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מאמר חנוכה
ליקוטי מוהר"ן תורה י"ז

ידי רביה"ק בשבת חנוכה שנת תקס"ו, אולם לא מוזכר בה להדיא  זו נאמרה על  תורה  הנה 
אפילו ענין אחד מכל עניני חנוכה הרבים, והכל טמן והסתיר רבינו בכדי שאנו נהגה בדבריו 

ענין  סוד  את  למצוא  זה  במאמרינו  ננסה  ולכן  הגנוז,  השמן  פך  את  בהם  למצוא  הקדושים, 

נראה אייך שכל  ובקשריה העמוקים, עד שלבסוף  זו,  החנוכה הטמון בכל המהלך של תורה 

התורה כולה מדברת ממש מענין החנוכה ולא באופן של קישורים בעלמא, אלא שצריך להיות 

עם הרבה ידיעות בנ"ך וממילא כל דברי רבינו מובנים ומוארים באור חדש אור של פשטות 

מתוך גופי התורה.

הארת והחשכת האהבה והיראה

האור והחושך

שנחשך  מחמת  וזה  והיראה,  האהבה  אור  אחד  אצל  נחשך  שלפעמים  ב'  באות  מבואר  הנה 
ידי עכירת  על  נעשה  ז"ל שזה  רבינו  ומבאר  ואהבה,  יראה  אור הצדיק שממנו מקבלין  אצלו 

המזבח  פגם  תיקון  ידי  שעל  לבאר  ג'  באות  אח"כ  רבינו  וממשיך  השכל  וכסילות  המעשים 

מאיר  שוב  וממילא  הצדיק  ואור  השכל  אור  להאיר  שוב  יכול  וממילא  הכסילות  את  מתקנים 

אצלו האהבה והיראה.

ומבאר מוהרנ"ת בליקוטי הלכות ]הלכות סימני בהמה וחיה טהורין ה"ד אות ל'[ שאור הצדיק 
הזה שנחשך ע"י הכסילות היינו אור המנורה הטהורה, ומבואר בזה שאכן היוונים הנקראים 

האמיתי  אור השכל  את  החיצוניות  בחכמותיהם  הם המחשיכים  ד(  פ"ב  )ב"ר  יון"  זו   – "וחושך 

שהוא אורו של הצדיק האמת עד שנעשה אצל האדם חושך בנפשו ומאבד את כל הרגשת הלב 

באהבה ויראה.

החשכת האהבה והיראה

כי השכל של החכמות חיצוניות, גורם לאדם הסתכלות - שכל מציאות הבריאה יש לה סיבה 
ומסובב מצד הטבע באופן הכרחי, וממילא הוא אינו מכיר ביד ה' המכוונת את כל ההשגחה 

וההתנהגות של הבריאה, ואינו רואה את הח"ן הפנימי של כל פרטי הבריאה אייך שכולם נעשו 

בשביל גילוי יופי פנימיותו של האיש הישראלי המעתיק עצמו בתנועה קטנה לעבודתו יתברך, 
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ואינו מאמין שזה תכלית כל העולמות, בשביל פעולה קטנה כזו, וממילא נעשה "חשוך" ללא 

אור האהבה והיראה וללא כל ההרגש דקדושה.

כי מה יעורר את האדם לפעול פעולה בלי שיאמין בפעולתה וחשיבותה, ואם כבר יעשה אזי 
יעשה זאת כמצוות אנשים מלומדה ללא כל הרגש דקדושה שזה הוא החושך של יוון בשכלם 

החיצוני.

משא"כ אור המנורה שהיא אור החכמה של התורה המאיר ובא על ידי הצדיק והמנורה, כמו 
דקדושה  ההרגש  כל  את  באדם  מאיר  זה  הרי  ידרים"  להחכים  "הרוצה  כה(  )ב"ב  חז"ל  שאמרו 

והפאר  ומאיר בנפשו של האדם את היופי  ויראה משום שהצדיק מגלה  ונעשה מלא באהבה 

שמתפאר הקב"ה בכל תנועה קטנה של האדם, ממילא מכח זה הרי הוא מתחיל לראות את כל 

יופי ופרטי הבריאה וצורותיהם ותנועותיהם אייך שכולם מגלים את ההתפארות הנ"ל כי כולם 

אמונה במעשיו  הוא מקבל  הרי  וממילא  התורה,  א' של  באות  כמבואר  ישראל  נעשו בשביל 

וממילא מאיר לו אור האהבה ואור היראה.

***
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חנוכת המזבח

קשר החנוכה והמזבח

וממשיך רבינו לבאר שכל זה תלוי ועומד בשלימותו של המזבח, כי כשישנה פגימה במזבח 

יניקה להיפך הקדושה  יש  יח.(, ממילא  )חולין  ריבוע המזבח  נפגם  אפילו כחגירת צפורן שבזה 

כנ"ל  הצדיק  ואור  המנורה  אור  שזהו  האמת  השכל  אור  את  מחשיך  זה  וממילא  מהכסילות, 

ממילא אין אהבה ויראה.

ויבואר, דהנה אנו רואים שחנוכה נקרא ג"כ ע"ש חנוכת המזבח, וזה כבר התחיל בימי משה 

שזהו  כיון  לחנוכת המשכן  ניסן  לא'  והמתין הקב"ה  בכסלו  בכ"ה  שנשלמה מלאכת המשכן 

חודש שנולד בו יצחק, ושמר הקב"ה לכ"ה כסלו את נס החשמונאים שאז חנכו בו שוב את 

המזבח כמבואר במגילת תענית, ולכן החנוכה הקרא מלשון חנוכת המזבח. )וע"ע במהרש"א 

בשבתא שזה עיקר משמעות השם של חנוכה(.

קריאת התורה

וכמו"כ אנו רואים בסוף פרשת נשא, שהנשיאים הקריבו את קרבנם לחנוכת המזבח, ואח"כ 

הקב"ה  לו  ואמר  המנורה,  נרות  את  העלה  שאהרן  התורה  מספרת  בהעלותך  פרשת  בתחילת 

"שלך גדולה משלהם" וידועים דברי הרמב"ן שם שהבטיח הקב"ה לאהרן את נס החנוכה, הרי 

לנו שכל ענין הדלקת נר הנורה הרי הוא מישך שייך לחנוכת המזבח וקרבנותיו.

קרבנות  להקרבת  הנרות  הדלקת  ענין  דמה  אחד,  פה  כולם  בזה  תמהו  כבר  התורה  ומפרשי 

רק כשריבוע  אור המנורה מאיר  כי  נפלא,  בזה מהלך  לנו  נתגלה  רבינו  אולם לדברי  המזבח, 

כשאין  משא"כ  המנורה,  ואור  הצדיק  אור  את  הכסילות  מחשיך  אין  שאז  בשלימות  המזבח 

המזבח בשלימות ממילא יש כסילות וחושך זו יוון המחשיכים עיניהם וליבם של ישראל.

א מהרש"א )שבת כא:(, "מאי חנוכה כו'. ופירוש הר"ן כלומר חנו בכ"ה כו' ע"ש וק"ק מאי חניית שייך הכא כיון דהותר בהן 

מלאכה ולא נתנו לי"ט אלא להלל ולהודות ונראה לפרש דנקרא חנוכה ע"ש חנוכת המזבח כדאמרי' בפרק ר' ישמעאל דבית 

חשמונאי גנזו אבני מזבח ששקצו אנשי עו"ג לע"ז והוצרכו לבנות מזבח חדש ולכך נקרא חנוכה ולא קאמר הכא מאי חנוכה 

אלא מאיזה נס קבעו אותו להדליק בו נרות גם לפי מדרש ב"ר שמלאכת המשכן נגמרה בכ"ה בכסליו ולא חנכוהו עד ר"ח ניסן 

ושבו נולדו האבות והקב"ה שילם לו בימי מתתיהו כו' היינו נמי שהיה כמ"ש ששילם לו להיות ביום חינוך המזבח ע"י מתתיהו 

ששקצו אנשי עו"ג מזבח הישן".
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סעודות החנוכה

שלבסוף  עד  המזבח  חנוכת  של  הזאת  הפרשה  כל  את  החנוכה  בימי  בתורה  קורין  אנו  ולכן 
והמנורה  המזבח  חנוכת  כי  הנרות,  הדלקת  של  בהעלותך  פרשת  את  קורין  אנו  חנוכה  בזאת 

כחדא אזלי בהדדי, ולכן כתב הרמ"א שאנו מרבין סעודות בחנוכה זכר לחנוכת המזבח, כי בזה 

נתקן הכסילות כמו שכתב רבינו וממילא נשלם ריבוע המזבח ששקצו אנשי יון ובזה החשיכו 

עיניהם וליבם של ישראל.

שיבוח הטורף

וזה נעשה על ידי שמודים לה' בשירות ותשבחות בסעודות החנוכה וממילא נתהפך האכילה 
כביכול  חונכים  אנו  ובזה  חנוכה(,  )כמבואר ברמ"אב בהלכות  ולסעודת מצוה  לאכילת מזבח 

את המזבח ששקצו היוונים ופגמו בו, וכמו שמצינו )סוכה נו:ג( גם במרים בת בלגה שנישאה 

ואזי בעטה בסנדלה על המזבח וקראתן לוקוס לוקוס דהיינו זאב בלשון  יווני אחד  לסרדיוט 

לחנוך שוב את  צריכין  אנו  בימי החנוכה  ולכן  כח ה"טורף" של המזבח,  וביזתה את  יוונית, 

יום  הלוויים בשיר של  כמו ששרו  ורנן  ואכילות החנוכה בשיר  סעודות  קדושת  בכח  המזבח 

בשעת שריפת הקרבנות.

***

וי"א   - ב שו"ע סימן ער"ת )ס"ב(, "ריבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות הרשות, שלא קבעום למשתה ושמחה: הגה 

שיש קצת מצוה ברבוי הסעודות, משום דבאותן הימים היה חנוכת המזבח )מהר"א מפרא"ג(. ונוהגין לומר זמירות ושבחות 

בחלב  נעשה  שהנס  לפי  בחנוכה  גבינה  לאכול  שיש  אומרים  יש  )מנהגים(.  מצוה  סעודת  הוי  ואז  בהם,  שמרבים  בסעודות 

שהאכילה יהודית את האויב )כל בו ור"ן(".

ג וע"ע בירושלמי )סוכה כו:( "הנכנסין חולקין בצפון ויוצאין בדרום. אמר רבי חנניה בריה דרבי הלל כדי לחלוק כבוד לנכנסין. 

