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זהות יהודית בלי פזילות
חנוכה מלמד אותנו את סכנתה של הפתיחות לרעיונות זרים .עם
ישראל שרד בזכות דבקות בלתי־מתפשרת בזהותו ובמורשתו

כ

שמספרים את סיפורו של נס
חנוכה מתמקדים בגזירות
שגזרו היוונים על קיום המצ־
וות ,ובניסיונם לכפות את האלילות
היוונית על היהודים .אלה עוררו
את פרוץ המרד של החשמונאים,
שהוביל לניצחון המזהיר על האימ־
פריה היוונית ,לשחרור ירושלים,
לטיהור המקדש ולנס פך השמן.

שיטפון מכל עבר

התברר כי הפזילה לעבר התרבות הכלל־עולמית
באה על חשבון הזהות היהודית .מכאן הייתה
קצרה הדרך לתהליך ההתייוונות ,שהוביל
יהודים רבים להתכחש ליהדותם ולאמץ זהות
יוונית ,ואף לבוז למי שהתעקשו להישאר יהודים
הדבקים במורשתם.
למעשה ,זה בדיוק האתגר העומד לפנינו בעידן
הנוכחי .את מקומה של התרבות ההלניסטית
החליפה התרבות המודרנית .זו שוטפת אותנו

צעירי אגודת חב"ד

יש חדש
להאיר את הארץ
צעירי חב"ד נערכים למבצע הגדול של
הבאת אור החנוכה להמוני בית ישראל.
חנוכיות ענק יוצבו במרכזי הערים ויפרסמו
מדי ערב את נס חנוכה במרחב הציבורי.
בכבישי הארץ ינועו אלפי כלי רכב נושאי
חנוכיות ואף הם יתרמו ל'פרסומי ניסא'
בחוצות הערים.

חדש :מגזין 'נשמה'

האמיתית
ההתמודדות
אבל
החלה הרבה קודם הגזירות .זה
היה כאשר התרבות ההלניסטית
שטפה את כל המרחב ,ובכלל זה האור שאנו נושאים מדור לדור .חנוכה בבית הלבן (צילום :ברוך עזאגווי)
את ארץ ישראל .היא באה בגישה
מכל כיוון אפשרי .היא מקדשת ערכים הומניים
חדשנית כלפי התרבויות המקומיות של כל עם
כלל־אנושיים ,בזה לערכי אמונה ומסורת ,ודוגלת
— בואו נמזג תרבויות ,ניקח מכל אחד ואחת את
בטשטוש הגבולות בין בני־אדם ובין עמים.
הדברים היפים שבה ,וניצור תרבות כלל־עולמית
משותפת.
ההתמודדות עם השיטפון הזה אינה קלה
כלל וכלל .בני־אדם ,מטבעם ,אוהבים להיות
חלק מהעולם הגדול והרחב ,ולא להרגיש
חלק מקבוצה נבדלת ושונה .הדבקות בערכים
כך אנחנו רואים את התרבות ההלניסטית חודרת
היהודיים והשמירה על הייחוד היהודי גם מוצגות
אט־אט לתוך ארץ ישראל .בתחילה זה נראה
על־ידי התרבות העולמית כאחיזה בנושנות
נחמד .מה רע באימוץ רעיונות חדשים? למה לא
וכרעיון שאבד עליו כלח .לא קל להישאר מחובר
לטפח את תרבות הגוף ,הרי גוף בריא הוא דבר
לשורשים מול הפיתוי הקורץ להיסחף אחר
חשוב? ואולי כדאי לתת לילדים שמות מודרניים,
רוחות הזמן וליהנות ממנעמי החיים.
כמו מנלאוס ויאסון ,במקום שמעון ויהודה?
היו יהודים שאמרו בליבם כי אפשר לטעום מן
התרבות היוונית ולהישאר יהודים מאמינים
ויראי־שמים .אלא שהדור הצעיר כבר הלך
עוד צעד לקראת התערּות בתוך העולם החדש
והמודרני ,והדור השלישי כבר נטש לגמרי את
היהדות ,התייוון ,ואף קידש מלחמה על ֶאחיו,
שנשארו נאמנים למסורת אבותיהם.

כל הלב לכל אחד

מגזין חודשי חדש
יצא לדרך — 'נשמה'.
ירחון איכותי לקהל
המתקרבים לתורת
ובו
החסידות,
רעיונות וסיפורים
ערכיים .במגזין ,פרי
שילוב כוחות של
צעירי אגודת חב"ד
ושבועון כפר חב"ד ,כתבות ומאמרי הגות,
המאירים היבטי חיים המעסיקים את כולנו.
כל אלו מנחילים את מגע הקסם הייחודי של
תנועת החסידות על מציאות חיינו משלל
זוויות .הגיליון מופץ על־ידי שלוחי חב"ד
ברחבי הארץ.

פך השמן הטהור
חנוכה מלמד אותנו את סכנתה של הפתיחות
הזאת לרעיונות זרים .עם ישראל שרד בזכות
דבקות בלתי־מתפשרת בזהותו ובמורשתו .יש
לנו תרבות שהיא שלנו ,וממנה אנו שואבים
השראה ועוצמה רוחנית .תורת ישראל היא
המצפן שלאורו העם היהודי הולך ,ואין לנו צורך
בפזילות החוצה.
לא לשווא הנס של חנוכה קשור בפך השמן
הטהור ,החתום בחותמו של הכוהן הגדול .יש
כאן מסר סמלי עמוק מאוד — סוד כוחו של
העם היהודי הוא החיבור עם המקור הטהור,
זה שהשפעות זרות לא נגעו בו .עם התורה
הקדושה ,כפי שהיא עוברת מדור לדור ,ממשה
רבנו ועד ימינו ,עד ביאת משיח צדקנו.
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חייך לזולת והצל את העולם
חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים
מתוארים בפרשתנו באריכות רבה .עצם
הסיפור חשוב כחלק מסיפורו של יוסף עצמו,
שבזכות יכולתו לפתור חלומות נעשה משנה
למלך ,וכך הביא את אביו ואת כל משפחתו
למצרים בתקופת הרעב.
אך מה הצורך בפירוט הנרחב של החלומות?
לכאורה חלומותיהם של השרים הם פרט
שולי ,ואילו התורה מתארת בהרחבה את
השיחות בין יוסף לבין שרי פרעה ,ומוסיפה
לספר כל פרט מחלומותיהם.

אכפתיות בכלא
יש לומר שבכך התורה מאירה לפנינו את
דמותו של יוסף .אדם שהיה קרבן להתעללות
ונרדף על לא עוול בכפו ,אך טבעי שיאבד
ויפתח יחס מריר לסביבתו.
אמון בבני־אדם ַ
יוסף סבל משנאת אחיו ,שהשליכו אותו
לבור ומכרו אותו לעבד; במצרים היה משרת
בביתו של שר מצרי; ואם לא דיי בכך —
הושלך לכלא בעקבות עלילה שפלה.

מן המעיין

והנה ,הוא מוצא בכלא שניים משרי פרעה,
נציגי השלטון שרדף אותו .מצופה היה כי
יחוש רגש נקמה כלפי השניים האלה .אך
יוסף אינו מבקש להיפרע מהם ,אלא להפך,
הוא מתעניין בשלומם ומגלה אכפתיות
ּדּוע ְּפנֵ יכֶ ם ָר ִעים ַהּיֹום?" ,הוא
"מ ַ
כלפיהםַ .
שואל אותם.

הצלת העולם
לכאורה זו הייתה שאלה מיותרת .אין צורך
לשאול שר ,שנופל ממעמדו הרם ומושלך
לבית הכלא ,מדוע פניו זועפים .יוסף כמובן
היה מודע לכך ,אך ברגישותו הרבה ביקש
לדובב אותם ולנסות לתת להם תמיכה וסיוע.
הללו לא היו קשורים אליו ,ולא חלה עליו
שום חובה לדאוג להם ,אך גם בהיותו שרוי
בשיברונו הפרטי ,העמיד לנגד עיניו את
הזולת ואת צרכיו.
ואכן ,בזכות יחסו המתחשב כלפי השניים
שוחרר יוסף מן הכלא ,כאשר (כמסופר
בפרשת מקץ) שר המשקים נזכר בפותר

״נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ״
(שבת כא) .היוונים טימאו את כל השמנים
שבהיכל ,ורצו לעשות מרשות היחיד רשות
הרבים .מידה כנגד מידה עשה הקב״ה ,שתתגלה
הקדושה גם בתוך רשות הרבים — שנוכל לפרוץ
את חומת ברזל של הסטרא אחרא ,המפסקת
בינינו לבין אבינו שבשמיים.

