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CHANUKAH 2021 – SOURCE SHEET 
www.rabbidunner.com 

 
EXPLORING THE SPIRITUALITY OF THE CHANUKAH FESTIVAL 

 
םינמשח .1  -- NOT םיאנומשח  (RAV TUVIA STERN) 

 
םיִּנַמְׁשַח יֵמיִּב יַזֲא יַלָע ּוצְּבְקִנ םיִנָוְי  

םיִנָמְּׁשַה לָּכ ּואְּמִטְו יַלָּדְגִמ תֹומֹוח ּוצְרָפּו  
םיִּנַׁשֹוּׁשַל סֵנ הָׂשֲעַנ םיִּנַקְנַק רַתֹוּנִמּו  
םיִנָנְרּו ריִׁש ּועְבָק הָנֹומְׁש יֵמְי הָניִב יֵנְּב  

 
The Greeks gathered against me, in days of the Hasmoneans. 

They broke down the walls of my towers and defiled all the oils. 
But from the last remaining flask a miracle was wrought for the Jews.  

The sages of the day ordained these eight days for songs of praise. 
 

שדוח  
תבש  
הלימ  
 הדנ

 
2. RABBI DOVID MINTZBERG – WHY DO WE LIGHT FOR 8 NIGHTS, NOT 7?  
 

Answers fall into three categories: 1. The miracle was actually an 8-day miracle, somehow; 2. The oil 
miracle was only for 7 days, but we celebrate another day of Chanukah for another reason; 3. The oil 
miracle was only for 7 days, but Chanukah is 8 days long for a totally different reason. 
 

 ומלוע גהנמ ה"בקהש עודי הנה ?ןמש היה ןושאר םויב אלה םימי הנומש ןיקילדמ המל :ל"צז י"בה תישוק לע
 ,היולג הגהנה איה שנועו רכש .עבטה ךותב שנועו רכשו ,עבטה ןמ הלעמל תיטרפ החגשה – תוגהנה יתשב
 םיקידצ דיב םיקידצ םיבר דיב םיבר – םיוש תוחכ הכונח סנה היה םאו .תרתסנ ןמז לכב איה תיטרפ החגשהו

 םיטעמ דיב םיבר קר – הככ היה אל לבא .ולא וחצנ עבט יפ לעש – רמוא היה ,ךפיהל וא םירוהט דיב םירוהט
 שנועו רכשד הגהנההש עודיכו .עבטה ךרדמ הלעמל סנה היה ןכלו ,םיקידצ דיב םיעשרו םירוהט דיב םיאמטו

 הדיממ ונייה ,ןיפנא ריעז לש רתכמ ךשמנ עבטה ןמ הלעמל לש הגהנההו ,ןינבה ימי תעבשמ תכשמנ איה
 תינימשה הדיממ ךשמנ סנהש תוארהל – םימי הנומש קילדהל ל"ז םימכח ונקת תאזל .הניב איהש תינימשה
  .עבטל ץוח ונייה

 
3. RABBI BARUCH HALEVI ASHLAG – CHANUKAH IS A REST-STOP 
 

Harav Baruch Shalom HaLevi Ashlag (1907–1991) was a kabbalist, the oldest son of Harav Yehuda 
Ashlag (a.k.a. Baal Hasulam). As a result of arguments within the family regarding publishing rights for 
the Sulam commentary on Zohar, Rav Baruch Ashlag left Israel for three years, spending most of that 
time in Manchester, England. 
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 הקדצ ףדור םישנאב רקיה םדאה ידידיל ס"טכו םולש -- א"עי רתסשנמ הפ ז"ישת תבט 'ג שגיו ק"שע 'ו ה"ב
ו"יה ... ר"הומ ה"ה תוימורת תודימב תולעמב רתכומ דסחו   

 

 המ יפל ,הכונח ןינעב והשמ ךל בותכא ינאו .לקשה אוה הרג םירשע ףוריצב ובתכמ תא יתלבק רקובב םויה
  :תוגרדמ יתש שיש ,רמא הז לע ."הכ-ונח ?הכונח יאמ" :ל"זח ורמאש המ לע רואיב ל"צז ר"ומאאמ יתעמשש
 הכב ואבנתנ םיאיבנה לכ" :)'ב ,'ל תוטמ י"שרפו ,ירפס( ל"זח ורמאש ומכ ,"הז" תניחב )ב( "הכ" תניחב )א(
.״הכ״ תניחב היה הכונח ןינעו .״הזב ה"ע וניבר השמו   

 

 כ"חאו ,ברקב המ ןמז םידמועו המחלמל םיכלוה םילייחשכ :לשמ ךרד לע אוה ל"צז ושדק ירבד רואיבו
 ידכב איה דקפמה תנווכו .בוט לכמ םתוא םיקשמו םיליכאמו שפונ םוקמל שפוחל םילייחה תא םיחלוש
 בשוח אוה יזא לכש ול ןיאש ימו .ברקל םעפ דוע םתוא ריזחהל ולכויו םיפייע ויהי אלש םישדח תוחוכ ולבקיש
 ,הרמגנ אל המחלמה ןיידעש תמאה לבא .הרמגנ רבכ המחלמהש םעטמ אוה שפונ וישכע םהל םינתונש המש
.ברקה תיזחל םעפ דוע תכלל ץמואו חכ םהל היהיש ידכב אוה הזה שפוחה לכ אלא    

 

