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הלל  במאמר  יששכר"  ה"בני  כתב 
חנוכה  נר  שבזכות  א'  אות  והודאה 
יזכה האדם להנצל מדינה של גהינום 
מצוות  על  הטורים  בעל  שכתב  וכמו 
(בפרשת  בביהמ"ק  המנורה  הדלקת 
הדלקת  פרשת  שבכל  תרומה) 
האות  נכתבה  לא  בביהמ"ק  המנורה 
שבזכות  לומר  הס"מ.  אל  הרומזת  ס' 
הדלקת המנורה אין שטן ואין פגע רע. 
הפסוק  את  רמז  בדרך  צדיקים  ופרשו 
המיצר  "מן   : א)  (קיח,  בתהילים 
מרחב  יה"  במרחב  ענני  יה  קראתי 
חנוכה  נר  שע"י  ללמד  נר  בגימטריה 
המיצרים  מכל  לצאת  האדם  זוכה 

והצרות להרחבה גדולה. 

הימים  החנוכה  ימי  של  בפתחם  אנו  נמצאים 
של  חגם  את  המועדים  מכל  יותר  המסמלים 
שהם  בכך  מיוחדים  החנוכה  ימי  התורה,  בני 
מסמלים את נצחון בני התורה החפצים לעמול 
לא  כידוע  כי  פה  שבעל  בתורה  ובפרט  בתורה 
שבכתב  בתורה  היונים  של  המלחמה  היתה 
אלא  מזאת  ויתירה  ביותר  אותה  כבדו  ואדרבה 
את  להם  לתרגם  ישראל  מחכמי  ביקשו  אף 
ערכה  יקרת  לגודל  ליונית  שבכתב  התורה  כל 
לימוד  על  היתה  מלחמתם  עיקר  כי  בעיניהם, 
וכיתות  רבה  יגיעה  הצריכה  פה  שבעל  התורה 
נח)  (פרשת  התנחומא  כדברי  הגוף  כוחות  כל 
היא  ובהקב"ה  בתורה  שהדבקות  לפי  הידועים, 
אלו  בימים  ע"כ  תורה.  של  עמלה  ידי  על  רק 
נודה ונהלל להקב"ה על הזכות לעמול בתורתו 
בתורת  חלק  ולקנות  חידושים  ולחדש  הקדושה 
ה'. וכמו שנאמר: "ובתורתו יהגה יומם ולילה".

עדיין הרושם האדיר והנשגב של מעמד חלקנו 
התורה  בני  כל  של  בליבותיהם  חרוט  בתורתך 
דעדת קודש תימן. מעמד זה אשר משתלב במסר 
העולה מימי החנוכה מסר של כבוד וערך לעמלי 
את  המכתתים  התורה  לבני  ויקר  כבוד  תורה 

עצמם על לימוד התורה. 

אלעזר א רבי  אמר  [יב.]  חגיגה  בגמ'  יתא 
אדם  הראשון  ביום  הקב"ה  שברא  אור 
כיון  סופו  ועד  העולם  מסוף  בו  צופה 
שנסתכל הקב"ה בדור המבול ובדור הפלגה וראה 
גנזו  ולמי  וכו'  וגנזו  עמד  מקולקלים  שמעשיהם 
את  אלקים  וירא  שנאמר  לבוא  לעתיד  לצדיקים 
אמרו  שנאמר  צדיק  אלא  טוב  ואין  טוב  כי  האור 
ברכות  בירושלמי  עו"ע  ג,י)  (ישעיה  טוב  כי  צדיק 

פ"ח. ה"ו)
וכתב הרוקח [סימן רכ"ה] טעם שאנו מדליקים ל"ו 
אור  ששימש  שעות  ל"ו  כנגד  שהוא  בחנוכה  נרות 
הגנוז בעולם. והרה"ק רבי פנחס מקוריץ זצ"ל כתב 

דהם כנגד ל"ו מסכתות הש"ס.
ולכאורה בהשקפה ראשונה נראה דאין שייכות בין 
האור  על  קאי  חדא  כי  השני  לטעם  הראשון  טעם 

הגנוז ואידך קאי על מסכתות הש"ס.
אולם בבני יששכר (כסלו מאמר ב') כתב ששניהם 
טעם אחד והוא ע"פ מה שאמר הבעש"ט הק' שאור 
זה שגנז הקב"ה גנזו בתורה והלומד תורה בקדושה 
יכול לראות ולזכות לאור הזה עיין בזוה"ק תרומה 

(קמט.)

לקחו  ילד  בהיותו  חיים  דברי  הרה"ק  על  מסופר 
וכשראהו  מלובלין  החוזה  בצל  להסתופף  אביו 
מצא חן בעיניו ואמר עליו שרואה בו שעתיד להיות 
עומד  נשאר  חיים  והדברי  בישראל.  ומנהיג  גדול 
האנשים  את  מקבל  שהחוזה  איך  וראה  בחדרו  שם 
יצאו  שכולם  צווה  ופתאום  בקשותיהם  עם  הבאים 
לצאת  לא  בדעתו  גמר  חיים  הדברי  אבל  מהחדר. 
מחמת שהחוזה אמר עליו שעתיד הוא להיות גדול 
מנהיג  מה  כן  גם  לדעת  מבקש  אופן  ובכל  בתורה 
ואכן  החדר.  את  עוזבים  כשהקהל  לעשות  צריך 
שהחוזה  חיים  הדברי  ראה  עזבו  כשכולם 
לשנן  והתחיל  בחדרו  הסתובב  מכסאו  קם 
משניות בעל פהבדביקות. אחר שסיים פנה 
מדוע  התדע  בני  ואמר:  חיים  הדברי  אל 
בשנים  כי  הזאת.  לעת  משניות  למדתי 
שהאירו  ותומים  אורים  היו  קדמוניות 
עתה  אך  דרכם  את  להם  והנחו  לישראל 
ותומים  אורים  ולא  מקדש  בית  לנו  שאין 
וטהרה  בקדושה  תורה  לומדים  כשאנו 
מה  יודעים  ואנו  האותיות  את  מצרפים 

שהיה  שהאור   ובהיות  לעשות.  לא  ומה  לעשות 
לכן  ונסתיים  תם  היום  שלמדתי  בתורה  גנוז 
תורה  ללמוד  שאוכל  כדי  לצאת  לקהל  ציוותי 

ולהמשיך את האור הגנוז.

היוונים  מגמת  כל  החשמונאים  בימי  והנה 
להשכיח את עם ישראל מן התורה ולבטל את אור 

החיצוניות  חכמות  את  הגבירו  ולכן  שנגנז  התורה 
היפך  שהוא  ב,ה)  (מד"ר  חושך  הנקראות  בעולם 
עם  אמנם  הקדושה  בתורה  המאיר  הגנוז  מאור 
נצחי  קיום  בו  יש  התורה  אור  שרק  שידעו  ישראל 
חכמות  פיתויי  אחר  להגרר  שלא  נפש  מסרו 
שאת  ביתר  להתחזק  והוסיפו  השקרי  החיצוניות 
ורק מכח התורה שלמדו בטהרה זכו  לנצח כמ"ש 

"וזדים ביד עוסקי תורתך"

כתב  זה  ומטעם 
שנס  יששכר  הבני 
דווקא  היה  חנוכה 
שפסקה  אחר 
מישראל  הנבואה 
מעלת  על  להורות 
העוסקים  ישראל 
שהיא  בתורה 
מנביאות  עדיפה 
חכם  חז"ל  כמ"ש 
(ב"ב  מנביא  עדיף 
זה  ולפי  יב.) 

דעל  והיינו  לזה  זה  שייכים  הטעמים  ששני  נמצאנו 
ידי הדלקת ל"ו נרות בחנוכה הם כנגד האור מששת 
אומר  הוי  גנזו  והיכן  הקב"ה  שגנזו  בראשית  ימי 
שגנזו בל"ו מסכתות שבש"ס באופן שהכל הוא אור 
התורה  בעסק  ומתגלה  נרות  הדלקת  המאיר  אחד 
(בראשית  אפרים  בדגל  עיין  החנוכה.  בימי  בפרט 
פעמים  כמה  עיניו  שראו  להעיד  שכתב  וירא)  ד"ה 
דברים  וראה  בתורה  הביט  הק'  הבעש"ט  שזקנו 
הגנוז  אור  ע"י  זה  והיה  סופו  ועד  העולם  מסוף 
וטהרה  בקדושה  תורה  שלמדו  ישראל  גדולי  כי 
שזכינו  לנו  ואשרי  הגנוז  לאור  זכו  עצומה  וביגיעה 
מן  שבמעט  מעט  להשיג  אפשר  שבו  החנוכה  לימי 
האור ההוא ע"י לימוד בהתמדה ובעסק גדול בימים 

ההם בזמן הזה.

 כסלו תש"פ 

בחחבחבחננוווככככהההה הההגגגגנננווזזז אאאוווררר

"עם ישראל מסרו 
נפש שלא להגרר 
אחר פיתויי חכמות 
החיצוניות השקרי 
והוסיפו להתחזק
 

 "

ישב ב בהם  שנים  אותם 
בדיחי  יחיא  מה"ר 
ועל  התורה  על 
נס  מעשה  עמו  אירע  בצנעא,  העבודה 
הקבלה  בחכמת  לידיעתו  הקשור  מופלא, 
קורא  בס'  מובא  המעשה  סיפור  המעשית. 
הדורות, וערכתיו בקצרה לתועלת הרבים, 

וזה סיפור המעשה:  
בתימן  מלך  השישית  המאה  בתחילת 
אלמהדי עבדאללה, שהיה מלך טוב ומתחסד 
עם היהודים. לאחר מותו, המליכו תחתיו את 
בנו שנקרא עלי מקלא. בן זה, היה טבעו הפכפך 
היתה  התנהגותו  מלכות.  תואר  בו  היה  ולא 
להעבירו  החליטו  והם  המלוכה,  שרי  בעיני  לזרא 

ממלכותו ולהעמיד אחר תחתיו.
נאצר,  סייד  את  השרים  העמידו  מקלא,  עלי  תחת 
הגזבר של המסגד [מסגף] המרכזי בצנעא. בעבורו 
אבל  הפתחים,  על  ומסובב  עני  אדם  נאצר  היה 
למשרה  ועלה  מזלו  התגלגל  ספר,  איש  בהיותו 

מכובדת זו במסגד, עד הגיעו לארמון המלוכה.
כאשר עלה נאצר לשלטון המלוכה, היה קנאי לדת 
האיסלאם, והיה גוזר על היהודים מיסים וגזירות, 
יהודי  קצו  אשר  עד  ומשונות,  שונות  בתואנות 
צנעא בחייהם. בחייו האישים התנהג כבזבזן ובעל 
תאווה, ובכל לילה היתה סעודתו כבש שלם. מידי 
פעם היתה דרכו ללכת על סוסי בשכונות היהודים, 
את  לפתוח  מהם  וביקש  הכנסיות,  לבתי  להיכנס 

ההיכל ולהראות לו את ספרי התורה ששם. 



שכונת  על  הממונה  לנשיא  הוא  קרא  אחד,  יום 
ספרי  על  מפורט  מספר  ממנו  וביקש  היהודים, 
לצורך  בצנעא.  הכנסת  בתי  בכל  שיש  התורה 
שני  עמו  הוא  שלח  המדוקדקת,  והספירה  הסיור 
משרתים. לאחר שתיעדו את מספר ספרי התורה, 
הגיע מספרם לארבע מאות עשרים וששה ספרים, 
ונתנו בהם היהודים רמז, מנין "והם תכו לרגליך". 
העביר  למלך,  התורה  ספרי  מסמך  שהגיע  לאחר 
את  האוהב  כל  לאמר:  מלכותו  בכל  כרוז  הוא 
בעירה,  וחומרי  וקרשים  עצים  להביא  נא  המלך, 
המלך,  לארמון  הסמוך  הריק  במגרש  ולהניחם 

שנקרא "מיידאן". 
הממונה,  היהודי  לנשיא  המלך  קרא  למחרת  מיד 
מארמוני,  גמלים  עמך  קח  בתקיפות:  עליו  וציוה 
והבא  כאן,  המנויים  התורה  ספרי  כל  את  ואסוף 
ולא  באש,  אעלם  למען  ומיד  תיכף  אלי  אותם 
ישאר זכר מכל תורת ישראל. לאחר שריפת שפרי 
צנעא  מחוזות  בכל  ישאר  לא  כל  אצווה  התורה, 
דתו  את  ימיר  שלא  מי  וזקן,  נער  אשה,  ועד  מאיש 
לדת האיסלאם, והיינו כולנו לעם אחד, ומי שימרה 

איש פי, יומת! 
נשיא היהודים, שראה כי כלה נחרצת היא גזירת 
המלך ביקש: יתן לנו אדונינו המלך יום אחד לבשר 
את הגזירה לכל היהודים, ולמחר ירדו גמלי המלך 
התורה.  ספרי  את  לאסוף  היהודים  שכונת  אל 

המלך הסכים לבקשתו, והמתין עד למחרת. 
בינתים, כינסו כל זקני רבני העדה את העם לבית 
הכנסת, ויבואו כולם, אנשים נשים וטף, ויעלו עפר 

על ראשם, ויקרעו בגדיהם, ויתכסו שקים, ויאמרו: 
"ברוך דיין האמת". עמדו וגזרו תענית, ויום תפילה 
ובקול  בתרועה  הציבור,  לכל  הכנסת  בבתי  כללי 

שופר. 

כבקיאים  ידועים  היו  העדה,  רבני  מזקני  שנים 
בדיחי  יחיא  מה"ר  הגאון  והם  מעשית,  בקבלה 
זצ"ל, ועמו הגאון מה"ר סאלם ב"ר סעיד אלנדאף 
זצ"ל. שני רבנים אלה, לקחו תרנגול לבן, רחצוהו, 
את  לקחו  אלנאצר".  "אימאם  שמו:  ויקראו 
זה  לבדם,  אחד  בחדר  להם  והסתגרו  התרנגול, 
יושב בפינה אחת של החדר ולומד, וזה יושב בפינה 
אחרת ולומד. מידי פעם קורא אחד מהם לתרנגול: 
"בא הנה אימאם אלנאצר וקח לאכול", ומביא לו 
חיטים לאכול, וכן חבירו. כך ישבו ולמדו לבדם כל 
הלילה עד עלות השחר. כאשר עלה השחר, לקחו 
את התרנגול לבית הכנסת, קשרוהו והניחוהו תחת 

התיבה. 
והחלו  ההיכל,  מן  התורה  ספר  את  והוציאו  עמדו 
ותחינות.  בתפילות  התיבה  את  לסובב  הקהל  כל 
אב בית הדין, הגאון רבי יוסף אלקארה זצ"ל, הביא 
עמו את הלולב והאתרוג שבירך עליו בחג הסוכות 
חזרו  העם  כל  ומיד  ראשו,  על  אפר  שם  האחרון, 

והניחו אפר על ראשם. עמד הרב ודרש: 
רבותי, דעו לכם כי נגזירה הגזירה שתשרף התורה 
התורה  הלא  לב.  כל  מחריד  זה  ודבר  לעינינו, 
שכך  לדור  לו  אוי  וקיומינו,  חיותינו  היא  הקדושה 
באפר!  התפלש  שפר,  אמרי  ספר  בימיו!  עלתה 
מיום  כך  היה  לא  כי  עצרה,  קדשו  צום  קראו 
געו  מיד  התורה!  שריפת  על  אוי  העולם,  שנברא 
ושבע  הושענות  לומר  והוסיפו  בבכייה,  העם  כל 
הקפות של הושענא רבה, למרות שעמדו אז ביום 
שבע  התיבה  את  הקיפו  כך  כסלו.  לחודש  כ"ד 
ביום  ה'  יענך  וגו'  "למנצח  מזמור  ואמרו  פעמים, 
צרה" י"ב פעמים, כנגד י"ב צירופי שם הוי"ה ברוך 
שתחת  ממקומו  התרנגול  את  הוציאו  אח"כ  הוא. 
כ"א  שבתהילים,  ק"ט  מזמור  עליו  וקראו  התיבה, 
בקול  הים  שירת  את  לומר  הוסיפו  אח"כ  פעמים. 
גדול, כאשר כל הקהל חוזר ג' פעמים על הפסוקים 
מלחמה"  איש  "ה'  ופחד",  אימתה  עליהם  "תפול 
מפסוקים  אחד  בכל  ה'",  באלים  כמכה  ו"מי  וגו', 

אלו, היה תוקעים בשופרות. 



משמחה,  הלילה  כל  ישן  לא  נאצר,  האימאם 
את  שיעלים  הראשון  המלך  יהיה  הוא  כי  בחושבו 
בבוקר,  שמונה  השעה  הגיע  מתימן.  היהודים  דת 
ציוה להזמין את משרתיו וסגניו, וכלי זמר עמהם, 
לרדת  מוכנים  להיות  ציוה  הגמלים  בעלי  את  וגם 
התורה.  ספרי  את  לאסוף  היהודים  לשכונת 
שסביב  בשדות  בוקר  לטיול  הוא  ילך  בינתים, 

צנעא, ומיד בחזרתו ישרוף את ספרי התורה. 
גמליהם,  עם  הכנסת  לבתי  הגיעו  המשרתים 
וירביצום לחנות בחצר בית הכנסת. היהודים אמרו 
למשרתים מנהיגי הגמלים: אין לנו סמכות לעשות 
והוא  לממונה,  קראו  הממונה.  לנשיא  לכו  דבר, 
אנו  "מסרבים  המלך:  משרתי  לעבר  בזעם  קרא 
לפתוח את בתי הכנסת, ולא תקבלו מאיתנו גם לא 

אחת  מטפחת 
ספר  של 
מוכנים  תורה, 
כולנו  אנו 

את  למסור 
בעבור  נפשנו 

תורתינו! ויוסיף ויקלל את המלך: מי הוא זה נאצר, 
בכלל,  המלוכה  מזרע  אינו  ודך,  עני  בעבר  שהיה 
לכו ואמרו לו שאנו מורדים בו! בדבריו, כיון הוא 
למסור את עצמו על קידוש ה'. משרתי המלך רצו 
לארמון, אבל אז נודע להם כי האימאם יצא לטיול 

בוקר. 



שני הרבנים, הגר"י בדיחי והגר"י אלנדאף, כאשר 
כיוונו את השעה היעודה, עלו אל הגג, והתרנגול 
שקראו לו נאצר עמהם, קראו עליו שוב את מזמור 
"אל  המזמור  את  לומר  והוסיפו  שבתהילים,  ק"ט 
וכן  צ"ד}  {מזמור  הופיע"  נקמות  אל  ה'  נקמות 
שסגולתם  ק"מ},  {מזמור  רע"  מאדם   ה'  "חלצני 
את  ושחטו  עמדו  מכן  לאחר  הרשע.  להפיל 

התרנגול. 

"ודאי  הנקרא  במקום  היה  המלך  של  הטיול 
פירות  עצי  לגידול  מקום  היה  זה,  מקום  צ'הר". 
בצנעא  לשוק  אותם  מביאים  היו  ובעליהם  טובים, 
ומתפרנסים מהם. והנה באותו יום, באו חלק מבעלי 
האילנות למכור את מרכולתם, ומלאך ה' משמים 
ירד לעזרת עמו, ונדמה להם כאחד ממשרתי המלך 
הבא לקראתם בבהלה. מיד שאלוהו: על מה ולמה 
תבהל? אמר להם: על חייכם וחיי בני משפחותיכם 
הנה  להם:  אמר  כוונתך?  למה  לו:  אמרו  חס.  אני 
את  לעקור  וכוונתו  צ'הר,  בודאי  כאן  עובר  המלך 
כל העצים ממקום זה, ולהכשירו למקום ארמונות 
המלוכה שלו! מיד נחרדו בעלי האילנות, והחליטו 
האילנות  בין  התחבאו  למכה.  תרופה  להקדים 
במקום גבוה, והביאו עמהם חץ וקשת. מיד כאשר 
אחד  משך  ובאה,  עוברת  המלך  שיירת  את  ראו 
על  היושב  המלך  לעבר  חץ  וירה  בקשתו,  מהם 
של  מיתתו  זמן  מיד!  והרגו  במלך,  החץ  פגע  סוסו. 
נאצר הרשע, היה בדיוק בזמן ששחטו רבני צנעא 

את התרנגול, ויהי לפלא.



האימאם  מת  כי  בצנעא  הקול  הגיע  כאשר 
נאצר, עמדו והוציאו את בן המלך אלמהדי 
עלי מקלא מכלאו, וימליכוהו תחתיו. אותו 
שכונות  ובכל  החנוכה,  חג  ערב  היה  יום, 
היהודים אורה ושמחה ששון ויקר. באותו 
כולם  ברכו  בכסלו,  כ"ה  ליל  לילה, 
בימים  לאבותינו  ניסים  "שעשה  ברכת 
ההם בזמן הזה" בכוונה גדולה, וכן ברכת 
ההלל  את  וגמרו  הנרות,  על  "שהחיינו" 

ועל  הניסים  על  לבב,  ובטוב  בשמחה 
הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות 

ועל הנפלאות .  

חחחחננוכככההה ננסססס
יייההההוודדדי צננננעעעאאאא ששששללל



רומז  זה  שפסוק  כא,ח)  וחי" (במדבר  אותו  וראה  הנשוך  כל  והיה  נס  על  אותו  ושים  שרף  לך  הפסוק : "עשה  על  תתק"פ )  משה" (סימן  ב"מטה  כתב 
לשלושת ברכות הדלקת נרות החנוכה, "עשה לך שרף"- זו ברכת להדליק נר של חנוכה, ושים אותו על נס"- זו ברכת שעשה ניסים, "וראה אותו וחי" 
- רומז על ברכת שהחיינו, שסגולתה שגם הנשוך ע"י הנחש הקדמוני הוא היצר הרע וראה אותו וחי ע"י ההבטה בנרות החנוכה יכול לעלות מדיוטא 

תחתונה עד רום המעלה של דבקות ב-ה' הקרוי אלוקים חיים.

מנהג ישראל תורה לישב אחר ההדלקה ולשום עין באור הנרות, והטעם להמשיך בזה אותם הניסים והנפלאות ע"י כח הראיה שיש בו כח להוליד כדמצינו 
בעוף הנקרא ראה. (הגה"ק בעל הייטב פנים הוד והדר אות י) וכתב בספר רב טוב (פרשת וישב ד"ה ויקחהו ) ע"י שרואה האדם ומביט בנרות של מצוה שהם 

קודש ממשיך על עצמו קדושה וזה מכניע כח הרע וסטרא אחרא.

"כשעמדה ב אומרים  אנו  הניסים  על  תפילת 
מלכות יון הרשעה על עמך ישראל לשכחם 
וצ"ב  רצונך".  מחוקי  ולהעבירם  תורתך 
מהו להשכיחם תורתך והרי אמרו חז"ל שתירגמו את 
התורה ליונית, הרי חזינן דלא רק שלא רצו להשכיחה 
אלא עוד לפרסמה בשאר שפות. ועוד צ"ב מהו הלשון 

'חוקי רצוניך' מדוע נאמר לשון חוק.
ושמעתי לבאר על פי דברי האור החיים הק' בפרשת 
בחוקותי  'אם  הפסוק  על  הראשון  בביאורו  בחוקותי 
התורה  עמל  הכתוב  שקרא  "וטעם  שם  וז"ל  תלכו' 
דברים  ללמוד  אפילו  מצוה  בה  שיש  לצד  'חוקה' 
שלמדם פעמיים ושלש והם ידועים אצלו, כי חפץ ה' 
בעסק התורה חוקה חקק, ותמצא שאמרו ז"ל בקהלת 
רבה [ג,י] כי לטעם שילמוד האדם תורה בחשק תמיד 

גזרה חכמתו יתברך שיהיה האדם לומד ושוכח". 
לומד  אדם  "לטובתו  יצחק  ר'  בשם  שם  המדרש  וז"ל 
תורה ושכח, שאילו היה אדם לומד תורה ולא שוכח 
היה מתעסק בתורה שתים ושלש שנים וחוזר ומתעסק 
אלא  ימיו,  כל  לעולם  בה  משגיח  היה  ולא  במלאכתו 
מתוך שאדם לומד תורה ומשכחה אינו מזיז ואינו מזיע 

את עצמו בדברי תורה".
בשאר  שאין  מיוחד  ענין  יש  התורה  דבחכמת  ומבואר 
חכמות, דאילו בשאר חכמות אדם שלמד דבר מסויים 
את  וזוכר  כשיודע  הדבר  על  בחזרה  ענין  אין  ויודעו, 
הדברים, משא"כ בתורה הקדושה אפי' למד את הדבר 
כמה פעמים והם ידועים אצלו, מ"מ כך גזרה חכמתו 

יתברך שצריך האדם לחזור עליהם ואם לא חוזר הוא 
שוכח. וחוק הוא כדי שתמיד יהא מונח בלימוד כדברי 
שתהיו  תלכו  בחוקותי  אם  והיינו  הק'.  החיים  האור 
עמלים בתורה, דעמל רב הוא לחזור על דברים ידועים 

בצורה מתונה כמו בפעם הראשונה. 
ובאמת היוונים הרשעים לא היתה להם בעיה עם עצם 
התורה  את  תרגמו  שהרי  וכמבואר  התורה,  לימוד 
ליונית כי הם תפסו את התורה כחכמה נפלאה כשאר 
חכמות, ועיקר התנגדותם לתורה היתה שלא יחשיבו 
חכמה  כעוד  רק  אלא  מיוחדת,  לחכמה  התורה  את 
ככל שאר חכמות העולם, בלי הקדושה שבתורה. ולכן 
עיקר התנגדותם היתה לדברים המראים את עליונות 
התורה על שאר חכמות כגון חזרת הלימוד אפי' שיודע 
את הדברים. ועל פי זה יובן מהו להשכיחם "תורתך" 
חכמה  עם  מיוחדת  תורה  זו  שאין  להשריש  רצו  שהם 
להעבירם  נמי  והיינו  בעלמא.  ידיעות  אלא  אלקית, 
מחוקי רצונך דהיינו לבטל את חזרת הלימוד שנקראת 

חוק כדברי האוחה"ק.
יט]  אות  מצוה  נר  ג'  [מאמר  יששכר  בני  בס'  ויעויין 
שמבאר את הגמ' בשבת [דף כא:] ת"ר מצות נר חנוכה 
נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין 
מן המהדרין מוסיף והולך, על ענין חזרת הלימוד. וז"ל 
שם "ורמזו בזה גם כן מעלת התורה הרמוזה בנר מצוה 
החכמות,  שאר  כל  על  התורה  חכמת  ומעלת  הלזו 
מושכל  דבר  איזה  אדם  כששומע  החכמות  כל  דהנה 
הצורך  מן  אין  שוב  בשכלו  הדבר  ונתפס  אחד  מחכם 

עליה  לו  לחזור 
כי לא יוסיף אומץ 
דברי  משא"כ  בה, 

איזה  שמע  אם  תורה 
שכל [פי' דבר שכלי] מרבו, אם יחזור הוא על לימודו 
איזה  עוד  בשכלו  ויתבונן  אור,  בה  יתוסף  פיו  במו 
מושכל  נולד מהשכל הראשון ששמע מרבו. וכן בכל 
כו'  חדש  אור  בשכלו  יתוסף  לימודו  על  שחוזר  פעם 
כי דברי תורה חיות הנה ומולידות בכל פעם אותיות 
וזהו  צופים.  ונופת  מדבש  מתוקים  חדשים  וטעמים 
בנר  יוצאין   - לתורה  הרמוז  הלזה  מצוה  בנר  שתיקנו 
כמה  היינו  כולם,  בשביל  מדליק  כשאחד  וביתו  איש 
יד"ח  בזה  ויוצאים  מרבם  הלכה  שומעים  תלמידים 
אחד,  לכל  נר  המהדרין  אך  כעונה.  שומע  כי  תורתם 
היינו כשהם מהדרין [לשון חזרה] וחוזרים על לימודם 
מן  והמהדרין  כו'.  עצמו  בפני  אחד  לכל  אור  יתוסף  
המהדרין מוסיף והולך היינו רמז בתורה כל מה שחוזר 

גם על מה שחזר כבר מוסיף והולך ומוליד אור חדש.
הלוי  עפג'ין  אבנר  רבי  להגה"צ  להודות  המקום  וכאן 
בבני  תמיכתו  על  הלוי,  בית  ישיבת  ראש  שליט"א 
ולזרזם  לעודדם  רברבי,  ועד  מזעירי  שיחיו  התורה 
ונדיבות  רחבה  ביד  בעיון,  התורה  אור  את  להרבות 
ימים  להאריך  שיזכה  יה"ר  יתירה.  ובחביבות  נפלאה 
על ממלכתו מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא, ויזכה 
ותורה  מצוה  לנר  בידו  והמסייעים  העוזרים  וכל  הוא 

אור, אכי"ר.  

דוע שעוצמתה של יון היתה בחכמתה כי רבה, י
ולבטלם  תורתך  להשכיחם  ניסו  ובאמצעותה 
סוד  מהו  נבאר  בס"ד  ומילה.  שבת  מחודש 

חכמתם. וכמו"כ לצורך מה ביטלו מצוות מסוימות.
בספרו  החיד"א  מרן  בשם  דרך"  "ים  בחיבור  ראיתי 
שביאר  זכות  מהר"מ  בשם  מקץ)  (פ'  קדומים  נחל 
"ועתה  כתיב  ביוסף  הנה  כי  הפסוקים,  לשונות  שינוי 
אומרים  הגוים  ומאידך  וחכם".  נבון  איש  פרעה  ירא 
אצל  שונות  והחכמה  התבונה  ונבון".  חכם  עם  "רק 
אומוה"ע  שאצל  החיד"א  וביאר  מעמ"י.  אומוה"ע 
ומתוך  הטבע  בדרכי  ומתבוננים  חוקרים  הם  ראשית 
חיצונית  חכמה  היא  החכמה  ז"א  מחכימים,  הם  כך 
ומאידך  ההתבוננות,  מכח  אלא  אצלם  מובנית  ולא 
מתחת  חצובה  שנשמתם  מכח  בעצם  חכם  הוא  עמ"י 
כסא הכבוד, ובאמצעות החכמה הם מתבוננים. ונבאר 
זאת ביתר ביאור, נשמת עמ"י היא חלק אלוק ממעל, 
ובנשמתם הם חולקים ממש מחכמת הקב"ה, ובהיות 
היינו  י"ב],  כ"ח  [איוב  תמצא"  מאין  "והחכמה  וכתיב 
שהחכמה מקורה מהאין סוף ב"ה [הוא הכתר], ומגוף 
חכמה זו חלק הקב"ה ונפח בנשמתם של עמ"י, ונמצא 
ובעת  אלוקית,  בחכמה  עוסקים  אנו  התוה"ק  שבעסק 
ממש  וזהו  ב"ה,  סוף  מהאין  יונקים  אנו  בתורה  עסקנו 
האור שמאיר בנשמתנו בשעת עסק התורה. וזהו מאי 
הוא",  חד  ואורייתא  וישראל  "קוב"ה  בזוה"ק  דאמר 
עולם  ולכן  התבוננות,  לידי  באים  אנו  זה  מכח  ורק 
חלקו  שלא  אומוה"ע  משא"כ  החכמה,  תחת  הבינה 

ורק  מתבוננים  אלא  אינם  הם  הקב"ה,  של  מחכמתו 
מכח כך יש להם חכמה אנושית ושכלית. ויעויין עוד 

בב"ח (סי' רכ"ד).
שהנקודה  השכילו  הם  יון,  חכמת  היתה  שזו  ונראה 
של  הקיום  סוד  את  לאבד  היחידה  והדרך  הפנימית 
והבינו  ידעו  כי  התורה,  לימוד  ביטול  ע"י  זהו  עמ"י 
שהם דבוקים בחכמה אלוקית, וכשמפרידים ואוסרים 
אלא  אינם  א"כ  אלוקית  בחכמה  העסק  את  עליהם 
מ"מ  המצוות  ככל  רוב  יקיימו  אם  ואף  כאומוה"ע, 
ואז  העליון  במקור  בדביקות  הבסיס  את  להם  יחסר 

יאבד סברם ויבטל סיכויים. 
קידוש  מצות  בדוקא  עליהם  אסרו  מדוע  נבין  בזה 
יומית.   יום  תמידית  מצוה  איננה  שלכאו'  החודש, 
בר  שמואל  בשבת (ע"ה.) "א"ר  דאיתא  מאי  ובהקדם 
נחמני אריו"ח מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות 
חכמתכם  היא  כי  ועשיתם  ושמרתם  שנאמר  ומזלות 
ובינתכם לעיני העמים. איזו חכמה ובינה שהיא לעיני 
העמים הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלות". והביאור 
כי רק בחכמת התורה אפשר לדעת ולצפות מראש את 
מהלך השמש והירח ושאר מזלות, ותבונה אנושית לא 
מספיקה לכך. וכיוב"ז אמרו בכתובות (קי"א. וע"ע שם 
קי"ב.) עהפ"ס ביחזקאל [י"ג ט'] "בסוד עמי לא יהיו" 
שאחת מו' השבועות [לחד מ"ד] שלא יגלו את הסוד. 
העיבור.  סוד  היינו  במדרשים]  [וכ"ה  הראשונים  ופי' 
סוד  את  לגלות  בשבועה  עלינו  אסור  הדבר  ז"א 
חישוב העיבור. והיינו כמו שנתבאר שבעצם חכמתנו 

ת  י ק ו ל א ה
ת  ע ב ט ו מ ה
"סוד  זהו  בתוה"ק 

הבסיס  זהו  כי  עמי", 
לקיום עמ"י, והוא בבחינת "סוד ה' ליראיו". והביאור 
ישראל  חכמי  הרואה  (נ"ח.)  בברכות  דאיתא  עפ"מ 
מחכמי  בשונה  ליראיו"  מחכמתו  "שחלק  ברוך  אומר 
עם  ממש  לחלוק  זוכים  שאנו  והיינו  כידוע.  אומוה"ע. 
כדלעיל  ה'  הסוד  וזהו  האלוקית,  חכמתו  את  הקב"ה 
לבטלם  וביקשו  יון  באו  ולכן  ליראיו.  רק  הוא  שלכן 
ממצות קיה"ח כדי שתאבד מהם חכמה זו, ועי"כ לא 
הם  יהיו  וממילא  הזו  האלוקית  בחכמה  שימוש  יעשו 

ככל האומות. 
החזיקו  ולכן  היונים,  מזימת  ידעו  החשמונאים  אמנם 
בעוז להוסיף ולהגביר בעסק התורה, וזה היה עליונות 
וסוד הנצחון של החכמה האלוקית על החכמה היונית. 
להוסיף  הפוסקים  הזהירו  הללו  בימים  דוקא  ולכן 
(בס'  החת"ס  ע"כ  שהזהיר  וכמו  התוה"ק,  בלימוד 

מנהגי החת"ס פ"ט אות י'). 
הרב  הגה"צ  את  זה  בדור  הקב"ה  לנו  ששתל  תלי"ת 
החכמה  מכח  פועל  אשר  שליט"א  עפג'ין  אבנר 
את  ולהגביר  להוסיף  התורה  לעמלי  לסייע  האלוקית 
נדבך  ועוד  נדבך  ובכך  בעולם,  והמצוה  התורה  אור 
המקדש.  בית  ובנין  הגאולה  להחשת  ומתווסף  נבנה 
יה"ר ויאריך ימים על ממלכתו ממלכת התורה ונצעד 

הגואל.  פני  בקבלת  יחדיו 
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