א"ר יוסי בי רבי בון לא מטעם זה אלא בגין דתנינן כל הנכנסין להר הבית נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל. בלגה 

לעולם חולקת בדרום מפני מרים בת בלגה שהמירה דתה והלכה ונישאת לסרדיוט אחד משל מלכות בית יון ובאה וטפחה על 

גגו של מזבח אמרה לו לוקיס לוקיס אתה החרבתה נכסיהן של ישראל ולא עמדת להן בשעת דוחקן וי"א ע"י שהגיע זמנה 

לעלות ולא עלת ונכנס ישבב ושימש תחתיה בכהונה גדולה לפיכך בלגה לעולם ביוצא. וישבב בנכנס. ויעקרו אותה ממקומה".
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תיקון הטוב הכבוש בימי עזרא

בכי הנשים לפני המזבח

אייך שבימיו  עזרא,  נביא  נפלא המבואר בסוף  נראה דבר  ימות עולם  כשנתבונן בסדר  והנה 

נכריות, ומבואר שם ברש"י שנפלו אל חטא הנשים  עלו בני הגולה מבבל והעלו עמם נשים 

הנכריות משום שמחמת הגלות היו נשות ישראל מנוולות ומפוחמות, ואבדו את חינם בעיני 

בעליהם עד שלקחו עליהם נשים נכריות ובאו הנשים היהודיות אצל מזבח ה' ובכו שם בפני 

המזבח שהם נקיות ומוכנות להיבדק כסוטות שלא זנו תחת בעליהן ואילו בעליהן לקחו אחרות 

נכריות תחתיהן עד שעלתה צעקתן השמימה.

תקנות עזרא להשלמת בתי ישראל

תיקן עזרא תיקון גדול שישלחו בני ישראל את הנשים הנכריות בחזרה לבבל, ולא עוד  ואז 

אלא שתיקן עזרא עשרה תקנות שברובן הם מבוססין על העמדת השלום בית בבתי ישראל, 

ומהם שיהיו הנשים מכבסות כבר ביום חמישי בכדי שביום שישי יהיו רגועות ויכנסו לשבת 

מצהיל  השום  כי  בע"ש  שום  אכילת  תיקן  וכן  לחיבורן,  וחשק  כח  להם  יהא  ובכך  בנעימות 

את הפנים ומגביר את הזרע, וכן תיקן שיהיו הרוכלין מוכרין תכשיטין ובשמים לנשים בכדי 

שיהיה חשקן מתעורר, וכן על זה הדרך רוב התקנות.

עזרא גלגולו של אהרן הכהן

כי עזרא הסופר היה גלגולו של אהרן הכהן )שעה"גד( שהיה אוהב שלום ורודף שלום, והיה 

משכין שלום בבתי ישראל כדאיתא בדברי חכמינו ז"ל, וכן עשה עזרא כמעשהו, ובזה האיר 

את בתיהן של ישראל באור היחוד השלם - והשכין שלום והשרה השכינה בין איש לאשתו, 

ובזה תקן והשלים את המזבח המוריד דמעות כשיש פירוד חס ושלום.

ד קהלת יעקב )ערך עז(, עזרא הסופר היה בו נשמת אהרן הכהן, ותחילה היתה אצל עלי הכהן, ואחר כך בעזרא נתקנו לגמרי 

הרב בגלגולים, ועיין בערך אהרן, דבאהרן היה נשמת הרן אחי אברהם וכל זה היה נשמת אדם הראשון, נמצא עזרא היה בו 

נשמת אדם הראשון ובו נתקנו:



- -

ביומין דחנוכה

ועתה הבט וראה נפלאות בתורת רבינו, דהנה כל הסיפור הזה של הנשים הנכריות אירע דייקא 
שביומין  מבאר  שרבינו  וזהו  י'ה,  פרק  בעזרא  בפסוקים,  להדיא  שם  כמבואר  החנוכה  בימי 

ידי שמוציא את הטוב הכבוש שזה ממש  וזה על  ושלימות במזבח  נעשה תיקון  אזי  דחנוכה 

הענין של תיקון חטא הנשים הנכריות שבהם נטמן הטוב הכבוש של ישראל ועל ידי שילוחן 

נשלם פגם המזבח בכח שנעשה שלום בין איש לאשתו שעל זה מוריד המזבח דמעות.

סוד פגם המזבח ושלימותו

ריבוע המזבח

נפסל  הוא  צפרן  שבחגירת  כך  כדי  עד  ריבוע  של  דין  בו  יש  שהמזבח  יח.(  )חולין  מצינו  והנה 
משלימות ריבועו, ולא עוד אלא שריבועו הינו יותר מכל כלי המקדש כי ארכו כרחבו ממש, 

]וכן הוא גם במזבח הקטורת שארכו כרחבו[, וסוד הענין נראה לבאר על פי הנ"ל, דהנה מצינו 

וכן  ישראל"  רובע  את  "ומספר  הפסוק  בלשון  שמצינו  וכמו  ריבוע,  בלשון  נקרא  שהחיבור 

מצינו לגבי "בהמתך לא תרביע" כו', ולכאורה מה בין זה לריבוע.

בהא דריבוע מלשון רביצה

דהיינו  צדדיה  מכל  מרובעת  שאינה  צורה  כל  כי  הוא:  הפשטות  מצד  בזה  הביאור  אולם 
משא"כ  נמיכותו,  שם  על  או  גובהו  שם  על  הדבר  נקרא  אזי  שוים  וקומתה  ורחבה  שאורכה 

קומתו  כי  נמיכות  ולא  גובה  לו  לייחס  אין  אזי  צדדיו  מכל  אחת  בהשוואה  מרובע  כשהוא 

ככל  במציואת  וגם  הארץ,  על  שוכב  שהוא  רביצה  מלשון  "רבוע"  נקרא  הוא  ולכן  ממוצעת 

שהצורה מרובעת ממש הרי שהדבר יושב ורובץ לגמרי על הארץ משא"כ בדבר שיש לו גובה 

שיכול למוט וליפול.

המזבח כאדם השוכב על פניו

בלשון  בתורה  נקרא  הוא  הרי  מ"מ  ורוחבו  ארכו  כמידת  היה  לא  המזבח  שגובה  אף  והנה 
"רבוע" ואיתא בגמרא )זבחים סב:( שמדכתיב על ירך המזבח הרי זה במשמע שהמזבח הוא כצורת 

אדם השוכב בפישוט על הארץ, באופן שראשו לצפון ופניו לדרום, ולכן קורא הכתוב לצפון 

והתחילו  הדבר  לדרוש  ישבו  שאז  טבת  א'  עד  הנכריות  הנשים  את  להוציא  התחילו  כסלו  שבכ'  פ"ט  פ"י  בעזרא  עיי"ש  ה 

להוציאם בפועל, והסיום של ענין הנשים האלו היה בא' ניסן שהוא ג"כ יום חנוכת המזבח במשכן דמשה.
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המזבח בשם "ירך המזבח" דהיינו שרגליו לצפון ופניו לדרן בכבש ששם זה פני המזבח, וזה 

כאילו אדם שוכב על פניו, שפניו לארץ, עיי"ש. והאריך בכל זה בדברים נפלאים ומחודשים 

המלבי"ם בספרו הכרמל )בערך רבוע מרובע( וכן בפירושו עה"ת בספר ויקרא )פ"א פסוק י"א אות 

סהו(.

וממילא יובן שמכיון שהמזבח נקרא בתורה בלשון שכיבה הרי זה מורה על סוד היחוד השלם 
שהוא בבחינת הרביעה והריבוע, ולכן אפילו פגימה כחגירת צפרן חמורה ביותר במזבח.

הריבוע  מקום  שם  לאשתו,  איש  בין  גט  כשיש  דמעות  המוריד  שהוא  במזבח  דייקא  ולכן 
והייחוד, וכשיש שלום אזי הריבוע המורה על היחוד הינו בשלימות אולם כשאין יחוד אזי זה 

בחינת פגם הריבוע של המזבח.

מטתו שלמה בריבועה

ולכן נראה שיעקב שהיתה מטתו שלימה אזי היה לו ריבוע שלם שהרי היו לו י"ב  בנים שבטי 
צד,  הדגלים שהיו שלש שלש מכל  בצורת  ישראל  בארץ  לקבורה  מיטתו  את  נשאו  והם  קה, 

ובכך היה הריבוע שלו שלם מכל צדדיו בהשוואה אחת וזה מורה על שמטתו ]בחינת רובע[ 

שלמה. 

ו ונעתיק רק חלק מדבריו מחמת האריכות, מלבי"ם ויקרא )א יא סה(, וז"ש בספרא שהירך בצפון והיכן הם פונים לדרום הא 

למדנו שהכבש בדרום ובזבחים )דף סב ע"ב( מקשה ע"ז אימא ירך בצפון ופניו בצפון, אמר רבא רמי גברא אאפי', א"ל אביי 

אדרבה תריץ ואותיב גברא, א"ל רבוע כתיב, והא מבעי' ליה דמרבע רבוע, מי כתיב מרובע, ולטעמיך מי כתיב רבוץ, א"ל רבוע 

כתיב דמשמע הכי ומשמע הכי, עכ"ל. 

ר"ל כי מה שכתבנו שהושאל שם ירך אל הצד המגביל נגד צד הפנים כנגדו, זה דוקא אם נצייר הגוף מושכב, כמו שהוא הציור 

באדם השוכב על פניו שאז כשפניו לצד מזרח ירכו שוכב לצד מערב, אבל בגוף העומד זקוף ביושר, למשל עמוד העומד זקוף 

ניצב הקומה, אז צד מעלה נקרא פניו וצד מטה בכל הרוחות סביב נקרא ירכו, כמו שהוא באדם כשעומד זקוף שצד תחתיתו 

נקרא ירך, כמו שאמר אל ירכתי בור, שהוא שולי הבור ותחתיתו, עפ"ז שואל בגמ', אימא ירך בצפון ופניו לצפון, והשיב רבא 

רמי גברא אאפי', ר"ל שמשערין בציור אדם מושכב, וא"ל אביי אדרבה תריץ ויתיב גברא, ר"ל הלא נוכל לצייר המזבח בציור 

אדם עומד שאז כל תחתיתו מסביב אף בצד שכנגד בפניו נקרא ירך, והשיב לו דכתיב רבוע ולא כתיב מרובע. 

ופי' כי שם רבוע הוא שם התואר על שהי' מכוין ארכו כרחבו, כמ"ש ר' אבוה שם דמדכתיב רבוע סביב מורה שיהי' מרובע 

סביב ארכו כרחבו, ומזה מבואר שמציירים את המזבח כאדם שוכב, כי שם רבוע לא יצדק בו רק מצד ארכו ורחבו שהיו שוים 

רבוע סביב, אבל גבהו לא הי' שוה אל ארכו ורחבו, ואם נאמר שמשערין אותו כאדם עומד ניצב הקומה איך יקרא בשם רבוע 

על צד ארכו ורחבו, הלא עמוד העומד ניצב הגם שארכו ורחבו מרובעים בשיוי לא יקרא בשם רבוע רק בשם ארוך או קצר, כי 

קומתו הוא העקר בו ולפיהו בשם יקרא, ומדקראו בשם רבוע, ע"כ לא ישקיף על קומתו רק על ארכו ורחבו שמשערין אותו 

מושכב, וזה שהשיב רבוע כתיב, אמנם אביי לא עלה על לבו דיוק שם רבוע שהוא שם התואר, והשיב הלא י"ל שאמר עליו 

רבוע על שיעשה בו פעולת ההרבעה בארכו ורחבו לא מצד שהוא עקר שמו כפי ציור העמדתו, וז"ש והא מבע"ל דמרבע רבוע, 

וגלה לו רבא מי כתיב מרובע, שיש הבדל בין שם מרובע שהוא שם מורה על הפעולה, שנעשה בו פעולת ההרבעה, ובין שם 

רבוע שהוא שם מציין הקנין הנמצא בו, ר"ל שהוא שם התואר )בלתי מציין הפעולה רק הצורה המוחלטת בו מכבר(, וכ"כ 

הראב"ע בספר צחות )דף כז עב( רבוע יהי' המזבח. הטעם ארכו כמו רחבו, ואיננו כן לפ"ד מרובעות לא עגולות עכ"ל. ועיין 

באילת השחר ס' לה. 
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ראו כל מלכי ארץ כנען את כבודו והניחו כתריהם על מטתו לחלוק לו כבוד, כי ברגע  ולכן 
שנשלם ריבוע המזבח אזי יוצא הטוב הכבוש מכל אומות העולם עד שהם מודים ביופי קדושת 

ימי  זה היה דייקא ביומין דחנוכה שאז היו  וכל  ישראל כי מוצאים בספריהם היפך אמונתם, 

הולכת יעקב לארץ ישראל כמבואר בזה )עיין בבני יששכרז(.

