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 חנוכה על שום מה? 

 חינוך לגאולה  –חנוכה נס 

? הסברים רבים ניתנו לכך. את  חנוכה  –מדוע החג שנקבע לזכר הנסים שנעשו למכבים נקרא דווקא בשם  

. לדעתו צבי אלימלך מדינוב )בספרו בני יששכר, חודש כסלו, מאמר ג, ג(אחד ההסברים החשובים נתן רבי  

את החג הזה   ושקבע,  חשמונאיבית  דין של  הבית  חברי    חינוך לגאולה.,  חינוך  –השם חנוכה בא מלשון  

יחרב   השני  יצא  המקדש  ישראל  ועם  ידעו ברוח קודשם, שבית    ,לדורות

בגלות  היא  מתי   כמו  שלא  תסתיים,    מבלי לדעתלגלות נוספת, ארוכה  

כפי  70 נבא   שנה  הנביא  שירמיהו  לאחר  הראשונה בדיוק  שהסתיימה   ,

שהספיק  ,במציאת פך שמן אחד טהור למכבים   .מראש שנעשה  הנס 

לדרך  לפני היציאה  מעין צידה אחרונה   ימים, היה    8להדלקת המנורה במשך  

אלוקית אחרונה, האמורה להאיר את   וקשה. היתה זו מעין מתנה   מפותלת

אל יאוש!    – גם במצבים הקשים ביותר   היהודים,  את  ולעודד  הגלות,  חשכת 

האור    ןתית להיעלם.  הנצח  לעם  האמינו שישנה השגחה אלוקית שלא  

בלבבות  אדירים  ותעצומות   החנוכה נרות  של  עוז    ך נס  ,הדקיק 

אמונתם   את  הגאולה    -וחיזקו  השבורים   והרצוצים,  היהודים 

הקטן השמן  פך  את  המכבים!  בימי  כמו  להתרחש  יכולים  ונסים  רגע,  בכל  להגיע  חתום    ,יכולה  שהיה 

בזכותו הרבה  לכל קצווי תבל,  אתם  היהודים    'לקחו'גדול שהיונים לא יכלו לטמאו,  הכהן  הבחותמו של  

 ,בשנאתם  ,ניסו אומות העולםובכל מיני שיטות,    ורותבכל הד.  והגענו עד הלום  שרדנו את הגלות הנוראית

הנרות הללו, אך הם לא הצליחו בכך, כי יד נעלמה מ  המאירזה ולכבות את האור המיוחד  קטן  לנפץ פך  

 אלו כבר אלפי שנים. הנצחיים הנרות את ה  'מטיבה 'משמים 

 איתות אלוקי  

 כסלו תשפ"ג גיליון 

 חנוכה על שום מה?

 ישראל -ארץזכותנו על 

מופת של שר צבא חולם  
הספד על דוד   – ולוחם

 רזיאל ז"ל 

תשמישי  בדבר חלוקת 
כנסת  בבית ה קדושה

 במוסקבה 

לתרום לבית תפילה לכל  
 הדתות

 



 

 

הכריז   מתתיהו  בכאשר  מרד  אותו    האדירה  יוון   מלכותעל  האשימו  בניו  רבים  קשות ואת  בהאשמות 

, אתם לא רואים שיש כעת מזרח את בנינו  ניםמסכ  ם, באיזו סמכות אתתכםמי מינה א  -  והגיוניות למדי

השלום הנכסף,    ם מסכנים אתואת  תיכון חדש, אנו מדינה קטנה ללא עצמאות ברצוננו להשתלב במרחב

ונים, האם זה ראלי לנצח את הצבא החזק ביותר בעולם, דתיים חשוכים וקיצ-של פנטיםקטן אתם קומץ 

מתתיהו הבין שהוא אין לכם צבא ונשק כיצד תנצחו?    ,אתם בסכ"ה בני תורה לא מלומדי מלחמההרי  

נמצא ברגע היסטורי גורלי בתולדות עם ישראל. יהודים רבים, ללא בושה, התייוונו וקיבלו בשמחה את  

