
 
העולם כולו מאיר

חב"ד  שלוחי  מקיימים  החנוכה  בימי 
להבאת  נרחבת,  פעילות  העולם  ברחבי 
העולם  בערי  הרחב.  לציבור  החנוכה  אור 
לונדון,  מוסקווה,  ניו־יורק,  וושינגטון,   —
אלפים  מתקבצים   — ועוד  פריס  מלבורן, 
סביב חנוכיות ענק וחוגגים את החג. בעונה 
מלאות  העולם  ערי  שבה  השנה,  של  זו 
מפגן  בולט  הנוצריים,  החגים  בסממני 
החנוכה,  באור  המתבטא  היהודית  הזהות 

והוא מחמם לבבות של מיליוני יהודים.

חג הספרים
חג  את  חב"ד  חסידי  יציינו  הבא  בשבוע 
מבצעים  נערכים  שבו  בטבת,  ה'  הספרים 
והמונים  החסידות,  ספרי  כל  על  מיוחדים 
ולילדים.  לעצמם  ספרים  לקנות  יבואו 
גדולות,  הנחות  ניתנות  ההוצאות  בחנויות 
בהם,  ולימוד  ספרים  קניית  לעודד  כדי 

כבקשת הרבי מליובאוויטש.

נסיעה לאוהלים
מתארגנת  השנה  גם  שנה  כמדי 
נסיעה קבוצתית לאוהל אדמו"ר הזקן, בעל 
יום  התניא, בהאדיטש שבאוקראינה, לרגל 
המסע  במהלך  בטבת.  כ"ד  שלו,  ההילולא 
המגיד  הבעש"ט,  ציוני  את  גם  יפקדו 
ממזריטש, אדמו"ר האמצעי ורבי לוי־יצחק 

מברדיצ'ב. טל' 5410100־02.

יש חדש העתק־הדבק מימי החשמונאים
הפיתוי להיסחף בתוך זרם התרבות הכלל־עולמית יכול לקרוץ, אבל 

הקיום היהודי תלוי בשמירת הרציפות היהודית ובדבקות בתורת ישראל

בט על ההיסטוריה ממרחק הזמן כמוהו מ
את  שהסעירו  שאלות  אווירי.  כצילום 
העולם מתפוגגות לחלוטין כשמתבררות 
תוצאותיה של כל אחת מן הדרכים. הפרספקטיבה 
של הזמן מוכיחה בבירור מה נכון ומה שגוי, מהו 

טוב ומהו רע.

מלמעלה  במבט  להביט  רוצים  היינו  לפעמים 
על השאלות המעסיקות אותנו, אך האמת היא 
שאיננו צריכים לחכות מאות שנים. ימי החנוכה 
מגישים לנו אותן שאלות, אותם לבטים, בתוספת 
הפרספקטיבה ההיסטורית. אפשר ממש לשמוע 
את הוויכוח הסוער בין המתייוונים לבין נאמני 
התורה. אפילו השפה והמושגים של אותם ימים 

נשמעים עכשוויים לגמרי.

מי שרד ומי אבד
הקרב באותם ימים לא ניטש בין יהודים ליוונים 
בלבד. עיקר המאבק התחולל בתוך העם היהודי, 
יהודים  צעירים  היו  אלה  המתייוונים.  מול 
הדבק  מתבדל,  לעם  כי  שהאמינו  מתקדמים, 
בנושנות, אין עתיד בעולם המודרני. הם ביקשו 
ליצור חיבור בין התרבות ההלניסטית, החדשנית, 

ובין היהדות.

אבל מהר מאוד התברר, כי דרך זו מוליכה בכיוון 
אחד בלבד — מן היהדות החוצה. הדור הראשון 
של המתייוונים ניסה לשלב את התרבות היוונית 
עם המסורת היהודית. הדור השלישי כבר בעט 
ביהדות, בז לה ושאף להיות יווני לכל דבר ועניין. 
להיות  שחזרו  מי  זכר.  מהם  נותר  לא  במהרה 
יהודים שלמים — שרדו והשתלבו בשלשלת הזהב 
תרבות  אחר  שפנו  ומי  היהודית,  הרציפות  של 

יוון, התבוללו לחלוטין ואבדו לעם היהודי.

אנו עומדים כיום מול אותן שאלות. כמעט העתק־
המנסים  כוחות  יש  החשמונאים.  מימי  הדבק 
ניסו  שאליהם  כיוונים  לאותם  העם  את  למשוך 
להוביל המתייוונים בימים ההם. מולם עומדים 
לעם  הקוראים  המכבים,  של  דרכם  ממשיכי 

היהודי להישאר נאמן ליהדותו ולדרך אבותיו.

