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 | הרב אליעזר קשתיאליוזמה רוחנית  - חנוכה
עבודת המזבח, קורבנות  -בספר המכבים עיקר הדגש בסיפור ההיסטורי הוא על חידוש העבודה בבית המקדש1

התמיד. נס פח השמן לא זוכה כמעט לאזכור, בכלל רוב הספרים מדברים על הניצחון המלחמתי ועל חנוכת 

 לכאורה נראה שזהו הנושא המרכזי של החג. -המזבח ולא על נס המנורה

ותן אנו קוראים בימי החנוכה הם פרשיות מתנות הנשיאים בעת חנוכת המזבח, לאחר יציאת גם הפרשות א 

)במדבר ז',י'(. זהו הנושא של החג. כך  "ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום המשח אותו..." מצרים.

ה זכר לנס ראוי להיות, חזרת העבודה, על זה אנו חוגגים, ובכל זאת המצווה של החג היא הדלקת החנוכיי

 פח השמן.

הגמ' יודעת מה זה חנוכה, היא מכירה את ההתרחשות ההיסטורית  -"מאי חנוכה?"זאת היא שאלת הגמ', 

שקרתה, היא איננה מבינה מדוע מצוות הדלקת הנר היא הסמל של חג החנוכה, ישנם דברים שמשקפים את 

במנורת המקדש. התשובה לא עוזרת  חזרת העבודה, מדוע הם לא בחג חנוכה. עונה הגמ', משום שנעשה נס

לנו שהרי זו בדיוק השאלה, מדוע נעשה נס דווקא במנורה. הרי המקום שבו נעשה נס הוא המקום בו רוצה 

לומר לנו רבש"ע, זהו עיקר העניין, פה הדגש שלי. הנס הוא כמעין אלומת אור שמבליטה את המאורע החשוב 

 וע נעשה הנס דווקא כאן? .מד"מאי חנוכה", באמת. וזוהי בדיוק השאלה 

השאלה מתחזקת כאשר אנו מתבוננים בפרשיות ימי חנוכה שמדברות על מתנות הנשיאים לכבוד חנוכת 

"ובבא משה אל מועד לדבר המזבח. בסוף כל מניית מתנות הנשיאים מתואר שמשה ניגש לדבר עם ה' 

הולך לומר הקב"ה למשה לאחר כל  מה איתו...וידבר ה' אל משה לאמור דבר אל אהרון ואמרת אליו...",

"בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות...". מתנות הנשיאים שבאו לכבודו של המזבח: 

אנחנו עדים לאותו בלבול, מה הקשר בין חנוכת המזבח למנורת המקדש, מדוע הדברים שוב מחוברים.  שוב

 ת המקדש, ופתאום צצה לה המנורה.עסקנו עד כה במזבח, שהוא עיקר עניינו של בי

"למה נסמכה פרשת...לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים על השאלה הזו עונה לנו רש"י במקום מהמדרש: 

חלשה אז דעתו כשלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם שאתה 

 מדליק ומיטיב את הנרות".

מדוע חלשה דעתו של אהרון, והרי אהרון הוא זה  –להיות מוקשה מכל הכיוונים. המדרש שמביא רש"י יכול 

שמחזיק יום יום את המקדש, הוא עובד שם עבודה קבועה, לא כמו כל אותם הנשיאים שהקריבו פעם אחת 

המנורה. הרי אהרון עושה הכל במקדש, מדוע  -עוד יותר קשה הניחום שהוא מקבל –וסיימו את תפקידם. 

 לנחם אותו צריך להזכיר לו את עניין המנורה דווקא?!. בשביל 

הרמב"ן עונה על השאלות, ממגילת סתרים של רבינו ניסים, שכאן במקום הזה יש רמז בכתובים לחנוכת בית 

חשמונאי. כלומר יבוא יום ובחנוכה יעשה נס ע"י בניך הקדושים. מסביר הרמב"ן שכל הקורבנות עתידים 

וכייה היא תהיה בכל הדורות הזיכרון היחיד שיישאר לנו מהמקדש, ולה זכינו ע"י להיבטל, אבל הדלקת החנ

 בני בניו של אהרון, וכך מתיישבת דעתו של אהרון. 

השאלה היא איך טמון כאן עניין חנוכת בית חשמונאי? . כדי לענות על זה צריך להבין מהם מתנות הנשיאים 

 רון.ביום חנוכת המזבח שגרמו לחלישות דעתו של אה

                                                           
 י דוד וכטל."ה, שוכתב ע"סשהועבר בשנת תששיעור  1
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המקום שבו מוזכר עניין מתנות הנשיאים לא מתאים לפי סדר הזמנים שאנו מכירים. הרי בחומש ויקרא  

מדוע דווקא עכשיו נזכרו לספר לנו מה קרה ביום כלות משה להקים  -כבר הצטווינו על הקרבת הקורבנות

 זה בכלל שייך לספר שמות לאחר סיפור יציאת מצרים...  -את המשכן

כך "בשבתך בביתך". לספר ויקרא הוא קרא  "בלכתך בדרך".ודה היה נוהג לקרוא לספר במדבר הרב צבי יה

קריאה אלוקית. סדר החיים שמסדר לנו רבש"ע עד  -הוא היה מסכם את עניינם של שני הספרים. ויקרא

אל לפרט האחרון בל לפספס דבר. לעומתו ספר במדבר איננו עוסק בתיאור חיים אידאליים, אלא בעם ישר

 החי, המתהלך. 

המאפיין של הספר כולו הוא היוזמות. יוזמות רוחניות. לא מה הקב"ה מצווה, אלא מה עם ישראל עושה. 

הספר כולו מלא ביוזמות חיוביות ושליליות. נזירות, נדרים, פסח שני, בנות צלופחד, פנחס, המרגלים, קורח 

ספר היוזמות של העם. כיוון שכך, לקחה התורה, ועדתו ולבסוף גם משה שמכה על הסלע, ונענש על כך. זהו 

"ויקריבו שאיננה מסדרת לנו סדר כרונולוגי אל סדר תוכני, והעבירה את פרשת הנשיאים לספר במדבר. 

לא כתוב שהם צוו לעשות את זה. הנשיאים מיוזמתם באים ומקריבים. זוהי תגובתם להקמת נשיאי ישראל..." 

 ת התרומה הזו בברכה.תרומה עצומה. וה' מקבל א-המשכן

משפחת הכהונה כמעט ולא קיימת בספר במדבר, לעומת ספר ויקרא שמלא בהם. הכוהנים מככבים כאשר 

"נחלשה דעתו  -צריך להפעיל את הסדר האלוקי של עבודת המשכן. ספר במדבר הוא יוזמות של עם ישראל

אל יש רצון ליזום, על אחת כמה יש בכהונה כפליים  יוזמה משיש בעם ישראל. אם לעם ישר -של אהרון"

מקרה נדב ואביהו.  פה "חלשה דעתו של אהרון", איפה  -וכמה שהכוהנים רוצים ליזום, ולא נותנים להם

אנחנו הכוהנים מביאים לידי ביטוי את הרצון שלנו ליזום, זוהי אנרגיה שנמצאת בנו ואנו רוצים לתת לה 

 מאיתנו. זוהי אנרגיה שאצורה במשפחת הכהונה. משהו -מקום, פעולה שלנו. לא מצד הסדר האלוקי

פה הרמז לחנוכת בית חשמונאי. חנוכת בית חשמונאי זהו עניין "בהעלותך את הנרות..." עונה לו הקב"ה 

וכל עניינו הוא 'יוזמה'. אין נביא , אין מורה דרך, לא ברור מהו  -אותו מובילים בני אהרון, משפחת הכהונה

ע מה נכון לעשות. פשוט מגיעים לבית המקדש ו...יוזמים. והביטוי הכי גדול של רצון ה', אף אחד לא יוד

 אותה יוזמה מתגלה במנורה. 

חרבות ועליהם הדליקו את הנרות. יכלו להדליק בשמן  7חז"ל אומרים שלא הייתה מנורה ולקחו החשמונאים 

ב שבו דבר ה' לא מופיע, טמא משום שטומאה דחויה בציבור, אבל הם לא ויתרו ומצאו שמן טהור. במצ

 אנחנו יוזמים. -מדליקים נרות. בתנאים הכי קשים -אנחנו פועלים

את האנרגיה של היוזמה אני שומר לזמנים קשים, יבוא יום ויתגלה שכל  -"חייך שלך גדולה משלהם".לכן 

ף אחד עם הכוח של חנוכת המזבח הוא מן הכהונה. זה יתגלה, לא כשהמצב קל, זה ייחשף כאשר לא יהיה א

ממש. זהו החידוש  -יוזמה פנימית ואז יתגלה במי באמת יש גרעין של יוזמה. ואתם תקימו ממלכת כוהנים

 פעולה שלנו. -היוזמה הרוחנית. המנורה היא העלאת האור מצידנו כשאין אור ממרומים -של החג

יוונו?, מתי ציווה?, זו יוזמה היכן צ "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו",זה מגיע עד לכך שאנו יוזמים מצווה. 

 שלנו, אנחנו רוצים. זהו גם כוחה של תורה שבעל פה. עם ישראל יוזם גם כשחשוך.

מהו הדבר היחידי שנשאר מכל המקדש בגלות? יישאר זה שאנחנו כל הזמן רוצים, יוזמים מצידנו כל הזמן.  

לים, מהדרין מן המהדרין, הכול אחר זו הקומה שנבנית לקראת היציאה לגלות הארוכה. וכולנו יוזמים גדו

המצוות. לא מסתפקים רק בלצאת ידי חובה. וזה לא מצד החובה האלוקית אלא מצד הרצון שלנו. זו תורה 

 שבעל פה.
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כל תורה שבעל פה היא לא שאנחנו עם צייתן, זהו לא החידוש שהתחדש. אלא החידוש הרוחני הוא היוזמה. 

 מכוח האהבה ולא מכוח הצייתנות.  


