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שמונת ימי החנוכה

ימי ‰חנוכ‰מ

ר˘ימ˙ ‰מ˜ורו˙
ב˙ירוˆי ‰ב"י ל˜ו˘יי˙ו ‰י„וע‰, ו„רך ח„˘‰ ב‡ופן נס פך ‰˘מן ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 381 ו‡ילך (ח"י 

עמ' 813 ב˘ו‰"‚); 'ר˘ימו˙' רבינו חובר˙ ˜ע„; ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ עמ' עט, ˜לב.

מ‡י חנוכ‰ – זריח‰ מ˘˙˘˜ע ‰חמ‰ ע"פ ספר ‰מ‡מרים ˙˘ל"‰ עמ' 482 ו‡ילך.

נפ˜"מ מפלו‚˙˙ ‡מור‡י בטעמיי‰ו „ב"˘ וב"‰ בנר חנוכ‰ ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ' 702 ו‡ילך.

מ˜ור מנ‰‚ "מעו˙ חנוכ‰", טעמיו ורמזיו ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ח ח"‡ עמ' 261 ו‡ילך. ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 
344. ח"י עמ' 192. ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ט ח"ב עמ' 36.

סו„ו ˘ל ‰נר ‰חמי˘י ע"פ ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘ל"„ ח"‡ עמ' 722 ו‡ילך.

 781 עמ'  חל"‰  ˘יחו˙  ל˜וטי  ע"פ  בר"ח  ˘חל  חנוכ‰  ˘ב˙  ל‰פטר˙  ונפ˜"מ  לנבי‡  מנבי‡  מ„ל‚ין  ב„ין ‡ין 
ו‡ילך.

‡ור ‰חנוכ‰ בˆינ˙ טב˙ ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 283 ו‡ילך.

פלו‚˙˙ ב"˘ וב"‰ בנר חנוכ‰ – ל˘יט˙יי‰ו בכמ‰ מ˜ומו˙ ב˘"ס ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 641 ו‡ילך; ח"ו 
עמ' 96 ו‡ילך; ח"ז עמ' 501 ו‡ילך; "‰„רן על ˘˘‰ ס„רי מ˘נ‰" – ˙˘מ"ח.

פנינים:
מ„וע זכו בני ח˘מונ‡י לנס "˙מי„י"? ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 781 ו‡ילך; 

‰נרו˙ בבי˙ ‰פרטי – יו˙ר מבבי˙ ‰מ˜„˘! ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ' 374 ו‡ילך; 
מ„וע "מ‰„רין מן ‰מ‰„רין" „וו˜‡ בחנוכ‰? ע"פ ˙ור˙ מנחם חכ"ט עמ' 782 ו‡ילך; 

‰˘י"˙ מעני˜ "מעו˙" לכל י‰ו„י ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ח עמ' ע‰ ו‡ילך;
 בנר ‰חמי˘י רו‡ים יו˙ר נרו˙ ‡ˆל בי˙ ‰לל! ע"פ ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ו ח"ב עמ' 721 ו‡ילך; 

נרו˙ ‰מ˜„˘, ˘ב˙ וחנוכ‰ ע"פ ר˘ימ˙ "חנוכ‰, ˘"˙" – "ר˘ימו˙" חובר˙ ˜מט; 
"ל‰˙ח„˘ כמו˙‰" בחנוכ‰ ע"פ ˘יח‰ ליל„י י˘ר‡ל – ˙ור˙ מנחם ˙˘„"מ ח"ב עמ' 917 ו‡ילך; 

בטעמ‡ „מוסיף ו‰ולך ל„ע˙ ‰מס' סופרים ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ עמ' עט. ˜ל‚.



לט נר ˘מיני מוסיף ו‰ולך

בטעמ‡ „מוסיף ו‰ולך ל„ע˙ ‰מס' סופרים
[מעוב„ ע"פ מכ˙ב ˙˘וב‰ ˘כ˙ב רבנו ל˙"ח ‡ח„]

מוסיף  ו‡ילך  מכ‡ן  מ„לי˜ ‡ח˙,  ר‡˘ון  ˘"יום  בי˙ ‰לל  „ברי  בטעם  נחל˜ו ‡מור‡ים 
ו‰ולך": "ח„ ‡מר . . כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין, וח„ ‡מר . . מעלין ב˜„˘ ו‡ין מורי„ין" (˘ב˙ 

כ‡, ב).

ב˜„˘  "מעלין  כח„‡:  ‡לו  טעמים  ב'  ‰וב‡ו   (‰"‰ (פ"ב  סופרים  ˘במס'   ,'‡ חכם  ו˙מ‰ 
ו‡יך  בטעמים ‡לו ‡יפל‚ו ‡מור‡י,  ולכ‡ור‰, ‰ל‡  ימים ‰יוˆ‡ים".  כעין  מורי„ין,  ו‡ין 

‡פ˘ר לחברם יח„יו?

לחברו,  סו˙ר  ‡ח„  ו‡ין  ‰טעמים,  ˘ני  בין  ל‰כריע  בי„נו  „‡ין  „כיוון  ליי˘ב,  וי˘ 
וב‰˘˜פ‰ ר‡˘ונ‰ ‚ם ‡ין נפ˜‡ מינ‰ בפועל – ‡זי ˘˜ולים ‰ם ויבו‡ו ˘ני‰ם.

‡מרו  ‰ברכו˙,  נוסח  „‚בי  בפלו‚˙‡  כמו  לפועל,  ˘נו‚ע  במ˜ום  „‚ם  ב˘"ס,  מˆינו  וכן 
(ברכו˙ נט, ‡Œב. ו˘"נ),  "‰ילכך נימרינ‰ו ל˙רוויי‰ו" – ˘מחברים ˘ני ‰נוסח‡ו˙ יח„.

ע‰,  (ב"ב  ˘נחל˜ו ‡מור‡ים  ˘מ˘ו˙ייך",  כ„כ„  "ו˘מ˙יך  לפירו˘  בנו‚ע  ‚ם  מˆינו  [וכן 
וכ„ין",  י‰י' "כ„ין  ולפועל  י˘פ‰,  ˘‰ם ‡ו  ל‰"), ‡ם "כ„כ„" ‰ו‡ ‡בן  ל‚רס˙ ‰"ו‡מרי   ‡

ו‰יינו ˘יבנ‰ מ˘‰ם וי˘פ‰ יח„ (ור‡‰ ר˘ב"ם ˘ם)].

[‰˙"ח ‰נ"ל ‰מ˘יך ל‰˜˘ו˙, וכ˙ב רבנו ˘וב ב‡ופן ‡חר כ„ל‰לן]

(ח„‡"‚  כ˙בו ‰מ‰ר˘"‡  ברכו˙  ˘‚בי  „‰כ‡,  מסו‚י‡  „ברכו˙  סו‚י‡  „˘‡ני  ˙„ח‰  ו‡ם 
לב„ ‡ינו  נוסח  לב' ‰נוסח‡ו˙, „כל  ˘ˆריכים  ˘ם),  ו˙ר"י (על ‰רי"ף  רוב ‰‰ו„‡ו˙)  ˘ם „"‰ 

˘לם, [ו‚ם ‚בי "כ„כ„" בי‡ר ‰מ‰ר˘"‡ (ח„‡"‚ ˘ם „"‰ ו˘מ˙י כ„כ„) ˘ˆריכים ‰ן ל˘‰ם 
ו‰ן לי˘פ‰]; ‡בל ‰כ‡ ‚בי טעמ‡ „בי˙ ‰לל „י לכ‡ור‰ בטעם ‡ח„.

חסרון,  בו  י˘  ו‰ולך"  „"מוסיף  מ‰טעמים  ‡ח„  ˘לכל  ס"ל  סופרים  ˘‰מסכ˙  י"ל  ‡זי 
י‡  ע'  לעיל  ועיין  לז‰.  „ו‚מ‡ו˙  ‰„ברים  במ˜ור  [ור‡‰  „וו˜‡  ‰טעמים  ל˘ני  בעי  ‰כ‡  ומ˘ום 

ו‡ילך, ˘˘˜ו"ט בנפ˜"מ ˘י˘ ביני‰ם].

ו‡ל  ˙˙מ‰ ˘‰רי ‰ני ‡מור‡י ו„‡י סביר‡ ל‰ו ˘„י בטעם ‡ח„, ˘‰רי נחל˜ו ב„בר. כי 
כן ‰ו‡ ‚ם בברכו˙ ˘ם ˘כל ‡מור‡ סביר‡ לי' נוסח‡ ‡חר˙, ומכל מ˜ום ל‰לכ‰ נ˜טינן 
לכול‰ו, מ˘ום ˘למס˜נ‡ „‚מ' י˘ חסרון בכל ‡ח„ מ‰נוסח‡ו˙. וממיל‡ ‚ם בנ„ון „י„ן, 

י"ל ˘ל„ע˙ ‰מסכ˙ סופרים י˘ חסרון בכל ‡ח„ מ‰טעמים, ומוכרחים ל˙רוויי‰ו.

פ˙ח „בר
בעז‰י"˙.

ל˜ר‡˙ ימי ח‚ ‰חנוכ‰ ‰מ‡ירים ‰ב‡ים עלינו ועל כל י˘ר‡ל לטוב‰, מ˙כב„ים 
‰מוע„ים  "‡וˆרו˙  ‰˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י',  ‰˙ור‰  ˘וחרי  ˜‰ל  בפני  ל‰‚י˘  ‡נו 
‰חנוכ‰,  בענייני  יסו„יים  נו˘‡ים  ˘מונ‰  י˜רו˙  ב‡ור  מו‡רים  ובו  חנוכ‰",   –

מלו˜טים מ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

ים,  מני  ‰י‡  רחב‰  ומˆוו˙י‰ם  ‰לכו˙י‰ם  ‰חנוכ‰,  ימי  מ‰ו˙  על  רבנו  ˙ור˙ 
ועו„.  ו‰חסי„ו˙  ‰„רו˘  ‰‰לכ‰,  ‰פ˘ט,  „רך  על  ונפל‡ים  רבים  בי‡ורים  וב‰ם 
ל‚˘˙ ‡ל  ורבים ‰ם ‰מ˙˜˘ים  ספריו,  מ‡ו˙  ב˙וככי  פזורים  בי‡ורים ‡לו  ‡ולם, 
‰˜ו„˘ ולמˆו‡ ‡˙ ‡˘ר ‡יוו˙‰ נפ˘ם, ול‰˙עמ˜ בענייני ‰חנוכ‰ ˘נ˙ב‡רו ˘ם.

˜ובı ז‰ מיוס„ על פי ˘מונ˙ ימי ‰חנוכ‰, ובכל יום ויום ‰ˆ‚נו בי‡ור מ˙ור˙ 
רבנו, ‡˘ר על פי רוב ˜˘ור ‰ו‡ לעניין ‡ו˙ו ‰יום בייחו„. פעמים ˘‰בי‡ור ‰ו‡ 
על  נוסף  ז‡˙,  ועו„  ו‰חסי„ו˙.  ב„רך ‰פנימיו˙  ולפעמים  ו‰פ˘ט,  בחל˜ ‰‰לכ‰ 
על  מסו„רו˙  ו‡ף ‰ן  ב˜ˆיר˙ ‰‡ומר,  י˜רו˙,  פנינים  לי˜טנו  ‰בי‡ורים ‰יסו„יים, 

פי ס„ר יומי „חנוכ‰ „בר יום ביומו.

◇ ◇ ◇
עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים  ‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„  בע˙  ולפעמים  מערכ˙,  חבר  ע"י  ונערכו  מח„˘ 
וי˘  במ˜ורם,  מופיעים  ˘‰ם  כפי  ‰מ˜ורו˙  עם  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים  בפרטי 
ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר 
‰עורכים  „ע˙  ו˜וˆר  ‰מו˘‚  ˘מעומ˜  ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
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 ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇
ו‰„לי˜ו   .  . בי˙ך  ל„ביר  בניך  ל"ב‡ו  זכינו  ‰‰ם  ˘בימים  ˘כ˘ם  רˆון,  וי‰י 
נרו˙ בחˆרו˙ ˜„˘ך", כן נזכ‰ בזמן ‰ז‰ ל‰„ל˜˙ ‰נרו˙ בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰˘לי˘י, 

ו"ל‰ו„ו˙ ול‰לל ל˘מך ‰‚„ול על נסיך ועל נפל‡ו˙יך ועל י˘ועו˙יך".

בברכ˙ ‰˙ור‰,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

כסלו ‰'˙˘ע"ט



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

ימי ‰חנוכ‰לח

ובפועל  בפועל  ב˙ר  „‡זלי  ב"‰  מ˘‡"כ 
‡ין ר‡י' זו נע˘י˙ זב‰ ‚„ול‰.

נר  ‚בי  „י„ן  „בפלו‚˙‡  י"ל  ומע˙‰ 
ב"˘  ב˘י'  כללי  חי„ו˘  נ˙ח„˘  חנוכ‰ 
„‡זלי   ‡‰ ‰מ˜ומו˙  בכל  „‰נ‰  ‰נ"ל. 
מו„ים  ‡נו  ‡ף  „ו„‡י  ‰יינו  "בכח"  ב˙ר 
מי‰ו  וע„יף,  ח˘וב  עˆמו  „‰"בפועל" 
‰"בפועל",  מבלי  ב‰"בכח"  ‚ם  לנו  „י 
בחנוכ‰ ‡"‡  מ‰ני. ‡בל  ‡ף ‰ו‡  ו"בכח" 
לומר „זו‰י ‰סבר‡, ˘‰רי ‰˙ם ‡מרי ב"˘ 
ימים  ‡חר  ול‡  ‰נכנסין  ימים  ‡חר  לילך 
נח˘ב  בו„‡י  ‰בפועל  סו"ס  ו‡י  ‰יוˆ‡ין, 
פחו˙  „חנוכ‰  ‡חרונים  בימים  י„לי˜  ‡יך 
 ıל˙ר [ו‡ין  ו˜"ל  ‰יוˆ‡ים,  ‰ימים  ממנין 
‰בכח,  ע"פ  ל‰„לי˜  ˘‰˙חלנו  „‡חר 
"‰יכר‡"  „בעינן  מˆ„  פיו  על  ר˜  נמ˘יך 
ו‰מ‰„רין  ˙ו„"‰  סבר˙  (ע"„  לליל‰  ליל‰  בין 
‡נו  „נים  ‰כ‡   ‡‰„ ‡ינו  ז‰   – בסו‚יין) 
בכל  ‰„ל˜‰  ס„ר  ל˙˜ן  ‰י‡ך  מלכ˙חיל‰ 
ע„יף  ‰"בפועל"  ‰י'  ו‡ילו  ‰חנוכ‰,  ימי 
 ‡‰ מחמ˙  ל˙˜ן  לנו  ‰י'  ‰"בכח"  על 
מ˙חיל˙ ‰ימים  כבר  ליזיל  „בעי "‰יכר‡" 
‰"בכח",  ב˙ר  ול‡  ‰"בפועל"  ב˙ר  ר˜ 
ול‡  ‰ם  ˘וים  ו"בפועל"  "בכח"  ‡ם  כי 
פסי˜‡ מיל˙‡ לכ‡ן ‡ו לכ‡ן, מ‡י ‡ולמי' 
‰"בפועל"  נ‚„  ‡חריו  לילך  „‰"בכח" 
‡חרי  לילך  ול‡  "‰יכר‡",  „בעי  מחמ˙ 
זו  סבר‡  מחמ˙  ‰"בכח"  נ‚„  ‰"בפועל" 

עˆמ‰ „בעי "‰יכר‡", ו„ו"˜].

‰י‡  חנוכ‰  בנר  ב"˘  „סבר˙  ועכˆ"ל 
מ‰"בפועל"  יו˙ר  ע„יף  „‰"בכח"  מ˘ום 
ל„חו˙ו ול‚בור עליו. ובי‡ור ‰טעם ו‰‰‚יון 
˘בז‰ י"ל, „‡ף ˘עי˜ר מעל˙ ‰"בכח" וכל 
מ‰ו˙ו ‰י‡ לכ‡ור‰ במ‰ ˘י˘ בו ‡פ˘ריו˙ 

ל‰"בפועל" (ו‡"כ ‰י‡ך נימ‡ ˘‚ובר עליו 
‡ם כל ‚„לו˙ו ‰י‡ ממנו), ‰נ‰ ב"˘ סברי 
„ב‡מ˙ מˆי‡ו˙ ‰"בפועל" נ˙ח„˘‰ כבר 
‰"בכח",  מˆי‡ו˙  ˘נ˙ח„˘‰  בע˙  בעולם 
עי˜ר  ‰ו‡  ‰"בכח"   – „‡„רב‰  ונמˆ‡ 
‚„לו˙ו וח˘יבו˙ו ˘ל ‰"בפועל" ‚ופ‡, כי 
ב‡ו˙‰ ˘ע‰ נ˙ח„˘ וב‡ לעולם לר‡˘ונ‰ 
ל‡  ‰"בפועל"  ב˘ע˙  (ו‡ילו  ‰לז‰  ‰ענין 
נמ˘כ‰  ר˜  ‡ל‡  ‰ענין,  מˆי‡ו˙  נ˙ח„˘‰ 
‰מˆי‡ו˙  ‰פועל"  ‡ל  ‰כח  "מן  ונ˙‚ל˙‰ 
י"ל  מזו  וי˙יר‰  כבר).  ו‰י˙‰  ˘נ˙ח„˘‰ 
‰ו‡  "בכח"  ‰„בר  מˆי‡ו˙  ˘‡ופן  „סברי 
נעל‰ וח˘וב יו˙ר מ‡ופן ‰מˆ‡ו˙ו בפועל. 
ב"˘,  ב„ע˙  מ‰ו˙י  סבר‡  חי„ו˘  לנו  ‰רי 
מ˘‡ר  ול‡  חנוכ‰  מנר  „ו˜‡  ˘נ˙ח„˘ 

‰פלו‚˙ו˙.

‚ם  עול‰  ‰נ"ל  חי„ו˘  ˘לכ‡ו'  [ו‡ף 
˜יום  בזמן  ר˜  „˜ורין  ב˜"˘,  ב"˘  מ˘י' 
 ˘"˜ ˜ורין  ‡ין  ול‡חריו  בכח  "ב˘כבך" 
בפועל,  "ב˘כבך"  ˜יום  זמן  ˘‰ו‡  ‡ף 
מ˜ום  ‰י'  כי  ללמו„  ‡ין  לחו„  „מ˘ם  י"ל 
פירו˘  לענין  ˘‰ו‡  ‰˙ם  „˘‡ני  לומר 
˙יבו˙ ‰כ˙וב, ו‰רי "ל˘ון ˙ור‰ לעˆמ‰" 
חולין  נח:  ע"ז  ‡חר,  לל˘ון  „מי‡  ול‡ 
ב˘‡ר  ב"˘  סברי  לן „‰כי  יימ‡  ומי  ˜לז: 
‰ו‡  ˘ם  ˘‰˘˜ו"ט  „כיון  י"ל  עו„  מילי. 
בב'  לפר˘‰   ‡"‡ ו‰רי  ˙יב‰,  בפירו˘ 
‰„רכים יח„, נימ‡ „סבר˙ ב"˘ ‰י‡ „‡חר 
˘‰"בכח" נח˘ב ‚"כ למˆי‡ו˙ ‰„בר ו˘ם 
„"עוס˜ין  ז‰  זמן  ˘וב  על‰,  "˘כיב‰" 
נכלל  כבר  בליל‰)  ר‡˘ון  (‰ב‡  כו'" 
ל‡חר  ˘וב  ובמיל‡  ˘בכ˙וב,  ב"ב˘כבך" 
מכן ‡"‡ ˘ייכנס עמו בפי' ‰כ˙וב ‚ם ‰זמן 

„"˘וכבין" בפועל. ו„ו"˜].



לז נר ˘מיני מוסיף ו‰ולך
‰˘נ‰  ˙חיל˙  ‡חר  ח„˘ים   '„„ ונמˆ‡ 
זו,  ˘נ‰  ממי  לינו˜  ‰‡ילנו˙  מ˙חילין 
במˆי‡ו˙  וב"‰  ב"˘  נח'  י"ל „ל‡  ומע˙‰ 
לכו"ע ‰יני˜‰  לינו˜ ‡ל‡  מ˙חילין  ‡ימ˙י 
בפועל בט"ו, וב‡' נמˆ‡ ‰„בר "בכח", כי 
(ר"‰  ‰מים  על  ני„ונין  ב˙˘רי  בט"ו  ‰נ‰ 
ב‡'  ‰ו‡  ‰כל  על  ‰„ין  כללו˙  ‡בל  טז.), 
ו‡"כ  ובירו˘'),  בסו‚יין  ˘ם  (עיי'  ב˙˘רי 
כולל בכח ‚ם ‰„ין על ‰מים, ור˜ ˘בפועל 
בט"ו;  ל‡ור  ‰מים  „ין  ויוˆ‡  מ˙פרט 
‡חר  חו„˘ים   '„ ‰ו‡  ‰„ין  ˘˜יום  ומ‡חר 
בכח  „‰יני˜‰  י"ל  בירו˘',  כנ"ל  ‚זיר˙ו 
‰י‡ „' ח„˘ים ‡חר ‰„ין בכח, ‡' ב˘בט, 
ו‰יני˜‰ בפועל ‰י‡ „' חו„˘ים ‡חר ‰„ין 

בפועל, ט"ו ב˘בט.

‡ומר  ‰ו‡  ‰יכן  "ע„  ˜טז:  פסחים   .‚
ב"˘  ‡כיל˙ו),  לפני  פסח  בליל  (‰לל 
(ו‰˘‡ר  ˘מח‰  ‰בנים  ‡ם  ע„  ‡ומרים 
ע„  ‡ומרים  וב"‰  ‰‡כיל‰).  ‡חר  ‡ומר 
‡חר  ‡ומר  (ו‰˘‡ר  מים  למעיינו  חלמי˘ 
ב"˘  "‡"ל   ‰"‰ פ"י  ובירו˘'  ‰‡כיל‰)". 
(˜ו„ם  ממˆרים  י˘ר‡ל  בני  יˆ‡ו  וכי 
מˆרים,  יˆי‡˙  מזכיר  ˘‰ו‡  פסח)  ‡כיל˙ 
˜רו˙  ע„  ממ˙ין  ‡ילו  ב"‰  ל‰ן  ‡מרו 
‚‡ול‰, ‰י‡ך  לחˆי  ‰‚יעו  ל‡  ע„יין  ‰‚בר 
מזכירין ‚‡ול‰ וע„יין ל‡ נ‚‡לו, ו‰ל‡ ל‡ 
יˆ‡ו ‡ל‡ בחˆי ‰יום (ו‚ם ‡חר ‰פסח ל‡ 
מכיון  ‡ל‡   .  . ‚ו')  בˆ‡˙  ל‰מ˘יך  נוכל 
נ˙'  ול‡  מר˜".  לו  ‡ומר  במˆו‰  ˘‰˙חיל 
מענ˙ ב"˘, ונ"ל „ז‰ו כיון ˘נ˙ינ˙ ‰ר˘ו˙ 
לˆ‡˙ ע"י פרע‰ ני˙נ‰ בליל‰ ‡חר חˆו˙, 
ולכך  בכח,  יˆי‡‰  „‰יינו  וי"ל  ט.,  ברכו˙ 
מי„ ‡חר ‡כיל˙ ‰פסח ˘זמנו מן ‰„ין ע„ 
"יˆי‡‰"  זמן  ב‡  ˘פיר  ח)   ,‰ (זבחים  חˆו˙ 
לב"˘, ‡בל לב"‰ ‡ין זמן יˆי‡‰ ע„ זמנ‰ 

בפועל ולכן ‰˜˘ו מ‰ ˘‰˜˘ו.

ב"˘  י"‡,  יום  "‰רו‡‰  נ„‰  סוף   .„
וב"‰  ב˜רבן.  וחייבין  כו'  מטמ‡ין  ‡ומרים 
‡ומרים פטורים מן ‰˜רבן". פי' (עיי' נ„‰ 
נ„‰  ימי  ‚מר  ˘‡חר  ימים  י"‡  ועו„),  ע‚. 
ו‰רו‡‰  נ„˙‰),  ע˙  (בל‡  זיב‰  ימי  נ˜' 
ל˘מור  ‚מור‰  זב‰  ‡ינ‰   '‡ יום  „ם  ב‰ם 
ב˙וך  וכולם  ימים   '‚ ˘˙ר‡‰  ע„  נ˜יים  ז' 
י"‡ ‰ימים. ו‰נ‰ ‰רו‡‰ יום ‡' בימי זיב‰ 
‰וי‡ עכ"פ זב‰ ˜טנ‰, וˆריכ‰ ל˘מור יום 
ו‡סור‰  בו  ומטמ‡‰  כנ‚„ו,  ט‰ר‰  ˘ל   '‡
‰ו‡  ‰ר‡י'  כ˘יום  ‡יפלי‚ו  ו‰כ‡  לבעל‰; 
ל‰ˆטרף  יכול  ˘ל‡חריו  יום  ˘‡ין  ‰י"‡, 
‡י  מכ‡ן,  ‚מור‰  זב‰   ‡‰˙ ל‡  ולעולם 
בעי ˘ימור מ‰"˙ למחר (וחייבין ˜רבן ‡ם 
˘ימור  „ין  ‡ין  ו„‡י  ו‰נ‰  ו˘מ˘ו).  ˘‚‚ו 
לזיב‰  ˘ייכו˙  בלי  בפ"ע  טומ‡‰  ב‚„ר 
חל˜  „‚„רו  ממנ‰,  סניף  ‰ו‡  ‡ל‡  ‚„ול‰, 
„‡ף  י˜בנו  (ו˘מו  ‚„ול‰  „זב‰  ו‰˙חל‰ 
‰ו‡  ‰זיב‰  ˘ענין  ‡ל‡  ‰י‡  "זיב‰"  זו 
‰ל'  וז‰ו  ‰זיב‰,  נ‚מר‰  ול‡  ב"˜טנו˙" 
ילפי'  ˘ימור  „ין  ול‰כי  ˜טנ‰"),  "זיב‰ 
מן ‰כ˙ובים „פר˘˙ זב‰ ‚מור‰ (ול‡ מן 
נ˜יים),  מז'   '‡ יום  ר‡יי˙  ‰פוטר  ‰כ˙וב 
ל‡  ‰י"‡  „יום   ‡‰ ו‰נ‰  בסו‚יין.  עיי' 
ייע˘‰ זב‰ ‚מור‰ ‡ינו מניע‰ מˆ„ו, מˆ„ 
ימי  ב˙וך  ˘‰י‡  בו,  ˘‰י˙‰  ‰ר‡י'  ‡ופן 
זיב‰, ‡ל‡ מˆ„ ‰ע„ר ימים ˘ל‡חריו „ל‡ 
חזו ל‡ˆטרופי, ולכ˘˙„ו˜ ‰יטב פי' ‰„בר 
‰ו‡ „‰מניע‰ ‡ינ‰ מˆ„ כוח‰ ומ‰ו˙‰ ˘ל 
„מˆי‡ו˙  ‰ע˙י„  מˆ„  ז‰ ‡ל‡  יום  ר‡יי˙ 
ס"ל  ולכך  ל‡חרי',  בפועל  ˘יבו‡ו  ‰ימים 
‰בכח,  על  ר˜  „מ˘‚יחין  „כיון  לב"˘ 
בימי  ר‡י'  לכל  „מי  וכוח‰  מˆ"ע  זו  ר‡י' 
˘יטמ‡,  ל"בכח"  „„יו  ˘ימור,  ובעי  זב‰ 

נר ר‡˘ון
 נו˘‡ ‰יום: נס פך ‰˘מן       עמ' ב

‰י„וע‰,  ל˜ו˘יי˙ו  ‰ב"י  ב˙ירוˆי  ובי‡ורים:  עיונים 
ו„רך ח„˘‰ ב‡ופן נס פך ‰˘מן

 / מנור‰  מ„יני  ‰ב"י  ˙ירוˆי  על  ˘י˘  ב‰˜ו˘יו˙  יפלפל 
„ברי  ע"פ  ‰נס  ‰˙רח˘ו˙  ‡ופן  בבי‡ור  ח„˘‰  „רך  יˆיע 

‰ר˘ב"‡ בענין נמנע ‰נמנעו˙ ˘בחי˜ ‰בור‡

פנינים: מ„וע זכו בני ח˘מונ‡י לנס "˙מי„י"?

נר ˘ני
 נו˘‡ ‰יום: ל‰‡יר ‡˙ ‰חו˘ך!      עמ' ז

„רו˘ ו‡‚„‰: מ‡י חנוכ‰ – זריח‰ מ˘˙˘˜ע ‰חמ‰
מ„וע מ„לי˜ים נרו˙ חנוכ‰ „וו˜‡ בח˘יכ‰ / מ‰ו סו„ו ˘ל 
"פך ‰˘מן ‰ט‰ור" / כיˆ„ "‰˘˜יע‰ ‰י‡ עי˜ר ‰זריח‰" / 
יסו„י  בי‡ור  לימינו ‡נו? –  נס ‰חנוכ‰  ממ˘יכים ‡˙  ו‡יך 
במ‰ו˙ עבו„˙ ‰‡„ם כפי ˘‰י‡ מ˘˙˜פ˙ בעניין ‰חנוכ‰

פנינים: ‰נרו˙ בבי˙ ‰פרטי – יו˙ר מבבי˙ ‰מ˜„˘!

נר ˘לי˘י
 נו˘‡ ‰יום: "מ‰„רין מן ‰מ‰„רין"    עמ' י‡

עיונים ובי‡ורים: נפ˜"מ מפלו‚˙˙ ‡מור‡י בטעמיי‰ו 
„ב"˘ וב"‰ בנר חנוכ‰

למע˘‰  נפ˜"מ  בכמ‰  עפ"ז  וי„ון  ב˘ור˘ ‰פלו‚˙‡  יעמי˜ 
בלב„  ‡ח„  נר  כ„י  בי„ו  ˘י˘  מי  „ין   / ‰„עו˙  בין  ˘‡פ"ל 
˘ייך  ‡י  ‰‡חרונים  ח˜יר˙  עפ"ז  יפ˘וט   / ‰˘לי˘י  ביום 

לברך על נרו˙ ‰‰י„ור

פנינים: מ„וע "מ‰„רין מן ‰מ‰„רין" „וו˜‡ בחנוכ‰?

נר רביעי
 נו˘‡ ‰יום: מעו˙ חנוכ‰    עמ' טו

„רו˘ ו‡‚„‰: מ˜ור מנ‰‚ "מעו˙ חנוכ‰", טעמיו ורמזיו
בכל  חנוכ‰  מעו˙  נ˙ינ˙   / ‰יל„ים  לחינוך  חנוכ‰  מעו˙ 
בממונם" –   .  . י„ם  ל‚זיר˙ "ו˘לחו  ˙י˜ון  ב„ורנו /  ויום  יום 

מ˜ורו˙ וטעמים למנ‰‚ י˘ר‡ל לי˙ן "מעו˙ חנוכ‰"

פנינים: ‰˘י"˙ מעני˜ ”מעו˙" לכל י‰ו„י

˙וכן ‰ענינים
נר חמי˘י

 נו˘‡ ‰יום: סו„ ‰נר ‰חמי˘י      עמ' יט

„רו˘ ו‡‚„‰: סו„ו ˘ל ‰נר ‰חמי˘י
‰נ˘‚ב  ‰‚ילוי   / ˜ו„˘  ב˘ב˙  חל  ‡ינו  לעולם  ‰חמי˘י  נר 
ביום  ‰י‡  חנוכ‰  נר  מעל˙  עי˜ר   / ח˘כי"  י‚י‰  "ו‰'  ˘ל 

‰חמי˘י ולכן נ‰‚ו לˆיינו במיוח„

פנינים: בנר ‰חמי˘י רו‡ים יו˙ר נרו˙ ‡ˆל בי˙ ‰לל!

נר ˘י˘י
 נו˘‡ ‰יום: ˘ב˙ ר"ח חנוכ‰      עמ' כב

לנבי‡  מנבי‡  מ„ל‚ין  ‡ין  ב„ין  ובי‡ורים:  עיונים 
ונפ˜"מ ל‰פטר˙ ˘ב˙ חנוכ‰ ˘חל בר"ח

לנבי‡  מנבי‡  „ילו‚  ל‰˙יר  ס"ל  ‡ימ˙י  ‰ב"י  ב„ע˙  יפלפל 
ע"פ ר‡יו˙ ליסו„ ‰‰י˙ר וטעמו / עפ"ז יסי˜ לענין ‰וספ˙ 
חנוכ‰  ˘ב˙  ב‰פטר˙   – חו„˘  ומחר  ר"ח  ‰פטר˙  פסו˜י 

˘חל בר"ח, וי„ון ב˘יט˙ ‡„מו"רי חב"„ בז‰

פנינים: נרו˙ ‰מ˜„˘, ˘ב˙ וחנוכ‰

נר ˘ביעי
 נו˘‡ ‰יום: ר"ח טב˙ וחנוכ‰       עמ' כו

„רו˘ ו‡‚„‰: ‡ור ‰חנוכ‰ בˆינ˙ טב˙
 / י˘ר‡ל  בני  מעבו„˙  במיוח„  נ‰נ‰  ‰˘י"˙  טב˙  בחו„˘ 
‡ˆל   / רוחני˙  "ˆינ‰"  ˘ל  בזמן  י˘ר‡ל  בני  עבו„˙  מעל˙ 
ב‚ופם"  ˘ל ˜רח! / "עוב„י ‰'  נרו˙  ‰בע˘"ט ‰‡ירו ‡פילו 

ו"עוב„י ‰' בנ˘מ˙ם"

פנינים: "ל‰˙ח„˘ כמו˙‰" בחנוכ‰

נר ˘מיני
 נו˘‡ ‰יום: מחלו˜˙ ב"˘ וב"‰   עמ' כט

 – חנוכ‰  בנר  וב"‰  ב"˘  פלו‚˙˙  ובי‡ורים:  עיונים 
ל˘יט˙יי‰ו בכמ‰ מ˜ומו˙ ב˘"ס

וירחיב  במ˜"‡  ל˘יט˙יי‰ו  „‡זלי  ‰‡חרונים  בי‡ור  יבי‡ 
עו„ כמ‰ פלו‚˙ו˙ מן ‰˘"ס „מˆינו לב‡ר ב„רך זו  / יסי˜ 

חי„ו˘ רב˙י בסבר˙ ב"˘ ‰עול‰ מ˘יט˙ם לענין חנוכ‰

פנינים: בטעמ‡ „מוסיף ו‰ולך ל„ע˙ ‰מס' סופרים



‰

ב˙ירוˆי ‰ב"י ל˜ו ˘יי˙ו ‰י„וע‰,
ו„רך ח„˘‰ ב‡ופן נס פך ‰˘מן

יפלפל ב‰˜ו˘יו˙ ˘י˘ על ˙ירוˆי ‰ב"י מ„יני מנור‰ / יˆיע „רך ח„˘‰ בבי‡ור 
‡ופן ‰˙רח˘ו˙ ‰נס ע"פ „ברי ‰ר˘ב"‡ בענין נמנע ‰נמנעו˙ ˘בחי˜ ‰בור‡

˙ע"ר  סי'  ‰ב"י  ˜ו˘יי˙  נו„ע‰  כבר 
״למ‰ ˜בעו (חנוכ‰) ח׳ ימים „כיון „‰˘מן 

נמˆ‡  ‡׳  ליל‰  ל‰„לי˜  כ„י  בו  ‰י׳  ˘בפך 

ו˙י'  ‰לילו˙",  בז׳  ‡ל‡  ‰נס  נע˘‰  ˘ל‡ 

חל˜ים  לח׳  ˘בפח  ˘מן  ˘חיל˜ו  "וי״ל 

‡׳  חל˜  במנור‰  נו˙נים  ‰יו  ליל‰  ובכל 

ו‰י׳ „ול˜ ע„ ‰בו˜ר ונמˆ‡ ˘בכל ‰לילו˙ 

˘מן  ˘נ˙נו  ˘ל‡חר  י״ל  ועו„  נס.  נע˘‰ 

כב˙חיל‰  מל‡  ‰פך  נ˘‡ר  כ˘יעור  בנרו˙ 

ר‡˘ון  ˘בליל  בליל ‡׳ ‡״נ  וניכר ‰נס ‡ף 

‰ליל‰  כל  ו„ל˜ו  בנרו˙  ‰˘מן  כל  נ˙נו 

בכל  וכן  ˘מן  מל‡ים  מˆ‡ו ‰נרו˙  ובבו˜ר 

ליל‰ וליל‰״.

„ל‡ופן  ברור,  ‰נס  במ‰ו˙  ו‰חילו˜ 
ל‡  לח׳  ‰˘מן  מ˙חל‰  ˘חיל˜ו   '‡‰

כ"‡  ˘מן  ˘ל  ח„˘‰  ב‰˙‰וו˙  ‰נס  ‰י' 

˘מונ‰  פי  ˘בי„ם  ˘ל ‰˘מן  כחו  ˘נ˙חז˜ 

‡בל  ‰˘מן,  ב‡יכו˙  נס  ו‰יינו  מטבעו, 

˘ל‡ח"ז (˘במ‰ו˙ ‰„בר  ב' ‰‡ופנים  לפי 

ח„˘  ˘מן  לכ‡ן  ˘ב‡  ‰יינו  זל"ז)  „ומים 

וי˘  ‰˘מן.  וחומר  בכמו˙  ‰ו‡  ו‰נס  נסי, 

על  מ‰˙ירוˆים  ˘בכ"‡  ‰מעל‰  לב‡ר 

חבירו.

„‡י˙מר  מ‰  י„וע   '‡‰ ˙י'  ‚בי  ‰נ‰   
‡‡"פ  „לכ‡ו'  מבריס˜  „‰‚ר״ח  מ˘מי׳ 
˘נ˙‰וו‰,  ח„˘  ב˘מן  „‰„לי˜ו  לומר 
זי˙  ˘מן  ‡ם  כי  ל‰„ל˜‰  ‰וכ˘ר  ל‡   ‡‰„
כ„‡מר ˜ר‡, ו‰יינו ‰יוˆ‡ מן ‰זי˙ ול‡ מן 
‰נס [וב‡מ˙ י˘ ˘מוע‰ כעין ז‰ כבר ב˘ם 
ל„ין  ‡ם  מי‰‡,  ‰מו"ל].  ו‡כ"מ.   ,ˆ"ˆ‰
״˘מן  ‰˜ר‡  „כוונ˙  ו‡פ"ל  ˙˘וב‰  י˘ 
‰‡יכו˙  בו  ˘י˘  ‰˘מן,  לסו‚  ‰י‡  זי˙״ 
טפי  נ‰ורי׳  „ˆליל  זי˙  „˘מן  ו‰˙כונו˙ 
(˘ב˙ כ‚.) ונמ˘ך ‡חר ‰פ˙יל‰ (˘ם כ„:), 
במנחו˙  „‡˘כחן  מ‰סבר‡  ל„בר  ור‡י׳ 
ל˘˙י  ר‡ויים  בנס  ˘נבר‡ו  „חטים  סט: 
„י˙ור‡  ˘נ‡מר  ל‡  ‡ם  „עˆר˙  ‰לחם 
„˜ר‡ "ממו˘בו˙יכם" ‡פ˜י' ו˜פי„ ‡חיטי 
‡רı י˘ר‡ל „ו˜‡, עיי"˘. ו‰"‰ ‰כ‡ „י"ל 
„‡מר  ו‰‡  „˜ר‡.  ˘מן  בכלל  נס  „˘מן 
˜ר‡ "זי˙" י"ל „ל‡ ב‡ ‡ל‡ ל‡פו˜י ˘‡ר 

˘מנים ˘‡ינם ב˙כונו˙ ˘מן זי˙.

כ˘ם  כי  לס˙ור  ר‡י'  „מ‰‡  ‡יבר‡ 
„"מו˘בו˙יכם"  ‡מרינן  סו"ס  „‰˙ם 
(מ˘ום „י˙ור‡ ‰ו‡),  נס  ˘ל  חטים  ממעט 
‰"‰ ‰כ‡ י"ל „ו„‡י "זי˙" ממעט ˘מן נס, 
כי י˙ור‡ ‰ו‡, „‰‡ ‡ף בל‡ ˙יב˙ "זי˙" – 

נר ר‡˘ון
נו˘‡ ‰יום: נס פך ‰˘מן

ימי ‰חנוכ‰לו

פלו‚˙˙ ב"˘ וב"‰ בנר חנוכ‰ 
– ל˘יט˙יי‰ו בכמ‰ מ˜ומו˙ ב˘"ס

יבי‡ בי‡ור ‰‡חרונים „‡זלי ל˘יט˙יי‰ו במ˜"‡ וירחיב עו„ 
כמ‰ פלו‚˙ו˙ מן ‰˘"ס „מˆינו לב‡ר ב„רך זו  / יסי˜ חי„ו˘ 

רב˙י בסבר˙ ב"˘ ‰עול‰ מ˘יט˙ם לענין חנוכ‰ 

נר ˘מיני
נו˘‡ ‰יום: מוסיף ו‰ולך

כו'  חנוכ‰  נר  מˆו˙  "˙"ר  כ‡:  ˘ב˙ 
ב"˘ ‡ומרים יום ‡' מ„לי˜ ח' מכ‡ן ו‡ילך 
מ„לי˜   '‡ יום  וב"‰ ‡ומרים  ו‰ולך,  פוח˙ 
מ"„  ולח„  ו‰ולך",  מוסיף  ו‡ילך  מכ‡ן   '‡
וטעמ‡  ימים ‰נכנסין  כנ‚„  „ב"˘  "טעמ‡ 
‡חרונים  וכ'  ‰יוˆ‡ין".  ימים  כנ‚„  „ב"‰ 
ל˘יט˙יי‰ו  „‡זלי  ‰‰לכ‰)  ל‡ור  (ר‡‰ 
"„‚ים  מ"ט  פ"‚  „בעו˜ˆין  במ˜"‡, 
‡ומרים  ב"˘  טומ‡‰,  מ˜בלין  מ‡ימ˙י 
פי'  מ˘ימו˙ו",  ‡ומרים  וב"‰  מ˘יˆו„ו, 
ולב"‰  כמ˙ים  ח˘ובים  כ˘נˆו„ו  „לב"˘ 
„כ˘ניˆו„ין  ו‰יינו  ממ˘,  ˘ימו˙ו  ˆריך 
חיו˙ם  מ˜ור  ˘‰ו‡  ‰מים  מן  ופור˘ין 
ב„רך  ˘עי"ז  בכח,  למ˙ים  ח˘ובים   ‰"‰
ממיל‡ ימו˙ו, ‡בל בפועל ע„יין חיים ‰ם, 
‰„בר  מˆי‡ו˙  ב˙ר  „‡זלינן  סברי  וב"˘ 
„ו˜‡  „‡זלינן  סברי  וב"‰  בכח,  כ˘עו„נו 
ב˙ר בפועל, וכן ‰‡ „˙נן ˘ם מי"‡ "חלו˙ 
מ˘˜‰,  מ˘ום  מיטמ‡ו˙  מ‡ימ˙י  „ב˘ 
מ˘יחרחר),  (וי"‚  מ˘י‰ר‰ר  ב"˘ ‡ומרים 
ב"‰ ‡ומרים מ˘ירס˜", ו‰יינו נמי „לב"˘ 
ב„ע˙ו  ˘מח˘ב  מע˙  כבר  למ˘˜‰  נע˘ו 
ע˘ן  יבי‡   – מ˘יחרחר  (‡ו  לר„ו˙ן 
מ˘˜‰,  ל‰יו˙  וע˙י„ין  ל‰בריח ‰„בורים) 

ולב"‰ ל‡ ח˘יב מ˘˜‰ ע„ ˘יר„‰ בפועל. 

ימים  ב˙ר  בחנוכ‰ „ב"˘ ‡זלי  ו‰"‰ ‰כ‡ 

וב"‰  בכח  ע˙‰  ונמˆ‡ים  לבו‡  ‰ע˙י„ים 

‡זלי ב˙ר ‰ימים ˘יˆ‡ו כבר בפועל.

וי˘ ל‰וסיף עו„ מן ‰˘"ס:

 ˙‡ ˜ורין  "מ‡ימ˙י  ברכו˙  רי˘   .‡
‰‡˘מור‰  סוף  ע„  כו'  בערבי˙  ˘מע 

ע„  ‡ומר  ר"‚  כו'  ר"‡  „ברי  ‰ר‡˘ונ‰, 

בסו‚יין  ופר˘"י  ‰˘חר".  עמו„  ˘יעל‰ 

זמן  "כל  מ˘מע  "וב˘כבך", ‡י  בפי'  „נח' 

סוף  ע„  ול˘כוב"  לילך  עוס˜ין  ˘בני ‡„ם 

‰‡˘מור‰ ‡ו "כל זמן ˘בני ‡„ם ˘וכבין" 

ע„ ‰˘חר. ו‰נ‰ ר"‡ מ˙למי„י ב"˘, ר˘"י 

ל„:),  ביˆ‰  ˙וס'  (ועיי'  ˜ל:  ˘ב˙  ו˙וס' 

˘נח'  וז‰ו  טו.  יבמו˙  ב"‰,  מ˙למי„י  ור"‚ 

‡י "ב˘כבך" ‰יינו זמן ˘בו ‰˘כיב‰ בכח, 

˘עוס˜ין לילך ול˘כוב, ‡ו בפועל.

ל‡ילן  ר"‰  ב˘בט  "ב‡'  ר"‰  רי˘  ב. 
‰ב‡‰  כ˘נ‰  „ינם  ‡חריו  ˘חנטו  [ופירו˙ 

בט"ו  ‡ומרים  ב"‰  ב"˘.  כ„ברי  ב˙רו"מ] 

‰טעם  ‰"ב  פ"‡  בירו˘למי  ונ˙'  בו". 

˘עבר‰,  ‰˘נ‰  ממי  חיין  ‰ן  כ‡ן  „"ע„ 

‰ב‡‰",  ‰˘נ‰  ממי  חיין  ‰ן  ו‡ילך  מכ‡ן 



ל‰ נר ˘ביעי ר‡˘ חו„˘ טב˙

ל‰  ˘‰ם „ומים  מ˘ום  כט, ‡),  (סוכ‰  מחזור ‰לבנ‰  לפי  חו„˘י‰ם  מונים ‡˙  י˘ר‡ל  בני 
בני  ‡ˆל  ‚ם   .(‡ מב,  סנ‰„רין   – לבנ‰  ˜י„ו˘  (נוסח  כמו˙‰"  ל‰˙ח„˘  ע˙י„ים  ˘"‰ם  בכך 
יו˙ר  ומוסיפים  ˘וב  עולים  כן ‰רי ‰ם  פי  על  ו‡ף  וירי„‰,  ˘ל ‰עלם  מˆבים  י˘  י˘ר‡ל 

ויו˙ר בענייני ‡ור ו˜„ו˘‰.

י˘  ממ„ר‚˙ו, ‰רי  ויר„  בחט‡,  ונכ˘ל  לעˆ˙ ‰יˆר  רח"ל  ˘ומע  י‰ו„י  כ‡˘ר  ול„ו‚מ‡, 
בכוחו לנˆח ‡˙ ‰יˆר מכ‡ן ול‰ב‡, ולעסו˜ ר˜ בענייני ˜„ו˘‰, ב‡ופן „"מוסיף ו‰ולך". 

כמו ‰לבנ‰, ˘ממˆב ˘ל ‰עלם – ‰ולכ˙ ומ˙ווסף ‡ור‰ מיום ליום.

‰˙ח„˘ו˙ זו מ˙וך מˆב ˘ל ‰עלם ‚מור, ‰יי˙‰ ‚ם בימי מ˙˙י‰ו ובניו:

ועל  (נוסח  רˆונך"  מחו˜י  ול‰עבירם  ˙ור˙ך  "ל‰˘כיחם  ‰יוונים  נלחמו  ‰‚זיר‰,  בזמן 
‰נסים), וכ‰ ‰לכו ו‰ח„ירו טומ‡˙ם בבני י˘ר‡ל, ע„ ‡˘ר "טימ‡ו כל ‰˘מנים ˘ב‰יכל" 
˘ל  למˆב  ˘‰‚יע  וע„  י˘ר‡ל,  בני  ב˙וך ˜„ו˘˙  טומ‡˙ם  ˘‰כניסו  ו‰יינו  ב),  כ‡,  (˘ב˙ 

‰עלם ו‰ס˙ר ‚מור על ענייני ˜„ו˘‰ – ˘"ל‡ מˆ‡ו ˘מן ט‰ור במ˜„˘" (˘ם).

וממˆב נחו˙ ז‰, ˘ל חו˘ך ו‡פיל‰, "‰˙ח„˘ו" ו"נול„ו" בני י˘ר‡ל מח„˘, וניˆחו ‡˙ 
˘ל‡  בלב„  זו  ˘ל‡  וסוף „בר,  מלמעל‰.  עˆום  ו‚ילוי  נס  ˘ל  וב‡ופן  נ‚„ם,  כל ‰˜מים 
ל˘מך  ול‰לל  "ל‰ו„ו˙  ˘ל  מרומם  מˆב  נוˆר   – ‡„רב‡  ‡ל‡  במ„ר‚‰,  ירי„‰  ‰יי˙‰ 

‰‚„ול" (נוסח ועל ‰נסים).

וכ‡˘ר חל ר‡˘ חו„˘ בימי ‰חנוכ‰, ‰רי י˘ ללמו„ מ˘ני מוע„ו˙ ‡לו, לנˆח ‡˙ ‰יˆר, 
 – ‰˙ח„˘ו˙  ˘ל  וב‡ופן  ומˆוו˙י',  ‰˙ור‰  ‡ור   ˙‡ ל‰‡יר  ‰נחו˙,  ‰מˆב  מן  ל‰˙נער 

"ל‰˙ח„˘ כמו˙‰" בכל ענייני ˙ור‰ ומˆוו˙י'.

ימי ‰חנוכ‰ו

ס˙ם ˘מן „˜ר‡ ˘מן זי˙ ‰ו‡. ומנ‡ ‡מינ‡ 
ז'  במנין  "˘מן"   „ ו,  במכ˘ירין  „˙נן  ל‰, 
˘מיני  ובספר‡  לטומ‡‰,  מכ˘ירין  מ˘˜ין 
לו  ˘‡ין  ˘מן  „ו˜‡  „‰יינו  ‡מרי'  ל„  י‡, 
„ר˜   ‚ י‡,  ב˙רומו˙  ˙נן  ו˘וב  לווי,  ˘ם 
‰˘מנים,  מכל  לטומ‡‰  מכ˘יר  זי˙  ˘מן 
ומע˙‰ על כרחין ˘מן זי˙ ‰ו‡ ˘מן ˘‡ין 

לו ˘ם לווי, ו˜"ל.

„˘מן  כנ"ל  לומר  ‡ין  „יי˜˙  כ„  ‡בל 
ל‰„י‡  „‡˘כחן  זי˙,  ˘מן  ‰יינו  ס˙ם 
‰כוונ‰  ו‡ין  ס˙ם  ˘מן  ˘‰זכירו  מ˜ר‡ו˙ 
(וב˙ו„"‰  יט  ח,  נחמי'  ר‡‰  זי˙,  ל˘מן 
עı ר"‰ כ‚.), מלכים ב ט, ‚-ו ו‰וריו˙ י‡: 
נ˜'  חכמים  „בל'  מ‚.  בברכו˙  נמי  ועיי' 
ל'  ‰יטב  (ועיי'  ס˙ם  ˘מן  ב˘ם  ‡חר  ˘מן 
‰רמב"ם ברכו˙ ט, ‚ – „עו„ ˘מנים בכלל 
בנ„רים  „‡י˙‡  ו‰‡  ˘ם).  ‡מור  ‰˘מן 
‡סור  ס˙ם  ‰˘מן  מן  „בנו„ר  ובר˘"י  מ‚. 
בנ"‡  בל'  ר˜  „‰ו‡  ‡פ"ל  זי˙  ב˘מן  ר˜ 
ר˜  ‡מור  ˘ם  „‰„בר  בסו‚יין  (ועיי"˘ 
ב‡"י), „בנ„רים ‰לך ‡חר ‰ל˘ון, מ˘‡"כ 
‰˘מנים.  כל  כולל  „"˘מן"  „˜ר‡  לי˘נ‡ 
„˘מן  מ˘˜ין  מז'  „‡יי˙ינן   ‡‰‡ י"ל  וכן 
ר˜  „כ"‰  זי˙,  ˘מן  ‰יינו  לווי  ˘ם  בל‡ 
מן  ול‡  ‰ם  ‰ל"מ  מ˘˜ין  (וז'  חכמים  בל' 
„מכ˘ירין),  ‰מ˘נ‰  מפר˘י  עיי'  ‰מ˜ר‡, 
˜לז:).  חולין  (ר‡‰  ˙ור‰  ל'  ˘‡ני  וע„יין 
ב„ו˜‡  ‡ינו  ס˙ם  „˘מן  מכ"ז  ו‰מורם 
למעוטי  „˜ר‡  "זי˙"  ו‡"כ  זי˙,  ˘מן 
נס  ˘מן  נ˙מעט  ל‡  וע„יין  ˘מנים,  ˘‡ר 
˙ירוˆי  ו˘פיר  זי˙),  כ˘מן  (˘˙כונו˙יו 

ב˙ריי˙‡ „‰ב"י. 

ל‰  ניח‡  ל‡  בב"י  ˜מיי˙‡  ו˙ירוˆ‡ 
ב‰כי לומר „˘מן נס כ˘ר ל‰„ל˜‰, ול‰כי 

˙י' „‰נס ‰י' ב‡יכו˙ ‰˘מן עˆמו, כנ"ל.

‰˘מן  ˘חיל˜ו   '‡‰ ˙י'  על  ‡ולם 
פט.  „מנחו˙  מ‰‡  ‡חרונים  נ˙˜˘ו  לח' 
מ„˙‰  ל‰  ˙ן  בו˜ר,  ע„  מערב  ״˙״ר 
כו׳  בו˜ר  ע„  מערב  ו‰ולכ˙  ˘˙‰‡ „ול˜˙ 
‰יו  ל‡  ו‡״כ  לו‚״,  חˆי  חכמים  ו˘יערו 
פחו˙  במנור‰  לי˙ן   '‡‰ בליל‰  ר˘‡ין 
˘מן  ל‰ם  ‰י'  ˘ע„יין  מ‡חר  מ„˙‰  מכ„י 
במ„˙‰ (ועיי"ע זבחים פח. „ין כללי בכלי 
˘ר˙ „"‡ין מ˜„˘ין ‡ל‡ מל‡ין", ופר˘"י 
מובן  „מז‰  ל„בר",  ‰ˆריך  ˘לם  "˘יעור 
˘כלי ˘ר˙ ˆריך ל‰יו˙ מל‡ במ„˙ עבו„‰ 
מל‡ים  ‰נרו˙  ‰יו  ל‡  וכ‡ן  בו,  ‰נע˘י˙ 
ובמנחו˙  ל„בר".  ‰ˆריך  ˘לם  ב"˘יעור 
ב‰  נו˙ן  כמ‰  ˘כב˙‰  נר  ‚בי  ‡מרו  פח: 
זמנ‰, "פ˘יט‡ „במ„‰  ב‡מˆע  כ˘מטיב‰ 

ר‡˘ונ‰ (חˆי לו‚) כו'").

 ˙ˆ˜ ל˘נו˙  ‰ע„יפו  ˘לפיכך  [וי˘ 
ב˘ב˙  ‰ר‡"˘  ˙וס'  (ר‡‰  ונ˜טו  ז‰  ב˙י' 
כל  נ˙נו   '‡ „בליל  ˙ר"ע)  סי'  ופר"ח  כ‡, 
נחסר  „ל‡  מˆ‡ו  ו‡חר  במנור‰,  ‰˘מן 
ו˘וב  ˘מיני˙,  ‡ם  כי  ‰ליל‰  ב‡ו˙ו  ממנו 
‰רי  כמ„˙‰  ל‰ם  ‰י׳  ˘ל‡  ‰לילו˙  בי˙ר 
ב˙וך ‰נר  ונ˙נו  בריר‰,  ˘ום  ל‰ם  ל‡ ‰י׳ 
מ„˙‰  ל‰  כרחך „˙ן  ועל  בי„ם,  ˘‰י'  מ‰ 
זו ‡כ˙י  ל„רך  לעיכוב‡. ‡יבר‡ „‡ף  ‡ינו 
‰חכם  כ˙ב  כבר  „‰נ‰  ‰ענין,  נ˙י˘ב  ל‡ 
ר˘‡ים  ‰יו  ‰„ין  „מן  ספ"ז)  (˙˘ו'  ˆבי 
במ˜„˘  נמˆ‡  ˘‰י'  טמ‡  ב˘מן  ל‰„לי˜ 
‰ו˙ר‰  „טומ‡‰  „ינ‡  יסו„  על  לרוב, 
ל‰ם  נע˘‰  ˘מ"מ  ור˜  ו.,  יומ‡  בˆיבור, 
˘מן  ל‰ם  ו‰ספי˜  כך  לי„י  יבו‡ו  ˘ל‡  נס 
˘˙˙˜יים  חיב˙ם  ל‰ר‡ו˙  כ„י  ט‰ור, 
‰מˆו‰ ב˘לימו˙ יו˙ר, ול‰נ"ל נמˆ‡ „ע"י 
‰נס ‰י' ל‰יפך מן ‰‰י„ור ונמנעו מל˜יים 
(ועיי'  ‰ימים  ב˘‡ר  כמ„˙‰"  ל‰  "˙ן 



ז נר ר‡˘ון  נס פך ‰˘מן

פסול  ˘מן  עירוב  ˘ם ‚בי  ˘ב˙  יוסף  ר‡˘ 
ב˘ביל ˙ן ל‰ כמ„˙‰)].

לי'  ניח‡  ל‡  ב˙ריי˙‡  ˙ירוˆי  ול‰כי 
‰נרו˙  ו‰יו  נבר‡  נס  „˘מן  ונ˜יט  ב‰כי, 

מל‡ים בכל יום כמ„˙ם.

ח„˘  בי‡ור  ל‰ˆיע  י˘  ומע˙‰ 
ול‡   ‡‰ ל‡  ב‰  ˙˜˘י  „ל‡  ‰נס,  ב‡ופן 
„לפי  ‡פ"ל  ‰י'  „לכ‡ו'  וב‰˜„ים   .‡‰
במנור‰  ‰˘מן  כל  ˘נ˙נו  ‰‡ו˜ימ˙‡ 
‰כוונ‰  ‡ין  מל‡ים,  ‰נרו˙  מˆ‡ו  ובבו˜ר 
ב˘מן  נ˙מל‡  ו˘וב  ‰˘מן  ˘נכל‰  כלל 
נס, ‡ל‡ מעולם ל‡ נחסר כלום מן ‰˘מן, 
‡יננו  ו‰סנ‰  בוער  „‰סנ‰  ‰סנ‰  וכמע˘‰ 
‡וכל, עיי' מ„"ר רב‰ ˘ם "‡˘ ˘ל מעל‰ 
‰נס  ‰י'  ‰כ‡  ו‡ף  ‡וכל˙״,  ו‡ינ‰  ˘ורפ˙ 
לכלו˙ו  בלי  ‰˘מן   ˙‡ ˘‰בעיר‰  ב‡˘ 
‡יכו˙ו),  ‡ו  בכמו˙ו  ב˘מן,  נס  (ול‡ 
זי˙  וב˘מן  יום  בכל  כמ„˙‰  ˘נ˙נו  ונמˆ‡ 
ממ˘. ‡יבר‡ „נ"ל „ב‡ופן ז‰ ל‡ נ˙˜יימ‰ 
‰מנור‰  (ו‡˘)  ‡ור  כי  ‰„ל˜‰  מˆו˙  כלל 
˜ר‡  „‡מר  ‰˘מן,  מן  „ו˜‡  לבו‡  ˆריך 
סיב˙  ‰ו‡  „‰˘מן  ‰יינו  למ‡ור״,  ״˘מן 
למ‡כול˙  ו‰פיכ˙ו  כליונו  י„י  על  ‰מ‡ור, 

‡˘, ו„ו"˜. 

וי"ל ב‰˜„ים „ברי ‰ר˘ב״‡ ‰מופל‡ים 
(˘ו״˙ סי׳ ˙יח), ˘‰בי‡ ˘יט˙ ‰חו˜רים „י˘ 

ענינים  ˘י˘  ‰יינו  ‰בור‡,  בחי˜  נמנעו˙ 
בל˙י ‡פ˘ריים בעˆם ע„ ˘‡ינם ‡ף בחי˜ 
„ברים  ב'  ממˆי‡ו˙  מ˘ל  ומבי‡  ‰בור‡, 
˘‡י˘  ˘י˙רח˘  כ‚ון  ‰„„י,  ב‰„י  סו˙רים 
ממ˘  ‰ע˙  וב‡ו˙ו  ‰חמור  על  רוכב  ‡ח„ 
ז‡˙  ˘ייכ‡  ל‡  „לכ‡ור‰  רוכב,  ‡ינו  ‚ם 
„ס˙רי  ˙ר˙י  ‰ם  כי  נס,  ע״י  ‡פילו  כלל 
בו„‡י  מ‰ם  ו‡ח„  ‰מˆי‡ו˙  ˙י‡ור  בעˆם 

˘˜ר ו‡ינו ˙י‡ור ‰מˆי‡ו˙; ו‰ר˘ב״‡ ˘ם 
כנ"ל  „בר  ˘"נמנע"  ז‰  ‚ם  כי  ע"ז  חל˜ 
‰"ז ר˜ לפי ˘כן נוס„ ברˆון ‰˘י״˙, ‡בל 
ומו˘לל  כלל,  נמנע  „בר  ˘ום  ‡ין  מˆי„ו 
‚ופ‡.  ו‰"נמנעו˙"  ‰˘לילו˙  מן  ‚ם  ‰ו‡ 
ב˘ום  לˆייר  יכול  כח ‰‰˘‚‰  כי ‡ין  ו‡ם 
ב‡מ˙,  ˜יים  י‰י׳  ‡ח„  (˘„בר  כז‡˙  ‡ופן 
וביח„ עם ז‰ ל‡ י‰י׳ ˜יים, ו‚ם ז‰ ב‡מ˙), 
˘‡ינו  ‰נבר‡  ‰˘כל  ‚בול  מ˘ום  ר˜  ‰"ז 
וב‡מ˙  ז‰.  ‰כיˆ„  ול‰˘י‚  לˆייר  יכול 
‡ינו  ‡רון  ״מ˜ום  כ‡.  ביומ‡  ‰„בר  יסו„ 
למעט  ˙ופס  ״‡ינו  ופר˘״י  ‰מ„‰״,  מן 
‡רון  „˙ני‡  כלום,  בי˙  ˘ל  ‰חלל  ממ„˙ 
לכל  ‡ויר  ‡מו˙  ע˘ר  לו  י˘  מ˘‰  ˘ע˘‰ 
ו‰רי  ‰כפור˙,  בי˙  ב‡מˆע  כ˘ני˙ן  רוח 
נמˆ‡  כו׳  כ׳  על  כ׳  ל‡ ‰י׳ ‡ל‡  כל ‰חלל 
˘‡ין מ˜ום ‰‡רון ממעט כלום״. ו‰נ‰ ‡ין 
פי' ‰„בר ˘‰י' ‰כל רוחני ובלי ‚„ר מ˜ום, 
˘נ˙בטלו ‚„רי מ˜ום ב„רך נס, „‰‡ מ„ינ‡ 
מ„ו˙  בו  ל‰יו˙  ‰‡רון  ˆריך  ולעיכוב‡ 
מסוימו˙ ‚˘מיו˙, ו‡ם מ˜ום ‡ין כ‡ן מ„‰ 
‡ין כ‡ן; ‡ל‡ ˆ"ל „‰יו לו מ„ו˙ ‚˘מיו˙ 
ממ„˙  ממעט  ‰י׳  ל‡  ז‰  עם  וביח„  ממ˘ 

‰חלל, ו‰ן ‰ן „ברי ‰ר˘ב״‡.

ל‡בו˙ינו  ‡ירע  ‰‡ל‰  וכ„ברים 
בימים ‰‰ם בזמן ‰ז‰, „ו„‡י נ˘רף ‰˘מן 
למ‡ור",  "˘מן  כ„ין  ‰מנור‰  ב‡˘  ונכל‰ 
‡ח˙  טפ‰  נחסר‰  ל‡  ב˘ע‰  ב‰  ו‡עפ״כ 
‰„ינים  כל  ונ˙˜יימו  ט‰ור,  ˘מן  מ‡ו˙ו 
ב‡מ˙  ‡ם  נפ˘ך  ממ‰  ו‡"˙  כ‰לכ˙ם. 
˘וב ‡י ‡פ˘ר  וכליון ‰˘מן  ˘ריפ˙  ‰י˙‰ 
ס˙יר‰  ז‰  „‰רי  כלום  נחסר  ˘ל‡  לומר 
ו‡י  לומר  ‡פ˘ר  ‡י  כן  ‡מנם  ובי׳,  מיני׳ 
ל‡בו˙ינו  ‡ירע  כך  ומ״מ  ל‰˘י‚,  ‡פ˘ר 

בימים ‰‰ם ל‰ר‡ו˙ חיב˙ם.

ימי ‰חנוכ‰ל„

 :˜„ˆ ‰ˆמח  ‡„מו"ר  כך  על  ו‡מר 
˘ם  ‰בעל  מורנו  ו˙למי„י  חסי„י  "‡ˆל 
טוב, ‡פילו נרו˙ ˘ל ˜רח „ל˜ו ו‰‡ירו"!

ו‰‡ירו,  „ל˜ו  ‰˜רח  ˘נרו˙  מ‰  ו‰נ‰, 
ו‡ז  ל˘עוו‰  ˘נ‰פכו  י„י  על  ז‰  ‰י'  ל‡ 
„ל˜ו, ‡ל‡ ‰˜רח עˆמו „ל˜ ונע˘‰ ל„בר 
טב˙,  חו„˘  בימי  ‚ם  ‰ו‡  וכן  ‰מ‡יר. 
‡ור  סיוע  לל‡  בעˆמו  מ˙˜„˘  ˘‰‚וף 
ביו˙ר,  עˆום  חי„ו˘  ז‰  ו‰רי  ‰נ˘מ‰. 
˘‰‚וף ‰חומרי ו‰‚˘מי ˘טבעו ‚ס וב‰מי 

– מז„כך ומ˙˜„˘.

לבור‡  עˆומ‰  ממנ‰ ‰נ‡‰  י˘  זו  עבו„‰ 
˘בחו„˘  ב‡מרם  חז"ל  רמזו  כך  ועל  י˙"˘, 
˘ל  עˆמו˙ו   – ‰‚וף"  מן  נ‰נ‰  "‰‚וף  טב˙ 
ו‰יינו  ‰„בר,  ועˆם  ‚וף  מל˘ון  ["‚וף" ‰ו‡  ‰˜ב"‰ 
עˆם ‰בור‡  על  י˙', ‡ל‡  על ‚ילוי ‡ורו  מ„ובר  ˘‡ין 

‚ופו   ˙‡ ˘מזכך  ‰‡„ם  מעבו„˙  נ‰נ‰  י˙"˘] 

לל‡ סיוע ‡ור ‰נ˘מ‰.

נפל‡,  בעומ˜  ˘מב‡ר  ‰„ברים  במ˜ור  [ור‡‰ 
‡ור  בלי  וחומרי  ‚ס  ‚וף  לזכך  ‡פ˘ר  ‡כן  כיˆ„ 

‰נ˘מ‰].

‰כח ל‰‡יר ‡˙ טב˙
טב˙,  חו„˘  ר‡˘  מ„וע  יובן  ומע˙‰ 
חל  כול‰,  טב˙  חו„˘  עבו„˙   ˙‡ ‰כולל 

לעולם בימי ‰חנוכ‰:

 ˙‡ ל‰‡יר  ‰ו‡  ‰חנוכ‰  ימי  עניין 

‰חו˘ך ו‰‡פיל‰. בימי בני ח˘מונ‡י יר„‰ 

‚זירו˙  לעולם, ‰יו  ו‡פיל‰ ‚„ול‰  ח˘יכ‰ 

‰יו  ב‚˘מיו˙  ו‚ם  ומˆוו˙י',  ‰˙ור‰  על 

בני י˘ר‡ל חל˘ים ומעטים. ו‡ף על פי כן 

ו‰ˆליחו  ח˘מונ‡י  בני  ו‰˙חז˜ו  ‰˙‡מˆו 

ל‰‡יר ‡˙ ‰חו˘ך.

וכבר „ר˘ו בס‰"˜ (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור מ˜ı מ, 

‰פסו˜   ˙‡ ‰חנוכ‰  ימי  על  ועו„)  ו‡ילך.  ב 

בימי   – כט)  כב,  ב  (˘מו‡ל  ח˘כי"  י‚י'  "ו‰' 

‡ור  ˘י‡יר  ח˘מונ‡י  בני  פעלו  ‰חנוכ‰ 

‰˜„ו˘‰ ‚ם במ˜ום ‰חו˘ך, וע„ ˘‰חו˘ך 

עˆמו י˙‰פך ל˜„ו˘‰ – "י‚י' ח˘כי".

בליל‰  ‰חנוכ‰  נרו˙   ˙‡ מ„לי˜ים  לכן 

 – ‰רבים  ובר˘ו˙  ‰חו˘ך,  בזמן  „וו˜‡, 

‡ור  מטר˙  כי  ו‰טומ‡‰,  ‰˜ליפו˙  מ˜ום 

ו‡˙  ל‡ור  ל‰פוך ‡˙ ‰ליל‰  ‰חנוכ‰ ‰י‡ 

ר˘ו˙ ‰רבים למ˜ום ˜„ו˘‰.

ומ‡ור ימי ‰חנוכ‰ ‰מ‰פך ‡˙ ‰חו˘ך 

חו„˘  ימי  לעבו„˙  כח  ˘ו‡בים  ל‡ור, 

חו˘ך   ˙‡ ל‰פוך  ˆריך  ‡˘ר  ע˙  טב˙, 

‡ור  ‚ילוי  בו  מ‡יר  ˘‡ין  ‰חומרי,  ‰‚וף 

‰נ˘מ‰ – ל‡ור ˘ל ˜„ו˘‰.

‰עבו„‰ ‰רוחני˙ ˘ל ר‡˘ חו„˘, י˘ ל‰ עילוי מיוח„ ו‰„‚˘‰ רב‰ בר‡˘ חו„˘ טב˙, 
‰חל בימי ‰חנוכ‰:

ר‡˘ חו„˘ ‰ו‡ יום מול„ וחי„ו˘ ‰לבנ‰. בסוף ‰חו„˘ ‰˜ו„ם נ˙מעט‰ ונעלמ‰ ‰לבנ‰ 
ל‚מרי, ול‡חר מכן, מופיע‰ ‰לבנ‰ ˘וב, ו‰ולך ‡ור‰ ו‚„ל ע„ ל‡מˆע ‰חו„˘, ע˙ ‡˘ר 

"˜יימ‡ סי‰ר‡ ב‡˘למו˙‡" (ר‡‰ ˘מו˙ רב‰ פט"ו, כו).

"ל‰˙ח„˘ כמו˙‰" בחנוכ‰ 



ל‚

‰י‡  טב˙  בחו„˘   '‰ עבו„˙  כך,  ומ˘ום 
ו‰ס˙ר  ‰עלם  מ˙וך  ונע˘י˙  ביו˙ר,   ‰˘˜

‚„ול על ‚ילוי ‡ורו י˙'.

‰נ‰  ז‰,  בחו„˘  „וו˜‡  כן,  פי  על  ו‡ף 
נ‰נ‰  ˘‰˘י"˙  ‰‚וף",  מן  נ‰נ‰  "‰‚וף 
˘ל  ב‡ופן  ‰נע˘י˙  י˘ר‡ל  בני  עבו„˙  מן 

"‚וף", וכפי ˘י˙ב‡ר.

עוב„י ‰' "בנ˘מ˙ם" ו"ב‚ופם"
בעוב„י  בכללו˙  י˘  ‡ופנים  ˘ני 
 '‰ ו"עוב„י  ב‚ופם"   '‰ "עוב„י  ‰˘י"˙: 

בנ˘מ˙ם" (ר‡‰ ‰מ˘ך ˙רס"ו עמ' ˜נז ו‡ילך):

עוב„י ‰' בנ˘מ˙ן, ‰ם ‡לו ‡˘ר למרו˙ 
‡ור  מ˜ום  מכל  ב‚וף,  נ˘מ˙ם  ‰˙לב˘ו˙ 
‰‚˘מי,  ‰ז‰  בעולם  ‚ם  מ‡יר  נ˘מ˙ם 
˘ל  רˆונ‰  על  ומעלים  מס˙יר  ‰‚וף  ו‡ין 
‰נ˘מ‰ ל‰˙˜רב ‡ל ‰בור‡ ב"‰ ול‰˙„ב˜ 
˜„ו˘‰  בענייני  ‰י‡  ‡לו  ˘ל  עבו„˙ם  בו. 
ב‰˙‚ברו˙  עיסו˜ם  עי˜ר  ו‡ין  ורוחניו˙, 

על ‰‚˘מיו˙ ו‰חומריו˙ ˘ל ‰‚וף.

בני  רוב  ‰ם  ב‚ופם   '‰ עוב„י  לעומ˙ם, 
‡ˆלם  ומס˙יר  מעלים  ‰‚˘מי  ˘‰‚וף  ‡„ם 
לעמול  ˆריכים  ‰ם  ו‰רי  ‰נ˘מ‰,  ‡ור  על 
ול‰˙יי‚ע לזכך ‡˙ ‰‚וף ולע„נו ˘ל‡ יס˙יר 
על ‡ור ‰נ˘מ‰. ונמˆ‡ ˘עי˜ר עבו„˙ם ‰י‡ 
ל‡ור  מ˙‡ים  כלי  ולע˘ו˙ו  לזככו  ‚ופם  עם 

‰נ˘מ‰ ‰˜„ו˘‰.

עבו„‰ לל‡ סיוע 
‡ור ‰נ˘מ‰!

‰נ˘מ‰  עבו„˙  בין  ז‰  חילו˜  מעין 
‡י˘  כל  בעבו„˙  ‚ם  ˜יים  ‰‚וף,  לעבו„˙ 

י˘ר‡ל בין חו„˘י ‰˜יı לזמן ‰חורף:

˜„ו˘‰  ‚ילוי  י˘  כ‡˘ר   ,ıי˜‰ בע˙ 
עם  ‰י‡  ‰עבו„‰  עי˜ר  ‡זי  בעולם, 
ב‰˘י"˙.  ול‰˙„ב˜  ל‰˙˜˘ר  ‰נ˘מ‰, 
˙חיל‰  ולזכך  לעב„  י˘  כך  ˘ל˘ם  ו‡ף 
ו‰ס˙רו˙יו  ו˙‡וו˙יו  וחומריו˙ו  ‰‚וף   ˙‡
‰כנ‰  ר˜  ‰ם  ‡לו  כל  ‰רי   – ‰נ˘מ‰  על 
ו‰˜„מ‰ לכך ˘˙וכל ל‰יו˙ עבו„˙ ‰נ˘מ‰ 
כ„בעי, ועי˜ר ו˙כלי˙ ‰עבו„‰ ‰י‡ עבו„˙ 

‰נ˘מ‰ „וו˜‡.

‰נ˘מ‰  ‡ור  כ‡˘ר  ‰חורף,  בח„˘י  ‡ך 
‰י‡  ‰עבו„‰  עי˜ר  ‡ז  ‰נ‰  ונעלם,  נס˙ר 
בבירור ועיבו„ ‰‚וף. ו‰יינו ˘‰˙כלי˙ ‰י‡ 
ול‰עלו˙ו  לזככו  ‰‚וף  עם  ‰עבו„‰  בעˆם 

ל˜„ו˘‰.

חי„ו˘  י˘נו  ‚ופ‡,  ‰חורף  חו„˘י  ובין 
מיוח„ בחו„˘ טב˙: בכל ח„˘י ‰חורף ע„יין 
י˘ מעט מ‚ילוי ‡ור ‰נ˘מ‰, ו‰„בר מ˙בט‡ 
‚ם ב‚˘מיו˙ בכך ˘‡ין ‰ˆינ‰ ‚„ול‰ כל כך, 
על  נע˘י˙ ‚ם  בזיכוך ‰‚וף  כן ‰עבו„‰  ו‡ם 
י„י סיוע מ‡ור ‰נ˘מ‰; לעומ˙ ז‡˙ בחו„˘ 
ו‡זי  על ‡ור ‰נ˘מ‰,  ל‚מרי  י˘ ‰עלם  טב˙ 
סיוע  לל‡  בלב„,  ‰‚וף  עם  ‰י‡   '‰ עבו„˙ 

‰‡ר˙ ‰נ˘מ‰ כלל.

ו˜בל‰ בי„ינו מע˘‰ ממורנו ‰בעל ˘ם 
‰˙˜„˘ו˙  ˘ל  זו,  עבו„‰  ‰ממחי˘  טוב 
‰נ˘מ‰  ‡ור  לל‡  בעˆמו,  ‰חומרי  ‰‚וף 

(ר‡‰ ספר ‰˘יחו˙ ‰'˘"˙ עמ' 174):

מ‡ו„ ‡ור.  חיבב  טוב  ˘ם  מורנו ‰בעל 
‰יי˙‰  ו‰‡פיל‰  חורף  ליל  ‰י'  ‡ח˙  פעם 
נרו˙  „י  ˜„י˘‡  לחברי‡  ‰י'  ול‡  רב‰, 
˘ם  וˆיוו‰ ‰בעל  בי˙ ‰מ„ר˘.  ל‰‡יר ‡˙ 
בי˙  מ‚‚  ˜רח  ‚ל„י  "נרו˙"  ˘י˜חו  טוב 
ו‰‡ירו  ע˘ו,  וכן  ב‰ם ‡˘.  ויעלו  ‰מ„ר˘ 

נרו˙ ‰˜רח.

נר ˘ביעי ר‡˘ חו„˘ טב˙ ימי ‰חנוכ‰ח

נ˙ב‡ר למעל‰ במ‰ו˙ נס פך ‰˘מן, ˘‰י' בו עניין מיוח„ ויוˆ‡ „ופן: בכל ר‚ע ור‚ע ‰י' 
נס  וז‰ו  נכל‰,  ל‡ ‰י' ‰˘מן  ז‡˙  עם  ויח„  נכל‰,  וממיל‡ ‰י'  טבעי  ב‡ופן  ‰˘מן „ול˜ 

˘‡י ‡פ˘ר ל‰בינו כלל ב˘כל ‰‡נו˘י.

מובן, ˘נס ז‰ ל‡ ‰˙רח˘ פעם ‡ח˙ בלב„, ‡ו ב˙חיל˙ כל יום בלב„, ‡ל‡ ‰י' מ˙רח˘ 
בכל ר‚ע ור‚ע מח„˘. בכל ר‚ע ור‚ע ‰י' ‰˘מן נכל‰ ו‚ם ל‡ נכל‰.

וי˘ לב‡ר כיˆ„ נס מיוח„ ז‰, מ˙‡ים ‰י' לעבו„˙ם ‰מיוח„˙ ˘ל בני ח˘מונ‡י:

נס וטבע, ‰ם כנ‚„ ˘ני סו‚ים בעבו„˙ ‰˘י"˙ (ר‡‰ בז‰ ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' -336
וי˘  ו‰בנ‰,  ו„ע˙  טעם  פי  על  ‰˘י"˙   ˙‡ עוב„  ו‰‡„ם  י˘  ו˘"נ).  ו‡ילך.   151 עמ'  חי"ז   .7

˘‰‡„ם עוב„ ‡˙ ˜ונו מ˙וך מסיר˙ נפ˘, ו‰רי ‰ו‡ מ˜יים ‡˙ רˆון ‰˘י"˙ ‚ם כ‡˘ר על 
פי ‰טבע ועל פי ‰˘כל ‡ין ‡חיז‰ כלל לעבו„‰ זו, ו‚ם כ‡˘ר ז‰ נו‚„ ‡˙ רˆונו ‰‡י˘י.

˘‰˜„ו˘‰  בעולם ‰ו‡  כ‡˘ר ‰מˆב  סביב˙ו.  ˘ל  למˆב ‰רוחני  מ˙‡ימ‰  עבו„˙ ‰‡„ם 
‰י‡ ב‚לוי, ‡ו ‡ˆל ‡„ם ˆ„י˜ ˘‡ין ל‚ביו ‰עלם ו‰ס˙ר על מˆי‡ו˙ ‰˘י"˙ בעולם – ‡ין 

ˆורך בעבו„˙ ‰מסיר˙ נפ˘ במ˘ך כל ‰יום כולו.

˘‰ורו  כפי  ו„ע˙,  מטעם  למעל‰  ל‰˘י"˙  ‰˙מסרו˙  ‰י‡  ‰עבו„‰  ויסו„  ˘ור˘  ‡מנם 
פ"ב  (רי˘  מˆוו˙"  עול  עליו  מ˜בל  כך  ו‡חר  ˙חיל‰  ˘מים  מלכו˙  עול  עליו  חז"ל "י˜בל 
„ברכו˙); ‡ך לז‰ „י במסיר˙ נפ˘ בע˙ ˜רי‡˙ ˘מע ˘ל ˘חרי˙, ורו˘מ‰ ˘ל מסיר˙ נפ˘ 

זו מחי' ‡˙ ‰עבו„‰ במ˘ך ‰יום כולו (ר‡‰ ˙ני‡ פכ"‰).

‰יום,  ב˙חיל˙  זו  נפ˘  במסיר˙  „י  ‡ין  ‰˜„ו˘‰,  ‡ור  על  ו‡פיל‰  חו˘ך  ˘ל  במˆב  ‡ך 
כי ‰עולם מס˙יר ומעלים על מˆי‡ו˙ ‰˘י"˙, וי˘ר‡ל נ˙ונים במיˆר וב˘בי'. וב˙˜ופ‰ 
מעין זו י˘ ˆורך ל‰לחם עם ‰חו˘ך, ול‰˙‚בר עליו. ב˙˜ופ‰ כזו, נˆרכ˙ עבו„˙ ‰מסיר˙ 

נפ˘ במ˘ך כל ‰יום כולו, כל ר‚ע מח„˘!

טבע  פי  ועל  ‰˜„ו˘‰,  ‡ור  על  עˆום  ו‰ס˙ר  ‰עלם  ˘‰י'  ובניו,  מ˙˙י‰ו  בימי  ‰י'  וכן 
נ˙חז˜ו  ח˘מונ‡י  ובני  ‰˘י"˙.   ˙‡ ולעבו„  ‰יונים   ˙‡ לנˆח  ˘ייך  ‰י'  ל‡  ו„ע˙  וטעם 
למעל‰  ומˆוו˙י'  ‰˙ור‰  ˜יום  על  ונלחמו  כולו,  ‰זמן  כל  מ˘ך  ˙מי„י˙,  נפ˘  במסיר˙ 

מטעם ו„ע˙, ‰יפך ‰טבע ל‚מרי – "חל˘ים" נ‚„ "‚בורים" (ע"פ נוסח ועל ‰נסים).

לו  ˘‡ין  נס  נפל‡,  ‚ילוי ‡לו˜י  ˘נמ˘ך  ב‡ופן  פך ‰˘מן  נס  ‚ם  מי„‰, ‰י'  כנ‚„  ומי„‰ 
˘ום ‰בנ‰ ב˘כל, ונס ז‰ ‰י' ב‡ופן ˙מי„י, בכל ר‚ע מח„˘.

    מ„וע זכו בני ח˘מונ‡י לנס "˙מי„י"?



ט

מ‡י חנוכ‰ – זריח‰ מ˘˙˘˜ע ‰חמ‰
מ„וע מ„לי˜ים נרו˙ חנוכ‰ „וו˜‡ בח˘יכ‰ / מ‰ו סו„ו ˘ל "פך ‰˘מן ‰ט‰ור" 
/ כיˆ„ "‰˘˜יע‰ ‰י‡ עי˜ר ‰זריח‰" / ו‡יך ממ˘יכים ‡˙ נס ‰חנוכ‰ לימינו 
‡נו? – בי‡ור יסו„י במ‰ו˙ עבו„˙ ‰‡„ם כפי ˘‰י‡ מ˘˙˜פ˙ בעניין ‰חנוכ‰

נר ˘ני
נו˘‡ ‰יום: ל‰‡יר ‡˙ ‰חו˘ך

"מ˘˙˘˜ע  ‰ו‡  חנוכ‰  נר  מˆוו˙  זמן 
טעם  לחפ˘  וי˘  ב).  כ‡,  (˘ב˙  ‰חמ‰" 
מˆוו˙   ˙‡ ל˜בוע  חכמים  ר‡ו  מ‰  ל„בר, 
„וו˜‡,  ‰חמ‰  ˘˜יע˙  ל‡חר  ‰‰„ל˜‰ 
˜ו„˘  ˘ב˙  ונרו˙  ‰מ˜„˘  נרו˙  כמו  ול‡ 

˘‰„ל˜˙ם מבעו„ יום?

בליל‰  ˘ר˜  מ˘ום  ˘ז‰ו  לומר  ו‡ין 
מועיל ‡ור ‰נר, ו‡ילו ביום ‡ין ‡ורו זו‰ר, 
ב) "˘ר‚‡  ס,  (חולין  ב‚מר‡  ˘‡מרו  וכעניין 
˘מˆינו  מ˘ום   – ‡‰ני"  מ‡י  בטי‰ר‡ 
מבעו„  ל‰„לי˜ם  ˘˙י˜נו  ‡חרים  נרו˙ 
בפל‚  ‰ו„ל˜ו  ‰מ˜„˘  מנור˙  נרו˙  יום: 
נרו˙  ו‡ף  ‰חמ‰,  ˙˘˜ע  בטרם  ‰מנח‰, 
‰˘מ˘ו˙.  בין  ˜ו„ם  ‰י‡  ‰„ל˜˙ם  ˘ב˙ 
‡ור  בע˙  ‰נר  ˘חלי˘ו˙  לומר  ומוכרחים 
בˆ‰רי   – "בטי‰ר‡"  „וו˜‡  ‰י‡  ‰יום 
‰˘˜יע‰,  ˜ו„ם  ‚ם  ערב,  לע˙  ‡בל  ‰יום, 
כבר מועיל וניכר ‡ורו (ר‡‰ ˙ור˙ ˘מו‡ל ספר 

‰מ‡מרים ˙ר"ל עמ' מ‰).

נ˜בע‰  מ„וע  ל„וכ˙‡,  ˘‡ל‰  ו‰„ר‡ 
מˆוו˙ נרו˙ חנוכ‰ מ˘˙˘˜ע ‰חמ‡ „יי˜‡?

נס  עניין  מ‰ו˙   ˙‡ ˙חיל‰  לב‡ר  וי˘ 
נרו˙  ‰„ל˜˙  מˆוו˙  ˙וכן  ו‡˙  ‰חנוכ‰, 
‰זמן  כיˆ„  י˙ברר  ו‡זי  ל„ורו˙,  ‰חנוכ‰ 
„וו˜‡  ‰ו‡  זו  ל‰„ל˜‰  ביו˙ר  ‰מ˙‡ים 

ל‡חר ˘˜יע˙ ‰˘מ˘. ו‚ם י˙ב‡ר מ‰ ˘י˘ 
לעבו„˙ו  ‰חנוכ‰  מנרו˙  ללמו„  ל‡„ם  לו 

‡˙ ˜ונו מ˘ך כל ימי חייו.

ר˜ פך ‰˘מן ˘ל ‰כ‰ן ‰‚„ול 
יכול ל‰ו˘יע מטומ‡˙ ‰יונים

זמן (ב‰ב‡ ל˜מן ר‡‰ ב‡רוכ‰ ספר ‰מ‡מרים 
‚זיר˙  ו˘"נ)  ו‡ילך.  ˜ס„  עמ'  כסלו  מלו˜ט 

ו‡פל‰  "˘˜יע‰"  ˘ל  זמן  ‰י'  ‰יונים, 
בעולם. ‰יונים  ל‚ילוי ‡ור ‰˜„ו˘‰  בנו‚ע 
מחו˜י  ול‰עבירם  ˙ור˙ך  "ל‰˘כיחם  ‚זרו 
בני   ˙‡ לנ˙˜   – ‰ניסים)  ועל  (נוסח  רˆונך" 
ול‰ח„יר  ב‰˘י"˙,  מ‰˙˜˘רו˙ם  י˘ר‡ל 

ב‰ם ‡˙ חכמ˙ יון ו‡˙ טומ‡˙ כפיר˙ם.

כ‡,  (˘ב˙  ב‚מר‡  ˘מסופר  וז‰ו 
‰˘מנים  כל   ˙‡ "טימ‡ו  ˘‰יונים  ב) 
לבני  ‚רמו  ˘‰יונים  ו‰יינו  ˘ב‰יכל", 
י˘ר‡ל מˆב ירו„ ביו˙ר ˘ל טומ‡‰ רח"ל, 
˘ל  ‰‰˙˜˘רו˙  ב‚לוי  ניכר˙  ‰יי˙‰  ול‡ 

בני י˘ר‡ל עם ‰˘י"˙.

˘טימ‡ו  פ˘וטו,  מ„י  יוˆ‡  עניין  [ו‡ין 
‡ך  ‰מ˜„˘,  ˘בבי˙  ‰‚˘מי  ‰˘מן   ˙‡
ממ‰  נ˘˙ל˘ל‰  ‰‚˘מי  ‰˘מן  טומ‡˙ 
ולבם  מוחם  ברוחניו˙ ‡˙  טימ‡ו  ˘‰יונים 

˘ל בני י˘ר‡ל].

לב

‡ור ‰חנוכ‰ בˆינ˙ טב˙
עבו„˙ ‰˘י"˙ בחורף – ˜˘‰ יו˙ר / "עוב„י ‰' בנ˘מ˙ם" 

ו"עוב„י ‰' ב‚ופם" / בחורף עוב„ים ‡˙ ‰˘י"˙ לל‡ סיוע ‡ור 
‰נ˘מ‰! / ‰כח ל‰‡יר ‡˙ ˆינ˙ טב˙ – מח‚ ‰חנוכ‰

נר ˘ביעי
נו˘‡ ‰יום: ר‡˘ חו„˘ טב˙

˘ל  בסופם  לעולם  חל  טב˙  חו„˘  ר‡˘ 
ימי ‰חנוכ‰. "ר‡˘ חו„˘" ‰רי ‰ו‡ על „רך 
כולל  ˘ב‚וף  ˘‰ר‡˘  כ˘ם  ˘ב‚וף:  ‰ר‡˘ 
‰חו„˘  ר‡˘  כך  ומנ‰י‚ם,  ‰‡יברים  כל   ˙‡
ל˜וטי  [ר‡‰  ‰חו„˘  ימי  כל   ˙‡ ב˙וכו  כולל 
"ב‡'  ר"‰:  רי˘  במ˘נ‰  ‚ם  ונרמז   .‡ נח,  ר"‰  ˙ור‰ 

בניסן ר"‰ למלכים ולר‚לים" – ו‡ף ˘‰ר‚ל ‰ו‡ בט"ו 

בניסן, ‰רי ‰ו‡ כלול ביום ר"ח].

לעולם  חל  טב˙  חו„˘  ר‡˘  ו‡ם 
חו„˘  ימי  כל  ˘ל  ˘‰עבו„‰  מובן  בחנוכ‰, 
עם  ˜˘ור‰   – חו„˘  בר‡˘  ‰כלולים  טב˙, 

ח‚ ‰חנוכ‰.

וי˘ לב‡ר ˙חיל‰ ‡˙ עבו„˙ו ‰מיוח„˙ 
˘ו‡בים  כיˆ„  יעל‰  ו‡זי  טב˙,  חו„˘  ˘ל 

כח לעבו„‰ זו מ‡ור ימי ‰חנוכ‰ „וו˜‡.

‰˜ו˘י בעבו„˙ 
‰˘י"˙ בחורף 

עבו„˙  מ‰ו˙   ˙‡ נכון  ‡ל  לי„ע  בכ„י 
לעיין  י˘  טב˙,  לחו„˘  ‰מיוח„˙   '‰
ול‰עמי˜ ב„ברי חז"ל על ‡ו„ו˙ חו„˘ ז‰. 
‚ו'  ‰מלך  ‡ל  ‡ס˙ר  "ו˙ל˜ח  ‰פסו˜  על 
(‡ס˙ר  טב˙"  חו„˘  ‰ו‡  ‰ע˘ירי  בחו„˘ 
מן  נ‰נ‰  ˘‰‚וף  "ירח  חז"ל:  ‡מרו  טז)  ב, 

"מפני  ר˘"י  ופיר˘   ,(‡ י‚,  (מ‚יל‰  ‰‚וף" 

‰ˆינ‰".

כל עניין ‚˘מי נובע ומ˘˙ל˘ל ממ˜ורו 

ברוחניו˙. וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן, ‰נ‰ עבו„˙ 

‰' בחו„˘ טב˙ ‰י‡ מ˙וך "ˆינ‰" רוחני˙, 

בבחינ˙  ‰י‡  ‰י‰ו„י  עבו„˙  כן  על  ו‡˘ר 

"‚וף" „יי˜‡, ומז‰ ‰י‡ ‰נ‡˙ו ˘ל ‰בור‡ 

י˙"˘.

בי‡ור ‰עניין:

עמ'  עזר"˙  ‰מ‡מרים  (ספר  בס‰"˜  מבו‡ר 

בין   '‰ בעבו„˙  כללי  ˘י˘ ‰פר˘  ועו„)  לח. 

זורח˙   ıי˜‰ בזמן   .ıי˜‰ לימי  ‰חורף  ימי 

כך  על  מור‰  ו‰„בר  ˙˜פ‰,  במלו‡  ‰חמ‰ 

˘בח„˘ים ‡לו מ‡יר ‡ור ‰˜„ו˘‰ – "˘מ˘ 

עבו„˙  לכן  יב).  פ„,  (˙‰לים  ומ‚ן ‰' ‡ל˜ים" 

‰' ב˜יı ‰י‡ בנ˜ל יו˙ר, לפי ˘‡ז י˘ ‚ילוי 

‡לו˜ו˙ בעולם.

כך  כל  ‡ין  ‰חורף  בימי  ז‡˙,  לעומ˙ 

ו‰חומריו˙  ‰טבע   ."'‰ "˘מ˘  ˘ל  ‚ילוי 

יו˙ר  ו˜˘‰  ‰˜„ו˘‰,  ‡ור  על  מס˙ירים 

לעבו„ ‡˙ ‰'.

חו„˘  ‰רי  ‚ופ‡,  ‰חורף  חו„˘י  ומבין 

ו‡˙  ביו˙ר,  ‰עז  ‰˜ור   ˙‡ מסמל  טב˙ 

‰˜„ו˘‰.  ‡ור  על  ביו˙ר  ‰חז˜  ‰‰עלם 



ל‡ נר ˘י˘י ˘ב˙ חנוכ‰

על „רך ‰‰˙עלו˙ ˘ל ˘ב˙ ˜ו„˘.

נר חנוכ‰ –

נרו˙ ‰חנוכ‰ רומזים ל˜יום ‰מˆוו˙ בפועל. סיב˙ ‰„ל˜˙ נרו˙ חנוכ‰ ‰ו‡ ‰נס ˘נע˘‰ 
˘נ˙ב‡ר  ומכיוון  ‰מ˜„˘.  מנרו˙  מ˘˙ל˘לים  חנוכ‰  ˘נרו˙  ונמˆ‡  ‰מ˜„˘,  במנור˙ 
מנרו˙ ‰מ˜„˘,  חנוכ‰ ‰נובעים  נרו˙  על ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰, ‰רי  רומז˙  ˘מנור˙ ‰מ˜„˘ 

רומזים על ‰מˆוו˙ ˘נובעו˙ מן ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰.

ובעו„ עניין מˆינו „מיון בין נרו˙ חנוכ‰ למˆוו˙: ˜יום ‰מˆוו˙ ˆריך ל‰יו˙ לל‡ טעם 
וסיב‰ – "טעמי מˆוו˙ ל‡ נ˙‚לו" (ר‡‰ מו"נ ח"‚ פכ"ו. ˙ני‡ ‡‚‰"˜ סי"ט. ועו„), ול‡ כלימו„ 
˘‡סור  חנוכ‰,  לנרו˙  ‰מˆוו˙  ˜יום  „ומ‰  ובז‰  „וו˜‡.  ו‰˘‚‰  ב‰בנ‰  ˘‰ו‡  ‰˙ור‰ 

ל‰˘˙מ˘ ולי‰נו˙ ל‡ורם (רמב"ם ‰ל' חנוכ‰ פ"„ ‰"ו).

ימי ‰חנוכ‰י
בני  ˘ל  ולבם  מוחם  ˘‰יו  ומכיוון 

רח"ל,  יון  בטומ‡˙  מ˘ו˜עים  י˘ר‡ל 

ולנˆחם,  ביונים  ל‰לחם  יכולים  ‰יו  ל‡ 

י„י  על  ‰ן  ‰ר‚ילו˙  ‰מלחמ‰  „רכי  כי 

כבר  ו‡לו  ור‚˘ו˙ ‰לב,  במוח  ‰‰˙בוננו˙ 

נטמ‡ו בטומ‡˙ יון.

ו‰ˆל˙ בני י˘ר‡ל ב‡‰ על י„י ˘"מˆ‡ו 

. . פך ˘‰י' מונח בחו˙מו ˘ל כ‰ן ‚„ול":

‰„רך ‰יחי„‰ ל‚בור על טומ‡˙ ‰יונים, 

ו„ע˙  מטעם  למעל‰  נפ˘  מסיר˙  ‰יי˙‰ 

מ˘ו˜עים  ו‰לב  ‰מוח  כ‡˘ר  ‚ם  ל‚מרי. 

עˆם   ˙‡ בי‰ו„י  י˘  ‰רי  יון,  בטומ‡˙ 

ב‰˘י"˙,  ˙מי„  ˜˘ור‰  ˘‰י‡  ‰נ˘מ‰ 

ו‰י‡ בכח‰ למסור ‡˙ נפ˘‰ ‚ם כ˘‰„בר 

‰ו‡ נ‚„ ‰˘כל ˘במוח ונ‚„ ‰ר‚˘ ˘בלב. 

על  י˘ר‡ל  בבני  זו ‰˙עורר‰  נפ˘  ומסיר˙ 

י„י מ˙˙י‰ו בן ח˘מונ‡י כ‰ן ‚„ול, ˘עמ„ 

ו˜ר‡ "מי ל‰' ‡לי" (ל˘ון ‰כ˙וב ˙˘‡ לב, כו. 

ר‡‰ יוסיפון רי˘ פ"כ) – ויˆ‡ במלחמ‰ מ˙וך 

מסיר˙ נפ˘ למעל‰ מטעם ו„ע˙.

מונח  ˘‰י'  פך  ‡ל‡  מˆ‡ו  ˘"ל‡  וז‰ו 

‰ועיל  ˘ל‡   – ‚„ול"  כ‰ן  ˘ל  בחו˙מו 

מ‡ומ‰ מול טומ‡˙ יון, ‡ל‡ ‰מסיר˙ נפ˘ 

˘ל "כ‰ן ‚„ול" – מ˙˙י‰ו ‰ז˜ן, ˘בכוח‰ 

 ˙‡ ולט‰ר  יון  טומ‡˙  על  ל‚בור  ‰ˆליחו 

בני י˘ר‡ל (ור‡‰ ˙ור‰ ‡ור מ˜ı ל‰, ‡).

ומז‰ ‰טעם מ„לי˜ים ‡˙ נרו˙ ‰חנוכ‰ 

˘ז‰ו  מ˘ום  „יי˜‡,  ‰חמ‰"  "מ˘˙˘˜ע 

נרו˙  ˘ל  כן  וכמו  ‰חנוכ‰,  נס  ˘ל  עניינו 

‰חו˘ך  מ˜ום   ˙‡ ל‰‡יר   – ‰חנוכ‰ 

‰˜„ו˘‰  ‡ור  ‡ין  ‡˘ר  מ˜ום  ו‰טומ‡‰, 

נפ˘  ‰מסיר˙  כח  י„י  על   – ˘ם  מ‡יר 

למעל‰ מטעם ו„ע˙.

"‰˘˜יע‰ ‰י‡ עי˜ר ‰זריח‰"
נרו˙  ˘ל  ˘„ר‚˙ם  נר‡‰  ˘טחי,  במבט 
‰ם  ‡ין  ונחו˙‰:  נמוכ‰  ‰י‡  ‰חנוכ‰ 
‡ל‡  ‚ילוי,  ו˘ל  ‡ור  ˘ל  בזמן  מ‡ירים 
ו‡פיל‰  "˘˜יע‰"  ˘ל  בזמן  מ˘מ˘ים  ‰ם 

רוחני˙.

˘נ˙ב‡ר  במ‰  מ˙בוננים  כ‡˘ר  ‡מנם, 
ח˘מונ‡י  בני  ˘ל  עבו„˙ם  ‡ו„ו˙  למעל‰ 
˘‰ו‡  עול‰  בר‡˘ם,  ‚„ול  כ‰ן  ומ˙˙י‰ו 
ל‰‡יר ‡˙  בכ„י  ביו˙ר  נעל‰  בכח  ‰˘˙מ˘ 
מעˆם  ‰נובע  נפ˘  ‰מסיר˙  בכח   – ‰חו˘ך 

‰נ˘מ‰.

˘‰ם  ‰חנוכ‰,  נרו˙  ˘ל  זו  ומעל‰ 
נ˘‚ב˙  עבו„‰  י„י  על  מ‡ירים ‡˙ ‰חו˘ך 
ביו˙ר, רמוז‰ ב˙יבו˙ "מ˘˙˘˜ע ‰חמ‰":

נ‡מר "וזרח ‰˘מ˘   (‰ ,‡) בספר ˜‰ל˙ 
‰ו‡  זורח  ˘ו‡ף  מ˜ומו  ו‡ל  ‰˘מ˘  וב‡ 
 ˙‡ מ˙‡ר  ‰˘מ˘"  "וב‡  בפ˘טו˙  ˘ם". 
למרו˙  ‡ך  ‡ור‰,  וחסרון  ‰˘מ˘  ˘˜יע˙ 
‰˘מ˘  ˘˘˜יע˙  ממ˘יך  ‰כ˙וב  ז‡˙, 
‰ו‡  זורח  ˘ו‡ף  מ˜ומו  "‡ל  עם  ˜˘ור‰ 
‰˘מ˘,  ˘˜יע˙  בע˙  ˘‚ם  ומובן  ˘ם". 

י˘נו עניין ˘ל זריח‰ ו‡ור.

ובי‡רו בס‰"˜ (˙ור˙ ˘מו‡ל ספר ‰מ‡מרים 
מ‰  ו˙כלי˙  ˘כוונ˙  ו‡ילך),  מ„  עמ'  ˙ר"ל 

˘י‰יו  ‰ו‡  עולמו,   ˙‡ ‰˜ב"‰  ˘בר‡ 
מ˜ומו˙ ˙ח˙ונים נמוכים ˘י˘ ב‰ם ‡פיל‰ 
בני  ועבו„˙  י˙',  ‡ורו  ‚ילוי  על  ו‰ס˙ר 
‡ור   ˙‡ ב‰ם  ול‰‡יר  לזככם  ‰י‡  י˘ר‡ל 
‰˙ח˙ון  ‰עולם  י‰י'  ‡˘ר  ע„  ‰˜„ו˘‰, 
י˙'.  לו  ומ˘כן  ל"„יר‰"  ל‰יו˙  ר‡וי  כולו 
ור‡וי  מוכן  י‰י'  כולו  ‰עולם  כ‡˘ר  ו‡זי, 
בכבו„ו  ‰˘י"˙  י˘כון  י˙',  לו  ל„יר‰ 
יו˙ר  „וו˜‡,  ‰‚˘מי  ‰ז‰  בעולם  ובעˆמו 



י‡ נר ˘ני  ל‰‡יר ‡˙ ‰חו˘ך
טז.  נ˘‡  ˙נחומ‡  (ר‡‰  ‰עליונים  מבעולמו˙ 

˙ני‡ פל"ו. ועו„).

י˘  ‰עליונים  בעולמו˙  ˘‚ם  ו‰יינו, 
‰ז‰,  בעולם  ‰‚ילוי  ‡ך  י˙',  ‡ורו  ‚ילוי 
מ˜ום ‰חו˘ך – ‰ו‡ ‰‚ילוי ‰נעל‰ ביו˙ר. 
מ‡ורו  ‚ילויים  י˘נם  ‰עליונים  בעולמו˙ 
‰˘י"˙  ˘ל  „יר˙ו  מ˜ום  ‰ם  ‡ין  ‡ך  י˙', 
 – ‰˘י"˙  ו˙‡וו˙  רˆון  ‰י'  כך  כי  עˆמו. 
עבו„˙  י„י  ועל  ו˘פל,  נחו˙  עולם  לברו‡ 
בני י˘ר‡ל לזככו ול˜„˘ו, י˘כון ˘ם ‰ו‡ 

י˙' בכבו„ו ובעˆמו.

מ˜ומו  ו‡ל  ‰˘מ˘  "וב‡  נ‡מר  כך  על 
‰י‡  "‰˘˜יע‰  כי  ˘ם",  ‰ו‡  זורח  ˘ו‡ף 
‰מכוון,  פנימיו˙  ˘ז‰ו  ‰זריח‰,  עי˜ר 
‡לו˜ו˙  ‰מ˘כ˙  ב˙ח˙ונים,  „יר‰  ˘י‰י' 
למט‰ . . „וו˜‡". ו‰יינו ˘„וו˜‡ במ˜ומו˙ 
על  ו‰ס˙ר  ˘˜יע‰  ˘ל  ˘ל "וב‡ ‰˘מ˘", 
‡ור ‰˘י"˙ – עמלים בני י˘ר‡ל ומ˘כינים 
ו‡זי  ובעˆמו,  בכבו„ו  ‰˘י"˙   ˙‡ ˘ם 
„וו˜‡  ˘וכן  ˘‰˘י"˙   – ˘ם"  ‰ו‡  "זורח 
ל‰יו˙  ונ‰פך  "˘˜יע‰",  בו  ˘‰י'  במ˜ום 
יו˙ר  ‰רב‰  ‰ו‡  ‰‚ילוי  ו˘ם  ל"זריח‰". 

ממ˜ום ˘‰י' מו‡ר ‚ם ˜ו„ם.

נרו˙   ˙‡ ˘מ„לי˜ים  ˘מ‰  ונמˆ‡ 
ר˜  מור‰  ז‰  מ˘˙˘˜ע ‰חמ‰, ‡ין  ‰חנוכ‰ 
על נחי˙ו˙ ‰˙˜ופ‰ ˘‡ו˙‰ ב‡ נר ‰חנוכ‰ 
ל‰‡יר, ‡ל‡ ‚ם על ‰עילוי ‰עˆום ˘בנרו˙ 
‰חנוכ‰ – ˘„וו˜‡ על י„י ‰חו˘ך ממ˘יכים 
‡˙ ‰‚ילוי ‰נעל‰ ביו˙ר, כ‡˘ר עו˘ים ‡˙ 

‰עולם ל„יר‰ לו י˙'.

˜„ו˘‰ עליונ‰ ב„ור 
‰נחו˙ ביו˙ר

‰יי˙‰  בלב„  ‰יונים  בימי  ל‡  ו‰נ‰, 

זו  ˘˜יע‰  ˙חיל˙  ‡ל‡  ו‡פיל‰,  ˘˜יע‰ 
˘י˙ב‡ר.  וכפי  ל‚וף,  ‰נ˘מ‰  בירי„˙  ‰י‡ 
ומעמי˜‰  ‰"˘˜יע‰"  ‰ולכ˙  מכן  ול‡חר 
‰חו˘ך  במ˜ום  ו„וו˜‡  ‡נו,  ל„ורנו  ע„ 
˘ם ‰י‡ "עי˜ר ‰זריח‰".  ביו˙ר –  ‰עמו˜ 
מטעם  למעל‰  ‰עבו„‰  י„י  על  „וו˜‡  כי 
ו„ע˙ במ˜ום ‡פל וח˘וך מ‡ור ‰˜„ו˘‰ – 

נמ˘ך ‚ילוי ‰‡ור ‰נ˘‚ב ביו˙ר.

˙ח˙  ˙חיל‰  ‰יי˙‰  ‰˜„ו˘‰  ‰נ˘מ‰ 
כלל  ˘ייכ˙  ‰יי˙‰  ל‡  ו˘ם  ‰כבו„,  כס‡ 
‰ר‡˘ון  ‡„ם  ובברי‡˙  חט‡.  ˘ל  לעניין 
‰˙לב˘ו˙  עˆם  כי  ‰"˘˜יע‰",  ‰˙חיל‰ 
‰„ע˙,   ıע לחט‡  מ˜ום  נ˙ן  ב‚וף  ‰נ˘מ‰ 

ול‰יפר„ו˙ מ‰˘י"˙ רח"ל.

‡ינ‰  זו  ירי„‰  ˘ל  ˙כלי˙‰  ‡מנם, 
בעˆם ‰ירי„‰ ח"ו, ‡ל‡ ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰עלי' 
יˆרו  על  מ˙‚בר  ˘‰‡„ם  י„י  על  ˘נע˘י˙ 
‚„ול  ‡ור  מ‡יר  ו‡זי  בניסיונו˙,  ועומ„ 
ונמˆ‡  ‰ירי„‰.  ˜ו„ם  ˘‰י'  ממ‰  יו˙ר 
מ‚יע  ‰˘מ˘",  "וב‡  ב‡מˆעו˙  ˘„וו˜‡ 
˘ו‡ף  מ˜ומו  "‡ל   – עˆום  ל‚ילוי  ‰‡„ם 

זורח ‰ו‡ ˘ם".

ב‰˙לב˘ו˙  נעˆר˙  ‡ינ‰  זו  וירי„‰ 
‰ולכ˙  ‰"˘˜יע‰"  ‡ל‡  ב‚וף,  ‰נ˘מ‰ 
‰‡„ם  ‰י'  ˘˙חיל‰  ועו„.  עו„  ומעמי˜‰ 
ב‚ן ע„ן, מ˜ום ‚ילוי עˆום מ‡ורו י˙', ו‡זי 
כך ‰לכו  ו‡חר  י„י ‰חט‡,  על  מ˘ם  נטר„ 
ו‰ס˙ר  ‚לו˙  ˘ל  למˆב  ˘ב‡ו  ע„  ויר„ו 

עˆום על ‡ור ‰˜„ו˘‰.

וב‚לו˙ ‚ופ‡, ‰רי ˙חיל‰ ‰י' "˘יריים" 
כפי  ‰בי˙,  זמן  ˘ל  ומˆב  ‰מעמ„  מן 
˘ל  זמנו  על  ב)  ˜י‚,  (˘ב˙  חז"ל  ˘‡מרו 
ב,  (רו˙  "ו˙ו˙ר"  ‡ז  ˘‰י'  ‰˜„ו˘  רבנו 
י˘ר‡ל  לבני  ˘‰י'  מ‰˘פע  ˘יריים   –  („
בימי „ו„ ו˘למ‰. ול‡חר מכן, ‰י' זמן ˘ל 

ימי ‰חנוכ‰ל

˘לו˘‰ "נרו˙" ‡לו, ˜˘ורים ז‰ בז‰: "נר ‰' נ˘מ˙ ‡„ם", מ˙˜˘ר ומ˙„ב˜ ב"‡˙‰ נרי 
‰'", על י„י ˜יום ‰"נר מˆוו‰". וזו מטר˙ ירי„˙ ‰נ˘מ‰ למט‰, ˘‰י‡ ירי„‰ לˆורך עלי', 
‰מˆוו˙,  ˜יום  י„י  על  ב)  ריז,  ח"‡  (ז‰ר  „מלכ‡"  ב‚ופ‡  ו"ל‡˘˙‡ב‡  ב‰˘י"˙  ל‰˙˜˘ר 

"מˆוו‰" מל˘ון ˆוו˙‡ וחיבור (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ בחו˜ו˙י מ‰, ‚. ועו„).

ו‰נ‰, ˘לו˘ מˆוו˙ מˆינו בנר – נרו˙ ‰מ˜„˘, נרו˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ ונרו˙ חנוכ‰. ו˘לו˘‰ 
נרו˙ ‡לו רומזים על ˘לו˘‰ סו‚ים כלליים בעבו„˙ ‰‰˙˜˘רו˙ ו‰‰˙„ב˜ו˙ ב‰˘י"˙:

נרו˙ ‰מ˜„˘ –

˘יחכים  ˘"‰רוˆ‰  ב)  כ‰,  (ב"ב  חז"ל  ‡מרו  ‰˙ור‰.  לימו„  על  רומז˙  ‰ט‰ור‰  ‰מנור‰ 
י„רים . . וסימנך . . מנור‰ ב„רום", ו‰יינו ˘‰חכמ‰, ‰י‡ לימו„ ‰˙ור‰, ˜˘ור‰ עם עניין 

מנור˙ ‰מ˜„˘ (ור‡‰ ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ ˘ם).

˘˘‰ ˜נים  י˘נם  במנור‰  חכמ˙ ‰˙ור‰.  על ‰˘˙ל˘לו˙  רומז˙ ‡ף ‰י‡  ˆור˙ ‰מנור‰ 
מ˘נ‰ ‰מ˜בלים  ס„רי   ‰˘˘ י˘  ב˙ור‰  כן  וכמו  מן ‰˜נ‰ ‰‡מˆעי,  ̆ כים  ונמ ‰יוˆ‡ים 

ויוˆ‡ים מ˙וך ‰˜נ‰ ‰‡מˆעי, ‰י‡ ˙ור‰ ˘בכ˙ב (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור וי˜‰ל פח, ב ו‡ילך).

נר ˘ב˙ –

מ‡,  ב‰ר  ˙ור‰  (ל˜וטי  בס‰"˜  כמבו‡ר  כולם,  ומ˙עלים ‰עולמו˙  מ˙רוממים  ב˘ב˙ ˜ו„˘ 
מעין  י˘  ויום  יום  בכל  ‚ם  ב˘ב˙".  מ˙עלים  יום  כל  ˘ל  טובים  ומע˘ים  ˘"‰˙ור‰   (‡
˘ב˙"  "‰‡ר˙  בבחינ˙  ‰י‡  ‰˙פיל‰  ‰˙פיל‰.  בזמן  ו‰ו‡  ˜ו„˘,  ˘ב˙  ˘ל  ‰‰˙עלו˙ 
˘בכל יום ויום, ועל י„‰ מ˙עלים ‰˙ור‰ ומע˘ים טובים ˘ל ‡ו˙ו ‰יום (ל˜וטי ˙ור‰ ˘ם).

ו‡ם כן, נר ˘ב˙ רומז על עבו„˙ ‰˙פיל‰, ˘על י„‰ מ˙עלו˙ ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ בכל יום, 

חו„˘,  „מחר  ‰פסו˜ים  ‚ם  ל‰וסיף  י˘ 
ו‰ו‡ ע"פ מ"˘ כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ נ"ע 
ב‰וספ˙  מסופ˜  ˘‰י'  „‡ף  ‰נ"ל  ב‡‚ר˙ 
נו‰‚  ‰י'  מ"מ  חנוכ‰  ב˘ב˙  ר"ח  פסו˜י 
ל‰פס˜  ז‰  "ולח˘וב  ר"ח,  פסו˜י  ל‰זכיר 
‰‰פטר‰  מעין  ˘ל‡  ‰פסו˜ים  ‡מיר˙  בין 
‡יז‰  לומר  ˘כ˘חפˆים  בז‰,  ח˘˘  ‡ין 
ל‰ברכו˙  מעכב  ז‰  ‡ין  בע"פ  פסו˜ים 
˘‡חר ‰‰פטר‰". ו‡"כ ע„"ז י"ל בנ„ו"„, 

י˘  ב„בר,  לספ˜  מ˜ום  ˘י˘  ‡˙"ל  „‚ם 

ל‰וסיף ‚ם ‰פסו˜ים „מחר חו„˘.

‚' מיני נרו˙ ‰ם:

‰˜ב"‰ נ˜ר‡ בכ˙וב נר – "כי ‡˙‰ נרי ‰'" 

נמ˘לו  י˘ר‡ל  נ˘מו˙  כט);  כב,  ב  (˘מו‡ל 

‡ף ‰ן לנרו˙ – ˘נ‡מר "נר ‰' נ˘מ˙ ‡„ם" 

נר  נ‡מר "כי  ‰מˆוו˙  על  ו‚ם  כז),  כ,  (מ˘לי 

מˆוו‰" (˘ם ו, כ‚).

נרו˙ ‰מ˜„˘, ˘ב˙ וחנוכ‰



כט

פסו˜ים  ˘מוסיפין  ‰נ"ל  ‰סבר‡  וע"פ 
˘וב  ענינ‡,  בח„  ‰ם  ‰‰פטרו˙  כ˘ב'  ר˜ 
מו‰ריי"ˆ  מ‰ור‡˙ ‡„מו"ר  ל‰וכיח  ‡‡"פ 
ור"ח,  חנוכ‰  ל‰פטר˙  ‰חו„˘  פר˘˙  ‚בי 
„‚ם  לומר  מˆינו  כי   – כו'  ˘˜לים  ‡ו 
‰וספ˙ פסו˜י ‰˘מים כס‡י ‡ו מחר חו„˘ 
כח„  נח˘ב˙  ‰חו„˘  פר˘˙  ב‰פטר˙ 
‰י‡  ‰חו„˘  פר˘˙  ‰פטר˙  ˘‰רי  ענינ‡, 
‰נ"ל  בנ„ונים  מ˘‡"כ  ר"ח,  בענין  ‚"כ 
מחר  ‡ו  כס‡י  ‰˘מים  פסו˜י  ˘‰וספ˙ 
‰יום,  ‰פטר˙  ל‚בי  ח„˘  ענין  ‰י‡  חו„˘ 

י˘ מ˜ום לומר „חיי˘ינן מ˘ום „ילו‚. 

מר˘ימ‰ ‰נ"ל  ללמו„  י˘  לכ‡ו'  מי‰ו 
˘מוסיפין פסו˜ים מנבי‡ ‡חר ‚ם ‡ם ‡ינו 
ר‡‰  „˘"פ  ˘ם  ממ"˘  ו‰ו‡  ‡ח„,  ענין 
סוער‰  עני'  מפטירין  ‡לול  בער"ח  ˘חל 
„מחר  ו‡חרון  ר‡˘ון  פסו˜  ומוסיפין 
חו„˘  מחר  פסו˜י  ˘מוסיפין  ‰רי  חו„˘, 
‰יום  ‰פטר˙  עם  ‡ח„  ענין  כ˘‡ינו  ‚ם 
‡„מו"ר  נס˙פ˜  ר‡˘ונ‰  „במ˘נ‰  (וˆ"ל 
כ˘‡ינו  ‡חר  מנבי‡  ב‰וספ‰  מו‰ריי"ˆ 
‰כריע  ‡חרונ‰  במ˘נ‰  ור˜  ענינ‡,  בח„ 
מובן  ומע˙‰  כז‰).  ב‡ופן  ‚ם  ל‰וסיף 
וכן  בר"ח  ˘חל  חנוכ‰  ב˘ב˙  ˘ע„"ז ‰ו‡ 
ר"ח  ערב  ‡ו  בר"ח  ˘חל  ˘˜לים  ב˘"פ 
‡ו  ר"ח  ˘ב˙  „‰פטר˙  פסו˜ים  ˘מוסיפין 

מחר חו„˘. 

מו‰ריי"ˆ ‰נ"ל  ‡„מו"ר  ב‡‚ר˙  ו‰נ‰ 
נזכר ר˜ ע"„ ‰וספ˙ פסו˜י ר"ח, ויל"ע ‚בי 
ר"ח  חל  כ‡˘ר  ˘‰רי  חו„˘,  מחר  פסו˜י 

טב˙ ב˘ב˙ חנוכ‰ ‰"‰ לעולם ‡' „ר"ח. 

ב'  ‰וספ˙  בין  לחל˜  מ˜ום  ˘י˘  ונ"ל 
פסו˜ים  ב'  „ר˜  פסו˜ים,   '„ ‡ו  פסו˜ים 
˘פיר ול‡ „' (ובפרט – מב' נבי‡ים ˘ונים). 
ו˜ˆ˙ סמוכין לז‰ – ממ"˘ ‰ב"י בסי' ˙כ‰ 

‚בי ˘ב˙ ר"ח ‡לול „מפטירין עני' סוער‰, 
פסו˜  ‡ומרים  ‰‰פטר‰  ˘‚מרו  "ו‡חר 
ו‰י'  ופסו˜  כס‡י  מ‰פטר˙ ‰˘מים  ר‡˘ון 
בב"י  ו‰נ‰  ר"ח".  ˘‰יום  לזכר  חו„˘  מ„י 
„לעולם  מבי‡  „בריו,  ב‰מ˘ך  ‚ופ‡,  ˘ם 
כ˘חל ר"ח ‡לול ב˘ב˙ ‰ו‡ יום ‡' „ר"ח, 
ו‡"כ לכ‡ו' י˘ ל‰וסיף ‚ם ‰פסו˜ים „מחר 
‰וספ˙  ע"„  ‰ב"י  ‰זכיר  ל‡  ומ"מ  חו„˘, 
˘ס"ל   ˙ˆ˜ ומ˘מע  חו„˘,  מחר  פסו˜י 

˘‡ין מוסיפין.

‰"ר  ˘סבר˙  ב‰˜„ים  ‰„בר  וטעם 
ל‡  פ‰  על  „"˜רינן  „כיון  ‰נ"ל  מנוח 
‚ם  ˙כ‰  סי'  בב"י  ‰וב‡‰   – „ילו‚"  ˘מי' 
ב˘ב˙  חו„˘  מחר  פסו˜י  ‰וספ˙  לענין 
˘‡ין  וי"ל  „ו˜‡.  בע"פ  ˘‡מרי'  ר"ח, 
חו„˘  „מחר  ‰פסו˜ים  ‚ם  לומר  ‰כוונ‰ 
פסו˜י  ‰וספ˙  ˘ענין  ‡ל‡  „ו˜‡,  בע"פ 
פסו˜י  וע"„ ‡מיר˙  מעין  חו„˘ ‰ו‡  מחר 
פסו˜ים  ‡מיר˙  „ענין  בע"פ.  ‡˘י˘  ˘ו˘ 
ול‡  ˜ביעו˙  ˘ל  ‚„ר  ˘‡ינו  מור‰  בע"פ 
י˘  ועפ"ז  ‰פטר‰.  ‡מיר˙  ‚„ר  ע"ז  חל 
לחו„  פסו˜ים  ˘ני  ˘ל  ˘כל ‰וספ‰  לומר, 
‰‡יסור  ע"ז  ˘יחול  ˜ביעו˙  ב‚„ר  ‡ינ‰ 
כ˘י˘  ר˜  ‰י‡  ח˘וב‰  ˜רי‡‰  כי  „„ילו‚, 
ב‰ ‚' פסו˜ים, וכ„מˆינו מ‚יל‰ כ‚: „ˆריך 
ל˜רו˙ ב˙ור‰ כל ‡ח„ מ‰עולים לכ‰"פ ‚' 
פסו˜ים (ו‰רי מספר ז‰ ˘ייך ‚ם ל‰פטר‰, 
פסו˜ים  כ"‡  ˆ"ל  ˘‰פטר‰  ‰טעם  כי 
˘י˘  ‰˙ור‰  ˜רי‡˙  כנ‚„  ל‰יו˙‰  ‰ו‡ 
פסו˜ים,   '‚ לכל ‰פחו˙  כ"‡  עליו˙  ז'  ב‰ 

כ„לעיל ˘ם כ‚.). 

‡ם  בנ„ו"„  ˆ"ע  ‰„ברים,  כנים  ו‡ם 
‡פ˘ר ל‰וסיף ‰ן פסו˜י ‰˘מים כס‡י ו‰ן 
פסו˜י מחר חו„˘ – „' פסו˜ים. ‡בל נר‡‰, 
„‡ף ˘י˘ מ˜ום לספ˜ ‰נ"ל, ‰נ‰ למע˘‰ 

נר ˘י˘י ˘ב˙ חנוכ‰ ימי ‰חנוכ‰יב

ב),  ˜יב,  ˘ב˙  (ר‡‰  כמל‡כים"  "ר‡˘ונים 
‰ז‰  לזמן  ˘ב‡ים  ע„  ו‡מור‡ים  ו˙נ‡ים 
˘‰ו‡ ˙ו˜ף ‰‰עלם ו‰ס˙ר, וי˘ בו ‡פל‰ 

‚„ול‰ על ‚ילוי ‡ור ‰˜„ו˘‰.

ירי„‰,  י˘נ‰  ‰עולם  בכללו˙  ר˜  ול‡ 
‡ל‡ ‚ם במˆבו ˘ל ‰‡„ם ‰פרטי בעבו„˙ו 
‡˙ ˜ונו. כי ‰ר˘ו˙ ו‰יכול˙ נ˙ונ‰ ל‡„ם, 
"בן  ˘ל  רוחני  במˆב  י‰י'  ב‚לו˙  ˘‚ם 
מ"ב)  פ"ו  (‡בו˙  חז"ל  ˘‡מרו  וכפי  חורין", 
"‡ין לך בן חורין ‡ל‡ מי ˘עוס˜ ב˙למו„ 
בעל  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  מ˘ם  וי„וע  ˙ור‰". 
ז)  עמ'  ˘מו˙  ‰רמון  פלח  בס'  (‰וב‡  ‰˙ני‡ 
˘"לפני נ˘מו˙ ‰‚בו‰ו˙ כמו ר˘ב"י – ל‡ 
נחרב ‰בי˙ כלל", כי "‚ם ל‡חר ‰חורבן – 

ל‡ ‰ס˙יר ל‰ם ‰חורבן".

בינו   ˜„ˆ ח˘בון  ‰‡„ם  יע˘‰  וכ‡˘ר 
לבין עˆמו, יר‡‰ ˘‡ינו מנˆל ‡פ˘ריו˙ זו 

ב‚לו˙  ‚ם  נמˆ‡  ו‰ו‡  חורין",  "בן  ל‰יו˙ 
רוחני˙.

ו˙כלי˙ ירי„‰ עˆומ‰ זו, ‰י‡ ˘‰י‰ו„י 
בזמן  ‰˘י"˙   ˙‡ ויעבו„  וי˙‚בר  י˙יי‚ע 
ומ˜ום ˘ל חו˘ך, על י„י עבו„˙ ‰ניסיונו˙. 
ל‚ילויים  מ‚יעים  נפ˘  ‰מסיר˙  בכח  ו‡זי, 
מ˙וך  ˘„וו˜‡  ונמˆ‡  ביו˙ר.  ‰נעלים 
‰"וב‡ ‰˘מ˘", עול‰ ומ‡יר ‡ור ‰˜„ו˘‰ 

– "‡ל מ˜ומו ˘ו‡ף זורח ‰ו‡ ˘ם".

‡חר  ירי„‰  י˘ר‡ל  בני  יר„ו  כן,  ועל 
בכ„י  כי  ונמוך,  ח˘וך  כ‰  למ˜ום  ירי„‰ 
ˆריכים  ו‰זריח‰,  ‰‡ור  ˙כלי˙  ˘י‡יר 
‰נחו˙  ‰חו˘ך  במ˜ום  לעבו„‰  „וו˜‡ 
חנוכ‰,  נרו˙  וכעניין  ביו˙ר.  ו‰נמוך 
‰נעל‰  ‰˜„ו˘‰  ‚ילוי   ˙‡ ˘ממ˘יכים 
"מ˘˙˘˜ע  ˘מ‡ירים  י„י  על  ביו˙ר, 

‰חמ‰" „יי˜‡. 

˘ונים  ‰חנוכ‰  נרו˙  „יני  ‡מנם  ‰מ˜„˘,  במנור˙  ˘‰י'  ‰נס  לזכר  נ˙˜נו  ‰חנוכ‰  נרו˙ 
מ‰לכו˙ נרו˙ ‰מ˜„˘:

‡. במ˜„˘ ‰יו ˘בע‰ נרו˙, ובחנוכ‰ ˘מונ‰.

ב. ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ במ˜„˘ ‰יי˙‰ בפנים – ב‰יכל, ובחנוכ‰ "על פ˙ח בי˙ו מבחוı" (˘ב˙ 
כ‡, ב).

מעל‰  ב‰ם  ˘י˘  נרו˙ ‰חנוכ‰,  ˘ל  עניינם ‰מיוח„  מ˙בט‡  ˘ב˘ינויים ‡לו  לומר,  וי˘ 
מסוימ˙ ‡ף על נרו˙ ‰מ˜„˘ (ר‡‰ ב‡רוכ‰ ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט כסלו עמ' ˜ל‡ ו‡ילך. ו˘"נ):

ובטלו  י˘ר‡ל,  על  ‚זירו˙  "‚זרו  ‰יונים  ‚„ול,  חו˘ך  ˘ל  ב˙˜ופ‰  ‰˙רח˘  ‰חנוכ‰  נס 
חנוכ‰  (רמב"ם ‰ל'  לחı ‚„ול"  ולחˆום   .  . ובמˆוו˙  ב˙ור‰  לעסו˜  ול‡ ‰ניחו ‡ו˙ם  „˙ם, 

פ"‚ ‰"‡). זמן ז‰ ˘ל ‰פרעו˙ ללימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום מˆוו˙י', ‰ו‡ חו˘ך רוחני עˆום.

ובזמן ‰חו˘ך מעני˜ ‰˘י"˙ ‡˙ ‰כח לעמו„ בניסיונו˙, על י„י ˘מוסיפים עו„ ועו„ ב‡ור 
‰' ‰ר‚יל‰,  בעבו„˙  ל‰ס˙פ˜  זו, ‡ין  ב˙˜ופ‰  ו˙ור‰ ‡ור".  מˆוו‰  ב"נר   – ˘ל ˜„ו˘‰ 

‡ל‡ י˘ ל‰וסיף בי˙ר ˘‡˙ ובי˙ר עוז בענייני ˜„ו˘‰, על מנ˙ ל‰‡יר ‚ם ‡˙ ‰חו˘ך.

 ‰נרו˙ בבי˙ ‰פרטי – יו˙ר מבבי˙ ‰מ˜„˘!



י‚ נר ˘ני  ל‰‡יר ‡˙ ‰חו˘ך

וז‰ו טעם ‰˘ינויים ‰‡מורים:

˘ל  מˆב  ‰י'  כ‡˘ר  ‰חנוכ‰,  בימי  ‡ך  נרו˙,  ˘בע‰  מ„לי˜ים  ‰יו  ‰מ˜„˘  במנור˙   .‡
ולכן  ו‰‡ור,  ‰‚ילוי  מזמן  יו˙ר  ˜„ו˘‰,  ענייני  בכל  ל‰וספ‰  ˆריכים  ‡ז  ו‰עלם,  חו˘ך 
ול‰˙‚בר  ל‰וסיף  זמן  ב‡ו˙ו  כן ‰י‡ ‰עבו„‰  כי  נרו˙.  ˘מונ‰  ‡ז ‰עבו„‰ ‰י‡ ‰„ל˜˙ 

בלימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום מˆוו˙י' בי˙ר ˘‡˙ ובי˙ר עוז.

ב. וכמו כן ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע למ˜ום ‰‰„ל˜‰: בזמן ˘‡ור ‰˜„ו˘‰ מ‡יר בעולם, „י ל‰„לי˜ 
‡˙ ‰נרו˙ "בפנים" – ל‰‡יר ‡˙ ‡ור ‰˙ור‰ ומˆוו˙י' במ˜ום ‰˜„ו˘‰ ובבי˙ פנימ‰; ‡ך 
"מ˘˙˘˜ע ‰חמ‰" – כ‡˘ר י˘ ‰עלם ו‰ס˙ר על ‡ור ‰˜„ו˘‰, ‡זי מוכרחים ל‰‡יר ‚ם 
‡˙ ‰"חוı" ‰˜רוב לבי˙ו [˘‡ם ל‡ י‡יר מ˜ום ז‰, ‰רי עלול ‰„בר ˘‰חו˘ך ˘במ˜ום 
‰‰ו‡ י˘פיע ח"ו ‚ם על בי˙ו פנימ‰], וסופו ˘ל ‰‡ור ˘י‡יר ‚ם במ˜ום ‰"חוı" ‰רחו˜ 

מפ˙ח בי˙ו.

וכח נפל‡ ז‰ מ˜בל כל י‰ו„י וי‰ו„י, ˜טן כ‚„ול, בזמן ‰‚לו˙:

נר  מˆוו˙  ו‡ילו   – וב‰„ל˜˙ ‰כ‰ן „וו˜‡  בזמן ‰בי˙  בבי˙ ‰מ˜„˘,  נע˘‰  נס ‰מנור‰ 
ל‰בי‡  יכול  כ‚„ול,  י˘ר‡ל, ˜טן  ˘כל ‡י˘  ב‡ופן  זמן ‰‚לו˙,  עבור  נ˙˜נ‰ ‚ם  ‰חנוכ‰ 

‡ל בי˙ו ‰פרטי ו‡ל ‰"חוı" ˘סביבו ‡˙ ‰‡ור ‰נעל‰ ˘נמ˘ך בימי ‰חנוכ‰.

˘בי˙ ‰מ˜„˘ ‰י'  וכ˘ם  ו˙ור‰ ‡ור",  מˆוו‰  ב"נר  בי˙ו  י‰ו„י ‡˙  כל  ממל‡  ז‰,  ובכח 
˘ל  בי˙ו  כך  ˘˜ופים),   ‰"„ ובר˘"י  ב  פו,  מנחו˙  ב;  כב,  ˘ב˙  (ר‡‰  כולו  כל ‰עולם  מ‡יר ‡˙ 

י‰ו„י ‰מל‡ ב‡ור ‰˜„ו˘‰ מ‡יר ‚ם ‡˙ סביב˙ו ב‡ור ‰˙ור‰ ומˆוו˙י'.

ימי ‰חנוכ‰כח

ר‡˘  ‰ו‡  ‚"כ  ˘מחר  "לזכר  מ˘ום  ר˜ 
˘‰ו‡  „בר  וחˆי  „בר  ‰זכיר  ול‡  חו„˘", 
˘ב˘ו"ע  ‚ם  (ומ‰  מ"„  ל‡י„ך  לחו˘  כ„י 

כלל ל‡ ‰זכיר ‰‰ו‡ מ"„). 

ב‰˜„ים „‚ם ‰˙רו‰"„  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
„‡ין  ל‰‡  לחו˘  ˘ל‡  טעמים  „נ˜ט 
ל‰יכ‡  ‡לו  "˘טעמים  ˘ם  סיים  מ„ל‚ין, 
כן  לנ‰ו‚  ל‡  נ‰ו‚  „ל‡  ‰יכ‡  ‡בל  „נ‰ו‚, 
מ˜ור  (˘‰ו‡  ל„י„י'  „‚ם  וחזינן  מח„˘", 
„‡ין  לן  פ˘יט‡  ל‡  ל„ל‚)  ‰‰י˙ר  מנ‰‚ 
לחו˘ בז‰ ולכ˙חיל‰ ‡ין לנ‰ו‚ כן. ומע˙‰ 
‰וספ‰  ‰ך  ‰ב"י  ‰זכיר  ל‡  „ב„ו˜‡  י"ל 
ב˘‡ר מ˜רים כיו"ב, כי עי˜ר ‰טעם ˘‡ין 
מפני  בסו‚יין  ר˘"י  כ„פיר˘  ‰ו‡  מ„ל‚ין 
‰ענינים),  ˘ינוי  (מחמ˙  ‰„ע˙"  "טירוף 
ז‰  „טעם  ˘כ'  ˜מ„  סי'  ח„˘  בפרי  ור‡‰ 
י"ל „ב' ‰‰פטרו˙ „‰˘מים  ומע˙‰  עי˜ר, 
כס‡י ומחר חו„˘ נח˘בים כעין ח„ ענינ‡ 
(„‰פטר˙ ר"ח ‰ו‡ מחמ˙ ענין ר"ח ˘נזכר 
מ„בר  חו„˘  מחר  ב‰פטר˙  ‚ם  ו‰רי  בו, 
„ו˜‡  בכ‰"‚  ול‰כי  חו„˘),  ר‡˘  בענין 
מערבוב  ‰ˆיבור  „ע˙  „טירוף  ˜פי„‡  ‡ין 
„כל  ˘ם  בפר"ח  ‰יטב  [ועיין  ענינ‡  ˙רי 
‰‡יסור „‡ין מ„ל‚ין מנבי‡ לנבי‡ ‰ו‡ ר˜ 

ב˙רי ענינ‡ ול‡ בח„ ענינ‡]. 

עו„  ˘ם  בב"י  ‰בי‡  ז‰  ˘מטעם  וי"ל 
‡˘י˘  ˘ו˘  פסו˜י  ‰וספ˙  למנ‰‚  י˘וב 
„כיון   ıיר˙ מנוח  "ו‰"ר   – ח˙ן  כ˘י˘ 
„˘ו˘ ‡˘י˘ ˜רינן על פ‰ ל‡ ˘מי' „ילו‚, 
וז"ל  נ"י  ב˘ם  ז"ל  מ‰ריב"ח  כ˙ב  וכיו"ב 
‰פטר‰  מ˘ום  „ל‡ו  ‡˘י˘  ˘ו˘  ˘‡ני 
ולכ‡ו'  בעלמ‡",  כזמר  ‡ל‡  לי'  ˜‡מרינן 
‰„˘ן  ‰˙רומ˙  בטעם  ‰ס˙פ˜  ל‡  ‡מ‡י 
בעלמ‡"  „"זמר  טעם  ‰רי  ז‡˙,  [ועו„ 
˘פ˘וט  חו„˘  מחר  ב‰פטר˙  ˘ייכ‡  ל‡ 

כי  לי'"] – ‡ל‡  „"מ˘ום ‰פטר‰ ˜‡מרינן 
מחר  פסו˜י  „‰וספ˙  ‰‰י˙ר  עי˜ר  ב‡מ˙ 
‰˙רו‰"„,  טעמי  מ˘ום  ל‡  ‰ו‡  חו„˘ 
וכנ"ל ‡ף ‰˙רו‰"„ כ' ˘ל‡ לסמוך ל‚מרי, 
כיון  ‰ו‡  חו„˘  „מחר  ‰‰י˙ר  עי˜ר  ‡ל‡ 
כנ"ל,  ענינ‡,  ח„  כמו  ‰ם  ‰כי  ˘בל‡ו 
מ˘‡"כ ˘ו˘ ‡˘י˘ ˘‰ו‡ ענין ח„˘ ל‚בי 
‰‰י˙ר  יסו„  לעי˜ר  וליכ‡  ‰יום  ‰פטר˙ 
‰נ"ל, ול‡ רˆ‰ ‰ב"י לסמוך ר˜ על ‰‰י˙ר 
„"ל‡ו  טעם  עו„  מוסיף  ולכן  ˘ב˙רו‰"„, 

מ˘ום ‰פטר‰ ˜‡מרינן לי'". 

˘ל  ספי˜ו  טעם  ‰יטב  מחוור  ומע˙‰ 
חנוכ‰  ˘ב˙  ב‰פטר˙  מו‰ריי"ˆ  ‡„מו"ר 
„ר"ח  ב‡'  ˘חל  ˘ב˙  ˘לענין  ‡ף  ור"ח 
בחנוכ‰  כי  כ‰מחבר,  נ"ע  ‡בו˙יו  נ‰‚ו 
מנבי‡  ח„˘  ענין  ל‰וסיף  ‰˘‡ל‰ ‰י‡ ‡ם 
„‡ין  יו„‰  ‰ב"י  ‚ם  „בז‰  וי˙כן  ‡חר, 

ל‰וסיף, כנ"ל. 

כ˙יב˙  (ל‡חרי   ‡"˘˙ ב˘נ˙  ו‰נ‰ 
מו‰ריי"ˆ  ‡„מו"ר  ‰„פיס  ‰נ"ל)  ‡‚ר˙ 
מנ‰‚ים"  חילו˜י  ב‰ם  ˘י˘  "ס„ר ‰פטרו˙ 
(כ‰וספ‰ לסי„ור), ו‰ור‰ ‡˘ר בפ' ‰חו„˘ 
‡חר  ‡ומרים  ער"ח  ‡ו  ר"ח  ‰ו‡  "‡ם 
˘ל  ו‡חרון  ר‡˘ון  פסו˜  ‰ח„˘  ‰פטר˙ 
‰יינו  חו„˘",  מחר  ‡ו  ר"ח  ˘ב˙  ‰פטר˙ 
„‚ם ‰יכ‡ „‰ב"י ל‡ כ˙ב ל‰˙יר ‰„ילו‚ – 
נ‰‚ו לסמוך על ‰‰י˙ר ול„ל‚ [ומכ‡ן יוˆ‡ 
‰וספ˙  ˘טעם  ‰נ"ל  כמ"„  „ל‡  מפור˘ 
פסו˜ים ‰י‡ כ„י לˆ‡˙ לפי ‰„יע‰ ‰‡חר˙ 
כו' – ˘‰רי בפר˘˙ ‰חו„˘ ˘חל בר"ח ‡ו 
ל„חו˙ ‰‰פטר‰ „פ'  ˘ום „יע‰  ער"ח ‡ין 
‰חו„˘, ומ"מ מוסיפין כנ"ל]. ‡בל ל‡י„ך, 
˘‰ור‰  ‡˘כחן  ל‡  ע„יין  זו  בר˘ימ‰  ‚ם 
וכן  ור"ח,  חנוכ‰  ב˘ב˙  ‰מנ‰‚  בפירו˘ 

ל‡ בפ' ˘˜לים ˘חל בר"ח ‡ו ער"ח.



כז

נר ˘י˘י
נו˘‡ ‰יום: ˘ב˙ חנוכ‰

‚רסי' במ‚יל‰ כ„. ב„ין ˜רי‡˙ ‰פטר‰ 
ל„ינ‡  וכ"‰  לנבי‡",  מנבי‡  מ„ל‚ין  "‡ין 
 '‡ ב‰פטר˙  ו‰נ‰  ˜מ„.  סי'  ‡ו"ח  ב˘ו"ע 
ו‰רמ"‡  ‰מחבר  נח'  ב˘ב˙  ˘חל  „ר"ח 
מפטירין  „ל‰מחבר  ו˜מ„,  ˙כ‰  בסי' 
‰פטר˙ ר"ח (‰˘מים כס‡י) ומוסיפין פסו˜ 
˘מחר  "לזכר  חו„˘  „מחר  ו‡חרון  ר‡˘ון 
‚"כ ‰ו‡ ר"ח", וברמ"‡ „˜ורין ר˜ ‰פטר˙ 
ר"ח ו‡ין מוסיפין כן, ˘ל‡ ל‰פסי˜ מנבי‡ 
חיי˘י'  ל‡  „ל‰מחבר   ‡‰ ובבי'  לנבי‡. 
‰נ"ל  בסימנים  בב"י  כ'  „ילו‚  ל‡יסור 
‰מנ‰‚  י˘וב  ‚בי  ‰„˘ן  ב˙רומ˙  „מ˜ורו 
‰‰פטר‰  ‡חרי  מוסיפים  ח˙ן  „כ˘י˘ 
חיי˘ינן  ול‡  ‡˘י˘  ˘ו˘  ‰פטר˙  מפסו˜י 
ל„ילו‚, ˘‰בי‡ כמ‰ טעמים „‰‡י„נ‡ ‡ין 

חו˘˘ין ל‰‡, עיי"˘.

מו‰ר˘"ב  ‡„מו"ר  כ"˜  ו‰נ‰, 
‰בי‡  לסי„ור  ב‰‚‰ו˙יו  מליוב‡וויט˘ 
‰נ‰‚˙ ‡ביו כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘, „ב˘ב˙ 
ר"ח נ‰‚ כ‰מחבר ול‡ כ‰רמ"‡. ‡ולם ‚בי 
‰פטר˙ ˘ב˙ חנוכ‰ ˘חל בר"ח, כ˙ב כ"˜ 
ב‡‚ר˙  מליוב‡וויט˘  מו‰ריי"ˆ  ‡„מו"ר 
ר"ח  פסו˜י  ל‰זכיר  ‡ם  ל‰ס˙פ˜  „י˘ 
‰טעם  "מˆ„  חנוכ‰  ˘ב˙  ‰פטר˙  ל‡חרי 

מ‡י  ויל"ע  לנבי‡".  מנבי‡  מ„ל‚ין  ˘‡ין 
ר"ח.  ב˘ב˙  ‰נ"ל  ‡בו˙יו  ממנ‰‚  ˘נ‡ 
עˆמו  ‰ב"י  ב„ברי  ‰ספ˜  „יסו„  ונ"ל 
˘חל  ר"ח  ‚בי  ר˜  ‰‰וספ‰  מנ‰‚  ˘‰בי‡ 
כ‚ון  ב‡ופנים ‡חרים  ול‡   ,'‡ ויום  ב˘ב˙ 
˘ב˙  וע„"ז  ור"ח,  חנוכ‰  „˘ב˙  „י„ן  ‰ך 
ער"ח,  ‡ו  בר"ח  ˘חל  ו‰חו„˘  ˘˜לים 
מוסיפין  ‡ין  ב‰נך  „‡כן  ומ˘מע  ועו„, 
פירט  „ל‡  לומר  ו„וח˜  ‰נ"ל,  ב„ו‚מ‡ו˙ 
מ˘ום „סמיך ‡מ"˘ ב˘ב˙ ר"ח. מי‰ו ‰‡ 
‚ופ‡ טעמ‡ רב‰ בעי לחל˜ בין ˘ב˙ ר"ח 

ל˘‡ר ‰„ו‚מ‡ו˙.

‰פטר‰  „‰וספ˙  כ'  ‰˘ולחן  וב˜ˆו˙ 
„יע‰  „‡˘כחן  ‰יכ‡  ר˜  ˘ייכ‡  ‡חר˙ 
וטעם  ‰‰י‡,  ‰פטר‰  ל‰פטיר  ˘י˘  „ס"ל 
‰‰י‡  ‰„יע‰  י„י  ‚ם  לˆ‡˙  כ„י  ‰‰וספ‰ 
‡ף ˘‡ין ‰לכ‰ כמו˙‰. וכ‚ון ב˘ב˙ ˘חל 
מ"„  ˙כ‰  סי'  ‰ב"י  ˘‰בי‡  „ר"ח,  ב‡' 
ר"ח  ‰פטר˙  ול‡  חו„˘  מחר  ˘מפטירין 
מ˘‡"כ  ‰עי˜ר).  ‰ו‡  „ר"ח  „ב'  ס"ל  (כי 
‰פטר˙  נ„חי˙  „לכו"ע  „לעיל  ב„ו‚מ‡ו˙ 
‰יום.  ‰פטר˙  מפני  חו„˘  מחר  ‡ו  ר"ח 
„ברי  כן  לפר˘  ‚„ול  „וח˜  „לכ‡ו'  ‡יבר‡ 
„בריו  טעם  בי'  עˆמו  ˘‰ו‡  ב˘ע‰  ‰ב"י, 

ב„ין ‡ין מ„ל‚ין מנבי‡ לנבי‡ 
ונפ˜"מ ל‰פטר˙ ˘ב˙ חנוכ‰ ˘חל בר"ח

יפלפל ב„ע˙ ‰ב"י ‡ימ˙י ס"ל ל‰˙יר „ילו‚ מנבי‡ לנבי‡ ע"פ ר‡יו˙ ליסו„ 
‰‰י˙ר וטעמו / עפ"ז יסי˜ לענין ‰וספ˙ פסו˜י ‰פטר˙ ר"ח ומחר חו„˘ 

– ב‰פטר˙ ˘ב˙ חנוכ‰ ˘חל בר"ח, וי„ון ב˘יט˙ ‡„מו"רי חב"„ בז‰

ימי ‰חנוכ‰י„

נפ˜"מ מפלו‚˙˙ ‡מור‡י בטעמיי‰ו 
„ב"˘ וב"‰ בנר חנוכ‰ 

יעמי˜ ב˘ור˘ ‰פלו‚˙‡ וי„ון עפ"ז בכמ‰ נפ˜"מ למע˘‰ ˘‡פ"ל 
בין ‰„עו˙ / „ין מי ˘י˘ בי„ו כ„י נר ‡ח„ בלב„ ביום ‰˘לי˘י / 
יפ˘וט עפ"ז ח˜יר˙ ‰‡חרונים ‡י ˘ייך לברך על נרו˙ ‰‰י„ור

נר ˘לי˘י
נו˘‡ ‰יום: מ‰„רין מן ‰מ‰„רין

מˆו‰  ‰י„ור  ‚בי  ‰ח˜יר‰  י„וע‰ 
‰מˆו‰  מע˘‰  על  נוספ˙  פעול‰  ˘‰ו‡ 
בנר  ונפ˜"מ  בפ"ע,  עליו  לברך  מˆינן  ‡י 
"נר  מ„ינ‡  כ‡:  ב˘ב˙  „כמבו‡ר  חנוכ‰, 
(לב"‰  מן ‰מ‰„רין  ולמ‰„רין  ובי˙ו"  ‡י˘ 
ל„ון  וי˘  ו‰ולך,  מוסיף  כמו˙ם)  „‰לכ‰ 
‰פס˜  ול‡חר   '‡ נר  על  בירך  ˘כבר  ‰יכ‡ 
לברך  מˆי  ‡י  ‰˙וספ˙  נרו˙  לו  ‰וב‡ו 

עליי‰ו.

מן  "‰מ‰„רין  בסו‚יין  ‡י˙‡  ‰כי  ו‰נ‰ 
ח'  מ„לי˜   '‡ יום  ‡ומרים  ב"˘  ‰מ‰„רין 
מכ‡ן ו‡ילך פוח˙ ו‰ולך וב"‰ ‡ומרים יום 
 .  . ו‰ולך  מוסיף  ו‡ילך  מכ‡ן   '‡ מ„לי˜   '‡
טעמ‡  ‡מר  ח„   .  . ‡מור‡י  ˙רי  ב‰  פלי‚י 
„ב"‰  וטעמ‡  ‰נכנסין  ימים  כנ‚„  „ב"˘ 
כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין, וח„ ‡מר טעמ‡ „ב"˘ 
ר˘"י)  ו‰ולכים.  (מ˙מעטים  פרי ‰ח‚  כנ‚„ 
וטעמ‡ „ב"‰ „מעלין ב˜„˘ ו‡ין מורי„ין", 
כ‡ן  „‡ין  מור‰  "פלי‚י"  ‰ל'  ופ˘טו˙ 
מ˘מעו˙ „ור˘ין ‚רי„‡ בטעם ‰„עו˙, ‡ל‡ 
(ור‡‰  ‡מור‡י  ˙רי  ‰נך  בין  ל„ינ‡  נפ˜"מ 
˘פ˙  ˙רע‡.  סי'  ‡ו"ח  ‰‚ר"‡  ובי‡ורי  יוסף  ברכי 

בליל‰  ב‰„לי˜  נפ˜"מ  וי"ל  בסו‚יין).  ‡מ˙ 

וע˙‰  טעם,  ‡יז‰  מ˘ום   '‡ נר  ר˜  ‰ב' 

„טעמ‡  „למ"„   – ל‰„ר  בי„ו  י˘   '‚ בליל‰ 
וי„לי˜  „י‰„ר  פ˘יט‡  ‰יוˆ‡ין  ימים  כנ‚„ 
‚' כנ‚„ מנין ימים ‰יוˆ‡ין ע˙‰, ‡בל למ"„ 
„יו  לז‰  ‰ל‡   – ב˜„˘  „מעלין  „טעמ‡ 

˘י„לי˜ ב' נרו˙, ו˜"ל.

במ˜ום  ר˜  (˘ל‡  נפ˜"מ  י"ל  ועו„ 
‰„לי˜  ל‡  כבר  ˘‡˙מול  „"„יעב„", 
˜יים  ‰˜ו„מין  „בלילו˙  ‰יכ‡  ‰‰י„ור), 
„י  לו  ‡ין  ˘ע˙‰  ‡ל‡  כ‰לכ˙ו,  ‰‰י„ור 
 '‚‰ בליל‰  ע˙‰  ו‰ו‡  נרו˙  לב'  כ"‡  ˘מן 
„למ"„  ונר‡‰   ,(‡ נט,  מ‰„"˙  ˆפע"נ  (ועיי' 

˘י˜יים  לו  ‡‡"פ  ‡ופן  ˘בכל  כיון   '‡‰
 '‡ נר  ˘י„לי˜  „יו  ‰יוˆ‡ין"  ימים  "כנ‚„ 
בלב„   '‡ נר  ‰וספ˙  ע"י  כי  ‰מˆו‰,  לעי˜ר 
(ועיי'  ‰‰י„ור  לענין  כלום  ול‡  יוסיף  ל‡ 
ל‡י„ך  ‡בל  ס˜ל"‡);  ‡ו"ח  ל˘ו"ע  סופר  כ˙ב 

י˜יים  ל‡  ˘בז‰  כי ‡ף  נרו˙  ב'  י„לי˜  מ"„ 
‰‰י„ור ב˘לימו˙, ול‡ יעל‰ ב˜ו„˘, מי‰‡ 

עכ"פ ל‡ יורי„ מ‡˙מול ("ו‡ין מורי„ין").

ועˆ"ע, כי ‡˘כחן „י"‡ ˘‰י„ור ז‰ „ינו 
ו‡ינו מ˙˜יים כלל  ‰ו‡ „ˆ"ל מעלין „ו˜‡, 
מ‚יל‰  ומ‡ירי  ר"ן  עיי'  מורי„,  ‡ינו  כ˘ר˜ 
כו. „ב˘וין נמי ‡סור (ור‡‰ ˘ו"ע ‡ו"ח סי' ˜נ‚, 
בכ‚ון „‰˙ם,  „). ‡יבר‡ „˘מ‡ ‰יינו „ו˜‡ 



טו נר ˘לי˘י  מ‰„רין מן ‰מ‰„רין
„בר  לי˜ח  כ„י  ˘ב˜„ו˘‰  „בר  מכיר˙ 
ו˘פיר  ב„בר  מחוייב  ˘‡ינו  כו',  לו  ‰˘ו‰ 
ב˜„ו˘‰,  ˘יעל‰  ‡ו  ע„יף  ˙ע˘‰  ו‡ל  ˘ב 
ב‡יז‰  ל‰„לי˜  מחוייב ‰ו‡  ‡בל ‰כ‡ ‰ל‡ 
לע˘ו˙,  ול‡  ל˘ב˙  יכול  ו‡ינו  ˘‰ו‡  ‡ופן 
‰ך  ˘מˆ„  לכו"ע  „פ˘יט‡  ‡פ˘ר  ‡"כ 
כלל‡ „מעלין כו' טוב יו˙ר ˘י„לי˜ ב' נרו˙ 
וי˘   '„ בליל  (ועˆ"ע  ממ˘  בי„ו  יורי„  ול‡ 
לו ר˜ ˘מן לב' נרו˙ – ‡י נימ‡ „י˘ ‰י„ור 

ל‰ורי„ ˜ˆ˙ ול‡ ‰רב‰). 

‰נפ˜ו˙‡  כל  ל„חו˙  י˘  ב‡מ˙  ‡בל 
נפ˜ו˙‡  כעין  י"ל  (ו‡„רב‰  מיסו„‰  ‰נ"ל 
בסיומ‡),  כמ˘י"˙  ‰„עו˙,  בין  ב‰יפוך 
‰‡מור‡ים,  מח'  ˘ור˘  ‰בנ˙  וב‰˜„ם 
כנ‚„  „למ"„  ‰י‡  ‰חילו˜  נ˜ו„˙  „פ˘טו˙ 
עˆמם  ‰חנוכ‰  לימו˙  ‰טעם  ˘ייך  ‰ימים 
לענין  ‰˘ייכים  טעמים  ‰ם  מ"„  ול‡י„ך 
‰ר‡וי  ‰‚בר‡  ‰נ‰‚˙  ‡ופן  „„ין  "ˆ„„י" 
ל'  במילי „˜„ו˘‰ [וי"ל „ז‰ו „יו˜ ‡ריכו˙ 
ר˘"י בסו‚יין "פרי ‰ח‚ מ˙מעטין ו‰ולכים 
מעלין  ו‚בי  פנחס",  „פר˘˙  ב˜רבנו˙ 
ל‰  ילפינן  "מ˜ר‡  פי'  מורי„ין  ו‡ין  ב˜„˘ 
מחוור  ו‡ין  ‰לחם",  ˘˙י  בפר˜  במנחו˙ 
˘טרח  במ‰  ל‰ו„יענו  רˆ‰  מ‰  ‚מיר‡  ע„ 
מˆ‡נום  ‰יכן  ‡לו  „ינים  מ˜ורו˙  לפרט 
ב‡  ‡י  ˜רבנו˙  (ו‚בי  כו'  למ„נום  ומ‰יכן 
„מעלין  ב"‰  טענ˙  כנ‚„  ‰˘ובר  ל‰„‚י˘ 
ו‰ולכים  „מ˙מעטים  ול‰ר‡ו˙  ב˜ו„˘, 
מ˙ב‡ר˙  ‡ין  ע„יין  ˜ו„˘,  ˘‰ם  ˜רבנו˙ 
„ב‡  י"ל  ‡ל‡  פנחס"),  "„פר˘˙  ‰‰וספ‰ 
‡י"ז  מ"„  „ל‰ך  ‰פלו‚˙‡,  מ‰ו˙  ל‰„‚י˘ 
"ב˜רבנו˙  ‡ל‡  ‰חנוכ‰  ל‚וף  ‰˘ייך  ענין 
ל‚מרי,  ‡חר  וענין  פר˘‰  פנחס",  „פר˘˙ 
ילפינן  מ˜ר‡  מורי„ין  ו‡ין  ב˜ו„˘  ו"מעלין 
˘˙י ‰לחם", ‰יינו „‰וי  בפר˜  במנחו˙  ל‰ 
ו‡ינו  „‡וריי˙‡,  ממ˜ר‡  ו‰ור‡‰  לימו„ 

מ„"ס, ‡ל‡  עˆמו  ˘כל  „ו˜‡  לחנוכ‰  ענין 
‰ור‡‰ כללי˙ בענינים „ב‰ו מיירי במנחו˙ 

כו']. 

י"ל  ז‰  ב‰י„ור  כי  מ‰ו˙י,  חילו˜  ו‰ו‡ 
ב' ‡ופנים, „‡פ˘ר ל‰‚„ירו „ין על ‰‚בר‡ 
ליל‰  בכל  ו‰ולך  ˘מוסיף  „בז‰  בלב„, 
מ˙וסף  ו‰ולך)  פוח˙  (‡ו  ‰נרו˙  במספר 
מ‰ו„ר,  ˘לו  ˘‰˜יום  ˜יומו,  ב‡ופן  ‰י„ור 
‡ינ‰  ‰„בר  מ˙˜יים  ˘ע"י  ‰חפˆ‡  ‡בל 
חפˆ‡ ˘ל מˆו‰, וכ"‰ ל˘ון ‰רמ"‡ ב„רכי 
נרו˙  „‰וו  ‰‚"מ  ב˘ם  ˙רע„  סי'  מ˘‰ 
ב‰מˆו‰  „ין  „‰וי  ‡פ"ל  ‡בל  "ר˘ו˙", 
‚ופ‡ ו‰נרו˙ ‰נוספים נע˘ים ‡ף ‰ם חפˆ‡ 
„מˆו‰ („נר חנוכ‰). וי"ל „‰ו‡ ‰חילו˜ בין 
„‡מרינן  ל‰יכ‡  "מ‰„רין"  „‡מרינן  ‰יכ‡ 
מיירי  „"מ‰„רין"  ‰מובחר",  מן  "מˆו‰ 
 – מ‰„רין  מנ‰‚  ‚בי  בסו‚יין  (כ„פר˘"י  ב‰‚בר‡ 
מן  ו"מˆו‰  כו'"),  עו˘ין  ‰מˆוו˙  ‡חר  "מ‰„רין 

‰מובחר" ˜‡י ב‰חפˆ‡ „מˆו‰. וז‰ו ‰„יו˜ 
מ‰„רין  מנ‰‚  ‚בי  חנוכ‰  בל' ‰רמב"ם ‰ל' 
ועו˘‰  ע"ז  על  י˙ר  "ו‰מ‰„ר  ‰מ‰„רין  מן 
מˆו‰ מן ‰מובחר כו'", „‡˘מעינן „‰וי „ין 
˙רע"‡  סי'  בטו˘ו"ע  ‚ם  ועיי'  ב‰חפˆ‡, 
˘י˘  ‰מפרי„,  ב‡ופן  ‰‰י„ור  ‰זכירו  ˘ל‡ 
כו'",  "מ‰„רין  וי˘  חנוכ‰"  נר  "מˆו˙ 
נע˘י˙  „‰‰וספ‰  מ˘מע  ‰ל'  ומפ˘טו˙ 

חל˜ מ‚וף ‰מˆו‰.

„‰וי  ב„"מ  ‰רמ"‡  מ˘"כ  „‚ם  [וב‡מ˙ 
‰˘ו"ע  על  „ב‰‚‰˙ו  י"ל  ˘מ‡   – "ר˘ו˙" 
ל‡ סבר כן, ‡ל‡ כמ˘מעו˙ ‰˘ו"ע. ומ˘"כ 
‡ל‡  ‡ינ‰  מˆו˙ו  „"עי˜ר  ˙ר„"ע  סי'  רי˘ 
‡ין   – כ"כ"  למˆו‰  ‡ינו  ו‰˘‡ר  ‡ח„  נר 
‰כרח מז‰ „ס"ל ˘‰‰י„ור ‰ו‡ ר˜ במע˘‰ 
"ר˘ו˙",  מעין  ‰ם  ‰נרו˙  ו˘‡ר  ‰‚בר‡ 
למˆו‰  „"‡ינו  ר˜  ˘‰„‚י˘  ‰יטב  „„ו˜ 
כ"כ", ‰יינו „מ"מ י˘ בז‰ ‚„ר מˆו‰ זוט‡, 

ימי ‰חנוכ‰כו

‡ך ל„ע˙ בי˙ ‰לל ‰עי˜ר ‰ו‡ "ע˘‰ טוב". י˘ ל‰וסיף עו„ ועו„ ב"נר מˆוו‰ ו˙ור‰ 
˘י˘  ו"מי  ומˆוו˙י',  ˙ור‰  לענייני  ‰"˙י‡בון"  ‚„ל  ו‡זי  ‡ח„,  נר  עם  מ˙חילים  ‡ור". 
נרו˙ –  ל˘מונ‰  ע„  נר,  ועו„  נר  עו„  יום  מ„י  מוסיפים  וממיל‡  מ‡˙יים",  רוˆ‰  מנ‰  לו 

"מוסיף ו‰ולך".

טוב",  "ע˘‰  ˘ל  ב˜ו  ‰י‡  ‰עבו„‰  ˘עי˜ר  ו‰יינו  ‰לל,  כבי˙  נפס˜‰  ‰‰לכ‰  ו‰נ‰, 
ל‰וסיף עו„ ועו„ ב˙ור‰ ומˆוו˙י', ול‡ לי˙ן ‡˙ עי˜ר ‰„‚˘ על "סור מרע".

‡מנם, כ‡˘ר מביטים ‡ˆל מי "מו‡ר" יו˙ר, ‡ˆל בי˙ ˘מ‡י ‡ו בי˙ ‰לל, ‰רי ע„ נר 
‰רביעי רו‡ים ריבוי נרו˙ ‡ˆל ‰‰ולכים ב˘יט˙ בי˙ ˘מ‡י, ומנר ‰חמי˘י ו‡ילך רו‡ים 
כולם ב‚לוי כיˆ„ ריבוי ‰נרו˙ ו‰‡ור ‰ו‡ ‡ˆל ‰‰ולכים כבי˙ ‰לל, ו˘מים עי˜ר מרˆם 

וי‚יע˙ם על "ע˘‰ טוב".

˘ב‡מ˙  מ˘ום  ‰ו‡  ˘מ‡י,  בי˙  ‡ˆל  ‰‡ור  עי˜ר   ˙‡ רו‡ים  ‰רביעי  לנר  ˘ע„  [ומ‰ 
ו‰˙‚˘מו˙  ‰רע  ע„יין  ˘‡ז  מ‡חר  מרע,  סור  על  יו˙ר   ˘‚„ לי˙ן  י˘  ‰עבו„‰  ב˙חיל˙ 
ב‰וספ‰  ‰י‡  ‰עבו„‰  ועי˜ר  ברע,  במלחמ‰  ‰ˆורך  נחל˘  ליום  מיום  ‡ך  ב˙ו˜פם. 

ב˜„ו˘‰]



כ‰ נר חמי˘י סו„ ‰נר ‰חמי˘י

פי  ˘על  מוע„  י˘נו  כ‡˘ר  כן,  ו‡ם 
ב˘ב˙  לחול  יכול  ‡ינו  ‰לוח  ˜ביעו˙ 
‰˙‚ברו˙  על  מור‰  ‰„בר  ‰רי  ˜ו„˘, 
˘‰ו‡ ‡ינו  כך  כ„י  ע„  ז‰,  ˘ביום  ‰חו˘ך 

יכול לחול ביום ‰˘ב˙ ‰מו‡ר.

חלים  ‡ינם  ‡ם  ‚ם  ‰חנוכ‰,  ימי  ˘‡ר 
ב‰ם  ‚„ול  ‰חו˘ך  ‡ין  מ˜ום  מכל  ב˘ב˙, 
מעניין  כך  כל  מו˘ללים  ו‰ם ‡ינם  כך,  כל 
יחולו  ‡חר˙  ˘ב˘נ‰  ר‡י'  ו‰‡  ‰‡ור. 
חל  ˘‡ינו  חמי˘י  נר  ‡בל  ב˘ב˙.  ‰ם  ‚ם 
לעולם ב˘ב˙ על פי ˜ביעו˙ ‰לוח, ‰חו˘ך 

בו עמו˜ מ‡ו„.

מ˙פעלים,  ‡ין  ז‰,  חו˘ך  לעומ˙  ו‚ם 

‰‡ור  ‰חנוכ‰,  ‡ור   ˙‡ בו  ‚ם  ומח„ירים 

י‚י‰  "ו‰'   – ל‡ור  ‰חו˘ך   ˙‡ ˘‰ופך 

עניין  ˘עי˜ר  מכיוון   – ו‡„רב‡  ח˘כי". 

ל‰‡יר ‡˙ ‰חו˘ך „וו˜‡, ‡ם  חנוכ‰ ‰ו‡ 

‰ו‡  ‰חו˘ך  ˘בו  חמי˘י  בנר  „וו˜‡  כן 

וב‰„‚˘‰  בעומ˜  מ˙בט‡  יו˙ר,  עמו˜ 

עניינו ˘ל נר ‰חנוכ‰.

ולח‚ו‚  לˆיין  י˘ר‡ל  נ‰‚ו  כן  ועל 

בו  כי  „חנוכ‰,  חמי˘י  נר   ˙‡ במיוח„ 

נעל‰  ב‡ופן  ‰חנוכ‰  ח‚  מעל˙  מ˙בט‡˙ 

˘"ו‰'  כל  לעין  נ‚ל‰  „וו˜‡  ובו  ועמו˜. 

‰עב‰  ‰‡פיל‰   ˙‡ ‚ם   – ח˘כי"  י‚י‰ 

ביו˙ר.

ל‡  במˆוו˙  ול‰ז‰ר  ל‰˘מר   – מרע"  "סור  ל˘ניים:  נחל˜˙  י‰ו„י  ˘ל   '‰ עבו„˙ 
(ל˘ון ‰כ˙וב  ע˘‰  מˆוו˙  וב˘‡ר  ובˆ„˜‰  ב˙פיל‰  ב˙ור‰  ל‰רבו˙  טוב"  ו"ע˘‰  ˙ע˘‰, 

˙‰לים ל„, טו).

ול‡  „וו˜‡,  טוב"  ב"ע˘‰  ‰י‡  ‰עבו„‰  עי˜ר  כיˆ„  ‡נו  רו‡ים  ‰חמי˘י  בנר  ו‰נ‰, 
במלחמ‰ עם ענייני ‰רע:

בי˙  ו˘יט˙  ˘מ‡י  בי˙  ל˘יט˙  מ˜בילו˙  ‰מ‰  טוב",  ו"ע˘‰  מרע"  "סור  עבו„˙ 
˙„יר,  ול‡סור  ל‰חמיר  י˘  ˘מ‡י  בי˙  ל„ע˙  ו‡ילך).  ב  מח,   ˘"‰˘ ˙ור‰  ל˜וטי  (ר‡‰  ‰לל 
מ˘ום ˘עי˜ר ‰עבו„‰ ‰י‡ ל‰˙רח˜ מעניינים בל˙י רˆויים ול‰לחם ב‰ם – "סור מרע". 
 – ו˜„ו˘‰  טוב  בענייני  ל‰וסיף  ˘עי˜ר‰ ‰ו‡  עבו„‰  מ„רך  בי˙ ‰לל ‡וחזים  לעומ˙ם, 

"ע˘‰ טוב".

ומחלו˜˙ זו מ˙בט‡˙ ב„עו˙י‰ם בנו‚ע ל‰„ל˜˙ נרו˙ חנוכ‰:

ל„ע˙ בי˙ ˘מ‡י ‰עי˜ר ‰ו‡, כ‡מור, ˘ליל˙ „ברים בל˙י רˆויים, ומ˘ום כך ‰„ל˜˙ 
 ıנרו˙ ‰י‡ בס„ר ˘ל "פוח˙ ו‰ולך". ב˙חיל˙ ‰עבו„‰ י˘נו ‰רב‰ רע, וז˜ו˜ים למ‡מ‰
פחו˙  נמ˘ך  ‰ו‡  בעבו„˙,  מ˙˜„ם  ‰‡„ם  כ‡˘ר  ‡ך  בו,  ל‰לחם  בכ„י  רב  ול‡ור  ‚„ול 
לעניינים ‚˘מיים וחומריים, וממיל‡ „י ב‡ור מועט יו˙ר בכ„י ל‰לחם ביˆר ‰רע. ו˘יט‰ 
ב‡ור  כבר  ובסיום ‰ח‚ „י  נרו˙,  ˘מונ‰  מ„לי˜ים  ˘ב˙חיל˙ ‰חנוכ‰  במ‰  מ˙בט‡˙  זו 

מועט, נר ‡ח„, כי כבר ‡ין ˆורך כל כך ל‰לחם ברע.

בנר ‰חמי˘י רו‡ים יו˙ר נרו˙ ‡ˆל בי˙ ‰לל!

ימי ‰חנוכ‰טז

˘ב„"מ  ל˘ונו  נ˜ט  ול‡  ˘˘ינ‰  ובפרט 
‰כריע  ‡י‰ו  „‡ף  י"ל  ˘פיר  ול‰כי  ‰נ"ל. 
‚ופ‡  ˘בז‰  ר˜  מ‰מˆו‰,  חל˜  ˘נע˘ים 
כעי˜ר ‰מˆו‰,  „נע˘ים  לומר  ‰„‚י˘ „‡ין 
מ"מ  ‰מˆו‰  ˘ם  עלי‰ם  ˘חל  „‡ף  ‡ל‡ 

‡ינם כעי˜ר ‰מˆו‰].

„‰טעם  ‰˘"ס,  פלו‚˙˙  ‰י‡  ו‰י‡ 
ול‚וף  ‰חנוכ‰  לימי  ‰˘ייך  ‰ימים  כנ‚„ 
ו‰יוˆ‡ים  ‰נכנסים  „ימים  [„‰פלו‚˙‡  ‰נס 
ו‚„ל  בבירור ‡ם ‰י' ‰נס „נ"ח ‰ולך  ˙לוי' 
‰רו‡ים  „לעיני  פי'  ל‰יפך,  ‡ו  ליום,  מיום 
עו„  ˘נמ˘ך  ליום  מיום  ו‚„ל  ‰נס  ‰לך 
ל‡  ‡ם  ‡בל  ‰טבעי,  כחו  על  י˙ר  ל„לו˜ 
ביום  בו – ‰רי  ˘י˘  במ‰  ב˜נ˜ן ‡ל‡  נעיין 
‡' ‰י' ‰נס ‰כי ‚„ול, כי ‰י' כחו ˘ל ‰˘מן 
ו˜טן  ‰לך  ו‡ילך  ומכ‡ן  ימים,  לח'   – רב 
כחו ‰נסי, ו„ו"˜, ועיי' יומ‡ כ‡.], ˘וב י"ל 
מ‚וף ‰מˆו‰  חל˜  „‰נרו˙ ‰מ˙ווספים ‰וו 
פ˘וט – „‰וספ˙  ע"פ  כ"‰ ‰„בר ‚ם  [ו‰רי 
יום  ˘בכל  ז‰  לי„י  ‚ם  מבי‡‰  ‰נרו˙ 
מ˙פרסמ˙ ‰‰וספ‰ ב‚וף נס ‰נרו˙, ו˜"ל]. 
‰ח‚  פרי  כנ‚„  „ב"˘  טעמ‡  ‡י  מ˘‡"כ 
˘ום  לז‰  ˘‡ין  כו',  ב˜„˘  „מעלין  ו„ב"‰ 
ו„‡י  ‰רי  ‰חנוכ‰,  ונס  ימי  ל˙וכן  ˘ייכו˙ 
ב‰נ‰‚‰  ‰וספ‰  ‡ל‡  ‡ינו  „‰‰י„ור  ס"ל 
כו'),  ב˜ו„˘  יעל‰  (˘‰ו‡  בכלל  „‰‚בר‡ 
ועיי'  ‚ופ‡.  „‰מˆו‰  ב‰חפˆ‡  ל‡  ‡בל 
מˆ„  מ"מ  לסו‚יין:  בח„‡"‚  ל˘ון ‰מ‰ר"ל 
˜„ו˘‰  ˘ל  בי˙רון  ‰‡„ם  מ˙על‰  ‰‡„ם 

יו˙ר ולפיכך כו'.

ברכ‰  לענין  לפ˘וט ‰ח˜יר‰  י˘  ומע˙‰ 
פלו‚˙˙ ‰‡מור‡ים  נרו˙ ‰‰י„ור, „‰י‡  על 
˘פיר  מ‚וף ‰מˆו‰  כי ‡ם ‰נרו˙ ‰וו  כ‡ן, 
עי˜ר  על  בירך  ˘כבר  ‡ף  עלי‰ם  יברך 

˘ל  ˘ם  עליי‰ו  ‰וי  ‡י  מ˘‡"כ  ‰מˆו‰, 
ל˘יט˙  ל‰ס˙פ˜  י˘  ˘ע„יין  "ר˘ו˙" [‡ל‡ 
"מˆו‰"  „˘ם  לעיל,  לב‡ר  ˘רˆינו  ‰רמ"‡ 

עליי‰ו ‡בל ‡ינם נע˘ים כעי˜ר מˆו˙ו].

ב'  כ„י  ר˜  לו  ˘י˘  מי  ‚בי  י"ל  ו˘וב 
˘נ˙ב‡ר,  מ‰  „ו˜‡  „ל‡ו   '‚ בליל‰  נרו˙ 
כנ‚„  „טעמ‡  למ"„  „‚ם  י"ל  ˘מ‡  ‡ל‡ 
‡ף  כי  נרו˙,  ב'   '‚‰ בליל‰  י„לי˜  ‰ימים 
בליל‰  ‰נˆרך  ‰‰י„ור  ˘לימו˙  בי„ו  ˘‡ין 
כנ‚„  עכ"פ  ל‰„לי˜  עליו  מי‰‡   – ˘לי˘י˙ 
‰ו‡  בז‰  ˘‰רי  ‰יוˆ‡ים,  ‰ימים  מן  חל˜ 
‰חפˆ‡  ע˙‰  כי  ‰מˆו‰.  בעˆם  מוסיף 
ב˘לימו˙,  יו˙ר  ‡ˆלו  ‰י‡  חנוכ‰  „נרו˙ 
ו‰נרו˙ מפרסמים ל‡ ר˜ ‡˙ עי˜ר נס ‰נרו˙ 
‡ל‡ ‚ם ‡˙ ‰‰וספ‰ ˘בנס ל‚בי ‰יום ‰‡'. 

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

‰מˆו‰ כ˙י˜ונ‰, "נר ‡י˘ ובי˙ו".



יז נר ˘לי˘י  מ‰„רין מן ‰מ‰„רין

מˆוו˙  ‰כלל  מן  יוˆ‡˙  ‡ך  רבו˙,  במˆוו˙  „ו‚מ˙ו  ˘מˆינו  „ין  ‰ו‡  מˆוו‰"  "‰י„ור 
‰„ל˜˙ נרו˙ חנוכ‰, ˘‰"‰י„ור" ˘ב‰ מ˙ייח„ ב˘ני פרטים יסו„יים:

‡. בכל ‰מˆוו˙ מˆינו ר˜ "‰י„ור", ו‚ם ‰מ‰„ר ביו˙ר, ע„יין נכלל ב‚„ר "‰י„ור" (ר‡‰ 
ב"˜ ט, ב). ו‡ילו בחנוכ‰ י˘נן ˘˙י „ר‚ו˙ ב‰י„ור: "‰מ‰„רין", ו"‰מ‰„רין מן ‰מ‰„רין" 

(˘ב˙ כ‡, ב).

ור˜  ˘ב‰,  ‰‰י„ור  לל‡  בלב„,  ‰מˆוו‰   ˙‡ י˘ר‡ל  בני  רוב  מ˜יימים  ‰מˆוו˙  בכל  ב. 
ו‡ילו  בכל ‰‰י„ורים.  מ˜יימים ‰מˆוו‰  כולם  ב˙וך ‰מ‰„רין ‡ין  ו‡ף  מ‰„רין,  מיעוט 

בחנוכ‰ נ‰‚ו כל י˘ר‡ל כ"מ‰„רין מן ‰מ‰„רין" (רמ"‡ ‡ו"ח סי' ˙רע‡ ס"ב).

וי˘ לב‡ר ‰טעם ל˘ינויים ‡לו:

‰יו  ל‡  ˘בעˆם  ˘ם)  ˘ב˙  על  ענ‚ל  ל‰ר"י  ‰˘"ס  ב‚ליוני  (‰וב‡ו  ‰‡חרונים  ˘כ˙בו  וב‰˜„ים 
בני י˘ר‡ל מוכרחים ל˘מן ט‰ור, כי "טומ‡‰ „חוי' בˆיבור" (פסחים עז, ‡), ו‰יו ר˘‡ים 

ל‰„לי˜ ‰מנור‰ ‚ם ב˘מן טמ‡.

ו‰ספ˜˙ו  ‰˘מן  פך  במˆי‡˙  ‰טבע  ‚„רי  ו˘„„  נס,  ‰˜ב"‰  ע˘‰  מ˜ום  ˘מכל  ו‰טעם 
˘מונ‰ ימים – כל ז‰ ‰ו‡ ר˜ ל‰ר‡ו˙ חיב˙ן ˘ל י˘ר‡ל, ˘עו˘‰ עבורם נס בכ„י ˘יוכלו 

ל˜יים ‰מˆוו‰ ב‰י„ור.

וי˘ לומר ˘מטעם ז‰ נ‰‚ו כל י˘ר‡ל ל‰„ר במˆוו˙ נר חנוכ‰, ˘‰ל‡ נרו˙ ‡לו ‰ם זכר 
ל‰˜פי„  ר‡וי  כן  ו‡ם  ב‰י„ור,  ‰מנור‰   ˙‡ ˘י„לי˜ו  בעבור  י˘ר‡ל  לבני  ˘נע˘‰  לנס 

ל˜יים מˆוו‰ זו ב‰י„ור מיוח„.

ל˘מונ‰  ˘‰ספי˜  ומ‰  ט‰ור,  ˘מן  ‰פך  מˆי‡˙  עˆם  פרטים:  ˘ני  ‰יו  ‚ופו  בנס  ו‰נ‰, 
ומכל  ב‡ופן ‡חר,  ‚ופ‡  ט‰ור  ב˘מן  ל‰„לי˜  יכולים  ז‰ ‰יו  נס  לול‡  ‚ם  ˘‰ל‡  ימים, 
מ˜ום ע˘‰ ‰˘י"˙ נס נוסף ˘‰ספי˜ ל˘מונ‰ ימים ב‡ופן מ‰ו„ר (ר‡‰ בי˙ ‰לוי ע‰"˙ ענייני 

חנוכ‰ „"‰ ו‰מ‰„רין).

י˘ר‡ל:  כל  ‡ו˙ם  ˘מ˜יימים  ‰י„ורים  מיני  ב˘ני  חנוכ‰  נרו˙  ‰י„ור  ‚ם  נ˜בע  כן  ועל 
"מ‰„רין", ו"מ‰„רין מן ‰מ‰„רין".

לניˆוח  [נוסף  חנוכ‰  ˘נס  ‰˘י"˙  סיבב  מ„וע  יובן  ‰‡מור  כל  פי  ˘על  ל‰מ˙י˜,  וי˘ 
‰מלחמ‰], י‰י' „וו˜‡ בנו‚ע ל‰„ל˜˙ ‰מנור‰, ול‡ בעניין ‡חר מעבו„ו˙ בי˙ ‰מ˜„˘, 
‰עי˜רי˙  ‰עבו„‰  ˘‰י‡  ‰˜רבנו˙  בענייני  ‰נס  ˘י‰י'  יו˙ר  מ˙‡ים  ˘לכ‡ור‰  ובפרט 

˘בבי˙ ‰מ˜„˘? (ר‡‰ במ„ב"ר פכ"‡, כ‡)

‰רי  י˘ר‡ל,  ˘ל  חיב˙ן  ל‰ר‡ו˙  בכ„י  ‰י'  ‰חנוכ‰  ˘נס  למעל‰,  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  פי  ועל 

מ„וע "מ‰„רין מן ‰מ‰„רין" „וו˜‡ בחנוכ‰?

ימי ‰חנוכ‰כ„

‰בט על מ‰ ˘‰ם מועטים וחל˘ים, נלחמו 
ע„  ‰יוונים  נ‚„  נפ˘  בחירוף  י˘ר‡ל  בני 
נכנעו  ל‡  ובניו  מ˙˙י‰ו  ניˆחום.  ‡˘ר 
‡פילו  במלחמ‰  ועמ„ו  ‰יוונים,  ל‚זירו˙ 
ולמעל‰  ‰˘כל,  נ‚„  ‰יי˙‰  זו  ˘מלחמ‰ 

מטעם ו„ע˙ ל‚מרי.

 ˙‡ ‰‡יר‰  זו,  עˆומ‰  נפ˘  מסירו˙ 
˘‰חו˘ך  בלב„  זו  ל‡  ‰נור‡.  ‰חו˘ך 
בלבל ‡˙ ‰˙˜˘רו˙ם  ל‡  ו‰‚˘מי  ‰רוחני 
על  י˙ר  ‡ל‡  ב‰˘י"˙,  ובניו  מ˙˙י‰ו  ˘ל 
‰‡ר‰  פעל‰  נפ˘  ‰מסיר˙  עבו„˙  כן, 
‡לו˜י˙ עˆומ‰, ˘‰˙בט‡‰ בנס פך ‰˘מן.

‚ילוי עˆום ז‰ נרמז בכ˙וב "כי ‡˙‰ נרי 
ב‰ב‡  כט.  כב,  ב  ח˘כי" (˘מו‡ל  י‚י‰  ו‰'   ,'‰

ל˜מן ר‡‰ ב‡רוכ‰ ˙ור‰ ‡ור מ˜ı מ, ב ו‡ילך):

‰כ˙וב  ל˘ון  ל‰יו˙  ˆריך  ‰י'  לכ‡ור‰, 
לכ˙וב  בלי  ח˘כי",  וי‚י‰   ,'‰ נרי  "כי ‡˙‰ 
 ,'‰˘ מובן  י‰‡  וע„יין  פעמיים.   '‰ ˘ם   ˙‡
˘‰ו‡ "נרי", ‰ו‡ ‚ם ז‰ ˘"י‚י' ח˘כי". ‡ך 
‡ף על פי כן, נ‡מר בפסו˜ ˘ם ‰' פעמיים: 
ח˘כי".  י‚י‰  "ו‰'   ,"'‰ נרי   ‰˙‡ "כי 
˘ונו˙  ב˘˙י ‰‡רו˙  ˘מ„ובר  מכך  ומ˘מע 
מ‰˘י"˙, ו‰ן נרמזו ב˘ני ˘מו˙ ‡לו: י˘נו 
‰‚ילוי ˘בבחינ˙ "‡˙‰ נרי ‰'", וי˘נו ‚ילוי 

נוסף בבחינ˙ "ו‰' י‚י‰ ח˘כי".

חז"ל  מ‡מר  על „רך  בז‰, ‰ו‡  ‰בי‡ור 
על ‰פסו˜ בי"‚ מי„ו˙ ‰רחמים "‰' ‰' ‡-ל 
˘ם  נכ˙ב  ז‰  בפסו˜  ו‚ו'. ‚ם  וחנון"  רחום 
"‡ני  ב)  יז,  (ר"‰  חז"ל  ו‡מרו  פעמיים,   '‰
ל‡חר  ו‡ני ‰ו‡  ˘יחט‡ ‰‡„ם,  ‰ו‡ ˜ו„ם 
„רך  ועל  ˙˘וב‰".  ויע˘‰  ‰‡„ם  ˘יחט‡ 
‚ילוי  ˘י˘נו  ‰ו‡,  בז‰  ‰פירו˘  ‰פנימיו˙ 
‰' ‡ל ‰‡„ם כ‡˘ר ‰ו‡ ‰ולך ב„רך ‰י˘ר, 
ו˘ב  חט‡  כ‡˘ר  ‰‡„ם  ‡ל  ‚ילוי  וי˘נו 
נעל‰  ‰ו‡  ‰‡חרון  ז‰  ו‚ילוי  ב˙˘וב‰. 

"במ˜ום  ˘‰ל‡  לˆ„י˜ים,  ‰‚ילוי  על  ‡ף 
˘בעלי ˙˘וב‰ עומ„ים ‡ין ˆ„י˜ים ‚מורים 

יכולים לעמו„ ˘ם" (ברכו˙ ל„, ב).

וכן ‰ם ‰„ברים בפסו˜ "כי ‡˙‰ נרי ‰' 
ו‰' י‚י‰ ח˘כי":

וחומרי,  עˆם ‰יו˙ו ‚˘מי  מˆ„  ‰עולם, 
בו.  ‡˘ר  ‰‡לו˜י˙  ‰חיו˙  ל‚ילוי  ז˜ו˜ 
‰˘י"˙ מ‰וו‰ ומחי' ‡˙ ‰„ברים ‰‚˘מיים, 
‡ל‡ ˘‡ין ‰חיו˙ ‰‡לו˜י˙ נ‚לי˙ במוח˘, 
וˆריך ל˜„˘ ולזכך ‡˙ ‰„ברים ‰‚˘מיים, 
"כי  וז‰ו  ‰˘י"˙.  ‡ור   ˙‡ ב‰ם  ול‚לו˙ 
‡˙‰ נרי ‰'" – על י„י עבו„˙ ‰‡„ם מ‚לים 

‡˙ ‡ור ‰˘י"˙ בעולם ‰‚˘מי.

‡מנם, במ‰ „ברים ‡מורים – כ‡˘ר ‡ין 
 ˙‡ ר˜  ‡ל‡  ועבירו˙,  חט‡ים  ˘ל  חו˘ך 
על ‰‡ור ‰‡לו˜י.  ו‰ס˙ר ‰‚˘מיו˙  ‰עלם 
‡מנם, י˘נו מˆב ˘בו י˘ חו˘ך ˘ל טומ‡‰ 
יו˙ר,  נעלי˙  עבו„‰  ו‡זי ˆריכים  וחט‡ים, 
עבו„˙ ‰˙˘וב‰  י„י  ועל  עבו„˙ ‰˙˘וב‰. 
י„י  על  ‰נמ˘ך  ונ˘‚ב,  עליון  ‡ור  מ˙‚ל‰ 

‰‡ר˙ ‰חו˘ך „וו˜‡ – "ו‰' י‚י‰ ח˘כי".

ו‰י‡ ‰י‡ מעל˙ו ˘ל חנוכ‰, ˘‡ז ‰‡יר 
˘בכוחו  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ביו˙ר  נעל‰  ‡ור 
ל‰‡יר ‚ם ‡˙ ‰ח˘ך ‰עˆום ˘˘רר בימים 

‰‰ם, בבחינ˙ "ו‰' י‚י' ח˘כי".

עומ˜ ‰חו˘ך בנר ‰חמי˘י
ומע˙‰ י˘ לב‡ר ‡˙ סו„ נר ‰חמי˘י:

‚˘מי  ‡ור  ˘ל  יום  ‰ו‡  ‰˘ב˙  יום 
˘ל‡  בר‡˘י˙  ב˘ב˙  מˆינו  וכן  ורוחני. 
כ˘‡ר  בו˜ר"  וי‰י  ערב  "וי‰י  ב‰  נ‡מר 
מזמור ˆב)  ˙ילים  (מ„ר˘  חז"ל  ו‡מרו  ‰ימים, 
‰י'  ‡ל‡  ‡פל‰",  בו  ˘מ˘  "ל‡  ˘ב‡מ˙ 

‡ור ‚ם בליל ˘ב˙.
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מעל˙ נר חמי˘י „חנוכ‰
 ̆ ו‰טעם ˘‡ינו חל לעולם ב˘ב˙ ˜ו„

"חל˘ים" ו"מעטים" ‚ם ברוחניו˙ / עוˆם מעל˙ ‰‡ור – ב‰‡ירו ‡˙ ‰‡פיל‰ 
„וו˜‡ / עומ˜ ‰חו˘ך בנר ‰חמי˘י / כיˆ„ י˘ לנ‰ו‚ בע˙ ‡פיל‰ רוחני˙?

נר חמי˘י
נו˘‡ ‰יום: סו„ ‰נר ‰חמי˘י

בכמ‰  י˘ר‡ל  מנ‰‚  ב˘ערים  נו„ע 
˜‰ילו˙ ˜ו„˘ לˆיין ולייח„ ‡˙ נר ‰חמי˘י 

˘ל חנוכ‰ מ˘‡ר ימו˙ ‰ח‚.

מ‰  ז‰,  י˘ר‡ל  במנ‰‚  טעם  לי˙ן  וי˘ 
מˆיינים  ˘לכן  „וו˜‡,  חמי˘י  בנר  מיוח„ 
‡ו˙ו ב‡ופן ייחו„י מ˘‡ר ‰לילו˙ [י"‡ ˘בנר 
ו‰˘ו"ע  ‰˙ני‡  [בעל  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  נ‚‡ל  חמי˘י 

עמ'  חכ"‰  ˘יחו˙  ל˜וטי  (ר‡‰  ממ‡סרו ‰˘ני  נ"ע] 

399), וע„יין י˘ לעיין בס‚ול˙ו ˘ל יום ז‰ ‡˘ר לכן 

נ˙‚ל‚ל‰ בו זכו˙ ‚‡ול˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן].

˘נר  לעין,  נר‡‰  מ‰  „בר  מˆינו  ו‰נ‰, 
וי˘  ˜ו„˘.  ב˘ב˙  לעולם  חל  ‡ינו  חמי˘י 
לומר ˘ב˘ינוי ז‰ טמונ‰ מעל˙ו ‰מיוח„˙ 
˘ל נר חמי˘י. ו‡ף ˘במבט ˘טחי ‰רי ז‰ 
נר‡‰ כחיסרון, ˘יום ז‰ ‡ין בו ‡˙ ˜„ו˘˙ 
‰˘ב˙ ב˘ום ˜ביעו˙, מכל מ˜ום „וו˜‡ בו 
מ˙בט‡˙ ב‡ופן מיוח„ מעל˙ ח‚ ‰חנוכ‰, 
עוז,  ובי˙ר   ˙‡˘ בי˙ר  נח‚‚  ‰ו‡  כן  ועל 

וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

"חל˘ים" ו"מעטים" 
‚ם ברוחניו˙

מ˙˙י‰ו  בימי  בעולם  ˘רר  ‚„ול  חו˘ך 
בן יוחנן כ‰ן ‚„ול ח˘מונ‡י ובניו. ‰חו˘ך 

‰י' כפול, ‰ן חו˘ך ‚˘מי ו‰ן חו˘ך רוחני:

וסכנ‰  חו˘ך  ˘ל  מˆב  ‰י'  ב‚˘מיו˙, 
‰ר˘ע‰  יון  מלכו˙  "עמ„‰  י˘ר‡ל,  לבני 
‰יו  ˘י˘ר‡ל  ב‡ופן  י˘ר‡ל",  עמך  על 

‰"חל˘ים" ו‰"מעטים" (נוסח ועל ‰נסים).

‡ז  ‰י'  ברוחניו˙  ˘‚ם  לומר  וב‰כרח 
בני  ‡ˆל  מ„רי‚‰  וירי„˙  חו˘ך  ˘ל  מˆב 
י˘ר‡ל. כי כלל ‚„ול ‰ו‡ ‡ˆל בני י˘ר‡ל: 
ל˘לוט  יכולים  ו‡ומו˙ ‰עולם  ‡ין ‰‚ויים 
‡ם  ‡ל‡  י˘ר‡ל,  בבני  ז‰  כ‰ו‡  ולנ‚וע 
ירי„‰  י˘ר‡ל  בני  ויר„ו  ‰חט‡  ‚רם  כן 
‚ם  ˘יור„ים  מ˘˙ל˘ל  ומז‰  רוחני˙, 
‡פ˘ריו˙  ‡ין  ‡ומר:  ‰וי  ‰‚˘מי.  במˆבם 
למˆב ˘ל "‚לינו מ‡רˆנו", ‡ל‡ ר˜ "מפני 

חט‡ינו" (נוסח מוסף יו"ט).

ו‰חו˘ך  יון  ‚זיר˙  ˘בזמן  ונמˆ‡, 
ירו„  במˆב  י˘ר‡ל  בני  ‰יו  ב‚˘מיו˙, 
עבו„˙  ובענייני  ברוחניו˙  ביו˙ר  ונחו˙ 

‰בור‡ י˙"˘.

עוˆם מעל˙ ‰‡ור – ב‰‡ירו 
‡˙ ‰‡פיל‰ „וו˜‡

ז‰,  ועמו˜  כפול  בחו˘ך  ‚ם  ‡מנם, 
מבלי  נפ˘.  במסיר˙  י˘ר‡ל  בני  ‰˙עוררו 

ימי ‰חנוכ‰יח

‰מ˜ום ‰מ˙‡ים ביו˙ר לנס מעין ז‰ ‰ו‡ בעבו„˙ ‰מנור‰.

ˆריך"?  ‰ו‡  ל‡ור‰  "וכי   – ‰מ˜„˘  ל‰‡יר  ‡ינ‰  ‰מנור‰  ˘מטר˙  חז"ל  ‡מרו  ‰נ‰  כי 
עי˜ר  ˘כל  ומכיוון  ב).  כב,  (˘ב˙  בי˘ר‡ל"  ˘ור‰  ˘‰˘כינ‰  עולם  לב‡י  ‡ל‡ "ע„ו˙ ‰י‡ 
מטר˙ ‰מנור‰ ‰י‡ ל‰ר‡ו˙ ‡˙ חיב˙ ‰˘י"˙ לי˘ר‡ל, מ˘ום כך ‚ם ‰נס ל‰ר‡ו˙ חיב˙ן 

˘ל י˘ר‡ל ‰י' בעניין ‰מנור‰ „וו˜‡.

לפרסם  כ„י  „וו˜‡,   "ıמבחו בי˙ו  פ˙ח  "על  ‰חנוכ‰  נרו˙   ˙‡ מ„לי˜ין  ‰טעם  ומז‰ 
חיב˙ן ˘ל י˘ר‡ל, מעין עניין ‰מנור‰ ˘‚ם ‰י‡ ‰יי˙‰ "ע„ו˙ לכל ב‡י עולם" – פרסום 

חיב˙ן ˘ל י˘ר‡ל. 
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מעו˙ חנוכ‰ – מ˜ור ‰מנ‰‚, טעמיו  ורמזיו
מעו˙ חנוכ‰ לחינוך ‰יל„ים / נ˙ינ˙ מעו˙ חנוכ‰ בכל יום 

ויום ב„ורנו / ˙י˜ון ל‚זיר˙ "ו˘לחו י„ם . . בממונם" – מ˜ורו˙ 
וטעמים למנ‰‚ י˘ר‡ל לי˙ן "מעו˙ חנוכ‰"

נר רביעי
נו˘‡ ‰יום: מעו˙ חנוכ‰

בימי  ליל„ים  לחל˜  י˘ר‡ל  מנ‰‚ 
בוו„‡י  ז‰,  מנ‰‚  חנוכ‰".  ‰חנוכ‰ "מעו˙ 

˘‡ר  ככל  ו˜„ו˘‰,  וח˘יבו˙  ˙וכן  בו  י˘ 

 – ‰˙ור‰  מן  חל˜  ˘‰ם  י˘ר‡ל  מנ‰‚י 

נפסל  ˙ו„"‰  (ר‡‰  ˙ור‰ ‰י‡"  י˘ר‡ל  "מנ‰‚ 

˘ו"ע  ס"„.  ˘ע"ו  סי'  יו"„  רמ"‡  ב.  כ,  מנחו˙ 

‡ין  ‡ם  ו‡ף  ועו„).  ˜פ.  סי'  סוף  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר 

‰ו‡  ‰מנ‰‚  ‰רי  ומ˜ורו,  טעמו  מבינים 

לחפ˘  י˘  ע„יין  מ‡י„ך,  ‡ך  ונכון.  ח˘וב 

ולברר ‡˙ מ˜ורי ‰מנ‰‚, טעמיו ורמזיו.

‰ל'  ברי˘  ‡בר‰ם  ‰מ‚ן  כ˙ב  ו‰נ‰, 

לסבב  ‰עניים  ‰נערים  "נו‰‚ין  חנוכ‰ 

בחנוכ‰ על ‰פ˙חים" (ו˘ם מˆיין לס' "חנוכ˙ 

מנ‰‚  ‡מנם,  ‰רמז).  ע"„  ז‡˙  ˘בי‡ר  ‰בי˙" 

˘בנערים ‰מסבבים  עניים  ‚בי  ר˜  ז‰ ‰ו‡ 

ל˜בל מעו˙ ב˙ור˙ ˆ„˜‰, ו‡ין בז‰ ˘ור˘ 

‡בו˙  ˘ל  חנוכ‰  מעו˙  נ˙ינ˙  למנ‰‚ 

לבני‰ם וכיוˆ‡.

˘נח)  עמ'  יˆח˜ – ‡‚רו˙  לוי  (ל˜וטי  ובספרו 

מן  חנוכ‰  למעו˙  רמז  ‡‡מו"ר1  ‰בי‡ 

ני‡ורסון  1) ‰ר‰"‚ ו‰ר‰"ח ‰מ˜ובל רבי לוי יˆח˜̆ 
– ‡ו˜ר‡ינ‰. ‰ו‚ל‰  ˘ל „ניפרופטרובס˜  רב‰  זˆ"ל, 
‰י‰„ו˙  ‰פˆ˙  ב‚ין  ‚זיר‰   ıל‡ר ‰סובייטים  י„י  על 

ברחבי ברי˙ ‰מועˆו˙, ונס˙ל˜ ב‚ול‰.

כ‡,  (˘ב˙  „חנוכ‰  בסו‚י‡  מ‰‡מור  ‰˘"ס, 
חנוכ‰".  נר  כנ‚„  מעו˙  ל‰רˆו˙  ב) "‡סור 
"מ˘מע  „וו˜‡,  מעו˙  „מ„נ˜טו  וכ˙ב 
„ל‰וˆ‡‰  במעו˙,  מ˙עס˜ים  ˘בחנוכ‰ 
לנ˙ינ˙  רמז  ומכ‡ן  ‡ו˙ם",  נו˙נים  נ˙נו, 
מעו˙ ליל„ים בחנוכ‰ „וו˜‡. ‡מנם, ע„יין 

י˘ לחפ˘ טעם ו‰סבר‰ למנ‰‚ ז‰.

חנוכ˙ בי˙ ‰מ˜„˘ ‰פרטי 
˘בכל ‡י˘ י˘ר‡ל

„ברי  יסו„  על  בז‰  טעם  לי˙ן  וי˘ 
עו„  ˘ם  ור‡‰  ˘ם.  יˆח˜  לוי  (ל˜וטי  ‡‡מו"ר 

בי‡ורים):

‰˙ח„˘ו˙  עם  ˜˘ור  ‰חנוכ‰  ח‚ 
"ל‰˘כיחם  ‚זרו  ‰יוונים  מח„˘.  ‰˙ור‰ 
ול‡חר  רˆונך",  מחו˜י  ול‰עבירם  ˙ור˙ך 
ו˜יום  ‰˙ור‰  לימו„  ונ˙ח„˘ו  חזרו  ‰נס, 

‰מˆוו˙ בי˙ר ˘‡˙ ובי˙ר עוז.

ל‰˙עס˜  י˘  ‰חנוכ‰  בימי  כן,  ועל 
ללימו„ ‰˙ור‰  י˘ר‡ל  יל„י  בחינוך  ביו˙ר 
חנוכ‰  ב˘ם  ‚ם  וכרמוז  מˆוו˙י'.  ו˜יום 
‰מזבח  חנוכ˙   – "חינוך"  מל˘ון  ˘‰ו‡ 
כלול  ובז‰  ס˜ע"ט),  ‰ל˜ט  (˘בלי  ו‰מ˜„˘ 
˘בכל ‡ח„  בי˙ ‰מ˜„˘ ‰פרטי  חינוך  ‚ם 

ימי ‰חנוכ‰כב

כ‡˘ר מעני˜ים ליל„ים מעו˙ חנוכ‰, י˘ ללמ„ם ‰ור‡‰ בעבו„˙ ‰' מעניין ‰ממון:

מˆ„ ‡ח„, כוחו ˘ל ‰ממון ‰‚˘מי ‚„ול מ‡ו„. מי ˘י˘ לו ‰רב‰ מעו˙ ‰ו‡ ע˘יר, ומי 
˘‡ין לו ‰ו‡ עני ור˘.

ומˆ„ ‰˘ני, ‰ממון כ˘לעˆמו ‡ין בו ˙ועל˙, ו‡ינו יכול למל‡ו˙ ‡˙ ˆרכיו ˘ל ‰‡„ם: 
מזון, לבו˘ ובי˙. בכ„י ˘‰ע˘יר יוכל ל˜בל ˙ועל˙ מן ‰ממון, מוכרח ‰ו‡ ל‰וˆי‡ ‡˙ 
‰‡„ם  יכול  ‰ממון  י„י  על  כן,  על  י˙ר  ו‰בי˙.  ‰לבו˘  ‰מזון,   ˙‡ עמו  ולרכו˘  ‰כסף 
ל‰˘י‚ ‡פילו ˆרכים רוחניים כמו מˆוו˙ ‰ˆ„˜‰ ו‚מילו˙ חס„ים. ‡בל ‡ם י˘‡ר ‰ממון 

מונח ב˜ופס‰ ל‡ ˙‰י' ממנו ˙ועל˙ ל‡„ם.

‰ם  ‰ל‡   –  " ̇ ˙עˆומו "‰ון  לו  ‰עני˜  ˘‰˘י"˙  ‰יטב,  ולזכור  ל„ע˙  ‰יל„  ˆריך  וכך 
כוחו˙ כבירים ונפל‡ים במוחו ובלבו. ‡בל כוחו˙ ‡לו כ˘לעˆמם ‰רי ‰ם כממון ‰מונח 
ב˜ופס‰ ˘‡ין בו ˙ועל˙, וכמו כן, ‡ם ל‡ ינˆל ‰יל„ ‡˙ כוחו˙ ‡לו לענייני ˜„ו˘‰, ‰רי 

‡ין לו ˙ועל˙ מ‰‰ון ‰עˆום ˘‰עני˜ לו ‰˘י"˙.

וˆריך ‰יל„ לנˆל ‡˙ ‰כוחו˙ במילו‡ם:

ל„ר‚ו˙  י‚יע  בוו„‡י  ˘‡ז  וי‚יע‰,  ‰˙מ„‰  מ˙וך  ‰˙ור‰  ללימו„  ‰˘כל  כח   ˙‡ לנˆל 
נעלו˙, כ‰בטח˙ חז"ל "י‚ע˙י – ומˆ‡˙י" (מ‚יל‰ ו, ב).

י˘ר‡ל  כל ‡י˘  ו‡˙  ו‡˙ ‰˙ור‰  ל‡‰וב ‡˙ ‰˘י"˙  ˘בלב,  לנˆל ‡˙ ‰ר‚˘ו˙  כן  וכמו 
ו‡˙ ˘‡ר ‰עניינים ˘ר‡וי ל‡‰וב ‡ו˙ם. וליר‡ ולברוח מכל ‰עניינים ‰מנ‚„ים ל˜„ו˘‰ 

˘י˘ לברוח מ‰ם, כמבו‡ר כל ‡לו ב˙ור‰ ˘לומ„.

וי˘ לח„„ ול‰„‚י˘ בפני ‰יל„ ‡˙ ‰‰פר˘ בין עו˘ר ‚˘מי לרוחני:

ב‚˘מיו˙ י˘ מי ˘‰ו‡ ע˘יר ומ˘ופע בממון, וי˘ עני ˘‡ין לו ממון, ו‡ין לו ‡פ˘ריו˙ 
ל‰˘י‚ ˆרכיו.

˙עˆומו˙  י‰ו„י ‰ון  לכל  מעני˜  כי ‰˘י"˙  ע˘יר,  ל‰יו˙  י‰ו„י  כל  יכול  ברוחניו˙  ‡בל 
˘ל כח ויכול˙ לעב„ו י˙' בעזר˙ ˘כלו ור‚˘ו˙יו, ו‡ין ‰ו‡ ˆריך ‡ל‡ לנˆל "ממון" ז‰ 

ול‰בי‡ו לי„י פועל טוב.

ובפרט  ‰לב,  מן  ‰יוˆ‡ים  וב„ברים  ‰מ˙‡ימו˙  ב‡ו˙יו˙  ליל„  ז‡˙  מסבירים  וכ‡˘ר 
כט,  (מ˘לי  ˘ני‰ם ‰'"  עיני  ז‰ – ‰רי "מ‡יר  ב‡ופן  ל‰נ‰‚‰  חי'  לו „ו‚מ‡  מר‡ים  כ‡˘ר 
י‚. ור‡‰ ˙מור‰ טז, ‡, וב‰˜„מ˙ ‰˙ני‡), וזוכים נו˙ן ‰מעו˙ ו‚ם ‰מ˜בל, לילך מחיל ‡ל חיל, 

ב‰וספ‰ בנר ‰˙ור‰ ו‰מˆוו‰.

‰˘י"˙ מעני˜ "מעו˙" לכל י‰ו„י



כ‡ נר רביעי  מעו˙ חנוכ‰
˙י˜ון מיוח„ ל‡חר ‰נס:

˘עניינו  ‰לל  ‡ומרים   – ‚זירו˙"  "‚זרו 
חירו˙ [ור‡י' ˘עניינו חירו˙: בפורים ‡ין ‡ומרים 
‡ח˘וורו˘  עב„י  ˘"‡כ˙י  ‰י‡  לכך  ו‰סיב‰  ‰לל, 

‡נן" (מ‚יל‰ י„, ‡)].

‰יו"ט  ˜ביע˙   – „˙ם"  "וביטלו 
ו˜בל˙  ביטול  ˘ל  עניין  ˘‰ו‡  ב"‰ו„‡‰", 
(ר‡‰  בס‰"˜  כמבו‡ר  ˘מים,  מלכו˙  עול 

˙ור‰ ‡ור וי˘ב ל, ‡).

ב˙ור‰  לעסו˜  ‡ו˙ם  ‰ניחו  "ול‡ 
˘ם  על  בנרו˙,  ‰נס  ˜ביע˙   – ובמˆוו˙" 
"כי נר מˆוו‰ ו˙ור‰ ‡ור" (מ˘לי ו, כ‚. ור‡‰ 

˙ור‰ ‡ור מ˜ı לב, ב).

חיוב   – בבנו˙י‰ם"   .  . י„ם  "פ˘טו 
נ˘ים בנר חנוכ‰ (˘ב˙ כ‚, ‡).

 – פרˆו˙"  בו  ופרˆו  ל‰יכל  "ונכנסו 
"ב‡ו בניך ל„ביר בי˙ך ופינו ‡˙ ‰יכלך".

 ˙‡ "וטי‰רו   – ‰ט‰רו˙"  "וטימ‡ו 
מ˜„˘ך".

י„ם  "˘לחו  מ‚זיר˙  ‰‰ˆל‰  לזכר  ור˜ 
זכר  ˙י˜ון  ˘י˙˜נו  מˆינו  ל‡  בממונם", 

לנס!

מטעם  ˘‡כן  לב‡ר,  י˘  פ˘וטו  פי  ועל 
ז‰ כ˙ב ‰פרי מ‚„ים (רי˘ ‰ל' חנוכ‰) ˘"‡נו 
חס„ים  ‚מילו˙   .  . חנוכ‰  בימי  מחויבים 
חס„ים  ‚מיל˙  חיוב  ˘י˘  וב‚וף",  בממון 
˘‰ו‡  לומר  וי˘  בחנוכ‰,  במיוח„  בממון 

‰˙י˜ון ל‚זיר˙ "˘לחו י„ם בממונם".

וב„רך ‰פנימיו˙ י˘ לב‡ר:

י„  ˘ליחו˙  ‡ינו  בממונם"  י„ם  "˘לחו 
מ‰  על „רך  בלב„, ‡ל‡ ‰ו‡  ול˜יח˙ ‰ממון 
˘"טמ‡ו כל ‰˘מנים" – ˘ל‡ ˘פכו ‰˘מנים 
ב‡ופן  טימ‡ום  ‡ל‡  ‚רי„‡,  ‚זיל‰  ל˘ם 
‰יוונים  ˘כוונ˙  ו‰יינו  טמ‡,  ‰˘מן  ˘י‰י' 

טמ‡,  ב˘מן  ‰מנור‰   ˙‡ ˘י„לי˜ו  ‰י˙‰ 
ב‡ופן ˘‰‡ור י‰י' טמ‡ בטומ‡˙ ‰יוונים.

ומעין ז‰ ‚ם "˘לחו י„ם בממונם":

‰‚˘מיים  ‰ענינים  כל  סמל  ‰ו‡  ממון 
רˆו  ו‰יוונים  י„ו,  על  ל˜נו˙  ˘‡פ˘ר 
ולחיים  ˜„ו˘‰  לענייני  ‰ממון  ילך  ˘ל‡ 
יום  לחיי  ר˜  ‡ל‡  ומˆוו˙י',  ˙ור‰  ˘ל 
וז‰ו  רח"ל.  בטומ‡‰  מעורים  ‚˘מיים  יום 
 ˘„˜" ‰˜„ו˘‰  ˙ור˙נו  מˆיווי  ב‰יפך 
‡ף  ˘י‰יו   ,(‡ כ,  (יבמו˙  לך"  במו˙ר  עˆמך 

ענייני ‰ר˘ו˙ מרוממים ו˜„ו˘ים.

בממון,  מנ‰‚ים  בחנוכ‰  מˆינו  כן  ועל 
˘ילך לנ˙ינו˙ ˘ל טוב ו˜„ו˘‰, ו‰ם מנ‰‚ 
מעו˙ חנוכ‰, וכן ‰„ין ‰נ"ל ˘‰וב‡ בפרי 

מ‚„ים ל‰רבו˙ בˆ„˜‰ בימי ‰חנוכ‰.

˘ל  חנוכ‰  מעו˙  נו˙ן  י‰ו„י  וכ‡˘ר 
בז‰  ‰רי  לˆ„˜‰,  נו˙ן  וכן  ˜„ו˘,  מנ‰‚ 
‡ˆלו  ‰נ˘‡ר  ‰ממון   ˙‡ ‚ם  מרומם  ‰ו‡ 
כ‡˘ר  ובפרט  לרוחניו˙,  מ‚˘מיו˙ 
מ˘˙מ˘ ‚ם בממון ‰נ˘‡ר ‡ˆלו לעניינים 

כ˘רים טובים ומועלים לעבו„˙ו י˙'.

ו˙וחל˙ם  מח˘ב˙ ‰יוונים  נכזב‰  ובז‰ 
ל˘לוח י„ם בממון בני י˘ר‡ל ולטמ‡ו, כי 
לענייני  מעו˙י‰ם  מעני˜ים ‡˙  י˘ר‡ל  בני 
ˆרכי   ˙‡ ‚ם  ומרוממים  וˆ„˜‰,  מˆוו‰ 

ו˜נייני ‰חולין לטוב ו˜„ו˘‰.

וב‡מ˙, ‚ם מעו˙ ‰חנוכ‰ כוונ˙ם ˘על 
י„ם יוסיפו ‰יל„ים בˆ„˜‰, ˘‰רי יל„ ‰ו‡ 
סמוך על ˘ולחן ‰וריו, וי˘ לו לחם ל‡כול 
בכ„י  ל‡  ממון ‡ם  לו  ולמ‰  ללבו˘,  וב‚„ 

ל˜יים בו ‡˙ מˆוו˙ ‰ˆ„˜‰?

‰‚‡ול‰,   ˙‡ ˘מ˜רב˙   ‰˜„ˆ ו‚„ול‰ 
‰˘לי˘י,  ‰מ˜„˘  בי˙  בנין  חנוכ˙  ו‡˙ 

במ‰ר‰ בימינו ‡מן.

ימי ‰חנוכ‰כ
ו‡ח„, כפי ˘נ‡מר "ו˘כנ˙י ב˙וכם – ב˙וך 
כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל" (˙רומ‰ כ‰, ח. ור‡‰ 
עניין  ועי˜ר  ועו„).  סט, ‡.  ˘ל"‰  ע‰"פ.  ‡ל˘יך 

‰חינוך ‰ל‡ ‰ו‡ ב˜טנים.

בלימו„ ‰˙ור‰ ‰ו‡  ס„ר ‰חינוך  ו‰נ‰, 
˘˙חיל‰ י˘ לי˙ן ל˙ינו˜ „ברים ‰‡‰ובים 
˘פס˜  וכפי  וי˘נ‰.  ˘י˜ר‡  בכ„י  עליו 
"לעולם   (‰"‰ פ"י  ˙˘וב‰  (‰ל'  ‰רמב"ם 
ל˘מ‰  ˘ל‡  ‡פילו  ב˙ור‰,  ‡„ם  יעסו˜ 
לפיכך  ל˘מ‰,  ב‡  ל˘מ‰  ˘ל‡  ˘מ˙וך   –
מלמ„ין  ‡ין   .  . ‰˜טנים   ˙‡ כ˘מלמ„ין 
‡ו˙ן ‡ל‡ לעבו„ מיר‡‰ וכ„י ל˜בל פרס".

‰מ˘ניו˙  בפירו˘  כ˙ב  יו˙ר  ובפירוט 
ל˙ינו˜  לי˙ן  ˘ˆריך  חל˜),  פר˜  רי˘  (סנ‰„רין 

‚ילו:  לפי  חומ„  ˘‰ו‡  ‰פרס  ‡ו˙ו   ˙‡
‡ו˙ו  ˘יזרז   .  . ‰מלמ„  יˆטרך  "ב‰כרח 
‡ˆלו  ‡‰ובים  ˘‰ם  ב„ברים  ‰לימו„  על 
לך  ו‡˙ן  ˜ר‡  לו  וי‡מר  ˘ניו,  ל˜טנו˙ 
„ב˘  מעט  לך  ‡˙ן  ‡ו  ˙‡נים,  ‡ו  ‡‚וזים 
ב‚„ים  יפים ‡ו  מנעלים  לך  ו‡˜ח  ˜ר‡   .  .
פר˜  ‡ו  זו  פר˘‰  למ„   .  . כ‡ל‰  חמו„ים 
ז‰, ו‡˙ן לך „ינר ‡ח„ ‡ו ˘ני „ינרין, ובכך 

‰ו‡ ˜ור‡ ומ˘˙„ל לי˜ח ‡ו˙ו ‰ממון".

בלימו„  מ˙ר‚ל  ˘‰˙ינו˜  „בר  וסוף 
מעל˙   ˙‡ ומבין  ‚„ל  ‡˘ר  ע„  ‰˙ור‰, 
˙חיל˙  ‡בל  ל˘מ‰.  ולומ„‰  ‰˙ור‰ 
לו  ˘נו˙נים  „וו˜‡,  זו  ב„רך  ‰י‡  ‰חינוך 
‡ˆלו,  ‰י˜רים  ו„ברים  ממון  ‰לימו„  בע„ 
(מ˘לי  „רכו"  פי  על  לנער  "חנוך  בבחינ˙ 

כב, ו).

˘‰ם ˜˘ורים  בימי ‰חנוכ‰  כך,  ומ˘ום 
עם ‰˙ח„˘ו˙ לימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום מˆוו˙י', 
ולז‰  ‰נערים,  בחינוך  ‰רב‰  ל‰˙עס˜  י˘ 
נו˙נים ל‰ם מעו˙ בכ„י לעו„„ם ול‰מריˆם 

ל‰וסיף בלימו„ ‰˙ור‰ וכו'.

לחל˜ מעו˙ חנוכ‰ בכל יום!
חנוכ‰,  מעו˙  בעניין  זו  ‰סבר‰  פי  על 
חנוכ‰  מעו˙  ליל„ים  לי˙ן  ˘ר‡וי  עול‰ 

בכל יום ויום מימו˙ ‰חול ˘ל ‰חנוכ‰:

ל‰עני˜  ‰י'  ˜„מוניים  מימים  ‰מנ‰‚ 
מעו˙ חנוכ‰ יום ‡ח„ בלב„ (וי˘ ˘נ‰‚ו לי˙ן 
בליל‰ מיוח„ כ‚ון „' ‡ו ‰' „וו˜‡). וטעם ‰„בר 

ל˘מח  ‰י‡  ˘‰˙כלי˙  מ˘ום  לכ‡ור‰, 
מ„י  נו˙נים  ו‡ם  ‰מחונך,   ˙‡ ולעו„„ 
‰˙פעלו˙  מעורר˙  ‰נ˙ינ‰  ‡ין  ‰רי  יום 

ו‰˙ר‚˘ו˙ כל כך.

‡בל ל‡חר ˘יר„ו ‰„ורו˙, ומˆב ‰חינוך 
‰רי  ומ˙„ר„ר,  ‰ולך  ו‰נערים  ‰יל„ים  ˘ל 
ימו˙  בכל  חנוכ‰  מעו˙  לי˙ן  ורˆוי  ר‡וי 
‰חול ˘ל ‰ח‚, בכ„י ˘יוסיפו ב‡ור ‰˙ור‰ 
[וכ„י  ענייני ˜„ו˘‰  בכל  וי˙חז˜ו  ומˆוו˙י', 
מסוים,  בליל‰  לי˙ן  מימים ˜„מוניים  ל˜יים ‰מנ‰‚ 
ונ˙ינ‰  נ˙ינ˙ו,  וי˘ל˘  יכפול  ‰ליל‰  ב‡ו˙ו  ‰רי 
‚„ול  וזירוז  מיוח„˙  ‰˙פעלו˙  למ˜בל  ˙‚רום  זו 

לענייני ˜„ו˘‰].

זכר ל‰ˆל‰ מ‚זיר˙ 
"פ˘טו י„ם בממונם"

מעו˙  בעניין  ורמז  טעם  לי˙ן  י˘  עו„ 
ל‡בו˙ינו  ˘נע˘‰  לנס  זכר  ˘‰ו‡  חנוכ‰, 

בימים ‰‰ם בזמן ‰ז‰:

ברמב"ם  ‡י˙‡  ‰יוונים  ‚זירו˙  ‡ו„ו˙ 
כמ‰  ב‰ן  ˘‰יו  פ"‚),  רי˘  וחנוכ‰  מ‚יל‰  (‰ל' 

י˘ר‡ל",  על  ‚זירו˙  "‚זרו  פרטים:  וכמ‰ 
לעסו˜  ‡ו˙ם  ‰ניחו  "ול‡  „˙ם",  "וביטלו 
בממונם",  י„ם  ובמˆוו˙", "ופ˘טו  ב˙ור‰ 
בו  ופרˆו  ל‰יכל  "ונכנסו  "ובבנו˙י‰ם", 

פרˆו˙", "וטימ‡ו ‰ט‰רו˙".

וכנ‚„ כל ‡ח˙ ו‡ח˙ מן ‰‚זירו˙ מˆינו 


