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ג') ל"ז, (בראשית

 é" ùøôåúð÷æ úòì åì ãìåðù - íéð÷æ ïá

 äéì àåä íéëç øá íâøú  ñåì÷ðåàå

 äéäù à"ã .åì øñî  øáòå  íùî ãîìù  äî ìë

. åì äîåã  åìù ïéðå÷éà  åéæ

 ùøéô ק 'דשים ז 'רעים ר "ת  זקני"ם הטורים בבעל

יעקב  שלמד היינו  מ'ועד . י'שועות נ'שים

יתמה  רואה וכל אלו . משניות סדרי ה' יוסף  עם

טהרות. סדר גם  איתו  למד  לא מדוע

ñåì÷ðåàáå חכים 'בר - זקנים' בן 'כי  תרגם

בסוד  הוא הצדיק יוסף  כי  ליה', הוא

מה  עניין  וזה האמיתי. והביטול החכמה אור 

אלא  ח"ו  גיאות מחמת  דאינו חלומותיו, שסיפר

התלבשות, בדרך  שמתגלה הצדיק  דרך שזהו 

'המלוך  שאלו ולכן דיבורו , דרך הבינו לא והשבטים

הצדיק  אבל בנו'. תמשול המשול עלינו  תמלוך

וגם  אלומתי 'קמה בחי ' בו שיש  יודע האמת 

המלכים  המלכת  של השם הוא קמ"ה ניצבה'.

וישב) קדש  זרע – הממלי"ך  גימ' ה',(קמ"ה ק"ם ,

מנפילתה. וקמה מתרוממת  הקדושה שהשכינה

הבריאה  כל אכן  המדרגה, בזאת  שדבוק  והצדיק 

להגיע  צריכים כולם ויעקב יהודה ואפי ' לו, צריכה

בחי ' ברדל"א, הגנוזה המלכות  בבחי' האור  לזה

גדולתו לגלות  הוצרך  שיוסף מה וכל אלומתי . קמ'ה

את שמר אביו אבל הבריאה. את לתקן  כדי  הוא

הוא  חכמה ופנימיות חכמה, בחי' אב הדבר ,

הבין  כן השגתו  ברוב אבינו ויעקב עתיק , פנימיות 

הצדיק . יוסף מדרגת את 

ìëá åùôð øåñîì êéøà 'éçáá äãåäé úâøã .à

' ä  úãåáòì  úò

ïëìåיוסף עם יעקב זרעים למד  משנה  סדרי ה'

כי איתו למד לא טהרות  אבל וכו', קדשים

הוא  שיהודה יהודה, לדרגת שייך  טהרות  סדר

לדרגת אריך דרגת  דומה ואינו אריך, בדרגת 

הצדיקים  בחי ' הוא אריך מדרגת  כי  עתיק.

מה  וכל להשי"ת  עת בכל לטהרם נפשם שמוסרים

כח  עוד  לקבל כדי  רק הוא אלקי  אור  שמקבלים

האלקי האור  וכל עולמים. כל לבורא נפשו  למסור

עוד  שיזכה רק הוא ומחפש  מבקש יהודה שבחי'

דעתיק  ז "ת  כי  ונודע שאת. ביתר  נפשו  למסור

ובו נפש , מסירות עניינו אריך אשר באריך , מלובש 

אלקי באור  תענוג בלי כי  דעתיק , ז"ת מלובש 

אלא  נפש, למסור  אפשר  אי  עתיק בחי ' שהוא

כדי האלקי  והתענוג האור  עם משתמש  שיהודה

אם  התנא שאמר וזה נפש . במסירות כחות  להוסיף 

ופי ' לעצמך, טובה תחזיק  אל הרבה תורה למדת

לימוד  עם תתגאה שלא מקאמארנא הרה"ק 

במחשבה  עלתה כ "ך בחי ' נוצרת, לכך כי  התורה,

כי וחביריו, עקיבא ר' של נפש במסירות הנאמר

להשי "ת, הנפש  למסור  כדי שנוצרת  נוצרת , לכ"ך 

להתגאות לך  מה ולכן במחשבה. עלתה כך  בחי '

וזהו נפש . מסירות בלי  הרבה התורה לימוד עם

חייהם  שכל אריך  במדרגת  שהם הצדיקים בחי '

תוספת לוקחים מהחיים רגע וכל נפש , במסירות 

נפשם  למסור ויותר  יותר  שיוכלו כדי אלקי  אור 
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עלתה  כ "ך אריך. בחי ' יהודה דרגת  וזוהי  להשי"ת .

השי "ת. של מהכתר דעת מסיח שאינו  במחשבה.

 äãåäéåכי כלל, דקטנות ממוחין מתיירא אינו

כי הקטנות, עת כשבאה שמח אדרבה

נפש . במסירות  השי "ת את לעבוד יוכל עתה

החלושות, הנשמות כ"כ  מבינה אינה יהודה ודרגת

אבל  ורגע. עת  בכל להשי"ת  נפשו מסירות  מרוב

להעלות ה', ק "ם אלומתי, קמ"ה אומר  הצדיק יוסף 

שרצונו בעולם האלקי  יחוד שיתגלה השכינה

לו להיות הקב"ה ונתאוה בפועל, לנבראיו להטיב

בתחתונים. דירה

 ïðéà  ùôð  úåøéñî 'éçáá íäù íé÷éãöä .á

 úåëåîðä úåîùðì øéàäì ë" ë  íéãøåé

ïëìå כמ"ש ענינים. בג' רעה דבתם יוסף  אמר

אוכלין  שהיו לאביו  מגיד 'שהיה ברש "י

לקרותן  השפחות בבני  ומזלזלין החי  מן אבר

מן  אבר ענין שזהו העריות '. על וחשודים עבדים

דקטנות. מוחין  בהמתקת עוסקים שאינן  היינו החי ,

המתקת הוא השחיטה שענין האריז "ל כמ"ש 

אינו נפש  במסירות עוסק שיהודה וכיון הקטנות .

עם  שמח הוא אדרבה כי הקטנות בהמתקת  עוסק

הוציא  וכן  שאת. ביתר  נפשו  למסור  הקטנות 

שאינן  השפחות  בבני  שמזלזלין  על רעה דבתם

שעיקר  כיון  הנמוכות, המדרגות את  מחשיבין 

העריות על חשודין  וכן  נפש . במסירות  עבודתם

שאינ  בחי ' ה'הוא שרצון הק ', בשכינה דבוק ו

בדרגה  שאינו  ומי העולמות. בכל יחודו שיתגלה

שהגם  יוסף  שטען  וזה עריות . בחי ' הוא זאת

כנ"ל, טהרה בחי' נפש  במסירות ה' את שעובדים

יוסף  משא"כ  דאריך, האור בדרגת  רק  זהו אבל

נפש  במסירות  ה' שרצון  שהגם דעתיק , האור  השיג

עיקר  להיות צריך  אבל יהודה, כעבודת  תמידי

כי העולמות, בכל אלקי  תענוג שיתגלה הכונה

שיתגלו בתחתונים דירה לו  להיות  הקב"ה נתאוה

הדרגות וכל עליונים, והשעשועים הצחצחות

בחי ' כי  ית ', אלקותו לראות  יזכו  העולמות שבכל

לגלות תמיד  שרוצה אחר  בן  לי  ה' יוסף הוא יוסף 

ית "ש , אלקותו התגלות  את  מדרגה ועוד  בעוד 

השכינה  להרים - ה' קם אלומתי , קמ"ה בחי ' שהוא

מישראל  אחד שכל באופן  העליון  היחוד  לגלות  הק',

ה'. על תתענג אז לבחי' יזכה

 íâäå קדשים נזיקין  נשים מועד זרעים בחי' שמצד

אבל  כנ"ל. זקני "ם ר"ת יוסף, בחי ' מתגלית

הבינה  אור  מאיר אצלו כי יהודה, אצל הוא טהרות 

טהרה. בחי ' השמאל מצד

 úåøéñîî ,óñåéå äãåäéî ìåìë â" äë  åäéúúî .â

 ãåçéä íòåð  íò ãçé  ùôð

äðäåשיתאחדו צריך  השלימה הגאולה לצורך 

תלמידו הנביא שאלישע ואי ' ויוסף. יהודה

אליהו כי  יוסף. שורש בסוד  הוא הנביא אליהו של

ואלישע  אליהו. ע"י  הוא משיח והקדמת ב"ן, בגי '

ואלישע  נהורין , ש"ע המקבלת המלכות  אור הוא

גדול כהן  יוחנן בן  במתתיהו נתגלגל (עיין הנביא

ל"ו) הק' הגלגולים עקיבא בשער ר ' של שורשו  והוא ,

היה  מתתיהו של בנו ויונתן  מהרח"ו . שורש יוסף  בן

מפאנו מהרמ"ע כמ"ש  שאול בן יהונתן של גלגול

מ') אות נשמות  גלגולי בו(ספר האיר כה"ג ומתתיהו ,

יה"ו יוסף, אור  הוא שאול בן  ויהונתן  יהודה, נשמת

ויונתן  כה"ג מתתיהו שענין הרי יסוד. בחי' נת"ן –

בעצמו מתתיהו  וגם ודוד. יוסף שורש הם בנו 

בחי ' כהן  היותו מחמת  מ"מ יהודה, של גלגול שהיה

דוד  כי  ההוד. פגם מתקן בזה והשמן, החכמה אור 

הגר"א כמ"ש  בהוד  ויוסף  עולמים בנצח בית  (עיין

ע"א) .קמ"א

óñåéå. äîéøöî ãøåäעבודתו שיוסף הגם כי

ודביקות להשי "ת ביטול היינו  מאד , גדולה

בתחילת אבל העליונות . וצחצחות אלקי  באור 

שעה  והשי "ת להבל. קין  בין  מונח הוא הבריאה

למה  לקין  לו ואמר  שעה. לא קין ואל הבל למנחת 

השי"ת שעה שלא קין  כשראה לכאו ' כי פניך . נפלו
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עתיק  יחוד  סוד  שזהו  אלא פניו, נפלו בודאי לקרבנו ,

ומקום  נוראה. בהתחברות  שמתייחדים ואריך 

שורש  הוא שעתיק וזה הגרון. בסוד  התחברותם

פנימיות שהוא קדשים נזיקין נשים מועד זרעים

אריך  סוד  הוא יהודה משא"כ  עתיק . פנימיות  חכמה

הוא  הגרון  ומקום דעתיק , ז"ת מלובשים שבו

דעתיק . לג"ר  דעתיק  ז"ת בן שמקשר  הממוצע

åäæå ואור מוחין  הוא יוסף  כי מצרימה. הורד  ויוסף

הגרון  למקום שיורד  מצרימה הורד  דעתיק ,

המשקים  לשר עבד להיות וירד הגרון , מיצר בחי '

ג"פ  בגי' גרון  כי  הגרון, במקום שהם הטבחים ושר

פרעה  עומד  ולכן דקטנות, מוחין ג' אלקים, שם

השפע. ולמנוע לעכב הגרון  אחורי הערף במקום

, óñåéå  äãåäé  úåøáçúä àåä ïåøâä ãåñ .ã

 úåðåéìòä úåçöçöá  úå÷éáãå ùôð  úåøéñî

 àåäå הם שבאמת ויהודה יוסף  התאחדות ענין

טהרה  השגת  צריך  ולזה ממש, אחת נשמה

ע"י והוא בגרון. דעתיק  והז "ת  הג"ר  בחינות לחבר

כי יהודה, עבודת נקודת  את  האדם יבזה שלא

בודאי כי  יוסף . של לעבודתו משלים הוא אדרבה

כבחי ' להשי "ת רגע בכל נפשו  למסור  הצדיק  צריך

וצריך  באריך, דעתיק  ז "ת  הארת  שהוא יהודה.

שהוא  דרדל"א דג"ר אלקית  הארה בו  שיאיר 

מתתיהו עבודת  שהוא בתחתונים, אלקות  התגלות 

אלקי אור  וגילה נפש  מסירות  לו  שהיה גדול כהן 

החי מן אבר על נחשד ולא טפחים, מעשרה למטה

זלזל  ולא החשכה, בתוך להאיר הקטנות  המתיק  כי

אפי ' ולכן  נ"ר . יחוד לייחד  העריות  ותיקן בשפחות

רגע  בכל נפשו  ומסר יהודה של גלגול שהיה

האלקי אור  ולגלות לייחד גם עסק  מ"מ להשי"ת ,

יורד  הצדיק  שיוסף  וזהו  התחתונים. במקומות

למסור  הטהרה דרך  ללמוד למצרים, הגרון, למקום

דכתיב  הוא הדא הקטנות . במקום להשי"ת  נפשו 

מצרימה'. הורד  'ויוסף 

øëîùëå האור איבד  הצדיק  יוסף  את יהודה

הארת שורש  הוא יוסף שהרי  האלקי,

מאחיו. יהודה וירד כתיב ולכן האלקי , אור 

לעבוד  שהמשיך  הגם האלקי האור את  וכשאיבד

והנשמות הבנים מ"מ נפש , במסירות השי"ת  את 

מש "כ  וזה הקדושה, שפע לקבל יכלו לא החלושות

לא  ממנו המקבלים הבנים כי  ואונן, דער  במעשה

קדושה. השפע לקבל יכלו

éëמתלבשת הק ' השכינה האלקי  אור כשחסר 

הקדוש  ויהודה אופנים, בכמה ומסתתרת

עת בכל נפשו מוסר  דוד, בן  משיח האמת  הצדיק

בבחי ' מאיתו נסתרת הק' כשהשכינה גם להשי"ת ,

שבתוך  הסתרה בחי' דינים, ש"ך  ב"פ בגי' תמ"ר 

עלתה  'כך  בחי' האדם, נוצר לכך כי הסתרה,

נפשו למסור האדם עבודת  שזוהי  במחשבה'

בשמחה. להשי"ת 

 ìáà יוסף את שמכרו  בעת  שגם אי ' זאת כל עם

גם  שיזכה עולם, של באורו הקב"ה עסק 

העולמות, בכל האלקי אור יחוד  לגלות יהודה

נשמות לכל האלקי ואור  פשוטים הרחמים לגלות

מאור  לגמרי והנדחים הרחוקים אפי' ישראל

עזבו לא מיוסף רחוק  יהודה כשהיה ואפי' האמת .

לאורו נפשו מסירות  ע"י להתקרב והתחיל השי"ת 

הצדיק . יוסף לבחי' עולם, של

 êéìùäì òãåéå íå÷ò  åøàåö äéäù øòìèòáä .ä

 ãåñá óñåéå äãåäé 'éçá ãçééîù äæ àåä  úåìå÷

 øàåöäå ïåøâä

 äæå במעשה מעשיות  בספורי רביה"ק  שגילה

גרון  בחי ' שהוא צדיק שיש כיàהאחרון  ,

_________________________

צוארו א . שהיה הבעטליר  אחרי וכו' מתגעגעים והיו כנ"ל הזוג  חזרו בבקר כן, אחרי- ולנו היום אותו של השמחה כשגמרו

שתהיו  לדרשה במתנה לכם נותן אני עתה כמוני, שתהיו אתכם ברכתי בתחלה וכו' הנני ואמר בא, הוא והנה כך בתוך עקום
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שיש  רק  מאד יפה צואר מאד, שוה צואר לי יש  אדרבא, כלל עקום צוארי אין עקום? צואר לי שיש סוברים ואתם כמוני

נדמה  זה (ומחמת עולם בהבלי החוצה] אויר [נשיפת דוך) (שקורין ורוח  הבל שום להוציא רוצה איני ואני עולם הבלי

לי  יש באמת אבל עולם) בהבלי ורוח הבל שום להוציא רוצה ואינו עולם מהבלי צוארו מעקום הוא כי עקום, שצוארו

יכול  אני כלם דבור, בלא קול שהם שבעולם, הקולות  מיני וכל מאד נפלא קול לי  יש  כי מאד נפלא צואר מאד, יפה צואר

מאד  בקיאים שהם מדינה יש  כי המדינה מאותה זה על הסכמה לי ויש מאד נפלא וקול צואר לי יש כי בקולי להוציאם

איזה  על לנגן יכול שלא קטן שם ואין קטנים בנים ואפלו זו, בחכמה שם עוסקים וכלם מאזיקא) (שקורין הנגינה בחכמת 

המדינה  שבאותו והמלך והחכמים נגינה של החכמה באותו אחרת במדינה גדול חכם המדינה-הוא שבאותו והקטן שיר כלי

והיה  המדינה אותו של החכמים ישבו אחת פעם החכמה באותו מאד מאד מפלגים חכמים הם זמר] [מקהלות  והקאפעלייש

שיר  כלי על לנגן שיודע  התפאר וזה פלוני, שיר כלי על לנגן יודע  שהוא מתפאר היה זה שלו: בנגינה מתפאר אחד כל

כלי  כל על לנגן שיודע  התפאר וזה שיר כלי כמה על לנגן שיודע  מתפאר היה וזה פלוני שיר בכלי התפאר וזה פלוני,

וזה  פלוני שיר כלי כמו בקולו לעשות  שיכול התפאר וזה פלוני, שיר כלי כמו בקולו לעשות  שיכול התפאר וזה שיר,

מכין  כאלו פויק ) (שקורין ממש , תף כמו בקולו לעשות  שיכול התפאר וזה שיר כלי כמה כמו בקולו לעשות שיכול התפאר

שם  כן גם- הייתי ואני [תותחים] אורמאטיס) (שקורין שרפה בקני מורין כאלו בקולו לעשות  שיכול התפאר וזה בתוף

הושיעו  אם-כן נגינה, בקול כל-כך חכמים אתם אם כי ראיה והא שלכם! מקולות  יותר קולי-טוב להם: ואמרתי אני עניתי

יכולין  אין הלילה כשמגיע  המדינות , שתי ובאלו פרסאות אלף  מזה זה רחוקים הם מדינות השתי ואלו מדינות  שתי אותן את 

נמוח  אבן-היה שם מנח  היה אם וטף ונשים אנשים יללה, בקול מיללים להיות  הכל מתחילים אזי לילה כשנעשה כי לישן

במדינה  כי המדינות ) בשתי מתנהג (וכן וכו' ונשים אנשים מיללים כלם זה ומחמת  מאד, יללה קול שומעים הם בלילה כי

פרסאות  אלף מזה זה רחוקים הם המדינות ושתי כן גם-כן אחרת במדינה וכן כנ "ל הכל ומיללים יללה, הקול שומעים זו

את  לעשות  לכוון שתוכלו או המדינות, שתי אותן את  להושיע תוכלו אם אראה בנגינה, כל-כך  חכמים אתם אם כן ועל

שצוארו  לזה אמרו הנ"ל החכמים (הינו לו: ואמרו שם) הנשמע  היללה קול כמו מכון קול להוציא יכונו שהם (הינו קולם

