
  
 

 
 

 

 

 

 סוד הגאולה ונר חנוכה

 ראש הישיבה -הרב ברוך וידר
 

 ג'-. ישעיהו פרק ב', א'1

ן א הּו ּבֶׁ ְעיָּ ַ ה ְיש  זָּ ר חָּ ֶׁ ר ֲאש  בָּ ם-ַהּדָּ לִָּ ָּ ה ִוירּוש  מֹוץ ַעל ְיהּודָּ ִמים ב אָּ ַאֲחִרית ַהּיָּ יָּה ּבְ  ְוהָּ

ל ַהּגֹוִים יו ּכָּ לָּ ֲהרּו אֵּ עֹות ְונָּ בָּ א ִמּגְ ָּ ִרים ְוִנש ּ הָּ רֹאש  הֶׁ ית ה' ּבְ כֹון ִיְהיֶׁה ַהר ּבֵּ ְלכּו  ג  נָּ ְוהָּ

ה  ְלכָּ יו ְונֵּ כָּ רָּ נּו ִמּדְ ית ֱאלֹקי ַיֲעקֹב ְויֹרֵּ ל ּבֵּ ל ַהר ה' אֶׁ ה אֶׁ ְמרּו ְלכּו ְוַנֲעלֶׁ ים ְואָּ ים ַרּבִ ַעּמִ

יו אְֹרחֹתָּ ּיֹון ּתֵּ   ּבְ י ִמּצִ לםּכִ ָּ ה, ּוְדַבר ה' ִמירּוש  א תֹורָּ  צֵּ

 . מאמרי הראי"ה, נר חנוכה2

ובשעת  -נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ " 
 "הסכנה מניחה על שולחנו ודיו

שחרורו של רוח ישראל המיוחד בטהרתו הפנימית מעקת הרוח 
 היוני המתהדר ביפיפותו החיצונה שתחתיה שוכנת כיעור וטומאה

השחרור שזכינו לו על ידי ההתעוררות הקדושה של תחית הרוח  -
הלאומי על ידי גבורי קנאת הקודש החשמונאים הכהנים 

ת חותמו על מהלך הדורות לכל הניח אהקדושים, 
ההתנגשות של רוח יון עם רוח ישראל, זהו פרוצס שאינו .הזמנים

 .עד אשר יפוח היום הגדול, אשר בו יהיה נצדק קודש פוסק

אמנם כח החיים הגדול הטמון בהאור הצנוע שבנר החנוכה, הוא 
יהמו יחמרו  מבטיח לנו את בטחונו של הנצחון שלנצח ישראל.

ם של ימי החולין הסוערים הרוצים לבלוע כל קודש, המים העכורי
ישטפו בעזוז רעשם ממלכות ועממים אבל חוסן ישראל לעד לא 

בתוכיותה של נשמת האדם ישנה הכרה שבלא אור הקודש, .ימעד
אין עמדה לא לרוח האדם בלא נצוצי הקדושה המחיים את כל, 

ר האור והיכן הוא האוצר אש .ולא לחברתו, ללאומיו, ולמלכיותיו
אשר מני  הזה הקדוש בעצם טהרתו גנוז, הוי אומר באותו גוי קדוש

אז עד עולם הוא הנהו נושא את הדגל של תביעת הקדושה 
 .בטהרתה בעולם

בעתים נורמליות הננו מרגישים בקרבנו אומץ של הכרזה פומבית, 
ידעו כל באי עולם המתהלכים בארצות החיים כי אור עולם לנו 

  להנהיר בהם ועל ידם ארץ וחוצות, ומצות נר ומאתנו קרנים

 המאבק עם רוח יון אינו פוסק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההכרה וההבנה שאין קיום 

בלא אור הקודש. לא מבחינה 

 פרטית ולא מבחינה לאומית

 

נורמלי מאירים את האור  בזמן

 מבחוץ



  
 

 
 

