
 

 ד"בוגרות תשע. יום עיון לחנוכה -עין איה

 "בהלל והודאה יםבלשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טו"

של הרבה  שהטילה ארס בדיעותיהם, זאת ההתפשטות הרוחנית שנמשכה מתוך ההתפשטות המדינית של יון

אמנם באמת אותה הפעולה הרעה . היה מקום לדון אותה כמאורע של תקופה רחוקה ומקרית, נכשלים מישראל

כ בתמידות "עלול ג' עד שהמצב הרוחני של ישראל הי, ובחן החיצוני שלה משכה לבבות רבים, חדרה ללבבות רבים

ומסתעפות למעשים רבים בדרכי , ים בתורהשהתפשט על דיעות רבות שהן שרשים גדול, להיות נפגע מכח היונות

, כ על השורש היותר פנימי שבאמונה"שהוא רומז ג, שבמאורע הנס, אלא שאותו פך השמן החתום. הדת והחיים

והוא עתיד לשלח אורו על כל , ים רבים לא יוכלו לכבות את האהבהשמ, החזק ואמוץ בעומק נפשותיהן של ישראל

כ בעבור "ע, ות את המעשים בפועל ואת הדיעות התוריות המתיחסות להםלהחי, הכחות המתפשטים להחיותם

, מכח האוצר הפנימי של שמן משחת קדש של יסוד האמונה, היא על ישראל' ראו שהשמירה הזאת שמיד ד, שנה

ושלעולם צריך כח , עוד לא אפסה המלחמה של התנשאות התגברות הרוח היוני כי, דבר זה ראוי לקבע לדורות

 . כ קבעום"ע, להיות מגין, שבו אין מגע זרים שולט, נימיהשמן הפ

עד שאין לנו כלל במה , מפגישה זו של רוח יון החודר במשכנות יעקב כי לא רק את הרע נקבל ,אף גם זאת השקיפו

כי כל אותם , והנהגתו עם ישראל בפרט, ה בהנהגת עולמו בכלל"א כך היא מדתו של מקום ב"כ, לשמח על מציאותו

כ הפגישה "ע. הם עצמם גורמים לפאר יותר את כח הטוב והאמת, ם המתנגדים ונראים רעים במציאותםהדברי

עוד תשמש עם כל כחותיה להוסיף , שהוא מעוזם של ישראל' היונית כשתגמור מהלכה להכנע כולה מפני הדר גאון ד

להרחיב ולשכלל , באהלי שם  יפיפותו של יפת תיקבע ,אלהי ישראל בעולם' פאר ועצמה לתורת אמת ולגדל שם ד

ם הימים הללו לקבעם ימים כ ראויים ה"ע. השתולה על הרי ישראל, טהורה' לפאר ולרומם עוזה של תורה ויראת ד

 . הלל והודאהב. טובים

י פגישת זה "הצד הטוב שישאר לעד לישראל דוקא ע .יש כאן שני חלקים שהם מתיחסים אל אלו הימים הטובים

זק הגדול של אמתת האמונה כשיוצאת אל הפועל דוקא במה שכל הדיעות הרעות יוצאות לאור החו, המכשול העצום

וכאשר למרות כל אלה קמנו . עד שרבים יבהלו משאתן וידמו שהן בולעות את אמונת ישראל, והן מתפשטות מאד

הם טובים לשמש את גם אותם הקנינים ש, הרי דגלם של ישראל וקרנם מתרומם, ודבר אלהינו יקום לעולם, ונתעודד

שנצרפו  , מאותן הדיעות דקריבין לארחא דמהימנותא, שנלקחו מאוצר הפגישה היונית ,האור האמיתי של התורה

היתה זאת להכין ' זאת היא טובה עליונה שמאת ד, להסיר מהן כל סיגיהן ובדיליהן, ונטהרו באש דת של תורת אמת

היא על ההצלה הזמנית מהחרבן שהיה צפוי על ישראל מידי  והודאה .הללז ראו לקבע "ע, הכל להטיב באחרית

 . שהיה לנו' לולא ד ,רשע של היונים

אבל כדי שלא יטעה , במשתה ושמחהכ "טובים לקובעם ג-אמנם ראויה היתה המטרה של קביעות אלו הימים

בגבול ישראל זהו הרכוש שהוא ראוי להכנס , כי חמדת החיים ותענוגי בשרים שהצטיינו בהם היונים, הטועה

ההלל  כ מפאת"ע ,כי לזה ישמש המשתה והשמחה באלו הימים, ובל יאמרו הנפתים אחר חומריותם, מפגישה זאת

כי אותם הכחות עצמם , וטובו על המחשבות הטובות אשר חושב על עמו ונחלתו' שמורה על ההכרה בחסד ד

לסניגורים ולאמצעיים המראים יותר בגלוי  הם עצמם יהפכו, שהתנשאו לקעקע ביצתן של ישראל, הרוחניים של יון

כי . אין נאה לערב עמו משתה גשמי וחומרי, אלהי ישראל' וכבוד שם ד, לכל העמים הודה והדרה של תורת ישראל

שמהם הרחיקונו חכמינו , אין מוצאה בארחות החיים ההוללים של היונים, הסניגוריא וההיפוך לטובה של פגישה זו

אמנם . שיש בהם כבוד ותועלת, א יש יחש לדברים רוחניים של הרגשות שבלב"כ, יני הרחקהל רועי האמת בכל מ"ז

לשא כוס ישועות ולקרא בשם , כ שמחה חומרית"ראוי הוא לשתף ג, על טובתן של ישראל ההוית, מצד חלק ההודאה



רות שאינה ראויה להו, ובאמת נקבעה השמחה בימי חנוכה בצורה סעיפית .על חסדו ואמתו אשר הגדיל לעשות' ד

שהם , להגן מפני הטועים להשריש רוחה של יון החומרי בכרם ישראל, להתפשט על כל היסוד של שמחת אלו הימים

להכיר את הערך , אמנם יסוד התכליתי של ימי קודש אלו. שלא הושרשו לגמרי עד עת קץ, עודם שרשים פורים לענה

עד , איך מהמון הדברים המתנשאים להשחית ולבלע כל קודש הכין רטיה למכה, 'הנשגב של הנהגת אדון כל ית

שלא נפטר ממנו בעצם התאבקותו עמו עד אשר , וכאשר אירע ליעקב עם שרו של עשו. כ יענה אמן"שמלאך רע בע

שהיא פרטית לערך התשועה הרוחנית הגדולה ההולכת  ,כ התשועה ההוית"ומזאת התכונה נצמחת ג. ברך אותו שם

 .בהלל גם בהודאה, ועל שניהם יחד נקבעו הימים טובים הללו ,ומתפשטת להפוך את החשך לאור

 

  ח פרק אמרים ליקוטי תניא

 תלמוד בהלכות ש"כמ תורה ביטול עון לענין יחשב בטלים דברים בכלל גלולים עובדי אומות בחכמות העוסק וכן 

 רק ומטמא מלביש שאינו בטלים דברים טומאת על גלולים עובדי האומות חכמת של טומאתה יתרה זאת ועוד תורה

 הרע הרוח מיסוד הבאים בטלים שבדברים נוגה קליפת בטומאת האלהית שבנפשו הקדוש הרוח מיסוד המדות

 ה"וע השוטים שגם ובורות שטות דברי שהם מאחר שבנפשו ד"חב' בחי ולא כדלעיל הבהמית בנפשו זו שבקליפה

 בטומאת האלהית שבנפשו ד"חב' בחי ומטמא מלביש הוא גלולים עובדי האומות בחכמת כ"משא. כן לדבר יכולים

 כ"א אלא חן ליודעי כידוע דקדושה חכמה של אחוריים' מבחי' הכלי בשבירת שמה שנפלו אלו שבחכמות נוגה קליפת

 או' ה לעבודת בהן להשתמש שיודע או' ה לעבוד בריוח מהן להתפרנס כדי דהיינו בהן לחתוך קרדום אותן עושה

 :בהן שעסקו וסיעתן ל"ז ן"ורמב ם"הרמב של טעמו וזהו לתורתו

 

 סעיף ז הלכה ג -הלכות חנוכה  -חלק אורח חיים  -ליקוטי הלכות 

כי זאת הפרשה מדברת מגדולת יוסף הצדיק שנתגדל בארץ . וזה בחינת מה שלעולם קוראים פרשת מקץ בחנוכה...

