡ ‚ם בעזר˙
‰נ˘ים ובסביבו˙ ‰מ˜„˘ בכלל ,יעו"˘ ב‡ורך ‰בי‡ור בז.‰
ולפי"ז – ל‡ נזכר נס ˘‰מן בנוסח "ועל ‰נסים" ‡פילו ל‡
ב„רך רמז ,וˆ"ע.

˘‰יוונים ˆ‰ליחו לטמ‡ ‡˙ כל ˘‰מנים ממ˘ ,ופך ˘מן יחי„ ז‰

˙מי ‰‰זו מ˙חז˜˙ מ‡ו„ לפיר˘"י על „ברי ‚‰מר‡ בסו‚י'

נ˘‡ר ב˘לימו˙ו מבלי ˘י‚עו בו ‰יוונים .ו‚ם ‰ו˘מט ‰נס ‚‰לוי

„חנוכ˘) ‰ב˙ ˘ם ,וז"ל ‚‰מר‡" :מ‡י חנוכ) ‰ובר˘"י" :על ‡יז‰

‰מ‡ורעו˙ ˘ל יע˜ב ‡בינו ˘ברי˘ פר˘˙נו,

וכמו כן ‰ו‡ בסיפורי ˙‰ור ‰˙‡" :‰מוˆ‡ בע˘ר‰

˘נע˘ ‰ב˘מן ז‡˘ ,‰ף ˘כמו˙ ˘‰מן ˘בפך ˘מˆ‡ו "ל‡ ‰י' בו

נס ˜בעו˘ . . ("‰כ˘נכנסו ‰יוונים ל‰יכל טמ‡ו כל ˘‰מנים כו'

"וי˘ב יע˜ב ב‡ר . . ıכנען ו‚ו'" ,ב‡ ב‰מ˘ך לסיפור

„ורו˙ ˘מ‡„ם וע„ נח ,פלוני ‰ולי„ פלוני .וכ˘ב‡ לנח,

ל„‰לי˜ ‡ל‡ יום ‡ח„ ,נע˘ ‰בו נס ו„‰לי˜ו ממנו ˘מונ ‰ימים"

ול‡ מˆ‡ו ‡ל‡ פך ‡ח„ כו' נע˘ ‰בו נס ו„‰לי˜ו ממנו ˘מונ‰

˙ול„ו˙ ע˘ו ,מלכיו ו‡לופיו ˘בסוף פר˘˙ וי˘לח.

‡‰ריך בו" .על „רך ז ‰ב‡בר‰ם "בע˘ר„ ‰ורו˙ ˘מנח וע„

)ל˘ון ‚‰מ' ב˘ב˙ כ‡ ,ב( .1ו„‰בר ˆריך בי‡ור.

ימים"‰ ,יינו ˘‡ריכו˙ ל˘ון ‚‰מר‡ ‰י‡ ‡ו„ו˙ ‰נס „פך ˘‰מן,

סיפור

על סמיכו˙ זו‰ ,וב‡ בפירו˘ ר˘"י מ˘ל

)מ˙נחומ‡

פר˘˙נו ‡ .בכמ˘ ‰ינויים .ור‡ ‰ב‡רוכ ‰במ˜ור „‰ברים(:

‡בר‰םˆ˜ ,ר ב‰ם ,ומ˘‚‰יע ‡ˆל ‡בר‰ם ‡‰ריך בו" .ו‰ו‡
„‰בר ב˙ול„ו˙ ע˘ו ויע˜ב "‡חר ˘כ˙ב לך י˘ובי ע˘ו

"מ˘ל למר‚לי˙ ˘נפל ‰בין ‰חול„‡ ,ם ממ˘מ˘ בחול

ו˙ול„ו˙יו ב„רך ˜ˆר . . ‰פיר˘ לך י˘ובי יע˜ב ו˙ול„ו˙יו

וכוברו בכבר ,‰ע„ ˘מוˆ‡ ‡˙ ‰מר‚לי˙ .ומ˘מˆ‡‰ ,‰ו‡

ב„רך ‡רוכ ,‰כל ‚ל‚ולי סיב˙ם ,לפי ˘‰ם ח˘ובים לפני

מ˘ליך ‡˙ ˆ‰רורו˙ מי„ו ,ונוטל ‰מר‚לי˙".

‰מ˜ום ל‡‰ריך ב‰ם".

ו‡מנם ‰י' ‡פ˘ר לב‡ר ˘במ˘ ‰נ‡מר ‡חר כך˘ ,ל‡חר
˘"ב‡ו בניך ל„ביר בי˙ך וטי‰רו ‡˙ ‰יכלך וכו'" ‰נ„‰" ‰לי˜ו
נרו˙ בחˆרו˙ ˜„˘ך" ,בז ‰לכ‡ור ‰נזכר נס ˘‰מן „‰נרו˙ ב„רך

 1ר‡ ‰ל˜ו"˘ חט"ו ע' .368

ובסיום ‰עניין ˘ם" :ל˘נ‡ ‰חר˙ ˜בעום וע˘‡ום ימים טובים
ב‰לל ו‰ו„‡ ."‰ופיר˘ ר˘"י ˘‰כוונ ‰ב"‰ו„‡‰ "‰י‡ ל‡מיר˙
"על ‰נסים ב‰ו„‡‰ ."‰יינו‡˘ ,מיר˙ ועל ‰נסים נ˜בע ‰מעי˜ר‰
על נס ˘‰מן .ו‡"כ ˙מו ‰מ‡ו„‡ ,יך יי˙כן ˘לפועל בנוסח ועל
 2ל˜ו"˘ חכ" ‰ע'  235ו‡ילך – ‰וב‡ ספר '‡וˆרו˙ ‰מוע„ים – חנוכ '‰ע' .63

מאי חנוכה

י

‰נסים ‡‰ריכו˙ ‰י‡ ‡ו„ו˙ נˆחון ‰מלחמ ‰ו‡ין נס ˘‰מן נזכר

י˘ר‡ל‰ ,נ„ ‰בי˜ו˙ם ו‡מונ˙ם בבור‡ י˙' ‰ם למעל ‰מעל‰

כלל?

מ‚‰בלו˙ ‰עולם ו˙פיס˙ ˘‰כל.

ב.
מדוע לא פורטו בגמ' הנסים שבנצחון המלחמה?
וב‡מ˙ ˘˙מי ‰‰מעין זו‡ ,בל ב‰יפוכם ˘ל „ברים ,י˘
ל˙מו ‰ב‚וף „ברי ‚‰מר‡ ‰נ"ל ,3ו‰ו‡ מ˘ ‰ב‚מר‡ בי˘וב
‡˘‰ל" ‰מ‡י חנוכ‰˘ ,"‰כוונ ‰בז) ‰כנ"ל ל„ע˙ ר˘"י" (:על
‡יז ‰נס ˜בעו ,"‰מסופר ר˜ על נס פך ˘‰מן ,ו‡ין מזכירים ˘ם
כלל ‡˙ נס נˆחון ‰מלחמ‰˘ ‰י' נס עי˜רי בימי ‰חנוכ.‰
ו‡ף ˘‡כן ‚‰מר‡ מזכיר‰˘ ‰יי˙ ‰מלחמ ‰עם ‰יוונים וי˘ר‡ל
נˆחום‰˘ ,רי נ‡מר ב˙חיל˙ ‰עניין "וכ˘‚ברו בי˙ ח˘מונ‡י
ונˆחום ב„˜ו ול‡ מˆ‡ו וכו'"‡ ,בל ז‰ ‰וב‡ ר˜ כ„˜‰מ ‰ו˙י‡ור
‰זמן בו ‡ירע נס פך ˘‰מן‰˘ ,י' ז ‰ל‡חר ‰נˆחון על ‰יוונים.
‡בל ‡ין מ„‚י˘ים כלל ˘‰י' ז ‰ב„רך נס‚" ,בורים בי„ חל˘ים
ורבים בי„ מעטים" ,ור˜ מ˙‡רים ˘בפועל ‚ברו עלי‰ם ונˆחום,
ו‰רי נˆחון במלחמ ‰יכול ל‰יו˙ ‚ם ˘ל‡ ב„רך נס.
ו„‰בר ˙מו ‰מ‡ו„ – ‡יך יי˙כן ˘נס ‰מלחמ‰˘ ,‰ו‡ עי˜ר
בימי ‰חנוכ ,‰ל‡ נזכר כלל ב‚מר‡ ‡פילו ל‡ ב„רך רמז.4

ג.
מהותם של ימי החנוכה – הנצחון
הרוחני של אמונת ישראל בה'
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז ,‰וב„˜‰ים ‰נ˙ב‡ר לעיל

)במ‡מר ‰פ˙יח(‰

ב‡רוכ ‰במ‰ו˙ם ˘ל ימי ‰חנוכ ‰ו‰נסים „‚‰ולים ˘‡רעו
ל‡בו˙ינו ב‰ם˘ ,כ‡˘ר יובן ז‰ ‰יטב ,יבו‡רו ‚ם ˜˙‰נו˙ ˘˙˜נו
חכמים בימי ‰חנוכ ,‰וי˙ורˆו ˜‰ו˘יו˙ ‰נזכרו˙ בנוסח ועל
‰נסים וב„ברי ‚‰מר‡ ,וכ„ל˜מן.
„‰נ ‰נ˙ב‡ר לעיל˘ ,עי˜ר מלחמ˙ם ˘ל ‰יוונים בי˘ר‡ל
ל‡ ‰יי˙ ‰מלחמ˘‚ ‰מי˙ על ‚ופי י˘ר‡ל ,כ"‡ מלחמ ‰רוחני˙
לבטל ) ˙„‰כל˘ון ‰רמב"ם ב˙חיל˙ ‰לכו˙ חנוכ‰˘ (‰יוונים
רˆו לנ˙˜ ‡˙ י˘ר‡ל מעי˜רי ‡‰מונ‰ ‰מיוח„ים לבני י˘ר‡ל.
ונ˜ו„˙ „‰ברים ‰י‡‡˘ ,מונ˙ י˘ר‡ל ב ,'‰וכן ˜יומם ˙‰ור‰
ו‰מˆוו˙‡ ,ינם מˆ„  ˙‚˘‰ו˙פיס˙ ˘‰כל‰˘ ,רי ‰בור‡ י˙'
‰ו‡ נעל ‰ונ˘‚ב מ‚‰בלו˙ ‰עולם רוממו˙ ‡ין ˜ .ıוכך ‚ם בני
 3כן  ‰˘˜‰ב˘ערי ‡ור ‰"„ ‰בכ" ‰בכסלו ועו„ )ר‡ ‰עו„ בספרים ‰מˆוינים
במ˜ורי „‰ברים בל˜ו"˘ חכ" ‰חנוכ‰ ‰ע'  (23ויעויין ˘ם בפנים ˜˘‰ו"ט
בבי‡ור ˘בספרים ‰נ"ל.
 4ועיין ל˜מן במ„ור "חי„ו˘י סו‚יו˙" בבי‡ור ˘יט˙ ‰רמב"ם בז˘ ,‰מחמ˙
˜ו˘י‡ זו נ˜ט פירו˘ ‡חר ב˜ו˘יי˙ ‚‰מ' "מ‡י חנוכ ,"‰וכ‡ן ‡זלינן לפיר˘"י
˘כ' בפירו˘ ‡˘‰ל ‰על ‡יז ‰נס ˜בעו.‰

מאי חנוכה
"השותה מים לצמאו אומר שהכל נהי' בדברו"
בויכוח ˘‰ני ˘‰י' ל‰ו„ כ"˜ רבנו ‰ז˜ן במינס˜ ,1ר‡ו כולם

ונ˙ב‡ר ˘ם ˘לכן ‚ם ˜יום מˆוו˙יו י˙' על י„י בני י˘ר‡ל ‰י‡

‚‡ונו˙ו „‚‰ול„ ,‰בר ˘ע˘ ‰רו˘ם חז˜ על ‚‡וני ליט‡‰ .ו‡

ב˜בל˙ עול מלכו˙ו י˙'˘ ,מ˜יימים ‡ו˙ם ר˜ מפני ˘כן ˆיו,'‰ ‰

‰י' מ„בר בעי˜ר ב‰לכו˙ ברכו˙ ‰נ‰נין ,ומ‡‰י טעמ‡ חיבר ‡˙

ול‡ ב‚לל ‰עניין ˘‰כלי ו˙‰ועל˙ ˘י˘ ב‰ם.

"ברכו˙ ‰נ‰נין" בר‡˘ונ.‰

ועל זו ‰יי˙ ‰מלחמ˙ם ˘ל ‰יוונים לבטל  ,˙„‰כלומר‰˘ ,ם
ב‰יו˙ם ‡נ˘ים ˘כליים ,לחמו ב‡מונ ‰זו ˘ל י˘ר‡ל ב˜‰ב".‰

כ˘סיים ‡˙ ‰לומ„ו˙‰ ,י' נו˙ ‚‰מי„ לומר ‰לכ ‰בנפ˘.

וכיון ˘כן‚ ,ם ‰נˆחון על ‰יוונים ‰ו‡ נˆחון רוחני ,ו‰יינו
˘‰ו‡ נˆחון ˘ל „˙ י˘ר‡ל ˘מ‰ו˙‰ ‰י‡ ˘˜‰ר עם ‡‰ל˜ו˙

˙ור .‰מ˙י ‰י‡ ‰‰ור‡‰ ,‰בחינ‰˘ ,‰ו‡ ˘ו˜„ ומ˙מי„ ב˙ור,‰

˘נ˘‚ב˙ ל‚מרי מ‰עולם ˘‚‰מי ,ו‰י‡ למעל ‰מעל ‰מעניין

כ‡˘ר ‰ו‡ '‡ומר ˘‰כל נ‰י' ב„ברו' ,כלומר˘ ,בכל „בר ‰ו‡

˘‰כל.

˘ומע ‡˙ „בר ‰וי'.

ו‰ן ‡מ˙ ˘˙‰נ‚„ו˙ זו ˘ל ‰יוונים ‚רר ‰עמ‚ ‰ם ‚זירו˙

‰יו ˘ם ‰רב ‰מ˙מי„ים ˘‰יו לומ„ים ˘מונ ‰ע˘ר‡ ‰ו

˜˘ו˙ ב‚˘מיו˙ ,וע„ ˘‰וז˜˜ו י˘ר‡ל לנסים ‚„ולים כ„י לנˆח

ע˘רים ו‡ח˙ ˘עו˙ ביממ ,‰וכ‡ן ב‡ ‰ו„ כ"˜ רבנו ‰ז˜ן ו‡מר

‡˙ ‰יוונים במלחמ˘‚‰ ‰מי˙‡ ,ך מ"מ כ˘מ˙בוננים במ‰ו˙ם

ל‰ם פירו˘ ז‰ ,‰נ ‰על י„י ז‰ ‰מ˘יך ‡ליו כמ ‰מנינים ‡ברכים

˘ל ימי ‰חנוכ ,‰בעי˜ר ‚‰זיר ‰על מ‰ ‰יי˙ ,‰וממיל‡ מ‰ו

לומ„ים ‚„ולים ובעלי כ˘רונו˙.

מלחמ˙ ו‚זירו˙ ‰יוונים ו‰ן ‰נסים ˘‡רעו כ„י ל‰ינˆל מ‰ם,

)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙  „"˘˙'‰עמ'  - 139ספר ˘‰יחו˙ ˙˘"„ ‰מ˙ור‚ם לל ˜"‰עמ' ˜כח(

‰נ ‰מ‰ו˙ם ‰פנימי˙ ועי˜רם – ‰ם ˆ‰‰ל‰ ‰רוחני˙ ˘ב‡‰

תורה שמה

מ˘˜‰ר ו„‰בי˜ו˙ ‰נעלי˙ ˘ל י˘ר‡ל בבור‡ י˙"˘ ˘למעל‰
מעל ‰מ˘ייכו˙ ל‚˘מיו˙ ‰עולם.

שכלו נעשה שכל התורה

ועניין זˆ‰‰ ,‰ל‰ ‰רוחני˙ ˘ל י˘ר‡ל מ‚זיר˙ ‰יוונים לנ˙˜נו

ב‰יו˙י יח„ עם ‡‡מו"ר ]‰ר˘"ב[ ,בפורים ˙רס"‚ ,בוינ‰

מ‡מונ˙נו ‰ט‰ור ‰ב˘ ,'‰נ˘‚ב˙ מ‰עולם ו‰י‡ ל‚מרי למעל‰

)‡וסטרי'(„ ,יבר ‡‡מו"ר ב˘לחן ‡ו„ו˙ לימו„ ˙‰ור ‰ל˘מ,‰

מ˘‰כל ,ב‡ לי„י פועל בנס פך ˘‰מן‰˘ ,יוונים טימ‡ו כל

ל˘ם ˙‰ור‡˙‰‰˘ ,‰ח„ו˙ עם ˙‰ור‰ ‰י‡ ע„ ˘לומ„ ˙‰ור‰

˘‰מנים ,ו˜‰ב" ‰סיבב ˘ימˆ‡ו ‡˙ פך ˘‰מן ‰ט‰ור ,וי„לי˜ו

ו˙‰ור ‰נע˘ים ל„בר ‡ח„ ,ס‚נון ל˘ונו ‰ו‡ ל˘ון ˙‰ור ‰ו˘כלו

ממנו ‡˙ ‰מנור ‰בט‰ר ,‰ונע˘ ‰בו נס ‚„ול ˘„ל˜ ˘מן ז‰

נע˘˘ ‰כל ˙‰ור.‰

במ˘ך ˘מונ ‰ימים.

כ˘ב‡ לליוב‡וויט˘ ˙‰בונן בפלפול עם ‰חי„ו˘י ˙ור ‰ו‰י'
˘מח ,בי„עו ˘על–י„י ז ‰י‚רום לסב‡ נח˙–רוח רב ,ו‰רי ‡ˆל
חסי„‡ ,ח„ מ„‰ברים ‰ח˘ובים ביו˙ר ,מ˙י יוכל ל‚רום נח˙–רוח
לרבי ,כיון ˘חסי„ יו„ע ˘עלמ‡ עיל‡ ‰כ‚וונ‡ „עלמ‡ ˙˙‡,‰
ו‰מ˜ו˘ר לרבי בעלמ‡ ˙˙‡ ‰זוכ ‰ל‰יו˙ מ˜ו˘ר לרבי בעלמ‡
עיל‡ ,‰ל‰יו˙ לי„ ‰רבי בעלמ‡ עיל‡ ‰ז ‰ענין ˘ונ ‰ל‚מרי.

ב‡ו˙ו ויכוח ‡מר על ‰מ˘נ) ‰ר‡ ‰ברכו˙ מ„:(‡ ,
"˘‰ו˙ ‰מים לˆמ‡ו ‡ומר ˘‰כל נ‰י' ב„ברו"' ,מים' —

עי˜ר ˆ‰‰ל ‰ו‰רווח ˘נע˘ו לי˘ר‡ל בחנוכ‰ ,‰נ ‰ז ‰ברור ˘‰ן

כ‚

לימוד התורה לשמה
כ˘נכנס˙י לרבי — מספר ‰לובלינער — ו˙‰חלנו ל„בר
בלימו„ ,ו‰רˆ‡˙י ‡˙ פלפולי‰ ,רבי חייך ו‡מר לי ˘‡ומר ‡˙
‰חי„ו˘י ˙ור˘ ‰לי˘ ,מח˙י במ‡ו„ ,בר‡ו˙י כיˆ„ ‰רבי ˘ומע
ל„ברי ˙‰ור‡˘ ‰ני ‡ומר.
כ˘סיימ˙י‡ ,מר לי ‰רבי ,זו ˙ור ‰טוב ,‰עם סברו˙ מ‡ו„
נכונו˙‡ ,ל‡ ˘‰נ˜ו„ ‰חסר‰„ ,‰יינו ˘‰יסו„ ˘ל ‰‰נח‰
˘חי„˘˙י ‡ינ‡ ‰מ˙ ,ו‰רבי ‡מר לי ˘י˘ מ˘נ ‰מפור˘˙ ל‰יפך
מ‰‰נח‰˘ ‰נח˙י.
נ‰יי˙י כל–כך נרע˘ ,מספר ‰לובלינער‡˘˘ ,ל˙י ,רבי ,ב‡יז‰
ס„ר ,ב˜„˘ים — ענ ‰לי ‰רבי˙‰ ,בוננ˙י ו‡מר˙י ,רבי ‡יני יו„ע,
‡ולי ‰רבי י‡מר ב‡יז ‰מסכ˙ ,במסכ˙ בכורו˙ — ענ ‰לי ‰רבי,
‰עבר˙י במח˘ב˙י ‡˙ מסכ˙ בכורו˙ ול‡ מˆ‡˙י למ‰ ‰כוונ,‰
ע„ ˘‰רבי ˙‰חיל לומר לי ‡˙ ל˘ון ‰מ˘נ ‰ולפר˘ ‡ו˙‡ ,‰ז
˙פס˙י ‡˙ טעו˙י‡ .ו–‡ז — ‡מר ‰לובלינער — ר‡י˙י ו‰ר‚˘˙י
מ‰ ‰פירו˘ "לימו„ ˙‰ור ‰ל˘מ."‰

טעות בנקודה ,לא בסברות

‰סב‡ ]כ"˜ ‡„מו"ר בעל ˆמח ˆ„˜[ ,סיפר ל‡ב‡ ]כ"˜ בנו

‡˙ם — ‡מר ‡ב‡ למסובים˘ ,חל˜ ‚„ול מ‰ם ‰יו מפולין

כי נוסף לז˘ ‰נס בכלל ‰ו‡ עניין ˘למעל ‰מ‚‰בלו˙ ˘‰כל,

‡„מו"ר מו‰ר"˘[˘ ,כ˘נע˘ ‰בר–מˆו‡ ‰מר לו סבו ]כ"˜

ו‰ונ‚רי' — ‡ינכם יו„עים מי ‰י' ‰לובלינער‰ ,ו‡ ‰י' ‚‡ון

‰רי מכיון ˘עי˜ר מלחמ˙ ‰יוונים ‰י' נ‚„ ‡‰מונ‰ ‰ט‰ור˘ ‰ל

רבינו ‰ז˜ן בעל ˙‰ני‡[ — "ˆריך ללמו„ ˙ור ‰ל˘מ ,‰ו‰‰כנ‰

˘„ורו˙ ˜ו„ם ‚ם ‰יו מחזי˜ים ממנו ל‚‡ון ,ו‚‡ון ז‰ ‰ניח ‰נח‰

בני י˘ר‡ל )כמו ˘נ˙ב‡ר לעיל בסימן ‡ ב‡רוכ‰ ,(‰רי ˘כ‡˘ר ‰י' נס ב˜˘ר

לז‰ ‰י‡ ,י„יע˙ בבלי וירו˘למי˙ ,וספ˙‡ ספר‡ וספרי ,כפי

˘כלי˙ ב˘כל ˙‰ור ,‰ו‰י˙ ‰לו טעו˙ בז.‰

עם „‰ל˜˙ ‰מנור ‰ב˘מן ט‰ור‰ ,נ ‰בז ‰נ˙‚ל‡‰ ‰ור ‡‰ל˜י

˘‰רמב"ם י„ע".

˘למעל ‰מעל ‰מ‚‰בלו˙ ‰עולם ו˘‰כל ,ו‰י‡ ‰י‡ ˙כלי˙
נˆחון ‰רוחני ˘ל עם י˘ר‡ל על ‰יוונים˘ ,כל כולו ‰י' ב˜˘ר
ל‡ל˜ו˙ ˘למעל ‰מ‚‰בלו˙ ‰עולם ו˘‰כל.5
ונמˆ‡˘ ,נס „‰ל˜˙ ‰מנור ‰מ‰וו ‰עי˜ר מ‰ו˙ ימי ‰חנוכ,‰

‡‚‰ון מלובלין ]בעל ˙'‰ור˙ חס„'[ ,סיפר לי ˘כ˘‚‰יע
לליוב‡וויט˘ ,לסב‡ ]ˆ‰מח ˆ„˜[ ,ב˘נ˙ ˙רי"„ — ‡ˆלו ‰י'
ס„ר ,כ˘‰י' מ‚יע לליוב‡וויט˘ ‰י' מבי‡ ענין בלימו„‰˘ ,י'
מ˙פלפל בו עם ‰סב‡ — ‰בי‡ פלפול עמו˜ עם חי„ו˘ים רבים.

כיון ˘בו ב‡ לי„י ביטוי ‰נˆחון ‰רוחני ˘ל עם י˘ר‡ל על
‰יוונים˘ ,נˆחון ז ‰נובע מ‚‰ילוי ‡‰לו˜י ˘למעל ‰מ‚‰בלו˙
‰עולם.

 5ועיין לעיל )בסוף מ‡מר ‰פ˙יח˘ (‰עניין ז ‰מ˙בט‡ ‚ם בז‰˘ ‰י' ‰נס עם
‡ור ‰מנור„˘ ,‰ו˜‡ ‡‰ור ‰ו‡ כלי ל‚‰ילוי ‡‰ל˜י ‰רוחני ˘‡‰יר ‡ז.

 .1ר‡ ‰ב‡רוכ ‰בספר „רכי ‰חסי„ו˙ — פר˘יו˙ ,פר˘˙ ˘מו˙.

‰טעו˙ ˘ל ‰לובלינער ‚‡ון ‰י‡ טעו˙ בנ˜ו„‰ ,‰סברו˙
‰יו טובו˙‡ ,ל‡ ˘בנ˜ו„˙ ‰‰נח‰ ‰י˙ ‰לו טעו˙ ,ו‚‰ם ˘טע‰
בנ˜ו„˙ ‰‰נח‡ ,‰בל סברו˙ ˘‰כל ‰יו סברו˙ טובו˙ וי˘רו˙.
„י בע„ו˙ ˘ל ‰סב‡‰˘ ,סברו˙ נכונו˙ ,לסב‡ ‰י' ‰בנ ‰מ‰ם
סברו˙ ˘כליים.

)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ˙ר" ıעמ' (87-88

מאי חנוכה

כב

ד.
הגשמיות לגבי הרוחנית אינה
אפילו כ"שרגא בטיהרא"

שיחות ומכתבים בﬠנייני ﬠבודת ה' מכ״ק אדמו״ר
יחות
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ﬠ

וע"פ „˜‰מ ‰זו י˘ ל˘וב ול˙‰בונן ‰ן בסו‚יי˙ ‚‰מר‡ ו‰ן
בנוסח ועל ‰נסים˘ ,בז ‰י˙ורˆו בטוב ˜‰ו˘יו˙ ‡‰מורו˙,
כיˆ„ יי˙כן ˘‚‰מ' מזכיר ‰ר˜ ‡˙ נס ˘‰מן ו‡ין נזכר ב ‰כלל

הרגיש אקות בימוד התורה
אמרות קודש ופנינים בעניין יוקר קדושתה של התורה ,ואופן הלימוד 'לשמה' ובקדושה

‰נס „‚‰ול „‰מלחמ ,‰וכן ל‰יפך ,כיˆ„ יי˙כן ˘ב"ועל ‰נסים"
מ‡ריכים ל˘בח ול‰לל ‡ו„ו˙ נס ‰מלחמ ‰ו‡ילו נס פך ˘‰מן
‡ינו נזכר כלל.
„‰נ ‰ב‚מ' חולין

)ס ,ב(

נ‡מר ‰ביטוי "˘ר‚‡ בטי‰ר‡ מ‡י

‡‰ני"„ ,נר בˆ‰ריים ‡ינו מועיל מ‡ומ‰
ר‡˘ונ ‰סו‚י‡ זו פ˘וט ‰ומובנ˙‡ ,ולם ב‡מ˙ ‰נ ‰לב„ מ‰‰בנ‰

קדושתה ש תורה

‰ר‚יל ‰ופס˜ ‰‰לכ ‰למי ˘ייכ˙ ‰מˆי‡ ,‰כול‡ ‰ו חל˜ ,‰י˘

להרגיש בלימודו כיושב במתיבתא דרקיע

בסו‚י‡ זו ענין רוחני ‡ל˜י כפי ˘‰סו‚י‡ נלמ„˙ במ˙יב˙‡

בלימו„ ˙‰ור - ‰לי„ע נ‡מנ˘‡ ‰ר ב˘ע˘ ‰לומ„ ומזכיר

„ר˜יע ,בי˘יב˘ ‰ל מעל.‰

ו˘‡רי ‡‚‰ונים זי"ע‰ ,נ˘ ‰פ˙ו˙י‰ם „ובבו˙ )ר‡ ‰יבמו˙ ˆז(‡ ,

וˆריך ל‰ר‚י˘ בעˆמו ב˘ע˙ ‰לימו„ כיו˘ב במ˙יב˙‡ „ר˜יע
ו˘ומע ‡יך ˙‰נ‡ים ו‡‰מור‡ים יו˘בים ו˘כינ ‰מ„בר˙ מ˙וך
‚רונם „בר ‰וי' על–פי פירו˘י ‡‚‰ונים זי"ע.
‰מ˙בונן ו‰מר‚י˘ כן ‡פילו במח˘ב˙ו ‰נ ‰ב‰כרח ˘מר‚י˘
„רך ‡ר ıמיוח„ )"‡ בעזונ„ער ‡יי„עלען ‡פ˘יי"( מ‰סו‚י‡
˘לומ„ ,וב„רך מ˜יף על–כל–פנים מרחף במוחו ‚„ול˙ נו˙ן
˙‰ור‰˘ ‰י‡ חכמ˙ו ורˆונו י˙ברך ובלבבו נר‚˘˙ חיב˙ ˜„ו˘˙
˙‰ור ‰ו‡ו˙יו˙י' ,ו‡‰ב ‰לבני ˙ור ‰יר‡י ‡ל˜ים.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' רכ‡ ו‡ילך(

הדרת כבוד לתורה כשמבינים שהיא חכמתו יתברך
כל ‰עניינים כפי ˘‰ם ב‚˘מיו˙ בעולם–‰ז˘˘ ,‰ני ‡נ˘ים
ב‡ים ל˘‡ול בבי˙–„ין למי ˘ייכ˙ ‰מˆי‡‡ — ‰ינם ˘ייכים
במ˙יב˙‡ „ר˜יע .וו„‡י „‰בר ˘‚ם בי˘יב˘ ‰ל מעל — ‰מ˙יב˙‡
„ר˜יע — לומ„ים ‡˙ ‰סו‚י‡ ˘ל ˘נים ‡וחזין בטלי˙‡ ,ל‡ ˘˘ם
לומ„ים ז‡˙ עם ‰בנ ‰רוחני˙ ‡ל˜י˙˘‡ ,ר טמונ ‰בסו‚י‡:
˘נים˘ ,ני נ˘מו˙ ב‡ים לבי˙ „ין ˘ל מעל˘ ,‰ני‰ם ב‰יו˙ם
בעולם ˙‰ח˙ון ˘‰יבו בעל–עביר ‰ב˙˘וב ,‰עוררו מחלל ˘ב˙
ונע˘˘ ‰ומר ˘ב˙‡ ,ו מלמ„ ˘˙חיל‰ ‰י' בבי˙ ספר "טרף",
ו‰י' חוט‡ ומחטי‡ ‡˙ ‰רבים ,ו‰עביר יל„י י˘ר‡ל על „˙ם,
וע"י ˙‰‰עוררו˙ ˘ל‰ם נע˘ ‰לבעל ˙˘וב ,‰ונ‰י' מלמ„

השכלות התורה — אלקיות ,גבוהות
ועמוקות משכלי הנבראים

ב˙למו„ ˙ור" ‰כ˘ר" ,ו‰ו‡ זוכ ‰ומזכ‰ ˙‡ ‰רבים.
כל ˘‰לו˘˘ ,‰ני ‰מעוררים ובעל ˘˙‰וב‰ ‰ינם בעולם

י˘ ל„ע˙ ˘˙‰ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו י˙ברך‚‰ ,ם ˘„‡‰ם יכול

‡‰מ˙˘ .ני ‰מעוררים ˘בזכו˙ם נע˘ ‰י‰ו„י לבעל–˙˘וב,‰

ל˘‰י‚ עם ‰בנ˙ו ‰פ˘וט ‰ו‰מו‚בל˙ ‡˙ ˘כל ˙‰ור˘ ,‰זו‰י

ב‡ים לבי˙ „ין ˘ל מעל ‰ו˘ני‰ם מחזי˜ים בטלי˙ — פירו˘,

‡כן ‰מˆו˘ ‰ל למו„ ˙‰ור„‡‰˘ ,‰ם יבין ב˘כלו ‡˙ ˘‰כלו˙

בזכו˙ „‚‰ול˘ ‰מבעל עבר ‰ומחטי‡ ‡˙ ‰רבים נע˘ ‰בעל

˙‰ור‡ .‰ך י˘ ל„ע˙ ˘˙‰ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו י˙ברך‡˘ ,לו ˘‰כלו˙

˙˘וב ‰ומזכ‰ ˙‡ ‰רבים.

‡ל˜יו˙ ˘‰ינן ‚בו‰ו˙ ועמו˜ו˙ יו˙ר מ˘כלי ‰נבר‡ים.
וכן ‰ו‡ בסו‚יו˙ ˙‰ור‰ ,‰נר‡ו˙ ל‡„ם פ˘וטו˙ ביו˙ר‡ ,ך
‡‰מ˙ ‰י‡ ˘בסו‚י‡ ‰נר‡י˙ פ˘וט ‰ומובנ˙ ,טמונים עניינים
רוחניים ו‡ל˜יים עמו˜ים במ‡„ מ‡„.
ולמ˘ל‰ ,סו‚י‡ ˘ל ˘נים ‡וחזין בטלי˙:
˘ני ‡נ˘ים ב‡ים לבי˙ „ין˘ ,ני‰ם ‡וחזים בטלי˙ ˘נמˆ‡,‰
‡ח„ ‡ומר ˘‰ו‡ מˆ‡ ‡˙ ‰טלי˙ ו‰י‡ ˘ייכ˙ לו ל‚מרי ,ו‡ילו
˘‰ני טוען ˘‰ו‡ מˆ‡ ‡˙ ‰טלי˙ ו‰י‡ ל‚מרי ˘לו .ב˜˘‰פ‰

נ˘מ‡ ‰ח˙ ‡ומר˙ ˘‰י‡ 'מˆ‡ '‰ועל–י„˙‰ ‰עורר ‰בעל–
˙˘וב ,‰ו‰זכו˙ ˘ל‰ ‰י‡ .ו‡ילו ‰נ˘מ˘‰ ‰ני' טוענ˙ ˘˘˙‰וב‰
נ‚רמ ‰כ˙וˆ‡ ‰מ˙‰עוררו˙ ˘ל ,‰ול‰ ‰זכו˙.
וכן ‰ו‡ בכל סו‚י‡‚ ,ם כזו ˘„‡‰ם חו˘ב ˘‰י‡ ˘כל פ˘וט,
‰נ ‰טמונים ב˘ ‰כלים ‡ל˜יים ,מעל ‰מעל ‰ע„ רום ‰מעלו˙.
מי ˘יו„ע ומבין ˘˙‰ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו י˙ברך ,י˘ ‡ˆלו „‰ר˙
‰כבו„ ל˙ור ‰מסו‚ ‡חר ל‚מרי.
)˙ר‚ום מספר ‰מ‡מרים ‡י„י˘ עמ' (188-189

עי˜ר ‰‰ו„‡ ‰על ‰נס ‰רוחני‰˘ ,ו‡ מ‰ו˙ם ˘ל ימי ‰חנוכ.‰
ונוסף לז˜ ‰בעו חכמים זמן ‡חר מיוח„ ל‰זכיר ול‰ו„ו˙ על ‰נס
˘‚‰מי ˘ל נˆחון ‰מלחמ ,‰ו‰ו‡ ב‡מיר˙ ועל ‰נסים ב‰ו„‡.‰
ומע˙ ‰יובן ‰יטב ,מ‡‰י טעמ‡ ‚ופ‡ ,מ˘‰˘ ‰מיטו ‡˙ נס
‰נרו˙ ב‡מיר˙ ועל ‰נסים ,על ‡ף ‰יו˙ו ‰נס ‰עי˜רי ומ‰ו˙ם
˘ל ימי ‰חנוכ„ ,‰כיון ˘עי˜ר ˙˜נ˙ ‡מיר˙ ועל ‰נסים ‰י‡ כ„י
˘נו„ ‰ונ‰לל ל '‰על ‰נס ˘‚‰מי‰ ,נ‡ ‰ם ‰יו מזכירים ‡ז ‡ף
‡˙ ‰נס ‰רוחני˘ ,וב ‰יי˙ ‰בטל‰‰ ‰ו„‡ ‰על ‰נס ˘‚‰מי,
„‡י ‡פ˘ר לכוללם יח„ בח„‡ מח˙‡˘ ,ל‡ ˙˙בטל ‰ח˘יבו˙
ו‰מˆי‡ו˙ ˘ל נˆחון ‰מלחמ˘‚‰ ‰מי˙.

)ור‡ ‰בר˘"י ˘ם – ˘"‡ינו

מ‡יר"( ,וע„"ז י"ל בנ„ו"„‡˘ ,ף ˘ברור ˘‰וˆרכו לבו‡ לנס ‚˘מי,
וי˙יר ‰מזו ,לול‡ ‰נˆחון ˘‚‰מי ל‡ ‰יי˙ ‰יכול ‰ל‰יו˙ חנוכ˙
‰מ˜„˘ ,וממיל‡ ‡ף ל‡ נס ‰נרו˙‰ ,נ‡ ‰עפ"כ ,ל‡חר ˘כבר
נע˘ ‰נס ˘‰מן ˘עניינו ‰ו‡ ˆ‰‰ל‰ ‰רוחני˙ ‰נ˘‚ב˙ ל‚מרי
מ‰עולם ˘‚‰מי‰ ,נ‡ ‰ז ‡ין ‰נס ˘‚‰מי ˙ופס מ˜ום עו„ ,לפי

˘מו˙ ˙‰נ‡ים ו‡מור‡ים ו˘מו˙ ‰מפר˘ים ,ר˘"י˙ ,וספו˙

י‡

˘˘‚‰מיו˙ בכללו˙‡ ‰ינ˙ ‰ופס˙ מ˜ום כלל לעומ˙ ˙כלי˙
‰רוחניו˙ ˘‡‰יר ‰בנס ‰נרו˙.

ה.
בין הזכרה ברמז להזכרה בגלוי ובפירוש
ובז ‰י˘ ‚ם ליי˘ב מ‡˘ ‰ף ˘ב‚מר‡ נ‡מר בפירו˘ ˘מ‰ו˙ם
˘ל ימי ‰חנוכ") ‰מ‡י חנוכ‰ ("‰י‡ ‰נס ‰רוחני ˘ל פך ˘‰מן,
‡עפ"כ ‡ומרים ˘˜בעו ימים ‡לו "ב‰ו„‡˘ "‰לר˘"י ˜‡י ז‰
על ‡מיר˙ "ועל ‰ניסים" ˘ב ‰מו„ים ר˜ על ‰נס ˘‚‰מי ,כיון
˘כנ"ל ,ימי ‰חנוכ ‰נ˙˜נו על ˘ני ‰נסים ,ור˜ מחמ˙ ˘‡י ‡פ˘ר

]וע"„ ‰מ˘ל ‰נ"ל ˘‡ין מ„לי˜ים נר בע˙ ‰ˆ‰ריים„ ,ל‰יו˙

ל‰זכיר ‡˙ ‰נס ˘‚‰מי ‡ˆל ‰נס ‰רוחני ‡פילו ב„רך טפל ,ל‡

˘מ‡יר ‡ז ‡ור ‰חמ‡ ‰ין ‡ור ‰נר מועיל כלל‡„ ,ורו בטל

נזכר נס ז ‰בפירו˘ ב‚מר‡‡ ,בל ברור „‰בר ˘ימי ‰חנוכ‰ ‰ם

לעומ˙ ‡ור ‰חמ .‰ובנ„ו"„ ‰ו‡ ‰רב ‰יו˙ר מכך˘ ,כן ‡ף ˘‡ור

‚ם על ‰נסים ˘‚‰מיים ,ולכן ˙י˜נו ימים ‡לו ‚ם ל‰ו„‡ ‰על

˘‰מ˘ ‚„ול ל‡ ר˜ בכמו˙ כ"‡ ‚ם ב‡יכו˙ מ‡ור ‰נר ,סוכ"ס ‚ם

‰נס ˘‚‰מי ב‡מיר˙ "ועל ‰נסים".