ריבוע הדגלים

ולכן נראה שבחנוכת המזבח היה ג"כ סדר של הקרבת הנשיאים קרבנותיהם לחנוכת המזבח 
דייקא בצורה של הדגלים, כי בדגלים יש שלש מכל צד ואזי הווה דוגמת ריבוע, וממלא בכח 

קרבנותיהם בסדר הזה הרי הם משלימים הצורה אל החומר, דהיינו שממשיכים את כח הצורה 

של הריבוע הרוחני של מטתו של יעקב אל המזבח שהוא המרובע מצד החומר.

***

ז בני יששכר )מאמרי כסלו טבת, מאמר א(, א( "צירוף השם הנכבד המאיר בחדש כסלו הוא ויה"ה יוצא מראשי תיבות הפסוק 

ו'ירא י'ושב ה'ארץ ה'כנעני וגו' בפרשת ויחי ]בראשית נ יא[ אצל אבלו של יעקב אבינו כשנטמן במערת המכפלה, ולפי הקבלה 

בידינו היה הדבר בכסלו בימי חנוכה, כי יעקב אסף רגליו אל המטה ביום א' דסוכות כפי הקבלה שבידינו מן הרמז בפסוק ויעקב 

נסע סכתה ]שם לג יז[, ונשלמים השבעים יום בחנוכה, על כן נרמז שם הצירוף של חדש כסלו, נ"ל, ויתבאר אי"ה במאמרי 

חנוכה".
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הפטרת חנוכה

תמיהה בהתחלת ההפטרה

והנה בחנוכה אנו מפטירין בנרות דזכריה, ובפשטות כל ענין ההפטרה סובב על מה שמבואר 
מאמצע  להפטיר  שמתחילין  יראה  המתבונן  אולם  והמנורה,  השמן  הזיתים  של  הנבואה  שם 

פרק ב' בזכריה בפסוק י"ד אף שנבואת הנרות נמצאת רק בהמשך בפרק ד', וראיתי שכבר תמה 

)סי' תרפ"דח( כתב בשם הר"ן  יוסף  ובאמת שהבית  )מאמרי כסלו טבת(,  יששכר  בזה הבני  והעיר 

שמה שמפטירין בשבת ראשונה של חנוכה בזכריה ואילו בשניה ]כשיש שני שבתות חנוכה[ 

מפטירין בנרות דשלמה אף שבאמת שלמה היה קודם זכריה, מ"מ יש עדיפות בהפטרת זכריה 

כיון דמיירי מנבואות שלעתיד, וממילא מתחילין מ'רני ושמחי' ששם יש בשורות על לעתיד 

שיכירו וידעו גם הגוים במלכות שקי.

ההפטרה מענין הכרת הגוים בה'

והפסוק שמתחילין בו הוא "רני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנת בתוכך נאם ה':ונלוו גוים 
רבים אל ה' ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי בתוכך וידעת כי ה' צבאות שלחני אליך" הרי לנו 

שכל ענין החנוכה הוא לפרסם שמו יתברך בפרסומי ניסא עד שימצאו הגוים בספריהם היפך 

אמונתם, וידעו כולם את מציאות ה' והנהגתו.

הפסוקים האלה של הפטרת חנוכה בזכריה, מיירי שם מאותו תקופה של עזרא והנשים  וכל 
הנכריות ותיקון המזבח בבנין הבית השני שאז היה ענין חנוכת המזבח ופרסום שם ה' עי"ז 

אפילו אצל הגוים שכל יניקתם מפגם המזבח כמבואר בכל דברי התורה הזאת.

ומהר"י קרא ביאר שם שפסוק זה של "ונלוו גוים רבים" מיירי בתקופה ההיא של בנין בית 
ישראל אלא בכדי שיתוספו  גלו  וכמו שאחז"ל ש"לא  רבים לישראל  גרים  ניתוספו  שני שאז 

עליהם גרים" ולכן  כאן  כשעלו מגלות בבל ניתוספו עליהם גרים.

ויש שפירשו שלא זכו ישראל לקיום נבואה זו בתקופת בית שני מחמת שגרם חטא ונבואה זו 
תקוים לעתיד לבא בבנין הבית השלישי שיבנה במהרה בימינו.

ח בית יוסף )או"ח סי' תרפ"ד סק"ב(, ומפטיר בנרות דזכריה רני ושמחי ואם חלו בו שתי שבתות מפטירין בשנייה במלכים 

בנרות של שלמה. פשוט בפרק בני העיר )לא.( וכתב הר"ן )יא. ד"ה גמ'( אף על גב דנרות דשלמה קדימי אפילו הכי עדיפי לן 

דזכריה משום דנבואות עתיד נינהו:
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הנשים הנכריות בהפטרת חנוכה

וזה שביאר כאן רבינו שענין החנוכה סובב על זה שהגוים "מוצאים בספריהם היפך אמונתם" 
ועי"ז ניתוספין גרים לישראל, וכל זה נעשה על ידי הטוב הכבוש שתחת ידם שמתעורר וחוזר 

יהושע הכהן הגדול שהיה לבוש  אל שרשו הטוב, שזה ממש מה שמסופר שם בהפרטה על 

בגדים צואים ואמר לו ה' שיחליף אותם לבגדים חשובים וביאר שם רש"י שהכוונה בזה על 

שהיה  הטוב  וזה  ל"ע,  הנכריות  נשואות  הכה"ג  יהושע  של  בניו  שהיו  הנכריות  הנשים  חטא 

כבוש תחת ידם רח"ל, וע"ז אמר לו המלאך הדור בו שיוציאום ויקחו אחרות כשרות תחתיהם, 

שזה הטוב הכבוש היוצא מתחת ידם ועי"ז אכן יהיה ה"ונלוו גוים רבים אל ה'".

רבינו  מביא  זה  שעל  בבל  גלות  בסוף  שהיה  פורים  של  הנס  לאחר  שנים  כמה  היה  זה  וכל 
את הפסוקים שבמגילת אסתר שרבים מעמי הארץ מתיהדים מחמת שנפל פחד מרדכי עליהם 

ומצאו בספריהם היפך אמונתם וכו'. ואז התחילו לבנות את הבית השני על ידי עזרא ונחמיה 

ואז עזבו הנשים הנכריות ונתקיים בהם ריבוי הגרים עד כדי ש"ונלוו גוים רבים" וכו' כי זה 

תלוי ועומד בהשלמת ריבוע המזבח וחינוכו, כי על ידי במזבח יוצא הטוב הכבוש תחת ידם 

מחמת חטא הנכריות וממילא הוא מוציא עמו גם את הטוב הכבוש תחת ידם. 

***

צדקה בחנוכה

צדקה

ובזה יובן גם מה שיש ענין מיוחד בריבוי נתינת צדקה ביומין דחנוכה כי מכח הצדקה נעשה 
האויר הנח והזך וממילא נשלם חלקו של טורף ושוב מאיר אור המנורה המכניע את הכסילות 

כמו שהאריך רבינו בקישורי התורה הזו.

קרן השור וקרן הצדקה

)בר"ר ב ד( דהיוונים אמרו לישראל "כתבו לכם על קרן השור  יבואר הא דאיתא במדרש  ובזה 
שאין לכם חלק באלוקי ישראל" כי רצו לקלקל מכח יניקתם מפגם המזבח את בחינת הכתב של 

ישראל, ואת בחינת הבעלי תשובה הבאים דייקא על ידי כח הכתב על ידי שמוצאים בכתביהם 

ובספריהם היפך אמונתם, ולכן רצו היוונים וגזרו דייקא שיכתבו ישראל כתיבה של כפירה.

כח  מרומז  בקרן  ששם  ידעו  לא  והם  השור,  קרן  על  דייקא  יהיה  שזה  שרצו  אלא  עוד  ולא 
משופרות  והנדבות,  המזבח  וקרבנות  צדקות  של  הקופות  כל  היו  המקדש  בבית  כי  הצדקה, 
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דהיינו קרנות, וכמבואר בתורה זו שהצדקה נקראת "קרן", כי אדרבא מכח הצדקה שבקרנות 

אזי נעשה ריבוי האויר הנח והזך וממילא מאיר שוב כח המקום דקדושה שזה בחינת שלימות 

המזבח שהוא מקומו של עולם, שהרי שם ממקום המזבח נברא האדם, וממילא נחקק בספריהם 

היפך אמונתם וממילא באים גרים.

***

כוונות הרגל

פרסה היינו רגל ועצה

כי  בחנוכה,  ה"רגל"  כוונות  את  ההדלקה  בברכת  לכוון  האריז"ל  שכתב  מה  יבואר  כן  וכמו 

בסוף התורה )בסוף אות ח'( כתב רבינו בביאור דברי הגמרא של רבה בר בר חנה, "שין זה בחינת 

המחשבה, שנחלקת לשלש ראשים: מחשבות שכליות, מחשבות מידותיות, מחשבה מעשיות. 

פרסה בחינת רגל, הינו עצה, כמו )שמות י"א(: "וכל העם אשר ברגליך" הנמשכים אחר עצתך, 

הינו שהנשמה נזכרת שהיתה תחלה במחשבה, ובה נמלך ונתיעץ בבריאת עולמו".

"והשתא אזלינא לפומא דלויתן, הינו לכליון והפסד, חס ושלום, ועל ידי זה מרחמת על עצמה 

ונתעוררת לשוב לשרשה כנ"ל, ונעשין בעלי תשובה וגרים כנ"ל. אמר רב אשי: האי עיזא דימא 

דבחישא ואית לה קרני. עיזא זה בחינת עז, הינו יראה, בחינת "כי תפארת עזמו אתה" הנ"ל. 

דבחישא, הינו בחינת הצדיק, שמחפש תמיד אחר ההתפארות שבכל אחד מישראל כנ"ל. ואית 

לה קרנא, הינו בחינת "וברצונך תרום קרננו", הינו האהבה שנתגלה על ידי הצדיק כנ"ל, כי על 

ידי כל בחינות הנ"ל נתגלה אור הצדיק, שעל ידי זה זוכין ליראה ואהבה כנ"ל".

