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דבר  לטובה,  עלינו  הבאה  חנוכה  שבת  לקראת 

הקריאה  עם  חנוכה  עניני  לקשר  טוב  מה  בעתו 

בתוך  שנה  בכל  קוראים  שאנו  מקץ,  בפרשת 

שמונת ימי חנוכה. והנה ידוע מה שמבואר בספרים 

הקדושים שני רמזים על חנוכה בפרשת מקץ, רמז א' 

בתחילת הפרשה )בראשית מא-א(: "ויהי מקץ שנתים 

ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור" - שנתי"ם 

נוטריקון: ש'מאל נ'ר ת'דליק י'מין מ'זוזה.

אחרי  לאחיו,  יוסף  שעשה  בסעודה  ב'  רמז 

מג-טז(:  )שם  בנימין  עם  שנית  למצרים  שחזרו 

"וירא יוסף אתם את בנימין ויאמר לאשר על ביתו, 

כי  והכן,  טבח  וטבוח  הביתה  האנשים  את  הבא 

אתי יאכלו האנשים בצהרים". בשתי תיבות "טבח 

והכן" האות ח' של טב"ח עם ד' אותיות והכ"ן הרי 

להכין  כדי  טבח  לטבוח  שצוה  חנוכ"ה,  אותיות 

ֶטַבח  ּוְטבַֹח  התיבות  וב'  חנוכה.  לכבוד  סעודה 

בגימטריא מ"ד כמספר ל"ו הנרות עם ח' שמשים 

שמדליקים בשמונת ימי חנוכה.

הגבורים"  ב"שלטי  הוא  הרמזים  שני  ומקור 

על "הגהות מרדכי" )שבת סוף פרק ב' במה מדליקין( 

י(  אות  תרע  סימן  )או"ח  רבה"  ב"אליה  גם  הובא 

וב"מטה משה" )חנוכה אות תתקצג(, וזה לשונו:

"ברוב השנים חנוכה חל בפרשת מקץ, וסימנך 

)בראשית מא-א( מקץ שנתי"ם, נוטריקון ש'מאל נ'ר 

ת'דליק י'מין מ'זוזה... ואני יום טוב הכותב קיבלתי 

והכן,  טבח  וטבוח  מקץ,  ויהי  בפרשת  אחר  סימן 

הח' מטב"ח, והתיבה מן והכ"ן, הן אותיות חנוכה, 

ּוְטבַֹח  וסמך לסעודות שעושים בחנוכה, ואותיות 

ֶטַבח בגימטריא מ"ד כמו הנרות".

חנוכה  על  רמז  עוד  שמצינו  מה  והנה 

אחד  בשם  כא(  אות  ח  )מערכת  קדמות"  ב"מדבר 

מן הראשונים רבינו אפרים בכתב יד, שרמז רוב 

כמה  שכתוב  ]כפי  הראשון  בפסוק  חנוכה  עניני 

ופרעה  ימים  "ויהי מקץ שנתים  תיבות חסרות[: 

חלם והנה עמד על היאר". פסוק זה מראשו ועד 

סופו נוטריקון:

מ'בית  י'וונים  ה'שמיד  י'וחנן  "ו'כאשר 

י'ומי  ת'מניא  נ'רות  ש'נדליק  צ'וונו  ק'דשנו, 

ו'בתלמוד  מ'היוצא,  י'מין  מ'צד  י'ניחנו  מ'חנוכה, 

ל'הדליק  ח'ייב  ה'שלום,  ע'ליהם  ר'בותינו  פ'ירשו 

ה'תרמדאי  נ'ושאי  ה'עברת  ו'אחר  מ'שחשיכה, 

ע'ברה מ'צות ד'ליקתן, ע'לינו ל'הדליק ה'כל י'חד 

א'נשים ו'נשים ר'אויים".

רחש לבי דבר טוב לכבוד חנוכה לבאר בדרך 

חנוכה,  לנס  מקץ  פרשת  בין  הקשר  מחשבה 

חנוכה  "נר  כא:(:  )שבת  בגמרא  ששנינו  מה  פי  על 

מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ". אחר כך יש 

משא ומתן בגמרא )שם כב.( באיזה צד של הפתח 

את  שם  שקובעים  ימין  בצד  הנרות,  את  מניחים 

היא:  הגמרא  ומסקנת  שמאל,  בצד  או  המזוזה 

"והילכתא משמאל כדי שתהא נר חנוכה משמאל 

הדבר  עצם  להבין  ביאור  וצריך  מימין".  ומזוזה 

זאת  נרות החנוכה בפתח הבית,  שמדליקים את 

ועוד מה שמדליקים אותם כנגד המזוזה.

"ב לש י התתי עש ד על שהת היאשכ"

הראשון  בפסוק  להתבונן  יאיר  דברינו  פתח 

חולם  ופרעה  ימים  שנתים  מקץ  "ויהי  בפרשתנו: 

בזוהר  המבואר  פי  על  היאור",  על  עומד  והנה 

את  פרעה  כשסיפר  כי  קצו.(  )פרשתנו  הקדוש 

החלום ליוסף, שינה בכוונה תחילה פרטים שראה 

בחלום כדי לבחון אותו:

ליה  ואחליף  ליוסף  ליה  לנסאה  בעא  "פרעה 

בכל  אסתכל  דרגין  ידע  דהוה  בגין  ויוסף  חלמא, 

ומילה  מילה  כל  חמיתא,  כך  ואמר  ומילה  מילה 

ויאמר  מא-לט(  )שם  דכתיב  הוא  הדא  חזי,  כדקא 

פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלקים אותך את כל 

רצה  "פרעה  פירוש:  כמוך".  וחכם  נבון  אין  זאת 

לנסות את יוסף והחליף לו את החלום, ויוסף לפי 

שידע סדר המדרגות הסתכל בכל דבר ודבר ואמר 

שכתוב  זהו  שראוי,  כמו  ודבר  דבר  כל  ראית,  כך 

אותך  אלקים  הודיע  אחרי  יוסף  אל  פרעה  ויאמר 

את כל זאת אין נבון וחכם כמוך".

והנה ידוע כי אחד מהשינויים הבולטים הוא, 

והנה עומד  חולם  "ופרעה  שבחלום פרעה כתוב: 

ליוסף  החלום  את  כשסיפר  ואילו  היאור",  על 

"בחלומי הנני עומד על שפת  שינה פרעה ואמר: 

היאור", ולא על היאור עצמו.

וכתב ה"בני יששכר" )תשרי מאמר ב אות כד( לפרש 

בזה מקרא שכתוב )תהלים פא-ו(: "עדות ביהוסף שמו 

אשמע",  ידעתי  לא  שפת  מצרים  ארץ  על  בצאתו 

על פי המבואר בגמרא )ר"ה יא.(: "בראש השנה יצא 

יוסף מבית האסורין, מנלן דכתיב )תהלים שם-ד( תקעו 

הוא  לישראל  כי חק  חגנו  ליום  בחודש שופר בכסה 

וגו', עדות ביהוסף שמו בצאתו וגו'".

ומבאר ה"בני יששכר" כי מטעם זה ניתוספה 

יום  הוא  השנה  ראש  כי  בשמו,  ה'  אות  ליוסף 

על  הקב"ה  את  ישראל  שממליכים  המלוכה 

לראש  בתפלות  אומרים  שאנו  כמו  העולם,  כל 

ולפי  בכבודך",  כולו  העולם  כל  על  "מלוך  השנה: 

תוקעים  גאון  סעדיה  רבינו  של  מהטעמים  אחד 

מטעם זה בשופר כדי להמליך את הקב"ה.

הוי"ה  השם  מן  אחרונה  ה'  כי  ידוע  והנה 

שמים,  מלכות  הקדושה  השכינה  על  רמז  היא 

הנה  הקודש,  רוח  האדם  על  נמשכת  שממנה 

המלוכה  יום  השנה  ראש  היום  מקדושת  כן  כי 

יוסף  זו השיג  ה'  ליוסף, ומאות  ה'  ניתוספה אות 

ברוח הקודש, שפרעה החליף לומר לו שעמד "על 

שפת היאור", כאשר באמת עמד "על היאור". 

שמו",  ביהוסף  "עדות  הכתוב:  פירוש  וזהו 

לשמו  שניתוספה  יהוסף  של  ה'  האות  בזכות 

מקדושת היום ראש השנה, הנה "בצאתו על ארץ 

ידע לומר לפרעה ברוח הקודש, "שפת  מצרים", 

בחלום  שראית  שאמרת  מה  אשמע",  ידעתי  לא 

שאתה עומד "על שפת היאור", לא ידעתי שהיה 

כן רק "אשמע" את זה עכשיו ממך עכדה"ק.

"הכשעים  ת-יי ין על אלהיהם"

אלא שעתה מוטלת עלינו חובת הביאור להבין 

ולהשכיל, מדוע היה חשוב כל כך לפרעה להסתיר 

 ה-שכ בין  צשת הדל-ת תכ  תשרה על הת  ביתש
לש-כ של הכעה שהשא עש ד "על שהת היאשכ"
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שעמד "על היאור", ולשקר במקום זה ליוסף שעמד 

"על שפת היאור", מהו ההבדל אם עמד על שפת 

היאור או על היאור עצמו. ונראה לבאר הענין בזה 

יוחנן,  רבי  "אמר  )ב"ר פט-ד(:  על פי מאמר המדרש 

הרשעים מתקיימין על אלהיהם, ופרעה חולם והוא 

מתקיים  אלהיהם  הצדיקים  אבל  היאור,  על  עומד 

עליהם, )בראשית כח-יג( והנה ה' נצב עליו".

כמו  המצרים  אלהי  היה  היאור  כי  פירוש, 

)שמות ד-ט( הטעם שהביא הקב"ה  שפירש רש"י 

מימי  שנהפכו  הראשונה  המכה  המצרים  על 

באלהיהם.  תחילה  נפרע  הקב"ה  כי  לדם,  היאור 

"על  עומד  שהוא  בחלום  פרעה  שראה  וזהו 

אלהיהם.  על  מתקיימים  הרשעים  כי  היאור", 

אמנם צריך ביאור להבין מהי הכוונה, שהרשעים 

אשר  הצדיקים  לעומת  אלהיהם,  על  מתקיימים 

אלקיהם מתקיים עליהם.

מה  פי  על  המדרש,  כוונת  לפרש  ונראה 

כהבנת  גם  מתפרשת  "עמידה"  לשון  כי  שמצינו 

אדם  "אין  מג.(:  )גיטין  בגמרא  ששנינו  כמו  הדבר, 

'עומד' על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהן". וכן 

אדעתיה  איניש  קאי  "לא  ה:(:  )ע"ז  בגמרא  מצינו 

דרביה עד ארבעין שנין". פירוש, אין אדם 'עומד' 

על דעת רבו עד ארבעים שנים.

המדרש:  ביאור  זהו  כי  לומר  יש  מעתה 

חולם  ופרעה  אלהיהם,  על  מתקיימין  "הרשעים 

שעובדים  הגוים  פירוש,  היאור",  על  עומד  והוא 

עומדים  והמזלות  הכוכבים  של  הטבע  למערכת 

ושכלם  דעתם  לפי  משיגים  הם  כי  אלהיהם,  על 

זה  והרי  המזלות,  כל  של  וההשפעה  הכח  את 

גורם  שזה  להשיגם  עליהם  "עומדים"  כאילו 

היאור",  על  "עומד  היה  פרעה  וכך  לעבדם,  להם 

שהחזיק עצמו שהוא עומד ומבין את כל פעולות 

היאור, מתי ואיך הוא עולה להשקות את השדות 

ומתי הוא יורד לדרכו.

"אבל הצדיקים אלקיהם מתקיים עליהם". כי ה' 

אלקי אמת הוא אין סוף כמו שכתוב )תהלים קמה-ג(: 

"גדול ה' ומהולל מאד ולגדולתו אין חקר", נמצא כי 

ככל  כי  האמתית,  השגתו  על  "לעמוד"  אפשר  אי 

שיש לצדיקים השגה יותר גדולה בהנהגת הקב"ה, 

ונשגב  נעלה  הוא  שהקב"ה  יותר  להם  מתגלה  כך 

מהשגתם. ועל זה מביא המדרש ראיה ממה שכתוב 

במראה  גדולות  להשגות  שזכה  אבינו,  יעקב  אצל 

השכיל  זאת  כל  עם  אך  המקדש,  במקום  הסולם 

נעלה  הוא  שהקב"ה  עליו",  נצב  ה'  "והנה  להבין: 

ונשגב מכל השגותיו ועדיין לא השיג כלום.

 העתשה ה זשיהת של הכעה
שהשא עש ד על "שהת היאשכ"

פרעה  שטרח  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

לשנות מה שראה בחלום: "והנה עומד על היאור", 

על  עומד  הנני  "בחלומי  ליוסף:  סיפר  זה  ובמקום 

שפת היאור", על פי המבואר בזוהר הקדוש )פרשת 

הרוצה  קוף  בבחינת  היא  הקליפה  כי  קמח:(  תרומה 

להתדמות לבני אדם, כך רצונה של הקליפה להראות 

שהיא דומה לצד הקדושה ואינה יכולה.

מהסימנים  אחד  כי  נתבאר  כבר  והנה 

המבדילים בין הקדושה לטומאה הוא, שהרשעים 

שמחזיקים  אלהיהם,  על  עומדים  הטומאה  בצד 

עצמם שהם משיגים את אלהיהם ועל ידי זה הם 

זה בצד הקדושה מחזיקים  מתגאים, אך לעומת 

הצדיקים עצמם בענוה ושפלות רוח שעדיין לא 

"פתחו לי שערי  נכנסו אפילו בשער, ומתפללים: 

שניצב  ה'  בפני  וכל  מכל  מתבטלים  כי  צדק", 

למעלה מהשגתם.

פרעה  שהקדים  מה  להבין  נשכיל  זה  לפי 

לומר ליוסף לפני שפתר את חלומו )בראשית מא-

ופותר  חלמתי  חלום  יוסף  אל  פרעה  "ויאמר  טו(: 

אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום 

בלעדי  לאמר  פרעה  את  יוסף  ויען  אותו,  לפתור 

הרשע  פרעה  כי  פרעה".  שלום  את  יענה  אלקים 

ביוסף  גם  להכניס  ביקש  גדול,  גאוה  בעל  שהיה 

"ואני  לו:  לומר  נתחכם  לכן  הגאוה,  מדת  הצדיק 

שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתור אותו", 

לאחרים  שאין  גדול  כך  כל  כח  לך  שיש  כלומר 

שהבין  יוסף  אולם  חלום.  לפתור  יודע  שאתה 

כוונתו הרעה השיב לו מיד: "בלעדי", אין זה הכח 

שלי כי אם "אלקים יענה את שלום פרעה".

