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             שליט"א אליהו עטיההרה"ג   / "א תשפה'' בויש'פרשת 

 ח"ב תורה ב' "מ ליקומבוסס על   - ה"ש בפר  ליקוטי מוהר"ן"

        הודיה היצר של עריות וה ביטול ,  בלימודה'זיכרון' חג חנוכה 

 4700079-052  :לפרטים    –  השיעור נמסר מדי יום שני במושב צפריה

   gmail.com653748@8  :במייל  לקבל  ניתן    

 רי היה אחריו נס גדול של חנוכה רים נקרא סוף הנסים המדוע פו

   ,ל עניין חג החנוכה איך הוא נמשך לדורותעדבר היום  בעז"ה נ

הגמרא  . החגים שקדמו לולבין כי יש  שינוי גדול בין חג החנוכה 

)תהלים  שנאמר    ,ר חאסתר לש  השלנמלמה  "  .(ט כדף  ) ביומא  אומרת  

 ,מה השחר הוא סוף הלילה   ,"על איילת השחר ח  נצ מל"  :    (' כב

הרי יש    :מקשה הגמרא  ", הוא סוף על ניסים  (נס פורים)אסתר    ףא

אבל    שנה,כך זה בסדר הכי   , לפני פורים  היה חנוכה נס  ש הילדים טועים)   ,חנוכה  את

קדםנס    ,הפוך   באמת  זה כ   פורים  בערך  איך אתה   וא"כ  (שנה  200  -לחנוכה 

סוף   זה  שפורים  שאמרתי   ,הגמרא  ומתרצת  ?הניסים אומר  מה 

הניסים סוף  זה  ש  ,שפורים  האחרון  הנס  להיכתב הוא  זה   ניתן 

פורים  ו  ,בתורה נסאחרי  שום  לכתוב  אפשר  אי   . בתנ"ך  כבר 

סיבה   הנס, זה יהיהא כותבים את  זה שלמה  ל   ,נשאלתוהשאלה  

ף סוף  הרי סו  , נסיםה  סוף  נכתב הואכן  ודם שעוד  נס הקהש  ומר ל

   .הוא לא סוף , ופוריםשל חנוכה היה נס גדול

 כתב ותורה שבעל פה, והחילוק ביניהםתורה שב

יש   ,תשואל  , הגמ' )ס' ע"א(  גיטיןבגמרא  ה   ולבאר זאת, נקדים את

פסוק שני וב  ",כתוב לך את הדברים האלה"אחד:    ,שני פסוקים

פי הדברים האלה  "  :כתוב סתירה בין ויש    ",רתי בריתככי על 

הפסוקיםנש האלה"האם  ,  י  הדברים  את  לך    הור שהת  "כתוב 

בכתב להיות  פהשאו    ,צריכה  בעל  להיות  צריכה     ? התורה 

יש תורה שבכתב ואסור    , שני הדברים נכוניםש  ,הגמרא  ומתרצת

 פה שאסור לכתוב -ויש תורה שבעל  ,פה-לך לומר אותה בעל

משה רבנו קיבל   ,יש לנו שתי תורות  ממתן תורה . בכתב אותה

פה שזה -ויש תורה שבעל   ,חומשי תורה  חמשהתורה שבכתב   

מסיני'נקרא   למשה  יש   ',הלכה  תורה    ולכן  של  הבחינה  את 

  ,בלי השני  אחדואי אפשר לזוז    ,פה-תורה שבעלואת    ,שבכתב

היינו מניחים את התפילין    ולפי תורה שבכתב  ",עיניך ין  פות בט והיו לטו"   כתוב:  למשל)

יש    ממש,  בין העיניים  אז  ו  ,לא היית רואה כלום ,  חב"ד   כמנהג  גדולותלך תפילין  ואם 

  , ארבעת המינים ב  ןוכ    .תינוק רופס ל  במקום שמוחו ש   מפרשת פה ו - תורה שבעל ה באה  

  , אולי זה תפוז   ,מה זה פרי עץ הדר ,דע מהם ארבעת המיניםנ איך  פה  - תורה שבעל בלי  

וכו'(  זה  ומה עבות  עץ  שבעל   ."ענף  התורה   מפרשתפה  -התורה  את 

שתהיה תורה    ,יהיה ממש מחולקצה שזה  הקב"ה ר אך    ,שבכתב

     .פה-עלפה תהיה -שבעל  ושהתורה ,ובהכתכל הזמן ששבכתב 

הגויים   אוכדי שלא יבו  ,מאוד מעניין  טעםאז כתוב בגמרא    ?ולמה

 , כולם רצו להיות העם הנבחר   הרי, ש גם כן יהודיםהם  ויאמרו ש

הגמראו אין  ש  ,אומרת  שבכתב  יכולים הם  בעיה  להם  תורה 

ולדעתלקרוא   שבעל  ,אותה  תורה  יכולים -אבל  לא  הם  פה 

לאוזןש  מכיון  ,לדעת מפה  נמסר  רק  הגמר ו  ,זה   ,אדורשת 

תורה    ים ידעו את יהגואם    ",וחשבתורתי כמו זר נ  יבואכתוב לו ר "

גם הגויים היו מתערבים   כי  ",ונחשב  ר כמו ז"ח"ו  אז    ,פה-שבעל 

  ,התורה  כי הם יודעים את   ,ודיםהבעם ישראל והיו אומרים שהם י

הגויים לא   , סוד פנימי בינינו  , זהפה-שזו תורה שבעל  אך מכיון

  .  יכולים לדעת אותה

שלמדו    כתוב   ?,פה-נכתבה התורה שבעל לבסוף  ש   ה הסיבהמו

שהצרות   ראה רבי  ",הפרו תורתך  ה'ת לעשות ל"ע  קוזאת מהפס

מתארכת  ,מתגברות מתמעטים  ,הגלות   ורהתהו  ,והלבבות 

רבי  ,פה-שבעל את תורה    כדי להצילו  ,משתכחת כתב  ו  סידר 

      .פה-התורה שבעל שהיא  המשניותאת 

 שלא נכתבה במשניות התורהמצות חנוכה שונה מכל 

כי   ,ם ניתן להיכתבישפור   ,נוכהאמרנו שיש הבדל בין פורים לח

  שבעל פה,תורה    תהוא בחינחנוכה  והוא בחינת תורה שבכתב,  

הן מסכת שמשניות  יןא החגים, כיבאמת חנוכה הוא שונה מכל ו

 וכו',  יםחספ  תמסכ ,ראש השנה מסכת לה,מגי   כתיש מס ,חנוכה

רבי  ]   א,יש בבריית  תפילין אפילו מסכת  )  ,שלו  סכתיש לו את המ  דבר כל  

חוץ    ,אין דבר שלא כתוב במשניות    ([ כתב עליה פירוש נפלא     בסקי י קנ  חיים

  שנה מובא במ   אחתפעם  מ  )חוץ  כלל,לא כתוב במשנה בשחנוכה  ה  חגמ

  , וכו'(  ן ת פשגמל עם  אם שמת נר חנוכה ובא    לגבי   ,רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור 

של תורה    הסיוםא  הושהבחינה של פורים    ,כפי שהסברנו  והסיבה

אז    ,פה-תורה שבעלה  תהתחלוהבחינה של חנוכה הוא    ,שבכתב

- כי אף על פי שכל התורה שבעל  חנוכה,  כתבה שאין מס יזו הס

ל אופן יש דבר יסודי שנשאר תמיד בעל  כב  ה,נכתב לבסוףפה 

ן אי  ,בעל פהתורה ש חנוכה היא תמיד    , כיחנוכה  הו חגוז  –  פה

חנוכה של  ש  ,משניות  חנוכה  אגמר   ישנכון  עכ  שבת)  על    ( ב "א' 

