בס"ד
דבר-תורה :רעיונות קצרים ,משלים וסיפורים לפרשיות השבוע ,מועדים ואירועים שונים
שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט"א

רעיון חינוכי לחג החנוכה
עיקר וטפל
תרבות יון היללה את הגוף וראתה בו  -במקום בנשמה  -את עיקר החיים .כדי להמחיש
עד כמה מטופשת הגישה הזו ,נביא משל למה הדבר דומה :לאחד שהלך לחנות המכולת
על מנת להשביע את רעבון ביתו .הוא קנה לחם הניחו בשקית ושם פעמיו אל עבר ביתו.
כאשר הגיע מיודעינו ליעדו בפזיזות זרק את הלחם ושם את השקית על השולחן...
בוודאי שכל אחד מאיתנו כעת אומר לעצמו" :כמה טיפש אותו האיש"...
הנמשל :אדם בא לעולם עם גוף (שקית) ונשמה (לחם) .הכיצד יהיה שוטה ,יזניח את
הנשמה ויטפח את גופו  -השקית?!...
זו הייתה התפיסה של יון  -טיפוח הגוף שהוא טפל לנשמה .והלא אין טיפשות גדולה
מזו?!!! הגוף נועד רק בשביל לשאת את הנשמה ,ולשם מה להשקיע את מיטב שנות
החיים כדי לפאר ולרומם את השקית הטפלה לעיקר?! זו אכן איוולת וזו דרכה של יון.
חושך זה יון
חג החנוכה הוא החג ה"שבוי" ביותר בעם ישראל .בשנים האחרונות עשו מהחג את
ההיפך המוחלט מהמהות שלו:
המכבים האמיתיים נלחמו נגד הספורט ,ואנחנו לעומתם מנציחים את הספורט ע"י
'מכבים' מסוג אחר ,כמו מכבי ת"א וכפר הספורט שנקרא מכביה...
הם נלחמו נגד מופעים וקולנוע ,אך היום כל ההורים יודעים שבחנוכה יש את מספר
המופעים הגדול ביותר :פסטיגל ,פסטיבל ועוד .מסקנה -יון ניצחו.
אריסטו ,אפלטון ,סוקרטס וחבריהם היו חכמים מופלאים ,חכמתם היא בגדר תגלית.
אם כן ,מדוע נאמר ש"חושך זה יון"? כיצד יתכן שהם החשיכו את העולם ,הרי חכמה
בגויים תאמין? ואפילו חכם גוי מברכים עליו "שחלק מחכמתו לבני אדם"?!
ניתן לומר בדרך רמז :כחש = חשך = שכח
העולם מראה לנו שהאקדמיה היא החשובה .התפיסה הזו למעשה מכחישה את התורה,
ומחשיכה את אור התורה .כאשר אור התורה מתעמעם ח"ו התורה הולכת ומשתכחת,
וכאשר היא תשכח יהיה בעולם חושך מוחלט .כנגד זה ,בחג החנוכה עלינו להרבות
בלימוד התורה ובכך להגביר את אור התורה .וכבר רמזו על האמור במסכת שבת כב:
"מאי חנוכה? דתנו רבנן" ,שעיקרו של החג הוא לימוד התורה.

חנוכה שמח!
מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת
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