בס"ד
The “Anochi” Movement and the Rediscovery of Buried/Hidden Faith
חנוכה ,תשפ"א
 )1מסכת שבת דף כא:
מאי חנוכה? דתנו רבנן:בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון ,דלא למספד בהון
ודלא להתענות בהון .שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל ,וכשגברה
מלכות בית חשמונאי ונצחום ,בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח
בחותמו של כהן גדול ,ולא היה בו אלא להדליק יום אחד ,נעשה בו נס והדליקו ממנו
שמונה ימים .לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.
 )2רמב"ם – הלכות בית הבחירה ,פרק ה ,הלכה ח
לֹושים וְ חָ מֵ ש עַּ ל רֹחַּ ב
ּוש ִ
וְ לִפְ נֵי הָ ֲעז ָָרה בַּ ִמזְ ָרח הָ י ְָתה ֲעז ֶֶרת הַּ נ ִָשים ,וְ ִהיא הָ י ְָתה א ֶֹרְך מֵ ָאה ְ
צֹועֹותיהָׁ  ,שֶ ל ְַּא ְרבָ עִ ים ַּא ְרבָ עִ ים ַּאמָ ה;
ֶ
לֹושים וְ חָ מֵ ש .וְ ַא ְרבַ ע לְשָׁ כֹות הָׁ יּו בְ ַא ְרבַ ע ִמ ְק
ּוש ִ
מֵ ָאה ְ
רֹומית ִמזְ ָר ִחית ל ְִשכַּת הַּ נְזִ ִירים,
ידין ל ְִהיֹותּ .ומַ ה הֶ ן ְמשַ ְמשֹות? ְד ִ
וְ ל ֹא הָ יּו ְמ ֻקּרֹות ,וְ כֵן הֶ ן ע ֲִת ִ
ּומ ַּגל ְִחין ֶאת ְשעָ ָרם; ִמזְ ָר ִחית צְ פֹונִית ִל ְשכַּת ִדיר הָ עֵ צִ ים ,שֶ שָ ם
שֶ שָ ם ְמבַּ ְשלִין ֶאת שַּ לְמֵ יהֶ ם ְ
מּומין ְמ ַּתלְעִ ים בָ עֵ צִ ים ,שֶ כָל עֵ ץ שֶ נ ְִמצָ א בֹו ּתֹולַּעַּ ת ,פָסּול; צְ פֹונִית מַּ עְ ָרבִ ית
ִ
כֹוהֲ נִים בַּ ֲעלֵי
ִשכַת בֵ ית
נֹותנִין ַייִן וְ שֶ מֶ ן ,וְ ִהיא הָׁ י ְָׁתה נ ְִק ֵראת ל ְ
רֹומית בָׁ ּה הָׁ יּו ְ
ל ְִשכַּת הַּ ְמצ ָֹרעִ ים; מַ עְ ָׁרבִ ית ְד ִ
ְשמָׁ ַניָׁה.
 )3תוספות (שם)
שהיה מונח בחותמו של כ"ג – אם כבר גזרו על הנכרים להיות כזבים (מסכת נדה דף
לד) צ"ל שהיה מונח בחותם בקרקע שלא הסיטו הכלי.
 )4שמות (יתרו) – פרק כ ,פסוקים א-ב
אתיָך מֵּ ֶּא ֶּרץ
א ַויְדַ בֵּ ר אֱ לקים ֵּאת כָּל הַ ְדבָּ ִרים הָּ ֵּאלֶּה לֵּאמר .ב ָאנֹכִ י ד' אֱ ל ֹקיָך ,אֲ שֶּ ר הֹוצֵּ ִ
ִמצְ ַריִם ִמבֵּ ית עֲבָּ ִדים :ל ֹא י ְִהיֶה לְָך אֱ ל ֹהים אֲ חֵ ִרים עַ ל ָפנָי.
 )5רמב"ם – ספר המצות ,מצות לא תעשה ,מצוה א'
המצוה הראשונה היא שהזהירנו מהאמין באל אחר זולתו .והוא אמרו יתעלה "לא
יהיה לך אלהים אחרים על פני" .וכבר התבאר בגמרא מכות שלאו זה הוא מכלל תרי"ג
מצות ,והוא אמרם שם תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני וכו' ,כמו שבארנו במצוה
ראשונה ממצות עשה.
