
 
חנוכה מאיר עולם

ברחבי  חב"ד  שלוחי  מקיימים  החנוכה  בימי 
העולם פעילות נרחבת, להבאת אור החנוכה 
לציבור הרחב. בערי העולם — וושינגטון, ניו־
יורק, מוסקווה, לונדון, מלבורן, פריס ועוד — 
מתקבצים אלפים סביב חנוכיות ענק וחוגגים 
ערי  שבה  השנה,  של  זו  בעונה  החג.  את 
הנוצריים,  החגים  בסממני  מלאות  העולם 
באור  המתבטא  היהודית  הזהות  מפגן  בולט 
מיליוני  של  לבבות  מחמם  והוא  החנוכה 

יהודים.

בניין מדליק
בתי חב"ד יזמו השנה את מיזם 'בניין מדליק', 
מרהיבות  חנוכיות  כאלף  מודלקות  ובו 
הארץ.  ברחבי  העסק  ובתי  הבניינים  בלובי 
והפעלה  הנרות  הדלקת  נערכת  מוקד  בכל 

בהשתתפות הדיירים או באי בתי העסק. 

האור מנצח
עם  הטרור,  נפגעי  למען  חב"ד  צעירי  מטה 
סדרת  מקיים  הארץ,  ברחבי  חב"ד  בתי 
בססמה  פומבית  נרות  הדלקת  של  אירועים 
המשפחות  עם  הזדהות  בסימן  ינצח',  'האור 
הטרור.  ונפגעי  הפצועים  השכולות, 
והם  המשפחות  נציגי  משתתפים  באירועים 

מתכבדים בהדלקת הנרות.

יש חדש חירות רוחנית ועצמאות מדינית
דווקא בעולם הפתוח של ימינו חיוני להנחיל לילדים את משמעות היותם 
יהודים. לטעת בהם גאווה יהודית, על היותם חוליות בשרשרת זהב עתיקה

עמו ס נושא  חנוכה  של  יפורו 
כל־ אליו  לב  שמים  שאין  היבט 
הזיקה של החירות הרוח  — ־כך 

נית לחירות המדינית. לכאורה אלה שני 
דברים נפרדים — אפשר להיות עצמאיים 
משו בעת  ובה  והביטחוני  המדיני  ־בצד 

אך  ולהפך.  ותודעתית,  רוחנית  עבדים 
הולכים  האלה  המרכיבים  ששני  מתברר 

שלובי זרוע.

מתוך  החל  לא  החשמונאים  מאבק 
בשאיפה  נולד  ולא  לאומיים,  מניעים 
מתוך  התפרץ  הוא  מדינית.  לעצמאות 
להישאר  ישראל  מעם  שמנעו  הגזירות 
המלחמה  מטרת  ולדתו.  לאמונתו  נאמן 
הייתה להשיג חירות רוחנית. אבל מתוך 
הושגה  הדתית  העצמאות  למען  המאבק 

בסופו של דבר גם העצמאות המדינית.

סוף ממלכת החשמונאים
שאנו  בדרך  גם  ביטוי  לידי  בא  הזה  ההיבט 
ניצחון  כאן  היה  החנוכה.  נס  את  בה  מציינים 
הצליחו  גרילה  לוחמי  קומץ   — כביר  צבאי 
הגדולה  המעצמה  של  הענק  הצבא  את  להביס 
ראוי  לכאורה,  ימים.  אותם  של  בעולם  ביותר 
היה לקשור את הזיכרון הנצחי של החג בניצחון 
הצבאי. למעשה, הניצחון הצבאי מוזכר בקיצור 
ואילו המצווה העיקרית  'ועל הניסים',  בתפילת 
של חנוכה שמה את הדגש על אירוע אחר לגמרי 

— נס פך השמן.

ההכרה  את  לדורות  להנחיל  חז"ל  ביקשו  כך 
שעיקר המאבק של חנוכה התבטא בצד הרוחני־
המלחמות  השמן.  פך  מסמל  שאותו  ערכי, 
והניצחונות באו מכוחו של אותו 'פך שמן טהור', 
בקב"ה,  ולוהטת  עזה  אמונה  של  נקודה  אותה 
הזאת  הנקודה  את  עוזה.  במלוא  אז  שהתפרצה 

ראוי לזכור ולהנחיל מדור לדור.

המשכה של ממלכת החשמונאים משקף אמת זו 
מהכיוון השני. כל עוד הייתה העוצמה הרוחנית 
דעיכתה  ושגשגה.  פרחה  הממלכה  בשלמותה, 
וקריסתה החלו ברגע שאיבדה את כוחה הרוחני־
כשהחלה  התודעתית.  עצמאותה  ואת  ערכי 
הפזילה אל הממלכות השכנות, לצד שחיתויות 

ממלכת  של  סופה  נזרע  זו  בנקודה  פנימיות, 
החשמונאים.

הכוח להדוף לחצים
פיזית  עצמאות  אין  היהודים,  שאצלנו,  מתברר 
בזו,  זו  בלי העצמאות הרוחנית. שתיהן תלויות 
וכאשר נפגעת העצמאות הרוחנית, על־ידי אימוץ 
תרבות העמים ושחיקת הזהות היהודית, במהרה 

מתכרסמת ואף נעלמת העצמאות הפיזית.

קיומי.  צורך  הוא  אפוא  היהודית  הזהות  חיזוק 
חובה להשריש בלב הדור הצעיר הכרה יהודית 
של  והמשמעות  הטעם  את  שיבין  כדי  איתנה, 
הקיום היהודי. חנוכה הוא גם מלשון חינוך, ולא 
הילדים,  שיתוף  על  דגש  הזה  בחג  יש  במקרה 
בדמי  ואם  בסביבונים  אם  הנרות,  בהדלקת  אם 

החנוכה הניתנים להם.

להנחיל  חיוני  שלנו  הפתוח  בעולם  דווקא 
לילדים את משמעות היותם יהודים. לטעת בהם 
גאווה יהודית, על היותם חוליות בשרשרת זהב 
עתיקה, שמתחילה באברהם אבינו, ועוברת דרך 
החשמונאים ושאר דמויות המופת של עמנו. יש 

לצקת תוכן ומשמעות לעובדת היותם יהודים.

אחר  נרדוף  ולא  היהודית  בזהותנו  שנדבק  ככל 
תרבות הגויים, נדע גם להדוף את לחציהם. דרך 
זו היא שתביא לנו גם חירות ועצמאות מדינית 

וביטחונית ואת השלום המיוחל.
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חנוכה קשור בנס פך השמן, שעניינו מציאת 
אמורה  שהייתה  שמן,  של  קטנה  כמות 
הספיק  ובפועל  אחד,  בעירה  ליום  להספיק 
השמן לשמונה ימים. מציאת פך השמן היא 
ליום  ולכן  חנוכה,  בנס  מאוד  מרכזי  מרכיב 
בכך  הלכתי,  דגש  ניתן  חנוכה  של  הראשון 

שרק בו מברכים 'שהחיינו'.

שמן  שיימצא  הקב"ה  עשה  מדוע  אבל 
המספיק ליום אחד בלבד, בשעה שהיה יכול 
המספיקה  בכמות  שמן  שיימצא  נס  לחולל 
לשמונה ימים? גם מצב כזה היה בבחינת נס, 
שעל אף מאמציהם של היוונים לטמא את כל 
השמנים שבהיכל, נמצא שמן טהור לשמונה 

ימים, עד שיצליחו לייצר שמן חדש.

גם פך גדול הוא נס
כשרים  השמנים  כל  לא  הלוא  ביאור:  וליתר 
למנחות  הכשר  שמן  יש  המנורה.  להדלקת 
אבל לא להדלקת המנורה. עצם מציאת שמן 
זית זך, המתאים להדלקת המנורה, גם אם היה 
בו כדי להדליק שמונה ימים — היה בבחינת 

נס גדול. אך הקב"ה לא הסתפק בעשיית נס 
כזה, אלא חולל נס שבו נמצא פך שמן קטן 
דווקא, שכמות השמן שבו מספיקה ליום אחד 

בלבד, והוא דלק באורח ניסי שמונה ימים!

פך  בנס  הישירה  המטרה  על  שנוסף  אלא 
 — המקדש  למנורת  שמן  אספקת   — השמן 
הפגנת   — מטרה  עוד  השמן  פך  בנס  הייתה 
מבחינה  ישראל.  לעם  הקב"ה  של  חיבתו 
בשמן  להשתמש  מניעה  הייתה  לא  הלכתית 
בציבור"  היא  דחויה  "טומאה  שכן  טמא, 
)פסחים פ,א(. הקב"ה חולל נס מיוחד שיאפשר 

כדי  בהידור,  המנורה  את  להדליק  ליהודים 
לבטא את חיבתם.

חידוש הנס
של  חיבתם  גילוי  של  זו  מטרה  גם  ועדיין, 
על־ידי  מושגת  להיות  יכולה  הייתה  ישראל 
לשמונה  המספיק  שמן  פך  יזמן  שהקב"ה 

ימים! 

החיבה  בביטוי  להפליג  ביקש  אלא שהקב"ה 
את  חידש  ויום  יום  ובכל  ישראל,  לעם  שלו 

אף־ להתקיים,  הוסיף  שהשמן  על־ידי  הנס 
על־פי שכבר היה אמור להתכלות בתום היום 

הראשון. 

בזבוז האוצרות
ישראל  בני  כלפי  הקב"ה  של  החיבה  גילוי 
של  החסידי  ההיבט  עם  מתחבר  בחנוכה 
הגאולה.  חג  את  חוגגים  שבו  כסלו,  חודש 
כשם שפך השמן הטהור נשאר מחוץ להישג 
ידם של היוונים, כך פנימיות התורה משקפת 
שולל  בה  והלימוד  בטהרתה,  ה'  חוכמת  את 
הקדושה  שכן  זרים,  גורמים  של  התערבות 

נוכחת בה בגלוי.

ההתגלות של תורת החסידות הייתה בתקופה 
קשה לעם ישראל. הפצת התורה הנעלית הזו 
זילות שתיגרם  להמונים לּוותה בחשש מפני 
לה. ובכל־זאת, לנוכח חביבותו של עם ישראל 
הזה,  היקר  האוצר  את  לפזר  הקב"ה  הסכים 
את  ויאיר  ללבבות  יחלחל  זה  שאור  והעיקר 

נשמות בני ישראל.
  )התוועדות חיי שרה תשל"ג; 
אגרות־קודש, כרך כ, עמ' צא(

נס שכל־כולו גילוי חיבה

לגרש את הייאוש
מצוות  כא(.  )שבת  החמה״  ״מצוותה משתשקע 
שקיעת  בזמן  בעיקר  נחוצה  חנוכה  נר  הדלקת 
וערפל  ארץ  מכסה  שהחושך  בשעה  החמה, 
ונדמה  וייאוש,  והלב מתכווץ מבדידות  לאומים 
כל  וכלו  אור  של  וניצוץ  תקווה  של  קרן  שאין 
חנוכה,  נר  להדליק  מצווה  אז  דווקא  הקיצין. 
להעלות אור, לגרש את הייאוש ולשאוב ביטחון 

ואמונה.
)עיטורי תורה(

התורה והפילוסופיה
היוונים רצו להחליף את חוכמת התורה בחוכמת 
מקבל  לזו? הפילוסוף  זו  בין  ומה  הפילוסופיה. 
יבין  רק את מה שהשכל מחייב, אבל מה שלא 
שהקב״ה  מאמין  היהודי  ואילו  יכחיש.   — וישיג 
מרומם ומנושא מכל בחינה של חוכמה והשגה, 
ושתכלית החוכמה היא האמונה ביסודות התורה. 
גברה  הנס של חנוכה היה שהחוכמה האלוקית 

על החוכמה היוונית.
)דרך מצוותיך(

אור קבוע
והודאה״  בהלל  טובים  ימים  ועשאום  ״קבעום 
שההשפעות  מלמד,  קבעום  הלשון  כא(.  )שבת 
קביעות  להם  יש  בחנוכה  שמושכים  והאורות 
ואין הם מסתלקים אחר החג, כמו אחרי שבתות 
וימים טובים. כי שבת ויום טוב אסורים במלאכה, 
ולכך כשהאדם שב למלאכתו, שוב איננו במקומו 
הראשון שבו קיבל את ההארה. אבל ימי החנוכה, 

האורות  ובכל־זאת  מלאכה,  איסור  בהם  שאין 
יורדים למטה, אין הם מסתלקים גם אחרי חנוכה.
)שם משמואל(

נר למשיחי
)תהילים  ירננו״  וחסידיך  צדק  ילבשו  ״כוהניך 
קלב,ט(. "כוהניך" — החשמונאים, "ילבשו צדק" 
״והיה  שנאמר:  כמו  מלכות,  בלבוש  יתעטפו   —
בהלל   — ירננו"  "וחסידיך  מותניו״.  אזור  צדק 
והודאה. "שם אצמיח קרן לדוד" — אורו של מלך 
המשיח. "ערכתי נר למשיחי" — נר חנוכה, הרומז 

לאור הגנוז, אור העתיד של מלך המשיח.
)בני יששכר(

כנגד המתייוונים
״נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ״ 
)שבת כא(. הגורמים לטומאת המקדש וקודשיו 
היו המתייוונים, שמצאו עניין בקליפה החיצונית, 
נרות  של  עניינם  זרה.  ובעבודה  חוץ  בתרבות 
הנמצאים  אל  הקדושה  את  למשוך  הוא  חנוכה 