‡ור ‰נר ‰ו‡ מˆי‡ו˙ ˘ל ‡ור ,ו‡ילו בנ„ו"„ ,ל‚בי ‡‰ור ‰רוחני
˘‡‰יר בחנוכ˘˜‰ ‰ור ל‡ל˜ו˙ ˘נ˘‚ב˙ ל‚מרי מ‰עולם‡ ,ין
למˆי‡ו˙ ‰נˆחון ˘‚‰מי ˙פיס˙ מ˜ום כלל[.

וי˘ לב‡ר בז ‰עו„ ,וב„˜‰ים‰„ ,כוונ ‰ב‰נ"ל ˘‡ין מ˜ום
ל‰זכיר ‡˙ ‰נס ˘‚‰מי ‡ˆל ‰נס ‰רוחני ‰י‡ ˘‡ין ל‰זכירו
ב‚לוי ובפירו˘ ‡פילו ל‡ ב„רך טפל„„ ,ו˜‡ כך ‡י ‡פ˘ר ל‰יו˙

ו‰נ ‰ב‚מר‡ מ„ובר על מ‰ו˙ם ˘ל ימי ‰חנוכ") ‰מ‡י חנוכ"‰

˘ני‰ם יח„יו ומ˙בטל˙ ‰מˆי‡ו˙ ו‰ח˘יבו˙ ˘ל ‰נס ˘‚‰מי

– "על ‡יז ‰נס ˜בעו – ("‰ולכן ˘˙‰וב ‰על ז‰ ‰י‡ ˘עי˜רם

לעומ˙ ‰עי˜ר ˘‰ו‡ ‰נס ‰רוחני‡ ,בל ב„רך רמז ו„‡י ˘‡פ˘רי

ומ‰ו˙ם ‰ם נס ˆ‰‰ל‰ ‰רוחני˙ .ו‡"כ‡ ,ף ˘כנ"ל נס ‰נˆחון

ור‡וי „‰בר ל‰זכיר ˘ל ז ‰בז.‰

˘‚‰מי ‰י' נˆרך כ„י לבו‡ לנס ‰רוחני‰ ,נ‡ ‰ין ל˘˜‰ו˙ מ‡י
טעמ‡ נ˘מט‰ ‰זכר˙ נס ז ‰ב‚מר‡ ,כיון ˘כ‡˘ר מ„ברים על
מ‰ו˙ם ‡‰מי˙י˙ ˘ל ימי ‰חנוכ‡ ,‰י ‡פ˘ר ל‰זכיר ‡פילו ב„רך
טפל ‡˙ נס ‰נˆחון ˘‚‰מי˘ ,כן ל‚בי ‰מ‰ו˙ ‡‰מי˙י˙ ˘ל
חנוכ˙ – ‰כלי˙ ‰רוחניו˙ ˘˙‰בט‡ ‰בנס ‰נרו˙‰ ,נ‰ ‰מלחמ‰
˘‚‰מי˙ ונˆחונ‡ ‰ינם ˙ופסים מ˜ום כלל ,ו‡י ‡פ˘ר ל‰זכירם
כחל˜ ממ‰ו˙ ימי חנוכ ‰כ„בר בעל ח˘יבו˙.
‡ך מ‡י„ך ,ברור „‰בר ˘‡ין ‰כוונ ‰ב‰נ"ל ˘‡ין ל‰ו„ו˙ כלל
ל '‰על נס ‚„ול ז ,‰וברור ˘נס ‰נˆחון ‰י' ‡מˆעי ח˘וב כ„י לבו‡
ל‰מטר˘ ‰ל ‰נˆחון ‰רוחני ,ובוו„‡י ˘מ˜˘ ‰בעו חכמים ‡˙ ימי
‰חנוכ‰ ‰ו‡ ‚ם ל‰ו„ו˙ ול‰לל ‰ן על ‰עי˜ר ˘ל ימי ‰חנוכ– ‰
‰נˆחון ‰רוחני ,ו‰ן על ‰נסים ˘‚‰מיים ˘‡רעו ב˜˘ר לז.‰

ועפ"ז י˘ לב‡ר ˘‚ם ‰נס ˘‚‰מי ‰וזכר ב„רך רמז ב‡ריכו˙
ל˘ון "˘‰ס ב˙יב ‰י˙יר˘ ,‰כ' "וכ˘‚בר ‰מלכו˙ בי˙ ח˘מונ‡י
ונˆחום"„ ,ב‡ם ‰יי˙‰ ‰כוונ ‰ב‰זכר˙ ‰מלחמ ‰ר˜ ל‰ורו˙
‰זמן מ˙י ‡ירע נס ˘‰מן ‰רוחני ‰ול"ל ב˜יˆור "וכ˘נˆחום
מלכו˙ בי˙ ח˘מונ‡י" ,ומ˘ ‰נוספ˙ ‰יב ‰י˙יר" ‰וכ˘‚בר,"‰
‰נ‡ ‰ף ˘‡ין מספרים בז ‰על ‰נס ב‚לוי‰ ,נ ‰י˘ כ‡ן רמז על
‰נס „נˆחון ‰מלחמ.‰
וכן ‰ו‡ ‚ם ל‡י„ך ,ב˘ ‡‰בנוסח „"ועל ‰נסים" מוזכר
˘‰‰ו„‡ ‰על נˆחון ‰מלחמ‰ ‰יי˙ ‰על י„י ˘„‰לי˜ו נרו˙
בחˆרו˙ ˜ו„˘ך˘ ,כנ"ל ב˙חיל˙ ‰עניין‡ ,ף ˘‡ין מ„ובר בז‰
כלל על נרו˙ ‰מנור‰˘ ‰ם זכר לנס ‰רוחני‡ ,ל‡ על נרו˙
˘„‰לי˜ו בכל חˆרו˙ בי‰מ"˜ כ‰ו„‡ ‰על נˆחון ‰מלחמ‰ ,‰נ‰

ולכן נ˜בעו ˘ני זמנים נפר„ים ל‰ו„ו˙ על כל עניין בפני

‚ ‡‰ופ‡ ˘בוחרים ל‰בי‡ „רך ˘בח ו‰ו„‡ ‰זו ˘ל „‰ל˜˙ נרו˙,

עˆמו„ :ר‡˘י˙ כל˜ ,בעו חכמים מˆו˙ „‰ל˜˙ ‰נרו˙‰˘ ,י‡

‡ף ˘ו„‡י „‰בר ˘‰ו„ו ל '‰בכל מיני ˘יבוח ו‰ילול ,כיון ˘בז‰

מאי חנוכה

יב

מאי חנוכה

כ‡

רומזים על עניין ‡‰ור ˘ל חנוכ˘˜‰ ,‰ור עם נס ‰נרו˙.

‡בל ‡עפ"כ ‡ין מפרטים בנוסח ז ‰ב‚לוי פרטי נס נˆחון

ויסו„ „‰בר‰„ ,פלו‚˙‡ בין ‰רמב"ם ו‰מ‡ירי ‡ם חנוכ‰ ‰וי

ר˜ כעין ‰כ˘ר ‰ו„˜‰מ ‰ל‰עי˜ר – י˘וע˙ י˘ר‡ל ,ולכן נ˜בע

ו.
נוסח "הנרות הללו" ונס נצחון המלחמה

‰מלחמ ,‰כמו ˘‰וזכרו בפירו˘ בנוסח „"ועל ‰נסים" .ו‰טעם

ביום ‰מנוח‡ ‰ו ביום ‰נˆחון ˙לוי' ב‡ופן ‰סבר˙ ˘‰ייכו˙

‰ח‚ ל‡ ביום ˘בו ‰י' נˆחון ‰מלחמ‡ ‰ל‡ ביום ‰מנוח˘ ‰בו

לז ‰מובן ע"פ מ˘ ‰נ˙ב‡ר לעיל ,כיון ˘‰זכר˙ ˆ‰ל˘‚ ‰מי˙

„נˆחון ‰מלחמ ‰ל˜ביע˙ ‰יו"ט „חנוכ .‰כלומר ,לכו"ע ‰יו"ט

מו„‚˘˙ ˆ‰ל˙ י˘ר‡ל; מ˘‡"כ בחנוכ‚˘ ‰ם עˆם ‡ופן ‰ניˆוח

‡ˆל ˆ‰‰ל‰ ‰רוחני˙ ‰מופל‡‚˙ ‰רום לביטול ‰‰ו„‡ ‰על ‰נס

„חנוכ˘ ‰ייך ‰ן לנˆחון ‰מלחמ ‰ו‰ן לנס ‰נרו˙‡ ,ל‡ „פלי‚י

ב˘ע˙ ‰מלחמ‰ ‰ו‡ מעˆם ‰נס ו˘ייך ל‰יו"ט‰ ,רי ˜ביע˙

˘‚‰מי‰˘ ,רי ˘‚‰מיו˙ ‡ינ˙ ‰ופס˙ מ˜ום כ˘מ„ובר בˆ‰ל‰

‡ם ‰נס „נˆחון ‰מלחמ‡ ‰ינו ‡ל‡ „˜‰מ ‰ו‰כ˘ר ‰לנס ‰נרו˙,

‰יו"ט ‰י‡ ב‡ו˙ו יום ˘˙‰רח˘ ‰נˆחון )ול‡ ביום ‰מנוח– ‰

רוחני˙ ˘למעל ‰מעל ‰ממˆי‡ו˙ ˘‚‰מיו˙ ,כנ"ל .ולכן בזמן

˘‰ו‡ ‚‰מר ו˘לימו˙ ,ו‰ו‡ ‰וי ‚‰ורם ל˜ביע˙ ‰ח‚‡ ,ו ˘נˆחון

˘‰ו‡ ˙‰ ˙˘‚„‰וˆ‡ ‰וˆ‰‰ל.(‰

˘מ„לי˜ים נרו˙ חנוכ˘ ,‰עי˜רם על ˆ‰‰ל‰ ‰רוחני˙ ,ל‡ נזכרו

‰מלחמ ‰ל‡ נח˘ב כ„˜‰מ ‰בלב„‡ ,ל‡ „ומ ‰ב˙ו˜פו לנס

פרטי ‰נס בנˆחון ‰מלחמ ‰ב‚לוי ובפירו˘.

‰נרו˙ ב˘ייכו˙ ל˜ביע˙ ימי חנוכ ,‰ומטעם ˘ני‰ם ב˘ו ‰נ˜בע,

ובז ‰י˘ ל‰וסיף ולב‡ר ‚ם „רך ‰‰ילול ו˘‰יבוח ב‡מיר˙
"‰נרו˙ ‰ללו"‡˘ ,ומרים ב„‰ל˜˙ נרו˙ חנוכ.‰
וב„˜‰ים„ ,ז ‰ברור ˘עי˜ר ˙˜נ˙ „‰ל˜˙ ‰נרו˙ ‰י‡ על נס
פך ˘‰מן‡ ,מנם ,ב‡מיר˙ ‰נרו˙ ‰ללו ‡נו מזכירים סו‚י נסים
˘ונים ובל˘ון רבים ,וכ‰מ˘ך ‰נוסח ˘ם "על ˘˙‰ועו˙ ועל
‰נסים ועל ‰נפל‡ו˙" ,ונמˆ‡ ˘"‰נרו˙ ‰ללו ‡נו מ„לי˜ים" ˜‡י
ל‡ ר˜ על נס ‰נרו˙ ‡ל‡ ‚ם על נס נˆחון ‰מלחמ.‰

וע"פ כ‰נ"ל נמˆ‡ מובן ˘‰טעם לז˜˙˘ ‰נו חכמים ב' ˙˜נו˙
ל‰ו„ו˙ על ‰נסים ˘˜רו בימים ‰‰ם בזמן ‰ז„‰ :‰ל˜˙ ‰נרו˙
 -על ‰נס ‰רוחני ,ו‡מיר˙ ועל ‰נסים  -על ‰נס ˘‚‰מי ,ור˜

ו‰טעם לז˘ ‰ב„‰ל˜˙ נרו˙ י˘ זכר ‚ם לנס נˆחון ‰מלחמ‰

ב„רך רמז ˘‡ינו ‚לוי מזכירים ‡˙ ˘ל ז ‰בז ,‰ו‚ם ז‡˘ ‰ין

‰ו‡ כי ‡ף ˘עי˜ר ˙˜נ˙ „‰ל˜˙ ‰נרו˙ ‰ו‡ על ‰נס ‰רוחני

‚‰מ' מזכיר ‰ב‚לוי ‡˙ ‰נס „נˆחון ‰מלחמ‰ ,‰נ‰ ‰טעם לכל

„פך ˘‰מן ,מ"מ ‰רי נ˙"ל ב˙חיל˙ ‰עניין ˘‚ם על נˆחון ‚˘מי

ז‰ ‰ו‡ כי מ‰ו˙ם ˘ל ימי חנוכ‰ ‰ו‡ בנס ‰רוחני „ו˜‡ ,ולכן

ר‚ילים ל‰ו„ו˙ ל '‰ב„‰ל˜˙ נרו˙ .ו‡"כ י"ל ˘כוללים ב„‰ל˜˙

‡ין ל‰זכיר ‡ˆלו ב‚לוי ‡˙ ‰נס ˘‚‰מי ,כי ל‚בי ‰נס ‰רוחני

‰נרו˙ ‚ם ‰ו„‡ ‰על ‰נסים ˘‚‰מיים˘ ,לכן ב‡מיר˙ "‰נרו˙

ו‰נˆחון ‡‰ל˜י ‰מופל‡ ˘נ˙‚ל ‰בנס „‰ל˜˙ נרו˙ ‰מנור‡ ‰ין

‰ללו" מו„ים ל '‰על כל סו‚י ‰נסים.

‰נס ˘‚‰מי ˙ופס מ˜ום כלל.

„ז ‰וז‚ ‰ורם.
ול‰כי ,ל„‰יע˘ ‰נˆחון ‰מלחמ‰ ‰ו‡ ר˜ „˜‰‰מ ‰ו‰‰כ˘ר‰
‡ל ‰עי˜ר ‚‰ורם ,ויו"ט „חנוכ‰ ‰ו‡ על ז˘ ‰ט‰רו ‡˙ ‰מ˜„˘
ו„‰לי˜ו נרו˙ – נס ‰נרו˙‰˘ ,ו‡ ‰עי˜ר ‚‰ורם‰ ,רי ימי חנוכ‰

)ובפרט ˘נˆחון ‰מלחמ ‰ל‡ ‰י' נס ‚לוי כנס פך ˘‰מן‰˘ ,רי ‰י'

‡ינם ימי ˘מח‚ ‰ופני˙ ‡ל‡ ימי ‰לל רוחני˙ ,מ˘‡"כ ל„ע˙

לנˆחון ז‡ ‰חיז ‰בטבע; מ˘‡"כ נס ‰נרו˙ ˘‰י' נס ‚לוי ממ˘,

‰רמב"ם ˘נˆחון ‰מלחמ˘ ‰וו ‰ב˙ו˜פו ב˙ור סיב˙ ˜ביע˙

˘"ל‡ ‰י' בו ל„‰לי˜ ‡ל‡ יום ‡ח„ נע˘ ‰בו נס ו„‰לי˜ו ממנו

ימי חנוכ„ ,‰ז ‰וז‚ ‰ורם˘ ,וב י˘ בחנוכ˘ ‰ני ענינים‚ ,ם "ימי

˘מונ ‰ימים" ,כל˘ון "˘‰ס( ,ו‰נס „נˆחון ‰מלחמ ‰נח˘ב ר˜

˘מח."‰

כ‰כ˘ר ‰ל‰עי˜ר ,28ולכן ס"ל „‚ם בחנוכ‰ ‰יו"ט ‰ו‡ )ל‡ ביום

‚‰ורם˙ ,לוי' ‰י‡ בפלו‚˙‡ ‡ם ˜ביע˙ ‰יו"ט ‰ו‡ ביום ‰נˆחון

לזכור את נותן התורה
...י˘ לזכור ]˙מי„[ ˘כ‡˘ר לומ„ים ˙ור ,‰לומ„ים ˙ור˙

ז˙‰ ‰פל‰ ‰י‡ כ‰מ˘ך ‰כ˙וב  -ועב„‰ו בלב ˘לם.

‰׳ וˆריך ל‰יו˙ ‰״ברכו ב˙ור˙ ‰חיל‰״  -ברוך ‡˙‰ ‰׳ נו˙ן

וכן בלימו„ ˙‰ור ‰מ˜„ימים לז„ ‰חילו ורחימו‰‡ ,ב˙ ‰׳

˙‰ור - ‰ל˘ון ‰ו˜‰ ,‰ב״ ‰נו˙ן ‡˙ ˙‰ור ‰כע˙ ,בר‚ע ז,‰

ויר‡˙ ‰׳‰ ,ב‡ו˙ כ˙וˆ‡ו˙ מעבו„˙ ˙‰פל˘‡ ,‰ר ‡ז ˙‰ור‰

ובמ˙נ ‰ב„יו˜ כמו במעמ„ ‰ר סיני˘ ,לכן ˆריך ל‰יו˙ ״מ‰

מ‡ח„˙ ‡˙ „‡‰ם ‰לומ„ עם נו˙ן ˙‰ור ,‰ע„ ל„‰ר‚‡

ל‰לן ב‡ימ ‰ביר‡ ‰בר˙˙ ובזיע ‡ף כ‡ן ב‡ימ ‰וביר‡‰

˘י˘ר‡ל ו‡וריי˙‡ ו˜וב״ ‰כול‡ ח„ ]ר‡ ‰ז‰ר ח"‚ ע‚.[‡ ,

בר˙˙ ובזיע״ )ברכו˙ כב.(.

ו‡ין לך ˘מח„‚ ‰ול] ‰יו˙ר[ מ‡˘ר ˘מח˙ ‡˙‰ח„ו˙

ˆריך ˘˙‰י׳ יר‡˙ חט‡ו ˜ו„מ˙ לחכמ˙ו ˘ר˜ ‡ז חכמ˙ו

‰נבר‡ ו‰בור‡˘ ,מח ‰בכפליים˘ ,מח˙ ‰בור‡ ו˘מח˙
‰נבר‡ ,כמבו‡ר ב˙ני‡ פר˜ ל״‚.

