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 .מיז לאש הישיבה
הרב נחלם אליעזר רבינלביץ שליט״א

לקראה החב7כה

גס פך השמז אירע בביה המקדש ,לאכן שם חגגל את נעהל 7החשמלנאלם -
הלאלל להגם היה ברשלת הרבים הלה עללה
״הדללקל גדלת בהערלת קדשיך״.
אללס למעשה תלקנל הכמלם
על דעתנל שללקבע הזכר לגם אף הלא ברשלת הרבים.
דללקא להלפך־ ־ •"נר איש^לביהל״ד אף שכבר גהגל להדליק גר הנדכה גם בבית
הכגםת ,הרבה נתלבטל הפלסקלם אם לברך על הדלקה זל אס לאל ,ללכל הדעלה
א  7אדם ללעא לדל חלבתל בנרלת בית הכגסת אפילל הלא עעמל בירך עליהן
להדליקז.
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מעללת נר בחנלכה מילעדת בעיקר לביה הפרסי ,ללא עלד אלא בלה־ אל
חער שיש לה שני פתחים יש לחייב להניח נר חנלכה בשניהם כדי שייראה
לכל עלבר לשב שבביה יזה לא חסר נר.
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מה פשר• הדבר שהקפידל חכמים להעביר את זכר ניםי החנלכה לתחלם
רכך מעלנל לעני? מקרא
הלא ברבים לדאי שיש ילתר פרםלמי ניסא׳.
היחיד?
מגילה שיש להעדיף לקרלהה ברלב עם מסעם זה.
אלא שבאמת שלנה מעללת נר ממגילה ,לשלני זה נלבע מתכלנת האלר.
אמנם רלכלז הרבה גרלת במקלם אחד ילכל ליערר אלד בהלר שיראה אף למרחק,
להרי באיר בית השואבה אשה היתה בלררת חסים בחעירה היא ,אללם בררר
אפילל נדלת
שפלזלר האלדלת בהרבה מקלמלת מאפשר תאלרה לעילה הרבה ילתר.
קטנים ,אם' נעמידם כל אחד במקלם נפרד ,יכלללם להאיר אה יכל השטח כללל,
ללא עלד ,אלא שאם יש רק אלד מרכזי אחד" ,אס יכבה ,הרי כל העללס כללל חי׳ל
אבל אס בכל בלה לש נר ,אפילל אחד כבה ,השאר יאירו כמקלדם.
בחלשך.
לש לגדלל
קללמל של עם ישרא,ל תל לי ברבלי האלר.
אלדה זל תל.ר.ה.
אבל איל זה
בתורה אחד ,הלא כפנס המאיר למרחקים ררביס הולכים לאורלי.
כל נשמה ישראלית בכוחה
מספיק ,לאי 7בזה תמלרה להרבה ללמדל תורה.
להאלר באלר התלרה ,לאם מכל בלת להלדל לקרל 7נר  -ללל רק קטן לענלע -
כל אז העם כללל שרלל באלר.
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המאבק של החשמלגאלם לא
נר אלש דבלתל.
זאת הלא מעלת חנלכה׳.
ההתמרדדלת עם ההלשך מבפנים
נסתיים בנעחלנם המזהיר על חאללב מבחלץ.
כל נפש לשראללת שאלנה שלפעה ארר הרי היא ללסה בחלשך,
היא מתמידה.
למהיכ 7יימעאל לנר זרקלריס חזקים כל כך שללכלל לחדלר לכל פנה נדחת,
לפיכך קבעל חכמים שמעלת האדר
ללהבקיע לתלך כל נשמה העסלפה באפילה?
למרשלת היחיד יראה אלר פרטי זה
הלא דללקא בתלך ביתל של כל אחד לאחד.
גס ברשלת הרבלם.
לאל 7לך פרסלמל גיסא גדלל מזה ,שהדל בכך נזכר הנס אעל כל יחיד
ליחיד ,להנלעלעלה הרבים מתחברים ללהבה גדללה אשר מיס רבים לא יכבלה -
שלהבתל-ה,
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בל אחד לאחד ישתדל בכל
זאה היא המשימה שלנר בימי חנרכה אלת.
כלחל להעמיק ולהרחיב בללמלד תלדה  -להגדיל את הניר"הפרטי_ :ילייר׳ אם
כך בעשה כללנל  -לבל בית ישראל יימלא אורה.

מנורת חנוכה מעוטרת במוטיבים פולניים בארוק״פ, ,־:יאה
הי.18

