
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זגיליון ס" -שנה ב' 
 חנוכה - פרשת מקץ

 תשע"ז 

 
 

 ויהי מקץ שנתים ימים )מא א( 
ולא פנה אל ' ,)תהלים מ( זה יוסף 'אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו' ,ובמדרש )רבה פרשה פט(

 .'ניתוסף לו שתי שנים 'זכרתני והזכרתני'על ידי שאמר לשר המשקים  'רהבים
וכבר כמה וכמה קולמוסים נשתברו בספה"ק על מדרש זה להבין כיצד הטענה על יוסף הצדיק 

מתיישב בקנה אחד עם הפסוק שמביא המדרש ומבטא בדיוק  תמימהשפגם במשהו מאמונתו ה
 .יוסףזה  -ה' מבטחו'  שםאת ההפך הגמור, 'אשרי הגבר אשר 

ובימים גם נעמוד על הנקודה הפנימית של מלחמת הדעת שניטשה בין היוונים ובית חשמונאי 
ההם בזמן הזה ניצחו בית חשמונאי, ואנו עומדים מול המנורה הטהורה וקונים את קנין הנצח 

 הלזה אל קרבנו כהיום הזה.
* 

 ולם. נעמוד על נקודה בסיסית ביותר בכל עצם קיומנו בע
הקב"ה בבואו לברוא את האדם כביכול התייעץ עם מלאכיו הטהורים באומרו 'נעשה אדם', והם 
ייעצו ש'אל ייברא שהוא עתיד לחטא לפניך', גם 'אמת' אמרה אל יברא כיון שהוא מלא שקר, 
והבורא ב"ה לא הקשיב להם אלא ברא את האדם, כביכול הוא אומר לכולם, יודע אני כי הוא 

שתי האפשרויות הוא יבחר  שִמֵביןאבל אני בוחר להאמין בו, טוא ולחיות בשקר, מסוגל לח
נמצא שהאמונה של הבורא בנו, גרמה לו כביכול לבחור לברוא לחיות בלא חטא ובלא שקר. 

 אותנו ולברוא את העולם.
דבר זה צריך ללמדנו אורחות חיים ולהתבונן שלא לקלקל את האמון שנתן בנו הבורא שלא 

 נחטא, ולבחור בטוב כאשר שני דרכים בפנינו. 
. אצל הבורא ב"ה 'אמונה'ודרגת ה 'מחשבה'והנה בדרגת האמונה ישנן שתי דרגות, דרגת ה

במחשבה', וזוהי  א את האדם בחי' 'ישראל עלווהנהגת המחשבה היא כביכול הרצון לבר
המחשבה הראשונית כביכול, אולם דרגת ה'אמונה' היא גבוהה ממנה, כי היא הביאה את הדבר 

 א את האדם בפועל ממש.ו, הבחירה לברלידי פעולה בכח כביכול
'מחשבה' היא המחשבה והרצון לעשות את מצוות ה', ידיעות במח לעומת זה גם באדם יש דרגת 
ירה עדיין ומה לא רצוי, אולם כל זה רק במחשבה, וכשבא לידי בחמה מותר ומה אסור מה רצוי 

 אין לו כח לבחור בטוב.
בבחירה בטוב, כאשר יש לפניו שתי  ובמעשה בפועל בכחאולם, כאשר הוא מגיע לידי התגברות 

דרכים והוא מתגבר על הדרך הלא טובה ודוחה את הרע והולך בדרך טובה, אז הוא הגיע לדרגת 
ח שהוא מאמין בה' בפועל הוא מתגבר, אז הוא מוציא לידי תכלית את האמונה ה'אמונה', שמכ

והיא ה'חיים' המחוברים  שהאמין בו ה' שלא יחטא וזו היא הדרגה העליונה והחשובה ביותר.
האדם הזה בהנהגה גבוהה יותר והוא למקורם ושורשם, זרם ה'חיות' מתפתח עד כדי הנהגה עם 