הכלל־ התרבות  זרם  בתוך  להיסחף  הפיתוי 
עולמית יכול לקרוץ. מרבית בני־האדם אוהבים 
לשמוע  כולם,  כמו  להתלבש  כולם,  כמו  להיות 
אותה מוזיקה ששומעים כולם, לחשוב כמו כולם. 

לא  ולהתבדל מן האחרים.  יהודי  להיות  לא קל 
להתפלל.  כדי  הצידה  לפרוש  כולם.  עם  לאכול 

להשבית פעילויות בגלל כניסת השבת או החג.

הדבר  את  מאיתנו  נוטל  הזה  שהזרם  אלא 
היקר ביותר — את היותנו יהודים. מי שייסחפו 
נאורים  ייחשבו  אולי  העולמית  התרבות  בתוך 
אבל   — ולמעמד  למחמאות  יזכו  ותרבותיים, 
לא  והטמיעה  ההתבוללות  היהודי.  לעם  יאבדו 
יותירו מהם זכר. זה בדיוק התהליך הפוקד רבים 

מבני עמנו בעולם החופשי.

להיות או לחדול
שאלה  ממש  זו  בעבורנו.  קיומי  הזה  המאבק 
נראה  לשמחתנו  חלילה.  לחדול,  או  להיות  של 
כי אט־אט מחלחלת ההכרה בדבר הצורך לשוב 
ולהתחבר לדרכו המקורית של עם ישראל. רבים 
של  הרציפות  בהמשך  טמון  עתידנו  כי  מבינים 

המסורת היהודית.

כשאנו מדליקים את נרות החנוכה, כדאי שנזכור 
את הלקח הנצחי. הקיום היהודי תלוי בשמירת 
ישראל  בתורת  ובדבקות  היהודית  הייחודיות 
ובמצוותיה. התרבות הכללית משתנה ומתחלפת, 

אבל היהדות חיה וקיימת לנצח. חנוכה שמח!
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חנוכה ופורים הם ימים טובים שתיקנו חז"ל, 
אך יש ביניהם הבדל בולט בתהליך ייסוד החג: 
פורים נקבע מייד אחרי המלחמה, שהייתה 
"ְּבַאְרָּבָעה־ָעָׂשר  למחרת,  וכבר  באדר,  בי"ג 
ְוִׂשְמָחה".  ִמְׁשֶּתה  יֹום  ֹאתֹו  "ְוָעֹׂשה  נחו,  ּבֹו", 
שרק  הגמרא  אומרת  לחנוכה  באשר  ואילו 
טובים  ימים  ועשאום  קבעום  אחרת  "לשנה 

בהלל והודאה".

מדוע פורים נקבע מייד ואילו חנוכה נהפך 
לחג רק בשנה שלאחר מכן?

איך מתקבל בציבור
לתקן  ישראל  חכמי  ביקשו  שכאשר  ידוע 
תחילה  בחנו  חדשה,  גזירה  לגזור  או  תקנה 
אם הציבור יכול לעמוד בה. הדבר נכון גם 
לעניין תיקון יום טוב, הקשור עם הימנעות 
ממלאכה. ואכן, רואים שפרט מסוים שהונהג 
בפורים הראשון הושמט לאחר מכן: בתחילה 
ולבסוף  טוב",  ויום  ומשתה  "שמחה  נאמר 
הושמט ה"יום טוב", מכיוון ש"הספד ותענית 
)=ביטול מלאכה(  קיבלו על עצמם, מלאכה 

לא קיבלו" )מגילה ה,ב(.

מזה מובן, שכאשר ביקשו חז"ל לקבוע את 
היום טוב של חנוכה, לא היו יכולים לעשות 
לבדוק  שרצו  מפני  הניצחון,  עם  מייד  זאת 
איך הציבור מקבל זאת. רק "לשנה אחרת", 

קבעום ל"ימים טובים בהלל והודאה".

ההבדל בין החגים
ס"ק  תרע,  סי'  )או"ח  ה'לבוש'  בעל  דברי  ידועים 
לפורים:  חנוכה  בין  מהותי  הבדל  שיש  ג( 

בפורים הייתה הצלת הגוף, שכן גזירת המן 
היהודים,  של  גופם  את  להשמיד  הייתה 
ואילו בחנוכה הייתה הצלת הנפש, כי גזירת 
היוונים הייתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם 

מחוקי רצונך".

