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מכתב ברכה
Je suis très heureux de constater que mon très cher ami le Rav Yonathan
Salem chlita, enseignant et directeur du groupe Diaspora à la Yechivat Ets ‘Haïm
(département des anglophones), va de succès en succès à travers ses brochures
d’exception. Ces brochures ont, jusqu'à présent, été publiées à l'occasion des
différentes fêtes juives : Roch Hachana, Yom Kippour, Souccot, Hanoucca, Pourim,
Pessah, le 'Omer, Chavouot, Ticha Beav et Tou Beav. Elles visent à aider et à
encourager ceux qui n'ont pas encore eu le mérite de “contempler la splendeur de
l’Éternel” à travers l’étude du Talmud. Ce travail remarquable leur donne un avantgoût très agréable d’une sougya particulière, relative aux lois principales de la fête
concernée. La brochure est constituée d'une série de questions et réponses, venant
éclaircir chaque détail de la sougya.
Il s’agit là d’une excellente et juste manière d’introduire les étudiants novices au
monde de la Guemara, qui est la lumière brisant l’obscurité du monde. Cela permet
ainsi de rapprocher nos frères s’étant quelque peu éloignés du droit chemin et de
leur donner la possibilité de se rattacher à la raison d’être de leur existence, qui n’est
autre que de vivre une vie de Torah et de mitsvot.
Ces précieuses publications, en plus des pages de Guemara et des questions/
réponses qui y figurent, présentent également les Dinim et Halakhot des fêtes, des
commentaires, ainsi que des paroles de morale et de pensée juive, se rapportant aux
différentes fêtes. Ceux qui s’en délecteront attireront sur eux une grande lumière.
Il ne me reste plus qu’à bénir le Rav Yonathan Salem, afin qu’il mérite encore et
toujours d’étudier, d'enseigner, de garder et d’accomplir les mitsvot, de répandre
et de diffuser la Torah et de connaître pleine satisfaction de tous ses descendants.
Amen, qu’ainsi soit Sa Volonté.

Rav Yaacov Hillel
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Introduction
Nous avons l’honneur et le privilège de présenter à nos chers lecteurs
francophones des nouveau projet, réalisé dans le cadre du groupe Diaspora
de la Yechivat Ets Ha’Haï�m de Shalom La'am.

L’organisation Shalom La'am, qui compte près de 180 centres à travers
le pays d’Israël, a pour but de diffuser les valeurs de la Torah auprès de
la jeunesse. Elle est présidée par les Rabbanim Yossef et Haï�m Hillel, tous
deux fils du Gaon et Mekoubal, le grand Rabbin Yaakov Hillel.

Les jeunes souhaitant approfondir leurs connaissances en Torah sont
invités à venir investir de leur temps au sein de notre Yechiva, Ets Ha’haim. En
plus des jeunes israéliens, de nombreux immigrants originaires de France,
d’Angleterre, de Turquie, d’Italie, d’Amérique et même d’Ouzbékistan, ont
trouvé le chemin vers notre Yechiva. Ils se réjouissent de pouvoir enrichir
leur vie grâce à l’étude sacrée de la Torah, de ses conseils, de sa morale
et de ses principes, le tout dans une atmosphère chaleureuse, agréable,
joviale et motivante. La Yechiva bénéficie de l’impulsion et de l'influence
directe du Rav Yaakov Hillel, donnant aux étudiants le privilège d'établir
un contact personnel avec lui, ainsi qu’avec d'autres grands enseignants
et personnalités de la Torah. Si vous en avez l’occasion prochainement,
passez nous voir et venez vous rendre compte par vous-mêmes de ce halo
de lumière et de chaleur qui rayonne au sein de nos bâtiments et quartiers
historiques, situés en plein cœur de Jérusalem.
Dans ce présent ouvrage, nous allons vous présenter quelques pages
de la Guemara du traité Chabbat, relative à Hanoucca. Chaque question
d'importance concernant les usages de cette fête y est exposée, afin de nous
permettre d’apprendre et de nous inspirer des huit Jours de Hanoucca, et
d’en retirer la crainte et l'amour du Ciel, s’appliquant à chacun et à chaque
génération. Plus on s’immerge dans les profondeurs des saintes paroles
de nos sages, plus on parvient à atteindre la crainte de D. et à découvrir Sa
Connaissance Divine. Cela nous donne le pouvoir et la force d’évoluer avec
détermination, de grandir et de combattre les influences néfastes qui nous
entourent.
Je suis très reconnaissant envers tous ceux qui ont investi de leur propre
personne et en particulier envers ma dévouée mère pour tous ses travaux
de retranscription. Je tiens à remercier tout spécialement l’un des rabbanim
de la Yéchiva, Rav Yossef Frohwein, pour son laborieux travail d’édition et
pour avoir revu et révisé chaque détail de cet ouvrage. J’ai également une
dette de reconnaissance envers les publications "Oz Vehadar", qui nous
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ont, une fois de plus, offert de bon cœur les droits de publication de leur
texte de Guemara. C’est un grand privilège pour moi que d’avoir mérité
la participation active du Gaon Rav Yaakov Hillel à ce projet, qui nous a
notamment honorés par ses paroles d’approbation. Enfin, un grand merci
au Roch HaYechiva, Rav Yossef Hillel, ainsi qu’au directeur de Shalom
La'am, Rav ‘Haï�m Hillel, pour leurs encouragements et leur soutien. Je
leur suis sincèrement reconnaissant de me permettre de participer à la
transmission et la diffusion de la Torah au sein de notre Yéchiva.

Puisse le mérite de l’étude et de l’application des leçons rapportées
dans cet ouvrage, leçons tirées des enseignements de nos Sages, nous
faire mériter une joyeuse fête de Hanoucca, pleine de sens, au service de
Hashem. Amen

Yehonatan Salem

Directeur du Programme Diaspora à Ets Ha’haïm

Mode d’emploi
1. Cet ouvrage est basé sur les Guemarot directement liées à Hanoucca. Pour votre aise, nous
avons inséré les Guemarot du côté droit du Sefer. Il est fortement recommandé d'étudier de façon
approfondie à l’appui des Guemarot. Tout au long de votre étude, vous pourrez consulter les sens
et significations et vérifier que vous avez parfaitement compris.
2. Chaque section de Guemara est scindée en deux parties. L'une contient des questions
fondamentales conçues pour stimuler la réflexion sur des points qui ont pu être manqués. La
deuxième partie est constituée de réponses à ces questions basées sur les grands commentaires,
hérités à travers les siècles.
3. Chaque réponse contient de nombreux points de Halakha, de pensée juive et de morale. Pour en
tirer parti au mieux, une fois que vous aurez compris la réponse, reportez-vous à la note figurant
à la fin de la section en cours. Cette note récapitule les différentes réponses en une courte phrase.
Cependant, ces notes ne couvrent pas nécessairement toutes les idées présentes dans les réponses.
Il est ainsi conseillé de discuter de ces notions avec votre Rav afin d’obtenir une compréhension
claire et complète.
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L’histoire de Hanoucca
Qu’est-ce que Hanoucca?
Le Rambam (Hil’hot Hanoucca 3: 1-3) raconte qu’à l’époque du second
Bet Hamikdach, le royaume grec émit des décrets contre les Juifs qui
visaient à leur faire abandonner leur religion, en les empêchant d'étudier
la Torah et de garder les Mitsvot. Ils confisquèrent également leur argent,
kidnappèrent les jeunes filles juives et réussirent à pénétrer dans notre
saint Bet Hamikdach, y faisant des brèches et impurifiant rituellement toute
chose s'y trouvant. Le peuple juif fut profondément tourmenté et opprimé
par les grecs jusqu’à ce que D. ait pitié de lui et le sauve de leurs mains. Cela
eut lieu lorsque les Hasmonéens, les Grands prêtres, parvinrent à maitriser
et à tuer les Grecs, sauvant ainsi le peuple juif de leurs mains et lui rendant
la souveraineté, pendant plus de deux cents ans jusqu’à la destruction du
second Bet Hamikdach. Quand ils réussirent finalement à renverser leurs
ennemis grecs et à les détruire, c’était le 25 Kislev et, lorsqu’ils pénétrèrent
dans le Bet Hamikdach, ils ne trouvèrent qu’une seule fiole d’huile d’olive
rituellement pure, portant le sceau du Kohen Gadol. Cela suffisait pour
allumer la Menorah pendant un jour, mais un miracle se produisit et la
Menorah resta allumée pendant huit jours, le temps nécessaire pour presser
une nouvelle quantité d’olives en état de pureté.
Dès lors, les Sages de cette génération ont institué que ces huit jours, à
compter du 25 Kislev, devraient être des jours de réjouissance, de louange
et d’action de grâce. Ils nous ont demandé d’allumer les lumières de
Hannoucca à l’entrée de nos maisons lors de chacune des huits nuits de la
fête, afin de répandre et de diffuser le miracle.
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Quand l’histoire a-t-elle eu lieu?
Pour avoir une idée du moment où tout cela s’est produit, donnons
un aperçu général des divers événements majeurs survenus dans notre
histoire.

Événement

Année

Création du monde

0

Naissance d’Avraham Avinou

1948

Sortie d’Égypte

2448

Matan (don de la) Torah

2448

Entrée en Terre d’Israël

2488

Construction du premier Bet Hamikdach

2928

Destruction du premier Bet Hamikdach

3338

Pendaison de Haman

3404

Écriture de la Meguilat Esther

3406

Construction du second Bet Hamikdach

3408

Construction des murailles de Jérusalem

3426

Début des décrets grecs

3570

Le miracle de Hanoucca

3622

Destruction du second Bet Hamikdach

3828

Achèvement de la Michna

3948

Achèvement du Talmud babylonien

4260

Naissance du Rambam

4895

Naissance de Rav Yosef Karo (Auteur du Choul’han Arouh’)5248
Holocauste

5700
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2448

Exil en

1

4260

(479)2

3

4720

Les quatre
captifs

(393)

2488 - 2881

Juges

Tabernacle

2449 - 2928

(312)

3948 - 4260

(351)

Samuel

Rambam

(452)
Rosh

4800 - 5252

Ezra

Les
Scribes et
les Hommes
de la Grande
Assemblée5

3448

Fin de la
prophétie6

3405

Miracle
de Pourim

(420)

(448)

5252 - 5700

3760

Début de
l’ère
vulgaire

3948

CHRONOLOGIE
DE L'HISTOIRE
JUIVE DEPUIS
LA CREATION
DU MONDE
JUSQU'A L'
HOLOCAUSTE

Rebbi

Rédaction
de la Mishna8

des R ichonim et des A ’har onim

Hafets Haïm aussi dans cette série: Chronologie

5700

Holocauste

(500)

3448 - 3948

Tannaïm

Second Temple

3408 – 3828

7

3622

Miracle de
‘Hanouka

A’haronim
R ’ Y ossef Karo

525212

Jérémie

Expulsion des
Juifs d'Espagne

(457)

2881 – 3338

Rois

Premier Temple

Richonim

5000

3000

2928 – 3338

(410)

3205

2964
4

Exil des 10 Tribus et fin
du Royaume d'Israël

Division du
Royaume

© Tous droits réservés. Ne pas copier sous aucune forme.
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Ezra et Né’hémia. Ce sont eux qui ont institué notre livre de
9. Maïmonide écrit que Rabbi Yo’hanan a rédigé le Talmud de
prière.
Jérusalem en 4155.
6. La Prophétie prend fin 1000 ans après la sortie d'Egypte.
10. Ravina et Mar le fils de Rav Achi rédigent le Talmud de
7. Le Second Temple est détruit en 68 de l’ère vulgaire.
Babylone en 500 de l’ère vulgaire
Pendant les 420 ans durant lesquels il a existé, Israël a été
11. Certains pensent que la mort de Rav Sheshna marque la fin
dominé par l'Empire Perse (34 ans) puis l'Empire Grec (180 ans) la
de l'ère des Saboraïm . D'autres remontent à 100 ans plus tôt
dynastie Hasmonéenne (103 ans) et la dynastie Hérodienne (103 ans). avec le décès de Rav Eina et Rav Simona.
8. Rabbi Yéhouda Hanassi compile la Mishna en 3948 , 1500
12. L'expulsion des juifs d'Espagne (1492) et l'invention de
ans après la sortie d'Egypte .
l'imprimerie marque la fin de l'époque des Richonim.

Rav Haï Gaon Rashi

4449 - 4800

1. A la mort de Lévy (2331) débute l'esclavage, pendant 117 ans.
L’endurcissement des mesures d'esclavage (durant 87 ans) a
commencé à la naissance de Myriam (2361).
2. 39 ans dans le désert, 14 ans à Gilgal 369 ans à Shilo et 57 ans
à Nov et Givon.
3. Josué est le premier Juge (selon certains)
4. Le premier Temple a duré 410 ans. Le second 420 ans avec un
intervalle de 70 ans.
5. La Grande Assemblée comptait 120 membres dont Hagaï,
Ze'haria, Mala’hi, Morde’hai, Daniel, ‘Hanania, Michael, Azaria,

(189)

4260 - 444911

Amoraïm Saboraïm Guéonim

4128

(210)
Moïse

2238 - 2448

Rédaction Rédaction
du Talmud de du Talmud de
Jérusalem9 Babylone10

2488

les Hébreux
entrent en Israël

Patriarches Egypte
1948 - 2255

2000 ans d'Epoque Méssianique

4000

2238

Jacob et ses
enfants descendent
en Egypte

2000 ans de Torah

2000

2085

Le
Sacrifice
d'Isaak

Sortie d'Egypte
et don de la Torah

1056 - 1948

1996

10 Générations de Noé à Abraham

1056

La
Le déluge Naissance d'Abraham Tour
De
1656
1948
Babel

1 - 1056

1000

Naissance de Noé

10 Générations de Adam à Noé

2000 ans de Tohu

0

Dans le Désert

Patriarches

Amoraïm

Le Midrash Tana debé Eliahou nous enseigne que le monde a été créé pour
exister 6000 ans: 2000 ans de Tohu Bohu (néant), puis 2000 ans de
Torah et enﬁn 2000 ans de Temps Messianique (Sanhédrin 97a).
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Afin de comprendre le cadre de l’histoire de Hanoucca, nous allons
décrire les événements qui se sont produits dans cette région, pendant la
première moitié de la période du deuxième Bet Hamikdach.
1. Après soixante-dix ans d’exil à Bavel - Irak, les Juifs retournent en Israël. Le
deuxième Bet Hamikdach commence à être reconstruit en l’an 3408 (depuis
la création) et restera érigé 420 ans.
2. Au cours des 34 premières années du deuxième Bet Hamikdach, le
royaume de Perse dirige toute la région, y compris Israël. Alexandre
Mokdon (de Macédoine), qui devint roi de Grèce à l’âge de dix-neuf ans,
décide qu’il en a assez de la domination perse et, en 3442, il part en guerre
contre la Perse, conquérant sa capitale Eilam. Cet évènement marque la fin
de l’Empire Perse.
3. Alexandre Mokdon, en plus d’être un puissant guerrier, est un homme
sage, bien informé et instruit dans la philosophie d’Aristote. Cependant, il
est assassiné après douze ans de règne, à l’âge de trente-deux ans. Sans
descendance, il avait divisé son royaume en quatre régions: Égypte, Syrie,
Asie mineure et Macédoine, et ce bien sûr avant son assassinat. Cependant,
seuls deux de ces royaumes réussirent à gouverner avec succès, à savoir,
l’Egypte et la Syrie. Initialement, Israël faisait partie du royaume de Syrie,
mais il fut ensuite transféré à l’autorité égyptienne. Finalement, Antiochus,
qui était le roi de Syrie, s’empara de toute la région et Israël passa de nouveau
sous son autorité.
4. Dans les premiers temps de leur empire, les Grecs, plus que les autres
peuples, manifestent leur admiration pour la sagesse de la Torah. Cependant,
vers la fin de leur règne, ils commencent à émettre des décrets contre la
Torah et à annuler le service dans le Bet Hamikdach; ils essayent même de
le détruire à plusieurs reprises. Leur règne, qui dura cent quatre-vingts ans,
devait sa gloire au mérite de leur ancêtre, Yefet, qui couvrit son père Noah
au moment de sa disgrâce (Tana Debei Eliyahou 20:10).
5. L’année 3442 marqua la culmination (la fin) de l’ère des prophètes, lorsque
les derniers prophètes ‘Hagai, Za’haria et Mala’hi meurent tous en l’espace
d’un mois (Radak Zacharia 8:14). Ce déclin de la sainteté entraina la montée
des diverses sectes de parias et d’hérétiques, l’une des plus célèbres étant
celle des Sadducéens. La philosophie grecque s’est répandue dans toute
la région du fait des conquêtes d’Alexandre. Cela a affaibli d’une manière
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générale la confiance que les juifs avaient en Hachem et pourrait être à
l’origine de la disparition de la prophétie dans le monde.
En 3448, le roi Alexandre parvint à tuer Daryavech (Darius), roi de Perse,
prenant ainsi le pouvoir sur le monde entier.
Cette année-là, Alexandre monta à Jérusalem pour la détruire, car les
Juifs étaient encore au service de Daryavech, le roi Perse. Quand les Juifs
entendirent parler des intentions d’Alexandre, ils se mirent à jeûner et à
prier. Le Cohen Gadol de cette époque, Chimon Hatsadik, alla à la rencontre
du roi grec, vêtu de ses vêtements de Grand Prêtre. Quand Alexandre le vit, il
s’inclina immédiatement devant lui, expliquant à ses serviteurs que l’image
de cette personne lui apparaissait chaque fois qu’il se battait, et c’était par
son mérite qu’il remportait ses victoires. Le roi Alexandre fit alors une alliance
de paix avec Chimon Hatzadik qui lui fit visiter le Bet Hamikdach. En guise
de remerciement, Chimon Hatsadik promit au roi que tous les garçons nés
cette année-là seraient appelés Alexandre (Biour HaGra - Orach Chaim 139)
et que tous les documents seraient datés conformément à la monarchie des
Grecs (voir Yoma 69a).
Cette année-là, Alexandre autorisa les Kouttim à construire un
sanctuaire à Har Gerizim, dans lequel ils offrirent des sacrifices, en dehors
du Bet Hamikdach. Sanbalet Hachorani servait alors comme Cohen Gadol.
Cela provoqua une fracture majeure parmi la population, la moitié d’entre
eux ayant suivi Chimon Hatsadik et l’autre moitié, Sanbalet. Cela dura deux
cents ans jusqu’à ce que Yochanan Ben Chimon, également connu sous le
nom de Horkanos, roi des Hasmonéens se lève et détruise ce sanctuaire en
3646, débarrassant ainsi les Juifs de cette pierre d’achoppement.
6. La Guemara (Méguila 9a) raconte qu’en l’an 3515 un roi grec, nommé
Talmaï, rassembla soixante-douze Sages de la Torah et les plaça chacun dans
une maison séparée. Il leur demanda ensuite de traduire individuellement
la Torah en grec. Hachem instilla dans le cœur de chaque Sage ce qu’il était
nécessaire de modifier. Par exemple «Elokim Barah Berechit» au lieu de
«Berechit Barah Elokim», afin de réduire les complications.
Le Tour (Siman 550) au nom du Bahag raconte que le jour de la traduction
de la Torah en grec fut le huit Tevet et que pendant trois jours une obscurité
spirituelle s’abattit sur le monde. Le Masse’het Sofrim ajoute que cette
journée a été aussi dure pour le peuple juif que le jour où ils ont servi le
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Veau d’or, car la traduction de la Torah ne pouvait pas être aussi parfaite que
dans sa version originale.
7. En l’an 3662, les décrets grecs contre les Juifs sont annulés, lorsque les
‘Hachmonaims combattirent et parvinrent finalement à renverser les Grecs.
Ce fut le début de la monarchie de Bet ‘Hachmonai (Avoda Zara 9a). Leur
règne dura 103 ans, jusqu’en 3724, année où Hordos, un esclave de la
monarchie, se révolta contre eux et massacra leurs derniers membres.
8. En l’an 3697, deux frères de Bet ‘Hachmonai, Horkounos et Aristobule
s’affrontent pour la domination du pays. Après que Horkounos ait été roi
à Jérusalem pendant trois mois, Aristobule vient avec une armée pour
l’assiéger.
Les anciens d’Israël tentent de conclure un pacte entre eux, aux termes
duquel Aristobule s’emparerait de la royauté du pays et où Horkounos
jouerait le rôle de Cohen Gadol dans le Bet Hamikdach. Cependant, bien
qu’ils en aient fait le serment l’un envers l’autre, le pacte ne dura pas
longtemps. Finalement, leur vive rivalité les poussa à envoyer des pots-devin à Pompious, le général de l’armée romaine. Pompious arriva en Israël
et beaucoup de Juifs et de Romains périrent dans la guerre qui s’ensuivit.
Pompious, malgré sa victoire militaire, n’osa pas toucher au Bet Hamikdach
du fait de sa sainteté. Pompious rétablit ensuite Horkounos en tant que roi,
tua tous les partisans d’Aristobule, et emmena ce dernier prisonnier à Rome.
Finalement, Aristobule s’échappa de Rome, rassembla une armée et tua
beaucoup de Romains. Cependant, le peuple de Jérusalem, ne voulant pas
qu’il cause de nouveaux problèmes à l’avenir, fit tur Aristobule. Au total,
Aristobule régna trois ans et demi avant d’être emmené à Rome, Horkounos
régna pendant 21 ans (Sefer Hadorot).
La Guemara (Baba Kama 82b) relate l’un des incidents survenus lors
des combats entre ces deux frères. Au cours du siège, lorsque les troupes
de Horkounos étaient à Jérusalem et celles d’Aristobule, à l’extérieur. Tous
les jours, ceux qui se trouvaient à l’intérieur envoyaient une boîte pleine
d’argent à ceux qui se trouvaient à l’extérieur, en échange de deux moutons
pour les offrandes du Tamid. Un jour, au lieu d’envoyer des moutons pour
l’offrande, ils envoyèrent un cochon. Alors que les soldats le soulevaient le
long du mur, à mi-chemin, le cochon planta ses griffes dans les murs de
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Jérusalem et la Terre d’Israël trembla sur une surface de quatre cents parsa
sur quatre cents parsa (une parsa vaut quatre miles-km).
9. En l’an 3724, la monarchie de Bet ‘Hachmonai est renversée par Hordos,
qui tue tous les ‘Hachmonaim restants. Ses descendants règnent jusqu’à la
destruction du deuxième Bet Hamikdach en l’an 3828.
Les ‘Hachmonaim perdent la monarchie était parce qu’ils n’ont pas
respectés le commandement de Yaakov Avinou, selon lequel la monarchie
en Israël devait rester dans la tribu de Yehouda; en effet les ‘Hachmonaim
appartenaient à une famille sacerdotale de la tribu de Lévi (Ramban,
Bereichit 49:10).

Les décrets grecs:
Prélude : avant de décrire les mauvais décrets des Grecs contre les Juifs,
il convient de se demander pourquoi Hachem nous lanca de tels défis
spirituels à ce moment de notre histoire.
Le Ba’h (Hil’hot Hanoucca 670) met en lumière ce point avec l’observation
suivante : contrairement à Pourim, où les Juifs sont menacés d’annihilation
en raison de leur mélange avec des non-juifs et de leur participation à la
fête d’A’hachveroch, les décrets Grecs à l’époque de Hanoucca résultent du
relâchement des Juifs dans leur service vis-à-vis d’Hachem.
Les décrets grecs semblaient cependant les éloigner davantage du
service d’Hachem. Pourquoi devait-il en être ainsi? La réponse est que les
décrets portant sur les Mitsvot ne sont pas dus au hasard. Si le peuple juif ne
fait pas preuve de suffisamment de respect et de diligence dans l’observance
d’une Mitsva particulière, le Satan a alors le droit d’attaquer et de demander
que les conditions nécessaires à l’accomplissement de cette dernière soient
rendues plus difficiles; ce qui explique, par conséquent, l’instauration des
décrets grecs. La seule manière de renverser les décrets est donc de faire
preuve de plus de respect et de diligence dans l’accomplissement de la
Mitsva, au point de vouloir donner sa vie pour elle, ce qui est bien sûr le
signe ultime du respect. C’est ce qui se produisit à l’époque des Grecs.
Les décrets : dans la partie additionnelle de notre prière sur Hanoucca,
«Al Hanissim», il est dit que les Grecs voulaient nous empêcher de garder
«Me’houkei Retsone’ha» - «certains de Tes statuts». Il n’est pas écrit
uniquement «Houkei» qui renvoie à tous les statuts, puisque l’ordre du jour
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des Grecs était de saper seulement certains domaines de notre service envers
D.ieu (Sidour de Chabtai Sofer, élève du Levouch). D’autre part, le Rambam
(Hilchot Hanoucca 3: 1), semble sous-entendre que les grecs essayaient de
les empêcher d’apprendre la Torah et de garder toutes les Mitsvot (Le Tana
Debei Eliyahou Perek 28, écrit aussi que «l’obscurité» symbolisant la période
de domination des Grecs venait de l’assombrissement de la vie des Juifs car
ils leurs interdisaient de garder toutes les Mitsvot de la Torah.) Comment
pouvons-nous réconcilier ces deux enseignements?
Nous pouvons dire qu’en vérité les Grecs voulaient mettre un terme
à notre adhésion à toutes les Mitsvot. Cependant, ils savaient qu’ils ne
réussiraient pas s’ils s’étaient opposés à tout. Ils choisirent donc d’interdire
seulement certaines Mitsvot, celles qu’ils pensaient antithétiques à leurs
croyances. Ils ne toléraient pas les croyances basées sur le spirituel ou
quoique ce soit au-dessus de la compréhension humaine. En essayant de
saper certaines lois fondamentales (les Mitsvot dont les raisons ne sont
pas comprises), ils espéraient nous retirer toute sainteté et éliminer notre
appréciation de notre essence spirituelle. Ils avaient prévus de réussir petit
à petit de nous empêcher de respecter la totalité des commandements
de Hachem (‘hass ve’chalom), l’obligeant ainsi à nous retirer sa protection
divine, et leur permettant par conséquent de détruire la nation juive. Le
Midrach Hanoucca rapporte que les Grecs déclarèrent: «introduisons des
décrets contre les Juifs pour qu’ils rejettent leur D.ieu (‘Hass ve’shalom) et ils
finiront par croire en notre culte des idoles».
Sans le courage et le sacrifice de soi des pieux ‘Hachmonaim qui se
sont bravement battus contre les Grecs, la Torah et les Mitsvot auraient été
oubliées par le peuple juif. (Ramban Berechit 49:10).
Il est intéressant de noter que tous les décrets que les Grecs émirent contre
nous visaient les Mitsvot concernant «l’homme et D.ieu» et non pas celles
«entre l’homme et ses semblables». La raison pour laquelle ils ne choisirent
pas d’attaquer les commandements «entre l’homme et ses semblables» était
que ceux-ci pouvaient être compris intellectuellement et ne s’opposaient
pas directement à leurs croyances philosophiques. En revanche les lois qui,
par définition, ne peuvent pas être comprises intellectuellement et qui de
ce fait montrent bien leur origine divine, devinrent leur point d’attaque. Par
conséquent, ils ciblèrent les Mitsvot «entre l’homme et D.ieu».
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Il existe différentes versions des décrets grecs contre nous, mais elles
incluent toutes ce qui suit (tiré du livre Mamle’het Kohanim):
1. Ne pas observer le Chabbat - (Meguila Antiochus verset 8, Midrach
Hanoucca chap.1). Il est rapporté que les Juifs se cachèrent dans des
cavernes pour ne pas en venir à profaner le Chabbat. S’ils étaient capturés
par les Grecs, ils abandonnaient leur vie pour l’amour du Chabbat.
2. Ne pas annoncer Roch ‘Hodech - (Megilla Antiochus ibid. Midrach
Hanoucca ibid.). Certains disent que les Grecs voulurent empêcher le Bet
Din de sanctifier le nouveau mois. La raison en est que cette Mitsva est la
première donnée au peuple juif. Mais également parce que c’est une Mitsva
qui affirme le pouvoir des Rabbanim d’établir la loi juive, le Sanhédrin
décidant à quel moment annoncer la nouvelle lune. Les Grecs voulaient
saper tout pouvoir rabbinique d’interprétation de la Torah (Leka’h Tov,
Parachat Bo au nom du Saba Me’Slabodka).
Certains disent qu’ils essayèrent aussi d’éradiquer toutes les fêtes juives,
fixées bien-sûr en fonction de la nouvelle lune. Encore une fois, cela est peutêtre dû à leur réticence à tolérer que certains jours soient plus saints et aient
plus d’importance que d’autres, car cet idée dépasse l’intellect humain.
Fait intéressant, Roch ‘Hodech tombe toujours pendant la période de
Hanoucca (contrairement à d’autres ‘Hagim), puisque c’était justement
l’une des Mistvot que les Grecs voulaient annuler (voir plus loin n ° 3).
3. Ne pas pratiquer la Brit Mila - (Meguilat Antiochus ibid. Midrach Hanoucca
1). Les Grecs interdisent d’accomplir la Mitsva de la circoncision. Les Juifs ont
toutefois préfèré abandonner leurs vie afin de graver cette alliance entre
eux et D.ieu. Le Midrach Hanoucca écrit qu’à la lumière de ce décret, les
Sages établir un système de signes. Par exemple, toute personne ayant un
garçon allumerait de nouvelles bougies à l’entrée de sa cour le huitième jour
suivant la naissance. Un Juif qui était mohel - médecin de la circoncision - en
passant devant la maison et en voyant les bougies allumées, comprendrait
le signe, entrerait dans la maison, circoncirait l’enfant et partirait sans se
faire remarquer. Le Elya Rabba (Hil’hot Hanoucca Siman 670) au nom du
Baal Ha’itim écrit que, du fait qu’il a été décrété que la Milah devait avoir
lieu le huitième jour, nos Sages ont institué Hanoucca pendant huit jours.
(Même si le miracle, selon lequel l’huile a duré plus longtemps, n’a duré que
sept jours, comme l’a demandé le Bet Yossef ).
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Les commentaires sur le Talmud expliquent en détail pourquoi ces trois
lois ont été l’objet de leurs décrets.
Le Sefer Tzror Ha’hayim (Rabbi Haim bar Chmouel, élève du Rachba,
page 113) explique que ces trois Mitsvot apportent de la richesse au peuple
juif: le Chabbat est la source de toutes les bénédictions, tel qu’il est écrit
«OuVera’hto Mikol Hayamim». Grâce au mérite de la Brit Mila, le ciel et la terre
peuvent continuer à fonctionner (Yirmiyah 33:35) et Roch ‘Hodech contient
en son essence même la capacité de renouvellement. Les Grecs ont voulu
annuler ces Mitsvot afin de bloquer nos sources principales d’abondance.
Cependant, en raison de notre persistance àvouloir les accomplir, D.ieu nous
a protégés, a aidé les ‘Hachmonaim à vaincre les grecs, nous a récompensé
avec une bénédiction dans l’huile qui a brûlée huit fois plus longtemps que
prévu.
Rabbi Yossef MeSaragusa (élève du Ran, dans son travail sur le ’Houmach)
explique les décrets et note que, même s’il existe des jours saints plus
importants que Roch ‘Hodech, les Grecs ont tenté d’attaquer les Mitsvot qui
protègent particulièrement notre identité. La Mila est une alliance entre un
juif et D., alliance gravée dans sa chair, le différenciant ainsi des hommes
de toutes les autres nations, et le désignant comme un serviteur de D.ieu
Chabbat est un signe éternel entre le peuple juif et D.ieu, témoignant
que nous croyons en son règne. Roch ‘Hodech, dont les sacrifices nous
permettent d’obtenir le pardon de Hachem, est une autre Mitsva qui assure
notre protection Divine. (Voir aussi le Maharcha Roch Hachanah 19a, qui
explique comment ces trois Mitsvot nous différencient clairement des
autres nations.)
Le B’né Yissa’har (Kislev Ma’amar 4:88) citant le ‘Hida explique que
nos Sages ont fixé Hanoucca spécifiquement entre ces dates, afin de se
souvenir des trois Mitsvot que les grecs ont essayé d’annuler. Les jours de
‘Hanoucca comprendront toujours un Chabbat, Roch ‘Hodech et huit jours
correspondant au jour où la Brit Mila est accomplie.
Outre ces trois décrets, nous trouvons d’autres lois par lesquelles les
Grecs tourmentèrent les Juifs :
4. Le propriétaire d’un bœuf devait graver sur les cornes de celui-ci une
phrase déclarant qu’il (le propriétaire) n’a aucun lien avec le D.ieu d’Israël.
De même, les juifs devaient graver une telle déclaration sur les portes de
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leurs maisons (Berechit Rabba 2: 4, Meguilat Ta’anit perek 2, Yeruchalmi
‘Haguiga 2: 2). Le Midrach Tan’houma (Parachat Tazria 11) ajoute que le
non-respect de ces ordres était passible de la peine de mort. Il est rapporté
dans le Midrach Rabba, que les Juifs firent en sorte de ne pas avoir à écrire
cela. Le Yaavetz (Megillat Ta’anit) explique que les grecs savaient que les
Juifs ne laboureraient pas leurs champs avec des bœufs portant une telle
déclaration gravée sur leurs cornes. Ce décret visait à les faire mourir de faim
ou (‘Hass ve’shalom) à leur faire renier leur foi en Hachem pour être sauvé
de la mort.
Le Rokea’h (Al Hanissim) écrit que l’ordre de «graver sur la corne du
bœuf» était destiné à leur rappeler la faute du Veau d’or. Ceci dans le but
de transmettre l’idée que, puisque Hachem les avait éloignés à cause de ce
péché, il n’y avait aucune raison pour eux d’essayer de garder leur religion.
Le Yefeh To’ar (Bereichit Rabba 2: 4) explique que les Grecs avaient l’intention
de faire en sorte que la déclaration soit gravée sur chaque animal juif et sur
chaque porte, ainsi leur déni de Hachem se répandrait publiquement.
Le Midrach Hanoucca (3) rapporte que, lorsque les Grecs ordonnèrent
aux juifs de graver cette déclaration sur leurs portes, ceux-ci choisirent
plutôt de retirer. les portes de leurs maisons.
5. Les juifs n’étaient pas autorisés à mentionner le nom de Hachem (Roch
Hachana 18b, Meguilat Ta’anit Perek 7). Toute personne surprise en train
de le faire était tuée par l’épée. En raison de ce décret, de nombreux juifs
finirent par renier D. (Midrach Hanoucca 3).
6. Quiconque épouserait une femme devait d’abord la «confier» au dignitaire
grec local et seulement après ce moment-là elle pourrait retrouver son mari
(Meguillat Ta’anit Perek 6, Midrach Hanoucca 2, 3). Les Grecs nommèrent un
délégué dans chaque ville pour affliger toute jeune fille juive fiancée, en la
«prenant» avant son mariage. Ils agirent ainsi afin de réduire les réjouissances
d’un époux avec sa nouvelle épouse et ainsi affaiblir la pureté du mariage
juif. En raison de ce décret pervers, de nombreux pères empêchèrent leurs
filles de se fiancer, et elles étaient ainsi vouées à vieillir et à finir célibataires.
(Le Rambam fait allusion à ce décret dans Hil’hot ‘Hanoucca 3: 1). Cela
pourrait être ce à quoi le Yalkout Chimoni (Michlei 964) fait allusion quand il
écrit que les Grecs ont empêché les Juifs de se reproduire, en les empêchant
de se marier.
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Le Noda BeYehoudah (Derouch HaTzela’h 34) explique que l’intention
des Grecs était d’annihiler les familles de Cohanim. Puisqu’une femme
«prise», même involontairement, est interdite d’épouser un Cohen, leur
décret signifiait que les Cohanim n’auraient personne à épouser et leur
tribu finirait ainsi par s’éteindre.
7. Les femmes mariées n’étaient pas autorisées à se purifier dans un
Mikvé – un bain rituel. Cela a été décrété afin d’empêcher les Juifs d’avoir
des enfants. (Yalkout Chimoni Michlé 964).
8. Quiconque écrivait une Ketouba - un contrat de mariage, pour son
épouse se faisait couper les doigts (Midrach Ma’aseh Hanoucca 3). Un
apostat a informé les Grecs que, puisque le D. des Juifs détestait l’adultère,
s’ils incitaient les Juifs à pécher, ils seraient en mesure de les vaincre. La
Michna dit que quiconque vit avec sa femme avant de lui donner une
Ketouba est comme s’il était en train de commettre un adultère. Les Grecs
ont donc décrété que quiconque donnerait une Ketouba à sa femme aurait
les doigts coupés, afin d’empêcher les Juifs de se marier et ainsi causer une
augmentation de l’adultère.
9. Ils interdirent les sacrifices de Tamid du matin et de l’après-midi et
placèrent des idoles dans le Bet Hamikdach (Midrach Ma’assé Hanoucca 3).
Un apostat nommé Titin ben Pechat a informé les Grecs que s’ils réussissaient
à annuler les sacrifices Tamid, cela leur permettrait de porter atteinte aux
Juifs. Les Grecs annulèrent donc les sacrifices.
Les Grecs placèrent également une idole dans le Bet Hamikdach (verset
10-11 de Megilat Antiochus) et offrirent un porc sur l’autel. Ils firent des
brêches dans les murs du Bet Hamikdach à treize endroits différents (Michna
Middot Perek 2: 3).
10. Annulation de l’allumage de la Menorah dans le Bet Hamikdach (Midrach
Maaseh Hanoucca 3). Les grecs connaissaient le pouvoir de la Mitsva
d’allumer la Menorah et ils ont donc fait tout ce qui était en leur pouvoir
pour empêcher son accomplissement, notamment en souillant l’huile.
Ils interdirent l’observance de la fête de Souccot (Midrach Ma’aseh
Hanoucca 3). Les sacrifices supplémentaires (Korban Moussaf ) de Souccot
comprenaient soixante-dix taureaux qui correspondaient aux soixantedix nations du monde. Le nombre de taureaux offerts en comptait un de
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moins chaque jour de la fête, ce qui symbolisait l’influence décroissante des
nations. Par conséquent, en réduisant l’influence et le pouvoir des autres
nations, les sacrifices de Souccot ont permis de protéger les Juifs contre ces
dernières. C’est peut-être pour cette raison que les Grecs ont spécifiquement
cherché à annuler la fête de Souccot.
11. Les juifs n’étaient pas autorisés à étudier la Torah (Midrach Maassé
Hanoucca). Comme nous le disons dans Al Hanissim, « pour leur faire oublier
leur Torah et les soustraire aux lois de Ta volonté ». Le livre Chemen LaMa’or
rapporte, au nom de Rabbi Saadiah Adni, dans son explication du Rambam,
que, lorsque les Grecs ont décrété qu’ils ne pourraient plus étudier la Torah,
les Sages craignirent que la Torah ne soit oubliée. Pour contrer ce décret,
ils ont donc institué la lecture d’une partie des prophètes (Haftara) chaque
Chabbat, en correspondance avec la partie hebdomadaire de la Torah : de
cette manière, le peuple n’oublierait pas la Torah.
Le B’nei Yissaschar (Kislev Maamar 2:12) écrit que, à Hanoucca, nous
allumons au total trente-six lumières, ce qui correspond aux trente-six
traités de la Loi Orale qui sont expliqués par le Talmud, ce qui est contraire
à la volonté Grecque d’annuler la lumière de la Torah et d’augmenter les
«ténèbres» de la sagesse grecque.
Le Chlah (fin de sa section sur la Téfila) écrit qu’il faut se consacrer plus à
l’étude de la Torah à Hanoucca, car il faut se renforcer dans ce que les Grecs
ont cherché à annuler.
12. Les grecs décrètèrent que les Juifs devaient manger du porc (Rokea’h,
Al Hanissim). Comme l’écrit Rachi (Toldot 26: 5), cette interdiction est un
exemple classique de ‘Hok, c’est-à-dire une loi qui n’a pas de raison logique
et, comme cela était contraire à la philosophie grecque, ils ont cherché
purement et simplement à l’annuler.
13. Ils décrètèrent que les Juifs ne devaient pas vérrouiller les portes de
leurs maisons (Midrach Ma’assé Hanoucca 2). Le non-respect de cette règle
était également passible de la peine de mort par l’épée. À la suite de ce
décret, les Juifs ont complètement supprimé leurs portes, portant atteinte
à leur vie privée et devenant ainsi vulnérables face aux potentiels intrus. Ils
résistèrent à ce décret pendant trois ans. Le Rambam (Igeret HaChmad) écrit
que les grecs ont émis ce décret afin d’empêcher les juifs d’avoir une vie
privée qui leur permettrait d’accomplir secrètement les Mitsvot.
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14. Ils décrétèrent que les Juifs devaient s’adonner à l’idolâtrie (Sefer
‘Hachmonaim). Toutes les chances étaient contre nous sous le règne du
puissant empire grec et nous subissions l’influence de leur philosophie
hérétique et de leurs décrets cruels visant à annihiler notre Sainte Torah et
ses fondements. Cependant, nous avons réussi, avec l’aide de D. et par le
biais de miracles, à résister aux grecs et à leurs décrets en luttant avec fierté
et force, pour ce que nous sommes et ce que nous défendons; le peuple élu
de Hachem et sa Torah.

La guerre
Antiochus, le puissant roi grec, après avoir conquis de nombreux pays
et capturé leurs rois, se construisit une province qu’il nomma Antioche.
Là, il construisit son palais royal. Son commandant en second, Bagris, s’est
également construit une province, appelée Bagris. Après s’être établi de
cette manière, il décida d’attaquer Jérusalem, où le Bet Hamikdach se tenait
depuis 213 ans.
Il envoya une armée massive avec à sa tête son général Nikanor. Ce
dernier et son armée tuèrent beaucoup de Juifs, placèrent une idole dans
le Bet Hamikdach et y sacrifièrent un cochon. Lorsque Yochanan, le fils de
Mattityahou, entendit ce qu’il se passait, il prit une petite épée, se plaça
à l’entrée du Bet Hamikdach et demanda à voir Nikanor. Ils introduisirent
Yo’hanan, qui prétendait vouloir se conformer à la volonté de Nikanor.
Nikanor lui demanda alors de prendre un cochon et de le sacrifier à l’idole,
et qu’il serait pour cela récompensé par le roi. Yo’hanan confia à Nikanor qu’il
craignait que les personnes présentes écoutent tout cela et ne racontent
l’incident aux Juifs qui le tueraient ensuite. Il demanda donc à Nikanor de
renvoyer tout le monde pour lui permettre de parler en privé avec lui, et
c’est ce qu’il fit. Yochanan pria ensuite D. d’être avec lui et poignarda Nikanor
en plein cœur. Yo’hanan et ses partisans tuèrent ensuite 72 700 Grecs,
obligeant ceux qui restaient à fuir vers Antiochus.
Quand ce dernier apprit que Nikanor avait été assassiné, il ordonna à
Bagris d’attaquer Jérusalem et d’émettre des décrets à son encontre. Les Juifs
ont donné leur vie pour observer leur religion, que ce soit pour la mitsva de
Chabbat, Roch ‘Hodech ou la Milah. Après cela, Bagris décréta qu’une femme
fiancée devait d’abord «s’unir» au dignitaire grec avant d’épouser son mari.
Lorsqu’une certaine épouse de la famille des ‘Hashmonaim appris que les
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Juifs avaient l’intention de la livrer au dignitaire grec, elle cria de tout son cœur
et supplia son père et ses frères : «Comment pouvez-vous permettre qu’une
telle chose se produise? Pourquoi ne vous vengez-vous pas comme les frères
de Dina l’ont fait contre la ville de Sichem? » Les cinq fils de Mattityahu, dont
Yo’hanan, se sont alors levés et se sont battus contre Bagris, ce qui entraina
sa fuite vers Antiochus pour sauver sa vie. Bagris dit à Antiochus que ces cinq
guerriers étaient impossibles à vaincre, ils étaient plus forts que les lions, plus
légers que les aigles et plus puissants que les ours. Antiochus lui conseilla
donc de combattre les Juifs en utilisant des éléphants de guerre spécialement
entraînés. Bagris monta à Jérusalem pour combattre à nouveau les Juifs, cette
fois avec l’aide d’éléphants en armure. Lorsque les cinq fils de Mattityahu
entendirent parler du plan de Bagris, ils se rendirent à la tour de Guilad et
annoncèrent une journée de jeûne et de prière pour éveiller la miséricorde
de D. Le premier-né de Mattityahou s’appelait Yehoudah, puis vint Chimon,
Yochanan, Yonatan et enfin Elazar. Leur père, Mattityahu, leur dit de se revêtir
du pouvoir de leurs ancêtres, puisqu’ils les représenteraient dans cette
guerre. Ils ont donc fait la guerre et beaucoup de Juifs sont tombés, y compris
Yehouda le premier-né. A leur retour ils racontèrent à Mattityahou ce qui
s’était passé, et il les réprimanda d’avoir battu en retraite. Il partit lui-même en
guerre avec ses quatre fils restants. Ils réussirent à tuer beaucoup de Grecs et
à forcer les autres à se retirer. Cependant, Elazar mourut, pendant la guerre,
dans les excréments d’éléphants qu’il était en train de tuer. Quand Antiochus
apprit que Bagris avait également été tué, il se sentit tellement humilié qu’il
se suicida en sautant à la mer.
Les Juifs se mirent alors à réparer les treize brèches que les Grecs avaient
faites en entrant dans le Bet Hamikdach. Ils reconstruisirent l’autel et
rallumèrent la Ménorah (Meguilat Antiochus).

Pourquoi célébrons-nous Hanoucca
pendant huit jours?
Le Ran (Chabbat 21b) explique que les Juifs ne pouvaient obtenir de
l’huile d’olive pure que dans la ville se trouvant à une distance de voyage de
quatre jours (la ville de Tekoa, Meiri). Par conséquent, pour aller et revenir, il
leurs fallu huit jours.
Le Echkol (Hil’hot Hanoucca) écrit que les experts dans la production de
l’huile étaient rituellement impurs après avoir été en contact avec des morts
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(durant la guerre). Par conséquent, afin de se purifier (ce qui nécessitait un
processus de sept jours en utilisant les cendres de la vache rouge), puis de
produire l’huile (qui prenait un jour), il fallait en tout huit jours.
Alternativement, le Smag (Hil’hot Hanoucca) écrit que tout le monde était
impur et ceci nécessitait donc sept jours de purification. Par conséquent, ce
n’est qu’après huit jours qu’un nouveau stock d’huile d’olive rituellement
pure put être reconstituée.
Le Or Zerouah (Hil’hot Hanoucca) suggère que, puisqu’ils étaient occupés
à reconstruire l’autel, il leur a fallu huit jours pour se préparer.

Hanoucca – Pourim
Le Levouch (Siman 670) souligne la différence entre les deux fêtes
rabbiniques de Hanoucca et de Pourim. Dans l’histoire de Pourim, Haman
voulait nous anéantir physiquement, que nous ayons ou non accepté de
nous assimiler (‘Hass ve’chalom). Par conséquent, le moyen approprié
d’exprimer nos louanges et nos actions de grâces à Hachem consiste à se
régaler et à festoyer; ce qui constitue une activité physique. Cependant, à
l’époque de Hanoucca, le roi grec Antiochus n’était pas intéressé par notre
extermination physique; il souhaitait plutôt que les Juifs s’assimilent à la
culture et à la philosophie grecque. En ce qui le concerne, ils pouvaient
même apprendre la Torah de manière purement intellectuelle, à la seule
condition qu’ils n’acceptent pas la Torah comme étant d’origine divine. Son
but était de d’annuler la sainteté de notre Torah et de la reléguer au rang de
toute autre sagesse intellectuelle. Si les Juifs avaient consenti à accepter les
idéologies grecques (‘Hass vechalom), Antiochus aurait été très heureux et
n’aurait rien demandé de plus. Et lorsqu’un groupe sélectif de prêtres fit la
guerre à l’armée grecque pour mettre fin au génocide spirituel du peuple
juif, D., dans son infinie miséricorde, sauva Son peuple élu et lui permit de
combattre et de vaincre les Grecs. Par conséquent, la voie pour exprimer
notre joie au sujet de cette victoire consiste à louer et à remercier Hachem
de nous avoir sauvés de l’annihilation spirituelle et de nous permettre
encore aujourd’hui de Le servir et d’étudier sa Sainte Torah.
Le Ba’h mentionné plus haut (siman 670) va plus loin pour expliquer la
différence entre notre façon de célébrer Hanoucca et notre façon de célébrer
Pourim. Les problèmes rencontrés par les Juifs à l’époque de Pourim se sont
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produits à cause de leurs participation et de leur satisfaction à la fête du roi
A’hachveroch, alors qu’ils avaient été mis en garde de ne pas y aller. Puisqu’ils
péchaient physiquement, le décret à leur encontre était aussi physique –
c’est-à-dire l’extermination. Leur forme de repentance consistait à jeûner,
c’est-à-dire à se priver physiquement de nourriture. Par conséquent, la
célébration de leur rédemption doit s’exprimer aussi de façon physique
par un festin et la consommation de boissons. Les problèmes à l’époque de
Hanoucca furent toutefois dus à un manque de diligence dans le service du
Bet Hamikdach. Le décret devait donc porter sur l’arrêt complet du service
du Temple. Leur repentance devait passer par un renforcement de leur
engagement dans le Service de D.ieu. Par conséquent, notre façon de nous
réjouir de notre délivrance consiste à louer Hachem de tout cœur et à Le
remercier de pouvoir Le Servir et d’accomplir Ses Mitsvot.
C’est pourquoi, le Choul’han Arou’h (siman 670: 2) écrit au nom du
Maharam de Rotenbourg (voir Tour ibid.) qu’il n’y a aucune obligation de
faire des festivités à Hanoucca, puisqu’ils ont seulement été définis comme
des jours de louanges et d’actions de grâces à D.ieu. Le Michna Beroura
(ibid Seif Katan 7) explique cependant l’opinion du Rama selon lequel il
existe néanmoins un concept de Mitsva consistant à faire un repas un
peu plus festif, puisque la construction du Michkan a été achevée le 25
Kislev. Le moment était alors propice pour inaugurer le Mishkan. Hachem
a cependant voulu retarder son inauguration jusqu’à Roch ‘Hodech Nissan,
pour la faire coïncider avec la date de naissance de Its’hak Avinou. En
compensation de ce manque, pour le mois de Kislev, Hachem le récompensa
par la reconstruction et l’inauguration de l’autel du temps des ‘Hachmonaim
(Yalkout Chimoni Mala’him 1: 184). Ainsi, la coutume consistant à augmenter
un peu les festivités et à chanter les louanges de D.ieu. durant les repas, fait
certainement de ces derniers des Seoudot Mitsva.
Le Ben Ich ‘Hai (Parachat Vayechev 28) enseigne que le Chabbat
Hanoucca, nous devons faire un repas plus grand que les autres Chabbatot,
afin de faire connaître le miracle de Hanoucca; à plus forte raison si Chabbat
tombe également Roch ‘Hodech. (Naturellement, cette pratique ne devrait
pas permettre de tomber dans la frivolité et la légèreté, mais devrait au
contraire renforcer notre engagement pour les Mitsvot et l’étude de la
Torah).
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Après le miracle de Pourim, même si nous avons pu vivre dans la
tranquillité, nous étions toujours sous la domination perse (Méguila 14a).
Après le miracle de Hanoucca, la royauté d’Israel fut restituée aux Juifs
pendant plus de deux cents ans, jusqu’à la destruction du deuxième Temple.
Pour cette raison, la Pesikta Rabati (Perek 2) explique que nous ne disons pas
le Hallel à Pourim puisque nous étions encore sous le règne d’A’hachveroch.
Après le miracle de Hanoucca, cependant, lorsque D. a permis de mettre
fin à la domination grecque, il convenait de dire «Louez (D.) les serviteurs
de Hachem» (Tehillim 113: 1), car les juifs n’étaient plus soumis à personne.
Nous récitons donc le Hallel chaque jour de Hanoucca.
Par conséquent, la bonne manière de célébrer Hanoucca est de se
souvenir de toutes les bontés que D. a fait envers nos ancêtres (Devarim
8: 2) et, bien sûr, de Ses bontés envers nous (voir Rabbenou Yona Cha’arei
Techouva 3:17).
Après avoir allumé les bougies, on devrait chanter pendant au moins une
demi-heure pour Hachem et raconter à sa famille les merveilleux miracles
qu’Hachem fait pour nous chaque jour et pour ceux qu’il a accomplis pour
les générations précédentes (Yessod VeChorech Ha’avoda Cha’ar 12).

Pourquoi les tactiques de guerre de Hanoucca étaientelles différentes de celles de Pourim?
Comme nous l’avons expliqué précédemment, la menace qui pesait
à l’époque de Pourim n’était pas dirigée contre la Torah et les Mitsvot,
mais contre les Juifs eux-mêmes. Hanoucca, cependant, constituait une
menace pour leur existence spirituelle. Ainsi, à Pourim, où notre existence
physique était mise en péril, la tactique de défense était de plaider auprès
de D. d’avoir pitié de nous et de nous sauver. Esther ordonna à Mordechai
de dire à tous les Juifs de jeûner pendant trois jours et trois nuits et de
prier et implorer la miséricorde de D. Avec ce mérite, Esther alla prier le roi
A’hachveroch de contrecarrer le terrible décret. L’idée de se battre contre
Haman ne leur est même pas venue à l’esprit à ce stade. En ce qui concerne
Hanoucca, là où l’essence du peuple juif était en danger, la tactique militaire
consistait à se battre physiquement. Lorsque notre spiritualité est mise en
jeu, nous devons défendre notre identité et notre foi, et ne jamais renoncer,
ni compromettre notre degré d’observance des Mitsvot. Par conséquent, les
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‘Hachmonaim sont entrés en guerre (avec le pouvoir de la prière) et étaient
prêts à mourir pour l’amour de la Torah.
Le Rav El’hanan Wasserman (Kovets Ma’amarim siman 10: 8) explique de
plus que, lorsque notre existence physique est menacée, c’est dans le but de
nous «forcer» à nous repentir et à nous corriger. Par conséquent, il ne sert à
rien de compter sur notre force physique, mais notre tactique première doit
consister à renforcer notre Foi en Hachem et de revenir à Lui en corrigeant
nos mauvaises pratiques. En revanche quand un décret est émis à l’encontre
de notre spiritualité, il vient pour tester notre engagement envers les
valeurs et les lois de la Torah. Pour affaiblir et annuler de tels décrets,
nous devons nous battre, même physiquement, et être prêts à mourir
pour nos convictions. Par exemple, lorsqu’il existe des décrets destinés à
enrayer l’étude de la Torah; nous devons renforcer notre conviction de son
importance et être prêts à nous sacrifier pour elle. C’est une bataille pour la
spiritualité et en renforçant notre étude, nous pouvons affaiblir les forces
qui nous menacent.
Le Biour Hala’hah (siman 1) explique que lorsque le Rama écrit qu’une
personne ne doit pas se sentir gênée, lorsque des railleurs se moquent de
lui alors qu'il accomplit une Mitsva et que le Bet Yossef écrit qu’il faut se
taire et ne pas leur répondre, c’est dans une situation où ils se moquent de
certains individus en particulier. Cependant, ce n’est pas le cas des apikorsim
- (c’est-à-dire des hérétiques) et des personnes qui tentent de dénigrer
l’étude de la Torah de l’ensemble du peuple, ou qui cherchent à éloigner
le public de leur niveau de respect et d’engagement en promulguant des
lois, etc… contre la Torah et qui restent campés sur leur position. Dans un
tel cas, il faut haïr ces gens et se battre pour l’honneur de la Torah et des
Mitsvot, en faisant de son mieux pour annuler leurs mauvaises intentions.
Comme David Hamele’h nous l’a enseigné (Tehillim139: 21-22): «Ceux qui
Te causent (Hachem) d’être haït je les haïrai, et avec ceux qui se lèveront
contre Toi (Hachem), je me disputerai. Je déteste le plus ces gens-là, je les
considère comme mes ennemis».

Coutumes de Hanoucca
Certains ont l’habitude de consommer des aliments lactés à Hanoucca
(Kol Bo siman 44). Ceci en souvenir du salut obtenu grâce aux produits
laitiers que Yehoudit, la fille de Yochanan Cohen Gadol, a servi au général
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de l’armée grecque. Son intention était de lui donner soif et de le laisser
ensuite se désaltérer avec de l’alcool. Quand il s’endormit ivre, elle lui coupa
la tête et s’échappa. Lorsque l’armée grecque trouva leur chef décapité, ils
s'enfuirent pour sauver leurs vies.
D’autres (Ben Ich Hai Parachat Vayechev 24, Arou’h Hachoul’han 670: 8)
disent que cet incident n’a pas eu lieu à la période de Hanoucca. Cependant,
puisque cela s’est passé avec les Grecs, nous célébrons cette victoire
également lorsque nous célébrons notre victoire spirituelle à Hanoucca. Le
Ben Ich Hai (ibid.) ajoute que le mot «’halav» - lait, est une abréviation des
trois Mitsvot que les Grecs ont tenté d’annuler, c’est-à-dire Roch ‘Hodech,
Chabbat et Mila. La première lettre de ‘Hodech, «’Het», correspond au «’Het»
de ‘Halav. La lettre «bet», qui est la deuxième lettre de Chabbat, correspond
au «bet» de ‘halav. La lettre «lamed», la troisième lettre de mila, correspond
au «lamed» de ‘halav. Nous étions prêts à donner notre vie pour toutes ces
Mitsvot et c’est ce qui engendra la miséricorde de Hachem envers nous.
Certains ont l’habitude de manger des beignets. Cette coutume
provient probablement de l’usage qui consistait à remplir les beignets avec
du fromage. D’autres mangent des latkes, nous rappelant le miracle de la
fiole d’huile d’olive pure.
Il est également de coutume de donner de l’argent aux pauvres à
Hanoucca, car le potentiel spirituel de ces jours a la capacité d’aider à
réparer les imperfections de l’âme grâce à la charité. En particulier, on doit
essayer de soutenir les érudits de la Torah dans le besoin, le moment étant
propice pour montrer notre appréciation pour l’étude de la Torah (Kitsour
Choul’han Arou’h 139: 1).
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Daf 21b:

Embellissement de la Mitsva
 ת"ר מצות חנוכה נר איש וביתוLes Sages ont
enseignés: La mitsva de Hannoucca,
c’est une lumière (pour) un homme
et sa maison. והמהדרין נר לכל אחד ואחד
Et ceux qui embellissent (les mitsvot),
c’est une lumière pour chacun
והמהדרין מן המהדרין ב"ש אומרים יום ראשון מדליק
 שמנה מכאן ואילך פוחת והולךEt ceux qui
embellissent avec plus de beauté,
Beit Chammai disent le premier jour
on allume huit (lumières), à partir de
là on va en diminuant,וב"ה אומרים יום
 ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולךmais
Beit Hillel disent le premier jour on
allume une (lumière), et à partir de là
on va en augmentant.
 אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבאOula
dit : deux amoraim discutent à
l’ouest (erets Israel) à ce sujet (la raison
de Beit Chamai et Beit Hillel).

( ר' יוסי בר אבין ור' יוסי בר זבידאIl s’agit de)
Rabbi Yossei bar Avin et Rabbi
Yossei bar Zevida. חד אמר טעמא דב"ש
כנגד ימים הנכנסין וטעמא דב"ה כנגד ימים היוצאין
L’un dit selon Beit Chammai, cela
correspond aux jours à venir. Et la
raison de Beit Hillel, correspond aux
jours passés.

וחד אמר טעמא דב"ש כנגד פרי החג וטעמא דבית
 הלל דמעלין בקדש ואין מורידיןEt l’autre dit la
raison de Beit Chammai correspond
aux (sacrifices) de taureaux de la

fête (de souccot, qui vont en diminuant).
Et la raison de Beit Hillel (est que)
dans les (domaines) sacrés on va en
augmentant et pas en diminuant.

Qu’est-ce que Hanoucca?

 מאי חנוכהQu’est-ce que Hanoucca?
 דתנו רבנןAinsi les Sages ont enseignés :
בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד
 בהון ודלא להתענות בהוןle 25 kislev, les
jours de Hanoucca (commencent). Il y
a huit jours. Durant ces jours-là, ni
on ne prononce d’oraison funèbre,
ni on ne jeûne. שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו
 כל השמנים שבהיכלCar lorsque les grecs
entrèrent dans le sanctuaire, ils
rendirent impures toutes les fioles
d'huiles'y trouvant. וכשגברה מלכות בית
חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של
 שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדולEt lorsque
la maison royale des ‘Hachmonaim
prit le dessus et les vainquit, [les
'Hachmonaï�m] cherchèrent et ne
trouvèrent qu’une seule fiole d’huile
sur laquelle était aposé le sceau du
Kohen Gadol. ולא היה בו אלא להדליק יום
 אחדEt elle ne contenait (suffisamment
d’huile) que pour allumer un jour.
 נעשה בו נסUn miracle fut accompli en
elle (sur l’huile de la jarre). והדליקו ממנו
 שמונה ימיםEt ils allumèrent à partir de
cette huile pendant huit jours. לשנה
אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה
L’année suivante, ils instaurèrent
et en firent des jours de fête, avec
Hallel-louanges et remerciements.

Téléchargé gratuitement sur Torah-Box.com

עין משפט
נר מצוה
יב א מיי' פ"ד מהלכות
חנוכה הלכה ו סמג
לאוין ס ועשין ה טוש"ע
או"ח סימן תרעג סעיף א:
יג ב מיי' שם הלכה ה
טוש"ע שם סעיף ב:
יד ג מיי' שם הלכה ו
טוש"ע שם סעיף א:
טו ד מיי' שם הלכה ה
סמג שם טוש"ע או"ח
סימן תרעב סעיף א:
טז ה מיי' שם טור שו"ע
שם סעיף ב:
יז ו ז מיי' שם הלכה א
סמג שם טוש"ע או"ח
סימן תרעא סעיף ב:
יח ח ט מיי' שם הלכה ז ח
טור שו"ע שם סעיף ה:
יט י מיי' פ"ג מהלכות
חנוכה הלכה א ב סמג
שם טור שו"ע או"ח סימן
תרע סעיף א:
כ כ ל מיי' פי"ד מהל'
נזקי ממון הלכה יג
טוש"ע חו"מ סימן תיח
סעיף יב:
כא מ טוש"ע או"ח סי'
תרעא סעיף ו:

=

תוספות ישנים
א( ובהא כ[ ליכא למימר
דאי הוי אמר אין מדליקין
סתם ה"א דהיינו בשבת
ומשום דמותר להשתמש
לאורה אבל בחול מדליקין
דכבתה אין זקוק לה דא"כ
לא ה"ל למימר אין
מדליקין בחנוכה אלא
בהדיא הל"ל נ"ח מותר
להשתמש לאורה:

=
רבינו חננאל

אמר רב פתילו' ושמנים
שאמרו חכמים אין
מדליקין בהן בשבת
מדליקין בהם בחנוכה
בין בחול בין בשבת
מ"ט קסבר כבתה אין
זקוק לה ואסו' להשתמש
לאורה .מיתיבי מצותה
משתשקע החמה ועד
שתכלה רגל מן השוק
מאי לאו דאי כבתה הדר
מדליק לה .ושנינן לא אי
לא אדליק נר של חנוכה
עדיין לא יאמר כבר עבר
זמנה אלא מדליק עד
דכלי ריגלא דתרמודאי
אי נמי שיעורא דשמן
דנר חנוכה כמה הוא כדי
שיהא דולק משקיעת
החמה עד שתכלה רגלא
דתרמודאי :ת"ר מצות
חנוכה נר איש וביתו
והמהדרין נר לכל אחד
ואחד והמהדרין מן
המהדרין ב"ה אומרים
יום ראשון מדליק אחד
מיכן והילך מוסיף
והולך .פי' המהדרין.
מהדרי מצות כדאמרינן
)ב"ק ט ב( להדור מצוה
עד שליש במצוה .ת"ר
נר חנוכה מצוה להניחה
על פתח ביתו מבחוץ
ואם היה דר בעליה
מניחה בחלון הסמוך
לרה"ר ובשעת הסכנה
מניחו על השולחן ודי:
אמר רבא וצריך נר
)אחד( ]אחר[ לתשמישו
]ואי איכא מדורה לא
צריך[ ואי אדם חשוב
הוא אף על גב דאית
ליה מדורה צריך נר
)אחד( ]אחר[ לתשמישו.

במה מדליקין פרק שני שבת

כא:

ואין יכול להדליק בשבת וי"ל דא"כ לא הוה צריך ליה למימר בין אין זקוק לה .הלכך בחול שרי :ואסור להשתמש לאורה .שיהא
בחול בין בשבת כיון דחד טעמא הוא אלא ה"ל למימר א( אין ניכר שהוא נר מצוה ,וליכא למיחש להטייה :ולא קבלה .שלא
מדליקין סתם מדקאמר בין בחול בין בשבת ש"מ שעוד יש טעם חשבו לסמוך על דבריו :אי זכאי .אילו הייתי זוכה ללומדה הייתי
אחר בשבת שלא להדליק לבד מטעם חול והיינו שמא יטה וא"כ גורסה כששמעתיה ראשון :גירסא דינקותא .מתקיים יותר משל
זקנה ט( :לשיעורה .שיהא בה שמן
סבר דמותר להשתמש לאורה ומיהו
רב דקאמר מדליקין בין בחול בין אין זקוק לה ומותר להשתמש לאורה א"ר כשיעור הזה ,ומיהו אם כבתה אין
בשבת לא הוה מצי למימר מדליקין זירא אמר רב מתנה ואמרי לה א"ר זירא א[ זקוק לה :רגלא דתרמודאי .שם
סתם דה"א דוקא בחול אבל בשבת אמר רב א פתילות ושמנים שאמרו חכמים אומה ה[ מלקטי עצים דקים ,ומתעכבין
אין מדליקין שמא יטה דבסתמא לא אין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן בשוק עד שהולכים בני השוק לבתיהם
משחשכה ומבעירים בבתיהם אור,
הייתי אומר ששום אדם יחמיר לאסור
להשתמש לאורה וכן הלכתא דנר בחנוכה בין בחול בין ב בשבת א"ר ירמיה וכשצריכין לעצים יוצאים וקונין מהן:
ר
ב
ס
ק
ב
ר
ד
א
מ
ע
ט
י
א
מ
ה
ל
ק
ו
ק
ז
ן
י
א
ה
ת
ב
כ
נר איש וביתו .נר אחד בכל לילה,
חנוכה אסור להשתמש לאורה כרב
וכר' יוחנן ואביי נמי קיבלה ורב ג ואסור להשתמש לאורה אמרוה רבנן קמיה ואיש וכל בני ביתו סגי להו בנר אחד:
[
ו
יוסף נמי משמע לקמן דס"ל הכי דאביי משמיה דר' ירמיה ולא קיבלה כי אתא והמהדרין .אחר המצות עושין נר
וכבתה אין זקוק לה דכולהו סבירא רבין אמרוה רבנן קמיה דאביי משמיה דר' אחד בכל לילה לכל אחד ואחד מבני
להו הכי ורב הונא יחיד הוא ולית יוחנן וקיבלה אמר אי זכאי גמירתיה הבית :כנגד ימים הנכנסים.
לשמעתיה מעיקרא והא גמרה נפקא מינה העתידים לבא :ימים היוצאין .שיצאו
הלכתא כוותיה:
כבר ,וזה שהוא עומד בו נמנה עם
לא אדליק מדליק .אבל מכאן
ואילך עבר הזמן אומר ט[ הר"י דלגירסא דאי(נקותא .וכבתה אין זקוק לה ורמינהו היוצאין :פרי החג .מתמעטים
מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל והולכים ,בקרבנות דפרשת פנחס:
פורת דיש ליזהר ולהדליק בלילה מיד
שלא יאחר יותר מדאי ומ"מ אם מן השוק מאי לאו דאי כבתה הדר מדליק לה מעלין בקדש ואין מורידין .מקראי
ה
[
איחר ידליק מספק דהא משני שינויי י לא דאי לא אדליק מדליק וא"נ לשיעורה :ילפינן לה במנחות בפרק שתי הלחם
אחרינא ולר"י נראה דעתה אין לחוש עד שתכלה רגל מן השוק ועד כמה אמר רבה )דף צט :(.מבחוץ .משום פרסומי
מתי ידליק דאנו אין לנו היכרא אלא בר בר חנה אמר ר' יוחנן עד דכליא ריגלא ניסא ,ולא ברה"ר אלא בחצרו ,שבתיהן
לבני הבית שהרי מדליקין מבפנים :דתרמודאי :ת"ר ו מצות חנוכה נר איש וביתו היו פתוחין לחצר :ואם היה דר
מן המהדרין .נראה והמהדרין נר לכל אחד ואחד והמהדרין מן בעלייה .שאין לו מקום בחצרו
להניחה שם :מניחה .מבפנים כנגד
לר"י דב"ש וב"ה
לא קיימי אלא אנר איש וביתו שכן יש המהדרין ב"ש אומרים יום ראשון מדליק חלון הסמוך לרה"ר :הסכנה .שהיה
יותר הידור דאיכא היכרא כשמוסיף שמנה מכאן ואילך פוחת והולך וב"ה אומרים להם לפרסיים חוק ביום אידם שלא
והולך או מחסר שהוא כנגד ימים ז יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף יבעירו נר אלא בבית ע"ז שלהם,
הנכנסים או היוצאים אבל אם עושה והולך אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי כדאמרינן בגיטין )פ"ב דף יז :(.נר
נר לכל אחד אפי' יוסיף מכאן ואילך במערבא ר' יוסי בר אבין ור' יוסי בר זבידא אחרת .לעשות היכר לדבר :ואי
ליכא היכרא שיסברו שכך יש בני חד אמר טעמא דב"ש כנגד ימים הנכנסין איכא מדורה .אש ,לא צריך נר אחרת,
להניחה על וטעמא דב"ה כנגד ימים היוצאין וחד אמר לפי שמשתמש לאור המדורה ,ויש
אדם בבית:
היכרא שהנר של מצוה היא :ואי
פתח ביתו מבחוץ .ומיירי דליכא
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חצר אלא בית עומד סמוך לרה"ר
אדם חשוב הוא .שאינו רגיל להשתמש
ב(
אבל אם יש חצר לפני הבית מצוה הלל דמעלין בקדש ואין מורידין אמר רבה לאור המדורה :צריך נר אחרת .דאי
להניח על פתח חצר דאמר לקמן כ( בר בר חנה א"ר יוחנן שני זקנים היו בצידן לא לא הוי היכר :מאי חנוכה .על
חצר שיש לה ב' פתחים צריכה ב' אחד עשה כב"ש ואחד עשה כדברי ב"ה זה איזה נס קבעוה :ז[ בחותמו .בהצנע
נרות ואמרי' נמי ל( נר שיש לה שני נותן טעם לדבריו כנגד פרי החג וזה נותן וחתום בטבעתו ,והכיר ח[ שלא נגעו
פיות עולה לשני בני אדם משמע טעם לדבריו דמעלין בקדש ואין מורידין .ת"ר בו :ה"ג ועשאום ימים טובים בהלל
לשני בתים ואם היו מניחים על פתחי ג( ח נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו והודאה .לא שאסורין במלאכה ,שלא
נקבעו אלא לקרות הלל ולומר על
בתיהם היה לזה מימין ולזה משמאל
אבל אי מניחים על פתח החצר אתי מבחוץ אם היה דר בעלייה מב[ניחה בחלון הנסים בהודאה :גץ .ניצוץ,
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אישטינציל"ש :פטיש .קורנס גדול
הסכנה .נראה
שפיר:
לר"י דהיינו מכי אתו חברי לבבל שלחנו ודיו .אמר רבא ג[ ט צריך נר אחרת של נפחים :בעל גמל חייב .שלא היה
[
א
]
כדאמר בפ' כירה )לקמן דף מה .ושם(
להשתמש לאורה ואי איכא מדורה לא לו להגדיל בחבילתו שתכנס לחנות:
מהו לטלטל שרגא דחנוכתא מקמי צריך ואי אדם חשוב הוא אע"ג דאיכא בנר חנוכה פטור .חנוני ,שברשות
י(
חברי בשבתא וא"ת דעל השלחן נמי מדורה צריך נר אחרת :מאי חנוכה דתנו פירסום מצוה הניחה שם  :זאת
יקחו אותו כדאמר בגיטין )דף יז (.רבנן ד( י בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אומרת .הא דקתני בנר חנוכה פטור:
פסולה
רשבקהל ברשרגבאר חמנקהמייחלהוש ואית"אל חדבאריןא אינון דלא למספד בהון ]ב[ ודלא להתענות
בהון שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו  °כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות
רגילות כ"כ לחפש בבתים מ(:

דאי

והמהדרין

מצוה

ובשעת

שהיה מונח בחותמו של כ"ג .בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה
אם כבר גזרו על מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה
הנכרים להיות כזבים נ( )נדה פ"ד דף בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים
לד (.צ"ל שהיה מונח בחותם בקרקע בהלל והודאה .ה( תנן התם גץ היוצא מתחת הפטיש ויצא והזיק חייב ו( כ גמל
שלא  °הסיטו הכלי:
שטעון פשתן והוא עובר ברשות הרבים ונכנסה פשתנו לתוך החנות ודלקה
נר
בנרו של חנוני והדליק את הבירה בעל הגמל חייב ל הניח חנוני את נרו מבחוץ
חנוני חייב רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור ז( אמר רבינא )משום דרבה ד[( זאת אומרת מ נר חנוכה מצוה
להניחה בתוך עשרה דאי ס"ד למעלה מעשרה לימא ליה היה לך להניח למעלה מגמל ורוכבו ודילמא אי
מיטרחא ליה טובא אתי לאימנועי ממצוה :ח( אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום
נר

מסורת הש"ס
עם הוספות
א( ]מס' סופרים פ"כ
הלכה ד ועי' תוספות
זבחים נו .ד"ה מנין
ותוספות מנחות כ :ד"ה
נפסל[ ,ב( ]ברכות כח.
יומא יב :עג .מגילה ט:
כא :הוריות יב :מנחו'
לט :צט ,[.ג( ]מס'
סופרים פ"כ הלכה ה[,
ד( מגילת תענית פ"ט,
ה( ב"ק סב :ב"ב כו,.
ו( ב"ק כב .סב ,:ז( ב"ק
סב :ע"ש ,ח( ]ב"ק
סב ,[:ט( עיין אבות פ"ד
מ"כ ,י( ב"ק ל ,.כ( ]דף
כג ,[.ל( כג ,:מ( ]וע"ע
תוס' לקמן מה .ד"ה
מקמי[ ועיין תוס' לעיל
יא .ד"ה ולא ,נ( ]לעיל
דף יז.[:

=
גליון הש"ס
גמ'

כל

השמנים

שבהיכל .עי' ברמב"ם
פ"ה מהלכות בית הבחירה
הלכה ח' .ועיין בתשובת
בתי כהונה ח"א בבית ועד
סימן א' :תוס' ד"ה
שהיה מונח וכו' שלא
הסיטו .עיין לקמן דף

פד ע"ב תוספות ד"ה
שטהורים בזב:

=
הגהות הגר"א
]א[ גמרא )להשתמש
תא"מ:
לאורה(.
)ודלא
שם
]ב[
בהון(.
להתענות
תא"מ ל[:

=
הגהות וציונים
א[ ברי"ף וברא"ש איתא
א"ר זירא אמר רב
מתנא אמר רב )וכצ"ל
כאן ,וברי"ף הקיפו
תיבות "רב מתנא" ואינו
נכון ,ב"ש( :ב[ גירסת ר'
פרחיה ושו"ת בעלי
התוס' )סי' ב( ובשעת
השמד ועי' תוס' לקמן
מה ע"א ד"ה מקמי:
ג[ בכת"י ובבה"ג רבה:
ד[ ]צ"ל משמיה
דרבא[ )גליון( כ"ה
בב"ק ובכת"י אחד
ובראשונים :ה[ בנמוקי
יוסף אומנות )וכ"ה
בכת"י( ועי' ברי"ף:
ו[ לפי"ז נראה דכוונת
המהדרין לחזר אחר
מצוות ,אולם ברש"י
שברי"ף הגי' והמהדרין
את המצוה ,ובדפו"י
המצוה,
המהדרין
ולפי"ז הכוונה לייפות
את המצות :ז[ יש
להוסיף מונח בחותמו
)מהרש"ל( :ח[ צ"ל
) ו ב ד פ ו" ר
והכירו
והכי'( :ט[ נדצ"ל
ואומר )דפו"ר אמר(:
י[ צ"ל שינויא )ברכות
שמים( :כ[ בכת"י והא:
ל[ וכן ליתא במגילת
תענית:

=
ליקוטי רש"י

הסכנה .שיש לפרסיים
יום איד שאין מדליקין אור
באותו יום אלא בבית ע"ז
שלהן ]גיטין יז .[.כגון
פרסיים שהיה להם יום חג שאין מניחין אור אלא בבית עבודת אלילים שלהם ]לקמן כט .[:גץ .אטנצייל"א היוצאת מן הברזל כשהפטיש מכה עליו ]ב"ב כו .[.בירה .בית גדול .בנר חנוכה פטור .שמצוה להניחה ברה"ר לפרסומי ניסא ]ב"ק כב.[.
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במה מדליקין פרק שני שבת

מסורת הש"ס
עם הוספות
א( עיין סוכה ב .תוס'

ד"ה דאורייתא ,ב( חגיגה
ג ,.ג( חולין דף פז,.
ד( ]עירובין עה [:כתובות
ב .ב"ב קלד ,:ה( לקמן
מה .ביצה ל :סוכה י.
]תוספתא סוכה פ"א
ה"ד[ ,ו( מנחות מא,:
ז( עיין לקמן מא :קיא:
קכ ,:ח( מנחות מא:

לקמן מ .פסחים קא,.
ט( לקמן כט :מו.
]פסחים קא [.ביצה כג:
]מנחות דף מא[:
]תוספתא ביצה פרק ב
בסופו[ ,י( ]תוספתא
דמעשר שני רפ"א[,
כ( ב ,.ל( דברים ו ט,
מ( ]יומא יא ,[:נ( מא:

וברש"י ד"ה דילמא אי
בלאי ועי' פמ"ג א"א סי'
ט"ו ס"ק ב' ,ס( לקמן
עג ,:ע( ]בכורות מט,[:
פ( עירובין ב .סוכה ב,.
צ( ריש כג] .ועי' תוס'

עירובין ב .ד"ה סוכה
ותוס' סוכה דף ב .ד"ה
דאורייתא[ ,ק( ביצה ד,:
ר( ב"מ קא ,:ש( ]מנחות
מא ,[.ת( מנחות לג ע"ב.