(חידושי הרי״ם)

גאולה שלמה
למה בחנוכה אומרים הלל שלם ובפורים לא?
כי בפורים לא הייתה גאולה שלמה ,שכן עדיין
נשארו משועבדים לאחשוורוש — ״אכתי עבדי
אחשוורוש אנן״ (מגילה יד) .ואולם בחנוכה
השתחררו מהיוונים ,ולכן אומרים הלל שלם.
(חידושי הרי״ם)

השקעת תאוות העולם
״מצוותה משתשקע החמה״ (שבת כא,ב).
מצוותה — ההתחברות עם הקב״ה שנוצרת
על־ידי מצוות הדלקת נר החנוכה מביאה לידי
'שתשקע החמה' — השקעת וביטול החמימות
בענייני העולם.

(הצמח צדק)

להאיר בחוץ
״והדליקו נרות בחצרות קודשך״ (תפילת ועל
הניסים) .מה עניין המנורה שבתוך בית המקדש

זו שליחותך
מהסיפור הזה עולה מסר חשוב בעבורנו.
כשאדם רואה אדם אחר שפניו נפולות
— עליו לסייע לו .כל אדם הוא יציר כפיו
של הבורא ,ועליו להיות שמח ולבצע את
שליחותו בעולם .אם הבחנת שהלה שרוי
במצוקה ,משמע כי שליחותך היא להאיר את
חייו ולחלץ אותו מהדכדוך.
כשגורמים לזולת לעשות מעשה טוב ,לקיים
מצווה ,אף אם זו פעולה פעוטה ולא מיזם
רועש ,אי־אפשר להפריז בתועלתה .היא
מביאה שפע ברכה לא רק לאדם המיטיב
בלבד ,כמו יוסף בשעתו ,אלא יוצרת מעגלים
של טוב וחסד בעולם כולו.
(שיחות קודש תשל"ד ,כרך א ,עמ' )210
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חנוכה | מאת הרב אליעזר ברוד ,רב כרמי יוסף

קדושה ברשות הרבים

החלומות העברי ,ועל־ידי כך הציל יוסף
הצדיק לא רק את עצמו ואת משפחתו
מחרפת רעב ,אלא את העולם כולו — "וַ יְ ִהי
יֹוסף הּוא ַה ַּשּׁלִ יט ַעל
ָר ָעב ְּבכָ ל ָה ֲא ָרצֹות ...וְ ֵ
ָה ָא ֶרץ ,הּוא ַה ַּמ ְׁש ִּביר"!

לחצר המקדש? אלא נר החנוכה שונה בציווי
להניחו על פתח הבית מבחוץ ,ולהפנות את
האור לרשות הרבים ,לפרסם את גדלות הנס גם
בעולם החיצוני .לכן הנרות שהודלקו אז במקדש
היו בחצר ,מכּוונים להאיר החוצה.
(רבי אברהם מסוכוצ׳וב)

נרות ניצחון
תפילת 'ועל הניסים' עניינה הודיה על ניצחון
המלחמה .הנרות שהודלקו "בחצרות קודשך"
הם נרות שמחה על הניצחון ,שהודלקו בחצר
המקדש .אך עצם אזכור הנרות יש בו רמז לנס
פך השמן ,הקשור במנורה שהודלקה בתוך
המקדש.

