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	 I. Introduction		
a. Generally	women	are	exempt	from	time	bound	mitzvos	–	Mishna	kiddushin	29a	
b. Yet,	women	are	obligated	to	light	chanuka	candles	(Shulchan	Aruch	673:3).		Why?	
c. Source	of	af	hein		–	R’	Yehoshua	ben	Levi	

i. Shabbos	23a	–	ner	Chanukah	
ii. Megillah	4a	–	obligated	in	megillah	
iii. Pesachim	108a	–	arba	kosos		

	
II. Which	neis	of	Chanukah?	

a. Rashi	–	Yevanim	were	gozeir	on	women	and	a	woman	was	catalyst	of	miracle	
b. Rashbam	-	peaschim	108b	for	other	miracles	
c. Tosafos	(pesachim	108b,	megillah4a)	and	Ritva	–	af	hein	means	they	were	also	at	great	risk	and	were	

saved.	
	

III. Central	role	of	women	
a. Chana	and	her	sons	

i. II	Maccabees	(chap.	7),	
ii. Midrash,Eicha	Rabba	1:50		

b. Yehudis	
i. Book	of	Yehudis	not	part	of	our	tradition	but	her	story	clearly	is.	

1. See	Rashi		
2. Ran	–The	daughter	of	Rav	Yochanan	Kohen	Gadol	

3. Tosafos	Megillah	4a		
4. Kol	Bo	identifies	Yehudis	by	name	

ii. R.	David	Gantz	-	the	story	took	place	during	the	Persian	period		
iii. R’	Yaakov	Emden	says	story	happened	during	churban	bayis	rishon	
iv. Aruch	Hashulchan	says	nevertheless	we	commemorate	it	on	Chanukah		

	
IV. Chanukah	and	feminine	

a. Kedushas	Levi	–	specifically	miracle	with	a	woman	
b. Sefas	Emes	
c. Chassam	Sofer		-	miracle	is	relative	
d. Rav	Twersky	
e. Rabbanit	Yemima	Mizrachi	

	
V. Women	and	lighting	menorah	

a. Mishna	Berura	671:9	–	ishto	k’gufo	
b. Taz	–	women	can	be	motzi	man	
c. Chassam	Sofer	Shabbos	21b	–	women	don’t	light	because	kol	kevuda	bas	melech	penima	
d. Mishmeres	Shalom	48:2	–	would	make	married	mom	look	bad	if	single	daughter	lit	
e. Nefesh	Ha’Rav	(226)		–	married	women	should	light	
f. Mikraei	Koshes	–	Rav	Moshe	–	women	in	Europe	lit	

	
VI. Women	and	work	on	Chanukah	

a. Shulchan	Aruch	670:1	–	women	have	custom	not	to	work	when	Chanukah	lights	are	lit.			
i. Mishna	 Berura	 670:4	 –	 no	 work	 to	 not	 give	 appearance	 of	 using	 the	 candles	 which	 is	

forbidden.			
ii. Magen	Avraham	670:1	–	heroic	actions	of	Yehudis			
iii. Tzeidah	la’derech	–	miracles	from	women	
iv. Aruch	Ha’Shulchan	–	women	were	targeted	
v. Nitei	Gavriel	Chanuka	-	Though	obligated	to	light,	most	women	don’t	and	fulfill	through	their	

husbands.		To	show	they	cherish	the	mitzvah,	they	refrain	from	work.			
vi. Chiddushei	Ha’Rim	 –	 af	 hein	means	 pirsumei	 nisa	 so	whole	 time	 candles	 lit	 they	 should	be	

focused.	
vii. How	far	does	it	go?		Rav	Wosner	half	hr	

	
VII. Cheese	

a. Shulchan	Aruch	670:2	
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All	time	bound	commandments,	men	
are	obligated	and	women	are	exempt.			

A	woman	must	light	
Chanukah	candles,	for	
even	she	is	obligated	in	
it.	

3. Shabbos 23a 

4. Megillah 4a 

5. Pesachim 108a 

A	woman	certainly	must	light	as	
Rebbe	Yehoshua	ben	Levi	said,	
women	are	obligated	in	Chanukah	
candle	lighting	as	they	too	were	in	
the	same	miracle.	

Rebbe	Yehoshua	ben	Levi	said	
women	are	obligated	in	reading	
the	megillah	as	they	too	were	in	
the	miracle.			

Rebbe	Yehoshua	ben	Levi	said	
women	are	obligated	in	drinking	
the	four	cups	as	they	too	were	in	
the	miracle.	

1. Kiddush 29a  

2. Shulchan Aruch 675:3  
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6. Rashi Shabbos  

7. Rashbam Pesachim  

9. Tosafos 
Pesachim 108b 

8. Ran  

The	Yevanim	ordered	virgins	
who	were	marrying	to	first	be	
intimate	with	a	tafsar,	and	
through	a	woman	the	miracle	
occurred.	

In	the	merit	of	righteous	
woman	in	that	generation	
were	we	redeemed,	and	also	
regarding	reading	megillah	it	
says		that	it	was	because	the	
miracle	came	through	Esther	
and	similarly	with	Chanukah	

The	Midrash	says	that	the	daughter	
of	Yochanan	gave	food	to	the	leader	
of	the	enemies	and	cheese	to	
intoxicate	him	and	cut	off	his	head	
and	they	all	fled	and	because	of	this	
we	have	a	custom	to	eat	cheese	on	
Chanukah.		

Af,	even,	sounds	like	they	are	
secondary?		Moreover,	the	Yerushalmi	
says	even	they	were	in	the	same	doubt	
implying	in	the	same	danger	of	
extermination.	
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II Maccabees Chapter 7 

[1] It happened also that seven brothers and their mother were arrested and were being compelled by 
the king, under torture with whips and cords, to partake of unlawful swine's flesh. 

[2] One of them, acting as their spokesman, said, "What do you intend to ask and learn from us? For 
we are ready to die rather than transgress the laws of our fathers." 
[3]The king fell into a rage, and gave orders that pans and caldrons be heated. 

[4] These were heated immediately, and he commanded that the tongue of their spokesman be cut out 
and that they scalp him and cut off his hands and feet, while the rest of the brothers and the mother 
looked on. 
[5] When he was utterly helpless, the king ordered them to take him to the fire, still breathing, and to 
fry him in a pan. The smoke from the pan spread widely, but the brothers and their mother encouraged 
one another to die nobly, saying, 
[6] "The Lord God is watching over us and in truth has compassion on us, as Moses declared in his 
song which bore witness against the people to their faces, when he said, `And he will have compassion 
on his servants.'" 
[7]After the first brother had died in this way, they brought forward the second for their sport. They 
tore off the skin of his head with the hair, and asked him, "Will you eat rather than have your body 
punished limb by limb?" 

[8] He replied in the language of his fathers, and said to them, "No." Therefore he in turn underwent 
tortures as the first brother had done. 
[9] And when he was at his last breath, he said, "You accursed wretch, you dismiss us from this present 
life, but the King of the universe will raise us up to an everlasting renewal of life, because we have 
died for his laws." 
[10] After him, the third was the victim of their sport. When it was demanded, he quickly put out his 
tongue and courageously stretched forth his hands, 

[11] and said nobly, "I got these from Heaven, and because of his laws I disdain them, and from him I 
hope to get them back again." 
[12] As a result the king himself and those with him were astonished at the young man's spirit, for he 
regarded his sufferings as nothing. 
[13] When he too had died, they maltreated and tortured the fourth in the same way. 

[14] And when he was near death, he said, "One cannot but choose to die at the hands of men and to 
cherish the hope that God gives of being raised again by him. But for you there will be no resurrection 
to life!" 
[15] Next they brought forward the fifth and maltreated him. 

[16] But he looked at the king, and said, "Because you have authority among men, mortal though you 
are, you do what you please. But do not think that God has forsaken our people. 
[17] Keep on, and see how his mighty power will torture you and your descendants!" 
[18] After him they brought forward the sixth. And when he was about to die, he said, "Do not deceive 
yourself in vain. For we are suffering these things on our own account, because of our sins against our 
own God. Therefore astounding things have happened. 

10. Book of Maccabees  
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 [19] But do not think that you will go unpunished for having tried to fight against God!" 
[20] The mother was especially admirable and worthy of honorable memory. Though she saw her seven sons 
perish within a single day, she bore it with good courage because of her hope in the Lord. 

[21] She encouraged each of them in the language of their fathers. Filled with a noble spirit, she fired her 
woman's reasoning with a man's courage, and said to them, 
[22] "I do not know how you came into being in my womb. It was not I who gave you life and breath, nor I 
who set in order the elements within each of you. 
[23] Therefore the Creator of the world, who shaped the beginning of man and devised the origin of all things, 
will in his mercy give life and breath back to you again, since you now forget yourselves for the sake of his 
laws." 
[24] Antiochus felt that he was being treated with contempt, and he was suspicious of her reproachful tone. 
The youngest brother being still alive, Antiochus not only appealed to him in words, but promised with oaths 
that he would make him rich and enviable if he would turn from the ways of his fathers, and that he would take 
him for his friend and entrust him with public affairs. 

[25] Since the young man would not listen to him at all, the king called the mother to him and urged her to 
advise the youth to save himself. 
[26] After much urging on his part, she undertook to persuade her son. 
[27] But, leaning close to him, she spoke in their native tongue as follows, deriding the cruel tyrant: "My son, 
have pity on me. I carried you nine months in my womb, and nursed you for three years, and have reared you 
and brought you up to this point in your life, and have taken care of you. 
[28] I beseech you, my child, to look at the heaven and the earth and see everything that is in them, and 
recognize that God did not make them out of things that existed. Thus also mankind comes into being. 
[29] Do not fear this butcher, but prove worthy of your brothers. Accept death, so that in God's mercy I may 
get you back again with your brothers." 
[30] While she was still speaking, the young man said, "What are you waiting for? I will not obey the king's 
command, but I obey the command of the law that was given to our fathers through Moses. 

[31] But you, who have contrived all sorts of evil against the Hebrews, will certainly not escape the hands of 
God. 
[32] For we are suffering because of our own sins. 
[33] And if our living Lord is angry for a little while, to rebuke and discipline us, he will again be reconciled 
with his own servants. 
[34] But you, unholy wretch, you most defiled of all men, do not be elated in vain and puffed up by uncertain 
hopes, when you raise your hand against the children of heaven. 
[35] You have not yet escaped the judgment of the almighty, all-seeing God. 
[36] For our brothers after enduring a brief suffering have drunk of everflowing life under God's covenant; but 
you, by the judgment of God, will receive just punishment for your arrogance. 
[37] I, like my brothers, give up body and life for the laws of our fathers, appealing to God to show mercy 
soon to our nation and by afflictions and plagues to make you confess that he alone is God, 
[38] and through me and my brothers to bring to an end the wrath of the Almighty which has justly fallen on 
our whole nation." 
[39] The king fell into a rage, and handled him worse than the others, being exasperated at his scorn. 

