
       
 5637524טלפקס: 58-002-491-7ם ע.ר. -י 44רח' זבוטינסקי                

יוצא לאור בסיוע המשרד לשרותי דת                         
העורך: הרב שמואל כ"ץ   

        

 

 
 

 שמרנות וחידוש בנס חנוכה 

נס חנוכה נתפס במידה רבה בתודעתנו כנס של החזרת עטרה ליושנה: נס הצלחתה של כנסת ישראל לשרוד  

 ובמסורתה.הן מבחינה פיזית הן מבחינה רוחנית, לשמור על אופייה ולדבוק בערכיה 

מוטיב תפיסה זו מעוגנת היטב באחד המוטיבים המרכזיים בהבנת מאורעות החנוכה באספקלריית חז"ל:  

כך, למשל, כל סיפור נס פך השמן סב על מושגי הטומאה והטהרה, ואף בתפילת על הנסים לחנוכה  הטהרה.  

מקדשך". מושג הטהרה )בניגוד למושג   את   "וטיהרו  מדגישים  אנו 

שלילי:  מושג  בעיקרו  הוא  לראב"ד(  הקדושה עי  -הקדושה   שער  ין 

במידה   הדברים  וכן  טומאה.  בהעדר  אלא  חיובית  בתכונה  מדובר  אין 

בביעור    - הטומאה ובסילוק הצלם מן ההיכל   עיקרו  חנוכה:  בנס  גם  רבה 

ישראל   עם  וחזרת  והזרה  המושחתת  האלילית,  התרבות  ביטויי  כל  ועמו 

 למצבו ולמעמדו המקוריים. 

החנוכה כמועד בעל צביון שמרני, אם   ז חג  במובן  את  לראות  אפוא  ניתן  ה 

ההיכל של    ,ופרצות  הרוחני  בפן  ואם  הריסות  שיקום  של  הפיזי  בהיבט 

הרוחני הקודם. המצב  למעמדו -החזרת  דתי 

ובשורשו   מגלה כי תוכנו הפוך בתכלית:   'חנוכה'  במונח  עיון  ברם, 

כך מופיע בין החוזרים מעורכי    חודשת ובכניסה אליה.ביצירת מסגרת מ לא בשיבה למקור עסקינן, כי אם  

ולא   חדש  בית  בנה  אשר  "האיש  ה(,"  חנכוהמלחמה  כ',  עדיין   )דברים  בו  להשתמש  התחיל  לא  דהיינו: 

"חינוך   קרבנות הנשיאים    -)וכפירוש רש"י שם:  כי  מצינו  גם  וכך  עם הקמת המשכן    -לשון התחלה"(. 

ובין עם ישראל  ותחילתה של דרך חדשה ביחסים בין הק ת המזבח"    -ב"ה  . )במדבר ז', פ"ד(מכונים "חנֻכַּ

וכעין זה אף בלשון חז"ל, המכנים את המנחה שמקריב הכוהן בתחילת עבודתו בשם 'מנחת חינוך', ובדומה 

לכך אמרו אף לגבי תחילת העבודה בכלי המקדש: "כל הכלים שעשה משה, משיחתן מקדשתן, מכאן ואילך  

וחדשנות המתגלה באטימולוגיה של השם חנוכה )השורש חנ"כ( יש גם הדים נוספים,   לפן זה של רעננות

 )יומא יב ע"ב(. " מחנכתןעבודתן  -במישור תוכני ומהותי יותר.

 כסלו תשפ"ב גיליון 
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"למה נסמכה   :על שאלתם המפורסמת של חז"ל  )ריש פרשת בהעלתך(ביטוי לכך מוצאים אנו בדברי רמב"ן  

 פרשת מנורה לחנוכת הנשיאים":

 אבל עניין ההגדה הזו לדרוש רמז מן הפרשה על חנֻכה של נרות שהיתה בבית שני על ידי אהרן ובניו  

צוני לומר חשמונאי כהן גדול ובניו. ובלשון הזה מצאתיה במגילת סתרים לרבינו נסים, שהזכיר האגדה 

יש חנֻכה אחרת שיש   - "ה למשה 'דבר אל אהרן ואמרת אליו' הזו ואמר: ראיתי במדרש... אמר לו הקב

בה הדלקת הנרות, ואני עושה בה לישראל על ידי בניך נסים ותשועה וחנכה שקרויה על שמם, והיא  

 חנכת בני חשמונאי. ולפיכך הסמיך פרשה זו לפרשת חנכת המזבח. 

רמב"ן מחדד את ההקבלה בין החנוכה השנייה לבין החנוכה הראשונה. הווה אומר: משהו מאופייה של ה

גם בחנוכה השנייה )של בית שני(. ומעתה צא ולמד:   )זו שבתורה( מופיע  מה חנוכת החנוכה הראשונית 

 .. המשכן חנוכה של חידוש היא, אף חנוכת החשמונאים יש בה נימה של רעננות ושל אור מחודש.

 בשלושה תחומים. נימה מחודשת זו שבחנוכה מתבטאת 

מבחינה   בחנוכה  ראשית, מכול  הגרוע  עם  אותותיה: ההתמודדות  את  סכנה  מול  חוויית העמידה  נתנה 

רוחנית הביאה את כנסת ישראל לעומק ועצמה משמעותיים יותר של קיום תורה ומצוות והזרימה לעבודת 

לא רק נופך ועצמה מחודשים שנוספו למערכת הקיימת יש כאן, כי    שנית,  ה' רוח של חידוש ושל רעננות.

גם חידוש ותוספת של ממש במישור של מצוות דרבנן. אמנם היסוד הקיומי של שבח והודאה לה'   אם 

יתברך הבא לידי ביטוי במצוות החנוכה, קיים, כמובן, ברובד הדאורייתא. אך בחנוכה חז"ל גם יצרו ברייה 

ושני חידושים יש בדבר זה: האחד הוא, כאמור,    של מצווה על פרטיה ודקדוקיה.  חדשה משל עצמם: חפצא

חיזוקה   - עצם התופעה של יצירת מצווה דרבנן חיובית ספציפית המבטאת תוכן כללי דאורייתא; והשני  

והדגשתה של עצמת סמכותם של חז"ל בכלל, סמכות המהווה בסיס גם למועדים ולמצוות אחרים. ולא 

והיכן צונו?...   דווקא בסוגיית נר חנוכה הדיון כיצד ניתן לברך "וציוונו" על מצוות דרבנן:  לחינם מופיע

לפן זה של חידוש במצוות דרבנן יש משקל סגולי הרבה מעבר לעצם   )שבת כג.(.  !)דברים י"ז, יא(מ'לא תסור'  

 המצוות ככלל... ן תוספת ממד למערך חידוש מצווה נוספת ולביסוס סמכותם של חז"ל; יש כא

 הרמב"ם ריש הלכות חנוכה )פ"ג( כותב:  בתחום שלישי.ממד חדש מתבטא בחנוכה אף 

להי אבותינו והושיעם מידם ]של מלכי יוון[ והצילם. וגברו בני חשמונאי הכהנים  -...עד שריחם עליהם א

יתר על ראל  וחזרה מלכות לישהגדולים והרגום, והושיעו את ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים,  

 מאתים שנים עד החורבן השני.

הרמב"ם רואה אפוא את אחד מהישגי החנוכה במישור המדיני, ומבין שיטי דבריו משתמע שקודם לכן לא 

עצמאותו  מבחינת  חדשה  תנופה  ישראל  עם  קיבל  תקופה  ובאותה  ממש,  של  מלכות  בישראל  הייתה 

 המדינית. 

הן מבחינת פיתוח   -בקנה מידה שעד אז לא ידעה כמותו    -ביותר  נס החנוכה יצר ביהדות תנופה גדולה  

תורה שבעל פה, הן בתחום הפרשני והן בתחום החקיקתי. במובן זה אנו מפרסמים לא רק את הנס אלא 

 גם את התנופה הענפה שבאה בעקבותיו. 

 הרב אהרן ליכטנשטיין, ראש ישיבת 'הר עציון', מאתר הישיבה                                                                

 



 ילדים חינוך ב שלושה יסודות 

ובמראה ובקומה, אינו  אם לא היתה אמו שוה לאביו בקול"רבי יהודה אומר:  )סנהדרין ע"א, א(בגמרא 

מדקול בעינן שוין,    )דברים כא, כ(,בקלנו"    ומורה, מאי טעמא? אמר קרא "איננו שומענעשה בן סורר  

והנה בהשקפה ראשונה המאמר הזה אין לו ביאור ופתרון, כי מה ראו    ."מראה וקומה נמי בעינן שוין

הם בזאת האם    לדרוש דרשות כאלה, מדכתיב "בקלנו" דבעינן קולות שניהם שוים, ואם שונים  חז"ל

בקולותיהם, אכילתו תרטימר בשר    הצדיק את מעשי הבן סורר ומורה? אם ההורים שונים המהנוכל ל

כי נחליט  ואם  שתיה?  איננה  יין  לוג  ועלינו   ושתייתו  היא  גזרה  בקול  שוים  דבעינן  תוה"ק  גזרה  כן 