 לכל ישראל.זוכה לנסים ונפלאות עבורו ו
* 

הוא מציאות שלא הגיעה לידי מימוש, 'מחשבה' שהינה ממש ההגדרה הזו, פעולה  -'חלום' 
מעשה בפועל בעולם הזה  -שנשארה רק במוח האדם ולא הגיע לידי קישור של 'אמונה' 

 שמתקשר ל'אמונה' של הבורא שהיא מקור החיים.
ולכן בכדי לפתור את החלום ולהבינו עם פנימיות הכוונה צריך לאדם שהוא בדרגת אמונה כזו 

ה'מחשבה' שהיא מעורפלת ולא  -הנזכרת, כי הוא ורק הוא יכול להוריד לידי מעשה את ה'חלום' 
 ברורה כאן בעולם. 

לפתור את  הוא היה יכולרק יוסף הצדיק היה בעל האמונה התמימה והוא 'חי' את הבורא בעולמו, 
חלומו של שר המשקים, ואת זה אמר לו יוסף, אתה לא תוכל להגיע לפתרון טוב של החלום הלא 
טוב שלך, רק דרכי, כי אני חי באמונה הנעלית הזו, ואת זה כביכול 'מאשר' המדרש, 'אשרי הגבר 

סורים אשר שם ה' מבטחו' זה יוסף. ואז הוסיף יוסף ואמר כיון שכן, אני אגרום שתצא מבית הא
 ויחזירו אותך על כנך, אז במטותא 'זכרתני והזכרתני', וכאן היה 'פגמו' לפי דרגתו.

* 
יהודי מכור מחצבתו 'שאין לכם חלק באלוקי ישראל', היוונים ששאפו בכל כוחם לנתק את ה

עמלו על נקודה זו דייקא. שעולם הזה יהא עיקר אצלם, וכל ענייני עולם הבא ישאר בבחי' 
ים ופעולות נבובות בלבד, להרבות בפילוסופיה וחקירות בלי סוף שלא יביאו את טקס'מחשבה', 

 האדם לשום מקום אמתי קרוב יותר לבוראו. 
על זה לחמו בני חשמונאי במסירות נפש, לחבר אמונה באמונה, להביא את האמונה הטהורה 

ח הזה ניתן גם לידי מעשה בכוח גדול, לחיות בעולם הזה בחיות הקדושה של הבורא ית"ש, והכ
 לנו כהיום הזה. וממילא הניסים והנפלאות מוכנים גם עבורנו 'בימים ההם בזמן הזה'.

 

 

 'הוד' מול 'דוה'
)מאמר זה הינו המשך דבריו של רבינו מן המאמר הסמוך על 

 .ב'דרך המלך'(חנוכה  -פרשת השבוע 
ין של ימי בשורות הבאות ננסה לעמוד על פנימיות הענ

שחנוכה הוא 'תיקון ה'הוד'',  מהאר"י ז"לשאיתא החנוכה 
 שנהפך ל'דוה', ובחנוכה חזר ל'הוד'. 

הדברים עמוקים כמובן, ואנו ננסה להביא הדברים 
כהווייתן כפי שביאר ב'דרך המלך' במאמרו הקדוש 

ניסינו בכוחותינו הדלים להעביר אל שהובא בסמוך, בו 
בקצה המטה מיערת הדבש  מבקשי ה' הטועמים

את ענין האמונה של הבורא ית"ש בנו בני המתוקה, 
 העולם הזה המחברים אמונתו לאמונתו.

 בדרך זה מבאר בקדשו את ענין ה'הוד' הנזכר.
* 

כל העולמות מונהגים בכח האותיות הקדושות. כל חפץ 
שמרכיבים מילה צורה שבעולם בנוי ממספר אותיות כל ו

של  מהותו וחיותוהסדר שהיא בנויה נקבע  שלמה שלפי
 .חפץה

ראשונה האות הפע שעובר משהשפע אל הדבר מגיע ב
 לזו שלאחריה עד האות האחרונה.במילה 

 ,וכשנדייק יותר, כל אות מורכבת מכמה אותיות, כגון
ובאופן א' בנויה מהאותיות ו' ושני יודי"ן. אות ה

המשפיעה לאות חלק האות האחרונה היא ההשפעה, 
א' היא תחתית ההאות י' שב שלאחריה, ולמשל באות א',

 שאחריה. המשפיע לאות ב'
כשהמילה 'הוד' בנויה כסדרה המשמעות היא שהה' הוא 
תחילת השפע מרמז על השפע שבעולם העליון והוא 
יורד אל הד' האחרונה שמרמזת על הסיום שהוא בעולם 

 הזה.
האות ה' בנויה בשני ווי"ן המרכיבים את הגג ורגל ימין, 

רגל השמאל את רגל שמאל.  והאות י' )או ו'( שמרכיבות
המשפיעה לד' שמסיימת. הד' מורכבת רק שהא הי' היא 

 משני ווי"ן, כלו' היא פחותה מן הה'. 
ולכן כשההוד הוא כסדרו, הה' היא הראשונה, שיש לה 
רגל שמאל להשפיע למטה ממנה, המשמעות היא 
שהאמונה שה' מאמין בנו ממשיך לעולם הזה התחתון, 

נרמז עתה בד' אין אנו משפיעים ואנו, בעולם הזה ש
למטה מאתנו אל עולם הטבע וההבל אלא נעצרים לאמר 

 אנו פונים עם אמונתנו לבורא בחזרה. 
וכשח"ו הד' הראשונה, שאין חיבור של הי' של רגל 
שמאל למטה, כלו' אין האמונה שה' מאמין בנו יורד 
למטה, ומאידך הה' היא אחרונה, דהיינו שיש השפעה 

ו להבלים ולשקיעה בגשמיות, זהו 'דוה', למטה מאתנ
 :ובימים האלו מהפכים שוב את הסדר

  - - - ות ולהלל'הוד'ל

 

כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי 'זו לומר לישראל לקלו את דעת ואמונת ישראל עד שהעוכמו שהיה בימי היוונים שפגמו וק
ח"ו, ואז, בגודל החשכה הזאת שדומה שח"ו אין מבוא לצאת מכל החשכות וצרות הגוף והנפש ה' ית' נתגלה עליהם באור קדושתו  'ישראל

 -בישועה שלא כדרך הטבע ... וע"י ששבר את המסכים המסתירים וכל מחיצות חושך ענן וערפל, ובא פתאום לישראל ברוב אורו וקדושתו, 
 (תר"ץ )דרך המלך וישב       שו באור של מעלה וע"י שיבה ועליה זו גם לגופם וגם לנשמתם היתה תשועה גדולהנפשות ישראל שוב עלו ונתקד

 



 

 

 
 פרק סב

 ממדרגה למדרגה
למדנו בפרק הקודם כמה חשובה התפילה עבורנו, השי"ת אין לו צורך בה אלא בשביל 

לראות כמה אנחנו תלויים בו ועיננו מייחלות אליו, עד שפעמים כל הצרות והמניעות 

שיש לנו בחיי היום יום תלויים בענין זה של חסרון בתפילה, כי השי"ת חפץ לשמוע 

 בבחי' 'השמיעיני את קולך כי קולך ערב'. את קולנו

* 

 וצריכים להעמיד את המהלך לשלב המעשה. 

עומד אדם בתפילה ביום מן הימים העמוסים ולחוצים במרוץ החיים השוטף, הוא 

מנסה 'להיכנס' אל התפילה, הוא משתדל לעמוד ולכוון את מה שהוא מוציא מפיו, 

פני מלכו של עולם, וזה לא עולה בידו. לפחות לכוון את פרוש המילות שפיו יהגה ל

המח אטום, הלב חתום, שום קרן אור רוחנית איננה בוקעת אל חשכת נפשו, הבלבול 

 והדאגות עומדות לו בדרכו כסלע ענק החוסם את זרם הנהר מלעבור במסלולו.

אדם כזה מבקש עצה, מתפלל כזה דואב ליבו על עוד תפילה שתעלם ועל עוד 

ה' שתאבד, כיצד נוכל לבא לו לעזר ולסיוע שיוכל לעורר את הזדמנות של קרבת 

נפשו מעט לקרבת ה' וליהנות מקרבה זו עונג רוחני אמתי שיסחוף אותו אל עבודת 

התפילה בכל אבריו, להתנתק מן הדאגה והלחץ הלוחצים אותו ומונעים את צינורות 

וצים ההתרגשות וההתלהבות מלהשפיע את חלקם בהתעוררות הלב והנפש הנח

'השתפכות הנפש  -דושה של ה'חובת התלמידים' קלגילוי הנפש בתפילה, וכלשונו ה

 והתקרבות הלב בתפילה זו היא העיקר אשר בתפילה'.

* 

את תפילת שמונה עשרה ניתן לחלק לשני חלקים עיקריים, וכאשר נעמוד על עיקרן 

ולו בקשות נצליח לתת מענה נכון ומועיל למצב הנתון שהעמדנו. ישנו חלק אשר כ

ואף שבח והודאה על עניינים שעיקרן רוחני. וכגון, 'אתה קדוש ושמך קדוש', שעצם 

משמעות הברכה היא הבדלה של השי"ת מאתנו יחד עם המלאכים, 'קדוש' משמעותו 

'נבדל' כידוע. כמו כן הברכות המיועדות לתפילה על הגאולה, 'ולירושלים עירך 

רה תצמיח' שכל מהותן הוא תפילה לגאולת ברחמים תשוב' 'את צמח דוד עבדך מה

עמו ישראל בעתיד הקרוב ביותר ולגאול גאולת עולם מן המצב הגלותי ששרויים בו 

 ישראל ללא מלכות בית דוד וללא בית המקדש והקרבת אשי ישראל.

ומאידך ישנו את החלק בתפילה על צרכי הגוף והנפש הנצרכים לו לאדם עתה. כגון 

ה בתורה ובקיום מצוותיה. כרפואה לחולי עמו ישראל. ומי הוא ׂשֵֶכל ובינה להצלח

האיש אשר יאמר כי אינו צריך להתפלל על אחד מעיר וממשפחה הנזקקים לרפואה 

כברכת 'ברך עלנו את השנה הזאת' שמשמעותה או שלמה בקרוב בגשמי וברוחני. 

 התפילה על הפרנסה, וכך ברכות נוספות כמובן למתבונן.

הצעה להתחיל להתבונן ולעורר את ליבו בברכות שכעין החלק  כשנציע למתפלל

ותפוס כולו הראשון שבתפילה, על החלק הרוחני שבו, בודאי שליבו העסוק עתה 

בדאגות על המצב בבנק או בא' מצאצאיו שאינו בקו הבריאות לא יצליח להתעורר, 

ישא עיניו  אולם כשנדריך אותו להשתפך דוקא בחלקים הנצרכים לו בזה הרגע, והוא

למרום ויצעק להיוושע במה שצריך לו עתה, וכאשר נתחיל בחלק זה, אז ההתרגשות 

תתעורר, הלב ייפתח ואז הדרך להשתפכות והתעוררות גם על הדברים הרוחניים כבר 

 נסללה.

כשמדריכים את הנערים בדרך כתוספת חשובה מאוד צריך להוסיף על דרך זה, שו

נדריך אותם להתפלל על צרכי הפרנסה ה הנזכר, בסולם העליההתעוררות לתפילה 

האפשרות  של הוריהם הנאנקים ומסובכים בעול הפרנסה כל ימיהם למען השגת

ננסה בכל הכוחות לחברם ברגשותיהם את צרכי קיום המשפחה כולה, לרכוש עבורם 

להגיע להרווחה ולהצלחה בענין זה. ודי  כמה צריך לשפוך לב כמיםהזכים להבינם  

 )חובת התלמידים מתוך פרק ט'(בהערה זו.                                                                  

 

 

 

 אסור להשתמש לאורה
סביב שולחן מאולתר בבית המדרש יושבים קבוצת 
אברכים חסידים זקנים עם נערים, השותים בצמא 
את דברי החיזוק וההתעוררות הנשמעים מפי זקן 

נוטפים עסיס, הוא מטבל דבריו החבורה, דבריו 
יידן',  בתיאורים חיים על 'חסידישע פארצייטישע

על עבודתם התמימה והקדושה במסירות נפש על 
קוצו של יו"ד ועל השמחה העצומה שלהם בכל דבר 
של קדושה ומצווה. האווירה מרוממת ומנותקת 

 מכל ענייני העולם הזה.
 שעה עוברת ואחד מבני החבורה מעמיד יי"ש על
השולחן, הכוסות נמזגים, הגרונות נרטבים מן 
המשקה המשכר והאווירה נעשית מרוממת הרבה 
יותר מלפני השתיה, ניגוני הקודש והדיבורים 
מקבלים גוון חדש של התרוממות, והתועלת גדלה 

 עד מאוד מן השתיה הזו.
שתיה שבכל מקום אחר גורם לנפילה ולהתגברות 

ת כאן השפיע על החומר הגס להגיע למחוזות נפולו
גילוי  הגוף לרוממו ולהגביהו למעלות רמות של

הנפש והרגש לקרבה אל ה' לעבדו בלב שלם ונפש 
 חפצה.

* 
האדם חי בעולם, עולם המורכב בצרכים גשמיים 
רבים, אין לו ברירה רבה, הוא מוכרח להתעסק בהם 
בכל מציאות שהיא. העבודה המוטלת עליו היא 

להתייחס ולהרגיש בכל השימוש להיות הבוחר כיצד 
 הבלתי פוסק בצרכי העולם.

בעת שחסר לו דבר מצרכי העולם, או שח"ו הוא 
מדוכא ביסורים ושאר חסרונות ח"ו, הוא מתפלל 
אל ה' שיושיעו. התפילה על הישועה גם היא ניתנת 
לבחירה כיצד הוא מבקש ולשם מה הוא רוצה את 

 הישועה הזאת.
שהוא רוצה להרגיש  הבקשה צריכה להיות שכיון

את נועם ה' ולעבדו בלבב שלם, אין הוא מסוגל 
להמשיך ולעורר את ליבו בהרגשת קרבת אלוקים 

 סה רח"ל.נכשחסרה לו הבריאות או הפר
גם כאן הגוף מסייע לאור ה' להמשיך ולבעור, 

 להמשיך ולסייע לאדם בדרכו בעבודה.
* 

היוונים ביקשו לעקור את ההתייחסות הזו לדברי 
ולם. 'כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק הע

אל  ,'לכם'באלוקי ישראל'. ההדגשה היא על ה
'לכם' יכו את אלקי ישראל לתוך ההרגשות שתמש

. ולכן להתקרב לבורא ענייני העולםלהתרומם דרך 
 אנו נלחמים בזה בכל הכוח.טמאו את כל השמנים. 

אחד מן כלי המלחמה העיקרים 'הדלקת נר חנוכה' 
בהדגשה ש'אסור להאיר את הלבבות בלהב העולה 

, כלו' האור העולה מן המנורה להשתמש לאורה'
למרות שהוא מאיר לך בעולם, זכור אין המטרה לך 

 , אלא הכל למען כבוד שמו יתברך. ולצרכיך
 - - -'יש לנו חלק באלוקי ישראל' 

 )דרך המלך חנוכה תרצ"ג(

 ליון יו"ל ע"י יהג
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