
 בס"ד

 בני בינה ימי שמונה -חנוכה

  תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא/ב

דלא למספד בהון ודלא  תמניא אינוןדתנו רבנן בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה  ?מאי חנוכה

וכשגברה מלכות בית  ,שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל .להתענות בהון

 ,בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול חשמונאי ונצחום

לשנה אחרת  .נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים ,ולא היה בו אלא להדליק יום אחד

 :קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה

 

 

 פיסקה ט' 64עין אי"ה שבת א' עמוד 

 הסכום הרגיל להיקף שלם הוא שבוע של שבעה ימים. 

אמנם התכלית של כל נשגב וקדושת שם ה' וחפצו הטוב בעולם, יגלה רק לזמן העתיד, 

שאליו פונות כל הקדושות. אמנם גם בזמן ההווה כוח העתיד נגלה איך הוא הולך ובא וכו'. 

ום שכולו שבת מנוחה ע"כ השבת היא מורכבת עם היקף הזמן ההווה המתמיד, ורומז לי

 וקדושה, להורות שבעצם הזמן ההווה רושם הזמן העתיד הוא כבר מוכן ומוחש.

היוונים אמנם בקשו לסמות אורו של עולם, החשיכו עיניהם של ישראל ומלאו את העולם 

 , על יסוד העיקר של לקיחת ציור הזמן ההווה בלא שום תעודה בעתיד וכו'.פחזות והוללות

ה שגרמו היוונים ההוללים, שטשטשו את בהירת ההווה מלהציץ מתוכו את אבל לעת היריד

העתיד הנהדר, שאז יגלה אור ה' וכבודו בעולם, והאלילים כליל יחלוף, היה דרוש לחזק את 

הצפיה העיקרית הישראלית, שלא תתקמץ גם היא בהווה כאותה של היווית חלילה, לעשות 

דף על ההיקף הנהוג בהווה, להורות שבפועל של החנוכה שמונה ימים, כלומר יום אחד העו

מגמותנו יגלו ויצאו לפעלן רק בעתיד, שיצא הזמן בכללו מידי שפלותו, והעולם ירפא מעוורונו 

ורעותיו הכלליות והפרטיות, שהוא מגמתן של ישראל ותעודת אורו של מקדש, ע"כ יומי 

 חנוכה תמניא אינון וכו'.

 

 

 

 מהר"ל /טו פרק ה משנה  -ספר דרך חיים 

מספר שבעה מורה על המדריגה שמתחבר ביחד הגשמי ובלתי גשמי. וידוע מספר שבעה 

כנגד שש קצוות והאמצעית שהוא נקרא היכל הקודש אשר ביניהם. ודבר זה ידוע אל 

 הנבונים, כי מספר שבעה הוא כנגד שש קצוות והיכל הקודש שביניהם. 

ולפיכך תמצא בכל מקום כי במספר שבעה חול וקדושה, שבעת ימי שבוע ששה ימי חול 

, ובחדשים השביעי גם כן קודש הוא חודש תשרי, ובשנים ששה שני והשביעי הוא קודש

עבודה והשביעית שמיטה והיא שנת קודש, וכל זה מפני כי מספר הששה הם חול והם כנגד 

השביעי הוא כנגד היכל הקודש שהוא השביעי והוא ששה קצוות הגשם שהוא חול ואלו 

 באמצע ודבר זה ידוע.

 

 

 

 



 מהר"ל /פרק מז  -ספר גבורות השם 

שכל אשר נברא בששת ימי בראשית הוא טבעי ודבר שאינו טבעי הוא על שבעת ימי 

כי בדרך הטבע אין ראוי המילה שהרי נולד האדם המילה ביום השמיני בראשית, ולכך 

היא על הטבע, ומפני שיש בישראל מדריגה זאת שאינם טבעיים שהרי יש  בערלה והמילה

בהם המילה ולכך נקרע ים הטבע בשביל זכות המילה שאינה טבעית ודבר זה נתבאר 

 :למעלה גם כן

 

 

 ספר נר מצוה עמוד כג 

ולא היה בו להדליק אלא יום אחד ונעשה נס להדליק בו ח' ימים, כי אלו ח' ימים שנעשה נס 

, דבר זה בא ממעלת קודש הקדשים ששם לא שלטו היונים במעלתו שיש לו, והוא הצנע באור

של כהן גדול. ולכך הדליקו בו ח' ימים, כי קודש קדשים הוא אחר שבעה וזהו השמיני. ומפני 

שכל דבר שהוא קדוש והוא נבדל מן הטבע שהיא גשמית חמרית, ולכך קודש הקדשים שהוא 

 ר הטבע:נבדל לגמרי הוא גם כן אח

, שהרי כתיב )דברים טז, ט( שבעה שבעת תספר לך כו', ואחר והתורה נתנה גם כן אחר הז'

 ז' שבועות ביום החמישים נתנה התורה. 

ובהיכל עצמו היה המנורה ובה שבעה נרות, אבל בקודש הקדשים היה התורה והארון שהוא 

השמינית, ומשם בא הנס של האור עצמו, לכך נקרא ארון מלשון אור, שהתורה היא אור והיא 

ח' נרות חנוכה. וכבר בארנו כי נשאר פך אחד קטון שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, וידוע 

בגדים, וכל זה בשביל מעלתו שיש לו מדרגה הח'. וכאשר  כי כהן גדול הוא משמש בשמונה

נית, טמאו היונים את ההיכל וטהרו אותו מן הטומאה וחזרה הקדושה מן מדרגה שהיא שמי

 ולכך נעשה הנס ח' ימים:

 

 

 פרק לב  -ספר נצח ישראל 

ובמוצאי שביעית בן דוד בא. יש לך להתבונן, כי אין ראוי למשיח רק המספר שהוא אחר 

השבעה, וזהו מדריגת המשיח למי שידע מדריגתו של משיח ומעלתו העליונה. כי מדריגת 

המשיח על עולם הזה, ועולם הזה עולם הזה מדריגתו מספר שבעה בלבד, מפני כי מדריגת 

הוא מיוסד על ז'. ובמסכת ערכין )יג ע"ב( כינור של מקדש של ז' נימין, שנאמר )תהלים טז, 

יא( "שובע שמחות", אל תקרי "שובע", אלא 'שבע'. ולימות המשיח של שמונה נימין, דכתיב 

תהלים צב, ד( "עלי )תהלים יב, א( "למנצח על השמינית". ולעולם הבא עשרה נימין, שנאמר )

 עד כאן.  וכו'עשור ועלי נבל", 

ולכך היה הכינור במקדש של שבעה נימין, שהשמחה של עולם הזה, דהיינו מפני השלימות 

שיש בו הרבוי, וזהו שלימתו. ולפיכך הכינור, שהוא השמחה המורה על השלימות, יהיה מן 

 שבעה נימין:

י לימות המשיח יתאחד הרבוי אשר הוא אבל לימות המשיח הוא מדריגה יותר על זה. כ

בעולם הזה על ידי המשיח, ולכך הכינור הוא של שמונה. כי השמיני הוא נגד האחדות אשר 

 הוא לאלו השבעה אשר יש בהם הרבוי, ולכך הכינור הוא של שמונה נימין. 

ולעולם הבא, שיהיה הסתלקות הגשמי, ויהיה העולם קדוש ונבדל מן הגשמי, ולכך יהיה 

כינור עשרה נימין. כי העשירי הוא קדוש, מורה על מדריגה נבדלת לגמרי, לכך יהיה לכינור ל

 לעולם הבא עשרה נימין:


