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מתוך הפרשה ן

עלון מספר 6

חנוכה -התחדשות תורה שבעל פה

אלעד לביא

הגמרא במסכת יומא )כט( אומרת שנס חנוכה הוא נס שלא ניתן להיכתב
ולכן הוא מופיע רק בתורה שבעל פה .עולה השאלה במה נתייחד חנוכה
משאר הניסים? מדוע הוא אינו מופיע בכתובים? למה לא נכתבה מגילה?
למה אין בו חיוב של סעודה כבכל חג ולמה אינו מוגדר כמועד אלא רק ימי
הלל והודאה?
רבי צדוק הכהן מלובלין מסביר ,שמאז נתינת התורה בהר סיני ,ניתנה תורה
שבעל פה כרוכה עם תורה שבכתב .אך עיקר הברית עם ישראל היה בתורה
שבעל פה" -לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על דברים שבעל פה".
מקומה של תורה שבעל פה צריך להיות ברוח של עם ישראל כדבר חי
ומתאים לכל דור .עד לימי החשמונאים עם ישראל לא חידש בתורה כמעט
דבר .כשבאו היוונים וניסו להשכיח מעם ישראל את התורה וטענו שאין
לעם ישראל קדושה מיוחדת )"כתבו לכם על קרן השור אין לנו חלק בא-
לוקי ישראל"( הם ערערו על השייכות המיוחדת של עם ישראל לה' בברית
תורה שבעל פה .ולכן כשבאו החשמונאים וקבעו על נס חנוכה ימי הלל
והודאה הם קבעו זאת רק בתורה שבעל פה משום שבאופן מהותי ימי
חנוכה אינם שייכים לתורה שבכתב .מטעם זה אין בחנוכה חיוב של סעודה,
חנוכה שייך לרוח של עם ישראל ואין צורך בחיבור הגשמי בשביל ההודאה.
מוסיף לבאר בעל הספר "נתיבות שלום" ,שדווקא בתקופת החשמונאים
תוקן החיסרון בתורה שבעל פה ,תקופה שבה פסקה הנבואה ועם ישראל

מהנעשה בשטח ן

דוד כהן

מעון לגילאי 0-3
במעון 'אמונה' אור יהודה ישנה כיום תפוסה מלאה של כ 70ילדים וזאת
הודות לשיתוף הפעולה בין הגרעין התורני לתנועת 'אמונה' הארצית.
לפני שנתיים נכנסה הדרי קמחי ,חברת הגרעין המתגוררת באור יהודה ,לנהל
את המעון ואיתה נכנסו שינויים רבים ומבורכים בכל תחומי העשייה במעון.
המעון נהנה מפיקוח מקצועי של משרדי הממשלה ושל המפקחות
הפדגוגיות מטעם תנועת 'אמונה' יחד עם פעילות קהילתית ותגבור הפן
התורני ע"י צוות הגרעין התורני.
צוות המעון כולו משקיע ביחס אישי ואוהב ,תזונה איכותית והרגלי אכילה
נכונים.

לפרטים נוספים ,סיורים והרשמה :הדרי 052-8265107

בא במגע עם היוונים ,עם תרבות זרה לעם ישראל שהחשיבה רק את מה
שנראה לעיניים ,שפיתחה את תרבות הגוף וטענה שאין קדושה בעם ישראל
והכל נמדד רק לפי המראה הגלוי .באותם זמנים שהצליחו היוונים לטמא את
כל השמנים במקדש ובאופן מהותי יותר -את כל המחשבות ואפילו פגמו
בשכלם של ישראל -מגיע הזמן לגלות את החיבור של עם ישראל לאביהם
שבשמים שהוא חיבור שאי אפשר לנתק .אז רואים שתורה שבעל פה היא
הרוח הפנימית של ישראל ששום גזירה לא יכולה לפגום אותה .זהו הפך
הקטן החתום בחותמו של כהן גדול .הנקודה הפנימית שגם במצבי החושך
הקשים ביותר לא ניתן לנתק אף יהודי מהקדושה הפנימית שקיימת בו.

חנוכה שמח ושבת שלום!

בעין חינוכית ן
פינת החינוך ן

יעל דאהן
דקל
גננת בגן
דאהן
יעל

"מצוות נר חנוכה נר איש וביתו" )שבת כ"א ע"ב(

חג החנוכה כשמו :מסמל את עניין החינוך שבימים אלו ראוי יותר לכל אחד
לדאוג ולחנך לגדל ולטפח את ערכם וסגולותיהם של ימים אלו ,בקרב עצמו
ובני משפחתו .עלינו להבין את השייכות של ימים אלו דווקא לעניין חינוך,
יותר מזמן אחר .והנה כאשר נתבונן במצוות הדלקת נרות חנוכה ודיניה נוכל
לראות את שייכות הדברים .במצוות הדלקת הנרות שהיא המצווה המסמלת
ביותר את ימי החנוכה ,מצאנו כמה שינויים משאר המצוות.
לדוגמה:
כל מצוה נעשית בין אדם לבוראו בלי שום פרסום וכמו שכתוב "והצנע לכת
עם אלוקיך" ,ובחנוכה אדרבה מצוה להדליק בחוץ כנגד העוברים ושבים על
מנת שיהיה "פרסומי-ניסא" .ועוד ,אף שבנר אחד יוצאים ידי חובה לכל
הבית בכל הימים ,מצוה להדר ולהוסיף בכל יום כמניין הימים נר נוסף
)ולמנהג אשכנז אף כל אחד מבני הבית מדליק בעצמו( וכל זה בשונה משאר
מצוות שההידור מתבטא רק באיכות יתר של החפץ .ומה כל זה בא ללמדנו?
שסודו וסגולתו של חג החנוכה זהו החינוך ,ללכד את התא המשפחתי
המורחב ולהעניק לו ערכים ולהעמיק בו את ההכרה בחסדי ה' "על נִ סיך
שכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת" ,וכמו שאמרו חכמינו
זיכרונם לברכה ,מצות נר חנוכה נר איש וביתו ,והכוונה שמצוותו ויסודו
ללכד את ה"איש וביתו" יחדיו ולהדליק את אור הנשמה עד שתהא השלהבת
עולה מאליה לכל התא המשפחתי ,וכך ממשיכים את האור שהיה במנורה
בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו ,אמן.

סיפור לשבת ן

הנר שניצח את המלחמה

אלעד כהן

נר ראשון של חנוכה ,שנת תקל"ז .מלחמת העצמאות של ארה"ב נגד בריטניה בשיאה .החיילים האמריקאים המוצבים ב"וואלי פורג'" קופאים מקור ,רעבים ללחם
וחסרי רוח לחימה.
לא אחת ,נראה הגנרל ג'ורג' וושינגטון )שכיום ,דיוקנו מפאר את שטר הדולר האמריקאי( ,מסתובב בין החיילים הישנים בלילות הקפואים ולעיתים אף מכסה
אותם בשמיכה כמו אב הדואג לילדו.
רוב החיילים האמריקאים במחנה מלאים טינה כלפי הגנרל וושינגטון על ניהול המלחמה .אך חייל יהודי בודד ,ששוכב לו וקופא מקור אינו מתלונן או מקלל.
במקום לכעוס בליבו ,הוא נזכר באביו שבפולין .הוא ומשפחתו סבלו קשות ולמשך שנים ,מיד הפריץ האכזר .לפני שהבן נסע לאמריקה ,נתן לו האב חנוכייה ,ואמר
לו" :בני  -כאשר תדליק את נרות החנוכה ,החנוכייה תאיר לך את הדרך".
כעת הוא החליט להדליק את החנוכייה .נר ראשון דולק .בליבו של החייל התחזקה הנחישות להיות חלק מהמאמץ לעצמאות אמריקה ,כדי שיהיה למשפחתו
מקלט לברוח אליו מפני עול הגויים הפולנים האכזריים .דמעה נזלה והקפיאה את לחיו.
לפתע חש יד מלטפת .ג'ורג' וושינגטון בכבודו ובעצמו ניצב מולו ,ושאל" :מדוע תבכה ,חייל?".
החייל השיב" :אדוני הגנרל ,אני בוכה ומתפלל לניצחונך! הצדק עמנו ,ונבנה כאן מקום חופשי לכל האומללים הנתונים תחת ידי ה"פריצים" בכל העולם!"
"תודה ,חייל "...אמר הגנרל" .ומהו הנר הזה שהדלקת?".
"זהו נר חנוכה".
עיניו של הגנרל אורו" :אם כן ,יהודי אתה ,מבני הנביאים ...ואם אתה אומר שננצח כך יהיה!".
בתום המלחמה ,אמריקה קיבלה עצמאות והחייל הקים את ביתו .בחנוכה של אותה שנה ,הדליק היהודי את נרות החנוכה עם משפחתו .לפתע  -דפיקה בדלת.
הנשיא וושינגטון בפתח .היהודי עומד מופתע .הנשיא ניגש לנר החנוכה בשקט ואמר" :דע לך ,כי דבריך באותו הלילה בוואלי פורג' הדליקו אור בליבי .בקרוב
תקבל אות כבוד מממשלת ארה"ב יחד עם כל גיבורי וואלי פורג' ,אך בינתיים קבל ממני את המזכרת הזאת".
היהודי הנדהם הושיט ידו ,לקבל מהנשיא מדליית זהב .עוד לפני שהספיק להתעשת ,הנשיא לחץ את ידו ויצא .בהביטו במדליה ראה עליה כיתוב" :לאות תודה
על אור נרך .ג'ורג' וושינגטון".

הלכה אחת לשולחן השבת
מדיני ראש חודש טבת ן הרב יאיר טחובר
ראש חודש טבת חל תמיד בימי החנוכה ולכן יש בו כמה דינים
מיוחדים:
א .בכל אחת מהתפילות מוסיפים גם "יעלה ויבוא" וגם "על הניסים" ,וכן
בברכת המזון.
גם בתפילת מוסף של ראש חודש יש להוסיף "על הנסים".
ב .אומרים הלל שלם בברכה כמו שאר ימי החנוכה.

בית מדרש בימי ראשון עם הרב אופיר בנושא-

ספר דניאל

נלמד על כוחם של חלומות ,על גלות
ועל תהליכי הגאולה הקשורים גם לימינו
ולאחר מכן חברותות

מוזמנים להצטרף!

רח' יוסף קארו 10מתחת לבית הכנסת ע"ש הדדי,
בשעה 20:00

ג .בקריאת התורה מוציאים שני ספרי תורה .בראשון קוראים בשל ראש חודש
)לפי הכלל "תדיר ושאינו תדיר -תדיר קודם" (.עולים שלושה לקריאת ראש
חודש )לראשון מחברים את שתי העליות הראשונות של ראש חודש רגיל(.
הרביעי עולה לקרוא בספר השני את הקריאה המתאימה לאותו יום בחנוכה
)"ביום הששי" או ביום השביעי"( .רק לאחר ארבעת העולים אומרים חצי
קדיש.

חנוכה שמח!

לקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה לgarory2@gmail.com-

גרעין תורני אור יהודה

www.garin-oy.co.il

העלון מוקדש לעילוי נשמתו של ברוך מנחם בן משה קלונימוס

