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 כהא. אכילת מאכלי גבינות, סופגניות ולביבות בחנו

מלבד החיובים ההלכתיים בחנוכה, נהגו ישראל בכמה מנהגים שעניינם להזכיר את הניסים 

 שנעשו לאבותינו בימים ההם.

לדוגמא: מנהג אכילת גבינות ומאכלי חלב, הונהג )לפי אחד ההסברים( כזכר לנס שנעשה על ידי 

 .1כרתה את ראשוולאחר מכן את מפקד היונים ינה גביהודית שהאכילה 

 הוא היה קשור ביווניםגם מאחר ו, אך כמה שנים לפני נס חנוכה אירעם שמעשה יהודית יש אומרי

 .2עושים לו זכר בחנוכה

מנהג לאכול בדומה לחנוכה הוא חג התורה שבעל פה.  :הסבר נוסף למנהג אכילת מאכלי חלב

 .3כךב נהגווהתורה נמשלה לדבש וחלב, גם בחנוכה  הואילשבועות מאכלי חלב בחג ה

. 4, זכר לנס שנעשה בשמןכמו לביבות וסופגניות לאכול מאכלים מטוגנים בשמןהוא  נוסףמנהג 

יות גם אם אוכל את הסופגנלפניה וברכה מעין שלש.  בורא מיני מזונותהינה הסופגניות  ברכת

קינוח( אך לא באה ליה אינה חלק מהסעודה אלא יסופגנהש מפניבאמצע סעודה מברך מזונות )

לדעת הגר"ע יוסף זצ"ל, לא עם זאת,  .חר ויוצאים ידי חובה בברכת המזוןמברך מעין שלש מא

 .5ה באמצע סעודהימברכים על סופגני

 

 ב. משחק בסביבון בחנוכה

ד . מנהג זה נוסד ככל הנראה כזכר למסירות הנפש על לימובחנוכה בסביבון לשחקנפוץ מאד מנהג 

 לעסוק בתורה, שלאנים ויוגזרו הבזמן ש, המסורת על פי נים.והתורה בימי השעבוד תחת היו

גיע נוגש יוני , ואם הועוסקים בתורה חבורותבהיו מתאספים  חכמי ישראל מצאו 'פתרון' לגזירה:

 .6היו מוציאים את הסביבונים ומשחקים בהם, כאילו התאספו לשם זה

לשני ויש בזה משום  אמנם, יש שערערו על מנהג זה לפי שהמשחק כרוך בהעברת כסף משחקן אחד

 . 7משחק בקוביה

ודאי כשמשחקים ללא כסף, כגון ששואלים שאלות לפי האותיות עליהם עצר הסביבון באך 

וכדומה, הדבר מותר, ואולי אף ראוי לפי שאפשר להיעזר במשחק זה לחינוך הילדים בענייני 

 .8חנוכה ולגיבוש משפחתי וכדומה

 

 

 מקורות והערות
 אשה ועל ידי תחילה להגמון שיבעלו הנישאות הבתולות כל על יונים א( "שגזרו י . כתב הר"ן )שבת1

 ראשו את וחתכה לשכרותו גבינה האויבים לראש האכילה יוחנן של דבתו במדרש דאמרינן נס נעשה

 בחנוכה". גבינה לאכול נהגו זה ועל כולם וברחו



 

 

 כמו יהודית ושמה ההוא הגדול הנס להם אירע אשה ידי שעל מפרשים מד( כתב "ויש )סימן הכלבוגם 

 עמו שתשכב יון המלך ואמר מאד תואר יפת והיתה גדול כהן ליוחנן היתה בת באגדה שמפורש

 וירדם וישכב כן לה ויהי וירדם וישכב וישתכר לרוב וישתה שיצמא כדי גבינה של תבשיל והאכילתו

 לעשות נהגו כן ועל, וינוסו גיבורם מת כי החיל וכראות לירושלים ותביאהו ראשו וחתכה חרבו ותקח