  להקיש מזה על דברים אחרים ג"כ ולהוסיף, מדקול בעינן שוין מראה וקומה  לקבלה, אבל איך נוכל 

   נן שוין?בעי

"היה אביו    )שם(:אמרו    גיון הוטבעו דברי חכמינו ז"ל. עודיאמנם הסכת ושמע ותראה כי על אדני הה

נעשה בן סורר ומורה. היה אחד מהם גידם   אינו –רוצה ואמו אינה רוצה, אביו אינו רוצה ואמו רוצה  

ולא    –  )שם, יט(אינו נעשה בן סורר ומורה, שנאמר: "ותפשו בו"    – או חיגר או אלם או סומא או חרש  

  ולא סומין, "איננו שומע  –ולא אלמין, "בננו זה"    –ולא חגרין, "ואמרו"    –אותו"    גדמין, "והוציאו

ושתה חצי לוג יין אמרה    "וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר  )שם עב, א(:ולא חרשין". ועוד    –בקולנו"  

דעתו של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו  להסקל? אלא הגיעה תורה לסוף תורה יצא לבית דין

כתיב: "יצר לב האדם רע    ויוצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות!"  ומבקש למודו ואינו מוצא,

הוא    ,הסיבה שציור הלב לרעה גובר על הציורים הטובים  כתב הגאון המלבי"ם  )בראשית ח, כא(,מנעריו"  

שהאדם   יולד,מפני  והם    פרא  וכדומה,  ונקמה  כבוד  תאוה  קנאה  ובאים,  מקדימים  התאוה  וציורי 

אחרים טובים,    אזרחים בנפשו, ועת יגדל ויתחיל השכל להתעורר וכחות הנפשיים יציירו ציורים  נעשים

חובה על ההורים לחנך בדרך הטוב    כבר ימצאו שנפשו מלאה ציורים רעים ונעשו בו טבע שני. לזאת

ואם ההורים    בקרבו, ובעיקר להרחיקו מחברת מרעים וכו'.  א לתת למדות הרעות שישתרשווהישר, ול

משמוע דברי הוריו והלך בשרירות לבו,    עשו זאת ולא נשאו פרי, לא הצליחו במוסרם, הבן אטם אזנו

ירדה לסוף דעתו כי לבסוף ילסטם את הבריות. אבל אם    ואין תקוה להשיבו מדרכו הרעה, התורה 

  סומא אלם חרש וכו', שלא יוכלו להתחקות על מעשי הנער, ולא יוכלו להוכיחו   רים בעל מוםאחד מההו

   ולהדריכו בדרך טובה וילך שובב בדרך לבו, אינו נעשה בן סורר ומורה.

   :על "קול", "מראה" ו"קומה" –על שלשה דברים החינוך עומד 

חייהם. אם אך יחדיו    הבנים יחונכו בחינוך טוב אם אך הוריהם יתאחדו בהשקפותיהם על דרך  א.

למטרה אחת לחנך את בניהם על ברכי היהדות    יעבודו לכונן את ביתם על בסיס חזק ונאמן, המה יקלעו

אבל אוי ואבוי אם ההורים שונים בנטיית רצונם, מה שיאהב    ולעמו.  לעשותם נאמנים לה' לתורתו

קול    האב יתמיד לחנך את בניו לפי רצונו הוא, והיא לפי נטיית רוחה, האב יתן קולו  הוא תשנא היא,

קולות שניהם אינם שוין    עז על בניו אם לא יטו אוזן קשבת לדבריו והיא תגער בהם בדרכי אביהם,

   הבנים לא יתחנכו היטב.

לבותיהם לבל ינטו מדרך    רים ידברו עלהרבה אנשים רוצים שבניהם יהיו בנים נאמנים זרע ברך, ההו  ב.

מסילות בלבות בניהם, חז"ל אמרו: "כל תורה    הישר, והמה בעצמם אחרת יעשו. דבריהם לא ימצאו

ו(.שאין לה בית אב אינה תורה"   אם ההורים מורים לבניהם את "הדרך הישרה"    )ירושלמי שבת טו, 



בחצי הלילה   כפלוני שמש העיר אשר בימי הסליחותלא יעשו הישר, אז לשוא כל דבריהם.    עצמםוהמה  

ודופק על חלונות בתי אנשי העיר לעוררם משנתם לסליחות, והוא עצמו אך כלה מעשהו שב    הולך 

יקיימו בעצמם את אשר הם מוצאים לטוב והמראה   לביתו ושנתו ערבה לו עד חצי היום. אם ההורים

 חליט כי עשו את חובתם באמונה.במראה כמו בקול אז נוכל לה שלהם טוב, שוין המה

ביחוד  ג. מגונות,  ממדות  ולהתרחק  טובות  במדות  מצוין  להיות  צריך  המדה   האדם  הגאוה  ממדת 

"האני". הגאוה היא אם כל חטאת וישקץ    הנמבזה אשר תוליך את האדם שולל ותגדיל שבעתיים את

אחוז גם במדת הגאוה. בני אמנם יש עת אשר נחוץ הוא לאדם ל  איש ויבאיש ולו חכם כדניאל ועזרא,

וגדופים משונאינו, אויבינו משליכים שקוצים על תורתנו ודתנו, ודברים   עמינו סובלים כמו    חרפות 

לבלי חק לדבר עתק על ה' ועל  אלה אנו שומעים בעוונות גם מפיפיות החופשיים, גם המה יפערו פיהם

 משיחו ומגמתם לטעת זמורת זר בכרם ישראל.

בתורתינו ואמונתינו הטהורה   כמו סמי מרפא מזור ותרופה תהיה לנו הגאוה להתגאותבעתות הללו  

אי לזאת, על    לבל יתנגפו בצורי מכשול, וכו' וכו'.  והצרופה, והיא כמו מורה דרך לעולי ימים לשמרם

מדת הגאוה חן בעיני אלוקים ואדם,    ההורים לחנך את בניהם להשכילם ולהבינם באיזה דרך תמצא

אם ההורים אינם שוים במדת "הקומה", מה שבעיני האב   יבים הם להיות מבעלי "הקומה".ומתי חי

מבקשת   לכלימה בעיניה, וכן להיפך, הוא מתגאה ביהדותו בתורתו ובאמונתו, והיא  לכבוד ותפארת

גמל", במצב כזה אין    להתגאות בדברים אחרים לפי "רוח ישראל" או להפך, והמה שניהם "כחמר 

 להתחנך כמו שדרוש.  הבנים יכולים 

שוים בקולם, הקול   אחרי כל אלה אחשוב כי שערי מאמרי חז"ל פתוחים לפניך. אם ההורים אינם

כו(,    )שמותהוא הרצון כמו: "אם שמוע תשמע לקול ה' אלוהיך"   דהיינו אינם שוים בתוכחתם טו, 

מכפי שידברו ואינם  ידברו, בקול אחד, אבל יתנהגו אחרת    ובלמודם לבניהם; ואף אם שוים בזאת

שוים בזה אבל אינם שוים בקומה, מלת "קומה" הוא תואר לגאוה, אם אינם   שוים במראה; ואם

 בזאת והבן לא נתחנך טוב, לא נוכל לדונו כבן סורר ומורה על שם סופו.  שוים
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 אהבת התורה ואהבת ישראל 

 הרב הראשי לישראל  הספד על הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל

 ביום השלושים לפטירתו, י"ט באב תשי"ט

התורה, הרב יצחק אייזיק הלוי    השלושים לפטירתו של הקברניט רב ההשפעה וגדול בחכמתשלמו ימי  

במדינת ישראל ובתפוצות, ספדה לו, העלתה על    הרצוג זצ"ל, ראש הרבנים לישראל. האומה כולה, 

 במשך חייו, ביחוד בעשרים ושתים שנות כהונתו כנשיא הרבנות הראשית  כרונה את אשר פעל ועשהיז

  לישראל.

התורה. אהבת  ובראשונה  במועצת    בראש  שלו  האחרונה  בפגישה  היה  וזה  בו,  שנכחתי  אחד  מקרה 

ומיוחדת, שדומה   הראשית לישראל שהמנוח היה נוכח בה, העמידני על תכונה אחת יחידה  הרבנות

רה,  שמעולם הוא לא חדל מלהשיח בדברי תו  שקשה למוצאה בדורנו. כל מי שהכיר את רבנו הגדול ידע,

חלק מנשמתו. אכן, באותו יום ירדנו יחד במעלית, ונזדמן לשם תלמיד   שהתורה היתה שיקוי לעצמותיו

אחד  הגמרא במסכת שבת    חכם  דברי  את  ב(שהזכיר  טו(:על הפסוק בתהלים    )קיט,  תגעו    "אל  )קה, 

 במשיחי ולנביאי אל תרעו".

הגמרא ופלפל בהם והיה    יר את דברי ראש הרבנים שהיה חלוש מאד וזכרונו רופף, התעורר כולו והזכ 

לבו של רבנו ער לדברי תורה, ועד כמה היה    כמעין המתגבר. אותה שעה נמצאתי למד עד כמה היה

בה  והוגה  התורה  בקדושת  מדעת.  ספוג  ושלא  הכתובה    מדעת  התורה  מכמני  בכל  ידיעותיו  רוחב 

 כל השטחים הרבים של תורת והמדרשים, הפוסקים הראשונים והאחרונים, וב  והמסורה, ספרות חז"ל

של יפת בידיעת אהלי   ישראל וחכמת ישראל שעמם נשתלבו גם ידיעות במדעים, הוסיפו לו מיופיפותו

  שם, והכתירו אותו בכתר הרם והנישא של "אלוף התורה".

ויושר עומקו והיקפו    כל עניין ועניין שעסק בו, נבחן לאור כל אותו אוצר גדול של ידיעות ונתמצה בכל

  הגיונו.

בעל תבונה עמוקה, היתה  אהבת ישראל. רבנו היה –סגולה אחרת שרצוני ליחד עליה את הדיבור היא 

אלה עם  יחד  מפותח. ברם  וחוש  וחודרת  עין חדה  ואמונה    לו  לב  טוהר  כות,  וזַּ תמימות  בו  נתמזגה 

נגוריה על בנים  מעולם לא נטה לחשוד באיש, והיה ממלמדי הס  המצויים רק בצדיקים ובחסידים.

 כל אחד ואחד מישראל ולא חסך מעצמו טורח ועמל לעזור לו.  תועים. אהב

דמותו של    פעולותיו בימי השואה ומעשיו בערב התקומה של מדינת ישראל, בהם נראתה  כבר נזכרו

 רבנו בכל זוהרה ותפארת עוזה. 

 נם נופלים מהכלל עצמו.קטנים רבים שבהצטרפותם יחד אי  זהו כלל גדול שעמו היו נתונים פרטים

שהשרה על הבית הזה, יעמדו   דרכו בניהול פעולותיה של הרבנות הראשית לישראל, ההשראה הטובה

 והזוך, תהיה מרחפת על הבית הזה תמיד. לנו גם להבא, ודמותו הרוחנית, שופעת האור
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 היתר המכירה לשנת תשכ"ו

 הודעת הרבנות הראשית לישראל 

 בעז"ה, בחודש שבט התשכ"ה, ירושלים

לקיים מצוות השמיטה כד"ת  ורצוננו    הנה השנה הבעל"ט, שנת התשכ"ו, היא שנת שמיטה. שאיפתנו
להיתר    המצב הכלכלי במדינת ישראל כיום מחייב אותנו להיזקק שוב  בכל פרטיה ודקדוקיה, אולם

לפיכך, הננו    זצ"ל בתורת "הוראת שעה".   עבודה בשביעית ע"י מכירת הקרקע, כפי שנהגו קדמוננו
וכות, ועל סמך הרשאות  שיחתמו על ההרשאות הער  מודיעים בזה שניתן ההיתר של המכירה לכל אלה

את השמיטה כדת, בלא   המכירה כמו בשנות השמיטה הקודמות. ברי, כי אלה שישמרו  אלה תבוצע
הוראות מפורטות   .*נקראים בפי חז"ל "גבורי כח עושי דברו"  ההיתר האמור, תבוא עליהם ברכה, והם

נהוג עד עתה, על יסוד פסקי ידינו, כדי שהכל ייעשה כדין, כ איך להתנהג בכל ענפי העבודה תינתנה על
ההיתר  דין על  ידיהם  שסמכו  תורה  גדולי  מאת  ויחיש    .**מבוססים  ימהר  כי  להשי"ת  תפילה  אנו 

 ברחמיו את הגאולה השלמה 

התלויות בארץ, לרבות מקדש וקדשיו,   ונזכה לקיים מצוות שמיטין ויובלות כהלכתן, עם כל המצוות
 בימינו אמן. ובא לציון גואל במהרה

 כעתירת המצפים לגאולה בימינו בקרוב,

 יצחק נסים  –איסר יהודה אונטרמן 

 הרבנים הראשיים לישראל 

 מדרש רבה ויקרא פרשה א. תהלים קג, כ. *

קוק במבוא לספר שבת הארץ,   ראה שו”ת שמחה לאיש יו”ד סי’ כו, שו”ת ישועות מלכו יו”ד סי’ נג, נט, הראי”ה  **
 והלכותיה (תש"ס) עמ’ תרנד, תשטו. ילקו”י שביעית ובתשובתו במשפט כהן סי’ סג. 
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