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היוונים על  המכבים  ניצחון  היווניםעומק  על  המכבים  ניצחון  עומק 

בהון  למספד  דלא  אינון  תמניא  דחנוכה  יומי  בכסליו  בכ''ה  רבנן  דתנו  חנוכה  מאי 
ודלא להתענות בהון שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה 
ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח  ונצחום בדקו  בית חשמונאי  מלכות 
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 )שבת כא עב(.

נס מציאת פך השמן הטהור שהספיק  נסוב חג החנוכה הוא  מבואר בדברי הגמרא, שהעניין המרכזי סביבו 
לשמונה ימים. זו גם הסיבה שאנו מדליקים נרות במשך שמונה ימים. אך הדברים מעוררי תמיהה. לכאורה 
שבאופן  יהודים  קומץ  בידי  הובס  האדיר  היווני  הצבא  אדיר,  נס  היה  היוונים  על  החשמונאים  ניצחון  עצם 
בכך  גשמית  מבחינה  גם  רבה  משמעות  בעל  היה  זה  ניצחון  כאשר  לניצחון,  סיכוי  שום  לו  היה  לא  טבעי 
את  שהחזירו  בכך  הרוחני  בפן  וגם  יון  שיעבוד  של  המעיק  עולו  את  צווארו  מעל  הוריד  ישראל  שעם 
המקדש לפעילות מלאה. מדוע מתמקדים חז"ל באותו נס שנראה לכאורה שולי ביחס להקשר הרחב יותר 

של מלחמת החשמונאים ביוונים?

)פסחים  ידועה הקושיא ש'טומאה הותרה בציבור'  מה גם שנס זה לא היה מחוייב מבחינה הלכתית משכבר 
ע"ז( וממילא היה אפשר בכל מקרה להשתמש גם בשמן הטמא?

העת  כל  אירעו  ניסים  עשרה  שהלא  כלל  נדיר  מאורע  אינו  המקדש  בבית  נס  של  ההתרחשות  עצם  ובכלל, 
שהיו  הניסים  מכל  יותר  השמן  פך  בנס  חז"ל  ראו  מה  כן  אם  ה1(  ה  )אבות  במשנה  כמבואר  המקדש  בבית 

במקדש תמידין כסדרן שקבעו עליו חג שמונה ימים?

טמאו כל השמנים
כל  טמאו  להיכל  יוונים  ’כשנכנסו  לעיל  שהובאה  בברייתא  המופיע  המאורעות  בתיאור  נתבונן  כאשר  והנה 
להיכל  נכנסים  שהיוונים  הוא  הברייתא  בדברי  שמתואר  האירוע  תמיהה,  כאן  מתעוררת  שבהיכל’  השמנים 
בית המקדש אך הם אינם מחריבים אותו והם גם לא שוברים את המנורה אלא פועלים לטמא את השמנים, 
צורך  שיש  כן  וכמו  להדלקה,  טמא  גוי  בו  שנגע  ששמן  וגילו  המקדש  בית  בהלכות  וחקרו  למדו  הם  כלומר, 
לא  ואפילו  המנורה  את  שוברים  או  ההיכל  את  מחריבים  לא  והם  אותו,  לטמא  מנת  על  הכדים  את  לפתוח 

שופכים את השמן אלא עוברים על כל הפכים שבבית המקדש ומטמאים אותם.

ע"פ  )שמותר  טמא  בשמן  נרות  ידליקו  היהודים  שבה  בתוצאה  רואים  היוונים  למה  זאת?  עושים  הם  מדוע 
ההלכה של 'טומאה הותרה בציבור’( את פסגת מאבקם בתורת ישראל?

ְּבַיד  ִגּבֹוִרים  ָמַסְרָּת  ָהַרִּבים...  ְּבַרֲחֶמיָך  ְוַאָּתה,  'על הניסים' מוזכר בעיקר ענין הטומאה והטהרה.  כך גם בנוסח 
ֵּביֶתָך ּוִפּנּו ֶאת  ִלְדִביר  ָבֶניָך  ֵּכן, ָּבאּו  ְוַאַחר  ְּכַהּיֹום ַהֶּזה.  ּוֻפְרָקן  ָעִשׂיָת ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה  ִיְשָׂרֵאל  ּוְלַעְּמָך  ַחָּלִשׁים וכו' 
ֵהיָכֶלָך ְוִטֲהרּו ֶאת-ִמְקָּדֶשָׁך ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְּבַחְצרֹות ָקְדֶשָׁך, ְוָקְבעּו ְשׁמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִשְׁמָך 
של  סילוקם  מוזכר  לא  ואפילו  חשמונאי,  בני  החזיקו  המלכות  שאת  העובדה  ציון  נעדר  זה  מתיאור  ַהָּגדֹול. 

חיילות היוונים מארץ ישראל אלא רק טיהור המקדש והדלקת הנרות.

מדוע כך הם הדברים? למרות שהנצחון על צבאות היוונים היה נס פלאי הוא אינו מצויין כלל במצוות החג, 
ומעשיהם של היוונים והנצחון עליהם נסוב סביב הדלקת המנורה בשמן טהור?