מ˙˜יימ˙ )‡בו˙ פ״‚ מ״ט(.
)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ ע' ˜כ‚‚‡ ,„-רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"‡ ע' (13-14

חינוך ללימוד התורה בשלימות ובטהרה
‰ ...חינוך ]על ט‰ר˙ ˜‰ו„˘[ בלי פ˘רו˙ ‰ו‡ בעי˜רו
‰עמ„˙ ‰מחונך על ‡‰מ˙˘‡ ,ר ‰חו˘ך ‰ו‡ חו˘ך ו‡‰ור -
‡ור˘‡ ,ר ˙‰ור‡ ‰ח˙ ‰י‡ ו˙מימ ‰מע˙ נ˙ינ˙ ‰וע„ ע˙‰
ולנˆח ,ו‰י‡ ‰י‡  -ב˘לימו˙˙ - ‰ור˙ ‡מ˙ ו˙ור˙ חיים
)חיים ‚ם כפ˘וטם בעולמנו ז‚ (‰ם יח„.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ ע' ˘מו(

סמיכה לרבנות – כח התורה הקדושה
במענ ‰על מכ˙בו ,בו כו˙ב ‡˘ר ‰נ‰ו מ˙ע˙„ ‡י״‰

...ב‡˙ ‰ור˙ ‰חסי„ו˙ ¿ל ַ‡ ≈ח„ ולייח„ ˙ור ‰ו˙פל ‰ע״י
‰‰ור‡˙‰˘ ‰פל ‰ב‡ ‰ל‡חרי ˙‰בוננו˙ ב‚„ול˙ ‰וי׳ ב‡ופן

ו‰בי‡ור בז‰„ ,‰נ ,‰ימים טובים ˘נ˜בעו לזכרון על נס
˘‡ירע לבנ"י בזמן מסויים ,י˘ ב‰ם ב' ‡ופנים ופרטים .י˘
˘‰יו"ט נ˜בע על עˆם ˆ‰ל˙ ו‚‡ול˙ י˘ר‡ל ,ול‡ על ‡‰ופן ˘בו
נ˙רח˘ˆ‰‰ ‰ל ‰ו‡‚‰ול ,‰וי˘ ˘˜ביע˙ ‰יו"ט ‰י‡ ל‡ ר˜ על
עˆם ˆ‰‰ל ‰ו‚‡ול˙ י˘ר‡ל‡ ,ל‡ ‚ם על ‡ופן ‡‚‰ול‰˘ ,‰י˙‰
ב‡ופן מיוח„.
וי˘ לומר˘ ,ל„ע˙ ‰רמב"ם ,ז‰ו ‡ח„ ‰חילו˜ים בין פורים
וחנוכ‡„ ,‰ף ˘ב˘ני‰ם ‰י˙ˆ‰ ‰ל˙ ו‚‡ול˙ י˘ר‡ל מי„ ‡ויבי‰ם

ל˜בל סמיכ] ‰לרבנו˙[.

‰פורים‡˘ ,ז ניˆלו מ‚זיר˙ ‰מן ˘"ב˜˘ ל˘‰מי„ ל‰רו‚ ול‡ב„
‡˙ כל ‰י‰ו„ים מנער וע„ ז˜ן טף ונ˘ים ביום ‡ח„"

)נוסח ועל

‰נסים([‰ ,רי בפורים עי˜ר ˜ביע˙ ‰יו"ט ‰ו‡ על ˙‰וˆ‡ˆ‰ ,‰ל˙
ו‚‡ול˙ י˘ר‡ל )ר‡ ‰מנו˙ ‰לוי למ‚"‡ ט ,כ-כב )רט ,((‡ ,וטעם „‰בר
‰ו‡ ,כי ˆ‰‰ל ‰ונˆחון ‰מלחמ‚ ‰ופ‡ ל‡ ‰יו ע"י נס ‚לוי‡ ,ל‡

‰נ ‰י‰י רˆון ‡˘ר י˙בונן ‡ליב‡ „נפ˘י׳ ב‰ענין ˘ל

ע"י נס ‰מלוב˘ ב„רכי ‰טבע; מ˘‡"כ בחנוכ˜˘ ,‰ביע˙ ‰ח‚

סמיכ„‡‰˘ ‰ם מ˜בל כח ˙‰ור ‰ל‰ורו˙ ול‰ב„יל בין

‰י‡ ל‡ ר˜ על ˙‰וˆ‡ ,‰י˘וע˙ וˆ‰ל˙ י˘ר‡ל ,כ"‡ ‚ם על

‡‰סור ו‰מו˙ר‡ ,סור ו˜˘ור בי„י ˜‰ליפו˙ ˘‡ין לז ‰עלי׳

‡ופן ‰נס" ,ועל ‰נסים כו' מסר˙ ‚בורים בי„ חל˘ים ורבים בי„

ע„ ע˙ ˜ ,ıו‰י˙ר ומו˙ר ˘יוכל לעלו˙ על י„י עבו„˙ „‡‰ם

מעטים" )נוסח ועל ‰נסים( .ולכן ,בפורים נח˘ב נˆחון ‰מלחמ‰

וכמבו‡ר ב˙ני‡˘‡ ,ר ˙‰בוננו˙ זו ˙עמי„‰ו על „‰רך ‰י˘ר
ל‡סו˜י ˘מע˙˙‡ ‡ליב‡ „‰לכ˙‡ ול„ון „ין ‡מ˙ ל‡מי˙ו,

הקדמת התפילה ללימוד התורה

‡ו ביום ‰מנוח.‰

ו˘ונ‡י‰ם ]ו‡„רב ,‰עי˜ר ˆ‰ל˙ ו‚‡ול˙ י˘ר‡ל ב‚לוי ‰י' בימי
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח ע' פט(ˆ-

וכבר י„וע פס˜ ‰מ˘נ‰ ‰י‡ך „‰רך לבו‡ לז˘ ‰יר‡˙ ˘‰י״˙
ˆריכ ‰ל‰יו˙ ˜ו„מ˙ לחכמ˙ו‡˘ ,ז „ו˜‡ חכמ˙ו מ˙˜יימ˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב ע' פ‚(„-

‰נˆחון „חנוכ‰ ‰ו‡ נˆחון ‰ ˙„‰רוחני ,ולכן עי˜ר ‚‰ורם ‰ו‡
נס ‰נרו˙ ‰מור ‰על ˆ‰ל˙ „˙ י˘ר‡ל‰ ,יפך ביטול „˙ם וכו'

"‚ורם" ל˜ביע˙ חנוכ‡ ‰ו „‰וי ר˜ ב‚„ר „˜‰מ ‰ו‰כ˘ר ‰לנס

„לימו„ ו ‰‚˘‰בחב״„ ˘בנפ˘„ ,ע ‡˙ ‡ל˜י ‡ביך‡˘ ,חרי

‰מלחמ ‰בחנוכ‰ ‰י' בכ"„ ‡ו בכ"„ .‰ל‰מ‡ירי‡ ,ף ˘ביחס
לפורים נח˘ב נˆחון ‰מלחמ„ ‰חנוכ ‰בכלל ‰נס ,מ"מ ,עי˜ר

ומע˙ ‰עלינו לב‡ר ‰כיˆ„ פלו‚˙‡ זו ‡י נס ˆ‰‰ל‰ ‰וי ב‚„ר

מכתבי חיזוק והדרכה

ומע˙ ‰י˘ לב‡ר ˙וכן פלו‚˙˙ ‰רמב"ם ו‰מ‡ירי ‡י נˆחון

27

נˆחון ‰מלחמ ,‰כ"‡( ביום ‰מנוח ,‰כמו בפורים ]ועפ"ז מובן
מ˘ ‰מ„יי˜ ‰מ‡ירי ˘בליל‰ ‰ר‡˘ון "מברכין על ‡‚‰ול 29‰ועל
‰ו„‡˙ מˆי‡˙ ‰פך" כנ"ל[; מ˘‡"כ ‰רמב"ם ס"ל‚˘ ,ם נˆחון
‰מלחמ) ‰וˆ‰‰ל˘‚‰ ‰מי˙( ‰ו‡ עניין עי˜רי בחנוכ‡) ‰ף ˘‚ם
‰רמב"ם ס"ל ˘‡ח„ „‰ברים ‰עי˜ריים ˘בנˆחון „חנוכ‰ ‰ו‡
ˆ‰ל˙ .(˙„‰
ומז ‰נ˘˙ל˘ל‰ ‰פלו‚˙‡ ‡ם י˘ „ין ˘מח‚ ‰ופני˙ בחנוכ,‰
וכנ"ל „‡ם נˆחון ‰מלחמ ‰ל‡ ‰וי ב‚„ר ‚ורם ל˜ביע˙ ˙˜נ˙
‰חנוכ‡) ‰ל‡ ר˜ „˜‰מ ‰ו‰כ˘ר‡ ‰ל ‚"‰ורם" ,נס ‰נרו˙ ˘‰ו‡
רוחני(˘ ,וב ‡ין בחנוכ‡ ‰ל‡ „ין ‰לל רוחני; ‡בל ‡ם נˆחון
‰מלחמ‰ ‰וי ב‚„ר ‚ורם ל˙˜נ˙ חנוכ ,‰ו˘ו‰ ‰ו‡ לנס ‰נרו˙
‰רוחני˘ ,וב ˘פיר ‰וו ˙רוויי‰ו ‚ורמים לב' „ינים בחנוכ,‰
וכנ"ל ב‡רוכ ‰ב˘יט˙ ‰רמב"ם „˙רי „יני ‡י˙נ‰ו ב˘מונ˙
‰ימים„ ,ין ˘מח ‰ו„ין ‰לל .
30

 (27ר‡ ‰רמב"ם ˘ם  .‡"‰ור‡ ‰ב"ח ˘ם :מˆו‡ ‰ח˙ י˘ בי„ן כו' „‰ל˜˙
מנור ‰כו'.
 (28ור‡ ‰לעיל ס"‡ בחˆ‡"ר בעניין „ברי ‰לבו˘ .ור‡ ‰עו„ בספר '‡וˆרו˙
‰מוע„ים – חנוכ '‰עמ'  29ו‡ילך.
 (29ול‡ נˆחון ‰מלחמ .‰ול‰עיר ממ‰ר" ıחיו˙ ל˘ב˙ ˘ם )ור‡‚ ‰ם ‰עמ˜
˘‡ל ‰ל˘‡יל˙ו˙ ˘‡יל˙‡ כו סוס˜"‡ וס˜"ז(˘ ,ר"ל ˘‡ין מברכין על נס
‰נˆחון כיון ˘‡ינו יוˆ‡ מ„רך ‰טבע.
 (30ועיי"ע במ˜ור „‰ברים – ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל ע'  206ו‡ילך ,בי‡ור נחמ„
עפ"ז על ‚' סו‚ים ˘נמˆ‡ו ב˙˜נ˙ יו"ט על נס ל„ע˙ ‰רמב"ם ,פורים חנוכ‰
ופסח .ור‡˘ ‰ם עו„ ‡ריכו˙ ב˘יט˙ רבינו ‰ז˜ן בז.‰

מאי חנוכה

כ

י‚

כי ‡ף ˘נס˙יים „‰בר „˙לוי' ‰פלו‚˙‡ בפירו˘ כוונ˙ "˘‰ס,

‰יו"ט ביום כ"„ )יום נˆחון ‰מלחמ ,(‰ולכן מוסיף ˘‰טעם ליום

ו‰טור ו„עימי' ל‡ רˆו ל‰וסיף מ˘ ‰ל‡ נזכר ל„‰י‡ ב˘"ס‡ ,בל

ר‡˘ון „חנוכ‰ ‰ו‡ ‚ם מˆ„ מˆי‡˙ ‰פך )˘˜‰ור ‰עם „‰ל˜˙

ע„יין ‚ ‡‰ופ‡ טעמ‡ בעי‡ ,מ‡י ל‡ סבר "˘‰ס ‚ופי' „‡ף ˙˜נ‰

‰מנור„ ‰ליל כ".(‰

‚‰ופני˙ ‰יי˙ ‰על נס ˆ‰‰ל‚‰ ‰ופני ‰י˙ ‰כ‡ן.

‡יבר‡ „כ„ „יי˜˙ ‡ין „‰ברים מוכרחים‰˘ ,רי בפורים מˆינו

ונר‡ ‰לח„˘ „פלו‚˙‡ זו מו˘ר˘˙ ‰י‡ בפלו‚˙‡ ‡חר˙

במפור˘ ˘‰יו"ט ‰ו‡ ב˘ביל נˆחון ‰מלחמ˘‡" ,‰ר י˘לטו

˘מˆינו בר‡˘ונים ב‚וף ‰מ‡ורע „ימי ‰חנוכ ,‰ו‰ו‡ בעניין זמנו

‰י‰ו„ים ‰מ ‰ב˘ונ‡י‰ם" )מ‚"‡ ט ,(‡ ,ומ"מ נ˜בע ‰יו"ט )ל‡

˘ל נˆחון ‰מלחמ ‰בנס חנוכ˘ ,‰מˆינו ב' ˘יטו˙ בר‡˘ונים.

ביום ‰נˆחון ‡ל‡( ביום ‰מנוח" ,‰ונוח ב‡רבע ‰ע˘ר  . .בחמ˘‰

)‰ל' חנוכ˘ ‰ם "‰ב(

ע˘ר בו וע˘‡ ‰ו˙ו יום מ˘˙ ‰ו˘מח˘) "‰ם ט ,יז-יח( .ו‡"כ ‚ם

"וכ˘‚ברו י˘ר‡ל על ‡ויבי‰ם ו‡ב„ום בחמ˘ ‰וע˘רים בחו„˘

בחנוכ‡ ‰פ"ל כן‡„ ,ף ‡י סברינן ˘נˆחון ‰מלחמ‰ ‰י' ביום

כסליו ‰י' ונכנסו ל‰יכל כו'" .20פירו˘ כוונ˙ו‚„ ,וף ‰נˆחון ‰י'

כ"„ בחו„˘ ,מ"מ ˘פיר נ˜בע ‰יו"ט ‚ם על נˆחון ‰מלחמ ,‰כי

)‡ו"ח

נ˜בע ביום ˘ל‡חרי ‚וף ‰נˆחון ,בכ" ‰בכסלו ˘‰ו‡ יום ‰מנוח‰

„ע˙ ‰רמב"ם ˘‰י' בכ" ‰בכסלו ,ובל˘ונו

"בחמ˘ ‰וע˘רים בחו„˘ כסליו" ,וכן מפור˘ בפרי ח„˘

ר"ס ע˙"ר(˘ ,מ„ברי ‰רמב"ם מוכח ב„‰י‡ ˘נˆחו ביום כ"‰

)וכי„וע ‚ם ‰רמז ב˘ם חנוכ"‰

]ועיי"˘ ,ובמ˜ומו˙ ˘נסמנו בספר '‡וˆרו˙ ‰מוע„ים – חנוכ '‰עמ' – 47

פ"ב .כל בו סמ"„ .ט‡ו"ח סע˙"ר‡ .בו„ר‰ם ס„ר „‰ל˜˙ נר חנוכ .‰לבו˘ ˘ם.

˜˘‰ו"ט בז‡˘ ‰נו מ„לי˜ים בליל כ ‰ול‡ בליל כו[‡ .בל „ע˙ ‰מ‡ירי

ובכ"מ( – "חנו בכ"‰ , "‰יינו ˘כ"‰ ‰ו‡ יום ‰מנוח .( ‰וכן נ˜ט

למס' ˘ב˙ בסו‚יין ˘"˙‚בור˙ ז‰ ‰י' בכסלו בכ"„ בו".21

רבינו ‰ז˜ן )ל˜וטי ˙ורˆ ‰ו טז"„ ( ‡ ,יו"ט „פסח ‰ו‡ ביום ˘נע˘‰

ו‰נ ,‰לפי מ˘ ‰נ˙ב‡ר בפלו‚˙˙ ‰טור ו‰רמב"ם ‡י ימי
חנוכ‰ ‰ם ימי ˘מח ,‰נמˆ‡ „˙לוי' ‰י‡ בטעם ˜ביע˙ ימי

)˘בלי ‰ל˜ט ס˜פ"ט .ר"ן לרי"ף ˘ב˙

23

22

24

‰נס ,מ˘‡"כ בחנוכ ‰ופורים ˘‰ן ביום ‰מנוח) "‰וכ„ל˜מן
סעיף ‚(.25

חנוכ˘ ,‰ל„‰עו˙ ˘ימי חנוכ‰ ‰ם ר˜ ימי ‰לל ו‰ו„‡ ‰נ˜בע

ועפ"ז נמˆ‡ „‡ין ל‰כריח ˘˙‰י' מחלו˜˙ בין ‰מ‡ירי

‰יו"ט )בעי˜ר( על נס ‰נרו˙„ ,כיון ˘ז‰ו )בעי˜ר( עניין רוחני,

ו‰רמב"ם ‡י ‰י˙˜˙ ‰נ˙ חנוכ‚ ‰ם על נס ˆ‰‰ל‡ ,‰ל‡ ˘פיר

לכן ‚ם ח‚י‚˙ ‰יו"ט ‰י‡ על י„י ‰לל ו‰ו„‡ ‰ל˘‰ם )עניין

‚ם ל‰מ‡ירי ˜˙‰נ‰ ‰י‡ ‚ם על נס ‰מלחמ ,‰ול‡ נחל˜ו ‡ל‡

רוחני(; מ˘‡"כ ל„ע˙ ‰רמב"ם )עי˜ר( ˜ביע˙ ימי חנוכ‰ ‰וי

‡ם ˙˜נ ‰זו ‰י‡ על יום ‰נˆחון ‡ו על יום ‰מנוח .‰פירו˘,

מפני נˆחון ‰מלחמ ,‰ולכן ˙˜נו חכמים ˘י‰יו ‚ם ימי ˘מח,‰

ל„ע˙ ‰רמב"ם„ ,ס"ל ˘נˆחון ‰מלחמ‰ ‰י' ביום כ" ,‰וס"ל

˘מח˘‚ ‰מי˙ ו‚ופני˙ ,כמו ˘נˆחון ‰מלחמ‰ ‰י' ˆ‰ל‚ ‰ופני˙,

˘˜ביע˙ ‰יו"ט ‰י‡ על ˘ם נˆחון ‰מלחמ ‰כנ"ל )ול„ע˙ ‰פר"ח

ול„י„י' ז˘ ‰נ˜בעו )‚ם( ל‰לל ו‰ו„‡‰˘ ‰ו‡ עניין רוחני ,י"ל

)‡ו"ח סע˙"ר( ,ל˘יט˙ ‰רמב"ם יום ר‡˘ון „חנוכ‰ ‰ו‡ ר˜ ע"˘

˘ז‰ו עניין נוסף ב˘ביל נס ‰נרו˙ )עניין רוחני(.

נˆחון ‰מלחמ‰ – ( ‰רי ‰יו"ט „חנוכ‰ ‰ו‡ )ל‡ ביום ‰מנוח‰

ועפ"ז י˘ לומר˘˘ ,ני ‰עניינים ˘כ˙ב ‰רמב"ם – )‡( ˘ימי
חנוכ‰ ‰ם ימי ˘מח) ,‰ב( )‚ם( נˆחון ‰מלחמ‰ ‰י' בכ"– ‰
˘ייכים זל"ז ,כי ל„ע˙ו ˜ביע˙ ‰יו"ט „חנוכ‰ ‰י‡ לזכר ˘ני
‰עניינים ˘‡ירעו ב‡ו˙ו ‰יום; מ˘‡"כ „‰יע˘ ‰עי˜ר ˜ביע˙
‰יו"ט „חנוכ˙˘) ‰חיל˙ו בליל כ"‰ (‰י‡ מפני נס ‰נרו˙ ול‡
ב˘ביל ניˆוח ‰מלחמ – ‰י"ל ˘‰י‡ ב‡˙‰ם ל„‰יע˘ ‰נˆחון
‰מלחמ‰ ‰י' ביום ˘לפניו )כ"„ בחו„˘( ,ובכ" ‰בכסלו ‡ירע
)ר˜( נס ‰נרו˙ ,ול‰כי על כרחין ימי חנוכ˘ ‰נ˙˜נו מכ" ‰כסלו
ו‡ילך ‰ם ר˜ על נס ‰נרו˙ ול‰כי ‡ין ב‰ם ‡ל‡ „ין ‰ו„‡.‰
ועפ"ז מ„ויי˜ ל˘ון ‰מ‡ירי ˘ם ,כ˘מב‡ר ˙וכן ח‚י‚˙ ‰ליל‰
‰ר‡˘ון )˘ל‡ ‰י' בו לכ‡ור˘ ‰ום נס ב˘‰מן(˘ ,כ˙ב "מברכין
על ‡‚‰ול ‰ועל ‰ו„‡˙ מˆי‡˙ ‰פך" – ו‰יינו˘ ,ל‡ ‰ס˙פ˜ בז‰
˘מברכין "על ‡‚‰ול) "‰נˆחון ‰מלחמ‡ (‰ל‡ מוסיף ‚ם "על
‰ו„‡˙ מˆי‡˙ ‰פך" – כי מˆ„ ‡‚‰ול ‰עˆמ‰ ‰יו ˜ובעים ‡˙
 (20ור‡‚ ‰ם כל בו ו‡בו„ר‰ם „ל‰לן בפנים.
 (21וכ" ‰במ‡מרי רבינו ‰ז˜ן ˙˜ס"‚ )ע' נז(˘ .ערי ‡ור‰ ‰נ"ל ס"‡„ .רך
מˆו˙יך ‰נ"ל ‰ער .9 ‰ועו„ .וכן מוכח בל˜ו"˙ ˆו ‰נ"ל ‰ער˙ .11 ‰ור‡ ‰ור
)לרבינו ‰ז˜ן( סוף פ' וי˘ב.
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˘ל‡ח"ז ,כבפורים‡ ,ל‡( ביום ‰נˆחון ,כמו בפסח; מ˘‡"כ
ל„ע˙ ‰מ‡ירי ˘נˆחון ‰מלחמ‰ ‰י' בכ"„‰ ,רי ˜ביעו˙ ‰יו"ט
)˘‰י‡ ‚ם על ‡‚‰ול‰ (‰י‡ ביום ‰מנוח) ‰כבפורים(.

