בי‡ורים ועיונים בענייני

ימי ‰חנוכ‰

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
לר‚ל ימי ‰חנוכ‰ ‰בעל"ט‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל
˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ,ונטרס '‡וˆרו˙ ‰מוע„ים  -ימי
‰חנוכ ,'‰ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ימי ‰חנוכ ,‰מלו˜ט ממרחבי
˙ור˙ו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי
˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙,
ולפעמים בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי ‰ענינים
ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ,וי˘
ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו
יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙
וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל
לעמו„ בעˆמו על ‡מ˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇
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 ˘˙'‰ע"ח

˜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 ˘מו‡ל ‡בˆן ,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

˙וכן ‰ענינים
ענינו ˘ל יום ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˘"‰מן ט‰ור" ‚‰ובר על "חכמ˙ ‰פילוסופי'"
מלחמ˙ ‰יוונים – מלחמ ‰רוחני˙ ‰ /יוונים לחמו נ‚„ ˜„ו˘˙ ˙‰ור‡ / ‰ין טעם ˘כלי
למˆוו˙ ˙ור˙נו ‰ / '˜‰פילוסופי‡ ˘טימ‡˘"‰ ˙‡ ‰מן" ” /פך ‡ח„" ו"יחי„˘ ‰בנפ˘" /
ל‰פוך ב‡מ˙ ‡˙ ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‡ /ור ‰חנוכ – ‰למעל ‰מ‚‰בלו˙ ‰עולם ˘ /מונ˙ ‰נרו˙
‰מ‡ירים ‡˙ ‰חו˘ך ו"בחו"ı
)ע"פ מ‡מר „""˙" ‰ר מˆו˙ נר חנוכ˘˙'‰ "‰ל"ח – ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט כסלו עמ' ˜סב ו‡ילך(

˘ו‡לין ו„ור˘ין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
‡יך נ˜ר‡˙ ‰מ‚יל ‰על ˘ם ‡נטיוכוס ‰ר˘ע?
)ע"פ ספר ˘‰יחו˙ ˙˘"נ ח"‡ עמ'  184ו‡ילך(

˘יט˙ בי˙ ‰לל ‰ -וספ ‰ב‡ור כ„י לנˆח ‡˙ ‡ויבי '‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ" ‰עמ'  396ו‡ילך; ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ עמ' פ' ו‡ילך; ˙ור˙ מנחם ח"י עמ'  303ו‡ילך(

עיונים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח
ב„ינ‡ „מ„‰רין מן ‰מ„‰רין
יבי‡ ח˜יר˙ ‡‰חרונים ‡י ˘ייך לברך על נרו˙ ‰‰י„ור ,ויב‡ר ˘˙לוי ב‰סבר˙ פלו‚˙˙
‡‰מור‡ים„ ,נחל˜ו ‡י ‰‰י„ור ‰וי „ין ב‰נ‚‰ ˙‚‰בר‡ ‡ו ˘‚וף ‰מˆו ‰מובחר˙ ומ‰ו„ר˙
יו˙ר
)יעויין ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ ˘יח ‰לחנוכ(‰

„ין ˘מח ‰בחנוכ ‰ל˘י' ‰רמב"ם
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‰
)יעויין ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י ˘יח ‰לחנוכ(‰

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כז
בין ”חכמ ‰ב‚וים" ל"חכמ˙כם ובינ˙כם"
ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ מלחמ˙ ‰יוונים בעם י˘ר‡ל וטומ‡˙ חכמ˙ ‰עמים

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

כט

כח

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ב‚לל ˘כך ˆו˜‰ ‰ב" ,‰ו‰רי ‰ו‡ יו„ע

ועריו˙ וכו' „ . .כיון ˘‡‰ל˜ו˙ ˘ל‰ם

ומכיר בכך ˘˜‰ב"‰ ‰ו‡ למעל ‰מכל

‰ו‡ ב‡ופן ˘ל מסובב מ˙‡וו˙י‰ם ,לכן

‰ענינים ,וכפי ˘נ˜ר‡ בפי כל )‰ן ‚„ולים,

מ˙‡רים בו ‡˙ ˙‡וו˙י‰ם.

ו‰ן נ˘ים ו˙ינו˜ו˙(„" :ער ‡ויבער˘טער"
]‰עליון[ ,כך‡˘ ,יז ‰ענין ˘נ˙פוס –
‰רי ‰ו‡ למעל ‰ממנו .ול„ו‚מ‡ :כ‡˘ר
נ˙פוס ‡˙ ענין ˘‰כל – ‰רי ˜‰ב"‰ ‰ו‡
למעל ‰מז ;‰כל ‰עולם כולו – ˜‰ב"‰
‰ו‡ למעל ‰מז ;‰כל ‰עולמו˙ כולם
עם כל ‰פרטים ופרטי פרטים – ‰רי
‰ו‡ למעל ‰מ‰ם .וכיון ˘˜‰ב"‡ ‰ומר
˘‰עי˜ר ˘˙‰י' ‰‰נ ‰‚‰בפועל כ„בעי,
‰רי ז‰ו ‰יסו„; ול‡חרי ז ‰יכולים ל‚˘˙
ללימו„ ‰חכמ ,‰כ„י ל„ע˙ מˆ ‰ריך
לע˘ו˙ ומ ‰ל‡ ˆריך לע˘ו˙ )וע„ ˘‚י˘‰
זו פועל˙ ˘‚ם לימו„ו בחכמו˙ חיˆוניו˙
י‰י' ב‡ופן כז.(‰
מ˘‡"כ ‚וים – י˘ ‚ם ‡ˆלם ענין ˘ל
‡ל˜ו˙‡ ,בל ‡ין ז‰ ‰יסו„ ו˙‰‰חל‡ ,‰ל‡
ב˙ור ˙וˆ‡ ‰ומסובב מ‡˙‰וו˙ ורˆונו˙
˘ל‰ם .ולכן י˘ ‡ˆלם ‡ל˜ים רבים„ ,כיון
˘י˘ ל‰ם כמ‡˙ ‰וו˙ ורˆונו˙‰ ,נ‚ ‰ם
‡‰ל˜ו˙ )˘ב‡ ב˙ור מסובב מ‡˙‰וו˙
ורˆונו˙ ˘ל‰ם( ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל ריבוי.
ולכן מˆינו ˘‚ם בנו‚ע ל‡‰ל˜ו˙ ˘ל‰ם
מ˙‡רים ‰ם ענינים ˘ל ‚ניב ‰ו‚זיל‰

ענינו ˘ל יום

‰

עיונים ובי‡ורים במ‰ו˙ם ˘ל ימי ‰חנוכ‰

ולכן ‰י˙ ‰מלחמ ‰בין ‰יוונים לבנ"י:
‡ע"פ ˘‚ם ‰יוונים ‰יו ל‰וטים ‡חר

ה"שמן טהור" הגובר על
”חכמת הפילוסופי'"

ענין ˘‰כל ‰ -רי ז‰ ‰יפך ‰חכמ˘ ‰ל
בנ"י ,כיון ˘‚‰י˘˘ ‰ל ‰יוונים ‰י‡
˘‰יסו„ ‰ו‡ ‰חכמ ‰ו˘‰כל ,וב‡ופן
˘ז‰ו ענין בפני עˆמו ˘‡ינו ˘ייך ל‰נ‰‚‰
בפועל ,ובנו‚ע למע˘ ‰בפועל ‰רי ‰ו‡
מ˙נ ‚‰כרˆונו ,מבלי ל˙‰ח˘ב כלל
במˆי‡ו˙ו ˘ל ‰זול˙ ,וכ‡˘ר מˆי‡ו˙
‰זול˙ מפריע ‰לו‰ ,רי ‰ו‡ ˘ולל ומבטל
‡ו˙ ,‰וע„ ˘מוכן לבטל ‰מכל וכל,
ב‡ופן ˘ל ‰יפך ‰חיים ,רח"ל .ולכן ‰י˙‰
מלחמ ‰בין ‰יוונים ובין בנ"י ל‰ב„יל,

מלחמת היוונים – מלחמה רוחנית  /היוונים לחמו נגד קדושת התורה  /אין
טעם שכלי למצוות תורתנו הק'  /הפילוסופיא שטימאה את ה"שמן" ” /פך
אחד" ו"יחידה שבנפש"  /להפוך באמת את הנפש הבהמית  /אור החנוכה –
למעלה מהגבלות העולם  /שמונת הנרות המאירים את החושך ו"בחוץ"

‰נרו˙

‰ללו ˘‡נו מ„לי˜ין נ˙˜נו לזכר נס פך ˘‰מן ˘‰י' במנור˙ ‰מ˜„˘,

˘"כ˘‚ברו י˘ר‡ל על ‡ויבי‰ם ו‡ב„ום בכ" ‰בח„˘ כסליו ‰י' ,ונכנסו ל‰יכל ול‡ מˆ‡ו

וע„ למלחמ ‰כפ˘וט.‰
וז‰ו ענין נס חנוכ‚˘" - ‰בר ‰מלכו˙
בי˙ ח˘מונ‡י ונˆחום" ,ו‡ז "מˆ‡ו  . .פך
‡ח„ ˘ל ˘מן ˘‰י' מונח בחו˙מו ˘ל כ‰ן
‚„ול  . .ו„‰לי˜ו ממנו כו'"  -ל‡ ר˜ ‡ור

˘מן ט‰ור במ˜„˘ ‡ל‡ פך ‡ח„ ,ול‡ ‰י' בו ל„‰לי˜ ‡ל‡ יום ‡ח„ בלב„ ,ו„‰לי˜ו
ממנו נרו˙ ‰מערכ˘ ‰מונ ‰ימים  . .ומפני ז˜˙‰ ‰ינו חכמים ˘ב‡ו˙ו „‰ור ˘ . .מונ˙
ימים ‡‰לו  . .ומ„לי˜ין ב‰ן ‰נרו˙ בערב על פ˙חי ‰ב˙ים בכל ליל ‰וליל ‰מ˘מונ˙
‰לילו˙ ל‰ר‡ו˙ ול‚לו˙ ‰נס".1

ס˙ם ˘‡ינו ˘ייך ל‰נ ‰‚‰בפועל‡ ,ל‡

ו‰נ ,‰כל ˙˜נו˙ ומנ‚‰ים ˘˙י˜נו חכמינו˙ ,י˜נום מעין ‰מˆוו˙ ˘מ„‡וריי˙‡ – "כל

‡ור ˘מור ‰ל‡„ם כיˆ„ ל˙‰נ ,‚‰ופועל

„˙˜ון רבנן כעין „‡וריי˙‡ ˙˜ון" ,2ו‡ם כן מˆוו˙ „‰ל˜˙ נרו˙ חנוכ‰˘ ‰י‡ מ˙˜נ˙

עליו ˘י˙נ ‚‰כן בפועל.

חכמים ,ר‡וי ˘י‰יו פרטי „יני' ב„ומ ‰למˆוו˙ „‰ל˜˙ נרו˙ ‰מ˜„˘.
)˘"פ מ˜˘˙ ıל"‡(

ומכל מ˜ום ,כ‡˘ר מעיינים בפרטי „יני מˆוו˙ נר חנוכ ,‰עולים מי„ ˘לו˘ ‰חילו˜ים
בולטים בין נרו˙ ‰מ˜„˘ לנרו˙ חנוכ:3‰
‡( נרו˙ ‰מ˜„˘ ‰יי˙„‰ ‰ל˜˙ן ביום˘ ,ע ‰ורביע ˜ו„ם ˘˜יע˙ ‰חמ ,4‰ו‡ילו נרו˙
 (1רמב"ם ‰ל' מ‚יל ‰וחנוכ ‰רי˘ פ"‚.
 (2פסחים ל ,ב.
 (3ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' .811
˙‰ (4מי„ ‰י' ˜רב ב˙˘ע ‰ומחˆ) ‰פסחים נח ,(‡ ,ו‡חריו ˜‰טור˙ ע„ י"‡ ˘עו˙ חסר רביע )לחם מ˘נ‰
‰ל' ˙פל ‰פ"‚ "‰ב( ,ול‡חרי' „‰ל˜˙ ‰נרו˙ )פסחים נט .(‡ ,ור‡‚ ‰ם "ר˘ימ˙ ‰מנור "‰עמ' ל‡ ו‡ילך.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ו

חנוכ ‰מˆוו˙ן בליל ,‰ל‡חר ˘˙˘˜ע ‰חמ„ ‰יי˜‡.5
ב( מ˜ום ‰נח˙ ‰מנור‰ ‰ו‡ ב‰יכל ,במ˜ום ˜‰ו„˘ .ו‡ילו מˆוו˙˘ ‰ל נר חנוכ‰ ‰י‡
"על פ˙ח בי˙ו מבחו ,6"ıבר˘ו˙ ‰רבים.
‚( במ˜„˘ ‰י' ‰כ‰ן מעל˘ ‰בע ‰נרו˙ ,ו‡ילו נרו˙ חנוכ‰ ‰ם ˘מונ .‰ו‡ף„‰˘ 7בר
‰ו‡ כנ‚„ מספר ‰ימים ˘נע˘ ‰ב‰ם נס ,מכל מ˜ום ‚ ‡‰ופ‡ טעמ‡ בעי ,בפנימיו˙
‰עניינים ,למ ‰ע˘ '‰ ‰ככ˘ ,‰י˜בע מספרם ˘ל נרו˙ חנוכ ‰למספר ˘ונ ‰מ‡ו˙ם נרו˙
˘‰ם זכר ל‰ם ,נרו˙ ‰מ˜„˘?
ו˘לו˘˘ ‰ינויים ‡לו ,מורים על כך ˘‡ף ˘נרו˙ ‰מ˜„˘ ונרו˙ חנוכ ‰נ˜בעו ˘ני‰ם
ל‡‰יר ול‰וסיף ˜„ו˘ ‰בעולם ,מכל מ˜ום ‡ינם ˘ווים ל‚מרי ,ו‡ינו „ומ˙ ‰פ˜י„ם ˘ל
נרו˙ ‰מ˜„˘ לפעול˙ם ˘ל נרו˙ ‰חנוכ ,‰וכל ‡ח„ ב‡ ל‰פי‡ ˙‡ ıור „˜‰ו˘ ‰ב‡ופן
˘ונ ‰ובמ„רי‚‡ ‰חר˙.
ובכ„י ל‰בין ‡˙ מ‰ו˙ם ופעול˙ם ‰רוחני˙ ˘ל נרו˙ ‰חנוכ ,‰י˘ לעיין ˙חיל‰
במ˘מעו˙ ˙˜ופ ‰זו ˘ל מלחמ˙ ‰יוונים וניˆחון מלכו˙ בי˙ ח˘מונ‡י ,מ‰ ‰יי˙‰
מזימ˙ם ˘ל ‰יוונים ,וב‡יז ‰עניין חיפ˘ו לחבל ולפרו ıבכרם בי˙ י˘ר‡ל .ומ‡י„ך,
כיˆ„ ‰יי˙ ‰פעול˙ם ˘ל מ˙˙י‰ו ובניו ,ו‰י‡ך ˆ‰ליחו ל‚˙‰בר על זממם ˘ל ‰יוונים
ול‚ר˘ם מנחל˙ .'‰

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים
„בר מ‡וס כז˘‰ - ‰יב" :עכ˘יו ‡ינני

ז‰ ‰ו‡ ‰לימו„ – לי„ע ‡˙ ‰מע˘˘‡ ‰ר

‡ריסטו"! ...ב˘ע˘ ‰עוס˜ בחכמ- ‰

יע˘ון ו‡ל˘‡ ‰ר ל‡ ˙ע˘ינ ,‰כך˘ ,כל

‡זי ‰ו‡ "‡ריסטו"‡ ,בל כ˘ב‡ למע˘‰

מˆי‡ו˙ ˘‰כל ‰ו‡ בבחינ˙ "מ˘ר˙"

בפועל ‡ -ינו "‡ריסטו" ,כיון ˘חכמ˙ו

בלב„" ,ר˜חו˙ וטבחו˙" ,לענין ‰מע˘‰

‡ינ‰

˜˘ור‰

עם

‰מע˘‰

˘˙חייב

˘‰נ˙‚‰ו בפועל ˙‰י' ב‡˙‰ם לחכמ˙ו.

מ‰ו˙ מזימ˙ם ˘ל ‰יוונים ‰רי ‰י‡ מפור˘˙ ומפורט˙ ב˙פיל˙ "ועל ‰ניסים"
˘‡ומרים ב˘מונ˙ ימי ‰חנוכ" :‰כ˘עמ„ ‰מלכו˙ יוון ‰ר˘ע ‰על עמך י˘ר‡ל,
ל˘‰כיחם ˙ור˙ך ול‰עבירם מחו˜י רˆונך" .ומובן ‡˘ר מ‰ו˙ ‚זיר˙ יוון ל‡ ‰יי˙‰
ר„יפ ‰נ‚„ ‚ופן ˘ל י˘ר‡ל בלב„ ‡ל‡ בעי˜ר מלחמ ‰ב˙ור˙  '‰ומˆוו˙יו – "˙ור˙ך"
ו"חו˜י רˆונך".
וכפי ˘כ˙ב ‰לבו˘˘ ,8בזמן ‚זיר˙ יוון "ל‡ ‚זר עלי‰ם ל‰רו‚ ול˘‰מי„ ,ר˜ ˆרו˙
ו˘מ„ו˙ כ„י ל‰מיר „˙ם  . .ו‡ם ‰יו י˘ר‡ל מכניעין ל‰ם  . .ל‡מונ˙ם חליל ,‰ל‡ ‰יו
מב˜˘ים יו˙ר" .ומובן˘‡ ,ר ‚זיר˙ ‰יוונים ל‡ ‰יי˙‚ ‰זיר˘‚ ‰מי˙ נ‚„ ‚‰וף ,כי ‡ם
‚זיר ‰רוחני˙ נ‚„ ‰נפ˘ ו‰נ˘מ.‰
‡מנם ,בל˘ון חכמים ˘˙י˜נו לומר "ל˘‰כיחם ˙ור˙ך ול‰עבירם בחו˜י רˆונך"

בפועל.
ולכן ל‡ יכול ל‰יו˙ ‡ˆל בני י˘ר‡ל

וכן מˆינו ‡ˆל עו„ ‡ח„ מ„‚‰ולים

‰ענין „"חכמים ‰מ ‰ל‰רע"„ ,כיון

˘ב‰ם בענין ‰חכמ˘ - ‰נ˜ר‡ ב˘ם

˘‰יסו„ ‰ר‡˘ון ‡ˆלם ‰ו‡ ˘ˆריך

סו˜ר‡טס )˘‡ו„ו˙יו מבי‡ ‰חו˙ י‡יר

ל˙‰נ ‚‰בפועל על פי ‰ור‡˙ ˙‰ור ,‰וכל

)ר‡˘ ‰ו"˙ ˘לו רס"ט( ‡˙ ‰פ˙‚ם

מˆי‡ו˙ ˘‰כל ‡ינו ‡ל‡ "מ˘ר˙" בלב„,

"‡‰וב כו' ר˜ ‡‰מ˙ ‡‰וב יו˙ר"(˘ ,ס„ר

לי„ע מ ‰טוב ומ ‰ל‡ טוב ,כ„י ˘י˙נ‚‰

‰חיים ˘לו ‰י' ב‡ופן פר‡י ,ובפרט בנו‚ע

בפועל ב‡ופן כז – ‰ל‡ י˙כן ˘˙וˆ‡˙

לחיי ‡‰י˘ו˙ ‰י˙‰ ‰נ˙‚‰ו ˘ל‡ ב‡ופן

‰חכמ‰˙ ‰י' "ל‰רע"‰˘ ,רי כל ‰חכמ‰

‰מ˙‡ים )ו‡ˆלו ‰י' ז„ ‰בר ‰ר‚יל )ל‡

‰י‡ ר˜ כ„י לי„ע ‡יך ˆריכ ‰ל‰יו˙

כמו ‡ריסטו˙˘ ,פסו ‡ו˙ו פעם( ,וע„

‰‰נ ‰‚‰בפועל.

˘‡פילו ל‡ ˘‡לו ‡ו˙ו על ז - (‰כיון
˘חכמ˙ו ל‡ פעל ‰על ‰נ˙‚‰ו בפועל.

מלחמ˙ ‰יוונים – מלחמ ‰רוחני˙

כז

מ˘‡"כ ‡ˆל ‰יוונים – ‰יסו„ ‰ו‡
‰חכמ ‰ו˘‰כל כ˘לעˆמו ,וב‡ופן ˘ז‰ו

מ˘‡"כ ‡ˆל בנ"י י˘ "˙ור ,"‰ו‰יינו,

ענין לעˆמו ,ולכן ,כ˘ב‡ ל‰נ ‰‚‰בפועל,

˘‡ור ˘‰כל ˘מ‡יר לו ˘יוכל לר‡ו˙ מ‰

‰נ ‰כיון ˘"‡„ם ˜רוב ‡ˆל עˆמו",

טוב ומ ‰ל‡ טוב ,מחייב ˘‰נ˙‚‰ו בפועל

ו"עיר פר‡ ‡„ם יול„" ,נע˘" ‰מ˘וח„"

˙‰י' ב‡ופן ‰מ˙‡ים לחכמ.‰

מ˙‡וו˙יו ,ועו˘ ‰ככל ‰עול ‰על רוחו,
וע„ ˘‡פילו ‡ם רוˆ ‰ל˙‰נ ‚‰ע"פ

˘‰כל ‰ו‡ בבחינ˙
"מ˘ר˙" בלב„
וסיב˙ ‰חילו˜ – „לכ‡ור ,‰כיון ˘‡ˆל

˘‰כל‰ ,רי ‡˙‰וו˙ ‰ן ב˙ו˜ף יו˙ר,
ו‡ינו מ˙פעל כלל מ‰חכמ ‰ו˘‰כל ,וע„
˘מנˆל ‡˙ ˘כלו ל‰נ‰‰ ‰‚‰פכי˙ –
"חכמים ‰מ ‰ל‰רע".

˘ני‰ם‰ ,ן ‡ˆל ‰יוונים ו‰ן ‡ˆל בני
י˘ר‡ל ,ל‰ב„יל ,י˘נו ענין ˘‰כל ,מ„וע
חלו˜ים ‰ם ז ‰מז‰ – ?‰י‡ ב‡ופן ‚‰י˘‰
לענין ‰חכמ:‰

‡ˆל ‚‰וים ‡‰ל˜ו˙ ˘ל‰ם
מסובב מ˙‡וו˙י‰ם

‚‰י˘˘ ‰ל בני י˘ר‡ל ‰י‡ – מ˙וך

וענין ז‚ ‰ופ‡ ב‡ ב‚לל נ˜ו„ ‰נוספ˙:

˘ (6ב˙ ˘ם.

י„יע‰˘ ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰מע˘ ‰בפועל,

‰סיב ‰לכך ˘‡ˆל בני י˘ר‡ל ‰יסו„

 (7ר‡˙ ‰ור˙ מנחם ˙˘מ"ו ח"ב עמ' .148

˘לכל לר‡˘ ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‰‰נ‰‚‰

‰ו‡ ˘מוכרח˙ ל‰יו˙ ‰‰נ ‰‚‰בפועל

‰ (8לכו˙ חנוכ ‰סי' ˙ר"ע ס"ב.

בפועל על פי ˙‰ור ‰ומˆוו˙ ,וב˘ביל

כ„בעי ‰י‡ ל‡ ב‚לל חיוב ˘‰כל‡ ,ל‡

˘ (5ב˙ כ‡ ,ב.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

כו

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ז

"חכמ‰ – "‰ו‡ ענין ˘‰כל כ˘לעˆמו,

מ„וע ל‡ יכ˘יל כו'‡ ,בל ע„יין ל‡ יוכל

מבו‡ר עומ˜ ‚„ול יו˙ר בכוונ˙ ‰ר˘עים ובמזימ˙ם˘ ,עי˜ר מלחמ˙ם ‰י˙ ‰נ‚„ ז‰

˘‡כן מ‡יר ˘יוכלו לר‡ו˙ ול‰בחין

לומר מ‡˘ ‰ינו יו„ע?! ועכˆ"ל ˘ע"פ

˘˙‰ור‰ ‰י‡ ˙ור˙  ,'‰ונ‚„ רˆון ˜‰ב" ,‰וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

מ‰ו˙ „‰בר‡ ,בל ‡ינו מחייב ‡˙ ‰‰נ‰‚‰

˙ור ‰י˘ לו י„יע ‰בעניני רפו‡ ;‰וכן

בפועל; ‰ו‡ יו„ע ‡מנם ˘„בר ז ‰טוב

בנו‚ע לחכמ˙ ˙‰כונ ,‰כמ"˘ ‰רמב"ם

ורˆוי ,ו„בר ז ‰רע ובל˙י רˆוי‡ ,בל ‡ין ז‰

ב‰ל' ˜י„ו˘ ‰חו„˘ ˘י˘ עניני ח˘בונו˙

˜˘ור עם „רכו בחיים ,כך˘ ,יכול ל˙‰נ‚‰

˘נל˜חו מחכמי ‚‰ויים )‡ל‡ ˘מ˘מעו˙

ולע˘ו˙ ‚ם ‰יפך ‰מובן ב˘כל.

„ברי ‰רמב"ם ˘חכמ˙ ‚‰ויים ‚ופ‡

‡בל "˙ור‰ - "‰י‡ מל˘ון ‰ור‡,‰

מ˜ור ‰ב˙ור,(‰

‰יינו˘ ,ל‡ זו בלב„ ˘נע˘ˆ‡ ‰לו מו‡ר

‡בל ‡עפ"כ‰ ,י„יע ‰ו‰חכמ˘ ‰ל‰ם

לר‡ו˙ מ ‰טוב ומ ‰רע‡ ,ל‡ ˘מ˘פיע

‡ינ ‰פועל˙ על ‰נ˙‚‰ם בפועל ,ומבלי

ופועל על „רכו בחיים‰˘ ,נ˙‚‰ו בפועל

‰בט על כך ˘יו„עים ורו‡ים מ ‰טוב ומ‰

˙‰י' ב‡ופן ‰מ˙‡ים ל‰מובן ב˘כלו.

רע ,יכולים ל˙‰נ ‚‰ב‡ופן ‰פכי ,כיון

ול‰עיר˘ ,נוסף על כללו˙ ‰חילו˜ בין
חכמ ‰ל˙ור‰ ,‰נ ‰ב˙ור‚ ‰ופ‡ יכול‰
ל‰יו˙ ‚‰י˘ ‰ללימו„ ˙‰ור ‰ב‡ופן ˘זו‰י
חכמ ‰עריב‚ ‡") ‰ע˘מ‡˜ע חכמ‡ ,("‰ו

˘‰חכמ‡ ‰ינ˘˜ ‰ור ‰עם מע˘ ‰בפועל.
וע„ ˘יכול ‰ל‰יו˙ מˆי‡ו˙ ˘"חכמים
‰מ ‰ל‰רע" ,ו‰יינו‡˘ ,ע"פ ˘נ˜ר‡ים
ב˙ור˙ ‡מ˙ ב˘ם "חכמים" ,מנˆלים ‡˙

ב‡ופן ˘זו‰י ˙ור˙ו ˘ל ˜‰ב"˙" ,‰ור˙ך",

חכמ˙ם ל‰נ‰ ‰‚‰פכי˙" :ל‰רע"‰ - .ע„ר

ועל ז‡ ‰מרו "זכ ‰נע˘י˙ לו סם חיים" ,ו‡ז

˘‰כל ‰ו‡ ‚ם מˆב בל˙י רˆוי‡ ,בל ‚רוע

נע˘י˙ ‚ם ‰נ˙‚‰ו בפועל ע"פ ˙‰ומ"ˆ,

יו˙ר כ˘מנˆלים ‡˙ ˘‰כל "ל‰רע"!

מ˘‡"כ כ˘לומ„ ס˙ם חכמ ‰עריב‰ ,‰רי
ז ‰ב‡ופן ˘"ל‡ זכ ‰נע˘י˙ לו כו'" )‰יפך
סם חיים( ,וכמ‡רז"ל ˘כ‡˘ר ‡ין מברכין
ב˙ור˙ ‰חיל ,‰ו‰יינו˘˘ ,וכחים על "נו˙ן
˙‰ור‡ ,"‰זי נע˘ ‰מעמ„ ומˆב ˘"‡ב„‰
‡‰ר - "ıחורבן ‡‰ר ıב‚˘מיו˙ ,ובנ"י

עכ˘יו ‡ינני ‡ריסטו
וכי„וע ‰סיפור ‡ו„ו˙ ‡ריסטו ˘‰י'
 -וע„ ˘עליו ˜‡י ˙‰ו‡ר "חכם" ס˙ם

יוˆ‡ים ל‚לו˙ ב‚˘מיו˙ ובחומריו˙.
וז‰ו "חכמ ‰י˘ ב‚ויים ˙‡מין":

‰ביניים ,ו‚ם ‰רמב"ם מ˘בח ביו˙ר ‚ו„ל

˙ור˙

‡מ˙

‡ומר˙

˘‡ˆל

י˘ חכמ ‰ו˘כל ,וע„ ˘בכמ ‰ענינים
ˆריך ל˘‡ול ‡ˆלם ,כמו בנו‚ע לחכמ˙
‰רפו‡ ,‰כמובן מ„ברי ‚‰מר‡ ˘‚וי "ל‡

˙חיל˙ ‚זיר˙ ‰יוונים ל‡ ‰יי˙ ‰על עˆם לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום מˆוו˙י'‰˘ ,יו ‰יוונים
מסכימים לבני י˘ר‡ל לעסו˜ ב˙ור ,‰ו‡פילו ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ ‡‰מורו˙ ב.‰
„˙‰ור 9‰ו‰מˆוו˙ ,נוסף על כך ˘‰ם רˆון ˘‰י"˙ וחכמ˙ו‰ ,נ ‰י˘ ב‰ם חכמ„‚ ‰ול‰
ועˆומ ,‰ע„ ‡˘ר ‚ם חכמי ‡ומו˙ ‰עולם מ˙פעלים ומ˘˙וממים על עוˆם ‰חכמ‰
‰עמו˜‚‰ ‰נוז ‰וטמונ ‰ב˙ור ‰ומˆוו˙י'‰˘ ,י‡ "חכמ˙כם ובינ˙כם לעיני ‰עמים" .
10

ועל כן‚ ,ם ‰יוונים ˘‰יו חכמים מחוכמים ,ל‡ ˙‰נ‚„ו ללימו„ ˙‰ור ,‰ו‡„רב‡ ‰יו
מ˙פעלים על עוˆם ‰פל‡˙ ‰חכמ˘ ‰ב„יני ˙‰ור .‰ו‚ם על ‰מˆוו˙ ˘מובנו˙ ‰יטב
ב˘כל‰ ,סכימו ‰יוונים ‡˘ר נכון ור‡וי לע˘ו˙ן .ומכיוון ˘‰ם עˆמם נ˙פעלו מ˙‰ור‰
ומˆוו˙י'‰ ,רי ל‡ ‰י' ‡כפ˙ ל‰ם כל כך ˘ילמ„ו י˘ר‡ל ˙ור ‰וי˜יימו ‡˙ ‰מˆוו˙.
‡מנם ,בעניין עי˜רי ומ‰ו˙י ‡ח„ ,ל‡ יכלו ר˘עים טמ‡ים ‡לו ל‰סכים ,ו‰לכו ב‚ינו
במלחמ˙ חרמ ‰נ‚„ בני י˘ר‡ל ,ו‰ו‡ – ˜„ו˘˙ ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'.11
„˙‰ור„˜‰ ‰ו˘‡ ‰ינ ‰חכמ ‰נפל‡ ‰בלב„ ,בערך ˘‡ר חכמו˙ ב˘ר ו„ם‡ ,ל‡ ‰י‡
חכמ‡ ‰לו˜י˙ – חכמ˙ו ˘ל ‰בור‡ י˙"˘ ,ו‰יוונים ‰יו מסכימים ˘ילמ„ו בני י˘ר‡ל ‡˙
˙‰ור ‰ר˜ כ˘‡ר מיני חכמו˙‡ ,בל ל‡ מ˙וך ‰ר‚˘ ‰וי„יע˘ ‰לומ„ים חכמ‡ ‰לו˜י˙
˜„ו˘˘ ‰ל ‰בור‡ י˙"˘.
וז‰ו מ‡˘ ‰ומרים ב˙פיל˙ ועל ‰נסים" :ל˘‰כיחם ˙ור˙ך" ,ו‡ין ‡ומרים "ל˘‰כיחם
˙‰ור ,"‰כי ‡˙ חכמ˙ ˙‰ור ‰ל‡ רˆו ל˘‰כיח ול‡ ‰יו מנ‚„ים ל‡ ,‰ל‡ ˙‰נ‚„ו˙ם
‰יי˙ ‰על "˙ור˙ך" ,על לימו„ ˙‰ור ‰כחכמ˙ו „˜‰ו˘˘ ‰ל ‰בור‡ י˙"˘.

מ‚„ולי חכמי יון,
˘מופיע בספרי חכמי י˘ר‡ל ˘בימי

‚ויים

‰יוונים לחמו נ‚„ ˜„ו˘˙ ˙‰ור‰

‡ין טעם ˘כלי למˆוו˙ ˙ור˙נו '˜‰
וכ˘ם ˘‰ו‡ ב˙ור„˜‰ ‰ו˘ ,‰כך ‰ו‡ ‚ם במˆוו˙ : '‰
12

‰מˆוו˙ נחל˜ו ל˘לו˘ ‰סו‚ים כלליים‰˘ ,ם "ע„ו˙"" ,חו˜ים" ו"מ˘פטים".13

חכמ˙ו )ל‡ ח"ו בספרו "מ˘נ˙ ‰ור,"‰
"י„ ‰חז˜‰˘ ,"‰ו‡ ספר ˘ל ‰לכו˙‡ ,ל‡(
כפי ˘מˆינו בכמ ‰מ‡‚רו˙יו (ר‡˘ ‰ו"˙
˘לו פ‡ר „‰ור סוס˜מ"‚( -

 (9ל˙וכן ‰מבו‡ר בסעיף ז ,‰ר‡‚ ‰ם בספר ‰מ‡מרים ˙˘"‡ עמ'  59ו‡ילך.
 (10ו‡˙חנן „ ,ו.
 (11ו‡מנם ,ב‰מ˘ך ‰מלחמ‰ ‰חמירו ‚זירו˙י‰ם ‚ם על עˆם לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙ ,כפי ˘מבו‡ר
ברמב"ם )˙חיל˙ ‰ל' חנוכ˘ ,(‰ב‰מ˘ך לז"˘ ‰ביטלו „˙ם"‰ ,רי "ל‡ ‰ניחו ‡ו˙ם לעסו˜ ב˙ור ‰ובמˆוו˙".

מרעי נפ˘י'" )ר‡ ‰ע"ז כז ,רע"‡ ובפר˘"י

˘פעם ˙פסו ‡ו˙ו במע˘ ‰בל˙י רˆוי,

ו˙וס' .חולין ˆז ,סע"‡ ובר"ן( „ -לכ‡ור‰

וכ‡˘ר ˘‡לו ‡ו˙ו‰ :י˙כן ˘חכם ‚„ול

 (12לכללו˙ ‰עניין ˘י˙ב‡ר בסעיף ז ,‰ר‡‚ ‰ם ספר ‰מ‡מרים ˜ונטרסים ח"‡ עמ' פ„.‡ ,

‡ינו מובן" :ל‡ מרעי נפ˘י'" מסביר ר˜

כמוך ˘‰עמי„ ˙למי„ים רבים ,יע˘‰

 (13ר‡ ‰רמב"ן ו‡˙חנן ו ,כ .וב‡רוכ ‰בספר ‰מ‡מרים  ˙"˘'‰עמ'  51ו‡ילך .עמ'  90ו‡ילך.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ח

כ‰
‰וספ. ‰
לקט מתוך דברות קודש
בעניני הוראה ,הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

"‰מ˘פטים" ‰ם ‰מˆוו˙ ‰מובנו˙ ב˘כל „‡‰ם כ‡יסור ‚ניב ‰ורˆיח ‰וכיבו„ ‡ב ו‡ם
וˆ„˜ ‰וכיוˆ‡‚˘ ,ם לול‡ ˆיווי ˙‰ור‰ ‰י' ˘‰כל מכריח ל˜יימן"‰ .ע„ו˙" ‚ם ‰ם

דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו ,ובאו כאן כמעט ללא עריכה,
באופן שנאמרו ,מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

מˆוו˙ ˘‡מנם ˘‰כל ‡ינו מחייבן מעˆמו‡ ,ך מכל מ˜ום ל‡חר ˘ני˙נו ‰ו‡ מבין ‡˙
טעמן ומסכים עלי‰ן ,ו‰ן מˆוו˙ ˘נ˙נו לזכר ‰מ‡ורעו˙ כמו ˘ב˙ ופסח וכיוˆ‡ ב‡לו.
ולעומ˙ ˘ני סו‚ים ‰ר‡˘ונים‰ ,נ"‰ ‰חו˜ים" ‰ם ‡ו˙ן מˆוו˙ ˘‡ין ל‰ן ‰בנ ‰ב˘כל

בין ”חכמה בגוים"
ל"חכמתכם ובינתכם"

„‡‰ם‡ ,ל‡ ‚זיר˙ מלך וחו˜יו ‰ם ,ובכללם ‰לכו˙ פר„‡ ‰ומ ‰וטומ‡ ‰וט‰ר ‰ו˘עטנז
ו˘‡ר מˆוו˙ ˘‡ין ל‰ן ˘ום טעם ˘כלי.
ו‰נ ,‰ב˜˘‰פ˘ ‰טחי˙ יכול „‡‰ם לטעו˙ ‡˘ר ‰מˆוו˙ ˘‰כליו˙ כ‰ימנעו˙ מ‚זל‰
וכיוˆ‡‰ ,נ ‰סיב˙ן ‰י‡ ‰סבר˘‰ ‰כלי˙ ˘מחייב˙ ‡ו˙ן ,ומכיוון ˘˘‰כל מחייבן לכך
ˆיוו‰ ‰בור‡ ˘נע˘‡ ‰ו˙ן.
‡בל טעו˙ ‚„ול‰ ‰י‡ ,כי ב‡מ˙ ‰מˆוו˙ כולן ,ע„ו˙ חו˜ים ומ˘פטים‰ ,רי ‰ן רˆון
‰בור‡ י˙"˘ ,וכ˘ם ˘ב‡„ם ‰רי ‰רˆון ‰ו‡ עניין פנימי ועמו˜ ‰רב ‰יו˙ר מכוחו˙
˘‰כל‰˘ ,ו‡ ‰טיי˙ ‰נפ˘ ,ו‡ין ‰רˆון ˆריך ל‰סבר ˘כלי כלל ,כך ‰ו‡ ‚ם בעניין
‰מˆוו˙ ˘מכיון ˘‰ן רˆונו י˙'‰ ,רי ‰ן למעל ‰מעל ‰מטעם ו„ע˙.
ומ˘ ‰מˆינו טעמים לחל˜ מ‰מˆוו˙‰ ,ו‡ מ˘ום ˘ז‰ו ‚ופ‡ רˆונו י˙'˘ ,חפ ıורˆ‰

הגישה של ישראל היא – שהעיקר הוא המעשה בפועל ובשביל זה הוא הלימוד
– לידע את המעשה אשר יעשון ואלה אשר לא תעשינה ,כך ,שכל מציאות
השכל הוא בבחינת ”משרת" בלבד” ,רקחות וטבחות" ,לענין המעשה בפועל.
אך אצל היוונים – היסוד הוא החכמה והשכל כשלעצמו ,ולכן ,כשבא להנהגה
בפועל ,הנה כיון ש"עיר פרא אדם יולד" ,נעשה ”משוחד" מתאוותיו ,ועושה ככל
העולה על רוחו ,ועד שמנצל את שכלו להנהגה ההפכית – ”חכמים המה להרע"

˘‰מˆוו˙ ‰נובעו˙ מרˆונו י˙' – י‰יו ל‰ן ‚ם טעמים ו‰סברים ˘כליים .ונמˆ‡ ˘‰מˆוו‰
‰י‡ רˆונו י˙' ˘למעל ‰מ˘כל‰ ,מלוב˘˙ בסיב ‰ו‰סבר ˘כלי.14
ועל כן ,כ‡˘ר י‰ו„י מ˜יים מˆוו‡ ,‰יזו ˘˙‰י' ,ו‚ם מˆוו˙ ˘ל "ע„ו˙" ו"מ˘פטים",
עליו ל„ע˙ ˘סיב˙ ˜יום ‰מˆוו‰ ‰י‡ ל‡ מˆ„ ˘‰כל ו‰‰י‚יון‡ ,ל‡ ‡ך ור˜ מ˘ום

...נוסף

על ענין ‡‰ור כפ˘וטו ,י˘נו

˘‰י‡ רˆון ˘‰י"˙ .ונמˆ‡ ˘‡ף ˘נ˙חל˜ו ‰מˆוו˙ לע„ו˙ חו˜ים ומ˘פטים ,מכל מ˜ום

עו„ ענין ˘ל ‡ור – ענין ˘‰כל˘ ,מ‡יר

בפנימיו˙ן ובעˆמיו˙ן ‰רי כל ‰מˆוו˙ ‰ן "חו˜ים" בלב„ – רˆון ‰נ˘‚ב מן ‰טעם

ל‡„ם‰˘ ,רי "‰כסיל בחו˘ך ‰ולך",

ו˘‰כל.

ו‡ילו "חכם עיניו בר‡˘ו"˘ ,רו‡ ‰כל

וז‡˙ ל‡ יכלו ‰יוונים לסבול‰˘ ,יו מסכימים ל˜יום ‰מˆוו˙ מˆ„ ˘‰כל ו‰‰י‚יון,
‡בל נלחמו נ‚„ ‰‰כר‰˘ ‰מˆוו˙ כולן ‰ם "חו˜י רˆונך"‰˘ ,ם למעל ‰מן ˘‰כל
‡‰נו˘י.

„בר ל‡˘ורו  -ממˆ ‰ריך ל‰ז‰ר" ,סור
מרע" ,ובמ ‰ל„˙˘‰ל " -ע˘ ‰טוב" ,וע„
˘מבי‡ ‚ם לענין „"ב˜˘ ˘לום"  -לע˘ו˙
˘לום בין ˘ני ‰פכים ,ע"י ‰פיכ˙ ‰ענינים
˘‰יו ˙חיל‰ ‰יפך ‰טוב‰˘ ,ם עˆמם י‰יו
טוב " -ז„ונו˙ נע˘ו לו כזכיו˙".

 (14וב‡מ˙‰ ,נ‚ ‰ם ‰טעמים ˘‰מˆוו˙ נ˙לב˘ו ב‰ם‰ ,רי ‡ינם ‰טעמים ‚‰לויים לנו .כי טעמי ‰מˆוו˙
‰ם בחכמ˙ו י˙' ‰נעלים ונ˘‚בים מ˘כל ‡נו˘י )ר‡˙ ‰ני‡ ‡‚ר˙ ˜‰ו„˘ סי"ט( .וב‡יז‰ו מ˜ומן ˘נ˙פר˘
טעם למˆוו˙‰ ,רי ז ‰חס„ ˘‰י"˙ ‰מפלי‡ לע˘ו˙ ,ו‰ו‡ פל‡ ‚„ול ˘ב˘ר ו„ם יˆליח ל˘‰י‚ ‡פס ˜ˆ‰ו
מטעמי ‰מˆוו˙ ˘בחכמ˙ו י˙' .ו‚ם מ˘ ‰מ˘י‚ים‰ ,ו‡ ר˜ טעם על כללו˙ ‰מˆוו ‰ול‡ לפרטים ˘ב) ‰ר‡‰
מו"נ ח"‚ פכ"ו(.

חכמ˙כם ובינ˙כם לעיני ‰עמים".
ולכ‡ור ,‰כיון ˘˘ני‰ם ‰ -ן ‰יוונים
ו‰ן בנ"י ל‰ב„יל – ‰יו ל‰וטים ‡חר עניני
˘כל ,מ„וע ‰י˙ ‰ביני‰ם מלחמ ,‰ל‡ ר˜
בענינים פרטיים‡ ,ל‡ ‚ם בנו‚ע לעˆם
מˆי‡ו˙ם ,וע„ ל‰יפך ‰חיים?!

חכמ ‰ו˙ור‰
ויובן ע"פ מ"˘ במ„ר˘ "‡ם י‡מר

ו‰נ ,‰ענין ˘‰כל מˆינו ‰ן ‡ˆל ‰יוונים,

לך ‡„ם י˘ חכמ ‰ב‚ויים ˙‡מין י˘

כי„וע ב„ברי ימי עולם ˘ל ‰זמנים ‰‰ם

˙ור ‰ב‚ויים ‡ל ˙‡מין" )‡יכ"ר פ"ב ,י‚( -

)ו‰וב‡ ‚ם בחסי„ו˙( ˘‰יוונים עס˜ו

˘‰חילו˜ ביני‰ם מובן מ˘‰מו˙ ˘ב‰ם

בל‰ט )"זיך ‚ע˜‡כט"( בעניני חכמ‰

נ˜ר‡ים )כמבו‡ר ב˘ער ‰יחו„ ו‡‰מונ‰

ו˘כל ,ו‰ן ‡ˆל בנ"י‚˘ ,ם ‰ם עוס˜ים

פ"‡ ˘˘‰ם מור ‰על ˙וכנו ˘ל „‰בר

בל‰ט בעניני חכמ ‰ו˘כל ,כמ"˘ "כי ‰י‡

‰נ˜ר‡ ב˘ם ז" - (‰חכמ‡ "‰ו "˙ור:"‰

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

כ„

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

˘˙˜נו ימים ‡לו ר˜ ל"‰לל ו‰ו„‡,"‰

כו' ולחˆום לח„‚ ıול" ,וכ˘נˆחו ‰מלחמ‰

ו˙ו ל‡ ,וכמו ˘כ˙ב ‰טור ב˘ם ‰ר"מ

ניˆלו

מלכו˙

מרוטנבור˜.

לי˘ר‡ל" ונו˘עו ‚ם מ‰לח‚‰ ıופני‰ ,ר"ז

ו‰נר‡‰

לומר בכ"ז‰„ ,י' ˜˘‰

ל‰רמב"ם ‡מ‡י ˜בעו יו"ט וזכרון ר˜

מי„י

‰יוונים

ו"חזר‰

נח˘ב כˆ‰ל‚ ‰ופני˙.

וז‰

˘ימים ‡לו ‡י˜בעו ‚ם ל"ימי ‰לל

מ˘ום ‰נס „פך ˘‰מן ,ול‡ ˜בעו זכרון

ו‰ו„‡ "‰ל˘‰י"˙‰ ,ו‡ מפ‡˙ ‰נס „פך

ל˘˙‰וע„‚‰ ‰ול ‰ופור˜ן ‚„ול ˘בנˆחון

˘‰מן ˘‰ו‡ נס וˆ‰ל ‰רוחני˙ ‚רי„‡.

‰מלחמ.‰

ומכח

‰מורם

מכ"ז „ימי ‰חנוכ ‰נ˜בעו

˜ו˘י‡ עˆומ ‰זו למ„ ‰רמב"ם,

ל˘ני „‰ברים .‡ :לימי ‰לל ו‰ו„‡ .‰ו‰ו‡

„וו„‡י ˙˜נו זכרון בימי חנוכ‡ ‰לו ל‰נס

מפ‡˙ ‰נס „פך ˘‰מן .ב .לימי ˘מח.‰

„נˆחון ‰מלחמ ,‰וז˘ ‰ב‚מ' ‰וזכר ר˜

ו‰ו‡ מפ‡˙ ‰נס „נˆחון ‰מלחמ.‰

‰נס „פך ˘‰מן ‰ו‡ כי ז˘ ‰ימים ‡לו
‰וו "ימי ‰לל ו‰ו„‡‰ "‰ו‡ ר˜ מפ‡˙
‰נס „פך ˘‰מן ול‡ מˆ„ ‰נס „נˆחון
‰מלחמ ,‰כ„ל˜מן.

„‰נ‰

ועפ"ז

י"ל „ל„ע˙ ‰רמב"ם ˜ו˘יי˙

‚‰מ' "מ‡י חנוכ‡ "‰ינ‡ ‰מ‡י ˜בעו ‡˙
ימי חנוכ ‰ליו"ט„ ,ז ‰פ˘יט‡ לי' ל"˘‰ס
„˜בעו ימים ‡לו לימי ˘מח ‰ויו"ט מˆ„

ט

‰פילוסופי‡ ˘טימ‡˘"‰ ˙‡ ‰מן"
ו‰נ ,15‰בסו‚יי˙ חנוכ˘ ‰במסכ˙ ˘ב˙‡ ,16י˙‡ ˘"כ˘נכנסו יוונים ל‰יכל ,טימ‡ו כל
˘‰מנים ˘ב‰יכל" ,ועל פי מ˘ ‰נ˙ב‡ר לעיל‰ ,רי בסיפור מע˘ ‰ז ‰טמון כל עומ˜
ר˘ע˙ מלחמ˙ ‰יוונים בי˘ר‡ל.
˙וכנו ‰פנימי ˘ל "˘מן" ‰י‡ בחינ˙ ‰חכמ˘ ‰בנפ˘ ,כפי ˘כ˙בו בזו‰ר ,17ורמז
ל„בר מˆינו ב‚מר‡" :18מ˙וך ˘ר‚ילין ב˘מן זי˙ חכמ ‰מˆוי' ב‰ן" .ומ‰ו˙ ‰ועניינ‰
˘ל ‰חכמ‰ ‰י‡ „ר‚ ‰נעלי˙ ביו˙ר בנפ˘ „‡‰ם˘ ,ב˘כל „‡‰ם י˘ כמ ‰וכמ ‰מעלו˙,
זו למעל ‰מזו ,ונעלי˙ ˘בכולם ‰י‡ בחינ˙ ‰חכמ.‰
ועניינ˘ ‰ל בחינ˙ חכמ„˜„ ‰ו˘‰ ‰ו‡ י„יע˙ ‰בור‡ י˙"˘ ומˆי‡ו˙ו ˘ל‡ על פי
‰סברים ו‰וכחו˙ ˘כליו˙‡ ,ל‡ ב‡˙‰מ˙ו˙ נפל‡ ‰ו‡מונ ‰ט‰ור.‰
ועל ז‡˙ ˜י„˘ו ‰יוונים מלחמ˙ם ו"טימ‡ו ‡˙ כל ˘‰מנים"‰˘ ,ח„ירו טומ‡˙
חכמ˙ם ,לטמ‡ ‡˙ ˘"‰מן" – ‰י‡ חכמ˙ו ‰ט‰ור ‰ו‡מונ˙ו ‰פ˘וט˘ ‰ל י‰ו„י ב˘‰י"˙.
˘‰ם ‰ח„ירו בבני י˘ר‡ל ‡˙ חכמ˙ם ‰טמ‡ ,‰חכמ˙ ‰פילוסופי‡ ו„ומי'˘ ,ב ‰מו˘לל
ב˙ו˜ף עניין ‡מונ˘ ‰למעל ‰מן ˘‰כל ,ו„רכם ‰ו‡ ר˜ "לבו‡ על ‰ח˜יר ‰ב˘כל ‡נו˘י
‰כוזב ומכחי˘ ומס˙יר ‡ור ‡‰מ˙".

כ˙ב ‰לבו˘ )ס˙ר"ע( „ז‰

‰נס „נˆחון ‰מלחמ‡ ,‰ל‡ „˜ו˘יי˙ ‚‰מ'

ו‚זיר ‰זו ‰יי˙ ‰כליון ממ˘ לנפ˘„ ,כ‡˘ר י‰ו„י מ‡מין ב‡מונ˘ ‰למעל ‰מ˘‰כל,

˘˜בעו ימי ‰חנוכ ‰לימי ‰לל ו‰ו„‡‰

‰י‡ ‡מ‡י "ע˘‡ום ימים טובים ב‰לל

‰רי ‰ו‡ מבטל עˆמו ‡ל ˘‰י"˙ ,ויו„ע ˘‡ין לו כל ˙פיס˙ מ˜ום ‡ל‡ ‰ו‡ נבר‡ ל˘מ˘

ל˘‰י"˙ ו‡ין ב‰ם חיוב סעו„) ‰ל„ע˙

ו‰ו„‡˘ ,"‰מ‡יז ‰טעם ˜בעו ‡˙ ימים

רוב ‰פוס˜ים( ,כימי ‰פורים ˘˜בעום

טובים ‡לו ‚ם ל‰לל ו‰ו„‡ ,‰וע"ז ‰בי‡ו

למ˘˙ ‰ו˘מח‰ ,‰ו‡ כי בימי ‰פורים

‡˙ ‰נס „פך ˘‰מן .ועפ"ז סרו˙ ˜‰ו˘יו˙

‰י˙‚‰ ‰זיר ‰ל˘‰מי„ ‡˙ ‚‰ופו˙ „בנ"י

„לעיל.

ר"ל ,ולכן ˜בעו ימים ‡לו למ˘˙ ‰ו˘מח‰
˘‰י‡

˘מח‰

‚ופני˙,

מ˘‡"כ

בימי

‰חנוכ‰˘ ‰י˙ ‰ר˜ ˆ‰ל ‰רוחני˙ ˜בעום
לימי ‰לל ו‰ו„‡ ‰ל˘‰י"˙ ול‡ למ˘˙‰
ו˘מח ,‰ע"˘ ב‡רוכ.‰

ועפ"ז

ו‡"˘

‡˙ ˜ונו ולע˘ו˙ רˆונו‡ .בל כ‡˘ר "טימ‡ו ‡˙ כל ˘‰מנים" ו‰ח„ירו טומ‡˙ חכמ˙ם,
‰נ ‰יסו„ חכמ˙ם ‰ו‡ ˘„‡‰ם ‰ו‡ ‰מˆי‡ו˙ ‰עי˜רי˙ ,ו˘כלו ‰ו‡ ˜‰ובע ‡˙ ‡מי˙˙
כל „בר .ומˆ„ ˘‰כל‰ ,ל‡ ‡ינם רו‡ים ˘ום מ˜ום כלל ל˙‰בטל ‡ל ‰בור‡ י˙"˘.
וכ‡מור למעל‰ ,‰נ ‰ל‡ ˙‰נ‚„ו ‰יוונים כל כך למ˘ ‰יעס˜ו בני י˘ר‡ל ב˙ור‰

עפ"ז ס„ר ‰‰לכו˙ ברמב"ם,

„ב‰ ‡"‰בי‡ ‰רמב"ם ‡˙ נס נˆחון
‰מלחמ‰„ ,‰ו‡ ˆ‰ל‚ ‰ופני˙ ,וב"‰ב ‡˙
נס פך ˘‰מן ˘‰ו‡ ˆ‰ל ‰רוחני˙ ,ומסי˜

ומˆוו˙י' ,ובלב„ ˘ל‡ ˙‰י' בז‡ ‰מונ ‰ו˜„ו˘‡ ,‰ל‡ ר˜ ˘כל ‡נו˘י ˜ר ו‚ס בל‡ ˘ום
‡מונ˘ ‰למעל ‰מן ˘‰כל.
ומע˙ ‰י˘ לברר כיˆ„ יכול י‰ו„י ל‚˙‰בר על מזימ ‰זו ,וב‡יז ‰כח ˆ‰ליחו מ˙˙י‰ו
ובניו ל˘‰יב מלחמ˘ ‰ער ‰ולנˆח ‡˙ ‰יוונים וטומ‡˙ם.

ב" :‚"‰ומפני ז ,"‰ו‰יינו מפני ב' נסים

י"ל „‰רמב"ם „ס"ל ˘ימים ‡לו

‡לו˜˙‰" ,ינו חכמים כו' ˘י‰יו ˘מונ˙

‡י˜בעו ‚ם ל"ימי ˘מח "‰ו‡יכ‡ ב‰ו חיוב

ימים ‡‰לו כו' ימי ˘מח ‰ו‰לל"˙„ ,רי

סעו„‰ ,‰ו‡ מפני „ס"ל „נס נˆחון ‰מלחמ‰

„ינים ‡לו „‰וו בחנוכ" ‰ימי ˘מח"‰

‰י˙ˆ‰ ‰ל‚ ‰ופני˙‡„ ,ף ˘עי˜ר ‚‰זיר‰

ו"ימי ‰לל" ‰ם ˘˙י ‰לכו˙ ˘ונו˙ ‰ב‡ו˙

‰י"˘ ‰בטלו „˙ם ול‡ ‰ניחו ‡ו˙ם לעסו˜

מ˘ני נסים„ .מˆ„ נס נˆחון ‰מלחמ‰

ב˙ור ‰ובמˆו˙" ‡בל מכיון ˘כ˙וˆ‡‰

)˘ב‰ (‡"‰וו ימי ˘מח ,‰ומˆ„ נס פך

מ‚זיר ‰זו "פ˘טו י„ם בממונם ובבנו˙י‰ם

˘‰מן )˘ב"‰ב( ‰וו ימי ‰לל.

”פך ‡ח„" ו"יחי„˘ ‰בנפ˘"
נ˙ב‡ר למעל˘‡ ,‰ר מלחמ˙ ‰יוונים ‰יי˙ ‰כנ‚„ ‡‰מונ ‰ו‰י„יע˘ ‰למעל ‰מ˘כל,

 (15ב‰ב‡ ל˜מן – ר‡˘ ‰ערי ‡ור) ‰ל‡„מו"ר ‡‰מˆעי( ˘ער ‰חנוכ ‰מב.‡ ,
 (16כ‡ ,ב.
 (17ר‡ ‰ז‰ר ח"ב ˜מז ,ב וב‰ ˙‰‚‰רח"ו ˘ם.
 (18מנחו˙ פ ,‰ב.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

י

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

‰י‡ בחינ˙ ‰חכמ˘ ‰בנפ˘ „˜‰ו˘ ,‰ו‰ם טימ‡ו ‡˙ ˘"‰מנים" ו‰ח„ירו ‡˙ חכמ˙

דין שמחה בחנוכה
לשי' הרמב"ם

‰פילוסופי‡ ‰טמ‡˘ ‰ב‰ ‰כל מבוסס על ‰חלט˙ „‡‰ם על פי ˘כלו.
וממיל‡ מובן ˘כ‡˘ר רוˆים ל‚˙‰בר ול˙‰חז˜ כנ‚„ ‚זיר ‰זו‰ ,רי ‡ין מ˜ום כלל
ל‰ילחם ב„רך ˘על פי טעם ו„ע˙ ו‰סברו˙ ˘כליו˙ ,כי ‰יוונים טימ‡ו כבר בחינו˙
‡לו ,ו‰ח„ירו בבני י˘ר‡ל ‡˙ טומ‡˙ חכמ˙ם רח"ל ,וממיל‡ ל‡ יועיל „‰בר ˘יב‡רו
לי‰ו„י על פי ˘כל כיˆ„ ר‡וי ˘ל‡ ל˘מוע ליוונים ‡ל‡ ל‡‰מין ב˘‰י"˙‰˘ ,רי ˘כלו
כבר מל‡ בטומ‡˙ם.
ו„‰רך ‰יחי„ ‰ל‰ינˆל ממזימ˙ם ‰י‡ על י„י מסיר˙ נפ˘ ממ˘˘ ,עניינ˘ ‰ל מסיר˙
נפ˘ ‰ו‡ ˘י‰ו„י מחליט ב˙ו˜ף ˘ל‡ י˙פעל מ‰סטר‡ ‡חר‡ ב˘ום ‡ופן ,ויעמו„ ב˙ו˜ף
נ‚„ כל מונע ומעכב בי„ו לעבו„ ‡˙ ˘‰י"˙.
ועמי„ ‰ב˙ו˜ף כז‰ ‰ו‡ עניין ˘למעל ‰מן ˘‰כל‰˘ ,רי ‡ינו עו˘ ‰ח˘בון ˘כלי
‡‰ם נכון ‰ו‡ „‰בר לעמו„ ב˙ו˜ף על ‰נ ‰‚‰זו ,ו‡ינו מח˘ב ‡ם יˆליח בעמי„˙ו ‡ם
ל‡ו‡ ,ל‡ עומ„ ב˙ו˜ף חז˜ בלי ˘ום ח˘בונו˙ כלל ,למעל ‰מטעם ו„ע˙ ,בי„יע˘‡ ‰ר
ב‡ופן ‡חר ‡י ‡פ˘ר לנ‰ו‚ כלל!
ובפרט כ‡˘ר מ‚יע „‰בר לעניין ˘ל מסיר˙ נפ˘ כפ˘וט˘ ‰מוסר חייו ממ˘ על
מזבח ‡מונ˙ ˘‰י"˙˘˘ ,כל „‡‰ם ‡ינו מסכים ב˘ום ‡ופן ומˆב לוו˙ר על עˆם ˜יומו
ומˆי‡ו˙ו ,ו‰רי ‰ו‡ מור ‰בכל מˆב וזמן לˆ‰יל ‡˙ עˆמו ול˘מור ‡˙ מˆי‡ו˙ו ,וכ‡˘ר
מוסר י‰ו„י ‡˙ נפ˘ו על ˜י„ו˘ ˘מו י˙' ‰רי ז ‰ר˜ מחמ˙ ‡‰מונ‰ ‰ט‰ור˘ ‰למעל‰
מעל ‰מ˘כל „‡‰ם.
ו‡מונ ‰נעלי˙ זו נובע˙ מעומ˜ פנימיו˙ נ˘מ˙ ‰י‰ו„י‰ ,י‡ „ר‚˙ "‰יחי„˘ "‰בנפ˘.
˘ככל ˘יטמ‡ו ‰יוונים וכוחו˙ ‰טומ‡ ˙‡ ‰נפ˘ ‰י‰ו„י‰ ,רי ז ‰ר˜ ב„ר‚ו˙ ‰נפ˘
‰נמוכו˙ יו˙ר‡ ,בל "‰יחי„‰ "‰י‡ ˙מי„ חבו˜ ‰ו„בו˜ ‰בו י˙'" ,יחי„ ‰ליח„ך" ,ו‡ין
˘ייך ב ‰טומ‡ ‰ופ‚ם כלל .ומבחינ ‰זו עוררו בני ח˘מונ‡י ‡˙ כח ‰מסיר˙ נפ˘ ועוררו
מח„˘ ‡˙ ‡‰מונ ‰בו י˙' ב˙ו˜ף ‚„ול ,למעל ‰מטעם ו„ע˙.
ועל פנימיו˙ נ˘מ˙ ‡י˘ י˘ר‡ל ,בחינ˙ "יחי„˘ ‰בנפ˘"‡ ,מרו ב‚מר‡ ˘"ל‡ מˆ‡ו
‡ל‡ פך ‡ח„ ˘ל ˘מן ˘‰י' מונח בחו˙מו ˘ל כ‰ן ‚„ול"‡˘ ,ין ‰יוונים וכוחו˙ ‰טומ‡‰
יכולים לי‚ע ולטמ‡ ‡˙ עˆם נ˘מ˙ו ˘ל י‰ו„י ,ו‰י‡ נ˘‡ר˙ ˙מי„ חבו˜ ‰ו„בו˜ ‰בבור‡
י˙"˘ ,וכ‡˘ר מעוררים ‡˙ עˆם ‰נפ˘ – יכולים ל‰ם ליוונים ול‚זירו˙י‰ם.
ובז‡ ‰פ˘ר ל‰בין מעט מזעיר ממעל˙ עבו„˙ מ˙˙י‰ו ובניו בימי ‰חנוכ˘ ,‰כל
‡ופני עבו„ו˙ ‡חרים ‰יו לל‡ ˙ועל˙ ,מ‡חר ˘‰יוונים טינפו בטומ‡˙ ‰פילוסופי‡ ‡˙
כוחו˙ ‰נפ˘ ‰נעלים ו‰ע„ינים ביו˙ר ,ו‰כח ‰יחי„ ˘יכולים ‰יו ל˘‰יב מלחמ˘ ‰ער‰
ב‡מˆעו˙ו‰ ,ו‡ בחינ˙ ‰יחי„˘ ‰בנפ˘˘ ,כ‡˘ר מ˙‚לי˙ ב‡„ם עˆם נ˘מ˙ו‰ ,רי ‰ו‡
מוסר נפ˘ו בפועל ממ˘ על ˜„ו˘˙  '‰ו˙ור˙ו ,וכל ‰ח˘בונו˙ ו‰רעיונו˙ ˘‰כליים

כ‚

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

רמב"ם

‰ל' חנוכ ‰פ"‚  :‡"‰בבי˙

ועל

יסו„ ז ‰כ˙ב ‰טור )ס˙ר"ע( :מ‡י

˘ני כ˘מלכי יון ‚זרו ‚זרו˙ על י˘ר‡ל

חנוכ ‰וכו'˘ ,כ˘נכנסו ‚ויים ב‰יכל,

ובטלו „˙ם ול‡ ‰ניחו ‡ו˙ם לעסו˜ ב˙ור‰

טימ‡ו כל ˘‰מנים ˘ב‰יכל וכו' ,ל˘נ‰

ובמˆו˙ .ופ˘טו י„ם בממונם ובבנו˙י‰ם

‡חר˙

טובים

כו' וˆר ל‰ם לי˘ר‡ל מ‡„ מפני‰ם

ב‰לל וב‰ו„‡ ‰וכו' ,ו‰י' ‡ומר ‰ר"מ

ולחˆום לח„‚ ıול ע„ ˘ריחם עלי‰ם ‡ל˜י

מרוטנבור˜ ז"ל ˘ריבוי ‰סעו„˘ ‰מרבים

‡בו˙ינו ו‰ו˘יעם מי„ם וˆ‰ילם כו' וחזר‰

ב‰ם ‰ן סעו„˙ ‰ר˘ו˙˘ ,ל‡ ˜בעו ‡ל‡

מלכו˙ לי˘ר‡ל כו'.

ל‰לל ול‰ו„ו˙ ול‡ מ˘˙ ‰ו˘מח.‰

וב"‰ב:

וכ˘‚ברו י˘ר‡ל על ‡ויבי‰ם

כו' נכנסו ל‰יכל ול‡ מˆ‡ו ˘מן ט‰ור
במ˜„˘ ‡ל‡ פך ‡ח„ ול‡ ‰י' בו ל„‰לי˜
‡ל‡ יום ‡ח„ בלב„ ו„‰לי˜ו ממנו נרו˙
‰מערכ˘ ‰מונ ‰ימים כו'.

וב:‚"‰

˜בעום

ו‡"כ
ח„‡,

˘מונ‰

ימים

ˆ"ע ב„ברי ‰רמב"ם:
„ב‚מ' ‰וזכר ר˜ נס פך ˘‰מן,

ונס נˆחון ‰מלחמ ‰ל‡ ‰וזכר כלל ,ומז‰
מ˘מע ˘ימים ‡לו נ˜בעו ליו"ט ר˜ מ˘ום
נס פך ˘‰מן ול‡ מ˘ום ‰נס „נˆחון

ומפני ז˜˙‰ ‰ינו חכמים

‰מלחמ ,‰ו‡"כ ˆ"ע ‡מ‡י ‰בי‡ כ‡ן

˘ב‡ו˙ו „‰ור ˘י‰יו ˘מונ˙ ימים ‡‰לו

‰רמב"ם ב ˙‡ ‡"‰נס נˆחון ‰מלחמ,‰

˘˙חל˙ן כ" ‰בכסליו ימי ˘מח ‰ו‰לל כו'.

„לכ‡ו' ‡ין לז ‰נפ˜"מ ל‰לכ˙‡ ,וכפי

ו‰נ ‰ב˘ב˙ )כ‡ ,ב( ‡י˙‡ :מ‡י חנוכ ‰כו'
˘כ˘נכנסו יוונים ל‰יכל טמ‡ו כל ˘‰מנים
˘ב‰יכל ,וכ˘‚בר ‰מלכו˙ בי˙ ח˘מונ‡י

˘מˆינו בטור ˘ל‡ ‰בי‡ ‡˙ נס נˆחון
‰מלחמ ,‰ו‰בי‡ ר˜ ‰נס „פך ˘‰מן.

ו˘‰ני˙,

„ב‚מ' ‡י˙‡ "ע˘‡ום ימים

ונˆחום ב„˜ו ול‡ מˆ‡ו ‡ל‡ פך ‡ח„ ˘ל

טובים ב‰לל ו‰ו„‡ ,"‰ו‰רמב"ם ˘ינ‰

˘מן ˘‰י' מונח בחו˙מו ˘ל כ‰ן ‚„ול ול‡

וכ˙ב ב" ‚"‰ימי ˘מח ‰ו‰לל" ,ובי˘"˘

‰י' בו ‡ל‡ ל„‰לי˜ יום ‡ח„ נע˘ ‰בו נס

)ב"˜ פ"ז סל"ז ,ור‡‚ ‰ם ב"ח ‡ו"ח ס˙ר"ע( למ„

ו„‰לי˜ו ממנו ˘מונ ‰ימים ,ל˘נ‡ ‰חר˙

מז˘ ‰ל„ע˙ ‰רמב"ם ‡יכ‡ חיוב סעו„‰

˜בעום וע˘‡ום ימים טובים ב‰לל ו‰ו„‡.‰

בימים ‡לו ,וˆ"ע „לכ‡ו' ב‚מ' מ˘מע

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

כב
ו‡ין מורי„ין.

ונר‡‰

כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ים„ ,פירו˘ו כמ"˘

„ח˜יר‰ ‰נ"ל ב‚„רם ˘ל נרו˙

‰נוספים ˙לוי' בפלו‚˙˙ ‡‰מור‡ים ‡י
טעמ‡ „ב"‰ ‰ו‡ כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ים ‡ו
מ„ינ‡ „מעלין ב˜ו„˘.

„‰נ‰

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

‰לבו˘ )סי' ˙רע‡( :כי ז‰ ‰ו‡ ‰י„ור
למˆו˘ ‰ב ‰י„עו ויזכרו ‰כל כמ ‰ימים
יˆ‡ ב˙‰מ„˙ ו˙וספ˙ ‰נס ,וכ˘יזכירו ימי
מ˘ך ו˙וספו˙ ‰נס ˘‰י' זמן רב י˘ בו

‡י נימ‡ „טעמ‡ „ב"‰ ‰ו‡

מ„ינ‡ „מעלין ב˜ו„˘ ,פ˘וט ‰ו‡ „‡ין על

‰נוספים „ין ב˜יום ‚‰בר‡ ,כ"‡ ‰וי חל˜

‰נרו˙ ‰נוספים ˘ם "נרו˙ חנוכ‰„ ,"‰רי

מעˆם ‚„ר נ"ח„ ,כ˘מוסיף בנרו˙ כמספר

‡ין „ינ‡ „מעלין ב˜ו„˘ „ין ב‰ל' נ"ח,

‰ימים ‰יוˆ‡ים ‰"‰ ,מפרסם ‡˙ ‚ו„ל

כ"‡ „ין כללי בכל מˆוו˙ ˙‰ור˘ ,‰על

‰נס .ו‡"כ ו„‡י י˘ סבר‡ לומר „נרו˙ ‡לו

‚‰בר‡ ל‰עלו˙ ב˜ו„˘ בכל ‰ליכו˙יו

חל עליי‰ו ˘ם "נרו˙ חנוכ."‰

ב˜ו„˘.

וכל˘ון

מ˙בטלים כעפר‡ „‡רע‡ ,ו‰ו‡ עומ„ חז˜ ב‡מונ˙ו בבור‡ י˙"˘.
ול‡ זו בלב„ ˘מסרו ‰ם ‡˙ נפ˘ם על ˜„ו˘˙ ‡ ,'‰ל‡ ‚ם עוררו ‡˙ בני י˘ר‡ל
˘ב„ורם‚˙˙˘ ,ל‚ ‰ם ב‰ם פנימיו˙ עˆם נ˘מ˙ם ,ועל י„י ז ‰עמ„ו ב˙ו˜ף ˘ל‡ לעבור
על  ˙„‰ב˘ום ‡ופן ,ומסרו ‚ם ‡˙ נפ˘ם על ˜„ו˘˙ ˘‰י"˙ ,ובכח זˆ‰ ‰ליחו לנˆח ‡˙
‰מלחמ.‰

פרסומי ניס‡ ו˘בח יו˙ר ל˘‰י"˙ ויכל˙ו
„‚‰ול ,‰עכ"ל ,נמˆ‡ „לטעם ז‡ ‰ין ‰נרו˙

ויומ˙˜

עפ"ז ל˘ון ‰רמב"ם „לעיל,

י‡

ל‰פוך ב‡מ˙ ‡˙ ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙
˘˙י 19נפ˘ו˙ י˘ בו בכל ‡י˘ י˘ר‡ל :נפ˘ ‰ב‰מי˙ ˘‰י‡ ‰מ˙לב˘˙ ב„ם „‡‰ם
ל‰חיו˙ ‚‰וף ,ו‰י‡ נחו˙ ‰וחומרי˙ ,וממנ ‰ב‡ו˙ כל ‡˙‰וו˙ ו‰מי„ו˙ ˘‚‰מיו˙ ו‚‰סו˙
כב‰מ ‰ממ˘; ועו„ י˘ בו בי‰ו„י נפ˘ ‡לו˜י˙ ˘‰י‡ "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל ממ˘".
ו˘˙י נפ˘ו˙ ‡לו מלחמ˙ ‰מי„י˙ י˘ ל‰ן על מח˘ב˙ו „יבורו ומע˘יו ˘ל ‰י‰ו„י,
˘‰נפ˘ ‡‰לו˜י˙ חפˆ ‰ל‰לבי˘ ‡˙ כל ˘יחו ו˘י‚ו ומע˘יו ˘ל ‰י‰ו„י בענייני עבו„˙
 ,'‰ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ רוˆ ‰ל˘˜עם בענייני ˙‡וו˙ ‰י˙ר ו‡יסור רח"ל.

ר˘"י ב˘ב˙ ˘ם :מעלין

„כ˘כ˙ב „‰ין „מ„‰רין מן ‰מ„‰רין כ˙ב

ו‰נ ,20‰י˘ ו„‡‰ם מ‚ביר ‡˙ נפ˘ו ‡‰לו˜י˙ על זו ‰ב‰מי˙ ,ומ˙יי‚ע ל˙˜וע „ע˙ו

ב˜„˘ ו‡ין מורי„ין  -מ˜ר‡ ילפינן ל‰

"ו‰מ„‰ר יו˙ר על ז ‰ועו˘ ‰מˆו ‰מן

בחוז˜ ב‚„ול˙ ‰בור‡ י˙"˘ ,ו‚ם עו˘ ‰ומˆליח ומ˙עורר ב‡‰ב ‰מור‚˘˙ ‡ל ˘‰י"˙,

במנחו˙ בפר˜ ˘˙י ‰לחם ,עכ"ל„„ .ינ‡

‰מובחר"„ ,לכ‡ו' מ"˘ "ועו˘ ‰מˆו ‰מן

ו‡ף „‰בר מבי‡ו לי„י „יבור ומע˘˘ ‰ל ˙ור ‰ומˆוו˙י' ,ומכל מ˜ום כל ‡לו ‰ן פעולו˙

„מעלין ב˜ו„˘ ילפינן ל ‰מ˜ר‡˘ ,בכל

‰מובחר" ‰ו‡ לי˘נ‡ י˙יר ‰ו‡ינו מוסיף

˘נע˘ו˙ בנפ˘ ‡‰לו˜י˙‡ ,ך ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‡ינ ‰מ˙פעל˙ מכל ˙‰‰בוננו˙ ור‚˘

‰ליכו˙ „‡‰ם עליו ל‰עלו˙ ב˜ו„˘,

כלום.

‰‡‰ב ,‰ונו˙ר˙ חומרי˙ ‚˘מי˙ ונחו˙ ‰כ˘‰יי˙ ‰מ˜ו„ם.

ובוו„‡י ˘‡ינו מ„יני נ"ח‰˘ ,רי כל עי˜ר
מˆוו˙ נ"ח מ„"ס ‰י‡ .ו‡"כ ‡ין סבר‡
לומר „‰נרו˙ ‰נוספים ‡י˙ ב‰ו ‚„ר „נרו˙
חנוכ ‰מ‡חר ˘‡ינן מ‰ל' נ"ח ‡ל‡ „ין על
‚‰בר‡ ˘ב„רך זו עליו ל˜יים מˆוו˙יו.

מ˘‡"כ

‡י נימ‡ „טעמ‡ „ב"‰ ‰ו‡

‡ך

לפ‰נ"ל מבו‡ר„ ,בז‰ ‰וסיף

„‰י„ור ז - ‰ל‰וסיף נרו˙ כמספר ‰ימים -
‰ו‡ מעˆם ‚„ר ‰מˆו ,‰ונמˆ‡ „כ˘עו˘‰
‰י„ור ז‰ ‰וי ‰מˆו ‰עˆמ" ‰מˆו ‰מן
‰מובחר" ול‡ ר˜ ‰י„ור‡ בעלמ‡ מˆ„
‚‰בר‡.

וכ‡˘ר יעבור מ‰ ,‰נ˙˙ ‰עורר ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ מח„˘ ,ו˙נס ‰למ˘וך ‡˙ „‡‰ם
‡ל ענייני' ו˙‡וו˙י'˘ .י˙לב˘ו מח˘ב˙ו „יבורו ומע˘יו בענייני עולם ‰ז‰ ‰חומריים,
ב‰י˙ר ‡ו ב‡יסור.
‡מנם ,כל ז‰ ‰ו‡ כ‡˘ר עב„ עבו„˙ו בכוחו˙ ‰ר‚ילים ˘ל נפ˘ ‡‰לו˜י˙‡ .בל
כ‡˘ר מוסר „‡‰ם נפ˘ו ‡ל ‰בור‡ י˙"˘‰ ,נ ‰נ˙ב‡ר למעל‰˘ ‰כח על מסיר˙ נפ˘
‰ו‡ למעל ‰מטעם ו„ע˙ ולמעל ‰מכל ענייני ˘כל ,ו‰רי ‰ו‡ ב‡ מנ˜ו„˙ עˆם ‰נ˘מ,‰
בחינ˙ "יחי„˘ ‰בנפ˘"‡˘ ,ינ ‰מ˙לב˘˙ כלל ב‚וף ,ור˜ בזמנים מיוח„ים כב˘ע˙
מסיר˙ נפ˘ בפועל ממ˘‰ ,י‡ ב‡ ‰ב‚ילוי.
ומ‡חר ˘נ˙‚ל˙ ‰עˆם ‰נפ˘ ב˘ע˙ ‰מסיר˙ נפ˘‰ ,רי ‚˙‰לו˙ זו בכוח ‰לפעול
˘ינוי ‡מ˙י בנפ˘ ‰ב‰מי˙ וב‚וף ,וכפי ˘נ˙ב‡ר בס˘‡ 21˜"‰ר "ו„‡י ב‚˙‰לו˙ בחינ˙

 (19ר‡˙ ‰ני‡ פר˜ים ‡-ב.
 (20במ˘ ‰נ˙ב‡ר ל˜מן ר‡ ‰ב‡רוכ ‰ב˜ונטרס ‰עבו„ ‰עמ'  31ו‡ילך ,ומ˘ם נע˙˜ו כמ˜ ‰טעים בסעיף
ז.‰
˜ (21ונטרס ‰עבו„˘ ‰ם.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

יב

כ‡

יחי„˘ ‰בנפ˘ ‰רי ז ‰פועל על ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ל‰פוך עˆם מ‰ו˙ו מ‰‰יפך ‡ל ‰‰יפך,

עיונים

וכמו כ˘ב‡ לי„י מסיר˙ נפ˘ בפועל ממ˘ על ˜„ו˘ ˘‰ם ,ומ‡יז ‰סיב ‰מ˘‰י"˙ ניˆל
מז‰ ,‰נ ‰בלי ˘ום ספ˜ וספ˜ ספי˜‡ ˘נ˘˙נ ‰נפ˘ו ‰טבעי˙ ונ˙‰פך מן ‡ ‰ˆ˜‰ל

