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לקראת שבת
מדוע חנוכה ופורים לא בטלים?
אמרו חכמים" :אם כל המועדים יהיו בטלים – חנוכה ופורים לא בטלים"!
נשאלת השאלה :במה שונים חנוכה ופורים משאר החגים שהם לא בטלים לעולם?
על עדיפותם של חנוכה ופורים על שאר המועדים כתב הרב אליהו כי טוב בספרו ה"תודעה",
והסביר זאת ע"י משל:
משל למה הדבר דומה? לסוחר אחד שנתנו בידו ממון לעשיית מסחר ,הלך ועשה מסחרו והרוויח
ממון הרבה משלו .לאחר ימים ,אפילו אם יבואו ליטול ממנו מה שנתנו לו – הרי שאת מה
שהרוויח משלו לא יוכלו לקחת...
והנמשל :כך המועדים האמורים בתורה ,ניתנו בחינם לישראל ,ולא מחמת זכויותיהם .ואילו
חנוכה ופורים ניתנו להם לישראל בזכות מעשיהם הטובים ,שחרפו נפשם על האמונה הטהורה
בחנוכה ,וברצון עצמם קבלו עליהם ברית התורה בפורים ולא כפו עליהם הר כגיגית .וכל זאת ,
כאשר היו נתונים ביד בוזזיהם ומשעבדיהם.
משום כך ,אפילו ייטלו מהם המועדים האחרים – חנוכה ופורים שזכו להם במעשיהם ,לא ינטלו
מהם ולא יהיו בטלים לעולם!
במסכת שבת דף כ"א נאמר" :מאי חנוכה? דתנו רבנן בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה"...
את דברי הגמרא הללו – מסביר ר' מאיר שפירא מלובלין כך :מאי חנוכה?  -מהו סודם של ימי
החנוכה? דתנו רבנן! )למדו חכמים(  -את הכוח לעמוד איתנים אל מול הקמים עלינו ,אנו
מקבלים מ"תנו רבנן" ,לימוד התורה ושמירת המצוות ,רק כך נוכל להם! ובאמת מביא הבן איש
חי בפרשת וישב "רמז יפה לחנוכה" מהתורה :כשנעיין בפסוקים הראשונים של חומש בראשית,
נגלה כי המילה הכ"ה )=  (25מהמילה בראשית היא המילה אור ,וזהו רמז לחג האור = חנוכה,
החל בכ"ה בכסלו .התורה היא מקור האנרגיה של עם ישראל לעמידה מול כל העומדים עלינו
לכלותינו...וממילא בכוח כזה לא יתבטל חנוכה לעולם!

חג אורים שמח!
הרב גלעד מחפוד
רב בית הספר נחלים

דמות אחת בשבוע
מתתיהו החשמונאי
מתתיהו החשמונאי ,היה המנהיג שהתחיל את מרד החשמונאים )המכבים( נגד היוונים
ומנהיגם – אנטיוכוס .ממנו יצאה שושלת המלכים לבית חשמונאי .למתתיהו היו כמה בנים:
יוחנן הגדי ,שמעון התרסי ,יהודה המכבי ,אלעזר החורני ויונתן הוופסי.
סיפור חנוכה מתחיל כאשר בזקנתו של מתתיהו ,גזר אנטיוכוס להעביר את היהודים על דתם
תוך חילול בית המקדש בירושלים .לפיכך עזב מתתיהו עם בניו את ירושלים ועבר למודיעין.
כאשר הגיעו היוונים למודיעין ,בקשו היוונים ממתתיהו שיתן דוגמה לאחיו ויזבח ראשון
לאליל .מתתיהו סירב לעשות זאת והצהיר אמונים לתורה ולמצוות .לאחר מכן ,ברחו מתתיהו
ובניו להרים ורבים מבני יהודה ,המכונים בספר מקבים "קהל חסידים ,גיבורי חיל מישראל,
כל המתנדב לתורה" מתתיהו ובניו החלו במלחמה נגד היוונים ובחידוש חיי התורה :הריסת
במות שנבנו לעבודה זרה ומילת הילדים שלא נימולו בגלל גזירות אנטיוכוס.
שנה לאחר מכן בשנת  166לפני הספירה נפטר מתתיהו .לפני מותו ציווה מתתיהו את בניו
לשמור את מצוות התורה ולנקום באויבים .את שמעון בנו הוא מינה להיות איש עצה ואת
יהודה המקבי להיות שר הצבא.
לא לגמרי ברור מה מקור הכינוי "חשמונאי" .יש הטוענים כי מקורו בשם סב סבו של
מתתיהו ,חשמונאי ,ויש האומרים שמקורו בשם של עיר שהייתה מדרום לבאר שבע .בתפילת
על הניסים מוזכר ביחס למתתיהו הביטוי כהן גדול" :בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול" .מקור
הביטוי בברייתא בה נכתב" :בימי יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו
ומתתיה כהן גדול" .יש מפרשים שחז"ל כינוהו בתואר זה לשם כבוד בלבד ,ואפשר שגם היה
בגדר של כהן משוח מלחמה )כהן שתפקידו להכין את העם למלחמה(.