חלב הכליות וחלב הכסלים

ויבואר קודם בפשט דברי התורה הזו, דהנה כל כוחו של המזבח לבטל הכסילות הלא נעשה 

ושורש  הכסילות  שורש  ששם  הכסלים  חלב  ואת  הכליות  חלב  את  עליו  שמקריבים  ידי  על 

ההליכה  וכח  דקדושה  העצות  מתגלים  אותם  טורף  שהמזבח  ידי  ועל  הקליפה,  של  העצות 

דקדושה.
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העצה והכסילות

וזה יבואר היטיב על פי דברי המלבי"ם )ויקרא ג ד קע"אט(  המבאר דבר נפלא בהא דמצינו 

וזה מלא בפסוקי הנ"ך  יועצות,  )ברכות סא:( דכליות  וכמו שאחז"ל  נמצא בכליות,  שכח העצה 

 - הבהמה  של  האחורית  הכרס  דפנות  הם  הכסלים  ואילו  בכליות,  הוא  העצה  שמקום  לרוב, 

העומדים ליד הכליות הם הנקראים מלשון כסילות שהם היפך העצה, ומבאר המלבי"ם שזה 

ומכיון שבשביל תנועת ההילוך ששרשה  רואים שהכליות מקומם מעל הרגלים  מחמת שאנו 

ברגל אזי צריכה הבהמה להפעיל מחשבתה לילך, ממילא נמצא ששם בכליות המכוונים כנגד 

מקום ההילוך שם מקום גילוי העצה של המח.

דהנה כל האברים הפנימיים הפועלים בגוף הבהמה הרי הם פועלים מאליהם ואינם  וביותר 

והכבד  והריאות  רואים שהלב  צריכים להפעלת המחשבה בכדי שיפעלו פעולתם, כמו שאנו 

ידי  ]ואילו  לכך,  מחשבה  מצרכת  ההליכה  פעולת  ורק  מאליהם,  פועלים  העיכול  ומערכת 

הבהמה מסתמא הולכים מכח הרגלים שבהם עיקר כח ההילוך[, ולכן כנגד  מתחלת הרגלים 

ישנו חלב רב המחופה על הכליות ועל הכסלים, כי בחלב הזה נמשך השומן של המח הנמשך 

ישירות על ידי השדרה היוצאת מן המח, ולכן שם מפעיל המח את העצה של ההליכה וכנגדו 

יוון  יש את הכסלים שהם הכסילות המונעת את עצת האמת ]בחינת חכמות חיצוניות בחינת 

ועצות נבערות[.

הטוב הכבוש וזרע הילודים

ולכן מקריבים את חלב הכליות ואת חלב הכסלים על גבי המזבח, והם חלבים האסורים מה"ת 

והאוכל מהם כזית הרי הוא בכרת, כי עדיין אי אפשר לבררם על ידי האכילה רק כח השריפה 

הלכות  בליקוטי  בארוכה  וכמבואר  האש,  ידי  על  בהם  הכבוש  הטוב  את  הטורף  המזבח  של 

בזה, שתיקון החלבים הינו דייקא על ידי האש המגלית את הטוב הכבוש בהם.

וזהו" זרע הילודים" המבואר בכל מהלך התורה הזו, כי טיפת ההולדה באה על ידי הכליות 

המבשלים את טיפת הזרע, ושם נמצא הטוב הכבוש המתגלה דייקא על ידי חלקו של טורף.

ט מלבי"ם )ויקרא ג ד, אות קע"א(, "אמנם בשאלתות )פ' ויקרא( וברי"ף ובה"ג פי' תרבא דקלוביסתא היכי דילפי אטמהתא. 

ר"ל מקום שהירכים מתחברים, וכ"כ הרמב"ם. ומזה בא שם כסל כמ"ש במומי בכור )בכורות דף מ( את הכסל שרגלו גבוה 

מחברתה, וי"ל שמשם נטה אהלו על התקוה והמחשבה שממנו שורש תנועת הרגלים כאלו הם יפקדו על התנועה ללכת או לחדל 

ורמז לדבר כי ה' יהי' בכסליך )שרשי הרגלים והתחלת תנועותיהם( ועי"כ ושמר רגלך מלכד".
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ריגלא דתרמודאי

החושך  ונתבטל  האמת  אור  מאיר  שמכחם  החנוכה  נרות  הדלקת  ידי  דעל  יבואר  ומעתה 
והכסילות וממילא נשלם ונחנך המזבח, אזי מכוונים כוונת של "רגל" ששם בחינת עצת הכליות 

ותיקון הכסילות הבאים להחשיך, ובזה מגלים את הטוב הכבוש הנקרא "ריגלא דתרמודאי".

***

למנצח בנגינות

נתקן לריבוי גרים

בנגינות"  "למנצח  של  המזמור  את  חנוכה  נרות  הדלקת  בשעת  לומר  המנהג  ג"כ  יובן  ובזה 
ובפרט יש סגולה לאומרו בצורת קני המנורה כידועי, ולפי כל הנ"ל יובן שהנה מזמור זה נתקן 

על הרעב שהיה בימי דוד ג' שנים, וה' אמר לשאול  שיתן שבעה מבניו לגבעונים והם המיתום 

והוקיעום לעיני השמש וכו', ואז ראו עמי הארץ מעשה זה ונתגיירו הרבה גרים מחמת שראו 

אייך שכבוד הגבעונים היה חשוב כל כך.

בארץ דרכך

אייך  לנו  הרי  ממילא  גרים  לגיור  שייכות  בו  יש  החנוכה  נס  שענין  רבינו  לדברי  ועכ"פ 
גם  דרכך"  "לדעת בארץ  בו  הגרים, שזה מה שנאמר  ריבוי  מרומז  זה של המנורה  שבמזמור 

אצל הגרים שהם בחינת ארץ וכו' וכמבואר באריכות במלבי"םיא שם.

******

י עבודת הקודש להחיד"א )צפרן שמיר, סימן ב(,]חי[ מה מאד הפליגו באמירת למנצח בנגינות )מזמור ס"ז( בציור מנורה, 

וכתבו ז"ל ששכרו רב ועצום. וראיתי קונטריס בכ"י לראשונים בזה בסודותיו ותועלותיו )עי' מדבר קדמות מע' ד' אות כ"ב 

בשם המהרש"ל(, ולפחות לעשות נחת רוח ליוצרינו נאמר אותו בכונה בציור מנורה כתוב על קלף:

יא מלבים תהילים )סז א( למנצח - הוסד על הרעב שהיה בימי דוד שלש שנים, ויאמר ה' אל שאול ואל בית הדמים, ונתנו שבעה 

מבני שאול אל הגבעונים להמיתם, ויעתר ה' לארץ אחרי כן )ש"ב כ"א(, וקבלו חז"ל שאז נתוספו גרים רבים, שראו איך דן 

הקב"ה דין גרים גרורים ויראו מפני ה' ויושר משפטיו: 

)ג( לדעת - אחר שהשיב ה' שהוא על חטא הגבעונים, ידעו בארץ את דרכך - שתעשה משפט גם לגרים, )וביחוד שהיה התשובה 

על שאול שלא נספד כהלכה ועל שהרג את הגבעונים, ואמרו חז"ל על זה באשר משפטו פעלו, שאחז כף המשפט בצד האחד 

וכף הזכות בצד השני שהם שני הדרכים שלו, חסד ומשפט(, והארץ הוא הפך השמים, ר"ל שגם בארץ ידעו דרכיך הנעלמים, 

ובכל גוים - ידעו ישועתך - לכל חוסים בך, ועי"כ.
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יונה אומרת. 

כסוס עגור כן אצפצף, אהגה כיונה; דלו עיני למרום, אדני עשקה לי ערבני. 
)ישעיה לח יד(:

אומרת יונה לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, יהיו מזונותי מרורים כזית 
בידך, ואל יהיו מתוקים כדבש, על ידי בשר ודם:

עיניך יונים

עיקר כח היונה בעיניה

הנה סוד היונה ועיקר כחה נמצא בעיניה, כמו שאנו רואים שיש בשמה יונה מלשון עין, כי יש 
באותיות יונה - אותיות י"ן דעי"ן, )וכן יונ"ה בגימטריא ע"א, כמספר האות עי"ן עה"כ(.

יפה  הנך  רעייתי  יפה  "הנך  בעיניה  היונה  את  המציין  טו(  )א  השירים  בשיר  הפסוק  וכלשון 
עיניך יונים" כי היונה יש לה תמימות ונקיות מיוחדת במבט עיניה, וכמו שהיא נקראת )שם ב יד( 

"יונתי תמתי" שבעלה מבקשה ומתחנן אליה "יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה - הראיני את 

מראייך" כי "מראך נאוה".

עריות מיונה

צופיות  ועיניה  ונאמנותה לבעלה, שאינה תרה אחר אחרים  נקיותה  זו מציינת את  ותמימות 
רק להליכות ביתה ובן זוגה, עד שאמרו חכמינו )עירובין ק:( שאלולי ניתנה תורה היינו לומדים 

עריות מיונה, כי "מה יונה זו משעה שמכרת בן זוגה שוב אינה ממירה אותו באחר כך ישראל 

בעיניך  ישראל  נמשלו  ולכן  סד(  א  רבה  )שיה"ש  באחר"  המירוהו  לא  להקב"ה  שהכירוהו  משעה 

יונים מחמת שעל אף אורך גלותם לא נתנו עיניהם באחר ח"ו אלא אדרבא פושטים צוואריהם 

לשחיטה וחיים חיי נרדפות ואינם ממירים בוראם באחר.

יונת הדואר

ולכן אנו רואים שיש ביונה כח מיוחד לעשות שליחות לבעליה, וכמו שהיה נהוג רבות בשנים 
להשתמש עם היונה לשליחת מכתבים וכדומה, וכבר עמד בזה בספר כנף רננים על פרק שירה, 

)חלק מע"ב פכ"ויב(, שמכיון  ה'"  ר' אליעזר אשכנזי בספרו "מעשה  בזה בשם הגאון  וביאר 

יב מעשה השם )חלק מעשה בראשית פרק כ"ו(, ולפי פשוטו נראה שהעורב לא ידע הדרך לשוב אל מקומו כמו היונה, והעד 

שבכל ארצות המזרח עד היום הזה כאשר ירצו לשלוח כתב מעיר לעיר, הנה יהיו להם היונים מאותו העיר שקניהם שם ויוליכום 

לעיר  ג"כ לשלוח כתב מאותו העיר  ירצו  וכאשר  יביאום אל העיר הזאת,  והיונים שקניהם בעיר האחרת  אל העיר האחרת, 

האחרת קושרים הכתב תחת כנפי היונה, והיא הולכת אל קנה, ושם יקחו הכתב אשר תחת כנפיה. ולא ישלחו עוף אחר רק היונה 

כי מטבעה להיותה יודעת בדרכים לבוא אל קנה, ואפשר מאז ששלחה נח נבחן הדבר והנהיגו לעשות כן. 
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שהיונה אינה ממירה בת זוגה לכן כשהיא יוצאת לדרך היא זוכרת במדויק את בן זוגה ומכוונת 

לשוב אליו ולכן היא מכירה ויודעת הדרכים היטיב.