חנוכה, הסמל הקדוש הזה, היא להניחה על פתח ביתו מבחוץ. 
בעת אשר הנהרה המקודשת מופיעה היא גם מבחוץ אין אנו 
צריכים לדאוג, כבר יודעים אנו ובטוחים אז שהפנים הוא מלא 

 ."אורה "טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בלילה נרה

אמנם בשעת הסכנה, בזמן שרוחות רעות מנשבות בעולם, שנאה 
טמה על כל קניני שפראית על ישראל ועל גזעו המקודש, בוז ומ

אז , עמדת תוללים ריקי לב ומוח המחללים את גאון עוזו, קדשו
הנהרה שמבחוץ לא תוכל להגיה את המחשכים העבים שהם 

אל קניני  אז יפנה ישראל אל ביתו ואל שולחנו, .שולטים שם
תרבותו הפנימיים, אל טהרת רוחו ונקיון כפיו, אל תורתו תורת 
אמת, המיוחדה לו, ואל מצותיו, שהן ארחות חייו לעולמים, לבנין 

, על פי תכונתו ועל פי ביתו על אדמת קדשו בכל עוז קנאת קודש
והנר הזה סמל נצחונו מניחו על שולחנו, להאיר על ידו את רוחו, 

ובנר הזה האצור אצלנו פנימה ידע  .אורח חייו והארת נשמתו
נאמנה, שלא יחסר כל שהוא, מכל עשרו הרוחני ומכבודו כבוד 

וסוף כל סוף יבואו רחוקים ויכירו כי נחלת עולמים האמת והצדק. 
ה, לנצחון הצדק והאמת להנצחת השלום והעמדת חיי לתבל כול

האנושיות על מכונם האיתן והבטוח, נחלת גויים כולם, באחרית 
הימים, לא ממקום אחר תבא כי אם מבית ישראל ומשולחנו 

"תערוך לפני שולחן נגד צוררי דשנת בשמן ראשי כוסי  הגבוה:
 ."רויה

ר, לכל אמת ונפשות כל יצורים ימלאו צמאונם לכל נשגב וטהו
ואמונת אומן מההשפעה הטהורה אשר תצא מנר ישראל, אשר 

 .""בשעת הסכנה היה מניחה על שולחנו ודיו

ומטל חרמון היורד על הררי ציון, יצוה ד' את הברכה לישראל 
ואדם, כאמור והריקותי לכם ברכה עד בלי די . ועוד ישובו בנים 

מלי, עם ישראל כולם יחד, לשיר מקרב לב ונפש, "זה חלקי מכל ע
חי, וחיה יחיה עד בלי די", ועבור תעבור סערת הסכנה במהרה 
בימינו, ונשוב אל מצות נר חנוכה להשיבה על מכונה, להדליקה 
על פתח ביתינו מבחוץ, ויראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו, 

 .על עמו ונחלתו סלה

 

 

 

 

 

 

רוחנית בשעת סכנה 

מתכנסים להאיר רק פנימה 

 בתוך הבית

 

 

 

 

 

 

 

בואו רחוקים ויתנו לך כתר 

 לאן? לעם ישראל -מלוכה



  
 

 
 

 . שמועות ראי"ה לרב קוק, וישב תר"ץ3

 

 
 



  
 

 
 

 
 

 

 או"ח, סימן תרע"א סעיף ז' ורמ"א .שו"ע4

מצוה להניחו בטפח הסמוך לפתח משמאל, כדי שתהא מזוזה מימין ונר־חנוכה משמאל. 
ואם אין מזוזה בפתח, מניחו מימין. ואם הניחו בדלת עצמו, יניחנו מחציו של כניסה לצד 

 .שמאל

רשות־הרבים כלל, ומיהו בזמן הזה שכלנו מדליקין בפנים ואין הכר לבני  :הגה
אין לחש כל־כך אם אין מדליקין בטפח הסמוך לפתח, ומכל מקום המנהג 

 להדליק בטפח הסמוך לפתח כמו בימיהם ואין לשנות

 

 

 ומי שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם כן יעשה לנו בזמן הזה. 

 חנוכה שמח!

 

 

 

 