 בחנוכה". גבינה של תבשיל

, הביאו מו"ר הרה"ג מרדכי רבינוביץ שליט"א בפירושו על 192באוצר המדרשים )אייזנשטיין ח"א עמ' 

ה ושם מסופר הסיפור בהרחבה ( מובא מדרש לחנוכ238'צפה הצפית' הל' חנוכה. עמ'  -ערוך השלחן

"בימי מלכות יון הרשעה... גזרו שכל מי שנושא אשה תבעל להגמון תחלה ואחר כך תחזור לבעלה. 

ונהגו בדבר הזה שלש שנים ושמונה חודשים עד שנשאת בתו של יוחנן כהן גדול. כיון שרצו להוליכה 

עם. מיד נתמלא יהודה ואחיו אצל אותו ההגמון, פרעה ראשה וקרעה בגדיה ועמדה ערומה בפני ה

חימה עליה, ואמרו: 'הוציאוה לשריפה ואל יתגלה דבר זה למלכות מפני סכנת נפשות, שהעיזה פניה 

להיות ערומה בפני כל העם הזה'. אז אמרה לו: 'היאך אתבזה לפני אחי ורעי ולא אתבזה בעיני ערל 

ששמע יהודה וחביריו כך, נועצו יחד וטמא שאתם רוצים למעול בי ולהוליך אותי לשכב אצלו?' כיון 

להרוג ההגמון. מיד הלבישו הנערה בלבוש מלכות, ועשו חופה של הדס מבית חשמונאי עד ביתו של 

אותו הגמון, ובאן כל בעלי נבל וכנור ובעלי זמר, והיו מזמרים ומרקדים עד שבאו לבית ההגמון. כיון 

ם מגדולי ישראל מזרע אהרן הכהן כמה הם ששמע ההגמון כך, אמר לשריו ועבדיו: 'ראו אותם שה

שמחים לעשות רצוני, ראוים הם לכבוד גדול'. וצווה להוציא חוץ שריו ועבדיו, ונכנס יהודה וחביריו עם 

אחותו אצל ההגמון וחתכו ראשו ובזזו כל אשר לו. והרגו שריו ועבדיו ודרסו היונים עד גמירא חוץ 

 מעיקר המלכות.

רתת וברעד בשביל אתם בחורי ישראל. יצאה בת קול ואמרה: נצחו טליא וישראל שהיו בעיר היו ב

דאזלו למעבד קרבא באנטוכיא. וחזרו אותם בחורים וסגרו השערים ועשו תשובה ועסקו בתורה 

ובגמילות חסדים. כיון ששמע מלך יונים שהרגו ישראל הגמון שלו, קיבץ כל עמו ובא לפני ירושלים 

 אד היהודים.והביא אותה במצור ונפחדו מ

והייתה שם אשה אלמנה יהודית שמה. ולקחה שפחתה והלכה אצל שערי ירושלים, ואמרה: 'הניחו 

אותי לצאת שמא יעשה המקום נס על ידי'. ופתחו לה ויצאה, והלכה לפני המלך. ויאמר לה: 'מה 

מחר תיפול תבקשי?' ואמרה: 'אדוני בת גדולים מישראל אנוכי ואחי נביאים ושמעתי שהיו מתנבאים ש

 ירושלים בידך'. כיון ששמע כך שמח שמחה גדולה.