וזהו שאחז"ל שהיונה מתרחקת משובכה אבל היא יודעת לחזור אליו, וזה לשונם "עיניך יונים. 
כיונה, מה יונה זו שוגרת רגליות הרבה ]והיינו שמתרחקת הרבה מקינה[ וחוזרת לשובכה, כך 

ישראל כתיב בהו )הושע י"ד( יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשור, ממצרים זה דור המדבר, 

מארץ אשור אלו עשרת השבטים, אלו ואלו סופם והושבתים על בתיהם נאם ה'".

כי מכיון שהיא קשורה אל בן זוגה ממילא היא זוכרת כל הזמן את הדרכים ובראשה מחשבתה 
לשוב אל מקומה הראשון, וממילא היא נאמנת לשוב אל מקומה הראשון ולהשיב מכתבים אל 

שולחיה.

כח התשובה ביונה

ולכן היונה היא המרמזת לכח התשובה כי יש בטבע ובכח היונה לשוב תמיד אל בן זוגה אף 
"אישי  ה' שהוא בבחינת  אל  הוא הכח לשוב תמיד  כן כח התשובה  וכמו  הימנה  שמתרחקת 

ענין  על  היתה  נבואתו  כל  כי  התשובה"  "ספר  את  חיבר  הנביא  יונ"ה  דייקא  ולכן  הראשון". 

התשובה להשיב את בני העיר נינוה אל ה', ולכן דייקא ביום הכיפורים שהוא יום התשובה אנו 

מפטירין במעשה דיונה, 

כי באמת זה עיקר משמעות התשובה, לגלות על ידי הוידוי והחרטה שאף בשעת החטא היתה 
פנימיות הלב דבוקה בהקב"ה אלא שגרם החטא, כיונה זו שאף כשהיא מתרחקת הרי עיניה 

וליבה לשוב אל בעלה ואל מקומה הראשון.

ובזה מסיים בעל מעשה השם הנ"ל, שלכן נח סמך דייקא על היונה לשלחה, מחמת נאמנותה 
למשלחה בהיותה קשורה אל מקומה הראשון ואל בן זוגה.

אדם  נבלת  ומצא  והלך  בעולם  מה  לידע  העורב  את  "וישלח  )ילקו"ש(  בזה  המדרש  וכלשון 
מושלכת בראשי ההרים וישב לו על מאכלו ולא השיב שליחותו ושלח את היונה והשיבה את 

והעורב אינו מטבעו להכיר לשוב אל מקומו ככל שאר העופות, ולכך לא היה מתרחק מן התיבה פן לא ידע לשוב אליה. ואפשר 

הסיבה בזה שכל העופות הזכרים ישמשו עם איזו נקבה שתזדמן, וכן הנקבה לכל זכר שיזדמן, חוץ מן היונה שעל כן נקראת 

כנסת ישראל יונתי )שיר השירים ב, יד וראה ברכות נג, ב(, וכן אמרו ז"ל )מדרש הנעלם פר' נח( שמה שנשתלחה היונה ב' 

פעמים ושבה להיותה כבושה ובג' לא שבה להיותה כבושה רמז לכנסת ישראל בבית ראשון ושני, אבל השלישי יהיה נצחי. 

ונשוב לאומרנו שבהיות הנקבה הולכת אל מקום אחר מכוונת דעתה לשוב לזוגה ומכרת בדרכים, וכן נשקע הטבע הזה במין 

היונה בין זכר ובין נקבה.
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טהור  ביד  דברים  והשולח  כסיל  ביד  כשולח  טמא  ביד  דברים  השולח  אמרו  מכאן  שליחותו 

כציר נאמן לשולחיו".

כלה שעיניה יפות

וזה שאחז"ל )תענית כד.( "כלה שעיניה יפות אין כל גופה צריך בדיקה" כי ברגע שיש לה טוהר 
ותמימות בעיניה הרי זה מורה על נקיותה ונאמנותה לבעלה, וממילא שוב אין כל גופה צריך 

בדיקה, כי מכיון ששומרת אמונים לבעלה ממילא ישרור ביניהם שלום פנימי שמכח זה יהיו 

בבחינת )משלי י יב( "על כל פשעים תכסה אהבה".

יונים" בזה"ל  יפה עינים  יפה רעייתי הנך  )א טו( עה"פ הנ"ל "הנך  שכתב רש"י בשיה"ש  וזה 
"הנך יפה רעיתי - אני הייתי בושה בקלקולי והוא חזקני בדברי רצויים לומר )במדבר יד( סלחתי 

יונים כלומר כלה שעיניה כעורים כל גופה צריך בדיקה  כדבריך והרי את יפה ויפה כי עיניך 

ושעיניה נאים אין גופה צריך בדיקה והדוגמא זו היא מחלתי לך על עוונך והרי את יפה בנעשה 

והנך יפה בנשמע יפה במעשה אבות יפה במעשיך. כי עיניך יונים - צדיקים יש בידך שדבקו 

בי כיונה זו שמשמכרת את בן זוגה אינה מניחתו שיזדווג לאחר כך )שמות לב( ויאספו אליו כל 

בני לוי ולא טעו בעגל ועוד הנך יפה במלאכת המשכן שנאמר )שמות לט( והנה עשו אותה וגומר 

ויברך אותם משה הרי שקלסה על כך".

מרורין כזית בידך

ובזה נבין את מה שהביאה היונה לנח עלה זית טרף בפיה ודרשו חז"ל )עירובין יח:( שנתכוונה 
לומר לו בזה "רבונו של עולם, יהיו מזונותי מרורים כזית בידך, ואל יהיו מתוקים כדבש, על 

ידי בשר ודם" כי הבטחון הינו מידת העין כמ"ש "עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את 

אכלם בעתו" כי הבוטח תולה עיניו בעיניו של הקב"ה שרואה אותו ומביט בצרכיו לתת לו כל 

מה שצרך לו לחיותו.

ארץ ישראל ומזונות יושביה

ולכן בארץ ישראל שמושגחת על ידי הקב"ה ולא על ידי שרים ומזלות, כתיב בה "ארץ אשר 
עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה" כי ארץ ישראל הינה בבחינת "עין בעין" 

רבהיג(  )שיה"ש  במדרש  שאחז"ל  וכמו  לנוטשו,  שלא  זוגה  בן  אצל  תמיד  שעיניה  זו  כיונה 

יג שיה"ש רבה )א סו( "עיניך יונים כיונים דוגמה דידך דמיא להדא יונה מה יונה זו הביאה אורה לעולם אף את מביאה אורה 

לעולם שנאמר )ישעיה ס'( והלכו גוים לאורך ואימתי הביאה יונה אורה לעולם בימי נח הה"ד )בראשית ח'( ותבא אליו היונה 

לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה מהו טרף בפיה קטיל כמה דתימר )שם ל"ז( טרוף טורף יוסף אמר רבי ברכיה אילולי קטל 
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שהיונה הביאה את העלה זית טרף בפיה מארץ ישראל, כי עיקר בחינת היונה המושגחת מאת 

ה', כארץ זו שמזונותיה על ידי ה' ואל על ידי כח המזלות.

ישראל  ארץ  את  עוזבים  אינם  אולם  כזית  מרורין  שמזונותן  ישראל  ארץ  יושבי  בחינת  וזה 
בהיותם בהרגשה של 'מידו של הקב"ה' בבחינת 'עין בעין', שזה עדיף עשרת מונים מהמזונות 

המתוקין כדבש של יושבי חוצה לארץ הניזונין מהמזלות והשרים, כי טעם היחוד ישנו דייקא 

כשיש את הנקיות ותומת הלב של היונה הבוטחת בה' על אף היותה רדופה מפני כל.

נרדף  נעשה  הוא  הרי  ותמימות  ונקיות  אמונה  בחיי  שהבוחר  בחוש  לראות  אפשר  כן  וכמו 
בבחינת "ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה" מחמת מציאות העולם החיצוני שהכל נמדד בו 

לפי הצלחות מדומות, משא"כ זה שעיניו יונים, אינו מחפש הצלחות כאן, אלא עיקר מגמתו 

וחיי  וחיי השגחה פרטית  יראו"  לחיות בקשר עין עמו יתברך כביכול, בבחינת "כי עין בעין 

ואזי הוא  נתנה עיניה באחר"  הודאה שכל אלה הינם חיים של קדושת הברית חיים של "לא 

מראייך  את  "הראיני  אליו  בקראו  לתפילתו  מתאוה  כביכול  שהקב"ה  תמתי  יונתי  בבחינת 

השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראך נאוה" ללא כחל ושרק.

ורק לעתיד לבוא יתגלה יופי זה, ש"אחת היא יונתי תמתי, אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה" 
היא  אחת  "ומכולם  שם  וברש"י  ויהללוה"  ופלגשים  מלכות  ויאשרוה  בנות  "ראוה  יהיה  ואז 

הנבחרת לי ליונה תמה שהיא תמימת לב עם בן זוגה".

שירת היונה

תפילת חזקיהו המלך

ומעתה נבוא לבאר את שירת היונה, דהנה הפסוק של שירת היונה כתוב אצל חזקיהו המלך 
גדול  בכי  ובוכה  צועק  שהיה  אייך  להקב"ה  בספרו  זה  בפסוק  לה'  והודה  מחליו,  שנרפא 

למרום,  עיניו  ותלה  וביקש  ביותר,  המצפצפים  ועגור  סוס  הנקראים  האלו  כעופות  בתפילתו 

בצעקתו ה' עשקה לי ערבני, דהיינו יעשוק ה' אותו מידי מלאך המות, ויתן לו בערבות שנות 

חיים חדשים לעשות רצונו יתברך, ואכן נושע בתפילתו עד שלמדו חכמים )ברכות י.( מתפילתו 

ש"אפילו חרב חדה מונחת תחת צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים".

יתיה אילן רב הוה מתעביד ומהיכן הביאה אותו רבי לוי אמר משמטוטי ארץ ישראל הביאתו הדא היא הא דאמרין בריתא ארץ 

ישראל לא לקת במוי דמבולא הוא שנא' על ידי יחזקאל )יחזקאל כ"ב( בן אדם אמור לה את ארץ לא מטוהרה היא לא גשמה 

ביום זעם אמר ר' יוחנן אפילו אצטרבולין של רחים נמחו במים רבי טרייא אמר שערי גן עדן נפתחו לה ומשם הביאתו אמר ליה 

רבי איבו אילו מגן עדן הביאה אותו לא היה לה להביא דבר מעולה כגון קנמון ובלסמון אלא רמז רמזה לנח ואמרה לו מרי נח 

מר מזה מתחת ידו של הקב"ה ולא מתוק מתחת ידיך".
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חזקיהו נעשה כיונה

ולדברינו יבואר, שאכן סוד תפילת חזקיה ורפואתו נמשך לו מכח היונה, כי תלה עיניו למרום 
ידי  כמו שאמר "דלו עיני למרום" ולכן זכה לקבל רפואתו כביכול מידו של הקב"ה ולא על 

השרים והמזלות שהם בחינת ה"ספר רפואות" שגנז, כיונה זו המקבלת מאכלה מידיו יתברך 

ולא על ידי בשר ודם.

מרירות מאכליה ורפואתה

וכמו שבמבול אנו רואים שהיונה מסמלת את חזרת הבריאה למתכונתה, כמו כן נענה חזקיהו 
וחזר וקיבל חיים חדשים בכח תפילתו, כי ישעיה הנביא כבר אמר לו "מת אתה ולא תחיה" 

ודרשו חז"ל )שם(, מת אתה בעוה"ז ולא תחיה לעוה"ב, ובכל זאת לא מנע עצמו מן הרחמים 

ולא נתייאש אלא המשיך חיים חדשים בתפילתו,  וזהו שממשיך שם )בפסוק יח( חזקיהו בתפילתו 

לומר "הנה לשלום מר לי מר" כי ביונה מצינו שמעדיפה לקבל מזונות המרורין כזית, אך שיהיו 

מרירות  בהם  שיש  חדשים  חיים  לקבל  שהעדיף  המלך  חזקיהו  אצל  היה  וכן  יתברך,  מידיו 

חיצונית אולם מי שיכתשם ויסתכל בפנימיותם יחיה חיים חדשים שהם בבחינת שמן זית זך 

להעלות נר תמיד.

דלו עיני למרום

עיני למרום" ש"יהיו מזונותי  ואומרת אחר הפסוק של "דלו  שממשכת היונה בשירתה  וזהו 
מידו  והפרנסה  הרפואה  המשכת  כי  ודם"  בשר  בידי  כדבש  מתוקים  ולא  בידך  כזית  מרורין 

זהו  ומימו של האדם, אולם  גנוזין בלחמו  כי באמת כל הרפואות  יתברך הינם משורש אחד, 

רק כשיש לו אמונה שלימה בו יתברך ואזי כל הרפואות שיש בהם מרירות כידוע מתלבשים 

ופועלים אצלו על ידי מאכלו, בבחינת מזונותי מרורין כזית מידו יתברך, ואזי הוא נתרפא בלי 

ה"ספר רפואות".

ההלוואות

וכמבואר כל זה בדברי רבינו הקדוש בליקוטי תנינא )תורה א' אות ט( "וכשנגאלת ונפדית התפלה, 
וכל  עשבים,  ידי  על  הם  הרפואות  כל  כי  לרפואות.  צריכין  אין  כי  הדאקטיריי,  כל  נופל  אזי 

עשב ועשב מקבל כח מכוכב ומזל המיוחד לו, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )מדרש רבה, 

גדל'.  לו:  ואומר  אותו  שמכה  ומזל,  כוכב  לו  שאין  ועשב,  עשב  כל  לך  'אין  י(:  פרשה  בראשית, 

וכל כוכב ומזל מקבל כח מכוכבים שלמעלה ממנו, והעליון מהעליון ממנו, עד שמקבלים כח 

מהשרים העליונים, כמו שאמרו )בתקוני זהר, תקון מ"ד, ע"ט:(: 'כל כוכביא לוין דא מן דא, סהרא לוי 



-אמ-     / הפטמת  נואה

מן שמשא' וכו', "כי גבה מעל גבה" וכו' )קהלת ה'(, והם כלם בחינת לווים זה מזה וזה מזה, עד 

שמקבלים ולווין מהשרים העליונים, והשרים מקבלים מהעליונים מהם, גבוה מעל גבוה, עד 

)תהלים ל"ג(: "בדבר ה' שמים נעשו  שכולם מקבלים משורש הכל, שהוא דבר ה', כמו שכתוב 

וברוח פיו כל צבאם". ועל כן כשזוכין לתפלה, אין צריכין לרפואת העשבים, כי התפלה היא 

בחינת דבר ה', שהוא שרש הכל".

כח הרפואה שבמאכל המרור כזית

"וזה בחינת )תהלים ק"ז:( "ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם". 'ישלח דברו וירפאם', הינו 
שמקבלין כל הרפואות רק על ידי דבר ה', דהינו תפלה. אזי: 'וימלט משחיתותם', הינו עשבים, 

בבחינת )מנחות ע"א(: 'הקוצר לשחת', כי אין צריכין לרפואת העשבים כנ"ל". 

וזהו בחינת: "ועבדתם את ה' אלקיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, והסירותי מחלה מקרבך" 
)שמות כ"ג(. "ועבדתם את ה'" 'עבודה זו תפלה' )בבא קמא צב:(. אזי "וברך את לחמך ואת מימיך 

והסירותי מחלה" וכו'; היינו שיהיה לך רפואה על ידי לחם ומים, על ידי שיתברכו מן שרש 

הכל, דהיינו דבר ה' בחינת תפילה, ויהיה ללחם ומים כח לרפאות כמו עשבים. כי התחלקות 

הכוחות שזה העשב יש לו כח לרפאות חולאת פלוני וזה חולאת פלוני, וכיוצא בזה כל חלוקי 

כחותם הוא רק למטה, אבל למעלה בשורש הכל, דהינו דבר ה' הכל אחד, ואין חלוק בין לחם 

יכולין להמשיך כחות  ובין עשבים, וכשאוחזין בהשורש, דהיינו דבר ה' בחינת תפלה,  ומים 

וכו'  ידי לחם ומים, בחינת: "וברך את לחמך  ויהיה לו רפואה על  הרפואה לתוך לחם ומים, 

והסירתי מחלה" וכו' כנ"ל".

וזה שאמר חזקיה

וממשיך רבינו שם )בסוף אות יא( "וזה שאמר חזקיה: "והטוב בעיניך עשיתי" )ישעיה ל"ח(, ואמרו 
כי  אחד,  והכל  הרפואות,  ספר  וגנז  לתפילה  גאולה  שסמך  י'(,  )ברכות  לברכה  זכרונם  רבותינו, 

גנז ספר  זה  ידי  ידי שסמך גאולה לתפילה, היינו שגאל את התפילה מן הגלות כנ"ל, על  על 

ה'  דבר  ידי  על  נתרפאין  כי  כנ"ל,  הרפואות  כל  נופלים  אז  התפילה,  כשנגאלת  כי  הרפואות. 

כל  כי  רפואה,  לשום  כח  אין  אזי  כי  שלהם,  ברפואות  מתביישין  הדאקטורים  כל  ואזי  כנ"ל, 

העשבים חוזרים כחם לתוך התפילה, שהוא בחינת דבר ה', שהוא שרשם העליון כנ"ל. כי כן 

חובת כל העשבים וכל שיח השדה; כשאדם עומד להתפלל, שאזי הוא בבחינת דבר ה', שהוא 

שרשם העליון, אזי הם מחזירין כחם לתוך התפלה, שהוא שרשם העליון. וכשאדם מתפלל על 

איזה חולאת, אזי אותן העשבים, שיש להם כח לרפאות אותו החולאת, הם מחויבים להחזיר 

)בראשית כ"ד(: "ויצא יצחק  וזה בחינת  כחם לתוך התפלה, שהיא שרשם, בחינת דבר ה' כנ"ל: 
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לשוח בשדה" שתפלתו היתה עם שיח השדה, שכל שיח השדה חזרו כחם ונתנו אותם בתוך 

תפלתו, שהיא שרשם כנ"ל". )וע"ע בליקו"מ כ"זיד(.

תמימות היונה

ועוד יש בזה, דהנה הסיבה שחלה חזקיה הינה מחמת שביטל מפרו ורבו, וכל זה מחמת שראה 

)י.( אולם אח"כ אמר לו ישעיה  שיצאו ממנו בנין דלא מעלי כמנשה המלך וכדאיתא בברכות 

ומה שיהיה  ללא חשבונות,  בתומו  ילך  והיינו שהוא  לך"  למה  דרחמנא  כבשי  "בהדי  הנביא 

היונה שאינה  אצל  התמימות שמצינו  ענין  וזהו  ההולדה,  לעכב  בשבילו  סיבה  זה  אין  אח"כ 

להם  יש  שישראל  איתא  טו(  רבה  )שיה"ש  ובמדרש  תמתי"  "יונתי  היא  אלא  חשבונות  עושה 

מידת התמימות כיונה, וזהו שאנו מוצאים שרפואת חזקיהו המלך הינה דייקא בפסוק זה שהוא 

הפסוק של שירת היונה בפרק שירה, כי רפואתו נמשכה על ידי שחזר את מידת תמימותה של 

היונה ולא עשה חשבונות כלפי שמיא.

ולהעיר: שדייקא נח דכתיב ביה "צדיק תמים" הוא זה שנתעסק עם היונה.

יד ליקו"מ )תורה כ"ז אות ז'(, "ודוקא במרה קבלו שבת שלום, כי כן דרך השלום להתלבש במרה, בבחינת )ישעיה ל"ח(: "הנה 

לשלום מר לי מר" כמו שכל הרפואות הם בסמים מרים, כן השלום שהוא רפואה לכל הדברים, בבחינת' )שם נ"ז(: "שלום 

לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו". ולפעמים החלשה גוברת כל כך, עד שאין יכלת ביד החולה לסבל מרירות הרפואות, ואז 

הרופאים מושכין ידיהם מן החולה ומיאשים אותו כך כשהעוונות שהם חלי הנפש גוברים מאד, אז אין יכול לסבל מרירות 

הרפואות, ואז: "אין שלום אמר לרשעים" )ישעיה מ"ח נ"ז("

"וזה ששבח חזקיה את הקדוש ברוך הוא, שהשליך כל חטאתיו אחר כתפו, כדי שלא יצטרך להלביש את השלום במרירות 

הרבה. וזה, הנה לשלום מר לי מר )שם ל"ח(, הינו זה ידוע, כי לשלום צריך מרירות. ואתה חשקת נפשי מרדת שחת )שם כתוב 

משחת בלי, ופרש רש"י: מבלי רדת שחת( כי ידעת שאין בי כח לסבל מרירות לפי חטאתי. והשלכת אחר גוך כל חטאי כדי 

שיתלבש השלום במרירות כפי יכלתי. וזה )בראשית כ"ד(: "ואברהם זקן" על ידי זקן הנ"ל, על ידי זה: "וה' ברך את אברהם 

בכל" זה שלום, כמו שכתוב: 'עושה שלום ובורא את הכל'".

טו שיה"ש רבה )ב לד(, "יונתי בחגוי הסלע מהו יונתי בחגוי הסלע אמר ר' יוחנן אמר הקב"ה קורא אני לישראל יונה דכתיב 

)הושע ז'( ויהי אפרים כיונה פותה אין לב אצלי הם כיונה אבל אצל אומות העולם כמין חיות דכתיב )בראשית מ"ט( גור אריה 

י"ב שבטים משולים כחיות לפי שהאומות נלחמים  וכל  יטרף  יהי דן נחש עלי דרך בנימין זאב  יהודה נפתלי אילה שלוחה 

לישראל ואומרים לישראל מה אתם רוצים מן השבת ומן המילה והקב"ה מגבירן לישראל ונעשין בפני האומות כחיות להכניען 

לפני הקב"ה ולפני ישראל אבל אצל הקב"ה נעשים כיונה תמה ושומעין לו הה"ד )שמות ד'( ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' 

אמר הקב"ה למשה משה את עומד וצועק כבר שמעתי ישראל וצעקתם הה"ד )שם י"ד( מה תצעק אלי אין בני ישראל צריכין לך 

לפיכך אמר הקב"ה יונתי בחגוי הסלע אמר רבי יהודה ברבי סימון אמר הקב"ה לישראל אצלי הם תמימים כיונים אבל באומות 

העולם הם ערומים כנחשים" וכו'.



