בית של אור
לימוד משפחתי לחנוכה

מבית קהלים  -בית לתוכן יהודי
חנוכה הוא חג של בית .נר איש וביתו .אבל חנוכה הוא גם חג של אור,
שמחה ,הווי משפחתי ,טיולים וסופגניות ואפילו פסטיבלים ..בשונה משנה
"רגילה" ,הקורונה החזירה את כולנו הביתה וכינסה אותנו 'איש וביתו' לאור
הנרות .זו הזדמנות ללימוד ומפגש משותפים ,לשיח – איש – אשה – וביתם
על ילדיהם ומשפחתם ,שיח שעשוי למלא אותנו בשפע של אור .בקובץ זה
התאגדו יחד רבנים ורבניות חברי "קהלים" למפגש ולימוד יומי סביב הנרות.
מפגש שיכול לתת ערך מוסף להדלקה המשפחתית .מי שיעקוב יגלה שעל
אף שהדברים נכתבו בנפרד – יש ביניהם דיאלוג מעניין והם משלימים זה
את זה .נר איש וביתו ,פנים וחוץ ,הסיפור ההיסטורי ,החברה והמשפחה,
הנס ועוד .בין לבין שילבנו גם קישורים לשירים ,סרטונים ואתרים שיכולים
להעשיר את הווי החג המשפחתי וגם חידות – שישלימו את ההיבט ההלכתי
של חנוכה.

בין העונים על חידות ההלכה ולומדי החוברת
יוגרלו פליזים של joseph kauffman
תשובות יש לשלוח למיילquiz123789@gmail.com :
התשובות יפורסמו בדף הפייסבוק של קהלים ובמייל לעונים.

עריכה :שולמית בן שעיה
התמונה להמחשה בלבד.

» חנוכה שמח!

בס"ד • נר ראשון  -חנוכה התשפ"א

» אחד בשביל כולם
הרב ליאור לביא

נר ראשון
מהו חנוכה בשבילכם?
הנר הראשון שמאיר לנו בלילה הראשון של חנוכה מבטא עבורי את התעוזה והגבורה של היחיד שעמד
מול רבים והרים את נס המרד .ניחשתם למי אני מתכוון?
נכון!
מתתיהו החשמונאי.
האם הייתם מעזים לעשות צעד אמיץ כמו שלו? רבים מדברים כיום בשבח היזמות; אדם בעל יוזמה הוא
עצמאי ,יצירתי ,מוכן לחשוב מחוץ לקופסא .אך הצד השני של המטבע הוא שאדם כזה עלול לחשוב רק
על עצמו ולהתעלם מצרכי החברה.
מן הצד השני ,יש כאלה המחנכים לעשייה למען הכלל-החברה .חינוך כזה מוציא את היחיד מעולמו
הפרטי ומפתח אכפתיות ורוח התנדבות ,אך גם כאן ,יש למטבע צד שני – היחיד עלול לאבד את מקומו
ואת היוזמה האישית שלו .הוא עלול להפוך לבורג קטנטן בתוך מכונה ענקית ולאבד את ייחודיותו.
מתתיהו הוכיח שנר אחד קטן יכול להדליק את לפיד הניצחון .מתתיהו העז ,הוא גילה יצירתיות ,עצמאות
וגבורה ואת כל אלה – רתם לא למען הגדלת שמו או משכורתו אלא למען חירות עם ישראל .ובזכות
ההעזה שלו אנו חוגגים את חג החנוכה עד עצם היום הזה .מתתיהו מלמד את כוחו ועוצמתו של אדם
אחד ,נר אחד ויחיד בלבד.
וכך מלמדים חז"ל:

למה נברא אדם יחידי?
כדי שיאמר בשבילי נברא העולם
(עפ"י סנהדרין לז ,א)

נעיין בדברי הרב אלישע אבינר שהרחיב את הדברים:

מתתיהו צריך להיות דגם לחיקוי .הוא מלמד אותנו שלא להפחית בערכנו העצמי ולא לשקוע
בהמוניות ,הוא קורא לנו להאמין בכוחותינו ובעוצמות הגנוזים בתוכם ,הוא קורא ליטול יוזמה
אישית ,ועם כל זה להמשיך להיות מחובר לכלל ישראל.
מתתיהו מלמד את כולנו שלא להתייאש מהאפשרות לשנות את העולם – הן במישור הרוחני-
האמוני והן במישור הלאומי.
(אמונת החינוך ,הרב אלישע אבינר ,עמ' )312
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»

•מהו לדעתכם סוד היכולת של אדם יחיד לסחוף אחריו המונים?
•מאיזה גורם יכול אדם יחיד לשאוב כוח במאבקו נגד רבים?
•האם היה רגע בחייכם שהרגשתם שאתם עומדים לבד מול כוחות גדולים מכם?
מה העניק לכם כוח באותו זמן?
•אם הייתם יכולים לשאול שאלה אחת את מתתיהו ,איזו שאלה הייתם שואלים?
•לאור מה שלמדנו ,מדוע נברא אדם יחידי?

פינת ההלכה

הרב יצחק נריה

כל בני המשפחה לומדים הלכה ,חושבים עונים וזוכים בפרסים...

שאלה > בהדלקת הנרות ,מברכים ג' ברכות "להדליק נר של חנוכה" "שעשה ניסים לאבותינו"
וברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? באיזה מקרה אדם שהדליק בבית כנסת יברך שוב
בביתו שלוש ברכות? ובאיזה מקרה הוא יברך רק שתי ברכות? למה?
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» כמה אור!!

הרבנית שולמית בן שעיה
נר שני  -שבת חנוכה
ח-נ-ו-כ-ה חג של אור בתוך החורף ,חג של אור בתוך החושך ,חג של אור בלילות האפלים ביותר בשנה,
חג של אור בעיצומה של השיגרה..
מה שיפה בחנוכה (כמו גם בחגים האחרים☺) זה השילוב בין הכללי לפרטי – אישי.
חנוכה הוא חג כללי – חג של ניצחון המכבים  -הכהנים הגדולים ,המבטאים את הטוב והטהור ,על
היוונים המביאים לידי ביטוי את אחת מארבעת המלכויות שעומדים לרועץ לישראל ,שמסמלים את
תרבות הגוף הירודה ,הבהמית ,הנמוכה שבנמוכות.
אבל חנוכה הוא גם חג פרטי – אישי – נוגע.
החנוכיה היא כנגד מנורת המקדש ,ובמנורה היו שתי בחינות של אור – אור עליון "-גבוה מעל גבוה"
– אור "אלוקותו יתברך" אבל בו בעת יש במנורה גם אור קטן – אור שמאיר ליהודי גם בתוך החושך.
מאז שחרב המקדש – אין אור המנורה ..אבל שתי בחינות האור נשארו לנו בשני זמנים.
האור הגבוה הוא אורה של שבת קודש ,יום שבו יהודי יכול להרגיש את מלוא האור של האלוקות.
האור הקטן – הוא אור החנוכיה – אור שיכול להאיר גם במדרגות הנמוכות והשפלות ,אור שיכול להאיר
גם בעיצומו של החושך ,גם כשיהודי בכלל לא רואה שיש פתח של אור...
כותב הנתיבות שלום" ,כי אשב בחושך ה' אור לי" – זה אור החנוכיה ,גם כשיהודי נמצא בחושך יש
בחינה של אור.
וראו איזה פלא – על אף שאת שבת קודש לצערנו לא כל ישראל שומרים ..הדלקת החנוכיה – התקבלה
הרבה פעמים כמסורת גם אצל היהודים הרחוקים ביותר ..גם מי שלא זוכה לאור העליון של המנורה ,לא
מוותר על האור הקטן שלה – לא מוותר על נקודה של אור אלוקות גם כשהוא רחוק..
אבל גם אנחנו ..מי מאיתנו לא מרגיש מדי פעם שהוא נמצא בחושך? מי לא מרגיש שהוא צריך לטִיפַה
של אור???? בדיוק בשביל זה ניתנה לנו אורה של החנוכיה.
"ועניין לראותם הוא לפי שהאור הזה הארתו היא בנשמה ,שמאיר את נשמת היהודי באור האלוקות.
נמצא שעיקר נרות חנוכה הוא לראותם ,שעל ידי הראיה חודר האור הזה להאיר הנשמה( "..נתיבות
שלום לחנוכה)

»
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והנה תרגיל לכבוד שבת חנוכה...
נסו גם אתם!! שבו בשקט אל מול הנרות והתבוננו בהם .נסו להפנים את האור
שבהם לתוככם פנימה ,נסו לחוש איך כל טיפה של אור מאירה חלקים אחרים בנפש,
וכיצד אור הנרות חודר גם למקומות החשוכים והאפלים ביותר ומספק לכם הארה
שבעז"ה תספיק לשנה שלמה.

בס"ד • נר שני  -חנוכה התשפ"א

פינת ההלכה

הרב יצחק נריה

כל בני המשפחה לומדים הלכה ,חושבים עונים וזוכים בפרסים...

שאלה > בכל יום בתפילה אנחנו אומרים הלל שלם בברכה ,למה בחול המועד פסח אומרים חצי
הלל [אשכנזים מברכים עדות המזרח ללא ברכה] וחנוכה שהוא חג מדרבנן אומרים שמונה ימים
הלל שלם בברכה

חנוכה שמח ושבת שלום!!!

5

בס"ד • נר שלישי  -חנוכה התשפ"א

» נר איש ובית
הרב יאיר בינשטוק

נר שלישי
אם חשבנו שמצוות זה משהו שמקיימים רק בני אדם יכול להיות שטעינו ...הרי בגמרא במסכת שבת
כתוב בפירוש:

תנו רבנן :מצות חנוכה נר איש וביתו.
כן כן ,קראתם נכון ,את מצוות החנוכה מקיימים על ידי הדלקת נר ,מי? האיש,
והבית שלו!
טוב ,נו ,אז עכשיו תגידו שפשוט שהכוונה כאן לאיש ולכל בני הבית שלו ,אולי
לאישתו שנקראת במקורותינו 'ביתו'.
אני מסכים ,ברור שהברייתא רוצה לומר שבכדי לצאת ידי חובת המצווה ,מספיק
נר אחד ,לא משנה באיזה יום מימי החנוכה ,בכדי לפטור את בעל הבית ואת כל
בני ביתו ,בסדר .אבל שימו לב שכשההלכה נכתבת לבסוף ב'שולחן ערוך' עד כמה
חשוב היכן אנחנו ממקמים את החנוכיה ביחס לבית שלנו!

"נר חנוכה מניחו על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ...
ואם היה דר בעלייה שאין לו פתח פתוח לרשות הרבים מניחו בחלון
הסמוך לרשות הרבים .ובשעת הסכנה שאינו ר'שאי לקיים המצות
מניחו על שלחנו ודיו"...
שולחן ערוך ,אורח חיים ,סימן תרע"א ,סעיף ה

יפה ,הצלחתם למצוא את ההגדרה שמתאימה לבית שלכם? איפה אתם גרים? סמוך לרשות הרבים?
בעליה (קומה גבוהה)? או שאולי בכלל המנהג שעבר במסורת המשפחתית הוא להדליק בתוך הבית
פנימה?
אין ספק שיש כאן עיסוק רחב בשאלה איפה החנוכיה ואיפה הבית...
עכשיו כבר ניתן להעלות שאלה משמעותית לדיון:
אם המלחמה של המכבים ביוונים נערכת בחוץ ,בשדות ובין ההרים ,והנס של פח השמן שמספיק
לשמונה ימים מתרחש בבית המקדש ,אז למה כל כך חשוב שהחנוכיה תונח ממש בפתח הבית הפרטי
של כל אדם ואדם?
אחרי הדיון המשפחתי כדאי להביט במקור המעניין הבא ,אולי הוא ייתן עוד כיוונים למחשבה:
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»

עמדו וגזרו כל בן ישראל שעושה לו בריח או מסגור לפיתחו (כל מי שינעל את פתח
ביתו) ידקר בחרב,
וכל כך למה?
כדי שלא יהיה לישראל כבוד ולא רשות (צניעות).
שכל בית שאין לו דלת אין לו כבוד ולא צניעות ,וכל הרוצה ליכנס נכנס בין ביום
ובין בלילה.
('מדרש מעשה חנוכה' ,מופיע בספר אוצר המדרשים)

»

•מה מנסים להרוויח היוונים כשהם אוסרים על בני ישראל לשים מנעול בפתח הבית?
•איזו תחושה היתה לנו אם כל אחד היה יכול להיכנס לבית שלנו מתי שהוא היה רוצה?
•אילו גבולות נוספים שאינם מוחשיים ,פיזיים ,מקנים לנו את תחושת הביטחון של הבית?
•ולבסוף – איך החנוכיה המונחת בפתח הבית עוזרת לנו לחזק את יסודות הבית שלנו?

(שימו לב ,המשך הדיון החשוב הזה מחכה לכם בימים הבאים ...הישארו איתנו☺)
הכי מתאים לסיים בשיר הנפלא
של ישי ריבו –לשוב הביתה ,תהנו!

פינת ההלכה

הרב יצחק נריה

כל בני המשפחה לומדים הלכה ,חושבים עונים וזוכים בפרסים...

שאלה > השולחן ערוך פוסק להלכה שהסעודות בימי החנוכה הן סעודות רשות ,ואם אומרים דברי
תורה שירות ותשבחות זה נהיה סעודת מצווה ,האם יש מקור למנהג אכילת הסופגניות? האם יש
דעות שיש מצווה לאכול בחנוכה?

שיהיה לכם חנוכה נפלא ומלא אור של בית!!
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» הנס המובן מאליו
הרב יוני לביא

נר רביעי
קראו בבקשה יחד את השיר הבא:
אף פעם לא קרה לי נס  /יוסף רזניק

אף פעם לא נפלתי מצוק ולא הייתי טבוע
אף פעם לא שתיתי אקונומיקה ולא ניצלתי מפיגוע
אף פעם לא נכנסתי בטעות לרמאללה ויצאתי בסתר
אף פעם לא נפל עלי פצמ"ר במרחק חצי מטר
אף פעם לא תפסתי טרמפ ב 3-בלילה בסוף העולם
אף פעם לא היה לי גידול ממאיר שפתאום נעלם
אף פעם לא נולד לי בן אחרי שחיכיתי המון שנים
אף פעם לא ראיתי רוח הקודש אצל רבנים.
אבל...
הרבה פעמים ראיתי את ה' בפרטים הקטנים
הרבה פעמים ראיתיו מדרכי מסקל אבנים.
הרבה פעמים ראיתי תפילה מתקבלת
הרבה פעמים שמתי לב איך נפתחת לה דלת
הרבה פעמים סתם ראיתי משהו שעשה לי את היום
הרבה פעמים אלה היו ציפור ופרח או מילה אחת שהיתה במקום
הרבה פעמים זה היה פשוט ענין של הרגשה
הרבה פעמים זה רב או חבר שנותן זווית ראיה חדשה
הרבה פעמים הדברים הסתדרו בדיוק כמו שרציתי
הרבה פעמים חיפשתי תשובות  -ומצאתי
הרבה פעמים ראיתי את זריחת השמש
אחרי שהכול היה נראה אבוד אמש
הרבה פעמים קרו לי כל מיני "צירופי מקרים"
והרבה פעמים הם היו באמת מוזרים
הרבה פעמים חיפשתי מישהו ובסוף פגשתי אותו ברחוב.
הרבה פעמים ראיתי את הרע מתברר כטוב
הרבה פעמים קיבלתי כוח לעמוד בקשיים
הרבה פעמים חשבתי  -אולי בעצם הנס הוא הטבע של החיים
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»

»

•מהי ההגדרה של נס לדעת רוב האנשים?
•האם גם לכם קרה פעם נס מהסוג הזה?
•מה החידוש של השיר ביחס להגדרת הנס?
•כיצד ההבנה הזו עשויה להשפיע על החיים שלנו?

קישורים מומלצים:

עשרה רעיונות מאירים למשפחה מדליקה
אוסף סרטונים לחנוכה

פינת ההלכה

הרב יצחק נריה

כל בני המשפחה לומדים הלכה ,חושבים עונים וזוכים בפרסים...

שאלה > המנהג בערב שבת ,קודם כל להדליק את נרות החנוכה ואז האמא מדליקה את נרות
השבת ,מה הסיבה למנהג הזה ,ומה עושים אם יש הדליקו קודם את נר השבת? [ איש או אישה]
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» נר לרגלי דברך
הרב אביחי קצין

נר חמישי
מצוות התורה מוטלות בדרך כלל על היחיד או על הציבור .שונה היא מצוות הדלקת הנרות
בחנוכה בכך שבבסיסה היא מצווה משפחתית" :מצות חנוכה נר איש וביתו"( .שבת כא,ב).
בהדלקת נר אחד יוצאת כל המשפחה ידי חובה.
כך ניסח את החובה הרמב"ם בהלכות חנוכה:

"מצותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד בין שהיו אנשי הבית מרובין בין שלא
היה בו אלא אדם אחד"
(הלכות מגילה וחנוכה ד,א).

הגאון רש"ז אויערבך הסיק מניסוח זה שתי מסקנות:
האחת שמצוות נר חנוכה מותנית בבית פיסי ,לכן מי שאין לו בית (למשל הומלס המתגורר בגן
העיר) יהיו פטור.
השניה ,שאם מישהו מבני המשפחה נמצא בארה"ב ,יצא ידי חובה בהדלקה המשפחתית,
למרות שבזמן ההדלקה אצלו עדיין לא היה זמן החיוב.
אין ספק שמקומו המרכזי של הבית בחנוכה נובע מכך שבהדלקה אנו מתחברים לבית
המקדש ,נגדו היתה המערכה .בהדלקת הנרות בבית אנו מציינים את הכמיהה לכך שביתנו
יהיה מקדש מעט .בחינת "שבתי בבית ה' כל ימי חיי".
הרוצה לדעת מה המענה המרכזי לתרבות יוון ,יעיין בפרקי אבות ויחפש מה היה המסר
שהעבירו לנו חכמי דור החשמונאים .יוסי בן יועזר אומר" :יהי ביתך בית ועד לחכמים"
ושותפו יוסי בן יוחנן אומר" :יהי ביתך פתוח לרווחה".
שניהם מתרכזים בנושא אחד :הבית .בזמן שבו רוח יוונית נושבת ברחוב עלינו לחזק יסודות
הקדושה של הבית :לימוד התורה מחד ,ועשיית חסד מאידך.
גם בדורנו ,שבו רוח מערבית שוטפת מבחוץ עלינו לראות את הדלקת נרות החנוכה כאות
לחיזוק אדני הבית בתורה ובחסד.

»

•באלו מובנים אנו יכולים להשוות את תקופתנו לתקופת ההתייוונות?
•במה שונה דרך השפעת הרוח הזרה היום מתקופת החשמונאים?
•כיצד אנו מתמודדים עם השפעת הרוחות הזרות הללו?
•כיצד נר חנוכה יכול לסייע לנו בהתמודדות הזאת?
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»

הרוחות הסוערות סביב משפיעות לא רק על הבית אלא גם על נפשו של האדם .בשיר נפלא שר יוני
גנוט את שיר החיפוש של האדם היהודי אחרי האור האלוקי .וגם הוא מדבר על הנר .האם אתם מוצאים
קשר בין השיר לבין האור של הנרות?

מול שקיעה גדולה אני מתנודד מבקש את אורך
בתוך ים סוחף של שכחה שוב ניצבתי מולך
כל הבריתות כבר עפו ברוח ,ברוח הזמן
זה פלא גדול שאני עוד זוכר איך נשבעתי לך
נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך
בסוף יום סגריר אני פתאום שר את השיר מהגן
מזכיר לעצמי ללמד אותו גם את בני הקטן
כל הקשרים הם מעמסה במשא ומתן
זה פלא גדול שאני עוד שר נשבעתי לך
נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך
נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי
נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך

פינת ההלכה

הרב יצחק נריה

כל בני המשפחה לומדים הלכה ,חושבים עונים וזוכים בפרסים...

שאלה > נוהגים להדליק נרות בבית הכנסת ,בשביל אורחים ,בגלל שיש הרבה אנשים בבית הכנסת
וגם זכר למנורת המקדש ,בתקופה זו של הקרונה האם מניין רחוב צריך להדליק נרות ברחוב?
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» למה בעצם חוגגים
את חנוכה?
הרב חגי לונדין

נר שישי

»

אחרי ששה ימים הגיע הזמן לשאול את עצמנו – למה חוגגים בכלל את חנוכה??

הרי ניסים כדוגמתו של פח השמן (כמו הניסים שעשו אליהו או אלישע) או ניצחונות צבאיים מזהירים
(כמו יהושע בן נון לדוגמא )..היו מאז ומעולם?

»

בואו נשאל שאלה מקדימה – מה אתם יודעים על הרקע ההסטורי של חנוכה?
מה בדיוק קרה בחג הזה חוץ מנס פח השמן?

כדי להבין את מלוא משמעותו של החג יש צורך להרחיב מעט ברקע ההיסטורי-רוחני של התקופה:
לאחר חורבן בית המקדש הראשון יוצא העם לגלות בבל ,אשר במהלכה נשמטת ההגמוניה העולמית
ממלכות בבל כאשר היא נכבשת בידי מלכות פרס .הצהרת כורש מאפשרת את עליית זרובבל ולאחריה
את עליית עזרא ונחמיה ,ובעקבותיהן את כינון בית המקדש השני ובניית חומות ירושלים ,מה שמביא
ליצירת אוטונומיה יהודית רוחנית בארץ ישראל תחת שלטון פרס .כמאה שנים מאוחר יותר זורחת שמשּה
של מלכות יוון ,והמזרח התיכון כולו ,וירושלים בכללו ,נכבש בסערה בידי אלכסנדר מוקדון .לאחר מותו
מתעורר סכסוך ירושה מתמשך ובסופו ,בית סלו ֵקוס ,בעל שושלת האנטיוכוסים ,מקבל את השליטה
באזור סוריה-ארץ ישראל .המשמעות המרכזית העולה מכל הנתונים ההיסטוריים הללו ,היא כי בינות לכל
התהפוכות העולמיות עם ישראל נותר פסיבי ,כבוש וחסר ריבונות .היישוב היהודי בארץ ישראל זוכה לכל
היותר לאוטונומיה דתית הנתונה בתחילה תחת שלטונה של מלכות פרס ולבסוף מלכות יוון .כלומר ,סיפור
החנוכה מתרקם לאחר שדורות על דורות אין עצמאות מדינית.
ואכן לאחר מאות שנים של ניוון לאומי ,התפיסה התודעתית הנה בהתאם :בתחילתו של מרד המקבים
אין מדובר על דרישה לעצמאות מדינית ,אלא על מלחמה על זכויות דתיות בלבד  -מלחמת דת פרטית
ולא מעבר לכך ..הדבר מתבטא בנאומיו של יהודה המקבי ,המכריז כי מטרת המלחמה היא על כך ש"אנו
נלחמים על נפשותינו ועל חוקינו" (מקבים א).
אולם מכאן ואילך הדברים מתפתחים אחרת .מלחמת הגרילה שמוביל יהודה המקבי כנגד גיסות יוון,
קוצרת הצלחה ,ולפתע ,לאחר שלוש שנות לחימה ,מוצאים עצמם החשמונאים לא רק משוחררים מן
הכפייה היוונית ,אלא אוחזים בשלטון הלאומי בארץ ישראל .לאחר מכן ,כאשר מגיע גיס חדש מיוון
ומציע לעם אוטונומיה דתית  -לא מסתפקים המקבים בכך אלא פותחים במלחמת התשה ,הנמשכת
כעשרים וחמש שנה ,עד סיומה בניצחונם המלא ובמינויו של שמעון ,האחרון לבית חשמונאי שנותר,
לנשיא יהודה .כך הם מגיעים לכינונה של מלכות ישראל העצמאית .בחג החנוכה התפתחה למעשה
התודעה הממלכתית פעם ראשונה מאז חורבן הבית הראשון.
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»

חג החנוכה הוא לא רק חג "נס פח השמן" והוא אפילו לא חג הניצחון במלחמה .חנוכה הוא חג
העצמאות של בית שני ,חג המהפך התודעתי שנחקק בנפש האומה מתפיסה פרטית-דתית לתפיסה
כללית-לאומית .מכאן ואילך ,עתידה מנורת חנוכה להזכיר לנו את החלום להקים מחדש את מלכות
ישראל .בימים ההם בזמן הזה.

»

ומה דעתכם על כך? האם אנחנו רוצים להישאר בזיכרון של נס פח השמן או שואפי ם לכ�י
נונה של מלכות ישראל?

קישורים מומלצים:

חנוכה – הסיפור ההסטורי

פינת ההלכה

הרב יצחק נריה

כל בני המשפחה לומדים הלכה ,חושבים עונים וזוכים בפרסים...

שאלה > את נרות החנוכה צריך להניח מעל ג' טפחים [ כ 30-ס"מ] ולא מעל עשרים אמה [ עשרה
מטרים] כי מעל גובה כזה העין לא שולטת ואין בזה פרסום הנס כראוי .מה יעשו אנשים שגרים
בבית רב קומות מעל גובה עשרים אמה?
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» היחיד והחברה
הרב אהרון כהן

נר שביעי
כבר ראינו בימים הקודמים כי מצוות חנוכה היא מצווה של בית .בפתח הבית מדליקים את החנוכיה,
מנגד גם אחת מן הגזרות אשר גזרו היונים עסקה בפתח הבית ,נזכיר לעצמנו שוב את דברי המדרש:

״אמרו (היוונים) :בואו ונחדש עליהם גזירות עד שיבעטו באלהיהם ויאמינו בעבודה
זרה שלנו.
עמדו וגזרו כל בן ישראל שעושה לו בריח או מסגור לפיתחו ידקר בחרב( ,להוריד
את הדלתות של הבתים) .וכל כך למה כדי שלא יהיה לישראל כבוד ולא רשות
(צניעות) .שכל בית שאין לו דלת אין לו כבוד ולא צניעות וכל הרוצה ליכנס נכנס בין
ביום ובין בלילה״

»

מה לדעתכם ביקשו היוונים לעשות? האם עקירת הדלת משפיעה על הזהות שלנו?
איפה דלת הבית בימינו? איפה אתם שמים את הגבול בין החוץ לפנים?

פעמים רבות אנו פותחים את דלתות ביתנו להשפעה של החוץ עד כדי כך שאנו מאבדים את ייחודינו
ואת זהותנו הפרטית .חג החנוכה מלמד אותנו איך מדליקים אור בפתח הבית ,איך דואגים שהבית שלנו
יאיר כלפי חוץ ולא יהיה מואר מן החוץ.
הרב קוק מלמד כי גם אדם חברותי צריך לדעת היכן עובר הגבול בין חברתיות לבין איבוד הזהות
העצמית ,וכך כותב הרב:

״ריבוי הרעים בתוך הבית ,התערבם ביותר מהמדה הראויה ,מביא שהאדם לא יהי'
מתיחד בהנהגת ביתו כפי רוחו הוא כ"א כפי רוח הרעים הבאים בתוך הבית״
הכנסת אורחים היא מידה נפלאה ,מידתו של אברהם אבינו .אך מה קורה כאשר האדם לא יודע לשים
את הגבול ומטשטש לחלוטין בין האורחים והשפעתם לבין הרוח המיוחדת לביתו??
ממשיך ואומר הרב קוק כי:

"ראשית הנפילה היא רק בעזוב האדם את הכרתו ונסמך להיות מחקה את אחרים".
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»

כאשר האדם שוכח מי הוא ועסוק כל העת בחיקוי אחרים ,עד כדי כך שהגבול בינו לבינם מטשטש – זהו
ראשית נפילתו של האדם .ולמעשה מדגיש הרב:

"ע"כ תהי' הרעות רק מקיפה את ביתו ,בא אל תוכו ג"כ בזמנים נאותים ,ולא ירבה
אותם בתוך הבית ,למען לא יתבטל רשותו הפרטי משלטונו הגמור".
הרעות – החברות ,חשובה מאוד אך חשוב שהיא תקיף את הבית ולא תתערבב איתו .למעשה הרב קוק
מזהיר כי כאשר האדם חיי את חייו מתוך מבט מתמיד על החוץ ,מתוך חשיבה מתמדת על דעת החברה,
הוא עלול לאבד את זהותו האישית ולחיות כל הזמן רק ע״פ תגובת האחרים.
לצורך כך – יש חשיבות גדולה לפתח הבית .פתח שמהווה את הגבול העדין אך הברור בין הפנים לחוץ.
את הפתח הזה אנו מאירים ,והאור מאיר מתוך הבית החוצה – ולא חלילה להיפך.

»

האם אתם מזהים גם את הסכנה עליה מדבר הרב קוק? כיצד אתם מצליחים להאיר את הפתח?

פינת ההלכה

הרב יצחק נריה

כל בני המשפחה לומדים הלכה ,חושבים עונים וזוכים בפרסים...

שאלה > בתפילה ובברכת המזון אנו מוסיפים "על הניסים" מה יעשה מי ששכח להזכיר בתפילה
או בברכת המזון? באיזה ברכה אחרונה אין תוספת של "על הניסים"?
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» פנים וחוץ
הרבנית ד"ר חנה קטן
נר שמיני
בחנוכה קבעו חז"ל הדלקת נרות בטפח הסמוך לפתח הבית מבחוץ ,זיכרון כפול – לבני הבית הנכנסים
ויוצאים ולעוברים ושבים .הפנים והחוץ מתמזגים יחד בזיכרון הנס.

»

ובכל זאת ,מה העיקר? האם החוץ או הפנים?

מנר חנוכה עולה באופן ברור כי העיקר הוא הפנים :כאשר אין אפשרות להציג את הנרות ליד הפתח –
מנציחים את הנס בפנים – 'על שולחנו ודיו' ,שהרי עיקר המצווה הוא הוא 'נר איש וביתו'.
זה שהעיקר הוא הבית בא לידי ביטוי בהלכה נוספת ,הפוכה .במקרה שאדם צריך לבחור בין נר שבת
לבין נר חנוכה (כי אין לו כסף לשתי נרות) – נר שבת עדיף משום שלום ביתו ..פרסום הנס והגבורה
האלוקית וזיכרון מסירות הנפש של עם ישראל בימים ההם ובזמן הזה נדחים מפני הצורך שיהיה אור
בבית בליל שבת .האור הזה הוא אור המשפחה היהודית ,הוא מה שעושה את ליל שבת למה שהוא
– הערב המרכזי של השבוע – הערב המרכזי של המשפחה .לא לשווא מספרים יהודים שהתקרבו
ליהדות ,שהפעם הראשונה שבה עם סעדו סעודת ליל שבת כדת וכהלכה נגרם להם הלם תרבותי
אמתי – השילוב של קדושה ושל משפחתיות ושל עונג שבת וכבוד שבת ודברי תורה ושירי שבת הוא
משהו שאנחנו ,שומרי שבת וקוראי עונג ,צריכים לדעת להעריך אותו כראוי.
וכמובן שעדיף לזכות לכל העולמות – להאיר פנימה ולהאיר החוצה ,לפרסם את הנס ולחזק את
המשפחה ,ולדעת שאנחנו חלק משרשרת הדורות שמעבירה את הנרות הללו לדורות הבאים...

»

איפה אתם מניחים את נרות חנוכה? האם הם בעיקר פונים פנימה או החוצה?
האם אתם מדליקים בפתח או במקום אחר?
כיצד משלבים בין ההארה כלפי פנים לבין ההארה כלפי חוץ?

ולקינוח נספר סיפור .סיפור שמחבר בין נרות המונחים על השולחן ברוסיה לבין נרות הזוהרים בחלון
במדינת ישראל.
♥ ַעל לְ ִביבֹות ּולְ ָבבֹות ♥

עֹודד.
טּוק טּוק טּוק ,נָ ַק ְׁש ִּתי ּבַ ֲע ִדינּות ַעל ַה ֶּדלֶ תִ .א ָּמא וְ ַאּבָ א ִחּיְ כּו ֵאלַ י ִחּיּוְך ְמ ֵ
זֹו ַה ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ֲאנִ י ִמ ְׁש ַּת ֵּתף ּבִ ְפ ִעילּות ֶׁשל ִא ְרּגּון "לְ ִה ְת ַחּבֵ ר לַ ּלֵ ב"ָ .ה ַר ְעיֹון לְ ַה ְפּגִ יׁש ּבֵ ין
הֹורי .וְ כָ ְךְ ,מצֻ ּיָ ִדים ּבַ ֲע ָרכֹות ּובָ ֶהן ֲחנֻ ּכִ ּיֹות ,נֵ רֹות,
אֹותם ּולְ ִה ְת ַחּבֵ ר ֲאלֵ ֶיהם ָק ַסם לְ ַ
ְׁשכֵ נִ ים ,לְ ַהּכִ יר ָ
תֹוס ֶפת לְ בִ יבֹות ְט ִעימֹות ֶׁש ִא ָּמא ִטּגְ נָ ה ,יָ צָ אנּו לַ ְּמ ִׂש ָימה.
וְ חֹובָ רֹות ַעל ֲחנֻ ּכָ ה ִמ ַּט ַעם ָה ִא ְרּגּוןּ ,בְ ֶ
"הם ֹלא עֹונִ ים" ,לָ ַח ְׁש ִּתי" ,אּולַ י נֵ לֵ ְך לְ בַ יִ ת ַא ֵחר?"
ֵ
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יֹותר ָחזָ ק.
"נַ ֵּסה ׁשּוב"ִ ,הּצִ ָיעה ִא ָּמא .וַ ֲאנִ י נָ ַק ְׁש ִּתי ׁשּובְ ,מ ַעט ֵ
ׁש-ע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה ֲאנַ ְחנּו ּגָ ִרים ּבַ ְּׁשכּונָ ה ֵּומעֹולָ ם ֹלא ָּד ַפ ְק ִּתי ַעל ַה ֶּדלֶ ת ַהּזֹו" ,לָ ֲח ָׁשה ִא ָּמא,
"'ּכְ בָ ר ֲח ֵמ ֶ
"ּובְ ֶעצֶ ם ּגַ ם ֹלא ַעל ַה ְרּבֵ ה ְּדלָ תֹות ֲא ֵחרֹות"...
ׁשֹותי.
רּותי ּובִ ְּט ָאה ּגַ ם ֶאת ֲח ָׁש ַ
אֹותנּו ְּפנִ ָימה?" ָׁש ֲאלָ ה ִ
"וְ ִאם ֹלא יִ ְרצּו לְ ַהכְ נִ יס ָ
"מי ָׁשם?" ּבָ ַקע ַהּקֹול ֵמ ֵעבֶ ר לַ ֶּדלֶ ת.
ּבְ ִדּיּוק ּבְ אֹותֹו ֶרגַ ע ָׁש ַמ ְענּו צְ ָע ִדים ְק ֵרבִ יםִ .
רּותי ּבְ ַאכְ זָ בָ ה ָּומ ְׁשכָ ה ֶאת ַאּבָ א ּבְ ַׁש ְרוּולֹו.
"זֹו ִא ָּׁשה זְ ֵקנָ ה ְּומ ַׁש ֲע ֶמ ֶמתּ ,בֹואּו נֵ לֵ ְך לְ בַ יִ ת ַא ֵחר" ,לָ ֲח ָׁשה ִ
"זֶ ה ֲאנַ ְחנּוַ ,ה ְּׁשכֵ נִ ים ֶׁשּלָ כֶ ם ֵמ ַהּבִ נְ יָ ן ִמּמּול"ָ ,ענְ ָתה ִא ָּמא וְ נָ ְׁש ָמה נְ ִׁש ָימה ֲא ֻרּכָ ה.
ָׁש ַמ ְענּו צְ לִ יל ֶׁשל ַמ ְפ ֵּת ַח ִמ ְסּתֹובֵ ב וְ ַה ֶּדלֶ ת נִ ְפ ְּת ָחה ְמ ַעט .לְ ַה ְפ ָּת ָע ֵתנּו ֵהצִ יץ ִמ ֶּפ ַתח ַה ֶּדלֶ ת רֹאׁשֹו ֶׁשל
עֹוׂשים ּפֹה ּבִ כְ לָ ל? אּולַ י
ִאיׁש זָ ֵקן .הּוא נָ ַעץ ּבָ נּו ַמּבָ ט ְמ ֻמ ָּׁשְךָ .ה ֱא ֶמת ִהיא ֶׁש ַח ְׁש ִּתי ְמבֻ ּיָ ׁשָ .מה ֲאנַ ְחנּו ִ
מּוטב ָהיָ ה לְ ִה ָּׁש ֵאר ּבַ ּבַ יִ ת מּול ַהּנֵ רֹות ַה ְּמ ִא ִירים?
ָ
ַהּזָ ֵקן ִה ְתּבֹונֵ ן ּבָ נּו עֹוד ּכַ ָּמה ְרגָ ִעים וְ ָאז ִחּיֵ ְך ִחּיּוְך ָר ָחב ָּופ ַתח ֶאת ַה ֶּדלֶ ת לִ ְרוָ ָחה.
אֹור ִחים,
ּבֹואי ִּת ְר ִאיּ ,בָ אּו ְ
"ּבֹואּוִ ,הּכָ נְ סּו" ,הּוא ּבִ ֵּקׁש ,וְ ַא ַחר ָק ָרא ֶאל ּתֹוְך ַהּבַ יִ ת" :גִ ָיטה ...גִ ָיטהִ ...
ֵהם ֵהבִ יאּו ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ּולְ בִ יבֹות"...
וְ כָ ְך ִה ְתיַ ַּׁשבְ נּו ּבַ ָּסלֹון ֶׁשל ִמ ְׁש ַּפ ַחת ֶמנְ ֶדלֹובִ יץ'ּ .דֹב ֶמנְ ֶדלֹובִ יץ' הֹוצִ יא ֵמ ָה ֶע ְרּכָ ה ֶאת ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה וְ ֶה ֱע ִמיד
רֹוע ֶדת ְׁשנֵ י נֵ רֹות צִ בְ עֹונִ ּיִ יםֶ ,א ָחד ֵמ ֶהם ָהיָ ה ַה ַּׁש ָּמׁש.
אֹותּה ַעל ֶא ֶדן ַה ַחּלֹון .הּוא ִה ְדּבִ יק ּבְ יָ ד ֶ
ָ
הֹוׁשיט לֹו ּבִ ְרּכֹון ּובֹו ּבִ ְרכֹות ַה ַה ְדלָ ָקה.
ַאּבָ א ִ
בֹותינּו ּבַ ּיָ ִמים ָה ֵהם ּבַ ּזְ ַמן ַהּזֶ הָ "...ר ַעד קֹולֹו ֶׁשל ּדֹב.
"ׁש ָע ָׂשה נִ ִּסים לַ ֲא ֵ
ֶ
"ׁש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו וְ ִהּגִ ָיענּו לַ ּזְ ַמן ַהּזֶ ה"ָ ,מ ֲח ָתה גִ ָיטה ִּד ְמ ָעה.
ֶ
ַׁש ְרנּו ִעם ּדֹב ּבְ קֹול ַעּלִ יז ֶאת ָ'מעֹז צּור' וְ ָאכַ לְ נּו יַ ַחד לְ בִ יבֹות.
יֹוד ִעיםּ ,בְ גִ ילֵ נּו יֵ ׁש ֲהמֹון ְט ָרדֹות
"א ֶּתם ְ
אתם ,זֶ ה ַמ ָּמׁש נֵ ס ֲחנֻ ּכָ ה ּבִ ְׁשבִ ילֵ נּו"ָ ,א ַמר ּדֹבַ .
"ּכַ ָּמה טֹוב ֶׁשּבָ ֶ
כֹוח ...נּוַ ,הּיֹום לְ ָמ ָׁשל גִ ָיטה ֹלא ָח ָׁשה ּבְ טֹובָ ,אז ָהלַ כְ נּו לַ ִּמ ְר ָּפ ָאהִ ,חּכִ ינּו
ּלֹוק ִחים זְ ַמן וְ ַ
ּסּוקים ֶׁש ְ
וְ ִע ִ
נּוח...
ּבַ ּתֹורָ ,קנִ ינּו ֶאת ַה ְּתרּופֹות ,וְ ַעד ֶׁש ָחזַ ְרנּו ַהּבַ יְ ָתה ּובִ ַּׁשלְ נּו ְקצָ ת אֹכֶ ל וְ ָהלַ כְ נּו לָ ַ
ִמי ּבִ כְ לָ ל זָ כַ ר ֶׁש ַהּיֹום נֵ ר ִראׁשֹון ֶׁשל ֲחנֻ ּכָ ה?"
ּכָ ל אֹותֹו ַהּזְ ַמן ֹלא ֵה ִס ָירה גִ ָיטה ֶאת ַמּבָ ָטּה ֵמ ַהּנֵ רֹות ַהּדֹולְ ִקים .נִ ְר ָאה ּכְ ִאּלּו ִהיא
נִ ְמצֵ את ּבְ עֹולָ ם ַא ֵחרָ ,רחֹוק.
נֹוס ִפים .הּוא נִ ּגַ ׁש לְ דֹב וְ לָ ַחץ ֶאת
ַאּבָ א ִה ְתּבֹונֵ ן ּבָ ֲע ָרכֹות ֶׁש ִה ְמ ִּתינּו לְ ָה ִאיר לִ ְׁשכֵ נִ ים ָ
רּותי ִה ְת ַק ְּד ָמה לְ כִ ּוּון ַה ֶּדלֶ ת .וְ ִאּלּו ִא ָּמא ִה ְּס ָסה ִאם לָ גֶ ֶׁשת לְ גִ ָיטה
יָ ָדיו ּבַ ֲח ִמימּות ,וְ ִ
אֹו לְ ָהנִ ַיח לָ ּה לְ ִה ְתיַ ֵחד ִעם ַהּנֵ רֹות.
לְ ֶפ ַתע ִה ְפנְ ָתה גִ ָיטה ֶאת ַמּבָ ָטּה ֵמ ַהּנֵ רֹות ָּופנְ ָתה ֵאלֵ ינּו" .אֹויַ ,חּכּוַ .אל ֵּתלְ כּו"ִ ,היא
אתם לָ נּו אֹור ּגָ דֹול – ַמ ָּמׁש ִּפ ְרסּום ַהּנֵ ס ,וַ ֲאנִ י
"א ֶּתם ֵהבֵ ֶ
ּבִ ְּק ָׁשהּ ,כִ ְמ ַעט ִה ְת ַחּנְ נָ הַ .
מּורה ֶא ֵּתן לָ כֶ ם ִסּפּור".
ּבִ ְת ָ
רּותי ָׁש ְמ ָעה ֶאת ַה ִּמּלָ ה ִ'סּפּור' ִהיא ָׁשבָ ה ַמ ֵהר וְ ִה ְתיַ ְּׁשבָ ה ָקרֹוב לְ גִ ָיטהֶׁ ,שֹּלא לְ ַה ְפ ִסיד ַאף ִמּלָ ה.
ּכְ ֶׁש ִ
רּותי.
"היִ ִיתי יַ לְ ָּדה ּבְ ֵע ֶרְך ּבְ גִ ילֵ ְך"ִ ,היא לִ ְּט ָפה ֶאת צַ ָּמ ָתּה ֶׁשל ִ
ָ
לֹוׁשים ַמ ֲעלֹות ִמ ַּת ַחת לָ ֶא ֶפסֶׁ .שלֶ ג ּכָ בֵ ד נֶ ֱע ַרם ּבָ ְרחֹובֹותָ .ע ַמ ְד ִּתי ַעל יַ ד ַה ַחּלֹון ּבְ צִ ִּפּיָ ה".
"רּוסיָ הְׁ ,ש ִ
ְ
ּתֹורת
"הם ָרצּו לְ ַאּבֵ ד ֶאת ַ
רּותיֵ .
"נּוַ ,א ֶּתם ּבֶ ַטח ְׁש ַמ ְע ֶּתם ַעל ַהּקֹומּונִ ְיס ִטים"ִ ,היא ָּפנְ ָתה ֵאלַ י וְ ֶאל ִ
יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָהעֹולָ םּ .בִ ְמקֹום לַ ֲעבֹד ֶאת ַה ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ּולְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ִּמצְ וֹות ֵהם ָרצּו ֶׁשּנַ ֲעבֹד ֶאת
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הּודיםּ ,ובְ תֹוכָ ם ַאּבָ א זִ כְ רֹונֹו לִ בְ ָרכָ הֹ ,לא
מֹותםֵ .חלֶ ק ֵמ ַהּיְ ִ
ְס ָטלִ ין ָה ָר ָׁשעֶׁ .שּנִ ְהיֶ ה קֹומּונִ ְיס ִטים ּכְ ָ
דּותםֵ .הם יָ ְרדּו לַ ַּמ ְח ֶּת ֶרת ,לָ ְמדּו ִעבְ ִרית וְ ָתנָ "ְך וְ ִקּיְ מּו ִמצְ וֹות ּבִ ְמ ִסירּות נֶ ֶפׁש".
וִ ְּתרּו ַעל יַ ֲה ָ
רּותי וְ זָ כְ ָתה לְ ִחּיּוכִ ים ִמּכָ ל ֵעבֶ ר.
"ּבְ ִדּיּוק ּכְ מֹו ַהּיְ וָ נִ ים ָה ְר ָׁש ִעים וְ ַה ַּמּכַ ּבִ ים ַהּצַ ִּד ִיקים"ִ ,ה ְת ַּפ ֲעלָ ה ִ
הּודית
ּיֹוסףָּ ,פ ִעיל ּבַ ַּמ ְח ֶּת ֶרת ַהּיְ ִ
מֹועד ִה ְתּכֹונֵ ן ַאּבָ א לַ ַחג .הּוא ּבִ ֵּקׁש ִמ ֵ
"מּבְ עֹוד ֵ
וְ גִ ָיטה ִה ְמ ִׁשיכָ הִ :
בֹודה
יֹוסף ִה ְס ַּת ֵּתר ּבַ ִּמ ְפ ָעל ּבַ ָּׁשעֹות ֶׁשּלְ ַא ַחר ָה ֲע ָ
ֶׁש ָעבַ ד ּבְ ִמ ְפ ַעל ַמ ָּתכֹות ,לְ ָהכִ ין ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ּכְ ֵׁש ָרהֵ .
ּובִ ְמ ִסירּות נֶ ֶפׁש יָ צַ ר ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה נִ ְפלָ ָאהַ .אּבָ א ִהזְ ִמין ֶאת ּכָ ל ַה ֲחבֵ ִרים לְ ַפ ְר ֵסם יַ ַחד ֶאת ַהּנֵ ס ַהּגָ דֹול.
