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הקדמה ומבוא

ודור לנבוע  וַמְעָיָנם מוסיף בכל דור  למוע„י י˘ר‡ל פנים רבות, 

ביסודות והארות חדשות ולבסם אותנו בחיותם ובקדושתם.

בבסיס‰ ˘ל ס„ר˙ "ונ‰ר יוˆ‡ מע„ן", העוסקת במועדים, עומדת 

תפיסה רחבה ושורשית, הנוגעת לכל התורה. היא מבוססת על כך 

שפרשת גן העדן היא שורש התורה, והיא מכילה את יסודות התורה 

כולה בבחינת מועט המחזיק את המרובה. במושגים של ימינו ניתן 

להגדיר פרשה זו כ"צופן הגנטי של התורה".

קומתם הגלויה של מועדי ישראל נעוצה בפרקי המועדים שבתורה, 

נעוץ  אלו  מועדים  של  בסיסם  ועוד.  ראה  פנחס,  אמור,  בפרשות 

הקידוש  במטבע  זה  יסוד  חז"ל  קבעו  וכבר  מצרים,  ביציאת  עוד 

בחיבור  מצרים".  ליציאת  "זכר   – כולם  המועדים  של  והתפילות 

המועדים,  של  יותר  העמוקים  השורשים  את  לפגוש  ברצוננו  זה 

המצויים בפרשת גן עדן אשר בה חבויה משמעותה הפנימית של 

התורה בכללה.

עוד בטרם נעיין בפרשה זו לעומקה, נוכל לראות כי באופן מפליא 

היא נוגעת במכלול החומרים היסודיים של החיים, על אף קיצורה. 

ויצר,  דבקות  ורע,  טוב  וחטא,  מצוה  וגוף,  נשמה  ואדם,  אלקים 

ומוות, עונג ועמל, בדידות  ועורמה, אידיאה ושבירה, חיים  אמון 

יותר  עמוק  במבט  רבים.  יסודות  ועוד  וגאולה,  גלות  ומשפחה, 

זו לא רק מכילה את היסודות הללו אלא  נוכל לגלות, כי פרשה 

גם שופכת עליהם אור חדש ועמוק.
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פרשת גן עדן מניחה לפנינו את דמותו השלימה של הקיום האנושי 

אל מול מקורו האלוקי, ובכלל זה היא מלמדת אותנו גם על המשבר 

הגדול של ראשית האנושות – חטא אדם הראשון. אולם, משבר זה 

הוא המוליד את כל תורת התיקון ואת ייעודם של ישראל במימושה, 

כדברי חז"ל: 

ישראל  זוהמא,  בה  הטיל  חוה  על  נחש  שבא  שבשעה 

שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. 
(שבת קמו ע"א)

יסוד זה נידון על ידי חכמים שונים לאורך הדורות. הרחיב בדבר 

הרמח"ל וכתב:

והנה אחר חטאו של אדם ירד העולם ירידה רבה, וכמו 

שביארנו, ונוסף חסרון על חסרון במציאות התחתונים. 

על כן מה שצריך עתה הוא לתקן החסרונות הנוספים 

תחילה. ודבר זה הולך ונעשה עד זמן הגאולה, כי זאת 

שנתקלקל,  מה  לתקן  בגלויות  התכליתית  הכוונה  היא 

הטוב  כך  אחר  להשיג  כדי  שחסרנו,  מה  ולהרויח 

שיבואנו אחר זה, כמו שהיה ראוי לבוא לאדם הראשון 

אילו לא חטא.
(דעת תבונות קנח)

הוא  ברוך  האדון  תלה  ישראל  של  במעשיהם  ואולם 

תקון כל הבריאה ועילויה.

(דרך השם ב ד ט)

דברי הרמח"ל מאירים את תולדות ישראל באור יקרות. הם מבארים 

כי קורות חיי עם ישראל – בעלייתם וגם בירידתם, בעצמאותם וגם 

בגלותם – אינם מצטמצמים להיסטוריה פרטית של עם מן העמים, 

אלא הינם חוט השדרה של קורות חייו הכלליים של העולם – מהלך 

היסטורי המביא את העולם מחדש לייעודו המקורי. גורל הבריאה 
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כולה תלוי במהלך זה העובר על עם ישראל, שעניינו להביא את 

לא  לישראל.  שניתנה  התיקון  תורת  באמצעות  לשלמות  העולם 

את גורלו שלו בלבד בונה עם ישראל במהלך המאורעות העוברים 

עליו, כי אם את עתידו של העולם כולו. בזאת נעשה עם ישראל 

שותף לקב"ה במעשה בראשית. הרמח"ל מוסיף ומבאר כי המהלך 

איננו עתיד להסתיים בתיקון הקלקול והחיסרון בלבד, אלא סופו 

בטוב אליו נועד האדם מתחילה להתעלות – "כמו שהיה ראוי לבוא 

לאדם הראשון אילו לא חטא".

ואת  האדם  את  להוביל  נועד  אכן  התורה  של  הכללי  עניינה  אם 

העולם מהמקום אליו ירד, אל המציאות המתוקנת, הרי שלא רק 

המאורעות העוברים על ישראל ומתוארים בה מובילים אותנו בדרך 

בתיקון  ודאי חלק  יש  ומצווה שבתורה  זו, אלא שגם לכל מצווה 

החטא. כך אמנם מצאנו בדברי חכמי ישראל, כפי שכותב למשל 

אור החיים הקדוש:

לצרף  אלא  אינם  לישראל  ה'  שנתן  המצות  כל  כי 

ולנקות את הסיגים אשר סבבו החטא קדמון. 

(אור החיים ויקרא יב ג)

טמונים  כולן  המצוות  של  הרוחניים  שורשיהן  אלו,  דברים  לפי 

בפרשת גן עדן. חייו של כל אחד ואחת נועדו ליטול חלק במסע 

השיבה אל גן העדן, בעזרתן של המצוות שמקיפות את צדדי החיים 

של כל אחד מאיתנו, ונושאות בתוכן מטען רוחני שמכוון לכך.

מתוך מכלול המצוות שבתורה מתמקדת הסדרה שלפניכם דווקא 

במועדים ובמצוותיהם. בחטא אדם הראשון נפגע הקשר שבינו לבין 

והריחוק  למרומים  נסתלקה  השכינה  מהגן,  גורש  האדם  הקב"ה. 

שנפער הפך לבסיסו הקבוע של המצב החדש. 
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כנגד ריחוק זה, המועדים הם זמנים של ויעוד ומפגש מחודש עם 

עם־ישראל  עם  הקב"ה  של  המחודש  במפגשו  ראשיתם  הקב"ה. 

והמשכם  שלנו,  ההיסטוריה  שבראשית  המכוננים  במאורעות 

בחזרתנו אל מפגש זה מידי שנה בשנה. המועדים הם תיקון לקשר 

עם  המפגש  את  ומחדשים  הזמנים,  את  מקדשים  ישראל  שנותק. 

מפגש  הוא  חג  כל  שלו.  המיוחדת  הזווית  דרך  חג  בכל  הקב"ה, 

מחודש עם נוכחות אלוקית, מתוך תיקון של אחד מהיבטי חטאו 

של אדם הראשון אשר הביא את הניתוק. כבר לימד האר"י על פי 

הסוד, כי מערכת החגים של פסח, ספירת העומר ושבועות, ומערכת 

החגים של ראש השנה, יום כיפור וסוכות, עוסקים בתיקון צדדים 

(ראה שער הכוונות עניין הפסח דרוש א;  שונים של חטא אדם הראשון 

שם עניין ראש השנה דרוש א). 

לצד  גם  ושייכים  יותר  קדומים  לכך  המקורות  דבר  של  לאמיתו 

הנגלה שבתורה. רמזים רבים שמצויים בפסוקים, ומאמרים פזורים 

בדברי חז"ל שופכים אור על מעגל רעיוני שלם זה שטמון בתורה, 

העולם,  בראשית  ישראל  מועדי  של  שורשיהם  נעוצים  פיו  על 

בפרשת גן עדן. רסיסים של מהלכים רעיוניים אלו מצויים בדברי 

אלו  רסיסים  ומצטרפים  הולכים  שלפנינו  ובסדרה  הקדמונים, 

וקורמים עור וגידים לכדי פרצוף מקיף ומבואר.

הכרה  מתוך  התורה,  צדדי  לכל  המבט  את  להרחיב  נשתדל 

את  זה  ומאירים  לזה,  זה  קשורים  והסודות  הדרשות  טֹות,  ָשׁ שהּפְ

זה. מתוך כך נוכל לראות כיצד הקשבה מדויקת לפסוקים, הכרה 

והשראתם  חז"ל,  של  התמציתיים  בדבריהם  המצויים  בעומקים 

של מקורות הסוד ושל חכמי ישראל היונקים מהם – כל אלו יחד 

מביאים אותנו לחשוף עומקים חדשים שחבויים בתורה.

לשם כך נשתמש באגדות הנוגעות לחגים וגם בהלכותיהם, בידיעה 

כי מתקיימת ביניהן יניקה סמויה. עומדים לנגד עינינו דבריו של 

מרן הראי"ה: 



הקדמה ומבוא | 7

באמת יש בתוך האגדה תמיד תמצית הלכותית, וכמו 

כן בהלכה תוכן אגדי פנימי.

(אורות הקודש א עמ' כו)

אחד הערוצים דרכם מתברר הקשר שבין המועדים לפרשת אדם 

הראשון הוא שאלת זהותו של עץ הדעת טוב ורע. ארבעה זיהויים 

עיקריים מצאנו בדברי חז"ל לעץ הדעת טוב ורע: חיטה, גפן, תאנה 

ז). את הזיהויים השונים  (ראה ברכות מ ע"א; בראשית רבה טו  ואתרוג 

להבינם  יש  אלא  המציאות,  בעובדות  כמחלוקת  להבין  צורך  אין 

כבחינות שונות – ככמה היבטים רוחניים המצויים בעץ. עמד על 

כך בתיקוני הזוהר: 

אדה"ר  שאכל  אילן  דמתני'  רבנן  אמרי  הוו  דא  ובגין 

אמרין  ואחרנין  הוה,  גפן  אמרין  ואחרנין  היה,  חטה 

תאנה היתה, ולא הוו חולקין במילולייהו דכלא קשוט. 

אילן  המשנה,  חכמי  אומרים  היו  זה  ובגלל  [תרגום: 

גפן  אומרים  ואחרים  היה,  חיטה  הראשון  אדם  שאכל 

חולקים  היו  ולא  היתה,  תאנה  אומרים  ואחרים  היה, 

בדבריהם, שהכל אמת].

(תיקונים מזוהר חדש קז ע"א)

בבסיסה של הסדרה עומדת כאמור ההכרה שאף למועדים השונים 

שורשים בפרשת גן עדן. בין השאר מתבטא דבר זה בהקבלה שבין 

מועדים אלו ובין הזיהויים השונים של עץ הדעת טוב ורע. זיהויו 

של עץ הדעת טוב ורע עם החיטה מאיר את עניני חג המצות ספירת 

העומר וחג השבועות, בחלק העוסק בסוכות נידון גם הקשר שבין 

חטא אדם הראשון לאתרוג; החלק העוסק בפורים מבוסס על הקשר 

נרמז  בחנוכה  העוסק  ובחלק  הגפן;  ובין  הראשון  אדם  חטא  בין 

הקשר שבין חטא אדם הראשון לתאנה. 
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ובפורים.  בשבט  בט''ו  בחנוכה,   – החורף  במועדי  עוסק  זה  כרך 

בשאר  ממצבנו  שונה  במצב  מצויים  אנו  בהם  לעסוק  בבואנו 

בתורה,  במפורש  מופיעים  אינם  שהם  העובדה  בשל  המועדים, 

ולמעט פורים, גם לא במקרא כולו.

ח‚ חנוכ‰, מיוחד הוא בכך שהוא לא ניתן להכתב (יומא כט ע"א), 

כן, בלא שנרשמו קורותיו בעין האלוקית של כתבי הקודש,  ועל 

השערים אל פנימיותו אולי נעלמים יותר, ונעלמת גם הדרך לזיהוי 

שורשיו בפרשת גן העדן. אף על פי כן, למרות ריחוקו מהכתוב, 

רבותינו  בדברי  רמזים  וכן  ובהלכותיו  החג  של  במאורעותיו  עיון 

גם את הפסוקים.  יקרות  חושפים רבדים מעומקו, ומאירים באור 

הקודש  כתבי  חסרונם של  עצמה, של  זו  עובדה  כי  נראה,  בנוסף 

מעניינו  משהו  משקפת  חנוכה,  אירועי  של  משמעותם  ברישום 

של החג; סביב חג זה והמאבק התרבותי שבו, עולה באופן מיוחד 

שאלת דמותו של האדם, ושאלת אפשרות עמידתו בניתוק ממקורו 

האלוקי בעולם ממנו נעדרת הנבואה. סוגיה זו מלווה את החיבור 

שלפניכם.

מטרתו של חיבור זה איננה בירור היסטורי של התרבות היוונית, 

זו מעומק מבטה של התורה  כי אם בירור משמעותה של תרבות 

זו  התמודדות  שהותירה  וההנהגות  התובנות  ומתוך  והאמונה, 

במורשת הדורות.

בין  מלחמה  של  היבט  אמנם  כוללת  לישראל  יון  בין  ההתנגשות 

עבודה זרה ובין עבודת ה', כפי שהיה גם בעימותים מול תרבויות 

היוונית  האימפריה  יותר.  עמוק  רובד  גם  לה  יש  אך  קודמות, 

את  לוקחות  אך  אלילי,  עולם  מתוך  אמנם  צומחות  יון  ותרבות 

הללו,  היסודות  שני  יותר.  אנושי  לעולם  קדימה,  צעד  האנושות 

ומלווים את המתרחש סביב לה.  האלילי והאנושי, מעורבים בה, 

באופיה של רשות הרבים, ההבדל בין דמותה של יון ההלניסטית 
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הוא  חותך, אך  איננו  אולי  לה  לבין התרבויות האליליות שקדמו 

לתרבות  פראית  מאלילות  מעבר  של  משמעותי  תהליך  משקף 

מאפשר  איננו  חנוכה,  של  המאורעות  ניתוח  מפותחת.  אנושית 

חלק  התרחשו  שסביבו  האלילי,  הפנים  שטח  בניתוח  להסתפק 

גם  מחייב  הוא  המרד;  לפרוץ  קשורים  שאף  ההתיונות  מתהליכי 

להתבונן בשרשם של התהליכים התרבותיים העמוקים המתחוללים 

בתרבות יון.

לתרבות  האלילות  שבין  לכאורה  הדק  שההבדל  ממה  פחות  לא 

היוונית הוא הבדל מכריע, גם ההבדל שבין החכמה היוונית לבין 

התפתחותה  דווקא  נוקב.  הבדל  הוא  הישראלית,  האמונה  רוח 

האדם  דמות  אל  האלילי  מהעולם  יון,  תרבות  של  המשמעותית 

אמונת  של  בערכה  מיוחד  עומק  שחושפת  היא  האנושי,  ולממד 

ישראל. דווקא ההבדלה ממלכות יון, הקרובה לאורחא דמהימנותא 

דרך  מהי  מכל  יותר  אולי  להבהיר  שיכולה  היא  יתרו),  חדש  (זוהר 

האמונה המקורית. 

ט"ו ב˘בט שהוא ראש השנה לאילן, אינו מופיע אמנם במפורש 

במקרא, אבל המצוות הנגזרות ממנו, ובראשן מצוות ערלה ונטע 

רבעי, נידונות במפורש בתורה.