הציור השבועי
איזה פסוק מהפרשה
רמוז בתמונה?

תשובות ניתן למסור דרך אתר בית
הספרwww.NECHALIM.net :
בין הפותרים יוגרל פרס! )ההשתתפות
פתוחה לכל ילד/ה מגיל  5עד (12

מעשה שהיה
הַ חֹ ֶרף הָ אָמֶ ִריקָ אִ י שֶׁ ל ְשׁנַת  1777הָ יָה קָ שֶׁ ה בְּ יוֹתֵ ר ,בִּ שָּׁ עוֹת הַ ַלּ ְילָה שָׁ כַבְ נוּ בְּ שוּחוֹת,
ְרטֻבִּ ים וְ ר ֹוע ֲִדים .רֹב הַ חַ יָּלִ ים ְמקַ לְּ לִ ים אֶ ת הַ ֵגּנֵרָ ל ג'ו ְֹרג' וו ִֹשינְגְ טוֹן שֶׁ יַּצַ א ל ִַמּלְ חָ מָ ה .אַ >
ְהוּדי שֶׁ הִ גִּ יעַ עַ כְ שָׁ ו ִמפּוֹלִ ין ,מַ א ֲִמין בְּ ִמלְ חֶ מֶ ת הַ חֵ רוּת שֶׁ לּ ֹוֲ .אנִי ז ֹוכֵר אֶ ת הַ הַ ְשׁפָּ לוֹת
ֲאנִי ,י ִ
ִמצַּ ד הָ פְּ ִריצִ ים וְ אֶ ת הַ פְּ גִ יעָ ה בִּ כְ בוֹד ֹו שֶׁ ל אָבִ יA .א עוֹד!
כְּ שֶׁ נִּפְ ַר ְדתִּ י מֵ אָבִ י נָתַ ן לִ י ֲחנֻכִּ יָּה ,שֶׁ תִּ הְ יֶה לִ י מַ זְ כּ ֶֶרת וְ קָ מֵ עַ  ,וְ אָמַ רַ " :כּאֲשֶׁ ר תַּ ְדלִ יק בְּ נִי אֶ ת
הַ נֵּרוֹת שֶׁ ל ֲחנֻכָּה הֵ ם יָאִ ירוּ לְ  Eאֶ ת הַ ֶדּ ֶר>" .וְ עַ כְ שָׁ ו עֶ ֶרב ִראשׁוֹן שֶׁ ל ֲחנֻכָּהֲ ,אנִי רוֹצֶ ה
לְ הַ ְדלִ יק אַ > ֲאנִי חוֹשֵׁ שׁ ִמתְּ גוּבָ תָ ם שֶׁ ל הַ חַ יָּלִ ים הֲג ֹויִים .לְ אַחַ ר שֶׁ רֻ בָּ ם נ ְִר ְדּמוּ ,הוֹצֵ אתִ י אֶ ת
הַ ֲחנֻכִּ יָּה וְ הִ ְדל ְַקתִּ י נֵר ִראשׁוֹן.
בְּ אוֹרוֹת הַ נֵּרוֹת רָ אִ יתִ י אֶ ת ְדּמוּתָ ם שֶׁ ל אָבִ י וְ אִ ִמּי וְ אֶ ת
סִ בְ לוֹתָ ם ,לִ בִּ י נִתְ מַ לֵּא כְּ אֵ ב וּפָ ַרצְ תִּ י בְּ בֶ כִ י כְּ ֶילֶד קָ טָ ן.
אשׁי יָד ַרכָּה ,נָשָׂ אתִ י אֶ ת עֵ ינֵי מַ ֲעלֶה
לְ פֶ תַ ע ,נָגְ עָ ה בְּ ָר ִ
וְ הִ נֵּה הַ ֶגּנ ֶָרל ג'ו ְֹרג' ָו ִשׁינְגְּ טוֹן בִּ כְ בוֹד ֹו וּבְ עַ צְ מ ֹו ר ֹוכֵן
מֵ עָ לַי וְ שׁוֹאֵ ל" :לָמָּ ה תִּ בְ כֶּה חַ יַּל? הָ אִ ם קַ ר לְ ."?E
קָ פַ צְ תִּ י מִ ְמּקו ִֹמי וְ עָ מַ ְדתִּ י מוּל ֹו "אֲד ֹונִי הַ ֶגּנ ֶָרלֲ ,אנִי
וּמתְ פַּ לֵּל לְ נִצְ ח ֹונְ ,Eהַ צֶּ ֶדק עִ מָּ נוּ וְ ָלכֵן ְננַצֵּ חַ ".
בּ ֹוכֶה ִ
הַ ֶגּנ ֶָרל לָחַ ץ אֶ ת י ִָדי וְ ֶנ ֱעלַם בַּ חֲשֵׁ כָה .אֱמוּנָתִ י נִתְ קַ יְּ מָ ה,
הַ נִּצָּ חוֹן הָ יָה מ ְֻשׁלָם .וו ִֹשׁינְגְּ טוֹן הָ יָה ַלנּ ִָשׂיא הָ ִראשׁוֹן
שֶׁ ל ארה"ב.
שָׁ נָה לְ אַחַ ר ִמכֵּן בְּ לֶיל ִראשׁוֹן שֶׁ ל ֲחנֻכָּה ,הִ ְדל ְַקתִּ י נֵרוֹת
וּפִ תְ אוֹם שָׁ מַ עְ תִּ י ְדּפִ יקָ ה בְּ ֶדלֶת בֵּ יתִ י שֶׁ בִּ נְיוּ-יו ְֹרק.
פָּ תַ ְחתִּ י וּלְ תַ ְדהֵ מָ תִ י הַ נּ ִָשׂיא בִּ כְ בוֹד ֹו וּבְ עַ צְ מ ֹו עוֹמֵ ד
בַּ פֶּ תַ ח .
"הִ נֵּה הַ נֵּר הַ נִּפְ לָא" קָ רָ א ַכּאֲשֶׁ ר ָראָה אֶ ת הַ ֲחנֻכִּ יָּה בַּ בַּ יִת" .הַ נֵּר הַ זֶּה ְוּדבָ ֶרי Eהַ יָּפִ ים הִ ְדלִ יקוּ
אַרצוֹת הַ בְּ ִרית!"
אוֹר בְּ לִ בִּ י בַּ ַלּ ְילָה הַ הוּא ,בְּ קָ רוֹב תְּ קַ בֵּ ל אוֹת כָּבוֹד ִממֶּ מְ שֶׁ לֶת ְ

