
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  חנוכה וחינוך -נר ראשון 
ימי החנוכה קיבלו את שמם על שם חנוכת המזבח. לאחר שבית המקדש פסק מעבודתו, באו החשמונאים וחנכו 

  שוב אותו לעבודת ה'. 

  חנוכה מזמין אותנו לחשוב על המושג "חינוך" ולהעמיק בו.

המשמעות הפשוטה של המושג הזה הוא התחלת שימוש בדבר מסיום. בפעם הראשונה. כהן שנכנס לעבודה 

בבית המקדש מביא קורבן המכונה "מנחת חינוך" שבו הוא נחנך לעבודתו. התורה אומרת "מי שבנה בית ולא 

כן אנו מברכים חנכו" הכוונה שלא התחיל להשתמש בו. ההתחדשות והפעם הראשונה מולידה בנו שמחה, ול

  "שהחיינו" על שימוש ראשוני בבית, או בדבר אחר חדש. 

השמחה מראה את החשיבות שאנו מייחסים לדבר. כך בחנוכת הבית, אדם שבנה בית מבטא את השמחה 

וההודאה לה' באירוע וציון של שמחה בהתחלה. כך גם בבר מצווה, חינוך הילד בפעם הראשונה בבר המצווה 

  ם הראשונה מבטאת את החשיבות שאנו מייחסים לכניסה לעול תורה ומצוות.בעליה לתורה בפע

משמעות נוספת יש למושג חינוך בפסוק "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה". אנו רואים לא רק 

  הודיה וציון חשיבות, אלא מחשבה גם על העתיד. חינוך הוא פעולה שמטרתה להשפיע על העתיד.

  ך הוא החיבור בין שני הדברים.סוד החינו

החינוך הוא ההתחלה, כשהילד גדל ונכנס לעבודת ה' התקופה הראשונה נקראת תקופת החינוך, שבה מלמדים 

לים אותו בעבודת ה'. מטרת החינוך הוא העתיד, להטעין אותו במטען וכחות שיצעד איתם כל חייו בדרך יומרג

  הטוב.

וך בימי נעוצמתית יותר, כן יהיה כוחו בהמשך, ולכן אנו משקיעים רבות בחיככל שנטעין באנרגיה טהורה יותר, 

  ועל העתיד. הדות והנערות. מתוך מחשבה על ההווילה

  . שנזכה להתקדש מנרות החנוכה ולהאיר את הימים בקשר לריבונו של עולם

  חנוכה שמח
  ראש הישיבה– - הרב חיים איזנטל
  

 דמי חנוכה
 בס"ד, כסלו תשע"ט



   

   עם ישראלמהות  אור החנוכה - נר שני

שאלה: איך אומרים הלל על מצוות הדלקת מנורה? הרי הלל אומרים רק על נס שנעשתה בו הצלה ולא על קיום 

  מצווה!!

היוונים רצו לכבות  -תשובה: עיקר המלחמה של היוונים ביהודים לא הייתה מלחמה פיזית אלא מלחמה רוחנית

דם שכל אבריו קיימים אך הוא סומא, ואינו רואה . ניתן להבין זאת על ידי השוואה לאאת אורם של ישראל

  חשובים כמת. שלהם הרי הם המיוחד אורהללא  ם ישראלכמת, כך עבעיניו, אדם כזה חשוב 

"ורוח אלוקים מרחפת על פני המים... ויאמר  -והאור המדובר הרי הוא אורו של הקב"ה, כמו שכתוב בבראשית

  זה יכלו היוונים לשלוט בעם ישראל. "יבוי אורכ"לוקים יהי אור ויהי אור" ורק על ידי -א

האור שמחייה את ישראל ומאיר אל היא מפיקה את  בא לידי ביטוי במנורה.זה בעולם האור של ההתגשמות ה

תא: יאת כל השמנים, ועוד כמו שהביא הב"ח שכתוב בבריטימאו בטלו את הדלקת המנורה וכשליבם, ועל כן 

, וזו הדלקת המנורה שכתוב להעלות נר מבטלין אותה מיד כבר הם אבודיםם "מצווה אחת יש בידן אם את

ה' עזר להם  המקדש - לכן כשהמכבים כבשו שוב את בית .כל זמן שהיא דולקת עם ישראל עומד -תמיד"

קיומו מעידה על אלא  טכנית ופשוטה, עניין המנורה זה לא רק "הדלקת הנרות"ש , משוםבעניין המנורהדווקא 

   .עם ישראלהמיוחד בהאור של 

כי הנס היה על עצם קיומם של  - על נס ההצלהרק הודאה על נס של "קיום מצווה" ולא הלל ועל כן קבעו 

   לחנוכה) "נתיבות שלום"על פי ( ישראל שאין להם זכות קיום ללא המנורה

  חנוכה שמח
  )ב"תלמיד כיתה י( אלעד שניר

  

     

 

 

 

 



 

 

   יהודיתהחג הזהות  חנוכה -– שיילנר ש

  

מאי חנוכה, דתנו רבנן: בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון [=שמונה הם], "הגמרא במסכת שבת מתארת: 

דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון [=שאין להספיד ולהתענות בהם]? שכשנכנסו יוונים להיכל, טמאו כל 

מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא 

בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת 

 )פ"ב פסקא יא(קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה". (כא ע"ב). הראי"ה קוק זצ"ל בספרו עין איה 

  כבר נטמאו כל השמנים עוד לפני שהם נגעו  - נים נכנסו להיכלויומדייק בלשון הברייתא שבעצם העובדה שה

פיזית בכדי השמן שבמקדש. משל לארס של נחש שכאשר חודר לגוף הוא מתפשט בכל הגוף ולא נשאר רק 

  במקום ההכשה. מציאות הארס בגוף משבשת את כל המערכות שבגוף עוד לפני שממיתות את האדם ח"ו. 

רוח יון שעניינה נהנתנות וגסות, שקיעה בהבלי העולם, פיתוח הגוף והאסתטיקה הנמשל הוא שעצם כניסת 

הנוגדת כ"כ את רוח ישראל השואפת לחיי נצח בתוך העוה"ז, לחיים של קדושה וטהרה, כבר גרמה לזעזוע 

רמה ביוונים שבאו להשליט את התרבות שלהם וועל זה יצאו הכוהנים למלחמת ח ם ישראל,עמוק מאוד בע

  הנים הבינו שבעומק המאבק ישנו כאן מאבק תרבותי בין רוח יוון לרוח ישראל. ובעולם. הכ

כי השמן מבטא את החכמה היהודית, חכמת לכן כשמצאו את פך השמן תקנו את חג החנוכה על הנס הזה 

  שייכים לתרבות אחרת. התורה, שכנגדה נלחמו היוונים כדי להזכיר לנו בכל דוד ודור שאנו 

בזמן הזה. גם בימינו מלחמת התרבות לבשה לבוש מערבי ונוצץ, וטרם הסתיימה ואולי אף נכנסה  - בימים ההם

  אל תוכנו פנימה.

נשאב כוחות מאור החנוכייה לבירור הזהות והתרבות שלנו, נתמלא בגבורה ובזקיפות קומה ונזכור שמעט מן 

  דוחה הרבה מן החושך.-האור

  חנוכה שמח 
  )א"מחנך כיתה י( הרב אלי טישלר

  
  

    



 

 

  שתולים בבית ה' -–נר רביעי 

בחנוכה אין מצווה לעשות סעודות של שמחה. כך קובע השולחן ערוך (סימן תרע סעיף ב). לעומת פורים שבו 

במשנה ברורה שם אחת ממצוות היום היא משתה ושמחה בחנוכה לא קיימת מצווה כזו. בעל 'הלבוש' (מובא 

"להשמיד להרוג ולאבד"  -ס"ק ו) מסביר את ההבדל בין חנוכה לפורים כך: בפורים הגזירה היתה על הגוף

כפייתה של תרבות יוון  - יתה רוחניתיאבל בחנוכה הגזירה ה ,ולפיכך אנו שמחים דרך הגוף במאכל ומשתה

העבירם על חוקי רצונך" ולפיכך המצווה "להשכיחם תורתך ול -והפילוסופיה היוונית והשמדת תורת ישראל

  היא בהלל והודאה ולא במאכל ומשתה.

בגמרא במסכת שבת (קטז ע"א) מובא סיפור ממנו אפשר ללמוד על ההבדל בין תורת ישראל לפילוסופיה 

היוונית. (בתרגום לעברית, ההערות בסוגריים עפ"י רש"י שם): שאלו את רבא מדוע אתה לא בא לבי אבידן? 

  ם בו היו מתווכחים הפילוסופים עם חכמי ישראל), ענה להם: יש בדרך דקל שמפריע לי, אמרו לו: נעקור מקו-(

אותו, ענה להם: מקומו מפריע לי (יווצר בור מהעקירה). בעל 'איי הים' (מובא בחידושי הגאונים על העין יעקב) 

 -ות העץ: שורשיו וגזעו נטועים בארץמפרש את הסיפור כך: לפי תפיסת הפילוסופיה היוונית דמות האדם כדמ

התובנות  -חקירות שכליות בכל תחומי המחקר, ומהם יוצא הפרי -בענייני העולם הזה, מתוכם יוצאים ענפים

שדמות האדם  -וההכרות השכליות. לפי זה כך יובן הסיפור: רבא עונה שהוא לא רוצה לבוא מפני תפיסתם

זו (נעקור אותו) ונמצא תפיסה אחרת, ענה להם לא עצם תפיסתכם כדמות העץ (דקל), אמרו לו: נבטל תפיסה 

שהאדם בנוי כמו עץ שגויה. האדם אכן בנוי כמו עץ, אבל המקום בו נטעתם את האדם שגוי. האדם נטוע קודם 

"צדיק כתמר (דקל) יפרח כארז בלבנון  -כל בתורה ובאמונה ורק מתוכם הוא מצמיח ענפים ופירות לעולם הזה

  בחצרות אלוקינו יפריחו (ענייני העולם הזה)". -לים בבית ה'ישגה. שתו

הזכרתי בהתחלה את דברי השולחן ערוך בנוגע לסעודות בחנוכה, אמנם הרמ"א שם מעיר שהמנהג הוא לשיר 

בסעודה זמירות ושבחים לה' ואז הסעודה נחשבת לסעודת מצווה. לפי דברי בעל 'איי הים' המנהג מתאים כל 

  מתוך אמונה והודאה לה' אפשר לשמוח בענייני העולם הזה, ואף להופכם לשמחה של מצווה. כך לתורת ישראל.

  חנוכה שמח 
  )"בתלמיד כיתה י( דידיה בלנקי

  

  
  



     

  נס וטבע בחנוכה -– נר חמישי 
  צחון במלחמה.ינס פך השמן ונס הנ –בחנוכה אנו נפגשים עם שני ניסים 

  ?!צחון במלחמהינס פך השמן או הנ איזה נס הוא העיקרי?

איך כד קטן שהיה בו להדליק ליום אחד בלבד  –בדרך כלל רגילים לחשוב שהנס העקרי הוא נס פך השמן 

  יד ה' גלויה פה לעין כל.  –זה ודאי רק כח על טבעי יכול לפעול  –הספיק לשמונה ימים 

  ך השמן.צחון ולא נס פיקרי הוא נס הניהמהר"ל מפראג מחדש שהנס הע

  צחון הוא נס בדרך הטבע.ינס פך השמן הוא נס על טבעי ואילו נס הנ

צחון במלחמה ובטוחים בצדקת המכבים אך בזמנם היה ויכוח גדול בין היהודים האם יהיום אנו חוגגים את הנ

וונית , אין לנו סיכוי לגבור על האימפריה היזה לא ריאלי –לחם ביוונים אך היו שאמרו ילהצטרף למכבים ולה

  ויש בכך אף סיכון לעם ישראל!

  ? האם המכבים המעטים שנלחמו או שמא החולקים עליהם?מי צודק

  שנלחם או לא ?!  כבר אין נביאים שיאמרו לנו מהו רצון ה'.  -מהו רצון ה'  

וכמו שמעט השמן  ,זהו סימן אלוקי משמים שהקב"ה עם המכבים -כאן מגיע נס פך השמן  -אומר המהר"ל 

הוא  ",משמים"צחון במלחמה אף הוא נס יעל ריבוי הימים והספיק לשמונה ימים וזה ודאי אלוקי, כך הנ 'גבר'

  דרך גבורת המכבים. ,דרך הטבעמופיע 

-הנס העל טבעי מלמד אותנו להתבונן ולראות את הקב"ה גם דרך הטבע וההיסתורי -וזהו לימוד גדול לדורות 

 ערב, –וכדברי הרמב"ן שמן הניסים הגלויים נלמד לראות את הניסים הנסתרים שבכל יום עמנו  ,ה הישראלית

  .בוקר וצהרים

  חנוכה שמח
  )ב"מחנך כיתה י( הרב איתן פרומוב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



   
  
  

  חכמת התורה וחכמה יוונית - שישינר 
שואל שאלה: בגמרא שמסופר על חנוכה כתוב "כשנכנסו היוונים להיכל טימאו כל השמנים  מלובביץ'הרבי 

שבהיכל", דבר זה תמוה. למה היוונים בסך הכל טימאו את השמן והרי אם היו רוצים לפסול את הדלקת המנורה 

  היו בוזזים את המנורה או את השמן ולא רק מטמאים אותו?

מנים", לא עשו כלום, שהרי אומרת ההלכה שטומאה נדחית בציבור, אם יתר על זאת, במעשה "טימאו כל הש

הרבים צריכים לקיים מצווה אז אין הטומאה מעכבת בדבר מצווה של רבים. ולאור הלכה זו נשאלת השאלה: 

  אם מותר לציבור מותר להדליק את המנורה שהרי הטומאה אינה מעכבת, אז לכאורה נס פח השמן הוא מיותר?

ו: מעשה היוונים משקף את אופים הרשע ומזימתם, וכל נס פח השמן התחולל על מנת לבטל את ענה בתשובת

מזימתם. השמן מסמל על החכמה. ידעו היוונים שעם ישראל מקיים את מצוותיו של הקב"ה ולומד את תורתו 

כלומר  אך רצו להוציא מזה את הקדושה העליונה שבדבר ולהפוך אותו לדבר חכמה כשאר החכמות שבעולם.

הסכימו שחכמת עם ישראל יישאר אך רצו שהחכמה תהיה טמאה. לכן בתוספת התפילה של חנוכה נאמר 

  "להשכיחם תורתך", לא להשכיחם התורה אלא תורתך דווקא. 

נוסף על כך, נאמר גם "ולהעבירם מחוקי רצונך". היוונית התנגדו לקדושה האלוקית ולמעלה העליונה שבמצוות 

  ם למעשים חכמים אך כשאר המעשים ח"ו.וניסו להפוך אות

אמרו חכמים: היוונים התנגדו למצוות שהם בבחינת 'חוקים' שהם במעלה עליונה מן השכל. היוונים שהיו גם 

ושכלנו קטן מלהבין מצוות אלה. ולכן רצו לשחת את המצוות  ,הבינו שלשכל האנושי יש הגבלה ,הם חכמים

האלה, על מנת לפאר את השכל האנושי. ואת הגישה היהודית שהמצוות הן ברמה אלוקית ומעל השכל האנושי 

  הם לא יכלו לקבל.

 -בני ישראל הבינו את תכלית המאבק ולכן יצאו למלחמה ומסרו את נפשם במלחמה שהייתה אבודה מראש

  מפני רבים, והקב"ה עשה להם נס גדול ואפילו הביא להם את פח השמן החתום בחותמו של הכהן הגדול.  מעטים

כתוב: "נר ה' נשמת אדם", כל אדם הוא נרו של הקב"ה. אך לא די בהאיר אדם את נפשו הבהמית אלא גם 

  להאיר את סביבתו כעניין נר חנוכה שמדליקים "על פתח ביתו מבחוץ".

  שיחתו של הרבי מלובביץ')(מעובד על פי 

   חנוכה שמח!
  )כיתה יא(תלמיד  ראוך נוי

  
  
  
  

  



  
  

  אבל בעצם, איזה חושך באנו לגרש?..." " –- נר שביעי
מילדות נישאות על פינו בחנוכה מילות השיר, ומלֵאי גבורה ועוז אנו מכריזים "בידינו אור ואש", מרגישים 

  ונכונים להסתער אלי קרב. כיהודה במכבי בשעתו

  ובמי נלחם? ביוונים הרשעים כמובן.

  אך מה להם ולחושך?

יוון נחשבת כערש התרבות האנושית, מקור אומניות הבימה, הציור הפיסול והספורט, מולדת המדע והפילוסופיה. 

 -תבניות לוגיותבבסיס הִקדמה של העולם המודרני יצוקים עד היום יסודות שהניחו היוונים הקדמונים. 

  ידי אריסטו והבאים אחריו. -מחשבתיות שונות שנטועות בנו ונראות לנו היום מובנות מאליהן, הונחלו לנו על

  האם לזה ייקרא חושך?

לעומת זאת, אם היו שבים המכבים לחיות בינינו כיום, הם מן הסתם היו מואשמים בפי רבים בהיותם "קנאים 

חופש הדת הביא אותם "לקחת את החוק לידיים" ולשפוך דם רבים, גם לרבים חשוכים", אשר חוסר סבלנותם ל

  מאחיהם.

  לאור נרות החנוכה צריך לשוב ולהבדיל בין חושך לאור, ולעשות סדר בבלבול הדעת הזה.

כשהמדע והאומנות אוטמים עצמם מלהכיר במקורם האלוקי הם עתידים להידרדר לניוון וסיאוב, לאובדן ערכים 

  הם מסתירים את טוהר הנשמה, הם אינם ִקדמה ואינם אור כי אם ההפך.ומוסר. כש

יחד עם ערכי תרבות אחרים שחלחלו לתודעתנו מאתונה, ספרטה ופסגת האולימפוס, חדרו לאווירה הציבורית 

שלנו גם סדרי ערכים משובשים מעיקרם. הערצת הדעת והאסתטיקה הופכים לעיתים לקהי חושים ביחס 

אמת, צדק ויושר. הסבלנות הפכה להיות דגל שכמעט מעקר את אפשרות הביקורת וההבחנה למשמעותם של 

בין טוב לרע. זוהי אווירת הפלורליזם ההלניסטי, המאגד תחתיו אינספור תרבויות ודתות, ורק דבר אחד איננו 

אחת (גם אם את מי שאיננו "סובלני" כמותו, את מי שטוען כי יש אלוקים אחד ואמת אלוקית  -יכול לסבול

  מתגלה באינסוף סגנונות).

המכבים אשר היו מעטים מול רבים וחלשים מול גיבורים, קבוצת כפריים מול צבא אימפריאלי אדיר ומחומש 

היטב, היו מעיין ילד המכריז "המלך ערום". תום האמונה שלהם הוא האור והוא האש שבעזרתם גירשו את 

  חשכת יוון.

ים מצטרפת אל תדמית הגבורה ואומץ הלב שלהם, ושעל ברכיהם גדלנו, גם כשקוראים על דמותם בספר מכב

אמונה יוקדת באלוקים, אשר עליה לא תמיד סיפרו לנו ואשר היא היא מקור העוז. שכחת אמונת המכבים היא 

  בעצמה נפילה בחושך יוון.

אבותינו... וידעו כל הגויים  "זכרו איך נושעו אבותינו... ועתה נקרא אל השמים, אם יחפוץ בנו ויזכור את ברית

  כי יש מושיע לישראל" (נאום יהודה ללוחמיו בטרם היציאה לקרב אמאוס)

  בנשמתנו אור ואש!

  חנוכה שמח!
  )י' מחנך כיתה( ערן מזרחיהרב 

  



 

 

  מוסיף והולך - נר שמיני

  בחנוכה אנו נוהגים להדליק ביום הראשון נר אחד וכל יום להוסיף נר. 
  מה הטעם?

  בית הלל ובית שמאי נחלקו בגמרא במסכת שבת לגבי הדלקת הנרות (כא:).
  בית שמאי אומרים: מדליקים ביום הראשון שמונה נרות ובכל יום מורידים נר אחד.

  ובית הלל אומרים: מדליקים ביום הראשון נר אחד ובכל יום מוסיפים נר אחד.
הוא כנגד "פרי החג". פרי החג הם הקורבנות הגמרא מבארת את טעמם של ב"ה וב"ש. טעמם של בית שמאי 

  שמקריבים בסוכות, ביום הראשון מקריבים ארבע עשר פרים וכל יום הולך ופוחת פר.
הקשר בין חנוכה לסוכות כתוב במקבים ב. בזמן החשמונאים בכ"ה בכסלו אחרי שבנו את המזבח, חגגו את חג 

, ושנה אחרי קבעו את החג לדורות כחג החנוכה, ימים במקום חג הסוכות שלא חגגו באותה שנה 8החנוכה 
  ולכן הולך ופוחת כפרי החג.

  טעמם של בית הלל: "שמעלין בקודש ואין מורידין" ולכן כל יום מוסיפים נר.
  הנתיבות שלום מסביר מחלוקת זו בצורה עמוקה ורעיונית יותר:

  וכה? נס פך השמן או נס המלחמה?מחלוקת ב"ה וב"ש היא מה הוא הנס העיקרי בחנוכה? מהו עניינו של חנ
שניצחו את  -ב"ש אומרים שנס המלחמה הוא הוא עיקר עניין חנוכה, שעיקר הנס היה שניצחו במלחמה

כוחות הטומאה והרשע וע"י זה המעיטו את הרע בעולם, וזה מסביר את מה טעמם בגמרא, ששבעים פרים 
ים את הפרים ובכך ממעטים את כוחות הטומאה בחג הסוכות הם כנגד שבעים אומות העולם, ובכל יום ממעט

של אומות העולם בעולם. נרות החנוכה הם כנגד הכוחות הרעים, וכל יום מצטמצמים הכוחות הרעים ע"י 
  הדלקת הנרות ולכן מדליקים פחות.

בית הלל אומרים שעיקר הנס בחנוכה הוא נס פח השמן, שבעזרתו הדליקו את המנורה שתפקידה הוספת אור 
  בעולם, וכך גם אנו בחנוכה מוסיפים אור וטוב בעולם. וטוב

הנתיבות שלום מוסיף שעומק המחלוקת בין ב"ש וב"ה בנרות חנוכה היא המשך של מחלוקת עקרונית על 
  דרך עבודת ה' בעולם. כפי שמתבטא בפרוש הפסוק: "סור מרע ועשה טוב".

  ל"עשה טוב". ב"ש אומרים שעיקר עבודת ה' היא "סור מרע" וע"י זה מגיעים
  להוסיף אור וטוב וע"י כך הולך ומתמעט הרע. -וב"ה אומרים שעובדים את ה' דרך "עשה טוב"

שנזכה בחנוכה הזה להוסיף אור וטוב בעולם, שנעבוד את ה' ע"י הוספת טוב ושנזכה להתקרב ולקרב לאבינו 
  .שבשמיים

  

  

  

  

  חנוכה שמח!
 כיתה יב)תלמידי (רועי קדמון ויהודה לוי 