[40] So he died in his integrity, putting his whole trust in the Lord. 
[41] Last of all, the mother died, after her sons. 

[42] Let this be enough, then, about the eating of sacrifices and the extreme tortures. 
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11. Midrash Eicha 1:50 
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They became extremely fearful of the Jews. And one widow was there named Judith. She took her 
maidservant and walked to the gates of Jerusalem. She said, "Allow me to exit; perhaps God shall 
perform a miracle on my behalf." They opened [the gates] for her and she came before the king. He 
asked her, "What is your request?" She responded, "My master! I am the daughter of greats from 
Israel, and my brothers are prophets. I have heard that they prophesied that tomorrow Jerusalem shall 
fall in your hands, and I rejoiced tremendously." Now, one of his wise men had foreseen through the 
stars and declared: "I see that the Jews will repent and you will not overcome them; return to your 
place." The king had become infuriated with him and commanded that he be captured. They bound his 
hands and feet to hang him near Jerusalem. The king said, "We shall bury him tomorrow, when 
Jerusalem falls into our hands." The king believed Judith; he loved her and asked her to marry him. 
She said to him, "My master: I am not even fit for one of your servants. Nonetheless, because your 
hearts inclines toward this, make a public announcement throughout the camp that whosoever sees two 
women walking toward the spring shall not harm them, for I need to walk there to wash myself to 
immerse." Immediately they publicized the announcement and she did so. The king made a great party 
and they drank and became intoxicated. That Judith went and took his sword, cut off his head, and 
spread a sheet over it. She walked with the king's head to the gates of Jerusalem and said, "Open the 
gates, for God has already performed a miracle through me." They said to her: "Is it not enough that 
you were promiscuous and defiled [yourself] but you have brought conflict to us?" Immediately she 
showed them the king's head. When they witnessed it the gates opened, and they emerged and 
declared, "Hear O Israel the God our Lord, the God is one." Once the Greeks heard this, they said, 
"Tomorrow they will march upon us." They went to the king and found him decapitated. A great terror 
fell upon them and they all fled. The Jews chased after them and killed many of them. So may God 
speedily exact vengeance against our enemies, and may his salvation come nigh, as it states, "and the 
redeemer shall come to Zion."	

12. Otzar Ha’Midrashim Chanukah  
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There	are	those	who	explain	that	through	a	
woman	that	great	miracle	occurred,	and	her	
name	was	Judith,	as	is	explained	in	the	Agadah:	
Yochanan	the	high	priest	had	a	daughter	who	
was	very	beautiful.	The	Greek	king	said	that	she	
should	lie	with	him.	She	fed	him	a	dish	of	cheese	
so	that	he	would	become	thirsty	and	drink	a	lot	
and	become	intoxicated.	He	lay	down	and	slept.	
She	took	his	sword,	cut	off	his	head,	and	brought	
him	to	Jerusalem.	And	when	the	enemy's	
soldiers	saw	that	their	warrior	had	died,	they	
fled.	Therefore	it	became	customary	for	them	to	
prepare	a	cheese	dish	on	Chanukah.		
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13. Kol Bo 

14. Tzemach Dovid 
R’ Dovid Gantz 

15. Mor U’ketzia  
R’ Yaakov Emden 

1697-1776 

16. Aruch Ha’Shulchan 670:8 
R’ Yechiel Michel Epstein 

1829-1908 
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17. Kedushas Levi  
R’ Levi Yitzchak of Berdichev 

1740-1810 

18. Sefas Emes  
R’ Yehudah Aryeh Leib Alter 

1847-1905 
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הנס באותו היו הן אף אגדה:בענין 817דברי