(לקוטי שיחות)

נס לרומם
״נתת ּלִ ֵיר ֶאיָך נס להתנוסס מפני קושט סלה״
(תהילים ס,ו) .הקב״ה עושה ניסים לבני ישראל
כדי להגביה אותם ,להעלותם מעל גדרי הטבע.
וכך האדם צריך לעורר את נפשו לצאת מהטבע.
(שפת אמת)

אמונה והבנה
"ועשאום ימים טובים בהלל והודאה" .לא דיי
בהודאה לבד ,היינו כוח האמונה ,אלא צריך
להיות גם הלל ,השגה והבנה באלוקות ,״דע את
אלוקי אביך״.
(אגרות־קודש)

יאמר לחומץ וידלוק
פעם אחת בימי החנוכה ישב רבי זושא
מאניפולי בחדרו ולא יצא להדליק את
נרות החנוכה .בני הבית נכנסו אליו
והעירו שהשעה כבר מאוחרת.
אמר להם הצדיק" :אני מתבונן במעשיי
ותוהה איך יש בי העוז להתייצב
ולהדליק את הנרות הקדושים ,אחרי
שיש בי עוונות רבים כל־כך!".
בני הבית לא ידעו מה לומר ,ואז
התעשת הצדיק ואמר" :הלוא חכמינו
אמרו 'מי שאמר לשמן וידלוק הוא
יאמר לחומץ וידלוק'; אם כן ,גם
'חומץ' כמוני מצּווה להדליק נרות
חנוכה"...

פתגם חסידי
"יעקב אבינו אמר ליוסף 'לך נא ראה את
שלום אחיך' — השתדל לראות רק את
הטוב שבהם ,את 'שלום אחיך' ,שלמותם
(רבי שלמה מרדומסק)
ולא חסרונם"

מעשה שהיה

מאת לוי שייקביץ

נס
דיזנגוף
השמועות בתל־אביב עברו מפה לאוזן
ונהפכו במהירות לשיחת היום .ראש
העירייה ,מאיר דיזנגוף ,לקה במחלה
קשה .לטענת יודעי דבר ,הרופאים
נואשו מלהביא מזור למחלתו.
זה היה בשנת תרצ"ו ( .)1936הארץ
הייתה נתונה לשלטון הבריטי ,והעיר
תל־אביב עדיין הייתה קריה צנועה.
היעדרותו של ראש העיר מאירועים
מרכזיים חשפה במהרה את מצבו
הבריאותי הרעוע.
ראש העיר דיזנגוף טיפח את העיר
בנאמנות ,היטה אוזנו לצורכי
התושבים ,ואף דאג לשוות לעיר
החדשה צביון יהודי .לפיכך מנע
פתיחת חנויות בשבת קודש ,וקרא
לציבור לשמר את ערכי היהדות
בפרהסיה הציבורית.
באותה עת התמודדו תושבי תל־
אביב עם התנכלויות גוברות והולכות
משכניהם הערבים ,תושבי יפו .הללו
יזמו מעשי אלימות רבים ,נטפלו
ליהודים בהצקות והטרדות ,והטילו
אימה ופחד ברחובות.
דיזנגוף החליט לנקוט יד קשה כלפי
הפורעים .הוא תבע את התערבות
המשטרה הבריטית ,ודרש שתעניק
הגנה לתושבים היהודים מפני
תוקפיהם .עם זה ידע כי אין להסתמך
על הכוחות הבריטיים ,והחל לטפח
קבוצות הגנה עצמאיות ,שבהן
השתתפו צעירים יהודים חסונים.
הללו אומנו להשיב מלחמה שערה
ולהגיב בנחישות על כל מעשה
התגרות ופורענות.
דיזנגוף הפעיל את אנשיו בחשאי,
ואט־אט הצליח ליצור הרתעה של
ממש בקרב התוקפים הערבים.
היהודים האמיצים הצליחו פעם אחר
פעם להדוף תוקפים וללמדם לקח,
ומעשי הפשיעה פחתו והלכו.
שמעו של ראש העיר החל להתהלך
בקרב תושבי יפו .הללו התיזו את
שמו של מאיר דיזנגוף בשנאה .עתה,
עם היוודע דבר מחלתו ,התפרצה
שמחה לאיד בקרבם .הם לא הסתירו
את אושרם מכך שסופו של ראש
העיר קרב .הגדיל לעשות העיתון
הערבי 'אדיפע' ,שהתריס בכותרת
העמוד הראשון" :מאיר דיזנגוף בא
בשערי המוות".
ואכן ,זה לא היה דמיון מפותח ,אלא
תיאור נאמן של המציאות .ראש העיר
שכב במיטתו מעורפל הכרה ,מתייסר
במכאוביו ,ורופאיו אובדי עצות.

