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    הבהרותהבהרות      

לספרי הלכה שכתבתי לפי מיעוט ערכי עלי, בעת כתיבת קונטרסי 

לית "חזור ושושן" לא גמרתי חיפוש מחיפוש בספרי דבי רב, יען כי תכ

החיבור הנכחי אינו להורות בדבר ה' זו הלכה זכה וברה, כי אם חלקי ה' אמרה נפשי 

חז"ל במילי דאגדתא. כי על כן, והיה ממה שקיבלה נשמתי בסיני בביאור מאמרי 

 אם ימצא תמצא שכבר קדמוני רבנן באיזה מקומן, עין הקורא ידין ידין

 אותנו לכף זכות, כי בלא יודעין הוה עובדא.                                 

כן, בקונטרס הנכחי, אשמרה לפי מחסום מלכתוב בלשון מליצה, כי 

לך בחיבור זה, הנה הינם דברי חיזוק אלה הדברים אשר נדפס"ו באו 

 וחי מסח דעתיהבעבודת הבורא ית"ש, ואילו היה המלי"ץ בינותם הרי דאס

 מלהתהלך ברגש.                                                       

, עם "יסוד" בפני " מילתא באפי נפשה"לציין שכל מאמר הוא  

 עצמו שיש בו כדי ליישב את הקושיות שנשאלו בס"ד, כך שאין 

 "סתירה" בין מאמר למאמר.  להקשות                     

 וכמווכמו

 בניגודבניגוד

 חשובחשוב



 

 

  

 מהדורת 

  "יהודה יעלה"
  הקונטרס הנוכחי נדפס ומוקדשהקונטרס הנוכחי נדפס ומוקדש

  

  אבי מורי אבי מורי     לעילוי נפש רוח ונשמה שללעילוי נפש רוח ונשמה של

  יזלה"ה יזלה"ה     יהודהיהודהאבימל"ך מלך אבימל"ך מלך 

  בחבוט בחבוט   )ליאון( בן מרת חנה )ג'נט( ע"ה)ליאון( בן מרת חנה )ג'נט( ע"ה
  

  שעלה בצער"ה השמימה מדוכה ביסורין שעלה בצער"ה השמימה מדוכה ביסורין 

  ביום המר והנמהר כ"ה באייר ה'תשע"בביום המר והנמהר כ"ה באייר ה'תשע"ב

  תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים אמן תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים אמן 

  

  ציון ציון   מתמתנח נח המצפה להמצפה ל

  הקטן המחבר הקטן המחבר 

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Edição 

"Yehudá Yaalê" 
 

 

Este livreto foi editado para a elevação 

da alma de meu pai 

Yehudá (Leon) ben Chaná (Jannet) 

Bahbout 

 

 

Falecido em 25 do mês de Yar 

5772 

 

Que seja sua memoria abençoada. 

 

 

 



 ושושן                 א מאמר               חזור
 

 

 א

 אמאמר 

r 

 א'מאמר 

 בהלל ובהודאה
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 ".וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודאה"
 ( "ועל הנסים")נוסח 

 

,  משתמע שעיקר עבודת היום היא להודות ולהלל "ועל הנסים"מנוסח 

דהרי לא נאמר שקבעו הלל והודאה בימים אלו, אלא להיפך, קבעו ימים אלו 

אלו להודות   םוקבעו ח' ימי "בהלל ובהודאה )ויותר מודגש בנוסח אשכנז: 

וכן והיינו דההודאה היא תכלית קביעת הימים(.  -כ "ע "ולהלל לשמך הגדול

כתב  ,גדולה מזוו', עיי"ש. ג 'ג הל"מגילה וחנוכה פ 'הלמבואר בלשון הרמב"ם 

 .", ולא משתה ושמחהשלא קבעו אלא להלל ולהודות":  ע"תרח סי'  "הטור באו

כ "משאר החגים, כפסח ופורים שנקבעו גוכאן הבן השואל מה נשתנה ל. "עכ

ו  על הצלת עם ישראל, ועם זאת ההודיה היא רק חלק ממצוות היום, ולא מרכז

 של יום.

כמה קושיות חמורות בכל תשומת לב ל הקדישליישב זאת, יש לכדי 

 הנוגע לאירוע של חנוכה: 
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א( הגזרות של היוונים היו על כל עם ישראל. ועם זאת, לא מצינו שעם 

שאר פי  ישראל באופן כללי עשו שינוי בדרכם כדי להביא את הגאולה )ודלא כ

י קרבן "ההיסטוריה של עם ישראל, כגון ביציאת מצרים ע  ההתרחשויות למשך

(, אלא רק מהאת התורה מחדש, וכדו שקיימו וקיבלופסח ומילה, או בפורים 

קומץ קטן מכל היהודים, הכהנים )החשמונאים( מסרו את נפשם להלחם נגד  

היוונים, וכיצד פעולתם של אלו הבודדים היתה מספיקה כדי להציל את כל 

 ו בתשובה?!עם חטאו, הדין מחייב שכולם יחזרההעם בכללותו, הרי אם כל 

בניגוד שלטון, ולקחו לידם את המלוכה, את לו הכהנים נט כיצדב( 

הכהנים נ חטאו "? וגם אי נימא דאה"לא יסור שבט מיהודה" :למקרא שכתוב

מהי ו, מה היתה הוראת ההיתר ,ן בפרשת ויחי( ")כמו שכתב הרמבבדבר זה 

למען  הפעלו מאומלא בודאי , והרי מדובר על קדושי עליון שסיבת השגגה

מידי שנה הכהן הגדול עצמו ש ביותר קשה לאור העובדהו. "חהמדומה כבוד 

ולא יתכן  ,היה מתפלל שלא יסור שבט מיהודה ,בקודש הקדשים פ,"ביוהכ

ן דרוש ז' עמד "בלי צורך שעה מיוחד )ובספר דרשות הר  להיפךפעל  יו יידבמו  ש

מ לשיטת "ומ ,ממלך פרסאלא שליחים  לא היו מלכיםהם  ,נ"וכתב דאה ,בזה

 ע מאי סברו(."צ -ן שהיו מלכים ממש "הרמב

לבאר דבר אם לא  פשראי א ,חנוכהחג השבכל הנושא של  ,( כמובן ג

שלשה מצוות על    דוקא  ורגזלהיוונים  בחרו  נעמוד על השאלה הבסיסית: מדוע  

 .שבת ומילה אש חודשר -אלו 

ה היה יכול לגלגל  "בי הקשהר, "נצרך"לא היה נס לכאו' ( נס פך השמן ד

 ולכאורה, הטעם לכךשימצאו מספיק שמן טהור להדלקת שמונה ימים. 

לעם  "מסר" העבירכדי לבה גלגל את הצורך לנס פך השמן, הוא "שהקב

כעת  .ממלכות יון  בהם זכו להיוושעימים הללו מסר השייך לרוח הישראל, 
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 המסר? אכן  לברר: מהו עלינו

הודגש  ( בית המדרש חדר א'נדפס ב -" לחנוכהמדרש )ב"ל "חזבדברי ( ה

 "מקרה" אין זה -ומן הסתם . "תחת המזבח" נמצאשפך השמן הטהור  העניין 

 ,ככל הנראהועובדה זו(,  רואים לנכון לציין ל "לא היו חז ,)וגם אם כן בעלמא 

עלינו   וא"כ, שומא אותו מעוניינים חז"ל להעביר לנו. "מסר"חלק מהגם זה 

 להבין את פשרו.

 שהיוונים שחטו חזיר על המזבח ,( במגילת אנטיוכוס ובמדרשים מובאו

. )ובספר העתיק "מכבים א'" מובא כחלק מגזירות אנטיוכוס "ולהקריב חזירים"( 

 שהיהשכאשר יוחנן כהן גדול ניגש למלך ניקנור ) ,במדרשים ומובא עוד

הוא  כי ו ,להיכנע מוכן הוא בהצהרה כי על ישראל מטעם אנטיוכוס(  השליט

 והדברמזבח.  הג  "ביקש ניקנור שישחט חזיר ע  -  וידרוש  כל מה שיבקשכיעשה  

את שחיטת   דוקאמדוע ראו היוונים לנכון בשעה גורלית זו, לדרוש    :טעון ביאור

 החזיר, ומה היתה חשיבות ענין זה?

, שאחרי הניצחון של ישראל, סופו של  במגילת אנטיוכוס( עוד מובא ז

אנטיוכוס היה שברח ממקום למקום בין המדינות שהיו תחת שלטונו, ובכל  

וקוראים לו  ,היו אנשי המקום מורדים בו ומלגלגים עליו - מקום שהיה מגיע

דף מגופו ריח רע עד נשסופו של אנטיוכוס היה ש ,וביוסיפון מובא. "הבורח"

יכולה להתקרב אליו, ואפי' לא עבדיו הנאמנים.  מאוד, ולא היתה כל בריה

סופו של צורר זה, בשונה אופן מה מסמל  עובדות אלו ראויות להתבוננות,

 משאר רשעי האומות?

שהיוונים פרצו בבית המקדש  ,מובא ( ג"ב מ"פ)מידות מסכת ח( במשנה 

ג "שתחווה י י גיע לבית המקדש מי שי שכל  ,ל"ג פרצות, וכנגד זה תיקנו חז"י 
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, ומה מונח בענין "שלוש עשרה"מספר מה פשר הויש להבין: פעמים. 

 ?השתחוויות אלו

 

 ביאור החטא שבימי החשמונאים 

מהו החטא של עם   :להקדים ולעיין  עלינו את כל השאלות,ליישב בכדי 

היה   נםעווש  ,ומקובל לבאר  ?גזירות היוונים  אשר מחמתו באו על עמנוישראל  

ככל הגויים בית ח"ו נוצר מצב שו ,היו מתיוונים שחלק נכבד מעם הקודש בכך

קיימת במדרשים על חנוכה )שנתגלו לאחרונה מכתבי יד(  ,. ברםיהודה

 היו גזרותכבר ש אחרירק החלה  נות בעם ישראלהתייוותנועת הש ,משמעות

באה יון הרשעה ". וכך נאמר במדרש: קשות ורעות נגד הדת מטעם היוונים

ה יידקר "זרו וחישכו עיניהם של ישראל, ואמרו שכל מי שמזכיר שמו של הקבוג

. ואה"נ שבמקורות ההיסטוריה כ". ע"בחרב, והרבה מישראל נהפכו למינות

קיימת תנועה כזו, ומ"מ במדרשי חז"ל לא מצינו  משמע שאף מקודם היתה

התייחסות בעלת משקל לתנועה זו לפני הגזירות, ומשמע שבעיני חז"ל נקודה 

מהו הטעם הרוחני  שוב יש להבין,כ ". ואזו איננה טומנת את שורש הענין 

 ליוונים לגזור גזירות.  שמחמתו ניתנה הרשות

עוון מזוזה   ם של ישראלשהיה ביד ,באומ "מדרש מעשה חנוכה"והנה ב

שלא היו עולים לרגל  כמו כן נכשלוו(, בפתחיהם מזוזה שלא הניחו)כלומר 

לא כל זה ש ,להקריב קרבנות ולתת מתנות כהונה. ברם נראה מלשון המדרש

 .והעיקרי  היחיד העוון  היה

בחנוכה "ל: "וז ,ע השליך אור בענין זה"ח סוף סימן תר"ח באו"והנה הב
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דהגם דבודאי עם  ,ל. והיינו". עכ"שהתרשלו בעבודהה על עיקר הגזירה הית

 "התרשלות"מ היתה "תמידין כסדרן ומוספין כהלכתן, מ םישראל היו מקריבי 

היא אחד   "ועבודה"מאחר    ,ה הקפיד על זאת טובא", והקבחוסר חשק וזריזות  -

וגמילות   עבודה: תורה,  שעליהם מושתת העולםמשלושת המישורים העיקריים  

 חסדים.

דמהאי טעמא מצינו בברייתא )כן הוא לפנינו במדרשים   ,ח"ז כתב הב"ועפ

וגם מסיבה זו  ,היה ביטול התמיד היווניםחלק מגזירות ששנתגלו לאחרונה( 

טימאו היוונים את השמנים באופן שלא היו יכולים לקיים העבודה של הדלקת  

ה שלא יזכו  ", גלגל הקבכיון שהתרשלו בעבודהשמ ,ש. כלומר"הנרות. עיי 

 .הטבת הנרותבולא  קרבן התמידבלקיימה, לא 

שעם ישראל  ,כ מה שמבואר במדרש"ג נראה להבהיר ,ח"לאור דברי הב

לא היו עולים לרגל להקריב קרבנות ולתת מתנות כהונה, שכל זה היה בכלל  

מאותו גם מה שלא דקדקו לקבוע מזוזות, הוא חלק  הנה,  . ו"התרשלו בעבודה"

מדוע  ,באמת יש לתמוהש ."עבודה"בהקדים מהו הענין של  נבאר זאתו .פגם

ומשמשת בימינו כתחליף לקרבנות? אלא  "עבודה"התפילה נחשבת גם היא כ

הקרבנות הם   .התקשרות נפשית לבורא עולם  פירושו  -  "עבודה"הביאור הוא, ד

גורם לקשר  ה, כאות אהבה וחיבה, דבר שבודאי "דורון שמביאים לקב כביכול

נפשי עם הבורא, וכן התפילה היא השתפכות הנפש לפני אבינו שבשמים, הן 

וכמו   ,בחינת המזוזהכ  "ג  זהבכלל  ו.  בבקשות הן בשיר ושבח והודיה ברוב חיבה

חייב אדם להזהר במזוזה מפני "ל: "ג וז"ו מהל' מזוזה הי "ם בפ"שכתב הרמב

ה  " בייחוד שמו של הקביפגע שהיא חובת הכל תמיד, וכל עת שיכנס ויצא 

ויידע שאין שום דבר  ,ושגייתו בהבלי הזמן  ויזכור אהבתו וייעור משנתו

העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם, ומיד הוא חוזר לדעתו  

 ל."עכ "והולך בדרכי ישרים
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 מגמת היוונים 

כלומר,   –והואיל ונקודת ההתרשלות של עם ישראל היתה בענין העבודה  

נגד יצירת   דוקאהיו הגזירות של היוונים  לכן  ה,  "הקשר הנפשי שבינם לבין הקב

כעין מה ו,  תחום זהעל    דוקאה נתן בלב היוונים שיקפידו  "הקבכי  זה )להקשר ה

גוזרים   דוקאשם  ,  החיסרון שבמקום בו נמצא    ,ח לענין ביטול התמיד"שכתב הב

כי דוקא ע"י הגזירות עם ישראל מתעוררים להתאמץ לשמור על ,  עלינו גזירות

ומלבד המניע השמיימי להקפדת  (.אותם העניינים ובכך מתקנים את החיסרון

עולם של היוונים האם נביט בתפיסת  ההבנה השכלית,מן גם היוונים, יש בזה 

אלימים ואגואיסטים בתכלית, מלאים ביחס לדת: היוונים האמינו באלילים 

(, ולכן לפי ומפורסם ממקורות ההיסטוריה)כידוע  שנאה ותחרות ,בקנאה

ולפיכך, גם אם רצו  .בין בני האדם לאלהות "קשר"אמונתם אין כל מקום ל

  מעצםמ סלדו ", מ"ישראל אלוקי "לכבד את הדת היהודית, ולא שללו שיש 

 אלהות כל שהיא.  תכן קשר נפשי וידידותי עםיהמחשבה ש

שיחת אנטיוכוס עם שריו של מבואר במגילת אנטיוכוס, בתיאור כך ו

בואו ונעלה עליהם ונבטל  ": וכה היו דבריו .כשהחליטו לכבוש את ירושלים

ל.  ". עכ"ראש חודש ומילה ,: שבתאת הברית אשר כרת להם אלהיהםמהם 

תן מהוות שת המצוות הללו הוא, ששלושוהמכנה המשותף בין שלכלומר, ש

 נתמוב ,. ועל זה הדרךאעם בורא עולם "קשר"ה, "בין עם ישראל להקב "ברית"

_____________ 
ברית מילה הוא בודאי "ברית", שאנחנו מכריזים על הקשר המיוחד שביננו  דהנה  א

לבין הקב"ה ונותנים סימן בבשרינו שאנחנו עבדי ה' ונאמנים לבריתו אשר כרת עם 

עי שבו עוזבים כל הבלי והשבזמן -אבותינו. וכן שבת היא "ברית עולם", הוא הפרק

"ח הוא יום חשבון הנפש החודשי וגם ר  . להתקשר לקב"ה ומחשבה  העוה"ז ומפנים זמן  
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 את עם ישראל לכתוב על קרן השור  לחייב  רה,היטב גם הגזירה התמוהה לכאו

כי  ."אין לכם חלק באלוקי ישראל"הדלתות(:  )ולפי כמה מדרשים גם על

מ רוצים "מאך    ,"ישראלאלוקי  "שקיים  אנו  שאמנם מודים    המשתמע מכך הוא,

שהיה  ,בשור דוקא הגזירה הייתה( בו. ו"קשר") " חלק"להשריש בנו שאין לנו 

מוקר ע"ג המזבח, ומחמת שהתרשלו ישראל מלהביאו לקרבן, נגזר שיכתבו 

לקבוע  מתרשלו השמשום  ,דלתותעל ה כן היתה הגזירה לכתובו .דוקאעליו ב

 -בהם  דוקאולכן ייחודו ואהבתו יתברך, את מזכירה לנו תמיד ה ,בהם מזוזה

 ו."נגזר עלינו לכתוב שאין לנו קשר לאלוקי ישראל ח

שכל מי שמזכיר שמו של "כ מה שגזרו היוונים  "מובן כעת ג  ,על זה הדרך

שכוונת היוונים היתה  ,דמפורש בהמשך המדרש שם ."ה, יידקר בחרב"הקב

במישור של חלק מרכזי היא  "תפילה"וע שעם ישראל לא יתפללו, וכיד

 ."עבודה"

הקפידו היוונים על ענין שחיטת חזיר על  ל כךמדוע כ ,כ"והשתא ניחא ג

תקופת חנוכה היה ההתרשלות בכיון שעיקר הפגם  ,המזבח, דכאמור

, שאמנם עם ישראל הקריבו קרבנות אבל לא עשו זאת בחשק "עבודה"ב

שבמעשה ההקרבה( לכן בא האות והסימן   "קשר"חסר בנקודת ההיה  וובזריזות )

, "קשר"במקום    "ריחוק"דהיינו    ,מסמל מיאוסה)  "חזיר"  בכך שהקריבומן השמים  

( על גבי המזבח )שהוא במעשה ידינו היפך רצון ה' במקום ריצוי את ומסמל 

 סמל העבודה(.

_____________ 
שבו אנחנו מחדשים את הקשר שלנו עם בורא עולם מידי חודש בחודשו )כל ראש 

בחינת "תשועת נפשם ב(,  דורנו דור יתום"ראש השנה" ב כדמותהיה   ן הביתחודש בזמ

 מיד שונא".



 ושושן                 א מאמר               חזור
 

 

 ח

שלש עשרה  דוקאשהיוונים פרצו  את הענין  ,כ"ז ג"ויתכן לבאר לפ

שבינינו לבורא   "קשר"האת  מגמתם של היוונים היתה להפר    ,כי כאמור  .פרצות

כי שלוש עשרה  .אחדותו, אהבה, "קשר"  מסמלהלוא הוא ג "עולם, והמספר י 

 "אהבה"וגם  א ובכמה דוכתי(,  "בריתות כרת עמנו על המילה )ברכות דף מט' ע

 "אחד"כ שורשו מאהבה(, "ג הם המידות של רחמים, שג"ג )וכן י "בגימטריה י 

ה "כ מונח הקשר שבינו לעם ישראל, כי קב"ג )באחדותו יתברך ג"בגימטריה י 

במספר שלש  ה אף היאכרוכ "עבודה"וישראל חד הוא(. וכמו כן ההכנה ל

הקרבנות )יומא  מעות למתן  במקדש )פי' קופות צדקה( היו שופרות ג"עשרה: י 

תמיד דף והנחת הקרבנות )ג שלחנות היו במקדש לצורך הדחת  "ב(, י "ן ע"דף ה

, הנה "ברית"שלפי המבואר לעיל שראש חודש הוא  ,(. ויש להוסיףב"ע 'לא

 , שהואאהרן הכהן וגם ח היו שלשה עשר. "( בר"עבודה"הקרבנות )דהיינו ה

 ריש כהנים עבורו כמבואר בתורתבג נבואות שנאמרו "קיבל י  ,"עבודה"סמל ה

 ג מידות שהתורה נדרשת."מסתיים בי סדר אמירת הקרבנות וגם ב. "פ

פשר ענשו של אנטיוכוס, שלא נהרג את  ,והשתא נמי זכינו להבין היטב

אלא היה נע ונד בין המדינות שתחת ממשלתו, ובכל  ,כשאר שונאי ישראל

, וגם נדף ממנו ריח מקום שהיה ניצב בו, היו כל העם מורדים בו ומגרשים אותו

כדי באנטיוכוס פעל  ש   היה זה משום  .לו ממנובלתי נסבל שמחמתו כל עבדיו בד

מידה כנגד  ,כךוללנתק את הקשר שבין מלך מלכי המלכים לעמו ישראל, 

שכל   ,לא כשאר שונאי ישראלסופו היה כל עבדיו התנתקו ממנו, ו ,מידה

ו, וממילא גם ענשם "מגמתם היתה להרוג להשמיד ולאבד את צאן הקדשים ח

 היה במידה זו.

 החשמונאיםמי ביהחטא  תיקון 

כ ", א"עבודה"היה במישור ה  ,בימי מתתיההיה  הפגם שש  ,ומאחר ונתבאר
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שהם המה הממונים על  ,עיקר התיקון היה צריך להיות באמצעות הכהנים

הגם שבודאי כל היהודים   ואשר על כן,מטעם כל קהל עדת ישראל.    "עבודה"ה

הכנע לגזירות היוונים ל שלאי שמסרו את נפשם "פעלו לתיקון הפגם ע

נפשם כדי שלא לבטל  את שמסרו  ,)וכמבואר במגילת אנטיוכוס ובמדרשים

מ החלק "ברית מילה ולא לחלל את השבת ושלא לכתוב על קרן השור וכו'(, מ

העיקריים לענין  העיקרי של התיקון נמסר לכהנים באשר הם השלוחים

להלחם  בלתי נתפסת במחשבה,. ולכן הכהנים מסרו עצמם לסכנה "עבודה"ה

, כבתחילה  , כדי לבטל את גזירות היוונים ולהחזיר העבודהבנגד צבא עצום ורב

היא היא התיקון להתרשלות בעבודה. ויתירה מזו,  ,ומסירות זו למען העבודה

 לקדש שמו שלם סיכוי, עצם הדבר שהיו מוכנים לגשת למלחמה בלי שו

ביותר, כעקידת יצחק   ההנעל  "עבודה", זו בעצמה  ( "שעת השמד")מדין    ה"הקב

 .קונושמסר עצמו לכבוד 

שעיקר הנושא ב"חנוכה"   הובא,  ובכן בכתבי רבינו האריז"ל )פרי עץ חיים( 

ש"מתתיהו  ,עבודה(, והוסיף -של אהרן כהן  והוא תיקון מידת ה"הוד" )מידת

 תיקן ההוד באלו הח' ימים" עכ"ל, עיי"ש. ,גדול ן יוחנן כהן ב

ג השתחוויות כנגד "ל שתיקנו י "ומעתה נתגלה לנו חלק מעומק תקנת חז

פרצות הג "י  ,כפי שהזכרנו לעילכי ג פרצות שפרצו היוונים בבית מקדשנו, "י 

הנה ההשתחוויה )כדוגמת   ,, ומאידך"עבודה"חלק מהתקפות היוונים נגד ה  יוה

שהוא היפך  - , והיא סוג עבודה שמביעה כניעות "עבודה"התפילה( היא גופא 

_____________ 
נאמר במדרש אודות הכמות של חיילי מלכות יון שנלחמו בישראל: "אמר ר' יצחק   ב 

ע"כ. והנה  .".  ם ריבוא אלף גייסות הוו, וכל אחד מהם היה לו אלף איש תחתיו"ששי

 (.סה"כ שנים עשר )כמובא במדרש שםבהחשמונאים היו 
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 שמביעה עזות. "פרצה"הענין של 

רכת בוב "להדליק נר חנוכה"רכת בשב ,]ולא בכדי ציינו המקובלים

 ג תיבות[."י מהן יש בכל אחת  - "שעשה נסים"

 יהםשמות  כך גםו ושורשו. ווהנה שמו של אדם, הוא המפתח לגילוי מהות

 שמו של החג,  "חנוכה"לענין  וא"כ,  זהותו של החג.    מביעים את  ,של כל חג וחג

ועל כן יצאנו , ועוד(  בשבת )כמוזכר במהרש"א על שם חנוכת המזבח נקרא

ואף לא מה   ,אינו הניצחון או הנסים ונפלאות  ,עיקר ההדגשה בחנוכהש,  םלמדי 

שנתבטל רוע הגזירות של היוונים נגד הדת, אלא עיקר מהותו של החג הוא 

עיקר הנושא הוא ש והוא ככל המבואר,חידוש העבודה בבית המקדש, 

 ."עבודה"

ואם נתבונן נראה עוד, כי גם בשמות הלוחמים במלחמת קודש זו עצמם,  

עצמם את נו שכינו , דהיי "ם"מכבי "החשמונאים קראו עצמם ענין זה. כי  טמון 

כל   ,, כי הבינו שבמלחמה זו"ה-ו-ה-מי כמוך באלים י "על שם שבח לבורא: 

 דוקאהם בשבחרו  ,, עבודה שבלב. ונראה גם"הלל"מהותם צריכה להיות 

קשר לאלהות עקב מהסולדים הבו מונחת טעותם של היוונים כי בשבח הזה, 

 ."מי כמוך באלים השם" - נואלוקי היות אליליהם שפלים ואלימים, לא כן 

שבאו של הכהנים  "הוראת שעה"מה היתה ה ,כ"והשתא ניתן להבין ג

 פי שבארנו,כו  .בית דוד  שלתוש  תחתלשים כתר מלכות על ראשם    לידי החלטה

היה ולכן הבינו הכהנים ש, "עבודה"היה פגם כללי בעם ישראל במישור של 

)שהוא כח הכהונה( מעל  "עבודה"צורך שעה להשליט את המישור של 

הביאו ולכחה של הכהונה,  "מלכות"י שהעניקו תוקף של "עזאת ישראל, 

)ספרי פרשת   "מלך  -עבד מלך  "לכל בית ישראל, בבחינת    "עבודה"השראה של  



 ושושן                 א מאמר               חזור
 

 

 יא

 .דברים פיסקא ז'(

כ מה היה המסר של נס פך השמן בתום "ניתן להבין ג ,ולאור כל האמור

הטבע לא היתה להם שום אפשרות להחזיר את  גדרי הנה לפי ש .המלחמה

ה עשה נס ופלא "העבודה של הטבת והדלקת הנרות במשך שבעה ימים, והקב

ה "כי נתרצה הקב ותלא היה זהכדי לאפשר להם לקיים את העבודה, וב

שזלזלו   חמתוכשם שבתחילה מנע מהם את האפשרות לעבוד, מ במעשיהם,

שכעת זכאים   ,ה לעין כל"בעבודה, עכשיו שמסרו עצמם לעבודה, מראה הקב

מנורה ע"י ה דוקאהנס לכן היה לקיים את העבודה אף נגד חוקי הטבע. ו הם

עקב רצונו העז לעבוד  שהיא עבודתו המיוחדת של אהרן הכהן, שקיבל זכות זו  

  , זוה)והעבודה  עבודה כאשר הקריבו הנשיאים את קרבניהם בחנוכת המשכן 

שהמנורה היא   וכך נמצא,קרבנות של הנשיאים,  ההיא כתוספת על שנים עשר  

מתחת למזבח, כאות  דוקאשמן שמצאו היה ה. ופך ( "שלש עשרה"בחינת ה

 'סמל'המזבח הוא ה ,לעילאמור כי כפי ה, הכל סוגי העבודשייך ל "מסר"שה

 של העבודה.

ה בירך "כשיצחק אבינו ע :אחר הדברים האלה ניתן להבין גם פרט נוסף

התמקד הרבה בענין מלחמת החשמונאים נגד היוונים, הוא ה, "את יעקב אע

. ולפי דברינו גש"והרחיב ברמזים לכך עיי   ,כפי שביאר בהקדמת ספר צבי לצדיק

כידוע שהרי הקפיד להתפלל על ענין החנוכה, יצחק  דוקאמדוע  ,מובן היטב

נעקד על קדושת שמו  שויצחק  ,ויעקב בחינת תורה ,ח"אברהם הוא בחינת גמ

_____________ 
 - "ו"ל וישק ו"ל  ויגש  ןײ ו"ויבא ל" ה. "כ בגימטריה   ו"בגדי -" בגדיו ריח את וירח" ג

 בגי'" בני ריח ראה " ן. "כמנין שמ עולה  ם"השמי - "השמים מטל "נרות.  ו"ל על  מרמז

 גדול. כהן יוחנן בן מתתיהו בימי בגי'" הארץ ומשמני השמים מטל " חנוכה.  נר להדליק

 ע שם שהאריך הרחיב בזה."וע
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על כן הוא זה שהנחיל לזרעו את הכח הרוחני הוא בחינת עבודה, כי  -יתברך 

 .הנצרך לתקופת החשמונאים

, הם הנקראים בחג החנוכה בכל שנהששני הפרשיות  ,לעיל הזכרנו

בפשר הענין.  נוי תולדות חייו של יוסף הצדיק, ונתקשב העוסקות רשיותהפ

  וסיום  כל חיי יוסף היו בעצם השלמהשהרי ולאור כל המבואר מינח ניחא, 

ל "כמו שכתב האריז ,תגלגלה ביוסףהנשמתו של יצחק כי לעבודה של יצחק, 

כי בן ", שער הפסוקים פרשת לך לך(. ב"קלהבכמה דוכתי )שער הגלגולים 

א )בביאורו "זקנים )עם הכולל( בגי' יצחק. וכן הבהיר הגר -  "זקנים הוא לו

א(, "מזוהר החדש דף נב' ע  םב, ובביאורו לתיקוני "לזוהר פרשת פנחס דף רמב' ע

 יוסף הצדיק הוא בחינת יצחק.ש

 עבודתנו כיום 

היום בחנוכה היא  כעת מבינים אנחנו מדוע מצות מא דמילתא,לסיו

 ח שהזכרנו בתחילת דברינו,", ופרט זה מפורש בדברי הב"להודות ולהלל"

היתה בזה שנתרשלו בעבודה, בחנוכה שעיקר הגזירה  ,אחר שהקדיםשל

ולפיכך לא קבעום אלא "ל: "והתיקון היה שמסרו נפשם על העבודה, כתב וז

 ל.". עכ"שהיא העבודה שבלב -להודות 

גם במדרש מבואר שההודאה בימינו במשך שמונת ימי החנוכה,  ,ואכן 

גזירות היוונים, ולפי כל האמור יש בזה יותר עומק ממה שנראה מקבילה להיא  

ה )וכו'( אתם )היוונים( אמרתם שכל מי "אמר הקב"במדרש נאמר:  כי  בפשטות,  

ם שמונה ימי חנוכה, ועליה -שיזכיר שמי יידקר בחרב, אני קובע הלל לשמי 

מישור את  היוונים חפצו לעקור    לאמר, כי כ.  ". ע"אמר דוד למנצח על השמינית

 ."עבודה"בימים אלו מצות היום היא להוסיף ב דוקא ,ועל כן  ,"עבודה"ה
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זכר להדלקת המנורה  זהגם הדלקת נרות חנוכה, שיש ב בכלל זה הואו

 ,ב"ע 'כאדף שבת בז "הריא, והוא מלבד מה שכתב "עבודה" תההי שבמקדש, 

 , , וכמובן שמדליקים ממול המזוזהההלל וההודאה  נר חנוכה היא בכלל  מצותש

 הקשר עמו.את אהבתו של בורא עולם ולחזק  את לזכורהוא נה י שעני 

I 
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 באמר מ

r 

 ב'אמר מ

 חג האורים

y 

 
שהחשיכה עיניהם של ישראל  ,זה גלות יון -וחושך "

שהיתה אומרת להם, כתבו על קרן השור  .בגזירותיהן

 " ישראל אלוקישאין לכם חלק ב

 '(ב 'בראשית פר 'פר ,בראשית רבה)

 

מה מצאו שהרי כל הבנה, היא לכתוב על קרן השור, משוללת  ,זוגזירה 

כבר פירשו הרוקח )בביאורו ל"ועל הניסים"(  ,ואכן  ?בקרן השור דוקאהיוונים 

והמהר"ל )בנר מצוה עמ' טו'(, שהיוונים רצו בזה להזכיר לעם ישראל את חטא 

להזכיר לעם  לשקוד היוונים  מה ראוהעגל. אולם עדיין נשאר הצורך להבין, 

החטא שחטאו אבותיהם במדבר? ובנוסף, מה היה כל כך מיוחד  אתישראל 

חז"ל מגדירים גזירה ששל היוונים( עד אחרות גזירות קשות בגזירה זו )יותר מ

ננותן התורה כאשר  מדוע  להבין,    יש"? ובפרט  החשיכה עיניהם של ישראלזו כ"

 מה יש בביטוי זהד"חושך",  בתיבתלרמוז על גלות יון, רמז זאת  ית"ש רצה

 ? וצ"ב., יותר מכל ביטוי אחריוון גלות מהותה של  שמגדיר את, דוקא

נקודות נוספות לעיון )אשר ולעמוד על קדים באר זאת, עלינו להבכדי ל
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 בס"ד(: , אך עתה נבאר בדרך אחרתכבר ביארנו במאמרים אחרים  חלקםעל 

חג החנוכה בשם את א( ביוסיפון מובא, שבזמן בית המקדש היו מכנים 

אם בזמן הבית היו מכנים כן, ברור הדבר ששם זה אמור  ,"חג האורים". והנה

להגדיר את המהות העיקרית של החג, ולא רק לציין את העובדה שמדליקים 

 -כיצד המהות העיקרית של החג  ,בו נרות. כך שמוטלת עלינו חובת ההבנה

 "אורים". הוא

ו'  יעקב זיווג שנים כנגד שנים וכ":  נאמר  ( ט ב'"צ)במדרש בראשית רבה  ב(  

לוי כנגד מלכות יון, וכו'. ביד מי מלכות יון נופלת, ביד בני חשמונאים שהם 

ון, ומלכות י ב נבחרו להלחםשבט לוי  דוקא, שואאיפכ. מבואר ". ע"משל לוי 

 המהו הכח המיוחד בשבט ז :ביוון )משא"כ בשאר הגלויות(, ויש להבין  דוקאו

 לניצחון על יוון? דוקאמתאים ה

 -חג החנוכה חל בפרשת וישב או מקץ )או בשניהם ג( מידי שנה בשנה, 

(, שהם הפרשיות העוסקות בקורות חייו של יוסף מתחיל בשבתבשנים שחנוכה  

אכן י בין יוסף לחנוכה, מהותהצדיק. ועל כן, ברור למדי שאמור להיות קשר 

 מהו המכנה המשותף ביניהם? ,יש למצוא

ד( יש להתבונן ג"כ באירוע של נס פך השמן. לכאו' מהו הצורך שהקב"ה 

משך אותם בכדי לאפשר לעם ישראל להדליק  ב  ,יצטרך לשנות סדרי בראשית

יק ליום אחד. היד ה' תקצר פע"י פך קטן של שמן שמסאת המנורה  שמונת ימים  

"ה לעשות שימצאו מלכתחילה שמן מספיק לשמונה ימים? והרי בנקל היה הקב

דאי שהבורא ושהיוונים לא יטמאו שמונה פכי שמן. אלא בוכך יכול לגלגל 

ן בזה להעביר מסר לעם ישראל, והשאלה מתבקשת: מהו המסר? וית"ש התכו

בעת ההיא? ויש להוסיף, שאם חז"ל תיקנו מצוה   דוקאומדוע מסר זה נצרך 



 ושושן                 ב מאמר               חזור
 

 

 טז

 קאדואמנם היה נצרך שלזכור את הנס כל שנה, אות היא שהמסר,  תמיוחד

 הוא גם מסר לדורות, וצ"ב. - בעת ההיא

ה( ידועה קושיית הפני יהושע בשבת, מהו הצורך בשמן טהור להדלקת  

בשמן גם המנורה, והרי טומאה הותרה בציבור, ומן הדין היו יכולים להדליק 

 ?טמא

מובא בשם הגר"ח מבריסק זצ"ל )ולמעלה בקודש בשו"ת בית יצחק ו( 

כיצד יצאו ידי חובת הדלקת   ,ועוד(, שנתקשה שמעלקיש חיו"ד ח"א סי' פד' 

נרות המנורה ע"י שמן שנברא מנס, והרי השמן צריך להיות שמן מפרי ה"זית" 

בתירוץ )סי' עת"ר( שכתב הב"י  ע"פ מה ,כתב ליישבו ?ולא שמן משמים

כל יום הדליקו שמינית מהשמן וזה החזיק ליום שלם, עכ"ד הגר"ח ש ,ראשון ה

אשר לפיהם ,  שם  בב"י   שני התירוצים הנוספים שכתבלפי  ש  ,ואכתי תקשי   .זצ"ל

הראשון השתמשו בכל השמן אלא שהתרבה השמן, חוזרת הקושיא  ביום

 .הלדוכת

שהמרד של החשמונאים נגד היוונים התחיל כאשר  ,מובא ד( במדרשיםז

של מתתיה בן יוחנן כהן גדול הבהירה לאביה ולאחיה )בהמחשה דרמטית( בתו  

שהם טועים בכך שלא מתמרדים )וכנראה טעמה, מפני שלפי הדין זו היתה 

שעת השמד, ומוסרים נפש על כך(. וצ"ב כיצד נעלמה האמת מהכהן הגדול 

ומכל חכמי ישראל, עד שנערה אחת היתה צריכה להעיר את תשומת לבם 

 דרך? בדרך לא

_____________ 
הנוכחי אין צורך בפירוט מאמר ד' נביא את לשון המדרש. ובמאמר להלן  ד

 הדברים.
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, מלכות על ישראלל  ת בית חשמונאי יכותב, שעלי ן בפרשת ויחי  "הרמב(  ח

, ולכן כל משפחתם "לא יסור שבט מיהודה"היתה חטא בידם, כיון שנאמר 

כיצד צדיקי עליון אלו טעו בטעות כה  :. והדבר הוא פלאהורדוסנכחדה ע"י 

ברורה, לעשות מעשה נגד מקרא מפורש )מקרא שעליו היה מתפלל אביהם 

הכהן הגדול בכל יום כיפור בהיותו לפני ולפנים(? ומהי ה"מידה כנגד מידה" 

 שעבור טעות זו נכחד כל זרעם?