עיון ופלפול בסו‚יו˙ ימי ‰חנוכ‰

˘ ,‰ˆ˜‰נע˘„‡ ‰ם ‡חר ממ˘‰˘ ,רי ‰י' ‡ˆלו ‚˙‰לו˙ עˆם ‰נ˘מ ‰ממ˘ ,וז ‰בו„‡י
פועל על נפ˘ו ‰ב‰מי˙ ‰טבעי˙ ל˘נו˙ ‰ול‰פכ ‰ל‚מרי".
וכ˘ם ˘‰יחי„˘ ‰בנפ˘ ˆ‰ליח ‰לפעול ˘נפ˘ ‰ב‰מי˙ עˆמ˙ ‰רˆ ‰בעניין ‰מסיר˙
נפ˘‰˘ ,רי "‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ מˆ„ עˆמ ‰רוˆ ‰ר˜ לחיו˙" ,ו‚ילוי עˆם ‰נפ˘ "פועל עליו
˘‡ין ˘ום מניע ‰מˆ„ו למסיר˙ נפ˘ ,ו‡„רב‡ ‚ם ‰ו‡ רוˆ ‰למסור נפ˘ו בפועל ממ˘",
‰נ ‰מובן ˘פעול ‰זו ‡ינ ‰ר˜ בע˙ ˘‰סכים על מסיר˙ נפ˘‡ ,ל‡ "עˆם ‰חומריו˙ ˘לו
מ˙‰פך ל‚מרי מן ‡ ‰ˆ˜‰ל ."‰ˆ˜‰

בדינא דמהדרין מן המהדרין
יביא חקירת האחרונים אי שייך לברך על נרות ההידור ,ויבאר
שתלוי בהסברת פלוגתת האמוראים ,דנחלקו אי ההידור הוי דין
בהנהגת הגברא או שגוף המצוה מובחרת ומהודרת יותר

‡ור ‰חנוכ – ‰למעל ‰מ‚‰בלו˙ ‰עולם
ומע˙ ‰יבו‡רו ‡ל נכון ˘‰ינויים ˘בין מנור˙ ‰מ˜„˘ לנרו˙ חנוכ:‰
נ˙ב‡ר למעל˘ ,‰בע˙ ‚˙‰לו˙ בחינ˙ יחי„˘ ‰בנפ˘‰ ,י‡ פועל˙ פעול‡ ‰מ˙י˙ וב˙
˜יימ‡ ‚ם בנפ˘ ‰ב‰מי˙ ו‰חומרי˙˘ ,מ˙‰פכ˙ מן ‡ ‰ˆ˜‰ל  ,‰ˆ˜‰וממיל‡ מובן ‡˘ר
מסיר˙ נפ˘ם ˘ל בני ח˘מונ‡י בזמן ‚זיר˙ יוון‰ ,ב‡ ‰מבחינ˙ יחי„˘ ‰בנפ˘ ,בכוח‰
ל˘נו˙ ‚ם ‡˙ ‰מ˜ומו˙ ‰ח˘וכים ביו˙ר ,ל‡‰ירם ול‰פכם ל˜„ו˘.‰

רמב"ם

‰ל' חנוכ ‰פ"„ "‰ב :כמ‰

ו‰נפ˜"מ

בין ‡ופנים ‡לו ,כ˘‰בי‡ו

נרו˙ ‰ו‡ מ„לי˜ בחנוכ .‰מˆו˙˘ ‰י‰י'

לו ‡˙ ‰נרו˙ ‰נוספים ‡חרי ˘כבר בירך

ובז ‰נ˘˙נו נרו˙ חנוכ˘ ‰ינוי עˆום מנרו˙ ‰מ˜„˘ ,22כי נרו˙ ‰מ˜„˘ ‰יי˙‰

כל בי˙ ובי˙ מ„לי˜ נר ‡ח„ כו' ,ו‰מ„‰ר

על נר ‡ח„‡„ ,י ‡מרינן „‰נרו˙ ‰נוספים

„‰ל˜˙ם בזמן ˘מ˜„˘ עומ„ על מכונו ,וכ‰נים בעבו„˙ם ,ו‡ור „˜‰ו˘ ‰זורח ומ‡יר

‡˙ ‰מˆו ‰מ„לי˜ נרו˙ כמנין ‡נ˘י

‰ם מעˆם מˆו˙ נ"חˆ ‰"‰ ,ריך לברך ‚ם

בבי˙ ‰מ˜„˘ ,וז‰ו עניין „‰ל˜˙ ‰מנור ‰בבי˙ ‰מ˜„˘ ˘מור ‰על ‡ור „˜‰ו˘˘ ‰מ‡יר

‰בי˙ נר לכל ‡ח„ ו‡ח„ בין ‡נ˘ים בין

˘ם.

נ˘ים ,ו‰מ„‰ר יו˙ר על ז ‰ועו˘ ‰מˆו‰

ולעומ˙ם נרו˙ חנוכ ‰נ˙˜נו לזכר עבו„˙ מ˙˙י‰ו ובניו בזמן ˘נ˙בטל ‰עבו„˙

מן ‰מובחר מ„לי˜ נר לכל ‡ח„ בליל‰

‰מ˜„˘ ,ויר„ חו˘ך עב ונור‡ על ‰עולם ,ו‰יוונים ‰פיˆו טומ‡˙ם ‡ˆל בני י˘ר‡ל,

‰ר‡˘ון ומוסיף ו‰ולך בכל ליל ‰וליל‰

ו‚ם בזמן כז‰ ‰נ˙ ‰פ˜י„ו ˘ל ‡ור נרו˙ חנוכ‰ ‰ו‡ ל‡‰יר ‡˙ ‰חו˘ך ,ול‡ ר˜ ל‚ר˘ו

נר ‡ח„.

ולנˆחו‡ ,ל‡ ‚ם ל‰פוך ‡˙ טבע ‰עולם ו‚‰וף ונפ˘ ‰ב‰מי˙ ל˜„ו˘.‰
ונמˆ‡ ˘חילו˜ ‚„ול י˘ בין ‡ור „˜‰ו˘˘ ‰בנרו˙ ‰מ˜„˘ לבין „ר‚˙ ‡ור „˜‰ו˘‰
˘בנרו˙ חנוכ:‰
נרו˙ ‰מ˜„˘ מבט‡ים ‡˙ ‰מ˘כ˙ ‡ור „˜‰ו˘ ‰ב‡ופן ‰ר‚יל‰˘ ,ו‡ ‡ור מˆומˆם
ומו˙‡ם ‡ל ‰עולם ‰מו‚בל.
‡בל נרו˙ חנוכ‡ ‰ינם יכולים ל‰יו˙ מבחינ˙ ‡ור „˜‰ו˘‰ ‰ר‚יל בעולם ,כי מ„ובר
בזמן ˘ל חו˘ך כ„‚ ‰ול ,ע„ ˘מוכרחים ל‰מ˘יך מבחינ˙ יחי„˘ ‰בנפ˘ ˘מרוב

 (22ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' .811

וי˘

על ‰נרו˙ ‰נוספים

˘‰וב‡ בב"י סי' ˙ערב‡ ,לי' רב ‰סי' ˙רעב ס˜"ז.

ועו„( ,ו‡י ‡מרינן „‰ם נרו˙ ˘ל ר˘ו˙ ‡ין
לברך עלי‰ם )עיין מח ˘"‰ר"ס ˙רעו .ועו„(.

ו‰נר‡‰
לעיין ב‡‰י „ינ‡‰˘ ,רי מעי˜ר

„‰ין "מˆו˙ ‰כו' מ„לי˜ נר ‡ח„" ובז‰
יˆ‡ כבר י"ח ,ו‡"כ מ„‚ ‰ר ‰נרו˙ ˘‰וסיף
ל‰י„ור‡‡‰ ,ם נימ‡ „‰נרו˙ ‰נוספים
נע˘ו חפˆ‡ ˘ל מˆו ,‰ומעˆם מˆוו˙ נ"ח,

)עיין ל' ‡‰רחו˙ חיים

לומר בז ,‰ע"פ מ‡„ ‰י'

ב˘ב˙ )כ‡ ,ב("˙ :ר ,מˆו˙ חנוכ ‰נר ‡י˘
ובי˙ו .ו‰מ„‰רין ,נר לכל ‡ח„ ו‡ח„.
ו‰מ„‰רין מן ‰מ„‰רין ,ב"˘ ‡ומרים ,יום
ר‡˘ון מ„לי˜ ˘מנ ,‰מכ‡ן ו‡ילך פוח˙
ו‰ולך .וב"‡ ‰ומרים ,יום ר‡˘ון מ„לי˜
‡ח˙ ,מכ‡ן ו‡ילך מוסיף ו‰ולך  . .פלי‚י

‡ו „מכיון „‰וי ר˜ ל‰י„ור‡ ‰"‰ ,נרו˙

ב˙ ‰רי ‡מור‡י  . .ח„ ‡מר טעמ‡ „ב"˘

)ר‡ ‰בכ"ז ל˘ון ‰רמ"‡ ב„"מ

כנ‚„ ימים ‰נכנסין וטעמ‡ „ב" ‰כנ‚„

סי' ˙רע„ )מ"‚‰מ( ,ול‡י„ך ל˘ונו ב ‰‰‚‰בסי'

ימים ‰יוˆ‡ין ,וח„ ‡מר טעמ‡ „ב"˘ כנ‚„

˙רע„ ס"‡ ,בי‡ורי ‚‰ר"‡ ס˙רע"ו ס".(‰

פרי ‰ח‚ וטעמ‡ „בי˙ ‰לל „מעלין ב˜„˘

˘ל ר˘ו˙ לב„

כ
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˜„ו˘˙‡ ‰ינ ‰יכול ‰כלל ל˙‰לב˘ ב‚וף ול‚˙‰לו˙ בעולם ,ומכל מ˜ום ב˘ע˙ חו˘ך
‡ינו מסובב בלב„ מ‰נס „נˆחון ‰מלחמ‡ ,‰ל‡ ˘‰ו‡ עי˜ר ‰נס ,ו‡„רב‰ :‰נס „נˆחון
‰מלחמ‰ ‰ו‡ מסובב מנס פך ˘‰מן ]ו‡ף ˘נס פך ˘‰מן ‰י' ל‡חרי נˆחון ‰מלחמ,‰
‰רי ‰ענינים למעל‰ ‰ם למעל ‰מ‰זמן ,ו‰כל ‚לוי וי„וע מ˜ו„ם לכן ,וכיון ˘למעל‰ ‰י'
‚לוי וי„וע ‰ענין „נס פך ˘‰מן‰ ,רי ז ‰עורר ופעל ‡˙ ‰נס „נˆחון ‰מלחמ.[‰
כי ,כן ‰ו‡ „רך עבו„˙ ˜‰ב" ,‰ל‡ ל˙‰חיל בביעור ‰רע ובנˆחון ‰מלחמ‡ ,‰ל‡
ב"ע˘ ‰טוב" וב‰וספ˙ ‡ור ו˜„ו˘ – ‰נס פך ˘‰מן ,ו‡ז ב„רך ממיל‡ י˙בטל ‰רע
וינוˆחו ‡‰ויבים – נˆחון ‰מלחמ .‰ועל כן ˜ביע˙ ימי חנוכ‰ ‰י‡ על נס ”פך ˘‰מן" כי
„‰רך לנˆח ‰מלחמ ‰עם ‡ויבי ‰ '‰י‡ על י„י עבו„˙ נס פך ˘‰מן – ”ע˘ ‰טוב" ,ו‡ז
כ˙וˆ‡ ‰ומסובב מז ,‰ינוˆחו ‡‰ויבים מ‡לי‰ם וממיל‡.

כז‰ ‰י‡ מ˙‚לי˙ ‡ˆל בני י˘ר‡ל ע„ ˘‰ם מנˆחים ‡˙ ‰חו˘ך.
וכמו כן‡ ,ור נרו˙ ‰חנוכ‰ ‰ו‡ ‚ילוי ‡לו˜י נ˘‚ב ˘נעל ‰ל‚מרי מן ‰עולמו˙ ,ו‡ינו
מ„ו„ ומˆומˆם לפי ערך ‰עולם ‰ז .‰ומטר˙ ‚ילוי ‡ור ז‰ ‰י‡ בכ„י לנˆח ‡˙ חו˘ך
‚‰לו˙ ול‰פכו ל˜„ו˘.‰

˘מונ˙ ‰נרו˙ ‰מ‡ירים ‡˙ ‰חו˘ך ו"בחו"ı
וז‰ו טעם כל ‰‰פר˘ים ‡‰מורים:
מספר ‰נרו˙ –
נרו˙ ‰מ˜„˘ מספרם ‰ו‡ ˘בע˘ ,‰מספר ˘בע 23מור ‰על כל ענייני ברי‡˙ ‰עולם
‰מו‚בל ומ„ו„ .כי ברי‡˙ ‰עולם ˜˘ור ‰עם ˘בע ‰ימים ˘ב‰ם בר‡ ˘‰י"˙ ‡˙ ˘‰מים
ו‡˙ ‡‰ר ıו˘ב˙ וינפ˘ ,ו‚ם לעולם מ˙נ‰ ‚‰ו‡ על פי מספר ז .‰ו˘ור˘ „‰בר נעו‰ ıו‡
במ˘‰˘ ‰פע˙ ˘‰י"˙ ל‰חיו˙ ‡˙ ‰עולם‰˘ ,י‡ ˘‰פע ‰מ„ו„ ‰ומˆומˆמ˙ ,ב‡ ‰על
י„י ˘בע מי„ו˙יו „˜‰ו˘ו˙.
ומכיוון ˘במ˜„˘ ‰יי˙‰ ‰עבו„ ‰בס„ר ו„‰ר‚ ‰על פי טעם ו„ע˙ „˜„ו˘‰ ,‰נ ‰כמ‰
עניינים ‰יו ˜˘ורים ˘ם במספר ˘בע ,ומ‰ם :נרו˙ ˘במנור˙ ‰מ˜„˘ ,וכינור ˘ל לויים
˘‰יו בו ˘בע ‰נימין.
‡מנם ,נרו˙ חנוכ ‰עניינם ‰ו‡ עבו„˘ ‰למעל ‰ממ„י„ ‰ו‚‰בל ,‰ולמעל ‰מכל
ענייני ˆמˆום ו˙‰לב˘ו˙ ,ועל כן ‰י' מספר ‰נרו˙ ˘מונ˘ ,‰מספר ז ‰מור ‰על עניין
˘למעל ‰מס„ר ‰ר‚יל ˘בעולם ,ומור ‰על ‚ילוי ‡ורו י˙' ˘‡ינו מˆטמˆם ב‡ו˙ן ˘בע
מי„ו˙‡ ,ל‡ ‰ו‡ ‚ילוי ‡ור ˜„ו˘ ‰בל˙י מˆומˆם ממנו י˙'.
ו„ומ ‰לז‡ ‰מרו חז"ל˘ 24כינור ˘ל ימו˙ ‰מ˘יח י‰י' ˘ל ˘מונ ‰נימין ,לפי ˘‡ז
י˙‚ל‡ ‰ורו י˙' ˘ל‡ בˆמˆום ו˘ל‡ במ„י„ ‰ו‚‰בל.‰
זמן „‰‰ל˜– 25‰
נרו˙ ‰מ˜„˘ מˆוו˙ן ‰י‡ בבי˙ ‰מ˜„˘‰˘ ,ו‡ מ˜ום ˘בו מ‡יר ‡ור „˜‰ו˘ ‰ב‚לוי,
ו˘ם ‡ין ‰עלם ו‰ס˙ר על ‚ילוי ‡ורו י˙' ,ועל כך מור‚ ‰ם זמן „‰‰ל˜‰˘ ,‰יו מ„לי˜ים
‡˙ ‰נרו˙ בין ‰ערביים ,מבעו„ יום .וכפי ˘נ˙ב‡ר לעיל‰ ,רי בכ„י ל‡‰יר ‡˙ ‰עולם
במˆב ר‚יל „י ב‡ור ˜„ו˘‰˘ ‰ו‡ מ„ו„ ומו‚בל ,ו‡ין ˆורך ב‡ור ˘למעל ‰מן ‰עולמו˙.
 (23בעניין ‰מספרים ˘בע ו˘מונ ,‰ר‡˘ ‰ו"˙ ‰ר˘ב"‡ ח"‡ ס"ט .ספר ‰מ‡מרים ˙ר"ס עמ' ס‚ ו‡ילך.
 (24ערכין י‚ ,ב.
 (25בבי‡ור ˘ל˜מן ,ר‡‚ ‰ם בל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' ˘˘ ,811ם נ˙ב‡ר ז ‰בי˙ר פרוט ,וכמ ‰עניינים
˘בבי‡ור ז ‰ב‡ו מ˘ם.
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‡בל נרו˙ חנוכ˘ ,‰עניינם ‰ו‡ ‰מ˘כ˙ ‡ור ˜„ו˘ ‰נעל ‰מן ‰עולמו˙ ,וב‡„ם ‰י‡
בחינ˙ יחי„˘ ‰בנפ˘ ˘למעל ‰מ˙‰לב˘ו˙ ב‚וף‰ ,רי ז ‰מ˘ום ˘„‰ל˜˙ן "מ˘˙˘˜ע
‰חמ ,"‰בזמן ˘ל "וחו˘ך ז‚ ‰לו˙ יוון"‡˘ ,26זי ‡ין „י ב‡ור מו‚בל ,כי ‰יוונים מטמ‡ים
‡˙ כל בחינו˙ ‰נפ˘ ‰מלוב˘ו˙ ב‚וף ,ו‡ור „˜‰ו˘‰ ‰מ„ו„ ומו‚בל כבר ‡ינו פועל
ב‰ם זיכוך ,ור˜ עˆם ‰נפ˘ בכוח ‰לפעול ˆ‰ל˙ נפ˘ו˙ י˘ר‡ל "מ˘˙˘˜ע ‰חמ."‰
ול‡ זו בלב„ ˘ניˆלים מן ‰חו˘ך‡ ,ל‡ בכוח ‚ילוי ז ‰לפעול "‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