בחכמתו הבין היטב, שאם הוא לא יפעל מיד,    הואהנוצצת והמפתה.  ,  המערבית 'הנאורה'התרבות היוונית  

הקשים  במשך הקרבות  וספק אם תהיה לו תקומה.  התבוללות,  יימצא בסכנה ובשמד רוחני,    ישראל  עם

לאיתות אלוקי, שהמרד שהכריז אביו, והקרבות המרים שהוא לתשובות והיה זקוק    , הואיהודה המכבישל  

פך    ת נס. ואכן האיתות הגיע בצורהיו לרצון גם ליושב במרומים  –, בהם נפלו מיטב הבנים  מד בראשםע

הנצחית המסמלת את השראת השכינה וההשגחה האלוקית    -  המנורהאת    ימים  8במשך    הדליקש  ,השמן

לימד את העם כולו, שגם הניצחונות במלחמה היו בנס ובעזר אלוקי.   הנס במנורה  .בכל מצב  על עם ישראל

ואכן, יש הסוברים שהיום הראשון של חנוכה נקבע לזכר הניצחון הנסי במלחמה, ועל כך אנו מודים ב"על 

כשיש מסירות נפש אמתית למטה על התורה וקיום מצוותיה, יש הנסים" )ע"פ המהר"ל בנר מצוה ועוד(.  

 מלמעלה! עזרה גדולה גם 

 נחלת אבותינו 

המכבים נלחמו על הבית, על ארצם .  בימים אלו, דווקא  בניוו  מתתיהומ  למודינו ללע  יםנוספ  דברי חיזוק

המכבי יהודה  של  הקרבות  כל  הקב"ה.  ע"י  האומה  לאבות  שהובטחה  המקדש  הקדושה  טהרת  לפני   ,

צעדו אבותינו לפני אלפי שנים, ורוב  , לאורך 'דרך האבות' בה היו בגב ההר, ביהודה ובשומרון  ,הולאחרי

 . סיפורי התנ"ך התרחשו שם

יהודה המכבי ואחיו  ידעו היטב, שלא כמות החיילים וטיב הנשק בלבד מביאים את הניצחון, פעמים רבות 

בהיסטוריה היהודית הוכח, שהאיכות והגבורה הרוחנית הם שגרמו למעטים לנצח את הרבים והחזקים. 

ש ליבם  ואומץ  הגבורתם  להם מכביםל  שיעזור  בקב"ה  ואמתית  גדולה  מאמונה  נבעו  תורה,  בני  שהיו   ,

במאבקם, כי הם מסרו את נפשם על ערכי תורת הנצח, נלחמו על ביתם ועל ארץ אבותם, והאמינו בכל לב  

 בצדקת דרכם. 

ם מפני במעלה בית חורון, יהודה המכבי עודד את חייליו העייפים, הרעבים והפוחדי  ,שלו  השנילפני הקרב  

 להם:   צבאו הגדול של סירון שר הצבא היווני, ואמר

באים   כי לא ברוב חיל ניצחון המלחמה, ומן השמים הגבורה. הםאין מעצור לפני שמים להושיע ברבים,  "

אלינו ברוב גאוה ופשע להשמיד אותנו ואת נשינו ואת בנינו ולבוז את אותנו, ואנחנו נלחמים על נפשותינו  

                                 )חשמונאים א' ג, טז(. "תם לפנינו, ואתם אל תיראוועל תורתנו. והוא יגוף או

שמעון נרצח,  אחיו  ויהונתן  בקרב  נפל  המכבי  שיהודה  המשיך    לאחר  הוא  הפיקוד.  את  תפס  אחיהם 

לכבוש   והצליח  בן    -142בשנת  במלחמה  אנטיוכוס  היווני  השליט  ויפו.  גזר  הערים  את  היוונים  מידי 

שמעון שלח ברוב חוצפתו, להחזיר לו מיד את הערים האלו ה'כבושות', כי הן שייכות לו.  דימטריוס דרש  

 אמת היסטורית: לו תשובה ללא מורא ומתוך גאווה יהודית, חוכמה ו



 

 

לא ארץ נוכריה לקחנו, ולא ברכוש נכרים משלנו, כי אם נחלת אבותינו אשר בידי אויבינו בעת מן העתים "

  )חשמונאים א' טו,  !!!"השיבונו את נחלת אבותינו   -  בלא משפט נכבשה. ואנחנו כאשר הייתה לנו עת

                                                                                                                                                                                                          .(לג

 ישראל -ארץ זכותנו על 

 ב "תשל בסיון ט"כ  ,בירושלים "השלימה ישראל-ארץ למען התנועה " של הארצי בכינוס נאום

 עליה ואין ',הבתרים בין  בברית'  אבינו לאברהם אלוהית הבטחה היא ,ארצו על ישראל עם של זכותו

 לאחזת כנען  ארץ כל  את מגוריך  ארץ את  אחריך ולזרעך לך ונתתי":  שנאמר כמו  ,הירהור או שאלה

 מעיינינו כל .בכך אמונתנו החלישו לא ,מאדמתנו והתרחקותנו  מארצנו גלותנו )בראשית יז,ח(.  עולם"

 .הקדושה לארצנו לשוב היו ,וצפיותינו בתפילותינו

 מצות ,ם"לרמב המצוות ספר) ל"ז ן"הרמב פסקה וליישבה לשומרה וחובתנו ,ישראל-ארץ על זאת זכותנו

 ולא ,וליעקב ליצחק לאברהם לאבותינו יתעלה  האל נתן אשר הארץ לרשת נצטווינו ":לאמור ד( עשה

 כי  ,בה וישבתם הארץ את והורשתם' :להם אומרו והוא .לשממה  או האומות מן זולתנו ביד  נעזבה

 במצוה  להם אותה ופרט  (.נד-נג  ,לג במדבר )הארץ'   את והתנחלתם .אותה לרשת הארץ  את נתתי לכם

 ביד ולא בידם אותה נניח  לא ,הארץ: "וקובע ן"הרמב ממשיך כ"ואח  ".ומיצריה בגבוליה כולה הזו

 ".הדורות מן בדור האומות מן זולתם

 זוהי .לארץ בחוצה  הוא אם  ובין בארץ הוא אם בין ,מישראל ואחד  אחד לכל  היא ירושה ישראל-ארץ

 שאין ,ישראל-מארץ חלק על לוותר לצבור   או ליחיד כוח ואין ,ואחרונים ראשונים ,הפוסקים דעת

 הכוללת ",השלימה  ישראל-ארץ  למען התנועה" של חשיבותה  .חברו של מחלקו לוותר רשאי אחד

 ישראל -ארץ על שזכותנו ,בנוער חלקים אותם בקרב זו הלכה בהשרשת היא ,העם חלקי מכל בקרבה

 הצדקת כדי  עד ,עצמית  בשנאה הגובלות זרות מהשקפות והניזונים ,יונקת היא ממה להם ידוע לא

  .עמנו לגורל ומכרעת גדולה סכנה זוהי .אויבינו עמדות

 את וידעו  ,עמלם-מפרי  שיהנו  הם  ראויים ,ובטחוננו ארצנו למען נפש-במסירות שלחמו ישראל  צעירי

 להתנחלות היא והכוונה  ה.בדמע שזרעו  מה   ברינה ויקצרו  ,לנו הביאה שגבורתם המופלאות התוצאות

 הנביא של  חזונו  בנו  לקיים ה "הקב שעתיד בטוחים אנו  .הימים ששת  במלחמת שנגאלו שטחים באותם

 הלבנון  כבוד  ורנן גילת אף ותגל תפרח פרח .כחבצלת ותפרח ערבה ותגל ,וציה מדבר   יששום ישעיה

 ביישובים ביקרתי  (.ב-א ,לה  ישעיה)"  אלהינו הדר 'ה כבוד  יראו המה ,והשרון הכרמל הדר לה נתן

 נשמע ענות קול ,לעומתם .היצירה ובחדוות  העשייה בהתלהבות שם וראיתים ,הירדן בבקעת שהוקמו

 אויבינו בידי  חרב לתת הוא הפשוט שמשמעם ,כביכול ,מצפון ונקיפות  הירהורים ,במחנה בפעם מפעם

 .בה להכותנו

 כשלות וברכים ,רפות  ידים  חזקו" :נאמר ,ממש הפסוקים אותם ובהמשך ,הנביא חזה  זאת גם  ,ברם

 אז .וישעכם יבוא הוא אלהים גמול יבוא נקם אלהיכם הנה ,תיראו אל חזקו לב-לנמהרי אמרו .אמצו

 מסלול שם  והיה ...בערבה ונחלים מים במדבר נבקעו כי ...תפתחנה  חרשים ואזני ,עורים עיני תפקחנה

 שזכינו  ואנו  (.ח-ג ,שם)"  יתעו לא ואוילים דרך הלך ,למו והוא טמא יעברנו לא לה יקרא הקדש  ודרך 

 העורך



 

 

 תתקיים כולה והארץ ,לטובה עלינו יגמור  'שה ובוטחים מאמינים הננו ,החזון קיום בראשית לראות

 ושמחת ברנה  ציון  ובאו ישבון 'ה ופדויי: "נבואה באותה  שנאמר כפי ,נדחינו ויתקבצו ותיושב ,בידינו

     (.י ,שם)ה" ואנח יגון ונסו ישיגו ושמחה ששון ,ראשם על עולם

 שפג -מ' שפבמאמרים ונאומים, עהרב יצחק נסים, לדור ולדורות:                                                        

 וארצו עמו בעד  ולוחם חולם צבא שר של מופת

 א"תשכ באדר  ח"כ ,ארצה ארונו הבאת ביום ל"האצ מפקד ל"ז רזיאל דוד של קברו ליד הספד

 נפשו  ונותן מצוה לעשות  שמשתלח כשליח  ה"הקב לפני חביב  לך  אין(:  א ,טז רבה במדבר )  אמרו ל"חז 

 בשליחותן להצליח נפשם ונותנין מצוה לעשות  שנשתלחו אדם בני  לך  ואין .בשליחותו שיצליח  כדי

 ?היו מי  (,א ,ב יהושע)'  שנים השטים מן נון-בן יהושע וישלחר: 'שנאמ ,נון-בן יהושע ששלח שנים כאותם

 היום שזכינו  ,רזיאל דוד את הולמים אלה רבותינו שדברי דומה".  וכלב פנחס אלו" :רבותינו  שנו

 הוא .עליה  נפשו ונתן ,היה מצווה שליח רזיאל דוד .ירושלים הקודש-בעיר עולמים למנוחת  להביאו

 הצורר הצר ,אויב מזימות לסכל  הגדולה שליחותו מפני רק לא ,הבריות על וחביב המקום לפני חביב

 נפש  .בהם נחונו מעטים שרק וסגולותיו גבורתו  ,רוחו ,המופלאה אישיותו מצד גם אלא ,הגרמני

 .ולגאולה לדרור  וכמהה מוצקה הכרה בעלת ,הנצח בקנייני  הדורות במורשת עמוק מושרשת ,טהורה

 ,לחרות לוחמים של דור חינך ,למעשה המחשבה מן להוציאם  ,להגשימם עצמו על ציווה לבו הגיגי את

 .בהנהגתו מופת להם ושימש דמותם את עיצב,רוחם את חיזק

 בסערות ואף ,מסה  שבימי ,גדול מאמין .תורה ודעת חכמה רוח מלא ולוחם חולם ,היה ועניו גבור 

 ילד שזה  אשרי  .אישיותו עוצבה ומאהבתם  ינק שמהם – ך"והתנ התפילין מצקלונו משו לא ,המערכה

 שימש  ,עולם-עם של הנשגבה  הגבורה מסורת ממחדשי והיה  עמו כבוד  הרים הוא.גידל שזה אשרי

 נחלתו את לעמו להחזיר  ומבקש ,גאולה וכיסופי הרוח ,האמונה מקוננת שבלבו  ,צבא שר של מופת

 .הדורות באמונת החיים את ולקדש ,לזרים שהיתה

 ,ישראל מדינת קמה בגבורים   נופלו לאחר שנים כשבע .נכר אדמת על שליחותו בעצם נפל רזיאל דוד