לא  הם  ערמומית:  הייתה  היוונים  מזימת 
ביקשו לאסור את עצם העיסוק בתורה, אלא 
 — הקדושה  ממשמעותה  אותה  לעֵקר  רצו 
תורת ה'. כפי שאנו מדגישים בתפילת 'ועל 
"להעבירם  תורתך",  "להשכיחם  הניסים': 
את  לנתק  הייתה  המטרה  רצונך".  מחוקי 

התורה והמצוות מהקב"ה.

האור חדר
ניכר  הדבר  מתבטלת,  גשמית  כשגזירה 
מייד. בפורים הוסרה באחת החרב שהונחה 
ִׂשְּברּו  ֲאֶׁשר  "ַּבּיֹום  היהודים:  צווארי  על 
הּוא,  ְוַנֲהפֹוְך  ָּבֶהם,  ִלְׁשלֹוט  ַהְּיהּוִדים  ֹאְיֵבי 
לכן  ְּבֹׂשְנֵאיֶהם".  ֵהָּמה  ַהְּיהּוִדים  ִיְׁשְלטּו  ֲאֶׁשר 

מתבקש לחגוג את החג מייד.

אך כשמדובר בגזירה רוחנית, שכבר סחפה 
ואימצו  שהתייוונו  מישראל,  רבים  אחריה 
שלמרות  הרי  היוונים,  של  תפיסתם  את 
מציאת השמן הטהור והדלקתו שמונה ימים 
רצופים, ברגע האמת לא היה אפשר לדעת 
ליבם  לתוך  חנוכה  האור של  חדר  כמה  עד 
של היהודים, ועד כמה השפיע על הציבור. 
שלמה,  שנה  כשחלפה  אחרת",  "לשנה  רק 
והתברר שהניצחון הרוחני אכן תפס אחיזה 
לכל  טוב  ליום  חנוכה  נקבע  ישראל,  בעם 

הדורות, "עד מלך המשיח".

)תורת מנחם, כרך יז, עמ' 48(

ניצחון עכשיו, חגיגה אחר־כך

מקור היראה
את  וחיו  עשו  זאת  יוסף...  אליהם  "ויאמר 
האלוקים אני ירא" )בראשית מב,יח(. יוסף אמר 
לאחיו שגם עצם הדבר שהוא ירא אלוקים, אף 

זה בא וניתן מאת הקב"ה.
)נפלאות חדשות(

עורר לתשובה
אלוקים?  ירא  בהיותו  להתפאר  יוסף  ראה  מה 
אלא יוסף ביקש להרעיף על אחיו יראת שמים, 
להם  אמר  לכן  לתשובה.  לבבם  את  לעורר  כדי 
"את האלוקים אני ירא", ובכך עורר את היראה 
ואמרו:  קראו  מכן  לאחר  מייד  ואכן,  בקרבם. 

"אבל אשמים אנחנו על אחינו".
)עיטורי תורה(

למה מאמינים
אם  פלא,  זה  ראו  אומר:  היה  מצאנז  חיים  רבי 
צועק  לי.  מאמינים  אין  חולה,  שאני  צועק  אני 
אני שאני עני, שוב אין מאמינים לי. אבל כשאני 

אומר שאינני בעל יראת שמים — מאמינים לי.

לא התבייש
בוא וראה את העוז והאומץ של יוסף. הוא היה 
שר במצרים האלילית, ובכל־זאת לא בוש לומר: 
יותר,  גדולה  ורבותא  ירא",  אני  האלוקים  "את 

שלא בוש לומר זאת גם בין יהודים...
)משה מונטיפיורי(

חיות פנימית
מי שיש בו חיות פנימית של יראת שמים, מרגיש 
הבנה  של  ביותר  הגדולה  שהמתיקות  ומכיר 
הידור  לעומת  כלל  ערך  בעלת  אינה  וידיעה 

דהידור של מצווה.

)הרבי הרש"ב מליובאוויטש(

פורצת גדרות
יראת שמים אמיתית פורצת גדר אבנים וברזל. 

לפני אמת ויראת שמים הכול מתבטלים.

)הרבי הריי"צ מליובאוויטש(

יראה מהחטא עצמו
החטא גורם לעונש בגיהינום, שהוא בגדר רפואה 
וטובה גדולה לחוטא. כי החטא עצמו גרוע עוד 
לידי  האדם  את  להביא  צריכה  זו  ידיעה  יותר. 

'יראת חטא' — יראה מן החטא עצמו.

)לקוטי תורה(

מה התכלית
עוצם  "כל  אומר:  היה  מפאריטש  הילל  רבי 
כדי שייקלטו בליבי  ביראת שמים הוא  זהירותי 
הרש"ב  הרבי  כך  על  אמר  חסידות".  ענייני 
חסידות  ענייני  שכל  אומר  "ואני  מליובאוויטש: 
שמים  יראת  להרגיש  כדי  הוא  קליטתם  וטיב 

בחיות פנימית".

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

יראת שמים | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

על מה 'שהחיינו'

ימי החנוכה במחנה ההשמדה ברגן־ כשהגיעו 
בלזן, התאסף קהל גדול של יהודים, והאדמו"ר 
אחרי  החנוכה.  נרות  את  הדליק  מבלוז'וב 
שבירך את הברכות והדליק את הנרות, שאלו 

אחד הנוכחים:

"רבי, אני חשבתי שבתנאים איומים כאלה מוטב 
אם  גם  אבל  החנוכה;  נרות  את  להדליק  שלא 
עליהם,  ולברך  הנרות  את  להדליק  מתעקשים 
איך אפשר לברך 'שהחיינו'?! על מה 'שהחיינו', 

כשאלפי יהודים מומתים באכזריות?!".

נענה הרבי ואמר: "גם אני הרהרתי בזה, ולבסוף 
מצאתי תשובה: בתנאים איומים כאלה, כאשר 
בא קהל גדול כל־כך של אסירים, במסירות נפש 
ממש, לראות ולשמוע את הדלקת נר החנוכה — 
עלינו לברך 'שהחיינו' שיש עוד יהודים כאלה!".

אמרת השבוע מן המעיין

"בגמרא נאמר 'הדלקה עושה מצווה'. עיקר 
התכלית של מצוות הדלקת נר חנוכה היא 
ההדלקה — ההתלהבות והאש המתלקחת 

בנשמה" )רבי לוי־יצחק מברדיצ'ב(

פתגם חסידי



בצלים 
מאירים

"מה לך, ראבין? למה אתה עצוב?".

מהרהוריו  אותו  ניער  הגס  הקול 
וגילה  מבטו,  את  הסב  הוא  הנוגים. 
מאחוריו את איוון, אסיר רב־מעללים, 
של  הבלתי־מעורער  מנהיגם  שנחשב 
הגרועים  גם  הסוהר.  בית  פושעי 
שבעבריינים נזהרו שלא להמרות את 
והמתין  חד  מבט  בו  נעץ  האיש  פיו. 

לתשובתו.

של  האימים  שלטון  ימי  היו  אלו 
המשטר הקומוניסטי. רבנים ופעילים 
למען היהדות נרדפו עד חורמה, על 

'פשעם' לשמר חיי יהדות ברוסיה.

אחד הפעילים שנעצרו היה ר' חיים־
דובער — ברק'ה — חן, דמות חסידית 
שורשית.  חב"דית  ממשפחה  ייחודית 
הוא  גם  נענה  מחבריו  רבים  כמו 
)רבי  הריי"צ  אדמו"ר  רבו,  לקריאת 
והצטרף  מליובאוויטש,  יוסף־יצחק( 
זמן  החשאית.  היהודית  לפעילות 
תורה  תלמודי  בהפעלת  עסק  רב 
יהודית  תשתית  וביצירת  מחתרתיים 

בכמה מערי המדינה הגדולה.

נוצר  השנייה  העולם  מלחמת  אחרי 
חלון הזדמנויות צר להיחלץ מברית־
המועצות, באמצעות התחזות לפליטי 
הקימו  החסידים  פולנים.  מלחמה 
דרכונים  זיוף  של  מסועפת  מערכת 
משפחות  להבריח  והצליחו  פולניים, 

רבות אל החירות.

חן  משפחת  של  תורה  בא  אחד  יום 
מעבר  אל  המוליכה  לרכבת  לעלות 
בני  עמדו  רב  במתח  הברזל.  למסך 
את  וספרו  הרציף  על  המשפחה 
המיוחלת.  החירות  אל  בדרך  הדקות 
בכיסם היו דרכונים מזויפים, שִהקנו 
פולנית.  וזהות  בדויים  שמות  להם 
בלבבות הולמים צפו כיצד מועמסים 
חפציהם על הרכבת. ואז, בטרם נכנסו 

אל הקרון, הקיפו אותם שוטרים.

חן  ברק'ה  ר'  כי  התברר  בדיעבד 
אנשי  של  רצוף  למעקב  נתון  היה 
הבולשת, ששמרו את צעדיו והמתינו 
לשעת הכושר לתפוס אותו 'על חם'. 
מצא  המרחב  אל  היציאה  לפני  רגע 
חשוך,  בתא  מושלך  החסיד  עצמו 
מאחורי סורג ובריח, בחברת ברנשים 
מפוקפקים ומטילי אימה, שחיי אדם 
השום.  כקליפת  בעיניהם  נחשבים 
ואולם בדרך פלא זכה ר' ברק'ה לשאת 
חן גם בעיני האסירים השפלים הללו. 

הם ראו בו איש קדוש וגוננו עליו.

חלקו.  מנת  היו  ותלאות  עינויים 
חוקריו לא בחלו באמצעים כדי לגרום 
לו לחשוף את שמות חבריו למחתרת, 

תחילה  שפתיו.  את  חשק  הוא  אך 
לבסוף  אולם  מוות,  עונש  עליו  גזרו 
הושתה עליו תקופת מאסר ממושכת.

ר'  ומצב רוחו של  הגיע ערב חנוכה, 
ברק'ה היה שפוף. איך יעברו עליו ימי 
החנוכה בלי הדלקת נרות? הוא ישב 
בפינתו, מכונס במחשבותיו, נישא אל 

ימים אחרים, של אור ושמחה.

"נו, ראבין", טילטלה היד החסונה את 
כתפו, "אמור לי, מדוע אתה עצוב?".

ר' ברק'ה לא העלה על דעתו לשתף 
מגושם  לגוי  מה  במצוקתו.  הלה  את 
אותו  פטר  הוא  חנוכה?  ולנרות  זה 
בתירוץ כלשהו, אך האיש היה נחוש. 
"פה  לו.  הבהיר  סודות",  אין  "כאן 

כולנו חברים".

על  אשר  את  גולל  ברירה  באין 
חנוכה,  על  לאסיר  סיפר  הוא  ליבו. 
במסורת  נחוג  הוא  שבה  הדרך  ועל 
לעשות  אפשר  מה  "נראה  היהודית. 
בשבילך", השיב האסיר. "אמור לי מה 

אתה צריך כדי לחגוג את החג".

ר'  השיב  נרות",  להדליק  צריך  "אני 
חמור  באיסור  האסור  "דבר  ברק'ה, 

על־פי חוקי הכלא...".

"עם חוקי הכלא כבר אסתדר", שיסע 
לך".  יהיו  "ונרות  דבריו,  את  האסיר 
האיש הלך לדרכו, מותיר את החסיד 
או  חשבונו  על  התלוצץ  אם  לתהות 

שמא הבלתי־אפשרי יתרחש.

מנהיג  אליו  שב  קצר  זמן  כעבור 
"דיברתי  אמר,  "ראבין!",  האסירים. 
עם החבר'ה. כל אחד יקצה לך מעט 
מהמרגרינה הניתנת לנו. נכין פתילות 
מהמילוי של המעילים. כבסיס לנרות 
ישמשו חצאי בצלים. אל דאגה, יהיו 

לך נרות לתפארת".

ר' ברק'ה ההמום רק הספיק לשאול: 
"ומניין נשיג אש?".

האסיר השיב בגאווה: "בערב תראה!".

את  האסיר  הביא  הלילה  כשירד 
המרגרינה, הפתילות וחצאי הבצלים. 
לחבריו  סימן  מוכן  היה  כשהכול 
קמה  רגע  ובאותו  קלה,  בקריצה 
חבורת אסירים גברתנים והקיפה את 
כרע  המנהיג  צפוף.  במעגל  ברק'ה 
על ברכיו, נטל פיסת בד, הניחּה על 
במרץ  אותה  לשפשף  והחל  הרצפה 
הבד  החל  אט־אט  מגפו.  בסוליית 
וכעבור רגעים אחדים  להעלות עשן, 

נדלקה להבה קטנה.

את  רועדת  ביד  נטל  ברק'ה  ר' 
אותה  קירב  וכלא־מאמין  ה'שמש', 
עצומה  בהתרגשות  ובירך  הנר  אל 
ניסים'.  ו'שעשה  חנוכה'  נר  'להדליק 
היה  לא  'שהחיינו'  לברכת  כשהגיע 
יכול לכלוא את דמעותיו ופרץ בבכי 
את  מילאה  עצומה  שמחה  נסער. 
ונר  ב'פתילה',  נתפסה  הלהבה  ליבו. 
המרגרינה בער באמצע התא, מתחת 

לאפם של הסוהרים.

חזר  החנוכה  ימי  משמונת  ערב  בכל 
ונשנה המחזה הסוריאליסטי, שנראה 
מעגל  לא־מציאותי:  כתעתוע  היה 
את  בצורה  כחומה  מקיף  אסירים 
חנוכה  נרות  המדליק  חן,  ברק'ה  ר' 
של  בליבו  בצלים,  בחצאי  כהלכתם, 

בית הכלא האימתני.

מהכלא,  בשלום  יצא  העת  בבוא 
בכפר  והתגורר  ישראל  לארץ  עלה 
את  מספר  היה  שנה  ובכל  חב"ד, 
סיפור הדלקת הנרות במעמקי הכלא 

הסובייטי.

)על־פי 'אבני חן'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

שיעשה ניסים לנו
האם בואו של המשיח יהיה מלּווה אותות ומופתים שירעידו את כל העולם, 
או שיבוא בתהליך טבעי? בדברי הרמב"ם עצמו אנו מוצאים סתירה בשאלה 
זו. בספרו ההלכתי )הלכות מלכים פרק יא הלכה ג( הוא קובע: "אל יעלה על 
דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם 
או מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו". לעומת זה, ב'איגרת תימן' )פרק ד( הוא 
כותב: "האותות והמופתים שייעשו על־ידו הם יהיו הראיה על אמיתת טענתו 

ואמיתת ייחוסו".
כשמעיינים בשני המקורות האלה מוצאים תיאורים שונים בתכלית בדמותו 
גדול,  ישראל  מנהיג  היא של  דמותו  ב'יד החזקה'  ובמאפייניו של המשיח. 
שמחזיר את עם ישראל לדרך התורה, נלחם באויבי ישראל, מנצח את כל 
האומות שסביביו, בונה את בית המקדש ומקבץ את כל נידחי ישראל, ורק 
תימן'  ב'איגרת  זה,  לעומת  בוודאי'.  'משיח  שהוא  מתברר  זאת  כל  אחרי 
הופעת המשיח היא בגדר אירוע על־טבעי לגמרי: מופיע אדם בלתי־מוכר, 
כולו  והעולם  נפלאותיו,  מול  נחרדים  העמים  כל  ומופתים,  אותות  מחולל 

מקבל מייד את מלכותו.

שתי אפשרויות
ספק  אין  הגאולה.  של  אפשרויות  שתי  אלא  סתירה,  כאן  שאין  לומר  יש 
שבימות המשיח יהיו נפלאות וישתנו סדרי עולם. השאלה היא, אם הדברים 
הללו יתחוללו מייד עם הופעת המשיח, או שההתחלה תהיה כאילו טבעית, 
ורק בשלב מתקדם יותר ישתנו סדרי העולם. ובעצם, הכול תלוי בדרך בואה 
של הגאולה: במצב של 'ָזכּו' תהיה הגאולה על־טבעית מייד בראשיתה, ואם 
חלילה תבוא כש'לא ָזכּו' — ייתכן שבתחילה לא יהיו אותות ומופתים, ואלה 

יופיעו רק בתקופה השנייה.
ולכן  'יבשה',  בספרו ההלכתי הרמב"ם מגדיר את הדברים הגדרה הלכתית 
הוא קובע את הגדרים ההכרחיים של המשיח. מבחינה זו, אין הכרח שיעשה 
דווקא.  ועל־טבעית  פתאומית  להופעה  לצפות  הכרח  אין  ומופתים;  אותות 
ייתכן שהמשיח יופיע כמנהיג ישראל, שעושה פעולות בעם ישראל ובעולם, 

ורק אחרי שיבנה את בית המקדש ויקבץ את הגלויות נדע שהוא המשיח.
רוחם  את  לעודד  צורך  שהיה  ליהודים  שנכתבה   — תימן'  ב'איגרת  אבל 
ולהחיותם בתקוות הגאולה — הרמב"ם מתאר את התגלות המשיח לא רק 
במונחים מינימליים, אלא כפי שאנו מצפים שהיא תבוא — כשעם ישראל 
במצב של 'ָזכּו' — בפתאומיות, בהתגלות אלוקית גדולה, באותות ובמופתים, 
)נתבאר בהתוועדויות  קולו של המשיח  יחרד למשמע  כולו  כאשר העולם 

תשמ"ב כרך ג, עמ' 1328(.

שיבואו הניסים
ואולי אפשר להוסיף, שגאולה 'טבעית' יכולה לבוא רק אחרי שמתרחשים כל 
התהליכים המקדימים המתוארים בדברי חז"ל. צריכה לבוא תקופת 'עקבתא 
דמשיחא' ואחריה שינויים בעולם, שיכינו אותו להופעת המשיח. כאשר כל 

זה עדיין לא קרה, לא היה אפשר לצפות לגאולה המלובשת בדרך הטבע.
לכן ב'איגרת תימן', שנכתבה לתקופתה, הרמב"ם מתאר את הגאולה בדרך 
ניסית ופתאומית, כי זו הייתה האפשרות היחידה של הגאולה אז. אבל בספרו 
ההלכתי, שנכתב לכל הדורות, הרמב"ם מדבר גם על האפשרות שיגיע זמן 
שבו יתקיימו כל סימני חז"ל והופעת המשיח תתאפשר בלי אותות ומופתים. 
לכן הרמב"ם מציין את סימני המשיח ההכרחיים, כדי שנדע להאמין בו מייד 

עם בואו, קודם התקופה השנייה, תקופת הניסים ושינוי סדרי העולם.
מלּווה  תהיה  המשיח  המלך  של  התגלותו  כי  ומקווים  מתפללים  כולנו  אך 
ניסים והתגלות אלוקית גדולה, שגם יֵקלו את בוא הגאולה וגם יעשו אותה 

מהירה ומופלאה יותר.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

הגדול  בקניון  האחרונות  בשנים  המבקרים 
להבחין  שלא  יכלו  לא  שבבלגיה  באנטוורפן 
ולצידה  בפתחו,  שהוצבה  המרשימה  בחנוכייה 
בשעות  חנוכה.  של  מהותו  את  המסביר  שלט 
בכירי  עם  מרשים,  הדלקה  טקס  נערך  הערב 
העיר ורבניה, לעיני אלפים. לפחות בעבור אחד 

מהם ההדלקה הזאת שינתה את חייו. 

חב"ד  שליחי  שנים.  כמה  לפני  התחיל  הכול 
להציב  אפשרות  לבדוק  ביקשו  באנטוורפן 
עם  פגישה  קבעו  הם  הקניון.  בפתח  חנוכייה 
את  לפניו  והציגו  הפקאמפ,  ז'אק  המנהל, 
ואף  בקשתם. להפתעתם, המנהל הסכים מייד, 
על  שלט  החנוכייה  לצד  להציב  ביוזמתו  הציע 

תוכנו של חנוכה. 

עצרו וקראו
את  למקם  לעובדיו  הורה  המנהל  ועשה.  אמר 
השלט  את  ולצידּה  בולט,  במקום  החנוכייה 
במהלך  ומסריו.  חנוכה  של  סיפורו  את  המגיש 
את  וקראו  ושבים  העוברים  עצרו  החנוכה  ימי 
ההסבר המפורט. "זה היה מחזה מרגש מאוד", 
מספר הרב שבתי סלבטיצקי, שליח חב"ד בעיר. 

סלבטיצקי  הרב  נכנס  החנוכה  ימי  בתום 
למשרדו של מנהל הקניון והודה לו על היענותו. 
"אתה ואני יודעים את סיפור נס חנוכה", הגיב 
מנהל הקניון, "אך כל האנשים שעוברים בקניון 

את  יידעו  הם  שגם  ורציתי  זאת.  יודעים  אינם 
משמעותו של החג".

"אתה יהודי!"
שאל  יהודי?",  "אתה  הופתע.  סלבטיצקי  הרב 
"אני  ופירט:  ז'אק  השיב  לא",  כלל  "לא,  אותו. 
איני יהודי, אך אימא של סבתי הייתה יהודייה. 
הסבתא כבר הייתה נוצרייה. התחתנה בכנסייה. 

כך גם אימי וכך אני"...

מילותיו.  את  בקפידה  בחר  סלבטיצקי  הרב 
"עליך לדעת", אמר לו, "שאם אימּה של סבתך 
יהודייה  ואימך  יהודייה,  סבתך  כי־אז  יהודייה, 
אברהם  בן  כמוני!  יהודי  אתה  יהודי!  אתה  וגם 
יצחק ויעקב!". המנהל הביט בו במבט מופתע. 

"אתה בטוח?", שאל. 

הבטחה בליל הסדר
מאותו יום התהדק הקשר בין השניים. לקראת 
הרב  אותו  הזמין  שנה  באותה  הפסח  חג 
במהלך  בעיר.  הציבורי  הסדר  לליל  סלבטיצקי 
האישי.  סיפורו  את  לספר  ממנו  ביקש  הסדר 
בעיניו,  בדמעות  הנוכחים,  את  שיתף  האיש 
יציב  כי בשנה הבאה  וסיים בהצהרה  בסיפורו, 
עוד  וגדולה  מהודרת  חנוכייה  הקניון  בפתח 

יותר, על חשבונו. 

והמנהל לא שכח. הוא דאג להזמין מבעוד מועד 
במקום  אותה  והציב  המפוארת,  החנוכייה  את 
בולט עוד יותר. בנר הראשון השתתף בהדלקה 
מי  בהם  היו  העיר.  קצות  מכל  מרשים  קהל 
וליבם  הסדר  ליל  את  הקניון  מנהל  עם  שחגגו 
מאוד",  גדול  השם  לקידוש  גרם  "זה  התחמם. 