ב

מחמת היוונים נגד קדושת התורה
וה"חוק" שבכ המצוות
מדוע לחמו היוונים שהיו אנשי שכל נגד לימוד התורה?  /מהי הא' שבתורה הקודמת ללימודה? /
הטעמים שבחוקים ,והחוקים שב"משפטים"  /השמן הטהור החתום בקדושת קודש הקדשים שלמעלה
מן השכל
ביאור מהות מלחמת היוונים נגד הקדושה והאלקות שבתורה הקדושה ושבמצוותיו ית' ,והנצחון הנפלא
של קדושת התורה והמצוות שבא לידי ביטוי במציאת פך השמן הטהור

ול‡ ‰ניחו ‡ו˙ם לעסו˜ ב˙ור ‰ובמˆו˙" ‰יינו ˘ני˙˜ום בכלל

א.
בין תורה ומצוות ל"תורתך" ו"חוקי רצונך"

מלימו„ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ,וכן מ‰י„וע )ר‡ ‰מ‚יל˙ ‡נטיוכוס( ˘‚זרו על

י„וע „‰בר )ר‡ ‰לעיל מ‡מר ‰פ˙יח ‰ב‡ריכו˙( ˘ב˘ונ ‰מ‰רב‚ ‰זירו˙
ומלחמו˙ ‡חרו˙ ˘‰יו במ˘ך „‰ורו˙ על ‚‰ופים ˘ל י˘ר‡ל,
‰נ ‰עי˜ר מ‚מ˙ מלחמ˙ ‰יוונים בי˘ר‡ל ‰יי˙ ‰מלחמ‰
רוחני˙ לבטל  ,˙„‰ו‚‰זירו˙ ˘‚‰מיו˙ ו‰מלחמ‰ ‰יו ˙וˆ‡‰
ו˙˘‰ל˘לו˙ מ‚‰זירו˙ ‰רוחניו˙.

מי‰ו ע„יין י˘ ל˙לו˙ ˘ור˘ סברו˙ פלו‚˙˙ ‰טור ו‰רמב"ם
‰נ"ל ס"‡ בפלו‚˙˙ ‰מ‡ירי ו‰רמב"ם ‡ימ˙י ‰י' ‰נˆחון ו‡ימ˙י
‰י˙‰ ‰מנוח‡ ,‰ך ב„רך ‡חר˙ ˜ˆ˙.
 (22וכ" ‰ב˙˜ו"ז ˙י"‚ )כט ;(‡ ,חנו כ".‰
 (23ול‰עיר מל˘ון ‡‰בו„ר‰ם ˘ם ˘כ˙ב ˘ם לפנ"ז )ע"„ ל˘ון ‰רמב"ם(
"ו‚ברו בני ח˘מונ‡י ונˆחום יום כ" ‰בכסלו" ,ובכל בו "וכ˘‚ברו י˘ר‡ל על
‡ויבי‰ם ו‡ב„ום בכ" ‰יום בכסלו ‰י'" .וע„"ז ב˘‰למ ‰ל˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ˘ם
)ס"ב( ‰בי‡ ב' ‰ל˘ונו˙ )ב˙חל˙ ‰סעיף ובסופו( .ו‡כ"מ.
 (24ור‡‚ ‰ם ˙ור‡ ‰ור ‰נ"ל ‰ער.21 ‰
 (25ור‡ ‰ב‡רוכ ‰ספר ˘‰יחו˙ ˙˘מ"ט ח"‡ ע'  113ו‡ילך.
 (26ור‡‚ ‰ם בנין ˘למ ‰על ‰רמב"ם כ‡ן .ועו„.

‡ם ‰יו י˘ר‡ל לומ„ים ˙ור ‰כחכמ˘ ‰כלי˙ נפל‡ ,‰ומ˜יימים
‡˙ ‰מˆוו˙ ב˘ל ˙ועל˙ ˘כלי˙ ˘י˘ ב‰ם ,ומלחמ˙ם ‰י' ˘רˆו
לנ˙˜ ‡˙ י˘ר‡ל מ‡‰מונ ‰בבור‡ ˘למעל ‰מ˘‰כל.
וכן „יי˜ כ"˜ ‡„מו"ר ‰ריי"ˆ נ"ע

ועי˜ר ‰מלחמ‰ ‰רוחני˙ ‰יי˙ ‰כנ"ל "ל˘‰כיחם ˙ור˙ך
ול‰עבירם מחו˜י רˆונך" ,ומז ‰נ˘˙ל˘לו ‡חר כך ‚‰זירו˙ על
˜יום ˙‰ומ"ˆ בפועל ,ומ„ויי˜ „‰בר בס„ר ˘בל˘ון ‰רמב"ם
˘˙חיל‡ ‰ומר ‰עי˜ר "בטלו „˙ם" ,ו‡חר כך מוסיף "ול‡ ‰ניחו
‡ו˙ם לעסו˜ ב˙ור ‰ובמˆו˙".1

„‰יוונים‰˘ ,יו ‡נ˘י ˘כל ומ„ע ,ל‡ ‰י' ‡כפ˙ ל‰ם כל כך

ה
יסיק דהפלוגתא היא אם נס המלחמה הוי בגדר
"גורם" לתקנת חנוכה כמו נס פך השמן ,ד"זה
וזה גורם" ,או שנס פך השמן הוא עיקר הגורם

מיל ‰חו„˘ ו˘ב˙‡˘ ,ינם מ‰סו‚ „חו˜ים „ו˜‡„ ,י"ל ˘˙‰חל˙

)ספר ‰מ‡מרים ˙˘"‡ ע'

כללו ˘ל „בר ,כ˘ב‡ים ‡נו ל„ון על מ‰ו˙ ועי˜ר מ‚מ˙
מלחמ˙ ‰יוונים ‰רוחני˙ לבטל „˙ י˘ר‡ל‰ ,נ ‰ז‰ ‰י' על
‰רוחניו˙ ו‡‰ל˜ו˙ ˘ל ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ,ו‡ילו ‰יו י˘ר‡ל
לומ„ים ˙ור ‰ומ˜יימים מˆוו˙ ר˜ ב˘ל ‰חכמ ‰ו˘‰כל ו˙‰ועל˙

,(95

בל˘ון ‰נוסח „"ועל ‰נסים" ˘‡ין ‡נו ‡ומרים ˘‰יוונים רˆו
"ל˘‰כיחם ˙‰ור ‰ול‰עבירם מ‰מˆוו˙" בכלל‡ ,ל‡ מ„יי˜ים
לומר ˘עמ„ו "ל˘‰כיחם ˙ור˙ך ול‰עבירם מחו˜י רˆונך"˘ .בז‰
מבו‡ר ˘‰יוונים ל‡ ‰י' ‡כפ˙ ל‰ם מ˘ ‰לומ„ים ˙ור ‰כחכמ,‰
ו˙‰נ‚„ו˙ם ‰יי˙ ‰ללימו„ ‰כ"˙ור˙ך"˙" ,ור˙  ."'‰וכן ˙‰נ‚„ו
בעי˜ר ל˜יום ‰מˆוו˙ ˘‡ין עלי‰ן טעם ˘כלי‰ ,נ˜ר‡ו˙"חו˜י
רˆונך"‰ ,מˆוו˙ מסו‚ ‰חו˜ים ˘למעל ‰מ˘‰כל˘ ,כל ˜יומן

˘ב‰ם ,ל‡ ‰יו מנ‚„ים לז ‰כלל.
וי˘ ל‰רחיב ולב‡ר מלחמ˙ם ˘ל ‰יוונים ‰ן ל‚בי לימו„
˙‰ור ‰ו‰ן ל‚בי ˜יום ‰מˆוו˙.

ב.
ה"א'" וה"ב'" בלימוד התורה
בי‡ור „‰ברים בנו‚ע ללימו„ ˙‰ור:‰

‰ו‡ מˆ„ ˘‰ן רˆון  ,'‰ו‡ילו ‰יו י˘ר‡ל מ˜יימים ר˜ ‰מˆוו˙
˘י˘ ל‰ן טעם ו˙ועל˙ ˘כלי˙ ,ל‡ ‰יו ‰יוונים מנ‚„ים לז.‰
ו‡ין ס˙יר ‰לז ‰ממ˘ ‰ברמב"ם כ˙ב ‰ל˘ון "בטלו „˙ם

‡ (1ו י"ל ˘בנו‚ע לזמן ‚‰זירו˙ ‰י' ‰ס„ר ל‰יפך‰„ ,לכו מן ˜‰ל ‡ל ‰כב„:
˙חיל‚ ‰זרו על ˜יום ˙‰ומ"ˆ בפועל ,ו‡ח"כ ‰חמירו ‚זיר˙ם לנ‚„ לעˆם ˙„‰
)ומ„˜‰˘ ‰ים ‰רמב"ם ביטול  – ˙„‰כי ז‰ ‰י' עי˜ר ‰מכוון ˘ל‰ם(.

מאי חנוכה

י„

יט

לימו„ ˙‰ור ‰כ„בעי למ‰וי‡ ,ינו ר˜ מ„‡‰˘ ‰ם מבין ‡˙

וזו ‰יי˙‰ ‰מטר˘ ‰ל ‰יוונים ,וכ‡ז ‚ם ע˙˘ ,‰מלחמ˙ יוון

‰רמב"ם ‚ם מ„ר˘ חנוכ‡˘ – ‰ז מובן בפ˘טו˙ מ˘ ‰כו˙ב

)‚ם( לחיי ‚‰וף ,ומ˘ום ז‡ ‰ף ˜˙‰נ‰ ‰י‡ ב„בר ‰נו‚ע ל‚וף,

„ברי ˙‰ור‰ ‰נלמ„ים ל‡˘ורם ומחכים מ‰ם ,כי ‡ם ˘עליו לי„ע

‰י‡ "ל˘‰כיחם ˙ור˙ך"‰ ,יינו ‡˙ ‡‰ל˜ו˙ ו‰רוחניו˙ ˘ב˙ור,‰

כ‡ן כמ ‰פרטים ב˙י‡ור נס ‰נˆחון‚" ,זרו ‚זירו˙" וכו' וכו'.

"ימי ˘מח ."‰מ˘‡"כ ‰נס „פך ˘‰מן ˘"„‰לי˜ו ממנו נרו˙

ול˙‰בונן בכך ˘על י„י ˙‰ור‰ ‰ו‡ נע˘„ ‰בו˜ ומ‡וח„ בבור‡

˘על י„„ ‰ב˜ים בבור‡ י˙'‡ .בל ל‡ ‰י' ‡כפ˙ ל‰ם ‡ם ‰י' ‰חל˜

‡בל בכל ‡ופן ,כנ"ל ב‡רוכ‰ ‰י' לרמב"ם ‰כרח „ליכ‡ למימר

‰מערכ‰

י˙"˘‰˘ .רי ˙‰ור‰ ,‰י‡ „בר ‡ח„ ‡י˙ו י˙'‰"˘ ,ו‡ וחכמ˙ו

˘‰ני בלב„‰˘ ,יו לומ„ים ˙‰ור ‰כעניין ˘כלי עמו˜ בלב„.

„"˘‰ס פלי‚ ע"ז וסבר „כל ‰חנוכ‡ ‰ינו ‡ל‡ על נס ˘‰מן‡ ,ל‡

עבו„˙ ‰מ˜„˘˜˙‰ ,ינו ב‚לל" ‰ימי ‰לל" .

‡ח„" ,2ועל י„י ˘למ„ים ˙ור ‰מ˙„ב˜ים בו.
וז‰ו עניינ˘ ‰ל ברכ˙ ˙‰ור˘ ‰מברכים ˜ו„ם ‰לימו„,
˘˜‰ב"" ‰בחר בנו מכל ‰עמים ונ˙ן לנו ‡˙ ˙ור˙ו"˘ ,מטר˙
ברכ ‰זו ‰י‡ ˘י˙עˆם ‰לומ„ ב˜„ו˘˙ ˙‰ור˜ ‰ו„ם ˘י˙חיל
ללמו„.
„‰נ ,‰י˘ ל„יי˜ בל˘ון ˘‡י˙‡ ב‚מ'

ג.
האם יש טעם לחוקי התורה?

ע"‰פ "על מ‡ ‰ב„‡‰ ‰ר‚ ıו' על עזבם ‡˙ ˙ור˙י" )ירמי' ט ,י‡-יב(,
˘‰כוונ ‰בעזיב˙ ˙‰ור‰ ‰י‡ "על ˘ל‡ ברכו ב˙ור˙ ‰חיל."‰
ובי‡ר בז‰ ‰ב"ח‚˘ 3ם כ˘עוס˜ים ‰רב ‰בלימו„ ˙‰ור,‰
‡בל ‡ם חסר‰ ‰כוונ" ‰ל˙‰עˆם ול„˙‰ב˜ ב˜„ו˘˙ ורוחניו˙
˙‰ור ‰ול‰מ˘יך ˘‰כינ‰ ,"‰רי ז ‰נח˘ב ˘"עזבו ‡˙ ˙ור˙י",
וכך מפר˘ ב‡ופן פנימי ל˘ון ‰כ˙וב "‡ב„‡‰ ‰ר‰ – "ıיינו
˘"נחרב ‰ונ˘‡ר ‰חומרי˙ מבלי עובר ˘ם ˜„ו˘˙ ˘‰כינ."‰
בי‡ור „‰ברים :ב˙ור ‰י˘נם ב' עניינים‰ (‡) :4יו˙„ ‰בר ‡ח„
עם ˜‰ב"˘ ,‰זו‰י ˜„ו˘˙ ‰ועˆמיו˙ ,‰למעל ‰מעל ‰מ˘‰כל.
)ב( מ˘ ‰לומ„ים ‡ו˙ ‰ב‰בנ ‰ו˘ ‰‚˘‰כלי˙.
ובז ‰נ˙ב‡ר במ"‡‰ 5בי‡ור ‰פנימי מ˙‰˘ ‰ור ‰מ˙חיל‰
ב‡ו˙ ב' )"בר‡˘י˙ בר‡ ‡לו˜ים"( ,כי ‡"‰ו˙יו˙" ˘ל ˙‰ור,‰
‰יינו ‰עניינים ˘ב˘ ‰ני˙נו ל‰בנ ‰ו‰ ‰‚˘‰ן ר˜ ‰חל˜ ˘‰ני
)‰ב'( ˘ב˙ור ,‰ו‡ילו ˘ '‡‰ל ˙ור‰ ‰י‡ ‰יו˙ ‰מחובר˙
ומ˜ו˘ר˙ ב '‰נו˙ן ˙‰ור.‰
וכיון ˘כן ‰ו‡ „‰בר במ‰ו˙˘ ‰ל ˙‰ור˘ ,‰כל עניין ‰‰בנ‰
ו˘ ‰‚˘‰ב‰ ‰ו‡ ר˜ ‰חל˜ ˘‰ני ˘ב) ‰ב'( ,מז ‰נובע ‚ם ‰יחס
˘ל בני י˘ר‡ל ‡ל ˙‰ור ‰ו‡ופן ‰לימו„ ˘ל‰ם ‡˙ „ברי ˙‰ור,‰

לימו„ ˙‰ור ‰נע˘ים „ב˜ים בבור‡ י˙"˘‰˘ ,רי ˙‰ור‰ ‰י‡
„בר ‡ח„ עם ˜‰ב" ,‰ור˜ ‡חר ˘מ˙עˆם ביסו„ ז ‰ו‰ו‡ מונח
‡ˆלו כ„בעי‡ ,פ˘ר ל‚˘˙ לב' „˙ור" ,‰בר‡˘י˙ בר‡ ‡לו˜ים",
ל˙‰חיל ל˜רו‡ ‡˙ ‡ו˙יו˙י' ,ול‰בין ול˘‰י‚ ‡˙ „ברי ˙‰ור‰
ב˘כלו ,ככל ˘י„ו מ˘‚˙.
 (2ר‡ ‰ב‡רוכ˙ ‰ני‡ פ"„ ופ".‰
‡ (3ו"ח סמ"ז ,ומרומז ברבינו יונ‰˘ ‰וב‡ בר"ן נ„רים ˘ם.
 (4ר‡‚ ‰ם ב„˜‰מ˙ ˙פ‡ר˙ י˘ר‡ל ל‰מ‰ר"ל.
 (5ל˜ו"˘ חט"ו עמ'  1ו‡ילך ,ב‡רוכ.‰
 (6וי"ל ˘מ„ויי˜ ‰ו‡ בל˘ון ‚‰מר‡ "˘ל‡ ברכו ב˙ור˙ ‰חיל‰˘ ,"‰רי ברור
˘מברכים ˜ו„ם ‰לימו„ ,ו˙יב˙ "˙חיל "‰מיו˙ר˙‡ .ל‡ ˘רמוז בז˘ ‰ברכ˙
˙‰ור‡ ‰ינ ‰ס˙ם „˜‰מ˘ ‰לפני ‰לימו„ ,כ"‡ ˘ז‰ו ˙חיל˙ ס„ר ‰לימו„ עˆמו,
כיון ˘˘ '‡‰ל ˙‰ור˘ ‰לומ„ ‰ו‡ ˜„ו˘˙ ‰וחיבור ‰עם ‰בור‡ י˙"˘ נו˙ן
˙‰ור.‰
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ועיין כעין „ברים ‡לו בלבו˘ )‡ו"ח ˘ם(˘ ,חיל˜ בין מˆו˙
˘מח‚ ‰ופני˙ על נס ‚ופני למˆו˙ ‰לל רוחני˙ על נס רוחני.