 )6רמב"ם – ספר המצות ,מצות עשה ,מצוה א'
המצוה הראשונה היא הצווי אשר צוונו בהאמנת האלוקות ,והוא שנאמין שיש שם
עלה וסבה הוא פועל לכל הנמצאים ,והוא אמרו "אנכי ד' אלקיך" .ובסוף גמרא מכות
אמרו תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני ,מאי קראה? "תורה צוה לנו משה" ,ר"ל מנין
תור"ה .והקשו על זה ואמרו תורה בגימטריא תרי"א הוי ,והיה המענה אנכי ולא יהיה
מפי הגבורה שמעום .הנה נתבאר לך שאנכי ד' מכלל תרי"ג מצות ,והוא צווי באמונת
אלוקות כמו שבארנו.
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 )7רמב"ן – השגות על הרמב"ם
...ראיתי לבעל ההלכות שלא ימנה אותה מצוה מכלל תרי"ג ...והנראה מדעתו של בעל
ההלכות שאין מנין תרי"ג מצות אלא גזירותיו יתעלה שגזר עלינו לעשות או מנענו שלא
נעשה ,אבל האמונה במציאותו יתעלה שהודיע אותה אלינו באותות ובמופתים ובגילוי
השכינה לעינינו הוא העיקר והשורש שממנו נולדו המצות ,לא ימנה בחשבונן...
ולדעת הזו מה שאמרו בתשובת השאלה "תורה" שש מאות ואחד עשר הוי? "אנכי"
"ולא יהיה לך" מפי הגבורה שמענום ,לומר :שיש בדיבור לא יהיה לך שתי מצות
ישלימו לתרי"ג ,והם המניעה בצלמים –  )1לא יהיה לך ולא תעשה לך עניין אחד)2 ,
והמניעה בעבודה זרה – לא תשתחוה להם ולא תעבדם מצוה אחרת...
 )8פרי צדיק  -פרשת נשא ,אות ה (ר' צדוק הכהן מלובלין זי"ע)
...ועיקר אחיזת האמונה הוא במדת הכתר שהוא למעלה מן הדעת ,כדאיתא בפתיחת
אליהו (תיקוני זוהר הקדמה י"ז א) כתר עליון דאיהו כתר מלכות ...וכבר דיברנו מזה
שהתורה מתחיל באות ב' "בראשית" דהיינו מבחינת ראשית חכמה כתרגום ירושלמי
"בראשית" בחוכמא והוא הצמצום הראשון של התגלות העשרה מאמרות כמו שאמרו
(ראש השנה דף לב" ).בראשית" נמי מאמר הוא ,הגם שלא נאמר בו מפורש "ויאמר" עד
בריאת האור ,עם כל זה בזה עצמו של בריאת "החושך על פני וגו'" זהו הויה של
הצמצום הראשון ,אבל הוא הכרה למעלה מן הדעת בחינת חושך שהוא אפיסת השגה,
לכן לא נאמר בו "ויאמר" .אמנם יש עוד מדריגה למעלה מזה עד שאין שייך בו שום
תפיסה אפילו של אפיסת השגה מצד החושך ,והיינו בחינת אות א' שלפני האות ב',
והיינו בחינת ראשית חכמה יראת ה' כי היראה זו היא הראשית של החכמה ,והוא
הדרגת אות א' של "אנכי ה' אלקיך" שמתחיל בה עשרת הדברות .וכידוע על זה
מהרמב"ן ז"ל שלא נאמר המאמר "אנכי וגו'" בלשון ציווי ,כי על האמונה אין שייך
ציווי רק שעל ידי הדיבור "אנכי וגו'" הוקבע אמונת אלקות בכללת נפשות ישראל בלי
שום חקירה ,וטעם רק על ידי התקשרות בשורש למעלה מהטעם ודעת...
 )9שיר השירים רבה – פרשה א
ר' יהודה אומר בשעה ששמעו ישראל "אנכי ד' אלקיך" נתקע תלמוד תורה בלבם ,והיו
למדים ולא היו משכחין...
