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פתיחה
ישנה בדיחה ידועה, שכל החגים היהודיים הם עם תוכן דומה: הם ניסו להרוג אותנו, ולא הצליחו.. 

בואו נאכל :(

תהיו אולי מופתעים לשמוע שחג החנוכה הוא הרבה יותר מורכב.  היוונים לא ממש ניסו להרוג 
התרבות  על  מלחמה  היתה  זו  העם.  חיי  על  להגן  בשביל  למלחמה  יצאו  לא  והמכבים  אותנו, 

והנשמה של העם היהודי בארצו.

בשיעור זה נלמד על המשמעות של מלחמת המכבים, ועל המצב הרוחני של עם ישראל באותו 
זמן. התובנות הללו ילמדו אותנו פרק מפתיע באופיו של החג אותו נחגוג בשבוע הבא.

הערה למרצה: לפני מסירת השיעור כדאי לשמוע את השיחה מההקלטה.

https://ashreinu.app/player?parentEvent=260&event=8196 

 https://ashreinu.app/player?parentEvent=260&event=8196
 https://ashreinu.app/player?parentEvent=260&event=8196
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מקור 1  תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף כ"א עמוד ב'
ה? ַמהּו ֲחנּוכָּ

ית  ְבָרה ַמְלכּות בֵּ גָּ ֵהיָכל. ּוְכשֶׁ בַּ ָמִנים שֶׁ אּו ּכל ַהשְּׁ ְיָווִנים ַלֵהיָכל ִטמְּ ְכְנסּו  נִּ שֶׁ כְּ
ח  מּונָּ ָהָיה  שֶׁ ֶמן  שֶׁ ל  שֶׁ ֶאָחד  ְך  פַּ א  ֶאלָּ ָמְצאּו  ְולֹא  ְדקּו  בָּ חּום,  ְוִנצְּ מוַֹנאי  ַחשְׁ
ֵנס  ּבוֹ  ַנֲעשָׂה  ֶאָחד.  יוֹם  ְלַהְדִליק  א  ֶאלָּ ּבוֹ  ָהָיה  ְולֹא  דוֹל,  גָּ ֵהן  כֹּ ל  שֶׁ חוָֹתמוֹ  בְּ

מוָֹנה ָיִמים.  ּנּו שְׁ ְוִהְדִליקּו ִממֶּ

ל ְוהוָֹדָאה. ַהלֵּ ָנה ַאֶחֶרת ְקָבעּום ַוֲעשָׂאּום ָיִמים טוִֹבים בְּ ְלשָׁ

 רש"י
ָלאָכה,  מְּ בַּ ֲאסּוִרין  שֶׁ לֹא   – ְוהוָֹדָאה  ל  ַהלֵּ בְּ טוִֹבים  ָיִמים  ַוֲעשָׂאּום  ְקָבעּום 

הוָֹדָאה. ים בְּ סִּ ל ְולוַֹמר ַעל ַהנִּ א ִלְקרוֹת ַהלֵּ עּו ֶאלָּ ּלֹא ִנְקבְּ שֶׁ

 

<< הרבי 
מדוע המתינו שנה שלמה?

בנוגע לכללות הימים טובים – ישנם הימים טובים שהן מן התורה, כמו שכתוב1 "שלש 
רגלים תחוג לי בשנה", שהתורה עצמה קבעה את הזמנים ואת האופנים שבהם צריכים 

לחגוג ימים טובים אלו;

וישנם גם ימים טובים שהם מדברי קבלה, שזהו היום טוב דפורים והיום טוב דחנוכה.

ומצינו חילוק ביניהם:

– מפורש במגילה שהמלחמה היתה "ביום שלשה עשר לחודש אדר",  בנוגע לפורים 
)ובשושן  ושמחה"  משתה  יום  אותו  ועשה  בו  עשר  בארבעה  "ונוח   – למחרתו  ומיד 

בחמשה עשר באדר(2, היינו, שהיום טוב היה מיד באותה שנה.

ואילו בנוגע לחנוכה – איתא בגמרא3 "נעשה בו נס .. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים 
טובים בהלל והודאה".

א. דעת הקהל

1( משפטים כג, יד
2( אסתר ט, יז-יח. 

3( שבת כא, ב.
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השיקולים של חכמינו זכרונם לברכה 

ויש לבאר חילוק זה על פי נגלה, ומזה יובן גם תוכן הענינים כפי שהם בעבודת האדם.

