בס"ד
מצוה חביבה
הרב מואיז נבון
רמב"ם [ ]1138-1204הלכות מגילה וחנוכה פרק ד הלכה יב
מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד וצריך אדם להזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח
האל והודיה לו על הנסים שעשה לנו ,אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר כסותו
ולוקח שמן ונרות ומדליק.
מגיד משנה הלכות מגילה וחנוכה פרק ד הלכה יב
מצות חנוכה וכו' .שם (דף כ"ג ):אמר רב הונא הרגיל בנר חנוכה הויין לו בנים ת"ח:
ומ"ש רבינו אפילו אין לו מה יאכל וכו' .נראה שלמדו ממה שנתבאר פ' ז' מהלכות חמץ ומצה
שאפילו עני שבישראל לא יפחות מד' כוסות ,והטעם משום ( )1פרסומי ניסא ( )2וכ"ש בנ"ח דעדיף
מקדוש היום ,כמו שיתבאר בסמוך:
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה ז
לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מיסב דרך חירות ,וכל אחד
ואחד בין אנשים בין נשים חייב לשתות בלילה הזה ארבעה כוסות של יין ,אין פוחתין מהם,
ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה לא יפחתו לו מארבעה כוסות ,שיעור כל כוס מהן רביעית.
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף צט עמוד ב
משנה ... :ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ,ואפילו מן התמחוי.
רשב"ם מסכת פסחים דף צט עמוד ב
ואפילו .הוא מתפרנס מתמחוי של צדקה דהיינו עני שבעניים דתנן במסכת פאה [פ"ח
מ"ז] מי שיש לו מזון שתי סעודות לא יטול מן התמחוי אפילו הכי אם לא נתנו לו גבאי
צדקה ימכור את מלבושו או ילוה או ישכיר את עצמו בשביל יין לארבע כוסות:
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיב עמוד א
ואפילו מן התמחוי וכו' .פשיטא!  -לא נצרכא אלא אפילו לרבי עקיבא ,דאמר :עשה שבתך
חול ואל תצטרך לבריות  -הכא משום פרסומי ניסא מודה... .
 יין לד' כוסות > כסותו
 יין לד' כוסות = פרסומי ניסא
 נר חנוכה = פרסומי ניסא
 נר חנוכה > כסותו
צפנת פענח הלכות מגילה וחנוכה פרק ד
[יב] אפילו אין לו מה יאכל כו' שואל או מוכר .עיין מגילה ד' כ"ז ע"ב דגם גבי קידוש היום צריך
למכור כסותו וכ"ש גבי נר חנוכה ועיין פסחים ד' צ"ט ע"ב ובת"כ פ' מצורע:
מגילה דף כז עמוד ב [תרגום קל עם "חברותא"]
שאלו תלמידיו את רבי זכאי :באיזה זכות הארכת ימים? אמר להם :מימי לא השתנתי
מים בתוך ארבע אמות של תפלה ,ולא כניתי שם לחבירי[ ,ואפילו כינוי שאינו של גנאי -
תוס'] .ולא ביטלתי קידוש היום .אמא זקינה היתה לי .פעם אחת מכרה צעיף שבראשה,
והביאה לי בדמיה קידוש היום .תנא :כשמתה ,הניחה לו שלש מאות גרבי יין .כשמת הוא
[רבי זכאי] ,הניח לבניו שלשת אלפים גרבי יין .רב הונא היה חגור מין גומי ,וקאי קמיה
דרב .אמר ליה :מאי האי שאתה חגור בדבר כזה? אמר ליה :לא הוה לי יין לקידושא,
ומשכנתיה לחגורתי ,ואתאי ביה קידושא.
תלמוד בבלי מסכת שבת דף כג עמוד ב
 ...בעי רבא :נר חנוכה וקידוש היום מהו? קידוש היום עדיף  -דתדיר ,או דילמא :נר חנוכה עדיף,
משום פרסומי ניסא? בתר דאבעיא הדר פשטה :נר חנוכה עדיף ,משום פרסומי ניסא.
 יין לקידוש > כסותו
 נר חנוכה (פרסומי ניסא) > יין לקידוש
 נר חנוכה > כסותו
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~ מה מיוחד בחנוכה ~
פירוש נפוץ אחד :המאבק עם היונים והמתיוונים לא היה איזו שנאת ישראל מתפרצת או גל נוסף של
אנטישמיות שהיה צריך לחכות עד שיחלוף .המלחמה עם היונים היתה על כל "הקופה" ,היה פה מצד
היונים ותומכיהם מבית ,קריאת תיגר על האמונה היהודית ועל תפיסת העולם הבסיסית של עם ישראל.
פסח
ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה לב
רב הונא אמר בשם בר קפרא בשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים שלא שנו את שמם
ואת לשונם ולא אמרו לשון הרע ולא נמצא ביניהן אחד מהן פרוץ בערוה ...
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת תבא דף מו עמוד א
ויהי שם לגוי .מלמד שהיו ישראל מצויינים שם .שהיה מלבושם ומאכלם ולשונם משונים
מן המצריים .מסומנין היו וידועין שהם גוי לבדם חלוק מן המצריים:
שמות פרק יד ,יד יְ קֹוָ ק יִ לָחֵ ם ָלכֶם וְ אַ ֶתם ַּתחֲ ִרׁשּון:
פורים
אסתר פרק ד ,יג-יד
הּודים:
(יג) וַ יֹאמֶ ר מָ ְרדֳּ כַי לְ הָ ִשיב אֶ ל אֶ ְס ֵתר ַאל ְת ַד ִמי בְ נַפְ ֵשְך לְ ִה ָמלֵט בֵ ית הַ מֶ לְֶך ִמ ָכל הַ יְ ִ
הּודים ִממָ קוֹם ַאחֵ ר
יׁשי בָ עֵ ת הַ זֹאת ֶרוַ ח וְ הַ צָ לָה ַיעֲמוֹד לַיְ ִ
(יד) כִ י ִאם הַ חֲ ֵרש ַּתחֲ ִר ִ
)Yoram Hazony (The Dawn, p.247
And herein lies the key to Esther. The most remarkable aspect of the book is not God’s absence itself, but
the fact that this absence does not induce defeat and despair. Quite the contrary, in fact: Mordechai and
Esther prove that even in the grim new universe of the dispersion, the most fearsome evils may yet be
challenged and beaten – so long as man himself is willing to take initiative to beat them … Man may still
participate in the actions of God in history, but he will not be called to them; he will have to initiate them….