 )10פרי צדיק – לחנוכה ,אות א (ר' צדוק הכהן מלובלין זי"ע)
...והוא עיקר דברי תורה ,ששורש כל הדברי תורה הוא מאמר "אנכי ד' אלקיך"...
שושנה1

 )11נועם אלימלך  -ליקוטי
...ועיקר עסק התורה הקדושה צריך להיות לשמה ,שעל ידי זה יוכל לבא לדעת את ה'
ולהכיר גדולותיו ונפלאותיו ולהדבק עצמו באלקות .וזהו (שמות כ ,א  -ב) "וידבר כו' את
כל הדברים לאמר .אנכי כו'" ,רצה לומר שהשם יתברך ברוך הוא אמר לנו כל הדברים,
היינו כל התורה כולה כדי לאמר "אנכי ה' אלקיך" ,פירוש שעל ידי התורה יהיה יכול
לומר אלקותו לנו.

 1וע"ע בנועם אלימלך – פרשת יתרו ,וז"ל שם" :וידבר כו' לאמר כו'" (כ ,א) .דהנה על ידי התורה אדם בא לידי דביקות ,וזהו "את
כל הדברים לאמר אנכי ד'" ,הוא הדביקות ואמונה.
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 )12רש"י – שמות פרק כ ,פסוק א
את כל הדברים האלה  -מלמד שאמר הקב"ה עשרת הדברות בדבור אחד ,מה שאי
אפשר לאדם לומר כן.
 )13היכל הברכה – פרשת ראה (ר' יצחק אייזיק ספרין מקאמרנא זי"ע) []1806-1874
...ובהכנעה אמיתית לפני השפל מישראל ולב נשבר ,בטוח הוא שלא יהיה נדחה מאור
פניו ,ונקודת "אנכי" ,נקודת יהודי שבו ,יהיה מאיר לו להוליכו בדרך ישר...
 )14מדרש רבה – פרשת לך לך
ויאמר ד' אל אברם לך לך מארצך וגו' ,ר' יצחק פתח " ִש ְמעִ י בַּ ת ְּור ִאי ,וְ הַּ ִטי ָאזְ נְֵך;
וְ ִשכְ ִחי עַּ מֵ ְךּ ,ובֵ ית ָאבִ יְך" (תהלים מה) ,אמר רבי יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום
למקום ,וראה בירה אחת דולקת ,אמר תאמר שהבירה זו בלא מנהיג ,הציץ עליו בעל
הבירה ,אמר לו אני הוא בעל הבירה ,כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר תאמר
שהעולם הזה בלא מנהיג ,הציץ עליו הקב"ה ואמר לו אני הוא בעל העולם...
 )15שפת אמת  -פרשת לך לך ,שנת תרל"ב
ובמדרש ראה בירה דולקת כו' .שמעתי מאא"ז מו"ר ז"ל דולקת כמו "דָ ל ְַּק ָּת ַּאחֲ ָרי"
(בראשית לא ,לו) שראה שכל העולם נמשך אחר נקודה אחת כו'.
 )16בראשית (חיי שרה)  -פרק כד ,פסוקים לג-לד
אכַּל עַּ ד ִאם ִדבַּ ְר ִּתי ְדבָ ָרי וַּּי ֹאמֶ ר דַּ בֵ ר .וַּּי ֹאמַּ ר עֶ בֶ ד ַּאבְ ָרהָ ם
וַּּיּושַּ ם ְל ָפנָיו לֶאֱ כֹל וַּּי ֹאמֶ ר ל ֹא ֹ
ָׁאנֹכִ י.
