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Dovid Lichtenstein: the message of Chanuka- How to respond to cultural war
שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרע סעיף ב
ריבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות הרשות שלא קבעום למשתה ושמחה .הגה :וי"א שיש קצת מצוה
ברבוי הסעודות ,משום דבאותן הימים היה חנוכת המזבח (מהר"א מפרא"ג) .ונוהגין לומר זמירות ושבחות
בסעודות שמרבים בהם ,ואז הוי סעודת מצוה (מנהגים) .יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה לפי שהנס
נעשה בחלב שהאכילה יהודית את האויב (כל בו ור"ן).

לבוש שם סעיף ב
ומפני שלא נמסרו ישראל באותו זמן ביד מושל אחד שהיה מושל עליהם להריגה כמו שהיה בימי המן ,אלא
שבאו האויבים עליהם למלחמה ולא בקשו מהם אלא ההכנעה ,ולהיות ידם תקיפה על ישראל ולהעבירם על
דתם ,כידוע ממעשה אנטיוכס שלא גזר עליהם להרוג ולהשמיד רק צרות ושמדות כדי להמיר דתם ,כדרך
המלכים המנצחים זה את זה וכובשין אחד מדינות חבריהם ומכריחן לאמונתן ,ואם היו ישראל מכניעים להם
להיות כבושים תחת ידם ולהעלות להם מס וחוזרים לאמונתם חלילה ,לא היו מבקשים יותר ,אלא שנתן השם
יתברך וגברה יד ישראל ונצחום ,לכך לא קבעום אלא להלל ולהודות ,ולא למשתה ושמחה ,כלומר כיון שהם רצו
למנוע אותנו מזה לכפור בדת ח"ו ,ובעזרתו יתברך לא הפיקו זממם וגברה ידינו ,לכך קבעו אותם לחזור ולשבח
ולהודות לו על שהיה לנו לאלהים ולא עזבנו מעבודתו ,אבל בימי המן שהיתה הגזירה להרוג ולהשמיד את
הגופות שהוא ביטול משתה ושמחה ,ולא את הנפשות שאפילו המירו דתם ח"ו לא היה מקבל אותם ,לכך
כשנצלו ממנו קבעו להללו ולשבחו יתברך גם כן על ידי משתה ושמחה ,הלכך ריבוי הסעודות שעושין בחנוכה
אינן אלא סעודות הרשות.טז ויש אומרים שגם בחנוכה יש קצת מצוה בריבוי הסעודות ,וכן נוהגין באלו
המדינות ,והטעם משוםיז דבאותם הימים היה גם כן חנוכת המזבח שבמדבר ,ונוהגין לומר זמירות ושבחות
באותן סעודות ואז הוו סעודות מצוה .ויש אומרים שיש לאכול גבינה וחלב באותן סעודות שהם מפילין שינה על
האדם ,זכר לנס שנעשה בחלב שהאכילה יהודית את האויב:

משנה ברורה שם ס"ק ו
שלא קבעום למשתה ושמחה  -אלא להלל ולהודות .ונראה הטעם דלא קבעו כאן לשמחה כמו בפורים כי
בפורים היה הגזירה להשמיד ולהרוג את הגופות שהוא בטול משתה ושמחה ולא את הנפשות שאפילו המירו
דתם ח"ו לא היה מקבל אותם לכך כשהצילם הקדוש ברוך הוא ממנו קבעו להללו ולשבחו ית' ג"כ ע"י משתה
ושמחה משא"כ במעשה דאנטיוכוס שלא גזר עליהם להרוג ולהשמיד רק צרות ושמדות כדי להמיר דתם [כמו
שאנו אומרים להשכיחם תורתך ולהעבירם מעל חוקי רצונך] ואם היו ישראל מכניעים להם להיות כבושים תחת
ידם ולהעלות להם מס וחוזרין לאמונתם ח"ו לא היו מבקשים יותר אלא שהגביר הקדוש ברוך הוא יד ישראל
ונצחום לכך לא קבעום אלא להלל ולהודות לבד כלומר כיון שהם רצו למנוע אותנו מזה לכפור בדתו ח"ו
ובעזרתו ית' לא הפיקו זממם וגברה ידינו לכך אנו מודים ומשבחים לו על שהיה לנו לאלהים ולא עזבנו מעבודתו
[לבוש]:

תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מז עמוד א
אמר רבי יוחנן ,שלשה חינות הן :חן מקום על יושביו ,חן אשה על בעלה ,חן מקח על מקחו.

Selected emails from our listeners
Hi,
I’m writing this letter in regards to the interview with Mr. Haeger about the Nachal Hachareidy.
The way that I understood his message in the interview, was that Chas veshalom Rav Steinman Zt”l believed
that the Nachal was an alternative to the Yeshivah system for a boy that’s not up the par with the intense
learning at a Yeshivah.
As you can see in the below letter, that’s not true at all, and anyone that says so in the name of the Rosh
Yeshivah is obviously interpreting the Rosh Yeshivah’s opinion totally wrong.
The Rosh Yeshivah writes to Rav Don Segal that he only approved Nachal for boys that are עובר על חייבי
כריתות ממש. And the parents can’t keep them at home etc.
I believe that this needs to be clarified on your program. For two reasons, 1. That nobody should chas
veshalom get a heter from Mr. Haeger׳s incorrect interpretation. 2. That nobody should use his words as an
excuse to chas veshalom be  מזלזלin Rav Steinman in any way.

Thank You for your program and a freilechen Chanukah
Shlomo Y. Stein

-----------------------------------------

Harav Ahron Feldman and Peleg Hayerushalmi
You mentioned on the show on the show a few weeks ago (Parshas Lech Lacha) that you heard
that Rav Feldman issued a statement of support for the faction. I am reluctant to comment
since I am just a young bocher, and I don't know much about the issue, except that rabbonim
on both sides include gedolim who's ankles we don't reach. However since we heard directly
from the Rosh Yeshiva that his statements were misconstrued, I would like to clarify, if it hasn't
yet been.
When the Rosh Yeshiva returned from Eretz Yisroel last June, he mentioned in his shmuz that
he "felt like korach". He explained that he had written a letter regarding a Satmar / Peleg
Hayerushalmi event merely expressing his hope that the organizers should act lshem shmayim
and that it should come to a toeles. The Rosh Yeshiva explained that his letter did not take
sides. Unfortunately some people misunderstood or misconstrued his statements. I hope this
clears up the misunderstanding, if it has not already been. I apologize if I myself am the one
misunderstanding.
Naftali Tzvi Myers
----------------------Shalom Rabbi,
I am Baal Teshuva of 5 years. I worked in Real Estate in the U.S. and recently made aliyah to
Israel. I have been tuned into your show and find it to be extremely informative and
refreshing. Thank you for your time, humor, and candidness. Much of the detail are beyond my
understanding, but I appreciate that which I am able to grasp. Please see the following article
relating to your work on donating organs...
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__news.nationalgeographic.com_2017_01_human-2Dpig2Dhybrid-2Dembryo-2Dchimera-2Dorgans-2Dhealth-2Dscience_-3Futm-5Fsource-3DNatGeocom-26utm5Fmedium-3DEmail-26utm-5Fcontent-3DBest-5Fof-5FQuirky-5F20171216-26utm-5Fcampaign-3DBest-5FOf26utm-5Frd-3D633169068&d=DwICaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOfv5A_CdpgnVfiiMM&r=pobiN7ppVxuXIeNo_hNhwF6E16qtUBgYS_IL8dXAR0M&m=4JQtlAnwqDe70OB7BaYMoyS7KWmBvCD7hOVHUskF4&s=WNhPZ3OC7soohxraOmonuFRvDSGO1tJpSnFOyImdm_4&e=

Best Regards,
Austin Glicher
-----------------------

Dear Rabbi Lichetenstein,
A few words of feedback and suggestion.
Your shows are refreshing, sensible and nuanced presentations of issues most important yet largely neglected
within the frum community. It is rare to see issues like mental health, addiction and animal welfare discussed
without flippancy or disdain and set within the context of Halacha. Issues of sexuality and pornography in
particular are only ever addressed by burying them in euphemism upon euphemism, rendering the whole
discussion distant and abstract and inducing further shame for the those who struggle. I commend your work
and admire your humble willingness to investigate and discover edifying expertise and insight from those who
possess it and to share it with the rest of us.
I have two recommendations. Here in the UK we are privileged to have Rabbi Chaim Rapoport, an outstanding
Torah scholar, Halachic consultant and sophisticated thinker who is himself Chabad (I believe) but is widely
celebrated across the board by Chassidim, Litvish, Yeshivish and Modern Orthodox communities. I would
highly recommend you interview him and I think you would enjoy talking with him about Medical Ethics,
Homosexuality, Transgenderism and other contemporary issues.
Kind regards,
Sholom Cohen

Selected audio from our listeners
Nachai Chareidi- What's really going on there click here
Nachal Chareidi- What did Rav Shteinman really hold (1) click here
Nachal Chareidi- What did Rav Shteinman really hold (2) click here
Kidney donations- Ask your Rov click here
A comment on the show click here
------------------Neiros Chanukah- Blow out after half an hour click here