-אג-     / הפטמת  נואה

יון ויונה

עיניך הם הסנהדרין

אמרו חז"ל במדרש )מד"ר שיה"ש פרשה א' פסקא סד( "עיניך יונים עיניך הן סנהדרין שהם עינים לעדה 

וכולם אינן הולכים וחוזרים  )במדבר ט"ו( והיה אם מעיני העדה רמ"ח איברים יש באדם  הה"ד 

אלא אחר העינים כך אין ישראל יכולין לעשות דבר חוץ מסנהדרין שלהם".

שביארנו שעיקר המיוחדות של היונה הינה בעיניה ששם תמימותה ונאמנותה לבעלה,  וכמו 

אזי יובן שלכן המשילו חכמינו את כח החכמים והסנהדרין ליונה זו שיש בה את כח העינים, 

והנה העין מסמלת את מידת החכמה כידוע וממילא חכמי העדה שהם הסנהדרין הינם נקראים 

'עיניך יונים'.

מלכות יון פוגמת בעין

היתה  ולא  בחכמות,  ולהפילם  ישראל  את  להחטיא  שרצתה  המלכות  היא  יון  מלכות  והנה 

כבבל ומדי שרצו לשלוט על העם ועל ירושלים אלא עיקר מלחמתם היתה מלחמת הדת לעקור 

אחר  לילך  שיתחילו  ידי  על  ישראל  של  אמונתם  את  לעקור  ובכך  והמצוות  התורה  קיום  את 

החכמות הנותנים כח לאדם וממילא יעזבו את אמונתם וכל ההתעסקות במצוות הכרוכה בה, 

וכמו שאומרים בעל הניסים "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך".

יון ויונה

ולכן נראה שאותיות יון יש בהם מאותיות יונה, וכדאיתא במדרשטז שקליפת יון מכוונת ליונה, 

כי הם זה לעומת זה, שכל רצונם לפגום בכח העין של ישראל, כי כל עוד ישראל מאמינים וכל 

חיותם מכח האמונה אזי יש להם קשר עין עמו יתברך, וכל יחולם וכל תפילתם הינה בבחינת 

תליית עיניהם בבורא יתברך שזה עיקר האמונה והבטחון, אולם לאחר שמתחילים לילך אחר 

החכמות חיצוניות אזי נעשה הכל כאילו ענין של טבע והכרח עפ"ל, ובזה מאבדים את אמונת 

הבחירה עד שמאבדים את כל החיות של האמונה וממילא מתקרר כל קיום התורה והמצוות. 

ואזי נעשים "סומא חשיב כמת" )נדרים סד:( כי את עיקר החיות התלויה בייחול העין – אבדו. 

יונתי, שהיו  יונתי, ביון. ולמה קורין אותה  זו מדי,  זו בבל. רעיתי,  )יח(, "פתחי לי אחותי רעיתי. אחותי,  טז מדרש תהילים 

מקריבין תורין ובני יונה בימיה. תמתי, באדום. ולמה קורין אותה תמתי, לפי שהיו ישראל מומתין עמה ונותנין נפשותם על 

קדושת השם, שכמה שמדין גזרו עלינו בימיה".



-אד-

גזרו על המילה והתמימות

המבחנת  לעין  דייקא  שייך  היופי  ענין  כי  "יפת"  מבני  הבאים  שהם  יון  קליפת  דווקא  וזהו 

הוא  פגמם  כל  ולכן  יופי,  בהם  יש  יוונית  ולשון  וענין החכמות  אחר,  חוש  לשום  ולא  ביופי, 

לפגום במעלת ישראל בהיותם בבחינת "אחת היא יונתי תמתי" שכוחה בעין, ולכן רצו לעקור 

המילה שבה כח התמימות כמ"ש אצל אברהם אבינו )בראשית יז א(  "התהלך לפני והיה תמים".

]וכמו כן מצינו שהכותים שהם ג"כ באים מבני יפת היה להם עבודה זרה בדמות 'יונה' דייקא, 

שמצאו בהר גריזים[.

נצחון בני לוי הנקראים יונה

ולכן כשניצחו בני חשמונאי הבאים משבט לוי, אזי שוב נתעורר כח היונה דקדושה וכדאיתא 

לא  אזי הם  ישראל בחטא העגל,  "יונה" מחמת שאפילו כשחטאו  נקראים  לוי  במדרש שבני 

וליבה  זוגה בשום אופן, ותמיד עיניה  זו שאינה ממירה בת  ולא החליפו בוראם כיונה  חטאו 

אליו אף כשמתרחקת ממנו, ולכן הם אלו שניצחו לקליפת יון.

הרואה מברך

ולכן תיקנו חכמינו )סוכה מו.( רק במצוות חנוכה ברכה להרואה נר חנוכה, כי כח ענין החנוכה 

סובב סביב פגם העין ותיקונו, וזה שנר חנוכה לא נעשה "אלא לראותם בלבד" ולא להשתמש 

בהם, לתקן שלימות תמימות העין. 

סו(,  א  רבה  )שיה"ש  בלשון המדרש  כדאיתא  לאחר המבול  לעולם  אורה  היונה שהביאה  כח  וזה 

ולכן על ידה נס החנוכה שהביאו בני לוי הנקראים יונה, אורה לעולם, אורה של המנורה. 

יעזור הית"ש שבכח מצוות נר חנוכה וההסתכלות בנרות החנוכה יתוקנו עינינו ויתעורר בנו 

אין  ואזי  בעיניה  ונקיה  תמימה  שהיא  זו  כיונה  בתמימות,  אחריו  לילך  יונים  עיניך  של  הכח 

כל גופה צריך בדיקה, ונהיה כיונה זו שמזונותיה ביד הקב"ה, ובזה נינצל מטומאת החכמות 

חיצוניות המפרידים את הכל מהקב"ה מבלי משים לב וקורעים את פתילת האמונה של האיש 

כמבואר  המאמין  בנפשו של  ורציחה  הרס  שזהו  תחילה"  להגמון  "תבעל  בבחינת  הישראלי, 

למבין. 
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אלישע בעל הכנפים

תמיהה בכנפי היונה דייקא

מצינו בגמרא במסכת שבת )מט. וקלא.( את המעשה הידוע מאלישע בעל הכנפיים שמסר נפשו 
מהקסדור  ניצל  ובזה  יונה  ככנפי  התפילין  לו  ונדמו  נס  לו  לנעשה  וזכה  התפילין  מצוות  על 

שרדפו לתופשו נפש, ותמוה לכאורה מדוע זכה דייקא לכנפי יונה, וכי מה יש למצוות התפילין 

שייכות עם כנפי יונה, ובאמת שבגמרא שם אמרו שכשם שיונה זו כנפותיה מגינות עליה כך 

ישראל המצוות מגינות עליהם, אבל מ"מ הקשר דייקא ליונה עדיין לא נתבאר דברי הגמרא.

בין עיניך

והנראה בזה לפי מה שכתבנו, שהיונה מיוחדת בעיניה ששם תמימותה ונאמנותה לבת זוגה, 
עמי  כל  "וראו  כתיב  שבהם  אלא  עוד  ולא  עיניך"  "בין  ניתנין  הלא  שהתפילין  יובן  וממילא 

הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" ודרשו חז"ל )ברכות ו.( "אלו תפילין שבראש", וממילא 

יובן שמכיון שהידר במצוות התפילין המכוונת במיוחד לעינים ממילא זכה לכנפי יונה שכוחה 

בעיניה.

עולמים  כל  לבורא  ישראל  בין  בעין"  "עין  בבחינת קשר של  הינם  עוד אלא שהתפילין  ולא 
שהרי גם הוא מניח תפלין כנגדינו וכתוב בהם מעלת ישראל, וכן בתפילין שלנו כתוב גדלות 

ואחדות ה', שזהו סוד היחוד.

******

יונת בין הבתרים

ותור וגוזל

היונה יש בה מעלה שהיא קרבה על גבי המזבח, מה שאין זולתה בכל העופות חוץ מן התורים 
וכן  זוכים לעלות ע"ג המזבח,  ובני היונה, ובחז"ליז אמרו הטעם שהם מן הנרדפים ולכן הם 

וזה מורה על מסירות נפשם  זו פושטת צווארה לשחיטה  )שיה"ש רבה א סד( שיונה  איתא בחז"ל 

של ישראל שמסרו עצמם על קדושת השם בבחינת קרבן לשחיטה, ולא עוד אלא שבברית בין 

הבתרים ששם רמוזים כל סוגי הקרבנות, באיל המשולש ובעגלה המשולשת שעשה אברהם 

יז ילקו"ש )ויקרא א תמו(, ואם מן העוף עולה קרבנו. אמר ר' אבהו לעולם יהא אדם מן הנרדפים ולא מן הרודפין שאין לך נרדף 

בעוף יותר מתורים ובני יונה והכשירם הכתוב לגבי המזבח.



-או-

אבינו, אנו מוצאים גם שנצטוה להביא "תור וגוזל" שהם תור ובן יונה )אונקלוס( הקרבים על גבי 

המזבח.

ישראל קיימין לעולם

והנה מספר הכתוב שאברהם ביתר את כל הבהמות אולם "ואת הצפור לא בתר" שזהו התור 
והגוזל הנ"ל, וכתב רש"י שם שהיונה הזו מסמלת את ישראל הקיימין לעולם, וזה  לשונו שם 

)בראשית טו י( "ואת הצפור לא בתר - לפי שהאומות עכו"ם נמשלו לפרים ואילים ושעירים שנא' 

)תהלים כב( סבבוני פרים רבים וגו' ואומר )דניאל ח( והאיל אשר ראית בעל הקרנים מלכי מדי ופרס. 

ואומר והצפיר והשעיר מלך יון. וישראל נמשלו לבני יונה שנאמר )שה"ש ב( יונתי בחגוי הסלע 

והולכין: ואת הצפור לא בתר. רמז שיהיו  לפיכך בתר הבהמות רמז על העכו"ם שיהיו כלין 

ישראל קיימין לעולם" עכל"ק.

סעודה קטנה מן העוף

וזה מורה על היום טוב של שמיני עצרת הבא לאחר ימי הסוכות שבהם אנו מקריבים שבעים 
ישראל  בשביל  שהוא  עצרת  שמיני  של  טוב  יום  יש  אח"כ  אולם  העולם,  אומות  כנגד  פרים 

בלבד, בבחינת "ואת הצפור לא בתר" שלאחר כליון כל הבתרים המרמזים על אומות העולם 

ישנה סעודה קטנה בבחינת קרבן הבא מן העוף שהוא כנגד ישראל שנמשלו ליונה.

בארץ לא להם

ואכן כל מה שישראל צריכים להקריב ע' פרים בשביל לכפר על אומות העולם בימי הסוכות, 
זה מחמת הגלות שאנו צריכים ללקט ולברר חלקי הטוב הבלועים בין אומות העולם, וזה מה 

שאמר הקב"ה לאברהם אבינו בברית זו, ש"גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וכו' ואחר כן 

יצאו ברכוש גדול" )בראשית טו יג( שזה עיקר עבודת הבירורים, וזה ממש עבודת השבעים פרים 

הנעשים בחג האסיף, שבו מאספין הבירורים מפסולת גורן ויקב.

אולם אחר כן "ואת את הציפור לא בתר" שזה מרמז על ישראל שנקראו )שיה"ש ו ט( "אחת היא 
יונתי תמתי" שהיא תמה ושלימה לפניו יתברך בשלימות היחוד.

תרנגול אחד בשמיני עצרת מלשון הפסיקתא

ואולי זהו סוד מה דאיתא בפסיקתא דרב כהנא לשון פלא, והוא: שהסעודה קטנה שהקב"ה 
עושה עם ישראל בשמיני עצרת אזי אוכלין בה תרנגול, והוא פלא דלא מצינו שום עסק עם 

תרנגול בשמיני עצרת.
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שבעת  כל  שמחה  לו  שבאת  למלך  אלכסנדרי  "א"ר  ט(  אות  כח  )פסקא  הפסיקתא,  לשון  לך  והא 
ימי המשתה היה בנו של מלך טרוח עם האורחים וכיון שיצאו שבעת ימי המשתה א' המלך 

לבנו בני יודע אני שכל שבעת ימי המשתה היית טרוח עם האורחים ועכשיו אני ואתה נשמח 

יום אחד ואיני מטריח עליך הרבה אלא תרנגול אחד וליטרא אחת של בשר כך כל שבעת ימי 

המשתה ישר' עסוקים בקורבנותיה' של אומות העולם דא"ר פנחס כל אותן שבעים פרים שהיו 

ישר' מקריבין בחג כנגד שבעים אומות העולם שלא יצא העולם מהם מה טעמ' תחת אהבתי 

ישטנוני ואני תפילה )תהלים קט ד( בטוחים אנו בתפילה וכיון שיצאו שבעת ימי החג א' הקב"ה 

העולם  אומות  בקרבנותיהם של  עסוקים  הייתם  ימי החג  אני שכל שבעת  יודע  בניי  לישראל 

ועכשיו אני ואתם נשמח יחד ואיני מטריח עליכם הרבה אלא פר אחד איל אחד וכיון ששמעו 

ישר' כך התחילו מקלסין להקב"ה ואומר זה היום עשה י"י נגילה ונשמחה בו )תהלים קיח כד( א"ר 

אבון אין אנו יודעין במה לשמוח אם ביום אם בהקב"ה ובא שלמה ופירש נגילה ונשמחה בך 

)שה"ש א ד( בך בתורתך בך בישועתך א"ר יצחק בעשרים ושתים אותיות שהכתבתה לנו בתורתך 

ב' תרי כ' עשרים" עכ"ל הפסיקתא.

סימן לברכת היחוד

]וביותר נראה לבאר על פי דברי הגמרא בגיטין )נז:( "כי הווה מפקי חתנא וכלתא מפקי קמיהו 
עצרת  שמיני  שיום  שמכיון  יובן  שכן  וכיון  כתרנגולין"  ורבו  פרו  כלומר  ותרנגולתא  תרנגול 

עבודת  כל  של  השלם  מהיחוד  הנשפעים  הגשמים  על  להזכיר  מתחילין  ובו  היחוד  יום  הוא 

חודש תשרי, להרביע את הארץ ולהרוותה, ממילא מציין המדרש שסעודת שמיני עצרת הינה 

בתרנגול, להורות על הסימן של פרו ורבו כתרנגולין, שזה רמז לברכת הארץ ולברכת השנים[.

******

קן בקרבנות העוף

חידוש האבן עזרא בקרבנות העוף

מאי  דקשה  ראשונים מאוחרים(,  ובעוד  )ויקראיח,  עזרא  האבן  הנפלא של  חידושו  ידוע  הנה 
לעולה  יחדיו, אחד  עופות  דהיינו שני  "קן"  צריך להביא  רואים שבקרבנות העוף  אנו  טעמא 

ואחד לחטאת, מה שלא מצינו כן בקרבנות של בהמה,  ומבאר הוא ז"ל, דבכל קרבן רגיל הבא 

מבהמה, אזי הבהמה עצמה נחלקת לב' חלקים, שאימוריה לגבוה ובשרה לכהנים או לבעלים, 

פ"ו מ"ד(,  זבחים  )משנה  דמה  למזבח אלא  ואין  לכהנים  כל החטאת  העוף  אזי בחטאת  בעוף  אבל 

יח אבן עזרא  )ויקרא ה ז(, "אחד לחטאת ואחד לעולה - ויאמר רב יצחק כי טעם אחד עולה בעבור שלא תגיע ידו אולי עלה 

על רוחו מחשבה והקרוב אלי שהאחד כנגד האמורים והשני חטאת כמשפט". והרבה האריכו בזה במשך חכמה ועוד אחרונים.
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ואילו בעולת העוף אזי כל העולה לגבוה, וממילא מבאר האבן עזרא שלכן צריך תמיד להביא 

בבהמה  תמיד  שיש  האימורים  במקום  הינה  העולה  שאז  העוף  עולת  גם  העוף  החטאת  עם 

שעולים לגבוה.

זוגה  לבן  היונה  בין  ביונים  שמצינו  המיוחד  היחוד  אל  המרמז  נפלא  סוד  כאן  שיש  ונראה 

אף  זוגה  בן  אל  לחזור  וליבה  עיניה  ותמיד  באחר  עיניה  נותנת  אינה  אותו  שמכרת  שמכיון 

וכמו שהארכנו בתחילת מאמרינו, וממילא לכן קרבנה תמיד באופן של  בהליכתה למרחקים 

]כידוע  זוג, דהיינו בלשון המשנה "קן" שיש בהם שני עופות אחד לעולה ואחד לחטאת  בן 

במסכת קינים[.

******

אין מבדילים בחטאת העוף

רמז לחטאת העוף

איתא במדרש )בר"ר מד יד( "ואת הצפור לא בתר הראה לו הקב"ה שמבדילים בעולת העוף ואין 

העוף  חטאת  והנה  העוף,  חטאת  על  מרמזת  הזו  שהציפור  והיינו  העוף",  בחטאת  מבדילים 

מיוחדת ש"אין למזבח אלא דמה וכולה לכהנים"  דהיינו שכל בשרה נאכל לכהנים ואין עולה 

מבשרה כלום על גבי המזבח, וזה לא מצינו כן בשום קרבן.

בחטאת העוף נרמז ענין התשובה מאהבה

והנה כאן אנו מוצאים בדברי המדרש, שחטאת העוף מרמזת על מעלת עם ישראל שעליהם 

נאמר "ואת הציפור לא בתר" כי הם קיימין לעולם, ונראה להוסיף דמרומז בזה גם הא שכל 

שאימוריהם  הקרבנות  ככל  לגבוה  מבשרה  חלק  להיות  נבתרת  ואינה  לכהנים  כולה  החטאת 

סלקי לגבוה, ושאר הבשר נתחלק לכהנים או לבעלים.

וזה מורה שלימות מיוחדת, בבחינת תשובה מאהבה, שכל הזדונות נעשים כזכיות שזה מורה 

נותן ומחזיר את כל החטא לתחתונים מחמת שנהפכו  שהכל הולך לכהנים, כלומר שהקב"ה 

לזכיות – וזה שייך רק בישראל המושרשים בשורש נשמתם בחלק אלוק ממעל, משא"כ אומות 

העולם אין שייך בהם אלא תשובה מחמת יראת העונש ולא מחמת אהבה, ולכן חטאת העוף 

מרמזת על מעלתם של ישראל.
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כח התשובה המיוחד ביונה

לעולם  אורה  להביא  שבכוחה  התשובה,  לכח  מרמזת  שהיונה  שביארנו  מה  עם  מתאים  וזה 

הנביא  ידי  על  לתשובה  נינוה  העיר  את  להשיב  ובידה  טו(,  א  רבה  )שיה"ש  המבול  לאחר חשכות 

ששמו יונה, ובכחה לרפאות את חזקיהו המלך לאחר שנאמר לו על ידי ישעיה הנביא "מת אתה 

)ברכות י.( מת אתה בעוה"ז ולא תחיה לעוה"ב, ואפ"ה בכח שהתפלל  ולא תחיה, ודרשו חז"ל 

ממקור  חדשים  וחיים  רפואה  להמשיך  זכה  יד(  לח  )ישעיה  למרום"  עיני  "דלו  של  באופן  כיונה 

ולא בידי ה"ספר  מידת הרחמים, בבחינת מזונותיו המרורין כזית אולם הם בידו של הקב"ה 

רפואות" שגנז.

******

יונה הנביא

היונה מסמלת את הכח לשוב בתשובה

הנה יונה הנביא נצטווה ללכת לנינוה העיר הגדולה להשיבם בתשובה, מחמת שיש בכח שמו 

יונה שייכות מיוחדת לתשובה וכמו שביארנו כבר בזה, שהיונה יש לה כח לשוב את מקומה 

וממילא  מתרחקת  שהיא  בעת  גם  זוגה  בן  על  מחשבתה  כי  זוגה,  מבן  שמתרחקת  לאחר  אף 

שמה על ליבה את הדרכים ויודעת לחזור אל מקומה, וכמו שהבאנו בזה מבעל 'מעשה השם' 

שלכן היו משתמשים דייקא ביונה למשלוח דברי דואר ומכתבים מחמת שהיתה יודעת הדרכים 

לחזור אל מקומה ואישה הראשון.

נתנבא דייקא בשמחת בית השואבה

לו  לנינוה העיר הגדולה באה  יונה ללכת  כב:יט( שנבואתו של  )סוכה  בירושלמי  מצינו  ולכן 

הינה  בית השואבה  כי כל שמחת  רוח הקודש,  בית השואבה שמשם שואבין  דייקא בשמחת 

נג.( "אשרי מי  )סוכה  ולכן היו מזמרים בשמחת בית השואבה  יום הכיפורים,  המשך של כפרת 

שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו" כי היה זה זמן מיוחד לסגולת התשובה ולכן שם נתנבא 

להשיב את נינוה העיר הגדולה.

יט ירושלמי )סוכה כב:(, א"ר יונה יונה בן אמיתי מעולי רגלים היה ונכנס לשמחת בית השואבה ושרת עליו רוח הקודש ללמדך 

שאין רוח הקדש שורה אלא על לב שמח מ"ט והיה כנגן המנגן ותהי עליו רוח אלהים.
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יונה וסוד סיפורו

אולם פגמו היה דייקא בענין העינים, שרצה לברוח באופן שכאילו יהיה נסתר מעיניו יתברך, 
ולכן בלעו הדג עד שלבסוף נפל אל המים שהם בבחינת מי המבול ששטפוהו והיה במעי הגדה 

דוגמת נח שהיה בתיבה, ואח"כ נפלט שוב אל היבשה כיונה זו שיצאה מהתיבה בשליחותו של 

נח לבשר על הבריאה המחודשת שבאה לאחר המבול, כמו זה ששב ונעשה כקטן שנולד.

מפטיר יונה

ולכן אנו קוראים ביום הכיפורים, יום התשובה במפטיר יונה ששם סיפור התשובה, ולא עוד 
עיקר כח התשובה  זה  כי  בזה,  אלא שזה הפטרה על קריאת פרשת העריות שהיונה מצויינת 

לעורר הקשר שיש בין ישראל לאביהם שבשמים – כיונה זו שאינה עוזבת את בן זוגה.

******