ועל כן נעשה מושל על כל ארץ . 'ימי רע'היינו ה -ידי זה זכה שנתבטל הרע נגדו ועל . מצרים על ידי שכפה את יצרו

והכניע . כי תוקף הרע של ארץ מצרים נתבטל נגדו עד שנעשה מושל עליהם. ערוות הארץ, מצרים שהיא תוקף הרע

זה הוכרח שבשביל ( כמו שמובא בספרים)עד שהיו יכולים ישראל להיות שם אחר כך בגלות . כל הרע של מצרים

אבל על ידי . שהיה שם תוקף הרע מאד, כי אם לאו לא היו יכולים לסבול את גלות מצרים. יוסף להיות שם מקודם

כוח של יוסף הצדיק שהתגבר על יצרו על ידי זה נכנע הרע של מצרים ונתבטל נגדו ועל כן היה יכול יוסף לפתור 

כי האמת שיש ; שזה בחינת התערבות הטוב עם הרע, ל"רזכי החלום מעורב עם דברים בטלים כמו שאמרו . חלומות

ומחמת שהימי רע . זה בחינת ימי רע. והשקר ודברים בטלים של החלום. בחלום זה בחינת טוב בחינת ימי טוב

אבל . על כן אי אפשר לעמוד על פתרון החלום. בפרט בשינה בחלום שאז הוא אחיזתם כידוע. 'ימי טוב'מכסים על ה

אז הרע היינו הימי רע נופלים . אזי תיכף כששמע החלום. ף הצדיק שכפה את יצרו והכניע הימי רעצדיק כמו יוס

וזה בחינת חלום פרעה . שהוא בחינת האמת והטוב שבחלום שהוא פתרון החלום, נתגלים רק הימי טוב –ונתבטלים 

שהתגבר : שזהו בחינה זו ממש. כי חלומו היה שבע שני השובע ושבע שני הרעב. שלא יכלו כולם לעמדו על פתרונו

ותבלענה הפרות "בבחינת . שהם ימי טוב. שבע שני הרעב שהם בחינת שבעה ימי רע על השבע שני השובע

". ולא נודע כי באו אל קרבנה"עד אשר נתכסה ונתעלם לגמרי על ידי הימי רע שכיסו עליהם בבחינת . 'וכו" הרעות

כי אצלו נתבטלין הימי . רונו לברר האמת והטוב שבו כי אם יוסף הצדיקועל כן לא היה יכול שום אדם לעמוד על פת

להחיות עם רב לקבוץ אוכל בשבע שני "וזה . ועל כן היה יודע פתרון האמת של החלום. רע בחינת שבע שני הרעב

חינת כי כשאדם זוכה לאיזה טוב לב. כדי שלא יוכלו להתגבר שני הרעב שהם ימי רע. שהם בחינת ימי טוב". השבע

כל ( "'קהלת ט)הוא צריך להשתדל להרבות מאד במעשים טובים ובעסק התורה כל ממה שיוכל בבחינת . ימי טוב

עד " וזכור את בוראך בימי בחרותיך( "ב"שם י)כמו שכתוב . עד שאתה בכחך" אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה

ו הימי רע על האדם וקשה לעמוד "שמתגברים ח ובעת. כי לכל אדם יש ימי טוב ימי רע' אשר לא יבואו ימי הרעה וכו

על כן כל זה . דהיינו מה שזכה לעשות טוב מקודם. נגדם הוא צריך להשתמש עם כח הימי טוב שהיה לו בתחילה

שאפשר בידו לעשות איזה טוב הוא צריך לחטוף מאד ולמהר לעשות הרבה הרבה טוב עד שלא יבואו ימי הרעה 

התגבר על ידי זה להכניע הימי רע שזהו בחינת יוסף הצדיק שאסף וקבץ אוכל בשני השבע כולי האי ואולי יוכל ל. ו"ח

כדי שעל ידי זה לא יוכלו הימי רע לשלוט על . 'וכו" והיה האוכל לפקדון"כמו שכתוב . כדי להחיות עם רב בימי הרע

כל שאסף יוסף בשבע שני שזהו בחינת האו. ישראל כי מחיין עצמן ומתגברין על על ידי הטוב שאסף בימי הטוב



כי לפתור חלום פרעה , "חלום פרעה אחד הוא"וזה בחינת .להחיות עם רב". כי למחיה שלחו האלקים"השבע 

יום "הוא על ידי הצדיק שזכה לאור האהבה שבדעת שהוא בחינת . להכניע שבע שני הרעב ולגלות שבע שני השבע

 .וזהו חלום פרעה אחד הוא' וכו" 'אחד הוא יוודע לה

כדי שיאיר אור . ימי חנוכה שמדליקים בהם נרות חנוכה' כי כל זה הוא בחינת ח. ועל כן קורין פרשת מקץ בחנוכה

 .ל"כנ' ימים כדי לגלות בחינת שבע שני השבע שהם בחינת ימי טוב וכו' האהבה שבדעת בז


