
  

  

  מכללה ירושלים 

  מרכז להנהגה ופיתוח מנהלים ומורים  מנו"ף

  
  

  פרשת מקץ  חנוכה
  

  דברי רקע
"קץ שם לחשך", מן המפורסמות שמלכי יוון לא נתנו עיניהם תחילה באובדן גוף האומה אלא בעקירת       

התקרבות, הטמעה והתבוללות. המטרה "לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי   תורתה וקדושתה. השיטה היתה
, קירוב דעת , בלעם הרשע ובנות מואברצונך", השמדה רוחנית.  השמדה כזו אפשרית רק בשיטות של 

שיתוף תרבות, עריות, אלה כבר יובילו למיזוג ואח"כ להתבוללות ואבדן. כל זה החל כמאה שנה אחר בניין 
אלכסנדר שנים). בימים ההם קמה  הממלכה האדירה של  2347של שמעון הצדיק, (לפני  בית שני, ימיו

[מהעיר מקדוניה ביוון] הוא למד אצל אריסטו הפילוסוף היווני הידוע.  מצביא זה הותיר חותם  מוקדון
בתודעת עמי קדם,  גם בשל דמותו כמצביא אמיץ מקורי,  גם במחשבתו להקמת מלכות קוסמו פוליטית 

(בה היו בני עמנו גולי  לב הממלכה הפרסית. הוא כבש את ביזנטיון ואת ל התרבויות יובללו  בתוכהשכ
בבל) וכמובן את ארץ ישראל. אחר מותו בדמי ימיו (גיל שלושים ושלוש, חשבוהו לאל) ממלכתו התפצלה 

לגלה ארץ ישראל בין שלושת ממשיכיו, אניטיגונוס נשאר ביוון, ובית תלמי ובית סלווקוס, שביניהם התג
להטמיע את תרבות יוון המבוססת  במידה מרובהככדור במלחמות הגמוניה על האיזור,  היוונים הצליחו 

, פילוסופיות היופי והשוא. ההתדרדרות  מקדשי אלליםעל התרבות ההלניסטית הבנויה על ריבוי אלים, 
להתגוששות בעירום. ויש שהרחיקו  בבני עמנו הגיעה לכדי כך שגם כוהנים ירדו מעבודת המקדש לגמנסיום

!!  סמיות עיניים שהביאה חשך גדול על עמנו, חשך כדי לא להראות נימוליםלדאבון הלב, למשוך הערלה 
. מה שמכונה פילוסופוית העולם הרב תרבותי,  תאוות  תרבות הגוף, בתרבות היפך הקדושהשהתבטא 

ימים ההם תרגמו את התורה ליוונית  [היה זה יום היופי החיצוני,  הקמת ממלכת אלים ותרבות מאוחדת. ב
במדיניות  ההתייוונות היא היסוד החזקנורא כיום שנעשה בו העגל כדברי הגמ']  הכל היפך תורת ישראל. 

התרבות הרשמית. המתייוונים התרבו וחכמי ישראל נרדפו. הוחל בגזרות נגד יסודות קיומה של האומה, 
  מילה, שבת, ומועד.

  
יוכוס אפיפנס [הרביעי] מטורף ומשוגע.  בראותו שכוח ההרתעה הסלווקי רוסק בכישלונות אנט      

". יש אומרים יוונים "פשטו ידיהם בממונם ובבנותיהםבמלחמות, יצא בחמת זעם לכלות דת ישראל, 
", ובת כהן  נדרשה להופיע בליל חופתה "שכל כלה נבעלת להגמון תחילהשהמרד התעצם כאשר גזרו 

גמון, קמו עליו בני חשמונאי והרגוהו. למרות שהרוב מבני עמנו כבר נשטפו בהתייוונות, המעטים אצל הה
בני חשמונאי התנגדו בכל עוז וברחו למערות מודיעין להתארגן להתנגדות. שם היתה ההתארגנות הראשונה 

שדרשו לזבוח חזיר  למרד נגד יוון.  מתתיהו בן יוחנן ממשמרת יהויריב הרים נס המרד בהריגת שליחי יוון
  164במרכז הכפר. המלחמה נגד יוון החלה בהנהגת חמשת בניו ובראשם יהודה.  בכה' כסלו ג' תקצ"ו (

לפה"ס) טוהר המקדש ע"י בני מחשמונאי. טהורים נגד טמאים, מעטים נגד רבים הדפו את יוון  והחלו 
מן טהור, שהספיק לשמונה ימים, בטיהור המקדש ובניין המזבח, הדלקת המנורה התאפשרה בנס מציאת ש

  חנוכת המזבח והמקדש השיבו עבודה הבית על מכונה הפיחו רוח להרים קרן ישראל. 
  
  
  



  
  חנוכה חג תורה שבעל פה

". מסירות הנפש קבעו שמונת ימי חנוכה אלה בהלל ובהודאהימי נס נשגבים היו אלה, לשנה אחרת "     
של המעטים הקדושים בני חשמונאי מול האימפריה האדירה הטמאה יוון, הביאו להמשך עבודת המקדש 

עד מאד. ובאמת  מצוה חביבה. הרמב"ם  קובע שמצוות נר חנוכה היא למעלה ממאתיים ושלושים שנה
האימפריה היונית.  על  מסירות הנפש ונסים גדולים אלה, שינו פני  האומה והצילוה מהתבוללות בתרבות

כן קיבל חג זה את תוקפו ועוצמתו. (חכמי הגמ' שבת פרק במה מדליקין הדגישו את  נס השמן, ומסדרי 
  התפילה הדגישו את נס המרד במלחמה)

     
, ממנו נשתרגו מצוות חכמים. (בית דין של עצמו דרבנן, כי הוא חנוכה חג מתן תורה שבעל פה      

על הכותית, כן גזרו על עוד עריות)  הנה תורה שבעל פה מקבלת תוקף מימי חנוכה.  חשמונאים הם שגזרו 
מסיימים  בסוכות חג מדאורייתא, חנוכה חג תושבע"פ. חג תורה שבכתבשמי"ע הוא  שחג הסוכותבעוד 

ומתחילים תורה.  באותה שנה שהתרחשו הנסים בחנוכת המקדש, היוונים מנעו מהם קיום חג הסוכות, 
  : עינינו רואותחגגו את חג הסוכות בחנוכה. עפ"י ספר חשמונאים ב') לפיכך (

  כסוכות.  שמונה ימיםהולכים יחד, חנוכה שחנוכה וסוכות   .א
 בברכה כסוכות הלל גמור בברכה.  הלל גמורחנוכה   .ב
 בכל יום קריאתו משלו, כך בסוכות כל יום קריאתו מיוחדת לו. קריאה בתורהחנוכה   .ג
 המזבח, בסוכות קוראים בקרבנות המיוחדים לכל יום.  בקרבנותחנוכה קוראים   .ד

 
.  מניין? מסמיכות העניינים בספר במדבר, סוף באור המנורההמתבטאת  חנוכה חג תורה שבעל פה       

ביום המשח  חנוכת המזבחנאמר: "זאת  לחנוכת המזבח פרשת נשוא. אחר הקרבת הקרבנות הנשיאים
". מיד וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת וידבר אליור אתו אותו... ובבא משה אל אהל מועד לדב

".  מה שייך שמיעת הדיבור לעלאת הנרות?!  מכאן בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורהסמיך ליה: "
אימת שמשה נתקשה בהלכה, להתיר ספקותיה היה נכנס ומביט באור הנרות ומיד למדו חכמים, כל 

ההארה מי היה מאיר עיני ליבו לחדש בתורה ולפרשה, הוי אומר המנורה. כי  . וישמע את הקול מדבר אליו
של כל מצווה מסומלת באור המנורה. תורה שבעל פה שבאה מכוח תקנות וחידושי חכמים, היא  הפנימית

כשהשלהבת של המעצבת וקובעת חלות תוקף ואופן המצווה וענפי המצווה. זו מקויימת כהלכתה רק 
אור תורה שבכתב הוא אור מכאן כוח חנוכה כחג תורה שבעל פה.   ר עולה מאליה.ההארה הפנימית כב

בחנוכה אור זה פורץ פנימי וחבוי ומוצפן באותיותיה כפי שמנורת המקדש מוסתרת פנימה בהיכל.   מוסתר
  ודווקא עיקר מצוותו שיהיה נגלה לעין כול עובר ברחוב. החוצה 

  
              

  ייבטלו וחנוכה לא ייבטל  מדוע?לעתיד לבוא מועדים  
  

. האמנם מועדות שהם דברי תורה כל המועדות עתידין ליבטל חוץ מפורים וחנוכהלעתיד לבוא,        
כתובה ייבטלו לעתיד, ואילו חנוכה ופורים ימים דרבנן לא ייבטלו?  יש לפרש, מועדי התורה ניתנו לישראל 

לבוא באור הגדול, אורם לא יהיה נבדל מההארה הגדולה.   מתנה מקראי קדש באהבה, זו מתת שמים. לעתיד
עם ישראל שנקנתה בדמם ובמסירות נפשם של ישראל. חגים אלה  השגה גבוההלא כן חנוכה ופורים שהם 

.  לכן הם חביבים וגדולים לפני ה' כביכול יותר ממועדי בדמו ומלחמותיו על קידוש השם יצר אותם
ו כי גם בימים החנוכה ודאי לא ייבטלשמים להיות מקראי קדש.  ימי  התורה שניתנו מה' לישראל מתת 

הגדולים העתידיים  ייבנה מקדש מזבח ומנורה לחדש ימינו כקדם.  וממילא חנוכה נמשך ואף ביתר עוז 
לעבור מדרבנן לדאורייתא. מכאן עוז ותעצומות ימי חנוכה להיות ימי הארה בהווה ולעתיד לבוא. ואמנם 

ה בצער בראותו כל קרבנות הנשיאים בחנוכת המזבח, אמר לו משה, שלך גדולה משלהם. כאשר אהרן הי
  יהיו דולקים [בחנוכה] דורי דורות גם אחר חורבן מקדשות.  נרות שלךהם מקריבים כשהמקדש עומד,  אבל 



             
י לי שחטאתי יום שמתמעט והולך אמר  או שראה אדם הראשוןבגמ' במסכת ע"ז ח': ת"ר לפי          

, וחוזר לתוהו ובוהו וזו היא מידה שנקנסה עלי מן השמים. עמד וישב עולם חשוך בעדישבשביל שסרחתי 
בנרות חנוכה שכל וראה יום שמאריך והולך,  כמו  תקופת טבתבתענית ובתפילה, כיון שראה  שמונה ימים

בהלל.  לפנינו ממש   ימים טובים עמד ועשה כנגדם שמונהאמר מנהגו של עולם הוא,  יום מוסיף והולך, 
בעצם ימי חנוכה המתחילים בסוף כסלו ונכנסים לטבת, חש האדם  "עולם חשך בעדו" ואח"כ הארה.  אדם 
הראשון רומז לעתידות, זה חושך של מלכות יון, קץ שם לחשך. וכבר בבריאתו של עולם נזרעו זרעי ימי 

  הקדש של חנוכה. 
 בעשרים וארבעה לתשיעיבנבואתו, כתוב בחגי פרק ב': " הימים הללוחגי הנביא ראה את עצם גם      

היה דבר ה' אל חגי הנביא". שם נצטווה לברר ענייני טומאה וטהרה, כעין מה שיוונים טמאו המקדש. 
(ערב  מיום עשרים וארבעה לתשיעיוהנבואה מסתיימת במילים: "שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה 

שימו לבבכם".  נבואתו שהיתה בסוף בית ראשון, נאמרה על  יוסד היכל ה'למן היום אשר חנוכה) 
  קורותיהם בבית שני באותו מועד ממש.

היא נהמא  המצה בפסח חנוכה אחד הזמנים להטענת האדם באור האמונה,  אחד מהמסרים החינוכיים:    
ה  נהורא דרחמנא (אור ה' דאסוותא,  (לחם הרפואה),  הסוכה היא צילא דמהמנותא,  (צל האמונה)  חנוכ

אור תורה)  כל צעד מצעדינו בפרטי מצוותיו של הנר הזה הם  אבן נוספת בבניין האמונה אשר הושתתה 
חשמונאי הפכו את על מסירות נפש של מעטים. אלה שבתחילה מלחמתם  נראתה אבודה, וסוף שהם בני 

ה הקנו לאומה מועד שאורו לא ייפסק ליסוד בהמשך קיומה של האומה. ויותר מז מושג הגבורה העילאית
  עד סוף כל הדורות.

  
  

 