יסודיות,  עיון במצוות אלו ובפרשה העוסקת בהן מעורר שאלות 

שפרשת אדם הראשון מתגלה כמפתח שבכוחו לפענח אותן באופן 

מאיר עיניים. בירור ענינו של ראש השנה לאילן ייעשה דרך עיון 

ונטע רבעי, לאורה של פרשת  בפסוקים העוסקים במצוות ערלה 

גן עדן.

ח‚ פורים שאירע לאחר חורבן הבית הראשון, אינו נזכר בתורה, 

לפרקים  הבסיס  יהיה  בה  שהעיון  אסתר,  מגילת  לו  מוקדשת  אך 

שיוקדשו לו.

ח‚ ז‰ מהוה דוגמה בולטת במיוחד לקשר שבין המועדים לפרשת 

זה במקרא ובדברי חז"ל.  גן עדן, ולביטוי המובהק שניתן לעניין 
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גן  פרשת  ובין  המגילה  בין  קשר  על  ברור  באופן  מצביעים  חז"ל 

העדן: 

המן מן התורה מניין? "ֲהִמן ָהֵעץ" (בראשית ג).

(חולין קלט ע"ב)

הדברים אמנם מפורשים, אך משמעותם וקישורם לפסוקים נראים 

במבט ראשון כתמוהים: מה בין שתי המילים "ָהָמן" ו"ֲהִמן" מלבד 

אותיותיהן הזהות, לכאורה באופן מקרי לחלוטין? מה בין המן ובין 

את  דורשים  חז"ל  האם  בפסוק?  מדובר  עליו  ורע  טוב  הדעת  עץ 

הפסוקים ללא כל קשר למשמעותם?

רבים  מדרשים  כמו  זה,  כי מדרש  נגלה,  יותר  עמוק  אולם במבט 

אחרים, נטוע היטב בפסוקים ודורש אותם לאור משמעותם; אלא 

שאין הוא דורש את הפסוק הבודד אותו הביא, כי אם את הפרשה 

חז"ל מכילה תובנות עמוקות, שהן  כולה. שפתם התמציתית של 

פירותיה של הקשבה רגישה – למילים, לפסוקים, לפרקים ולספרים 

על  רחבה  מהסתכלות  נגזרות  אלו  תובנות  רבות  פעמים  שלמים. 

בתמצית,  לפנינו  מביאות  והן  בזו,  זו  הקשורות  שונות,  פרשיות 

ולעתים אף ברמז, את מסקנותיה של אותה הסתכלות רחבה. אם 

נשוב מדבריהם של חז"ל שנית אל הפסוקים, נוכל לגלות בהם את 

האופקים החדשים אליהם כיוונו חכמינו בלשונם.

בחיבור שלפנינו, העמידה על הקישור שבין המן לעץ הדעת טוב 

זו  ורע מהווה קצה חוט להקשבה רגישה לכלל המגילה. הקשבה 

מלמדת, כי מושגי הטוב והרע מלווים את המגילה לכל ארכה בסדר 

מיוחד, וכי הם חושפים במהלכם את אותו רובד עמוק של המגילה 

הקשור בפרשת גן עדן. בזה נפתח לפנינו עולם רעיוני רחב ועמוק 

המאיר את השתלשלות מאורעות המגילה ואת מצות הפורים, אשר 

דוגמה,  גם בבחינת  הוא  זה  יתבארו לאורך החיבור. בירור  תכניו 

שלא ללמד על עצמה בלבד יצאה, אלא ללמד על הגישה למימרות 

רבות שבדברי חז"ל יצאה.



הקדמה ומבוא | 11

נולד, לולא שנתמזגה בי תורה שלמדתי בבתי  זה לא היה  חיבור 

מדרשות שונים, ולולא שזכיתי ללמד לאורך שנים בבית מדרשה 

של ישיבת ירוחם, שם גם נרקמה סדרה זו מראשיתה. זכתה הישיבה 

להנהגתו המיוחדת של מו"ר ראש הישיבה הרב אליהו בלומנצויג 

פנים  מזיגת  ומאפשרת  עליה  השורה  המיוחדת  ולרוחו  שליט"א, 

רבות ועמוקות של התורה להיכל אחד. תודה גם לידידי הרב ניר 

גן עדן  ישיבת אורות הזורעים, ששיחותינו בפרשת  ויינברג ראש 

הסדרה,  של  התרקמותה  תחילת  על  ודאי  השפיעו  עברו,  בשנים 

ולתלמידיי יותר מכולם.

מדרשות  בתי  של  בשעריהם  שהביאני  על  לקב"ה  אני  מודה 

קדמונים  שמדורות  ישראל  חכמי  עם  שהפגישני  על  תורה,  של 

ומדורותינו, ועל שזיכני ללמוד וללמד, ומודה אני לכל חכמיו אשר 

מפיהם או מפי כתבם למדתי.

דברים רבים ששמעתי או קראתי לאורך השנים, מחכמים ומתלמידים, 

ממאמרים ומספרים, השלימו ודאי חוליות אשר הצטרפו אל תוך 

חוט השדרה הרעיוני שבסדרה, ומודה אני לכולם אף כי אין בידי 

לפרטם. 

תודה מיוחדת לבית בו זכיתי לגדול. להורי היקרים אוהבי תורה 

יעקב  אברהם  ר'  המה,  מופת  אנשי  ואדם,  ישראל  אוהבי  וחסד 

ויהודית ציפסר. לסביי וסבתותיי ר' שמואל יהודה ומלכה ציפסר 

תמים  וחסד,  תורה  אנשי  ע"ה,  אפריאל  ורבקה  אהרן  ור'  ע"ה, 

וישרים, אודים מוצלים מאש השואה שהיו לעצי פרי בארץ קדשנו, 

בביתם נשמתי הוד קדומים של דורות עברו.

תודה רבה מקרב לב, לחותני ולחותנתי היקרים יוסי וחנה נוסבוים, 

והחם, על החיבור  ומדע, על הבית הפתוח  אומנות  אנשי אמונה, 

העמוקות  השיחות  ועל  ובירושלים  ישראל  בארץ  לשורשים 

שמעוררות תמיד למחשבה.
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אחרונים חביבים, יקרים ואהובים, אשתי שלומית השותפה האמתית 

את  להשלים  ועודדתני  כתפיה  על  מעולי  שנטלה  בדרך,  עימי 

אנחנו  "ונהיה  בנו  שיתקיים  אתפלל  היקרים.  וילדינו  המלאכה, 

ולומדי  שמך  יודעי  כולנו  ישראל  בית  עמך  וצאצאי  וצאצאינו 

תורתך לשמה".

שנים  כמה  במשך  שהתקיימו  בשיעורים  זו,  סדרה  של  ראשיתה 

בישיבת ירוחם. המשכה במהדורה ראשונה בה יצאו לאור חלקים 

תלמידיי  של  המסור  ועמלם  ביוזמתם  רכה,  בכריכה  הסדרה  מן 

הנאמנה  השותפות  על  אקשטיין.  וחיים  רגב  שמעון  היקרים 

בתהליכי הלידה ועל סוגיות רבות שהתבררו בינינו במהלך עריכת 

להם  שלוחה  תודתי  הנוכחית,  המהדורה  של  ובהכנתה  החיבור 

גם  תודה  במלאכה.  סייעו  אשר  עמהם  נוספים  רבים  ולשותפים 

למנהל הישיבה אהד טיברגר על עזרתו החשובה, לדיבון רוזן על 

ההתמסרות למלאכת ההפקה, לשלמה ניימרק על העימוד המדוייק 

ולתמר גוטמן על עיצוב הכריכה במסירות וטוב טעם. יהי נועם ה' 

עליהם ועל כל אשר להם.

תורה  אוהב  הי"ו,  גרוסמן  שמואל  ר'  היקר  לידידי  תודה  שלמי 

של  הופעתו  את  ובממונו,  בגופו  ברוחו  והמניע  המזרז  ומלמדה, 

לו ולאשתו רחל הי"ו, שבזכות  החיבור שלפניכם. תודה מיוחדת 

עידודם ותמיכתם יוצא כרך זה לאור, לעילוי נשמת בניהם היקרים 

אבינעם ובן-ציון זכרונם לברכה. ישלם ה' משכורתם שלימה וישלח 

ברכתו ברוח ובחומר בביתם ובכל מעשי ידיהם.

אנו  ועתה  במלאכה,  להמשיך  עודדונו  שקיבלנו  מחזקים  הדים 

קשה.  בכריכה  המליאה  המהדורה  את  לפניכם  להביא  שמחים 

בט''ו  בחנוכה  עוסק  הנוכחי  הכרך  זו.  למהדורה  כרכים  שלושה 
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בשבט ובפורים, חגי החורף אשר נתקנו על ידי חכמים. שני הכרכים 

האחרים; האחד עוסק בחגי תשרי – ראש השנה יום כיפור וסוכות, 

והאחר עוסק בימים שמפסח ועד שבועות הקשורים זה לזה.

בחלומי אני חפץ, כי חיבורים אלו יטעימו לקורא וללומד, את טעמו 

הטוב והעמוק של החג. שואף אני כי הם יהיו מורי דרך למפגש 

ממשי עם הנוכחות האלוקית, הנוגעת דרך ערוצי החגים במעגלי 

החיים הממשיים שלנו. או אז ילכו הם במועדם עם הלומד, לכל 

אשר ילך.

יודע אני מיעוט ערכי ומודה לאלוקי על כל שזכיתי לו. אילו פי 

מלא שירה כים אין אני מספיק להודות על העבר, ובעיקר בא אני 

בתפילה לפני ריבון כל העולמים על העתיד – "ותן בלבנו בינה, 

להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים 

את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".

יעזרנו ה' להמשיך במלאכה, לבאר את יניקתם של מצוות התורה 

וישקנו  מעדן,  היוצא  הנהר  יבא  עדן.  גן  מפרשת  ומאורעותיה 

ממימיו. 

י ִנַחם  נזכה במהרה שתתקיים בנו במלואה נבואתו של ישעיה: "ּכִ

ׂשֹון  ַגן ה' ׂשָ ֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה ּכְ ָרּה ּכְ ם ִמְדּבָ ׂשֶ ל ָחְרבֶֹתיָה ַוּיָ ה' ִצּיֹון ִנַחם ּכָ

ֵצא ָבּה ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה" (ישעיה נא ג). ְמָחה ִיּמָ ְוׂשִ

אוריאל עיטם





15 | 

הקדמת העורכים

בשמחה ובתודה לה', מוגש לפניכם הכרך השני במהדורה חדשה 

זו של סדרת ספרי 'ונהר יוצא מעדן' על מועדי השנה. 

האנושות  יסוד   – כולנו  של  הסיפור  הוא  העדן  גן  של  סיפורו 

את  ומלווה  כולה,  התורה  בבסיס  מונח  הוא  ההיסטוריה.  ושורש 

מהלך הדורות מראשיתם ועד ימינו אנו. סדרת ספרים זו מבקשת 

להתחקות אחר שורשיהם של המועדים ושל המאורעות ההיסטוריים 

של  בשורשיהם  העיון  מתוך  העדן.  גן  בפרשת   – בהם  הקשורים 

המועדים בפרשה המכוננת של התורה ושל מהלך הדורות, יוצאים 

המועדים מגבולות המאורע ההיסטורי הנקודתי ומקבלים משמעות 

עמוקה חדשה. נקודת מבט זו מאירה את ייעודו של עם ישראל ואת 

שותפותו של כל יחיד מאתנו, בקידומו של העולם אל מצבו השלם. 

כרך זה שבסדרה עוסק בחנוכה, בט''ו בשבט ובפורים. הוא מראה, 

כיצד חיבורם אל פרשת גן עדן מגלה טפח נוסף ביסודות הרוחניים 

שלהם, ומתוך כך גם מטעין אותם במשמעות קיומית מיוחדת. 

בחג  העוסק  אחד  חלק   – חלקים  לשלושה  כאמור  נחלק  זה  כרך 

שעוסק  שלישי  וחלק  בשבט  בט''ו  שעוסק  שני  חלק  החנוכה, 

בפורים. המאמרים שבכל חלק קשורים זה לזה ומשלימים זה את 

לקריאה  וניתן  עצמו  בפני  עומד  מהם  אחד  כל  זאת  עם  אך  זה, 

בנפרד. 

ל ‰חל˜ ‰ר‡˘ון ‰עוס˜ בחנוכ‰ מתחקים אחר שרשיהם  מ‡מריו̆ 

אדם  חטא  של  בהקשר  ובייחוד  עדן,  גן  בפרשת  החג  ענייני  של 

הראשון, סיבותיו ותיקונו. 
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המאמר הראשון, 'ו‰יי˙ם כ‡ל˜ים', עוסק בשורש המאבק הרוחני 

בין ישראל ויון, זאת מתוך התבוננות עומק בזמן המיוחד של מצוות 

טוב  ומתוך התבוננות בחטא האכילה מעץ הדעת  הדלקת הנרות 

ורע ובפיתוי שקדם לו. 

ובשמיעה,  בראייה  עוסק  ב‚ן',  ˜ולך ˘מע˙י   ˙‡' השני,  המאמר 

שני החושים שעומדים בשרשו של המתח התרבותי שבין ישראל 

ויון, שהוא אף המתח העומד בבסיס צומת הבחירה של אדם וחוה. 

המאמר השלישי, 'ונחמ„ ‰עı ל‰˘כיל', עוסק בחכמה ובהופעתה 

פה,  שבעל  בתורה  ולהבדיל  בפילוסופיה  וביון,  בישראל  השונה 

טוב  נעוצים בעץ הדעת  היחס לחכמה  דילמת  ומוצא את שורשי 

ורע, אותו מוצאת חוה "נחמד להשכיל". 

המאמר הרביעי, 'ו‡יר‡ כי עירום ‡נכי ו‡חב‡', עוסק בהתנגשות 

הקשה שבין תרבות יון הפרוצה ובין צניעותם של ישראל, ומברר 

מתוך כך את משמעותה של הצניעות – המופיעה בעקבות החטא, 

ומתבטאת בבושה, ביראה, בתפירת עלה התאנה ואף בכתנות העור 

אותן עושה הקב"ה לאדם ולאשתו. 

של  העיקרי  השדרה  חוט  את  המהווים  הללו,  המאמרים  ארבעת 

אך  כשלעצמו,  אחד  כל  לקריאה  ניתנים  בחנוכה,  העוסק  החלק 

קריאתם ברצף מגלה ציר רעיוני אחד; שרשו ביסודות המתבארים 

 – והצניעות  החכמה  הראייה,  בסוגיות  והמשכו  הראשון,  במאמר 

הקשורות זו לזו, "ְוֶאת ְצנּוִעים ָחְכָמה" (משלי יא ב) – כפי שמתבאר 

הרחבה,  ומשמעותו  זה  רעיוני  ציר  הבאים.  המאמרים  בשלושת 

נפרסים ב'‡חרי˙ „בר' שבסוף החלק העוסק בחנוכה.

בנוסף על ארבעת המאמרים הללו מצורפים לחלק זה שני מאמרים 

שהובאו כנספחים: 

הראשון, 'בין ˘ם ליפ˙', קשור ישירות לחנוכה, והוא עוסק בשורש 

החדשה  האנושות  הופעת  ראשית  לאור  ויון  ישראל  בין  המאבק 
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יון, ובין שם, שאנו  שאחרי המבול, בבירור הפער שבין יפת אבי 

עם ישראל – מבני בניו. 

בסוגיית  בהרחבה  עוסק  ‰„ע˙',  ב‡ור  מי„‰   – '‰ˆניעו˙  השני, 

מהווה  והוא  הראשון,  אדם  וחטא  עדן  גן  פרשת  לאור  הצניעות 

הרחבה חשובה למאמר העוסק בצניעות בהקשר של ישראל ויון; 

כמו כן קובע מאמר זה ברכה לעצמו בבירור סוגיה עמוקה וחשובה 

שוורצבוים  אופיר  (עורכים:  אור'  'כתנות  בספר  אור  ראה  המאמר  זו. 

ועמיחי סדן, בהוצאת מכון מופת, ירושלים תש"ס), והוא מוגש שוב לפני 

הקוראים כאן. תודתנו לעורכים ולהוצאה.

‰חל˜ ‰˘ני ‰מו˜„˘ לט"ו ב˘בט כולל מאמר אחד 'וכי ˙ב‡ו ‡ל 

‰‡רı ונטע˙ם', העוסק במצוות ערלה ותיקון חטא אדם הראשון. 

מרכיבי  בין  הכתובים,  מרמזים  אליו  הקשר  על  עומד  המאמר 

לאדם  שניתנה  הראשונה  המצווה  מרכיבי  ובין  הערלה  מצוות 

הראשונות  שנותיו  בשלוש  העץ  מפרי  לאכול  האיסור  עדן:  בגן 

והמצווה  ורע,  טוב  לאיסור האכילה מעץ הדעת  מתברר כמקביל 

לאכול ממנו לאחר מכן בקדושה – מצוות 'נטע רבעי' – מקבילה 

זה מלמד על התיקון  לציווי לאכול מפירות שאר עצי הגן. קשר 

שבאכילה בקדושה לאחר איפוק והמתנה, ומתרחב לכלל המציאות, 

שבעקבות החטא נתכסתה בקליפות חיצוניות, ואשר שימת הדגש 

על פנימיותה מביאה לתיקונה. 

מ‡מריו ˘ל ‰חל˜ ‰˘לי˘י עוס˜ים בענייני ח‚ ‰פורים ובביאור 

המגילה לאור פרשת גן עדן. הדברים סובבים סביב הסוגיה היסודית 

והעמוקה של אדם הראשון בגן עדן; ממצבו שקודם החטא וצומת 

הבחירה שהיתה לו, דרך חטאו באכילה מעץ הדעת טוב ורע, ועד 

לדרך התיקון לאחר החטא – החל בשיבה אל מצבו המתוקן כקודם 

החטא וכלה בִהְתעלות אל ייעודו המקורי.
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בחלק זה ארבעה מאמרים:

המאמר הראשון, 'למעל‰ מעı ‰„ע˙ טוב ורע', מהווה את עיקרו 

של החיבור והוא חושף את הקשר שבין מגילת אסתר ובין פרשת 

גן עדן, ומתוך כך אף מאיר בעומק את משמעותו של חג הפורים 

ואת טעמה של ההתבסמות בחג. נוסח ראשון של מאמר זה נדפס 

תחת השם 'המן מן התורה מנין? "המן העץ"', בספר 'הדסה היא 

שיצא  ז"ל,  רבינוביץ'  (דסי)  אסתר  להדסה  זיכרון  ספר   – אסתר' 

לאור בהוצאת תבונות של מכללת הרצוג.

'‡ילן ˘‡כל ממנו ‡„ם ‰ר‡˘ון ‚פן ‰י‰', עוסק  המאמר השני, 

הדעת  עץ  את  המזהה  מאיר,  רבי  התנא  דברי  של  במשמעותם 

טוב ורע כגפן, ובכוחו של היין. כיון שמאמר זה מרחיב ביסודות 

שהתבארו במאמר הראשון, מומלץ לקראו לאחר קריאת המאמר 

הראשון, אולם ניתן לקרוא אותו גם בפני עצמו. 

'חיים ו„ע˙', עוסק בשאלת מקומה של הדעת  המאמר השלישי, 

במדרגת עץ החיים, שאלה שעולה באופנים שונים משני המאמרים 

הראשונים. מאמר זה מהווה מעין חתימה למאמרים שלפניו, ויחד 

עם זאת הוא מהווה גם שער לסוגיה חדשה, רחבה ועמוקה. מומלץ 

אולם  לקרוא את המאמר לאחר קריאת שני המאמרים הקודמים, 

ניתן לקרוא אותו גם כהמשך לכל אחד משני המאמרים, או אפילו 

לעיין בו בפני עצמו, מתוך השאלות המובאות בפתיחתו.

המאמר הרביעי, 'מ˘˙‰ ו˘מח‰ מ˘לוח מנו˙ ומ˙נו˙ ל‡ביונים', 

משלים את התמונה ונוגע בשאר מצוות הפורים. מאמר זה מתחבר 

היחסים  מערכת   – לחברו  אדם  שבין  מההיבט  עדן  גן  לפרשת 

זו  במערכת  הפגיעה  בין  הקשר  על  ועומד  והאשה,  האיש  שבין 

הפירוד   – אלה  קלקולים  שני  החמרית.  להנאה  ההתמכרות  ובין 

וההנאה, המופיעים גם בקרב היהודים בממלכת אחשורוש, באים 

אל תיקונם במגילה, ובמצוות פורים התולות את השמחה וההנאה 

באחדות ובדאגה לאחר. 
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על אף המאמץ הרב להוציא דבר מתוקן מתחת ידינו, ייתכן שנפלו 

ניתן  לתוכן  הקשורות  הערות  בתוכנו.  או  בלשונו  שגיאות,  בו 

להפנות ישירות לרב בדוא"ל – eytam.us@gmail.com; בענייני 

ורצוי לפנות אלינו –  ניתן   – וכדומה  סגנון, טעויות דפוס  לשון, 

. eckshtein@gmail.com  st.regev@gmail.com

נזכה שיביאנו ה' לציון ברנה ולירושלים בית מקדשו בשמחת עולם, 

ושם נעלה ונראה לפניו כבגן עדן מקדם.

חיים אקשטיין

שמעון רגב
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סוד זמנה המיוחד של מצוות נר חנוכה

י יֵֹדַע ֱאלִֹקים "ּכִ

ּנּו יֹום ֲאָכְלֶכם ִמּמֶ י ּבְ ּכִ

ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם

ֱאלִֹקים ִוְהִייֶתם ּכֵ

יְֹדֵעי טֹוב ָוָרע"
(בראשית ג ה)

חג  של  בשורשו  העומדת  הרוחנית  בהתמודדות  עוסק  זה  מאמר 
בחובו  טומן  מה  בשאלה  בהתבוננות  הראשון  בפרק  נפתח  חנוכה. 
הזמן המיוחד שנקבע למצוות נר חנוכה, זמן בין השמשות, ובקשר 

המיוחד שלו לחנוכה, לתרבות יון ולהתמודדות איתה. 

בפרק השני של המאמר נמשיך אל שורשיה של התמודדות רוחנית 
זו, בעץ הדעת טוב ורע ובפיתוי שהוביל לאכילה ממנו. 

בפרק השלישי, החותם את המאמר, נראה כיצד ענייני החג והלכותיו 
לתנועה  ישראל  עם  שנותן  התשובה  ואת  התיקון  את  מבטאים 

הרוחנית של יון הנעוצה בחטאו של אדם הראשון.
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א

"זמן יון"

מצותה משתשקע החמה
הגמרא העוסקת בנר חנוכה, קובעת ביחס לזמן ההדלקה:

מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק.

(שבת כא ע"ב)

ההנחיה הקובעת את זמן ההדלקה משקיעת החמה, מהוה קביעה 

במצוות  לנו  מהמוכר  החורגת  ההלכה,  של  בעולמה  דופן  יוצאת 

של  הבעייתי  מהזמן  מתרחקים  אנו  כלל  בדרך  בזמן.1  התלויות 

אנו  בזמן.  התלויות  מצוות  בו  מלקיים  ונמנעים  השמשות,  בין 

משתדלים לקיים מצוה בטרם השקיעה, כשברור שעדיין יום, או 

שיטות  על  החמה.  בשקיעת  הנרות  את  להדליק  כאמור  הוא  הגמרא  1. פשט 
הראשונים והפסיקה ראה בדברי השולחן ערוך, הגר״א, המשנה ברורה והביאור 

שסיכם,  שם  תשובות  הפסקי  בדברי  גם  ראה  א.  תרעב  חיים  אורח  הלכה, 

ששו״ע שכתב להדליק בסוף השקיעה, הלך בשיטתו המפורסמת של רבנו תם 
אחת  שקיעה  רק  שיש  כגאונים  הפוסקים  לנו  אך  שקיעות,  לשתי  המתייחסת 

פסק  ושכן  השקיעה  בתחילת  להדליק  יש  מעינינו,  נכסית  כשהשמש  שהיא 
הגר״א; אלא שבמדינות אירופה והדומות להן יש זמן רב בין התכסות השמש 

לצאת הכוכבים, וכשנכסית השמש עדיין ניכר אור היום היטב ו״שרגא בטהרא 
מאי אהני״, ולכן נהגו לאחר את זמן ההדלקה. הנוהגים לאחר את ההדלקה גם 

אחר השקיעה  דקות  עשרים  להדליק  שנהג  למשל,  איש  (כחזון  ישראל  בארץ 
גם בארץ), עושים זאת כדי לצאת ידי חובת כולם, שכן גם לסוברים להדליק 

בשקיעה, הכוונה היא לתוך חצי שעה מתחילת השקיעה.
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כבר  כי  ברור  שבה  לשעה  עד  קיומה,  את  לאחר  אחרים  במקרים 

לילה. לכאורה על פי מושגי הזמן הרגילים בהלכה, לפיהם זמן בין 

השמשות הוא ספק יום וספק לילה, מי שמדליק בליל ראשון של 

חנוכה מיד אחר השקיעה ספק אם הדליק בכ"ה בכסלו ויצא ידי 

חובה, או שהדליק בכ"ד ולא יצא. מדוע קבעו חז"ל את זמן קיום 
המצוה דווקא לשעה מיוחדת זו?2

חכמת הזמן
לצורך בירור זה נטעם מעט מסוגיית חכמת הזמן שבתורה. החיים 

או  טבעיים  חלקם  שונים,  זמן  ומעגלי  מערכות  סביב  נעים  שלנו 

מציאותיים וחלקם מוגדרים בתורה. אנחנו נוטלים חלק במסגרות 

זמן שונות, כגון היממה, השבוע, החודש והשנה, וכן במערכות זמן 

מקיפות כמו חיי האדם מלידה ועד פטירה, או ציר הזמן ההיסטורי.

בין המערכות השונות קיימים קשרים והתאמות, ולעתים השוואה 

חדשות.  ומשמעויות  תובנות  להעלות  עשויה  ביניהן  והקבלה 

כדוגמה לכך ניתן לראות כיצד מכילה יממה שלימה תמצית של 

מעגל החיים האנושי: מיד בהקיצנו אנחנו מודים לקב"ה על הנשמה 

שכביכול נזרקה מחדש בגופנו; אנחנו פותחים את היום בנטילת 

ידיים של שחרית, שאחד מטעמיה הוא התחדשותנו כבריה חדשה, 

מעין לידה אל יום חדש. סופו של יום הוא מעין סופו של מעגל 

נז ע"ב),  (ברכות  החיים, שהרי השינה היא "אחד משישים למיתה" 

ולקראתה אנו מבקשים בברכת המפיל "והאר ֵעיַני פן אישן המוות".

״תנו  הגמרא:  בדברי  מתבטא  השמשות  בין  לזמן  והמורכב  הבעייתי  2. היחס 
רבנן: בין השמשות ספק מן היום ומן הלילה, ספק כולו מן היום, ספק כולו מן 

הלילה - מטילין אותו לחומר שני ימים״ (שבת לד ע״ב). דוגמה חדה לבעייתיות 
של זמן בין השמשות בהקשר של מצוות התלויות בזמן מצויה במקרה של לידת 

בן בערב שבת בין השמשות. במקרה כזה ברית המילה לא תתקיים ביום ששי 
אלא  לשבת,  ששי  שבין  השמשות  בין  לא  וגם  בשבת,  לא  גם  הבא,  שבשבוע 

תידחה מספק ליום ראשון.
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היממה וההיסטוריה
נחזור לענייננו, ונשווה בין מערכות הזמן של היממה וההיסטוריה. 

הראשונה  בתכלית:  שונות  זמן  מערכות  שתי  אלו  ראשון  במבט 

קצרה ומחזורית, ואילו השניה היא מערכת אחת ארוכה, המקיפה 

את כל הזמן המוכר לנו ואף את זה שטרם קרה. אולם במבט נוסף 

ניתן לעמוד על הקבלה רעיונית פשוטה ומוכרת, בין היממה לבין 

ההיסטוריה של עם ישראל: תקופת הגלות היא בבחינת לילה וזמן 

של גאולה הוא בבחינת יום.

בין  בברית  בראשית,  בספר  כבר  למצוא  ניתן  זו  להבחנה  בסיס 

גלות  הראשונה,  הגלות  על  אבינו  אברהם  מתבשר  בה  הבתרים, 

מצרים. בשורה זו נאמרת לו במעמד של "לילה":

ה ֵאיָמה  ָמה ָנְפָלה ַעל ַאְבָרם ְוִהּנֵ ֶמׁש ָלבֹוא ְוַתְרּדֵ ֶ ַוְיִהי ַהּשׁ

ָכה ְגדָֹלה נֶֹפֶלת ָעָליו: ֲחׁשֵ

(בראשית טו יב)

זוהי גלות שעם ישראל יוצא אליה לפני שהוא מתהווה, או כחלק 

מתהליך התהוותו. במובן זה גלות זו היא בבחינת הלילה שקודם 

ליום – "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר" (בראשית א ה).

זריחה:  של  בדימוי  משתמש  הוא  הגאולה  את  מתאר  כשישעיהו 

(ישעיהו ס א). חז"ל  ָזָרח"  ָעַלִיְך  ּוְכבֹוד ה'  ָבא אֹוֵרְך  י  ּכִ "קּוִמי אֹוִרי 

מרחיבים דימוי זה, ומלמדים אותנו על הקבלה מדויקת יותר בין 

תהליך הופעת אור הבוקר ובין אופיו של תהליך הגאולה. כך אומר 

ר' חייא רבא לר' שמעון בן חלפתא, כשהם מהלכים אל מול מראה 

איילת השחר שבקע אורה על בקעת ארבל:

כך היא גאולתן של ישראל – בתחילה קימאה קימאה 

כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת.

(ירושלמי ברכות פ"א ה"ב)
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הזוהר מזהה באופן מפורש עוד יותר בין הלילה ובין הגלות: "ולית 

ליליא אלא גלותא" (זוהר ח"ג רלח ע"ב). בעקבות כל אלו ממשיכה 
השוואה זו לשמש רבות אצל חכמי ישראל שבכל הדורות.3

בין השמשות ביממה
בין  היממה;  כל  את  מקיפים  אינם  יחד  גם  והלילה  שהיום  אלא 

היום ללילה מצוי זמן בין השמשות. למי הוא שייך יותר – ליום 

או ללילה? אין בו כבר מאורו החזק של היום, אך גם אין בו עדיין 

את חשכת הלילה; יש בו מעט מזה ומעט מזה. יש כמובן תועלת 

באורו, אך יש בו גם סכנות. הירידה בעצמת האור הדרגתית, ועל 

כן האדם אינו מבחין בכך שראייתו הולכת ונהיית מוגבלת יותר. 

לעומת ה"בוקר" – מלשון בקורת – שככל שהוא מתקדם הולכת 

ולהבחין, ככל שמתקרב ה"ערב" – מלשון  וגדילה היכולת לבקר 

ערבוב – הולכים האור והחושך וכאילו מתערבבים זה בזה, וכמוהם 
מיטשטשים גם פרטי התמונה לעיני המתבונן.4

נתבונן יותר בתהליך המעבר מהיום ללילה שחל בבין השמשות. 

