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מאמר חנוכה
מאמר שמונת ימי חנוכה

במאמר  זה יבואר צורת חג החנוכה, שהוא שבעת ימי הבנין, ואור השמיני שמאיר 
מעל השבע. וזהו אור הגנוז שמאיר בחנוכה. ומקור מנביא זכריה להתגלות אור 
הדברים  ובתוך  השמיני.  אור  ביותר  מאיר  שאז  בחנוכה  וזמנים  בחנוכה.  הגנוז 
יתבאר שכך זה גם במנורה שיש בה שבעה נרות, ומאיר בה גם אור השמיני שזהו 

פני המנורה.

א. חנוכה שבע ושמונה

יום השמיני, שעולם  ונתבאר בספר ישיש עליך שער  ימים.   נקבע לשמונה  חג החנוכה  הנה 

הטבע הוא רק שבע, אלא שיש וצריך לעלות מתוך השבע לאור השמיני שמעל הטבע. ונראה 

דהיינו שמתוך  ושמונה.  בצורה של שבע  החנוכה, שנבנה  בחג  הדברים  צורת  הם  עתה שכך 

צריכים  שהיו  יוסף  הבית  קושית  ידועה  דהנה  השמיני.  לאור  עולים  הזה  העולם  של  השבע 

לקבוע רק שבעה ימים, דהרי ליום אחד היה שמן בפך שמצאו. והרבה תירוצים נאמרו בזה. 

והרבה מהמתרצים הולכים בכוון שכן היה נס ביום השמיני, אם בנס המנורה עצמו או בניסים 

ימים.  שבע  רק  נס  היה  שבאמת  השאלה  עם  מסכימים  ספרים  הרבה  אבל  שם.  שהיו  אחרים 

ומחפשים ישוב למה בכל זאת קבעו שמונה ימים, ומיישבים בהרבה דרכים. 

ב. אל מול פני המנורה

יב בהג"ה( כתב בזה בהקדים ביאור בצורת  יוסף, תורה אור אות  )תורה שבכתב, דרוש צאן  הק'   ובשל"ה  

המנורה של בית המקדש, דהרי קבעו את חנוכה לזכר הנס שהיה במנורה. דהנה במנורה היו 

הנרות".  שבעת  יאירו  המנורה  פני  מול  "אל  ב(  ח  )במדבר  בפסוק   כתוב  ואעפ"כ  נרות,  שבעה 

וקשה שהיה לו לכתוב ששת הנרות, ומתרץ השל"ה שכל שבעת הנרות האירו למול אור הבינה 

שהוא השמיני. 

ליה  הוה  נרות  ומקשים ששה  הנרות.  יאירו שבעת  המנורה  פני  מול  אל  סוד  "וזהו  וז"ל:   

רומזים לשבעת  הנרות הם  דרך הסוד שבעת  על  נר האמצעי....אבל  הוא  כי המנורה  למימר, 

הבנין, והם מאירים אל מול פני המנורה שהיא הבינה, הפנים של המנורה. עכ"ל.
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ג. לאחר השבע עולים לשמיני

)שם  גדולה למה שנתבאר  גם אור השמיני הוא ראיה  זה בענין המנורה שהאיר בה  וחידוש  
בשער יום השמיני במאמר הפתיחה(, שכך זה בכל ענין של שבע, שבהשלמת השבע עולים ממנו לאור 

בוודאי  אז  קנים,  שבע  של  מנורה  יש  שאם  בשל"ה.  כאן  שמבואר  מה  ממש  וזה  השמיני. 

כשמשלימים ההדלקה של השבע, מאיר על המנורה אור השמיני. 

ד. עבודת השבע כדי לזכות לשמיני

ועוד  למדנו שם, שכל הענין והמטרה בעבודת השבע, הוא כדי לעלות ממנו לשמיני. וגם זה, 
לפי השל"ה כמעט מפורש כך בפסוק, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, דהדלקת שבע 

הנרות הם כדי שהם יאירו אל מול פני המנורה דהיינו אור השמיני כנ"ל.

ה. השבעה כלולים בשמיני

ובזה  מיישב השל"ה גם את קושית הבית יוסף בחנוכה, וז"ל: כן היה ענין הנס של חנוכה, 
כי היה שמן להדליק יום אחד, ונעשה נס ודלק שמונה ימים, דהיינו שדלק שבעה ימים ביותר 

ממה שראוי לדלוק. והנה לכאורה קשה, דלא היה ראוי לעשות חנוכה רק שבעה ימים... אבל 

לפי מה שכתבתי, השבעה כלולים בשמיני. עכ"ל.

הנה  קיצר מאד בדבריו, ונראה כוונתו, דבאמת היה נס רק שבעה ימים, אבל כל השבע דלקו 
באור השמיני, באור למעלה מהטבע שהרי דלקו בנס, ולכן קבעו שמונה ימים, דהם דלקו באור 

השמיני. כמו ששבעת נרות המנורה דלקו אל מול פני המנורה דהיינו כנ"ל עולם הבינה שהוא 

פני המנורה, כך בחנוכה בשבעת הימים שדלקו בנס, דלקו באור הבינה, עולם השמיני ולכן 

קבעו שמונה ימים.

ו. חנוכה אור השמיני

וכן  כתב בשפת אמת  )חנוכה תרנ"ג( כדברי השל"ה. וז"ל: אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות 
שבשמים...  טהורה  ממנורה  הארה  להמשיך  הכנה  רק  הוא  המנורה  נרות  העלאת  כי  ופרשנו 

ונראה שלכן תקנו ח' ימים כי ז' הנרות הם מעוררים אור שבעת הימים בחי' פני המנורה כנ"ל. 

ז' הנרות  זהירים תמיד להעלות  היו  ולאשר הכהנים  פני המנורה.  ושמיני הוא רמז על הארת 

נס  להם  נעשה  נרות שלמטה.  להעלות  יכלו  ולא  היונים  בזמן שטמאו  לכן  המנורה.  פני  מול 

מ"פני המנורה" לעורר שבעת הנרות שלמטה וזה שקוראין ליל שמיני "זאת חנוכה" לומר שזה 

האור ז' הימים. עכ"ל.
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ז. נס הוא מעולם השמיני

יום השמיני(, הדברים מאירים ביותר. דהרי למדנו שהטבע  כל המתבאר בארוכה)שם בשער  ולפי  
וא"כ כשדלקה המנורה בנס מעל הטבע, שבעה  הוא מספר שבע, ומעל הטבע הוא השמיני. 

ימים, פירושו שדלקה באור השמיני. ומובן מאד שקבעו שמונה ימים כדי להדגיש ולבטאות 

שהיה כאן נס, וזה לא דלק בדרך הטבע. אלא באור השמיני שלמעלה מהטבע.

ח. בני בינה ימי שמונה

שרוצה  שנראה  ורננים".  שיר  קבעו  שמונה  ימי  בינה  "בני  צור  במעוז  הפיוט  מאד  ויומתק  
יומתק מאד, דבזה מרמז הפיוט  ולהנ"ל  ימי שמונה.  לכן קבעו  בינה  בני  לומר שבגלל שהיו 

לכל מה שכתבנו. דהם באמת היו בני בינה, פירוש שהבינו שהיה כאן אור מעולם הבינה עולם 

השמיני, ולכן באמת קבעו שמונה ימים כנ"ל. 

ט. אור הגנוז

וזה מה שמובא רבות בספרי החסידות שבחנוכה מתגלה "אור הגנוז", אורו של משיח. דאור 
לעתיד  לצדיקים  שגנזו  בחז"ל  איתא  דע"ז  אור שלמעלה מהטבע,  האור השמיני  היינו  הגנוז 

לבא והכוונה שגנזו לימות המשיח. 

וכתב המהר"ל  )נצח ישראל פרק לב( דבימות המשיח יתגלה האור השמיני. וז"ל:  ובמוצאי שביעית 
בן דוד בא. יש לך להתבונן, כי אין ראוי למשיח רק המספר שהוא אחר השבעה, וזהו מדריגת 

מדריגתו  הזה  עולם  מדריגת  כי  העליונה.  ומעלתו  משיח  של  מדריגתו  שידע  למי  המשיח 

ז'.  על  מיוסד  הוא  הזה  ועולם  הזה,  עולם  על  המשיח  מדריגת  כי  מפני  בלבד,  שבעה  מספר 

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 יב, א( "למנצח על 

השמינית". עכ"ל.וזהו  שבחנוכה מתגלה אורו של משיח אור הגנוז, אור השמיני שמעל הטבע 

ולכן הוא שמונה ימים כימות המשיח שיהיה בדרגת השמיני כנ"ל. 

י. מקור מנביא זכריה לאור הגנוז בחנוכה

וראה עתה שדבר זה שידוע מדברי הרוקח והאמרי פנחס, שבחנוכה מתגלה האור הגנוז. כמעט 
מפורש בנביא זכריה )פרק ד(, שמפטירים בשבת חנוכה. שנבואה זו נאמרה על נס המנורה בימי 

החשמונאים, כמבואר בכל בו הטעם להפטרה זו בחנוכה. דכך כתוב שם: )בפסוק ב( ויאמר אלי 

מה אתה ראה, ויאמר ]ואמר[ ראיתי והנה מנורת זהב כלה, וגלה על ראשה. ושבעה נירותיה 

עליה. שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה: ופירש רש"י: "וגולה על ראשה", כמו 
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)יהושע טז( גולות עלית לשון מעיין, כמין ספל גדול עגול. "ושבעה נרותיה", כמין בזיכין שנותנין 

קטנים,  צנורות  שבעה  באין  ונר  נר  לכל  מוצקות",  ושבעה  "שבעה  לתוכה.  והפתילה  השמן 

)בפסוק ג( כותב רש"י: "והמוצקות  נר. ובהמשך  זב מן הגולה דרך אותן מוצקות לכל  שהשמן 

והנרות ארבעים ותשע היו. רמז לאור שלעתיד לבא אור החמה יהיה שבעתים כאור של שבעת 

ימים, ארבעים ותשע על אור של יום בראשית". 

יא. "וגולה על ראשה" שער החמישים

מפורש כאן בנבואה, שמעל המוצקות והנרות היה גולה דהיינו ספל גדול, שממנו ירד  והנה 

להבין  מאליה  השלהבת  עולה  וכמעט  שלמטה.  ונרות  מוצקות  ותשע  הארבעים  לכל  השמן 

שגולה זו היא שער החמישים שמעל הארבעים ותשע. וכך כתב בפירוש בליקוטי הלכות )הלכות 

קריאת שמע הלכה ה( "כי נמשך משער החמשים, שנמשך על שבעה קני המנורה. שהם כלולים כל 

אחד משבעה, בחינת שבעה ושבעה מוצקות וכו'". אם כן מפורש בנבואה זו שהמנורה דלקה 

באור השמיני שהוא שער החמישים, דדעת לנבון נקל דאור השמיני ושער החמישים הם היינו 

הך, דחמישים הוא מעל הארבעים ותשע, שהם שבע כפול שבע. וכנ"ל אור השמיני הוא האור 

הגנוז, ומכאן מקור גדול לדברי הרוקח והאמרי פנחס שבחנוכה מתגלה האור הגנוז, דמתעורר 

האור שהאיר בשעת הנס.

יב. זאת חנוכה

וזה גם העסק הגדול שעושים מהיום השמיני "זאת חנוכה". דאף שכתבנו שכל הימים דולקים 

הנרות באור השמיני, מ"מ למדנו )שם בשער יום השמיני( שאחר השבע בא אור השמיני באיתגליא 

ובפועל, ואף כאן ביום השמיני מתגלה ביותר. וכלשון השפת אמת  )שהעתקנו לעיל( "וזה שקוראין 

ליל שמיני זאת חנוכה לומר שזה האור ז' הימים" עכ"ל. דביום זה מתגלה ביותר אור שבעת 

הימים.

יג. גמר החתימה בזאת חנוכה

מה שהאריך בבני יששכר דזאת חנוכה הוא גמר החתימה מראש השנה. דאף שידוע  וידוע  

שהפתקין  הוסיפו  הק'  ובזוהר  רבה,  בהושענא  הוא  טבא  הפתקא  ומסירת  החתימה  שיום 

מתעכבין עד שמיני עצרת. מ"מ גמר החתימה לגמרי הוא בזאת חנוכה. ע"ש שהאריך בזה. הרי 

לן כנ"ל שבזאת חנוכה הוא גמר שמיני עצרת, והם אותו ענין של אור השמיני, ושניהם ביום 

השמיני לאחר שבעת ימי הבנין. 
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יד. תן חלק לשבעה וגם לשמונה

וגם  )חנוכה אות כא( דרש אף על חג החנוכה את הפסוק תן חלק לשבעה  שפתי צדיק   ובספר  
ימים שהוצרכו  היינו שבעה  לשבעה,  חלק  תן  מפסוק  לחנוכה  רמז  לומר  יש  וז"ל:  לשמונה, 

זכר  תתן  לשמונה  שגם  לרמז  ובא  יוסף,  בית  כקושיית  לנס  הוצרכו  שלא  לשמונה,  וגם  לנס, 

בנרות והלל. עכ"ל. וכבר ביארנו שהדרשות בפסוק זה מבטאים שמתוך השבע עולים לשמיני.

טו. ליל הראשון כשורש לשמונה

נמצא  בחנוכה  כאן  אף  השבע,  לכל  כשורש  בתחילה  גם  מגיע  שהשמיני  )שם(,  למדנו  ואם  
בספרים גם הסתכלות זו, שהנר הראשון הוא השורש לכל השבע ימים שאח"כ דכך כתב בספר  

)חנוכה אות א(, שהיום הראשון של חנוכה הוא השורש לכל ימי החנוכה. ומדייק  ישמח ישראל 

ימים,  השמונה  שכל  ומשמע  אינון".  תמניא  דחנוכה  יומי  בכסליו  "בכ'ה  הגמ',  מלשון  זאת 

נמצאים "בכח" בכ"ה כסליו. 

טז. בכח התשובה זכו לנס

ומבאר שם דכלל ישראל היו אז במצב ירוד ולא היו ראויים לנס המנורה. וכל מה שזכו לנס 
גדול  אור  ביום הראשון מהפח שמצאו. דאז האיר הכהן המדליק,  היה בכח ההדלקה  הנרות 

של תשובה בכל כלל ישראל, וכולם שבו בתשובה. ובכח זה זכו אח"כ שידלק בנס עוד שבעה 

ימים.

יז. הכהן המדליק עוררם לתשובה

וז"ל: וכאשר נשאר הפך שמן והכהן הדליק במנורה הרומזת למנורה העליונה, בכח קדושתו 
וקדושת המצו' הזריח אור בחושך בלב עדת קודש, וכדרך גחלת שאם יש בה נצוצי אש כאשר 

נופח בה מתלהבת בשלהבת אש, כן הכהן בכח קדושת המצוה האיר ללב בני ישראל והדליק 

ואת מסך המבדיל הסיר מהם, עד שראו במה  ויגל מעליהם את האבן הנגף,  בלבם שלהבת, 

פגמו, ולפני מי, ועד היכן הדברים מגיעים, וזכו לתשובה שלימה, אז ממילא הי' הנס והברכה 

גם בשאר הלילות, ובה נכללין כל הז' ימים והיא מקור הברכה. וכן מדוקדק לשון הגמרא )שבת 

כ"א ע"ב( בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון, היינו שאז הוא כל השמונה ימים בכח. עכ"ל.

