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ברה מלכות בית חשמונאי : כשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשג(שבת כא:)הגמרא  נאמר
ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום 

  . , עכ"לאחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה
  

העצומה שראו חכמינו בנס חנוכה, עד שקבעו שמונה ימים שואל האדמו"ר מנחם מנדל מקוצק, מהי החשיבות 
טובים בהלל והודאה, לעומת שאר ניסים שארעו כגון מלחמת ל"א מלכים ונס סנחריב, שלא עשו להם זכר כלל. 

  וכן יש להבין מה עומק המשמעות של השם "חנוכה".
  

שהחשיכה עיניהם של ישראל  ,ות יוןזה גל "חושך"ו: )בראשית רבה פרשה ב(מפרש האדמו"ר מקוצק על פי המדרש 
ומסביר הרבי שכל  , עכ"ל.שאין לכם חלק באלהי ישראל בגזירותיהן שהיתה אומרת להם, כתבו על קרן השור

". חלק באלהי ישראליתה להחשיך עיניהם של ישראל עד שיגיעו להרגשה אחת: "אין לכם כוונת היוונים ה
שבין הבורא יתברך לישראל נותק. יש אלקים, אך ליהודי  כלומר, שאין להקב"ה כבר חפץ בישראל, והקשר

  אין חלק בו, מכיון שה' אינו מעוניין בו ולא חפץ במעשיו.
  

אך יש לדעת, אם נכון הדבר שיהודי אינו יכול להדבק ולהתקשר עם אביו שבשמים, ושאין לה' חפץ בו, אז כבר 
ומעדנים, אך  מרעב, ולפניו אוצר מלא מאכליםלא משנה אם יש אלקים או אין אלקים ח"ו! אדם שהולך למות 

האוצר סגור ומסוגר, האם זה עוזר לו במשהו? האם באמת משנה אם יש אוכל באוצר או לא, כאשר האדם אינו 
  יכול להכנס לתוכו וליטול ממנו דבר? בודאי שלא! בין כו ובין כו הוא ימות.

  
שהרי בלי ה' יתברך  –מאותו אדם ההולך למות  אך יהודי ללא קשר עם הקב"ה שרוי במצב הרבה יותר גרוע

 כי הוא חייךלדבקה בו , "ו(דברים ד, ד)כולכם היום"  חייםיהודי כבר מת! דכתיב: "ואתם הדבקים בה' אלקיכם 
. מגלה לנו התורה הקדושה שחיים אמיתיים אינם תלויים בזה שהאדם נושם ושלבו דופק כ), ל שם(" וארך ימיך

 נחשב כמת. זה הואוזולת  חשוב. אלא שהאדם נקרא חי רק כאשר הוא דבוק בה' יתברך,וכו', כמו שרגילים ל
חייהם לא "ב :(מאמר ראשון פרק כא)העיקרים , ולמה? מפרש בספר (ברכות יח:)רשעים אפילו בחייהם קרואים מתים 

אביו שבשמים, לא לכן, ברגע שניתק הקשר בין יהודי לבין  ."ישיגו שום דבקות, ולזה הם חשובים תמיד כמתים
  משנה אם יש אלקים או אם אין אלקים, שהרי בין כו ובין כו האדם כבר מת.

  



האם בשעה שאין שמן מחוייבים בהדלקת המנורה?  עם זה נוכל להבין את עומק משמעות הנס הגדול של חנוכה.
את  הדליקטהור לפך שמן  בניוהמציא להרי זה מצב של אונס, והאנוס פטור לגמרי. אך בכל זאת ה' יתברך 

. ומטעם זה קראו , רוצה בדבקותם, וחושק בקרבתםעשיהםמחפץ בהוא אכן ש הםל כדי להראות המנורה
את ישראל הקב"ה  ךחינכן ממש בנס זה  ,חיובא רמו שמחנכים קטן אף על פי שאינו בשכ ,"חנוכה"לימים האלו 

  ם, לודא חפצו ותשוקתו בהם. שהיו פטוריאף צוה זו במ
  

תכלית בריאת עולם הזה הוא  (הובא בתניא, פרק לו)ודה התמימה! אמרו חז"ל יסוד החסידות ושורש העבכאן מונח 
האם אנו קולטים מה שחז"ל אומרים לנו כאן? האם אנו  .עכ"ל ,דירה בתחתונים לו ה להיות"שנתאוה הקב

של בשר ודם, אך  ? אנו מכירים ומזדהים עם תאוותה"של הקב "תאוה"יכולים להבין ולשער מהו מושג של 
השמים ושמי  , ואשריד), דברים י( השמים ושמי השמים הארץ וכל אשר בה אשר לותאוה של מלך מלכי המלכים, 

האם אפשר להבין אפס קצהו של עוצם תאוותו? כמו שאי אפשר להשיג אותו , )ח, מלכים א(השמים לא יכלכלוך 
אוותו? להיות לו דירה בתחתונים! לדור עם כל יהודי יתברך, כך אי אפשר להשיג את תאוותו. אך למעשה מהי ת

אין לה' רצון ותשוקה חזקה יותר מזה שיהודי יכניס  .(שמות כה, ח)ויהודי, בבחינת "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" 
 אותו ללבו ויחיה עמו בדבקות עצומה בכל רגע ממש. רק אז ינוח וישקוט דעתו יתברך מתאוותו העצומה.

  
יתברך הוא  דהיינו שהבורא ,, ז)לה איוב( "אם צדקת מה תתן לול כך מורגל לחיות עם הפסוק "לפעמים אדם כ

וברא אותי  פשוט עשה לי טובהאלא מה, . כלל וכלל תכלית השלמות ולא חסר לו כלום, וממילא אינו צריך אותי
וא שהקב"ה עשה משום שרצה להיטיב לברואיו. ואף שזה אמת, זה רק צד אחד של המטבע! אך הצד השני ה

טובה עם עצמו שברא אותי! שהרי הוא מתאוה אלי! רוצה בי! חומד וחושק בי בכל עת ובכל רגע ממש! מתאוה 
ומצפה שרק אכניס אותו בלבי, ויעשה לו דירה נאה לשכון בה. פשוט קשה לו בלעדי! "בשבילי נברא העולם" 

ואף קיימו לאלפי שנים כדי שאני יולד ויזמין אותו  ה' טרח בעשרה מאמרות לברוא את כל העולם, – (סנהדרין לז.)
לדור בתוך חדרי לבי. ולמעשה, כל הביטויים והתיאורים המסבירים עד כמה ה' מתאוה וחושק בקרבת יהודי, 

  אינם אלא הבל ושוא נתעה לעומת הרגשתו האמתית של ה' יתברך. –אפילו הפשוט שבפשוטים 
  

גשה הנפלאה שאני התאוה של הרבונו של עולם. הוא חפץ בי, רוצה בי, עלינו להתהלך בכל רגע בחיינו עם ההר
וחומד את קרבתי! לגשת לכל מצוה עם ההרגשה שה' יתברך משתוקק ומתאוה בכליון עינים לעבודתי ולמעשי. 
זו ההרגשה שצריכים לרחוש בחג החנוכה בפרט. וידע האדם, שכל כח המשכח ומחשיך את עיניו מלראות 

הוא גופא כחו והשפעתו של יון. ורק כאשר בוער בלבו ההרגשה שהוא עצמו תאותו של הבורא, ולהרגיש זאת, 
ושאין להקב"ה בעולמו כלום חוץ מקרבתו, רק אז זכה לבטל מקרבו את השפעת היוונים. ה' יזכנו להבין ולהפנים 

  נוכה ובכל השנה כולה.כמה חשובים ואהובים אנו בעיניו יתברך, ועל ידי זה להגיע לשמחה פנימית ואמתית בח
  
  
  
  

  מאמר החכם
  

  ." בלבך ובנפשך –זר ונוכרי בך  ב"האל יהא הק – (תהלים פא, י) ר'לא יהיה בך אל ז"'
  האדמו"ר מנחם מנדל מקוצק.

  
  
  
  
  
  

 -תורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה להדברי ניתן לקבל את 
MEAFARKUMI@GMAIL.COM 


