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  טומאת יון ותיקונו

  

טעם הדבר שאלכסנדר רצה א, רות למנין יווניםבשט) זמן(בגולה היו כותבים ' לפרק כתוב בסדר עולם רבא 

פירוש הדבר ברור שהוא רצה להעמיד צלם בהיכל .  להעמיד צלם בהיכל ונתפייס על מנת שיכתבו שטרות למנין יוונים

  .  וננסה להבין, ע טעם הדבר"וצ, לפעול משהו וזה נפעלה על ידי מנין השטרות

שהגיס דעתם , יסטו ותלמידיו שהם שורש לשיטת יון על ארבעיקר טומאתם של היוונים היא מה שכתוב

ולכן אם הם לא יכולים , א שכל המציאות מתחיל אצלם"ז.  לחשוב שכל ענין שלא הגיע אליהם בסברתם איננו אמת

מה שאי אפשר , שאנחנו מקבלים מה שמעלינו, יסוד כל התורה כולה היא קבלת התורה.  להבין דבר היא איננה קיים

תמיד אנחנו חייבים להכיר גבולות של עצמנו ולתלות השאר בדעת .  והוא עצם ענין האמונה, מנולנו להשיג מעצ

והיא המוזכר במדרש , גכשאברהם השלים כל מה שבידו בשכל האנושי הוא התעלה אל דרגת הנבואה.  עליונה יותר

  .   השמים של נבואהאז יש השפעה מן, א כאשר מגיעים לגבול שלנו"ז, הציץ אליו בעל הבירה) א/ר לט"ב(
פירושו שיש כח בידי יונים להתגבר על ההיכל , הא דאיתא שהיוונים נכנסים להיכל וטמאו את השמניםד

שהיכל היא בין אולם ובין .) עירובין ב(' איתא בגמ.  ו"ה ויון ס"ס' וסימן לדבר היכל עולה בגמ, יותר משאר האומות

כתובות שזה נעשה בשתי ידיו שלו ' וכתוב בגמ, י כוננו ידיך-מקדש אדנועליו נאמר , י-שם אדנ' היכל היא גמ.  ק"קה

שבמקדש של מטה השכינה נמצא עם , ד"ה ומקדש של מטה בשם א"שבמקדש של מעלה יש גילוי של שם הוי', ית

ה שלא מצטרף אל "אבל במקדש של מעלה זה שייך לשם הוי, ונתגלה אדנותו, מצטרף אל הנמצאים' ית' הנמצאים וה

שמצטרף אל הנבראים אבל הגילוי שם ' אם כן רואים שיש מקום ליון להתגבר על הגילוי של מלכותו ית.  הבראיםהנ

 ורבותינו.  ק אלא רק בהיכל"ולכן באמת לא עשו כלום בבית קה, ה שלא משתייך לנבראים אין להם שום כח"הוי

וזהו בדיוק מה ,  של צלם בהיכל) יש הבדלע אם"כתוב כאן העמיד וצ ( חקירת בכחות החיצונית היא הכנסהמתארים

ע שהרי עצם זה שלא עשו כלום "צ.  1שיון עשו שטענו חקירות מתוך שכלם של עצמם להתנגד למה שקבלנו בהר סיני

  .  ע איך התיחסו לזה"וצ, ק היא סימן שיש מה שאין להם בו השגה"בבית קה

 כגרים -להצטרף לאהלי שם , ות באהלי שםומקומו היה צריך להי:) מגילה ט(יון הוא יפיפתו של יפת 

וזהו , אז הם התקלקלו, שהוא במלכות יון, אבל כאשר נתגלה כח של יפת בשלימות, אמיתיים ולא כעבדים כמו כנען

בראשית (ולכן בדווקא עשו גזירות להכעיס , :)פסחים מט(שהוא קשה יותר , לא מציאות של רשע אלא של שונה ופירש

אז יש להם הכח של פנים להצטרף , שדווקא יפת שהיה להם קשר בפנים,  עיני ישראל בגזרותיהשהחשיכה את) 'רבה ב

י "רש(א שהיה רשע מימיו "ז, )חגיגה טו( בלבו )לכלוך (צריכים לדעת שאין שונה ופירש אלא במי שיש טינא.  לרשעתם

אם לא , ם שמתחברים יוצא צבע אחדשכל פעם שיש שתי צבעי, וזה הענין של יון נמשל לנמר.  וזה יוצא לבסוף, )שם

                                                           

, הטומאה אפילו יותרוכנראה שאדום יש להם כח , ק"גיטין שטיטוס נכנס לקה' יש לשים לב שכתוב בגמ 1

ל הרי הוא מכניס זונה סמל "בעת אשר יתור האדם לחשוב בלבבו מחשבה אשר לא טהורה בניאוף ר) ד/א(ח "נפה' וע

א שיש כאן טומאה אפילו יותר ממחשבות לא "ז, ו"הק העליון נורא בעולמות העליונים הקדושים ח"הקנאה בבית ק

 .  טובות בחקירות
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מדובר גם מעות שלא יוכל לתקון .) חגיגה ט(ולכן איתא .  שאחד מאמת מתגבר אז יש מקומות שנתגלה הצבע הטמון

שמתערב , ח כשפירש אז הוא פורש עם כל התורה שלמד"שת.  ח שפירש"על הבועל ערוה ומוליד ממזר וגם על ת

  .  זולקחו את זה לרע, ת של יון שהיו באהלי שםוזהו מציאו.  הקדושה והטינא בליבו

מעתה סלולה לנו הדרך להבין כיצד נתפייס אלכסנדר על ידי שהחלו למנות את סדר הזמן של שטרות 

 אין הבדל במושג העמדת - בגלל שהוא הבין שבזה הוא משיג את מטרתו בפן שונה מהעמדת צלם בהיכל , למלכותו

כשכלל ישראל החליטו למנות זמן מאז שמלך אלכסנדר התחיל למשול .  מןצלם בהיכל ביחס של מקום או של ז

והסדר לא מתחיל מבראשית ולא מהחודש , הם הורו בכך שהם מבטלים את סדר הזמן שלנו לסדר זמן שלו, בעולם

יש לנו לתמוה שהיו , ולאור הבנת עומק הרעיון הטמון במעשה זה.  אלא מתחילת ממשלת אלכסנדר, הזה לכם

אמנם טעם עמוק יש ?  אפילו עד היום, למה שאנחנו נמשיך למנות מזמן זה, ים ואחרונים שמנו מזמן זהראשונ

ס שאותה שנה של תחילת ממשלת אלכסנדר "רבינו נסים גאון כותב בהקדמתו לש.  וזהו ביאורו, בספירה מיום זה

עד ליום תחילת . ש שמונים בלילהיש מנין שמונים ביום וי: כ עומק המנין שטרות מובנת כך"א.  נפסקה הנבואה

  .  ונבאר, העולם היה שונה לגמרי כשהיתה בו נבואה, היה העולם נראה אחרת, ממשלת אלכסנדר

.  )'סדר עולם ל' ע (וזה לא היה שייך בזמן הנבואה, ו"ה ח"יון חדשו שאפשר להכחיש את מציאותו של הקב

.   זהו החושך שהביא יון אל העולם-ו "עוד קשר עם בני אדם חואין לו , כביכול נאלם דומיה' ה, מאז שנפסקה הנבואה

מאז שיון .  'אזי אפשר לכפור בו ית, ל בנוי בפרט על חכמת יון כי בזמן שהדעת תופסת את עצמה כמציאות שלימה"הנ

נו לכן אנח, וכל סדר הזמן שלנו מכוון לקראת הבוקר, חושך בא לעולם ואנו נמצאים בעיצומו של לילה, בא לעולם

  .משתמשים בתאריך שמתחיל מזמן של התחלת ממשלת אלכסנדר

, ד ימים של כסלו שביו היתה מסירת נפש ומלחמה"שהיו כ,  שחנוכה נוצר מתוך שתי דבריםחל"כתוב בחז

שיש גילוי שכל מערכת עולם הזה ', והם נחלקים לשתי גילויים של מלכותו ית, ה שבו חנו"ובזכות זאת זכו ליום כ

' ב.  וזהו חג של חנוכה, ולא עושים, ולכן בו חונים, ויש ביטול של כל עולם הזה, וזה המלחמה שזכו בו', תשייך אליו י

ד אותיות של ברוך שם כבוד שזה "שהכ, ה"ושמע ישראל שיש בו כ, ד אותיות"אלה מקבילים לברוך כבוד שיש בו כ

כל מערכת הפגיעה של יון היה .  וד לא היה משכןולא יכל לגלות הגילוי של שמע ישראל שע, נתקן על ידי יעקב אבינו

, אבל שמע ישראל אין לו שייכות ליון בכלל', ותחת שליטתו ית', בברוך שם שזה הגילוי של כל העולם הזה בידיו ית

ה שבו נתגלה המעלה "ולכן בדווקא אנחנו חוגגים על יום כ, אז יש הגילוי, אלא רק לזה שכלל ישראל נמצאים במשכן

שהרי כל התנגדות לכלל ישראל אם היא במערכת שבו כלל ישראל קיימים אז אין ,  מקום לפגיעה של יוןשבו אין

אם כן יוצא מזה עומק .  זה הנצחון, והתנגדות, אבל ברגע שנתגלה שאין מקום לויכוח, ומקרי, אלא רק זמני, נצחון

אבל , ואין נבואה אחרי שמת הנביא האחרון, וצריכים להבין לבד מתוך עמל, שעל אף שיש מקום לויכוח בדברי תורה

, אלא זה מואר, ולכן באמת זה לא עולם חשוך, וכן מתקשרים לגילוי הנבואה הזאת', אחרי העמק כן נתגלה לנו רצון ה

אבל חכם כל זמן , שנביא היה צריך לחקות לנבואה לבא, אלא זה מואר באופן יותר מעולם עם נבואה, ולא רק מואר

  .  ה הזאתשעמל זוכה למעל

אני , אומר על עצמו' שכביכול ה: אני ראשון, שהם בסוד אני ראשון ואני אחרון' הנהגות בהנהגתו ית' יש ב

אלו תקנו לנו ' כנגד ב.  מגלה את עצמו כאדון העולם' שה: אני אחרון, וממני בא כל העתיד, הוא זה שממני שורש הכל

ולכן אי אפשר לומר , והיא שורש לעולם הזה, לעולם יותר עליוןשזה מאיר , הלל פירושו להאיר, והודאה, ל הלל"חז

וכנגד הטומאה שטוענת בעולם הזה , )דברינו בהלל' ע(ועל נצחון עליהם יש לומר את זה , הלל כאשר נמצאים תחת יון

  .  'האדם הוא השליט אומרים הודאה שאנחנו מודים שהכל בידו ית

. ה המתין בהקמתו עד חודש ניסן"אלא שהקב, משכןה כסלו נגמר בנין ה"הראשונים כותבים שבכ
' ה היא א" ר: מובנת כךוחנוכת המזבח,  בנין המשכן-ה כסלו שדווקא בו אירעו דברים כאלה "המיוחדות בזמן של כט

. גבולים'  יש לו ד כמו כל דבר גשמיהאור. ה באלול היה אמירת יהי אור"אם כן בכ, והוא היום שבו נברא אדם, תשרי

, ובתשרי האור וחושך שוים, וזהו תמוז, והחושך מתגבר, ומאז ואילך האור פוחת,  בתכלית המילוי והתגברותכשהאור

ובניסן האור וחושך , ומאז ואילך האור מתחיל להתגבר,  הכחבשיאובטבת החושך , ומאז החושך מתגבר על האור

ואם כן , ה אלול" כן השויות היתה בכאם, אם כן האור שנברא נברא בשוה עם החושך.  שוים והאור הולך ומתגבר

שאז הוא חושך של חוזק החושך והתגברות , שלפני טבת(ה כסלו "התחלת התגברות אור על החושך החזק היא בכ

התגבר האור של מנורה , אז בזמן של התגברות של אור העולם, לשיא החושך, כאשר העולם ירד לחושך).  האור עליו

דהיינו הגלוי היא אור , ואחד בסתר, אחד היא בגלוי, האור הזאת היא משתי פנים.  וחזר וגילה האמת כפי המה שהיא

קשה .  הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד) ו/כ(שכתוב במסכת סופרים , המנורה

ק היא " ושל קהאבל ברור הדבר שהגילוי של שמע ישראל, מאד ההבנה של אור שלא משתמשים בו אלא רואים אותו
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וכל ', והגילוי של הסתר היא זה שנתגלה בלבם של חכמים הרצון ה, גילוי שאפשר לראותו אבל להשתמש בו אי אפשר

  . עומק בפרק על הלבנת פנים של יוןודלקמן ע' וע.  מי שרוצה להתאבק בעפר רגליהם יזכה לקבל מזה

ים ועוד שיש גילוי שיש מעלה מעל הכל ואין יש לשים לב שיש שתי דברים בחנוכה והם זה שנתגלה כח לחכמ

  .  הוא הפיך יון' היא בדיוק יון וא' וא, שום קשר אליו וזה יתכן הלל והודאה

  

  מועד דרבנן

  
) כב/שמות כה(ולכן נקראים מועד כמו ' ית' המועדים כולם מורים על החיבור והדביקות שיש לישראל אל הי

וכל מועד ומועד גורם חיבור מסוים של כלל ישראל אל אביהם .   וחיבורשהוא לשון יעוד, ונועדתי לך מעל הכפורת

' מועדים נקבעו כנגד ג' והג, כ שהם מתקנים תיקון מיוחד"ה יוה"חוץ מר, מועדים' יש בתורה בעיקר ג.  שבשמים

על ידי נשתבש תהליך זה .  זהו סדר התהליך, )הקמת המשכן(והשראת השכינה , מתן תורה, מ"והם כנגד יצי, אבות