וי˘ ל‰בי‡ סייע˙‡ לפירו˘ ‰רמב"ם בל˘ון "˘‰ס"„ ,מ‡י
חנוכ ‰כו' פך ‡ח„ ˘ל ˘מן כו'" ‡ין מ˘מעו ˘ז‰ו ‰טעם לכל

ו‰רמב"ם ‡ם מˆו˙ חנוכ ‰ב‰לל בלב„ ‡ו ‚ם ב˘מח„ ,‰ל‰טור

‰עניין „חנוכ‡ ,‰ל‡ ר˜ ˘ז‰ו טעם ל‰לל ו‰ו„‡‰„ ,‰כי מוכרח

עי˜ר נס ˆ‰‰ל‰ ‰ינו רוחני ‰ו‡ כי ל‡ ב˜˘ו מ‰ם ‡ל‡ ל‰עבירם

לפר˘ לפי מ˘"כ במר„כי )‡‰רוך( ˘‰בי‡ „‰רכי מ˘‡) ‰ו"ח

על „˙ם ,ול‰כי ל‡ ˜בעום ‡ל‡ ל‰לל ול‰ו„ו˙ ול‡ למ˘˙‰

˘ם( ,וז"ל" :ובמ‚ל˙ ˙עני˙ )פ"ט( ‡מרו ˘˜בעום יו"ט מ˘ום

ו˘מח ,‰מ˘‡"כ ל‰רמב"ם כיון ˘"פ˘טו י„ם בממונם וכו'

חנוכ˙ ‰מזבח ,וכן כ˙ב ‡"ז ,וכן מ˘מע במ„ר˘ רב˙י פר˘˙

ולחˆום לח„‚ ıול" ,ל‰כי כ˘‰ו˘יעם מי„ם וˆ‰ילם ˜˙‰ינו ימי

וי˘ ל‰וסיף בז„ ‰ב‡מ˙ י˘ ל„יי˜ עו„ יו˙ר ב˙יבו˙ ‡לו

ב‰עלו˙ך .ו‰כ‡ )בסו‚יי˙ "˘‰ס מ‡י חנוכ‡ (‰ומר ˘˜בעום

˘מח.‰

"ל‰עבירם מחו˜י רˆונך"‡˘ ,י"ז ר˜ מ˘ ‰ל‡ נ‡מר "ל‰עבירם

יו"ט מ˘ום ‰נס )„נרו˙( .15וי"ל „מ˘ו"ז ˜בעו מ˘˙ ‰ו˘מח,‰

ממˆוו˙יך" וכיו"ב ,כי‡-ם ˘י˘ כ‡ן עו„ ˙יב ‰י˙יר" - ‰ל‰עבירם

‡בל ל‰ו„ו˙ ול‰לל ˜בעו מ˘ום נס"‰ .יינו „מ˙ווך בין מ‚יל˙

מחו˜י רˆונך"˘ ,ב‡ם ‰יי˙ ‰מלחמ˙ם ב˜יום ‰חו˜ים ‰י' מספי˜

˙עני˙ ו‰מ„ר˘ ˘חנוכ‰ ‰ו‡ על חנוכ˙ ‰מזבח ,ל„ברי "˘‰ס

לומר "ל‰עבירם מ‰חו˜ים" וכיו"ב ,ומ‡י טעמ‡ מ‡ריכים לומר

˘חנוכ‰ ‰ו‡ על ‰נס ,ומיי˘ב „מ˘˙ ‰ו˘מח‰ ‰ו‡ מ˘ום חנוכ˙

"ל‰עבירם מחו˜י רˆונך"?

‰מזבח ו‰ו„‡ ‰ו‰לל ‰ו‡ מ˘ום ‰נס ˘ב˘"ס‰ .רי פיר˘ ל„‰י‡

וכן ‰ם „‰ברים בנו‚ע למלחמ˙ ‰יוונים ב˜יום ‰מˆוו˙
„י˘ר‡ל˘ ,כנ"ל ,מ„ויי˜ „‰בר ˘עי˜ר מלחמ˙ם ‰י' במˆוו˙
7

ו‡ילו כנ‚„ ˜יום ‰מˆוו˙

‰מובנו˙ ב˘כל ,מסו‚ ‰מ˘פטים ,ל‡ ˙‰נ‚„ו ‰יוונים .וכמ„ויי˜
בל˘ון "ל‰עבירם מחו˜י רˆונך"˘ ,נלחמו ב˜יום ‰חו˜ים „יי˜‡.

„"˘‰ס ל‡ ב‡ לב‡ר טעם לכל עניין ‰חנוכ‡ ,‰ל‡ ר˜ לעניין

וי˘ לב‡ר בז:‰
כ˙ב ‰רמב"ם בסוף ‰לכו˙ ˙מור‡" :‰ע"פ ˘כל חו˜י ˙‰ור‰
‚זירו˙ ‰ם  . .ר‡וי ל˙‰בונן ב‰ן וכל מ ‰˙‡˘ ‰יכול לי˙ן לו
טעם ˙ן לו טעם" ,כלומר ˘י˘ חיוב על „‡‰ם לחפ˘ ולמˆו‡
טעם ‡ף לסו‚ ‰מˆוו˙ ˘ל חו˜ים.8
‡ך מ‡י„ך‡ ,ף ˘ל„ע˙ ‰רמב"ם י˘ ל‡„ם לחפ˘ ‡חר טעמי
‰חו˜ים ,כ˙ב במור ‰נבוכים

)ח"‚ פכ"ו(

"˘כלל ‰מˆו˙ י˘ ל‰ן

טעם ב‰חלט ,וב‚לל ˙ועל˙ מסויימ˙ ˆו ‰ב‰ן‡ ,בל פרטי‰ן ‰ן
‡˘ר נ‡מר ב‰ן ˘‰ן לפ˘ט ˆ‰יווי ‡ . .י ‡פ˘ר לי˙ן טעם כלל".
ו‰יינו ˘‡ף ‰מˆוו˙ „מ˘פטים˘ ,בכללו˙ ‰ן מובנו˙ ב˘כל,

˘ס„ר ‰לימו„ ‰ו‡ ˘ˆריך ל˙‰חיל ב˘ '‡‰ל ˙ור .‰וז‰ו עניין
"ברכו ב˙ור˙ ‰חיל‰ ,"6‰יינו ל˜בוע בנפ˘ו ‰כוונ˘ ‰על י„י

לכללו˙ ˙˜נ˙ ימי ‰חנוכ.‰

כו'"‰˘ ,י‡ י˘וע ‰רוחני˙ לענין ˘יוכלו ל˜יים

‡ל‡ ˘‰ו‡ חיל˜ בנס ˆ‰‰ל ‰עˆמו ,וכ˙ב לב‡ר פלו‚˙˙ ‰טור

מסו‚ חו˜ים ˘למעל ‰מ˘‰כל
)נ„רים פ‡ .‡ ,ב"מ פ ,‰ב(

כנ"ל ˘"˘‰ס ל‡ ב‡ לב˜˘ טעם ‡ל‡ ל„ין ‰לל ו‰ו„‡ ‰ול‡
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 (7ר‡ ‰רמב"ם סוף ‰ל' מעיל‰ ‰חילו˜ בין חו˜ים למ˘פטים ,ול‡ריכו˙ בז‰
)ו‚ם בנו‚ע לסו‚ ‰נוסף "ע„ו˙" ,ו‡כ"מ( ר‡ ‰במפר˘י ˙‰ור ‰על ו‡˙חנן ו ,כ.
ובמפר˘י  ‰„‚‰‰בפס˜ ‰חכם מ‰ ‰ו‡ ‡ומר ,ובכ"מ(.
 (8כ" ‰ל„ע˙ ‰רמב"ם ˘י˘ בחו˜ים טעם .וכן „ע˙ ‰רמב"ן בפירו˘ו ע˙"‰
)˜„ו˘ים יט ,יט ועו„(‡ .בל ר˘"י ע ˙"‰כ' )˙ול„ו˙ כו„˜ .‰ ,ו˘ים ˘ם ,ועו„(
ל‚בי ‰חו˜ים‡˘" :ין טעם ב„בר" .ור‡ ‰ר˘"י יומ‡ סז ,ב „" ‰חו˜" :מ˘מע
˘‡ינו ‡ל‡ ‚זר˙ ‰מלך" .ו‡כ"מ.
‡מנם ,מובן ˘‚ם ל„ע˙ ‰רמב"ם י˘ חילו˜ בין ‰טעמים ˘בחו˜ים לטעמים
˘במ˘פטים ,וכפי ˘ממ˘יך ˘ם ב‰מ˘ך ‰‰לכ" ‰ורוב „יני ˙‰ור‡ ‰ינן ‡ל‡
עˆו˙ מרחו˜ מ‚„ול ‰עˆ ‰ל˙˜ן „‰עו˙ וליי˘ר כל ‰מע˘ים וכו'"„ ,י"ל

‰‰לל ו‰‰ו„‡‡] ‰ל‡ ˘ל‰מר„כי מ˘˙ ‰ו˘מח‰ ‰ו‡ מ˘ום
חנוכ˙ ‰מזבח; מ˘‡"כ ל‰רמב"ם ˜˙„ ‡‰נו "ימי ˘מח‰ "‰ו‡
מפני "˘ריחם עלי‰ם ‡ל˜י ‡בו˙ינו ו‰ו˘יעם כו'" ,כנ"ל.[16
ול„ינ‡ ,כיון ˘‰רי"ף ו‰ר‡"˘ ‰סכימו כ„ע˙ ‰ר"מ מרוטנבור˜
˘‰זכיר ‰טור ,ול‡ ‰בי‡ו ‡ל‡ מ‡י „‡י˙‡ ב‚מר‡ ,ו‰רמב"ם
פלי‚ עליי‰ו‰ ,רי ז ‰בכלל „ ‡‰כ˙ב ‰ב"י ב„˜‰מ˙ו ˘כ‡˘ר
˘נים מ˙וך ˘לו˘˙ עמו„י ‰‰ור‡‰ ,‰רי"ף ‰רמב"ם ו‰ר‡"˘,
מסכימים ל„ע‡ ‰ח˙ – ‰לכ ‰כמו˙ם ,ול‰כי פס˜ ‰ב"י ל„ינ‡
כ‰טור ול‡ כ‰רמב"ם.

ג
יבאר שיטת הרמב"ם דנצחון המלחמה הוא טעם
לדין שמחה ,ונס פך השמן הוא טעם לדין הלל
ומע˙ ‰עלינו לב‡ר ‡מ‡י נס ‰מלחמ‰ ‰ו‡ טעם ל„ין ˘מח,‰
ונס פך ˘‰מן ‰ו‡ טעם ל„ין ‰לל‰ .נ„ ‰ין ˘מח‰ ‰יינו ˘מח‰
‚ופני˙‡„ ,ין ˘מח‡ ‰ל‡ בב˘ר ו‡ין ˘מח‡ ‰ל‡ ביין

)פסחים

˜ט‡ ,(‡ ,בל ‰‰לל ‰ו‡ מˆו ‰רוחני˙ בעבו„˙ ‰לב .ומע˙‰
מבו‡ר ˘פיר„ ,י˘וע˙ י˘ר‡ל וˆ‰ל˙ם מי„י ‰יוונים˘‡ ,ר

˘‰טעם ˘נ˜ט ל˘ון זו "˘‰ם "עˆו˙ מרחו˜ מ‚„ול ‰עˆ‡ ,"‰ינו מ˘ום ˘נ˜ט
לי˘נ‡ „˜ר‡ )י˘עי' כ .‡ ,‰ירמי' לב ,יט( ליופי ‰מליˆ‡ ,‰ל‡ ˘זו „‚‰ר˙ עניין
‰טעמים ˘ב‰לכ ‰זו‰ ,מחייב˙ ‡˙ „‡‰ם לי˙ן טעמים בחו˜ים.

וע„"ז "˘חזר ‰מלכו˙ לי˘ר‡ל"‰ ,יינו י˘וע ‰וˆ‰ל‰ ‰נו‚עו˙

כי‰ ,טעמים ˘ל "מ˘פטים" ‰ם טעמים ‰מוכרחים ע"פ ˘כל ‡„ם מˆ„ עˆמו,
מ˘‡"כ ‰טעמים ˘ל חו˜ים יסו„ם ר˜ ב˘כל ˙‰ור ,‰ו‡ינם טעמים ‰מוכרחים
ב˘כל ‰פ˘וט ˘ל „‡‰ם .ועל כן ‰ם "עˆו˙ מרחו˜ מ‚„ול ‰עˆ ,"‰כי טעמים
‡לו ‡ינם "עˆו˙" )˘כל( „‡‰ם מˆ„ עˆמו˘˘ ,כל „‡‰ם מייע ıל‡„ם ל˙‰נ‚‰
כך‡ ,ל‡ זו עˆ˘ ‰ל ˜‰ב"" ‰מ‚„ול ‰עˆ"‰ ,"‰רחו˜" מן „‡‰ם.

 (15ל‰עיר ˘‚ם במ‚יל˙ ˙עני˙ נזכר ‰נס „פך ˘‰מן .ו‡ולי ‰י' ל‰מר„כי
‚ירס‡ ‡חר˙ במ‚יל˙ ˙עני˙.
‡ (16ף ˘ל„ינ‡ ‡ין ‰מר„כי ו‰רמב"ם חלו˜ים ,ול˙רוויי‰ו ‡יכ‡ „ינ‡
„˘מח ‰בחנוכ.‰

כל˘ון ‰רמב"ם "פ˘טו י„ם בממונם כו' ולחˆום לח„‚ ıול",

ול‰וסיף בבי‡ור כוונ˙ו„ ,ו„‡י י˘ לומר
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„‚ם ל‰רמב"ם

„ ‡‰פ˘טו י„ם כו' ‡ינו עניין נפר„ ל‚מרי‡ ,ל‡ ‰י' כ˙וˆ‡‰
מז‚"˘ ‰זרו ‚זירו˙  . .ובטלו „˙ם כו'" )˘‡‰ריך ‰רמב"ם עˆמו
ל˙‡ר לפנ"ז( .ועפ"ז יומ˙˜ ˘‚ם לפי בי‡ור ‰לבו˘ ,פלו‚˙˙
‰טור ו‰רמב"ם ‡ינ ‰פלו‚˙‡ במˆי‡ו˙ ‡ם לחˆום ‚ם ב‚˘מיו˙
‡ו ל‡ו‡ ,ל‡ פלו‚˙‡ בסבר‡‡ ,י י˘ ל˜בוע ˘מח ‰על ˆ‰ל‰
מלח‚ ıופני ‰ב‡ כ˙וˆ‡ ‰מ‚זיר ‰על .˙„‰
ובכל ‡ופן כ"ז ‰ו‡ לבי‡ור ‰לבו˘‡ ,בל ל„ברינו י˘ לומר
„‰פלו‚˙‡ ‰י‡ מעי˜ר‡ ‡ם י˘ לנו ר˜ „‰ין ‰מוזכר ל„‰י‡
ב‚מר‡˜˙ ,נ ‰רוחני˙ „‰לל ו‰ו„‡ ‰על נס ˘‰מן‡ ,ו ˘י˘ עו„
„ינ‡ ˘ל‡ נזכר ב‚מר‡ ו‰ו‡ ˙˜נ‚ ‰ופני˙ על ˆ‰ל˙ ‰מלחמ.‰

ד
יציע לתלות שורש הפלוגתא ,בפלוגתת
המאירי והרמב"ם אם הנצחון על המלחמה
הי' בכ"ד או בכ"ה ,ויסיק דבין כך עדיין
אפשר שהתקנה היא על נס המלחמה
ומע˙ ‰ע„יין עלינו למˆו‡ ˘ור˘ ברור בסבר‡ למחלו˜˙ זו,
 (17בעניין ‰וספ˙ ‰רמב"ם ב˙י‡ור ז˙ ‰יב˙ "‰מערכ – "‰ר‡ˆ ‰פנ˙ פענח
ל‡‚‰ון מרו‚ˆוב על ‰רמב"ם ,וע"פ ‰מבו‡ר ˘ם נמˆ‡ מו„‚˘ יו˙ר ‡יך ˘‰י'
ז„ ‰בר רוחני .עיי"˘ ו„ו"˜.
 (18ע"פ ‰מבו‡ר בפנים י˘ ליי˘ב ‚ם מ‰˘ ‰רמב"ם ‰זכיר ר˜ "‰לל" ול‡
"‰ו„‡) "‰ר‡ ‰לעיל ‰ער‰„ ,(8 ‰נ ,‰בפירו˘ "ב‰לל וב‰ו„‡ "‰כ˙ב ‰טור
)‡ו"ח ס˙ע"ר( "לומר ב‰ן ‰לל ,ול‰ו„ו˙ לומר בו על ‰נסים ב‰ו„‡ – "‰וכיון
˘‰‰ו„‡"„ ‰ועל ‰נסים" ‰י‡ )בעי˜ר( על ‰נס „נˆחון ‰מלחמ") ‰מסר˙
‚בורים וכו'"(‡ ,ין לומר )ל„ע˙ ‰רמב"ם( ˘כוונ˙ ‚‰מר‡ ב"‰ו„‡˜˙˘) "‰נו
מ˘ום ‰נס „פך ˘‰מן( ‰י‡ "לומר בו על ‰נסים" .ולכן ס"ל ל‰רמב"ם ˘"‰לל
ו‰ו„‡˘ "‰ב˘"ס ‰ם ב' פרטים ב‰לל )וכנ‡מר ב‰לל‰ :ללו‰ ,ו„ו( .ועיין
במ‚יל˙ ˙עני˙ כ‡ן" :ומ ‰ר‡ו ל‚מור ב‰ם ‡˙ ‰לל כו' כעניין ˘נ‡מר ויענו
ב‰לל וב‰ו„ו˙ ל '‰כו'") .ו‰ל˘ון "‰לל" ˘ברמב"ם כולל ‚ם ‰פרט „"‰ו„‡"‰
˘ב‰לל ‚ופ‡(.
 (19ור‡‚ ‰ם ל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ' .452

מאי חנוכה

יח

מאי חנוכה

טו

ו‡ם כי ‰פוס˜ים כבר ‡‰ריכו ‰יטב לפלפל בטעמים וסברו˙

פ˘יט‡ לי' ל"˘‰ס „‰יו ˜ובעים ‡˙ יום נˆחון ‰מלחמ ‰ליום

‰נ ‰י˘ ‰רב ‰פרטים בכל מˆו‡˘ ‰ין ˘‰כל מ˘י‚ למ ‰נˆטווינו

‰יוונים ‰יי˙ ‰לכל סו‚י ‰מˆוו˙‚ ,ם ל‰סו‚ „מ˘פטים‡ ,ל‡

‡מ‡י ל‰רמב"ם י˘ ל˘מוח במ˘˙ ‰בחנוכ ,‰ונ˜בˆו וב‡ו

טוב )יום ˘מח ;( ‰ומ‡˘ ‰מרו "מ‡י חנוכ . . ‰פך ‡ח„ ˘ל

על פרטים ‡לו ,ו‡ין ל‰ם טעם כלל  .ומז ‰מובן ב„רך כ"˘ ו˜"ו

˘לחמו בחל˜ "‰חו˜י רˆונך" ˘בכל ‰מˆוו˙‰˘ ,ו‡ עי˜ר

„ברי‰ם ב‡ריכו˙ ב"˘‰למ ‰ל˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן" מבעל „‰ברי

˘מן כו'" ‰יינו ר˜ בנו‚ע לפרט „"‰לל ו‰ו„‡˜„ ‡‰„ ,"‰בעום

ל‚בי ‰חו˜ים‡˘ ,ף ˘כנ"ל ˆריך ל„˙˘‰ל ל˙˙ ל‰ם טעם‰ ,נ‰

ויסו„ כל ‰מˆוו˙ כולן˘ ,רˆו לע˜ור ח"ו מי˘ר‡ל ‡˙ ‰‰ר‚˘

וע˘‡ום יו"ט ב‰לל ו‰ו„‡‰ ‰ו‡ מˆ„ ‰נס ˘‰י' ב˘מן.

בוו„‡י ˘‚ם ‰חו˜ים י˘ ב‰ם חל˜ ˘"‡י ‡פ˘ר לי˙ן )ל‰ם( טעם

‡‰לו˜י ˘במˆוו˙‰˘ ,מˆוו˙ כולן מ˜יימים ‡ו˙ן ב„רך עבו„˙

כלל" ,במכ"˘ ו˜"ו מ‰מ˘פטים.

עב„ ב˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ,ור˜ מפני ˘‰ן רˆונו י˙' .ועל ז‰

נחמי' סי' ˙ע"ר ס"‚

)˘ו"˙ „ברי נחמי' ‡ו"ח עז .‡ ,נ„פס ‚ם ב˘ו"ע רבינו

‰ז˜ן ‰וˆ‡˙ ˜ ˙"‰ב‰וספו˙( ,ו˘ם ˆ‰י‚ ב‡ריכו˙ ב' „‰עו˙; ‡בל
ע„יין ל‡ נ˙ב‡ר ‡יך ˙˙יי˘ב ˘יט˙ ‰רמב"ם ו„עימי' עם פ˘טו˙
"˘‰ס „ל‡ נזכר „ינ‡ „מ˘˙ ‰ו˘מח ‰בחנוכ.‰

ב
יבאר היסוד לשיטת הרמב"ם דהכריח לפרש
דדברי הש"ס לא נאמרו לעניין עצם תקנת היום
ו‰נר‡ ‰בז‰„ ,‰כרח ‚„ול ‰י' לו ל‰רמב"ם לח„˘ כ„בריו,
וב„˜‰ים ˜‰ו˘י‡ ‰י„וע ‰ב„ברי "˘‰ס ˘ם" ,מ‡י חנוכ,‰
˘כ˘נכנסו יוונים ל‰יכל טמ‡ו כל ˘‰מנים ˘ב‰יכל וכ˘‚ברו
מלכו˙ בי˙ ח˘מונ‡י ונˆחום ב„˜ו ול‡ מˆ‡ו ‡ל‡ פך ‡ח„ ˘ל
˘מן ˘‰י' ח˙ום בחו˙מו ˘ל כ‰ן ‚„ול ול‡ ‰י' בו ל„‰לי˜ ‡ל‡
יום ‡ח„ ,נע˘ ‰בו נס ו„‰לי˜ו ממנו ˘מונ˙ ימים .ל˘נ‡ ‰חר˙
˜בעום כו'" ,ו˙מו‡ ‰מ‡י ‡מרו ˘ימי ‰חנוכ ‰נ˜בעו ]ל‡ מפני
‰נס „נˆחון ‰מלחמ ‰וי˘וע˙ י˘ר‡ל מי„י ‰יוונים ,כי ‡ם[ מˆ„
‰נס „פך ‡ח„ ˘ל ˘מן כו' ,ולכ‡ור" ‰ע˘ו מן ‰טפל עי˜ר"
)כל˘ון כ"˜ ‡„מו"ר ‡‰מˆעי ˘‡‰ריך ב˜ו˘י‡ זו – ˘ערי ‡ור ‰כב ,(9‡ ,ועיין
בפר"ח )‡ו"ח ˘ם( "˘‡ין סבר‡ (˘) . .עי˜ר יום ‰נˆחון ˘נחו

11

12

וז‰ו ˘ל‡חרי ˘˙י‡ר ‰רמב"ם ב‡רוכ ‰כל ‰מ‡ורעו˙

9

„ימי ‰חנוכ ,‰סיים "ומפני ז˜˙‰ ‰ינו חכמים  . .ימי ˘מח‰

ומז ‰ב‡נו ל„‚‰ר ‰מחו„˘˙ בחילו˜ ˘בין מ˘פטים לחו˜ים,

ו‰לל"‰ ,יינו˘ ,מפני ˘ני סו‚י ‰מ‡ורעו˙ ו‰נסים ‡‰מורים

˘ב‡מ˙ בכל ‰מˆוו˙ מכל ‰סו‚ים י˘ ב‰ן ‚ם עניינים בל˙י

ב„בריו לעיל – ˜˙‰ינו חכמים ב' עניינים" ,ימי ˘מח"‰

מובנים ו‚ם עניינים ˘י˘ ב‰ם טעם‡ ,ל‡ ˘במ˘פטים – כללו˙

ו"ימי ‰לל""„ .ימי ˘מח‰ "‰ו‡ על "˘‰ו˘יעם מי„ם

‰מˆו‰ ‰ו‡ עניין ˘˘כל „‡‰ם מחייבו ,ועניין ז˘ ‰במˆו‚ ‰ובר

וˆ‰ילם  . .וחזר ‰מלכו˙ לי˘ר‡ל" )כל˘ונו ב‰לכ; ('‡ ‰

ומכריע על פרטי ‰מˆו‡˘ ‰ין ל‰ם טעם; מ˘‡"כ בחו˜ים ,ב‰ם

ו"ימי ‰לל" ב‡ו בעי˜ר 14מפני ‰נס ˘‰י' בפך ˘‰מן„‰"˘ ,לי˜ו

‚ובר חל˜ ‰מˆו‡˘ ‰ין ל ‰טעם )‡ם מˆ„ ˘כללו˙ ‰מˆו‡ ‰ין

ממנו נרו˙ ‰מערכ˘ ‰מונ ‰ימים" )כל˘ונו ˘ם ב‰לכ ‰ב'( .ובז‰

ל ‰טעם י„וע ,כנ"ל‡ ,ו ˘י˘ ל ‰ריבוי פרטים ˘‡ין ב‰ם טעם(.
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יומ˙˜ ‚ם מ‰˘ ‰רמב"ם חיל˜ ˙י‡ור ‰מ‡ורעו˙ ל˘˙י ‰לכו˙
)וכבר נ˙ב‡ר בכמ„ ‰וכ˙ין ˘‡פילו חלו˜˙ ‰‰לכו˙ ברמב"ם
ב„˜„ו˜ ‰י‡ ,וי˘ ממנ ‰נפ˜ו˙ו˙ ל„ינ‡

)ר‡ ‰ל„ו‚מ‡ ˘ו"ע רבינו

‰ז˜ן ‰ל' ˙"˙ פ"‡ ˜ו"‡ ס˜"‡(( ,ל‰ורו˙ ˘מב' מ‡ורעו˙ ‡לו ב‡ו˙
˘˙י ‰לכו˙ :ממ‡ורע ‰ר‡˘ון – „ינ‡ „ימי ˘מח ,‰וממ‡ורע
˘‰ני – „ינ‡ „ימי ‰לל )ו„ינ‡ „"מ„לי˜ין ב‰ן ‰נרו˙ כו'"(.
וכמ˘י"˙ ל‰לן ‡מ‡י כל מ‡ורע ‰וי טעם ל„ין ‡חר.
ו‰נ ,‰פ˘יט‡ ˘‰רמב"ם ל‡ יח„˘ מעˆמו טעם ל˜ביע˙
ימי ‰חנוכ˘ ,‰עˆם ˙˜נ˙ ימי ˘‰מח‰ ‰י‡ על ‰נˆחון‡ ,ל‡
ו„‡י יסו„ו מנוסח "ועל ‰נסים" וממ„ר˘י רז"ל .ו‡ולי ‰י' לפני

וב‡מ˙‰ ,מעיין ‰יטב בל˘ון ‰רמב"ם ימˆ‡ ˙מי ‰‰בעניין
"˘‰ס לפום רי‰ט‡ ‰י‡ ˘ימי ‰חנוכ˜ ‰בעום חכמים על ‰נס

ור‡ ‰עו„ ל‰לן ‰ער ,21 ‰מ˘ ‰מוכח מ„בריו לעניין פלו‚˙˙ ‰ר‡˘ונים בזמן
נˆחון ‰מלחמ.‰
 (12ועו„ ‡פ˘ר לפר˘ סו‚יי˙ "˘‰ס ,ב‡ופן ˘ל‡ ˙ו˜˘˜ ‰ו˘י‡ ‰חמור‰
‰נ"ל˘ ,כוונ˙ ˜‰ו˘י‡ "מ‡י חנוכ‰ "‰י‡‡ ,מ‡י ˙˜נו ח' ימי חנוכ ,‰ועל „‡ ˜‡
מ˙ר"˘‰ ıס "˘כ˘נכנסו יוונים ל‰יכל כו' ו„‰לי˜ו ממנו ˘מונ˙ ימים" – ר‡‰
בספר '‡וˆרו˙ ‰מוע„ים – חנוכ '‰עמ'  .29עיין ˘ם.
 (13ול„רך זו יימˆ‡„ ,מˆ„ ˆ‰ל˙ ‰מלחמ ‰נ˙˜ן „ין "ימי ˘מח "‰ח' ימים
)ו‰‰וספ ‰מˆ„ נס פך ˘‰מן ‰י‡ ל˙˜נ˙ „ינ‡ ‡חרינ‡ בח' ימים ‡לו – "ימי
‰לל"; ו„ל‡ כˆ‰ע˙ „‰רך ‰נ"ל ב‰ער˜‰ ‰ו„מ˙ ˘ח' ימים ‰ו‡ ר˜ מ˘ום נס
פך ˘‰מן( .ובבי‡ור „‰בר‡ ,יך נˆחון ‰מלחמ‰ ‰וי טעם ל˙˜נ˙ ˘מונ ‰ימי
˘מח ,‰י˘ לומר „‡חר ˘˜˙‰ינו ל‰לל ול‰ו„ו˙ ‚ם על נˆחון ‰מלחמ‡) ‰ף
˘מעי˜ר‡ „ין "ימי ‰לל" נול„ ע"י נס פך ˘‰מן ,וכמבו‡ר ל‰לן ס"ב ‰טעם(,
כנוסח "ועל ‰נסים" ,ו‰ל‡ „ינ‡ „"ימי ‰לל" ˘מונ ‰ימים ‰ו‡ )כי „ין ז ‰נול„
ע"י נס פך ˘‰מן ˘‰י' ˘מונ ‰ימים .ור‡ ‰ב‰ער‰ ‰ב‡˘ ,(‰וב ˜˙‰ינו „כל
˘מונ ‰ימים ‡לו ,כיון "˘˙חל˙ן )‰י‡( כ" ‰בכסלו" )כל˘ון ‰רמב"ם ‚בי
˘מונ˙ ‰ימים( ,וכ" ‰בכסלו ‰ו‡ יום ˘"‚ברו י˘ר‡ל על ‡ויבי‰ם ו‡ב„ום",
י‰יו כל ‰ימים ‚ם ימי ˘מח.‰

‰ל' חנוכ˘) ‰ם ‰לכ '‡ ‰וב'( ל˙‡ר ב‡רוכ ‰י˘וע˙ י˘ר‡ל וˆ‰ל˙ם
מי„י ‰יוונים ,ו)‡חר כך( ‰נס „פך ˘‰מן ,וכוונ˙ו ב˙י‡ור ז‰
כולו ‰י‡ ללמ„נו ‰טעם ו‰סיב ‰ל˙˜נ˙ ימי ‰חנוכ ‰כ„ממ˘יך
˙יכף ל‡ח"ז )ב" ,(‚"‰ומפני ז˜˙‰ ‰ינו חכמים ˘ . .י‰יו ˘מונ˙
ימים ‡‰לו  . .ימי ˘מח ‰ו‰לל".10
ועל כן י"ל „מˆ„ חומר ˜‰ו˘י‡ „לעיל על „ברי "˘‰ס‡ ,יך
‡פ˘ר לומר ˘ימי ‰חנוכ ‰נ˙˜נו על נס פך ˘‰מן ול‡ על נˆחון
‰מלחמ ,‰ס"ל ל‰רמב"ם ל‰כריח „בוו„‡י כוונ˙ "˘‰ס ב˜ו˘יי˙
"מ‡י חנוכ‡ "‰ינ ‰כ„פיר˘ ר˘"י "על ‡יז ‰נס ˜בעו‡ ,"‰ל‡
בי˜˘ "˘‰ס לי˙ן טעם ר˜ לעניין מסויים בחנוכ ,‰ו‰ו‡ למ‰
˘˜בעום "ב‰לל ו‰ו„‡ ."‰פירו˘‚„ ,ם לולי ‰נס „פך ˘‰מן ו„‡י
 (9ור‡‚ ‰ם „רך מˆו˙יך )לכ"˜ ‡„מו"ר ˆ‰מח (˜„ˆ-רי˘ מˆו˙ נר חנוכ‰
)ע‡.(‡ ,
 (10ופ˘וט‡˘ ,ין לומר ˘כוונ˙ ‰רמב"ם ב"ומפני ז‰ "‰י‡ ר˜ ל‰נס „פך
˘‰מן – כי לפ"ז ,כל סיפור ‰מ‡ורע ˘ב‰לכ ,'‡ ‰ע"„ י˘וע˙ י˘ר‡ל וˆ‰ל˙ם
מן ‰יוונים מיו˙ר ‰ו‡.

ד.
השמן הטהור החתום בקדושת קודש
הקדשים שלמעלה מן השכל

ועפ"ז יובן עומ˜ „‰יו˜ ‰נוסף ‰נ"ל בל˘ון "ועל ‰נסים",
˘‰יוונים עמ„ו "ל‰עבירם מחו˜י רˆונך" ,ול‡ נ‡מר "ל‰עבירם

‰ן בלימו„ ˙‰ור ‰ו‰ן ב˜יום ‰מˆוו˙ ,ורˆו לנ˙˜ם מ‰‰ר‚˘

מ‰חו˜ים" ס˙ם‰ ,יינו ˘‡ף ˘נ˙ב‡ר ˘בכללו˙ ˙‰נ‚„ו ‰יוונים

‡‰לו˜י ˘ב˙ור ‰ובמˆוו˙ ˘למעל ‰מ˘‰כל" ,ל˘‰כיחם ˙ור˙ך

למˆוו˙ „חו˜ים „יי˜‡ ל‰יו˙ם מˆוו˙ ˘מעל ˘‰כל‡ ,בל ל˜יומם

ול‰עבירם מחו˜י רˆונך"‰ ,נ ‰כנ‚„ ז ‰עמ„ו בני י˘ר‡ל בביטול

˘ל ‰מ˘פטים ל‡ ˙‰נ‚„ו‰ ,נ ‰י"ל י˙יר ‰מזו‰˘ ,יוונים ‰יו

‡מי˙י ל˜‰ב" ,‰ולחמו ביוונים במסירו˙ נפ˘ ממ˘‰˘ .רי

יכולים ל‰סכים ‡ף ל˜יום מˆוו˙ מסו‚ ‰חו˜ים‡ ,ל‡ ˘י˜יימו

‰ם ‰יו חל˘ים ומעטים ,ו‰יוונים ‚יבורים ורבים ,ו‡עפ"כ ל‡

‡ו˙ן ר˜ מ˙וך ‰כרע ˘‰כל ,וחי˘וב ˘‰כלי ˘‚ם במˆוו˙ ‡לו

˙‰ח˘בו ב˘ום ח˘בון ˘כלי .ונמˆ‡˘ ,במלחמ˙ם זו ‰לכו מן

י˘ טעם ,ול‡ מˆ„ ‰חו˜ים ˘ב‰ן.

‡ ‰ˆ˜‰ל  ‰ˆ˜‰מ„ע˙ ‰יוונים ˘‰כל ˆ"ל בטעם ו„ע˙ „יי˜‡,

וי"ל י˙יר ‰מזו˘ ,ע"פ ‰נ"ל ˘כל ‰מˆוו˙ י˘ ב‰ן חל˜ים
˘‰ם חו˜ים וחל˜ים ˘‰ם מ˘פטים"‡ ,כ ‡פ˘ר לומר ˘˙‰נ‚„ו˙

כנ"ל ב‡ריכו˙ ,וי˘ר‡ל ‰לכו במלחמ ‰במסירו˙ נפ˘ ממ˘
˘למעל ‰מן ˘‰כל ל‚מרי ,ולכן ‰י' בכוחם לנˆח ‡˙ ‰יוונים.
וכיון ˘נˆחון ז ‰ל‡ ‰י' נˆחון ‚˘מי ‚רי„‡ ,כ"‡ נˆחון רוחני

 (11ל‰עיר ‚ם מל˜וטי ˙ור) ‰לכ"˜ רבינו ‰ז˜ן( ˆו )טז˘ ,(‡ ,מ˜˘‰
מ„וע חנוכ ‰ופורים ‰ם ביום ‰מנוח ‰ול‡ ביום ˘נע˘‰ ‰נס – ˘מז ‰מוכח,
˘˜‰ביעו˙ „חנוכ‰ ‰י‡ מ˘ום ‰נס „נˆחון ‰מלחמ.‰

„פך ˘‰מן ול‡ על ‰נס „נˆחון ‰מלחמ‡ ,‰בל ‰רמב"ם פ˙ח

‡˙ כל ‰מˆוו˙ ר˜ מˆ„ ‰כרע „‰ע˙ ,ול‡ מפני ˘‰ן רˆון .'‰

וכיון ˘‰יוונים נלחמו בי˘ר‡ל ˘י‰י' ‰כל על פי „ע˙ ו˘כל,

מ‡ויבי‰ם ˘ . .ל‡ י˜בעו‰ו ל„ורו˙".
ז‰˘ ,‰רמב"ם ˘ינ ‰לכ‡ור ‰מן "˘‰ס‰„ ,נ ‰מ˘מעו˙ ל˘ון

‰יי˙ ‰מלחמ˙ ‰יוונים ˘חפˆו "ל‰עבירם מחו˜י רˆונך" וי˜יימו

ועפ"ז יומ˙˜ ל˘ון ‰רמב"ם "˘מונ˙ ימים ‡‰לו ˘˙חל˙ן כ" ‰בכסלו",
„לכ‡ור‰ ‰ו"ל למימר "˘מונ˙ ימים ‡‰לו מכ" ‰בכסלו ו‡ילך" וכיו"ב‡ ,ל‡
בז‰ ‰ו‡ נו˙ן טעם על מ˘ ‰כ˙ב "˘י‰יו ˘מונ˙ ימים ‡‰לו  . .ימי ˘מח"‰
– "˘˙חל˙ן" )‰יינו מ˘ום ˘˙חיל˙ן( ˘ל ימים ‡לו ‰ו‡ יום כ" ‰בכסלו ˘בו
נˆחו במלחמ ‰ונול„ „ין "˘מח."‰
‡ (14ף ˘‡ין ז ‰ר˜ מ˘ום נס פך ˘‰מן לחו„ ,ו‚ם מפני נס ‰מלחמ˜" ‰בעו
ח' ימי חנוכ‡ ‰לו ל‰ו„ו˙ ול‰לל".

 (9במו"נ ˘ם ממ˘יך "ו„ע כי ‰חכמ‚ ‰רמ˘ ‰י‰ו ˘ם פרטים ˘‡ינם ני˙נים
ל‰טעמ ,‰וכ‡ילו ‰ו‡ „בר נמנע בעˆם ‰מˆו . . ‰כי ‡מרך למ ‰נע˘ ‰ז ‰כב˘
ול‡ נע˘‡ ‰יל‡ ,ו˙‡˘‰ ‰ל ‰עˆמ ‰מ˙חייב˙ ‡לו נ‡מר ‡יל במ˜ום כב˘,
ו‰רי י˘ ‰כרח במין כל ˘‰ו‡  . .וכ‡לו ˘ז„ ‰ומ ‰לטבע ‡‰פ˘רי ‡˘ר ל‡
י˙כן בל˙י ‡ח˙ ‡‰פ˘רויו˙ ,ו‡י ‡פ˘ר ל˘‡ול מ„וע נע˘‡‰ ‰פ˘רי ‰ז ‰ול‡
נע˘ ‰זול˙ו מן ‡‰פ˘רויו˙ ,כי ˘‡ל ‰זו מ˙חייב˙ ‡ילו ‰י' ‰נמˆ‡ במˆי‡˙
‡‰פ˘רי ˘‰ני במ˜ום ז."‰
‡בל מובן‡˘ ,ף ˘ל‡ י˙כן )ל„ע˙ ‰רמב"ם( טעם על פרטי ‰מˆוו˙ – מ"מ,
סו"ס בחר ˜‰ב" ‰בפרטים ‡לו „ו˜‡ וחייבים ל˜יים כל פרטי ‰מˆו˙ בלי ˘ום
˘ינוי כלל; ו‡"כ ,ז„‡‰˘ ‰ם מ˜יים רˆונו י˙' בפרטים ‡לו „ו˜‡‡ ,ינו מ˘ום
˘י˘ בז ‰טעם‡ ,ל‡ ר˜ מפני ˘כן ˆיו˜‰ ‰ב" ‰ב˙ור˙ו )בל‡ ˙כלי˙(.
ו‡ולי י"ל˘ ,במו"נ נחי˙ לב‡ר טעמי ‰מˆוו˙ כפי ˘נ˙לב˘ו ב˘כל ‡נו˘י
„עולם ‰ז] ‰כי„וע ˘בטעמי ‰מˆוו˙ י˘ כמ„ ‰ר‚ו˙‰ :טעמים כפי ˘‰ם מˆ„
חכמ˙ו י˙' )˘טעמים ‡לו ‡ינם ב‚„ר  ,‰‚˘‰כיון ˘חכמ˙ו י˙' ‰י‡ למעל‰
מ˘כל ‰נבר‡ים .ור‡ ˜"‰‚‡ ‰סי"ט )˜כח (‡ ,ועו„( ,ו‰טעמים מˆ„ חכמ˙ו י˙'
כפי ˘נ˙לב˘ ‰ב˘כל ‰נבר‡ים ,ובז‚ ‰ופ‡ כמ„ ‰ר‚ו˙ – נ˘מו˙ למעל˘ ,‰כל
מל‡כים בכל „ר‚‡ לפי מעל˙ו כו' ,ע„ ל˘כל „‡‰ם[ – וב„ר‚‡ זו ‡ין ˆריך
טעם לפרטי ‰מˆוו˙ ,מכיון ˘ס„ר „עולם )בחיˆוניו˙ ,כפי ˘נר‡ ‰מˆ„ ‰עולם(
‰ו‡ ˘‰פרטים ‰ם ‰כרחיים ,מ˘‡"כ מˆ„ ‰ס„ר „˙ור – ‰בו„‡י ˘‚ם ‰פרטים
‰ם בכוונ ‰מכוונ˙‡ ,ל‡ ˘ז‰ו ענין ˘ל חו˜.‰
]„ע˙ ‰מו"נ לכ‡ור ‰י˘ לב‡ר ע"פ חסי„ו˙ ע"פ מ"˘ ב‡ו ˙"‰בר‡˘י˙ )ח"ו
ס"ע ˘ (2184פרטי ‰מˆוו˙ ‰ם ר˜ מˆ„ ‰חכמ‡ ,‰בל מˆ„ ‰רˆון "ל‡ ‰יו
ˆמˆומים כ"כ" ,ע"˘ – .ור‡ ‰ס˘˙ ˘"‰מ"ח ח"ב ע'  458ב˘ו.[‚"‰

