
  

  עד התמימיםו מהחשמונאים -נס חנוכה 
  ב"נתש' המקץ פ"ש' דבר מלכות'פ "ע

  

   ראש חודש–טבת ' א, מקץ' ק פר"עש. ה ימות המשיח"ב
 נפלאות וגולותסנת ש וז האת' י ה– ז"תשס'ה

   חגה של תורת החסידות חגה של תורת החסידות––חנוכה חנוכה 

 הרבי מלך מלמד אותנו,  בכל חגמוכ

 מה הןו,  של החגתוא על מעל"המשיח שליט

ות העכשוויות למשימה המיוחדת שלנו ההורא

  . קבלת פני משיח צדקנו–

בפסח ופורים פרעה והמן רצו להשמיד 

על ההצלה ' לכן אנו מודים לה, היהודי הגוף את

סעודות הקשורות עם , בסעודות משתה ושמחה

 בנשמהאנטיוכוס נלחם , בחנוכה. הגוף הגשמי

ואנו , ביקש להשכיח את התורה, היהודית

 כי נר מצוה –הנס בהדלקת נרות חוגגים את 

  . ותורה אור

 בשר ,סעודות של לחםשה ,ומעניין לציין

חלק על רומזות ,  הקיימות בכל החגיםויין

ועל חלק ,  משנה וגמרא–תורה שבנגלה ה

השמן של ואילו .  זוהר וקבלה– הנסתר שבתורה

 החלק – תורת החסידות רומז עלחנוכה ה נרות

  .התורהפנימיות , הכי גבוה שבתורה

והשמן מהו הקשר המיוחד של חנוכה 

  ?תורת החסידותל

  ללמוד תורה עם קדושת התורהללמוד תורה עם קדושת התורה

א מביא את "הרבי מלך המשיח שליט

  גזירותכמאה שנה לפני: סיפור הגמרא

צוה תלמי מלך יון על זקני ישראל אנטיוכוס 

  . עבורו את התורה ליוניתלתרגם

 למדו את צטיינו בחכמתםהשהיונים 

שזו באמת חכמה מיוחדת שאין  והבינו, התורה

למרות זאת לא האמינו שהתורה היא . כמוה

מסקנתם היתה שחלילה . מעשה הבורא בלבד

לדעתם התורה לא , אנשים כתבו את התורה

ו "אינה קדושה ואפשר להתווכח ח, ניתנה מסיני

לא מפליאה אם כן טענתם . על הנאמר בה

מובנות  שאינםשכאילו אין טעם לקיים מצוות 

אנטיוכוס הרשע  - ובשלב מאוחר יותר , לנו

  .מצוות אסר על ישראל לקייםבכלל 

 שחררו את , נלחמו,תרויהחשמונאים לא ו

מצאו פך שיא הנצחון היה כשו, בית המקדש

החותמת  !החותמת של הכהן הגדולועליו שמן 

העידה כי היונים לא נגעו בשמן והוא נשאר 

  .טהור

 – כפי שכבר למדנו –השמן רומז 

  .אותה היונים לא יכלו לטמא ,מיות התורהפניל

לומדים כאשר אנו ,  היהודיםכי גם אצלנו

על שור שנגח את הפרה , חומש וגמרא, תורה

יכול להכנס יוני קטן ללב שינסה , למשל

להשכיח מאתנו שזו תורה קדושה שנתנה מאת 

ולכן באה תורת החסידות ומלמדת אותנו . 'ה

 לימוד ,יוהביטול שלנו אלעל ו' את גדולת ה

' לנו שהתורה היא חכמת המגלה החסידות 

  !וקדושה

  ההיסטוריה ממשיכהההיסטוריה ממשיכה

 ההיסטוריה . לא נגמרהתחיל אךהסיפור 

  :ממשיכה עד ימינוהיהודית 

, נס חנוכה היה נצחון של פנימיות התורה

תורת החסידות , אבל גם שנים רבות לאחר מכן

ורק יחידי סגולה למדו , היתה בבחינת נעלם

  .אותה

, בדורות האחרוניםדוקא , ה דבר פלאוהנ

התחילה  ,ט כסלו"יבמיוחד מאז חג הגאולה ב

 תורת  את לומדיםרביםהפצת המעיינות ו

  . בגלויהחסידות

החושך כי בדורות האחרונים , הסיבה לכך



  

 

