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 שליט"א   אליהו עטיה הרה"ג / ג" ה'תשפ  –'בוישפרשת ' 

  (אח") י"דמוהר"ן תורה  ליקוטי  מבוסס על 

י" לֹום ַנְפשִׁ ה ְבשָּ דָּ פדייה /  התפילה שהתפללו אלו שהלכו עם אבשלום/  ביאור הפסוק "פָּ
צריך אדם ללמוד כאן  /   תורת החסידות נכנסת בישיבות/   בשלום ופדייה שלא בשלום

החכמה ללמוד הכל ולהישאר /  לשון ודרך חסידים של הרב מטשערין/  בעולם בכל הספרים
הלכות  /  עלי לא חולקים, אלא על מי שהם ציירו לעצמם/   בדרך שבחרת בה בעבודת ה'

חון, והדלקת הנרות על נס ההלל וההודאה על הניצ/  הלל נמצאים תוך הלכות חנוכה דוקא
החידוש בחנוכה שאנחנו מאירים  /   המלחמה עם היוונים והמלחמה עם המתייוונים/  השמן

ע"י שמאירים את הטוב שיש בכל יהודי, ממילא נופל הרע / /  גם למטה במקום הקליפות
, לכתוב על קרן השור וכו' / לכתוב זאת על הבקבוקים של התינוקות /  הוא הכפירה  -חושך  

חושך וחשיכה בגלות יוון / חיזיון האור החיים במלחמתו בסטרא אחרא הזכר והנקבה /  
האם מותר לכתוב תורה יוונית / מה הדין בזמן הזה/ דרשה נוספת בחילוק הלשון חושך  

גודל הניסיון של יוסף גם  /   על יוסף וחשיכה / המעשה של ר' יוסי והמטרונא בשאלתה
ברוחניות / מי שיש לו דעת צח נחשב אצלו ניסיון ניאוף לשטות / קצת מביאור הסוד בניסיון  
של יוסף / הניסיון שהיה לר' עקיבא / הסיבה שהשטן עזב את ר"ע קודם שיחטא / העניות  

נחמו / לאיזה אשה קונים ירושלים  והעשירות של ר' עקיבא / למה נדמה אליהו לר"ע כעני ל
וסרופוס / הניסיון של ר"ע היה כי ידע ברוח הקודש המעשה של ר"ע ואשת טורנ/  מזהב

שהיא תינשא לו / עם כל ההשגות אסור לעבור על פסיק מהשולחן ערוך / ניצלנו מגלות יון  
 -בכוח שבט לוי / בשאר הגליות ניצלנו על ידי יהודה יוסף ובנימין / אורים ותומים של לוי 

הרמזים  /  כה מנצחים גם את היווניםהוא אור ותמימות / לפי רבינו על ידי אור של חנו
הרמז בהדלקה שבתוך הבית / מתי כדאי להדליק  /  שבהדלקה שבחוץ וההדלקה שבפנים

 שתי חנוכיות 

 י"ט כסליו 

ב  א. נמצאים  כסליו אנחנו    'בעל התניא' שתחרר  הבו  שהיום  ,  י"ט 

קו ו  .בפטרבורג  מהמאסר השחרור  רגע   פסוק ה את    קרא  הואדם 

נה,)ת  י"  יט(  הלים  ַנְפש ִׁ לֹום  ְבש ָּ ה  דָּ ָּ י    ,פ  כ ִׁ י  לִׁ ב  רָּ ֲּ ק  ימִׁ דִׁ ָּ מ  עִׁ יו   הָּ ים    . " ְבַרב ִׁ

 טשזריעגיד הקדוש ממהרב המידי  כתב לחבריו תלמ  הואאחר כך  ו

  כמנהגו את   קראבזמן שהזה שהנס    על   ,היארצייט שלו(הוא ג"כ  יום זה  )ש

לֹום  "  :ע לפסוקוהגי  יום שלישי,של    תהליםה ה ְבש ָּ דָּ ָּ י פ    –  וכו'  "ַנְפש ִׁ

   ם'.ם שלוומהש  ,יצאתי בשלום

לֹום "ביאור הפסוק  ה ְבשָּ דָּ יפָּ  "ַנְפשִׁ

בב.   הנקודה  הזה מה  מפרש"רש  ?פסוק  הצילני   :י  שהקב"ה 

עלי הבאה  י  "  .מהמלחמה  יכ ִׁ דִׁ ָּ מ  עִׁ יו   הָּ ים  לי,זאת    -  "ְבַרב ִׁ  עשה 

עלי להתפלל  בעזרתי  שהיו  הרבים  א' א )שמו  שנאמר  ,בשביל    יח,   ל 

ד"  :טז( וִׁ ד ָּ ֶאת  ֹאֵהב  ה  יהו דָּ וִׁ ֵאל  רָּ ש ְ יִׁ ל  התפומתי    ."ְוכָּ על ללכולם   ו 

שבנודוד  בזמן  להר  אבשלום  ?  ורצה  בו  שלו   את  גומרד  אבא 

ַמר  "   :יא(  יב,   אל ב' )שמו  כמו שכתוב  ,ולקחת את מלכותו  ֹה אָּ י    ה' כ  ְננִׁ הִׁ

יֶתךָּ  ֵ ב  ה מִׁ עָּ ֶליךָּ רָּ עָּ ים  תורה  )ן  "רהמו  קוטיבלי  מסביר  רבינו  ."וגו'  ֵמקִׁ

במלכות דוד ה  עינו רעהייתה  ו  ,'עיןרע  '  שאבשלום היה  (ד אות ד' נ"

כן אבשלום נענש שהוא  ל ו.  דוד  לבשבי  ודמא  מסוכן  ה היהוז  אביו,

בן השאיר  לו  ,לא  שהיו  כולםבניםו  אפילו  ולמה?נפטרו  ,  אומר   . 

עין רעה , שרבינו זוכה להעמיד    ,מי שיש לו  הוא  אדם ש  .יםבנלא 

  כיון כי מ  ,זה פוגע בו בעצמוהדבר ה  , שניה  לעה  ע ר  יןעושה עו  יקנא

   .ניםבלא זוכה להעמיד  ', הוא ח"ועין  ערהוא 'ש

 אבשלוםהתפילה שהתפללו אלו שהלכו עם 

דודג.   שאמר  מה  על  י"  :עכ"פ  ַנְפש ִׁ לֹום  ְבש ָּ ה  דָּ ָּ י,  פ  לִׁ ב  רָּ ֲּ ק  י    מִׁ כ ִׁ

י דִׁ ָּ מ  עִׁ יו   הָּ ים  אבשלום גש  פירש"י,  -  "ְבַרב ִׁ עם  שהיו  האנשים  ם 

א  " סוטה פ)ירושלמי  מובא ב  המקור לזה?מה    דוד שינצל.  ו עללהתפל

לא ו  ,סנהדראות ראשי    מאתיים  חריושך א ם משלובאש   (' חלכה  הוף  ס

כוונותיו שלוקחל  להגי את  עםאות  הם  להילחם  כדי   אביו, דוד    ם 

הם  ורק   הדרך  שבאמצע  להילחם  הם  גילו  המלך בהולכים    , דוד 

כשהביאו צדיקים  הירושלמי שאותם  זאת,  ומר  ואמרונו   : התפללו 

עולםר' של  נא  ,בונו  המלך  עשה  דוד  ביד  ירחם   ,שניפול  הוא  כי 

לא   ואלה שעמו(  בשלוםא )היינו  נחנו  אכי    ינו,יפול ביד  ולא שדוד  ,עלינו

עליונ ביד דוד המלך  אנחאם  כלומר,    '. רחם  ניפול  הוא    ,צדיק ה נו 

אותנו  ולאזכות    לכף  אותנו  וןיד דוד    .יהרוג  אם  אצל יאבל    פול 

נאנחנו    ,אבשלום  אנשי עליו  לא  שרחם  דוד  אנחנו)ואפי'  לטובת    ( רוצים 

אומר:  ,התקבלה  שלהםוהתפילה    .יהרגנואבשלום   שדוד  מה   וזה 

י" ַנְפש ִׁ לֹום  ְבש ָּ ה  דָּ ָּ י,  פ  דִׁ ָּ מ  עִׁ יו   הָּ ים  ְבַרב ִׁ י  כ ִׁ י  לִׁ ב  רָּ ֲּ ק  גם ש  מפני  ",מִׁ

לטובתו שלום  אב  אנשי שכתובו  ,היו  " כמו  ה  :  יהו דָּ וִׁ ֵאל  רָּ ש ְ יִׁ ל  ְוכָּ

ד וִׁ   .נצחיהתפללו שו , "ֹאֵהב ֶאת ד ָּ

 פדייה בשלום ופדייה שלא בשלום

  היה לו  ,של הרבי  'חוזר'ה  קהאןיואל    רבישנתיים נפטר  כני  לפד.  

כל   ,מילהב  מילה  של הרבי  זר על השיעוריםוהיה חו  ,כרון פלאייז

יש   ,'חוזר 'של ה   ספריםהרבה את ה  מפיצים היום    .שאמר הרבי  מה

בחסידות 'ספר  לו   הוא    ', המועדים  הפסוקושם  את  ה  "  מבאר  דָּ ָּ פ 

לֹום   יְבש ָּ היום   יעור כל השבנלך    שאיתויסוד  שם    והוא אומר  ,"ַנְפש ִׁ

   .בעז"ה

סוגים של פדישר  סבימו פ  -  מהשבי  יהיש שני  סוג של   -ה  דיייש 

ה השבוי  ואשה  מתחרטבעצמו    הבֶ שושבו  את  חוזר  ,שבה    והוא 

וב אותמתשובה  הוא  ו.שחרר  אית  ואז  ושלום  ועושה  ה  " זה  ,  דָּ ָּ פ 

לֹום   יְבש ָּ השובה    -  "ַנְפש ִׁ נעשית  שגם  והפדייה  נפשי,  עם  בשלום 

 שובה ב  םנלח  השבוישם  ו  פדייה,ויש עוד סוג של    .בדרך של שלום

של  ו,של האנשים  זה ו.  אות  יםשחררמכך  ו  ,בו  יםנלחמ  ואו  אבל 

לֹום  "  לא ְבש ָּ ה  דָּ ָּ יפ  שלום–  "ַנְפש ִׁ כאן  רק  ,אין   . 'נפשי  'פדה  אלא 

לֹום  "של    בחינהה ְבש ָּ ה  דָּ ָּ יפ  כמו  -  "ַנְפש ִׁ גבוההבן  היא    , יותר 

איתאפילו  ש עושה  אותי.  והאויב  ופודה  המלך  ולכן    שלום  דוד 

ומש הקב"ה  את  שהקב"ה  בח  לֹום  "אומר  ְבש ָּ ה  דָּ ָּ יפ  גם   , "ַנְפש ִׁ כי 

  .שלום השלימו עם דוד המלךאבאנשי 

והשאלה, איך היה והנה הפסוק הזה דרש הבעל התניא על עצמו.  