חנוכה
ועַּ ל הַּ נִ ִסים וְ עַ ל הַ פ ְֻּר ָקן .וְ עַ ל הַ גְ בּורות .וְ עַ ל הַ ְתשּועות וְ עַ ל הַ נִפְ לָאות וְ עַ ל הַ נֶחָ מות ֶשעָ ִשיתָ לַאֲ בותֵ ינּו
בַ י ִָמים הָ הֵ ם בַ זְ מַ ן הַ זֶ ה:

לפורים

ירה .כ ֶׁׁשעָ מַּ ד ֲעלֵיהֶׁ ם הָ מָ ן הָ ָר ָׁשע .בִ ֵקׁש להַּ ׁש ִמיד לַּהֲ רוג ּולאַּ בֵ ד
שּושן הַ בִ ָ
ַ
בִ ימֵ י מָ ְר ְד ַכי וְ אֶ ְס ֵתר בְ
חדש
חדש ְשנֵים עָ ָשר הּוא ֶ
לשה עָ ָשר לְ ֶ
הּודים ִמנַעַ ר וְ עַ ד זָ ֵקן טַ ף וְ נ ִָשים בְ יום אֶ חָ ד בִ ְש ָ
אֶׁ ת כָ ל הַּ י ִ
ּוש ָללָם לָבוז .וְ אַ ָתה בְ ַרחֲ מֶ יָך הָ ַרבִ ים הֵ פַ ְר ָת אֶ ת עֲצָ תו ,וְ ִקלְ ַקלְ ָת אֶ ת מַ חֲ ַשבְ תו .וַ הֲ ֵשבותָ לו
אֲ ָדר ְ
נודה לְ ִש ְמָך הַ גָדול סֶ לָה.
גְ מּולו בְ ראשו .וְ תָ לּו אותו וְ אֶ ת בָ נָיו עַ ל הָ עֵ ץ .וְ עָ ִשיתָ עִ מָ הֶ ם נֵס וָפֶ לֶא וְ ֶ

לחנוכה

בִ ימֵ י מַ ִת ְתיָה בֶ ן יוחָ נָן כהֵ ן גָדול חַ ְשמונָאי ּובָ נָיו כ ֶׁׁשעָ מ ָדה מַּ לכּות ָיוָן הָ ר ָׁשעָ ה עַּ ל עַּ מָך יִ ש ָראֵ ל
ירם מֵ חֻ ֵקי רצונְָך .וְ אַ ָתה בְ ַרחֲ מֶ יָך הָ ַרבִ ים עָ מַ ְד ָת לָהֶ ם בְ עֵ ת צָ ָרתָ םַ .רבְ ָת
תורתָ ְך ּולהַּ עֲבִ ָ
ל ַּׁשכחָ ם ָ
בורים בְ יַד חַ ל ִָשים .וְ ַרבִ ים בְ יַד ְמעַ ִטים.
אֶ ת ִריבָ םַ .דנ ְָת אֶ ת ִדינָם ,נ ַָק ְמ ָת אֶ ת נ ְִק ָמתָ ם .מָ סַ ְר ָת גִ ִ
תורתֶ ָך .לְ ָך עָ ִשיתָ ֵשם גָדול
עוס ֵקי ָ
הורים ,וְ זֵ ִדים בְ יַד ְ
ּוטמֵ ִאים בְ יַד ְט ִ
יקיםְ .
ְּור ָשעִ ים בְ יַד צַ ִד ִ
וְ ָקדוש בְ עולָמָ ְךּ .ולְ עַ ְמָך יִ ְש ָראֵ ל עָ ִשיתָ ְתשּועָ ה גְ דולָה ּופ ְֻּר ָקן כְ הַ יום הַ זֶ ה .וְ ַאחַ ר כְָך בָ אּו בָ נֶיָך
לִ ְדבִ יר בֵ יתֶ ָך ּופִ נּו אֶ ת הֵ י ָכלֶָך .וְ ִטהֲ רּו אֶ ת ִמ ְק ָד ֶשָך .וְ ִה ְדלִ יקּו נֵרות בְ חַ ְצרות ָק ְד ֶשך וְ ָקבְ עּו ְשמונַת
נודה לְ ִש ְמָך הַ גָדול סֶ לָה.
הודָאה .וְ עָ ִשיתָ עִ מָ הֶ ם נ ִִסים וְ נִפְ לָאות וְ ֶ
יְ מֵ י חֲ נֻּכָה אֵ לּו בְ הַ לֵל ּובְ ָ

)Victor Frankl (Man’s Search for Meaning, p.126
There is nothing in the world, I venture to say, that would so effectively help one to survive even
the worst conditions as the knowledge that there is a meaning in one’s life. There is much
”wisdom in the words of Nietzsche: “He who has a why to live can bear with almost any how.
Martin Luther King: If a man has nothing to die for, then his life is worth nothing.

טור אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעא
ויען כי אירע הנס בנרות תקנוה להדליק נרות בכל לילה כדי להזכיר הנס וצריך כל אדם ליזהר בהן
מאד ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן להדליק ,והזהיר בהן יהיו
לו בנים ת"ח.
תלמוד בבלי מסכת שבת דף כג עמוד ב
אמר רב הונא :הרגיל בנר  -הויין ליה בנים תלמידי חכמים,
רש"י מסכת שבת דף כג עמוד ב  -בנים תלמידי חכמים  -דכתיב (משלי ו) כי נר מצוה
ותורה אור ,על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה  -בא אור דתורה.
~ כדגד כל המצוות ~
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