לאחת  (הינו לשם ובאו והלכו לשם לילך כלם ונתעוררו לשם אתכם מוליך  אני הן, ואמר: לשם? אותנו התוליך עקום)

היו  גם-כן הנ "ל החכמים וגם כנ "ל מאד מיללים כלם שהיו כנ "ל היה הלילה, כשהגיע לשם, כשבאו הנ "ל) המדינות משתי

אל  אמר עקום שצוארו זה (הינו להם: ואמר המדינות) אותן את  להושיע  יכולים שאינם בודאי ראו (וממילא מייללים

אני  השיב: יודע ? ואתה לו: אמרו כנ"ל? הנ "ל יללה קול שנשמע זאת בא מהיכן לי תאמרו פנים, כל על הנ "ל) החכמים

אותה, ומחפש הולך  והוא הנקבה ונאבדה בעולם אחד זוג רק  והם נקבה, ואחת זכר אחד צפרים, שני יש  כי בודאי יודע 

עומדים, ונשארו חברו את אחד למצא יכולים שאינם וראו שנתעו, עד זה את  זה הרבה מחפשים והיו אותו מחפשת  והיא

הציפור  קול שבערך  רק  ממש, סמוך  ולא הנ"ל המדינות משתי אחת  למדינה סמוך  קן לו עשה הציפור זה קנים להם ועשו

גם-כן  לה עשתה היא וכן קן לו ועשה שם שעמד ממקום המדינה באותו הציפור של הקול לשמע יכולים כי סמוך, הוא

אלו  אזי הלילה, וכשמגיע כנ"ל) הקול שם לשמע  שיכולים מחמת  סמוך שהוא כנ "ל גם-כן (הינו השניה למדינה סמוך  קן

שנשמע  יללה הקול וזהו כנ"ל זוגו על מילל אחד כל כי מאד, גדולה יללה בקול לילל ואחד אחד כל מתחילים צפרים הזוג

ואמרו  זאת  להאמין רצו לא אך לישן) יכולים ואינם מאד מיללים כלם יללה הקול אותו מחמת  (אשר המדינות  שתי באלו

לשם-לא  כשתתקרבו כי לשם לבוא יכולים אתם אין אך  לשם) אתכם להוליך יכול (אני הן ואמר לשם? אותנו התוליך  לו:

לא  לשם כשתגיעו כנ "ל, לילל גם-כן מוכרחים ואתם לסבל, יכולים אתם אין כאן שגם מאחר היללה קול את  לסבל תוכלו

צפרים  שם מתקבצים ביום כי שם שיש השמחה לסבל אפשר אי ביום) כי לשם לבוא אפשר (אי וביום כלל לסבל תוכלו

ואומרים  מאד, מאד גדולות  בשמחות  הנ "ל מהזוג ואחד אחד כל את  ומשמחים מנחמים והם הנ"ל, מהזוג ואחד אחד כל אצל

הצפרים ל  וקול שם שיש השמחה גדל את  לסבל אפשר אי שביום עד זה את זה שתמצאו אפשר שעדין תנחומין, דברי הם

ואי  למרחוק נשמע בלילה-הוא שמיללים הנ"ל הזוג קול אבל לשם כשמגיעים רק  למרחוק , נשמע  אינו אותם שמשמחים

השיב: זאת? לתקן יכול ואתה עקום) שצוארו לזה אמרו הנ"ל החכמים (הינו לו: אמרו כנ"ל זה מחמת  לשם לבוא אפשר

בקולו, להוציאם יכול הוא שבעולם קולות  מיני שכל (הינו שבעולם הקולות כל ולכוון לעשות יכול אני כי לתקן, יכול אני



תש"ע  וישב פר' ז של"ס

לז "ת דעתיק  הג"ר בין  החיבור הוא הגרון  דרגת 

מצרימה  הורד  יוסף  כי  באריך. שמלובש דעתיק 

טהרות משניות  להשיג כדי  דקטנות המוחין  לתקן

משיג  בתחילה שהיה יהודה וכן נפש. במסירות 

היינו עולם של אורו שישיג השי "ת רצה הו "ק 

עיקר  וזוהי  ית'. יחודו וגילוי  דעתיק הג"ר הארת

בבחי ' ויוסף  יהודה חיבור  האמת  הצדיק נקודת

של  אורו  שהוא יו "ד , מלא ודויד גדול, כהן  מתתיהו

שיש  צדיק שיש  שם ז "ל רבינו  שסיפר  כמו  משיח.

משיחין  תרין יחוד  שהוא בצוארו, גדול כח לו 

בבחי ' והנפלא הנורא הקול הוא ששם גרון בבחי '

כולם  יחד הגדול לשמך  גאולים שבחו חדשה שירה

שהמוחין  האריז"ל שפי ' ואמרו, והמליכו הודו 

מתפשטים  בק"ש  הנמשכין  דאימא דו"ק דגדלות

סוד  נתגלה ושם הקטנות , למקום חדשה בשירה

של  הקשר הוא הניגון  סוד כי  חדשה. שירה הניגון,

דויד . בחי' שהוא והו"ק ורדל"א יוסף דבחי' הג"ר

של  הניגון  אחד  מצד הניגונים. שני שידע וצריך 

אלקי, בתענוג להתדבק  הג"ר , ניגון  יוסף ,

וגם  האלקות, התגלות  של העליונות בצחצחות

בכל  להשי "ת נפש מסירות  של בהניגון בקי  להיות 

יהודה. של הניגון שהוא נוצרת . לכ "ך כי  בחי ' רגע,

למסירות תכנס לך  נותן שהשי"ת  וחיות  הארה וכל

כח  שהוא נוצרת , לכך כי וזהו  ויותר . יותר נפש 

נפש  מהמסירות  דעת מסיחים שלא הצדיקים

ית'. לבורא

 éðùå אחד שמצד  כאחד , מתייחדים הניגונים אלו

מסירות רגע בכל עצמו  על מקבל הצדיק 

כאחד  ומתחבר  יהודה, בחי' טהרות, בבחי' נפש ,

ניגון  ומאיר קדשים, נזיקין  נשים מועד  זרעים עם

לשני. אחד 

ìò äììéä ïåâéð úà òåîùì íãàä êøã .å

íé÷éãöä ìáà , úé÷ìàä äøúñääå ÷åçéøä

.ãåçéä øåà ìù  äçîùä ïåâéð  úà  íâ  íéòîåù

 ù" îëå באחד יש הניגונים אלו ששני  רביה"ק 

של  נגינה בחי ' שהוא יללה, קול מהם

הריחוק  כביכול שמרגיש  דיהודה, נפש מסירות 

הצער  ומרגיש  ושכינתיה, קוב"ה בין  שיש העצום

האדם  בני  שרוב מה וזה האלקית, הסתרה של

עצה  ואין  דקטנות . מוחין  דבחי' הניגון  מרגישים

בחי ' נפש , מסירות  של הניגון  לקבל רק  הזמן בזה

לקבל  ומסכים ה' מלחמת שלוחם גדול כהן  מתתיהו

החנוכה  בימי שמאירים אלקיים אורות עצמו  על

כ "ה, חנו וזהו  ה'. מלחמת ללחום עי"ז נפשו  ולמסור 

כל  ולנצח להכניע כח לנו יש  החנוכה שבאור

והוא  בחנוכה. שמאיר  האלקי  האור  בכח המלחמות

עדיין  חנוכה של הראשון שביום הרמב"ם כדעת 

הראשונים  כדעת דלא החשמונאים, מלחמת  היתה

של  הראשון הניגון  וזהו  היום. בזה חנו שכבר

הנחמה. של השני  הניגון ישנו  שני ומצד המלחמה.

éë זכר ציפורים שתי שישנן  מספר שרביה"ק מה

סוד הוא כיונקבה, ושכינתיה. קוב"ה יחוד 

שית, דכליל במפתחא הוא לז"א מוחין כשנמשך 

מקבל  אלא לעצמו היחוד אור  את רוצה אינו שז "א

הק '. לשכינה האור לחלק  הנפש למסור  הכחות 

דימות [בהבחנה וז "א נצח בחי ' יהודה עבודת וזוהי

החול].

ë" àùî' בחי שהיא המלכות מידת  של האור

השעשועים  אחר  מבקשת היא הוד,

לאבותנו', ניסים 'שעשה בחי ' וזו  העליונים,

והארת הק' לשכינה היחוד אור  מאיר  שהשי "ת

מקבלים  ועי"ז לבי"ע, כשיורדת אפי' נהורין , ש"ע

_________________________

שאני  במקום שבכאן, קול להשליך יכול אני כי הינו, קולות  להשליך  יכול אני גם שיהיה) קול איזה כמו ממש  ולכוון

הציפורה, של הקול את  להשליך  יכול אני כן ועל הקול שם נשמע  יהיה ברחוק  רק  כלל הקול נשמע  יהיה לא הקול, מוציא

(ועל-ידי-זה  על-ידי-זה יחד ולהמשיכם הציפורה למקום סמוך שיגיע הציפור, קול להשליך  וכן הציפור למקום סמוך שיגיע

הנ"ל). כל יתתקן



לנפשך  חכמה דעה ח

מלך  פני  אור  הארת  את  החלושות  הנפשות גם

חיים.

åîëå שמחה שם יש  שביום מספר  שרביה"ק 

כי זאת , כל שישמע מי שאין אלא נוראה,

רק  וחשאי, בלחש הוא היחוד  ואור יוסף  בחי '

והשמחה. היחוד אור להרגיש  זוכים הצדיקים

אחד  כל זה הסתרה יללת  של הניגון  את  משא"כ 

שומע.

úãåáòå הניגונים שני לחבר  האמת הצדיק

ובחי ' נפש, מסירות אחד מצד כאחד .

האורות, כל ממנו שנעלמים מאחיו  יהודה וירד 

קטן  יחוד בחי' ד' ג' דאות אורות  ויג"ד , בחי' וישנה

לכל  חש ואינו  דינים. וש "ך תמ"ר  ובחי ' דספיחין ,

לכ "ך  כי  נפש . למסירות חשקו  מרוב ההסתרות 

הארת של הניגון עם יחד מחובר זה וכל נוצרת .

שמקשר  האמת  הצדיק של האמיתי קול וזהו היחוד,

כאחד . הנגונים שני 

äæå אהי "ה בסוד  הוא דכתר  שמוחין  הטעם

הא  יוד  [כזה: החיות , דם בסוד באחוריים,

å'äéäà  éäà  äà à' åבכונות האריז "ל כמ"ש הא]

הם  דכתר שהמוחין תקוה תהי  אל ולמלשינים

דיחוד , מוחין ע"י נמשך זה וכל אחוריים. בסוד

ממשיך  וזה ג"ם, סוד  שהוא דאבא מוחין היינו 

אור  באחוריים, אהי "ה שהוא מ"ד  דשם המוחין

שמתאחדים  הניגונים שני  ענין  גופא וזה הכתר,

לייחד  הזה בעולם עבודתינו  עיקר  שזה אחד . לניגון

עם  יחד  נפש  מסירות בחינות  הניגונים, שני

הדביקות. מתיקות

äæå.קולות להשליך  יכול שהצדיק  מספר  שרביה"ק

רחוקים  ניגונים שני  שהם נראה שבפועל אפי '

שאפי ' הבחינות . שתי מייחד הצדיק  אבל מזה, זה

על  וקיבל מצרימה הורד  ג"ר, בחי' שהוא יוסף 

לסוד  עלה יהודה וכן נפש , מסירות עבודת  עצמו 

נתאחדים  ובזה ית '. הבורא ליחוד  עולם של אורו 

כנ"ל. אחד לניגון  הניגונים שני

íâ äøéáù íåù åá  äéä àì  åîöò ãöî óñåé .æ

íâ úåìéöàá øàùð øåàä éë ,øäåñä  úéáá

äøéáùä  úòá

åäæåשבירת של למקום הצדיק  יוסף שירד  ענין

ברמ"ק  כמ"ש בקטנות. במצרים, הכלים,

וימת וימלוך שם שכתוב השבירה בעת שאפי '

הכלים  מצד רק  הוא המיתה ענין  כל וימת, וימלוך 

ומצד  באצילות, נשארו  האורות  משא"כ בבי "ע,

הצדיק  ויוסף  כלל. ושבירה מיתה שייך  אין  אצילות 

הצדיק  כי צדיק, נשאר  הוא למצרים, כשיורד  אפי'

בתוך  וגם ית"ש, אלקותו  שהכל ויודע לדרגתו זכה

הבורא  בעצמו שזהו  הבין  הבורא אור התעלמות 

ומצד  הבי"ע, עולמות מצד  רק  ההסתרה כל כי ית'.

אפשר  אי בי "ע מצד  כי  דיוסף , טיפין י ' סוד  יש בי "ע

עם  שמתקשר ע"י  רק  בשלימות  העבודה להשלים

שהוא  דעתיק , ז"ת שמלביש אריך  אור  היינו יהודה.

הג"ר  שהוא העליונה והראיה יוסף של אור נקודת

אור  הוא אשר  המאציל, אל עת  בכל שמסתכל

הניגון  שהוא באריך . עצמו מלביש  והוא העתיק,

נוצרת. לכך כי נפש  מסירות של

 éäåæå אחד מצד שהיה גדול כהן מתתיהו  מדרגת

מיהונתן  כלול שני ומצד  יהודה, נשמת

לנצח  זכה היחוד זה ובכח יוסף . סוד  שהוא

המלחמה.

åäæå אשר ומטה, ופתיל חותם יהודה סימני  ענין

כי ויהודה. יוסף התכללות  בסוד הוא זה כל

תכלת ופתיל קודש, ברית  אות חותם הוא החותם

הקו הוא והמטה היסוד , עטרת יוסף  של אור הוא

לג' יהודה כשבא היסוד . בחי ' שהוא האמצעי 

עולם, של אורו מתעורר אזי יוסף, של הבחינות 

כי עד  בחי' מתקן  ובזה המשיח. מלך פרץ של אורו 

משה. דא שילה יבא

 òãåðå,התוהו עולם של בהאור עסק  שהרמ"ק 

בחי ' האח', עצמועולם  על כמ"ש יהודה.

ש 'מיא  מ'ן ו'קדיש  ע'יר  שמעון, ר' בחי' שהוא

דוד . בן משיח בחי' אש . של מלאך  בחי' נ'חית,
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של  האור האריז"ל משא"כ הו "ק . בחי' זה כל אשר 

הפנים  עולם התיקון, מפאנו)עולם ברמ"ע .(כמבואר

וכלליותם  יוסף . בן משיח בסוד  הג"ר, בחי' והוא

כאחד . הניגונים שני שמחבר  הגרון , בתיקון הוא

ממנו, גבוה שהיה אף  לרמ"ק  האריז "ל כיבד  ולכן

עד  וזהו משיחין. תרין  בין החיבור עוצם זהו  כי

משה דא - של'ה יבא א')כי  רנ"ג ח"א ,(זהר

ולא  של"ה. בשנת  להסתלק  האריז "ל שהוצרך 

כן  לפני שנים ג' ונסתלק  ה'זכינו שער המלך  (עמק 

לבי "ע נ"ה) האור  יורד  שאז חנוכה נר  בסוד .

שיורד  של"ב. שנת  סוד שהוא הלילה, בתחילת 

הוא  דייקא ואז בי "ע. התחתונים עולמות  לג' האור 

חיבור  בעצמו  שזה הנשמות. שתי חיבור  סוד

הרמ"ק . בנשמת  נשרש  שהוא ומהרח"ו האריז"ל

תלמידי תיקון  שעיקר  המלך בעמק  ומובא

השלום. בסוד  היה האריז"ל

 éëבתחילת לבי "ע מאצילות  יוצאת  כשהמלכות 

ע"ב  יחוד נעשה אזי  המוחין , ומקבלת הלילה,

דע"ב  היחוד  ובטל לז"א, המוחין  ונמשכין קס "א

אלקנה  ועלו  שית  דכליל מפתחא סוד ובא קס "א,

עתיק  פנימיות עד  או"א פנימיות עד  למעלה וחנה

יכול  הז "א אין אז כי  להמלכות. משם ומשפיעים

נהורין  ש"ע בסוד בעצמה. המלכות רק  האור  לקבל

יכולה  כן שהמלכות וס "ג, הוי "ה כ "ו , חנה דחנוכה,

ולכן  ברדל"א, גנוזה היא כי  העליון , האור  זה לקבל

לקבל  יכולה מ"מ ז "א, מצד  היחוד שנפסק  אף

להאיר  יכולה שאינה לאה סוד  וזה העליון. משורש 

מאירה  שאינה השפחות בבני זלזול בבחי ' לבי "ע

שהמלכות ויוסף , יהודה כשנתחבר  משא"כ לבי "ע.

בסוד  מקשרה וכשז"א יוסף, בבחי ' הוא החול דימות

לסוד  נתאחדים ממילא ויוסף, יהודה של היחוד

המלכות מקבלת  ואז  ואלישע, גדול כהן  מתתיהו

עולם  של אורו  להאיר ויכולה הרדל"א משורש 

בבי"ע. למטה

 ìëå,חנוכה נר  של הניגונים שני  חיבור בכח זה

ותשבחות בשירות  להרבות  עלינו זאת  ועל

עוסקים  ולכן הודאה, ימי  הם חנוכה ימי כי  להשי"ת ,

יהודה  שמייחד  כזה בניגון  ולהלל ויוסף ,להודות

ההוא' האיש 'ועלה של באופן ג',שגם א' א' (שמואל 

ד ') חנוכה שער פע"ח לקבל ועיין המלכות  יכולה ,

מאיר  ואז  הרחמים. פני  את עז  וביתר  שאת ביתר

לא  הנה"י שבחי ' דאפי ' חנוכה', נר 'להדליק  סוד

קס "א, ע"ב מסוד רק  נמשך אורו  כל כי  לקבל יכולין

ועלה  בחי ' מחמת בתמידות  היחוד שאין  וכיון

נר  בכח מ"מ אבל האור. נפסק לכאו ' ההוא, האיש 

בחי ' נעשה ואז  בתמידות , האור  נמשך  חנוכה

דוד  בסוד  אחת, נשמה והכל בעלה, עטרת מלכות 

ירושלים, בפנמיות  דוד מלכות וקים, חי ישראל מלך

נשמה  והם בדויד , שמאיר יוסף  של אורו  שהוא

בכח  עולם, של אורו  נתגלה ועי"ז ממש . אחת 

גדול. כהן  מתתיהו

íçøé הודאה מזמרים שאנו מה ע"י שנזכה ה'

חנוכה, נרות  ובניגוני  הלל באמירת  ושבח

בלימוד  להשי"ת  נפשינו  למסור  כחות לקבל נזכה

מסירות של ניגון  יש  כי  הש"ס , מסכתות  ל"ו  התורה

לגלות הוא נפש  המסירות  עיקר שני  ומצד  נפש ,

חיבור  שזהו העולמות . בכל ית "ש  ויחודו אלקותו

ה' נרי  תאיר  'אתה לבחי' נזכה ובזה ויוסף, יהודה

ברחמים  צדקינו משיח ויתגלה חשכי ', יגיה אלקי

אמן .

