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 סמל לשאיפת עם ישראל לחופש ודרור –חנוכה 

 

ימי החנוכה מסמלים בתולדות ישראל את שאיפתו של עמנו לחופש ולדרור, מתוך   

 :ושונאינו לטכס עצה לכלותינובינו בכל דור ודור ביקשו אוי שלווה רוחנית ומדינית כאחד.

כשעמדה מלכות יון . (תהלים פג, ה) עוד" ר שם ישראלאמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכ"

שמר נפשם ועל משמר תורתנו התאזרו בני ישראל חיל לעמוד על מ ,הרשעה על ישראל

מעטים נצחו  .ת הארץ מעולה של מעצמה אדירה זרהיצאו החשמונאים וטהרו א .הקדושה

מהו הנשק הסודי שהביא  .בורים, היפך מה שמחייב הטבעיחלשים את הג רבים,את ה

בורא  'להיות עם סגולה, ע"י אמונה בה :מאז הפך ישראל לעם הכיר בייעודו ?צחון זה ילנ

דבקות ביעוד האלוהי . מתוך אמונה וצוות ובדרך זו להיות מאור לעולם, ע"י קיום המעולם

אלא מלחמה  ,לא מלחמה לשם מלחמה ,ולמה הוא נלחםהוא ידע על מה  ,לחם עם ישראל

אה לנו נסיו הר ,הי ישראל היה עם עמנו' צבאות אל, והי רוח וחיי יצירה תקיניםלשם חי

  .ונפלאותיו והושיענו. וכאז כן עתה

תהליך מאז נס חנוכה עבר עמנו  .אנו חוגגים עתה יש משמעות מיוחדתלימי החנוכה ש

זכינו להחזרת השלטון העברי על חלק  'עד שבחסד ה ,הארוך וממושך של חבלי גאול

 ,ו מלאיים על הכחדת ישראלאולם אויבינו הקרובים והרחוקים לא חדל .מארצנו הקדושה

להלום  ,ניני החשמונאים ,ובישועתו יצאו צבאות ישראל 'חלילה. באמונה שלימה בה

צבאנו ובידו הביא צעדי  'הוכונן  ,זכינו .רמהוהביסוהו רדפוהו והכוהו עד ח ,בקלגסי האויב

ועלינו  ,הגבורה של עמנו רב ההדר והאמונה עדים היינו להתחדשות נס .לתשועה על ישרא

 להיות ראויים לכך. 

תנו  ,במצרים ע"י צבא ישראל 'ם ראיתם את היד הגדולה אשר עשה האת ,אחים יקרים

. והיה ו ושמרו חוקיוקיימו מצוותי ,'לכו בדרכי ה .כם והתעוררו לתשובה ולחיים חדשיםלב

קראת ימים גדולים וטובים שיביא עוד נהיה נכונים ל ,והישראם תשמרו לעשות אך הטוב 

ושב יעקב ושקט ושאנן ואין " :ימינו ולעינינו חזון נביאי ישראללנו, עוד נזכה ויקוים ב 'ה

                                                                                          .אלהיך, משמיע שלום מבשר טוב ואומר לציון מלך בבא לציון גואל ,(ירמיהו ל, י) מחריד"
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 ות חנוכה בברכה ע"י ילד קטן בציבור בבוקרהדלקת נר

 תשכ"הז' מר חשון 

 אל כבוד מעלת הרב הראשי לישראל

 שליט"א רבי יצחק נסיםמרן הגאון האדיר 

 ירושלים

בורית והוראת יהריני מתכבד לפנות בזה אל כת"ר בשאלה הלכתית שיש בה משום חשיבות צ
רבים, ומשום כך חשוב לנו שכת"ר שהוא מרא דארעא דישראל יפסוק לנו את דבר ה' זו הלכה, 

 בה.ואת הדרך אשר נלך 

הח"מ קשור אל הנהלת בנק לאומי לישראל, ומהנהלת הבנק פנו אלי בשאלה זו: בנק לאומי 
נוהג מדי שנה בשנה בחג החנוכה בשעות שלפני הצהרים, לערוך מסיבות חנוכה עם מופעים 

. החגיגה מיועדת לילדים ומטרתה כמובן לעודד את הילדים בארץ לחסכון .אמנותיים של ילדים
היו ת בדרך כלל הדלקת נרות ע"י ילד קטן, נאומים, זמרה והצגות ילדים... התוכניות כוללו

כיצד יתכן שבנק לאומי שהוא הבנק המשרת את כל החוגים, כולל דתיים, מרשה לעצמו שתמהו: 
 ,לא זמן הדלקתם בערב משתשקע החמהוה ,לערוך הדלקת נרות בשם ומלכות בשעות הבוקר

י רוצה, לקבל את הסכמת כת"ר אם לחייב נוהג זה של היית?! ונמצא מוציא שם שמים לבטלה
 הדלקת הנר ע"י ילדים בבוקר בפרסומי ניסא שאין כדוגמתו.