ּבְ אֹותֹו ַהּיֹום ָט ַר ְחנּו ִא ָּמא ָעלֶ ָיה ַה ָּׁשלֹום וַ ֲאנִ י ַעל ֲהכָ נַ ת ַהּלְ בִ יבֹותּ ,תֹוְך ְּת ִפּלָ ה ֶׁשעֹוד נִ זְ ּכֶ ה לְ ַקּיֵ ם
ִמצְ וֹות ּבְ לִ י ַּפ ַחד".
גִ ָיטה ֵה ִע ָיפה ַמּבָ ט ֶאל ֵעבֶ ר ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ֶׁש ָע ְמ ָדה ַעל ֶא ֶדן ַה ַחּלֹון ּבְ בֵ ָיתּה ,נָ ְׁש ָמה נְ ִׁש ָימה ֲע ֻמ ָּקה
וְ ִה ְמ ִׁשיכָ ה:
"ה ָּׁש ָעה ּכְ בָ ר ָהיְ ָתה ְמ ֻא ֶח ֶרת ּכְ ֶׁש ַאּבָ א ִהּגִ ַיע סֹוף סֹוף – לְ בַ ּדֹוַ .א ֶּתם ְמבִ ינִ ים ֵאיזֹו ַאכְ זָ בָ ה ָהיְ ָתה לְ יַ לְ ָּדה
ַ
אֹור ִחים ּכְ ֵדי לְ ַפ ְר ֵסם יַ ַחד ֶאת ַהּנֵ ס ,לִ ְׂשמ ַֹח וְ לֶ ֱאכֹל יַ ַחד לְ בִ יבֹות
ְק ַטּנָ ה ֶׁש ַּמ ְמ ִּתינָ ה ּבְ ֵעינַ יִ ם ּכְ ֵמהֹות לְ ְ
ְמ ֻתּבָ לֹות ּבִ ְת ִפּלָ ה? ַאּבָ א ֵהנִ ַיח ֶאת ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ֶׁשל ַ'ה ְּמ ִסירּות נֶ ֶפׁש' ַעל ֶא ֶדן ַה ַחּלֹון וְ ָקבַ ע ּבָ ּה ְׁשנֵ י נֵ רֹות
ָעבִ יםֶ ,א ָחד ֵמ ֶהם ָהיָ ה ַה ַּׁש ָּמׁשַ .א ַחר ּבֵ ֵרְך ּבְ ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ֶאת ַהּבְ ָרכֹות".
רֹואה ֶאת אֹור ַהּנֵ ר
גִ ָיטה ָמ ֲח ָתה ִּד ְמ ָעהּ" .בָ כִ ִיתי לְ ַאּבָ אֹ :לא זָ כִ ינּו לְ ַפ ְר ֵסם ֶאת ַהּנֵ ס! ַאף ֶא ָחד ֹלא ֶ
ֶׁש ִה ְדלַ ְקנּו!"
ּבֹורא עֹולָ ם ַמּבִ יט ּבַ ּנֵ ר ֶׁשּלָ נּו וְ ָׂש ֵמ ַח ּבַ ּבָ נִ ים
רֹואהֵ .
"אל ִּתבְ ּכִ י גִ ִיטילֶ 'ה ,לָ ַחׁש לִ י ַאּבָ א .יֵ ׁש ֶא ָחד ֶׁשּכֵ ן ֶ
ַ
ֶׁשּלֹו ֶׁש ִּמ ְת ַא ְּמצִ ים ּבְ כָ ל ּדֹור וָ דֹור לְ ַפ ְר ֵסם ֶאת ַהּנֵ ס ּולְ הֹודֹות לֹו .עֹוד נִ זְ ּכֶ ה לְ ַפ ְר ֵסם ֶאת ַהּנֵ ס ּבְ ֶא ֶרץ
יִ ְׂש ָר ֵאל".
"ט ִעים ְּומ ַח ֵּמם ֶאת ַהּלֵ ב!" ִהיא צִ ּיְ נָ ה ,וְ ָאז ָּפנְ ָתה לְ ֶפ ַתע ֶאל ּדֹב:
גִ ָיטה ָט ֲע ָמה ֵמ ַהּלְ בִ יבֹות ֶׁשּלָ נּוָ .
"ּומה ַא ָּתה ְמ ַדּבֵ ר? ֶׁש ֲאנַ ְחנּו נִ ְׁשּכַ ח ֵמ ֲחנֻ ּכָ ה? ָמה ִּפ ְתאֹום?" ּולְ הֹוכִ ַיח ֶאת ְּדבָ ֶר ָיה ִהצְ ּבִ ָיעה ַעל ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה
ָ
בּוקים ְׁשנֵ י נֵ רֹות ָעבִ ים מּוכָ נִ ים לְ ַה ְדלָ ָקה.
ְמ ֻׁשּנָ ה ִמ ַּמ ֶּתכֶ ת ֶׁש ָעלֶ ָיה ְּד ִ
אֹור ִחים ַה ְרּגָ ָׁשה
יֹוד ַעת ֶׁשֹּלא ָׁשכַ ְח ִּתיֵ .איְך ֶא ְפ ָׁשר לִ ְׁשּכ ַֹח? ַרק ָרצִ ִיתי לָ ֵתת לָ ְ
"נּו גִ ָיטה ,נּוַ ,א ְּת ַ
טֹובָ ה ,נּו ,לְ ִה ְת ַחּבֵ ר לַ ּלֵ ב "...צָ ַחק ּדֹב ּבִ ְמבּוכָ ה וְ כֻ ּלָ נּו צָ ַח ְקנּו ִאּתֹו.
יָ צָ אנּו לָ ְרחֹובֵ .מ ַחּלֹונֹות ַרּבִ ים ִהבְ ֲהבּו ֲחנֻ ּכִ ּיֹות ְמ ִאירֹות .לְ ֶפ ַתע ַׂש ְמנּו לֵ ב ֶׁש ַעל ֶא ֶדן ַה ַחּלֹון ֶׁשל
"מ ִסירּות נֶ ֶפׁש" ּבְ צַ וְ ָּתא ִעם ֲחנֻ ּכִ ּיַ ת "לְ ִה ְת ַחּבֵ ר לַ ּלֵ ב"ַ .א ֶּתם ּבֶ ַטח
ִמ ְׁש ַּפ ַחת ֶמנְ ֶדלֹובִ יץ' ּדֹולֶ ֶקת ֲחנֻ ּכִ ּיַ ת ְ
ְמבִ ינִ ים ֶׁש ַה ַּפ ַעם ִה ְרּגַ ְׁשנּו ַמ ָּמׁש לֵ ב ֶא ָחד.
מתוך "מפגשחג" מבית "בשביל הנשמה" בשיתוף משרד החינוך (הסיפור נכתב על ידי הסופרת מירב מגני)

פינת ההלכה

הרב יצחק נריה

כל בני המשפחה לומדים הלכה ,חושבים עונים וזוכים בפרסים...

שאלה > ישנה קושיא מפורסמת של הב"י ,למה חוגגים את חנוכה שמונה ימים ,הרי היה בפח
שמצאו חתום בחותמו של כהן גדול שמן ליום אחד ,אם כן הנס הוא רק שבעה ימים ולא שמונה?
בת-חן פנחסי
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