יח. בכל שנה מתעוררים לתשובה 

זה גם בכל שנה, כשמגיע חנוכה ומדליקים הנרות, מופיע קדושת  שם ואומר דכך  וממשיך 
הכהן בהדלקה זו, ואפשר להתעורר לתשובה אף מי שהוא במצב ירוד ביותר.
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הכהן  קדושת  מופיע  הזמן  זה  כשמגיע  ושנה  שנה  ובכל  והולך,  נוקב  הוא  הזה  וזמן  וז"ל: 
בהדלקה זו, וכ"א מישראל החפץ באמת, אף אם הוא אחוז בסבך העונות ושחה לעפר נפשו, 

כללות  ועל  עצמו  על  להמשיך  האלה  הימים  קדושת  ולהרגיש  לתשובה שלימה,  לזכות  יוכל 

ישראל נר מצוה ותורה אור, להאיר מתוך חשיכה בכל ענינים ברוחניות ובגשמיות, אמן: עכ"ד. 

יט. מתורץ קושית הבית יוסף

ובזה מתרץ שם את קושית הבית יוסף. דכל הנס היה בזכות ההדלקה של היום הראשון כנ"ל. 
עוד שבעה  לנס שהמנורה תדלק  זכו  זה  ומכח  כולם בתשובה,  את  והחזיר  הדליק  דאז הכהן 

ימים בנס. וא"כ היום הראשון הוא השורש של כל הנס, והוא הביא את הנס, והוא חלק בלתי 

כי הנס היה  נכנס לתוך הזכרון של הנס,  ולכן הוא  ימים.  נכללים כל השבע  ובו  נפרד מהנס, 

בצורה של יום אחד שממנו זכו לעוד שבע.

כ. ביום הראשון נכללים כל השבע ימים

מדבריו, שהיום הראשון הוא השורש של כל השבע ימים, וכל השבע ימים נמצאים  המורם 
אור השמיני,  ואף שאינו מדבר באותיות של  גם מהגמ'.  ביום הראשון, כמו שמדייק  "בכח" 

לכל  והבכח  השורש  הוא  הראשון  שהיום  השמיני.  אור  לענין  אף  בדבריו  לראות  יש  שפיר 

השבעה ימים שיאיר בהם אור השמיני. דהנר הראשון הוא השורש מאור השמיני לכל השבעה 

ימים.

כא. השמיני כשורש וכהשלמה

מתגלה  שבהם  זמנים  שני  יש  השמיני,  באור  מאיר  החנוכה  שכל  למה  שמעבר  א"כ  ויוצא  
ובאיתגליא.  בפועל  מתגלה  חנוכה  ובזאת  ימים,  השמונה  לכל  כשורש  הראשון  בליל  ביותר. 

וגם  כשורש,  בתחילה  גם  שבא  השמיני.  באור  הדברים  צורת  הוא  שכך  במאמרינו,  כמתבאר 

באיתגליא ובפועל ממש בסוף השבעה.

כב. ימי שמחה והלל

ויתיישבו עתה דברי הרמב"ם הידועים )הלכות חנוכה פרק ג הלכה ג( שחנוכה הם ימי שמחה והלל. 
וז"ל: ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחלתן מליל חמשה 

ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל. עכ"ל. ובאחרונים האריכו לדון בדבריו, האם כוונתו למשתה 

ושמחה, או לשמחה של הלל, ואין כאן המקום להאריך בזה.

)שם במאמר יום כיפור ושמיני עצרת( ששמחה מגיעה מהארת השמיני שהוא עולם  מה שנתבאר  ולפי 
היא מהארת השמיני שהאיר  הסוכות  בחג  אדמוה"ז, שהשמחה  מדברי  כמו שהבאנו  הבינה. 

ביום כיפור. מובן מאד שימי חנוכה שמאיר בהם עולם השמיני, יהיו ימי שמחה. דאור השמיני 

מעורר ומביא שמחה.
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ליל שבת

 עם מקדשי שביעי

)פנימיות התורה(

ישמחו במלכותך – עם מקדשי שביעי

זה נבאר את הנוסח הנאמר בתפילות שבת: "ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי  במאמר 
עונג. עם מקדשי שביעי. כולם ישבעו ויתענגו מטובך. ובשביעי רצית בו וקידשתו. חמדת ימים 

אותו קראת, זכר למעשה בראשית", באותיות פנימיות התורה והחסידות. ליישב את הלשונות 

המקבילים בין "שבת קודש" ל"יום השביעי", ואת היחס בין הלשונות הגבוהים של "שומרי 

שבת וקוראי עונג" לבין "עם מקדשי שביעי" - השייך יותר לפחותים שבישראל.

ידענו כי השבת היא בסוד המלוכה – שלפיכך נקראת 'שבת  נפתח בשאלה: הן  וכהקדמה, 
"ישמחו  המלכות;  הוזכר  זו  בתפילה  דוקא  מדוע  אבל  ע"ב(,  לב  ב"ק  מלכתא",  )"שבת  המלכה' 

במלכותך", יותר משאר תפילות השבת.

"מתנה טובה - לקטנים וגדולים"

אכן, על פי פשוטם של דברים, השמחה היא על דבר קבלת המתנה. כי השבת נקראת "מתנה 
טובה", וכמאמרם )שבת י ע"ב(: "אמר לו הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה 

ואני מבקש ליתנה לישראל". וכשם שעל משה רבינו נאמר "ישמח משה במתנת חלקו", כמו 

כן כלל נפשות ישראל שמחים במתנה זו שניתנה להם.

חלוקת  של  זו  הנהגה  כי  במלכותך".  "ישמחו  השי"ת;  למלוכת  זו  שמחה  שנסמכה  והטעם 
מתנות היא מהותו של המלך, וכמשמעות דברי רבותינו ז"ל אשר כבואם לבטא מציאות של 

)כד ע"א(: "דאמר ליה  'נתינה שלא על מנת לקבל' השתמשו במושג "מלך" - כדאיתא בנדרים 

לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית לי" ]איני מלך - שרק אהנה אותך ואתה לא תהנה 
אותי[.1

1 וז"ל הגמרא: האומר לחבירו קונם שאתה נהנית לי אם אי אתה נותן לבני כור של חיטין ושתי חביות של יין רבי מאיר אומר 

עד שיתן וחכמים אומרים אף זה יכול להתיר את נדרו שלא על פי חכם שיכול לומר הריני כאילו התקבלתי טעמא דאמר הריני 

כאילו התקבלתי הא לאו הכי נדר הוא מני אי רבי אליעזר בן יעקב נדרי זירוזין הוי אלא לאו רבנן ופליגי לא לעולם רבי אליעזר 

בן יעקב ומודה רבי אליעזר בהאי דנדרא הוי משום דאמר ליה לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית לי.
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וכדברי הרמב"ם )הל' מלכים פ"ב ה"ו( בנוגע להנהגות הראויות למלך ישראל, וז"ל: "ויהיה חונן 
ומרחם לקטנים וגדולים ויצא ויבא בחפציהם ובטובתם ויחוס על כבוד קטן שבקטנים - כאשר 

ישא האומן את היונק, רועה קראו הכתוב, לרעות ביעקב עמו ודרכו של רועה מפורש בקבלה 

)ישעיה מ, יא( כרועה עדרו ירעה בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל". 

זהו שאומרים "ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג, עם מקדשי שביעי", לרמז שכלל 
בכלל  הן  זה.  ביום  שמחים  כולם  "עם",  בדרגת  שהינם  הפחותים  אותם  גם   - כאחד  ישראל 

ישראל הם, וגם להם ניתנה 'מתנה טובה' זו של השבת, לקבל על ידה חיבור עם מלוכת השי"ת, 

'חונן ומרחם לקטנים וגדולים'.

התורה הנעלמת קודם מתן תורה

הדברים משמעות פנימית הנוגעת בסוד העולם שקודם הבריאה - ולעולם שמתחילת  ולאלו 
הבריאה ועד מתן תורה - ולעולם שמאז מתן תורה ועד היום.

הנה ידוע שהעולם שקודם הבריאה נקרא "עולם המחשבה", בטרם נפעל צמצום האור, ועלה 
אין  הרצון",  ב"עולם  שם,  ישראל.  בנשמת  ונמלך  העולם  את  לברוא  יתברך  לפניו  במחשבה 

שום אחיזה למשפט ודין. ורק ברגע התהוות הבריאה, משהאיר העולם ב"מעשה בראשית" – 

אף קודם החטא, החלה ההנהגה במידת הדין, וכמו שנאמר )משלי כט, ד(: "מלך במשפט יעמיד 

ארץ". 

דורות, כל קיום העולם היה בזכות התורה הקדושה אשר עתידים עם ישראל לקבל  ובאותם 
הנגלית  התורה  את  יש  דרגות;  שתי  יש  בתורה  כי  חינם'.  ב'מתנת  דהיינו  סיני',  הר  ב'מעמד 

הכלולה ב'עשרת הדברות' שקיבלנו בהר סיני, ויש את התורה הנעלמת שהיא כלולה ב'עשרה 

בחסדו  מתקיים  העולם  היה  מאמרות  העשרה  אלו  ובקדושת  העולם.  נברא  שבהם  מאמרות' 

יתברך עשרים וששה דורות שקדמו מתן תורה, אשר הם קיום וחיות פנימיות העולמות.

ובתורה זו הנקראת ה'תורה הנעלמת' מחיה הצדיק את עצמו גם בזמן שאינו עוסק בתורה - 
שנקרא אז איש פשוט )כמבואר כל זה בליקו"מ בתרא סי' עח2(.

2 וז"ל: כי יש אוצר של מתנת חנם, שמי שאין לו שום זכות כלל מקבל משם )מדרש רבה תשא פרשת מה(, ובודאי אין זה האוצר 

מוכן בשביל רשעים, כי אם כן הרשע הוא גדול מן הצדיק, כי הרשע בודאי אין לו שום זכות כלל, וכי יזכה בשביל זה לקבל 

מאוצר מתנת חנם. אך באמת הרשע בודאי אינו מקבל משם, רק זה האוצר מתנת חנם הוא בשביל הצדיק לבד, הינו בשעה 

שהצדיק הוא איש פשוט כנ"ל, אזי הוא מקבל מזה האוצר מתנת חנם, שזהו בחינת קודם קבלת התורה, שהיה מתקיים העולם 

בחסד חנם לבד, בבחינת: "כי לעולם חסדו", הנאמר על קודם מתן תורה. ]כמובא בגמרא פסחים )קיח(: 'הני עשרים וששה כי 

לעולם חסדו כנגד מי, כנגד עשרים וששה דורות' וכו'[. כי אז לא היה שום תורה, והיו עוסקין רק בישוב העולם ובדרך ארץ, 
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השבת, "זכר למעשה בראשית"

ועתה נבאר את השייכות שבין דרגה גבוהה זו של התורה הנעלמת ב'עשרה מאמרות' שבהם 

למעשה  "זכר  היא  קודש  השבת  הנה  השבת.  סוד  עם  תורה  מתן  עד  מתקיים  העולם  היה 

בראשית" - כמשמעות הפסוקים )שמות כ, ט-יא(: "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ 

את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי" – וכמטבע לשון הנאמר בקידוש: "אשר קדשנו 

במצותיו ורצה בנו ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זכרון למעשה בראשית".

זו המאירה בשבת, היא תכלית כל הבריאה כולה. שכן השבת היא "תכלית  קודש  והשראת 

מעשה שמים וארץ", וכל 'מעשה בראשית' לא נחשבים למציאות רק עם התגלות אלקותו ית' 

בעולם, בעת שנבחרו ישראל לעם לאחר יציאת מצרים בעת קבלת התורה.

וכן הוא לדורות עולם, שכשם שמצב הבריאה עד יציאת מצרים ומתן תורה היה בלא מציאות 

עצמית – לפי שעדיין לא נתגלה השי"ת בעולם, כמו כן הוא בששת ימות החול. שאפילו התורה 

והמצוות שעושים בששת ימי המעשה, עדיין לא נראה בהם התגלות אלוקות עד שמגיע שבת 

קודש. 

ימי החול הם בחינת עצבות, ואפילו המצוות שעושין בימי החול הם בחינת עצבות, כי  "כי 

מט"ט שלטנותה בימי החול )תיקו"ז תיקון יח(, ומט"ט הוא בחינת עבד, בחינת עצבות, אבל שבת 

הוא בחינת בן ואז ניחא לעלאין ותתאין ונתעורר שמחה, ואזי נתרוממין ונתעלין כל המצוות 

של ששת ימי החול מן העצבות, ונמשך עליהם מנוחה ושמחה, בבחינת "ויולד בן ויקרא שמו 

נח לאמר, זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו", היינו בחינת שבת שהיא בחינת בן, בחינת נח, 

כמו שאמרו רז"ל במדרש )רבה צו פרשה ט(: 'גדולה דרך ארץ, שקדמה לתורה עשרים וששה דורות', ואז היה עיקר קיום העולם 

ע"י חסד חנם לבד.

ובאמת גם קודם קבלת התורה, בודאי גם אז היתה התורה במציאות, כי התורה היא נצחית. אמנם אז, קודם מתן תורה, היתה 

התורה בהעלם ובהסתר, היינו כי כל התורה כלולה בעשרת הדברות, ואז קודם מתן תורה, היו העשרת הדברות נעלמין בעשרה 

מאמרות שבהם נברא העולם. נמצא שהיתה כל התורה כולה נעלמת ונסתרת בתוך ישוב העולם, שנברא בעשרה מאמרות. ובכל 

הדיבורים של העולם ובכל העבדות והעשיות, הן מי שחוטב עצים או איזה עובדא שיהיה בכולם נעלם התורה, כי הכל נברא 

בעשרה מאמרות, אשר שם התורה נעלמה ונסתרה קודם מתן תורה. והצדיק, בשעה שפורש מן התורה והוא בחינת איש פשוט, 

הוא מקבל חיות מבחינה זו של קדם מתן תורה. וכו'. 

העולם, שנברא בעשרה  ישוב  ארץ שהוא  דרך  כי  ישראל.  לארץ  היינו  לארץ,  ונתיב  דרך  הינו שהוא  ארץ,  דרך  בחינת  וזהו 

מאמרות, זה זה בעצמו הוא דרך ונתיב לארץ ישראל כנ"ל, וזהו דרך ארץ, הינו דרך לארץ ישראל כנ"ל. ובזה הדרך ארץ, היינו 

הדרך של ארץ ישראל, שהוא בחינת עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, ששם נעלמת התורה, שבזה היה העולם מתקים בחסדו 

עשרים וששה דורות שקדם מתן תורה, בזה בעצמו הצדיק מחיה עצמו בעת פשיטותו שאינו עוסק בתורה. כי אז הוא מחיה 

עצמו בבחינת התורה שנעלמת בתוך העולם, בכל הדבורים ובכל העבדות שנבראו בעשרה מאמרות, ששם נעלמת התורה כנ"ל.
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ניחא דעלאין ותתאין )עי' תיקון ע' בסופו ובזוהר בראשית נח-נט(, שהוא מנחם ומשמח הכל מן העצבות" 

)ליקו"מ בתרא ב, ה(.

"אוצר מתנת חינם" – מתנה טובה

ועוצם  ה"כוחי  מצד  וצמצומים  הסתרות  הרבה  יש  המעשה'  ימי  שב'ששת  הדברים,  פירוש 
ידי", ואין מתגלית התורה החבויה בתוך ה'עשרה מאמרות' שבהם נברא העולם. אבל בשבת 

קודש שאז הכל שובתים וממליכים את השי"ת, נתגלה האור שהיה הגנוז ונעלם בתוך 'מעשה 

בראשית'.

וקיים  חי  העולם  שהיה  חינם"  מתנת  "אוצר  אותו  עם  אחד  ענין  היא  קודש  ששבת  ונמצא 
על ידו עד מתן תורה, וממנו שואבים ויונקים חיות כל הפשוטים שבעם ישראל. גם מי שלא 

זכה ל'קבלת התורה' בעצמו, בששת ימי החול, זוכה להארה נשגבה זו בשבת. ביום זה זוכה 

להבין שהכל - גם הנראה בגשמיות זר ונפרד, הכל הוא תורה ואור אלוקי. כהתגלות ה'עשרה 
מאמרות' )בהארה של מתן תורה( בתוך 'מעשה בראשית'.3

הבנה זו היא פנימיות מאמר רבותינו: "אמר לו הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי 
ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל". כי אכן השבת היא "זכר למעשה בראשית" - דהיינו 

לפני מתן תורה, שבה נתגלה הקדושה שהיתה בדורות שלפני מתן תורה, שאז התקיים העולם 
ב'חסד חנם' בלבד. "מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה".4

מתנת חינם 

בנוסף לחלוקת המתנות שהיא עניינו של המלך וכפי שנתבאר, ב"מתנת חינם" זו היא  והנה 
באה המלוכה לביטוי בשלימות, וכלשונות המלוכה שנאמרו בשבת; "שבת מלכתא", "ישמחו 

במלכותך". כי אמנם  בששת ימי המעשה ההנהגה היא בדרגת 'דין', וכמו שנאמר )משלי כט, ד(: 

"מלך במשפט יעמיד ארץ" - ואפילו סמוך לשבת קודש עדיין נוהג הכלל: "מי שטרח בערב 

3 ליקו"ה )הל' בית הכנסת ה"ה אות לב(: "ועיקר אחיזת המחלוקת הוא בששת ימי החול שבהם אחיזת העץ הדעת טוב ורע, 

שהוא בחינת מחלוקת שמשם בחינת אסור ומותר כשר ופסול וכו', שצריכין לבררם על ידי פסקי הלכות של ששה סדרי משנה 

כידוע שבשביל זה צריכין יגיעה גדולה כל מי שאינו עוסק בתורה שצריך ליגע עצמו בל"ט מלאכות לברר הברורים על ידי 

הל"ט מלאכות אם יתנהג בהם כראוי. 

ואפילו כשזוכין לברר הניצוצות בימי החול על ידי הל"ט מלאכות עדיין אינם שבים ועולים למקום מנוחתם בשלום עד שבא 

שבת, שהוא בחינת שלום, בחינת שבת שלום שאז הוא בחינת נייחא לעלאין ותתאין.

4 ובזה יש לבאר דברי הבעל שם טוב )בפרשת יתרו אות לד( שבשבת כמעט אין ללמוד רק לייחד, כי בשבת אפשר להתחבר 

להתורה הנעלמת בתוך העשרה מאמרות, שזהו בחינת היחוד, ולכן אין צריכין כל כך ללמוד תורה שניתנה ב'מתן תורה'.
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שבת" )ע"ז ג ע"ב(, אבל בהתקדש היום, עם כניסת השבת, מחלק הקב"ה מתנות בעין טובה לכל 

בר ישראל הנכלל ב"שומרי שבת ומקדשי שביעי". 

השכר  בטוב,  בבחירתו  האדם  שמקיים  מה  גם  השי"ת,  כבוד  רוממות  אל  ביחס  כי  ונבאר, 

שלעתיד הוא בערך של מתנה. וכמו שנאמר )דברי הימים-א כט, יד(: "כי ממך הכל ומידך נתנו לך",  

וכמשמעות הכתוב )איוב מא, ג(: "מי הקדימני ואשלם", ואמרו רבותינו ז"ל במדרש )ויקרא רבה כז, 

ב(: "מי עשה לי מעקה עד שלא נתתי לו גג מי עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית מי עשה לי 

סוכה עד שלא נתתי לו מקום מי עשה לי לולב עד שלא נתתי לו דמים מי עשה לי ציצית עד 

שלא נתתי לו טלית".5

ההצלחות  שכל  שמאמינים  השבת,  ביום  מנוחה  ידי  על  ישראל  כלל  זוכים  זו  ולהשגה 

והאכזבות הקיימים בימות החול, הכל מיד השי"ת. כי "הבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג 

לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים". ובשבת קודש שהיא "מעין עולם 

הבא", מכירים ויודעים שגם השכר שלעתיד לבוא, הוא ב'מתנת חינם'.6

עולם הרצון, "למעלה מטעם ודעת"

עיקר  כל  כי  לבריאה.  עולם המחשבה שקודם  דהיינו  הרצון,  עולם  סוד  היא  זו  הנהגה  אכן, 

משמעות השבת היא הקדושה העליונה הזו הנקראת "מתנת חנם", וללמד שהשי"ת רוצה בכל 

יחיד מישראל באופן ש"למעלה מטעם ודעת", אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי.

5 מדרש )ויקרא רבה פרשה כז פסקה ב(: "עתידה בת קול להיות מפוצצת בראש ההרים ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול 

שכרו הה"ד )במדבר כג( כעת יאמר ליעקב ולישראל וגו'. רוה"ק אומרת מי הקדימני ואשלם מי קלס לפני עד שלא נתתי לו 

נשמה מי מלל לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר מי עשה לי מעקה עד שלא נתתי לו גג מי עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית 

מי עשה לי סוכה עד שלא נתתי לו מקום מי עשה לי לולב עד שלא נתתי לו דמים מי עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו טלית מי 

הפריש לפני פאה עד שלא נתתי לו שדה מי הפריש לי תרומה עד שלא נתתי לו גורן מי הפריש לפני חלה עד שלא נתתי לו עיסה 

מי הפריש לפני קרבן עד שלא נתתי לו בהמה".

6פרי צדיק )מאמר קדושת שבת - מאמר ד(: וזהו התחלת היהדות שמכיר שאין לו משלו כלום וכמו שאמר אברהם ואנכי עפר 

ואפר וכמו שכתוב, כי לא מרובכם וגו', כי אתם המעט וגו', שאתם ממעטים עצמיכם דעכו"ם סובר שהוא פועל בהשתדלותו 

וכוחו. ועוצם ידו עשה לו וכשיתגדל הוא מצד רובו וגדלו. מה שאין כן ישראל יודעים דהשם יתברך הוא המשפיע ואין להם 

משלהם כלום. וזהו הקדושה דיום השבת בשביתה שכיון שהכל מהשם יתברך גם כששובת מכל השתדלות גם כן השם יתברך 

משפיע. וזהו מדת אברהם אבינו ע"ה מצד עצמו שעם כל תוקף השתדלותו ידע דלית ליה מגרמיה כלום ועל כן אמר במה אדע 

כי אירשנה באיזה זכות שהחשיב עצמו ללא כלום ושאין לו זכות. ועל כן נאמר והאמין בה' ויחשבה לו צדקה, דלגבי דידיה 

נחשב זה לצדקה מה שהאמין שהשם יתברך יטיב לו אף שהוא אינו כדאי ואין לו זכות כלל רק הכל מתנת חנם.
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וקידשתו",  בו  רצית  "ובשביעי  רצון;  של  לשונות  השבת  בתפילות  לומר  תיקנו  זה  וכנגד 
"והנחילנו ה' אלוקינו באהבה וברצון שבת קודשך", "המניח לעמו ביום שבת קודשו"; "רצה 

נא במנוחתנו".

"ישמחו במלכותך"

מקדשי  עם  עונג.  וקוראי  שבת  שומרי  במלכותך  "ישמחו  הנוסח:  חומר  כמין  יתבאר  ועתה 
שביעי. כולם ישבעו ויתענגו מטובך. ובשביעי רצית בו וקידשתו. חמדת ימים אותו קראת, זכר 

למעשה בראשית".

ראשית, פותחים בלשון 'שמחה'; "ישמחו במלכותך". כי השבת היא גילוי המלוכה, ובה באה 
לביטוי יקר תפארת מלכותו בכך שהמלך נותן לעמו ב"מתנת חנם", דהיינו אותה "מתנה טובה 

מבית גנזיו". משם שורש שמחת השבת שזוכים לה ישראל מתוקף עניינו ומהותו הפנימית היא 

של קדושת היום. "ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג".

"עם מקדשי שביעי"

וממשיך ואומר; "עם מקדשי שביעי, כולם ישבעו ויתענגו מטובך". דהיינו גם אותם נפשות 
 - וזרים ורחוקים", תניא שער היחוד והאמונה פ"ז(  )מלשון "עוממות שהם דברים נפרדים  ישראל שהם בדרגת "עם" 

כדוגמת הצדיק בעת שהוא איש פשוט, כולם כאחד זוכים לקדושת השבת. כי השבת היא ענין 

אחד עם סוד התורה הנעלמת בתוך הארציות, שורש החיות, "אוצר מתנת חינם" שהיה העולם 

מתקיים על ידו עד מתן תורה, וכמו שנתבאר. 

אשר  בראשית',  ב'מעשה  הנעלמת  התורה  קדושת  פנימיות  היא  השבת  של  זו  קדושה  שכן 
ממנה שואבים חיות כל הנבראים בעת היותם בדרגת "אינו הגון ואינו כדאי" - שסוף סוף בכלל 

ישראל הם וזכאים לקבל מאת מלכו של עולם "מתנת חינם", כדוגמת הצדיק בעת פשיטותו.7

7 וראה יסודי הדברים בליקו"ה )הל' מתנת שכ"מ ה"ד אות ז(, וזה לשונו: וזה בחינת שבת, שהיא מתנה טובה שהיתה בבית גנזיו 

שה' יתברך מודיע לנו קודם שנתנה לנו כדי שנתגבר להכין את עצמנו לקבל את המתנה טובה ויקרה הזאת. כי שבת צריך הכנה, 

כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כמ"ש והיה ביום הששי והכינו וכו'. ועל כן גם עתה שכבר נתן לנו ה' יתברך ברחמיו את השבת, אנו 

צריכין בכל ימות השבוע להכין את עצמנו לקבל מתנה טובה הזאת ושבת שמה. וזהו בחינת זכור את יום השבת לקדשו זכרהו 

מאחד בשבת, שאם נזדמנה לך מנה יפה תהא מזמינו לשבת, הינו בחינת הכנה בכל ששת ימי החול לקבל את המתנה טובה 

שהיא שבת. 

וזהו בחינת כלל כל העבודה של האדם בזה העולם שנקרא ערב שבת והעולם הבא נקרא שבת, כמו שאמרו רז"ל וכמו שאמר 

אדמו"ר בהשיחה הנדפסת בסיפורי מעשיות, עי"ש. 

וכל העבודה של תורה ומצות שציוה אותנו לעשות בזה העולם הם רק הכנות שצריכין אנו להכין את עצמנו לקבל מתנת ידו 

הטובה שהוא ית' רוצה לתן לנו ברחמיו לעתיד. כי באמת כל התורה ומצות קלים ונעימים לעשותם, כמ"ש דרכיה דרכי נעם 
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פשר הלשונות הסותרים, שמחד, עוסקים כאן כאמור עם פשוטי העם. ומאידך, נקראים  זהו 

"שומרי שבת וקוראי עונג", והם "מקדשי שביעי", שזו דרגת הקדושה הנשגבה של השבת. כי 

קדושת השבת היא אות לאותה הקדושה הנעלמת בתוך העשרה מאמרות שבהם נבראו שמים 

וארץ, שעל כך אמר הכתוב )בראשית ב, ג(: "ויברך אלוקים את יום השביעי 'ויקדש אותו' כי בו 

שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות".

וכו' ומן הדין אין ראוי לקבל עליהם שכר וכל השכר טוב שיתן הוא רק מתנת חינם, כמו שכתוב ולך ה' החסד כי אתה תשלם 

לאיש כמעשהו. וכל המצות הם רק בחינת הכנות לקבל על ידם מתנת חנם ממנו ית' שהוא השכר של אותה המצוה. כגון למשל 

על ידי שאנו לובשין ציצית על ידי זה אנו מכינים עצמנו להתעטף באור הציצית ולזכות לחלוקא דרבנן וכו'. 

וכן על ידי מצות תפלין אנו מכינים עצמנו להתעטר בכתרי דמלכא שהם אורות התפלין בשורשם. כי בודאי על פי דין אין מגיע 

להאדם שכר נפלא ונורא כזה בשביל ציצית ותפלין שהם קלים ונעימים לעשותם וכל השכר שיקבל עבורם הוא רק מתנת חנם. 

רק שה' יתברך ברחמיו חמל עלינו וציוה עלינו לעשות בזה העולם אלו המצות הקדושות כדי שיהיה לנו כלים וכח לקבל מתנת 

חנם שלו, וכן בשארי המצות. וכן כל המצות לא תעשה הזהיר אותנו שלא לעשות כדי שלא נבוא מלוכלכים ח"ו להילולא 

דמלכא. 

והוא כמו מלך שמזהיר ומודיע מקודם לאוהביו שרוצה ליתן להם מתנות יקרות וסגולות נוראות ונשגבות לכל אחד ואחד בזמן 

פלוני. ומאהבתו וחמלתו הוא מודיעם תחילה כדי שיכינו עצמם לזה כדי שלא יבואו מלוכלכים ח"ו, בטיט וצואה לסעודת 

המלך שיהיה שם המלך וסיעתו, כי בודאי אי אפשר להם לקבל מתנותיו הקדושות כשהם מלוכלכים חס ושלום. גם צריכים 

להכין לעצמם מלבושים נאים ויקרים וכמה מיני ריחות טובות נרד וכרכם קנה וקנמון וכו' וכמה מיני קישוטים יפים ונאים, 

שיהיו ראויים לכנס בהם בהיכל המלך בין גדוליו ושריו ועבדיו הקדושים והטהורים ואז יוכלו לקבל מתנת ידו הטובה. 

ובחמלתו הגדולה הכין להם מקודם כל הדברים והחפצים שצריכים לעשות ולתקן מהם מלבושים וכתרים כאלו שיהיו ראויים 

ליכנס בהם בהיכלא דמלכא וכל מיני בשמים וריחות טובות שיתבשמו בהם מקודם. וציוה להם והזהיר להם שבכל הזמן שנתן 

להם מקודם להכין עצמן לסעדה, שבכל הזמן הזה יעסקו לעשות ולתקן אלו המלבושים היקרים וכל אלו הכתרים הקדושים. 

וכתרים  בלבושים  לשם  שיבואו  כדי  פרטיות  בפרטי  ולתקנם  לעשותם  איך  ולהודיעם  ללמדם  הנאמנים  שלוחיו  להם  ושלח 

ותיקונים הנהוגים שם, כדי שלא יתביישו בין כל הקרואים לשם. 

וביותר ויותר צוה להם והודיעם על ידי שלוחיו ממה להתרחק. והזהירם מאד מאד שלא יטמאו ולא ילכלכו עצמן ח"ו בכל 

הדברים המתעבים שם, ומרוב חמלתו הודיעם גם כן על ידי נאמניו במה ירחצו ויטהרו עצמן מלכלוכים אלו אם יכשלו לפעמים 

ולא יהיו נזהרין מהם ח"ו. ותקן להם כמה וכמה מעינות קדושות וכמה עצות ותיקונים לרחוץ ולנקות עצמו מכל זה. עד שאפילו 

מי שהוא מלכלך מאוד, ומטבל בשחת ומטובע ביון מצולה ומלובש בבגדים צואים ח"ו, גם הוא יכול לנקות עצמו ולרחוץ 

ולטהר עצמו באלו המעיינות הנובעים שמן אפרסמון וכל מיני ריחות נפלאים שיש להם כח להפך כל מיני ריחות רעים לריחות 

טובים ויקרים. 

והודיעם שבכל הזמן שנתן להם יש בידם ליקח מכל החפצים והבשמים אשר הכין להם ולהתלבש ולהתקשט בהם כמו שירצו, 

ולטבול וליטהר עצמם בכל המעיינות הקדושות האלה שמטהרין ומנקין אותם מכל הלכלוכים כדי שיוכלו לבוא נקיים וטהורים 

להיכל המלך מקוטרים מור ולבונה, מלובשים בלבושים קדושים ונקיים הנהוגים שם מכותרים בכתרי דמלכא. ואז יוכלו לקבל 

כל האוצרות מתנת חנם אשר הכין להם המלך אשר עין לא ראתה וכו', אשרי הזוכה להם. והנמשל מובן ממילא. 

נמצא שכל המצות ומעשים טובים הכל מאתו יתברך ממה שהכין לנו ברחמיו המרבים וכמו שכתוב, כי ממך הכל ומידך נתנו 

לך. וכתיב, מי הקדימני ואשלם ואין ראוי לקבל עליהם שכר. רק שברחמיו רצה לזכות אותנו ליתן לנו אוצרי מתנת חנם כאלה, 

לפיכך הרבה לנו תורה ומצוות שהם כולם תיקונים והכנות לקבל על ידם רב טוב הצפון, שהם אוצרי מתנת חינם שרוצה לתן 

לנו בחסדו וברחמיו.
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"ובשביעי רצית בו וקידשתו"

למעשה  זכר  קראת,  אותו  ימים  חמדת  וקידשתו,  בו  רצית  "ובשביעי  ההמשך;  עוד  ויובן 
בראשית". כי אותה "מתנה טובה" שנתן השי"ת לישראל "ושבת שמה", היא התגלות הרצון 

שחפץ השי"ת לקרבנו אליו בדרגה ש"למעלה מטעם ודעת" כמו שנתבאר. 

והרי כל עיקר קדושת היום הוא מצד נקודת השורש של קדושת ישראל, "ובשביעי רצית בו 
וקידשתו", שבחר ביום זה מחמת  שרצה לחלק לנו ב"מתנת חינם", 'למעלה מטעם ודעת'.

יום השבת ויום השביעי

עוד יש להבין על פי זה גם את הלשונות הסותרים המוזכרים כאן, 'יום השבת' ו'יום השביעי'. 
שהיא  שביעי"  "מקדשי  כך  ואחר  הגבוהה,  הדרגה  שהיא  שבת"  "שומרי  תחילה  שמזכירים 

הדרגה הפחותה השייכת למנין הימים.

ונבאר תחילה, כי השם "שבת" הנוגע בסוד קדושת ישראל נתחדש רק ב'יציאת מצרים' בימים 
שקודם 'מתן תורה', ברדת המן )שמות טז, כג-כט(. ולפי המבואר ששבת קודש היא "זכר למעשה 

בראשית", דהיינו שהיא מגלה את הקדושה הנעלמת בתוך 'מעשה בראשית' שנבראו ב'עשרה 

מאמרות', יש לומר שלפיכך נכתבו לשונות אלו )'שבת' ו'שביעי'( ב"ישמחו במלכותך", כי באותה 

"ויכל  "שביעי";  השבת  נקראת  העולם  נברא  שבהם  מאמרות'  ה'עשרה  על  המדברת  פרשה 

עשה,  אשר  מלאכתו  מכל  השביעי  ביום  וישבות  עשה  אשר  מלאכתו  השביעי  ביום  אלוקים 

ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו" )בראשית ב, ב-ג(.

מנין  הוא בכך שמאירה את הקדושה הנשגבה שבה בתוך  סודה של השבת  שעיקר  וללמד, 
הימים, "יום השביעי" - בתוך ה'עשרה מאמרות' של ימי בראשית, בקרב אותם פשוטי העם 

שלכאורה אין להם שייכות אל שגב מעלתה - שגם הם נכללים באותה "מתנה טובה", כולם 

כאחד "ישבעו ויתענגו מטובך".
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מרפא לשון – עניני חנוכה

וסוד ה'פרסומי ניסא' דחנוכה

)ענף א(

"צריכים להאיר ולהדליק נר חנוכה סמוך לפתח, דהיינו להאיר הכבוד ולהחזירו 
לשורש היראה כנ"ל, עד שיזכה לשלום ויבטל ויכלה הנרגן מפריד אלוף. וזהו: 'עד 
שתכלה רגל מן השוק', שיתבטל בעלי לשון הרע ורכילות אשר רגל על לשונם, 

ויתרבה השלום בעולם" )ליקו"מ קמא יד, יב(.

"על פתח ביתו מבחוץ"

ועם  ל'שמירת הלשון'.  נפלאים שיש בהם הקבלה  נראה דברים  בהלכות חנוכה  בהתבוננות 
לימוד פנימיות המצוה יובן כיצד מצוה יקרה זו הבאה מזמן לזמן טמון בה תיקון גדול ל'חטא 

הלשון', שהוא שורש גאולתן של ישראל. 

ביתו  פתח  על  להניחה  מצוה  חנוכה  נר  רבנן  ד"תנו  המצוה.  לקיום  הראוי  במקום  ראשית, 
מבחוץ" )שבת כא ע"ב(. וזהו בדומה ללשון הנמצא בפה, שהוא מקום הנפתח ונסגר. כי הפה הוא 

כדוגמת הבית, וכשם שבבית אין יודעים מה בתוכו רק כאשר נכנסים אליו, כמו כן באדם, כל 

עוד הפה סגור אין יודעים ממנו דבר. 

וכנגד פתיחתו שלא בקדושה – דהיינו פרסום דברי גנאי המכוסים ונסתרים מבני אדם )שזהו 
עיקר גדר האיסור בסיפור לשון הרע8(, וכמו שדרשו על הפסוק )דברים כז, כד(: "ארור מכה רעהו 

בסתר" שהוא אזהרה על איסור לשון הרע )"פרקי דרבי אליעזר" פרק נג, הובא ברש"י עה"ת שם( - באה מצוה 

8כי הנה מצינו בהלכה )חפץ חיים הל' לשה"ר כלל ב ה"ו( שעיקר איסור לשון הרע הוא רק "לגלות" הגנות. ואם הדבר נתפרסם 

ס"ל להח"ח ששומר  )ועכ"פ להלכה למעשה  איסור לשון הרע.  ואין  ליה"  אית  ונתגלה לשלשה, אמרי' "חברך חברא  כבר 

נפשו ירחק מאד מקולא זו, שהרבה ראשונים חולקים על קולא זו, וגם מי שסובר כן הרי יכולים ליפול למכשולות גדולות מזה 

שהשומעים יוסיפו פרטים וכדו', כמבואר בבאר מים חיים שם(. והנה כל לשון הרע נקרא גם רכילות, שעל כך נאמר "הולך רכיל 

מגלה סוד" )משלי יא(, ויש לומר כמו שברכילות עיקר האיסור הוא רק "לגלות ולפרסם", כמו כן בלשון הרע עיקר האיסור 

הוא רק כשמגלה ומפרסם.

וביותר יתחדדו הדברים לשיטת החתם סופר )תורת משה במדבר טז, טו( שכל ההיתר של 'אפי תלתא' הוא רק בלשון הרע - 

שעיקר האיסור בו הוא לפרסם הגנות, אבל במוציא שם רע אסור לספר אפי' דבר שכבר נתפרסם, כי עצם הדיבור בשקר הוא 

האיסור. ומובן דעיקר האיסור הלשון הרע הוא "לגלות" "ולפרסם".
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זו כתיקון לזה, על ידי פתיחת הבית בקדושה, "להראות ולגלות הנס" )רמב"ם הלכות חנוכה פ"ג ה"ב(, 

 - עבירה  דבר  על  התשובה  בערך  שזהו  ע"ב(.  כג  )שבת  ניסא"  "פרסומי  רבותינו  בלשון  שנקרא 

"באותו מקום ובאותו פרק" )יומא פו ע"ב(, הנקראת "תשובה גמורה'' )רמב"ם תשובה פ"ב ה"א(.

אור קדושת הנרות 

נברא הלשון בבית הסתר, בתוך הפה, בכדי לשמור  רבותינו, שלפיכך  מצינו בדברי  ובאמת 
ולהגן שלא יוציאנו לדיבורים אסורים. כמאמרם )ערכין טו ע"ב(: "אמר לו הקב"ה ללשון כל אבריו 

של אדם זקופים ואתה מוטל, כל אבריו של אדם מבחוץ ואתה מבפנים, ולא עוד אלא שהקפתי 

החומות  בהעלמות  הבורא  העלימה  ו"לכך  בשר".  של  ואחת  עצם  של  אחת  חומות  שתי  לך 

האלו מה שלא עשה כן לשאר האברים, וזה ודאי מפני מעלתה. והוא כמשל האדם אשר יגנוז 

באוצר לפנים מאוצר הדבר החשוב שיש לו" )"ראשית חכמה", שער הקדושה פרק יא(.

מצינו  קודש  בברית  והנה  פ"ו(,  יצירה  )ספר  המעור  ברית  כנגד  מכוון  הלשון  שברית  נודע  והנה 
שאופן שמירתו הוא באופן שנשאר שמור ומכוסה, והמציאות בה נתגלה היא רק כאשר נפעל 

היחוד בקדושה. וכמו מן הראוי שיהיה בברית הלשון, שהמצב הפשוט הוא שאין הפה נפתח, 

ונגלה החוצה. כי אכן מציאותה במקום הנסתר הוא מפני  יוצא  ורק כאשר הדיבור בקדושה, 

רום מעלתה.

את  ישראל  נפשות  כלל  אל  החוצה  לפרסם  חנוכה,  נר  של  זו  נשגבה  מצוה  באה  זה  וכנגד 
בית  בית המקדש, ששורשם במקום  והנסתרת, היא אור קדושת הנרות של  הנקודה הפנימית 

בפי'  )כדאיתא  הקדשים  קדש  מבית  ומאיר  הבוקע  השלם  היחוד  דהיינו   - הבריאה  של  הסתרים 

הראב"ד סוף מסכת תמיד(. ואמנם בשאר ימות השנה שוכן כבוד בבית המקדש הפרטי של כל יהודי, 

בימים אלו עוסקים ביציאת הקדושה החוצה, לפרסם ולגלות את קדושת נשמת ישראל.

קדושת ישראל

ובהסתכלות זו נמצא ארוכה ומרפא לפגם לשון הרע. כי הנה עיקר פנימיות הפגם הוא מצד 
וכמבואר  לשון",  "מרפא  במאמרי  הדברים  שהורחבו  )וכמו  ישראל'  'קדושת  של  השורש  מקום  עד  שנוגע 

בר  עוסק בחסרונות של  - שלפיכך  ה'נשמה'(  הוא מצד  ה'דיבור'  ע"א( שעוון  קסה  )ב"ב  במהרש"א 

ישראל ומדבר עליו כי סבור שהצד הנראה רע היא עיקר מהותו, אך בהיגלות נגלות אור קדושת 

נרות חנוכה, מבינים עד היכן מגעת קדושת נשמת ישראל - עד 'קדש הקדשים', נתקן החטא 

משורשו.

כעת  עוסק  בגנות,  לדבר  פיו  ופתח  ישראל',  מ'קדושת  ההיפך  בפרסום  שעסק  מה  כנגד  כי 
הוא הצד הטוב שבו,  היהודי  ושבים שעיקר מהות  לכל העוברים  להודיע  בפרסום הקדושה, 

הם  מאין  ישראל  קדושת  שיודע  מי  "כי  החטא.  עם  נגיעה  שום  בהם  שאין  הנרות  כקדושת 
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לקוחים, ויודע רוחניות ודקות של ישראל, הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מעוון, ואין 

עוון שייך להם כלל כלל לא, לפי גודל קדושתם משורשם וגודל דקותם ורוחניותם" )ליקו"מ בתרא 

סימן ז(.

וכמו שנתבאר )בספר "מרפא לשון" ח"א בשער התשובה על מוציא שם רע( לענין תקנתו של ה"מוציא שם רע" 
שהוא על ידי 'הוצאת שם טוב' - דהיינו הוצאת הלשון החוצה לפרסם את הנקודה הפנימית של 

'קדושת ישראל', כמו כן בהדלקת נרות חנוכה עוסקים ב'הוצאת שם טוב' על נפשות ישראל 

בכל מקומות מושבותם.

ימי החנוכה וסוד הגאולה

והנה מצינו קשר בין ימי החנוכה לבין סוד הגאולה. ראשית, מצד מה שנוהג גם בזמן שאין 
בית המקדש קיים – אף שייסודה בבית המקדש. וכדברי הרמב"ן )במדבר ח, ב( שאמנם הקרבנות 

בטלין  אינן  כי  בגלותנו,  אף  נוהגים  חשמונאי  חנוכת  נרות  המקדש,  בית  שחרב  מפני  בטלין 
לעולם.9

המקדש  בית  בתקופת  אירע  חנוכה'  ש'נס  העובדה  מעצם  זו  התקשרות  כן  כמו  ללמוד  ויש 
השני, והרי עיקר החידוש של בית שני הוא מה שהיה שם התנוצצות הגאולה העתידה - כעצם 

בית  הל'  הרמב"ם  )כדכתב  יחזקאל  בספר  המפורש  השלישי  לבית  תוארו  ביופי  דומה  שהיה  הבנין 

הבחירה פ"א הל"ד(.

)כמבואר שם הל' חנוכה פ"ג ה"א( שעד  'בית שני'  ביטוי לשלימות  נס חנוכה הרי הוא  מכך,  ויתירה 
מלכות  'חזרה  ואילך  מחנוכה  ורק  הגויים  ממשלת  תחת  ישראל  היו  החשמונאים  תקופת 

בפורים(  )ולא  רק בחנוכה  קורין הלל  זו  אז הבית השני. שכן מסיבה  ונחשב שנתייסד  לישראל'. 

משום שאז נתקיים "הללו עבדי הוי'ה", כי נשתחררו ממלכות הגויים )כדאיתא ב'פסיקתא רבתי' פרשה 
ב, ועי' מגילה יד ע"א(.10

9 וז"ל: ראיתי עוד בילמדנו )תנחומא בהעלותך ה( וכן במדרש רבה )טו ו(, אמר לו הקב"ה למשה, לך אמור לאהרן אל תתירא, 

לגדולה מזאת אתה מוכן, הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים הן נוהגין, אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו, וכל 

הברכות שנתתי לך לברך את בני אינן בטלין לעולם והנה דבר ידוע שכשאין בית המקדש קיים והקרבנות בטלין מפני חורבנו 

אף הנרות בטלות, אבל לא רמזו אלא לנרות חנכת חשמונאי שהיא נוהגת אף לאחר חורבן בגלותנו וכן ברכת כהנים הסמוכה 

לחנכת הנשיאים נוהגת לעולם, דרשו סמוכין לחנכת הנשיאים מלפניה ומלאחריה בכבודו של אהרן שלא נמנה עמהם.

10 וז"ל הפסיקתא: ולמה מדליק נרות בחנוכה אלא בשעה שנצחו בניו של חשמונאי הכהן הגדול למלכות יון שנאמר ועוררת 

בניך ציון על בניך יון )זכריה ט, יג( נכנסו לבית המקדש מצאו שם שמונה שפודין של ברזל וקבעו אותם והדליקו בתוכם נרות 

ולמה קורין את ההלל מפני שכתב אל ה' ויאר לנו )תהלים קיח, כז( ולמה אין קורין בפורים כתב להשמיד להרוג ולאבד ]את כל 

חיל עם ומדינה הצרים אותם וגו'[ )אסתר ח, יא( ואין קורין אלא על מפלתה של מלכות, ומלכות של אחשורוש הייתה קיימת, 

לכן אין קורין. אבל במלכות של יון שכילה אותה הקב"ה התחילו נותנים הימנון ושבח ואומרים לשעבר היינו עבדים לפרעה 

עבדים ליון ועכשיו עבדיו של הקב"ה אנו הללו עבדי ה' )תהלים קיג, א(.



-א-

'אורו של משיח'

והנה 'בית שני' נקרא 'בית של שטנה', משום שכל ימיו היה בשטנה ומריבה )רמב"ן בראשית כו, 
כ(, ועיקר הנסיון באותה תקופה היה 'שנאת חינם' ולשון הרע שגרמו לבסוף לחורבנו )יומא ט ע"ב 

והקדמת החפץ חיים לספר 'שמירת הלשון'(. 

ולפי זה יש להבין, שמצד עולם התיקון להנעשה בימים ההם, אותה הארה נס חנוכה המאירה 
ומופיעה מידי שנה בזמן הזה, היא ייסוד לבנין בית המקדש השלישי, שעל ידי קדושת המצוה 

של הדלקת נרות חנוכה עוסקים בתיקון השנאת חינם ופגם הלשון.

וכמובא בספרי חסידות, שהאור הנמשך מקדושת הנרות הוא סוד 'אורו של משיח', ורמזו כן 
על הפסוק )תהלים קלב, יז(: "ערכתי נר למשיחי".11

'עד שתכלה רגל מן השוק'

הוראת  בביאור  יב(  יד,  קמא  )ליקו"מ  רביה"ק  דברי  רז  להבין  נפתחו השערים   - האמור  כל  ואחר 
רגל מן השוק',  'עד שתכלה  בנר חנוכה בשיעור שידלק  ליתן שמן  )שבת כא ע"ב( שיש  רבותינו 

נר  הדלקת  ידי  על  כי  לשונם'.  על  רגל  'אשר  ורכילות  הרע  לשון  בעלי  שיתבטלו  עד  דהיינו 

חנוכה סמוך לפתח, זוכים שנתרבה השלום בעולם ומתבטל ונכלה הנרגן מפריד אלוף. עכת"ד. 

אור קדושת נרות הוא ענין אחד עם אור היחוד של קדש הקדשים, שהוא שורש האחדות  כי 
והחיבור בנפשות ישראל. וככל שמתפרסם האור כמו כן מתבטלים כל אותם העוסקים בפירוד 

סיבת הגלות  ונתקן  'ונרגן מפריד אלוף',  – בסוד  היחוד השלם  ביטול  ישראל, שהוא  נשמות 

שהיא שנאת חינם, וזוכים לשלום הכללי בעולם.

שכן כנגד מה שחתרו בזמן בית שני לפרסם לשון הרע, כעת שוקדים להראות ולגלות ניסים 
ונפלאות שנפעל מן השמים בעד כלל נפשות ישראל, ונתקן הפגם משורשו כמו שנתבאר.

11מאור עיניים )מקץ(: יחנך לשון חנוכה שיעשה השם ניסים ונפלאות בחנוכה ובכל שנה ושנה יש מפלת הרשעים של אומות 

העולם שונאי הדת עד שיפלו ויתבטלו לגמרי ויבוא משיח צדקינו במהרה בימינו וזהו ערכתי נר למשיחי )תהלים קלב, יז( מן נר 

חנוכה הוא הערכה שיבוא משיח צדקינו ויתבטלו כל הקליפות וזהו עד שתכלה רגלי דתרמודאי הוא הקליפה כדכתיב תרמוד 

בהרים. ע"כ.

וז"ל הליקו"ה )חו"מ - הלכות מתנה ה"ה אות עג(: על פי הנ"ל מבואר עוצם גדלת קדושת נר חנוכה שהוא בחינת הדלקת נרות 

המנורה, כי אורם הקדוש נמשך מבחינת אורו של משיח בחינת ערכתי נר למשיחי, כי הוא יזכה לבחינת משפט וצדקה בשלמות 

שעל ידי זה עיקר קיום העולם על ידי שהוא ית' בעצמו ממתיק המשפט בצדקה בדרכים נפלאים בכל יום ובכל עת ובכל שעה 

וכו' וכנ"ל. וזה שכתוב במדרש הנעלם פרשת נח הובא בילקוט הראובני פרשת בהעלותך. וזה לשונו, והנה עלה זית טרף בפיה, 

לולא שהעיר הקדוש ברוך הוא רוח הכהנים שהיו מדליקין נרות בשמן זית אז אבדה פליטת יהודה מן העולם. נמצא שעיקר 

קיומנו הוא על ידי הנרות בשמן זית של המנורה שהוא בחינת נר חנוכה.



-אא-    /ורודה'פררומינירא'דחנואה

 
 וסוד ה'פרסומי ניסא' דחנוכה

 )ענף ב'(

"וזה בחינת מצות נר חנוכה שמצותה להדליק סמוך לפתח הבית. כי הדלקת הנר 
הוא בחינת הארת הכבוד, בחינת "והארץ האירה מכבודו", כנ"ל, ועל כן מצותה 
להדליק סמוך לפתח הבית דא פתחא עלאה, בחינת יראה, היינו להחזיר הכבוד 

לשורשו, דהיינו ליראה כנ"ל. 

ואימתי עולה הכבוד, כשמחזירים בני אדם בתשובה ועושים בעלי תשובה וגרים, 
הוא  הכבוד,  הארת  שהוא  חנוכה  נר  הדלקת  שזמן  וזהו  כנ"ל.  כבודו  עיקר  שזה 
הכוכבים'  'יציאת  כא:(.  )שבת  השוק'  מן  רגל  שתכלה  עד  הכוכבים,  יציאת  'משעת 
בחינת )דניאל יב(: "מצדיקי הרבים ככוכבים", דהיינו שהם מצדיקי הרבים, ועושים 
בעלי תשובה וגרים, שעל ידי זה מאיר הכבוד וחוזר לשורשו שהוא היראה כנ"ל, 

ועל ידי זה זוכים לשלום ונתבטל המחלוקת כנ"ל. 

וזהו: 'עד שתכלה רגל מן השוק' )השוק הוא מקומות החיצונים(; 'רגל' זה בחינת "נרגן מפריד 
ומדברים  ומרגלים  ההולכים  ומחלוקת,  הרע  לשון  בעלי  דהיינו  הנ"ל,  אלוף" 
רכילות ולשון הרע ועושים מריבה ומחלוקת בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו, 

בחינת )תהלים טו(: "לא רגל על לשונו". )ליקו"מ קמא יד, יב(.

'פרסומי ניסא' דנר חנוכה

נרות  קדושת  לבין  וגרים  תשובה  בעלי  עשיית  שבין  השייכות  את  בע"ה  נבאר  זה  במאמר 
חנוכה, וכיצד זוכים על ידם שיתבטל הלשון הרע ומחלוקות בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו, 

ויתרבה שלום בעולם.

וכמו  הנס,  לפרסם  ניסא",  "פרסומי  הוא  החנוכה  ימי  מהות  עיקר  שכל  בחז"ל  רואים  הנה 
חנוכה  נר  לרואה  גם  ברכה  תיקנו  ואף  הבית.  פתח  על  להדליק  היתה  בכך שהתקנה  שרואים 

באופן שלא הדליק ואין מדליקין עליו בביתו )כמבואר בשו"ע או"ח סי' תרעו סעי' ג( - מה שלא מצינו 

כן בשום מצוה, שבכל מקום הברכה נתקנה רק למי שמקיים את המצוה בפועל. והיינו משום 

שב'נר חנוכה' כל גדר המצוה הוא פרסום הנס וכיון שהרואה נותן דעתו לכך, הרי שמתפרסם 

הנס בו בעצמו. ]ובזה עדיף ה'פרסומי ניסא' של נר חנוכה יותר משאר פרסומי ניסא של מקרא 

מגילה ושתיית ד' כוסות[.



-אב-

"והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים"

 - והרחוקים  הגוים  אצל  גם  הנס  את  לפרסם  שמצוה  חנוכה,  בהלכות  מצינו  מזו  וגדולה 
כמשמעות לשון הגמ' )שבת כא ע"ב(: "עד דכליא ריגלא דתרמודאי". ופירש רש"י ש'תרמודאי' 

ויש  עבורם.  הנס  את  שמפרסמים  הדברים,  ופשט  דקים',  עצים  מלקטי  אומה  'שם  הוא 

מהאחרונים שנקטו כן לדינא, שאף הנמצא במקום שיש רק גוים מדליק בפתח ביתו בברכה 

מפסוק  כן  ולמדו  חנוכה12(.  הלכות  שו"ע  על  מהרצ"א  ובחידושי  תשובה,  התעוררות  )שו"ת 

בנביא )יחזקאל לח, כג(: "והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים", ששייך לפרסם כבודו 

של מקום גם אצל אומות העולם.

גרים,  זו של השגחת השי"ת על ישראל אצל אומות העולם – עד כדי עשיית  התגלות  והנה 
החלה להאיר בתקופת בית שני - בדיוק באותם שנים של מאורעות ימי חנוכה. וכמו שאמרו 

רבותינו )פסחים פז ע"ב(: "לא הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם 

גרים" )והיינו גלות בית ראשון כמובן מהמשך הגמ' שם(.

ומובן, שגם נס חנוכה הוא למען תכלית זו של עשיית גרים )כדאיתא בליקו"מ קמא יד, יב(. ורמז לכך, 
ציון  "רוני ושמחי בת  יד-טו(:  )ב,  זכריה  מפסוקי ההפטרה של שבת חנוכה, שפותחים בנבואת 

ושכנתי  לי לעם  והיו  ביום ההוא  ה'  גוים רבים אל  ונלוו  ה'.  נאם  ושכנתי בתוכך  הנני בא  כי 

בתוכך". )ופי' מהר"י קרא שפירש את הפסוק על בית שני שנתקיימה נבואה זו, שנתגיירו גרים אחר שהכירו בגדולת השי"ת(.

ה',  את  דעה  - שאז תמלא הארץ  בבית המקדש השלישי  להתקיים  זו  נבואה  עתידה  וביותר 
ויכירו וידעו כל יושבי תבל כי לה' הארץ ומלואה, ויבואו לחלות פני עליון בבית המקדש – 

וכמפורש בפסוקי הנביאים: "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים" )ישעיה נו, ז(, "כי אז אהפוך 
אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד" )צפניה ג, ט(.13

12 התעוררות תשובה )ח"א סימן קנ"ג ד"ה והנה(: הדר בין הגויים נראה לי מחוייב להדליק על פתח ביתו מבחוץ או בחלון 

ַדע להם על־ידי זה המעשה ועיקר הנס. ומקרא מלא הוא )יחזקאל לח,  הסמוכה, דיתפרסם הנס בין הגויים, שישאלו מאי הוה, ְוִיּוָ

כג( והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים. וכמה מקראות דמורים על זה שהקב"ה מדקדק על חילול שמו בין הגויים, 

ועל קידוש שמו ביניהם. וזכר לדבר דכל זמן עיקר הדלקתו הוא עד דכליא רגלא דתרמודאי, הגם שמלשון רש"י יש לפרש דלכן 

עד אותו זמן מצות הדלקתו, דעד אותו זמן באים הקונים לקנות עצים מהם והקונים באמת יהודים המה. ומפירוש הרי"ף אין 

ראיה, די"ל דתרמודאי יהודים המה, ונקראים תרמודאי על שם העצים שעוסקים בהם שנקראים תרמודאי.

וז"ל מהרצ"א )שו" סי תרעו סק"ו שם(: הרב בעל חמד משה חלק עליו דא"כ כשהאדם במקום שאין אנשים לא יברך וזה לא 

שמענו דאדרבה כתבו הפוסקים דאפילו כשהוא בין הגוים יברך, לכאורה נראה לי דלא קשיא מידי דגם לגוים איכא פרסומי 

ניסא כשישאלו זה לזה יפרסם הישראל, וראיה מרגלא דתרמודאי שם אומה מלקטי עצים, אך מדברי רש"י שכתב הצריכין 

לעצים יוצאין וקונים מהם משמע דס"ל דלעכו"ם לא הוי פרסומי ניסא קיד(, אבל בלא זה לק"מ דכיון שמדליק כתקנת חז"ל 

בזמן הראוי לא צריכין כלום, אבל כשאינו מדליק בזמן התקנה צריך להדליק לפני בני אדם.

13 רמב"ם )מלכים פי"א ה"ד(: כל הדברים האלו של ישוע הנוצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא לישר דרך למלך 

המשיח, ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד. שנאמר: כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעובדו 



-אג-    /ורודה'פררומינירא'דחנואה

לשון הרע נמשל כחץ

את  יש  בעולם,  הקדושה  פרסום  של  הגדול  הכח  וכנגד  האלוקים',  עשה  זה  כנגד  'זה  והנה 
בדברי  כמבואר   - לאוזן  מפה  עוברים  הדברים  קל,  שבדיבור  הרע'  'לשון  חיצי  והם  ההיפך. 

רבותינו )ירושלמי פאה פ"א( ששאלו לנחש איך זה שאתה מכה באבר אחד וכל האברים מרגישים, 

אומר  ברומי  והורגו  כאן  אומר  שהוא  הלשון  לבעל  אמרו  שואלים,  אתם  "לי  הנחש:  ועונה 

ברומי והורג בסוריא".

גחלי  גיבור שנונים עם  )תהילים קכ, ד(: "חיצי  לפיכך נמשל לשון הרע לחץ, כמו שנאמר  והרי 
למרחקים.  מגיע  הנזק  בחץ  אבל  מקום,  בקרבת  הוא  הנזק  המשחית  כלי  שרק  כי  רתמים". 

כדאיתא במדרש )בראשית רבה צח, יט(: "ומה ראה למשלן בחץ מכל כלי זיין, אלא כל כלי זיין מכין 

במקומן וזה מכה מרחוק כך הוא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא".

וטרחות  יגיעות  וכמה  והפרסום,  הרעש  הוא  הרע  הלשון  כח  עיקר  כיצד  בחוש  נראה  הלא 
ריקם'.  חוזרת  תעמולה שאינה  על  'חזקה  העולם:  כפתגם   - בדבר  הנוגעים  כך  על  משקיעים 

נקיים.  נפשות  על  אימה  להטיל  בכדי  זה  בכוחם  משתמשים  כיצד  לראות  הלב  דואב  וכמה 

יב, ה(: "יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות, אשר  )תהלים  עליהם ביקש דוד המלך 
אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו".14

וביותר נתגלה הדבר בדור האחרון, עם התפתחות הטכנלוגי', אשר באמצעות ה'כלים מכלים 
)דרך "התקשרות" במהירות עצומה(. אך  שונים' נשמעים ומתפרסמים הדברים מסוף העולם ועד סופו 

יחד עם זאת, דוקא זו היא סיבה מאת מסובב כל הסיבות, לפרסם כבוד מלכות שמים בעולם - 

שכם אחד. כיצד. כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות ופשטו דברים אלו באיים רחוקים 

ובעמים רבים ערלי לב והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה. אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן 

הזה ולא היו נוהגות לדורות, ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם ואינן כפשוטן. וכבר בא משיח וגלה נסתריהם. וכשיעמוד 

המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינשא, מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם הטעום. 

ע"כ.

ובהלכות תשובה )פ"ט ה"ב(: "אותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהיה יתר משלמה ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו 

ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה' ויבואו כל הגוים לשומעו, שנאמר והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש 

ההרים".

14 וראה עוד לשון חז"ל הנורא במדרש )ילקו"ש דברים רמז תתקל"ג(: כמה קשה לשון הרע, משל לנכה רגלים שהיה מרעיש 

את המדינה, אמרו אילו היה שלם על אחת כמה וכמה, כך הלשון מחותך ומונח בתוך הפה והוא מרעיש את העולם, למה הוא 

דומה לכלב שהוא קשור בשלשלת וחבוש ונתון לפנים משלשה בתים והוא מנבח וכל העם מתיראים ממנו אילו היה בחוץ מה 

היה עושה, כך לשון הרע נתון לפנים מן הפה ולפנים מן השפתים ומכה שאין לו סוף אילו היה בחוץ על אחת כמה וכמה, אמר 

הקב"ה מכל צרות הבאות עליכם אני יכול להציל אתכם, אבל בלשון הרע הטמן עצמך ואין אתה מפסיד. משל לעשיר שהיה לו 

אוהב אחד בן כפר הלך לשאול בשלומו והיה שם כלב שוטה והיה נושך וממית את הבריות, אמר אותו עשיר לאוהבו בני אם 

אתה חייב לאדם אני פורע ואל תתחבא ממנו, אבל אם ראית אותו כלב שוטה ממנו תתחבא שאם נושכך איני יודע מה לעשות 

לך, כך אמר הקב"ה בשש צרות יצילך וגו' ובשוט לשון תחבא.



-אד-

בבחינת הנאמר ביעקב אבינו )בראשית כח, יד(: "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה". כי 'זה לעומת 

זה עשה האלוקים', וכנגד הפרסום דקליפה יש את הפרסום דקדושה )וכמו שהארכנו בזה ב"מרפא לשון" 

ח"א בשער "אחדות ישראל", מאמר "דור עקבתא דמשיחא"(.

ביטול הלשון הרע ע"י נר חנוכה

ועתה נבאר השייכות בין הדברים לסוד ימי החנוכה, מצד ה"פרסומי ניסא", ומצד היותם ימי 
הודאה "להודות ולהלל", וכמו שיתבאר.

שכן  השי"ת,  מלכות  כבוד  העדר  מחמת  הוא  שבעולם  הרע  והלשון  המחלוקת  שורש  הנה 
מג'  יותר  העוון חמור  ולפיכך  גדולות",  "לשון מדברת  והתנשאות,  גאוה  הוא  תחילת החטא 

עבירות וכאילו כופר בעיקר )ערכין טו ע"ב(. וכאשר תאיר הארץ מכבוד השי"ת, יתבטל הגאוה מן 

העולם, וממילא ירבה האהבה והשלום בין איש לרעהו.

בהיפך הקדושה,  כה בכח הפרסום  עד  יתוקן החטא בשורשו, שכנגד מה שהשתמשו  אז  או 
יקר תפארת גדולתו  יבואו להשתמש בו בקדושה, להודיע ולהיוודע לכל באי עולם את  כעת 

של מקום. וביותר בנר חנוכה, שכל עניינו הוא פרסום חסדיו של מקום. "כי הדלקת הנר הוא 

בחינת הארת הכבוד, בחינת "והארץ האירה מכבודו", ומצותה להדליק סמוך לפתח הבית דא 

פתחא עלאה - היינו להחזיר הכבוד לשורשו - ועל ידי זה זוכים לשלום ונתבטל המחלוקת מן 

העולם" )ליקו"מ קמא יד(. 

כי 'פרסומי ניסא' שעל ידי נר חנוכה הוא סיבה גדולה לחזרה בתשובה ולהרחבת הקדושה אף 
בין אומות העולם - עד עשיית גרים. כי כל עניינו של נר חנוכה הוא כח הפרסום בקדושה – 

וכמו כן נעשה בעולם על ידי ארגונים שונים באופן שלא היה כדוגמתו, מי במסירת שיעורים 

ומי בכתיבת חיבורים והפצתם לרבים. כי סיבב הקב"ה שתהיה יד הכל ממשמשת בכל ערכי 

הקודש של עם ישראל, "לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד".

אור המנורה בבית שני ו'אורו של משיח'

ובפרט נתוודע הדבר בחצרות הצדיקים אשר מסרו נפשם בעד כלל ישראל, שכל עסקם הוא 
בהכנסת הרהורי תשובה בכל יהודי. וכנגד מה שיש בעולם את כח ההפצה למען הסתה וריחוק 

בין ישראל זה לזה ובינם לבין אביהם שבשמים, באים אלו הצדיקים ומבקשים מתלמידיהם, 

לעסוק כמה שיותר בהפצת הספרים, למען ידעו דור אחרון די בכל אתר ואתר את כח הקדושה 

בעולם. 



-אה-    /ורודה'פררומינירא'דחנואה

הלא אור הצדיקים הוא סוד אורו של משיח, וכנגד מה שיש בעולם עדיין את הנסיון של שנאת 
חינם שגרם לחורבן בית שני, יש כנגד זה את סוד המנורה הטהורה שהיא עיקר הכח של הבית 

שני - כמו שהראו לנביא זכריה )הפטרת שבת חנוכה( את מנורת המקדש בתפארתה; "וישב המלאך 

הדבר בי ויעירני כאיש אשר יעור משנתו, ויאמר אלי מה אתה ראה ויאמר ראיתי והנה מנורת 

זהב כולה וגלה על ראשה ושבעה נרותיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה" 

)זכריה ד, א(.

ויש ללמוד מכאן, שדרכי התיקון הם בדרך של 'מיניה וביה', לעסוק בפרסום והפצת הקדושה 
בעולם בדבר שהוא עיקר כוח הבית שני מצד הקדושה, אור נרות החנוכה המרבים כבוד שמים 

בעולם.

להודות ולהלל

עוד יש לבאר את השייכות בין תיקון חטא הלשון לימי חנוכה, בהארת ההלל שנאמר בתפילה 
אחרת  "לשנה  ע"ב(:  כא  )שבת  רבותינו  כלשון   – היום  מצוות  מעיקרי  שזהו  ימים.  השמונה  כל 

הנסים  על  ולומר  הלל  "לקרות  רש"י:  ופירש  והודאה",  בהלל  טובים  ימים  ועשאום  קבעום 

בהודאה". 

מצינו שיש מעלה גדולה לקרוא את ההלל בקול רם, כדכתב רביה"ק ב"ספר המדות"  והנה 
)ערך אהבה אות ח(: "על ידי אמירת ההלל בקול גדול זוכים לאהבת השם יתברך". וסמך לדבריו 

וכוונת  בתפילות  הקול  רוממות  "וכוונת  וז"ל:  בא(,  פרשת  )סוף  הרמב"ן  של  הידועים  מדבריו 

שבראם  לאל  ויודו  יתקבצו  מקום  אדם  לבני  שיהיה  זהו  הרבים,  תפילת  וזכות  הכנסיות  בתי 

והמציאם, ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו. וזו כוונתם במה שאמרו ז"ל )ירושלמי תענית 

פ"ב ה"א( ויקראו אל אלוקים בחוזקה )יונה ג ח(, מכאן אתה למד שתפילה צריכה קול".

ומבואר שאמירה בקול היא בכדי לפרסם שבחו של מקום, שעל ידי הנהגה זו זוכים לאהבת 
מי  על  הנאמרים  טובות  מעלות  אותם  הוצאת  הוא  עניינו  שכל  ב'הלל',  ובפרט  יתברך.  השם 

שמהללים אותו מן ההעלם אל הגלוי )"תורה אור", פרשת וישב15(.

15 וז"ל: זהו ענין הלל והודאה כי הלל הוא ל' שבח וגם לשון בהילו נרו כו'. הארה בבחי' גילוי וזה נמשך מזה כי מחמת השבח 

שמשבחים את האדם במעלות ומדות שיש בו מעוררים את המעלות ומדות שבו לצאת מהעלם לגילוי. וזהו הללויה שיצא שם 

י"ה מהעלם לגילוי להיות בחי' יו"ד חכמה כו' מלמעלה מן החכמה כי חכמה כ"ח מ"ה בגימטריא אדם והמשכת בחי' אדם 

שעל הכסא הוא מבחי' שלמעלה מעלה מבחי' אדם הוא בחי' אור א"ס ב"ה ממש ועי"ז נעשה בחי' שם י"ה תרין ריעין דלא 

מתפרשין ואח"כ הללו את שם ה' להיות המשכת חכמה במדות שתהיינה גם המדות בבחי' בטול לך ה' הגדולה כו'. אך כ"ז 

ההילול והשבח להמשיך מההעלם לגילוי הוא ע"י עבדי ה' שהם בבחי' עבדים שמקבלים עליהם עומ"ש בבחי' שום תשים 

כו' וכמ"ש במ"א שבחי' הלל והשבח הזה והמשכה זו היא בחי' מאה ברכות שחייב אדם לברך בכל יום שהוא בחי' הברכה 

והמשכה מהעלם אל הגילוי.



-או-

הוצאת הקדושה מן ההעלם אל הגלוי

יוצא מבפנים אל  נוספת בתיקון הלשון, כי הלשון הוא האבר היחיד אשר  מכאן דרך  ומובן 
)פסחים קיח ע"א(: "כל המספר  החוץ, ולא בחינם נמשל בעל הלשון לכלב - מאמר רבותינו ז"ל 

- שטבעו להוציא לשונו בחוץ,  כוחו בלשון  כי הכלב  ראוי להשליכו לכלבים",   - לשון הרע 

וכמו בעל לשון הרע דרכו להוציא דבר המוצנע אל החוץ, ועובר מפה לאוזן ומרבה פירוד בין 

הבריות. ]ובדרך צחות אמרו, שכמו כן מוטבע באדם שכאשר רוצים לבזות את השני ולזלזל 

לו כלום  - שהפנים שלו בחוץ, דהיינו שאין  לו  בכבודו, מוציאים אליו לשון, כמו שאומרים 

בפנים והכל יוצא החוצה[.

וההודאה להשי"ת, שזהו  ידו את ההלל  לגלות על  יש את השימוש הנכון בלשון,  זה  וכנגד 
אל  ההעלם  מן  השי"ת  כבוד  את  ותשבחות  השירות  ידי  על  להוציא  בקדושה.  הפנימי  הסוד 

הגלוי, לפרסם ולהאיר את כל הארץ מכבודו יתברך – עד ניצחון הקדושה בשלימות, בביאת 

משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

 ****



-אז-    /השפ–תקלי'יויבימינו

      השפעת קלי' יון בימינו

       )השייכות בין השנאת חינם ולשון הרע לחכמת יון(

מלכות רומי יון ואדום

הנה היוונים נודעו בחכמתם, אשר מהם נמשך החכמה יוונים שהיתה נפוצה בתקופת בית שני 
ונמשכה גם לתקופת התנאים, שהשלטון היה אז ביד מלכות הרומאים )כמבואר בע"ז ח ע"ב(. ולזה 

שורש קדום, שכן מלכות רומי היא מזרע העם הנקרא 'כיתים' )במדבר כד, כד(, וה'כתים' הם מבני 

יון )בראשית י, ד(. 

שמתוך  יון,  בני  עם  נתערבו  שהאדומיים  מחמת  הוא  רעות  בדעות  שיבושם  לרוב  והסיבה 
ב"ספר  הרמב"ן  )כדכתב  אחת  ואומה  אחד  לעם  ונהפכו  בדעות  גם  קרובים  נעשו  ביחד  שנתערבבו 

הגאולה" שער השלישי אות יז, וראה גם ב"בני יששכר" חודש ניסן מאמר ד(.

תרבות יון וחטא הלשון

והנה מצינו שבאותם ימים – מעבר לתרבות ה"כוחי ועוצם ידי" שהחדירה מלכות יון, פשתה 
המספחת של ה'שנאת חינם', שעיקר הנסיון היה אז בעניינים אלו ש'בין אדם לחבירו', על ידי 

דיבורי לשון הרע ורכילות )כדאיתא ביומא ט ע"ב, ובהקדמה לספר "חפץ חיים"(. 

יש קשר  יון. שכן  ושורש מצד השלטון, מלכות  סיבה  לכך  יש  בודאי  היה,  כדבר  אירע  ואם 
ושייכות בין תרבותם לבין מכשול זה - וכנודע שהאומה השולטת והחטאים שנכשלים בהם, 

הם אותו בחינה ממש.16

ויש לתמוה, מה ענין זה לזה. הלא היוונים נודעו בחכמתם – דהיינו שהיה זה קלי' מצד השכל 
והמוחין, ומכשול השנאת חינם שייך למדות ומעשים. התינח בתקופת בית ראשון שאז היה 

הנסיון בג' עבירות, עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, מובן השייכות למלכות שהיתה 

16ספר צדקת הצדיק )אות רה(: שמעתי דאוירא דארץ העמים הוא מכניס ללב כוחות הזדון של האומות וההיפוך בארץ ישראל 

דאוירא מחכים )בבא בתרא קנח ע"ב(. כי ברית חלוק לאוירות כמו שאמרו בבראשית רבה )סוף פרשה לד טו(, והשם יתברך יסד 

גבולות עמים לכל אומה שהיא כח מיוחד מקום מיוחד ואויר המקום שאותה אומה דרה שם וקנויה להם יכול להכניס מאותו 

כח גם בלב בני ישראל חס ושלום.



-אח-

אבל  ו-י(.  י,  )בראשית  חם  של  מזרעו  היה  סנחריב  כי  בבל.  מלכות  דורות,  אותם  בסוף  שולטת 

השייכות בין חכמת יון ללשון הרע בתקופת בית שני אינו מובן.

שורש תרבות יון - מקליפת "יפת"

ולהבנת הדברים נקדים פרט שאינו ידוע לרבים. הנה מלכות יון שלטה בישראל מאה ושמונים 
שנה, עד לתקופת החשמונאים )כדאיתא בשבת טו ע"א ובע"ז ט ע"א( שאז החלו הגזירות של אנטיוכוס 

על שבת חודש ומילה, והתחילו המלחמות עד שנצחו מלכי בית חשמונאי.

ולכאורה משמע שעיקר הקלי' של מלכות יון התחילה בימי אנטיוכוס. אבל האמת שזו טעות 
יון לא התחילה בגזירות אלא הרבה קודם. הגזירות היו רק תוצאה  גדולה, שכן קלי' מלכות 

מקליפה זו ששלטה בארץ במשך שנים רבות והשפיעה אט אט על ישראל.

והנה שורש תרבות יון זו הוא מקליפת "יפת" - מלשון יופי. ואמנם בפשוטו של מקרא הוא 
למעליותא, שפירשו נח לברכה, באומרו )בראשית ט, כז(: "יפת אלקים ליפת וישכון באהלי שם" 

אלא  ושווקים  מרחצאות  בנינו  לא  "כלום  לבא:  לעתיד  העולם  אומות  וכטענת   – ברש"י(  )עי"ש 

בשביל ישראל שיעסקו בתורה" )ע"ז ב ע"ב(. אף על פי כן, נעוץ בשורשו טעם גדול לפגם. הוא 

היופי שעליו אמר שלמה המלך )משלי לא, ל(: "שקר החן והבל היופי".

כי אומה זו של יון היא כנגד יעקב אבינו בהיפך הקדושה, וכנגד מה שהיה יעקב אבינו ע"ה 
זה,  יון בזה לעומת  ניצבה מלכות  וגם  )שכן הוא מרכבה למדת תפארת(, קמה  בתכלית היופי האמיתי 

)כדכתב  המדומה  היופי  תכלית  אצלם  שהיה  הזה,  העולם  בהצלחות  התפארות  לה  שהיה 

על  א  מאמר  ח"ב  הקבלה'  לחכמת  'מבוא  בספרו  האריז"ל  תלמידי  מתקופת  טולדנו  מהר"ש 

דבר חנוכה17(.

ה'מתיוונים'

קרובה  היותר  היא  יון  מלכות  העולם,  אומות  של  המלכויות  כל  שמבין  בזוה"ק  איתא  והנה 
לישראל, והיא כנגד הקלי' הנקראת 'נוגה' - אשר מחמת דקותה קשה מאוד להבחין בה.18

17 וז"ל: בהיות יון סוד קליפה שלישית לעומת קדושה שלישית דיעקב, צריך להיות יון כללות כל האומות בסוד ראשית גוים 

עמלק, ולהבדיל לעומתו יעקב הנקרא ראשית הכולל כל זרע ישראל, וכמו ביעקב תכלית היופי האמיתי בהיותו מרכבה למדת 

תפארת כנודע, כן זה לעומת זה, ביון תכלית היופי המדומה, בחי' ראיה דעולם הזה, והוא כל גאוותו ותפארתו, אלא שיופי זה 

קליפה ריקה מכל תוכן, כי חכמת יון רחוקה מחכמת האמת, חכמת התורה הנקרא טוב, וכל חכמתה אינה אלא חכמה חיצונית 

נובע היופי הנגלה ממקור האור  בנויה על שכל אנושי, מה שאין כן יעקב להבדיל, חכמתו חכמת ה' ממש. לכן אצל יעקב 

הפנימי.

18 זהר חדש )לח ע"א(: כל אינון קליפין למוחא דסחרן, דא לגו מן דא, ודא לגו מן דא. וההוא אש, איהו אחיד בגויה ההוא נגה, 
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ולפיכך נתגלה במלכות יון תופעה שלא היה כדוגמתה בשום אומה ולשון, והיא מציאות של 
ה"מתיוונים", שקבוצות מישראל באו מרצונם להסתפח אצל אומות העולם, לקבל עליהם את 

ורק  ]בגלות פרס[,  או "מתפרסים"  ]בגלות בבל[  )שכן לא מצינו מעולם "מתבבלים"  אמונתם עד שנקראו על שמם. 

יון נמצא כדבר הזה(. כי אכן חכמתם נגעה בערכים הקרובים מאוד אל היהדות, ודוקא  בגלות זו גלות 

משום כך הצליחה להשפיע על חלקים נכבדים מישראל.

פירוש הדברים, הנה דיני התורה מחולקים למצוות ועבירות. ויש את הבין לבין, דברים שאינם 
איסור ואינם מצוה. שם, יש פתח למשא ומתן, ורק מתוך הרגשי קודש של נשמת ישראל זוכים 

להשפיע  יון  תרבות  הצליחה  זה  ובשטח  לא.  או  השי"ת  לרצון  הוא  המעשה  האם  להבחין 

ולהסית את ישראל, עד אשר לבסוף החשיכה את עיניהם בגזירות קשות )כדאיתא במדרש )בראשית 

רבה ב, ד(.

וכמו למשל בקריאת שם, שהמתיוונים הראשונים שינו את שמם לשמות של יוונים )כידוע מספר 
יוסיפון(. והנה שינוי השמות הוא דבר שאינן בו איסור מפורש, והוא רק מעלה טובה שנצטיינו 

לקדושת  וחורבן  להרס  סיבה  שהיא  וברור  פשוט  אבל  יט(,  יג,  רבה  )במדבר  במצרים  ישראל  בה 

ישראל. וכן מצינו במיני זמר שהיו להם. הן שמיעת קול זמר יווני כשלעצמו אינו אסור, אבל 

יש ממנו השפעה עצומה מאוד על הנפש, עד כדי אפיקורסות ממש - וכפי שאירע אצל אלישע 
בן אבויה )חגיגה טו ע"ב(.19

מעשה תלמי המלך

הנה כי כן, מלכות יון לא החשיכה עיניהם של ישראל רק מאז הגזירות בסוף המאה ושמונים 
שנה לשלטונם, אלא אף קודם לכן, בעצם קיומם בארץ הקודש.

הלא נראה כיצד היה יחסם של רבותינו לנעשה בתקופת תלמי המלך שבימיו הועתקה התורה 
גזירות אנטיוכוס בימי החשמונאים.  )כדאיתא במגילה ט ע"א( - שהיה זה הרבה קודם  יונית  ללשון 

התורה  בקדושת  כולו  העולם  את  להאיר  ויפה,  טוב  דבר  שהוא  לחשוב  מקום  היה  ולכאורה 

דכתיב, ונגה לו סביב. האי איהו לגו מן כולא, ודא איהו דקא מתאחד במוחא. הכא איהו רזא דארבע מלכוון, דסחרן כולא. רוח 

סערה, דא מלכות בבל. ענן גדול, דא איהו מלכות מדי. ואש מתלקחת, דא איהו מלכות אדום. ונגה לו סביב, דא איהו מלכות יון, 

דסחרא לון נגה, ולא בהו נגה, דכתיב בהו סביב. בגין דלית בכל מלכוון, דאינון קרבין לאורח מהימנותא, כוותייהו. אוף הכא 

באינון קליפין, לאו מאן דקריב למוחא, כהאי. והאי סחרא ליה נוגה, ולאו ביה נגה, אלא נפקא מגו מוחא, ונהיר סחור סחור.

19 ליקו"מ )קמא סד, ה(: דע, שכל חכמה וחכמה שבעולם יש לה זמר וניגון מיוחד. שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, ומזה הזמר 

נמשכת החכמה הזאת. וזה בחינות )תהלים מז( "זמרו משכיל", שכל שכל וחכמה יש לו זמר וניגון. ואפלו חכמת האפיקורסית 

יש לה ניגון וזמר המיוחד לחכמה האפיקורסית. וזה שאמרו רז"ל )חגיגה טו:( 'אחר מה הוי בה זמרא יוני לא פסק מפומיה, 

וכשהיה קם מבית המדרש, כמה ספרי מינין נופלין ממנו', כי זה תלוי בזה, כי על ידי זמר הנ"ל שלא פסק מפיו, על ידי זה היו 

הספרי מינין נופלין ממנו, כי זה הזמר היה מיוחד לזה האפיקורסית והמינות שהיה לו.
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וחכמתה. אך הנה איתא במסכת סופרים )פ"א ה"ז( שהיה אותו היום קשה לישראל כיום שנעשה 

זה הוא שמונה בטבת, שבו נכתבה התורה  )אורח חיים סימן תקפ( שיום  וכנפסק בשו"ע  בו העגל. 

יונית בימי תלמי המלך, היה חשך בעולם שלשה ימים". 

ודוקא  זצ"ל, מפני שהיונים חלקו כבוד לישראל על כך,  של דבר, כתב החתם סופר  וטעמו 
אצל  שקטים  יושבים  ישראל  כאשר  כי  תהום".  פני  על  ל"חושך  שהביא  מה  הוא  כבודזה 

והעיד  וילמדו כמעשיהם".  בגוים  "ויתערבו  לידי  ובאים  נחלשים בשמירת התורה  המלכויות 

על דורו - שהמלכויות בכל מדינות היו נותנים חירות לישראל, ודוקא על ידי זה היו מתהפכים 
למינות רח"ל.20

הנה מבואר יוצא שמלכות יון שלחה אותותיה עוד בתקופה שישבו ישראל לבטח במחיצתם, 
לחכמתם  הערצה  של  רוח  מהם  שנשבה  בכך  עליהם  השפיעו  אבל  כלל.  להם  הפריעו  ולא 

ולתרבותם, וכמו שיתבאר בהמשך.

פשר קלי' חכמת יון

הן היונים נודעו בחכמתם, ועיקר עסקם היה בהגברת הכח האנושי. מי בתעצומות הגוף, ומי 
בתעצומות השכל. ועיקר שיבושם היה שנתנו יחס מוחלט לנברא, כי הטבע מחייב ומושך לכל 

ההצלחות.21

20 ספר תורת משה )דרוש לח' טבת תקצ"ט(: הנה בימים האלו ובזמן הזה הועתקה התורה יונית בימי תלמי המלך ונתכבדו 

ישראל כבוד גדול והי' ג' ימים חושך בעולם, כמו ג' ימים של מתן תורה וג' ימים שהתענו בימי אסתר כשקיבלו תורה מאהבה 

בימי אחשורוש וליהודים היתה אורה, נתהפך אז ג' ימי חשך בעווה"ר. כי עי"ז למדו יוונית ונהפכו למינות בעו"ה אשר עדיין 

מרקד, ואותו הכבוד שנתכבדו היינו חושך, וטובים ימי תעניות של אסתר מימי כבודו של תלמי דכתיב ונוגשיך צדקה כל ימי 

יסורים נחשבים כמו קיום תורה והיינו ונוגשיך נחשב לצדקה כגוי אשר צדקה עשה כן דרשו חז"ל בפ"ק דב"ב.

נמצא ממ"נ או יושבים בארצם ועובדים השם ומקיימים כל התורה כולה אשר זה ישעם וכל חפץ, או ח"ו בארץ אויביהם בחושך 

וצרות היינו נמי כמו קיום התורה. והיינו דכתי' ה' בחושך אור לי, שהחושך והצרות נחשבים כאור תורה. אך רע ומר כשישראל 

בכל  רואים שהמלכיות  כמו שאנו  וילמדו כמעשיהם,  בגוים  ויתערבו  התורה  ואינם שומרים  אצל המלכיות  יושבים שקטים 

מדינות נותנים חיריות לישראל וע"י מתהפכים למינות בעו"ה. 

וא"כ אין תורה ואין נוגשיך צדקה. וזהו חושך ולא אור כי במקום ה' בחשך אור לי ע"י חשכת הגלות הי' כאור תורה אבל עכשיו 

ולא אור בעו"ה. וכן הי' בימי תלמי נתמעט אור תורה וגם גלות וצרות לא הי' ע"כ היו ג' ימים חשך בעולם חושך ולא אור. ע"כ.

יראה איך שהחתם סופר בשנתו האחרונה חזה את האפיקורסות הגדולה שיצמח בגלל החירות  והמתבונן בדבריו הנוראים 

והחפשיות הנקראת קלי' הדמוקרטי', כאשר המציאות מוכיחה בדורות האחרונים.

21 ספר שיחת מלאכי השרת )ד"ה תנחומא סוף פרשת משפטים(: ודבר פלא כי אריסטו ראש לחכמי האומות בחכמות חיצונות 

שהם פסולות ולרקחות וטבחות לחכמה האמיתית היה גם כן בימי שמעון הצדיק כידוע ראש חכמי אמת חכמי המשנה ותורה 

שבעל פה. כי זה לעומת זה עשה אלקים. וכל חכמי אומות העולם שלפניו כל חכמתם בכשפים שאמרו ז"ל )חולין ז ע"ב( 

הוא  וכשפים  בכל הברואים  כוחות המוטבעים  פירוש פמליא של מעלה הם המלאכים שהם  דמכחישים פמליא של מעלה. 

לשנות הטבע. 
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והנה להבנה יש אחיזה – שלכאורה באו לחזק דבר שיש בו מציאות קבועה ונכונה בבריאה, 
שכן הקב"ה מנהיג את העולם בדרך הטבע הנקרא "מעשה בראשית" )- מה שלא היה אצל שאר מלכויות 

שבאו לשרש גם הנחה פשוטה זו(, אבל ישראל מאמינים בני מאמינים שמעל הטבע יש השגחה הנקרא 

"מעשה מרכבה" שהוא פנימיות הבריאה שבאה לגילוי מאז מתן תורה, והכל כאשר לכל תלוי 

ברצונו יתברך )עי' בליקו"מ ח"ב סי' יז בסופו(. 

ונוי,  כגבורה   - חיים  וכישורי  בהצלחות  כלל  נמדד  לא  ישראל  נפשות  של  ערכם  ולפיכך, 
עשירות וחכמה. אלא בעצם היותם מרכבה להתגלות כבוד השם בעולם – כל אחד כפי שייעדו 

עבורו מן השמים, אשר למען תכלית זו נבראו כל העולמות )אבות סוף פ"ו(.

קלי' 'יפת' בהיכלי התורה

והנה המתבונן בנעשה בעולם יראה שקלי' זו יכולה למצוא מרחב ומשכן גם בהיכלי התורה, 
מחשבה  בכישורי  שנתברך  מי  שבאמת  כשרון",  'בעל  הנקרא  המושג  מצויה.  דוגמה  ונביא 

ונחוץ  טוב  כלי  הוא  נפלא, שהרי  באופן  לעבודת השם  בזה  להשתמש  יכול  ובהיקף,  בעומק 

להשגת אלוקות ולחכמת האמת - התורה הקדושה.

אבל כאשר מחשיבים את ה'בעל כשרון' ומכבדים אותו מצד מעלת כשרונותיו, במשך הזמן 
במידות  - אף שמוכתר  הכי  בר  ומי שאינו  כולם,  בעיני  והחשוב  היקר  לערך  ה'כשרון'  נהפך 

טובות וביראת שמים, נעשה טפל ומוזנח.

הגיבור  יתהלל  ואל  בחכמתו  חכם  יתהלל  "אל  ואומר:  הנביא  צווח  זו  כואבת  מציאות  על 
אני  כי  אותי  וידוע  השכל  המתהלל  יתהלל  בזאת  אם  כי  בעשרו.  עשיר  יתהלל  אל  בגבורתו, 

הוי'ה עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם הוי'ה" )ירמיה ט, כב-כג(.

"ועוררתי בניך ציון על בניך יון"

על אותם 'מתיוונים' בימי בית שני, עורר הנביא רחמים באומרו: "ועוררתי בניך ציון על  הן 
בניך יון" )זכריה ט, יג(. דהיינו שזועק על התגברות קדושת ישראל על קלי' יון, שהגיעו מים עד 

נפש. כי נשמת האיש הישראלי מגלה את הטוב הכבוש ביד אומות העולם ומתחילה להתגעגע 

אחריו. 

וחכמי יון התחילו לייסד חכמת הטבע ולהתבונן על טבע כל דבר רק שהם ייחסו הכל לטבע. וחכמת חכמי ישראל הוא להכיר 

בחכמה שבאמת השם יתברך מנהיג הבריאה ורוכב על המלאכים שהם רוחניות כוחות הטבעים. וההכרה בנבואה היינו במראה 

שנפתחו לפניו ארובות השמים ועל ידי זה הוא ראייה ממשיית מעצמות השם יתברך דממלא כל עלמין ומלא כל הארץ כבודו.



-לב-

זה  "שמתחיל  ממש;  ההיפך  נתעורר  הקלי',  מקום  אל  הלב  קירוב  שנעשה  שלאחר  כלומר, 
הטוב להצטער ולהתגעגע על אשר נפל ממקום גבוה כזה ועתה היא כבושה בידם ויבוא חם 

ושלום להפסד וכליון, ורוצה להמשיך ולחזור למקומו" )ליקו"מ קמא יז, תורה שנאמרה בחנוכה תקס"ו(. 

מצד  המספחת  ופשתה  לבבות  קירוב  היה  שמתחילה  יון,  במלכות  ממש  שאירע  וכפי 
ה'מתיוונים' ונתעוררו בית חשמונאי לשמור על כרם בית ישראל, וכנגדם גברה מלכות הרשעה 

וגזרה גזירות קשות, על שבת חודש ומילה, עד שפרצה המלחמה הגדולה שהצמיחה ישועה 

גדולה ע"י מתתיהו ובניו, להאיר את קדושת ישראל שהיתה בשבי קלי' יון.

נסיון הדור

החכמות  של  הקליפה  ע"י  האפיקורסות  נתרבה  כאשר  האחרון  בדור  הדברים  כנים  וכמה 
אומות העולם - שמיום ליום מתגברים בחכמות נפלאות בהתפתחות המדע ותורת הנפש, עד 

אשר מרגישים שהכל בידם, שיש להם מענה מדוייק לכל בעיה, וכבר אין צריכין לשום אמונה 

ח"ו. 

רוח  לפזר  שמנסים  אלא  ישיר,  באופן  גזירה  שום  כאן  אין  שבאמת  מפני  הוא  הנסיון  וגודל 
בקרב ההמון אשר לא ניתן להתקדם ולהשיג פרנסה בדרך כבוד רק עם השגת תוארים רשמיים 

במקצועות אלו המיוסדים על חכמת העמים. 

והשפעה זו שבאה באופן עקיף קשה מן הכל. שהרי לא מדובר ב'גזירות' כפשוטו, ואדרבה, 
אומרים במפורש שאינם נגד שום דת, אבל בעצם העסק בחכמה המנותקת מהאמונה ופנימיות 

קדושת ישראל, גורמים לעקירת האמונה והדת באופן עקיף - ממש כמו בימי יון "שהחשיכו 

עיניהם של ישראל".

על  לעמוד  כיצד  לרחק,  או  לקרב  התלמידים,  בנפש  ההכרה  עצם  הן  'נפש'.  בענייני  ובפרט 
מקומו ומצב נפשו של התלמיד, בודאי שיש לו מקום בתורת ישראל. אבל כאשר נהפך הדבר 

למקצוע כשאר ערכים גשמיים – אף שהמטרה קדושה, ללמוד דרכי החינוך על מנת להתפרנס 

כי ההשקפה  ישראל.  בית  נורא לחבל בכרם  נסיון  זה  הרי  זו הרוח הנושבת,  – כאשר  בכבוד 

הפסולה והחיצונית בולעת מבלי משים את הנקודה הפנימית והכשירה של טהרת הנפש שלך 

האיש הישראלי. 

הקשה  סמויה  מלחמה  הטהור  בלבו  חש  זה,  מכל  הנבדלים  היראים  בין  הנמנה  איש  ]והנה 
מגזירה קשה ממש. שכן מרגיש מחנק ויובש מערבוב הדעות ומהעדר פרנסה רח"ל. כי ענין 



-לג-    /השפ–תקלי'יויבימינו

הפרנסה נעשה קשה יותר ויותר אצל המבקש להיות נבדל מדרכי האומות - כדי שלא יפול לרע 

ח"ו, אך מיום ליום מרגיש בקושי ומצוקה בעצם ההיבדלות, ואכמ"ל.[.

פגם הלשון בנוסח תרבות יון

על  רק  ההשפעה  היתה  שמתחילה  באופן  יון  מלכות  שלטה  שני  בית  בתקופת  פנים,  כל  על 
ה'מוחין' בלא גזירות, ורק לבסוף החשיכו עיניהם של ישראל בפועל ממש.

ירידת אותו  יון לבין  זו של תרבות  נשוב לענין ראשון, לבאר את השייכות שבין קלי'  ועתה 
הדור בשנאת חינם ו'לשון הרע'. הנה בתקופת ימי בית ראשון היו גם כן מכשולות בעניינים 

שבין אדם לחבירו - כגזילה ורציחה ושאר עניני השחתת המידות והמעשים. אך כאשר נתפשט 

- שכן הורגלו  יותר מעודנים  יפת, נעשו אפילו הפחותים שבעם  יון שנוסדה על קלי'  תרבות 

פרקים  בח'  )וכמבואר  ורוצחים  גזלנים  להיות  צורה  לאנשים של  הראוי  הכבוד  מן  זה  להבין שאין 

להרמב"ם פ"ו שאלו העבירות השכל מחייבם(.

אבל מאידך, "יצא שכרו בהפסדו". כי מהנהגת היוונים למדו שאפשר להשיג את אותה מטרה 
של גזילה ורציחה על ידי חיצי הדיבור. וכדברי הרמב"ם )הלכות תשובה פ"ד ה"ד וה"ו( לענין עבירות 

שבדיבור שהחוטא מדמה בדעתו שלא עשה שום חטא. ובאמת, על ידי הלשון הרע והשנאת 

חינם נפעל בלב אותה מציאות של רציחה. שהרי המספר מרחיק את חבירו מלבו ומוריד את 

ערכו להחשיבו כמי שאינו במציאות רח"ל.

והנה מצוי לפעמים המספר לשון מרבה בדברים לטהר שם עצמו - שח"ו אינו מתכוון לגנות 
את הזולת, רק מספר לפי תומו דברים כהוייתן והשומע יראה וישפוט, ובאמת הוא לשון הרע 

)וכמו שהרחיב בזה החפץ חיים בחיבוריו, שהנהגה זו דומה לכלב )עי' במובא בהערה כאן מספר שמירת הלשון(. ויש  גמור 

לרמז בזה את המובא בספה"ק )מגלה עמוקות פר' בלק, קהלת יעקב ערך חש( ש'יון' הוא קליפת החושך, 

ו'חשך' הוא ר"ת חמור שור כלב. והבן22(.

22ספר חפץ חיים )הלכות אסורי לשון הרע - כלל ג ה"ה(: ויש עוד הרבה אפנים בבעלי לשון הרע המספרין דרך רמאות. והוא, 

שמספרין הענין לפי תומן על חבריהן, כאלו אינם יודעין שדבר זה שדיברו לשון הרע הוא, או שאלו מעשיו של פלוני, כל זה 

וכיוצא בזה בכלל לשון הרע הוא.

ספר שמירת הלשון ח"א - שער הזכירה - פרק ד(: ג' סימנים יש בכלב שוטה, אזניו סרוחות וכו' וכנ"ל. והינו כי הכלב שוטה, 

מלבד מה שנשיכתו היא מסכנת עד מאד, וכמו שאמרו חז"ל, רצונו מאד לנשך כל מי שיזדמן לפניו, וכדי שלא יסתרו בני אדם 

ממנו מפני גדל הסכנה מחמת הרוח רעה השורה עליו וכמו שכתוב שם, הוא מתחבא ומסתיר לעצמו בכל אפן, ובפתע פתאם 

הוא פוגע לאדם ונושכו. ולכן הוא מהלך ולא רץ ובצדי רשות הרבים ולא ברשות הרבים נגד בני אדם, ]כי שם הוא מהלך 

אנשים, כמאמרם )ב"ק ס' ע"ב(, לעולם אל יהלך אדם בצדי הדרכים[, כדי שיחשב כל רואהו, כי הולך הוא לאט לדרכו. 

ומשום זה גם כן אזניו סרוחות, כי ידוע שהטביע הקדוש ברוך הוא אצל כלב חוש השמע גדול, כדי שעל ידי זה יוכל לשמר את 

בעליו ואת עצמו לבלתי לפגע בם לרעה, ועל כן הכלב הזה, שרוצה לסכן את כל אחד מהלך בצדי רשות הרבים ואזניו סרוחות 



-לד-

את  להעלים  שביקשו   – היוונים  של  הקלוקלת  מדרכת  ישירה  תוצאה  היא  זו  הסתכלות  הן 
האמונה מבלי שהעם המאמין יתן לבו לכך. ועשו כן על ידי ההערצה והיחס שנתנו לחכמות 

חיצוניות. כי ההשפעה בדרך עקיפה שפעלה בעת שפשטה קלי' יון קשה עד מאוד – אף יותר 

מההשפעה על ידי קלי' בני חם.

פן נוסף ללשון הרע בהשפעת קלי' יון. הנה מצוי מכשול בלשון הרע, שהמספר מעיד  ועוד 
על פלוני שיש לו נגיעות וגם במפעליו הנראים למען הרבים מתכוון לטובת עצמו )ובפרט כשאומר 

כי מפריד בדבריו "מעשה  יון,  קלי'  כזה הוא בדרגה של  ותלמיד חכם ח"ו(, שדיבור  גדול  כן על אדם 

מרכבה" מ"מעשה בראשית", כי דיבור לשון הרע הוא פגם מצד הנשמה )כדכתב מהרש"א ב"ב קסו 

ע"א(, וכאשר מפרש מעשיו הטובים בדרך שלילה ומספר שדואג לטובת עצמו, הרי הוא מפריד 

את הנשמה )הטוב( מגופו של חבירו, וכאילו נטל ממנו את חיותו רח"ל.

'אורו של משיח'

בהארת  ישראל  נפשות  אוחזים  הקדושים,  החנוכה  ימי  בהארת  מרובה, שדוקא  טובה  ומדה 
נמצא  – מה שלא  ומהדרין מן המהדרין  ומחוץ, באופן של מהדרין  האמונה הקדושה, מבית 

כן בשום מצוה. להשיב את הטוב והאור הגנוז בפנימיות לבם של ישראל, ולזכרך ולטהר את 

המחשבה מכל אבק מינות של קלי' יון.

ובזכות קדושת הימים, נזכה לאור ב'אורו של משיח', ולימים בהם יקויים בנו מקרא שכתוב 
וערפל  ארץ  יכסה  החשך  הנה  כי  זרח.  עליך  ה'  וכבוד  אורך  בא  כי  אורי  קומי  א-ב(:  ס,  )ישעיה 

לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה".

ואינו רוצה לשמע שום דבר מה שבצדו.  ]הינו גדולות וכפולות למטה וכפרוש רש"י שם[, שיהיה נראה לאלו הולך לדרכו 

ומחמת זה גם כן זנבו מנחת לו בין ירכותיו ואינו מגביהו, וכל זה כדי להראות לכל, שהוא שוקט ובוטח ואינו רוצה לעורר את 

חושיו להלחם עם האנשים הנראים כנגדו. ויש אומרים אף נובח ואין קולו נשמע, והוא הכל מטעם הנ"ל כדי שיסברו העולם 

שהוא הטוב שבכל הכלבים ולא ישמרו ממנו כלל. 

כל אלו הפעולות עושה הרוח רעה השורה עליו. כן ממש הוא בעל לשון הרע, מלבד מה שהוא חוקר תמיד אחר הנעשה בבתי 

העיר, כדי שיהיה לו מה לספר אחר כך בשוק ]כפי' רש"י בפרשת קדשים[.

 עוד הוא מתהפך בעניניו, כי כאשר נתפרסם ענינו לרעה שהוא הולך ומרגל מזה לזה והוא כקוץ בעיני אנשי העיר, וכל אחד 

שומר עצמו ממנו, הוא מהלך על צדי רשות הרבים בלאט ובחשאי כאלו אין נוגע לו דבר, ולתור על ידי זה אחר כל הנעשה 

בעיר בסתר ובגלוי. וכהאי גונא בעת שהוא מספר הלשון הרע והרכילות, יעשה בדרך רמאות, שיראה כאלו הוא מספר לפי תמו, 

ולא יספר כל הספור, רק מרמז, ועל ידי זה יבין חברו השאר. ואזניו סרוחות, וזנבו מנחת לו בין ירכותיו, גם כן שיך בו מעין 

מה שנאמר בכלב הנ"ל, הינו שאף שבקרבו בוערים בו כל חושי ההרגש, ובפרט חוש השמיעה, לשמע מכל דבר הנעשה בעיר 

ולרוץ ולרגל מזה לזה, אף על פי כן בפרסום מראה לעיני אנשים כאלו הוא כובש את כל תנועותיו ונח לכל ואינו רוצה לשמע 

שום דבר מהנעשה בין אנשים, והכל כדי שלא ישמרו אנשי העיר ממנו ויתגלה לו הכל. ויש אומרים אף נובח ואין קולו נשמע, 

כי בהלשון הרע שלו הוא מזיקו בסתר, ובפרט אותן כותבי עמל )שקורין פאסקוילן( שעליהם נאמר )דברים כ"ז כ"ד(, "ארור 

מכה רעהו בסתר". והכל הוא, כדי שלא יוכל חברו להשמר ממנו ויוכל להזיקו כעין הכלב הנ"ל. 