הנה כי כן כאשר ראה פרעה שיש ליוסף מדת 

ענוה שאינו מחזיק טובה לעצמו, לא רצה לגלות לו 

שראה בחלומו שהוא עומד "על היאור", כדרכם של 

גאוותם הם עומדים על אלהיהם  הרשעים שברוב 

לצדיקים  עצמו  להשוות  רצה  אלא  להשיגם, 

שערי  לי  "פתחו  בבחינת:  בפתח  תמיד  שעומדים 

"בחלומי הנני עומד  ליוסף:  צדק", לכן שינה לספר 

על שפת היאור", רק בפתח של היאור, כאילו עדיין 

לא השיג כלום מהיאור שהוא אלהי המצרים.

אולם יוסף הצדיק השיג ברוח הקודש שהוא 

משקר, ועל כך נאמר: "עדות ביהוסף שמו בצאתו 

כמו  אשמע",  ידעתי  לא  שפת  מצרים  ארץ  על 

שפירש ה"בני יששכר" כי בכח האות ה' מקדושת 

ברוח  השיג  לשמו,  שניתוספה  השנה  ראש 

הקודש שפרעה משקר ואמר לו: "שפת לא ידעתי 

"על  אשמע", מה שאמרת שראית שאתה עומד 

ממך  שומע  אני  אלא  ידעתי,  לא  היאור"  שפת 

שאתה אומר כן.

 ישסף השיג בר  האשת ה'
שהכעה כשצה להיד שת ל-דששה

ה"בני  דברי  בזה  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

יששכר", כי יוסף זכה להשיג בכח קדושת האות 

ה' שהיא מלכות שמים שניתוספה לשמו יהוסף, 

"על שפת  כי פרעה משקר באומרו שהוא עומד 

)פרשת  הקדוש  בזוהר  המבואר  פי  על  היאור", 

אות  היא  הקדושה  מצד  מלכות  כי  קמח:(  תרומה 

ה', ואילו מלכות מצד הקליפה היא בבחינת אות 

ק' שהיא דומה לאות ה', אלא שהרגל שלה יורדת 

למטה מן השורה בבחינת אות ק'.

ומבאר שם הזוהר כי האות ק' במילואה היא 

קו"ף שהוא מלשון "קוף", שרוצה להידמות לבני 

מצד  מלכות  משתוקקת  כך  יכול,  ואינו  אדם 

אחר  "קוף"  בבחינת  לקדושה  להידמות  הקליפה 

בני אדם, והנה הדברים בלשון קדשו:

דאשת  רזא  בתר  אזלא  נחש  האי  אתר  "בכל 

כגוונא  זנונים לאתתקנא גרמה  ובעיא אשת  חיל, 

ואת  רשימו  ההוא  חיל  אשת  יכילת,  ולא  דילה, 

זנונים  אשת  לה,  אתחזי  והכי  ה'  את  איהו  דילה 

גוונא  כההוא  איהו  דילה  ואת  רשימא  ההוא 

דאצטריך ולא אתתקן למהוי הכי, ואת דילה ק'... 

כגוונא דקופא אצל בני נשא, דאזלא בתר בני נשא 

ולא אתתקן למעבד הכי".

בתרגום ללשון הקודש:

"בכל מקום אותו נחש ]מלכות הקליפה[ הולך 

הקדושה[,  ]השכינה  חיל  אשת  של  הסוד  אחר 

  דשע שיתה הכעה לישסף שע ד ב לשם "על שהת היאשכ",
ב -שם  ה שכאה ב לשם שהשא עש ד "על היאשכ"

 בתי יששרכ: בר  אשת ה' שתיתשסהה לישסף השיג
בכש  ה-שדש שהכעה  ש-כ שא כ: "שהת לא ידעתי"

 תשעם אלי לך: "שהשא יששב הת  האהל",
אבכהם אביתש ה זי- ת יד שהשא עדיין יששב כ- בהת  ה-דששה

 הכעה כצה להכאשת לישסף שגם השא עתיש שעש ד
"על שהת היאשכ" אלהי ה צכים שלא "על היאשכ" עצ ש
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ואינה  כמותה  עצמה  לתקן  זנונים  אשת  ורוצה 

היא  שלה  והאות  הרושם  אותו  חיל  אשת  יכולה. 

מהשם  אחרונה  ה'  היא  ]כי  לה  ראוי  וכך  ה'  אות 

שלה  והאות  הרושם  אותו  זנונים  אשת  הוי"ה[, 

נתקנה  ולא  צריכה  שהיא  כמו  אופן  באותו  היא 

להיות כן, ואות שלה ק'... כמו הקוף אצל בני אדם, 

שהולך אחר בני אדם ולא נתקן לעשות כן".

ונראה לבאר הענין בזה בדרך השוה לכל נפש, 

על פי מה שמצינו ב"זרע קודש" להרה"ק מראפשיץ 

רומזת  ה'  האות  כי  הא'(  הדיבור  ואתחנן  )פרשת  זי"ע 

למדת ענוה, והרי הדברים בלשון קדשו:

"הנה אמרו ז"ל )ב"ר יב-י( בהבראם )בראשית ב-ד( 

בה' בראם, להבין זה, כי הנה אנו רואין הוצאת אות 

בלבד,  הבל  הוצאת  כמו  רק  הוא  האדם,  מפה  ה' 

דכשהאדם מוציא מפיו הבל בלי שום כוונה להוציא 

שום אות, הוא דוגמת הוצאת והברת אות ה', נמצא 

שאין להוצאת אות ה' שום תנועה להוציא אותה. 

דלית בה  ובאתא קלילא  )אקדמות(  וזהו שאומרים 

מששותא, רק תיכף בהבל בלבד.

עניו  שהוא  שמי  ענוה,  מדת  על  מורה  וזה 

ליה  דלית  ואפס,  לאין  עצמו  מחזיק  באמת, 

מגרמיה כלום, לא שום תנועה ולא שום דיבור, רק 

יודע שכל כוחותיו ודיבוריו ותנועותיו ומעשיו, הם 

לא בכוחו ולא בחכמתו, רק מה שחננו ה' במתנת 

זה  לו  שיגיע  שעשה,  מעשה  שום  בלי  לבד,  חנם 

התשלום גמול מאתו יתברך שמו, כי אינו מחשיב 

את עצמו לכלום, ובבחינה זו היה משה רבינו ע"ה 

את  מחשיב  שהיה  מה,  ונחנו  טז-ז(  )שמות  שאמר 

עצמו לאין ואפס, ועל זה מורה אות ה'...

עוד מצינו רמז לזה באות ה', באותיות המילוי 

אותיות  שהם  שידוע  מהם,  נתמלאת  ה'  שהאות 

נראין  אין  אלו  ואותיות  ה"ה[,  ה"י  ]ה"א  אי"ה 

במבטא  וניכרין  נראין  ואינם  נחים,  והם  במבטא 

אותיות  שאר  כן  לא  ה'.  אות  של  המילוי  אותיות 

אותיות  ניכרין  אל"ף  אות  למשל  שלהם,  במילוי 

וכן בשאר האותיות,  המילוי בהברת האות אל"ף, 

זולת אות ה', שמורה על גודל הכנעה וענוה.

בהברה  במבטא  נראית  אין  שהיא  כמו  ולכן 

גם  בלבד  בהבל  נכלל  כן  בלבד,  הבל  רק  שהיא 

אותיות המילוי שלה ואין נראים וניכרים, וזה רומז 

על הנ"ל שאינו מחשיב עצמו לכלום, ואינו בגדר 

גבול כלל, ואינו מוצא כלל את עצמו כמעט בגדר 

ונחנו מה, אין, שאינו תופס מקום  מקום על דרך 

מוצאה,  ואינו  אותה  שמבקשים  דבר  כדרך  כלל, 

ואומרים איה".

 ה-ב"ה ההכיד כ"ם  ן אבכ"ם
עם האשת ה' הכש זת על עתשה

לב"  ב"ייטב  זה  בענין  עוד  שמצינו  מה  והנה 

ענוה,  למדת  רומזת  ה'  האות  כי  במדבר(  )פרשת 

שכן אות ה' במילואה כזה ה"א או כזה ה"ה, הוא 

בי"ת  האל"ף  אותיות  בכל  קטן  היותר  המספר 

במילואן, כי אפילו האות ו"ו עולה במילואה י"ב, 

זה הוא מבאר הטעם שהוסיף הקב"ה אות  ולפי 

ה' לאברם ונקרא אברהם, כדי להפריד בין אותיות 

ר"ם שמורה על גאוה עם אות ה' שהיא ענוה, וזה 

לשון קדשו:

ה"א  אות  לאברהם  שניתן  הטעם  נבין  "ובזה 

מורה  אברם  כי  וענינו  והמ"ם,  הרי"ש  בין  ודייקא 

על גאות אב רם, וכמו שכתב הכלי יקר על הפסוק 

לבחינת  ה',  )דייקא(  אליו  וירא  יח-א(  )בראשית 

ולא בעבור כבוד שמו  ואפר,  עצמותו שהיה עפר 

אברם המורה על גאות עיין שם.

עצמותו  מכח  בו  בחר  שה'  להורות  כן  ועל 

ניתן  שמו,  בעבור  ולא  בעיניו  ושפל  עניו  שהיה 

אות ה"א שהיא הקטן במספר במילואה מכל הכ"ב 

ר"ם,  אותיות  בין  כו'  קלילא  אתא  והיא  אותיות 

מפני  ולא  ה"א,  בבחינת  הוא  שבתוכיותו  לומר 

ולזה  ענוותנותו,  מפני  אלא  ה'  בו  בחר  רוממותו 

להורות  ביניהם,  ה"א  וניתן  ר"ם  אותיות  נתרחקו 

כן  ועל  הנמוך.  ואוהב  רם,  שהוא  מי  שונא  ה'  כי 

הקב"ה  כי  בעשה  עובר  אברם  לאברהם  הקורא 

שונא הרם".

אות  בצורת  נתבונן  כאשר  כי  להוסיף  ויש 

כי  ד"ו,  אותיות  לב'  מתחלקת  שהיא  נראה  ה' 

"דלת"  מלשון  שהיא  דל"ת  אות  היא  ימין  בצד 

הנמצאת בפתח הבית, ובצד שמאל נמצאת הרגל 

אדם  צורת  על  הרומזת  ה',  האות  של  הקטנה 

בפתח  עומד  הוא  והנה  לקטן,  עצמו  שמחזיק 

יושב  "והוא  עליו:  שכתוב  אבינו  כאברהם  הדלת 

לפני  מתחנן  הוא  הצדיקים  וכדרך  האהל",  פתח 

י-ה",  אודה  בם  אבוא  צדק  שערי  לי  "פתחו  ה': 

נכנס  לא  שעדיין  בשפלות  עצמו  מחזיק  הוא  כי 

בפתח הקדושה.

מבית  יוסף  יצא  כאשר  כי  לומר  יש  מעתה 

נברא העולם באות  האסורים בראש השנה שבו 

בו מדת הגאות  ביקש פרעה להכניס  וכאשר  ה', 

באומרו ליוסף: "ואני שמעתי עליך לאמר תשמע 

מיוחד  כח  לך  שיש  כלומר  אותו",  לפתור  חלום 

לפתור חלום, דחה יוסף בגודל ענוותנותו מיד את 

דבריו והשיב לו תשובה ברורה: "בלעדי", אין זה 

הכח שלי כי אם "אלקים יענה את שלום פרעה". 

על כן זכה שניתוספה לשמו מקדושת היום האות 

ה' הרומזת על מדת הענוה.

שהיא  ה'  אות  לו  שניתוספה  ידי  על  והנה 

שאמר  מה  כי  הקודש  ברוח  השיג  הענוה,  מדת 

לו פרעה שהוא עומד "על שפת היאור", הוא רק 

אות  בבחינת  הוא  הרי  הקליפה,  מצד  בהיותו  כי 

קו"ף שרוצה להידמות לקדושה כקוף בפני אדם, 

ולכן הוא משקר שראה בחלום שהוא עומד "על 

שפת היאור", כדרכם של צדיקים שמפאת מדת 

הקדושה  בשערי  רק  עומדים  הם  ענוותנותם 

בבחינת: "פתחו לי שערי צדק".

מהאות  שמו",  ביהוסף  "עדות  שכתוב:  וזהו 

ה' שניתוספה לו בראש השנה שבו נברא העולם 

על  "בצאתו  הענוה,  מדת  על  שרומזת  ה'  באות 

ארץ מצרים" ידע לומר לפרעה, "שפת לא ידעתי 

מהקליפה  להתרחק  שצריך  דעת  למען  אשמע", 

אלא  גאוה,  בבחינת  היא  מציאותה  כל  אשר 

להשראת  שנזכה  כדי  הענוה  במדת  להתדבק 

השכינה.

 -ליהת ישן היא הגאשה
בב יתת: "רש י שעשצם ידי"

שתיקנו  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הבית,  בפתח  חנוכה  נר  להדליק  ז"ל  חכמינו 

הנסים"  )"על  לומר  שתיקנו  מה  לבאר  בהקדם 

עמך  על  הרשעה  יון  מלכות  "כשעמדה  לחנוכה(: 

מחוקי  ולהעבירם  תורתך  להשכיחם  ישראל 

להשכיח  אפשר  איך  המפרשים  ותמהו  רצונך". 

מאדם דבר שהוא מושרש בזכרון שבמוחו.

  לרשת ישן: "ה שירה עיתיהם של ישכאל",
שלא יסתרלש בשתי עיתיהם בגדלשת הבשכא שבשהלשת עצ ם

 "תכ  תשרה  צשה להתי ה על הת  ביתש  ב ש ",
להאיכ באדם  דת עתשה שהשא עדיין עש ד   ש  ל-דששה

  זשזה  י ין ההת  היא ש יכה שיזרשכ האדם ת יד,
שהשא עדיין עש ד כ- בהת  שלא תרתס בתשך ה-דששה

 תכ  תשרה  ש אל ההת  להאיכ את עיתי אדם,
שלא יא ין ליצכ ה ס א את עיתיש שהשא בתרלית השלי שת 
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ששנינו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

רבי  משום  יוחנן  רבי  "אמר  ד:(:  )סוטה  בגמרא 

שמעון בן יוחי, כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו 

אינו  ראשונה  ובהשקפה  כוכבים".  עבודת  עובד 

מובן מהו הקשר בין גסות הרוח לעבודה זרה. אך 

שלימה,  באמונה  שמאמין  אדם  כי  בזה  הביאור 

שהקב"ה הוא אחד יחיד ומיוחד אפס זולתו, והוא 

זה שמשפיע לכל אדם חיים וקובע לכל אחד כמה 

יהיה לו, אינו יכול לבוא לידי גסות הרוח לתלות 

הגדולה בעצמו.

הרוח,  גסות  בו  שיש  מי  כל  זה  לעומת  אך 

הרי  בעצמו,  הצלחתו  את  תולה  שהוא  מפאת 

זה בבחינת עבודה זרה כאילו ח"ו יש כח בעולם 

דברים  כך  על  שמצינו  כמו  הקב"ה,  מלבד 

מפורשים בפרשת עקב )דברים ח-יא(:

"השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך, פן תאכל 

ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצאנך 

ירבה,  לך  אשר  וכל  לך  ירבה  וזהב  וכסף  ירביון 

ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך המוציאך מארץ 

ועוצם  כוחי  בלבבך  ואמרת  עבדים,  מבית  מצרים 

ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את ה' אלקיך כי 

הוא הנותן לך כח לעשות חיל".

והנה חכמינו ז"ל מגדירים את מהות ההגדרה 

"וחושך,  של מלכות יון הרשעה במדרש )ב"ר ב-ד(: 

ישראל  של  עיניהם  שהחשיכה  יון,  גלות  זה 

קרן  על  כתבו  להם,  אומרת  שהיתה  בגזירותיהן, 

השור שאין לכם חלק באלקי ישראל". וכבר האריכו 

בספרים הקדושים לבאר את ההגדרה: "שהחשיכה 

עיניהם של ישראל", ואענה גם אני חלקי בזה על פי 

מה ששנינו בגמרא )חגיגה ב.(: "סומא באחת מעיניו 

לרגל  מלעלות  שפטור  כלומר  הראייה".  מן  פטור 

לראות את פני ה' בבית המקדש.

שופטים(  )פרשת  ישראל"  ב"עבודת  וביאר 

כי  עבודה,  בדרך  בזה  הענין  הזוהר  תיקוני  בשם 

הוא  עינים,  בשתי  האדם  את  הקב"ה  שברא  מה 

כדי לרמז לו בכך, שבעין אחת יסתכל על גדלות 

אבל  עצמו,  בשפלות  יסתכל  שניה  ובעין  הבורא 

בעין  רק  לראות  יכול  שאינו  אחת  בעין  סומא 

אחת, שמתבונן רק בגדלות הבורא ולא בשפלות 

עצמו, או להיפך שמתבונן רק בשפלות עצמו ולא 

בגדלות הבורא, אדם כזה פטור מן הראיה, כי לא 

לו  ה', אחרי שחסרה  כלום בעבודת  יוכל להשיג 

אחת משתי ההסתכלויות.

 "ה שירה עיתיהם" שלא יסתרלש
בגדלשת הבשכא שבשהלשת עצ ם

והנה ידוע כי היוונים ביקשו לעקור מישראל, 

גלגל  בהנהגת  אם  כי  ה'  בהנהגת  יאמינו  שלא 

)כסלו-טבת  יששכר"  ה"בני  שכתב  כמו  הטבע, 

שמם  זה  "יון  קדשו:  בלשון  מז(  אות  ד  מאמר 

היה  זה  גלג"ל,  בגימטריא  יו"ן  ולחרפות,  לדראון 

כל מגמתם להשכיח מישראל התורה, רק להאמין 

והכל  הגלגלים,  מן  למעלה  הנהגה  שום  שאין 

הוא בטבע הגלגלים ושפיטת הכוכבים". וכן כתב 

ה"שפת אמת" )חנוכה תרס"א(:

להשכיחם  הרשעה  יון  מלכות  "כשעמדה 

וזו החכמה  היתה להם חכמה טבעיות,  כי  תורתך. 

ובני  שמו,  יתברך  הבורא  השגחת  שכחת  מביא 

כל  מנהיג  שהוא  הבורא  על  להעיד  נבראו  ישראל 

בחכמת  בקיאין  שהיו  גלג"ל,  גימטריא  יו"ן  הטבע. 

הכל  הגלגל  כל  הנהגת  באמת  אבל  המזלות,  גלגל 

קודש  בספרי  שכתבו  וכמו  עליונה,  הנהגה  פי  על 

)שמות כ-ב( אנכי ה' אלקיך, אלהי"ך גימטריא גלג"ל 

אלה  כל  בא  שמאתו  יהי"ה,  הו"ה  הי"ה  וגימטריא 

הכל  לסופן,  מראשן  תמיד  שמתהפכין  הגלגלים 

לכבודו ברא, להודיע שהוא ראשון והוא אחרון".

מעתה הנה מה טוב ומה נעים להבין ההגדרה 

ישראל",  של  עיניהם  "שהחשיכה  יון:  קליפת  של 

שלא יתבוננו בשתי עיניהם בגדלות הבורא ושפלות 

שאינו  עיוור  כאדם  בחושך  ימששו  אלא  עצמם, 

רואה את אור ה' הזורח בתוך הטבע. וזהו שאמרו 

לישראל: "כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק 

באלקי ישראל", אלא יאמינו בכוחות הטבע שהכל 

תלוי באדם בבחינת: "כוחי ועוצם ידי".

המתייהר  "כל  סו:(:  )פסחים  בגמרא  שנינו  והנה 

אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו". הרי מבואר 

שכחת  לידי  האדם  את  מביאה  הרוח  גסות  כי 

שתיקנו  מה  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה  התורה. 

לומר: "כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל 

עיניהם  שהחשיכו  ידי  על  כי  תורתך",  להשכיחם 

של ישראל שלא יסתכלו בגדלות הבורא ושפלות 

עצמם, אלא יתלו הצלחתם בעצמם בבחינת: "כוחי 

כל  כי  התורה,  לשכחת  גורם  זה  הרי  ידי",  ועוצם 

המתייהר חכמתו מסתלקת ממנו.

מעשי  נפלאות  להבין  נשכיל  האמור  פי  על 

שנצחו  אחרי  לישראל  נס  הקב"ה  שעשה  ה', 

את  להדליק  שיוכלו  היוונים  את  החשמונאים 

המנורה בשמן טהור, כדי לעקור בכך את קליפת 

ידי  על  כי  ישראל",  של  "עיניהם  שהחשיכה  יון 

בטהרה,  בלילה  המנורה  את  הכהנים  שהדליקו 

חשכות  את  לגרש  גדול  אור  לישראל  המשיכו 

הלילה של היוונים, שיוכלו ישראל להסתכל בשתי 

עיניהם בגדלות הבורא ובשפלות עצמם.

 הדל-ת תכ  תשרה בהת  הבית
ה שכה על עתשה 

בדרך המלך נלך לבאר בזה, מה שתיקנו חכמינו 

מבחוץ.  ביתו  פתח  על  המנורה  את  להדליק  ז"ל 

ועוד, שלפי מסקנת הגמרא צריך להדליק את  זאת 

המנורה בצד שמאל של הפתח: "כדי שתהא נר חנוכה 

משמאל ומזוזה מימין". הביאור בזה, כי המזוזה מצד 

ימין הפתח היא שמירה מעולה, שנזכור לעבוד את 

"והוא  עליו:  שנאמר  אבינו  אברהם  של  בדרכו  ה' 

יושב פתח האהל", וכדרכם של הצדיקים שעומדים 

על פתח הקדושה מבחוץ ומתחננים: "פתחו לי שערי 

צדק אבוא בם אודה י-ה".

שמסמא  הרע,  היצר  של  דרכו  כך  הלא  אולם 

את עיני אדם שלא יראה את חסרונותיו, אלא יטעה 

וכך  השלימות,  בתכלית  שלם  כבר  שהוא  לחשוב 

עשתה מלכות יון: "שהחשיכה עיניהם של ישראל", 

ובשפלות  הבורא  בגדלות  להסתכל  יוכלו  שלא 

נרות חנוכה  ז"ל להדליק  עצמם, לכן תיקנו חכמינו 

בחשכת הלילה בצד שמאל של הפתח מול המזוזה, 

את  יאירו  חנוכה  נרות  של  הגדולים  שהאורות  כדי 

עינינו להסתכל בגדלות הבורא ובשפלות עצמנו.

יומתק לבאר בזה מה שכתב השל"ה הקדוש 

חנוך  אותיות  היא  חנוכ"ה  כי  לחנוכה(  מקץ  )פרשת 

ה', ולפי דברינו יש לפרש הכוונה בזה, כי העבודה 

בחנוכה היא לחנך את האדם לעבוד את הקב"ה 

כן  ה', ואמנם  בענוה ובשפלות רוח בבחינת אות 

כאשר נתבונן נראה כי פתח הבית שאדם מדליק 

בו נר חנוכה הוא בצורת אות ה'.

הא כיצד, רגלה הימנית של האות ה' היא כנגד 

צד ימין של הפתח שקובעים בו את המזוזה, רגלה 

השמאלית של האות ה' היא כנגד צד שמאל של 

רגל  זה  ומטעם  חנוכה,  נר  בו  שמדליקים  הפתח 

השמאלית היא קטנה ועומדת בפני עצמה נפרדת 

מהגג של האות ה', כי היא רומזת לאדם המקטין 

שמאל  בצד  ועומד  רוח,  ובשפלות  בענוה  עצמו 

להאיר  כדי  הנרות,  את  בו  להדליק  הפתח  של 

"והוא יושב  את עינינו ללכת בדרכו של אברהם: 

פתח האהל", ובזכות זה נזכה שיתקיים בנו מקרא 

שכתוב: "זה השער לה' צדיקים יבואו בו". 

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 לרפואה השלימה של הילדה
אליאנה נעמי בת אילת יוכבד שתחי'

'  לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי
 - נדבת משפחת מהדב הי"ו -