לֹום  "  תבחינ ו  אצל ְבש ָּ ה  דָּ ָּ יפ  לא  הרשעים  שמה הרוסים  הרי    ,"ַנְפש ִׁ

בשלום   הזקן "אדמועם  היו  נגדו  ,ר  במאמר  ?היו  שם  : וההסבר 

מ'אחרי  ששהכוונה   מעיינות  ת  'פטרבורגהשחרור  הפצת  חל 

ייכנס גם כן אצל ה  ,החסידות  . ותדסי לח  מתנגדיםבאופן כזה שזה 

־ לאטגם הם    ,גם אלו שחלקו על החסידותו  ,יש שינוימאז  כלומר ש

  , זה לוקח המון שניםה  . והדברדרך החסידות  עם  וילכו  יסכימולאט  

  לומדים   הרבהשברוך השם    -רואים  כבר    היוםו   ,שנה  200במשך  

 . כל מקוםלנכנסת  ידותהחס ,דרך החסידותומתקרבים ל

 ישיבות תורת החסידות נכנסת ב

ברקהשבת  ה.   בבני  והייתי  עם  ,    ' זמפונוביבחורים  דיברתי 

ברקגם  ו   ,'רבינו  כתבי'כל  שלומדים   בבני  שיעור  הגיעו ו   ,נתתי 

מגם  לשם   'סורוצקין',בחורים  שומעים  ו   ישיבת  שהם  אמרו   -הם 

אמרו לי כמה   םהו  שלי,  את השיעורים  'ברסלבהאיחוד של    קו'ב

תורת החסידות  היום  ברוך השם    .בקיאים בהםהם  ממש  ו  שיעורים

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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לֹום  "  ת:בחינממש  וזה    ,לישיבותגם  נכנסה   ה ְבש ָּ דָּ ָּ יפ  אף    כי  ,"ַנְפש ִׁ

מלחמות   רוצה  לא  רוצים  ,יהודיםבין  אחד  בחינת:    שיהיה  אנחנו 

לֹום " ה ְבש ָּ דָּ ָּ יפ  שגם המתנגד אלא  ,תומחלוקשום לא יהיה ו - "ַנְפש ִׁ

של רבי    נוולכן אף על פי שאנחנו סמוכים על שולח  הב.יסכים ויא

הבעל שם טוב מ  שהגיע  הכל זה אותו שורשאבל    ,נחמן מברסלב

כמה  ,  הקדוש יש  הזה  הענףיש    . ענפיםוכמה  ומהשורש  ל ש  את 

  חב"ד   חסידותשל    את הענףיש    .הקדוש רבי נחמן מברסלב  רבינו

התורה של תלמידי הבעל את  יש  כן  ומהאדמו"ר הזקן,  שהתחילה  

הרבה ענפים וכולם שייכים   םשה   ,י החסידות"שם טוב וכל אדמור

ש הלעץ   אותו  נפלא  הקדושהבעל    רבינונטע  טוב  והחכמה    . שם 

את למצוא  החסידות. המחבר    היא  של  הענפים  כל  בין   והשווה 

בעבודת  יש גישה שונה לכל דרךו ,שונותמעט דרכים  ןשה ולמרות

אבל   ,דרך המתאימה לו לפי שורש נשמתו ב  הולך  וכל אדם  ,השם

'ו שיהיה  מה  -'  דיןמן    ןדי  ןמקבליצריך  לראות  הזמן   אפשר  כל 

  ני.שהקבל מלמוד ולל

 למוד כאן בעולם בכל הספרים צריך אדם ל

הר"ן  אומר    רבינוו.   ֹבר וז"ל:    ,(ח" כ)שיחה  בשיחות  י ַעֲּ ֶ ש  ם  דָּ אָּ לָּ או י  רָּ

ֵדי   כ ְ ם  ָּ ל  ֻּ כ  ְלֹמד  ְולִׁ ים,  דֹוש ִׁ ַהק ְ ים  רִׁ פָּ ַהס ְ ל  כָּ ב ְ ם  עֹולָּ הָּ ֶזה  ב ְ ְהיֶה ְויֵֵלְך  י ִׁ ֶ ש 

ים  ְועֹוְברִׁ ים  הֹוְלכִׁ ֶ ש  ים  דֹולִׁ ַהג ְ ים  רִׁ ָּ ַהש   א  ְמצָּ נ ִׁ ֶ ש  מֹו  כ ְ קֹום.  מָּ ל  כָּ ב ְ

ן  ֵ כ  ַאַחר  י ו ַכל  ֶ ש  ֵדי  כ ְ ֶזה,  ַעל  ֹות  ַרב  אֹות  הֹוצָּ ים  יאִׁ ו מֹוצִׁ ינֹות,  ְמדִׁ ב ַ

ְלהִׁ  ים  רִׁ ָּ ַהש   ֶרְך  ד ֶ ֶ ש  מֹו  כ ְ ינֹות,  דִׁ ְ מ  ב ַ יָּה  הָּ ֶ ש  ְולֹוַמר  ֵאר  ָּ ְתפ  ֵאר  ְלהִׁ ָּ ְתפ 

ם   דָּ אָּ הָּ ְהיֶה  י ִׁ ֶ ש  או י  רָּ ֵכן  מֹו  כ ְ ֶזה.  ב ָּ ְוַכי ֹוֵצא  א'  ַואְרש ָּ ב ְ י  יתִׁ יִׁ 'הָּ ְולֹוַמר 

י ו ַכל  ֶ ש  ֵדי  כ ְ ה,  ֹורָּ ַהת  ל  ֶ ש  ים  דֹוש ִׁ ַהק ְ ְמקֹומֹות  ל  כָּ ב ְ ַהז ֶה  ם  עֹולָּ ב ָּ

הַ  ל  כָּ ב ְ ַהְינו   ד ְ קֹום  מָּ ל  כָּ ב ְ יָּה  הָּ ֶ ש  א  ַהב ָּ ם  עֹולָּ ב ָּ ֵאר  ָּ ְתפ  ים ְלהִׁ רִׁ פָּ ס ְ

ַמד  ָּ ל  ֶ ל ַמה ש   כ ָּ ין אֹותֹו  ירִׁ ַמְזכ ִׁ א  ַהב ָּ ם  עֹולָּ יד ב ָּ תִׁ ו ֶלעָּ נ ַ"ל,  ַ כ  ים  דֹוש ִׁ ַהק ְ

ם ַהז ֶה עֹולָּ  , עכ"ל. ב ָּ

 ידים של הרב מטשעריןלשון ודרך חס

ע  כלומר,ז.   ומדרשים,  לא רק  וספרי חז"ל ש"ס  ראשונים ל תנ"ך 

ונושאי   ואחרונים ערוך  הקבלה,  כלים,    ושולחן  אין  ותורת  בזה  כי 

ראוי לכל אדם להיות בקיא החידוש של רבינו, שאלא שום חידוש. 

ללמוד גם את התורה של הבעל שם טוב הקדוש גם   ,בכל הספרים

ה  בעל  של  התורה  ו  תניא,את  הגר"א,  תורת  את  ראשי וגם 

החסידותה גדולי  שאר  של  התורה  את  וגם  אני  תמ  .ישיבות.  יד 

: א(  פרים, כתב שני סמזכיר שהרב מטשערין תלמידו של מוהרנ"ת

חסידים' תור   -  'לשון  של  הבעש"טקיבוץ  לומדים  )וב   .ת  אנחנו  ה'  רוך 

של תורת שזה קיבוץ  - . ו'דרך חסידים'(בשיעור ו כל מוצאי שבתשל בספר 

ר' ברוך, הבעל התניא ם שהיו  " כל האדמורי כמו הרבי  זמנו,   , עד 

ו אלימלך  ר'  שכל הרבי  כדי  זה  את  שעשה  ואמר  ועוד.  עוד 

 גם בכל שאר ספרי החסידות.  ער חסיד יהיה בקי ברסלב

 ה'ישאר בדרך שבחרת בה בעבודת למוד הכל ולההחכמה ל

ללמוד  ,שלםה  החכםח.   שיודע  זה  אבל הכלמ  לקחתו  הוא   , 

בדר  ה כלהישאר  בעבודת  כמו    ', ו  אותה  שי טנולהפרות  היא  עה 

מצומצםחשוב    .הורב  הפר להיות  להיות    בלימוד,  לא  ובפרט 

של    שהוא היסוד והשורש  ,הקדוש  ים בתורת הבעל שם טובאקיב

מד את תורת ולו  ורבינתורת    אתמי שיודע הרבה    .תורת החסידות 

אף ו  .את השני  אחדדברים משלימים  ה   איך  ומבין  רואה  ,ט "הבעש

תורת עצוםהיא    רבינו  שכל  היו   ,חידוש  שלא  נפלאים  חידושים 

סבו הבעל שם שולחן  מ  יש יניקה גדולה  רבינובעולם. מ"מ גם אצל  

בעש"ט,  ובין שלא,  , בין בתורות שהוא מזכיר בפירוש את הטוב

לקוטי מוהר"ן  בספרינו 'עוטה אור' על הוכמו שציינו הרבה פעמים  

 את המקבילות לתורת הבעש"ט.

 עלי לא חולקים, אלא על מי שהם ציירו לעצמם

לֹום  "זה  ו  ט. ה ְבש ָּ דָּ ָּ יפ  , כי גם מהלך של שלוםיתחיל    עתככי    ,"ַנְפש ִׁ

בשיחות הר"ן    אמר  רבינו  .תהפך לאוהבהמתנגד לחסידות לבסוף י

ְך,  ()שיחה קפ"ב  ָּ ה כ  ש ָּ עָּ ֶ י ש  ים ַעל מִׁ ל, ַרק ֵהם חֹוְלקִׁ לָּ ים כ ְ ַלי ֵאין חֹוְלקִׁ : עָּ

או   רָּ אי  ַוד ַ ב ְ ֶזה  ָּ כ  יש   אִׁ ְוַעל  יו,  לָּ עָּ ים  ַהחֹוְלקִׁ ים  ֹודִׁ ב  ֶ ש  מֹו  לֹק. כ ְ ַלחֲּ י 

ַעל  לו   עָּ לֹא  ר  ֶ ש  אֲּ ים  רִׁ קָּ ו ש ְ ים  זָּבִׁ כ ְ יו  לָּ עָּ ים  ֹודִׁ ב  ים  ַהחֹוְלקִׁ י  כ ִׁ לֹוַמר,  כ ְ

ְך   ְך ְוכָּ ָּ ה כ  ש ָּ עָּ ֶ ֹו, ש  ב  ה    -לִׁ ש ָּ עָּ ֶ ֶזה ש  ָּ יש  כ  זָּב, ְוַעל אִׁ ֶקר ְוכָּ ֶ ֹל ש  ַהכ  ֶ ַמה ש  

ש ֶ  א  ְמצָּ נִׁ לֹק.  ַלחֲּ או י  רָּ אי  ַוד ַ ב ְ ֵהם,  ים  אֹוְמרִׁ ֶ ש  מֹו  כ ְ ְך  ָּ ם  כ  ֵאינָּ יו  לָּ עָּ

ְוכו ',   תֹו  לָּ ו ַמעֲּ תֹו  ָּ ש   ו ְקדֻּ תֹו  ְדקָּ צִׁ ֶֹדל  ג  ין  יֹוְדעִׁ יו   הָּ ם  י אִׁ כ ִׁ ל,  לָּ כ ְ ים  חֹוְלקִׁ

יו  רָּ ַאחֲּ ים  צִׁ רָּ יו   הָּ א  ַרב ָּ ַאד ְ ַרק  יו,  לָּ עָּ ים  חֹוְלקִׁ יו   הָּ לֹא  אי  ַוד ַ ב ְ

ש ָּ  עָּ ֶ ש  י  מִׁ ַעל  ים  חֹוְלקִׁ ֵהם  ַרק  או י,  רָּ כ ָּ א  ְפלָּ נִׁ בו ת  ְתַלהֲּ הִׁ ים ב ְ ש ִׁ ַמעֲּ ה 

לֹק.  או י ַלחֲּ אי רָּ ַוד ַ ֶזה ב ְ ָּ יש  כ  ים, ְוַעל אִׁ ֵהם אֹוְמרִׁ ֶ מֹו ש  ה כ ְ ֶ ֵאל   כ ָּ

 הלכות הלל נמצאים תוך הלכות חנוכה דוקא

חנוכה  עניןבגם  .  י הדרכים    נס  שתי  את    ה' עבודת  כי    הנ"ל,יש 

וללהו תפילה  עבודת    :שנייםל  תחלק נבחנוכה   כל   על  הללדות 

מצותו  ,יסיםנה חנוכה  תלק הד  יש  ש  .נרות  יותר ואף  החנוכה  חג 

ניכר במצוה המיוחדת שלו, שהיא הדלקת הנרות. אבל באמת זה  

, וז"ל: , תורה ב'()תניינא בלקוטי מוהר"ן  חג ההודיה, וכמו שכתב רבינו  

ו    ה ֵאל  מֹוַנת ְיֵמי ַחנֻּכ ָּ ְבעו  ש ְ תו ב 'ְוקָּ כ ָּ ֶ מֹו ש  ה, כ ְ אָּ ה ֵהם ְיֵמי הֹודָּ נֻּכ ָּ ְיֵמי חֲּ

ְוכו ' ל'  ֵ ו ְלַהל  עכ"ל. כשהרמב"ם  ְלהֹודֹות  הוא   כותב,  הלל,  הלכות 

א הוא כותב לא כותב אותם בהלכות יום טוב או ראש חודש, אל 

חנוכה הוא הודיה.    עניןבהלכות חנוכה, כי עיקר    -הלכות הלל  את  

 ,מהלכה ה' והלאה עד סוף הפרקש  ,הלכות חנוכה מ]ע' רמב"ם פ"ג  

הלל,  הוא   הלכות  כל  את  בהלל,  דילוענייני  את  גם  וכותב  אף ג 

 [. ם את דיני הלל של שאר ימים טוביםחנוכה, וגשאינם שייכים ל

 לל וההודאה על הניצחון, והדלקת הנרות על נס השמן הה

הדלקת  מצות  אילו  ו   ,ניצחון המלחמההיא על    בחנוכה  ההודיהיא.  

שונה מכל   הת יוון היגלות    פך השמן.היא בעיקר על נס    ,נר חנוכה

היוונים  שםכי    ,הגלויות אלא גם עם    ,הייתה לנו בעיה לא רק עם 

של    בשונה  ייוונים.מתה היתה    ואדום,פרס  ובבל  מהגלויות  ששם 

יוון בגלות  האויבים,  עם  רק  בעיה  היה   היה  לנו  שלא  חדש  משהו 

כן,   לה  ושהילפני  המתייוונים  יצריכים  עם  והיההילחם   נו ל  הודים, 

   .מלחמות שני סוגי

 וונים והמלחמה עם המתייוונים עם הי המלחמה

המלשיב.   סוגי  האופנני  בשני  רמוזים  הנפש חמות  פדיית  של  ים 

הע:  שדיברנו היוונים  בחי'ם  שלום,  –  "נפשי "פדה    יתה    כי   בלי 
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  אותם,  רגווההיוונים  את    נצחויהודה המכבי ואחיו הקדושים נלחמו ו

ה  ת ם המתייוונים היע  ,עומת זאת ול  עם היוונים.  שלוםלא עשו  הם  

של   לֹום  "בחינה  ְבש ָּ ה  דָּ ָּ יפ  חזרו  ,"ַנְפש ִׁ בתשובה המתייוונים    כי 

להודות    מקיימיםאנחנו    :הבחינותאת שתי  ואם כן יש פה    .מהישל

המלחמה ניצחון  של  והנפלאות  הניסים  על  בחינ   ,ולהלל    ת שזה 

 חמה. לנס ההצלה שלנו מהיוונים על ידי ניצחון המ - 'פדה נפשי '

 החידוש בחנוכה שאנחנו מאירים גם למטה במקום הקליפות 

גם  יג.   נר חנוכה ות  את מצ מקיימים  ואנחנו   שלהחידוש  ו  .הדלקת 

חנוכה  מצות נר  שהוא   ,הדלקת  מצ:  חנוכה הדלקת  ת  ועיקר    , נר 

מ נמוכה  תהיה  להיא שהשלהבת  חי' הבן  )   .טפחים  העשרתחת   'איש 

גובה  וב  ,חים זה עדיין צמוד לארץ פט כי עד ג'    . חים פ ט  ז' -טפחים לג'    בין  שתהיה  אומר

שהרי  ,שבבית המקדש  רות המנורהנ זה שונה מ   . (טפחים זה המקום  שבעה

 המנורה   ,מ'(  1.80)בערך  י טפחים  גובה של ח"היתה גבוהה ב  המנורה

האירה זה   ,טפחים  לעשרהתחת  מ   לא  חנוכה  נר  נס  זאת  לעומת 

הה ש  ,חידוש היאשם  מקום חיםפט  העשרלמתחת    לואפיא  רה   ,

הארה תהיה  שם  גם  של   .החיצונים,  בליבם  גם  להאיר  ולמעשה, 

   המתייוונים, את אור הקדושה, ושיחזרו בתשובה.

ש  .(הדף  )ה  כסו  בגמרא  מובא ירדה  לא   עשרה תחת    כינהמעולם 

נחשב המקום של החיצונים  השרעתחת    ,טפחים זה  אבל   , טפחים 

הדלקת מצוות    עניןש  (תורה י"ד)   בליקוטי מוהר"ןקדוש  ה  רבינואומר  

זה     הרגל שלאת    לכלות  -  'עד שתכלה רגל מן השוק'נר חנוכה 

הכוח  ו   ,החיצונים שוהזה  חנוכה ב  ישעוצמה  כן  ו  .נרות  יוצא  אם 

המתייווניםגם  חנוכה    רנ  שמצות של  הקליפה  את  לסלק   , פעלה 

  .ולהחזיר אותם בתשובה שלמה 

 אירים את הטוב שיש בכל יהודי, ממילא נופל הרע ע"י שמ

נתןיד.   א( הלכות  בליקוטי    רבי  ג,  מת  )חנוכה  שם,  והעולה  דבריו  וך 

כח    למתתיהושהיה   גדול  שהכהן  הטובה  הנקודה  את   ישלמצוא 

ש  ,מתייווניםב הטוב  את  למצוא  מישדהיינו  אחד  בכל  ראל יש 

פך '  תבחינ את    ,יהודי  כלוע"י שמצא את הטוב שבולעורר אותו.  

ל  ,ורטהה   'שמןה יכלו  וכשגילה את  ,  בו  תלגע ו  טמאשהיוונים לא 

נתבטל   זה  ידי  על  יהודי,  שבכל  הרע הטוב  כי  שבו,  הרע  לגמרי 

כש הטוב  לפני  ההארה  נופל  ידי  על  זה  וכל  הטוב,  את  מבטלים 

באנשיו  האמת  הצדיק  של  עצמו  זה  ו  .שמאיר  חנוכה'הכוח   -'  נר 

  .שנמצא בלב של כל יהודי , את הטובהחושך למקוםלהאיר 

 ניצחון המלחמה את  ניסים יש  ל  בחנוכה יש שני סוגים שנמצא, ש

אין לנו    , כי בלי שלום   -  'פדה נפשי בבחינת: ' והניצחון    , היוונים  על

איתם לֹום  "ויש    .שלום  ְבש ָּ ה  דָּ ָּ יפ  השונאמי שהפדיון    ,"ַנְפש ִׁ היה    ד 

ניצחון על המתייוונים  ,עם השונא לשעבר  בשלום ידי    ,וזה  על  כי 

הארת נר חנוכה שהאיר בלב כל יהודי, גם אלו שנמצאים במקום 

  זכו לחזור בתשובה.גם הם פחים, החיצונים מתחת י' ט

 הוא הכפירה, לכתוב על קרן השור וכו'  -חושך 

נפלא,   עוד דבר  בזה  ונבאר   ,פרס  ,בבל  -  ארבעת המלכויותטו. 

: כמו שכתוב (ב  )בראשית א, בפסוק השני בתורה כברנרמזו  אדוםיוון ו

ה  " ְיתָּ הָּ ֶרץ  אָּ ֹבהו   ְוהָּ וָּ ךְ ֹתהו   ֶ ֵני    ְוחֹש  ְ פ   דרשו חז"ל במדרש   –"  ְתהֹוםַעל 

 , יוון  ו ז  -  'חושך '  ,פרס  -, 'ובוהו'  בבלזו    -  : "'תוהו'(ד   ב,  אשית רבה רב )

יוון שהחשיכה עיניה  -  'חושך'  .וכו'   םדוא זה    -  'על פני תהום '   ן זו 

 כתבו לכם על קרן השור '   :שהיו אומרים  ,של ישראל בגזרות שלה

הזו כי הגזירה    נקרא 'חושך',  וזה  '.י ישראלהלואאין לכם חלק ב  -

ממקום למקום וזה    השור הולך  וכו',  שורהכתוב על קרן  י כל אחד  ש

   .זה החושך הכי גדול - כזו  פירהוכ ,פרסומת

 ל התינוקותקים שלכתוב זאת על הבקבו

הזקנים  בטז.   שקיבלו  פירוש  עוד  מקובל  א )ברסלב  שמייחסים    ו ת ויש 

נתן ה  ?ורהש  ןרקזה    מה  (לרבי  ואומרת הגמרא   שופר,כמו    יאהקרן 

יש בו  שפני  מ  בשבתר  ופשטלטל  ל  ליחיד  שמותר  (לה:   ף  ף דסו  שבת)

ר ומה הדין בשופ  ,'שואלת הגמ  .לגמע בו מים לתינוק  עוד שימוש

  )פירש"י:   'עניתינוק  מים ל   בו  גמועלשגם הוא ראוי '  עונהו  של ציבור?

לפרנסו'  הציבור  היו בקבוקים    .'(שעל   כשהיו וכמו של היום,  בזמנם לא 

את    רוצים לוקחים  ,תינוקה להשקות  של    היו  היה   וזה  ,רופשקרן 

 על לכם  כתבו  '   ,ציוו  הרשעים  היוונים  .תינוקה  לבשבי  בקבוקכמו  

לכם  'שור הקרן  ' באל  אין  ישראל'וחלק  את    להכניס  כדי  ,הי 

 היתה המטרה של   אתז  ,כבר כשהם קטניםתינוקות  ל  ח"ו   הכפירה

ה  .היוונים על  חז"ל  שדרשו  מה  ךְ "  :פסוקוזה  ֶ ֵני    ְוחֹש  ְ פ   –"  ְתהֹוםַעל 

   .בגזרותיה, שהחשיכה את עיניהם של ישראל יוון  מלכות'חושך' זו 

 ן ו יוחושך וחשיכה בגלות 

  שם ש  תרים, ברית בין הב בל אברהם אבינו  עיש עוד פסוק  אבל  יז.  

ה  "   :יב(  )בראשית טו,  נאמר ֵה ֵאימָּ נ  ָכהְוהִׁ ֵׁ יו  ֲחש  לָּ ה ֹנֶפֶלת עָּ על   גםו ,  "ְגדֹלָּ

גלות  זו    -  'כה יחש'  יז(סוף אות    , מד  ראשית רבה)ב   במדרש  דרשו חז"ל  זה

שיו  יוון. בחש  וןיוצא,  ונרמזו  בחושך,  והיינויכהנרמזו  שתי ש  .  יש 

'  בחינות: זכר  'חושךיש  וישבלשון  לפי  ו  .נקבה לשון    -  ' כהי חש'  , 

והמתייוונים.  שתי הבחינות  אלו  ,שהסברנו   מה היוונים  '  חושך'   של 

כי  .היוונים אלו - הנקבה וז ש 'חשיכה'ו ,המתייוונים  אלו - שזה זכר

וכמו    . האישה יותר חזקה מהאיש  -בקליפה  ו  אחרא  ארטס ידוע שב

  ורבותי, מקדימים את האשה   שאומרים הגוים והמתייוונים, גבירותי

 . וכו' 'ת פמיניסטיה'ה ע ו, וכן כל התנלאיש

 ון האור החיים במלחמתו בסטרא אחרא הזכר והנקבה חיזי

חלום ב   ראהשהוא    ,)בראשית  מט, יא(  כותב   הקדוש  'חייםהאור  'היח.  

הואאי הואו  ,מ הס"עם    לחםנ  ך  אותו  אז  התחילה כשאבל    . ניצח 

ַעל  וכתב וז"ל:  .בעיה קשהלו שם הייתה  (לילי"ת)אשתו מלחמה נגד 

ז ַֹהר   ב ַ ְמרו   אָּ ֶ ה ש  ֶרְך מָּ ף רלא:(ד ֶ ד ַ ח"ג  ס  יְנחָּ ִׁ טְ   )פ  סִׁ י ב ְ ה כ ִׁ ֵקבָּ ַהנ ְ א  רָּ ַאחֲּ א  רָּ

א "יֹוֶתֶרת  ְקרָּ ְונִׁ ה   ָּ ל  ֶ ר נֹוֵטל יֹוֶתֶרת ש  י ַהז ָּכָּ ר, כ ִׁ ה ֵמַהז ָּכָּ זָּקָּ יא יֹוֵתר חֲּ הִׁ

ם   ה עִׁ מָּ ְלחָּ מִׁ י ב ְ ֱאַבְקת ִׁ ֶ נ  ֶ לֹום, ש  חֲּ י ב ַ ר ַהז ֶה ו ְבֶחְזיֹון ֶהְראו נִׁ בָּ ֵבד". ו ְכדָּ ַהכ ָּ

יעוֹ  ְכנִׁ ְלהִׁ ֵעיַני  ב ְ ֵקל  נָּ י  ַוְיהִׁ ר,  ה ַהז ָּכָּ ֵקבָּ ְוַלנ ְ י,  כֹוחִׁ ב ְ אֹותֹו  י  ְלת ִׁ ַ פ  ְוהִׁ  

י   יָּכְֹלת ִׁ חֹות  ְטרָּ ה  ָּ מ  כ ַ ְוַאַחר  ים,  מִׁ עָּ ְ פ  ה  ָּ מ  כ ַ י  ֹוחִׁ כ  ל  כָּ ב ְ י  ְצת ִׁ ַ ְתַאמ  הִׁ

ר, ה  ַהז ָּכָּ ַבְעלָּ ֶרץ, ַאְך לֹא כ ְ אָּ ה לָּ ָּ לֹות ְלַמט  ה ַמעֲּ ָּ מ  ה  כ ַ יכָּ לִׁ  עכ"ל.  ְלַהש ְ

ש יוצא,  כן  המתייוונים  ז  -חושך  ואם  יותר   בחינת  זהש ה  קליפה 

הקליפה  חלשה של  הזכר  הזוו  ,בחינת  הקליפה  הצלחנו    על 
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את החזרנו  על ידי האור של חנוכה  שהרי  ולמתק אותה,    גברלהת

, וזה בחינת הדלקת נרות חנוכה, שהנר שלמה תשובהב  המתייוונים

לא הצלחנו    ניםיווהמ  ,לעומת זאת  .םמאיר גם למטה מעשרה טפחי

  -כנגדם היה הנס   ולכן  ,פוך את הקליפה ולמתק אותה לקדושהלה

 . הרגנו אותםכנענו ומה, שהניצחון המלח

 כתוב תורה יווניתהאם מותר ל

בפסוק  יט.   ט, כתוב  ֳהֵלי "  :כז(  )בראשית  אָּ ב ְ ֹן  כ  ש ְ ְויִׁ ְליֶֶפת  ים  ֱאלֹהִׁ ַיְפת ְ 

ם ֵ של יפת   פותויייפ" :אומרתש ט.(מגילה  ) את הגמרא א מבי  רש"י  ".ש 

התורה    -  שם  הליו בא  תהי את  לכתוב  שמותר   ".יווניתבמכאן 

מפני יפה  שהיא  והסיבה  שם    . שפה  ח:  במשנה  ובעיון  רשב"ג בדף 

ר' יוחנן פוסק הלכה כמו רשב"ג בגלל  :  דף טהוא המתיר, ובגמ' ב

 ( )פ"א ה"ו ויש קושיא על זה שבמסכת סופרים  פסוק הנ"ל.  הדרשה מה

האם   והשאלה  יוונית.  סת"ם  כותבין  שאין  מפורש  בה כתוב  יש 

 . אסר גם לכתוב יווניתמחלוקת, או שבאיזה זמן נ

 מה הדין בזמן הזה

וספכ.   תפילין  בהלכות  תורה  הרמב"ם  יט()ר  כא,  וז"ל:  ,  אין ותב 

אשורית, בכתב  אלא  ומזוזה  תפילין  בספרים   כותבין  והתירו 

לכתוב אף ביוני בלבד, וכבר נשקע יוני מן העולם ונשתבש ואבד  

אשורית אלא  שלשתן  היום  כותבין  אין  והלפיכך  עכ"ל.  נושאי , 

כלים התקשו למצוא את מקור דברי הרמב"ם. ובנחלת יעקב על  

פירש, שלכן אסר סופרים  במסכת סופרים, משום שאבד    המסכת 

מותר.   היווני המקורי שהיה  רחמים כתב  לשון  בכסא  החיד"א  וגם 

זה,   סובראיכעין  ם, תבה מסכת סופרינכ   ויש שאמרו שבזמן רבנן 

אבל   יווני.  לשון  נשתקע  כבר  וסוברים  ישואז   שחולקים 

קדמוש סופרים  מסכת  של  הגמ',ל  הברייתות  מזמן    זמן  והם 

ארור מי שילמד כתוב  ש  )דף מט.(גמ' בסוטה  גם בוע'  "ע.  וצ   המשנה,

 . שיש לחלק בין חכמה לבין לשון רקאת בנו חכמה יוונית, 

ֳהֵלי "מפרשים שדרשת הפסוק  עכ"פ יש   אָּ ֹן ב ְ כ  ש ְ ים ְליֶֶפת ְויִׁ ַיְפת ְ ֱאלֹהִׁ

ם ֵ זה  'שם  הליובא  השל יפת תהי   פותויייפ'  -"  ש  ה ,  של   תקופהעד 

חכמים  מש  ,חנוכה  ונסהמתייוונים   הסכימו  לא  את  ב  וכתלאז 

ביוונית במגילה    וכמו  .התורה  שם  מהגמ'  לדייק  ט.(שיש  על    )דף 

ליוונית,   התורה  את  לתרגם  לחכמים  ציווה  המלך  מעשה שתלמי 

יום שעשו  שהיה קשה הדבר לישראל כ  )שם(וכתוב במסכת סופרים  

שזה יום צום,    פ, ב()או"ח תקלכה נפסק בשולחן ערוך  ולהאת העגל.  

יונית בימי תלמי המלך והיה   וז"ל: בשמונה בטבת נכתבה התורה 

שלוח בעולם  ימיםושך  ש  שה  הביאור,  הנ"ל  וכפי  ע"כ.  מאז  וכו', 

עוד  ש אין  דתם,  על  אותם  להעביר  ורצו  בישראל  היוונים  נלחמו 

ם"בחינת   ֵ ש  ֳהֵלי  אָּ ב ְ ֹן  כ  ש ְ ְויִׁ ְליֶֶפת  ים  ֱאלֹהִׁ יפת   פותוי ייפ'  -"  ַיְפת ְ  של 

להכניע    ,'שם   הליובא  התהי צריך  יוון  של  הקליפה  את  כי 

אותה למתק  ולא  גם במלחמה,  התורה  להיכתב  נאסרה  ולכן   ,

 ביוונית, ולא כמו שהיה מותר בתחילה. 

 חשיכהדרשה נוספת בחילוק הלשון חושך ו

'ב כא.   נועספר  א'(  אברג'ליורם    להרב   ם' אמרי  דרשה   יש  ,)חנוכה 

הם גזרו על    ,כמה גזירותהיוונים גזרו    :והוא מסביר דבר נפלא  ,יפה

ה  ,שבת נוראה  הם  ו  .מילהברית  ו  ,חודשקידוש  גזירה  עוד  גזרו 

ג,  לכות)השהרמב"ם   "רומז    א(  חנוכה  אחת:  במילה  י אותה  נִׁ ֵ ש  ְבַביִׁת 

ם  אֹותָּ יחו   ֵהנִׁ ְולֹא  ם  תָּ ד ָּ לו   ט ְ ו בִׁ ֵאל  רָּ ש ְ יִׁ ַעל  ֵזרֹות  ג ְ ְזרו   ג ָּ ן  יָּוָּ ְלֵכי  ַ מ  ֶ ש  כ ְ

ו   ְצֹות.  ו ְבמִׁ ה  תֹורָּ ב ְ סֹק  מֹונָּםַלעֲּ מָּ ב ְ ם  יָּדָּ טו   ש ְ יֶהם   פָּ והגזירה   ".ּוִבְבנֹותֵׁ

היתה  זוה הייונים  בתולה  ש   ,של  לעתיב  שנישאתכל    הגמון ל 

כך?תחילה גזרו  ולמה  כב:(גמרא  ב  מובא  .  האשה    ן אי"  )סנהדרין 

כלי שעשה  למי  אלא  ברית  היוונים    ",כורתת  שכריתת  ולכן  רצו 

  .ברית תהיה לקליפה של יווןה

כסביר  מו יורם  שה  ך,הרב   '. חשכה 'ו  'חושך 'עשו    יווניםרואים 

 ל ערה  יגזה  וז  'חשכה ו'  , הבנים  ת א  לו מל  שלאבגזירה    זה  -  'חושך '

עוד    .שיכרתו ברית עם הקליפה(כדי  ) תחילה   יבעלו להגמוןש  ישראל  בנות

יורם, הרב  הש  אומר  בפרשיות    יוצא  חנוכהחג  שתמיד    ענין זה 

מוזכר    'מקץ'  'וישב' הצדיק  כי    הצדיק,  יוסףשבהן  יוסף  של  הכח 

מובא   .שרצו היוונים לעשות  יתרבהמציל אותנו מפגם  ש  הוא הכח

רבהויקר)מדרש  ב ן  "  ,ה(לב   א  מִׁ ן  ַעְצמָּ ם  ְצַריִׁ מִׁ ב ְ ֵאל  רָּ ש ְ יִׁ ְדרו   ג ָּ ֶ ש  ְיֵדי  ַעל 

ם ְצַריִׁ ִׁ מ  מִׁ לו   ְגאֲּ נִׁ ה,  ֶעְרוָּ ה,   ...הָּ ֶעְרוָּ הָּ ן  מִׁ ַעְצמֹו  ַדר  ְוגָּ ם  ְצַריִׁ ְלמִׁ יַָּרד  יֹוֵסף 

ְזכו תוֹ  ֵאל ב ִׁ רָּ ש ְ רו  יִׁ ְגד ְ    ".ְונִׁ

 בשאלתה על יוסף והמטרונא המעשה של ר' יוסי 

עלכב.   בפרשה,  נקרא  ש  השבוע  הגדול  אשת ל  הניסיון  עם  יוסף 

פז )  במדרשכתוב  ו  וטיפרפ רבה  ובראשית    לרבי  ניתארוטמ  באה ש  ( , 

שבע עשרה שנה עומד בכל חומו  בן  שיוסף    'איך יתכן  שאלה:ו  יוסי

  , ראובןמעשה    קריא לההו   וסי ספר בראשיתהוציא ר' י  '?לא חטא ו

לוה לה  וכו'.  מעשה תמרה  קריא  לא  ה ש  יתרא  :ואמר  חסה תורה 

חטא שלא  מי  על  היהו  ,אפילו  נדנוד  לו  רק   כברו  ,חטא  איזה 

צל  יהתורה כותבת שהוא נאצל יוסף    ואם  כך.  עליו  התורה כותבת

נדי  עדת אז  ממנה,   יוסף נקרא   .נוד חטאשלא היה לו אפילו  ולכן 

   ספירת היסוד, כי הוא שמר את הברית בשלמות. 

 יוסף גם ברוחניות   גודל הניסיון של

הניסיון  כג.   גשמי, אלא  אבל באמת  ניסיון  רק  היה  לא  יוסף,  של 

ניסיון רוחני גם  לט,  בפרשה  מסביר  י"רש  .היה  שנסמכה    א(  )בראשית 

למצרים   יוסף  לירידת  ותמר  יהודה  מעשה  פרשת  לסמוך  כדי 

לשם שמים    תמראשתו של פוטיפר למעשה תמר, לומר לך, מה  

 לשם שמים  אשת פוטיפראף    , (ביאים וצדיקים מיהודה נ להעמיד מלכים ו)כדי  

באנתכוונה  שראתה  הכוכבים()צטרולוגין  י,  במערכת  שלה   הסתכלות 

,  אם מבתה   ,שעתידה להעמיד בנים ממנו, ואינה יודעת אם ממנה

 .  ע"ש

פ  ,בנוסףו נקרא  בעלה  מא,פירש"י    ,'פוטיפרע'גם  וטיפר    : מו(  )שם 

לפי שחמד את יוסף למשכב נקרא פוטי פרע על שנסתרס מאליו,  '

  , לא יכול להוליד ילדיםשסריס  יה  הומכיון שפוטיטר    .)סוטה יג:(  'זכר

זליכה(אשתו    לכן פ  ,)ששמה  מצווה  לקיים  ורביהררצתה  והיא    , יה 

 . עתידה להוליד מיוסף שהיא באיצטגננות התרא
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 לשטותף ניאוניסיון   ואצלנחשב ש לו דעת צח ימי ש

זה  היתה  הבעיהוכד.   את  ידע  יוסף  הקשה היה    לכןו  .שגם  ניסיון 

ל ש  ניסיוןה   תדע שאי אפשר להבין את ,הקדוש אומר  רבינו  .ליוסף

אי יֵש  , וז"ל:  )אות רל"ג(וכמו שכתב בחיי מוהר"ן    .יוסף כפשוטו ו ְבַוד ַ

ה   ֹורָּ ת  א ב ַ ְמצָּ נ ִׁ ֶ ה ש  ֶ מ  יֹון  סֹוד ב ַ ָּ ס  ֱאֶמת ֵאינֹו נִׁ ֶ י ב  יֹון, כ ִׁ ָּ ס  יא נִׁ ה זֹו הִׁ וָּ אֲּ ַ ת  ֶ ש 

תו ב   כ ָּ ֶ ש  מֹו  כ ְ ַרְך  ְתב ָּ יִׁ ֹוֵרא  ַהב  ת  ל ַ דֻּ ג ְ מִׁ ְמַעט  י ֹוֵדַע  ֶ ש  י  ו מִׁ ל.  לָּ ים  כ ְ ל ִׁ הִׁ )ת ְ

ה הקל  ב (,  ֶנְחש ָּ ֵאינֹו  א,  ְיקָּ ד ַ י  יַָּדְעת ִׁ י  נִׁ אֲּ ה'",  דֹול  גָּ י  כ ִׁ י  יַָּדְעת ִׁ י  נִׁ אֲּ י  "כ ִׁ  :

 ָּ ס  ל.  ְלנִׁ לָּ י  , כתב רבינו וז"ל:  )תורה ע"ב(ובלקוטי מוהר"ן יֹון כ ְ ו ֶבֱאֶמת מִׁ

דֹול  טו ת ג ָּ ע ַהז ֶה, הו א ֶאְצלֹו ש ְ רָּ הו א, ַהי ֵֶצר הָּ ֶ ל ש  ַעת ַצח כ ָּ י ֵש  לֹו ד ַ ֶ ש 

ְתג ַ  הִׁ ו ם  ש  יְך  רִׁ צָּ ְוֵאין  עֹון,  ג ָּ ב ְוש ִׁ ְֶחש ָּ נ  ֶ ש   ַמה  ו   ל  פִׁ ַואֲּ אֹותֹו.  ַח  ְלַנצ ֵ רו ת  ב ְ

ֶאְצלֹו   הו א  או ף,  נִׁ ַות  אֲּ ַ ת  ל  ֶ ש  יֹון  ָּ ס  ַהנ ִׁ גֹון  כ ְ דֹול,  ג ָּ יֹון  ָּ ס  ְלנִׁ מֹון  ֶההָּ ֵעיֵני  ב ְ

ל לָּ יֹון כ ְ ָּ ס  ו ם נִׁ ב לֹו ְלש  טו ת, ְולֹא ֶנְחש ָּ שבחי הר"ן  . וע"ע באריכות בש ְ

ם העכורים, , לא היה מהדמיףשהניסיון של יוס. ולכן ודאי  (אות ט"ז)

 שיש לבעלי תאוות.  כמו 

 קצת מביאור הסוד בניסיון של יוסף 

ה קושי הניסיון אצל יוסף, הוא על פי הי   ואולי קצת מהסוד מהכה.  

  כי יש לצדיק   ,יותר מדיצדיקים כשהם יודעים  ניסיון ל, כי יש  הנ"ל

הקודש ל  יוסףוגם    ,רוח  עתיד  שהוא  בנים  היודע  אשת מעמיד 

ת של יוסף היתה, שאמר וההתגברו   . הניסיוןעיקר  וזה היה    ר,טיפופ

  - כיון שהדבר אסוראלא , מכל הידיעות וההשגותשלא איכפת לו 

איש   יוסף  וכמו שאמר   אסור בלי שום התחכמות.זה  אז    ,זו אשת 

א "  )בראשית לט, ט( טָּ ה ַהז ֹאת ְוחָּ דֹלָּ ה ַהג ְ עָּ רָּ ה הָּ יםְוֵאיְך ֶאֱעש ֶ י ֵלאלֹהִׁ    ."תִׁ

 א הניסיון שהיה לר' עקיב

כתוב  כו.   עקיבא  ר'  בקידושיעל  פן  בגמ'  ניסיון  .(א )דף  לו   שהיה 

, שיום אחד  וכתוב שםמתלוצץ מעוברי עבירה.  ר"ע  לאחר שהיה  

ויפה מאוד כאישה    בראש הדקלנדמה לו השטן   יפס ר' עקיבא ט, 

עקיבש  ואלמלא.  אחריה ר'  על  היזהרו  מכריזים  עקיבא ברא,   ' 

הורגו.   השטן  היה  מה שמסופר ותרותו,  כפי  ולכאורה קשה, שאם 

באמת   איך  אשה,  אותה  עם  לחטוא  בא  ושלום  חס  שר"ע  בגמ' 

ו הניסיון.  באמצע  אותו  עזב  כל  השטן  תורה  עקיבא  לר'  שיש  אף 

יש   אם  אבל  ניסיוןכך,  לו  לתת  לשטן  מדוע  רשות  אזי  באמצע  , 

 פסק הניסיון, ולא מההתגברות של ר"ע. 

 הסיבה שהשטן עזב את ר"ע קודם שיחטא

כשר' עקיבא התלוצץ מעוברי עבירה, והתירוץ לזה, כי באמת  כז.  

זה גרם להחמיר את הדין של עוברי עבירה. כי אם באמת אין שום  

כלל שהתלוצץ    ניסיון  בניסיוןכמו  שנופלים  אלו  אזי  יהיה    , ר"ע, 

משמים התירו לשטן לתת ניסיון לר'  הם דין מאוד קשה. ולכן  ילע

ניסיון כ יוכל לעמוד בוזה  עקיבא, אולם  לא כי באמת אם    .שלא 

נוטלים מר"ע את המוחין של היה ממאס  היו  ודאי  ו באותה שעה, 

אפילו שהיתה נראית אשה    ום ניסיוןבאותה תאוה, ולא היה לו ש

מאוד רבינוו ,  יפה  שאמר  שמשלעיל  כמו  רק  להראות  .  רצו  מים 

ירה כל כך, כי הקב"ה חס על עם  תלוצץ מעוברי עבשלא לה לר"ע  

מאוד קשים  בעונשים  יענשו  שלא  עקיבא  אם    ישראל  ומר אר' 

את המוחין כדי להראות לו    ר"עשאין כאן שום ניסיון. ולכן נטלו מ

שמשמים   וכיוןניסיון גדול.    זה, אצלו ךשמי שאין לו את המוחין של

היה כזה ניסיון שלא יוכל ר' עקיבא לעמוד בו, לכן לא היה רשות  

ו לא לשטן להחטיאו,  עקיבא  שר'  באופן  אותו  לעזוב  מוכרח  היה 

 האנשים.  שידע מה גודל הניסיון של שאר  רק ,יחטא

 העניות והעשירות של ר' עקיבא 

היומי .  חכ ר' עקיבא, שנלמד עכשיו בדף  על  סיפור  עוד  יש  אבל 

נ.( )נדרים ד ושם    ".תעשר רבי עקיבאה דברים    ששהמ"  וב שם:, וכתף 

הם ו  כלבא שבוע,רחל בתו של    את  שנשאעל רבי עקיבא  מסופר  

את התבן  וכל בוקר הוא היה מלקט    ,תבן עניים, והיו ישנים על  היו  

רוב העניות שלהם הקב"ה שלח מו  .( פירוש הר"ן  לפי )  מהשערות שלה.

כי  ביקש מהם תבן  שבא ו  שבא בתור עני,להם את אליהו הנביא  

רבי  בא  מיד  והבן.  האשה  בשביל  תבן  לו  ואין  בן,  ילדה  אשתו 

תראי לה:  ואמר  לאשתו  מ  עקיבא  יותר  עניים  עוד   , איתנושיש 

  שאין להם אפילו תבן כמו שיש לנו.

 י לנחמועננדמה אליהו לר"ע כלמה 

ה.  טכ נביא, שיתן נשאלת השאלה: אם הקב"ה שולח את אליהו 

הוא   ולמה  עניים,  יהיו  אותם שלא  לסדר  זהב  כמה מטבעות  להם 

יותר מהם?   עוד בא לבקש מהם תבן כדי לנחם אותם שיש עניים 

לש  אלא צריך  היה  עקיבא  ט()אבו   של  ניסיון  עבוררבי  ד,  כל  '  : ת 

מעוני   תורה  לקיימה  סופהמקיים  העושרמו  שזו  הכי  ',  שלמות 

אתים  חשול  ולכן  .גדולה הנביא  לו  שמצבם    אליהו  אותם,  לנחם 

'סופו    –יותר מאחרים, וכך הם יוכלו לקבל את ההמתקה של    טוב

 ולא שולחים את אליהו שיתן להם איזה עושר. לקיימה מעושר'.

 אשה קונים ירושלים מזהב לאיזה 

לאשתו  הגמרא,ומספרת  .  ל אמר  עקיבא   אניכשאתעשר    שרבי 

לך  א זהב'קנה  של  מאודש)  ' ירושלים  יקר  תכשיט  שמ   זה  מצוירת  ב זהב  ו 

מאודל  ובאמת  .(ירושלים  התעשר  עקיבא  רבי  לה הוא  ו  ,בסוף  קנה 

של   זהבתכשיט  של  שבת    ירושלים  במס'  נט.(ס)ע'  דף  מובא ו  .וף 

] בירושלמי   א  ו,  לד.)שבת  דף  זשכ  [(סוף  רבן   ואשת  אתשמעה  של 

קונה למה אתה לא    את בעלה רבן גמליאל,לה  אשהיא    ,גמליאל

את לא עשית    :בן גמליאלאמר לה ר  '?ירושלים של זהב 'לי גם כן  

, היה היתה מוכרת את  במסירות נפש שלה  שעשתה רחל  את מה

היפה  ליעות  ק ללמוד שערה  יוכל  עקיבא  שר'  ש'  .כדי  ל ירושלים 

לתורה  'זהב נפש  מסירות  לה  שהיה  למי  רחל  לשהיה  כמו    ,מגיע 

עקיבא.   רבי  שבואשת  שרבי בנדרים  הגמרא  רת  מספהמשך  כמו 

על אשתו   תלמידים, והוא אמר לתלמידיו  24,000עקיבא חזר עם  

   בזכות מסירות הנפש שלה.– ה הם" של -: "שלי ושלכם רחל

 "ע ואשת טורנוסרופוסהמעשה של ר 

ששהלא.   מונה  שם  ש  והגמרא  עקיבאמהם  דברים  רבי  . התעשר 

שהתעשר היה  הדברים  נ:( ן  "ר וה  טורנוסרופוס.מאשת    ואחד    )דף 

הסיפור   את  תמיד  פרוטורנוס  :באריכותמביא  היה  מנסה  וס  היה 

ר'לק את  הקיסר  פסוקיםב  עקיבא  נטר  הוכחות  ומ  , לפני  לו  וכיח 
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דתם  מהתורה לוו  ,על  מחזיר  עקיבא  את  תשובות  רבי  ומראה   ,

היה בא טורנוסרופוס    ולכן  .תו של טורנוסרופוס לפני הקיסרטיפשו

אותושו  .כעוס הביתה   לך  מה  :אשתו  אלה  רבי שאמר    והוא  ?יש 

הזמן   כל  הקיסר  אותינצח  מעקיבא  לו    .בפני  אשתו,  אמרה 

אלו    הםאלוהי זימה  )ישראל(של  רשות    , שונא  לי   אחטיא   ואניתן 

ע הזה נתן  והרשלגמרי.    תפתור את הבעיה עם רבי עקיבאו  ,אותו 

   .רשותלה 

והיא באה לרבי עקיבא   ,יפה מאוד  אשה   הייתה  אשת טורנוסרופוס

צחק  רבי עקיבא ירק  וכשראה אותהסתה לפתות אותו לעבירה. ינו

שניים   ה:אמר לורבי עקיבא    מה זה?  : שאלה אותו  מיד היא  .בכהו

אפרשמ אני  כי ירקתי  ש  הסיבה.  פרשילא  ואחד    , הדברים 

שב  כשראיתי נזכרתי  סא אותך  מטיפה  הדברים:   .חה רות  וביאור 

 ניסיון גדול מאוד  לו  איך רבי עקיבא מבטל את התאווה, הרי היה

שעה עקיבא  אלא?  באותה  שרבי  אשת ראה    איך  של  יופיה  את 

ריח את  דמיין לעצמו את    ירק, כי הוא  הואמיד  הוא    ,טורנוסרופוס

ש סה  להסירחון  נוצרה  הרוחטיפה  את   וכך  ,שממנה  ביטל    הוא 

   תאוה.ה

עקיבא ולמה?בכהגם    רבי  הסביר,    ,  אמרוהוא  ח  כי    על  בללא 

עכשיו אחרי  כי    ?!לתולעיםבסוף תהיה מאכל  ש  כזאת,  יפה  השא

 בה כבר אין לו  מהסירחון של הטיפה סרוחה שלה,  ירק  כבר  שהוא  

הוא  שום ולכן  זהיופי שלה את    יכל לשבח  תאוה,  על  ולבכות  ה , 

   .א יבלה באדמהשהו

הוא ראה ברוח הקודש שהיא עתידה להתגייר כי    ?חקהוא צמה  ול

כשראתה   .לא רצה לומר לה  את זה כמובן שהואאך    ,וולהינשא ל

את קדושתו העצומה של ר' עקיבא, איך שלא   טורנוסרופוסאשת  

ת ישראל, וא ד נתפתה אחריה, מיד הבינה את האמת, שהעיקר ה

תשובה.   יש  כלום  עקיבא,  ר'  את  שאלה  לה אולכן    . ןכ  :מר 

זה ו  .הביאה לו ממון גדולהיא  ו  ר' עקביאל  הנשאלבסוף  ו  .ונתגיירה

  .רבי עקיבא מהם דברים שהתעשר ה  מששהאחד 

 יא תינשא לוהניסיון של ר"ע היה כי ידע ברוח הקודש שה

עד כאן אמרנו את דברי הגמרא עם פירוש הר"ן. וכעת נבאר לב.  

ה של  העומק  לר  עקיבא  'ר  מהל  :עניןאת  צריך  ברוח ות  אהיה 

לה עתידה  שהיא  לויהקודש  שהסברנו    ?נשא  כמו  אצל  התשובה: 

ר  היה  גם כך  יוסף   '  קיבא,ע בי  אצל  נקרא  הוא  בן שהרי  עקיבא 

זה היה    של  הניסיון  עיקרו  ',יוסף יוסף כמו הרבי עקיבא  ניסיון של 

ש   שהוא  ,הצדיק הקודש  ברוח  תהיה    טורנוסרופוסאשת  ראה 

   פי כמה וכמה יותר גדול. הואהניסיון  ולכן היה ,אשתו

 אסור לעבור על פסיק מהשולחן ערוך ההשגותכל עם 

יש שולחן שצריך לדעת  ובכל אופן    , צדיקיםל  ישהניסיון ש  ווזהלג.  

שא ו  ,ערוך המדרגות  כל  עם  אופן    ,יגמש  דםאפילו  אסור  בכל 

קודש  ו  .רוךעהשולחן  מ  כלום  לשנות אות  כמובא בשיח שרפי  )ח"ב 

ר  קל"א( בָּ ד ָּ לֹו  ַפֵרש   י ְ ֶ ש  נו   ֵ ַרב  ֶאת  ֵמַאַנ"ש   ד  ֶאחָּ ַעם  ַ פ  ַאל  ָּ ש   ֶ ש  כ ְ וז"ל:   ,

ךָּ   נ ְ ַמר לֹו: "יָּכֹול הִׁ לו ם, ַרק אָּ נו  כ ְ ֵ הו  ַרב  נָּ ַר"ן, לֹא עָּ ו ֵטי מֹוהֲּ ק  ֵסֶפר לִׁ ב ְ

י ְרצֹוְנךָּ   פִׁ י כ ְ ְפרִׁ ט ֶאת סִׁ ֵ ב  ְלַקמ  ()לֹוַמר  ְבךָּ ְלבָּ כ ִׁ ים  ירו ש ִׁ ֵ פ  ְפַגע  ֹו  ם ַאל ת ִׁ , או לָּ

רו ְך". ן עָּ ְלחָּ ֻּ ש   ב ַ ֶ ן ש  טָּ יף קָּ ְסעִׁ    ב ִׁ

מפסיד   הוא  אם  ,השגה  עלב  בברסלב אומרים שאי אפשר להיות

יש שולחן ערוך שזה   –  אין כזה דבר  ,זמן קריאת שמע וזמן תפילה

הצדיקזה  ו  .הכללפני   יוסף  של  שש  ,הסוד  ההשגות  כל  הוא  עם 

  מי  בן יוסף.  זה הסוד של רבי עקיבאולא עבר על ההלכה.    ,משיג

עללא  זוכה  ש ערוךה  לעבור  בנגם  יוכל    ,שולחן  של   וןסיילעמוד 

אותו  )של רוח הקודש  דמיונות  של    ןסיוינ  או  ,רוח הקודש זה  בשבילנו 

 . (היום הכל רק דמיונות , כי באמת  דבר

 יון בכוח שבט לוי  מגלותניצלנו 

ון וי  ,פרס  , בבל  :גלויות  ארבעיש  .  עמוק מאוד  חידושעוד    ישלד.  

  ראשית רבה ב )כתוב במדרש , משהו פלאי כאןיש , אם נתבונןו. אדוםו

יש כמה דברים   ,ומר המדרשאו  .לוי  בזכותן  יו  מגלותניצלנו    (, ב צט 

יו  בין  לוישווים  לבין  היהן  לוי  לבטן  .    מלכות   היתהויוון  ,  שלישי 

ועוד אומר   .של לוי  ו'-ו  'ת יותיו אבה  יש    ',ןיו'מילה  בגם  ו  ת.שלישי

לוי שלו ו  שהמדרש  כן  אותיות  נבזכות    .יון גם  לוי  נו את  צח ישבט 

לוי  מברך    רבינומשה  כשו  .היוונים בפסוקאת  לג,  כתוב  :  יא(   )דברים 

ֵרְך  " ְרֶצה    ה'ב ָּ ת ִׁ יו  יָּדָּ ו ֹפַעל  ן   ְמַחץֵחילֹו  מִׁ יו  ְנאָּ ו ְמש ַ יו  מָּ קָּ ם  ְתַניִׁ מָּ

לה"פירש"י:  ו",  ְיקו מו ן ובניו  חשמונאים  שעתידין  עם  יראה  לחם 

י"ב בני   חשמונאי ואלעזר  היונים, והתפלל עליהם לפי שהיו מועטים, 

  שם עוד . "כנגד כמה רבבות, לכך נאמר ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה

ט' ) ְנצֹרו  "   :(פסוק  יִׁ יְתךָּ  ו ְברִׁ ֶתךָּ  ְמרָּ אִׁ ְמרו   ש ָּ י   לוילשבט  ש  ומבואר,  "כ ִׁ

   .ניצחו את יווןם חשמונאילכן הו ,קדושת הבריתהיתה 

 בשאר הגליות ניצלנו על ידי יהודה יוסף ובנימין 

  . ותיגלו  יש ארבע  אבלנמצא שגלות יון מכוון כנגד שבט לוי,  לה.  

אליהבדוק  נב  וכעת מיוחד  שבט  איזה  גלות  שבזכות  כל  כלומר   ,

גלות מאותה  ניצלנו  שבט  בבל  .אותו  יהודה.    -  בגלות  שבט  זה 

ם " :א כו, מד()ויקרעל הפסוק  , אומרת()דף יא. דהנה הגמ' במגילה  ְוַאף ג ַ

ים ְמַאְסת ִׁ לֹא  ֹאְיֵביֶהם  ֶאֶרץ  ב ְ ם  ְהיֹותָּ ב ִׁ תנא:    ,"זֹאת  לֹא "במתניתא 

ים מישאל   -  "ְמַאְסת ִׁ חנניה  דניאל  להם  שהעמדתי  כשדים,  בימי 

 .יהודהשבט ים מתמהיו מזרע הפר ע"כ. והצדיקים האלוועזריה, 

  בגלות   .בנימיןהם משבט  אסתר שו  יש לנו את מרדכי   ,פרס  בגלות

היו  יוון שהם  החשמונאים  את  אדום ו  .לוימשבט    יש  מלכות  על 

כמבוא במדרש )בראשית    בידי בניה של רחל,נמסרים    שהם  כתוב:

ז( יוסף ליעקב, בטח יעקב שינצל מעשיו.   ,רבה עג,  ולכן כשנולד 

  .משיח בן יוסף  דיבתחילה על יאדום גלות ינצל מוכן לעתיד, נ

  ד' מלכויות. ים את  חשבטים שהם אלה שמנצ  ארבעהיש    ואם כן,

גם היום    יש)  רסבנימין מנצח את פשבט    ,יהודה מנצח את בבלשבט  

ויוון נמסרת    ,(. ורהאין לך דבר שלא רמוז בת  ,ינצח את פרס   ...שבנימין   להתפלל

ויש את משיח בן יוסף שינצח את מלכות    . כהניםיו  ה  ם שה  ויביד ל

יש לו הכוח הגדול לנצח  השבטים הללו  בע  מארכל שבט  ול  .אדום

   .גלויותאחת מה
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 הוא אור ותמימות -אורים ותומים של לוי 

ַמר  ":  )שם ח(  כמו שכתובהכח של שבט לוי לנצח את יון,  לו.   י אָּ ו ְלֵלוִׁ

יֶדךָּ  סִׁ יש  חֲּ יךָּ ְואו ֶריךָּ ְלאִׁ ֶ מ  ֻּ מרמז   -ורים  אה  .ומיםהתורים ואהזה    -  "ת 

ה'  חנוכהעל   הש   –  'ורים אחג  השמן  אור  הוא  פך  את  של  שמנצח 

 ו נצחהם    שבזכותה  ,של התמימות  בחינהזה ה  -מים  ות  .יוון  תרבות

ים"כתוב ב'על הניסים':    .את יוון ש ִׁ ָּ ַיד ַחל  ים ב ְ ֹורִׁ ב  ָּ גִׁ ַסְרת  ַיד    ,מָּ ים ב ְ ְוַרב ִׁ

ים ים   , ְמַעט ִׁ ְטהֹורִׁ ַיד  ב ְ ים  ים  , ו ְטֵמאִׁ יקִׁ ַצד ִׁ ַיד  ב ְ ים  עִׁ עֹוְסֵקי    , ו ְרש ָּ ַיד  ב ְ ים  ְוֵזדִׁ

ֶתךָּ  בני חשמונאים  ",תֹורָּ   היתה אם לא    ,תמימותה  זה  -  הכוח של 

הי  ,מוחלטתלהם תמימות   כנגד  להילחם  אנשים    י"ב  צאיםיו  ולא 

צבא  יוצבא   יֶדךָּ " וזה:    .רבבותשל  ון  סִׁ חֲּ יש   ְלאִׁ ְואו ֶריךָּ  יךָּ  ֶ מ  ֻּ  , "ת 

יוון,  חנוכהנרות  האור של  זה    -  אוריך  , שמגרש את ה'חושך' של 

  ב' את    חלנצכח  י  לחשמונאים בני לויש    ולכן  התמימות.ו  ז  'ךי תומ'

ע"יאת  הבחינות:   המתייוונים   ,התמימות  -  'יךתומ'   היוונים   ואת 

  . של חנוכה ראוה  - 'אוריך'ע"י 

 לפי רבינו על ידי אור של חנוכה מנצחים גם את היוונים 

נלמד  ולז.   של  אתכעת  העמוק  בליקוטי   נורבי  הפירוש  הקדוש 

י"ב ) ן  "רהמו אות  י"ד  ללמוד  (תורה  יש  דבריו  פי    נרשל    חשהכ  שעל 

המתייוונים    בויש    ,חנוכה את  רק  לא  עד  כ  -לנצח  שהסברנו  מו 

 .חידוש של תורתו של משיח  ממשוזה    .אלא גם את היווניםשיו,  עכ

עכשיו   בחינות,עד  שתי  שיש  כנגד  הדלקת  יש    הסברנו  נרות 

היוונים מלחמה  הוניצחון    ,המתייוונים  ללמוד   רבינומו  .כנגד  יש 

 היוונים. גם  מתייוונים וה, כנגד  שתי בחינותיש    נר חנוכה שבהדלקת  

יַנת  "ְוֶזה  וז"ל: חִׁ ְצַות  ב ְ ה,  ֵנר   מִׁ נֻּכ ָּ ה    חֲּ תָּ ְצוָּ ִׁ מ  ֶ יק  ש  מו ךְ   ְלַהְדלִׁ  ְלֶפַתח  סָּ

יִׁת י  (ב "תרע   ע" ווש :  א כ  שבת)  ַהב ַ ַקת  כ ִׁ ֵר  ַהְדלָּ יַנת  הו א  ַהנ  חִׁ ַרת   ב ְ בֹוד  ֶהאָּ  ַהכ ָּ

יַנת חִׁ ֶרץ"  ב ְ אָּ ה  ְוהָּ ירָּ בֹודוֹ   ֵהאִׁ כ ְ ן  ְוַעל  ..."מִׁ ֵ ה    כ  תָּ ְצוָּ יק  מִׁ מו ךְ   ְלַהְדלִׁ  ְלֶפַתח  סָּ

יִׁת א  -  ַהב ַ א  ד ָּ ְתחָּ ִׁ ה  פ  אָּ ָּ ל  יַנת  עִׁ חִׁ ה '  ב ְ ְראָּ יר  ַהְינו    , 'יִׁ זִׁ בֹוד  ְלַהחֲּ וֹ   ַהכ ָּ ְרש   ְלש ָּ

ַהְינו   ה  ד ְ ְראָּ נ ַ   ַלי ִׁ ַ העיקרי   .ל"כ  המשפט  זה  ַתי  (:)וכעת  בֹוד  עֹוֶלה  ְוֵאימָּ ? ַהכ ָּ

ין ירִׁ זִׁ חֲּ ַ מ  ֶ ש  ֵני  כ ְ ם  ב ְ דָּ ה  אָּ ו בָּ ְתש  ין  ב ִׁ ֵלי  ְועֹוש ִׁ עֲּ ה  ב ַ ו בָּ ש  ים  ת ְ ז ֶה  ְוֵגרִׁ ֶ ריעִׁ   ש   ק ַ

בֹודוֹ  נ ַ   כ ְ ַ ַמן  ְוֶזהו    .ל"כ  ז ְ ֶ ַקת   ש  ה  ֵנר  ַהְדלָּ נֻּכ ָּ הו א  חֲּ ֶ ַרת  ש  בֹוד  ֶהאָּ  הו א  ,ַהכ ָּ

ַעת ְ ש   יַאת מִׁ ים ְיצִׁ בִׁ ֹוכָּ ְכֶלה ַעד, ַהכ  ת ִׁ ֶ ן ֶרֶגל ש  ו ק מִׁ    עכ"ל ".ַהש  

יוצא, זה  תשובהש  ולפי  זה    -גרים  וה  המתייוונים,  הם   -  בעלי 

המתייוונים ולפ"ז,    .יווניםה רק בשביל  לא  היא  חנוכה  נר  הדלקת 

תשובה   )כדי  בעלי  בשביל  אאל   ,(לעשות  גרים  גם  לברר  כדי    ,לעשות 

י קליפת  הקדושה  -  וןמתוך  לעשות  לא  כלומר,    .את    ה פד "רק 

מ  -  "נפשי ל  ,ונצחול   שונאהלהינצל  "אלא  בשלום עשות  פדה 

   .מהיוונים גריםלעשות  ,לאוהב שונאלהפוך את הו ",נפשי

 הרמזים שבהדלקה שבחוץ וההדלקה שבפנים 

חנוכה  ותינשתי הבח  נרמזותאיך  ולח.   נר   מביא   ?האלו בהדלקת 

לה מצות    עיקרש  רבינו היא  חנוכה  נר  בחוץדלהדלקת  וזמן    ,יק 

שעההוא  ההדלקה   שת  ,חצי  עד  החמה  מן כלמשקיעת  רגל  ה 

וגם  ל  ?הלכ לה  החמהשקיעת  ]  .השוק   הכוונה חסידים  לספרדים 

זהש  ,(17:30  -ל   17:00  ין)ב  הכוכבים  צאתל ולכן   המצוה.   עיקר  אז 

כדי לא להיכנס עם ספקות   ,מוקדם  תפלל ערבית קצתנוהגים לה 

 להדליק בשקיעה מנהג אשכנז ו .ומדליקים 'אינו תדיר תדיר וש'של 

עכ"פ הזמן הוא    .ורק אחר כך מתפללים ערבית  ,(16:40 סביבות)  ממש

  .' מן השוק לשתכלה רג עד'

 הרמז בהדלקה שבתוך הבית 

בגמרא  ולט.   על   ואילךסכנה  ה  שעתמ'  כא:( שבת  )כתוב  מדליק 

כה  חנו  יש נרנר חנוכה.  יש פה שני סוגים של  ש  נמצא,  .'שולחנו ודיו

נר חנוכה    .שמדליקים על השולחן  כהחנו  ויש נר  ,שמדליקים בחוץ

השולחן  יםשמדליק פרס  -  על  הנס  וזה  ולכן לבם  שלך  הבית  ני 

להדליק נר חנוכה    אפשר ,הלכה שכל זמן שבני ביתך עריםכתוב ב

האפילו    ולכן  ,בברכה הגיע  אדם  באם    אם   ,בלילה   11-ביתה 

הדלקת   זמןיר את אשתו וילדיו כדי שיהיו ב שיעפשר לכתחילה  א

דליק בברכה בשביל מ  ,לבד  הואשאין אפשרות, או  ואם    .הנרות

לעצמכי    ו,עצמ הנס  את  לפרסם  שבתוך  ו,  צריך  ההדלקה  ולפ"ז 

חנוכה    מצותש  נםבזמאבל    .בשעה  הלוילא תהבית     היתה רק נר 

 וכלתה רגל  עהש  חצי  האם עבר  , אזבחוץ  לפרסם את הנסבשביל  

לא היה חשמל ואחרי הזמן   אזכי    כבר אין מצות הדלקה,  מן השוק

בשוק שום    איןכבר    הזה כמו  כי    ,אדם  לא  שעד  זה  אמצע  היום 

מאוחר גם  מצוה להדליק    יש  ולכן  .בחוץ  יש הרבה אנשיםלילה  ה

ושבים,בחוץ   העוברים  כ  בשביל  בבית אבל  שולחנו  על  שמדליק 

   .לא תלוי בשעה

 דליק לה  מותרש  ,ומות העולםעל אפה  יקבזמן שיד ישראל תולכן  

מן  ה רגל  כל עד שת  היאאז הדלקת נר חנוכה    ,בפרסום הנס בחוץ

פוגע בקליפת אתה    שבהדלקהכלומר    ,מקומות החיצוניםמ  השוק

ביא משם ומברר משם את הקדושה ומ  ל חנוכה,אור שהכח  יוון עם  

 ר.  תגיילהגרים שיכולים 

כש עצמם  ידאבל  על  תקיפה  כוכבים  נקייה)  עובדי   דין האז    ,(בלשון 

ודיו שולחנו  על  שה  .שמדליק  היא  חנו   נר  ארתכלומר  רק כה 

תשובה   בשביל בעלי  שהם  לעשות  שצריכים   ביתשבהיהודים  , 

בת בחי'  השוב לחזור  שהם  יש    .מתייווניםה ,  שבאמת    שתי כלומר 

חנוכהבחינ נר  בהדלקת  בפניםה  ,ות  את ,  הדלקה  לקרב  בשביל 

   .גריםבשביל  ,וההדלקה בחוץ .שבישראל' ווניםיימתה'

 שתי חנוכיות מתי כדאי להדליק 

ית לא אם החנוכיה בב  ,שמן זית בשפע ובזוליש    ברוך ה'היום  מ.  

והחנוכ בחוץ,  אזי  יה  נראית  בבית,  נראית  לא  כדאי שבחוץ 

חנוכיותלה שתי  בפתח דליק  ומדליק  חצר,  יש  למישהו  אם  כי   .

חצי  החנוכיה  את  יראה  לא  הוא  רוב  פי  על  אזי  הרבים,  לרשות 

יהי שגם  וצריך  הנרות,  מול  לשבת  יוכל  ולא  הנס שעה,  פרסום  ה 

 ךאת הברכה לברכדאי מאוד להדליק עוד חנוכיה. ולביתו, ולכן  

זוקכי היום לפי רוב הפוס  ,חנוכיה שבחוץה  על   . וה מצה   עיקר  היים 

, מכל אותו  עניןשמ  רידוההעיקר  הרב אלישיב תמיד היה אומר ש

  .מי ניסארסויפבזה שהדלקת תהיה בחוץ  ההידורים של חנוכה,

  , ועוד פוסקים להלכה(   מביאים אותו הרב עובדיה)   ',דבר יהושע ' יש תשובת ה

שכתוב  בשסו שמה  ודלמד'ר  שולחנו  על  אחרי זה    ',וייקה  גם 

מ"מ עיקר המצוה    ה,סכנכבר  ארץ ישראל ואין  ל  חזרנו  רוך ה'שב
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אז   ,אוהבים לעשות שלוםכיון שאנחנו  ו   להדליק על השולחן.  היא

דליק להוגם  לפרסומי ניסא,  גם בחוץ    שתי הדלקות,ים  שועאנחנו  

  .בפנים

רבינו אפשר גם לכוון בזה,    תולפי מה שאמרנו עכשיו על פי תור

גריםנ   ,בחוץ  יםכשמדליקולכן   לעשות  שתכל  ,כוון בשביל    ה כדי 

ה  ,חיצוניםה  ממקוםלשוק    מן את  להשיב  זה  אומות  מים  טועוע"י 

בתשובה להעולם  ששייכים  אלו  את  הגרים,  ,  שיבואו נשמות 

 , ינועל  ווניםכמ  ,את החנוכייה השנייה בבית  וכשמדליקים  .ויתגיירו

החברים   ישראלעל  עם  כל  יש    ,ועל  את  בשכולנו  המתייוון  'נו 

לחזור בתשובה   ה'כולנו בעזרת  שנזכה    כל אחד ואחד,שב   'הקטן

   .אמן ואמן ,ואמיתית שלמה

 עריכה: ליאור גבע   .ךבת שלום ומבורש