אפילו לא דתי, חובש כיפה לראשו  ,כאשר בימינו ילד ,האם יש לך פרסומי ניסא גדול מזה
ם ולעיני שלשת אלפים ילדים, שאולי בביתם אין מדליקים חנוכה כלל וכלל, מברך הילד בש

ומלכות ואלפי ילדים עונים אמן בצבור, היש לך הידור מצוה ברבים גדול מזה? אל נא נשכח באיזו 
תקופה אנו חיים, ואם אותם אלפי ילדים חופשיים שנכחו בטקס זה ויופי המצוה וקדושת הנרות 
חדרו ללבותיהם, והם באים לאחר מכן הביתה ומבקשים מן ההורים שיקנו להם חנוכיה ויאפשרו 

האם מלתא זוטרתא היא? הלא כמה מאמצים משקיעים אנו על הדור ה, ם להדליק נרות חנוכלה
ודוגמא נאה ביותר לכך נתן לנו מעלת כת"ר בביקורו הצעיר לקרב אותם אל מקורותינו הנצחיים, 

אנו גאים על פעולות כאלה ותחזקנה ידי  .השם ולקרב לבבות-האחרון במשק יגור שהביא לקדוש
 במאמציו לקרוב הלבבות. כת"ר שליט"א

הנהלת הבנק פנתה אלי שאורה להם אם גם השנה יוכלו לעשות כן.  הייתי שמח לקבל את 
 הוראות כת"ר בנדון ומפני דחיפות הענין לבנק אודה מאוד לכת"ר על תשובתו המהירה בנדון.

 בכבוד רב ובברכת יגדיל תורה ויאדיר

 בהוקרה ובהערצה

 פרנקל (שליט"א)בהרה"ג יצחק ידידיה  שמעון

 דור" בתל אביב-רב בית הכנסת "בני

 תשובת הראשון לציון הרב יצחק נסים:

( הבאים, ויאמר את ד-, איעמוד הילד ויקרא את דברי הרמב"ם )פרק ג' הלכות חנוכה
 ועיין שו"ת ישמח לב יו"ד סימן ט"ז וחתם סופר או"ח סימן קנ"ו. הברכות כתיקונן וידליק מיד,

גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה  ,יון בבית שני כשמלכו"
וצר להם  יכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות.ובמצות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו לה

 .י אבותינו והושיעם מידם והצילםחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלהלישראל מאד מפניהם ול
הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים  וגברו בני חשמונאי הכהנים

וכשגברו ישראל על אויביהם  תר על מאתים שנה עד החורבן השני.וחזרה מלכות לישראל י
ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פך אחד ולא  .ואבדום בכ"ה בחדש כסליו היה

שכתשו זיתים  עד ,נו נרות המערכה שמונה ימיםוהדליקו ממ ,היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד
והמדליק אותה בלילה הראשון מברך שלש ... .(כאן קיצרנו את הציטוט)והוציאו שמן טהור 

 1שלנר שר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק ברוך אתה ד' אלקינו מלך העולם א :ברכות ואלו הן
מלך העולם שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ברוך  חנוכה, ברוך אתה ד' אלקינו

 ."אתה ד' אלקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

 

 לברך "להדליק נר חנוכה".האמור לעיל הוא ציטוט מהרמב"ם ואולם הראשון לציון נהג  1

 (בהכנה לדפוס) ות קצרות בהלכהתשוב ,ג', חלק יין הטוב

 נכתב בט"ו בכסלו תשכ"ה

 



 

 

 

 

 1עלינו לקבל באהבה את חבלי הגאולה""

 דבר הרבנים הראשיים לישראל

קיבל עמנו על עצמו מאז גלותו מעל אדמתו זה  תהליך ארוך וממושך של חבלי־גאולה

אלפיים שנה, כדי לשמור על יחודו וסגולתו. חבלים אלה משתנים בצורתם אך שווים 

. כל הכוחות )תהלים פג, ה(בעיקרם: "אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד" 

חיוניותו של עם ישראל  שבעולם, מדינות ורודנים, ניסו לעשות זאת ולא הצליחו, וכח

 וקשיות ערפו גברו ונתחזקו.