ֵער'  י  ְוִלּבִ ָנה  ְיׁשֵ 'ֲאִני  אמר שלמה:  זה  על  ״ושמא  הכוזרי:  ספר  3. ראה למשל 

(שיר השירים ה) – כינה הגלות בשינה״ (מאמר שני כד); וראה מהר״ל שמרחיב 
שהלילה  לדעת,  לך  יש  ״אבל  משמרות:  לג'  החלוקה  לענין  גם  ההקבלה  את 

הוא חושך, והוא דומה לגלות [...] וכמו שהלילה נחלק לג' משמרות, כך הגלות 

נחלק לג' חלקים, והם דומים לגמרי אל המשמרות שהם בלילה, כי הם סימן אל 
ובדברי  עיין עוד בהמשך דבריו);  יח,  (נצח ישראל פרק  שלשה חלקי הגלות״ 

לנו  מזכיר  שביניהם,  והיחש  והתחלפותם  והלילה  היום  של  ״המחזה  הראי״ה: 
התקופות  שתי  לאלה  המתאימה  הכוללת  וההנהגה  המוסר  היחש של  את  ג״כ 

גאולתה  בעת  ליום  דומה  שהיא  בשעה  ישראל,  כנסת  של  במצבה  ביחוד 
(עין איה  ורוממות קרנה, ובשעה שהיא דומה ללילה בעת שפלותה וירידתה״ 

שבת פ״ב רצד).

4. כך בלשון הרמב״ן, על פי האבן עזרא: ״ויקרא תחילת הלילה ערב בעבור 
שיתערבו בו הצורות, ותחלת היום בקר שיבקר אדם בינותם״ (רמב״ן בראשית 

א ה).
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לחושך,  מאור  חריף  מעבר  שהיא  השקיעה,  באה  הראשון  בשלב 

שני  בשלב  עצום.  אור  מקור  שהיא  השמש  של  מכיסויה  הנובע 

אור, שלפחות באופן חלקי אפשר  יש  מתברר שגם במצב החדש 

להתנהל בו. יתירה מזאת, כשמתרגלים לאור חדש זה ניתן לשכוח 

את האור העצום שהסתלק. מי שלא היה בחוץ בעת סילוק האור 

הגדול ומכיר רק את האור הממועט החדש, עלול להתייחס למציאות 

חשוכה למחצה זו, כאילו היתה מציאות מוארת ממש. אמנם, לצד 

במשך  האור:  של  באופיו  הבדל  גם  קיים  האור  בעצמת  ההבדל 

היום בולט לעין כל כי מקורו של האור הוא השמש; ניכר הדבר 

כי האור בא ממקור שמעבר לארץ. בבין השמשות לעומת זאת לא 

נראה האור  ניכר,  מקור  ובהעדר  הממועט,  האור  מקורו של  ניכר 

כאילו הוא מאיר מתוך המציאות.

בין השמשות בהיסטוריה – בית שני
ההשוואה בין היממה להיסטוריה מגלה, כי גם ב"יממת ההיסטוריה" 

ימי הבית הראשון, ימי  מצויה תקופה שהיא מעין בין השמשות. 

הנביאים, מרכזם בהארה הבאה מלמעלה. הארה זו מקבילה להארת 

השמש שביום הן מצד עוצמת ההארה והן מצד היותה באה מחוץ 

בית  חורבן  לאחר  שבאה  אדום  גלות  הארוכה  הגלות  למציאות. 

שני, מקבילה כאמור ללילה. בין חורבן הבית הראשון לבין הגלות 

הארוכה מצויה תקופה שלימה, שיש לה מאפיינים מובהקים של 

בין השמשות – תקופת בית שני.

המעבר בין היום ללילה מתרחש בתהליך שתחילתו בשקיעת החמה 

"לצאת"  לכוכבים  שלה, המאפשר  גמור של האור  בסילוק  וסופו 

שקיעות  שתי  על  לדבר  ניתן  דומה,  באופן  לעינינו.  ולהגלות 

היסטוריות, הרי הן שני החורבנות – חרבן בית ראשון וחרבן בית 

שני. בין שתי השקיעות הללו משתרעת תקופת בית שני – זמן בין 

השמשות ההיסטורי.
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כאמור לעיל, זמן בין השמשות מאופיין בכך שהשמש איננה מאירה 

את העולם באור ישיר, אך מכל מקום העולם עדיין מואר ממנה, 

גם כשהיא לעצמה כבר אינה נראית. המצב הרוחני של תקופת בית 

שני דומה בכך לזמן בין השמשות: הוא נפתח עם סילוק השכינה, 

עדיין  מקום  מכל  אך  הקב"ה,  של  ישירה  התגלות  אין  כשכבר 

ישנה הארה רוחנית מסוימת. כביטוי לכך נראה את דברי הגמרא 

ביומא, המבחינים בין בית ראשון לבית שני – בין היום ובין זמן 

בין השמשות של ההיסטוריה:

למקדש  ראשון  מקדש  בין  שהיו  דברים  חמשה  אלו 

שני, ואלו הן: ארון וכפורת וכרובים, אש, ושכינה, ורוח 

הקודש, ואורים ותומים.
(יומא כא ע"ב)

שמופיעים  הקב"ה,  של  הישירים  גילוייו  כל  את  חסר  שני  בית 

הכפורת  עם  הארון,  את  חסר  הוא  ישיר:  באופן  למטה  מלמעלה 

כב).  כה  (שמות  הקדשים  בקדש  ה'  דבר  מתגלה  שמהם  והכרובים, 

רוח הקודש, את התקשורת שלנו עם  ואת  הוא חסר את השכינה 

הקב"ה דרך האורים ותומים, ואת האש היורדת מן השמים. אולם, 

חשכת הגלות טרם הופיעה במלואה, וחלק מאורו של היום עדיין 

של  בקיומו  בארצו,  העם  של  בהיותו   – שונים  בביטויים  מאיר 

ומימי החשמונאים שהחזירו מלכות לישראל  כליו,  ורוב  המקדש 

גם בעצמאות המדינית.

"זמן יון"
תקופה זו של בית שני, של בין השמשות ההיסטורי, היא תקופתה 

של האימפריה היוונית. הבית השני נבנה תחת חסותה של מלכות 

פרס ונחרב ע"י הרומאים; בין לבין, ימי הבית השני עצמם מתרחשים 

בעיקרם בצילה של האימפריה היוונית, השולטת בכיפה בתקופה 

שבין פרס לרומי.
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הקשר המהותי בין התרבות היוונית ובין הזמן בו נסתלקה השכינה 

מתברר יותר בדברי ר' יוחנן:

יוחנן אמר ליה: לאו  [=ריש לקיש] לקמיה דרבי  כי אתא 

הוה  לא  עזרא  בימי  כולהו  סליקו  נמי  אי  טעמא,  היינו 

ְלֶיֶפת  ֱאלִֹקים  "ַיְפּתְ  שריא שכינה במקדש שני, דכתיב 

ם" (בראשית ט). אף על גב דיפת ֱאלִֹקים  ָאֳהֵלי ׁשֵ ּכֹן ּבְ ְוִיׁשְ

ליפת – אין השכינה שורה אלא באהלי שם.

לא  לו,  אמר  יוחנן  ר'  לפני  לקיש  ריש  כשבא  [תרגום: 

היתה  לא  עזרא  בימי  כולם  עלו  אילו  גם  הטעם,  זהו 

שורה שכינה במקדש שני, שכתוב 'יפת אלקים ליפת 

וישכן באהלי שם'. אף על גב שיפת אלקים ליפת, אין 

השכינה שורה אלא באהלי שם].

(יומא ט ע"ב – י ע"א)

ר' יוחנן מסביר כי השכינה אינה יכולה לשרות בבית שני כי אין 

ר'  של  חידושו  שם.  באהלי  רק  אלא  יפת  באהלי  שורה  השכינה 

נבנה  ואף  ישראל  לעם  שייך  המקדש  אף שבית  הוא, שעל  יוחנן 

נבנה  שהוא  כיון  יפת",  ל"אהלי  נחשב  הוא  מקום  מכל  בנחלתו, 

שהוא  שני,  בית  זמן  היוונית.  האימפריה  שלטון  שתחת  בתקופה 

זמן בין-השמשות ההיסטורי של ישראל, נתפס במהותו כ"זמן יון".

בבין  ליון ˘מ˙רח˘  י˘ר‡ל  בין  נול„ים מ‰מפ‚˘  ‰חנוכ‰  ימי 

‰˘מ˘ו˙ ‰‰סטורי, ועל כן ב‰˜בל‰ לכך נ˙˜נ˙ מˆו˙ ‰„ל˜˙ 

‰נרו˙ ב‡ופן מ„וי˜ מ‡ו„ „וו˜‡ בזמן ייחו„י ז‰ ˘ביממ‰, בזמן 
בין ‰˘מ˘ו˙!5

הייחודית  את ההתמודדות  הוא  גם  הזמן, משקף  מימד  כמו  המקום,  5. מימד 
של חנוכה. כשם שבמימד הזמן אנו מדליקים בנקודת התפר שבין היום ללילה 

בבין השמשות, כך גם במימד המקום אנו מדליקים בנקודת התפר שבין הפנים 
לחוץ, בפתח הבית. מקום זה מבטא יותר מכל את אופי המאבק ביון, המצויה 

על הגבול שבין פנים לחוץ, כפי שיתבאר בהמשך הדברים. ואכמ״ל.
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היחס לאור בין השמשות
אל מול העולם המואר באור של בין ערביים, עומדים עם ישראל 

ההיסטורית  ההתנגשות  נולדת  וכאן  מאידך,  יון  ומלכות  מחד 

והתרבות  ישראל  עם   – הזו?  ההתנגשות  את  הוליד  מה  הגדולה. 

היוונית פוגשים את אור בין השמשות מנקודות מבט הפוכות: עם 

והוא  הנבואה,  בהסתלקות  החמה",  ב"שקיעת  עתה  חזה  ישראל 

מכיר בכך שהאור החלקי המאיר את העולם הוא שריד בלבד של 

אור אלוקי גדול שהאיר את המציאות באופן ישיר עד לא מכבר. 

אל שובו של אור מקורי זה נושא עם ישראל את עיניו. לעומתו, 

תרבות יון שצומחת מתוך עולם חשוך של אלילות, פוגשת את אור 

בין השמשות כאסיר שנולד בבור חשוך ויוצא לראשונה בחייו אל 

האור; עבורו האור המועט שמאיר את המציאות הוא הארה אדירה 

שמסנוורת אותו, ויתרה מזאת, הוא אף טועה לחשוב שהמציאות 

מוארת מעצמה, כיון שאינו מכיר במקור אור כלשהו.

מאופיין  הוא  כך  הנבואה,  בהסתלקות  מאופיין  שני  שבית  כשם 

בהיעלמות העבודה הזרה, שהציפה את העולם עד ימי בית ראשון 

מישראל,  הנבואה  הסתלקות  עם  לילה.  בן  כליל  נעלמה  וכאילו 

היוונית  התרבות  ומהאומות.6  מישראל  העבודה-זרה  יצר  בטל 

מובילה את התהליך של יציאת התרבות האנושית מהבור החשוך 

הקב"ה  ע"י  נסתר  באופן  המואר  אנושי  עולם  אל  האלילות,  של 

והן  אחריה,  הנבואית  ההתגלות  שהותירה  הרוחני  במטען  הן   –

היוונית  התרבות  אמנם  ובכוחותיו.  באדם  הטבוע  אלקים  בצלם 

יצרא דעבודה זרה, ובסדר עולם רבה  6. ראה גמרא יומא סט ע״ב על ביטול 
פרק ל (ליינר): ״הוא אלכסנדרוס מקדון שמלך י״ב שנה, עד כאן היו הנביאים 

מתנבאים ברוח הקדש, מכאן ואילך, הט אזנך ושמע דברי חכמים״, וראה שם 
הגהת הגר״א ש״עד כאן״ היינו עד ביטול יצרא דעבודה זרה. וראה פוקד עקרים 

לר' צדוק הכהן מלובלין (אות ו): ״ומשביטלו אנשי כנסת הגדולה יצרא דעבודה 
השלישי  במאמר  זה  כל  על  ראה  האומות״.  בין  גם  זרה  עבודה  כח  פסק  זרה 

העוסק בחכמה.
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שלה  האלילי  העולם  אולם  אלילי,  מטען  איתה  סוחבת  עדיין 

מתעדן, ותופס אף הוא פנים אנושיות. התרבות היוונית רואה את 

האור האנושי שקיים בעולם, מעריצה אותו ומעצימה אותו. היא 

מפתחת בעוצמה רבה את כל הכוחות האנושיים, החל בכח ובמראה 

הגופניים, וכלה בחכמה – בפילוסופיה, שנחשבת לפסגת התרבות 

האנושית.

ויוון ניטשת על היחס לאור בין השמשות  המערכה שבין ישראל 

התרבותי: האם מדובר בהארה עצמית אדירה של העולם האנושי, 

או שמא מדובר בהופעה חדשה של ההארה האלוקית?

לא במקרה מתנקז המאבק אל המנורה. כפי שראינו לעיל, ההופעה 

הגלויה של קדש הקדשים כבר איננה, ומה שנותר אם כן זה הקודש, 

שבו המנורה, המאירה באור טבעי לכאורה ואף מהווה סמל לחכמה: 

"הרוצה שיחכים – ידרים [...] וסימניך: [...] מנורה בדרום" (בבא בתרא 

כה ע"ב). היוונים רואים באור המנורה אור טבעי בלבד, והם רוצים 

לכפות את השקפתם אף על עם ישראל: "כשנכנסו יוונים להיכל 

טמאו כל השמנים שבהיכל" (שבת כא ע"ב) – היוונים מטמאים את 

השמנים, אך הם אינם שורפים או מכלים אותם, הם כביכול אומרים 

לישראל: "אור הוא דבר נאצל ויפה, אבל אין כל הבדל בין אור של 

שמן טהור לאור של שמן טמא!". היוונים חושבים הארה זו כהארה 

טבעית-עצמית של המנורה, אולם עם ישראל מתעקש על טהרת 

שייכת  כיון שהמנורה  טהור,  בשמן  דווקא  ההדלקה  על  המנורה, 

לקודש. בשביל עם ישראל המנורה איננה ביטוי להארה טבעית או 

אנושית, אלא היא מהווה עדות על האור האמיתי, על מקור ההארה:

מֹוֵעד]  אֶֹהל  [ּבְ ָהֵעֻדת  ְלָפרֶֹכת  "ִמחּוץ  ששת:  רב  מתיב 

כל  והלא  צריך?  הוא  לאורה  וכי   – כד)  (ויקרא  ַיֲערְֹך" 

הלכו  לא  במדבר,  ישראל  בני  שהלכו  שנה  ארבעים 
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שהשכינה  עולם  לבאי  היא  עדות  אלא  לאורו!7  אלא 

שורה בישראל.
(שבת כב ע"ב)

זמן חיוב ‰מˆו‰, והוא אף איננו  איננו רק  אם כן, בין השמשות 

מושג המתאים רק לאפיון ‰˙˜ופ‰ ‰‰יסטורי˙ של ההתמודדות; 

גם ˙וכן ‰‰˙מו„„ו˙ מאופיין היטב על ידי המושג 'בין השמשות'. 

לעומת התרבויות האליליות הקודמות יש בתרבות היוונית ערבוביה 

השמש  באור  מלזכות  ישראל  עם  יורד  זו  בתקופה  וטוב.  רע  של 

בית  תקופת  'בין השמשות' של  אור  אל  ראשון,  בית  תקופת  של 

לעומת  העולם  אומות  המנורה.  של  הנר  באור  גם  המוארת  שני, 

זאת, זוכות לעלות מטומאת העבודה הזרה, אל 'בין השמשות' של 

העמדת האדם במרכז. דווקא משום כך, הבעייתיות של התרבות 

היוונית קשה יותר לזיהוי, מועדת יותר להטעיה וסכנתה מרובה.

זמן שהוא לא יום ולא לילה
אופיו של המאבק ביוונים, המשתקף בבעייתיות של בין-השמשות, 

נתברר עד עתה מתוך ניתוח ההקבלה שבין היממה לבין ההיסטוריה 

הישראלית. חמושים בתבנית התבוננות זו, נוכל לגלות את הדברים 

נתנו  בעצמם  חז"ל  כי  נראה  זה  בקטע  וחשוב.  קצר  גמרא  בקטע 

לנו את המפתח לפענוח הקשר שבין זמן ההדלקה הייחודי, זמן בין 

השמשות, לבין מהותה של התרבות היוונית וההתמודדות עימה:

ר'  את  ישמעאל  ר'  של  אחותו  בן  דמה  בן  שאל 

מהו  כולה,  התורה  כל  שלמדתי  אני  כגון  ישמעאל: 

ללמוד חכמת יונית? קרא עליו המקרא הזה: "לֹא ָימּוׁש 

יָך ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה" (יהושע א  ה ִמּפִ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶ

7. היינו ״לאורו של מקום״ (תוספות על אתר).



34 | ונהר יוצא מעדן • חנוכה

ח), צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה 

ולמוד בה חכמת יונית.
(מנחות צט ע"ב)

תשובתו  את  לקרוא  –מקובל  דמה?  לבן  ישמעאל  רבי  עונה  מה 

הרי  ובלילה,  ביום  תורה  ללמוד  שחובה  כיון  פשוטה:  כשלילה 

מן  ואינו  היום  מן  שאינו  בזמן  רק  ללמוד  ניתן  אחרים  שדברים 

זולת  דבר  ללמוד  הרי שאין   – קיים  אינו  כזה  שזמן  כיון  הלילה; 

התורה. אולם, לאמיתו של דבר רבי ישמעאל עונה לאחיינו תשובה 

מדויקת: רבי ישמעאל מורה לבן דמה: "צא ובדוק שעה שאינה לא 

מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית"; זוהי תשובה רצינית 

המגדירה זמן מדויק המתאים לעיסוק בחכמה יוונית. מדובר בזמן 

בין השמשות, המשקף את תכונתה המורכבת של החכמה היוונית. 

זוהי החכמה השייכת לזמן בין השמשות – זמן לימודה של החכמה 

נר-חנוכה,  מצות  של  כזמנה  חז"ל  קבעו  אותו  לזמן  זהה  היוונית 

שנולדה מהמפגש שבין תרבויות ישראל ויון!

זמן בין השמשות הוא זמן של ערבוביה, תערובת של אור וחושך. 

שמאפשר  אור  יש  אחד  מצד  לעיל,  כאמור  השמשות,  בין  בזמן 

לראות, ומצד שני דווקא האור החלקי יכול להטעות, שכן נדמה 

לאדם שהוא רואה, אך באמת ראייתו איננה חדה ובהירה. כך גם 

החכמה היוונית היא תופעה של תערובת אור וחושך: היא איננה 

עה  בתרא  (בבא  חמה"  כפני  משה  "פני   – כשמש  שמאירה  כתורה 

היא  יוונית"  "חכמת  האלילות.  של  כחושך  איננה  גם  אך  ע"א), 

החכמה הצומחת מתוך ההתבוננות במציאות באור החלקי המאיר 

אותה כאילו מתוך עצמה, ללא אור הנבואה השפוך עליה מבחוץ; 

העולם  בהבנת  מרשימים  להישגים  האדם  את  להביא  יכולה  היא 

גם להביא אותו לתפיסה חלקית, מוגבלת  והמציאות, אך עלולה 

ומצומצמת, שאף עלולה לחטוא במחשבה שהיא תופסת את הכל 

בבהירות. על כן, יש להתייחס אליה כתופעה של תערובת, שאין 
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לבטל את חשיבותה מכל וכל, ומאידך אין לאמץ אותה כהווייתה 

וכחזות הכל, כפי שהיא אולי מתיימרת להיות.

 שהחשיכה עיניהם של ישראל
בדברים שלעיל זיהינו את התרבות היוונית כאור של בין ערביים, 

כתערובת של אור וחושך. אולם, בדברים שלהלן נראה לכאורה כי 

חז"ל התייחסו למלכות יון דווקא כחושך:

ֵני ְתהֹום" (בראשית  ְך ַעל ּפְ ["ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחֹׁשֶ

"וחושך"   [...] בגליות  קריא  פתר  לקיש  בן  ר"ש   – א)] 

יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן  זה גלות 

לכם  שאין  השור  קרן  על  כתבו  להם,  אומרת  שהיתה 

חלק באלהי ישראל.

(בראשית רבה פרשה ב ד)

אם  עתה,  עד  שנתברר  למה  כסותרים  נראים  המדרש  שדברי  אף 

הבנתנו  את  מעמיקים  הם  דבר  של  שלאמיתו  נראה  בהם  נתבונן 

באותו הכיוון. המדרש מסביר שיון ‰ח˘יכ‰ עיניהם של ישראל, 

ומכאן מדויק שיוון איננה מאופיינת במציאות סטטית של חושך, 

אלא בתהליך דינמי של "החשכה". כמובן, תהליך ההחשכה עצמו 

דווקא בזמן  איננו מתרחש בזמן החושך הגמור של הלילה, אלא 

המעבר בין אור לחושך – בזמן בין השמשות.

ביארנו  כבר   – בישראל?  יון  תרבות  שמחוללת  ההחשכה  מהי 

ומגניזת  השכינה  מסילוק  נובע  זו  תקופה  של  הרוחני  החושך  כי 

הנבואה, הבאים לידי ביטוי גם באותם הדברים שהיו בבית ראשון 

ולא שבו להופיע בבית שני. אלא, שכל השינויים הללו נתהוו מאת 

כבר  כשהם  ההיסטוריה  במת  על  עולה  היוונית  והאימפריה  ה', 

עובדה קיימת, ועל כן היא איננה יכולה להיות הגורמת להם. אם 

כן – מה תורמת התרבות היוונית עצמה לתהליך?
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באמרה  חז"ל  מתמצתים  לישראל  יון  של  התרבותי  המסר  את 

חלק  לכם  שאין  השור  קרן  על  "כתבו  שלעיל:  במדרש  שהובאה 

השכינה  של  דחיקתה  תהליך  את  משלימה  יון  ישראל".  באלקי 

האדם  זכה  בה  האור  תקופת  את  מכחישה  שהיא  בכך  מהעולם, 

השמש  אור  תקופת  את  מישראל  משכיחה  מהעליונים,  להשראה 

את  והאיר  לחוזיו  בשורתו  גילה  במקדשו,  שכן  ישראל  אלקי  בה 

ובזה היא מחשיכה את עיניהם של ישראל. אמנם הקב"ה  דרכיו, 

להיות  העם  נועד  הסילוק  בעת  גם  אך  אורו,  את  זה שסילק  הוא 

החיים  דפוסי  סלילת  גם  האור.  לתקופת  ובזהותו  בזיכרונו  קשור 

הקישור  מתוך  להיעשות  אמורה  הסילוק,  תקופת  של  החדשים 

ישוב האור  זה אף  ולמורשתה, כך שמתוך קישור  לתקופת האור 

מייצגת  זאת,  לעומת  יון  תרבות  בעתיד.  עצמתו  במלא  להאיר 

תפיסה של מציאות בין השמשות כמציאות בלעדית. היא צומחת 

חווה  גלוי  מקור  שבהעדר  השמשות,  בין  אור  תודעת  בסיס  על 

לה.  שמעבר  ממה  ולא  המציאות  מתוך  הנובע  כאור  האדם  אותו 

ופועלת  ובמעלתה,  יון בתקופת השמש  מתוך כך, כופרת תרבות 

להחשיך ולהשכיח אותה מישראל, ובכך לנתק את ישראל מאור 

באלקי  חלק  לכם  "שאין  האמירה  שבשמים.  ומאביהם  העבר 

אין עוד מקור עליון  ישראל", באה להגדיר מציאות חדשה שבה 

לאור, אלא הכל נובע מתוך הכוחות האנושיים. זהו מוקד המאבק 

יון לישראל. בין 

זיהוי ההחשכה המיוחסת ליוון כתהליך השייך לשעות הערב, כפי 

שדייקנו מהמדרש, נמצא מפורש בדברי הזוהר-חדש:

כשולי  דישראל  פניהון  אחשיך  יון  גלות  יהודה:  דא"ר 

בֹא  "ַוּתָ ביה?  כתיב  מה  ודוחקם  צערם  ומרוב  קדרה. 

ערב?  לעת  מה  ח).  (בראשית  ֶעֶרב"  ְלֵעת  ַהּיֹוָנה  ֵאָליו 

דהוה  כמא  דרווחא  שעתא  להון  נהירא  הוה  דלא 

יממא  ואתחשך  צדיקייא  ואתקטלי  בקדמיתא  עביד 
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קדם  מן  למיקם  יכלין  ולא  שמשא  להן  ואעריב 

ָפָנה  י  ּכִ ָלנּו  "אֹוי  שנאמר:  עליהון,  דהוי  סגיאה  דוחקא 

ו). (ירמיה  ָעֶרב"  ִצְלֵלי  טּו  ִיּנָ י  ּכִ ַהּיֹום 

פניהם  החשיכה  גלות יון  יהודה,  רבי  שאמר  [תרגום: 

מה  ודוחקם  צערם  ומרוב  קדרה.  כשולי  ישראל  של 

לעת  מהו  ערב'.  לעת  היונה  אליו  ’ותבא  בו?  כתוב 

שהיה  כמו  רווחה  שעת  להם  מאיר  היה  שלא  ערב? 

להם  והעריב  היום  ונחשך  הצדיקים  ונהרגו  בתחילה, 

הרב  הדוחק  מפני  לעמוד  יכולים  היו  ולא  השמש, 

ינטו  כי  היום  פנה  כי  לנו  ’אוי  שנאמר  עליהם,  שהיה 

ערב'] צללי 
ע"ב)8 לט  ח"א  חדש  (זוהר 

הערב- לחשכת  אלא  ללילה,  נמשלת  אינה  ישראל  פני  החשכת 

של  סילוקה  שעם  ההחשכה  לחוויית  ערב,  צללי  לנטיית  שמש, 

מבטנו. מאופק  השמש 

מהו ללמוד חכמה יוונית?
נחזור לסוגית הגמרא על זמן לימודה של החכמה היוונית. מדברי 

הראויה  הגישה  את  המאפינים  יסוד  עקרונות  שני  עולים  הגמרא 

הראויים  הפתיחה  תנאי  הם:  העקרונות  שני  היוונית.  החכמה  אל 

שמאפשרים לגשת אליה – "כגון אני שלמדתי כל התורה כולה", 

והזמן – "שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה".

העיקרון הראשון עוסק בתורה. הוא לא נאמר מפיו של העונה, אלא 

מפיו של השואל, כרקע לשאלה, ובזה הוא מבטא את הרקע לדיון. 

השאלה מתעוררת דווקא אצל בן דמה, שכבר למד את כל התורה 

ִפיָה' (בראשית  ּבְ ָטָרף  ַזִית  ֲעֵלה  ה  "'ְוִהּנֵ 8. וראה שם בהמשך רמז לנס חנוכה: 
ח) – לולי שהעיר הקדוש ברוך הוא רוח הכהנים שהיו מדליקין נרות בשמן זית, 

אזי אבדה פליטת יהודה מן העולם".
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כולה. ההתמסרות ללימוד התורה כולה בטרם יפנה האדם לעיסוק 

על  התורה  של  העקרונית  עליונותה  את  מגלה  יוונית,  בחכמה 

החכמה, שממנה נובעת קדימותה לה. הסדר המוצע, ההולך מלימוד 

התורה כולה אל העיסוק בחכמה, מורה על היחס הפנימי ביניהן: 

לימוד התורה מניח כי החכמה והאור מתגלים אל האדם מהמקור 

האלקי שמעבר למציאות; זאת, בניגוד להנחות היסוד הסמויות של 

חכמת יון, התופסות את האדם כבעל קנה המידה העצמי המוחלט 

לבירור השכלי. על כן, אי אפשר להתחיל מהחכמה, שאיננה יכולה 

ליצור יש מאין, אלא יש להתחיל מקבלת האור ממקורו. ההכרה 

את  גם  המדויק  במקום  מעמידה  חכמה,  לכל  עליון  מקור  יש  כי 

החכמה האנושית: המפגש עם חכמה יוונית יכול לבוא בחשבון רק 

מתוך זהות ברורה ומלאה כשל בן דמה, שכל כולו תורה. במצב 

אלא  זהות,  מבעיית  נובע  איננו  היוונית  החכמה  עם  המפגש  כזה 

בין  אור  של  קליטה  לעיל,  שראינו  כפי  בתורה.  מושרשות  מתוך 

הערביים בפרופורציות הנכונות יכולה להתרחש רק אצל מי שמכיר 

היטב את אור היום.

מגדיר  הוא  בה  ישמעאל,  ר'  בתשובתו של  מופיע  העיקרון השני 

את הזמן הראוי לעיסוק בחכמה היוונית. ברור שקביעת הזמן אינה 

מרכיב טכני. הזמן הייחודי בו מדובר, קובע את היחס הראוי לחכמה 

הנובעת מן האדם, מתוך מודעות לאופיה ולמגבלותיה. אופיה של 

החכמה האנושית הוא כאופי הארת בין השמשות. כבר הזכרנו כי 

אור בין השמשות הוא אור מוגבל, ועוצמתו הקטנה אינה מאפשרת 

לראות הכל; אף על פי כן, הוא עלול להשלות את האדם שהתמונה 

לזכור,  יש  כן,  על  ביום.  הוא  מצוי  כאילו  בידיו,  נתונה  המלאה 

העלולה  דיה,  חדה  ולא  מעורבבת  יוצר תמונה  זה  מוגבל  אור  כי 

גם להוביל לטעויות. כך גם החכמה הצומחת מלמטה היא חכמה 

של ראייה חלקית, העלולה גם להטעות. ניסיונו של האדם להבין 

בכוחותיו-הוא מהי האמת, מהו הראוי והצודק, מהו הטוב והרצוי, 

הוא ניסיון שיש לאדם לעסוק בו, אך ודאי שאין לו להישען עליו 
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הישענות בלעדית. ניסיון זה מקרבו אך גם עלול להרחיקו, מלמדו 

אך גם עלול להטעותו, ועל כן עליו להיעשות מתוך ענוה ומתוך 

קישור לגילוי התורה וכהמשך לו.

ָכה שבאה עם הסתלקות אור היום בעת  אם-כן, לצד חוויית הֲחׁשֵ

השקיעה, יש בבין השמשות גם סוג חדש של אור. בן דמה שהתמלא 

באורו המלא של היום, בלימודה של כל התורה כולה, יכול לבוא 

יוונית.  חכמה  בו  וללמוד  השמשות,  בין  זמן  אל  זה  באור  חמוש 

רבי ישמעאל מורה לבן דמה: "צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום 

יונית". נראה שהוראתו של רבי  ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת 

ישמעאל מלמדת, שלאחר לימוד כל התורה כולה יש תוספת וערך 

היתר  בבחינת  איננו  והוא  הנכונה,  במידתו  יוונית  חכמה  בלימוד 

תאמין"  בגויים  "חכמה  כי  אחר  במקום  גם  לימדונו  חז"ל  בלבד. 

(איכה רבה פרשה ב). אמון זה מלמד שיש מה ללמוד מחכמת הגויים, 

אלא שכל זה יכול לבא רק מכח המושרשות בתורה, עליה נאמר 

"תורה בגויים אל תאמין" (שם).

"ונגה לו סביב" – זו מלכות יון
כאמור לעיל, התרבות היוונית היא עצמה תופעה של בין השמשות, 

נראה  זו,  לקביעה  כהמשך  וחושך.  אור  של  תערובת  של  תופעה 

את דברי הזוהר-חדש בפרשת יתרו, הדורש פסוק ממעשה מרכבה 

ביחזקאל כרומז לארבע מלכויות:

דֹול" – דא איהו  ּגָ "רּוַח ְסָעָרה" – דא מלכות בבל. "ָעָנן 

ַחת" – דא איהו מלכות אדום.  מלכות מדי. "ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ

"ְונַֹגּה לֹו ָסִביב" – דא איהו מלכות יון, דסחרא לון נוגה 

ולא בהו נגה, דכתיב בהו "סביב". בגין דלית בכל מלכוון 

דאינון קרבין לאורח מהימנותא כוותייהו.

היא  זו  גדול  ענן  בבל.  מלכות  זו  סערה  רוח  [תרגום: 

מלכות מדי. ואש מתלקחת זו היא מלכות אדום. ונגה 
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נגה ולא בהם  יון, שסביב להם  זו היא מלכות  לו סביב 

נגה, שכתוב בהם סביב. כיון שאין בכל המלכויות שהם 

קרובים לדרך האמונה כמותם].

(זהר חדש יתרו לח ע"ב)

יחזקאל  זה. הנוגה שרואה  יסודות חשובים מופיעים במקור  כמה 

בחזונו מזוהה כאן כמתייחס למלכות יון. חכמת יון מתוארת כאן 

מחד כקרובה לדרך האמונה, יותר משאר התרבויות, ומאידך מצד 

 – באור  נוגעת  שרק  חיצונית  כחכמה  כאן  מתוארת  היא  אופיה 

"דסחרא לון נוגה", ולא כחכמה פנימית שמוארת בתוכיותה – "ולא 

בהו נגה". יש בחכמת יון התקדמות של האנושות לקראת אמונת 

איננה  זו  חכמה  אך  לה,9  שקדם  האלילי  העולם  לעומת  ישראל, 

נוגעת בעצמותם של הדברים ובמשמעותם הפנימית.

נוגה  כוכב  הנקרא כך.10  הוא הכוכב  'נגה'  נוסף הקרוי בשם  דבר 

נראה לעיניים דווקא בזמן בין השמשות, לאחר שקיעת החמה אך 

בטרם התמלאו השמים בכוכבים – כוכב נוגה בולט ב"זמן יון".11 

כמובן, כוכב נוגה איננו מקור האור המאיר את כדור הארץ בעת זו, 

אנושיות,  יותר  פנים  תופסת  היוונית  האלילות  לעיל,  הערנו  שכבר  9. כפי 
ואף זה סוג של התקדמות. התקדמות שמעבר לכך ניתן למצוא למשל בתרגום 

תהליך  המשכילים,  אצל  יותר  מופשטת  לפילוסופיה  המוחשית  המיתולוגיה 

שמזכך רבים ממושגי האלילות.

10. כוכב זה נקרא בשם כוכב נוגה כבר בדברי חז"ל, ראה למשל במסכת שבת 
קנו ע"א.

דבר  הארץ,  מכדור  הנראה  ביותר  והבהיר  המאיר  הכוכב  הוא  נוגה  11. כוכב 

הנובע מהשילוב שבין קרבתו לכדור הארץ, קרבתו לשמש וגודלו, ועל כן ניתן 
ובטרם  החמה  שקיעת  אחר  השמשות,  בין  בזמן  בשמים  לזהותו  רבות  פעמים 

נגלית  נראה בקרבת השמש, וכאשר השמש  נוגה  כוכב  נראים שאר הכוכבים. 
שהוא  כיון  בטיהרא".  כ"שרגא  מראהו  ואת  אורו  את  "בולע"  אורה  בשמים, 

נוגה אל קו  כוכב  גם  מופיע בקרבת השמש, הרי שמעט אחר שקיעתה ישקע 
האופק. על כן, כוכב נוגה נראה בשמים דווקא בזמן שבין היום והלילה, בזמן 

בין השמשות.
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ובעצם כמו כדור הארץ מואר גם הוא עצמו מאור השמש. בשעה 

חיצוני  ממקור  בא  שאינו  השמשות,  בין  באור  עולמנו  מואר  זו 

עצמה.  המציאות  בתוך  המצוי  כאור  כביכול  נתפס  והוא  ברור, 

הרוח  עולם  של  דמותו  את  נוגה  כוכב  של  הופעתו  מזכירה  בזה, 

היווני – בהיותו מופיע דווקא בזמן הביניים הגבולי והמעורבב – 

זה, שבו המציאות עודנה מוארת, אך המקור שמאיר אותה  בזמן 

כבר איננו נראה.

צעד נוסף בבירור משמעותה של התרבות היוונית כנמשלת לנוגה, 

קשור למבט רחב יותר על חזון מעשה מרכבה של הנביא יחזקאל. 

בעקבות חזון זה מתייחסת חכמת הנסתר לארבע קליפות, המציינות 

את כוחות הרע שבמציאות. אחת מהן, הפחות רעה שביניהן, מצויה 

על הגבול שבין הטוב והרע, מקום בו טוב ורע מעורבים זה בזה. 

מהן בעיותיו של גבול זה? ראשית, ההולך על הגבול מסתכן במעבר 

הגבול  כן,  כמו  התפתות.  או  הרע, מתוך טעות  לצד האחר, הצד 

עצמו איננו קו דק כי אם מרחב מעורבב בו מצויים במעורב טוב 

ורע, כך שעצם ההימצאות במרחב זה יש בה גם מן הרע. גבול זה 

שבין הטוב והרע, הוא התחום שבין הקודש לטומאה – עולם החול. 

עולם החול, דווקא בניטרליות הסתמית שלו, פותח פתח לבעייתיות 

נוספת – להתנתקות מהקב"ה. תרבות יון היא זו שהעמידה במרכז 

התרבות האנושית את עולמו של האדם כעומד בפני עצמו, ובכך 

סללה דרך ליצירת תרבות של חול.

החכמה  בספרי  נקראת  הביניים,  תחום  את  המציינת  הקליפה 

נוגה  קליפת  אף  השמשות,  בין  זמן  כמו  נו‚‰.  ˜ליפ˙  הפנימית 

התחום  לרע,  טוב  בין  לחושך,  אור  שבין  התפר  לתחום  קשורה 

השמשות  בין  זמן  של  הקשר  בזה.12  זה  מעורבבים  ואלו  אלו  בו 

(השייכים  הרשות  לענייני  כסמל  השמשות  בין  על  הראי"ה,  בדברי  12. ראה 
לקליפת נוגה): "[...] שכיון שלילה רומז למעשיהם של רשעים ויום למעשיהם 

של צדיקים, א"כ בין השמשות שהוא הממוצע בין יום ללילה, רומז על עניני 
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אותנו שוב  חנוכה, מפגיש  נר  ולמצות  החול  נוגה, לתחום  לכוכב 

של  הרוחני  המגע  ועם  זה,  לזמן  יון  של  המיוחדת  השייכות  עם 

שהתבאר  כפי  ההיסטורי,  השמשות  בין  עם  היומי  השמשות  בין 

לעיל.

לצד הסכנות של קליפת נוגה על כל הכרוך בה, מיקומה המיוחד, 

בחובו  טומן  הרע,  בעומק  ולא  לרע  טוב  שבין  הגבול  על  דווקא 

אפשרות של הופעה מתוקנת שלה: בכוחה להיות מוארת מן הטוב, 

התרבות  לאלו.  והרחבה  תשתית  לתת  גם  כך  ומתוך  הקודש,  מן 

וההגות הקרובה לאורחא דמהימנותא, לאחר צירופה מסיגיה, יכולה 

להצטרף אל דרך האמונה ולהרחיבה. עם הבנה נכונה של זמן בין 
השמשות, ניתן להפכו להמשך והרחבה של היום.13

הרשות" (עין איה ברכות א ד).

13. ראה בעין איה (שבת ב יג) בהקשר הישיר של ענייננו: "גם אותם הקנינים 
הפגישה  מאוצר  שנלקחו  התורה,  של  האמיתי  האור  את  לשמש  טובים  שהם 

היונית, מאותן הדיעות דקריבין לארחא דמהימנותא, שנצרפו ונטהרו באש דת 
של תורת אמת, להסיר מהן כל סיגיהן ובדיליהן, זאת היא טובה עליונה שמאת 

ד' היתה זאת להכין הכל להטיב באחרית". וראה גם שם בפסקה רעח בהקשר 
את  והוא מקשר  העבר להעתיד  הוא המעבר שבין  "בין השמשות  יותר:  כללי 

החול אל הקודש, ומורה השפעת הקודש על החול ע"י קישורו".
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ב

"והייתם כאלקים יודעי טוב ורע"

קליפת  כי  הפנימית, מצאנו  בחכמה  ישראל העוסקים  חכמי  אצל 

נוגה מביאה עימה זיהוי רעיוני נוסף – "עץ הדעת טוב ורע". כך 

מופיע למשל בספר התניא, בהקשר של נפשו של אדם מישראל:

כי בישראל נפש זו דקליפה היא מקליפת נוגה שיש בה 

גם כן טוב והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע.
(תניא ליקוטי אמרים פרק א)14

זיהויה של קליפת נוגה עם עץ הדעת טוב ורע מחד וכן עם מלכות 

העדן  גן  פרשת  בין  שקיים  יותר  עמוק  קשר  על  לרמז  עשוי  יון, 

היוונית.  האימפריה  שמול  המאוחרת  הרוחנית  ההתמודדות  לבין 

נתבונן עתה בקשר זה.

נקודת טרום הבריאה מתאפיינת בחוסר סדר גמור – "ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה 

תהו  של  עולם  הופך  הבריאה  תהליך  ב).  א  (בראשית  ָובֹהּו"  תֹהּו 

של  עוקבים  תהליכים  ידי  על  זאת  ומסודר,  מתוקן  לעולם  ובהו 

הצבת גבולות והבחנות. התהליך כולו פותח בהבחנה ברורה בין 

האור והחושך, בין היום והלילה. ייתכן, שבימים הראשונים בהם 

משמשים האור והחושך ללא המאורות, ההבחנה בין האור לחושך 

ג. ראה גם דרך מצוותיך דף  14. ושם ציין שמקורו בעץ חיים שער מט פרק 

צ. ובספר שערי הלשם ב ב ג. כמו כן בזוהר כתב על הסתת הנחש את האשה 
לאכול מעץ הדעת: "בהאי נגה מפתי לאתתא" (ח"ב רג ע"ב), והביאו בעץ חיים 

שער מט בכמה מקומות.
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אל  ממשיכה  ההבחנה  השמשות.  בין  של  ביניים  שלב  ואין  חדה, 

ההפרדה  אל  ומשם  התחתונים,  למים  העליונים  המים  בין  המים, 

שבין הים ליבשה. על בסיס התשתית הזו מונחים הנבראים כולם 

ימי הבריאה חוזר שוב ושוב  דבר דבר במקומו המדויק.15 בששת 

והמובחנת  המסודרת  המציאות  טֹוב".  י  ּכִ ֱאלִֹקים  ְרא  "ַוּיַ הביטוי 

נזכרת  לא  כלל  "רע"  המילה  ואילו  כטובה,  ושוב  שוב  מוגדרת 

לאורך כל פרשת הבריאה.

הבריאה הראשונה שחורגת מסדר זה שנותן לכל דבר זהות מדויקת, 

ומאופיינת בהיותה מכילה תערובת, היא עץ הדעת טוב ורע.16 כפי 

שראינו, הזמן המקביל באופיו לעץ הדעת הוא זמן בין השמשות: 

בין השמשות מצוי ב"שטח-ההפקר" שבין האור והחושך, וכך עץ 

גם  מתבטא  זה  דבר  והרע.  הטוב  שבין  ב"שטח-ההפקר"  הדעת 

בדילמה בה מצויה האשה בטרם האכילה: לראשונה יש כאן נברא 

שזהותו אינה ברורה לה, והיא מיטלטלת בין האפשרות שהוא רע 

מּות"  ּנּו מֹות ּתָ יֹום ֲאָכְלָך ִמּמֶ ּבְ י  ובין האפשרות שהוא טוב, בין "ּכִ

י טֹוב ָהֵעץ..." (שם ג ו). (שם ב יז), ובין "ּכִ

האדם מחליף את אלקים
אמנם, ההתלבטות איננה מובנת לכאורה, שהרי הקב"ה מלמד את 

האדם את המבט הנכון והמדויק על הדברים אותם ברא, ומזהירו 

מפני המיתה הכרוכה באכילה מהעץ. האם רק התאוה – "ְוִכי ַתֲאָוה 

15. על פי לשון הכתוב, לפיה הארץ "מוציאה" את הצמחים והחיות, אף המשך 
תהליך הבריאה הוא בעצם תהליך של הבחנה, של הפרדה וסידור (ראה בדברי 

רש"י על בראשית א יד, וכן שם כד).

ממשית.  תערובת  שמכילה  הראשונה  כבריאה  נראה  ורע  טוב  הדעת  16. עץ 
יסודות  מכיל  בריאתו  שמעצם  האדם,  מוזכר  לכן  קודם  עוד  כי  לומר  ניתן 

ַמ˙  ¿ ׁ̆ ƒנ יו  ַאּפָ ּבְ ח  ּפַ ַוּיִ ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰  ן  ƒמ ָעָפר  ָהָאָדם  ֶאת  ֱאלִֹקים  ה'  יֶצר  "ַוּיִ  – מנוגדים 
ז). המתח הזה בין שני הקטבים טומן בחובו את השייכות  ב  ים" (בראשית  ƒַחּי

הפוטנציאלית לאכילה מעץ הדעת טוב ורע, ואכמ"ל.
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הּוא ָלֵעיַנִים" (שם) – מעבירה את האשה על דעתה וגורמת לה לאי 

שמיעה בקול ה'? האם יש שורש עמוק יותר לחטא?

התעוררות התאוה איננה נקודת הפתיחה של מהלך החטא; קדמה 

ְוִנְפְקחּו  ּנּו  ִמּמֶ ֲאָכְלֶכם  יֹום  ּבְ י  ּכִ ֱאלִֹקים  יֵֹדַע  י  "ּכִ לה אמירת הנחש: 

מבטיח  הנחש  ה).  ג  (שם  ָוָרע"  טֹוב  יְֹדֵעי  ֱאלִֹקים  ּכֵ ִוְהִייֶתם  ֵעיֵניֶכם 

לאשה הבטחה גדולה בהרבה מהעץ וטעמו, ואפילו מהדעת שהוא 

"והייתם  מכל:  הגדולה  ההבטחה  את  לאדם  מבטיח  הנחש  נותן; 

ומפתחת  חושפת  האדם,  לב  את  השובה  זו,  הבטחה  כאלקים"! 

את רצונו של האדם לתפוס את מקומו של האלקים, ולהיות בעל 

פיו  עמדת השיפוט המוחלטת, להיות הוא עצמו קנה המידה על 
ייקבע הכל.17

תנועה נפשית קדומה זאת מוצאת את ביטויה ההיסטורי-תרבותי 

הולכת  זו  תנועה  במרכז.  האדם  את  המעמידה  היוונית,  בתרבות 

ומיסדת עולם שכביכול איננו זקוק לקב"ה, עולם שבו תופס האדם 

השורש  כן  אם  מכאן  ומחליפו.  הקב"ה,  של  מקומו  את  כביכול 

עמידתו  אפשרות  כי  וכותב,  זה  ענין  לבאר  מעמיק  מפראג  17. המהר"ל 
המיוחדת  האלקית  האיכות  של  תולדה  בעצמה  היא  גם  כעצמאי  האדם  של 

שהוטבעה באדם, אשר הופכת באופן אבסורדי דווקא למה שמנתק את האדם 
ס‚ול‰  לו  י˘  ‡ל˜ים  בˆלם  ˘נבר‡  ‰‡„ם  "‡בל  האלקי:  במקורו  מדבקותו 

ז‡˙ ˘‰ו‡ בר˘ו˙ עˆמו, כמו הש"י שהוא עושה מה שירצה, וכך האדם יש 

רשות בידו לעשות מה שירצה והוא בעל בחירה. וענין זה נרמז בתורה שאמר 

יהיו  איך  לשאול  ויש  ָוָרע',  טֹוב  יְֹדֵעי  ֱאלִֹקים  ּכֵ ’ִוְהִייֶתם  ג)  (בראשית  הכתוב 

כאשר יעשו החטא כאלקים יודעי טוב ורע? [...] ויש לך לדעת כי פירוש זה, כי 
האדם קודם שחטא מצד עצם בריאתו לא היה ראוי שיהיה כאלקים יודעי טוב 

ורע, כי האלקים יודע טוב ורע אבל לא האדם, כי האדם יש עילה עליו וצריך 
רק  הרע,  ידיעת  מן  הוא מסולק  הנה  הטוב  שהוא  יתברך  בעילתו  דבק  שיהיה 

ידיעתו הטוב שהוא העילה שלו כי העילה שלו הוא הטוב ותמיד דבק העלול 
יודע טוב ורע  בעילה שלו והוא הטוב בעצמו, והאדם בודאי הוא ראוי להיות 

מצד שהוא נברא בצלם אלקים, אבל מצד שהאדם יש לו דביקות בעלתו שהוא 
טוב יודע הטוב ולא הרע, אבל כאשר לא יפנה אל עילתו כמו שהיה אחר שחטא 

אז הוא יודע טוב ורע" (דרך החיים עמ' קמח).
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כוחותיו  כל  את  למצות  השואף  האדם,  עומד  שבמרכזה  לתרבות 

לבדו, תרבות המושתתת על תפיסה שמנסה להעמיד חיים אנושיים 

מלאים תוך ניתוק מזיקה לקב"ה ומתוך "תפיסת מקומו". במובן זה 

מהווה חטא אדם הראשון את שורשו של חטא ההתיונות.

של  במקומו  כוחותיו  ואת  עצמו  את  להעמיד  האדם  של  רצונו 

להדבק  האדם  שואף  בה  ההפוכה,  המגמה  למול  עומד  האלקים, 

בקב"ה בעזרת אותם הכוחות. הרצון להיות קנה מידה לכל, עומד 

אל מול האפשרות של התבטלות כלפי המקור והקשבה אליו, שרק 

לאחריהן יכול האדם לעבד בכליו את הדברים אותם קלט.

תרבותי  יום  סדר  גם  מכוננת  התרבות  במרכז  האדם  העמדת 

חדש. תפיסת עולמו של האדם כעולם אנושי נפרד, מציבה בלב 

התעניינותו את החיים האנושיים הניטרליים, יותר מאת השאיפה 

כחטא  היא  הדעת,  מעץ  הראשון  אדם  של  אכילתו  מעלה.  כלפי 

ההליכה אחר תרבות יון, תרבות בין-השמשות,18 תרבות שיסודה 

לא בטומאה האלילית וגם לא בהתקדשות ובהתדמות אל האלקי, 

אלא בראיית המימד האנושי ומימושו כפסגת החיים. ללא המצפן 

ורע,  טוב  תערובת  של  כמרחב  האנושי  המרחב  מתגלה  האלוקי, 

יודע טוב  זה מזה, כך שממילא הוא  שאין לאדם כלים להפרידם 

ורע גם יחד, מזוהה עם שניהם, מחובר ונמשך לשניהם.

הסתלקות הנוכחות האלקית
בתקופת מעבר קצרה, כמעט בבת אחת בקנה-מידה הסטורי, נגנזים 

בזה אחר זה – הניסים, ההשגחה הגלויה, השראת השכינה והנבואה 

הבית  חורבן  ועד  מצרים  שמיציאת  המאורעות  את  שאפיינו   –

הראשון! הקדושה העליונה מסתלקת מן העולם, אין חשים עוד את 

נבאר  ועתה  ד"ה  קדושים  פרשת  רשב"י  מאמרי  בשער  האר"י  18. בדברי 

הבחינה השנית, רמוז קשר בין חטא אדה"ר לזמן בין השמשות עצמו, ואכמ"ל.
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חיים עוד בקרבת אלקים כבעבר. בתנאי  ולא  האלוקית  הנוכחות 

מציאות אלו מתרחשים מאורעות החנוכה. אפילו הנס הגדול, נס 

חנוכה, המהוה התרחשות היסטורית מרעישה, איננו זוכה להיכתב 

בכתבי הקודש, שכבר נחתמו ואין עוד בא בשעריהם (יומא כט ע"א).

בחסרונה,  מיד  יכיר  הגדולה,  ההארה  בתקופת  לחיות  שזכה  מי 

בשעה שיורדת חשכה זו לעולם. לעומתו, בניהם של הדורות הבאים 

יוולדו לתוך המציאות החדשה, ובתודעתם תהיה מציאות חסרה זו 

נתפסת יותר ויותר כמציאות הנורמלית, המוכרת, הרגילה.

על  רק  לא  מקרינה  ישראל,  בעם  המתבססת  החדשה  המציאות 

בכללה.  האנושית  התודעה  על  אלא  עמנו,  של  הפרטית  מסגרתו 

הנוכחות  את  בתחושתה  האנושות  קלטה  הראשון  הבית  בימי 

האלוקית שבעולם, אף כי תרגמה אותה למושגים אליליים; עתה, 

בראשית ימי בית שני היא חשה את החלל שנוצר בהסתלק הנוכחות 

האלוקית מהמרחב האנושי. כאמור, עם הזמן בהעדרה של נוכחות 

ֵלב העולם. זו, הולכת ותופסת את מקומה דמותו של האדם ּכְ

ההולכת  היוונית,  האימפריה  צמיחת  תובן  שמתוכו  הרקע  זהו 

ובונה מהיסודות תרבות חדשה, המושתתת על עמידתו של האדם 

במרכז, כמחליף את הקב"ה ששכינתו נסתלקה. תרבות זו, הצומחת 

הנוכחות  רגלי  דחיקת  את  משלימה  השכינה,  סילוק  בעקבות 

האלוקית מן המציאות. התרבות היוונית, המשקפת את המציאות 

החדשה שנוצרה בעולם ומעמיקה אותה, הולכת ומתפשטת ברחבי 

ומעוררת  ההתיונות,  בתופעת  בישראל  אחיזה  תופסת  העולם, 

המצב  האם  אולם,  נגדה.  היהודי  המאבק  ואת  ההתנגדות  את  גם 

גם  או  ומאבקים,  סכנות  רק  עימו  מביא  החדש  ההסטורי-רוחני 

טומן בחובו הארה חדשה?



48 | ונהר יוצא מעדן • חנוכה

ג

חג חנוכה – "נר ה' נשמת אדם"

ישראל,  בעם  הרוחני  המשבר  את  שמעוררת  החדשה  המציאות 

להופיע  נועד  מה  בישראל;  חדש  דבר  להוליד  בעומקה  נועדת 

האלוקי  המקור  שבה  מציאות   – זה?  חדש  במצב  ישראל  בעם 

מסתתר, מהווה את הכר המתאים לגילוי חדש. האדם שעד עתה 

היה לכתובת עבור ההופעה האלוקית הפונה אליו בעמדת מ˜בל, 

זאת,  בעולם.  ‰˜ב"‰   ˙‡ ‰מ‚ל‰  למ˜ור  להיות  בישראל  הופך 

במקום ההתיימרות של התרבות היוונית להיות מקור עצמי, העומד 

ַמת ָאָדם" (משלי  במקומו של הקב"ה. נרו של הקב"ה – "ֵנר ה' ִנׁשְ

כז), בימי הארת היום של הופעת השכינה היה בבחינת "שרגא  כ 

בטיהרא מאי אהני"19 – אורו נבלע בתוך עוצמת התופעות הרוחניות 

ֶמׁש השכינה  שליוו את ימי הנבואה והבית הראשון. עתה, בעת שׁשֶ

שוקעת ונעלמת משמי האנושות, הופך אור הנר להיות ניכר, ויש 

ערך בהארתו.

בה  החדשה,  למציאות  עמוק  באופן  קשור  חנוכה  חג  של  תוכנו 

נעדרת השכינה על כל תוצאותיה מישראל. העיקר המתגלה מתוך 

באמצעות  מלמט‰,  ‰ב‡‰  ‰˜„ו˘‰  של  התגלותה  הוא,  חנוכה 

האדם, דווקא במקום שכבר אין ניכרת הקדושה המופיעה מלמעלה; 

הנוכחות  של  סילוקה  הישראלית.  הרוח  קדושת  מתגלה  בחנוכה 

חד  באופן  לצמוח  זה  לעניין  המאפשרת  היא  הגלויה  האלוקית 

וברור.

19. כלומר נר בצהריים למה מועיל. מקורו של הביטוי במסכת חולין ס ע"ב.
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לידי  בא  האדם,  ידי  על  מלמטה  הקדושה  הופעת  של  זה  יסוד 

הנרות,  הדלקת  במצות   – ובענייניו  בהלכותיו  חנוכה,  בחג  ביטוי 
בנס הניצחון, וכן בהוספת "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון.20

עצם קביעת ימי החנוכה על ידי חז"ל היא עצמה ביטוי בולט לכוחו 

החגים  לעומת  אלוקית.  קדושה  המגלה  מקור  להיות  האדם  של 

ביטויים  המהווים  מדאורייתא,  ותוקפם  שבכתב  בתורה  שמקורם 

חכמים,  ˘˙˜נו  ש‰ח‚ים  הרי  עלינו,  הקב"ה  הארת  של  שונים 

חנוכה ופורים, מגלים את הקדושה שמלמטה, את הקדושה שהטביע 

הקב"ה בנו, אשר מכוחה מוסיפים חכמינו מועדים נוספים. החכמים 

הם המקור לקביעת יום זה, ובכל זאת זהו יום שתוקפו איננו של 

חוק אנושי גרידא, אלא תורני-הלכתי.

מעבר לעצם קביעתו של החג, גם ענייני החג והלכות שונות שלו 

מבטאים את אותו העניין:

הנרות הללו – קודש הם
מˆו˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ מגלה, שגם "הנרות הללו" – הבאים מלמטה, 

מהאדם ומביתו – קודש הם. המצווה מתקיימת דווקא בנר, ודווקא 

בעת שמחשיך, עת שבה ניתן ליהנות מאור הנר, לעומת צהרי היום 

שבהם "שרגא בטיהרא מאי אהני". במעבר מבית ראשון לבית שני 

האור  את  המאיר  למקור  האלוקית,  ההארה  ממקבלי  הופכים  אנו 

האלוקי אל רשות הרבים, אל העולם שבחוץ. אף כי האור ממועט 

לאין שיעור מאורה של שכינת הבית הראשון, הרי שיש לו מעלה 

מיוחדת, בהיותו אור המופיע מתוך המציאות, ההולכת ומסתגלת 

לאור האלוקי, ולא רק ממציאות שעומדת נדהמת אל מול הארה 

אלוקית אדירה מלמעלה.

20. רובד נוסף של חידוש רוחני זה עתיד להתברר במאמר השלישי על חנוכה, 

העוסק בחכמה – ביחס בין החכמה היוונית לתורה שבעל פה הישראלית.
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כבר בתורה רמוז תפקידה של המנורה כשייכת לאור המאיר מתוך 

המציאות – בתנועה שמלמטה למעלה, ולא מלמעלה למטה. לעומת 

ר מלמעלה,  הכרובים שבקודש הקדשים, בהם מופיע הקול המיַדּבֵ

הרי שבמנורה שבקודש מתוארת ההדלקה כהעלאה, מלמטה למעלה 

שעניינם  לכרובים  בניגוד  ב).  ח  (במדבר  רֹת"  ַהּנֵ ֶאת  ָך  ¿̇ ַ‰ֲעל… "ּב¿  –

ההארה  הוא  המנורה  של  שעניינה  הרי  השכינה,  הארת  קליטת 

ממנה החוצה.

בהדלקת הנרות של חנוכה מקומו של האדם גדול עוד יותר: לעומת 

המנורה, שמאירה מן המקדש, מביתו של הקב"ה, הרי שנר חנוכה 

וביתו"  איש  "נר   – מישראל  אדם  של  מביתו  הבית,  מתוך  מאיר 

וזוכה  מעט,  למקדש  בזה  הופך  בישראל  בית  כל  ע"ב).  כא  (שבת 

הנטועים  האלוקיים  הכוחות  על  ומלמד  סביב,  אורו  את  להקרין 

באדם ומופיעים דרכו.

יסוד זה מתברר במיוחד מתוך דברי חז"ל אודות ברכתה של מצוה 

נרות  הדלקת  על  מברכים  מה  מבררת  שבת  במסכת  הגמרא  זו. 

חנוכה:

וצונו  במצותיו  קדשנו  "אשר  מברך  מברך?  מאי 

אמר:  אויא  רב  נּו?  ִצּוָ והיכן  חנוכה".  של  נר  להדליק 

ָאִביָך  ַאל  "ׁשְ אמר:  נחמיה  רב  יז).  (דברים  ָתסּור"  מ"לֹא 

ְדָך ְזֵקֶניָך ְויֹאְמרּו ָלְך" (דברים לב). ְוַיּגֵ

(שבת כג ע"א)

לפי נוסח הברכה, המצוה שתקנו חכמים להדליק נר חנוכה, מיוחסת 

לקב"ה – "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו". נוסח זה הוא המבליט, 

שהאדם, בהיותו המקור למצווה, הוא לאמיתו של דבר צינור של 

המקור האלוקי, והוא אינו דוחק את מקומו של האלקים. זו אחת 

אותנו  לימדה  חנוכה  נר  במצות  בעיסוקה  שדווקא  לכך,  הסיבות 

למקור  גילוי  יש  דרבנן  שבמצוות  הכללי,  העקרון  את  הגמרא 

האלוקי, ועל כן ניתן לברך עליהן "אשר קדשנו".
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ועל המלחמות – שעשית לאבותינו
אופיו המיוחד של נס ‰נˆחון בחנוכ‰, הוא הביטוי השני שנציין 

כאן. נס זה של "מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים", הוא 

נס נס˙ר, נס שבא דרך הטבע, מלמטה. נס זה הוא נס גבורת הרוח, 

והוא צמח מכח תכונתם הפנימית של החשמונאים – "וטמאים ביד 
טהורים, ורשעים ביד צדיקים".21

כאן המקום להבחין בין נס נסתר מעין זה ובין מושג הנס הנסתר 

שבתוך החוקיות של הטבע, לפיו מתנהל הטבע בהתאם למצבנו 

כוונתנו כאן  פי החוקיות הטבעית כשלעצמה.22  ולא על  הרוחני, 

איננה לנס הנסתר שבטבע, אלא לנס הנסתר באדם, בעולם האנושי, 

הנס המתגלה ומופיע בהיסטוריה, נס בו בני האדם פועלים כביכול 

של  זה  לסוג  דרכם.  פועל  הקב"ה  ובעצם  הטבעיים,  בכוחותיהם 

ניתן  נס נסתר, שכן הוא  זהו  נס הניצחון של חנוכה.  ניסים שייך 

על  להצביע  אפשר  שאי  כך  טבעיים,  צבאיים  במושגים  להסבר 

נקודה השוברת באופן ברור את החוקיות המקובלת. אכן אי אפשר 

להצביע בכל המהלך על מאורע מסוים החורג מגדר הטבע, אולם 

התוצאה הסופית הכללית, ניצחון המעטים על הרבים, וכן התאמת 

התוצאות הפיזיות לרמה הרוחנית, ניצחון הצדיקים על הרשעים, 

כל אלו מגלים את הנס הפועל במסתרים דרך המציאות הטבעית.

