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NLSH: Chanukah Chabura 

The Bet Yosef’s Question and Mehadrin through the eyes of the Rambam 

 

  ב עמוד כא דף שבת מסכת בבלי תלמוד .1

: אומרים שמאי בית, המהדרין מן והמהדרין. ואחד אחד לכל נר -  והמהדרין. וביתו איש נר חנוכה מצות: רבנן תנו 

 מוסיף ואילך מכאן, אחת מדליק ןראשו יום: אומרים הלל ובית; והולך פוחת ואילך מכאן, שמנה מדליק ראשון יום

 …והולך

  

 שכשנכנסו. בהון להתענות ודלא בהון למספד דלא, ןאינו תמניא דחנוכה יומי בכסליו ה"בכ: רבנן דתנו? חנוכה מאי

 של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו, ונצחום חשמונאי בית מלכות וכשגברה, שבהיכל השמנים כל טמאו להיכל יוונים

. ימים שמונה ממנו והדליקו נס בו נעשה ,אחד יום להדליק אלא בו היה ולא, גדול כהן של בחותמו מונח שהיה שמן

  . והודאה בהלל טובים ימים ועשאום בעוםק אחרת לשנה

 

  א:הלכות חנוכה ד, ז הלוי'חידושי מרן רי .2

ובנר חנוכה הרי לעולם , ויותר אינו מחויב ליתן בעד הידור מצוה, מצוה עד שליש במצוה' ל בבבא קמא ט"אולם קו

  ...ההידור יותר משליש

 

Two Understandings of the Menorah 

  

  ח פרק במדבר .3

 ָיִאירּו ַהְּמנֹוָרה ְּפֵני מּול ֶאל ַהֵּנרֹת ֶאת ְּבַהֲעלְֹתךָ  ֵאָליו ְו4ַמְרּתָ  2ֲהרֹן ֶאל ַּדֵּבר )ב( :ֵּלאמֹר מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק וְַיַדֵּבר )א(

  :מֶֹׁשה ֶאת ְיקָֹוק ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ֵנרֶֹתיהָ  ֶהֱעָלה ַהְּמנֹוָרה ְּפֵני מּול ֶאל 2ֲהרֹן ֵּכן וַַּיַעׂש )ג( :ַהֵּנרֹות ִׁשְבַעת

  

  כז פרק שמות .4

 ִמחּוץ מֹוֵעד ְּבאֶֹהל )כא( :ָּתִמיד ֵנר ְלַהֲעלֹת ַלָּמאֹור ָּכִתית ָזךְ  ַזִית ֶׁשֶמן ֵאֶליךָ  וְִיְקחּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת הְּתַצּוֶ  ְו2ָּתה )כ(

   ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֵמֵאת ְלדֹרָֹתם עֹוָלם ֻחַּקת ְיקָֹוק ִלְפֵני ּבֶֹקר ַעד ֵמֶעֶרב ּוָבָניו 2ֲהרֹן אֹתֹו ַיֲערֹךְ  ָהֵעֻדת ַעל ֲאֶׁשר ַלָּפרֶֹכת

  

  ב עמוד פו דף מנחות מסכת בבלי תלמוד .5

 ישראל שהלכו שנה ארבעים כל והלא... צריך אני לאורה ולא, צריך אני לאכילה לא: אלעזר' ר אמר זריקא ר"א

  . בישראל שורה שהשכינה עולם באי לכל הוא עדות אלא! לאורו אלא הלכו לא במדבר

  

  כד פרק ויקרא .6

  :ָּתִמיד ֵנר ְלַהֲעלֹת ַלָּמאֹור ָּכִתית ָזךְ  ַזִית ֶׁשֶמן ֵאֶליךָ  וְִיְקחּו ָרֵאלִיׂשְ  ְּבֵני ֶאת ַצו )ב( :ֵּלאמֹר מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק וְַיַדֵּבר )א(

  :ְלדֹרֵֹתיֶכם עֹוָלם ֻחַּקת ָּתִמיד ְיקָֹוק ִלְפֵני ּבֶֹקר ַעד ֵמֶעֶרב 2ֲהרֹן אֹתֹו ַיֲערֹךְ  מֹוֵעד ְּבאֶֹהל ָהֵעֻדת ְלָפרֶֹכת ִמחּוץ )ג(

  פ: ָּתִמיד ְיקָֹוק ִלְפֵני ַהֵּנרֹות ֶאת רֹךְ ַיעֲ  ַהְּטהָֹרה ַהְּמנָֹרה ַעל )ד(

  

 נפקא מינות

  

1. Time of Lighting 

   ב עמוד פו דף מנחות מסכת תתוספו .7

 הצדיק שמעון שמת קודם היה וזה בקונטרס' פי כך הנרות שאר ממנו מדליק היה לערב היום כל שדולק מערבי ונר

 הצדיק שמעון ששימש שנה ארבעים כל.) לט יומא( בקלפי טרף בריש כדאמר' כו היום כל דולק מערבי נר שהיה



 עד דולקת שתהא בשחרית שמן בה ליתן צריך והיה כבה פעמים דולק פעמים ואילך מכאן דולק מערבי נר היה

  השאר בה להדליק הערב

  

II. Source of the fire 

 

  יג הלכה ג פרק ומוספין תמידין הלכות ם"רמב .8

 מדליקו מהן שכבה נר כל הנרות שאר אבל, החיצון ממזבח אלא דשונו אחר אותו מדליקין אין שכבה מערבי נר

 .חבירו מנר

 

 .מערבי נר/ ד"הראב השגת+/ .9

 שכבה מצאו כשאמרו אומר ואני, העולה ממזבח אלא להדליקו שלא מערבי לנר ובעכ שהוא מדבריו נראה א"א

 תמיד אש‘ אמרה והתורה כולה את הטיב שכבר דולק נר במנורה היה שלא מפני העולה ממזבח ומדליקין מדשנו

 המערבי ומצא במנורה דולק נר שיש בזמן אבל… העולה ממזבח אלא יהא לא תמיד לו שיש אש ’המזבח על תוקד

   הדולק מן מדליקו כבה

  

The Approach of the Rambam to Chanukah 

 

  ג-א:ג פרק וחנוכה מגילה הלכות ם"רמב .10

 עד גדול לחץ ולחצום מפניהם מאד לישראל להם וצר ... דתם ובטלו ישראל על גזרות גזרו יון כשמלכו שני בבית

 ישראל והושיעו והרגום הגדולים הכהנים חשמונאי בני וגברו והצילם מידם והושיעם אבותינו יאלק עליהם שריחם

  . השני החורבן עד שנה מאתים על יתר לישראל מלכות וחזרה הכהנים מן מלך והעמידו מידם

 במקדש טהור שמן מצאו ולא להיכל ונכנסו היה כסלו בחדש ועשרים בחמשה ואבדום אויביהם על ישראל וכשגברו

 זיתים שכתשו עד ימים שמונה המערכה נרות ממנו והדליקו בלבד אחד יום אלא קלהדלי בו היה ולא אחד פך אלא

  . טהור שמן והוציאו

 בערב הנרות בהן ומדליקין והלל שמחה ימי... האלו הימים שמונת שיהיו הדור שבאותו חכמים התקינו זה ומפני

   ,הנס ולגלות להראות...

  

  ב:ג, הלכות חנוכה, צפנת פענח .11

  ...מה דדייק רבינו וכתב לשון מערכה דזה קאי אנר מערבי

 

s Question Flipped’The Bet Yosef 

  

  כו שאילתא וישלח פרשת אחאי דרב שאילתות .12

 בית מלכי וכשגברו המקדש בבית להדליק שמן להם היה ולא שבהיכל שמנים כל טימאו להיכל יוונים שכשנכנסו

 לואפי להדליק בו היה ולא גדול כהן של בחותמו מונח שהיה אחד פך אלא שמן מצאו ולא בדקו ונצחום חשמונאי

   ימים שמנה ממנו והדליקו נס להם ונעשה אחד יום

  

  ג משנה ט פרק מנחות מסכת משנה .13

  : נר לכל לוג מחצי למנורה ומחצה שלשה...

  

  ד משנה יב פרק תמנחו מסכת משנה .14

 : ולמעלה ומששה וששה וארבעה שלשה מתנדבים אבל וחמשה שנים לוג מתנדבים אין

 



NATURE OF THE MENORAH 

Bamidbar 8          Shemot 27 

  נרות המנורה                   נר תמיד 

 

NUMBER OF CANDLES 

Seven             One 

 

PURPOSE 

Light        Testimony (based on Menachot 86b) 

 

TIME OF LIGHTING (Tosafot, Menachot 86b) 

Evening           Morning 

 

SOURCE OF FLAME (Rambam, Hil. Temidim u’Musafim 3:13) 

 

Any of the other candles      The prepared fire on the outer altar 

 

Mizmor 30 – A Chanuka Drasha 

 

   י"י ארוממך, בחנוכה -  ג הלכה יח פרק סופרים מסכת קטנות מסכתות

 

   מזמור שיר במקום הבית חנוכת שיר מזמור בחנוכה לומר נוהגים האי ובארץ-  ז ןסימ טרוייש סדר

 

  ל פרק תהלים

 :ְלָדִוד ַהַּבִית ֲחֻנַּכת ִׁשיר ִמְזמֹור) א(

  :ִלי אְֹיַבי ִׂשַּמְחּתָ  ְולֹא ִדִּליָתִני ִּכי ְיקָֹוק ֲארֹוִמְמךָ ) ב(

  :ַוִּתְרָּפֵאִני ֵאֶליךָ  ִׁשַּוְעִּתי ֱאלָֹהי ְיקָֹוק) ג(

 :בֹור ִמָּיְרִדי> מיורדי< ִחִּייַתִני ַנְפִׁשי ְׁשאֹול ִמן ֶהֱעִליתָ  ְיקָֹוק) ד(

  :ָקְדׁשֹו ְלֵזֶכר ְוהֹודּו ֲחִסיָדיו ַליקָֹוק ַזְּמרּו) ה(

 :ִרָּנה ְוַלּבֶֹקר ֶּבִכי ָיִלין ָּבֶעֶרב ֹוִּבְרצֹונ ַחִּיים ֹוְּב2פ ֶרַגע ִּכי) ו(

  :ְלעֹוָלם ֶאּמֹוט ַּבל ְבַׁשְלוִי 4ַמְרִּתי ַוֲאִני) ז(

 :ִנְבָהל ָהיִיִתי ָפֶניךָ  ִהְסַּתְרּתָ  עֹז ְלַהְרִרי ֶהֱעַמְדָּתה ִּבְרצֹוְנךָ  ְיקָֹוק) ח(

  :ֶאְתַחָּנן ֲאדָֹני ְוֶאל ֶאְקָרא ְיקָֹוק ֵאֶליךָ ) ט(

  :ֲאִמֶּתךָ  ֲהַיִּגיד ָעָפר ֲהיֹוְדךָ  ָׁשַחת ֶאל ְּבִרְדִּתי ְּבָדִמי ֶּבַצע ַמה) י(

 :ִלי עֵֹזר ֱהֵיה ְיקָֹוק ְוָחֵּנִני ְיקָֹוק ְׁשַמע) יא(

  :ִׂשְמָחה ַוְּת2ְּזֵרִני ַׂשִּקי ִּפַּתְחּתָ  ִלי ְלָמחֹול ִמְסְּפִדי ָהַפְכּתָ ) יב(

 :אֹוֶדּךָ  ְלעֹוָלם ֱאלַֹהי ְיקָֹוק ִיּדֹם ְולֹא ָכבֹוד ְיַזֶּמְרךָ  ְלַמַען) יג(

 

   מה פרק בראשית

  

 ֶאֶרץ ְּבָכל ּומֵֹׁשל ֵּביתֹו ְלָכל ּוְל4דֹון ְלַפְרעֹה ְל4ב וְַיִׂשיֵמִני ָהֱאלִֹהים ִּכי ֵהָּנה אִֹתי ְׁשַלְחֶּתם 2ֶּתם לֹא ְוַעָּתה )ח(

 : ִמְצָרִים