אחרה[ אח והביאו והרגוהו לעבודת,]וציאוהו פלח ליה אמרו

להו.כוכבים על,אמר אחרים אלהים לך יהיה לא בתורה כתוב

וקטלוהו.פני לאידך,אפקוהו לעבודת,אתיוהו פלח ליה אמרו

להו.כוכבים יחרם,אמר לאלהים זובח בתורה אפקוהו.כתוב

לאידך,וקטלוהו לעבודת,אתיוהו פלח ליה .כוכביםאמרו

להו אחר,אמר לאל תשתחוה לא בתורה אפקוהו.כתוב

לאידך,וקטלוהו כוכבים,אתיוהו לעבודת פלח ליה .אמרו

להו ה,אמר ישראל שמע בתורה הקאל'כתוב .אחד'ינו

וקטלוהו לאידך,אפקוהו לעבודת,אתיוהו פלח ליה אמרו

להו.כוכבים לבב,אמר אל והשבות היום וידעת בתורה ךכתוב

ה האל'כי עודקהוא אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמים .ים

וקטלוהו לאידך,אפקוהו לעבודת,אתיוהו פלח ליה אמרו

להו.כוכבים ה,אמר את בתורה וגו'כתוב 'וה'האמרת

היום אנו,האמירך שאין הוא ברוך להקדוש נשבענו כבר

אחר באל אותו מעביר,מעבירין שאין לנו נשבע הוא ואף

אחרתאותנו גושפנקא"א.באומה לך אישדי קיסר ל

ושקליה דמלכא,וגחין הרמנא עליה קביל דלימרו היכי כי

טבעתי[ לך אזרק המלך לו קבל,אמר שיאמרו כדי וקחנו כרע

המלך שלטון קיסר"א,]עליו עלך חבל קיסר,ל עלך חבל

לו[ המלך,אמר עליך המלך,חבל עליך כבוד,]חבל על

כך הקבעל,עצמך וכמה"כבוד כמה אחת על אפקוהו.ה

להורגו[למיקטליה יהבוהו,]הוציאוהו אימיה להו אמרה

פורתא ואינשקיה אמו[ניהלי להם אצלי,אמרה תנוהו

קצת בניי,]ואנשקנו לו לאברהם,אמרה ואמרו לכו

מזבחות שבעה עקדתי ואני אחד מזבח עקדת אתה .אביכם

ומתה ונפלה לגג עלתה היא אם.אף ואמרה קול בת יצתה

שמחה .הבנים

בניהראהגמ ושבעה כאשה האלה הקדושים את שהגמ.מכנה ראמסתבר

האמה השפעת מחמת השם קדוש על למות חיל אזרו שהבנים לנו וכן.מעירה

המעשה סיום מתוך מזבחות"–נראה שבעה עקדתי נפשם".ואני מסרו הבנים אם

השפעתה המז,ללא שעקדה היא לא אותם.בחותהרי חנכה שהאם ברור אלא

והנורא הגדול שמו קדוש על למות הדרך להם .והורתה
מ טברסקיהרב איר 818

יעב לש"הגאון בהגהותיו כות"ץ אנטיוכוסס לפני אירע זה שמעשה 2.ב

והורו נפשם במסירות הנשים הצטיינו בקדש כדרכן החשמונאים שבתקופת הרי

ה לקדוש הדרך במס.'את חזמדווחים:)ג(כתובות'גם גזרו"לנו שכאשר ל

נפשןוהי הצנועות הנשים מסרו תחלה להגמון תבעל הנשאת שבתולה .ונים

של מאבק היה והיוונים החשמונאים בין המאבק כי למדים נמצינו

המלכות גזירת מול נפש שהקב.מסירות הוא חנוכה של גוזרי"הנס הרבים מסר ה

המעטים ביד נפשם,גזירות מסירות שהצטי.בזכות הן במיוחדוהנשים ינו

נפשן מהיוונים"וא.במסירות נושענו בזכותן ידן"וע.כ שעל ההשגחה גזרה כ

הנס .יעשה

למסירות החשמונאים נדרשו אחרת מבחינה שגם עוד להוסיף ונראה

נפשובהתאםנפש מסירות של הנצחון חוגגת חנוכה הנסים"תבתפל.לכך "על

"אומרים כ: יוחנן בן מתתיהו וב"בימי חשמונאי הרשעהג יון מלכות כשעמדה ניו

הרשעהמלכות".'כו�����������ולהעבירםתורתךלהשכיחםישראלעמךעל יון

רצונך חוקי במיוחד למשפט.התקיפה חוקים בין ידועהחילוק הם.ים משפטים

שה מצוות ונןאותן לנו מובנות ראשון במושכל הכרחיותארכבר לנו ואילו,ות

אותןחקים הדעתהם על מתקבלים אינם ראשון שבמושכל השטן,מצוות ולכן

משיבים"ואה בקורת,כלומר(ע (עליהן)מותחים סז. במדבר"רש,:יומא )ב,יטי

החקים את במיוחד התקיפה יון שמלכות שהיינו,ומה המה"משום היוונים

מאמינים ואינם מחייב שהשכל מה רק אלא לעשות אין כי שאומרים הפילוסופים

ומשפטר ההגיון בחוק מופת עליו שנמצא במה (ק הדשא" בעל"להגהנאות ק

טל עמ"ח,אגלי לחצי"וע.)קנו'א למטרה החוקים את במיוחד שמו רעלכ

מתנג,שלהם חוק של המושג היווניםשעצם של עולמם השקפות לכל 3.ד

רנ,אמנם2 שליט"הגאון רבינוביץ היעב"ד על משיג ודור דור שנות בינו בספרו שהלשו"א ןץ

רומי מלך על מורה הנ"וע,קיסר הגאון נוטה קיסר"כ באדריינוס שמדובר לפרש דבריו.ל ולפי

יותר מאוחר אלא החשמונאים בתקופת זה מעשה אירע הגרנד.לא מוכיח דבריו בהמשך ר"אכן

בגמ המסופר המעשה החשמונאים'שאם בתקופת אירע לא כן"עכ,גיטין מאד דומה מעשה פ

שמסופ,אירע בסוכפי המאירים"עי,החשמונאים'ר בדבריו .ש

בדברי3 טל האגלי בעל הרמבורבנו בעקבות הולך יוונית תרבות טז(ן"אודות ואלו,)ח,ויקרא

"דבריו לו: המורגש זולתי דבר כל הכחיש אשר ותלמידיו,היוני הוא לחשוב דעתו והגיס

אמת,הרשעים איננו בסברתו הוא אליו השיג שלא ענין כל ".כי

19.  Chassam Sofer 
R’ Moshe Sofer 

1762-1839 

20. R’ Mayer Twersky  
Beis Yitzchak #39  
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יעב לש"הגאון בהגהותיו כות"ץ אנטיוכוסס לפני אירע זה שמעשה 2.ב

והורו נפשם במסירות הנשים הצטיינו בקדש כדרכן החשמונאים שבתקופת הרי

ה לקדוש הדרך במס.'את חזמדווחים:)ג(כתובות'גם גזרו"לנו שכאשר ל

נפשןוהי הצנועות הנשים מסרו תחלה להגמון תבעל הנשאת שבתולה .ונים

של מאבק היה והיוונים החשמונאים בין המאבק כי למדים נמצינו

המלכות גזירת מול נפש שהקב.מסירות הוא חנוכה של גוזרי"הנס הרבים מסר ה

המעטים ביד נפשם,גזירות מסירות שהצטי.בזכות הן במיוחדוהנשים ינו

נפשן מהיוונים"וא.במסירות נושענו בזכותן ידן"וע.כ שעל ההשגחה גזרה כ

הנס .יעשה

למסירות החשמונאים נדרשו אחרת מבחינה שגם עוד להוסיף ונראה

נפשובהתאםנפש מסירות של הנצחון חוגגת חנוכה הנסים"תבתפל.לכך "על

"אומרים כ: יוחנן בן מתתיהו וב"בימי חשמונאי הרשעהג יון מלכות כשעמדה ניו

הרשעהמלכות".'כו�����������ולהעבירםתורתךלהשכיחםישראלעמךעל יון

רצונך חוקי במיוחד למשפט.התקיפה חוקים בין ידועהחילוק הם.ים משפטים

שה מצוות ונןאותן לנו מובנות ראשון במושכל הכרחיותארכבר לנו ואילו,ות

אותןחקים הדעתהם על מתקבלים אינם ראשון שבמושכל השטן,מצוות ולכן

משיבים"ואה בקורת,כלומר(ע (עליהן)מותחים סז. במדבר"רש,:יומא )ב,יטי

החקים את במיוחד התקיפה יון שמלכות שהיינו,ומה המה"משום היוונים

מאמינים ואינם מחייב שהשכל מה רק אלא לעשות אין כי שאומרים הפילוסופים

ומשפטר ההגיון בחוק מופת עליו שנמצא במה (ק הדשא" בעל"להגהנאות ק

טל עמ"ח,אגלי לחצי"וע.)קנו'א למטרה החוקים את במיוחד שמו רעלכ

מתנג,שלהם חוק של המושג היווניםשעצם של עולמם השקפות לכל 3.ד

רנ,אמנם2 שליט"הגאון רבינוביץ היעב"ד על משיג ודור דור שנות בינו בספרו שהלשו"א ןץ

רומי מלך על מורה הנ"וע,קיסר הגאון נוטה קיסר"כ באדריינוס שמדובר לפרש דבריו.ל ולפי

יותר מאוחר אלא החשמונאים בתקופת זה מעשה אירע הגרנד.לא מוכיח דבריו בהמשך ר"אכן

בגמ המסופר המעשה החשמונאים'שאם בתקופת אירע לא כן"עכ,גיטין מאד דומה מעשה פ

שמסופ,אירע בסוכפי המאירים"עי,החשמונאים'ר בדבריו .ש

בדברי3 טל האגלי בעל הרמבורבנו בעקבות הולך יוונית תרבות טז(ן"אודות ואלו,)ח,ויקרא

"דבריו לו: המורגש זולתי דבר כל הכחיש אשר ותלמידיו,היוני הוא לחשוב דעתו והגיס

אמת,הרשעים איננו בסברתו הוא אליו השיג שלא ענין כל ".כי

הנס באותו היו הן אף אגדה:בענין 819דברי

אחרת לגמרי היא הקדושה תורתנו בהקב.השקפת אמונתנו ה"אמנם

בידיעהומי הקדושה.סדת התורה שאומרת הראת")לט,לה:דדברים(וכמו אתה

ה���� מלבדו'כי עוד אין האלקים כי����������...הוא לבבך אל והשבות

עוד'ה אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמים האלקים כתב"והרמב".הוא ם

מהל"פ( התורה'א מצוי",)יסודי שם שיש לידע החכמות ועמוד היסודות יסוד

נמצא,וןראש כל ממציא לא,והוא שביניהם ומה וארץ משמים הנמצאים וכל

המצאו מאמתת אלא ".נמצאו

אמונתנו עוורית"ביסודהאין בידיע".אמונה ומיוסדת מושרשת ההיא

בנו.נושל שנתקיים אחרי ה"אכן כי לדעת הראית כו'אתה האלקים ",'הוא

ה חכמתו כלפי והקל הפעוט שכלנו לבטל סופיתנתחייבנו ידיעה.שמוברךית,אין

באמונה אומרת–מחייבת שלנו,זאת וההבנה השכל לגבול אנו מגיעים ,כאשר

להאמין עלינו בחוקותיו.חובה דרכו,להאמין כאשר גם בהשגחתו להאמין

מאתנו .נסתרת

הנ דבריו טל האגלי בעל שמסיים ש"וזהו היתהעמדל היוונים של תם

השכל" ביטול מ,"היפך הקדושהשהוא תורתנו נתאפשרה.עיקרי התורה קבלת

השכל"ע ביטול הנ,י הגאון "שם(ל"כדברי הוא) השכל נעשהכוביטול ענין

בשכלם,ונשמע מקודם בחנו השם,שלא רצון לעשות בטלו השכל את אף ".כי

נפש מסירות של ביטוי גם הוא השכל ביטול כי בעליל שכלו.זאת

האנושי מהותו הוא האדם חייםמ,של בעלי מעל אותו ומרומם שמבדיל .ה

הרמב דברי היוונית"מתוך בתרבות חדשה הבנה עולה היתה.הענפהן ההיא התרבות לכאורה

זה את זה כמכחישים הנראים יסודות שני פי על אחד.בנויה לחכמה,מצד היסודות הניח יון

התחומים בכל כמעט חשבון,פילוסופיה–המערבית הניגון,)מתמטיקה(חכמת חכמת

הנ.ועוד,)מוסיקה( שכלייםכפי וערכים דברים לבקוש המוקדשת היתה שכלתנית תרבות .ראה

מאידך המערבייון,אכן לעולם הנחיל תענוגותרדיפהגם לפי.הדוניות,אחר השלישי הכתוב

הרמב לאליל"דברי האדם את שמה היוונית שתרבות הוא האדם.ן את עבדה כל,היא השניותעם

בו שכלו.שראתה וגם גופו העריצה כנפרדאבל,היא אחד כל הגסה.העריצה ההידוניות

של האדםיוןוהמכוערת גוף את האדם,חגגה שכל את חגגה מכיון.והפילוסופיה יוןשאצלאכן

ההאדםלעבודתנרתםהשכל לעבודת אל',ולא השיגו שלא ענין כל כי לחשוב הגיסו ויממילא

אמתםבסברת .איננו
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בעול הנמצאים כל לחלק אנו מקובלים .מדבר,חי,צומח,דומם–סוגים'לדםוכן

שכלי כח הוא הדבור נפש.כח למסור הוא השכל .לבטל

כןוא היווניםם נגד החשמונאים נלחמו בחינות שמשתי למדנו

נפש כמשמעו,ראשית.במסירות פשוטו נפשם המלכותל,מסרו לגזרת להכנע ,א

השםאלא קדוש על החוקים,ועוד.למות קבלת של נפש ביטול,מסירות של

.השכל

נפש מסירות של האופנים ששני וביטולהקרבת–ונראה החיים

אחד–השכל אלא אינם ושורשם ע.במקורם לנו יתבאר זה דבריו"דבר פ

שמחה מאיר רבי הגאון של חכמה,הנפלאים משך עניין,בספרו לנו המאירים

נפש .מסירות

ה קרא יהודה'ראו למטה חור בן אורי בן בצלאל בשם

של"הגרמ( יחוס בדבר התורה האריכה מדוע לפרש נתעורר ש

��הענין)בצלאל������ ���� ������ ����� ���� �������
�������������נפשויהודה,� במסירות בים עצמו כמו,מסר

סוטה בתוספתא חו.דאיתא בעגלוכן עצמו מסר ��ר������

������ ���� ����� ��� ����� ������� ������ ������ ����
החסיד"יעבכעדות אמר.ץ �����וכן ����� ������� ������

וכו��������������� ובדעת בחכמה אותו וימלא .והבן,'לכן

של במובן נפש שמסירות שמחה מאיר רבי הגאון מדברי למדנו

במסי מושרשת יעבור ואל השכליהרג ביטול של במובן נפש שהוא.ירות זה כח

החשמונאים שהפעילו הוא היהודי של השרשית הפנימית בנקודה ,טמון

בחנוכה חוגגים שאנו במיוחד.והוא הנשים נפש מסירות של זה בתחום וכאמור

.מצטיינות

ע נפש במסירות נשים הצטיינות להטעים אמינא דמסתפינא פיולולי ל

ה:)מה(נדה'במסראהגמ ויבן הצלע'דכתיב את הקב"אלקים שנתן ה"מלמד

מבאיש יותר באשה יתירה בנסתרות,אמנם".בינה עסק לנו רבותינו,אין אבל

מעשית חכמה פרושה שבינה לנו הגדירו זה עסק נאה להם אשר חן חכמה.יודעי

וחקירה יתירה בהתחכמות ענין לה אין בינה המכונית נשים"וע.מעשית כ

מצטיינותצדקני בנשמותיהן הטמון יתירה בינה של זה כח לפועל המוציאות ות

נפש .במסירות
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בעול הנמצאים כל לחלק אנו מקובלים .מדבר,חי,צומח,דומם–סוגים'לדםוכן

שכלי כח הוא הדבור נפש.כח למסור הוא השכל .לבטל

כןוא היווניםם נגד החשמונאים נלחמו בחינות שמשתי למדנו

נפש כמשמעו,ראשית.במסירות פשוטו נפשם המלכותל,מסרו לגזרת להכנע ,א

השםאלא קדוש על החוקים,ועוד.למות קבלת של נפש ביטול,מסירות של

.השכל

נפש מסירות של האופנים ששני וביטולהקרבת–ונראה החיים

אחד–השכל אלא אינם ושורשם ע.במקורם לנו יתבאר זה דבריו"דבר פ

שמחה מאיר רבי הגאון של חכמה,הנפלאים משך עניין,בספרו לנו המאירים

נפש .מסירות

ה קרא יהודה'ראו למטה חור בן אורי בן בצלאל בשם

של"הגרמ( יחוס בדבר התורה האריכה מדוע לפרש נתעורר ש

��הענין)בצלאל������ ���� ������ ����� ���� �������
�������������נפשויהודה,� במסירות בים עצמו כמו,מסר

סוטה בתוספתא חו.דאיתא בעגלוכן עצמו מסר ��ר������

������ ���� ����� ��� ����� ������� ������ ������ ����
החסיד"יעבכעדות אמר.ץ �����וכן ����� ������� ������

וכו��������������� ובדעת בחכמה אותו וימלא .והבן,'לכן

של במובן נפש שמסירות שמחה מאיר רבי הגאון מדברי למדנו

במסי מושרשת יעבור ואל השכליהרג ביטול של במובן נפש שהוא.ירות זה כח

החשמונאים שהפעילו הוא היהודי של השרשית הפנימית בנקודה ,טמון

בחנוכה חוגגים שאנו במיוחד.והוא הנשים נפש מסירות של זה בתחום וכאמור

.מצטיינות

ע נפש במסירות נשים הצטיינות להטעים אמינא דמסתפינא פיולולי ל

ה:)מה(נדה'במסראהגמ ויבן הצלע'דכתיב את הקב"אלקים שנתן ה"מלמד

מבאיש יותר באשה יתירה בנסתרות,אמנם".בינה עסק לנו רבותינו,אין אבל

מעשית חכמה פרושה שבינה לנו הגדירו זה עסק נאה להם אשר חן חכמה.יודעי

וחקירה יתירה בהתחכמות ענין לה אין בינה המכונית נשים"וע.מעשית כ

מצטיינותצדקני בנשמותיהן הטמון יתירה בינה של זה כח לפועל המוציאות ות

נפש הנס.במסירות באותו היו הן אף אגדה:בענין 821דברי

אלה דברינו כנים במעוז,ואם הפייטן בדברי הטמונה החכמה לנו יתגלה

�"צור���� ורננים��� שיר קבעו שמונה חנוכה".ימי של הנס ולהוקיר להעריך

בינה .צריך

פניםע כל בעזל אצלנו שחנוכה"נתבאר המסירותה התגברות חוגגת

יון מלכות של הכפירתי שכל ושלטון המלכות גזירת מול ישראל כלל של .נפש

הצטיינו במיוחד נפש)ומצטיינות(והנשים מסירות של גזרה"וע.בתחום כ

יקביל הטבעי במישור שהמתרחש כדי ידן על יבוא הנס שעיקר ההשגחה

הרוחני במישור .למתרחש
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— you, you and your children. Or  יוסף עליכם כֶכם
 May Hashem add — Yosef — to you — אלף פעמים
a thousandfold. Yosef’s name and essence is that 
extra  addition.  Calling  someone  Yosef  means 
invoking hadar. 
 
Àpropos,  let’s  talk  about  something  painful: 
children’s  chanukiyot. We have no  choice, girls; 
this  is  a  children’s  holiday.  And  to  show  them 
how mehudar and joyous we find them, we have 
to show appreciation for their, uh, crafts. 
 
This is one of the hardest parts of motherhood. I 
can’t  adequately  describe  how  challenging 
motherhood becomes on Chanukah. Look at me 
—  an  honorable woman,  a  lawyer,  a  rabbanit, 
who has to sit at a children’s Chanukah party and 
drip  candle  wax  into  a  mold.  I’ve  never  been 
good  at  crafts,  so why  do  I  have  to  do  it  now, 
when  I’m all grown up? And on  top of  that, my 
daughter  takes one  look at what  I’ve made and 
says, “Hers is nicer.” 
 
What’s  more,  all  those  coloring  and  activity 
sheets  that  find  their way  to my house are  just 
overwhelming.  Keineine  hara,  I  have  a  lot  of 
children.  Each  kindergarten  teacher  sends  at 
least  30  pages  with  questions,  notices,  and 
songs, and those notorious finger puppets — you 
know what I mean. I have to decorate my fingers 
with  those puppets and  say,  “Am  I Mrs. Rolling 
Pin?”  Hello,  I’m  not  Mrs.  Rolling  Pin!  I’m 
Rabbanit Yemima Mizrachi. 
 
But  hardest  of  all  are  those  chanukiyot.  I  have 
such a beautiful silver one, but  right next  to  it  I 
have to place the pieces of trash my kids made in 
preschool: tin foil, popsicle sticks, acorns. 
 
Hashem  says, That’s Chanukah.  It’s a holiday of 
passion  and  love.  Put  the  kid’s  chanukiyah  out 
there (the good news is it always catches fire on 
the  first  night…).  The  importance  we  give 

children on Chanukah, the holiday of chinuch,  is 
critical  to  their  upbringing.  “Your  creation  is 
important,  dear  child,”  you  signal  (right  before 
you chuck all the projects  into the garbage after 
bedtime). With  all  due  respect  to  the  projects 
the preschool teachers and their aides prepared, 
it’s tough as a mother. I’m so jealous of mothers 
who  cover  their  refrigerators  with  their  kid’s 
creations. 
 
Back  to  hadar.  It means  doing  something with 
desire, showing your children that their projects 
are fun, that you’re happy to share them.  
 
Hadar is also an Aramaic word. It’s been adopted 
into  modern  Hebrew  to  mean  an  encore.  We 
finish  a  tractate  by  saying   — הדרן הלך hadran 
halach — we shall return to you. L’hader means 
to  repeat,  to  return.  It  doesn’t  mean  getting 
through your checklist of tasks and moving on; it 
means  going back  to  them  repeatedly.  Like our 
sweet women who cook and cook, all  the while 
adding  seasoning,  tasting  again, maybe  adding 
some more water.  You  go back  to what  you’ve 
done  and  see  whether  there’s  some  way  to 
enhance or improve it. L’hader. 
 
 
I Maintaining Taharah. The Quiet, 
Feminine Victory of Chanukah I 

 
A hot  issue on  the  table of  the  Israeli  society  is 
hadrat nashim – the exclusion of women. People 
see the chareidi busses, where men and women 
are required to sit separately, and say: "Oh, such 
chauvinism. Why can't women sit wherever they 
want?"  They  think  the  separation  of  women 
from  men  (which  is  reciprocal)  is  chauvinism, 
hadara, as if women are not wanted at all. What 
a sad mistake.  
 
It’s important for me to speak about the hadar of 
women,  about mehadrin  and  about hadarah — 

21. Rabbanit Yemima Mizrachi  
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the exclusion — of women. We’ve had  it up  to 
here with  the  latter  issue, which has only been 
misunderstood and corrupted by the media. Are 
we  marginalized  women?  Nope.  Are  we 
mehudarot? We’re nehedarot — we’re fabulous. 
As  the  Sages  say  about  women  on  Chanukah, 
 ‐ שאף הן היו באותו הנס They,  too, were  part  of 
that miracle.8  In other words, you’re mistaken  if 
you  think  that  Chanukah  was  all  about  the 
Maccabees and the flask of oil. The women also 
caused the miracle. 
 
Every year I say, They, the men, were also part of 
the  miracle.  The  women  are  the  big  stars  of 
Chanukah,  and  the  men  —  well,  OK,  they 
participated, too. It all started with the daughter 
of Matityahu  the Kohein Gadol  (there are a  few 
versions  to  this  story  concerning  her  identity), 
who on her wedding night had  to  first be  taken 
by the Seleucid governor. All the Jewish girls had 
to  do  that  before  they  could  marry  their 
sweethearts.  And  Matityahu’s  daughter,  all 
dolled up, as she was being led to the governor’s 
villa,  stopped  suddenly  and  took  off  all  her 
clothing. 
 
“Hussy!  Brazen  girl!”  everyone  was  horrified. 
"Where is your tznius?"  
“Good morning!” she retorted. “Jewish girls have 
been  subject  to  horrible  violations  such  as  this 
for  a  year  and  a  half,  but  since  it’s  happening 
behind  closed  doors,  you  don’t  care.  You  only 
wake up when someone does the same thing  in 
the street?” 
“You’re  right,”  they  said.  They  stormed  the 
governor’s palace and killed him, and  the  revolt 
began. 
 
We’re also used  to  thinking  that  the heroine of 
the revolt was Yehudit, the beautiful widow who 
caught  the  eye  of  Holofernes,  the  Seleucid 

                                                            
8 Shabbat 23a. 

military  commander.  She  fed  him  dairy  to  put 
him to sleep, and beheaded him as he lay there. 
She put the head in a bag and brought it back to 
Yerushalayim. 
“Did it work?” everyone asked. 
“Here.” She handed them the bag. 
They stuck the head on a spear atop the city wall 
and celebrated a victory. 
 
Chanukah  also  celebrates  a  feminine  victory. 
Yehudit,  too, was  part  of  the miracle.  But  she 
wasn’t  the  real  star.  Girls,  the  real  stars  of 
Chanukah  were  the  women  ,  women  whose 
names we don’t know, but who risked their lives 
for the mitzvah of taharah. When the Hellenists 
prohibited  women  going  to  the  mikveh,  those 
women  collectively  assumed  responsibility  for 
the integrity of the entire people and risked their 
lives to go anyway. 
 
We  know  all  about  the  manifest  masculine 
victory:   — נתת רבים בים מעטים, חזקים ביד חלשים
You gave the many into the hand of the few; the 
mighty  in  the  hand  of  the  weak.  That’s  the 
masculine  triumph of Yehudah HaMaccabee, his 
brothers,  and  the  Jews who  fought  those wars. 
Whereas  the  true  feminine victory  is concealed: 
 —נתת טמאים ביד טהורים  You  gave  the  impure 
into  the  hand  of  the  pure.  The  ones who  held 
aloft  the  banner  of  taharah, who  ensured  that 
tahor  babies  would  continue  to  be  born  into 
Israel, were the women. Ever since, women have 
risked their lives for this incredible mitzvah. 
 
During  the  time  of  the  Hellenists,  because  the 
women  were  so  devoted  to  the  mitzvah  of 
taharah, a miracle happened —  for each one, a 
spring  opened  up  beneath  her  home  so  she 
could easily immerse herself. In the words of the 
Midrash:  
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22. Mishna Berura 675:9 
Chafetz Chaim 

R’ Yisroel Meir Kagan 
1839-1933 

23. Mishna Berura 671:9  

24. Taz 675:4 
R’ Dovid Ha’Levi Segal 

1586-1667  

25. Chassam Sofer  
R’ Moshe Sofer 

1762-1839 26. Mishmeres Shalom 48:2 
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27. Nefesh Ha’Rav  
Rav Yosef Dov Soloveitchik 

1903-1993 

28. Mikra’ei Kodesh 
R’ Moshe Feinstein 

1895-1986 

29. Shulchan Aruch 670:1  

30. Tzeida La’Derech  
R’ Menachem ibn Zrach 

d. 1385 

31. Magen Avraham   
R’ Avraham Gombiner 

1633-1683 

32. Aruch Ha’Shulcan 
R’ Yechiel Michel Epstein 

1829-1908 
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33. Nitei Gavriel  
R’ Gavriel Zinner 

34. Siach Sarfei Kodesh  
Chiddushei Ha’Rim 

R’ Yitzchak Meir Alter 
1799-1866 

35. Mi’Beitz Levi  
R’ Shmuel Ha’Levi Wosner 

1913-2015 

36. Shulchan Aruch   