שאחר נצחון החשמונאים, כאשר חינכו את המקדש,  ,כתב ביוסיפון ט( 

. עיי"ש. המזבח הוציא אש מעצמוש ש ניסאחי לקרבנות, ואיתר מצאו אשלא 

וצ"ב מדוע לא נעשה כל זכר לנס זה, וחז"ל אף לא טרחו לתעד שהיה נס כזה, 

 ?לא בגמ' ולא במדרשים

 

 בישוב כל הנ"ל, כדלהלן. ,ני וואשר נראה בע

ל"הסתר ישנו הבדל מהותי בין ה"הסתר פנים" ששרר בימי גלות פרס, 

 :, ונבאר זאתפנים" שבימי גלות יון 

כאילו עולם  והיה זה בפרס, הנהגתו של הקב"ה בעולם לא היתה נראית. 

לבני ישראל בימים  נסיון כמנהגו נוהג, הכל טבע ומקרה כביכול. וזה היה ה

הרי עד עזרא הסופר, שההם. אך, מצד שני, עדיין לא פסקה תקופת הנבואה, 

:  א"ע 'טו דף מגילההיתה נבואה בישראל )וכדתניא ב בתחילת בית שני, עדיין 

 ומלאכי ,זכריה, וחגי , בלשן  ומרדכי , ודניאל ,מעשיה בן  ושריה, נריה בן  ברוך"

השני בנה של   ". ע"כ, והכוונה היא לדריושלדריוש  שתים  בשנת  נתנבאו  כולן   -

מגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש   ,אסתר כמו שכותב רש"י על אתר(. ואכן 
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ונכנסה לתנ"ך. זאת אומרת, שבתקופת מלכות פרס היתה "תקשורת" נאותה 

 בין הקב"ה לעם ישראל. 

לאידך גיסא ממש.  נסיון בזמן מלכות יון, הקב"ה הפך את סגנון הש אלא,

יה קיים, באופן שהיו נראים עשרת בית המקדש, מקום השראת השכינה, ה

. מציאותו של הקב"ה היתה ברורה, וזיו שכינתו ההניסים הקבועים לעיני כל

במקום קודשו היתה מוחשית. ואמנם, פסקה הנבואה מישראל )וכמבואר בדברי 

אשר הוא  -פיסוק הנבואה ר' נסים גאון ז"ל בהקדמתו לברכות, שכתב וז"ל: "

" עכ"ל. והיינו שפסקה לת מלכותוי תחאז היתה כי  ,לת ממשלת אלכסנדרי תח

(, ועל כן היה "הסתר פנים" בכל הנוגע והנבואה בדיוק כאשר החלה מלכות יוון 

הרי שמית לעם הקודש. החיסרון של הנבואה היה עצום ורב, י להדרכה שמי 

 כי שםבתנ"ך )לנו לא היו רק מה שנכתב  ,בתקופת הנבואההנבואות שהיו 

נכתבו רק הנבואות הנצרכות לדורות(, אלא היה להם שפע של מסרים, על כל  

חטא וטעות של עם ישראל, היה דבר ה' בפי נביאיו להעיר את עיני העם 

ולהעמידם על טעותם )עיין רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ז ה"ז(, וידועים דברי 

היה ניגש הגר"א בפירושו למשלי )טז', ד'(, שבזמן שהיתה נבואה, כל אדם 

לנביא לדרוש את ה', ומקבל פירוט מדוייק מהו שורש נשמתו ומהו תפקידו 

כל זה נאבד בתקופה של וובאיזה דרך יבוא על תיקונו.  ,בעולמו, מה בא לתקן 

_____________ 
ניסים בוטלו בימי היוונים מפני ביטול התמיד, מ"מ עדיין  ואף אי נימא דמקצת ה 

נותרו ניסים רבים וכגון עומדים צפופים וכו', וגם השראת השכינה היתה דבר מוחשי 

לכל מבקרי המקדש, ולא עוד אלא שבזמן הבית, אפי' בגבולין היו מלומדים בניסים 

 ההולך למוד גורנו וכו'(. כמבואר בתענית דף עח' ע"ב ובבבא מציעא דף מב' ע"א )לגבי 

 הנביאים נפטרו ג' אלפים תמב' שבשנת "ז,בסדר עולם זוטא פוראה גם  ו 

האחרונים, והנה בשנה זו גופא עלה אלכסנדרוס מוקדון למלכות, וכפי שמובא בספר 

 ממלכת כהנים לייטער עמ' ער"ב.
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 אסון שאין לתאר. לעם ישראל שבאותו דור היה זהמלכות יון, 

ובגלות   .ז]נמצא לפי כל האמור, שישנם שני סוגים שונים של "הסתר פנים"

, שני הסוגים קיימים, וכמו שהבאנו במקום אחר בשם שאנו חווים בעוה"ר  אדום

ם מתעוררות מחדש כל הבחינות של שלושת ושבמלכות אד ,המהר"ל שכתב

 הגלויות שקדמו לה[.

וההתמודדות בימי מלכות יון, היה  נסיון שעיקר ה ,ואכן ניתן להבחין 

הדרך אשר  י מה להם יה ברורבנושא שכבר אין "הדרכה" מאת הקב"ה, לא ה

י הגלויות הקודמות, כאשר ההתמודדות היתה על המצב תילכו בה. בניגוד לש

הפיזי )בגלות בבל נהרגו מאות אלפים בחורבן בית ראשון והנותרים נלקחו  

בשבי לגלות, ובפרס נגזר עליהם להשמיד להרוג ולאבד(, בגלות יוון 

הרוח של התרבות הזרה, לא לקבל , לא לינוק מן ההתמודדות היתה לא להתייוו

את הדעות החדשות אפי' שהיו נראות מבריקות וזוהרות )הפילוסופיה היוונית 

ה להם "הדרכה" חדשה תכל אגפיה(. והואיל ופסקה נבואה מישראל, לא הי על  

, ומה הם דרכי ההתמודדות, הנסיון של ותכיצד להתייחס לכל הרוחות החדש

מסירות נפש בדרך שקיבלו מאבותיהם, אחז בי, להואעם ישראל היה איפ

בהדרכת התורה הקדושה המסורה מדור דור. הקשר ל"עבר" הוא ה"קרש 

_____________ 
פני   הסתר אסתירואכן המושג של "הסתר פנים" מופיע בתורה בכפילות: "ואנכי    ז 

ביום ההוא". וגם הנביא ישעיהו )פ"ח פסוק טו"ב( כשרצה לבטא את הציפיה שלא 

המסתיר פניו מבית  וחיכיתי לה'תהיה יותר הסתר פנים, אמר את הדברים בכפילות: "

" )עיין רד"ק ומצודת דוד שם, שתיבות "וקויתי לו" נאמרו רק כדי לכפול וקויתי לויעקב  

יד לבוא, מובא בספר נתיבות שלום מסלונים בשם את הענין, עיי"ש(. ולגבי לעת

עמי וגו'  נחמו נחמוב(: -הקדמונים, שכנגד "אנכי הסתר אסתיר" נאמר )ישעיהו פ"מ, א

 בכל חטאתיה". בב"א. כפליםכי לקחה מיד ה' 
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הצלה" שנותר בידם, וכדברי הפייטן )בסליחות של אחינו האשכנזים בערב 

"להשכיחם  דוקאהיוונים גזרו  ,ר"ה(: "ואין שיור רק התורה הזאת". ולא בכדי

 תורתך".

וונה", אפי' החשמונאים לא הבינו "חוסר הכ  מתוקף הנסיון של  ,ואכן 

שעליהם לצאת במלחמה נגד היוונים, עד שגילו זאת באמצעות בהתחלה 

מחוסר  ותוהים יםענערה רכה בשנים, כאות משמים על מצב הדור שהיו תו

 הכוונה, למען ידעו שזו הנקודה שצריכה חיזוק.

ההצלה מהיוונים, חג חג ", ומאידך, זה גלות יון  -וחושך "לכן אמרו: 

 ,רגילים להסביר, שמלחמת האור עם החושךוהחנוכה, מכונה "חג האורים". 

אבל לפי המבואר כאן יש בזה עומק  .היינו מלחמת הטוב עם הרע, וגם זה נכון 

, לדעת להיכן הוא הולך ומה ח"אור" זהו הדבר שמאפשר לאדם "לראות"  :נוסף

"נר מצוה ותורה אור",  : ולכן  ,ההדרכה לאדם הוא עושה. האור מסמל את

זו תורה", כי התורה היא ה"מדריך" שנשאר בידינו לאחר שפסקה  -"אורה 

פי למה הוא מת? ל': "לו 'שמות רבה פרשת תצוה פרהנבואה. וכמאמרם ז"ל ב

שנאמר )משלי ד'( "דרך רשעים באפילה לא , שאינו יודע בתורה והולך וחוטא

בל אותם שעוסקים בתורה הם מאירים בכל מקום, משל ידעו במה יכשלו", א

  ? למה ,ראה ביב ולא נפל , ראה אבן ולא נכשל ,למי שעומד באפילה ונר בידו

ע"כ.  ".שנאמר )תהלים קיט( נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי  ,על שהיה בידו נר

והיינו שמלחמת מלכות יוון נגד התורה הקדושה )"להשכיחם תורתך"( היתה 

 הדרכה )החושך( נגד הדרכת התורה )"אור לנתיבתי"(.הסר מלחמת חו

_____________ 
וכידוע שגם על פי חכמת הטבע ה"ראייה" היא בסך הכל קליטת האור שמשתקף   ח

 מהבריאה.
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כמאמרם ] העזותמלכות יון היא ה"נמר", הסמל של  ,בחלומו של דניאל

 ניחנושהיוונים  במקום אחר הרחבנו בזהו ",הוי עז כנמר"כ "ה מ"אבות פבל "ז

שלה מלכות יון מנ  ,רבצלם שבחלום נבוכדנצבמידת העזות ביותר, ולכן 

,  [ואכמ"ל ,ב' שמות פרק ז"ך פסוקי "רשבמבואר כ ,שהיא העזות" נחושתל"

לידי ביטוי בחדשנות של התרבות היוונית, "שוברים מוסכמות",  הבא ועזות זו 

כל מה שהיה עד אז ]ואין כאן המקום מהיוונים יצרו תרבות שונה בתכלית 

קמה , ויודעי קורות ההיסטוריה יעידון יגידון שאחרי היוונים עוד לא לפרט[

א' )שכתב יהודי  םובכן מצינו בספר מכבי אומה עם תרבות כה מחודשת.

", שפירושו אפיפנסמתקופת החשמונאים( שאנטיוכוס קרא לעצמו "אנטיוכוס 

"החידוש", שהוא כביכול גילוי חדש בעולם(.  משמעות ,כלומר"המתגלה" )

  וקאדאחז  יהיפך, להה   פעוללשהעבודה של עם ישראל בתקופתם היתה    ,ומכאן 

בעבר, בחכמת התורה וברוח ישראל סבא, לא לשנות מקוצו של יו"ד מכל מה  

 ., לא להגרר אחר ההתחדשותשקיבלו

נגד  דוקאולכן לא הסתפקו היוונים בגזירה נגד עסק התורה, אלא גזרו 

ברית המילה ונגד לוח השנה היהודי )ביטול "ראש חודש" הוא בעצם ביטול 

, פרט לשבת שאינו תלוי בחודש, ולכן גזרו על השבת טכל מועדיו  ל לוח השנה ע

בנפרד(, כי בריתו של אברהם אבינו היא החוליה הבלתי נפסקת של עם ישראל 

_____________ 
י"ח, כאשר תיאר מה שציווה אנטיוכוס לפוליפוס שיגזור על  ובספר יוסיפון פרק ט

, ומלחוג את חגיהםעם ישראל, כתב בזה"ל: "ויצוהו מנע את העם לשמור שבתותיהם, 

ומלמול את בניהם". עכ"ל. והיינו, דמה שמוזכר בחז"ל גזירה נגד "ראש חודש", היא 

בעצם הגזירה נגד החגים, כי ע"י שאסרו לקדש את החודש, בעצם רצו לעקור מן 

השורש את הלוח היהודי ובכך למנוע את כל החגים כולם. וכעת ראיתי גם בספר מכבים 

ת הגזירות שגזר אנטיוכוס, כתב: "ולחלל א' )הנכתב בתקופת החשמונאים(, שברשימ

 שבתות וחגים", ואילו ראש חודש לא נאמר, ובהכרח כדאמרן בס"ד. 
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העבר, כלומר האזכור על אירועי  םעד לאבות הקדושים, ומועדי השנה ה

, בכדי להביא להם לעבראת עמ"י  ת שמחברות  והתמקדו בביטול המצוהיוונים  

 ."חושך"ר אותם בתשאי את ה'התחדשות' ש

לעורר ולהזכיר את חטא העגל.  דוקאברצו  היווניםש ,עתה מובן היטבמ

כבר אין מי שידריך אותם, חיפשו ועם ישראל חשבו שמשה נפטר, י כאשר כ

זהו הדגל של היוונים, שגזרו על היהודים וחטא העגל. נפלו לדרך חדשה, ו

קי ישראל, להחזיר את חטא העגל, ואין לכם חלק באל :לכתוב על קרן השור

המסר לעם ישראל הוא ברור: כבר אין לכם הדרכה, פסקה הנבואה )"אין ובכך  

קי ישראל ח"ו(, ועל כן ואין לכם כבר קשר עם אל  -קי ישראל"  ולכם חלק באל

 לכם לחפש דרך חדשה, עפרא לפומייהו.כעת יש 

אלו שנלחמו ביוונים )כפי שכבר ניבא יעקב  יוה -שבט לוי  דוקא ,לכן 

כמבואר במדרש שהזכרנו לעיל(, כי הרי שבט לוי הם אלו שבהר סיני  -אבינו 

עגל, הם אלו שלא  ב החוטאים"מי לה' אלי" להלחם נגד הקורא: נשמעו לקול 

תורה )ולכן גם בהיותם במצרים, ישבו ועסקו  ל חוץטעו לחפש דרכים חדשים 

כמו שאר השבטים אחר רוח הזמן(. אלא שמכל שבט לוי,  בתורה ולא נגררו 

עיקר  ,, כי כאמוריהסמל של היחוס, החיבור לעברשהם הכהנים,  דוקאנלחמו 

_____________ 
בזה הדרך יש ליישב גם מה שיש מעירים )פרי צדיק לחנוכה אות י"ד, בני יששכר   י

ד' אות י"ח, ועוד( על הנוסח של "ועל הנסים", שיש הבדל בין חנוכה מאמר כסלו 

כור שם הצדיק, שלגבי חנוכה מקפידים להזכיר את שם הצדיק עם לפורים באופן אז

שם אביו )מתתיה בן יוחנן( ואף מוצאו )בית חשמונאי(, ואילו לגבי פורים אומרים 

"מרדכי ואסתר" סתם, ולא "מרדכי בן יאיר איש ימיני" או "אסתר בת אביחיל". ע"כ 

וכה היתה להתחבר לעבר, ההערה. ולפי המבואר בפנים אתי שפיר, שנקודת הנסיון בחנ
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אף אחז בעבר, ומשם לשאוף את האור לעתיד. וילה בעת ההיא היתה מטרהה

כפי רק אותם שהיו לומדי תורה שביניהם, ולא כל הכהנים נלחמו, אלא 

אור ההדרכה שהיא על הניסים": "ביד עוסקי תורתך", שמוזכר בנוסח ה"ו

 .יאבעולם שבידינו, נגד החושך השורר

וונה, סברו החשמונאים שמן ]ומאחר ועיקר הנסיון של העם היה חוסר הכ  

_____________ 
 ולכן דוקא מזכירים את היחוס של החשמונאים, משא"כ בפורים. וק"ל.

הפני יהושע בשבת דף כא ע"ב )ד"ה ת"ר( ועוד מתיישב לפי האמור, דהנה 

תיקנו חז"ל גדר "נר שבזה מקשה, מאי שנא מצות הדלקת נרות חנוכה מכל המצוות, 

הדלקתו את כל בני ביתו, ואינו כתפילין שהאב לבדו מדליק ומוציא ב -איש וביתו" 

שכל איש בגיל מצוות מחוייב לעשות את המצוה בעצמו ולא יוצא ידי  ,ולולב וכדומה 

עיי"ש. ולאור כל המבואר מינח ניחא טובא, שכל מהותה של הדלקת  אביו.  "יחובה ע 

א הנרות, היא הענין של התחברות לעבר, ולכן בני הבית צריכים לצאת ידי חובה דוק

 בהדלקה של אבי המשפחה, ולא שכל הבנים ידליקו נר חדש מעצמם.

ויתכן לפ"ז ליישב הקושיה המפורסמת, דהנה בנוסח של "ועל הניסים"  יא

מזכירים תמיד את הניגודים המדוייקים: "גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וכו'" 

ר והיפוכו. ויש להקדים ואילו לגבי "זדים" נאמר "עוסקי תורתך", אשר לכאו' אינו דב

קושיא נוספת, דלכאו' "זדים" כבר נכלל באמירת "ורשעים ביד צדיקים". אלא הרשות 

נתונה לפרש, ש"זדים" כאן הוא ביטוי ל"יוזמתיות" של רוע )רוח החדשנות היוונית(, כי 

לשון "זדון" משמעותו יוזמתיות לרעה, כדבר שנאמר "זדון לבך השיאך" )עבדיה ג', א'(, 

פי המבואר בפנים זהו "דבר והיפוכו" ממש מ"עוסקי תורתך", שהוא הביטוי לדבקות ול 

סתם זד הוא שם, שכתב: " בדיהוע ספרמלבי"ם בבהדרכה המסורה מדור דור. ]ועיין ב

", והיינו שהניתוק מהעבר והחיפוש אחר החולק על עקרי האמונה ומכחישם ביד רמה

ל משלי כא' כד'. וכן הוא פשטא דקרא לגבי דרכים חדשים הוא "זדון", וע"ע במלבי"ם ע 

נביא שקר "בזדון דיברו הנביא", כלומר הנביא יזם נבואה בדויה אשר אין מקורה מאת 

 "[.כרו לי זדים שיחות אשר לא כתורתךה', וע"ז הדרך בתהילים פרק קיט': "
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כדי בהנכון, בתור הוראת שעה, שהם יתפסו את המלוכה על עם ישראל, 

גה ביד אחרים הנההלהדריך את העם בדרך ה' ובמצוותיו, ולא להשאיר את 

. אולם מגלה לנו הרמב"ן, שזאת יבאת העם אם ידעו לנכון להדריךרב שספק 

גופא היתה תוצאה מכח הנסיון של "חוסר ההדרכה" השוררת בימים ההם, 

שהיו צריכים לדעת שגם לשיקול כזה לא היה להם לנטות מהוראות התורה, 

פי שהיה מימים אלא היה להם לפנות אל העבר, להמשיך את מלכות בית דוד כ

ימימה בלי "חידושים". ולכן עונשם היה חוסר ההמשכיות, כי כל הכח של  

 העתיד הוא ע"י ההתחברות לעבר[.

הלקח שעם ישראל למדו מההתמודדות נגד היוונים היה, שגם  ,עכ"פ

כאשר פסקה הנבואה, גם כאשר כבר אין מסרים חדשים והדרכה עדכנית  

 ה שקיבלו אבותיהם בעבר, באור התורה,לתקופה, ניתן למצוא בהדרכה הישנ

האור של העבר הוא אור לנתיבתם גם באורך  את המסר לתקופה שלהם, כי 

הגלויות הבאות. וזהו המסר של נס פך השמן, מסר לדורות, שאותו שמן שהיה 

קיים ביום הראשון נשאר שלם לכל השבוע, כלומר שגם כאשר אין "אור" 

חו להאיר ו)שכאמור מסמל "הדרכה"( חדש, עדיין האור הישן נשאר, ויש בכ

 .יג)להדריך( הלאה והלאה

_____________ 
ובכן ההיסטוריונים מציינים, שבמלכות החשמונאים היתה השתדלות רבה  יב 

קיום תורה והמצוות בקרב העם, וכפי שניכר במטבעות שהנפיקו  להחדיר את

 החשמונאים שהיו מלאות סמלים תורניים דוקא.

והנה שלמים וכן רבים שואלים ודורשים, מדוע במצוה המעשית שתיקנו חז"ל  יג

)הדלקת נרות חנוכה(, חז"ל תיקנו באופן שמזכירים רק את נס פך השמן ולא את נס 

וסח "ועל הניסים" מזכירים רק את נס הניצחון )ואילו את נס פך הניצחון, ומאירך בנ
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לפ"ז ניחא ג"כ קושיית הב"י המפורסמת, מדוע עושים זכר לנס ח' ימים ו

היות והיה בידם שמן ליום אחד )ע"כ  ,והרי ביום הראשון לא היה שום נס

מתבקש מאליו לבאר, שאותו פך שמן קטן  והנה לפי המבואר .הקושיא( 

וא  שיירי השמן הטהור מהתקופה שלפני פלישת היוונים למקדש, ה, שנמצא

בכן מובן מאליו תוקפו של הנס, שאותו השמן של היום עבר, ולמסמל הבעצם 

מהעבר,  ו יונק את כחהראשון, הוא הוא שלדק במשך כל הימים, שכל העתיד 

כי השמן של היום הראשון עצמו  מאותו שמן של היום הראשון שלא פוסק,

כשבאים לתקן תקנה להדליק זכר לנס, אי אפשר  ,וא"כ הספיק לשמנה ימים,

 ,אם לא נעשה זכר ליום הראשוןשום אופן לא להזכיר את היום הראשון, בש

כל המסר הוא כי הרי הרי שזהו ההיפך הגמור של המסר של נס פך השמן, 

לקשר את שבעת הימים ליום הראשון, וקושיא ולחבר את העתיד לעבר, 

 מעיקרא ליתא כלל.

תוספת "שמן לפי האמור, ביום השני וביום השלישי ואילך, לא היה בזה ו

חדש" מן השמים, אלא השמן של היום הראשון הוא הוא זה שדלק באורח פלא 

)כלומר גם אם לא נתנו "שמינית" כל יום, והניחו את  בכל אותם השמנה ימים

, כל השמן בבזיכים כבר ביום הראשון, נשאר אותו השמן גם לשאר הימים(

תקשה כיצד שהלעיל )השתא ניחא ג"כ קושיית הגר"ח מבריסק זצ"ל שהזכרנו  ו

, והרי אינו שמן מ"זית" אלא , עכ"פ מהיום השני ואילךיצאו ידי חובה בשמן ניסי 

מן השמים(, דלפי האמור כל המהות של נס פך השמן היא ההתחברות לעבר, 

_____________ 
השמן מבליעים ברמיזה: "והדליקו נרות בחצרות קדשך"(. והנה לפי האמור כאן, שנס 

פך השמן הוא "מסר" לכלל ישראל לדורות, מובן היטב שכאשר חז"ל תיקנו מצוה 

ריכים להשמיע לפרסומי ניסא, תיקנו להדליק נרות, משום שה"מסר" הוא מה שצ

לאחרים, ואילו לענין להודות להקב"ה בתפילה, לענין זה יש להתמקד בעיקר בנס 

 ההצלה, שממנה אנו נהנים, ועליו צריכה להיות עיקר ההודאה.
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הוא אינו מציאות חדשה, אלא הוא  והיינו שהשמן של היום השני והשלישי וכו'  

עצמו שבאורח נס הספיק אותו השמן  ים,  אותו שמן של היום הראשון משמן זית

 .לכל הימים

 כנגד  הלל  דבית  וטעמאשהלכה כבית הלל דמוסיף והולך, "  וא,ומובן איפ

(, כי כל מהותן של נרות חנוכה היינו להתמקד ב"ע  'כא  דף  שבת)  "היוצאין   ימים

)כמו "( ולא בעתיד. אך, לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי בעבר )"ימים היוצאין 

, שהרי אחרי ( פ"ה מי"ז בשם המקובלים שמביא מרן החיד"א בספר זרוע ימין 

שהקב"ה יחדש את עולמו, ויחזיר את הנבואה, תהיה מעלה רבה לגילויים של 

 העתיד, מלבד המעלה הנצחית של העבר.

, למה זה ועל מה זה  קושיית הפני יהושעאת והשתא נוכל ליישב ג"כ 

שמן זית טהור, ולא סמכו על הדין ש"טומאה  דוקאשהתאמצו הכהנים לחפש 

הבינו שמוטל עליהם להתחבר לעבר, כי כעת  מעתה יובן,ו –הותרה בציבור" 

מותאמת לנסיבות המה שהיה, ולא ליצור מציאות חדשה את להמשיך ו

העדכניות, כי בזה היה טמון הנסיון של הדור. ואכן הסכים הקב"ה על ידם, 

 ואיתרחש להו ניסא.

למה חז"ל לא הזכירו כלל, לא בגמ' ולא בכל  ,ומן האמור מובן ג"כ

שבחנוכת המזבח לא מצאו אש והמזבח   ,המתואר ביוסיפון   המדרשים, את הנס

זבח היה צורך לנס "יש מאין" וזה אינו במשהוציא אש מעצמו, והיינו משום 

ולכן להדבק בעבר, להוציא "יש" מ"יש",  דוקאעניינו של חנוכה, כי חנוכה זה 

חז"ל הבינו שנס זה אינו אלא ענין זמני ולא מסר לדורות, משא"כ יוסיפון שהוא 

 נס זה של אש המזבח. גם, תיעד בעלמאהיסטוריון 

הם הפרשיות הקבועות בימי  ומובן מאוד שהפרשיות על יוסף במצרים
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החנוכה, מפני שיוסף נלקח מבית יעקב אבינו מדריך הדור, לשהות לבדו 

בערוות הארץ, שרוי ללא כל הדרכה, והיה צריך להיאחז במה שקיבל מבית 

)כדאיתא  יםכדי לעמוד בנסיונות המתחדשבאביו, להיזכר ב"דיוקנו של אביו" 

נו של אביו וכו'" עיי"ש(. ואפי' יעקב בסוטה דף לו' ע"ב "באותה שעה באה דיוק

אבינו לא שיער לעצמו שיוסף יוכל לעמוד בזה עד שראה את העגלות, וכפי 

שאומרים חז"ל )בתנחומא יא', ומובא בפרש"י מה', כז'( שרצה יוסף בזה לרמז 

יוסף  ,כלומר .האחרונה שלמדו ביחד, סוגיית עגלה ערופה אליעקב על הסוגי 

ומשם שאב את הכח להיות  ,תורה שקיבל בבית יעקבכל הזמן נאחז באור ה

 "עוד יוסף חי".

 

והוא  בד נוסף. ויש בכל זה רכי יתכן שולסיום יש להוסיף על כל הנ"ל, 

אינו רק שיש לחפש את ההדרכה ואת הכח מן העבר, אלא המסר של חנוכה  ש

יתירה מזו, גם כאשר עם ישראל נמצאים במצב ירוד, ונראה שכבר ניתקו כל  

הקשר לעבר המפואר, לעולם ישאר מעט מכחו של העבר, "עצם הלוז" של  

בחזרה את כל הקומה הרוחנית   "להחיות"הקדושה, ומאותו "עצם הלוז" אפשר  

 שהם"מעטים" הו ענין "רבים ביד מעטים", שכל עוד שישנם וז של עם ישראל.

. ישראלהצלה לכל עם    יכולים הם להביא,  טהורים" "צדיקים" ו"עוסקי תורתך""

מכל מה שהיה בבית המקדש, לא נותר טהור אלא פך שמן קטן, ועל זה הדרך,  

כי כל עוד שהשמן המועט הלזה נשאר   ,ומאותו פך שמן הביאו את הנס הגדול

. וזה ענין הפרשיות של יוסף אורהשל  סופי -אין ור", אפשר להוציא שפע "טה

נער )אבל  ת הארץובודד בתוככי ערו הצדיק שקוראים בחנוכה, נער צעיר

קודש קדשים, יוסף "הצדיק"( הביא מחיה בגשמיות ורוחניות לכל העולם  שהוא  

בית מקדש כולו. וזה הענין של "חנוכת המזבח" בימי חשמונאים, שלא היה בנין  

 חדש, אלא להחיות את הישן.
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וז"ל: "ענין מה   בזה בקצרה  בשפת אמת לחנוכה תרמ"ז שכתב  ושוב ראיתי 

שהיה הנס בדרך זה להיות שמן על לילה אחת ולעשות בו נס, להודיע כי 

 ".לעולם נשאר נקודה אחת בנפשות בנ"י אשר עי"ז יכולין להיות נושע בהשי"ת

 עכ"ל.

I 
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 יסוד הרוח - מלכות יון 

y 
 

)בקונטרס "חזור ושושן" על  "שורש ארבעת המלכיות"מאמר ב

ל  "ק זצ" הארכנו בענינו לבאר את דברי הרמענייני גלות וגאולה( 

יות הם כנגד ארבעת היסודות: בבל היא כח  וארבעת המלכ כי שכתב 

.  "עפר", ואדום הוא יסוד ה"מים" - , פרס ומדי "רוח", יון הוא ה"אש"ה

מ במשך "שאמנם כל ארבעת הכחות הללו קיימות תמיד, מ ,והבהרנו

כל פעם התעורר ביותר כח אחד מתוך ארבעה יסודות ב ,ההיסטוריה

אלו )והיינו התקופה שאותה מלכות שלטה בכיפה(, והיה הדבר לנסיון 

  שך ז במ"נגד הצד השלילי שבאותו כח, ועיכלעם ישראל שיעמדו 

שראל לתקן את כל אותם ארבעת היסודות, ההיסטוריה זוכים עם י

וממילא מגיע זמן הגאולה  ,ז"ובכך להגיע לתיקון המושלם של העוה

. כעת נתמקד יותר לבאר מהותה של מלכות  מהרה בימינוהעתידה ב

שתלשלות המקרים הת  " יון, ושייכותה ליסוד הרוח, וממילא יובנו בעהי

ושי באירוע זה נביא כמה נקודות ק ,באירוע של חנוכה. וכהקדמה

ד בדרך  " אך כעת ניישב בס ,)חלקם כבר הוזכרו במאמרים אחרים

 אחרת(:

  תם על כך,, ובתשוב"מאי חנוכה"ל  "ב שאלו חז"א( במסכת שבת דף כא ע

' עיקר חג החנוכה הוא שלכאו ,וידועה הקושיא .את נס פך השמן  הם מתארים

מצוות שלא תשתכח התורה וההניצחון על היוונים, שבזה היה תלוי כל קיום 
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ו, ונס פך השמן אינו אלא פרט אחד )אף כי מרשים וחשוב( "תורה מישראל ח

אנו מזכירים רק את הניצחון   "ועל הניסים"  תמתוך כלליות הניסים. ואכן בתפיל

ענין המצוה המעשית של חנוכה )הדלקת  ל ,)ורמז דק לנס פך השמן(, ומאידך

 !הנרות( לכאו' אנחנו מפרסמים רק את הנס של פך השמן, והלא דבר הוא

ל, מדוע תיקנו שמונה ימי "ב( מודעת זאת מה שהקשה מרן הבית יוסף ז

לא היה בזה שום נס. וכתב  -המנורה ביום הראשון והרי מה שדלקה  ,חנוכה

אים חילקו את השמן )שהיה מספיק ליום י בתירוצו השני, שבאמת החשמונ"הב

ובכל זאת  ,אחד( לשמונה ימים, כך שכבר ביום הראשון לא היה מספיק שמן 

כיצד   וכי ד. והדברים מתמיהים לכאו', "המנורה דלקה יום שלם כהלכה. עכ

ידעו הכהנים שיתרחש נס, ולכאו' היתה מוטלת עליהם החובה ביום הראשון 

הפחות ביום הראשון יקיימו את המצוה לשים את כל השמן, כדי שלכל 

שמן  שחיוב הוא לשים - "יערוך אותו אהרן ובניו מערב עד בקר"דכתיב כ)

, ושיערו חכמים שהוא חצי לוג שמן לכל נר(, דה שיהא דולק מערב עד בקרי במ

שמינית  בכך שנתנו וועילהועל שאר הימים הם אנוסים כי נגמר השמן, ובמה 

 קיימו את המצוה.י ' ביום הראשון לא באופן שאפי  ,מכמות השמן 

הנה בכל ההיסטוריה של דשל חנוכה הוא, סיפור ג( קושי מרכזי מאוד ב

י "עם ישראל לא מצינו שהצדיקים התעוררו לבטל גזירות בכח הזרוע ע

אמנם ניסו להגן על   בבל בגלות  ;  לא יצאו בני ישראל להלחם  במצרים :  מלחמה

י "לא ניסו לבטל את הגלות עשוב אבל לאחר שנפלו ביד הבבלים  ,עצמם

 ;י שהפרסים ניצחו את הבבלים( "זו נתבטלה מעצמה, ע )עד שגלותמלחמה 

היהודים צמו ואסתר השתדלה אצל המלך, אבל לא יצאו להלחם עם  בפורים

לבטל   שנעשה דברלא מצינו    בגלות אדום וכן  ;  אחשורוש כששמעו על הגזירה

ד, "ל הי "א וסרמן זצ")וכעין זה כבר נתקשה הגר  .י מלחמה גשמית"ע  את הגלות

 כ נימא ביה מילתא(."ותירץ לפי דרכו, ואנן בעניותין ג
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ג אנשים לפי "ד( גם עצם הדבר שניגשו החשמונאים )שהיו בסך הכל י 

ל( להלחם נגד האימפריה הענקית של יון, טעון הבנה, דמנא להו "י ז"רש

 נצחו במלחמה כל כך לא הגיונית?שכלתה גזירת שמים ושי 

עוסקות בסיפור יוסף הצדיק החל בפרשיות  ,( חג החנוכה בכל שנהה

מקץ(, ויש לעמוד על פשר הענין. ויתירה מזו, בשלטי הגיבורים )על  -)וישב 

שקבלה היא בידו שחג החנוכה  ,אות ג'( מביא הגהות מרדכי בשבת פרק ב'

ואילך הם אותיות  "טבח"אות ח' של תיבת ה)מ "טבוח טבח והכן "רמוז בתיבות 

משמע שאין   ,(, והנה ממה שהדגיש השלטי גיבורים שישנה קבלה בידו"חנוכה"

אלא יש בזה עומק ומשמעות רבה בכך שחג החנוכה נרמז  ,פרפרת בעלמא זו

 ב."בתיבות אלו, וצ דוקא

 

י מה שהקדמנו שמלכות יון היא מיסוד הרוח, ועל כן  "ד בזה, עפ"והנלע

הבה נתבונן מעט בתכונת יסוד הרוח. ארבעת היסודות הם בעצם מרכיבי 

הוא גשמיות, אלא שהוא המרומם מתוך ארבעת  "רוח"הגשמיות, כך שגם ה

תלוי  "דיבור"ל שחטא ה"היסודות, המתקרב ביותר לרוחניות )ולכן כתב האריז

הרוח, כיון שהדיבור הוא החלק המרומם שבאדם, שמבדיל אותו מהמין ביסוד  

ולפיכך, יסוד הרוח באדם בא לידי ביטוי בחיפוש אחר החכמה  .הבהמי( 

אשר מצד אחד   -סתטיקה )תחומים שבהם הצטיינו היוונים( האוהפילוסופיה ו

.  ידיותר מחומריות פשוטה "מרוממים"הם מושגים גשמיים, אך מאידך הם 

_____________ 
וראה בספר לב דוד למרן החיד"א זלה"ה בפרק ז', דכמה יגיעות יגע כדי להוכיח  יד

פ היה ניתן לטעות "והיינו דעכ - ראינו חלילה כתחליף לסדר מוס ה לימוד הפילוסופיש 

 בזה כיון שהם מושגים דומים.
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, מזוייפת, שהיא רוחניות תחת "רוחניות דמיונית"ונמצא שיסוד הרוח הוא 

לשכחם  "נגד התורה ומצוות,  דוקאמגבלות החומר. ולכן היוונים נלחמו 

יות שנלחמו נגד הגוף הגשמי של עם ישראל(, ו)בניגוד לשאר המלכ "תורתך

ל הרוחניות הדמיונית. האמת כיון שהרוחניות האמיתית סותרת את קיומה ש

הצרופה תמיד מהווה גילוי של השקר הטמון בזיוף. תמונה יפה של נוף, יכולה  

להיות מרהיבה, אבל סוף סוף היא דמיון, וכאשר ליד התמונה עומד הנוף 

ולכן  ,האמיתי, מתגלה השקר הטמון ביופי של התמונה. היוונים הבחינו בזה

ם ישראל, ולא את הגוף. ואפי' בבית המקדש את הרוחניות מע  דוקאניסו לעקור  

לא נגעו בחלק הגשמי שבו, לא שרפוהו ולא החריבוהו כפי שעשו שאר 

 האומות, אלא טימאו את בית המקדש, נלחמו נגד הרוחניות שבו.

נעיין בתכונה נוספת של יסוד הרוח: מידת העזות. הואיל והרוח הוא   כעת

שהם בעצם מרכיבי כל  - שהמרומם מבין ארבעת היסודות )עפר מים א

יש בכחו   ,המציאות של העולם הגשמי(, הרצון שנובע מתוך יסוד הרוח

להתרומם מעל כל המניעים הגשמיים, להתעלם מהמכשולים הפיזיים כדי 

 היאלהגיע למטרה שאליה נכסף. זוהי מידת העזות. מקובל לחשוב שעזות 

 היא "בושה"ההיפך מ , כי ואינו מדוייק )אף כי נכון חלקית( ההיפך מבושה, 

כח להתעלם  ה :פירושו "עזות"הוא מושג רחב יותר.  "עזותואילו ", "חוצפה"ה

מכל המניעים כדי להגיע למטרה, נחישות שלא מתחשבת במגבלות. אחד 

העז פנים מתעלם מרגשי הבושה כדי  -הבולטים היא אכן הבושה  "מניעים"ה

אלא שעל זה הדרך ממש ה"עז פנים" מתעלם גם משאר להגיע ליעד שהציב, 

מידת  - "ארור אפם כי עז"ה "המניעים הגשמיים, וכמו שאמר יעקב אבינו ע

העזות שהיתה בשמעון ולוי גרמה להם להתעלם מהסכנה הכרוכה בעמים 

שמו לנגד עיניהם את המטרה לנקום את כבוד דינה אחותם. השכנים, כי 

ומעתה מובן היטב חזיונו של דניאל )פרק ז' פסוק ו'( על אודות מלכות יון: 

יון נמשלה לנמר. וכבר פירש  - "באתר דנה חזה הוית וארו אחרי כנמר"



 ושושן                 ג מאמר               חזור
 

 

 לג

כ( "ה מ"ל )אבות פ"שתכונת הנמר היא העזות, כמאמרם ז ,ם על אתר"המלבי 

ר )בדניאל פרק ב'( יון יון. ולכן גם בחלומו של נבוכדנצ נמר, וזו מידתהוי עז כ

ב'(:   'כז)י שמות  "רשלנחושת, כי הנחושת מסמלת את העזות, כמובא ב  המשלנ

ל )והוא  "עכ  "לכפר על עזות מצח שנאמר ומצחך נחושה  -וצפית אותו נחשת  "

 (."תנחישו"אינו חוסר בושה אלא סוג של  "עזות"כפי שבארנו שמהות ה

]וישנו עם אחד שהוא עז יותר מהאומה היוונית, והם עם ישראל, 

שבאומות. וזאת מפני  ב, שישראל הם העזין "ה ע"ל בביצה דף כ"כמאמרם ז

שבעם ישראל קיימת הרוחניות האמיתית, שהיא בודאי מתרוממת מעל כל 

ל בנר מצוה  "ל ז"הדבר מבואר היטב בדברי המהרשהמניעים החומריים. ונראה  

ודע כי החומר הוא מתפעל )כלומר נרתע מפני המניעים(, ולכן "ל: "חלק א' וז

אבל ישראל שניתנה להם התורה, בני אדם שהם בעלי חומר אינם עזים וקשים.  

הם עזים וקשים לגמרי. ודבר זה בארנו בכמה מקומות. ולכן ראה דניאל אומה 

זאת )היוונים(, שהיא מוכנה אל החכמה ביותר משאר האומות, ראה אותה 

ז יש ליישב סתירה לכאו' בדברי "ל. ונראה דעפ". עכ"כנמר, שהוא היותר עז

עזין שבאומות, ומאידך אמרו )ביבמות דף מצד אחד קבעו שישראל הם ה  :ל"חז

לאור האמור אין הנה א( שכל יוצאי ירך אברהם אבינו הם ביישנים. ו"עט' ע

 ,, אלא כאמור"בושה"ההיפך מהמושג של  הננאי "עזות"בזה כל סתירה, כי 

ברגשי   ניחנוישראל הקדושים    ,נ"העזות היא הכח להתעלם מהבושה, ולכן אה

ת יש בהם את הכח להתגבר על הבושה ועל שאר מניעי ביישנות יתירה, ועם זא

ו, היו "אילו לעם ישראל לא היתה בושה חוהחומר, שהיא מידת העזות. 

 , וכאמור[."העזים שבאומות", ולא "החצופים שבאומות"נקראים 

במבט כללי על ההיסטריה העולמית, התרבויות העתיקות היו די   ,ובאמת

בות היו בהדרגתיות, עד שקמו היוונים זהות אחת לחברתה, והשינויים בתר

ויצרו לעצמם תרבות חדשה לחלוטין ושונה בתכלית, וזוהי כח העזות, שלא  
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 מתחשבים בזרם הכללי אלא עושים ככל הנראה בעיניהם.

מהותם של מלכות יון היא מידת העזות, מובן שהנסיון ש  ,ומאחר ונתבאר

גיסא ממש, להיות עזים   של עם ישראל בתקופת מלכות יון, היה לעמוד לאידך

שורש "מאמר  . ]וכבר נתבאר ב"עז כנמר לעשות רצון אבינו שבשמים"קדושה,  ב

שהוטל על ישראל לתקן את כל ארבעת היסודות )אש מים   "יותוארבעת המלכ

י עמידה "רוח עפר( כדי להביא את העולם לשלמות שהם ימות המשיח, וזאת ע

יות, אשר כל אחת יש לה נסיון מיוחד ובנסיון של כל אחת מארבעת המלכ

בדורם היו רבים מעם ישראל שנטמעו לגמרי  דוקאבהתאם ליסוד שלה[. ולכן 

שהיו קיימים עוד בטרם גזרו היוונים גזירות נגד   -  "מתיוונים"ון )הבתוך תרבות י 

שונים  תדת ישראל, כמבואר ביוסיפון(, שלא אזרו חיל להיות עזים, להיו

מהתרבות השולטת, ולא עמדו בנסיון להיות מובדלים מהזרם שסבב אותם, כי 

נו בגלות . ואכן לא מצי דוקאימים  הבזה היה עיקר נקודת הנסיון באותם    ,כאמור

פ שאז היו שוכנים ", אע"מתפרסים", ובגלות פרס שהיו "מתבבלים"בבל שהיו 

פ עם ישראל ישבו "לגמרי בין הגויים )ולא כפי שהיה בימי היוונים, שעכ

ברוב  ,בארצם(, כי זו לא היתה נקודת הנסיון באותן הגלויות. ואף בגלות אדום

]כי  ם ותרבותם למופתככל שנות הגלות הארוכה, עם ישראל שמרו על צורת

רק במאתיים השנים האחרונות החל מצב שקבוצות מסויימות נטמעים, מתוקף 

 .[טואורך הגלות

_____________ 
ויש לבאר את השינוי במאתיים שנה האחרונות, עפ"י מה שהזכרנו בכמה דוכתי  טו 

אחרא תתעורר להלחם  עפ"י הספרים הקדושים, שלקראת אחרית הימים, הסטרא

בכל הכלים כולם, קרי להחלם בכל ארבעת היסודות, ובכלל זה הוא יסוד הרוח, וזוהי 

ה"השכלה" הארורה שקמה לפני כמאתיים שנה, והיא היא מיסוד הרוח )דסט"א( 

ממש, שבתקופת ההשכלה הגויים אזרו חיל לבעוט בכל מה שהיה מוסכם מדורי דורות 
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התקופה ומקום התורפה.  נסיון הבינו היטב את  ,מתתיה כהן גדול ובניו

ולכן הבינו שהדרך היחידה לתקן ולהציל את עם ישראל, הוא עזות יתירה 

כל הבנה. ל ברמע , אף כשזהלא להתחשב במניעים הגשמיים -קדושה ב

ולפיכך, החשמונאים יצאו להלחם נגד האימפריה הגדולה של יון, מועטים נגד 

תפיסה והגיון בדרכי הטבע,  שאין בו שום מעשהחלשים נגד גיבורים,  ,מרובים

פעילות כזו יש  שדוקאמתוך התעלמות גמורה מהמציאות הגשמית, כי ידעו 

 בכחה לתקן את הפגם של טומאת יון.

בה החלו פרט נוסף שראוי לתשומת לב, היא נקודת המשבר ש

המשך" )לאחר מאמר נגד יון, ועל זאת נעסוק בעהי"ת ב" להלחםהחשמונאים 

 זה(.מאמר 

משמעות נס פך השמן. הזכרנו לעיל  את כ "נוכל להבין ג ,ורלאור האמ

כל יום שמינית מכמות השמן, בדברי מרן הבית יוסף, שהחשמונאים שפכו את 

וכמות זו הספיקה ליום שלם. ותמהנו על פשר ההתנהגות של החשמונאים בזה, 

כ עליהם היה מוטל החיוב "הרי לא ידעו מראש שעומד להתרחש נס, ואש

פ ביום הראשון יקיימו את "ל הכמות ביום הראשון, כדי שעכלשים את כ

להתלבש הוא  המצוה. אך הענין הוא, שהחשמונאים ידעו היטב שצורך השעה  

בעזות דקדושה, ולכן הואיל והיתה מוטלת בפניהם המצוה להדליק את 

נגד עיניהם להמנורה שמונה ימים עד שישיגו שמן טהור חדש, שמו את המטרה  

_____________ 
כמה האנושית, כפי שהיה עם היוונים בדיוק, ואכן ההשכלה )בעזות רבה( והכל מכח הח

)דהיינו טומאת יוון מהדורא בתרא( היא זאת שגרמה לבני עמנו ללמוד ממעשי הגויים 

ביניהם. ולא בכדי אמרו רבותינו שבעקבתא דמשיחא חוצפא ישגא, כי  ע ולהיטמ

ה"חוצפה" בעקבתא דמשיחא מתעוררת טומאת כל ד' היסודות ובכללם יסוד הרוח, ו

 היא מתולדותיה המובהקות של העזות דטומאה.
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י מהמניעים הגשמיים, כך שכבר מהיום הראשון מזגו שמינית והתעלמו לגמר

מהכד כאילו הכד מכיל שמן לשמונה ימים. ואכן חפץ ה' הצליח בידם, כי זוהי 

 הוראת השעה.

אינו פרט בפני עצמו באירוע של חנוכה, אלא בנס  ,נמצא שנס פך השמן 

עשות לוזה טמון המסר של מהות חג החנוכה: להתעלם מהמניעים החומריים, 

רצון אבינו שבשמים. נס פך השמן מסמל את המשמעות הפנימית של הניצחון 

 :תשובתם היא  ?"מאי חנוכה"  :ל"על היוונים. ולכן כאשר בגמ' בשבת שואלים חז

נכון את כל האירוע   לאמהות כל החג, וממנו נבין    טמון כי בנס זה    !נס פך השמן 

ל בחרו מעשה שישמש "כאשר חז ,ההיסטורי של המלחמה ומשמעותה. ולכן 

הדלקת נרות. ומאידך, כאשר ב דוקאכסמל לחג החנוכה לפרסומי ניסא, בחרו 

המקום ללמוד ולהתעמק   ן אנחנו מתפללים ומודים לה' על הניסים, שם אי

במשמעות הפנימית של האירועים, אלא להודות לה' על עצם הישועה, ולכן 

ורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים שם עלינו לפרט את הישועה, שה' נתן גיב

 וכו'. 

בחוצות,  דוקאשמצות הדלקת הנרות היא  ,כ"לאור האמור מובן היטב ג

 -בחג הפסח  "גדת לבנךהו")בניגוד לפרסומי ניסא של לעיני ההולכים ושבים 

שנעשה בתוך בית   -של מגילת אסתר    פרסומי ניסאלשנעשה בבית, ובניגוד אף  

שכולם רואים את מעשה   ,בשעה שלא פסקה רגל מן השוק  דוקא, וזאת  הכנסת( 

לעשות רצון   - "עז כנמר"מהות מצוה זו היא להיות  ,כי כאמור -ההדלקה 

 אבינו שבשמים.

 דוקאבאר, הדבר ברור מאליו מדוע חג החנוכה הוא תלאחר כל המ

לעשות  "עז כנמר"לבפרשיות העוסקות ביוסף הצדיק. יוסף היה דוגמא למופת 

זכה לשמור על שרצון אבינו שבשמים. נער בודד בתוך התרבות המצרית, 
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שמושפע  צביונו ולא להשתנות מכל אשר למד בבית אביו. בין בהיותו עבד 

הרב שרחשו לו, בין בהיותו משנה למלך שהכבוד ו, ונורבות מהתרבות של אד

התעלם יוסף מכל הלחצים  ובכל זאת,  –חלק ממצרים  דוקאלהיות אותו דוחף 

מידת  תכרי ונשאר נאמן ליהדותו. ומכל הפרשיות של יוסף, הפסוק שבו הכי נ

הי מצרים ו, כאשר אמר יוסף לשחוט את אל"טבוח טבח והכן"העזות, זה 

 תעלם יוסף מכל השיקולים, ועשה מה שנכון לעשות.ה , שםלעיניהם

 

 )ג'מאמר המשך )למאמר 

 אף הן היו באותו הנס
 

ניתן מעתה שלאור היסודות שנאמרו, נראה והנ"ל, מאמר כהמשך ל

]מכ"י  "מדרש לחנוכהליישב כמה תמיהות של ממש על המדרש הנקרא "

, [ובספר חשמונאי ובניו עמ' קנ"ד,  קל"ב  עמ'בית המדרש חדר א'  , נדפס בלפסיא

)אף כי מעט באריכות, היות ויש צורך בדבר להבנת   ונציע בזה את לשון המדרש

 , ומה שיש לעיין בדברים:הענין( 

תנו רבנן, בימי מלכות יון הרשעה גזרו על ישראל שכל מי שיש לו בריח "

, מיד ישראל אלוקי בתוך ביתו יחקוק עליו שאין לשונאי ישראל חלק ונחלה ב

. ועוד גזרו שכל מי וכו'הלכו ישראל ועקרו בריחים שבבתיהם. ועוד גזרו 

שנושא אשה תבעל להגמון תחלה ואח"כ תחזור לבעלה. ונהגו בדבר הזה שלש 

שנים ושמונה חדשים עד שנשאת בתו של יוחנן כ"ג, כיון שרצו להוליכה אצל 

העם, מיד פרעה ראשה וקרעה בגדיה ועמדה ערומה בפני  ,אותו ההגמון 
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הוציאוה לשריפה ואל יתגלה דבר זה   :ואמרו  ,נתמלא יהודה ואחיו חימה עליה

למלכות מפני סכנת נפשות, שהעיזה פניה להיות ערומה בפני כל העם הזה. אז 

ולא אתבזה בעיני ערל וטמא שאתם  ,היאך אתבזה לפני אחי ורעי :אמרה לו

 ,מע יהודה וחביריו כךרוצים למעול בי ולהוליך אותי לשכב אצלו. כיון שש

ועשו חופה של    ,מיד הלבישו הנערה בלבוש מלכות  .נועצו יחדיו להרוג ההגמון 

 ,ובאין כל בעלי נבל וכנור ובעלי זמר ,הדס מבית חשמונאי עד ביתו של הגמון 

אמר  ,עד שבאו לבית ההגמון. כיון ששמע ההגמון כך ,והיו מזמרים ומרקדים

כמה הם  ,דולי ישראל מזרע אהרן הכהן ראו אותם שהם מג :לשריו ועבדיו

  ,וצוה להוציא חוץ שריו ועבדיו  . ראויים הם לכבוד גדול  ,שמחים לעשות רצוני 

וחתכו ראשו ובזזו כל אשר לו.   ,ונכנס יהודה וחביריו עם אחותו אצל ההגמון 

נים עד גמירא חוץ מעיקר המלכות. וישראל שהיו ווהרגו שריו ועבדיו ודרסו היו

נצחו   :ברתת וברעד בשביל אותם בחורי ישראל. יצאה בת קול ואמרהבעיר היו  

ועשו   ,וחזרו אותו בחורים וסגרו השערים  ,טליא דאזלו למעבד קרבא באנטוכיא

נים שהרגו ישראל ו תשובה ועסקו בתורה ובגמילות חסדים. כיון ששמע מלך יו

דו מאד ם והביא אותה במצור, ונפחי קבץ כל עמו ובא לפני ירושל ,הגמון שלו

ולקחה שפחתה והלכה אצל  ,יהודית שמה ,והיתה שם אשה אלמנה .היהודים

הניחו אותי לצאת שמא יעשה המקום נס על ידי,  :ואמרה ,םי שערי ירושל

בת   ,אדוני   :ואמרה  ?מה תבקשי   :ופתחו לה ויצאה והלכה לפני המלך, ויאמר לה

פול ימחר תושמעתי שהיו מתנבאים ש ,ואחי נביאים ,גדולים מישראל אנכי 

שמח שמחה גדולה. והיה לו אחד מחכמיו  -כיון ששמע כך  .ם בידךי ירושל

רואה אני שישראל חוזרים בתשובה  :והיה אומר ,שהיה רואה וחוזה בכוכבים

ונתמלא המלך חמה עליו וצוה לחטפו,   !ואי אתה יכול להם, חזור למקומך

מחר  :מר המלךויא .םי ואסרו ידיו ורגליו לתלות אותו על העץ אצל ירושל

ם בידינו נהרוג אותו. והיה המלך מאמין לאותה יהודית ויאהב י כשתפול ירושל

איני ראויה  ,אדוני המלך :רצונך שתנשאי לי? ואמרה לו :ויאמר לה ,אותה

 ,תעביר כרוז בכל המחנה ,אפילו לאחד מעבדיך, ואמנם כיון שלבך נוטה לזה
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לפי שצריכה  ,ל יפגעו בהן שכל מי שיראה שתי נשים הולכות אצל המעיין א

אני לילך לשם לרחוץ עצמי ולטבול. מיד העבירו הכרוז ועשתה כך, ועשה 

והמלך   ,המלך משתה גדול ושתו ונשכרו, ואח"כ הלכו כל אחד ואחד לאוהליו

וחתכה ראשו ופשטה  ,והלכה אותה יהודית ונטלה סייף שלו .ישב בחיקה וישן 

פתחו לי  :ואמרה ,םי סדין עליו, והלכה עם ראשו של מלך אצל שערי ירושל

לא דייך שזנית  :אמרו לה !שכבר עשה הקדוש ברוך הוא נס על ידי  ,השערים

להם ראשו של  [התהרא)הראה( ]מיד  ?אלא שבאת בעלילה עמנו ,וקלקלת

שמע ישראל ה' אלהינו  :פתחו השערים ויצאו והרימו קול ,מלך, כיון שראוהו

 ,והלכו למלך .למחרת באים עלינו :אמרו ,ונים כךוה' אחד. כיון ששמעו י 

לם, וירדפו ישראל ו ונפל עליהם אימה ופחד וברחו כ ,ומצאוהו בלא ראש

אחריהם והרגו מהם כמה וכמה. כן יעשה הקדוש ברוך הוא נקמה בשונאינו 

 ואל. ובא לציון ג :ככתוב ,ויחיש לנו ישועה ,מהרה

 ע"כ המדרש.

מכ"י מינכען נדפס באוצר טוב ח"א ל"ט, ובית ) "מעשה חנוכהבמדרש "ו

מעשה של בת מתתיה כהן ה(, הובאו עוד פרטים נוספים בענין המדרש ח"ה

בבתולות ישראל, ונהגו בדבר הזה שלש שנים  יםנים מתעללווהיו יו" גדול:

ושמונה חדשים, עד שבא מעשה של בת מתתיהו כהן גדול שנשאת לבן 

חשמונאי ואלעזר היה שמו, כיון שהגיע יום שמחתה הושיבוה באפריון, 

וכשהגיע זמן הסעודה נתקבצו כל גדולי ישראל לכבוד מתתיהו ובן חשמונאי 

עמדה חנה בת מתתיהו  ,וכשישבו לסעוד שלא היו באותו הדור גדולים מהם,

ועמדה לפני כל  ,וקרעה פורפירון שלה ,וספקה כפיה זו על זו ,מעל אפריון 

 ,ישראל כשהיא מגולה ולפני אביה ואמה וחותנה. כיון שראו אחיה כך נתביישו

שמעוני  :ונתנו פניהם בקרקע וקרעו בגדיהם, ועמדו עליה להרגה, אמרה להם

 ,ם בשביל שעמדתי לפני צדיקים ערומה בלי שום עבירהאחיי ודודיי, ומה א
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  ?הרי אתם מתקנאים בי, ואין אתם מתקנאים למסרני ביד ערל להתעולל בי 

וקנאו  ,הלא יש לכם ללמוד משמעון ולוי אחי דינה שלא היו אלא שנים

ומסרו נפשם על ייחוד של מקום ועזרם ה' ולא  ,לאחותם והרגו כרך כשכם

אחים יהודה יוחנן יונתן שמעון ואלעזר, ופרחי כהונה הכלימם, ואתם חמשה 

כי  :שנאמר ,יותר ממאתים בחור, שימו בטחונכם על המקום והוא יעזור אתכם

 ע"כ. ."אין מעצור לה' להושיע וגו'

מוד על כמה ננסה לעלאחר שראינו באריכות את דברי המדרשים, 

 :שנאמרו מהדברים

על הבריחים? ]ובפרט   דוקאמטרת היוונים במה שגזרו לכתוב    א. מה היתה

יש להניח לפי המדרש הנ"ל, זו היתה הגזירה הראשונה שגזרו היוונים, וא"כ 

 [.מהלך הרוח שלהם שגזירה זו משקפת הרבה

תעוררה מלחמת המרד ע"י נשים, השפעמיים  ,. במדרש הזה מבוארב

לצאת  החשמונאים שעוררה אתגדול )בפעם הראשונה ע"י בתו של יוחנן כהן 

אליפורנוס(. והלוא דבר שבעצמה הרגה את  (, ופעם שניה ע"י יהודית )למלחמה

 ?דוקאמדוע בחנוכה מתעורר המרד )והניסים שבעקבותיו( ע"י נשים  :הוא

ע"י שמראים את עצמם   וזאתהמרד,  של    בטקטיקה. יש גם מכנה משותף  ג

ם אל ההגמון בנבל וכינור, ויהודית באה ידידים )יהודה ואחיו נכנסי רעים וכ

ולכאו' יש בזה . כדי להרגובמנצלים את הפתיחות של האויב להינשא(, ואז 

וניצול תמימות  ניםחוסר מוסריות, וריחא מילתא דחילול ה' על הפרת אמו

שבני עם הקודש פעלו באופן כזה  ,, וכמעט ולא מצינו בשאר מלחמותהאויב
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(, וכי קצרה יד ה' טזבעהי"ת ונעסוק בזה עוד להלן )פרט לשמעון ולוי בשכם, 

יקה תוהרי אפי' אצל גויי הארצות ישנם כללי א  ?מלהושיע בלי תחבולות כאלו

, פרט למקרים בודדים תחבולות מסוג זהמשימוש בבמלחמה, ועפ"י רוב נמנעים  

 בהיסטוריה.

את אחיה  הבתו של מתתיהו הוכיח ,. כפי שמוזכר במדרש השני הנ"לד

". ולכאורה יש לתמוה על הלא יש לכם ללמוד משמעון ולוי אחי דינהבזה"ל: "

שמעון ולוי, והחשיב זאת  גינה את הנהגתיעקב אבינו ע"ה תוכחה זו, שהרי 

 כחטא בידם, וא"כ במה שייך ללמוד ממעשיהם.

ר בין מעשה ספרי הקודש שמרבים לקשב. ובאופן כללי, מצינו בחז"ל וה

בילקוט שמעוני על משלי רמז דהנה  שמעון ולוי בשכם, למעשה החשמונאים.

הפסוק "אם נבלת בהתנשא" מתייחס לגזירות מסויימות ששם  נאמרתתקס"ד, 

שגזרו היוונים, ומוכיח המדרש זאת מלשון הפסוק "כי נבלה עשה בישראל" 

דרש שמות רבה פרשה במ. ועל זה הדרך, הנה הנאמר גבי מעשה דינה, עיי"ש

  על - "ויבוא רוגז לא נחתיו" ( , כ"והפסוק באיוב )ג'דורשים את  ,אות א' ו"כ

במדרש בראשית רבה , ואילו צערו של הקב"ה ועם ישראל ביחס לגלות יוון

צערו של יעקב אבינו ע"ה ביחס למעשה   דורשים פסוק זה עלד אות ג'  "פרשה פ

הבית לרבינו שאול ב"ר דוד מח"ס טל    תכתב בספר חנוכ  ,לה מזודינה בתו. וגדו

"זהו שאות ז' של 'הכזונה יעשה   :אורות )בן דורו של המהרש"א( עמ' מ"ט וז"ל

את אחותינו' )הנאמר לגבי הצדקת מעשה שמעון ולוי( כתיב רבתי )לפי 

ם הרוש עכ"ל, עיי"ש. .המסורת דידיה, ולדידן אינו כן( רמז על מעשה יהודית"

היא כעין "מעשה אבות סימן   ,מלחמת שמעון ולוי בשכםממקורות אלו הוא, ש

_____________ 
ובפרט ליעל אשת קני, דלא דמיא כיון שעכ"פ לא עשתה מעשה בידיים להכניס  טז 

 את עצמה למצב זה.
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שמשורשה הרוחני באה מלחמת היוונים, והדבר צריך תלמוד כמובן,  ,לבנים"

  ?מה לזה אצל זה

ניין הדבר, שעיקר הנס של חנוכה נעשה ע"י איש הנקרא "יהודה" . מעו

שג"כ היתה בת  ,תב הר"ן )בן מתתיה כהן גדול( ואשה הנקראת "יהודית" )שכ

 מתתיה כהן גדול(, ודברים יש בגו.

יעקב זיווג שנים כנגד שנים וכו'  ": נאמרבמדרש בראשית רבה צט' ב' . ז

ביד בני חשמונאים שהם  ?לוי כנגד מלכות יון, וכו'. ביד מי מלכות יון נופלת

ון, ומלכות י ב להלחםנבחרו שבט לוי  דוקא, שואאיפכ. מבואר ". ע"משל לוי 

מהו הכח המיוחד שבשבט  ,ביוון )משא"כ בשאר הגלויות(, ויש להבין דוקאו

 לניצחון על יוון? דוקאשמתאים  ה,ז

 

 :והנלע"ד בזה

 כנאמרמלכות יון היא ה"נמר", הסמל של העזות ) -בחלומו של דניאל 

אחר הארכנו בענין זה שהיוונים הם מאמר וב ",הוי עז כנמר"כ "ה מ"אבות פב

וכפי (, ואין צורך לכפול את הדברים כאן ,בעלי עזות, ולכן גם נמשלו לנחושת

לידי ביטוי בחדשנות של התרבות היוונית,  הבא שביארנו במקומו, עזות זו

היוונים יצרו תרבות ש ,וכפי שידוע ממקורות ההיסטוריה"שבירת מוסכמות", ב

מסתבר   ועל פי זה.  מכל מה שהיה ידוע ומקובל עד אזבתכלית    שונהמחודשת ו

לבאר )קצת בשונה ממה שבארנו במאמרים אחרים(, שכאשר עם ישראל 

שה", שהיא והוא לעמוד מולם ב"עזות דקד  הנסיון נתונים תחת שליטתם, 

 הפירושאין  "עזותכפי שנתבאר בארוכה, "ו .ה"כנגד" של העזות הבלתי רצויה
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אלא דבקות במטרה גם כאשר עומדים מול זה מכשולים  , 'חוסר בושה'

. ולכן )בין אם המכשול הוא "בושה" בין כל מכשול אחר(  והתנגדויות מכל סוג

הגזירה הראשונה שגזרו )לפי המדרש שלפנינו( היתה לכתוב על הבריחים 

ישראל, כי נדרש מעם ישראל להסיר את הבריחים  אלוקי שח"ו אין חלק ב

ולהשאר בביתם ללא נעילה, דבר שמצריך עזות רבה מצידם. וזהו הענין שיש 

ישראל", שהם דבקים בהקב"ה, שזו בעצם המטרה  אלוקי לעם ישראל "חלק ב

 אשר בה הם דבקים, וזהו מקור כח ה"עזות" דקדושה. 

במעשה של "מעטים"  דוקארך כדי לתקן את ניסיון הדור, היה צוב ,ולכן 

נגד "מרובים", ו"חלשים" נגד "גיבורים", שהוא עזות רבה להתעלם מהמניעות 

במדרשים הנ"ל ובמגילת ו הברורות ולהדבק במטרה נגד כל הבנה.הטבעיות 

תחילת ו מובא, שבהתחלה נכנעו החשמונאים לכל גזרות היוונים,אנטיוכוס 

א לעיל, ובבמעשה המהן הגדול י בתו של הכ"ההתעוררות לתקן, היתה ע

וכל שכן לבתו של הכהן  ,שהתגברה על רגשי הבושה הטבעיים לכל אשה

לשם    -  "הוי עז כנמר"  :קיימה כפשוטו ממשבזה  ו  –את אחיה  הגדול, כדי לזעזע  

, היתה תגובה של למעשיהשל האחים  מתגובתם הראשונית אמנם,. שמים

באה ", וע"ז נתביישו ונתנו פניהם בקרקע ,כיון שראו אחיה כך: "חוסר עזות

אזר בעזות דקדושה נגד העזות  יהדור, שהיא לה  נסיון עוררם לנקודת  תוכחתה ל

את דבריה ויצאו להרוג את ההגמון במלחמת העזות   קיבלואכן אחיה  היוונית, ו

 של "מעטים" נגד "רבים".

חיו מדוע בחרו דרך בלתי מוסרית לתחילת המרד, שיהודה וא  ,יובןמעתה  

להגמון, לערוך חופה עד לביתו בנבל וכינור, ם כידידים גדולים מהראו את עצ

והם הפרו את האמון והרגוהו ע"י ניצול הכבוד שנתן להם,   ,ולכן כבדם וקירבם

 ,)על רוח דברי רש"י ריש גיטין  ביותרוחוצפה    שדבר זה הוא מלחמה דרך עזות

", וכאן זייפו את ידידותם וניצלו אותה דלא חציף איניש לזיופי דחזקה היא "
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בדרך  דוקא, ובחרו עזות, גדולה מזו( שהיא מתולדות הלרעה. ואין לך חוצפה, 

 .קדושהצרכי נקודת התיקון היא לעורר את העזות לכי מאחר שהבינו  ,זו

וכן על זה הדרך בהמשך המלחמה, עמדה האלמנה יהודית, והתקשטה 

דבר שהוא  -לו חפצה להתחתן עם המלך והעיזה פנים לעשות את עצמה כאי 

י אלתות דרב אחי מובא בשאהעזות גדולה לצדקנית אשר כמוה ]ובכן במדרש 

גאון ז"ל, ישנה הדגשה גדולה לחוסר הבושה )עזות( שהיה במעשה זה, וזה 

 :ואמרה להם ,ה עצמה והלכה אצל שומרי הפתחטעמדה וקשלשון המדרש: "

אין  :לה ואמר .שראלי  שעל ידי יושעוה "בהקב ני שמובטחת א ,פתחו לי ואצא

 :אמרה להם ?ערל הטמאאותו נתת ב יךאו שמא עינ ,שת מהקב"היאת מתבי

אלא  ,עולםבם דבר רע שולשוונת מפני שאיני מכ ,מתביישת י חס ושלום אינ

נאמר במדרש  ,וכן לגבי חזרתה .ע"כ ."פתחו לה השער ויצאת .םי לשם שמ

שבשאילתות בזה"ל: "ומן המעיין הלכו לשערי ירושלים, אמרה להם: פתחו לי 

מן הקב"ה,   אין את מתביישתהשער ואכנס, שכבר עשה הקב"ה נס. אמרו לה:  

יך שהלכת וקלקלת עם אותו הערל וטמא, אלא את רוצה ליכנס בעלילה  די לא  

  .של מלך וכו'"ונשבעה להם והראתה להם ראשו  ?!להביא שונאי ישראל

וכנ"ל(,  ביותר תעזודרך ואז הפרה את האמון של אליפורנוס )שהיא  .עיי"ש[

 פורנוס.י והרגה את אל

שמעון ולוי   אשרכבר נתגלתה אצל שמעון ולוי בבואם לשכם, כ  ,ומידה זו

ם ידידים של שכם, וביקשו לכרות ברית ע"י המילה, והפרו את מעשו את עצ

ש כפי ממגו כל זכר בהם, דבר שהוא עזות של והלכו והר שנתן בהם, האמון 

ו של שמעון ה זשהגדיר יעקב אבינו ע"ה את מעשיהם: ארור אפם כי "עז". ומיד

ולוי הנחילו לבניהם, אצל שמעון באה לידי ביטוי לרעה ח"ו, שעמדו נגד משה 

וכ"ד אלף בני שבט  צות לעיני כל ישראל )במעשה זמרי י לעשות מעשה פר

כבר בהיותם בארץ מצרים ש, , ואילו אצל לוי השתמשו בזה לטובהשמעון(
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( ששבט לוי הם היחידים שלא נגררו אחר שמות רבה א' ל"בל )"מובא בחז

כולם יחד יעבדו לטובת הממשלה, ולכן גם לא נתפסו , המבקש שפיתויי פרעה

לעבודת פרך כשאר השבטים, כיון ששבט לוי ידעו להיות שונים מכולם נגד  

כ בחטא העגל, שבט הלוי לא נמשכו אחר הזרם, ולא עוד "זמן. גם אחרוח ה

 "הרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו"אלא שקיימו את הציווי: 

ז(, שהתעלמו מכל הרגש הטבעי של אהבת בני משפחתם כדי "ב כ")שמות ל

 האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא"לעשות רצון אביהם שבשמים.  

 ג ט'(. ")דברים ל "הכיר, ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו

 עליו  ,להיות כמו שבט לוי   כל החפץש  ,ג כתב"ג משמיטה הי "ם פי "הרמבו

 - "פרק מעל צוארו עול חשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם"לעשות כך: 

להתעלם  , ובמילים אחרות:)"איך נתפרנס", "מה יגידו" וכיו"ב(  אין חשבונות

 !מכל המניעים

שאע"פ שיעקב אבינו גינה את מעשי שמעון ולוי כלפי העיר שכם,   ,נמצא

, אך עצם מידת העזות יזמפני שאז לא היה נכון להשתמש במידת העזות  ה זההי 

ל, ונעשו  פעמים שיש להשתמש בה לטובה, כפי שעשו הלויים בזמן חטא העג

ביד בני  ?ביד מי מלכות יון נופלתעז כנמר לעשות רצון אבינו שבשמים. ולכן "

כי קליפת יוון היא קליפת העזות, ושבט לוי הם  - "חשמונאים שהם משל לוי 

_____________ 
ולאחר תוכחת יעקב אבינו ע"ה, שמעון ולוי טענו להגנתם: "כי נבלה עשה וגו' וכן  יז 

האומות גדרו ות את הבתולות, ש לענ -לא יעשה", ופירש רש"י וז"ל: "וכן לא יעשה 

". כלומר, סוף סוף גם שם היתה בחינה של עזות עצמן מן העריות על ידי המבול 

דטומאה מצד שכם בן חמור, שפרץ את המוסכמות שהיו עד אז בכל התרבויות, ולכן 

הבינו שיש צורך להשתמש דוקא בעזות דקדושה כדי להכניעו. )נתעוררתי לפרט זה 

 ת מדרשנו הרה"ג ר' דוד כהן נר"ו(.ע"י אבן יקרה בבי
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. ולכן בתו של מתתיהו מוכיחה עזות דקדושהע"י  "כנגד"  בעים לפעול  ודאלו שי 

את האחים, שעליהם ללמוד ממעשה שמעון ולוי, דאע"פ שיעקב אבינו גינה 

הדור הוא העזות דטומאה,   שנסיון משא"כ עתה    זה לשעתו,  האת מעשיהם, הי 

 העזות הטמונה בהם, לקדושה. חעליהם ללמוד משמעון ולוי להשתמש בכ

כדי  ולנצל את הפתיחותם ]ודרך זו של עזות, לעשות את עצמם כידידי 

העזים שבאומות לקום להרגו, מפורסם אצל אומה אחת בלבד, והיא כמובן יון,  

 , שלח המלך היווני'טרויה'לאחר שנתקשו לכבוש את העיר שלטומאה, 
דורון לטרויאנים, פסל מעץ גדול ביותר, בדמות סוס מעשה ידי אומן,  יסוסדאו

העיר, יצאו חיילי היוונים מתוך חלל וכשהטרויאנים הכניסו את הדורון לתוך 

מפורסם עד מאוד מרוב  זה ומעשה הסוס, והרגו את כל בני העיר לפי חרב. 

והוי העזות דטומאה אשר כנגדה קיים , יםיה שיש בדבר אפי' בעיני הגופהחוצ

   כחו של לוי בעזות דקדושה[.

)בתו  ע"י נשיםהמרד של החשמונאים היה תמיד  דתחילת ,השתא ניחאו

ה על ידם זוהי בחינת השיא של שנעש, כי הנס של כהן גדול ואח"כ יהודית( 

היא  כאשרעזות דקדושה, שהרי אשה שהיא סמל העדינות והבושה, ו

הרי שיש בזה שבירת הבושה למען הקדושה בתכלית  -המעוררת למלחמה 

 ,ולפ"ז יש ליישב .ה הרגה את המלך)וכל שכן במעשה יהודית שהיא בעצמ

חז"ל שהקפידה לא  רוע"י יתד כמו יעל שאמאותו מדוע לא הקפידה להרוג 

 דוקא, לא כן יהודית שהרגה כלי מלחמה של האישלהשתמש בסייף כי הוא 

 בסייף שהוא דרך עזות לנשים, כי זהו צורך השעה להשתמש בעזות דקדושה(.

א היה קניית "עזות" דקדושה, ניתן הדור בעת ההי שנסיון  ,לאור האמור

בחנוכה עיקר "כי:  שכתבע "ח סוף סימן תר"ח באו"הבדברי את להבין ג"כ 

כי כאמור ענין ה"עזות" הוא  .ל". עכ"בעבודהשהתרשלו הגזירה היתה על 
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( הוא ריפוי הדבקות וסר חשק וזריזות)ח  "התרשלות"דבקות במטרה, ואילו ענין  

 במטרה.

מדוע ראשי החשמונאים נקראים "יהודה"  ,ניחא ג"כ ומן האמור

, שהמעשה הגדול שעשה יהודה בן יעקב אבינו ע"ה הוא, ידועכי ו"יהודית". 

כי  "להודות"שהתגבר על הבושה הנוראה בכך , היה הנעוץ בשמו "יהודה"

ולכן אין לך שם מתאים מזה )המביע עזות לקדושה בצורתו "צדקה ממני", 

 אשי המרד החשמונאי.הטהורה ביותר( לר

I 
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y 
 

עתה באו ונעלה עליהם ונבטל מהם את הברית "

 ".אשר כרת להם אלהיהם שבת ראש חדש ומילה
 )מגילת אנטיוכוס(

המקום לעיון בזה גלוי וידוע: מה מצאו היוונים בשלושת המצוות הללו,  

כמבואר   ,המצוות? והגם שהיו עוד גזירותשבת ראש חודש ומילה, יותר משאר  

 ,במדרשים אחרים, משמע עכ"פ ששלושת הנקודות הללו היו העיקר, כלומר

  אלו מצוות ג' יש לעיין מה מיוחד בא"כ ו ,בזה היה מונח הדגל של מלכות יוון 

 ?דוקא

גע בכל הנו כמה שאלות נוספותנקדים בזה בכדי לבוא אל היישוב, ו

רובם כבר הזכרנו במאמרים אחרים, אלא את חנוכה ) לגלות יוון ולאירוע של

 (:בס"ד כעת ניישב בדרך אחרתש

וייטב הדבר בעיני שריו " ' נאמר:רמז קפד 'ילקוט שמעוני מלכים אא. ב

א"ר חנינא בכ"ה בכסלו נגמר מלאכת המשכן ועשה מקופל עד    .ובעיני כל חילו
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ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן,  :אחד בניסן, כמו שכתוב

 ?שמא דופי אירע בו ,למה לא הוקם מיד  :והיו ישראל ממלמלין על משה לומר

לושי ועשי  :דכתיב ,והקב"ה חשב לערב שמחת המשכן בחדש שנולד בו יצחק

 .שוב אשוב אליך, ומעתה הפסיד כסלו שנגמרה בו המלאכה :ואמרו לו .עוגות

חנוכת  ?עלי לשלם, מה שלם לו הקדוש ברוך הוא :ואאמר הקדוש ברוך ה

בחנוכת החשמונאים "שילם" הקב"ה   דוקאויש להתבונן, מדוע  . ע"כ.  "חשמונאי

חנך גם בזמן שלמה המלך ולאחר מכן בבית נוהלוא המקדש  ?לחודש כסליו

, דוקאשני. אלא משמע שישנו קשר הדוק בין המשכן לחנוכת החשמונאים 

 וצ"ב.

זה   -וחושך ': "ב 'בראשית פר 'פר ,בראשית רבהז"ל בידוע מאמרם  ב.

שהיתה אומרת להם, כתבו   .שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן   ,גלות יון 

ראשונים ז"ל  ב ופירש כברו. "ישראל אלוקי על קרן השור שאין לכם חלק ב

את  הרוקח בביאורו ל"ועל הניסים"(, שהיוונים רצו בזה להזכיר לעם ישראל)

לגזור גזירה ע"מ להזכיר לעם יוונים והדבר תמוה, מה להם לחטא העגל. 

 חטא אבותיהם?ישראל על 

יש צורך להבין לשום מה ניגשו למלחמה חסרת סיכוי ,  בענין המלחמהג. ו

כזו, דאמנם יש צורך לעשות "השתדלות" כדי להינצל מהאויבים, לכאו' לא 

לפי )ג אנשים  "אים היו בסך הכל י החשמונ  היה בזה אפי' גדר השתדלות, שהרי 

וכן לפי חלק מהמדרשים, ועכ"פ גם למדרשים הסוברים שהצטרפו  ל"י ז"רש

ואין בזה כל מקום בדרך ( אליהם פרחי כהונה, עדיין היו מועטים במאוד מאוד

 ון.יומלכות  רבבות אלפי חיילי נגד  ולהלחםהטבע לצאת 

למלחמה כזו )ואנו כיום יודעים ד. ועכ"פ אם אכן זה היה רצון ה' שיצאו 

מדוע ,  כי הרי נעשה להם נס גדול וחז"ל קבעו על זה חג(   ,שזה היה רצונו יתברך
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דהרי  ,לא מצינו שנלחמו כי אם הכהנים מבית חשמונאי, והוא תימא

היה שם אנשי כנסת   לאהחשמונאים לא היו הצדיקים היחידים באותו הדור, וה

צדיקים בתוך העיר, ואם אכן מה שהיה נכון ועוד מאות ואולי אלפי  ,הגדולה

נגד מלכות יוון, מדוע רק בית החשמונאי  להלחם ואלעשות באותה שעה ה

 ?לבדם עשו זאת

יעקב זיווג שנים כנגד שנים וכו' "במדרש בראשית רבה צט' ב' תנינן:  .ה

לוי כנגד מלכות יון, וכו'. ביד מי מלכות יון נופלת, ביד בני חשמונאים שהם 

  דוקא וצ"ב מדוע  מלכות יון,    הם ה"כנגד" של בט לוי  ר ששמבואוכ.  ". ע"לוי   משל

 .השבט ז

מגדיל את מפורט יותר, ובכך ו. על זה הדרך מצינו גם מדרש נוסף, אך 

וג שבטו של לוי וומשה זי ': "יג 'מדרש תנחומא פרשת ויחי סי התמיהה, והוא ב

ולוי שבט שלישי הוא, וזו מלכות יון    .בני חשמונאי שהיה מלוי  ,כנגד מלכות יון 

וזה כותב על  ,שלישית, לוי שלש אותיות, ויון שלש אותיות, זה מקריב פרים

אין להן חלק באלהי ישראל, אלו מרובין ואלו מועטין, ראה אותן  :קרן השור

 ,וש"מהו הענין ב"של ,ע"כ. וצ"ב ."משה ובירכן, שנאמר ברך ה' חילו וגו'

, ומדוע כח הקרבת הפרים היא ה"כנגד" של שמחמתו הם אחד כנגד השני 

 ,, ומדוע היותם מועטים?הכתיבה בקרן השור )וכי רק מפני ששניהם הם בשור( 

היה עדיף לבחור   ,והרי אדרבא  ,נגד "המרובים"  להלחםראויים    םזו סיבה להיות

לא יחשב כחיסרון מפני שהקב"ה  םנגד המרובים )וגם אם מועטי כבמרובים 

 עושה עמנו ניסים, שעכ"פ לא יחשב "סיבה"(.

בתו של מתתיה חנה ע"י התחיל  ,המרד של החשמונאים נגד היוונים .ז

חפצה להינשא צריכה הבת ישראל  כהן גדול. דהנה לאחר שגזרו היוונים שכל  

דפס מכ"י מינכען נ) "מעשה חנוכהלהזדקק להגמון תחילה, מסופר במדרש "
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בבתולות  יםנים מתעללווהיו יו(: "באוצר טוב ח"א ל"ט, ובית המדרש ח"ה

ישראל, ונהגו בדבר הזה שלש שנים ושמונה חדשים, עד שבא מעשה של בת 

מתתיהו כהן גדול שנשאת לבן חשמונאי ואלעזר היה שמו, כיון שהגיע יום 

שראל שמחתה הושיבוה באפריון, וכשהגיע זמן הסעודה נתקבצו כל גדולי י 

לכבוד מתתיהו ובן חשמונאי שלא היו באותו הדור גדולים מהם, וכשישבו 

וקרעה   , עמדה חנה בת מתתיהו מעל אפריון וספקה כפיה זו על זו ,לסעוד

ולפני אביה ואמה  ,ועמדה לפני כל ישראל כשהיא מגולה ,פורפירון שלה

נתביישו ונתנו פניהם בקרקע וקרעו בגדיהם,  ,וחותנה. כיון שראו אחיה כך

שמעוני אחיי ודודיי, ומה אם בשביל שעמדתי   :ועמדו עליה להרגה, אמרה להם

לפני צדיקים ערומה בלי שום עבירה הרי אתם מתקנאים בי, ואין אתם 

כם ללמוד משמעון ולוי הלא יש ל ?מתקנאים למסרני ביד ערל להתעולל בי 

ומסרו נפשם   ,והרגו כרך כשכם  ,שלא היו אלא שנים וקנאו לאחותם  ,אחי דינה

יהודה יוחנן  :על ייחוד של מקום ועזרם ה' ולא הכלימם, ואתם חמשה אחים

יונתן שמעון ואלעזר, ופרחי כהונה יותר ממאתים בחור, שימו בטחונכם על  

ע"כ. ואז   ."מעצור לה' להושיע וגו' שנאמר כי אין  ,המקום והוא יעזור אתכם

 ,יש בזה מן התימא ,והחלה המלחמה נגד היוונים. ולפענ"ד ,אכן שמעו בקולה

ע"י מעשה כל כך לא  דוקאל מדוע הצלתם של ישראל היתה צריכה להתגלג

 ברמה כזו. והלא דבר הוא.ברבים מכובד, ע"י בזיון בת ישראל 

, על דרך ששאלנו באירוע של נס פך השמן יש להתבונן ג"כ ולסיום  .ח

כדי לאפשר בלמה זה ועל מה זה שהקב"ה עשה נס גלוי  בהזדמנויות רבות.

א ווהל ,לעם ישראל להדליק משך אותם שמונת ימים ע"י פך קטן של שמן 

לעשות שימצאו מלכתחילה שמן מספיק  והיה יכול  ,הקב"ה כל יכול הוא

צורך לנס   רשייווצ  דוקארצה ברא ית"ש  שהבו  ,ברור הדברלשמונה ימים? אלא  

)מסר  מסר לעם ישראלשיש בזה כיון כזה שפך השמן הקטן ידלק ח' ימים, 

ונשאר ,  שהרי קבעו חז"ל מצוה להזכיר נס זה בכל שנה ושנה(   -לשעה ולדורות  
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 א"כ להבין: מהו המסר?

את נס פך רק  מדוע חז"ל תיקנו מצוה שמפרסמת ,ועה הקושיאויד ב.

]ואע"ג דתקנו אמירת  את עיקר הנס שהוא הניצחון  פרסםהשמן, ולא מצוה ל

"ועל הניסים", עדיין אין בזה פרסום כל כך, והרי בפורים תיקנו לפרסם את הנס  

וע"ז . סתפקו בנוסח "ועל הניסים" בלבד[הע"י קריאת המגילה ולא  רוטרוטבפ

לכך, תשובה  כו  ?"מאי חנוכה"  :ל"ב שאלו חז"במסכת שבת דף כא ע  הנה  ,הדרך

עיקר חג החנוכה הוא הניצחון על  דהרי  ,וצ"ב .מתארים את נס פך השמן 

מצוות שלא תשתכח תורה התורה וההיוונים, שבזה היה תלוי כל קיום 

 אינו אלא פרט אחד מתוך כלליות הניסים.לכאו' ו, ונס פך השמן "מישראל ח

 

 :ד בזה בס"דוהנלע"

 יש להתבונן במהותה של תרבות יוון, דלכאו' נראית כסותרת את עצמה

נותנים דגש יופיו של יפת בא לידי ביטוי בפן השכלי, ש :. מצד אחדמיניה וביה

יופיו של   :אבות הפילוסופיה. ומצד שני ואכן היו הם  רב לנושא החכמה והמדע,  

ביופי הגופני והיינו  ,  "מרומם"פחות  הרבה  פן  מישור אחר לגמרי, ביפת מתגלה ב

הם והלוא  יקה,  תטהשקיעו רבות בתרבות הגוף, בספורט ובאסהחיצוני, בהיות ו

יש בזה דבר והיפוכו, כי מעולם לא   במבט ראשון ו .אבות האולימפיאדההמה 

 הדגשמצטייר שרגל שיהיה ג"כ פרופסור, ואצלנו -אלוף כדור שמענו על

בענייני  אינו עולה בקנה אחד עם הדגש( יהיול שככ )חולין  המושכלותבענייני 

 . צרות זו לזוכהן ו ,הגוף

". בכל סוגי ניאשתרבות יוון היא העבודה זרה של ה"אלא הענין הוא, 
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עבודה זרה, האדם משרת אליל ומתבטל כלפיו, עושה פסל מזהב וכסף ברוב 

פני האליל, ב הומכבדו יותר מגופו, מפטם עגל משולשת ומקריב ,פאר והדר

האליל הוא האדם  -השקעה של ממש כלפי עץ ואבן, ואולם בתרבות יוון 

מייקרים ומרוממים כל מה שיש באדם, אם שכלו וחכמתו, אם היו עצמו, ולכן 

שהיו להם  ,אמנםצמתם. נכון וגופו וגבורתו, ועל זה היו משקיעים כל כחם וע 

 ,כ אלילים חיצוניים, כי מנהג אבותיהם בידיהם לעבוד גם עץ ואבן, אך ידועג"

שלפי דת היוונים היו כל האלילים בדמות אדם רגיל עם תכונות של אדם רגיל, 

 ,, כי במילים אחרותמבשר ודם ככל בר אנוש ,מלאים קנאה ושנאה ותחרות

בראש דבר, כך שלפי אמיתות ה"אליל", את הולא  ,היו עובדים את ה"אדם"

 העובד בעצמו. "אני"עמד ה ,כל האלילים הנעבדיםמעלת 

מצד  "אני"דגישה את גדלות האמנם מתורתנו הקדושה  ,לעומת זאת

, על היותו צלם  לי"( י )בחינת "כל העולם לא נברא אלא בשב שבו הרוחני 

כי גוף האדם  ,מ"מ השרישה בנו את הידיעהאך ם וחלק אלוק ממעל, אלוקי 

)ויש לשמור ולכבד את הכלי על היותו  כלי לעבודת הבוראאשר אינו יותר מ

 ,חז"ל מורים לנו ,ואדרבא ."( עצמיהמלך, אך לא בתור ערך " שרת שלכלי 

)במובן "אדם" מציאות הידיעת פחיתות  דוקאסלולה לשלמות היא ההדרך ש

ה דברים ואי הסתכל בשלש ,עקביא בן מהללאל אומר": הגשמי של האדם( 

ולפני מי אתה עתיד ליתן   ,ולאן אתה הולך  ,דע מאין באת  :אתה בא לידי עבירה

למקום עפר רמה  -ולאן אתה הולך  ,פה סרוחהימט - מאין באת .דין וחשבון

לפני מלך מלכי המלכים  - ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון  ,ותולעה

 ע"כ.  ."הקדוש ברוך הוא

בכמה וכמה דוכתי ): הנה ידועים דברי ספר היצירה  בס"ד  יותרזאת  ונבאר  

, שהבריאה יש לה ופ"ו מ"א( ופ"ה מ"ז, , ופ"ג מ"ה, ופ"ד מ"ד, פ"ב מ"וכגון ב

מדים עיקריים י ישנם שלושה מ ,שלושה שמות: עולם, שנה, נפש. כלומר
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המהות ו)"שנה"(,    הזמן )"עולם"(,    החומרעצם מציאות    :שהםבבריאה הגשמית,  

כיון שהאדם הוא   ,)"נפש"(. ובכן  הבריאה  נועדה  האשר עבור  התכלית  דהיינו  -

בכל שלושת מימדי  פחיתות האדםאת חז"ל מדגישים לנו עיקר הבריאה, 

ב. מימד  ;טיפה סרוחה מפותחת(שהאדם אינו אלא ) החומרא. מימד : הבריאה

שכל  ) תכליתג. מימד ה ;תקות אנוש רימה(כי )שאינו אלא עראי בעוה"ז,  הזמן 

שלא לתת דין וחשבון,  בוראופני לכאשר יעמוד  ,המטרה היא העתיד לבוא

מאבד לגמרי  ,, וממילא האדם בתור יצור גשמי בעוה"זא דכיסופאנהמיאכל מ

 (.כי אינו אלא אמצעי לתכלית בעוה"ב ,את חשיבותו

פרט השלישי "לפני מי אתה עתיד ליתן דין בשגם  ,יש לשים לבאגב ו]

אלא שעתיד ליתן את הדין,    את עצם העובדהרק    יםמדגיש  חז"ל לא  -  וחשבון"

עומדים לתת את  "בפני מי "ההשוואה למה שבאמת גדול )הקב"ה(, את גם 

דרך להגיע להכרת פחיתות היא ג"כ ההשוואה לגדלות אמיתית הדין, כי 

שהוא מלך , בפניו שאנו עתידים לעמוד"בפני מי"  -להתבונן בגדלות ההאדם, 

נתינת שעמידה זו תהיה לצורך  בהצטרףואנו בפניו כאין,  ,מלכי המלכים

 [.לאור העובדה שימי חיינו הבל לפניושאז מעמדנו מתגמד  ,חשבון 

מו "להשכיחם תורתך", הנוגדת את תרבותם הפסולה חהיוונים נל ,ולכן 

ת: ומושג "אדם". ולכן גזרו נגד שלושה מצושיית עבודה זרה מהמורה על ה

 , כדלהלן:וראש חודש ,שבת ,מילה

כמו שמבואר בספר החינוך שמצוה זו באה  -)מימד החומר(  "מילה"

ון תיקון, וטע)אפי' לא מצד גופו וטבעו( להורות לנו שהאדם לא נולד מושלם 

שלמות האדם )ההיפך הגמור ל"עבודה זרה" -כלומר המילה היא "סמל" לאי 

משם    שדוקאכיון    ,במקור ההולדה  דוקא הוא  הזה  הסמל    ,של האדם(, ולא בכדי 

 מטיפה סרוחה". -"מאין באת  ,מוכח פחיתות האדם
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מצוה זו מזכירה לנו שאין נצחיות על פני  -)מימד הזמן(  "ראש חודש"

האדמה, כדוגמת הלבנה ההולכת ופוחתת עד שמתכסה לגמרי, ואז צריכים 

 , בחינתלחדש חודש אחר, כי החודש הישן כבר איננו, ואין הזמן רצף אחד נצחי 

נסתכל : "א"ע'  ברכות דף י וכבר נאמר על דוד המלך בזכירת "לאן אתה הולך".  

 ."וגו'גדלת מאד    אלוקי ה'    ,ביום המיתה ואמר שירה, שנאמר: ברכי נפשי את ה'

 אמרשנמזמור הוא ה ,ראשי חדשיםהמיועד להמזמור  :במילים אחרות .ע"כ

 .יחמתוך ההתבוננות בסוף כל האדם בעוה"ז, והיינו כנ"ל

כבר יסדו אנשי כנסת הגדולה בנוסח תפילת  -( התכלית)מימד  "שבת"

מעשה  תכליתערבית של ליל שבת: "אתה קידשת את יום השביעי לשמך, 

כי מטרת הבריאה )ששת ימי המעשה(  ,השבת באה להזכיר לנושמים וארץ". 

 איננה העולם החומרי שאנו רואים, אלא העולם שכולו שבת, מעין עולם הבא,

בחינת ן יאכל בשבת )מסכת ע"ז דף ג' ע"א(, כי מי שלא טרח בערב שבת מהיכ

 עראמה יצחקוהוא כמו שהגדיר רבינו  י מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון".נ"ולפ

והשבת הוא רמז אל '(: "שער כט, )פרשת מקץבפרשתנו עקידת יצחק ז"ל ב

הק' אור החיים ועיין ב עכ"ל. ."התכלית העליון והוא הצלחת העולם הבא

 טו(: ש"שבת" הוא שמו של העולם הבא עיי"ש. לא) פרשת כי תשא

_____________ 
אלא שיש לציין, שמלבד שיום ראש חודש מזכיר לנו "לאן אתה הולך", סוף סוף  יח

ראש חודש הוא גם בחינת "חידוש" הלבנה, שרואים מקצת אור בתוך החושך המגלה 

איננו השלב הסופי  -לנו על שעתידה להאיר, והוא מפני שסוף סוף "לאן אתה הולך" 

"שגם הם עתידים להתחדש כמותה" בתחיית המתים, וכדאיתא בפרקי דרבי   של הגוף,

 ,ה"זוכמו ראשי חדשים מתחדשים ומתקדשים בע ר,רבן גמליאל אומאליעזר פנ"א: "

". ע"כ. דכאמור "פחיתות האדם" לא ה"בוכך יהיו ישראל מתחדשים ומתקדשים לע 

לאחר תחיית המתים,  נאמרה אלא מצד הגשמי שבו, אך גם הגשמי יש לו עתיד רוחני

 וכלפי העתיד הלזה הדגש הוא דוקא בגדלות.
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גרר אחר י לא לה ,של עם ישראל בימים ההם היה הנסיון שעיקר  ,נמצא

שורש החיסרון וזהו עבודת ה"אני", אלא לדעת לבטל את עצמם בפני המקום. 

ישראל בימי מלכות יוון עם של "התרשלו בעבודה" שכתב הב"ח שנכשלו בזה 

אחר(, כי "עבודה" היא ענין הביטול העצמי בפני מאמר  זאת בארוכה ב  הזכרנו)

כל הנושא של הקרבת ]דהרי    הקב"ה, בחינת "יצחק" אבינו הנעקד על גבי מזבח

כבר כתב הרמב"ם שהוא כדי שנחוש כאילו אנו מקריבים את עצמנו   ,הקרבנות

 .[להקב"ה, דהיינו שחיטת ה"אני" ממש

ג "שהיוונים פרצו בבית המקדש י  ,נאמרג "ב מ"במשנה במידות פוהנה 

ג פעמים. "ל שכל המגיע לבית המקדש משתחווה י "פרצות, וכנגד זה תיקנו חז

 בחומות ה"עבודה" של יוון, משקל ה"כנגד" לתיקון הואוהיינו שכנגד הפרצות 

 , סמל הביטול העצמי בפני בורא עולם."השתחוויות" -

בר היה לעם ישראל הרבה שנים ה"אני", כ תכזה, עבוד נסיון  ,ובקושטא

 :, וכשאר נבאר עפ"י דברי הכוזרי לפני כן 

מה שחטאו עם ישראל בחטא העגל הוא, משום שהנה הכוזרי מבאר, 

איך לעבוד את ה' )ולכן המציאו לעצמם אמצעי בין  דעת עצמםשחיפשו מ

הקב"ה   דדוקא  השכילו להבין הקב"ה לעם, כתחליף למשה רבינו שנעלם(, ולא  

דתו. וכתב הכוזרי, דלכן בניית והוא זה שצריך להראות לנו כיצד הדרך לעב

המשכן היתה כפרה על חטא העגל, משום שבבניין המשכן קיבלו פקודות מאוד 

" )כאשר מדגישה התורה בפרשת כאשר ציוה ה'"ברורות מאת ה', ועשו הכל 

תוך ש ה"אני" בחטא העגל היה דג :פקודי כמה וכמה פעמים(. במילים אחרות

שלמעשה לא היה בזה "עבודת הבורא" אלא להיפך(, באופן ) עבודת הבורא

 עבודת ה'.תוך ואילו המשכן שהוא התיקון, היה ביטול ה"אני" ב

כתבו על ": , שגזירת היווניםז"ל הרוקחבעל ומעתה מובנים מאוד דברי 
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שראל היתה כדי להזכיר לעם י  - "ישראל אלוקי קרן השור שאין לכם חלק ב

שעם ישראל משתייכים  ליצור "שטיפת מח"את שייכותם לחטא העגל, לנסות 

ביטול ה"אני" שאין חלקם בלמהלך זה של הדגשת ה"אני" בעבודה הרוחנית, ו

 .מול אלקות עליונה

כי  , דוקאבאמת חנוכת חשמונאי היתה בגדר "תשלומין" למשכן  ,ולכן 

כל כולו של המשכן היה תיקון לעבודה מתוך ה"אני", והוא הוא ההישג   ,כאמור

בימי החשמונאים שבא לידי ביטוי מעשי ע"י חידוש עבודת המקדש אחר גירוש 

 היוונים.

יוותרו לגמרי  שדוקאהדור היה עבודת ה"אני", היה צורך  ונסיון והואיל 

של מחט"   פתח כחודוה"פתיחת  ועל ה"אני" באופן קיצוני, כדי לתקן את העוון.  

מסרה , שבתו של מתתיה כהן גדולחנה  התחיל ע"י  ,התיקון לגלגל אחריו כל 

ושאר בנות ישראל מלהזדקק כדי להציל את עצמה ברבים נפשה להתבזות 

 ,בפני קהל ועדה לשם שמים  יתעצמ  הזכות של השפלה  האותכי  ,  לדבר עבירה

של יוון. ואם נתבונן ב"שיחה המוסרית" של "רוממות האני"  הגמור  ך  יפהוא הה

מה שמוטל עליהם לעתות שהדגישה היטב הרי שהיא שהרצתה בפני אחיה, 

מסרו נפשם על  הוא מסירות נפש, שהיה להם ללמוד משמעון ולוי ש" -כאל 

, כלומר לגשת למלחמה מחוסרת כל סיכוי הגיוני, " )ע"כ לשונה( ייחוד של מקום

תור גמור של ה"אני" למען ייחודו של מקום, וזהו גופא התיקון, שהוא ווי 

", הקב"ה הוא זה שידאג לטהר את אין מעצור לה' להושיע"ועליהם לדעת ש

ולא ה"אני" )היפך בחינת חטא  ( ע"י הצלה בגשם וברוח)ישראל מטומאת יוון 

 זו היתה רוח מלחמתובכן  ולעשות הכל(.    העגל שה"אני" הוא זה שצריך לדאוג

מדרש החשמונאים, תחושת "ה' ילחם לכם" ואנחנו אין אנו כלום, וכמובא ב

בית המדרש חדר א' בשם מדרש נדפס בקובץ  - נוסח ב') "מעשה חנוכה"

 ע"כ.  ."והיו בני חשמונאי רואים הנסים ואומרים ה' ילחם לנו(: "לחנוכה
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 דוקא" של יוון הוא ה שה"כנגדמדוע הבין יעקב אבינו ע" ,ומעתה מובן 

אלא שעליהם  ,שבט לוי, כי לוי הם אלו שלא חטאו בחטא העגל, ולא עוד

יו לא נת אחיו לא הכיר ואת בנו באמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ווהאנאמר "

מחיקת כל רגשי ה"אני" למען הקב"ה.  -" צרונידע כי שמרו אמרתך ובריתך י 

  ,"מסרו נפשם על ייחוד של מקום"ולכן גם במעשה של דינה, לוי יחד עם שמעון  

דה בהעו שדוקא, התנחומאוהזכרנו גם את  כהגדרתה של חנה בת מתתיהו.

נגד היוונים  להלחםהיא זאת שמכשירה אותם  ם,לוי הם מועטי שבט ש

בזה שהם  דוקאל ההצלחה( מונחת כהמרובים, כי כאמור כל התיקון )וממילא 

כיון שזה מה שהופך את מלחמתם להיות בגדר מסירות נפש )ביטול  ,מועטים

אינו רק  ,ה"אני"(. והיינו ש"מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים וכו'"

פרט בתוך נס, אלא הוא מהות הנס עצמו. וע"ז הדרך מובן מאוד ג"כ מה שנאמר 

 בוכח ה"כת שהקרבת הפר של לוי )כח ה"עבודה"( הוא "כנגד" ,הנז' בתנחומא

הכתיבה על קרן השור היתה כדי להשריש  ,על קרן השור" של יוון, כי כאמור

הוא כח ה"עבודה"  "כנגד"שייכות לחטא העגל שהוא עבודת ה"אני", וה

קון לחטא העגל. וגם מה י הקדושה של הקרבנות, בחינת ה"משכן" שהוא ת

של יון, יתכן   שהוא ה"כנגד" לכח ה"שלוש"  ,שמוזכר ענין כח ה"שלוש" של לוי 

וסודם של דברים מונחים במה שנתבאר לעיל בענין שלושת המימדים של 

ובאמת "יון" הם אותיות "נוי" )הדגשת רוממות האדם,   "עולם שנה נפש", והבן.

)כדבר שנאמר "הפעם ילוה אישי של יפת(, ואילו "לוי" הוא מלשון ליווי    יפיותו

 ההדגשה שאין רק "אני" לבד.( שהוא אלי וגו' על כן קרא שמו לוי"

את העבודה כאשר חידשו  שדוקא נס פך השמן.נושא והשתא ניחא ג"כ 

הדור היתה השקפת היוונים, היה צורך  נסיון בזמן החשמונאים, שאז במקדש 

אף אלא  ,"אני" הוא הבעלים על ה"עבודה" )בחינת חטא העגל( השידעו שלא 

עילת העילות ות המשכן(, ולכן  שזוהי מה)  הכל צריך לבוא מהקב"ה  בעבודת ה'

, כי אם מעט שמן שלא ימצאו אופן ש גלגל את הדברים בסיבת הסיבות ית"ו
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יהיה ניכר לעין כל שאין לכהנים כל אפשרות ש כךוהשמן יספיק באופן ניסי, 

 דוקא"ה וכל זה גלגל הקב אלא הכל נעשה מאתו יתברך. ,להדליק מעצמם

החומר אינו בעבודה של "הדלקת" נרות המנורה, כי במצוה זו ניכר היטב ש

, שאינו אלא כלי להגיע פחיתות החומר)ביטוי ל "אור"אלא כלי ליצירת ה

 .( לרוחניות

התורה שיבחה את אהרן על   ,המקדשבמצוה זו יותר משאר עבודות  ולכן  

צריכה  כאן חשובה יותר ההכרה שאף עבודת ה'כי המעלה ש"לא שינה", 

 להיות "כאשר ציווה ה'" ללא התערבות ה"אני".

את האירוע של חנוכה, בחרו   פרסםשחז"ל קבעו מצוה לאשר  כ  כי על כן,

, כדי שע"י הסמל של נס פך השמן נזכור גם נס בנושא נס פך השמן  דוקא

היה  באופן יותר ישיר,מלחמה ה זכרון את מעלים  והי חז"ל , כי אילו הנצחון 

ת ו)גדל "כחי ועוצם ידי "כיום( לתלות בטועים ניתן לטעות )כפי שאכן רבים 

שהוא ההיפך הגמור של מהות חג החנוכה, ולכן נקטו   ,פחיתותו(  תחתה"אני" 

שהוא הסמל הגדול שהקב"ה הוא זה שעשה את  ,את נס פך השמן  דוקאחז"ל 

נס פך השמן מנציח והיינו ש.  מידי   בחירה ותו לאבואנחנו לא פעלנו אלא    ,הכל

לדורות את הגישה הנכונה להבנת הניצחון על היוונים ולכל האירוע של חנוכת 

 החשמונאים.

I 
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 ה'מאמר 

 זו יון  - הארנבת ואת

y 
 

זו יון, כי מעלה גרה היא  -"ואת הארנבת 

הצדיקים, אלכסנדרוס כד )כלומר מכבדת( שמגדלת 

הוה חמי לשמעון הצדיק הוה קאים על רגליה אמרין ליה 

מינאי מן קדם יהודאי את קאים אמר להם בשעה שאני 

 .".יוצא למלחמה דמותו אני רואה ונוצח
 (ויקרא רבה פרשת שמיני פרשה יג)

הגיע אלכסנדרוס מוקדון    אמנם  כי ,  מדרש פליאה  מדרש זה הינולכאורה,  

יומא דף סט ע"א כל  את שמעון הצדיק )וע"ע בגמ' ב כבדל לתובנה שעליו

 ,אדרבאשהרי אין הדבר משקף את מלכות יון בכללותה, מ"מ אך (, המעשה

היוונים גזרו "לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך", וכמה אלפי צדיקים 

יצד ניתן לומר עליהם שהיא נהרגו בידם על לימוד התורה וקיום המצוות, וכ

זו   -את השפן ]ובתנחומא פרשת שמיני נאמר: " ?מלכות ש"מגדלת הצדיקים"
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והנה בשלמא מה שכאן קרויין " ע"כ. שהשפילה את התורה מפי הנביאים ,יון 

שפן וכאן קרויין ארנבת, לא קשיא, כי ארנבת ושפן קרובים זה לזה כידוע, מ"מ  

ענק למלכות יון, כי "השפלה" היא ההיפך קשיא לן על הסתירה ב"תואר" שהו

ר "מגדלת" כאן הכוונה היא "מכבדת", כפי שהוא והגמור מ"מגדלת" )כי כאמ

ההקשר במדרש, וכך פירשו גם המפרשים שם(, וצ"ע אם יש כאן מדרשים 

 [. סותרים

נאמר   ,, שפסוק זה "ואת הארנבת"על המדרש רבה הנז'  ועוד יש להקשות

הטמאות, וא"כ כיצד פסוק זה יכול לשמש כדי לתת   כחלק מרשימה של החיות

 אות כבוד והערכה למלכות יון שהיא "מגדלת הצדיקים".

זו יון, אמו של   -את הארנבת כן, נאמר: "ל קודם ובאותו מדרש שם, מעט 

. וגם זה מצריך הבנה, מדוע כל מלכות יון נמשלה לארנבת תלמי ארנבת שמה"

 של תלמי המלך היו קוראים לה ארנבת. יטרק מפני שאמו

גם בנקודות  יש להתבונן ובטרם נבוא אל המכוון במדרשים הנזכרים, 

קושי נוספות בכל הנוגע לאירוע של חנוכה )אמנם על רובם של השאלות כבר 

 :עמדנו במאמרים קודמים בס"ד, מ"מ כעת נוכל לנתח את הדברים בפן נוסף( 

, היתה הדגשה מיוחדת לגזירה על מילה אנטיוכוסא. כפי המובא במגילת  

_____________ 
, לגבי תרגום התורה ליוונית, נאמר ש"אשתו" של תלמי ב"מגילה דף ט עובגמ' ב יט

קראו לה ארנבת. ואולם בירושלמי מגילה פ"א ה"ט מובא כדברי המדרש הנז'. ויתכן 

ל המדרש שם. וע"ע דלא פליגי, דהיה שם אמו כשם אשתו. וכן פירש ביפה תואר ע

להאברך כמדרשו אבן יקרה בבית מדרשנו הרה"ג ר' יוסף חי סימן טוב שליט"א בספרו 

 כרם יוסף על מגילה שם, ואכמ"ל.
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מה מצאו היוונים בשלושת המצוות  :שבת וראש חודש. והשאלה היא ברורה

 הללו יותר משאר המצוות.

מובא ב"מדרש חנוכה" . ואחת הגזירות התמוהות ביותר במלכות יון, ב

 שיכתוב מי  שכל וגזרו עמדושם נאמר: " .נדפס בספר בית המדרש חדר א'( )

, רי גזירה זוומה מסתתר מאח :. ויש להבין "אצבעותיו יקרעו לאשתו כתובה

דהרי אם הענין הוא רק כדי להכשיל את עם ישראל בזנות )כפי הנראה 

לכך,   ליםי בפשטות מהקשר המדרש שם(, בעוה"ר קיימים דרכים הרבה יותר יע

 .כפי שכבר הוכיחו בלעם ותלמידיוו

הזכרנו בכמה מאמרים את המעשה עם בתו של מתתיה כהן גדול,   . כברג

שהיא נקודת התפנית לגאולה מגלות יון, ולמעשה היא יצרה את המרד של 

קשינו, מדוע הצלת עם ישראל היתה צריכה להיות ההחשמונאים נגד היוונים. ו

למה לא היה שייך להסביר למתתיה הצדיק את  ?בצורה כל כך לא מכובדת

 ?ופן ענייני בלי ה"הצגה" הנוראית והמבזההענין בא

בת דף לגמ' בש "על הניסים"וישנו כעין ניגוד קיצוני בין נוסח  ,כידוע. ד

, לא מוזכר כלל נס פך השמן )רק כתוב שהדליקו "על הניסים"וב. דבנוסח  "כא ע

ללא כל רמז לנס(, רק נס הניצחון של המרובים ביד  -נרות בחצרות קדשיך 

אלא נס פך  מזכירה, לא 'מאי חנוכה' ואילו בגמ' בשבת כאשר חוקרתמעטים, 

 !למערכה הניסית האדירה. והלא דבר הואהשמן לחוד, ללא כל אזכור 

החנוכה, הדלקת הנרות, יש דבר שנראה כזר . במצות היום של חג ה

שלא מצינו בשום מצוה, והוא שחז"ל בעצמם תיקנו אופנים להידור,  לכאו'

והוא דבר והיפוכו שכאן ה"לפנים משורת ", "מהדרין" ו"מהדרין מן המהדרין 

 )אלא שאינו חיוב(. ",דין "המ כחלקהדין" כבר מופיע 
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דהידור מצוה עד שליש, ואילו בנרות ידועה הקושיא,  - . ועל זה הדרך ו

 חנוכה ההידור הוא טפי טובא מעלות המצוה עצמה.

. גם עצם האופן שבחרו חז"ל לפרסם את הנס, הוא יוצא דופן ביחס ז

לשאר החגים. בפסח מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים באופן מפורש ומפורט 

בה לספר הרי נפלאות שגמל לנו המקום ברוך הוא, וכל המרהעל כל הניסים ו

זה משובח. וכן בפורים "פרסומי ניסא" הוא ע"י סיפור כל המאורע בקריאת 

מגילת אסתר. ואילו בחנוכה הסתפקו חז"ל בהדלקת נרות, שלכאו' אינו אלא 

כרמז לנס, אשר ספק גדול אם יש בו כדי לגרום לידיעת הניסים באותה רמה 

 של פסח ופורים, וצ"ב מאי שנא. 

 

 :והנלע"ד בזה

באתר דנה ": יון נמשלה לנמרמלכות חזיונו של דניאל )פרק ז' פסוק ו'( ב

תכונת  ושהיוונים הם עזים,  שם,ם "פירש המלבי ו. "חזה הוית וארו אחרי כנמר

וענין העזות היא כ( הוי עז כנמר.  "ה מ"ל )אבות פ"הנמר היא העזות, כמאמרם ז

 כלומר,כדי להגיע אל המטרה שנקבעה. ב יםהמחסומים הרגשי  נטרול

 של התעלמות מרגשות, הליכה קרה על פי השכל.תכונה ב נויחנ ניםווי הש

אלילות "ליצור תרבות של באופן קיצוני, היוונים ניצלו תכונה זו ואולם 

נתנו דגש יתר לכל מה   ,כלומר ." )תוך זלזול מוחלט בעולם הרגש( השכל

פילוסופיה, מדע, אסתטיקה( עד כדי הפיכת שקשור למושכלות )מחשבה, 

 ,דברים אלו לערכים עיליים מעל כל ערך אחר )וכיודע ממקורות ההיסטוריה

אלילי אבן, מ"מ היו מזלזלים לשלמרות שמעשה אבותיהם בידיהם להאמין 
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עבודה "בהם עד למאוד, שהיו מסתכלים על אותם אלילים כאנשים בזויים, כי ה

 כל ההערכהאת  נתנו  הם  ולזה    ,היה השכל האנושי   היוונים  האמיתית של  "זרה

ם, שנתנו  להוהוא בניגוד גמור לתרבויות העמים האחרים שקדמו (. וכל הבמה

 ביטוי.ואת כל הדגש לדחפים הרגשיים בלבד וכמעט ולא נתנו לשכל מקום  

נו הקדושה יש חשיבות רבה למחשבה ואע"פ שגם לפי דעת תורת

הרי הוא מת, יש צורך תמיד לשלב   -, מ"מ גוף שיש לו מוח בלא לב  תלהתבוננוו

את הרגש עם השכל, ולהשתמש בשניהם כאחד, אחוז בזה וגם מזה אל תנח 

 ידך. 

בעלי עולם רגשי עשיר שהם הכהנים הם כח ה"כנגד" של היוונים,  ,ולכן 

 קפדנים ומגרשיםשהכהנים הם בבבא בתרא דף קס' ע"ב  וכפי שמצינו ,מאוד

  ומעידים חז"ל בכמה דוכתי ,  בלי מחשבה כל הצורך )עכ"פ חלקם( את נשותיהם  

, כי הזריזות במצוות נובעת מהחום כהן ן שכהנים זריזי )שבת דף כ' ע"א ועוד( 

 .הרגשי הבוער בלב, בניגוד לעשייה שכולה שכלית שהיא קרה ובלי רוח חיים

ו הרגש הוא תנאי ולא בכדי זכו הכהנים להיות הם העובדים בבית המקדש, שב

ם נהלך ברגש )תהילים אלוקי בבית  :מצאות במקום, שנאמריהכרחי לעצם הה

כי את השכל עם הרגש, גם על הכהנים היה מוטל לשלב אלא דכמובן שנ"ה(. 

אשר הכהנים גדול לנו מ, ומי כאמור רק השילוב הוא השלמות לאור התורה

ספרי פרשת כדרשת חז"ל בחובה הריכוז יותר מכל אדם עליהם היתה מוטלת 

רבי אליעזר בן יעקב אומר ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם (: "יסקא מאפ)עקב  

אין לתאר ", והרי זו אזהרה לכהנים שלא יהא לבם חולק בשעת עבודה -

_____________ 
ולאו דוקא זריזות במובן של "זהירות", אלא גם זריזות כפשוטו, שהיו ממהרים,  כ

כהנים זריזין הן. אי זריזין אמאי משתפיך? אגב : "א"פסחים דף סה עוכדאיתא ב

 . ע"כ.זריזותייהו דעבדי משתפיך"
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 .דת הקרבנותולכוונות שמות הקודש בעבמחשבה היה נדרש  כח הולשער כמה  

 שדוקאצרתה של החכמה )היפך דעת תורה    -  "רגש"ראו ב  עכ"פ היוונים

נתנו חשיבות והערכה עליונה לכל הנושא  הרגש משלים את החכמה(, וכיון ש

הקפידו להרחיק בכל כחם את "הפרעת" הרגש, שהיא של מחשבה והתבוננות,  

 בשל כך, אמנם היוונים  .הגישה ה"מיושנת" של שאר התרבויות  נחלתבעיניהם  

גיסא אידך מ, אך וחכמיה באשר היא חכמהורה התאת ידעו להעריך מאוד 

פוגמת גישה הרגשות,  לגישת התורה שמחייבת להדגיש ולחוש  בחירוף  התנגדו  

 לאליל השכלתנות.היוונים בהילה העליונה שהעניקו 

כי זה אינו  ,אפאטיתונים לא התנגדו לקיום מצוות בצורה קרה וולכן היו

לשמחה ולרגש ולדבקות  סותר את המהלך של אלילות השכל. הם התנגדו

שבמצוות. גזרו נגד כל מצוה שבאה לעורר את הרגש בקיום המצוות: ימי 

נועד לעקירת החגים חודש  איסור קידוש ה)  שבתות וימים טוביםהשמחה שהם  

 :כמו שביארנו בכמה דוכתי, וכמבואר להדיא גם ביוסיפון שהגזירה היתה נגד

המילה שהיא סמל השמחה במצוות (, וכמובן ומילה ,"ימים טובים" ,שבת

שבת דף קל' ע"א ב , וכדמצינו"ששון זו מילה" ב"ע 'דף טזבמגילה כדדרשינן )

בנדה ובגמ'  ,  יותר משאר המצוות  את מצות המילה בשמחהקיבלו  דבני ישראל  

אמרינן ששמחת ההורים במילה היא הסיבת שנקבעה בתורה ביום   דף לא' ע"ב

שמצות   כך" על ברית מילה הארכנו עוד ב"חזור ושושן קונטרס ובהשמיני, 

 .(המילה היא הסמל הגדול של קיום מצוות מתוך שמחה

 דעפ"ז יש לפרש מה שרצו היוונים לסמל במה שגזרו לכתוב ,]ויתכן נמי 

תורת חיים והוא על דרך שכתב בישראל,  אלוקי על קרן השור אין לכם חלק ב

המחשבה שהיא צומחת מן המוח ש"קרן" מסמל א "ע 'עבודה זרה דף ח על

דמה שצומח מהמוח הוא העיקר, ואין שרצו היוונים לסמל בזה היינו עיי"ש, ד
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 ., ועיין[ישראל המסמל את הקשר גם למה שאינו מן המושכלות אלוקי חלק ב

הואיל ו"רוח הזמן" )בימי התרבות היוונים הסוחפת( היתה אלילות ו

שבדור   ע"ח סוף סימן תר"באוב"ח  השכל והזנחת הרגש, מובן מאוד מה שכתב ה

, דהיינו קירור "בעבודה התרשלו "שעם ישראל נכשלו בכך  החשמונאים

בית המקדש שעליה  בעבודתבחמימות של עבודת ה', שבאה לידי ביטוי אפי' 

ושם הוא מקור כל החמימות ורגשי דבקות והתרוממות  ,נאמר כהנים זריזים

 .כאבעבודת ה'

שהמעלה של מלחמת החשמונאים מול   ,ורבים הספרים המדברים על כך

היוונים היתה הענין של "מסירות נפש", ללכת למלחמה חסרת סיכוי לחלוטין, 

הזכות שעמדה להם להצליח במערכה. והנה לאור האמור הדברים  דוקאוזו 

אז התיקון היה "מסירות נפש", כי מסירות  דוקאובד נוסף, שבאמת מקבלים ר

נפש היא השיא של עבודת ה' מתוך חמימות בתכלית, ההיפך הגמור של בחינת 

ה"התרשלו", ובכך תיקנו את המעוות, וזכו לגרש את היוונים עם כל מה שהם 

  מסמלים.

_____________ 
ומחמת כישלון זה, גם מן השמים עלה ביד היוונים להשתלט על עם הקודש  כא

ות. וכך הוא מדרכי ההשגחה העליונה, שכאשר עם ישראל נכשלים ולגזור עליהם גזיר

בנושא מסויים, קמים גויי הארצות לגזור עליהם גזירות ולאסור עליהם את קיום 

המצוות באותו נושא דוקא, כי עי"ז עם ישראל מתעוררים למסור נפש עבור אותו נושא, 

יון שנכשלו בקרירות וחוסר וממילא מתקנים הפגם שפגמו מרצון. וכך הוא לענין דנן, דכ

אם כי מכח השפעת רוח הזמן(, עמדו עליהם היוונים  -רגש במצוות )כביכול "מרצון" 

לאסור את המצוות המעוררות את החום ואת הרגש, שהם שבתות וימים טובים וברית 

 מילה.
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 ובת ע"י המעשה הנורא של דוקאוהדרך לעורר מסירות נפש זו, היתה 

לזעזע   דוקאשל מתתיה, שפנתה לרגש ולא לשכל, כי לעת כזאת היה צורך 

 את עולם הרגש דקדושא בכל הכח, ולא להציע טיעונים שכליים למתתיה.

ולכן חז"ל לא תיקנו מצוה לקרוא או לספר את סיפור הנס כפי שמצינו  

גמ' הבפסח ובפורים, כי זה שכלתנות, אלא יש להתמקד ב"אש" שבמצוות. ואף  

מאי חנוכה )שהוא ג"כ ענין של מושכלות(, לא מוזכר אלא נס פך  תכששואל

השמן, להכניס רגש לתוך המושכלות. רק ב"מודים" שבתפילת שמונה עשרה 

ובברכת המזון, בעת שהוא מודה בפני הקב"ה בשמחה ובטוב לבב על כל 

 הטובות, ששם הוא המקום של ביטוי הרגש, אז ניתן לספר את הנס שהקב"ה

לא המטרה,   ובאמת אינו מספיק "רגש" לבד, כי גם ז. וגיבורים ביד חלשים  מסר

)להדליק  אלא התיקון של חנוכה הוא לדעת להכניס את הרגש בתוך השכל

, שזה בדיוק מה  ( כבאת ה"אש" בתוך ה"שמן", שהשמן מסמל החכמה כידוע

סיפור  שהיה חסר ליוונים. לכן הדלקת הנרות היא "פרסומי ניסא", יש כאן כן 

הנס, אבל לא סיפור שכלי, אלא סיפור באמצעות ה"אש", התבוננות היוצאת 

 מתוך הרגש. דוקא

 הנסיוןולכן גם לא תיקנו ימי שמחה ומשתה כמו בפורים, כי נקודת 

לדעת להכניס את ה"רגש" בתוך עולם השכל, ורק בפורים שזו  היינובחנוכה 

לא היתה נקודת הניסיון ניתן לתת ביטוי לשני המישורים כל אחד בנפרד, שכל  

)קריאת המגילה( ורגש )משתה ושמחה(, משא"כ בחנוכה שני המישורים 

צריכים להיות תמיד בחדא מחתא )סיפור הנס בתפילת שמונה עשרה בתוך כדי 

_____________ 
". ובמנחות יצפה למאור תורה  ,הרואה שמן זית בחלום: "א"ז ע "ברכות דף נעפ"י    כב 

 . ע"כ.מתוך שרגילין בשמן זית, חכמה מצויה בהן": "ב"ה ע"דף פ
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 הקב"ה, ופרסום הנס דרך ה"אש" של הנרות(.הודאה ל

קרוב לדברים בשם משמואל בראשית פרשת מקץ שכתב  ב ראיתי שו

 עיי"ש. כגהללו, ואת לשונו הזהב אעתיק בהערה

ולכן מובן שבמצות חנוכה ה"לפנים משורת הדין" הוא תקנת חכמים 

צוות מעיקרא )"מהדרין" ו"מהדרין מן המהדרין"(, כי זה מהותו של חנוכה שהמ

קיימת תקנה  ,ולכן מעצם הדין  ,נעשות מתוך חשק ורצון )היפך "התרשלו"( 

 ,להדר מעבר לדין. ואין בכל בית ישראל אשר לא יעשה "מהדרין מן המהדרין"

 שבשו"ע השמיט דין "מהדרין" והביא רק "מהדרין מן המהדרין". ,כך י עד כד

הבדל בין תפיסת התורה ה, הבה ונתבונן, שהאלה  ויהי לאחר כל הדברים

לתפיסת היוונים ניכר מאוד בהסתכלות על נושא האישות. לפי תורתינו 

_____________ 
וז"ל: "איתא בספרים, שחטא ישראל אז, שבשביל זה התגברו עליהם היוונים, הי'   כג

התרשלות בעבודה בלי התלהבות ורגש הנפש רק כמצות אנשים מלומדה, וזה הוא בלי 

ם וריח, באשר טעם וריח הם חיותו טעם וריח, כי ע"כ תורה ומצוות מכונות בשם טע

תורה ומצוה הן חיות העולם, כי הביט בתורה וברא את העולם, ומחדש   וכמו כןשל דבר,  

בכל יום תמיד מעשה בראשית הכל בכח התורה, כי נמשלה לדד כ"ז שהתינוק ממשמש 

בו מוצא בו טעם, ורמ"ח מ"ע הם רמ"ח אברים דמלכא, ממשיכין חיות לרמ"ח אברים 

. ובאשר ישראל פגמו אז בטעם וריח, זה נתן כח ליוונים לטמא הכל ולבטל שבאדם

מהם לגמרי את הטעם והריח. וע"כ כשעשו תשובה ומסרו נפשם לקיים התורה 

והמצוות, שאין לך התלהבות ורגש הנפש יותר מזה, והושיעם השי"ת וגברו בית 

להורות להם שיזהרו חשמונאים ונצחום, זכו לנס בענין טהרה שלא ידליקו שמן טמא, 

מעתה בעבודתם שתהי' בטעם וריח. וזה שתיקנו נר חנוכה, שהוא מצוה ע"י האור 

הלל והודאה שהם חיות והתלהבות  וכמו כןדוקא, שהוא רומז להתלהבות ותורה אור, 

 עכ"ל. בקדושה, ולא תיקנו סעודה שאין זה מורה על חיות כנ"ל". 
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הקדושה, ענין הנישואין הוא כי "לא טוב היות האדם לבדו", שהאיש לבד הוא 

פלגא דגופא ומשולל מן השלמות מפני שיש צורך לשלב בין שכלתנות האיש 

שלפי  יווניםלא כן ה אויה.יצירה ר ואיננ ולרגישות האשה, ואחד מהם לבד

מקורות ההיסטוריה דגלו מאוד )יותר מכל תרבות אחרת( במשכב זכור כדבר 

הראוי לשבח ורצוי והגון ר"ל, ולא מתוך "בהמיות" כאנשי סדום אלא בתור 

 )גדולי הפילוסופים שיבחו מאוד ענין זה, ואין להאריך בזה(.  ,"שיטה"

הנה ענין הכתובה הוא כדי ולכן גם אסרו היוונים לכתוב כתובה, ד

)דהאופי העראי הוא כעין מהותה   ,שהנישואין יהיו בדרך קבע ולא בדרך עראי 

לפגוע בכל דרך במעמד הנישואין חפצו היוונים ו, כדשל זנות אם כי בהיתר(

שיהיה רק ענין של מילואי צרכים ביולוגיים )ענין עראי, דרך זנות(   , ורצוהיהודי 

, כי ראו בזה "דגל" להתנגדות התורה לשיטת ולא בגדר "חיבור האיש והאשה"

לפגום מראש את החיבור של גמון תחילה,  הבעל לייון. וזו ג"כ סיבת הגזירה לה

 שא. להפוך את האשה ל"עראית" תיכף בעת שרצתה להינהאשה עם בעלה, 

_____________ 
 שעה אפילו אשתו את שישהא לאדם לו אסורבבבא קמא דף פט' ע"א נאמר ד" כד

. ע"כ. ולפום "להוציאה בעיניו קלה  תהא שלא כדי ,מאי וטעמא ,כתובה  בלא אחת

רק תקנה לבנות ישראל כדי שלא יתגרשו, ולא תקנה לטובת  ריהטא היה משמע דזו

 לבתולה הפוחת כל " הנישואין עצמם, אך במתניתין בכתובות דף ד"ן ע"ב נאמר: 

( מני)ד"ה  א  "ע  'דף נא  שם  ע"כ. ובתוס'  ". זנות  בעילת  זו  הרי -  ממנה  ולאלמנה   ממאתים

" עכ"ל, להוציאה  יניובע  דקלה   משום  זנות  בעילת  בעילתו  דהויאכתבו שהכל ענין אחד: "

ונתבארו הדברים בספרי הדל שושנת העמקים על כתובות ח"א שורש א', דנישואין 

מתוך הרגשה של עראיות הוא כעין זנות בעיני חז"ל, ולכן תיקנו חז"ל התחייבות 

הכתובה לאשה, דעל ידי שמרחיקים את האפשרות של גירושין, יש תחושת ביטחון 

 וא נהפך להיות ממסד קבוע ולא עראי.בנישואין )"סמכא דעתה"( וה 
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 מבואר"ארנבת זו יון", דהנה ומעתה נוכל להבין עומק דברי חז"ל ש

וביתר ,  אנדרוגינוסארנבת היא  שה  ,ב"פסיקתא זוטרתא פרשת שמיני דף כט עב

, שהארנבת אין לה זכר ונקבה אלא יש לה , ד( ויקרא יא)רבינו בחיי    ביאור כתב

ת אין בהארנכלים של זכר וכלים של נקבה ומולידה בעצמה, והיינו שאצל 

  מושג של חיבור זכר ונקבה שמשלימים זה את זה אלא היא מין אחד בודד. 

בגלגול  חוזר ,משכב זכורבח, דמי שנכשל "וכבר כתב בעל החרדים דף מ

וזוהי ממש בחינת יון, דאין השלמה בין גבר לאשה, אלא האיש .  , ודו"קבארנבת

שלם ואינו צריך להשלמה שכל הקר( רואה את עצמו מוהמצטיין בשימוש ב)

היה מעריץ גדול  ובכן, הנה תלמי המלךע"י אשה )המצטיינת בעולם הרגש(. 

מיה, שהרי ביקש לתרגם את התורה ליוונית )ועל זה כשל חכמת התורה וח

וזו נדמית לנו  חכמי ישראל(, את ן ידע להעריך ורוס מוקדדהדרך אלכסנ

כל חיובי    איננו  " הזומעלה"של ה)בחינת "אמו של תלמי"(    שורשאך הכמעלה,  

חיה טמאה שאינה מוכנה לחיבור של שני מינים, רק  -, אלא זו "ארנבת" עיקר

השפילה את "מסיבה זו  דוקאאלילות החכמה ללא מקום לערכים נוספים, ו

נבואה אינה חכמה, וממילא מאותה סיבה ה", כי התורה מפי הנביאים

זו גופא משפילה את החלק  ש"מגדלת )מכבדת( הצדיקים" על חכמתם, מסיבה

בתורה שאינה חכמה אלא מפי הנביאים, ולכן רוצים "להשכיחם תורתך" כי 

היא מחיקת כל התורה  - ומחיקת חלק מהתורה לפי האמת ,אין תורה לחצאין 

אלא תוצאה מתכונות  , כולה. כך ש"מגדלת הצדיקים" אינו שבח במהותו כלל

 ה"ארנבת" אשר איננה טהורה.

I 
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 "לא נחתי"

y 
 

 איוב)" רוגז ויבא נחתי  ולא שקטתי ולא שלותי לא"

,  מיון - נחתי ולא, ממדי - שקטתי ולא, מבבל - שלותי לא .(ג

 ."באדום – רוגז ויבא

 כ"ו( פרשה בשלח פרשת רבה )שמות

לגלויות, יש בו צערו של הקב"ה ועם ישראל ביחס לסמל שה ,מבואר

גלויות, כל אחת לפי מהותה ועניינה. והביטוי הביטוי ייחודי לכל אחת מארבע 

לגלות יון, הוא "לא נחתי". וכמובן הדבר דורש התבוננות, מדוע "העדר 

ביותר יש לשים . והביטוי המדייק לבטא את הצער על גלות יון המנוחה" הוא 

דפסוק זה "לא נחתי" בא  ,במדרש בראשית רבה פרשה פד' אות ג' איתאלב, ש

ומשמעות הדבר, לסמל את צערו של יעקב אבינו ע"ה ביחס למעשה דינה בתו.  

צריך בחינת "לא נחתי", ובששניהם הם  הצער של יוון מקביל לצער של דינה,  ש

. ]וראה גם בילקוט שמעוני על משלי רמז תתקס"ד, דאיתא שם דהפסוק  יאורב

"אם נבלת בהתנשא" מתייחס לגזירות מסויימות שגזרו היוונים, ומוכיח המדרש 

 זאת מלשון הפסוק "כי נבלה עשה בישראל" הנאמר גבי מעשה דינה, עיי"ש[. 
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חלקם  על ונעיין תחילה בשאלות נוספות ביחס לכל הנושא של חנוכה, 

 כבר עמדנו גם במאמרים נוספים:

ימי החנוכה חלים תמיד בפרשת "וישב" או בפרשת "מקץ" )ובשנים  א.

נוכה, השבת חשימי החנוכה מתחילים בשבת, שאז ישנם שני שבתות בתוך 

של ממש קשר  נושיש ,"מקץ"(. ומסמנא מילתא הא "וישב" והשניי ה נההראשו

 ?ועלינו להבין מהושל ימי החנוכה,  םבין שתי פרשיות אלו, למהות

ב. בשלטי הגיבורים על הגהות מרדכי פרק ב' דשבת סוף אות ג', כתב 

דקבלה היא בידו שחנוכה רמוזה בפסוק: "טבוח טבח והכן" )דחמשת האותיות 

מדוע  וצריך ביאור,האחרונות של הפסוק הן האותיות של תיבת "חנוכה"(. 

רט שתוכן הפסוק לכאו' אין לו כל שייכות  , ובפבפסוק הזה  דוקאחנוכה נרמז 

 .לענין של חנוכה

  אנטיוכוסאמנם גזירות רבות גזרו היוונים על עמנו, מ"מ ממגילת  ג.

 וא,איפמילה. מדוע ו ראש חודש,שלושה גזירות: שבת, משמע שהעיקר היו 

ציצית ותפילין על מצוות אלו יותר משאר המצוות כגון    דוקאראו היוונים לגזור  

 .מהוכדו

( מבואר דההצלה ממלכות יוון "טפסוק מ "י חמזמור . במדרש תהילים )ד

. ויש בזה מקום להתבוננות, מדוע הביטוי המדוייק מוגדרת בלשון "תרוממני"

 להצלה זו הוא ענין ההתרוממות.

, בבית המקדש. אם הקב"ה רצה להראות את חיבתו לישראל ע"י נס ה

 בעניין השמן, ולא בשאר הקורבנות וכיוצא? דוקאמדוע בחר לעשות נס 

על ממשלת  ישראלעם , שאחרי הניצחון של אנטיוכוסא במגילת וב. מו
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מדינה , אנטיוכוס ברח ממקום למקום בין המדינות שהיו תחת שלטונו, ובכל  יון 

ים עליו שהיה מגיע היו אנשי המקום מורדים בו ומלגלג  ומדינה ובכל עיר ועיר

דף מגופו נש ,וביוסיפון מובא שסופו של אנטיוכוס היהוקוראים לו "הבורח". 

ריח רע עד מאוד, ולא היתה כל בריה יכולה להתקרב אליו, ואפי' לא עבדיו 

היה עונשו של אנטיוכוס,   כךמדוע  הנאמנים. עובדות אלו ראויות להתבוננות,

 ה"מידה כנגד מידה" בכל זה. י ומה

ג "שהיוונים פרצו בבית המקדש י  ,ג מובא"ב מ"דות פ. במשנה במי ז

ומה מסמל מה רצו להשיג בזה,  ,  מה פשר הפרצות האלו  :. וצריך תלמודפרצות

 המספר י"ג.

 

 :והנלע"ד בזה

מלכות יון שונה במהותה מכל שאר מלכויות. הם לא רצו להרוג להשמיד 

ולאבד את ישראל, ולא גירשום מארצם, ואף לא החריבו את ביהמ"ק. רגילים 

לענ"ד  , אךדי ולהסביר שהיוונים רצו להלביש את התרבות היוונית בעם היה

ך לגזור  היו מתאמצים כל כאמת, היוונים לא  לפי ה  :יסוד שונה קצתניתן לבאר  

 היוונים היתהשל  ם, מגמתגזירות וכו' רק כדי להפיץ את התרבות שלהם

. יוון, בהיותם בני יפת, יש להם נטיה של לעם אחדשיהיו    לעם ישראל,  להתחבר

, אך בחרו ברע ונצלו  , תכונה מיוחדת של חיבור לבני שם"וישכון באהלי שם"

קרבו לעם הקודש.  תכונה זו כדי לקרב את עם ישראל אליהם, ולא שהם ית

א' )ספר שנכתב בתקופת  ם]ושוב ראיתי דברים מפורשים בספר מכבי 

ויכתוב " שכאשר הביא את גזירותיו של אנטיוכוס, פתח בזה"ל:החשמונאים(, 

כל  עכ"ל, ואח"כ מנה שם את  "המלך אל כל מלכותו להיות כולם לעם אחד
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הגזירות היו לענין זה , והיינו שמטרת כל על ישראל היווניםהגזירות שגזרו 

שבת על    דוקאמדוע עיקר גזירתם הייתה    ,ולפ"ז מובן [.  "להיות כולם לעם אחד"

, דאע"פ שכל המצוות גורמות להבדיל בין ישראל לעמים, מ"מ אינם ר"ח ומילה

מסמלים באופן מוחלט את הענין של "לאומיות" בפני עצמה. בכל אומה 

מה כמובדלת משאר האומות. כל גים" הם הסמל הגדול שמאפיין את האוח"ה

ם, ובזה מחבבת את יהאומה חוגגת את העצמאות שלה, נצחוני המלחמות למינ

העם " של השנהאת "לוח  קלמחו היווניםענין ה"אומה" בעיני העם. ולכן רצו 

פסח ים כמו חגהו בעצם ביטול הזשחודשים, הע"י ביטול כל ראשי  -היהודי 

רת עם ישראל כעם הנבחר( ושאר כל חגי שבועות )הכתו(  )עצמאות עם ישראל

תלוי  ושאינחג תדיר בלוח השנה השבתות ) עלמטעם זה גזרו גם וכן ישראל. 

בראשי חודשים(. וכמו כן גזרו על הברית מילה, שהוא בעצם הסימן המובהק 

ביותר, שעם ישראל הוא עם בפני עצמו, שחוקקים בגאווה על בשרם "אני 

בשרם שכל שכנוע ושינוי דעות לא יכול להסירו. יהודי", והוא סימן החקוק ב

בכדי לאפשר לעם ישראל להתחבר ליוון, להיות חלילה גזרו כל זה על ו

)וגם אם בתוך אומה אחת ישנם קצת שינויים  ."אומה" אחת עם היוונים

חוד הלאומי. אי רצו לעמוד על ה  אלא בעיקרבמנהגים ודת, אין קפידה כל כך,  

וכל מגמת ,  יקיימו מצוות שונותשהיהודים   כולי האי ולכן לא היה איכפת להם  

אלא   ,את היהודים כ"אומה"  ניםשמאפיי   המצוות  ן פניהם היתה לעקור את אות

ים של היהודים בכל י מסכנת את כל החיים הרוחנ יווניםכמובן ההתחברות לש

 התחומים(.

רצות במקדש, כאות שרצו להתחבר זהו פשר הענין שהיוונים פרצו י"ג פ

לעם ישראל ולכן רצו לפרוץ את אותם הגדרים המבדילים בינינו לבין העמים, 

מספר י"ג שידוע על היותו המספר המסמל "אחד" )אחד בגי' י"ג(, להביע בונקטו  

)וגם אם היוונים לא  ם ישראל ר"ללהיות לעם אחד ע   בכדי בזה שהפרצות הם 

להראות לעם   זה, בכדי   מספר  היה זה מכוון מלמעלה,  דוקאהתכוונו למספר זה  
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 .ישראל מה מסתתר מאחורי פרצות אלו( 

וכמו כן, מובנים מעתה מדוע הפעילו היוונים מערכת שלמה של גזירות 

ליצור תערובת בפועל ממש בין עם הקודש  )שהוזכרו במדרשי חז"ל שונים( 

שראל במקווה )שמפורש לאותם יוונים אפלים, וכגון הגזירה שלא יטבלו נשות י 

במדרש שגזירה זו היתה כדי שלא יזדקקו נשות ישראל לבעליהן וממילא 

יתפתו בנקל ליוונים(, וכן הגזירה שלא לכתוב "כתובה" לנשותיהם )שמפורש 

במדרש שהגזירה היתה כדי שבני ישראל יכשלו בבעילת זנות(, וכן הגזירה 

י שלא תהיה לישראל להוציא את הדלתות )שמפורש במדרש שגזרו כן כד

בעל להגמון תחילה, שבכל הגזירות י צניעות(, וכן כמובן הגזירה הישירה לה

ל בין עם עשהיוונים רצו ליצור תערובת בפו ,הללו המכנה המשותף הוא

 ישראל לעם היווני, ר"ל.

 ,גלות יווןעם ישראל במובן ג"כ הקשר בין הצער של  ,לאור האמור

דינה. דהנה שכם בן חמור לא עסק  שלרוע י אשל יעקב אבינו ע"ה ב וצערל

במעשה בהמי בעלמא, אלא "ותדבק נפשו בדינה בת יעקב", שכם רצה ממש 

 ו שלמהצעת  פי שאנו רואיםהוא וחמור וכל עמו, וכלהתחבר לזרעו של יעקב, 

תם לאמור, שכם בני חשקה נפשו בבתכם וגו', י ור אמ: "וידבר חלבני יעקבחמור  

יכם תתנו לנו ואת בנותינו תקחו לכם, ואתנו תשבו, והתחתנו אותנו, בנות

וגם שמעון ולוי שירדו לעומק דעתם, הציעו להדיא:   והארץ תהיה לפניכם וגו'".

"! וזה פיתה את שכם וכל עמו, עד שהסכימו והיינו לעם אחד"וישבנו אתכם 

צערו עומק  בגיל מבוגר. וזהו    למול את בשר ערלתם  –של ממש  למסירות נפש  

ם הלהיות עמ עמא קדישאלהתחבר עם  זומםב אבינו ע"ה, שעם זר של יעק

. וכן היה ממש בימי היוונים, אשר )ואף החלו לעשות כן ע"י דינה(  לעם אחד

. וזו גזירה קשה לישראל יותר כמוזכר לעיל  כל מגמתם היתה "והיינו לעם אחד"

להרוג   חלילה  כאשר האיום הוא רק פיזי, שגויי הארץ חפציםמכל הגזירות. כי  
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 ,השתדלות בדרכים ברורות ומוגדרותע"י  םלנצח ניתן  -להשמיד ולאבד ח"ו 

, ולאחר ההשתדלות הנכונה חולפת כהכגון דורון ופיוס אצל המלך וכיו"ב

שרוצה להשפיע רוחנית על עם ישראל, כדי  ,אומה זרה. משא"כ הסכנה

הרי זה דורש עבודה תמידית  - שחלילה יתחברו להיות איש אחד בלב אחד

המוזכר באיוב,  "לא נחתיוזה " - ת על הפיתוייםושל חיזוק הדת והתגבר

 הנאמר לענין דינה ולענין יון.

לעקוף את הסכנה הרוחנית הכרוכה לנכון החשמונאים ראו  ךכלו

לגמרי, את היוונים    ולגרשות התמידית לאורך זמן, ולצאת למלחמה  בהתמודד

את כל תושבי לפי חרב  לקום ולהרוג -  כובחרו אף הם בדרך זווכן שמעון ולוי 

  :או' קשהכ, דלכל העם יושבי שכםשכם )ובזה באמת יובן היטב מדוע הרגו את  

, תתחברודכיון שחפצו בהוכי איש אחד יחטא וכל העם לשחיטה? ולהנ"ל ניחא,  

_____________ 
פ "ועכ, שמיא כלפי הגזירה  רוע  את להעביר' וכו ותפילה  תשובה מלבד  כמובן כה 

אודות גזירת  ע"א י"ד  דף במגילה  מעוררים את התשובה וכדברי חז"ל  מצבים אלו

אמר רבי אבא בר כהנא גדולה הסרת טבעת יותר   -ויסר המלך את טבעתו  אחשוורוש: "

מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל, שכולן לא החזירום 

ע"כ, וכן כאשר יגיע הזמן לביאת גואל  למוטב, ואילו הסרת הטבעת החזירתן למוטב". 

ן, מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמ "שהקב"ה ב "ז ע"סנהדרין דף צב צדק, נאמר

 ". ע"כ.וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב

( כונן מדרש  ספר בסוף נדפס, גרמניה  י"כ" )חנוכה מעשה  מדרש "ובכן מצינו ב כו 

 לצאת שצריכים אחיה  של  לבם תשומת את העירה  גדול  כהן ממתיה  של  בתו שכאשר

 העירה(, החשמונאים מרד  התחיל  שמאז המפנה  נקודת היתה  שזו) יון נגד  למלחמה 

 וקנאו שנים אלא היה  שלא דינה  אחי ולוי משמעון ללמוד  לכם יש  הלא: "ל "בזה  להם

לשונה, והיינו  כ"ע'." וכו מקום של  יחוד  על  עצמם ומסרו בשכם כרך והרגו לאחותם

השוותה בין מצבם של היהודים בעת גלות יוון, למצב של בני יעקב בעת  שלהדיא

 לקיחת דינה, וטענה שעל החשמונאים לנקוט בדרכי פעילות בו נקטו שמעון ולוי.
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וגם יעקב אבינו לא העיר להם כל העם כולו מהווים סכנה רוחנית של ממש, 

חרה לו על התוצאות הנלוות  , אלא תושבי שכםשלא היה צורך בהשמדת כל 

  .( לצעד זה

 -בתקופת פרשיות "וישב  לעולם חליםחנוכה  ימי  ועתה זכינו להבין מדוע  

ומקץ", כי פרשיות אלו עוסקות בענין גלות יוסף במצרים, נער בודד שצריך 

להתמודד שלא להתחבר לעם המצרי ולשמור על יהדותו בארץ זרה, לנגד 

הפיתויים הגדולים להתחבר לאשת פוטיפר, ולנגד מעמדו כמלך על כל הארץ 

 המצרי(. דאי משפיע על האדם להתקשר עם העםו)מעמד שבו

בפסוק   דוקאנרמז חג החנוכה מדוע  ג"כבלכתך בדרך זו, ניתן להבין ו

ד סוף  "במדרש במדבר רבה פרשה י   דדרשינן עפ"י מאי    והוא  ,"טבוח טבח והכן"

קיים את כל קפיד ליוסף הצדיק ע"ה העד כמה ל "אות ב', דמפסוק זה למדו חז

 ."טבוח טבח והכן"( ) היה מכין צורכי שבת 'אפי עד שחמורה, בלה כקת והמצו

שהיה עומד בפרץ לקיים אף מצוות  ,והיינו דבפסוק זה ניכרת גדולתו של יוסף

מעמדו   על אףו ,ות הארץוערתוככי שר מצוה" למרות היותו בכקלות כ"ה

 ופיתוייו.

"מידה כנגד מידה", שכיון שעוונו    ומעתה מובן מאוד עונשו של אנטיוכוס

להיות "עם אחד" אתו ולהתחבר אליו, היה בכך שרצה להכריח את עם ישראל  

שבכל מדינה ומדינה ממקומות ממשלתו היו שכל אנשיו בדלו ממנו,    נענש בכך

מורדים בו והיה בורח ממקום למקום, ואף אלו שהיו נאמנים לו בדלו ממנו מפני 

, ההיפך הגמור של בחינת ה"חיבור" בדל מתוך העדהריחו הרע, ונשאר בודד ונ

 שרצה ליצור.

בחנוכה תיקנו לנו חז"ל  מדוע  יתכן לבאר, הואחר כל הדברים האל]

כפי שנעשה  ולא בבתי כנסיות חוצות,ב דוקאניסא"  פרסומי "לעשות את ה
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בדל מן הגויים י לה ההשתדלות. דכיון שכל עניינה של חנוכה הוא בפורים

במקום , עושים הפרסומי ניסא ולא להתחבר לאומות זרות ולשמור על זהותם

להראות הנרות הפרסום הוא    אמנם  )כלומר  גויי ארץ מגוריהםגם לעיני  שניכר  

דבזה מלבד ענין הפירסום לעיני הגויים(,    מ"מ מפרסמים ליהודים,  לזרע ישראל

"אנחנו יהודים"  :לעיני כל)שזה היה ניתן לעשות גם בבית הכנסת( גם מכריזים 

 .מגדילים את ההתבדלות[, ועי"ז ללא הסתרה

)ואם כי  ע"י שמן  דוקאמדוע הקב"ה הראה את חיבתו  ,בומעתה יובן היט

, עיקר הביאור בזה ידוע ומפורסם, כעת לאור האמור הדברים מתחדדים יותר( 

וזו היתה ההתמודדות מהותו של שמן שאינו מתערב עם שאר נוזלים,  כי 

, להנצל מהחיבור ליוונים, לא להיות אתם "עם של ישראל בגלות יון והניסיון 

נו רדורשים חז"ל במדרש תהילים )שהזכ . ומטעם זהשזממו לעשותאחד" כפי 

כי זוהי  – "תרוממני" מוזכר בתהילים תחת הביטוי הניצחון של חנוכה לעיל( ש

התבדלות ה כל המהות האמיתית של הנצחון שעם ישראל זכו לשמור על

 ., כטבעו של השמן שלעולם צף מעל כל הנוזליםכל העמים "מעל"

I 



 ושושן                 ז מאמר               חזור
 

 

 עט

 ז מאמר
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 ז' מאמר

 מועט המחזיק את המרובה

y 

 

 קטן פך על נפשך מסרת אתה, ליעקב ה"הקב אמר"

 לבני, קטן בפך לבניך אשלם בעצמי אני וגם, בשבילי

 ."קטן בפך נס שנעשה חשמונאי

 (כזל"המהרש בידי חז"ל שהיה )מדרש

מה הענין בפכים של יעקב אבינו ע"ה  :מאמרם ז"ל מצריך התבוננות

בימי החשמונאים שילם  דוקאמדוע והקשר שלהם לחנוכה. וביתר מיקוד: 

 .הקב"ה ליעקב אבינו על מה שסיכן את עצמו להביא את הפכים

הנז', נביא בזה שוב כמה שאלות חשובות מאמר בטרם ניגש לעיין ב

עת נשתדל בעהי"ת שעמדנו עליהם לפי מיעוט השגתנו במאמרים קודמים, וכ

 ליישב באופן נוסף:

_____________ 
ומובא באחרונים על פרשת וישלח, כגון במנחת יעקב ובצידה לדרך, וכן דמשק  כז 

 .אליעזר ערך חנוכה, ועוד
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א. הנה ברור הדבר, שנס פך השמן לא נעשה "בלית ברירה" כפתרון 

ל"בעיה טכנית" שלא היה להם שמן מספיק, דהרי הבורא ית"ש יכול היה ליצור 

מצב שישארו כמה פכי שמן טהורים שיספיקו לשמנה ימים, ואם בכל זאת 

והדבר טעון   .י שהוא מסר לעם ישראלדאווגלגל האירוע של נס פך השמן, בנת

ומהו  ?ניצחון על יון הבתקופה זו של  דוקאומדוע מקומו  ?הבהרה, מהו המסר

)דבהכרח יש מסר לדורות, מאחר וראינו שחז"ל קבעו זכר   ?המסר לדורות

 בהדלקת הנרות(. -לאותו הנס 

נס פך השמן לא היה הנס היחיד שהתרחש  ב. עפ"י המבואר ביוסיפון,

כאשר החשמונאים חנכו את המקדש, כי לאחר ניצחון החשמונאים,  במקדש

ש ניסא שהמזבח הוציא אש מעצמו. עיי"ש. חי לא מצאו אש לקרבנות, ואיתר

לא נעשה כל זכר למה זה ועל מה זה ש ובהיות כן, ניתן להביע מעט פליאה,

 במדרשים.לנס זה, וחז"ל אף לא טרחו לתעד שהיה נס כזה, לא בגמ' ולא 

מדוע חז"ל תיקנו פרסום רק לנס של פך השמן )ע"י  ,ב. ידועה הקושיא

הדלקת נרות החנוכה(, ולא תקנו פרסום לנס העיקרי )לכאו'( שהוא נס הניצחון 

 על היוונים.

על מה סמכו  ג. ובענין המלחמה נגד היוונים, התמיהה מתבקשת: 

ג אנשים בלבד( לקבל את "החשמונאים )אשר לפי חלק מהמדרשים, מנו י 

כים על ומנגד האימפריה של מלכות יון, והרי אין ס להלחםההחלטה לצאת 

הנס, ולפי דרך הטבע היתה זו התאבדות גמורה ומי התיר להם זאת ]ואע"פ 

אין איסור להעמיד את עצמו במצב של סכנה )כי אחרת לא  ,שלגבי "מלחמה"

יש עכ"פ סיכוי לנצח   כאשר כל זה הוא(, להלחםהיתה לעולם אפשרות 

במלחמה, אבל "מלחמת התאבדות" אינו בכלל ההיתר. ואם מפני שהיתה זו 

שעת השמד ומסרו את עצמם על קידוש ה', לא מצינו בכל ההיסטוריה של עם 
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ישראל שמסרו את עצמם על קידוש ה' בדרך של מלחמה, כשם שלא מצינו 

אלא מסרו את עצמם   לחנניה מישאל ועזריה שפתחו במלחמה נגד מלכות בבל,

  - ע"י שעמדו בשלהם בקיום המצוות בניגוד להוראת הצוררים, ואם נהרגו 

 נהרגו[.

ד. ויש לשים לב )אם כי אין בזה "קושיא" ממש, מ"מ יש מקום לתשומת 

לב(, שאופן הישועה הנסית שהתרחשה לחשמונאים, היתה שונה מהאופי 

כי על פי רוב במקרים סיות שפקדו את עם ישראל, י המצוי של הישועות הנ

כאלו שלא נראה כל צד של סיכוי לנצח במלחמה לפי דרך הטבע )מפני ההבדל 

(, הנס מתרחש בדרך "ה' ילחם כחהתהומי בין צבאות האויב ללוחמי עם ישראל

לכם", כגון שהאויבים נופלים פגרים או בורחים מרוב הפחד או הורגים איש 

בימי אלישע, ובנס פורים שנפל את רעהו, כפי שהיה במצרים, ובמחנה ארם 

פחד היהודים עליהם, ולעתיד לבוא בגוג ומגוג, וכהנה רבות, לא כן לגבי 

מתחילה ועד סוף כאילו זו מלחמה   להלחםהיוונים, שהקב"ה הניח לחשמונאים  

 רגילה.

יעקב זיווג שנים כנגד שנים וכו'  "במדרש בראשית רבה צ"ט ב' נאמר: ה. 

'. ביד מי מלכות יון נופלת, ביד בני חשמונאים שהם לוי כנגד מלכות יון, וכו

במלכות יוון,  להלחםשבט לוי נבחרו  דוקא, שואכ. מבואר איפ". ע"משל לוי 

 הביוון )משא"כ בשאר הגלויות(, ויש להבין מהו הכח המיוחד שבשבט ז  דוקאו

 לניצחון על יוון? דוקאמתאים ה

את המדרשים המתארים כי בתו של מתתיה  ו. כבר הזכרנו בכמה דוכתי 

_____________ 
שע וכיוצא בזה, דעכ"פ היה חיל נכבד לבני ישראל, והיינו לאפוקי ממלחמות יהו כח

 אע"פ שבודאי ניצחו דרך נס.
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ביוונים ולא לקבל  להלחםכהן גדול היא זאת שעוררה את אחיה על הצורך 

שנערה היא זאת שהיתה צריכה  ,את גזירותיהם כמות שהם. והלוא דבר הוא

להאיר את עיניהם של אותם גדולי ישראל, וזכתה היא להבין מה שלא זכו כל  

 תלמידי החכמים שבדור.

, שמלכות יוון בראשית רבה, פר' בראשית פר' ב'ב דועים דברי חז"לי  ז.

שהיתה אומרת להם, כתבו על קרן  ,החשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן "

פירשו הרוקח )בביאורו ל"ועל . וישראל" אלוקי השור שאין לכם חלק ב

ו(, שהיוונים רצו בזה להזכיר לעם "הניסים"( וכן המהר"ל )בנר מצוה עמ' ט

וצריך תלמוד, למה זה ועל מה זה שרצו היוונים להזכיר   ראל את חטא העגל.יש

" אינו מובן ממה ישראל אלוקי שאין לכם חלק באת חטא בעגל. וגם הביטוי "

 " הרי שיש להם קשר )"חלק"( עמו.ישראל אלוקי נפשך, דאם הוא "

 

כמדומני ה"יסודות" שנזכיר עתה בישוב קושיות אלו, נקדים ונאמר, כי 

שהינם פחות או יותר ידועים בגירסאות דומות, מלחמת תרבות ה"שכל" )טבעי, 

טבעי, רוחני(, אך נשתדל בעזר ממרום -השכל" )על-גשמי( מול תרבות ה"מעל

 לחדד וללטש את הדברים, כי אין בית המדרש ללא חידוש.

נקרא על שם חנוכת בית המקדש בימי החשמונאים.   ,חג ה"חנוכה" כידוע

טמן בו נקודת נש  וא,שמו של החג, מובן איפ  ום מראה על המהות, והיות וזההש

המהות של החג. והנה תכלית בית המקדש הוא "ושכנתי בתוכם", מקום 

ת השכינה בתוך העולם הגשמי. דהיינו גילוי המציאות הרוחנית בתוך אלהשר

העולם הגשמי. ויש להתבונן בשינויי היחס של המלכויות השונות לבית 

מקדש: מלכות בבל ומלכות אדום, החריבו את בית המקדש. מלכות פרס, ה
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אזרו חיל לבנות את בית המקדש. ומלכות יוון "טימאו" את בית המקדש. והלוא 

 דבר הוא.

ולביאור הענין, הנה ידוע הדבר שהנוצרים )מלכות אדום( יש להם קושי 

שאדם  לקבל את העובדה שאפשר לשלב רוחניות עם גשמיות, הם מבינים

שרוצה להיות רוחני, צריך לפרוש לגמרי מהגשמיות, אסור לו לישא אשה, 

ומוכרח הוא "להתנזר" מהאנושות ומהחברה. והיינו שמצד אחד הם מכירים 

בעובדה שקיימת רוחניות, ואפי' ניתן להשיגה ע"י התעלות מעל הגשמיות, כי 

ושג של סוף סוף בני אדום הם מזרע האבות הקדושים ויש להם השגה במ

קדושה, אך הם כופרים באפשרות לקדש את הגשמיות ולחברה אל הרוחניות, 

מאחר  ,מושג השילוב בין גשמיות לרוחניות לא זכה עשו הרשע להשיגאת כי 

תו של יצחק אבינו ע"ה שהיה עולה תמימה יבבוהקשר שלו לקדושה היה 

יוור )שענין העולה היא שכולה נשרפת להקב"ה ולא נותן מאומה( והיה ע

כן ראשו של עשו )החלק השכלי שהוא  ל)באופן שהתנתק מהעולם שמסביבו(, ו

ואילו גופו )הגשמיות שבו( נשאר בחוץ   ,היותר מרומם( נקבר במערת המכפלה

לגמרי. ולא בכדי עשו חילק את המציאות לשנים, עולם הזה שבחר לעצמו, 

ם עוה"ז  ועולם הבא שהשאיר ליעקב, ולא השלים עם העובדה שיעקב נחל ג

ת אוגם עוה"ב. כי על כן, לפי הבנתם של בני אדום, "בית המקדש" )השר

השכינה בתחתונים( הוא מושג שלא יתכן כלל, ויש להחריבו עד היסוד, כפי 

שאכן עשו הרשע מאס בבכורה )עבודת המקדש( ומכרה עבור נזיד עדשים 

 )גשמיות גרידא(, "ויבז עשו את הבכורה".

ר"ל שהם בחינת בני ישמעאל )אפי' שלא היו ומלכות פרס, שכתב המה

ל, הם שייכים לבחינה זו מצד שורש עבני ישמעאל מבחינת היחוס הביולוגי בפו

נשמתם(, אצלם אין קושי לקבל שיש מושג של רוחניות, אלא שהרוחניות 

עצמה נתפסת אצלם בתור דבר גשמי, וכמו שביאר הרמב"ם שבני ישמעאל 
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העולם הבא הוא ריבוי נשים ואכילה ושתיה, בטיפשותם סבורים שהשכר של 

כי אכן הקשר של ישמעאל לרוחניות הוא מביתו של אברהם אבינו, בית של 

חסד, בית שרצים אל הבקר כדי להאכיל את הערביים. ולכן מלכות פרס אין 

להם התנגדות עקרונית לבית המקדש, כך עד כדי כך שבזמנים מסויימים היו 

אצלם גם הרוחניות איננה אלא גשמיות וממילא איננה   מוכנים אפי' לבנותו, כי 

רוש השתמש בכלי ואחשו ,מהווה ניגוד לעקרונותיהם ותאוותיהם )ולא בכדי 

המקדש לסעודתו, כי לפי תפיסתו הכל חדא הוא(, ולפיכך הסכנה שבגלות פרס 

בגזירת  -בחלק הגופני  דוקאכי אם  ,איננה כל כך ברוחניות של עם ישראל

מיד ולאבד". ]גם בימינו אנו יש לציין ששלטון אירן )פרס( קבעו "להרוג להש

בחוק שהיהודים תושבי המקום "חייבים" להיות דתיים לפי הדת יהודית, 

להתפלל בבית הכנסת ולשמור חוקי התורה, אך מאידך מכריזים שרוצים 

 להשמיד את כל שונאיהם של ישראל בארץ הקודש, והוא כאמור[.

נין פשוט יותר, שכיון שאינם מגזע האבות, אצלם ואצל מלכות בבל, הע

אין כלל מושג של רוחניות )וגרע מבני ישמעאל שעכ"פ מכירים במושג של 

רוחניות אלא שנתפסת אצלם כגשמיות(, באופן שהדבר הכי מרומם אצל 

עד  !נבוכדנצר בעצמו :נבוכדנצר )אדם גס בתכלית, זולל ארנבות  חיות(, הוא

ולכן מובן  .כל העולם כולו להשתחוות לפסל של עצמושכפה את כדי כך, 

ת השכינה בעולם אמאיליו שבית המקדש )שהוא המקום המיועד להשר

הגשמי, וממילא מסמל את הרוחניות בעולם הזה(, לפי תפיסתם דינו להחרב 

 בעוה"ר.

וממילא לא  ,אינם מזרע האבות ,מלכות יון, בדומה למלכות בבלאך 

מכח היותם עיקר בני יפת ש  לאשל רוחניות כפשוטה, א  זוכים להבין את המושג

שייכות   –)והם עיקר היורשים של תכונות יפת( שנתברכו ב"וישכון באהלי שם"  

יפיותו למושג של בית המקדש, מחפשים עכ"פ את הרוממות בתוך הגשמיות, "
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יקה, תטהמדעים והאס ,הפילוסופיה ," )מגילה דף ט' ע"ב(, החכמהשל יפת

אך תופסים שהגשמיות היא עצמה  ,ינים שצריכה להיות רוחניותוהיינו שמב

הרוחניות )כלומר ההיפך מבני ישמעאל, שהישמעאלים תופסים את הרוחניות 

רוחניות, והצד השווה  היותה ככגשמיות, ואילו היוונים תופסים את הגשמיות 

שבהם שלא משיגים רוחניות אמיתית(. ולכן אינם מתנגדים לעצם הקיום של  

ת המקדש", כי מבינים שצריך להיות מקום הנועד לרוממות, אך אינם "בי

, כי כטת השכינה במקדש, מתנגדים ל"טהרה" של בית המקדשאמוכנים להשר

אינם מקבלים שקיים מושג של רוחניות שהיא מעבר לתפיסה השכלית, רק 

 רוחניות מזוייפת של גשמיות.

היא העובדה ההבדל הבולט בין חכמת אנוש לחכמת התורה,  ,והנה

שחכמת האדם בהכרח תהיה מוגבלת, כיון שנובעת משכל גשמי וכל דבר גשמי 

הוא מוגבל, ולעולם לא יעברו את פסגת האפשרות האנושית, משא"כ חכמת 

הבורא ית"ש שהיא חכמה רוחנית, אין לה כל גבול, כשם שהבורא איננו מוגבל, 

לכלים השכליים  וכשנתן תורתו לעמו ישראל, לא הגביל את התורה בהתאם

של בני אנוש, אלא אדרבה עוסקי התורה בקדושה ובטהרה זוכים להישגים 

מעל ומעבר לכל אפשרות שכלית, בין באיכות של תורה )עומק מעל עומק עד  

והוא הנקרא "השגה", והיא כל חכמת  -מעבר לאפשרות השכלית הגשמית 

ניתן לבטא וההבנה היא הרבה מעבר למה ש ,הקבלה שהמילים הם רק לבוש

רי המילים(, ול שמאחשבמילים, ובדורות הקדמונים היו מבינים בדיוק את הנמ

בין בכמות של תורה )החל ממשה רבינו שזכה לדעת אפי' מה שתלמיד עתיד 

_____________ 
וענין זה ש"טמאו" את בית המקדש, לא היתה מציאות של "ממילא", אלא היה  כט

ליוונים ענין "לטמאות" ממש כל דבר שבקדושה, וכמפורש בספר מכבים א' )ספר 

ים ברשימת הגזירות שגזר שנכתב בתקופת החשמונאים(, שבין יתר הדברים המופיע 

 אנטיוכוס, נכתב בזה"ל: "ולטמא מקדש וקדשים".



 ושושן                 ז מאמר               חזור
 

 

 פו

לחדש, ועד גדולי האחרונים, שזכו לרכוש ולזכור כמות של מידע שאין שום 

(. ומכאן לו' ע"ב מגילה דףאפשרות טבעית לדעת(, בחינת "יגעת ומצאת" )

להתנגדות היוונים לתורה, שחפצו "לשכחם תורתך", שעצם המציאות של 

היא גם סותרת את התפיסה שלהם שהרוחניות היא גשמית וממילא  - תורה

 מוגבלת. 

גם "להעבירם מחוקי רצונך", כי כל מה היה  וכמובן שבכלל מגמת היוונים  

רוחני, בהכרח שמתנגש עם השקפת שהוא "חק" ואין לו הסבר שכלי אלא 

ות הישגים אעולמם הנ"ל, וכל שכן שהקפידו במיוחד על המצוות שמדכ

גשמיים לטובת הרוחניות, שהם שבת )מניעה ממלאכה, דהיינו מניעה מיצירה( 

מילה )שנועדה כדי להמעיט את כח התאוה הגשמית כמו שכתב הרמב"ם( 

 אכה הנ"ל(.וראש חודש )קביעת חגי ישראל שהם מניעה ממל

שאין היה המסר "  ,ועל כן דגלה של מלכות היוון במסע נגד תורת ישראל

קים לפי וקי ישראל" היינו אלו, כי "אלעל קרן השור  "קי ישראלולכם חלק באל

קים כזה וקים רוחני מעבר לכל תפיסה גשמית, ובאלוהבנת ישראל, שהוא אל

ישראל יחפשו סמל לא רצו היוונים שיהיה לישראל חלק בו, אלא רצו שעם 

מרומם בתוך הגשמיות, כפי שעשו בחטא העגל )"קרן השור"( שאז חיפשו 

לעצמם "אמצעי" גשמי כתחליף למשה רבינו ע"ה, וכפי שידוע ממקורות 

כביכול,   יםטבעי -עצמם לא עבדו פסלים בעלי כחות עלבההיסטוריה שהיוונים  

 ,שר ודם, כי כאמוראלא צורות בני אנוש בעלי תאווה וקנאה ושנאה כמו כל ב

_____________ 
רוח חיים מוואלאז'ין ועוד רבים, דלשון "מציאה" בשפת אמת ז"ל וה וכמו שפירשו    ל 

משמעותו מתנה שמיימית הרבה מעבר למה שהיה יכול להשיג ע"י עמלו   -האמור בזה  

ט ע"ב "נפש "על דרך מאמרם בסנהדרין צשגים כלל(, והוא  י)ומ"מ בלי עמל לא זוכה לה 

 .עמל עמלה לו וגו', הוא עמל במקום זה, ותורתו עומלת לו במקום אחר"
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לה, ולשיטת היוונים גם מה שמסמל רוחניות איננו חורג ממסגרת גשמיותם הז

 ובמה שהשכל האנושי המוגבל יכול להשיג.

היתה: "מי כמוך באלים ה'" )מכב"י(, אין שום לכך ותשובת עם ישראל 

דמיון בין תפיסת היוונית של אלהות ורוממות, שכמה שתהיה מרוממת היא 

כולה גשמית, למציאות הבורא ית"ש, שהוא בתכלית הרוחניות עד אין סוף סוף  

 סוף.

ועל השקפה זו נלחמו החשמונאים, כדברי המדרש שהזכרנו לעיל "ביד 

אשר לא חטאו בחטא  "מי מלכות יון נופלת, ביד בני חשמונאים שהם משל לוי 

העגל ולא התפשרו על שום תחליף גשמי לרוחניות אמיתית, ובפרט הכהנים 

שהם הממונים על עבודת המקדש להשרות את השכינה )תכלית הרוחניות( 

 בתוך עולמנו הגשמי. 

אלא שהחלטת החשמונאים למשימה כזו, לא היתה יכולה להיווצר 

מהכלים של האויב, קרי "השכל", אלא מתוקף תפקידה של ישועה זו, ההחלטה 

מוגבלת קית שאיננה ובכלים של החכמה האל דוקאהיתה חייבת להיווצר 

בשכל, קרי "סייעתא דשמיא", ולכן לא הכהנים הגאונים ולא כל חכמי ישראל 

נערה צעירה אחת העירה את  דוקאזכו לתובנה מה עליהם לעשות, אלא 

תשומת לבם, הסמל לכך שאין הדבר תלוי כלל בהשגת השכל האנושי אלא 

ובן ת שניתנת במתנה לאדם, וכמאלוקיבסייעתא דשמיא תליא מילתא, חשיבה  

שהיתה אותה נערה צדקנית בתו של הכהן הגדול שמסרה את עצמה על 

 ת.אלוקי ת תובנה אשמירת קדושתה, כדי שתהיה כלי הראוי להשר

בתובנה זו היה מונח, שהיות ונקודת הניסיון של הדור היתה הכפירה שאין 

יש הוראת שעה לצאת למלחמה   -דבר מעל למוגבלות הגשמית, א"כ בעת כזו  

מלחמת מעטים נגד רבים, חלשים נגד  -שהיא מעל המוגבלות הגשמית 
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ולקוות לישועת ה' שאכן תהיה הישועה בהתאם לנצרך באותו הדור,   -גיבורים  

שהיא גילוי יד ה' מעל כל אפשרות גשמית. ]ויש בזה מסר מדוייק, שהקב"ה לא 

כי אז היה רק גילוי שקיימת מערכת עשה את הנס כדוגמת מחנה ארם וכדומה,  

רוחנית שיכולה לנצח את המערכת הגשמית, וזה גם נוצרי אדומי יכול להבין, 

השכינה  השראתוכאן שהנושא היה גילוי האידיאולוגיה האמיתית שיש 

בתוככי הגשמיות ובכל זאת היא מעל הגשמיות, אי אפשר היה להסתפק ב"חצי 

נס בבחינת מעט המחזיק את המרובה, מסר", אלא מלחמת החשמונאים היא 

שהמועטים זכו לפרוץ את גבולות של הגשמיות, והיינו שגם בתוך הגשמיות 

עצמה יכול להיות "ושכנתי בתוכם", שכמו שבחכמת התורה אפשר לחשוב 

אלא היא חכמה רוחנית אין  ,שהיא מוגבלת לכלים שכליים גשמיים, ואינו כן 

הגשמי, כך ש"עוסקי תורתך" יכולים סופית שנמצאת בתוכנו בתוך העולם 

לפרוץ כל מגבלות הטבע באופן שהמעטים מנצחים את המרובים[. וכל זה  

ת השכינה בעולם, הם אע"י הכהנים, כי הם הממונים להשר דוקאכאמור 

 הממונים לגילוי הרוחניות בתוך העולם הגשמי המוגבל.

אמר בגמ' וע"ז באה האות משמים בנס פך השמן במנורת המקדש, דהנה נ

וכי לאורה  - ת יערךומחוץ לפרוכת העד ,מתיב רב ששת: "ב"ב ע"שבת דף כב

והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא  ?הוא צריך

ע"כ. ]ועיין  ".עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל ,אלא !לאורו

  - הב טהור ועשית מנורת ז: "ו"במדבר רבה פרשת בהעלותך פרשה טבמדרש 

והיינו שתכלית המנורה במקדש, היא להיות  ע"כ[. ."באת שכינה ,כיון שעשו

לעדות על השראת השכינה, אות למציאות הרוחנית בתוכנו ]וה"בני יששכר" 

 השראתכתב, שהדלקת המנורה ע"י החשמונאים היה המעשה שהחיל את 

 השראת בו תההשכינה בבית שני, דכיון שבית שני נבנה ע"י כורש לא הי 

השכינה, וע"י הדלקת החשמונאים שרתה בו השכינה, וזוהי חנוכת הבית 

השני[, והנס היה בזה ששמן המנורה לא התחשב ב"מוגבלות" הגשמית: מה 
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, בחינת מעט המחזיק את יק ליום אחד, הספיק לשמנה ימיםפשהיה אמור להס

 .המרובה כדוגמת "רבים ביד מעטים"

אות זו, שיש בה מסר לכל מהות ניצחון  דוקאואות זו של המנורה )ו 

החשמונאים, שאין כאן ניצחון גשמי אלא בחינת גילוי הרוחניות מעל למגבלות 

זה מצינו שכתבו לו .הגשמיות( הנציחו חז"ל בהדלקת נרות חנוכה, ולא בכדי 

המקובלים שהאור של נרות החנוכה הוא בבחינת אור הגנוז, שאור הגנוז הוא 

כל הענין  ,דרכו יכולים לחזות מסוף עולם ועד סופו, כי כאמורהאור הרוחני ש

של נרות חנוכה הוא הידיעה הזו שהקב"ה ותורתו וחכמתו יתברך אין בהם קץ 

 ת גשמית. ואינם תחת מוגבלו   ,ותכלה

אתה מסרת והנה הזכרנו לעיל את דברי המדרש, שהקב"ה אמר ליעקב "

טן בשבילי, גם אני בעצמי על פך ק)פי' שהכנסת את עצמך לסכנה( נפשך 

". וצ"ב מדוע הבאת אשלם לבניך בפך קטן, לבני חשמונאי שנעשה נס בפך קטן 

הפך נקראת "בשבילי", והרי לעצמו הוא הביא, משום דצדיקים ממונם חביב 

אמר רבי   -ויותר יעקב לבדו  : "א"א ע"חולין דף צכמפורש בגמ' ב  ,עליהם כגופן 

מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר אלעזר שנשתייר על פכין קטנים, 

ע"כ. אלא ביאור הענין הוא   ."לפי שאין פושטין ידיהן בגזל  ,וכל כך למה  .מגופם

כמו שכתב רבינו האריז"ל, דכיון שלא פושטין ידיהם בגזל, הצדיקים רואים 

ב"פכין הקטנים" מתנתו של הקב"ה, דורון ששלח בורא עולם במיוחד עבורו, 

ם )ומשל למה הדבר דומה, לאדם שקיבל מעיל ישן מהתנא ולכן חביב עליה

הקדוש רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, שהחפץ הזה יקר וחביב אצלו ללא מחיר, 

הרבה מעבר לכל ערך ממוני, וכל שכן מה שקיבל מבורא עולם ית"ש(. ולכן 

הבאת הפכים הקטנים היא "בשבילי", מחמת שיעקב אבינו כביכול ראה את 

פכים האלו. ומעתה נוכל ג"כ ליישב את התמיהה העומדת פתח הקב"ה בתוך ה

בימי  דוקאהשער, מדוע הקב"ה שילם ליעקב אבינו ע"ה על המעשה הנ"ל 
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 ההכרהע"י נס המנורה, והוא, דכאמור ענין פך השמן הוא  דוקאהחשמונאים ו

בעובדה שהגשמיות היא כלי קיבול לרוחניות, ולכן מה שיעקב אבינו ראה 

ים האלו את ידו של הקב"ה )שכביכול ראה בהם בחינת "מעילו בפכים הקטנ

של הרשב"י"( עד כדי כך שסיכן את עצמו עליהם )"מסרת נפשך על פך קטן 

שהשריש בזרע יעקב שיזכו להגיע  ,בשבילי"(, הוא "מעשה אבות סימן לבנים"

להכרה זו שהגשמיות מתקשרת לאין סופיות של רוחניות, וממילא יזכו להגיע 

 פך השמן שמסמל בחינה זו ככל שהזכרנו. לנס 

ובזה מתיישב ג"כ מדוע חז"ל לא ראו כל צורך לעשות זכר לנס שיצא אש 

ל שיש אין ממהמזבח, שנס זה לא מסמל "מעט המחזיק את המרובה", לא מס

בחובו את סוף רוחניות בתוככי הגשמיות, ורק הנס של פך השמן הוא זה שטומן  

 לדורות.מסר ימי החנוכה 

I 
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 חמאמר  
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 'ח מאמר

 שמעון הצדיק ואלכסנדרוס

y 

 
 יום. למספד דלא[, הוא] זים יגר הר יום[ בטבת] וחמשה  בעשרים : תניא

.  להם ונתנו  להחריבו מוקדון מאלכסנדרוס אלהינו בית  את  כותיים שבקשו 

 בבגדי ונתעטף, כהונה בגדי לבש ? עשה מה . הצדיק שמעון את והודיעו באו

 הולכים  הללו  הלילה  וכל,  בידיהן  אור  של  ואבוקות,  עמו  ישראל  ומיקירי,  כהונה

 השחר  עמוד  שעלה   כיון.  השחר   עמוד  שעלה  עד  זה  מצד  הולכים  והללו  זה  מצד

 לאנטיפטרס שהגיע כיון. בך שמרדו יהודים: לו אמרו? הללו מי: להם אמר

  ממרכבתו ירד, הצדיק  לשמעון שראה כיון. בזה זה ופגעו, חמה זרחה

:  להם אמר ? זה ליהודי ישתחוה  כמותך גדול מלך : לו אמרו. לפניו והשתחוה 

  -? באתם  למה : להם  אמר - . מלחמתי בבית לפני מנצחת זה  של דיוקנו דמות

 גויים יתעוך תחרב שלא מלכותך ועל עליך בו שמתפללים בית אפשר: אמרו

  -. לפניך שעומדים הללו כותיים: לו אמרו -? הללו  מי: להם אמר -? להחריבו

  בזנבי ותלאום בעקביהם נקבום מיד. בידיכם  מסורים הם הרי: להם אמר

.  גריזים להר  שהגיעו עד הברקנים ועל הקוצים על אותן  מגררין  והיו, סוסיהם

  לבית  לעשות  שבקשו  כדרך.  כרשינין  וזרעוהו,  חרשוהו  גריזים  להר  שהגיעו  כיון

 . טוב יום עשאוהו היום ואותו. אלהינו

 ע"א(  ס"ט דף )יומא 

ון, ום מלך י עשל הכהן הגדול,  'התנגשות'ישנה  ,במאורע המתואר

ואולם  ."בזה כעין "נס חנוכה מהדורא קמא ברור איפה שיש וניצחון של הכהן.
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", ששמעון הצדיק הכניע ההבדל הבולט בין "מהדורא קמא" ל"מהדורא בתרא

את מלך יוון ללא צורך במלחמה, ואילו מתתיה בן יוחנן, למרות שג"כ היה כהן 

בניו הצדיקים. ואם כי אין בזה חלק מכל י גדול, נצרך למלחמה נוראה שבה ש

"קושיא" ממש, ראוי להתבונן, מה היה המיוחד בשמעון הצדיק, שזכה להכניע 

 את אויביהם של ישראל ללא צורך בחרב, בניגוד למתתיה כהן גדול?

בחר להעניש את ולעצם הנהגתו של שמעון הצדיק, יש להבין, מדוע 

 וסים ונגררים וכו'.ותם לזנב של סשקושר א באופן זה, דוקאהכותיים 

לצורך הבנת כל הנושא, נזכיר שוב כמה מהשאלות שכבר הוזכרו 

 במאמרים קודמים:

במלכות יון )דבר  להלחםלצאת  לקחו יוזמהלבדם . מדוע רק הכהנים א

שהתברר לבסוף כהחלטה נכונה, עובדה שהקב"ה עשה להם אותות ומופתים, 

הרי מדובר בזמן שהבית היה   ?אל, היכן היו כל חכמי ישרוחז"ל קבעו על זה חג( 

 ? קיים והיה להם סנהדרין הגדול, ואיך כולם טעו ורק הכהנים צדקו

. קושיא זו מתעצמת לאור העובדה, שאנחנו מדגישים בתפילה ב

היותם "עוסקי תורתך". ואם בעוסקי תורתך  נה עלשמעלתם של הכהנים הי 

 ?הו כחם, מדוע שאר החכמים לא הצטרפו למרדוזעסקינן, 

יעקב אבינו ע"ה ראה בצאצאי לוי, את כח ה"כנגד" למלכות יון, . ג

יעקב זיווג שנים כנגד שנים וכו' לוי  "במדרש בראשית רבה צט' ב': כמבואר 

ביד בני חשמונאים שהם משל  ?כנגד מלכות יון, וכו'. ביד מי מלכות יון נופלת

ה את שבט לוי יש ב דוקאש ,ושומה עלינו להבין טעם הדברכ. ". ע"לוי 

 הסגוליות להכניע את יון.
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 כבר עמדנו כמה זימנין על השאלה המרכזית, מהו נימוקם של. ד

דאין זו "מלחמה" )שהורו לעצמם לצאת למלחמת התאבדות החשמונאים 

 -ג אנשים "י רגילה שמותר להעמיד עצמו בסכנה, אלא התאבדות של ממש, 

 ?( נגד כל צבאות מלכות יון ששלטו בכיפה בעת ההיא  –חז"ל    לפי חלק ממדרשי 

עם ישראל שמסרו תולדות לא מצינו בכל ואם מפני שהיתה זו שעת השמד, 

אלא אם היו צריהם מכריחים אותם את עצמם על קידוש ה' בדרך של מלחמה,  

אבל לא יוצאים למלחמה, החל מאברהם  ,לעבור עבירות היו נהרגים על זה

ן האש )ולא יצא למלחמה נגד נמרוד בעת שרצה שלך לכבשהואבינו ש

 .ממש יםועד הדורות האחרונ ,להכריחו( 

ה יכול ליצור )שהרי הקב"ה הי ?פך השמן נס של  השמיימי  . מהו המסרה

מצב שימצאו מספיק שמן לשמנה ימים, ואם הדברים התרחשו באופן שלא 

יתברך שמו  דאי הוא מפני שהיה רצונו של מקום ומצאו ונזקקו לאותו הנס, בו

 , על היות טמון בזה מסר(.דוקאשיראו נס זה 

שאותו  ,( מתארים חז"לבית המדרש חדר א'" )נדפס במדרש לחנוכהב". ו

ומסתברא שגם זה חלק   פך שמן טהור שמצאו הכהנים, היה "תחת המזבח".

  .מה"מסר", כי אחרת לא היו חז"ל טורחים לתאר זאת, וצ"ב

פירשו הרוקח )בביאורו ל"ועל הניסים"( ש  כבר הזכרנו בכמה דוכתי מה.  ט

סיבת גזירת היוונים "כתבו על קרן השור אין ו(, ש"והמהר"ל )בנר מצוה עמ' ט

להזכיר לעם ישראל את חטא העגל.  ישראל" היתה בכדי  אלוקי לכם חלק ב

תועלת חתרו היוונים להשיג במזכרת עוון זה  ואיזל :ה מאליהלועתמיהה הו

  .דוקא

ו היוונים לאסור לבני עם הקודש לקיים רשגז ,מובא במגילת אנטיוכוסי. 

, שנטפלו בהן דוקאמה המיוחד בג' מצוות אלו  ."שבת ראש חודש ומילה"
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 היוונים.

 

יש להקדים בזה מושג יסודי בכל הנושא של  בביאור כל הענין בס"ד, ו

מפני שאינו ניכר כבר  ,מסורת התורה מדור לדור )מושג שלא תמיד ידוע לכל

מדוע באמת מילתין נבאר בהמשך בעהי"ת מתקופת הנשיאות בסוף בית שני, ו

שמע י היות ומושג זה יכול לה ,, ועכ"פ נרחיב קצת במקורותלא ניכר מאז

ר לדור, רתה מדוי (, והוא, שעיקר הגדלות בתורה ומסכמחודש בעיני המעיינים

לכהנים, או עכ"פ לשבט לוי. כשמשה רבינו ברך את השבטים,  כתה שיי תהי 

 רו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל". ודרשו חז"ל בספריואמר על שבט לוי "י 

 הוריות שכל מלמד -ליעקב  משפטיך שנ"א: "יורו פיסקא הברכה וזאת פרשת

 יהיה פיהם וכו'[ ועל  ]וניגשו הכהנים בני לוי  שנאמר ,מפיהם אלא יוצאות אינן 

 משכחת לא רבא ע"א: "אמר כ"ו דף ע"כ. וכן מצינו ביומא ".נגע וכל ריב כל

 לוי  משבט דאתי  אלא ,בישראל(  הוראות י: שמורה"דמורי )פרש מרבנן  צורבא

 ומבני דכתיב - יששכר, ליעקב משפטיך יורו דכתיב -  לוי  יששכר. משבט או

ע"כ. ולכן נאמר בקרא  ".ישראל יעשה מה לדעת לעתים בינה יודעי  יששכר

פירש רבינו בחיי: שהם מורי התורה( ו)  הלוים  הכהנים  אל  י"ז ט'(: "ובאת  )דברים

המשפט", ודרשו   דבר  את  לך  והגידו  ודרשת  ההם  בימים  יהיה  אשר  פטוהש  ואל

 הכהנים אל ע"א: "ובאת כ"ט דף שופטים פרשת זוטרתא מפסוק זה בפסיקתא

ע"כ,  ".כשר ולוים כהנים בו אין . ולוים כהנים שיהו דין  בבית מצוה -הלוים 

אינו אלא מצב של "בדיעבד".  ,כהן או לוי  וכלומר שכל בית דין שאין בהרכב

 ובמה שנאמר בענין עגלה ערופה "ויצאו זקניך ושופטיך" )דברים כ"א ב'(, שיטת

נוכחותו של הכהן הגדול    דוקאדבעינן    ע"א  מ"ה  דף  יעקב בסוטה  בן   רבי אליעזר

 הכהנים  אל  מפני שהוא נקרא "שופט", דכתיב ובאת  ,)מלבד הסנהדרין והמלך( 

 עיי"ש. וגו'. השופט ואל הלוים
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 להורות הכהנים שעל  - מכהן  י"ח: "תורה י"ח ורמיהיוע"ע בדברי רש"י ב

כים ב' פרק כ"ד, לעכ"ל. וכן מצינו במ ."ליעקב משפטיך יורו שנאמר תורה,

הממונה ללמדם את המצוות שכאשר רצו הכותיים לקבל על עצמם גירות, 

כהן התמנה על כך: "שהם   דוקא"אחד מן הכהנים", ופירש הרד"ק טעמא ד  היה

 מורי התורה". עכ"ל.

ולא ספר התורה שכתב משה רבינו ע"ה, הפקידו ביד הכהנים )  ,ולא בכדי 

עוד לפני הציווי להניחו מפני שארון הברית היה בידם, כי הרי הפקדה זו היתה 

בארון הברית כמו שביאר הרמב"ן בדברים ל"א כ"ד(, כנאמר בקרא )דברים 

משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים  ל"א ט'(: "ויכתוב

 נשאי הלוים את משה ואח"כ נאמר )פסוקי כ"ה וכ"ו( "ויצו ."את ארון ברית ה'

הזה וגו'". וסיבת מסירת ספר התורה   התורה  ספר  את  לקוח  ,לאמר  ה'  ברית  ארון 

דאין   וק ט': "שהם מורי התורה". והיינוספירש האבן עזרא שם בפ  ,ללויים  דוקא

 ,זה ענין "טכני" שהופקדו הלויים על שמירת ספר התורה, אלא יש בזה אות

שעליהם להיות "תופסי התורה" ללמד את בני ישראל במשך כל הדורות, כמו  

שכתב בדרשות רבינו יהושע אבן שועיב ז"ל פרשת מטות, על מה שהוכיח 

 פירשוידעוני", ירמיהו )ב', ח'(: "הכהנים לא אמרו איה ה', ותופסי התורה לא 

י התורה הם הלויים, דכתיב ויצו את הלויים לקוח את ספר התורה ס: "תופשם

האבן   רשפי ו: "שאל נא את הכהנים תורה",  נאמר  ב' י"אחגי  ובנביא    הזה". ע"כ.

שפתי כהן ישמרו "מר: כתוב לא ' ז'במלאכי ". וכן בכי הם מורי התורהעזרא: "

דבר זה מסור להם   ,תורה יבקשו מפיהו :פרש"י ו, "דעת ותורה יבקשו מפיהו

 עכ"ל. ."יורו וכו' אמרשנ

משה רבינו שהיה לוי, ובאה לידי ע"י כל התורה שבכתב החלה  ,כן לו

היה עיקר  ,תיקונה ע"י עזרא הסופר שהיה כהן גדול. ועזרא הסופר גופא

כמו שכתב הרמב"ם בהקדמה למשנה תורה: "בית דינו   ,קביעות התורה שבע"פ
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 עזרא הם הנקראים אנשי כנסת הגדולה". של

ושורש הדבר כבר ניכר מתוך סדר מסירת התורה מפי משה רבינו, שהיו 

ע"ב:   נ"ד דף לכהנים חלק בראש בקבלת התורה ובמסירתה, כמתואר בעירובין 

 משה  לו  ושנה  אהרן   נכנס,  הגבורה  מפי   למד  משה  משנה.  סדר  כיצד,  רבנן   "תנו

, פירקן משה להן  ושנה בניו נכנסו. משה לשמאל וישב אהרן  נסתלק. פירקו

: אומר  יהודה  רבי .  אהרן  לשמאל  ואיתמר  משה  לימין   ישב  אלעזר,  בניו  נסתלקו

 נסתלקו, פירקן משה להן  ושנה זקנים נכנסו. חוזר משה לימין  אהרן  לעולם

 בניו  ביד,  ארבעה  אהרן   ביד  נמצאו.  פירקן   משה  להן   ושנה  העם   כל  נכנסו,  זקנים

 אהרן להן  ושנה, משה נסתלק . אחד העם כל  וביד, שנים הזקנים וביד, שלשה

. פירקן זקנים להן  שנו, בניו נסתלקו. פירקן  בניו להן שנו אהרן  נסתלק. פירקו

 ע"כ. ".ארבעה הכל ביד נמצא

מלבד משה  ,שבאמת הכהן הגדול היה השלב הכי גבוה בהוראה ,ומצינו

כ"ז בענין סדר פניית העם בשאלות  פרק זוטא רבינו ע"ה, כמבואר בספרי 

 אנו אין  :להן  אמרו עשרות, שרי אצל הלכתיות בזמן היותם במדבר: "הלכו

 מאות שרי  אצל הלכו יודעין, אנו אין  :אמרו חמשים שרי  אצל הלכו יודעין,

 :להן   אמר  אלעזר  אצל  הלכו  ,'וכו  אלפים  שרי   אצל  הלכו  יודעין,  אנו  אין   :אמרו

 משה אף)ש( אומר אתה מניין  .משה אצל והוליכן  אליעזר ניהגן  יודע, אני  אין 

 ע"כ. ."ה' לפני  משפטן  את משה ויקרב :ל"ת ?יודע אני  אין  אמר

לוי בן לאה אמנו, כמו שדרשו חז"ל    תתכונה זו היתה שייך להם מעת ליד

 לאביהם  הבנים  את  תוללו  זה  עתיד  -  אישי   ויצא: "ילוה  פרשת  רבתי   בבראשית

וברמב"ם פ"א מהל' עכו"ם הל' ג'   ע"כ. ."ליעקב משפטיך יורו א"כד, שבשמים

והבדיל  ,ויעקב אבינו למד בניו כולם)ומקורו מפרקי דרבי אליעזר פרק ל"ז(: "

ושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצות אברהם, וצוה  לוי ומינהו ראש וה
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 ."את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח הלמוד

 עכ"ל.

יג, דמסירת  סוף פרק ויובל שמיטה הלכות ם"ידועים דברי הרמב ,ובכן 

אלא שאפשר גם לכל אחד מישראל לעשות את עצמו   ,התורה שייכת ללויים

לוי )כלומר אצל הלויים זו מהותם וחובתם מעיקרא, ואצל שאר עם ישראל 

 ובביזתה ישראל ארץ בנחלת לוי  זכה לא ולמה"אפשר גם "לזכות" לזה(, וז"ל: 

  ומשפטיו   הישרים  דרכיו  ולהורות  לשרתו  ה'  את  לעבוד  שהובדל  מפני   ?אחיו  עם

  הובדלו   לפיכך,  לישראל  ותורתך  ליעקב   משפטיך  יורו  שנאמר   ,ם לרבי  הצדיקים 

 לעצמן   זוכין   ולא  ,נוחלין   ולא  ,ישראל  כשאר  מלחמה  עורכין   לא  :העולם  מדרכי 

 ,להם  זוכה  הוא  ברוך  והוא,  חילו  י "י   ברך  :שנאמר  ,השם  חיל  הם  אלא,  גופן   בכח

 באי  מכל ואיש איש כל אלא ,בלבד לוי  שבט ולא. ונחלתך חלקך אני  :שנאמר

 לשרתו יי  לפני  לעמוד להבדל מדעו והבינו אותו רוחו נדבה אשר ,העולם

  עול  צוארו מעל ופרק ,םאלוקי ה שעשהו כמו ישר והלך ,ה' את לדעה  ולעבדו

 ה'  ויהיה  קדשים  קדש  נתקדש  זה  הרי   ,האדם  בני   בקשו  אשר  הרבים  החשבונות

 כמו ,לו המספיק דבר ז"הובע לו ויזכה ,עולמים ולעולמי  לעולם ונחלתו חלקו

 עכ"ל. ".וכו', ללוים לכהנים שזכה

' כל זה סותר את עד כאן ענין הכהנים כמוסרי התורה. אלא דלכאו

המציאות הברורה, שהרי עינינו הרואות בכל הדורות שגדולי ישראל וחכמי 

כהנים או לויים, ולא מצינו ששבט לוי הם רוב חכמי ישראל   דוקאישראל אינם  

רוח העולה מדברי חז"ל בכל  הואליהם "נספחים" מי שמוכן להיות כמותם. ו

ר תורה ויש כתר כהונה. וממגוון שזקנים לחוד וכהנים לחוד, דיש כת  ,אי מקום ה

החכמים ששמותיהם מוזכרים במשניות וכל שכן בגמרות, לא נראה כל קשר 

בין המושג של חכמי ישראל לענין הכהונה )ובודאי שהיו גם כהנים ולווים, כגון 

רבי טרפון ורבי יוחנן בן זכאי ועוד, אלא שלאור המקורות שהובאו לפני כן, 
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 ניכר של כהנים ולויים(.היינו מצפים לראות רוב 

ואולם ביאור הדבר הוא, שישנם שני חלקים ב"תורה" )שני דרכים לגשת 

א. תורה שמיימית לגמרי, שהם דברים שנתקבלו במסורת איש מפי איש   :אליה( 

עד למתן תורה שאז קיבלו מפי הגבורה, או השגות שהשיגו על ידי הרגשה 

לא היה מועיל להוראה דהרי "לא   רוחנית דקה )ואין הכוונה רוח הקודש, כי זה

בשמים היא", אלא כעין "סייעתא דשמיא" להשיג את האמת שלא בדרכי 

החשיבה הטבעיים הרגילים(, והם דברים שאמנם אפשר לנסות לטרוח להשיגם 

מ"מ לפי האמת אינם נובעים מהבנה שכלית גרידא  ,)במקצת( בהבנה שכלית

ל כל הבנה. ב. התורה שהיא אלא היא חכמת רוחנית מאת הבורא ית"ש מע

דהיינו מה שיוצא מתוך הפלפול והמשא ומתן של הלכה   -"אמת מארץ תצמח"  

ודימוי מילתא למילתא וכיו"ב, כלומר לאחר שכבר קיימת מסורת התורה, 

אפשר עוד להרחיבה ולהתעמק בה ולהתאימה לשאלות המתחדשות )וכל זה 

י הבחינות האלו הם תכי שי הבחינות "סיני ועוקר הרים", תאינו קשור לש

א שיש ישל "אמת מארץ תצמח", שכן מעלתו של ה"סיני" ה ככי המסגרתבתו

לו ידיעות שמתוכם אפשר ללמוד ולהרחיב, אך אין תפקידו בחינת "תורה 

יימי ישיר, שהוא בעצם ממיימית"(. הסוג הראשון של התורה )תורה ממקור שש

לו הסוג השני של תורה )"אמת הבסיס הראשוני(, היא תורתם של הכהנים, ואי 

 ,כמוזכר בגמ' ביומא הנ"ל  הואמארץ תצמח"( היא תורת חכמי ישראל. וכל זה  

שמלבד תורתם של הלויים יש ג"כ תורתם של יששכר, שהם שני סוגי תורה: א. 

דהיינו המשפטים של הקב"ה ישירות,   ,משפטיך דייקא  -רו משפטיך ליעקב"  ו"י 

הם  "תיםי ע"ו ,דבר תוךא לימוד דבר מוין הבינה הב. "יודעי בינה לעיתים" שענ

, ובכלל " )להגיע לידיעה חדשה באמצעות נתונים הקיימים( חשבונות"הבחינת  

אזי כל חכמי   ,, ואחרי שכבר אין לנו שבט יששכרשל תורה  משא ומתן   -כל זה  

שגם שבט   ,ובפרט לפי המבואר בהמשך הגמ' ביומא שם  .ישראל בכלל בחינה זו

יהודה יש בהם מעלה של לימוד תורה בבחינת "מחוקקי". ומצאתי דברים אלו 
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 קדמת העמק אות ד', וז"ל:  ,מפורשים בדברי הנצי"ב בהקדמתו לשאילתות

, מחוקקי  כתיב וביהודה, ליעקב משפטיך יורו לוי  בשבט כתיב "והנה

 ,לוי   שבט  היה  למעשה  בישראל  הוראה  דעיקר,  בזה  ההפרש,  רגליו  מבין   מחוקק

 משבט דאתי  אלא דמורי מרבנן  צורבא משכחת לא' א ו "כ דף ביומא כדאיתא

  היה  לא  כחם  אבל',  וגו  לפניכם  הלוים  ושוטרים  מתחלה  ו"פ  דף  וביבמות',  כו  לוי 

  דשמיא  ובסיעתא, רואות שעיניו מה אלא למורה ואין , שעה לפי  להורות אלא

 מאותה לזוז  אפשר שאי  להכריח,  לדורות הלכה  קבעי  לא אבל, להלכה  מכווני

  שקול , להיפך יהודה שבט אבל. אצלם מחותכים הדינים כל  היו ולא, הוראה

 י "עפ הכרעות להמציא כחם זה אבל, האמת אל לכוין  מצליח הוי  לא דעתם

  וזהו. ממנו לזוז עוד אפשר שאי  מחותכים דינים לאור שיצא עד ופלפול חקירה 

 בהו כדכתיב, ההלכה ומלבין  ומוציא החכמה במקור וחופר מעיין , מחוקק' פי 

 דברי וסודרין  יושבין  שהן  ח"צ פרשת רבה בבראשית ודרשו, מחלב שינים לבן 

 ".יעבור ולא חק בזה ונעשה, כחלב נקיים אותן  מוציאין שהן  עד בשנים תורה

 עכ"ל )והאריך עוד בזה עיי"ש(.

 מטות: "מיכן וחלוקה זו ניכרת היטב מדברי חז"ל במדרש הגדול פרשת

 משה אמר ,המלחמה אנשי  כשבאו כך פה וכו', לפי  שבעל תורה קבלת למדנו

 סתרי לך מסרתי שאני  ישראל שידעו כדי ממני  שקיבלת מה אמור :לאלעזר

פינחס   פרשת  משמואל  והאריך בזה בשם  -ע"כ.    ."אלעזר  ויאמר  :כך  לפי   .תורה

תורה ליהושע" היינו שם הספרים הקדושים, דמה שאמרו חז"ל "משה מסר ב

 .עיי"ש  ,משא"כ סתרי התורה מסר לאלעזר בן אהרן הכהן הגדול  ,פשטי התורה

אלא שהנידון הוא  ,)וכמובן שמשה מסר את כל התורה כולה לכל עם ישראל

שהחלק המובן של  מבואר,כח המסורת בענין זה(, ועכ"פ את מי יש בידו ל

התורה עפ"י ההגיון שייך יותר לבחינת יהושע שהם חכמי ישראל, ואילו החלק  

שאינו מובן בהבנת ההגיון כי אם ע"י "השגה" )שהם בעיקר סתרי התורה( 
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לאלו ששייכים עכ"פ שייכים "אף" )ו ,שייכים יותר לחלק של הלויים והכהנים

 בהל' שמיטה הנ"ל(.להתמסרות הכהנים והלווים כמו שכתב הרמב"ם 

הם בעלי התורה  ,ובפרט הכהנים ,שבט לוי  דוקאביאור החילוק מדוע בו

צד טבעם הם זוכים לבטל את דעתם והבנתם ממהסוג השמיימי, הוא מפני ש

 הושכלם בפני דעת הבורא יתברך שמו )וממילא אין דעה עצמית שמפריע

יש צורך ב"ביטול"  ,לענין מסורת התורה בדקותגם   כי להשגה מהי דעת עליון,  

 :הדעה העצמית מול החכמה שמקבלים(, ששבט לוי הם אלו שעליהם נאמר

האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, כי "

ג ט'(, שלא עשו שום חשבונות אלא ")דברים ל "שמרו אמרתך ובריתך ינצורו

מיטה הנ"ל מגדיר בחינת ם בהל' ש"רק פעלו עפ"י רצון ה' )וכפי שגם הרמב

 .(,"פרק מעל צוארו עול חשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם"שבט לוי: 

תכלית הריחוק שהיא דורשת  ,דרגת הכהונה ,עוד יותר היאובאורח זו, 

שמשה רבינו  ,בזבחים דף ק"ב ע"א"חשבונות בני אדם" וכדמצינו בחז"ל מ

לשליחות ה' מפני כבודו של אהרן, הפסיד את הכהונה לאחר שלא רצה לצאת  

ומאידך פנחס זכה לכהונה מפני שעשה רצון ה' בלי לחלוק כבוד לרב )כמבואר 

"וגם הנה הוא  עליו: (, ואהרן לעומת משה רבינו נאמרדף פ"ב ע"א בסנהדרין 

שלא היה לו כל חשבון אישי אלא שמח  -יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו" 

 רבה חז"ל בשמות וו הקטן במקומו )ואמרשמחה שלמה בכבוד הניתן לאחי 

 וילבש ישמח אחיו בגדולת ששמח הלב י "רשב ג': "אמר פרשה שמות פרשת

ע"כ, ועיין מימרא   ."אהרן  לב  על  והיו  בלבו,  ושמח  וראך  שנאמר,  ותומים  אורים

 אג"כ לאחר פטירת נדב ואביהו בי מלאי בשבת דף קל"ט ע"א(, וכדמצינורד

שהיה מקבל רצון ה' ללא כל נגיעה אישית, וזה שבחו   -"וידום אהרן"    :שנאמר

ספות  ושל אהרן שהיה "מקבל" את הדברים כמות שהם ללא פלפולים וה

 :מדעתו האישית כלל, כנאמר לגבי הדלקת נרות המנורה בריש פרשת בשלח
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עשה"  כן  משה לו  שאמר כשםש אהרן  של שבחו להודיע -אהרן  כן  "ויעש

  ח )ויקרא ובניו אהרן  ס'( וכן לגבי הקרבנות באופן כללי: "ויעש פיסקא )ספרי 

הכהנים נצטוו  דוקאושמאל". ולכן  ימין  הטו שלא שבחן  פרש"י: "להגיד - ל"ו( 

על הקרבנות, שהם ענין של שחיטת ושריפת נכסיהם של ישראל לכבוד ה'  

וכביכול  ,"אוכל" את הקרבנותלא רי הקב"ה יתברך ללא כל הגיון מובן )כי ה

נראה כאילו יש כאן השחתה גרידא, וכטענת מרים בת בילגה שהמירה דתה 

 ,עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל" !לדת היוונים וטענה "לוקוס לוקוס 

וכפי שנבאר בהמשך(,  ,שאין היוונים יכולים לקבל מצוה שהיא היפך ההגיון 

מציאות וכל החשבונות בפני ציווי ה', וכפי שכותב והוא בעצם "ביטול" כל ה

האדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא  -שבהקרבת הקרבן  ,גם הרמב"ם

 אחר, אך באופן שונה קצת(. מאמר )והרחבנו בזה ב .בעצמו נשחט

הלויים ובפרט הכהנים מצטיינים בחלק השמיימי  דוקאלאור כל האמור, 

ת, ואין אלוקי של התורה, כיון שלא נותנים מקום לדעה של עצמם מול הדעה ה

ם לקבל את החכמה העושים שום חשבונות מול רצון ה', לכן מצליחים 

 ת ביותר, כי שכלם אינו חוצץ בינם לבין חכמתו יתברך.אלוקי ה

הכהנים לבדם נעמדו כמתנגדים  אדוקמדוע  ,ועתה נוכל להבין יותר

 העיקריים לממלכת יון.

היו נותנים ערך כי ונית. וי לינאי המלך ביקש לתרגם את התורה  ,הנה

, שהוא לכאו' ההיפך "לשכחם תורתך"לתורה ורצו לחקור אותה. ומאידך, רצו  

שהוא חשיפת התורה אף לעמים נוספים, וכיצד עולים   ,הגמור מתרגום התורה

החלק השני של התורה, התורה שהיא קשורה   דוקאאחד. אלא    הדברים בקנה

להגיון, אינו סותר )באופן ברור וניכר( את מהותה של תרבות יון, שהיא תרבות 

התבוננות. ולכן באמת היו חפצים בתרגום ההפילוסופיה והמחקר, החכמה ו
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הוא   -התורה כדי לחקור חכמה זו ממה שיש למצוא בה הגיון והבנה )"תרגום"  

עצם ביטוי להבנה מינימלית בתורה(. עיקר ההתנגשות בין תרבות יון לבין ב

שמיימית הלגבי התורה השייכת לבחינת הכהנים, התורה  דוקא היהתורה, ה

ת ללא כל קשר להבנה אנושית ולהגיון אלוקי שהיא ישירות מהחכמה ה

מפי זו יון שהשפילה את התורה  -אמרו חז"ל "את השפן שהשכלי. וכמו 

בחינת תורת  :קרי ", כלומר את התורה שמגיעה מפיו של הקב"ה )יםהנביא

יש שכבר בטלה בימי החשמונאים, אלא    ההכהנים כנ"ל, דאילו "נבואה" כפשוט

 יםהיא כקוצישירה ממש מפי הקב"ה(, זו התורה שכאן ביטוי לתורה שהיא 

 יוונים.בעיני ה

"לשכחם תורתך  :בנוסח התפילה ספרי דבי רבוידוע מה שפירשו כל 

"חוקי רצונך", שהם החוקים שאין בהם הבנה,   שדוקאירם מחוקי רצונך",  בולהע

גדר זה הוא  ,רצו להעבירם, וזו התורה שרצו לשכחם. ולפי דברינו דוקאבזה 

מצוות שאין בהם הבנה לגמרי, אלא כל שהוא  דוקאנכון אך רחב יותר, דלאו 

ולא מפני שכך ניתן  ,ו מפני שניתן מן השמיםבבחינת "חוק" שמקבלים אות

להשיג ע"י השכל האנושי, הוא בכלל סתירה לתורת יון, וזה שרצו להשכיח 

 ולהעביר.

חודש )דהיינו המועדים כפי וראש היוונים שקדו לבטל שבת  ,ולכן 

שבארנו בכמה דוכתי( ומילה, מפני שביטול מלאכה וסיכון התינוק הם בניגוד 

היום גם הגויים כבר הבינו שיש צורך אך , דאז י תפיסתםלשכל האנושי )לפ

 בימי מנוחה, ושיש תועלת בריאותית של ממש בברית המילה(.

מה שרצו היוונים להזכיר לעם ישראל את חטא העגל  ,ומעתה יובן ג"כ

)כדברי הרוקח שלכן גזרו לכתוב על קרן השור אין לכם חלק וכו'(, כי כבר 

אורו של ספר הכוזרי במהות חטא העגל, שהוא ביאת הזכרנו בכמה מקומות 
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החיפוש לעשות עבודת ה' מתוך ההבנה וההגיון שלנו ולא מתוך קבלה משמים, 

 וזה מה שרצו היוונים להחזיר לעם ישראל ח"ו.

הכהנים משבט לוי הם אלו שהיו הכח הנגדי של מלכות יון    דוקא  ,ולפיכך

לקליפת יון  ה"כנגד"י את )וכפי שכבר גילה יעקב אבינו ע"ה שראה בשבט לו

, כמבואר במדרש בראשית רבה שהזכרנו לעיל(, ואע"פ שגם שאר חכמי דוקא

ה"תורתך" של הכהנים היא הכח המנוגד   דוקאישראל הם "עוסקי תורתך", מ"מ  

באופן הניכר והברור נגד מלכות יון. ולכן הם יצאו במלחמה שהיא נגד כל  

על  םע, ואע"פ שבעלמא אין סומכי הגיון, ללא שום "חשבונות" של דרך הטב

ר אלמלחמת התאבדות בכל ש האיהנס )ולכן גם לא מצינו הנהגה כזו של יצ

כיון שכל  כאן,  מנו לעיל(,  קדהאירועים בעם ישראל במשך ההיסטוריה, כפי שה

גיון" להעבירם מ"חוקי רצונך", היתה יהמהות של השמד של יוון היה "שמד הה

גיון י ודת ה' ללא חשבונות( הרשות ללכת נגד ההלכהנים )שהם בחינה זו של עב

 לעשות רצון ה', דבר שלא היה שייך לשאר חכמי ישראל עוסקי תורה.

חנוכה מהדורא קמא" שבימי שמעון נס אור בהיר על ה" זרחוהשתא 

 :הצדיק הכהן הגדול

היה המיצוי הגדול של כח התורה השייכת לכהנים,   ,דהנה שמעון הצדיק

 ,וכמו שכתב הרמב"ם בפירוש המשניות )בהקדמתו למשנה פרק ג'( להדיא

ששמעון הצדיק היתה ההתגלמות במיטבה של בחינת "יורו משפטיך ליעקב", 

וז"ל: "מהם ]ממוסרי התורה[ כהנים: שמעון הצדיק שאליו חוזרת הקבלה כולה, 

 ."ויתרומם "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל", וכו' לקיים דברו יתעלה

הציר המרכזי למסירת התורה  -עכ"ל, והיינו ששמעון הצדיק היה מצד אחד 

כהן גדול מהגדולים ביותר בכל הדורות  -משיירי כנסת הגדולה, ומצד שני 

סת עמו  נ)ששימש בכהונה גדולה למשך שני דורות וזכה לראות פני שכינה נכ
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עוצמה כזו של תורת  .( מה שלא זכו כהנים גדולים אחרים –  דשיםלקודש הק

כפי שאכן אירע מבטלת את קליפת יוון ללא צורך בשום מלחמה,  -כהנים 

 שתחווה לפניו תיכף בראותו.המוקדון  אלכסנדרוסש ,במציאות

לאותם כותיים היה "מידה כנגד מידה", שמעון הצדיק  בחר  שהעונש    ,ולכן 

, ולכן גרידא ון היא הגרירה אחר השכל האנושי הגשמי טומאת יו ,כאמורכי 

 קשר אותם לזנבי הסוסים )תכלית הגשמיות( והם גררו אותם בחזרה לארצם.

 אלא הוא מסמל ,מתבאר שנס פך השמן אינו בכדי  ,האלה םאחר הדברי 

זית תרבות היוונים, שכן שמן  האמת על ניצחון  של הפנימית המשמעות את

 ,הרואה שמן זית בחלום: "א"ז ע"ברכות דף נעפ"י ) התורהת הוא סמל לחכמ

ובמנחות דף פה ע"ב: "מתוך שרגילין בשמן זית, חכמה , "יצפה למאור תורה

זוכים ישירות מהקב"ה ולא מתוך הכלים האנושיים  זו, חכמהלו ,( מצויה בהן"

)שהרי מצד האפשרות האנושית לא היה להם שמן אלא ליום אחד, ומאת ה' 

  דוקא מתחת למזבח, כי    דוקאכו לשמן לח' ימים(. ולכן מצאו את השמן  יתברך ז

מתוך מעלת ה"עבודה" )שהיא ענין קבלת רצון ה' ללא חשבונות, וכפי שנתבאר 

ת ישירה אלוקי ( זוכים למעלה זו של חכמה רוחנית  גיון וכו'י שהיא נגד הה  לעיל

בהדלקת נרות לתקן מצוה שתפרסם  דוקאמעל כלי השכל. ולכן חז"ל בחרו 

 את מהות החג.

השמן של המנורה גם , שהרי ית יוסףג"כ קושיית הב ניתן ליישבומעתה ]

כי סוף חכמה אנושית עפ"י הטבע,  אם אינו נדלק באופן ניסי, עכ"פ אינו מסמל

גם השמן של היום שם, אלא דלק ע"י הכהני מוסוף הוא שמן של "עבודה" ה 

ת הישירה שהיא תורת הכהנים, כך שאין אלוקי הראשון מסמל את החכמה ה

שינוי במהות בין ההדלקה של היום הראשון להדלקה של שבעת הימים 

 ,חכמה ישירה מפי ה'  יםמסמל  םלוח' הימים שדלק בהם השמן כ  הנוספים, וכל
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 [.וממילא ראוי למנות גם את היום הראשון 
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 זכרון לנס הנצחון 

 

ראוי להתבונן, מדוע בחג החנוכה תיקנו רבותינו ז"ל מצוה שמזכירה את 

נס פך השמן, ולא מצוה שמזכירה את נס הניצחון )אשר לכאו' היה עיקר הנס 

שע"י הדלקת הנרות נזכרים "ממילא" גם כן  ,של ימים אלו(? ואמנם נכון 

ים באופן בניצחון, אבל לכאו' היה ראוי לקבוע מזכרת ישירה יותר, כשם שנזכר

  ?ישיר בנס פך השמן 

ואקדים בזה, דהנה ידוע מאמרם ז"ל בבבא בתרא דף כה' ע"ב "הרוצה 

המנורה מסמלת את חכמת התורה, כי נר מצוה ותורה שידרים", כיון    -שיחכים  

, שבעצת חז"ל "להדרים" בתפילה, יש הרבה מעבר מסתבר לומר לפענ"דואור.  

בראש השנה דף כט' ע"א נאמר: "והיה כאשר ירים שהנה ל"סגולה" בעלמא. 

משה ידו וגבר ישראל וגו', וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות 

כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין  :אלא לומר לך ?מלחמה

היו נופלים. כיוצא בדבר   -היו מתגברים, ואם לאו    -  את לבם לאביהם שבשמים

והיה כל הנשוך וראה אתו וחי, וכי   ,עשה לך שרף ושים אתו על נס  :אתה אומר

אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין   ?נחש ממית או נחש מחיה



 ושושן                 שביבים               חזור
 

 

 קז

ע"כ. ועל   ".היו נימוקים  -היו מתרפאין, ואם לאו    -את לבם לאביהם שבשמים  

רך, אדם שבעת התפילה, בעת ששופך לבו לפני בוראו, פונה כלפי זה הד

הדרום, לכיוון המנורה הטהורה שהיא סמל התורה, הרי שבוודאי יחכים, כיון 

ששאיפתו ושיחו בעת התפילה הם כולם מוקדשים לתורה, וגם כאשר מבקש 

 על ענייני העולם הזה, אינו אלא "אמצעי" שיוכל להגיע לתורה.

מדוע בחנוכה אין אנו עושים שום מצוה שמזכירה  ,"כוהשתא ניחא ג

באופן ישיר את נס הניצחון על היוונים, אלא מדליקים נרות חנוכה זכר לנס פך 

ועי"ז "ממילא" נזכרים שהיה ג"כ ניצחון. שכל מהותו של הניצחון אינו  ,השמן

מילתא באפי נפשה כידוע, אלא הניצחון היה רק "אמצעי" למנוע מציאות של 

השכיחם תורתך", וזהו סוד ההצלחה של החשמונאים, שהיה לבם פונה "ל

למנורה, שנלחמו למען התורה וכל שאיפתם היתה רק תורה. ולכן אין לזכור 

את הניצחון בפני עצמו, כי אינו אלא אמצעי, אלא צריכים לעשות מצוה לזכור  

ר את המנורה, את אור התורה, צריכים "להדרים", ו"ממילא" גם כאש דוקא

 נזכר ב"אמצעי" )בניצחון(, נזכר בו במבט נכון והבנת מהותו האמיתית.

 

 טהרת פך השמן 

 

ידועה קושיית הפני יהושע, מדוע החשמונאים הקפידו כל כך להשתמש 

 ?בשמן טהור להדלקת נרות המנורה, והרי טומאה הותרה בציבור דוקא

אמנם עמים אחרים, מואפשר ליישב בזה בס"ד, דהנה היוונים, בשונה 

חכמת אנוש שהיא משוללת כל   דוקאידעו להעריך את החכמה, אך העריכו 

דבר "המחייב", כי חפצם היה בחכמה תוך חיי הפקרות. ולכן נלחמו "להשכיחם  
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תורתך" יחד עם "להעבירם מחוקי רצונך", כי כל מהותה של תורתנו הקדושה 

ם. אלוקי מיראת ה  דוקאת שנובעת  אלוקי "ראשית חכמה יראת ה'", חכמה    :היא

וזדים  ,וטמאים ביד טהורים ,"ורשעים ביד צדיקים :ולכן ב"ועל הנסים" נאמר

ביד עוסקי תורתך", דלא סגי במה שהיו עוסקים בתורה, אלא היתה לזה גם 

היו הקדמה של היותם "צדיקים וטהורים", ומאידך גם לא מספיק העובדה ש

הוא  -צדיקים וטהורים, אלא היו צריכים להיות "עוסקי תורתך", ושילוב זה 

הזכות שעמדה להם לישועה הגדולה ופורקן בימים ההם. והנה השמן מסמל 

  -את חכמת התורה )כדאיתא בברכות דף נז ע"א: "הרואה שמן זית בחלום 

ת, חכמה יצפה למאור תורה", ובמנחות דף פה ע"ב: "מתוך שרגילין בשמן זי 

"יראת ה' טהורה"   :הטהרה מסמלת יראת שמים שנאמר  ,מצויה בהן"(, ומאידך

)תהילים יט' י'(, וא"כ שמן זית טהור הוא הסמל של חכמה עם יראת שמים. 

שהמלחמה היתה נגד המושג של   ,בימים ההם  דוקאש  ,ולכן הבינו החשמונאים

אע"פ שלפי שורת   נכון להשתמש בשמן זית שאיננו טהור,  לאחכמה בלי יראה,  

הדין היה מותר לעשות כן )משום שטומאה הותרה בציבור וכנ"ל(. ואכן הסכים 

הקב"ה על ידם, ועשה להם נס ופלא שהשמן הטהור דלק ח' ימים, כדי להיות 

לאות לעם ישראל לדורותיהם על החשיבות של יראת השם יחד עם לימוד 

 התורה.

 

 הדלקה בפתח הבית 

 

בפתח  דוקאעלה במחשבה לומר בס"ד, דמה שמדליקים נרות החנוכה 

הפתח הוא בעצם נקודת המפגש שבין הבית   ,הבית, יש בזה סמליות רבה. דהנה

היהודי לעולם שמסובב אותנו, המפגש בין הערכים שלנו לבין ההשפעות 

  דוקא בנקודה זו,  דוקאהזרות, מלחמת תרבות יון בקדושת הבית היהודי, ו
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שהאור מסמל  ,עווכיד .הבחינו חז"ל בהכרח להאיר ע"י הדלקת נרות בפתח,

את התורה )כדכתיב כי נר מצוה ותורה אור(, והיינו שיש הכרח להעמיד את 

 אורה של תורה כחומה להגן על הבית היהודי מפני השפעות הרחוב.

I 
 



 ושושן     חנוכה דיני מפתחות        חזור 
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   ה ה ככו ו ננחח    י י נ נ י י ד ד ל ל מפתח מפתח  
   ר ר ב ב חחמ מ הה  ן ן טטקקהה    י י ר ר פ פ ס ס   ר ר אאש ש בב    ר ר ש ש אא

  

 "םיאשונ חתפמ" ןאכל ףרצל ןוכנל וניאר םינייעמה תלעותל
 םירפסב אצמת אצמי רשא םיאשונל ,(הכונח ינידב) םייתכלה

  .ודבע תא םיקלא ןנח רשא םינטקה
 
 

 :ןלהל ורכזויש םירפסה לש תובית ישאר ןורתפ
 .שפתי שושנים: זה פיתרונו  ש"פש בותראשי תי

 .ללקוט שושניםזה פיתרונו:  ש"ללקוראשי תיבות 
 .בכרך על חופה וקידושין שושנת העמקיםזה פיתרונו:  חו"ק ה"עשראשי תיבות 
 .בכרך על דיני גיטין שושנת העמקיםזה פיתרונו:  גיטין ה"עשראשי תיבות 

  תכרב" ו נ שרדמ  תיב י"ע רו אל אציש "ותרותב" ץבוק :ו נ ו רתיפ הז  ב"ק תו בית ישאר
 .( ק "ו ח ינ יד לע םיכרכ ינ שו ,הכו נ ח ינ י ד לע ךרכ : םיכרכ 'ג םהו )  "םהרבא
 
 

  

חיובו בהדלקת נרות חנוכה, והיכא דמדליק ע"י שליח האם השליח  - אונן

 עמ' רסח', ובעיקר מעמ' רפז' )ענף ג' כולו(.ללקו"ש ח"ד ...............................מברך

 ."הדלקת נרות חנוכה"ך יין ערע -  אשה

 הכונח  יניד  לע ךרכב ב"ק..................לענין הדלקת נרות חנוכה  - בחור ישיבה

 . ן"קז 'מע ןישוד יקו הפוח  יניד  לש 'א ךרכב ב"קב ך שמההו ,ה"נ 'מע  (ד "עשת ולסכ)

 ."יאנסכא ,הכונח  תורנ תקלד ה" ךרע ןייע  – י אנסכא

 "תסנכה תיבב ,הכונח  תורנ תקלד ה" ךרע ןייע  – תסנכה  תיב

 .)ענף ז'(עמ' לק"ט ק" ע חו"שה :לענין הדלקת נרות חנוכה -בן הסמוך על שלחן אביו 

 .חנוכה"נרות  עיין ערך "הדלקת -ברכת הדלקת נרות חנוכה 

ללקו"ש ח"ד ......האם מצריכה נוכחות המשלח  בהדלקת נרות חנוכה, - ברכת שהחיינו

 .ךלד"ה אולם, ואי  עמ' רטז' בהערה

ש "ללקו.....חילוק בין נרות חנוכה לנרות שבת לענין הדלקה ע"י גוי - נרותהדלקת 
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 עמ' רל' ד"ה וגם.ד "ח 

 הכונח  לע ךרכב ב"ק........או על הביתאי הוי חובה על הגברא  - הדלקת נרות חנוכה

' עמ' רי' בהערה אות לא', ועמ' ריאללקו"ש ח"ד בו ,(ולוכ 'ו קרפ) ךליאו ב"פ 'מע

 .יד"ה ולולבהערה 

ההדלקה למנות שליח להדלקת חנוכה, היכא ד  פיר דמיאי ש - הדלקת נרות חנוכה

 עמ' רז' )סימן ו' כולו(. ללקו"ש ח"ד ..........................תתבצע שלא בנוכחות המשלח 

אם שייך "הידור" בתוספת שמן כדי שידלק לאחר שכלה רגל מן  - הדלקת נרות חנוכה

ע גיטין עמ' קצו' ד"ה עוד. "שה..........................................................השוק

אלא הנידון ואין כוונתי למח' הגרי"ז ואחרונים מהו גדר "כלה רגל מן השוק" בזה"ז, )

 ות עדיין דולקים(.הוא לאחר שאכן כלה הרגל מן השוק, האם שייך הידור במה שהנר

 יפל ומצעב קילד הל ול רוסא עוד מ ,יאנסכ א  – הכונח ת ור נ תקל דה

 .ז"ע 'מע הכונח  יניד  לע ךרכב ב"ק..................י"בה

 תופתתשה ילב םג ןמש ב הכוזש םינפוא ,יאנס כא – הכונח ת ור נ ת קל דה

 .('ב קרפו 'א קרפ) ךל יאו ס"ק 'מע א"ח  ןישוד יקו הפוח לע ךרכב ב"ק............הטורפב

דלקת נרות חנוכה ם חייב בהבחור ישיבה ספרדי הא - הדלקת נרות חנוכה

 ולסכ) הכונח  יניד  לע ךרכב ב"ק.....................................................בהבישי

 . ן"קז 'מע ןישוד יקו הפוח  יניד  לש 'א ךרכב ב "קב ךשמההו ,ה"נ 'מע  (ד "עשת

 תופתתשה ינהמ יא ,םי אנסכא  ינש וא םיתב ילעב ינש :יאנסכא – הכונח תו ר נ תקל דה

 .('ג קרפ) א" עק 'מע א"ח  ןישוד יקו הפוח  לע ךרכב ב"ק.............................הטורפב

דרין מן ביאור הסברות במחלוקת הראשונים בגדר "מה - נרות חנוכההדלקת 

ע גיטין עמ' קעג' בהערה אות מ'. וע"ע מה שכתב בזה "שה.......................המהדרין"

 "חופה וקידושין".הסכמתו לספר זה חלק שליט"א ב ן סימן טובמו"ח הרה"ג ר' אהר

 'מע הכונח  לע "ותרותב " סרטנוקב ונבתכש המ "ןירד המ ה ןמ ןירד המ" ירד גב ד וע ןייעו

 . םש תומוקמ ד ועבו ,ךליאו ח "ע

יכא דהגיע ביאור שיטת בעל העיטור דמועיל להדליק ע"י קטן ה - הדלקת נרות חנוכה

 עמ' רכה'.ד "ש ח "ללקו.........................................................לגיל חינוך, ונימוקו

שכתב דלא מהני הדלקת נרות הש"ר משאנץ ביאור שיטת  - הדלקת נרות חנוכה

 עמ' רכו'.ד "ש ח "ללקו.............................................................שליח  חנוכה ע"י
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 ב"ק...תסנכה תיבב תורנה תקלד ה ירד גו תוביס :תסנכה תיבב – הכ ונח תור נ תקל דה

 .('ה קרפו 'ד  קרפ) ךליאו ז"עק 'מ ע א"ח  ןישוד יקו הפוח  לע ךרכב

בכלי שמחזיק את הנרות )"חנוכיה"( האם שייך דין "זה אלי  - הדלקת נרות חנוכה

 לום.ה והג' ד"ע גיטין עמ' רל"שה...........................................................ואנוהו"

 'וצת 'מע ה"ח  ש"וקלל..................................תילמש ח  הרונב – הכונח תו ר נ תקל דה

בענין המתכוין שלא לצאת בהדלקת אשתו, וחילוק  - הדלקת נרות חנוכה

 עמ' ריא' בהערה ד"ה ולולי.ללקו"ש ח"ד ...........בזה

שעוה יש הידור שיהיו יק בנרות מש"כ המג"א דמי שמדלבענין  - הדלקת נרות חנוכה

' ' רלזשה"ע גיטין עמ........רות שבת או דילמא יש לחלקוכים, והאם ה"ה לנהנרות אר

 ד"ה ומ"מ. 

עמ' ד "ש ח "ללקו........גדר הפיסול של חש"ו במצות ההדלקה - הדלקת נרות חנוכה

 רכה' ואילך )בארוכה(.

 הפוח  לע ךרכב ב"ק....................."ותיבו שיא רנ" רד ג – הכ ונח תור נ תקל דה

 .('ו קרפ) ב"פ 'מע הכונח  לע ךרכב ב"קב םג ןייעו ,(ולוכ 'ז קרפ) ח "פק 'מע ןישוד יקו

דעת היעב"ץ שברכת "להדליק נר חנוכה" היא לעיכובא כיון   - הדלקת נרות חנוכה

 רטז. ד עמ' "ח  ש"וללק..................................................שהיא חלק מפירסום הנס.

איש לענין להדליק עבור  האם יש חילוק בין אשה לבין - הדלקת נרות חנוכה

 עמ' רכב'. ללקו"ש ח"ד ..........................................................................אחרים

ידליקו עבורו בביתו שלא בתורת יל שאחרים האם מוע - הדלקת נרות חנוכה

 עמ' ריא' ובהערה אות לג'.ללקו"ש ח"ד ..................................................שליחות

הדליק לעצמו, האם פוטר בברכתו גם נרות שמדליק עבור חבירו  - הדלקת נרות חנוכה

 עמ' רמו' ואילך."ש ח"ד ללקו......................................................בתורת שליחות

הדליק רק הנר של החיוב וסילק ידו מן המצוה, האם מועיל  - נרות חנוכההדלקת 

 ע גיטין עמ' קצד' אות י'."שה......................................אח"כ להדליק נרות ההידור

יות נוכח כדי לצאת היכא דאשתו מדליקה, אין הבעל צריך לה - הדלקת נרות חנוכה

עמ' ללקו"ש ח"ד ........ת שעשה נסיםינו וברכת שהחיברכ י"ח, ומ"מ י"א דמפסיד 

 רכא' בהערה. 

היכא דאשתו מדליקה, דעת המהרש"ק שצריך למנותה  - הדלקת נרות חנוכה
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 ערה.עמ' רלא' בהד "ש ח "ללקו.................................................................שליח 

נרות חנוכה בנרות שעוה, ואח"כ הדלקת היכא דכבר יצא י"ח  - הדלקת נרות חנוכה

ע גיטין עמ' קצב' "שה........ית נזדמן לו שמן זית, האם ראוי לחזור ולהדליק בשמן ז

 ד"ה ובשו"ת.

היכא דמדליק ע"י שליח, האם צריך שיהיה למשלח בעלות על  - הדלקת נרות חנוכה

 עמ' רכד' ד"ה אך ואילך.ד "ח ש "לקול.......................................................השמן

חיובו של אונן בזה, והיכא דממנה שליח להדליק האם השליח  - הדלקת נרות חנוכה

עמ' רסח', ללקו"ש ח"ד ........א מדליקהמברך, ואם עונה "אמן" אחרי אשתו כשהי 

 ובעיקר מעמ' רפז' ואילך )ענף ג' כולו(.

 וכה, עיין ערך "חייל".רות חנחייל האם חייב בהדלקת נ -  הדלקת נרות חנוכה

ללקו"ש ח"ד ........טעם דמבריך "להדליק" ולא "על הדלקת" - הדלקת נרות חנוכה

 עמ' רכד'.

ד "ש ח "ללקו........הכנת הנרות יש אומרים דעיקר המצוה היא - הדלקת נרות חנוכה

 עמ' רלד' אות א'.

ע גיטין עמ' קצה' שה"........סע' ח' סי' תרעא'ישוב דברי המפה  - וכההדלקת נרות חנ

 ד"ה ונראה.

מדוע פסק כמרן כבעל העיטור דהדלקת הקטן מוציא את   - הדלקת נרות חנוכה

 עמ' ריב' ד"ה וגדולה.ללקו"ש ח"ד ...........................................................הגדול

ו את שידליקק נר החיוב, האם רשאי לכבד לאחרים מי שהדלי - הדלקת נרות חנוכה

 ע גיטין עמ' קצה' ד"ה ונראה, ועמ' קצו'."שה.....................................נרות ההידור

ללקו"ש ........מי שהשמן שלו, נחשב כאילו הוא בעצמו הדליק - הדלקת נרות חנוכה

 עמ' ריג' בהערה אות לד'.ח"ד 

כה ות חנומנהג מרוקו שכל בני הבית מדליקים נר - חנוכההדלקת נרות 

 ק עמ' קמה' ד"ה ובשו"ת."ע חו"שה..........................................................בברכה

משא ומתן בנוגע לתשובת הרמב"ם שכתב דאם נזדמנה לו נר  - הדלקת נרות חנוכה

 .ורמז' עמ' רמו'ללקו"ש ח"ד .............................................אחרת יכול לברך עליה

ע"י שליח: י"א דמהני השליחות רק לענין ההדלקה אך לא  - הדלקת נרות חנוכה

 רלד'.עמ' ד "ש ח "ללקו........................................................למצות הכנת הנרות
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  ות אחר השקיעה רלגוי להדליק נכ המג"א דמותר לצוות " גבי מש - הדלקת נרות שבת

ד עמ' רלו' בהערה, ועד עמ' רמד', ובפרט  "ש ח "ללקו........(ה לברך)כיצד מותר לאש

 בעמ' רמג' ד"ה וראה.

ק עמ' "ע חו"שה......האם נחשב כסמוך על שלחן אביו, ודינו לענין נרות חנוכה - חייל

 עמ' קמג' ד"ה וכן.דע )ובהמשך ההערה עמ' קמא' ד"ה ואחר(, וקמ' בהערה ד"ה ות

ע גיטין עמ' "שה........דליק נרות "ההידור" בחנוכהבנו לההאם יכול להניח ל - חינוך

 קצו' ד"ה והבט.

עמ' רכה'  ד "ש ח "ללקו........גדר פיסולם לענין מצות נרות חנוכה - חרש שוטה וקטן

 ואילך )בארוכה(. 

 ". ע"ע בערך "קטן  - חרש שוטה וקטן

 "תילמשח  הרונב ,הכונח  תורנ תקלד ה" ךרע ןייע  – למשח

 ר ישיבה".יין ערך "בן הסמוך על שלחן אביו", וערך "בחוע - , בחור ישיבהישיבה

 עיין ערך "הדלקת נרות חנוכה". -  מהדרין מן המהדרין

 ו"ח  ש"וקלל......םינושה םירתיההו רוסיאה ירד ג ,הרונמ תומד  תיישע רוסיא – הר ונמ

 .(ולוכ 'ג שרוש) 'ח ק 'מע

ק "ע חו"שה...........כהמנהג מרוקו דכל בני הבית מדליקים נרות חנוכה בבר - מרוקו

בענין אם בני רצה' )ענף ה' כולו(  עמ' קמה' ד"ה ובשו"ת. ועיין שה"ע גיטין עמ'

 ו מחוייבים לננהוג עתה כמנהגי ירושלים.מרוק

 עיין "קלפים". -  בחנוכה משחק

 עיין ערך "הדלקת נרות חנוכה". -נרות 

 ."הדלקת נרות חנוכהעיין ערך " - נשים

 עיין ערך "בן סמוך על שלחן אביו".  - סמוך על שלחן אביו

יא "ץ שברכת ההדלקה היא חלק מפירסום הנס ולכן הדעת היעב  -י ניסא פירסומ

 . ד עמ' רטז"ש ח "ללקו........................................................................לעיכובא

להוציא אחרים אפי' ללא   מצוה שהיא משום פירסומי ניסא, י"א דניתן - פירסומי ניסא

 עמ' רכב'. לקו"ש ח"ד ל..................................................................דין "ערבות"

 בור ביאור שיטת בעל העיטור דכשיר להדליק נרות חנוכה ע - קטן

 עמ' רכה'.ד "ש ח "ללקו...........................................................................הגדול
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עמ' רכה' ואילך ד "ש ח "ללקו........גדר פיסול הקטן במצות הדלקת נרות חנוכה - קטן

 )בארוכה(.

בענין "הנוהגים" לשחק קלפים ושאר משחקים בימי חנוכה......נספחים עמ'  - קלפים

 (. וכן )ואילך ד"ה 95ד"ה ואולם, ועמ'  89ד"ה ובשו"ת, ועמ'  88בהערה, ועמ'  50

וכמה דוכתי  50ג נספחים עמ' "ש ח "ללקו........גנות המשחק הרע הלזה - קלפים

 בנספח ב' ענף א'.

 ן ערך "חרש שוטה וקטן". עיי  - שוטה

 

 

 