על מ‚מ˙ ‰יוונים˘ ,ב‡ על י„י מסירו˙ נפ˘ם ˘ל י˘ר‡ל למעל‰
מטעם ו„ע˙ ,לכן מי„ ‰כנ‚„ מי„ ,‰נע˘ ‰ל‰ם מלמעל ‰ל‡ ר˜
‰נס ˘‚‰מי ˘ל נˆחון ‰מלחמ˘ ,‰כל נס ‰ו‡ למעל ‰מ‰טבע
ו˘‰כל ,כ"‡ ‚ם מ˘ ‰מˆ‡ו פך ‡ח„ ˘ל ˘מן ח˙ום בחו˙מו
˘ל כ‰ן ‚„ול:
כ‰ן ‚„ול נ˜ר‡ "˜ו„˘ ˘„˜‰ים" )„"‰י ‡ כ‚ ,י‚( ,ו‰יינו ˘עניין
‰כ‰ן ‚„ול מור ‰על ביטול ל˜‰ב"˘ ‰למעל ‰מן ‰טעם ו„‰ע˙
ל‚מרי .וז‰ו ‰נˆחון „ימי ‰חנוכ˘ ‰מˆ‡ו פך ˘מן ט‰ור ח˙ום
בחו˙מו ˘ל כ‰ן ‚„ול ,כי כל מ‰ו˙˘ ‰ל מלחמ˙ ‰ח˘מונ‡ים
נ‚„ מלכו˙ יוון ‰יי˙‰ ‰מלחמ„ ‰מסיר˙ נפ˘ ˘למעל ‰מן ‰טעם
ו„‰ע˙ ל‚מרי ,נ‚„ טומ‡˙ מלכו˙ יוון ˘רˆו ל˘‰ליט ‡˙ ˘‰כל
‡‰נו˘י על עם י˘ר‡ל.
וכ‡˘ר מˆ‡ו ‰פך ˘‰מן ‰ט‰ור ח˙ום בחו˙ם "˜ו„˘
˘„˜‰ים" – ‰ביטול ל˜‰ב"˘ ‰למעל ‰מן „‰ע˙‰ ,נ ‰בז ‰ב‡
לי„י ביטוי ‰נˆחון ‰רוחני ˘ל עם י˘ר‡ל ,ועם פך ז„‰ ‰לי˜ו
˘מונ ‰ימים ,ו˜בעו ˘מונ˙ ימי חנוכ‡ ‰לו ל‰ו„ו˙ ול‰לל ל˘מך
„‚‰ול.

מאי חנוכה

טז

יז

מ˜ורו˙:
ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ" ‰עמ'  532ו‡ילך

מ˙˜יימ˙ ‚ם בע˙ ˘‰מ„ ,וב˘לימו˙ – "מניח ‰על ˘לחנו ו„יו".

אי אפשר להפריע

עיון ופלפול בסוגיות ימי החנוכה

„‰ל˜˙ נרו˙ חנוכ ‰מ˙ייח„˙ מ˘‡ר ‰מˆוו˙ ,בכך ˘‡ין נכרי
יכול ל‰פריע ולעכב ב˜יום ‰מˆו.‰
כי ˘‡ר ‰מˆוו˙ ‰רי יכולו˙ ל˙‰בטל מחמ˙ ‰מˆי˜ ,ו‡פילו
מˆוו˙ „"י‰ר‚ ו‡ל יעבור‡˘ "1ינן 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.‰

פך שמן טהור שבכל אחד
‡י˙‡ ב‚מ'" 3כ˘נכנסו יוונים ל‰יכל טמ‡ו כל ˘‰מנים
˘ב‰יכל ,וכ˘‚בר ‰מלכו˙ בי˙ ח˘מונ‡י ונˆחום ב„˜ו ול‡

בפוגתת הראשונים אם יש דין
משתה ושמחה בחנוכה

מˆ‡ו ‡ל‡ פך ‡ח„ ˘ל ˘מן‰˘ ,י' מונח בחו˙מו ˘ל כ‰ן ‚„ול
וכו'".

ו‡ילו בנר חנוכ ‰מˆינו „בר מיוח„˘‡ ,ר ‚ם ב˘ע˙ ˘‰מ„
˘ˆ‰ורר נלחם במˆו ‰זו‰ ,נ‡ ‰ין בכוחו לבטל‰„ .‰רי ‡ז
מ˙ח„˘ „‰ין „"מניח ‰על ˘לחנו ו„יו ,"2ונמˆ‡˙ ‰מˆו‰
מ˙˜יימ˙ לל‡ ‰פרע˙ ‰נכרי.

ו˙מו‰ ,‰רי כ„י ל‰וכיח ˘פך ˘‰מן נ˘‡ר בט‰ר˙ו מספי˜ ז‰
˘נ˘‡ר חו˙ם ‰פך ב˘לימו˙ו ,ולמ‡י נפ˜"מ ˘‰פך ‰י' ח˙ום

יפלפל לתרץ שיטת הרמב"ם שיש חיוב שמחה אף שבש"ס לא נזכר אלא הלל והודאה ,דהרמב"ם
הכריח מחמת קושיא – שודאי הש"ס לא בא לבאר כל התקנה אלא רק דין הלל שבה  /יתלה דדין
הלל הוא על נס פך השמן ודין שמחה הוא על נס המלחמה  /יציע לתלות הפלוגתא בפלוגתת הרמב"ם
והמאירי אם הנצחון הי' בכ"ד או בכ"ה ,ויסיק דאף אם הי' בכ"ד שפיר אפ"ל דהתקנה היא על יום
המנוחה  /יחדש דהפלוגתא היא אם שני הנסים הוו בגדר "זה וזה גורם" לתקנת היו"ט ,או דעיקר הגורם
הוא נס פך השמן

בחו˙מו ˘ל כ‰ן ‚„ול „ו˜‡?
וי˘ לב‡ר בז‰„ ,‰נ ‰מבו‡ר בס˘'˘ 4˜"‰מן' רומז על חכמ.‰

טעם „‰בר:

ועפ"ז פירו˘ "טמ‡ו כל ˘‰מנים ˘ב‰יכל" ‰ו‡ ˘‰יוונים טימ‡ו

נרו˙ חנוכ ‰מבט‡ים ‡˙ כללו˙ נˆחון בני ח˘מונ‡י "בימים

‡˙ כוח ˘‰כל ו‰חכמ˘ ‰בבנ"י.

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

ו‰יינו‚„ ,ם מי ˘בעניין ‚˘מי ‰רי ‰ו‡ מ˘כיל בז ‰ומבין
‡ו˙ו ל‡˘ורו על בוריו‰ ,נ ‰ב˘ע"˘ ‰טמ‡ו כל ˘‰מנים" ל‡
‰י' ביכול˙ו ל‰בין ול˘‰י‚ ענייני ˜„ו˘ ‰ו‡לו˜ו˙.
‡ך כוחם ˘ל ‰יוונים ‰י' ר˜ בבחינ˙ ˘‰כל ו‰חכמ‰
˘ב‡„ם .מ˘‡"כ בנ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙ )"„ער פינטעלע ‡י„"( ˘בכל
‡ח„ מי˘ר‡ל ‡י ‡פ˘ר כלל לנ‚וע ולטמ‡ ח"ו ,ונ˘‡ר˙ ˙מי„
ב˘לימו˙.‰

א
יקשה בשיטת הרמב"ם דיש חיוב משתה ושמחה
בחנוכה אף שבש"ס לא נזכר אלא חיוב הלל והודאה
י„וע ‰פלו‚˙˙ ˜מ‡י בעי˜ר „ין ימי חנוכ‰„ .‰טור

)‡ו"ח סי'

כי יכול˙ ‚‰וי ל‰פריע מ˜יום מˆו‰ ,‰י‡ מˆ„ ‚‰לו˙ ‰ב‡‰

וז‰ו „ˆ‰‰ל ‰מטומ‡˙ ‰יוונים ‰יי˙ ‰ע"י ˘‰י' ˘‰מן

˙ער( ‰בי‡ „ע˙ ‰ר"מ מרוטנבור˜ ,וז"ל˘" :1ריבוי ‰סעו„ו˙

"ח˙ום בחו˙מו ˘ל כ‰ן ‚„ול" .כי עניין ‰כ‰ ‚"‰ו‡ "˘י‰י'

˘מרבים ב‰ם ‰ן סעו„ו˙ ‰ר˘ו˙˘ ,ל‡ ˜בעום ‡ל‡ ל‰לל

"מפני חט‡ינו"‡ ,ך נר חנוכ ‰מור ‰על ˘˜˙‰רו˙ם ‰עמו˜˘ ‰ל

יו˘ב במ˜„˘ כל ‰יום כו' וי‰י' בי˙ו בירו˘לים ו‡ינו זז מ˘ם."5

ול‰ו„ו˙ ול‡ 2למ˘˙ ‰ו˘מח ,"‰וכן פס˜ ‰מחבר )˘ם ס"ב(.

י˘ר‡ל עם ˜‰ב"˘˜'‰˘ ,‰ר' ל˜‰ב" ‰מˆ„ ˘˜˙‰רו˙ זו נ˘‡ר

„מרמז על בחינ˙ '‰יחי„˘ '‰בנפ˘ ונ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙ ˘נ˘‡ר˙

מי‰ו‰ ,רמב"ם )‰ל' חנוכ ‰פ"‚  (‚"‰נ˜ט "˜˙‰ינו חכמים ˘ב‡ו˙ו

ב˙˜פו ו˜יומו ˙מי„ ,ו‡ין ‰חט‡ים פו‚עים בו כלל .ומ˘כך‡ ,ין

˙מי„ ב˜„ו˘˙ .‰וכ‡˘ר 'מˆ‡ו' ו‚ילו עניין ז‰ ‰י' ‡פ˘ר

„‰ור ˘י‰יו ˘מונ˙ ימים ‡‰לו ˘˙חל˙ן )ליל (3כ" ‰בכסלו

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

ל˙‰עלו˙ ול‡‰יר ‚ם ‡˙ ˘‡ר ‰חל˜ים ˘ל "נר  '‰נ˘מ˙ ‡„ם ".

ימי ˘מח ‰ו‰לל" ,וכן פיר˘ ‰מ‰ר˘"ל

6

)י˘"˘ לב"˜ פ"ז סל"ז(

ב˘יט˙ו˘ ,כ˙ב "‡ו˙ן סעו„ו˙ ˘עו˘ין בימי חנוכ ‰נר‡‰˘ ‰ן

זו.
לכן ,במˆו˙ נר חנוכ‡ – ‰ין ל‚וי כל נ‚יע ‰ו˘ליט ‰ב ,‰ו‰י‡
˘ (1ו"ע יו"„ סי' ˜נז.‡ ,
˘ (2ב˙ כ‡ ,ב.

˘ 3ב˙ כ‡ ,ב.
 4ר‡‰‚‰ ‰ו˙ ‰רח"ו לזו‰ר ח"ב ˜מז ,ב .ור‡ ‰מנחו˙ פ ,‰ב "מ˙וך ˘ר‚ילין
ב˘מן זי˙ ,חכמ ‰מˆוי' ב‰ן".
 5רמב"ם ‰ל' כלי ‰מ˜„˘ פ""‰ ‰ז.
 6מ˘לי כ ,כז.

מכתבי חיזוק והדרכה

להחדיר בשומעי לקחו חביבות התורה
במענ ‰על ‰ו„ע˙ו ‡˘ר נ˙מנ ‰למ‚י„ ˘יעור ב‚מר‡
בי˘יב˙ ˙ור˙ ‡מ˙.
‰נ ‰י‰״ר מ˘‰י״˙ ˘יר‡ ‰פרי טוב בעמלו ויח„יר
ב˘ומעי ל˜חו חביבו˙ ˙‰ור ‰ע״י יר‡˙ ˘מים ט‰ור ‰לברך

נו˙ן ˙‰ור ‰נו˙ן ל˘ון ‰וו ‰ומ ‰ל‰לן ב‡ימ ‰ביר‡ ‰בר˙˙
ובזיע‰

)עיין בל˜וטי ˘‰״ס ל‡‰ריז״ל ˘ז ‰נ‚„ „׳ ‡ו˙יו˙ „˘ם ‰וי׳(

‡ף כ‡ן

)בכל ‡ח„ בכל מ˜ום ובכל זמן  -עולם ˘נ ‰נפ˘( ב‡ימ‰
ביר‡ ‰בר˙˙ ובזיע.‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח ע' מ(

סעו„ו˙ מˆו ,‰ול‡ כ„ברי מ‰ר"ם כו'‡ ,ל‡ כ„ברי ‰רמב"ם
4

˘‰ן ימי ˘מח ‰ו‰לל כו'"  .ועיין ‚ם בב"ח
5

)‡ו"ח ˘ם „" ‰ומ"˘

 (1ע"פ „פוס פר‡‚ וכו' .וכן ‰וע˙˜ ‚ם בב"י.
 (2וכ"‚ ‰ם במר„כי פסחים פ"„ ס˙ר"‰ – ‰וב‡ בב"י ˘ם .ור‡ ‰ל˜מן בסוף
סעיף ז ‰מ‰˘ ‰וב‡ ממר„כי ‡‰רוך.
 (3כ" ‰ברמב"ם ‰וˆ‡˙ פרנ˜ל .ולפנינו לי˙‡ "ליל".
 (4ל‰עיר ‡˘ר בפורים „כ˙יב ב‰ו "ימי מ˘˙ ‰ו˘מח"ˆ "‰ל ל„ע˙ ‰רמב"ם
)‰ל' מ‚יל ‰פ"ב ‰ט"ו( סעו„˙ ב˘ר )„‡ין ˘מח‡ ‰ל‡ בב˘ר ,כמ"˘ ‰רב
‰מ‚י„ ˘ם( .ור‡ ‰נימו˜י ‡ו"ח ס˙רˆ" ‰ס˜"ב .וˆע"˜ מ"˘ ‰י˘"˘ ˘ם "‡ו˙ן
סעו„ו˙ ˘עו˘ין כו'" ,ול‡ כ˙ב ˘ˆריך לע˘ו˙ סעו„‡) ‰ף ˘˜‡י ˘ם ל˘יט˙
‰רמב"ם(.
 (5ור‡‚ ‰ם נמו˜י מ‰ר‡"י על ‰רמב"ם ˘ם .ובבנין ˘למ ‰מפר˘ ברמב"ם
„"מˆו ‰ל‡כול בו ˜˘ . .בעו‰ו ל˘מח‰ ,"‰יינו למ˘˙ ‰כמו ˘‡מרו ביו"ט ‡ין
˘מח‡ ‰ל‡ בב˘ר .ובב"ח ˘ם בסופו )מ‰ר"˘ מ‡וסטרייך( „"י˘ לנ‰ו‚ ˘מח‰

מ˘ום( ˘כ˙ב „מ„ברי ‰רמב"ם מוכח ˜ˆ˙ "„בחנוכ ‰י˘ לנ‰ו‚
˘מח ‰ומ˘˙ .6"‰וכ˘יט˙ ‰רמב"ם‡„ ,ף חיוב מ˘˙ ‰ו˘מח‰
י˘ בחנוכ˘‡ ,‰כחן במר„כי ‡‰רוך )„ל‰לן בסוף ‰סעיף(.
וב˙וס' כ˙ב נמי )„"‰ ‰לכ˙ – ‰עני˙ יח ,ב( "‡חנוכ ‰ו‡פורים . .
„יום מ˘˙ ‰ו˘מח ‰כ˙יב" .וכ"כ ב˘ו"˙ ‰ר˘ב"‡

)ח"‡ ס˙רˆ"ט(

„י˘ בחנוכ˘" ‰מח ‰ועונ‚" .וע„"ז בעו„ פוס˜ים.
ו˙‰מי ‰‰על ‰רמב"ם וסייע˙י' מ‡לי' ˜מ ‰ו‚ם נˆב ,‰כי
לי˘נ‡ „‚מר‡ בסו‚י‡ „"מ‡י חנוכ˘) "‰ב˙ כ‡ ,ב( ‰ו‡ "ל˘נ‰
‡חר˙ ˜בעום וע˘‡ום ימים טובים ב‰לל ו‰ו„‡‰ ,"‰רי ˘ל‡
‰זכיר "˘‰ס ‡ל‡ ˙˜נ˙ „ין ‰לל ו‰ו„‡ ,‰כ˘יט˙ ‰טור ו„עימי',
ו˙מו ‰מ˘˘ ‰ינ‰ ‰רמב"ם 7ונ˜ט „˙˜נ˙ חכמים ‰י˙‚) ‰ם( "ימי
˘מח.8"‰
ומ˘˙ . . ‰ו‰וכיחו ˜ˆ˙ מרבינו יו‡ל  . .ול‡ ס‚י בל‡ פ˙" .ור‡˘‰ ‰למ‰
ל˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן „ל‰לן בפנים ,על ‚‰ליון.
 (6ולכ‡ור"ˆ ‰ל‰˘ ,ל˘ון י˘ לנ‰ו‚" ˜‡י ‡"ומ˘˙‡ ,"‰בל בנו‚ע ל"˘מח"‰
‰ו‡ חיוב ‚מור )ל„ע˙ ‰רמב"ם( .ול‰עיר ‡˘ר ברמ"‡ ‡ו"ח ˘ם כ˙ב לעניין
‰לכ˘" ‰י˘ ˜ˆ˙ מˆו ‰בריבוי ‰סעו„ו˙" .ומˆיין למ‰ר"‡ מפר‡‚ ˘‰ו‡
)מ‰ר"‡ מפר‡‚( ‰מ˜ור ˘‰בי‡ ב„"מ ˘ם „"˜בעו מ˘˙ ‰ו˘מח ."‰וב˘‰למ‰
ל˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן „ל‰לן בפנים" :ולענין מע˘ ‰מנ„˜ ‚‰ום ‰ו‡ ל‰רבו˙
בסעו„ ‰בימים ‡לו וכן נו‚‰ין במ„ינו˙ ‡לו".
‡ (7בל ל‰עיר מי˘"˘ ˘ם ˘„יי˜ כ„ע˙ ‰רמב"ם ‚ם מן "˘‰ס" :וב˙למו„‡
מ˘מע „נ˙˜נו נמי למ˘˙ ‰ו˘מח ‰מ„‡מרינן  . .ל˘נ‡ ‰חר˙ ˜בעו וע˘‡ום
יו"ט כו'".
 (8ומלב„ ˘‰וסיף ˘"‰מח˘ "‰ל‡ נזכר ‰ב˘"ס‚ ,ם ˘‰מיט ‰"‰ו„‡"‰
˘נזכר ‰ב˘"ס ,וכ˙ב ר˜ "ימי ˘מח ‰ו‰לל" .ור‡‰ ‰בי‡ור בז ‰ל˜מן ‰ער‰
.18

