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מנהגי ימי חנוכה
     

דיומא עניינא                                      

וי להגות רא, בבית המדרש ההיסטורי של העם היהודי
ולנתח כראוי את , לרדת לעומקם של דברים , וללמוד

היאך וכיצד  . ן ואת הכישלון מול רומיוהניצחון על יו
' דווקא יוון הבאה בכל כוח אל מול מקדש ה, זה

 אינה -ומנסה בכל דרך לנתק את העם מרוחניותו 
מצליחה ומתמוטטת מול מאבקם של קומץ 

  . חשמונאים נחושים
' פיארה וכיבדה את מקדש הזו שכביכול , ואילו רומי 

הצליחה לגרום לחורבן הגדול , ואף שיכללה אותו
 שאת יום הזיכרון הראשון לו אני -' והנורא של בית ה

 וניצחונם המדהים של -כסליו  . בטבת' מציינים בי
 ונפילתם תחת -טבת . המכבים על רוח היוונות

ל יוון כי לא רוחה ש, הרי לנו . המדיניות הרומית
אלא מחשבתה וכוונתה של , ותרבותה ההלניסטית

רוח של .   הם הם המחריבים את קודשי ישראל-רומי 
. אינה אויב לעם היהודי, היגיון ושכליות רבה

התעמקות והארת מוח במחשבה היא מיסודותיו של 
   . העם שכל כולו בנוי ומיוסד על הרוח ולא על הגשם

 בעוכריו של םכהות החושים וטמטום הלב ה, דרבהא
הן כאשר משתלט טבע זה . למן יום היותו, עם ישראל

הן כאשר בא העם במגע עם אומה חומרנית ו, על עצמו
 ברכה וגדלות מוח ועומק מחשבה הי. חושיםוכהת 

והן כלפי יחסי החוץ עם , הן כלפי פנים קיומו, לעם
  . ר הירש"הרש מבאר – שכנים ראויים

גם כשהם מבריקים , תרבות והשכלה, אמנות ומדע
גם כשמטפחים אותם לשמם ואפילו , ברוח היוונות

כאשר הדברים נסחפים ללא שליטה ומביאים לידי 
עדיין , טעות ורעיונות טירוף המסכנים את רוח ישראל
עדיין . אינם מביאים את הסכנה עד לידי חוסר תקווה

עדיין שואפת , לב כלי קיבול למשהו נעלהנשאר ה
כל שדרוש הוא שקודשי עם . הרוח להכרת אמת

, ישראל יאירו אל מול הפנים במלוא זוהרם וטהרתם
יש לעודד את הלב לדעת ולמצוא כי רק שם מאירה 
האמת באור לא עכור ומייד ישובו הלבבות והמוחות 

  . אל יסודותיהם בהכרה מלאה
שבפקחות רומית של , תה רוחאולם יש לפחד מפני או

לועגת היא לאמיתו של דבר לכל , חומרנות שיטתית
, היא בזה לכל שאיפה להתעלות. דבר אלוקי ואמיתי

היא . אך יחד עם זאת אינה פוגעת בהם כלפי חוץ
אם כי , רואה כביכול מטרה נעלה בחינוך ובהשכלה

להבטחת המטרות והנכסים , למטרה אחת ויחידה
, למען הכסף, ם מגויסים למען החומרכול . החומריים

, הדת ובית הכנסת, החינוך, ההשכלה. למען הכבוד
הכל הוא למען השגת , הלימוד והישיבה הקדושה

  . ולא להכרת אמת ורדיפתה, חומרנות מאוסה ומבוזה
זו הסכנה , זו הסכנה הגדולה והמוחשית לחינוך הדור

האורבת לפיתחנו גם בימים אלו מכיוון המערב 
להשכלה , רצון לדעה ולקידמה, כביכול. תויוופי

אך מאחורי כל זה עומדת לה התאווה , ולשיכלול
, "קריירה"להשיג , להיות ראשון, החומרית הפשוטה

לא זו דרכה  . ולדאוג שוב ושוב רק לחומרנות מגושמת
ולהתעלות רוחנית , של יהדות השואפת לחיפוש האמת

   . ר לזהואדרבה כל השאר הוא רק מכשי,  כמטרה-

  

÷çöé äîìù éåìä ïééèùðæåø
  

íé÷åìàì ,éà íé÷åìàì àéä äîçìîäù ïåéëã åðééäå" ììë æ
å äàøéå ãçô àéáîä êìäîáàøéì ïéà éëäì.

ôì àöîðå      "ùîã æ"áîøä ë"äëáã í" àìù åì çèáåî â
äòø åì òøàú , úåéòáèä íéëøãá àåä ïéàù úîçî åðééä

ä ãéá éìë ÷ø àìà 'ãáìá .åùå"áîøä ïë áúë àéãäìù ø" ï
äò" ú)ë íéøáã 'ã' (æå"ì , íäî ìåôðá òùåäé ÷òö ïë ìòå

ùéà äùùå íéùåìùë éòá ,åìù äåöî úîçìîá éë éåàø àì 
äì éë äöøà íùàø úøòùî ìåôéù 'äîçìîä .ðë àåäå"ì.

ôìå      "øåøá äàøð æ , íãàì éðäîã ÷ø àì äæ ïéðòù
÷æð åðòéâé àìù éèøôä , äîçìîä êìäî àåä êë íàù àìà

äîçìîä éùðà éãé ìòù , íéçöåð åéäéù íäì çèáåîã éøä
äîçìîá ,ä úîçìî éåäã ïåéëã ' úà çöðéù àèéùôã éøä

çìîäíãå øùá àìå äî .ùî åäæå"äãá ë" é)á 'é"é ã' (
ä ìà àñà àø÷éå 'åëå åé÷åìà 'ä åðøæò ' êéìò éë åðé÷åìà

åëå äæä ïåîää ìò åðàá êîùáå åððòùð ,' äæá êùîääå
ùîá"ä óâéå àø÷á íù ë 'àñà éðôì íéùåëä úà , åðééäå

á äæá åîéé÷úðù ïåéë 'áîøä áúëù íéàðúä"àä í ' êéìòù
 ïéàå åððòùðáäå ãçô ìë åðá ' äæä ïåîää ìò åðàá êîùáã

ä úà ùã÷ì ÷ø íúðååëù ,' óåâéå ìù àéä äàöåúä àìéîîå
ä 'åëå'] .ééòå" íéàéøâää úîçìîá ãåò ù)äã"à é 'ô"ä ( éë

äîçìîá å÷òæ íé÷åìàì ,åëå åá åçèá éë íäì øåúòðå ,' éë
äîçìîä íé÷åìàäî éë åìôð íéáø íéììç .éàã äàøðã" æ

äìôú úøåúá ,á äæá äéäù àìà 'ðä íéàðúä" íöòù ì
ä øåáò äúéä äîçìîä 'åçèá åáå , íé÷åìàäî êëìå

äîçìîä ,íåçöðù àåä èåùôå.[

 íéàðåîùçä úîçìîá êìäîä äéä ïëù äàøðå     
íðåçöðå , íéàðåîùçä ìù íúâøãî ìãåâå íúøäè úîçîù

ä úà ùã÷ì íúðååë ìë äúéä 'ä ãéá äîçìî éìë úåéäìå '
]ù àáåîù åîëåäì éî åäéúúî øîà 'éìà[ ,äëáå" ïéà â

äîçìîá íðåçöð çèáåîå òáèä úåçåëì úåòîùî . äúòîå
ñðä ìãåâ úà èøôì äðååëä ïéà íéñéðä ìòáã äàøð , àäã

ùîì"ä úîçìî äæ äéäù ð ' åçöðéù àèéùôã éøä
äîçìîá ,)éùîëå íéáøä êéîçø çëî àåä ìëäù àìà" ú

ïìäì .(ä ìò àåä íéñéðä ìòá äðååëä àìà åàéáäù íéîøåâ
ä úîçìî äæ äéäéù ,' íéèòîäå íéùìçä åéä íäù ïåéëã

äîçìîì íéàöåé åéä àì ììë íîöò åìèéáù àìáù éøä ,
òáå"ãçô íäì àäé àìù íîöò åìèéáù ë . åéäù äî ïëå

 ÷ø íúðååë äéäéù éðùä éàðúä éôìë àåä íéøåäèå íé÷éãö
ä ùåãé÷ì 'ãáìá ,ä úîçìî åæ äúéä àìéîîå ' çèáåîù

éùäá åçöð.

íéñéðä ìò êùîäá àéãäì èòîë ùøåôî äæå       , ïðéøîàã
åëå êîìåòá ùåã÷å ìåãâ íù úéùò êìå' .åàëìå 'ö" äî á

 úåòåùúä ìò äàãåäì ìåãâ íù úéùò êìå ìù úåëééùä
úåîçìîäå .ùîì ïëà" åðà íéñéðä ìò úìéçúá éøä ð

ä úà ùã÷ì äîçìî äæ äéäù íéøîåà 'ãáìá ,òå" ïðéøîà æ
ïëàùúé åîù ùã÷úðå äîçìîä úéìëú äîéé÷úð  'íìåòá .

éôìå"ùî øàáì äàøð æ"îôä ë"ðä â" àì íéàðåîùçäã ì
åììôúä ,ðë äåîúå"åììôúä àì éàîà ì .ùîìå" äàøð ð

åéëøö úù÷á àéä äìôú éøäù , øàáúð àä äîçìîá ìáà
ä ùåãé÷ ÷ø àìà åéëøö ïàë ïéàù àéä äîçìîä ãåñéã '

ä úîçìîì åîöò ìåèéáå ,'åäëá" úö÷ àéä äìôúä â
 äîçìîá äìôú ïéðò äéä àì ïëìå äæì äøéúñ]ùîå" ë

 íéëìîá)à 'ç 'â' (äîçìîá äìôú ïéðò , äðååëäã ïëúé
ò äìôú" ìù ïôåàá àéä äîçìîäù åùéâøéù àôåâ æ

äî úåçéìù ,'éå"ì .[

ùîå      "îôä ë" êéîçøá ïðéøîàã àäî äæ àéöåäì â
 êéøö äéäã àäî åúðååë ïéà íéáøä ìù íéáåøî íéîçø

á÷ä"ä ,é äæá àäã" íéîçø ïðéòá äìéôúä øçàì íâã ì
íéáåøî .ãã åúðååë àìà" àéä ìàøùé úîçìîù àôåâ æ

á÷ä úîçìî"á÷ä ìù íéáøä åéîçøî åäæ ä"ä , êøã ìòå
ëù 'ùø"ôá é 'äò çìùá"êéî÷ ñåøäú êðåàâ áåøáå ô , éîå

ìàøùé ìò íéî÷ä åìà åãâðë íéî÷ä ïä .ãå" àôåâ æ
çìîùä úîçìî äéäú ìàøùé úî 'íéáøä åéîçøî àåä .
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îôá"éô äéôåâ â ' ãéá íéøåáâ ìù êùîää øçà ïéðòá
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øîàäì.[                              )åùã÷ì äãåäé ïåøëæä øôñ(

  א"הגאון רבי דוד מן שליט
  ראש ישיבת כנסת חזקיהו כפר חסידים

  ביאור בברכת 
  על הניסים דחנוכה
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  חינוך הבנים

מי שבא מאוחר בלילה לביתו ובני ביתו ישנים ) ב"תרע' סי(א "כתב המג
  .וצריך להעירם, א לו להדליק בברכה"וכה אורוצה להדליק נר חנ

כי היסוד של נר חנוכה הוא לחנך את בני ביתו , ויש לרמז בזה  
, ת"שיראו ויבינו את המושג האמיתי של נס החנוכה והשגחת השי

אפילו שפטורים ממנה כמו נס פך השמן , ומסירות נפש על כל מצוה שהיא
ילו מדרבנן טומאה ואפ, שהרי מן התורה אין לשמן טומאה כל עיקר