 )17שמע שלמה – פרשת חיי שרה ,עמ' יז (ר' שלמה הלוי מקרלין זי"ע הי"ד1732-[ )2
]1792
ופעם אחת סיפר לי מורי ורבי החסיד מ' צבי הירש אבד"ק מאסט ,איך ששמע הוא מפה
קדוש הרב הצדיק מ' שלמה מקארלין ,בשבת פרשה הנ"ל ,ואמר בסעודה שלישית ,על
פסוק "ויאמר עבד אברהם אנכי" (כד ,לד) ,כי מידתו של אברהם הי' שהי' מחזיר בכל
המקומות וצוח "אנכי" ,היינו שהי' מגלה אלקות ,שהוא הפסוק ראשון של עשרת
הדברות ,והודיע לכל שיש אלקי עולם ,וכל עבודתו בעולם הזה כל ימי חייו הי' רק זאת,
נמצא עבדו נאמן ביתו שהי' רגיל בזה כל היום לשמוע רק טוב ,ג"כ הי' מספר תיכף
מזה" ,ויאמר אליעזר ,עבד אברהם ,אנכי" ,שהוא מגלה אלקותו יתב' ,בכל מקום ובכל
עת עכ"ל...
 )18בראשית (תולדות)  -פרק כה ,פסוק כב
ַּוּי ְִת ֹרצֲצּו הַּ בָ נִים בְ ִק ְרבָ ּה וַּּת ֹאמֶ ר ִאם כֵן לָמָ ה זֶה ָׁאנֹכִ י ו ֵַּּתלְֶך ל ְִדרֹש ֶאת ד'.
 )19קדושת לוי  -פרשת תולדות
ותאמר אם כן למה זה אנכי (כה ,כב) .פירוש ,על פי דכתב האר"י ז"ל דנשים צדקניות
אין להם צער עיבור ולידה ,עיין שם (עי' סוטה יב ,א) .אם כן רבקה שראתה שיש לה
 2תלמיד של המגיד ממעזריטש ורבי אהרן הגד ול מקרלין .לאחר פטירת רבי אהרן מקרלין ,מילא את מקומו בהנהגת חסידות
קרלין.
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צער ,חשבה בדעתה שהיא אינה צדקנית ,דאם לא כן לא היה לה צער עיבור .וידוע דמי
שאינו טוב אי אפשר שישרה בו דבר קדושה ,כמאמר חכמינו ז"ל (ב"ר סה ,ג) 'כל עורב
למינו' (ויקרא יא ,טו) .והנה רבותינו ז"ל (ב"ר סג ,ו) אמרו כשהיתה עוברת על פתח בתי
מדרשות היה יעקב מפרכס לצאת ,אם כן ראתה שיש בקרבה בן אחד שהוא ממקור
הקדושה ,שבעברה במקום קדושה רוצה לצאת ,וידוע (עי' ליקוטי תורה פ' יתרו ד"ה
אנכי) דמקור הקדושה נקרא 'אנכי' ,דהיינו 'אנכי ה' אלקיך' (שמות כ ,ב)
 )20בראשית (תולדות)  -פרק כה ,פסוק ל-לב
וַיאמֶּ ר עֵּ שָּ ו ֶּאל ַיעֲקב הַ לְעִ יטֵּ נִי נָּא ִמן הָּ ָּאדם הָּ ָּאדם הַ זֶּה כִ י עָּ יֵּף ָאנֹכִ י עַ ל כֵּן ָּק ָּרא ְשמֹו
אֱ דֹום .וַיאמֶּ ר ַיעֲקב ִמכְ ָּרה כַיֹום ֶּאת בְ כ ָּר ְתָך לִי .וַיאמֶּ ר עֵּ שָּ ו ִהנֵּה ָאנֹכִ י הֹולְֵּך לָּמּות וְ לָּמָּ ה זֶּה
לִי בְ כ ָּרה.
 )21בראשית (ויצא) – פרק כח
י ַּוּיֵצֵ א ַּי ֲעקֹבִ ,מבְ ֵאר שָ בַּ ע; ַּו ֵּילְֶך חָ ָרנָה .יא ַּוּיִפְ גַּע בַּ מָ קֹום ַּו ָּילֶן שָ ם ,כִ י בָ א הַּ שֶ מֶ שַּ ,וּי ִַּקח
מֵ ַּאבְ נֵי הַּ מָ קֹוםַּ ,וּיָשֶ ם ְמ ַּראֲ ש ָֹתיו; ַּוּי ְִשכַּב ,בַּ מָ קֹום הַּ הּוא .יב ַּוּיַּחֲ ֹלם ,וְ ִהנֵה סֻ לָם מֻ צָ ב ַּא ְרצָ ה,
וְ ר ֹאשֹו ,מַּ גִ יעַּ הַּ שָ מָ יְמָ ה; וְ ִהנֵה מַּ לְאֲ כֵי אֱ ֹלקיםֹ ,עלִים וְ י ְֹר ִדים בֹו .יג וְ ִהנֵה ד' נִצָ ב עָ לָיו,
שכֵב עָ לֶיהָ לְָך ֶא ְּת ֶננָה
וַּּי ֹאמַּ ר ,אֲ נִי ד' אֱ ֹלקי ַּאבְ ָרהָ ם ָאבִ יָך ,וֵאֹלקי יִצְ חָ ק; הָ ָא ֶרץ ,אֲ שֶ ר ַּא ָּתה ֹ
ּו ְלז ְַּרעֶ ָך .יד וְ הָ יָה ז ְַּרעֲָך ַּכ ֲעפַּר הָ ָא ֶרץּ ,ופ ַָּרצְ ָּת יָמָ ה ו ֵָק ְדמָ ה וְ צָ ֹפנָה ָונֶגְ בָ ה; וְ נִבְ ְרכּו בְ ָך כָל
ּושמַּ ְר ִּתיָך בְ כֹל אֲ שֶ ר ֵּתלְֵך ,וַּהֲ ִשב ִֹתיָך ֶאל
ִמ ְשפְ חֹת הָ אֲ דָ מָ ה ּובְ ז ְַּרעֶ ָך .טו וְ ִהנֵה ָׁאנֹכִ י עִ מָ ְךְ ,
ִיקץ ַּי ֲעקֹב
יתיֵ ,את אֲ שֶ ר ִדבַּ ְר ִּתי לְָך .טז ַּוּי ַּ
הָ אֲ דָ מָ ה הַּ ז ֹאת :כִ י ל ֹא ֶא ֱעזָבְ ָך ,עַּ ד אֲ שֶ ר ִאם עָ ִש ִ
ִמ ְשנָתֹו ,וַּּי ֹאמֶ רָׁ ,אכֵן יֵש ד' בַ מָׁ קֹום הַ זֶה; וְ ָׁאנֹכִ י ,ל ֹא יָׁדָׁ עְ ִתי.
 )22שמות – פרק ד ,פסוק י
וַּּי ֹאמֶ ר מֹשֶ ה ֶאל ד' ,בִ י אֲ ֹדנָי ,ל ֹא ִאיש ְדבָׁ ִרים ָׁאנֹכִ י גַּם ִמ ְּתמֹול גַּם ִמ ִש ְלשֹם ,גַּם מֵ ָאז דַּ בֶ ְרָך
ֶאל עַּ בְ דֶ ָך :כִ י כְ בַּ ד פֶה ּוכְ בַּ ד לָשֹון ָׁאנֹכִ י.
 )23ישמח ישראל – חנוכה ,אות א' (ר' ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר זי"ע)
...ואז בימי יון הרשעה הי' עם ישראל בשפל המצב בדרך רע ,עד שאמרו להם כתבו על
קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל (ב"ר ב ,ה) ,היינו שגם החלק אלקי השוכן
בקרבם שלחלק הזה אינו נוגע שום פגם ,וכמאמרם ז"ל (סנהדרין דף מד ).אעפ"י שחטא
ישראל הוא ,היינו שהחלק שבקרבו לא חטא ,ודור הזה פגמו בחלק הלז ,והרשעים האלה
הרגישו זאת אשר המה במצב רע כזה ,ולכן באו עליהם למלחמה כדרך טבע עמלק.
 )24ספר נר מצוה (מהר"ל מפראג זצ"ל)
כי היונים היו מטמאים את ההיכל שכך כח יון מיוחד להתגבר על ההיכל יותר מכל
האומות .וסימן לדבר "היכל" עולה מספרו ס"ה ( )65ו"יון" מספרו ס"ו ( ,)66להורות כי
יש למלכות יון כח גובר על ההיכל ,ובזה מטמאים את ההיכל.
 )25רמב"ם – הלכות גירושין – פרק ב ,הלכה כ
מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש ,בית דין של ישראל בכל
מקום ובכל זמן מכין אותו עד שיאמר "רוצה אני" ויכתוב הגט והוא גט כשר ...ולמה
לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס בין ביד גוים בין ביד ישראל? שאין אומרין אנוס אלא
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למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב מן התורה לעשותו כגון מי שהוכה עד
שמכר או נתן ,אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד
שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו אין זה אנוס ממנו
אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה .לפיכך זה שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה
להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתקפו
וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר "רוצה אני" כבר גרש לרצונו...
 )26מסכת ברכות – דף יז.
ורבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי :רבון העולמים ,גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות
רצונך ,ומי מעכב? שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות; יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם,
ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם.
 )27רש"י (שם)
שאור שבעיסה – יצר הרע שבלבבנו החמיצנו.
 )28אמונת עתיך – פרשת האזינו ,שנת תשנ"ז
רוצה אני =  = 362יום כפור
למד  +בית =  = 486ועמך כולם צדיקים
לב
 )29צמח דוד – חנוכה ,הוספות [בשם בני בנימין לחנוכה] (ר' דוד מדינוב זי"ע)
שמעתי מפה קדוש מדבר כבוד מרן דודי הקדוש ר' דוד מדינוב זצ"ל ששמע מכבוד מר
אביו הוא אא"ז הרה"צ ר' צבי אלימלך זצ"ל שאמר בשם הצדיקים ,אשר מראש חודש
אלול עד חנוכה מאיר ברקיע כעין תבנית יד הפשוטה לקבל אותם בעלי תשובה אשר
מאיזה סיבה נדחו מלשוב בעשי"ת ומתקבלת תשובתם עד חנוכה ,וסיים על זה דוד
זצ"ל שלדעתו אין היד עוברת עד זאת חנוכה ועד בכלל .ואמרתי לפענ"ד רמז לזה
מהכתוב "בְ זאת ְי ֻכפַר עֲֹון ַיעֲקב" (ישעי' כז ,ט) ,היינו בזאת חנוכה שאנו קורין זאת
חנוכת המזבח ,עד אז היא גמר כפרת עון יעקב.
 )30י ו ן
 )31תהלים – פרק מ ,פסוק ג
ַו ַי ֲע ֵּלנִי ִמבֹור שָּ אֹון ִמ ִטיט הַ ָיוֵןַ ,וי ֶָּּקם עַ ל סֶּ לַע ַרגְ לַי; כֹונֵּן אֲ שֻ ָּרי.
 )32בראשית (נח) – פרק ט
כ ַויָּחֶּ ל נחַ ִאיש הָּ אֲ דָּ מָּ ה; ַויִטַ ע כ ֶָּּרם .כא ַוי ְֵּש ְת ִמן הַ ַייִן ַוי ְִשכָּר; ַוי ְִתגַל בְ תֹוְך ָּאהֳ ֹלה .כב ַוי ְַרא
חָּ ם אֲ בִ י כְ נַעַ ן ֵּאת עֶּ ְרוַת ָּאבִ יו; ַו ַיגֵּד ל ְִשנֵּי ֶּאחָּ יו בַ חּוץ .כג ַוי ִַקח שֵ ם ָו ֶיפֶת ֶאת הַ ִש ְמ ָלה,
ַוי ִָשימּו עַ ל ְשכֶם ְשנֵיהֶ םַ ,ו ֵילְכּו אֲ ח ַֹרנִיתַ ,ו ְיכַּסּו ֵאת עֶ ְרוַת אֲ בִ יהֶ ם; ּופְ נֵּיהֶּ ם אֲ ח ַרנִית וְ עֶּ ְרוַת
אֲ בִ יהֶּ ם לא ָּראּו.
 )33רש"י (שם)
ויקח שם ויפת – אין כתיב כאן ויקחו אלא "ויקח" ,לימד על שם שנתאמץ במצוה יותר
מיפת ,לכך זכו בניו לטלית של ציצית ,ויפת זכה לקבורה לבניו...