והיה לו אחד מחכמיו שהיה רואה וחוזה בכוכבים, והיה אומר: 'רואה אני שישראל חוזרים בתשובה 

ואי אתה יכול להם, חזור למקומך'. ונתמלא המלך חמה עליו וצווה לחטפו ואסרו ידיו ורגליו לתלות 

אמר המלך: 'מחר כשתפול ירושלים בידינו נהרוג אותו'. והיה המלך אותו על העץ אצל ירושלים. וי



 

 

מאמין לאותה יהודית ויאהב אותה ויאמר לה: 'רצונך שתינשאי לי'? ואמרה לו: 'אדוני המלך, איני 

ראויה אפילו לאחד מעבדיך. ואמנם כיון שלבך נוטה לזה תעביר כרוז בכל המחנה שכל מי שיראה 

 ין אל יפגע בהן, לפי שצריכה אני לילך שם לרחוץ עצמי ולטבול.שתי נשים הולכות אצל המעי

מיד העבירו הכרוז ועשתה כך. ועשה המלך משתה גדול ושתו ונשכרו ואחר כך הלכו כל אחד ואחד 

לאהליו והמלך ישב בחיקה וישן. והלכה אותה יהודית ונטלה סייף שלו וחתכה ראשו ופשטה סדין עליו 

שערי ירושלים, ואמרה: 'פתחו לי השערים שכבר עשה הקב"ה נס על והלכה עם ראשו של מלך אצל 

ידי'. אמרו לה: 'לא דייך שזנית וקלקלת אלא שבאת בעלילה עמנו?' מיד הראתה להם ראשו של מלך 

 כיון שראוהו פתחו השערים ויצאו והרימו קול: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

נו. והלכו למלך ומצאוהו בלא ראש, ונפל עליהם אימה כיון ששמעו יונים כך, אמרו: למחרת באים עלי

ופחד וברחו כולם. וירדפו ישראל אחריהם והרגו מהם כמה וכמה. כן יעשה הקב"ה נקמה בשונאינו 

 מהרה ויחיש לנו ישועה ככתוב: ובא לציון גואל".

"א )סי' תרע אמנם בסיפור בנוסח זה לא מוזכר הגבינה, אך מסורת חכמינו נאמנה עלינו. ואכן כתב רמ

 האויב". את יהודית שהאכילה בחלב נעשה שהנס לפי בחנוכה גבינה לאכול שיש אומרים סע' ב( "יש

ואחריו כתבו כך הרבה אחרונים )מהם שדייקו לאכול חלב וגבינה מהם שדייקו לאכול רק גבינה, עיין 

 לבוש סי' תרע ואליה רבה שם ס"ק יח(.

]כהערה יש לציין שבספרים החיצונים יש ספר בשם 'ספר יהודית', שם מובא הסיפור )בכמה גרסאות, 

על פי כתבי יד שונים של הספרים החיצונים(. )עיין בקובץ סיני, קטו, שנת תשנ"ה. במאמרו של הרב 

 חיים סיימונס([.

 

 שנעשה לנס זכר בחנוכה חלב מאכלי . כתב הבן איש חי )שנה א וישב הלכות חנוכה סע' כד( "אוכלין2

 נעשה זה ונס, ימים חמדת בספר הובא והמעשה, יון ממלכי שהיה האויב את יהודית שהאכילה בחלב

 רוצה היה הוא וגם יון ממלכי היה אויב ואותו הואיל אך, שנים בכמה חנכה של העקרי נס קודם

 בפורים זרעונים לאכול שאמרו על דרך, חנוכה בימי זכר גם כן זה לנס עושין לכך, דת על להעבירם

 שהם לבטלם שגזרו מצות לשלשה בחלב טעם לרמוז ד"בס ל"ונ. ה"ע וחביריו ה"ע דניאל של לנס זכר

' ב ואות, חודש של ראשונה אות הוא דחלב' ח דאות, עליהם עצמן ישראל ומסרו, מילה שבת חודש

 מילה". של שלישי אות הוא דחלב' ל ואות, שבת של שנית אות הוא דחלב

 וראה גם בכף החיים )סי' תרע ס"ק יז(.

]בהערה יש לציין את הדברים שכתב הרה"ג משה הררי שליט"א )מרא קודש חנוכה עמ' טו( על מקור 

הדברים שהביא הבן איש חי מספר 'חמדת ימים' וכך כתב: "ופעמים רבות בעבר שמעתי את ביקורתו 

המקובל רבי יהודה פתייה זצ"ל שחי לפני דור החריפה של הגר"מ אליהו )שליט"א( על ספר זה, ש



 

 

אחד כאן בירושלים, גילה שמחבר ספר זה היה לא אחר מאשר נתן העזתי שר"י, מגדולי תלמידי 

שבתאי צבי שר"י. וכמש"כ באריכות בספר מנחת יהודה הנקרא גם בשם רוחות מספרות. והאריך 

נגד ספר זה, אשר הג"ר יוסף חיים מאד הגר"מ אליהו )שליט"א( בסיפורים רבים ובחריפות רבה 

מבגדד מחבר ספר הבא"ח וכן הגר"ח פלאג'י הביאוהו בספריהם ולא עמדו על מהותו. והנה רק בדור 

האחרון התגלתה זהותו האמיתי. ואמנם הגרמ"מ הלפרין זצ"ל, שגם הוא חי בערך לפני דור פה 

מאחד מגדולי הדור שאין הוכחותיו  בירושת"ו, פקפק על הוכחותיו של הגר"י פתייה זצ"ל, וכן שמעתי

 של הגר"י פתייה מוכרחות. אך הוסיף שמ"מ יש לנקוט זהירות מסויימת כלפי ספר זה(.

 

 כמה שכתבתי מה פי על ל"אות מב( "נ ג מאמר טבת - כסלו חודש . כתב הבני יששכר )מאמרי3

 התנוסס כאשר והנה, החיצוניות חכמת ולהגביר מישראל התורה את לבטל רצו שהיוונים, פעמים

 הימים והנה, השמים מן ולתורה לחכמה הרמוזים ובשמן במנורה נפלאותיו לנו הראה עמנו י"הש

 בשמים הקדושים המלאכים עמדו בסיני התורה נתינת בשעת והנה, התורה נתינת כעין הם האלה

 אחרית מראשית המגיד והנה, התורה מן לבטלנו רצו והנה, ב( פח )שבת השמים על הודך תנה ואמרו

 עליהם לטענה זה והיה, בחלב בשר והאכילם אברהם לבית המלאכים שבאו מקדם מראש ועשה פעל

 והנה, במדרשיהם ל"רז שאמרו כמו לתורה ראויים ואינם אברהם של בביתו בחלב הבשר שאכלו

 הבקר ובן וחלב חמאה ויקח נאמר ושוב, אותו לעשות וימהר' וכו אברהם רץ הבקר ואל כתיב מתחלה

, התורה לקבלת לבניו לסגולה שיהיה בכדי הבקר בן אל חלב מאכלי צירף הנה, ז( יח )בראשית' וכו

 כעין הוא האלה שבימים זה לזכר והנה, השבועות בחג חלב מאכלי לאכול נוהגין זה לזכר כן ועל

 לבטל שרצה האויב את יהודית שהאכילה חלב מאכלי ידי על כ"ג הנס נעשה הנה, התורה נתינת

 תורה אבותינו ומנהנ, תורה זו אורה היתה ליהודים הנס התחלת היה זה ידי ועל, מישראל התורה

 .היא"

 

. ]מתוך תשובה בעניין מנהגי חנוכה מאת הרה"ג נחום זאב רוזנשטיין שליט"א, מבית מדרשו של 4

 הגאון הרב אשר וייס שליט"א[.

