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מק�פרשת

 עריכת שולח� מול הדלקת הנר
של סעודה� הוא חג ששונה מכל החגי�� חנוכה  ואילו בחנוכה עיקר היו�� ויי�� בשר�� מי�� לח�� בכל החגי� כול� ישנו צווי

י� שרצו כנגד היוונרוחניאחד הטעמי� לכ הוא שנס חנוכה היה בניצחו�" אלא בהדלקת הנרות� טוב הוא לא בסעודה
##$להשכיח� תורת ולהעביר� מחוקי רצונ

של בני ישראל ה� רוחניי�� אמנ�  נמשלו הלח� והמי�� אפילו מוצרי המזו� הבסיסיי� ביותר שאנו אוכלי�� כל ענייניה�
 שהיא–ובפרט באכילה ובשתיה בשבתות וימי� טובי�� לתורה% משל% שה� ניכרכשיהודי אוכל או שותה אות�$ לתורה

זה� הדלקת הנר �אול� עצ� ההדגשה בחנוכה על החלק הרוחני$ צווהמ ועד כמה הוא נעלה אפילו� מראה את החידוש שבחג
$יותר מהחלק הרוחני שבחגי� האחרי�

 המיוחד בשמ� יותר מהיי�
על הנגלה שבתורה� אמנ� הלח� והמי� נמשלו לתורה מו$ אול� ה� מרמזי� אלווכש� שבגשמיות לא נית� לחיות בלי � צרי�

על מנת לקיימ� למעשה היי� והשמ�� לעומת�$ כ ברוחניות הענייני� חייבי� ללמוד את הנגלה שבתורה ולדעת את ההלכות
ה�� מביאי� חיות ותענוג ג� ברוחניות– ג� היי� וג� השמ�–שניה�$ שבתורה�%רזי�%� רומזי� על חלק הנסתר– שכ�

לההגורמי� לחיות ותענוג בקיו� מצוות הת $%ורה מתו יראה ואהבה
$ והוא מביא חיות ותענוג� שותי� אותו בזמני� מיוחדי�� שנית� לשתות אותו בפני עצמו� חשוב�הוא משקה� בגשמיות� היי�

וא' יכול� אינו ראוי לשתיה בפני עצמו–ולעומתו השמ�$ ברוחניות הרי הוא מרמז על חלק הנסתר בתורה ששיי לגילוי
ל$ והוא נספג ומפעפע בה�� בי� ממנו מעט מאוד במאכלי� אחרי�ולכ� מער��להזיק % רזי� דרזי�%כ ברוחניות נמשל השמ�

של חג החנוכה$ שבתורה שה� למעלה מגילוי ולא� כעת נבי� עוד יותר את מעלתו שלכ� הוא נחגג דווקא בהדלקת השמ�
מה� שמ� שבתורה� וכה כולו קשור ע� שמ�חג החנ#� אלא לראות� בלבד#ומדוע הנרות בו אסורי� בשימוש� בסעודה על כל

$שאמרנו בקשר אליו

 נת� את התורה% לזכור שה
של חוש רוחני� שהוא חג מדרבנ�� תמוה מדוע דווקא חנוכה� לכאורה  נעלית יותר מכל–הגיע לדרגה כה גבוהה� וארע בזמ�

הרי ברור שדווקא� הול ומתגבר ג� האור– בעול� מכיוו� שככל שמתגבר החוש� אול�$ החגי� עליה� אנו מצווי� מ� התורה
ה–כאשר החוש הרוחני בעול� גבר� בחנוכה $השמ� שבה� שבתורה% מאור% היה צור שיתגלה ויודגש יותר

–שכלי שבתורה–ולכ� התנגדו לעל� ה� הבינו את השכל והיופי שבתורה#$ להשכיח� תורת#� מלחמת היווני� היתה
זה$ לקדושתה � שמטרת היווני� היתה� וכפי שאנו אומרי� בתפילה$ ולכ ה� התנגדו� זו התבטלות� מעל השכלקדושה

ורואי� את יפיה וחכמתה� כאשר לומדי� רק את הנגלה שבתורה$%הא לא כתורת� ללמוד תורה�#להשכיח� תורת#
ה� נית� חלילה להגיע למצב כזה� המדהימי� $ר את קדושתהא בלי לזכו� שבתורה# שכל#מעריכי� את

בה� יוונית זו שפה יפה$ הכח שהיה ליווני� להלח� בתורה בא מכ שאת עניי� החכמה והיופי יש לה� ולמעשה השפה היחידה
בה היונקת מ� הקדושה� אול� החכמה היוונית היא חכמה חיצונית� נית� לתרג� את התורה כראוי לכ� יו� תרגו�$ ונלחמת

כ��תרגו� השבעי��התורה ליוונית  כל את� שכ� זה נעשה בשביל תלמי המל��כיו� שנעשה בו העגל� היה יו� קשה ונות�
�$מה שבאמת קרה בפועל�המקו� לחשש שמא ינוצל אחר כ לרעה 

אפשר ללמוד את הנגלה$ שבה% שמ�%ל� כיוו� שהתנגדות היווני� הייתה דווקא לקדושת התורה–לכ� הנס נעשה דווקא בשמ�
ב�ה#מהקבולשכוח� שבתורה ה��נגלה�% אוכל%א כשמערבי� הרי פנימיות התורה� את ידיעת האלוקות� שבתורה% שמ�%את

�בה� מאירה בכל הסביבה באופ� כזה� השמ� $נמשכי� ומגיעי� לאלוקות% שא' המורדי�

 $$$הדורות השתנו
חנוכה גר�$ עסקו בתורת הנסתר� סגולהורק יחידי��לח� ומי��עדיי� עיקר הלימוד היה בנגלה שבתורה� ג� לאחר נס חנוכה

את� רק שבלימוד הנגלה שבתורה בו� הפנימיות� הנסתר� השמ� פעולתירגישו  שתהיה הידיעה וההרגשה–שחודר ומפעפע
ה�שהתורה היא תורת $עצמו השמ�–התגלה ג� האור� ככל שגבר החוש�א$%תורת

#ל#כפי שמגדיר זאת האריז� כיו� ה#$ לגלות זאת החכמהמותר ומצווה� לימוד� תחילה$ שבתורה הל והתגבר% שמ�%ואכ� לימוד
של הבנה והשגה מי� הנסתר לא היה באופ� של האדמו�ט כסלו#ורק חב�ר הזק�#חג גאולתו ויו� ראש השנה��ד#מיסד שושלת

הר�%נסתר שבתורה%�הפ לימוד החסידות� לחסידות כ��חבה וביאור ללימוד בפני עצמו בהבנה והשגה מתו עיקר עניינו� א�
מי�של חנוכה �$ט כסלו#בא לידי ביטוי דווקא

 שרצו להוריד את הע� �% מפיצי ההשכלה%קמה תנועת��רבי שלו� בער�ב#ר הרש#בתקופת האדמו� כשהחוש גבר עוד יותר
$ בה לומדי� כחלק מסדר הלימוד היומי הרגיל את תורת החסידות� יסד הוא את ישיבת תומכי תמימי�� וכנגד� מדר התורה

כשהחוש� ובימינו$ הוקמו ישיבות כאלו בכל חלקי העול�� כשהחוש גבר יותר� רבי יוס' יצחק�ר הקוד�#האדמו� בזמ� בנו
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רק$ול� כולוהגיע לשיא� בלתי נתפשי� תורת החסידות א' מתורגמת ומופצת בכל הע על#אור השמ� שבתורה מאיר לא
$אלא א' בתו החו� עצמו נובעי� מעיינות החסידות ומאירי� לסביבה כולה�#פתח ביתו מבחו�

אלא מכיוו� שמתקרבי� יותר ויותר לביאת%� מתגבר ג� האור–משו� שהחוש מתגבר%בעומק יותר הסבר הדבר הוא לא רק
אז� ועל ידו יהיה גילוי עיקר פנימיות התורה�#� קדשי משחתיובשמ�#עליו נאמר�משיח צדקנו  ועיקר לימוד התורה יהיה

–מתגבר� הרוחני�ולמעשה זו ג� הסיבה שהחוש$ הרי בפשטות הול ומתגלה יותר ויותר חלק זה שבתורה� בפנימיות התורה
ה� בי� לגאולהככל שמתקר$ מתקרבי� לגאולה–בגלל שמתגברי� האור האלוקי והקדושה בעול� %� שמ�%מתגבר יותר

$שסופו קרב הוא מתנגד בכל כוחו# מרגיש#וכשהחוש
של שמונה ימי� )המספר�$ נרות) ו�את ההתקרבות לגאולה שבחנוכה ואת הקשר למשיח רואי� בעצ� העובדה שזהו חג

י$ ועוד� של שמונה נימי�–כינור של ימות המשיח� בכלל קשור ע� משיח ק#ג� מאז התחיל עיקר� שור ע� משיחט כסלו
של הפצת מעיינות החסידות ומאז ועד$ שהוא יתגלה כשיפוצו מעיינות החסידות חוצה–ט#כפי שאמר משיח לבעש� העניי�

רק� בפעולות הפצה אלו� כאמור� היו� הול ומתווס' ש% לפקוח את העיניי�%עד שהיו� כבר צרי הנה זה מל המשיח%ולראות
$%בא

 גאולהרצ' של
�פרשיות השבוע בשבועות אלו מבטאות ג� ה� את עניי� הגאולה

רז� וישב את� כמו בימות המשיח–בשלמות השלווה$ל שרצה יעקב לישב בשלווה#כמאמר כיוו� שהוא מצד עצמו כבר עשה
$כל הדרוש והיה מוכ� לביאת המשיח

ל� מק� $ ביטוי המרמז על תחילת הגאולה–%י�ק� הימ%וג�� סו' הגלות� אחרית הימי�–% ק� הימי�%קשור
שיחזקאל במראה הנבואה מחבר את יהודה� כפי המפורט ג� בהפטרה� ושניה� יחד מתחברי�� ניגש ליוס'� כשיהודה� ויגש

על ידי משיח שהוא מזזרע דוד–# ודוד עבדי נשיא לה� לעול�#ואז�#לע� אחד#ויוס'  $ הגאולה
של יעקב� ויחי על ש� יעקבוכ�החיי� הנצחיי� $בעול� התחיה��ישראל ל אחד ואחת מישראל המכוני�

שיי לבית המקדש השלישי� השלישי שבאבות� כי יעקב� כי ה� קשורות ליעקב( מדוע קשורות דווקא פרשיות אלו לגאולה
של יעקב הוא תורה$ ולגאולה את��תפילה ויצחק� גמילות חסדי� כאשר אברה��עניינו הכח להחדיר את והתורה היא הנותנת

של יעקב היא על ידי יוס' שפעל את גילוי התורה דווקא במצרי�$ הגאולה לעול� של העל� רוחני�שלמות המשכתו מקו�
$ולכ� שיי ג� יוס' לגאולה��הכי גדול% חו�%ב גדול מאוד 

"לא נסתפק בפחות
מה מעט כל כ $$$# מעטי� ורעי� היו ימי שני חיי� שלושי� ומאת שנה#$$$כעת ג� נבי� את תשובת יעקב לפרעה בנוגע לשנותיו

עד� שנה,+* ב על בני האד� לחיות רק  פרעה יכול בעצמו לדעת א� המספר הזה הוא–וחו� מזה(,-*והרי מאז המבול נגזר
" מעט או הרבה

� עוד הגאולה לא הגיעהכל� שכ�� השני� הללו כול� ה� מעטות מאוד באיכות� אלא שיעקב העביר כא� מסר חשוב מאוד לפרעה
אל תחשוב� את זאת הוא מודיע לפרעה$ יעקב כבר היה מוכ� לגאולה–ובפרט שמרגע שנולד יוס'" ימיו חסרי� ומועטי�
ב כדי" אנו יושבי� כא� א ורק כדי שהגאולה תהיה יותר בשלימות� יש לנו פה מטרה$%טוב אר� מצרי�%שנסתפק בישיבה

$חיי� נצחיי�$ בתכלית השלמות אולה לברר את הניצוצות ולהגיע לג

B

 ההוראות לפועל שמביא הרבי בשיחה # המעשה הוא העיקר#
בא� בתשוקה ובצפיה לביאת משיח� תחזק באמונההל•  עד הרגשה שכל עוד משיח לא

$ ימיו חסרי�–
שבלימוד והפלהוסי'• $%מאיר על ביתו מבחו�%צת השמ� פנימיות התורה באופ�

של– במבצע חנוכה כפשוטו להוסי'• $דמי חנוכה וכיוצא בזה� שמחה כולל התוועדויות

)מדברי הרבי בשיחה($$$ לא בא בפועל ובגלוימשיח צדקנוש כל זמ�
חיזוק האמונה התשוקה: ומהם. יש להוסיף מיום ליום בהענינים המביאים את הגאולה בפועל ובגלוי

כך, והצפיה לביאת המשיח בא, עד כדי , בפועל ובגלוישנרגש אצלו שכל זמן שמשיח צדקנו עדיין לא
הם, ימיו חסרים .כיון שעדיין לא באה הגאולה בפועל" מעט"כדברי יעקב שאפילו מאה ושלושים שנה