=

תוספות ישנים
א( אי נמי טעמא דהוקצה
למצותו נ"מ דאסירי אפי'
ביו"ט האחרון משום
דאתקצי בה"ש דלטעמא
דביזוי ליכא .א"נ הכל אחד
אתקצי למצותו משום ביזוי
מצוה:
ב( פי' ר"ת נראה דחוק
דלא ה"ל למימר באומר
איני בודל כו' אלא בהדיא
התם בהכשר סוכה .ומיהו
נראה דאצטריך לשנויי
באומר איני בודל דתנאי
אחר לא מהני בהו משום
ביזוי מצוה אבל כשהוא
אומר איני בודל לא חייל
עלייהו קדושה כלל וליכא
ביזוי:

=
הגהות הב"ח

)א( תוס' ד"ה אסור וכו'
ולא איתסר בספק שביעי
ושמיני אלא וכו' של ז'
וח' ואע"ג דבין השמשות
של ח' וט' נמי אסור:

=
גליון הש"ס

גמרא אמר אביי כל
מילי דמר .עיין לקמן

דף מו ע"א תוספות ד"ה
דנפטא ובעירובין דף צג
ע"ב תוספות ד"ה לא
תימא:

=

תורה אור השלם
א( וַָֻwִiחה eוַLְַiלִכ eאֹתB
ַהָֹaרה וְַהBaר ֵרק ֵאין Ba
ָ
מיִם] :בראשית לז ,כד[
ב( וְִאיִ Lאיִ Lמְaנֵי
יִשְָֹרֵאל ִeמן ַהֵbר ַהָbר
ְaתBכָם ֲא ֶLר יָצeד צֵיד
ַחָiה א BעBף ֲא ֶLר יֵָאכֵל
וְָLפֶַ Cאת ָcמ Bוְכִָqהe
ָר] :ויקרא יז ,יג[
ֶָaעפ

=
הגהות וציונים

כב.

נר

חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה כסוכה וכמבוי .וא"ת
פסולה .דלא שלטא בה עינא למעלה מכ' אמה ,וליכא פרסומי ניסא:
הוה ליה למימר ימעט כמו גבי מבוי דאמר התם פ( מבוי דרבנן
כסוכה וכמבוי .דתנן בהו בהדיא בעירובין כ( ומסכת סוכה כ( דפסילי:
מצוה להניחה .בחצר או ברה"ר בטפח הסמוך לפתח ,שאם ירחיקנו תני תקנתא ואיכא למימר דנקט פסולה משום דבעי למימר כסוכה
להלן מן הפתח אינו ניכר שבעה"ב הניחו שם :מימין .בכניסתו לביתו שהיא מן התורה אי נמי לא רצה להאריך יכבנה וימעטנה ויחזור
ל(
לימין :מזוזה .קי"ל דבימין ,דכתיב
וידליקנ' דלמעטה ולהניחה כמו שהיא
דולקת אי אפשר כדמוכח לקמן צ(:
ביתך דרך ביאתך ,וכי עקר אינש כרעיה נר א של חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה
ה[
להסתפק מהן עד מוצאי
דימינא עקר ברישא מ( :להרצות .פסולה כסוכה וכמבוי א( :ואמר ב( רב כהנא
יו"ט האחרון .והא דשרי
למנות :במה ששפך .בידו ששפך בה ,דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום
ולא ברגלו :נויי סוכה .פירות שתולין מאי דכתיב א( והבור רק אין בו מים ממשמע אתרוג ביו"ט האחרון טפי מסוכה
מפרש בפרק לולב וערבה )סוכה מו(:
בה לנוי :מריה דאברהם .לשון
תמיה הוא :תלי .סוכה דתניא שנא' והבור רק איני יודע שאין בו מים אלא משום דסוכה בספק שביעי ספק
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בברייתא בהדיא כדמפרש ואזיל:
שמיני יתובי יתבינן ואי מתרמי ליה
בדלא תניא .בנר חנוכה דמימרא ועקרבים יש בו :אמר רבה א[ ב נר חנוכה מצוה סעודה בין השמשות אכיל ליה התם
דרב אסי הוא ואינו ברייתא :ועטרה להניחה בטפח הסמוכה לפתח והיכא מנח והואיל ואיתקצי בין השמשות איתקצי
בקרמים .פארה ביריעות של צבעים ליה רב אחא בריה דרבא אמר מימין רב כוליה יומא של ספק ח' וט' אבל
שקורין אובריי"ץ ד[ :התנה עליהן .שמואל ב[ מדפתי אמר משמאל והילכתא אתרוג אינו ניטל בספק ז' וח' ולא
במס' ביצה )דף ל (:אוקימנא באומר ג משמאל כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה איתסר ו[ בספק שמיני )א( אלא משום
איני בודל מהן כל בין השמשות של
דאיתקצי בין השמשות של ז' ואע"פ
ג[
קידוש יו"ט ראשון דלא חל עלייהו דמימין :אמר רב יהודה אמר רב אסי )אמר רב ( דבין השמשות של ח' נמי אסור משום
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קדושה כלל ,אבל תנאי אחר אינו מועיל:
שהוא ספק יום הואיל ולא אסור אלא
אבוהון דכולהו .שילמדו כולן ממנו :אמריתה קמיה דשמואל אמר לי וכי נר משום ספק יום וספק לילה לא איתקצי
דם .כיסוי הדם ,דנפקא לן מקרא קדושה יש בה מתקיף לה רב יוסף וכי דם בכך כולי יומא מידי דהוה אביצה
ושפך וכסה ,ומפרש בה טעמא שלא קדושה יש בו ג( דתניא ב( ושפך וכסה במה שנולדה בזה דמותרת בזה ק( אע"פ
יהיו מצות בזויות עליו :מנר לנר .ששפך יכסה שלא יכסנו ברגל שלא יהו דבין השמשות אסור משום ספק יום
תניא .משמע
דחנוכה ,כדמפרש טעמא לקמיה :מצות בזויות עליו ה"נ שלא יהו מצות בזויות וספק לילה:
מתירין .להטיל ציצית מטלית ישן עליו :בעו מיניה מרבי יהושע בן לוי מהו דטעמא דנויי סוכה משום ביזוי מצוה
וקשה לר"י בפרק כירה )לקמן דף מה.
לטלית חדש ,ובמנחות נ( מפרש טעמא
דמאן דאסר :הלכ' כר"ש .דאמר דבר להסתפק מנויי סוכה כל שבעה א"ל הרי ושם( משמע דטעמא משום מיגו
שאין מתכוין מותר ,ואע"ג דקעביד אמרו אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה דאיתקצי למצותה ותירץ דצריכי
חריץ והוי תולדה דחורש או בונה ס( .אמר רב יוסף ד( מריה דאברהם תלי תניא לתרווייהו דמשום דאיתקצי למצותה לא
ומשום דהילכתא ע( כרב באיסורי בדלא תניא סוכה תניא חנוכה לא תניא הוה אסרינן בחולו של מועד דלא שייך
בכוליה הש"ס בר מהני תלת נקטינהו דתניא ה סיככה כהלכתה ועיטרה בקרמים מוקצה אלא )בנפל( בשבת וביו"ט
גבי הדדי :כל מילי דמר .רבה בר ובסדינין המצויירין ה( ותלה בה אגוזים אפרסקין ומשום ביזוי מצוה לא הוה אסרינן
נחמני :לעשות חריץ גרסינן :טעמא שקדים ורמונים ופרכילי ענבים ועטרות של להו היכא דנפלו אבל השתא דאמרי'
דרב .מנר לנר משום ביזוי מצוה,
דאיתקצי וביזוי מצוה אסרינן אפילו
שמדליק קיסם שאינה מן המצוה מנר שבלים יינות )של( שמנים וסלתות אסור נפלו ואפי' בחוה"מ ז[ א( וקשה לר"י
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של מצוה ,וממנו מדליק השאר:
כיון דנויי סוכה אסורין משום ביזוי
אכחושי .דמיחזי כמאן דשקיל חג ואם התנה עליהן הכל לפי תנאו אלא
א"כ מאי פריך בביצה בפ' המביא )ל:
(
ו
ו
נהורא ושואב קצת מלחלוחית שמנו :אמר רב יוסף אבוהון דכולהו דם :איתמר ושם( מנויי סוכה אעצי סוכה דקאמר
משרגא לשרגא .מביא נר אצל רב אמר אין מדליקין מנר לנר ושמואל אמר וסוכת החג לא מהני בה תנאה והתני'
נר ושתיהן של מצוה ,ולא בקיסם :ז מדליקין רב אמר אין מתירין ציצית מבגד סככה כהלכתה כו' ומאי קושיא
לבגד ושמואל אמר ח מתירין מבגד לבגד רב אמר אין הלכה כרבי שמעון ז( דילמא עצי סוכה לא מהני ביה תנאה
דמקרא נפקא כדדריש התם מניין
ח(
ט
בגרירה ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון בגרירה  °אמר אביי כל מילי דמר לעצי סוכה שאסורין כל שבעה ת"ל חג
עביד כרב לבר מהני תלת דעביד ט(כשמואל מדליקין מנר לנר ומתירין מבגד הסוכות שבעת ימים וגו' ודרשה גמורה
לבגד והלכה כרבי שמעון בגרירה דתניא רבי שמעון אומר גורר אדם מטה היא כדמוכח בפ"ק דסוכה )דף ט .ושם(
כסא וספסל ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ .יתיב ההוא מרבנן קמיה דרב דב"ש פסלי מהאי קרא סוכה ישנה
אדא בר אהבה ויתיב וקאמר טעמא דרב משום ביזוי מצוה אמר להו לא וב"ה מכשירין דההוא מיבעי ליה לעצי
תציתו ליה טעמיה דרב משום דקא מכחיש מצוה מאי בינייהו איכא בינייהו סוכה שאסורין כל שבעה אבל נויי
דקא מדליק משרגא לשרגא מ"ד משום ביזוי מצוה משרגא לשרגא מדליק סוכה דלא אסירי אלא משום ביזוי
מהני בהו תנאה ועוד בפרק כירה
מ"ד משום אכחושי מצוה משרגא לשרגא נמי אסור מתיב רב אויא ]א[ י( סלע של
)לקמן דף מה (.משמע בהדיא דעצי ח[
מעשר
סוכה לא אסור אלא משום דאיתקצאי
למצותה ב( והשיב ר"ת דבין נויי סוכה ובין עצי סוכה היתרים על הכשר סוכה לא אסירי אלא משום ביזוי או משום הואיל והוקצה למצותו
ולא אסירי מקרא אלא דווקא כדי הכשר סוכה והמקשה דפריך בביצה )דף ל (:מנויי סוכה אעצי סוכה לא ידע שיש חילוק בין יותר מכדי
הכשר סוכה לכדי הכשר סוכה ומשני באומר איני בודל מהם כל בה"ש דלא חיילא קדושה על נויי סוכה וכן על עצים היתרין על הכשר
סוכה מהני בה תנאה אבל עצי סוכה כדי הכשר חיילא קדושה עלייהו על כרחו דבר תורה כל שבעה ולא מהני תנאה והא דקאמר
התם ואם התנה עליהן הכל לפי תנאו ופריך למימרא דמהני בה תנאה כו' ומשני סיפא אתאן לסוכה דעלמא ובתר הכי פריך וסוכת
החג לא מהני בה תנאה והתניא סככה כו' לא בעי לשנויי הכל לפי תנאו על יתרות מכדי הכשר סוכה דהכל לפי תנאו משמע בכל הסוכה:
דכולהו דם .הא דלא קאמר אבוהון דכולהו עצי סוכה דנפקי מקרא כדאמר בריש המביא בביצה )דף ל :ושם( אומר ר"י
דמשום דמעצי סוכה לא הוה ילפינן דשאני ט[ סוכה דבמסתפק מהן איכא ביטול מצוה אבל בנויי סוכה ובהרצאת מעות לאור נר
חנוכה ליכא ביטול מצוה:
אמר אין מתירין מבגד לבגד .לא מבעיא אי חובת טלית הוא דאסור אלא אפילו חובת גברא הוא נמי
אסור כדאשכחן במזוזה דנענש אותו שנטלה בבבא מציעא בסוף פרק השואל )דף קב (.אף על גב דחובת הדר היא ר( ושמואל אמר מתירין
(
ש
אע"ג דשמואל גופי' סבר דחובת טלית היא אפ"ה מתירין כיון שעושהו לצורך בגד אחר וגבי מזוזה שנענש שמא לא היה בדעתו להניח בבית
אחר א"נ מזוזה שאני שעשויה להציל מן המזיקין ת( ואע"ג דלכ"ע אין מתירין שלא להניח בבגד אחר אין קשה מה שנהגו להתיר ציצית מטליתות
של מתים דדווקא בטלית של חי שהוא בר חיובא אין מתירין:
מילי דמר עביד כרב .קושיא דפ"ק דכתובות )ד' ו י[( שם כתובה:
וכי

אסור

סוכה

אבוהון

רב

א[ בכת"י ובראשונים
רבא :ב[ ]בשאלתות
פ' וישלח סי' כו
איתא ירמי'[ )גליון(:
ג[ ]בהרא"ש לית' וכן משמע מלשון רש"י ד"ה בדלא תניא[ )גליון( וכן גירסת הרמב"ן והרשב"א ועוד אמר רב
יהודה אמר רב אסי ,וגירסת הרי"ף והעיטור ועוד אמר רב יהודה אמר רב :ד[ בדים ארוגים בציורים
צבעונים :ה[ שייך אחר ד"ה סוכה :ו[ ר"ל לא איתסר בה"ש של ח' וט' אלא משום דאתקצי בה"ש של ז' וח'
ורש"ל גורס ולא איתסר בשמיני משום דאתקצי כו' דבה"ש של ז' נמי אסור )גליון( :ז[ עיין מהרש"א דלצדדין
קאמר אפילו נפלו ביו"ט ושבת ומשום מוקצה ואפילו בחוה"מ ולא נפלו ומשום בזוי מצוה :ח[ אולי צ"ל דנויי
)גליון( הגה"ה זו בלתי מובן )גליונות קה"י עיי"ש ,ב"ש( :ט[ יש להוסיף עצי סוכה )באה"מ( וכ"ה בתוס' הרא"ש:
י[ לכאורה לא מצינו שם בתוס' מענין זה ,ואולי צ"ל ביומא לד ע"ב עיי"ש בתוס' )ב"ש( ואולי כוונת התוס'
לכתובות ה ע"ב ד"ה את"ל שמקשים דמסוגיא דהתם משמע דהיכא דאיכא תרתי מקלקל ואינו מתכוין מודה רבי
יהודה דמותר לכתחילה והכא בגרירה דאיכא תרתי אוסר ,עיי"ש :כ[ וכן משמע ברש"י בע"ב )רש"ש עיי"ש(:

כל

מילי דמר .רבה דהוא רביה דאביי

]לעיל

עין משפט
נר מצוה
כב א מיי' פ"ד מהל'
חנוכה הל' ז סמג עשין
ה טוש"ע א"ח סי' תרעא
סעיף ו:
כג ב ג מיי' שם טוש"ע
שם סעיף ז:
כד ד מיי' שם הל' ו סמג
שם טוש"ע א"ח סי'
תרעג סעיף א:
כה ה מיי' פ"ו מהל'
סוכה הל' טז סמג
עשין מג טוש"ע א"ח סימן
תרלח סעיף ב:
כו ו טוש"ע א"ח סימן
תרעז סעיף ד:
כז ז מיי' פ"ד מהלכות
חנוכה הלכ' ט סמג
עשין ה טוש"ע א"ח סי'
תרעד סעיף א:
כח ח מיי' פ"א מהל'
ציצית הל' יג סמג עשין
כו טוש"ע א"ח סי' טו
סעיף א:
כט ט מיי' פ"א מהל' שבת
הלכה ה סמג לאוין
סה טוש"ע א"ח סי' שלז
סעיף א:

=
הגהות הגר"א
]א[ גמ' )סלע של(.
תא"מ כ[:

=
רבינו חננאל
ואסיק'

נר

חנוכה

למעלה מעשרים אמה
פסולה כמבוי וכסוכה
ומצוה להניחה מבחוץ
בתוך י' טפחים בטפח
הסמוך לפתח בצד
שמאל כדי שתהא מזוזה
מימין ונר חנוכה משמאל
דרך ביאתו לביתו.

ואסור להרצות מעות
כנגד נר של חנוכה

שלא יהא מצות בזויות
עליו כמו הדם דאמר
רחמנא ושפך וכסה שלא
יכסנו ברגל וכו' וכן
סככה כהלכתה כו' אמר

רב

יוסף

אבוהון

דכולהו דם פי' כל
המצות מן הדם לומדות
שלא יהא מצות בזויות
עליו :תניא בכ"ה
בכסליו חנוכה תמניא
למספד
דל א
יומי
שכשנכנסו עכו"ם להיכל
טימאו כל שמן שבמקדש
וכשגברו כו' :אתמר רב
אמר אין מתירין ציצית
מבגד לבגד כלומר מזו
הטלית ומטילין לטלית
אחרת וכו' .אין מדליקין
מנר של חנוכה נר אחר
ואין הלכה כרבי שמעון
בגרירה .רבה בר
נחמני לעולם היה
עושה כרב בר מהני
תלתי דעביד כשמואל
דהוה שרי להתיר ציצית
מבגד לבגד ולהדליק
מנר של חנוכה נר אחר
של חנוכה .והלכתא
כר"ש דאמר גורר אדם
מטה כסא וספסל ובלבד
שלא יתכוון לעשות חריץ.
ואסיקנ'

=
ליקוטי רש"י
מעשרים

למעלה
אמה .לא חזו לה אינשי

ולא מפרסם ניסא ואנן
לפרסומי ניסא בעינן ]ב"ק
סב .[:והבור רק .משום
דרבי תנחום אמרה נקט
לה הכא גבי שמעתתא
דרבי תנחום .אבל
נחשים ועקרבים יש

בו .לא היה רק אלא ממים ]חגיגה ג .[.תלי תניא בדלא תניא .בדבר שאינו במשנה ובבריתא וכו' ותולה את העיקר
בטפל לו ]רשב"ם ב"ב קלד .[:סככה .לסוכה כו' ]לקמן מה .[.ועיטרה .יפה בסדינין ובקרמין המצויירין .בקרמים .בגדי
צבעונין שקורין אובריי"ץ ]ביצה ל .[:המצויירין מעשה אורג כגון בגדי צבעונין שקורין אובריי"ן ]סוכה י .[.ובסדינין
המצויירין .לבנים של פשתן ]ביצה שם[ .שצורתן בולטת כגון מעשה רוקם או מעשה אורג שקורין גלינשק"ש ]סוכה שם[.
אפרסקין .פירסיק"י בלע"ז .יינות שמנים וסלתות .בכלי זכוכית ]לקמן שם[ .בכוסות של זכוכית לנוי ]ביצה שם[.
הכל לפי תנאו .וכגון דאמר איני בודל מהם כל בין השמשות של יום טוב הראשון דלא חל קדושה עלייהו והכי מוקים
לה במסכת ביצה בהמביא )ל (:ותנאה אחרינא לא מהני בהו ]סוכה שם[ .כי מהני תנאה באומר מבעוד יום איני בודל
מהם מהיות כוחי וזכותי בהם ליטלן כל שהות אורך של בין השמשות של ערב יום טוב הלכך בשעת ביאת היום שהיתה
קדושה צריכה לחול עליהם לא חלה לפיכך לא הוקצה ]ביצה שם[ .מדליקין .מנר חנוכה לנר אחרת של חנוכה ואין צריך
להדליק בנר אחרת שאינה של חנוכה .מתירין מבגד לבגד .מתירין ציצית של טלית זו ונותנים אותם לטלית אחרת .כל
ה .[:והלכה כר"ש בגרירה .גורר אדם מטה כסא וספסל כו' דדבר שאין מתכוין מותר והני ג' מילי פלוגתא דרב ושמואל בבמה מדליקין וכולהו עביד רבה כשמואל דמיקל ]רשב"ם פסחים קא.[.
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De l’obscurité à la lumière

Daf 22a :

Le positionnement
de la Menorah
נר של חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה
כסוכה וכמבוי: Une lumière de Hanoucca
qu’on a placé au-dessus de vingt
amot-coudées est invalide comme
(dans le cas) d’une souccah ou d’un
mavoï� (la poutre suspendue à l’entrée d’une
impasse pour pouvoir y porter le Chabbat).
ואמר רב כהנאEt Rav Kahana dit : דרש רב
 נתן בר מניומי משמיה דרב תנחוםRav Nathan
bar Manyoumi a expliqué au nom de

|27

Rav Tan’houm : מאי דכתיב (בראשית לז) והבור
 רק אין בו מים ממשמע שנא' והבור רקPourquoi,
est-il écrit : ‘’et le trou était vide, il
ne contenait pas d’eau.‘’ ? Si le texte
dit (au niveau du sens littéral): ‘’Et le trou
était vide’’ איני יודע שאין בו מיםNe sais-je
pas qu’il ne contenait pas d’eau ? אלא
 מה ת"לQuel est donc l’enseignement
formulé (dans la répétition) ’‘אין בו מיםil
n’y a pas d’eau’’ ? מים אין בו אבל נחשים
 ועקרבים יש בוIl n’y avait pas d’eau
dans le trou, mais il s’y trouvait des
serpents et des scorpions.
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Mase'het Chabbat: Hanoucca

Daf 22b :

La Menorah du Bet
Hamikdach
 מתיב רב ששתRav Chechet objecte : מחוץ
 ’‘לפרוכת העדות יערוךen dehors du rideau
du témoignage…(il) l’arrangera’’וכי
 לאורה הוא צריךMais a-Il (Hachem) besoin
de Sa lumière (de la menorah) ?והלא
כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא
 הלכו אלא לאורוEt pourtant durant les
quarante ans que les enfants d’Israel
ont passé à errer dans le désert, ils

n’ont voyagé qu'à sa lumière.אלא עדות
היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראלEn fait,
c’est un témoignage pour l’humanité
que la présence divine réside parmi
(le peuple d’) Israel. מאי עדותQuel (est
ce) témoignage ?אמר רב זו נר מערבי שנותן
 בה שמן כמדת חברותיהRav dit : c’est la
lampe occidentale dans laquelle il (le
cohen) met une quantité d’huile égale
à chacun des godets.ממנה היה מדליק ובה
 היה מסייםEt c’est à partir d’elle, qu’il
allumait (les autres lumières) et c’est
par elle qu’il finissait (la préparation
des lampes, car elle ne cessait de brûler).
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כב:

עין משפט
נר מצוה
ל א ב מיי' פ"ג מהל'
מעשר שני הלכ' יט:
לא ג מיי' פ"ג מהל'
תמידין הלכה יד:
לב ד ה מיי' פ"ד מהל'
חנוכה הל' ט סמג עשין
ה טוש"ע א"ח סי' תרעה
סעיף א:

=
רבינו חננאל

ואסיקנ' דטעמא דרב
משום בזוי מצוה וכיון

דנר של מצוה הוא
]דמדליק מנר של[ מצוה
ליכא בזיון מצוה והדלקה
היא המצוה ולא הנחת
הנר בטפח הסמוך לפתח
הלכך מותר להדליק נר
של חנוכה מנר של
חנוכה שנמצא מדליק
מצוה ממצוה שהדלקת
נר השני היא מצותו.

=
הגהות הב"ח

)א( רש"י ד"ה ובה היה
מסיים וכו' מניחה בכלי
לתוך
שנותן
עד
מערבית כ[ שמן ופתילה
וכו') :ב( תוס' ד"ה ובה
היה וכו' וקשה לריב"א
שאם היה אפשר להדליק
בישנה א"כ:

=
גליון הש"ס

גמרא

ובה

היה

מסיים .עיין חגיגה דף
כו ע"ב תוס' ד"ה מנורה:

=

תורה אור השלם
א( ִמחeץ לְפָרֹכֶת ָהֵעדֻת
ְaאֶֹהל מֵBעד יֲַערֹ CאֹתB
ַאֲהרֹן ֵמֶעֶרב ַעד ֹaקֶר
לִפְנֵי יְיָ ִָzמיד ֻחַwת
עBלָם לְדֹרֵֹתיכֶם:
]ויקרא כד ,ג[

=
הגהות וציונים

א[ בכת"י כנגדן וכו'
עליהם )וכ"ה ברש"י
וזה לפי הגירסא שאין
גורסין "סלע של"(:
ב[ בדפו"י רבא:
ג[ ]במנחות פו ע"ב אית'
רבא וכ"א בילקוט
פרשת תצוה רמז שעח[
)גליון( וכ"ה גירסת
הריטב"א :ד[ בזיכים:
ה[ בדפו"ר "שנותנין"
מתחיל דיבור חדש ,וצ"ל
שנותן )מהרש"ל( :ו[
נמחק ע"פ המהרש"ל:
ז[ צ"ל והכי תניא
התם והוא בתו"כ שם
ה"ז ,שו"ת ר"א מזרחי
)סי' סד( :ח[ בכת"י
נוסף אפילו משרגא:
ט[ ]בילקוט סוף פקודי
לית'[ )גליון( :י[ יש
להוסיף וכו' :כ[ וכ"ה
בתוס' ד"ה ובה בשם
רש"י:

במה מדליקין פרק שני שבת

וכי

לאורה הוא צריך והלא כל אותם מ' שנה כו' .תימה אמאי נקט מעשר שני .דינרין שחילל עליהם מעשר שני אין שוקלין כנגדן דינרין
מ' שנה לעולם כל העולם כולו לאורו של מקום הולכין וי"מ וכי של חולין לראות שיהיו שלימים :אי אמרת בשלמא כי פליגי רב
אהרן כשהיה נכנס לפנים לאורה היה צריך והלא מ' שנה היה מאיר ושמואל מנר לנר .ממש ולא בקיסם ,ובהא הוא דשרי שמואל דלא
להם עמוד ענן בכל המקומות כדאמרינן בברייתא דמלאכת המשכן נ( חייש לאכחושי אבל בקינסא דביזוי הוא מודה ,הא לאו הויא תיובתיה,
היה מסתכל בטפיח )ורואה בו ט[(
דהנך דינרים דחולין לא גופייהו מצוה,
ויודע מה בתוכו בחבית ויודע מה א מעשר שני אין שוקלין כנגדו א[ דנרי זהב ואע"ג דלמצוה קבעי להו לקינסא
בתוכה וכן משמע בת"כ ס( דאכהנים ואפילו לחלל עליו מעשר שני אחר אי אמרת דמיא :אלא אי אמרת בקינסא נמי שרי.
קאי דגרס התם וכי צריכים לנר והלא בשלמא כי פליגי רב ושמואל מנר לנר אבל שמואל הואיל וצורך מצוה הוא ,הא
כל אותן מ' שנה לא הוצרכו לנר שנא' ע( בקינסא אסר שמואל הא לא תהוי תיובתא הויא תיובתיה ,דאסור לשקול ואע"ג
דצורך מצוה :לא יכוין משקלותיו.
כי ענן ה' על המשכן וגו' ומיהו
בשלהי כל קרבנות )מנחות ד' פו :ושם( אלא אי אמרת בקבי[נסבא נמי שרי הא תהוי שמא לא ימצאם טובים ,או ימצאם
ה
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משמע דאשכינה קאי דמייתי לה גבי
יתירים ,ויחוס עליהן ולא יחלל המעשר
הא דא"ר אליעזר לא לאכילה אני משקלותיו וקא מפיק להו לחולין .מתיב רב עליהן ,ונמצא שביזה המעשר שלא
צריך ולא לאורה אני צריך וקאמר ששת א( מחוץ לפרכת העדות יערוך א( וכי לצורך :ומפיק להו לחולין .כלומר
נמי התם לפרוכת העדות עדות היא לאורה הוא צריך והלא כל ארבעים שנה יניחם בחוליהן כמו שהן :נר מערבי.
לכל באי עולם שהשכינה שורה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא למ"ד במנחות ג( מזרח ומערב מונחין
בישראל וא"ת לאורה אני צריך והלא לאורו אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה סדר הקנים קרי מערבי נר שני שבצד
החיצון שהוא במזרח ד( ,ולמ"ד צפון
היה
כל אותן ארבעים שנה י[:
ג[
מסיים .פירש בקונטרס ובה היה שורה בישראל מאי עדות אמר רב זו נר ודרום מונחים אמצעי קרי מערבי על
מסיים ההטבה שהשאר היה מטיב ב(מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה שם שהיה פיו כנגד מערב ,וכל שאר
וממנה היה מדליק  °ובה היה מסיים והא הנרות כלפי האמצעית ,דכתיב ה( אל מול
שחרית וזה היה מטיב בין הערבים
ואוחז הישנה בידו או מניחה בכלי עד הכא כיון דקביעי נרות לא סגיא דלא משקיל פני המנורה דהיינו אמצעי יאירו וגו' ו(,
שנותן לתוך מערבית שמן ופתילה ואדלוקי קשיא בין למ"ד משום בזויי מצוה של צפון היו פונות לדרום ושבדרום
ומדליקה ומדליק השאר ממנה וקשה ובין למ"ד משום אכחושי מצוה תרגמא ר"פ פונות לצפון .נרות לוצ"ש ד[ של זהב
לריב"א שאם )ב( אפשר להדליק מן ג בפתילות ארוכות סוף סוף למ"ד משום שנותנין ה[ לתוכן שמן ופתילה :כמדת
הישנה א"כ גם השאר ידליק ממנה אכחושי מצוה קשיא קשיא .מאי הוי עלה א"ר חברותיה .חצי לוג שיערו בה ללילי
ומאי פריך לרב כיון דהוציא הפתילה
תקופת טבת הגדולים ,ואם ידלק ביום
הישנה מן הנר תו ליכא לא משום הונא בריה דרב יהושע חזינא אי הדלקה )ובלילה ו[( בלילות הקצרים ידלק ,אבל
בזיון מצוה ולא משום אכחושי מצוה עושה מצוה מדליקין מנר לנר ואי הנחה פחות לא ,שלא יכבה בטבת בלילה
אלא ודאי א"א לעשות כן וכשבא עושה מצוה אין מדליקין מנר לנר דאיבעיא והתורה אמרה מערב עד בקר ז(:
להטיב היה מטיב כל מה שבנר להו הדלקה עושה מצוה או הנחה עושה וממנה היה מדליק .הנרות בין
והפתילה היתה כבה מאליה אלא מצוה ת"ש דאמר רבא ד היה תפוש נר חנוכה הערבים :ובה היה מסיים .הטבת
בעוד שהפתילה ישנה בנר מערבי ועומד לא עשה ולא כלום שמע מינה הנחה הנרות ,שדלק כל היום ואינו מטיבו
דולקת היה מדליק ממנה השאר והיה עושה מצוה התם הרואה אומר לצורכו הוא עד הערב ח( ,ומשנה זו בת"כ ט( שנויה
וסבירא ליה דמזרח ומערב מונחין,
מטיבה ונותן בה שמן ופתילה חדשה
ה
ומדליקה מן השאר ובה היה מסיים דנקיט לה .ת"ש דאמר רבא הדליקה בפנים והכי תניא לעיל מיניה להעלות נר
היינו ההדלקה פ(:
הכא כיון והוציאה לא עשה כלום אא"ב הדלקה תמיד שתהא נר מערבי תמיד ,שממנו
דקביעי נרות כו' .כמ"ד בפרק ב' עושה מצוה הדלקה במקומו בעינן משום יהא מתחיל ובו יהא מסיים ,ומדלא
מדות )מנחות ד' פח (:דנר של פרקים הכי לא עשה כלום אלא אי אמרת הנחה כתיב להעלות נרות ש"מ הוקבע נר
היה דמשמע התם דמחובר הוה והיה עושה מצוה אמאי לא עשה ולא כלום אחד להתחיל בו בכל יום ,וזהו נר
של פרקים כדי שיוכל להטיבו יפה התם נמי הרואה הוא אומר לצורכו הוא מערבי השני של מזרח ,והכי ז[ תנן
ואיכא מ"ד התם דלא הוה קבוע אלא דאדלקה .תא שמע דאמר רבי יהושע בן לוי )תמיד לג (.נכנס ומצא נרות מזרחים
היה מסלקו לגמרי בשעת הטבה
דולקות מדשן המזרחי ומניח את
עששית
ואחר כך מניחו:
הוי עלה.
המערבי דולק שממנו מדליק את
י(
תימה מאי קמיבעיא ליה ומאי קאמר נמי חזינן אי הדלקה כו' הא המנורה בין הערבים ,מצאו שכבה כגון משמת שמעון הצדיק מדליקו
לכאורה משמע דהלכה כשמואל דהא רבה עבד כוותיה וא"כ קינסא ממזבח העולה ,ונראה בעיני דאמור רבנן קביעותא בנר שני משום
נמי שרי דהא ע"כ בקינסא פליגי ובביזוי מצוה דהא מאן דמפרש דאין מעבירין על המצות ,וכי עייל בהיכל בקמא פגע ברישא כ( ,וביה לא
טעמא דרב משום אכחושי מצוה איתותב וצ"ל דאינו תופס דברי רבה מצי לאתחולי דכתיב ל( יערוך אותו לפני ה' צריך שיהא אחד חוצה לו,
עיקר ומבעיא ליה אי הנחה עושה מצוה ואסור לרב מנר לנר משום דאי לא לא קרינן ביה לפני ה' ,והכי אמרינן במנחות )דף צח (:דכתיב
ביזוי מצוה כמו בקינסא או הדלקה עושה מצוה ושרי כמו במנורה דלא בנר מערבי לפני ה' מכלל דכולהו לאו לפני ה' כו' ,ובה היה מסיים
חיישינן לאכחושי מצוה ומסיק דהדלקה עושה מצוה ושרי א"נ מצאתי ההטבה לפי שהשאר היה מטיב שחרית וזו מטיב בין הערבים ,ואוחז
בשם ריב"ם דמיבעיא ליה אליבא דשמואל דהילכתא כוותיה אי שרי הישנה בידו או מניחה בכלי עד שנותן )א( שמן ופתילה ומדליקה ,ומדליק
בקינסא אי לאו ומיבעיא ליה אי קי"ל כמו שאמר למעלה דלמ"ד משום ממנה את השאר .והא דאמרינן בסדר יומא )דף לג (:הטבת ה' נרות
בזויי מצוה שרי להדליק מנר לנר לרב ואם כן בקינסא פליגי ושרי קודם להטבת ב' נרות משמע כולהו הוה מטיב שחרית ,ויליף לה מקראי,
שמואל בקינסא או דילמא לא קי"ל הכי ומנר לנר נמי איכא ביזוי היינו בשלא הי' הנס מתקיים והי' מוצאו שכבה ,דלא סמך קרא אניסא,
מצוה ואסר רב )פי'( דהנחה עושה מצוה ולא דמי למנורה ודוקא וכל זמן שהיו ישראל חביבין היה דולק כל היום ,והיינו עדותה :והא
מנר לנר שרי שמואל אבל בקינסא אפילו שמואל מודה דאסור ומסיק הכא כיון דקביעי נרות .במנורה ,ולא היה יכול לנתק נר מערבי מן
חזינן דאיבעיא לן ואפשיט דהדלקה עושה מצוה ומדליק לרב מנר לנר המנורה להדליק בו האחרים ,על כרחיך הא דקתני ממנה הי' מדליק לא
להו סגי דלאו משקל קינסא :ואדלוקי .לקינסא מנר מערבי ,ובההיא קינסא
כמו במנורה ולשמואל אפילו בקינסא שרי:
הדלקה עושה מצוה כו' .ונפקא מינה אם הדליקה חש"ו או הניחה :מדליק את השאר :בפתילות ארוכות .כל הפתילות יוצאות חוץ
לנרותיהם עד שמגיעות זו לזו ,ומדליק ממנה הסמוכה לה והשאר זו
מכבה
מזו :סוף סוף למ"ד כו' .דהא לדידיה ח[ משרגא לשרגא אסור :אי הדלקה עושה מצוה .אי המצוה של חנוכה תלויה בהדלקה מדליקין ,כדאשכחן
במנורה :ואי הנחה עושה מצוה .ועיקר מצותה תליא בהנחה :אין מדליקין מנר לנר .דהדלקה לאו מצוה היא כולי האי :דאיבעיא להו גרסי'.
כלומר דהא מילתא כבר איבעיא לן ,ומפשטא דההיא בעיא מיפשטא לן הך :היה תפוש נר חנוכה .בידו משהדליקה עד שכבתה :ועומד.
לאו דוקא ,אלא כן לשון הש"ס :לצרכו .להשתמש ,וליכא היכר ניסא :בפנים .בבית :והוציאה לחוץ .כדאמר לעיל מ( דצריך להניחה על פתח
ביתו מבחוץ :אי אמרת בשלמא הדלקה עושה מצוה משום הכי לא עשה ולא כלום .דכיון דזו היא מצותה צריך שתיעשה במקום חיובא:
עששית

ובה

מסורת הש"ס
עם הוספות
א( מנחות פו ,:ב( תמיד
לג .פ"ו מ"א ,ג( ]דף

צח ,[:ד( כ"כ רש"י
בסמוך ד"ה ובה ,וביומא
לט .ד"ה והיה נר
ובמגילה כא :ד"ה נר
מערבי ובמנחות פו:
ד"ה ובה היה ,ודלא
כמש"כ במנחות צח:
ד"ה מדכתיב ,ועי' צ"ק
וח"נ שם ,ה( במדבר
ח ב ,ו( מנחות צח,:
ז( מנחות פט ,.ח( עיין
רש"י יומא לט .ד"ה
והיה ,ט( אמור פרשתא
יג ה"ז ,י( יומא לט,.
כ( יומא לג ,.ל( שמות כז
כא ,מ( כא ,:נ( פרק יד,
ס( אמור פרשתא יג ה"ט,
ע( שמות מ לח,

פ( ]וע"ע תוס' מנחות
פו :ד"ה ממנה וכו'[.

=
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לפרוכת

העדות.

שלפני הארון שהוא קרוי
עדות .ורבותינו דרשו על
נר מערבי שהוא עדות
לכל באי עולם שהשכינה
שורה בישראל שנותן בה
שמן כמדת חברותיה
וממנה היה מתחיל ובה
היה מסיים ]ויקרא כד ,ג[.
עדות היא .המנורה
לקמן מפרש מה הוא
העדות ]רש"י כת"י מנחות
פו .[:נר מערבי .ואיזהו
נר מערבי למאן דאמר
)מנחות צח (:שבעת
הנרות סדורים מזרח
ומערב קרי נר מערבי נר
שני שסמוך לראשון
שבמזרח כדתנן )תמיד
פ"ו מ"א( נכנס )אחד(
ומצא שתי נרות ]מזרחיים
דולקים[ וכו' למאן דאמר
צפון ודרום נתונין ]היה
האמצעי[ פניו ]מוסב[
כלפי מערב והוא קרוי
מערבי ושאר הנרות
מצדדין פניהם כלפי
אמצעי כדכתיב )במדבר
ח( אל מול פני המנורה
]הוא אמצעי[ יאירו נרות
של ששה קנים ]יומא לט.
ע"פ ב"ח[ .נר אמצעי היה
פונה פיו לצד מערב וכל
שאר הנרות היה פיהם
כלפי נר מערבי כדאמרינן
בפ' שתי הלחם ולהכי קרי
ליה נר מערבי .כמדת
חברותיה .חצי לוג
דכתיב מערב עד בקר תן
לה מדותיה שתהא דולקת
והולכת מערב עד בוקר
ושיערו חכמים חצי לוג
כדקתני לקמן בפ' שתי
מדות ]רש"י כת"י מנחות
שם[ .וממנה היה
מדליק .האחרות ]רש"י
שם[ .כלומר ממנה מתחיל
הדלקה שאותה היה
מדליק תחילה מבערב
]רש"י כת"י שם[ .ובה
היה מסיים .כדתנן
)תמיד לג (.בא ומצא שתי
נרות מזרחיות דולקים
]שהמנורה[ היתה עומדת
]ממזרח למערב[ מכבה
האחת שבצד מזרח
ומדשנה ומניח ]האחרת[
שבצד אותה שבמזרח הוא
נר מערבי ומניחה דולקת
עד לערב ומדליק האחרות
שכבו ]בשחרית[ ומטיבו
וזורק מה שנשאר מן
השמן ומן הפתילה לחוץ
ונותן בה שמן ופתילה
]חדשה ולערב מדליקין
מנר מערבי שדולק עדיין
ואחר כך מטיב נר מערבי
ונותן בה שמן[ ומדליקה
כדי לקיים בה מצות
הדלקה ומסיים בה הדלקה שהיה מדליקה בתר כל הנרות ]רש"י שם[ .ההטבה בבקר שאותה היה מטיב אחרון לפי שכל בקר מצא אותה דלוק והשאר מצא אותם שכבו ופעמים שהיה דולק כל היום ומדליק ממנו
כל שאר הנרות שבבקר היו כולן כבות חוץ מנר מערבי ומטיבן ומנערן מן הדשן כדכתיב בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות ונר מערבי דולק כל היום ולערב היה מדליק ממנה שאר הנרות .מסיים .דלאחר הדלקת
שאר נרות היה מכבה אותה ומטיבה ונותן בה שמן ]רש"י כת"י שם[ .והיה נר מערבי דולק לאחר שכבו שאר כל הנרות ואף על פי שממנו מתחיל להדליק ערבית בו היה מסיים הטבת נרות שחרית והוא עדות
שהשכינה שורה בישראל ]יומא שם[.

והא

מאי

דאיבעיא
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מסורת הש"ס
עם הוספות
א( ]פסחים קח :מגילה
ד .ערכין ג ,[.ב( סוכה
מו ,.ג( ]מס' סופרים
פ"כ הלכה ו[ ,ד( דמאי
פ"א מ"ד ,ה( לעיל יג.
כתובות כד .כו :גיטין סא.
]ביצה לה :מנחות לא,[.
ו( תוספתא דפאה פ"א
ה"ז ת"כ פ' קדושים,
ז( עיין כתובות ג,:

ח( עיין מגילת תענית
פ"ו )ועיין בר"ן )י ע"א(
מעשה יהודית ומובא
ברמ"א סי' תר"ע ס"ב(,
ט( דמאי פ"ג מ"א,
י( עי' תוס' לעיל יג .ד"ה
רבא ,כ( כד ,:ל( ]לא:

וע"ש בתוס' ד"ה עשאה

כשירה[ ,מ ( ברכות לה
ע"א.

=

תוספות ישנים
א( ומברכין היינו ברהמ"ז
בג' ומזמנין בי' דאילו
ברכת המוציא פשיטא
דמברכין דאסו' ליהנות
מהעוה"ז בלא ברכה מ(:

=

תורה אור השלם
א( ַעל ִtי ַהָBzרה ֲא ֶLר
יBר Eeוְַעל ַהִָtLְ nט
ֲא ֶLר יֹאְמר eלְֲzַ Eעשֶֹה
Gא ָתסeר ִמן ַהָcבָר
ֲא ֶLר יִַbיד eלְ Eיִָמין
ֹאל] :דברים יז ,יא[
eשְֹמ
ב( זְכֹר יְמBת עBלָם ִaינe
ְLנBת ֹcר וָדֹר ְַLאל
ָאבִי Eוְיֵַbדְ EזְקֵנֶיE
וְיֹאְמר eל
ָ] :Cדברים לב ,ז[
ג( ִkי יְיָ ֱאֶGהיִ EמְתַהCֵl
ְaקֶֶרב ַמֲחנֶ EלְַהִvילְE
וְלֵָתת אֹיְבֶי EלְפָנֶיE
וְָהיָה ַמֲחנֶי Eקָד LBוְGא
יְִרֶאה בְֶ Eעְרוַת ָcבָר
וְָLב ֵמַאֲחֶרי:E
]דברים כג ,טו[

ד( eבְקֻצְְרכֶם ֶאת קְצִיר
ַאְרצְכֶם Gא ְתכֶַlה
ְַtאת שָֹדְ Eלִקְצֹר וְלֶקֶט
קְצִיְרG Eא ְתלֵַwט:
]ויקרא יט ,ט[

=
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במה מדליקין פרק שני שבת
י[

מכבה

כג.

ומגביהה ומניחה וחוזר ומדליק מיבעי ליה .וא"ת אמאי
עששית .כלי גדול של זכוכית ,בלע"ז לנטרנ"א  :דולקת .שהדליקה
מכבה וחוזר ומדליק בהגבהה סגי כיון דהנחה עושה
למצות חנוכה בע"ש :ומדליקה .למצות הלילה :היו באותו הנס.
שגזרו יוונים על כל בתולות הנשאות להיבעל לטפסר תחלה ז( ,ועל יד מצוה דאטו מי גרע דלוקה ועומדת מהדליקה חש"ו וי"ל דמיירי
אשה נעשה הנס ח( :אכסנאי .אורח :בתר דנסיבי .ופעמים שהייתי שהדליקה מתחלתה לצורך שבת ולכך גרע מהדליקה חש"ו דהתם
אכסנאי ללמוד תורה :עלי .בשבילי:
שמדליקה בעתה ניכר הדבר שהוא
מדליקה לשם חנוכה .ריב"א:
בגו ביתאי .בביתי :משיך נהוריה .עששית א שהיתה דולקת והולכת כל היום
מינה הדלקה עושה מצוה.
אינו ממהר לכלות כשמן זית :צליל כולו למוצ"ש מכבה ומדליקה אי אמרת
וא"כ מותר להדליק מנר
נהוריה .צלול ומאיר :לגבל .מצאתי בשלמא הדלקה עושה מצוה שפיר אלא
בתשוב' הגאוני' שמעשנין כלי זכוכית אי אמרת הנחה עושה מצוה האי מכבה לנר ומכל מקום כיון שנהגו העולם
להחמיר אין לשנות המנהג:
בהעששחןרורשי'מןונוזיתתן בועדשמשןמקשיחמיער,א ווגמוגרברל ומדליקה מכבה ומגביהה ומניחה א[ ומדליקה
הוה מהדר מר אמשחא
ו
בו ומייבשו בחמה ,וממחה אותו לתוך מיבעי ליה ועוד מדקא מברכינן אשר קדשנ
דשומשמי .נראה דאנר
הדיו :לעשן .נמי כדפרישית :שרף .במצותיו וצונו להדליק נר של ב[ חנוכה ב ש"מ חנוכה קאי ומשום טעמא דמסיק
גומ"א כ[ :קטף .פרוניי"ל ל[ של יער ,הדלקה עושה מצוה ש"מ .והשתא דאמרינן דנפיש נהוריה טפי אבל לנר שבת
כמו שאנו עושים משל שרף :הרואה .הדלקה עושה מצוה ג הדליקה חרש שוטה פשיטא דשמן זית מצוה מן המובחר
העובר בשוק ורואה באחד החצרות וקטן לא עשה ולא כלום ד אשה ודאי מדליקה לפי שנמשך אחר הפתילה טפי
דולק .ומצאתי בשם רבינו יצחק בן דא"ר יהושע בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה מכולהו כדמוכח במתניתין כ( דכולהו
מודו ביה דמדליקין:
יההוזודקהקהשבארמכרה זומשאםלארלבימניו שילעאקבהדדלילקא א( שאף הן היו באותו הנס :אמר רב ששת
השרפים יפים לדיו .פירש
ש
בביתו עדיין מ[ ,או ליושב בספינ' :ה אכסנאי חייב בנר חנוכה א"ר זירא ו מרי
בקונטרס שרף גומא ואין
הרואה מברך שתים .שעשה נסים כי הוינא בי רב משתתפנא בפריטי בהדי נראה לר"ת דהא דיו אין זה גומא
ושהחיינו ,שאין עליו לברך להדליק דהא אושפיזא בתר דנסיבי איתתא אמינא ז השתא כדאמרינן בפ"ב דגיטין )דף יט .ושם(
לא אדליק איהו :מאי ממעט .ודאי לא צריכנא דקא מדליקי עלי בגו ביתאי :בכל כותבין בדיו בסם ובסקרא
המדליק בשאר ימים איזו מן השלש א"ר יהושע בן לוי ח כל השמנים כולן יפין לנר ובקומוס ומפרש בגמרא קומוס גומא
ממעט :כל יומי איתיה .שהרי כל ושמן זית מן המובחר אמר אביי מריש הוה ודיו נמי אין זה מי עפצים שרגילין
שמנה הדליקו מן הפך ,אבל זמן מהדר מר אמשחא דשומשמי אמר האי משיך ג[ להניח בהן גומא דהא בברייתא קתני
משהגיענו להתחלת זמן הגיענו:
התם כתבו במי טריא ועפצא דהיינו
היכן צונו .הא לאו דאורייתא היא נהוריה טפי כיון דשמע לה להא דרבי יהושע עפצים כשר משמע דלאו היינו דיו
אלא מדבריהם :מלא תסור .מן הדבר בן לוי מהדר אמשחא דזיתא אמר האי צליל דקתני במתניתין ועוד דכשר משמע
אשר יגידו לך וגו' :מערבין בו .נהוריה טפי .ואריב"ל ט כל השמנים יפין לדיו דיעבד ובדיו היא עיקר הכתיבה
עירובי חצרות ותחומין :משתתפין ושמן זית מן המובחר איבעיא להו  °לגבל או ועוד דבפרק כל היד )נדה דף כ .ושם(
בו .במבוי ,דאי בעי מפקר לנכסיה לעשן ת"ש דתני רב שמואל בר זוטרא כל אמרינן פלי קורטא דדיותא ובדיק
והוה עני וחזי ליה ,כדתנן ט( מאכילין השמנים יפין לדיו ושמן זית מן המובחר בין דהיינו דיו שלנו שהוא קשה ולא של
את העניים דמאי ,הלכך חשוב לגבל בין לעשן רב שמואל בר זוטרא ד[ מתני עפצים ואין דרך להניח גומא לתוך
דידיה :ומברכין עליו .המוציא:
דיו שלנו אלא שרף ]דהכא[ היינו
ומזמנין עליו .ברכת הזימון :ומפרישין הכי כל העשנים יפין לדיו ושמן זית מן לחלוחית של אילן כמו שאנו עושין דיו
אותו .אדם שהוא ערום ,כלומר דלא המובחר אמר רב הונא כל השרפין יפין לדיו שלנו וכן יש בנדה בפ"ק )דף י (:גבי
צריך לברוכי עליה בהפרשתו :והיה ושרף קטף יפה מכולם :ב( א"ר חייא בר אשי בתולה זו שירפה מצוי וזו אין שירפה
מחניך קדוש .ולא יראה בך ערות אמר רב המדליק נר של חנוכה צריך לברך מצוי וכן בפ' כל שעה )פסחים לט .ושם(
דבר ,אפילו דבור דהזכרת השם לא ורב ירמיה אמר הרואה נר של חנוכה צריך ירק מר יש לו שרף ופניו מכסיפין
יראה בך ערות דבר :ודאי דדבריהם .לברך אמר רב יהודה ג( י יום ראשון הרואה דע"כ ההוא שרף היינו לחלוחית ועל
כגון נר חנוכה :ספק דדבריהם .מברך ב' ומדליק מברך ג' מכאן ואילך מדליק כן היה פוסל ע[ ר"ת ס"ת שאין כותבין
כגון דמאי שהפרשתו אינה אלא
בדיו שלנו דשאר לא מיקרי דיו כדפי'
מספק :ובעי ברכה .קדוש היום :מברך שתים ורואה מברך אחת מאי ממעט ואמרי' בפ' הבונה )לקמן קג (:כתבו
רבא אמר .ספק דדבריהם בעי ממעט זמן ונימעוט נס נס כל יומי איתיה שלא בדיו הרי אלו יגנזו ומוקמי' לה
ברכה ,ודמאי אפילו ספק לא הוי אלא מאי מברך מברך אשר קדשנו במצותיו בהקומץ רבה )מנחות דף לד ל( ( בס"ת:
חומרא בעלמא י( ,דרוב עמי הארץ וצונו להדליק נר של חנוכה ה[ כ והיכן צונו
הדר
מעשרין :חצר שיש לה ב' פתחים .רב אויא אמר א( מלא תסור רב נחמיה ו[ אמר ב( שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו
שיש לבית ב' פתחים פתו נח[ים לחצר לך מתיב רב עמרם ד( הדמאי מערבין בו ומשתתפין בו א( ומברכין עליו
צטריעכמ'אשתמישנורםות חנרשדלאכ,ל פשתהחרו,אהכד ימהפא' ומזמנין עליו ומפרישין אותו ערום ובין השמשות ואי אמרת כל מדרבנן
סבור שהבית חלוק והרי הוא של שני בעי ברכה הכא כי קאי ערום היכי מברך והא בעינן ז[ ג( והיה מחניך
בני אדם ,ויאמרו האחד אינו מקיים קדוש וליכא אמר אביי ל ודאי דדבריהם בעי ברכה ספק דדבריהם לא בעי
מצות נר :מב' רוחות .אחד בצפון ברכה והא יו"ט שני דספק דבריהם הוא ובעי ברכה התם כי היכי דלא
ואחד במזרח :חשדא דעלמא .בני עיר לזילזולי בה ה( רבא אמר רוב עמי הארץ מעשרין הן :אמר רב הונא
אחרת העוברין משם ס[ בשוק :אפי' מ חצר שיש לה ב' פתחים צריכה שתי נרות )ואמר ח[( רבא נ לא אמרן אלא
מרוח אחת נמי .סבורין הן שהבית משתי רוחות אבל מרוח אחת לא צריך מ"ט אילימא משום חשדא חשדא
חלוק מתוכו :ואי חשדא דבני מתא .דמאן אילימא חשדא דעלמא אפילו ברוח אחת נמי ליבעי אי חשדא דבני
בשיגומדרעיקםצירוש,איןכדכחתליו'קל:א לתסכולףה מששדמהוע .מתא אפי' משני רוחות נמי לא ליבעי לעולם משום חשדא דבני מתא וזימנין
בשעת כילוי ,ולא שיקצה אותה קודם דמחלפי ט[ בהאי ולא חלפי בהאי ואמרי כי היכי דבהאי פיתחא לא אדליק בהך
לכן :מפני בטול עניים .וכולהו מפרש פיתחא נמי לא אדליק .ומנא תימרא דחיישינן לחשד ו( דתניא אמר רבי שמעון
להו :שעה פנויה .שאין עניים אצלו ,ס בשביל ארבעה דברים אמרה תורה להניח פיאה בסוף שדהו מפני גזל
ויאמר לקרובו עני מהר וטול כאן עד עניים ומפני ביטול עניים ומפני החשד ומשום ד( בל תכלה מפני גזל
שלא יבאו אחרים ,אבל עכשיו שמניחה עניים שלא יראה בעל הבית שעה פנוייה ויאמר לקרובו עני הרי זו פאה
בגמר קציר השד' העניים רואין ובאין:
ומפני
ומפני

שמע

מריש

כל

עששית .כוס גדול של
זכוכית שקורין לנפ"א
]לקמן מד .[.ושרף .היינו
מידי דמנטף מן העץ
וקורין גומא ]כריתות ו.[.
קטף .מין אילן ואין עושה
פרי אלא שרף )יוצא ונוטף
מהן( וזהו פריו ]נדה ח.
וע"ש בתוס'[ .הרואה נר
חנוכה .קאי על שלא
הדליק בביתו ועובר ברשות
הרבים ורואה אותה בפתחי
ישראל שמצוה להניח בפתח
צריך לברך על ]ראיה[
מברך
הראשונה.
שתים .שהחיינו ושעשה
נסים שאין על הרואה לברך
להדליק הנר .ממעט זמן.
המדליק מברך להדליק נר
ושעשה נסים והרואה
שעשה נסים לחודיה.
והיכן צונו .הואיל והוא
מדבריהם ]סוכה מו.[.
שאל אביך .אלו
הנביאים שנקראים אבות
כמו שנאמר באליהו
)מלכים ב' ב ,יב( אבי אבי
רכב ישראל .זקניך .אלו
החכמים ]דברים לב ,ז[.
דמאי .חטין הלקוחים
מעם הארץ ספק עשרן
ספק לא עשרן ]ברכות מז .[.לקחם מעם הארץ וסתם פירותיהן ספק אינן מעושרין ]סוכה לה .[:הדמאי מערבין בו .בככר
שלקחה מעם הארץ ולא הפריש ממנה דמאי ]עירובין לא .[.ומברכין עליו ומזמנין עליו .איצטריך לאשמעינן אע"ג דדמו
לאיסור אין כאן ברכה בעבירה ]ברכות מה .[.ובין השמשות .מעשרין את הדמאי דלא דמי למתקן דרוב עמי הארץ
מעשרין הן ]לקמן לד .[.והיה מחניך קדוש .ערות דבר .בשעה שאתה מדבר בו לא יראה בך ערות דבר )דברים כג( שמע
מינה אין אדם מברך כשהוא ערום ותורם בעי ברכה ]ב"מ קיד :ועי' כאן במסוה"ש[ .רוב עמי הארץ מעשרין הן .הלכך
חששא דרבנן בעלמא היא ]גיטין סא .[.וחומרא בעלמא הוא שהעמידו בספק טבל ]סוכה שם[ .וחומרא בעלמא היא דאחמור
לאפרושי מספיקא שאר מעשרות שנחשדו עליהן ]ביצה לה.[:

עין משפט
נר מצוה
לג א ב מיי' פ"ד מהל'
חנוכה הל' ט סמג עשין
ה טוש"ע א"ח סי' תרעה
סעיף א:
לד ג ד מיי' שם ופרק ג
ה"ד טוש"ע שם סעיף
ג:
לה ה ו ז מיי' פ"ד שם הל'
יא סמג שם טוש"ע
א"ח סימן רסג סעיף ו ז
וסימן תרעז סעיף א:
לו ח מיי' פ"ה מהל' שבת
הל' יא סמג לאוין סה
טוש"ע א"ח סי' רסד סעיף
ו וסימן תרעג סעיף א:
לז ט מיי' פ"א מהל'
תפילין הלכ' ד סמג
עשין כה טוש"ע א"ח סי'
לב סעיף ג:
לח י מיי' פ"ג מהל'
חנוכה הל' ד סמג
עשין ה טוש"ע א"ח סי'
תרעו סעי' א ב ג:
לט כ מיי' פי"א מהל'
ברכות הל' ג סמג
עשין כו:
מ ל מיי' פ"ג מהלכות
חנוכה הל' ה וע"ש
במ"מ:
מא מ נ מיי' פ"ד מהל'
חנוכה הל' י סמג עשין
ה טוש"ע א"ח סי' תרעא
סעיף ח:
מב ס מיי' פ"ב מהל'
מתנות עניים הלכה
יב:

=
גליון הש"ס

גמ'

איבעיא

להו

לגבל .עי' לעיל דף יח
ע"א תוד"ה אבל דיו:

=
רבינו חננאל

ובעי' )להדליק( ]שידליק[
מי שהי' חייב ובר
מצות והנשים מדליקות.
עששיות שהיתה דולקת
כל היום כולו לערב
מכבה ומדליקה .ואכסנאי
חייב בנר חנוכה ואי
משתתף בהדי אושפיזי
או אם היה נסיב תו לא
צריך .כל השמנים יפין
לנר ושמן זית יפה מכולם
המדליק ביום ראשון
מברך להדליק ושעשה
נסים וזמן .מיכן והילך
מברך שתים ומניח זמן.
היכן צונו דמברכין
אשר קדשנו במצותיו
וצונו להדליק רב נחמן
בר יצחק אמר שאל אביך
ויגדך כו' ]רב[ אויא אמר
לא תסור מן הדבר אשר
יגידו לך הנה צונו
אלהינו לשמוע דברי
חכמים .ואקשינן וכי
מצוה מדרבנן בעי ברכה
והתנן הדמאי מערבין בו
ומשתתפין בו ומברכין
ומזמנין עליו ומפרישין
אותו ערום בין השמשות
ואי אמרת דכל מצוה
מדרבנן בעי ברכה היכי
מברך ערום הא בעינן
והיה מחניך קדוש ולא
יראה בך ערות דבר
וליכא .ושני אביי ודאי
דדבריהם כגון חנוכה
וכיוצא בו בעי ברכה אבל
דמאי דאפי' לרבנן ספק
הוא לא בעי ברכה איני
והא יו"ט שני דספק
מדרבנן הוא ומברכינן
ומשנינן התם הוא משום
דלא ליזלזלי בה .רבא

אמר רוב עמי הארץ

מעשרין הן .לפיכך לא
בעי ברכה בדמאי.
השתא ]אית[ מן רבנן
דדייק ואמרי לענין נולד
כשהוא מהול אע"ג
דקיי"ל )כרבא( ]כרבה[
דאמר שמא ערלה כבושה הוא לפיכך צריך להטיף ממנו דם ברית בחול כיון שהוא ספק מדבריהם כד מהיל ליה
בחול לא צריך ברכה כמו הדמאי .אמר רב הונא חצר שיש לה ב' פתחים בב' רוחות צריך ב' נרות דחיישינן
לחשדא ומנלן דחיישינן דתני ר' שמעון בשביל ד' דברים אמרה תורה הנח פאה בסוף שדה מפני החשד כו'.
אמר
הגהות וציונים א[ בכת"י נוסף וחוזר ומדליקה )וכ"ה בתוס'( והריטב"א גורס ומגביהה ומדליקה וחוזר
ומניחה :ב[ בכת"י ליתא תיבת "של" :ג[ מתוס' משמע שגורסים נפיש )וכ"ה בכת"י( ,ועי'
מהרש"א בתוד"ה מריש :ד[ בחשק שלמה הקשה דהא הוא עצמו אמר כל "השמנים" יפין ,עיי"ש בילקוט
מפרשים .ובדפו"י לעיל הוא בר זוטרי ועיין דקדוקי סופרים ,ובכת"י גריס בכל השמנים דאמר ריב"ל ומימרא דכל
העשנים ליתא :ה[ ]צ"ל בא"י אמ"ה שעשה נסים וכו' ושהחיינו וכו' וכ"א בהרי"ף והרא"ש[ )גליון( :ו[ ]בשאלתות סי' כו איתא רב נחמן בר יצחק[ )גליון( :ז[ ]לפי פרש"י ד"ה והיה מחניך כו' סמיך הש"ס אסיפא דקרא
כמ"ש תוס' כתובות כט ע"א סד"ה אלו וכן כתבו בשאר דוכתא ועי' ב"מ קיד ע"ב מנין לערום שלא יתרום דכתי' ולא יראה בך ערות דבר ע"ש פרש"י[ )גליון( :ח[ צ"ל אמר )גליון( :ט[ בדפו"י וכת"י דחלפי :י[ פנס ,קופסא עם
דופן זכוכית עשויה להניח בה נר :כ[ כמין דבק היוצא מגזע אילנות :ל[ עץ שזיף בר .וצ"ע מרש"י נדה ח .שכתב שקטף מין אילן שאינו עושה פרי :מ[ עיין מרדכי סימן רסז שהוסיף בלשון רש"י ושאין דעתו להדליק בעצמו
ועיין ב"ח סימן תרעו ס"ב :נ[ כאן הס"ד ומה"ד "משום חשדא" וצ"ל אחר ד"ה "מב' רוחות" )חלופי גרסאות ,בית מאיר בחי' על מסכת שבת( .והנה בדפו"י ליתא למלים "כדמפרש טעמא" ברש"י והוסיפו המהרש"ל :ס[ שם )כת"י(:
ע[ מהר"ם גורס וע"כ היה פוסק ר"ת שאין כותבין ס"ת אלא בדיו שלנו וכו':
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De l’obscurité à la lumière

Daf 23a :

L’obligation des femmes
 דא"ר יהושע בן לויRabbi Yeochoua ben
levy dit : נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו

|31

 באותו הנסles femmes ont l’obligation
(d’allumer)

les lumières de Hanoucca.

Car elles aussi

(ont fait partie)

miracle.
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de ce
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Mase'het Chabbat: Hanoucca

Daf 23b :

Faire connaître le miracle
 אמר רבאRava dit : פשיטא לי נר ביתו ונר חנוכה
 נר ביתו עדיף משום שלום ביתוil me semble
évident (qu’entre) la lumière de sa
maison (du Chabbat) et la lumière de
Hanoucca, la lumière de sa maison
est préférable, du fait de la paix de
sa maison. נר ביתו וקידוש היום נר ביתו עדיף
 משום שלום ביתוEntre la lumière de
sa maison et (le vin) du Kidouch sanctification du jour, la lumière de
son foyer est préférable, à cause de
la paix de sa maison. בעי רבא נר חנוכה
 וקידוש היום מהוRava a demandé : entre
la lumière de Hanoucca et le Kidouch
du jour, qu'en est –il ? קידוש היום עדיף
דתדיר או דילמא נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא
Le Kidouch du jour est-il préférable,
car étant fréquent ou bien est-ce
la lumière de Hanoucca qui est
préférable, du fait de la proclamation
du miracle. בתר דאבעיא הדר פשטה נר חנוכה
 עדיף משום פרסומי ניסאAprès avoir posée
cette question, il (Rava) la résout luimême : La lumière de Hanoucca est
préférable du fait de la proclamation
du miracle.

Le slumières de Hanoucca:

 אמר רב הונאRav Houna dit : הרגיל בנר
 הויין ליה בנים תלמידי חכמיםcelui qui a
l’habitude (d’allumer) les lumières
(de Hanoucca et de Chabat) aura des fils
érudits en Torah. הזהיר במזוזה זוכה לדירה
 נאהCelui qui fait attention à (la mitsva
de) mezouza mérite une belle maison.
 הזהיר בציצית זוכה לטלית נאהCelui qui fait
attention à (la mitsva de) Tsitsit mérite

un beau vêtement. הזהיר בקידוש היום זוכה
 וממלא גרבי ייןCelui qui fait attention au
kidouch- à la sanctification du jour
(de Chabbat) mérite de remplir des
tonneaux de vin (en quantité).

רב הונא הוה רגיל דהוה חליף ותני אפתחא דרבי אבין
 נגראRav Houna avait l’habitude de
passer devant l’entrée de Rav Avin
le menuisier. חזא דהוה רגיל בשרגי טובאIl
vit qu’il avait l’habitude d’allumer
beaucoup de lumières (de Chabbat
et de Hanoucca). אמר תרי גברי רברבי נפקי
מהכאIl dit : ‘’ deux grands hommes
sortiront d’ici’’. נפקי מינייהו רב אידי בר
(אבין ורב חייא בר אביןEn effet) sont sortis
de cette maison, Rav Idi Bar Avin
et Rav Hiya bar Avin. רב חסדא הוה רגיל
 דהוה חליף ותני אפיתחא דבי נשא דרב שיזביRav
‘Hisda avait l’habitude de passer
devant l’entrée de la maison du père
de Rav Chizvi חזא דהוה רגיל בשרגי טובאIl
a vu qu’il avait l’habitude d’allumer
beaucoup de lumières (soit à Chabbat,
soit à Hanoucca), אמר גברא רבא נפק מהכא. il
dit : ‘’un grand homme sortira d’ici’’.
( נפק מינייהו רב שיזבי דביתהוEn effet) Rav
Chizvi est sorti de cette maison.

 דרב יוסף הות מאחרה ומדלקת להLa femme
de Rav Yossef retardait l’allumage
(des lumières de Chabbat). אמר לה רב
 יוסףRav Yossef lui dit :  תניאil est
enseigné dans une beraita לא ימיש
’‘ עמוד הענן יומם ועמוד האש לילהIl n’enlevait
pas la colonne de nuée de jour, et la
colonne de feu de nuit’’מלמד שעמוד ענן
 משלים לעמוד האשcela nous enseigne
que la colonne de nuée empiétait sur
la colonne de feu  ועמוד האש משלים לעמוד.
 הענןEt la colonne de feu empiétait sur
la colonne de nuée.  סברה לאקדומהElle
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עין משפט
נר מצוה
מג א מיי' פ"ד מהל'
חנוכה הל' ד סמג עשין
ה טוש"ע א"ח סי' תרעא
סעיף ג:
מד ב מיי' שם טוש"ע שם
סעיף ד:
מה ג ד מיי' פ"ד מהל'
חנוכה הל' יד טוש"ע
א"ח סי' רסג סעי' ג וסי'
רצו סעיף ה וסי' תרעח:
מו ה מיי' פ"ה מהל' שבת
הל' א' סמג לאוין סה
טוש"ע א"ח סי' רסג סעיף
א ב:
מז ו ]מיי' פ"ד מהל'
חנוכה הל' ה[ טוש"ע
א"ח שם סעיף ד:
מח ז מיי' פי"א מהל'
תרומות הלכה א:

=
רבינו חננאל

אמר רב הונא ]נר[ שיש
לו ב' פיות עולה לב' בני
אדם אמר רב מילא קערה
שמן והקיפה פתילות
עולה מנין פתילות לבני
אדם .אלו הן מן המהדרין
שצריכין לנר לכל אחד
ואחד ואם לא כפה עליה
כלי נעשת כמדורה ואפילו
לאחד אינו עולה .אמר
רבה נר ביתו עדיף מנר
חנוכה ומקדוש היום
משום שלום ביתו שנאמר
)איוב ה( וידעת כי שלום
אהלך ונר חנוכה עדיף
מקדוש היום כדי לפרסומי
ניסא .אמר רב הונא
הרגיל בנר חנוכה הוויין
לו בנים ת"ח הזהיר
במזוזה כו' .דביתהו דרב
יוסף הוית מאחרה
ומדלקה סמוך לחשיכה
בע"ש .אמר רב יוסף
תנינא לא ימיש עמוד
הענן יומם וגו' מלמד
שעמוד הענן משלים
לעמוד האש כלומר בא
עמוד האש ועדיין עמוד
הענן קיים .סברה
לאקדומי טובא תנא ליה
ההוא סבא ובלבד שלא
יקדים ובלבד שלא יאחר
אלא בעת שקיעת החמה
קודם כמעט תהיה
הדלקה :ולא בשמן
שרפה .אוקמה רב חסדא
ביו"ט שחל להיות ע"ש
עסקי' דבעי אדלוקי נר
של שבת מבעוד יום
ונמצא מדליקו ביו"ט ואין
מדליקין שמן שרפה
ביו"ט דקיי"ל שאין
שורפין קדשים ביו"ט
ותניא

=
הגהות וציונים

כג:

במה מדליקין פרק שני שבת

הדר

פשטה נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא .ונראה ומפני בטול עניים .שלא היו יודעים מתי יקצור אותם ה[ :מפני החשד.
לרשב"א כשחל ר"ח טבת להיות בשבת שיש להפטיר בנרות שהעוברין רואין בגמר קצירו שהוא מכלה את הכל לא ידעו שנתנה
דזכריה ח( משום פרסומי ניסא ולא בהשמים כסאי שהיא הפטרת ר"ח כבר :ומשום לא תכלה .דמשמע שעת כילוי :אטו כולהו .הני
ועוד כיון שהמפטיר קורא בשל חנוכה יש לו להפטיר מענין שקרא דאמרן לא טעמא דלא תכלה קא מפרשי ,מאי שנא שעת כילוי :אמר
רבא מפני הרמאין .העוברין על לא
ומה שמקדימים לקרות בשל ר"ח
משום דבקריאת התורה כיון דמצי ומפני ביטול עניים שלא יהו עניים יושבין תכלה ואומרים כבר הנחנוה :שתי
למיעבד תרוייהו תדיר ופרסומי ניסא ומשמרין עכשיו מניח בעה"ב פאה ומפני פיות .שהנרות שלהם של חרס הן
עבדינן תרוייהו ותדיר קודם אבל חשד שלא יהיו עוברין ושבין אומרים תבא ומכוסין ,ועושים לו נקב בצדי כסויו
היכא דלא אפשר למעבד תרוייהו מארה לאדם שלא הניח פאה בשדהו ומשום להכניס לו הפתילה והוא הפה,
ולמעלה בכיסויו יש נקב קטן וגם חלל
פרסומי ניסא עדיף ועוד דבקריאת
א(
בל תכלה אטו כולהו לאו משום בל תכלה יש למעלה מן הכסוי ו[ וממלאו שמן
התורה אין כל כך פרסומי ניסא
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והוא נכנס דרך הנקב מעט מעט ,אם
שאינו מזכיר בה נרות כמו בהפטרה
א
ועוד נראה לרשב"א דעל כן הקדימו בר רדיפה א"ר הונא נר שיש לה שני פיות יש בו שני נקבים משני צדדין עולה
של ר"ח כדי שהמפטיר יקרא בשל עולה לב' בני אדם אמר רבא ב מילא קערה לשני בני אדם ,למהדרין העושין נר
שמן והקיפה פתילות כפה עליה כלי עולה לכל אחד ואחד :עשאה כמדורה.
חנוכה ויפטיר בנרות דזכריה:
חזא דהוו רגילי בשרגא .פי' לכמה בני אדם לא כפה עליה כלי עשאה שהאש מתחברת לאמצעיתה ,ואינו
הבעל והאשה לכך אמר תרי כמין מדורה ואפילו לאחד נמי אינה עולה :דומה לנר :נר ביתו ונר חנוכה .נר
ביתו בשבת ,והוא עני ואין לו כדי
גחזבארי דרהבורהבי רנגפילקיה מההאכשאה וללקבדמןה אלמכךר אמר רבא פשיטא לי ג נר ביתו ונר חנוכה נר
לקנות שמן לשתי נרות :שלום ביתו.
א[
קאמר דנפיק חד גברא רבא בזכותה :ביתו עדיף משום שלום ביתו נר ביתו וקידוש והכי אמרינן לקמן )דף כה (:ותזנח
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נשא דרב שיזבי .אומר ר"ת היום נר ביתו עדיף משום
משלום נפשי זו הדלקת נר בשבת ,שבני
דכבר נפטר אביו לכך קאמר רבא נר חנוכה וקידוש היום מהו קידוש היום ביתו מצטערין לישב בחשך :בנים
בהאי לישנא דאי מחיים הוה ליה עדיף דתדיר או דילמא נר חנוכה עדיף משום תלמידי חכמים .דכתיב )משלי ו( כי
למימר דבי אבוה ואומר ר"ת בשם א( פרסומי ניסא בתר דאבעיא הדר פשטה נר מצוה ותורה אור ,על ידי נר מצוה
רבינו שמואל שכשכותבין כתובה אם ד נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא :אמר דשבת וחנוכה בא אור דתורה :דרבי
אבי הכלה מחיים כותבין דהנעלת
אבין נגרא .חרש עצים :בשרגא.
ב[
ה
ליה מבי אבוה ואם כבר מת כותבין רב הונא הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי דשבת :חליף ותני .עובר ושונה,
דהנעלת ליה מבי נשא ולרשב"א נרא' חכמים הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה הזהיר כלומר עובר תמיד :דבי נשא )א( .אביו,
דאפי' מחיים אשכחן דקאמר בי נשא בציצית זוכה לטלית נאה הזהיר בקידוש ואיכא דאמרי חמיו :נפק מינייהו.
בפרק מי שהחשיך )לקמן דף קנו (.היום זוכה וממלא גרבי יין .רב הונא הוה דחתנו כבנו :מאחרה ומדלקת .נר של
לוי בריה דרב הונא בר חייא אשכחיה רגיל דהוה חליף ותני אפיתחא דרבי אבין שבת סמוך לחשכה :לא ימיש .קרא
לגבלא דבי נשא דקגביל וספי לתוריה נגרא חזא דהוה רגיל בשרגי טובא ג[ אמר יתירא הוא להך דרשה ,דהא כתיב וה'
בטש ביה אתא אבוה אשכחיה כו' תרי גברי רברבי נפקי מהכא נפקי מינייהו הולך לפניהם יומם :עמוד הענן.
ויכול לכתוב בכתובה כאשר ירצה ט( :רב אידי בר אבין ורב חייא בר אבין .רב של יום משלים אורו לעמוד האש,
יו"ט אטו שבת .וא"ת בכל
שהיה עמוד האש בא קודם שישקע
שמנים שאין מדליקין בהן חסדא הוה רגיל דהוה חליף ותני אפיתחא עמוד הענן ,אלמא אורח ארעא בהכי:
בשבת נגזור יו"ט אטו שבת ובמתני' דבי נשא דרב שיזבי חזא דהוה רגיל בשרגי לאקדומי .בעוד היום גדול :תנינא.
תנן אין מדליקין בשמן שריפה ביו"ט טובא ג[ אמר גברא רבא נפק מהכא נפק שונה אני :שלא יקדים .דלא מינכרא
משמע דבשאר שמנים מדליקין וי"ל מינייהו רב שיזבי .דביתהו דרב יוסף הות שהיא של שבת :דרחים .אוהב ז[ :הוו
דבשאר שמנים דכיון דאין נמשכין מאחרה ומדלקת לה אמר לה רב יוסף תניא ליה בנין רבנן) .ב( ואהבתו עליהם כאב
אחר הפתילה כי שרי ביו"ט לא אתי ב( ב( לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש על בן :ואי לאו בר הכי )ג( .שאינו
למישרי בשבת דפשיטא הוא דאיכא לילה מלמד שעמוד ענן משלים לעמוד רגיל לעסוק בתורה :ולשריפה
עומד .שאסור באכילה :שמצוה עליו
למיגזר בהן שמא יטה אבל שמן
שריפה אי שרי ביו"ט איכא למטעי האש ועמוד האש משלים לעמודג( הענן לבערו .דילמא אתי ביה לידי תקלה
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דאכילה :שמא יטה .כדי שיתבער
ואתי למשרי בשבת כיון דנמשך אחר
הפתילה לפי שאינו פשוט לעולם ו ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר ד( ° :אמר מהר :ביום טוב .דליכא למיחש
[
א
]
דטעמא דמתוך שמצוה עליו לשורפו רבא דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן דמוקיר להטייה לישתרי :בערב שבת .והוא
גזרה שמא יטה הקשה ה"ר אליעזר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן ]ב[ דדחיל מרבנן צריך להדליקה מבעוד יום ,נמצא
דהכא מפרש רבה דטעמא גזרה יו"ט הוא גופיה הוי צורבא מרבנן ואי לאו בר הכי שורף קדשים ביו"ט ,ולקמן בפרקין
אטו שבת ולקמן )דף כד (:מפיק הוא משתמען מיליה כצורבא מרבנן :ולא )דף כד (:ילפינן מקראי דאין שורפין:
בברכת
שמקמוראאל דדהעו"אכ ללבקדומן וההושייברבלאו שרבהיונאו בשמן שריפה וכו' :מאי שמן שריפה אמר רבה
ה(
אחר אביי והכא רבה שהרי משיב לו ז שמן של תרומה שנטמאה ואמאי קרו לה שמן שריפה הואיל ולשריפה עומד
אביי תלמידו וגם פליג עליה רב ובשבת מ"ט לא מתוך שמצוה עליו לבערו גזרה שמא יטה א"ל אביי אלא
חסדא חבירו אך קשה מאי פריך הכא מעתה ביו"ט לישתרי אלמה תנן ו( אין מדליקין בשמן שריפה ביו"ט גזרה י"ט
אביי אלא מעתה ביו"ט לישתרי והוא אטו שבת רב חסדא אמר לשמא יטה לא חיישינן אלא הכא ביו"ט שחל להיות
גופיה מפיק ח[ לקמן דאין מדליקין ע"ש עסקינן לפי ז( שאין שורפין קדשים ביו"ט והא מדקתני סיפא אין מדליקין
בשמן שריפה מעולת שבת בשבתו בשמן שריפה ביו"ט מכלל דרישא לאו ביו"ט עסקי' א"ר חנינא מסורא מה טעם
ד[
וקנייראמיה אלמפאירשדקדאאמבירימו"רטבאאיןלקממדןליקליןא קאמר מה טעם אין מדליקין בשמן שריפה ביו"ט לפי שאין שורפין קדשים ביו"ט
תניא
לפי שאין שורפין קדשים ביו"ט ולית
להו האי גזרה ]תרומה אטו קדשים ט[[ אלא קיימי לפרושי מנ"ל שאין שורפין קדשים ביום טוב ורשב"א מפרש הכי אלא מעתה ביום טוב
לישתרי אי אמרת בשלמא דמיירי ביום טוב שחל בערב שבת וטעמא לפי שאין שורפין קדשים ביום טוב כדמוקי לה רב חסדא שפיר
אלא כיון שאמרת טעמא דאין מדליקין בשבת גזירה שמא יטה השתא לא מצי לפרושי דביום טוב אין מדליקין לפי שאין שורפין קדשים
ביו"ט דהא מה שייך יו"ט למיתני הכא י[ כיון דביו"ט טעמא אחרינא הוא אלא צריך לפרש דביו"ט נמי שמא יטה ומאי יטה שייך ביו"ט ולפ"ז
מתיישב לישנא אלא מעתה דמשמע שיש לפרש בענין אחר שלא יקשה ביו"ט לישתרי ולא קשה דאביי אדאביי ואם תאמר דהכא גזר רבה
יו"ט אטו שבת ושבת גופיה שמא יטה א"כ סבר דגזרינן גזרה לגזרה ובריש פירקין י( קאמר היא גופה גזרה ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזרה
ולא

ה"ג
דבי

גזרה

מסורת הש"ס
עם הוספות
א( ]ברכות דף יד,[.
ב( ]תוספתא סוטה פ"ד

ה"א[ ,ג( ברכות ח:
)רש"ש ( ,ד ( ע י י ן ת ו ס'
לקמן כה :ד"ה חובה,
ה( לקמן כה .יבמות עג,:

ו( ]לקמן כד ,[:ז( ]לקמן
כד :מנחות מו,[:
ח( מגילה לא ,.ט( ]ועי'
תוס' ב"ב יב :ד"ה
אמצרא[ ,י( כא ע"א.

=
הגהות הב"ח

)א( רש"י ד"ה דבי נשא.
נ"ב ע"ל בדף קטז ע"ב
מבואר דבי נשא פי' אביו:
)ב( ד"ה הוו ליה בנין
רבנן הואיל ואהבתו:
)ג( ד"ה ואי לאו בר הכי
הוא שאינו:

=
גליון הש"ס

גמ' אמר רבא דרחים
רבנן .עי' מכות יו"ד

ע"א:

=
הגהות הגר"א

]א[ גמ' דמוקיר רבנן.
צ"ל דדחיל מרבנן:
]ב[ שם דדחיל מרבנן.
צ"ל דמוקיר רבנן כ[:

=

תורה אור השלם
א( eבְקֻצְְרכֶם ֶאת קְצִיר
ַאְרצְכֶם Gא ְתכֶַlה
ְַtאת שָֹדְ Eלִקְצֹר וְלֶקֶט
קְצִיְרG Eא ְתלֵַwט:
]ויקרא יט ,ט[

ב( Gא יִָמיַ Lעenד ֶהָענָן
יָBמם וְַעenד ָהֵא Lלָיְלָה
לִפְנֵי ָהָ
עם] :שמות יג ,כב[

=
ליקוטי רש"י

משום שלום ביתו.

ובמקום שאין נר אין שלום
שהולך ונכשל )והולך(
]ואוכל[ באפילה ]לקמן
כה .[:בשרגי .נרות
דמתרגמינן בוציני ]ר"ן
נדרים סו .[:לא ימיש.
הקב"ה את עמוד הענן
יומם ועמוד האש לילה
מגיד שעמוד הענן משלים
לעמוד האש ועמוד האש
משלים לעמוד הענן שעד
שלא ישקע זה עולה זה
]שמות יג ,כב[ .דרחים

רבנן הוו ליה בנין
רבנן .האוהב ת"ח וכו'

התורה מחזרת עליו ועל
זרעו כדאמרינן בעלמא
)שבת כג (:האי מאן
דרחים רבנן הויין ליה בנין
רבנן ]מכות י .[.לפי שאין

א[ בכת"י נוסף שנאמר
וידעת כי שלום
אהלך ]וגו'[ )איוב ה,
בר"ח:
ו כ" ה
כד (
ב[ הרא"ש גורס בנר
חנוכה )וכ"ה בע"י,
קדשים
שורפין
בה"ג ,ור"ן( ,והגר"א
ביו"ט .דאין מבערין
בהגהותיו על הרא"ש
קדשים טמאים מן העולם
הוסיף "ושבת" ועיין
ביום טוב ואפילו על ידי
בכת"י
רש"י :ג[
אכילת בהמה ולא תימא
ובראשונים ליתא תיבת
דוקא שריפה משום
ס
ר
ו
ג
ם
"
ר
ה
מ
"טובא" :ד[
דהבערה שלא לצורך היא
מ"ט אין מדליקין
דהא אין מדליקין בשמן
בשמן שריפה לפי
שרפה ביום טוב הבערה
שאין מדליקין בשמן
לצורך היא דהדלקת נר
שריפה ביו"ט ,ועיין
ביום טוב לצורך אכילה היא
רש"ש וברכות שמים:
ומותרת אפילו הכי בשמן
ה[ בדפו"י יקצה
שרפה לא והוא שמן
אותה :ו[ אולי צ"ל
תרומה שנטמאת דגזרת
בכיסוי ועיין רש"י
הכתוב היא שאין קדשים
שברי"ף ועי' רש"י לקמן
כט ע"ב ד"ה דלא
טמאים מתבערים ביום
מיפסק :ז[ בכת"י נוסף
טוב דרחמנא אחשבה
לאוהבי מתרגמינן
להבערתן דכתיב באש ישרף
לרחמי )שמות כ ,ו(:
)ויקרא ז( הלכך מלאכה
ח[ פי' ביו"ט :ט[ ג'
היא ]ביצה כז.[:
תיבות אלו הוסיפו
המגיהים ע"פ פירוש
המהרש"א ,אולם כוונת המהרש"א לא היה להגיה כן בתוס' אלא לפרש דברי התוס' וכן במהר"ם מפורש דלא הוי גריס ליה עיי"ש )יד דוד עיי"ש( ,ועיין במהרש"ל שמפרש "הגזירה" שכתבו התוס' באופן אחר )דבש תמר ,ב"ש(:
י[ ר"ל במס' שבת :כ[ עיין הקדמת תקלין חדתין על מסכת שקלים ד"ה ואען וז"ל "ויש הגהות אשר כוונתו גנוזה דרך הנסתר כמו הגהתו בפ"ב דשבת מאן דרחים וכו' אשר שמעו מפיו הק' שהוא ע"ד האמת" עכ"ל ועיין חידושי מהרצ"א:
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pensa avancer (l’allumage très tôt dans
 אמר לה ההוא סבאUn certain
ancien lui dit תנינא ובלבד שלא יקדים ושלא
 יאחרon a enseigné (que celui qui veut
allumer peut le faire) à condition qu’il
n’avance pas et qu’il ne retarde pas.

la journée).

Les érudits en Torah

 אמר רבא דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנןRava
dit : ‘’qui aime les érudits en Torah,
aura des fils érudits en Torah. דמוקיר

 רבנן הוו ליה חתנוותא רבנןQui honore les
érudits en Torah, aura des gendres
érudits en Torah. דדחיל מרבנן הוא גופיה
 הוי צורבא מרבנןQui craint les érudits en
Torah, deviendra un brillant érudit
en Torah. ואי לאו בר הכי הוא משתמען מיליה
 כצורבא מרבנןMais s’il n’est pas apte à
cela, ses paroles seront écoutées
comme celles d’un brillant érudit en
Torah.
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עין משפט
נר מצוה
מג א מיי' פ"ד מהל'
חנוכה הל' ד סמג עשין
ה טוש"ע א"ח סי' תרעא
סעיף ג:
מד ב מיי' שם טוש"ע שם
סעיף ד:
מה ג ד מיי' פ"ד מהל'
חנוכה הל' יד טוש"ע
א"ח סי' רסג סעי' ג וסי'
רצו סעיף ה וסי' תרעח:
מו ה מיי' פ"ה מהל' שבת
הל' א' סמג לאוין סה
טוש"ע א"ח סי' רסג סעיף
א ב:
מז ו ]מיי' פ"ד מהל'
חנוכה הל' ה[ טוש"ע
א"ח שם סעיף ד:
מח ז מיי' פי"א מהל'
תרומות הלכה א:

=
רבינו חננאל

אמר רב הונא ]נר[ שיש
לו ב' פיות עולה לב' בני
אדם אמר רב מילא קערה
שמן והקיפה פתילות
עולה מנין פתילות לבני
אדם .אלו הן מן המהדרין
שצריכין לנר לכל אחד
ואחד ואם לא כפה עליה
כלי נעשת כמדורה ואפילו
לאחד אינו עולה .אמר
רבה נר ביתו עדיף מנר
חנוכה ומקדוש היום
משום שלום ביתו שנאמר
)איוב ה( וידעת כי שלום
אהלך ונר חנוכה עדיף
מקדוש היום כדי לפרסומי
ניסא .אמר רב הונא
הרגיל בנר חנוכה הוויין
לו בנים ת"ח הזהיר
במזוזה כו' .דביתהו דרב
יוסף הוית מאחרה
ומדלקה סמוך לחשיכה
בע"ש .אמר רב יוסף
תנינא לא ימיש עמוד
הענן יומם וגו' מלמד
שעמוד הענן משלים
לעמוד האש כלומר בא
עמוד האש ועדיין עמוד
הענן קיים .סברה
לאקדומי טובא תנא ליה
ההוא סבא ובלבד שלא
יקדים ובלבד שלא יאחר
אלא בעת שקיעת החמה
קודם כמעט תהיה
הדלקה :ולא בשמן
שרפה .אוקמה רב חסדא
ביו"ט שחל להיות ע"ש
עסקי' דבעי אדלוקי נר
של שבת מבעוד יום
ונמצא מדליקו ביו"ט ואין
מדליקין שמן שרפה
ביו"ט דקיי"ל שאין
שורפין קדשים ביו"ט
ותניא

=
הגהות וציונים

כג:

במה מדליקין פרק שני שבת

הדר

פשטה נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא .ונראה ומפני בטול עניים .שלא היו יודעים מתי יקצור אותם ה[ :מפני החשד.
לרשב"א כשחל ר"ח טבת להיות בשבת שיש להפטיר בנרות שהעוברין רואין בגמר קצירו שהוא מכלה את הכל לא ידעו שנתנה
דזכריה ח( משום פרסומי ניסא ולא בהשמים כסאי שהיא הפטרת ר"ח כבר :ומשום לא תכלה .דמשמע שעת כילוי :אטו כולהו .הני
ועוד כיון שהמפטיר קורא בשל חנוכה יש לו להפטיר מענין שקרא דאמרן לא טעמא דלא תכלה קא מפרשי ,מאי שנא שעת כילוי :אמר
רבא מפני הרמאין .העוברין על לא
ומה שמקדימים לקרות בשל ר"ח
משום דבקריאת התורה כיון דמצי ומפני ביטול עניים שלא יהו עניים יושבין תכלה ואומרים כבר הנחנוה :שתי
למיעבד תרוייהו תדיר ופרסומי ניסא ומשמרין עכשיו מניח בעה"ב פאה ומפני פיות .שהנרות שלהם של חרס הן
עבדינן תרוייהו ותדיר קודם אבל חשד שלא יהיו עוברין ושבין אומרים תבא ומכוסין ,ועושים לו נקב בצדי כסויו
היכא דלא אפשר למעבד תרוייהו מארה לאדם שלא הניח פאה בשדהו ומשום להכניס לו הפתילה והוא הפה,
ולמעלה בכיסויו יש נקב קטן וגם חלל
פרסומי ניסא עדיף ועוד דבקריאת
א(
בל תכלה אטו כולהו לאו משום בל תכלה יש למעלה מן הכסוי ו[ וממלאו שמן
התורה אין כל כך פרסומי ניסא
ק
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והוא נכנס דרך הנקב מעט מעט ,אם
שאינו מזכיר בה נרות כמו בהפטרה
א
ועוד נראה לרשב"א דעל כן הקדימו בר רדיפה א"ר הונא נר שיש לה שני פיות יש בו שני נקבים משני צדדין עולה
של ר"ח כדי שהמפטיר יקרא בשל עולה לב' בני אדם אמר רבא ב מילא קערה לשני בני אדם ,למהדרין העושין נר
שמן והקיפה פתילות כפה עליה כלי עולה לכל אחד ואחד :עשאה כמדורה.
חנוכה ויפטיר בנרות דזכריה:
חזא דהוו רגילי בשרגא .פי' לכמה בני אדם לא כפה עליה כלי עשאה שהאש מתחברת לאמצעיתה ,ואינו
הבעל והאשה לכך אמר תרי כמין מדורה ואפילו לאחד נמי אינה עולה :דומה לנר :נר ביתו ונר חנוכה .נר
ביתו בשבת ,והוא עני ואין לו כדי
גחזבארי דרהבורהבי רנגפילקיה מההאכשאה וללקבדמןה אלמכךר אמר רבא פשיטא לי ג נר ביתו ונר חנוכה נר
לקנות שמן לשתי נרות :שלום ביתו.
א[
קאמר דנפיק חד גברא רבא בזכותה :ביתו עדיף משום שלום ביתו נר ביתו וקידוש והכי אמרינן לקמן )דף כה (:ותזנח
י
ע
ב
ו
ת
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ש
נשא דרב שיזבי .אומר ר"ת היום נר ביתו עדיף משום
משלום נפשי זו הדלקת נר בשבת ,שבני
דכבר נפטר אביו לכך קאמר רבא נר חנוכה וקידוש היום מהו קידוש היום ביתו מצטערין לישב בחשך :בנים
בהאי לישנא דאי מחיים הוה ליה עדיף דתדיר או דילמא נר חנוכה עדיף משום תלמידי חכמים .דכתיב )משלי ו( כי
למימר דבי אבוה ואומר ר"ת בשם א( פרסומי ניסא בתר דאבעיא הדר פשטה נר מצוה ותורה אור ,על ידי נר מצוה
רבינו שמואל שכשכותבין כתובה אם ד נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא :אמר דשבת וחנוכה בא אור דתורה :דרבי
אבי הכלה מחיים כותבין דהנעלת
אבין נגרא .חרש עצים :בשרגא.
ב[
ה
ליה מבי אבוה ואם כבר מת כותבין רב הונא הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי דשבת :חליף ותני .עובר ושונה,
דהנעלת ליה מבי נשא ולרשב"א נרא' חכמים הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה הזהיר כלומר עובר תמיד :דבי נשא )א( .אביו,
דאפי' מחיים אשכחן דקאמר בי נשא בציצית זוכה לטלית נאה הזהיר בקידוש ואיכא דאמרי חמיו :נפק מינייהו.
בפרק מי שהחשיך )לקמן דף קנו (.היום זוכה וממלא גרבי יין .רב הונא הוה דחתנו כבנו :מאחרה ומדלקת .נר של
לוי בריה דרב הונא בר חייא אשכחיה רגיל דהוה חליף ותני אפיתחא דרבי אבין שבת סמוך לחשכה :לא ימיש .קרא
לגבלא דבי נשא דקגביל וספי לתוריה נגרא חזא דהוה רגיל בשרגי טובא ג[ אמר יתירא הוא להך דרשה ,דהא כתיב וה'
בטש ביה אתא אבוה אשכחיה כו' תרי גברי רברבי נפקי מהכא נפקי מינייהו הולך לפניהם יומם :עמוד הענן.
ויכול לכתוב בכתובה כאשר ירצה ט( :רב אידי בר אבין ורב חייא בר אבין .רב של יום משלים אורו לעמוד האש,
יו"ט אטו שבת .וא"ת בכל
שהיה עמוד האש בא קודם שישקע
שמנים שאין מדליקין בהן חסדא הוה רגיל דהוה חליף ותני אפיתחא עמוד הענן ,אלמא אורח ארעא בהכי:
בשבת נגזור יו"ט אטו שבת ובמתני' דבי נשא דרב שיזבי חזא דהוה רגיל בשרגי לאקדומי .בעוד היום גדול :תנינא.
תנן אין מדליקין בשמן שריפה ביו"ט טובא ג[ אמר גברא רבא נפק מהכא נפק שונה אני :שלא יקדים .דלא מינכרא
משמע דבשאר שמנים מדליקין וי"ל מינייהו רב שיזבי .דביתהו דרב יוסף הות שהיא של שבת :דרחים .אוהב ז[ :הוו
דבשאר שמנים דכיון דאין נמשכין מאחרה ומדלקת לה אמר לה רב יוסף תניא ליה בנין רבנן) .ב( ואהבתו עליהם כאב
אחר הפתילה כי שרי ביו"ט לא אתי ב( ב( לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש על בן :ואי לאו בר הכי )ג( .שאינו
למישרי בשבת דפשיטא הוא דאיכא לילה מלמד שעמוד ענן משלים לעמוד רגיל לעסוק בתורה :ולשריפה
עומד .שאסור באכילה :שמצוה עליו
למיגזר בהן שמא יטה אבל שמן
שריפה אי שרי ביו"ט איכא למטעי האש ועמוד האש משלים לעמודג( הענן לבערו .דילמא אתי ביה לידי תקלה
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דאכילה :שמא יטה .כדי שיתבער
ואתי למשרי בשבת כיון דנמשך אחר
הפתילה לפי שאינו פשוט לעולם ו ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר ד( ° :אמר מהר :ביום טוב .דליכא למיחש
[
א
]
דטעמא דמתוך שמצוה עליו לשורפו רבא דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן דמוקיר להטייה לישתרי :בערב שבת .והוא
גזרה שמא יטה הקשה ה"ר אליעזר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן ]ב[ דדחיל מרבנן צריך להדליקה מבעוד יום ,נמצא
דהכא מפרש רבה דטעמא גזרה יו"ט הוא גופיה הוי צורבא מרבנן ואי לאו בר הכי שורף קדשים ביו"ט ,ולקמן בפרקין
אטו שבת ולקמן )דף כד (:מפיק הוא משתמען מיליה כצורבא מרבנן :ולא )דף כד (:ילפינן מקראי דאין שורפין:
בברכת
שמקמוראאל דדהעו"אכ ללבקדומן וההושייברבלאו שרבהיונאו בשמן שריפה וכו' :מאי שמן שריפה אמר רבה
ה(
אחר אביי והכא רבה שהרי משיב לו ז שמן של תרומה שנטמאה ואמאי קרו לה שמן שריפה הואיל ולשריפה עומד
אביי תלמידו וגם פליג עליה רב ובשבת מ"ט לא מתוך שמצוה עליו לבערו גזרה שמא יטה א"ל אביי אלא
חסדא חבירו אך קשה מאי פריך הכא מעתה ביו"ט לישתרי אלמה תנן ו( אין מדליקין בשמן שריפה ביו"ט גזרה י"ט
אביי אלא מעתה ביו"ט לישתרי והוא אטו שבת רב חסדא אמר לשמא יטה לא חיישינן אלא הכא ביו"ט שחל להיות
גופיה מפיק ח[ לקמן דאין מדליקין ע"ש עסקינן לפי ז( שאין שורפין קדשים ביו"ט והא מדקתני סיפא אין מדליקין
בשמן שריפה מעולת שבת בשבתו בשמן שריפה ביו"ט מכלל דרישא לאו ביו"ט עסקי' א"ר חנינא מסורא מה טעם
ד[
וקנייראמיה אלמפאירשדקדאאמבירימו"רטבאאיןלקממדןליקליןא קאמר מה טעם אין מדליקין בשמן שריפה ביו"ט לפי שאין שורפין קדשים ביו"ט
תניא
לפי שאין שורפין קדשים ביו"ט ולית
להו האי גזרה ]תרומה אטו קדשים ט[[ אלא קיימי לפרושי מנ"ל שאין שורפין קדשים ביום טוב ורשב"א מפרש הכי אלא מעתה ביום טוב
לישתרי אי אמרת בשלמא דמיירי ביום טוב שחל בערב שבת וטעמא לפי שאין שורפין קדשים ביום טוב כדמוקי לה רב חסדא שפיר
אלא כיון שאמרת טעמא דאין מדליקין בשבת גזירה שמא יטה השתא לא מצי לפרושי דביום טוב אין מדליקין לפי שאין שורפין קדשים
ביו"ט דהא מה שייך יו"ט למיתני הכא י[ כיון דביו"ט טעמא אחרינא הוא אלא צריך לפרש דביו"ט נמי שמא יטה ומאי יטה שייך ביו"ט ולפ"ז
מתיישב לישנא אלא מעתה דמשמע שיש לפרש בענין אחר שלא יקשה ביו"ט לישתרי ולא קשה דאביי אדאביי ואם תאמר דהכא גזר רבה
יו"ט אטו שבת ושבת גופיה שמא יטה א"כ סבר דגזרינן גזרה לגזרה ובריש פירקין י( קאמר היא גופה גזרה ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזרה
ולא

ה"ג
דבי

גזרה

מסורת הש"ס
עם הוספות
א( ]ברכות דף יד,[.
ב( ]תוספתא סוטה פ"ד

ה"א[ ,ג( ברכות ח:
)רש"ש ( ,ד ( ע י י ן ת ו ס'
לקמן כה :ד"ה חובה,
ה( לקמן כה .יבמות עג,:

ו( ]לקמן כד ,[:ז( ]לקמן
כד :מנחות מו,[:
ח( מגילה לא ,.ט( ]ועי'
תוס' ב"ב יב :ד"ה
אמצרא[ ,י( כא ע"א.

=
הגהות הב"ח

)א( רש"י ד"ה דבי נשא.
נ"ב ע"ל בדף קטז ע"ב
מבואר דבי נשא פי' אביו:
)ב( ד"ה הוו ליה בנין
רבנן הואיל ואהבתו:
)ג( ד"ה ואי לאו בר הכי
הוא שאינו:

=
גליון הש"ס

גמ' אמר רבא דרחים
רבנן .עי' מכות יו"ד

ע"א:

=
הגהות הגר"א

]א[ גמ' דמוקיר רבנן.
צ"ל דדחיל מרבנן:
]ב[ שם דדחיל מרבנן.
צ"ל דמוקיר רבנן כ[:

=

תורה אור השלם
א( eבְקֻצְְרכֶם ֶאת קְצִיר
ַאְרצְכֶם Gא ְתכֶַlה
ְַtאת שָֹדְ Eלִקְצֹר וְלֶקֶט
קְצִיְרG Eא ְתלֵַwט:
]ויקרא יט ,ט[

ב( Gא יִָמיַ Lעenד ֶהָענָן
יָBמם וְַעenד ָהֵא Lלָיְלָה
לִפְנֵי ָהָ
עם] :שמות יג ,כב[

=
ליקוטי רש"י

משום שלום ביתו.

ובמקום שאין נר אין שלום
שהולך ונכשל )והולך(
]ואוכל[ באפילה ]לקמן
כה .[:בשרגי .נרות
דמתרגמינן בוציני ]ר"ן
נדרים סו .[:לא ימיש.
הקב"ה את עמוד הענן
יומם ועמוד האש לילה
מגיד שעמוד הענן משלים
לעמוד האש ועמוד האש
משלים לעמוד הענן שעד
שלא ישקע זה עולה זה
]שמות יג ,כב[ .דרחים

רבנן הוו ליה בנין
רבנן .האוהב ת"ח וכו'

התורה מחזרת עליו ועל
זרעו כדאמרינן בעלמא
)שבת כג (:האי מאן
דרחים רבנן הויין ליה בנין
רבנן ]מכות י .[.לפי שאין

א[ בכת"י נוסף שנאמר
וידעת כי שלום
אהלך ]וגו'[ )איוב ה,
בר"ח:
ו כ" ה
כד (
ב[ הרא"ש גורס בנר
חנוכה )וכ"ה בע"י,
קדשים
שורפין
בה"ג ,ור"ן( ,והגר"א
ביו"ט .דאין מבערין
בהגהותיו על הרא"ש
קדשים טמאים מן העולם
הוסיף "ושבת" ועיין
ביום טוב ואפילו על ידי
בכת"י
רש"י :ג[
אכילת בהמה ולא תימא
ובראשונים ליתא תיבת
דוקא שריפה משום
ס
ר
ו
ג
ם
"
ר
ה
מ
"טובא" :ד[
דהבערה שלא לצורך היא
מ"ט אין מדליקין
דהא אין מדליקין בשמן
בשמן שריפה לפי
שרפה ביום טוב הבערה
שאין מדליקין בשמן
לצורך היא דהדלקת נר
שריפה ביו"ט ,ועיין
ביום טוב לצורך אכילה היא
רש"ש וברכות שמים:
ומותרת אפילו הכי בשמן
ה[ בדפו"י יקצה
שרפה לא והוא שמן
אותה :ו[ אולי צ"ל
תרומה שנטמאת דגזרת
בכיסוי ועיין רש"י
הכתוב היא שאין קדשים
שברי"ף ועי' רש"י לקמן
כט ע"ב ד"ה דלא
טמאים מתבערים ביום
מיפסק :ז[ בכת"י נוסף
טוב דרחמנא אחשבה
לאוהבי מתרגמינן
להבערתן דכתיב באש ישרף
לרחמי )שמות כ ,ו(:
)ויקרא ז( הלכך מלאכה
ח[ פי' ביו"ט :ט[ ג'
היא ]ביצה כז.[:
תיבות אלו הוסיפו
המגיהים ע"פ פירוש
המהרש"א ,אולם כוונת המהרש"א לא היה להגיה כן בתוס' אלא לפרש דברי התוס' וכן במהר"ם מפורש דלא הוי גריס ליה עיי"ש )יד דוד עיי"ש( ,ועיין במהרש"ל שמפרש "הגזירה" שכתבו התוס' באופן אחר )דבש תמר ,ב"ש(:
י[ ר"ל במס' שבת :כ[ עיין הקדמת תקלין חדתין על מסכת שקלים ד"ה ואען וז"ל "ויש הגהות אשר כוונתו גנוזה דרך הנסתר כמו הגהתו בפ"ב דשבת מאן דרחים וכו' אשר שמעו מפיו הק' שהוא ע"ד האמת" עכ"ל ועיין חידושי מהרצ"א:
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במה מדליקין פרק שני שבת

מסורת הש"ס
עם הוספות
א( תוספתא פרק ב ה"א,
ב( ]תוספתא ברכות פ"ג
הל' יד ע"ש וקצ"ע[,
ג( ]דף כא ,[:ד( תענית
כו ,.ה( ]וע"ע תוספות
חגיגה יח .ד"ה ר"ח
ותוס' ר"ה כג .ד"ה
משום ותוס' מגילה כב:
ד"ה ושאין[ ,ו( עי' תוס'
תענית יא :ד"ה לן.

=
ליקוטי רש"י

מעין המאורע .ראש
חדש או מועד .בעבודה.
כגון יעלה ויבא בברכת
עבודה ]ביצה יז.[.
ארבעה
מעמדות.
ועשרים משמרות של
כהנים היו ושמואל ודוד
תיקנום ועל כל משמר
היה מעמד בירושלים
שקבועין ועומדין בעיר
ועומדין על קרבן אחיהם
ולבד אלו הדרים בירושלים
היו מעמדות בכל עיר
שישראל נחלקו לכ"ד
מעמדות כנגד ארבעה
ועשרים משמרות כדתניא
בברייתא של ארבעים
ותשע מדות והיינו דתנן
היה מעמד בירושלים
כהנים לוים וישראלים.
כהנים ולוים של משמר
היו עולים ]לירושלים[
כהנים לעבודה ולוים לשיר
ומכל המעמדות היו
קבועין בירושלים לעמוד
על קרבן אחיהם ,והשאר
היו מתכנסין לעריהם
ומתפללין על קרבן אחיהם
שיתקבל ברצון ומתענין
ומוציאין ספר תורה ביום
תעניתם וקורין במעשה
בראשית ]תענית כו.[.
ארבעה ימים בכל שבת
שאנשי משמר ישראל
מתכנסין בעריהן ומתענין
וקורין במעשה בראשית
כדאמרינן במסכת תענית
)כו] (.יומא פז.[:
]מכאן שייך לעמוד ב[

איכא בינייהו דרב
ברונא .דאכשר חלב

מהותך בתערובת שמן
כל שהוא ]לקמן כו.[.
בעטרן .פסולתא דזיפתא.
לאחר שיוצא הזפת מן
העץ זב ממנו על ידי האור
פסולת צלול כשמן והוא
עיטרן ]שקורין דוהי"ט
בלשון כנען[ ]לעיל כ.[:

שאין שורפין קדשים
ביו"ט .דאין מבערין

כד.

בברכת המזון .בתפלה פשיטא לן ,שהרי להלל ולהודאה נקבעו ולא גזרי' נתן לתוך חלב מהותך שמן אטו לא נתן דבלא נתן נמי לא
כדאמרינן לעיל ג( :לא מזכרינן .לא חייבו להזכיר :אינו מזכיר .אינו אסור אלא אטו שאין מהותך אע"ג דבחלב מהותך גזרינן גזרה לגזרה
צריך להזכיר :מה תפלה בברכת הודאה .דהא כולה מילתא דחנוכה דגזרי' אטו שאינו מהותך ושאינו מהותך אטו שמא יטה הא לא חשיב
עיקרה להודאה נתקנה :בהודאה ז[ .בברכת הארץ :ואומר מעין גזרה לגזרה דכשאינו מהותך ודאי יטה לפי שאינו נמשך אחר הפתילה
אבל הכא משום שמצוה עליו לית
המאורע בעבודה .לבקש רחמים על
ישראל ועל ירושלים להשיב עבודה תניא כוותיה דרב חסדא א( כל אלו שאמרו לן למימר ודאי יטה ותירץ ר"י דהכא
למקומה לעשות קרבנות היום :שני אין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן ביום לא חשיב גזרה לגזרה דיו"ט ושבת
וחמישי .משמע של כל שבתות השנה ,טוב חוץ משמן שריפה לפי שאין שורפין כי הדדי נינהו כדאמרינן בפרק במה
ומאי עבידתייהו לזוכרם ולחלקם קדשים ביום טוב :איבעיא להו מהו להזכיר אשה )לקמן דף ס :ושם( גבי סנדל
המסומר וקשה לרשב"א דהכא גזרינן
משאר ימות השנה :של תעניות.
שהיו גוזרים תעניות על הגשמים שני של חנוכה בברכת המזון כיון דמדרבנן יו"ט אטו שבת ובריש כל הכלים
וחמישי ]ושני ח[[ ,במס' תענית )דף י :(.הוא לא מדכרינן או דילמא משום פרסומי )לקמן דף קכד .ושם( מסקינן דלא
ושל מעמדות .כלומר לימים ט[ של ניסא מדכרינן אמר רבא אמר רב סחורה גזרינן ושמא אין להשוות גזרות של
מעמדות שהיו מתענין ארבעה אמר רב הונא אינו מזכיר ואם בא להזכיר חכמים זו לזו אותם שאינם במלאכה
נ[
יו"ט אטו שבת.
תעניות בשבת שני ושלישי ורביעי מזכיר בהודאה רב הונא בר יהודה איקלע אחת:
וחמישי ד( ,ומעין המאורע דידהו תפלת לבי רבא א[ סבר לאדכורי בבונה ירושלים וקשה לרשב"א הא דתנן בפ"ג דביצה
תענית :ערבית .לילי כניסתן ,ואע"פ אמר להו רב ששת ב[ כתפלה א מה תפלה )דף כז :ושם( מעשה ושאל ר' טרפון
שאוכל ושותה כל הלילה מתפלל
עליה ועל החלה שנטמאת ואמרו לו
ג[
תפלת תענית מאחר שנכנס היום ,בהודאה אף ברכת המזון בהודאה  :איבעיא לא יזיזם ממקומם והשתא לרבה
ן
ו
ז
מ
ה
ת
כ
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ש
ד
ו
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ש
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י
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ה
מ
ו
ה
ל
והכי נמי אמר רב הונא במסכת
אמאי לא יזיזנה והא חזיא להיסק
תענית )דף יא (:יחיד שקבל עליו אם תימצי לומר בחנוכה דרבנן לא צריך תחת תבשילו דלא שייך בה למיגזר
תענית אף על פי שאוכל ושותה כל ראש חודש דאורייתא צריך או דילמא יו"ט אטו שבת כמו בשמן ולפי טעמא
הלילה י[ מתפלל תפלת תענית .ובתשו' כיון דלא אסור בעשיית מלאכה לא דאין שורפין קדשים ביום טוב ניחא
וצריך לדחוק דגזרינן חלה בשבת ס[
הגאונים מצאתי ברייתא שנו רבותינו מזכרינן רב אמר ב מזכיר רבי חנינא אמר אינו
אטו שמן ע[:
פעמים שאדם שרוי בתענית ואינו מזכיר אמר רב זריקא נקוט דרב בידך דקאי
כוותיה דרב חסדא .וא"ת
וממתתפפלללל ,,והפאעמכייצםד,שאכינאון בשכרנוייסבתתהענכיאןת רבי אושעיא כוותיה דתני ר' אושעיא ב( ג ימים
והא משמע חוץ משמן
ביציאתה ,כלומר ערב תענית אע"פ שיש בהן קרבן מוסף כגון ר"ח וחוש"מ ערבית שריפה דאין מדליקין בשבת ולא
שעתיד לאכול לאחר תפלה מתפלל ושחרית ומנחה מתפלל שמונה עשרה ביו"ט והיינו דלא כרב חסדא דלדידי'
תפלת תענית ,וליל מחרתו אף על פי ואומר מעין המאורע בעבודה ואם לא אמר מדליקין בשבת וי"ל דה"ק כל אלו
שעודנו בתענית כשמתפלל תפלת מחזירין אותו ואין בהן קדושה על הכוס שאמרו אין מדליקין בשבת מדליקין
ערבית אינו מתפלל תפלת תענית .ויש בהן הזכרה בברכת המזון ימים ביום טוב וכ"ש אותו שמדליקין
וסוף דברי הגאונים כתבו אבל אין שאין בהן קרבן מוסף כגון שני וחמישי בשבת מדליקין ביום טוב חוץ משמן
אנו רגילים לומר ערבית ואפילו )ושני ד[( ותעניות ומעמדות שני וחמישי מאי שריפה שאף על פי שמדליקין בשבת
אין מדליקין ביום טוב וכו':
בשוחלרמיותס ,ושימטאעו יםארכעלולםו ואנונמסצאחולשיקראןו עבידתייהו אלא שני וה' וב' ה[ של תעניות
להו מהו להזכיר של
בתפלתו :אין מחזירין אותו .דלאו ומעמדות ד ערבית ושחרית ומנחה מתפלל
חנוכה בברכת המזון.
דאורייתא נינהו :בברכת המזון .של שמונה עשרה ואומר מעין המאורע בשומע תימה דהך מילתא הוה ליה לאסוקי
לעיל גבי מילי דחנוכה:
ערבית בכניסתו ,וכ"ש ביציאתו שכבר תפלה ה ואם לא אמר אין מחזירין אותו
להזכיר של חנוכה בבהמ"ז.
עבר היום :של חנוכה במוספין) .ואין בהן קדושה על הכוס ו[( ואין בהן
בתפלה פשיטא ליה דמזכיר
בתפלת מוספין דשבת ור"ח שבתוך הזכרה בברכת המזון :איבעיא להו מהו
ימי חנוכה מהו להזכיר על הניסים להזכיר של חנוכה במוספין כיון דלית ביה משום דתפלה בצבור הוא ואיכא
פרסומי ניסא אבל בבהמ"ז שבבית
ובשהוחדריאתה:ומוסבףד' ומנחתהפ,לו ותכ.יון שעחרוביבתת מוסף בדידיה לא מדכרינן או דילמא יום
ליכא פרסומי ניסא כולי האי:
תפלה זה כ[ היום אינה פחותה משאר הוא שחייב בארבע תפלות רב הונא ורב
בהודאה .דעל הנסים
תפלות של יום :אין נביא בר"ח .יהודה דאמרי תרוייהו אינו מזכיר רב נחמן
הודאה היא ולא תפלה:
הכא נמי הואיל אלמלא ר"ח אין ורבי יוחנן דאמרי תרוייהו ו מזכיר אמר אביי
ירושלים .כמו בר"ח
שאומר יעלה ויבא בבונה
מוספין בחנוכה לא בעי לאזכורי :לרב יוסף הא דרב הונא ורב יהודה דרב
הכא איתיה )בשחרית וערביתל[( הוא דאמר רב גידל אמר רב ראש חדש ירושלים ומשום דיעלה ויבא היא
ומנחה .וכיון שהיום מחויב בארבע שחל להיות בשבת המפטיר בנביא בשבת תפלה ותחנונים תקנוה בבונה
תפלות כזו כן זו :המפטיר בנביא
ירושלים דהיא נמי תפלה ובי"ח
במנחה בשבת .מצאתי בתשובת אינו צריך להזכיר של ראש חדש שאילמלא תיקנוה בעבודה שהיא תפלה להשב
א
י
ב
נ
ם
ת
ה
י
מ
ד
י
מ
ש
ד
ח
ש
א
ר
ב
א
י
ב
נ
ן
י
א
ת
ב
ש
דילמא כיון
ישראל לירושלים:
הגאונים שהיו רגילים לקרות בנביא
בשבתות במנחה עשרה פסוקים ,ובימי בדר"ח ליכא כלל הכא איתיה בערבית דלא אסור בעשיית מלאכה כו' .והא
פרסיים גזרו גזרה שלא לעשות מ[ ,ושחרית ומנחה אלא להא דמיא דאמר רב דאמר בפ"ג דמגילה )דף כב :ושם(
וכיון שנסתלקו נסתלקו :אין נביא אחדבוי אמר רב מתנה אמר רב יום טוב כל שיש בו ביטול מלאכה לעם כגון
במנחה ביום טוב .ואף על גב שחל להיות בשבת המפטיר בנביא במנחה תענית ציבור וט' באב קורין שלשה
דאיתיה שחרית ,הואיל ומנחה לאו בשבת א"צ להזכיר של יום טוב שאילמלא ושאין בו ביטול מלאכה לעם כגון
משום יום טוב אתי לא מזכרינן :שבת אין נביא במנחה ביום טוב .ראש חודש וחולו של מועד קורין
ככל
ד' היינו מנהג בעלמא שאין רגילין
ולית
לעשות מלאכה ה(:
ר' אושעיא )כוותיה( כו' .מהכא לא הוה בעי למיפשט לעיל דאינו מזכיר חנוכה בברכת המזון דאיכא למידחי דדוקא נקט תעניות
ומעמדות אבל חנוכה ופורים אף על פי שאין בהן קרבן מוסף צריך להזכיר משום פרסומי ניסא ואיפכא ליכא למיפשט דדילמא נקיט
תעניות ומעמדות משום פ[ תפלת מוסף והוא הדין דחנוכה ומיהו אף בחנוכה ופורים אם לא אמר בתפלה אין מחזירין אותו כדתניא בהדיא
ומעמדות ערבית שחרית ומנחה כו' .מה שפי' הגאונים שאין אנו רגילין לאומרה ערבית
בתוספתא דברכות )פרק ת"ה(:
ואפילו שחרית שמא יארע לו אונס חולי או בולמוס ונמצא שקרן בתפלתו ו( ומה שש"צ מתפלל שחרית צ[ היינו לפי שא"א שלא יתענה
אחד מהם וקשה ק[ לר"י אם כן היאך לוה אדם תעניתו ופורע הלא ימצא שקרן בתפלתו קודם תקנת הגאונים ולעיל בפ"ק )דף יא (.דאמר
ליזוף מר וליפרע הלא כבר התפלל תפלת תענית:
להא דמיא דאמר רב אחדבוי כו' .תימה תרתי מילתא דרב למה לי
לישמעינן יום טוב שחל להיות בשבת וכ"ש ראש חודש דליכא נביא כלל ותירץ ר"י דחדא מכלל חבירתה איתמר:
שבת אין נביא במנחה .וקשה לר"י דתנן בפרק שלישי דמגילה )דף כא .ושם ע"ש( בשני ובחמישי ובשבת במנחה קורין
שלשה ואין מפטירין בנביא ותירץ ר"ת דנביא דהכא היינו כתובים שהיו מפטירין בכתובים בשבת במנחה כדאמר
בפרק כל כתבי )לקמן דף קטז (:בנהרדעא פסקי סידרא בכתובים במנחתא דשבתא ובמגילה איירי בנביא ממש:
ולית

גזירה

תניא

איבעיא
מהו

מזכיר
בבונה

קדשים טמאים מן העולם
ביום טוב ואפילו על ידי
אכילת בהמה ולא תימא
דוקא שריפה משום
דהבערה שלא לצורך היא
דהא אין מדליקין בשמן
שרפה ביום טוב הבערה
לצורך היא דהדלקת נר
ביום טוב לצורך אכילה
היא ומותרת אפילו הכי
בשמן שרפה לא והוא
שמן תרומה שנטמאת
דגזרת הכתוב היא שאין
קדשים טמאים מתבערים
ביום טוב דרחמנא
אחשבה להבערתן דכתיב
באש ישרף )ויקרא ז(
הלכך מלאכה היא ]ביצה
כז .[:שאין תלמוד
לומר עד בקר .תניינא
והנותר ממנו עד בקר
דמצי למכתב והנותר
באש תשרפו ]דאלמא
דאשריפה[ קאי והכי
קאמר והנותר ממנו בזמן
שאסרתי לך דהיינו בקר
ראשון כשיבא בקר שני
שהוא חולו של מועד
תשרפו אבל ביום טוב לא
]לקמן קלג .[.בקר שני.
דהיינו ט"ז דהכי משמע
קרא ולא תותירו ממנו עד
בקר דהיינו עד בקר של
ט"ו ואי נותר ממנו עד
אידך בקר באש תשרופו
דהיינו יום ט"ז שהוא חולו
של מועד ]תמורה ד.[:
דמצי למכתב והנותר ממנו
באש תשרופו מאי עד בקר הא כתיב ברישא דקרא לא תותירו ממנו עד בקר אלא הכי קאמר והנותר לבקר הראשון שהוא יו"ט המתן עד בקר שני שהוא חול ושורפו ללמדך שאין שורפין קדשים ביו"ט ותרוייהו
בכיצד צולין )פסחים פג] (:יבמות עד .[.ולא עולת חול ביום טוב .אלמא אפילו הקטר עולה אינו דוחה יום טוב וכל שכן שריפת פסול שלה ]פסחים פג .[:ולא מכשיריו .שאפשר לעשותן מערב יום טוב
]שמות יב ,טז[ .היכולין ליעשות מבעוד יום ]פסחים שם[.

או

דתני

תעניות

אלא

שאלמלא
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עין משפט
נר מצוה
מט א מיי' פ"ב )מהל'
תפלה הל' יג ופ"ב(
מהלכות ברכות הלכה ו סמג
עשין כז טוש"ע א"ח סי'
תרפב סעיף א:
נ ב מיי' פ"ב מהל' ברכות
הלכה ה סמג שם טוש"ע
א"ח סי' תכד:
נא ג מיי' פ"ב מהל' תפלה
הלכה י סמג עשין יט
טוש"ע א"ח סי' תכב סעי'
א וסימן תצ סעיף ב:
נב ד מיי' שם הל' יד טור
וש"ע א"ח סי' תקסה
סעיף א ג:
נג ה שם סעיף ב:
נד ו מיי' שם הל' יג סמג
שם טוש"ע א"ח סי'
תרפב סעיף ב:

=
רבינו חננאל

ותניא כותיה כל השמנים
שאמרו חכמים אין
מדליקין בהן בשבת אבל
מדליקין בהן ביו"ט חוץ
משמן שריפה שאין
שורפין קדשים ]פסולין[
ביו"ט :אמר רבא מזכיר
של חנוכה בברכת המזון
כתפלה מה תפלה
בהודאה אף ברכת המזון
בהודאה .אמר רב מזכיר
של ר"ח בברכת המזון
דתני רב הושעיא ימים
שיש בהן קרבן מוסף כגון
ר"ח וחוש"מ ערבית
שחרית ומנחה מתפלל
י"ח ואומרין מעין המאורע
בעבודה ואם לא אמר
מחזירין אותו ואין בהם
קדושה על הכוס ויש בהן
הזכרה בבהמ"ז .ימים
שאין בהם קרבן מוסף
כגון שני וחמישי ושל
תעניות ומעמדות ערבי'
ושחרית ומנחה מתפלל
י"ח ואומר מעין המאורע
בשומע תפלה ואם לא
אמר אין מחזירין אותו
ואין בהם קידוש על הכוס
ולא הזכרה בבהמ"ז.

=
הגהות וציונים

א[ צ"ל רבה )יעב"ץ(:
ב[ בכת"י א"ל רבא:
ג[ בכת"י נוסף כאן
עוד ר' יצחק נפחא
איקלע לבי ריש
גלותא סבר לאדכורי
בבונה ירושלים אמר
ליה כתפלה וכו':
ד[ מחקו המהרש"ל וכן
ליתא בכת"י וברשב"א
ובריטב"א בר"ן :ה[ גם
כאן מחק המהרש"ל
"ושני" )וכן ליתא
בכת"י ובראשונים הנ"ל
באות ד( :ו[ ס"א ל"ג
)גליון( כ"כ המהרש"ל:
ז[ רש"י זו צ"ל
לפני רש"י ד"ה מה
תפלה )מהר"ם בנעט(:
ח[ ליתא בכל הדפו"י
וכ"ה נכון) ,דק"ס(:
ט[ בר"ן בימים ,ברש"י
שברי"ף וימים :י[ בגמ'
שם הגירסא "למחר"
מתפלל וכ"ה ברש"י שם
והעיר שם רעק"א בגליון
הש"ס שרש"י כאן לא
גורס שם "למחר" ועיי"ש
בשפת אמת :כ[ תפלה זו
)דפו"ר( וכ"ה בכת"י
ונדצ"ל שתפלה זו
חובת היום :ל[ ]צ"ל
בערבית ושחרית[
)גליון( :מ[ שלא לעשות
כן )כן העתיק הרשב"א
ע"ב(:
כא
מגילה
נ[ דיבור זה שייך לעיל
כג ע"ב :ס[ צ"ל חלה
אטו שמן )דפו"ר ,וכן
המהרש"א,
העתיק
רש"ש( :ע[ עיין רש"א
)גליון( :פ[ המהר"ם
מגיה שצ"ל משום שאין
בהם תפלת מוסף והוא
הדין חנוכה ,והגרא"מ
הורוויץ מגיה של"ג משום
תפילת מוסף אלא שצ"ל
מעין המאורע בשומע
תפלה :צ[ בכת"י ומה
שש"ץ אומר ענינו
בשחרית :ק[ בכת"י
קשה בלי וא"ו:

De l’obscurité à la lumière

Daf 24 a :

Al Hanissim
 איבעיא להוIls ont demandé: מהו להזכיר
 של חנוכה בברכת המזוןQuelle est [la règle
au sujet de] la mention de Hanoucca
dans le birkat hamazon ? כיון דמדרבנן
 הוא לא מדכרינןEn principe, du fait
que (la fête) soit d’ordre rabbinique,
nous ne sommes pas tenus de la
mentionner, או דילמא משום פרסומי ניסא
 מדכרינןmais peut-être que du fait
de la proclamation du miracle,
nous devons tout de même la
mentionner ?
 אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונאRava
dit au nom de Rav Se’hora, qui dit
au nom de Rav Houna :  אינו מזכירon
ne le mentionne pas dans le birkat

|37

hamazon,  ואם בא להזכיר מזכיר בהודאהet
si on le mentionne (car on le désire),
on devra le mentionner dans les
remerciements.

רב הונא בר יהודה איקלע לבי רבא סבר לאדכורי
 בבונה ירושליםRav Houna bar Yehoudah
se rendit à la Yechiva de Rava. Il
voulut mentionner (Al Hanissim dans la
troisième bénédiction) ‘’Qui reconstruit
Jerusalem’’.
 אמר להו רב ששתRav
Chechet leur dit (aux Sages): כתפלה
comme la prière ( la loi est la même

dans la prière et dans la bénédiction après

le repas). מה תפלה בהודאהDe même
que dans la prière (Al Hanissim est
mentionné) dans les remerciements,
 אף ברכת המזון בהודאהde même dans
la bénédiction après le repas (on le
mentionne) dans les remerciements.

Téléchargé gratuitement sur Torah-Box.com

Téléchargé gratuitement sur Torah-Box.com

Mase'het Chabbat:

Hanoucca

Daf 21a - 24b
Questions | Réponses
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Mase'het Chabbat:

Hanoucca
Questions
Daf 21b

Qu’est ce que Hanoucca?
5|

Embellissement
de la Mitsva
1|

Pourquoi

trouve-t-on

elle à propos de Hanoucca: « Qu’est-ce
que Hanoucca?», alors que pour les autres
une

explication si détaillée sur la meilleure
facon d’accomplir la mitsva - Hidour,
spécifiquement au sujet de la mitsva des
lumières de Hanoucca? Y a-t-il une autre
Mitsva faisant l’objet d’une discussion
quant à l’accomplissement du Hiddour
Mitsva?

2|

Selon Bet Chammai, le Hiddour

Mitsva consiste à allumer huit Neirotlumières le premier soir et d’aller en
diminuant de jour en jour. Quelle en est
la raison?

3|

Pourquoi la Guemara demande-t-

Pourquoi, selon Bet Hillel, le Hiddour

Mitsva consiste-t-il à allumer de plus en

fêtes, telle que Pessah’, Souccot et Pourim,
aucune question de ce type ne se pose?

6|

Rachi explique la question de la

Guemara: «Qu’est-ce que ‘Hanoucca?»,
comme suit : «En raison de quel
miracle nos Sages ont-ils fixé ces jours
symboliques?» Comment Rachi le sait-il?

7|

La Guemara commence à relater

Hanoucca par la citation ‘’Tanou Rabanan’’
‘’nos Sages ont enseigné…’’ Où se trouve
donc cet enseignement? Et pourquoi
n’est–il pas mentionné dans une michna?

8|

Pourquoi nos Sages n’ont-ils pas

institué un neuvième jour de Hanoucca

plus de lumières, chaque nuit?

en dehors de la Terre d’Israël, de la

4|

même façon qu'ils ont institué un jour

Est-ce que Bet Chammai et Bet Hillel

supplémentaire pour les autres 'Haguim,

sont en désaccord l'un avec les raisons

en raison du doute concernant le jour de

défendues par l'autre?

leur commencement?
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9|

Mase'het Chabbat: Hanoucca

Quand les ’Hachmonaim sont-ils

entrés de nouveau dans le Hei’hal - le

17|

Saint Sanctuaire?

10|

Qu’est-ce que le nom de Hanoucca

a à voir avec l’histoire de leur victoire à la
guerre et de leur découverte de la fiole
d’huile?

11|

Comment les grecs ont-ils trouvés

Sanctuaire, étant donné que l'huile était
précieusement conservée dans un endroit
appelé ‘’Beit Chamnaya’’, au sein du Beit
Hamikdach?
Comment les Grecs ont-ils souillé

Si les grecs ont souillé toutes

les fioles d’huile du Beit Hamikdach,
comment les juifs ont-ils su que la fiole
trouvée était effectivement pure?

14|

La dernière fiole d’huile, qui

n’aurait dû suffire que pour un jour, a brûlé
pendant huit jours, soit sept jour de plus.
Si le miracle a duré sept jours, pourquoi
célébrons-nous huit jours de Hanoucca?

15|

jusque l’année suivante, pour fixer ces
jours en commémoration du miracle?

18|

Hanoucca

est-elle

considérée

Guemara) dans la mesure où on n’y fait
pas d’éloge funèbre ou de jeûnes, ou
est-elle comme les trois 'Haguim (Pessah,
Chavouot et Souccot)?

19|

La Guemara raconte que nos

Sages ont commémoré ces huit jours, à

l’huile du Beit Hamikdach?

13|

Pourquoi nos Sages ont-ils attendu,

comme un Yom Tov (terminologie de la

les fioles d’huile dans le Hei’hal-le

12|

Le Yom tov de Hanoucca

Pourquoi l’huile a-t-elle brûlé

spécifiquement pendant huit jours et non

compter du 25 Kislev, en les transformant
en un Yom Tov - des jours spéciaux
désignés pour glorifier et rendre grâce à
Hachem. Pour cette raison, nous disons
le Hallel complet et insérons la prière
d’Al Hanissim chaque jour de Hanoucca.
Pourquoi la Guemara ne mentionne-telle pas la Mitsva d’allumer la Menorah
instituée par nos Sages?

20|

Dans la prière d’Al Hanissim, qui est

insérée dans la Amida et le Birkat Hamazon
à Hanoucca, le miracle mentionné est la
victoire militaire des Maccabées sur les
Grecs, le miracle de l’huile n’étant pas

pas sept jours ou neuf jours?

mentionné. Notre Guemara, d’autre part,

16|

mentionne à peine la victoire militaire

De quel matériau était faite la

mais relate principalement le miracle

nouvelle Menorah utilisée pour l’allumage

de l’huile. Quelle est la raison de cette

au Beit Hamikdach?

différence apparente?
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Les ‘ha’hamim ont fixés que ces

25|

La Guemara rapporte ensuite un

jours soient des jours de ‘’Hallel’’ et

autre enseignement de Rabbi Tan’houm

de ‘’Hodaah’’. Pourquoi dit-on le Hallel

relatif à la fosse dans laquelle Yossef

complet à Hanoucca? Et pourquoi le

Hatzadik a été jeté. Pourquoi la Guemara

disons-nous pendant huit jours et pas

juxtapose-t-elle ces deux déclarations?

uniquement le premier jour?

Quel est le lien entre eux?

22|

Daf 22b

Les ‘Ha’hamim ont fait de ces

jours, des jours de Hallel et de Hodaa. Que

La Menorah du
Bet Hamikdach

faisons-nous comme Hodaa?

Daf 22a

26|

Le positionnement
de la Menorah
23|

Pourquoi

si

on

allume

une

opinions), cela invalide-t-il la mitsva?
Guemara

rapporte

Beit

Hamikdach,

la

la section appelée Kodech - le Saint et la

mètres ou 12 mètres selon les différentes

La

le

Paro’het Ha’edout (le rideau qui séparait

Menorah à 20 coudées ou plus (soit 9,6

24|

Dans

Menorah était située à l’extérieur de la

une

déclaration de Rabbi Tan’houm qui
compare la Hala’ha selon laquelle il faut

section appelée Kodech Ha’kodachim - Le
Saint des Saints). Pourquoi le «Paro’het
Ha’edout» - «le rideau du témoignage»
a-t-il reçu ce nom?

27|

Quelle quantité d’huile était mise

dans chaque godet?

allumer la Menorah au-dessous de vingt

28|

amot, au Se’ha’h-la toiture d’une Souccah

Ha’maaravi?

Quel était le témoignage du Ner

et à la Korah- poutre d’un Mavoy-impasse
qui doivent également être placés en-

29|

dessous de vingt amot. Est-il logique de

Ha’maaravi a-t-il prouvé au monde entier

comparer la mitsva de Souccah, qui est

que la Présence Divine résidait au sein du

une mitzva De’orayta, à l’allumage des

peuple juif, plus qu’aucun des dix autres

neirot de Hanoucca, qui n’est que d’ordre

miracles qui se sont produits dans le Beit

rabbinique?

Hamikdach (Av. 5: 4)?

Pourquoi
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le

miracle

du
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Daf 23a
L’obligation des femmes
30|

nécessaire à la mitsva d’allumer la
Menorah? Que se passe-t-il s’il n’a pas
d’argent pour le faire?

Les lumières de
Hanoucca

Comment les femmes juives ont-

elles été impliquées dans le miracle de
Hanoucca?

31|

Les femmes sont-elles tenues

d’accomplir les mitsvot liées au temps?

32|

Les femmes sont-elles tenues

de réciter le Hallel et Al Hanissim ou
n’ont-elles comme obligation que celle
d’allumer la Menorah?

33|

D’après l’opinion du Rama (Siman

la famille doit allumer sa propre Menorah,
pour accomplir la mitsva Mehadrin Min
Hamehadrin, pourquoi les femmes ne
doivent-elle pas allumer leur propre
Menorah?

la Guemara lorsqu’elle parle de «celui qui
allume fréquemment des lumières»?

37|

Pourquoi promet-on à “celui qui

allume fréquemment les lumières” d’avoir
des enfants qui seront des érudits en

38|

Comment se fait-il que celui qui

est diligent dans l’allumage des lumières
est décrit comme «Haragil» - «celui qui
fait une certaine chose fréquemment»,
alors que, concernant d’autres mitsvot
mentionnées dans la Guemara, une telle
personne est décrite comme «Hazahir» -

Daf 23b
Faire connaître
le miracle
Pourquoi «la proclamation du

miracle» est-elle une raison suffisante pour
privilégier l’achat des bougies de Hanoucca
sur l’achat de vin pour le Kiddouch du
Chabbat, dans une situation où l’on ne peut
payer que pour l’un des deux?

35|

À quelles lumières fait référence

Torah?

671:1) selon laquelle chaque membre de

34|

36|

«celui qui fait attention»?

39|

Comment

accomplir

«Haragil

Bener» pour mériter la bénédiction
d’avoir des enfants qui sont des érudits en
Torah?

40|

Rav Houna, qui voyait souvent des

lumières en passant devant la maison de
Rabbi Avin, a déclaré que deux grands
érudits en Torah émergeront de cette
maison. Cependant, Rav ‘Hisda, qui

Dans quelle mesure une personne

passait souvent devant la maison de Rav

doit-elle s’efforcer d’obtenir le matériel

Chizbei et voyait des lumières, a déclaré
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qu’un (seul) érudit en Torah émergerait

d’avoir des enfants érudits en Torah.

de cette maison. Pourquoi Rav Houna a-t-

Celui qui honore les érudits en Torah

il déclaré que deux érudits émergeraient

méritera d’avoir de tels gendres, et celui

de telle maison, tandis que Rav ‘Hisda n’a

qui craint les érudits en Torah deviendra

évoqué l’émergence que d’un seul érudit

lui-même un Talmid ‘Ha’ham. Pourquoi

en Torah?

ces récompenses particulières sont-elles

41|

Quand la Guemara mentionne

que la femme de Rav Yossef a allumé des
lumières, de quelles lumières s’agit-il?

42|

Pourquoi Rav Yossef a-t-il utilisé

la parabole: «La colonne de nuée et la
colonne de feu», pour expliquer à sa
femme le bon moment pour allumer?
Ne pouvait-il pas lui dire la Hala’ha
explicitement?

43|

données pour l’amour, l’honneur et la
crainte des érudits en Torah?

45|

à celui qui craint les érudits en Torah,
que s’il ne peut pas devenir un érudit en
Torah, ses paroles de réprimande seront
au moins acceptées par les gens comme
s’il s’agissait d’un érudit en Torah (Meiri).
A qui fait-elle référence lorsqu’elle dit
qu’il n’est pas apte à devenir un Talmid

Après cela, l’épouse de Rav Yossef

‘Ha’ham?

envisagea d’allumer beaucoup plus tôt,

Daf 24a

jusqu’à ce qu’un vieux sage, appelé par la

Al Hanissim

gemara ‘’Hahou Sabba’’, vienne la voir et
lui ordonne de n’allumer ni trop tôt ni trop
tard. Comment le Sage connaissait-il ses
pensées? Qui était ce Sage?

Les érudits en Torah
44|

La Guemara dit, en se référant

Rava nous a enseigné trois règles:

Celui qui aime les érudits en Torah méritera

46|

La Guemara demande s’il faut

dire Al Hanissim dans le Birkat Hamazon.
Pourquoi la Guemara ne discute-t-elle pas
de savoir si on doit le dire dans la Amida?

47|

Est-ce que l’on doit réciter Al

Hanissim dans le Birkat Hamazon?

Téléchargé gratuitement sur Torah-Box.com
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Mase'het Chabbat:

Hanoucca
Réponses
Daf 21b
Embellissement
de la Mitsva
1|

2|

Bet

première

Chammai

soutient

nuit

Hanoucca

de

que

la

(pour

l’obtention d’un allumage Mehadrin min
Hamehadrin) huit lumières doivent être
allumées. Et chaque nuit, nous diminuons
d’une lumière jusqu’à ce que la huitième

Le Bet Halevi (Al Hatorah, Hanoucca)

nuit, une seule lumière soit allumée. Il

explique, qu’en essence, le miracle relatif

y a deux raisons à cette pratique soit

à l’huile s’est produit grâce au Hiddour

parce que nous allumons en fonction

mitsva – l’embellissement de la mitsva-

du nombre de nuits restantes,

et pas grâce au pur accomplissement de la

parce que nous allumons un nombre de

mitsva. En effet l’huile trouvée aurait suffi

lumières décroissant, en rapport aux

pour brûler une seule nuit, en utilisant

sacrifices de taureaux offerts à Souccot,

des mèches d’épaisseurs normales qui

qui diminuaient d’un taureau chaque jour.

1

2

soit

brillent abondamment. Ils auraient pu
réduire significativement les mèches afin

Le Ben Yehoyada explique que bien

de permettre à l’huile de brûler durant

que la logique de Bet Hillel, selon laquelle

huit nuits, le temps d’obtenir plus d’huile.

il faut allumer un nombre de lumière

Cependant, ils ont décidé d’embellir la

correspondant au nombre de jours déjà

Mitsva en utilisant les mèches habituelles,

célébrés,

pour avoir une grande et brillante flamme,

Chammai soutiennent, quant à eux, l'idée

et miraculeusement l’huile a duré huit

que le miracle de l’huile consista à ce que

nuits. Par conséquent, puisque tout

l’huile brûle d’un huitième chaque nuit.

le miracle n’a eu lieu que parce qu’ils

Ainsi, la première nuit, la bénédiction

ont persisté à conserver le Hiddour, les

de l’huile était évidente sur l’ensemble

Tannaïm discutent de la façon dont nous

de cette dernière. La deuxième nuit,

pouvons aussi accomplir cette mitsva

la bénédiction de l’huile était évidente

commémorative sous sa plus belle forme.

uniquement sur les sept huitièmes restant;

est

compréhensible,
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jusqu’à la dernière nuit durant laquelle

nations, sont apportés en sacrifice en

la bénédiction reposait uniquement sur

nombre décroissant afin de symboliser le

le dernier huitième restant. Selon Bet

pouvoir décroissant des nations sur nous.

Chammai nous allumons donc en fonction

À Hanoucca, la raison pour laquelle nous

de la quantité d’huile restante qui a été

allumons par ordre décroissant est que,

bénie.

lorsque le miracle s’est produit, l’huile a

Incidemment, le Ben Yehoyada explique
que Bet Chammai, dont l’interprétation
de la Hala’ha suit la Midat hadin -stricte
mesure, est symbolisé par Zahav – l’or,

4

été divisée en huit parties égales (selon
la première réponse du Bet Yossef); une
partie fut brûlée chaque nuit.
Au fil des nuits, la quantité d’huile

dans lequel les lettres sont disposées par

restante a diminué. Par conséquent, en

ordre alphabétique décroissant et tient

souvenir de ce miracle, Bet Chammai

un ordre d’allumage décroissant. Bet

soutient que nous devrions allumer dans

Hillel, dont l’interprétation de Hala’hah

un ordre décroissant.

représente le ‘Hessed - la bonté, est
5

dont

Une autre raison d’allumer dans un

les lettres sont disposées par ordre

ordre décroissant peut être tirée des

alphabétique croissant, et tient un ordre

paroles du Midrach Rabba

d’allumage croissant.

15:5) selon lequel Hachem a dit au peuple

symbolisé par Kessef – l’argent,

(Bamidbar

juif à propos des lumières de la Menorah:
Le

Maharcha

explique

que

Bet

«Ce n’est pas que J’ai besoin de votre

Chammai n’est pas en désaccord avec le

lumière, mais Je veux que vous allumiez

principe selon lequel, en ce qui concerne

pour moi, comme j’éclaire le chemin pour

les questions de sainteté, il faut aller en

vous.» Et grâce à cela, explique Hachem,

augmentant et non pas en diminuant (et

«je vous élèverai au-dessus de toutes les

comme Rachi l’explique, ce principe est

nations...». Nous voyons donc que par

tiré des versets de la Torah). Cependant,

le mérite de l’allumage de la Menorah,

lorsqu’il y a une raison de suivre l’ordre

Hachem diminuera le pouvoir des autres

décroissant, nous pouvons alors négliger

nations sur nous, de la même manière

ce principe. Par exemple, au sujet des

qu’il le fait par le mérite des sacrifices de

sacrifices de taureaux qui sont apportés

taureaux apportés à Souccot.

6

dans le cadre des offrandes de Moussaf à
Souccot. Même s’il s’agit là d’une question

3|

de sainteté, ces taureaux, qui sont au

allumer une lumière la première nuit et

nombre de soixante-dix durant toute la

en ajouter une nouvelle chacune des nuits

fête, en

suivantes. Et cela, soit en rapport avec le

parallèle avec les soixante-dix

Bet Hillel soutient que nous devons

7
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nombre de nuits de Hanoucca célébrées

pour un Hiddour mitsva, car cet avis ne

(incluant la nuit en question), soit en

figure dans aucun des Poskim.)

application du principe selon lequel en ce
qui concerne les questions de sainteté, il

Qu’est ce-que Hanoucca ?

faut augmenter et ne pas diminuer.

5|

8

Concernant les fêtes suivantes:

Pessah’,

Chavouot,

Souccot,

Roch

Le Hatam Sofer explique que selon

Hachana, Yom Kipour et même Pourim,

l’opinion de Bet Chammai, les lumières

qui est une mitsva derabanan, on trouve la

représentent nos ennemis qui ont étés

description de leurs lois aussi bien dans la

vaincus et ont vu leurs nombre diminuer

Loi écrite que dans la Loi orale. La fête de

sans cesse. Tandis que selon l’opinion de

Pourim n’est pas seulement décrite dans la

Bet Hillel, les lumières représentent le

Megilat Esther (un des vingt quatre livres

pouvoir spirituel des juifs qui n’a cessé de

du Tanah’), mais nous avons également un

grandir jusqu’à la victoire finale.

traité complet de Michna et de Guemara
déstiné à nous expliquer comment la

4|

Bet Chammai et Bet Hillel s’accordent

sur les motifs de chacun, mais discutent
de savoir lequel l’emporte sur l’autre.
Bien que nous décidions normalement
que la hala’ha soit selon l’opinion de Bet
Hillel, suivant en cela la Voix Céleste qui
est descendue dans ce monde et qui nous
a annoncé que la hala’ha est toujours
d’après Bet Hillel (Erouvin 13b);

9

dans

notre cas, cependant, Rabbi Yo’hanan nous
apprend qu’il y a ceux qui ont fait comme
Bet Hillel et ceux qui avaient coutume de
faire comme Bet Chammai. En effet, ici,
les arguments de chacun ne portaient
pas sur les exigences principales de la

célébrer. Concernant Hanoucca, il n’y a ni
Loi écrite, ni même une mention explicite
de la part de Rabeinou Hakadoch dans les
michnaiot. C’est pourquoi, notre Guemara
vient nous décrire les événements et les
différentes mitsvots relatives à cette fête.
Le Rambam écrit les Hala’hot de
Hanoucca et de Pourim ensemble, il les
appelle ‘’Hil’hot Meguila et Hanoucca’’.
On pourrait se demander : Si le Rambam
utilise le mot ‘’Meguila’’ comme titre, alors
le parallèle devrait être ‘’Menorah’’, et s’il
utilise le mot ‘’Hanoucca’’ alors le parallèle
devrait être Pourim?

mitsva, mais plutôt sur le Hiddour mitsva

La raison pour laquelle il s’y réfère de

- l’embellissement de la mitsva, qui n’est

cette façon, c’est que du fait que les lois de

pas assujetti à la règle annoncée par la

Pourim sont expliquées dans la Meguilat

voix céleste (Ritva).

(Voir Biour Hala’hah

Esther et dans le Traité Meguila, on peut

Siman 671: 2 «Veyech omrim»: on ne peut

se suffire à les appeler Hil’hot Meguila.

pas s’appuyer sur Bet Chammai, même

Cependant, concernant Hanoucca, qui

10
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n’a de source ni dans le Tana’h ni dans un

ces jours comme pour les autres fêtes. Par

Traité dédié à cette fête, puisque le Yad

conséquent, nos Sages ont appelés ces

Ha’hazakah a été écrit sous la forme d’un

jours Hanoucca, inversant ainsi la position

code de lois, elle doit être introduite en

du ‘’het’’ et du ‘’noun’’, ce qui signifie

tant que concept, et porte donc le titre de

qu’ils ont campés (‘Hanou) après toutes

Hil’hot Hanoucca.

les batailles le 25 ème jour.

11

Rachi, lorsqu’il explique notre Guemara,

Ou encore, la Guemara répond qu’elle

ne semble pas tenir compte du fait qu’il

s’appelle Hanoucca et non Na’houcca, car

n’y soit pas fait référence dans le Tana’h

la lettre ‘’het’’, dont la valeur numérique

ou dans un Traité dédié, et il dit que la

est 8, prend la première position du mot,

Guemara pose une question spécifique au

nous indiquant ainsi que contrairement

sujet de Hanoucca, à savoir : ‘’ Pour quel

aux autres fêtes durant lesquelles, il n’y

miracle nos Sages ont-ils institué ces jours

a qu’un jour de Yom Tov, dans notre cas, les

de commémoration?’’

Sages ont fixé 8 jours de célébration.

12

Pourquoi en-est-

13

(Voir

t-il ainsi ? Il se peut que Rachi ait compris

la réponse 17 pour une autre explication

que la raison pour laquelle Rabeinou

de la question de la guemara, selon le Ben

HaKadoch n’a pas jugé nécessaire de

Yehoyada).

mentionner le concept de Hanoucca est
que ce dernier avait déjà été mentionné
dans Meguillat Taanit, qui a précédé les
Mishnaiot (voir la réponse n. 7 au nom du
‘Hida).

6|

Bien que la Guemara ne relate que

le miracle de l’huile, nous connaissons
d’autres sources, par exemple la Meguilat
Antiochus, relatant les autres miracles
qui se sont produits à l’époque. Il y a eu

Le Ben Yehoyada explique que la

de grands miracles durant les batailles

Guemara se contente de demander

contre les Grecs, comme le mentionne

pourquoi ces jours sont appelés Hanoucca

le passage ‘’Al Hanissim’’, où la Main de

et non Na’houcca, qui signifie : ils se sont

D.ieu nous a sauvé contre toute attente.

reposés, ‘’na’hou’’, le 25ème jour, ‘’ka’’

La Guemara (23a) affirme que même

(dont la valeur numérique est celle de ‘’Caf

les femmes sont obligées d’allumer la

hé’’)? La Guemara répond que ces jours

Menorah, puisqu’elles ont également été

n’ont pas étés fixés comme une véritable

impliquées par le miracle.

période de vacances, mais uniquement

affirme que non seulement elles ont été

comme des jours ou l’on ne jeûne pas et ou

sauvées, mais que la victoire à la guerre

l’on ne fait pas d’oraison funèbre. Si on les

a été remportée par les femmes (Voir

avait appelé Na’houcca, cela aurait signifié

Tossafot Pesa’him 108b qui comprend

qu’il y a un arrêt total du travail durant

que Rachi fait référence à Yehoudit).
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Rachi a comprit la question de la

qui déclare que Hanoucca, le Yom Tov du

Guemara comme suit : Bien qu’il y eu de

chant des louanges de D.ieu, a été fixé

nombreux miracles à cette époque, quelle

en raison du miracle des lumières, car il

fut la raison principale qui a poussé les

s’agissait d’un cadeau supplémentaire -

Sages de l’époque à faire de ces jours un

un baiser d’amour et d’encouragement

moment de fête? La beraita répond que

que nous avons reçu de Hachem

bien qu’il y ait eu d’autres miracles, et

n’était pas nécessaire pour notre survie.

peut-être même de plus grands, celui qui
a causé l’établissement de Hanoucca pour
les générations futures, c’est le miracle des
lumières.

7|

Nos

rabanim

nous

15

ont

et qui

appris

l’histoire de Hanoucca dans "Meguilat
Taanit" ( Un rouleau écrit par ‘Hananiah
et ses compagnons, rappelant toutes

Le Rav Chaim Chmulevitch (Si’hot
Moussar, p. 67, nouvelle édition) explique
pourquoi les jours de Hanoucca ont été
établis davantage grâce au miracle des
lumières qu’à celui de la guerre. Les
miracles durant la guerre ont peut-être
été beaucoup plus grands, mais ils étaient
nécessaires pour assurer la survie du
peuple juif. Un vrai signe d’amour, c’est

les dates où Hachem nous a sauvés de
situations difficiles et qui sont donc
devenu des Yamim Tovim - des jours où
il est interdit de jeûner ou de faire des
éloges funèbres, Rachi Chabbat 13b).

16

Cependant, lorsque Rabeinou HaKadoch
a rédigé la Michna, il n’a écrit aucune
Michna spécifiquement au sujet de
Hanoucca.

lorsque l’on reçoit une démonstration

Le ‘Hatam Sofer (‘Hout Hamechulach)

de proximité qu’il n’était pas nécessaire

explique que c’était parce que Rabeinou

d’offrir. Lorsqu’un père fournit à son fils son

HaKadoch descendait de David HaMelech.

régime alimentaire de base, le fils lui en

La Maison des Hachmonaim, après sa

est reconnaissant, mais lorsqu’il lui donne

victoire, rétablit la souveraineté du peuple

quelque chose en plus ou quelque chose

juif, sans la restituer à la maison de David.

de luxueux, c’est un signe de l’amour et de

Par conséquent, Rabeinou HaKadoch

proximité qu’il a pour lui et à quel point

ne voulait pas mentionner Hanoucca

il se soucie de lui. De même, lorsqu’une

dans les Michnaiot. 53 (Le Ramban

mère change la couche de son bébé, le

(Berechit 49:10) écrit que, parce que les

rendant ainsi propre et à l'aise, et qu’elle

‘Hachmonaim ont illégalement enlevé

le prend ensuite dans ses bras pour lui

l’autorité à la tribu de Yehoudah,

donner un baiser, c’est une démonstration

finalement été exterminés.) La monarchie

de son amour et de sa proximité. Par

a été donnée à Yehoudah en raison de sa

conséquent, Rachi explique la Guemara

capacité à admettre ses actes fautifs.
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Une personne qui n'a pas honte de dire

de certaines hala’hotes, par exemple dans

qu’elle a tort, est celle qui est apte à

Bava Kama 62b).

diriger un pays; puisqu’elle peut penser
aux autres en s’annulant totalement.
C’est essentiellement le service qui
nous incombe à Hanoucca. Pour pouvoir
remercier et féliciter Hachem, il faut
être capable de reconnaître que tous les
miracles, les bontés et les bénédictions
qu’on a, viennent de Hachem et ne sont
pas le fruit de notre propre réalisation. Le
devoir d’une personne est d’optimiser son
potentiel
peuple.

19

20

et de l’utiliser ensuite pour son

L’aptitude à vivre pour les autres

est la qualité d’un dirigeant.
Bien que les ‘Hachmonaim voulaient
conserver la monarchie pour maintenir
la crainte que les Grecs avaient d’eux,
ils se trompèrent et furent anéantis en
retour. Le ‘Hatam Sofer (Gittin 78a) écrit
cependant que Rabeinou HaKadoch ne
compilait dans les Mishnaiot aucune
Mitsva communément gardée, telle que
les tsitsit, les téfilines ou Hanoucca.
Le Hida (Sefer Devarim Achadim, Deruch
32) explique que, comme cela avait déjà
été mentionné dans Meguilat Taanit, qui

Le Ben Yehoyada (Yoma 29a) explique
pourquoi l’histoire de Hanoucca n’est pas
racontée dans le Tana’h. La prophétie a
pris fin en l’an 3448, mille ans après l’exode
d’Égypte, et l’histoire de Hanoucca s’est
produite en 3662, quand il n’y avait plus
aucun prophète. Qui aurait été capable
d’écrire cette histoire ? Il n’y avait personne
doté de l’inspiration Divine nécessaire
pour pouvoir relater correctement les
événements.

21

Cependant, concernant

l’histoire de Pourim, qui s’est produite
vers la fin de l’ère des prophètes, il y
avait encore des gens avec un niveau
d’inspiration Divine assez élevé pour
pouvoir écrire l’histoire. Écrire l’histoire de
Hanoucca sans inspiration Divine n’aurait
insufflé dans les versets que la connotation
que le scribe pouvait lui donner et cela
n’aurait pas donné lieu à une expression à
multiples facettes,

22

comme on le trouve

dans les versets du tanah’ qui furent
Divinement inspirés. Il n’y a donc pas
de livre dans le Tanah’ sur l’histoire de
‘Hanoucca.

a précédé le Mishnaiot, il n’y avait aucune

8|

raison pour que Rabeinou HaKadoch

fixait le nouveau mois, en fonction de

mentionne à nouveau spécifiquement

l’observation de la nouvelle lune, il fallait

Hanoucca dans les Michnaiot. (Les seuls

du temps aux messagers pour relayer la

endroits où on la mentionne se trouvent à

date de Roch ‘hodech à ceux qui vivaient

sept endroits différents dans le Chass, et

en dehors d’Israël. Par conséquent, ils

elle est mentionnée, en passant, au sujet

doutaient souvent de l’annonce faite

À

l’époque
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29

de Roch ‘hodech. Cela signifiait qu’ils

à vis de Hachem

n’étaient pas sûrs si le dernier mois avait

pas besoin de faire d’effort personnel.

trente jours ou seulement vingt-neuf. Par
conséquent, puisque les 'Haguim sont
Deoraita, ils ont gardé deux jours de Yom
Tov à cause de ce doute.

23

Cependant,

concernant Hanoucca, explique le Pri
‘Hadach (Siman 670: 1), puisqu’elle a été
institué par les rabbanim, les Sages ne
voulaient pas la rendre trop difficile en
ajoutant un jour supplémentaire.

24

De

plus, ils voulaient qu' elle huit jours pour
que cela ressemble à la mitsva de Brit
Mila, qui est réalisée le huitième jour.
C’était l’une des trois principales Mitsvot
que les Grecs voulaient nous empêcher de
pratiquer. (Les deux autres étant Chabbat
et Roch ‘Hodech.)

25

ces trois Mitsvot est liée à ce qu’elles
26

Roch

‘Hodech,

qui

dépend

de notre observation de la lune, nous
décidons quand est le premier jour du
mois et par conséquent quand les 'Haguim
commencent. Le concept, selon lequel il
existe différents niveaux de sainteté dans
les différents jours, n’apparaît pas dans la
théologie grecque, ils ont donc cherché à
le faire disparaître.

30

Troisièmement, ils se sont attaqués
au symbole de Brit Mila, qui est une
empreinte de sainteté pour un Juif, qu’il

31

porte en tant qu’alliance avec Hachem.

Le Pri ‘Hadach suggère également que si
en ‘Houtz La’Aretz - en diaspora, ils avaient

La raison pour laquelle ils ont choisi
représentaient.

Avec

et nous n’avons donc

L’objectif des Grecs

n’était pas de nous anéantir physiquement,
mais plutôt de saper en nous tout ce qui
était en rapport avec la spiritualité. Ils
étaient contents que nous étudions la Torah
comme un exercice intellectuel,

27

comme

n’importe quel autre sujet, mais pas en
tant que Source Divine.

28

Ils ne croyaient

célébré neuf jours de Hanoucca, cela
aurait donné une fausse indication quant
à la durée réelle du miracle de l’huile. Le
Birkei Yossef (Siman 670: 2) suggère que,
puisque le 25 du mois, même ceux qui
résidaient en ‘Houtz La’Aretz savaient
quand Roch ‘hodech était tombé, il n’était
donc pas nécessaire d’ajouter un autre
jour.

9|

Le Rambam (Hil’hot Hanoucca 3: 2)

pas au concept de Nechama; seulement

écrit que les ’Hachmonaim sont entrés

aux choses que l’œil peut voir. Le Chabbat

dans le Hei’hal du Beit Hamikdash le 25

représente notre croyance que D.ieu est

Kislev, après avoir renversé leurs ennemis.

Celui qui nous soutient et pourvoit à nos

Le Pri ‘Hadach (670: 1) demande : si cela

besoins. Par conséquent, nous n’avons pas

avait été effectivement le cas, alors ils

besoin de travailler Chabbat car nous nous

n’auraient pu allumer la Menorah que

élevons au degré de dépendance totale vis

la nuit suivante, celle du 25 au 26 kislev?
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Dans ce cas, pourquoi célébrons-nous

menée contre les Grecs. Ils purent, ainsi,

Hanoucca le 25? Il répond que nous

rentrer, après cette victoire, dans le Beit

célébrons Hanoucca le 25 kislev pour

Hamikdach pour reprendre leur Service

commémorer le miracle de la victoire sur

(Pri ‘Hadach 670: 1).

l’armée grecque et qu’à partir du 26 kislev
nous commémorons le miracle de l’huile.

Le Maharcha écrit également que le mot
34

C’est à

(Le Pri ‘Hadach a compris que la Menorah

Hanoucca signifie «inauguration».

n’était pas allumée le matin. Cependant,

ce moment là qu’ils ont pu reconstruire et

si elle l’était également le 25 au matin, le

consacrer l’autel et le service d’allumage

miracle de l’huile s’est également produit

de la Menorah, parmi tous les autres

le 25 kislev.)

services du Beit Hamikdach.

Le Meiri apprend qu’ils ont renversé

Le Tossafot Yomtov (Méguila 3: 6)

leurs ennemis le 24 kislev et qu’ils

ajoute qu’il a découvert dans le Sefer

allumèrent la Menorah dans la nuit du

Maccabi que, lorsque les ‘Hashmonaim

24 au 25 kislev. Bien qu’il n’y ait pas eu

ont renversé les Grecs, ils ont découvert

de miracle dans l’éclairage de la première

que l’autel était dans un état indigne,

nuit, puisqu’ils avaient assez d’huile pour

après avoir été utilisé par les grecs pour

une nuit, ils ont néanmoins célébré le

faire de l’idolâtrie. Ils ont alors détruit,

miracle d’être racheté et d’avoir retrouvé

reconstruit et ré-inaugurer le Mizbéa'h le

de l’huile.

25 Kislev. (Incidemment, le mot le’Hane’h

10|

- inaugurer, a la même racine que ‘Hinouh’
Le Ma’hzor Vitri (Siman, 239) écrit

– éducation.

35

Quand on inaugure une

que "Hanoucca" est une expression de’’

nouvelle maison en apposant une Mezouza

‘Hen ‘’- de grace - symbolisant le fait que

et en y étudiant la Torah, on donne une

le 25 Kislev (Cah), les Juifs trouvèrent

impulsion à ce qui sera fait dans cette

grace aux yeux de D.ieu.

maison. Voir Rachi Berechit 14:14.)

32

Le Yessod VeChoresh HaAvoda (Cha’ar

Le Aboudraham (Hil’hot Hanoucca)

12: 1) écrit au nom du Tikounei Zohar

écrit qu’en épelant le mot Hanoucca, on

que ce jour-là, la Présence Divine reposa

obtient ‘Het Nerot Vehala’ha Kebeit Hillel‘-

(‘Hanou) sur le peuple juif. Il ajoute que

huit lumières et la hala’ha est comme Beit

25 symbolise les 25 lettres du verset

Hillel (que nous ajoutons une lumière

de Chema Israel, le verset qui exprime

supplémentaire chaque nuit).

l’unicité de Hachem.

33

36

Le mot Hanoucca

signifie également qu’ils se reposèrent

11|

le 25

version 3:42) écrit que l’huile qui était

(‘Hanou Cah) après la guerre

Le Choel Oumechiv (Première
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stockée dans le Beit Chamnaya était celle

ce qui se trouve sous le même toit. Par

utilisée pour les Mena’hot- les offrandes

conséquent, tout ce qui se trouvait sous

farineuses.

le toit du sanctuaire, y compris l’huile, est

L’huile

de

la

Menorah,

dont le processus d’extraction était
beaucoup plus spécialisé, était quant à
elle conservée dans le Hei’hal. Il ajoute
que lorsque les Juifs ont vu que leurs
ennemis s’apprêtaient à les attaquer, ils
ont transféré toute l’huile dans le Hei’hal
pour en assurer une meilleure protection.
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Les Tossafot déclarent que, peut-

être, les Sages avaient déjà

décrété,

devenu impur.
Le Rambam (Hil’hot Hanoucca 3: 1) et le
Meiri semblent relever qu’une partie des
plans des Grecs contre les Juifs consistait à
rendre volontairement impur tout ce qu’ils
trouvaient sur leur passage.
(Cela peut s’entendre puisque selon
la philosophie grecque il n’y avait pas de
37

à l’époque des ‘Hashmonaim, qu’un

concept de pureté spirituelle.)

non-Juif soit considéré comme impur à

toutefois se poser la question : selon la

l’instar d’un ‘’Zav’’ (personne souffrant

hala’ha, si toute l’assemblée est impure,

d’écoulements répétés que la Torah

alors les hala’hot relatives à l’impureté

déclare impure) et que, par conséquent,

ne s’appliquent pas et on est autorisé à

en déplaçant les récipients d’huile dans

offrir des sacrifices ou à utiliser de l’huile

le Beit Hamikdach, les grecs les avaient

impure. Pourquoi, dans ce cas, ont-ils eu

souillés et les avaient rendu impropres à

besoin d’huile pure?

l’usage (Maharcha).
Le Re’em (Hil’hot Hanoucca) suggère
que, même si la ‘’Toumat Zav’’ n’avait pas
encore été décrétée pour les non-juifs, leurs
vêtements, suite à leur entrée en contact
avec des morts (durant les combats, NDT),
étaient devenus impurs. Par conséquent,
en entrant dans le Beit Hamikdach, leurs
vêtements ont probablement touché à
toute chose s'y trouvant et ont rendu,
par la même occasion, l’huile impure.

On peut

38

Le Pri ‘Hadach (Siman 670: 1) et le
‘Hatam Sofer répondent que, selon les
Tossafot, qui disent que l’impureté en
question était de Toumat Zav, il n’y a pas
d’exception qui permettrait que le service
soit fait lorsque tout le monde est impur.
L’exception relative à une assemblée
impure ne s’applique que dans les cas
d’impureté contractée par le contact avec
des morts.

En parallèle, écrit le Re’em, les Grecs ont

Le Re’em répond que cette exception

apporté sur l’autel des offrandes pour leurs

ne s’applique que si l’article impur est la

idoles, et d’après la hala’ha les offrandes

mitsva elle-même, comme par exemple un

pour un culte idolâtre rendent impur tout

sacrifice. Cependant, s’il ne s’agit que d’un
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moyen de faire la mitsva, par ex. l’huile

que la Menorah de l’époque n’avait pas été

utilisée pour la Menorah, la règle sur

rendue impure par les Grecs, car elle était

l’impureté ne peut pas être levée et par

faite en bois (voir réponse 16).

conséquent, ils ne pouvaient pas allumer
la Menorah avec de l’huile impure.
Le Pnei Yehochoua explique qu’ils
auraient en fait pu allumer la Menorah
dans un état d’impureté, qu’il s’agissent
d’eux-mêmes ou de l’huile utilisée, en
raison de l’exception susmentionnée.
Cependant, comme la guerre contre les
Grecs était une guerre spirituelle, les Grecs
cherchant à tout souiller sur leur passage
et à faire disparaître toute sainteté, les
Juifs ne voulant pas céder; ils devaient se
montrer plus rigoureux que d’habitude
en matière de pureté. En récompense
à leur combat pour la pureté, et à la
démonstration d’amour pour la Torah, les
mitsvot et la spiritualité , Hachem leur
fit mériter le miracle de l’huile qui leur
permit d’utiliser uniquement de l’huile
parfaitement pure.

Le Ba’h (Siman 670: 3) et le Maharcha
demandent cependant que même si elle
était en bois, puisqu’il s’agissait d’un keli
- un récipient (pour contenir l’huile), elle
pouvait en tant que telle devenir impur? Le
Maharcha propose donc (selon l’opinion du
Reem que tous les gens étaient impurs) que
la Menorah avait été fabriquée à l’extérieur
du Beit Hamikdach par quelqu’un qui était
rituellement pur et introduite à l’intérieur
à l’aide de morceaux de bois également
rituellement purs. Cependant, le Ba’h
écrit que tout le monde à l’époque n’était
pas impur et que la Menorah a donc été
reconstruite sur place par une personne
rituellement pure.

13|

Le Meiri suggère qu’ils savaient

qu’elle n’avait pas été souillée car il la
trouvèrent dans un placard fermé à clé.

La question est de savoir comment la

Cependant, le Meiri poursuit en affirmant

Menorah, quant-à elle, est-elle restée pure?

qu’évidemment les grecs n’étaient pas

Les Cohanim, qui l’allumèrent étaient

ne l’avaient pas rendu impure, car s’ils

impurs suite à leur entrée en contact avec

l’avaient fait, ils l’auraient certainement

des morts et ils auraient du rendre impurs

aussi brisée et détruite complètement.

la Menorah et l’huile, pendant le processus

Les Tossafot expliquent que la fiole a été

d’allumage de cette dernière? Le Re’em

retrouvée enfouie dans le sol, et qu’il était

répond qu’ils ont allumé la Menorah avec

ainsi clair qu’elle n’avait pas été déplacée.

un long bâton en bois qui, selon la hala’ha,

(Ainsi, dans le cas où les non-juifs étaient

ne contracte pas l’impureté, même s’il est

impurs comme Toumat Zav, s’ils l’avaient

tenu par une personne impure.

déplacées, ils l’auraient rendue impure.

39

Il ajoute

entrés en contact avec cette fiole et
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Dans notre situation, cependant, il était

de célébration consiste à commémorer

clair qu’ils ne l’avaient pas déplacée.)

le miracle de notre victoire face à nos

14|

Les

commentateurs

(parmi

lesquels le Tossafot HaRoch, le Meiri et
le Beit Yosef (Siman 670)) se demandent
pourquoi on a fixé huit jours de Hanoucca,
alors que le miracle n’a eu lieu que les
sept jours supplémentaires par rapport
à la quantité d’huile trouvée. Il convient,
toutefois, de noter que le Cheiltot (Cheilta
26) déclare qu’il n’y avait même pas assez
d’huile pour une journée; et que par
conséquent, il y a eu un miracle même le
premier jour.
Le Tossafot HaRoch et le Beit Yosef
donnent trois réponses possibles :
1. Le récipient qu’ils ont trouvé était
divisé en huit parties. Par conséquent, le
premier jour, même si chaque lumière de
la Menorah nécessitait la moitié d’un log

ennemis et la découverte d’un récipient
contenant de l’huile pure. Les sept jours
suivants viennent commémorer le miracle
qui s’est produit avec l’huile.
2. Le Tossafot HaRoch répond qu’ils ont mis
tout le récipient d’huile dans la Menorah
la première nuit (sans compter sur aucun
miracle) et qu’un huitième de l’huile
seulement a brûlé. La même chose s’est
produite également les nuits suivantes, de
sorte que le miracle de l’huile s’est déroulé
durant huit nuits au final.
3. Troisièmement, ils suggèrent qu’après
avoir versé la quantité d’huile nécessaire
pour la première nuit, la fiole d’huile resta
miraculeusement pleine. Ainsi, il y a eu un
miracle également la première nuit. (Cela
semble corroborer la version de Rachi
(23a) selon laquelle le miracle s’est produit

d’huile, un huitième de l’huile seulement

dans la fiole d’huile).

a été utilisée. Elle a tout de meme brûlé

15|

pendant toute la nuit, ce qui signifie qu’il
y avait aussi un miracle le premier jour. On
peut toutefois se demander : comment
ont-ils pu utiliser seulement un huitième
de la quantité requise le premier jour et
compter sur un miracle?

40

En fait, c’est

pour cette raison que le Meiri apprend que
le premier jour, ils ont utilisé toute l’huile
trouvée et que cette dernière a continué

L’huile a brûlé pendant huit jours,

afin de leurs permettre de reconstituer
leurs stocks. L’huile destinée au Beit
Hamikdach était produite dans la ville de
Tekoa (Meiri), et nécessitait un voyage
de quatre jours à partir de Jérusalem.
Par conséquent, ils avaient besoin de
huit jours pour aller chercher de l’huile
nouvelle pour le Beit Hamikdach (Ran).

à brûler pendant huit jours. Il apprend

Ou bien, selon le Or Zarouah (‘helek

que bien qu’il n’y ai pas eu de miracle des

2: 321) ils étaient occupés à purifier tous

lumières le premier jour, le premier jour

les ustensiles du Temple et à reconstruire
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l’autel durant sept jours. Après tout cela,

année. Ils ont célébré chacun des huit

ils étaient à même de produire de l’huile

jours du miracle. Cependant, pour pouvoir

rituellement pure et n’avaient pas besoin

établir ces jours comme une célébration

de miracle.

pour les générations futures, les Sages

16|

La Pesikta Rabati (Perek 2) nous

apprend que, lorsque les ‘Hachmonaim
sont entrés dans le Beit Hamikdach, ils ont
trouvé des barres de fer qui leur servirent
à fabriquer une Menorah pour l’allumage
des bougies. La Guemara (Menachot
28b) raconte qu’ils avaient initialement
revêtu ces tiges de fer avec de l’étain. À
un stade ultérieur, lorsqu’ils s’enrichirent,
ils fabriquèrent une Ménorah en argent.
Finalement, quand ils eurent plus de
ressources, ils en firent une en or.
Tossafot

(ibid.)

expliquent,

qu’à

la nommait «faite de barres de fer». C’est
parce que ses branches étaient simples,
sans coupes ornementales, ni fleurs ou
boutons pour les embellir, comme ce fut le
cas pour la Menorah en or.

Le Yom tov de Hanoucca
Le Ritva explique que, la première

année, ils ne savaient pas combien de
temps durerait le miracle (ainsi le fêtaientils tel qu’il se déroulait), c’est pourquoi ils
ne fixèrent les dates de la célébration de
Hanoucca que l’année suivante.

lumière spirituelle et la même révélation
de ce miracle se reproduire l’année
suivante. Lorsqu’ils ont effectivement
vu cela l’année suivante, ils ont instauré
ces jours comme une célébration pour
toutes les générations, étant entendu que
des jours aussi spéciaux devraient être
célébrés par nous tous. Pour cette raison,
explique le Ben Yehoyada, ces jours-ci
s’appellent Hanoucca et non ‘Hanou'h’’
(ce qui signifie ‘‘ inauguration ‘‘. Cela fait
référence à la rénovation de l’autel et du

l’origine, lorsque la Menorah était en fer, on

17|

de l’époque devaient voir la même

41

Le Ben Yehoyada explique qu’ils ont

Beit Hamikdach qui s’est faite le 25 Kislev
lorsque les ‘Hachmonaim retournèrent
au Beit Hamikdach). La question de la
Guemara «Qu’est-ce que Hanoucca?»
peut être comprise comme «Pourquoi ne
s’appelle-t-elle pas " 'Hanou'h"? Ce à quoi
la Guemara répond que lorsqu’ils ont vu la
même révélation l’année suivante, ils l’ont
appelée hanouccah, en ajoutant un «Hei»
pour indiquer qu’il y a plus que cela. De
plus, en ajoutant un «Hei» on obtient la
forme féminine du mot 'Hanou'h, ce qui
implique la capacité de l’événement à se
reproduire, car la révélation de la bonté
divine se reproduit chaque année.

18|

La Guemara cite la Megillat Ta’anit

certainement célébré le miracle de la

qui déclare que les Sages ont fixé ces huit

combustion de l’huile dés la première

jours comme Yom Tov pour dire le Hallel
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Au début de la

Le Rambam (ibid. 3: 6) explique

citation, Hanoucca est décrit comme «des

pourquoi nous ne disons pas le Hallel à Roch

jours où l’on ne peut pas jeûner ou faire

Hachana et à Yom Kippour : parce que ce

d’éloges funèbres». Par conséquent, il

sont des jours de repentance et de crainte,

semblerait que dans ce cas, la définition

et non de bonheur supplémentaire. Ainsi,

de Yom Tov est celle d’un jour où le niveau

nous voyons que la récitation du Hallel

et Hoda’ah à Hachem.

de joie est tel qu’il est interdit de faire des
éloges funèbres ou de jeûner, qu’il s’agisse
de jeûnes publics ou individuels (Rama,
Siman 670: 3). Cependant, ils n’ont pas
besoin d’être célébré comme un Yom Tov
ordinaire, avec de la viande et du vin.

43

Par conséquent, le Rambam écrit qu’ils
s’agit de jours de Sim’hah et de Hallel;
une Sim’hah impliquant l’interdiction de
jeûner, mais pas une Sim’hah qui oblige
à prendre des repas de fête avec de la
viande et du vin.

exige qu’il y ait de la Sim’ha en ce jour.
Pour cette raison, le Rambam mentionne
d’abord que ce sont des jours de Sim’ha et,
ensuite, que nous récitons le Hallel.

44

Ceci

diffère de l’opinion du Yam Chel Chlomo
(Bava Kama Perek 7:37) qui apprend de
notre Guemara que Hanoucca est comme
un Yom Tov normal, auquel s’appliquent
toutes les lois de Sim’hah.

19|

L’essence de ces jours est de

commémorer le miracle de l’huile en
chantant des louanges à D.ieu pour

Le Choul’han Arou’h (Siman 670:

toutes ses bontés et d’offrir des actions
de grâces pour tout ce qu’il a fait pour

1-2) écrit que ce sont des jours pendant

nous. En dehors de cela, les Sages nous

lesquels il est interdit de jeûner et de

ont donné une mitzva de commémorer

faire des éloges funèbres, mais qu’il n’y a

le rallumage de la Menorah qui a eu lieu

aucune obligation de prendre des repas

au Beit Hamikdach après la victoire contre

de fête. De plus, on pourrait suggérer que

les Grecs. De retour au Beit Hamikdach,

le Rambam mentionne la Sim’hah avant

ils trouvèrent huit barres de fer avec

le Hallel afin de nous dire que ces jours-ci

lesquelles ils construisirent une nouvelle

sont du genre qui fêtent «des événements

Menorah. Nous allumons les lumières de

heureux» sur lesquels le Hallel peut être

Hanoucca en souvenir de cet événement

récité. L’essence du Hallel est d’exprimer

(Pesikta Rabati, Perek 2). Ainsi, l’essence

notre sentiment de gratitude et de

de Hanoucca étant le Hallel et la Hoda’a

reconnaissance pour tous les miracles

pour tous les miracles dont nous avons

et le bien que Hachem fait pour nous.

bénéficié, en particulier celui de l’huile,

Sans joie, il est impossible de faire l’éloge

la Guemara souligne que les Sages en ont

appropriée.

fixé le thème pour ces jours. Cependant,
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l’allumage de la Menorah a été défini

passé était vraiment miraculeux et digne

comme

d’être célébré.

une

commémoration,

mais

pas nécessairement comme un signe
d’action de grâces (ceci correspond à
l’interprétation donnée par Rachi sur
la Guemara; voir la réponse 22 pour
l’interprétation proposée par Rambam).

Le

Ramban

(Parachat

Bo

13:16)

explique que de nombreuses mitsvot de
la Torah sont en souvenir de notre exode
en Egypte.

46

C’est parce qu’au moment

de l’exode, nous méritions de vivre et

20|

La victoire militaire contre les

d’observer des miracles et des phénomènes

miraculeuse.

surnaturels, qui ont contribué à injecter

Le fait que quelques Juifs érudits et

«la foi en Hachem» dans nos gènes. Le

non entraînés aient été capables de

Ramban explique que la nature n’existe

renverser de puissants guerriers est

pas en réalité, car tous les phénomènes

complètement

naturels sont des miracles, qu’il s’agisse du

Grecs

fut

totalement

hors

du

commun.

45

Cependant, lorsqu’une personne s’investit

rayonnement du soleil ou de la croissance

personnellement dans un combat, elle

d’un arbre.

peut avoir tendance à attribuer son

un ensemble de miracles constants (et

succès à son propre effort et ne pas y

cachés) que Hachem a institué parce qu’il

voir la main de D.ieu. Cependant, lorsque

doit y avoir de l’ordre dans le monde.

l’on considère que la seule jarre d’huile

D’un

trouvée a brûlée pendant huit jours, ce qui

accomplit un miracle, c’est-à-dire qu’il

est clairement un miracle que l’on ne peut

modifie l’ordre constant des événements

attribuer à ses propres efforts, on peut

«naturels», comme ce fut le cas avec les

alors en venir à comprendre que même

dix plaies en Égypte ou l’ouverture de la

la victoire militaire était entièrement

mer Rouge, cela permet de nous révéler

d’origine divine. Dans Al Hanissim, lorsque

que les événements ‘’naturels’’ sont

nous venons exprimer nos remerciements

complètement miraculeux.

pour tout ce qui s’est passé, les miracles

permet d’avoir une foi totale en Hachem,

relatifs à la guerre ont préséance, car ils

car nous comprenons par là et nous

étaient supérieurs au miracle de l’huile

ressentons que chaque événement et

qui lui a permis de brûler pendant huit

chaque élément de notre vie quotidienne

jours. Cependant, la Guemara, qui vient

sont entièrement dus à la surveillance

nous expliquer comment nos Sages ont

constante de Hachem à notre égard et

établis ces jours de Hanoucca, affirme que

à Son interaction dans nos vies.

cela s’est fait grâce au miracle de l’huile,

ne devrait être tenu pour acquis, car ce

qui nous a révélé que tout ce qui s’était

n’est que grâce au renouvellement Divin

47

autre

La Nature est en réalité

côté,
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Hachem

Cela nous

50

Rien
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constant de chaque facette de la création,

total de soixante-dix, ce qui correspond

à chaque seconde, que le monde continue

aux soixante-dix nations du monde dont

d’exister.

l’influence décroît chaque jour.

53

Nous

lisons donc le Hallel complet chaque jour
De même, le miracle de l’huile nous

de Souccot, car chaque jour comporte un

a révélé que ce que nous appelons

nombre différent de sacrifices. De même

la ’’Nature’’ représente en réalité le

à Hanoucca, comme nous allumons un

fonctionnement constant du monde sous

nombre différent de lumières chaque nuit,

la providence miraculeuse de D.ieu.

nous disons le Hallel complet chaque jour.

21|

Rachi (Ta’anit 28b) explique que

la lecture du Hallel complet durant
Hanoucca est considérée comme étant
De’orayta (une loi qui a sa source dans la
Torah), puisque les prophètes ont institué
sa récitation à chaque fois qu’il y aurait
une menace ou une oppression dont nous
serions sauvés

51

(voir Sefer Hamitzvot

HaChorech, Harichon du Rambam et du

Alternativement, puisque chaque jour de
Hanoucca, nous lisons la partie de la Torah
concernant le sacrifice offert par chaque
Nassi (lors de la consécration de l’autel);
et lorsque chaque Nassi apportait son
korban, il disait le Hallel complet. Ainsi,
lorsque nous lisons la partie relative à
leurs korbanot, nous complétons aussi le
Hallel.

22|

Ramban).

54

Selon Rachi et le Meiri, Hodaa est

la prière de ‘’Al Hanissim’’ qui est ajoutée
Tossafot (Taanit 28b) et le Meiri
expliquent

encore

que,

puisque

le

miracle (s’est renouvelé (Meiri)) continue

à la Amidah dans la Bera’hah de Modim,
qui est la Bera’hah de Hodaa - action de
grâce à Hachem.

55

d’augmenter chaque jour, lorsqu’une
bouteille d’huile continue de brûler

Le Rambam (Hil’hot Hanoucca 3: 3

pendant huit jours; par conséquent,

et 4 : 12) cependant, lorsqu’il explique

chaque jour du miracle est devenu un Yom

notre Guemara, écrit que ce sont des

Tov et, Yom Tov on dit le Hallel complet.

jours de Sim’ha, de Hallel et d’allumage

52

de la Menorah à l’entrée de nos maisons,
Le Beit Yossef (Siman 683) explique au

dans le but de proclamer le miracle que

nom du Chiboley Haleket qu’à Souccot,

nous avons vécu. Il semble donc que selon

le nombre de sacrifices de taureaux

le Rambam, la Hodaa fait référence à

diminuait de jour en jour. On commençait

l’allumage de la Menorah.

par treize sacrifices le premier jour et on

cette dernière et en proclamant de ce

terminait par sept sacrifices le septième

fait le miracle, l’allumage lui-même

jour. Au total, ces sacrifices sont au nombre

devient un gage d’action de grâce à
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D.ieu, pour sa surveillance constante et

de la Menorah, la commémoration du

la protection qu’il accorde à son peuple.

miracle est néanmoins De’orayta.

(En conséquence, l’addition d’Al Hanissim

raison pour laquelle il s’agit d’une mitsva

à l’Amidah et au Birkat Hamazon n’est pas

De’orayta, explique le ‘Hatam Sofer, peut

mentionnée par le Rambam dans Hil’hot

être apprise de la Guemara (Méguila 14a)

Hanoucca. Il est mentionné dans Hil’hot

concernant Pourim. La Guemara explique

Bera’hot (2: 6), dans le cadre de la loi qu’il

que l’établissement de Pourim en tant que

faut mentionner, certains jours spéciaux,

Yom Tov a été appris par la louange que le

dans les Bera’hot de l’Amida et du Birkat

peuple juif a fait à D.ieu au bord de la mer

Hamazon.)

Rouge pour les avoir délivrés d’Egypte.

57

La

Si nous chantons déjà les louanges de D.

Daf 22a

lorsque nous passons de l’esclavage à la

Le positionnement
de la Menorah
23|

60

liberté, alors à plus forte raison devonsnous le faire lorsque nous sommes sauvés
de la mort. Par conséquent, à Pourim,
nous lisons la Méguila afin de louer

Rachi explique qu’à partir de vingt

Hachem. De même, à Hannoucca, lorsque

amot on se trouve hors du champ de la

nous avons été sauvés de l’hélénisme et

vision humaine. Si les gens ne peuvent pas

de l’anéantissement physique total durant

le voir, alors l’allumage ne remplit pas sa

la guerre contre les Grecs, nous avons

fonction de propager le miracle.

l’obligation Mi’De’orayta de remercier et

58

Le Rambam (Hilchot Chanukah 3: 3)
écrit également que la raison pour laquelle
nous allumons la Menorah est de montrer
et de rendre public le miracle à tout le
59

monde.

Par conséquent, si cela ne

peut pas être réalisé dans les faits, nous
n’avons pas accompli la mitsva d’allumer
la Menorah et nous devons la rallumer en

de louer Hachem. Nos Sages ont établi
la manière avec laquelle nous devons
commémorer notre liberté spirituelle
et notre droit de vivre selon la Torah, à
travers le Hallel et la Hodaah, en tant que
remerciements à Hachem.

25|

Le Torah Temimah (Bereishit 37:24)

dessous des vingt coudées.

écrit qu’il n’y a en réalité aucun lien sous-

24|

Guemara continue juste avec une autre

jacent entre les deux enseignements, la

Le ‘Hatam Sofer (Méguila 6b)
vient nous

déclaration au nom de Rabbi Tan’houm

apprendre que, en essence, Hanoucca

après avoir cité un premier enseignement

est De’orayta; et ce même si ce sont

de Rav Natan bar Minyumi au nom de

les sages qui ont institué l’allumage

Rabbi Tan’houm.

écrit que Rabbi Tan’houm
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Le P’nei Chlomo (21a) explique toutefois

cachés que D.ieu fait pour nous.

61

La

le lien entre les deux enseignements de

juxtaposition des deux enseignements

la manière suivante : nous savons que la

(de Rabbi Tan’houm) nous apprend que

Menorah doit être placée en-dessous de

la raison pour laquelle la Menorah ne doit

vingt amot pour permettre la diffusion

pas être placée à vingt amot ou plus, est

du miracle. Nous pouvons toutefois

pour que tout le monde puisse la voir, afin

nous demander: pourquoi est-ce que la

de pouvoir publier le miracle.

diffusion du miracle fait partie intégrante
de la mitsva à Hanoucca, alors que dans
le cadre de la mitsva de manger de la
matsa, à Pessa’h, il n’y a aucun concept de
publicité des miracles survenus en Egypte
? Il explique que les miracles qui se sont
déroulés devant tout le monde ne doivent
pas être commémorés de manière à ce que
tout le monde puisse les voir. Par exemple,
l’exode d’Egypte dont tout le monde a été
témoin, n’est pas commémoré par notre
consommation de matsa à la vue de tous.
Cependant, le miracle de l’huile, qui s’est
produit dans les limites du Beit Hamikdach
et qui a donc été dissimulé à la plupart des
gens, exige que nous allumions la Menorah
à la vue du public afin de révéler le miracle.
Lorsque Reuven a demandé à ses frères de
jeter Yossef dans la fosse, ils ne savaient
pas qu’il souhaitait en fait sauver Yossef;
ils pensaient plutôt qu’il voulait le tuer. Le

Le Ktav Sofer (Bereishit 43:23) rapporte
un autre lien: Réouven, en jetant Yossef
dans une fosse vide afin de le sauver,
a montré qu’il ne s’appuyait pas sur
un miracle, mais a plutôt fait tout ce
qu’il pouvait pour l’aider. De même, les
‘Hachmonaim n'ont pas compté sur un
miracle, mais sont allés de l’avant pour
combattre les Grecs. Même avec le miracle
de l’huile, ils ont fait tout ce qui était en
leur pouvoir pour allumer l’huile dont ils
disposaient et en prenant les mesures

62

nécessaires pour en obtenir à nouveau.

Par conséquent, la juxtaposition de ces
deux enseignements a pour but de nous
apprendre, comme nous le voyons à la fois
dans l’histoire de Réouven avec Yossef et
dans l’histoire de Hanoucca, qu’il faut faire
de son mieux pour sauver toute situation
et ne pas compter sur un miracle.

verset (37:22) déclare donc clairement que

Daf 22b

les intentions de Reuven étaient de sauver

La Menorah du
Bet Hamikdach

son frère, Yossef, et de lui éviter d’être
blessé par ses autres frères. Nous pouvons
donc apprendre que, puisque que la Torah
fait tout son possible pour faire connaître

26|

les véritables intentions de Reuven, nous

pourrait faire référence au fait qu’il

devons nous aussi publier les miracles

séparait

Le nom de Paro’het Ha’edout
l’emplacement
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‘’Kodech’’, qui contenait la Ménorah,

la Guemara pensait que la Menorah était

et

‘’Kodech

destinée à procurer de la lumière à Aharon

l’Arche

HaKohen et aux autres kohanim pour

Sainte dans laquelle reposaient les

pouvoir voir à l’intérieur du Michkan, ce

tables des Dix Commandements. Ces

à quoi la Guemara répond qu’il y avait

tables étaient la preuve qu’Hachem nous

la Colonne de Feu qui fournissait déjà la

avait donné la Torah (Rachi, Vayikra 24:

lumière nécessaire.

la

section

HaKodachim’’,

appelée
qui

le

contenait

3). Notre Guemara conclut cependant
(d’après Torat Kohanim Emor 13: 9) que
‘’Edout’’ ne se réfère pas aux tables
de l’arche sacrée, mais à la Menorah
qui témoignait que la Présence Divine
résidait au sein d’Israël. La Guemara en
arrive à cette conclusion, parce que si
‘’Edout’’ faisait référence au contenu
de l’arche, alors le but de la Menorah
serait de fournir un éclairage pour les
besoins de Hachem. Cela ne semble pas
convenir, car durant tout le voyage du
peuple juif dans le désert, Hachem leur
a fourni de la lumière chaque nuit sous

27|

Rachi explique que la quantité

d’huile nécessaire pour que chaque
lumière brille du soir au matin pendant
les plus longues nuits de l’année, qui
se situent au mois de Tevet, était d’un
demi log. Peu importait que les lampes
brûlent le lendemain, surtout pendant
les mois d’été, lorsque les nuits étaient
plus courtes. Cette quantité d’huile était
placée dans chacun des sept godets de la
Menorah; et par conséquent, il fallait trois
logs et demi chaque soir et c’est ce qu’il y
avait dans chaque récipient d’huile.

la forme d’une Colonne de Feu; pourquoi

28|

devrait-il alors leurs demander d’éclairer

miraculeusement d’un soir à l’autre,

pour Lui à l’intérieur du Michkan? Ainsi,

tandis que toutes les autres lumières

la Guemara conclut qu’Edout fait plutôt

ne brûlaient que jusqu’au matin. Cela

référence à l’illumination miraculeuse du

constituait un témoignage et démontrait

Ner Ha’maaravi, comme preuve que la

que le peuple juif était cher aux yeux

Présence Divine réside en Israël.

d’Hachem. Ce miracle s’est déroulé même

Les Tossafot expliquent que la Guemara
n’a jamais pensé que la lumière de la
Menorah répondait aux besoins de D.ieu,
puisqu’Hachem

illumine

constamment

le monde à travers le soleil, la lune et les

Le

Ner

Ha’Maaravi

brûlait

à l’époque du second Beit Hamikdach
jusqu’à la mort de Chimon Hatzadik, et à
partir de ce moment-là, le Ner Ha’maaravi
brûlait comme toutes les autres lumières
du Temple.

étoiles, et pas seulement pendant les

29|

quarante années passées dans le désert.

même s’il y avait beaucoup d’autres

Les Tossafot suggèrent donc qu’à l’origine

miracles dans le Beit Hamikdach, le

Le Ra’avad (Tamid 30b) écrit que,
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témoignage donné au monde entier

Kippour qui lui était réservé ? En outre,

provenait spécifiquement du miracle du

ne méritait-il pas d’offrir beaucoup de

Ner Ha’maaravi qui restait constamment

Korbanot les jours de l’inauguration?

allumé. C’est parce que la Menorah était

Même si on affirme que la raison pour

située à côté du Paro’het près du Aron

laquelle il était contrarié était que,

HaKodesh; ce qui montre que le miracle

contrairement

se produit du fait de sa proximité avec

apportait qui provenaient d’instruction

la Présence Divine. Ainsi, cela prouvait

de Hachem, les Princes apportèrent des

que la Présence Divine résidait au sein

offrandes

d’Israël. De plus, le fait que le miracle se

le service de la Menorah pouvait-il le

soit produit sur la Menorah, qui symbolise

consoler alors qu’il était lui aussi «sous

la Torah, a permis de témoigner au monde

instruction» ? Le Ramban répond que

entier que la présence de D.ieu résidait

l’allumage de la Menorah faisant référence

parmi son peuple, puisque la Torah et le

au temps des ‘Hachmonayim, lorsque le

peuple juif sont intimement liés.

miracle de l’huile s’est produit par le biais

aux

offrandes

volontairement,

qu’il

comment

des descendants d’Aharon. Le Ramban
Incidemment, le Ramban (Bamidbar 8:

continue en citant le Midrach selon lequel

2) explique pourquoi la section concernant

Aharon Hakohen mérita que son service

l’allumage de la Menorah a été juxtaposée

soit maintenu pour l’éternité.

aux offrandes apportées par les Princes en

la destruction de nos Temples sacrés,

l’honneur de l’inauguration de l’Autel.

Le

l’allumage de notre Menorah continue

Ramban, citant Rachi, explique que Aharon

chaque année lorsque nous célébrons

Hakohen était abattu en voyant les Princes

Hanoucca

de toutes les autres tribus offrirent leurs

de l’allumage qui était fait dans le Beit

sacrifices volontaires, alors que sa tribu

Hamikdach, il y a de nombreuses années.

n’avait pas contribué à l’inauguration.

Par conséquent, notre célébration de

Hachem le consola en lui disant que sa

Hanoucca est un témoignage de la

part serait encore plus grande que la leur,

continuité de notre nation, de la protection

car il serait désigné pour la préparation et

constante de Hachem et de son rôle de

l’allumage de la Menorah.

64

63

comme

une

65

Depuis

continuation

Le Ramban

guide à notre égard. Le Yalkout Chimoni

demande ceci : Pourquoi sa consolation

(Bamidbar 8: 1) explique que Hachem a

passait-elle spécifiquement par le service

réconforté Aharon Hakohen en déclarant

de la Menorah? Qu’en est-il de l’offrande

que même si les sacrifices seraient annulés

de l’encens, que lui seul pouvait faire ou

avec la destruction du Temple, l’allumage

du service dans le Saint des Saints à Yom

de la Menorah quant à lui perdurerait à
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tout jamais. Le Zayit Ra’anan (n ° 2), auteur

Les Tossafot (Pesa’him 108b) n’ont

de l’ouvrage hala’hique Magen Avraham,

toutefois pas étendu leur implication aussi

indique que cela fait référence aussi bien

loin, et écrivent juste qu’elles célèbrent

aux lumières du Chabbat qu’à celles de

également la victoire, car elles étaient

Hanoucca.

également impliquées dans les décrets
grecs initiaux et donc menacées d’être

Daf 23a
L’obligation des femmes

tuées et ont donc en ce sens bénéficiées
des

miracles

qui

les

ont

sauvées.

L’expression utilisée par la Guemara :
«elles ont également été impliqués dans
ce miracle», semble indiquer qu’elles

30|

Rachi et le Ran expliquent que les

Grecs avaient décrétés que chaque future
mariée juive devait d’abord se « marier
» avec le dirigeant grec avant d’épouser
son futur mari (Ketoubot 3b). La fille de
Mattathias Kohen Gadol, qui était une
jeune fille sur le point de se marier, ne
voulut pas subir ce décret et a entraîné

n’étaient pas la cause principale du miracle,
mais qu’elles en ont bénéficié également.
Cela semble correspondre davantage à
l’opinion des Tossafot, alors que, selon
Rachi, qui apprend qu’elles ont joué un
rôle déterminant dans la réalisation même
du miracle, l’expression de la Guemara
semble un peu difficile à comprendre.

ses frères à assassiner le souverain grec.
À une autre occasion, Yehoudit, la fille

31|

de Yo’hanan Kohen Gadol, a donné au

apprend que les femmes sont en principe

commandant en chef grec des aliments

exemptées des mitzvot liées au temps (si

lactés pour l’assoiffer, puis elle lui a donné

elles veulent accomplir une telle mitsva et

à boire du vin. Lorsqu’il s’est endormi, elle

réciter la bénédiction requise à ce sujet, il

le décapita, et lorsque les grecs trouvèrent

existe une divergence d’opinion entre les

son corps le lendemain matin, il prirent la

poskim. Rachi dit qu’elles ne le peuvent

fuite. Par conséquent, selon Rachi, non

pas, tandis que Rabbeinou Tam pense

seulement les femmes furent concernées

qu’elles le peuvent.)

par les miracles de Hanoucca, dans la

à propos des Mitzvot De’rabanan: Est-ce

mesure où elles étaient inclus dans les

que nos sages, en instituant une mitzva

funestes décrets grecs et qu’elles ont étée

limitée dans le temps, lui ont attribué les

sauvées de la persécution grecque, mais

mêmes paramètres qu’un De’orayta,

elles ont aussi jouées un rôle déterminant

exonérant ainsi les femmes, ou l’ont-ils

dans la victoire militaire.

établi différemment, obligeant ainsi tout

La Michna (Kiddouchin 29a) nous
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le monde de la faire? Notre guemara

la lecture. Toutefois, en ce qui concerne

statue que les femmes ont l’obligation

l’allumage de la Menorah, où il n’y a pas

d’allumer la Menorah parce qu’elles

ce problème, elle peut exempter les

ont étaient également sauvées lors des

autres de l’allumage. En parallèle explique

différents miracles de Hanoucca.

Si les

encore le Kol Bo (Hilchot Meguila Siman

femmes étaient constamment tenues

45) puisqu’une femme qui chante ne peut

de faire chaque mitzva De’rabanan,

être entendue par d’autres hommes que

la guemara n’aurait pas dû expliquer

son mari,

la raison pour laquelle elles doivent

devant un public contenant des hommes.

68

allumer la Menorah, car elles seraient
de toute façon obligées d’accomplir les
Mitsvot De’rabanan. Par conséquent,
nous apprenons que les femmes sont
en principe exemptées des Mitsvot
De’rabanan liées au temps, sauf indication
contraire. En conséquence de quoi, dit le
Ritva, puisqu’une femme a l’obligation
d’allumer les Neirot de Hanoucca, elle
peut également exempter un homme de
son obligation d’allumer.

69

Cependant,

lors de la lecture de la Meguila à Pourim,
les femmes sont également tenues de faire
cette mitsva De’rabanan liée au temps
pour la même raison qu’à Hanoucca,
soit parce qu’elles ont également été
sauvées de l’anéantissement (Tossafot),
soit parce que le miracle est survenu
par le biais d’Esther (Rachi). Néanmoins

70
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elle ne peut pas lire la Méguila

Du fait que le Hallel soit une

Mitsva positive liée au temps les femmes
devraient en être exemptées, cependant,
étant donné qu’elles ont également étés
impliquées dans le miracle de Hanoucca,
ce qui les oblige à allumer la Menorah,
elles devraient également être tenus
71

de réciter le Hallel.

De même, les

Tossafot (Succah 38a) soutiennent que,
tout comme les femmes sont obligées de
boire les quatre coupes de vin le soir du
Seder, en raison de leur implication dans
les miracles de l’Exode, elles doivent aussi
réciter le Hallel, car les coupes de vin sont
bues en raison de la récitation du Hallel.
Par conséquent, leur implication dans le
miracle de Hanoucca devrait également
les obliger à réciter le Hallel.

une femme ne peut pas exempter les

Cependant, le Sedei ‘Hemed (Asifat

autres de la lecture de la Meguila. Pour la

Dinim, Ma’are’het Hanoucca Siman 9:

simple raison, explique le Magen Avraham

2) déduit du Rambam (Hil’hot Hanoucca

(Siman 689: 5), que la lecture de la

3:14) que les femmes sont dispensées

Meguila ressemble la lecture de la Torah,

de réciter le Hallel à Hanoucca (voir

durant laquelle il n’est pas honorable

également le Biour Hala’ha Siman 422). Il

pour l’assemblée qu’une femme en fasse

explique que c’est parce que la récitation
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du Hallel est faite en commémoration de

entièrement Hanoucca et ce n’est pas une

la victoire militaire face aux Grecs et que

bera’ha à part.

les femmes ne sont pas concernées par les
affaires militaires.

72

(L’acte de Yehoudit,

33|

Le Maharchal (Siman 85) affirme

décapitant le général grec, n’est pas

que même selon l’opinion du Rama, que la

considéré comme une action de guerre,

meilleure façon de faire la mitsva est que

mais juste une action ayant permis d’éviter

chacun allume sa Menorah, les femmes

la guerre.)

de la maison n’ont pas la coutume

La Guemara (23a) explique qu’on utilise
les mots «Acher Kidechanou Bemitsvotav
Vetsivanou» - «qui nous a sanctifié avec
ses mitsvot et nous a ordonné» même
dans la Bera’ha prononcée en allumant
la Menorah, puisqu’il y a une interdiction
de la Torah de s’éloigner de ce que nos
‘Ha’hamim nous ont dit de faire.
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En ce

qui concerne la récitation de ‘’Al Hanissim’’,
il semble que les femmes soient tenues de
le faire.

d’allumer (à moins d’être le ‘’chef de
la la famille’’, auquel cas elles doivent
allumer). Il explique que puisque nous
74

tenons «Ichto kegoufo»,

«une femme

est considérée comme faisant partie
de son mari»; elle est donc exemptée
par l’allumage de ce dernier. Le Cha’ar
Efraim (Siman 42) ne comprend toutefois
pas pourquoi les femmes n’allument pas
elles aussi. Le ‘Hatam Sofer explique
que l’honneur de la femme juive est
préservée dans l’intimité de son domicile

Le Rambam (voir réponse 22) enseigne

et non à l’extérieur de chez elle (Tehillim
75

l’obligation de dire Al Hanissim dans

45:14),

Hil’hot Bera’hot, car on doit mentionner

qui font l’allumage; c’est pourquoi elles

la particularité de chaque jour spécial

sont habituées à ne pas allumer du tout.

dans la prière. Ainsi, puisque la récitation

Cela reste vrai même dans la situation

de ’’Al Hanissim’’ est une hala’ha qui

où l’on allume à l’intérieur de la maison,

concerne la Amida et le Birkat Hamazon

comme dans le cas où il est dangereux

que les femmes ont l’obligation de dire, il

de placer la Menorah à l’extérieur. En

s’ensuit que celles-ci sont tenues de dire Al

effet, étant donné qu’à l’origine la Mitsva

Hanissim. Même selon Rachi, selon lequel

de l’allumage de la Menorah avait été

Al Hanissim est une exigence essentielle

instituée pour être faite à l’extérieur,

de Hanoucca, au même titre que le Hallel,

la hala’ha, concernant les femmes, ne

cela ne constitue pas un problème pour

change pas même lorsque l’allumage se

les femmes de l’insérer dans la Amida

fait à l’intérieur. Le Har Tzvi commente

et le Birkat Hamazon car cela concerne

que, selon les mots du ‘Hatam Sofer, il est

en particulier parmi les hommes
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compréhensible que même les filles non

alors que le concept de «Pirsoum Haness»

mariées n’allument pas; bien que la raison

(allumer les lumieres de Hanoucca) est

du Maharchal (Ichto kegoufo) ne leur soit

uniquement

pas applicable, la raison de préserver

«Pirsoum Haness» a-t-il préséance? Le

leur vie privée est toujours d’actualité.

Emek Bera’ha (Kiddouch VeHavdalah 6)

Le Michna Beroura (Siman 675: 9) donne

explique que le concept de la mitsva plus

une autre explication.

Si un homme

fréquente prenant le pas sur la mitsva

procède à l’allumage de la Menorah,

moins fréquente, qui est De’orayta, ne

toutes les femmes de la maison, y compris

se produit que dans une situation où

les célibataires, sont incluses dans cet

la question est de savoir laquelle faire

allumage.

en premier. Cependant, dans le cas où

Daf 23b
Faire connaître
le miracle
34|

La Guemara demande ce qu’il

faut faire dans une situation où l’on a
suffisamment d’argent, soit pour le vin
du Kiddouch, soit pour l’allumage de la
Menorah : Est-ce que la règle du «Tadir»
(c’est-à-dire qu’une mitsva qui se produit
plus souvent qu’une autre mitzva a
préséance) va surpasser l’importance de
la proclamation du miracle de Hachem,
par le biais de la mitsva de l’allumage de
la Menorah, ou non ? La Guemara conclut
que «Pirsoum Haness» - «proclamer le
miracle» a la priorité, et que l’on devrait
donc utiliser l’argent en sa possession
pour allumer les lumières de Hanoucca.

Derabanan,

pourquoi

le

l’application du concept de Tadir voudra
dire faire la mitsva la plus fréquente au
dépent de la mitsva la moins fréquente,
ce concept de Tadir redevient Derabanan.
Par conséquent, face à la situation d’un
Derabanan de Pirsoum Haness ou d’un
Derabanan de Tadir, on donne préséance
au Derabanan de Pirsoum Haness. Ou
encore, même si on dit que le concept de
Tadir est une règle de Hala’ha Deorayta
dans toutes les situations, on peut dire que
le concept de Pirsoum Haness – l’annonce
des miracles, que D.ieu fait pour nous, est
également Deorayta.
Rabbeinou

76

Yonah

(Cha’arei

Techouva 3:17) explique qu’il existe un
commandement positif de se rappeler et
de contempler toutes les bontés que D.ieu
a faites pour nos ancêtres et pour nous :
il nous a sortis de l’esclavage de l’Egypte,

Reste la question suivante : puisque la

nous a nourri de la manne, nos vêtements

règle de «Tadir» est un concept hala’hique

ne se sont jamais usés durant les quarante

De’orayta (voir Guemara Zeva’him 89a),

années de voyage dans le désert, etc.
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des

Le Cha’arei Techouva (Ora’h Hayim

bontés et des miracles de D.ieu en les

Siman 678: 2) au nom du Chevout Yaakov

contemplant, et laisser l’enthousiasme,

explique que pour Hanoucca, il y a plus de

qui en résulte, se propager dans le monde,

raisons de le faire que pour «les quatre

est une mitsva deorayta. Par conséquent,

coupes». Avec «les quatre coupes», la

l’essence de Hanoucca qui consiste à

publicité que l’on peut obtenir est limitée

faire ce qui précède, est également un

au nombre de personnes assistant au

commandement positif Deorayta qui

Seder. Cependant, avec Hanoucca, puisque

pourra surpasser la règle hala’hique du

la Menorah est allumée à l’entrée de la

Tadir. (Voir la réponse 24 au nom de

maison pour que le public puisse la voir,

‘Hatam Sofer.)

la proclamation du miracle se fera à plus

Prendre

intimement

conscience

grande échelle.

35|

Le Rambam (Hil’hot Hanoucca

4:12) écrit que cette mitsva est très chérie

Il est intéressant de noter qu’il n’y a

et qu’il convient de faire très attention à

qu’au sujet de cette mitsva que le Rambam

son accomplissement. En effet, grâce à

souligne à quel point elle est extrêmement

l’allumage, nous proclamons le miracle,

aimée et à quel point il faut être prudent

louant et rendant grâce à D.ieu pour

dans

tous les miracles qu’Il a faits pour nous.

contraste avec le Ramban (Parachat Bo

Par conséquent, continue le Rambam,

13:16) qui écrit à propos de toutes les

même si on est totalement sans le sou et

mitsvot qu’il faut être très prudent quant

dépendant de la charité, on devra collecter

à leurs accomplissements,

la charité ou vendre ses vêtements pour

les mitsvot sont aimées et chéries de D.,

pouvoir acheter les mèches et l’huile

et que c’est à travers elles que l’on peut

nécessaires à l’accomplissement de la

reconnaître Hachem.

mitsva de l’allumage de la Menorah.

les Mitsvot de Hachem est que, par leur

son

77

accomplissement.

79

78

Cela

car toutes

Le but de toutes

observance, nous en venions à croire en
Le Maguid Michne (ibid.) explique que

Lui et à le remercier.

80

Ainsi toutes les

la source de cette hala’ha provient des

Mitsvot sont aimées et sont là pour que

quatre coupes de vin du soir du Seder, que

nous puissions reconnaître Hachem et

l’on boit pour faire connaître les miracles

le remercier. Il y a cependant un point

que Hachem a faits pour nous au moment

concernant la mitzva de l’allumage de la

de l’Exode; et que même si on est sans le

Menorah qui la rend particulière. Plus que

sou, il faut prendre de l’argent de la charité

de nous emmener à remercier Hachem, le

pour accomplir la mitsva.

fait d’allumer la Menorah constitue l’action
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de grâce et de remerciement vis-à-vis de

cette mitsva d’allumer la Menorah dans le

Lui (voir réponse 22).

Beit Hamikdach (Ramban, Bamidbar 8: 2).

81

C’est pourquoi le

Rambam souligne que cette mitsva est
extrêmement chère aux yeux de Hachem.

On pourra se poser la question suivante:
combien une personne sans le sou devrait-

Tossafot (Souccah 41a) affirme que c’est

elle percevoir de la charité pour accomplir
82

seulement avec Hanoucca que l’on fait

la mitsva de l’éclairage?

une bera’hah de Che’assa Nissim lorsqu’on

d’argent pour faire la mitsva de l’allumage,

voit une Menorah, car son éclairage

c’est-à-dire une bougie par jour et pas plus,

sert à proclamer le miracle. Cependant,

ou devrait-il en prendre assez pour acheter

avec

viennent

de l’huile et des mèches et accomplir un

commémorer un miracle, comme boire les

allumage Mehadrin Min Hamehadrin,

quatre coupes de vin le soir du Seder ou

c’est-à-dire

lire la Meguila à Pourim, nous ne trouvons

lumières correspondant à celui de la nuit

pas que les personnes présentes disent

de Hanoucca en question? Le Or Sameyach

une berachah de Che’assa Nissim. Cela

déduit du Rambam qui écrit qu’«un pauvre

pourrait être dû au fait que l’allumage de la

devrait collecter de l’argent pour acheter

Menorah est différent de l’accomplissement

de l’huile et des lumières» au pluriel, qu’il

des autres Mitsvot qui proclament un

devrait en collecter suffisamment pour

miracle. Ici, l’allumage est en soi un acte de

pouvoir faire la mitsva de la meilleure

remerciement à D.ieu et pas simplement

manière possible, c’est-à-dire allumer un

un moyen d’en venir à remercier Hachem.

nombre de lumières en correspondance

Par conséquent, étant donné qu’il s’agit

avec le nombre de nuits. Le fait qu’il soit

d’un niveau de proclamation encore plus

nécessaire, le cas échéant, de collecter des

élevé, même un spectateur peut faire une

fonds de charité, afin de faire la mitsva,

bénédiction sur les lumières en les voyant

démontre qu’il est important que chaque

(Sefer Devir Kodcho). On pourrait proposer

personne proclame le miracle. En effet,

une autre raison pour laquelle le Rambam

plus il y a de lumières allumées, plus la

choisit la Menorah de ‘Hanoucca comme

publicité du miracle est réalisée.

d’autres

Mitsvot,

qui

allumer

un

Suffisamment

nombre

de

la mitsva bien-aimée par excellence : du
fait que toutes les autres Mitsvot du Beit

Le Choul’han Arou’h (Siman 671: 1)

Hamikdach ne peuvent pas être accomplies

n’écrit cependant pas qu’une personne

pendant notre exil, la Mitsva de l’allumage

pauvre devrait acheter des lumières,

de la Menorah se perpétuera toujours. En

mais simplement qu’il faut vendre ses

allumant la Menorah, nous continuons

vêtements pour pouvoir faire l’allumage;
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ce qui signifie que même une lumière par
jour suffirait dans ce cas.

Les lumières de
Hanoucca
36|

Rachi explique qu’il fait allusion

aux lumières de Chabbat et de Hanoucca.
Rabbeinou ‘Hananel écrit cependant qu’il
se réfère uniquement aux lumières de
Hanoucca. Le Rambam (Hil’hot Hanoucca
4:12) semble également apprendre qu’il
fait référence uniquement à Hanoucca.
Le Magid Michneh (ibid.) explique que
la source du Rambam, quand il dit que
les lumières de Hanoucca sont tellement
aimées et qu’il faut faire très attention à
leur observance, vient de notre Guemara
qui nous dit que la récompense de celui
qui veille à l’accomplissement de cette
mistva mérite d’avoir des fils érudits en
Torah.

83

Le Rambam n’en fait pas mention

concernant les lumières du Chabbat.

37|

Rachi rapporte le verset de Michlei

(6:23) «Ki Ner Mitzvah Ve’Torah Ohr» «Car la mitsva est une bougie et la Torah
est une lumière»

84

pour apprendre que

par l’allumage des bougies de la Mitsva,
qu’il s’agisse de Chabbat ou de Hanoucca,
on mérite la lumière de la Torah. Plus
on en allume, et plus on mérite la Torah
(Meiri).

85

|71
tout comme nous allumons durant huit
nuits, la mitsva de Milah est accomplie le
huitième jour. En récompense de l’allumage
de la Menorah, on méritera d’avoir des fils
sur lesquels on peut accomplir la mitsva de
Milah. Ainsi, «Ki Ner» - à travers l’allumage
de la Menorah, «Mitzvah» - on mérite
d’accomplir la Mitsva de Milah

86

et de

«Ve’Torah Ohr» - qu’ils deviendront des
érudits et seront éclairés dans la Torah.
Le Rif sur le Eyn Yaakov explique que
les Grecs voulaient détruire notre lien
avec la Torah, mais Hachem nous a sauvés
et nous a ramenés à elle. Nous allumons
donc la Menorah en souvenir des miracles
qui se sont produits. Par conséquent, en
chérissant cette Mitsva nous montrons
l’importance qu’a la Torah pour nous, et
grâce à cela, nous mériterons d’avoir des
fils à travers qui la lumière de la Torah
brillera.
Le Ben Yehoyada explique que si la
Guemara fait référence aux bougies de
Chabbat, une personne en allumera deux,
une correspondant à Za’hor - concernant
toutes les Mitsvot positives, et une
correspondant à Chamor - l’observance de
Chabbat, en ne transgressant aucune de
ses interdictions.

87

Aussi, une par rapport

à l’homme et une par rapport à la femme.
La récompense commune pour tous les
deux est un fils qui sera un Talmid ‘Ha’ham.

Le Pri ‘Hadach (671: 1) écrit que

(Ceci explique pourquoi la récompense

Hanoucca ressemble à la mitsva de Milah,

ne consiste pas en ce qu’il devienne lui-
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même un Talmid ‘Ha’ham, mais bien à

on méritera le vingt-cinquième mot de la

une récompense pour les deux qui ont

Torah, c’est-à-dire Ohr, qui désigne la Torah.

accomplis la mitsva).

En ce qui concerne la Torah, il est écrit que

89

cela donne à celui qui l’apprend la grâce,
Le Anaf Yossef explique que, puisque

donc, celui qui est diligent avec les lumières

la femme de la maison a la priorité sur

de Hanoucca méritera d’avoir des fils qui

le mitsva des lumières de Chabbat et

ont du «’Hen» – de la grâce et du «Ohr»

qu’elle ne peut avoir comme récompense

– de la lumière, qui correspond au mot

l’érudition en Torah, par conséquent,

Hanoucca, c’est-à-dire ‘’’Hanou’’ comme

elle méritera d’avoir un fils qui deviendra

dans ‘Hen - grâce et ‘’kah’’, comme dans

un érudit. Si la Guemara se réfère aux

le vingt-cinquième qui correspond à Ohr,

lumières de Hanoucca, selon le Arizal, la

étant le vingt-cinquième mot dans la Torah.

principale illumination de Hanoucca est
enracinée dans la femme; par conséquent,

38|

elle est plus récompensée que l’homme.

ce qui concerne les autres mitsvot

Un fils qui devient Talmid ‘Ha’ham est une

mentionnées dans la Guemara, le devoir

source de joie plus grande pour la femme

principal incombe à l’homme, tandis

que pour l’homme, comme le dit le verset

que les lumières du Chabbat incombent

dans Michlei (23:25) ‘’que les parents sont

principalement à la femme de la maison

heureux et que la mère est joyeuse (à la

(à moins qu’il n’y ait pas de femme).

naissance d’un fils).

Par conséquent, en ce qui concerne les

88

Le

Maharcha

explique,

qu’en

lumières du Chabbat, il est écrit «Haragil
Le Ben Yehoyada explique encore qu’il

Be’Ner», car l’homme lui-même est

y a huit concepts dans la Torah: pur, impur,

uniquement chargé d’indiquer à sa

cacher, non cacher, obligé, exempté, etc.

femme de faire la mitsva, mais ce n’est

Par conséquent, à travers les huit lumières

pas lui qui doit faire preuve de prudence

de Hanoucca, on méritera d’avoir des fils

dans son exécution. En ce qui concerne les

qui sont ‘Ha’hamim et qui s’efforcent à

autres Mitsvot, la Guemara écrit « Hazahir

comprendre ces huit concepts de la Torah.

» - « celui qui est prudent » indiquant que

De plus, explique le Ben Yehoyada, la Torah

l’homme aura besoin d’être lui-même

est appelée Ohr - lumière (Michlei 06:23)

prudent dans leurs accomplissement.

et Ohr est aussi le vingt-cinquième mot
dans la Torah; par conséquent, en étant

Cependant cette explication ne tient

exigent dans l’allumage de la Menorah le

pas selon le Rambam qui apprend que

vingt-cinquième jour du mois de Kislev,

notre Guemara ne discute que des
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lumières de Hanoucca, pour lesquelles

Le Meiri explique, quant à lui le concept

l’homme de la maison est le principal

de «Haragil Bener», comme quelqu’un qui

responsable de leur accomplissement.

ne méprise jamais une mitsva, même si

On pourrait donc expliquer le Rambam

elle semble être simple. Ainsi, en faisant

comme l’opinion de Rabbeinou Parachia,

ces efforts de chérir et de proclamer la

que concernant les bougies, la Guemara

mitsva, on pourra être récompensé par

écrit «Ragil», puisqu’il ne s’agit que de

Hachem.

commandements rabbiniques, alors que
concernant les autres mitsvot qui sont
De’orayta, la guemara écrit «Zahir».

91

Rabbeinou Parachia apprend cependant
que la Guemara fait référence à celui
qui allume au moment exact et qui met

Le Iyun Yaakov explique qu’il pourrait
s’agir d’une dépense d’argent destinée

suffisamment d’huile pour qu’elle puisse
brûler suffisamment le temps nécessaire.

à éclairer sa maison afin que ses enfants
puissent apprendre la Torah la nuit.

90

Incidemment,

le

Magen

Avraham

Comme ce n’est pas obligatoire, elle ne

(Siman 263: 11) cite Rabbeinou Bachya

dit pas Zahir mais Ragil. Selon cela, nous

(Chemot 19: 3) qui a déclaré que,

pouvons comprendre pourquoi tout le

puisqu’une

monde ne mérite pas d’avoir une telle

l’allumage des lumières du Chabbat, sera

garantie.

bénie par des enfants qui deviendront

39|

Rabbi Yitzhak Sagei Naor, fils du

Ra’avad (Sefer Zikaron, Pa’had Yitzhak,
page 437) demande : comment se fait-il que
beaucoup de gens sont scrupuleux à propos
de l’allumage des bougies de Chabbat et

personne

prudente

dans

Talmidei ‘Ha’hamim, il convient que
lorsque la femme allume les bougies de
chabbat, elle prie D.ieu de lui accorder des
fils qui illumineront le monde de par leur
limoud Torah.

92

de Hanoucca, et pourtant ne voient pas

40|

l’accomplissement de cette promesse

a vu dans la maison de Rabbi Avin que le

d’avoir des enfants qui deviendront des

mari et la femme avaient tous les deux

érudits en Torah? Il explique que le concept

allumés. C’est pourquoi il a déclaré que

de «Haragil Bener» signifie accomplir la

deux érudits sortiraient de cette maison.

mitzva de la façon la plus correcte possible,

En ce qui concerne la maison des parents

avec tous ses détails et subtilités. En

du Rav Chizbei, cependant, Rav ‘Hisda

faisant cela, on pourra obtenir toutes les

a constaté que seule sa femme avait

récompenses relatives à l’accomplissement

allumé. Il a donc déclaré qu’un seul Talmid

de cette mitsva.

‘Ha’ham en sortirait.

Tossafot explique que Rav Houna
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Le Meiri explique que Rav Houna a vu

référence aux érudits qui émergeraient de

que les lumières du Chabbat et celles de

cette maison. Le Ben Yehoyada explique

Hanoucca étaient allumées avec beaucoup

que le terme ‘’Ravrabbi’’ est composé de

d’amour et d’enthousiasme et qu’ils

deux mots, Rav et Rabbi. Les ‘Ha’hamim

méritaient donc d’avoir deux érudits.

d’Israël s’appelaient Rabbi et ceux de

Tandis que Rav ‘Hisda ne voyait qu’un seul

Bavel, Rav. Les rabbins d’Israël avaient

type de lumière allumé, il ne se sentait

un avantage sur leurs contemporains

donc pas sûr de dire qu’ils mériteraient

de Bavel, en ce sens qu’ils étaient plus à

d’avoir plus qu’un seul érudit. Il se peut

l’aise les uns avec les autres s’agissant des

même qu’il n’y ait pas de discussion entre

questions liées à la hala’ha.

Tossafot et le Meiri, comme suit : Lorsque

de Bavel avaient un avantage sur leurs

Tosafot dit qu’un jeu de lumières était

contemporains d’Israël, dans la mesure

allumé par le mari, cela fait référence aux

où ils étaient plus vifs et tranchant dans

lumières de la Menorah, tandis que l’autre

leurs compréhension.

jeu de lumières allumé par sa femme, fait

prédit qu’ils auraient des érudits qui

allusion aux lumières de Chabbat.

s’appelleraient Rav, c’est-à-dire avec la

94
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Les rabbins

Ainsi, Rav Houna

vivacité d’esprit de ceux de Bavel et qui
Rabbi Eliezer Moche Horowitz explique

s’appelleraient également Rabbi, c’est-

que ce que Rav Houna a vu c’était toutes des

à-dire qu’ils auraient les avantages des

lumières du Chabbat. Rav Houna (Chabbat

érudits d’Israël.

119a) est d’avis que même le mari devrait
allumer les lumières de Chabbat. Lorsqu’il

41|

a vu deux jeux de lumières de Chabbat, il

de Rav Yossef concernait les lumières du

a donc prédit que deux érudits sortiraient

Chabbat. Le Rambam (Hil’hot Hanoucca

de cette maison. Cependant, Rav ‘Hisda,

4: 5) explique cependant que l’histoire

qui n’a vu que la femme allumer, a prédit

de la femme de Rav Yossef concernait les

qu’un seul érudit émergerait de sa maison.

lumières de Hanoucca.

Selon Rachi, l’histoire de l’épouse

Le ‘Ho’hmat Manoa’h suggère que Rav

Le Binyan Chelomo (Siman, 52) et le

Houna a peut-être vu la femme allumer

Sfat Emet (25b) expliquent que puisque

deux lampes de Chabbat, une pour Za’hor

Rav Yosef était aveugle, sa femme allumait

et une pour Chamor, alors que Rav ‘Hisda

la Menorah, en adhésion avec la décision

n’a vu la femme allumer qu’une lumière de

du Magen Avraham (Siman 675: 4) selon

Chabbat (ce qui suffit, selon la Hala’hah).

lequel un aveugle ne devrait pas allumer,

95

mais qu’il convenait que sa femme

Par ailleurs, Rav Houna a utilisé

le fasse à sa place. Rabbi Eliezer Moshe

l’expression «Gavrei Ravrabbi» pour faire

Horowitz explique que Rachi, qui explique
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que notre Guemara parle des lumières du

allumer une bougie lorsqu’il fait encore

Chabbat et non de celles de Hanoucca,

jour dehors.

s’oppose à l’opinion du Maguen Avraham
(ibid.) et soutient qu’un aveugle peut
allumer la Menorah; par conséquent, il ne
se pourrait que la femme de Rav Yossef ait
allumé les Neirot de Hanoucca, mais plutôt

43|

Tossafot (‘Houlin 6a) expliquent

que chaque fois que la Guemara écrit
«Hahou Sabba» - ce vieux sage, elle fait
référence à Eliyahou Hanavi.

97

Ainsi,

les lumières de Chabbat.

puisqu’il s’agissait d’Eliyahou Hanavi,

42|

lire dans ses pensées.

Le Ben Yehoyada cite la Guemara

(Chabbat 34a) selon laquelle, juste
avant le Chabbat, on doit demander aux
membres de sa maison, sur un ton doux, si
tout a été préparé; pour que ces derniers
acceptent les paroles du maitre de maison
96

et s’y conforment, en s’acquittant des

tâches nécessaires avant le début du
Chabbat. Par conséquent, Rav Yossef, par
respect pour sa femme et pour que sa
remarque soit acceptée, lui enseigne la
hala’ha qu’elle devait savoir, en utilisant
un exemple positif. Il lui expliqua que
lorsque le peuple juif était dans le désert,
la colonne de nuée venait dans la journée
pour leur indiquer le chemin à suivre et la
colonne de feu la nuit pour leur éclairer
le chemin. Rav Yossef lui a expliqué que
la colonne de feu descendait avant la
nuit, alors que la colonne de nuée était
toujours présente. De même, il faut
allumer les bougies de Chabbat tant qu’il
fait encore jour (Maharcha).

même si elle n’avait rien dit, il savait bien

Les érudits en Torah
44|

Rachi explique que si une personne

aime les Talmidei ‘Ha’hamim avec l’amour
qu’un père a pour son fils, il méritera
d’avoir de tels fils, c’est-à-dire des érudits
en Torah. Le Meiri écrit que, par le mérite
de son amour pour les érudits en Torah,
il sera récompensé par ce qu’il aime le
plus et avec ceux qui l’aimeront le plus.
Celui qui honore les érudits en Torah
méritera d’avoir des gendres qui sont
Talmide ‘Ha’hamim, car c’est l’habitude
d’un gendre d’honorer son beau-père.
Celui qui craint les Talmidei ‘Ha’hamim
mérite de devenir lui-même un ‘Ha’ham.
C’est parce que la peur d’un ‘Ha’ham, qui
n’est même pas devant lui, est plus grande
que l’honneur porté à celui qui est devant
lui. Il mérite donc une récompense plus
grande, à savoir devenir lui-même un
Talmid ‘Ha’ham. Le Maharcha explique
que celui qui aime les Talmide ‘Ha’hamim

La Me’hilta (Bechala’h Peti’ha) explique

est évidemment à un niveau supérieur à
98

que la raison pour laquelle la Torah cite ce

celui qui les craint.

verset est pour nous apprendre qu’il faut

dans la Guemara (Sota 31) qui dit que la
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Mase'het Chabbat: Hanoucca

récompense de celui qui aime Hachem est

Le Gaon Yaakov explique, sans changer

plus grande que celle de celui qui le craint.

le texte de la guemara, que même si

L’amour de Hachem est récompensé

normalement

jusqu’à deux mille générations plus tard,

‘Ha’hamim est considéré comme plus

alors que la récompense pour sa crainte

grand que de les craindre, puisque tout le

ne dure que mille générations. Le Gaon

monde a le commandement d’aimer son

Yaakov explique, en citant le Smag:

prochain,

Celui qui craint Hachem s’empêchera

en Torah n’est pas tellement plus grande.

de tomber dans le péché lorsqu’il sera

La mitsva de les craindre ne concerne

confronté à une telle situation. Tandis

cependant que les érudits en Torah

que, celui qui aime Hachem fera preuve

donc la récompense en est plus grande, et

d’empressement à son service et évitera

par conséquent il deviendra lui-même un

ainsi toute possibilité de confrontation

érudit en Torah.

avec le péché. Si tel est le cas, pourquoi
semble-t-il ici que la récompense pour
celui qui craint les érudits en Torah
soit plus grande que pour celui qui les
aime? Pour répondre à cette question,
le Maharcha explique que, s’agissant
de celui qui aime les érudits en Torah, il
est acquis qu’il est lui-même un Talmid
‘Ha’ham, sans quoi il n’aimerait pas les
érudits. Ainsi, sa récompense est que
non seulement il est lui-même Talmid
‘Ha’ham, mais aussi que ses enfants le
deviendront. Tandis que celui qui craint
les Talmide ‘Ha’hamim n’a pas la garantie
que ses enfants deviendront des érudits,

Le Gaon de Vilna (Kol Eliyahou), en
raison de la question ci-dessus, modifie
l’ordre de la Guemara et écrit que celui qui
honore les érudits en Torah en deviendra
un lui-même et que celui qui les craint
méritera d’avoir des gendres qui soit des

des

Talmide

la récompense d’aimer l’érudit

100

,

Le Ben Yehoyada explique que, puisque
l’amour que l’on a pour quelqu’un d’autre
est toujours dans son cœur, les fils d’une
personne qui se trouvent toujours dans
le voisinage de leur père deviendront les
mêmes que ceux qu’il aime. L’honneur,
cependant, n’est pas continuellement
dans le cœur d’une personne; il méritera
donc d’avoir des gendres qui sont Talmide
‘Ha’hamim, qui ne sont pas toujours
présents devant lui. Celui qui craint les
érudits en Torah les honorera sûrement et
est, par conséquent, lui-même un Talmid
‘Haham en essence.

45|

seul lui le méritera.

Talmidei ‘Ha’hamim.

99

l’amour

Rachi explique qu’il s’agit d’une

personne qui ne peut pas devenir un
Talmid ‘Ha’ham puisqu’il n’apprend pas en
permanence. Si toutefois, il déployait plus
d’efforts dans son étude, il deviendrait
un Talmid ‘Ha’ham.
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Le Meiri apprend

qu’il s’agit d’une personne qui ne croit pas
qu’il parviendra à devenir un érudit en
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Torah. Rabbeinou Parachia apprend qu’il

de la délibération comme suit: puisque

s’agit d’une personne qui n’a pas encore

la Amida est dite parmi une assemblée,

appris dans sa vie et qu’il est déjà assez

l’insertion d’Al Hanissim permet de

âgé et qu’il est peut-être trop tard pour

rendre public les miracles (et même si

qu’il devienne un Talmid ‘Ha’ham.

102

on prie en privé, on devrait toujours

En parallèle, il s’agit d’une personne qui

dire Al Hanissim, puisque la Amida a été

n’est pas assez intelligente pour explorer

instituée pour être dite dans un quorum

les significations les plus profondes

de dix). Cependant, concernant le Birkat

du texte et être capable de cerner les

Hamazon, qui se dit dans l’intimité de son

choses sous tous les angles et points de

habitation, l’insertion d’Al Hanissim ne

vue. Cependant, explique le Meiri, celui

causera pas de proclamer publiquement

qui craint les ‘Ha’hamim, même s’il ne le

les miracles. C’est pourquoi la Guemara a

devient pas lui-même, verra ses paroles de

délibéré sur la nécessité de le dire dans le

réprimande écoutées et respectées, grâce

bircat Hamazon.

au mérite de sa crainte des ‘Ha’hamim.

47|

La crainte du Ciel qu’il a apprise et fait
sienne par le contact avec les ‘Ha’hamim,
lui donnera les bonnes aptitudes pour
réprimander ses prochains.

46|
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La Guemara conclut que si l’on

veut dire Al Hanissim dans le Birkat
Hamazon, il faut le faire lors de la
deuxième Bera’ha (action de grâces).
Bien que, contrairement à la prière, la

Daf 24a

Guemara ne conclue pas à l’obligation

Al Hanissim

puisque nous nous sommes habitués à

de le dire, le Meiri écrit cependant que,

Selon Rachi et le Meiri, la

le faire, cette insertion est donc devenue
obligatoire. De même, le Rambam (Hil’hot

récitation d’Al Hanissim dans la Amida a

Bera’hot 2: 6) et le Choul’han Arou’h

été institué à l’origine par nos Sages pour

(Siman 682: 1) écrivent qu’il faut la dire

commémorer le miracle de Hanoucca.

dans le Birkat Hamazon, tout comme dans

104

105

La Guemara (21b) indique qu’«ils doivent

la Amida.

être des jours de Hallel et de Hoda’ah»,

dire, que ce soit dans la Amida ou dans le

et la Hoda’ah fait référence à Al Hanissim,

Birkat Hamazon, il n’est pas nécessaire de

qui est récité dans la Amida (Rachi). À

les répéter car ce n’est pas une obligation

propos de le dire dans le Birkat Hamazon,

Deorayta. Toutefois si l’on se souvient

par contre, la Guemara ne savait pas

qu’on a oublié de ca dire avant d’avoir fini

si sa récitation avait également été

de dire le Birkat Hamazon, on doit le dire

instituée. Tossafot expliquent la raison

dans les Hara'haman.

Toutefois, si l’on oublie de la
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1.1זה קלי ואנוהו
2.2כנגד ימים הנכנסים
3.3כנגד פרי החג
4.4בית שמאי כנגד מידת הדין (זהב)
5.5בית הלל כנגד מידת החסד (כסף)
6.6את מחתות החטאים האלה בנפשותם
7.7כנגד ימים היוצאים
8.8מעלין בקודש ואין מורידין
9.9אלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה
כבית הלל
1010בהידור מצוה אפשר להדר כבית שמאי
1111משנה תורה
1212על איזה נס קבעוה
1313שמונה ימי יום טוב
1414שאף הן היו באותו הנס
1515חיבה יתירה מהקב"ה לכלל ישראל
1616מגילת תענית
1717לא יסור שבט מיהודה
1818צדקה ממני
1919אם אין אני לי מי לי
2020וכשאני לעצמי מה אני
2121נפסקה נבואה ורוח הקודש מישראל
משנת 3448
2222שבעים פנים לתורה
2323ספקא דיומא
2424לא הטריחו רבנן
2525שבת ראש חודש ומילה
2626להעבירם מחוקי רצונך
2727חכמה בגוים תאמין
2828תורה בגוים אל תאמין
2929אמונה ובטחון
3030ימים מקודשים
3131על בריתך שחתמת בבשרינו
3232חן בעיני ה'
3333כ"ה אותיות בשמע ישראל
3434חנוכה מלשון לחנוך
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3535לחנוך מלשון חינוך
3636ח' נרות והלכה כבית הלל
3737טמאים ביד טהורים
3838טומאה הותרה בציבור
3939פשוטי כלי עץ אינם מקבלים טומאה
4040אין סומכין על הנס
4141לשנה הבאה קבעום
4242ימי הלל והודאה
4343אין שמחה אלא בבשר ויין
4444הלל בעי שמחה
4545מסרת גיבורים ביד חלשים
4646זכר ליציאת מצרים
4747גם טבע זה נס
4848טבע היא נס תמידי
4949נס שבגלוי
5050מין הניסים המפורסמים אנו מודים על
הניסים הנסתרים
5151על כל צרה שלא תבוא
5252יום טוב מחייב הלל
5353שבעים אומות העולם
5454הקרבן מחייב הלל
5555הודאה  -על הניסים בתפילה
5656הודאה  -הדלקת המנורה
5757הזכרה מעין המאורע
5858לא שלטא ביה עינה
5959פירסומי ניסא
6060חנוכה ביסודו היא דארייתא
6161שיחו בכל נפלאותיו
6262אילולי ה' עוזרו אינו יוכל לו אינו אלא
אחרי ההשתדלות
6363למה נסמכה פרשת המנורה לקרבנות
הנשיאים
6464שלך גדול משלהם
6565נרות לעולם
6666אינו מצווה ועושה האם אפשר לומר
וציונו
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6767כעין דאורייתא תיקון
6868שאף הן היו באותו הנס
6969כל מי שמחויב בדבר יכול להוציא
7070קול באשה ערוה
7171נשים בהלל
7272אין דרכן של נשים לצאת למלחמה
7373איסור לא תסור
7474אשתו כגופו
7575כל כבודה בת מלך פנימה
7676פירסום הנס היא דאורייתא
7777מצוות חנוכה חביבה היא עד מאד
7878הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה
7979ע"י המצוות אנו מכירים בה'
8080כוונת המצוות שנאמין בו ונודה
לאלקינו
8181ההדלקת המנורה היא היא ההודאה
8282עני מוכר כסותו ושואל על פתחיו
8383הזהיר בנר הווין לו בנים תלמידי
חכמים
8484כי נר מצוה ותורה אור
8585הכל לפי רוב מעשיו
8686בזכות מצות חנוכה זוכים לקיים מצות
מילה
8787זכור ושמור

8888ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך
8989חוט של חסד נמשך עליו
9090הוצאת בניו לתלמוד תורה אינו מן
המניין
9191לפום צערא אגרא
9292בשעת קיום מצוה להתפלל אל ה'
9393רבני ארץ ישראל נוחין זה לזה בהלכה
9494רבני בבל מחדדי טפי
9595סומא פטור מהדלקה
9696צריך למימרנינהו בניחותא כי היכי
דליקבלינהו
9797ההוא סבא הוא אליהו הנביא
9898אהבה גדולה מיראה
9999ואהבת לרעך כמוך
10100את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי
חכמים
10101מתמיד בתורה
10102הלומד זקן דומה לדיו כתובה על נייר
מחוק
10103כל מי שיש לו יראת שמים דבריו
נשמעים
10104קבעו ימי הלל והודאה
10105על הניסים בברכת המזון חובה
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