מצינו בנוגע לגזירות דרבנן שהיו בודקים אם זוהי גזירה שרוב הציבור יכולים לעמוד 
בה4.

מקור 2  משנה תורה, הלכות ממרים, פרק ב', הלכה ה'
ְצִריִכין  ִמְנָהג,  ְלַהְנִהיג  אוֹ  ָנה  קָּ תַּ ן  ְלַתקֵּ אוֹ  ֵזָרה  גְּ ִלְגזֹר  ָלֶהן  ְרֶאה  נִּ שֶׁ ין  דִּ ית  בֵּ
ֵאין  ִאם  ֶהן אוֹ  בָּ ַלֲעמֹד  ְיכוִֹלין  ּבּור  ַהצִּ רֹב  ִאם  ה  ִחלָּ תְּ ְוֵליַדע  ָבר,  דָּ בַּ ב  ְלִהְתַישֵּׁ
ּבּור  ַהצִּ רֹב  ן  כֵּ ִאם  א  ֶאלָּ ּבּור,  ַהצִּ ַעל  ֵזָרה  גְּ ּגוְֹזִרין  ֵאין  ּוְלעוָֹלם  ַלֲעמֹד.  ְיכוִֹלין 

ּה: ְיכוִֹלין ַלֲעמֹד בָּ

בכללות, יש הבדל גדול בין מצוות התורה למצוות שתיקנו חכמינו. כאשר משה רבינו אמר לעם 
ישראל לחגוג את חג הפסח, הוא לא ערך 'סקר' מקדים כדי לבדוק האם היהודים מעוניינים לחגוג 
חג של שבעה ימים באכילת מצות ובהינזרות מחמץ, אלא כתב בתורה את ציווי הקב"ה: "שבעת 

ימים מצות תאכלו". כך זה בכל מצווה מהתורה. 

לעומת זאת, במצוות שתיקנו חכמים, הם במפורש היו צריכים לבדוק האם המצווה או התקנה 
שהתקינו היא "גזירה שרוב הציבור יכול לעמוד בה". אם היא לא התקבלה בציבור, אזי היא איננה 

מחייבת )כמו 'טבילת עזרא', שהיא תקנה שלא התקבלה בציבור, ולכן אינה חובה אלא רשות(.

התהליך של תקנת חג הפורים

מקור 3  מגילת אסתר, פרק ט', פסוקים י"ט-כ"ב
ָעה ָעשָׂר  ָרזוֹת עִֹשׂים ֵאת יוֹם ַאְרבָּ ָעֵרי ַהפְּ ִבים בְּ שְׁ ָרִזים ַהיֹּ הּוִדים ַהפְּ ן ַהיְּ ַעל־כֵּ

לַֹח ָמנוֹת ִאיׁש ְלֵרֵעהּו. ה ְויוֹם טוֹב ּוִמשְׁ תֶּ ְלחֶֹדׁש ֲאָדר שְִׂמָחה ּוִמשְׁ

חגגו  שהיהודים  כותבת  היא  שנה,  באותה  האירועים  השתלשלות  את  מתארת  המגילה  כאשר 
לחגים  בדומה  מלאכה,  ביטול  היא,  הפשוטה  שמשמעותו   – טוב  ויום  ומשתה  שמחה  מתוך 

האחרים ביהדות, כפסח, סוכות וכן הלאה.

כל־ ר בְּ הּוִדים ֲאשֶׁ ַלח ְסָפִרים ֶאל־ּכל־ַהיְּ שְׁ ה, ַויִּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ַכי ֶאת־ַהדְּ ב מְרדֳּ ְכתֹּ ַויִּ
ִלְהיוֹת עִֹשׂים  ם ֲעֵליֶהם,  ְלַקיֵּ ְוָהְרחוִֹקים.  רוִֹבים  ֵורוֹׁש ַהקְּ ֶלְך ֲאַחשְׁ ְמִדינוֹת ַהמֶּ
ָנה.  ָנה ְושָׁ כל־שָׁ ה ָעשָׂר ּבוֹ, בְּ ָעה ָעשָׂר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר, ְוֵאת יוֹם־ֲחִמשָּׁ ֵאת יוֹם ַאְרבָּ
גוֹן  ִמיָּ ָלֶהם  ְך  ֶנְהפַּ ר  ֲאשֶׁ ְוַהחֶֹדׁש  ֵמאְֹיֵביֶהם  הּוִדים  ַהיְּ ָבֶהם  ר־ָנחּו  ֲאשֶׁ ִמים  יָּ כַּ
ָמנוֹת  לַֹח  ּוִמשְׁ ְושְִׂמָחה  ה  תֶּ ְיֵמי ִמשְׁ ַלֲעשׂוֹת אוָֹתם  ְליוֹם טוֹב  ּוֵמֵאֶבל  ְלשְִׂמָחה 

נוֹת ָלֶאְביִֹנים. ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמתָּ

כותב  בכל שנה, הוא  חג הפורים  את  לחגוג  לכל היהודים עם הוראה  אגרת  מרדכי שלח  כאשר 
לחגוג "ימי משתה ושמחה" אך אינו מזכיר "יום טוב". מדוע?

4( ראה ע"ז לו, סע"א. וש"נ.
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מקור 4 תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף ה' עמוד ב' ]ערוך ומבואר[
רבה בנו של רבא, אמר : 

כל  עליהם  קיבלו   – הפורים  ביום  ותענית  הספד  איסור  דבר,  של  בעיקרו 
ישראל, אולם איסור מלאכה לא קיבלו עליהם.

החג  את  ואסתר  מרדכי  כשהציעו  נאמר,  שבתחילה  ממה  לדבר,  וראיה 
ויום טוב", ולבסוף נאמר שקיבלו לקיים עליהם "לעשות  "שמחה ומשתה 
קיבלו  שלא  הרי  נאמר,  לא  טוב"  "יום  ואילו  ושמחה",  משתה  ימי  אותם 

עליהם לאסור בו מלאכה כביום טוב.

<< הרבי 
הגזירה לא התקבלה בציבור

ועל דרך זה גם בנוגע לעניין דיום טוב שקשור עם ביטול מלאכה – כפי שמצינו שגם 
בפורים לא נקבעו בשנה הראשונה כל הפרטים, שלכן, "מעיקרא כתיב5 שמחה ומשתה 
ויום טוב, ולבסוף כתיב6 לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ואילו יום טוב לא כתיב".. 
מכיון שמרדכי ואסתר רצו לגזור שיהיה גם ביטול מלאכה, אך לפועל הציבור לא קיבלו 
זאת, – "הספד ותענית קבילו עלייהו, מלאכה לא קבילו עלייהו"7, ולכן נקבע שפורים 

מותר במלאכה.

הלקח שנלמד מחג הפורים 

ומזה מובן, שכאשר חכמים עמדו לקבוע את היום טוב של חנוכה ואופנו, לא היו יכולים 
לקבוע בשנה הראשונה באופן של קביעות, שהרי ידעו כבר מהמעשה דפורים שיכול 
להיות שהציבור לא יקבלו עליהם, ורק "לשנה אחרת" )לאחרי שבמשך השנה התברר 
מה יקבלו הציבור ומה לא, כמו בפורים(, "קבעום לימים טובים בהלל והודאה" ו"לא 

שאסורין במלאכה"8.

זו התשובה לשאלה מדוע את חג החנוכה תיקנו רק בשנה שאחרי הניצחון. משום שהניסיון הראה, 
החכמים  חיכו  ולכן  בציבור,  יתקבלו  החג  מנהגי  אם  טוב  ולחשוב  לבדוק  יש  חג  שקובעים  שלפני 

במשך שנה. רק לאחר בירור ומחשבה מרובה, תיקנו את חג החנוכה ומנהגיו.

*

בחלק הבא של השיחה, הרבי לוקח זאת צעד אחד קדימה. הרבי מסביר שהעובדה שחכמים לא תיקנו 
את חג החנוכה מיד, היא לא רק משום שהם היו צריכים לחשוב איזה מנהג בדיוק יקיימו בחג החדש. 
הייתה לכך סיבה עמוקה הרבה יותר. לקח להם שנה שלמה להחליט האם אכן היה כאן ניצחון, והאם 

באמת יש מה לחגוג.

5( אסתר ט, יט.
6( שם, כב.

7( מגילה ה, ב.
8( פרש"י שבת שם.
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וידאו  בשלב זה הקרן את הסרטון הבא )2:30 דקות(, בלינק זה.