 êùôðì äîëç äòã . ç

äæåפירושøúë àéäå êùôðì äîëç  äòã'

'êùàøì יש לבי "ע יורדת  הק' כשהשכינה .

י "ג  בסוד  דיקנא, תקוני  י "ג לקבל כח לה

מפנימיות שנמשכין בהן  נדרשת  שהתורה מדות 

הכללים  בשער  כמ"ש דרדל"א. פנימיות  חכמה

כן  וכמו  השבירה. לפני  ברדל"א נשרשת  שהמלכות

דרדל"א. אור לקבל כח לה יש לבי "ע כשיורדת 

óñåéå. äîéøöî ãøåä ענין על בשורש מרמז

על  מרמז העולמות כלליות ומצד הגרון,

הוא  למצרים יורד  כשיוסף  לבי "ע, המלכות ירידת 
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להאיר  ובזה לבי"ע השכינה בירידת  אחוז 

ויוסף  יהודה וכשנתאחדים הנפולות . לנשמות 

בין  שושנה בחי ' היא אזי אמיתי, בחיבור לאחד

שיורדת רחל בסוד אסתר בגי' שושנה החוחים,

אור  שהוא הבינה הארת מקבלת וכשהיא לבי "ע,

ואז  המדות , לי"ג אותה שמקשר  יהודה של

ועי"ז  רדל"א. עד  משרשה הק' השכינה מקבלת

בחי ' נעשה אלא זו"ן, שנתייחדים רק לא אדרבה,

המוחין  נפסקין מצדו כי  בעלה, עטרת  מלכות 

הארתה  מקבלת  והיא שית, דכליל מפתחא בסוד

מקבלת ואז  כ "ו , חנ"ה חנוכה בסוד  מלמעלה.

וע"י ההוא', האיש 'ועלה בסוד או "א, מפנימיות 

מש"ע  העליון, משורש  ז "א גם מקבל זו"ן חיבור

נהורין .

åäæå השם עבודת שעיקר לנפשך ', חכמה 'דעה

שהוא  לז"א מוחין ממשיך  שהאדם הוא

ע"ב  יחוד  לייחד  צריך  שבחנוכה התוה"ק, בחי '

נפשו שמוסר יהודה של הניגון  ידי  על והוא קס "א,

בדרגת הוא יהודה כי  מדרגה, ובכל מצב בכל

מאחיו, יהודה וירד בחי' מוחין , שאין  במקום הו "ק 

בעת גם לתוה"ק  עת  בכל נפשו מוסר  הוא ועכ "ז

במחשבה  עלתה כ "ך כי המוחין , הסתלקות 

מוחין  וזהו ה'. בעבודת נפשו  האדם שימסור

כח  מקבל זה ידי  ועל לז"א. שנמשכין  דבינה

וזהו הראשון. הניגון וזהו עת. בכל נפשו למסור

בחינת שהיא הבינה בסוד טהרות  סדר  סוד

הוא  הכתר  כי  להכתר, מקושרת והבינה טהרה.

למהוי זמין אנא בחי' באחוריים, דאהי"ה מוחין

ו') נפשו(לקו"מ למסור ורגע רגע בכל שמוכן  ,

שהוא  הכתר . בחיצוניות  גם מאיר  וזה להשי"ת .

כמו נפשו  למסור כח שמקבל חיות , הדם סוד

מלחמת ללחום נפשוש שמסר גדול כהן  מתתיהו

ועל  התוה"ק על נפשו למסור  המלחמה ועיקר  ה'.

הש"ס . מסכתות ל"ו

ë"ôòàå על נפש  המסירות הוא העבודה עיקר 

ית ' אלקותו  לגלות המלכות בחי'

מקום  בכל עולם של אורו  יחוד ולגלות  בתחתונים,

וזמן .

åäæå להמשיך יש  היחוד , בעת  היינו  'דעה',

אור  למלכות להאיר  לנפשך ', 'חכמה

היא  כי  לנפשך, חכמה - דעה מדות . וי "ג החכמה

הש"ע  אור לקבל יכולה דייקא שהיא לראשך, כתר

בימי כח שמקבלים ע"י כי הכתר. מפני נהורין 

של  הניגון עם ויחד  לה', נפשו  למסור החנוכה

שני חיבור ע"י ית"ש, יחודו והתגלות הדביקות 

מהחכמה  לקבל המלכות זוכה הללו, הניגונים

רדל"א. ומבחי ' עליונה

åäæå אור ממשיך  שהז "א לנפשך , חכמה דעה

רגע, בכל נפש  המסירות  והוא הידיעה,

בחי ' נעשה לקטנות , ונופל מצרימה הורד וכשיוסף

והו"ק  הג"ר  כשאין זה כל אך  מאחיו, יהודה וירד 

לחבר  עצמו  על כשמקבל אבל כראוי , מקושרים

מההסתרות נתפעל שלא יהודה כמו כאחד. הכל

מוסר  ואעפ "כ לבושים, בכמה מתלבשת  שהשכינה

אלקי. באור להשתעשע אלקות , יחודי  ומייחד  נפשו 

אחד  ניגון הצדיק, של הניגונים שני נעשים זה ע"י 

וניגון  ה', ועבודת  לתורה נפש  מסירות  בבחי '

לניגון  וכשנתאחדים העליון . ויחוד  דביקות השני,

מקשר  שהז "א לנפשך , חכמה 'דעה נמשך  אזי  אחד,

שהיא  לראשך', כתר  'והיא למלכות, הבינה הארת

כשעולים  המוחין מאבד ז "א כי הכתר . אור מקבלת

ואז  שית , דכליל מפתחא בסוד  קס"א, ע"ב יחוד

כן  הק ' השכינה אבל המוחין . התחדשות נעלמת 

האיש  'ועלה בסוד  וחנה, אלקנה כשעולים מקבלת

דבוקה  והיא בהתחדשות. האור שמקבלת ההוא',

חנוכה  נר  מצות  קדשך', מצות  'נצור  ועי "ז  ברדל"א,

מן  אבר  בסוד  החלושות, הנשמות  לכל בבי"ע מאיר 

בחי ' עליו  עוברת אחד  כל כי  השחיטה, לתקן  החי 

לעבודת גדול התחזקות וצריך  החלושות  נשמות 

להעלות שיורד  הצדיק  יוסף  של תיקון וזהו  ה',

נפילה. מכל אותנו



תש"ע  וישב פר' יא של"ס

 íéãçééúîùëå נפש מסירות  הניגונים, שני

זוכה  בזה עליונים, ויחודים

האמת הצדיק  אור  הוא קדשך', שבת ל'שמור

הניגון  שזהו להשי "ת, תמיד ולהלל להודות שמתקן 

במהרה  ברחמים צדק  גואל ביאת עד  האמיתי ,

אמן . בימינו 
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חדתין  נשמתין
תשע"ז יצא ו פרשת  דא"ח טי  ליקו

 å"öé á"á ú"äéòá  æ"òùú àöéå úùøô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìçà

 á"á øéòá äúéáùäá éîéðôä ïéðò

÷"áùá [à קבוצה עם שליט"א מורינו שבת  זו

בעיר  שיחיו  מהתלמידים גדולה

ברכות שבע שמחת [לרגל ב"ב והחסידות  התורה

מהתלמידים  א' אצל מילה ברית ושמחת גיסו, אצל

למורנו התלמידים ושאלו שליט"א] רמא"פ  הרה"ח

הוא  דבר כל הרי הספה"ק מכל שכידוע היות 

נגלית צדיקים על ובפרט הש "י , מאת בהשגח"פ 

צדיק  יציאת בעניני  [ובפרט בגילוי יותר ההשגחה

בריש  רש "י  כדברי רושם העושה המקום מן

ורמזים  לימודים ישנם דבר  ומכל פרשתן],

של  זה מענין  ולקבל ללמוד עלינו מה לעבודה"י ,

מורנו אצל היה שלא [מה ב"ב. בעיה"ת השביתה

כן ]. ארוכות שנים

ùøéôåהאריז "ל רבינו דברי ע"פ  (בשעה"כמורנו

חנוכה) ניסים,ä"ùòùבתיבתעל  לנו

למ"ד  אל"ף [ב"פ  העליונים נהורין  ש "ע על דמרמז

למ"ד  א-ל )אל"ף  מאירים (א-ל שהם ש "ע, שבגימ'

ממתיקים  והם אנפין , דאריך  העליונים הפנים בב'

דיו "דין  אלקים שם יו"דאת  ה"י למ"ד אל "ף  – (אלהי"ם

שה) שבגימ' ש"ע מ"ם, שע-שה תיבת כוונת וזו ,[

של הדינים הממתיקים .ä"ù נהורין 

–––– äëåðçì äðëä ïéðòì úìâåñî á"á øéò

íéðéãä  ìë ÷éúîäì ïéøåäð  ò"ù  úëùîä

äðëäå [á דש"ע זו  והמשכה המתקה לענין 

השביתה  מסוגלת  עילאין נהורין 

האריז"ל  מש "כ עיין א) אנפי , מכמה ברק בני  בעיר 

המ  על  בהגדש"פ שבתי ר' שהיו (סידור הנ"ל עשה

בב"ב) ר"ע אצל מה מסובים מעש "ה. וזל"ק , שמפרש ,

נהורין  ש"ע מ"ה, שהוא לז"א להמשיך  ש"ע,

למ"ד , אל"ף  למ"ד אל"ף  במלוי א'ל ב' שבא"א,

úåéúåà מספר  ' å  íò ïéøåäð  ò" ù ' éâ  ÷øá éðá.

של  עירו היא ברק  דבני הידוע ע"פ ב) עכל"ק .

יוסף  בן עקיבא רבי  הק' שלהתנא בהגדה (כמובא

וכו') בראב"ע במעשה מו"ר פסח שהאריך מה ועיין ,

ר"ע  התנא על ברכות  עמ"ס  יעקב' 'שארית בספרו

ועלייתם  בינה דיני המתקת  של זו בבחי ' ג"כ שהיה

מפאנו הרמ"ע מש "כ ע"פ  ג) הכתר, אור אל

– כה"ג מתתיהו  של נשמתו  היתה ר "ע שנשמת 

הנס  לענין קשור דר"ע שוב וחזינן  חנוכה, נס שורש 

דחנוכה.

 ô"òå ב"ב בעיה"ת שהשביתה מובן הנ"ל כל

לחנוכה  הסמוכים בימים דר"ע עירו

דימי הזאת  הקודש לעבודת  מסייעת הבעל"ט

הדינים המתקת של ש"ה החנוכה – אלקים (דינים

הנ"ל.הנ "ל ) העליונים נהורין  הש "ע ע"י

åìîò  ìãåâáù à" åæçä ïøî ìöà äæ ïéðò

äéðéî ãåçéä íå÷î  ìà úåìòì  äëæ ÷"äøåúá

äéáå

ãåò [âלברית ההליכה בעת שב"ק  [ביום הוסיף

לרחוב  בסמיכות ר"ע ברחוב כשעבר 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



תשע"ז  ויצא פרשת דא"ח יג ליקוטי 

לגבי גם ברמז  הבחינה אותה להוסיף  שיש  חזו"א]

עיר  את לחזק נפשו מסר [שכידוע זצ"ל החזו"א מרן 

שהוא  ע"ע ואמר  תורה, למקום ולהפכה ברק בני 

העיר לרב רוחנית בבחי ' רב נחשב היה שבפועל  (אף

אדמו"ר  קאליש רי"צ הרב כ"ק כידוע העיר

זצ"ל ) לאנדא ר"י הרה"צ ואחריו, זצ"ל, ,מסקערנעוויץ

השאלות אליו  שבאים למי  נחשב העיר שרב היות 

כידוע  החזו"א דהנה שבעיר ], והקשות החמורות

ונשגב  עצום בעמל ימיו כל התורה"ק לומד  היה

כוחותיו מאד אפיסת  עד שלומד  עצמו על שהעיד  (כמו

ימיו)áממש כל שלמד חידוש  דבר אצלו ומצינו ,

חברות בליבלא שהלומד במקו"א בזה וביאר  א,

אל  לעלות  הכח בידו שיש  משום הוא חברותא

יחוד  הנקראת  בבחי ' ששם דא"א הגבוה מקום

אף  ללמוד  אפשר  זה גבוה במקום וע"כ וביה, מיניה

עצמו עם לומד כאילו  דהוי  חברותא, ללא

זצ"לבחברותא הגריש "א בדורינו גם כן שנהג  (כמו

אחר, עם לומד כאילו עצמו עם כשלמד  שומעים שהיו

הנ "ל ) בבחי' התורה והיינו עמל גודל שע"י והיינו ,

עד  הדינים כל את והמתיק המלכות  את  העלה

הכתר  מקום אל העליה ענין  בחי ' ג"כ שהמשיך 

הנ"ל, העליונים נהורין ש "ע יחודמקום בחי' (מקום

הנ "ל ) וביה .מיניה

ò"éæ áåø'æåàî äùî øàáä ïéðòá

ïë [ãבעיה"ת הטמון נוסף  גדול צדיק על דיבר 

ציונו)ב"ב על  להשתטח ממליץ ה"ה (שמו"ר

זי "ע מאוז 'רוב משה יחיאלהבאר  משה ר' (הרה"ק 

עפשטיין) גדול הלוי מת"ח ממנו  מעשה וסיפר  ,

בנים, לו  היו ולא גדול צדיק  לאיזה קשור שהיה

פעם  אליו  יבוא שבאם משה' ה'באר לו ואמר 

ת "ח  אך בן , לו הוא מבטיח השנה לראש אחת 

לר "ה רבו  את  לעזוב רצה לא לא הנ"ל (ואמנם

היה נושע) שהרה"ק  שהיות מורנו  בזה וביאר ,

מלובלין  החוזה הרה"ק  אל בנפשו  רבות  מקושר 

הק ')זי"ע מספריו מלובלין (כנראה הרה"ק שהיה ,

הרצון  הארת בבחי ' תמיד נהורין דבוק ש "ע (בחי'

הבנים,הנ "ל ) המשכת לפעול אפשר ומשם

רביז"ל עא)[כמש "כ סי' תנינא שענין (לקו"מ

העליון  נועם מבחי' הוא הבנים וכן â המשכת  ,

_________________________

בישיבת ב. ר"מ שטיינברג פייבל שרגא רבי לתלמידו ימיו בערוב סח  [החזו"א] עצמו 'הוא כתב, קצב) עמ ' (ח"א הדור בפאר

זה. מענין בארוכה ועיי"ש  ע"כ. הכוחות'. אפיסת  לידי מגיע כשאני רק בתורה העיון מעומק  מפסיק אני ציון, תפארת 

טז ),ג. תיקון (עין דרחימותא שלהובין נתעוררין העליון מנעם כי העליון, נעם בחינת ידי על הוא ההולדה ועיקר שם, זל"ק

העליון  נעם ידי שעל נשים" מאהבת  לי אהבתך  נפלאתה מאד, לי "נעמת א), ב (שמואל בבחינת  ההולדה, בא ידם על אשר

שפע  ידו על לקבל כלי צריכין אבל תמיד, שופע  העליון ונעם ההולדה. ידם שעל דרחימותא שלהובין בחינת האהבה, מתעורר

כמו  לב, נדיבות היא צדקה כי דרחימותא, שלהובין העליון מנעם ידה על לקבל הכלי נעשה צדקה ידי שעל ודע , העליון. נעם

זה  ידי ועל הלב, ונתנדב שנפתח  הינו לב, ונדיבות תרומתי", את  תקחו לבו ידבנו אשר איש  כל "מאת כ"ה) (שמות שכתוב

ויש  ישראל, ארץ של צדקה ויש כנ"ל העליון מנעם שנמשכין דרחימותא, שלהובין  לקבל כלי ונעשין דלבא, שבילין נפתחין

כנ "ל, ההולדה זה ידי שעל העליון, מנעם לקבל כלי נעשה ידה שעל ישראל, ארץ של הצדקה ועיקרהוא לארץ, חוץ של צדקה

שעיקר  היינו יוסף ", יעקב תולדות "אלה ל"ז ) (בראשית  בחינת וזה כנ "ל צדקה ידי על ההולדה עיקר כי לצדקה", לכם "זרעו

עשית", אתה ביעקב וצדקה "משפט צ"ט ) (תהלים שכתוב כמו צדקה, בחינת  הוא יעקב כי ויוסף  יעקב ידי על ההולדה

לקמן). שמבאר כמו נעם, בחינת  הוא ויוסף כנ "ל, העליון נעם השפעת לקבל הכלי (שהיא כנ "ל, צדקה ידי על ועיקרההולדה

כבדוהו", יעקב זרע  "כל כ"ב), כנ"ל(שם ביותר יתברך כבודו נתגלה זה ידי על אדם, בני ונתרבין שנולדין דהינו ההולדה, ידי ועל

כבודו  נתרבה זה ידי על כי 'כבדוהו', זה, ידי על כנ"ל, צדקה בחינת  שהוא יעקב, בחינת ידי על שנעשה ההולדה ידי על כי

העליון  הנעם בחינת וגם כנ "ל, ההולדה בשביל צדקה ידי על הנעשה הכלי, ידי על העליון נעם כששופע  ואזי כנ"ל, יתברך

כן  גם נופלים הם חובלים, בחינת שהם לארץ, חוץ של המחין אלו אזי כידוע , יותר, מלמעלה עוד ונשפע מקבל המחין, שהוא



לנפשך  חכמה דעה יד

ידי על היא הבנים שהמשכת  במקו "א אשכחן

ע"ה האות אמנו ושרה אאע"ה אצל כמו – ה'

מורנו זה שביאר שמם על ה' אות  להם שהוסיפו

נמשך  שמשם דעתיקא' 'ה' בחי ' שהוא במקו"א

כלהבנים עם הרבה משה הבאר מקושר (והיה

לדבריהם  מקור למצוא הרבה ויגע הק ' בעש "ט תלמידי

משמש בבחי' שהיה מספריו וניכר חז"ל, ובדברי בש "ס

הקודמים) ].לצדיקים

äùøôä éðéðò

ùéøá ' ÷ä è" ùòáä éãéîìú éùåøéô 'á øåáéç

äùøôä

 àöéå [à.äðøç êìéå òáù  øàáî á÷òé

בדבריו שקישר  מה בקיצור  נזכיר

הק' הבעש "ט מתלמידי שכתוב הביאורים ב' את 

שכתב  יוסף יעקב התולדות  פירוש א) זה, בפסוק 

דהתורה"ק  הסודות מבחי ' שיצא בחי'לפרש  (שהם

הק ') השכינה בחי' – שבע הנגלותבאר בחי' אל ,

לברר  ויגיעות פלוגתות  רוב בהם שיש דתורה"ק,

חרון  שבבחי ' ההלכה דבריãולידע את  וקישר ,



תשע"ז  ויצא פרשת דא"ח טו ליקוטי 

חיים  מים הבאר דברי  עם הנ"ל התולדות 

הכתר  מבחי' ע"ה אבינו יעקב שהלך  בפרשתן

שבע) באר – הי"ס החכמה(שורש  לבחי ' (שנקראת,

הכתר) רחמי לעומת חרן, בחי' – גבורה והזכיר בחי' .