 מאלה היה – ובשליחותו במאבקו ,בהופעתו  אבל ,לראותה זכה לא הוא .חייו חלום נפשו משאת

 . להקמתה  תרומתם שהפליאו

 לקבורה יובא  שארונו ,אנחנו וזכינו הוא זכה ,ישראל מדינת תקומת לאחר שנה  עשרה  כשלש,והיום

 שמו. האחרונה למנוחתו אותו מלווים והמלכות העם  ,ומשפחתו – העתיקה זו לא אמנם – בירושלים

 .החיים בצרור  צרורה נשמתו ותהי ,ודור דור  שבכל ישראל וגדולי הצדיקים  נפשות בכלל לנצח יינון

 ז תכהרב יצחק נסים, לדור ולדורות: מאמרים ונאומים, עמ'                                                                  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 תשמישי קדושה  דחיית האשמה שאנשי שגרירות ישראל במוסקבה מחלקים

 כ' בתמוז תשכ"ג

 לוין שליט"א אל כבוד הרה"ג ר' יהודה ליב 

 רבה של מוסקבה וריש מתיבתא ועמו ראשי הקהילה,

 השם עליהם יחיו,

וראשי עדתו ביום י"ד בסיון ש"ז, אל   לפני ימים אחדים הגיע אלי העתק המכתב ששיגר כב' תורתו

במוסקבה ישראל  לעניני  שגריר  למורשה  גם  נשלח  ממנו  העתק  ואשר  תקוע,  יוסף  הפולחן    מר 

יודע    ממני ונמלא לבי צער.   המכתב בתשומת לב רבה, וככל שהפכתי בו נפלאקראתי את    .במוסקבה

אני להעריך את מאמצי כב' ובני קהילתו לקיים את בית־התפילה הגדול במוסקבה, זה "מקדש המעט", 

הראוי להוקרה. ואם    לכל הרוצה לשפוך שיחו בפני בורא עולם. הרי זהו מעשה נפלא  ולפתוח שעריו

ומדינת   ה',  נציגיהזיכנו  משגרת  חובה    ישראל  למלא  לבית־הכנסת  באים  הם  ואף  לברית־המועצות 

שדבר  שהדת ספק  אין  עולם,  לבורא  ומתפללים  עליהם,  מטילה  לעורר,    היהודית  וצריך  מעורר,  זה 

ז)  שמחה בלב כולנו. הן הנביא ישעיה בית תפילה יקרא לכל העמים". אם לכל  (נו,    אמר: "כי ביתי 

ו  העמים, על אחת־ יהודי. והיהודים באי "ביתי"כמה  אינם בחינת אורחים, אלא חברים    כמה לכל 

תורה    שואפים ומייחלים שכל ישראל יתחזקו לבבם באמונה ויקיימו  בקהל המתפללים. והלא אנחנו

דומה עלי שלא נעלמו דברים    זה כל הימים.   ומצוות, ומי יתן וכל עמי מתפללים, ומי יתן והיה לבבם

 עיתו. אלה מכבודו ומצאן מר

מחלקים תשמישי קדושה, משום שהדבר    כת"ר מתרעם במכתבו על עובדי השגרירות הישראלית שהם

שמועות, שאינן    זניכםווהפרעות". אני מניח ששגגה היא בידכם, ואפשר שהגיעו לא  מביא לידי "קטטות

היו נותנים עוסקים בחלוקת תשמישי קדושה. ואף אם    מבוססות, כי נאמר לי שאין עובדי השגרירות

הלא    – ייקרא "הפרעה"?    מן המתפללים טלית ותפילין, סידורים ומזוזות וכיוצ"ב, הלזאת  לאחדים

   אחת כמה וכמה במצוות אלו שכל יהודי חייב בהן.  כולנו מצווים לזכות את הרבים, על

י בקרב יהדות ברית־המועצות. אני יודע כ  הן לא נעלם מכם המחסור הגדול בתשמישי קדושה השורר

ובמסתרים    בכל נפשם לטלית ולתפילין וכיו"ב וקצרה ידם וידינו מהושיע,  יהודים רבים משתוקקים

ועל לא און בכפם, לקיים מצוות תורתנו    תבכה נפשם על שנבצר מהם ללא הצדקה, ללא כל סיבה 

קל רוצים, או יכולים, להרות הישראלית הועל זה דוה לבנו. ואם אמנם עובדי השגרי  הקדושה כהלכתן.

 לברך אותם על המצווה הגדולה ועל מעשה חסד זה, אך צר לי   מצוקת נפשם של אחינו, היה מקום

 ן או שאינם יכולים לעשות כן. כשאינם עושים 

 אדר תש"ך בהצפה, ח' 



 

 

ותפתח מדרככם,  מכשול  כל  שירים  שמים,  לשוכן  מעתיר  ברית־המועצות   אני  יושבי  אחינו  כל  בפני 

תשמישי להשיג  לק  האפשרות  כדי  להם  תורתנו הקדושהקדושה שיזדקקו  מצוות  את  בהידור,    יים 

 בשמחה נפש ובהרחבת הדעת.

 בכבוד רב,                                                                                                                                     

   יצחק נסים                                                                                                                                    

            קנ                                                                                                                           -פה, עמ' קמח לדור ולדורות: בקומה זקו                                                                                           

 ברסיטה ילכל הדתות המוקם באונ לתרום לבית תפילה האם מותר 

 ב"ה. ירושלים,

 כ"ה באדר התשכ"ו 

 לכבוד

 רפפורט שליט"אהרב ד"ר י. 

 הרב דק"ק "שארית ישראל",

 מלבורן. 

 שלום וישע רב,

מכתבו מיום ל' בשבט ש.ז. הגיעני. קראתי בעיון ובתשומת לב את השאלות הכלולות במכתב, ולאחר  
 ששקלתי את הצד ההלכתי של הבעיה רואה אני שיש לנהוג כדלקמן:

פסלים, תמונות שמנהג העכו"ם לקבוע  ין העומד להיבנות יכלול, בכל שטח משטחו, צלבים,  יאם הבנ
אין להיות שותפים בהקמתו בכל צורה שהיא. בין בממון, בין בהזדהות   – בבתי־תפילה שלהם וכיו"ב

 מוסרית, בין בתעמולה וכל כיוצא בזה . 

הרי   ,?באם מותר ליהודים לקחת חלק בועדים ציבוריים, לתת תרומות כספיות וכיו" :באשר לשאלה
אם ההימנעות מליטול חלק כאמור, תצמיח איבה שיש עמה סכנה ליהודים, הדין הוא שאפשר לתת  

ן הנדון, אף  יתרומות וכיו"ב לקופת האוניברסיטה עצמה ולא למען המטרה המיוחדת של הקמת הבני
 .ן הזהיאם כספי התרומות הללו יעברו בסופו של דבר למטרת הקמת הבני

אסור לסטודנטים   –י העומד לקום יכלול פסלים, צלבים וכיו"ב כאמור לעיל  דת-אם בית־התפילה הבינ
 יהודים להתפלל בבית־תפילה זה, גם לא בנפרד, ואסור אף לקיים בו פגישות למטרות לא דתיות. 

אם מותר יהיה לסטודנטים היהודיים לקיים תפילה במשרדו של הרב היהודי שיקום   :באשר לשאלה
דתית, -הרי אם למשרד תהיה כניסה אחרת מאשר הכניסה למקום המיועד לתפילה הבינ  ,? בבנין זה

 אין איסור בכך. 

בסיום מכתבי חפץ אני להביע הערכתי הנאמנה ליחס של כב' ובני קהילתו למורשת ישראל ולכבודנו  
 הלאומי. תבורכו מפי עליון ויהי השם עמכם ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו.

כב' ואת בני קהילתו בברכת מועדים לשמחה. יהי־רצון שאת חג המצות תחוגו בשמחה ועתה אברך את  
 ובדיצות ותזכו לאושר ולכל־טוב, אמן.

 בכבוד רב,                                                                                                                                     

 יצחק נסים                                                                                                                                   



 

 

 פח - פוובות, עמ' לכלל ולפרט: הלכות קצ                                                                                               

 

 

 

     
 
 

 ט כסלו תשי"בהארץ, ט"ו                                                          


