
 
 

 

 

 

 

 ד"בס

 ...ונעבור לפרסומות
 הורים וילדים –לימוד לקראת חנוכה 
 ד מנשה"ס ממ"ביה

 

  בגזירותיהן ישראל של עיניהם שהחשיכה ,ןויו גלות זה -וחושך

ישראל   באלהי חלק לכם שאין השור קרן על כתבו להם אומרת תהישהי

 (מדרש רבה)

 
על קרן השור שלו את  על פי המדרש אחת מגזרות היוונים הייתה שכל יהודי יכתוב

 ".אין לנו חלק באלוקי ישראל" -המשפט

 מה משמעות הגזרה המוזרה? 
 . קדומותת הומאוד בתקופוחשובה השור שימש לצרכים רבים והיה בהמה נפוצה 

זו . אם על כל שור יהיה חרוט המשפט הזה הרי שזה דומה למדבקה על שמשה של אוטו

 .פרסומת

 .ה"רצו לאלץ את היהודים לפרסם שאין לנו קשר עם הקבהיוונים 

  ?מה עשו היהודים

ישראל חלק באלוקי ( שונאי)ועוד גזרו שכל מי שיש לו שור יכתוב על קרנו שאין ל"

 (מדרש לחנוכה)  "...הלכו ישראל ומכרו שווריהם .ישראל

 לאילו מלאכות ותפקידים שימש השור? 
. באותה תקופה על מנת לא להתחייב בגזרה היוונית על כל המלאכות האלו ויתרו היהודים

 .'היה זה צעד של מסירות גדולה וקידוש ה

 

מצוות הדלקת הנרות בחנוכה שתיקנו לנו חכמים כוללת הוראה מיוחדת מאוד שכמעט ולא 

 .מצאנו כמותה בתורה

 -מיצאו את ההלכה המיוחדת שצריך לקיים בהדלקת הנרות. הנה לפניכם שני קטעי הלכה

 

 ה"כ לתןישתח האלו ימים שמונת שיהיו הדור שבאותו חכמים התקינו זה ומפני

 ולילה לילה בכל הבתים פתחי על בערב הנרות בהן ומדליקין והלל שמחה ימי בכסליו

 (ם"רמב, משנה תורה) הנס ולגלות להראות הלילות משמונת

 

 להדליקם שלא שם ל"ז חכמינו צוו לכן, ניסא פירסומי משום היא המצוה שעיקר וכיון"

 אם. מבחוץ ביתו פתח על להניחה מצוה – חנוכה נר: חכמים אמרו וכך. בפנים בביתו

 (ערוך השולחן" ).הרבים לרשות הסמוכה בחלון מניחה – בעלייה דר היה



 
 

 

 

 

 

 

בדרך כלל אנו יודעים שיש מצווה להיות צנועים וענווים ולא להתגאות במעשים הטובים 

דווקא בחנוכה יש מצווה מיוחדת להשתדל לפרסם את מצוות הדלקת נר חנוכה וכך  .שלנו

 . ה"לפרסם את הנס שעשה לנו הקב

 

 , ה"היוונים רצו לאלץ אותנו לפרסם שאיננו קשורים לקב

  -זוהי מלחמה נגד הדבר הכי מיוחד בעם ישראל. שאיננו עם מיוחד

 . לביננו' האהבה שיש בין ה

 אחד הפסוקים שהרב צבי יהודה הכהן קוק 

 -אהב לחזור עליו שוב ושוב היה

 ".עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו"

 , התפקיד המיוחד של עם ישראל הוא לפרסם

 !זו המשימה שלנו .בעולם' לפרסם את ה

. שיש לנו תורה שמדריכה אותנו', דרך החיים שלנו כעם שיש לו קשר מיוחד עם ה? איך

  .בליבנו' אנו נפגשים עם התפילה שבה 

 מה מיוחד בו? איך לדעתך צריך להראות בית ספר של ילדים יהודים                   ?  
 במה? האם משחק כדורגל של ילדים יהודים יכול להראות מיוחד? 

 

 .עם ישראל לא הסכים לאבד את תפקידו המיוחד. היוונים לא הצליחו בגזרותיהם

שעם ישראל לא הם זכרו את הגזירה של היוונים לפרסם , כהכשקבעו חכמים את חג החנו

 .'והחליטו שדווקא בחנוכה אנו נפרסם במיוחד את הקשר שלנו עם ה' קשור לה

 . 'אנו מפרסמים את הנס הגדול שעשה לנו ה, בעזרת החנוכיהבחג החנוכה 

 .אוהב את עם ישראל ושומר עליו בשמירה מיוחדת' אור החנוכיה מזכיר לנו שה

החנוכיה מזכירה לנו שהאור הכי חשוב הוא לא פנס ראש ולא מנורה חזקה אלא האור של 

 . האור של הנשמה', ה

 

 

 