אומר הרב סלבטיצקי.

למוזיאון  החנוכייה  הועברה  האחרונות  בשנים 
ה'פרסומי  את  להגביר  כדי  בעיר,  מפורסם 
לסידורים  ופונה  ניסא', מעדכן הרב סלבטיצקי 
חנוכה  של  הגדול  המבצע  לקראת  האחרונים 

בבירת היהלומים. 

פך השמן שהצית להבה

הרב סלבטיצקי בהדלקת החנוכייה. מימין מר הפקאמפ

שבת חנוכה
המיוחדות  ההלכות  את  לציין  נא  שאלה: 

בתפילה ובברכת המזון בשבת זו.

טבת,  חודש  ראש  של  א'  היא  השבת  תשובה: 
)חוץ  העמידה  בתפילת  ויבוא'  'יעלה  לומר  ויש 
בתפילת  ששכח  מי  המזון.  ובברכת  מבמוסף( 
ונזכר  שבת,  ובמוצאי  שבת  בליל  העמידה 
אינו  הברכה,  סיום  של  ה'  שם  את  שאמר  אחרי 
'בונה  סיום  אחרי  נזכר  אם  המזון,  בברכת  חוזר. 
זה  למצב  המיוחד  הנוסח  את  יאמר  ירושלים', 
'ברוך'  לומר  התחיל  כבר  ואם  בסידורים.  כנדפס 
יאמר  לא  וגם  חוזר,  אינו   — והמיטיב'  'הטוב  של 

זאת ב'הרחמן'.

כבכל ימי החנוכה, יש להוסיף את 'ועל הניסים' הן 
זה במוסף( הן בברכת  )ובכלל  בתפילת העמידה 
שם  את  שאמר  לאחר  ונזכר  ששכח  מי  המזון. 

זאת  לומר  ויכול  יחזור.  לא  סיום הברכה,  ה' של 
ובברכת  נצור',  'אלוקיי  בתוך  העמידה  בתפילת 
המזון ב'הרחמן' )הפעם, אחרי 'הרחמן' של ראש 
חודש( — "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים כמו שעשה 

לאבותינו בימים ההם... בימי מתתיהו".

תורה.  ספרי  שלושה  מוציאים  התורה  לקריאת 
השבוע  בפרשת  עולים  לשישה  קוראים  בראשון 
בשני  הסוף(.  עד  קורא  שישי  )העולה  'מקץ' 
'ובראשי  השבת',  'וביום  לשביעי  קוראים 
חודשיכם'. מניחים על הבימה את הספר השלישי, 
השני,  הספר  הגבהת  אחר  קדיש.  חצי  ואומרים 
השישי'  'וביום  השלישי  בספר  למפטיר  קוראים 
ומסיימים  ושמחי',  'רני  ומפטירים  אחת(,  )פעם 
בפסוק ראשון ואחרון של הפטרת 'השמים כיסאי' 

ושל 'מחר חודש'.

סי'  אדה"ז  שו"ע  ונו"כ.  תרפב  סי'  או"ח  שו"ע  מקורות: 
י  הע'  פמ"ח  ישראל  אשי  ובסידורו.  וסי"ב,  ס"ח  קפח 
 .191 לה,  שיחות  לקוטי  ס"ח(.  רפח  סי'  אדה"ז  )ושו"ע 

מקצת הפרטים — לפי מנהג חב"ד.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

חנוכה שמח ו...

"
'זאת חנוכה'

היום האחרון של חנוכה )ב' בטבת או ג' 
חנוכה',  'זאת  מכונה  בטבת(  ב'  השנה  בו. 
שבה  זה,  ביום  בתורה  הקריאה  שם  על 

מופיע הפסוק "זאת חנוכת המזבח".
הוא  זה  שיום  נאמר  החסידות  בספרי 
סוף החתימה הטובה של הימים הנוראים, 
בעשרת  בתשובה  לשוב  הספיק  שלא  ומי 
ימי תשובה — תשובתו מתקבלת עד 'זאת 

חנוכה'.
שמחת החנוכה ביום הזה מגיעה לשיאה.

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות )בלבד( של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל

יעוץ חינם

077-444-7777

לפני הכל: בריאות.

ומה הלאה? מחיר...
ביטוחי בריאות קבוצתיים לאנ"ש

בהוזלה של כ-50%!
)בדומה לגופים הגדולים בארץ(