פ "תורה שבע  יסוד שזה    משניותאבל    ,  חנוכה  שעוסקת בענייני

  .   בעל פהשתורה תמיד  הנשאר ולכן חנוכה  ,על חנוכה אין

אמר רב שמואל  "  '(ז)מגילה דף    אבגמר כתוב    ב לדבר מעניין,ם לנשי

שלחו    ,קבעוני לדורות  :שלחה להם אסתר לחכמים  ,בר יהודה

שלחה להם כבר   ?!,קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות  :לה

ופרס מדי  למלכי  הימים  דברי  על  אני  מכאן  ",כתובה   , רואים 

שיכתב   הנלחמאסתר  ש של    וכדי  הנס  מה   .נ"ךבת  פוריםאת 

הזהה בדבר  התנ"ך   ?  עומק  של  העידן  שנגמר  חשבו  חכמים 

 ,סים חדשיםני  עוד בתורהלכתוב  אין    וכבר   ,חורבן בית ראשוןב

שו שהסברנו  נמשכים ו  כהחנול  ש  סנהכמו  לא  כבר  הם  פורים 

ור של יציאת מצרים והא כי הכוח    ,מהעניין של יציאת מצרים

סים  הניות מלול והיה צריך    ,בחורבן בית ראשוןתמעט  המאוד  

חנוכה  ש את  לעשות  כדי  לבוא  לעתיד  ולל  חשבו    כןופורים 

ניצחה ואסתר    שבאה  עד  ,חכמים שלא ראוי לכתוב את נס פורים

בוויכוח של זאת   .וכתבו את מגילת אסתר  הם,אותם  לעומת 

אף   ,שלא לכתוב אותה  תההמלחמה הי  ,בדיוק הפוךזה  בחנוכה  

שבעל  התורה  שכל  פי  נכתב- על  לבסוףפה  אופן  ,ה  נס   ,בכל 

שלא   היחידי  הדבר  הוא  במשניותנחנוכה  נס    ,כתב  פורים  את 

    .ואת חנוכה מתעקשים שלא לכתוב ,נלחמים לכתוב

שיש בשאר  תורה שבכתב    תנקוד מה    צריך להבין אלא שעדיין  

   . א בנס חנוכהקו שיש ד פה-תורה שבעל ת נקודומה הנסים, 
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 תורה שבכתב גם אה והנבו פסקה גםה, שחיטת היצר הרע של עבודה זר  ע"י

  : מספרת  (:ט ס דף  )  אגמרא ביומה  ,עמוקיםקצת  דברים  בזה  סביר  נו

ְזֲעקּו "  :, ד(ט  )  בנחמיה  כתוב   ,בבל לארץ ישראל  יעוללו  שעכ ַויִּּ

ֱאלֵֹהיֶהם ה'  ֶאל  דֹול  ּגָּ קֹול  בקול   המ  א,גמר ה  תלואש  ", ּבְ צעקו 

"ה  בקל אמרו  כלומר ש  ",בייא בייא" אומרת הגמרא צעקו     ?גדול

נתת לנו יצר הרע של עבודה     מהל  הרי  ,שלהם  ובתפילה  בצעקה

  : אם כך  ,קבל עליו שכר נושנתגבר על היצר הרע  בשביל  ?!  זרה

מדו לא  רוצים  מעוק  ובשלא  יצר   ,וצולא  רוצים  של    רעה  לא 

כתוב שתוך כדי הצעקה ו  הזה.  השכר   עלמוותרים  ו  ,עבודה זרה

  ן שו להו  .אמת  :תאחכתוב בו מילה  ונפל פתק מהשמיים  ,  שלהם

זאת אומרת   ."הקב"ה אמת  חותמו שלשמע מינה  "  :של הגמרא

הלאה  אבל   ,טוב  .הסכיםב"ה  שהק עושים  ר   ?מה  שלא הם  או 

דבר  שום  התענו   ,משתנה  עשו?  ו  3  מה  ראו  ו  ,לילות  3-ימים 

נביא ה אמר להם    ,ודשיםהקודש  קעיר של אש מבית  ששיוצא  

מבית  שעה  ,לישראל שיצא  אש  של  הקוד יר     הוא   ,שיםקודש 

נו אותו מטו   ,תפסו אותו  הם ז  וא  .  היצר הרע של העבודה הזרה

עופרת דוד של  עליו    ,בתוך  וירחמו  ישמעו הצעקות שלו  שלא 

יצר הרע של עבודה  עם המרו  גו  ,שחטו אותו  בסוףל ומהשמים,  

  רעה  צר ם היאמרו אם גמרנו ע  ,ילה תפילתםשהוע  כיווןו   .  זרה

  ער היצר  שהוא    , שניה  רע ה  צר ם היעגמור גם  נ  ,של עבודה זרה

נבקש רחמים נתפלל וו  ,פגם הברית  שהוא ענין  ,גילוי עריות  של

גם  וביקשו רחמים      .גם עליו  ךא  .  תפסו אותוו  כן,קיבלו אותו 

מסופקים   היו  הם  הזהעעדיין  הדבר  אותו,    ,ם  להרוג  בגלל  אם 

 .שלוש ימים  במאסר   ולכן שמו אותו  , יה ורבייהר שצריך אותו לפ 

טרייה    אחתביצה    הלא נמצא  הזמן  ו תמרא שבאו מספרת הגו

אפילו שהתרנגול שהוא הכי פרוץ מכל  כי    ,ראלבכל בארץ יש

,  לתרנגולת  רעה  צריהיה    וגם כן לא היה ל   ,חיות עופות והה

לעשותוחשב מה  הריו  הזהצריך    ,  הרע  היצר  הוא  ,את    ואם 

  את עיניו  סימאו  ?מה עשו  ןלכ  לא יהיה המשכיות לעולם,תבטל,  י

כוחויצר  של   את  והחלישו  עריות  של  הגמרא   .הרע  ואומרת 

דבר בשל היצר הרע    וו את עיניסימאלהם הדבר הזה ששהועיל  

אדם יכול לכבוש  השדהיינו    ,קרובותיובה  ר גת לא מאדם  ש  אחד,

קרובותיויאת   של  בעבירות  בקלות  אפילו ו  ,צרו  שנופל  מי 

זאת   ,משוגע  הוא סתםו  חותבא  וו, באמו, אבבתכמו  ובותיו  קר ב

אדם - אבל בן   ,ביא את היצר הרע על עצמוממרת שהוא ממש  או

לכן  ו  .קרובותיו בלא מתגרה  ומצד היצר הרע,  נורמלי לא נופל  

   הרע בענין זה. עיניים של היצר הו את אמיזה שסמה שעשו 

  שזו ) ,( פרק ל' ) ' סדר עולם רבהב' חידוש גדול אאומר הגאון מווילנ

מ    סיום תקופת התנאים( סיום  עד  בריאת העולם  ברייתא שעושה סדר בכל התאריכים 

  תבטל נ ,של העבודה זרהאת היצר הרע  ביטלובאותה שעה שש

דבר   כואב  שהואעוד  מישראל   טלהבשהנבואה    וזוהי   ,מאוד 

פעם הסברנו את     ?בהימה הס    היצה"ר.באותו רגע ששחטו את  

  עם ו  ,עם היצר טוב  ןיזואתמיד דואג שיהיה בעולם  שהקב"ה    ,זה

  רעה  יצר את  ו  לטביזאת אומרת שאם הגענו למצב ש  ,ר הרעצי

כי אם    ,אי אפשר להשאיר את הכוח של הנבואה  ,של עבודה זרה

ויהיו נתהיה   י  ,ביאיםנבואה  ולא   , ו בכלל את הבחירהבטלהם 

לכן  ו  ,של עבודה זרההרע  יצר  שהוא ה  ,קונטרה כנגדהאת היהיה  

שבטלרגב זרהד  "ר יצה  וע  רגע    ,עבודה  כן ם  ג   להבטנתבאותו 

  ,ותאבנרק מי שכבר היה נביא המשיך להת  ,הנבואה מישראל

כח שעבודה זרה ו,  זאת אומרת  ,נביאים חדשיםעוד    ואבל לא הי

)דברים יח,  הכתוב אומר  ההסבר בזה:  ו   .זה בזה  יםתלוי  םנבואה הה

ְוֶאל טו(  -יד ים  ְמעְֹננִּ ֶאל  ם  אֹותָּ יֹוֵרׁש  ה  ַאּתָּ ר  ֲאׁשֶ ה  ֵאּלֶ הָּ ם  ַהּגֹויִּ י  "ּכִּ

ךָּ קֹסְ  ְרּבְ ּקִּ מִּ יא  בִּ נָּ  , ֱאלֶֹהיךָּ ה'  ְלךָּ  ַתן  נָּ ֵכן  לֹא  ה  ְוַאּתָּ עּו  מָּ ׁשְ יִּ ים  מִּ

עּון", ומבומֵ  מָּ ׁשְ יו ּתִּ ים ְלךָּ ה' ֱאלֶֹהיךָּ ֵאלָּ י יָּקִּ ֹמנִּ אר שהכח  ַאֶחיךָּ ּכָּ

של עבודה זרה היה על ידי מעוננים וקוסמים, ולכן כנגד זה נתן 

זרה שהיא על לנו הקב"ה נביא, כדי לבטל את הכח של העבודה  

ידי קוסמים ומעוננים. אולם מעת שבטלה העבודה זרה, בטלה גם 

 . היה הבחירה במשקל שוהיש כדיהנבואה, 

שהיו  אומרת,    (א "י"ד ע)הגמרא במגילה     מעניינת,גמרא    נזכיר עוד

ישראל   הגמראכו  אים,בינ  המוןלעם  מיוצא"  :לשון   י כפליים 

 , צרכה לדורות נכתבהננבואה שש  א אל  אים(בי נ   1,200,000)  ",מצרים

קשר את הכל נעכשיו  ו  נכתבה.  צרכה לדורות לאננבואה שלא  ו

 , ?(שני )הצעקה של עם ישראל בתחילת בית  וע"י התפילה .  ביחד

באותו  אבל    ,שחטו אותווקיבלו את היצר הרע של עבודה זרה  

גם הנבואה  הרגע  את  נבואה  .  הפסדנו  זה  תורה     ?מה  זה 

  , צרכה לדורות נכתבהוואה שהכמו שאומרת הגמרא נב  ,שבכתב

זרה,ביטלשברגע  ו עבודה  של  יצה"ר  את   , הנבואהובטלה    ו 

 , נס חנוכה  , ישיש עוד נס  אבל   '.תורה שבכתב'  תונגמר   המפסיק

 התבטלה  יאה   ,כי אין נבואה  ,זה כבר אי אפשר לכתובאת  אך  

עם זרהה"היצ  יחד  עבודה  של  שצריכה ש  כיוןו  ,ר  נבואה  אין 

   .  של תורה שבכתביותר את הבחינה ן אי ,לדורותלהיכתב  

משה    כתוב באבות:   .פה-תקופת תורה שבעל  :מתחילאז  ובדיוק  

לזקנים ויהושע  ליהושע  ומסרה  מסיני  תורה  זקנים   ,קיבל 

מסר ונביא  ,לנביאים ל וים  הגדולהאנשי  ה  אנשי  אחרי  ו  .כנסת 

 ,חגי  ו:האחרונים שבהם היו  ,כנסת הגדולה שהיו מקצתם נביאים

כי  . תורה שבעל פה והיזו ,יותנמשה אז מתחיל   ,ילאכומ ,זכריה

שאמרנו,   שמסתכמו  זרה  מתיי איך  תורה  העבודה  הנבואה,   ,

  . פה-של תורה שבעל  תקופהה המתחיל שבכתב, אז

יש   :בחינות של תורה  3יש לנו    אוד יפה.  בדבר מ  ןתבוננעכשיו  

פה -אבל התורה שבעל  ,פה-ויש תורה שבעל ,  תורה שבכתב

ל כן  גם  בעצמה   שבעל  ,2-מתחלקת  תורה  לך  יש  פה -כי 

פה שאף פעם  -ויש תורה שבעל  שהן המשניות,  בסוףל   שנכתבה

שתמיד   ,חנוכהה  והיא העניין של נס   ,מיוחדתוהיא    ,לא נכתבה

 . שבכתב  תורהלהיות שוב  ולא נכתב    ,פה-שאר תורה שבעלנ

זרהשבכתב    , תורההסברנו עבודה  כנגד  ולכןהיא  היום   ,  גם 

יש לו ש   ,אדם  ,עבודה זרהיש בה את הכוח נגד    תורה שבכתב

מי  ,באמונהבלבולים   שאלותוכל  שלו   ,ני  העצה    למוד ל   ?מה 

ע"י שתיקרא תורה שבכתב    , (תנ"ך  ולימוד  ,תהילים  )כמו  ,תורה שבכתב

  .אמונהב שלך םאת הבלבולילך  בטלזה י

 מכפירות ובלבולי אמונהתורה שבכתב של החסידות מציל  -ספר התניא סיפור: 

 ,שאבא שלי סיפר לי על הרב מרדכי אליהו  ,יש סיפור מאוד יפה

אבל  ,  ישיבה טובה  היתה לוהיה איזה ראש ישיבה ש  אחתפעם  
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ראש וה  ,בלבולים באמונה  ות פתאום התחילו להיכנס למה לעשו

להשתגע  ישיבה התחיל  שיעורים  אחדמצד    מזה,  כבר    נותן 

שני    ,בגמרא לגמרי  ובעצמהוא  ומצד  מה   .הבאמונ  מבולבל 

  צה אבל הבין שע   ,י יטא אף על פי שהוא היה ל)  ,רב מרדכי אליהוללך  ה  ה?עש

יקבל   הוא  כאלה  אליהו מ   רקבעניינים  מרדכי  מרדכי   ,(הרב  הרב  לו  אמר 

ולקרוא את    ,לטבול במקווה  :היאלך  בישבהעצה  "    :אליהו

 א' תני ה בעל ' שזה החג של  כסליו,   י"טהיה   הקודמת בשבת)    .  " יאכל ספר התנ

איך  "   ראש ישיבה:אמר לו ה    .(ספר את הסיפור לכבודו נ אז    ,מאסרה מ   שיצא 

מלחמה של    התהי  נובזמ)   א'"?תניה'ספר  את  אני יכול לפתוח בכלל  

אבל    ,ה ביניהם מחלוקת גדולה לשם שמים תהי   ,כנגד האדמו"ר מלובביץ'   ךהרב ש" 

יצילנוהיא התפשטה   בין החסידים לליטאים השם   הוא  שהרי  , (הלאה למלחמה 

הליטאי מהפלג  ישיבה  ראש  'ת  ,היה  שייך  א'ניואצלם  לא    .זה 

 ,אתה מדבר אתי שיש לך בעיה של כפירה באמונה'  :הרב  ול  ענה

מפחדז לא  ש  ,ה אתה  להיות  שאתה   ונהאבל  הליטאי  מהפלג 

בו ספר    ,נמצא  שזה   א',תניה'ולקרוא  מרגיש  עדיין  אתה  בזה 

 הרב:   לומר  א   ".אני לא יכול"  :אש ישיבהאמר לו הר   .  ?!אסור 

מה שיש".   הגיע    "זה  רב  אחרי שבועיים  לרב אותו  עוד הפעם 

אליהו לוו  ,מרדכי  מה  "  :אמר  יודע  לא  כבר  לעשות אני 

אני    ,אני כבר עושה שקר בנפשי  ,הבלבולים שלי הם קשים מאוד

: מרדכי  הרבו  ל  אמר שוב    ".  לא יכול להחזיק את הישיבה ככה

אותו   לבסוף  א".  ניתפר הלקרוא את כל סו  ,מקווה  שלי זה  העצה"

הגיע שוב פעם אל ו  א, ינתהה וגרס את כל ספר  ומקל   הלך  הרב

של   העצהאת  עשיתי  השם  ברוך  שוסיפר לו    ,הרב מרדכי אליהו

   .  עזרהוהיא מאוד  הרב

של   אק ו את העצה ד  לו  נתןמרדכי  הרב  חשבתי לעצמי היום למה  

לקרוא לעניין של ע"ז  ו עצה אחרת  נתנהרי עכשיו    א, תניהספר  

מפורסם  דבר    זהו  ,הרב גינזבורגמשמעתי  אכן    .תנ"ך דווקא  תא

החסידותתורה  'נקרא    ה'תניא'שספר    ,בחב"ד של   , 'שבכתב 

נכוןוא"כ   את    מוכו  ,זה  להוציא  שיכול  שמה  אדם ה שהסברנו 

  , וא תורה שבכתבלקר   ,תורה שבכתב  זו  ,אמונה שלובלבולי  מ

הוא רבן הגדול שוהק  ,הקרבהיעשה    ותו רבהיה צריך שאאבל  

כראש ישיבה   הואש  ,שבזמן המחלוקת שהיה כנגד חב"ד  ,הקריב

זה    )שנחשב תורה שבכתב של החסידות(א'  תניה'ליטאי יקרא את כל ספר  

אותו  ק להוציא  לו  לעזור  באמת  שיוכל   אמונההבלבולי  מרבן 

 .  לו את העצה הזאתתן הרב מרדכי אליהו נולכן  ,שלו

 חמורות, כיצד?ל עבירות מיני יצר הרע שארבעה גליות כנגד שלוש 

ויש    .  ע"ז וכפירה כנגד    והיא  ,נו שהנבואה היא תורה שבכתבלמד

גם שבעל  לנו  ב-תורה  שבעל  :בחינות  שתיפה  פה  -תורה 

פה -תורה שבעל לנו  ויש     ,כל הש"סו ות  נימשהכל    -  שנכתבה

 ארבעהיש   וכעת נתבונן,            .  נוכה חנס  שזה    ,שלא נכתבה 

בניית בית   קודם  יוה  פרסובבל    .םו ד וא  ,וןיו   פרס,   , בבל  : גלויות

וו  ,שני בבל  שבכתבלכן  תורה  לעניין  שייכים  שניהם         . פרס 

  . דוםן וא ווהן כנגד י  ,הל שתי הבחינות שלעפה  -תורה שבעל ו

זה כנגד יצר הרע של עבודה    ,הסברנו שעניין של תורה שבכתב

 , דוםכנגד אודאי    זה  -  ות דמים כיפ של שהרע  יצר    לגבי     .זרה

עריות    רעהויצר    ".   ועל חרבך תחיה"  :"שכמו גילוי  הוא  של 

ולכן    ,של עבודה זרהיצה"ר    הם כנגדבבל ופרס      .  יווןכנגד  

ן  ווי       .  נגמרו הגלויות האלה  ,של עבודה זרה  ה"רבטל היצכש

  מובא   ?  כנגד גילוי עריותלמה יוון    .של גילוי עריות  "ר כנגד היצה

  לכתוב אומר שהתירו    מעון בן גמליאלש  שרבן  (:ט דף  )  המגילגמ'  ב

התורה   יש  פתי"  נאמר:ש  ,יווניתבאת  והוא  ליפת    כון אלוקים 

זה    ",שם  באהלי ליפת  "יפתמה  יוונית  וז    "?אלוקים     . חוכמה 

והיופי    ,יוון הוא בן של יפת  ,השפה היוונית זה היופי של יפת

שתיכתב התורה    ינו, הישם  באהלי  כוןבו התירו שיש  -  של יפת

זה הסיפור של  ו -  "יפת אלוקים ליפת"זה  ןויו    .פה היווניתבש

תורה  )  ר"ןמוה  קוטי בלי כמו שלמדנו  ו  ,פיה שהיא תלויה ביותאווה

בל  הנמשך אחר    "ושאדם ח  ",היופי  לב "השזה העניין של    '(ס

 מסופר ו  .תרבות הגוף  של  ,של יוון  המהותוזה    -  נשיםשל ה  יופי  

  יווניםהש  הגזירה  בגלל  התחיל  מרד של החשמונאיםהש  ,במדרש

 , תחילה  ןגמוהל לעתיב  ,מתחתנתלפני שהיא  גזרו  שכל בתולה  

 היה שם? מה  ו        .גזירה של גילוי עריותהיתה  בגלות יוון    ואם כן

 ו כשהגיע  אז  (מתתיהו )אביו של   כשהתחתנה בתו של יוחנן כהן גדול  

ה עקר ו  ,לצעוק ולבכותחתונה פתאום היא התחילה    ףלקראת סו

'מה   :שאלו אותה.  ולא הייתה צנועה בכלל  ,שלהבגדים  את ה

אותהרצו  )  '?השתגעת את  (להרוג  את   איך  קורעת  חתונה  באמצע 

ים שאני  אנקעל זה אתם מ '  :להם  האמר   א צנועה?ל  תוא  ,הבגדים

  שיטמא אותי   הגמוןוקחים אותי ללעל זה ש ו  ,ועהנלא צעכשיו  

 החליטו ם והתייעצו החשמונאי באותו רגעאז ו '??לא אכפת לכם

את   תהעשהיא    מה עשו?  .  ג את ההגמוןו הר הולכים לכשיו  שע

כמו ו  ,אחריההם  ו  ,הגזירה  כפי  ןגמוה הולכת ל  היאכאילו    העצמ

ואז התחיל      ו,  לחדר ושחטו אותנכנסו    ...בשכם  שמעון ולוישעשו  

היוונים.    של החשמונאיםוהמלחמה  המרד   שכל    והרי         נגד 

   .גילוי עריותשל   יצר הרעהסיפור של יוון זה 

)חוץ    ?זה שפיכות דמים  םדואשל גלות    הענייןשכל    ים איך  יודע

בית שני  ש  (ב )ט' ע"    אהגמרא ביומאומרת      "ועל חרבך תחיה"(  הרמז שלמ

 . שפיכות דמים  זה  ?'ת חינםשנא'מה זה    .  שנאת חינםחרב בגלל  נ

 ים דמים כופ שהיו הורגים ושהפריצים  על    יםבמדרש  ובאכמו שמ

יש לנו כאן  יוצא ש  .וף בית שניאז בסינם שהיתה  שנאת חמרוב  

- תורה שבעל  אחת זו  הבחינ  ,פה- בחינות של תורה שבעל   2

להיכתבפ עתידה  שהיא  שבעל  היא והשניה     , ה  פה  -תורה 

  שאר תמיד תש   נוכה,ח כמו    ,במשניות   שאינה עתידה להיכתב

   .פה-תורה שבעל 

 מה עם גילוי עריות? ,שנירבן מים חוכות דפישראשון, וחורבן  היהע"ז בגלל 

כל    כעת כיצד הםבחינות האלהמה  אחתנסביר איך  מצילים   , 

 ך א    . אותנו מהעבירות החמורות של גילוי עריות ושפיכות דמים

בזמן חורבן בית   ובבל ופרס הי  .קודם לכן נגיד עוד נקודה יפה

שהע  ,ראשון אומרת  החריוון  זאת  זרה  עבודה  בית   בשל  את 

ולעוראשון זאת.  שני  מת  דמיםנחרב    בית  שפיכות  אבל    ,ע"י 

לא מצאנו שב עריות  החיעבה גילוי  הזאת  מרה  את חריב  תורה 

ון אף שפרצה פרצות במקדש, אבל לא גלות יוכי  ,  בית המקדש

ת היצר הרע  ו אאמישס  הועילזה  על  ש  ,התשובה  ?  חריבה אותוה

 שחטו עבודה זרה    .  עבירות חמורות 3הרי יש  ש  .  של גילוי עריות



4 
 

ו אימס גילוי עריות  של    יצה"ר  .  לגמרי  ו אות  "ר וביטלוהיצהאת  

ל שנאת שושל שפיכות דמים  יצה"ר    והחלישו אותו.    ו,את עיני

לחברו-בן מחלוקת    חינם, ו  וב  ,אדם  נגעו  ללא  נו  צער נשאר 

  .חורבן בית שניאת  עשהולכן  ,בשלמותו

בזה   , ו בתפילה שלהםעלפ   נשי כנסת הגדולהאשאת אומרת  ז

, שהיוונים לא יחריבו את ר של גילוי עריות"את היצה  החלישוש

היו  בית המקדש,   לא  אם  היצמסמאיכי  את  ג  ה"רם    לוי ישל 

אבל בגלל    ,  גם יוון הייתה מחריבה לנו את בית המקדש  ,ות ערי

ו אותנו  להצי  ,את העיניים של היצר הרע של גילוי עריות  סימאוש

יוון בגלות  כבר  המקדש  בית  שכתוב  אלא    ,מחורבן  כמו  רק 

ש במקדש  13פרצו  היוונים  בגמרא  יכלו אבל    ,פרצות  לא 

  .של גילוי עריות  "ר ו את היצהמא בגלל שסי  ,להחריב אותו

 זו שאינה נכתבת -, ולגילוי עריות כתבתתורה שבע"פ הנ התיקון לשנאת חינם

של והוא היצר הרע    ,שלא נגעו בו בכלל   אחד  יצר הרעאבל יש  

  אחד דים רבים  הושישנאת חינם  ות  המחלוק את    ,שפיכות דמים

ולכן היצר הרע הזה של    ה' יצילנו.  ,בשלמותנשאר    זה  ,עם השני

גלות אדוםושפיכות דמים   חינם של  את   בשהחריהוא    ,שנאת 

 , שנה  2000  והוא עדיין מרקד בינינו כבר   ,הבית המקדש השני

  ? ומה התיקון        מנו.אנחנו סובלים מו  ,עדיין לא גמרנו איתוו

  -   ושנאת חינםות דמים כ יפיצר הרע של שלתיקון  הנו שהסבר

כתוב שאיך רבי    כי  ?  ומה הסיבה  .זה תורה בעל פה שנכתבת

וע"י    , ע"י שכינס את כל החכמים   ?!הצליח לכתוב את המשניות

לחבירו  שנה    אחד מהםוכל    ,באהבה  ,שהיו כולם בדיבוק חברים 

המש כל  יודענאת  שהוא  הא  ,יות   ם ביניה  חברותוה  הבהע"י 

- תורה שבעל יוצא ש  .פה-אפשר היה לכתוב את התורה שבעל

חינם,האת  מתקנת    היא  ,פה שנכתבת דמיםו  שנאת   , שפיכות 

  .פה בלי דיבוק חברים-אפשר לכתוב תורה שבעל  יבגלל שא

זוכר   אחדזה כל מה ש  ,פה שאינה נכתבת - אבל תורה שבעל

 ? חזקכרון  יאיך יש לאדם ז  .  כרון חזקיזה צריך דווקא זלו  ,לעצמו

וזו הנקודה    .  גילוי עריותתאוות  ע"י שהוא שומר את עצמו מ

נה  פה שאי-תורה שבעל  נקראתהסברנו שחנוכה    .   של חנוכה

כרון תורה  יזה שיש לך בזו . כרוןיהיא תמיד נשארת בזו ,נכתבת

    .יותגילוי ער   עווןשל    וןקיתזה    אותה,  פה ואתה לא כותב-שבעל 

בספר     רבנוכי   מט'()'ני מידות  האומר  אות  נייעבש  , אוף'    אוף רת 

  , ובכן כתוב   ?  מה המקור לדבר הזה .  של התורה  כרוןיפוגעת בז

תתורו עיניכם    "ולא  ואחרי  לבבכם  אתם  אאחרי  ונים  זשר 

  לבבכם ז"א אם לא תתורו אחרי  וכו",  ן תזכרו  עמל    אחריהם

עיניכם והעינייםו  ,ואחרי  הלב  על  של   הסרסוריםי  נש  ,תשמרו 

ולא תשכחו   ,כרון טובייהיה לכם ז ",תזכרון למע"אז  - רהיהעב

דבר  ה     .  מהלימוד  שום  שרבי  הסברנו  את  צרך  והרי  לכתוב 

שבעל ש  ,פה-התורה  ש  רביבגלל   , מתגברת  כחהשהראה 

ז  ,פה- שוכחים את התורה שבעל ו כבר וחזק  כרון  יאבל אם יש 

שוכחים שבע  ,לא  תורה  לכתוב  צריך  שלא  למצב     ,"פ חוזרים 

 ולכן     בכתב".    מרןאאתה רשאי ל  יה אפ -דברים שבעלאלא "

ב מהמובחר  חנוכה  מצוה  זיתב  -נר  בגמרא   מובאו     .שמן 

ולפי דברינו הסיבה   .  כרוןילזסגולה    אושמן זית הש  (: גי דף  )  הוריותב

זיתבפנימיות   זה   ,זו מצווה מן המובחר ו  ,להדליק דווקא בשמן 

ם זכור  דבריישהראש    .  פהל  תורה שבעבכרון  ילחזק את הזכדי  

לפני כמה שבועות סיפרנו           .בכתב  אותםעלות  השאי אפשר ל

שה ז"ל  האר"י  שבעל   שיגעל  בענין פרושים    אלפי  ,פה-תורה 

בלעם של  נ  ,האתון  לכתוב    הלאפתורה  אפשרות  שום  שאין 

נעשה ע"י   כי התיקון  ,זה בחינה של תיקון גילוי עריות  ,אותה

 .תהב או עד כדי כך שלא צריך לכתו   ,החזק בתורה כרוןיהז

למעשהוי חנוכהש  ,צא  נרות  את  מדליק   מאוד   טוב  ,כשאדם 

להסתכל על    ,חצי שעה  הותצריך לשהרי    הנרות.  להתבודד ליד  

  ,לדבר דברי תורהו  ,חנוכה  יסינ  את  לספר לבני הביתו  הנרות,

אז להתבודד    כדאי  דבר ש מה עיקר ה .   ודד לפני הקב"הבולהת

בקש  ל זה הזמן    ?  קאת השמן זית דול  יםשרואולהתפלל עליו כ

להציל אותנו  היא    'חנוכה 'כל הנקודה של  כי    תורה,כרון ביל זע

כי   ,והסברנו שדווקא כאן יש לנו כוח חזק  ,גילוי עריותמתאוות  

יצר הרע של לא כמו  ו  , זהה  העיניים של היצר הרע  סימאוחכמים  

דמים חינםושל    ,שפיכות  בן ו  ,שנאת  לחברו-מחלוקת   , אדם 

של תאווה  יכול להציל אותנו מהחג החנוכה    . ולכןשלא טיפלו בו

אפשר    איש  פה-תורה שבעל בחזק  כרון  יזוכים לזו  ,'גילוי עריות'

עד    שזוכה להשיגריבוי של תורה    חמת מ   ב,להעלות אותה בכת 

אפשר   הכתבשאי  על  אותו  שמגיעים   אלפי  ,להעלות  פרושים 

 .   נכתבת  שאינה ,החנוכפה של - זה תורה שבעלו אחד,ברגע 

פורים שהוא החג המסיים את התורה שבכתב, הוא כנגד נמצא ש

וחולשה באמונה  זרה, דהיינו הרהורי כפירה  עבירה של עבודה 

כן כה הוא החג המתחיל את התורה שבעל פה, איש לאדם. וחנוש

וזה   וא בחינת זיכרון,את התורה שבעל פה שאינה נכתבת, שה

ע גילוי  של  העבירה  את  ומתקן  עוד  ריות.  מחכים  לחג  אנחנו 

כל    ושאז יהי מה,  יהשלשלישי בעזרת השם שזה יהיה בגאולה  

ת  כדי להינצל מהשנאו   ביניהם,  תהיה אהבהו  ,ישראל חברים

 . אנחנו מחכים למשיח צדקנו זה םחינ

 כל הנ"ל לדברי רבינו בלקוטי מוהר"ן שימי חנוכה הם ימי הודאה?קשור כיצד 

ימי    שימי חנוכה   ,מסביר   ח"ב(  תורה ב' )  ר"ןמוה  קוטיבלי  רבנו הם 

 ל", ימי חנוכה אלו להודות ולהל  שמונת  קבעוו"  :"שכמ  ,האהוד

 !!!   הוא צריך לזכור את הנס  -  ללהכדי שאדם יוכל להודות ולו

אלא גם לזכור היטב את    ,אבל לא מספיק רק לזכור את הנס

בה שהייתי  אותיו  ,הצרה  הציל  הקב"ה  איך  מטבע    .  לזכור 

הוא     ,היהוד  תדעועושה סהוא    ,נסו  לאדם נעשה  שכ  ,הדברים

כבר הוא    ,אבל אחרי כמה שנים  .  נסוזוכר את ה  לכולם  מספר 

מה הסבה   ,ה היא פחותיגם ההודלכן  ו   הנס שנעשה לו,את    שוכח

זאת אומרת שאדם לא זוכר   .כרוןיהיא בעיה בזהסיבה    ?  לכך

כבר שהיה הוא  וממילא גם את הנס    ה,היה בהיטב את הצרה ש

חנוכה    מירבנו אומר שי    .נחלשתה'  ל   היהודהולכן גם     ,פחות זוכר 

כרון של הנס הוא כל כך חזק יזשהזאת אומרת    ,היהם ימי הוד

 ,שאני כל רגע ורגע מרגיש שעכשיו הייתה הצרה  ממש,  ומוחשי

 ,נסרגע שנעשה לאדם  בש כמו  ו  של ההצלה,  ועכשיו נעשה הנס
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  אצלו הוא  כרוןיבגלל שכרגע הז  וזה  ,'לה  בחוזקה  המודהוא ממש  

ולמה?   , האדי הומים האומר רבנו שימי חנוכה כך   ,מוחשימאוד 

זכי   של  ימים  הם  חנוכה  חזק  ישהז  כיוןו  ,כרוןיימי  כך  כל  כרון 

שה  ,בחנוכה לכן  וכמו  הדבר,  בטעם  באריכות  יכול סברנו  אני 

  ,בה  נו אני יכול לצייר היטב את הצרה שהייון שכיהיטב  להודות  

שעשוא הנס  הקב"הת  לי  חדש  ו  .   ה  פשט  רוצים שזה  אנחנו 

   . שהתחדש לנו היום בנקודה הזו  , משהולהסביר בדברים של רבנו

בחינה היא בגלל ש?  האודה מים יהלמה ימי חנוכה ונבאר יותר: 

לא נס חנוכה    יסודכי    ,פה שאינה ניתנת להיכתב-תורה שבעל

שהה  ,במשניותכלל  כתב  נ נכתבולכנכון  כך  אחר  אבל    ,ות 

פה שאינה  -י זה תורה שבעלכ,  שזה המשנה לא נכתב  בסיסה

זה    .    כרוןיהיא תמיד נשארת בז  ,נכתבת  ' כרוןיחג הז' חנוכה 

החג  ו  .    מהכפירהצל  של להינ  גפורים שהוא יותר חחג    לעומת

זה יהיה    ,משיח צדקנו  יאתלבוא בבשיהיה בעזרת השם לעתיד  

 .  החג של אהבת ישראל באמת ,החג של אהבת חינם

   הרי גם את המכות קיבלנו ממנו ית'? איך אפשר להודות על ניסים,

רבנו א'(  אומר  אות  ח"ב  ב'  ה  ְיֵמי "  :)תורה  ה  ְיֵמי  ֵהם  ֲחֻנּכָּ אָּ מוֹ   , הֹודָּ  ּכְ

תּוב ּכָּ ְבעוּ ": ׁשֶ מֹוַנת ְוקָּ ה ְיֵמי ׁשְ ל ְלהֹודֹות ֵאּלוּ  ַחֻנּכָּ יֵמי '",ְוכוּ  ּוְלַהּלֵ   וִּ

ה אָּ יַנת  ֶזה  הֹודָּ חִּ ֲעׁשּועַ   ּבְ ם  ׁשַ א  עֹולָּ י  ,ַהּבָּ ר   ֶזה  ּכִּ ּקָּ ֲעׁשּועַ   עִּ ם  ׁשַ  עֹולָּ

א ל  ְלהֹודֹות  -  ַהּבָּ מוֹ   ּוְלַהּלֵ ׁשְ דֹול  לִּ ַרך  ַהּגָּ ְתּבָּ יר   ,יִּ ַרך  אֹותוֹ   ּוְלַהּכִּ ְתּבָּ , יִּ

ַעל ים  ֶזה  ְיֵדי  ׁשֶ ים   ְסמּוכִּ יו  ּוְקרֹובִּ ַרך  ֵאלָּ ְתּבָּ י  ,יִּ ל  ּכִּ ין   ַמה  כָּ יֹּוְדעִּ ֶ  ׁשּ

ין ירִּ ַרך  אֹותוֹ   ּוַמּכִּ ְתּבָּ יֹוֵתר   יִּ יו  יםְסמּוכִּ   ּבְ יֹוֵתר   ֵאלָּ יסוד    ו זהו   -     " ּבְ

שכדי להודות אתה צריך להכיר    , שהסברנו אותו כמה פעמים 

הקב"ה יכול    ,את  לא  אתה  הקב"ה  את  מכיר  לא  אתה  אם 

 אחר חבירו סטירה חזקה, אדם נתן ל  ,משלהבאנו    .להודות לו

והנה   .'שקל  100  קח  -נתתי לך סטירה    ו: 'תשמע,ל  אמר הוא  כך  

שה רואה  ולא הוא  שקל,  המאה  לוקח את  הסטירה  מקבל את 

תודה,  אומר  לא  אתה  למה  אותו  שואל  הוא  תודה.  לו  אומר 

, עכשיו אתה צריך נתת לי סטירה  הוההוא עונה תודה על מה, את 

ד ב לי, אז על מה אני יגיקל, אתה חיילפייס אותי נתת לי מאה ש

הרי הוא    אותו דבר כלפי הקב"הלכאורה כביכול  ו.   לך תודה

  , א אותנווהוא זה שריפ   הוא נתן לנו את המכות  ", חץ וירפאמ"

 ? סיםניעל ה  לו  איך אנחנו יכולים להודותאבל כיון שהוא היכה  

 כיר את הקב"ה היטבלה  ,את הקב"ההעצה היחידה היא להכיר  

טובכ הקב"ה  אזמה  מבין    ,  חזק,  אתה  מאמין  לפחות  שגם או 

    .מכההעל גם לקב"ה אתה מודה ו ,תךהמכה הייתה לטוב

מסביר   כ"א )  ן"ר המו  קוטילי ברבנו  פינו  "  (תורה  שחוק  ימלא  אז 

ה  ,רינה  נושונ ול הגדיל  הגויים  יאמרו  אלה  'אז  עם    ", לעשות 

לנו    ואפילו גוי יבין שכל הצרות שהי,  אומר רבנו שלעתיד לבוא 

  ,זה חידוש נפלא של רבנו       .ת הם היו לטובת עם ישראלבגלו 

זה את  אמר  רבנו  אומ  ,ואם  בד זאת  השגה  לו  שהייתה  בר רת 

הזה דבר   ,הנפלא  כזה  להבין  השגה  שום  אין  כמו   ה שצר   ,לנו 

אבל     ,אי אפשר להבין את זה  תנו,לטוב  תההי  הנוראה  השואה

זה  ,לעתיד לבוא יבינו את  הגויים  "ימלא שחוק  ואנחנו    ,אפילו 

 ה של שגההכי    !שאתם מביניםמה  זה רק  ש  ונצחק עליהם,  פינו" 

  ,גה הנפלאה הזאתשאפילו ההו  .מה וכמהישראל תהיה פי כ  עם

 ,אומר רבנו שהיום אנחנו לא מבינים איך אפשר להשיג אותה

 ,זאת אומרתלעתיד לבא.    על הגויים  שנצחקזה יהיה צחוק  אבל  

ע"י שזוכים להכיר את  אפשר רק  זה    ,קב"הל להודות      שבאמת

  לב, שימו    ,כרוןייר את הקב"ה זה גם עניין של זלהכו      .הקב"ה

     . כרוןיז  בחינותן  המדגישים שחג החנוכה כל הבחינות שלו  נו  אנח

הנה   לזיכרון?  קשורה  הבורא  הכרת  מדוע  להבין  דוגמא  ניתן 

 וכמו שעכשיו   ,הסוגיהאת  לפעמים קשה לי להבין    הש"ס,בלימוד  

היומי' רבב  אנחנו  ב'דף  של  סוגיה ,  הכוהנים  סגן  נאחני  יסוגיה 

הגדול  מה הקושי  יודעים  ואתם    ,הרבה דיני טומאה וטהרה  ,קשה

סוגיא   ?  בהש זו  בה    כי  הפרט    ,פרטים  רותעששיש  רגע  כל 

 ולפי השני  אחד,  ד"למ  אורייתאה מדאמטויש    ןמשקיל   ,משתנה

ית מטבחיא דכן משקי ב  אב הטומאה, וולד הטומאה,  ,מדרבנן  זה

המזבח או בית המטבחיים חיא האם מדובר על או משקי בי מדב 

  ני א  ,כרוןיעומס פרטים על הז  יע שיש לברגו  ,פרטים  הרבה מאוד

לולא מת  ,שוכח חלק את   לא מבין   ניואז א  ,כל הפאזל  יחבר 

הלימודהבעיה  ש  נמצא,  .הסוגיא בעית    -  בהבנת   . כרוןיזהיא 

  ,ל הפרטים עומדים לי מול העינייםמתי שכ  ?מבינים טובתי  מו

מיהו         .  לך  מובנת  יהגהסוו  ,פאזל מושלםה  את הכל,  אני מחבר 

רב טוב הוא שיודע איך לגרום לתלמידים לזכור את    ?ב טובר 

הוא נותן להם   ,כבר יעשו את החיבורים לבד  הם  ,הפרטים בקלות

הוא בונה את  ,  כרוןיעל הזלהם  הוא  מקל  ובכך    ,מניםסיכל הזמן  

כל  את  היטב  ם זוכרים  תלמידישה  ובצורה כז   מלמדהתורה שהוא  

  . למדמ ואמה שה

ההבנה  יהז הוא  אנחנו   ,הכרההוכרון  הקב"ה  את  להכיר  כדי 

  ע"י זה  ו  ם,מיליארדים של פרטיויליונים  מצריכים לדעת ולזכור  

כוח להכיר את הקב"ה לפרטי  נותן לי  ש  ,כרוןיחג הז  -'  חנוכהחג  '

אותם  פרטים  בתחבולתו "את    , וזכור  ְך  ְתַהּפֵ מִּ ּבֹות  ְמסִּ ְוהּוא 

ם ֳעלָּ יו ְלפָּ ַתְחּבּולֹתָּ ש . אבל כשישונההנהגה    כל רגע  ()איוב לז, יב  "ּבְ

 שני את הפרט ה  ,מתחיל לזכור את הפרט הזהאני    זיכרון חזק,

 . את הקב"הקצת  אז אני יכול להבין    ,נהיה לי שלם כל התשבץ  ו

מיוחד  וז חנוכהלה  שבעלהם  ש,  ימי  ש-תורה  אינה פה    היא 

נשאר היא  ש  , נכתבת יכול  הזיכרון  ע"י  ו  ,כרוןיבז   תתמיד  אני 

רבנו אומר בהמשך התורה    .פרטיםלפרטי  להכיר את הקב"ה  

אחדות  ' ה  תאלהכיר    היאלהכיר את הקב"ה    של  שהעניין    ,הזו

משתנות פעולות  מתוך  אלפי,  'הפשוט  כל  כל  איך   לדעת 

 קבצים כולם בסוף הם מת   שהשגתי ומונחים לי בזיכרון,הפרטים  

               .שזה הקב"ה - לאחדות הפשוט

וו התורה,  בלשון  "נמשיך  יז"ל:  ל ..  .  ּכִּ נֹות  ּכָּ ְרּבָּ ין  ַהּקָּ ֵטלִּ  חּוץ ,  ּבְ

ן ְרּבַ ּקָּ ה  מִּ ּלֹ   .ּתֹודָּ ֵאר   אׁשֶ ָּ ׁשּ יד  יִּ תִּ ֹבא[  ֶלעָּ יַנת  ַרק,  ]לָּ חִּ ה   ּבְ  ּתֹודָּ

ה אָּ ל  ְלהֹודֹות  ,ְוהֹודָּ ַדַעת  ּוְלַהּלֵ ַרך  אֹותוֹ   ְולָּ ְתּבָּ מוֹ   ,יִּ תּוב  ּכְ ּכָּ ְעיָּה )   ׁשֶ   ְיׁשַ

י ":    (י"א  ה  ּכִּ ְלאָּ ֶרץ   מָּ אָּ ה  הָּ עָּ םכַּ   'ה  ֶאת  ּדֵ יִּ ים  ַליָּּם  ּמַ זֶּה  ",ְמַכּסִּ ל   ׁשֶ  ּכָּ

ֲעׁשּועַ  ם  ׁשַ א  עֹולָּ שיש         ".   ַהּבָּ כאן, שהדבר  לנו מבואר  אר 

התורה  מה כיום  ,וא זה חג החנוכה. ותראו דבר חידושלעתיד לב

תורה    ,תורה שבכתב  :האלותורות    3-לפנינו מתוך ה  נההכי קט

הנכתבת-שבעל  שבעל  ,פה  נכתבת -תורה  שאינה   אז  ,פה 
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עניין  הרק    יא ה  קצרה,  הכייא  פה שאינה נכתבת ה-התורה שבעל

 : כי כתוב  ,אבל היא היחידה שנשארת לעתיד לבוא  של 'חנוכה',

וגם כן   ,זה בחינה של תורה שבכתב  -  "כל הקורבנות בטלים"

  ל, להתבטגם כן שנכתבה גם כן עתידה    ,פה-כל התורה שבעל 

לא יהיה    ,הבאלא תהיה שייכת אלינו בעניין של עולם  כי כבר  

ים האלה נכל הדיוכן    ,וה ולווהוולא מל  , נגח את הפרהשלנו שור  

לבואשייכים  יהיו  לא   י  .  לעתיד  כן   . חנוכהחג      ?שייך  היה מה 

זה התורה    ,אהעתיד לב      .האהודהלל וחנוכה זה חג של    כי  ?למה

ה-שבעל  עכשיו,שיש    כהנו ח  של  קטנטנהפה  אותה  יא הש  לנו 

זה הדבר היחידי שנשאר   ,להיכתב הנתניא  לפה ש -תורה שבעל

גם    ,רבנותן קאיגם אחרי שכבר    ,האתורת ההוד  ,לעתיד לבוא

של   נמצאים ב'משחק'לא  ואחרי שאנחנו כבר בחינה של נשמות  

לנו    ,העולם הזה 'אורח  לא שייך  יורה    ים',חילא  לא   ,דעהלא 

ולא העזר',  שבעל  ',משפט  'חושן  'אבן  תורה  זה  פה -שכל 

היה נשמות לעתיד נאנחנו כבר  כשבסוף  למה נשאר    ,הנכתבת

דבר    ,לבוא רק  לנו  ה  -אחד  נשאר   , חנוכהאת    ',כרוןיז' את 

פרטי פרטים  הלזכור את כל    .עתיד לבואל   כרון שליהבחינה של ז

ואז נדע את   ,בשלמותוע"י זה להכיר את הקב"ה  בידיעת הבורא  

לגמרי ד  יאהו  ז  .הקב"ה  תורה  של   ', המאסתיקא  עתי'בחינה 

 ,זה תורתו של משיח (תורה לג)ן "ר המו טישרבנו מדבר עליה בלקו

של    וזו לבואלהתורה  שבעל   ,עתיד  תורה  של -בחינת    א פה 

עצום רוב הגודל ה מ  ,כי אי אפשר לכתוב אותה  ,להיכתב  עתידה

לאו  .שלה כן   להיכתב  גם  זיכולנו  לכי    ,צריכה  וזה   .כרוןיהיה 

חידוש   ",תי תצאמא  חדשה  תורה"  (י"ג   ' פר  א רבה ויקר)מדרש  ב   מש"כ

  .מאיתי יצא, תורה דעתיקא סתימאה תורה

 רות לעשי חים תורה שבעל פה ועושים אותה תורה שבכתב זוכיםקוע"י של

כתוב    ,עוד נקודה שהתחדשה לנו במוצאי שבתאני רוצה להגיד  

נט.)בגמרא בגיטין   חתמו את התורה    שניהם  אשי  שרבי ורב  (דף 

משה רבנו היה עשיר  גם כן  ו  .היו עשירים גדולים  , והםפה-שבעל 

צ )  בגמראכמובא  גדול   ל   .בשבת  לשתי שלושתם    .(. חנדרים  זכו 

ישראלשולחנות   בעם  גדולים    . גדולהלעשירות  ו  ,תורהל  ,הכי 

הספרים הכי את    נתנו לנו  םנכון שה  ,למה דווקא הם  ,התבוננתי

תנאים ואמוראים שהנחילו לנו הרבה תורה  עוד  אך גם    ,חשובים

       . ואפילו היו עניים ,שבעל פה

 ,לנו משה רבנו  נתןשהעניין של תורה שבכתב ש  :ונראה לחדש

הוא ו  ,ה"מהקב  פה-בעל   לו  הנתנהוא לקח תורה ש  ?מה הוא עשה

הרי התורה קדמה    ,עשה אותה תורה שבכתבה, הוא  כתב אות

ש  גבי אל  עש שחורה  אהייתה כתובה  ואף ש  , שנה  2000לעולם  

היא    ,חנו מכיריםנ כמו שא  שבכתבהיא לא הייתה תורה    ,לבנה

היתה כתובה בצירופים ושמות אחרים. התורה שבכתב שלנו היא  

פהש  תורההייתה   פה.  ו  ,בעל  בעל  למשה  אותה  אמר  הקב"ה 

אחר      .שבכתב  ה תורהתואועשה    "פ,לקח תורה שבעמשה רבנו  ו

שזה   , פה-לוקח את התורה שבעל  ,עושה את אותו דבר   ,כך רבי

שבכתבאועושה  ו  ,שניותמה תורה  רב  .תה  כך  אחר    יאש  בא 

פהו בעל  שהייתה  הגמרא  כל  את  תורה  ו  ,לוקח  אותה  עושה 

האלו .  שבכתב צדיקים  השלושה  לכל  שהמשותף  זכו ש  נמצא 

להיות הגדולים ביותר בתורה, וגם העשירים    לשני שולחנות, גם

עשו  ביו שהם  הוא  בישראל.  הפעולה  תר  תורה    קחתלאת 

   . תורה שבכתבל להפוך אותה ו  ,פה-שבעל

כתוב     ,תירוץ למה חנוכה לא נכתבה  עודלפי זה עלה בדעתי  

לא היה   כי  זה בדיל,, שץ עבהחשמונאים עשו מנורה משמפורש  ב

אחר   ם,יינעבתחילה  הם היו    ,לעשות את המנורה מזהבכסף  להם  

  . הב מזו  עש  ר כךואח  ף,מכסמנורה  עשו  ו  ,קצת  הם התעשרו  כך

לא היו יכולים הם    , היו עניים  אבל היות שהחשמונאים בהתחלה

  אחד כל  ש  ,.  נמצאלהפוך את שבעל פה להיות תורה שבכתב

ה תורה  תואולעשות    ,פה-כה לקחת בחינה של תורה שבעל זוש

שכל  מלמדת  הגמרא    .השודדק  ותר ישעלג"כ יזכה  הוא    ,שבכתב

בגלל     ,יונה היה עשיר   , עמוס היה עשיר   עשירים, היו    הנביאים

פה והופכים אותם -ם תורה שבעל ה ות שאבונלוקחים  היו  שהם  

    .צריך לעשות את זה ע"י עשירותו ,לתורה שבכתב

הו הזה?  עשירות    צריךש  סיבהמה  העניין  הפסוק אומר   בשביל 

 ,'הנמיביאורך ימים  '  ",כבודוושר  עשמאלה  בימינה  באורך ימים  "

ע"י כח  שבאמת אריכות ימים זה    )ואני אזכיר בקצרצרה(  הסברנו פעם

 ", נשכחתי כמת מלב"בגלל   זה  ה  כח כל מה שיש שכי    ,כרוןיזה

שוכח שאדם  מה  ש   ,כל  בגלל  ולכן    , במוח  תאים  ול  יםמתזה 

לעתיד ש כרון  ישזה הז  ,כרון אבסולוטייזלו  היה  אם  אבל    ,שוכח

חדש את  יכל הזמן    המוח כי  ,  מוחב ים  תא  ולא ימותו לש   לבוא

אורך    וזה  ",וחי לעולםאכל  ו"   -'  עץ החיים 'זה בחינת  ש  , הגוף

  שהוא תמיד   'חנוכה'  ,  פה-התורה שבעל  , כרוןיזה  ,מינהיימים ב

פעם   מפסיקאף  בחינה של    ,לא  זה    .   'ןימי'זה  שמאלה  "במה 

- כשאתה לוקח תורה שבעל   ,השמאל זה הצמצום  וכבוד"?    שר וע

אי אפשר    מכיון שלעולם  ,זה חייב להיות צמצום  אותה,ב  וכותפה  

קל וחומר את כל מה שיש לך   ,לכתוב את כל מה שאתה מדבר 

כמו  ו  ,התורה הנכתבת היא תמיד מצומצמת  כי   ,על פהראש בב

כמו ים  היא פה-התורה שבעל ",תורתי יבו אכתוב לו ר "שכתוב 

כולו הוא מאוד    ,לעומת התורה שבכתב ביחס  קטן  כל התנ"ך 

זה  ו  ,שמאל הצמצום תמיד מגיע מהו   וכל התורה שבעל פה.  לש"ס

קצת הפוך ממה שחושבים  )  ,ושר הבחינה שלו היא צמצוםעהכי    ,ושר ע

 גבוהות,  י שיהיה לך זהב צריך לקחת בחינות רוחניותכי כד,  (תמיד

העושר כל    ,ככה נעשה זהבו  ים,גשמיים  ם בתוך דבר ולצמצם אות

ש  צמצום  בזה ל  זה  שמתגלות  ענקיות  רוחניות    ן לכ  , בבחינות 

יש   ,פה בתוך תורה שבכתב-כשאתה רוצה לצמצם תורה שבעל 

ה  הינ  אתה  ?תופעת לוואיהמה    .טובות  תופעת לוואי  הזה  לדבר 

ה בחינה של שז ,בגלל שצריך לתת לך הרבה עשירות  ,מיליונר 

וזה      .ירות גשמיתרוחניות לעשהבחינות  הלצמצם את    ,צמצומים

כולם קוראים לצמצומים   ,הפכנו את העולםקצת  חידוש נפלא,  

עשירות זאת אומרת שכל    זה  צמצוםשה   ועכשיו חידשנו  ,עניות

 חניותרושל בחינות    ,צמצום ענקזה    ,זה שמאל  –  כסף שיש לך

לו את הבחינה הזאת  ולכן      ת.  מוועצ שהוא עוסק כל מי שיש 

  הוא אז ,ועושה אותה תורה שבכתב ,לקחת תורה של בעל פהב

 השם יזכנו אמן.  ,שירות גדולהע לבעזרת השם זוכה 

 עריכה: ליאור גבע שבת שלום ומבורך.         