תרבות יוון ותורת ישראל
עומדת  יוון"  "תרבות  הרווח  המובן  לפי  ליוון,  ישראל  עם  בין  התרבות  במלחמת  כלל  בדרך  נקשר  החנוכה  חג 
רבה,  )בראשית  במדרש:  נאמר  שאכן  כפי  חורמה,  מלחמת  ביניהן  וניטשת  ישראל  לתורת  מוחלטת  בסתירה 

בראשית ב ד(

בבית שני. אף  היו  הניסים  דרוב  ע"ב  כא  יומא  בגמ'  ועיין    .1
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ישראל" של  עיניהם  שהחשיכה  יון  זו   - "וחושך 

אך האם כנים הדברים? האם תרבות יון ותורת ישראל באות בהכרח האחת על חשבון השניה, האם היחס 
היחיד האפשרי ביניהן הוא יחס של מלחמה?

בדברי חז"ל נראה שהדברים מורכבים יותר. להלכה קי''ל כרשב"ג )מגילה ט' ע"ב( שספר תורה הכתוב בלשון 
לעז פסול, אך ישנה שפה אחת שאינה לשון הקודש ובה אפשר לכתוב ספר תורה והיא יוונית. וטעמו הוא:

'יפת אלהים ליפת וישכן באהלי  יוחנן, מאי טעמא דרבן שמעון בן גמליאל אמר קרא  אמר רבי 
שם. באהלי  יהיו  יפת  של  דבריו   - שם' 

)כרך ב, שמות, פקודי רלז א( זו מופיעים גם בזוהר:  דברים ברוח 

מיהמנות. לארחי  קריבין  דאינון  ָיָון.  ַמְלכּות  ָּדא  מּום,  ָּבּה  ֵאין  ֲאֶׁשר 

היא  ביותר  הבולטת  הדוגמא  בכלל,  ובחכמות  היונית  בחכמה  שעסקו  ישראל  מחכמי  רבים  מצאנו  גם  כך 
'פאת השלחן' מסופר  ואפלטון. בהקדמה לספר  רבות בתורת אריסטו  דורו שעסקו  ורבים מחכמי  הרמב"ם 
אם  העולה  השאלה  אחרים.  רבים  וכן  הקדושה'  לתורתינו  נצרכים  החכמות  'כל  אמר  מוילנא  הגאון  שאף 
ככזו  מגונה  שני  ומצד  יפת'  של  כ'יפייפותו  מוגדרת  אחד  שמצד  יוון  לתרבות  הנכונה  הגישה  מהי  היא  כן 

ונצחונם של המכבים הנחוג בימי החנוכה? ש’החשיכה את עיניהם של ישראל’ ומהווה את לוז מאבקם 

הפער בין תורת ישראל לתרבות יוון
היחס  לעיל  שנאמר  כפי  ליוון.  ישראל  בין  התרבות  מלחמת  של  מהותה  טמונה  הגמרא  שבדברי  נראה 
הפילוסופיה  את  כוננו  כן  וכמו  העולם  את  ושיכללו  פיתחו  היוונים  מורכב,  יחס  הוא  ותרבותה  יוון  לחכמת 
והמדע, הם קידמו את האנושות מבחינות רבות וחכמי ישראל מכירים בחכמתה של יוון ובתרומתה לעולם. 
גם  האדם  של  תפקידו  זהו  אדרבה  והאדם,  העולם  ולפיתוח  לחכמה  עקרונית  התנגדות  אין  ישראל  לתורת 
החכמה  מפירות  מסוימים  חלקים  מאמצים  ואף  פועלה  על  יוון  את  משבחים  חז"ל  כך  ובשל  התורה  לפי 

היוונית ותרבותה.

ולקידמה האנושית.  בגישה הבסיסית לחכמה  הנוגע  יון, פער  ישראל לחכמי  בין חכמי  ישנו פער עמוק  אך 
המוטו המפורסם של תרבות יוון הוא; האדם במרכז. האדם עצמו הוא תכלית הכל, ושלל הכוחות הקיימים, 
ולהשלים את  לשפר  בדרכים  כל חכמתה  ומשקיעה את  רבות בהצלחתו  עוסקת  היא  לפיכך  לשרתו.  נועדו 
שנות חייו בעולם. זאת הייתה המטרה המוצהרת של פיתוח החכמה והמדע בתרבות יוון, כך במישור הפיזי 
תיאטראות,  החיים,  בהנאות  המוגזם  והעיסוק  גופו.  לפיתוח  נועדו  אשר  והאתלטיקה  הספורט  תרבות   -

שירה ומשתאות היין.

מקום  מכל  האנושות,  ולפיתוח  לחכמה  עקרונית  מתנגדת  איננה  שכאמור  אף  על  להבדיל,  ישראל,  תורת 
של  מהמכלול  חלק  הינן  האדם  של  והתפתחותו  החכמה  כשלעצמה.  ומטרה  תכלית  בכך  רואה  אינה  היא 
עבודת ה' והניסיון להתקרב אליו, מטרתו של האדם היא לפתח ולרומם את צלם האלוקים הטמון בו ובכך 
לתקן את עצמו כדי להיות ראוי לעמוד ביחס עם הקב"ה, החכמה והפיתוח האנושי יכולים אכן להיות חלק 
את  אפוא  שוללת  אינה  היהדות  התכלית.  אינו  כשלעצמו  הוא  אך  המטרה  לעבר  האדם  את  שמקדם  ממה 

התרבות היוונית מכל וכל, אך מתנגדת עמוקות למניע המרכזי שעומד בבסיסה.

תרבות יוון מכחישה את הטומאה
המחדד  ליוונית  היהודית  הגישה  בין  בהבדל  טמון  יוון  לתרבות  ישראל  תורת  בין  האמור  הפער  של  יסודו 
מתוך  אלא  מחטא  כתוצאה  בהכרח  נגרם  שאיננו  טבעי  אנושי  מצב  היא  טומאה  התפיסות.  פערי  את 
יוצאת  כשטומאה  נטמא  אדם  המוות,  עם  במגעו  נטמא  אדם  אדמות.  עלי  אדם  של  חייו  משגרת  חלק 
ובחוסר  בחולשתו  להכיר  נדרש  האדם  זה  במצב  הדרך.  זה  על  וכן  שרץ  בנבלת  במגע  כשבא  או  מגופו, 
הגישה  השלמות,  של  ומהמצב  מהקודש  מה  לזמן  הפחות  לכל  ולהתרחק  אנושי  מהיותו  הנובע  שלמותו 
טומאה  של  במצב  שוהה  הוא  כאשר  מתאפשרת  שאינה  האדם,  של  והתעלות  טהרה  מצריכה  הקודש  אל 
וריחוק מהמצב המושלם שלו, אך הנחות אלה מוכחשות לפי הגישה היוונית, התרבות היוונית הרואה את 
יון מכחישה את  ובין טמא לטהור,  האדם כמרכז ההוויה ותכליתה איננה מכירה בחלוקה שבין קודש לחול 
ולהעצים אותו, בגאוותה  זו היא חלק ממה שמניע אותה לפתח את האדם  והכחשה  חולשותיו של האדם 
מצב  ובכל  אדם  הוא  באשר  האדם  לדידם,  ראוי,  איננו  או  רצוי  איננו  האדם  שבו  מצב  לקבל  היא  מסרבת 

הוא האדם השלם.

פך השמן הטהור
פך  מציאת  נס  ולכן  החנוכה.  בנס  המתגלמת  ליוון  ישראל  בין  החריפה  המחלוקת  של  יסודה  כן  אם  זהו 
הם  המנורה,  את  מכבים  או  ההיכל  את  מחריבים  אינם  היוונים  הללו.  הימים  במרכז  שעומד  זה  הוא  השמן 
אלא  ותיקון  היטהרות  של  מקדימה  עבודה  מצריך  איננו  האור  כאומרים:  השמן,  את  לטמא  בוחרים  דווקא 
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 פשטא 
פשטות המתחדשים במקרא ובאגדה

ראינו צרת נפשו
ְוֹלא  ֵאֵלינּו  ְּבִהְתַחְננֹו  ַנְפׁשֹו  ָצַרת  ָרִאינּו  ֲאֶׁשר  ָאִחינּו  ַעל  ֲאַנְחנּו  ֲאֵׁשִמים  ֲאָבל  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  "ַוֹּיאְמרּו 

ַהֹּזאת".  ַהָּצָרה  ֵאֵלינּו  ָּבָאה  ֵּכן  ַעל  ָׁשָמְענּו 

בפרשת  מזאת,  ויתירה  יוסף.  מכירת  בסיפור  מתוארת  איננה  אחיו  אל  מתחנן  שיוסף  זאת  עובדה 
כל  את  מספרת  התורה  כלל,  נזכרת  אינה  הקשה  בשעתו  והתנהגותו  יוסף  של  תגובתו  המכירה, 
של  תחנוניו  על  מספרת  שהתורה  סיבה  יש  האם  האחים.  של  מבטם  מנקודת  רק  המכירה  סיפור 

עכשיו?  רק  יוסף 

יוסף  של  תחנוניו  את  למפרע  האחים  שומעים  עכשיו  שרק  לנו  אומרת  שהתורה  לכאורה  נראה 
חרטתם  אם  כדין,  נעשתה  שלשיטתם  המכירה  עצם  על  מתחרטים  אינם  האחים  מתחרטים,  ולכן 
שמעון  את  לעיניהם  אוסר  יוסף  כאשר  אך  בתחנוניו,  מתמקדים  היו  לא  עצמה  המכירה  על  היתה 
והם חסרי אונים הם מבינים למפרע שהאופן שבו נעשתה המכירה היה מנוכר כך שאפילו לא שמו 
זו על צורת המכירה היא  יוסף שרק עכשיו מהדהדים למפרע באוזניהם. חרטה  ליבם לתחנוניו של 

אחיו. עם  יוסף  של  מחדש  ההתאחדות  בתהליך  הראשון  השלב 

שמותיו של בני יוסף
ַהֵּׁשִני  ֵׁשם  ְוֵאת  ָאִבי.  ָּכל-ֵּבית  ְוֵאת  ֶאת-ָּכל-ֲעָמִלי  ֱאֹלִהים  ִּכי-ַנַּׁשִני  ְמַנֶּׁשה  ַהְּבכֹור  ֶאת-ֵׁשם  יֹוֵסף  ַוִּיְקָרא 

ָעְנִיי.  ְּבֶאֶרץ  ֱאֹלִהים  ִּכי-ִהְפַרִני  ֶאְפָרִים   ָקָרא 

בשמו  מכך  יותר  ואך  במצרים  השתקעותו  את  לכאורה  מסמלים  לבניו  יוסף  קורא  בהם  השמות 
ח"ו  להתנתק  מעוניין  יוסף  אכן  האם  אביו,  בית  את  שוכח  כביכול  שהוא  יוסף  אומר  מנשה  של 

ומתכונן? ההולך  ישראל  ומעם  יעקב  ממשפחת 

ממשיך  שמים  ששם  לראות  אפשר  לכך  פשוטה  וכהוכחה  שלילית  היא  שהתשובה  מאליו  מובן 
ַוֹּיאֶמר  במצרים:  הראשונה  בפגישתם  לאחיו  אומר  הוא  כך  העת,  כל  יוסף  בפי  שגור  להיות 
הללו  השמות  בקריאת  ואפילו  ָיֵרא  ֲאִני  ֶאת-ָהֱאֹלִהים  ִוְחיּו  ֲעׂשּו  זֹאת  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  יֹוֵסף  ֲאֵלֶהם 
אביו  בית  שכחת  את  ילדיו  בשמות  לציין  ליוסף  גורם  כן  אם  מה  ה'.  שם  את  מזכיר  הוא  עצמם 

במצרים? והשתקעותו 

תפיסה  ישראל,  עם  של  ההתפתחות  לעתיד  ביחס  וחדשה  ייחודית  תפיסה  ישנה  שליוסף  נראה   
אומר  שהוא  כפי  והשגחתו  ה'  רצון  את  למצרים  בהגעתו  רואה  שהוא  מכך  הנראה  ככל  שנובעת 
הצר  במובן  רק  ההשגחה  את  רואה  איננו  יוסף  אך  לפניכם"  אלוהים  שלחני  למחיה  "כי  לאחיו 
דרך  דוקא  מצרים,  דרך  לעבור  אמור  ישראל  עם  של  שעתידו  מבין  אלא  הכלכלית  הדאגה  של 
מחדש  להיוולד  צריך  ישראל  שעם  סבור  יוסף  מצרים.  בתרבות  הברזל,  בכור  מסוימת  התערות 
לעם.  לו  להיות  מצרים  מתוך  אישי  באופן  אותם  יקח  הקב"ה  שבה  גאולה  ידי  על  גוי"  מקרב  כ"גוי 
גם  וזו  לבניו  כך  קורא  שהוא  הסיבה  זו  במצרים,  התערות  שנצרכת  יוסף  סבור  עתה  לעת  ולכן 
פרעה  ובית  מצרים  של  הכלכלית  לרווחתה  ודואג  מתמסר  הוא  למלך  כמשנה  שבתפקידו  הסיבה 

ויגש.  פרשת  בסוף  בהרחבה  התורה  שמתארת  כפי 

למצרים  מהירידה  שחושש  יעקב  אביו  עם  מסוימת  במחלוקת  שנויה  יוסף  של  זו  מחודשת  תפיסה 
שנגלה  עד  למצרים,  לרדת  ממהר  אינו  הוא  חי,  יוסף  אהובו  שבנו  כך  על  מתבשר  שהוא  אחרי  וגם 
ָׁשם.  ֲאִׂשיְמָך  ָּגדֹול  ִּכי-ְלגֹוי  ִמְצַרְיָמה  ֵמְרָדה  ַאל-ִּתיָרא  ָאִביָך  ֱאֹלֵהי  ָהֵאל  ָאֹנִכי  לו  ומבטיח  הקב"ה  אליו 
יוסף  כאשר  מתחדדת  ליוסף  יעקב  בין  זו  מחלוקת  ַגם-ָעֹלה.  ַאַעְלָך  ְוָאֹנִכי  ִמְצַרְיָמה  ִעְּמָך  ֵאֵרד  ָאֹנִכי 
ַעד- ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ְלָך  ַהּנֹוָלִדים  ְׁשֵני-ָבֶניָך  וַעָּתה  יעקב:  מפי  להתברך  ואפרים  מנשה  את  מביא 
שעל  יוסף   בפני  מכריז  יעקב  ִיְהיּו-ִלי.  ְוִׁשְמעֹון  ִּכְראּוֵבן  ּוְמַנֶּׁשה  ֶאְפַרִים  ִלי-ֵהם   ִמְצַרְיָמה  ֵאֶליָך  ֹּבִאי 
קודם  עוד  במצרים  נולדו  שהם  אף  ועל  הייחודית,  דרכו  את  בשמם  מגלמים  ואפרים  שמנשה  אף 
משפחה  שהיא  ישראל  ובית  יעקב  ממשפחת  חלק  הם  הם’  'לי  אופן  בכל  לשם,  ירדו  ובניו  שיעקב 

י-ה. משבטי  נפרד  בלתי  חלק  הם  לי’  יהיו  ושמעון  ’כראובן  למצרים,  שייכת  שאיננה 



נר איש וביתו

וביתו.  איש  נר   – חנוכה  מצות  רבנן:  תנו 
מן  והמהדרין  ואחד.  אחד  לכל  נר   – והמהדרין
המהדרין – בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק 
הלל  ובית  והולך.  פוחת  ואילך  מכאן  שמונה, 
ואילך  מכאן  אחת,  מדליק  ראשון  יום  אומרים, 

כא:(. )שבת  והולך  מוסיף 

בייחודיות  מתאפיינת  בחנוכה,  הנר  הדלקת  מצוות 

שאינה קיימת בשאר המצוות: חכמים הציעו מספר 

הנר  הדלקת  מצוות  את  לקיים  ניתן  בהן  אפשרויות 

מן  ומהדרין  המהדרין,  הבסיסית,  המדרגה  בחנוכה, 

זו מצריכה התבוננות ועיון רב: ייחודיות  המהדרין. 

זו לשלוש דרגות  שלא  מה משמעותה של חלוקה 

בה  מיוחד  מה  אחרות.  במצוות  דוגמתה  מצינו 

במצוות הדלקת הנר, המתחלקת באופן זה?

שונה  חנוכה  בנר  מצווה'  'הידור  משמעות  גם 

בכל  המצוות.  בשאר  שמצאנו  ההידורים  משאר 

המצוות, לא הגדירו לנו חכמים כיצד להדר בקיום 

ואנוהו,  אלי  'זה  כללי:  באופן  נקטו  אלא  המצווה, 

נאה,  סוכה  לפניו  עשה  במצות.  לפניו  התנאה 

בשום מצוה לא  )שבת קלג:(  נאה'  ושופר  נאה,  ולולב 

מצאנו הגדרה מעין זו הקובעת בפירוט כיצד להדר 

הגדרה  מספקים  חכמים  כאן  ואילו  המצווה.  את 

ההידור  אין  בחנוכה  כן  על  יתר  להידור.  מדוייקת 

ההידור  אלא  נאה,  וסוכה  נאה  כטלית  המצוה  בנוי 

הנרות  ומה  ידליק  נרות  כמה  המצוה,  בצורת  הוא 

בנר  שההידור  מכך,  נראה  רומזים,  האלו  הנוספים 

בלבד,  מצווה  וחיבוב  כתוספת  משמש  אינו  חנוכה 

בקיום  מיוחדים  ומשמעות  עומק  מבטא  אלא 

המצווה. אם כן יש להבין מהי המשמעות המיוחדת 

אותה מבטא הידור המצוה.

מדרגה  מצאנו  חנוכה  בנר  המצוה  בהידור  כן,  כמו 

חדשה שאין כדוגמתה במקומות אחרים: מהדרין מן 

המהדרין, כמו כן הידור זה אינו כשאר הידורי מצווה 

שהם בגוף המצווה עצמה כטלית נאה או לולב נאה, 

וצריך  המצווה  על  תוספת  הוא  ה'מהדרין'  עניין  כאן 

לתת את הדעת מדוע נתייחדה מצוות הדלקת נרות 

חנוכה בדינים אלו.

של  טעמם  את  המבארים  הגמרא,  דברי  המשך  גם 

גדול: עיון  מצריך  במחלוקתם,  הלל  ובית  שמאי  בית 

במערבא,  אמוראי  תרי  בה  פליגי  עולא,  אמר 
רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידא, חד אמר 
וטעמא  ימים הנכנסין  כנגד  טעמא דבית שמאי 
דבית הלל כנגד ימים היוצאין. וחד אמר, טעמא 
וטעמא דבית הלל  כנגד פרי החג,  דבית שמאי 

מורידין ואין  בקודש  דמעלין 

הימים  אל  זו  התייחסות  מהי  להבין,  עלינו  ראשית 

ההתייחסות  דווקא  ומדוע  והיוצאים,  הנכנסים 

כי  שמאי  בית  דעת  את  מחייבת  הנכנסים,  לימים 

ניתן  מידה  באותה  הלא,  והולך'.  פוחת  ואילך  'מכאן 

דווקא  מחייבת  הנכנסים  לימים  התייחסות  כי  לומר 

בדעת  וכן  והולך'.  מוסיף  ואילך  'מכאן  של  מהלך 

מחייבים  היוצאים  הימים  כי  לומר  נוכל  הלל,  בית 

של  מהלך  דווקא  ולאו  והולך',  'פוחת  של  מהלך 

והולך'. 'מוסיף 

החג  של  מראשיתו  שחלפו  הימים  מה  מפני  שנית, 

ולא  היוצאים',  ו'ימים  הנכנסים'  'ימים  נקראים 

ו'ימים העתידים לבוא'. 'ימים שעברו' 

 השתלשלות משורש המחלוקת
  שבין ישראל ויוון.

שבין  המחלוקת  עומדת  החנוכה,  חג  של  במרכזו 

את  יון.  על  ישראל,  של  וניצחונה  וישראל,  יוון 

ויוון, ביארנו  בסיס ועומק מחלוקת זו שבין ישראל 

פרטי  הבנת  לצורך  כאן,  יוון'.  'תרבות  במאמרנו 

גישה  חילוקי  נדגיש  חנוכה,  דיני  של  המצוות 

מסויימים מתוך הרעיון הזה:

העולם  תפיסת  החומר.  תרבות  הינה   – יוון  תרבות 

זהו   – אחד  עולם  אלא  קיים  לא  כי  גורסת  היוונית 

והגדרה.  למדידה  שניתן  הגשמי,  שלפנינו,  העולם 

למורת  נתון  היוונית,  העולם  בתפיסת  היש,  כל 

לשכל.  ההיגיון  בכבלי  משועבד  החומר,  חוקי 

העניקו  אותה  המתנה  היא  זו  לתפיסה  אופיינית 

הלא  הוא  המדע  המדע.  מתנת   – לעולם  היוונים 

התחום שכל מהותו היא הגדרה ומדידה, כל עניינו 

הוא בחוקיות קבועה, יציבה, ריאלית והגיונית.

התורה, אינה חולקת על כך שהעולם החומרי אכן 

מעמידה  אך  וכמות.  מדידה  של  להגדרות  נתון 

ההוויה   - החומר  מעל  שנעלה  מה  את  במרכז 

הבריאה.  של  בתשתיתה  הניצבת  האינסופית 

בפנינו  הניצב  החומרי  העולם  כי  מלמדת,  התורה 

ידי  על  נברא  החומרי  העולם  הכל.  חזות  אינו 

משיגי  ישיגוהו  ולא  גוף,  שאינו  האינסופי,  הבורא 

קיים  אלוקים,  בצלם  שנברא  באדם,  וגם  הגוף. 

ניצב  האדם,  ואינסופי.  נצחי  יסוד  זה,  מעין  יסוד 

חי  הוא  שבתוכו  החומרי  העולם  בין  בתווך,  לו 

בגוף, ובין העולם הרוחני, המוכר לו מעומק נפשו, 

המדוד  החומרי  העולם  מן  פחות  לא  ממשי  שהינו 

והנתפס בכלי ההיגיון וההכרה.

מתמקד  והיוונים  המכבים  של  מאבקם  בכדי  לא 

מקום  הוא  שבו  הקדשים  וקודש  ההיכל  'בהיכל', 

המקום  והכימות,  המדידה  לכלי  כלל  נגיש  שאינו 

שחוקי הטבע אינם חלים עליו, כמבואר בגמ' 'מקום 

זה  מקום  צט.(.  )ב"ב  המידה'  מן  אינו  וכרובים  ארון 

שאינו  מקום  זהו  יוון,  תרבות  של  היפוכה  שיא  הוא 

ריכזו  ומשכך  היוונית,  העולם  בתפיסת  כלל  מושג 

המכבים  התאמצו  וכנגדם  מאבקם,  את  היוונים  בו 

ובכך  המקדש.  בית  עבודת  את  ולהמשיך  לטהרו 

להתעלות  האדם  של  תפקידו  את  נס  על  להעלות 

ולדבוק  והמצומצם,  הסגור  החומרי  מהעולם 
במערכת הרוחנית שאין לה קץ וגבול.

4
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נר איש וביתו
להוציא  היא,  בחנוכה  עבודתנו  כי  להבין  נוכל  כעת 
את אותה נקודה פנימית מן הכח אל הפועל, שתהיה 
החנוכה  נר  את  כן,  מפני  בחיינו.  ומפרה  מכונן  כוח 
הגמרא.  כדברי  מבחוץ'  הבית,  פתח  'על  מניחים 
של  הפנימי  קיומו  שבין  הגבול  קו  הוא  הבית,  פתח 
הדלקת  חוץ.  כלפי  והתנהלותו  קיומו  ובין  האדם 
משמעותה  את  מבטאת  מבחוץ,  הבית  פתח  על  הנר 
אנו  כאשר  החנוכה:  נרות  הדלקת  של  האמיתית 
מבחוץ,  הבית  פתח  על  חנוכה  נרות  מדליקים 
החוצה  פורצת  זו  פנימית  נקודה  כי  מצהירים  אנו 

ומשפיעה על כל הווייתנו. 

אלא שבהדלקת הנרות בפתח הבית מבחוץ, בהארה 
מן  והוצאתה  הפנימית  האמונית  הנקודה  של  הזו 
דרגה  כל  דרגות.  שלוש  קיימות  הפועל,  אל  הכוח 
משום  זו.  לעבודה  מסוימת  התייחסות  מבטאת 
הגמרא  מתייחסת  חנוכה  נר  במצוות  דווקא  כך, 
לקיומם של מדרגות שונות, ומגדירה אותן: המדרגה 
הידור  המהדרין.  מן  והמהדרין  המהדרין,  הבסיסית, 
המצווה  בקיום  מסתכם  אינו  חנוכה  בנר  המצווה 
מימד  ישנו  כי  מבטא  אלא  יותר,  גדולה  בהשקעה  
מצוות  מבטאת  אותו  הרעיון  של  לעיקרו  יותר  רחב 

הדלקת הנר בחנוכה.

הדרגה הבסיסית היא 'נר איש וביתו'. ביתו של אדם 
עולמו  את  כאן  מסמל  והוא  קביעותו,  מקום  הוא 
בודד  נר  אחד,  נר  האדם  מדליק  זו  בדרגה  הפנימי. 
בידו  עולה  זאת  ולמרות  חזק,  לא  אמנם  אורו  אשר 
נקודה  אותה  את  האדם  של  בנפשו  ולקבוע  להאיר, 
המצומצמת  האפשרות  היא  וביתו'  איש  'נר  פנימית. 
ביותר בה מוציא האדם את נקודת האמונה החבויה 
להאיר  לה  ומאפשר  חוץ,  כלפי  פנימה  נפשו  בתוך 
את הווייתו והתנהלותו בעולם הזה, אך רק אישיותו 
מצליח  הוא  ואין  זה,  באור  מוארת  עצמו  האדם  של 

לפרוץ מתוך עצמו ולהשפיע על הסובבים אותו.

אילו  ואחד'.  אחד  לכל  'נר  היא  יותר  הגבוהה  הדרגה 
שבו,  הפנימית  האמונה  שנקודת  הרי  האדם,  זוכה 
האדם,  של  המצומצמים  לגבולותיו  מעבר  מתרחבת 
האור  נקודת  אליו.  הקרוב  המרחב  על  ומשפיעה 
נר  והאמונה הפועמים בלבו של בעל הבית המדליק 
לאישיותו  מבעד  פורצת  ביתו,  מבני  ואחד  אחד  לכל 
כל  של  חייו  על  חותמה  את  ומותירה  המצומצמת, 
ומוציא  זו  מהארה  המושפע  הבית  מבני  ואחד  אחד 
את נקודת האמונה הפנימית שבו מן הכח אל הפועל.

מוסיף והולך כנגד הימים היוצאים
היא  המהדרין  מן  המהדרין  דרגת  העליונה,  הדרגה 
"פוחת  או  הלל,  בית  כדעת   – והולך"  "מוסיף  דרגת 
את  מבטאת  זו  מדרגה  שמאי.  בית  כדעת   – והולך" 
האדם  חיי  מהלך  על  זו  נקודה  של  השפעותיה 
בליבו  מאירה  האמונה  נקודת  כאשר  גם  בכלל. 
כאירוע  להיוותר  יכולה  זו  הארה  הרי  היהודי,  של 

התעלות  בשעת  בשנה,  אחת  לו  המתרחש  נקודתי, 
זו  הארה  כאשר  אולם  היסטורי.  זכרון  וברגע 
כל  על  משפיעה  היא  הרי  אדם,  של  בליבו  נקבעת 
אליהם  השונים  המצבים  כל  ועל  האדם,  אורחות 

הוא עשוי להיקלע בימי חייו.

רצופה  אינה  חייו  שגרת  במהלך  האדם  עבודת 
וקבועה. שהרי, כפי שכבר ראינו לעיל, האדם מורכב 
ואינסופיות.  מסופיות  ורוח,  מחומר  ונפש,  מגוף 
שפל,  ונקודות  שיא  נקודות  קיימות  אדם  כל  בחיי 
המשמעות  תחושת  בהם   – והיטהרות  קדושה  רגעי 
והאינסופיות שבו מפעמת בקרבו,  לצד רגעי מפגש 
זיק  כל  בו  מכבה  החדלון  רגש  בהם  הטומאה   עם 
תקופות  נקראות  הזוהר  ספר  בלשון  תקווה.  של 
'מוחין  בשעת  דקטנות'.  ו'מוחין  דגדלות'  'מוחין  אלו 
פועל האדם מתוך  והתעלות,  קדושה  ורגעי  דגדלות' 
לפניו  אשר  את  יודע  הוא  ושמחה,  שלמות  תחושת 
דקטנות'  'מוחין  בשעת  ליבו.  בכל  ה'  את  ועובד 
מרגיש  שבאדם,  הנחותים  החלקים  עם  ומפגש 
בעמלו  טעם  מוצא  אינו  בעבודתו,  קושי  האדם 
אנו  רוחניות.  לנפילות  להידרדר  עלול  והוא  הרוחני, 
בין  נכון  אל  לשלב  ילמד  שבה  הדרך  אחר  מבקשים 
הנכונה  ההתנהלות  בין  והקטנות,  הגדולות  העיתות 
שתותיר  התנהלות  הטומאה,  עם  המפגש  ברגעי 
בקדושה.  ולהתעלות  לחזור  האפשרות  את  לו 
חייו  בדרכי  האדם  לפני  עומדות  אפשרויות  שתי 

ו'פוחת והולך'. 'מוסיף והולך'  הפתלתלות: 

הימים  כנגד   – והולך  'מוסיף  מורים:  הלל  בית 
ההתייחסות  את  המבטא  מאמר  היוצאים', 
התקדמותו  את  ה',  בעבודת  האדם  של  להצלחותיו 
מוטל  ה'  עובד  על  הלל,  בית  של  לדעתם  והישגיו. 
שכבר  הדרך  כברת  את  לראות  לאחור,  להתבונן 
רגעי  את  בזכרונו  לאצור  ה',  בעבודת  התקדם 
מהם  לשאוב  כדי  הרוחנית,  והתעלותו  הצלחותיו 
את  יעודדו  אלו  זכרונות  ה'.  בעבודת  ועידוד  כוח 
להתרומם  יוכל  ומכוחם  ועצב,  קושי  בזמני  גם  רוחו 

משפלות מצבו.

כנגד   – והולך  'פוחת  סוברים  לעומתם  שמאי  בית 
זו הדרך  הימים הנכנסים'. בית שמאי טוענים כי לא 
על  שמאי,  בית  לדעת  בעבודתו.  האדם  את  לדרבן 
מעצמו  לדרוש  להתאמץ,  מעצמו  לתבוע  האדם 
הגורם  כאשר  ה',  בעבודת  והתגברות  התחזקות  עוד 
המדרבן להוסיף חיל בעבודתו הוא דווקא המלאכה 
והתעלות,  קדושה  בימי  טובים,  בימים  לפניו.  אשר 
בימי  לו,  נכונו  עוד  אשר  בימים  להתבונן  האדם  על 
לעבודה  ולהתכונן  והחידלון  טומאה  עם  המפגש 
על  השלים,  לא  עדיין  אותה  ואשר  לפניו  אשר 
הפוכות  גישות  שתי  אלו  בעבודה.  להתחזק  מנת 
תקופות  בין  המעבר  נקודה,  לאותה  המתייחסות 
של גדלות מוחין ותקופות של קטנות. הדלקת נרות 
ותעצומות  עוז  האדם  של  בנפשו  יוצרת  החנוכה 
להתמודד עם קשיי השעה, ומסייעת לו להביא לידי 
ליבו,  במעמקי  החבויה  האמונה  נקודת  את  ביטוי 
ושגרת  הלב  ערלת  של  בשכבות  ועטופה  נסתרת 
נקודה,  אותה  את  מאירה  הנרות  הדלקת  הזמן. 
נרות  מבחוץ.  הבית  פתח  על  להאיר  לה  ומאפשרת 
את  ומקרינים  האמונה  נקודת  את  מאירים  החנוכה 
אור היקרות שלה על התנהלותו של האדם בעולמו 

ועבודתו את אלוקיו מתוך שמחה, שובה ונחת.



חנוכה

להרשמה
 לקבלת העלון במייל

יש לשלוח מיייל

 ניתן להנציח ולתרום
את הדפסת העלון

 לפרטים:
053-41-6-8888

10 בני ברק יהודה הלוי  'תבונות', רח'  ידי מכון  יוצא לאור על  העלון 
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חדשחדש

ניתן להשיג חוברות  כעת 
ביאורים בעומק סוגיות הש"ס 
מהרב שליט"א גם על סוגיות 

ניתן להשיג ובב"ח   תערובות 
בכולל המרכזי. או במשלוח,

 ניתן לפנות במייל
a@tvunot.net

 או בטלפון:
058-41-6-8888

שיעורי הרב

הודעה חשובה

 לאור תלונות רבות
בשבועות האחרונים על תפוצה 
בלתי מספקת של העלון בעיר 
בני ברק הרחבנו ושיפרנו את 
ההפצה של העלון בבני ברק.

ועדיין לא קיבלתם את  במידה 
העלון בבית הכנסת שלכם 

תוכלו לפנות למערכת במייל או 
ונשתדל לטפל בהקדם. בטלפון 

לצורך מעקב, כן   כמו 
הגעת  על  עדכונים  לקבל  נשמח 
העלון לבתי כנסת בעיר בני ברק.

תזכורתתזכורת

הפצת העלון אינה מתבצעת באופן קבוע 
ורק לבתי הכנסת שפנו אלינו  אלא אך 
בבקשה לקבל את העלון באופן קבוע.

יגיע באופן  ולכן כל המעוניין שהעלון 
 קבוע לבית הכנסת בו הוא מתפלל
)או לביתו( מתבקש לפנות למערכת.

a@tvunot.net במייל  
058-41-6-8888 או בטלפון: 

להארות והערות 
נוספים  ולקבלת תכנים 

ניתן לפנות במייל

a@tvunot.net | 053-41-6-8888

שיעור על עניני חנוכה
 שיעורו של הרב שליט"א

על ענייני חנוכה יתקיים במסגרת 
 מסיבת החג שבכולל המרכזי
10 בני ברק  יהודה הלוי  רח' 

נר שלישי דחנוכה ג'   ביום 
22:30 בשעה 

והטמאה.  הטבעית  האנושיות  מתוך  גם  לעלות  יכול 
על  מכריזים  שבניצחונם  החשמונאים  עומדים  מולם 
להשלים  האדם  של  החובה  ועל  לקודש,  הראוי  היחס 
ולטהר עצמו לפני שיגש אל הקודש, הם מוצאים פך 
הכהן  הגדול.  הכהן  של  בחותמו  החתום  טהור  שמן 
ושם  הקדשים  קודש  לבית  בשנה  אחת  נכנס  הגדול 
דרך  מוחלטת,  התבטלות  מתוך  ה'  לפני  עומד  הוא 
החריף  הניגוד  היא  הגדול  הכהן  של  ה'  עבודת  של  זו 
החתום  הטהור  השמן  פך  ולכן  היוונית,  לגישה  ביותר 
יותר מכל את  גדול הוא זה שמסמל  בחותמו של כהן 
החשמונאים.  ידי  על  היוונית  התרבות  על  הניצחון 
ימי  כמניין  ימים  שבעה  עוד  ודולק  מוסיף  השמן  פך 
לדורות את  וכך תיקנו חז"ל  ההיטהרות מטומאת מת 
הנכונה  לדרך  ומופת  כאות  חנוכה  נר  הדלקת  מצוות 
האדם  עצמו.  את  לתפוס  צריך  האדם  שבה  והראויה 
מתוך  רק  אך  ולהתעלות  להתפתח  להחכים,  יכול 
הינתקות  של  מקדימה  עבודה  ומתוך  היטהרות 
מסויימת ממצבו הטבעי ותוך כוונה להתקרב ולהידבק 

ידי כך בבוראו. על 

נס  היה  החשמונאים  של  והמדיני  הצבאי  ניצחונם 
במלכות  שנים  מאה  לאחר  נמחק  הוא  אך  גדול, 
כנגד  התרבות  במלחמת  הניצחון  אך  הורדוס, 
העצמת  תרבות  של  המוחלטת  הטוטאליות 
האדם  חיי  נועדו  שלשמם  במטרה  וההכרה  האדם 
עם  של  ברוחו  לפעפע  והמשיך  נצרב  והתפתחותו, 
המשמעותי  ניצחונם  זהו  הדורות.  כל  במשך  ישראל 
את  המאיר  האור  וזהו  יוון  תרבות  על  חשמונאים  של 

רוחנו בהדלקת נרות החנוכה.

2 המשך מעמוד 


