


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰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

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, 
הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב,

הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



לימוד תורה בטהרה......................................... ב
‰˜˘ר בין „ר˘˙ "ו‰בור רי˜" לסו‚י' „חנוכ‰

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 324 ואילך)

............................... ו מדוע "נר חנוכה משמאל"?
מעל˙ נר חנוכ‰ ˘מ‡יר במ˜ום ‰˜ליפו˙ ו‰סטר‡ ‡חר‡

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 223 ואילך)

..................................... י שאף הן היו באותו הנס
‚ו„ל מעל˙ מסיר˙ נפ˘ן ˘ל ‰נ˘ים

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 311 ואילך)

נר ביתו ונר חנוכה........................................... יב
˜יום מעין מˆוו˙ חנוכ‰ על י„י ˘לום בי˙ו

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 372 ואילך)

....................................................... טו הרגיל בנר
מעל˙ נר ˘ב˙ וחנוכ‰ על פני ˘‡ר ‰מˆוו˙

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ' 143 ואילך)

בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

חנוכ‰  סו‚יי˙  ס„ר  על  נס„רו  ‰בי‡ורים 
מ‚מ' ˘ב˙ כ‡, ב ו‡ילך. מ‰ם בי‡ורים בפ˘ט 
‡ו„ו˙  ו‰„רו˘,  ‰רמז  ב„רך  ומ‰ם  ‰סו‚י', 
ל ימי ‰חנוכ‰ ברוחניו˙ ובעבו„˙  מ˘מעו˙ם̆ 
‰˘ם, ו‡˙ ‡˘ר י˘ ללמו„ ממ‡ורעו˙ חנוכ‰ 

בימים ‰‰ם, לעבו„˙ ‰‡„ם בזמן ‰ז‰.

◇ ◇ ◇

‰וב‡ו  ל‡  ‰בי‡ורים  כי  למו„עי,  וז‡˙ 
ונערכו  מח„˘  עוב„ו  ˘נ‡מרו, ‡ל‡  כפי  כ‡ן 
‰עיבו„  בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י 
‰ענינים  בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט 
מופיעים  ˘‰ם  כפי  ‰מ˜ורו˙  עם  ו‰רחב˙ם 
במ˜ורם, וי˘ ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים נ‡מרו 
ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן  ב˜יˆור 
רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙  ‰מבו‡ר 
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, מי 
‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˜ו˘י  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו 

מוטב ˘יעיין במ˜ורי ‰„ברים, וימˆ‡ טוב.

◇ ◇ ◇

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

„י„ן.

מכון ‡ור ‰חסי„ו˙
כסלו ‰'˙˘פ"‚

תוכן ענינים פתח דבר אוצרות המועדים יח

ב‡ור  ‚ם  ˘‰‡יר  כ„י  ע„  ונמ˘ך  יר„  ז‰  בלב„, ‡ל‡ ‡ור  רוחני  ל‡ ‰י' ‡ור  נר ‰מערבי 
‚˘מי ומוח˘י ‰נר‡‰ לעיני ב˘ר. ומכיון ˘‰‡ור ‰רוחני ˘בנס ז‰ ‰‡יר ‚ם ‡˙ ‚˘מיו˙ 
‰עולם, לכן ‚ם נס ז‰ ‰י' לו פעול‰ חז˜‰ ב‰‡ר˙ ‰עולם ‰ז‰ ‰‚˘מי יו˙ר מ˘‡ר ‰ניסים 
˘‰˙˜יימו בבי˙ ‰מ˜„˘, ˘ל‡ מˆינו ב‰ם ענין ז‰, ˘‰‡ור ‰רוחני י‡יר ויפעל ‚ם ב‡ור 

‚˘מי.

פועלו˙  ‰מˆוו˙  ˘כל  ‡מ˙  ‰ן  חנוכ‰:  ונר  ˘ב˙  נר  במˆוו˙  ‚ם  ‰ו‡  ז‰  „רך  ועל 
רוחני  ‰ו‡  ז‰  ‡ור  ‡ך  "נר",  בבחינ˙  ‰ן  וכולן  ובעולם,  ‰‡„ם  על  רוחני  ‡ור  ‰מ˘כ˙ 
 ˙‡ ˘מבט‡  ‚˘מי  ‡ור  עם  ‚ם  ˜˘ורים  וחנוכ‰  ˘ב˙  נרו˙  ‡ך  ב‚˘מיו˙,  נר‡‰  ו‡ינו 
כי  מˆוו‰",  "נר  ב˘ם  ˘נ˜ר‡ים  נ‡מר  עלי‰ם  „וו˜‡  ולכן  ‰מˆוו‰,  ˘ל  ‰רוחני  ‰‡ור 
‰‡ור ‰רוחני ˘ל ‰מˆו‰ ניכר ב‚˘מיו˙ ‰עולם, ופעול˙ ‰‡ור ‰רוחני במˆוו˙ ‡לו חז˜‰ 

ו‚„ול‰ יו˙ר מ˘‡ר ‰מˆוו˙, ע„ ˘פעול˙ן ניכר˙ ב‚˘מיו˙ ‰עולם.



‡ו„ו˙ מי ˘"ר‚יל בנר", ‰יינו ˘מ‰„ר ומ˜פי„ ב‰„ל˜˙ נרו˙ ˘ב˙ וחנוכ‰, ‡מר רב 
מן  נ„ר˘  ˘‰„בר  ר˘"י  ובי‡ר  חכמים".  ˙למי„י  בנים  לי'  ˘"‰ויין  ‰ו‡  ˘˘כרו  ‰ונ‡ 
ב‡ ‡ור  וחנוכ‰  מˆו‰ „˘ב˙  נר  י„י  כ‚), "על  ו,  (מ˘לי  ו˙ור‰ ‡ור"  מˆו‰  נר  ‰כ˙וב "כי 

„˙ור‰".

על  ‡ל‡  בלב„,  חנוכ‰  נר  על  ˜‡י  ‡ינו  בפ˘טו˙  מˆוו‰"  "נר  ‰ל‡  בז‰,  לברר  וי˘ 
 ˙‡ ‰מ˜יים  ב‡„ם  רוחני  ‡ור  מ‡ירו˙  ˘‰ן  מכיוון  ל"נר",  כ‡ן  ˘מ˘ולו˙  ‰מˆוו˙  כל 
‰מˆוו‰ ובעולם כולו. וכיˆ„ כו˙ב ר˘"י ˘ענין "נר מˆו‰" כ‡ן ˜‡י על "נר מˆו‰ „˘ב˙ 

וחנוכ‰" „וו˜‡?

אור רוחני באור הגשמי
וי˘ לומר, ˘‡כן י˘ עניין מיוח„ ב‡ור ‰רוחני ‰מ‡יר על י„י מˆוו˙ נר ˘ב˙ וחנוכ‰:

וכמו  ˜בוע,  ב‡ופן  ‰מ˜„˘  בבי˙  ˘נע˘ו  נסים  וכמ‰  כמ‰  מˆינו  ˘‰נ‰  וב‰˜„ם, 
"ע˘ר‰ נסים" ˘נמנו במסכ˙ ‡בו˙ (פ"‰ ‰"‰), ומכל מ˜ום י˘נו נס ‡ח„ ˘‡ו„ו˙יו ‡מרו 
חכמים ˘‰ו‡ "ע„ו˙ . . לב‡י עולם ˘‰˘כינ‰ ˘ור‰ בי˘ר‡ל", ו‰ו‡ "נר מערבי, ˘נו˙ן 
ו‰יינו  ופר˘"י),  ב  כב,  (˘ב˙  מסיים"  ‰י'  וב‰  מ„לי˜  ‰י'  וממנ‰  חברו˙י',  כמ„˙  ˘מן  ב‰ 

˘‰נר ‰י' „ול˜ מ˘ך כל ‰יום כולו למעל‰ מ„רך ‰טבע.

ו‚ם בז‰ י˘ ל˙מו‰, מ„וע „וו˜‡ נס ז‰ ‰ו‡ "ע„ו˙ לכל ב‡י עולם" ל‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ 
בי˘ר‡ל, יו˙ר מ˘‡ר נסים ˘נע˘ו במ˜„˘?

עו„ ז‡˙, ˘לכ‡ור‰ נס ז‰ ל‡ ‰י' ‚לוי כל כך, כי ‰מנור‰ ‰י' מ˜ומ‰ ב˜ו„˘, במ˜ום 
מפורסמים  מן ‰נסים ‰‡חרים ‰יו  חל˜  ז‡˙,  ולעומ˙  בני ‡„ם,  לרוב  ˘‰כניס‰ ‡סור‰ 
"נר  ˘ל  ‰נס  „וו˜‡  ומ„וע  ירו˘לים,  בכל  ‡פילו  ‡ו  בעזר‰  ˘נע˘ו  ומ‰ם  ו‚לויים, 

‰מערבי" מ‚ל‰ ‡˙ ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ "לכל ב‡י עולם"?

ו‰בי‡ור בכך ‰ו‡:

˘ל  ˘‰‡ור ‰‡ל˜י  ו‰יינו,  ונר ‚˘מי,  ל‡ור  ˘‰ו‡ ˜˘ור  בכך  מ˙ייחס  נר ‰מערבי  נס 

הרגי בנר
מעלת נר שבת וחנוכה 
על פני שאר המצוות

בנים  לי'  ‰ויין  בנר  ‰ר‚יל  ‰ונ‡  רב  ‡מר 
˙למי„י חכמים ‰ז‰יר במזוז‰ זוכ‰ ל„יר‰ 
נ‡‰ ‰ז‰יר בˆיˆי˙ זוכ‰ לטלי˙ נ‡‰ ‰ז‰יר 

ב˜י„ו˘ ‰יום זוכ‰ וממל‡ ‚רבי יין: (כ‚, ב)

בנים ˙למי„י חכמים. בנים ˙למי„י חכמים. „כ˙יב כי נר מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור 
על י„י נר מˆו‰ „˘ב˙ וחנוכ‰ ב‡ ‡ור „˙ור‰:

‡ינ‰  רי‰ט‡  ˘לפום  ‡ח˙  „ר˘‰  מˆינו  „חנוכ‰,  בסו‚י'  ‰עוס˜ים  חז"ל  מ‡מרי  בין 
נו‚ע˙ כלל לענייני חנוכ‰, ‡ל‡ לסיפור מכיר˙ יוסף על י„י ‡חיו:

"ו‡מר רב כ‰נ‡ „ר˘ רב נ˙ן בר מניומי מ˘מי' „רב ˙נחום מ‡י „כ˙יב ו‰בור רי˜ ‡ין 
˙"ל ‡ין  מ‰  מים, ‡ל‡  בו  ˘‡ין  יו„ע  רי˜ ‡יני  ו‰בור  ˘נ‡'  ממ˘מע  כ„),  לז,  (וי˘ב  מים  בו 

בו מים, מים ‡ין בו ‡בל נח˘ים וע˜רבים י˘ בו".

˙וכנ‰  מˆ„  חנוכ‰, ‡ינ‰  לסו‚יי˙  זו  „ר˘‰  ˘ל  ˘ייכו˙‰  כי  נר‡‰  ר‡˘ונ‰,  ב‰˘˜פ‰ 
˘ל ‰„ר˘‰, ‡ל‡ ר˜ מ˘ום ˘‰מ‡מר ‰˜ו„ם, בנו‚ע לנר חנוכ‰ ˘‰ניחו למעל‰ מכ' ‡מ‰, 
נ‡מר על י„י רב נ˙ן בר מניומי מ˘מו ˘ל רב ˙נחום ונמסר על י„י רב כ‰נ‡, ולכן ממ˘יכ‰ 
˜˘ר  לו  ˘‡ין  ‡ף  ‰‡מור‡ים,  ‡ו˙ם  י„י  על  ונמסר  ˘נ‡מר  נוסף  מ‡מר  ומבי‡‰  ‰‚מר‡ 
˙וכני למ‡מרים ‰˜ו„מים (וכן פיר˘ ר˘"י בח‚י‚‰ ‚, ‡ ‚בי „ר˘‰ זו ‚ופ‡: "מ˘ום „רבי ˙נחום ‡מר‰ 

נ˜ט ל‰ ‰כ‡ ‚בי ˘מע˙˙‡ „רבי ˙נחום").

‡מנם, כל עניין ב˙ור‰ ‰ו‡ מ„וי˜ בכל פרטיו, ו‡ם ‰בי‡‰ ‰‚מר‡ ‡˙ ‰„ר˘‰ „"מים 
ללמו„  וי˘  ‰חנוכ‰,  לענייני  ˜˘ר  ל‰  ˘י˘  מ˘מע  „חנוכ‰,  סו‚י‡  ב‡מˆע  כו'  בו"  ‡ין 

מ„ר˘‰ זו ‡ו„ו˙ מ‰ו˙ ‰‚זיר‰ ו‰נסים ˘נע˘ו ל‡בו˙ינו בימים ‰‰ם ובזמן ‰ז‰.

˙ו˘ב"כ  (חל˜  ‰˘ל"‰  כ˙ב  וכבר  וי˘ב,  בפר˘˙  נ‡מר  רי˜"  "ו‰בור  ˘‰פסו˜  ובפרט, 
לפני‰ן ‡ו  חנוכ‰ ‡ו  ימי  חלו  פר˘יו˙  ב‡לו   .  . וי‚˘   ı˜מ וי˘ב  ˘"פר˘˙  וי˘ב)  פר˘˙  רי˘ 

י˘  בכולן   .  . כל ‰˘נ‰  ˘ל  בו„‡י ‚ל‚ול ‰מוע„ים  כי   ,ıחפ לכל  וע˙  זמן  ולכל  ל‡חרי‰ן, 
"ו‰בור  ˘פסו˜  ומכיוון  ‰˘כיל",   '‰ מי„  ‰כל  כי  ב‰ן,  ˘חלו˙  ‰פר˘יו˙  ל‡ו˙ן  ˘ייכו˙ 
רי˜" נ‡מר בפר˘˙ וי˘ב, ‰נ˜ר‡˙ בסמוך לימי ‰חנוכ‰, מובן ˘˙וכנו ˘ייך לימי ‰חנוכ‰.

שילמדו תורה, אך ישכחו את "תורתך" רח"ל
מבו‡ר בספרים (ר‡‰ ספר ‰מ‡מרים ˙˘"‡ עמ' 58 ו‡ילך. ועו„), ˘מח˘ב˙ מלכו˙ יון ‰ר˘ע‰ 
עוס˜ים  י˘ר‡ל  ˘בני  בעיני‰ם  רע  ול‡ ‰י'  ˙ור‰,  מללמו„  יח„לו  י˘ר‡ל  ˘בני  ל‡ ‰יי˙‰ 
ונר‚˘  ניכר  י‰י'  ˘ל‡  ‰יינו  ˙ור˙ך",  "ל‰˘כיחם  ‰יי˙‰  מזימ˙ם  כל  ‰נפל‡‰.  בחכמ˙‰ 

ימוד תורה 
בטהרה

הקשר בין דרשת "והבור 
ריק" לסוגי' דחנוכה

ו‡מר רב כ‰נ‡ „ר˘ רב נ˙ן בר מניומי 
מ˘מי' „רב ˙נחום מ‡י „כ˙יב ו‰בור 
˘נ‡'  ממ˘מע  מים,  בו  ‡ין  רי˜ 
מים,  בו  ˘‡ין  יו„ע  ‡יני  ר˜  ו‰בור 
בו  מים ‡ין  מים,  בו  ˙"ל ‡ין  מ‰  ‡ל‡ 

‡בל נח˘ים וע˜רבים י˘ בו: (כב, ‡)



‰חג החנוכה

כל  כמו  ילמ„ו‰  ‡ל‡  ‰˜ב"‰,  ˘ל  חכמ˙ו  ו‰י‡  ורוחני˙  ˜„ו˘‰  ‰י‡  ˘‰˙ור‰  ‡ˆלם 
חכמו˙ ‰‡ומו˙ רח"ל.

רˆו  לכ‡ור‰, ‡ם  ˘ב‰יכל".  כל ‰˘מנים  ˘‰יונים "טמ‡ו  במ‰  זו ‰˙בט‡‰ ‚ם  מזימ‰ 
ע˘ו  ל‡  ‰ם  ‡ך  ‰˘מן,   ˙‡ ול˘פוך  ‰כ„ים   ˙‡ ל˘בר  ל‰ם  ‰י'  ול‰זי˜  ל‰˘חי˙  ‰יונים 
(ר‡‰  חכמ‰  על  רומז  "˘מן"  ‰יונים:  מח˘ב˙  רמוז‰  בכך  ‰˘מן.   ˙‡ טימ‡ו  ר˜  ‡ל‡  כן 
ו˘פכו  ˘יברו  ל‡  ו‰יונים  ב),  פ‰,  מנחו˙  ור‡‰  ועו„.  מ, „.  ˙ור‰ ‡ור  ב.  ח"ב ˜מז,  לז‰ר  ‰‚‰˙ ‰רח"ו 

כל  "טימ‡ו  ר˜  ‡ל‡  ‰˙ור‰,  בחכמ˙  לעסו˜  י˘ר‡ל  מבני  מנעו  ˘ל‡  ‰יינו  ‰˘מן,   ˙‡
˜„ו˘˙  עם  ˜˘ור  י‰י'  ל‡  ˘‰לימו„  ‰˙ור‰,  לימו„   ˙‡ לטמ‡  ˘˘‡פו  ‰יינו  ‰˘מנים", 

‰˙ור‰ ועם נו˙ן ‰˙ור‰.

‰ט‰ור.  ‰˘מן  פך  מˆי‡˙  נס   ˙‡ ח˘מונ‡י  בני  עם  ‰˘י"˙  ע˘‰  מ„וע  ‚ם  יובן  בכך 
ו‰יו  ועו„),  ב.  ו,  (יומ‡  בˆיבור  ‰ו˙ר‰  טומ‡‰  כי  ז‰,  לנס  ז˜ו˜ים  ‰יו  ל‡  ‰ל‡  ‰„ין,  מˆ„ 

‰ח˘מונ‡ים יכולים ל‰„לי˜ ב˘מן טמ‡.

ל‡ ‰יי˙‰ נˆרכ˙  ע˘‰ ‰˜ב"‰ נס מיוח„ כז‰ ב˘ביל ‰„ל˜‰ ב˘מן ט‰ור̆  ו‰טעם לכך̆ 
‡ז מן ‰„ין, ‰ו‡ מ˘ום ˘כל עי˜ר מלחמ˙ ‰יוונים, וממיל‡ ‚ם ניˆחון בני ח˘מונ‡י, ‰י' 
בעניין ט‰ר˙ ‰˘מן, ‰יינו ט‰ר˙ לימו„ ‰˙ור‰ ב˜„ו˘‰ ו‰˙˜˘רו˙ ל‰˘י"˙ נו˙ן ‰˙ור‰. 

ו‰„בר ‰˙בט‡ ‚ם ב˘ע˙ ‰נˆחון, כ‡˘ר ע˘‰ ‰˜ב"‰ ‡˙ נס מˆי‡˙ פך ‰˘מן ‰ט‰ור.

ו‰נ‰, עניין ז‰ ˘ל לימו„ ‰˙ור‰ בט‰ר‰ ו‰ר‚˘‰ ˘‰˙ור‰ ‰י‡ "˙ור˙ך" ˘ל ‰˜ב"‰, 
וכפי  בו",  י˘  וע˜רבים  נח˘ים  ‡בל  בו  ‡ין  מים   – מים  בו  "‡ין  ˘ל  ב„ר˘‰  ‰ו‡  מרומז 

˘י˙ב‡ר.

חסרון בלימוד התורה מביא מיד "נחשים ועקרבים"
י˘  מים"  בו  בפסו˜ "‡ין  ו‚ם  ˙ור‰",  מים ‡ל‡  יז, ‡) "‡ין  (ב"˜  חז"ל  ב„ברי  כלל ‰ו‡ 
‰„ר˘‰  ‚ם  מבי‡  טז)  פפ"„,  (פר˘˙נו  רב‰  ˘במ„ר˘  (ובפרט  ˙ור‰  על  ˘"מים" ˜‡י  לפר˘ 
בו  מבי‡ ‡˙ ‰„ר˘‰ "‡ין  זו  ל„ר˘‰  ו˜ו„ם  בו",  י˘  וע˜רבים  נח˘ים  בו ‡בל  "מים ‡ין 

מים – ‡ין בו „ברי ˙ור‰ ˘נמ˘לו למים").