באותה עת התגורר בעיר יהודי
ושמו ר' ישעיה .באמתחתו החזיק
אוצר יקר :עלי ערבה יבשים ,שבהם
השתמש ה'דברי חיים' מצאנז בחג
הסוכות.
עלי הערבה שימשו סגולה לחולים,
וסיפורי ישועות נקשרו בהם והפכו

לומדים גאולה

אותם למבוקשים בקרב חוג מכריו
של ר' ישעיה .סודם של עלי הערבה
עבר מפה לאוזן ,ומיום ליום התרבו
הפניות .ור' ישעיה נידב אותם בטוב
ליבו ,ושמח לשמוע את סיפורי
ההחלמה שהצטברו.
עתה חשב ,אם טובה הסגולה ,מדוע

מאת מנחם ברוד

ציפייה למלכות יוסף ודוד

הגאולה קשורה ביוסף וביהודה .השלב הראשון של הגאולה נעשה על־ידי
משיח בן־יוסף ,והגאולה השלמה באה על־ידי משיח בן־דוד שמשבט יהודה.
כאשר יוסף סיפר לאביו על החלום שחלם — "והנה השמש והירח ואחד־
עשר כוכבים משתחווים לי" — הבין יעקב מייד את משמעות החלום :יוסף
יהיה מלך ,ואביו ואימו ואחד־עשר ֶאחיו ישתחוו לו .אמנם יעקב גער בו ,אבל
בליבו פנימה ידע שהחלום יתגשם ,ולכן "ואביו שמר את הדבר" ,וכפי שרש"י
מפרש" :היה ממתין ומצפה מתי יבוא".
ציפייה זו דורשת ביאור :הלשון "היה ממתין ומצפה מתי יבוא" מלמד שיעקב
ציפה לכך כאדם שמצפה לדבר טוב ומיוחל .מה המעלה בזה שיוסף ימלוך
ואביו ואחיו ישתחוו לו?!

כוח לכל יהודי
ההסבר טמון בדברי חז"ל" ,מכאן שאין חלום בלא דברים בטלים" .הלוא רחל
כבר מתה ,ויוסף חולם על השמש והירח (הרומז לאימו) שמשתחווים לו!
אלא זה מה'דברים בטלים' שבחלום .יעקב אבינו חשב ,שכשם שההתייחסות
לרחל היא בבחינת 'דברים בטלים' ,כך הרמז שהוא (יעקב) ישתחווה ליוסף,
אף הוא בבחינת 'דברים בטלים'.
יעקב אבינו סבר שהחשיבות שבחלום אינה בפרטיו (שיכולים להיות בגדר
'דברים בטלים') ,אלא בעצם החלום ,המנבא את מלכותו של יוסף .לזה ציפה
יעקב וייחל בכל ליבו.
יוסף מסמל את עם ישראל כולו ,כפי שנאמר "נוהג כצאן יוסף" (פירוש
הפסוק ,שהקב"ה מנהיג כצאן את 'יוסף' ,את עם ישראל) .ייחודו של יוסף
משאר השבטים היה בעמידתו בדבקותו בקב"ה גם כשירד לגלות וגם
כשהיה משנה למלך וניהל את כל ענייני הממלכה ,ובכל־זאת לא הפריעוהו
טרדות העולם מדבקותו בה'.
הכוח הזה ניתן לכל יהודי ,וזה גם התפקיד הנדרש מיהודי — להישאר דבק
בקב"ה גם בהימצאו בגלות וגם כשהוא עסוק וטרוד בענייני העולם ,בענייני
פרנסה וכדומה .כינויו של עם ישראל בשם 'יוסף' בא לבטא את הכוח
המיוחד של יוסף הצדיק ,הקיים בעם ישראל .לזה ציפה וייחל יעקב אבינו
— "ואביו שמר את הדבר".