‰כל ˆריך ‰ו‡ ל‰כנס ˙ח˙ כנפי ˘‰כינ‡ ‰ף ˘‰רע ‰ו‡ ב˙ו˜ף ‚„ול ‡ˆלו ,וˆריך ‰ו‡
ל˙‰חיל עבו„˙ו בעניני טוב ו˜„ו˘ ,‰עבו„ ‰ב˜ו„˘ ממ˘ ,ו"מˆו‚ ‰ורר˙ מˆו"‰

ומכל ‡‰מור נובע ‚ם ‰‰פר˘ במ˜ום ‰נח˙ ‰מנור :‰במ˜„˘ ‰יו מניחים ‡ו˙‰
בפנים ,ב˜ו„˘ ,כי ‰י‡ מ‡יר ‰במ˜ום מו‡ר ,ל˙וספ˙ ˜„ו˘‡ .‰בל נרו˙ חנוכ ‰מטר˙
„‰ל˜˙ם ‰י‡ ל‡‰יר ‡˙ חו˘ך ‚‰לו˙ ,ועל כן מ˜ום „‰ל˜˙ן ‰ו‡ "בחו ,"ıבזמן ˘‡ין
‡ור „˜‰ו˘ ‰מ‡יר ,ו‰ם מ‡ירים ‡˙ חו˘ך ‚‰לו˙ ומ‰פכים ‡ו˙ו ל˜„ו˘.‰

)‡בו˙

פ"„ מ"ב( ,ו‡ז ‰רי ‰ו‡ "מוסיף ו‰ולך" ,כי מיום ליום ‰ולך ו‚ו„ל ‰מ˘יכ ‰ו‡˙‰בון
לעניני ˙ור ‰ומˆוו˙י' ,וע"„ "מי ˘י˘ לו מנ ‰רוˆ ‰מ‡˙יים

)ר‡"‰˜ ‰ר פ"‡ ,י‚ .פ"‚ ,יו"„.

רמב"ן ובחיי ס"פ חיי ˘ר ,‰ועו„( ,ובמיל‡ ‰רי ‰ו‡ מוסיף ו‰ולך מיום ליום בעניני ˜„ו˘‰
וטוב ,ו‚„ול כח ‰טוב ו„˜‰ו˘ ‰ל„חו˙ ‡˙ ‰רע ולבטלו ב„רך ממיל‡.

לנ‰ור‡" – ל‰פוך ‡˙ חו˘ך ‚‰לו˙ ו‰טומ‡ – ‰ל˜„ו˘.‰
מ˜ום ‰‰נח– ‰

יט

**
כ˘ם ˘רו‡ים ב' ‰עניינים ˘ל סור מרע וע˘ ‰טוב בנו‚ע למחלו˜˙ ב"˘ וב" ,‰כן
מוˆ‡ים ‡נו ˙וכן ענין ז ‰בענין נוסף ב„יני חנוכ ,‰ו‡˘ר לפי ‰נ˙ב‡ר לעיל י˙ורı
˜ו˘י‡ י„וע ‰בכללו˙ ענין ימי ‰חנוכ:‰
נס חנוכ ‰נ˜בע ב„‰ל˜˙ ‰נרו˙ ,לזכר ‰נס ˘‡ירע עם פך ˘‰מן ]כלומר‡ :מיר˙
‰לל בחנוכ‰ ‰י‡ כמו ‡מיר˙ ‰לל בכל ‰ימים טובים ,ל˘בח ול‰ו„ו˙ ל˜‰ב'' ‰על
‰נס ˘‡ירע ביו''ט ז‡ ;‰ך ‰ענין ˘נ˜בע בחנוכ ‰ביחו„ ‰ו‡ „‰ -ל˜˙ ‰נרו˙ ,לזכר ‰נס
˘‡ירע עם פך ˘‰מן[.
ולכ‡ור‡ ‰ינו מובן :בנוסח ˙‰פל‡ ‰ומרים ‡נו ''ועל ‰נסים ועל ‰פור˜ן ועל
‚‰בורו˙ ועל ˘˙‰ועו˙ ועל ‰נפל‡ו˙'' ,וממ˘יכים לפרט ‡˙ ‰נס '' -מסר˙ ‚יבורים
בי„ חל˘ים וכו''' .ו‰יינו‡˘ ,נ˘י כנס˙ „‚‰ול˜ ‰בעו ‡˙ ˘‰בח ו‰ו„י' ב˙פל ‰על ‰נס
„נˆחון ‰מלחמ .‰ו‡''כ ,מ„וע נ˜בע ‰יו''ט „חנוכ ‰ב„‰ל˜˙ ‰נרו˙ ,על ‰נס „פך ˘‰מן,
ול‡ על נˆחון ‰מלחמ?‰
ו‰נ ,‰י˘ ˘˙רˆו

)˙ו"‡ וי˘ב כט ‡ ,ו‡ילך˘ .ערי ‡ור˘ ‰ער ‰חנוכ ‰"„ ‰בכ" ‰בכסלו פנ"‚.

ובכ"מ( „כיון ˘‚זיר˙ ‰יונים ‰י˙'' ‰ל˘‰כיחם ˙ור˙ך ול‰עבירם מחו˜י רˆונך'' ,ו‰נס
‰י' ˘‰יו יכולים ˘וב ללמו„ ˙ור˙ך ול˜יים חו˜י רˆונך ,לכן ˜בעו ‰נס ב„‰ל˜˙ ‰נרו˙,
לפי ˘˙ור ‰ומˆוו˙ נמ˘לו לנר ו‡ור ,כמ''˘ ''כי נר מˆו ‰ו˙ור‡ ‰ור'' )מ˘לי ו ,כ‚(.
‡מנם˙ ,ירו ıז‡ ‰ינו מספי˜ לכ‡ור ,‰כי‰ :נס „חנוכ - ‰ל‡ ‰י' ביטול ‚‰זיר‰
''ל˘‰כיחם ˙ור˙ך כו''' ,כי ‡ם ‰נˆחון במלחמ ‰ב‡ופן „''מסר˙ כו' רבים בי„ מעטים
וכו'" ,ומ‰נס „נˆחון ‰מלחמ ‰ב‡ ‰מסובב ˘נ˙בטל‚‰ ‰זיר'' ‰ל˘‰כיחם ˙ור˙ך כו'".
וכיון ˘‰נס עˆמו ‰י' נˆחון ‰מלחמ‰ - ‰יו ˆריכים ל˜בוע ‰יו''ט „חנוכ ‰על נˆחון
‰מלחמ ,‰ול‡ על נס פך ˘‰מן?
ועל פי ‰נ"ל י˘ לב‡ר „‰בר:
נˆחון ‰מלחמ‰˘ ,‰ו‡ ‰נˆחון על ‡ויבי  '‰ו˘‰מ„˙ם ,מור ‰על עבו„˙ ”סור מרע",
‡ך נס פך ˘‰מן„ ,על י„י ˘‰מן נע˘˙ ‰וספ˙ ‡ור ,מור ‰על עבו„ ‰ב„רך ”ע˘ ‰טוב“.
 (26בר‡˘י˙ רב ‰פ"ב.„ ,

ו˜בעו חכמים ‡˙ ימי ‰חנוכ ‰בעי˜ר לזכר נס פך ˘‰מן ,ל‰ורו˙ ˘נס פך ˘‰מן
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מ„לי˜ ˘מנ ‰מכ‡ן ו‡ילך פוח˙ ו‰ולך ובי˙ ‰לל ‡ומרים יום ר‡˘ון מ„לי˜ ‡ח˙ מכ‡ן
ו‡ילך מוסיף ו‰ולך כו' טעמ‡ „ב"˘ כנ‚„ פרי ‰ח‚ וטעמ‡ „בי˙ ‰לל „מעלין ב˜„˘
ו‡ין מורי„ין" )˘ב˙ כ‡.(‡ ,

טו

˘ו‡לין ו„ור˘ין
עיונים ובי‡ורים בעניני ימי ‰חנוכ‰

ו‰נ˘ ,‰יטו˙ ˘מ‡י ו‰לל בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו נ˙ב‡רו ב˘ב˙ )ל‡˘„ (‡ ,מ‡י „רך
עבו„˙ו ‰י˙ ‰לנטו˙ לחומר‡ ,ו‰לל ל˜ול‡ .ועפ"ז י˘ לב‡ר מחלו˜˙ זו בנו‚ע לנרו˙
חנוכ‚˘ ‰ם ב ‰רו‡ים „ב"˘ לחומר‡ וב" ‰ל˜ול‡

)ב‰ב‡ ל˜מן ר‡‚ ‰ם ˙ו"‡ מ˜ ıל„ ,ב' .ספר

‰לי˜וטים "‡„ -ח' ל ˆ"ˆ‰ערך חנוכ ‰ס"ח .ועו„(:
בעבו„˙ ˘‰י"˙ י˘נם ˘ני סו‚ים כלליים" .‡ :סור מרע" – ‰עבו„ ‰בביעור ‰רע
ו‰טומ‡ ‰ו„חיי˙ו .ב" .ע˘ ‰טוב" – ‰עבו„ ‰ב‰וספ ‰בע˘יי˙ טוב ועניני ˜„ו˘ .‰ובז‰
‰י˙ ‰חלו˜ ‰עבו„˙ בי˙ ˘מ‡י מעבו„˙ ב"„ ,‰בי˙ ˘מ‡י עי˜ר עבו„˙ם ‰י˙ ‰ב"סור
מרע" – ל‰לחם נ‚„ „‰ברים ‰בל˙י רˆויים ול„חו˙ם ,ובי˙ ‰לל עי˜ר עבו„˙ם ב"ע˘‰
טוב"  -ל‰וסיף בעניני טוב ו˜„ו˘ ,‰וב„רך עבו„ ‰זו ‰נ‰ ‰ענינים ‰בל˙י רˆויים
מ˙בטלים ב„רך ממיל‡ ומ‡לי‰ם.
ולכן נחל˜ו ב"˘ וב" ‰במי ˘יˆרו ‰רע טימ‡ ‡˙ מ˜„˘ו וב‡ ל‰יט‰ר וליכנס ˙ח˙
כנפי ˘‰כינ ,‰ב‡יז„ ‰רך וסו‚ עליו ל˙‰חיל עבו„˙ו:
לב"˘˘ ,עי˜ר עבו„˙ם "לחומר‡" וב„רך "סור מרע"‰ ,רי ‡„ם ˘נטמ‡ מ˜„˘ו
מכפר עליו ל˙‰חיל מי„ ב"ובער˙ ‰רע מ˜רבך" – ביעור ו„חיי˙ ‰רע .ועל כן ˘יט˙ם
‰י‡ "פוח˙ ו‰ולך":
כ‡˘ר מ˙חיל ‡„ם בעבו„˙ ביעור ‰רע‰ ,רי ‰מ˘יכˆ‡ ‰לו ל„ברים בל˙י רˆויים
‰י‡ ב˙ו˜ף ‚„ול ,ו„רו˘ לו מ‡מ ıרב וי‚יע„‚ ‰ול ‰כ„י ל‰לחם עם ‰רע ולבער ‡˙
˙ו˜ף ˙‰‰נ‚„ו˙ .ולכן ב˙חיל˙ ‰עבו„ ‰נˆרכים לו "˘מונ ‰נרו˙" ו‡ור ‚„ול ביו˙ר
כ„י ל‚˙‰בר על ‰חו˘ך ו‰טומ‡˘ ‰במ˜„˘ו‡ .בל למחר˙ו ,מכיון ˘כבר נחל˘ ˙ו˜ף
‰מ˘יכ ‰לרע – ‡ין ˆורך במ‡מ ıרב כל כך ,ובמיל‡ מספי˜ ˘בע ‰נרו˙ ,ומכ‡ן ו‡ילך,
מיום ליום" ,פוח˙ ו‰ולך" ,ו‡ין ˆריך ‡ור ‚„ול כביום ‰ר‡˘ון ,בזמן ˘‰י' ‰רע ב˙ו˜ף
‚„ול.

‡יך נ˜ר‡˙ ‰מ‚יל ‰על ˘ם ‡נטיוכוס ‰ר˘ע?
י„וע ˘סיפור נס חנוכ ‰נכ˙ב ב‡ריכו˙ במ‚יל‰ ‰נ˜ר‡˙ ב˘ם "מ‚יל˙ ‡נטיוכוס",
ו‚‰ם ˘‡ינ ‰מכ"„ ספרי ˜ו„˘‰ ,רי ‰וב‡ ‰מ‚יל ‰זו בפוס˜ים ,ובכמ‰˜ ‰ילו˙ ˜„ו˘ו˙
נ‚‰ו ל˜רו‡ מ‚יל ‰זו בחנוכ‰

)פס˜י רי"„ סוכ ‰מ„˘ .‡ ,ב"‰ל ס˜ע"„ .ועו„ .ור‡‡ ‰נˆי˜לופ„י'

˙למו„י˙ ערך חנוכ ‰עמ' ˘ס‡ .ו˘"נ(.
ולכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור:
‰רי חנוכ ‰ופורים מ˘˙ווים בכו"כ „ינים˘ ,ני‰ם מˆוו˙ן מ„ברי סופרים ,מו˙רים
במל‡כ ,‰וכיו"ב ,ומ"מ בנו‚ע לענין ז ‰חלו˜ים ‰ם מן ‡ ‰ˆ˜‰ל "˘ ,‰ˆ˜‰מ‚יל˙
‡ס˙ר" ‰י‡ ‡' מכ"„ כ˙בי ˜‰ו„˘ ,ומˆו ‰ל˜רו˙ ‰בפורים ,מ˘‡"כ "מ‚יל˙ ‡נטיוכוס"
‡ינ ‰מכ˙בי ˜‰ו„˘ ,ו‡ין מˆו ‰ל˜רו˙ .‰וˆריך בי‡ור מ‰ו ‰טעם לחילו˜ ז?‰
ו‚ם ב˘ם ‰מ‚ילו˙ רו‡ים חילו˜ מן ‡ ‰ˆ˜‰ל ˘ ,‰ˆ˜‰מ‚יל˙ ‡ס˙ר ‡ינ ‰נ˜ר‡˙ על
˘מם ˘ל ‡ח˘ורו˘ ו‰מן כי ‡ם על ˘ם ‡ס˙ר„‚ ‰˘‡ ,ול ‰וˆ„˜ני˙ וכו' ˘על י„ ‰ב‡‰
ˆ‰‰ל ‰ונס פורים‡ ,ך מ‚יל˙ ‡נטיוכוס ל‡ נ˜ר‡ ‰על ˘ם מ˙˙י‰ו כ‰ן ‚„ול ‡ו י‰ו„‰
‰מכבי וכיו"ב ‡ל‡ על ˘ם ז‚˘ ‰זר ‚‰זירו˙ על עם י˘ר‡ל‡ ,נטיוכוס ‰ר˘ע!
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
מבו‡ר בכ"מ ˘˙וכנם ‰פנימי ˘ל ימי ‰חנוכ ‰ופורים ‰ו‡ "‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡"
 בירור וזיכוך ˙‰ח˙ון ו‰ח˘וך ו‰פיכ˙ם ל‡ור ו˜„ו˘ ,‰וכמו ˘רו‡ים ˘ימי ‰חנוכ‰ב‡ו ‡חרי ˘‰י' ‚˙‰ברו˙ ‰חו˘ך ו"נכנסו יוונים ל‰יכל" ,ונˆרכו ל‰לחם עם "מלכו˙ יון

ומבי‡ים ב"˘ ר‡י' ל˘יט ‰זו מ"פרי ‰ח‚":

‰ר˘ע˘ "‰ב˜˘ו "ל˘‰כיחם ˙ור˙ך ול‰עבירם מחו˜י רˆונך" ,וחו˘ך כז ‰נ˙‰פך לטוב

‡י˙‡ ביל˜וט "כל ‡ו˙ן ˘בעים פרים ˘‰יו י˘ר‡ל מ˜ריבין בח‚ כנ‚„ ˘בעים ‡ומו˙

ע"י נס חנוכ ‰כ‡˘ר "מסר˙ ‚בורים בי„ חל˘ים כו'" ונס פך ˘‰מן.

˘ל‡ יˆ„‰ ‰עולם מ‰ן" )יל˜וט ˘מעוני ס"פ פנחס("„ ,יˆ„‰ "‰ו‡ מל˘ון "ˆ„י‡ ורי˜ני‡"
)˙"‡ בר‡˘י˙ ‡ ,ב(‰ ,יינו ˘טעם ˜‰רב˙ פרי ‰ח‚ ‰ו‡ כ„י ˘ל‡ י‰י' ‰עולם רי˜ מ‡‰ומו˙
‡ל‡ יי‰פכו לטוב .וז‰ו ‰טעם לז˘ ‰כל יום פוח˙ין מספר ‰פרים ,כי מיום ליום פוח˙
ו‰ולך ‰רע ˘ב‡ומו˙ ,ולכן ‡ין ˆריך למספר ˜רבנו˙ כ"כ ‚„ול.
‡ך לב"˘ ,‰עי˜ר עבו„˙ם בעבו„˙ "ע˘ ‰טוב"‰ ,רי מי ˘נטמ‡ מ˜„˘ו ‰נ˙ ‰חיל˙

וכן ‰ו‡ בימי ‰פורים˙˘ ,חיל‰ ‰י' חו˘ך ‚„ול ביו˙ר‚ ,זיר˙ ‰מן ‰ר˘ע וכו' וע"י
מסיר˙ נפ˘ם ˘ל מר„כי ו‡ס˙ר נע˘" ‰ונ‰פוך ‰ו‡" ,ונ‰פכ‚‰ ‰זיר ‰לטוב.
ו‰נ ,‰בענין ‰פיכ˙ חו˘ך ל‡ור ,מבו‡ר בספרי חסי„ו˙ ˘י˘נם ˘ני ‡ופנים ל‰בי‡
‡ור „˜‰ו˘ ‰למ˜ום ח˘וך ו˙ח˙ון:
‡ .על י„י ‚‰בר˙ ‰עבו„ ‰ב˙חום „˜‰ו˘ ‰ב˙ו˜ף ‚„ול‡˘ ,ז ‚„ול כחו ˘ל ‡ור
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„˜‰ו˘ ‰ל‡‰יר ע„ למ˜ום ח˘וך ו˙ח˙ון ולפעול ˙‰עלו˙ ‚ם ˘ם ,וב„ו‚מ˙ ‡בו˜‰
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‡ך ‰חי„ו˘ ˘ל ימי ‰חנוכ˙˘ ‰וכנם ˘י˙עלו ‚ם „‰ברים ‰ח˘וכים ו˘‚‰מיים,

‚„ול‰ ‰מ‡יר‚ ‰ם במ˜ום רחו˜ ביו˙ר .ובכללו˙  -עבו„ ‰זו ‰י‡ עבו„˙ לימו„ ˙‰ור,‰

ל‰יו˙ מו‡רים ב"נר מˆו ‰ו˙ור‡ ‰ור" .ולכן מˆינו ˘‰נס ˘ל חנוכ˜ ‰בעו ב„‰ל˜˙ נרו˙

˘כ‡˘ר לומ„ים ב˙ור‡ ‰ו„ו˙ ענין מסויים בעולם ,כמו ענין ‰נזי˜ין‰ ,מחליף פר‰

„וו˜‡ ,וב‡ופן ˘„‰ל˜ ‰זו ˙פעל ‚ם בר˘ו˙ ‰רבים ו‰‰ולכים בו ע„ ל‡ומו˙ ‰עולם.

בחמור וכיו"ב ,נפעל ‰על‡˙ ענין ז ‰ל˜„ו˘ .‰ונמˆ‡˘ ,בעבו„ ‰זו ‡ין מ˙עס˜ים עם
„‰ברים ˙‰ח˙ונים ו˘‚‰מיים‡ ,ל‡ ‰עבו„‰ ‰י‡ בענינים ˜„ו˘ים בלב„ ,ר˜ ˘˙ו˜ף ‡ור
„˜‰ו˘ ‰מ˙‚בר ‚ם על ‰חו˘ך ומ‡יר ‚ם במ˜ום רחו˜ ביו˙ר.
ב .על י„י "‰ירי„ "‰למ˜ום ‰ח˘וך ו˙‰ח˙ון ו˙‰‰עס˜ו˙ עם „‰ברים ˘‚‰מיים ע„
˘מעלים ‚ם ‡ו˙ם ל‰יו˙ „ברים עליונים ונעלים ,וזו‰י עבו„˙ "בכל „רכיך „ע‰ו" ו"כל
מע˘יך י‰יו ל˘ם ˘מים"‡˘ ,ין ‰עיסו˜ ב„ברים ˜„ו˘ים וט‰ורים‡ ,ל‡ מ˙עס˜ים עם
ענינים ‚˘מיים וחומריים‡ ,ך על י„י ‰עיסו˜ ב‰ם ל˘ם ˘מים ,מעלים ‚ם „ברים כ‡לו,
˘‚ם ‰ם י‡ירו ב‡ור „˜‰ו˘.‰
ו‡ח„ ‰חילו˜ים בין ˘ני ‡ופנים ‡לו ‰ו‡ ˘ב‡ופן ‰ר‡˘ון ‚‰ם ˘‡ור „˜‰ו˘‡ ‰כן
ב‡ למ˜ום רחו˜ ביו˙ר‡ ,ך ‡י ‡פ˘ר לומר ˘‰מ˜ום ˙‰ח˙ון ו‰ח˘וך עˆמו נ˙על‰
ונ‰פך ל„בר ˜„ו˘ ומו‡ר‰˘ ,רי ‡ור „˜‰ו˘˘ ‰נמˆ‡ ˘ם ‡ינו ˙וˆ‡ ‰מז‰˘ ‰מ˜ום
נ˘˙נ ‰ל‰יו˙ ˜„ו˘ וט‰ור‡ ,ל‡ מˆ„ ‚בור˙ ו˙ו˜ף ‡ור „˜‰ו˘˘ ‰יכול ‰ו‡ ל‡‰יר ‚ם
במ˜ום כז‡ .‰ך ב‡ופן ˘‰ני‰ ,רי מ˘˙נ„‰ ‰בר ‰ח˘וך ו‰רחו˜ עˆמו ומ˙על ‰ונ‰פך
מ„בר ‚˘מי וחומרי בלב„ ל‰יו˙ „בר מ‡יר ‰נע˘ ‰ל˘ם ˘מים ,ו‰רי ‰ו‡ עכ˘יו חל˜
מ˙חום „˜‰ו˘.‰
ועל פי ז ‰י˘ לב‡ר ˘‰ו‡ ‰ו‡ ‰חילו˜ בין חנוכ ‰ופורים˘ ,למרו˙ ˘˘ווים ‰ם בז‰
˘˙וכנם ‰פיכ˙ ‰חו˘ך לטוב‡ ,ך חלו˜ים ‰ם ב‡ופן פעול ‰זו:
בפורים ,נפעל‰ ‰פיכ˙ ‰חו˘ך ל‡ור על י„י ‚ילוי ˙ו˜ף ‡ור „˜‰ו˘ ,‰ע„ ˘מ‡יר
ומ‰פך ‚ם ‡˙ ‰חו˘ך .ולכן ‚ם כל מˆוו˙ ‰פורים ‰ם ענינים ˜„ו˘ים ˘עו˘ים בבי˙
‰כנס˙ ‡ו בבי˙ פנימ ‰ב˙וך ˙חום „˜‰ו˘ ‰ובין י‰ו„ים )מ˜ר‡ מ‚יל ,‰סעו„˙ פורים,
‰לל ו‰ו„‡ ,‰מ˘לוח מנו˙ בין ‡י˘ לרע‰ו וכו'( ,כי ז‰ו ˙וכן ענין ‰פורים ,ל‰פך ‡˙
‰חו˘ך על י„י ‚‰בר˙ ‡ור „˜‰ו˘.‰

ו„בר ז ‰רו‡ים ‰ן בזמן „‰‰ל˜ ‰ו‰ן במ˜ומ :‰מ˜ום ‰נרו˙ – „וו˜‡ "מˆו ‰ל‰ניח‰
על פ˙ח בי˙ו מבחו ,"ıכ„י לפרסם ‰נס ל‡ ר˜ לבני בי˙ו ‡ל‡ ‚ם "בחו "ıובר˘ו˙
רבים ,על י„י ˘יר‡ו ‡ו˙ם ‚ם ‰‰ולכים ˘ם .זמן „‰‰ל˜" – ‰מˆו˙ ‰מ˘˙˘˜ע ‰חמ‰
ע„ ˘˙כל ‰ר‚ל מן ˘‰ו˜ כו' וע„ כמ ‰כו' ע„ „כלי‡ רי‚ל‡ „˙רמו„‡י" ,ו‰יינו ˘מˆוו˙ן
ל„‰לי˜ן בזמן ‰חו˘ך ,כ„י ˘י‡ירו ‚ם ‡˙ ‰חו˘ך ,ול‡לו ‰‰ולכים ב"˘ו˜".
ול‡ ר˜ עוברי ר‚ל ‚רי„‡ ‡ל‡ "רי‚ל‡ „˙רמו„‡י" ˘‰ם "˘ם ‡ומ ‰מל˜טי עˆים
„˜ים" ‡ו "עניים" )ר˘"י ˘ם( ,ו‰יינו ˘כוללים ‚ם ‡˙ ‡ומו˙ ‰עולם ,ומˆו˙ נר חנוכ‰
נ˙˜נ ‰ב‡ופן ז„ ‰וו˜‡ כ„י ˘י„לי˜ו ‰נרו˙ וי‡ירו ‚ם ל"˙רמו„‡י"!
וענין ז ‰מו„‚˘ יו˙ר לפי ‰פירו˘ ‰פנימי ‰מוב‡ בספרי חסי„ו˙ בנו‚ע ל"כלי‡ רי‚ל‡
„˙רמו„‡י"˙"˘ ,רמו„‡י" ‰ו‡ ‡ו˙יו˙ "מור„˙" )עמ"‰מ ˘ער ˜רי˙ ‡רבע ר"פ ˜י‡ .ועו„(,
‰יינו ˘מ„ובר על ‡לו ‰מור„ים במלכו˙ ˘מים ר"ל ,ו‡עפ"כ˙ ,פ˜י„ם ˘ל נרו˙ חנוכ‰
‰ו‡ לפעול "„כלי‡ רי‚ל‡ „˙רמו„‡י" מל˘ון כליון וביטול˙˙˘ ,בטל ‡ˆלם ‰מרי„‰
ב '‰וי˙‰פכו ע"י נרו˙ חנוכ ‰ל‰יו˙ ˜˘ורים עם "נר מˆו ‰ו˙ור‡ ‰ור".
וענין ז ‰מבו‡ר לפי מ˘ ‰נ˙ב‡ר לעיל ˘˙וכן ימי ‰חנוכ‰ ‰ו‡ ל‰עלו˙ ול‡‰יר ל‡
ר˜ על י„י ‚‰בר˙ ‡‰ור במ˜ום „˜‰ו˘‡ ,‰ל‡ ‚ם ל‰בי‡ ‡˙ ‡‰ור ‚ם למ˜ום ‰רחו˜
ע„ ˘‚ם מ˜ום כז ‰י˙על ‰ל˜„ו˘ ‰וי‡יר בנר מˆו ,‰ועל כן מˆוו˙ חנוכ‰ ‰י‡ ל‡‰יר
ב"˘ו˜" ובר˘ו˙ ‰רבים ,מחו ıל˙חום „˜‰ו˘ ,‰ע„ למור„ים במלכו˙ ˘מים ,בכ„י ˘‚ם
‰מ˜ומו˙ ‰רחו˜ים מ˜„ו˘ ‰י˙עלו וי‡ירו.
וז‰ו ‚ם מ˘ ‰מ‚יל˙ ‡נטיוכוס ‡ינ ‰מכ"„ כ˙בי ˜‰ו„˘ ,ונ˜ר‡˙ על ˘ם ר˘ע ˘‚זר
‚‰זירו˙ על עם י˘ר‡ל ,כי ˙וכנו ˘ל חנוכ‰ ‰ו‡‡˘ ,ין ‰בירור ו‰עלי' ב‡ על י„י ‚‰בר˙
˙ו˜ף כח ‡ור ˙‰ור‡ ,‰ל‡ „‰בר ˙‰ח˙ון ו‰ר˘ע מˆ„ עˆמו נ‰פך לטוב ומ˙על ‰ל‰יו˙
מו‡ר ב‡ור ו˜„ו˘.‰

ולכן ‚ם מ‚יל˙ ‡ס˙ר ‰י‡ חל˜ מכ"„ ספרי ˜ו„˘ ,ונ˜ר‡˙ על ˘מ˘ ‰ל ‡ס˙ר – ‡˘‰
ˆ„˜ני˙ ,כי ענינו ˘ל ח‚ ‰פורים ‰ו‡ ‰ב‡˙ ‡ור „˜‰ו˘ ‰למ˜ום רחו˜ על י„י ‚‰בר˙
˙ו˜ף ‡ור „˜‰ו˘ .‰וכנ"ל ,כן ‰ו‡ ענין ˙‰ור‰˘ ,‰לימו„ ב˙ור‰ ‰ו‡ ‰פועל ‡˙ ‰עלי'
ב„ברים ˘‚‰מיים.
ומטעם ז‡ ‰כן מˆינו ˘‡ין ˘מו ˘ל ˜‰ב" ‰נזכר במ‚יל˙ ‡ס˙ר מ˘ום ˘"‰ע˙י˜ו‰
פרסיים ונכ˙ב ‰ב„ברי ‰ימים ˘ל מלכי‰ם ו‰ם ‰יו עו"‚" ולכן "כבו„ ˘ '‰ל‡ יזכירנו
מר„כי במ‚יל) "‰ר‡ב"ע מ‚"‡ ח ,ו(˘ ,בז ‰רו‡ים ˘למרו˙ ˘‡כן ‚‰יע ‡ור „˜‰ו˘ ‰ע„
למ˜ום רחו˜ ‰" -ע˙י˜ו ‰פרסיים" מ"מ ל‡ נ˘˙נו ‰פרסיים ול‡ נ˙עלו ל˜„ו˘‡ ‰ל‡
נ˘‡רו "עו"‚" ע„ ˘מטעם ז‡ ‰י ‡פ˘ר ˘ייכ˙ב ˘ם  '‰במ‚יל!‰

˘יט˙ בי˙ ‰לל ‰ -וספ ‰ב‡ור
כ„י לנˆח ‡˙ ‡ויבי '‰
‡י˙‡ ב‚מ' "מˆו˙ חנוכ ‰כו' ו‰מ„‰רין מן ‰מ„‰רין בי˙ ˘מ‡י ‡ומרים יום ר‡˘ון