, ועוד מתן תורה, ה היא במקום פסח"שר, עוד לידה: והוצרכו בני ישראל מחמת כך לשני זמני תיקון, מעשה עגל

  . והתכלית של הכל היא סוכות, כ היא במקום שבועות"שיוה

והצריכו מדרבנן להוסיף עוד שני דברים בכלל ישראל , במתן תורה' פתוחים'היו שני ענינים שנשארו כביכול 

א "ז.) שבת פח(וזהו המודעא רבה לאורייתא , כתוב שבמתן תורה היתה טענת אונס.   להשלים את המתן תורהכדי

ביום .  ופורים בא לסגור את הפרצה הזאת, ו מכל קבלת התורה"שבגלל שזה היה באונס אנחנו יכולים להיפטר ח

והרי אין ?  נו לדעת איזה ענין נשלם בחנוכהאבל יש ל.  והוא כאילו עוד קבלת התורה, נוסף עוד מועד, שתוקנה הפרצה

  .ורק יש מועדים דרבנן שהם נקבעו בצירוף למועדים של התורה, מועדים חדשים לגמרי

' אלקיך אליו תשמעון ככל אשר שאלת מעם ה' נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך ה): דברים פרק יח(כתוב 

.  אלקי ואת האש הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות' אלקיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשמע את קול ה

אלי היטיבו אשר דברו נביא ' ויאמר ה, א שהיתה טענה מצד בני ישראל שהם לא יכולים לעמוד במעמד הזה יותר"ז

כאן בעצם מפורש שכל נבואה היא , אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו

א שכל נבואה "ז, כתוב בתרגום לא פסק, ומה שכתוב בשעת מתן תורה היה קול גדול ולא יסף.  תורההמשך של מתן 

וזה כולל כל מה שיורו ויחדשו ויתקנו הנביאים והחכמים בכל , והיא שייכת לדורות, היא המשך של מתן תורה

  . יאהדורות

המשכיות ו הפסק ל"חלא יהא ש, לתקן את כלל ישראל במצב שתפסק הנבואה, ענינו של מועד חנוכה הוא

, א שזה עצמו גילוי מה"ז, :)גיטין נו(מי כמוך באלמים ', ל דורשים על הפסוק מי כמוך באלים ה"חז.  של מתן תורה

ההנהגה של מי כמוך באלמים היא ההנהגה שהתחילה אחרי .  ששומע חרפתו ושותק, וזוהי גבורתו, שותק כביכול' שה

היא מתחילה , וטעם הדבר היא שכאשר נבנה מציאות חדשה, שותק' ה, אז ואילךשמ, שפסקה הנבואה מכלל ישראל

ולכן הוא בתכלית , וזה לא ערכו בכלל, וההכי תחתונה של הגילוי, שאז לא נתגלה רק החלק הכי גשמי, כעיבור

זה .  יבפט בעולם ורק שקר גוברשולכן אין אמת ומ, שאז יש שליטה ליצר הרע, ולכן צריך שמירה יתירה, המיעוט

: ונבאר דברינו.  ששתיקה כהודאה דמי, והיא, אבל מונח בזה חומרא יותר גדולה, מפסיק לדבר' ית' חסרון נורא שה

עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח ' הוא אלכסנדרוס מוקדון וכו' עמד מלך גבור וכו', כתוב בסדר עולם פרק ל

).  יז/משלי כב(כאן ואילך הט אזנך ושמע דברי חכמים מ] יגבטלה הנבואה) ז"לע(משהרגו את היצר הרע [הקודש 

  .  וננסה להבין, ז ולביטול הנבואה"רואים כאן שמלכות יון מתחבר לעצם ביטול היצר הרע לע

אבל מאז אלכסנדרוס ואילך התחיל מהלך של , ז"ועבדו ע, כל מלכות עד יון תפס שיש שורש לעולם הזה

שכל כמה שמבינים למה הכל קורה מסלקים כביכול גילוי , ל מהלך העולםוממנה בא הרצון להבין כ, קדמות העולם

שדיבור הבורא לאדם הוא .  כל נבואה היתה מבטלת כל שורש לכל ענינם בכלל.  שהכל מובן על פי טבע' רצונו ית

' צם זה שהע.  מ"ולכן מאז ואילך אין ניסים גלויים כמו שהיה ביצי, וכן הדבר בניסים, בפירוש כניסה למערכת אחרת

  .  ז בעולם"וכן לא יהיה יצר לע, נתן כח שליטה בעולם ליון מחייב שלא יהיה נבואה

והוא , המידה ששייך לחנוכה היא מידת ההוד.  כשיש תובע והשני שותק יש לזה דין של שתיקה כהודאה

רשעים בעולם הזה והיא שורש לכל הטבה ל, פירוש הענין של הוד היא דין בגילוי של חסד.  שורש למידה הודאה

אם ראית :) ברכות ז(ובגלל שיש הנהגה של הוד כתוב , אם כן זהו דין נוראה ואיום. לכלות אותם לגמרי מעולם הבא

  .שהנהגה באמת נתנה לו כדי לכלות אותו מהעולם, ידרשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו
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וכל כמה שמתרחקים , שותחדצריכים לדעת שצורת האדם לא נשתנה מאז שהוא נבראה רק שיש לו פנים 

ז אלא "אם כן כאן היה שינוי שאין יצר לע.  'ויצר וכו, ירידת הדורות היא שיש פנים יותר נמוכות של עבודהמהר סיני 

  .   כפירה-רק יצר לביטול כל מערכת העבודה 

מים צריכים לזכור שאין רע בא מלמעלה אם כן הצד הטוב שבשתיקה מלמעלה היא שכח הדיבור ניתן לחכ

ף ממלכות זו התחילה ההרחבה וההתפשטות של עומאז יון וכל המסת.).  ב יב"ב(וכאן הסוד של חכם עדיף מנביא 

החילוק בין דברי נבואה לדברי .  מכאן בא הציווי הט אזנך ושמע דברי חכמים.  במקום הנבואה, תורה שבעל פה

, ה גילוי מלמעלה שמבטל כל מציאות של עולם הזהשהרי ז, לא צריכים להטות אוזן, שלשמוע דברי נביא, חכמים הוא

שצריכים יצירת בית קיבול אצל , ובלי זה הוא לא ישמע כלום, אבל לשמוע דברי חכמים השומע צריך להשתדל לשמוע

  .  השומע כדי שהוא יזכה לגילוי הנסתר הזאת

וזה עצם , ל יקבעו ההנהגהרוצה שחכמי ישרא' שמאז ואילך ה, :)מ נט"ב(רק מזה נבע המידה של נצחוני בני 

נוהג בהנהגה של מי כמוך ' כשה.  אבל לצד הטמא אם יש שתיקה הם לוקחים מזה רשות לעשות מה שרוצים, טורצונו

על ידי זה , כאן נכנסת המידה של הדיבורים שלנו?  איך מקיימים אז מקרא שכתוב קול גדול ולא יסף, באלמים

ולכן בהם , ל אם כן הם לא נפרד אלא חלק מהגילוי בעצמו"שראל הם בני כנשהרי כלל י', ממשיכים אנו את דיבורו ית

  .  'נמצא רצונו ית

, מעמד הר סיני כביכול נעצר, מאז שפסקה נבואה. לתקן את הפרצה הזאת, הענין של המועד של חנוכה הוא

ריך לתקן את הפרצה וחנוכה צ, כל הדיבורים שבאו אחר כך עקרו את מעמד הר סיני.  ולא היה לו המשכיות הלאה

שחזרנו לאותו קול , בחנוכה יש לנו עוד זמן של מתן תורתנו.  חנוכה הוא המועד היחיד שנקבע בלי נביאים.  הזאת

  .  ונתגלה שיש לו המשך, שהיה נראה כאילו שפסק, גדול ולא יסף

גדולה , ונצח והודהגדולה והגבורה ותפארת ' לך ה) יא/כט' דברי הימים א(כ "זהו הפירוש באופן כללי במש

והוד , שהיא הנצחון על האומה הרשעה, נצח נתקן בפורים, תפארת נתקן בסוכות, גבורה נתקן בשבועות, נתקן בפסח

ומשיח בן דוד , משיח בן יוסף שיתקן את מידת כי כל בשמים ובארץ, אחרי כל זה צריכים שני משיחים.  נתקן בחנוכה

, היא מידת ההוד שהיא השעה שמשחקת לרשעים,  גילוי המשיחיםאבל ההנהגה עד.  שיתקן את מידת המלכות

  .  מודה להם' וכאילו ה

' איש אל רעהו ויקשב ה' אז נדברו יראי ה) טז/מלאכי ג(מידת ההוד צריכה לגלות דיבורים אחרים והם 

ודווקא בין שניהם כאן על ידי שהרב נותן והתלמיד מקבל . כ"ע, ולחשבי שמו' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה

, שזה גורם עוד חיבורים למעלה, וישמע' ואז יש ויקשב ה, וזה תולדה מחודשת, ור בין שניהםיבוזה הח, נוצר החידוש

  .  טזוזה יקרב הלידה שלא יהא רק עיבור, וזה מתקן העולם התחתון

  

  יופי אמיתי כלפי יופי של יון

  

ץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר ואף גם זאת בהיותם באר) מד/ויקרא כו(כתוב בפסוק 

שמואל אמר לא מאסתים ולא .) מגילה דף יא(ודרשו על מקרא זה בגמרא , להיהם- הוה א-בריתי אתם כי אני י

לא מאסתים בימי יוונים ולא געלתים בימי נבוכדנצר לכלותם בימי המן להפר בריתי אתם בימי , געלתים לכלותם

.  ל שבפסוק זה רמוזים כל הגלויות"מגלים לנו חז.  ל"להיהם בימי גוג ומגוג עכ-א'  כי אני ה)א בגלות שלנו"ז(פרסיים 

והלא כתוב בתחילת הפסוק שהכל מדובר בארץ , איך שייך לומר שהפסוק הזה מדבר גם על גלות יון, א תמה"ובמהרש

, הוא לא בהכרח יציאה מהארץשעצם הגלות , וצריך לומר?  וכל מה שקרה בגלות יון קרה בארץ ישראל, אויביהם

מ למדים שמשהו קרה במלכות יון שגרם שארץ ישראל תהיה בגדר "ומ.  אלא העיקר הוא מה שנמצאים תחת השני

  .של ארץ אויביהם

יום שבקשו כותיים את , בעשרים וחמשה בטבת יום הר גרזים הוא דלא למספד.) דף סט(כתוב בגמרא יומא 

מה עשה לבש ) שהיה כהן גדול(באו והודיעו את שמעון הצדיק ,  להחריבו ונתנו להםלהינו מאלכסנדרוס מוקדון-בית א

בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה ומיקירי ישראל עמו ואבוקות של אור בידיהן וכל הלילה הללו הולכים מצד זה 

יהודים שמרדו בך אמר להם מי הללו אמרו לו , והללו הולכים מצד זה עד שעלה עמוד השחר כיון שעלה עמוד השחר

אמרו לו , כיון שראה לשמעון הצדיק ירד ממרכבתו והשתחוה לפניו, כיון שהגיע לאנטיפטרס זרחה חמה ופגעו זה בזה

אלכסנדר .  ל"אמר להם דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני בבית מלחמתי עכ, מלך גדול כמותך ישתחוה ליהודי זה

מות של שמעון הצדיק הולכת לפני ובגלל זה אני מנצח בכל שכבש את כל העולם כולו הודה ברבים ואמר שהד

  .  מלחמתי
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שהכבוד ותפארת , ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת) ב/שמות כח(ן על הפסוק "כתוב ברמב

דמות דיוקנו מנצח לפני ) יומא סט(וכבר אמרו 'ן "ומסיים הרמב, שמדובר כאן היא הכבוד ותפארת של גילוי שכינה

ן "פ רואים מהרמב"ועכ.  ל"יומא הנ' וקשה מאד הקשר בין הכבוד ותפארת של גילוי שכינה לגמ.  'מלחמתיבבית 

כהן , אלא הוא נגלה לו כשהוא לבוש בשמנה בגדים, שהדמות דיוקנו של שמעון הצדיק לא היתה בעצם דמותו לבד

  . כשהם לכבוד ולתפארת, גדול בכיהונו

ם "כתוב ברמב.  ז ופיסוק הנבואה"ואז היה ביטול יצר לע, צר לכפירההסברנו כבר שבמלכות יון התחיל הי

וזהו עוקרת כל .  ולכן יש מקום לעבדו, כמציאות קיימת' ז היא לתפוס המשרת לו ית"ם שעיקר הע"ריש הלכות עכו

את כמו שאומרים ואתה מחיה ', שהרי יסוד התורה היא שאין לשום דבר כח מצד עצמו חוץ ממנו ית, התורה כולה

ז שינה "אחרי פיסוק הנבואה היצר לע', כל מציאות שיש לכל נברא ונברא בעולם היא רק כדי לגלות כבודו ית, כולם

.  ו"ואין בורא ח, יסוד הכפירה היא שהמציאות קיימת מצד עצמה.  להיות יצר לכפירה אבל בעיקרון היא אותו דבר

על פי אמת כל שכל שניתן .  ' עוד דבר בעולם חוץ מרצונו יתאם כן האדם שקיים עם שכל חייב לחיות על פי שכלו שאין

ולהבין עמוק ', לעשות את עצמנו יותר ויותר כלי קיבול להשפעתו ית, לנו היא רק כדי לתפוס ולקלוט מה שניתן לנו

ה שלנו א שמתוך כל העבוד"ז, אבל זה מגיע מתוך העמל שלנו, וידיעה זו בא לנו בקבלה מחוצה לנו, יותר רצונו מאתנו

שיש מציאות שהחכם ' ולכן מתוך אותה הנהגת ה, וזה יסוד כל תורה שבעל פה:).  עירובין נד(התורה ניתן לנו כמתנה 

היצר הנגדי היא לקחת כל העמל , לכן זה לעומת זה, א לקבל תורה מתוך עמלו הפרטי"ז, יכול להוציא תורה מעצמו

' בהכרח ב.  ן מסקנת כל דבר ודבר בעולם דווקא מתוך שכלנולהבי, ו"הפרטי שלנו ולהישאר בתוך המערכת הזאת ח

לא היה מקום לכפירה שהיינו סמוכים על חכמה יותר , שאם לא היו מבינים מהלך העולם, דברים אל הבאים יחד

אבל נקודת .  ו"לוה מהעולם ח-אבל על ידי זה שמבינים את כל המהלך של העולם אז אפשר לסלק הא, עליונה

או , ואחרי כל העמל תופסים שמקבלים מעליון, אם לוקחים כל מערכת השכל שלנו, ווקא בשכלהמכריע היא ד

  .  שתופסים שאנו מקור לכל

א "ז, והוא היה משיירי כנסת הגדולה, יש לשים לב שכאן הגילוי שנתגלה לאלכסנדרוס היה שמעון הצדיק

ולכן רואים שכאן אצל מלכות , נביאיםכ זקנים ומהם כמה "והם היו ק, שהוא היה מסוף אנשי כנסת הגדולה

ולכן המאן דאמר הראשון שאמר תורה מעצמו היה שמעון , אלכסנדר היה מעבר בין נביאים לחכמי תורה שבעל פה

  . ודווקא אז התחיל מלכות יון, הצדיק

על המשנה רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בספרים לא :) מגילה ט(וכתוב בגמרא , יון מגיע מיפת בן נח

אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ואמר רבי יוחנן מאי טעמא : התירו שיכתבו אלא יוונית

להים ליפת וישכן באהלי שם דבריו של יפת יהיו באהלי שם ואימא גומר -דרבן שמעון בן גמליאל אמר קרא יפת א

רואים אם .  ל"פת יפיותו של יפת יהא באהלי שם עכלהים לי-ומגוג אמר רבי חייא בר אבא היינו טעמא דכתיב יפת א

כל זה בגלל שיש ליונים יז. י שהיופי נתגלה בדווקא בשפת יונית"וכתוב שם ברש.  כן שיפת נתגלה ביון בגלל יופיו של יון

, שזהו תמיד ענין היופי שהיא מקיף את כל המערכת, וזה חכמה שתופסת כל הצדדים, החכמה יותר משאר אומות

ולכן הגילוי ,  הגילוי הכי עדינה של עולם הזה היא לא שוה לגילוי הכי מגושם של עולם עליון-להבין .  את הכלומגלה 

עשרה קבים יופי ירדו לעולם :) מט(קידושין ' כתוב בגמ.   שכל עליון בעולם הזה היא הגילוי היפה ביותר- של החכמה 

א "ז, להים הופיע-מציון מכלל יפי א) ב/תהילים נ( הכתוב והוא.  היופי כאן היא עמקות התורהיח, נטלה ירושלים' ט

היא , עוד דבר עדינה בעולם שיש לו שייכות למשהו להיופי אמיתי, ואם יש עוד חכמה.  שהיופי האמיתי נמצא בציון

  .  וזה יופיו, וזה מקומו של יון, חכמת החיצונית

י שכתוב על יוסף שהיה יפה ואחר, אה יפה תאר ויפה מר)ו/בראשית לט(יוסף הצדיק משובח בזה שהיה 

- נניה אי חכמה מפוארה בכלי מכועראמרה ליה ברתיה דקיסר לרבי יהושע בן ח .)תענית דף ז(מראה קשה הא דאיתא 

א שהוא היה זה "ז, והוא היה גדול חכמי מישראל וניצח את סבי דבי אתונא, רבי יהושע בן חנניה היה מכוער במיוחד

. יהושע גילה לבת של קיסר שכמה שהכלי יותר פשוט כך הוא יכול להכיל אוצרות פנימיים יותר.  שהתנגד במיוחד ליון

והלא יש תלמידי חכמים שהם , כלומר(ועונה אי הוו סנו טפי הוו גמירי , והא איכא שפירי דגמיריהגמרא שם שואלת 

ל היא שבזמן שיופי הציון "להנהתשובה .  יט)היו לומדים יותר, אך אם היו מכוערים, אמת, משיבה הגמרא?  יפים

, ושל יון, כל יופי היא יופי של חוץ, אבל בזמן הגלות, כוזה יופי של אמת, אז היופי שנראה היא היופי של פנים, נתגלה

  .  ולכן באמת הם לומדים פחות טוב בגלל השפעת היון עליהם

התפארת הזאת היא , לתפארתועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ו) ב/שמות כח(נאמר אצל בגדי כהונה 

כאן רואים טעם הדבר שבבגדי .  והיא התופסת את כל הצדדים, שזה מתפאר עומקם כלפי אחר, הגילוי של הפנים

, מידת היופי כאן היא השורש לכל מלכות יון, שדווקא הגילוי של אדם שמגלה מידת ציון כאן, כהונה שאלכסנדר ראה
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שורש העבודה שלנו .  לכן הוא השתחוה לו, גלל שאלכסנדר בטל ומסור לזהוב, והם דומים לזה כקוף בפני בן אדם

ל הבגדים הם שמונה ששמונה תמיד מורה על המערכת שמעל "בגלל הנ.  בזמן כזאת היא לתפוס מי קוף ומי בן אדם

  .  ימים בדווקא' וכן בחנוכה יש ח, עולם הזה

אפילו אם , אז מובן מאד שאם אנחנו בגלות, וניונתגלה במקומו יופי חיצ, ל שכל יופי אמיתי נסתר"אם כנ

י היא ארץ "ולכן גם א, אלא זה כקוף בפני בן אדם, והיופי, י שמגלה הציון"אנחנו בארץ ישראל זה עוד לא הא

  .  אויביהם

  

  הלבנת פנים של יון

  

הרים הרי ואשב ואשא עיני ואראה והנה ארבע מרכבות יצאות מבין שני ההרים וה): א/ו(כתוב בספר זכריה 

נחשת במרכבה הראשנה סוסים אדמים ובמרכבה השנית סוסים שחרים ובמרכבה השלשית סוסים לבנים ובמרכבה 

והם ארבע מרכבות שבארבע : ל"וז)  ו-זכריה תקעד (וכתוב על זה בילקוט , כ"הרבעית סוסים ברדים אמצים ע

אנת הוא ראשה דדהבא סוסים שחורים זו סוסים אדומים זו מלכות בבל ששפכה כמה דמים בישראל ' מלכיות וכו

מלכות פרס ומדי תנינה דמיה לדוב שהושחרו פניהם של ישראל בגזרת המן סוסים לבנים זו מלכות יון שהלבינו 

פניהם של ישראל בחרופין וגדופין סוסים ברודים ואמצים זו מלכות הרביעית שגזרו גזרות כמה גוונים משונים זו מזו 

אבל מה הפירוש ,  על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחקי רצונך לומר על יון שעמדואנחנו רגילים.  ל"עכ

שמדבר על כל הצרות שקרו ' י תהלים על פרק פ"ועל זה כתוב גם ברש.  בדברי המדרש שהם מלבינים פנים של ישראל

מדון לשכנינו ואיבינו ילעגו תשימנו ,  האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש) ז-ו /פ(ועל הפסוק , לכלל ישראל

 אתה שם אותנו -תשימנו מדון ,  בבבל-ותשקמו בדמעות שליש ,  במצרים-האכלתם לחם דמעה : י"אומר רש, למו

  . ע באמת למה ליון מיוחד הלעג"וצ.  מדון לכל שכנינו שנתגרו בנו יון

ים כאילו שופך דמים אמר כל המלבין פני חבירו ברב:) בבא מציעא דף נח(כדי להבין את זה יש להקדים 

אפילו שכתוב שלשה יורדים כאויש לשים לב שהרי , כ"ע, ליה שפיר קא אמרת דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חוורא

הבא על אשת איש והמכנה שם רע לחבירו אף על גב דמורגל בו ואינו מתביש אלא שהוא : לגיהנם ואינם עולים לעולם

ע חומרת "וצ, אין לו חלק לעולם הבא, אך המלבין פניו ממש,  לעולם הבאושניהם יש להם חלק, מתכוין להכלימו

  .  הענין

וזה הצלם , והגוף היא עפר מן האדמה והנשמה היא חלק אלוק ממעל, ידוע לכל שהאדם מורכב מגוף ונשמה

, שבווהנה כל המבזה חבירו הוא מבזה את הצלם אלקים , ועליו נאמר נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, אלקים שבו

וכל , שהרי כל בזיון היא רק במקום של חסרון כבוד, כבשהרי זה כל מעלת האדם ורק בגלל זה שייך אליו הבושה

  .  הכבוד ששייך אל האדם היא בגלל הצלם שבו

, מקום גילוי החיבור של הנשמה עם הגוף היא בַפִּניםשהכג, ל שזה דיוק לשונו של חכמים של הלבנת פנים"ונ

אם כן המלבין פנים היא גורם לאדם לאבד , והנותן לפנים צבע אדום הוא הדם הוא הנפש, א לבנהוהגוף מצד עצמה הי

וקישורו של האדם אל נפשו היא כל קישורו אל .  וזה הירידת האודם וביאת הלבן, וזה הבושה שבו, קשרו אל נפשו

  .  ם בכללהעליונים ולכן המלבין פני חבירו אין לו חלק לעולם הבא שאין לו קשר לעליוני

אדם שהוא יציר . א: א מסביר שיש שלש צורות אדם"והגר, אנוש, שת, י אדם"כתוב בפסוק ראשון בדה

אבל הוא לא יציר , הוא עדיין בצלם אלקים, יולד בדמותו כצלמו) ג/בראשית ה(שת שכתוב עליו . ה ב"כפיו של הקב

א שהמילה אנוש "משמע מדברי הגר.   צלם אלקיםואין לו גם' שאינו לא יציר כפיו ית, אנוש. כפיו אלא בן אדם ג

השכחה שהיא עצם שם של אנוש מורה על כך .  ליבא דאינשי אינשי.) סנהדרין דף לה(כמו שכתוב , מתייחסת לשכחה

ם "ולכן כתוב ברמב, )דברינו בזכרונות' שהוא כל ענין הזכרון שיש ברוחינות ע(שעצמיותו היא לא קשור לשורשו 

).  בפרק יופי אמיתי קטע הסברנו כבר' ע(קשר אל השורש -ז היא באי"ששורש כל ע, ז" שורש של עז שאנוש"הלכות ע

  .  ל של גדלות האדם שייך צורת אדם בעצם בלי צלם אלקים"אם כן רואים שאפילו אחרי כל הנ

ה התחילה מציאות חדש, בהתחלת מלכות יון, ז"אנשי כנסת הגדולה בטלו את היצר לעאשר הזכרנו כבר שכ

אם כן . ז או בכפירה"או בע, כל סטייה מהאמת היא סטייה מהצלם.  ז בא לעולם מושג של כפירה"שבמקום ע, של רע

שהיא צורת אדם של שכחה , הוא הרצון להחיל עלינו צורת אדם של אנוש' להשכיחם תורתך'באמת טמון באסון של 

  .  בלי צלם

ואם כן הנצחון שלנו על יון , יימת בעולם ובכלל ישראלזהו כל מערכת הכפירה הק, מה שנשאר לנו מיון כיום

שבפולמוס של יון התחילה ) ז/א(ם כותב בהלכות יום הכיפורים "הרמב.  לא נגמר עד שלא יראה שום כפירה בעולם
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ששם היה צדוק ובייתוס ) ג/ם אבות א"רמב' ע(וזו התחילה בבית מדרש של אנטיגנוס איש סוכו , המינות בישראל

): ג/אבות א(אנטיגנוס איש סוכו לימד ?  במה היתה המחשבה ראשונה של כפירה.   הצדוקים והבייתוסיםשמהם יצאו

אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס אלא תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל 

?  הם טעו להבין דברי הרב כךאיך יתכן ש.  ם מביא מדרש ששני תלמידים אמרו שהרב אמר שאין גמול"והרמב, פרס

והלא בבית מדרש הזה כל .  והלא אפילו תלמיד פשוט ביותר היה צריך להבין שאין בדברים אלו רמז לכך שאין גמול

  ?  ואיך הם טעו בכך, אחד ואחד למד את כל התורה כולה

 כשיודעים . אנטיגנוס בא ללמד שיעשו לא משום פרס או עונש אלא משום שזה אמת, מבלי לעמוק בכלל

פרס הוא .  וזה מה שאנטיגנוס לימד, אזי באמת לא צריך פרס', ומאמינים שעצם המציאות הוא לעשות רצונו ית

, אנטיגנוס לימד שלא לעשות מצוות על מנת לקבל קצת.  שנפרס ממציאות השלימה, פרוסה שלוקחים מלחם הגדול

צריך , כדי לנהוג כן.  כהמים ולא להתיחס לצרכינו בכללדהיינו לדאוג על כבוד ש, כדאלא לשים עצמו בתוך הדבר השלם

ונקודת המוצא שלנו היא באמונה בו ', וכל קיומנו הוא ברצונו ית', הבנים לשאנחנו בעצם , להבין את מציאות האמת

וזה עוקר כל , אבל רק עושים על מנת לקבל פרס, ם תורה ומצותעאבל אם הבן אדם מתחיל בו בעצמו אפילו .  'ית

, אז באמת הוא לא יקבל' לשמה'מבלי רצון להגיע אל ה, אפילו מי שמקיים הכל על מנת לקבל פרס.  ה כולההתור

וכאן נכנס טומאת יון אפילו אל , שהרי הוא לא עושה מתוך העול אלא מתוך רצון הפרטי שלו, שטמון בזה פריקת עול

  .  תוך הבית המדרש

, ים את עצמם מעל ההיכל וכך שולטים על ההיכלשהם שמ, הזכרנו שיון בגמטריא אחד יותר מהיכל

, כתוב שבינה היא בגמטריא אחד יותר מיון?  איך אנחנו יכולים להתגבר על זה.  ומטמאים את כל השמנים בהיכל

א שלדעתם ההיכל נמצא בדרגה "ז, הם שמים את עצמם מעל ההיכל.  ולכן שרים בני בינה ימי שמנה קבעו שיר ורננים

והם בוחרים , שאפילו אם יש תורה ומצות אבל זה תחתם שהם רוצים לקבל עבורם פרס, ו" חנמוכה יותר מהם

הוא צריך לשייך את , עליו יון יכול להשתלט אבל מי שרוצה להתגבר על יון, כל מי שאין לו קשר לבינה.  לשמור אותם

  .הר את ההיכל בחזרהורק אז אפשר לט, *ובאמת מעל כל מערכת התפיסה שלנו, עצמו לבינה שהוא מעל יון

ואז באמת , ואז אין לו קשר למעלת הבינה, ההלבנת פנים שיש ביון היא לשים את התורה במערכת שלהם

אבל אלה שמתגברים על כל זה .  ואז יש מציאות של שכחה, יורדת הצלם ויש לובן בפנים איפה שצריך להיות אודם

  .  ואין מקום לכל מערכת של יון בכלל, ואין שכחה, ם הצלםאז יש לה, שהם בני בינה,  של בינההמדרגההיא רק דרך 

טעם הדבר בקיצור היא שאחרי החטא אנחנו בעלי גוף עד כדי כך שהמערכת המחשבה שלנו אינו משתייך אלנו כל כך *

ן אי אפשר עד ולכן לתפוס הבינה כשלעצמה לא דרך דמיו, ולכן אין לו מעלת הבינה בנו לגמרי, אלא רק מאיר אלינו ולא נמצא בנו

  .  שיערה עלינו רוח ממרום

  

  נר מערבי

  

ביום ' של שעיר לה(תנו רבנן ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיק היה גורל .) דף לט(כתוב בגמרא יומא 

פעמים עולה בימין פעמים עולה בשמאל והיה לשון של זהורית ) אחרי שהוא נפטר(עולה בימין מכאן ואילך ) הכיפורים

, פ שהתחיל בו"יותר מכל שאר נרות אע(ך פעמים מלבין פעמים אינו מלבין והיה נר מערבי דולק מלבין מכאן ואיל

  .  מכאן ואילך פעמים דולק פעמים כבה) ונעשה נס כנס חנוכה

מחוץ לפרכת העדת באהל מועד יערך אתו אהרן מערב ) ג/ויקרא כד(על הפסוק :) דף כב(כתוב בגמרא שבת 

עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה , מחוץ לפרוכת העדות יערוך, ולם לדרתיכםתמיד חקת ע' עד בקר לפני ה

ע "וצ.  מאי עדות אמר רב זו נר מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים, בישראל

דין מדי לראות אבל זה ע, העדות היא על הלוחות שהיא עצם הגילוי ועצם העדותכו? מהו הקשר בין פרוכת לנר מערבי

אבל , זה לא מגלה שום קשר אל כלל ישראל, אבל אפילו אחרי הפרוכת, ולכן הגילוי של הלוחות היא רק דרך הפרוכת

וזה דווקא על ידי הנס של הנר כז. בנר מערבי רואים שהעדות שיש בפרכות ובלוחות היא מתקשרת אל כלל ישראל

  .וזהו דווקא ענין העדות,  שהיא מוציא הראות אל הפועלוכך פעולת הנר, מערבי שזה הוצאת העדות אל הפועל
ההיכל היא שייכת לנבואה שמשם באמת יוצא נבואה ששם המנורה כי השכינה כאשר היתה שורה על נפש כח

' ונר אלקים טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל ה:)  עב2קידושין(ל "ולכך דרשו ז. נפשו דבר קדוש לגמרי' הנביא אז הי

כ "ומש, ושמואל היה הנביא הראשון) השופט האחרון(י בספר שמואל שעלי היה הזקן האחרון "ב ברשכתו).  'א ג"ש(

                                                           

2  
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 אבות -מזקנים לנביאים (אין זה רק בגדר של נביא אלא נביא בתור מקבלי התורה , ששמואל היה תחילת הנביאים

  .היכל ולמנורהוננסה להבין הקשר בדווקא בין נבואה ל, והתחלתו היתה בהיכל דרך המנורה, )א/א

נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם ) יח/דברים יח(הזכרנו שמזה שכתוב 

קול גדול ולא ) יט/דברים ה(והיא מה שכתוב , ל שכל נבואה היא המשך של משה רבינו"לומדים חז, את כל אשר אצונו

שהיא שורש , אם כן יוצא שהעדות שיש במנורה.  סיניא שכאן טמון המשך של הר "ז, וכתוב בתרגום לא פסק, יסף

ונמצא לפי זה שהעדות של המנורה היא . היא באמת המשך של השראת השכינה של הר סיני וגילוי מתן תורה, הנבואה

א שכאן איננה הגילוי של מתן "ז, שמעבירה וממשיכה את הקול של הר סיני שנמצא בארון בסתר, העדות של הנבואה

, אורייתא, וכן התורה עצמה נקרא על שם האור, הארון נקרא על שם האור.  יא הגילוי שהר סיני ממשיךתורה אלא ה

והבקיעה רק על ידי הנר , אלא זה נשאר בלב, אבל אין בקיעה מהאור של הארון כלפי חוץ על ידי הארון עצמה

ן וסימניך שלחן בצפון ומנורה הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפי:) בבא בתרא דף כה(ל "כתוב בחז.  המערבי

וחכמה כזו לא , יש חכמה שנמצאת בלב.  א שכאן היא המקום של השפעה כלפי חוץ"ז, כטדרום' נר בגמ, בדרום

  .ולו שייך הנר מערבי, אבל יש עוד חכמה שמאירה כלפי חוץ, )א/קהלת ח(מקיימת את הכתוב חכמת אדם תאיר פניו 

 בר יוסי כי נר מצוה ותורה אור תלה הכתוב את המצוה בנר ואת דרש רבי מנחם.) סוטה כא(איתא בגמרא 

התורה באור את המצוה בנר לומר לך מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה ואת 

כל ש(, אבל לנר יש גבול, לאור אין גבול בכלל.  כ"ע, התורה באור לומר לך מה אור מגין לעולם אף תורה מגינה לעולם

שמבלי הנר שמגביל האור , ז האור והנר מתקשרים להיות דבר אחד"ועכ).  נר תלוי בכלי שמחזיק בו את השמן שלו

לכן הוא הופך להיות , נר מערבי ענינו שהוא נר שעובר גבולות הטבע.  ואין קשר של האור לכאן, אין גילוי של האור

, ת שלנו"על ידי המצוה של ת. היא מצוה שלא מוגבל בכללש, וזה כנגד תלמוד תורה, לוזה הנס של הנר מערבי, אור

  . התורה מעידה לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל

ושמעון הצדיק היה , כ זקנים וביניהם כמה נביאים"שהיו אז ק, הנבואה נפסקה עם אנשי כנסת הגדולה

ולכן אצלו , יסף של הר סיני בגלויהכח של הקול גדול ולא , א שנשאר עמו הכח שלהם"ז, משיירי אנשי כנסת הגדולה

נפסקה לגמרי ההארה של , אבל כשהוא נסתלק.   הנר תמיד בימיודלקלכן עדיין ) 'אבות א' ע(לא היה שום מחלוקת 

אם אין זה בקביעות אלא , והגם שלפעמים דלק הנר, ואז אין עוד עדות, ונגמרה ההארה של הנר מערבי, נבואה

  .  נו עדותזה אינ, לפעמים לא, לפעמים כן

, ובלשון הזה מצאתיה במגלת סתרים לרבינו נסים שהזכיר האגדה הזו ואמר) ב/במדבר ח(ן "כתוב ברמב

ה למשה דבר אל אהרן "אמר לו הקב', ראיתי במדרש כיון שהקריבו שנים עשר שבטים ולא הקריב שבט לוי וכו

ל על ידי בניך נסים ותשועה וחנכה שקרויה יש חנכה אחרת שיש בה הדלקת הנרות ואני עושה בה לישרא, ואמרת אליו

וראיתי עוד בילמדנו :  ל"ולפיכך הסמיך פרשה זו לפרשת חנכת המזבח עכ, והיא חנכת בני חשמונאי, על שמם

לגדולה מזאת אתה , לך אמור לאהרן אל תתירא, ה למשה"אמר לו הקב, )טו ו(וכן במדרש רבה ) תנחומא בהעלותך ה(

וכל הברכות , אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו, בית המקדש קיים הן נוהגיןהקרבנות כל זמן ש, מוכן

שנתתי לך לברך את בני אינן בטלין לעולם והנה דבר ידוע שכשאין בית המקדש קיים והקרבנות בטלין מפני חורבנו 

גלותנו וכן ברכת כהנים אבל לא רמזו אלא לנרות חנכת חשמונאי שהיא נוהגת אף לאחר חורבן ב, אף הנרות בטלות

דרשו סמוכין לחנכת הנשיאים מלפניה ומלאחריה בכבודו של אהרן שלא , הסמוכה לחנכת הנשיאים נוהגת לעולם

  .כ"ע, נמנה עמהם

כתוב .  ג"וגילוי האור שיש מהארון החוצה נתחדש על ידי מתתיהו כה, שהארת החכמה, יוצא לנו אם כן

ושאלו כמה מגדולי אחרונים אם כן למה תקנו מעיקר הדין להדליק רק , המנורהן בשבת שנרות חנוכה נתקנו כנגד "בר

  .  ל לגבי עידות שנרות חנוכה איננה כנגד המנורה אלא כנגד הנר מערבי"שמעתי על פי הנ?  נר אחד

ולא , נבואה שבאה להעיד על השכינה בישראל במקום הנר מערבי, בנר חנוכה נתחדשה נבואה חדשה בעולם

כתוב .  שהם תקנו תקנה לדורות, החכמים שבדור עשו משהו שהיה מעין נבואה.  ביאים אלא על ידי חכמיםעל ידי נ

פ שניטלה מן הנביאים מן "אע' אמר רבי אבדימי דמן חיפה מיום שחרב בית המקדש וכו.) דף יב(בגמרא בבא בתרא 

נבואת החכמים שהיא ,  המראה והחזוןפ שנטלה נבואת הנביאים שהוא"ן אע"וכתוב על זה ברמב, החכמים לא ניטלה

יש לחכמים מן חכמה שלא באה מאיזה מקורות .  אלא יודעים האמת ברוח הקדש שבקרבם, בדרך החכמה לא נטלה

וזה ההבנה במה שאמרנו שהיא כולה , החכמה שנתפסת בעיקרה היא התורה אור.  אלא מהארון והנר מערבי, צדדיות

  .אור

  

  נס חנוכה
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נביאים שביניהן תקנו להן לישראל שיהו אומרין אותו על : לגבי אמירת הלל.) דף קיז(ם כתוב בגמרא פסחי

י ועל כל "וכתוב על זה ברש, כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבא עליהן ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן

אומרים , ויושעו ממנהכלומר שאם חס ושלום תבוא צרה עליהן ,  לישנא מעליא הוא דנקט-צרה שלא תבא עליהם 

וקשה קצת .  ויש לעיין שהרי זה הפעם היחיד בכלל שאומרים הלל על פי הלכה זו.  כ"ע, כגון חנוכה, אותו על גאולתן

וצריך להיות שכאן מסופר על הגאולה , כ"ע,  על איזה נס קבעוה-י "רש[מאי חנוכה :) דף כא(שבת ' שהרי איתא בגמ

סליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון שכשנכנסו ה בכ"דתנו רבנן בכ] ל"מהצרה כנ

יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של 

ונה ימים שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמ

י הכי גרסינן ועשאום ימים טובים בהלל "וכתוב על זה ברש, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה

ל שזה "והוא כנ, ל"שלא נקבעו אלא לקרות הלל ולומר על הנסים בהודאה עכ,  לא שאסורין במלאכה-והודאה 

ועוד .  ולא בגלל הגאולה, כתוב כאן שזה בגלל הנסאבל קשה שהרי , התקנה של הנביאים לומר הלל על גאולה מצרה

: דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל.) דף י(איתא בערכין 

והא ' וכו] ומסופר הטעם לאמירת הלל בכל הימים[שמונה ימי החג ושמונה ימי חנוכה ויום טוב הראשון של פסח 

מבואר בגמרא זו שאמירת .  ל"וקאמר משום ניסא עכ] ל"אין לו אף אחד מהטעמים הנ[י ולא הכי חנוכה דלא הכ

  ? י בפסחים זה צריכה להיות בגלל ישועה מצרה"אבל מרש, י בשבת"וכן משמע מרש, ההלל בחנוכה היא בגלל הנס

שצר המלך חזון נראה בשנת שלוש למלכות בלא): דניאל פרק ח(יש להבין ענין שכתוב אצל יון והוא המזוכר 

מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל חיות ) זה מלכות פרס ומדי(ראיתי את האיל ' אלי אני דניאל אחרי הנראה אלי בתחלה וכו

בא מן המערב על ) מלכות יון(לא יעמדו לפניו ואין מציל מידו ועשה כרצנו והגדיל ואני הייתי מבין והנה צפיר העזים 

וראיתיו מגיע אצל האיל ויתמרמר אליו ויך את האיל ' ץ והצפיר קרן חזות בין עיניו וכופני כל הארץ ואין נוגע באר

וישבר את שתי קרניו ולא היה כח באיל לעמד לפניו וישליכהו ארצה וירמסהו ולא היה מציל לאיל מידו וצפיר העזים 

וכתוב ,  את הקרן הגדולה מבואר שעצם התעצמותו גרמה שישבר.ל"הגדיל עד מאד וכעצמו נשברה הקרן הגדלה עכ

 וכאשר -וכעצמו , שנלחם במלך פרס, ויבא עד האיל, והקרן הוא המלוכה, ג שהקרן אחד הוא אלכסנדר מוקדון"ברס

י "רש[ומשל ממשל רב ועשה כרצונו ) מיון(ועמד מלך גבור ) בפרק יא(וכתוב עוד שם . נתרברב מאד אז מת אלכסנדרוס

 כשיתחזק הרבה ויעמוד על חזקתו - י "רש[וכעמדו תשבר מלכותו ] רוס מוקדון ביון הוא אלכסנד-ועמד מלך גבור 

  ?  רואים כאן שסיבת נפילת יון היא עצם התגדלותו וקשה הדבר למה היא כך].  תשבר מלכותו שימות

שיון היא מערכת דעת המבוססת על עיוות בהתייחסותם לעצם , היא, התוכן הפנימי של חכמת יון

. לכן היא צריכה להשתלט על כל מה שנקרא מציאות, יא מביאה יחס חדשה לגמרי לכל העולםבגלל שה.  המציאות

וכן , לכן הם אינם צריכים להתפרס על כל העולם כולו,  שהנקודה המרכזית של פרס ומדי היא לאכול ולהנאותלאכתוב

שהיא צריכה , ליון ענין זה ישבגלל ש.  ורק ליון יש צורך שתתפרס מלכותם על כל העולם כולו, ואדום, הדבר בבבל

לכן רצונם זה עצמו מחייב , מחמת שאינם מציאות אמיתית, ומכיון שדבר זה לא שייך, להשתלט על כל העולם כולו

כל כמה שהוא משתלט , וזה לא יתכן מחמת שזה שקר, שכל דבר שעצם ענינו להשתלט על הכל.  ביטול של עצמם

  ).ד/יאדניאל (' כעמדו תשבר מלכותו'לכן , יותר

כי :) תמיד דף לב(כתוב בגמרא ?  לתפיסה של יון, מה היא נקודת המעבר בתפיסת המציאות שהיתה לפני יון

נפיק ואתי כתב אבבא דמחוזא אנא אלכסנדרוס מוקדון הויתי שטייא עד דאתיתי למדינת אפריקי דנשיא ויליפת עצה 

 בידיה גולדני דמלחא בהדי דמחוורי להו נפל בהו מן נשיא כי שקיל ואתי יתיב אההוא מעיינא קא אכיל נהמא הוו

מ האי עינא מגן עדן אתי איכא דאמרי שקל מהנהו מיא טרא באפיה איכא דאמרי אידלי כוליה עד "ריחא אמר ש

אמר להון אנא נמי מלכא אנא מיחשב ' וגו' דמטא לפתחא דגן עדן רמא קלא פתחו לי בבא אמרו ליה זה השער לה

יהבו ליה גולגלתא חדא אתייה תקליה לכוליה דהבא וכספא דידיה בהדיה לא הוה מתקליה אמר חשיבנא הבו לי מידי 

להון לרבנן מאי האי אמרי גולגלתא דעינא דבישרא ודמא דלא קא שבע אמר להו ממאי דהכי הוא שקלי קלילי עפרא 

  .'וכסייה לאלתר תקלא דכתיב שאול ואבדון לא תשבענה וגו

כתב על שער העיר אני אלכסנדר מוקדון הייתי שוטה עד שבאתי למדינת נשים כאשר הוא יצא ממחוזא הוא 

ואכלו לחם , כאשר הייתי שם ישבו על אותו מעיין.   ולמדתי מהם עצה- שבו הנשים היו שולטות במקום האנשים -

שזה מעין מגן ואמרתי רואים , וכאשר היו רוחצים במים כדי להסיר מליחתם נפל בדגים ריח טוב, והיה בידם דג מלוח

ושם הוא , והוא הגיע לקצה העולם. שענינו היה לשלוט בכל קצוות העולם, כאן תארו כח של אלכסנדר מוקדןלב.  [עדן

ו לומר "ז ח"עכ.  שהיא קצה העולם, ע בדרום"ולכן ג, פתח גן עדן שראוי שיהיה תכלית עולם הזה מקושר בעליונים
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ל שזה ניתן לו "צ, שהוא שט בכל העולם עד תכליתו מכח גודל מלכותואלא בגלל , ע בגופו"שאלכסנדר בא עד שערי ג

וכן האכילת לחם היה בכח , כך כחו העליון שניתן לו שט עד שערי גן עדן, וכמו שגופו שט בכל העולם, מן העליונים

ייה המוזכר פה והאכילה ושת.  ע"רק הוא מקור השפע שיוצא מן ג, שהרי המעיין של גן עדן אינו גשמי.  עליון שנתן לו

וכאן התיקון לדג לא היה .  ע"ושתו כאן כדי שתהא קיומם מהשפע שנמשך מג.  איננו גשמי אלא רמז לקיום הנמצא

  .]ע"אלא כחות שהגיע להם ביטול חוזרים להיות חיים על ידי שפע מושפע מג, השבה לחיות

וזה היה , ינת כח המעיין על פניורחיצת פניו של אלכסנדר היה נת[יש אומרים שהוא לקח ממנו לשתוף פניו 

ויש אומרים שהוא משך אחריו עד שהוא , ]א שהוא רצה שהכח של גן עדן יהא בו בעצמו"ז, מאיר אור צלמו וזיו שלו

, אמר להם אני גם מלך.  צדיקים יבואו בו' זה השער לה, אמרו לו.  והוא צעק בקול תפתח לי הדלת, הגיע לפתח גן עדן

שזה רק שייך לאלה , אבל הוא לא היה שייך לשם, הוא רצה להיכנס לגן עדן לגמרי[,  לי משהותן, ואני נחשב חשוב

שמזה שהוא מלך וחשוב , והוא אמר שצריך להיות שהוא יקבל משם משהו.  וזה אין לאלכסנדר, שהם בלתי גשמיים

  ].שהרי כל המלכים מקבלים מעלתם מן העליונים, אין ספק שהוא יקבל

אמרו לו זה עין של ?  הוא אמר לרבנן מה זה.  ומשקלו היתה יותר מכל הכסף והזהב שלו, תונתנו לו עין אח

נתנו לו . [ומיד הוא חזר למשקלו, תקח מעט עפר ותכסהו?  מאיפה אתה יודע שזה כך.  בשר ודם שלא שבע אף פעם

ובגלל , חיד שקורה מחוץ לחשוהוא החש הי, שהרי העין הוא לא מוגבל בכח הראיה לו, שהיה לאלכסנדר כח העין, עין

שהעין תמיד , ועין זה לא הכריע המשקל של כל הכסף וזהב שבעולם.  שהיה לאלכסנדר כח זו לכן שלט בכל העולם

ז רצה לכבוש "ועכ, ולכן מלכותו היה צריך לכבוש את כל העולם כולו, שאף פעם לא שבע, וזה כח העין, יכול לקבל עוד

ולכן כל כחו של אלכסנדר מתבטלת על ידי ,  העין שעין הוא כח בנגלה ועפר מכסה הכלאבל עפר הוא הפך.  את גן עדן

שבסבה קטנה מאד , ולכן הוא מת בחצי ימיו.  ולכן הוא מוכן לביטול על ידי עפר, ובקלות נתבטלת על ידי עפר, העפר

  .]  ולכן מת בחצי ימיו, קיבל העדר

מה הביאור בכך שהעין לא ,  האדם הוא זה שלא שבעוהלא לכאורה?  מהו הטבע של העין לא להיות שבע

צד אחד תופס את המציאות בהנחת יסוד : והוא כך, וזהו התהום שמבדיל בינינו ליון, יש שתי תפיסת מציאות?  שבע

לכן צריכים ללמוד תורה , ואנחנו פרט במציאות ואנחנו לא יודעים על כן איך להתנהג בה, שהוא מקום לנו לחיות

ה את אדם הראשון "בשעה שברא הקב): יט/ז(ד שכתוב במדרש קהלת רבה "וזהו ע,  לנו רשות לעשותלדעת מה יש

נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי תן 

המציאות כולה .  ר דעתוכך צריכה להיות התפיסה הראשונה של כל ב.  דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי

התפיסה של יון היא תפיסה חדשה שיוצא מנקודת .  ואברהם אבינו החזיר תפיסה זו לעולם אחרי ששכחוה, מחייבת

שהוא השורש (שאריסטול לגהזכרנו .  קיים- רק מה שאני קובע , ואין שום דבר מעלי, שאני הוא המציאות, יסוד

שהאמת , כי כל ענין שלא הגיע אליו הוא בסברתו איננו אמת, רשעיםהגיס דעתו לחשוב הוא ותלמידיו ה) לחכמת יון

זהו דבר פלא .  [מוליכה לתפיסה שכל המציאות משלימה למציאותו, נקודת מוצא כזו. היא רק מה שאני הגעתי אליו

 ,וטיפול בנשיהם, שימוש בעלם, שבעולם של עכשיו כולם מחפשים דרכים להיות פטור מחיובים של חינוך ילדיהם

, מרגישים חסר, וכאשר אנחנו לא מקיימים חיובים שלנו, אבל זה מידה טמון בנו שאנחנו מחויבים', להשיג פרנסה וכו

  .]וזה חייב להיות הגישה שלנו לתורה ולכל דבר שבעולם, ואם כן מקיימים מרגישים איתן

עין , לחו לו מגן עדןזאת העין שלא שבעה שש.  זהו איפוא נקודת המעבר בין מקבלי התורה לאותה טומאה

ולכן תמיד צריך עוד , ולכן העיין אוכלת אותה, שהעין מסתכלת במציאות והכל רק שייך אליה, זו מעולם לא שבעה

הוא כבש את כל העולם , ובגלל תפיסה זו שבה דגל אלכסנדר, תפיסה זו מבוססת על עיוות בשורשי הדברים. ועוד

יש רק עצה אחת .  מציאות-אז הוא הופך להיות אי, ומנסה לעבור גבולו, לוכשדבר מגיע עד גבו, כאן הוא הסוד.  כולו

  .  לקברה- לכסות אותה בעפר, כשהיא מכריעה את הכף נגד כל העולם כולו, לעין כזאת

אבל אנחנו חייבים לדעת , אבל כאן בעולם הזה הכל מסתתר, מנהיג את העולם הבא במידות גלויות' ה

שמעוררת בחובה , יש הנהגה אחת.  רק שכאן הם מתגלים בסתר, גלים גם פהשאותם הדברים שמתגלים שם מת

יש לזה תירוץ .).  ברכות ז(ורשע וטוב לו , צדיק ורע לו: והיא, שאלה גדולה עד שגם משה לא מצא תשובה לשאלה זו

בין את זאת איש בער לא ידע וכסיל לא י) ח-ז/תהילים צב(והוא מה שכתוב , אבל הוא לא מתגלה בעולם הזה, אחד

' זוהי מידה שבה ה.  כתוב כאן סוד שהוא נורא ואיום.  בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל פעלי און להשמדם עדי עד

, כשהאמת מתגלה, אך ברגע שעוברים מעולם הזה לעולם הבא, מתגלה בעולם הזה כאילו שהוא מרוצה בהנהגה זו

ורואים רק את השעה שמשחקת , בינתיים לא רואים את זה.  'להשמדם עדי עד'והוא , נשאר האדם בלי זכויות לגמרי

.  אז הכל יתגלה לאמיתו, כשיגיע אותו עדי עד.  צריכים לדעת שכל זה הוא רק כדי להשמדם עדי עד.  לרשעים עכשיו

, בפורים זה נתגלה יותר, דבר זה קרה פעמיים.  באותם פעמים שהנהגת העתיד כן נתגלה בעולם היה בזה גילוי נס
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וזה מקביל , ושם זה נגמר, בפורים היה אחד שהגדיל עצמו עד שהגיע לעץ גבוה חמישים אמה.  בחנוכה זה יותר סתוםו

  . לאלכסנדר שרצה להכנס לגן עדן
ואחרי .  עיקר כוונת היונים לא היתה להרוג את כלל ישראל אלא רק לבטל התורה והקדושה מכלל ישראללד

אד למה בדווקא במצות הדלקת המנורה היתה צורך של גילוי נס לקיים מובן מ) מאמר נר מערבי(מה שהסברנו 

  . שהרי במצוה הזאת נתגלה הקשר לנו להר סיני וכאן נתגלה הקשר שלנו לנבדל לגמרי, המצוה

והוא טומאת המקדש במה ששייך , ודווקא נס זו נעשה שעיקר רשעת היונים היתה בטמאתם את ההיכל

, שהרי המימד שלזה היונים לא מגיעים זה לא בידם לטמא בכלל, ו לטהר מה שנטמאונעשה להם נס שיכל, לעולם הזה

ויכול להמשיך המימד , ולכן כל העבודה לטהר היא רק עד איפה שהם לא מגיעים ומזה שהיה פתח ממימד למימד

ו בברכת מצמיח ומובן מאד אחרי דברינ.  שזה גילוי של עולם יותר עליון, וזה נס, היוניםמהיא הצלה , הנבדל לכאן

שיכלו לחנך את , ולכן הנס נעשה בשמן, וזה המעלה בשמן, שענינו של השמן היא הבדלתו משאר הדברים, קרן ישועה

א שיש להם התגברות "ז, )ה"ס(יותר מהיכל ' וזה א, ו"ס' שיון היא בגמ.  לשייך דבר כאן למימד עליון, הבית עוד פעם

ולכן כשהמשיכו , ובו אין מגע זרים, ז שזה הגילוי של העולם הנבדל"ס' אבל בינה בגמ, על ההיכל כשהיא בנפרד

  .  ולכן דווקא בני בינה קבוע שיר ורננים, הגילוים של שם לכאן נצחו את יון

ל יש לתרץ שאילה שהרי אומרים בעל הנסים מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים "לפי הנ

ויש לשאול שהשנים הראשונים מדברים על הנס שמעט , ים ביד עוסקי תורתךביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזד

שנתגלה כאן , אלא הם הם הדברים שאמרנו?  אבל מה המיוחדות שטהור וצדיק ועוסק בתורה מצליח, וחלש הצליח

 אז דווקא בגלל שהם שייכים למימד של, ההנהגה שאפילו בזמן ששעה משחקת לרשעים כאשר יתגלה המימד העליון

ל הם "ואלה ששייכים למימד אחרת בגלל הנ, בזה שהם גיבורים ורבים וטמאים ורשעים וזדים אז הם נכלים, כאן

  .  דווקא בעלייתם נפלו.  זוכים

, ונגאלנו על ידי כך, אבל יש בחנוכה משום שנתגלה בעולם הזה מידה זו, אין חג על נס שהיה נגד סיסרא

אלא יש לנו יום טוב על הגילוי של , ים אם כן בחנוכה ומהללים על מה שקרהאנחנו לא מוד.  מתפיסת מציאות של יון

ויש אחד שזוכה שכשהוא עּובר יש לו נר , אחד שרואה את המציאות כמו שהיא, יש שני סוגי עיניים.  ההנהגה זאת

ו מדליקים את ואנחנ, והיא ראיית מציאות אחרת, :)נדה ל(דלוק על ראשו ובו הוא צופה בו מסוף העולם ועד סופו 

  . הנר הזה בחנוכה

  

  חנוכה לא ניתן להיכתב

  

למה נמשלה .) יומא דף כט(והגמרא שואלת , המזמור על אילת השחר הוא נבואה על המעשה עם אסתר

ניתנה לכתוב קא אמרינן , והא איכא חנוכה.  אסתר לשחר לומר לך מה שחר סוף כל הלילה אף אסתר סוף כל הנסים

ולכן כל המועד היא רק ,  שהנס חנוכה לא היתה נגד סכנת הגוף אלא משמדלהא ניתן להיכתבפירוש הדבר של. ל"עכ

ועיקר הישועה היתה באורה זו .  שלא היתה שום הצלה גופני, ואין שום עונג גופני, שהוא רק להלל ולהודות, פנימי

וזה כמו כל , מדרגת אור לגשםשכל כתיבה שלו היתה מגדירה אותה ומורידה אותה , ועל כן לא ניתנה להיכתב, תורה

ובגלל שעיקר החכמה שבתורה משיגים רק על ידי לו.  :)גיטין ס(לאומרן בכתב תורה שבעל פה שאי אתה רשאי 

שזהו עיקר תכלית מכוון הבריאה , לכן עיקר מצות היום היא להודות ולהלל, א ההתבטלות לתורה"ז, והעמל, העבודה

והאני שלי ) ו/ישעיה מד(לתפוס אני ראשון ואני אחרון ,  למענהו לקילוסוכל פעל) ט יט"שוח(כ במדרש "כולה כמש

א שאחרי כל העשייה של עולם הזה "ובמזמור של יום השבת שהיא השבח של סוף כל העשייה ז. הפקר כמדבר

 וזהו טעם השם.  שזהו התכלית הנעשה והנברא בכל מעשה בראשית', אומרים השיר הזאת ובו כתובה טוב להודות לה

ל מאד מובן למה קבעו רק שלא להתענות בהם "ולפי הנ. על שם ההודאה, ך עד היוםיוהמש, יהודים שהתחיל באסתר

  .  א שלא יהיה שום צער למנוע השמחה הנפשית"ז, ולא למספד בהם

והכל אינו גלוי ומפורסם לכל באי עולם באופן שאי אפשר , אבל עיקר הנס של חנוכה היתה נס נסתר

אלא כאן נגמר המהלך שנתגלה .  הוא האלקים כמו ניסי מצרים ודור המדבר'  כרחם מודים כי הובעל, להכחיש

שכל מה שניתן להיכתב בתורה הוא גלוי בבריאה , א שזה נפסקה להיות בגלוי אבל היא ממשיכה בהסתר"ז, מ"ביצי

  . ו אם מתאמציםורק אפשר לראות אות, אבל נס שלא ניתן להיכתב אפשר לעבור עליו בלי לראותו, עצמה

 שרוב מינים טובים לזוכתוב ברבותינו, ומה מאד מובן הדבר שהסברנו שיון הוא שורש לכל המינות[

,  שמידת החניפה שייך למדיח ולמינים בפרטלחעוד כתוב ברבותינו.  ורק צדיק מכיר הקלקול בפנימיותם, בחיצוניותם

שעצם השבח של עזות היא ,  זה היפך העזותלטאם כן, ושונא בפנים, הנה עיקר החניפה היא להראות את עצמו כאוהב
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, אבל אי אפשר לשנותו להיות מים, שהרי אפשר לשנות עץ להיות שלחן, ותנו נתגלה בחוץ ואי אפשר לשנותישכל עצמ

ומגלה עצמו , אבל המחנף הוא רקוב בנסתר.  שאין להם שום מציאות אחרת:) ביצה כה(כך כלל ישראל עזים באומות 

  ].שזה בא נגד אלה שהם נגד הפנימיות, ן מובן עוד טעם למה עיקר הנס של חנוכה היא רק בנסתרכשלם אם כ

והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים ' לכן אמר לבני ישראל אני ה) ח-ו/שמות ו(כתוב ביציאת מצרים 

ם לאלקים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכ

אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת ' וידעתם כי אני ה

א שכל זה היה צריך להיות חלק מעצם יציאת "ז.  'אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה אני ה

וכל זה נחרב , והיה צריך לכלול גם ירושת הארץ, והענני כבוד, כלול גם מתן תורה, א שבכלל יציאת מצרים"ז, מצרים

.) ן שבת דף פח"מובא ברמב-של גלות בבל(ובגלל החרבן עלה על דעתם של אנשי אותו דור .  בחרבן בית הראשון

והעלה על , )לג-לב/יחזקאל כ(ענה להם ' והנביא ה.   עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש לזה על זה:הטענה

הוה אם -דני י-חי אני נאם א,  תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבןרוחכם היו לא

, הם סברו שמכיון שכל מה שנתגלה ביציאת מצרים.  ל"לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם עכ

וכדי לסתום טענה זו היה , מצריםנגמר הגילוי של יציאת , אם כן, הכל התהפך נגד ירושלים, כל האותות והמופתים

אבל כל המהלך של נסים שמפורשים .  ולהוכיח שלא נתבטלה קבלת התורה', הדור קבלוה בימי אחשורוש'עוד נס של 

  .  נגמר בנס זה, ועליהם הוא משרה שכינתו, בחר בכלל ישראל' שבגללם היה ברור שה, בבריאה

עד כדי כך שהמועד הזה אינו זכר ליציאת , ילוי אחר לגמריהוא ג, ולמדים אנו מכל זה שהגילוי של נס חנוכה

א "ז, כ מה שחר סוף כל הלילה"כמש, על כל המועדים נאמר שהזמן שלהם הוא בלילה.  ורק זכר לגאולת יון, מצרים

מן הנסים הגדולים , )טז/שמות יג(ן "ופירוש הדבר מובן על פי דברי רמב, שנסים קוראים בסדר זמן שנקרא לילה

שכולה מכוונת לגלות , כל מערכת הטבע-הפירוש של נסים נסתרים הוא.  רסמים אדם מודה בנסים הנסתריםהמפו

רואים שכל מערכת הטבע היא נתפסת כדבר , כל משך זמן הנסים הגלויים, אם כן.  למי שיודע להסתכל' רצונו ית

  .וידוע שכולה נס, ל המערכת נראיתשכ, אחרי שנעשו כל הנסים נהיה יום, אכן.  שאינו ברור כל כך, שהוא לילה

כי אליך ' חנני ה, )מזמור פו(כמו שרואים במדרש תהלים , היום שלנו שונה מהיום של כל שאר באי עולם

ם ולילה לישראל "אלא העולם הזה שהוא יום לאומות העכו, וכי איפשר לו לאדם להתפלל כל היום.  אקרא כל היום

אבל בן אדם צריך להיות שוטה גמור כדי להעלות , ע ורצוי ונח לכל באי העולםהוא קבו, סדר היום איך שהוא.  ל"עכ

נתן ' כל מי שרוצה לחיות את המערכת שה. חייבים לדעת שהדבר הזה נגמר מהר מאד, על הדעת שהדבר ימשיך כך

.  ת חיים זאתאלא הרצון שלי הוא להיחלץ מצור, לדעת שאני לא חפץ בזאת, צריך להפוך את כל סדר החיים האלו, לנו

שאותו זמן , פירוש אליך אקרא כל היום הוא.  והאין, הוא הולך אל התהו, כל מי שממשיך בצורת החיים הזאת

ומזה , הוא לילה בשבילנו, א שהיא נראית כמערכת מסודרת ונראית כמציאות איתנה"ז, שנקרא יום לאומות העולם

ו אחר כך "הוא יגיע ח, כל מי שרואה בעולם הזה יום.   יוםשכן הוא באמת לילה שהולך לקראת, אנחנו רוצים להיחלץ

  .  אבל מי שתופס את העולם הזה כלילה הוא יגיע אחר כך ליום, ללילה

הדוגמא למציאות של .  ומתוכם יאיר כל היום כולו, שאחר כך יבא יום, ענין כל הנסים הוא להאיר הלילה

ולהפוך ,   כל הענין של יון הוא לגלות סדר המציאות הגלויה לנו. היא יון-שהוא לילה בשבילנו , יום לאומות העולם

מציאות שבה מובן כל גלגל העולם , ומכוונת, וידועה, שנחשוב שאנחנו נמצאים במציאות קבועה ברורה, אותה ליום

יה רק ומה שהבנו עד כאן הוא ה, פ שכל כמה שמעמיקים יותר רואים שיש יותר להבין"אע).  גלגל הוא בגימטריא יון(

אבל , שאנחנו מחפשים יום אחר, ולנו מצב כזה הוא לילה, סגרו לנו את השמים, יון עם כל הגילויים שלהם.  אפס קצה

  .  שאין גילוי ניסים עוד, שזה לילה מבלי שום תקוה להתגלות של יום מלמעלה, זה לילה שונה

ומתוכו להבין את כל המציאות , תוועשה לנו נס שצריכים ללמוד או, הארה חדשה' אחרי כל זה האיר לנו ה

ו את הלילה אלא מביא את נזה לא מאיר להנס ה.  ומי שמטריח עצמו ולומד הוא רואה את המציאות החדשה, אחרת

אבל , והם האירו את הלילה כיום, מ וכל תולדותיה היו בלילה"יצי.  א שהיא מראה שעצם הלילה היא היום"ז, היום

, שהוא היה יציאה מהשעבוד של יון על הפנימיות, הנס עצמו הפך את הלילה ליום, כהאמנם בחנו.  הלילה נשאר לילה

  ). ז/זכריה יד(והגאולה מיון מתיחסת ליום שהיא לא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהיה אור 

, שעצם החושך היא גילוי של אור, הגילוי של נרות חנוכה הוא אור שעד כמה שתופסים אותו אין בכלל חושך

אם כן יוצא לנו שיש מעלה בחנוכה שבא טמון עצמיותו של החג שתמיד אנחנו שייכים .  ואין שום לילה, יוםורק 

  .  מהיות בנבואה היא באמת תמיד שייך-וכל אי, לקבלת התורה
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  ותרגום התורה ליוונית, סמיכות מלך בבל על ירושלים, עשרה בטבת

  

רואים שיש חסרון לא ,  בו ונשתנו עלי סדרי נתיבוירח טבת מאד לקיתי: כתוב בסליחות של עשרה בטבת

 על לידת משה רבינו ותצפנהו מאל"המקור לזה כתוב בחז.  אלא יש חסרון מיוחד בכל החודש, רק ביום עשרה בטבת

הוא בעצם מגלה משה .  טבת, אב, תמוז? ואיזה הם, שלשה ירחים אלה שלשה חדשים שדינים קשים שורים בעולם

בטבת ' ח: כתוב בסוף מגילת תענית.  וזה בפרט בזמנים אלה, ן בעולם היא הסתר אורו של משהולכן כל די, התורה

זקנים שכתבו לתלמי ' מעשה בה) ז/סופרים א(כתוב ).  'וי' ט' ח(ובא חושך לעולם שלשה יום , נכתבה התורה ליונית

ועוד , ה יכולה להתרגם כל צרכההמלך את התורה יונית והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל שלא היתה התור

אלי בשנה התשיעית ' צום העשירי זה עשרה בטבת שבו סמך מלך בבל על ירושלים שנאמר ויהי דבר ה:) ה יח"ר(כתוב 

ועוד , בחדש העשירי בעשור לחדש לאמר בן אדם כתב לך את שם היום את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל ירושלם

מיתת , מכות שקרו לנו בטבת והם תרגום התורה ליוונית' אם כן רואים שיש ג.  מבטבת' כתוב שהנביא האחרון מת בט

  .  וננסה להבין תוכן הענין השייך לנו, וסמיכת מלך בבל על ירושלים, הנביא האחרון

, ואשם דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ ולאמר לציון עמי אתה) טז/נא(כתוב בישעיה 

אנחנו צריכים להיות שותפים עם .  יחד מקיימים את העולם' ית' שאנחנו וה,  תקרי ַעמי אלא ִעמי אלמגל"וכתוב בחז

נמצא בעולם רק עד ' א שגילוי רצונו ית"אם אנחנו שותפים ז. במעשה בראשית וצריכים לבנות את העולם כתיקונה' ה

שיר (כתוב במדרש .  כינה ונתמעטהכך הלכה הש, כל כמה שאנחנו מיעטנו את הגילוי.  כמה שאנחנו מגלים אותו

נעשה ' כל אשר דבר ה) ד"שם כ(שנתממו עמי בסיני ואמרו , תמתי תמותי, שם שם לו חק ומשפט) ג/השירים רבה ה

לוי ' יהושע דסכנין בשם ר' ר, רבי ינאי אמר תאומתי כביכול לא אני גדולה ממנה ולא היא גדולה ממני, ונשמע

עמו ) א"תהלים צ(ה "שש אחד מהן בראשו חבירו מרגיש כך כביכול אמר הקדוש בתאומתי מה התאומים הללו אם חו

  .נראה בעולם' שכמו שאנחנו נראים כך כבודו ית, וסוד הדבר הוא. נולדנו יחד, אנכי בצרה

  

שבו סמך מלך בבל נבוכדנאצר הרשע על ) ב/תענית ה(ם "כתוב ברמב: בנוגע לסמיכות מלך בבל על ירושלים

והביאה , שבו הוא סמך על ירושלים, א שכאן היתה התחלת החרבן בית ראשון"ז,  במצור ובמצוקירושלם והביאה

' ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן לך ה) נג/דברים כח(ל היא קיום זה שכתוב "הסמיכה הנ. במצור ובמצוק

.  כ"ע, ר ויהיה שם מצוק עקת רעבון מחמת שיהיו צרים על העי-י "רש' פי, אלקיך במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך

על פי האמת ירושלים .  ומצוק היא הצער שבתוך העיר עצמה, רואים שהמצור היא זה שחתכו אותו מקשר לסביבה

אם כן רואים שהתחלת החרבן היא זה שירושלים ירד , והיא שורש לכל העולם, ח עירך"ונקרא בתפילת י', היא עיר ה

י ואיננה "ואז אין לה קשר לשאר א, וזה הסמיכות עליו והבאתה למצור ומצוק, הזהממדרגתה להיות חלק של עולם 

ולכן שייך בו מצור , אם אין אנו מגלים שכינה בירושלים אז היא לא נתגלה).  ה/אבות ה' ע(מקום שמופקע מצער 

שכאן הוא , במצורטבת שאז היה העיר ' הראשון היא י:) עירובין מו' ע(צומות '  שהדמדאם כן מובן מאד.  ומצוק

  .  השורש לכל הפורענויות

שלח נבוזראדן רב טבחים להחריב את ירושלים ועשה שם שלש ) ל(כתוב במדרש בהקדמה למגילת איכה 

התחיל ממדד בחומה , ה בלבו"שנים ומחצה בכל יום מקיף את ירושלים ולא היה יכול לכבשה בקש לחזור נתן הקב

על אותה , עד ששקעה כולה וכיון ששקעה כולה נכנסו השונאים לירושליםוהיתה שוקעת בכל יום טפחיים ומחצה 

והנה פשט הדבר .  כ"ע, שעה הוא אומר לא האמינו מלכי ארץ וכל יושבי תבל כי יבא צר ואויב בשערי ירושלים

, והיא במעלתה מעל זה, שהרי כל מידות שייכים לגשם, שירושלים כשהיא בדרגתה האמיתית לא ניתנת למדידה

במה .  זה לא החומה של ירושלים,  ועל כן אם החומה נכנסה תחת מדה-יא מקושרת למדרגת ארוכה מארץ מידה שה

  .  בליבו למדוד את החומה טמונה התחלת החרבן' שנתן ה

  

. ב.  שהוא מגלה, והוא הפירוש הפשוט של מילה, גילוי. יש שתי ענינים בדיבור א: בנוגע לתרגום התורה

הטביע ' ה.  שהמלך שולט על ידי דיבורו, באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה) ד/ת חקהל(כ "כמש, הנהגה

אבל יש עוד פן , וזה פן אחד, ואז אותו תוכן פנימי מתגלה, שאפשר להלביש תוכן פנימי במילים של דיבור, כח בדיבור

חיוב מתוך מילים חדשים ששומעים זה רחוק מאתנו לתפוס להמצא .  [שעצם ענין הדיבור הוא הנהגה, שהוא מחייב

בראשית (כ בתרגום על הפסוק "אדם נקרא מדבר כמש].  אבל טעם הדבר בגלל ריחוקנו מצורת אדם אמיתי, ל"ואכמ

, הוא מנהיג את כל העולם, י דיבורו"א שע"ח שז"וכתוב בנפה.  לרוח מדברת, לרוח ממללא, ויהי האדם לנפש חיה) ז/ב

  . כך האדם הוא מנהיג את כל העולם,כמו שהנפש מנהיגה את הגוף
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התורה נושאת בקרבה . תרגום של המילה תורה היא מורה דרך.  שהיא מאירה, רייתא הוא מלשון אוראו

ברגע שיודעים , שהרי כל גילוי של אמת מחייב לדוגמא, אבל צריכים לחלק בזה, גם את גילוי האמת וגם היותה מחייב

וננסה , ז זה מחייב"ועכ, אבל בתורה יש גילוי של דברים שלא רואים, גגכח המושך אז זה מחייב שלא לקפוץ מה

  . להבין

' אמר ריש לקיש מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וגו.) דף לא(כתוב בגמרא שבת 

 אדם לדין אמר רבא בשעה שמכניסין.  היא אוצרו' ואפילו הכי יראת ה' אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועד וכו

אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה צפית לישועה פלפלת בחכמה הבנת דבר 

משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייה , היא אוצרו אין אי לא לא' מתוך דבר ואפילו הכי אי יראת ה

תורה שאיננה כוללת .  ו אמר לו מוטב אם לא העליתההלך והעלה לו אמר לו עירבת לי בהן קב חומטון אמר לו לא

  .  מוטב שלא העליתה, בקרבה את גילוי האמת
צורך היראה היא בגלל שחכמת התורה היא דבר אלקי ואין לו קיום מצד האדם שהוא בעל גוף אלא רק מה

יש לתורה קיום אצל ואז , לגמרי' ית' וכאשר האדם ירא שמים הוא קיים כבטל אל ה, שהוא שורש הכל' ית' מצד ה

אז התורה שיש בו הופכת להיות כח לגלות דברים לא טובים , אבל מי שלא קיים כך, האדם מצד שהוא ענף לשורש

  .  בם ממש, ופושעים יכשלו בם, וצדיקים ילכו בם' ישרים דרכי ה) י/הושע יד(ועל זה נאמר , בגלל חסרון היראה שבו

להים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע -שה האידעתי כי כל אשר יע): יד/קהלת ג(כתוב 

, הבסיס הראשון של חובה, הוא שיראה היא, עשה שיראו ממנו' פירוש הכתוב שה.  להים עשה שיראו מלפניו-והא

  .  'ראשית חכמה יראת ה) י/תהילים קיא(ולכן כתוב , והמחייב, שעל ידי היראה תופסים עומק החיוב

ורואים את זה אצל , וממילא זה מחייב, שהיא מגלה נפלאות ונוראות, אה כולה מחייבתבאמת כל הברי

כ "כמש, והפירוש של דולקת רודפת, שהוא ראה בירה אחת דולקת) א/בראשית רבה לט(שכתוב עליו , אברהם אבינו

  .אפשר בלא מנהיגאם כן אי , יש לבריאה כיוון, ויאמר ללבן מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי) לו/בראשית לא(

שהרי התורה היא חכמת .  וזה כל הענין של חכמת חיצונית, נתחדש אצל יון ענין של חכמה בלי יראה

ויש בזה ', א מהחכמה שהיא שייך לו ית"ז, מחכמתו, ולכן מברכים על חכם ברוך שחלק מחכמתו ליראיו, אלקית

  ).  דברינו בברכת הדעת' ע(חלוקה 

אלא הטומאה היא הנקרא , שהרי אין בזה איסור לדעת, נה חכמת המדעהטומאה שיש בחכמת יון אינ

א שעיקר בפסול היא שכאשר "ז, פילוסופיא שנקרא כך על שם הפלס שהם שוקלים כל מציאות העולם בשיקול דעתם

ולכן הם לא מקבלים שום דבר , וזה הענין של פילוסופיא, באים לשקל הדברים הם לוקחים את עצמם כהמקור

לדוגמא כאשר מוציאים עצמות שנראה בין אדם לקוף זוהי חכמת המדע כשרה אבל כאשר בונים מזה  [מומלמעלה

אם כן יוצא שהחסרון היא ].  ם בא מקוף זהו לא חכמת מדע אלא זה תלוי בפלס שלהם וכאן בא הפסולדיסוד שא

וזה , הפנימיות שיש בעניןולא תופסים , שהיסוד של שיקול דעתם שהם לוקחים דבר חלקי ובזה מוציאים דבר שלם

שהרי , ולכן אין שום מחייב חוץ מעצמי, אם כן אין כאן שום קבלה מלמעלה.  הענין של החיצוניות שבחכמת חיצונית

  .  והשופט, ז אני המכריע"אבל עכ, ואפילו אם זה נוגע לדברים אחרים.  אני הוא המכריע והפלס כאן

, )ה"ובאמת אדרבה הם לוקחים את התורה אליהם ונבאר בע(אם כן יוצא שאין צד שיון נגד תורה שבכתב 

והיא על ידי שמכניסים , מצד מה שיוצא מהלומד, אלא שהכח בידי יון לטמאות כלל ישראל מצד התורה שבעל פה

ומזה ).  מזאבל שורש הכל שהיא תורה שבכתב אין בידם לטמא וזה הפך שמן שהוא כולו טהור(להם חכמת יוונית 

אם כן כאשר יש גילוי של תורה שבעל פה שנתחדש משמעון הצדיק , זה לעומת זה עשה האלקים) יד/קהלת ז(שכתוב 

אם כן יוצא שעיקר החיצוניות שיש בחכמת , מחשל חכמת תורה שבעל פה והיא חכמת יונית' אז כנגדו יש קלי, והלאה

היא שהחכמים מכריעים כפי והיסוד של תורה שבעל פה , של חכמת התורה שבעל פה' חיצונית היא זה שהיא הקלי

  ). ה"נבאר עוד לקמן בע(' דעתם ההלכה והיא רצונו ית

כל מה שנתגלה בעולמות העליונים שלא שייכים בהם חטא הגילוי והחיוב באים יחד בלי שום : לברר יותר

 שנתגלה אבל כל מה, ששם הכל ברור, ואין שום אפשרות חילוק, )וזה העומק בנעשה קודם לנשמע (מציאות של פירוד

עד שאפילו אם אנחנו , לחבר את עצמנו לגילויים, והחיוב שלנו היא לחבר אותם יחד, כאן נתגלה עם אפשרות פירוד

ועיקר הטומאה של יון היא גילוי של , ולא שלנו, אבל זה הכרעה של תורה שבעל פה, המכריעים בתורה שבעל פה

  .  ששם אין שום מציאות של פירודוהתיקון היא הגילוי של עולם העליון , חכמה מבלי חיוב

והיא שדעתם חדשו שאין שום מושג , ואפילו בעולם התורה, מהיסודות של יון באמת נכנס ללב כל העולם' א

וכל הטעם שאני , אלא יש לו זכות לתבוע, אין לי חיוב לשלם לו, כאשר אני לווה כסף מאחר.  של חיוב אלא רק זכות

.  ואני רוצה את הכבוד שאני לא גנב, ואני רוצה את הסומכיות,  לבקש כסף עוד פעםבגלל שאני רוצה הזכות, משלם לו
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אבל כל זמן שאין , ואפילו להרביץ תורה', וכו, וכבוד, וללמוד כדי לקבל עולם הבא, כך אפשר להיכנס לבית המדרש

, ך היא כל מציאותנווכ, האמת היא שאנחנו חייבים לגמרי בכל רגע של החיים שלנו.  יש כאן טומאת יון, חיוב

הוא מרגיש שיש לו מציאות יותר , שכאשר הוא מקיים החיוב שלו, ומרגישים את זה כל אחד ואחד במעמקי הלב שלו

להים עשה -כשכתוב והא.  וכאשר פוטרים את עצמינו מהחיוב אנחנו מרגישים חוסר בעצם מציאותנו, איתנה וחזקה

  .  יד מחוייבתיצר בריאה שתהיה תמ' א שה"ז, שיראו מלפניו

ביאור .  כתוב שהיה היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל שלא היתה התורה יכולה להתרגם כל צרכה

שאין שום ,  שגילוי האמת יחייב בהחלט-הדבר שלא היתה יכולה להיתרגם כל צרכה היא שכל צרכה של תורה הוא 

שהרי אין לנו שום מציאות חוץ ,  וכך אנחנו',שהרי עצם התורה היא גילוי רצונו ית, מציאות חוץ מקיום התורה

ואפילו , והביטול של זה היה העגל, כאשר היתה קבלת התורה כלל ישראל היו בגדר של נעשה ונשמע.  מחלקנו בתורה

אבל אין שום מציאות של , אחרי כל התיקון של משה רבינו נשארנו בדרגה נמוכה של זה שאני אעשה מה שאני מקבל

ז אז היה עוד פעם אפשרות להיות תחת המציאות של נעשה ונשמע על ידי "אשר נתבטל היצר לעוכ, ביטול עצמיות

אבל בתרגום התורה נוצר עוד פעם , שלא נפגמה קבלתה, קבלת התורה מחכמים שזה יצר מציאות חדשה של תורה

  .  והעבודה שלנו היא לתקן את זה, מציאות של תורה שאין בו ביטול עצמיות

שהרי איך יש , ויש בזה קושי', להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, 'תפילה של חנוכהכתוב בהוספה ל

אלא זה מה , ל שיש חוסר בתורה גם"אז צ, ואם אין קיום של החוקים, אז אין חוקים, אם אין תורה, שתי דברים

שאין שום מציאות , עוזה הגדר של הסוד של נעשה קודם לנשמ, שהמצות והתורה באים יחד למציאות אחת, שדברנו

  ).  ש"דברינו בק' ע(אפילו אנו אין לנו מציאות חוץ מזה , חוץ מהתורה

  

  גלות התורה

  

נורא כל כך שלא היה עוד אסון גדול כל כך בכלל , הסברנו כבר שמעשה תרגום התורה ליוונית היתה אסון

שכתוב , את התורה ליונית מפסוקשהרי בגמרא מבואר שיש אפשרות לתרגם , וזה תמוה קצת.  חוץ מהעגל, ישראל

, רבן שמעון בן גמליאל אומר, ותפילין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית, הספרים נכתבין בכל לשון:) מגילה דף ט(

אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית מאי טעמא דרבן שמעון בן גמליאל אמר קרא יפת אלקים ליפת וישכן 

ואימא גומר ומגוג אמר רבי חייא בר אבא היינו טעמא דכתיב יפת אלקים , באהלי שםדבריו של יפת יהיו , באהלי שם

אם כן רואים שלשון .  יהא באהלי שם) י" רש-שזו הלשון היפה ביותר , לשון יון של כל בני יפת(ליפת יפיותו של יפת 

  .  ואם כן מדוע נחשב זה לאסון שמקביל לעגל, של יפת יכול להיות באהלי שם

כתוב בהמשך .  אלא זה דבר שצריך פסוק להתירו, ג משמע שאין הפשט שזה דבר מותר"שון רשבוהנה מל

וכתוב על , הגמרא אמר רבי יהודה אף כשהתירו רבותינו יונית לא התירו אלא בספר תורה ומשום מעשה דתלמי המלך

 מעשה בתלמי המלך שכינס :ובהמשך הגמרא מספרת.  ל שלומד את זה מפסוק"ג הנ"הוא רשב' רבותינו'י שה"זה ברש

שבעים ושנים זקנים והכניסן בשבעים ושנים בתים ולא גילה להם על מה כינסן ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם 

נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולן לדעת אחת וכתבו לו אלקים , כתבו לי תורת משה רבכם

שכתוב שהתירו רק בגלל מעשה של תלמי , ורה הגמרא סותרת את עצמהוקשה הרי לכא.  כ"ע' ברא בראשית וכו

שמה שכתוב , והתירוץ הוא?  אבל באמת הסיבה שהתירו אינה בגלל המעשה אלא מחמת דרשת הפסוק, המלך

בזה נתגלה , נתן אותה עצה בלב כל אחד ואחד' הפשט בזה שעל ידי הנס שה, שהתירו רק בגלל המעשה של תלמי המלך

  .  ע"וצ, אלא ראיה לסבה שיש להתיר, ואם כן זהו לא סיבת ההיתר,  שצריך להיעשותשזהו דבר

עברה צורת קבלת התורה , בתקופה ההיא. נפטר הנביא האחרון, הזכרנו כבר שבשנה שנמלך מלך אלכסנדר

לשון בכל ולכן כתוב אותו , וצריכים לדעת שעד הנביאים היו כל המסירות בגדר אחת, מנביאים לאנשי כנסת הגדולה

ולכן כתוב , אבל המסירה לאנשי כנסת הגדולה היתה מיוחדת, מסירה ומסירה מיהושע לזקנים ומזקנים לנביאים

ובא לומר שעד הנה היה דרך מסירה ומכאן ואילך מאנשי כנסת הגדולה ואילך ,  לאנשי כנסת הגדולהוהנביאים מסר

ומזה נוצר .  מטעטת ולכן רק עד כאן היה הכל מסירהמאז ואילך היתה התורה מתמ, ולא דרך מסירה, יש דרך קבלה

ומה , ומבינים בה, ואנחנו משתדלים בה, שהיא מצורפת אלינו, וזו תורה שבעל פה, אופן מיוחד של תלמוד תורה

  .  ולכן התורה מתמעטת, וכלול בזה שמה שאנו לא מבינים היא חסרון בתורה, שאנחנו מבינים בה היא היא התורה

הוא שאל תורה , כשאלעזר בן פורעיה אמר לינאי המלך להרוג את כל חכמי ישראל.) ושין סוקד(' איתא בגמ

אמר רב נחמן .  הרי כרוכה ומונחת בקרן זוית כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד, ואלעזר בן פורעיה ענה?  מה תהא עליה

שהוא היה צריך ,  היינו- פה בר יצחק מיד נזרקה בו אפיקורסות דהוה ליה למימר תינח תורה שבכתב תורה שבעל 
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אם יש אפילו ספר תורה אחד .  אבל מה יהיה עם תורה שבעל פה, להשיב לו שאף שזה נכון ביחס לתורה שבכתב

  .  ו בתורה שבעל פה עצמה"אז פוגעים ח, אבל אם אין חכמים, נחשב שעדיין יש תורה שבכתב בעולם, בעולם

את נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לספר תורה העומד על המת בשעת יצי:) שבת קה(' איתא בגמ

בדפי (י "ומפרש רש, ואם מת הרי כאילו נשרף ספר תורה, כל אחד מישראל חשוב כחמשה חומשי תורהנ, שנשרפה

בלב נבון ) לג/יד(כתוב במשלי נא. וכיון שמת הרי הוא כספר תורה שנשרף, לפי שהיה יכול עוד ללמוד) ק"מוף ל"יהר

ם בהקדמה ביד החזקה מונה "הרמב. ה שבעל פה אין מקומה בארץ אלא בלב של מי שלומד תורהשתור, תנוח חכמה

וסוברים שאין דינים , והרבה ראשונים לא סוברים כמוהו.  ממשה רבינו עד עזרא, של מי קיבל ממי, מסורת הנביאים

יאים לא יתכן שתלמיד יסתור שכן אחרי תקופת הנב.  של רב ותלמיד אצל נביאים כמו שיש אחרי אנשי כנסת הגדולה

אבל נבואה נתנה לכל נביא , הוא קיבל תורת רבו, ולכן כשהוא קיבל תורה, שכל תורתו היא תורת הרב, את דברי רבו

  .  לבד ועל כן אין זה חסרון אם תלמיד סותר דברי רבו' וזה הרחיבה דעתו של כל א, בנפרד הבנה עמוקה
ו שתשתכח תורה "אמר רבי שמעון בן יוחאי ח:) שבת קלח(ב ולכן כתו, התורה היא צורת כלל ישראלנב

א כמו "ז, אלא שלא תמצא הלכה ברורה במקום אחד, שזה עצם מציאות של כלל ישראל, מישראל שזה לא שייך בכלל

.  ולא נתגלה כיחידה אחת ברורה, כך התורה היא מפוזרת, כנפות הארץ' שכלל ישראל קיימים אפילו שהם פזורים בד

והיא נמצאת באותה גלות שאנחנו נמצאים , שעבדו גם את התורה עצמה, יחד עם השעבוד של כלל ישראל, יוןבגלות 

  .  בה

 כשמלכה ושריה - כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזה :) דף ה(וכן כתוב בגמרא חגיגה 

.  ואין זאת שתי גזירות אלא גזירה אחת, התורהחל גם על , הפיזור שחל על כלל ישראל).  ט/איכה ב(אין תורה , בגוים

המעלה שיוצא מזה היא שאחרי שהתורה נמסרה מנביאים לאנשי .  ל אי אפשר לצרף התורה לגילוי אחת"בגלל הנ

לכן הלשון בגמרא כשרוצים לומר שדבר זה , שהתורה היא לבנו, כנסת הגדולה בני ישראל והתורה נהיו לזהות אחת

והתורה מזדהה עם שורש , משתמשים במילה לב שהלב הוא שורש חייו של אדם.  ליבא דפלוניא, אדעתא דפלוני הוא

עצם צורת לימוד .  אלא שזה עצם חייו, אין הפשט רק שהוא אמר את זה, כשדין מסוים היא אליבא דפלוני.  חייו

אלו ) ישעיה ט(או אור גדול העם ההולכים בחשך ר) נח פרק ג(לכן כתוב בתנחומא , על ידי יגיעה, תורה שבעל פה הוא

, כלומר דווקא מתוך החושך רואים את האור, ה מאיר עיניהם באיסור והיתר"בעלי התלמוד שראו אור גדול שהקב

  .  שהרי צריכים להחיל את התורה נבדלת על לב בשר

יאל דכתיב בשנת אחת למלכו אני דנ, אמר רבא אף דניאל טעה בהאי חושבנא.) דף יב(איתא בגמרא מגילה 

לכן כל מי שמבין , בלי שתהא טעות לפני כן' בינותי'למדים מכאן שאין .  בינותי בספרים מדקאמר בינותי מכלל דטעה

אז גם התורה לא , שם אותנו בגלות שהמצב בה לא ברור' כשה.  אות הדבר שהוא לא הבין נכון, בפעם הראשונה

נתגלה המעמקים של תורה שבעל , מהחושך הזה.  אמתוזה כולל הטעות בהבנה ראשונה שממנה מבינים את ה, ברורה

לכן כלול , עד התקופה שלנו כל גלות וגלות הוציאה מעצמה עוד גילוים ועוד גילוים של מעמקי התורה שבעל פה.  פה

  .שמתוך הטעות הזאת יבינו אותה יותר עמוק, דהיינו הגלות של התורה עצמה, בגלויות הגזירה להשכיחם תורתך

והארץ ) ד/בראשית רבה ב(כ "דעו שתהיה גלות של כלל ישראל מהפסוק השני של החומש כמשבני ישראל י

ויבהילו ) אסתר ו(ראיתי את הארץ והנה תהו ובהו זו גלות מדי ) ירמיה ד(שנאמר , ל זו גלות בבל"היתה תהו ודרשו חז

זאת נודע להם מהמעשה של תלמי ?  אבל מאיפה ידעו מתי תתחיל הגלות של התורה ובמה זה חל', להביא את המן וכו

אבל מכל מקום זוהי הצורה איך שהתורה צריכה להיות אתנו באותה , הדבר כשלעצמו הוא אסון שאין כמוהו.  המלך

ג רק על לשון "ולפי רשב, לשונות' לפי חכמים על כל הע, ויש מחלוקת תנאים על מה חלה גלות זו, באותו אסון, גלות

  .מכל מקום היא עדיין נקראת תורה, ם מהפסוק שגם אחרי שהתורה תורגמה ליוניתולומדי, יון שבו היה המעשה

  
והמשפיע היא , והאמצעי, המקבל, מצד המשפיע, דברים' קרוב לכלל ישראל מצד ג' ית' עוד עומק היא שהנג

ישי היא והשל, האמצעי היא התורה שלא נתגלה ככל צרכה, נותן רוחו על האדם' שבו ה, וזה נתגלה בנבואה' ית' ה

זו ' זה הקץ דבר ה' זו הלכה דבר ה' דבר ה:) שבת קלח(ש "והוא מ.  גדולתם ורוממותם, כלל ישראל שהם במעלתם

, ל שנפסק הנבואה"דברים הנ' טבת רואים שנלקה ג' וי' ט' אם כן בח.  שבקץ יתגלה כלל ישראל במעלתם, הנבואה

ל "דברים הנ' ג).  בונה ירושלים' ע(כולם נכנסו לאותו גלות וירושלים שבו נתגלו כלל ישראל במעלתם , ותרגום התורה

ועל כלל ישראל , )ט/איוב יא(היו צריכים להיות שייכים למערכת של אין סוף שכתוב על התורה ארכה מארץ מדה 

 .ואין צורך ראיה על האין סופיות שיש בנבואה, והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר) א/הושע ב(

רק כל מה , שלשיטתו, על אותו יוני וכל תלמידיו) ח/ויקרא טז(ן "אסונות אלה מקבילים למה שכותב הרמב' ושורש ג

  .והיינו שהמערכת כוללת רק במה שהוא שייך לתפיסת בני אדם, שהגיע לדעתו זהו אמת והכל חוץ מזה הוא שקר
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, וכתוב שהמילה אורייתא היא מלשון אור,  התורה נקראת אור-כי נר מצוה ותורה אור ) כג/משלי ו(כתוב 

אפשר , בחושך אפשר אמנם להגיע למסקנות.  שעל ידי אור התורה אפשר לראות הדברים איך שהם, ומשמעות הדבר

יון בטלו הענין .  אבל כשיש אור מתגלה שכל מה שחשבנו בחושך הוא בטל ומבוטל, ללמוד דבר מתוך דברים אחרים

, וזהו ההבנה במה שכתוב במגילת תענית.  לחושך, שהכל ברור, ממצב שהיא מאירההתורה עברה .  של תורה אור

ימים האלו הכניסו את העולם ' לכן הג, ימים הכל עבר למצב אחר' והיינו שאחרי ג, שחושך ירד לעולם שלשה ימים

  .לסדר חדש
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