ממתין ומצפה
יתרה מזו יש לומר :יעקב אבינו ציפה וייחל לא רק למלכותו של יוסף
במצרים ,אלא למלכותו של יוסף בזמן הגאולה .הוא ציפה למשיח בן־יוסף,
שבא כהקדמה וכהכנה למשיח בן־דוד.
ולמעשה ,כל הסיפור של מכירת יוסף קשור בגאולה העתידה ,כפי שהמדרש
אומר (רבה פרשה פה)" :ויהי בעת ההיא — רבי שמואל בר־נחמן פתח :כי
אנוכי ידעתי את כל המחשבות .שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף; ויוסף
היה עסוק בשקו ותעניתו; ויהודה היה עסוק ליקח לו אישה .והקב"ה היה
עוסק — בורא אורו של מלך המשיח".
לזה ציפה יעקב אבינו ,וציפייה זו מעניקה כוח לכל יהודי בכל משך זמן
הגלות להיות 'ממתין ומצפה' :מתי יבוא משיח צדקנו לגאול את עם ישראל.
וכל שכן בזמן של 'עקבתא דמשיחא' ,כשעומדים על סף הגאולה ,שאז
הוא אמיתות המצב של "ממתין ומצפה מתי יבוא" ,שהרי "אחכה לו בכל
יום שיבוא" .ולא רק בכל יום ויום ,אלא הציפייה היא בכל שעה ,כפי שאנו
אומרים שלוש פעמים ביום" :לישועתך קיווינו כל היום".
ותיכף ומייד מתגלה "אורו של משיח" ,באופן שכל אחד ואחד רואה זאת
בעיניו ,ומשיח מביא את כל אחד ואחד מבני ישראל ,אנשים נשים וטף,
לארצנו הקדושה ,ותיכף ומייד ממש (לקוטי שיחות כרך לה ,עמ' .)156

לא אציע אותה גם לראש העיר
החולה? הוא אזר אומץ ,הלך אל ביתו
של ראש העיר ועמו העלים היבשים,
והציע את עזרתו בריפוי מחלתו של
דיזנגוף.
כפי שהיה יכול להעריך ,ההצעה לא
התקבלה בהתלהבות יתרה .ואולם
רעייתו של דיזנגוף פנתה אליו
והביעה התעניינות בהצעתו .הלוא
בעלה יליד העיר קישינב שבסרביה,
שאנשיה התאפיינו באמונת חכמים
תמימה" .אם לא יועיל ,לא יזיק",
אמרה ,וביקשה לאפשר לר' ישעיה
להפעיל את הסגולה שהביא.
ר' ישעיה ניגש למראשות החולה
ודחק בעדינות את העלים היקרים
מתחת לכרית שעליה היה מוטל
ראשו .הוא יצא מן הבית ואיחל
רפואה שלמה לחולה .את שלו עשה.
מעתה התפקיד מסור לידי הצדיק.
יצא ר' ישעיה לרחובה של עיר ,ולא
היה מודע כלל לסערה שהתחוללה
באותם רגעים ממש .בפעם הראשונה
זה ימים רבים פקח מאיר דיזנגוף
את עיניו .כל בני הבית זינקו לעברו
בהשתאות .הם נדהמו למשמע הברות
בוקעות מפיו" .מצבי הוטב" ,אמר.
קולו היה חלוש ,אבל ברור .השמחה
הרקיעה שחקים.
בדקות הבאות הוחשו אליו הרופאים,
ואלו איבחנו כי אכן חל שיפור
מובהק במדדי גופו .חומו ירד ,והוא
החל להראות סימני חיוניות .הכרתו
נעשתה צלולה מרגע לרגע ,וכוחותיו
חזרו אליו.
להפתעת הכול ,כבר למחרת בבוקר
הצליח החולה לרדת ממיטתו ולעמוד
על רגליו .הוא פסע בזהירות על
רצפת הבית ,נתמך בבני משפחתו,
ומרגע לרגע התחזק ושב להתהלך
כאחד האדם.
כעבור כמה ימים ותיהום כל העיר.
"ראית? שמעת? מאיר דיזנגוף יצא
מביתו ,וכבר צעד ברגל ללשכתו
שבבית העירייה" ,בישרו האנשים זה
לזה.
בתוך השמחה הגדולה לא נשכח
מקומם של עלי הערבה .ראש העיר
ומקורביו לא הסתירו את מעורבותם
של העלים האלה בהחלמה הפלאית.
סוד כוחן של ה'הושענות' נהפך
לנושא שיחה בכל העיר.
הללו קיבלו ביטוי גם בעיתונים
שפרסמו את ריפויו של ראש העיר,
כנגד כל הסיכויים .אחדים ציינו
את זכות התפילות שנערכו לשלומו
בבתי הכנסת ,והיו שסיקרו בהרחבה
את סיפורם של עלי ההושענות של
הצדיק מצאנז.
(על־פי 'מעשים נפלאים')

חיים יהודיים
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עצה של רוקחת ושכרה המופלא

חברון ,כ"ז בשבט תשס"א ( .)2001ימי
האינתיפאדה השנייה .כמה מתלמידי ישיבת
'שבי חברון' עוברים בבוקר ברחוב שליד 'בית
רומנו' .מחבלת אורבת להם ודוקרת את אחד
הנערים בגבו.
באותו רגע מזנק חייל אל המחבלת ,מוציא
מידיה את הסכין ומציל את הנער המדמם .הלה
מפונה באמבולנס ,ואז מתברר כי ניצל בנס
מפגיעה באיברים חיוניים .כעבור שלושה ימים
שוחרר ושב לישיבה.

"שלחי מכתב"
חננאל ג'רפי ,הנער שנפצע אז ,הוא כיום בן ,37
תושב שדרות .מאז אותו נס הוא נוהג לערוך
מדי שנה סעודת הודיה ,עם בני משפחתו
וחברים .רק כעבור זמן התברר לו שהנס הזה
הוא קצה הקרחון של נס מופלא הרבה יותר.
"אימי שימשה עשרות שנים רוקחת בבית
מרקחת בקריית מלאכי" ,מספר חננאל.
"כעשרים שנה קודם הפיגוע נכנסה לבית
המרקחת אישה וסיפרה לה שרצונה לבצע
הפלה ,מפני שיש לה שלוש בנות ,והיא
'חוששת' שתיוולד לה שוב בת ...אימי דיברה
על ליבה שלא תעשה זאת ,והציעה לה לכתוב
לרבי מליובאוויטש .האישה השתכנעה ועשתה
כדבריה .מאז אימי ואותה אישה התראו מפעם

פינת ההלכה

לפעם ,אך לא דיברו על העניין".

ממהרת לצל"ש
עברו כעשרים שנה .כמה חודשים אחרי הפיגוע
והנס עמדה אימו של חננאל בבית המרקחת
וראתה כי אותה אישה מבקשת לעקוף את התור
בטענה שהיא ממהרת מאוד" .יש לבן שלי טקס
הענקת צל"ש" ,ניסתה להסביר לעומדים בתור.
הרוקחת התעניינה במה מדובר" .בני החייל
הציל בחור ישיבה בפיגוע ,והיום מעניקים לו
צל"ש" ,אמרה האישה.
"איזה בחור? מתי?" ,שאלה הרוקחת בסקרנות,
והאישה סיפקה את הפרטים .הרוקחת החווירה.
"את בטוחה?" ,שאלה בשפתיים רוטטות
מהתרגשות" ,זה הבן שלי שניצל!".

"זה הבן שלך!"
אימו של החייל פרצה בבכי" .החייל שלי הוא
הבן שלך!" ,מלמלה" .את זו ששיכנעת אותי
לשלוח מכתב לרבי ,והוא עודד אותי ובירך
אותי שאלד ילד בריא ושלם" .הנוכחים בבית
המרקחת היו עדים למחזה הלא־ייאמן.
"באותו זמן שבו הוענק הצל"ש הייתי בישיבה,
ורק כעבור זמן שמעתי את הסיפור מאימי",
מספר חננאל" .מתברר שהאישה עשתה בשעתו

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

להדליק או לחכות?
שאלה :אם כמה מבני הבית עומדים לחזור
הביתה מאוחר יותר ,האם יש לדחות את
הדלקת הנרות עד שיגיעו ,כדי להדליק יחד?
תשובה :זמן ההדלקה שקבעו חז"ל הוא "משתשקע
החמה" .הנוהגים בירושלים כמנהג הגר"א מדליקים
בתחילת השקיעה ,אך בקהילות רבות נהגו לאחר
את ההדלקה עשר דקות או יותר לאחר מכן.
למנהג חב"ד מדליקים אחרי השקיעה" ,בין מנחה
למעריב" .לפי הספרדים מדליקים בצאת הכוכבים,
וכן נהגו רבים מהאשכנזים .כמה מצדיקי פולין נהגו
לאחר את הדלקתם כדי להדליק 'ברוב עם' דווקא.
ֵ
למנהג חב"ד יוצקים שמן בכמות שמאפשרת לנרות
לדלוק לפחות  50דקות (משך הזמן שמתחילת
השקיעה עד חצי שעה אחרי צאת הכוכבים ,שהוא
סוף זמן ההדלקה לכתחילה .אם כי בימינו ,שבני־
אדם מתהלכים ברחוב גם בשעה מאוחרת יותר,

מקילים להדליק גם מאוחר יותר בערב).
מאחר להגיע ,הרי כיבוד אב ואם
ֵ
אם אחד ההורים
הוא מדאורייתא ,ויש להמתין לבואו .מובן שהוא
רשאי להורות להם להדליק בזמן ,אך לכוון שלא
להוציאו ,כדי שיוכל לברך בעצמו (על־פי הפוסקים
האשכנזים).
על אף החשיבות של עניין 'פרסומי ניסא' בבית,
המתבטא בהדלקה יחד ,ובכלל זה שירה משותפת
לא ֵחר את
והמתנה בצוותא ליד הנרות — אין ַ
ההדלקה כדי להמתין לכולם ,שהרי חז"ל קבעו
זמן להדלקה .המאחרים ,שממילא נוהגים להדליק
בעצמם — ידליקו בשובם לביתם.
אם כבר הגיע צאת הכוכבים ,היכול להתפלל ערבית
במניין מייד ,יתפלל תחילה .אבל מי שאין לו כעת
מניין ,או שרגיל תמיד להתפלל במניין קבוע בשעה
מאוחרת ,ידליק תחילה.
מקורות :טושו"ע או"ח ר"ס תער"ב ,משנ"ב וביה"ל ופסקי
תשובות שם ,וש"נ .לוח דבר בעתו .ספר המנהגים־חב"ד
עמ'  ,70וש"נ.

סיפור לא־ייאמן של יד ההשגחה .חננאל ג'רפי

כעצת אימי .היא כתבה לרבי מליובאוויטש,
והוא עודד אותה ללדת את הילד .כך נולד
הבן ,לשמחת המשפחה ,והוא גדל והיה לחייל
שהציל את חיי!".
הסיפור התגלגל בגרסאות רבות במרוצת
השנים .צוות תכניתו של עמי מימון ב'קול
ברמה' איתר את חננאל ,גיבור הסיפור" .מדי
שנה אני נוהג לשתף את משתתפי סעודת
ההודיה בסיפור המופלא .הפלא הלא־ייאמן
של יד ההשגחה מחזק רבים באמונה בבורא
העולם" ,מסיים חננאל בקול נרגש.
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חשמונאים

התלמוד מכנה את יהודה המכבי ואחיו — 'בית
חשמונאי' .יש הסבורים שמקור השם במילה
'חשמנים' המופיעה בתהילים (סח,ב" :יֶ ֱא ָתיּו
ַח ְׁש ַמּנִ ים") ,שמשמעותו גדּולה .דעה אחרת היא
שמקור המשפחה מהעיר ֶח ְׁשמֹון (יהושע טו,כז).
ויש שמצאו במילה 'חשמונאי' רמז למצוות
שעליהן גזרו היוונים :חודש ,שבת ,מילה ,נידה,
ארוסה ,ייחוד ה'.
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