בעתות צרה נבחן עמנו. הוא מגלה את עוצמת כוחו הרוחני והמוסרי העליון, וסוד קיומו 

ונצחיותו נעשה מוכח לכל אלה אשר אינם אומרים די, מנסים חוזרים ומנסים להפיק זממם 

רתע מכל סכנה יאלים שלו ולא להנגדנו. איחודו וליכודו של העם, נכונותו לעמוד על האידי

ומשחית, הם אשר עומדים לעם ומקיימים אותו הפך ממה שמחייב הטבע. כוחו הגשמי הדל 

מתחזק בעוצמה אדירה בכח הרוחני שבו, וה' צבאות אלקי ישראל הוא ההולך לפני העם 

 ונלחם לנו. 

לשמור על חבלי גאולה אלה עלינו לקבלם באהבה כאשר יאות לעם עתיק יומין היודע 

יעודו. אין אנו צריכים להפליג בערכם ובחשיבותם של איומי אויבינו כשם שאסור לנו י

לבטוח בנדיבים. בהתלכדות העם, בנטיעת האהבה והאחווה בין כל חלקיו וזרמיו, בשיתוף 

נהיה נכונים לקראת הימים העוברים  ,רט ופרט מישראל עם גורלו של העםעצמו של כל פ

 ן להגדירם ולעמוד על ייחודם. עלינו, שעדיין אי

באמונה במי שבחר בעם הזה מכל העמים ונתן לנו את תורתו להיות מאור לגויים, שהביאנו 

עד הלום לחזות בהחזרת השלטון המדיני על חלק מארצו, הוא יחזק ויכונן את דרכי צבא 

ם בורים אנשי השם אשר מעולם, אשר לעוז אמונתם ואהבתיההגנה לישראל, אלה הם הג

 וכן ,את ארץ הבחירה אין מעצור וסייג. בידיהם הביא ה' תשועה על ישראל בימי הקוממיות

נו ויסכל מזימתם, יפר עצתם וימגר כל כוחות המשחית יעשה עמנו עתה: יהפוך לבב משטינ

מפניהם. ויקוימו בימינו ולעינינו חזון הנביאים על ארץ ישראל ועל האומה: "ושב יעקב 

, בבא לציון גואל "משמיע שלום מבשר טוב, אומר )ירמיהו ל, י(חריד" ושקט ושאנן ואין מ

 ז(. )ישעיהו נב,לציון מלך אלהיך" 

דברי עידוד וחיזוק אלו מאת הרבנים הראשיים, הרב יצחק נסים והרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, נכתבו מיד  1

(, לאחר עיכוב הקריאה בתורה, 9.2.1957, ח' אדר א' תשי"ז )בשבת פרשת תצוה .לאחר סיום מלחמת סיני

לעמוד לימין מדינת ישראל במאבקה נגד דרישת האו"ם בעולם, רבבות מתפללים קראו לאנשי אמונה ומצפון 

לסגת מחצי האי סיני והאיום להטיל עליה סנקציות. מנשר מיוחד של הרבנים הראשיים ברוח זו, התפרסם 

 תי הכנסת.בעיתונות והוקרא בב

אץ וסגירת מיצרי טיראן עשי רצח רבים של חוליות 'פדאיון' שיצאו מרצועת עזה, הלאמת תעלת סו7לאחר מ

מלחמת סיני למלחמה נגד מצרים.  בריטניה וצרפתות ישראליות ע"י מצרים, יצאה ישראל יחד עם בפני אוני

המלחמה במהלך  (.29.10.56-5.11.56) עד א' בכסלו תשי"זונמשכה כ"ד בחשוון פרצה ב, ("מבצע קדש")

 דרשו בתוקף לפנות מיד את השטחים שנכבשו. ארצות הבריתוברית המועצות . כבש צה"ל את חצי האי סיני

התומכת בדרישה זו. הראשון לציון הרב יצחק נסים קיבלה מליאת האו"ם החלטה  (7.11.56ג' בכסלו )-ב

יים , שם הוא מסר ספר תורה לאלוף פיקוד הדרום, ח( ברצועת עזה וסיני2.12.56בכ"ח בכסלו )ביקר 

 (.8.3.1957ה' באדר ב' )-סיני בחצי האי צה"ל סיים את הנסיגה מ לסקוב.