טיבו של הכיבוש היווני

מקור 5  לבוש, הובא בט"ז, אורח חיים, סימן תע"ר סק"ג
היוונים לא רצו להרוג את היהודים, אלא רק להעבירם על דתם.

ָוִנים לֹא  י ַהיְּ ַלת ְנָפׁשוֹת. כִּ ה לֹא ָהָיה ַהצָּ ַלת ְנָפׁשוֹת, ּוַבֲחנּוכָּ פּוִרים ָהָיה ַהצָּ י בְּ כִּ
ת.  ׁשּו ְנָפׁשוֹת, ַרק ַהַהְכָנָעה ְוַהֲעָבַרת דָּ קְּ בִּ

 

מקור 6  מדרש רבה, בראשית, ב, ד
וכך מספר המדרש:

ָהְיָתה אוֶֹמֶרת  ְגֵזרוֵֹתיֶהן, שֶׁ ל ִישְָׂרֵאל בִּ יָכה ֵעיֵניֶהם שֶׁ ֶהֱחשִׁ לּות ָיָון, שֶׁ ְך, ֶזה גָּ ְוחשֶׁ
אלֵֹהי ִישְָׂרֵאל. ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק בֵּ וֹר שֶׁ ְתבּו ַעל ֶקֶרן ַהשּׁ ָלֶהם, כִּ

מקור 7  מגילת תענית, פרק י"ב
במגילת תענית מפורט ביתר ארוכה מה היו האיסורים על הדת.

ֵניֶהם,  בְּ ֶאת  ָימּולּו  ּלֹא  ְושֶׁ ּתוָֹרה,  בַּ ַיַעְסקּו  ּלֹא  שֶׁ ָרֵאל,  ִישְׂ ַעל  ָיָון  ַמְלֵכי  ְזרּו  גָּ שֶׁ
יַַּעְבדּו ֲעבוָֹדה ָזָרה. ת, ְושֶׁ בָּ ְמרּו ֶאת ַהשַּׁ ּלֹא ִישְׁ ְושֶׁ

המתייוונים 

מקור 8  ספר חשמונאים, א', פרק א' פסוקים י"ד-ט"ו
בספר חשמונאים מסופר על תופעת המתייוונים בארץ.

ַעם  ֶאת  ְוָיִדיחּו  ָרֵאל,  ִישְׂ ֶרב  ִמקֶּ ִלייַַּעל  ֵני-בְּ בְּ ים  ֲאָנשִׁ ַויְֵּצאּו  ַהִהיא  ֵעת  בָּ ַוְיִהי 
ר  י ֵמָאז ֲאשֶׁ ר ְסִביבוֵֹתינּו, כִּ ִרית ֶאת ַהּגוִֹיים ֲאשֶׁ ָהָאֶרץ ֵלאמוֹר. ָהָבה ִנְכְרָתה בְּ
ְלחּו  שְׁ ֵעיֵני ָהָעם, ַויִּ ָבר בְּ ַסְרנּו ֵמַאֲחֵריֶהם ְמָצאּונּו ָצרוֹת ַרּבוֹת ְוָרעוֹת. ְוִייַטב ַהדָּ
ּוְבחּוּקוֵֹתיֶהם.  ַהּגוִֹיים  ַדְרֵכי  בְּ ָלֶלֶכת  ָיָדם  בְּ ֶלְך  ַהמֶּ ַוְיַצוֶּוה  ֶלְך,  ַהמֶּ ֶאל  ַמְלָאִכים 
ֵניֶהם,  בְּ ֶאת  עוֹד  ָמלּו  ְולֹא  ַהּגוִֹיים,  ט  פַּ ִמשְׁ בְּ ַלִים  ירּושָׁ בִּ ָחק  ִמשְׂ ית  בֵּ ְוָיִקימּו 

ֵעיֵני ה'.  רּו ַלֲעשׂוֹת ָהַרע בְּ ְתַמכְּ ֻחּקוָֹתם, ַויִּ ִרית ַהּקוֶֹדׁש ָלֶלֶכת בְּ ְוַיַעְזבּו ֶאת בְּ

ב. מי ניצח את המלחמה?

https://www.youtube.com/watch?v=SfSRq45ZpGI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SfSRq45ZpGI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SfSRq45ZpGI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SfSRq45ZpGI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SfSRq45ZpGI&feature=youtu.be
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מקור 9  ספר מקבים, ב' ד', פסוקים ח'-י"ז
השפעת  את  פרוטרוט  ביתר  ומתואר  לכך,  שהוביל  הפוליטי  המהלך  על  מסופר  מקבים  בספר 

ההלניזם על הצעירים והעם בירושלים. 

ַויָָּקם  פוָֹאר,  ְמָלָכה ָעְבָרה ְלַאְנִטּיוֹכּוס ַהמְּ ַויָָּמת ָסִליקּוס, ְוַהמַּ ֵעת ַהִהיא  ַוְיִהי בָּ
ן  יתֵּ ֶלְך ִאם ָנתוֹן תִּ הּונָּה. ַוּיֹאֶמר ֶאל ַהמֶּ ׁש ֶאת ֲעבוַֹדת ַהכְּ ֵיׁשּוַע ֲאִחי חוְֹניוֹ ִויַבקֵּ
ֶסף  כֶּ ר  יכַּ כִּ ים  ישִּׁ ְושִׁ ֵמאוֹת  לוֹׁש  שְׁ י  ַקְלתִּ ְושָׁ ָיִדי,  ַעל  הּונָּה  ַהכְּ ֶמֶרת  ִמשְׁ ֶאת 
עוֹד  ְלָך  אוִֹסיף  זֹאת  ַבד  ּוִמלְּ ָהָאֶרץ.  רּומוֹת  ִמתְּ ר  יכָּ כִּ מוִֹנים  שְׁ ְועוֹד  ְמִחיָרּה,  בִּ
ַלִים ְלַחנְֵּך  ירּושָׁ ָחק בִּ י ִמשְׂ תֵּ ָך ִלי ָיד ְלָהִקים בָּ ִתתְּ ֶסף, בְּ ר כֶּ יכַּ ים ּוֵמָאה כִּ ֲחִמישִּׁ

ֵבי ָאִניְטיוְֹכָיא.  ט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶהם ּוְליוֹשְׁ פָּ ָעִרים, ּוִמשְׁ תוָֹכם ֶאת ַהנְּ בְּ

ְוָיִניא ֶאת  ָידוֹ,  ָלה ְנכוָֹנה בְּ ְמשָׁ ַאל, ְוַהמֶּ ר שָׁ ָכל ֲאשֶׁ ֶלְך כְּ ַהמֶּ ר ָנַתן לוֹ  ֲאשֶׁ ַוְיִהי כַּ
ר ָנְתנּו ָלֶהם  ים ַהּטוִֹבים ֲאשֶׁ ל ַהֻחוקִּ ָווִנים. ַויֶָּפר ֶאת כָּ ַדְרֵכי ַהיְּ ְלַבב ָהָעם ָלֶלֶכת בְּ
ר ׁשוֵֹלַח  ָלִכים ִלְפִנים ַעל ַיד יוָֹחָנן ָאִבי ַאּפוִֹלימּוס, הּוא ַאאּפוִֹלימּוס ֲאשֶׁ ִמן ַהמְּ
ם.  ְחתָּ י ּתוֵֹעבוֹת תַּ ם ֻחוקֵּ י ה' ַויָּשֶׂ ִרית ֶאת ְזֵקֶניָה. ַויַָּסר ֶאת ֻחוקֵּ ְלרוָֹמא ִלְכרוֹת בְּ
חוֹק ּבוֹ  חּוֵרי ּכוַֹח ִלשְׁ ֶחְפצוֹ, ַוְיַצו ְלָכל בַּ ִוד כְּ ַחת ְלִעיר דָּ ָחק ִמתַּ ית ִמשְׂ ְוִייֶבן בֵּ

ֵניֶהם.  ַמְסֶווה ַעל פְּ בְּ

ר לֹא ָהָיה  ִלייַַּעל, ֲאשֶׁ תוֲֹעַבת ֵיׁשּוַע ַהבְּ ל ָהִעיר בְּ ֵני כָּ ְוִיְפְרצּו ֻחוּקוֹת ַהּיוִֹנים ַעל פְּ
נוֹת,  ַח ְוֶאת ַהּקוְֹרבָּ ְזבֵּ ם ַהּכוֲֹהִנים ָעְזבּו ֶאת ֲעבוַֹדת ַהמִּ י גַּ הּונָּה. כִּ ט ַהכְּ פַּ לוֹ ִמשְׁ
ֲחִנית  נֵַּח בְּ ל ּוְלִהְתגַּ תֵּ ָחק ְלִהְתפַּ שְׂ ית ַהמִּ זּו ָלֶלֶכת ֶאל בֵּ ְוָיבּוזּו ֶאת ַהּקוֶֹדׁש, ְוַיְחפְּ
ְרֵכי ֲאבוֵֹתיֶהם ְלֶהֶבל ָוִריק,  בּו ֶאת דַּ ּדּוִרים. ְוַיְחשְׁ חוֹק ַהכַּ שְׂ חוֹק בִּ ָורוַֹמח, ְוִלשְׁ

ָווִנים. ְרֵכי ַהיְּ לּו ֶאת דַּ אּו ִויַהלְּ ְוִיינָּשְׂ

<< הרבי 

האמנם נצחנו?

ידוע מה שכתב הלבוש )הובא בט"ז( בהלכות חנוכה9, והובא בדרושי חסידות10, בביאור 
היתה  הגזירה  שהרי  הגוף,  הצלת  הי'  דפורים  שהנס   – לפורים  חנוכה  שבין  החילוק 
הוא  ש"ונהפוך  הגוף,  להצלת  הי'  והנס  היהודים"11,  כל  את  ולאבד  להרוג  "להשמיד 
אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם"12; מה שאין כן בחנוכה שהיתה גזירה רוחנית – 

"להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך"  והנס הי' שבטלה גזירה רוחנית זו.

ובהתאם לכך יש נפקא-מינה בנוגע לקביעת היום טוב:

כאשר מדובר אודות ביטול גזירה גשמית – רואים זאת מיד על אתר, וכפי שהיה בפורים, 
ש"ביום אשר שברו אויבי היהודים לשלוט בהם – ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה 
בשונאיהם"12, "והרוג בשונאיהם גו'"13, ואם כן ראו מיד שישנו נס, וכבר נקבע במעשה 

9. או"ח סתר"ע סק"ג. 
10. סה"מ תש"ח ע' 118. ועוד. 

11. אסתר ג, יג. 

12. שם ט, א. 
13. שם, טז
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בפועל, למטה מעשרה טפחים.

מה שאין כן כאשר מדובר אודות גזירה רוחנית, כמו הגזירה דחנוכה, והוצרכו לידע אם 
בטלה הגזירה,

גזירה  בני ישראל, שכן, האפשרות לגזור  – לא רק מצד אומות העולם, אלא גם מצד 
ובנדון  יצאו"14,  )ש(ממך  ומחריביך  "מהרסיך  ישנם  כאשר  אלא  אינה  ישראל  בני  על 
דידן, שכיון שאצל בני ישראל היו "מתייוונים", לכן היתה מלכות יון יכולה לגזור גזירה 

"להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך " –

הנה גם כאשר מצאו שמן טהור, "והדליקו ממנו שמונה ימים"15, עדיין לא היו יכולים 
לידע מה נעשה בעולם: עד כמה חדר האור בעולם )על ידי "חלוני שקופים אטומים"16 
שבבית-המקדש(, ואם נתקבל אצל הציבור, עד שנתבטלו "מהרסיך ומחריביך" – שאז 

בטוחים שבטלה הגזירה,

ולכן, רק "לשנה אחרת" – לאחרי שעברו י"ב חודש, שנה שלימה, שיש בה כל השינויים 
האפשריים ד"זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף גו' לא ישבותו"17, וראו שהאור מהשמן 
הטהור שהדליקו בבית-המקדש נתקבל והחזיק מעמד בכל הציבור – אזי "קבעום לימים 
טובים בהלל והודאה", באופן של קביעות על כל הדורות, "עד מלך המשיח", כיון שהנס 

נמשך חוץ למקדש, ובחוץ לארץ, בזמן הגלות.

 משיחת י"ב תמוז, ה'תשט"ז. רשימת השומעים בלתי מוגה
תורת מנחם, חלק י"ז עמוד 48.

הרבי מסביר כאן רעיון נפלא: יש הבדל עצום בין נס פורים לנס חנוכה. 

בפורים, נס ההצלה היה מאובדן לחיים. המן, כהיטלר, זמם "להשמיד להרוג ולאבד", רחמנא ליצלן 
את כל עם ישראל. ולכן, כאשר הגיעה הישועה והיהודים יצאו ממוות לחיים, היה זה נס שכל עם 
ישראל חגג. כי על כולם – ללא יוצא מן הכלל – חלה הגזירה, כפי שאצל הנאצים יימח שמם, לא 

היו הבדלים בין שומרי מצוות לאלו שאינם – כל יהודי באשר הוא, היה כלול בגזירת המן. 

רצו  הם  ישראל.  עם  את  להשמיד  רצו  לא  היוונים  לגמרי.  אחר  סיפור  הוא  זאת,  לעומת  חנוכה, 
להשמיד את הדת היהודית. הם אסרו על יהודים לקיים את מצוות ברית מילה, לשמור על השבת 
התרבות  את  ויאמץ  העמים  ככל  עם  יהיה  ישראל  שעם  רצו  הם  היהודיים.  החגים  את  ולחגוג 

ההלניסטית. 

אם פורים דומה לנאצים, אזי חנוכה דומה לקומוניזם. בברית המועצות לשעבר לא הרגו יהודים 
בשל היותם יהודים, אלא אסרו עליהם לחיות כיהודים. 

והפכו  התבוללו  החשמונאים  בתקופת  ישראל  מעם  אחוזים  שכארבעים  סבורים,  החוקרים 

14. ישעי' מט, יז. 
15. שבת כא, ב. 

16. מ"א ו, ד ובפרש"י. 
17. נח ח, כב.
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לתורת  נאמנים  שנותרו  אלו  גם  העם,  רוב  ההלניסטית.  בתרבות  שנטמעו  עד  ל"מתייוונים", 
ישראל, לא סבר שצריך לצאת למלחמה במעצמה הגדולה עקב הגזירות. 

כאשר מתתיהו ובניו המכבים הרימו את נס המרד נגד היוונים בהכרזת "מי לה' אליי", רק עשרה 
אחוז מעם ישראל נענה לקריאתם והצטרף למלחמה. כל היתר "ישבו על הגדר", ולא חשו בדחף 

להילחם כדי להשיב את החירות הדתית לעם ישראל. 

לכן, כאשר המכבים ניצחו ונכנסו לבית המקדש וטיהרו אותו, המתינו חכמים שנה שלימה כדי 
לבחון את תגובת העם – האם הוא באמת מעריך את הנס שקרה כאן. האם גם אלו שלא נלחמו 

יחד עם המכבים אכן שמחים שזכו לחירות מחודשת בקיום התורה והמצוות? 

בהגיעם "לשנה אחרת", כשהתברר כי אכן, עם ישראל שמח בניצחון המכבים, או אז קבעו חכמים 
את חג החנוכה. 

*

אולי יש לומר, שמסיבה זו, עיקר המצווה בחנוכה הוא פרסומי ניסא. 

שיציאת  אחד  אף  לשכנע  צורך  אין  בפסח  גם  אחד;  לאף  להסביר  צריך  לא  פורים  של  הנס  את 
מצרים הייתה נס. אבל נס חנוכה אינו מובן מאליו, משום שהוא נס של הצלה מגזרה רוחנית. 

ולכן אנו זקוקים לפרסם את הנס בכל שנה, וללמד את ילדינו שהמלחמה הייתה על הזכות לחיות 
כיהודים בארץ ישראל, על הזכות לעשות ברית מילה לילדינו, על הזכות להדליק נרות שבת, ועל 
הזכות לערוך קידוש בשבת ולחגוג את חג הפסח. על הדברים האלו יצאו מתתיהו ובניו לקרב, 

ַכל מתתיהו שלושה מהם – כדי שאנו נוכל לחיות ולנהוג כיהודים.  שבו שָׁ

אנו חיים בדור שבו )כמעט( אין מדינה בעולם שאינה מתירה ליהודים לקיים תורה ומצוות – 
כולל רוסיה ומדינות ערביות. בכל מקום, מאפשר החוק ליהודי לעבור ברית מילה ולשמור שבת 

וכשרות. 

עלינו צריכים לפרסם את נס חג החנוכה, כדי להנחיל לכל יהודי את החשיבות שבקיום המצוות 
ובהמשכיות המסורת שעוברת מדור לדור.