וכך ‰ו‡ ˘יעור „ר˘˙ חז"ל: "מים ‡ין בו, ‡בל נח˘ים וע˜רבים י˘ בו" – כ‡˘ר ‡ין 
‰‡„ם לומ„ ˙ור‰, ו"‡ין בו מים", ‡זי נכנסים בו כל מיני רע וטומ‡‰, "נח˘ים וע˜רבים 
י˘ בו". ‡ין ‡פ˘רו˙ ל‰יו˙ רי˜ מ˙ור‰ ובו בזמן ל‰יו˙ מל‡ ב„ברים ס˙ם, כעניני ‰ר˘ו˙, 
˘‡ינם "מים" ו‚ם ‡ינם בבחינ˙ "נח˘ים וע˜רבים", ‡ל‡ מי„ ˘‰‡„ם רי˜ רח"ל מ˙ור‰, 

מ˙מל‡ ‰ו‡ בעניינים ˘‰ם ‰יפך ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙.

‡מנם לכ‡ור‰ ˙מו‰: כיˆ„ ני˙ן לומר ˘כ‡˘ר "‡ין בו מים" מי„ "נח˘ים וע˜רבים י˘ 
בו", מ„וע עˆם ז‰ ז‰ ˘‰‡„ם ‡ינו לומ„ ˙ור‰ ‚ורם לז‰ ˘י˙מל‡ ב"נח˘ים וע˜רבים" – 

ענינים ˘‰ם ‰יפך ‰˙ור‰?

אוצרות המועדים טז

‡„ם ‡˙ נר ‰˘ב˙ ופועל בכך ˘לום בי˙ בפועל, י˘ בז‰ מעין ˜יום מˆוו˙ נר חנוכ‰ ‚ם 
כן, כי בז‰ נ˙˜יימ‰ ˙כלי˙‰ ˘ל מˆוו‰ זו – לע˘ו˙ ˘לום בעולם.

˘‰רי  ˘ב˙,  ב‰לכו˙  ול‡  חנוכ‰  ב‰לכו˙  ז‰  „ין  ‰רמב"ם  ‰ˆיב  מ„וע  יובן  בכך 
˘ב˙  ב‰לכו˙  ל‰יכ˙ב  ˘ב˙,  נר  מˆוו˙  ומעל˙  ˙ו˜ף  ˘מבט‡ ‡˙  ז‰,  ר‡וי „ין  לכ‡ור‰ 
‚„ר  ‡ינו  ז‰  „ין  ‰רמב"ם,  ל˘יט˙  ‡ך  ˘ב˙),  ב‰לכו˙  ‚ם  ז‰  „ין  ‰וב‡  ב˘ו"ע  (ו‡כן 
נר  מˆו˙ ‰„ל˜˙  ‚„ר  כלל  ˘לום ‡ינו  פועל  בי˙ו  ˘נר  ז‰  ענין  ו‡„רב‰,  ˘ב˙,  ב‰לכו˙ 

˘ב˙ (ל˘יט˙ו), ומ‰ ˘נר בי˙ו ˜ו„ם ‰ו‡ „ין בעניין ˘ל "לע˘ו˙ ˘לום בעולם".

ו‡„רב‡, ‰‰ור‡‰ ל‰„לי˜ ‡˙ נר בי˙ו במ˜ום נר חנוכ‰, ‰י‡ מ„יני ‰„ל˜˙ נר חנוכ‰, 
‰י‡  ‰˙ור‰,  מˆוו˙  ˘‡ר  כמו  ˘˙כלי˙‰,  חנוכ‰,  מˆוו˙  ˘כן  חנוכ‰.  ב‰לכו˙  ומ˜ומו 
י„לי˜ ‰‡„ם  ליום ‡ח„,  ר˜  ˘מן  לו  ˘י˘  ז‰  ˘במˆב  מחייב˙  בעולם",  ˘לום  "לע˘ו˙ 
‡˙ נר בי˙ו וי˜יים בכך ‰˙כלי˙ ˘ל "לע˘ו˙ ˘לום" בפועל וב‡ופן ‚לוי ומוח˘י, על י„י 

˘בני בי˙ו יו˘בים ב‡ור‰ ו‡ינם נ˙˜לים בעı וב‡בן.

קיום כתיבת השם על ידי מחיקתו "לעשות שלום"
˘ב˙,  נר  מפני  חנוכ‰  נר  זו „חיי˙  ˘‡ין  בי˙ו ˜ו„ם",  ˘ל "נר  ב‰לכ‰  לעומ˜ ‰ח„˘ 
‡ל‡ ˜יום מעין מˆוו˙ נר חנוכ‰ על י„י פעול˙ "˘לום בי˙ו" ˘ל נר ˘ב˙, מבי‡ ‰רמב"ם 

ר‡י' מ„ין מחי˜˙ ‰˘ם במ‚יל˙ סוט‰.

‰חמור  ‰‡יסור   ˙‡ ˘„וחים  בלב„  זו  ‡ין  כיˆ„  רו‡ים  סוט‰,  מ‚יל˙  מחי˜˙  ב„ין 
˘ל מחי˜˙ ‰˘ם בכ„י לי˙ן ˘לום בין ‡י˘ ל‡˘˙ו, ‡ל‡ ‰רב‰ יו˙ר מכך: ‰יו כו˙בים 

מלכ˙חיל‰ ‡˙ ‰מ‚יל‰ עם ‰˘מו˙ ˘ב‰, על מנ˙ למחו˜ ‡חר כך!

˘˙כלי˙ ‰עניין ‰ו‡  בי„יע‰  כ˙יב˙ ‰˘ם,  מˆוו˙  ומ˜יים ‡˙  ˘עומ„ ‰סופר  ונמˆ‡ 
˘‰˘ם ימח˜ בכ„י לפעול ˘לום בי˙. מˆו˙ כ˙יב˙ ˘ם ‰˘י"˙ ‰כ˙וב במ‚יל‰ ב˜„ו˘˙ו 
ל‡˘˙ו.  ‡י˘  בין  ˘לום  לפעול  בכ„י  מחי˜˙ו  י„י  על  „וו˜‡  ופועל  מ˙‚ל‰  ו˙ו˜פו, 
˘לימו˙  ‰י‡  ‚ופ‡  ‰מחי˜‰  ‡ל‡  י˙',  ˘מו  כ˙יב˙  ˘ל  ו„חי'  ביטול  ‡ין  ז‰,  במ˜ר‰ 

ו˙כלי˙ מˆוו˙ ‰כ˙יב‰.

ומ„ין ז‰ מוכיח ‰רמב"ם, כיˆ„ ‡ין ‰˘לום „וח‰ ‡˙ מˆוו˙ נר חנוכ‰, ‡ל‡ י˙ר על 
כן: כ˘ם ˘במ‚יל˙ סוט‰ ברור ˘מ˜יימים ‡˙ מˆוו˙ כ˙יב˙ ‰˘ם על י„י מחי˜˙ו למען 
חנוכ‰  נר  במ˜ום  בי˙ו  נר  חנוכ‰, ‰„ל˜˙  ונר  בי˙ו  בנר  ‚ם  כך  ל‡˘˙ו,  בין ‡י˘  ˘לום 
‰י‡ מעין ˜יום מˆוו˙ חנוכ‰, ומˆו˙ נר חנוכ‰ מחייב˙ ˘י˜„ימו ‡לי' ‰„ל˜˙ נר בי˙ו, 

ויפעלו ˘לום בעולם בפועל.



טוחג החנוכה

˘ל  ‰מˆוו‰  ˘טעם  ˘כ˙בו  ו˘"נ)  רס‚.  סי'  רי˘  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘ו"ע  (ר‡‰  מ‰פוס˜ים  י˘ 
‰רמב"ם  ‡מנם,  ב‡בן".  ‡ו   ıבע יכ˘ל  ˘ל‡  בי˙  ˘לום  "מ˘ום  ‰י‡  ˘ב˙  נר  ‰„ל˜˙ 
˘ב˙"  עונ‚  בכלל  ר˜ "˘ז‰  וכ˙ב  בי˙,  ˘לום  ˘ל  ל‡ ‰זכיר ‡˙ ‰טעם  ˘לו  ˘ב˙  ב‰ל' 

(רי˘ פ"‰), ו"כבו„ ˘ב˙" (פ"ל ‰"ו).

ומ˘מע ˘ל˘יט˙ ‰רמב"ם עי˜ר ‰טעם ל‰„ל˜˙ נר ˘ב˙ ‰י‡ מ˘ום כבו„ ועונ‚ ˘ב˙, 
ומ‰ ˘נ‚רם על י„י נר ˘ב˙ ‚ם ˘לום בי˙, ˘בני בי˙ו ‡ינם יו˘בים בחו˘ך ול‡ נכ˘לים 

בעı וב‡בן, ‰רי ז‰ עניין נוסף ˘נפעל על י„י נר ˘ב˙, ‡ך ‡ין ז‰ ‚„ר וטעם ‰מˆו‰.

ו‰נ‰, ˙ינח ל‡ו˙ן ‰˘יטו˙ ˘עניין נר ˘ב˙ ‰ו‡ ˘לום בי˙, מובן מ„וע נר ˘ב˙ „וח‰ 
פרסומי  ˘מ‰ו˙‰ ‰י‡  מˆוו‰  בי˙ו „וח‰  ˘לום  ˘מ‰ו˙‰ ‰י‡  מˆוו‰  כי  חנוכ‰,  נר   ˙‡

ניס‡.

˘ב‚מר‡  לכ‡ור‰,  ˘ב˙, ˜˘‰  ועונ‚  לכבו„  ר˜  נ˙˜ן  ˘ב˙  ˘נר  ל˘יט˙ ‰רמב"ם  ‡ך 
ומכיוון  ˘בו,  בי˙ו"  "˘לום  עניין  מˆ„  ‰י‡  חנוכ‰  נר   ˙‡ ˘ב˙  נר  ˘„חיי˙  מ˘מע 
חל˜  ו‡ינו  ˘ב˙  נר  במˆוו˙  ˘נ˙ווסף  ˆ„„י  עניין  בי˙" ‰ו‡  "˘לום  ˘ל˘יט˙ ‰רמב"ם 
ממ‰ו˙‰ ועניינ‰ ˘ל ‰מˆוו‰, כיˆ„ י˘ כח בפרט ˆ„„י ז‰ ל„חו˙ מˆוו‰ ˘לימ‰ ˘ל נר 

חנוכ‰?

קיום תוכן מצוות נר חנוכה על ידי "נר ביתו"
וי˘ לומר, ˘ל˘יט˙ ‰רמב"ם ‡ין ז‡˙ ˘מˆוו˙ נר חנוכ‰ נ„חי˙ מפני מˆוו˙ נר ˘ב˙, 
˘כן, כ‡מור, נר ˘ב˙ ‡ינו כלל מ˘ום ‚„ר ˘ל ˘לום בי˙, ‡ל‡ ‰„חי' נע˘י˙ מˆ„ ‰עניין 
(‰רמב"ם  ˘ב˙"  "נר  ול‡  בי˙ו",  "נר  לומר  ‰רמב"ם  ו„יי˜  בעולם".  "˘לום  ˘ל  ‰כללי 
‰ו˙יר ‰ל˘ון כפי ˘‰י‡ ב‚מ' "נר בי˙ו", מ˘‡"כ ‰טו˘ו"ע (סי' רס‚ ס"‚ וסי' ˙רעח) כ˙בו "נר ˘ב˙"), כי 

בז‰ מו„‚˘ כיˆ„ ‰˜„ימ‰ ‡ינ‰ נובע˙ מˆ„ מעל˙ נר ˘ב˙, ‡ל‡ מחמ˙ ‚„לו˙ ‰˘לום.

ו‡ל ˙˙מ‰ כיˆ„ י˘ בכוח ‰˘לום ל„חו˙ ‡˙ מˆוו˙ ‰„ל˜˙ נר חנוכ‰, ˘כן, ל‡מ˙ו 
˘ל „בר ולעומ˜ו, ‡ין ‰˘לום „וח‰ ‡˙ מˆוו˙ חנוכ‰, ‡ל‡ ל‰יפך – כ‡˘ר פועלים ‡˙ 

‰˘לום י˘ בז‰ ‚ם מ˘ום ˜יום עניין מˆוו˙ חנוכ‰ עˆמ‰!

בי‡ור ‰עניין: 

טעם  ‰ו‡  ‰˘לום  ˘עניין  נמˆ‡  בעולם",  ˘לום  לע˘ו˙  ני˙נ‰  ‰˙ור‰  ˘"כל  מ‡חר 
‡פ˘ר  ‡י  כפ˘וטו,  ˘לום  ˘פועל˙  מˆו‰  י˘נ‰  כ‡˘ר  כן,  ו‡ם  כולן.  ‰מˆוו˙  ו˙כלי˙ 
ע"י ˜יום ‰מˆו‰ ‰‚ורמ˙  מˆו‰ ‡חר˙, ‡ל‡  ˘לום „וח‰ ‰י‡  ˘פועל˙  ˘‰מˆו‰  לומר 

ל˘לום בפועל מ˙˜יים ‚ם כוונ˙ ‰מˆו‰ ‰˘ני', ˘‚ם ‰י‡ ˙כלי˙‰ "לע˘ו˙ ˘לום".

ונמˆ‡, ˘כ‡˘ר מע„יף ‡„ם ‡˙ נר בי˙ו על נר חנוכ‰ ‡ין כ‡ן „חי' ל‚מרי ˘ל מˆוו˙ 
מ„לי˜  כ‡˘ר  ˘לום", ‡ל‡  ˙כלי˙ו ‰י‡ "לע˘ו˙  עˆמו  חנוכ‰  נר  ˘‚ם  כיוון  חנוכ‰,  נר 

אוצרות המועדים ו

ו‰נ‰, ל‡ למים בלב„ נמ˘ל‰ ‰˙ור‰, ‡ל‡ ‚ם ללחם, ליין, ל˘מן ועו„ (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ 
˙כונ‰  מ˙‡ר  מ˘ל  כל  ‡ל‡  מ˘לים,  ריבוי  ס˙ם  ז‰  ‡ין  ‰ב').  ור‡ינ‰  ˆ‡ינ‰   ‰"„ רי˘   ˘"‰˘

‡) "למ‰  ז,  (˙עני˙  חז"ל  ל˙ור‰ ‡מרו  מים  בין  מ‰ו˙ ‰‰˘וו‡‰  על  ב˙ור‰.  ומעל‰ ‡חר˙ 
נמוך,  למ˜ום  ו‰ולכין  ‚בו‰  מ˜ום  מניחין  מים  מ‰  לך,  לומר   .  . למים  ˙ור‰  נמ˘לו „ברי 
עניין  ˙י‡ור  ˘"מים" ‡ינו  ˘פל‰". ‰יינו,  ˘„ע˙ו  במי  מ˙˜יימין ‡ל‡  ˙ור‰ ‡ין  ‡ף „ברי 
‰˙ור‰ עˆמ‰ (ב„ר˘‰ זו), ‡ל‡ ˙י‡ור ˙כונ˙ ‰לומ„ ˙ור‰ ˘מניח ‡˙ מˆי‡ו˙ו ‰עˆמי˙ 

ומ˘פיל עˆמו, כ‡ו˙ם מים ‰יור„ים ממ˜ום ‚בו‰ לנמוך.

‡ל‡  כלל,  ˙ור‰  לומ„  ˘‡ינו  ‰כוונ‰  ‡ין   – בו"  ‡ין  "מים  חז"ל  ב„ר˘˙  ˘‚ם  ונמˆ‡ 
˘חסר‰ בו ˙כונ˙ ‰"מים" ˘ב˙ור‰, ‰יינו ‰˘פלו˙ ו‰ביטול ‰נˆרכים בע˙ ‰לימו„.

‡מנם על פי ז‰ יו˜˘‰ עו„ יו˙ר: כיˆ„ ני˙ן לומר ˘כ‡˘ר "‡ין בו מים" מי„ "נח˘ים 
ור˜  ˘לומ„  מי  על  ‡ל‡  ˙ור‰,  לומ„  ˘‡ינו  ‡„ם  על  מ„ובר  ‡ין  ‰ל‡  בו",  י˘  וע˜רבים 
ו‰‰˙בטלו˙  ‰˘פלו˙  בו  ˘חסר‰  מ˘ום  וכי  עˆמם,  ˘מ˘פילים  ‰מים  ˙כונ˙  בו  חסר‰ 

‰עˆמי˙ בלימו„ ‰˙ור‰, מˆוי ‰ו‡ במˆב כ‰ חמור ו‰ו‡ מל‡ בכל מיני רע?

"פתח לבי בתורתך" – על ידי "ונפשי כעפר לכל תהי'"
כ‡˘ר מ˙בוננים במ‰ו˙‰ ˘ל ‰˙ור‰, מ˙‚ל‰ מ„וע עניין ‰‰˙בטלו˙ ו‰˘פלו˙ ‰ו‡ כ‰ 

מ‰ו˙י ועי˜רי בלימו„ ‰˙ור‰.

מ˙‡ח„  לומ„ ‡˙ ‰˙ור‰ ‰ו‡  ˘י‰ו„י  י„י  ועל  ˘ל ‰˜ב"‰,  ורˆונו  חכמ˙ו  ‰˙ור‰ ‰י‡ 
‰בנ‰  ‰ו‡  ‰˙ור‰  לימו„  ‡כן,  פ"„-‰).  ב˙ני‡  ב‡רוכ‰  בז‰  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  (ר‡‰  י˙'  בו  ומ˙„ב˜ 
עי˜ר ‰עניין  יע˘ון, ‡ך  לי„ע ‡˙ ‰מע˘‰ ‡˘ר  בכ„י  ולימו„ ‰˙ור‰ ‰ו‡  ˘כלי˙,  ו‰˘‚‰ 
ב"ח  (ר‡‰  ‰לימו„  י„י  על  ˘נפעל˙  ‰˙ור‰  נו˙ן  ב‰˘י"˙  ‰‰˙„ב˜ו˙  ‰ו‡  ‰˙ור‰  בלימו„ 

לטו‡ו"ח סי' מז. ˙פ‡ר˙ י˘ר‡ל (ל‰מ‰ר"ל) ב‰˜„מ‰. ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו ב˙חיל˙ו).

מו‚„ר  ‡ינו  י˙'  ‰בור‡  ‡נו˘.  בן  ˘ל  ביכל˙ו  ‡ינ‰  י˙'  ‰בור‡  עם  ‰‰˙‡ח„ו˙  ו‰נ‰, 
ופ˘וט  רבו˙.  ב‰‚בלו˙  ומו‚„ר  מו‚בל  נבר‡  ו‡ילו ‰‡„ם ‰ו‡  עניין,  ב˘ום  מו‚בל  ו‡ינו 

˘‡ין ביכל˙ו ˘ל נבר‡ ל‰˙‡ח„ עם ‰בור‡ ˘‰ו‡ בלי ‚בול ו˙כלי˙.

ב‡פסיו˙ו  מ˙בונן  ו‰ו‡  ח˘וב‰,  למˆי‡ו˙  עˆמו   ˙‡ מר‚י˘  ‡ינו  י‰ו„י  כ‡˘ר  ור˜ 
ו‰˙בטלו˙ו ‰מוחלט˙ כלפי ‰˘י"˙, ‰רי ‡ינו נ˙ון עו„ ל‰‚בלו˙יו, וביכל˙ו ל‰˙‡ח„ עם 

נו˙ן ‰˙ור‰.

יז, ‡) "ונפ˘י  (ברכו˙  נˆור"  ב˙פיל˙ "‡ל˜י  ˘‡ומרים  מ‰  נכון ‡˙  ל‰בין ‡ל  ני˙ן  בכך 
כעפר לכל ˙‰י', פ˙ח לבי ב˙ור˙ך":

לכ‡ור‰, נוסח ז‰ ‡ינו מובן. ‰ל‡ לימו„ ‰˙ור‰ מוכרח ל‰יו˙ מ˙וך ‰˙ל‰בו˙, ובוו„‡י 
מˆי‡ו˙ו ‰עˆמי˙,  מר‚י˘ ‡˙  ‰‡„ם  כ‡˘ר  כל ‡לו, ‡פ˘ריו˙ ‰נ‰  ו‰˘‚‰.  מ˙וך ‰בנ‰ 

ו‡זי יכול ‰ו‡ ל‰˘˙מ˘ בכ˘רונו˙יו ל‰˘י‚ ול‰בין ‡˙ מ‰ ˘לומ„.



זחג החנוכה

‰עˆמי˙,  ‰מˆי‡ו˙  ביטול  ˙‰י'",  לכל  כעפר  "ונפ˘י  ˙חיל‰  מב˜˘ים  זו  ב˙פיל‰  ‡ך 
ל"פ˙ח  מפריע  כעפר"  ‰"ונפ˘י  ולכ‡ור‰  ב˙ור˙ך",  לבי  "פ˙ח  מ˙פללים  ל‡חמ"כ  ומי„ 

לבי"?

לבי  "פ˙ח  ‰י‡  ‰י‰ו„י  ˘ל  ˙פיל˙ו  למעל‰.  ‰מבו‡ר  יסו„  על  ‰ו‡  בז‰  ו‰בי‡ור 
ב˙ור˙ך" – ב˙ור˙ ‰˘ם, ˙ור‰ ˘‡ינ‰ מו‚בל˙ ב˘ום ‰‚בל‰. ובכ„י ל‰˙חבר עם ˙ור‰ זו, 
‰„רך ‰יחי„‰ ‰י‡ ˘י˙בטל ˙חיל‰ מ‰ר‚˘˙ מˆי‡ו˙ו, ויח˘יב עˆמו כעפר ˘"‰כל „˘ין 

עליו" (ר‡‰ ערובין נ„, ‡. לי˜וטי ˙ור‰ במ„בר טו, ‚. ועו„), ובכך נע˘‰ כלי ל‰˙חבר ב˙ור˙ ‰'.

מו‚בל˙,  בל˙י  ˘‰י‡  זו  ˘˙ור‰  ולעמול  ל‰˙יי‚ע  ‰י‰ו„י  יכול  זו,  ‰˜„מ‰  ול‡חר 
˙˙˜בל ו˙ובן בכלי ˘כלו ו˘‡ר כוחו˙יו, ˘יבין ‡˙ ‰˙ור‰ במוחו, וי˙ל‰ב מ‰בנ˙‰ בלבו 

– "פ˙ח לבי ב˙ור˙ך".

תורה שהיא פך השמן הטהור
ועל פי ז‰ יובן ‡ל נכון מ„וע כ‡˘ר "מים ‡ין בו", ולומ„ים ˙ור‰ בלי ‰˙בטלו˙ לנו˙ן 

‰˙ור‰, ‡זי נמˆ‡ים במˆב ˘ל "נח˘ים וע˜רבים י˘ בו".

וכמבו‡ר  עם ‰˘י"˙.  ומ˙‡ח„  מ˙˜˘ר  בז‰ ‰ו‡  לנו˙ן ‰˙ור‰, ‰רי  מ˙בטל  י‰ו„י  ‡ם 
למעל‰, ˘עי˜ר ‰˙ור‰ ‰י‡ ‰‰˙˜˘רו˙ בו י˙', כ‡˘ר נלמ„˙ מ˙וך ‰˙בטלו˙ ‡ליו י˙'.

כל  וחיסר ‡˙  לנו˙ן ‰˙ור‰,  בז‰ ‰˘˙ייכו˙  רח"ל ‰‰˙בטלו˙, ‰רי ‡ין  חסר‰  ‡ך ‡ם 
˘‰ל‡ ‰˙ור‰  ˘לומ„,  כר‡וי ‡˙ ‰˙ור‰  ל‰בין  יכול  וממיל‡, ‡ינו  מטר˙ ‰לימו„.  עי˜ר 
‰י‡ בל˙י מו‚בל˙ כלל, ו‡ינ‰ יכול‰ ל‰˙חבר ב˘כל ‰‡„ם ‰מו‚בל ‡ם ‡ינו ב‰˙בטלו˙ 

ל‰˘י"˙.

ול‡ זו בלב„ ˘‡ין ‰˙ור‰ ˜˘ור‰ ‡ליו, כמ‡מרם ז"ל ˘‰˙ור‰ "ל‡ ˙מˆ‡ ב‚סי ‰רוח" 
ו‰ו‡  ‡ני  "‡ין  עליו  ˘‡ומר  ע„  מ‰˘י"˙,  מ‡ו„  נב„ל  ‰ו‡  ז‡˙,  עו„  ‡ל‡   ,(‡ נ‰,  (ערובין 

יכולים ל„ור בעולם" (סוט‰ ‰, ‡). וי˙ר על כן: "כ‡ילו עוב„ עבו„˙ כוכבים . . כפר בעי˜ר" 
ל‰יו˙  מבי‡ ‡˙ ‰‡„ם  ˙ור‰, ‰ו‡ ‡˘ר  בלימו„  ˙כונ˙ ‰מים  ˘חסרון  ונמˆ‡,  ב).   ,„ (˘ם 

מל‡ ב"נח˘ים וע˜רבים".

עניין  ‰ו‡  ‰ו‡  בו",  י˘  וע˜רבים  נח˘ים  ‡בל   .  . מים  בו  "‡ין  ˘עניין  מובן,  ומע˙‰ 
‚זיר˙ ‰יונים "ל‰˘כיחם ˙ור˙ך", ‰יונים חפˆו ˘‰י‰ו„ים ילמ„ו ˙ור‰ כ‡ו˙ו "בור ˘‡ין 
ר˜  בנו˙ן ‰˙ור‰, ‡ל‡  ו‰‰˙˜˘רו˙  ˙כונ˙ ‰‰˙בטלו˙  לל‡  ˙ור‰  לימו„  מים", ‰יינו  בו 
כחכמ‰ ‡נו˘י˙ בעלמ‡. ו‰˙וˆ‡‰ מלימו„ כז‰, כפי ˘זממו ‰יונים ‰י‡ "נח˘ים וע˜רבים 

י˘ בו", ריחו˜ מ‡ור פני ‰˘י"˙.

˙ור‰  וילמ„ו  ‰˙ור‰,  בנו˙ן  „בו˜ים  יוו˙רו  י˘ר‡ל  ˘בני  ‰ו‡  ח˘מונ‡י,  בני  ונˆחון 
ב˜„ו˘‰ ובט‰ר‰ מ˙וך ‰˙בטלו˙, בבחינ˙ "פך ˘מן ט‰ור".

גדר עדיפות "נר ביתו" על נר חנוכה
כ‡˘ר עומ„ עני בערב ˘ב˙ ˜ו„˘ ˘ל חנוכ‰, ובי„ו מעו˙ עבור ˘מן לנר ‡ח„ בלב„, 

יכול ‰ו‡ ל˜יים ר˜ ‡ח˙ מ˘˙י ‰מˆוו˙: נר ˘ב˙ ˜ו„˘ ‡ו נר חנוכ‰.

ומוסיף  ע„יף",  בי˙ו  נר  חנוכ‰,  ונר  בי˙ו  נר  לי,  "פ˘יט‡  רב‡  ‡מר  ז‰  מ˜ר‰  על 
נר,  בל‡  י˘‡ר  ובי˙ו  נר ‰חנוכ‰  ר˜ ‡˙  י„לי˜  ˘‡ם  בי˙ו", ‰יינו  ˘לום  ומטעים "מפני 
"בני בי˙ו מˆטערין לי˘ב בחו˘ך" (ר˘"י), ומ˘ום ˘לום בי˙ עליו ל‰ע„יף ‡˙ נר ‰˘ב˙.

„ינו ˘ל רב‡ ‰וב‡ ל‰לכ‰ על י„י ‰רמב"ם בסוף ‰לכו˙ חנוכ‰ ˘לו: "‰י' לפניו נר 
בי˙ו ונר חנוכ‰ ‡ו נר בי˙ו ו˜„ו˘ ‰יום, נר בי˙ו ˜ו„ם, מ˘ום ˘לום בי˙ו".

‰וסיף  ‡ל‡  בי˙ו",  ˘לום  "מ˘ום  רב‡  ˘‰בי‡  בסבר‰  ‰רמב"ם  ‰ס˙פ˜  ל‡  ‡מנם, 
ו‰וכיח ‡˙ ‰„ברים, מכך ˘מˆינו ב„יני ‰˘˜‡˙ סוט‰ ‡˙ ח˘יבו˙ו ˘ל ‰˘לום: "˘‰רי 
מטר˙‰  ˘כל  ‰רמב"ם,  ‰וסיף  ז‡˙  ועו„  ל‡˘˙ו".  ‡י˘  בין  ˘לום  לע˘ו˙  נמח˜  ‰˘ם 
בעולם,  ˘לום  לע˘ו˙  ני˙נ‰  ˘כל ‰˙ור‰  עניין ‰˘לום: "‚„ול ‰˘לום  ˘ל ‰˙ור‰ ‰ו‡ 

˘נ‡מר „רכי' „רכי נעם וכל נ˙יבו˙י' ˘לום".

וי˘ ל˙מו‰ על ‰רמב"ם ˙מי‰‰ ‚„ול‰: ‰ל‡ רב‡ ‰˜„ים ל„ין ז‰ ו‡מר "פ˘יט‡ לי", 
‰יינו ˘‡ין בכך חי„ו˘ ו‰ו‡ „ין פ˘וט וברור ˘˘לום בי˙ ‚ורם ל‰ע„יף ‡˙ נר ˘ב˙ על 
נר חנוכ‰, ומ‰ לו לרמב"ם ל‰וסיף ר‡י' ל„בר מ„ין מ‚יל˙ סוט‰, ומ„וע ‰וˆרך ל‰מ˘יך 

ול‰„‚י˘ כיˆ„ "כל ‰˙ור‰ ני˙נ‰ לע˘ו˙ ˘לום בעולם"?