,  העולם פיתח חכמות ומדעים,הולך וגובר

שאצל יהודים רבים גרמו לבלבולים וספקות 

את ' העמיד לנו ה לכן .בקשר לקדושת התורה

את תורת והפיצו  וליגשרבותינו נשיאינו 

 'את הכח לזכור את ה  לנונתנו, ובכך, החסידות

  .גם אלה שלא מובנות לנו, ומצוותיו

יסוד ישיבת תומכי יסוד ישיבת תומכי : : הסוף הטובהסוף הטוב

  תמימיםתמימים

 וברוסיה קמה ,גלות נוספים בעברו דורות

ללמד את רצו ו היונים כמ ש,חבורה של יהודים

 הם קראו לעצמם .ת זרותבני ישראל חכמו

הרבי . 'משכילים'או ', חברת מפיצי השכלה'

עמד מולם ונתן תנופה חדשה ללימוד ב "הרש

  .'תומכי תמימים'ד ישיבת וסביי, החסידות

 .עוד ישיבהסתם  אינה' תומכי תמימים'

שבה לומדים , המיוחד בה על פני כל הישיבות

ממש כפי , את תורת החסידות מדי יום

 צ" הרבי הריי באואחריו. א והלכהשלומדים גמר

א ופתחו עוד סניפים "והרבי מלך המשיח שליט

והפיצו את , של תומכי תמימים בכל העולם

מעיינות החסידות בצורה אדירה בכל מקום 

  .ובכל שפה

 אנו מגיעים , הגלותעם קץ ממש ,עכשיו

כל מקום ישיבת תומכי ב,  של נס חנוכהסיומול

התמימים . דותיהודים לומדים חסיותמימים 

 ,של היום ממשיכים את נצחון החשמונאים

 את נס פך השמן חוגגים ד"ישיבות חבוב

  .לימוד תורת החסידותב

   משיח משיח––  היעד הסופיהיעד הסופי

העיקר עכשיו הוא שהנה כבר . גלותנניח רגע ל

שמושחים כיון ' משיח '–שמו .  משיח צדקנומתגלה

הוא יגלה את פנימיות התורה . אותו בשמן

  !גויים אפילו ,ידע זאתל העולם כו, בשלימות

זוהי הסיבה האמיתית להתגלות תורת 

כשקרובים כל כך , בימינודוקא . החסידות

' לטעום'זהו הזמן המתאים  ,להתגלות המשיח

  . המשיחזכותהכל ב. מתורתו של משיח

  :א"ומסכם הרבי מלך המשיח שליט

ד על ידי "ומהתגלות תורת חסידות חב

ביתר שאת ויתר עוז רבינו הזקן הולך ומוסיף 

בכל שבעת הדורות דנשיאי תורת חסידות 

כולל ובמיוחד על ידי התייסדות , ד"חב

חיילי בית דוד , ישיבת תומכי תמימים

שיוצאים למלחמת בית דוד לנצח את אלה 

ולהביא בפועל , "אשר חרפו עקבות משיחך"

ובפרט בדורנו , ההתגלות דדוד מלכא משיחא

וצריכים רק , םשכבר נשלמו כל העניני, זה

הנה זה "ולראות ש, "לפתוח את העיניים"

  ". בא) המלך המשיח(

  סס''תכלתכל

, להוסיף בלימוד והפצת פנימיות התורה

על פתח ביתו "באופן שמאיר , שמן שבתורה

  ".יפוצו מעיינותיך חוצה", "מבחוץ

, את מה שאנו לומדים יחדנספר לחברים 

עדיין , גם אם בבית ספרם, שזה בעצם חסידות

 נביא בפועל ממש את וכך.  זאת לומדיםלא

א מלך המשיח הרגע "ההתגלות של הרבי שליט

 !ממש

  ק"ארה' י תנועת הנוער צבאות ה"ל ע"יו
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 ד אינפו"מידי שבוע באתר חב'דבר מלכות לנוער'ניתן להוריד את ה
 'דבר מלכות'מבצע עולמי ללימוד הל במסגרת "יו  נחשון. ב:  הגהה לשונית חינוךואנשירבנים :הגהה רוחנית בן מנחם : עריכה

  

  יחי אדוננו מורנו ורבינו

  !מלך המשיח לעולם ועד

  

  לזכות

  א"הרבי מלך המשיח שליט
  !מהרה יתגלה ויגאלנו

  

  !חג חנוכה שמח ומאיר