 אירלקפסא ונייה ,תומלש 'יחב ארקנה הז םעטמ אל התיה הינחהש ,"ונח" ןינע הזש ,הכונח ןינע היה ןכ
 .חכ הריאמ הניאש אירלקפסא תניחב אוהש תומלש יתלב ונייה ,"הכ" תניחבב התיה הינחהש אלא ,הריאמה
 תניחבב הינח ,"הכ-ונח" והזו .תיתימאה תומלשל אובל םיכירצש אלא הרמגנ אל דוע רציה תמחלמש ונייה
.רציה תמחלמב המידק תכלל תוחוכ רתוי םהל היהיש ידכב הנוילעה העפשהה תא ולבקש ונייה ,"הכ"   

 

 הליפתה עצמאב ונייה ,םורממ תוררועתה םימעפ הברה ול םינתונ 'ה יכרדב ךלוה םדאהש ןמזבש ךשמנ הזמו
 םעט שיגרהל ליחתמו םדאה בלב תסנכנ וזה תוררועתההש ,הוצמה תיישע תעב וא הרותה דומיל עצמאב וא
 קזחתהל לכוישו םישדח תוחוכ חקיש ידכב קר ול ונתנ הזה עפשהש תעדל ךירצ םדאה לבא .השודקד ןחו
 תניחב ונייה ,הינח תניחב םיקרפל ול םיעיפשמ םעפ לכב זאו ,רציה תמחלמ לש ברקה ךותל סנכיש ,הדובעב
 הזה ןמזב יכ ,המחלמ םוש ול ןיא רבכש ויניעב המדנ הלעמלמ תוררועתהה םדאל האבש ןמזב יכ ,ןוילע עפש
 רבכש ותעדב טילחמש דע םיימשג םירבדב הנשיש תולפשהו השודקד תראפתהו יפויה תא שיגרהל ליחתמ אוה
 תא הרזחב ונממ םילטונ ,ותכאלמ תא רמג אל תמאב םדאהש רחאמו .םימש םשל קר דובעל ןמוזמו ןכומ אוה
 םירבדו םיימשג םירבדב קר יפויו ןח שיגרמש ונייה ,םדוקה ובצמל בוש לפונ ףכית זאו ,ול ונתנש תוררועתהה
 אלו היפכה ךרד לעו חרכה םעטמ קר תווצמו הרותב קסוע אוה זאו ,רתוימ רבדל קר ולצא םיבשחנ השודקבש
 םא ןכל .ל"נכ ,"הכ־ונח" רנ תניחב איה וזה תוררועתההו .תוררועתהה ול התיהש ןמזבכ החמשו קשח םעטמ
.תיתימא תומלש תניחבל תוכזל הלעמלמ ול םירזועש דע רבגתהל דימת ךירצ אוה לכש ול שי   

 

בוט לכ ותחפשמלו ול לחאמה ודידי תאמ .תויחצנל ונבל חמשיו וניניע ריאי 'הש הוקנו   
ה"הלקצז םלוסה לעב ר"ומאאב גלשא יולה םולש ךורב   

  
4. RABBI BARUCH HALEVI ASHLAG – BREAKING THROUGH THE TOWER’S WALLS 

 
ו"יה ... ה"ומ רקיה ידידיל הלס בוט לכו םולש -- ביבא לת הפ ט"ישת הכונח 'ד ה"ב   

 

 תרפס ךממ יתעסנש םרט יכ ולש הסנרפה בצממ ןכ ומכו ויחיש ותחפשמ םולשמו ומולשמ עומשל עגעגתמ ינא
 רוצ זועמ" רישב הנה .הרות ירבדב םייסאו .ךבצמ תא תעדל ןינועמ ינא ןכל ... החלצהל קוקז התאש יל
 לטבל וצר םהש התיה ןוי תפילק יכ ,שרפל שיו ."ילדגמ תומוח וצרפו 'וכו ילע וצבקנ םינוי" :בותכ "יתעושי

 'ב ולא אקוד לטבל וצר הז םושמו ,הנומא תוצמ ארקנ תירב תואו ,תוא םיארקנ הלימו תבש יכ .הלימו תבש
 .הרותבש תווצמה לכ םמצע דצמ תולטבתמ אליממ יזא לארשי ללכ לצא הנומאה ןילטבמש ידי לע יכ ,תווצמה
 ותואב ,הנומא םדאל שיש רועישב יכ ,השודקב רז סנכי אלש הלודג הרימש ונייה ,לזרב תמוח איה הנומאה יכ
 םישיגרמו הבש זונגה רואה תא לבקל םיכוז תווצמו הרות לש םויקה ידי לעש ,תווצמו הרות רמוש אוה רועיש
  ."ונימי ךרואו ונייח םה יכ" :ש"מכ ,תויחהו םעונהו בוטה תא
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 םיכוז הנומא תוצמ ידי לעש ,הנומא תארקנה המוחב הצריפ ושעש ונייה ,"ילדגמ תומוח וצרפו" :ושוריפ הזו
 תא וחצנו םהל רזע ה"בקהש ,סנ היהו .הרותב ונשיש ןוילע םעונ תוברעו תוקיתמ אוהש ,'בוט לכ אלמ לדגמ'ל
 םויק ידי לע םילבקמש תורואה ונייה ,הכונח רנ ארקנ הזו .לודגה רואל בוש וכז הז ידי לעש ,ןוי תפילק

הנומאה .  
 

 לעב ר"ומאאב ,גלשא יולה םולש ךורב ,ותחפשמ דעבו ודעב ריתעמה ודידי תאמ .ורואל הרהמב דחי ונלוכ הכזנו
 םלוסה

 
 