ט( נאמר -שבספר שמואל )שמואל ב יג ח המילה 'לביבות' מופיעה לראשונה במעשה אמנון ותמר

צֹוק  ֵרת ַותִּ ַקח ֶאת ַהַמשְּ יבֹות', 'ַותִּ בִּ ַבֵשל ֶאת ַהלְּ יו ַותְּ ֵעינָּ ַלֵבב לְּ לוׁש ַותְּ ֵצק ַותָּ ַקח ֶאת ַהבָּ יו'. ופירשו 'ַותִּ נָּ פָּ לְּ

ם המפרשים שם שדרך עשיתם של אותם לביבות מתבארת מתוך הפסוקים, שהרי בתרגום יהונתן ש

ַלֵבב'  'ותחלוט', כלומר שלקחה בצק ושפכה עליהם מים רותחים, וזה ליבוב הלביבות,  –תירגם 'ַותְּ

לאחר מכן טיגנה אותם בשמן, וכמו שפירשו חז"ל בסנהדרין )כא ע"א( שתמר עשתה לו 'מיני טיגון', 

ֵרת נָּיו', שה'ַמשְּ פָּ צֹוק לְּ ֵרת ַותִּ ַקח ֶאת ַהַמשְּ ' הוא מחבת, שהרי בכל מקום שכתוב וכמשמעות הפסוק 'ַותִּ



 

 

בתורה 'מחבת' )ויקרא ב ה, ועוד( מתרגם האונקלוס 'מסריתא'. הלביבות הללו דומות לסופגניות של 

 ימינו.

הסופגנין מוזכרים במשנה מסכת חלה )פ"א מ"ד( ובגמרא מסכת פסחים )לז ע"א( בענין חיוב הפרשת 

סי' ב( שהסופגנים הם רקיקים דקים שעשויים  חלה, ופירשו הראשונים שם )רש"י ורא"ש הל' חלה

כספוג, ובמשנה במסכת כלים )פ"ה מ"ח( משמע שהסופגנין נאפים בתנור ואינם מוטגנים בשמן. ]אולי 

 הוא המאפה התימני הנקרא 'לחוח'[, ואינם דומים לסופגניות של ימינו, ושמם הוא שיבוש.

וכה הוא רבי קלונימוס בר קלונימוס בר מאיר הראשון שהזכיר את מנהג אכילת לביבות וסופגנים בחנ

הנשיא שחי לפני כשבע מאות שנה בפרובנס שבדרום צרפת ]נפטר בשנת ה' אלפים פח[. בספר 'אבן 

בוחן' נכתב: 'ובחורש התשיעי בכסלו, קול המון שליו, לכבוד מתתיהו בן יוחנן ולא לגנאי, ולכבור בן 

שות הבריאה ולבב הלביבות, עגולות גדולות בהקף יאספו הנשים החשובות, בקיאות לע חשמונאי,

יאפו את הבצק ומינים יעשו מטעמים מהעיסה,  ומראיהן טוב ייני וארגמני כמראה הקשת, המרחשת,

 חביץ קדרה ובן דייסא, ועל הכל יקחו סולת חיטין, ויעשו ממנו הסופגנין והאסקריטין'.

א. לביבות, ב. חביץ קדירה, ג. דייסא, ד.   בשיר זה מוזכרים חמישה מאכלים שנהוג לאכול בחנוכה:

 לא מוסבר. סופגנין, ה. איסקרטין. טעם אכילת המאכלים הללו בחנוכה

ביארנו לעיל מה הם הלביבות והסופגנין בלשון הנ"ך ובלשון חז"ל, גם שאר המאכלים המוזכרים כאן 

ין הברכה אותה יש לברך הוזכרו בדברי חז"ל בהקשרים שונים. במסכת ברכות )לו ב( דנו חכמים בענ

על חביץ קדירה ודייסא, בגמרא וברש"י שם מבואר ש'חביץ קדירה' הוא מאכל מתוק העשוי מדבש 

קמח ושמן העשוי בקדירה ונראה כמו גבינה שנחבצה בקיבה. דייסא הוא תבשיל העשוי מחיטים 

לז א( בענין כתושות. האיסקרטין מוזכרים במשנה מסכת חלה )פ"א מ"ד( ובגמרא מסכת פסחים )

חיוב הפרשת חלה, ופירשו הראשונים שם )רש"י ורא"ש הל' חלה סי' ב( שהאסקריטין עשויים 

 כצפיחית והם מטוגנים בדבש, ועיסתם רכה מאד.

מנהג אכילת מיני המאכל המופיעים בספר אבן בוחן לא הוזכר בספרים שונים של בני דורו. נראה 

כילת שלל המאכלים הללו, ונשאר רק רק מנהג שבמשך השנים הופסק מסיבות כשלהם מנהג א

 אכילת הלביבות, הם הסופגניות של היום.

בספר שריד ופליט שהוציא לאור הרב יעקב משה טולידאנו רבה של תל אביב בשנת תש"ה הובא 

קטע שמיוחס לפירוש התפילות של רבי מיימון אבי הרמב"ם שנכתב בערבית )ספר זה הוזכר בשו"ת 

ב(, בדבריו מודגש כובד חשיבות השמירה על המנהגים, ובדרך אגב הוזכר מנהג התשב"ץ ח"א סי' 

 אכילת הסופגנין,

קטע זה נמצא בכתביו של רבי יהודה ב"ר מאיר טולידאנו, שהעתיק מכתב ידו של רבי דוד הסבעוני 

 מהעיר סאלי, בשם ספר פירוש התפלות חיברו רבינו מיימון.



 

 

ופליט טוען שהעתיק את הדברים מספר כף אחת של רבי בספרו שריד   הרב יעקב משה טולדנו

יהודה ב"ר מאיר טולידאנו שבכתב היד, אנו עברנו על כתב היד הנמצא בספריה הלאומית ולא מצאנו 

בכתב יד זה העוסק בדיני ומנהגי הברכות שבתפילות החול את הדברים הללו. אך דברים דומים 

שבספריה הלאומית(,  F21174טולידאנו )כת"י נמצאו בכתב יד אחר של רבי יהודה ב"ר מאיר 

שנכתב במאקנס שבמרוקו בשנת תק"מ, אנו העתקנו משם את הלשון המדויקת של רבי יהודה 

 טולידאנו בשם רבי דוד בן אהרן סבעוני בשם רבינו מיימון.

וכך נאמר שם 'כתב רבינו מיימון בו יוסף בחיבורו על התפלות בלשון ערבי בפירושו על ענין חנוכה 'אין 

להקל בשום מנהג ואפילו מנהג קל, ויתחייב כל נכון לו לעשות שמחה ושמחה ומאכל פירסום לנס 

והם  נגבערבי אלספי ופשט המנהג לעשות סופגנין שעשה ה' ברוך הוא עמנו )ובהם( באותם הימים,

הצפחיות ]בדבש[ ובתרגום איסקריטין, ]והיא[ מנהג הקדמונים משום שהם קלויים בשמן זכר 

וכתב רבינו ניסים ז"ל במגילת סתרים כי כל מנהגי האומה באלו המנהגות כמו זה, והראש  לברכתו.

בראש השנה, החלב בפורים ובמוצאי פסח, והפולים ביום הושענא רבה, אותם המנהגות אין לנו 

לבזותם, ומי שהנהיגם זריז ומשתדל הוא כי הם מעיקרים נעשים ולא יבוזו במנהג האומה, וכבר אמר 

הנביא ע"ה 'ואל תטוש תורת אמך דת אומתך אל תעזוב'. ובקבלות הגאונים ראשי ישיבות נזכרו 

מנהגים כמו אלה בהנהגותיהם בסיפוריהם ולא יתבזה דבר ממה שעשו הקדמונים'. עד כאן לשון של 

 רבינו מיימון'.

בדברים הללו המיוחסים לרבי מיימון כתוב שאותם סופגנין שנוהגים לאכול הם כינוי למה שנקרא 

בלשון התורה 'צפיחית בדבש' )שמות טז לא(, ובלשון חז"ל בארמית 'איסקריטון' )תרגום שם(, דהיינו 

 שמטוגנות בדבש ובשמן. צפיחיות 

נראה שכוונתו  מון 'משום שהם קלויים בשמן זכר לברכתו',טעם המנהג הוזכר בקיצור בדברי רבי מיי

לומר שכזכר לברכה שהיתה בשמן שבפך שדלק שמונה ימים אנו נוהגים לאכול מאכלים מטוגנים 

 בשמן.

טעם נוסף למנהג לאכילת הסופגניות נכתב בשם הגאון ר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, בספר הליכות 

, שבחנוכת בית חשמונאי טיהרו את כל המקדש, ואילו את אבני המזבח שלמה ארחות הלכה פי"ז

ששקצום היוונים לא ידעו לטהר וגנזום )עבודה זרה נ"ב ע"ב( והצטערו על כך ולכן נהגו לאכול 

מאכלים שמברכין עליהם ברכת מעין שלש שבה מזכירין "ועל מזבחך" משא"כ בברכת במזון שאין 

 מוזכר בה המזבח.

 

ר 'מצות נר איש וביתו' לגאון הרב אליהו שלזינגר שליט"א )סי' יב סע' ה(. אך לדעת . מתוך הספ5

הגר"ע יוסף שליט"א )חזון עובדיה ברכות עמ' רעט( אין לברך על סופגניה תוך כדי סעודה בכל מקרה, 



 

 

לפי שיש מחלוקת האם סופגניה ברכתה המוציא או מזונות )שם עמ' סו( וכל דבר שיש מחלוקת 

 אם  הוא מזונות או המוציא לא מברכים בתוך הסעודה.בברכתו ה

 

. בספר 'אוצר כל מנהגי ישורון' )סי' יט אות ד( כתב "מצאו חכמים בעת הגזירה עצה נפלאה כזו 6

צאו, ששחקו במשחק הגלגלן ולא למדו,  שעשו משחק הדריידיל, להראות את אויביהם אם ימָּ

ו המשחק לזכר הנס שבעבורו לא שכחו תורת ה', ובהמצאה כזאת יכלו ללמוד וללמד, לכן נשאר לנ

 שעמדה לאבותינו ולנו".

 טעם ליתן אפשר ל"רפג( "ובהנ סי' דברים דומים בטעם המנהג כתב גם בשו"ת דברי יציב )או"ח

 אות' ב מאמר טבת כסלו יששכר בני' ועי] כ"ג ק"אבוה אצל נהוג היה וכך ל"בדרייד לשחק להמנהג

 היונים שבזמן ל"וי, שם עיין לשחק ההמון בין נפוץ היה בזמנו שכבר נראהש י"חו ת"בשו' ועי[, ה"כ

 לברית או בשבת מתאספים וכשהיו, בסתר המצוות את שמרו נפשם למסור במדריגה היו שלא אלו

 ועיקר, הדרך זו שלא להראות היום משחקים ולזה, היונים את להטעות כדי משחקים היו' וכדו מילה

 ל"וכנ, בהיחבא ולא גלי בריש המצבים בכל במצוות להתחזק שחייבים להורות מיוסדים החנוכה ימי

 .והבן" בחוץ מדליקים שלכן

תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר כל מצוה שמסרו ישראל ( למדנו "קל א]בהקשר זה: במסכת שבת )

וכל עצמן עליהם למיתה בשעת גזרת המלכות כגון עבודת כוכבים ומילה עדיין היא מוחזקת בידם 

מצוה שלא מסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת גזרת המלכות כגון תפילין עדיין היא מרופה 

פעם אחת גזרה ". מה הכוונה שלא מסרו את הנפש על מצוות תפילין? הגמרא מביאה סיפור "בידם

קרו את מוחו והיה אלישע מניח נמלכות הרשעה גזרה על ישראל שכל המניח תפילין על ראשו י

ויצא לשוק וראהו קסדור אחד רץ מלפניו ורץ אחריו כיון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידו תפילין 

אמר ליה מה בידך אמר לו כנפי יונה פשט את ידו ונמצאו בה כנפי יונה לפיכך היו קוראין אותו בעל 

כן בכך. ". לכאורה זוהי מסירות נפש עליונה, אלישע קיים את מצוות ה' נגד גזרת המלכות והסתכנפים

אם כן מדוע זוהי דוגמא לאי מסירות נפש? מבארים התוס' )שם ד"ה אמר ליה( "אמר ליה כנפי יונה, 

הרי שלא מסר עצמו לומר תפילין הם". עד כדי כך! אלישע מסר את נפשו על קיום המצווה, אך 

ת הנפש כששאל אותו הקסדור מה יש בידיו לא מסר את נפשו ולא אמר שבידיו תפילין, בערך מסירו

 של אותו הדור, זוהי לא מסירות נפש[.

 

. בספר נטעי גבריאל )חנוכה פרק נא אות ג( מביא דיון בשאלה האם מותר לשחק בסביבון תוך 7

כוונה להרויח כסף )לפי כללי המשחק אם נופל הסביבון על האות נ המסובב לא מרויח כלום, על 

י קופה, על האות פ )או ש( משלם מטבע האות ג מקבל את כל מה שבקופה, על האות ה מקבל חצ



 

 

לקופה( ואפילו במשחק עם בני ביתו, מחמת איסור משחק בקוביה. וסיכם את דברי האוסרים "אסור 

לשחק בדריידיל וכדומה בשביל להריוח כסף א דבר אחר, ואפילו עם קרובים שקבלו, שמוחלים 

 משחק את מה שקבלו".המעות, אסור משום אבק גזל, אלא אם כן מחזירים כולם בגמר ה

 

 . ישנם טעמים נוספים ורבים למשחק בסביבון בחנוכה ונביא כאן שניים נחמדים.8

בספר התודעה )כסלו, מנהגי חנוכה( כתב "הרגל זה שנפוץ בין ילדי ישראל לשחק בחנוכה במשחק 

ון שהדלקת הסביבון, אף הוא מעניין של חנוכה הוא. כיון שהפרוטה מצויה בכיסם ממתנות הוריהם, וכי

נר חנוכה גורמת מעט לביטול תורה בלילי טבת הארוכים )לילדי ישראל שהם בבית רבן עד שעות 

אומרים להם לתינוקות: הנפשו היום ובלו שעותיכם בחדוה, ובלבד שתכנסו לאחר החנוכה  -הערב( 

ה ה' לעול של תורה ויגיעה של מצוה. ואף עתה בשעת משחקיכם, אל תשכחו בניסים ונפלאות שעש

וחורתים על סביבוניהם את האותיות נ. ג. פ. ה. כלומר: נס גדול היה פה... והכל שלא יסיחו  -עמנו 

 התינוקות דעתם מן הנס הזה אפילו בשעת משחקיהם".

בספר על האדמו"ר רבי אליעזר הגר מויז'ניץ זצ"ל )בעל דמשק אליעזר פ"ח עמ' קכ( מספר: "כ"ק 

ל כידוע ללא ליאות למען חיזוק הדת והצלת נפשות רוחנית וגשמית. רבינו בעל דמשק אליעזר זי"ע פע

פעם אמר: כידוע נוהגים לשחק בסביבון זעיר שרשומות עליו האותיות גשנ"ה, ונראה שתקנו כן 

לפירסומי ניסא. ויש להבין, כלום לא עדיף היה לרשום מילים אל בפירוש על שלטים גדולים ולתלותם 

הנס? אלא על כרחך, שמוטב סביבון זעיר ואותיות בראשי תיבות, בראש חוצות כדי לפרסם את 

ובלבד שיסתובב ויפעל, על פני שלט ענק התלוי בקיפאון... וכשמסובבים ופועלים, מחולל השי"ת 

 ניסים".


