
 חנוכה                          .בס"ד

 ישראל מול יון -מלחמת עולם
 כמות ואיכות  -תרבות ישראלמול תרבות יון 

 

ערך ערכים הם במציאות העולם. שני

הכמות וערך האיכות. היחס בין הכמות לבין 

 . טבע -האיכות, הוא היחס שבין הטבע לעל
בחומר, בחול, בשכל  מתגלה -הכמותערך 

- האיכותובאומות העולם. ערך האנושי, 
 מתגלה ברוח, בקודש, בתורה ובישראל.
בתקופת החשמונאים, חלה התנגשות 

לידי הבלטה יתירה  חמרי, בא -חמורה בין שני הערכים: הערך הכמותי
 בתרבות היוונית, וזו עמדה לבטל ולהשכיח את הערך האיכותי האמיתי, 

 המתגלה בישראל.
עמדה לבטל את  לחן החומר,ולהת הטבע, פהשכל האנושי, הא -תרבות יון

 התורה, האמונה,הקודש. –תרבות ישראל 
צחון יהישראלי, על הרוב החזק היוני. בטא את נ צחון המיעוט החלשינ

 האיכות על הכמות. מדוע זה ניצחו המועטים החלשים:
 בורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים")תפלת על הניסים(? י" ג

תה:" טמאים ביד טהורים, יבת האיכות הירמשום שכמות מועטה זו.
 ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך"

 ביטוי סמלי לכך, התגלה גם בנס פך השמו:
"בדקו ולא מצאו אלא פך אחר של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן 

גדול, ולא היה 
בו אלא 

להדליק יום 
אחד, נעשה בו 

נס והדליקו 
ממנו שמונה 
ימים") שבת 

 (כ"א
 

 שמן מועט

כמות זה, כיצד 

דלק שמונה 

 ימים תמימים?
 היות ורב-

 איכות היה:" חתום בחותמו של כהן גדול".
 וזה כל עיקרו של נס: גילוי העצמה האיכותית העל טבעית.



 אין בכלל אלא מה שפרט, וכל האמור בזה מצוי גם יחיד ויחיד.
ת, הקודש והחול, בנפשו של כל אדם מצויים שני תחומים אלה: האיכות והכמו

 הטבע והעל טבע,  האור והחושך,
ובחינת אומות  בחינת ישראל

 העולם.
הרווחות,  : המידותבחינת הכמות

הרצונות והשאיפות התדירים, 
 השטחיים הרחוקים מקדושה.

אחת של  נקודה בחינת האיכות:

אמונה מירושת קדושה, ניצוץ של 

 -. ומן הראוי שהאיכותאבות
השלטת  תהא -הקודש והאמונה

 ה כלים ובסיסים.לוהמכוונת, ויתר הכוחות ישמשו 
דות ייש שגוברת בחינת האומות על בחינת ישראל, והמ אך פעמים

והתכונות הבאות ממהותם של אומות העולם מעמעמות על נקודת 
היכל נשמתו  -להיכלו"יונים" נכנסים הקדושה הבאה ממהותם של ישראל, 

  ,המחשבות והרצונות כל כוחות החיים, -של אדם, ומטמאים את כל "השמנים"
אותו "פך שמן קטן" שכנפש החתום בחותם הקדושה,  אך תמיד נשאר

י ונעלם, וטעון חיפוש. המבקשו ומחפשו היטב ימצאנו:" ואלא שהוא חב
 בדקו ומצאו פך שמן קטן".

אלא  חלשה בתחילתה ואין בה ואף על פי שאותה נקודת הקודש,
חנוכה חוזר ונעור תמיד ומדליקים ממנו  אחד" הרי נס "להדליק יום

 "שמונת ימים"
 אמת(. )עפ"י שפת

סגולת ימי החנוכה, מתעוררת ובאה 

בשנה: הדלקתה של נקודת מדי שנה 

האיכות, נקודת הקודש, התפשטותה 

 ושליטה על פני כל כוחות 

 היהדות( )תפארת .
 
   

 