בחוץ, מרחוק.
)רבי ישראל מקוז'ניץ(

נצחיות החנוכה
כדברי  נצחיות,  של  עניין  יש  חנוכה  בנרות 
בטלים  ״אין  חנוכה  שנרות  הידועים  הרמב״ן 
לעולם״. טעם הדבר, משום שנרות אלה באו על־
נפשם  על  כשעמדו  ישראל,  עבודת  שלמות  ידי 

מתוך מסירת נפש.
)הרבי מליובאוויטש(

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

נרות חנוכה | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

נרות חנוכה של חייט
פעם  נקלע  גרודזינסקי  חיים־עוזר  רבי  הגאון 
אחת בימי החנוכה לעיר קרקוב. לקראת הערב 
נקרע מעילו, והוא ניגש אל ביתו של חייט, כדי 

שיתקן את הקרע.

נרות  תחילה  להדליק  שעליו  התנצל  החייט 
חנוכה. אמר לו הגאון שימתין בביתו עד אחרי 
לראות  הזדמנות  בעבורו  הייתה  זו  ההדלקה. 
איך החייט הפשוט מדליק נרות. הוא פשט את 
בגדי העבודה שלו ולבש בגדי שבת. לאחר מכן 
הדליק את הנרות בחביבות ובהתלהבות, וישב 
לידם כחצי שעה, כשהוא שר שירות ותשבחות 
חזר  מכן  לאחר  הנפש.  בהשתפכות  לקב"ה 

ולבש את בגדי העבודה וביצע את התיקון.

ומסיים:  בהתרגשות  זאת  מספר  היה  הגאון 
קרקוב  בני  זכו  מדוע  הבנתי  שעה  "באותה 
שיצאו מעירם גדולי תורה ויראה רבים כל־כך".

אמרת השבוע מן המעיין

"בנס חנוכה נתגלה האור הגנוז מששת 
משיח,  של  אורו  הוא  בראשית,  ימי 
והוא חוזר ומתגלה בכל שנה בהדלקת 

נרות החנוכה" )רבי פינחס מקוריץ(

פתגם חסידי



מכישלון 
להצלה

"היי חבר'ה! הצטרפו לסעודת השבת 
משקה  וגם  טוב  חמין  לנו  יש  שלנו. 
תלמיד  קרא  תפסידו!",  לא  משובח. 
הישיבה יוסי בריסקי לעבר הפועלים.

תשנ"ח  תשובה  בשבת  היה  זה 
לאגורה־ בא  בריסקי  יוסי   .)1997(
הילס שבקליפורניה עם כמה מחבריו, 
חב"ד  בבית  החגים  בפעילות  לסייע 
בשעה  בריסקי.  הרב משה  דודו,  של 
שהסב עם בני הקהילה לסעודת שבת 
חגיגית הבחין במשאית העוצרת ליד 

הבית השכן.

כתובת  התנוססה  המשאית  על 
של  ההובלות  "חברת  באנגלית: 
הצעירים היהודים". יוסי ניגש למקום 
הסבלים  וצוות  הנהג  כי  מייד  וזיהה 

הם ישראלים.

הצעירים היססו. מזמין ההובלה אמור 
להגיע למקום בכל רגע. אך אחרי עוד 

כמה הפצרות ניאותו ונכנסו פנימה.

ליד  עצר  דקות  כמה  כעבור  ואכן, 
הבית רכב וממנו יצא מזמין ההובלה. 
יוסי יצא לשוחח עמו, בתקווה שיניח 
בסעודת  לשבת  הסבלים  לצוות 
השבת. בשעת השיחה שאלו אם הוא 

יהודי.

"למעשה, כן!", השיב האיש, והתעטף 
ילדה קטנה.  יצאה  בשתיקה. מהרכב 
"שמי ג'ייקוב", הוסיף ואמר, "וזו בתי 
מייגן. אני יודע מה זה בית כנסת. אני 
הרפורמי  ב'טמפל'  המקהלה  מנצח 
בעיר הסמוכה, סימי־וואלי. ובכן, מה 

רצונך?".

כאן",  שלנו  הקהילה  על  לך  "לספר 
דייר  שאתה  מבין  "אני  יוסי.  השיב 
להכיר את חברי הקהילה  בוא  חדש. 
לסעודת  עכשיו  מתכנסים  שבדיוק 

שבת מדהימה!".

ובסבר  בחום  התקבלו  ובתו  ג'ייקוב 
לצד  בפנים,  נשארו  והם  יפות,  פנים 

צוות הסבלים...

נעשה  הלבבי  ההיכרות  מפגש  אחרי 
כמה  חלפו  מהקהילה.  חלק  ג'ייקוב 
חודשים. שבת אחת נשא הרב בריסקי 
עם  בהתמודדות  שעסקה  דרשה 
קשיים ואתגרים בחיים. הוא הבחין כי 
ג'ייקוב מליט את פניו בידיו ומתאמץ 

לכבוש את בכיו.

והניח  ניגש אליו הרב  בתום הדרשה 
יד חמה על כתפו. עתה היטלטל גופו 
כשנרגע  רגשות.  בסערת  האיש  של 
מעט אמר: "הדרשה שלך נגעה בעצב 

חשוף בנפשי".

שנתיים  "לפני  וסיפר:  פתח  ג'ייקוב 

ילדיי  משלושת  בנים  שני  איבדתי 
הכבד  האסון  קשה.  דרכים  בתאונת 
שקעתי  חיינו.  שלוות  את  הרס 
שלנו  הנישואין  חיי  עמוק.  בדיכאון 
מיום  מאשתי.  והתגרשתי  קרסו 
עד  אותי,  שמילא  הייאוש  גבר  ליום 
שהתגבשה בתוכי מחשבה לשים קץ 

לחיי...

מייגן.  בתי,  הייתה  בעולמי  "היחידה 
פרידה  חוויית  לה  להעניק  החלטתי 

טובה: נלך יחד לצפות בסרט, ולאחר 
את  אבצע   — לאימּה  אותה  שאחזיר 

תכניתי.

"באותו ערב יצאתי עם מייגן למרכז 
עם  מאונטיין־גייט־פלאזה.  המסחרי 
בואנו למקום שמעתי מוזיקה עליזה. 
יהודית.  מוזיקה  שזו  מייד  קלטתי 
גדולה  חנוכייה  וגיליתי  התקרבנו 
עם  רוקדים  חסידים  חבורת  וסביבה 
במחזה  צופה  בעודי  ושבים.  עוברים 

לתוך  הבחורים  אחד  אותי  משך 
ראשי,  על  הונחה  כיפה  המעגל, 
ומצאתי את עצמי בסיטואציה הזויה, 
שבה מוחי חושב על אובדן ואילו גופי 

רוקד ומקפץ.

"הבטתי לעבר בתי וראיתי את החיוך 
כל־ נהנתה  היא  פניה.  על  הענק 
רגע  באותו  רוקד.  אותי  לראות  כך 
הרגשתי שאני לא מסוגל לעשות לה 
אני  בליבי,  אמרתי  אלוקים,  זה.  את 
חוזר בי. תן לי עוד רגעים כאלה של 
שמחה, אם לא בשבילי, בשביל מייגן.

"החלטתי לעבור לאגורה־הילס, וביום 
קיבלתי  לכאן,  דירתי  את  שהעתקתי 
עוד איתות מאלוקים, בדמות ההזמנה 

להיכנס לבית חב"ד".

ג'ייקוב סיים את סיפורו. עיניו עדיין 
היו מושפלות. "עכשיו אתה מבין למה 
ברגשות  אותי  הציפה  שלך  הדרשה 

כאלה?", הוסיף בשקט.

ברב  להביט  עיניו  את  כשהרים 
בריסקי, הופתע לגלות כי מעיני הרב 
זולגות דמעות. "הכול בסדר, ראביי?", 

נבהל ג'ייקוב.

"עכשיו אספר לך את הצד השני של 
הסיפור", אמר הרב בהתרגשות.

"כמה ימים לפני אותו חנוכה, בשנה 
שעברה, ישבתי בהתוועדות חסידית, 
אור,  עוד  להוסיף  החלטה  וקיבלתי 
בעיר סמוכה. התקשרתי למודיעין של 
העיר סימי־וואלי השכנה, וביקשתי את 
מספר הטלפון של הקניון. המוקדנית 
שאלה איזה קניון בדיוק אני מחפש. 
לא ידעתי מה לומר. כששאלה: 'אתה 
למאונטיין־גייט־פלאזה?'  מתכוון 
מרכז  שזה  שיערתי  בחיוב.  עניתי   —

הקניות הגדול ביותר בעיר.

מוזיקה,  סופגניות,  פעילים,  "ארגנתי 
חנוכייה  וכמובן  הגברה,  ציוד 
המקום,  הנהלת  עם  תיאמתי  גדולה. 
ושוב:  שוב  כשנשאלתי  והופתעתי 
כאן  לקיים  רוצה  'אתה בטוח שאתה 

פעילות?'. לא הבנתי את הפליאה.

"כשבאנו למקום בחנוכה חשכו עיניי. 
בפשיטת  נתון  הזה  שהקניון  התברר 
חוץ  פעילה,  חנות  שום  בו  אין  רגל. 
מאוד.  התאכזבתי  הקולנוע.  מאולם 
באין ברירה הצבנו את החנוכייה מול 
הקולנוע. הרי לא נלך הביתה בידיים 
ריקות. כמה עשרות אנשים הצטרפו 
ולשמחה, מתפלאים  הנרות  להדלקת 
חזרתי  הזה.  העזוב  במקום  שבחרנו 

הביתה בהרגשת כישלון.

הרב  של  קולו  נסדק  היום",  "אבל 
ההשגחה  שיד  מבין  "אני  בריסקי, 
כדי  אליך,  במיוחד  אותנו  שלחה 
וכי  מישראל.  ומשפחה  נפש  להציל 

יכולה להיות הצלחה גדולה מזו?".

)תודה לרב משה בריסקי(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

משיח בשמן
)תהילים  'משיח' על שם המשיחה בשמן, כמו שנאמר  נקרא  ישראל  גואל 
פט,כא(: "מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משחתיו". אמנם כל מלכי בית דוד 
נושאים עמם את המעלה הזאת של המשיחה ב'שמן המשחה', אבל הגואל 

האחרון דווקא נקרא על שמה. מכאן שהשמן מבטא את מהותו הפנימית.
על משמעותו הרוחנית של השמן אפשר לעמוד מתוך התבוננות באירועי 
אולם  היוונים,  על  ישראל  עם  ביותר של  גדול  ניצחון  היה  בחנוכה  חנוכה. 
כאשר הגמרא )שבת כא,ב( שואלת "מאי )מהו( חנוכה?", אין היא מזכירה 
יוונים  "כשנכנסו  השמן:  פך  בנס  ומתמקדת  המלחמה  ניצחון  את  כמעט 
להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, 
בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כוהן גדול; 
ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים".

מה ההבדל?
שמן בכלל מסמל את החוכמה. הדבר רמוז בגמרא )מנחות פה,ב(: "מתוך 
שמן  בין  הקשר  לפנינו  הרי   — בהם"  מצויה  חוכמה  זית,  בשמן  שרגילים 
"היא חוכמתכם  לחוכמה. בעם ישראל השמן מסמל את חוכמת התורה — 
ובינתכם לעיני העמים". וכאן נטושה המלחמה בין ישראל ליוונים — מלחמה 

על טהרתה של חוכמת התורה.
היוונים "טימאו כל השמנים". ההקפדה של עם ישראל להדליק את המנורה 
בשמן טהור דווקא, אין בה לכאורה היגיון. שמן המשמש למאור בלבד — 
איזה הבדל יש בין אור של שמן טהור לאור של שמן טמא?! הרמב"ם אומר 
שטומאה וטהרה בכלל "אינם מדברים שדעתו של אדם מכרעתם, והרי הם 
מכלל החוקים". על־אחת־כמה־וכמה שההקפדה על הדלקת המנורה בשמן 
טהור דווקא היא דבר על־שכלי לחלוטין. נגד זה התקוממו היוונים — נגד 

היסוד העל־שכלי שיש בשמן של עם ישראל, היינו בחוכמת התורה.

סודי סודות
ואולם היהודים ידעו שחייבים לשמור על טהרתו של ה'שמן'. אמנם התורה 
היא חוכמה, וככזאת היא נתפסת בכלי השכל. צריך ללומדה ולהבינה כשם 
שלומדים ומבינים כל דבר חוכמה: להתעמק, להקיש דבר לדבר, להקשות, 
לתרץ וכו'. כשרב פוסק הלכה הוא חייב לנמקה בשכל ובהיגיון; אבוי לו אם 

יפסוק הלכה על־פי השראות 'על־שכליות'.
יודע שהצד  יהודי הלומד תורה  ועם זה יש בתורה יסוד על־שכלי מובהק. 
היא  בשורשה,  התורה,  ממהותה.  חלק  אלא  אינו  בתורה  והמושג  המובן 
אלא  האנושיים;  ומההבנה  מהשכל  לגמרי  שלמעלה  הקב"ה,  של  חוכמתו 
נוכל  אנו  שאף  שכלי,  בלבוש  העצמותית  חוכמתו  את  הלביש  שהקב"ה 
יהודי  של  גישתו  את  מהותית  משנה  זו  הכרה  בשכלנו.  ולתופסה  להבינה 
יסוד של  בגישתו  יש  ושכל.  חוכמה  כל  כאל  אליה  ניגש  אינו  הוא  לתורה. 

קדושה, של התבטלות, של טהרה.
ככל  ושכל  חוכמה  בתורה  לראות  ביקשו  הם  לקבל.  היוונים  יכלו  לא  זאת 
החשמונאים  ניצחון  התורה.  את  המסמל  השמן,  את  טימאו  הם  החוכמות. 
מצוות  ומקיימים  תורה  לומדים  אנו  ולאורן  והטהרה,  הקדושה  ניצחון  הוא 

עד היום הזה.
בגאולה  צדקנו.  משיח  על־ידי  שיתגלה  הוא  ובמצוות  שבתורה  זה  יסוד 
תתגלה פנימיות הדברים והכול יראו את המהות האלוקית שבכל דבר, שזה 
זה  )סודי סודות(, שאף דבר  דרזין'  ל'רזין  רומז  גם  עניינו של השמן. שמן 

יתגלה על־ידי משיח. לכן שמו העיקרי הוא 'משיח', על שם השמן.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

דברצן  בעיר  מוקדמת  ערב  שעת  הייתה  זו 
של  ביתו  דלת  על  נשמעו  נקישות  שבהונגריה. 
יוז'ף, יהודי בן 99, ניצול שואה. המטפלת שלו 
צעירים.  שני  מולה  וראתה  הדלת  את  פתחה 
של  הראשון  הנר  את  יוז'ף  עם  להדליק  "באנו 

חנוכה", אמרו. 

עיניו דמעו כששר עם  הוזה.  יוז'ף חשב שהוא 
בבוקר  למחרת  החנוכה.  שירי  את  הצעירים 
קם במצב רוח טוב במיוחד. "למה הכול נראה 
היא  המטפלת.  את  שאל  יותר?",  ובהיר  טוב 
המרגשת  החוויה  השפעת  שזו  הבינה  כבר 
שחווה אמש. בנר השני של חנוכה שוב הופיעו 

הצעירים. לאושרו של הקשיש לא היה קץ. 

הצעירים עוזבים
יוז'ף אינו היחיד שזכה לביקור הזה. עוד עשרות 
האחרונות  בשנים  זוכים  בדברצן  שואה  ניצולי 
סטודנטים  של  ומחממים  מאירים  לביקורים 
יהודים. מאחורי המיזם עומדים שליח חב"ד ורב 

העיר, הרב שמואל פייגין ורעייתו. 

כשבע־מאות  ובו  גדול,  כנסת  בית  יש  בדברצן 
ישיבה. "לפני מלחמת העולם השנייה  מקומות 
הייתה כאן קהילה מפוארת, בת יותר מעשרת־
"כשבאנו  פייגין.  הרב  מספר  יהודים",  אלפים 
לעיר מצאנו בבית הכנסת מבוגרים בלבד. רוב 
הצעירים היהודים עזבו לעיר הגדולה, למדינות 

הקהילתיים.  בחיים  התעניינו  שלא  או  אחרות, 
חשבנו הרבה מה אפשר לעשות".

ראש הקהילה נרתם
לפני כמה שנים ניצת הרעיון. "יש לנו קשר עם 
מאות סטודנטים יהודים, והחלטנו לשלוח אותם 
לביקורי בית אצל ניצולי השואה בימי החנוכה", 
נהדרת  דרך  שזו  "חשנו  פייגין.  הרב  מספר 
להוסיף אור ושמחה לניצולי השואה, ולחבר את 

הצעירים למצוות החג בדרך חווייתית". 

שהביקוש  עד  הסטודנטים,  בקרב  פשט  המיזם 
קבוצות  לשלוח  צריך  והיה  ההיצע,  על  עלה 
הקשישים.  לבתי  סטודנטים  של  יותר  גדולות 
משימה  הייתה  הניצולים  עם  הקשר  "יצירת 
ראש  אל  "פנינו  פייגין.  הרב  משתף  מורכבת", 
על  לו  וסיפרנו  הורביץ,  תומאש  הקהילה, 
ניצולת  אימו  שכן  התרגש,  מאוד  הוא  הרעיון. 
החליט  האיש  בדברצן.  ומתגוררת  שואה 

להירתם למבצע הגדול".

נס חנוכה בביקור
פייגין  הרב  אל  זרמו  הראשון  בלילה  כבר 
תגובות רבות, הן מהסטודנטים, הן מהניצולים, 
שיצא  הסטודנטים  אחד  הקהילה.  מאנשי  הן 
ביום  בדיוק  שואה  ניצול  אצל  בית  לביקור 
מימי  אחד  שזה  כתב  הסטודנט,  של  הולדתו 

ההולדת המרגשים ביותר שהיו לו. לדברי הרב 
לכן  רבים, שקודם  ליהדות  חיבר  פייגין, המיזם 
היו מנותקים. "חנוכה הפיח רוח חיים בקהילה 

היהודית", הוא מסכם.

למיזם",  הראשונה  בשנה  גדול  נס  אירע  "גם 
לרפואה,  סטודנטים  "כמה  פייגין.  הרב  מוסיף 
ניצול  לבקר קשיש  הלכו  סיום התואר,  לקראת 
קל  ובדימום  בנפיחות  הבחינו  הם  שואה. 
דקות  כמה  שלפני  להם  סיפר  האיש  בראשו. 
נפל ונחבל. הם העניקו לו טיפול ראשוני ולקחו 
שחייו  התברר  המיון.  לחדר  במהירות  אותו 

ניצלו בזכות תושייתם".

סטודנטים מאירים לניצולי השואה

סטודנטים במיזם ההדלקה עם ניצולי השואה. 
למטה: הרב פייגין בהדלקה עם קשישים

הדלקה בבית הכנסת
בו  מתפללים  שאין  כנסת  בית  שאלה: 
תפילת מנחה אלא ערבית בלבד, האם צריך 

להדליק בו נר חנוכה, ומתי?
תשובה: רבי יוסף קארו ב'בית יוסף' ובשולחן ערוך 
כנסת".  ב"בית  חנוכה  נר  שמדליקים  רק  מזכיר 
האחרונים הוסיפו גם "בית המדרש". מזה שהדברים 
נאמרו בלי התניה כלשהי מוכח שאם לכל הפחות 
לכן  להדליק.  נהוג  )אחת התפילות(  מתפללים שם 
אם מתפללים בבית הכנסת רק תפילת ערבית, יש 

להדליק לפני התפילה.
ב'בית יוסף' הביא שני טעמים למנהג להדליק בבית 
ידי  זו  בהדלקה  יוצאים  שאין  )אף  בברכה  הכנסת 
חובה(: א( למען האורחים שאין להם בית להדליק 
בו. ב( לפרסום הנס ברבים, במקום ההדלקה בימי 
חז"ל שהייתה מבחוץ. אך בשולחן ערוך הביא רק 

את הטעם של 'פרסומי ניסא'.

עוד טעם ציינו האחרונים, שבית הכנסת דומה לבית 
המקדש, שבו אירע הנס. אבל השולחן ערוך, הרמ"א 

והמפרשים שעל אתר לא הזכירו טעם זה כלל.
הברכה,  לאמירת  אסמכתא  הביא  הגר"א  בביאור 
מזה שמברכים על קריאת ההלל בלילי פסחים, אף 
שאין הוא בגדר חובה. ב'יביע אומר' כתב, שאילו היו 
מדליקים בלי ברכה היו חושבים שאלו נרות של בית 

הכנסת ולא היה ניכר שמדליקים נר חנוכה.
ובמסיבות  העיר  בכיכר  הנהוגה  להדלקה  ומכאן 
להדליק  הורו  שעבר  הדור  מגדולי  שרבים  חנוכה, 
גם  לברך  אומר' התיר  ב'יביע  אבל  ברכה,  בלי  שם 
שם )וכדי להדר הציע להתפלל שם אחר־כך תפילת 
המקומות  בכל  לברך  נהגו  חב"ד  וחסידי  ערבית(. 
אם יש שם מניין, וכך רווח במסיבות חנוכה בארץ 
שגם  הפומביות,  בהדלקות  ההנהגה  כפי  ישראל, 

הרבי השתתף בהן.
מקורות: טושו"ע סי' תרעא ס"ז, פרמ"ג בא"א יד, ומשנ"ב 
שו"ת  בו"(,  "שמתפללין  מפורש:  ס"ה  בכה"ח  )רק  לט 

יביע אומר ח"ז או"ח סו"ס נז. טושו"ע סי' תפז ס"ד.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

חנוכה שמח ו...

באושר עדמרגישים חג

"
ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי

לפני  שחובר  פיוט  הוא  ישועתי'  צור  'מעוז 
כשש־מאות או שבע־מאות שנה, והוא מתאר את 

הגלויות שעברו על עמנו ואת ההצלה מהן.

ואחריו  כללית,  פתיחה  הוא  הראשון  הבית 
באים חמישה בתים המייצגים את גלות מצרים, 
על  הניצחון  המן,  מגזירת  ההצלה  בבל,  גלות 
היוונים, ובסוף — התקווה לגאולה מגלות אדום 

על־ידי 'רועה שבעה', הלוא הוא המלך המשיח.

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות )בלבד( של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל

בס“ד 
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חפשו טלחופש בגוגל!    

אתר התיירות המוביל 
לציבור החרדי והדתי 