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 )34חידושי הרי"ם – חנוכה ,עמ' נח (ר' יצחק מאיר אלתר מגור זי"ע)
ולא מצאו אלא פך אחד בלבד ,רמז שלעולם נשאר נקודה בישראל אשר הקב"ה מגין
עלי' ,שלא יהי' לה שום מגע נכרי ,וע"ז נאמר מגן אברהם ,ונאמר " ָׁאנֹכִ י מָ גֵן לְָך"
(בראשית טו ,א) ,שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה שנקרא כהן ,כמ"ש "אתה כהן
לעולם" (תהלים קי ,ד) ,ונקרא אדם הגדול בענקים.3
 )35חידושי הרי"ם – פרשת לך לך ,עמ' יד (ר' יצחק מאיר אלתר מגור זי"ע)
"ואעשך לגוי גדול וגו'" ,זה שאומרים אלקי אברהם כו' בך חותמים מגן אברהם ,פירוש
הברכה מגן אברהם ,שלא מצינו ברכה על נס שעבר רק על הנוהג תמיד ,אולם השי"ת
הבטיח לאברהם אבינו ע"ה כי ישאיר מאתו הנקודה בפנימיות ישראל בניו ,ואת
הנקודה הזאת לא יקלקל אדם לעולם ,ועל הנקודה הזאת השי"ת מגן תמיד ,וזהו מגן
אברהם...
 )36בראשית (וירא)  -פרק יח ,פסוק כז
הֹואל ְִתי לְדַ בֵּ ר ֶּאל אֲ דנָּי ,וְ ָאנֹכִ י עָ פָר ו ֵָאפֶר.
ַויַעַ ן ַאבְ ָּרהָּ ם ,וַיאמַ רִ :הנֵּה נָּא ַ
37) Out of the Depths: The Story of a Child of Buchenwald Who Returned Home at Last 4- …The
 of Gurחסיד same Jews who told me about the Purim celebration in Buchenwald also spoke of a
named Avraham (Avrum) Eliyahu. He became another one of the heroes of my childhood, one of
the figures I recall fondly. He was a tall man with broad shoulders, the type we used to call “a
real Goliath,” powerful and with an unusual personality to boot. Unlike most of the Jews, he had
no problem walking to his work, upright and with confidence. Instead of leading the line from
the barracks, he insisted on bringing up the rear, and the whole way, he would support the
backs of those who had trouble walking. Avrum deh pusher (Avrum the pusher), Avrum deh
shtipper (Avrum the booster), they used to call him in Yiddish. With his right hand, he picked
up the weak, with his left he straightened the bent, and with his chest he pushed them
forward. If he saw one of his fellow Jews sway and fall, he would grab him quickly and give
him a push so that the man could continue walking on his own. Everyone thought of him as a
remarkable figure; even the Ukrainians admired him.

 )38אמונת עתיך – פרשת תולדות (ר' משה וואלפסאן שליט"א)
ביומין דחנוכה מתגלה האור הגנוז אשר גנזו הקב"ה בשבעת ימי בראשית שהוא אורו של
מלך המשיח .ולפי הידוע דכל דבר הוא בבחי' עול"ם שנ"ה נפ"ש ,ע"כ כמו שבעולם נמצא
אור הגנוז ,כך יש בנפש מישראל אור הגנוז .וכשבא חנוכה שהוא הזמן שבו מתגלה
האור הגנוז כנ"ל ,נעשה כמו"כ בנפש הישראלית שמתגלה האור הגנוז שבה.
 )39עטרת זקנים על שלחן ערוך – אורח חיים ,סימן תרע"ו (ר' מנחם מ .אויערבאך זצ"ל)

...ואולי סמך מהרש"ל על דרשת חז"ל שכל המועדות יהיו בטלים חוץ
ופורים...

מחנוכה5

 3במדרש שמות רבה (כח ,א) דרשו רז"ל "האדם גדול בענקים" (יהושע יד ,טו)  -זה אברהם.
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 5וכן בספר מגיד מישרים (להבית יוסף ,פרשת ויקהל) ובהקדמה לספר מנות הלוי (להר"ש אלקבץ זצ"ל) ודלא כהגירסא במדרש
משלי (פרשה ט) דרק פורים אינו בטל.
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