כיצד דוחה עונג שבת את נר חנוכה?
ל˘יט˙  לכ‡ור‰ ˜ו˘י  מ˙עורר  חנוכ‰,  נר  ˘ב˙ ‡˙  נר  במ‰ו˙ „חיי˙  מעיינים  כ‡˘ר 

‰רמב"ם:

נר ביתו 
ונר 
חנוכה

קיום מעין מצוות חנוכה 
על ידי שלום ביתו

‡מר רב‡ פ˘יט‡ לי נר בי˙ו ונר חנוכ‰ נר בי˙ו ע„יף 
בי˙ו  נר  ‰יום  ו˜י„ו˘  בי˙ו  נר  בי˙ו.  ˘לום  מ˘ום 
ו˜י„ו˘  חנוכ‰  נר  רב‡  בעי  בי˙ו.  ˘לום  מ˘ום  ע„יף 
נר  „ילמ‡  ‡ו  „˙„יר  ע„יף  ‰יום  ˜י„ו˘  מ‰ו  ‰יום 
ב˙ר „‡בעי‡ ‰„ר  ניס‡  פרסומי  מ˘ום  ע„יף  חנוכ‰ 

פ˘ט‰ נר חנוכ‰ ע„יף מ˘ום פרסומי ניס‡:  (כ‚, ב)

נר בי˙ו ונר חנוכ‰. נר בי˙ו ונר חנוכ‰. נר בי˙ו ב˘ב˙ ו‰ו‡ עני ו‡ין 
לו כ„י ל˜נו˙ ˘מן ל˘˙י נרו˙: ˘לום בי˙ו. ˘לום בי˙ו. ו‰כי 
‡מרינן ל˜מן ו˙זנח מ˘לום נפ˘י זו ‰„ל˜˙ נר 

ב˘ב˙ ˘בני בי˙ו מˆטערין לי˘ב בח˘ך:



י‚חג החנוכה

כשיסוד היהדות בסכנה – אין עורכים חשבונות!
‰בי‡ור בכך ‰ו‡:

˜„ו˘˙  נ‚„  ‚זיר‰  זו  ‰יי˙‰  י˘ר‡ל,  ˘ל  בבנו˙י‰ם  י„ם   ˙‡ ‰יוונים  ˘לחו  כ‡˘ר 
‰‡ומ‰, ˘‰˘פע˙‰ ‰י‡ ל„ורי „ורו˙, וכ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ עניין יסו„י ועי˜רי ז‰, ‰רי 
ל‡ ע˘ו ‰נ˘ים ח˘בון כלל וכלל, ול‡ חי˘בו ‡ם על פי „ין מחויבים בז‰ במסירו˙ נפ˘ 
‡ו ל‡, כי עבור ˜„ו˘˙ ‰‡ומ‰ ל„ורי „ורו˙ לוחמים במסיר˙ נפ˘ לל‡ ˘ום ח˘בונו˙, 

למעל‰ מטעם ו„ע˙!

י„י  על  ב‡  מכל ‰ח˘בונו˙,  למעל‰  נפ˘,  ו‰מסיר˙  ויסו„ ‰מלחמ‰  ˘עי˜ר  ומכיוון 
נרו˙  ב‰„ל˜˙  ‰ן  ‡ף  חייבו˙  ולכן  י„ן,  על  יבו‡  ˘‰נס  ‰נ˘ים  זכו  לכן  „וו˜‡,  ‰נ˘ים 

חנוכ‰.

מדוע לא הדליקו את המנורה בשמן טמא?
בכך יובן עניין נוסף:

מ„וע  ס"ב)  חנוכ‰  ערך  ˙למו„י˙  ב‡נˆי˜'  (נסמנו  במפר˘ים  ‰˜˘ו  ‰˘מן,  פך  לנס  בנו‚ע 
ע˘ו ‡ז  עבו„ו˙  וכמ‰  טמ‡,  ב˘מן  ל‰„לי˜  יכולים  ו‰ל‡ ‰יו  כז‰,  לנס  ‰וˆרכו ‰כ‰נים 
נרו˙ „וח‰  ו‚ם ‰„ל˜˙  זמן „וחים ‡˙ ‰טומ‡‰,  ל‰ם  ˘˜בוע  ˘˜רבנו˙  מפני  בטומ‡‰, 

‡˙ ‰טומ‡‰, ומ„וע ‰ר‡‰ ‰˜ב"‰ נס כז‰ לל‡ ‰כרח?

˘עבו„˙ם  ומכיוון  מי„‰,  כנ‚„  מי„‰  ‰י‡  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘מי„˙ו  ‰ו‡,  בכך  ו‰בי‡ור 
‚מל  מ˘ור˙ ‰„ין,  ולמעל‰  לפנים  ל‚מרי,  ו„ע˙  מטעם  למעל‰  נפ˘  במסיר˙  ‡ז ‰יי˙‰ 
פך  במˆי‡˙  מ„רך ‰טבע  למעל‰  ‚„ול  נס  ל‰ם  וע˘‰  זו,  במי„‰  כן  ‚ם  עמ‰ם  ‰˜ב"‰ 

˘מן ט‰ור, ˘ל‡ ‰יו חייבים לו מ˘ור˙ ‰„ין, ‡ל‡ למעל‰ ולפנים מ˘ור˙ ‰„ין.

ובז‰ ‚ופ‡, ‰וסיף ‰˜ב"‰ וע˘‰ נס ‚„ול עו„ יו˙ר, ˘„ל˜ו ‰נרו˙ למעל‰ מן ‰˘כל 
ולמעל‰ מן ‰טבע ˘מונ‰ ימים, ב‡ופן ˘ניכר לעין כל כיˆ„ ‰נ‰‚˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ עם בני 

ח˘מונ‡י ‰י‡ למעל‰ מכל מ„י„‰ ו‰‚בל‰ ˘ל ‰טבע.

ומז‰ י˘ ללמו„ ‚ם בנו‚ע לימינו ‡לו בזמן ‰ז‰:

כ‡˘ר י˘ „ברים ‰נו‚עים ל˜„ו˘˙ ‰‡ומ‰, ‡ין לע˘ו˙ ר˜ ‡˙ ‰נ„ר˘ ונˆרך מ˘ור˙ 
‰„ין, ‡ל‡ י˘ לילך במסיר˙ נפ˘ למעל‰ מטעם ו„ע˙ לפנים מ˘ור˙ ‰„ין, ולע˘ו˙ ‰כל 

בכ„י ל„‡ו‚ ל˜„ו˘˙ ‰‡ומ‰ ולעניינים ˘‰ם במ‰ו˙ עם י˘ר‡ל.

וכ˘ם ˘‚מל ‰˜ב"‰ עם בני ח˘מונ‡י בימים ‰‰ם, ו‰˘פיע ל‰ם חס„ו למעל‰ מטעם 
ו„ע˙, כן ‚ם בזמן ‰ז‰ מי ˘עוב„ עבו„˙ו למעל‰ מטעם ו„ע˙, מ˘פיע לו ‰˜ב"‰ ˘פע 

רב למעל‰ מ‰נˆרך ולמעל‰ ממ„י„‰ ו‰‚בל‰, בעניינים ‚˘מיים ובעניינים רוחניים.

מזוז‰  מˆוו˙  בין  „מיון  י˘  כי  נר‡‰  חנוכ‰,  נרו˙  ‰נח˙  מ˜ום  ב„ין  מעיינים  כ‡˘ר 
למˆוו˙ נר חנוכ‰. ˘˙י‰ן מˆוו˙ן בפ˙ח ‰בי˙, ו‡˙ ˘˙י‰ן מˆיבים מבחוı „וו˜‡ (˘ב˙ 

כ‡, ב. מנחו˙ ל‚, ב).

‡מנם, ‰פר˘ ‚„ול י˘ ביני‰ם:

‡ל‡  לבי˙,   ıמחו מ‰  „בר  לפעול  בכ„י  ל‡   ,ıמבחו ‰פ˙ח  על  מניחים  ‰מזוז‰   ˙‡
ל‰יפך: ‰מזוז‰ מיוע„˙ עבור ‰בי˙, ומניחים ‡ו˙‰ על ‰פ˙ח מ˘ום ˘זו‰י ˙חיל˙ו ˘ל 

‰בי˙.

נרו˙   .ıבחו ‰פעול‰  ב˘ביל  ‰בי˙  פ˙ח  על  מניחים  ‰חנוכ‰  נר   ˙‡ ז‡˙,  לעומ˙ 
‰חנוכ‰ פועלים פרסומי ניס‡ לכל עובר ו˘ב בר˘ו˙ ‰רבים.

עו„ ז‡˙ מˆינו ‰פר˘ בין נרו˙ ‰חנוכ‰ לבין ‰מזוז‰: ‰מזוז‰ ˜בוע‰ בˆ„ ימין, ו‡˙ 
נרו˙ ‰חנוכ‰ מניחים מˆ„ ˘מ‡ל, בכ„י "˘˙‰‡ נר חנוכ‰ מ˘מ‡ל ומזוז‰ מימין".

‰ו‡  חנוכ‰  ˘נר  ‡לו,  ‰פר˘ים  ˘ני  ‡˘ר  מוˆ‡ים  ב„בר,  ומעמי˜ים  מעיינים  וכ‡˘ר 
ב˘ביל ‰חוı „וו˜‡ ו‰נח˙ו ‰י‡ ב˘מ‡ל, כרוכים ‰ם ז‰ בז‰. ועו„ ז‡˙ עול‰, ˘מˆוו˙ 
חנוכ‰ מ˙ייח„˙ ונב„ל˙ ל‡ ר˜ ממˆוו˙ מזוז‰, ‡ל‡ י˘ ב‰ מעל‰ וייחו„יו˙ על פני רוב 

מˆוו˙ ‰˙ור‰, וכפי ˘י˙ב‡ר.

כל המצוות בימין ובפנים ונר חנוכה בשמאל ובחוץ
מזוז‰  ˘"מˆוו˙  ב)  ער‰,  עמ'  „‡"ח  עם  סי„ור  (ר‡‰  בספרים  ‡י˙‡  מזוז‰  מˆוו˙  ‡ו„ו˙ 
כולל˙ כל ‰מˆוו˙", ומכך מובן ˘‡ם במˆוו˙ מזוז‰, ˘‰י‡ ‰"כלל", י˘נם ˘ני ‰עניינים 
בכל  ב"פרטים",  כך ‚ם   ,ıעם ‰חו ול‡  עם ‰פנים  ˘ייכ˙  ו˘‰י‡  בימין  ˘‰י‡  ‰‡מורים, 

‰מˆוו˙ כולן, י˘נם ˘ני ‰פרטים ‰ללו.

מדוע "נר 
חנוכה 

?"משמא
מעלת נר חנוכה שמאיר במקום 

הקליפות והסטרא אחרא

בטפח  ל‰ניח‰  מˆו‰  חנוכ‰  נר  רב‰  ‡מר 
‰סמוכ‰ לפ˙ח ו‰יכ‡ מנח לי' רב ‡ח‡ ברי' 
‡מר  מ„פ˙י  ˘מו‡ל  רב  מימין  ‡מר  „רב‡ 
נר   ‡‰˙˘ כ„י  מ˘מ‡ל  ו‰ילכ˙‡  מ˘מ‡ל 

חנוכ‰ מ˘מ‡ל ומזוז‰ מימין: (כב, ‡)

בטפח ‰סמוך  בר‰"ר  בחˆר ‡ו  ל‰ניח‰.  ל‰ניח‰.מˆו‰  מˆו‰ 
לפ˙ח ˘‡ם ירחי˜נו ל‰לן מן ‰פ˙ח ‡ינו ניכר 
לבי˙ו  בכניס˙ו  מימין.מימין.  ˘ם:  ‰ניחו  ˘בע‰"ב 
„רך  בי˙ך  „כ˙יב  „בימין  ˜י"ל  מזוז‰.מזוז‰.  לימין: 
בי‡˙ך וכי ע˜ר ‡ינ˘ כרעי' „ימנ‡ ע˜ר ברי˘‡:



טחג החנוכה

˘ו"ע  (ר‡‰  „וו˜‡  ימין  בי„  ל‰יע˘ו˙  ˆריכו˙  ˘‰ן  ככולן  ‰מˆוו˙  ברוב  מˆינו  ו‡כן 
‡ו"ח סי' ב), וע„ ˘ב˜רבנו˙ ‰ע˘י' בימין מעכב˙ ‡פילו ב„יעב„ (ר‡‰ רמב"ם ‰ל' בי‡˙ מ˜„˘ 

פ"‰ ‰י"ח). וכמו כן, לכל ‰מˆוו˙ ‡ין ˘ייכו˙ עם ‰חוı „וו˜‡: ‡˙ חל˜ן חייבים לע˘ו˙ 

„וו˜‡ בפנים, ו‚ם מˆוו˙ ˘מו˙ר לע˘ו˙ן בר˘ו˙ ‰רבים, ‡ין ז‰ מפני ˘י˘ ל‰ן ˘ייכו˙ 
מיוח„˙ עם ‰חוı, ‡ל‡ ‡ין ל‰ן ˜˘ר עם מ˜ום מסוים ולכן ע˘יי˙ן בחוı ‡ינ‰ מפריע‰.

‡פילו מˆוו˙ ח‚ פורים ˘˙כלי˙ן לפרסם ‡˙ ‰נס, ‡ינן ˜בועו˙ בחוı: מ˜ר‡ מ‚יל‰ 
‰ו‡ בבי˙ ‰כנס˙, ו‚ם ˘‡ר מˆוו˙ ‰יום ‡ינן ˆריכו˙ ל‰יו˙ בר˘ו˙ ‰רבים „וו˜‡.

מ‰ו˙י  עניין  ‰ו‡  ‰רבים,  לר˘ו˙  ‰‚לוי  במ˜ום  ב˘מ‡ל  ‰נח˙‰  חנוכ‰,  בנר  ‡מנם, 
ממˆוו˙  ר˜  ול‡  ‰˙ור‰,  מˆוו˙  מכל  ונב„ל  ˘ונ‰  חנוכ‰  ˘נר  ונמˆ‡,  במˆוו‰.  ועי˜רי 

מזוז‰.

כ‡˘ר מעמי˜ים ב„בר, עול‰ ˘˜יום ‰מˆוו‰ בפנים ובימין ‡ו בחוı וב˘מ‡ל, כרוכים 
ז‰ בז‰:

מי„˙  על  רומז  ˘"ימין"  ועו„)   .‚ נו,  חו˜˙  ˙ור‰  ל˜וטי  ‡לי‰ו.  פ˙יח˙  (ר‡‰  בס‰"˜  מבו‡ר 
‰חס„ ˘למעל‰, ו‡ילו "˘מ‡ל" רומז על מי„˙ ‰‚בור‰. עניין ‰"˘מ‡ל" ו‰"‚בור‰" ˘ל 
מעל‰ ‰ו‡ ˆמˆומים ו‰עלמים רבים על ‰חיו˙ ‰‡לו˜י˙, ע„ ‡˘ר ‚ם ‰˜ליפו˙ ו‰סטר‡ 

‡חר‡ מ˜בלים ‡˙ חיו˙ם מ˘ם.

ב˙ני‡  מבו‡ר  כי  ו‰סטר‡ ‡חר‡,  מ˜ום ‰˜ליפו˙  "ר˘ו˙ ‰רבים" ‰ו‡  ˘ל  עניין  ‚ם 
(סוף פכ"ב. סוף פל"‚) ˘ר˘ו˙ ‰יחי„ ברוחניו˙ ‰ו‡ מ˜ום ˘ל ˜„ו˘‰ ˘בו ניכר יחו„ו י˙', 

וממיל‡  י˙',  ממנו  חיו˙ם  ומ˜בלים  מ˙‰ווים  וכולם  ˘‰ו‡ ‰מˆי‡ו˙ ‰‡מ˙י˙ ‰יחי„‰, 
‰כל בטלים ליחי„ו ˘ל עולם.

ו‡ילו ר˘ו˙ ‰רבים ˜‡י על מ˜ום ˘בו כל ‡ח„ ו‡ח„ מר‚י˘ מˆי‡ו˙ נפר„˙ לעˆמו, 
ו‡ינם מ˙בטלים לפני ‰˘י"˙ ˘מ‰וו‰ ומחי' ‡ו˙ם בכל ר‚ע, ולכן נ˜ר‡ "ר˘ו˙ ‰רבים", 
˘נ˜ר‡ו  וכפי  רח"ל.  י˙'  מ‰בור‡  נפר„˙  למˆי‡ו˙  עˆמם  מר‚י˘ים  ‰ללו  ‰נבר‡ים  כי 

בז‰ר (ח"‡ ˜נח, ‡) ב˘ם "טורי „פרו„‡", על ˘ם ˘מר‚י˘ים נפר„ים מ‰˘י"˙.

˘מ‡ל  בˆ„  מונח  ו‰סטר‡ ‡חר‡,  במ˜ום ‰˜ליפו˙   ,"ıב"חו ˘פועל  חנוכ‰  נר  ולכן 
˘יני˜˙  ‰טומ‡‰,  כוחו˙  במ˜ום  ‰‡לו˜י  ‰‡ור   ˙‡ ומ‡יר  פועל  ˘‰ו‡  מכיוון  „יי˜‡, 

חיו˙ם ‰י‡ מבחינ˙ ˘מ‡ל ˘ל מעל‰.

מעלת מצוות לא תעשה על מצוות עשה
‡לו˜י  ‡ור  נמ˘ך  מˆוו‰  ˜יום  ˘בע˙  ועו„),   .„ נב,  ויחי  ‡ור  ˙ור‰  (ר‡‰  בספרים  מבו‡ר 
ע„  ומ˙˜„˘,  מז„כך  ‰מˆוו‰  נע˘˙‰  ˘בו  ו‰„בר  מˆוו‰,  מע˘‰  ב‡ו˙ו  ו"מ˙לב˘" 
˘נ‰י' חפˆ‡ ˘ל מˆוו‰ וכ‰‡י ‚וונ‡. ומכיוון ˘‰‡ור ‰‡לו˜י מ˙לב˘ במע˘‰ ‰מˆוו‰, 

ב„ין חיוב נ˘ים בנר חנוכ‰, ‡מרו ב‚מר‡ ˘"‡˘‰ ו„‡י מ„לי˜‰", וז‡˙, מ˘ום ˘"‡ף 
‰ן ‰יו ב‡ו˙ו ‰נס", ופיר˘ ר˘"י ˘‚זיר‰ ‰יי˙‰ ˘ב˙ולו˙ ‰ני˘‡ו˙ יטמ‡ו על י„י טפסר 
˙חיל‰, וכן ‡י˙‡ ב˙וס' („"‰ ˘‡ף ‰ן מ‚יל‰ „, ‡) ˘"בחנוכ‰ ‰‚זיר‰ ‰יי˙‰ מ‡„ עלי‰ן". 

ו‚ם ברמב"ם (‰ל' מ‚יל‰ וחנוכ‰ רי˘ פ"‚) מוב‡ ˘"פ˘טו י„ם בממונם ובבנו˙י‰ם".

ב˘ם  בר"ן  וכמבו‡ר  ˘ם),  (ר˘"י   ‰˘‡ י„י  על  ב‡  ‰מלחמ‰  נˆחון  ˘נס  ז‡˙,  עו„ 
ר‡˘ו  וח˙כ‰ ‡˙  ל˘כר ‡ו˙ו,  לר‡˘ ‰‡ויבים ‚בינ‰  יוחנן ‰‡כיל‰  ˘ל  ‰מ„ר˘ "„ב˙ו 

וברחו כולם, ועל ז‰ נ‰‚ו ל‡כול ‚בינ‰ בחנוכ‰".

כיצד הותרו הנשים למסור נפשן על גזירת היוונים?
ו‰נ‰, ‡ו„ו˙ ‰˘˙˙פו˙ן ˘ל ‰נ˘ים במלחמ˙ בני ח˘מונ‡י ומסיר˙ נפ˘ן נ‚„ ‚זיר˙ 

‰יוונים, ו‡פילו ‡ו„ו˙ מלחמ˙ בני ח˘מונ‡י עˆמם, י˘ ל˙מו‰ ˙מי‰‰ ‚„ול‰:

˘כן  ‰יוונים,  נ‚„  במלחמ‰  נפ˘ם  למסור  מחויבים  ‰יו  ל‡  „ין  פי  על  ‰רי  לכ‡ור‰, 
מˆו˙  מכל  ‡ח˙  על  לעבור  י˘ר‡ל   ˙‡ וי‡נוס  כוכבים  עוב„  "˘כ˘יעמו„  ‰י‡  ‰לכ‰ 
ב‰ם"  ˘ימו˙  ול‡  ב‰ם  וחי   .  . ˘נ‡מר  י‰ר‚,  ו‡ל  יעבור  י‰ר‚נו,  ‡ו  ב˙ור‰,  ‰‡מורו˙ 

(רמב"ם ‰ל' יסו„י ‰˙ור‰ רי˘ פ"‰).

וי‚זור  וחבריו  כנבוכ„נ‡ˆר  ר˘ע  מלך  כ˘יעמו„  ו‰ו‡  ‰˘מ„,  ˘"ב˘ע˙  פי  על  ו‡ף 
˘מ„ על י˘ר‡ל לבטל „˙ם ‡ו מˆו‰ מן ‰מˆוו˙" ‰‰לכ‰ ‰י‡ ˘"י‰ר‚ ו‡ל יעבור" (˘ם 
ומכריחו  ‚וי  ב‡ ‡ליו  כ‡˘ר  מיירי  ז‰  ˘מ„, ‰רי „ין  ‚זירו˙  בימים ‰‰ם ‰יו  ו‰רי   ,(‚"‰

למלחמ‰  ‰מלכו˙  נ‚„  לˆ‡˙  חיוב  ‡ין  ‡בל  לעבור,  ול‡  לי‰ר‚  ˘עליו  עביר‰,  לעבור 
במסירו˙ נפ˘, ו‡ילו בני ח˘מונ‡י מסרו נפ˘ם לילך ול‰ילחם ביוונים.

ובפרט כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰‚זיר‰ על ‰נ˘ים, ˘י˘ בז‰ ‰‰י˙ר ˘ל "˜ר˜ע עולם", 
ב  ע„,  סנ‰„רין  (ר‡‰  עˆמו  ל‰נ‡˙  ‡ל‡   ˙„‰ על  ל‰עביר‰  מ˙כוון  ‰עכו"ם  ‡ין  כ‡˘ר 
ופר˘"י), ולכ‡ור‰ ל‡ נ˙חייבו ‰נ˘ים למסור נפ˘ן על כך, ומ„וע מˆינו ˘‰יי˙‰ ל‰ן ‡ז 

מסיר˙ נפ˘ למעל‰ מטעם ו„ע˙, וע„ ˘"על י„י ‡˘‰ נע˘‰ ‰נס"?

שאף הן היו 
באותו הנס

גודל מעלת מסירת נפשן של הנשים

עו˘‰  ‰„ל˜‰  „‡מרינן  ו‰˘˙‡ 
ל‡  ו˜טן  ˘וט‰  חר˘  ‰„לי˜‰  מˆו‰ 
מ„לי˜‰  ו„‡י  כלום. ‡˘‰  ול‡  ע˘‰ 
„‡"ר י‰ו˘ע בן לוי נ˘ים חייבו˙ בנר 
חנוכ‰ ˘‡ף ‰ן ‰יו ב‡ו˙ו ‰נס:  (כ‚, ‡)

‰יו ב‡ו˙ו ‰נס.‰יו ב‡ו˙ו ‰נס. ˘‚זרו יוונים על כל 
לטפסר  ל‰יבעל  ‰נ˘ו‡ו˙  ב˙ולו˙ 

˙חל‰ ועל י„ ‡˘‰ נע˘‰ ‰נס:
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˘ממנו ‰ו‡  ומ˜„˘ ‡˙ ‰„בר  מזכך  ˙ע˘‰, ‡ין ‰ו‡  ל‡  מˆוו˙  מ˜יים  י‰ו„י  כ‡˘ר 
ב„בר  מ˙לב˘  ‡ינו  ‰‡לו˜י  ‰‡ור  „וו˜‡.  „חי'  ˘ל  ב„רך  ‰י‡  ‰פעול‰  ˘‰רי  נב„ל, 

‰‡סור, ו‰ו‡ נו˙ר מוב„ל מ‰˜„ו˘‰.

לעומ˙ ז‡˙, מˆוו˙ נר חנוכ‰ ‰י‡ מˆוו‰ חיובי˙, במˆוו‰ זו ‡ין „וחים ו‡וסרים ‡˙ 
מˆוו‰  ˘ב˜יום  ונמˆ‡,  ‰חנוכ‰.  נס   ˙‡ ב‰  ומ‚לים  ‡ו˙‰  מ‡ירים  ‡ל‡  ‰רבים,  ר˘ו˙ 
זו מ‡יר ‰‡„ם ‡˙ ‰חו˘ך ˘ל ‰"˘מ‡ל" ר˘ו˙ ‰רבים, ע„ ˘‰חו˘ך ו‰˜ליפ‰ בעˆמם 

מ˙˜„˘ים ומז„ככים.

בר˘ו˙  ˘פועל˙  בלב„  זו  ˘ל‡  חנוכ‰,  במˆוו˙  ˘מˆינו  ונ˘‚ב‰  ‚„ול‰  מעל‰  וזו‰י 
ז‡˙  עו„  ‡ל‡  „וו˜‡,  ל˜„ו˘‰  ‰מוכ˘רים  בעניינים  בפעול‰  מו‚בל˙  ו‡ינ‰  ‰רבים 
˘מ‡ירים ‡˙  חיובי˙,  פעול‰  ˘ל  ב‡ופן  ור˘ו˙ ‰רבים ‰י‡  במ˜ום ‰חו˘ך  ˘פעול˙‰ 

‰חו˘ך, ע„ ˘‚ם בר˘ו˙ ‰רבים ניכר יחי„ו ˘ל עולם.

אוצרות המועדים י

ˆריך ˘‡ו˙ו מע˘‰ י‰י' מ˙‡ים ל˜בל˙ ‰‡ור ‰‡לו˜י. ולכן ‰מˆוו˙ יכולו˙ ל‰˙˜יים ר˜ 
מ„ברים ˘‰ם "‰מו˙ר בפיך" (˘ב˙ כח, ב), ‰יינו ב„ברים ‰מו˙רים ב‡כיל‰, ˘מˆ„ עˆמם 
י‰ו„י,  ˘ל  ‡כיל˙ו  י„י  על  ול‰ז„כך  ל‰˙˜„˘  ור‡ויים   ,˙ˆ˜ ומזוככים  ע„ינים  כבר  ‰ם 

ו„וו˜‡ ב‰ם יכול ל‰˙לב˘ ‰‡ור ‰‡לו˜י ˘ב˜יום ‰מˆוו‰.

לעומ˙ ז‡˙, ב„ברים ‰‡סורים ב‡כיל‰ ‡י ‡פ˘ר ל˜יים מˆוו‰, וז‡˙ מ˘ום ˘חיו˙ם 
בי„י ‰סטר‡ ‡חר‡  ˘בויים  ˘י‰יו  ורˆון ‰˘י"˙ ‰ו‡  ו‰טומ‡‰,  ‰"˜ליפו˙"  „רך  ב‡‰ 
‰‡לו˜י˙  ‰‰‡ר‰  ב‰ם  ˘˙˙לב˘  ר‡ויים  כלים  ‡ינם  ‰ם  וממיל‡   ,˜„ˆ ‚ו‡ל  בי‡˙  ע„ 

˘ב˜יום מˆוו‰, ו‡ינם יכולים ל‰˙˜„˘ ול‰ז„כך.

„בר ז‰ מ˙בט‡ ‚ם בכך ˘למˆוו˙ ‡ין ˘ייכו˙ ופעול‰ מיוח„˙ בר˘ו˙ ‰רבים, וחל˜ן 
‡ף ‡ינן יכולו˙ ל‰˙˜יים ‡ל‡ בפנים „וו˜‡, וז‡˙ מ˘ום ˘פעול˙ן ‰י‡ "בפנים" במ˜ום 

‰ר‡וי ל‰˙˜„˘, ול‡ בר˘ו˙ ‰רבים מ˜ום ‰˜ליפ‰ ו‰סטר‡ ‡חר‡.

˘‡ין  מו‚בל,  בל˙י  ‡לו˜י  ‡ור  מ‡יר  ˙ע˘‰  ל‡  במˆוו˙  ‡ך  ע˘‰,  במˆוו˙  ז‡˙  כל 
ל‚ביו ‰‚בל‰ ‰יכן ‰י‡ פעול˙ו, ו‰ו‡ יכול לפעול ‚ם ב„ברים ‰‡סורים:

כ‡˘ר י‰ו„י מ˜יים מˆוו˙ ל‡ ˙ע˘‰ ונ˘מר מ‡יסור, ‰רי על י„י ‡ו˙‰ ז‰ירו˙ נמ˘ך 
‡ור ‡לו˜י, ˘בכוחו ל„חו˙ ‡˙ „בר ‰‡יסור. עˆם „חיי˙ ‰רע על י„י ˜יום ‰מˆוו‰ ‰י‡ 

כבר פעול‰ מסוימ˙ בענייני ‰טומ‡‰, מ‰ ˘‡ין בכוח‰ ˘ל מˆוו˙ ע˘‰ לפעול.

ב„ברים  ר˜  לפעול  בכוחו  ולכן  ומ„ו„,  מו‚בל  ‰ו‡  ‰‡לו˜י  ‰‡ור  ע˘‰  במˆוו˙ 
‰מוכ˘רים ומזוככים ˜ˆ˙, ‡בל ‡ינו פועל ב„ברי טומ‡‰ ו˜ליפ‰, ‡פילו ל‡ ב„רך ˘ל 
„וו˜‡  לפעול  ˆריך  ו‡ינו  מו‚בל,  בל˙י  ‰‡לו˜י  ‰‡ור  ˙ע˘‰,  ל‡  במˆוו˙  ‡בל  „חי', 
ו˜ליפ‰,  טומ‡‰  ב„ברי  ‚ם  פעול˙ו ‰י‡  ל˜„ו˘‰, ‡ל‡  ומוכ˘רים  בעניינים ‰מ˙‡ימים 

˘„וח‰ ומרחי˜ ‡ו˙ם.

ולכן  מו‚בל,  בל˙י  ‡לו˜י  ‡ור  נמ˘ך  ˘ב‰ן  ˙ע˘‰,  ל‡  במˆוו˙  מעל‰  ˘י˘  ונמˆ‡ 
פעול˙ן ‰י‡ ‡פילו בענייני ‡יסור.

נר חנוכה מזכך ומקדש גם את מקום הטומאה
מˆ„  מ˜ום  מכל  ‡ך  חיובי,  מע˘‰  ˘ל  מˆוו‰  ‡מנם  ‰י‡  חנוכ‰  נר  מˆוו˙  ו‰נ‰, 
ובמ˜ומו˙  ‰˜„ו˘‰  במ˜ום  פועל˙  ‰י‡  ‡ין  ˙ע˘‰:  ל‡  למˆוו˙  ‰י‡  „ומ‰  פעול˙‰ 
ו‚ם  ב‚˘מיו˙  ר˘ו˙ ‰רבים  חו˘ך  מ‡ירים ‡˙  ו‰˙˜„˘ו˙, ‡ל‡ ‰נרו˙  לזיכוך  ‰ר‡ויים 

‡˙ ‰חו˘ך ‰רוחני ˘ל ‰טומ‡‰ ו‰סטר‡ ‡חר‡.

במ˜ום ‰ר‡וי  בפעול‰  מו‚בל˙  ˘‡ינ‰  ˙ע˘‰,  ל‡  מˆוו˙  מעל˙  חנוכ‰  בנר  י˘  בכך 
ל˜„ו˘‰, ‡ל‡ ‰י‡ פועל˙ ‚ם בר˘ו˙ ‰רבים, במ˜ום ‰טומ‡‰ ו‰˜ליפו˙.

‡מנם, במˆוו˙ נר חנוכ‰ י˘ מעל‰ מיוח„˙ ˘‡ינ‰ ˜יימ˙ ‡פילו במˆוו˙ ל‡ ˙ע˘‰:


