תוכןהעניינים
שערהאגדה
מבוא4...........................................................................................
סיפורנסחנוכה6.............................................................................
מעשה יהודית31.............................................................................
מעלתהדלקתנרותחנוכה35............................................................
סיפורלחנוכה :מהאגידלאבא?!41...................................................
חנוכה-חגהחינוך44.......................................................................
סכנותכליהתקשורתוהמולטימדיה51...............................................
מאמריםלחנוכה 58..........................................................................


שערההלכה
הדלקתנרותחנוכה67......................................................................
החייביםבהדלקתנרותחנוכה68.......................................................
השמניםוהפתילות73.......................................................................
מקוםהנחתהחנוכיה76....................................................................
זמן ההדלקה78...............................................................................
הזמן שקודם ההדלקה80..................................................................
סדר ההדלקה82..............................................................................
ערבשבתשלחנוכה84....................................................................
מוצאי שבת של חנוכה86................................................................
ההדלקהבביתהכנסת87..................................................................
מנהגי חנוכה90...............................................................................
התפלות בימי החנוכה 93..................................................................

לתועלתהמעיינים:
דברי האגדה שנכתבו בס"ד ,הינם על פי דברי רבותינו במדרשים ובמפרשים .ורוב
הסיפוריםשלחנוכה,הםמספרייוסיפון,מעםלועז,התודעה,ודבריימיהביתהשני.

בשער ההלכה  -העמודים המסומנים ב ,( ) -הם לפי הספר חזון עובדיה  -חנוכה .יש
לצייןכיההלכותהנםלבניספרדולבניאשכנז,ורקבמקוםשישחילוקידיניםביןמרן
השלחן ערוך שהספרדים קבלו הוראותיו ,לבין הרמ"א שהאשכנזים קבלו הוראותיו,
צויינוחילוקידיניםאלו.



©

כלהזכויותשמורות
לפרטים,ברוריםוהזמנות,טלפון0522-81383304-9080047:

4

ימי החנוכה בהלכה ובאגדה

בס"ד

מבוא


לפניכאלפייםמאהושבעיםשנההתרחשנסחנוכה,שבומסרהקב"הבידינואת
היוונים אשר רצו להדיח אותנו מחיי התורה והמצוות .היהודים נחו מאויביהם
וחנו בכ"ה בכסלו ,ואז טיהרו את בית המקדש ועשו חנוכה " -חנוכת המזבח" -
שחנכו את המזבח בקרבנות תודה ונדבה לה' יתברך ,וחידשו את העבודה בבית
המקדש.

יוםכ"הבכסלונקבעלדורותליוםשלהללוהודאהזכרלנסהחנוכה.אולםתמוה
הדבר,מדועאנוחוגגיםנסזהלדורותעולם?הלואאםהיינוחוגגיםחגעלכלנס
ונס שעשה עמנו הקב"ה  -היו כל ימי השנה חגים וימים טובים ,שהרי מי כעם
ישראלמלומדבניסים,וכלקיומוהואלמעלהמןהטבע?!

אלאחז"למלמדיםאותנוכיימיהחנוכהנקבעולדורותלארקכזכר לנס,אלאיש
בהםמהות מיוחדת.

המלחמה שהיתה בין היוונים ליהודים לא היתה מלחמה רגילה .היוונים לא רצו
להרוג את עם ישראל בגופם ,אלא רצו "סך הכל" להשפיע עליהם את תרבותם.
יהודים אשר הסכימו לקבל עליהם את תרבות יון  -לא רק שלא התנכלו להם
להורגם ,אלא שאף זכו ליחס של כבוד מצד היוונים ,חלקם אף קבלו משרות
חשובות.תרבותיוןבאותהתקופההיתהסמללתרבותנאורה,שהלכהוהתפשטה
בעולם כולו .צר היה ליוונים לראות עם אחד שאינו מושפע מתרבותם ,ודבק
בתרבותוהעתיקה.


הדבר פגע בציפור נפשם ,ובנקודת שיא גאוותם .בדרכים רבות ניסו להעביר את
היהודיםעלדתםואמונתם,וכךהיתההתורהנתונהבסכנתקיוםחסושלום.


ומהקרהאז?


אז קמה לה קבוצה של יהודים אדוקים ,הנאמנים לשמירת התורה והמצוות .הם
שמו נפשם בכפם להילחם ביון האימפריה הענקית .ידעו הם מראש כי לפי כל
תחזית הגיונית ,סיכויי ההצלחה שואפים לאפס .ובכל זאת ,מטרתם לא היתה
דווקאלנצח -כיאםלהילחם!לאלהכנעלכלניסיוןשלטשטושזהותנוכיהודים,
כיאםלהמשיךלשאתבגאוןובגאווהאתמורשתהיהדותהעתיקה.

ומכיוןשמטרתםהיתהקדושה,הצליחאותםה'יתברך.המעטיםוהחלשים,ניצחו
את הרבים והחזקים .היה זה נס עצום! אולם לאחר מכן התרחש נס נוסף ,כפי
שאומרתהגמרא)מסכתשבתדףכאעמודב(:
"מאי חנוכה? שכשנכנסו היוונים להיכל בית המקדש ,טמאו את כל השמנים.
וכשגברהמלכותביתחשמונאיונצחום,רצולהדליקאתהמנורה,ובדקוולאמצאו
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אלאפךאחדשלשמןשהיהחתוםבחותמושלכהןגדול,ולאהיתהבוכמותשמן
להדליקאלאליוםאחד בלבד ,נעשה נסוהדליקוממנושמונהימים .לשנהאחרת
קבעוםועשאוםימיםטוביםבהללובהודאה".


ואםכן,שניניסיםהתרחשואז.האחד-נסהניצחוןבמלחמהשלרביםוחזקיםמול
מעטיםוחלשים.והשני-נספךהשמן.


איזה נס גדול יותר? כמובן שנס המלחמה הינו גדול יותר ,ומן הסתם עורר רעש
והשתאות בעולם כולו :כיצד יתכן שקומץ אנשים רדופים וחלשים ניצחו את יון
האימפריההענקית?!


אולם מעניין מאוד ,שהגמרא אומרת כי חג החנוכה נקבע דווקא כזכר לנס פך
השמן ,ולא כזכר לנס הנצחון במלחמה .גם החנוכיה שאנו מדליקים בחנוכה בכל
לילהבאהלהזכירדווקאאתנספךהשמן.מדוע?


בנספךהשמןישסמלולימודלדורותהבאים.היווניםבנסיונםלעקוראתהיהדות
מעםישראל,טימאואתכלהשמנים.הםלאשפכואתהשמןכיאםטימאואותו.
שישאר שמן ,אבל טמא .השמן אותיות נשמה .היוונים רצו לטמא את הנשמה
היהודית ,לא חפצו להשמידה כמו טיטוס והמן הרשע ועוד צוררים אחרים ,אלא
לטמאאותהבתרבויותלאלנוובדעותמשובשותשלכפירה.

ואכןרביםטעווסרומןהדרךהישרה,והתפתואחרתרבותיוןהקלוקלת.השמנים
נטמאו,הדעותהשתבשו.


אולם מאבק בלתי מתפשר מצד החשמונאים הביא למציאת פך שמן טהור .אותו
פךשמןחתוםבחותמושלהכהןהגדולהואסמלורמזלכלהדורות,רמזשלעולם
תשאר נקודה בישראל שהקב"ה מגן עליה שלא יהיה לה שום מגע נכרי .הניצוץ
היהודי הזה לא כבה בכל הגלות הקשה והארוכה ,במשך אלפי שנים עם ישראל
נשארבקדושתוהנצחיתבכלארצותגלותובבבלובספרד,באשכנזובפולין,במרוקו
ובתימן-עםישראללאהתבולללמרותכלהצרות.

כמההדבריםרלוונטייםלדורנואנו!
אח...אילוהיורואיםגדוליישראלשלהדורותהקודמיםאתהדורשלנו,אילוהיה
רואהזאתהרמב"םאורש"י,ה"חפץחיים"אוה"בןאישחי"...אילוהיורואיםאת
המציאות המצערת כיום של רוב העם היהודי השבוי בידי תרבויות זרות שאינן
שייכותלנו,אינויודעמהזה"שמעישראל",ומהזה"שבת" -מהגדולהיהשברם
וצערם.
אולםלאיטושה'עמוונחלתולאיעזוב.גםבמצבשנטמאוכלהשמנים,השתבשו
הדעות ,ונטמאו הנשמות הטהורות של עם ישראל  -גם אז אפשר למצוא את פך
השמןהטהור,אתהנקודההיהודיתהמצויהבלבושלכליהודיפנימה,שלאנכבית
ולא נטמאת לעולם .ואם רק נשכיל להדליק ולהאיר אותה ,הרי שהיא תעלה
ותדלקותהיהלנרתמידולשלהבתקודש.
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שער האגדה


סיפורנסחנוכה
שבעיםצבאותהארץ
שבעים אומות ברא הקב"ה בעולמו ,ולכל אומה ואומה ייעד לה תפקיד וקבע לה
תחומים ותכונות השייכות לה .עם ישראל הוא העם היחיד אשר זכה להיות "עם
סגולה" ,עם הקשור אל אלוקיו ודבק בו ,אולם גם לעמים אחרים נתן הקב"ה
תכונות:לזהיופי,לזהגבורה,לזהחכמה,ועוד.


ֶפת
יםלי ֶ
ְ
א ֹל ִה
ַפ ְתּ ֱ
יְ
צ ִדּיק
אישׁ ַ
נ ַחֹ  ,נ ַח ִ
תּו ְלדת ֹ
בפרשת נח מתחילה התורה )בראשית פרק ו פסוק ט(ֵ  :א ֶלּה ֹ
תחם
םא ָ
תשׁ ֶ
יםא ֵ
ֶ
הב ִנ
שׁ ָ
שׁ ֹל ָ
דנ ַח ְ
ַיּו ֶל ֹ
נ ַח:ו ֹ
יםה ְת ַה ֶלּ ְך ֹ
ִ
א ֹל ִה
תה ֱ
ָהבּ ֹד ֹר ָתיוֶ ,א ָ
יםהי ְ
ָ
ָתּ ִמ
ְו ֶאת י ֶ
שׁ ְך
וּמ ֶ
ת ָבל ֶ
ו ֻ
וּמ ַדי  ְו ָיוָן ְ
גוג ָ
וּמ ֹ
גּ ֶמר ָ
ֶפת ֹ
ָפת :ולהלן )פרק י פסוק ב( נאמרְ  :בּנֵי י ֶ
ירס.
ְו ִת ָ


אבי האומה היוונית שמו היה 'יון' ,בנו הרביעי של יפת בן נח .ליפת ולבניו נתן
ַפ ְתּ
הקב"ה את סגולת היופי והחכמה ,כפי שמברך אותם נח )פרק ט פסוק כז(" :י ְ
ֶפת."...
א ֹל ִהים ְלי ֶ
ֱ


אלףושבעמאותשנהנתגלגלהמשפחתיוןבעולםעדשעלתהקרנהוהיתהלראש
הממלכותבימיאלכסנדרמוקדון,ואזזכתהשתקוייםבהברכהזו.


איךוכיצדהתרחשוהדברים??


מדינתיוןבראשיתה
בימי קדם ,היתה יבשת אירופה ברובה בלתי מיושבת .אולם במשך השנים הגיעו
לשם בני אדם ,אשר נדדו אליה מארצות המזרח .ארץ יון היתה מן המקומות
הראשונים באירופה ,שהתפתחו בה חיים מסודרים .שבטים רבים באו והתיישבו
בה,ובמשךהשניםגיבשולעצמםחיימדינה.


ארץ יון מוקפת בשלושת צדדיה בים ,ומשופעת במפרצים רבים ,ולכן היו רבים
מתושביה יורדי ים .עובדה זו השפיעה רבות על מדינת יון :היוונים הגיעו בקלות
רבה לארצות אשר מסביבם ,וניסו לכבוש אותם .הם היו לוחמים אמיצים ,וניהלו
רויָה"[.
לחמתט ֹ
ְ
מלחמותרבותנגדשכניהם]אשרמהמפורסמותשבהם"-מ


במסעותיהםהרבים,באוהיווניםבמגעעםעמיםשוניםועםתרבויותשונות,ולמדו
מהם:מתושביצורוצידון-למדוקרואוכתוב,מןהאשורים-למדוכיצדלחשבאת
מהלך הכוכבים ,ומן המצריים  -למדו לערוך חישובים שונים בהנדסה .כך פיתחו
תושבי יון את תרבותם ,ובמשך הזמן נהפכו מלומדים ליוצרים .בתחום המדע,
הניחוהיווניםאתהיסודלמדעהמודרנישלימינו.
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אתונהוספרטה
שתי הערים המפורסמות ביותר ביון היו אתונה וספרטה .הבדלים גדולים היו בין
שתיהעריםהללו,ואופימיוחדושונה.


ספרטההיאעירהאםשלכלתרבותהספורטוהכוחניות.היאהיתהמדינהצבאית,
תושביהרובםככולםהיוחיילים.הגבריםבילואתחייהםבמחנותהצבא,הילדים
בגיל מוקדם הוצאו מחיק אמותיהם וקבלו חינוך צבאי :לימדו אותם להשתמש
בנשק,ולהסתגללחייהצבאהקשיםוהמפרכים.כלילדנבדקמידעםהיוולדו:אם
התבררשהואילדחזק,אשר יוכללמלאאתתפקידוכחיילטוב-מוטב,ואםלאו-
השליכואותואלפניהשדה,ושםמת!


אתונה לעומתה היתה עיר מגוונת ונעימה יותר .היו בה חיילים ,אומנים ,סוחרים
ויורדי ים .המוכשרים עסקו באומנות ובמדע ,או בחקירה פילוסופית .ילדי אתונה
למדומקצועותשונים,וביניהםתפסומקוםבראש:השירה,הנגינהוההתעמלות.


האומניםשלאתונהקישטואתהעירביצירותאומנותיות,אדריכליםמוכשריםבנו
בניינים מפוארים ,שהצטיינו ביופיים .משוררים חיברו מחזות ,אנשי מדע גילו
עובדות,שלאהיוידועותעדאז,למשל,שהארץהיאבצורתכדור,הםמצאודרך
לחשב מראשמתייהיהליקויחמה.הפילוסופיםשלאתונה,שהמפורסמיםשבהם
סוקרסט,אפלטוןואריסטו,עסקובחקירותעיוניות.

המושג "דמוקרטיה" אף הוא התפתח לראשונה באתונה .העם המתורבת לא
השלים עם צורת שלטון של מלכים ורודנים ,כפי שהיה מקובל אז בעולם כולו,
ובמשך הזמן הצליח להשיג "דמוקרטיה"  -שלטון עם ]ביוונית :דמוס  -עם ,קרטיה -
שלטון[.העםבחרבמושליםוהשתתףבאסיפותכלליותשהתקיימובמרכזהעיר,שם
החליטויחדבענייניהמדינה,למשלאםלצאתלמלחמהאולא.


תרבותחיצונית
כך היתה העיר אתונה למרכז תרבותי מתקדם ,וכך התקיימה ברכתו של נח לבנו
יפת-ומדינתיווןהפכהלסמלשלתרבותויופי.

אולם יופי זה  -חיצוני הוא .יש בו ברק והדר ,יש לו משיכה וקסם" .חכמת יוון"
יכולה לעשות את האדם מלומד יותר ,מתקדם יותר ,מתפתח יותר ,אך אין היא
חודרת אל עומק האישיות ,ואין היא יכולה לשנות משהו במהותו של אדם .כפי
שמבטאזאתרבייהודההלויבשיריו:

"ראה נא גם ראה ,דודי ,והבן וסור ממוקשים ,צנים ופחים,
ואל תשיאך ]אלתפתהאותך[חכמה יוונית ,אשר אין לה פרי  -כי אם פרחים"

לחכמההיווניתיש"פרחים"יפים,ישלהחיצוניותמרשימה,אךאיןלה"פרי"אין
בהתועלתאמיתיתלשיפורושלהאדם.יכולאדםלהיותמלומד,מתקדם-אךאין
בכך כדי לשנות משהו אמיתי בתוך אישיותו פנימה .דומה הדבר לבעל חיים
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מאולף:הואיכוללבצעמשימותמרשימות,להראות"חוכמות"בלתירגילות,אולם
במהותו הוא נשאר בעל חיים לכל דבר .כפי שמספרים על אריסטו ,מגדולי
הפילוסופיםבאתונה,אשרעסקבחקירותרבותאודותהמוסר,האמתוהצדק,והנה
יום אחד ראוהו תלמידיו אוכל בצורה בהמית לחלוטין" .הכיצד?!" ,תמהו .והוא
השיבלהם":כשאניאוכל-אנילאאריסטו"...


ואכן בתחום הדת ,המוסר והצדק  -נשארו היונים בדרגה הפרימיטיבית של שאר
האומות ,סגדו לאלילים ,והתנהגו בחייהם הפרטיים והחברתיים בניגוד למוסר,
הצדקוהשכלהאנושי.


בעיותמדיניות
מדינתיוןהלכהוהתפתחה,אולםבעיותמדיניותקשותפקדואותה.מלכותפרס,
שהיתה אז אימפריה עולמית השולטת על מדינות רבות בעולם ,השתלטה אף על
יון.היווניםלארצוכמובןלשאתשלטוןזר,והםניסובכלכוחםלהתנגדולהילחם
בפרס .מלחמות קשות התנהלו בין הפרסים ליוונים ,אשר במהלכן נגרם הרס
וחורבןרבלערייון.


היתהליווניםבעיהנוספת:בארץיוןקיימיםרכסיהריםגבוהיםמאוד,המפרידים
בין אזוריה .מפאת גובהם של ההרים ,לא יכלו תושבי הערים השונות לבוא
בקשריםאלועםאלו,ובמשךהזמןהתחילולהרגישאתעצמםכבניעמיםנפרדים.
מלחמות גדולות התנהלו בין הערים הגדולות ,על השלטון ביון .ספרטה נלחמה
באתונה והביסה אותה ,ולאחר מכן העלתה את כל אתונה באש! אחרי כן קמה
העיר "תבי" ונלחמה נגד ספרטה ,וכך הלכה יון ונחלשה כתוצאה מן המלחמות
הפנימיותשבתוכה.


בזמן שערי יון החלישו והחריבו זו את זו ,הלכה והתחזקה בצפונה של יון מדינת
מוקדון .המוקדונים היו עם מאוחד ומלוכד .מלכם פיליפ הקים צבא מאומן היטב,
מצוייד בנשק יעיל ובתכסיסי מלחמה מקוריים .בעזרת צבא זה התחיל פיליפ
להשתלטעליון,עדשסיפחאותהלארצו.


אלכסנדרוסוהסוס
בתקופת שלטונו של פיליפ על יון ,היתה יון מעלה מיסים לפרס .כל שנה היה
"דריוש"מלךפרסשולחשליחיםאלפיליפמלךיון,שיתןלומיסים.


יוםאחד,קיבלפיליפמידידומלךפרוסיהמתנהמיוחדתבמינה -סוסעצוםונאה,
אשרלאהיהכמוהובכלארץיון.היההסוסבעלעוצמהוחרון,והיההורגכלמי
שניסה להתקרב אליו ,וכך לא יכל שום פרש לרכוב עליו .החליט פיליפ לעשות
לסוס כלוב מברזל ,אל הכלוב הזה היה נוהג להשליך כל אדם שנגזר עליו משפט
מוות.


לילה אחד חלם פיליפ חלום ,שבו נאמר לו" :האיש אשר ירכב על הסוס האסור
אשר לך ,הוא ימלוך אחריך!" שמר פיליפ את החלום בלבו ,וציפה לראות כיצד
יפולדבר.
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לפיליפ היה בן בגיל חמש עשרה בשם אלכסנדרוס .בן זה נולד לו לאחר שנים
רבות,והואהיהילדיוצאדופן.היתהלורעמתשיערכמושלאריה,ועיניוגדולות
 האחתשחורהוהשניהתכלת,ושיניוגדולות,וקולוכקולהנשר.כברבגילצעירהוא רכש לעצמו חכמות רבות ,והיה משכיל וגיבור חיל .והנה יום אחד ,עבר
אלכסנדרוס ליד הכלוב של הסוס ,והתבונן בו .הוא הושיט את ידו דרך החורים
ומיששאתצוארהסוס.והסוס,כמוכבשהתמימה,ליקקאתידיושלאלכסנדרוס.
פתח אלכסנדרוס את הכלוב ,תפס בצוארו של הסוס ,והתחיל לרכוב עליו בלי
מושכותורסן.

כששמעזאתפיליפשמחמאוד,והביןכיהנהבנוימלוךאחריו.הואגילהלבנואת
החלום,ובנוהשיבואמרלו":אםתתןליצבאורכבופרשים,אלךלהלחםבאויביך,
ואז כשאנצח במלחמות תווכח לראות כי נכון החלום אשר חלמת" .הסכים פיליפ
לבקשתבנו,ונתןלוחייליםופרשים.יצאאלכסנדרוסלמלחמהואכןנחלניצחונות
בכלאשרפנה.


מלכותיוןמתעצמת
לימים ,שלחדריוש מלךפרס שליחים אלפיליפ שיעלה לומס כמידי שנה בשנה.
אלאשהפעםקםאלכסנדרוסומנעמלתתלהםאתהמס.הואאמרלשליחים":לכו
אמרולמלככםדריוש,כיכלעודשלאהיולפיליפילדים,היתהלותרנגולתמטילה
ביציזהב.אולםכאשרנולדלובנו,נעצרההתרנגולתמלדת"...

שליחידריושתמהומאודעלתשובתוהמחוצפתוהנועזתשלאלכסנדרוס,ומיהרו
לשוב לארצם ,לדווח למלכם על ניצני המרד .בינתיים פרצה מלחמה בין יון
לארצותהסמוכותלה,ופיליפמתבמלחמה.אתכסאוירשכמובןאלכסנדרוסבנו,
שכונה מעתה "אלכסנדר מוקדון" על שם ארץ מוצאו .עם עלייתו של אלכסנדר
למלך,החלהרוחקרבלנשבבצבאיון.המלךהחדשאיחדאתמדינתיון,דיכאאת
נסיונותהמרדשלעריםשונותביון,שניסולפרוקמעליהםאתשלטוןהמוקדונים.
הוא החריב את העיר "תבי" ,שהתקוממה נגדו ,ולאחר שביסס את שלטונו בפנים
הארץ ,הלהיב את צבאו לצאת להלחם ולכבוש עמים ומדינות ,ובעיקר את פרס.
הואאמרליוונים,שבמלחמהזויוכלולנקוםבפרסיםאתנקמתםעלהחורבןהרב
שגרמוהםלארצם.

ואכן בראש צבא חזק ומלוכד של  40,000חיילים יצא אלכסנדר למסע מלחמות,
כשהיעד העיקרי שלו הוא מדינת פרס .עז היה חפצו להכניע את האימפריה
הגדולה ,ובכך לקנות לו שם ותהילה .הקרב הראשון שלו עם צבא פרס נערך
ב"אסיה הקטנה" ,בעיר "איסוס" ,שם התקיף אלכסנדר את הצבא הפרסי הגדול.
למעשה,לצבאהפרסיהיונתוניםטוביםיותרכדילנצח,אולםבעייתוהיתהשהוא
היה מורכב מלאומים שונים ,ולכן לא היה מספיק מאוחד ומלוכד .לעומתו היה
הצבאהיווני,צבאלאומימאוחד,מצויידבנשקיעיל,ומונהגעלידימצביאמוכשר.
וכךהוכרעהקרבב"איסוס"לטובתהיוונים.
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אלכסנדרפונהלהחריבאתביתהמקדש
עתה פנה אלכסנדר עם צבאו הגדול ,לעבר רצועת החוף של ארץ ישראל ,כדי
להלחםבבנותבריתהשלפרס,ולספחאותןאלממלכתו.כלהעריםנכנעולפניו-
עכו,אשקלון,עזה.אולםבעיר"צור"נעצראלכסנדר,הואלאהצליחלכבושאותה,
מפני שהיתה מבוצרת היטב .הוא הקיף אותה במצור למשך שבעה חודשים,
ובמהלך התקופה הזו ביקש מן היהודים שיבואו לעזרתו .היהודים סירבו ,מכיון
שלא רצו להפר את השבועה שנשבעו למלכי פרס .לעומת זאת כאשר פנה
אלכסנדר אל ה"כותים" ,שונאי היהודים ,הם נענו בשמחה לבקשתו ,ובקשו ממנו,
שבשכרזהירשהלהםלהחריבאתביתהמקדששלהיהודיםאשרבירושלים,אשר
מהווה"איום"עלממלכתו.


ואכן לאחר שנכנעה העיר צור ,פנה אלכסנדר אל ירושלים ,במטרה לקיים את
ההבטחהשהבטיחלכותיםצמאיהדם-להחריבאתביתהמקדש.


הפגישהעםשמעוןהצדיק
בדרכולירושלים,ישןאלכסנדרבמלון,ובשוכבוחלםחלום,והנהאישלבושבדים
עומדעלידו,ובידוחרבחדהומבריקה,והואמריםאתחרבועלראשהמלך.פחד
המלךפחדגדולואמרלאותואיש:למהאדונירוצהלהכותאותי?אמרלוהאיש:
אלוקים שלח אותי ללכת לפניך ולעזור לך במלחמותיך ,ולהכניע תחתיך מלכים
גדולים ועצומים .אולם עתה דע כי מות תמות ,על אשר מלאך לבך לעלות
לירושליםולהרעלכוהניה'ועמו.


התחנן אליו המלך ואמר" :אנא! סלח נא לפשע עבדך .ואם רע בעיניך שאלך
לירושלים,אפנהואשובהלי!אמרלוהאיש:אלתירא,קבלתיאתעתירתך.ועכשיו
לך לדרכך לירושלים ,וכאשר תגיע לעיר תראה איש כדמותי ,לבוש בדים כמוני.
כאשר תראה אותו ,מהר ליפול על פניך והשתחוה לפניו ,וכל אשר יאמר לך
לעשות-עשה!רקזכורודעלךכיאםתמרהאתפי,ולאתעשהככלאשרציויתיך
מותתמות!

ובינתיים בירושלים שררה בהלה גדולה ,הגיעה השמועה כי אלכסנדר מוקדון
מתקרבבחילגדוללכיווןירושלים,ובכוונתולהחריבאתביתהמקדש.באווהודיעו
זאת לשמעון הצדיק .מה עשה? לבש בגדי כהונה ,ולקח עימו מיקירי וחשובי
ישראל,ואבוקותשלאורבידיהם.כלהלילההלךשמעוןהצדיקעםחבורתולכיוון
היציאה מן העיר ,ומנגד הלך צבאו של אלכסנדר והתקדם לכיוון העיר .כאשר
הפציעהבוקרנפגשואלועםאלו.כיוןשראהאלכסנדראתשמעוןהצדיק,מידירד
ממרכבתווהשתחוהלפניו .אמרולו עבדיו :מלךגדולכמותךישתחוהליהודיזה?!
אמרלהם:דמותדיוקנושלזהמנצחתלפניבמלחמותי!


פנהאלכסנדרלשמעוןהצדיקופמלייתו,ושאלאותם:למהבאתם?אמרולו:היתכן
שבית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב ,יטעו אותך עובדי כוכבים
להחריבו?! אמר להם :מי הללו שהטעו אותי? אמרו לו :כותיים הללו שעומדים
לפניך .אמר להם :הרי הם מסורים בידכם! מיד תפסו היהודים את הכותים
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הרשעים ,שהיו מתנכלים להם בכל הזדמנות ,ונקבו אותם בעקביהם ,ותלו אותם
בזנבי סוסיהם ,והיו גוררים אותם על הקוצים ועל הברקנים ,עד שהגיעו להר
גריזים,שבוהיהה"מקדש"של הכותים .כשהגיעולהר גריזים ,חרשו והרסואותו,
כדרך שביקשו הם לעשות לבית אלוקינו ,ואותו היום ,יום כ"ה בטבת ,עשאוהו
היהודיםיוםטוב.


מזכרתמאלכסנדר
המשיךשמעוןהצדיקלטיילעםאלכסנדרבירושלים,והראהלואתביתהמקדש,
את חצרותיו ,את גנזיו ואולמותיו ,וכן הראה לו את מקום קודש הקודשים ואת
מקום המזבח .התפעל המלך ואמר" :ברוך ה' אלוהי ישראל ואלוהי הבית הזה!
ואשריכםאתםעבדיו,המשרתיםלפניובמקוםהזה.ועכשיוברצונילעשותליזכר
בביתהקדושהזה,ואתןזהברבלצורפיםשיעשוצלםכדמותי,ויקימואותובבית
המקדשלידקודשהקודשים.כךאזכהשיהיהליזכרבביתהקדושהזה.


אמרוהיהודיםלמלך:אדוננוהמלך,איןלנו רשותמאתאלוקיהביתהזהלשיםבו
פסל .ולכן הזהב ,אשר נידבת אותו לבית המקדש ,תן אותו לעניי הכוהנים
ולכלכלתהיהודיםהבאיםלהשתחוותבביתהזה.ואנונעשהלךפהזכרטוביותר
ממהשבקשת:שכלילדיהכהניםאשריוולדוהשנההזאתבכלירושלים,יקראועל
שמך  -אלכסנדר" .נשאו הדברים חן בעיני המלך ,והוא אכן תרם זהב רב לטובת
ביתהמקדש.


נבואתדניאל
לאחרמכןביקשאלכסנדרמןהכהןהגדולשיאמרלועלפיה"אוריםותומים"אם
ימשיךבמלחמותיועםדריושמלךפרסאולא.אמרלוהכהןהגדול:לצערנומיום
שחרבביתהמקדשהראשוןאיןלנואוריםותומים,אולםאניאתפלללה'שיתןלי
תשובהלשאלתך.ואכןתפילתונענתה,וה'שםבפיולומרלמלךשיעלהלמלחמה
ויצליח.הואאףהראהלואתספר"דניאל"שבוישנבואההמדברתאודותיו)דניאל
פרקח(:
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ע ֹמד ְ
ל ֲ
בּ ַא ִיל ַ
כ ַח ָ
ו ֹלא  ָהיָה ֹ
תּי  ְק ָרנָיו ְ
את  ְשׁ ֵ
שׁ ֵבּר ֶ
ַי ַ
ָה ַא ִיל ו ְ
שׁה
ָא ַב ְק ָ
זון ו ֲ
את  ֶה ָח ֹ
ד ִניֵּאל ֶ
א ִני ָ
בּ ְר ֹא ִתי ֲ
ַי ִהי ִ
ָדו ...ו ְ
מיּ ֹ
ל ַא ִיל ִ
מ ִצּיל ָ
ו ֹלא  ָהיָה ַ
ַיּ ְר ְמ ֵסהוּ ְ
וִ
ֶג ִדּי ְ
ו ִהנֵּה ֹ
ִבינָה ְ
ח ִרית
בּ ַא ֲ
שׁר  ִי ְהיֶה ְ
א ֶ
את ֲ
יע ָך ֵ
מו ִד ֲ
ה ְנ ִני ֹ
אמר ִ
ַיּ ֶ
כּ ַמ ְר ֵאה  ָג ֶבר ...ו ֹ
לנ ְ
ע ֵמד ְ
שּׂ ִעיר
וּפ ָרסְ :ו ַה ָצּ ִפיר ַה ָ
ית ַבּ ַעל ַה ְקּ ָר ָנ ִים ַמ ְל ֵכי ָמ ַדי ָ
שׁר ָר ִא ָ
אֶ
קץָ :ה ַא ִיל ֲ
מו ֵעד ֵ
םכּי ְל ֹ
ָע ִ
ַהזּ ַ
אשׁון:
ֹ
יניו הוּא ַה ֶמּ ֶל ְך ָה ִר
שׁר ֵבּין ֵע ָ
אֶ
דו ָלה ֲ
ֶמ ֶל ְך ָיוָן ְו ַה ֶקּ ֶרן ַה ְגּ ֹ

פנה הכהן ואמר לאלכסנדר" :אתה הוא צפיר העיזים ,ודריוש הוא האיל .אתה
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תרמסהוארצה,ותיקחאתממלכתומידו!"כךחיזקהכהןאתלבהמלך,והואיצא
מירושליםשמחוטובלב.

מאז גילה אלכסנדר יחס טוב ליהודים ,הוא מינה את הכהן הגדול למושל כללי
בארץבמקוםהפחההפרסי,והרחיבאתגבולותארץיהודה.


התרבותה"הלניסטית"
מארץישראלעבראלכסנדרלמצרים.מדינהזוקבלהאותובזרועותפתוחות,מכיון
שראתהבומשחררמעולהפרסיםהשנואים.

בתחילה חשב אלכסנדר להפיץ את התרבות היוונית ,שכה העריץ ,בכל ארצות
כיבושו .אולם בעת כיבושיו נתוודע אלכסנדר גם לתרבות המזרחית ,והתרשם
ממנה .הוא אף שקל בדעתו ,שאם ברצונו לשלוט ביד רמה על מדינות המזרח,
ולהקיםממלכהענקיתהמורכבתמעמיםשוניםומתרבויותשונות,עליולהתחשב
בתרבויות אלו .ולכן החליט לפתח תרבות חדשה ,אשר בה ימזג בעיקר את
התרבותהיווניתעםהתרבותהמזרחית.

כדי להשיג מטרה זו ,יסד אלכסנדר ערים חדשות ,והושיב בהן בני עמים שונים.
העירהראשונהמסוגזההיתההעיר"אלכסנדריה"שבמצרים,שנקראהכמובןעל
שמו .בעיר זו הושיב מצריים ,יוונים ,ואף יהודים ,כדי שישפיעו אלו על אלו,
ויתמזגו לעם אחד .הוא הקים באלכסנדריה מוסדות להפצת תרבות יון ,כמו
אצטדיוניםִ  ,ספריות ,בתי אומנות ,לצד מקדשי האלילים של עמי המזרח .כך
התפתחהוצמחהלהתרבותחדשה,שכונתה":התרבותההלניסטית".

הוא עצמו הקריב קורבנות במקדשי האלילים של מצרים ,והוכרז על ידיהם כבנו
של האליל "אמון" .אלכסנדר רצה להיות יותר ממצביא ,ואף יותר ממלך .הוא
הכריזעלעצמושהואאליל,כדוגמתמלכיהמזרחשנהגולהכריזעלעצמםשהם
אלילים,ובדרךזוחשבלהגדילאתסמכותובעיניעמיהמזרח.

התרבות ההלניסטית השפיעה עוד שנים ארוכות על כל עמי האזור .בהשפעתה
ערכוחקירותמדעיות,המציאוהמצאותטכניות,פיתחוענפיאומנותשונים,ועוד.
אולםהשפעותחיוביותאלוהועמדובצלעלידיההשפעותהשליליותשלה.עלידי
התרבות ההלניסטית התעורר ביתר שאת פולחן האלילים ,הותר רסן התאוות,
התגברה הסגידה לגוף ,הפקרות ופריקת יצרים היו לדבר חיובי ורצוי ,והמוסר
האנושיהידרדרעדמאוד.

אולם עם אחד ויחיד לא אימץ לעצמו תרבות קלוקלת זו ,הלוא הוא עם ישראל,
העם הקדוש והנבדל מן העמים ,אשר המשיך להיות דבק בתרבותו העתיקה
והמפוארת.אףאלכסנדרמוקדוןמצידולאניסהלכפותעלהיהודיםאתתרבותו,
כיוןשהעריץמאודאתחכמיישראלואתתורתישראל.


ימי החנוכה בהלכה ובאגדה

13

הרחבתממלכתיון-ומותאלכסנדר
ממצריםהמשיךאלכסנדרבמסעכיבושיולעברבבל.העירנכנעה,ותושביהקבלו
אותובכבודגדול.משםהמשיךלעברמדינתפרס -ה"אגוז"הקשהביותרלפיצוח.
ואכןבמדינהזונתקלאלכסנדרבקשייםעצומים:תושביפרסשהיועדכהמושלים
בעמים אחרים ,ראו באלכסנדר מושל זר ,והתנגדו לו קשות .המלחמה בשטח
ההררי שבצפון המדינה היתה קשה מאוד לחייליו של אלכסנדר ,אולם בכל זאת,
עםמותושלמלךפרסעלידיכמהשריםשמרדובו,הצליחאלכסנדרלהכריזעל
עצמוכמלךפרס.בהיותובבירתפרס,נשאלאשהאתבתושלהמלךהפרסי,ועודד
גםאתשריולהתחתןבתושביהמקום,כדילהתמזגעמהם.


מפרס חזר אלכסנדר לבבל ,ובמוחו תוכניות רבות לפיתוח ממלכתו הענקית .אבל
לפנישהספיקלבצעאתתוכניותיו,חלהבקדחתומתלפנימלאתלו33שנה,ונקבר
באלכסנדריהשבמצרים.


התפצלותמלכותאלכסנדר
במותולאהותיראלכסנדרבנים,בנוהיחידנולדלורקלאחרמותו.באיןבןיורש,
נלחמו שריו הגדולים של אלכסנדר על ירושת ממלכתו .מלחמות קשות התנהלו
ביניהם במשך  25שנה .כאשר אף אחד מהם לא הצליח לגבור על יריביו ולתפוס
אתהשלטוןעלהממלכהכולה,החליטוהיריביםלחלקהביניהם.


כך נחלקה מלכותו של אלכסנדר לארבעה מחוזות ,ובכך התקיימה נבואת דניאל
נ ְשׁ ְבּ ָרה
מו ִ
וּכ ָע ְצ ֹ
ה ִע ִזּים ]מלכות יון[  ִה ְג ִדּיל  ַעד  ְמ ֹאדְ ,
וּצ ִפיר ָ
במלואה )דניאל פרק ח(ְ " :
ַה ֶקּ ֶר ַ
שּׁ ָמ ִים...
תה ָ
ערוּחו ַ
ֹ
ל ַא ְר ַבּ
יה ְ
תּ ָ
זוּתא ְר ַבּע ַתּ ְח ֶ
ַ
ָהח
ע ֶלנ ָ
ַתּ ֲ
ןה ְגּ ֹד ָלה ]אלכסנדרמוקדון[ ו ַ
ב ֹכ ֹ
ו ֹלא ְ
ַע ֹמ ְדנָה ְ
גּוי י ֲ
מ ֹ
יות ִ
מ ְל ֻכ ֹ
א ְר ַבּע ַ
יה ַ
תּ ָ
א ְר ַבּע  ַתּ ְח ֶ
ע ֹמ ְדנָה ַ
ַתּ ֲ
ְו ַה ִנּ ְשׁ ֶבּ ֶרת ו ַ
חו" ]ארבעת
המלכיםלאיהיוחזקיםכלכךכמואלכסנדר[.


עלהשלטון בארץישראלהתנהלוקרבותקשיםבין"סליקוס",השרשנהיהלשליט
עלסוריהובבל,לבין"תלמי",ששלטעלמצרים.הקרבהמכריעביניהםנערךבשנת
ג'תנ"ט) 301שנהלפניהספירהלמניינם( .בקרבזהניצחתלמי,ולקחבשבייהודיםרבים
אלמצרים.ומאז-במשך100שנה,שלטוה"תלמיים"בארץישראל.


היהודיםבאלכסנדריה
במצריםהלכהוהתפתחהקהילהיהודיתמפוארת.וכךמספרתהגמרא)סוכהדףנא

עמודא(:


רבייהודהאומר:מישלאראהדיופלוסטין]ביתכנסתמפוארומיוחד[ שלאלכסנדריה
שלמצרים,לאראהבכבודםשלישראל...ושבעיםואחתקתדרותשלזהבהיובה,
כנגד שבעים ואחד זקנים .ובימה של עץ באמצעיתה ,וחזן הכנסת עומד עליה,
והסודרים ]מטפחות[ בידיו .וכיון שהגיע הזמן לענות "אמן" ,הלה מניף בסודרים ]כי
לא כולם יכלו לשמוע את קולו ,מחמת גודל המקום[ ,והם עונים אחריו "אמן" .ולא היו
יושבים מעורבים ,אלא זהבים ]צורפי הזהב[ בפני עצמם ,וכספים ]צורפי הכסף[ בפני
עצמם ,ונפחים]אומניברזל[ בפניעצמם ,וטרסיים ]אומנינחושת[ בפניעצמם ,וגרדיים
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]אורגים[ בפני עצמם .וכשעני נכנס שם ,היה מכיר בעלי אומנותו ,ונפנה אליהם
להשתכראצלם,ומשםפרנסתוופרנסתאנשיביתו...


תלמיהמלךמבקשלהחכים
לאחר מותו של "תלמי הראשון" ,מלך אחריו בנו " -תלמי השני" .בתקופתו ,תמו
כבר מלחמות היורשים של אלכסנדר ,והשלטון על מצרים וארץ ישראל היה חזק
בידיו .בזמנו גברה אצל עמי המזרח ההתעניינות בספרי העמים ,ובמקומות רבים
נוסדוספריותגדולות.


גםתלמי זה,בהיותומלךחכםונבוןואוהבספר,הקיםלעצמוספריהגדולה.הוא
חפץמאודלקבץלעצמוספריםרביםמדתותשונות ,כדילהחכיםעודועודולחקור
את הדין והיושר בעולם .על ידי כך רצה לחבר בעצמו ספר חוקים על כל צרכי
העולם-לפיהמוסרוהצדק.לשםכךשלח שנייםמחכמיושיעברוממדינהלמדינה
ויקבצועבורוספריחכמה.אחריסבבגדולשעשוחזרואלהמלךכשבידיהםתשע
מאות ותשעים וחמישה ספרים .שמח המלך מאוד ,צחק ואמר :הבה ונוסיף עוד
חמישה ,כדי שיהיו בידינו אלף ספרים .היו שם כמה חכמים ,ששמעו על תורת
ישראל.אמרולו:אדוננוהמלך,מהלךלטרוחלקבץספריםכהרבים,כדילחקור
מהםאתהאמתוהצדק?!עצתנולך,שתשלחשליחיםאלהיהודיםאשרבירושלים,
והם יביאו לך את ספרי תורתם ,אשר נכתבה להם על פי ה' על ידי נביאיהם,
ומספריםאלותוכללהתחכםולשפוטכלדיןעלפיהאמתוהיושרהאמיתיים.


שמע המלך לעצתם ,ושלח שליחים אל ירושלים ,שיביאו לו את ספר התורה
מתורגם ליוונית .אולם חכמי ירושלים לא רצו לתת את ספר תורת ה' ביד איש
נוכרי ,ולכן התחכמו ותרגמו לו במקום ספר התורה  -את "ספר הישר" ,שיש בו
מדרשיחז"לעלהתורה.


קיבלהמלךאתהספרלידיו,והתחילללמודבו.הואנהנהמאודמןהחכמהוהצדק
הטמוניםבו,עדשעזבאתכלהספריםשקיבץלעצמו,והגהרקבספרהזה,ושמח
שמחהגדולהעלהעצההטובהשנתנולוחכמיו.

לימים,נודעלחכמיועלהתרמית.הםהבחינוומצאושהיהודיםהביאולתלמיספר
אחרבמקוםספרהתורה ,מיהרולבואאלהמלך ואמרולו:אדוננוהמלך,לעגולך
היהודים,כילאשלחואליךאתספרהתורהשאמרנולך,כיאםספראחרשהיה
בידם .עצתנו לך ,שתשלח אליהם שליחים בשנית שישלחו לך את ספר תורתם
האמיתי,כיממנותמצאאתמבוקשךיותרויותרמןהספרששלחולך.קצףהמלך
מאוד,וחמתובערהבו.מידהחליטלשלוחשליחיםשניתאלירושלים,שיביאולו
אתספרהתורההאמיתי.אולםהפעםהיהחשדןביותר,ונהגבעורמה,כדילהיות
בטוחשאכןיקבלאתספרהתורההאמיתיולאספראחר).הקדמתספרהישר(


תרגוםהתורהליוונית
מהעשהתלמי?שלחספריםומנחותאלהכהןהגדול,ובקשממנושישלחאליו72
חכמים מארץ ישראל ,אולם לא גילה להם את הסיבה להזמנתם .ואכן הגיעו אל
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המלך תלמי  72זקנים כהנים חכמים ,ובראשם אלעזר הכהן .כבואם מצרימה
התקבלו בכבוד גדול .נתן להם המלך תלמי שבעים ושניים בתים ובקש מכלאחד
בנפרד לתרגםאתהתורהללשוןיוונית.בכךרצהלבדוקשאכןיתרגמולואתספר
התורה,ולאספראחר.


שרתהרוחהקודשעלכלהחכמים,ונתןהקב"העצהבלבבם,לתרגםאתהתורה
עם מעט שינויים .כולם כתבו את אותם שינויים בדיוק ,לדוגמא" :אלוקים ברא
בראשית"]במקום"בראשיתבראאלוקים",כדישלאיטעוהגוייםלומר,כי"בראשית"הואשמו
של אליל והוא שברא חס ושלום את אלוקים[ .וכן" :אעשה אדם בצלם ובדמות" ]במקום
"נעשהאדם",שלאיטעוהגוייםלומר,שהיושותפיםלהקב"הבבריאתהעולם[.


כאשר הושלמה המלאכה ,הביאו את הספרים לפני המלך ,ומצא המלך את כל
דבריהם מתואמים ,ישרים ונכונים ,ושמח שמחה גדולה .הוא למד מן הספרים
הקדושים,העמיקבהם,ונהנהמאודמאודמןהחכמההגדולההטמונהבהם.ציוה
המלך לשלוח את הזקנים הכהנים חזרה ירושלימה בכבוד גדול ,מלאים באוצרות
זהבוכסף.


יהודימצריםשמחומאודעלתרגוםהתורהליוונית,הםידעושבעקבותהתרגום,
יעלה כבודם בעיני העמים ,אשר יקראו בתורה על עמינו ועל הניסים הגדולים
שעשהה'עמנו.לכןחגגומידישנהאתהיוםשבוהסתייםתרגוםהתורהליונית.
אבלחכמיישראלראואתהסכנההגדולההאורבתליהודימצריםמתרגוםזה.הם
ידעושבמשךהזמןיתרגלויהודימצריםלקרואאתהתורהביוונית,וכךישכחואת
לשוןהקודש,ויתרחקומדרךהיהדות]חששזהאכןהתאמתברבותהשנים[.עלכןאמרו
חכמינוז"ל":קשהיוםתרגוםהתורהליונית,כיוםשנעשהבוהעגל".


"מתיוונים"
בתקופתשלטוןהתלמייםהתפשטההתרבותההלניסטיתמאוד.במצרים,בסוריה,
בעבר הירדן ואפילו בארץ ישראל ,נבנו ערים יווניות ,ובהן הוקמו כל המוסדות
אשרהפיצואתהתרבותההלניסטית.בעריםאלההיוספריותגדולות,שהכילואת
יצירות הסופרים והפילוסופים היוונים ,מקדשי אלילים ,בתי שעשועים ,מגרשי
ספורטוכדומה.


העריםהיוניותשבארץישראלובמצרים,היוומכשולחמורלבניעמנו.רביםבקרו
בהןלרגלעסקיהם,וקליהדעתשבהםאףהושפעומןהפארהחיצונישלהתרבות
ההלניסטיתונדבקובזוהמתה.הםבקרובמגרשיהספורט,הלכולמקדשיהאלילים
ולבתי השעשועים כדי להשתתף במסיבות הפרועות שנערכו שם ,וכך פרקו
מעליהםעולתורהומצוות.יהודיםאלוקראולעצמם":מתיוונים".

יראי ה' לא התקרבו למקומות אלו ,והתייחסו בשאט נפש לכל הגילויים של
התרבותההלניסטיתהמושחתת.אךלאהיהלאלידםלמנועאתהתפשטותהנגע
ביןבניעמנו.

תחילה רכשו המתיוונים רק את המנהגים החיצוניים של הגויים :דברו בלשונם,
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והשתתפובחגיגותיהם,אך עדייןשמרותורה ומצוות.אולםבמשךהזמןהתרחקו
מדרךהתורהלגמרי,השתחוולאלילייון,וטימאואתעצמםבבשרפיגוליהם.


מעלליושליוסףהמוכס
בתחילת תקופת שלטון התלמיים ,התנהלו עדיין החיים בירושלים ובכל ערי
היהודים על פי דרך התורה .בכל המקומות היו בתי כנסת ,בתי מדרש ,תלמודי
תורה וכו' ,וגדולי התורה הם שהנהיגו את העם .לכן חששו המתיונים הראשונים
להראות בגלוי את התרחקותם מדרך התורה וממסורת האבות ,ופעלו בינתיים
בסתר .אולם בתקופת שלטונו של "תלמי השלישי" התחילו המתיוונים להרים
ראש:


יוסף בן טוביה ,יהודי מושחת ואיש בליעל ,הצליח בדרכי עורמה לקחת מן הכהן
הגדול את הסמכות על גביית המיסים מן היהודים למלך תלמי .כדי לתת תוקף
לתפקידו ,שלח אליו המלך חיילים מצריים שיעזרו לו בגביית המס .יוסף ,שכונה
מעתה "יוסף המוכס" ,רצה להתעשר מתפקידו ,ודרש מן היהודים סכומי כסף
מופרזים.


אשקלון היתה העיר הראשונה שאליה הגיעו יוסף המוכס ואנשיו .כאשר סרבו
תושבי העיר לשלם לו את המיסים הגבוהים שדרש מהם ,הרג עשרים אנשים
מראשיהעירוגזלאתכלרכושם.מאז,נפלהאימתיוסףהמוכסוחברמרעיועלכל
תושביהארץ,ואישלאהעזעודלצאתנגדו.


מתיווניםרביםהצטרפואליוסףהמוכס,וכמוהוהתעשרוגםהםמןהמיסיםשגבו
מן העם .כאשר הרגישו כי גבר כוחם ,החלו להרים ראש והעזו להתנהג בדרכי
היוונים גם בגלוי .הראשונים שהתחילו בכך היו בניו של יוסף המוכס ,אליהם
הצטרפורביםמבניגילם,ואףכוהניהדיוטאחדיםנתפתוללכתבדרכיהם.


סוףשלטוןהתלמיים
בתקופתו של "תלמי הרביעי" ,נתחדשה המלחמה בין התלמיים ובין ה"סליקים"
]יורשיו של "סליקוס" ,ששלטו על סוריה ובבל לאחר מות אלכסנדר[ .באחד הקרבות ניצח
תלמי ,ובגובה ליבו עלה לירושלים ורצה להיכנס לבית המקדש .כאשר ניסו
הכוהניםלמנועממנואתחילולהקודש,פרץלביתהמקדשבכח.אבלמןהשמים
עכבובעדו:הואהתעלףונפללארץ!


כאשר חזר לארצו למצרים ,החליט להתנקם ביהודי מצרים על מפלתו .הוא כינס
את הנכבדים שביהודי אלכסנדריה לקרקס גדול ,ושם ציוה לשסות בהם פילים.
אבלכאןהתרחשנסנוסף:הפיליםלאפנואלהיהודים,אלאאלהמשסים,ורמסו
רביםמןהיוונים,שבאולראותולהנותמאסונםשלהיהודים.

כאשר מת תלמי הרביעי ,מלך אחריו בנו ,שהיה עדיין צעיר לימים .הוא לא היה
מסוגל לתפוס בחוזקה את השלטון תחת אביו ,ואת חולשתו ניצלו ה"סליקים"
מושלי סוריה ,ומיהרו לכבוש את ארץ ישראל .כך תמה בארץ ישראל תקופת
שלטוןה"תלמיים",והחלהתקופתשלטוןה"סליקים".

ימי החנוכה בהלכה ובאגדה
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עלייתאנטיוכוסלשלטון
 25שנה אחרי שהסליקים כבשו את ארץ ישראל ,עלה אנטיוכוס לשלטון .אנשי
חצרו ,אשר רצו להחניף לו ,קראו לו "אנטיוכוס אפיפנס" ,כלומר :המפואר .אבל
מאחורי גבו קראו לו "אנטיוכוס אפימנס" ,כלומר :המשוגע .ואומנם כינוי זה הלם
אותוביותר.אנטיוכוסדימהבנפשושהואאליל,וציוהעלכלעמיממלכתולהקים
במקדשיהם את הפסל שלו ,ולהשתחוות לו .אנטיוכוס פיזר כסף רב לחגיגות עם
מפוארות ,והתנהג בהן כאחד השוטים ,במטרה לעורר תשומת לב ו"כבוד" בין
ההמונים.


אתשלטונועלכלעמיממלכתוניסהלחזקעלידיכךשהפיץביניהםאתהתרבות
ההלניסטית ,ושאיפתו היתה שגם היהודים יקבלו עליהם תרבות זו .אולם בשלב
ראשון הוא לא ניסה לעשות זאת בכח ,אלא בדרכים עקיפות .הוא העלה את
מעמדם של המתיוונים ,ומינה אותם למשרות חשובות ,כמו מושלים ,שרים,
שופטיםושוטרים.הואעודדאותםלערוךערבישירה,חינגות,ריקודיעם,ולהכניס
פולחןיווני.כמוכןהקיםאצטדיוניםומרכזיתרבות,וקיוהכיאטאטימשךלבהעם
אחריתרבותו.



הכהונההגדולהעוברתלידיוהטמאותשליאסון

עד לפני שעלה אנטיוכוס לשלטון ,היתה עבודת בית המקדש מופקדת בידיו
הנאמנותשליוחנןכהןגדול.הואשמרעלטהרתהבית,ובמאמציםרביםהצליח
להרחיק את משפחת יוסף המוכס ואת שאר המתיונים מכל השפעה על העניינים
הפנימיים של היהודים .מצב זה השתנה לרעה ,כאשר עלה אנטיוכוס לשלטון.
המתיוניםקבלוממנועזרהלכלתוכניותיהםהשפלות.


אחיו של יוחנן הכהן הגדול נימנה בין המתיוונים .הוא שינה את שמו מ"יהושע"
ל"יאסון" .ברוב חוצפתו ורשעותו ,בא יאסון לפני אנטיוכוס והציע לו סכום כסף
גדול ,כדי שימנה אותו לכהן גדול במקום אחיו! המלך כמובן מסר לו ברצון את
התפקיד הגדול והקדוש הזה ,מאחר שידע ,כי יאסון ודאי יפעל למען הרחקת
היהודים מדרך התורה .אנטיוכוס הסכים גם לבקשתו השניה של יאסון :להקים
בירושליםבתימשחקיוניים,בהםילמדובנייהודהללכתבדרכיםהמקולקלותשל
הגויים.


ירושליםמחוללת
שלוש שנים שימש יאסון בתפקיד הכהן הגדול ,ובמשך תקופה זו השתנו החיים
בירושלים מן הקצה אל הקצה .עיר הקודש חוללה על ידי צעירים פורקי עול,
ונהפכה לעיר יונית .הגיעו הדברים לידי כך ,שבמגרש הספורט שהקים יאסון לא
הרחקמהרהבית,שיחקוהמתיוניםבמשחקיהתגוששות.גםכהניםמסוימיםעזבו
אתעבודתםבביתהמקדש,ויצאולמגרשלשחקשם,כדרכםשלהגויים!


חילולעירהקודשגברעודיותרבזמנושל"מנלאוס",האישאשרקיבלאתמשרת
הכהונההגדולהבמקוםיאסון.הלההבטיחלמלךאנטיוכוסרודףהשלמונים,סכום
כסף גדול מזה שנהג לשלוח לו יאסון תמורת המינוי .את הכסף לתשלום המס
ולצרכיו הפרטיים הוציא מנלאוס  -מאוצר בית המקדש! וכשגם זה לא הספיק לו,
לאהיססומכראףכליםמכליהזהבהקדושים.
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הרגנוראבירושלים
רביםמיהודיירושליםחיכולהזדמנותלגרשאתהכהןהגדולהרשעהזהמןהעיר.
כשלוש שנים לאחר מינויו של מנלאוס ,נדמה היה כי הנה הגיעה ההזדמנות
המיוחלת.


הדברהיהכשיצאאנטיוכוסלמלחמהבמצרים,ולאהצליחלהשתלטעליה.בארץ
ישראל נפוצה שמועת שוא ,כי אנטיוכוס נהרג במלחמה .בשמחתם הזדרזו תושבי
ירושליםלקוםעלמנלאוסולגרשומןהעיר.לאסונם -עבראנטיוכוסבדרכוחזרה
ממצרים לסוריה  -דרך ירושלים ,שם נודע לו על גרושו של מנלאוס .בהיותו סר
וזעף על מפלתו במצרים ,התנפל על יהודי ירושלים ושפך עליהם את כל חמתו.
הואהשתוללבעירכחיהטורפת,הרגאלפיאיש,הוציאבגלותעםרבוגדול,ופיזר
אתכלהחכמיםאשרבה,כפישמתארזאת"יוסיפון")חשמונאיםב,ד-ה(:


"ויצועלאנשיולאמור:הכותכוכלאשריפולבידכם,וגםעלהממלטיםאתנפשם
עלגגותהבתיםאלתחמלו.ויהרוגבלירחמיםנערוזקן,אישואשה,גםבחורגם
בתולה ,וגם על עוללים ויונקים לא חמלו .ובשלושת הימים השחיתו שמונים אלף
איש -ארבעיםאלףנהרגו,וארבעיםאלףנמכרוונלקחובשבי.וכלזהאיננושווה
לו  -וחמס אנטיוכוס בכף רשע את כל כלי הקודש ,וכל אשר התנדבו המלכים
לפאראתהמקדשוליפותו,אתהכלגזלבידיחמס".


גזירותשמד
בשלב זה החליט אנטיוכוס להרחיק את העם בכח מדרך ה' ,ולגזור עליהם גזרות
שמד.המלךהרשעהזהידע,שכלעודישמרוהיהודיםאתמצוותתורתם,לאיוכל
לשלוטעליהםשלטוןמלא.


הוא כתב אגרות לכל ערי יהודה ,ובהן נאמר ,כי כל עמו צריך להתאחד בתורה
אחת וחוקה אחת .אין להקריב קורבנות בבית המקדש בירושלים ,אלא להקים
במותומקדשיםלאלילים,ולהקריבבהםבשרחזירוכלבהמהטמאה.


בעצת יועציו החליט אנטיוכוס להתמקד בעיקר בעקירת מצוות התורה העיקריות,
אשר עקירתן תגרום בעקיפין לעקירת התורה כולה  -מצוות אשר בלעדיהן תהיה
התורה רק בגדר טקס ופולחן חיצוני חס ושלום ,שתשתכח מאליה עם הזמן .הם
הגיעו למסקנה ,כי שלושת המצוות העיקריות הן :שבת ,ברית מילה ,וקידוש
החודש].קידוש החודש פירושו ,כדי לקבוע את היום הראשון של החודש ,ציותה התורה שאם
יבואושניעדיםויעידובביתהדיןשראואתהירחבצורהמסוימתבסוףהחודששעבר,עלפיזה
יקבעוביתדיןבאיזהיוםיחולראשחודש,ועלפיזהיקבעומועדיוחגיישראל[.


השבת
יןבּנֵי
יוּב ְ
ינ ֵ
יתעו ָלםֵ :בּ ִ
ֹ
םבּ ִר
תל ֹד ֹר ָת ְ
שּׁ ָבּ ְ
תה ַ
תא ַ
שׂו ֶ
ע ֹ
שּׁ ָבּת ַל ֲ
תה ַ
לא ַ
ֵיי ְשׂ ָר ֵא ֶ
רוּבנ ִ
ְ
שׁ ְמ
ְו ָ
יעי
םה ְשּׁ ִב ִ
יּו ַ
וּב ֹ
שּׁ ַמ ִים ְו ֶאת ָה ָא ֶרץ ַ
שׂה ה' ֶאת ַה ָ
ָמים ָע ָ
שׁת י ִ
שֶׁ
אות ִהוא ְל ֹע ָלם ִכּי ֵ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ֹ
ָפשׁ:
ַיּנּ ַ
שׁ ַבתו ִ
ָ

השבת הרי היא מכריזה ואומרת :יש בורא לעולם שברא אותו בששה ימים ונח

ימי החנוכה בהלכה ובאגדה

19

ביוםהשביעי,אליואנונכנעיםומשתחוים! אבלהיווניםרצולעקוראתהמחשבה
הזאתמלבכליהודילאמר:אנחנואדוניהארץ!אלינוצריכיםלהכנע!


בריתמילה
הנההבריתמילההיאאותבינינווביןהקב"ה,כיחפציםאנולהשתמשבגופנואך
ורק על פי רצון ה' .הקב"ה מנחה אותנו לרסן את היצרים שבתוכנו ,ולהשתמש
בהםכראוי.אךהיווניםלאכןמחשבתםאלאאדרבהלהסיראתהרסןולאבדאת
הסייגים,ולחיותחייםשבהםהכל"מותריםלכםמותריםלכם",מבחינת'מייאמר
לומהתעשה,ומייאמרלומהתפעל'.


קידושהחודש
קביעתראשיהחדשיםמזכירהלנו,כיכחאלוקיהואהמושלעלהזמןומנהיגאותו,
ולא הזמן שולט עלינו .ביום שקידשו בית דין את החודש  -מקודש הוא ,וממילא
מקודשיםהמועדיםעלפיאותוהיוםשבוקבעוחכמיישראלשמתחילהחודש.אין
אףאחדבעולםשיכוללשנותאתמהותםשלהזמנים,רקחכמיישראל.לזאתלא
הסכימו היוונים :הזמן נתון בידינו ,ובאפשרותנו לעשות בו כטוב בעינינו ,ואילו
היהודים לא יקבעו לעצמם ,מתי יהיו חגים ומועדים שונים ,אלא הכל על פי
החלטותינו.


היופיהופךלכיעור
יופיו של יפת  -כשהוא משרת את האדם לעבודת ה'  -הרי הוא אכן יופי .אך
כשהוא מנסה להתנכל לעם ישראל  -אין לך כיעור גדול מזה .הגבורה הופכת
לעריצותואכזריות,החכמה-למזימה,והאמת-לסילוף.


עולםבלאבורא,גוףללארסן,זמןללאקדושה-הישלךכיעורגדולמזה?!


מלחמתחורמה
לפני שעזב אנטיוכוס את ארץ יהודה ,הפקיד בה את שר צבאו "פוליפוס" ,וציוה
אותו" :כל אשר יאות מהם למצותי ,וישתחוה אל צלם תמונתי ,ויאכל בשר חזיר,
ויצאמדתמשה-יחיה.וכלהממאן-יהרגללאחמלה".


היו אלו ימים קשים ונוראים לעם היהודי ,ובפרט ליהודי ירושלים .היוונים פרצו
שלושעשרהפרצותבחצרהעזרהשלביתהמקדש,בטלואתשניקרבנותהתמיד
שציוה בורא עולם להקריב בכל יום ,קרבן תמיד של שחר וקרבן תמיד של בין
הערביים,טמאואתהשמניםהמיועדיםלהדלקתהמנורה,טמאואתביתהמקדש
בפולחןהאליליםובמעשיתועבה,אתבנותישראלהסגירולעריציהאויב,והשכיחו
כלילאתהשבתותוהמועדים.

ביום ט"ו בכסלו שנת ג'תקצ"ג ) 167לפני הספירה למניינם( ,הקימו היוונים פסל טמא
בביתהמקדשעלמזבחה'!הםבנובמותלאליליםבכלערייהודה,קרעואתספרי
תורתה'לקרעיםושרפואותםבאש.


כל מי שהיה ירא את דבר ה' יצא מן העיר וחיפש מפלט באחד הכפרים שבהרי

20

ימי החנוכה בהלכה ובאגדה

יהודה .שם הצליחו בזמן הראשון להסתתר מעיני שוטרי אנטיוכוס הרשע ,ולקיים
אתמצוותהתורה.אולםפתרוןזההיהזמניביותר,שכןלאחרשביססוהיווניםאת
תרבותם הטמאה בירושלים ,יצאו הם לכפרים ולהרים לתור אחרי יהודים
השומרים תורה ומצוות .היה זה נסיון קשה ומר עבור היהודים הנאמנים .הם
התחבאוביערותובמערות,והיומוכניםלמסוראתנפשםעלקידושה',כאשריד
הצוררים תשיג אותם גם שם .אלפי אנשים ,נשים ועוללים ,מסרו את נפשם על
קידושה',נטבחוונהרגועלשמירתהתורהוהמצוות,ה'יקוםדמם.


מותאלעזרשרהכהנים
תפסו היוונים את אלעזר שר הכהנים ,שהיה כבר זקן ושבע ימים )הוא אלעזר הנ"ל
אשרנשלחבראשהמשלחתאלתלמיהמלךלתרגםאתהתורה(,והביאואותולפניפוליפוס.
פנה אליו פוליפוס ואמר לו" :אלעזר הכהן ,הלוא איש חכם ונבון אתה! אל נא
תעבור את מצות אדוננו המלך .עבוד לצלמו ,ואכול מבשר זבחו ,ואז תחיה ולא
תמות".ענהאלעזרהכהן":חלילהלילהפראתמצותאלוקי,אל-חייםומלךעולם,
ולעשותאתמצותאנטיוכוסאשרימיוכצלעובר".


ראהפוליפוסכילאיוכללשכנעאתאלעזרלהישמעלו,והחליטלנקוטבצעדאחר.
הואפנהאליובסתרואמרלו":יודעאתהשאניאוהבאותךומכבדאותךכברימים
רבים ,מכיר אני אותך עוד מעת היותי משרתו של תלמי המלך .כאשר באת אליו
עם חבריך לתרגם את התורה ,נוכחתי לעמוד על גדולתך ומעלתך .ועכשיו מרחם
אני עליך ועל שיבתך ,ואין אני רוצה להרע לך .ולכן רוצה אני להציע לך הצעה
אחרת:קחלךחתיכתבשרכשרהמשלך,ותאכלאותהבפניהעם,באופןשיחשבו
שאתהאוכלמבשרזבחושלצלםאנטיוכוס.אםתעשהכןאחמולעליךולאאמית
אותך".


אולםאלעזרהכהןלאהסכיםאףלזאת.הואפנהלפוליפוסואמר":שמענאאותי,
פוליפוס פקיד המלך אנטיוכוס! בן תשעים שנה אנוכי היום ,וכל חיי דבקה נפשי
ליראהאתה'אלוקיישראל.ואיךאבואהיוםלעשות רמיהולהפרבריתו?!אםכה
אעשהכדבריך,אחטיאאתישראל,ויאמרוהיהודים:הנהאלעזרהכהן,בןתשעים
שנה עזב את תורת אלוקיו והפר בריתו .ואם כן מה לנו חלק ונחלה בתורת ה'?
ויפרו גם הם ברית ה' ויעזבו את תורתו ,וילכו נפשותיהם לאבדון .לכן חלילה לי
לטמאאתטוהרשיבתי לגרוםליהודיםרפיוןידייםבאמונתה'.אמותההפעםאת
ולבחורי .אתם תמיתו אותי פה,
ַ
המוות הזה ואותיר אחרי גבורה ואומץ לעמי
ואלוקיישראליחיינישםבעולםהבא.והיהודיםבראותםאתמותיפהעלידכם-
יאבוגםהםלעזובאתחייהםלמעןיקרתורתאלוקינו,ונהיהאניוהםכולנוחיים!"


כשמועפוליפוסדבריםאלו,הפךליבולאכזר,והחליטלהמשיךביתרשאתלהרע
לישראל בכל מאודו .הוא ציוה לייסר ולהכות כל יהודי שדבק בתורתו ,וכן ציוה
לייסר את אלעזר הכהן ביסורים קשים .וכאשר היכו אותו ועינוהו ביסורים קשים
בלי חמלה ,נאנח אלעזר הכהן ואמר" :אלוקי! אתה ידעת כי יכולתי להציל את
נפשי מן המוות הזה .אבל לא חפצתי כי אהבתיך .והנה הם יכוני מכות נמרצות
אשראיןביכחלשאתאותן.אבלבגללגודלהאהבהשבוערתבליביאליך -מכות
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אלוחביבותעלי,ואסבלןבכחובגבורה.ואתהלמעןרחמיך,רחםעלעדתישראל,
והצילםמכלאויבושונא".וככלותולדברולהתפללאלה',עלתהנשמתוהטהורה
השמימה,והותיראחריוכחואומץוגבורהלבניעמו.


מותאםובנה
ֵאם גיבורה אחת מבנות הלויים  -ילדה בן ,והחליטה למול אותו למרות גזירות
היוונים .ביום השמיני מלה את בנה בתופים ובמחולות ,וביודעה כי יד היוונים
מתקרבת עליה ועל תינוקה להורגם ,הקדימה וקפצה מן החומה כשתינוקה חבוק
נוּך,
ח ָ
ו ֹלא  ְשׁ ַכ ֲ
בזרועותיה ,והיא קוראת ואומרת :רבונו של עולםָ  ,כּל  ֹזאת  ָבּ ַא ְתנוְּ ,
רל ֵבּנוּ!"וכךקידשהאתה'ברבים.
חו ִ
גא ֹ
ָסו ָ
לאנ ֹ
ית ָךֹ ,
נוּבּ ְב ִר ֶ
ְו ֹלא ִשׁ ַקּ ְר ִ


אלףאישבמערה
בקרב היהודים קמה קבוצה שמנתה למעלה מאלף בני אדם מאנשים ,נשים וטף.
קבוצה זו החליטה :לא יתכן שנוותר על שמירת השבת ,שהרי בורא העולם ציוה:
"ששת ימים תעבוד ,וביום השביעי תשבות" .לא נפר את מצות מלכו של עולם,
מפניגזירתושלמלךשפלורשע.מהעשו?התחבאובמערהאחת,ושםשמרואת
השבתכהלכתה.אלאשהיהמלשיןאחדשגילהאותם,והלךוהסגירםלידיהמלך.
שלח המלך את חילותיו אל המערה ,עמדו החיילים בפתח המערה וקראו לעבר
היהודים :מדוע מריתם את פי המלך? אם ברצונכם להציל את נפשכם ,קומו צאו
מןהמערהוסורולמשמעתושלהמלך!


נענוכולםואמרו:טובלנולמותכאןולהמרותאתמצוותושלמלךבשרודם,ולא
להמרותחלילהאתמצוותושלמלךעולם!


מששמעו החיילים היוונים את תשובתם הנחרצת ,הביאו עצים אל פתח המערה
והעלו אותם באש ,והמערה כולה התמלאה עשן .כך מתו כל יושבי המערה -
אנשים,נשיםוטף-עלקדושתשמויתברך.


חנהושבעתבניה
צדקתהיתהחנה,ולהשבעהבנים.יוםאחדתפספוליפוס-פקידהמלך-אתחנה
ושבעתבניה,והביאםלפניהמלךאנטיוכוס.


הובא תחילה האח הגדול לפני המלך ,ניסה המלך לפתותו ולשכנעו כי יעזוב את
תורתוואמונתו,וידבקבחכמתיון.הואאףאייםעליו שאםלאכן,ימיתוביסורים
קשיםומרים.נענהואמרהבןבבטחה:


"מה לך להרבות דברים וללמדנו תורות תעתועיך? הלוא תורתנו תורת אמת,
מסורהלנומאבותינוואבותאבותינו,לאנסורממנהימיןושמאל!אדוניהמלך,אל
נא תרבה בדברים ,אם רצונך להורגני ,אנא עשה זאת תכף ומיד ,ותמהרני לעלות
אלה'אלוקי".


קצף המלך מאוד ,וציוה על עבדיו להרוג את הבן במיתה משונה ואכזרית לעיני
אמוולעיניאחיולמעןיראווייראו.כךנטבחהבןהראשוןעלקידושה'.
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הביאו את הבן השני אל המלך.אמרולושריהמלך:שמעאתמצותהמלך,ולמה
תמותביסוריםגדולים,כמושמתאחיך?ענהואמרלהם:


"מהרואתהאשומהרואתהחרב,ועשוביכרצונכם,ואלתגרעולידברמכלאשר
עשיתםלאחי,כילאנופלאנוכיממנובחסידותובטהרתהנפשוביראתאלוקים".


ציוה המלך שיהרגו אף אותו מתוך יסורים קשים ומרים .ואז אמר הבן לעומתו:
"הוי ואוי עליך ,אכזר על נפשותינו! התחשוב כי תקח את נפשותינו לעשות בהן
כחפצך?הןהנההולכותאלהאלוקיםאשרנתנן,ואלמקוםהאורהגדולאשרעם
ה' ,ועוד נחיה חיים ארוכים ,אשר לא יהיה להם סוף וקץ .ואתה  -נפשך תלך
לדראוןעולם!",ויהרגוגםאתהבןהשנילעיניאמוואחיו.


הובא הבן השלישי לפני המלך ,אמר הבן למלך" :הוי ,איש צר ואויב! מה לך
להפחידני?למרותהמיתותוהיסוריםהקשיםשאתהמביאעלינו,איןלנולאפחד
ולאדאגה.יודעיםאנו שזהו רצון ה'לזכךאת נשמתנוולכפרעלעם ישראל.את
כל היסורים אנו מקבלים באהבה ,וה' יתן לנו שכר פעולתנו ,ואילו אתה תלך
לאבדון!"


ויתמה המלך וכל שריו על גודל הנפש אשר הראה הבחור הזה ,ויפלא בעיניהם.
ויהרגואףאתהבןהשלישילעיניאמוואחיו.


הובא הבן הרביעי לפני המלך,ואמרלפניו":אלתדבראלידבר,אכזר!לאתאריך
עליבדברים.עשהרצונךבגוייתי,ונשמתיתלךאלאלוקיישועתי.ה'אלוקינוישוב
ויחיינוולפניויקימנו,ולךלאתהיהתקומהוחיים".ויהרגוגםאתהבןהרביעיעל
קידושה'.


הובא הבן החמישי לפני המלך,ואמרלפניו":אוילוכסיל,אשרלאיביןאלפעולות
מעשיו! חושב אתה כי מסרנו ה' בידך משנאתו אותנו חס ושלום .דע לך כי רק
מאהבתואותנוהביאנוה'אלהכבודהזה,למותעלקדושתשמויתברך!",ויהרגו
אףאתהבןהחמישיעלקידושה'.


הובא הבן השישי לפני המלך ,ואמר לפניו" :עתה אלוקינו מתרצה במותנו לכפרה
עלעםישראל,והנהאנחנונמות,ואתה -ישרשךה'מארץהחיים",ויהרגוגםאת
הבןהשישיעלקידושה'.


ויהי כאשר ראתה חנה הצדקת את בניה נעקדים זה אחר זה ,לא פחד ליבה ,ולא
רגזהבנפשה,אלאהיתהמשוררתואומרת":אםהבניםשמחה-הללויה!".ותעמוד
באומץ לב על בניה הכהנים הנהרגים ,ועל איבריהם החתוכים המושלכים על
הארץ ,ותאמר :בני ,בני! לא ידעתי היאך באתם בבטני ,ואני לא רקמתי את
גויותיכם בבטני ,וגם רוח ונפש לא נתתי בכם .אמנם האלוקים  -אלוקי ישראל -
הואיצראתכם,הואבנהעצמותיכם,והואארגאתגידיכם,והואהעלהעליכםאת
בשרכם מלמעלה ,גם הוא כיסה בשרכם בעור ,והצמיח עליו שערותיכם ,ויפח
באפכםנשמתחיים,והוציאאתכםלאורהעולם.ועתה!נתתם נפשכם תחת תורתו
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הקדושה ,למות מיתה קצרה ולהפרד מחיים קצרים.והואישיבעודאתנפשותיכם
בכם,ויביאעליכםרוחוחייתם ,ויצילכם מהמוות הארוך ,וינחילכם החיים הארוכים.
ועל כל זאת בני  -יתן ה' שכר פעולתכם .ואשריכם על ככה ,ואשרי יולדכם
ויולדתכם!


ויתמההמלךמאומץלבהאשה,גםפוליפוסנכלםמאוד.ויאמרהמלך:הגישואלי
אתהבןהשביעי,באשרהואנערקטן.אוליאוכללפתותו,ולאתתפארעליהאשה
הזאתלאמר',כינצחתיאתאנטיוכוסהמלך,בחזקיובאמציאתבנילמותעלתורת
אלוקינו'.


ואז הביאו את הבן השביעי והאחרון  -והוא נער קטן בן שבע שנים בלבד .התחנן
אליו המלך :עשה רצוני! ואני נשבע לך להפקידך למשנה לי ולהמשילך בכל
מלכותי,ותהיהעשירבכסףובזהבָ .בזָההנעראתדברהמלךואמר:

"הוי,מלךזקןוכסיל!איךתתפארותתהללבמתתשקר?מהרועשהביכיתראחי,
ואלתאחרני,כיהצליחה'דרכיללכתאליו!".


לא ידע המלך את נפשו ,והחליט לנקוט בצעד אחר .הוא פנה אל האם ואמר לה:
אשה טובה! חמלי נא על הילד הזה ,ורחמי נא את פרי בטנך ,ופתי אותו בדבריך
לעשותרצוני.וישארלךלפחותילדזהלפליטה.אמרהחנהבחכמתה:אכןרצוני
לפתותאתהילד,אךאוכללעשותזאתטוביותראםאתרחקמכםמעט,כדילדבר
עמובצדולשכנעו.


הוליכהחנהאתבנההקטןאליה,נשקהלועלפניוואמרהלו:
"בני ,שים לבך לדברי והבינם .עזוב כל זאת! אשר אני נשאתיך בבטני תשעה
חודשים,ושתישניםמחלביהינקתיך,ובחלבובמזוןעדהיוםכלכלתיך,וגםמיראת
אלוקים ומתורתו ,כפי יכולתך וכפי שניך לימדתיך .ועתה בני ,פקח עיניך וראה
השמים והארץ ,הים והיבשה ,המים האש והרוח ויתר הנבראים ,ותתבונן בהם
לדעת כי בדבר ה' נעשו ,ולאחר מכן יצר האלוקים את האדם להיות תמים
לעבודתו ולקבוע בלבו את יראתו .והוא נתן שכר לפעולתו .אבל הבטחתו של בן
אדםהבלותוהו,לאתועילולאתצליח,והכלנגדהעולםהקייםכאין.ועתה,בני!
אליפתהאותךהאכזרהזהבדברישקר,ואלתשעןעלרוחפיו,כימהיתןלך?ואם
תנצלממשפטולפישעה -איךתנצלממשפטהאלוקים?אךשמעבקוליומותעל
קידושה',ולךעםאחיך.ומייתן,בני,וראיתיעתהמקוםגדולתמקוםתפארתכם
בגןעדן,ונאורכולנובאורה',נגילהונשמחהבו.ואניאבואאליכםואשמחבכם,
כאילוראיתייוםחתונתכם!".


עודהיאמדברתאליוומאריכהבדברים,אמרהבן:אמיהיקרה,למהתאחריאותי
ללכת,ולאתעזביניליסעאלאחיהקדושים?כיאין בלבילשמועאלהמלך,ודבריו
כולםכאיןוכאפסבדעתיכנגדתורתה'.


הלךהילדאלהמלך,ובלבאמיץפנהואמרלמלך":הוי,מלךזקןוכסיל,אכזרואויב
לה'!עלמיתתנשאותאמרכיתנצחהובדבריך?אניבןשבעואתהבןשבעים,ואני
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מלעיג על הוללותך .אני מאמין בתורת ה' אלוקינו ,אשר חרפת וגידפת בדבריך
ובמעשיך ,ולא אחוש לתעתועיך והבליך .ואם נסבול את מכאובי משפטיך בעולם
הזה,הננוהולכיםלחייעד,ולמקוםהחייםאשראיןבומוות.ואתהתשארמתועב
ומרוחקמה'אלוקינו,כייעשהבךנקמה,ובשאולתחתיתתרד,במקוםאשראיןבו
לאאורולאחיים,מקוםחושךוצלמוות,ולאתמצאשםלנפשךמרגועולאמנוחה,
צרהוצוקהיסובבוך,ואשוגופריתיקיפוך,כיזהחלקךמאתאלוקי".


קצףהמלךמאודמאודעלדבריוהעזיםשלהבן,וציוהלהוסיףעליומכותנמרצות
ועינוייםקשיםיותרמיתראחיו,וכךנהרגאףהואעלקידושה'.


עמדה חנה האשה הגיבורה ,הצדיקה והטהורה ,ותפרוש כפיה השמימה ותאמר:
עלץ ליבי בה' ,רמה קרני באלוקי .אנא ה'! אסוף נשמתי אליך ,ואל יפגעו בי
אוייבים.והראהליאתהמקוםאשרהכנתלעבדיך -בני,המתיםעלקדושתשמך,
והנחילניחלקמעטעמהםשם.וככלותהלהתפלל,יצאהנפשהבדברה,ותפולעל
גויותילדיה,אםהבניםשמחה.


התקוממותבעירמודיעין
המצב הקשה נמשך ,והרדיפות הלכו והתגברו .יראי ה' הבינו שהתורה והיהדות
נתוניםבסכנתקיום,בתנאיםכאלהעודמעטתאבדשאריתיהודהחסושלום,ולא
יהיה המשך קיום לעם ישראל .הם החליטו ,כי אין מנוס אלא לצאת למלחמה
גלויהבחרבובחניתמולהצרהצורר.


ההתקוממות הגלויה נגד היוונים התחילה בעיר "מודיעין" .שם כינס מתתיהו ,בנו
שליוחנן הכהןהגדולממשפחתחשמונאי ,אתשניאחיוואתחמשתבניו:שמעון,
יוחנן,יונתן,יהודהואלעזר,אשרהתחילולהתכונןלמלחמהנגדהיוונים.


הגיעה השמועה אל פוליפוס פקיד המלך אנטיוכוס ,והחליט מיידית לעלות עם
צבאו למודיעין .הוא הקים בה פסל ,וציוה על כל התושבים להקריב לו קורבן.
פוליפוספנהאלמתתיהווכהאמרלו":שמענא,מתתיהוהכהן!אתהאישנכבד
בעמך,עשהאתמצותמלכיאנטיוכוס,ותחיהולאתמות".ענהמתתיהובקולגאה
ואמר" :אני  -את מצות מלכי אני עושה .ואתם  -עשו את מצות מלככם ,כאשר
ציוהאתכם!".


עודהםמדברים,והנהקםאחדמשריפוליפוסשהיהיהודי"מתיוון"ואמר":תמה
אנימאודמשריהמלךומצבאו,עדמתיתחרישולמתתיהוולאתעשונקמהבו,על
אשר העיז פניולבלתיעשותמצותהמלך?"ובדברוכן,שלףאתחרבו,ורוצץ את
ראשו של חזיר אחד ,העלה אותו אל המזבח אשר הקימו לכבודו של אנטיוכוס,
קרבןעולהבביתהמקדש.
ָ
והקטיראותובאותואופןשבומקריבים-להבדיל-


בראות מתתיהו את זאת ,קצף מאוד וקנא את קנאת ה' .מיד שלף את חרבו ,רץ
לעבראותורשע,והכהאותועלצוארובחוזקה.גופושלאותורשענפלעלהמזבח
אשרהקים,ונשרףבאשיחדעםבשרהחזיר.ואילוראשועףכלפימעלה,ונחתליד
שרהצבאהיווני.בתוךהבהלהשנוצרההכהמתתיהואףבשרהצבאובעודרבים
מאנשיצבאיון,ואילוהיתרמיהרולברוח.
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המכבי"ם
אךמתתיהולאהסתפקבזאת.הואתקעבשופר,והכריז":מי לה'  -אלי! מיהאיש
החרד לתורת אלוקיו ומחזיק בבריתו  -יבוא אחרי!" הוא אף ביקש מיהודה בנו
לסבובבארץ,לחפשבמערות,ולצרףאליוכלאישאשרקנאתה'טהורהמפעמת
בלבו.הלךיהודהממקוםלמקוםבהכרזת":מילה'אלי!!!"ואכןהתקבצואליועדת
אנשיםצדיקיםהחרדיםלדברה',ובאועמואלהעירמודיעין.אמרלהםמתתיהו:
"שלום בואכם ,מה לנו להרבות דברים ועצות? אין פה כי אם להתפלל לאלוקים
להושיע את שאריתנו .ועתה! חזקו ונתחזקה במלחמה ,ולה' התשועה" .שמעו
האנשים את הדברים ,התחזקו והיו נכונים למלחמה .הם חרטו על דגלם את
המילה מכב"י ,על פי הפסוק" :מי כמוך באלים יה'!" .מתתיהו וצבאו הלכו ועברו
מעירלעיר.הםהחלולהכותאתמחטיאיעםישראל -יווניםומתיוונים.נתצואת
הבמותשהקימוהיווניםלאלילים,ואתכלילדיישראלמלו.


צוואתמתתיהו
מתתיהו חש כי קיצו קרב ,על כן כינס הוא את בניו וחיזק אותם שימשיכו
במלחמותהקודשנגדהיוונים,וכךאמרלהם:בני,יודעאניכיעתהיהיומלחמות
גדולותביניכםוביןהיוונים,עלאשרקמנולהילחםבעדעמנו.ועתהבני,קנאואת
קנאת ה' ,ולא תפחדו מן המוות .כי אם תמותו במלחמת ה'  -תקבלו שכרכם מן
השמים ,ויתן לכם ה' חן וכבוד אמיתי בעולם הבא .הלוא תדעו ,כי פנחס אבינו
קינא אף הוא את קנאת ה' וסיכן את נפשו להרוג את המדיינית ,וקיבל מאת ה'
שכרעלכךלדורותעולם.לכןבני,חזקוואמצו,אלתיראוואלתערצומפניהגויים
הטמאיםהאלה.כיהם -יבטחובכוחםהכלהובגבורתםהחולפת,ואתם -תבטחו
בכחה'אלוקינו,אשרלאיכלהולאיחלוף,ויכולהואלהושיעאתכםגםאם תהיו
מעטים! היקבצו בני ,כאיש אחד בלב אחד ,וקנאו את קנאת ה' ,כאשר עשו
אבותיכם,וה'יתןפחדיכםומוראכםעלאויבכם!

קראמתתיהולשמעוןבנוהגדולואמרלו:בני!יודעאניכיה'נתןלךחכמהודעת,
וביכולתךלהנהיגאתעםה'בעצהטובהובהנהגהישרה.ולכןהתאמץבכלכוחך
להדריךולהנהיגאתהעםהזה,וה'יהיהבעזרך!

לאחרמכןקראמתתיהולבנויהודהוכךאמרלו":בנייהודה,שמעלעצתי,ובכל
אשר תפנה תשכיל ותצליח.אני ידעתי ,כי איש מלחמותאתה ,והאלוקים נתן בך
כחוגבורה,ולבךכלבהאריה,אשרלאימסולאיפחד.ועתה,כבדאתה'בכוחך,
כיהואנתןלךהכלוכלכוחותיךממנוהם,וצאלהלחםאתמלחמותהקודשבכל
עוז .ואל תתעצל ללכת לכל כיוון ולכל מקום בארץ הקדושה  -במזרח ובמערב,
בצפון ובדרום ,לקחת נקמה מיד הגויים המטמאים אותה .אתה תהיה שר הצבא
ומשוחמלחמהלאחיךהיהודים,ותלךלפניהםבכלמלחמותיהם".

כסיימולדבר,ביקשמתתיהושיביאולפניופךשמן.הואשפךאותועלראשיהודה,
ומשח אותו ל'משוח מלחמה' .אז הריעו כל העם תרועה גדולה ,ותקעו בשופר
וקראו:יחיהנגיד!יחימשוחהמלחמה!
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לאחר הדברים האלו מת מתתיהו כהן גדול ,וקברו אותו בכבוד גדול .ויהודה בנו
לבש שריון קשקשים וחגר כלי מלחמה ,וירד אל האויבים החונים סביבות הרי
יהודה ,אשר נאספו למלחמה נגדו .ה' היה בעזרו והוא הצליח להכות בהם 8,200
גיבורים.חייליומשלובעריםשלהרייהודה]חוץמירושלים,אשר היתהנתונהעדייןבידי
השלטוןהיווניוהמתיוונים[,והטילואתחיתתםעלחייליהאוייב.


הקרבהראשון-נגדאפולוניוס
השמועהעלפעולותיושליהודההגיעהל"אפולוניוס",המושל בארץיהודה מטעם
אנטיוכוס ,והוא אמר" :מי הוא זה ,אשר מלאו ליבו למרוד על אדוננו המלך
אנטיוכוס?!" .מיד אסף צבא רב ועלה לעבר הרי יהודה .היה זה הקרב הגלוי
הראשוןביןהצבאהיווניוביןגדודיושליהודה.


יהודהשרצבאישראליצאלקראתו,וכאשרראהאתאפולוניוסבתוךהמחנה,נתן
בוה'רוחגבורה,ומידרץלקראתואלתוךהמחנה,והכהבצבאומימינוומשמאלו
ומלפניו ,והפיל את גיבורי הצבא כמו שמפיל הקוצר את אלומותיו .כך המשיך
והתקדם בתוך המחנה עד שהגיע אל אפולוניוס עצמו ,הכהו בחרבו והמיתו.
התחילו אנשי הצבא לנוס ,ויהודה עם צבאו רודפים אחריהם .היכו היהודים
באויביהםמכהרבהעדמאוד,ובזזואתשללם.


הקרבנגדסרון
אולם קרב זה היה רק ה"פתיח" לקרבות נוספים שהתנהלו בין צבא יהודה לצבא
אנטיוכוס .לאחר נצחונו של יהודה על אפולוניוס ,קם שר נוסף בשם "סרון",
והחליט":אעשהלישם,ואצאלהלחםביהודה!".אסףגםהואאתכלחילו,ולפנות
ערב הגיע עד בית חורון .יהודה באותו זמן לא היה מוכן לקראת מלחמה ,ורבים
מאנשי צבאו לא היו איתו .אך הוא החליט שעליו לאזור עוז ולהלחם ,כדי לא
להפגיןחולשהבפניהאויב.כאשרהאירהבוקרראויהודהואנשיולפניהםעםרב
ועצום והמון גדול .אמרו אנשי יהודה אליו" :איך נוכל להלחם בהמון גדול כזה,
ואנחנו מתי מעט?" אמר להם יהודה" :קראו אל ה' ותוושעו ,כי לה' המלוכה
והתשועה" .בא יהודה מצד המחנה בהפתעה והכריז מלחמה בקול גדול בקוראו:
"לה' התשועה!!!" .בצורה ניסית ופלאית מאת ה' ,פרצה בהלה פתאומית במחנהו
שלסרון,וכולםהחלולנוס.רדףיהודהאחריהם,והכהאףמהםרביםמאוד.


רוּך ה'
םבּנוָּ ...בּ ְ
תא ָפּ ָ
רו ַ
ח ֹ
בּ ֲ
אזַי ַח ִיּים  ְבּ ָלעוּנוּ ַ
שׁ ָהיָה  ָלנוְּ  ,בּקוּם  ָע ֵלינוּ  ָא ָדם ֲ  -
לוּליה'  ֶ
" ֵ
ָא ֶרץ"!
השׁ ַמ ִיםו ָ
עשׂ ָ
שׁםה' ֵ
נוּבּ ֵ
ע ְז ֵר ְ
ֵיהםֶ ...
ףל ִשׁנּ ֶ
ָנוּט ֶר ְ
לּאנ ָתנ ֶ
ְ
שׁ
ֶ


ליזיאס-ממלאמקומושלאנטיוכוס
אנטיוכוס המלך הגדול שמע על ההתרחשויות בארץ ישראל ,ולא ידע את נפשו.
הואהחליטלגייסנגדיהודהצבאגדולורב,אולםהיתהלובעיה:כדילעודדאת
חייליו הסוריים ליציאה למלחמה ,היה עליו להבטיח להם סכומי כסף גדולים,
וסכומיכסףכאלולאהיומצוייםבכלקופותהמדינה.

כדילפתורבעיהזו,החליטאנטיוכוס,כיהואעצמויפנהעםצבאגדוללכיווןאחר
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 למדינת פרס ,אשר לאחרונה התחילה למרוד בו ,כדי לחזק שם את מעמדו,ולהכריח את התושבים להעלות לו מס .מכספים אלו ,שתכנן לקבל ,יוכל לשלם
לחייליםאשריצאולמלחמהביהודה.


למשךתקופתהיעדרומןהמדינה,מינהאנטיוכוסאתשרו"ליזיאס",להיותממלא
מקומו כמושל סוריה וארץ ישראל .הוא מינה אותו אף להיות אפוטרופוס על בנו
"אאופטר",שהיהעדייןקטן.


סּוּסים
ב ִ
ֵא ֶלּה ָב ֶר ֶכב ְו ֵא ֶלּה ַ
מיד לאחר מינויו ,נערך ליזיאס למלחמה נגד יהודה .הוא גייס בסוריה צבא עצום
של  40,000איש רגלי ועוד  7,000פרשים ,ועליהם הפקיד שרי צבא מעולים .הוא
עצמונשארבסוריהכדילהמשיךלנהלאתענייניהמדינה.


כאשר עבר הצבא הסורי הגדול לאורך החוף ,בדרכו למלחמה נגד החשמונאים,
הצטרפו אליו אנשים רבים מתושבי הארץ הגויים .הם היו בטוחים בנצחונו של
הצבאהסורי,והכינוכסףוצרורותכדילקנותשלל.הםהביאועמםגםשלשלאות
ברזל עבור שבויי המלחמה היהודים ,שחשבו לקנותם מן החיילים הסוריים ,כדי
למוכרםאחרכךלסוחריעבדים!


ינוּנ ְז ִכּיר
ַ
א ֹל ֵה
שׁםה' ֱ
נוּבּ ֵ
ַא ַנ ְח ְ
וֲ
שמעו זאת אנשי יהודה ,וידעו כי אין בכוחם לגבור על הצבא הסורי הגדול ,ואין
להם על מי להישען אלא על אבינו שבשמים .הם רצו להתאחד יחד לעצרת של
צום,תפילהוזעקה,ולשפוךאתליבםלפניה'.אבלמאחרשירושליםהיתהסגורה
ומסוגרת,ביתהמקדשהיהמחוללוזדיםשלטובו -התאספויהודהואנשיובמקום
המקודש הקרוב ביותר לירושלים  -במצפה .שם היה שופט שמואל הנביא את
העם,ושם-לפיהמסורת-גםקברוהו.מנגדראואתעירהקודשואתביתהמקדש
מחולל ,ובמר ליבם התפללו לה' שיציל אותם גם הפעם מידי אויביהם .הם זעקו
ואמרו" :אלוקי האלוקים ,הנשגב והנורא! אתה הוא המעורר מלחמות והמשבית
מלחמות ,ובידך כח וגבורה לרומם ולהשפיל .לכן ברחמיך הרבים שמע קול
לפניעמךהש ֵפלהבוטחבחסדךהגדול!"כההוסיפו
ָ
תחנונינווהכנעאתהגאההזה,
והתפללולה',עדשהרגישוכישמעה'קולבכייםוצעקתםונענהלתפילתם.


אחריהצום,סידריהודהאתצבאולקראתהמלחמה.הואציוהלהוציאכרוזכפי
שנצטווינו בתורתנו הקדושה )דברים פרק כ פסוקים א  -ט( להכריז לפני שיוצאים
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כן עשה יהודה ,ואז פרשו מן הצבא אנשים רבים ,ורובם אשר פחד הצבא הסורי
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הגדולנפלעליהם.ונשאריהודהעם 7,000אישבלבד,אולםכלאלו היואמיצים
ובוטחיםבה'ובישועתו.


קרבכפול
בינתיים התפצל הצבא הסורי לשנים .מחנה אחד עלה להרי יהודה כדי להתקיף
שםאתהיהודים.ואילוהמחנההשנינותרבשפלה,ולאנערך עדייןלמלחמה.נתן
ה' תחבולה בלבו של יהודה :במקום להילחם עם המחנה הראשון העולה להרי
יהודה ,הוא ירד בלאט עם צבאו אל השפלה ,שם הפתיע את המחנה השני של
הסורים ,שלא היה מוכן כלל וכלל למלחמה .יהודה ואנשיו הפילו חללים רבים
והעלו את כל המחנה באש .ובינתים תעה המחנה הראשון בהרי יהודה ,וחפש
לשואאתצבאושליהודה.והנההםרואיםלפתעמרחוקאתכלהמחנהשבשפלה
עולה באש ,ורוחם נפלה בקרבם .בשלב זה עלהיהודה עם צבאו חזרה לעבר הרי
יהודה ,ונלחם שם עם המחנה ,שהיה כבר מותש ומתוסכל ,וניגף במהירות לפני
היהודים.


שלל רב לקח צבא יהודה ממלחמה זו ,מן הכסף אשר הצטיידו בו גויי הארץ כדי
יע ָמּ ֵ
כּ ִ
רו ֹלאיָקוּםִ ,
רוּד ָב ְ
דּ ְבּ ָ
ת ָפרַ ,
לקנותעבדיםֻ ".עצוּ ֵע ָצה ְו ֻ
נוּאל")ישעיהחי(.


היערכותמחודשת
כאשרשמעאנטיוכוסמהשקרהבארץיהודה,התמלאכעסוחימה,ואמרבכעסו:
"אלךואבואאלירושלים,ואהפוךאתכולהל'ביתקברות',כיאמלאאותהבגוויות
חללים!".


השר שלו "בגריס" יעץ לו ,כי הפעם עליו להיערך באופן שונה ,כדי שלא ינחל
מפלהנוספתויהיהלבוזולקלסלכלהעמים.הפעםעליולשלוחאגרותלכלמדינות
מלכותו ולגייס את כולם לבוא למלחמה .שמע אנטיוכוס לעצתו וכך עשה .הוא
אסף צבא אדיר ,עם רכב ופרשים לרוב ,בליווי פילים משוריינים .בחיל כבד כזה
עלה לכיוון ירושלים ,מתוך גאווה על ניצחונו הבטוח ,והכריז" :אלכה לי אל
ירושלים,ואעשהבהכרצוני,כימייעמודבפני?היםוהיבשהליהם,וליכחוחיל
לעשותככלאשראחפוץ".


מסרתגבוריםבידחלשים
כשהגיעוסמוךלצבאיהודה,נבהלוהיהודיםמפניהם,נשאועיניהםלשמיםואמרו:
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באותה שעה היו עיני ישראל צופיות לכיוון מזרח ,אולי יבואו אליהם הפרסיים
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אמרו להם :נכון אמרתם ,אין לנו לבטוח בבני אדם כי אם בה' לבדוֵ " ,א ֶלּה  ָב ֶר ֶכב
ַז ִכּיר" .מידקבלועליהםתעניתולבשושק
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באותה שעה אסף הקב"ה את שבעים השרים שלמעלה ,האחראים על שבעים
האומות,ורצעאתאוזניהםבמרצעשלאשואמר:יהרוגכלאחדמכםאתקרוביו
ועמו,ואלימלטאףאחדמהם!

כששמעו שרי האומות כך ,ירדו מיד לארץ ,וכאשר היו היוונים יורים חיצים על
ישראל ,היו באים השרים ומהפכים את החיצים כלפיהם חזרה ונעצו אותם בלב
שּׁ ַב ְרנָה".היו
םתּ ָ
תו ָת ִ
ו ַק ְשּׁ ֹ
בוא ְב ִל ָבּם ְ
היוונים,כמושכתוב)תהליםפרקלזטו(ַ ":ח ְר ָבּם ָתּ ֹ
בני חשמונאי רואים את הניסים ואומרים :ה' ילחם לנו! וישראל נקמו מהם נקמה
גדולה ,מהם שרפו ומהם דקרו בחרב ,ומהם תלו על העץ ,וגם את בגריס תפסו
והרגו.כששמעאנטיוכוסכך,מיהרלברוחבבושהובקלון.

זהושאנואומריםבתפילותחנוכה":מסרתגיבוריםבידחלשים,ורביםבידמעטים,
ורשעיםבידצדיקים,וטמאיםבידטהורים,וזדיםבידעוסקיתורתך,לךעשיתשם
גדולוקדושבעולמך,ולעמךישראלעשיתתשועהגדולהופורקןכהיוםהזה"...


סופושלאנטיוכוס-כןיאבדוכלאויביךה'
הקב"ה מדד עם אנטיוכוס מידה כנגד מידה על גאוותו והתנשאותו ,והראה לו כי
הוא אפס מאופס .הקב"ה נתן לאנטיוכוס למות במיתה משונה ,מלאת בזיונות
וחרפה .בעודו רוכב על מרכבתו ,והנה התנגשו סוסיו עם פיל גדול .רגזו הסוסים,
קפצווהפכואתהרכב.אנטיוכוסשהיה שמןועבבשר -נפלבחבטהארצהושבר
אתעצמותיו.אךלאדיבכך,הוסיףה'מכהעלמכתו,ונבאשכלבשרוכריחבשר
החלל,המושלךעלפניהשדהביוםקיץלוהט.נשאואותועבדיועלשכמםכילא
יכללרכוב,אךלאיכלולשאתאתהריחהנורא,והשליכואותוארצה.כאשרראה
אנטיוכוסכיכלתהאליוהרעהמאתה',נכנעליבוואמר":צדיקהואה',המשפיל
גבוהים,אשרהשפילניוהכניעניהיוםהזה"וידורנדרויאמר":אםירפאניה'מחולי
זה ,אבואה אל ירושלים ואמלאנה מכסף וזהב ,ואתן לה כל אוצרות אבותי
הקדמונים.ואמולאתבשרערלתי,ואלכהליאלכלממלכותהארץ,אכריזואומר:
איןכה'אלוקיישראלבכלהעולם!".אךה'לאשמעאלדיבוריו,כילאהיהלבבו
האכזר שלם עם ה' באמת .ובכל ארץ וארץ שאליה הגיע אנטיוכוס לבקש רפואה
למכתו ,היה נקרע בשרו מעל עצמותיו ונופל בארץ ,עד אשר לא נשאר בשר
בעצמותיו .ולקץ ימים נפלו מעיו ארצה ,וימות בבושה ובכלימה בארץ נוכריה .כן
יאבדוכלאויביךה'.


חנוכתהמקדש
לאחר התשועה הגדולה שעשה ה' ליהודים במלחמה ,עלה צבא יהודה אל
ירושלים,כדילשחררהמןהרשעיםהמתיוונים.

כאשר באו יהודה ואנשיו לירושלים ,נתגלה לעיניהם מראה נורא" :בית המקדש
היה שמם ,המזבח מחולל ,השערים שרופים ,בעזרה עלו עשבים כמו על אחד
ההרים ,והלשכות היו חרבות" .הם קרעו את בגדיהם ,זרקו עפר על ראשם ,וזעקו
זעקהמרה.
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תיכף ומיד פנו לעבודת הקודש ,לטהר את בית המקדש מן הטומאה אשר טימאו
אותו הרשעים .הם סגרו את הפרצות אשר פרצו היוונים ,ובנו שערים חדשים,
טיהרו את העזרה מן ההרוגים והטומאות .במקום מנורת הזהב ,שנגזלה על ידי
היווניםהצוררים,עשומנורהמברזלוציפואותהבלוחותשלעץ -ענייםהיוולא
השיגה ידם לעשות מנורת זהב .את אבניו של מזבח הקודש  -אשר נטמא על ידי
הרשעים בקורבנות של תועבה וטומאה ,גנזו הכוהנים ,והקימו במקומו מזבח
מאבניםחדשות.

ביום כ"ה בכסלו שנת ג'תקצ"ו ,בדיוק שלוש שנים לאחר היום המר והנמהר שבו
הקימוהרשעיםפסלטמאבביתהמקדש,חנכוהחשמונאיםאתביתהמקדש,שמו
את לחם הפנים על שולחן ה' ,וחידשו את עבודת הקורבנות .בבואם להקריב
קורבנותעלהמזבחהחדש,לאמצאואשקדושה.הםצעקואלה',ויצאהאשמן
האבניםאשרעלהמזבח,ומידערכועליהעציםוהקריבוקרבנותתודהונדבהלה'
יתברךעלתשועתם.אשזונשארהעלהמזבחעדחורבןהבית.


נספךהשמן
אולם שמחתם לא היתה שלימה :כאשר רצו להדליק את המנורה ,לא מצאו שמן
טהור להדליק בו ,כי את כל השמנים טימאו היוונים .נמצא רק פך אחד של שמן
טהור,החתוםבחותמושלהכהןהגדול,לסימןשלאנטמא,אךהיתהבוכמותשל
שמן המספיקה רק להדלקה של יום אחד .שמן טהור חדש יוכלו להכין רק בעוד
שמונה ימים ,כי עצי הזית שמהם הפיקו את השמן היו בנחלת שבט אשר ,ועד
שילכו לשם ויחזרו יעברו שמונה ימים .מה יעשו בינתיים? כיצד ידליקו את
המנורה?

אזקרההנסהגדולשעשהה'לחשמונאים.היושבבשמיםראהאתמסירותנפשם
ואת טוהר לבבם ,ונתן להם ברכה ונס בשמן :מן השמן שבפך הקטן דלקו נרות
המנורהשמונהימים!-עדשחזרומנחלתשבטאשרוהביאועמםשמןטהורחדש.

אצבע אלוקים זו הוכיחה ,כי כל הניסים שהתרחשו במלחמה לא נעשו אלא כדי
שיוכלו היהודים לחדש את עבודת הקודש .מפני הנס הזה ועל ההצלה שניצולו
מכף אויביהם ,קיימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם אחריהם לעשות את ימי
החנוכהבהללובהודאהבכלשנהושנה.


WX
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מעשהיהודית
מעשהיהודיתלאהתרחשבאותהתקופה ממשבהארעהנסהעיקרישלחנוכה,
אלאכמהשניםקודם.אךכיוןשהאויבאליפורניהיהאףהואממלכייון,ואףהוא
רצה להעביר את ישראל על דתם ,לכך עושים גם לנס זה זכר בחנוכה ,על ידי
אכילתמאכליחלבהמזכיריםלנואתהחלבשהשקתהיהודיתאתהמלךאליפורני,
כפישיסופרלהלן.


אליפורנימתכונןלמלחמה
גדול וחזק היה המלך אליפורני ,כבש עמים וממלכות ,וארמונותיהם שרף באש.
בשנה העשירית למלכותו החליט שעליו להלחם ולכבוש אף את ירושלים .אסף
 150,000שולפי חרב ו  20,000 -בעלי חיצים ,ואמר להם :הנה ישראל אשר
בירושליםמשוניםמכלהעמים,ואתדתיהמלךאינםעושים,הבהנעלהונכניעם.


אחדהמלכיםהמשועבדיםלאליפורניפתחפיובחכמהואמרלמלך:חדללךאדוני
המלך מעם היהודים ,כי רבים הם המלכים אשר ניסו להלחם בהם ולא הצליחו.
אלוהיהםאוהבאותםושומרעליהם.וכיצדתעיזלהלחםבהם?!


קצףעליוהמלךמאודואמר:כיצדיכולאתהלפצותפהולומרדבריםכאלו.הלוא
ממלכות גדולות ועצומות כבשתי ,ואיך לא אכבוש עיר קטנה וחלשה כל כך?
בחמתו ציוה למשרתיו שיקחו את המלך ה"סורר" ,יכבלו אותו באזיקים ,ויזרקוהו
בשעריירושלים.עבדיהמלך אכןעשוכךוחזרולעירם.בינתייםנכנסאותוהמלך
אלירושלים,נפגשעםראשיהצבא -עוזיהובןמיכהוכרמי-וסיפרלהםאתדברי
המלךאליפורני.


ויזעקואלה'בצרלהם
אימה גדולה נפלה על יושבי ירושלים ,בצר להם נכנסו לבית המקדש והתפללו
מעומק ליבם :ה' אלוקים ,הטה אוזניך ושמע דברי אליפורני אשר חרף מערכות
אלוקיםחיים.אנאהצילנומידו,שפוךחמתךעלהגוייםאשרלאידעוך!


כההוסיפולהתפלל,עדשחשובטחוןמלאבהקב"הובישועתו,ואזהלכואלאותו
המלך שבישר להם על המלחמה ,ואמרו לו :בקרוב תראה את ישועת אלוקינו,
ונזכהלהנקםמאויבינו.

ביום המחרת התקרב אליפורני עם צבאו העצום לעבר ירושלים .אנשי ירושלים
החליטו שיש לעשות השתדלות ,ולו אפילו במשהו זעיר ,ואז לקחו את כלי
המלחמהבידם,והתחבאובמשעוליםהצריםהמוביליםאלירושלים,וקיוולישועת
ה'.


צמאבירושלים
באושריאליפורניאליוואמרולו:אדוננוהמלך,עצהטובהישלנו:במקוםלהכנס
למלחמה עם אנשי ירושלים ,מוטב כי נחנה כאן בהרים אשר סביבות ירושלים,
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ונחסוםאתכלמקורותהמיםשלירושלים.כךיבואצמאגדולעליושביירושלים
ויכנעולנוללאמלחמה.מצאוהדבריםחןבעיניהמלך,וכןעשה.


אכןכעבורעשריםיוםשלמצור,נתןהצמאאתאותותיובירושלים.נתמעטוהמים
מןהבורות,ויצמאהעםלמים.נאספואלעוזיהואנשים,נשיםוטףוהתחננולפניו:
הבה נכנע לאליפורני ,הלוא טוב לנו להיות עבדים לו ואפילו ליהרג על ידו ,ולא
למותבצמא.


א ֹל ִהים  ַאל  ֳדּ ִמי  ָל ְךַ  ,אל
שמעעוזיהואתדבריהעם,והלךלשטוחמרלבולפניה'ֱ " :
ַע ִרימוּ
נ ְשׂאוּ ֹראשַׁ  :על  ַע ְמּ ָך י ֲ
יך ָ
שׂ ְנ ֶא ָ
יוּןוּמ ַ
ְ
ֶה ָמ
יך י ֱ
ֵהאו ְי ֶב ָ
ֹ
ח ַרשׁ  ְו ַאל  ִתּ ְשׁ ֹקט  ֵאלִ  :כּי  ִהנּ
תֱּ
ֶ
ָכר ֵ
ו ֹלא  ִיזּ ֵ
גּוי ְ
מ ֹ
ידם ִ
ַכ ִח ֵ
ונ ְ
לכוּ ְ
ֶיךָ  :א ְמרוּ ְ
על  ְצפוּנ ָ
ָעצוּ ַ
ו ִי ְתי ֲ
סוד ְ
ֹ
עוד"...
שׁם  ִי ְשׂ ָר ֵאל ֹ
)תהליםפרקפגפסוקיםב-ה(

כאשר כלו הבכיות והתפילות ,קם עוזיהו ואמר לחילותיו :נחכה עוד חמשה ימים
ונצפהלישועתה'.ואםתוךחמשהימיםלאנראהישועה,נעשהכדבריהעםונכנע
לאליפורני.


יהודיתבתבארי
בימיםההםהיתהאשהאחתיראתה'מאוד,חכמהונבונה,אשהיפתתוארוטובת
מראה ,כשרה וצנועה ,אשר נשאה חן וחסד בעיני כל רואיה .היתה זאת יהודית
האלמנה בת בארי .עשתה לה יהודית חדר בעליית הגג ,ובו היתה מתפללת היא
ונערותיה,והיותפילותיהעולותלרצוןלפניה'.


כששמעהיהודיתאתדבריעוזיהו -לאנשאוהדבריםחןבעיניה,היאראתהבהם
חוסראמונהשלימהבהקב"ה.היאזימנהאליהאתעוזיהוושריהצבאהחשובים,
ואמרה להם :האם קצבה אתם קוצבים להקב"ה תוך כמה ימים תבוא הישועה?
הלוא תשועת ה' כהרף עין ,וגם אם תתמהמה ,הרי זה כדי לנסותנו לראות ,האם
באמתבוטחיםאנובה'בכללבנואולא.

ישרו דבריה לפני עוזיהו ,ואמר לה :אכן צודקת את בדברייך ,אנא ממך תעתירי
תפילהלפנישוכןמרומים,כיאשהצדקתאת,ושומעה'לקולתפילותייך.

אמרהלהםיהודית:אתפללאני,והתפללוגםאתםעלישיעזרניה'לבצעאתאשר
עלה בלבי להנקם מאליפורני ומצבאו .לעת ערב תעמדו בשערי העיר ואצא אני
ושפחתילעברמחנהאליפורני,וה'יעזרנועלדברכבודשמו.


יהודיתיוצאתלמחנהאליפורני
נכנסה יהודית לביתה ,חגרה שק ואפר ושפכה שיח לפני שוכן מרומים שיצליח
דרכה .ככלותה להתפלל הסירה השק והאפר מעליה ,ולבשה בגדי חמודות,
התקשטהבתכשיטיםוייפתהאתעצמהביותר,וה'נתןלהזיוויופימיוחדיםלהיות
נאד חלב ,כד
נושאת חן ושכל טוב בעיני כל רואיה .היא בקשה משפחתה להביא ֹ
יין,שמן,קמח,לחםוגבינה,ובלילהבהחבאיצאושתיהןלעברמחנהאליפורני.
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לפנות בוקר הגיעה יהודית אל המחנה ,שומרי המלך עצרוה ושאלוה למעשיה.
אמרה להם יהודית :מבנות היהודים אני .ברחתי הלילה בהחבא מארץ יהודה ,כי
יודעת אני שבעוד ימים ספורים תלכד יהודה לפניכם .ברצוני להכנס אל מלככם
ולגלותלוסודותעםהיהודים ,כדישיוכללהורותלאנשיהצבאבדיוקמהלעשות
וכיצדלכבוש.בראותהשומריםאתיופיהונועםהליכותיהודיבוריה,נשאוהדברים
חןבעיניהםוהביאוהלפניהמלך.


יהודיתמתייצבתלפניהמלך
כאשרהתייצבהיהודיתלפניהמלך,נשאהחןבעיניומאודמאוד.אמרלההמלך:
אלתיראיממני,כילאאחפוץבמותעמך,אלארקשיקבלוניעליהםלמלך.ועתה
אמריליעלמהנסתמהםותבחרילבואאלינו?


ענתהיהודית:אנחנועםהיהודיםחטאנולפניה'והמרנואתפיו.לכןשלחה'ביד
עבדיו הנביאים לייסרנו על עוונותינו .עם ישראל שרויים כעת בפחד גדול ,כי
יודעיםהםשפוקדעליהםה'אתעונשם.אולםאניאמתךיהודיתלאעזבתיאתה'
אלוקי.דבקהאניבוובמצוותיו,ומתפללתלפניושלושפעמיםביום.והנהנאמרלי
במראותאלוקיםכירוצהה'להנקםמעמו,ולכןציווניה'שאבואאליך,ואגלהלך
בדיוקאתהזמןהמתאים -זמןחרוןאפושלהקב"ה -ואזתכנסלירושליםותכבוש
אותהללאשוםבעיות,ויהיוכלעדתישראלנופליםלפניךכצאןללארועה.


הביט אליפורני אל יהודית ,התפעם מזיו יופיה ,מנועם דבריה ומגודל השכלתה,
ונכנסו דבריה אל ליבו .מאז אותו יום היתה יהודית לבת בית באהלו של המלך.
אומנם לא אכלה ממאכליו ,כי הסבירה לו שאין ביכולתה לאוכלם ,אך היתה
שר לה המלך לצאת שלוש פעמים ביום
יפ ֶ
א ְ
יוצאת ובאה בחופשיות רבה .כמו כן ִ
מחוץלמחנהכדילהתפלל.


המשתה
חשקגדולמילאאתלבושלהמלךלקחתאתיהודיתלולאשה.הואבקשמשומר
הפילגשים כי יאות לפתותה ולרצותה .הלך שומר הפילגשים אל יהודית ,והתחיל
לקחתהבדברים.אמרהלויהודית:מיאניאשראמנעמאדונידבר,כלהישרבעיניו
אעשה,כיכלאשריחפוץאדוניהמלךהואטובלי.


כשמועהמלךדבריםאלומאתשומרהפילגשים,לאהיהגבוללגודלשמחתו.הוא
קרא אליו את יהודית אל אהלו ,וערכו יחדיו משתה גדול .אמר המלך ליהודית:
אכלי לחמך בשמחה ,ושתי בלב טוב יינך ,כי מצאת מאוד חן בעיני .אמרה לו
יהודית:אשתהאדוני,כייוםשמחהגדולההואלימכלימיחיי.ישבהעמוואכלה,
פתחהאתנאדהחלבוהשקתהאותו.שמחהמלךשמחהגדולהמאוד,ובשמחתו
ֹ
שתה יין בכמות גדולה כזאת שלא שתה מימיו .לאחר המשתה ,יצאו כל עבדי
המלךמןהאוהל,ונשארויהודיתוהמלךלבדם.


באבודרשעים-רינה
בצאתהעבדיםמןהאהל,פנהאליפורניאלמיטתו,החלבוהייןששתההפילועליו
תרדמה גדולה .עמדה יהודית לפני המיטה והתפללה בדמעות :חזקני ה' אלוקי
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ישראל ,ואנקום את נקמת עמך ישראל .ויהי ככלותה להתפלל קרבה אל העמוד
אשרבראשהמיטה,שלפהאתחרבושלאליפורני,תפשהבשערותראשוואמרה:
חזקני נא אלוקי .הכתה פעמיים בצוארו ,וחתכה את ראשו .לאחר מכן שסעה
יהודית את גופו מכף רגל ועד ראש .את ראש המלך נתנה לשפחתה שתשים
באמתחתה ,וכעבור זמן פנו שתיהן ויצאו כמנהגן להתפלל בכל יום ויום .איש מן
השומרים לא אמר להן מאומה ,כי כן ציוה המלך לאפשר להן לצאת מן המחנה
להתפלל .הגיעה יהודית אל שערי ירושלים וקראה :פתחו השערים ,כי עמנו אל,
אשרעשההיוםתשועהגדולהלעםישראל.


כאשר שמעו שומרי העיר את קולה של יהודית ,וראו אותה שבה לשלום ממחנה
אליפורני,שמחושמחהגדולהמאוד,ופשטההשמועהבכלרחביהעיר,עדשבאו
כולם,גדוליםוקטנים,לבושיםבמיטבבגדיהם,ועשושמחהגדולה.


סיפרה להם יהודית את סיפורה המופלא ,והוציאה מאמתחתה את ראשו של
אליפורני.קריאותהודיהנרגשותפרצומפיכולם ,עוזיהוקראבקול":כןיאבדוכל
אויבךה'",ואתראשושלאליפורניתלועלראשהחומה.


אמרה יהודית לעוזיהו ולראשי הצבא ,עתה בודאי נתן ה' את כל מחנה אליפורני
בידכם .חזקו ואמצו לקראת המלחמה .וכרוח ה' הטובה עליה ,יעצה להם יהודית
כיצדבדיוקלפעול,וכעצתהכןעשו.


תפולעליהםאימתהופחד
כאשרהאירהיום,לקחכלאישמאנשיצבאירושליםאתכלימלחמתו,ויצאומן
העיר.הםלאהתקרבואלמחנההאויב,אלאהשמיעוקולותשלתרועתמלחמה.
כאשר שמעו זאת שומרי המחנה של אליפורני ,הבינו כי הגיעה השעה לצאת
למלחמה .באו ליד אוהל מלכם והשמיעו קול גדול להעירו .זמן יקר חולף ,והמלך
אינו קם .אמרו השלישים ושרי הצבא :אין זמן להתמהמה כעת ,לכו ועוררו את
המלך,כייצאוהעכבריםמחוריהםופיתואותנולמלחמה.ביראתכבודנכנססריס
המלך שומר הפילגשים באוהל אליפורני ,עמד לפני קלעי מיטתו וספק את כפיו זו
לזו,אוליישןהואויקץ,אךאיןקולואיןעונה.בליתברירההסירהסריסאתקלעי
המיטה,וזעקתשברגדולהנמלטהמפיו.מלכוהרםוהנישאמושלךארצהמתגולל
בדמווראשואיננו!!!,חיפשהסריסאתיהודיתולאמצאה.קרעהסריס אתבגדיו,
בכה בכי גדול ויצא החוצה בקריאה :אשה אחת יהודיה הצליחה להפיל את
ראשנו ,הנה אדוננו המלך מת ,מתבוסס בדמו וראשו איננו .זעקות שבר ,בהלה
וחרדהנמלטומפיכולם,ויהיהמחנהכולוחרדתמוות.


הודולה'כיטובכילעולםחסדו
לרגע זה חיכה צבא ירושלים ,מיד התחילו לרוץ לכיוון מחנה האויב ,והללו ברחו
כמטורפים ,עזבו את כל רכושם ונסו בין ההרים .השיגו אותם אנשי יהודה והכו
בהם מכת חרב גדולה מאוד .ויתר העם הלכו למחנה האויב ובזזו אותו ,וישללו
שלל רב מאוד :בצאן ובבקר ,ברכב ובסוסים ובכל מטלטלי אהליהם .כל כך גדול
היההשללעדשנתעשרוכולםעושררב.עושרושלאליפורניוכלרכושוניתןמאת
העםליהודיתהצדקת,והיאהקדישהאותולביתהמקדש.
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אותו מלך גוי אשר בשעתו דיבר טוב על היהודים בפני אליפורני ,שמח שמחה
גדולהמאודעלהניצחוןהמזהירשנתןה'יתברךלעמוישראל,והחליטלעזובאת
האלילים ,להתגייר ולהסתופף תחת כנפי השכינה  -הוא וכל ילידי ביתו .וכך
התגדלוהתקדששמושלהקב"הבעולם,ועשוכולםימיםשלשמחהוהודיהלה'
יתברךעלכלניסיוונפלאותיו,אשרהוציאםמיגוןלשמחהומאבלליוםטוב.


WX




מעלתהדלקתנרותחנוכה
נרותשלאהבה
מעשהבמלךאחדשהיהלואהוב,אשרהיהאוהבאותואהבתנפשעזה.מאהבתו
אותו ,קרא אותו ואמר לו :ברצוני לכבדך ולבוא אל ביתך ,ועל כן בבקשה תכין
עבוריסעודה.
האישלאידעאתנפשומרובאושר -המלךבכבודוובעצמורוצהלבואאלביתי!
בהתרגשותרבההתכונןלקראתהביקור.אמצעיםרביםלאהיוברשותו,אולםהוא
התאמץבכלכוחו:קנהמאכליםמשובחיםוהשתדללהכינםבצורהיפהונאה,ערך
אתהשולחןבמפההנאהביותרשהיתהלו,ובכליםהנאיםביותרשבביתו ,הדליק
נברשתיפה,וכךחיכהבקוצררוחלבואושלהמלך.


היום המיוחל הגיע ,והנה הוא שומע קול המולה של כרכרות מתקרבות בליווי
תזמורת הפילהרמונית .לאחר מספר דקות נגלה לעיניו מן החלון מחזה הוד:
כרכרות מפוארות מקושטות בעיטורי זהב ומשובצות אבני חן יקרות ,כשלפניהן
הולכתהתזמורתהמורכבתמנגניםבעלישםעולמי.המלךירדמןהכרכרהונתקבל
על ידי משמר הכבוד בתרועות החצוצרות .לפניו נפרס שטיח אדום מלכותי,
כשמשני צידיו עומדים שני טורים של חיילים ובידיהם מנורות זהב .המלך פסע
מעדנותעלהשטיחוהתחיללהתקדםלכיווןביתושלאהובו.


מיודענונלחץ.הואהביטפעםנוספתעלהביתלראותאםהכלמסודרבמקומו.את
מבטו לכדה הנברשת ,כל כך חיוורת היא ועלובה מול מנורות הזהב של המלך!
בהחלטה של רגע הוא מיהר להוציא את הנברשת ולהסתיר אותה בצד .הרי אין
היא מתאימה לכבודו של המלך! וחסרונה ודאי לא יורגש בתוך האור הגדול
שמפיצותמנורותהמלך!


הגיעהרגע.נכנסהמלךעםפמלייתואלביתהאהוב.התיישבופנהאלבעלהבית:
האםלאהדלקתנרותלכבודי?אמרלואהובו:אדוניהמלך,ראיתיאתכלהכבוד
הגדול ,ואת כל האורות הרבים שאתה מוקף בהם ,והתביישתי והטמנתי את
המנורות שהכנתי .אמר לו המלך" :חייך ,שאני מניח את כל מה שהבאתי איתי,
ואינימשתמשבמנורותהזהבשלי,אלאבאורשלך,בשבילהאהבהשליאליך!"
***
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כך הקדוש ברוך הוא כולו אורה ,והנה מצווה הוא את עם ישראל לעשות לפניו
מנורהלהדליקבהנרתמיד בביתהמקדש.אמרוישראל:הקב"הבראחמהולבנה
שמאיריםאתהעולםכולו,והואחפץשנדליקלפניונרות?!איןזאתאלאמאהבתו
אותנו.


כמהחביביםנרותחנוכה,שהםזכרודוגמאלמנורהשהיתהבביתהמקדש,ואשר
מזכירים לנו תמיד ,אף בחשכת הגלות ,את אהבת הנצח שאוהב הקב"ה את עמו
ישראל.


רץכצבי
רבי יוסףמספינקאזצ"לסיפרלתלמידו,כיבצעירותו,כשהגיעהלילההראשוןשל
חנוכה לאחר תפילת ערבית ,לא הצליח ללכת לביתו בנחת כהרגלו .ואף על פי
שלאהיהלכבודולרוץברחוב,בכלזאתכלכךהיהגדולחשקולהדליקנרחנוכה,
עדשרץבמהירותרבה,כדילזכותלקייםמצוהזובהקדם...


התאמצותלמצווה
האדמו"ר רבי זאב וולף מזיטומיר נתקע פעם בימי החנוכה באמצע הדרך יחד עם
כמה חסידים שנסעו עמו .הנסיעה התארכה מעבר לצפוי והם ראו שלא יספיקו
להגיעלמחוזחפצםהלילה,ויצטרכוללוןאצלאחדהכפריםהסמוכים.הלכוופנו
אלאחדהכפריםלחפשמקוםללוןשבויוכלהרבילהדליקאתהנרות.ולשמחתם
מצאוכפריאחדשהסכיםלהכניסם.


"אוליישלךחנוכיהעבורילצורךהדלקתנרות?"שאלהרבי".אחפש",ענההכפרי,
"אוליבמחסןהעציםאמצאחנוכיה".


חיפש ומצא ,והביא לרבי חנוכיה שהיתה מפוייחת כולה ,דביקה משמן ,ומכוסה
אבק ולכלוך .לקח הרבי את החנוכיה בשמחה ובהתרגשות ,הפשיל את שרווליו,
ובעצמו התחיל לנקותה ולצחצחה .חסידים שהיו שם סיפרו ,שהרבי ניקה את
החנוכיה בכל כוחו ובהתרגשות של קדושה ,עד שזיעה רבה ירדה ממנו ופניו
האדימומרובמאמץבניקויהחנוכיהוהכנתהלהדלקה.


הדלקתהנרותשלהחייט
באחד מימי החנוכה נקלע הגאון רבי חיים עוזר זצוק"ל אל העיר קראקוב .בשעת
הדלקתהנרות,נתקעמעילובמסמרשהיהתקועבקיר,ונקרע.מיהררביחייםעוזר
אל ביתו של החייט המקומי ,והלה ביקש שימתין לו עד שידליק נרות ,שכן אסור
לעשות מלאכה עד לאחר ההדלקה .ישב רבי חיים עוזר והביט בחייט .פשט הלה
את מעילו ,התעטף בבגדי שבת ,והחל לברך על הנרות בשמחה ובהתלהבות
מרובה.

התפעלרביחיים מאודמהדלקתושלהחייטהפשוט,ואמר":אםזוהימדרגתםשל
החייטים בעיר ,אות היא כי מעלתם של יהודיה גבוהה היא .לא פלא הוא שיצאו
מקראקובגדוליתורהשהאירואתהעולםכולובתורתם!"
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זהאליואנווהו
רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב ,היה חי בפשטות נפלאה  -בבית פשוט וצנוע ,עם
רהיטים וכלים פשוטים בתכלית .אולם בכל מה שנוגע לתשמישי קדושה ולצורכי
מצוה,לאהסתפקהרביבכליםפשוטים,הואהיהמהדרוטורחלהשיגכליםנאים
ביותר.היתהלוחנוכיהיפהמכסף,פמוטיםנאיםלנרותשבת,כוסגדולהלייןשל
קידוש,קופסאמיוחדתלבשמיםלהבדלהוכדומה.


אחדמחסידיהרבי,שהיהעשירמאוד,זכהפעםבגורל-בשולחןקטןונאה,מחוטב
היטב ,עשוי בטוב טעם ודעת .עז היה חפצו לתת שולחן זה במתנה לרבי ,כדי
שיפאר את ביתו הדל והפשוט .אולם הצדיק מאן לקבל את המתנה .הלך העשיר
אלבנושלהרבי -רבי אליהו,כדילטכסעימועצה,כיצדלהשפיעעלהרבלקבל
אתהשולחן.


בא ר' אליהו לפני אביו ,והסביר לו שגם שולחן זה נצרך הוא לצורכי מצוה -
להעמיד עליו את החנוכיה ,ויש בכך משום "זה אלי ואנווהו" ִ " -התנאה לפניו
במצוות".נתרצההצדיקלקבלמתנהזו-אבלבתנאיאחד:השולחןהזהלאיעמוד
בביתו במשך כל ימות השנה! רק בימי החנוכה יובא השולחן אל בית הרבי ,כדי
לפארוליפותאתמצוותהדלקתנרותחנוכה...


מאירבכלהעולמות
קהל של חסידים הצטופף בבית מדרשו של "החוזה מלובלין" זצ"ל בשעת הדלקת
נר חנוכה .הרב ברך על הנרות בדבקות עילאית ,הדליק ונותר לעמוד במקומו
כשהוא מביט בלהבות האש המרצדות .כאשר כילה את מלאכת הקודש ,התחילו
החסידיםלהתקדםלעברולפיהסדרולקבלאתברכתו.


והנה הגיעה לפניו קבוצה של יהודים מעיירה הסמוכה ללובלין ,ובפיהם בקשה:
"סבל רב סובלים אנו מיהודי בשם יעקב .האיש הוא "מוסר"  -מלשין ,וכבר מסר
לשלטונותהגוייםיהודיםרבים,אשרנאלצולשלםכסףרב.היוגםיהודיםשנאסרו
בגלל הלשנותיו ,ועוד כמה יהודים עומדים ומחכים למשפט לאחר שמסר אותם,
וצפוייםהםלעונשיםכבדיםומרים.אנא,יעשהנאהרביכלהבמלשיןזה!"


חשבהרבישעהקלה,ואחרכךנענהואמרבהשתוממות":כיצדיתכןהדבר?איך
יכוללהיותשיהודיזההוא"מוסר",הןמאירהואבכלהעולמות!"נרתעוהאנשים
לאחוריהם,ולאידעואתנפשםמתמהון.


ימי החנוכה חלפו ,והרב שלח לקרוא לחסידים .שוב שמע את דבריהם ,אלא
שהפעםקיללאתהרשעהמוסר,שלאיוכללהזיקעודליהודים.


שמע בנו של הרב ותמה ,מדוע בימות החנוכה טען כי מאיר הוא ואין הוא יכול
לעשותדבר,ואילועתהמקללו?השיבהרב":מוסרזה,כמהששפלהוא,בכלזאת
הדליקאתנרותהחנוכה,וכאשרהדליקראיתישמאירהואבכלהעולמות,עלכן
היהעלילחכותעדלאחרהחנוכה,כדישאוכללהסיראתפגיעתואליכם."...כמה
גדוליםהםימיהחנוכה,כמהגדולהמעלתושלהמדליקנרותחנוכה!
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בניםתלמידיחכמים
אמרו חז"ל במסכת שבת )דף כג עמוד ב( ,אמר רב הונא הרגיל בנר ,זוכה לבנים
תלמידיחכמים] .שנאמר,כינרמצוה ותורהאור,שעלידינרמצוהשלשבתושלחנוכה,יבוא
אור של התורה[ .הזהיר במזוזה ,זוכה לדירה נאה .הזהיר בציצית ,זוכה לטלית ]בגד[
נאה.הזהירבקידושהיום,זוכהלשפעלמלאותכדיםוחביותשליין.


ומעשהברבהונאשהיהרגיללעבורעלפתחביתושלרביאבין,וראהשהיהזהיר
מאודבהדלקתהנרותלכבודשבתולכבודחנוכה,אמרבטוחנישיצאומביתזהשני
תלמידיחכמיםגדולים,ובאמתיצאומביתזה,רבאידיבראביןורבחייאבראבין,
אחד כנגד שהיה זהיר בנרות שבת ,ואחד כנגד שהיה זהיר בנרות חנוכה .וכמו כן
רב חסדא היה רגיל לעבור על פתח בית אביו של רב שיזבי ,וראה שהיה זהיר
בהדלקת הנרות לכבוד שבת ,אמר בטוחני שיצא מבית זה תלמיד חכם גדול,
ובאמתיצאמביתזהרבשיזבי.


נרותגדולים
בחצי האי קרים שבחבל אוקראינה ,היתה קהילה יהודית גדולה .יהודים רבים,
שנמלטומאימתהגזרותוהרדיפות -מצאושםמקוםמפלט.רביחייםחזקיהמדיני
מחברסדרתהספרים"שדיחמד",החליטלהתיישבבקרים,דברשעוררהתרגשות
גדולהושמחהכללית.פהאחדבאהבהוברצוןהכתירואותוכרבהקהילה.


בהגיע ימי החנוכה ,נוכח הרב לראות ,כי נרות החנוכה הנמכרים בדוכנים הינם
קטנים מאוד ,כה צרים היו עד כי לא דלקו אפילו כפי הזמן המינימום של חובת
ההדלקה]חצי שעה[ .רביחייםחזקיה הורהלהכפילאתגודלהנרות,בהסבירואת
חובתההלכה,וגםכי"כלהזהירבנרשבתונרחנוכהלעשותםיפה-יהיולובנים
תלמידיחכמים".


הכפלתגודלהנרותהכפילהגםאתמחירם,ויהודיקריםענייםודליםהיו.אךאיש
מהםלאהתנגד.גדולההיתהשאיפתםלזכותלבניםמאיריםבתורה,ומאותהשנה
הוכפלגודלהנרות.


נרותחנוכהבשואה
בשואה הנוראה ,חפצו צוררי ישראל לכלות את העם היהודי .אולם גם בחושך
הנורא של גיא הצלמוות הגרמני ,עלו ניצוצות של גבורה ומסירות נפש לקיום
המצוות ,האירו באור יקרות ,והוכיחו את גבורתו וחוסנו הפנימי של עם ישראל,
ששוםצורראינויכוללו.


וכך מספרים החסידים אודות הדלקת הנרות של הרבי הקדוש מצאנז וחסידיו,
במחנההעבודה"מיהרלדארף",חנוכהתש"ה:


היהודים השבורים והרצוצים שם במחנה ,לא ידעו באיזה יום בשבוע יחול בדיוק
יום ראשון של חנוכה .לוח שנה עברי לא היה בידם ,והם היו מנותקים מכל וכל.
הלכו אפוא אל הרבי מצאנז זי"ע ,והוא התיישב מיד בצריפו עם גזיר פחם בידו
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האחת,ששימשלובמקוםעיפרון,ועםקרעיניירשלשקמלטבידוהשנית,והתחיל
לרשום עליהם מספרים ולחשב חשבונות על פי הזכרון ,עד שחישב בבירור באיזה
יוםבשבועיחולכ"הבכסלו.


בהתקרב ימי החנוכה ,הזדמן לרבי לעבוד במחסן העצים של המחנה .הוא ניצל
הזדמנות פז זו ,שהתגלגלה לידיו משמים ,ובסיועם של עוד כמה יהודים התקין
בסתרמנורהשלעץ.


אולם כיצד ישיגו שמן להדלקה? גם לזאת מצאו פתרון .מידי פעם היו היהודים
מקבליםמרגרינהבקצבה.כלפירורשלמרגרינההואסםחיים,תוספתנחוצהשל
אנרגיה לגוף התשוש .אך בימי החנוכה  -כל פירור של מרגרינה הוא סם חיים
לנשמה ,תוספת אדירה של אנרגיה לנפש היהודית ,שכן ממנו אפשר להתיך מעט
שמן להדלקת נר חנוכה ...ואכן יהודים רבים מן המחנה הפרישו במסירות נפש
פירורימרגרינה,ושמרואותםעבורהדלקתהנרות.


ופתילות מאין? חיש קל נשלפו חוטים מבגדי המחנה הבלואים שעטפו את גופם,
עבורהתקנתהפתילות,לשםמצותהדלקתנרותחנוכה.


כשהגיע ליל ראשון של חנוכה ,זכו היהודים במחנה להדליק את נרות החנוכה
כמצוותם .הרבי זי"ע העלה את השלהבות ברטט של קדושה ...שמחה עצומה
הציפהאתהלבבות.

ומספר הרבי :באחד הלילות הבאים ,אחזה אש הנרות בצריף כולו ,והתלקחה
שריפה גדולה .מיד באו הרשעים לחקור ולדרוש מה היה שורש המאורע ,ועל
מעשהכזה -להדליקאשבמחנה -היוממיתיםתכףומידאתהאישההואשהעז
לעשותו.ואףעלפיכןלאעזבונוחסדיויתברךשמו,וניצלנומידיהם.

ובסיום הדברים הוסיף הרבי בהתרגשות גדולה" :אפילו אודה לה' כל ימי חיי,
בימים וגם בלילות ,לא אצא ידי חובתי ,להודות לאלוקים על שזכיתי אז תחת
שלטוןהרשעיםלקייםאתהמצוהכראויולהדליקנרחנוכהכהלכתו,ולאזובלבד
אלאשיצאתימשםחיוקייםחרףהסכנההגדולהשריחפהאזעלראשי".


כשחייםבניסיניסים-לאמוותריםעל"פרסומיניסא"!
ועודעלהדלקתנרותחנוכהבצלהשואההנאצית,מספריהודימוינה -אוסטריה,
חנוכהתש"ה:

הימים הסמוכים לחנוכה הפכו לזמנים של גילויי מסירות נפש ,כאשר הכל אגרו
סוגישמןמכלמקוראפשרי,כדילקייםאתמצותהדלקתנרותהחנוכהגםבתנאי
המחסורהחריפיםביותרשלהמלחמה.

בהתקרב ימי החנוכה ,הופצצה גרמניה על ידי מטוסי בנות הברית ,לכן הועסקנו
בפינוי הריסות בתים .באחת הפעמים נצטוינו לפנות עליית גג ,בה היתה פינת
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עבודתושלצייר.הוטלעלינולהורידאתהתמונות,הבדיםוהצבעים.שםגילינופך
שמן...כמוהשמןשלנסחנוכה.


הטמנו את השמן בזהירות כדי לקיים בו את מצות הדלקת הנרות .באותם ימים
היתהבנודחיפהפנימיתחזקהלעשותהכלכדילקייםמצוות,לכןלאדנובשאלות
הלכתיות,כמו:האםההלכהמחייבתלהסתכןכדילהשיגשמן?מהדינושלשמן
זה?רביםמבינינוחסכומפיהםאתמנתהמרגרינההשבועיתהקטנה,והיהכלאיש
מנסה להשיג מעט שמן ,ומסתיר אותו עד לחג .אף אחד לא היה מוכן לוותר על
מצות"פרסומיניסא".חשנו,כיאצלנוכלרגעשלחייםהואבניסיניסים,וחייבים
אנולהודותעלכך.


כך הדלקנו את נרות החנוכה בשיר ובהלל .לא ניתן לתאר היאך שרנו אז את
שׁ ָך,
ק ְד ֶ
רו ַע ָ
ז ֹ
שוף ְ
ח ֹ
הפזמון"מעוזצורישועתי,"...כיצדזעקנואתסופושלהפזמוןֲ ":
שּׁ ָעה"...
ה ָ
לנוּ ַ
א ְר ָכה ָ
שׁ ָעהִ  .כּי ָ
ה ְר ָ
א ָמּה ָ
מ ֻ
יך ֵ
ע ָב ֶד ָ
דם ֲ
נ ְק ַמת ַ
שׁוּעהְ  .נקם ִ
ה ְי ָ
קץ ַ
ְו ָק ֵרב ֵ
)אנצ'שמעישראלח"ב(


מצוותחכמים
מצותהדלקתנרותחנוכה,וכןכלשארהמצוותשמדבריחכמים,אףעלפישאינן
מןהתורה,בכלזאתאצלהקב"המעלתןגדולהכאילוהןמצוותמןהתורה,וכמו
שכתוב במדרש תנחומא )פרשת נשא סימן כט( :אל יאמר אדם ,אינני מקיים מצוות
חכמים,הואילואינןמןהתורה.אמרהקדושברוךהואָ ,בנַי,איןאתםרשאיםלומר
כך,אלא כלמהשגוזריםעליכםחכמים,תהיומקיימים,שנאמר)דבריםפרקיזפסוקי
יא(":ועשיתעלפיהתורהאשריורוךועלהמשפטאשריאמרולךתעשה,לאתסור
מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" .וכל כך למה? שאפילו אני מסכים על
דבריהם!שנאמר)איובפרקכבפסוקכח(":ותגזראומרויקםלך".תדעלך,שהרייעקב
אבינו בשעה שברך את מנשה ואפרים ,מה כתוב שם? )בראשית פרק מח פסוק כ(
"וישםאתאפריםלפנימנשה",הקדיםאתהקטןאפריםלפניהגדולמנשה,וקיים
הקדוש ברוך הוא את גזרתו של יעקב .אימתי? בקרבנות הנשיאים שזכה והקריב
שבט אפרים תחלה ,שנאמר" :ביום השביעי נשיא לבני אפרים" ,ואחר כך" :ביום
השמינינשיאלבנימנשה".

ומעשה בזמנושלהגאוןרבייהונתןאייבשיץזצ"ל,שהמושלבעירווינאהיהאוהב
מאוד לקרוא ולהתעניין בספרי התלמוד שלנו .והנה יום אחד קרא המושל בגמרא
מסכתברכות)דףדעמודב(':כלהעוברעלדבריחכמים,חייבמיתה'.התפלאמאוד
עלזה,והזמיןאליואתהגאוןרבייהונתן,כדישיפרשלואתהכתוב.כשבאהרב,
שאלוהמושלכיצדיתכןשאדםשעוברעלדבריחכמיםחייבמיתה,ואילוהעובר
על דברי הקב"ה ,במקרים רבים אינו חייב מיתה ,כגון העובר על מצוות עשה או
האוכלבשרחזיר אונבלותוטרפותוכלכיוצאבזה,שאינוחייבמיתהאלאמלקות
ארבעים?אמרלוהרב,הנהאדונימושלגדולונכבדוקרובלמלכות,אםתגזורעלי
כעת ' -צא מפני!' ,ולא אציית לפקודתך  -אף על פי שיש בידך להכות אותי או
לאסרני במאסר ,מכל מקום אם תהרגני ,גם עליך תעבור כוס החמה והזעם מאת
המלך,ויענישאותךבעונשגדול.אבלאםיעיזאדםההולךמחוץלארמון,להכנס
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ללא רשות לארמון של אדוני המושל ,והחייל שעומד על המשמר הניצב בפתח
שערהארמון,יצעקאליולבליכנס,והואלאישמעבקולהחייל,ויירהעליוהחייל
מתוךרובהוויהרגהו,בודאישהחיילהשומרלאיענש,ואףגםישבחואותושהוא
כאיש גבור חיל העומד על משמרתו כראוי .והסיבה לכך ,שאם לא תהיה רשות
לחייללעשותמשפטחרוץ,לשואשקדשומר,כייתעללובוכלהפוחזיםכרצונם,
כיוןשאינואלאחיילפשוט.לאכןאדוניהמושל,אשרעוצםגדלותךומעלתכבודך
היאכברלשמירהטבעית,אינך צריך רשותלעשותדיןלעצמךולהרוגאתכלמי
שלאיצייתלפקודתך.

כן הדבר בדברי חכמינו ז"ל העושים משמרת לדברי תורתנו הקדושה והנפלאה,
הריהםבגדרשומרימשמרתהקודש,ולכןביותרצריכיםשמירהעלדבריהם,לבל
יזידו אנשי לצון לעבור על דבריהם .לכן פעמים עשו חכמים חיזוק לדבריהם יותר
משלדבריתורה,ועונשםחמוריותרמדבריתורה,אשרבלאוהכינשמריםגםבלי
עונשחמור.
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מהאגידלאבא?!
סיפורלחנוכה-

"מעולם לא ראיתי כל כך הרבה כסף בבית אחד" ,הרהר רבי ליפא בליבו בעת
שהותו בביתו של הגביר מר הילקוט ,במילנו שבאיטליה .רבי ליפא ,גבאי צדקה
מירושלים,אשרהגיעלאיטליהכדילאסוףכסףלטובתמוסדותהתורהבירושלים,
התארחבביתושלהגבירהיהודימרהילקוט.רביליפאהיהמופתעמהעושרהרב
שניבטמכלפינהבארמונושלהגביר.מהתקרההשתלשלומנורותקריסטלנוצצות,
ועלרצפתהשישפרושיםהיומרבדיםמעשיאומנות.גםהשולחןהיהערוךבכלים
מפוארים ביותר ,כלי בדולח מבהיקים וכפות ומזלגות מזהב לצד צלחות פורצלן
עדינות .הוא המשיך לסקור את שכיות החמדה ,אך לפתע נתקלו עיניו במשהו
מוזר ...חנוכיית זהב ענקית ניצבה על אחד ממדפי המזנון ,וסמוך לה היו מונחים
שברים של בקבוק .המראה היה משונה עד כדי גיחוך :שברי זכוכיות בארמון
שכזה...הריהםלאהולמיםאתהמקום!


הגביר ,שהבחין במבטי התמיהה שנשקפו מעיניו של רבי ליפא ,פנה אליו ושאלו:
"רבי,אתהכנראהמתפלאמהעושותכאןהזכוכיותהישנות?"


"נכון מאוד ,הן כל כך לא משתלבות בין המוצגים יקרי הערך בביתך" ,הגיב רבי
ליפאבפסקנות.


"אוילא,רבי,הםמאודיקריערךעבורי!עודיותרמכלהזהב,הכסףוהקריסטל.אני
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חייבלשבריםאלהאתעולמי"...


"עדכדיכך?"שאלרביליפאבתמיהה.


"כן.וישסיבהמדועהםמונחיםכאן",קבעמרהילקוט.


"האםאנייכוללשמועמהיהסיבה?"שאלהאורחבסקרנות.


"בודאי",השיבבעלהבית,וכךהחללספראתסיפורו":נולדתיבהולנד,שםלמדתי
בישיבה,וחשבתישאשארשםכלימיחיי,אךכשהגעתילגילשמונהעשרה,הגיע
מכתב מאת סבי ,אשר התגורר באיטליה ,ובו בקשה ,שאני הנכד הבכור אבוא
לעזור לו בחנותו תקופה קצרה ,מאחר והוא אינו חש בטוב .הורי הסכימו ,ואפילו
עודדואותילנסוע,וכךמצאתיאתעצמיבגילצעירעוזבאתעולםלימודהתורה
ועוברלחיימסחר.


עזרתילסבאבחנותמבוקרעדערב,אבללצערימצבושלסבאהחמיר,ולאחרזמן
מה הוא נפטר ...הורי דרשו שאחזור הביתה ,אך אני כבר הייתי שקוע בעולם
המסחר .ההצלחה האירה לי פנים ועשיתי חיל בעסקי .מכרתי סחורה בכמויות
אפילויותרמסבאבימיוהטובים...נהניתימכלאגורהשהרווחתיבמוידי,וכתבתי
להורישאנינשארבאיטליה.


כךגדלוהעסקיםמיוםליום.פתחתיסניפיםרבים,והייתיעסוקבעבודתימיוםעד
לילה.ערבאחדהייתיטרודביותרבעבודתי,ויתרתיעלתפילתמעריב...וזההיה
הצעד הראשון שלי בהחלקה במדרון התלול של ההתרחקות מהיהדות ...במשך
הזמןדילגתיגםעלשחריתבתרוץשזהרקהיום,אבלמחראניודאיאתפלל,אך
המחרהזהלאהגיע...


כעבורמספרשניםהתחתנתיונולדוילדי,אךלאחינכתיאותםבדרךשלאביוסבי
בדורותהקודמים,ושמץמיהדותהםלאידעו...עדלאותומקרה...


יום אחד בלכתי ברחוב ,ראיתי קבוצה של ילדים יהודים משחקת .הם נראו
מאושרים מאוד ,כפי שילדים צריכים להראות ,אך לפתע שמעתי זעקה נוראה.
התקרבתימידלמקוםוהבחנתיבילדקטןמוקףבחבריווהואממררבבכיקורעלב.
חבריושעמדומסביבוניסולהרגיעו,אךהילדלאנרגע,וכלהזמןהואחזרעלאותן
המילים":מהאניאגידלאבא?מהאניאגידלאבא?"


נגשתי אל הילד ,ושאלתי אותו ,מה קורה כאן? הילד היפנה את מבטו אלי .עיניו
היואדומותמבכי,אךכלמהשהצליחלומרהיה"אניבצרה!מהאגידלאבא??"


"מהקרה,אוליאנייכוללעזורלך?",שאלתיו.


הילד השתתק ,וחבריו הסבירו לי במקומו ,שהוא בא ממשפחה מאוד עניה .אביו
חסך במשך תקופה ממושכת פרוטה לפרוטה עבור בקבוק שמן זית כדי שיוכל
להדליקאתנרותהחנוכהבהידור.והיוםאחריהצהרייםהואשלחאתבנולקנות
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את השמן ,כשהוא דאג להזהירו קודם לכן לבל יתעכב בדרך ,ויבוא ישר הביתה,
כדי שחס וחלילה לא ישבר הבקבוק .הילד אומנם קנה את הבקבוק ,אך את
הזהרותיו של אביו שכח ,וכשפגש את חבריו המשחקים הצטרף אליהם ,והבקבוק
נשברלרסיסים...

הסתכלתי על הילד ,שעדיין המשיך לבכות וללחוש ללא הפסק בדאגה 'מה אגיד
לאבא?' ,הרגשתי צער ורחמים בלבי על הילד ,והבטחתי לו שאעזור לו .בקשתי
ממנו להתלוות אלי לחנות ,ושם קניתי עבורו בקבוק שמן זית שהיה גדול בהרבה
יותרמןהקודם.האושר חזרלעיניהילד,וכלקבוצתהילדיםשנכחושםהשתתפו
בשמחתו.

בדרכי הביתה באותו ערב ,המשיכו המילים להדהד באוזניי כעין מנגינה מהולה
בתוגה ,בעצבות" :מה אגיד לאבא? ...מה אגיד לאבא? ,"...ואז ...הבזק של הרהור
חלף בלבי ,חשבתי גם אני לעצמי :באמת ,מה אגיד לאבא  ...לאבא שבשמים,
שהפקידבידינשמהיקרהוציוהעלילשמורעליה...מהאומרלאבאאחרימותי?
הריהפניתיעורףליהדות!איזהתרוץ,איזואמתלהתהיהליכשאעמודלפניאבא
שבשמיםביוםהדין?!

ואזחזרתיאלהמקוםבוהיוהילדים,ואספתיאתשבריהבקבוקמהרחוב,ונטלתי
אותם לביתי .ובאותו לילה ,לתדהמתם של אשתי וילדי ,הדלקתי את נר החנוכה,
מהשלאעשיתיכברהרבהשנים...

ביום למחרת הדלקתי שני נרות ,ועם כל לילה שעבר ,הוספתי עוד נר בחנוכיה,
ועודמקוראורלנשמתי.התבוננתיבנרותהמרצדים,ובלביהבהבההתקוה.נזכרתי
בהורי ,בביתי בילדותי .הלכתי רחוק  -רחוק ...ובחנוכה התחילה דרך החזרה שלי
ליהדותולקיוםהמצוות...

התבין מעתה מדוע כה יקרים בעיני שברי זכוכית אלו?!" סיים מר הילקוט את
סיפורו,וניכרהיהבושהואמתרגשמאוד.

רבי ליפא חייך ,פניו היו משולהבות ,מבלי משים ניגש יחד עם מר הילקוט לעבר
המזנון,והםליטפובעיניהםאתשבריהזכוכיתהיקרים,אשרהחזירובןיהודיאל
אבאשבשמים)...ר.טובין(
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חנוכה-חגהחינוך

"בניצחון המכבים נזמר נזמרה ,על האויבים במהרה נתגברה ,ירושלים
קמה לתחיה ...האירו ,הדליקו ,נרות חנוכה רבים ,על הנסים ועל
הנפלאות ,אשר חוללו המכבים"...


כךשרהלהבמרץחבורתצעיריםנלהבת.


כן ,כך מצטיירים המכבי"ם בעיני החברה הישראלית בת זמנינו :קבוצת בריונים
בעלי שרירים ,אולי כדוגמת אותם חברי נבחרת "מכב"י תל אביב" או "מכב"י
חיפה" .אותם בריונים בכח הזרוע הלכו להלחם ביוונים החזקים ,והצליחו להביס
אותם ,ולהביא לעם היהודי עצמאות מדינית .כן ,זוהי התמונה שמערכת החינוך
בימינודואגתלהעבירלחניכיה,מתוךסילוףהיסטורימכוון.כברמגילהגןיודעים
הילדים לספר על גבורתם של המכבי"ם ,אך האם טרח מישהו לספר להם כי
מאבקם של המכבי"ם היה דווקא על שמירת התורה והמצוות? האם יידע אותם
מישהוכיראשיהתיבותשלהמילהמכב"יהם":מיכמוךבאליםה'"?


בתפילות החנוכה אנו מוספים" :בימי מתתיה בן יוחנן ...כשעמדה מלכות יון
הרשעה על עמך ישראל לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך ,ואתה ברחמיך
הרבים עמדת להם בעת צרתם ,רבת את ריבם ,דנת את דינם ,נקמת את נקמתם,
מסרת גיבורים ביד חלשים ,ורבים ביד מעטים ,ורשעים ביד צדיקים ,וטמאים ביד
טהורים,וזדיםבידעוסקיתורתך"...


אכן ,לא מלחמה של קבוצת בריונים השואפת לעצמאות מדינית ,אלא קובץ של
יהודים "פנאטים" ,האדוקים בשמירת התורה והמצוות ,שאינם רוצים לקבל את
התרבות היוונית המתפשטת בקרב העם היהודי ,ומחליטים החלטה אבסורדית -
ללכתולהלחםנגדהצבאהיווניהחזק,מלחמהשסיכוייהצלחתהאבודיםמראש.
ואז מתרחש הנס הגדול של הניצחון במלחמה ,שבו מוסר הקב"ה בדרך נסית את
הרביםוהגיבוריםבידהמעטיםוהחלשים,כמסופרלעיל.


נסזה נקבעלחוגולדורות,לאבגללגודלהנס,שהריניסיםגדוליםממנוארעולעם
היהודיבמהלךההיסטוריה,אלאבגללסמליותו:הואלמעשהמסמלאתהמלחמה
של הקדושה נגד הטומאה ,את חוסר הכניעה למול כל אותם גורמים המנסים
להפוךאתעםישראללעםככלהעמים,ולעקורממנואתיהדותו.


הילדצודק...
מן העיתונות" :הולך אני באחד מימי החנוכה ברחוב ,ופוגש את רוני ,חברי מתקופת
הלימודיםבאוניברסיטה.הואמציגלפניאתבנוואומרבגאוה:הילדהזהעושהליצרות!
-מהןהצרותשעושההילד?
 -הואבאמביתהספר בערבחנוכהושאל":אבא,המכביםהיודתיים?" רוני הוא
בחורפיקח,ומידהביןשנקלעלצרה.הואמנסהלצאתמןהעניןעלידי פיזורמסך
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עשן":אזעודלאהיהדברכזה",הואאומר.
 "אזלמהמתתיהו הרגאתהאיששרצהלהקריבחזיר?אנחנולא אוכליםסטייקלבן?"
"זהלאאותוהדבר",מתפתלהאב. "זה כן אותו הדבר .כשאכלנו בסטקיה ,שמעתי שהם מדברים על חזיר ,ואתהואמאקוראיםלזהלבןכיאתםמתביישים…"
"טוב,המכביםהיודתיים",נכנערוני"אזאםהייתבזמןהמכביםהייתנלחםנגדם?""לא!"ומידהוסיףכדילקדםרעהאפשרית"-כיהםיהודים"."אבלכמושאנימכיראותך)תשמעושפה!(לאהייתמצטרףאליהם". "אני לא יכול לדעת מה הייתי עושה אילו הייתי אז .אולי בכלל הייתי מישהואחר?"
"אזנדברעלעכשיו.למהאנוחוגגיםאתהנצחוןשלהדתיים?""זההיהנצחוןלאומיכללי,לארקשלהדתיים".הילדמחייך ,ניכרשהואהכיןהיטבאתהמלכודתמראש".ככה?ומהושכתובעל
הסביבון נ'ס ג'דול ה'יה פ'ה? זה לא הנס של פך השמן? זה לא בחנוכת המקדש?
מה עשו במקדש ,התפללו!" חברי ידע מראש שהוא נקלע לצרה ,הוא פיקח ובנו
פיקחכמותו.וחבריידעשהילדצודקושאיןטעםלהתפתל.
"אתהצודקמיקי",הואאומר",אנחנולאעקביים".הילדמביטאליובמבטשלמחנךואומר":אזהגיעהזמןשתתחיללהיותעקבי".
 "גם בזה אתה צודק" ,אומר האב ,ומבין שהמערכה אבודה .או חזיר או חנוכיה,שניהםלאהולכיםיחד,לאאצלילדשעיניובראשו".


"ועלהמלחמות"...
לפני כארבעים שנה באחד מימי החנוכה של שנת ה'תשכ"ו הופיע הגאון ר' יוסף
שלמהכהנמןזצ"לבמושב"יסודות",כדילהשתתףבמסיבתחנוכתהביתשלבית
הכנסת המקומי .אמר הרב לפני הקהל :אומרים אנו בחנוכה" :על הניסים ועל
המלחמות) "...בנוסח אשכנז( .תמוה הדבר ,מדוע מודים אנו על המלחמות ,מתאים
היהיותרלהודות"עלהניצחונות",וכיאוהבימלחמותאנחנו?

השיבהרב",להודותעלהניצחונות -מוקדםמדאי.מלחמתיון -מלחמתהקדושה
בטומאה -עודלאהסתיימה.בינתייםאנומודיםעלעצםהדברשאנונלחמים.על
שבכל המצבים הקשים ביותר ,יהודים אינם נכנעים אלא נלחמים בעוז על
יהדותם"...


'וחושךעלפניתהום'זויוןשהחשיכהעיניהםשלישראל
המצבבימינונותןביטויעוצמתילמלחמהזושלהאורמולהחושך.לצערנו,היום
החושך מכסה ארץ .דעות של כפירה נשמעות מכל כיוון; ההולכים בדרך התורה
והמצוותנחשביםלחשוכיםופרימיטיביים;מיוםליוםגדלההסגידהליופי,לספורט,
ולכל מיני תרבויות לא לנו .אך מנגד ברוך ה' ישנם אנשים שמחזיקים בכל עוז
ביהדותם ,ישנם למעלה ממיליון בעלי תשובה ,שעוזבים מאחוריהם מנעמי תבל,
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ובאים להסתפח בנחלת ה' צבאות .וכל אלו מוכיחים לנו שכח הקדושה בעם
ישראללעולםלאנכנעולאיכנע!


אםאיןגדיים-איןתיישים!
כשנתבונןבגזרותיהשלמלכותיוןהרשעהעלעםישראלנמצאאתהגזירההבאה:
"כתבו לכם על קרן השור ,אין לכם חלק באלוקי ישראל" .ויש להתבונן מדוע
ביקשה מלכות יון לכתוב דווקא על קרן השור דברי כפירה כאלו?  -אלא כיון
שבאותם הימים היו משקים את התינוקות על ידי קרן השור ,שהוא כעין בקבוק
שתיה ,רצו היוונים להחדיר את הכפירה בישראל כבר בעודם תינוקות ,ביודעם
ש"אם אין גדיים  -אין תיישים" ,סוד קיומו הרוחני של העם היהודי ,תלוי בעיקר
בילדיםהרכיםשהםההמשכיותשלעםישראל.


בדורקשהכשלנו,לאנשכחאףאנוכיבחינוךהילדיםתלויעיקרקיומנו.לאניתן
לילדינולהיסחףאחרתרבותקלוקלתשאינהשייכתלתורתנו,אלאנדאגלחינוכם
הטהורכברבעודםתינוקותועוללים:הןעלידיהחינוךהטובוהדוגמאהאישיתשל
ההוריםבבית,והןעלידיחינוךבמוסדותתורנייםאמיתיים,שםירכושהילדערכי
אמת,שםירכושאתהתרבותהמפוארתעתיקתהיומיןשלעםישראל.


עלמשמרהחינוךהטהור
לפני כ  130 -שנה ,בשנת תרל"ו ,הגיע מוינה לבגדד יהודי בשם יעקב אוברמאיר.
האישנשלחעלידיה"משכילים",להחדיראתארסההשכלהלעיר.הואאףפרסם
בעיתונות של אותה תקופה דברי נאצה נגד הגאון הקדוש רבי יוסף חיים  -ה"בן
אישחי"זצוק"ל.רבניהעיר,ובראשםרביעבדאלהסומךזצוק"ל,הכריזוחרםגמור
נגדו .באותו שבוע הודיעו לאוברמאיר על פטירתה הפתאומית של אשתו .מיהר
האישובאלבקשאתמחילתרבניהעיר.החתיםאותוה"בןאישחי"כיימשוךאת
ידיו מחינוך הילדים ויצא מבגדד ,רק אז הורה להסיר ממנו את החרם .כך שמרו
רבותינועלפךהשמןהטהור-החינוךהיהודיהטהורמדורדור!


הכאבשלגדולישראל
הגאון הצדיק ר' ישראל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים" ,בהיותו זקן מופלג כבן
תשעיםשנהקראלאסיפהגדולהשלכלהרבניםוראשיהישיבותשבמחוזותוילנא,
גרודנא וסלובק .מה היתה מטרת האסיפה? בהשפעת המשכילים שבדור ההוא,
נמסרו ילדים רבים בידי זרים לחנכם בתרבות זרה .התאספו גדולי התורה לטכס
עצהותושיהלעמודבפרץנגדתופעהמצערתזו.


בנאומואמרהחפץחיים:עיניכםהרואותשבשנותזקנותיטרחתילבואאליכם,כי
הוגד לי שמכאן תצמח טובה לתורה .ואם לאדם זקן בגילי כדאי היתה הטרחה
והיגיעהלבואממרחקבשבילהתורה,קלוחומראליכםשחייביםאתםלעשותהכל
שלאתשכחהתורהמישראל.בנוהגשבעולם,אדםשמבקשלקנותסחורהשאיננו
מביןאתטיבהביותר,שואלהואלמביניםגדוליםממנו.ואםיראההואסוחרותיק
הרודף אחר סחורה זו וחפץ מאוד לקנותה ,אזי בטוחים בודאות כי הסחורה היא
משובחת ושווה את דמיה .אודות התורה הקדושה נאמר ,כי המלאכים חפצו
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לקבלה ,שנאמר" :תנה הודך על השמים" .ומאחר שהתורה היא רוחנית ,ואף
המלאכים הינם רוחניים ,הרי מובן שהמלאכים היו המבינים ביותר בערכה של
התורה .ומעתה ,מה גדולה צריכה להיות השמחה שכשמשה רבנו ניצח את
המלאכים,וקיבלאתהתורהבשבילנו.


עליכםלהגבירחייליםלהצילאתילדיישראלשלאיפלובידזרים,בבתיהספרשל
אנשים המחנכים בשיטות ודעות כוזבות ,ואינם יודעים כלל מתורתנו הקדושה
ומקיוםמצוותיה,ונעשיםבניםהמכחישיםלה'ולתורתו.אוילעינייםשכךרואות,
ואוילאוזנייםשכךשומעות.וכמהצעריגיעלהוריםבעולםהבא,כשיוציאואותם
מגןעדןלראותאתהיסוריםוהמכאוביםשבניהםיקבלובגיהנם ,בעבורשעברועל
חוקיהתורהוהמצוות.


כיוןשבודאיידונובאסיפהזועלאודותהחינוךבתלמודתורה,אמרתילזרזאתכל
הרבניםשבכלעירועירלהשגיחבשבעעיניים,ולייסדכלאחדבעירותלמודתורה
עםמוריםומחנכיםטוביםויראישמים,שילמדואתהבניםתורהעלטהרתהקודש,
שאםלאכןיהיוהרבניםנתבעיםעלזהבעולםהאמת,שמדועלאהשגיחועלזה,
ולאנתנומוסרבאוזניההוריםשלהילדים,ואוילאותהבושה,אוילאותהכלימה
אשרתכסהאתפניהםלעתידלבוא,עלשהיהבידםלמחותולאמחו.עלכןבואו
אחי ,בואו רעי ,ונעשה כל יכולתנו להציל את הדור החדש מכליון רוחני ,ולחנכם
לתורהולמצוות,כי"חנוךלנערעלפידרכו-גםכייזקיןלאיסורממנה".


כךדיברהחפץחייםלפניכשבעיםשנה.ומהנאמראנובדורשלנו?


מערכת החינוךבישראל-פשיטתרגל!
בדור שלנו אנו רואים בעינינו את תוצאותיו ההרסניים של החינוך הקלוקל .כבר
איןצורךלהטיףמוסר,העובדותהעגומותוהמצערותמדברותבעדעצמן .לצערנו,
החינוך  -לא חינוך  -המוקנה כיום בבתי הספר הכלליים ,הביא את הנוער
להתדרדרותנוראה,השוברתשיאחדשמידישנהבשנה.


אין צורך להרבות בהבאת עובדות ,על אשר מתחולל במערכת החינוך בארץ.
ראיָה" .אולם נביא כאן רק
הדברים ידועים ומפורסמים ,ו"למפורסמות  -אין צריך ָ
מספר ציטוטים ,ממנהיגים ,אנשי רוח ואנשי חינוך ,אודות החינוך בארץ .ומי יתן
ויהיודברינואלהלתועלתההורים,אשריהיומספיקכניםעםעצמם,ודיאמיצים
כדילהסיקאתהמסקנההמתבקשת.


ח"כאריהנחמקין":החינוךהסוציאליסטיהחילוניפשטאתהרגל.אנירוצהשיבינו
שאיןזופליטתפהאלאתוצאהשלהרהורעמוק.לארווחהכלכליתאלארווחה
רוחנית היא המפתח לבעיה .מה שניסו למכור  -לא היה מתאים לציבור שאותו
ניסינולחנך.חינוךיהודימסורתימתאיםיותרלציבורזה".


עזר וייצמן בראיון ל'דבר השבוע'" :בבתי הספר יש לנו כשלון חינוכי טוטאלי .לך
תסביר לנוער ,למה עליו להיות בתל אביב ולא בניו יורק ...המנהיגות שלנו לא
הבינהאתחשיבותהשלהיהדותבבניןעמינו".
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יחזקאל גבאי )מנהל בית ספר רנה קאסן(" :מערכת החינוך גוססת ,והיא דומה לגיבור
שלמערבוןשנורהבחזהו,צועדשלושהצעדיםולאחרמכןצונח".

ח"כ אבי יחזקאל" :מערכת החינוך מזמן הפסיקה למלא את תפקידה כמערכת
חינוך".

מורהותיקהבביתספריסודיבגושדן":אםאדברעלכךבגלוי,ישריעלואותיעל
המוקד ...להערכתי יש פשיטת רגל ,קריסה ,ריסוק אברים של המערכת כולה .אני
חוששתשהתשישותוהאימההכריעואותנו.האווירהעכורה.מולנועומדיםילדים
נקמנים.גדלדורשבלחיצהשלהרףעיןעלכפתוריהמולטימדיה,מקבלמידעעל
כל ענין ודבר שמתרחש בעולם ,אבל העולם הפנימי שלהם טפל ,עשוי רק דברים
שלחומר,אופנה,מוצריצריכה.תחליפיהחייםשלהםמעוררירחמים.הםאבודים
וזריםלעצמם.זהדורמעוררחמלה".

חברת הכנסת יולי תמיר )בהתייחסה למצב הגרוע בחינוך ,מפרוטוקול ועדת החינוך והתרבות
":(19.11.2003בנתוניםהאלהאנורואיםאתפניהשלהחברההישראלית.זהלאקשור
למערכת החינוך ,מערכת החינוך חיה בחברה ,היא לא מנותקת מחברה .אנחנו
חברהבליכיוון,בליאידיאולוגיה.העולםהחרדישאנילאשותפהלו...הואעולם
עםערכיםמאודמגובשים,אזהוא מצליחלהעביראתזהבביתהספר...אניאדם
חילוני במהותי ,אבל אני מוכרחה להודות שיש יתרונות חינוכיים .אפשר לעשות
פה אלף דיונים ,ולקרוא לשרה להתפטר ,וכך גם למזכירות הפדגוגית .אני אומרת
לכם ,זה חסר כל חשיבות לחלוטין .כי המחלה הזאת היא עמוקה מדאי ,היא
ערכית מדאי ,היא קשורה למבנה החברה שלנו ,ולכן כל הפתרונות שאנחנו
מציעים ,הם קצף על פני המים .הם לא יעשו שום דבר .אני אומרת את זה ,לא
בגללשאנייודעתאיךמטפליםבזה,אבלאניגםלאאוהבתסתםלהגיד הצהרות
שוא.איןתרופהלבעיההחינוכיתבמדינתישראל".



ובחרתבחיים
אבואםבישראל,מוריםותלמידיםיקרים:עדיםאתםלהבדלהעצוםביןהחינוך
שהוכיחומוכיחאתהצלחתומעל 3,300שנהמאזמתןתורתנוהקדושהוהישרה,
לביןה"חינוך"שהוכיחכבראחרי50שנהאתכישלונו.


עיניכםהרואותאתחומרתהדברים,הינכםמביניםשהאחריותעלילדיכםמוטלת
עליכם .ועתה נמצאים אנו בשעה גורלית ,שעת מבחן אמיתית ,שעת ניסיון קשה,
שעת החלטה שתוצאותיה  -תוצאות חיים ,ועל כפות המאזנים מונחות נשמות
טהורות,ילדיםרכיםוטהוריםהמייחליםלהחלטהנבונהמצדכם.


מצד אחד -מהיגידוהשכנים,מהנגידלחברים,ואיךנסבירלקרוביםאתהחלטתנו
להעביר את הילד למקום החינוך האמיתי  -לחינוך התורני .אולי ישנם גם קשיים
טכניים:מרחקביתהספרמןהביתוכדומה.
ומצד שני -עומדיםחייילדינווטובתםהאמיתיתלנצח.
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איזה צד יכריע את הכף?
אולייהיואלו דבריושלמשהרבנוע"ה,אשריעזרולנולהכריעאתהכף.דברים
שנאמרומלבאללבביומוהאחרון,ביוםבוהחזיראתנשמתואלהאלוקיםאשר
נתנה,שעותספורותלפנישנפרדמעםישראלשכלכךאהבאותם,וכךאמרלהם
)דבריםפרקלפסוקיםטו,יט(:


"...ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ,את המוות ואת הרע ,העידותי בכם
היוםאתהשמיםואתהארץ,החייםוהמוותנתתילפניךהברכהוהקללה,ובחרת
בחיים ,למען תחיה אתה וזרעך") .חוברת"חינוךמןהשמים"(

ילדיהודי-עולםמלא
בתקופתחנוכה,נוכחהמקובלהצדיקרביחייםשאולדוויקהכהןזצוק"לבישיבת
"פורתיוסף".בעוברולידחדרושלראשהישיבה -הגאוןרביעזראעטייה -שמע
את ראש הישיבה הדגול מדבר אל אחד התלמידים ,בקול מבקש ומתחנן ,מעומק
ליבו":גרשנאאתהיצרהרעמלבך.עזובאתההבליםוהקשבנאלרבך.ראה,הן
בדרךזותגדלבתורה,ומייודע?יבואיוםויקראולך"רבי",וכבודרבתנחל"...


כה דיבר הרב אל התלמיד הפוחז בדברים המושכים את הלב .הרב דוויק התרגש
מאוד לשמע התוכחה הנרגשת ,והביע לאחר מכן את התפעלותו בפני ראש
הישיבה.אמרלוראשהישיבה":הריאםיעזובהתלמידהזהאתכותליהישיבה-
עלול הוא לצאת חס ושלום לתרבות רעה ,והוא וכל צאצאיו יאבדו .אך אם ינצל
ממלכודת היצר הרע ,וישאר בישיבה ,אזי יצא בן תורה ,ונרו יאיר גם לבניו ולבני
בניו אחריו ,כי כל יהודי איננו נשמה אחת בלבד ,אלא עולם מלא ,ויש להתאמץ
להצילו!"


הנרותהללוקודשהם
דורשהיההגאוןרבייהודהצדקהזצ"ל אתהכתוב"הנרותהללוקודשהם" -רמז
לבניו של אדם ,שעליהם להיות קודש לתורה ולעבודת ה'" .ואין לנו רשות
להשתמש בהם"  -אסור לנו למנוע אותם מלימוד התורה כדי להשתמש בהם
לצרכינו ,ולשלוח אותם לעבודה בגיל מוקדם ,כדי שיעזרו בפרנסת הבית" .אלא
לראותם בלבד"  -לראותם עוסקים בתורת ה' ,לגלות את הניצוץ הקדוש הטמון
בהםולהעלותו.


נאים הם הדברים למי שאמרם ,רבות היה עושה הרב צדקה זצ"ל למען ילדי
ישראל,שיתחנכובחינוךטהורויגדלולתורהוליראתשמים.


שמוליקהולךללמודתורה...
פעם אחת בשעת ערב הלך בפשטות מדהימה לבית משפחת כהן" .שמי יהודה
צדקה"הציגאתעצמו,ואדוןכהןציפהלשמועמהבפיו.פתחהרבואמר":שמעתי
כי יש בביתך ילד שהחל ללמוד בכתה א' ,וכי שלחת אותו לבית ספר של אנשים
שאינם שומרי תורה ומצוות .אני מבקש ממך ,לטובת הילד ,כי תעבירו ללמוד
בתלמודתורה".
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מר כהן נדהם ,ואפילו קצת כעס .אומנם היה שומר מסורת ,אך מכאן ועד חינוך
בתלמודתורה -המרחקרב.אולםהרבצדקהלאויתר.גורלושלילדיהודימונח
על כף מאזנים ,עתידו הרוחני  -שלו ושל כל דורותיו אחריו ,עומד להיות מוכרע,
והוא יסוג? לא ולא! שעות אחדות ישב עם האב .הסביר ושכנע ,התחנן ובכה ,עד
שאחר חצות לילה הכריז האב כי הוא מוכן לשלוח את הבן לתלמוד תורה .הוא
הבטיחכילמחרתכברהואירשוםאתהילד.

כעבור ימים אחדים טלפן הרב צדקה אל המורה בתלמוד תורה כדי להתעניין
בהתאקלמותו של התלמיד החדש ובהתקדמותו .לגודל חרדתו גילה ,כי המנהל
סירבלקבלאתהילדבאמצעהשנה.שלחהרבצדקהשליחובידומכתבחתוםעל
ידיהרב,אךהמנהלסירב.

יום אחד ,בשעת בוקר מוקדמת ,התייצב הרב צדקה בבית משפחת כהן .הילדים
כבר עמדו לצאת לבית הספר .גם שמוליק הקטן ,הילד בן השש ,כבר היה מוכן
לצאתלדרך.אךהרבצדקהעצרו,כשהואמסבירלאבכיהואלוקחאתהילדעמו,
לתלמוד תורה .כך יצאו השניים  -הגאון רבי יהודה צדקה ,ראש ישיבת "פורת
יוסף",ושמוליקהקטן-והלכויחדלתלמודתורה.

המנהלהבחיןבשניים,מבעדלחלוןחדרו.הואהביןהיטבמדועהגיעהרבבכבודו
ובעצמו.נבהלוהתביישכאחד,עזבאתמשרדוונעלםבאחדהחדרים...

כשראההרבצדקהכיהמנהלאיננובחדרו,חיפשאתדלתכתהא',דפקופתחה.
ניגשאלהמורהואמר":שמייהודהצדקה,וזהושמוליקהבןשלי.מהיוםהואיהיה
נח ,קרוב
תלמידך .אם תתעוררנה בעיות ,פנה אלי" .ואז חיפש לו הרב מקום ֹ
למורה,נשקלוכאברחום,ביקששובמהמורהשישיםלבולילדועזבאתהכתה.

מיום זה למד שמוליק בתלמוד תורה ,כשהוא עולה ומתעלה בהבנת התורה
הקדושה,עדשזכהלהכנסלישיבהקדושהולצמוחלתלמידחכםמופלג,וכךניצל
הואוזרעואחריו.

רוחותזרותמנשבותבחוץ,רוחותשליון.ומהמטרתהשליון?"להשכיחםתורתך
ולהעבירםמחוקירצונך".אךתפקידנולעמודבפרץלשמורעל"פךהשמן"הטהור,
שיהיה חתום ,סגור ומסוגר .כל נשמה יהודית היא שלהבת העולה במנורה
שבמקדש,והחינוךשעליהלקבל,צריךשיהיהטהורבלישוםסיגופגם.עדשראש
הישיבה הגדול ,שאלפים חרדים למוצא פיו ,איננו מהסס להקדיש שעות רבות
מזמנו היקר ,להביא ילד יהודי לחינוך הטהור .הבה נכיר בערכו של חינוך זה,
ונשמורעלטהרתו,לבליתערבבוכלזר.


***
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סכנותכליהתקשורתוהמולטימדיה
חגהחנוכהמסמללמעשה"מלחמתתרבות" -מלחמתהתרבותהמפוארתשלעם
ישראלנגדתרבותיוןהקלוקלת.


כאשר רצה בלעם הרשע לקלל את עם ישראל ,על פי בקשתו של בלק ,השקיף
גּו ִים
וּב ֹ
די ְשׁ ֹכּןַ ,
םל ָב ָד ִ
בלעםעלהעםהקדוש,וקראבהתפעלות )במדבר כג ט(ֶ ":הן  ָע ְ
שּׁב" .לעם ישראל יש ייחודיות משלו ,הוא אינו ככל הגויים .כל הגויים
י ְת ַח ָ
ֹלא ִ
עושיםככלהעולהעלרוחם,איןלהםתורהשמנהיגהומדריכהאותם,והתוצאות
הן  -שחיתות ,הפקרות ,אכזריות וכו' .ואילו עם ישראל מאמץ לעצמו את
ה"הגבלות" של התורה ,אשר הן למעשה הדרכה נפלאה בכל תחומי החיים,
והתוצאותהברוכותהן :שלוהוקדושהמיוחדיםהאופפיםאתהעם,אהבתרעים,
רחמנות,עדינותוצניעות,טוהרוחן.הביתהיהודי,התאהמשפחתישלעםישראל
 אין בכל העולם עם שיצליח לחקות אותו ,בעדינות והאחוה השוררים בו,יך
א ָה ֶל ָ
במסירות ובנאמנות .עד שבלעם קורא עליו ואומר )במדבר כד ה(ַ " :מה  ֹטּבוּ ֹ
י ְשׂ ָר ֵאל!".כהמתפעלבלעםמןהעםהמיוחדהזה,עדשהואמייחל
יך ִ
ת ָ
מ ְשׁ ְכּ ֹנ ֶ
ַע ֹקבִ ,
יֲ
ית ָ
ח ִר ִ
יא ֲ
וּת ִה ַ
שׁ ִריםְ ,
תי ָ
ימו ְ
ֹ
ַפ ִשׁ
לעצמולהיותכמוהוָ "-תּ ֹמתנ ְ
יכּ ֹמהוּ!")במדברכגי(.
והנה-מהזהקרהלעםהנפלאוהקדושהזהברבותהימים?!


המשפחההיהודית,שהיתהידועהמדורידורותכמשפחהאידיאלית -שינתהאת
פניה ,ופוקדים אותה תופעות קשות ומצערות :חוסר נאמנות ,אחוזי גירושין
גבוהים ,אלימות; היהודים אשר הצטיינו כ"ביישנים ,רחמנים וגומלי חסדים" -
כובשים לפתע שיאים מפתיעים באלימות ,מעשי רצח ,שוד ,ואכזריות; העם
המתורבתאשרתמידהיהידועכ"עםהספר",עומדלפתעמבוישונבוךמולנתוני
הסטטיסטיקה,אשרמעמידיםאותוביןהמקומותהנמוכיםביותרבעולם,בהשכלת
בני נוער .הפריצות וההפקרות ,השחיתות והמתירנות  -כל אלו הפכו לפתע
למציאותקיימתבתוךהעםהיהודי.


היכן האהבה ,השלוה והטוהר?! היכן הבושה ,הצניעות והחן היהודיים?! היכן
ה"ראש היהודי" הפיקח והשנון?! היכן הוא אותו עם ישראל שבלעם הרשע כה
התפעלממנו?!האומנם הגענו למצב של " -ככל הגויים בית ישראל"?!


אכןטלטלותעזותפוקדותאתעמינו.התרבותהמערבית,אשרהעולםכהמעריץ
אותה וסוגד לה ,מצאה לה מסילות לתוך עמנו .יש לה ,לתרבות זו ,חיצוניות
מרשימה.יופי,פארוברק,אורותמסנווריםונוצצים,גירוייצריםמפתה.אךהתוכן
שלההוארקובוהרסני,מלאמתירנות,שחיתות,הפקרותופריקתיצריםזולה.


אולם כיצד זה קרה ,כיצד הצליחה התרבות הקלוקלת הזו להיכנס ולחדור אלינו,
אל עם ישראל ,הטהור והקדוש ,הנבחר מכל העמים? אכן בדורות האחרונים
"פתחים" רבים יש לה ,להכנס אל תוככי ליבות עם ישראל ,ללבות את היצרים,
לזרועדעותכוזבותושקריות,להטותאתשכלהאדםמןהישרוהטוב -אלהמושך
והמגרה.והדרכיםהןשונותומתוחכמות:עיתונים ,טלויזיה,רדיו,סרטים,אינטרנט,
מחשבועוד.
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אין ספק כי כלי התקשורת והמולטימדיה למיניהם ,הם הגורמים המרכזיים למצב
החמור שבו נתון עם ישראל .כי גדול ועצום הוא כח השפעתם לעצב את דעת
הקהל,לסקרןאותו,לגרותאותו,לפתותאותו,ולהסיטאותומןהדרךהישרה.אין
ספק,כיאםברצוננולהחזירלעצמנואתפארנו,לשמורעלייחודיותנו,עלטהרתנו,
על משפחתנו וערכינו  -עלינו לבקר היטב היטב את אמצעי התקשורת שאנו
מכניסים לביתנו ,ולהתרחק כמטחוי קשת מכל כלי משחית ,שעלול חלילה להזיק
לנו.


חדש!לכלהמעוניין:מכשיר"סמימט"!
מןהחוברת"צוהרלאורחותהחרדי":

אשאל נא אותך ,ידידי הקורא :אילו היו מוכרים לשימוש ביתי במחיר השוה לכל
נפש מכשיר "סמימט" ,המנפיק סמים קשים ללא הגבלה ,האם היית רוכש אותו
לשימוש ביתך? ואם היו מוצבים מכשירים כאלה בזוויות הרחובות ,האם לכל
הפחות היית ממליץ לילדיךלהשתמש בהם ואף היית מממן להם את ה"תענוג"?!
תשובתךהמתרעמתעלהשאלה,ותשובתכלברדעת,ברורה.


אך מעתה יש לתמוה מאד .כיצד אם כן מכניס אתה לביתך ,ואף משלם במיטב
כספךעבורמכשיריצפיהוחומרמצולםומודפס,אשרהוכחמעללכלספקכיהם
הם הגורמים לעליה הדרסטית של עקומת הפשיעה ,האלימות בחברה ובמשפחה,
הרסהקשרביןבניהזוג,ושארמרעיןבישין.ובלעדיהםהיואחוזיהפשיעה,הרצח,
ההתאבדויות,הבגידות,וכלשארחיקוייהתרבותהמערביתשואפיםלאפס?!כיצד
אנשיםשפוייםמרשיםלעצמםלהרעילביודעיןאתמוחםואתמוחילדיהם,עלידי
חשיפתולמקסימוםתוצרתהזוועההאנושית,וליצריםאפליםאשראילוליהצפיה
במכשירים אלו ,לא היה האדם המצוי ,בר הדעת מעלה בדעתו רעיונות פלצות
אשרהנהעתהאנועדיםלהתגשמותןהחקייניתבחיינוהאישיים?!


וגם אם יטען מי שהוא שהרי אחרי הכל ,יש בהם גם תכנים חינוכיים ,נשיב לו:
האםבשביל 10% - 15%תוכניותותכניםחינוכיים )במקרההטוב( מכניסהוא- 90%
 85%רעלהביתה?! הריהמעטחינוךשנדמהלושבניויקבלוהםבטליםומבוטלים
ברובהמזיקשישבמכשיריםאלו.וכלמישדובראמתמוכרחשיודהעלכך.


נבין נא ,כשם שיש בני אדם חסרי לב ומצפון המנצלים את אומללות המכורים
לסמים כדי להתעשר ,ויש שאף אינם בוחלים בהפלת אנשים נוספים תמימים
למלכודת מוות זו ,ובלבד שכספם יועבר אליהם ,כך בדיוק מנצלים רבים מאותם
בני אדם המכונים "בימאים"" ,שחקנים"" ,מחזאים"" ,סופרים" ,ו"כתבים" את
יניוּת אכזריתהםמנסיםבכלדרךללבותאתיצריההמון
וּב ִצ ִ
חולשותינוהיצרייםְ  ,
כדי לגרוף לכיסם את ממונו ,וגם לקבל פרסום ותהילה .ואם המחיר הוא חורבן
ערכי וחינוכיכללעולמי,מהבכך?העיקרשברזיהממוןשלאותםמיליוניאומללים
פתוחיםאלתוךכיסם.


יש לזכור עוד כי גם רבים מראשי המדינות ונבחרי העם שבויים ביד יצריהם
וטבועים בים תאוותיהם .ומשום כך אינם נלחמים בתופעה המזיקה כל כך לעם
ולמדינה .אך הגיע הזמן שלפחות אנחנו נדע את האמת ,ונפסיק להיות פתאים
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ושטחיים.הבהנהיהעםאמיץכבעבר,ונתאחדכולנו,שומרימצוותושאינםכאלה
עדיין ,וכולנו יחד נדרוש בכל עוז לאסור בארץ כל שידור וכיתוב המכילים אפילו
מעטנזקחינוכי,ולאכוףאתהחוקבאמצעות פיקוח,קנסות,מעצריםוכו',בעוצמה
שאינה פחותה מהנסיון להלחם בנגע הסמים .שהרי זה איננו טוב מזה .ויחד עם
זאתתעוגןבחוקהגברתהתודעההיהודיתעלכלערכיההחינוכייםהנפלאיםבכל
בתיהספרברחביהארץ.וכך,שילובשל"סורמרע"עם"עשהטוב"יוביללשלמות
הראויהלעםהיהודי.איןספקשמאבקצודקיניבפירות.


מנקודתמבטיהודית
היוםכבריודעיםהמחקריםוהסטטיסטיקותלמיניהם,להצביעבודאותעלהנזקים
החמורים הנגרמים כתוצאה מן הצפייה במכשירים אלו ,ומהם :אלימות ,הרס
המשפחה,ירידהברמתהחשיבהוההשכלה,קשייםחברתיים,ועוד.

ראוי לציין את המגמה המסתמנת בעולם בקרב אנשים רבים )לא דתיים ,ואף לא
יהודים!( להשתחרר מאזיקי הצפייה במכשירים אלו .לדברי החוקרים ,הוצאת
הטלויזיהמןהביתמצביעהעלרמתאינטליגנציהגבוהה.

מחקרשנעשהבשוויץמראהכיתופעתהבריחהמהטלויזיה ,מפותחתמאדבארץ
האלפים:שבעה אחוזים מאזרחי המדינה ,אחת העשירות בעולם ,חיים בלי המכשיר
בסלון!


אולםחשובלהדגישכימנקודתמבטיהודית,גםללאהנזקיםהחמוריםהללו,יש
סיבה מכריעה מאוד להרחקת מכשירים אלו מן הבית .יש לומר ברורות :הצפייה
בהם הינה איסור גמור מן התורה! הצופה בהם עובר על כמה וכמה איסורים
חמוריםמןהתורה,ואלומקצתמהם:האיסורשאנחנוקוראיםאותופעמייםבכל
תּם  ֹז ִנים
שׁר  ַא ֶ
א ֶ
ֵיכם ֲ
עינ ֶ
ח ֵרי ֵ
ח ֵרי  ְל ַב ְב ֶכם  ְו ַא ֲ
יום בקריאת שמעְ " :ו ֹלא  ָתתוּרוּ  ַא ֲ
ח ֵר ֶ
ַא ֲ
יך" )ויקרא פרקיטפסוקטז(.
בּ ַע ֶמּ ָ
ת ֵל ְך  ָר ִכיל ְ
יהם" )במדברפרקטופסוקלט(.וכןֹ " ,לא  ֵ
ית ָך" )דברים פרק ז פסוק כו( .וכמו כן עובר על עוד
אל  ֵבּ ֶ
תו ֵע ָבה ֶ
וכןְ " ,ו ֹלא  ָת ִביא  ֹ
איסוריםרביםכביטולתורה,מושבלציםועודועוד.לכןכלאדםאשרישנהיראת
שמיםבלבבו,יודעשעליולהרחיקבהחלטיותמכשיריםאלומןהבית.

אשר עלכן,חובהעלינולהיותאמיציםולארכרוכיים,להיותנחושיםבהחלטתנו
לעשות את הצעד הנכון ,אשר יעשה לנו את החיים טובים יותר ,בעולם הזה
ובעולםהבא.


מפלצתהאינטרנטוהתקליטורים
ברוך ה' ,ציבור רחב וגדול בקרב עם ישראל התנזר והרחיק מביתו מכשירי צפייה
ועיתונים הרסניים ,והתוצאות הברוכות ניכרות בשטח  -בתחום החנוך ,החברה,
המשפחהועוד.

אולם לצערנו הרב ,לאחרונה ישנה פירצה שהולכת ומתרחבת ,ומאיימת חלילה
להחדירתרבותקלוקלתגםלתוךבתיםאלו.פירצהזו"-מחשב"שמה.
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המחשבכיוםהפךלהיותחלקבלתינפרדמנוףחיינו,וישלכךכמובןסיבותרבות.
יעילותו,תועלתו,נוחיותו-כלאלואינםנתוניםבספק.ודאישהמחשבתורםרבות
בהרבה משטחי החיים ,אולם דווקא בגלל האפשרויות הרבות הטמונות בו ,הוא
עלול לשמש ככלי משחית ממדרגה ראשונה .ועלינו להיות מודעים היטב לגודל
הסכנותהגדולותהטמונותבמכשיר"תמים"זה:


משחקי מחשב  -רובם מלאים אלימות ,כוחניות ודברי כיעור ,מחנכים לאנוכיות
והשחתת המידות .גם משחקים שאינם כאלה ,ואפילו משחקים "חינוכיים"  -יש
בהםנזקחינוכירב,משוםשהםמושכיםמאוד,וגורמיםלילד]ואף למבוגר[ לשקוע
בהם במקום בלימוד ,עזרה בבית ,חיי חברה ,ופעילויות חיוביות נוספות .ומלבד
זאת ,על פי רוב ,הילד לא יסתפק במשחקים "חינוכיים" בלבד ]'זה תינוקי'[ ,ובמשך
הזמןידרושויסחףאחרמשחקיםשאינםכאלה.


סרטים  -איןצורךלומר,שרובככלהסרטיםנושאיםעמםתכניםשאינםמתאימים
כלל לרוח היהדות :כוחניות ,פריצות והפקרות ,אלימות פיזית ומילולית ועוד .גם
סרטים שאינם כאלה  -ודאי נעדרים מהם העדינות והחן היהודיים ,שאנו כה
שואפים להנחיל לילדינו .סרטי טבע אף הם מלאים פעמים רבות בדברי כפירה
]אבולוציהוכד'[.מהגםששובקייםפההחששהכמעטודאי,שגםאםנרשהלילד
רק סרטים "מבוקרים" או "חינוכיים"  -במשך הזמן הילד לא יסתפק בזה ,יצר
הסקרנות ימשוך אותו לחפש סרטים נוספים ,והוא יגיע ]פעמים רבות ללא ידיעת
ההורים כלל[ לסרטים גרועים ביותר .לכן השומר על נפשו ונפש ילדיו ,ימנע לגמרי
מצפייהבסרטים.


אינטרנט  -על הסכנות הקיימות בו כבר אין צורך לדבר .כהרף עין יכול האדם
להגיע למקומות המושחתים והגרועים ביותר .הרב ואזנר שליט"א התבטא ואמר
עלהאינטרנט":מימותבריאתהעולם,עודלאהיהכלימשחיתמסוכןכדוגמתו".


אזמהעושים?
להתנתקכלילמןהמחשב-לאתמידאפשרי.הואמשמשבתחומיםרבים,ואנשים
רביםזקוקיםלולצורךעבודתם.אךישלזכור:

כאשר אדם יודע שהוא מחזיק בביתו כלי נשק קטלני  -אפילו ברשיון ,הוא אינו ישן
בלילות ,כמו אילו לא היה המכשיר הזה בביתו! מישמחשבהכזאתמרחפתתדיר
לנגדעיניו,ניתןלשערכיאתמהשאינומוכרח,הואאכןלאיכניסהביתה.גםמי
שמוכרחלהחזיקמחשבלצורךעבודתו -למשל,אינומוכרחלהיותמחוברלמודם,
וקל וחומר לא לרשת האינטרנט .ומי שזקוק גם לרשת האינטרנט  -חייב לעשות
חסימהמוחלטתמפניאתריםשליליים]קיימותהיוםאפשרויותחסימה"-גלאטנט"וכד'[.


יחדעםזאת,חובהלפקוחשבעעינייםעלהילדים.הוריםאשרנפשותצאצאיהם
יקרות להם  -מקיצים לעיתים גם באמצע השינה ,ויורדים מן המיטה כדי לסגור
חלון או להגיף תריס ,אשר רוח פרצים חודרת בעדם .האחריות לשלום ילדיהם,
רובצת עליהם השכם והערב ,יום ולילה לא ישבתו .ואם בבריאות הגוף כך -
בבריאותהנשמה,עלאחתכמהוכמה!
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מחשב-זהלאמשחקילדים!
מספר הרב אביגדור רוזנוולד )מנהל סמינר(" :נכנסתי פעם אל הרבי ה"פני מנחם"
זצוק"ל ,לשאול בדבר משחקי מחשב מבוקרים לילדים .הגעתי להסכם עם חברות
תוכנה ,שיאפשרו לאיש משלנו לבדוק ולהסתכל היטב עד סוף כל משחק ,ולאשר
שאין במהלכו שום דבר בלתי חנוכי .וכאשר ימצא שהכל תואם לחינוך ולהלכה
ובלתימזיק-לשיםחותמתהמאשרתאתהנ"ל.


הייתיבטוחשאניהולךלקבל"ברכהוהצלחה"מהרבי.אבלהרביהשיב":במוסדות
שליאנילאמאשר".אמרתילו:אםכןאנירואהשאיןרוחחכמיםנוחהמהעניין,
ולכן אני יורד מזה .כשראה הרבי שהבנתי את כוונתו ,צעק מעומק הלב" :טוב
מאוד!"


במיליםאחרותלמדתי:מחשב הוא רק למבוגרים ולמטרת פרנסה .כאיש צבא אשר
לא יתן לילדיו לשחק באקדח.כךצריךלהתייחסולנהוגבמחשב.


ולאנשלהאתעצמנושהילדיםהםבפיקוחינו!הילדיםבידינורקעדגילשש,אחר
כךהםפחותבידינו,ובגילמבוגרכבר איןלנובכללשליטהעליהם,לכןנקבלאת
המלצת שלמה המלך ע"ה החכם מכל אדם" :חנוך לנער על פי דרכו"  -בתחילת
דרכו,ואז":גםכייזקין,לאיסורממנה".


קריאותקודששלגדוליישראל
עקב הסכנות הגדולות האורבות לנו ,יצאו גדולי ישראל בדורנו בקריאות קודש
נרגשות ,להיזהר מן הנזקים החמורים של כלי התקשורת והמולטימדיה ,ובראשם
המחשב.לתועלתהציבורנביאכאןכמהמדבריםאלו.


הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר שליט"א)דרשתשבתהגדולהתשנ"ט(:
"במעמד זה ברצוני להתריע בשער בת רבים על גודל החורבן הבא בעקבות כלי
התקשורת למיניהם ,אשר דרכם חודרת אלינו כל תרבות הגויים הקלוקלת של
עולםומלואו.


בדור זה כח ה"סטרא אחרא" ]היצר הרע[ גדול מאוד ,ומאיים להרוס את קדושת
ישראל,עלידיכליהמשחיתהשוניםעלכלשמותיהםהנרדפים:אינטרנט,מחשב,
רדיו,סרטים,וידיאו,וכו'.


אם בכל הדורות מאז ומעולם חינכו על כך את צעירי הצאן ,ותמיד היו צריכים
להשקיעהרבהמאמציםבענייניםאלו,הרישבדורנוחובהקדושהכפולהומכופלת
עלינו להשקיע מאמצים עליונים ביותר כדי להינצל מן המוקשים המתוחכמים
שהציבהשטןלנגדנו -במטרהללכודבםאתלבבותבניישראל,צעיריהצאןוגם
מבוגרים.


מוריורבותי!
יש לדעת שכיום ,אחת המטרות המוצהרות של המחשב היא בשביל דברים אלו,
שבכוחם למשוך את ליבות בני ישראל בכלל ובני הנוער בפרט ,ולהרוס את כל
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טהרתם ושאיפתם לה' ולתורתו .אם אנו לא נעמוד איתן למנוע את עצמנו ואת
ילדינו מלהחשף לדברים קלוקלים אלו  -אזי כל החינוך בסכנת התמוטטות חס
ושלום.


הרבה עורמה השקיע השטן כדי להכשיל אותנו במראות אסורות ,ולדאבוננו
ולמגינתלבנוכבר"רביםחלליםהפילה",ואנורואיםושומעיםעלתוצאותחמורות
מאודבתחוםזה.לאיאומןכייסופרכמהבנינוערוכמהמבוגריםכברנהרסועל
ידי האינטרנט ,ועל ידי שימוש בלתי נכון במחשב .בתים שלמים נהרסו והלכו
לטמיוןולאבדוןמחמתמכשוליםאלו.

ידוע לי ממקורות מהימנים שבעתיד הקרב יגדלו הנסיונות פי כמה וכמה ,עקב
התפתחות ענף המחשבים בכלל והאינטרנט בפרט .כל בר דעת יודע היטב את
עוצמת כח המשיכה שיש בדברים אלו ,וממילא מבין כי סכנה גדולה ועצומה
עומדתכנגדנו.אשרעלכןחובהלהתרחקמאודמדבריםאלו!"

הרב יעקב הלל שליט"א)ראשישיבתאהבתשלום(:
"מהנאמרומהנדבר,כלאחדשרואהעיןבעיןאתהשתלשלותהדברים,משתומם
ונחרד מכוחו של השטן .בתחילה היה המחשב בסך הכל מכונת כתיבה ,והנהלת
חשבונות.כךנכנסהמחשבהתמיםלאלפיבתים,ולאטלאטהשתכללוהתפתח.

המצב היום ,שבבתים של רבים מאיתנו יש מחשבים עם אפשרות להגיע ,כהרף
עין ,בלחיצת כפתור אחת ,לחטא ועבירה ...הכל מעורב יחד ,קודש וחול ,אור
וחושך-בסיבובקלאחד...ורביםהבתיםשנפלובהםחללים,ה'יצילנו...

בדור הקודם היצר הרע היה בחוץ ,בבתי תיאטרון וכדומה .יהודי חרדי היה
מתביישללכתלשם.איךילךוהואעםזקןופאות?!אפילואםנכנסבוקצתתאוה
ורוח שטות ,היה נמנע מללכת ,וניצול .האפשרויות שאדם יתקלקל היו מעטות.
אפילו להכניס טלויזיה לבית לא היה קל ,יש סימנים לדבר ,וקשה להסתיר לגמרי
מהילדים...

אבל היום דרך המחשב  -אשר שוכן כבוד על תכולתו המקודשת ,הש"ס ,הזוהר
הקדוש  -נכנס היצר הרע לבית .כעת אפשר לעשות את כל העבירות בלי שום
בושה...ומימחוסןמפניהיצר?!

המסווה של הקדושה  -רק מחריף את הבעיה! כבר יש תירוץ למה להכניס את
המחשב לבית .יש דברים כשרים!! ומכאן ועד לדברים הגרועים ביותר הדרך
קצרה...זהרקשאלהשלזמן...באופןהזהמרמיםאותנוומתעיםאותנו.

כמה כסף היה משלם בלק לבלעם על ההמצאה הגאונית  -ששמה מחשב!! שעל
ידה יוכל להכניס את כל התועבה שבעולם ,פנימה ,בתוך בתיהם המקודשים של
כללישראל"...
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הרב יצחק זילברשטיין שליט"א)רבהשלרמתאלחנן,סיוןתשנ"ח(:
"ביקר אצלי בבית ,יהודי המתפרנס מתיקון מחשבים ,וסיפר לי שהולך לבתים
ורואהכמהדבריםסמוייםעושיםהילדיםבמחשב,שאילוהיוההוריםיודעיםמזה
 היו מזדעזעים .סיפרו לי הממונים על החינוך ,שאותם הורים שנותנים לילדיהםגישהלמחשבים,ילדיהםמגיעיםלדבריםגרועיםביותר.סיפרלייהודיאחד,שילד
אחדהרסבתמימותארבעיםילדים.


איך אפשר לדבר עם ילד על 'הוויות אביי ורבא' ,אם בראש שלו באים כל מיני
משחקים ושטויות?! אני כבר לא מדבר פה לא על עבודה זרה ולא על כיעור .אני
מדברעלמשחקיםלבד -איךיהיהלוחשקתהתורהכאשרישלומחשבהמראה
לואתכלהעולםבצבעים,מראהלואתכלהזיוףשלהעולםהזה,מקצההעולם
ועדקצהו?!ברגעאחדהואנמצאבאוירוןואחרכךבמעמקיהים,אחרכךבפריז,
באיסטנבול ,בטוקיו ...הוא שט בכל העולם .אני מדבר גם בלי לראות איסורים ,גם
המח נסתם! איךילדכזהשראהתצוגהשלתענוגותעולםו'יופיו'שלשקר-
בלי זה ֹ
יכנס לתורה?! הרי כל הזיוף של העולם מושך אותו בצורה נוראה ,המחשבים
והסרטיםמושכיםאתכלנפשושלהילד.


דיברתי היום עם מורי חמי ,הגאון הרב יוסף אלישיב שליט"א ,הוא אמר לי כך:
האמתהיאשאםלאהיהבזהחיינפשופרנסה,היינושוקליםלאסורמחשבלגמרי.
רק אנחנו לא יכולים לאסור אותו ,היות ויש בזה חיי נפש לצורך עבודה בבנק,
בצרכניות ,בהוצאת ספרים ועוד ועוד .אולם ,הוסיף הרב אלישיב" :כל אב או אם
שאינו משגיח ,ומרשה לילד להתעסק בזה ,ידע שהוא עתיד ליתן את הדין! כי על
ידי זה יכול להשחית את נפשו השחתה נוראה".


ילד שנמכר למחשב ,איך יהיה לו חשק והנאה לתורה? אם בשכל שלו מונח
המחשב  -הוא שקוע בחלומות! אני כבר לא מדבר על חטאים של תיאטרון ,לא
מדבריםעללהכניסהביתהאתפתחושלגיהנם-סרטיםודבריםאסורים,אלאעל
הדבריםהנקייםבמחשב.מהלוולתורה?!איךיגדלותלמידיחכמים?!איךיכנסלו
תורהלראש?זההריאשומיםשאינםמשמשיםיחד!"...


***


מייתןונזכהכולנולהתחזקבתורהוביראתשמיםטהורה,לעשותנחתרוחליוצרנו
בשמחהובאהבה.אואזישובעםישראלויהיה"מגדלאור לגויים" -דוגמאוסמל
לכל הגויים בתרבותנו המפוארת ,בחוקי חיינו הישרים ,ובהנהגותינו המרוממות,
תּם
וּשׁ ַמ ְר ֶ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטיםְ ...
ח ִקּים ִ
א ְת ֶכם ֻ
ל ַמּ ְד ִתּי ֶ
כפי שנאמר בתורה) :דברים ד ה,ו(ְ " :ר ֵאה ִ
ח ִקּים
כּל  ַה ֻ
את ָ
י ְשׁ ְמעוּן ֵ
שׁר ִ
א ֶ
ה ַע ִמּיםֲ ,
ל ֵעינֵי ָ
ַת ֶכם ְ
וּבינ ְ
ח ְכ ַמ ְת ֶכם ִ
היא ָ
כּי ִ
יתםִ ,
ַע ִשׂ ֶ
וֲ
דול ַהזֶּה"!
גּוי ַה ָגּ ֹ
בון ַה ֹ
ָה ֵא ֶלּהְ ,ו ָא ְמרוּ ַרק ַעם ָח ָכם ְו ָנ ֹ


WX
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מאמריםלחנוכה
הללואתה'כלגויים
בהללשאנוקוראיםבימיהחנוכה,אנואומרים",הללואתה'כלגוייםשבחוהוכל
האומים ,כי גבר עלינו חסדו" .ויש להבין מדוע אומר דוד המלך שיהללו הגויים
ואומותהעולםאתהקב"ה,בשעהשגברחסדושלהקב"העלינועםישראל,והלוא
אנחנוהיינוצריכיםלהודותולשבחעלנסיוונפלאותיושלהבוראיתברךלנו?


עיוראחדהיהרגילמידיבוקרלצאתמביתובשעה8:00בדיוקעםהסלבידולכיוון
חנותהמכולת,היהקונהמצרכימזוןוחוזרלביתו,הכלללאשוםליוויועזרהשל
אדםאחר,מחמתשהורגלכברבדרךהזאתללאחשש.והנהבאותומקוםהיוגרים
כמה ילדים שיצאו לחופש הגדול-גדול של כחודשיים וחצי ,ומרוב שעמום חיפשו
לעצמם תעסוקות שונות ומשונות ,כדי להעביר את הזמן .יום אחד החליטו
"להתלבש"עלהעיורהזהוללכודאותובמלכודתשלהם.באותובוקרקמומוקדם
וחפרו בור בגובה של חצי מטר ,בדיוק במקום שצריך לעבור העיור ,כדי שיעבור
ויפול,ולהםתהיהשמחהוצהלה.


והנה בשעה  8:00בדיוק ,רואים הם את העיור יוצא מביתו לכיוון חנות המכולת
כהרגלו,וכולםמחכיםוממתיניםלראותכיצדיפולדבר.אךלמרבההפלא -צעד
אחדלפנישהגיעהעיוורלבור,נעמד,חשבמספרשניות,ולאהמשיךללכת,אלא
הסתובבאחורהוחזרלביתו.כלהילדיםהבינושכנראההעיורהזהאינואדםפשוט
אלא צדיק ומיוחד ,איש אלוקים קדוש ,ומשמים גילו לו שחפרו לו בור .התחרטו
הילדים על מעשיהם הרעים ,כיסו את הבור מיד ,והמתינו לבואו שוב ,כדי לבקש
את סליחתו .לא עבר זמן רב ולאחר כעשר דקות יצא העיור מביתו שוב עם הסל
לכיוון חנות המכולת .מיד יצאו כל הילדים לקראתו ובקשו ממנו מחילה וסליחה
וכפרה על המעשה הנבזה ,כי בודאי צדיק אתה וגילו לך משמים את אשר זממנו
לעשות לך .העיור הביע תמיהה מוחלטת :אינני מבין מה רצונכם ,אינני יודע כלל
עלמהאתםמדברים.אמרולוהילדיםהלואלפניכמהדקותיצאתמביתךלחנות
המכולת ,ובאמצע הדרך נעמדת ,האם לא בגלל שידעת כי לשפת הבור הגעת?
אמרלהםהעיור,האמתאומרלכםשלאידעתישישבור,אלאבדיוקבאותורגע
נזכרתיששכחתיאתהארנקשליבבית,לכךחזרתילביתילהביאאתהארנק...


והנמשל ,פעמים רבות אומות העולם שונאי ישראל ,מניחים פצצות בכל מיני
מקומותוזוממיםמזימותנגדעםישראל.אבלהקב"הישתבחשמולעדעושהנסים
ונפלאות לעם ישראל ,והפצצות לא מתפוצצות או שמתפוצצות עליהם .נמצא
שפעמיםאףאנואיננומכיריםכללבנסשבוראעולםעושהלנו,כיאיןאנויודעים
שהניחו שם פצצות וחומרי נפץ ,ולכן איננו יודעים להודות על זאת .אולם הגויים
אשרהםשזממואתהמזימות,הםהםשמתפלאיםולאמביניםלמהלאהתפוצצה
הפצצה ומדוע נכשלה המזימה ,עד שמשכילים לדעת שבורא עולם עושה לנו את
כלהניסיםהללו,ואזהםמשבחיםומפאריםעלזאת.וזהשאומרדודהמלך",הללו
אתה'כלגוייםשבחוהוכלהאומים,כיגברעלינוחסדו"!
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מהגדלומעשיךה'מאדעמקומחשבותיך
במדרש ,אמר רבי חנינא :בעשרים וחמשה בכסלו נגמרה מלאכת המשכן ,והיה
מקופל ומונח עד ראש חודש ניסן שאז הקימו משה ,כמו שנאמר ,וביום החודש
הראשון באחד לחדש תקים משכן אהל מועד )שמות פרק מ פסוק ב( .וכל זמן שהיה
מקופל היו ישראל מדברים על משה :למה לא הוקם מיד? שמא דופי אירע בו?
ובאמת שהקב"ה ברצונו היה לערב את שמחת המשכן ,בחודש שנולד בו יצחק
אבינו ,שהוא ניסן .וכיון שבא ניסן ,הוקם המשכן .נמצא שהפסיד החודש כסלו,
שלמרות שנגמרה המלאכה בו ,לא הוקם בו המשכן .אמר הקדוש ברוך הוא :עלי
לשלםלוולפצותאותו!ומהשילםלו?חנוכתביתחשמונאי.


איןהקב"המקפחשכרכלבריה
רואיםאנועדכמהמדקדקהקב"השלאלהפסידולאלקפחשוםנוצרבעולם,ואם
דקדקהקב"הכלכךעליוםאחדמימיהשנה,שלאלקפחאותו,ונתןלובתמורה
את ימי החנוכה ,על אחת כמה וכמה מדקדק הקב"ה עם בני אדם שלא לקפח
שכרםעלכלמצוהומצוהואפילוהקלהשבקלות.

ומסופר עלשתי נשים צדקניות ,שלקחו לעצמן להיות אחראיות על קופת הצדקה
ליתומים ויתומות .הן סיכמו ביניהן כי לאחר אריכות ימים ושנים של שתיהן,
הראשונהמהןשתמותקודם,תבואבחלוםהלילהלחברתההשניהותספרלהאת
ההנהגה שבעולם הבא .לאחר זמן נפטרה האחת ,ולימים מספר הגיעה בחלום
לחברתה,ואמרהלה:לספרלךאתכלהקורותשםאיננייכולה,אךדבראחדאוכל
לומרלך:אםאתזוכרת,באחדמןהימיםשהלכנולאסוףצדקהליתומים,הצבעתי
לך בידי ,כדי להראות לך שיש בית נוסף שלא היינו בו .אין את יודעת כמה שכר
בשמיםהכינולירקבעבוראותההרמתיד!

כן ,מורי ורבותי ,חברך שואל אותך כתובת ,ואתה עונה לו ,אין אתה יודע איזה
שכרצפוילךעלזאת.ואלתאמרסךהכלמהעשיתי,כיעלכלדברטובהקב"ה
משלם,ואיננונשארחייבלשוםאדם.וכמושנאמר)דבריםפרקלבפסוקד('אלאמונה
ואיןעול,צדיקוישרהוא'.


רמזמןהתורהלחנוכה
הרמב"ן בתחילת פרשת בהעלותך )במדבר פרק ח פסוק ב( מביא את שאלת המדרש:
מדוע נסמכה פרשת בהעלותך שבה מצווה הקב"ה לאהרון הכהן על המנורה,
לפרשתחנוכתהנשיאים?לפישכשראהאהרןאתחנוכתהנשיאים,שציוההקב"ה
לכל נשיא בישראל להקריב קרבן בחנוכת המשכן בחודש ניסן ,חלשה דעתו שלא
ֵיך,שלךגדולה
היהעמהםבחנוכתהמשכן-לאהואולאשבטו.אמרלוהקב"הַ :חי ָ
משלהם,שאתהמדליקומיטיבאתהנרותבוקרוערב.

וכתבהרמב"ן,לאהתבררלילמהניחמובהדלקתהנרותדוקא,ולאניחמובקטורת
בקרוערב שבוהשתבחוגםשבטלוי,שנאמר )דברים פרק לג פסוק י(" :ישימוקטורה
באפך וכליל על מזבחך" .וכן בכל הקרבנות ,ובמנחת חביתין ,ובעבודת יום
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הכיפורים שאינה כשרה אלא בכהן גדול ,ונכנס לפני ולפנים אל קדש הקדשים,
דוש ה' עומד בהיכלו לשרתו ולברך בשמו ,ושבטו כלו משרתי ה'? ועוד,
ק ֹ
ושהוא ְ
מהטעםלחלישותהדעתהזאת,והלאקרבנוגדולמשלהנשיאים,שהקריבבימים
ההם קרבנות הרבה כל ימי המילואים? ואם תאמר שהקרבנות שהוא הקריב היו
חובהשנצטווהבהם,וחלשהדעתועלשלאהקריבנדבהכשארהנשיאיםלחנוכת
המזבח ,הלוא גם הדלקת הנרות שניחמו בה ,הרי היא חובה שנצטווה עליה ולא
נדבה,ובמההתפייסאהרון?

אלאנראהשעניןההגדההזולדרושרמזמןהפרשהעלחנוכהשלנרות,שהיתה
בביתהמקדשהשניעלידיאהרןובניו.רצונילומר,חשמונאיכהןגדולובניו.

ובלשוןהזהמצאתיהבמגילתסתריםלרבנונסיםגאון,שהזכירהאגדההזוואמר:
"אמר לו הקב"ה למשה ,דבר אל אהרון ואמרת אליו ,יש חנוכה אחרת שיש בה
הדלקתהנרות,ואניעושהבהלישראלעלידיבניךנסיםותשועהוחנוכהשקרויה
על שמם ,והיא חנוכת בני חשמונאי ,ולפיכך הסמיך פרשה זו לפרשת חנוכת
המזבח".וראיתיעודבמדרש )תנחומאבהעלותךפרשהה(",אמרלוהקב"הלמשה,לך
אמורלאהרןאלתתיירא,לגדוּלהמזאתאתהמוכן,שהריהקרבנותכלזמןשבית
המקדש קיים הם נוהגים ,אבל הנרות לעולם הם נוהגים ,וכל הברכות שנתתי לך
לברךאתבני,אינםבטליםלעולם".

ויש להבין שהלוא הדבר ידוע שכשאין בית המקדש קיים והקרבנות בטלים מפני
חורבנו ,אף הדלקת הנרות תתבטל ,אם כן מה זה שמנחמו בהדלקת הנרות
שלעולםהםנוהגים,אלאלארמזואלאלנרותחנוכתביתחשמונאי,שהיאנוהגת
אף לאחר חורבן בית המקדש בגלותנו .וכן ברכת הכהנים הסמוכה לחנוכת
הנשיאיםנוהגתלעולם.עדכאןמדבריהרמב"ן.


'וטובלבשמןרגלו'
בגמרא מסכת מנחות )דף פה עמוד ב( שנו חכמים על הפסוק )דברים פרק לג פסוק כד(,
"ולאשר אמר ברוך מבנים אשר ,יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו' ,זה חלקו של
אשרשמושךשמןכמעיין,ובנחלתוהיומכיניםשמןזיתלביתהמקדש.

ומספרת הגמרא ,כי פעם אחת הצטרכו אנשי לודקיא לשמן .מינו להם שליח גוי
אחד ,אמרו לו :לך והבא לנו שמן במאה ריבוא ]מיליון[ מטבעות זהב .הלך לגוש
חלב ,אמרו לו לך אצל פלוני לשדה הלז ,הלך ומצאו שהיה עודר בעצי הזיתים.
אמר לו :יש לך שמן במאה ריבוא שאני צריך? אמר לו :המתן לי עד שאסיים
מלאכתי.המתיןעדשסייםמלאכתו,לאחרשסייםמלאכתוהפשילכליולאחוריו.
אמר לו יש לך שמן במאה ריבוא ,כמדומה אני ששחוק שחקו בי היהודים ]מאחר
שראהאותוהגוישהולךפשוטועובדבשדה,ואילוהואעשירכזהגדולשישלושמןבמיליון,אם

כןלאהיהמתאיםשיעבודכך[ .כיוןשהגיעלעירוהוציאהלושפחתוקומקוםשלמים
חמים ורחץ בו את ידיו ורגליו .הוציאה לו ספל של זהב מליאה שמן וטבל בו את
ידיוורגליו,לקייםמהשנאמר'וטובלבשמןרגלו'.לאחרשאכלוושתומדדלושמן
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במאהריבוא.אמרלו,אוליאתהצריךיותרשמן?אמרלוכן,אלאשאיןליכסף
לכך .אמר לו אם אתה רוצה לקחת עוד שמן ,קח ,ואני אבוא עמך ללודקיא ,ושם
תתן לי את המעות .וכן היה ,ומדד לו עוד שמן בשמונה עשר ריבוא .אמרו ,לא
הניחאותוהאישלאסוסולאפרדולאגמלולאחמורשלאשכרולנשיאתהשמן,
כיון שהגיע לעירו ללודקיא ,יצאו אנשי העיר לשבחו .אמר להם ,לא לי תשבחו
אלא לזה שבא עמי שמדד לי שמן במאה ריבוא ,ועדיין אני חייב לו עוד כסף ,על
השמןשהוסיףלי.

שבת,חודשומילה
הנה היוונים גזרו על עם ישראל בעיקר על שלושת המצוות הללו :שבת ,קידוש
החודשומילה.ופירושיםרביםנאמרובזה,מההיהעניינםדווקאבשלושתהמצוות
הללו,שלאגזרועלמצוותאחרות.


יש לדעת כי ללא כל ספק מטרתם של היוונים היתה לעקור ולשרש מעם ישראל
אתשמירתהתורהוהמצוותכולםללאשוםפשרה,אלאשכדילעשותזאתתפסו
היווניםבשיטהאומנותיתמאוד,שבהחשבושבאמתיוכלולהצליחבאשר זוממים
הםלעשות,אבלכמובןבוראעולםשומרישראל,הנהלאינוםולאיישן,לאנתן
להם לעשות זאת ,שכבר הבטיח לנו בתורתו הקדושה )דברים לא פסוק כא(" :כי לא
תשכח מפי זרעו" .ואנו בטוחים ללא כל ספק ,כי 'לא יחליף האל ולא ימיר ,דתו
לעולמיםלזולתו'.


שלחןשבת
היווניםידעוכיישנןמצוותמסויימות,אשרגורמותלקשרולחיבורעםישראלכולו
כאחד אל מורשת התורה והמצוות .הראשונה שבהן מצות השבת ,אשר מתרכזת
בעיקר סביב שולחן השבת היהודי .יושבים יחד כל בני המשפחה סביב השלחן,
פוצחים בשירה באמירת 'שלום עליכם' .לאחר מכן מקדש האבא על היין בקול
נעים ,ומנשקים הילדים את ידי האב והאם ביראת כבוד ואהבה אמיתית ,כמו
שנצטוינו בתורתנו הקדושה' ,כבד את אביך ואת אמך'' ,איש אמו ואביו תיראו'.
לאחר הקידוש נוטלים כולם את ידיהם לסעודת שבת ,ויושבים לאכול ממטעמי
השבתשטרחהוהכינה האמאהצדקתבשמחהובערגהשלמצוה.סוףסוףלאחר
שבוע של עבודה ,ניקיונות ,כביסות והכנות ,הגיע העת לרוות את הנחת ,יושבים
כל בני המשפחה יחד עם האבא היקר ,כמאמר דוד המלך עליו השלום בתהלים
"בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך" .לאחר סיום הסעודה ,פוצחים בשירי שבת
באהבה ובחיבה ,וכולם עונים בשירה ובזמרה יחד .אחר זה ,הגיע העת שכל ילד
מילדיהביתמביאאתדףהקשרהשבועישקיבלמהגןומהתלמודתורה,ומספרעל
פרשתהשבוע,אביושואלאותושאלותונהנהמידיעותיובתורהעלאףגילוהרך,
ולבסוףפותחהאבאבדבריתורהומחדשחידושיםלבניהמשפחה.כךמסיימיםאת
הסעודהבהרגשהשלסיפוקושמחהאמיתית,עםאהבהואחדות'.אשריעיןראתה
כלאלה'.

אתהמחזההזהואתתוצאותיוידעוהיווניםטובמאוד,ולכןתפסודוקאאתמצות
השבת ,לבטלה מעם ישראל .ידעו הם היטב שאם תתבטל מצוה זו  -ההמשכיות
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שלעםישראללאתמשיךלהתקייםברמהכזו.מעמדשולחןהשבתנחקקבלבבות
הרכים,עדשאינםיכוליםלשכוחזאתלעולם.אףאםחסושלוםבמשךהזמןקרה
שקלקלו ילדי הרחוב את אחד הילדים ,מובטח לנו שיתחזק ויחזור שוב לשורשים
העמוקים ,ויקיים את התורה והמצוות כהלכתן ,בעקבות מחזות ההוד שהותירו
רושםעזבליבו.ולזאתהיווניםלארצולהסכים,לכךאתכלאשרבכוחותיהםעשו,
כדילקעקעאתהקשרהרוחניבמשפחותעםישראל.


קידושהחודש
כדי לקבוע את היום הראשון של החודש ,ציותה התורה שאם יבואו שני עדים
ויעידו בבית הדין שראו את הירח בצורה מסוימת בסוף החודש שעבר ,על פי זה
יקבע בית הדין באיזה יום יחול ראש חודש הבא ,וממילא על פי זה יוודע הזמן
אימתייחולוחגיישראל:פסח,שבועות,סוכות,וכלמועדיישראל.

היוונים ידעו כי לבד מהשבת הקדושה ,יש ימים נוספים אשר גם הם מסוגלים
להביאאתהמצבבעםישראללאחדותושמחהאמיתיתשלכולםיחד,והםהימים
טוביםשלעםישראל,מועדיה'אשרתקראואותםמקראיקודש-אלההםמועדי.

היווניםהבינוכילאמספיקלבטלרקאתהשבתמעםישראל,כיהלואאתמטרתם
לא ישיגו כל כך ,כשעדיין עם ישראל שומרים על חגיהם .וכמו שאנו רואים כיום
לצערנו הרב ,אשר רבו היהודים שבעוונותינו הרבים אינם שומרי שבת ,אולם על
החגיםאינםמוכניםלוותרבשוםפניםואופן,אינםיכוליםשלאלבנותאתהסוכה,
הםזוכריםעודאתהסוכהשהיתהבביתסבא,היאךהיועוזריםלקשטאותה,ובחג
היובאיםכלהדודיםוהמשפחההענפה,ויושביםיחדבסוכהעםשיריהחג,קשה
להם להתעלם מכל זה ,גם הם מרגישים את חובתם לבנות סוכה לשבת בה ,כדי
לאלפספס אתאותהתחושהטובה.הםאינםיכוליםבלילהסדרשלאלשבתעל
שלחן ערוך נאה ומסודר ביין ובמצות ,במרור ובחרוסת וכו' ,הם אינם יכולים
לשכוח כיצד היו יושבים בקטנותם כדי להיסב באכילת המצות ובשתיית היין
בארבע כוסות .הם אינם יכולים שלא לבוא לבית הכנסת בימים הנוראים 'ראש
השנה' ו'כיפור' ,או לפחות לבוא כמה דקות לקראת סוף היום הקדוש בתפלת
נעילה.הםאינםיכוליםלוותרשלאלבואלביתהכנסתולרקודבשמחתתורהעם
ספרהתורה.

ידעו היוונים ,כי אף אם לא ישמרו את השבת אבל ישמרו את החגים ,עדיין יכול
להיות שדוקא מאותו ניצוץ שנותר דולק בגחלת שבלב אותו יהודי ,מזה יתהפך
לבבו,וישובאלמקורותהמיםהחייםהאמיתייםשהםתורתנוהקדושה.וגםאתזה
ניסולעקורולשרש.


בריתמילה
אךליווניםאיןדיבכך,הםידעוכיגםאםיצליחולבטלאתהיהודיםמלשמוראת
השבתות ואת חגי ישראל ,עדיין אין יהודי שלא ימול את בנו בעודו תינוק רך בין
שמונהימים.אפילואחדשלאשומרמצוותכלל,שגםיוםכיפורלא'משחק'אצלו,
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בכלאופןאיננומסוגללוותרשלאלעשותבריתמילהלבנו.ופעמיםדווקאמצוהזו
שקיים במסירות נפש ,על אף שרחמיו על בנו עלולים להניאו ממעשהו ,שהיאך
יתכןלחתוךמבשרובעודותינוקוחלש,עםכלזהלאשתליבולזאת,והולךועושה
את המצוה ,אך ורק בגלל ציוויו של הקב"ה .זכות זו יכולה לעמוד לו ,ולחלחל
בקרבועדשגםבוידלקשובהניצוץהקטןשנשארלובגחלת,וישובגםהואלחיק
בוראעולם.

שלוותהצדיקים
בשבת הסמוכה לחנוכה קוראים אנו בפרשת "וישב" .ישנו רעיון מוסרי ,הנלמד
מפרשהזו,וממהותימיהחנוכהיחד.


הפרשה פותחת" :וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען .אלה תולדות יעקב,
יוסף."...במדרשאמרו:וישביעקב -ביקשיעקבלישבבשלוה,קפץעליורוגזושל
יוסף .צדיקים מבקשים לישב בשלוה ,אמר הקב"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן
להםלעולםהבא,אלאשמבקשיםהםלישבבשלוהבעולםהזה?


ֵשבבשלוה,אחרשבמשך
וישלהביןאתדבריהמדרש,וכילאמגיעליעקבאבינושי ֵ
שנים רבות סבל מעשו הרשע ,עוד בהיותו בבטן אמו ,ואחר כך מלבן הרשע ,וגם
מתה עליו אשתו רחל ,וצער רב הצטער על בתו דינה ,ולאחר כל הצרות הללו
מבקשלשבתבשלוה,אומרלוהקב"ה,לאדייןלצדיקיםמהשמתוקןלהםלעולם
הבא,אלאשהםמבקשיםלישבבשלוהבעולםהזה?

ומבארים המפרשים ,כי ודאי שהקב"ה רוצה להיטיב עם בריותיו ,שזו התכלית
שלמענהבראאתהעולם.אלאשעיקרההטבההיאבעולםהבא,והעולםהזההוא
רק "פרוזדור" שבו מכינים אנו את עצמנו שנהיה ראויים להטבה הגדולה באמת,
ולא נקבל הטבות בתור "לחם חסד" המבייש את מקבליו .כמו שאומר ה"מסילת
ישרים"" :והנה מה שהורונו חז"ל הוא ,שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה'
וליהנותמזיושכינתו,שזהוהתענוגהאמיתיוהעידוןהגדולמכלהעידוניםשיכולים
להימצא .ומקום העידון הזה הוא באמת העולם הבא ,כי הוא הנברא בהכנה
המצטרכת לדבר הזה ,אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה ,הוא זה העולם,
והואמהשאמרובמשנהבאבות)פרקדמשנהטז(" :העולםהזהדומהלפרוזדורבפני
העולםהבא,התקןעצמךבפרוזדור,כדישתכנסלטרקלין".

ואם כן אין ראוי לו לאדם שירדוף אחר התענוגות של העולם הזה ויבקש לעצמו
עושר,רווחהוכו'.כידברזהמסיחאתדעתומןהעיקר,שהואההכנהלעולםהבא.
איןזהאומרכיעליולהיותמסוגףולאליהנותכללמןהעולםהזה,אלאהנקודה
היאשעלהאדםלראותאתהעולםהזה,אךורקבתוראמצעיולאמטרה!אםיש
לךהרווחהגשמית,יכולאתהלהשתמשבהכעזרוסיועלעבודתה',אךלאלראות
בהמטרהבפניעצמה.ממילאאםחסרהלךאותההרווחהגשמית,אלתהיהמיצר
על כך ומשתוקק לכך ,כי אין זו המטרה! וזו היתה בעצם ההקפדה של הקב"ה:
מבקשים לישבבשלוהבעולםהזה,לרצות,להשתוקק ,להתאוותלחייעונגבעולם
הזה.
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ַצ ַע ִ
םה ָבּא".וישלהבין,הלואאםבוראעולםנתןלאדםשפעומזון
עו ָל ַ
ל ֹ
בל ְך ָ
טו ָ
ַהזֶּהְ ,ו ֹ
טוב ,ויש ביכולתו לאכול כל יום יותר מפת במלח ויותר ממים במשורה ,וכן יש
ביכולתו לישון על מטה טובה ולא על הארץ ,האם במצב כזה אינו יכול לזכות
לדרכהשלתורה?האםכךהםפניהדבריםשכדילזכותלדרכהשלתורה,יצטרך
האדםשלאלאכולכליוםאלארקפתבמלח,ומיםלפימדה,ולישוןעלהארץ?


אין ספק שאין זו כוונת המשנה ,כי אדם שנתן לו בורא עולם שפע טובה וברכה,
ישתמשבהםכדיללמודתורהיותרויותר,ויכויןשאוכלטובוישןטובכדילעשות
רצוןה'בחשקובשמחה.אךנקודתהמוצאכאןהיא:האםגםבמצבשבוראעולם
לאהיהנותןלךאתכלהשפעהזה,גםאזהייתנשארללמודבישיבה ובכולל?או
שאזכברהייתעוזבויוצאלמסחר,כיחסריםלךההנאותהללו?זונקודתהמבחן
שלהאדם!נקודהזומדויקתבלשוןהתנאשהשתמשבלשוןעתידולאבלשוןהווה:
פתבמלח'תאכל',ומיםבמשורה'תשתה',ועלהארץ'תישן',ולאאמרפתבמלח
'אתה אוכל' ,ומים במשורה 'אתה שותה' ,ועל הארץ 'אתה ישן' ,ללמדך שלא מן
ההכרחשעכשיובפועלצריךאתהלאכולכךולישוןכך,אלאאףשכרגעחננךה'
בשפעטוב,אלתחשובשרקבמצבהזהאתהעוסקבתורה,אלאאףאםחסושלום
יגיע יום ולא יהיה לך שפע כמו שיש לך עכשו ,גם אז תשב ותעסוק בתורה כמו
במצב העכשווי .וכך באמת בהבנה אמיתית כזאת ,אפשר לזכות לקנות דרכה של
תורהבאמת.


וזה שאמר הקב"ה ,לא דיין להם לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא ,אלא
שמבקשיםהםלישבבשלוהבעולםהזה.עיקרההקפדהשלבוראעולםהיתהלמה
הםמבקשים,למההםמתאוויםלשלוההזאת,אםנתתילהם-נתתי,אבלאםלא
נתתי-איןצורךלהשתוקק,לרצותולהתאוותאליה.


עלמהאבדההארץ
עלפיזה,מבאריםגםכןאתהגמראבמסכתנדרים)דףפאעמודא(בענייןחורבןבית
המקדש הראשון ,ששאלו לחכמים ולנביאים "על מה אבדה הארץ?" ,ולא ידעו
להשיב.עדשבאהקב"הבעצמוואמר)ירמיהפרקטפסוקיב(",ויאמרה'על עוזבם את
תורתי אשרנתתילפניהםולאשמעובקוליולאהלכובה".ומבארתהגמרא,אמר
רביהודהאמררבשלא ברכו בתורה תחילה.


ופרש רבנו יונה ,הלוא אם לא עסקו בתורה ,אם כן למה כששאלו את החכמים
והנביאים הם לא ידעו להשיב ,הרי דבר גלוי הוא לכל? אלא ודאי עוסקים היו
בתורה תמיד ,ולפיכך היו החכמים והנביאים תמהים על מה אבדה הארץ ,עד
שהקב"ה בכבודו ובעצמו ,שהוא יודע מעמקי הלב ,פרש את הדברים ,שלא היו
מברכים בתורה תחילה ,כלומר לא היתה התורה חשובה בעיניהם כל כך שיהא
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ראוי לברך עליה ,והיינו שלא היו עוסקים בה לשמה ,ומתוך כך מזלזלים היו
בברכתה".לאהלכובה"-בכוונתהולשםשמיםבאמת.


המאורשבתורהמחזירםלמוטב
תורתנוהקדושההיאחכמהאלוקיתואיננהחכמהכשארכלהחכמותהחיצוניות
שלאומותהעולם.אתתורתה'-לאמספיקללמודולדעת,אלאצריךללומדהעם
קדושה,עםיראתשמים,עםערךאמיתיוחשיבותאמיתיתלעסקהתורה,ואזזוכה
האדם באמת לקנין התורה .וכמו שאמרו במדרש ,על הפסוק בירמיה )פרק טז פסוק
יא( 'ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו' .אמר הקב"ה הלואי אותי עזבו אבל את
תורתי שמרו ,שמתוך שהיו מתעסקים בה' ,המאור שבה' היה מחזירן למוטב.
ומדויק מן הלשון ,שלא כתוב שהתורה מחזירה למוטב ,אלא 'המאור שבתורה'
מחזירםלמוטב.והיינוכשלומדיםאתהתורהעםהמאורשבה,עםהאביזריםשלה,
שהם הערך ההגון והיחס הנכון והיראת שמים האמיתית ,אז יש סיכוי באמת
שהתורהתחזיראתהאדםלמוטב,אבלכשלומדיםאתהתורהכשארחכמותכמו
מתמטיקה ,פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה ,גאוגרפיה וכו' ,אזי אין התורה חודרת
בליבותיהם ואינה מחזירה אותם למוטב .וכמו שרואים אנו בעליל בכל מיני
אוניברסיטאותובתיספר,שלומדיםבהםכמהמלימודיהתורה,ואףעלפיכןרבים
מהם עדיין מחללי שבת ,ואף חלקם שהיו שומרים קצת ,עתה הרי הם יורדים
ומדרדרים עוד ועוד מדרכי התורה והמצוות ,ה' יצילנו .ועוברים על האיסורים
החמוריםבתורהבשאטנפש,והתורהלאהחזירתםלמוטב,למה?הואהדבראשר
אמרנו,כשאיןמאוראיןחזרהלמוטב.

לא לחינם נמשלה התורה למים ,המים יכולים להצמיח פרחים ושושנים ,ומאידך
גיסא גם קוצים וברקנים ,תלוי מה מגדלים .כך התורה יכולה להצמיח צדיקים
חסידים וקדושים ,ומאידך גיסא גם רשעים שונאי תורה ומצוות .הא כיצד? הכל
תלוי היאך לומדים את התורה .וכדברי הגמרא במסכת יומא )דף עב עמוד ב( אמר
רבייהושעבןלוי,מהושכתוב"וזאתהתורהאשר'שׂם' משה"? -אםזכההאדם,
נעשיתלוהתורהסםחיים.לאזכההאדם,נעשיתלוהתורהסםהמות.
מלכות יון הרשעה בתקופת בית שני רצתה "להשכיחם תורתך" .ואמרו במדרש:
"וחושךעלפניתהום" -זומלכותיון,שהחשיכהאתעיניהםשלישראל.היוונים
בעצם לא התכוונו להעלים את התורה כליל ,אלא אדרבה הכירו הם בחכמה
הגדולהוהעצומההטמונהבה,אלאשרצולהחשיךאתהמאורשבה.רצוהםשעם
ישראל יתייחס לתורה כאל יתר החכמות המצויות בעולם ,ולא כ"תורת חיים",
שממנהתוצאותחייםלחייהאדםכולם.


"ברוךאלוהינושבראנולכבודו,והבדילנומןהתועים,
ונתןלנותורתאמת,וחייעולםנטעבתוכנו!!!"
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מדועעושיםחנוכהשמונהימים?
חגהחנוכהנחוגזכרלנספךהשמן",שלאהיהבולהדליקאלאליוםאחד,ונעשה
בונסוהדליקוממנושמונהימים".והשאלההנשאלת:למהעושיםחנוכהשמונה
ימים,והלונסהשמןלאהיהאלאשבעהימיםבלבד,שכןהיהשמןליוםאחדגם
ללאהנס?!תשובותרבותניתנולשאלהזועלידיגדוליהדורות,והרימקצתן:

 היום הראשון  -קבעו אותו ליום טוב על נס הניצחון במלחמה ,שביום כ"ה
בכסלו נחו היהודים מאויביהם  -כשם שנקבע יום טוב בפורים ביום אשר נחו
מאויביהם.ושארשבעתהימים-עלנסהשמן.


 מה שמצאו פך שמן טהור חתום בחותמו של כהן גדול ,לאחר כל ההרס
והטומאהשזרעוהיווניםבביתהמקדשבמשךשלוששנים -זהעצמוהיהנס,
ועליוקבעואתהיוםהראשון.שארהימים-עלנסהשמן.


 החשמונאיםחילקואתהשמןשבפךלשמונהימים,כדישהמנורהתהיהדולקת
שעה קצרה בכל ערב ,ונעשה נס שמאותה כמות קטנה האירה המנורה כל
הלילה-כךבכליוםוים,במשךשמונהימים.


 אחר שנתנו החשמונאים את השמן במנורה ,נשאר הפך מלא שמן כבתחילה,
וראואתהנסכברביוםהראשון.


 לפי שהיונים גזרו על המילה ,והיתה גזירה זו קשה על היהודים יותר מכל
הגזירות,מפנישישבההפרתברית.וכשגברהידהחשמונאיםעליהםשמחועל
חידושבריתמילהשמצוותהביוםהשמינילהולדתהבן,ועלשמחתמצוהזו-
סמכואתחגםלשמונהימים.


 בדרךדרש:היווניםרצולהוציאמלב ישראלאתהאמונהשהקב"המנהיגאת
העולם בהשגחתו ,וניסו להחדיר לליבם שהכל מתנהל בדרך הטבע ,וכבר היו
רבים מישראל נוטים אחר דיעות מסולפות אלו .כיון שראו כולם את נס פך
השמן  -שלא כדרך הטבע ,הבינו כולם שהכל מהשגחתו יתברך ,ואפילו
כשהעולם מתנהג בדרך הטבע  -גם אז הכל מיד ה' ומהשגחתו .לכך אנו
אומריםבפיוטלחנוכה":בניבינה,ימישמונהקבעו,"...כלומר:מתוךשהיובני
בינה ,הבינו דבר מתוך דבר :מתוך הנס ,הבינו שהשמן הרגיל הדולק בדרך
הטבע-גםהואנס.
 בדרךמוסרהשכל:החשמונאיםלאנתייאשומלהדליקגםביוםראשון,למרות
שאמרה התורה"נרתמיד",וידעושמחרלאיהיהלהםמהלהדליק.והואהנס
הגדולשמקייםעםישראלבכלדורותיווגלויותיו.שאילובאולעשותחשבונות
מהיהיהביוםמחר,לאיוכלולהתקייםאפילויוםאחד,אבלישראלאיןעושים
חשבונות ,אלא שמים בטחונם באביהם שבשמים ,וכל מעשה קטן שיש בידם
לעשות-עושיםהםבשמחהובאמונהתמה.

WX
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שער ההלכה


הדלקתנרותחנוכה
הטעםלהדלקתנרותחנוכה
בתקופת ימי בית המקדש השני ,גזרו מלכי יון הרשעה גזרות על ישראל ,כדי
להשכיחםממצוותהתורהולבטלםמדתם.ונכנסולהיכלשבביתהמקדשופרצובו
פרצות,והיהצרמאודלישראלמפניהם.עדשריחםעליהםהקב"הוהצילםמידם,
וגברו בני החשמונאים הכהנים על היוונים והרגום והושיעו את ישראל מידם.
והעמידומלךמןהכהנים,וחזרההמלכותלישראל.

היום שנחו בו מהמלחמה היה יום כ"ה בכסלו ,ובו ביום נכנסו החשמונאים לבית
המקדשורצולהדליקאתהמנורה,ולאמצאואלאפךאחדשלשמןזיתזךטהור,
שהיתה בו כמות שמן ליום אחד בלבד כדי להדליק את המנורה ,ונעשה נס
שהספיקהלהםכמותזולשמונהימים.


באותם שמונה ימים שלחו אנשים הבקיאים בהכנת שמן זית ,שילכו לחלקו של
שבט אשר ,אשר ברכם משה רבנו בשמן רב ,כמו שנאמר )דברים פרק לג פסוק כד(
"ולאשר אמר ברוך מבנים אשר ,יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו" .עד שהגיעו
אותםאנשיםאלנחלתשבטאשר,כתשוזיתיםוחזרו,עברושמונהימים.ורקביום
התשיעיהדליקומהשמןשהביאו.נמצאששמונהימיםהדליקובשמןשלנס,ולכן
תיקנוחכמיםלעשותאתאותםשמונהימים,ימישמחהוהלל,ולהדליקבהםנרות
בכללילה,כדילפרסםאתהנס.ואלוהימיםנקראים'חנוכה').א(

כמהנרותמדליקים
מעיקר הדין ,די להדליק בכל בית נר אחד בכל לילה ,אלא שכבר נהגו כל ישראל
לקיים את המצוה בהידור ולהוסיף כל לילה עוד נר אחד ,שעל ידי מספר הנרות
ניכרומפורסםהנסיותר.וכךמוסיףוהולךעדהיוםהשמיני,ומראהבזהששמונה
ימים עשה הקב"ה נס לישראל ,שדלקה להם המנורה גם ביום השמיני ,מפך
שהיתהבוכמותשמןרקליוםאחד.


אשר על כן ,בלילה הראשון ידליק נר אחד ,בלילה השני ידליק שני נרות ,בלילה
השלישיידליקשלושהנרות,עדשבלילההשמיניידליקשמונהנרות).יט(


נרותההידור
בכל לילה ,הנר הראשון הוא הנקרא נר החיוב ,ושאר הנרות נקראים 'נרות
ההידור'.ואםטעהולאהדליקכמספרהנרותשלאותויום,יצאידיחובתו).כט(
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ש ָמש
ָ
ש ָמש'.ישנוהגים להדליקועלידישנותניםבושמן
נהגולהדליקנרנוסףהנקרא' ָ
כמו בכל שאר הנרות .ויש נוהגים שהשמש הוא הנר שממנו מדליקים את הנרות,
ולאחרשגמרלהדליקבואתהנרות,מניחודלוקבחנוכיה).צט.ת"הקעט(


בניספרד
מנהגבניספרדשאחדמבניהביתמדליקופוטראתכלבניהביתבהדלקתו,וכמו
שכותב רבנו הרמב"ם )פרק ד מהלכות חנוכה הלכה ג( :המנהג פשוט בכל ערינו ספרד
שיהיו כל אנשי הבית מדליקים נר אחד בלילה הראשון ,ומוסיפים נר בכל לילה
ולילה,עדשנמצאמדליקבלילשמינישמונהנרות.


לאנוכחיםבהדלקה
אין חובה שבני הבית יהיו נוכחים בבית בשעת ההדלקה ,ולכן אף אם אין
באפשרותם לשהות בבית באותו זמן ,יוצאים הם ידי חובה בהדלקת הנרות
שמדליקיםבביתם).ת"המד(


בניאשכנז
מנהג בני אשכנז שכל אחד מבני הבית הזכרים מדליק נרות חנוכה לבדו ומברך.
וטוב שכל אחד ידליק בחלון אחר ,כדי לפרסם את הנס ככל היותר לבני אדם
העובריםושבים).ת"היז(


זהאליואנוהו
מצוה להדר ולהדליק בחנוכיה יפה מאוד ,ומי שיכול להדליק בחנוכיה של זהב,
מעלתו גדולה עד מאוד .ומי שאין באפשרותו ,ידליק בחנוכיית כסף או דמוי כסף,
וכלהמרבהלהדרבמצוהולעשותהיפה,הריזהמשובח).ת"הקיח(



החייביםבהדלקתנרותחנוכה
נשים
גם הנשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה .ולכן ,אשה המתגוררת בביתה לבדה,
חייבת להדליק נרות חנוכה עם הברכות כולן ,אבל אשה נשואה או בנות רווקות
בבית הוריהן ,ודאי שאינן צריכות להדליק נרות חנוכה ,אפילו למנהג האשכנזים
שמדליקכלאחדמבניהבית.

ואף על פי שכלל גדול בידינו' ,שהנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא ]גורם[' .דהיינו כל
מצוהשציוהאותנובוראעולםלעשותה,אםהמצוההיאתלויהבזמןקבוע,כלומר,שהזמןגורם
למצוה לבוא ,האשה פטורה מלעשותה .כגון ,מצות סוכה ,שהנשים פטורות מלשבת בסוכה ,כי
זמנהקבועשבעהימיםבשנה.וכןפטורותהןמלהתעטףבציצית,כיזמנהקבועביוםולאבלילה.
וכןפטורותהןמלהניחתפילין,כיזמןהנחתםקבועבחולולאבשבת,וכןכלכיוצאבזה.
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וכיוןשלארקבמצוותמהתורהקייםהכללהנ"ל,אלאגםבמצוותמדבריחכמים,אםכןלכאורה
תהיינההנשיםפטורותמלהדליקנרותחנוכה,כיוןשמצוהזוזמנהקבוע,שמונהימיםבשנה.אולם
יש מצוות שהגם שזמנן קבוע ,בכל זאת הנשים חייבות בהן ,כגון מצוות ש'אף הן ]הנשים[ היו
באותוהנס',כמובחנוכה,שהיוגםהנשיםבכללגזרתהשמדשגזרוהיוונים,והיתההתשועהלכל
ישראללגבריםולנשים.וכןבנספורים,שביקשהמןלהשמידלהרוגולאבדאתכלהיהודיםמנער
ועדזקןטףונשיםביוםאחד,ואףהןנושעועםכלישראל.לכךחייבותאףהןבמצוותאלו,הגם
שזמנןקבוע).כה(



לאנמצאבבית
אדםשיודעשלאיגיעהלילהלביתו,מכלסיבהשהיא,יאמרלאשתושהיאתדליק
באותו לילה את הנרות ותברך ,ובכך יוצא ידי חובתו .וכן אפשר לומר לבן הגדול
למעלהמגילברמצוה,להדליק).ת"הלט(


בניאשכנז
ואולם לבני אשכנז ,אם הוא נמצא במקום שיכול להדליק ,טוב שמלבד הנרות
שמדליקהאשתו,ידליקגםהואבמקוםשבוהואנמצא,אךבליברכה).ת"הלט(

אדם שיודע שבלילה זו לא יוכל להדליק נר חנוכה ,וגם אין מדליקים עליו בביתו,
אזי כשיראה נר חנוכה ,יברך בלילה הראשון' ,שעשה ניסים' ו'שהחיינו' ,ושאר
הלילותיברך'עלהניסים').קלט(

מי שלא היה בביתו בלילה הראשון ואשתו ברכה והדליקה ,והוא לא ברך כלל
אפילועלהראיה,בלילההשניכשמדליק,יברךגם'שהחיינו').קלח(


יגיעמאוחר
אדם שיודע שיגיע לביתו בשעת לילה מאוחרת ,ועד שיגיע ילכו בני ביתו לישון,
עדיף שיאמר לאשתו שתדליק בזמן ,מאשר שידליק הוא עצמו מאוחר יותר) .ת"ה
לט(



חנוךלנערעלפידרכו,גםכייזקיןלאיסורממנה
ואולםגםאםיודעשיגיעלאחרזמןההדלקה,אךלאבשעהמאוחרתכלכךשילכו
בני ביתו לישון ,מעיקר הדין עדיף שיאמר לאשתו להדליק בזמן .אלא שהניסיון
מוכיחשבבתיםרביםברוךה',לאדומההדלקתהחנוכיהשהאבאמדליקבעצמו,
לבין הדלקת החנוכיה שהאמא או משהו אחר מבני הבית מדליק .כי כשהאבא
נמצא ,יכול הוא לשמוח עם האמא והילדים לאחר ההדלקה ,וגם להסביר ולבאר
להם את משמעותם של ימים קדושים ונעלים אלו ,שאפשר לשאוב בהם הרבה
כוחות רוחניים .רמת השמחה היא אחרת ,ואסור לזלזל בכך ,כי השמחה בקיום
המצוות מקנה לילדים הרבה כוח ,רצון וחשק להתמיד במצוות בהווה ,בעתיד
הקרוב ,וגם בעתיד הרחוק .בעוונותינו הרבים ,הרחוב היום כל כך פרוץ ומקלקל
ומשחית את הילדים ,וכמה ילדים ונערים שסטו מן הדרך ,לבסוף חזרו מחמת
הזכרונות היפים מימי הקטנות ,ממעשי המצוות של האבא בהתלהבות ובשמחה
לכלמצוה.
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אשרעלכן,כלאחדישתדללהיותבביתובלילותהחנוכה,ואפילואםהואמוכרח
לצאת לרגל עסקיו לכמה ימים לחוצה לארץ ,יעשה את כל מאמציו לדחות את
נסיעתו לאחר ימי החנוכה ,וזכות מצוה זו של חינוך הבנים והתגברותו של האב,
תעמודלולפרנסהטובהבכבודבנחתובשמחה,ויזכוהואואשתולראותבניםובני
בניםעוסקיםבתורהובמצוותביראתשמיםטהורהומדותטובות,אמן.


בניהישיבות
תלמידי הישיבות היקרים המסולאים בפז ,הבאים לביתם אחת לכמה שבועות,
ובימי החנוכה הם נמצאים בישיבה ,אינם צריכים להדליק נרות חנוכה בישיבה
כלל,ויוצאיםידיחובהבהדלקתהנרותשאביהםמדליקבבית).כ"פהגרשז"אועוד.קנ(


נראישוביתו
אין הבן רשאי לכוון שאינו רוצה לצאת ידי חובה בהדלקה של אביו ,כדי שיוכל
להדליקולברךבעצמובישיבה,כיוןשהמצוההיא'נראישוביתו',דהיינושיהיהנר
חנוכהבכלביתשלאיש,ולאשכלאחדואחדבפניעצמויברךוידליק,וכיוןשכבר
מדליקיםבבית,יוצאידיחובהאפילושלאמרצונו).ת"הנ(


בניארץישראל
גםתלמידיישיבותההולכיםמארץישראל,כדיללמודתורהבחוץלארץ,יוצאים
ידיחובתםבהדלקהשבביתםבארץישראל).ת"הנב(


בניחוץלארץ
תלמידי ישיבות הבאים מחוץ לארץ ,כדי ללמוד תורה בארץ ישראל ,ומקיימים
בעצמםמהשאמרוחז"לבגמרא)בבאבתראקנחע"ב(ובזוהרהקדוש)רעיאמהימנאדף
רמה עמוד ב( ,שהאויר של ארץ ישראל מחכים ,אע"פ שכשמגיע זמן ההדלקה פה
בארץ ישראל ,עדיין לא הדליקו עליהם בביתם בחו"ל ,מכל מקום מעיקר הדין
יוצאים הם ידי חובה בהדלקה שידליקו בביתם בחו"ל לאחר כמה שעות .אך אם
ירצורשאיםלהדליקבברכה,כלשיודעיםבברורשהוריהםעדייןלאהדליקו).קנ(


חיילים
והוא הדין בכל הנ"ל גם לחיילים שאינם נמצאים בביתם בימי החנוכה ,שיוצאים
הםידיחובהבהדלקהשמדליקיםעליהםבביתם).ת"המד(

חיילהנמצאבכפרשכולוגויים,אףשמדליקיםעליובביתו,צריךלהדליקנרחנוכה
בברכה,כיוןשאינורואהנרחנוכהכלל.ולכןחיילאחדידליקולאיותר).קנח(


אלהמקורות
בןשזכהברוךה'לחזורבתשובה,אךהוריולצערנוהרב,לאהשכילועדייןלעשות
זאת,לבואולהמנותעלציבורעבדיה',ובןזההגדיללעשותוהלךללמודבישיבה
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קדושה,אע"פשהוריו אינםמדליקיםנרותחנוכהבביתם,מכלמקוםיוצאהואידי
חובהבהדלקתהנרותשבישיבה.ואםירצה,ידליקבחדרואךבליברכה).ת"הנב(


בניאשכנז
כלהאמורלעילבדיןבניישיבהוחיילים,זהורקלבניספרדשלאמדליקכלאחד
בביתו.אבללבניאשכנזשאפילוכשהםנמצאיםבביתםעםהוריהם,הםמדליקים
נרותחנוכה,כלשכןכשהםחוץלביתםשעליהםלהדליקנרותחנוכה).קמח(

ההבדלביןחיובנרשבתלחיובנרחנוכה
ולכאורהישלשאולמדועגביהדלקתנרותשבתמבוארבחוברת'השבתבהלכהובאגדה'חלקא',
שאבא שאינו שובת בביתו או בן הלן בישיבה ,צריכים להדליק נרות שבת במקום לינתם ,אף
שהאמאמדליקהנרותשבתבבית.ולעומתזאתכאןבנרותחנוכה,אםהאבאיצאבימיהחנוכה
לרגל מסחרו ,אשתו מדליקה בבית ,והוא יוצא ידי חובה ,אף שאינו ישן בבית .וכן אם הבנים
בפנימיהבישיבה,יוצאיםהםידיחובהבהדלקהשלאביהםואינםצריכיםלהדליקבמקוםלינתם,
אףשאינםנמצאיםבימיםאלהבביתכלל.ולכאורהמהההבדלביןההדלקהשלשבתלחנוכה?

וצריךלומר,שבנרחנוכההמצוההיא'נראישוביתו',דהיינושבכלביתיהיהנרדלוק,וא"כאפילו
בניהביתאינםבבית,הרישהתקיימההמצוה,שבביתםהדליקונרחנוכה.לאכןבשבת,שהמטרה
היא 'שלום בית' ליהנות מאור הנר שלא יכשלו בהליכתם בבית ,אם כן אין קשר בין ההדלקה
שבביתלהדלקהשבמקוםהימצאם,ועדייןצריכיםהםלהדליקבמקומםשלאיכשלובהליכתם.


אורח
אדםהמתגוררלבדושהתארחבימיהחנוכהבביתחברו,ומדקדקעמולשלםלועל
כלההוצאותשמוציאחברועבורו,אכילהושתיהוכו',כיוןשאדםזהחייבבמצות
ההדלקה ,שהרי אין לו מי ממשפחתו שמדליק עליו בביתו ,תקנו לו חכמים שיתן
לבעל הבית כמה פרוטות ,כדי שיזכה לו מעט מהשמן שהוא מדליק בו את
החנוכיה,אושיתןלובעלהביתבמתנהמעטמהשמן,ואזיוצאהאורחידיחובה
בהדלקהשלבעלהבית).ת"הנג(

ומכלמקוםכיוןשהאורחחייבבעצמובמצותההדלקה,אםרוצהשלאלהשתתף
עם בעל הבית בשמן ,אלא להדליק בעצמו בשמן שלו ,רשאי לעשות כן ולהדליק
בברכה).ת"הנז(


משפחה
בןנשויהגראצלאביווסמוךעלשלחנו,אע"פשישלהםחדרמיוחד,אינומדליק
בפניעצמוואינוצריךלהשתתףבפרוטות,ויוצאידיחובהבהדלקתאביו).קנב(

זוג המתארחים בבית הוריהם וישנים שם ,כיון שאינם משלמים עבור ההוצאות,
אינםצריכיםלהשתתףבפרוטותויוצאיםידיחובהבהדלקתבעלהבית).ת"הנה(

בןנשויהמתארחאצלאביובשבת,ובמוצאישבתמתכונןלחזורלביתו,לאידליק
אתנרותהחנוכהאלאכשיחזורלביתודוקא).קנה(
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אורחמברך
באופניםשהתבארולעילשאינוצריךלהדליק,כייוצאידיחובהבהדלקהשלבעל
הבית-אםבעלהביתמכבדולהדליק,רשאילברךולהדליק).ת"הנט(


ביתמלון
המתארחבביתמלוןולאמדליקיםעליובביתו,אומשפחההמתארחתכולהבבית
מלון,חייביםלהדליקנרותחנוכהבחדרבמלוןעםברכה).ת"הנט(

וכאןהמקוםלהבהיר,שכלזהבתנאישהליכתולביתמלוןנעשיתאךורקבקדושה
ובטהרה ,בצניעות וביראת שמים .ואולי זה יכול להיות ,כשמתארגנים קבוצה
גדולה מאוד של כמה משפחות קדושות ,ויושבים בהפרדה מלאה עם מחיצה,
גברים לבד ונשים לבד ,כמו בכל אולם שמחות של אנשים חרדים יראי שמים
אמיתיים ולא מתחזים ,שעומדים על כך שתהיה מחיצה גמורה המפרידה בין
הגבריםלנשים,ואיןכלסיבהשבביתמלוןלאיעמדועלכך.וגםבתנאישמבלים
את שאר זמנם שבין הסעודות בדברי תורה ושירות ותשבחות לה' יתברך ,ובלי
להתערבב חס ושלום או לדבר גברים עם נשים ,שכבר אמרו רבותינו במשנה
באבות )פרק א משנה ד( 'ואל תרבה שיחה עם האשה ,באשתו אמרו ,קל וחומר
באשתחברו.מכאןאמרוחכמים,כל המרבה שיחה עם האשה ,גורם רעה לעצמו,
ובוטל מדברי תורה ,וסופו יורש גיהנם'.

ודע,כיאףאםעומדהאדםבכלהאמורלעיל,זאתבתנאישמקפידשאשתוובנותיו
יבואו בלבוש צנוע כראוי לבת ישראל כשרה ,כי לצערנו הרב ,הרבה נשים
שהולכותבמקוםמגוריהןבלבושצנוע,חושבותשכאשרמגיעיםלביתמלון,נעשה
הכל מותר ,ובאות בלבוש לא צנוע כל כך .ופעמים גם מתבשמות במיני בשמים
חזקים,שהעוברקרובאליהןאיאפשרכמעטשלאיכשללהריחאתריחםהנודף,
ומכשילים אותו באיסור 'לא תנאף' שדרשו חז"ל במדרש רבה 'לא תהנה אף'.
ומכותאלובעוכרינומאוד,שפשתההמספחתגםאצלחלקמהציבורהשומרתורה
ומצוות .ואפילו בלעם הרשע שרצה לקלל את ישראל ולא הצליח ,בדבר אחד
הצליח,ואמרלבלקאםאתהרוצהלהרוגבישראלחסושלום,דעלךשאלוהיהם
של אלו שונא זימה ,לך ותחטיא את עם ישראל בזימה ,וכבר לא תצטרך אתה
להרוגבהםאלאה'כבריטפלבהם.וכןהיהכמושנאמרשם)במדברפרקכהפסוקג-
ט(ויחראףה'בישראלוכו'ויהיוהמתיםבמגפהארבעהועשריםאלף).(24,000

אשר על כן ,שומע לעצה  -חכם ,ושומר נפשו ירחק מכל הליכה לבתי מלון,
שאפילואםיעמודבכלהקריטריוניםהנ"ל,עדייןיכוללהכשלבמקומותאלובעוון
החמור מאוד מאוד של שמירת העיניים ,שעובר על לא תעשה מן התורה' ,ולא
תתורואחרילבבכםואחריעיניכם'.ואיןהבדלביןלאתעשהזה,לביןלאתעשה
של אכילת חזיר או כל דבר טמא אחר ,שאדם לא היה מעיז להתקרב אליו.
וסיפורים רבים ישנם מכל מיני מכשולים שקראו ,ולא כאן המקום לכותבם ,ה'
ירחם.ישמעחכםויוסףלקח.
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דירהמשותפת
שני אנשים הגרים בדירה אחת ,אם שניהם שותפים יחד בהוצאות האכילה
והשתיה ,ואוכלים זה מזה ,צריכים להשתתף בקניית השמן ,וידליק אחד מהם
בברכה,ולמחרתידליקחברובברכה,ויוצאכלאחדידיחובהבהדלקתחברו.אבל
אם אינם שותפים בהוצאות האכילה והשתיה ,אלא כל אחד קונה לעצמו ואוכל,
אפילוהםשניאחיםאואבאובן,ידליקכלאחדבחנוכיהבפניעצמובברכה,ולא
ישתתפובפרוטות).ת"הסא(


קטן
קטן פחות מגיל בר מצוה ,אפילו שהגיע לגיל חינוך ]מגיל חמש או שש ומעלה ,לפי
הבנתושלהילד[,אינומוציאידיחובהאתבניהביתהגדוליםבהדלקתהנרות).נא(



מצותחינוך
ואולםטובונכוןלהרגילאתהילדיםהקטניםשהגיעולגילחינוך,שידליקואתנרות
ההידורבכללילה,והיינושידליקבעלהביתבעצמואתהנרהראשון,והםידליקו
אתשארהנרות.אךלאיתןלילדיםקטניםמאודשעדייןלאהגיעולחינוך,להדליק
אתנרותההידור.ומכלמקוםרשאילתתלהםלהדליקאתנרהשמש).ת"הסו(

סומא]עיור[

סומא חייב בהדלקת נרות חנוכה ,אלא שאם יש לו בני בית ,טוב שיברכו הם
וידליקו.אךאםאיןלובניבית,יברךוידליקהואבעצמואתהנרותבסיועעםאחר,
שהריהסומאחייבבכלהמצוות,ובהדלקתוישפרסוםהנסלאחרים).קיג(




השמניםוהפתילות
שמןזית
מצוה מן המובחר להדליק נרות חנוכה בשמן זית ,מפני שהנס שנעשה בבית
המקדש במנורה היה בשמן זית ,ואנו משתדלים לדמות ככל היותר את הדלקת
החנוכיהשלנו,להדלקתהמנורהשהיתהבביתהמקדש).עז.ת"הקח(


בניםתלמידיחכמים
אמרוחז"ל)מסכתשבתדףכגעמודב( הרגילבנרשלמצוהלעשותויפה,זוכהלבנים
אור .והיינושעלידי
תו ָרה ֹ
תלמידיחכמים.שנאמר)משליפרקו פסוקכג(  ִכּינֵר  ִמ ְצוָה  ְו ֹ
שיהדרבנרשלשבתושלחנוכה,יזכהלאורשלהתורה.


שארשמנים
אולםאםאיןלושמןזית ,ידליקבשארשמנים,ואםאיןלושמןכלל,ידליקבנרות
שעוה).עו,פ(
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יוקרהשמן
במקומות שהשמן זית יקר ,ואין ידו משגת להדליק בשמן זית את כל הנרות כולן,
רשאי להדליק בכל לילה את הנר הראשון שהוא נר החיוב בשמן זית ,ואת שאר
הנרותידליקבשארשמניםכשמןסויהוכדומה.אךלאידליקאתנרהחיובבשמן
זית,ואתשארהנרותבשעוה).פא(


שמןמאוס
שמן שהיה ראוי לאכילה ונפגם ונמאס עד שאינו ראוי לאכילה ,אין מדליקים בו
נרותחנוכה,מפנישאיןזהמכבודהמצוהלהדליקבשמןמאוס).פז.ת"הקיג(


שמןמר
שמןשטעמומר,כשר להדלקה,שאףעלפישאינו ראוילאכילהמחמתמרירותו,
מכלמקוםמחמתמרירותואינונעשהשמןמאוס).ת"הקיג(


שמןלמאור
וכמו כן' ,שמן זית למאור' המצוי כיום בחנויות רבות ,וכתוב עליו שאינו ראוי
לאכילה ,הרי הוא כשר להדלקה ,ואין צורך להחמיר בזה כלל ולחפש דוקא שמן
הראוילאכילה,ובפרטשהשמןהראוילאכילה,מחירויקרהרבהיותר.


שמןשתחתהמיטה
שמןשהונחתחתהמיטהוישנועליה,כשרלהדלקה.ואףלגביאכילתו,ישלהקל
לאוכלו,ובפרטבמקוםשישהפסדמרובה).פח.ה"עסז(


נרחשמלאוגז
איןיוצאיםידיחובהבהדלקתנרותחשמלאוגז,כיוןשההדלקהצריכהלהעשות
בדומה למנורה שהיתה בבית המקדש ,ובמנורה היו שמן ופתילה ,ובנרות חשמל
וגז,איןשמןואיןפתילה).צג(

ואףעלפישאיןחובהמןהדיןלהדליקדוקאבשמנים,ומותרלהדליקבנרות,מכל
מקום הנרות דומים יותר להדלקת המנורה שבבית המקדש ,שגם בנרות יש
לחלוחיתכמושמןופתילה,לאכןבנרותחשמלוגז,שאיןגםאתזאת.


מקומותציבוריים
אשרעלכן,מקומותציבורייםכמובכניסהלעיראועלגגותבתיהכנסתוכדומה,
שרוצים לפרסם את הנס ברבים ,ומדליקים נרות חנוכה של חשמל ,אינם רשאים
לברךעליהםכלל,כיוןשלאיוצאיםבהםידיחובה).צו(


מכוניות
וכיוצא בזה ,אנשים שמדליקים על מכוניותיהם נרות חנוכה של חשמל ,אף
שמעלתם גדולה עד מאוד שמפרסמים ברבים את הנס שעשה הקב"ה לאבותינו
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בימיםההםבזמןהזה,מכלמקוםפשוטהדברשאינםמברכיםעלהדלקהזובשום
אופן.


ובלאוהכי,אפילואםלאהיומדליקיםבמקומותאלוובמכוניות נרותחשמלאלא
נרותאמיתייםעםשלהבתממשכפיהדין,עדייןלאהיורשאיםלברך,כיוןשאינן
מקומותשלחיובההדלקה,וכמבוארלעיל.


פתילות
מצוהמןהמובחרשיהיוהפתילותעשויותמצמרגפן.ואולםאםאינובקיבעשיית
הפתילותמצמרגפןכראוי,עדיףשישתמשב'פתילצף').פ.ת"הקיא(


אע"פ שהפתיל צף מצופה בשעוה ,ובתחילה נדלקת רק השעוה ואחר כך נדלקת
הפתילה,מכלמקוםהכלנחשבלהדלקהאחת).פ(


הכנתהפתילות
כאשרמכיניםאתהחנוכיהעםהשמןוהפתילות,טובשידליקומעטאתהפתילות
ויכבו,כדישלאחרמכןבשעתההדלקה,תאחזבהםהאשמיד).ת"הקכ(


החלפתהפתילות
יש נוהגים להחליף פתילות חדשות בכל לילה ,זכר למנורת בית המקדש שהיו
מחליפיםבהבכליוםפתילותחדשות,אךאיןזהמעיקרהדיןכלל).קה.ת"הקכ(


כמותהשמן
צריך לתת שמן בנרות ,כדי שידלקו לכל הפחות חצי שעה מהרגע שהדליק .אבל
בפחות מכמות זו ,אינו יוצא ידי חובה .ולכן אם עבר ונתן כמות שמן פחות מחצי
שעה,יכבהאתהנרותויחזורלתתשמןכשיעורשלחצישעהוידליקשנית,אךלא
יברךשוב).קיא(


אונסגמור
אשר על כן ,אדם שנאלץ לצאת מביתו מיד לאחר זמן ההדלקה ,וחושש להדליק
ולהשאיראתהנרותדולקיםכשאיןמשהובבית,ולכןרוצהלכבותאתהנרותזמן
מועטלאחרהדלקתם,אינורשאילברךעלהדלקהזו).ת"הקסו(

ומכל מקום בודאי שחייב אדם לעשות את כל המאמצים להשאיר את הנרות
דולקיםלפחותחצישעה,ולאלהפסידמצוהיקרהזו,ורקאםאירעלואונסגמור
שאינויכוללעמודבו,יעשהכאמורלהדליקאתהנרותבליברכה.


נרותצבעוניים
מהשמוכריםבחנויותנרותדקיםצבעוניים,ישלהשתדלשלאלהדליקבהם,כיון
שלאתמידהםדולקיםחצישעה,ויכוללהכשלבאיסורברכהלבטלהחסושלום,
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וגםלאיצאידיחובתהמצוה.ומכלמקוםבערבשבתשלחנוכה,פשוטשאינויכול
להדליקבהםנרותחנוכה,וכמושיתבארלהלן.


כיבויהנרות
אחר שדלקו הנרות חצי שעה ,רשאי לכבותם .ומכל מקום אם הוא מדליק בחלון
ביתו הסמוך לרשות הרבים ,ויש פרסום הנס לעוברים ושבים ,טוב שלא לכבותם,
כדישיתפרסםהנסעודועוד).ת"הקסז(



מקוםהנחתהחנוכיה
פתחהבית
בדירת קרקע שפתח הבית פונה לרשות הרבים ,טוב להניח את נרות החנוכה על
פתחהביתמבחוץ,כדילפרסםאתהנסברשותהרביםלבניאדםהעובריםושבים.
ויניחאתהחנוכיהבצדשמאלשלהפתחמולהמזוזה,ובזהנמצאשכשהואנכנס
לבית,הריהואמוקףבמצוות:מזוזהמימין,חנוכיהמשמאל,וציציתעל גופו,ועליו
ָתק').לב.ת"העב(
שׁ ָלּשֹׁ ,לא ִב ְמ ֵה ָרה ִינּ ֵ
נאמר)קהלתפרקדפסוקיב(' ְו ַהחוּט ַה ְמ ֻ


פתחהחצר
אם יש חצר לפני הכניסה לדירה ,טוב שיניח את הנרות בפתח החצר ,ולא בפתח
הדירה,כדילפרסםאתהנסברשותהרביםלבניאדםהעובריםושבים.ויניחאותם
בצדשמאלשלהפתחמולהמזוזהוכנ"ל).ת"העג(


אםאיןמזוזה
פתחהחצרשאיןבומזוזה,וכגוןשאיןשםמשקוףשפטורמלתקועשםמזוזה,יניח
אתהחנוכיהמצדימין,שהואהצדהחשוביותר).ת"העב(


רוחמצויה
במקוםשישרוחמצויה,וישחשששיכבוהנרותמחמתהרוח,לאידליקבחוץאלא
בתוך ביתו .ויש מניחים את החנוכיה בתוך תיבת זכוכית גדולה ,ששומרת על
הנרותמפניהרוחומדליקיםבחוץ.

ואע"פשצריךשבשעהשמדליק ,יהיוהנרותראוייםלדלוקכךבמשךחצישעה,וכשמדליקבתיבת
זכוכית ,כיוןשפותחאתהזכוכיתלהדליק,קרובלודאישאם יהיוהנרותמגוליםכךחצישעה ,לא
יחזיקומעמדויכבו.מכלמקוםכיוןשהדליקעלמנתלסגוראתהפתח,ובעודועוסקבהדלקהולא
סילקאתידוסוגראתהפתח,נמצאשהדליקהדלקהטובה).קט(


בניןמגורים
ביתשנמצאבתוךבניןמגורים,כךשאיןפתחהביתפונהלרשותהרבים,יניחאת
החנוכיהסמוךלחלוןהפונהלרחובשבוישנםעובריםושבים,אובפתחהמרפסת
הפונהלרחוב,וזהעדיףיותרמאשרלהדליקבכניסהלחדרהמדרגות,שלאיודעים
מי המדליק חנוכיה זו .ועוד שבודאי פרסום הנס גדול הרבה יותר בחלון הפונה
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לרחוב,מאשרשיניחאתהחנוכיהבחדרהמדרגות,ויראואתהחנוכיהרקהנכנסים
לבנין).לו.ת"העג(


קומהגבוהה
הדר בקומה גבוהה למעלה מעשרים אמה משטח הרחוב] ,שיעור אמה =  48ס"מ.
עשריםאמה= 9.60מטר[,ולערךמקומהרביעיתומעלה,כיוןשבגובהכזהאיןכלכך
היכרלעובריםושביםברחוב,שהריאיןדרכושלאדםללכתברחובעםראשמורם
ולהסתכל כלפי מעלה כל כך אלא הולך ומסתכל ישר ,נמצא שבהסתכלותו
הרגילה ,הוא לא יראה את החנוכיה הנמצאת בגובה של עשרים אמה ,לכך עדיף
שיניחאתהחנוכיהבפניםביתועלידהפתחבצדשמאל).לט(


פרסוםהנסאיכותי
אף על פי שבארנו לעיל שהדרים בקומת קרקע ,טוב שידליקו את החנוכיה בפתח
הבית או בפתח החצר ,מכל מקום מי שחושש שמא יגנבו לו את החנוכיה ,או
שכאשר החנוכיה דלוקה בביתו ,הוא רואה אותה ועל ידי זה נחקקים בליבו ניסיו
ונפלאותיו של הבורא יתברך .וגם כך יוכל יותר לספר לבני ביתו על חסדיו
ונפלאותיו של הבורא ,ולהחדיר בהם את האמונה והבטחון בו ,עדיף שיניח את
החנוכיה בתוך הבית ,ויקיים פרסום הנס איכותי יותר לבני ביתו ,אלא שגם בזה
ישתדל להניחה סמוך לחלון הפונה לרחוב ,כדי להרויח גם את פרסום הנס
לעובריםושבים).ת"העז(


גובההנחתהחנוכיה
מצוהלכתחילהלהניחאתהחנוכיה]השלהבת[ בתוךעשרהטפחיםמרצפת הבית,
]טפח= 8ס"מ.עשרהטפחים= 80ס"מ[.וישלהניחהלמעלהמשלושהטפחים] 24ס"מ[.
ובדיעבד אם הניחה למעלה מעשרה טפחים או למטה משלושה טפחים ,יצא ידי
חובתו).לג,לו(



חלוןגבוה
אםהחלוןשבביתגבוהלמעלהמעשרהטפחים]80ס"מ[,רשאילכתחלהלהניחאת
החנוכיהבגובההחלון,כדישיראהלעובריםושביםבחוץ).ת"הפג(


עצהטובה
בתים שחלונותיהם פונים לרחוב הראשי ,ויש באפשרותם להדר עוד ולפרסם את
הנס לעוברים ושבים רבים מאוד ,ישתדלו לעשות את כל המאמצים כדי לפרסם
אתהנס,ובפרטבמקומותשאיןגריםשםהרבהיהודיםשומריתורהומצוות ,ולא
שכיחכלכךלראותשםחנוכיותדולקות.ואפילואםנגמרהכמותהשמןשהניחו
בחנוכיה ,ישתדלו להוסיף עוד שמן כדי שעוד עוברים ושבים יראו ,ואולי ראיה זו
תחלחלבהם,ויזכולהתענייןבמצוותה'יתברך).סו(
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הדלקהעושהמצוה
הדלקת הנרות צריכה להיות במקום שמניחם ,ולכן לא ידליק את הנרות בבית,
ולאחרמכןיוציאםלחוץ).קטו.ת"הפט(


חולה
אם בעל הבית חולה ואינו יכול לקום ממטתו ,כדי להדליק את הנרות במקום
הנחתם ,לא ידליק את הנרות סמוך למטתו ,על מנת שיעבירו את הנרות למקום
הנחתם,אלאאחדמבניהביתיברךוידליקבמקוםהנחתם).קטז(



זמןההדלקה
צאתהכוכבים
לכתחילהצריךלהדליקאתהנרותמידבתחילתהלילהשהואזמןצאתהכוכבים
] 16:55בערך[ ,ולא קודם לכן .וכמו שפסק מרן בשולחן ערוך )סימן תרעב סעיף א( ,אין
מדליקיםנרחנוכהקודםשתשקעהחמהאלאעםסוףשקיעתה]צאתהכוכבים[ לא
מאחריםולאמקדימים).סב(


בניאשכנז
יש מבני אשכנז שנוהגים להדליק את נרות החנוכה בשקיעת החמה ] 16:45בערך[,
ויששנוהגיםלהדליקכדעתמרןהשולחןערוךמזמןצאתהכוכבים).ת"הצב(


פלגהמנחה
אין להדליק את הנרות קודם הזמן הנ"ל .ומכל מקום אדם שנאלץ לצאת לדרך
קודם הלילה ,ואין אף אחד בביתו שידליק ,וחושש שיתבטל לגמרי מהמצוה,
לכתחילהיאמרלחברושיבואוידליקבביתובזמןעםברכה.אךאםאיןבאפשרותו
לעשות זאת ,ידליק נרות חנוכה בזמן פלג המנחה] ,כשעה ורבע לפני צאת הכוכבים
בשעותזמניות,ובזמןחנוכהבערךבשעה15:50אחה"צ[בליברכה).ת"הצד(


עדמתימדליקים
אםלאהדליקמידבתחילתהלילה,לכתחילהידליקבתוךחצישעהמתחילתזמן
ההדלקה .ואם עברה חצי שעה ולא הדליק ,רשאי לברך ולהדליק כל הלילה,
ואפילו הגיע לביתו מאוחר מאוד בסוף הלילה ,ונשאר לו פחות מחצי שעה עד
עלותהשחר,יברךוידליקאתהנרותעדעלותהשחר]5:30בבוקרבערך[).סב,סז(


הגיעמאוחר
כברבארנולעיל,שאםאדםיודעשיגיעמאוחר,יאמרלאשתושתדליקבזמן.ומכל
מקוםאםלאעשהכן,רשאילהדליקבשעהמאוחרתבלילה,וטובשיעיראחדאו
שניים מבני ביתו ,שיהיו נוכחים בשעת ההדלקה לפרסום הנס .אך אם קשה
להעירם,רשאילהדליקולברך).סד.ת"הצט(
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תדירקודם
שתי מצוות הבאות לפנינו לעשות ,איזו מהן צריכים להקדים? כלל גדול למדונו
חז"ל)מסכתשבתדףכגעמודב(',תדיר]תמידי[ושאינותדיר,תדירקודם'.דהיינו,שאם
מצוה אחת תמידית ומצוה שניה אינה תמידית כמו הראשונה ,יקדים את המצוה
התמידיתיותר,ואחרכךיעשהאתהמצוההשניה.


זמןתפלתערביתבחנוכה
אי לכך ,בלילות חנוכה שבאות לפנינו שתי מצוות ,א .תפלת ערבית .ב .הדלקת
נרות חנוכה ,כיון שתפלת ערבית תמידית ,שבכל יום קיימת המצוה להתפלל
ערבית ,ולעומת זאת מצות הדלקת נרות חנוכה ,היא שמונה ימים בשנה ,לכך
צריכיםאנולהקדיםולהתפללערבית,ואחרכךלהדליקנרותחנוכה.

ומכיוןשלדעתמרןהשולחןערוך,זמןההדלקההואמצאתהכוכבים,צריכיםבני
ספרד להקדים ולהתפלל ערבית קודם צאת הכוכבים ,כדי שבגמר תפלת ערבית
ילכולביתם,וידליקואתהנרותמידבצאתהכוכבים.ומכל מקוםאםנזכרמאוחר,
כך שאם יתפלל קודם ערבית ,יעבור זמן של החצי שעה מצאת הכוכבים ,רשאי
להדליקקודםואחרכךלהתפללערבית).ת"הקה(

המדליקיםבצאתהכוכבים,צריכיםלקרואקריאתשמעקודםלכן,שכיוןשקריאת
שמעתדירה,וגםהיאמןהתורה,קודמתהיאלהדלקהשהיאמדבריחכמים).עא(


זמןתפלתערבית
ישלדעתכימעיקרהדיןרשאיאדםבכלימותהשנה,להתפללתפלתערביתמזמן
פלגהמנחה],דהיינוכשעהורבעלפניצאתהכוכביםבשעותזמניות,ובזמןחנוכהבערךבשעה,
 15:50אחר הצהרים[ ,אלא שיצטרך אחר כך לחזור ולקרוא קריאת שמע שוב לאחר
צאתהכוכבים,וכךנהגוגדוליישראלספרדיםואשכנזיםכאחד,שניםרבותבארץ
ישראלובחוץלארץ.אמנםכיוםהרבהמבניאשכנזמחמיריםשלאלהתפללתפלת
ערביתאלאלאחרצאתהכוכבים,ותבואעליהםברכה.ומכלמקוםאףלמחמירים,
אם יש איזה צורך שהוא להתפלל מוקדם ,בודאי שרשאים הם להתפלל ערבית
מפלג המנחה ,ובפרט אם יש חשש שאם ימתינו לאחר צאת הכוכבים ,יצטרכו
להתפלל ביחיד ,בודאי שעדיף שיתפללו במנין מפלג המנחה ,ולא ביחיד לאחר
צאתהכוכבים.וכמבוארבחוברת'השבתבהלכהובאגדה'חלקא'.


בניאשכנז
הנוהגים מבני אשכנז להדליק נרות חנוכה מזמן השקיעה ,אם מנהגם להתפלל
ערבית רק לאחר צאת הכוכבים ,רשאים הם להדליק את הנרות קודם תפלת
ערבית).קה(
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ותלמודתורהכנגדכולם
בתיכנסתשמתקיימים בהםשיעוריתורהמידיערבביןמנחהלערבית,אולאחר
תפלת ערבית ,טוב שידחו את השיעור לשעה מאוחרת יותר ,כך שיספיקו הציבור
להדליקבביתםבזמן,ולשהותמעטבביתםעםבניהבית,כדילספרלהםעלניסיו
ונפלאותיו של הבורא יתברך ,ולאחר מכן יחזרו לשיעור וילמדו כמידי יום ביומו.
אולםאםיודעמגידהשיעורשאםילכולביתם,לאיחזרולשיעוראושיחזרופחות
אנשים מבכל יום ,לא יבטל את הרבים מלימוד תורה חס ושלום ,אלא ימסור את
השיעורבשעההקבועהכמידייום,ואחרכךילכולביתםוידליקואתנרותהחנוכה
בשמחהוגיל.וטובשיכריזואחרכךבציבורשלאלשכוחלהדליקנרותחנוכה).עג(


ביטולתורהשלרבים
בתי כנסת המזכים את הרבים ודואגים שיהיה כל יום שיעור תורה לציבור לאחר
תפלתמנחהעדצאתהכוכבים,ישנהעצהטובהלהרויחגםאתהשיעורוגםאת
ההדלקה בזמן .וזאת על ידי שיקדימו מעט את תפלת מנחה בעשר דקות או רבע
שעה ,וכך לא יתבטלו הציבור מלימוד תורה שעוונו חמור מאוד ,וגם יספיקו
להדליקבזמן.ואשריהםשלמצדיקיהרביםשהםככוכביםלעולםועד.


אברכים
המנהג שאברכי הכוללים המסולאים בפז ה' עליהם יחיו ,לומדים עד שעה ארבע
אחרהצהרייםומתפלליםמנחהוערביתוהולכיםלהדליקבביתםבזמן,במעמדכל
בני ביתם .כדי לספר לבניהם על נסיו ונפלאותיו של ה' יתברך ולהשריש את
האמונה בלבותם .ועצה טובה ,שילמדו ברציפות מהבוקר עד שעה ארבע ,ויארגנו ארוחת
צהריםבמקוםעםשירהודבריתורה,כדילמנועאתביטולהתורהשלזמןההליכהלביתוהחזרה,
והכלעלמקומויבואבשלום).עה(




הזמןשקודםההדלקה
איסוראכילה
אסור להתחיל לאכול לחם או עוגה למעלה מכמות כביצה ]דהיינו  54גרם[ ,מחצי
השעה שקודם זמן ההדלקה ,עד לאחר שידליק את הנרות .שמא ימשך אחר
אכילתו וישכח להדליק את הנרות .ואולם שאר מאכלים שאינם ממיני דגן כמו
פירות,אורזובשר,וכןכלהמשקאות,מותריםקודםהדלקתהנרות).סד(

אם עבר על ההלכה והתחיל לאכול בתוך החצי שעה שקודם זמן ההדלקה ,צריך
להפסיקולהדליקאתנרותהחנוכהבזמן.אךאםהתחילבהיתרלפניהחצישעה,
מעיקר הדין אינו חייב להפסיק באמצע אכילתו ,אך גם בזה טוב שיפסיק כדי
להדליקלכתחילהבזמן).ת"הקמ(
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איסורמלאכה
אסור להתחיל בעשיית מלאכה ,מחצי השעה שקודם זמן ההדלקה ,עד לאחר
שידליקאתהנרות,שמאימשךאחרמלאכתווישכחלהדליקאתהנרות).סח(

אם עבר על ההלכה והתחיל לעסוק במלאכה בתוך החצי שעה שקודם זמן
ההדלקה ,צריך להפסיק ולהדליק את נרות החנוכה בזמן .אך אם התחיל בהיתר
לפניהחצישעה,מעיקרהדיןאינוחייבלהפסיקבאמצעמלאכתו,אךגםבזהטוב
שיפסיקכדילהדליקלכתחילהבזמן).ת"הקמ(

נוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בזמן חצי השעה הראשונה של ההדלקה.
ואחד מן הטעמים שנאמרו בזה ,כדי שעל ידי ביטולן ממלאכה ,יתבוננו היטב
וישימולבלנסשעשההקב"הלעםישראל,ולאיסיחואתדעתןבכלמיניעבודות
שבבית).יב.ת"הרכו(

המנהג שהנשים לא תעשינה מלאכה ,הוא דוקא במלאכות כמו כביסה ותפירה
וכדומה,אבלבבישולואפיהושארמלאכותשלצורךאוכלנפש,מותרות).יב(


איסורשינה
אסור לישון אפילו מעט ,מחצי השעה שקודם זמן ההדלקה ,שמא ימשך בשינתו,
וישכחלהדליקאתהנרות).ת"הקלז(


לימודתורה
אסור להתחיל ללמוד תורה בהגיע זמן ההדלקה ,אבל קודם שהגיע זמן ההדלקה,
מותרלהתחילללמוד,אפילובחציהשעהשקודםההדלקה,ולאגזרוחכמיםבזה,
מגודלחשיבותהזמןוחומרתהעווןשלביטולהזמןמלימודתורה).סח(

אםעברוהתחילללמודבזמןההדלקה,צריךלהפסיקולהדליקנרותחנוכה.ואמנם
גםאםהתחילבהיתרלפניזמןההדלקה,טובשיפסיקכדישידליקלכתחילהבזמן.
)ת"הקמ(


שומר
הרוצהלאכוליותרמשיעורכביצה] 54גרם[ פתאועוגה,בחציהשעהשקודםזמן
ההדלקה ,רשאי למנות אדם אחר שיזכירהו בהגיע זמן ההדלקה להדליק .והוא
הדין שרשאי להתחיל לעסוק במלאכה כשממנה אדם אחר שיזכירהו .וכן רשאי
לנוחמעטעלמטתו,כשישלושומרשאחראילהעירו).ת"הקלט(


שארבניהבית
בכלהאמורלעיל]אכילה,מלאכה,שינהולימודתורה[,איןהאיסורחלאלאעלהמדליק
בעצמו ,אבל על שאר בני הבית שיוצאים ידי חובה בהדלקתו ,אם יש להם צורך
בדבריםהנ"ליכוליםלהקל,ובפרטאםבעלהביתמאחרמלבוא).סח(
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סדרההדלקה
ברכותההדלקה
קודם שמדליק בלילה הראשון מברך שלוש ברכות :א .בא"י אמ"ה אשר קדשנו
במצוותיווציונו'להדליקנרחנוכה'.ב .בא"יאמ"ה'שעשהניסיםלאבותינובימים
ההםבזמןהזה'.ג.בא"יאמ"ה'שהחיינווקיימנווהגיענולזמןהזה').קכו(


בניאשכנז
בני אשכנז נוהגים לומר בברכה הראשונה' ,להדליק נר של חנוכה' .אך מנהג בני
ספרדלומרבליתיבת'של',עלפיהקבלה,וכןנוסחתמרןהשולחןערוך).ת"הקמא(


שארהלילות
מהלילה השני ,יברך קודם שידליק רק שתי ברכות' :להדליק נר חנוכה' ,וברכת
'שעשהניסים',ללאברכת'שהחיינו').ת"הקמא(


שכחלברך
אםשכחלברךבלילההראשוןקודםההדלקה,ונזכראחרשגמרלהדליקאתהנר
האחד ,אינו רשאי לברך ברכת 'להדליק נר חנוכה' ,אלא יברך רק שתי ברכות
'שעשה ניסים' ו'שהחיינו' ,ובתנאי שהוא בתוך חצי השעה הראשונה מהרגע
שהדליק,אךאםכברעברהחציהשעה,אינורשאילברךכלום.

וכן ,אם שכח לברך באחד משאר הלילות קודם ההדלקה ,אם נזכר קודם שגמר
להדליק את כל הנרות שבאותו היום ,יברך מיד את הברכות וימשיך להדליק את
שאר הנרות .אבל אם נזכר אחר שגמר להדליק את כל הנרות שבאותו יום ,אינו
רשאילברךברכת'להדליקנרחנוכה',אלאיברךרקברכת'שעשהניסים'.ובתנאי
שהוא בתוך חצי השעה הראשונה מהרגע שהדליק ,אך אם עברה חצי השעה
הראשונה,אינורשאילברךכלום).קל(


שכחשהחיינו
אםלאבירך'שהחיינו'בלילההראשון,יברךבלילההשני.ואםשכחיברךבלילה
השלישי ,וכן בשאר הלילות עד הלילה השמיני .ואם לא ברך בלילה השמיני
כשהדליקאובחצישעההראשונה,שובאינורשאילברך).קלו,קלז(


טעהבמספרהנרות
הדליק נר אחד פחות מהראוי לאותו לילה ,כשחוזר להדליק את הנר החסר ,אינו
חוזרלברך.

למשל :אם בלילההחמישיטעהוהדליקארבעהנרותבמקוםחמשה,ושובהביאו
לונרנוסף,ידליקאתהנרהחמישיבליברכהכלל).ת"הקמו(
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לאיודעלברך
אם בעל הבית אינו יודע לברך ,רשאי חברו לברך ולכוין להוציאו ידי חובה ויענה
בעלהביתאחריו'אמן',וידליקבעלהביתבעצמואתהנרות).ת"הקנא(


סידורהנרותבחנוכיה-צורתההדלקה
צריךלתתאתהשמןבנר]כוסית[ בלילההראשון,בצדהקיצונימימיןשלהחנוכיה.
ובלילההשנייתןשמןגםבנרשעלידומצדשמאל,ויתחיללהדליקמהנרהחדש
הנוסף השמאלי ,ואחר כך ידליק את הנר הימני שהדליקו גם אתמול .וכן בלילה
השלישי ,יתן שמן גם בנר שעל יד הנר השני שהדליקו אתמול ,ויתחיל להדליק
מהנר החדש הנוסף ,ואחר כך ידליק את הנר השני הימני יותר שהדליקו אתמול,
ואחרכךאתהנרהקיצונימימיןשהדליקוגםביוםהראשון.וכןעלזההדרךבכל
לילהולילה,מוסיףוהולךעודנר.נמצאשתמידמתחיל להדליקאתהנרהשמאלי
ביותר,וממשיךלהדליקלצדימיןעדשמגיעלנרשהדליקביוםהראשון).לב(


רובהפתילה
כשמדליק את הנרות ,לא יסיר את ידו מהפתילה מיד ,אלא ימתין עד שרוב
הפתילההיוצאתמהנרתדלק,ורקאחרכךיסיראתידולהדליקנראחר).ת"הקכט(



הנרותהללו
לאחר שסיים את הדלקת הנר הראשון ,יאמר מיד את נוסח 'הנרות הללו' ,ואין
צריךלהמתיןעדשיגמורלהדליקאתכלהנרות.אבלקודםשגמרלהדליקאתהנר
הראשון,לאיתחילבאמירת'הנרותהללו').קל(


קדושתהעיניים
מצוה להסתכל בנרות כשהם דולקים בחצי השעה הראשונה ,כדי להתבונן בנס
ולזוכרו.וגםכיההסתכלותבנרותשלמצוה,מקדשתאתהעיניים).ת"הקעא(


כבתה,איןזקוק]צריך[לה
אםאחרשהדליקאתהנרות,פתחובטעותאתהדלתמבלימשיםלב,ונשבההרוח
וכבתהאתאחדהנרותאואפילוכבוכלהנרות,אינוצריךלחזורולהדליקםשוב.
ואמנם טוב שיחזור להדליקם ,אך יזהר שלא להדליק מנר אחר שבחנוכיה אלא
מגפרורחדשאומנרהש ָ
ָ
מש).קי.ת"הקנז(

נרשבתונרחנוכה
ואףעלפישהתבארבחוברת'השבתבהלכהובאגדה'חלקא,שאםכבונרותשבת,צריךלחזור
ולהדליקם ,כל שברור לו שלא נכנסה השבת .בכל זאת לא דומה נר חנוכה לנר שבת ,כי בנר
חנוכה'הדלקהעושהמצוה',דהיינושבמעשהההדלקהלבד,כברסייםאתהמצוה,ולכןאםכבו
הנרותאינוחייבלחזורולהדליקם.אבלבנרותשבתאע"פשהמצוההסתיימהבמעשהההדלקה,
מכלמקוםכיוןשהמטרההיאלהאירבשבת,כלשלאנכנסההשבתלאנתקיימהמטרתהמצוה,
עלכןחייבלחזורולהדליקשובאתהנר,כדישבשבתיהיהנרדלוקבביתו.
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וכלזהבתנאישהניחאתהחנוכיהבמקוםשאיןרוח,שנמצאשבשעהשהדליקאת
החנוכיה ,היו הנרות ראויים להידלק חצי שעה .אבל אם מתחילה הניח את
החנוכיה במקום שהרוח מנשבת ,כגון בסמוך לחלון פתוח או בחוץ ללא כיסוי
שהוא ,וכבו לאחר כמה דקות ,כיון שלא היו ראויים הנרות לדלוק חצי שעה כך
ברוח,הריזהכמושלאנתןכמותשמןמספקת,וחייבלחזורולהדליקהשובבמקום
שאיןהרוחמנשבת,אךלאיברךשנית).קו.ת"הקסא(


השמןהנותר
אם כבה הנר בתוך החצי שעה הראשונה של ההדלקה ,למחרת מוסיף עליו שמן
ומדליק בו .ואם כבה ביום השמיני ונשאר ,אסור להשתמש בשמן הנותר לאכילה
אולהדלקהלדבראחר,אלאישרוףאותו,מפנישהוקצה]ייחדו[למצוותו).קס(

ואמנםאםלאכבההנרבתוךחצישעה,מהדיןשאריותהשמןשנשארוהריהםמותריםבאכילה
או להדלקה אחרת .וטוב שיעשה תנאי קודם ההדלקה ויאמר' :הריני מייחד את כמות השמן
הצריכה למצות נר חנוכה בלבד' ,ואז יהיה רשאי להשתמש בשמן הנותר .ומעיקר הדין רשאי
להתנותשאםיכבוהנרותאפילובתוךחצישעה,יוכלליהנותמהם).קסד.ת"הקכו(


שאריותהבקבוק
אםקנהבקבוקשמןלהדלקתהנרות,פשוטששאריותהשמןשנשארובבקבוק,הרי
הםמותריםלצורךאכילהאוהדלקהאחרתללאכלחשש).קסז(


פתילות
לאחר ימי החנוכה צריך לשרוף את הפתילות שהדליק בהם בימי החנוכה ,כיון
שאסורותהפתילותלשימושאחר,שהריהוקצו]התייחדו[למצוותםבלבד).ת"הקכו(

לשנההבאה
איןלהשאיראת הפתילותאואתשאריותהשמן,לצורךהדלקתהנרותשלחנוכהבשנההבאה,
מחשששמאישכחוידליקבהםבמשךהשנה,ולכןיעשהלהםמדורהוישרפם).ת"הקל(

וישלהביןמדועלגבינרשבתשלאדלקעדסופוונשארמהשמן,לאנאסרשאריתהשמןבאכילה
או להדלקה אחרת ,ואילו בנר חנוכה שכבה בתוך חצי השעה הראשונה של ההדלקה ,נאסר
שאריתהשמןלכלשימוששהוא.היישובלזההוא,מפניכיבנרחנוכהישבוקדושה,כמושאנו
אומרים'הנרותהללוקודשהם,ואיןלנורשותלהשתמשבהם',לכך שאריתהשמןשלואסורה,
אבלבנרשבתאיןבושוםקדושה,שלאנועדאלאלהאירלשלוםביתבלבד.




ערבשבתשלחנוכה
תפלתמנחה
טוב להחמיר ולהתפלל מנחה ביום שישי של חנוכה מוקדם יותר ,כדי שהדלקת
שה לאחר תפלת מנחה .והטעם בזה ,כיון שתפלת המנחה היא כנגד
ת ַע ֶ
החנוכיה ֵ
קרבןהתמידשלביןהערבייםשהיומקריביםבביתהמקדש,והדלקתנרותחנוכה,
היא זכר לנס שנעשה במנורה של בית המקדש .ובסדר העבודה שבבית המקדש,

ימי החנוכה בהלכה ובאגדה

85

היומקריביםקרבןהתמידואחרכךמדליקיםאתהמנורה,לכךגםאנומשתדלים
להדמותלזה,ולהתפללמנחהואחרכךלהדליקאתנרותחנוכה).קעט(


תפילהבציבור
אם אינו מוצא מנין לתפלת מנחה מוקדם ,לא יוותר על התפילה בציבור ,בשביל
להתפללמוקדם,אלאידליקאתהנרותוילךאחרכךלהתפללבציבור).קעט(


כמותהשמןבערבשבת
בערב שבת צריך לתת כמות שמן מרובה ,כדי שיספיק לדלוק לפחות חצי שעה
אחרצאתהכוכביםלבניספרד.ולבניאשכנזשיספיקלדלוקלפחותחצישעהאחר
השקיעה .וכן אם הוא מדליק בנרות שעוה ,יקח נרות גדולים שיספיקו לדלוק כפי
הזמןהזה).ע(


זמןההדלקהבערבשבת
אם התפלל מנחה מוקדמת ,די שידליק את הנרות כרבע שעה לפני השקיעה .אך
אםלאהתפללעדייןמנחה,יקדיםלהדליקכדישיספיקלהתפללמנחהבציבור,אך
לאידליקלפניזמןפלגהמנחה]15:50בערך[).ת"הרד(


נרשבתונרחנוכה
בערבשבתידליקקודםנרותחנוכה,ואחרכךנרותשבת).קעד(

לפימהשבארנולעיל,שבזמןששתימצוותבאותלפנינו,אנומקדימיםאתהמצוההתמידיתיותר,
ואחרכךאתהמצוההאחרת.אםכןבערבשבתשלחנוכה,שבאותלפנינושתימצוות:א.הדלקת
נרותשבת.ב .הדלקתנרותחנוכה.לכאורההיינוצריכיםלהקדיםאתהדלקתנרותהשבתשהם
בכלשבוע,ואחרכךאתהדלקתנרותהחנוכהשהםשמונהימיםבשנהבלבד.

אולם ענין זה קשור למחלוקת הפוסקים בענין קבלת שבת בהדלקת הנרות :לדעת בעל הלכות
גדולות,לאחרשגמרההאשהלהדליקאתנרותהשבת,קיבלההיאמידאתהשבת.אךרובככל
רבותינוהראשונים]לפניכשבעמאותושמונהמאותשנה[חולקיםעליו,ומהם:הרמב"ן,הרשב"א,
הריטב"א ,המאירי ,הרא"ש ,רבנו שמשון ,תוספות ,הרא"ה ,סמ"ג ,רבנו ירוחם ,הגהות מיימוניות,
המגיד משנה ,ועוד .ולדעתם אין שום קשר בין הדלקת נרות שבת לקבלת שבת ,והדלקת הנרות
הםרקכחלקמההכנותלשבת,שמכבודהשבתהואלהכיןאורדלוקבביתולאלהיותבחושך.וכך
פסקמרןבשלחןערוך)סימןרסגסעיףדוסעיףי(,שלאמקבליםשבתבהדלקהכלל.

נמצא שלדעת בעל הלכות גדולות  -חייבים להקפיד להדליק קודם נרות חנוכה ואחר כך נרות
שבת,כיאםידליקנרותשבתקודם,כברקיבלאתהשבת,ולאיוכללהדליקאחרכךנרותחנוכה.
אבללרובהפוסקיםהחולקיםעליו-איןצורךלהקפידבזה.

ומכל מקום אף שלהלכה נפסק כפי דעת רוב הפוסקים ,שאין מקבלים שבת בהדלקת הנרות,
ולכאורההיינוצריכיםלהקדיםנרותשבתלנרותחנוכה,בכלזאתכתבמרןהשולחןערוךבחיבורו
ה'בית יוסף'] ,הספר שבו כתב מרן את המקורות להלכות שפסק בשלחן ערוך[ שיקדים להדליק
נרות חנוכה קודם נרות שבת ,כיון שאף החולקים על בעל הלכות גדולות ,מודים הם שרשאי
להדליקנרותחנוכהקודם,ואםאפשרבקלותלצאתידיחובתכלהדעות,אזיכדאילהחמיר.וכך
פסקמרןבשו"ע)סימןתרעטסעיףא("בערבשבתמדליקיםנרחנוכהתחלה,ואחרכךנרשבת".
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אם טעה והדליק נרות שבת קודם ,רשאי להדליק אחר כך נרות חנוכה ,מפני
שמעיקרהדיןאיןקבלתשבתתלויהבהדלקהכלל).ת"הרז(


בניאשכנז
ואולם הרמ"א בהלכות שבת )סימן רסג סעיף י( כתב ,מנהג בני אשכנז שהאשה
המדליקהנרותשבתמקבלתשבתבהדלקה],אלאאםכןהיאעושהתנאילפניההדלקה,
שאינה מתכוונת לקבל שבת בהדלקה[ .ולאמור,אשהאשכנזיהשנמצאתלבדהבביתה,
ובטעות הדליקה נרות שבת לפני נרות חנוכה ,אינה יכולה היא בעצמה להדליק
נרות חנוכה לאחר מכן ,אלא תקרא לאדם אחר שידליק לה ויברך ,ותצא בזה ידי
חובה.

ואמנםאשהאשכנזיהשבעלהנמצאעמה,וטעתהוהדליקהנרותשבתקודם,ודאי
שרשאיבעלהלהדליקנרותחנוכהלאחרמכן,כיבהדלקהשלה,לאקיבלובעלה
ובניהביתאתהשבת,כמבוארברמ"אשם.

אדם אשכנזי רווק המתגורר לבדו בביתו שצריך להדליק גם נרות שבת וגם נרות
חנוכה ,וטעה והדליק נרות שבת קודם ,רשאי להדליק אחר כך נרות חנוכה ,כיון
שדוקא אשה אשכנזיה שמדליקה ,הרי היא מקבלת שבת בהדלקה] ,אלא אם כן
עשתהתנאישלאלקבל[.אבלאישמבניאשכנז,כיוןשבדרךכללאיןדעתולקבלשבת
בהדלקה ,לכן גם אם טעה והדליק נרות שבת קודם ,רשאי להדליק אחר כך נרות
חנוכה).ת"הרז(



מוצאישבתשלחנוכה
הבדלהוהדלקתהנרות
במוצאישבתמבדיליםעלהייןתחילה,ואחרכךמדליקיםנרותחנוכה,אבלבבית
הכנסתלהיפך,כדלהלן).קפב(


זמןצאתהשבת
כידועשישבלוחותשניזמניםשלצאתהשבת:א .צאתשבתהרגיל.ב.צאתשבת
לדעתרבנותם.וישליידעאתהציבורהקדוש,כירבנותםשהיהמגדולירבותינו
הראשונים לפני כשמונה מאות שנה ,אינו יחידי בדבר ,אלא רוב ככל רבותינו
הראשוניםמסכימיםעםדעתושהשבתיוצאתכפיהחשבוןשלו.

אשר על כן ,כל אדם החרד לדבר ה' ,כדאי מאוד שישתדל שלא לעשות מלאכה
האסורה בשבת מהתורה אלא לאחר צאת השבת לשיטת רבנו תם וכל הפוסקים
כמוהו ,ובפרט בחשש עוון חילול שבת שחומרתו גדולה עד מאוד) ,כמבואר במבוא
לבאור ט"ל מלאכות בחוברת 'השבת בהלכה ובאגדה' חלק ב ,ובשער האגדה שבחלק א( ,כי
לדעתהפוסקיםהאלוכלהעושהמלאכהלפניצאתהשבתשלזמןרבנותם,הרי
הואמחללשבתגמור.

ימי החנוכה בהלכה ובאגדה

87

לפיכך,החרדיםלדברה'שמוציאיםאתהשבתכדעתרבנותם,גםבמוצאישבת
שלחנוכהימשיכובמנהגםהטוב,ולאידליקונרותחנוכהעדלאחרשיגיעהזמןשל
צאתהשבתלדעתרבנותם).קפו(



ההדלקהבביתהכנסת
טעםהמנהג
נוהגיםלהדליקנרותחנוכהבביתהכנסתעםהברכותכולן,כיאףעלפישכלאחד
מדליק אחר כך בביתו ,מכל מקום בתחילת התקנה שתקנו רבותינו ז"ל להדליק
נרות חנוכה ,היתה התקנה להדליק על פתח הבית מבחוץ ,כדי לפרסם את הנס
ככל היותר לרבים העוברים ושבים .אך כשיד האומות תקפה על עם ישראל,
והיתה סכנה של ממש להדליק נרות חנוכה בחוץ ,לא היו יכולים לקיים עוד את
פרסוםהנסבפתחהבית,לכךהנהיגולהדליקנרותחנוכהבביתהכנסת,שמצויים
שםרביםועלידיזהיתפרסםהנסברבים.

עודטעםאמרובזה,מכיוןשביתהכנסתנקרא'ביתמקדשמעט',והריהנרותהם
זכרלנסשהיהעםהמנורהבביתהמקדש).קפה(

המנהג שהשליח צבור או רב בית הכנסת מדליק את הנרות ,ולא כאותם הנמנעים
מלהדליקם.וטובשלאלתתלקטן,כדישיהיהפרסוםהנסבכבודהראוי).מט(


לצאתידיחובה
אין יוצאים ידי חובה בהדלקת הנרות שבבית הכנסת ,כיון שמצות נר חנוכה 'נר
אישוביתו',וביתהכנסתלאנחשבביתושלאדם).ת"הקפח(

לאורהאמור,אדםשהדליקנרותחנוכהבביתהכנסת,כשחוזרלביתוחייבלהדליק
שניתעםהברכותכולן).נג(

ומכלמקום בחוררווקהדרבביתולבד,כשחוזרלהדליקאינוחוזרלברךאלאעל
הברכה הראשונה 'להדליק נר חנוכה' ,אך לא יחזור לברך ברכות 'שעשה ניסים'
ו'שהחיינו').נד(

ואףעלפישבארנושלאיוצאיםידיחובהבהדלקהשבביתהכנסת,בכלזאתכיון
שיש אומרים שברכות 'שעשה ניסים' ו'שהחיינו' ,אינן קשורות דוקא להדלקת
הנרות ,אלא הן ברכות על עצם ימי החנוכה ,על הניסים והשמחה שבימים אלו,
ורק הסמיכו אותם חז"ל לברכם על הדלקת הנרות ,נמצא שבשעה שברך אותם
בביתהכנסת,כבריצאידיחובתובשתיברכותאלו.לאכןבאדםשישלובניבית,
וחוזר להדליק בביתו ,בודאי שצריך לחזור גם על שתי ברכות אלו ,כיון שעדיין
צריךלהוציאםידיחובתםגםבשתיברכותאלו).ת"הקפט(
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ָא ֵבל
ָא ֵבלשהואבתוךשניםעשרחודשעלאביואועלאמו,אובתוךשלושיםיוםעל
שאר קרובים ]בן ,בת ,אח ,אחות ,אשתו[ ב"מ ,לא ידליק נרות חנוכה בבית הכנסת
בלילההראשון,מפנישצריךלברךברכת'שהחיינו'שישבהשמחהיתירה,ובפרט
כשיש רוב עם .אבל בביתו בודאי שחייב להדליק ולברך את כל הברכת כולן,
לרבותברכתשהחינו).נט.ת"הסח(


זמןההדלקה
מדליקיםבביתהכנסתביןמנחהלערביתבשקיעתהחמה.ואמנםאפילואםעדיין
לאהגיעזמן השקיעה,רשאיםלהדליק,ובלבדשהגיעזמןפלגהמנחה] 15:50בערך[.
והטעם שנוהגים להדליק קודם תפלת ערבית ,כי אחר התפלה הולכים הציבור
לבתיהםלהדליקנרותחנוכה,ולאיהיהפרסוםהנס).סט,ע(


ההדלקהבערבשבת
בתי כנסת שמתפללים מנחה בערב שבת של חנוכה מוקדם כפי שבארנו לעיל,
ישתדלו להדליק את הנרות לא יאוחר מעשר דקות או רבע שעה לפני השקיעה,
כדי שלא יכנסו לחשש חילול שבת חס ושלום .אבל בתי כנסת שמתפללים מנחה
בערב שבת זו כמו בכל ערב שבת סמוך לשקיעה ,ידליקו את הנרות קודם מנחה,
ועלכלפניםלאיאוחרמעשרדקותאורבעשעהלפניהשקיעה).ת"הקצב(

המדליק בבית הכנסת בערב שבת ,יברך רק ברכת 'להדליק נר חנוכה' ,מאחר
והקהלכבריצאוידיחובהבביתם,וההדלקהכאןנעשיתרקלפרסומיניסא).נו(


ההדלקהבשחרית
מנהג הגון ונכון הוא להדליק נרות חנוכה בלי ברכה בבית הכנסת קודם תפלת
שחרית,כדילפרסםאתהנס).ת"הקצג(


עשרה-פרסוםהנס
איןמברכיםעלההדלקהשבביתהכנסתאלאאםכןנמצאיםשםעשרה.ואולםגם
אםאיןעשרה,אךידועלנושיבואואחרכךעודויהיועשרה,והזמןמצומצםכמו
בערבשבתשקרוביםלזמןהשקיעה,ידליקואתהחנוכיהעםברכה).נב(


נשיםלצירוףעשרה
אם אין עשרה בבית הכנסת אלא בצירוף הנשים שנמצאות בעזרת נשים ,רשאים
להדליקאתהנרותחנוכהעםברכה).נג(


קטןלצירוףעשרה
אם אין עשרה בבית הכנסת אלא בצירוף ילדים קטנים שהגיעו לחינוך ,רשאים
להדליקעםברכה).נג(


ימי החנוכה בהלכה ובאגדה

89

אםישעשרהבביתהכנסת,אע"פשארבעהמהםכברהתפללוושמעואתהברכות
בביתהכנסתאחר,הריהםמצטרפיםלעשרהורשאילברךולהדליק).נג(


מקוםהנחתהחנוכיה
המנהג להניח את החנוכיה בבית הכנסת בצד דרום ,זכר למנורה שהיתה בבית
המקדש בצד דרום .ויניחוה במקום גבוה כדי לפרסם את הנס לכולם .וטוב לסדר
ששורתהנרותתהיהנמשכתממזרחלמערב,דהיינושהנרהחדששמוסיףבכליום,
יהיה מצדמזרח ]שמאל[ לצדמערב ]ימין[ .ויש נוהגים לסדרששורת הנרות תמשך
מצפון לדרום ,דהיינו שהנר החדש שמוסיף בכל יום יהיה מצד צפון ]שמאל[ לצד
דרום]ימין[,וכןהמנהגבעיה"קירושליםתובב"א).מח.ת"הקצה(


כמותהשמן
לכתחלה יש לתת כמות שמן כשיעור הדלקה של חצי שעה ,אף על פי שלאחר
תפלת ערבית הולכים האנשים לבתיהם ואין בזה פרסום הנס .וכן טוב שלא יכבו
את הנרות מיד לאחר תפלת ערבית אלא כעבור חצי שעה .ומכל מקום אם יש
חששלשריפהכשלאישגיחועלהנרות,יכוליםלכבותאתהנרותלאחרשהציבור
יצאומביתהכנסת).ת"הקצז(


מוצאישבת
במוצאישבתשלחנוכהבביתהכנסת,מדליקיםנרותואחרכךעושיםהבדלה.

ואע"פ שבארנו לעיל שמצוה תמידית קודמת למצוה שאינה תמידית ,והבדלה הרי היא מצוה
תמידית ,וצריכים להקדימה להדלקת הנרות שהיא מצוה שאינה תמידית ,מכל מקום משתדלים
אנולאחראתההבדלהככלהיותרכיוןשבהאנומבטאיםאתיציאתהשבת,ואםנקדימה,יראה
כאילו השבת כבדה עלינו ואנו רוצים להתפטר ממנה חס ושלום .וכמו כן כיון שכל המטרה
בהדלקת נרות החנוכה בבית הכנסת כדי לפרסם את הנס ברבים ,נמצא שאם ידליקו את הנרות
לאחרההבדלה,ילכוהאנשיםמידולאיהיהפרסוםהנסכלכך,לכךמדליקואחרכך מבדיל,כדי
שבינתייםישארוהאנשיםויהיהפרסוםלנס.ואףעלפישהמדליקעדייןלאהבדיל,מכלמקוםכיון
שאדם אומר 'אתה חוננתנו' בתפלת ערבית ,מותר לו לעשות מלאכה .ואפילו אם שכח המדליק
לומר'אתהחוננתנו',יאמר'ברוךהמבדילביןקודשלחול',ויהיהרשאילעשותמלאכה.

ואמנםבביתכתבנולעילשהדיןשונהשקודםמבדילואח"כמדליקנרותחנוכה,והטעםבזהכיון
שבבית לא שייך כ"כ לומר את הטעם שעדיף לאחר את יציאת השבת ,כיון שבבית בעל הבית
בעצמו הוא שמדליק את נרות החנוכה והוא שמבדיל על הכוס ,ומאחר שבעל כרחו במעשה
ההדלקה מראה שמסלק מעליו ממש את השבת ,לכן חוזר הדין שמצוה תמידית קודמת .משא"כ
בביהכ"נ שרק אחד מדליק את הנרות ,א"כ שאר האנשים הרוויחו את המעלה לאחר את יציאת
השבת .זאת ועוד בבית לא שייך כל כך את הטעם השני של פרסום הנס ,כי דוקא בבית הכנסת
שנמצאיםרביםואח"כילכולביתם,משא"כבביתשנשאריםשם).שו"תיחו"דח"אסימןעה(


בתי כנסת שאינם עושים הבדלה ,וסומכים על כל אחד שמבדיל בביתו ,טוב
שידליקו את נרות החנוכה לאחר 'קדיש תתקבל' שבתפלת ערבית ,כדי שלפחות
ישארזמןמועטשיראוהציבורויתפרסםהנס.וכןמנהגבניתימןבכללילה.


90

ימי החנוכה בהלכה ובאגדה

בוראמאוריהאש
איןמברכים'בוראמאוריהאש'עלנרותחנוכה,כיוןשאסורליהנותמנרותחנוכה,
שלאנועדואלאלראותםבלבד.ומכלמקוםעלנרהשמשמותרלברך'בוראמאורי
האש'.אולםאםעברהחצישעהמהרגעשהדליקאתהנרות,כיוןשמותרליהנות
מאורם,רשאילברךעליהם'בוראמאוריהאש').ת"הריב(


כנסים
מהשישנהגולארגןכנסיםבימיהחנוכהלקירובלבבותשלאחינוהתועיםמדרך
האמת ,ומדליקים שם נרות חנוכה כדי לפרסם את הנס ברבים ,מצוה גדולה היא
בידם ,ורשאים הם לברך .וטוב שיתפללו שם ערבית ,שאז נעשה המקום כמו בית
הכנסת).שו"תיביעאומרחלקזסימןנז(


אולםשמחות
והוא הדין באולם שמחות שמתקיימת שם חתונה או בר מצוה וכדומה ,שרשאים
להדליקולברך.


מקומותציבוריים
במקומותציבורייםכמוחנויותאובכניסהלעירוכיוצאבזה,מצוהגדולהלהדליק
שם נרות חנוכה כדי לפרסם את הנס לרבים ,ובפרט שעוברים שם רבים מאחינו
התועיםמדרךהתורהוהמצוות,שאינםמדליקיםנרותחנוכהבביתםכלל,ועלידי
שרואים את הנרות הללו ,יתחזק ליבם באמונה בה' יתברך .ומכל מקום יזהרו
המדליקיםשלאלברךעלהדלקהזו.



מנהגיחנוכה
סעודותמצוה
מצוה להרבות בסעודות בחנוכה ,אם עושים זאת בשירות ותשבחות לה' יתברך,
יחד עם דברי תורה וחיזוק באמונה ובטחון בה' ,ולספר על הנס הגדול בחנוכה,
היאך עשה ה' שינצחו המעטים את הרבים והחלשים את הגיבורים .ומצדיקי
הרביםככוכביםלעולםועד).טו(

וכמובן שכל זה בתנאי שנעשה הכל בקדושה וטהרה ,בצניעות ויראת שמים ,בלי
תערובתשלגבריםונשים,אלאגבריםלבדונשיםלבד,אבלאםחסושלוםרוצים
לעשותמסיבתחנוכהעםתערובתשלגבריםונשיםגםיחד,איןהשכינהנמצאת
שםאלאבורחתמןהמקוםההוא,והקב"הבוכהומצטערעלמסיבותכאלו.ואפילו
אם יאמרו שם דברי תורה ,אין זה שווה כלום ,והכל הולך חס ושלום לכח של
הסטראאחרא]הצדהשני,שהואהיצרהרע[.
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מאכליחלב
נהגו לאכול מאכלי חלב וגבינה בימי החנוכה ,זכר למעשה שמסופר במדרש על
יהודית בת בארי ,שהאכילה את האויב אליפורני גבינה ,כדי שיצמא וישתה יין
וישתכר ויישן ,ולאחר מכן כשישן חתכה את ראשו וברחו כל האויבים ,כפי
שמסופרלעילבהרחבהב'שערהאגדה').יח(


סופגניות
נהגולאכולמינימאכלהמטוגניםבשמןכמוסופגניותוכיוצא,זכרלנסהשמןשהיה
במנורה.כןכתברבנומימוןאביושלהרמב"ם).יח(


הפרשתחלה
כמות הקמח כדי להתחייב בהפרשת חלה עם ברכה הוא 1.560 :ק"ג] .כמו שפסקו
הרמב"ם ומרן השלחן ערוך )יורה דעה סימן שכד סעיף א( ששיעור חלה הוא  520דרהם ,וכל דרהם משקלו 3
גרם[ .אלא שהעושה עיסה כדי לבשלה או לטגנה ,הרי היא פטורה מן החלה] ,כמו

שפסק מרן בשלחן ערוך )יורה דעה סימן שכט סעיף ג([ ,ולכן אין צריך להפריש חלה מעיסה
שעושיםאותהלסופגניות,כיוןשמטגניםאותהבשמן).הליכותעולםחלקהעמודרכד(


קביעותסעודה
האוכל עוגות בכמות של קביעות סעודה ] 216גרם[ ,צריך ליטול את ידיו ולברך
'המוציא' וברכת המזון ,כמבואר בחוברת 'הלכות סעודה' .אלא שכל זה דוקא
באוכל עוגות שהם מעשה אפיה ,אבל האוכל סופגניות שהם מטוגנים ,מברך
'מזונות'ו'עלהמחיה'אפילושאוכלכמותגדולהמאוד).שו"תיחו"דח"העמודרמ(

האוכל מיני מזונות בתוך סעודת פת ,אינו מברך 'מזונות' ,כיון שרוב העוגות הם
בספק ברכת 'המוציא' או 'מזונות' ,ושמא נפטרו בברכת הלחם .כמבואר בהרחבה
בחוברת 'הלכות סעודה' .אולם אם אוכל מיני מזונות המטוגנים כמו ספינג'ים
]שהבצקרךמאודודליל[מברךעליהם'מזונות',כיוןשברכתם'מזונות'היאבודאיולא
מספק .אולם האוכל סופגניות ,אע"פ שהם מטוגנים ,כיון שיש אומרים שברכתם
'המוציא' מחמת שבלילתם קשה ,אף שלהלכה אנו מברכים 'מזונות' ,מכל מקום
אםאוכלבתוךהסעודה,לאיברךעליהםמחמתהספק).יט(


סופגניותחלביות
אסרו רבותינו ללוש עיסה עם חלב ולעשותה לחם ,שמא יטעה אדם ויאכלנה עם
בשר .ועל כל פנים בתנאים מסוימים יש להקל ,כגון אם לש את העיסה בסוכר
והיאמתוקה,שאיןדרךלאוכלהעםתבשיל,מותרלערבבהחלב,כיוןשאיןחשש
שיאכלהעםבשר,כמבוארבחוברת'כשרותהמטבח').הליכותעולםחלקזעמודמז(

ולכן מותר מן הדין להכין סופגניות שמעורב בהן חלב ,אלא שחייבים להודיע
לציבור הקונים שהן חלביות ,כדי שלא יטעו לאוכלם בתוך שש שעות לאכילת
בשר,מאחרשהרגילותהיאשרובהסופגניותהןפרווה.
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ברכתהמזון
בכל הסעודות שאוכלים בימי החנוכה ,מוסיפים בברכת המזון את הנוסח 'ועל
הנסים',בתוךהברכההשניהקודם'ועלהכל').קצו(


טעהבברכתהמזון
שכח ולא אמר 'ועל הנסים' בברכת המזון ,אם נזכר כשאמר 'ברוך אתה' קודם
שהמשיך 'ה' על הארץ ועל המזון' ,חוזר ואומר 'ועל הנסים' .אבל אם כבר אמר
'ברוךאתהה',כיוןשהזכירשםה'בחתימתהברכה,ימשיךאתברכתהמזון.וטוב
שיוסיף באמירת 'הרחמן' ,נוסח זה' :הרחמן הוא יעשה עמנו נסים ונפלאות כמו
שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ,בימי מתתיה בן יוחנן וכו' ,ויסיים את
ברכתהמזון).קצו(


דמיחנוכה
נוהגים להרבות בצדקה לעניים בימי החנוכה ,ובפרט לילדים ונערים עניים .ומכל
מקום יש להזהר שלא לתת כסף לכל הבא ליד ,שיש ילדים המשתמשים בכסף
לדבריםלאטובים,וכלחכםיעשהבדעת).ת"הרכח(


הספד
אין מספידים בימי החנוכה אלא לתלמיד חכם בשעת הלוויה בלבד .ומלמד
תינוקותשלביתרבןוקובעעיתיםלתורה,דינוכתלמידחכםומותרלהספידו).י(


ביתהקברות
אםחליוםהשבעהשלהאבלותאוהשלושיםבימיהחנוכה,לאיעלולקבר,מפני
שמתעורריםלבכיולמספדעלידהקבר,וידחואתהביקורלאחרחנוכה).יא,נט(

אםחליוםהשנהבחנוכה,ויודעשלאיתעוררולבכי,רשאיםללכתלביתהקברות,
אבלאםישחשששיבכו,יקדימוללכתיוםאויומייםקודםחנוכה).ת"הריז(

ָא ֵבל מבני ספרד שבתוך שנה על אביו או אמו ,רשאי להשתתף במסיבת חנוכה
הנעשיתעלטהרתהקודשעםשירה,כיוןשאיןמסיבהזובכלל'ביתמשתה').יט(


אזכרה
ימי החנוכה ,אף על פי שהם ימים טובים לישראל ,מותר לעשות בהם אזכרה
לנפטרלמלאותהשבעה,השלושיםאוהשנה.אלאשיזהרושלאלספרבשבחיושל
הנפטר,כיוןשאסורלהספידבימיהחנוכה,ולכןידברורקדבריחיזוקוהתעוררות,
בפרטעלחינוךהבניםשדיבוריםאלומעלהגדולהמאודלעילוינשמתושלהנפטר.
)ת"הרטו(
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תענית
אסורלהתענותבימיהחנוכה,כיוןשהםימיםטוביםלישראל.ואפילואםחלבהם
יום השנה של אביו או אמו ,שפסק מרן בשלחן ערוך )סימן תקסח סעיף ח( שטוב
להתענותביוםזה,מכלמקוםבימיהחנוכהלאיתענהכלל).סא(

ובלאו הכי כיום שהדורות נחלשו ,ואם יתענה יש חשש שימעט מלימוד התורה,
עדיף שלא יתענה כלל אפילו במשך השנה ,וישב ויעסוק בתורה ,וזכות התורה
תעלה במעלות גבוהות מאוד מאוד את הוריו הנפטרים ,ובפרט אם זוכים לארגן
שיעורתורהברביםלעילוינשמתםשלההורים,שאיןערוךלזה.


חתן
מנהג בני אשכנז שהחתן מתענה ביום חופתו ,כיון שבאותו יום נמחלים לו כל
עוונותיו,ומכלמקוםבימיהחנוכהאיןלחתןלהתענות).ת"הריז(

מה שאמרו חז"ל שחתן נמחלים לו כל עוונותיו ,זה בתנאי שמחליט באמת לשוב
ממעשיוהרעיםופותחדףחדשבחייועלפידרךהתורהוהמצוות,אבלאםממשיך
הואבהנהגותיוובמעשיוהלאטובים,איןעוונותיונמחלים.



התפלותבימיהחנוכה
'ועלהנסים'
בכל התפילות של חנוכה מוסיפים בעמידה את הנוסח של 'ועל הנסים' לאחר
אמירת 'מודים' .ומתחילים לאומרו כבר מתפלת ערבית של ליל היום הראשון,
ואפילואםמתפלליםערביתמוקדםמבעודיוםמזמןפלגהמנחה).קפח.ת"הרכט(


טעהבתפלה
שכחולאאמר'ועלהנסים',אםנזכרכשאמר'ברוךאתה'קודםשהמשיך'ה'הטוב
שמךולךנאהלהודות',חוזרואומר'ועלהנסים',אבלאםכבראמרברוךאתהה',
כיון שהזכיר שם ה' בחתימת הברכה ,יסיים את העמידה ,ובסיום העמידה לפני
'עושה שלום' ,נכון שיאמר' :מודים אנחנו לך על הנסים ועל הנפלאות וכו' ,בימי
מתתיהוכו',ואחרכךיאמר'עושהשלום').קפח(


דיוקיםבנוסחאמירת'ועלהנסים'
א.ישלומר'ועלהנסים'עםו'החיבור,ולא'עלהנסים').קצב(

ב.יאמר'בימיםההםבזמןהזה',ולאיאמר'ובזמןהזה').קכו(
מו ַנ ִאי'שהאותא'
מו ַנאי'כשהאותא'נחה,מאשרלומר' ַח ְש ֹ
ג .נכוןיותרלומר' ַח ְש ֹ
בחיריק).ר(
ד.צריךלומר'וקבעושמונתימיחנוכהאלובהללובהודאה').רלו(
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'ארוממךה'כידליתני'
באמירת'ארוממךה'כידליתני'שאומריםבמשךהשנהקודם'ברוךשאמר',מנהג
בני ספרד לאומרו ללא תוספת הפסוק של 'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד' ,וגם
בחנוכה יאמרו כן ,ללא תוספת פסוק זה .ומכל מקום מנהג בני אשכנז בכל השנה
להתחילמהפסוק'מזמורשירחנוכתהביתלדוד').רלא(


הלל
בכלשמונתימיהחנוכה,גומריםאתההללעםהברכותשלפניוושלאחריו).רח(



נשים
נשים פטורות מאמירת ההלל בחנוכה ,אף שהיו באותו הנס .ומכל מקום אם
תרצנה,רשאיותלקרואאתההללאךבליברכה).ריג(


בנותאשכנז
אףעלפישלדעתהרמ"א,הנשיםהאשכנזיותיכולותלברךעלמצותעשהשהזמן
גרמא ,מכל מקום טוב שלא יברכו על ההלל ,מכיון שיש פוסקים האומרים שגם
בנות אשכנז אינן יכולות לברך אלא על מצוה התלויה במעשה ,כמו נטילת לולב,
תקיעת שופר וכדומה ,אבל על קריאת ההלל ,שאינה תלויה במעשה ממש אלא
באמירהבפהבלבד,אינןיכולותלברך).רטז(


ָא ֵבל
ָא ֵבלהיושבשבעהעלמתו,חייבלגמוראתההללעםהברכותבימיהחנוכה.ומכל
מקום לא יהיה הוא עצמו השליח ציבור בעת אמירת ההלל ,ואפילו בתוך שנים
עשר חודש על אב ואם או בתוך שלושים יום על שאר הקרובים ,טוב שלא יעלה
לשליחציבורבאמירתההלל).ריז.ת"הרמד(


הפסקדיבורבאמצעההלל
אסורלהפסיקבדיבורבאמצעההלל,ומכלמקוםהשומעברכהמחברואוחמשה
אמניםהראשוניםשלהקדישאוקדושהאוברכובאמצעההלל,ואפילוסמוךממש
לברכת'יהללוך',יענהעמהם).רכא,רכו(

בהללשלראשחודש שאומריםבמשךהשנה,למנהגבניספרדשאין מברכיםעליו,רשאים לענות
באמצעההללגםאתשארהאמניםשעדסוףהקדיש).רכד(


שירשליום
באמירת שיר של יום בתפלת שחרית ,יאמר 'היום יום פלוני בשבת קודש' ללא
המילים':השירשהיוהלויםאומריםעלהדוכן'.ולאחרשירשליוםאומרים'מזמור
שירחנוכתהביתלדוד','...הושיענו',וקדישיהאשלמא.

בראש חודש טבת יאמרו 'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד' אחר מוסף לאחר 'ברכי
נפשי').רלב(
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קריאתהתורה
מוציאים ספר תורה בתפלת שחרית ,וקוראים בפרשת 'נשא' ,בסדר הקרבת
הקרבנותשהקריבושניםעשרנשיאיישראלבחנוכתהמזבח.


והטעם לקריאה זו בחנוכה ,מפני שאף בחנוכה היתה חנוכת המזבח שוב על ידי
הכהנים החשמונאים .ועוד טעם אמרו חז"ל במדרש ,כיון שביום כ"ה בכסלו גמרו
עם ישראל לבנות את המשכן ,והקב"ה אמר שיתחילו להקריב בו רק מיום ראש
חודשניסן,לכךפייסהקב"האתיוםכ"הבכסלו,שבותהיהחנוכתביתחשמונאי.
נמצאשישקשרביןכ"הבכסלולחנוכתהמזבח).רנא(


הסדרבקריאתהתורה
מנהגים שונים יש בקריאת התורה של היום הראשון ,היכן להפסיק לעליית כהן
ולעלייתלוי,והכלעלמקומויבואבשלום.


בשאר הימים ,קורא החזן לעליית כהן עד "מלאה קטורת" .והלוי ממשיך עד סוף
הקריאהשלאותויום.והשלישיחוזרלקרואמהשקראוהכהןוהלוייחד).רלה(


ביוםהשמיני,קוראהכהןשלושהפסוקיםעד"מלאהקטורת",והלויממשיךלקרוא
שלושה פסוקים עד הקריאה של סוף היום השמיני .והשלישי חוזר מתחילת
הקריאה של היום השמיני ,עד "כן עשה את המנורה" שבפרשת 'בהעלותך' .ובני
אשכנז נהגו שהשלישי לא חוזר אלא ממשיך מפרשת היום התשיעי עד "כן עשה
אתהמנורה").רלו.ת"הרנה(


טעותבקריאה
אם טעה החזן בקריאת התורה ,וקרא את הקריאה של יום האחר ,וסיימו את
הקריאה ,יצאו ידי חובתם ואינם צריכים לחזור ולקרוא ,אפילו שעדיין לא החזירו
אתהספרתורהלמקומו).רלה(


ראשחודששחלבשבת
ראש חודש טבתשחל בשבת מוציאים שלשה ספרי תורה .בספר הראשון קוראים
ששה עולים בפרשת השבוע פרשת מקץ ,ובספר השני קורא העולה השביעי
בקריאת ראש חודש ואומר קדיש ,ובספר השלישי קורא המפטיר בקריאה של
חנוכה ואומר קדיש .ואין אומרים קדיש אחר גמר הקריאה בספר תורה הראשון,
מכיון שלא עלו שבעה עולים ועדיין לא הסתיימה חובת העולים של היום .אך
לאחר הספר השני שעלו כבר שבעה עולים ,יאמר קדיש .ומכל מקום אם העלו
שבעהעוליםבספרהראשון,כיוןשהושלמהחובתהיום,יאמרקדיש).רמב(


בכל שבת שמוציאים שלשה ספרי תורה ,כגון ר"ח טבת או אדר או ניסן שחלו
בשבת,מנהגקדוםלומראתהפסוקיםדלהלןבפתיחתההיכל:ירמיהו פרק י' פסוק
ו,ז,י.שמעישראל,אנאה'הושיעאנא.אנאה'הצליחהנא).הגר"חפלאג'י,הלבושועוד(
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במהמדליקין

מנהגבניספרדשלאלומרפרקמשניות'במהמדליקין',בערבשבתשלחנוכה.כדי
שלאלפגועבחנוכה,שהרימוזכריםבופתילותושמניםהפסוליםלהדלקתנרשבת,
וכשריםהםלהדלקתנרחנוכה.אבלמנהגבניאשכנזלאומרו).ת"הרמט(



***

הרחמןהואיעשהעמנוניסיםונפלאותכשם
שעשהלאבותינובימיםההםבזמןהזה.
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