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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
חנוכה תשע"ז

גילעי זדכ ול תפך בזעהמע כל שתן גדעל:

 יעז"ן שתן גדעל תשין פך כמן טתער בזעהמע
אזרי ככמו בקעדכ תקדכים בה קעל ול "ס ז"עשת 

בימי יוחנן כהן גדול, "עמדת להם" אחר כך בעת 

צרתם עכדה"ק.

 יעז"ן שתן גדעל תשין אה
פך תכמן עזהמע בזעהמע

ורחימו,  בדחילו  גדול  חידוש  אמינא  מעתה 

קול  הבת  את  גדול  כהן  יוחנן  ששמע  אחרי  כי 

ביום הכיפורים בקודש הקדשים, על הנס שעתיד 

בנו,  מתתיהו  בימי  לחשמונאים  לעשות  הקב"ה 

לגלות  הקב"ה  הקדים  מה  לשם  בדעתו  התבונן 

לו דבר זה, ואז השיג ברוח קדשו שעתיד הקב"ה 

לעשות להם את נס הנרות, והרי זה בבחינת מה 

אלקים  אדני  יעשה  לא  "כי  ג-ז(:  )עמוס  שכתוב 

ומזה  הנביאים".  עבדיו  אל  סודו  גלה  אם  כי  דבר 

השכיל להבין שהוא צריך להקדים רפואה למכה, 

בחותמו,  חתום  טהור  שמן  של  אחד  פך  לעשות 

כך  אחר  שנתגלה  בהיכל  הזה  הפך  את  והחביא 

לחשמונאים בימי חנוכה.

והנה כאשר חיפשתי מקור לרעיון זה, מצאתי 

את שאהבה נפשי בדברי אחד מן הראשונים בספר 

"כל בו" )סימן מד(, שכתב בפירוש שפך השמן היה 

והנה הדברים  גדול,  יוחנן כהן  חתום בחותמו של 

בלשון קדשו:

בכ"ה  ואבדום,  אויביהם  על  ישראל  "וכשגברו 

שמן  מצאו  ולא  להיכל,  ונכנסו  היה,  בכסליו  יום 

טהור אלא פך אחד קטן, שהיה מונח בתוך שידה 

והיה  להסיטה,  יכולין  היו  שלא  בכותל,  קבועה 

גדול,  כהן  יוחנן  של  בחותמו  וחתום  סגור  פתחה 

היה  ולא  בפך,  נגעו  שלא  הכירו  הפתח  ובסגירת 

נס  להם  ונעשה  אחת,  לילה  רק  להדליק  שמן  בו 

והדליקו ממנו ח' ימים".

אמנם לא ביאר שם הטעם לשם מה הכין יוחנן 

כהן גדול פך אחד של שמן טהור בחותמו, אך לפי 

דברינו הענין הוא נפלא, כי זה היה אחרי שהודיעו 

לו מן השמים ביום הכיפורים בקודש הקדשים, על 

)סוטה לג.(: "יוחנן כהן גדול שמע בת קול מבית קודש 

לאגחא  דאזלו  טליא  נצחו  אומר,  שהוא  הקדשים 

קרבא לאנטוכיא". וביאר ה"בני יששכר" )כסלו-טבת 

מאמר ד אות ג( הכוונה בזה, שהקדים הקב"ה לבשר 

ליוחנן כהן גדול ביום הכיפורים הרבה שנים לפני 

להתרחש  שעומד  חנוכה  של  הנס  על  חנוכה,  נס 

בימי מתתיהו בנו.

אות  )שם  לבאר  מוסיף  הוא  האמור  פי  על 

לומר  החשמונאים  כשתיקנו  זה  מטעם  כי  כח(, 

מתתיהו,  בימי  חנוכה  נס  על  הניסים"  "על 

"בימי  גדול:  כהן  יוחנן  של  שמו  את  שם  הזכירו 

מתתיהו בן יוחנן כהן גדול", כי הוא היה הראשון 

ביום  קול  הבת  של  הבשורה  את  לשמוע  שזכה 

החשמונאים  שעתידים  הניצחון  על  הכיפורים, 

לנצח את היוונים בנס חנוכה.

יומתק לצרף מה שהביא ב"לקט אמרי קודש" 

)חנוכה דף קמו.(, מה שאמר כ"ק מרן אדמו"ר מהרי"ד 

מבעלזא זי"ע ליישב בזה מה שתיקנו לומר ב"על 

הניסים": "ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת 

בתוספות  שכתבו  ממה  זה  על  והקשה  צרתם". 

ישנים )ראש השנה יז:( לבאר ההבדל בין מדת רחום 

למדת חנון: "כי מדת רחמים היא שלא בעת צרה, 

כי בטרם תגיע הצרה הוא מרחם שלא תבוא, אבל 

חנון הוא שחונן בעת הדחק לגאול הצועק, כדכתיב 

)ישעיה ל-יט( חנון יחנך לקול זעקך".

ברחמיך  "ואתה  לומר:  תיקנו  איך  כן  כי  הנה 

מאחר  הלא  צרתם",  בעת  להם  עמדת  הרבים 

מתאים  היה  צרתם"  "בעת  הקב"ה  להם  שעמד 

וביאר  הרבה".  בחנינתך  "ואתה  לומר:  יותר 

הכוונה בזה על פי הגמרא הנ"ל, שיוחנן כהן גדול 

הבת  את  הקדשים  בקודש  לשמוע  הקדים  כבר 

מתתיהו  בימי  החשמונאים  של  הניצחון  על  קול 

עליהם  לרחם  הקב"ה  שהקדים  מבואר  הרי  בנו, 

לומר:  תיקנו  כך  ועל  הצרה,  לפני  שנים  הרבה 

"ואתה ברחמיך הרבים", שהקדמת לרחם עליהם 

לקראת שבת חנוכה הבאה עלינו לטובה, דבר 

בעתו מה טוב להתבונן על כמה ענינים בנס חנוכה, 

ונפתח במה ששנינו בגמרא )שבת כא:(:

יומי  בכסליו  בכ"ה  רבנן  דתנו  חנוכה,  "מאי 

להיכל  יוונים  שכשנכנסו  אינון...  תמניא  דחנוכה 

טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית 

אחד  פך  אלא  מצאו  ולא  בדקו  ונצחום,  חשמונאי 

ולא  גדול,  כהן  של  בחותמו  מונח  שהיה  שמן  של 

היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו 

ימים, לשנה אחרת קבעום ועשאום  ממנו שמונה 

ימים טובים בהלל והודאה".

לומר:  ז"ל  חכמינו  שדקדקו  ממה  והנה 

השמנים  כל  'טמאו'  להיכל  יוונים  "שכשנכנסו 

השמנים  כל  "נטמאו  אמרו:  ולא  שבהיכל", 

שלא  בכך,  ללמדנו  שכוונתם  משמע  שבהיכל", 

נטעה לומר שכל השמנים "נטמאו" במקרה על ידי 

שנגעו בהם היוונים, אלא היוונים "טמאו" בכוונה 

מהכהנים  למנוע  כדי  השמנים,  כל  את  תחילה 

ביאור  וצריך  טהור.  בשמן  המנורה  את  להדליק 

ממה  היוונים,  של  הגדול  הפחד  היה  מה  להבין 

שהדליקו הכהנים את המנורה בטהרה, עד כדי כך 

שטרחו לטמא את כל השמנים שבהיכל.

עוד ראוי להתבונן על מה ששנינו בגמרא, כי 

אחרי שנצחו החשמונאים: "בדקו ולא מצאו אלא 

כהן  של  בחותמו  מונח  שהיה  שמן  של  אחד  פך 

גדול", ונתייגעו המפרשים מנין נתגלגל בהיכל פך 

אחד של שמן בחותמו של כהן גדול, וכי כך היתה 

הדלקת  עבור  שמן  לייצר  הגדול  הכהן  של  דרכו 

המנורה, ועוד לחתום אותו בחותמו.

 יעז"ן שתן גדעל כמו
בה קעל בקעדכ תקדכים

רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים 

ביאור חדש על פך השמן שהיה חתום בחותמו של 

כהן גדול, על פי מה שגילו לנו חכמינו ז"ל בגמרא 
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הנס שעתיד הקב"ה לעשות לחשמונאים הכהנים 

בימי מתתיהו בנו, ואז השיג שהוא צריך להכין פך 

אחד של שמן טהור.

 תקכר ת"פלא בין
יעם תשיפערים ל"ס ז"עשת

בדרך זו במסילה נעלה לבאר הטעם שהקדים 

הכיפורים  ביום  גדול,  כהן  ליוחנן  לבשר  הקב"ה 

בשעה שעשה את העבודה בקודש הקדשים, על 

הניצחון של החשמונאים בנס חנוכה, משמע שיש 

קשר בין העבודה בקודש הקדשים ביום הכיפורים, 

לניצחון של החשמונאים על היוונים בנס חנוכה, 

וכבר  ביניהם.  הפנימי  הקשר  להבין  ביאור  וצריך 

העיר על כך ה"בני יששכר" )שם אות ג(:

"והנה לפי זה התחלת הישועה בניצחון למלכות 

יון היה ביום הכיפורים וגמר הישועה בחנוכה, הגם 

שנראה שהמעשה הזאת לא היה באותה השנה של 

והישועה  יוחנן,  זה היה עדיין בימי  כי  הנס דנרות, 

הנעשה  והנס  יון  מלכות  עול  בפריקת  העיקרית 

לא  זה  כל  עם  בנו,  מתתיהו  בימי  היה  זה  בנרות, 

במקרה הוא".

למעלה  הסוד  בדרך  הענין  שם  ומבאר 

מהשגתנו. ויש לבאר הענין גם לפי השגתנו על פי 

מה שמבואר בספרים הקדושים, כי גמר החתימה 

ביום כיפור נמשך עד חנוכה, ומקור הדבר ב"זרע 

קודש" )חנוכה ליל ג(:

השנה,  בראש  שהכתיבה  בספרים  "מצינו 

והחתימה ביום הכיפורים, וגמר הדין בהושענא רבא, 

עם כל זה אף שיוצאין הפתקין הנגזרים, אין להם כח 

להתקיים עד חנוכה אולי יתקן האדם מה שעיוות. 

נמצא שקדושת החג נמשך והולך עד חנוכה, שאז 

רשות לקיים הפתקין, לכן יש לו לאדם להמשיך על 

עצמו ולקשר קדושת החג עד חנוכה".

הנה כי כן מטעם זה הקדים הקב"ה להודיע ביום 

הכיפורים על הניצחון של החשמונאים בחנוכה, אף 

שזה לא היה באותה שנה, שהרי כפי המבואר יש 

קשר נפלא בין יום הכיפורים לחנוכה, כי גמר הדין 

של יום הכיפורים הוא בחנוכה. אלא שעדיין מוטלת 

עלינו החובה לבאר הקשר הפנימי בין יום כיפורים 

החתימה  מסתיימת  באמת  מדוע  כלומר  לחנוכה, 

של יום הכיפורים דוקא בחנוכה.

 "ר ז"עשת קדעכה תוי"ים
תלל עתעדאת קדעכה תפת

פי  על  בזה  הענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

טור  קצט  דף  )חנוכה  משמואל"  ב"שם  שהביא  מה 

נזר"  ב( רעיון קדוש בשם אביו הגה"ק בעל "אבני 

זי"ע, לבאר הטעם שתיקנו חכמינו ז"ל בחנוכה ב' 

הנרות  והדלקת  בפה  שהיא  והודאה  הלל  מצוות, 

שהיא בעינים להסתכל על הנרות, כי היוונים הם 

מבני בניו של יפת בן נח, כמו שכתוב )בראשית י-ב(: 

"בני יפת גומר ומגוג ומדי ויון", שהיתה לו זכות על 

שלא השתתף עם חם שביזה את נח אביו.

והנה חם פגם בראיית עינים כמו שכתוב )שם 

ט-כב(: "וירא חם אבי כנען את ערות אביו", וכן פגם 

לשני  "ויגד  )שם(:  שכתוב  כמו  הדיבור  בקדושת 

אחיו בחוץ", ועל כך נתקלל כנען בנו: "עבד עבדים 

"כנען  המדרש:  בשם  רש"י  ופירש  לאחיו",  יהיה 

ראה והגיד לאביו לכך הוזכר הדבר ונתקלל".

טעם  לו-ה(  )ב"ר  במדרש  מבואר  האמור  פי  על 

ידי  על  לחירות  יוצא  כנעני  שעבד  מה  על  נפלא, 

ועין,  יוצא בשן  "מה טעם עבד  עין:  או  הכאת שן 

"ראה בעינו והגיד  מהכא וירא ויגד". ופירש רש"י: 

מן  באחד  שלקה  וכיון  הדיבור,  את  המחתך  בשינו 

האברים שחטא, נפטר מקללתו ויוצא לחירות".

במעשיו  השתתף  שלא  יפת  כי  זה  לפי  נמצא 

של חם, אלא אדרבה נשתתף עם שם לכסות את 

ויפת  שם  "ויקח  כג(:  )שם  שכתוב  כמו  אביו,  ערות 

את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית 

וערות  אחורנית  ופניהם  אביהם  ערות  את  ויכסו 

זכות  ליפת  היתה  זה  מצד  הנה  ראו".  לא  אביהם 

שלא פגם בראייה ובדיבור כמו שפגם חם, ובזכות 

בעולם.  ולשלוט  למלוך  יפת  מבני  היוונים  זכו  זה 

לכן אחרי שגברו החשמונאים על היוונים, הוציאו 

העינים  בקדושת  ה'  את  לעבוד  זו  מעלה  מהם 

ובקדושת הפה ביתר שאת, וכנגד זה תיקנו חכמינו 

כדי  הנרות  הדלקת  מצות  ענינים:  ב'  בחנוכה  ז"ל 

לקדש את העינים, ומצות הלל והודאה כדי לקדש 

את הפה עכדה"ק.

 תדלקה כבוה "רעה תמ"ערת
לתאיר אה כבוה תכורים בראכ

תבלין  להוסיף  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

מבני  שהיו  היוונים  איבדו  איך  הקדושים,  לדבריו 

ליפת  שהיתה  הגדולה  המעלה  את  יפת  של  בניו 

הטעם  לבאר  בהקדם  ובפיו,  בעיניו  פגם  שלא 

שכשנכנסו היוונים להיכל טמאו את כל השמנים, 

המנורה  את  להדליק  ישראל  יוכלו  שלא  כדי 

בטהרה.

ממשנתו  עינים  מאירת  יקרה  הקדמה  נקדים 

הטהורה של הרה"ק מראפשיץ זי"ע ב"זרע קודש" 

עבודת  לבאר  בקדשו  שדיבר  בהעלותך(,  )פרשת 

הדלקת המנורה בבית המקדש, על פי מה ששנינו 

שבעה  שיש  כמו  כי  יב(,  משנה  ד  )פרק  יצירה  בספר 

ימים בשבוע, כך יש שבעה שערים בנפש האדם: 

"שתי עינים, שתי אוזניים, ושני נקבי האף והפה". 

נמצינו למדים כי בראשו של אדם ישנם ז' שערים, 

חוש  עינים  שתי  חושים,  לארבעה  שמתחלקים 

נקבי  שני  השמיעה,  חוש  אוזניים  שתי  הראות, 

האף חוש הריח, הפה חוש הדיבור.

שבעה  אדם  של  בראשו  שיש  כמו  והנה 

שערים, כן יש במנורה שבעה נרות המכוונים כנגד 

וזהו שצוה הקב"ה לאהרן הכהן:  שבעת השערים. 

יאירו  המנורה  פני  מול  אל  הנרות  את  "בהעלותך 

שבעת הנרות", שיכוון בהדלקתו להמשיך לישראל 

השערים,  לשבעת  קדושה  של  אור  מלמעלה 

ויריחו  באוזניהם,  וישמעו  בעיניהם,  שיסתכלו 

על  ומצוה  שמותר  מה  רק  בפיהם,  וידברו  באפם, 

פי התורה, ועל ידי זה יזכו להיות מרכבה להקב"ה 

שמנהיג את העולם בשבעה שערים של מעלה.

רעיון נשגב זה מבואר גם בספר "בארת המים" 

מרימנוב  הירש  צבי  רבי  מהרה"ק  בהעלותך(  )פרשת 

"אל מול  זי"ע, אלא שהוא מפרש כי מה שכתוב: 

פני המנורה", הכוונה בזה על אור התורה שבכוחו, 

שבעת  על  רמז  שהם  הנרות",  שבעת  "יאירו 

השערים בראשו של אדם המאירים באור התורה, 

והנה הדברים בלשון קדשו:

המנורה  פני  מול  אל  הנרות  את  "בהעלותך 

באדם,  שערים  ז'  יש  הנה  הנרות.  שבעת  יאירו 

שתי עינים, שתי אוזניים, שני נקבי החוטם, והפה, 

 גמרא: ניעז"ן שתן גדעל כמו בה קעל מביה קעדכ תקדכים
כתעא אעמר, "צזע טליא דאחלע לאגזא קרבא לא"טעשיאנ

 ב"י יככשר: יעז"ן שתן גדעל תקדים לכמעו בה קעל
כוהידים תזכמע"אים בימי מההיתע ב"ע ל"צז אה תיעע"ים

 של בע: תזכמע"אים מצאע פך אזד כל כמן טתער:
נעתית פהזת סגער עזהעם בזעהמע כל יעז"ן שתן גדעלנ

 יהשן לעמר שי אזרי ככמו יעז"ן שתן גדעל תבה קעל
ול ת"ס כל ז"עשת תשין פך אזד כל כמן בזעהמע
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וצריך האדם לקדש הז' שערים האלו, ולהתנהג כל 

וזהו  התורה.  באור  כולם  שיאירו  עד  בקדושה  כך 

העליונה  התורה  דאור  המנורה,  קני  שבעת  ענין 

פני  מול  אל  התורה,  ואמרה  המנורה,  פני  נקרא 

המנורה יאירו שבעת הנרות".

ויש להוסיף תבלין על פי מה שדרשו בגמרא 

"חצבה  ט-א(:  )משלי  שכתוב  מקרא  קטז.(  )שבת 

ופירש  תורה".  ספרי  שבעה  אלו  שבעה,  עמודיה 

רש"י, כי ספר במדבר מתחלק לג' ספרים, כי פרשת 

ויחד עם  "ויהי בנסוע" נחשבת לספר בפני עצמו, 

ארבעת הספרים: בראשית, שמות, ויקרא, דברים, 

הרי הם שבעה ספרים. וכתב ב"אמרי נועם" )פרשת 

לך לך אות א( כי שבעת הספרים מכוונים כנגד שבעת 

במצות  הרמז  בזה  ומפרש  שבנפש,  השערים 

כתיבת ספר תורה )דברים לא-יט(: "ועתה כתבו לכם 

ב'  בגימטריא  לכ"ם  כתב"ו   - הזאת"  השירה  את 

פעמים עי"ן וב' פעמים אז"ן עם חט"ם פ"ה.

שאדם  ידי  על  כי  בזה,  הכוונה  המבואר  ולפי 

זוכה  הוא  הרי  ספרים,  מז'  הכלולה  בתורה  עוסק 

זה  והרי  שבראש.  השערים  שבעת  את  לקדש 

צבי  רבי  הרה"ק  של  הביאור  עם  להפליא  מתאים 

יאירו  המנורה  פני  מול  "אל  זי"ע:  מרימנוב  הירש 

שבעת  את  להאיר  בזה  שהכוונה  הנרות",  שבעת 

השערים שבראש על ידי אור התורה שהוא "מול 

פני המנורה", ולפי האמור הענין בזה כי גם התורה 

כלולה מז' ספרים כנגד ז' שערים שבראש, לכן על 

ידי עסק התורה זוכים לקדש את ז' השערים.

מה  עם  להפליא  מתאים  זה  ענין  כי  ונראה 

ששנינו בגמרא )ב"ב כה:(: "הרוצה שיחכים ידרים... 

הדלקת  כי  מבואר  הרי  בדרום".  מנורה  וסימניך 

ולפי  התורה,  אור  על  רמז  היא  המנורה  נרות 

האמור הרווחנו להבין הקשר הנפלא בין המנורה 

היא:  המנורה  הדלקת  עבודת  כי  התורה,  לעסק 

"אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות", להאיר 

התורה  אור  ידי  על  שבראש  השערים  לשבעת 

הכלולה משבעה ספרים.

 תיעע"ים ביקכע לטמא אה
כבוה תכורים כבראכ

שטרחו  הטעם  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

היוונים לטמא את כל השמנים שבהיכל, כדי שלא 

יוכלו הכהנים להדליק את המנורה בשמן טהור, כי 

השכילו להבין ששורש קדושת ישראל הוא מכך 

שהם מקדשים את שבעת השערים, חוש הראות, 

חוש השמע, חוש הריח וחוש הדיבור, להשתמש 

בהם רק בקדושה ובטהרה על פי אור התורה, לכן 

טרחו לטמא את כל השמנים שבהיכל, כדי שלא 

יוכלו הכהנים להדליק את שבעת הנרות בטהרה, 

בבחינת:  השערים  שבעת  את  לקדש  שתכליתם 

"אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות".

על פי האמור נשכיל להבין מה שתיקנו לומר 

הרשעה  יון  מלכות  "כשעמדה  הניסים":  ב"על 

מבואר  הרי  תורתך",  להשכיחם  ישראל  עמך  על 

ולפי  שכל מטרתם היתה לבטל התורה מישראל, 

האמור הרי זה מתאים להפליא עם מה שטמאו כל 

השמנים שבהיכל, כדי שלא יוכלו הכהנים להדליק 

לבטל  ביקשו  באמת  כי  בטהרה,  המנורה  את 

בטהרה  המנורה  הדלקת  המצוות  שתי  מישראל 

יצליחו להמשיך קדושה  כדי שלא  ועסק התורה, 

מהדלקת שבעת הנרות שבמנורה ומעסק התורה 

שבעת  את  בהם  משבעה ספרים, לקדש  הכלולה 

השערים שבראש.

ויש לבאר בזה דקדוק הלשון: "כשעמדה מלכות 

תורתך",  להשכיחם  'ישראל'  עמך  על  הרשעה  יון 

על פי המבואר ב"שער הפסוקים" לרבינו האריז"ל 

)פרשת ויצא ד"ה ויאהב יעקב(: "כי ישראל הם אותיות לי 

ראש". ולפי האמור יש לומר הרמז בזה, שיש להם 

קדושת שבעת השערים שבראש על ידי שמאירים 

אותם באור התורה, ועל זה אמרו שעמדה מלכות 

יון הרשעה: "על עמך ישראל" - אותיות ל"י רא"ש, 

להתנגד לקדושת שבעת השערים שבראש, על ידי 

שחשבו "להשכיחם תורתך", כדי שלא יוכלו להאיר 

את השערים באור התורה.

 זעכ תראית תעא ראכען
עזעכ תדיבער אזרען

יש  ראשית  לכל  כי  גדול  כלל  ידוע  והנה 

חשיבות מיוחדת משום שהוא ראשון לכל השאר, 

כמו הבכור שיש לו קדושה )שמות יג-ב(: "קדש לי כל 

בכור" וגו', וכן מצות ביכורים )דברים כו-ב(: "ולקחת 

יש  אחרית  לכל  וכן  האדמה".  פרי  כל  מראשית 

חשיבות מיוחדת כמו שמצינו לענין ברכות בגמרא 

)ברכות יב.(: "הכל הולך אחר החיתום". וזהו שפירש 

"אחרון אחרון חביב". ומטעם  רש"י )בראשית לג-ב(: 

זה מבואר ברש"י )דברים ח-א(: "אין המצוה נקראת 

אלא על שם הגומרה".

לפי זה יש לחקור מהו החוש הראשון משבעת 

ונראה  האחרון.  החוש  ומהו  שבראש  השערים 

לפתור חקירה זו ממה שמסדר בספר יצירה הנ"ל: 

והפה".  האף  נקבי  ושני  אזנים,  שתי  עינים,  "שתי 

מתאים  זה  סדר  כי  נראה  נתבונן  כאשר  ובאמת 

קכב.(:  ע  )תיקון  זוהר  בתיקוני  המבואר  עם  להפליא 

ריחא,  שמיעה,  ראיה,  אינון,  תיקונין  "דארבע 

דיבור". וביאר רבינו האריז"ל )ע"ח שער ד פ"א( שהם 

מכוונים כנגד ד' אותיות השם, ראיה י', שמיעה ה' 

ראשונה, ריחא ו', דיבור ה' אחרונה. נמצינו למדים 

כנגד  הראיה  חוש  הוא  הראשון  החוש  כי  מזה 

ה'  י', והחוש האחרון הוא חוש הדיבור כנגד  אות 

אחרונה.

מעתה יאירו עינינו להבין ולהשכיל החשיבות 

הדיבור,  ולחוש  הראיה  לחוש  שיש  המיוחדת 

הם  הרי  מהחושים  והאחרון  הראשון  בהיותם  כי 

כוללים את כל שבעת השערים, לכן אנו רואים כי 

של  השכרות  עם  נח  לבני  שהיה  הראשון  במבחן 

תחילה  בשניהם,  המושחת  חם  נכשל  אביהם,  נח 

בחוש הראשון: "וירא חם אבי כנען את ערות אביו", 

ובכך פגם בחוש הראיה, ואחר כך בחוש האחרון: 

"ויגד לשני אחיו בחוץ", ובכך פגם בחוש הדיבור, 

אך  החושים.  בכל  מקולקל  שהוא  סימן  זה  והרי 

קידש  וטהור,  קדוש  שהיה  נח  בן  שם  זה  לעומת 

את חוש הראיה כשכיסה את אביו אחורנית, ואת 

חוש הדיבור שלא להזכיר את קלון אביו. 

של  במדרגתו  היה  לא  עצמו  מצד  יפת  והנה 

מאחר  אולם  והדיבור,  העינים  את  לקדש  שם 

נו:(:  )סוכה  בו  נתקיים  הצדיק  שם  עם  שהתחבר 

"טוב לצדיק טוב לשכנו". דבר זה אנו למדים ממה 

שכתוב )בראשית ט-כג(: "ויקח שם ויפת את השמלה 

וישימו על שכם שניהם". ופירש רש"י: "אין כתיב 

במצוה  שנתאמץ  שם  על  לימד  ויקח,  אלא  ויקחו 

ויפת  ציצית,  בניו לטלית של  זכו  לכך  יותר מיפת, 

זכה לקבורה לבניו, שנאמר )יחזקאל לט-יא( אתן לגוג 

מקום שם קבר".

 חרו קעדכ: השליה תדלקה כבוה ת"רעה לתאיר
כבות כורים: ב' וי"ים, ב' אעח"יים, ב' "קבי תאף עתפת

 מתרצנת מרימ"עב: נאל מעל פ"י תמ"ערתנ תיא תהערת,
ניאירע כבוה ת"רעהנ, כבוה תכורים כבראכ

 אמרי "עום: תהערת תשלעלת מכבות ספרים מאירת
אה כבוה תכורים, כהי וי"ים, כהי אעח"יים, כ"י "קבי תאף עתפת  

 תיעע"ים טמאע של תכמ"ים עתכשיזע אה תהערת,
שדי למ"עו מיכראל לתאיר אה ח' תכורים באער תהערת
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יפת  את  נח  שבירך  מה  בזה  להבין  נפלא 

שם".  באהלי  וישכון  ליפת  אלקים  "יפת  כז(:  )שם 

ופירשו בגמרא )מגילה ט:( הכוונה בזה, שיש היתר 

"רבי  יוונית:  בלשון  תורה  ספר  לכתוב  מיוחד 

התירו  לא  בספרים  אף  אומר,  גמליאל  בן  שמעון 

שיכתבו אלא יוונית, אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן 

יוחנן  רבי  ואמר  גמליאל,  בן  שמעון  כרבי  הלכה 

קרא  אמר  גמליאל,  בן  שמעון  דרבי  טעמא  מאי 

של  דבריו  שם,  באהלי  וישכון  ליפת  אלקים  יפת 

יפת יהיו באהלי שם".

לפי האמור רמז נח איש צדיק בכך ליפת, שאם 

הרי  שם,  של  הישרה  בדרכו  להמשיך  רוצה  הוא 

אליו  להתבטל  כדי  שם,  באהלי  לשכון  צריך  הוא 

ספר  לכתוב  מותר  ולכן  רגליו,  בעפר  ולהתאבק 

תורה בלשון יוונית, כדי שישכנו באהלי שם וילמדו 

היה  כן  עושה  היה  ואם  התורה,  דרך  את  ממנו 

שבעת  את  לקדש  שם,  של  בדרכו  ללכת  מצליח 

השערים על ידי שבעת הספרים שבתורה.

שכנו  שלא  רק  לא  יפת  מבני  היוונים  אולם 

מבני  שהם  בישראל  דבוקים  להיות  שם,  באהלי 

שם ובתורתם, אלא זאת ועוד שעמדו על ישראל 

שלא  אותם  לקלקל  כדי  ה',  תורת  להשכיחם 

כשנכנסו  זה  ומטעם  השערים,  בשבעת  יתקדשו 

בהיכל לא נכנסו שם כדי לשכון באהלי שם, אלא 

להדליק  יוכלו  שלא  כדי  השמנים  כל  את  טמאו 

את שבעת הנרות בטהרה, לקדש בהם את שבעת 

המעלה  כל  את  איבדו  ובכך  שבראש,  השערים 

מיפת  הדיבור  וחוש  הראיה  בחוש  להם  שהיתה 

אביהם, שלא השתתף עם חם לפגום בחוש הראיה 

ובחוש הדיבור.

בדברות  זה  לרעיון  סימוכין  למצוא  שמחתי 

ד"ה  תרמ"ה  )חנוכה  אמת"  ה"שפת  של  קדשו 

באהלי  וישכון  ליפת  אלקים  "יפת  ובפסיקתא(: 

כמו  ישראל,  לבני  כשיתבטלו  תנאי  כמו  זהו  שם, 

שבנה כורש המקדש, אבל אחר כך שפרצו פרצות 

במקדש נדחו היוונים לגמרי, וזכו בני ישראל באותו 

ההארה שהיה נמצא ביפת".

לפי זה נשכיל להבין מה שדרשו במדרש )ב"ר 

של  עיניהם  שהחשיכו  יון,  גלות  זה  "וחושך  ב-ד(: 

ישראל בגזרותיהן", שפעלו בכל כוחם לקלקל את 

"עיניהם" דהיינו חוש הראות, ביודעם שאם יקלקלו 

)במדבר  שכתוב  כמו  הכל,  יקלקלו  הראשון  החוש 

עיניכם  ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו  "ולא  טו-לט(: 

ועשיתם  תזכרו  למען  אחריהם,  זונים  אתם  אשר 

את כל מצוותי והייתם קדושים לאלקיכם". ופירש 

רש"י: "הלב והעינים הם מרגלים לגוף ומסרסים לו 

את העבירות, העין רואה והלב חומד והגוף עושה 

את העבירות".

נפשם  מסרו  הכהנים  החשמונאים  אמנם 

קדושת  את  להציל  כדי  היוונים,  עם  להילחם 

ישראל בשבעת השערים בראש, לכן לא הסכימו 

להדליק את המנורה בשמן טמא שטימאו היוונים, 

ועשה הקב"ה עמהם נס שמצאו פך אחד של שמן 

טהור שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, והדליקו 

ממנו שמונה ימים, כנגד השכל שבמוח השולט על 

שבעת השערים שבראש. נפלא לצרף מה שכתב 

ב"אמרי נועם" )מועדים לחודש כסלו אות ד( רמז נפלא, 

כי להדלי"ק נ"ר חנוכ"ה עולה בגימטריא ב' פעמים 

עי"ן, ב' פעמים אז"ן, חט"ם, פ"ה.

 תהיקען ת"פלא כל
נאזה למולת עכבו למטתנ

בדרך המלך נלך לבאר בזה הקשר הנפלא בין 

יום הכיפורים לחנוכה, אשר כפי המבואר מסתיים 

אשר  בחנוכה,  הכיפורים  יום  של  החתימה  גמר 

הכיפורים  ביום  גדול  כהן  יוחנן  שמע  זה  מטעם 

כשעשה את העבודה בקודש הקדשים, את הבת 

קול שבישרה לו על הניצחון של החשמונאים על 

כי  נג:(,  )יומא  במשנה  ששנינו  מה  פי  על  היוונים, 

לזרוק  נכנס הכהן הגדול בקודש הקדשים  כאשר 

שעיר  ודם  הגדול  הכהן  של  החטאת  פר  דם  את 

למעלה  "אחת  זורק:  היה  ישראל,  של  החטאת 

ושבע למטה".

הכיפורים  ביום  כי  בזה,  הענין  לבאר  ונראה 

על  לכפר  העבודה  לעשות  הגדול  הכהן  כשנכנס 

כל עוונות בית ישראל, היה צריך להמשיך כפרה 

"אחת  של  הבחינה  עם  השתמשו  שלא  מה  על 

למעלה" היא התורה הקדושה שירדה מן השמים, 

כדי להאיר על "שבע למטה", הם שבעת השערים 

שבראש האדם.

לכן כשנכנס הכהן הגדול לקודש הקדשים שהיה 

התורה,  כל  שורש  שהם  הלוחות  עם  הארון  שם 

למטה",  ושבע  למעלה  "אחת  הדם:  את  מזה  היה 

נהגו  שלא  העבר  על  לישראל  כפרה  להמשיך  כדי 

שיזכו  להבא,  על  קדושה  עליהם  להמשיך  וגם  כן, 

להאיר באור התורה את שבעת השערים שבראש, 

להשתמש בהם רק כדת של תורה.

הנה כי כן יאירו עינינו וישמח לבנו להבין הקשר 

הכיפורים  ביום  גדול  הכהן  עבודת  בין  הנפלא 

העבודה  שהרי  חנוכה,  לנס  הקדשים  בקודש 

למטה",  ושבע  למעלה  "אחת  הכיפורים:  ביום 

בבחינת  שהוא  התורה  אור  את  להאיר  כדי  היא 

"אחת למעלה" על שבעת השערים שבראש שהם 

"שבע למטה", והרי זה מתקשר להפליא  בבחינת 

החשמונאים  שהדליקו  חנוכה,  של  הנס  עם 

בטהרה את המנורה בבחינת: "אל מול פני המנורה 

התורה  באור  להאיר  כדי  הנרות",  שבעת  יאירו 

שבעת השערים שבראש, לכן גמר החתימה ביום 

הכיפורים נמשך והולך עד חנוכה, כי בימי החנוכה 

המנורה  הדלקת  לנס  זכר  הנרות  הדלקת  ידי  על 

של:  התיקון  להשלים  אפשר  עדיין  טהור,  בשמן 

"אחת למעלה ושבע למטה".

בזה  להבין  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  מעתה 

יוחנן  שעשה  שעה  באותה  כי  ה',  דרכי  נפלאות 

בקודש  הכיפורים  ביום  העבודה  גדול  כהן 

ושבע  למעלה  "אחת  הדם:  בהזאת  הקדשים 

למטה", והמשיך בכך כח לדורות הבאים, שיוכלו 

השערים,  שבעת  את  התורה  באור  להאיר 

את  לנצח  החשמונאים  שעתידים  קול  בת  יצאה 

של  המלחמה  עיקר  המבואר  כפי  אשר  היוונים, 

החשמונאים עם היוונים היה על שבעת השערים 

שבראש, ובזכות גילוי זה הכין יוחנן כהן גדול את 

פך השמן של טהור.

לכן כאשר מצאו החשמונאים את הפך האחד 

יוחנן  של  בחותמו  חתום  שהיה  טהור  שמן  של 

הקב"ה  לו  שהודיע  זמן  באותו  שהכין  גדול,  כהן 

לנצח  החשמונאים  שעתידים  הקדשים  בקודש 

בכך,  להם  רמז  שהקב"ה  מזה  הבינו  היוונים,  את 

של  העבודה  ישראל  על  להמשיך  בכוחם  שיש 

"אחת למעלה ושבע למטה", לכן  יוחנן כהן גדול: 

נעשה להם נס שהדליקו ממנו שמונה ימים, כנגד 

"אחת למעלה ושבע למטה".

יהי רצון שנזכה להמשיך בחנוכה זו עלינו ועל 

זרענו, את הקדושה של: "אל מול פני המנורה יאירו 

הכהן  קדושת  עם  המתקשרת  הנרות",  שבעת 

הקרבנות:  דם  את  שהזה  הכיפורים  ביום  הגדול 

נזכה  זה  ובזכות  למטה",  ושבע  למעלה  "אחת 

שיתקיים בנו: "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו 

יחד מהרה לאורו".
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