זהו המסר , כ בעבור הידור בעלמא מסרו נפשם"ואעפ, הותרה בציבור
  .שאדם צריך למסור לבני ביתו בחנוכה

ואם בני ביתו ישנים בהבלי הזמן ולא רוצים להבין את   
שחושבים , המשמעות הנכונה אלא יש להם מושג אחר של מאי חנוכה

עורר ישנים מתרדמתם אם לא י, שיוצאים ידי חובה בלטקעס וכדומה
  .אזי הוי ברכה לבטלה, ויסביר להם מאי חנוכה

ג ובניו שהלכו האב והבנים יחדיו בלב "וכמו בימי מתתיהו כה  
  .כן צריך ללמד את הבנים גם היום, אחד ללחום נגד המתיוונים

במה מדליקין רמז ' פ) ר"הגהמ(ולכן מצא השלטי הגבורים   
' הח, ץ וסימנך וטבוח טבח והכןמק' ברוב שנים חנוכה חל בפ: שכתב

  .מטבוח והכן הם אותיות חנוכה
שמר , מה החזיק את יוסף שישאר נאמן לדרך של אביו, והיינו  

, על מאכל כשר אף בזמנים הכי קשים ולא ויתר על שום מנהג של אביו
  .וזה שמר עליו, ל דמות דיוקנו של אביו נתגלתה לו"וכמו שאמרו חז

  

פרסומא ניסא

?  בעי רבא נר חנוכה וקידוש היום מהו–ב "ג ע"שבת כ' מובא בגמ
או דלמא נר חנוכה עדיף משום פרסומא , קידוש היום עדיף דתדיר

ה עדיף משום פרסומא ניסא בתר דבעיא הדר פשטה נר חנוכ, ניסא
דענין ' רואים מדברי הגמ', ח סעיף א"ע סימן תרע"וכך נפסק בשו

  .של פרסום הנס יש לה מעלה מיוחדת
 צריך להזהר מאוד –' א סעיף א"ח סימן תרע"ע או"נפסק בשו

בהדלקת נרות חנוכה ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה שואל או 
ה כלל קבעו חכמים ולכאור. מוכר כסותו ולוקח שמן להדליק

ב "ע' ק ט"ב' במצוות שאל יבזבז יותר מחומש כפי שמובא בגמ
, כ מדוע צריך למכור את כסותו שהוא יותר מחומש שבנכסיו"וא

' עי"ל "להקשות כן וז' ע אות ו"א בהגהותיו לשו"וכבר כתב הגרע
ג שכתב כמו באתרוג אל יבזבז יותר "ג במשבצות זהב ס"בפמ

ד לא משמע כן דהא עני המחזר על "ולענ, ה נר חנוכה"מחומש ה
הפתחים מוכר כסותו ולעני כזה נראה דכסותו הוא בכלל הון רב 

Ò�‰ ÌÂÒ¯Ù ÌÂ˘Ó אלא על כרחך , ואפשר יותר משליש נכסיו
ÊÁ Â̄ ÈÓÁ‰"‰˘Ú Â̇ˆÓÓ ¯˙ÂÈ Ï",א דנר חנוכה " הרי דהוכיח רעק

  .ל יותר משאר מצוות משום פירסום הנס"החמירו בה חז
ב כתב על דברי "ד הי"ם הלכות חנוכה פ" על הרמבהמגיד משנה

אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר "ם "הרמב
ם למד דין זה ממה "ונראה שהרמב, "כסותו ולוקח שמן ומדליק

ז מהלכות חמץ ומצה שאפילו עני "ם בפ"שנתבאר ברמב
כוסות והטעם משום פרסומא ניסא ' שבישראל לא יפחות מד

בהלכה ) שם(ם "ובאמת הרמב. ח דעדיף מקידוש היום"נכ ב"וכש
הרי שאין לו אלא פרוטה אחת ולפניו קידוש היום "ג כותב "י

והדלקת נר חנוכה מקדים לקנות שמן להדליק נר חנוכה הואיל 
ושניהם מדברי סופרים מוטב להדליק נר חנוכה משום שיש בה 

  ".זכרון הנס
כתב להעיר '  אות בא"ת אבני נזר הלכות חנוכה סימן תק"בשו

מדוע נר חנוכה קודם לקידוש היום משום פרסומא ניסא הרי שבת 
הוא עדות על חידוש העולם כמו שאומרים זכר למעשה בראשית 

? וחידוש העולם יש מאין יותר פלא מניסים של יציאת מצרים
וצריך לומר שונה המצוות שבליל פסח שהם לפרסם לבניו ובני 

והנה , כ שבת שהוא רק לעצמו"משא" והגדת לבנך"ביתו ככתוב 
בכל המצוות אינו חייב למכור כסותו שהרי חישב לעשות מצוה 

ו "ולא עשה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה כמובא בברכות ד
כ בפרסומא ניסא שצריך לפרסם לאחרים מה לאחרים "משא, א"ע

על כן קידוש היום שהוא לעצמו שוב דומה הוא לשאר , במחשבתו
כ הרב המגיד שנר חנוכה הוא חייב למכור " הפירוש משוזה, מצוות

כ "כ מארבע כוסות כיון דנר חנוכה קודם לקידוש ע"כסותו מכש
כ נר חנוכה שמניח הנרות בפתח "וא, דתלוי בפרסום לאחרים דווקא

ו מארבע כוסות שאין מפרסם רק "ביתו מבחוץ שיפרסם לכל הוא ק
ת שבות "ג ובשו"לל יכ באתוון דאורייתא כ"וכ, לבניו ובני ביתו

  .ט ובמשך חכמה פרשת בא"ג סימן מ"יעקב ח
א להסביר דברי "ח סימן של"ם שיק או"ת מהר"וכעין זה כתב בשו

ק דפאה דבכל המצוות אין צריך לחזר על הפתחים "הירושלמי בפ
משום דבכל המצוות שהוא חייב בציווי , רק בכיבוד אב ואם

ולא עשאה מעלה ה אומרים דחישב לעשות מצוה ונאנס "הקב
כ במצוה שהוא מחויב נגד אחרים "משא, הכתוב כאילו עשאה

היות ומחשבתו הטובה תועיל לאחרים ולכן אף שהוא אנוס חייב 
והנה , לקיים המצוה דלמעשה האחרים לא יקבלו מה שמגיע להם

יתברך וגם להראות ' הטעם של פרסום הנס הוא לפרסם כבוד ד
רה שנר המערבי הוא עדות חשיבות ישראל כדאמרינן גבי מנו

לישראל שהשכינה שרויה ביניהם והוא כדבר שחייב נגד אחרים 
נ מצוה דאורייתא "ויוצא דאה, כ מוכר כסותו כדי לקיים המצוה"וע

ה אם אין לו אין צריך למכור "חמור מאשר יותר מצוה דרבנן ואפ
ח דכל מטרת ההדלקה "אבל בנ, כסותו כיון דאם אין לו הוא אנוס

רסם הנס ולכן חייב למכור אפילו את כסותו כדי לקיים הוא לפ
  .מצות פרסום הנס

**
ו דהמניח נרות חנוכה בגובה "א ס"ח סימן תרע"ע או"נפסק בשו

של למעלה מעשרים אמה לא יצא ידי חובתו אפילו בדיעבד וצריך 
לחזור ולברך דבגובה כזה אין עיניהם של אנשי רשות הרבים 

, א"ב ע"י בשבת דף כ"כ רש"וכ, שולטת ואין כאן פרסום הנס
לא עשה ולא כלום לפי "ז "ג ה"ם בהלכות חנוכה פ"וכלשון הרמב

ג בשם הפרי מגדים "ק ל"ס) שם(צ "ומובא בשעה, "שאינו ניכר
אמה ' דאף בנרות שעוה ארוכים כל שמקום הלהב הוא למעלה מכ

ומשום כך מובא ). ה"ו סימן ס"ת מנחת יצחק ח"שו' עי(פסולה 
ר מבחוץ "ב שנר חנוכה מניחו על פתח הסמוך לרה" פשבת' בגמ

  .ר"היות וכשמדליקים שם יש פרסום הנס לבני רה
**

ע סימן "וכך נפסק בשו, נוהגים להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת
כתב ) שם(הבית יוסף , ונאמרו על כך כמה טעמים', א סעיף ז"תרע

' א בסהטעם כדי להוציא אורחים שאין להם בית משלהם וכן מוב
המנהיג כותב ' בס. ג ובתניא רבתי ובאבודרהם"המכתם שבת דף כ

ס שהוא "כיון שהנס היה במקדש רצו לפרסם את הנס בביהכנ
ג והמכתם בפסחים דף "א שבת דף כ"בחידושי הריטב. מקדש מעט

א כתבו הטעם כדי לפרסם את הנס "ש סימן קי"ת הריב"א ובשו"ק
שהוא כדי "ל "א וז"עי בסימן תר"וכן לשון הב, במקום רבים

לפרסם את הנס בפני כל העם ולסדר הברכות לפניהם שיש בזה 
  ".ת וקידוש שמו כשמברכים אותו במקהלות"פרסום גדול להשי

ס וכפי "ח של ביהכנ"ע שגם מברכין על הדלקת נ"נפסק בשו
ואף שיש פוסקים שאומרים , א משום פרסומא ניסא"שמובא בחי

וכפי , ס מברכין"ח בביהכנ" על נשלא מברכין על דבר שהוא מנהג
ב "ל ח"ז אויערבאך זצ"ת מנחת שלמה למרן הגרש"שמובא בשו

ג להסביר דלא נחלקו הפוסקים בברכה על המנהג אלא "סימן נ
במקום שכל עיקר המצוה הוא רק במנהגא וכמו הלל בראש חודש 
או ברכה על קריאת מגילת רות וקהלת שכל עיקר קריאתם הוא 

כ נר חנוכה שהרי כל אדם מחויב בהדלקת נרות "משא, מצד המנהג
חנוכה בביתו בשמונה ימים אלו ולברך עליו אלא שהנהיגו לדליק 
גם בבית הכנסת משום פרסומא ניסא וכאילו הרחיבו את פרסום 

ע מברכין עליו ואינו דומה "ג לכו"ס ובכה"הנס מהבית גם לביהכנ
ם מחויבים לחביטת ערבה שחיובו הוא רק במקדש וכל ישראל אינ

  .בזה כלל
נ "ח בביהכ"והנה נחלקו גדולי הפוסקים האם מברכים על הדלקת נ

משמע שאין ' א סעיף ח"מדברי הלבוש בסימן תרע, כשאין עשרה

 ג אליקום דבורקס"הרה

̇ ס ולברך עליהם שזהו פרסום שלנו "נוהגין להדליק גם בביהכנ) "שם(עשרה לא מברכין שכתב  ÙÈÒ‡·
¯Â·È̂" ,ס שאז יש " כשיש אסיפת ציבור דהיינו כשיש עשרה בביהכנס דוקא"ומבואר שיש להדליק בביהכנ

ס שכל עצמו של נר "כ בביהכנ"משא"ל "ה וכתב וז"א ד"מור וקציעה סימן תרע' וכן מובא בס, פרסום גדול
ÂÁÙ ‰„Ú ÔÈ‡Â˙‰ ודאי צריך קהל ממש , אינו אלא לפרסם הנס ברבים לקדש שמו יתברך בקהל רב

‰¯˘ÚÓ ,ס אלא "יתם כל אחד ואחד ולא נתקנו הנרות לשנותן בביהכנשהיחידים יוצאים לעצמם בב
, "צ בלא ברכה"מ אין לבטל ההדלקה מפני הנכנסין ואז ידליק ש"אמנם אם השעה דחוקה מ, בציבור בלבד
כ יתקבצו שם "ב כשאין עשרה לא ידליקו בברכה אף שאח"ח סימן ס"ב או"ת רב פעלים ח"וכן נראה משו

ב ובכף "א סקי"וכן השערי תשובה תרע' ק ז"א ס"א סימן תרע"רכה להחידמחזיק ב' וכן כתבו בס, עשרה
א סימן "ת תשובות והנהגות ח"ל כפי שמובא בשו"ק זצ'ח סולוביצי"וכן הורה הגר, ח"ק ע"ס) שם(החיים 

ש "שבירושלים נוהגים שלא לברך על ההדלקה בע' נתיבי עם חנוכה אות ז' ומשום כך מובא בס, ח"שצ
  ).ח"ב סימן ס"ת מנחת אלעזר ח"שו' עי(ס "קה אין מנין בביהכנהיות ובשעת ההדל

כ יבואו עשרה יכול להדליק בברכה אף שאין בזמן הברכה עשרה וכן כתב "אולם יש שפוסקים שאם אח
ס יתקדש "ונראה לי דאם הוא סמוך לחשיכה וטרם שיבואו מנין לביהכנ"ל "ג וז"א סק"המגן אברהם תרע

וכן כתב בחיי אדם הלכות , "ס"כ לביהכנ"מ איכא פרסומא ניסא כשבאים אח" דמÈÓ È̃Ï„ÈÂ Í¯·È„היום 
מ איכא "ס יברך וידליק מיד דמ"ובערב שבת אם הוא סמוך לחשיכה ואין מנין בביהכנ"ל "חנוכה וז

אכן אם העולם מתאחרין לבוא "ל "וז) שם(ב "וכך נפסק במשנ. ס"כ לביהכנ"פרסומא ניסא שבאים אח
, "ס יתקדש היום לא ימתין כלל אלא יברך וידליק מיד אפילו קודם מנחה"הכנוטרם שיבוא מנין לבי

א ומסיים שהמדליק בברכה יש על מי לסמוך "ה ויש נוהגין הביא ראיות לדעת המג"ד) שם(ובביאור הלכה 
ס אז מותר "כ מנין לביהכנ"אולם זה דווקא אם יודע שיבוא אח. וגם בנקל לו להשיג מנין בברכה מה טוב

ב "ת מנחת אלעזר ח"וכך כתב בשו, כ אין לו להדליק בברכה"דליק אבל אם לא יודע אם יבואו אחלו לה
  .א כמובא בקונטרס הליכות והנהגות על חנוכה"ש אלישיב שליט"וכן הוא דעת מרן הגר, ב"סימן קע

על ב כתב להסביר את דעת הטור לגבי אם יש לו ספק אם בירך "בסימן תרע) ץ"להיעב(מור וקציעה ' בס
דנר חנוכה שונה ובודאי דברכתה מעכבת לפי שכל עיקרה "ל "והסביר זאת בזה, ח דצריך לברך"הדלקת נ

לפרסומא ניסא וכי מדליק בלא ברכה לאו מידי עביד דהרואה סבר דלצרכו הוא מדליק ולא מינכרא מילתא 
כ מפורסם " גולא דומה לקריאת מגילה דבספיקא לא מברך משום דבלא ברכה, כלל דלשם מצוה קעביד

והיה די ' י שאין החיוב מדינא בגמ"ס אעפ"זה הטעם שמברכין על נרות חנוכה בביהכנ, י קריאתה"הנס ע
אם כל מה שהרבו המחברים לתת טעם להדלקה , ס בלא ברכה וזה דומה לספק"להדליק בביהכנ

כי חשבוהו כ לא חשו לברכה שאינה צריכה מספק "ש והכלבו אעפי"י בשם הריב"כ הב"ס כמש"דביהכנ
ה "כ ה"וא, צורך המצוה לעשותה כהוגן וכיון שראו שהלכה רופפת אמרו שלא לזוז ממנהגן של ישראל

  ".כ לא הפסיד הברכה"המדליק בביתו מחמת ספק ג
דבחנוכה אפילו מספק צריכין לברך , והיוצא מדבריו דחלוק דין ברכות בחנוכה מדין הברכות בפורים

כ ברכות "משא, פרסומא ניסא דבלי הברכות יאמרו שלצרכו הוא מדליקדברכתה מעכבת לפי שכל עיקרן ל
' עי(י הקריאה "של מגילה דינן כשאר ברכות שמספק אין לברך משום דגם בלא ברכות יש פרסום הנס ע

  ).ג"א מהלכות מגילה ה"א בפ"י רוזנטל שליט"משנת יעקב להגר' בס
ב להסביר אף שיש שאומרים שלא "ג ע"עב דף ק"ת חתן סופר ח"י דברי המור וקציעה כתב בשו"עפ

י מניעת "ח שלא נגרע המנהג ע"מברכין על מנהג זהו דווקא באופן שאין הברכה שייך למנהג כגון הלל בר
ס שהברכה מורה "כ לגבי נר חנוכה בביהכנ"משא, הברכה ולכן אומרים שיקיים המנהג ולא יברך

  ).ז"א סימן כ"ת בנין אב ח"שו' עי. (הזהשמדליקה לשם מצוה ולכן מעיקרא תקנו לברך על המנהג 
**

דגם ענין קריאת המגילה ענינו , האם חייב עני למכור כסותו כדי לאפשר לו קריאת המגילה או שמיעתה
ולא מצינו בשום מקום שיש חיוב על העני למכור כסותו עבור קיום מצות המגילה . הוא פרסום הנס שקרה

ויש , בחנוכה הדין מוכר כסותו"ל "ם וז"הגהות על הרמב" צרימעט "וכבר כתב להסתפק בספר . בפורים
ובדואי כוונתו לדעת הרב המגיד שכל שיש פרסומא ניסא אמרינן מוכר ". להסתפק מהו הדין במגילה

מגילה שכתב כיצד חובת סעודה זו שיאכל ' ט הל"ב ה"ם פ"אולם כתב לתמוה שם על דברי הרמב. כסותו
ומפורש דהסעודה היא כפי אשר תמצא ידו ולא אמרינן מוכר " א ידוכפי אשר תמצ"ויתן סעודה נאה 

  .כסותו
ל כתב לחקור בהדלקת נר חנוכה ובקריאת מגילה דצריך שיהיה "ש עלברג זצ"שלמי שמחה מהגר' בס

ח הדלקה בלי פרסום הנס ואם "דאין קריאת המגילה והדלקת נ, פרסומא ניסא אם זה תנאי בקיום המצוה
כ אם מדליק בלי פרסום הנס אין ההדלקה "י פרסום הנס אין הקריאה קריאה וכמוקורא את המגילה בל

י קריאתו או הדלקתו הנס אינו מתפרסם אין זו "ואם ע, דדין פרסום הנס הוא תנאי בקיום המצוה, הדלקה
דתורת קריאת מגילה או , קריאת מגילה או הדלקת נרות חנוכה והוי כקורא בעלמא וכמדליק נר בעלמא

או דפרסום הנס הוא דין מיוחד , י ההדלקה או הקריאה מתפרסם הנס"ח חלה רק אם ע"דלקת דנתורת ה
, דיש לומר דחיוב קריאה ופרסום הנס הם שני דינים נפרדים, בפני עצמו ואין זה תנאי כלל בקיום המצוה

 פרסום אבל חיוב קריאה יוצא גם בלי, דאם קורא את המגילה בלי פרסום הנס אז חסר דין דפרסום הנס
ח אם מדליק בלי שהדלקה זו מפרסמת את הנס שפיר מקיים מצות הדלקה אלא "וכן בהדלקת נ. הנס

, ונראה דאין דומה דין פרסומא ניסא בחנוכה לדין פרסומא ניסא דמגילה. שחיסר מצוה דפרסומא ניסא
ת הוא חיוב בפני כוסו' דבחנוכה הדין פרסומא ניסא הוא תנאי בקיום המצוה ופרסומי ניסא במגילה או בד

ויש להוכיח זאת דבחנוכה אנו מוצאים הקפדה וסיגים מיוחדים לקיים . עצמו ואין זה תנאי בקיום המצוה
 דלא –ל "ב וז"ב ע"י בשבת כ"וכתב רש, אמה פסולה' את ההדלקה למשל נר חנוכה שהניחה למעלה מכ

‰ËÏ˘ומפורש , ז מהלכות חנוכה"ד ה"ם פ"כ הרמב"וכ, וליכא פרסומא ניסא'  ביה עיניה למעלה מכ
  .דהדלקה בלי פרסום הנס לא הוי הדלקה וחיוב פרסום הנס מעכב
א הקורא במגילה "ט ע"כמבואר במגילה י, אולם בקריאת מגילה יתכן שיש קיום מצוה גם בלי פרסום הנס

ין וכי קוראה ב, י שם דבעינן אגרת לעצמה דמפורסם הנס יותר"וכתב רש, הכתובה בין הכתובים לא יצא
ן שאין לך לומר לא יצא שלא אמרו "וכתב הר. ומחו לה אמוחא בציבור שנו. הכתובים נראה כקורא במקרא

כ המאירי דאף "וכ, אלא בציבור אבל ביחיד אפילו לכתחילה הילכך אפילו בצבור דיעבד מיהא יצאו
ואף שלכתחילה , ה יוצא בקריאה זו"אפ, ומתבאר דאין בקריאה זו פרסומא ניסא. הציבור יוצאים בדיעבד

ושפיר יוצא בקריאה , אבל פרסום הנס אינו מעכב לעצם הדין קריאה, צריך קריאה שיש בה פרסום הנס
' דכל עיקר דין ד, ח"כ יצא יד"כוסות גם אם שתה בלי פרסום הנס ג' וגם בשתית ד. שאין בה פרסום הנס

כ מפרסם את הנס "ז ג"לא שעיא, אלא דהחיוב הוא בפני עצמו, כוסות לא הותקנה כדי לפרסם את הנס
.דגאולה

  

ג אלחנן פרץ"הרה
  עוגת גבינה 
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אומר הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות ועל , אחר שהדליק'נאמר סעיף ד תרעו '  סיבטור ובשולחן ערוך
  . 'הניסים ועל הנפלאות וכו

  
א שהיתה כנראה שהיא הנוסח, פ נוסחת מהדורת היגער"ו ע"ה-ג"פרק כ הוזה לשונו , מנהג זה  הוזכר לראשונה במסכת סופרים

 המדליק הראשון ביום, מברכין כיצד. ]'וכו [חנוכה נר מדליקין בכסליו וחמשה בעשרים, אמרו 'לפני הפוסקים
 של נר להדליק וציונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלוקינו' ה אתה ברוך '–ברכות  שלש מברך
 עשית אשר הנפלאות ועל הניסים ועל הישועות על מדליקין אנו האלו הנרות' ואומר ומתנה .'חנוכה

 להשתמש רשות לנו ואין, קודש האלו הנרות חנוכה ימי שמונת וכל, הקדושים כהניך ידי על לאבותינו
 אתה ברוך ואומר ,ישועתך ועל ניסך ועל ךינפלאות על שמך להודות כדי, בלבד לראותן אלא בהן

משמע ', ומתנה ואומר הנרות הללו וכו'מלשון המסכת סופרים . 'נסים שעשה אתה ברוך ואומר ,שהחיינו
ס "בנוסח שהובא בש.  כאמור אנו הבאנו את גירסתו של היגער, למסכת זו גירסאות שונות. הוא תנאי שעושה המדליק' הנרות הללו'ש

ועל ':  שציטטנו בגירסת וילנא מסתיים כךסוף ההלכה. ב.  'ומתנה'לא הוזכרה שם המילה . א:  יש  מספר  שינויים,   וילנא בסוף  הכרך  של  מסכת  עבודה  זרה

  .' לאבותינונסים שעשה ואומרשהחיינו ' ברוך אתה ה, ישועתך

  
ולא הוזכר , לא הוזכר בדברי הפוסקים הגאונים והראשונים הקדמונים' הנרות הללו'מנהג אמירת 
למעשה ולראשונה הובא להלכה ו. ולא הובא לא באור זרוע ולא ברוקח, ף"ם והרי"בחיבורי הרמב

שכתבו אף הם  )ח"רס רמז יקיןמדל במה שבת (במרדכיו) ח' סי ב"פ שבת(ש "ברא ,)סו סימן ד"ח פראג פוסד, ת"שו( מרוטנברג ם"מהרבדברי ה

וכך נפסק ). ב טור סא דף א"ח ט נתיב וחוה אדם תולדות( ירוחם רבינוהדברים הובאו גם ב. 'הנרות הללו'ם מרוטנבורג נהג לומר "ששמעו שהמהר
  ).תרעו סעיף ד' סי (אמור להלכה בטור ובשולחן ערוךכ

  
  

אודות אמירת ' חנוכת הבית'ר דוד שחיבר ספר שלם בשם "אחד מגדולי ראשוני האחרונים רבי שאול ב
והיה תלמידו של הגאון נפתלי הירש שור , א והעוללות אפרים" המחבר חי בזמן המהרש. נוסחתו והדינים הנלמדים ממנו' הנרות הללו'

ח "שהיה גם רבו של הב] ל השני"המהרש[י "ש בר"כ היה תלמידו של המהר"וכ, ואביהם של בעל התורת חיים והתבואות שור הראשון, א"ל תלמיד הרמ"זצ

אחד 'שכינו את המחבר בשם , ה והעוללות אפרים"א והשל"וזכה להסכמות נלהבות של המהרש, ו"הספר נדפס בפראג בשנת שע. ה והמשאת בנימין"השל

ספר נוסף של , י הנערים בחנוכה"כמקור למנהג איסוף הצדקה ע) תרע' בהקדמת סי(א "י המג"ספר זה הוזכר ע. ' החכם האלוף'ו', איש קדוש', 'רפיםהש

 בהקדמת הספר מסתפק המחבר בשמונה ספיקות .ט מלאכות שבת"המחבר הוא הספר הידוע טל אורות הקדמון על ל
היה צריך . ב.  משמעו דבר לא ידוע ונעלם' הללו'ו, הנרות הידועיםמשמעה ' הנרות'המילה . א: ותמיהות

שהרי מתחילים לומר נוסח זה רק לאחר הדלקת הנר , אנו מדליקין'ולא , לומר הנרות הללו שהדלקנו
אם לומר שחרש שוטה וקטן ', אנו מדליקים'מה באים למעט במילה . ג. שהוא עיקר ההדלקה, הראשון

על התשועות ועל 'מה הכוונה במילים . ד. 'מדליקים'י ה נתמעטו כבר במילה הר, אינם צריכים להדליק
למה . ו', וכל שמונת ימי חנוכה וכו'מה הביאור במילים . ה. מה ההבדל בין תשועות לנפלאות' הנפלאות

למה אומרים . ח.  'קדושים הם'ולא ' קודש הם'למה אומרים . ז. 'הנרות הללו'נאמר בנוסח פעמיים 
המחבר מאריך בתשובה .  'ואסור להשתמש'היה אפשר לומר בקיצור ', ואין לנו רשות'באריכות 

מקוצר היריעה לא נביא כאן את . כמעט כל דיני חנוכה נרמזו בנוסח הנרות הללו, לדבריו, לשאלות הללו
  . תשובתו

  
 ש המרדכי ורבינו ירוחם שהזכרנו לעיל השמיטו את סוף דברי המסכת"ם מרוטנבורג הרא"המהר

ולא ציינו במפורש מתי צריך , סופרים שהזכיר את הברכות על הניסים ושהחיינו אחר אמירת הנרות הללו
: אך מלשון המסכת סופרים שהבאנו לעיל משמע שסדר אמירת הדברים כך הוא. 'הנרות הללו'לומר 

ת כ אומרים את הברכו"ואח', הנרות הללו'אחר כך אומרים ', להדליק'תחילה אומרים את ברכת 
שנכתבו בזמן הראשונים נאמר שכך יש  )כב אות ,חנוכה( המנהגים הגהותואכן ב. 'שעשה ניסים'ו' שהחיינו'

', להדליק נר חנוכה'אחר ברכת ' הנרות הללו'לומר , בדבריו יש חידוש גדול שלא נהוג בזמנינו. לנהוג
 בכך הפסק בין ברכת אף שלכאורה יש, וקודם ההדלקה', ושהחיינו' עשה נסים'וקודם אמירת הברכות 

לתלמידו של  )תקעו 'סי( קטן ץ"תשבוביניהם הרבים מהראשונים שהביאו מנהג זה , ואמנם. ההדלקה למעשה ההדלקה

התעלמו מדברי המסכת  ,)גאות  חנוכה הלכות ,מנהגים (ל"מהריוה, חנוכה' הל) טירנא (המנהגים ספר, )חנוכה( אבודרהםה, ם מרוטנבורג"המהר
ובהקדמת ספר חנוכת הבית שהזכרנו . הוא אחר הדלקת הנרות' הנרות הללו'זמן אמירת סופרים וכתבו ש

  . לעיל כתב שבכוונה התעלמו הראשונים מדברי המסכת סופרים כיון שפסקו שדבריו אלו אינם להלכה
  

קודמת לברכות שעשה ניסים ' הנרות הללו'ההתיחסות הראשונה לחידושו של המסכת סופרים שאמירת 
שנוקט שאכן כוונת המסכת ) קמה סימןת "שו(ל "נמצאת בדברי המהרי,   ולהדלקת הנרותושהחיינו

כ מברכים שעשה הניסים "ורק אח, סופרים לומר שאומרים הנרות הללו מיד אחר ברכת להדליק
) ב"פסחים ז ע(ס בבלי "ל מסביר שאנחנו נוהגים על פי מה שנאמר בש"המהרי. ושהחיינו וכפשטות לשונו

שעשה ' 'להדליק'ולכן אנו מברכים תחילה את שלושת הברכות , ך כל ברכה עובר לעשייתהשצריך לבר
ולא מפסיקים בין ', הנרות הללו'ורק לאחר מכן אומרים , אחר כך מדליקים את הנרות', שהחיינו'ו', ניסים

ת עובר שאין חיוב לברך את הברכו )ג"ה ט"פ ברכות(אך במסכת סופרים סברו כירושלמי .  הברכה להדלקה
בין הברכה ' הנרות הללו'ולכן התיר לומר את , ודי בכך שיברך אתת הברכה בשעת עשייתן, לעשייתן
שכתב שהמסכת הזו היא גמרא , )ב"כא ע( ובמסכת מגילה ן בדרשתו לראש השנה"הרמבל מתיישבים היטב עם דברי "דברי המהרי.  להדלקה

  .י חכמים ירושלמיים"ירושלמית שנכתבו ע

  
שהמסכת סופרים כתב את דינו , ל"ורו של המהרי ערער על ביא)תרעו הגהות הטור' סי(דולה הכנסת הג

' להדליק'אחר ברכת ' הנרות הללו'לדעתו המסכת סופרים סובר שאומרים . כירושלמי ודלא כהלכתא
ואין מניעה לנהוג כך מחמת דין . לפני אמירת ברכת על הניסים וברכת שהחיינו, ואחר הדלקת הנרות

ולאחריה מדליקים מיד את ' להדליק נר חנוכה'היא ברכת כיון שברכת המצוה העיקרית ', עובר לעשייתן'
בכל אופן . הם ברכות הודאה ואין מניעה לברכם אחרי ההדלקה' שהחיינו'ו' על הניסים'והברכות . הנרות

אחר שלושת הברכות ואחר ' הנרות הללו'ל לומר "מוסכם גם על הכנסת הגדולה שהיום נוהגים כמהרי
ס "הובא בש, ו"כ ה"פ(הנחלת יעקב בפירושו על מסכת סופרים . תרעו' ם מדברי הטור סיוהוסיף שם שכך משמע ג, ההדלקה

אף . אחר שלושת הברכות והדלקת הנרות' הנרות הללו'ואף לדעת המסכת סופרים אומרים , הרחיק לכת וכתב שלשון המסכת סופרים לאו דווקא) וילנא

  .לתקן את גירסת המסכת סופריםנוטה לומר שצריך ) א"דף קכה ע(א בספרו ככר לאדן "החיד

  
בשם  )א ענין קנב עמוד ,ח"או א"ח( יושר לקטדרך נוספת ומחודשת בביאור דברי המסכת סופרים נקט בעל ה

הם חלק ' ניסים עשה אשר'ו' ברוך שהחיינו'לדבריהם המילים , מיישטרי יעקב ר"מה ומינץ י"מהר
 ועל הנסים על מדליקין אנחנו הללו ותהנר': כך שלדעתם הנוסח הוא', הנרות הללו'מהטקסט של 

 הללו הנרות חנכה ימי שמנת מצות וכל הקדושים כהנך י"ע לאבתינו שעשית הנפלאות ועל הישועות
 נפלאותיך ועל ניסיך על לשמך להודות כדי, בלבד לראותן אלא לאורן להשתמש רשות לנו ואין הן קודש

אמנם  [באות  ג פרק וחנוכה מגילה הלכות מיימוניות הגהותך משמע גם מדברי וכ. 'ניסים עשה ואשר, שהחיינו ברוך. ישועתיך ועל

 עשה אשר'ל 'שהחיינו'המסכת סופרים הקדים את שמכך , לדבריהם ראיההלקט יושר מביא ].  בספר חנוכת הבית כתב שאין לדקדק בדברי ההגהות מיימוניות

ולא ידוע , דרך זו של הלקט יושר לא הובאה בדברי הפוסקים להלכה. 'שהחיינו'ולאחריו ', יםשעשה ניס'אף שסדר הברכות לפי המבואר בפוסקים הוא , 'נסים

  .על קהילה בישראל שנהגה כדבריו

  
 אחר'ל " וז)תרעו סעיף ד' סי(נפסק כאמור בשולחן ערוך , אחר הברכות וההדלקה' הנרות הללו'דין אמירת 

ע "בדברי השו. 'וכו הנפלאות ועל הניסים עלו התשועות על מדליקין אנו הללו הנרות אומר, שהדליק
ל "כמנהג שהוזכר במהרי, אחר אמירת שלושת הברכות ואחר ההדלקה' הנרות הללו'מבואר שיש לומר 

וכתב שמברכים את שלושת הברכות לפני , שלל את פשטות לשון המסכת סופרים) סעיף ב(א שם "ואף הרמ. וכפשטות לשון רוב הראשונים

  . ההדלקה

  
 )פה סימן (ל"מהרש ת"שושמקורה ב, חודשה תוספת הלכתית הנהוגה בזמנינו, ע"נו של השואחר זמ

ולסיים , ההדלקה עיקר שהוא הראשון הנר הדלקת גמר אחר מיד' הנרות הללו'לדעתו יש להתחיל לומר 

  הרב נחום זאב רוזנשטיין

 „ÒÂÓ

˜Â˜ ·¯‰
  

  

äøãéñä äîìùåä

אור החיים

äøåúä ìò
øàåáîäå êåøòä

 ·˘ÈÂ– ‰ÎÂ�Á ÈÓÈ È‚‰�Ó   
 ı˜Ó-‰ÎÏ‰· ÌÂÏÁ‰   - ופרעה 

  ' א א"חולם מ
 ˘‚ÈÂ–¯˜· ˜ÒÙ‰ "‰È˙ÂÎ¯·Â ˘ - 

י "וברש' ו ט"ויפול על צוואריו מ
  שהיה קורא את שמע 

 הפסקה -ויחי  

  אמריקאיםהמרכז לספרים חדשים ו
  "  אור הספר-הספר המיוחד "

   14רחוב חגי 

  ממשיכים
 הנחות ענק

  חבל להחמיץ 
   הנחה25%-20%

   מכון ירושלים

  

  

  

äøãñä äîìùåä

áîøä ùåøéô"äøåúä ìò ï
íéëøë äùîç

ò"åôã ô"úåàçñåð ééåðéùå íéðå÷éú íò ø ,
úåøå÷îå íéðåéö åéùøôî éìåãâ åéìò íéðåçå

ä íùàøáå åéøàáîå"éëãøî úìëú"
ò ùãçî íéëåøò"úë í"åôãå é"ø , íò
íéðåéöå úåøå÷î ,äíéøåàéáå úåøò

íéøôñä úåéåðçá âéùäì
  

) ה"תרעו סק' שם סי(ז "בט) קלט סעיף יב' סי(וכך נפסק בקיצור שולחן ערוך  .את אמירת הנרות הללו תוך כדי הדלקת שאר הנרות

 שגם )ג"א סק"ה וא"ז סק"שם משב(ג "ב הוסיף בשם הפמ"המשנ. וכך כאמור נוהגים היום, )ח"סק(במשנה ברורה ) ג"שם סק(א "במג
 ,)חנוכה דיני ,הסידור פסקיב(ע הרב "והשו. הנרות יפה עשה כלאת  שהדליק לאחר הללו הנרות לומר נוהגאדם ה

כפשטות , אחר הדלקת כל הנרות' הנרות הללו'קו שלכתחילה יש לנהוג לומר  פס)ה"סק(והמאמר מרדכי 
  .ע"לשון השו

  
 ‰ÎÂ�Á· ÌÈ�‚ÂËÓ ÌÈÏÎ‡ÓÂ ·ÏÁ ÈÏÎ‡Ó ˙ÏÈÎ‡-  בספרי הפוסקים האשכנזים הראשונים האורחות חיים

, גבינה בחנוכה אנו מוצאים את המנהג המפורסם לאכול מאכלי )ב"שבת פ( ן"רוה) הלכות חנוכה(והכלבו 
האכילה את האויב תבשיל של גבינה כדי ובת יוחנן כהן גדול שהיתה  מנהג זה תוקן כזכר למעשה יהודית

ואף . )א שם" רמ,פה'  סיל"ת מהרש"שו( המנהג נפסק להלכה , וחתכה ראשו וברחו כולם, שיצמא וישתה וישתכר
המאמר מקורות לכך נביא בהמשך , א"ולכן הובא רק ברמ, שעל פניו נראה שהמנהג הוא מנהג אשכנזי

באחד הגליונות הקודמים הארכנו בדברי הסוברים שמעשה [שכבר סמוך תקופת השולחן ערוך נהגו בכך גם חכמי הספרדים  

  ].זה לא ארע כלל בחנוכה

  
ÌÈÚÂ„È‰ ÌÈ̃ ÒÂÙ‰ È̄ ÙÒ· ÚÈÙÂÓ Â�È‡ ÔÓ̆ · ÌÈ�‚ÂËÓ ÌÈÏÎ‡Ó ‰ÎÂ�Á· ÏÂÎ‡Ï ÁÂÂ̄ ‰ ‚‰�Ó‰ ,ÌÈ�ÂÓ„̃  Â̇̄ Ẫ Ó ÂÏ È̆ Í‡ . ‰ÏÈÓ‰'Â̇·È·Ï ' ‰ÚÈÙÂÓ

 Ï‡ÂÓ̆  ̄ ÙÒ·̆  ̄ Ó̇ Â ÔÂ�Ó‡ ‰̆ ÚÓ· ‰�Â̆ ‡̄ Ï)Á ‚È · Ï‡ÂÓ̆-Ë ( ̄ Ó‡�'ƒ·¿l«‰ ̇ ∆‡ Ï≈M«·¿z«Â ÂÈ»�È≈Ú¿Ï ·≈a«Ï¿z«Â LÂÏ»z«Â ̃ ≈̂»a«‰ ̇ ∆‡ Á«wƒz«ÂÈ…̇Â·' ,' ̇ ≈̄¿N«n«‰ ̇ ∆‡ Á«wƒz«Â

ÂÈ»�»Ù¿Ï …̃Â̂ ƒz«Â' .Ó̇ Â̇·È·Ï Ì̇ Â‡ Ï̆  Ì̇ È̆ Ú Í̄ „̆  Ì̆  ÌÈ̆ Ù̄Ó‰ Â̆ È̄ÙÂÌÈ̃ ÂÒÙ‰ ÍÂ̇ Ó ˙̄ ‡· , Ì‚̄ È̇  Ì̆  ÌÂ‚̄ ‰̇ È̄ ‰̆'·≈a«Ï¿z«Â '–' ËÂÏÁ̇ Â ,' ̄ ÓÂÏÎ

ÌÈÁ̇ Â̄  ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ ‰ÎÙ̆ Â ̃ ·̂ ‰Á̃ Ï̆ ,Â̇·È·Ï‰ ·Â·ÈÏ ‰ÊÂ ,ÔÓ̆ · Ì Â̇‡ ‰�‚ÈË ÔÎÓ ̄ Á‡Ï ,ÊÁ Â̆ È̄Ù̆  ÂÓÎÂ" ÔÈ̄ „‰�Ò· Ï)Ú ‡Î"‡ ( ÂÏ ‰˙̆ Ú ̄ Ó̇ ˘

'ÔÂ‚ÈË È�ÈÓ ,' ẪÒÙ‰ Â̇ÚÓ̆ ÓÎÂ'«Â ≈̄̇¿N«n«‰ ˙∆‡ Á«wƒz«ÂÂÈ»�»Ù¿Ï …̃Â̂ ƒz ,'‰̆'≈̄̇¿N«n '·̇ÁÓ ‡Â‰ , ‰ Â̄̇ · ·Â̇ Î̆  ÌẪ Ó ÏÎ· È̄ ‰˘'·̇ÁÓ ')‰ · ‡̄ È̃Â ,„ÂÚÂ (

 ÒÂÏ̃ �Â‡‰ Ì‚̄ Ó̇'‡̇ È̄ ÒÓ' .Â̇È�‚ÙÂÒÏ ̇ ÂÓÂ„ ÂÏÏ‰ ̇ Â·È·Ï‰Â�ÈÓÈ Ï̆.  

  

È�‚ÙÂÒ‰Ô  ‰ÏÁ ˙ÎÒÓ ‰�̆ Ó· ÌÈ̄ ÎÊÂÓ)Ù"Ó ‡"„ (˙ÎÒÓ ‡¯Ó‚·Â ÌÈÁÒÙ)Ú ÊÏ"‡ (‰ÏÁ ˙̆ Ù̄‰ ·ÂÈÁ ÔÈ�Ú· ,¯̆ÈÙÂ Â

 Ì  ̆ÌÈ�Â̆ ‡̄ ‰)¯̆"Â È‡̄"Ï‰ ˘ 'ÈÒ ‰ÏÁ '· (‚ÂÙÒÎ ÌÈÈÂ̆ Ú̆  ÌÈ̃ „ ÌÈ̃ È̃  ̄Ì‰ ÌÈ�‚ÙÂÒ‰̆ , ÌÈÏÎ Î̇ÒÓ· ‰�̆ Ó·Â)Ù"Ó ‰"Á ( ÔÈ�‚ÙÂÒ‰̆  ÚÓ̆ Ó

ÔÓ̆ · ÌÈ�‚ËÂÓ Ì�È‡Â ̄ Â�̇ · ÌÈÙ‡�] . ‡̄ �̃‰ È�ÓÈ̇ ‰ ‰Ù‡Ó‰ ‡Â‰ ÈÏÂ‡'ÁÂÁÏ'[ ,Â�ÈÓÈ Ï̆  ̇ ÂÈ�‚ÙÂÒÏ ÌÈÓÂ„ Ì�È‡Â ,Â̆·È̆  ‡Â‰ ÌÓ̆ Â.

  
בר מאיר  קלונימוס ר קלונימוס בבי רואבחנוכה הוסופגנים אכילת לביבות את מנהג  הראשון שהזכיר

 משיריו דבאח]. ח"אלפים פ' נפטר בשנת ה[בפרובנס שבדרום צרפת שחי לפני כשבע מאות שנה הנשיא 
 בן יוחנן ולא הומתתיד  לכבו, קול המון שליו,רש התשיעי בכסלווובח' :כתבנ' אבן בוחן'שהובא בספר 

עגולות  , בקיאות לעשות הבריאה ולבב הלביבות,אספו הנשים החשובותי , ולכבור בן חשמונאי,אילגנ
 יאפו את הבצק ומינים יעשו מטעמים ,ני כמראה הקשתמומראיהן טוב ייני וארג, גדולות בהקף המרחשת

בשיר זה . 'ין ויעשו ממנו הסופגנין והאסקריט,לת חיטיןו ועל הכל יקחו ס,ייסאדרה ובן דץ קיבח ,מהעיסה
. ה, סופגנין. ד, דייסא. ג, חביץ קדירה. ב, לביבות. א:  מוזכרים חמישה מאכלים שנהוג לאכול בחנוכה

, ל"ך ובלשון חז"ביארנו לעיל מה הם הלביבות והסופגנין בלשון הנ. לא מוסבר.טעם אכילת המאכלים הללו בחנוכה. איסקרטין

דנו חכמים בענין הברכה אותה יש לברך על חביץ קדירה ) ב"לו ע(במסכת ברכות . ל בהקשרים שונים" חזגם שאר המאכלים המוזכרים כאן הוזכרו בדברי

דייסא הוא .  העשוי בקדירה ונראה כמו גבינה שנחבצה בקיבההעשוי מדבש קמח ושמןהוא מאכל מתוק ' חביץ קדירה'י שם מבואר ש"בגמרא וברש, ודייסא

ופירשו , בענין חיוב הפרשת חלה) א"לז ע(ובגמרא מסכת פסחים ) ד"א מ"פ(ין מוזכרים במשנה מסכת חלה האיסקרט. תבשיל העשוי מחיטים כתושות

מנהג אכילת מיני המאכל . ועיסתם רכה מאד, האסקריטין עשויים כצפיחית והם מטוגנים בדבשש) ב' חלה סי' ש הל"ראי ו"רש(הראשונים שם 
נראה שבמשך השנים הופסק . שונים של בני דורוהמופיעים בספר אבן בוחן היו לא הוזכר בספרים 
הם הסופגניות , ונשאר רק רק מנהג אכילת הלביבות, מסיבות כשלהם מנהג אכילת שלל המאכלים הללו

  .של היום
  

הובא קטע שמיוחס לפירוש התפילות של רבי ה " שהוציא לאור הרב יעקב משה טולידאנו בשנת תשבספר שריד ופליט
בדבריו מודגש כובד חשיבות השמירה על , )ב' א סי"ץ ח"ת התשב"ספר זה הוזכר בשו(נכתב בערבית  שם"מיימון אבי הרמב

ו ר בו יוסף בחיבוןכתב רבינו מיימו': וכך נאמר שם,  ובדרך אגב הוזכר מנהג אכילת הסופגנין, המנהגים
 ויתחייב כל ,לאין להקל בשום מנהג ואפילו מנהג ק 'על התפלות בלשון ערבי בפירושו על ענין חנוכה

 ,באותם הימים) ובהם(ברוך הוא עמנו ' עשה הנס שלם ורסיומאכל פושמחה ת שמחה ועשלנכון לו 
 מנהג ]והיא[ ,גום איסקריטיןר ובת]דבשב[ת חיונג והם הצפיבי אלספר בעןופשט המנהג לעשות סופגני

 כי כל מנהגי ם סתריבמגילתל "זסים ניכתב רבינו ו .כר לברכתוזהקדמונים משום שהם קלויים בשמן 
ם ו והפולים בי,אי פסחצ החלב בפורים ובמו, והראש בראש השנה, המנהגות כמו זהוהאומה באל

 םעשינמי שהנהיגם זריז ומשתדל הוא כי הם מעיקרים ו ,ות אין לנו לבזותםג אותם המנה,בהרהושענא 
ובקבלות . 'מתך אל תעזובואל תטוש תורת אמך דת או'ה " וכבר אמר הנביא ע,ולא יבוזו במנהג האומה

בר סמה שעשו ד כמו אלה בהנהגותיהם בסיפוריהם ולא יתבזה םהגאונים ראשי ישיבות נזכרו מנהגי
 ודרבי דשל  תב ידו שהעתיק מכ,ר מאיר טולידאנו"רבי יהודה בכתביו של מצא בנקטע זה  .'מוןי של רבינו מיןעד כאן לשו. 'הקדמונים

הרב יעקב משה טולדנו  בספרו שריד ופליט טוען שהעתיק את הדברים מספר כף אחת  .ו רבינו מיימוןריבחירוש התפלות פבשם ספר  ,עיר סאליהבעוני מסה

אנו עברנו על כתב היד הנמצא בספריה הלאומית ולא מצאנו בכתב יד זה העוסק בדיני ומנהגי הברכות ,  שבכתב הידר מאיר טולידאנו"רבי יהודה בשל 

שנכתב , ) שבספריה הלאומיתF21174י "כת (ר מאיר טולידאנו"רבי יהודה באך דברים דומים נמצאו בכתב יד אחר של . ים הללושבתפילות החול את הדבר

.   אנו העתקנו משם את הלשון המדויקת של רבי יהודה טולידאנו בשם רבי דוד בן אהרן סבעוני בשם רבינו מיימון, מ"במאקנס שבמרוקו בשנת תק

ם לרבי מיימון כתוב שאותם סופגנין שנוהגים לאכול הם כינוי למה שנקרא בלשון בדברים הללו המיוחסי
 דהיינו צפיחיות , )תרגום שם(' איסקריטון'ל בארמית "ובלשון חז, )שמות טז לא(' צפיחית בדבש'התורה 

  . ובשמן בדבשותמטוגנש
ÔÓ˘· ÌÈÈÂÏ 'טעם המנהג הוזכר בקיצור בדברי רבי מיימון   ̃Ì‰  ̆ÌÂ̆ ÓÊ¯·Ï ¯ÎÂ̇ Î ,' נראה שכוונתו

לומר שכזכר לברכה שהיתה בשמן שבפך שדלק שמונה ימים אנו נוהגים לאכול מאכלים מטוגנים 
הליכות שלמה ארחות בספר , ל"שלמה זלמן אויערבאך זצ' תב בשם הגאון רכנ גהנטעם נוסף למ. בשמן

 ששקצום היוונים לא  ואילו את אבני המזבח,בחנוכת בית חשמונאי טיהרו את כל המקדשש ,ז"הלכה פי
 והצטערו על כך ולכן נהגו לאכול מאכלים שמברכין עליהם )ב" עב" נבודה זרהע(ידעו לטהר וגנזום 

   .המזבחבה  שאין מוזכר כת במזוןכ בבר"משא" ועל מזבחך"ברכת מעין שלש שבה מזכירין 
  

 ‰ÎÂ�Á· ‰˜„ˆ- המגן אברהם ,   בראשם.ענין נתינת צדקה בחנוכה הוזכר ברבים מספרי גדולי האחרונים
ÌÈÁ˙Ù‰ ÏÚ ‰ÎÂ�Á· ··ÒÏ ÌÈÈ�Ú‰ ÌÈ̄' שכתב בשם ספר חנוכת הבית )תרע' סי( Ú�‰ ÌÈ‚‰Â�'.  חנוכת 'ספר

י אחד מגדולי קדמוני האחרונים רבי שאול בן דוד  שחיבר גם את ספר טל אורות על "נכתב ע' הבית
 משמע שמנהג נתינת הצדקה )ז"רצ' ג סי"ח(א "ת הרשב"מדברי שו.)ב לערך" ת–ל "חי בשנים ש(, מלאכות שבת

  .)ב"ט ה"ראה בזה גם צפנת פענח מתנות עניים פ(, היה נהוג כבר בזמן הראשונים, בחנוכה
  

המילה בספר חנוכת הבית שהוא מקור מנהג זה כתב ש. בטעם נתינת צדקה בחנוכה מצינו דרכים שונות
 צריכה להנתן בסוד כמו השמן שמצאו והוסיף שם שהצדקה. 'צדקה'ש עולה בגימטריא "חנוכה באתב

צדקה זו צריכה להנתן בעיקר לנערים לומדי תורה שסוד שמן הטוב משפיע . המכבים שהיה סמוי מן העין
עולה בגימטריא ' טיב נערים'שהתיבות , ב נערים מחזרים על הפתחים בחנוכה בזמרים"ולכן טי, עליהם

והאריך . מרמזים על הנס שנעשה בפך קטן, תחיםהפכים הקטנים שהנערים מחזרים עמם על הפ. 'שמן'
.שם עוד בקשר שבין צדקה לחנוכה

  
 כתב שבני ישראל התרשלו באותו דור בתורה ובעבודה שהיא )אשל אברהם בתחילת סימן תרע(הפרי מגדים 

ונענשו בכך שגזרו עליהם היוונים גזירות וביטלו אותם מתורה ומעבודה בבית , גמילות חסדים בממון
ובעבודה , ומשום כך מחויבים אנו בימי החנוכה להתחזק בלימוד תורה, )תרע' ח בסי"כמו שכתב הב(ש המקד

. ])לה[' ש עוד במאמר ד"ועי, ]לז[' כסליו מאמר ב(כעין זה כתב הבני יששכר (. ובגמילות חסדים בממון ובגוף, שבלב זו תפילה
, י שיכנס העני ויצא מביתו בין הנר למזוזה כתב שתיקנו לתת צדקה כד)ח"ס' א עמ"ח(בדרשות החתם סופר 

נשמת ' שנר ה, בנר החנוכה–בכל נפשך , במזוזה' יחוד ה–בכל לבבך ' וכך הוא יקיים את מצות אהבת ה
ני 'ר ע'ת נ"נעם ר, "אלוקינו עלינו' ויהי נעם ה"ויתקיים בו , ז יתברך"ועי, ובכל מאודך בצדקה לעני, אדם

  . זוזה'מ

  ה ושמחה בחנוכהמנהג משת

ריבוי הסעודות שמרבים ) ב"ע ס"תר' סי(ע "בשו
בהם הם סעודות הרשות שלא קבעום למשתה 

ונראה , ב בשם הלבוש"וכתב במשנ. ושמחה
הטעם דלא קבעו כאן לשמחה כמו בפורים כי 

 הגופותבפורים היה הגזירה להשמיד ולהרוג את 
שהוא בטול משתה ושמחה לכך כשהצילם 

י משתה "כ ע"ג' ו לשבחו יתה ממנו קבע"הקב
כ במעשה דאנטיוכוס שלא גזר "משא. ושמחה

לכך אנו מודים דתם עליהם אלא להמיר 
.ולא תיקנו שמחת הגוף, ומשבחים לו
שיש קצת , א"כ רמ"ז מש"ב לפי"וצ

מצוה ברבוי הסעודות משום דבאותן הימים היה 
הא אף מה ). א מפראג"מהר (המזבחחנוכת 

 לא היה בזה גזירה על ,שפגמו היוונים למזבח
 . ואמאי קבעו משתה ושמחה, הגופים

א הקשה סתירה "מ הביא שמהר"ובד
דבמגילת תענית ובמרדכי ובמדרש איתא 

' ואילו בגמ, שחנוכה הוא על שם חנוכת המזבח
משתה "ותירץ ד. בשבת איתא שהוא על שם הנס

" להודות"ו. קבעו משום חנוכת המזבח" ושמחה
. קבעו משום הנס

דבפורים קבעו , אה ביאור הדבריםונר
כלומר , מדין ההודאהכחלק , המשתה ושמחה

ולהודות , לפרסם הנס על ידי משתה ושמחה
ולענין זה כתבו . מתוך משתה ושמחה' לבורא ית

דלא תיקנו , הראשונים דבחנוכה אין הדבר כן
ועל זה . בדרך משתה ושמחהההודאה שתהא 

 הוא שכתב הלבוש הטעם משום שההצלה לא
ה אף ההודאה אינו עם "משו, היתה הצלת הגוף

. שמחת הגוף
א מפראג חידש שיש דין משתה "ומהר

אלא משום שמחה " הודאה"לא מתורת , ושמחה
וכההיא . של מצוה על גמר חנוכת המזבח

אמר אביי תיתי לי דכי .:) ט"שבת קי(דאמרינן 
עבידנא חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתא

לא היו .) א"קכ(ב " ובב.כ"ע, יומא טבא לרבנן
רבה ורב (:) ושם ', ו באב וכו"ט לישראל כט"י

יוסף דאמרי תרוויהו יום שפוסקים בו מלכרות 
י כתב שהעתיק דברי "ובנימוק. עצים למערכה

שהוא מנהג לשמוח בענין , ללמוד מהם' הגמ
עד שכשהשלימה עושים משתה ושמחה , מצווה

 שנוהגים) ט"ח תרס"או(ובטור . כ"ע, ט"וי
עושים , שהעולה לסיום התורה ולתחילתה

ש "י ממדרש שה"ובב. משתה ושמחה לקרואים
אמר רבי יצחק מכאן , ויעש משתה לכל עבדיו

. כ"ע, שעושים סעודה לגמרה של תורה
וכיוון ששמחה זו אינה אופן של 

משום הכי לא תליא כלל אם היתה , הודאה
דלאו משום , הגזירה על הגוף או על הנפש

 הנס היא באה ולא בתורת הודאה ההצלה מן
אלא משום שמחה של גמרה של , היא באה

. ופשוט. מצווה
ונוהגין לומר זמירות , א"עוד ברמ

 הוי ואזותשבחות בסעודות שמרבים בהם 
ל "ר, ב"וכתב במשנ). מנהגים(סעודת מצוה 

. ב הצירוף"וצ. כ"ע, בצרוף זה
שאם היו מתקנים להודות על , ונראה

 אפילו היה עושה משתה בעלמא הרי, ידי משתה
ח "כמו בהדלקת נ, היה בזה קיום הודאה

אבל כיוון שלא תיקנו כן . ובמשתה של פורים
ז בקיום של "ונכלל עי, צריך לפרש הודאתו

".להודות"

ברגג ישראל וינ"הרה



  פוטו
סטודיו

  נר חנוכה
  מימין או משמאל

מצווה הדלקת נרות חנוכה היא ,  החנוכהות הדלקת נרת מצוותבמרכזו של חג החנוכה עומד
ין לו בנים תלמידי יווהרגיל בנר ה': הגמרא מפליגה בחשיבותה ואומרת. חביבה ומיוחדת

זו  . ת נרות כראוי זוכה שיהיו לו בנים תלמידי חכמיםמי שנזהר בהדלק, רושויופ. 'חכמים
, ההלכה קובעת את מקום הנחת נר חנוכה .הבטחה שכולנו מתפללים ומקוים לזכות בה

כדי שתהא מזוזה מימין ונר חנוכה , מצווה להניחו בטפח הסמוך לפתח משמאל": ואומרת
דליק  את נר חנוכה הוא כאשר הוא יעמוד בפתח הבית וי".  ויהיה מסובב במצוות-משמאל 

  .ומצידו השמאלי נר חנוכה,  מצידו הימני המזוזה.יהיה מסובב במצוות משני צדדיו
  
צד החשוב נחשב תמיד ל אנחנו יודעים שצד ימין הוא ,"רוממה' עושה חיל ימין ד' ימין ד"

יא יד שמאל ה. וא הצד החלש שמאל הצד, לעומת זה. יד ימין נחשבת ליד החזקה, והחזק
 לכן מניחים תפילין על יד שמאל מפני שבפסוק כתוב  .היא נקראת יד כהה. ה יותרחלש

לכאורה ראוי להתבונן מדוע  .היד  החלשה' יד כהה'ל "ודורשים חז"  לאות על  ידכהוהיו "
זוהי מצווה נר חנוכה הרי .  של הפתחאנו מדליקים את נר החנוכה בצד שמאלבאמת 

עניין להדר לנו  זוהי המצווה היחידה שיש .בשנהאחת  פעםהיא נוהגת רק  .חביבה ביותר
האם אין בכך שאנו מדליקים בצד . ומהדרין מן המהדרין, בה ברמות גבוהות של מהדרין

מדוע באמת לא . השכל כך צריך להיזהר ב, נר חנוכהמצוות  של השמאל הפחתה מחשיבות
  .יחד עם המזוזה, ותו צדבא, בצד היותר חזק והחשוב, נדליק גם את נר החנוכה בצד ימין

  
כאשר נתבונן במהותו של נר חנוכה ובמהותה של מצוות המזוזה נמצא הבדל משמעותי 

תפקידה לשמור ולהגן על הבית מאווירת . המזוזה קבועה על פתח הבית מבחוץ. ביניהם
קובעים את המזוזה על פתח הבית  .ו אל תוך הבית"כניסת מזיקים חלמנוע  .הרחוב

מטרתו . 'פרסום הנס'לעומת זאת נר חנוכה מהותו . 'בפנים' מגינה על הבית היאו' מבחוץ'
כדי להשפיע כלפי ' מבפנים'הכיוון הוא , להאיר מתוך הבית החוצה אל הרחובלהקרין ו

פנינו אל , כאשר אנחנו עומדים בפתח הבית ונכנסים פנימהעכשיו נתבונן ונמצא כי .'חוץ'
היא שם . היא במקום החזק והחשוב.  ימין שלנובצדנמצאת כעת המזוזה . תוך הבית

  . היא חוסמת את הבית מכניסת רוחות זרות, שומרת על הביתלהיות ממלאת את תפקידה 
  
, עומת זאת כאשר אנחנו עומדים בפתח הבית ומדליקים את נר החנוכה פנינו כלפי חוץל

ם הפנים כלפי בעומדנו ע .כדי להאיר ולהקרין מהאור הפנימי שבבית על הרחוב החשוך
נכון שכאשר עומדים בכניסה לבית נראה הדבר  . נמצא נר חנוכה בצידנו הימניחוץ אכן 

אבל כאשר מתבוננים ביעוד והמטרה של כל אחת . שהמזוזה מימין ונר חנוכה משמאל
לשניהם , ממצוות אלו גם המזוזה וגם נר חנוכה נמצאים בצד ימין של מקיים המצווה

 .   כי אנו זקוקים לכוח  ולעוצמה של שניהם. תפקידם בשלמותעוצמה והחשיבות למלא
אנו , על כל צעד ושעל, בכל החלטה. החיים מפגישים אותנו עם ניסיונות בלתי פוסקים

אם זה בדברים שבין אדם למקום ? איך להתייחס ? מה לעשות . נתקלים בכוחות מנוגדים
אבק הפנימי בו יצר הטוב מושך אנו מרגישים את המ. ואם זה בדברים שבין אדם לחברו

  .  לכאן ויצר הרע מושך לכאן
  
במלחמת . מאז בואו של האדם לעולם הוא נמצא במאבק המתמיד הזה' לפתח חטאת רובץ'

מצד אחד . הכוחות הנאבקים אינם תמיד שווים.  במלחמת האור בחושך, הטוב ברע
בשכר , בבורא עולםיחד עם הנאות ותאוות העולם הזה מול האמונה , הסביבה והחברה

אם הועמדנו . אך זאת עלינו לדעת כי יש לנו את הכוח לנצח. והאדם הקטן בתווך, ובעונש
  . עלינו להתמודד להתגבר ולנצח. בניסיון סימן שיש לנו את האפשרות להצליח

  
ימי החנוכה בהם נצחו החשמונאים המעטים והחלשים את היוונים הרבים והחזקים 

ה נותן לנו כוחות רוחניים "הקב'' בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר דלא 'מלמדים אותנו כי 
מצוות הדלקת נרות  . ולנצח, ל מול הרחוב המלא כפירהמיוחדים להילחם ולהתמודד א

אם נתבונן ? מה סוד הדבר . החנוכה מלמדת אותנו איך מעט מהאור דוחה הרבה מהחושך
ולך ומתכלה הנר הולך ומתמעט השמן בנר הדולק נראה כי בד בבד עם השלהבת המאירה ה

ללמד אותנו כי הקרבה וויתור הם האנרגיה .הנר שורף ומכלה וכך הוא מאיר. השבחנוכיי
זה קשה , זה קשה לשמור על כשרות הבית. אחד בא על חשבון השני. הדרושה כדי להאיר

ור אבל זה הוא התנאי למעט הא. להקפיד על צניעות וזה מאד קשה לוותר בעת ויכוח
  .שידחה הרבה מן החושך

  
על הנשמה , קודם כל עלינו לשמור על פח השמן הטהור' מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל'

למלא את עצמנו בתורה ויראת , ללמוד תורה בקדושה ובטהרה. הטהורה שניתנה לנו
שמים ורק אז כאשר הנפש תימלא ותעלה על גדותיה אז נאיר מבפנים החוצה נקרין מאור 

אנחנו מבקשים . בימי החנוכה אנו גומרים יום יום את ההלל . על הסביבה כולהתורתנו 
תן לנו את . תן לנו את הכוח לעמוד בניסיונות' הצליחה נא' הושיעה נא'ה "ומתחננים לקב

ה "שאלמלא הקב'רבנו יונה הרי לימד אותנו . להתגבר על היצרהסייעתא דשמיא להצליח 
  . 'עוזרו אינו יכול לו

  
לא על צדקותינו אנחנו 'כי . נולהכיר ולדעת את מצבת אנחנו צריכים "כות לעזרת השיכדי לז

 לכן .'הלוא כל הגיבורים כאין לפניך' 'מה אנו מה חיינו מה כוחנו' 'מפילים תחנונינו לפניך
כולנו . ה כחומר ביד היוצר"אנחנו עבדים לקב' כי אני עבדך ': אומריםו ממשיכים וחנאנ

זו הדרך לקבל את הסייעתא . כל רצונותינו לרצונומבטלים ה ו"בדים לקבאנו עכאין וכאפס 
שגם הוא , בעומדנו ליד נר חנוכה.   אז מובטחים אנו כי ניוושע ונצליחדשמיא הדרושה ורק 

נגביר חיילים בלימוד התורה ', עושה חיל' ימין ד'נמצא בימיננו ומעצים אותנו בכוחות של 
  .   'חיל בעלייה מתמדת בדרך העולה בית דנמשיך לעשות ובעמל וביגיעה 

ג ירחמיאל קראם"הרה

  לעילוי נשמת  
אליהו ' בן ר רבי יצחק 

  ואסתר זר

 )סביבון(מנהג הדריידל 
  בחנוכה

àåä äëåðç éâäðîî ãçà ,î ìãééøãä ÷çù)ïåáéáñ( ,òàå" ô
íéãìéì ÷ø ãòåéî ÷çùî àåäù äàøðù , ïåîè àìà àåä ïë àì

íéáâùð úåãåñå íéæîø åá . éìåãâî äáøä åá ÷çùì åâäðå éøåàîå
ìàøùé.

äøä ìò øôåñîù åîëå"÷æéëùòðî ÷çöé éáøöæ " ì äîë ááéñù
 äëåðçä éîéá ïåáéáñá íéîòô)áåè ïåøëæ , úåà åúìéôú éðéðò

èé( ,åîëå"äøä ë" ÷ïàìùéîøôî øéàî éáøöæ" ì ÷çùî äéä

 äëåðç éîéá åéãéîìúå åéðá íò ìãééøãá) éúéá ïá–àðøîà÷ .(
åîëå" ïåàâä ãéòä ëéå ÷çöé éáøéåî ñåéåáøòöæ "ì ìò íúçä
øôåñöæ"æå ïåáéáñá ÷çéùù ì"ì :ù éúòîùøôåñ íúçä ïøî

æ"ìàøùé ìù ïâäðî íéé÷ ì ,àá ÷çéùå ' äëåðç úåìéìî
 ìãðòøèá)ïåáéáñ (ëò åì äéäù óñë ìù"ì)áúë óìà( . âäð ïëå

äøä"á ÷ 'æðàöî íééç éøáãäæö"ì)íééç òôù( ,åïë äáøä 
ïåéìò éùåã÷å íé÷éãö.

äéúåøå÷îáå äéîòèá úö÷ ã÷îúð äúòå ,î íéøôåñå íéøôñ éô
éæ úåãéñçä éìåãâ"ò.

ôîä íòèäåøàéä íñ ,íéðåéä éîéáùäøåú ãåîìì àìù åøæâ ,
íìåë åãîì æàåäô ìòá  ,úçà äãåâàá ãçéá åàáå , äæ øéëæäì
åãîìù äî äæì ,æ åðéîëç åàéöîäå" äàìôð äöò äøéæâä úòá ì
úà åùòù åæáìãééøãä ÷çùî  , ïåàöîé íà íäéáéåàì úåàøäì

–å÷çùùåãîì àìå ìãééøãä ÷çùîá .òå" éåìëé åæ äàöîä
ãîììå ãåîìì,ñðä øëæì ÷çùîä åðì øàùð ïëìå  , àì åøåáòáù

ä úøåú úà åçëù') .ïåøåùé éâäðî ìë øöåà ,áåáì(.
äâä" ÷áåðéãî êìîéìà éáö éáøöæ" äëåðçáù íòèä øàéá ì

 ìãééøãá íé÷çùî)ïåáéáñ ( øòâàøâá íéøåôáå)ïùòø( , äëåðçáã
ä àì àìéòìî ÷ø äèîìî úåøøåòúä äúé- äáåùú åùò àì éë
ïâåäë,åéùä"íéãñç åðéìò òéôùä åéîçø áåøá ú- êëìå

àå ìãééøãá íé÷çùîäìòîìî åúåà íéæçå.íåö åøæâù íéøåôáå  ,
äèîìî úåøøåòúä äúéäå íéáøì òöåä øôàå ÷ù ,êëì íéæçåà 

äèîìî ïùòøä) .éðòä ïáø÷ , àáåîíéâäðîä éîòèá úåà 
ðúú"è.(

å øåàéá ìò úåîåùøä úåéúåàäð ìãééøãä.â.ä.ù) .- õåçá
õøàì( ,ïå÷éøèåð åìà íéìéî úåèùôá ,ð'â ñ'ä ìåã'ù äé'í ,

íéæîø ãåò ïäá åðúð úåãéñçä éìåãâå éøåàîå.
äøä" ÷õéøà÷î ñçðô éáøöæ" íéæîøî åìà úåéúåàù øàéá ì

äëåðçá íéùåòù úååöî ìò ;ììää úøéîàå úåøðä ú÷ìãä, åäæå

ð.ù .ð úåáéú éùàø'ù úåø'äðåî ,ä.â .–ä'â ìì' øåî) éøîà
ñçðô.(
éòëå"äøä øîà æ" ÷àðøîà÷î ïéøôàñ éáö øæòéìà éáøöæ" ì

 åéáà íùáäøä"éøäåî ÷"àöæ"ì ,ãù ' éùàø íä åìà úåéúåà
ð úåáéú'ù ø'ä ïî'â ìì' ìåã)éúéá ïá.(

 ìãééøãä ÷çùîä éììë ìò íâ–â úåà ìò ìåôé íàù  'èåð ïéì
ìëä ,ä úåà ìò ìåôé íàå ' éöçåëå ' âåäðë-íéæîø äáøä åøîàð  ,

 àéáðåäæáäâäî àáè àúéðâøî " öêééøðøò ïîìæ äîìù éáø
öæ"ìò äæá øàéáù äî"äãåáòä ã , àåä äæä ÷åçùä úéìëúã

úåàøäìä ãáåò úåéäì àåä ø÷éòäù ïéçáäìå  'ìëááì , øéëæîå
ìò äáåùúá øäøäì åðúåàåðéàèç  ,ãäå 'àð úåéúå.â.ä.ù .

ãä ìò íéæîåø 'åðéðéá ùéù íãà éðá úåúë .÷éãö åá ïéàù øåîâ
úìåñô íåù ,áééç äöçîå éàëæ äöçî øåîâ åðéàù ÷éãö , òùø

 äð÷ú åì ùéù øåîâ åðéàùåòùø äùåã÷ä ùøåùî úøëðù øåîâ 
ïìöì àðîçø.

 øàåáî äðäåäôñá"÷ åðéàù òùøì øåîâ òùø ïéá ÷åìéçäã 
øåîâ , øåîâ òùøäãø àø÷ð"ù úåà åá ïéàå ò ,' åðéàù òùøäå

ùø àø÷ð øåîâ"éùä úåà ïééãò åá ùéù åðéàù ò" ìò äøåîù ï
åáù äùåã÷ä õåöéð.

é åäæå"ì ,âä úåà' øåîâä ÷éãö ìò äøåî ,âù 'â ïå÷éøèåð' õðà
)íìù ( àåäù øåîâ ÷éãöì æîåø"íìù "äùåã÷á ,ä úåàå ' äøåî

øåîâ åðéàù ÷éãö ìò äùåã÷áù øáã ìë éë äøùòá àåä , úåàå

ä ' éöçä àåä–áééç äöçîå éàëæ äöçî åðééäå  ,ù úåàå ' äøåî
ù úåà åá ùéù øåîâ òùø åðéàù àèåçä ìò 'ðë"ì , åì ùé ïë ìò

ò úåëæì ìåëéù äð÷ú ãåò"íòôä ãåò ìâìâúéù é , ìâìâî ïë ìòå
íòô ãåò ìãééøãäá,é éìåà åçéåøäì ìë , òåøâä àåä ïåøçàäå
äð÷ú ãåò åì ïéàù ,ð àåäå ' èùéð ïéøå÷ù)àì (ëò"ã.) úåùøã

äîìù íçì–ùú úðù äëåðçì "ã (åòé"úåëéøàá ù.

  

  ·¯‰¯‚¯·�ÈÈ˘ ‰ÓÏ˘ ·˜ÚÈ הרב הלל מןעורך  
 ÔÈÈË˘�ÈÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ È·¯-Ê·È�ÂÙ ˙·È˘È ÁÈ‚˘Ó ' 

]Ó¯˙" ‰-Ï˘˙ "„   [˙Î· ÂÈ˙ÂÁÈ˘Ó"„ÈÓÏ˙ È    
  

  במהות נס החנוכה

  
אף , מדוע עושים אנו את חג החנוכה שמונה ימים' הנה ידוע הקו

עושים מדוע ' וביותר ידוע להק, שנס פך השמן היה רק שבעה ימים
הרי נס המלחמה שהיו מעטים , אנו את החג דוקא על נס פך השמן

  .ביד רבים גדול הוא לעין כל
דהנה אצלינו אין הניסים נחשבים דבר שהוא יוצא מן , ויש לבאר

שהרי כל הטבע הוא ניסים וכל , הכלל שיש לנו לקבוע חג בעבורם
כי יש , נסאלא דכל נס שאינו גלוי וברור מהות ה, מהלך חיינו הוא נס

ולכן , אין עושין עליו חג, לתלות זאת בדבר אחר אפילו בצד קטן
המלחמה היות והיא נעשתה בחרב וחנית יש מקום לטעות כאילו 

ואין זה נס מפורש אשר פרסומו יעיד לזה כי אך , זרועם הושיעם למו
וכמו שמצינו בפרשת שמעון ולוי שהרגו עיר , ורק כולו נס הוא

דהיות , ר ברמז בלבד ולא האריכה בו תורהוהדבר מוזכ, שלימה
ז נס "ואי, יש מקום לטעות שבכוחם עשו כן, ועשו זאת לפי חרב

אולם נס פך השמן שהדליקו ממנו , טבעי שרב ענין הפרסום בו
וברור לכל , ימים בזה הרי יש כיוון פרסום גלוי ופומבי' המנורה ח

המקדש שדלקה המנורה בבית . א, שזהו נס ובשביל ישראל הוא
הלא שמן הוא . ב, רוצה בזה ומחבב עבודתן של ישראל' סימן שה

' זמן הרגיל שידלק רק יום א" זרוע שתושיע לו"ואין לו כח עצמי או 
מפורסם וגלוי זה כולו אומר ומכריז נס , וכאן דלק שמונה ימים

הנס מדבר , לעמו נס והוא בעצמו מודיע לכל שנס הוא' שעשה ד
חבה יתירה נודעת לו כי הוא מודיע לכל כאן בשביל עצמו ובזה 

עושה להם נסים וחפץ בהם וזו היא ' שרוצה הוא שידעו ישראל כי ד
החשיבות שמחשיב אותנו וזו היא שמחתנו והעיקר הגדול שלנו 

  .תמיד
מ הנס שדלקה "מ, ימים' והנה אף כי נס כח השמן הוא רק לז

 ישראל ה עבודתן של"ק שבכך נראה כי מחבב הקב"המנורה בביהמ
  . ולפיכך הודאת הנס היא על הימים כולם, ימים' זה שייך בכל הח

כי הלא , ומכאן הענין של פרסומי ניסא, ומכאן השמחה בנס חנוכה
ולכן כמה שיש יותר " נס מפורסם. "העיקר הוא כאן רק הפרסום

', ומכאן למהדרין מן המהדרין איש וביתו וכו, טובפרסום הכל יותר 
'  העיקר השמחה היא בזה שזכינו לראות שדכי אם הפרסום הוא

מיקר את עמו בזה שמודיע לעין כל ומפרסם שעושה , מַיקר אותנו
ונראה . ובזה היא שמחתנו, מוכח מכאן שמחשיב את עמו, להם נס

חנוכה מודיע , אנו בימינו אלה כמה חיזוק צריך לתת לנו חג החנוכה
אלה שהמצב של גם בימינו , בנו ובהתקרבותו אליו' לנו שרוצה ד

וזה צריך לתת . כמוהו' כלל ישראל הוא הלא נורא למאד ולא הי
א חיזוק ולהראות לכל איך שקרובים אנו למטרתינו העיקרית "לכ

. וזהו ענין הפרסומי ניסא בכל שמונת ימי החנוכה', להתקרבות לה

  ילוי נשמתלע
  דהועיה כתון בת מס'נג

ה.ב.צ.נ.ת

  נס פך השמן שהאיר ליהודי וילנא
  

  הגדול בוילנא עמד בצד דרום מנורת נחושת עשויה דגומתד"בביהמ
ד "עד כי בשנת תרע, יופיה היה לפה בפי רבים, ק"מנורת ביהמ

  . החליטה ממשלת רוסיה כי מקומה במוסקבה
יהודי , צ רבי יהושע העשיל"על כסא הרבנות אותה עת ישב הגה

המיסים הרבים שהוטלו עליהם הכריעו את , וילנא עברו תלאות רבות
ד הגדול כערבון על תשלומי "ובלית ברירה נלקח ביהמ, ממונם

בצר להם פנו הידוים לבית החיים לשפוך שיח כדי שיקומו . המיסים
. .אך גם צעד זה נמנע מהם, גאוניה וצדקיה של וילנא ויבקשו רחמים

, משהבחינו היהודים כי קיצם קרב החליטו לשוב בתשובה שלימה
  ..נ נעול על בריח"אך ביהכ

נמצאו מנין יהודים ישישים יראים ושלמים שיצאו בחשאי את העיר 
נ הגדול "לעיירה טרוקי ומשם דרך מערת סתרים שהוליכה עד ביהכ

ובאמצעיתו של הלילה הדליקו נרות וערכו תיקון חצות בדבקות 
נשמע קול בכי ' בהיכלך שמיר ושית'משהגיעו למילים , הגדול

תמרורים ונשא בחשבת ליל על כפני כח רחוב היהודים שלא ידעו 
  . מקור הבכי מהו

הבוכה ומייללת בחצות ' בת קול'לא עברו ימים רבים וקול על ה
והוא בלווית משרתיו , הגיע אל הדוכס בעצמו, נ"הליל בביהכ

הם בדקו , ראות ולהתרשם מכך בעצמםרכובים על סוסים החליטו ל
נטלו סולם ועלו לראות , נ נעולים היטב"בכל צורה שדלתות הביכ

ולנגד עיניהם נראו עשרה ישישים , ממעל מה מתרחש פנימה
, עד כי נבהל הדוכס ביותר, עטופים בגדי לבן כמתים ומיללים ובוכים

 בחלומו ראה את אחד היהודים שהבחין בהיותו, ושב מיד לביתו
  :נ עומד לציבו ומדבר אליו דברים קשים"בביהכ

נ סגור וחתום לחלל שמו "עד מתי תחזיק את ביהכ!! דע לך דוכס'
כבר עברת את המדה ואם להבא לא תתן ליהודים להתפלל ? הקדוש

  .'!!בו סופך יהיה מר מאד
למחרת קרא הדוכס לראש הקהילה והודיעו כי מוכן הוא לפתוח את 

, משכנו אצלו חפץ יקר ממנו למשכוןנ ובלבד שי"שערי ביהכ
בהתיעצות עם המרא דאתרא רבי יהושע העשיל הוחלט למשכן את 
המנורה שכן כל מהותה נס הוא והיהודים מלומדים בנסים יכולים 

, שמח הדוכס על קבלת המנורה והניחה לפני פסיליו.. לצפות לנס
אך המנורה החלה .. בכך חשב יכפר חרון אפו של אלוקי הידוים

והדוכס שחשש לשלומו , העלות עשן רב והשחירה כל פסיליול
  .הצניע את החנוכיה ושמרה בהדרת כבוד

ומשרצו להכין את החנוכיה במקומה , והנה הגיעו ימי החנוכה
ניסו להניח , להדלקה נזכרו הכל כי היא ממושכנת אצל הדוכס

חנוכיה אחרת קטנה יותר כל כל הנרות שהודלקו בה ואפילו גדולים 
הבינו הכל כי רמז הוא משמים לפדות , בים דעכו מיד ונכבווטו

  . ם"המנורה הגדולה שלהם שלא תשאר בידי עכו
לקבץ כספים ' נר תמיד'דחנוכה התחילה חברת ' מיד למחרת בא

מספר שנים לקח לאסוף סכום גדול של מסים , מיהודי האיזור כולו
הודי וילנא ג היה לי"דחנוכה שנת תצ' וביום א, אותם חייבים לדוכס

, נ הגדול"החנוכיה שבה להאיר במקומה בביהכ, אורה ושמחה
ותחושת הכל היתה כי נס פך השמן התרחש אצלם בשנה זו במלא 

את הברכות שביטאו היטב את ' הכל באו לשמוע ביום א, עוזה
  . 'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה '-תחושת הכל 

עורך הרב הלל מן