 ריג-לדור ולדורות, חלק שני: בקומה זקופה, עמ' ריב                                                   

 נכתב בה' בכסלו תשי"ז                                                    

 

 שנה למלחמת סיני 60



 

 1עם ישראל ככבשה בין שבעים זאבים

 

 ,ם בימיה הראשונים של מלכות ישראלזכות היא לי לבקר במקומות אלה הקשורי

ת מרוחקות למען פיתוחה וקשר קשרים עם מדינו ,בערים ששלמה המלך פיתח אותן

אתם כובשי המקומות הללו  ,זכות גדולה היא להיפגש עמכם .של ממלכתו

. השמחה הגדולה בהחזרת רי העטרה של מלכות ישראל ליושנה ומחזי ,ומיישביהם

אנו שמחים  ;איננה שמחה של כובשים וכיבושים ,מארצנו השלטון המדיני על חלק

שאנו רואים בכך התגשמות הבטחתו של הקדוש ברוך הוא לאבות במיוחד משום 

דבר משום לנו חשוב ה .רי חזונם של נביאי ישראל למציאותהאומה, לעינינו הפכו דב

ל איננו שעם ישרא ,שכל מי שעיניים לו בראשו יודה בה, שבכך נמצאה הוכחה חותכת

דקנת אלא טת ולא מזשחיוניותו איננה מתמע ,שלו יעוד אלהי ונצחי ,עם ככל העמים

  .וא איננו כלה אלא מכלה את אויביוה ,היא תמיד רעננה ומתחדשת

אנו מלאים צער וכעס  ,על כן אם היתה לנו שמחה, והשמחה היתה רוחנית עמוקה

מפותחות ובלתי  ,ולות וקטנותגד ,זאת נמצאות עדיין אומות ומעצמות עצור על שבכל

שעמנו בדורנו זה זכה  ,ההיסטורי הגדול , אשר אינן תופשות את מהות הנסמפותחות

סים מחפים על האינטר .לו מתוך ציפייה ממושכת של דורות. מבודדים אנו בין האומות

שתפקידו  ,ו אנו עדים לכך שאותו מוסד מפוארלצערנ .טוהר המחשבה והמעשה

 ,להגביר את שיתוף הפעולה ,לישר הדורים בין עמים ,ות שלום בעולםהראשון להרב

שגים הגדולים והמופלאים בלחץ של אויבי ישראל ורוצה לשים לאל את ההימתחשב 

שראל נמצא ככבשה בין שבעים ועם י ,של עמנו. חברו עלינו מרביתן של האומות

אשר מאז היה לעם שאף להביא,  ,ורלו המיוחד של העם הנרדף והנדכאזהו ג .זאבים

ותמורת זאת לקה  ,ביםלו את החזון והאידיאלים הנשג והביא, ישע לעולם; העניק

. אנחנו לא נרתע וגם עתה לא ירתע ,ו יודע שהוא נוצר למלא יעוד אלקי. אך עמנושילם

 .בו נדגול ,חם לנו והראנו את כחו ואת תשועתואשר נל ,קינוובשם אל

 ,ההשגחה העליונה את התשועה לישראלאשר בידכם הביאה  ,צבאות ישראל ,אתם

 ,כם את הכח לעמוד מועטים נגד רביםר נתנה בבאותה האמונה אש ,חזקו באמונתכם

. אותה אמונה תתן בכם את רכבם ומטוסיהם ,ואשר הדבירה בפניכם את חיל מצרים

כדברי נעים זמירות  ,'והיו בטוחים בתשועת ה ,באותהעוז לעמוד איתנים לקראת ה

 'ו שלמה פרש ממלכתו על מקומות אלה: "ה' אורי וישעי ממי אירא האשר בנ ,ישראל

 .שרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלובקרב עלי מרעים לאכל את ב .מעוז חיי ממי אפחד

תהלים כז, ) "טחאם תקום עלי מלחמה בזאת אני בו ,אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי

 (.ג-א

שהבאנו ב'מפרץ שלמה', שם הוא נשא את הנאום הרב נסים ביקר  ,(28.2.1957) תשי"ז בכ"ו בשבט 1

 . ואומץ ליבם והעלה על נס את גבורתם ,הוא עודד וחיזק את מפקדי וחיילי צה"ל, בכל מקום כאן

 רסא-רסלדור ולדורות, חלק ראשון: מאמרים ונאומים, עמ'                                          

 

 

 

 

 

 

  

מאת הרב שמואל כ"ץ חוקר תולדות , זצ"ל הרב יצחק נסיםדרת ההרצאות על הראשון לציון המשך ס

 הרבנות הראשית.

ו' בכסלו  שלישי תתקיים ביום)בלווי מצגת מרתקת(,  "תולדות חייו ופועלו": בנושא שנייההרצאה 

 , ירושלים.44ב'יד הרב נסים', רח' ז'בוטינסקי  . ההרצאה תקיים19:00בשעה  6/12/16תשע"ז 

 הציבור הרחב מוזמן.    

 