בהשוואה לנסים הגלויים, הרי שלנס הנסתר יש יתרון מיוחד: דווקא 

בנס הנסתר אנו יכולים להצביע על מה שמסתתר מאחורי הקלעים, 

אל  פריצתו  בשל  הגלוי,  הנס  בעוד  הטבעית,  המציאות  מאחורי 

גלוי  נס  שהוא  השמן,  פך  נס  התרחש  פנימה,  בקודש  נסתר,  במקום  21. רק 
הולכים  הגלויים  הניסים  שני  בית  בתקופת  כי  ללמדנו  הטבע,  דרך  שאינו 

ונגנזים.

פי  על  אף  ולמצוות,  לתורה  בהתמסרותנו  הגשמים  תליית  22. כדוגמת 
שלמראית עין הם תלויים בחוקי המטאורולוגיה (ראה בפירוש הרמב״ן שמות 

יג טז).
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העולם הטבעי בצורה כל כך בולטת, עלול שלא להוביל אותנו אל 

ההכרה כי מאחורי כל העולם הגלוי המסודר חבוי הנסתר האלוקי. 

בנס גלוי היו אולי מודים אף היוונים, הבוחנים הכל לפי מראית 

העין. עיקר הויכוח עימם נוגע דווקא לנס הנסתר, לראיית המציאות 

הטבעית כהופעה אלוקית. בנוסף, נס זה מגלה את הכוחות הטמונים 

האלקי.  הנס  לגילוי  מקור  להיות  הופכים  עצמנו  אנו  ובזה  בנו, 

ה ִלי ֶאת  ביחס לנס הנסתר ניתן לטעות ולומר "ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעׂשָ

ה" (דברים ח יז), אך אנו מעמיקים בהתבוננות על כוחותינו  ַהַחִיל ַהּזֶ
ומכירים בכך שה' הוא הנותן לנו כח לעשות את אותו החיל.23

הלכות  על  הניצחון  נס  של  בהשלכותיו  נעסוק  הבאים  בדברים 

חנוכה.

ההודאה - תפילת על הניסים
התקנה היסודית של חנוכה מתוארת בגמרא במילים אלו:

בהלל  טובים  ימים  ועשאום  קבעום  אחרת  לשנה 

והודאה.
(שבת כא ע"ב)

23. ראה בדברי הר״ן (דרשות הר״ן דרוש עשירי): ״עם היות שהכח ההוא נטוע 
בך, זכור תזכור הכח ההוא מי נתנו אליך ומאין בא. והוא אומרו 'ְוָזַכְרּתָ ֶאת ה' 

י הּוא ַהּנֵֹתן ְלָך ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ָחִיל' (דברים ח), לא אמר וזכרת כי ה' אלקיך  ֱאלֶֹקיָך ּכִ

נותן לך חיל, שאם כן היה מרחיק שהכח הנטוע באדם (לא) יהיה סיבה אמצעית 
באסיפת ההון, ואין הדבר כן, ולפיכך אמר כי עם היות שכחך עושה את החיל 

הזה, תזכור נותן הכח ההוא, יתברך״.

בניסי דור המדבר פריצת הטבע היתה ניכרת, וממילא מידת השותפות של עם 
ישראל בהם היתה מעטה יותר. משהו מהמהלך של מעבר לנס נסתר, שהאדם 

שותף בהופעתו, מופיע כבר במעבר מניסי המדבר אל החיים הטבעיים של ארץ 
ישראל, ובצעד נוסף במעבר מתקופת השופטים בה ההנהגה גלויה יותר, לימי 

דוד ושלמה בהם ההנהגה טבעית עוד יותר (וכפי שיתבאר בהרחבה בהמשך). 
אין  כבר  חנוכה  בימי  גלויים.  ניסים  מוצאים  עדיין  אנו  זו  בתקופה  אף  אמנם 

ניסים גלויים, ומרכז עניינם בניסים הנסתרים, המתחוללים דרך מעשינו שלנו.
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מה פשר הביטוי "בהלל והודאה"? ההלל מוכר לנו משאר הימים 

הטובים, אך מהי אותה הודאה? – רש"י על המקום מבאר:

הלל  לקרות  אלא  נקבעו  שלא  במלאכה,  שאסורין  לא 

ולומר על הנסים בהודאה.

(רש"י שם)

אמירת ההלל שייכת לימים טובים בכלל, ואין בה מטבע מיוחד של 

חנוכה. חותמו המיוחד של חנוכה על סדרי התפילה בא בתפילת 

"על הניסים" שנאמרת בברכות ההודאה שבתפילה ובברכת המזון. 

זו? ב"על הניסים" אנו מודים על נס  על מה אנו מודים בתפילה 

הניצחון במלחמה.

שעיקר  נראה   – ההודאה?  בברכות  דווקא  התוספת  נתקנה  מדוע 

עוד  כל  ההודאה:  לשאלת  נוגע  החנוכה  חג  של  הרוחני  המבחן 

מדובר בנס גלוי, אין קושי להודות עליו, שהרי מקורו האלוקי גלוי 

ואיננו נתון לויכוח. דווקא הנס הנסתר, הניתן לפרשנות טבעית, 

זו באים  נוסף – עבודה רוחנית של הודאה. בהודאה  מחייב שלב 

על  ומודים  לכאורה,  הצבאי  בכוחם  היוונים  את  שנצחו  ישראל, 

החובה  רק  איננה  ההודאה  ה'.  יד   – הניצחון  של  האמיתי  המקור 

המוסרית האישית של מי שזכה להצלה ניסית, אלא היא גם הדבר 

ייתפס  ההודאה,  ללא  כנס.  ולדורות  לדור  המאורע  את  המכונן 

המאורע כמאורע טבעי, גם אם הוא איננו מוסבר במלואו.

בהוויה הרוחנית החדשה, שבה הופכים אנחנו למקור המגלה את 

הקב"ה, ההודאה היא הגורם המכריע בתודעתנו – האם אנו עומדים 

מול מאורע טבעי או מול נס נסתר. על כן, בעידן זה של המאבק 

בהודאה.  הכל  תלוי  לאדם,  ביחס  ובתפיסתה  היוונית  באימפריה 

הפנימית,  האמת  האמת,  על  ההודאה  גם  היא  הטוב  על  ההודאה 

המגלה את פניה האמיתיות והפנימיות של המציאות.

רק  עניין; מתברר שלא  אותו  נוסף כהמשך של  דבר  בזה מתברר 
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תפיסת  אפילו  אלא  כוחותינו,  דרך  עובר  במלחמה  הניצחון  עצם 

משמעותה של המלחמה לדורות, כמאורע טבעי או כמאורע ניסי, 

תלויה כולה בכוחותינו שלנו, ביכולת שלנו וברצון שלנו להכיר 

במקורה – ולהודות.

חזרה מלכות לישראל
תוצאתה המעשית של מלחמת החשמונאים היא חזרת העצמאות 

"וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים  המדינית לעם ישראל – 

שנה" (רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה ג א). חזרת המלכות לישראל קשורה 

כפי  מלמטה,  הקדושה  התגלות  של  ליסוד  עמוק  באופן  היא  אף 

שיבואר להלן.

מי  השאלה  עומדת  ודם,  בשר  מלכות  סוגית  של  הרוחני  במוקד 

מבטאת  כמלכות,  האומה  התארגנות  המציאות.  במרכז  העומד 

צדדי  כל  על  ארוך  לטווח  מבט  מתוך  מליאה,  אחריות  לקיחת 

החיים של העם. לקיחת אחריות זו מחייבת מימוש של כל הכוחות 

לכוון  הוא  ואחד מתפקידיו המרכזיים של המלך  הנמצאים בעם, 

ביותר.  וממצה  כוחותיו באופן מלא  את העם להוציא לפועל את 

מונהג  הוא  עצמאית,  מלכות  תחת  ישראל  עם  כשמסודר  אם-כן, 

על ידי כוחותיו שלו, ובהנהגת מלך בשר ודם, כך שחייו אמורים 

להיתפס בפשטות כמונהגים מלמטה ולא מלמעלה.

ּה עם ישראל מנהל את חייו שלו בכוחותיו ובהנהגתו  ּבָ עצמאות זו, ׁשֶ

שלו, עלולה להיראות ח"ו כמחליפה את המציאות הקודמת, שבה 

הקב"ה מנהיג את ישראל (כפי שהיה באופן מלא במדבר, ובמידה 

פחותה גם בתקופת השופטים). המלך עצמו, העומד בראש העם, 

את  המנתק  תחליף  שמיים,  למלכות  תחליף  חלילה  להוות  עלול 

העם מאלוקיו. בימים של יסוד המלוכה בישראל, כשעולה בקשת 

העם משמואל למלך, מבהיר הקב"ה לשמואל שבאופן סמוי חפץ 

י לֹא אְֹתָך ָמָאסּו  העם להתנתק מהתלות בהנהגתו של הקב"ה – "ּכִ
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לְֹך ֲעֵליֶהם" (שמואל-א ח ז); העם חפץ שגורלו יהיה  י אִֹתי ָמֲאסּו ִמּמְ ּכִ

תלוי בכוחותיו הפיזיים ובהיערכותו הריאלית – "ְוָהִיינּו ַגם ֲאַנְחנּו 

נּו ְוָיָצא ְלָפֵנינּו ְוִנְלַחם ֶאת ִמְלֲחמֵֹתנּו" (שם  ָפָטנּו ַמְלּכֵ ָכל ַהּגֹוִים ּוׁשְ ּכְ

פסוק כ).

סוגיית  היא  היא  המלוכה,  יסוד  בעת  בחריפות  העולה  זו  סוגיה 

מבררת,  זו  סוגיה  הישראלי.  המלוכה  מוסד  של  הרוחנית  היסוד 

שהמלוכה בישראל היא אופן חדש של התגלות של הקב"ה. מעתה 

ודרך  האומה,  של  הפנימיים  הכוחות  מתוך  דוקא  הקב"ה  מופיע 

הנהגתו של המלך. ככל שיתמלאו המלך והעם בכשרונות, בכוחות, 

ביזמה ובעצמאות, ובלבד שיהא זה מתוך הליכה בדרך ה', תעמיק 

ותעצים התגלותו של הקב"ה בעולם – דרך המלך והעם עצמם. דרך 

זו מחייבת ענוה עמוקה בעמידה מול הקב"ה, לא ענוה שמוחקת את 

האדם, אלא ענוה של מלאות, שמכירה כל הזמן בכך שכל כוחות 

האדם והאומה מקורם בקב"ה. המלוכה נמצאת בכל עת על פרשת 

דרכים: כחוט השערה בין גאווה לענוה. מחד, ישנה סכנה שמיצוי 

זרה  עבודה  למעין  עד  מהקב"ה,  ולניתוק  לגאווה  יוביל  הכוחות 

אצל מלך התופס עצמו כמעט כאל, או עד למעין כפירה באלקי 

שמים.  מלכות  את  ממנו  מסתירה  שמלכותו  מלך  אצל  ישראל 

מאידך, במוסד המלוכה טמונה אפשרות של גילוי אמונה עמוקה, 

והתבטלות כלפי הקב"ה המתגלה דרך המלך, עד שיוכל להיאמר 

על מידת המלכות בישראל ש"לית לה מגרמה כלום", ועל המלך 

א ה' ְלֶמֶלְך"  ּסֵ לֹמֹה ַעל ּכִ ב ׁשְ ׁשֶ יאמר, שהוא יושב על כסא ה'! – "ַוּיֵ

(דברי הימים-א כט כג).

מה  הקב"ה,  של  נביאו  המלך  לצד  עמד  עוד  ראשון  בית  בימי 

בית  ה'. בימי  יותר להיות מלכות  שאפשר למלכות באופן פשוט 

שני, בהם אין נביא לצידו של המלך, עולה ביתר שאת השאלה, 

אותו.  מחליפה  חלילה  שמא  או  הקב"ה  את  מגלה  המלכות  האם 

קריאת  מתוך  המופיעה  החשמונאים,  במלחמת  העצמאות  חזרת 
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ולא  לו  ולנאמנותנו  לקב"ה  מתמסרים  אנו  שבה  אלי",  לה'  "מי 

מחפשים עצמאות נפרדת, היא ההופכת את המלכות להיות גילוי 

של מלכות שמים.

סיכום
ראינו אם כן, כי היסוד אותו זיהינו כשורש המאבק בין ישראל ויון 

בא לידי ביטוי בענייניו השונים של חג החנוכה. ראינו כי שורשו 

של אותו מאבק נעוץ ביחס לאור בין השמשות, אורו של העולם 

מן  נסתר  כבר  האור  אותו  של  האלוקי  מקורו  שבו  בזמן  האנושי 

העין. ראינו כי שורשה של ההתמודדות הרוחנית של בין השמשות 

והחושך.  והאור  והרע  בתערובת הטוב  ורע,  טוב  הוא בעץ הדעת 

מצוי  התערובת  לאותה  להישאבות  הפיתוי  שורש  כי  עוד  ראינו 

בפיתוי הנחש לאדם, להיות כאלקים, לדעת טוב ורע בעצמו, ובכך 

בין השמשות  בזמן  הקב"ה.  בעצם לתפוס חלילה את מקומו של 

האדם,  כוחות  האם  העמוקה,  הרוחנית  השאלה  עולה  ההיסטורי 

הטבעיים לכאורה, הם אור אנושי-עצמי, או שמא הם עצמם גילוי 

של האור האלוקי הנעלם כעת מעינינו. ענייני החג השונים מגלים 

ומכריעים, כי נר נשמת האדם – הוא הוא נר ה': כך במצות הדלקת 

ומברכים  ה'  מצות  בה  רואים  ואנו  חכמים  ע"י  שנתקנה  הנרות 

מדליק  אותם  בנרות  כך  וצוונו",  במצוותיו  קדשנו  "אשר  עליה 

הנסתר  בנס  כך  קודש,  של  נרות  בהם  רואים  ואנו  בביתו  האדם 

במאורעות  ובהכרה  הנס  על  בהודאתנו  כך  המלחמה,  ניצחון  של 

המלכות  בשיבת  גם  וכך  ה',  לנו  שעשה  כנס  הטבעיים-לכאורה 

מלכות שכל  אלי",  לה'  "מי  בקריאת  שיסודה  המלכות  לישראל, 

כולה עצמאות אנושית, ועם זאת היא גילוי של שם ה'.