פינת ההלכה /

לעילוי נשמת יהודית בת ציפורה:

א .נרות החנוכה יהיו בשורה אחת בשוה ,לא אחד גבוה ואחד נמוך .ויהיה הפסק בין נר לנר
שלא יתקרב הלהב של זה לזה ויהיה כמו מדורה .ובנרות של שעוה יהיה הפסק שלא יתחמם
זה מזה ויטיף השעוה ויתקלקלו .מילא קערה שמן והקיפה פתילות ,אם כפה עליה כלי כל
פתיחה עולה בשביל נר אחד .לא כפה עליה כלי אפילו לנר אחר אינה עולה לפי שהיא
כמדורה .נר שיש לו שתי פיות או יותר ,לא ידליקו בו שנים אפילו בלילה הראשון משום
דליכא היכר כמה נרות מדליקין.
ב .בליל ראשון מברך המדליק קודם ההדלקה שלש ברכות :להדליק ,שעשה נסים ,שהחיינו.
ובשאר הלילות אינו מברך שהחיינו .לאחר שבירך הברכות מדליק נר אחד ,ובעוד שמדליק
האחרות אומר הנרות הללו וכו' .גר אומר שעשה נסים לישראל .ואם אמר לאבותינו ,יצא.
ג .כל זמן מצותן דהיינו חצי שעה אסור ליהנות מאורן ,ולכן נוהגין להניח אצלן את השמש
שהדליקן בו ,כדי שאם ישתמש אצלן ישתמש לאור השמש .וצריכין להניחו קצת למעלה מן
הנרות שיהא ניכר שאינו ממנין הנרות.

חג שמח! איזה כיף!

ממש שמח אצלכם! איך היה
במסיבת חנוכה?
נתחיל בערב כיתה שהיה
לנו ,באוכל הטעים,
במשחקים ובמתנה
שקיבלתי:

שמנים!
נמשיך במופע אש ,שהיה
**אש** !

ראיתי שהיו מבלונים ,מכוסות
קפה ,מחלות ,מבקבוקים ...ממש
יצירתי!
זה יצירתי? תראה את תלמידי
כיתה א' שכבר סיימו ללמוד
את תנועת הקמץ ,ועשו מסיבת
תחפושות בנושא:

שמעתי גם ילדי הגנים של
פטיש ובטחה הצטרפו

עורכת ראשית :דקלה אברהם

נכון ,הם מגיעים לבקר אותנו
גם היום לקבלת-שבת
משותפת .אתה גם מוזמן!
אני רק מחכה לשמוע מי זכה
בתחרות החנוכיות
אני לא מגלה ...אבל הנה
חנוכיה אחת לדוגמה:

יפה ,אז לקרוא בעברית אתם
יודעים .ומה לגבי אנגלית?
סרוק את הקוד ותראה בעצמך:

