
 

 ד "בס

 מועדים ואירועים שונים, משלים וסיפורים לפרשיות השבוע, קצרים רעיונות :תורה-דבר

 א"שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט

 ?ןה את טומאת יוכאיך לנקות בחנו

 ...פעולה חיצונית לניקוי הפנימיות

זה לעומת זה עשה ? ואיך מנצחים. היא עד היום, לא הסתיימהה ביון המלחמ

ציון מכלל "יופי ואנחנו באים אליהם עם  -חיצוניות ובאו עם ההם סגדו ל :האלוקים

 .יון' צ: כוללת את כל היופי -"יופי

 בגימטרייה. דדים עם יוןיוסף היה יפה תואר ויפה מראה וממנו עלינו ללמוד איך מתמו

אבל שואבים אנו את הכוח . ולכן טימאו את המקדש השוכן בציון. ציון = 651 = יוסף

 .מאשת פוטיפר מנעשמור על עצמו ונלנמכר ידע שגם כשמיוסף 

. חשך = שכח :אם נשים לב האותיות של השורש זהות" לשכחם תורתך"היוונים רצו 

, המלך תלמי. י השכחה של התורה יבוא הקץ לאור"עש מטרתם הייתה. יון זה חושך

 למידה: כמו) ביקש לתרגם את התורה ובכך למנוע שבעים פנים לתורה אף הוא

תה מטרתו העיקרית להחשיך את עיני יהיוזו . (ב"וכיוצ אותימטרייג, גזירה שווהמ

תו להחשיך עיניהם של כך התרגום מטר. רלהעלים את הדב - מטרת החושך .יהודיםה

כי נר " - י אור"חושך מסלקים ע ,פשוט מאד! ?כיצד מתגברים על זהו .חכמים בתורה

 ...נפיץ את האור וייעלם החושך של יוןככל שנלמד תורה  ".ותורה אור מצווה

שהרי , והלא הנס היה רק שבעה ימים, מדוע חוגגים שמונה ימים: שואל" בית יוסף"ה

 ?ליום הראשון היה שמן

מדוע ". דשךווהדליקו נרות בחצרות ק"פ מה שאנו אומרים "ע, מתרץ החתם סופר

 מכיוון. הדליקו בחוץ - ברירה הייתהכיון שקודש הקדשים היה טמא ולא ? בחצר

 ומכיוון, שמן בכמות יותר גדולה - שהדליקו בחוץ והרוחות נושבות נדרש חומר בעירה

ם ביום הרי שהיה נס ג - שהיה שמן ליום הראשון אך לא להדלקה בחוץ אלא בפנים

 .הראשון ולכן חוגגים שמונה ימים

 .צריך לעשות פעולה חיצונית - כשבפנים מלוכלך :הלקח שלנו

 !חנוכה שמח

 מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת

www. תורה-דבר .co.il 

 


