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 הטע� שנקבע בכ"ה כסליו:
 

כי , ה באלול נברא האור בעול�"כי בכ. שאז האור יוצא, ה בכסליו"בכ' וראוי היה זה שיהי
, ובו נברא האד� שנברא בששי ימי בראשית) ב, ראש השנה י(העול� נבראה באחד בתשרי 

.ה באלול שנברא האור"והאור שנברא ביו� ראשו� היה זה בכ  
 

שהאור הוא בתכלית התגברות שלו והחוש  בתכלית , הגבול האחד, גבולי�' ויש לאור ד
, ויש גבול. וזהו בתמוז, המיעוט ומש� ואיל  מתחיל האור להתמעט והחוש  להתגבר

וזה בחודש , שהאור והחש  ה� שוי� ומכא� ואיל  מתחיל האור להתמעט והחוש  להתגבר
, ויש גבול. אור והחוש  שוי� ומכא� ואיל  החוש  מוסי! ומתגבר על האורשאז ה, תשרי

ויש . ומכא� ואיל  מתחיל האור להתגבר, וזהו בחודש טבת, שהחוש  גובר על האור לגמרי
שאז האור , וזהו בחודש ניס�, שהאור והחוש  ה� שוי� ואחר כ  הול  האור ומוסי!, גבול

. וכ� הוא חוזר חלילה, ר עד חדש תמוזוחוש  שוי� ואחר כ  מתגבר האור יות  
 

כי בריאת אור עול� בזמ� שהוא , ה כסליו"והנה התחלת האור שיוצא מ� החשיכה הוא בכ
ה בכסליו שאז "א� כ� התחלת האור הוא בכ, [...]באלול ה "שוה היו� ע� הלילה וזה היה בכ

היה שמ�  ה א! שלא"והיה האור בכ, ולפיכ  נעשה הנס בשמ�. מתחיל האור להתגבר
.והיה הנס כל שמונה כאשר אותו זמ� הוא מיוחד להתחלת האור, להדליק  

 
כאשר ידוע מעני� בית המקדש שהוא , ומפני כי מקו� בית המקדש הוא נבדל מ� הגשמי

על הורדוס כבה אורו ) א, ד(ובשביל זה אמרו בפרק קמא דבתרא , נבדל ומסולק מ� הגשמי
לכ  יעסוק בבית המקדש שהוא אורו , רו של עול�שהרג אלה החכמי� שה� או, של עול�
. ולכ  אמרו שהאור שאינו גשמי רק מסולק מ� הגשמי נברא ממקו� בית המקדש. של עול�

ה "ביו� כ, בנרות, ולכ  היה הנס בבית המקדש. והדברי� ידועי� למשכילי� ולנבוני�
. שהוא מיוחד להתגברות האור ואל התחלת האור כמו שהתבאר, בכסליו  

 
 
 
 
 

Les lumières de l’esprit 
 

La signification de 'Hanouca 
(Quatrième partie) 
 

Le Maharal s’est particulièrement investi 
dans l’interprétation des passages 
ésotériques du Talmud que l’on appelle la 
"Agada".  
Dans ce commentaire, le Maharal se livre à 
une réflexion sur la signification de la fête de 
'Hanouca. 
 
 

Les lumières de 'Hanouca, le symbole de l’esprit 

 



Maharal de Prague, "Interprétation des récits talmudiques", Traité Chabat 
La raison pour laquelle la fête de 'Hanouca a été fixée le 25 Kisslev : 
 
Nous comprenons dès lors la cohérence du choix de cette date pour célébrer la fête de 
'Hanouca car c’est le jour où la lumière sort. En effet, c’est le 25 Eloul que la lumière a été 
créée car le monde a été achevé le premier Tichri (Talmud, Traité Roch Hachana 10b) date 
de la création de l’Homme, et la lumière a été créée le premier jour c'est-à-dire 6 jours avant 
ce qui revient à la date du 25 Eloul.  
 

La lumière a quatre limites (c'est-à-dire deux solstices et deux équinoxes). La première 
limite, lorsque la lumière est au maximum de son étendue et l’obscurité au minimum  (c’est le 
solstice d’été) et à partir de cette date, la lumière commence à diminuer progressivement et 
l’obscurité s’amplifie, cela se produit au mois de Tamouz.  La deuxième limite (équinoxe 
d’automne) c’est lorsque la lumière et l’obscurité sont équivalentes et à partir de cette date la 
lumière diminue alors que l’obscurité augmente c’est au mois de Tichri. La troisième limite 
(solstice d’hiver) c’est lorsque l’obscurité domine complètement la lumière, c’est au mois de 
Tevet et à partir de cette date la lumière commence à augmenter. La quatrième limite 
(équinoxe de printemps), c’est lorsque la lumière et l’obscurité sont équivalentes et à partir 
de cette date la lumière augmente (c’est au mois de Nissan) jusqu’au mois de Tamouz et le 
cycle se répète à nouveau.  
 

Le moment où la lumière sort de l’obscurité c’est le 25 Kislev (c'est-à-dire juste avant le mois 
de Tevet où se produit le solstice d’hiver) car la date de la création de la lumière correspond 
au moment de l’équinoxe c'est-à-dire le 25 Eloul (juste avant le mois de Tichri où se produit 
l’équinoxe d’automne). La date du 25 Kislev correspond ainsi au moment où la lumière 
commence à augmenter. C’est pour cette raison que le miracle d’une fiole d’huile qui dure 
huit jours s’est produit à cette date à cet instant particulier qu’est le solstice d’hiver où la 
lumière commence à augmenter.  
 

Et c’est parce que le Temple est un lieu séparé de la matière que les sages du Talmud ont 
dit à son propos (Talmud, traité Baba batra 4a) : "Puisque Hérode a éteint la lumière du 
monde en  tuant les sages, il a du par la suite s’occuper de la reconstruction du Temple qui 
est la lumière du monde". La lumière symbolise en effet ce qui échappe à la matérialité, elle 
est donc créée à partir du lieu du Temple. Ces choses sont connues des sages et des 
savants. C’est pour cette raison que le miracle s’est produit au sein du Temple par des 
lumières et le 25 Kisslev qui correspond au moment où la lumière augmente à nouveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Maharal, Hidouchei Aggadot, traité Chabbat 
Traduction : L. Fraenckel 