חי  איש  הבן  דברי  את עוד 'אבן בזה (בביאורו

ט) ד , השירים שיר על  עין שלמה' 'כי  הפסוק על

מקושרים  והפשט הסוד יהיו  שלעת "ל יראו', בעין 

הפשט  את תיכף  דבר בכל שיראו עד יחדיו  כ"כ 

לימוד  דרכי ב' שהם עתה כמו  ולא כאחד, והסוד 

ואח"כ  הנגלה, לימוד  – בת' 'שמעי  שקודם שונים,

משא"כ  חזי ', 'תא בבחי ' הסוד לימוד  – 'וראי '

עין  כי  יחדיו, תמים והסוד  הפשט יהיו לעת "ל

ציון (דהנסתר)בעין(דהנגלות ) ה' בשוב יחדיו יראו

בב"א.

ä"òà á÷òé øîà êéà èùô ô" ò  íéöåøéú äîë

' åëå íåìùá éúáùå'

éúáùå [ á. éáà úéá ìà  íåìùáהקשו

מהרי"ח המפרשים בליקוטי (עיין

הלא ועוד ) בשלום', 'ושבתי אע"ה יעקב אמר איך 

בגמ' ברכות )אי' מסכת  לא (בסוף  מחבירו  שהנפטר

שם, הגמ' וז "ל לשלום, לך  אלא בשלום לך לו יאמר 

לו יאמר אל מחברו הנפטר  הלוי  אבין רבי ואמר 

לו שאמר  יתרו שהרי לשלום, לך אלא בשלום לך

לו שאמר דוד  והצליח, עלה לשלום לך  למשה

אבין  רבי ואמר ונתלה, הלך בשלום לך לאבשלום

אלא  לשלום לך לו יאמר  אל המת  מן  הנפטר  הלוי

בשלום. אבותיך אל תבא ואתה שנאמר  בשלום לך

שיזכה ע"כ . מרמז לשלום שאמירת  המפרשים (וביארו

היינו  בשלום כשאומר משא"כ לדרגה, מדרגה לעלות 

העולם  מן שנפטר מת אדם כמו שלימותו גמר שכבר

יעקב  אמר איך כנ "ל  קשה וא"כ בשלום, לך  לו שאומרים

בשלום') 'ושבתי ע "ע מזה אע"ה שהוכיחו  ויש  ,

היינו בשלום, לומר  אפשר  המקום מן  שבחזרה

בטל  וכ"כ  אליו , שהלך המקום מן  בשלימות שחוזר 

ע"א)תורה כט דף ממקום (מו"ק  החזרה שבענין 

שיחזור לומר ע"ז á אפשר ראיה ומביא שלום,

ה"א)מירושלמי  פ"ג הליכה (ברכות לגבי  שרק



לנפשך  חכמה דעה טז 

או חזרה לגבי ולא לשלום' 'לך  שיאמר אמרינן

הכניסה  או החזרה שיהא לומר  שיכול כניסה,

זה שלום.á למקום

ïëåהרמב"ם מלשון גם הי"ז)הוכיחו  פ"ד (ביכורים

עומדים  שבירושלים אומניות  בעלי  כל שהיו 

אנשי בשלומן ושואלים הביכורים מביאי בפני

כבר  שנכנסו  והיינו  בשלום, בואכם פלוני  מקום

לעיה"ק מ"גבשלימות פ"ג  ביכורים מס' אמונה (ובדרך 

כלשון  לך לשון כשמזכיר אלא הקפידו לא שחז"ל כתב

דאבישלום) .הפסוק 

 éôìå יעקב מדברי קושיא אין הדרכים אלו  כל

דבריו את  בזה עוד  לציין  [ויש  ע"ה אבינו

הנמקו"י  של ע"ב)המחודשים יח בנ"א (מו"ק יש "כי

דברו וכנגדם בלבם דבר ומשימים שמנחשין 

מזיק  הדבר  אין  מקפיד שאינו  למי  אבל חכמים,

יעקב  תפילת  לגבי שייך  שאי"ז י "ל ולדבריו  כלום",

הדברים]. באלו  מקפיד היה שלא ע"ה אבינו

äæ ïéðòá éîéðôä 'éú

õøéúå [â החילוק דעניין פנימיות ע"פ  מורנו

אות דענין  לשלום, לבין  בשלום בין

הבריאה תחילת  של הדרגה על מרמז (בחי'ב'

'á('אלקים ברא עולם ראשית בדרושי וכדאי' ,

אות של ענין  יש  העולם בריאת  שבתחי ' המלבוש 

בצדב' הפתוחה ב' אות כמו צפון בצד  העולם (שפרוץ

שישנושמאל ) והתתאה עילאה הטהירו שענין  ,

המלבוש  לשנים)בעולם המלבוש  קיפול נרמז (אחר

שמחזיר  רמז הוי בשלום כשאומר  וע"כ ב', באות

מלא  שהיה הבריאה, שקודם אוא"ס  לבחי ' אותו 

הע"ח, ריש האריז "ל כדברי  החלל  כל את  האוא"ס 

יכול  העולם אין כי  ברכה, אינה זאת והלא

הצמצום, שקודם אוא"ס של זו בחי' להתקיים

ל' שענין לשלום, לך  חבירו את  לברך יש וע"כ 

בעבודתו שיצליח ובבחי' הבריאה אחר  בחי' הוא

באמצע  היא ל' שאות [כמו העולם בתיקוני 

תיקוני באמצע שעוסקים רמז  דהוי  האותיות 

אור  על מרמזת  קבלה ע"פ  ל' אות  וכן הבריאה,

העולה  ל' אות  כמו  הרדל"א עד העולה גבוה

הפה  אל למטה ויורדת שזה למעלה כנ"ל והיינו ,

רק  שייך וכ"ז  העבודה], אמצע על מוכיח עדיין 

שהוא  ע"ה אבינו יעקב לגבי אך אדם, בסתם

השלם תם')אדם מרכבה ('איש שבאבות , בחיר

המקובלים בדברי  [כדאי' האצי' (רמ"ע לעולם

וכמומפאנו) א"ק , לעולם מרכבה היה שאאע"ה

בענקים, הגדול אדם היה שנקרא לאאע"ה (וקודם

ואחר  הא"ק, לעולם מרכבה החטא לפני הראשון אדם

נהיה  אדה"ר חטא לתקן אאע"ה והתחיל  שחטא

א"ק ) לעולם מרכבה מרכבה היה ע"ה אבינו  ויצחק ,

שהוא  התפילה, עמוד שהיה העקודים, לעולם

כל  עקודים ששם הפה, עולם הדיבור , עולם בחי '

אחת ), בתפילה והמדרגות  כנגדהאורות (ועשיו

מהאריז"ל ) כדאי' השבירה עולם – הנקודים ,עולם

התיקון ], עולם האצי' לעולם מרכבה ויעקאע"ה

כשמזכיר  בתפילתו  אבינו יעקב אין á ע"כ  שלום,

אוא"ס  לבחי ' שכוונתו בדבריו לטעות מקום

התיקון  לבחי ' כוונתו  אלא הבריאה, שבתחי '

החלל  בתוך  להאיר  האוא"ס יחזור  שאמנם השלם,

מקודם שהיה האוצ"ח)כמו בריש  לא (כדאי' אך ,

שהקב"ה  באופן אלא חורבן , של באופן  זה יהא

שיחזור  שאף  שכרן , לקבל בצדיקים כח נותן

הצדיקים  ישארו  החלל בתוך להאיר האוא"ס 

צדיקים') כולם בשעשועים ('ועמך שישתעשעו ,

בבחי ' האוא"ס , בתוך  כביכול דאלקות עצמיים

האוא"ס  בתוך  לגמרי  יתבטלו  שלא מטי , ולא מטי 

במציאותם  וישארו האוא"ס על יתענגו אלא

בשלימות, והביטול הדבקות בתכלית  ובשלימותם,

אע"ה  יעקב שאמר  למעליותא בשלום הרמז וזהו 

האוא"ס , לבחי ' שבשמים אביו  לבית  שיחזור

השרשית  כנ "ל )למדרגה ב' באופן (שנקראת אך 

ו שלימות שבתוך של קישוטין תוספת של תיקון

תענוגהאוא"ס  בתוך תמיד  המתחדש  תענוג  (בחי'

במקו"א) כמש"כ .הפשוט
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äáöîì äéìò áëùù ïáàä ùéã÷ä êéà

ïáàäå [ã äéäé äáöî  éúîù  øùà úàæä

. íé÷ìà úéá כמה מקושית דיבר

ועוד )מפרשים התורה על ליעקב (רא"ש הותר איך 

למצבה, עליה ששכב זו אבן  להקדיש  ע"ה אבינו

אין  להדיוט מתחילה שחצבן  וקורות 'אבנים הלא

בתוספתא כדאי' הבית' בהר  אותן (מגילה בונין

ה"י) הרמב"םפ"ב פסק  הבחירה וכן בית  מהל ' (פ"א

שהיותה"כ ) א) ע"ז , תירוצים כמה במפרשים  ויש ,

אח"כ  ורק  הרבה אבנים היו  עליה לשכב שכשהלך 

שינתו) בהם (בשעת נהיה הרי אחת, לאבן  נהפכו

על  שהיה האיסור  חל ולא השם ושינוי מעשה שינוי

האבן  לגבי  עליהם כששכב שנאסרו האבנים

השינה בשעת שנוצרה השינה החדשה (והמשך

המשך נעשה אלא זו אבן על לשכב בדעתו כשאין

אוסר) אין מאליה שהיוהשינה חז"ל דברי ע"פ ב) .

שהיו עליהם, ששכב קודם כבר קדושות  אלו אבנים

שכיבת אין וע"כ שם, שהקריב אדה"ר אצל מזבח

שיעקב  מורנו תירוץ ג) אוסרתם, ע"ה אבינו  יעקב

הק' לשכינה בתכלית מרכבה שהיה ע"ה אבינו

ומסתכלים  יורדים המלאכים שהיו במדרש  (כדאי'

העליונה  צורתו עם שמתאימה שלמטה בצורתו

הכבוד ) כסא תחת  בהמשך החקוקה בחז"ל וכדאי ' ,

'א-ל', ע"ה אבינו ליעקב הקב"ה שקראו הפרשה

האוסרת הדיוט שכיבת נקראת שכיבתו אין  הרי

ששרתה  זו  בשינה ובפרט לקודש , האבנים את 

וכדברי עליו ניצב ה' שהיה השכינה, אז  עליו

בית בקדושת נתקדש הק ' גופו  הרי  הפסוק ,

עצמו. המקדש 

 úåòåáù ìéìá  ãåçéá  ä"òà á÷òé øúåä êéà

äæáå [ ä יששכר הבני דברי  את ג"כ יישב

א  אות  ה מאמר טבת כסליו (מאמרי

בפרשתן) דכלה 'וילך ובאגרא הפרשה המשך  לגבי 

זה  שהיה הבנ"י שאומר חטים', קציר בימי  ראובן

'חג  בתורה הנקרא שבועות  יו"ט דליל הק' בליל

סגולת גודל קדשם ברוח האמהות וידעו  הקציר',

זו לילה על ללאה רחל ויתרה וע"כ זה, קדוש  לילה

שהיא עתה)שידעה ראוי(לעת  ואין מולידה, אינה

זה, קדוש  מלילה להוולד  המסוגל הוולד את  להפסיד 

בינה  יודעי  בניו שהיו יששכר  אז נולד ואמנם

אי ' והלא קשה ולכאו' וכו ', הסנהדרין ומהם לעיתים

העליון  דיחוד  זמן  שהוא זה קדוש  שלילה מהאריז"ל

דרכים  בכמה לתרץ [ואפשר  התחתון ביחוד  אסור

אבינו יעקב נשא איך  המפרשים שתירצו מה ע"פ

התורה  כל את האבות  שמרו  והלא אחיות  ב' ע"ה

ע"ה  אבינו  שיעקב ניחא להנ"ל אך  ואכמ"ל], וכו '

האצי ' עולם לכל בתכלית  מרכבה בעצמו שהוא

הברודים  עולם כנגד  אבינו שיעקב מהאריז"ל  (כנ"ל

האצי' עולם דיחוד )äשהוא האיסור  אצלו  אין הרי ,
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ליחוד  המרכבה הוא שאדרבה שבועות בליל

שבועות. דליל העליון

øùé÷å] בספה"ק דאי ' המאמר את (בשם לזה

הי"ד ) מאוסטרופולי ר"ש ש'אכ "ן הרה"ק 

שאז  היינו  ידעתי ', לא ואנכ"י הזה במקום ה' יש 

חלק  בעצמו  שהוא ע"ה אבינו  ליעקב נתגלה

העליונה שבמרכבה מהמרכבה אדם פני כנגד (שהוא

ידעתיעליונה) עתה שעד  אע"ה יעקב שאמר  וזה ,

ר "ת שהם שבמרכבה, נ'שר  כ 'רוב א'ריה מפני רק 

'ï"ëà' אך הזה', במקום ה' ידעתי',é"ëðàå יש  לא

אדם  פני כנגד  שהוא יעקב על מרמזת  שהי'

עדיין ]. ידע לא שזה שבמרכבה,

'éúðåè÷'  úáéú ìò  íéîòèä 'á øåàéá

øôéñ [ å במנחה פעם שהיה התלמידים א'

כ "ק  אצל תולדות פר ' בשב"ק

זי"ע מקרעטשניף הרצ"ה עצמו אדמו"ר הוא (שהיה

בתורה"ק ) קורא מנחה הבעל של הקריאה ובשעת ,

איזה  האדמו "ר  שאלו שלישי, קריאת  לפני דשב"ק

'קטונתי ' תיבת על נכתב וכו')טעם החסדים ,(מכל 

וכשבדקו גרש', 'אזלא טעם או 'רביעי ' טעם האם

בחומשים  גירסאות  ב' שישנם ראו  בחומשים הדבר 

וישנם  'רביעי' טעם שמביאים שישנם זה, בענין 

הענין  לפרש  אולי [ויש גרש ', 'אזלא טעם המביאים

בתיבת במפרשים שמצינו הפירושים ב' ע"פ

היינו קטן, שנהייתי  רש "י  פירוש  א) קטונתי,

והאמת החסדים כל מחמת  זכויותי שנתמעטו 

טעם  יותר מתאים זה ולפירוש עבדך, עם שעשית

כעין  קולו  ומתנמך הפוחת  ניגון שהוא רביעי ,

קטן  שאני היינו  שקטונתי הרמב"ן  פי' ב) הקטנה,

החסדים  אלו  כל מלקבל זכויות  כ"כ  לי  ואין

גרש , אזלא ניגון יותר מתאים זה ולפי ' והטובות,

שאינם  והחסדים הטובות מאלו ומתגרש שהולך

זכויותיו]. לפי לו  מתאימים

íéîòè àìì ø"åîãàä  ë"çà àø÷ù àìôä

øôéñå [æ ששאל שאחר  פלא דבר התלמיד

שבשעת סבר  זו, שאלה האדמו"ר

באחד  זו תיבה לפחות האדמו"ר יקרא הקריאה

האדמו"ר  קרא למעשה אך  הנ"ל, הטעמים משני

בקודש  כדרכו כלל טעמים בלי  הקריאה כל את 

בידו המקובלת  בנעימה בתורה קורא שהיה
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לפלא, הדבר והיה טעמים, ללא בקודש מאבותיו

עם  קורא אין  שבפועל שאף מזה נראה [והיה

את הק ' במחשבתו ומשנן חוזר לכה"פ אך הטעמים

הקריאה]. לפני  הטעמים

 úìåòô ïéðòì ò"éæ ö"öäî àìô  äùòî

 éðéðò  ìò  íéîùá  åãéô÷é àìù è"ùòáä

äìéôúá  ÷åã÷ãä

à"å÷îáå [çמה בענין הבאנו מורנו  שסיפר

נזהרו לא החסידים שאצל זה,

ובנו הצ"צ מאדמו "ר  וכו ', הדקדוק  בכללי בתפלה

חדש  ספר  איזה המהר "ש שקנה בילדותו, המהר"ש 

הספרים  כל את  יודע כבר האם הצ"צ אביו  ושאלו 

חדש , ספר קונה שעתה בע"פ, שתח"י הישנים

ספר  כל קונה הוא גם שהרי לאביו המהר"ש  ושאל

וענהו ספרים, של עצום רבוי לו  שיש  אף  חדש ,

בארון  לו שיש ספר בכל אותו  לבחון שיכול הצ"צ

המהר "ש  והלך  בוריו , על בו שבקי  ויראה הספרים,

אבק עליו שהיה ספר  הספרים מארון (שמוכח ולקח

רב) זמן הצ"צ למדו שלא שעסק מזה ספר והיה

ספר  על אביו  את המהר "ש ובחן  דקדוק, בעניני

הדקדוק  כללי בכל הוא בקי  שאמנם ונוכח זה,

שאתה  א"כ  אביו, את המהר "ש ושאל שבספר ,

ומזהיר  מלמד אינך מדוע בדקדוק כ "כ בקי

הדקדוק , בכללי  שיתפללו בתפילה להזהר לחסידים

פעל  זי "ע הק ' הבעש"ט שרבינו  הצ"צ וענהו

הדקדוק  בעניני  לדקדק  מבנ"י  ידרשו  שלא בשמים

התפילה, לכוונת זאת  שמפריע היות  בתפילה

פעל  לא התורה קריאת  לגבי  דאמנם הצ"צ וסיים

ליזהר  צריך  קריאה"ת לגבי וע"כ  זאת הבעש"ט

דקדוק דרכו בעניני  וממשיכי התניא בעל  (וכמנהג

כ "ק בזה) שאצל י"ל צחות שבדרך  מורנו  וסיים ,

זי"ע מקרעטשניף בדורותאדמו"ר צדיקים (ועוד 

ועוד ) זי"ע מקלויזנבורג כאדמו"ר שגם האחרונים ראו

להש "י  תפילה כבחי' היה שעשו הקריאה"ת  (בבחי'

ג"ע  בזה שמאריך  כמו התכלית  שזו תפילה מהתורה

להכלל מוהרנ "ת ) חוזר זה שגם י"ל שוב  שפיר  וא"כ

הדקדוק  על משמים יקפידו  שלא הבעש "ט בפעולת 

שלא  על תירוץ גם שזה וי"ל בקריאה"ת, אף

לדקדק  שא"א שבקריאה"ת, הטעמים על הקפידו 

תפילה. בבחי' קריאה"ת  כשקוראים

äìá÷ä ã" ò äæ ïéðòá øåàéá

øîàå [ èמורנו בקבלה בזה החדש (בשיעור

בשעות אוצ"ח בספה"ק  למתחילים

הנהגתהצהריים) לפרש  צחות  בדרך  לומר שיש ,

בנעימה  בתורה"ק קוראים שהיו הק' הצדיקים אלו 

ר' של דרוש  הנקרא הדרוש ע"פ  הטעמים, וללא

יח-יט  דף אח"פ  שער ע"ח בספה"ק המובא גדליה

שלמה  איפה בהגהות הענין  נקודת [ומובאת 

כ] אות ה דף  חיים באוצרות זי"ע דוויק להרח"ש 

האריז"ל  שבדברי  שאף  חידוש מדבריו שיוצא

שם האוצ"ח שער בריש  ובריש ב, כא, טנת"א (שער

הטעמים העקודים) סוגי ג' את  רק  בארוכה מבאר

כמו האותיות  שמעל טעמים [א) בתורה שישנם

האורות שהם וכדו ' גדול זקף  זרקא, פשטא,

דא"ק אוזן מבחי ' היוצאים ס"ג,העליונים בחי' (שהוא

שבו) ונשמה בינה האמצעיים בחי' וטעמים ,

או המפסיקים ומקף  פסיק  שהם האותיות שבאמצע

היוצאים  אורות כנגד שהם התיבות בין מחברים

דא"ק  שבו)מחוטם ורוח ז"א מ"ה, בחי' ,(שהוא

כנגד  שהם האותיות  שתחת  התחתונים וטעמים

דא"ק מפה היוצאים מלכותהאורות ב"ן, בחי' (והם

שבו) גדליה ונפש ר ' בדרוש חידוש  מבואר  הרי ,

הנ"ל גבוה במקום שיש  הכללי הנ"ל דס"ג ע"ב (היינו

הנ "ל ) דא"ק  פה חוטם דאוזן מקום הוא בחי 'ששם גם ,

היינו דס"ג', דע"ב 'חיה הנקרא עליונה ראיה של

נעלמים טעמים האריז"לבחי ' זאת מזכיר  (שאין

אלא  זה במקום הראיה ענין מזוכר שאין הנ "ל  באוצ"ח

זו  שראיה שם מוזכר ואין הנקודים, דעולם בשער אח"כ

טעמים) כנגד  עליונה יש נבואה בחי' שהיא והיינו ,

האריז"ל ממנה מדבר  ואין  מדבר נעלמת, שאין (כמו

מעולמות מבעיא [לא העליונות  המדרגות מכל  שם

בעולם  אפי' אלא כלל , בע"ח מזכירם שאין א"ק שמעל
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ולא  דא"ק, פנימיות  בענין לא בע"ח כלל מדבר אין א"ק

השערות גידול  בחי' ממקום היינו דא"ק  דע"ב ע"ב מבחי'

האזניים(כביכול ) בחי' מקום שם יכול )(כב עד  שכתב

לדבר  שמתחיל מה וכל בזה, לדבר רשות לנו  שאין

ס "ג, שם בחי ' ולמטה, האזניים מבחי' רק  הוא

דטעמים מדרגות ג' שישנם מדבר  ס"גשבזה (שהם

הכללי) דס"ג  דע"ב – וב"ן ר'מ"ה בדרוש  מוסיף וע"כ  ,

בחי ' גם שם שיש כנ"ל דס"ג á" òגדליה – דע"ב

שלכן  ועליונים נעלמים טעמים שהם אלא הכללי,

לומר  יש זה ועפ "י  כנ"ל], האריז"ל מהם מדבר אין 

דבוקים  שהיו הק' הצדיקים שאותם צחות  בדרך

בנעימה  הקריאה היתה גבוהה בדרגה בהש"י

הנעלמים  הטעמים אורות כנגד נחשבת שלהם

בקודש  דרכם אשר  קדושים בסוד יבא ומי הנ"ל,

זי"ע. – נודע לא ועקבותיהם

 úåùø  úéáøò  úìéôú  òåãî

òâôéå [ é. íå÷îá יהוידע בן  בספה"ק מובא

ע"ב) כו דף  ע"ה (ברכות  אבינו  שיעקב

מנחה להתפלל יצחקרצה אביו שתיקן תפילה (שהיא

ע"ה) שלא אבינו חמה לו ששקעה שכיון  אלא ,

לתפילת תפילתו נהפכה לילה אז ונהיה בעונתה

תפילת לתקן בהדיא כיוון  שלא וכיון ערבית ,

מדעתו, שלא מאליו, כאילו זה נהיה אלא ערבית ,

רשות ערבית תפילת  הבא"ח å ע"כ  שם וכתב .

תפילת שזמן יהודה ר ' דעת  גם יפורש  שבזה

ערבית תפילת כי המנחה, מפלג הוא ערבית 

דיממא בשעות  היתה אע"ה יעקב (אלא שהתפלל

בעונתה) שלא חמה לו .ששקעה

äìéôúì  äìåàâ úåëéîñå ù"éø÷ ïéàù íòèä

äçðîä úìéôú éðôì

 äðäå [àé מנחה תפילת  בין  נוסף  חילוק  ישנו 

ערבית  וזו לתפילת חובה שזו (מלבד

וסמיכותרשות ) שמע קריאת  אין  מנחה שבתפילת

בה  שיש ערבית  תפילת משא"כ לפניה, גאולה

וידוע  לפניה, גאולה סמיכת וחובת קרי"ש חובת

בשם  טל לאגלי הקדמתו  בסוף האבנ"ז  בזה מש"כ 

שמע  את קורין 'מאימתי המשנה בביאור  אביו,

לכתוב  אב יכבד  בן  לקיים ראיתי שם, וז"ל בערבין',

אאמו"ר  מכבוד  ששמעתי מה דבר ספרי בפתיחת

קורין  'מאימתי דברכות ראשונה משנה בפי' זצ"ל

לאכול  נכנסין שהכהנים משעה בערבין  שמע את 

א"א  ואמר  בזה, זה התלי ' מובן  ואינו  בתרומתן',

אחר  דאף  תורה שהצריכה שמש הערב דענין ז"ל

בו נשאר יום באותו טמא שהי ' מאחר  מ"מ שטבל

יום  שבא שמש ובהערב היום, כל טומאה רושם

הרשימה, גם נסתלק טומאה בו הי' שלא אחר

בקדושה, לעומתו  הוא כן בטומאה הוא וכאשר 

אף  שחרית שמים מלכות עול עליו כשמקבל

רושם  בו נשאר  מ"מ בזה, מחשבתו  אין שאח"כ 

יום  שבא ובערב היום, כל שמים מלכות  עול קבלת

מלכות עול לקבל וצריך  הרשימה גם נסתלק אחר,

כדבריו ומצאתי חכם, פי עכ"ד  מחדש, שמים

עדיין  שנשאר  לפי כי ז"ל פ "א מנחה שער בפע"ח

עתה  אין לכן שחרית, של ק "ש של המוחין מן  רושם

האבנ"ז  עכ"ל פע"ח. עכ "ל במנחה, ק"ש  לומר  צריך

שם.

,äìéôúì äìåàâ úëéîñã ïéã ïéðòá  äøé÷çä

äæá äùòîì  î"ôðäå

óéñåäå [ áéדסמיכות זה בענין  ביאור עתה

מנחה  לגבי לתפילה גאולה

באחרונים חקירה יש דהנה קה"י ומעריב, (עיין

ועוד ) ב סי' גאולה ברכות  דסמיכות דין האם

שב' חז "ל שתיקנו היינו  בגאולה, דין  הוא לתפילה

דשחרית קרי"ש של ישראל דגאל הברכות

דין  שהוא או לתפילה, סמוכים יהיו  ודערבית 
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דשחרית ששמו"ע חז"ל שתיקנו  היינו בתפילה,

הגאולה, ענין לפניהם סמוכות  יהיו ודערבית 

תמיד  אש בספר  המובא המעשה לגבי  והנפ "מ

תקמב) בנו(עמ' שבא זצ"ל, מבריסק מהגר "ח

התחלת לאחר  הכנסת לבית סאלוויציק הגר"מ

היה  בלחש למוסף  הצבור שהגיעו ובעת  התפלה,

אם  לו  ונסתפק  דשחרית , ישראל גאל גומר  הגר"מ

להתפלל  דצריך והכריע מוסף , או  שחרית  להתפלל

היה  שסבור מפני  בצבור , תפלה לקיים בכדי מוסף

אי לתפלה גאולה תפלתשסמיכת  דוקא צריך ן 

דין  שאין מוסף  בתפלת  כן  גם מקיימו  אלא שחרית,

בלילה  וכן ביום, תפלה אלא לשחרית  לסמוך דוקא

ובברכות  בלילה תפלה איזה ע"א)סגי  מאן (ד  איכא

לתפלה  סמוך שיהיה גאולה בעי לא דבלילה דאמר 

הוי, ביממא אבל הוי , לא באורתא דגאולה משום

דלא  תם רבינו  לשיטת המנחה בתפלת  ואפילו

התפלל  לא ועדיין היום, כל הברכות  הפסיד 

של  הראשונה לתפלה גאולה להסמיך  יכול שחרית

מקום  מכל מנחה, תפלת שזו  גב על אף מנחה,

אחד  וכן  שחרית , תפלת דוקא צריך דאין מהני 

יכול  להשלים בבוקר  דצריך  מעריב התפלל שלא

מעריב. תשלומי  של להתפלה גאולה להסמיך

לו הסכים ע"כ .æ והגר "ח ,

ìëå הגר"מ ובנו הגר "ח שסברו  מפני רק  מהני זה

גאולה  סמיכות שענין  הנ"ל בחקירה כהצד

גאל  ברכת  ליד  שיהא בגאולה, דין  הוא לתפילה

אליה  שהסמיך  מה מהני וע"כ תפילה, איזו  ישראל

חז"ל  תקנת  שהוא בחקירה להצד  אך  מוסף , תפילת

סמוך  שיהא ודערבית דשחרית התפילה לגבי 

במה  כלום הרויח לא א"כ הגאולה, ענין אליהן 

בזה  יצא שלא המוסף, תפילת את לגאולה שסמך

שמו "ע  שלתפילת  שתקנו חז"ל תקנת יד "ח

הגאולה. הזכרת  אליה קודם יהא דשחרית

 äðäå דין שהוא פשט ע"פ שההוכחה לומר יש

הנ "ל )בגאולה הגר"ח שאם (כדעת  משום ,

בתפילה דין  התפילה הוא לפני שתהא (שצריך

שלא גאולה) המנחה תפילת  שנא מאי לכאו' א"כ ,

דין  דהוא נימא אם משא"כ לפניה, גאולה תיקנו

לשחרית רק  שייך גאולה דענין מובן בגאולה

בה  שמזכירים קרי"ש מצוות  יש  שאז וערבית,

על  ישראל גאל בברכת מודים וע"ז מצרים, יציאת 

מצרים. גאולת

íéùðä áåéç ïéðòì) äùòîì á" îä ÷ñô

äæ  ÷ñô  òåãé ïéàù ,( ù"ø÷ã äìåàâ  úåëøáá

íéáøì

êøãáå] [âéהמ"ב פסק  נזכיר  סק"א)אגב ע (סי'

שנשים  שאף  לרבים, ידוע שאין 

מ"ע  שהיא קרי"ש, ממצות הדין מעיקר פטורות 

המג"א  כשיטת  לפסוק  ס "ל מ"מ גרמא, שהזמן

כל  שזמנה יצי "מ הזכרת  במצות הנשים שחייבות 

כמצות ונחשבת  הפסקה, ללא הלילה וכל היום

המג"א  פוסקים וע"כ  גרמא, הזמן  שאין עשה

אור  יוצר  מברכת פטורות  שהנשים שאף והמ"ב

מצות על שנתקנו הברכות  שהם רבה ואהבה

בברכת הן  חייבות מ"מ הימנה, הן  שפטורות קר "ש

שנתקנה  הברכה שהיא ישראל גאל עד  ויציב אמת 

'אני לומר  הנשים וחייבות יצי "מ, הזכרת  מצות  על

וכן  ישראל', גאל ה' אתה 'ברוך עד וכו '' אלקיכם ה'

שהיא  בערבית  משמו "ע שפטורות אף בערבית 

הן  חייבות מ"מ כחובה, הנשים קבלוה ולא רשות

והשכיבנו ואמונה אמת  אריכתא בברכת  (דכגאולה
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אלודמיא) ברכות לומר ללמדם ויש לאמרן , (ויכולות

שעהמ"ט) קר"ש אמירת  עם שלא יחד  העולם ואמנם ,

השאג"א  דעת  על בזה סמכו  והמ"ב כהמג"א נהגו 

יב) הזכרת(סי' שגם שס "ל במ"ב, שם המובאת

שני שהוו  היות  גרמא, שהזמן  למ"ע נחשבת  יצי"מ

שאין  אף לילה, והזכרת  יום הזכרת  נפרדות מצוות 

הפסק ]. בזה

äìá÷ ô" ò äðåëð ì"ðä äçëåää éåä  íàä

øåæçðå [ãéהנ"ל מהא לענין להוכיח אפשר (האם

שעיקר  במנחה, גאולה חז"ל  תיקנו שלא

בגאולה) דין היא לתפילה גאולה סמיכת  ואמר מצות ,

קבלה  ע"פ  שהלא נכונה, זו ראיה אין  קבלה שע"פ 

דמוחין  ו"ק שהם קר"ש  של הכוונות  את מכוונים

למנחה גם אותם האבנ"ז שממשיכים דברי (מעין

לכל דשחרית  קר"ש  קדושת  שמהני אביו בשם הנ "ל 

התפילותהיום) ולכל בתפילה דין שהוי  יתכן וא"כ  ,

לפני שמכוונים היינו לפניהם, גאולה יש באמת 

דשחרית. דגאולה המוחין  להמשיך מנחה תפילת 

 íðîà לכוין שלא בו חזר ימיו  בסוף  הרש "ש

מקר "ש  דמוחין  הו "ק  להמשיך במנחה

אבותינו ואלקי  אלקינו  בכוונת  לכוין  אלא דשחרית ,

ולפי דמוחין , הו "ק  שם להמשיך  עצמה דמנחה

גאולה  דסמיכות הדין דאין  ראיה אמנם יש זו  חזרה

בתפילה דין  לפניה לתפילה גאולה אין למנחה (שהלא

הנ "ל ) .להחזרה

 àìù àäå –––– ù" ùøä åá øæçù éîéðôä íòèä

åúøæç  úà  íéãéîìúä  åìáé÷

øîàå [ åèדהכוונות הסידורים בכל שבאמת

דעתו כמו להדפיס  המשיכו

וביאר  חזרתו , קיבלו ולא הרש"ש , של הראשונה

שבודאי גמורה, חזרה אי"ז שבאמת שי"ל בזה

דמוחין  הו"ק להמשיך  הא' הדרך  גם נשארה

העיקרית דרך שהיא דשחרית, מקר "ש במנחה

לפניה) גאולה בחי' מנחה לתפילת  יש אלא (וע"כ ,

חדשה  דרך  להמשיך  רצה בזקנותו שהרש"ש 

אונס  להם שהיה והחלושים החולים לאנשים נוספת

המשיכו ולא שחרית , להתפלל יכולים היו שלא ח"ו 

דרך  איזו להם יהא שלכה"פ בשחרית , דמוחין הו "ק 

מנחה  תפילת  בתוך  דמנחה דמוחין הו "ק  להמשיך

לעולמותעצמה מרכבה נהיה שמזקין זמן כל (שהצדיק

יומין) דעתיק  יותר עליונים רחמים וממשיך יותר .נעלים

 ïéà 'éöàä íìåòáù à"øâä éøáã ô" ò åúòøëä

'÷ä úåîùå  úåéúåà 'éçá

 íðîàå [æè הנ"ל החקירה והכריע פשט שוב

בתפילה, דין שהוא קבלה, ע"פ 

שום  אין עצמו האצי' שבעולם הגר "א מש"כ  ע"פ

עליונים  אורות רק  אלא הק', ושמות אותיות בחי '

רק  שבאצי ' העליונים אורות שמתעוררים נעלמים,

מה  וכל השמות, כוונת ע"י  ולא דליבא רעותא ע"י 

האצי ' עולם כנגד  שהוא בשמו"ע מכוונים שאנו

הקדשים  קודש  מכח רק זהו  הק' בשמות כוונות 

ושם האצי' לעולם נהפך  שהוא מבחי'דבריאה (היינו

דבריאה  מקוה"ק שנהיית  הזאת כל )האצי' את  ישנם

דבריאה  דקוה"ק זה ענין והנה הק', השמות  ענין 

לתפילה, גאולה דסמיכות ענין הוא לאצי' הנהפך 

עולם  כנגד  הם קר "ש שברכות בכוונות  כדאי '

לקוה"ק  עולים קרי "ש  ברכת  ובסוף  הבריאה,

שמוכרח  מובן ועפ "ז לאצי ', ונתהפך  דבריאה

לתפילה  גאולה דסמיכות ענין  תפילה בכל שיהא

דשחרית מגאולה מקבלים ומוסף  מנחה תפילת  (ואף 

הנ "ל ) באג"ט מהאבנ"ז הגאולה כנ"ל סמיכת  שבלא ,

שייך  ואין  באצי', אותיות כלל אין  התפילה אל

תפילה  שבכל וכיון  שבתפילה, הק' השמות כוונת

תפילה  שלכל ש "מ הק ', השמות דכוונת  ענין  ישנו 

דין  הוי וא"כ  כנ"ל, הגאולה הקדמת  ענין  ישנה

בתפילה. דין לתפילה גאולה דסמיכות

'÷ä úåéúåàå ' ÷ä úåøåà ––––  äàìå ìçø ïéðò

ïåéëå [æé'הק ושמות דאותיות  זה ענין שהזכרנו 

שביאר  מה בקיצור  כאן נזכיר ואורות ,
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הנ "ל ) באוצ"ח הקבלה דשמות(בשיעור זה שענין

כלל  שבדרך לאה בבחי' ההבדלים מא' הוא ואורות 

דרך  לבין  הק', ושמות  דאותיות  דרך  בחי ' היא

דאבא מאורות שפנימיותה יסדדרחל, ('אבא

בהרגשתברתא') הנפש  דעבודת  דרך  שהיא

הק '. האורות  וראיית

–––– åîöò úåìôùå àøåáä  úåìãâã íéëøãä 'á

äàìå ìçø

ãåò [çé,ולאה דרחל הדרכים ב' מענין דיבר

עצמו שפלות דעבודת בסוד  גם שזה

ענוה) שנקראת  – הבורא,(לאה גדלות דראיית לדרך 

מאורות ופנימיותה ששרשה דרחל דרך שהוא

ובזה  הבורא, גדלות את שרואה חכמה, – דאבא

מה  זי"ע והרר "ז הרר "א שנחלקו  הידוע את פירש 

ההתבוננות עבודת להקדים יש  האם להקדים,

הבורא, בגדלות ההתבוננות  לפני  עצמו  בשפלות

המגיד  הרב את בזה ששאלו וידוע להיפך, או 

תשובתו, היתה מה שנחלקו  אלא זי"ע ממעזריטש 

סלונים מתחילשבספרי  ד"ה לפסח אברהם (בית 

להקדים ת )בגנו  שיש  היתה המגיד  שתשובת נאמר

וכ "כ  נופלים, אין שמהארץ היות עצמו שפלות

יצחק בראשית )בחקל יוסף(ר"פ ובאמרי  מקץ , (פר'

ע"א) רז היתה דף  זי "ע מקאמרנא הרה"ק  ולגירסת ,

בגדלות ההתבוננות  להקדים שיש  התשובה

תשובת את שמע אחד  שכל [ומבואר הבורא

נשמתו]. שורש כפי המגיד

 ô"òåשלפי אמת , הם הדרכים ב' הרי הנ"ל

לשאת שחפץ ע"ה אבינו יעקב מחשבת 

ההתבוננות ענין להקדים יש הרי  תחילה, רחל את 

בפועל, הש"י שהנהיגו איך  ולפי הבורא, בגדולת 

עבודת להקדים יש  הרי  תחילה , לאה את שנשא

עצמו. שפלות 

ò" éæ éòöîàä ø"åîãà ìù äìåàâä âç –––– åéìñë 'é

åðá úà àéðúä ìòá áøä çáéùù  çáùä

ò"éæ ì" åã÷ä  éðôì  ò"äîãà

øôéñ [èé ב'סיפורים המובא הידוע המעשה

האמצעי)נוראים' אדמו"ר (מערכת 

היה פעם האמצעי)בזה"ל, על (-האדמו"ר בלאדי 

הרב  יצחק לוי  ר' הקדוש הגאון חתונת 

מאוד  הזקן  אדמו"ר ושיבח זלה"ה מבארדיטשוב

הנ"ל, הרב לפני הנ"ל דובער ר ' הרב בנו  את 

הק' הרב את אדמו"ר כיבד החתונה סעודת  ובעת

הרב  את הוא וכיבד הזימון, בברכת יצחק לוי ר'

עוצם  לראות כדי היה וכונתו  דובער, ר'

ר' הרב ובירך  המזון, בברכת ודבקותו  התפעלותו 

התפעלות שום בלי  פשוט איש כמו  הנ"ל דובער

יצחק  לוי  ר ' הקדוש  הרב בעיני לפלא זה והיה כלל

מאביו עליו הגדולים השבחים ששמע אחר כי

שלו המזון  והברכת  ח"ו , גיזם לא בוודאי  אדמו"ר

פירוש  רק  יודע אינו אשר איש  כמו ממש הוא

את זה על ושאל כונה. פנימית שום בלי  המלות

נאמנה  תדעו האדמר"ר , לו  והשיב אדמו"ר פני

ממש  לאדי בשוקי  בקי שאני  לי 'שכמו נהירין 

מריש  ההשתלשלות  סדרי  כל היינו דרקיעי , שבילי 

נעלה  הוא עבודתו רק  דרגין , כל סוף  עד דרגין כל

כי בידי, אין  שזה כזו  עבודה מקנא ואני  מאוד 

מורגש  ואינו  עלאה ויראה אהבה וגדוש מלא תוכו

אי בגוף כזו  עבודה וגילוי  בחיצוניות, וכלל כלל

דאתכסיא. מעלמא רמה נשמה אם כי  אפשר

עכ "ל.

äìòîì ––––  ÷"àã øåà 'éçáì  äáëøî  ú" äòá

åéãçé  äèîìå

 äðäå [ë בעל הרב מתשובת בפשטות  נראה

אדמו"ר  בנו על שאמר זי "ע התניא
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במקו "א  שאי' וכמו ממנו , גדול שהוא זי "ע האמצעי 

הלב  פנימיות  בחי ' שהוא ע"ע התניא בעל שאמר 

ואילו לאריך, העולה בינה בחי ' היינו  ליבא, –

שהוא  חכמה פנימיות  בבחי ' הוא האמצעי  אדמו"ר

ביאר  אך יותר , הגבוהה דרגה שהיא עתיק דרגת 

ע"ע  כן אמר התניא דבעל נראה דהאמת  מורנו 

המעשה ידוע דהלא ענותנותו , (מובא מחמת 

הנ "ל ) נוראים בעליה,בסיפורים היה התניא שבעל

האמצעי, אדמו "ר  מחדר תינוק  בכי ושמע

לא  בעליונים דבקותו מרוב האמצעי  ואדמו "ר 

היו עשירים שאנשים [וכמובא התינוק בכיית  שמע

כדי האמצעי אדמו "ר  של להגבאי משלמים

לגמרי התפשטותו להראותם לחדרו  שיכניסם

על  פניהם לעבר  ומסובבו  מכניסם והיה מהעוה"ז ,

מרגיש ], ולא חלי לא האמצעי ואדמו "ר  כסאו ,

שאפי ' ע"ז  לבנו מוסר בעה"ת  הרב ואמר 

בכיית לשמוע צריכים למעלה כשנמצאים

בעל çהתינוק  היה שבאמת זה ממעשה וחזינן  ,

למעלה  שנמצא עליונה לבחי ' מרכבה התניא

ביחד, למטה ולמטה גם שמאיר דא"ק אור (בחי'

א"ק ) עקבי על  שמלובשים התחתונים ואילובעולמות ,

בספרו להדיא כותב האמצעי  חיים אדמו"ר (תורת

בראשית ) חומש  היינובסוף למעלה, כולו שנמצא

ונעתק  למעלה רק שנמצא שבאצי ' עתיק  בחי '

גבוה  שם האצי ' בעולם ואמנם מלמטה, לגמרי

נתעלה  כבר  בעה"ת כנ"ל אך  מאריך , עתיק

הכתר , עולם – דא"ק  אמר לבחי ' האצי ' מעולם

כנ"ל. מהכל למעלה שהוא

 úåëøá  òáùä úçîùì äëéìäá

í"éáðòã úåáéú éùàø øåàéá

êøãá [ àë הגה"ח עמו התלוה ברכות  לשבע

ביניהם  ודיברו  שליט"א הר"ש 

שנדברו הדברים ואחד וחסידות, תורה בדברי 

האריז"ל  בדברי הביאור מה ששאלו היה ביניהם

פ"א  העקודים שער לע"ח הרנ"ש בהגהת מובא (כן

נ'קודים עיי"ש ) ע'קודים ר "ת  הוא שענבי"ם ,

ענין  נכנס איך  צ"ב ולכאו ' מ'לכות , י'סוד ב'רודים

וברודים, נקודים דעקודים להמשך מלכות  דיסוד

שמבאר  זי"ע התכלת  בעל דברי ע"פ  בזה וביאר

ספי ' עד רק התפשטו  לא דאמא דמוחין  הענין 

אך  אתשפטת, הוד  עד  שאימא וכדאי ' ההוד ,

לעשות שייך  לא ומלכות יסוד דספי ' היחוד גמר

שהם  דאבא מוחין ע"י אלא דאמא, המוחין  בכח

היחוד, בכ"ז)גומרים דאחרי(ואכמ"ל מובן ולפ "ז ,

התיקון  שהוא וברודים נקודים דעקודים ענין 

הברודים) השבירה (עולם שתיקן  האצי', דעולם

דייקא  והתיקון היחוד  גמר  מ"מ הנקודים, בעולם

דאבא  מוחין ע"י שהוא מלכות דיסוד  ביחוד

כנ"ל.



תשע"ז  ויצא פרשת דא"ח כהליקוטי 

 úåøðä ãéì  íéîòô 'æ ' íòåð éäéå'  úøéîà ïéðò

äëåðç

ãåò [áë'הק הבעש"ט רבינו סגולת על אז  דיבר

ליד  פעמים ז ' נועם ויהי לקרוא זי"ע

כדאי ' השנה ימות לכל שמירה והוא החנוכה, נרות 

עה"ת מקץ)בבעש"ט והאריך (סו"פ הרמב"ן, בשם

שם  שהיתה המלבוש , דעולם סודות ע"פ מורנו בזה

אינו צמצום שהוא ואף המלבוש, בעולם פסיקה

היחוד , שמגלה צמצום הוי  אלא ח"ו גרוע דבר 

בנסוע  ויהי שבפר' הנו"נין  שני  בענין כדאי ' והיינו

המלבוש , דעולם הפסיקה על מרמזים שהם הארון,

הפסיקה  ע"י  ואח"כ  ם, בצורת מקודם שהיתה

עילאה, טהירו בחי' שהם נו"נין , שני  בבחי' נהיית 

לטהירו שנפלו  נפולות  נשמות  ויש תתאה, וטהירו

עילאה. לטהירו  שוב להעלותם ויש  תתאה,

'éàå להעלותבספה"ק הגבוהים מהזמנים שאחד 

נר  הדלקת  בעת הוא הנפולות  נשמות

הבית שפתח בזה בספה"ק שמבואר וכמו  חנוכה,

ח', האות כצורת הוא המנורה מדליקים ששם

המלבוש  דעולם העליון חצי על מרמז  שהוא

בתוך  שמדליקים והמנורה ח', בצורת שהוא

הנשמות בו שעולים הפתח בחי ' היא הרי  הפתח

עילאה לטהירו  תתאה מטהירו  (ואכמ"להנפולות 

נועם'בכ"ז) 'ויהי  מזמור לאמירת  ביאור ג"כ וזהו  ,

לכל  ושמירה תפילה שהיא הנרות, הדלקת בשעת

ד' נועם ש'ויהי ומתפללים שמכוונים השנה,

הזאת לשמירה שנזכה היינו  וגו '', אלקינו 

למעלה  הנשמות  שישארו  העליונים ולשעשועים

נרות וזכות בכח לקלי' למטה שוב יפלו  ולא

החנוכה.

äìéî úéøáì äëéìäá àúáùã  àøôöá

åîà åì äàø÷ àì àìäå ä" òà á÷òé ùðòð òåãî

 ïééãò

 ìàù [âëאבינו יעקב נענש מדוע התלמידים א'

לכ"ב  הצדיק  יוסף הימנו  שנלקח ע"ה

אמו הלא אב, כיבוד מצות  קיים שלא על שנה,

עמו 'וישבת לו ואמרה אשה לישא אותו שלחה

וא"כ  וגו ', משם ולקחתיך  ושלחתי וגו ' אחדים ימים

חיוב  לו אין לשוב, אמו  רבקה לו  קראה שלא זמן כל

מורנו ותי ' ע"ז , נענש ומדוע אביו , לבית לשוב

נענש  אך  נענש , היה לא אם כיבוד  מצד  שאמנם

כיבוד מצות  לא áàמצד כששלחו  שאביו  דייקא,

אב  כיבוד מצד צריך  והיה שם, להשאר ציוהו 

שנה  י"ד אחר  [תיכף  האפשר  ככל לשוב למהר

מבית שיצא אחר  לכה"פ  או ולאה רחל את  שנשא

מפרשים  ויש  בדרך, שנים ב' להתעכב שלא לבן

השנים  מכ "ב מקצת  אונס ללא שנתעכב שכיון

אנוס , היה שבהם הראשונות השנים על גם נענש

והקב"ה  מנעהו , האונס שלא לבסוף  שהוכח כיון 

השערה]. כחוט צדיקים עם מדקדק 

åæ 'øôá  äîåúñå  äçåúô ïéà  òåãî

ìàù [ãë שום אין  מדוע התלמידים אחד

פר' בכל וסתומה בפתוחה הפסק

בזה)ויצא מש"כ בשפ"א על (ועיין מורנו  ותירץ ,

א  דיעקב הידוע לספי 'פי מרכבה הוא ע"ה בינו

כדכתיב  התורה, לימוד שבבחי ' – התפארת

והלא  תורה, אלא אמת ואין ליעקב', אמת 'תתן

ללא  ולילה' יומם בו  'והגית  נאמר בתורה"ק 

יעקב  חיי  עיקר  שבה זו  בפרשה וע"כ הפסק,

ידי שעל שהדביקות הפסקה, בה אין  ע"ה אבינו

הפסק  ללא תמידית  דביקות היא התורה"ק לימוד

או  היחודים ידי שעל  המוחין של  הדביקות (משא"כ 

אפשר  שאי האריז"ל  כתב התפילה עבודת ידי על 

שעות ) מג ' יותר בה במקו "א להמשיך וכתבנו ,

זה  פי  על שמבאר מקאמרנא הרה"ק בשם

שמך  כל על הגדלת  ד 'כי בקרא (הדבקותהביאור 

היחודים) ידי לימודאמרתך'על ידי שעל  (הדבקות 

הקדושה) לה התורה שאין  ביותר  שנעלית 

הפסקה.



לנפשך  חכמה דעה כו 

äìéî úéøáá

 àìì  äøåúáù úéãåñéä äåöî  íéîéé÷î òåãî

íãàä úøéçá

øáéã [àהקושיא מענין  הרה"ח מורנו (שהזכירה

שדיבר  שליט"א כרמל יצחק  אברהם ר'

שליט"א) מורנו מעלתלפני שכל ידוע הלא כי  ,

והשרפים, המלאכים כל מעל בעוה"ז  הברואים

מסוימת )ואפי ' הצדיקים (בבחי' נשמות  מעל

נמצא  אצלם שרק  עדן , בגן העליון  שבעולם

והפלא  פלא דבר  שהיא הבחירה ענין בשלימות

הזה בעולם בנ"י אצל רק  וקשה (ואכמ"ל )שנמצא ,

המילה, ברית של נשגבה כ"כ  מצוה איך  א"כ

ש 'ברית ' [כדאי' התורה כל ויסוד שורש  שהיא

'יסוד ', נקראת  הקדושה ושמירת – תרי "ג בגימ'

ידם  על להתקדש המצוות דכל היסוד שהוא

מצוה  כל בברכת  שאומרים וכמו ית ', בקדושתו

בחירת בלי  נעשית  וכו'], במצוותיו קדשנו  אשר 

המצוה את המקיים עיקר האדם שעליו התינוק  (היינו

המצו  מקיים והוא בחירה)המצוה שום ללא .ה

–––– äòéãéä  ìà äøéçáä úà  úåìòäìå áéùäì ùé

î"éøáä úåöî  úòééñî äæìå

ùøéôå [ á יעקב בבית מש "כ ע"פ מורנו  בזה

איז 'ביצא  וחסידי מתלמידי הכללי 

הבטחת שפירש זי"ע מאיז 'ביצא יעקב הבית  בשם

עשר  לי  תתן  אשר  'כל שבפרשתינו אע"ה יעקב

ספי ' שהיא עשירית  מדה על קאי  דזה לך ', אעשרנו 

הבחירה, כח עיקר  ובה שממנה (שעיקר המלכות ,

שמים  מלכות  עול  עליו לקבל היא האדם של הבחירה

הישר  בדרך שיוליכו להש"י להתפלל וכן מצוותיו ועול 

המלכות ) ספי' לבחי' שייך הבטחתשכ"ז הוי וע"ז  ,

שתזכני שאחר  שאף ע"ה אבינו יעקב ובקשת

הבחירה  בכח ולבחור  המלכות מדת את להעלות

עשר  לי תתן אשר שכל ג"כ  תזכני  הרי בטוב,

לך , - הזאתאעשרנו האבן הקדשת  בחי' גם (שזה

אלקים) לבית המלכות  ספי' על  שאף המרמזת  היינו

שהכל  נדע בטוב שבחרתי  העשירית מדה את 

בטוב  שבחרנו  הבחירה שאחרי  לך, שייך באמת 

במסי"נ, בשלימות הבחירה בכח הש "י  את  ועבדנו 

שגם  האמת  לגלות  הידיעה, אל זאת להשיב יש 

ולבטל  ית "ש  וידיעתו בכוחו  היתה בטוב הבחירה

להשיג  [שא"א כלל, בכוחו  שאי "ז  לגמרי עצמו את 

רביז"ל שכתב כמו  עתה זה סי'דבר קמא (ליקו"מ

והבחירה,כא) הידיעה ענין להשיג עתה שא"א

ולהאמין  לידע העבודה ישנה עבודה"י לענין ומ"מ

ית"ש  וידיעתו  בכוחו שהכל בטוב הבחירה אחרי

וכו']. לו  יכול  אין  עוזרו הקב"ה שלולא

éãëå אל המצוות  כל את להעלות  זו לדרגה לזכות

השי"ת ציוה ית', אליו והביטול הידיעה

המצוות  כל של ויסוד  שורש  מצותשאת  היא (שכנ"ל

המילה) ניתן ברית ועי"ז בחירתו , ללא האדם עושה ,

שזו הידיעה, אל מהבחירה המצוות כל את  להחזיר

מכח  הוא בטוב לבחור  שיכולנו  מה שכל האמת 

כנ"ל. בחירתינו בלי  בנו שנעשה מילה ברית  מצות

 öîàä  å÷áù  ä÷åîòä úòãä øåáéç  ìù –––– éò

äøéçáäå  äòéãéä

øáéãå [â,' יוסף 'ישראל הנימול הרך  משם ג"כ 

האמצע  שבקו  שמות  שני  שהם

ויסוד ) דחיבור (תפארת  הנ"ל לענין זאת  וקישר  .

הנ"ל באופן  והידיעה הבחירה הבחירה (שאחרי

והאמונה  האמת לגלות  בטוב שוב ובחורים חוזרים בטוב

ית "ש ) וידיעתו בכוחו הוא בטוב שבחרנו מה ,שגם

דעת ישנה והבחירה הידיעה דחיבור זה שבענין

מהמגיד  [וכדאי ' הכתר  עד  העולה מאד  עמוקה

זי "ע בהקדמה)מקאז'ניץ א' אות  ישראל  בשם (נר

בהידיעה  הבחירה של זה שענין הק', הבעש"ט

ה'כתרים], כ'ל כ 'תר  ר "ת  – ככ "ה הק ' לשם שייך 

והבחירה  הידיעה בין החיבור של זו עמוקה ודעת 

ב' בין המחבר  הקו שהוא האמצעי , לקו  שייך  הוא

בקו שהוא יוסף' 'ישראל שם וע"כ  הסותרים, דברים



תשע"ז  ויצא פרשת דא"ח כז ליקוטי 

ענין  על מרמז  כנ"ל, הכתר עד העולה האמצעי 

לבחור  שנזכה ויה"ר הנ"ל, והבחירה הידיעה חיבור

לעלות ישראל כל עם שנזכה עד  בטוב בשלימות

בשלימות בחירה – הנ"ל העליונה הבחירה אל

העליון , לרצון רגע בכל בטל להיות  – בהידיעה

האדם  שיוצא בחי ' שהוא במקו "א בזה [כמש "כ

כמו לדרגה שחוזר היינו החיים, לעץ הדעת  מעץ

ישר , האדם את עשה שהאלקים עה"ד  חטא קודם

ולהיות ישר  להשאר  רק היתה אז  בחירתו שכל

עליו ששורה העליונה ונבואה לרצון  רגע בכל בטל

השלם  בתיקון רגע], בכל לעשות מה ומלמדו 

בב"א.

'â  äãåòñá äøåúäî ô"ø

 úåìâì éãë  äàìå ìçøã  íéëøãä øåáéçá êøåöä

äøåúáù  äàåáðäå ùà úáìä øåà

øéëæð [à בסעודה שאמר ממה פרקים ראשי

למצוא  שיש בארוכה, שלישית

הנבואה, אור  בבחי ' שהיא שבתורה"ק, אש' ה'לבת 

ומאירים  תמיד התורה דברי מתחדשים ידה שעל

להם  שנתגלה כאלו  שיש  בזה די ואין אלקי , באור 

מיני בכל אותה ומכניסים בתורה"ק השגה איזו 

באיזה  פעם כל ההשגה ומלבישים חז"ל, מאמרי

בבגדים  'ויכסוהו  נאמר  ע"ז אך אחר , חז"ל מאמר

אלא  אלו , בלבושים להתחמם שא"א לו', יחם ולא

עד  לשמה, תורה ללמוד  הרבה להתייגע צריך

בתורה"ק , המונח האלקי והאש האור  למצוא שיזכו 

המתחדש  שבתורה"ק  הנבואה אור  בבחי' שהוא

תמיד .

åäæå בסעודה שאמר  ממה פרקים ראשי

הדרכים  שתי חיבור ע"י  שלישיתדייקא

המלכות, בחי ' היא דרחל היינו  ולאה, דרחל

דהחכמה, הארות  ענין ומבקשת בחכמה ששרשה

תורה  דעמל וענין  היגיעה, ואור  ענין  מבקשת  ולאה

השלימות נהיה הדרכים שני חיבור  ע"י ורק  לשמה,

הנובע  האלקי  האור  את ולגלות למצוא וזוכים

שבתורה"ק . תמיד

' äúåçàá  ìçø àð÷úå'ã àø÷ øåàéá

 ùøéôå [á,'באחותה רחל 'ותקנא הפסוק בזה

ספי ' שהיא הת ' להעלות שיש 

קנ"א שם אל של (ות 'קנא)המלכות השם שהוא

ההי"ן)אהי"ה של (במילוי שם הוא אהי"ה ששם ,

שהיא  המלכות  את להעלות  שיש היינו  הבינה,

הקנ"א  לבחי ' האורות את  שמבקשת רחל, בחי '

לאה על דבינה)המרמזת  מלכות היא (שלאה

היינו דלשמה, וענין  היגיעות  ענין את  שמבקשת

עצמי תענוג לשם לא האורות  את  לבקש שיש

ידם  על לגלות  לשמה, של בכוונה להתייגע אלא

תכלית שהוא בעולם, השי "ת גילוי  אור  את 

נהיה  ועי "ז  העולם, בבריאת  השי "ת שרצה הכוונה

ד 'לבת ההתגלות נהיה ועי"ז ולאה, דרחל החיבור

התורה"ק  שבתוך דאשאש' השלהבת בחי' (שהוא

הנבואה החנוכה) אור  בבחי' תמיד, המתחדשת ,

לימוד  מענין התורה שנהפכת  שבתורה, השופע

את 'וגללו בבחי ' הנבואה, אור גילוי לענין  גרידא

שמעל  הכיסוי את שמסירים הבאר ' פי  מעל האבן

נזכה  שעי "ז  התורה"ק, של חיים מים הבאר

הארץ  שתמלא עד  לישראל הנבואה אור שיחזור

גוא"צ  בביאת מכסים לים כמים ה' את  דעה

בב"א. גדולים ברחמים

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



לנפשך  חכמה דעה כח

חנוכה  עניני

äîà ' ë ìòî äøåðî øéùëäì ìàåé  åðéáø ùåãéç

øáéã [à יואל רבינו שיטת  על דרוש בדרך 

בטור תרעא)המובאת שהמדליק (סי'

אמה מכ' למעלה הגבוה ביתו  בתוך  חנוכה (כגון נר

שם  שיש האדמו"רים של הגבוהים המדרשים בבתי

והדליק אמה מכ' למעלה הגבוהים 'פארענצ'עס'

הפארענצ'ע) בגובה בגמ'המנורה וכדאי ' יד "ח, יצא ,

מכ' למעלה שסוכה הטעמים שא' סוכה מסכת  ריש

בה  שלטא שלא משום הוא יד "ח, יצא לא אמה

דעה שיש בגמ' שם ואי ' רבה)עינא, (דעת 

אם  אף  הסוכה כשרה לסכך  מגיעים שכשהדפנות 

עינא. בה שלטא שאז מכ ', למעלה היא

ìàåé  åðéáø  úèéùá 'éúäå àéùå÷ä

 äù÷îå [á דבשלמא יואל רבינו  דברי  על הטור

בגג  עיניו שישלטו שצריך סוכה

שהמחיצות מה מהני בזה בסכך, היינו הסוכה

חנוכה  לגבי אך  הסוכה, גג עד  ומגיעים נמשכים

שהנרות כיון  הרי  בנרות עיניו שישלטו שצריך 

מהני ולא עינא, בהו  שלטא לא אמה מכ ' למעלה

שאפי ' לגג, מגיעים הבית שמחיצות מה בזה

בנרות, עי"ז שולטות  לא בגג עי"ז שולטות שעיניו

שסברת אבוהב מהר"י בשם תירוץ מביא והב"י

שהם  בנרות עינא שלטא שלא שהא יואל רבינו 

לעינים  מזיק  שהוא האויר  משום הוא כ' גבוהים

שירצה, מה כל למעלה להביט האדם יכול ואין

שבסוכה  שכפי  מסוכה ראיה מביא ולזה

אויר  הפסק  ואין  הסכך  עד  מגיעים כשהמחיצות 

כשהמנורה  כך בסכך , עינא ביה שישלוט מהני 

מבלבל  דהחוץ אויר ואין  הבית  מחיצות בתוך

בנרות. עיניו  לשלוט יכולים הראיה

ïëå] שהלא יואל רבינו דברי  על המקשים עוד  יש

מכ' למעלה שפסולה שהטעם קיי "ל בסוכה

אף  פסולה וע"כ קבע, דירת  דהוי דרבא כטעם הוא

יואל  רבינו פוסק  ואיך לסכך , מגיעים כשהמחיצות 

שס"ל  בזה ומתרצים כוותיה, קיי"ל דלא כטעם

הפסול  טעם בסוכה שהוסיף  דרבא יואל לרבינו 

הוי שבחנוכה לרבה מודה בעינן, ארעי דדירת 

וע"כ  עינא, ביה שלטא דלא משום איכא הפסול

כשהמחיצות בסוכה שמכשיר  דרבה מטעם למילף 

חנוכה]. לגבי לסכך  מגיעים

äìåñô 'ëî  äìòîì  äëåñù éîéðôä  íòèä

øàéáå [â הטעם בהקדם יואל רבינו בדברי

פסולה, אמה מכ ' שלמעלה הפנימי

האריז "ל רבינו בזה ד )וביאר  דרוש סוכה (דרושי

כי הסוכה של הסכך ענין  נבאר  ועתה וזל"ק,

כנז ', המקיף אור מבחי' דאי ' נה"י הם הדפנות

דאי ' דת "ת התחתון  חצי בחי' הוא הסכך האמנם

ג' ע"ג סכך כעין  הוא אשר  ולמטה, שלה החזה מן

שהוא  הזה הת "ת בחי' כי  ונדוע שבה, דנה"י דפנות

הוא  אשר  הסוכה סכך בחי ' הוא דז"א כתר עצמו 

בחי ' הוא כתר כל כי  תחתיו היושבים זו "ן  ע"ג סוכך 

סכך  של גבהו  שיעור האמנם כותרת , מלשון  א"מ

למעלה  שעשאה סוכה כי  אמה ך' בתוך  למטה הוא

הוא והענין  פסול, אמה íéãîåòä מך ' ï" åæ  éë

 ìù ïäáåâ íä  éøä ñ"é åì ùé íäî 'à ìë úçú

 ìòù  øúëä àåäù êëñäå  äîà 'ê  íäéðù

 äîà 'ê ìò äìòîì  äåáâ àåä íäéáâ ממש

למעלה  יהי ' אם אבל עליהם, ומונח מצומצם

חז"ל  מ"ש הוא והטעם פסול, אמרה ך ' משיעור 

יודע  אדם אמה עשרים עד  כי  בגמרא ממ"ש



חנוכה  כט עניני

שכל  הוא נודע כי פי ' כו', סוכה בצל שיושב

ממדריגת למטה הוא אחד כל העליונים האורות

למעלה  ולהסתכל להשיג יכול ואינו חבירו 

שכל  הצדיקים בנשמות  אמרו  ועד"ז  ממדריגתו 

היושב  באדם והנה חבירו , של מחופתו נכוה אחד

בשניהם  שנאמר וחוה אדם זו"ן הם זו  סוכה תחת

ז"א  ובפרט אדם, שמם ויקרא בראם ונקבה זכר

והאדם  כנודע, אדם בגי ' שהוא דמ"ה, הוי "ה שהוא

דת"ת התחתון  מחצי למעלה משיג אינו  הזה

כיון  עליו  סוכך סכך  הוא שגם ואעפ"י כלל, דאימא

משיג  אינו אמה ך ' שהם משיעורו למעלה שהוא

עליו. ומאיר  ומסכך צילו יושב אם יודע ואינו  אורו 

עכל"ק .

 åðééäå פנימיים אורות כגדר  הוי אמה כ ' שעד 

אחד שכל  דצל"ם, צ' של חוזר ואור ישר (אור

פנימי) אור עדיין הוא דצל"ם וצ' אמה, י' אך הוא

א"א  מכ ' למעלה שהם הכתר שבבחי ' למקיפים

לעלות, בסתם

 éîéðôä øåàéáå ìàåé  åðéáøã  åúîùð ùøåù

åúèéùá

äðäå [ã חנוכה לגבי אך סוכה, לגבי  נאמר  זה כל

אף  לעלות  שאפשר יואל רבינו מחדש 

לאורות הכתר , לאור ולהכנס הפנימיים אורות מעל

זי "ע  וואלי הרמ"ד  דברי  בזה להקדים ויש  המקיפים,

והרמ"ע  האריז "ל [שבדברי הנביא יואל נשמת  על

בשורש  ביאור מצינו  לא קבלה ספרי  ושאר  מפאנו

היתה  יואל שבחי' וואלי  הרמ"ד  ומבאר נשמתו ],

האריז"ל מרבינו  אי ' והנה דז "א, יסוד (ע"ח בחי'

הסוכות חג  דרושי ובשעה"כ פ"ג , ש"ט הנקודים שער

ע"ב) קי דף דמשפטים בסבא הזוה"ק ע"פ ה' דרוש ש "ו

שנקרא  היסוד  כח על שמרמז  לאיתן, משכיל עה"פ

מקום  עד לעלות  וביכלתו חזק שהוא 'איתן'

שם  הזוה"ק  [וכלשון עילאה, מוחא היינו ה'משכיל'

ואמא' אבא עד  דיסודא רביז"ל'סילוקא (כגירסת

ה) אות  לו סי' קמא הלויבלקו"מ ר "א והרה"ק ,[

מוסיף  זי"ע ומבוא מסטראשלע פתח (שעהיוה"א

ע"א) ב במהדו"ח עד השערים לעלות היסוד  שבכח

מבשאר  יותר היסוד  במדת  גדול כח [וזה הכתר

המרכבה  ע"ה הצדיק  יוסף  אצל וכדאשכחן הספי ',

שעלה  הכל, מעל ונתעלה שעלה היסוד, למדת

הק' שאביו  עד בפועל, המלך ונהיה הכתר לספי '

דדייקא  א"ש  ובזה וכו'], ארצה לו השתחוו אחיו  וכל

היסוד , למדת המרכבה בעצמו שהיה יואל רבינו 

נרות בכח אפשרות  שיש  הדין  את  ומחדש  מגלה

כמש "כהחנוכה דהצדיק האור את  מגלים ג"כ (שהם

מוהרנ "ת ) ג"ע מעשרים בדברי למעלה אפי ' לעלות  ,

אמה.

 óà úåìòì øùôà ð"éñîã è"åé àåäù  äëåðçá

äîà 'ëî  äìòîì –––– øúëä  ìà

åðééäå [ä מסי "נ ע"י שנהיה יו "ט הוא דחנוכה

להלחם  נפשם שמסרו  דהצדיקים

הנס  שנעשה עד  פנים הסתר  בשעת  ה' מלחמות

נפש , מסירות  בזכות  ית "ש  אלקותו ונתגלה ידם על

אורות הכתר, לאור  אף  עולים מסי "נ בכח הרי

קדישא מתניא וכידוע דענין (פי"ח)המקיפים,

יחידה  בחי ' המקיפים, מאורות  הוא המסי"נ

כ' מעל אף  להדליק  אפשר  בחנוכה וע"כ  שבנשמה,

הבית בתוך  המנורה שתהא דבעינן [אלא אמה

אמה מכ ' למעלה האיסור  שעיקר  (לרבינו דייקא,

שכשהמנורה יואל ) והיינו  וכנ"ל, האויר , מחמת הוא

אורות לקבל כלי אין הבית  בתוך  ולא האויר  בגובה

הרי הבית  בתוך  כשהמנורה אך  דהכתר, הגבוהים

קבלה  דעפ "י  לקבל ידוע כלי  הם הבית  מחיצות

דהיחידה המקיפים דהאדם אורות החיה (שאורות

מתלבשים  דהאדם היחידה ואורות בבגדיו מתלבשים

דציון  באהל  שע"כ במקו"א וכמש "כ  הבית, במחיצות 

ואורות ציונו על דהצדיק התורה אור שורה הצדיק

האהל ) מחיצות עד  מתפשטים דהצדיק  וע"כ היחידה ,

אורות לקבל דהמלכות  כלי  שיש  הבית  בתוך

דהכתר  הגבוהים מלכות )המקיפים כתר (בבחי'

המנורה]. כשרה



לנפשך  חכמה דעה ל

 ç"ð ú÷ìãä  íéã÷äì  ùéù â"äáä  úòã ïéðòá

ù"ðì

øáéã [åהידועים הבה"ג מדברי  (שהכי מורנו 

תרעט) בסי' חנוכה קיי"ל נרות שידליק 

יהא  תחילה שבת  של מדליק דאם שבת , נרות  לפני

קיבל  כבר שהרי חנוכה של להדליק  לו  אסור

באדם  מיירי  [והבה"ג הנר  בהדלקת השב"ק 

השבת  נרות  בעצמו ביתו)שמדליק בני וע"כ (ולא ,

הבה"ג  דלדעת  קודם חנוכה הנרות  להדליק חייב

שבת]. בזה מקבל שבת  נרות  המדליק אדם

'áåè  úåéäî'ã  ïéðò äæá  ùéù é"áä úòã

 äðäå [æראשונים כמה שיטת מביא (שכן הב"י 

שם  ובמ"ב ברמ"א ס"י רס"ג בסי' קיי"ל 

שבת,סקמ"ב) נר  בהדלקת  תלויה שבת קבלת שאין 

אך כהבה"ג , נשים מקצת נהגו האשה הדלקת  לגבי (ורק 

בהדלקתו) שבת שיקבל מנהג  אין האיש הדלקת  ,לגבי

אח"כ  לעשות מותר הדלקתו על כשמברך ואפי '

לחושמלאכה כן בהדיא להתנות זאת בכל שטוב (אלא

הבה"ג ) חשש לדעת  היה לא הדין  מעיקר ולפ"ז  ,

אלא  חנוכה, נרות לפני  שבת  נרות  האיש שידליק

חנוכה  של להדליק  עדיף דבכ "ז הב"י  שמסיים

רצה  אם הבה"ג על להחולקים אף  דהא מקודם

רשאי תחילה חנוכה של בבחי'להדליק  (והיינו

הבה"ג שיטת ידי לצאת לחוש הראוי שמן טוב' 'מהיות 

לחוש הפסד בזה ליכא מ"מ כוותיה, דלא שקיי"ל אף 

נרותלשיטתו) האיש  הדליק  אם בדיעבד [וע"כ  ,

כמש "כ  חנוכה נרות להדליק עדיין יכול קודם שבת

סק "א]. המ"ב

 é"áä ìò  ç"áäå î"øãä  úåéùå÷

 éëøãäå [çדבריו דאין  הב"י על מקשה משה

שישנראים בב"י שמשמע מה (היינו

טוב') 'מהיות  של בחי' קיי "ל בזה לא דאנן כיון ,

כהרש  לנהוג לנו היה לכתחילה הרי ב"א כהבה"ג,

שהלא  תחילה, שבת  של להדליק שיש ירוחם ורבינו

תדיר(שבת )תדיר אלא (חנוכה)ושאינו קודם, תדיר 

כדברי שלנו המנהג שלמעשה הדר "מ שמסיים

הדר"מ  מפרש ואין  קודם, חנוכה של להדליק הב"י 

בזה. הטעם

ç" áäå, הב"י על נוספת  קושיא מקשה (דליכא שם

טוב') 'מהיות בחי' בזה טעם למימר יש  דהא

שבת של נר שהרי  שבת, של נר להקדים נוסף

לאקדומי  הדלקתמצוה מצות  לקיים הזריזים מן (להיות

שבת ) דמצותה נר לאחורי  מצוה חנוכה של ונר  ,

דהעולם  הב"ח גם מסיים שבכ"ז  אלא שקיעה, בסוף

כהבה"ג. נהגו 

íòèì ïéåëì  åëæ é"ðáã  íìåë éøáãî ïðéæç

äæá éîéðôä

éøáãîå [ èוהב"ח)כולם הדר"מ חזינן (הב"י

מדוע  מובן  אין הפשט דעפ"י

בע"כ  אלא קודם, חנוכה של נר להדליק  העולם נהגו 

הם, נביאים בני  נביאים אינם אם שישראל צ"ל

הסוד  טעם נשמתם בשורש להשיג בנ"י וזכו

האריז"ל  רבינו בזה כמש "כ שבזה הידוע והפנימי

החנוכה) דרוש סוף  שאנו(שעה"כ  מה כי  דע וזל"ק,

כמו כי בחינות  כמה ויש זו "ן  זווג הוא לתקן  צריכין

ואין  יוד  של קוצו והוא חלקים ג' בו  יש שהאצילות

הקרקפתא  שהוא שבו  מהחיצוניו ' אלא בו משיגים

הלבוש  וזה הלבוש  אלא ואינו  המוחין  המקיף  העצם

דאו "א  המוחין  מן  הב' והבחי' משיגים. אנו בלבד

ואע"פ  עצמן הפנימיו ' משיגים אנו  ובאלו ודעת 

כי שמו על ונקרא באבא תלוים כולם שלשה שהם

מידות ז' הם הג' הבחי' מאבא. הוא מוח סתם

יש  וכן העולמות כל הנהגות  שמהם התחתונות 

שלו בו "ק  עולה כשהיא ופי' ו "ק  א' בחי ' ג' זו "ן  בזווג

שרמ"ח  לפי  כ"כ  חשוב אינו  וזה מזדווגות הם ושם

פב"פ  שאינם ועוד  ולמטה שלו  מו"ק הם אבריה

ראשה  בתחילת  אלא בגופה אינו  החיבוק כי ועוד

כשעולה  הב' הבחי ' דמלכא. דרועין  תרין  בין ואינה

שהוא  גם זה זווג וגם מזדווגת  ושם שלו  המוחין עד



חנוכה  לא עניני

שלה  שהכתר לפי כ "כ חשוב אינו הא' מן  מעולה

בצואר . והחיבוק  פב"פ  ואינם שלו  הפנים כנגד  הוא

מובחר  זהו שלו  הכתר  עד  עולה כשהיא הג' הבחי '

היא  ואז  ממש  בגופ' הוא והחיבוק  פב"פ  הוא כי

דרועין  ותרין  איברים רמ"ח בזוהר  כמ"ש נ"ר  נקר '

נ"ר  הם אותה המחבקים ונר דיליה שבת נר וזהו  .

עולה  שבת  נר  כי  ביניהם הפרש  שיש  אלא חנוכה

הוא  חנוכה ונר  ממש שלו הכתר עד למעלה היא

במקומה  למטה אליה אלו  הבחי ' כל יורדים אשר 

קודם שבת  של שמן  קניית ä÷ìãää ולכן  ïéðòáå

 íãå÷ úáù ìù  ÷åìãé íà  éë íãå÷ äëåðç  øð

åùòé ìáà úøçàá úìòåúä äîå  äúìò  øáë

 äá åãøéå äëåðç øð ú÷ìãäá  äðëä äì

 úáù  øðá äìòú êë  øçàå úåøåàä. עכל"ק .

íéòåãéå]בסידורו זי "ע התניא בעל רבינו  דברי 

דשמע"צ  ההקפות מנהג לגבי שכתב

ביותר  גבוהים לאורות קשורים במנהגם ].àשבנ"י

 â" äáäë ì"éé÷ íàä à"âîäå æ"èä ' çî

íðîàå [é, הדין מעיקר  כבה"ג לפסוק  ס"ל הט"ז 

שבת מקבל המדליק איש שאף

שבת נר  והדליק  האיש כששכח ולדידיה בהדלקתו,

לאחד  ויתן חנוכה, נר  להדליק שוב לו אסור קודם,

קיי "ל  אנן כנ"ל אך  עבורו , להדליק  ביתו מבני 

הכא) ובמ"ב שבת  בהל' הרב המג"א (בשו"ע כשיטת

וע"כ  כהבה"ג, המנהג אין  המדליק שבאיש  שס "ל

בהדיא  כיוון  ולא קודם שבת של נר  והדליק  בשכח

אח"כ  להדליק  יכול בדיעבד  בהדלקתו , שבת לקבל

אין  שבת  וקיבלה שהדליקה אשה ורק חנוכה, נר

לאחר  תאמר  אלא חנוכה נר  אח"כ להדליק  יכולה

עבורה. להדליק 

äåöî éåä  äëåðç øð  ú÷ìãäã â"îôä úòã

 úåçéìù ïéã äæá ïéàå  åðåîîá

ïééòå [ àéסק"א)בפמ"ג דברי(א"א על שמקשה

שקיבלה  לאשה אפשר איך  המג"א

אחר  לשלוח בהדיא שבת  הביתעליה מבני (שאינו

בהדלקה) מחויב דאיהוואינו כל הלא עבורה, להדליק 

מדייק  וע"כ  שליח, משויא מצי לא עביד  מצי  לא

הנ "ל )הפמ"ג המג "א אינה (מדברי הנר שהדלקת 

'המעשה  היינו  גופו  על בעיקר  המוטלת מצוה

יכולשבגופו ', אינו כשהוא שליח משויא מצי לא (שבזה

בעצמו) לדאוג לקיים עליו  המוטלת  מצוה אלא

האחר  והדלקת ממונו , על בביתו , המנורה שתדלוק

בצ"ע  הפמ"ג נשאר  [ואמנם עביד', קוף 'מעשה הוי

האחר יכול הבית )איך מבני הדלקה (שאינו על לברך

יבר  אם ואף  שומע זו, כדין הבעלים להוציא כדי  ך

תורה בדעת  והמהרש "ם צ"ע], ג"כ (סי'כעונה

בסופו) ס"ב שאין תרע"ו האלו  הפמ"ג כדברי  פוסק  ,

בביתו שידליק דהעיקר  חנוכה, בנר  דשליחות דין

ידליק, תרע"ו)וממונו  בסי' הב"ח כן כתב ועפ "ז (וכן

המנורה  להדליק  דאפשר המהרש "ם שם מסיים

עד  בעש "ק להדליק  באיחר  והיינו  גוי , ע"י  בדיעבד

דאין  דאף עבורו להדליק  לגוי לומר יכול השקיעה

שליחות. לדין  בעינן  לא כאן מ"מ לגוי, שליחות 

 ïè÷ é"ò  ù"äéáá  ÷éìãäì

ïééöðå [ áé שאשכחן חידוש דבר תוספת כאן

זי "ע  מבוטשאש הרה"ק  בדברי

תרעט) סי' ריש שאיחר (א"א זאת לו  שאירע

ציוה  השמשות , דבין זמן  עד  בערש "ק ההדלקה

בבואי נתאחרתי  וזל"ק, בשבילו להדליק  לקטן 

ולא  הלזה, דחנוכה א' ליל עש"ק , בליל מהמקוה,

אז  פרח לא שבודאי מאחר  חנוכה, הנר הדלקתי

_________________________

שלמעלה א. דאבא מקיפי המשכות  בשביל הוא כו' עצמה בס "ת  בשמ"ע ההקפות וענין הסוכות ), שער (בסוף בעה"ת הרב ז "ל

להמשיך  כדי כמו"כ דוקא, תושבע "פ ע "י אלא אינו דאבא מוחין דהמשכות למעלה שמבואר כמו והנה כנ"ל מים משאיבת 

נביאים  המנהג ענין והוא ממנה, נמוך היותר ע "י אלא תושבע"פ  ע"י גם אינו דאבא, מקיפים מבחי' דהיי' נעלה היותר ממדריגה

וד"ל. בלבד, הנביאים מנהג אלא מד"ס גם שאינו בהקפות



לנפשך  חכמה דעה לב 

להדליק , אין ספק ע"י א' כוכב ראו  וכבר עוף, שום

מצוה  במקום גם דבריהם חז"ל העמידו שהרי 

מפני המצוה שיודחה ולולב, כשופר דאורייתא

אך  íâ שבות , ,÷åðéú ÷éìãéù  éúøîà î" î

 êåðéçì òéâä øáëùדשבות שבות  הו"ל מ"מ כי ,

התירו דשבות ושבות  קטן, של ושבות  חשיכה ספר

כל  חיובת  שאיננה גם דרבנן , מצוה במקום חז"ל

יש  אם נפשך  שממה בזה שכן וכל קבועה, ולא כך ,

חינוך , מצוות  בו  יש  ממילא כזה בקטן חינוך  מצות

האב  שגם שי "א מה מלבד חנוכה נר  במצוות  גם

שהגיע  זה ע"י  שעליו  חנוכה נר מצוות  מקיים

ומ"מ היטב, êøáì לחינוך   íà  ÷ôåñî  éúééä

 ÷éìãäù úåøðä ìò  åðééçäùå íéñð  äùòù

 éãé ïéàöåé ïéàù à" éù ïåéë ,á" é ïá ïè÷ä

,ì÷äì úåëøá  ÷ôñå ïè÷  éãé ìò  äáåç

 ïúùìù úåëøáä éúøäøäåהתיבות ואמרתי .

שם  בלי אודות במק "א מ"ש  כעין רק הק ' שם בלי 

שהגיע  קטן ידי  על שמותר לי"א כי  נמחק שאינו 

ראשונ' ולדיעה הברכות, ג' כל לברך  יש  לחינוך

כי ושהחיינו  נסים שעשה גם לברך אין אולי שם

ידי על שהודלקו נרות  כשרא' היינו מברך הרוא'

חיובא  מוכרע בר בהגה, שם מ"ש דלפי וגם ,

הו "ל  כן ואם לכ"ע, לחינוך שהגיע קטן  שידליק

על  עליהם לברך  מצוה, ידי  על מודלקים שהם נרות 

שאין  כיון  זה כל על ושהחיינו . שעשה פנים כל

ועל  נשואין קודם ואחד אחד  לכל  נר להדליק נוהגים

נר  הו "ל לא הדר  כן אם שנים, י "ג קודם פנים כל

והם  קטנים בזה שמחנך  שמי  וגם מצוה. מצד  חיוב

עליו קפידא ואין יפה עושה הוא ברכות ג' מברכים

שונים  מנהגים יש  כי בזה לחנך שלא מנהג מצד

שיש  תפילין הנחת  אודות  היטב החינוך  בזמן 

ופשיטא  לחנך, שמאחרים ויש לחנך  שמקדימים

שמתחילין  מזמן  לברך ואחד  אחד  לכל שראוי

לפניו שיש  בזמן לברך שראוי בזה וכ"ה לחנכו

שזולתו מה על להשגיח לו  ואין דידיה חינוך

אך  בזה, עדיין אותם מחנכים אין  דכוותיה מקטנים

זאת אין  קטן שהדליק  נר  ראיית על גדול לשיברך 

וכן  וצלע"ע. למונעו  אפשר  שאי חיוב החינוך אם כי

שהרהרתי כיון שהחיינו  ברכתי  לא שני  בליל

שאין  לומר  מקום ויש  וכנ"ל. הברכ' כן גם ואמרתי

שהגיע  קטן שהדליק חנוכה הנר לראיית גרעון

עכ "ל. שני . בליל שהחיינו  הרהרתי ולזה לחינוך

בביה"ש  להדליק מבוטשאטש דהרה"ק והעצה

לקיום  ניתנת יותר  היא קטן ע"י החנוכה נרות 

המהרש "ם עצה מעצת  לקיים שקשה גוי ע"י (להדליק

בזה.זו) למעשה וצ "ע ,

ìò  úáù  úåøðä ïéëäì àìù â" îôä ùåãéç

 ç"ð  ú÷ìãä éðôì ïçìåùä

 äðäå [ãé על פשט ע"פ  תירוץ צריך עדיין 

מדליקים  איך  והב"ח הדר"מ קושיית

תדיר  ושאינו  תדיר  והלא שבת נר קודם חנוכה נר

הקושיא  דעיקר נראה [ובפשטות קודם, תדיר 

הרגיל  באופן אף ואולי שניהם. מדליק כשאחד

הנרות מדליקה וב"ב חנוכה הנר מדליק שהבעל

אחד  כל על דהלא קודם, דתדיר  ענין  גם שייך  שבת

בהדלקת ב"ב מוציא והבעל החיובים, שני מונח

שבת, נר בהדלקת  הבעל מוציאה והיא המנורה,

קודם  דתדיר  הקושיא בכה"ג שם שייך אולי וא"כ 

החיוב  קודם לצאת צריכים האשה ובין הבעל דבין

והפמ"ג וצ"ע], תדיר, שהוא שבת מ"ז דנר (תרסט

שלא סק"א) לזה שהעצה זו קושיא מחמת מחדש 

הדליק  שלא זמן  כל השולחן  על דשבת הנרות יכין 

לא  לפניו  שניהם שאין  כיון שבכה"ג חנוכה, נרות 

גם  נרויח דבזה הפמ"ג ומוסיף קודם, דתדיר אמרינן

ד 'טוב  הפמ"ג ומסיים שבת , לנר  כסופא יהא שלא

לנהוג  שמענו ולא ראינו לא למעשה אך  כן ', לעשות 

כגון  שניהם שמדליק למי נוגע הענין  עיקר [וכנ"ל כן 

לשבת יכין הנוסע לא שלהפמ"ג לרבותיו חנוכה

חנוכה]. הנר  הדלקת אחר רק  שבת הנר 

 úáù úåøðî éôè ùãå÷î éåä ç"ðã éîéðô 'éú

ë"òå [åè ע"פ פנימיות , ע"פ  בזה לתרץ נראה

יששכר  הבני  מדברי  (מאמרי הידוע



חנוכה  לג עניני

כא) אות  ב מאמר רוה"ק כסליו בעלי ג' בשם שמעיד

מקאריץ, ומוהר"פ  מפראג, המהר"ל הרוקח, –

אור  משיח, של אורו  התנוצצות  יש חנוכה שבנר 

קודש בספרי אי' וכן  מקץ)הגנוז , פר' עינים (מאור

מדליקים  שאין ושמנים ד 'פתילות  ההלכה בביאור

הנשגב  שהכח בחנוכה', בהם מדליקים בשבת בהם

אף  ולתקן  להאיר  יכול חנוכה דנרות אור  של

ועליה  תיקון  להם שאין כאלו  נפולות  נשמות 

דשב"ק  נעלה áבנרות  בחי' דיש מובן ועפ "ז ,

שבת נרות  מעל אף  חנוכה בנרות  קדושה ותוספת

הם', קודש  הללו ש'הנרות הפזמון  [וכמאמר

בהם  שיש קדשים כמו לאורן, בשימוש שאסורות

להנאת שעיקרן שבת  כנרות  ודלא מעילה, דין

הוו חנוכה דנרות  בחינה דיש י"ל וע"כ  האדם],

ומקודש' 'תדיר  והוי  שבת, מנרות  טפי  מקודשין 

ברמב"ם כדנפסק  מקדים שרוצה מהן  (פ"ט שאיזה

ה"ב) ומוספין תמידין במנהג מהל' בנ"י  בחרו  וע"כ  ,

חנוכה נר להקדים הפנימי הטוב טעם (מלבד

הנ "ל ) הזה דהאריז"ל הענין  ולגלות  להדגיש  כדי

אף  יתירה ומעלה קדושה חנוכה לנר שיש גופא

השבת. נרות  מעל

ì"ðä ç"áä úéùå÷ ìò íéöåøéú 'á

éãëå [æè שמקשה הנ"ל, הב"ח קושיית  לתרץ

הב"י ישעל טוב' ש 'מהיות (שמשמע

נ"ח) שבת,להקדים של להקדים נוסף טעם יש והלא

בסוף  מצותה חנוכה נר משא"כ לאקדומי, דמצוה

בזה)השקיעה השו"ע כדעת בצאה"כ  בזה (היינו הנה ,

האחרונים מש"כ  א) לציין , בריסק יש זצ"ל )(גאב"ד

לגבי דחנוכה הזמן לכתחילה תיקנו לא שחז "ל

ומוצש "ק, לכתחילה עש "ק יכול  שב"ק  שבמוצאי (והיינו

אף ולהדליק  תמיד, כדרכו שלישית בסעודה להאריך

הרמב"ם  לדעת ואף מצאה"כ , שעה חצי שעברה אחר

שעה  בחצי שרק חז"ל תיקנו השבוע ימות  שכל הסובר

לגבי  חז"ל תיקנו לא זה ולברך, להדליק  יכול הראשונה

[וכן  להוציאה, ימהר שלא השבת  כבוד מפני מוצש "ק ,

כאלו  דלא הראשונים, מלשונות זה דבר והוכיחו דייקו

כדי  השב"ק  להוציא למהר שחידוש האחרונים בדורות

שלא  וכ"ש כלל , מקור לזה שאין מוקדם, נ"ח להדליק

זמן  שהוא העיקרי, זמנה קודם השב"ק להוציא ח"ו להקל 

שקיבל מי ואף  הראשונים, וברוב בשו"ע וכנפסק  דר"ת ,

ומילי  חומרא בתורת רב ר"ת  כשיטת להחמיר עליו

(לשיטתו) זו בחסידות ינהג  הרי במוצאידחסידות , אף

להקל  שטות  של בחסידות  יהדר ולא חנוכה שבת

הידור  משום שמינה וחטאת  סקילה איסור  בספק

עש "ק  לגבי  הוא וכן  ואכמ"ל]. נ"ח, דהדלקת מוטעה

שמצוותה  נ"ח דהדלקת הקבוע הזמן  בו  נוהג שאין

נר  הדלקת לאחר  ענין שום אין וע"כ שקיעה, מסוף

השבת כבוד מפני בעש"ק , האפשר  ככל חנוכה

שייך  לא הרי  לדבריו וא"כ לקבלה, להקדים שיוכל

לגבי השקיעה בסוף מצוותה חנוכה דנר הענין 

עש"ק .

äàøð ( á מצוותה חנוכה דנר  דלמ"ד  לכאו'

שרגא  נאמר אז  דעד בצאה"כ

מצוותו עיקר  שבת  נר ה"נ הרי  אהני, מאי  בטיהרא

צריך  שאז  דשב"ק צאה"כ לצורך הוא חז"ל שתיקנו 

_________________________

וכו'ב. פתילות וזהו לקרבו, האדם אל מעשרה למטה עצמו את מוריד השם כביכול בחנוכה אך  כזה ורם שם, המאו"ע  זל"ק 

הוא  ושמן פתילה הוא האדם כן כמו ומדליקו בשמן אותה וממלאין פתילה לתוכו נותנין בנר כמו כי וכו' בשבת מדליקין שאין

בשבת, נדלקין שאין אדם בני הם הפתילות  והנה השם, את ובעבודתו במעשיו מאיר להיות ומדליקו בו ממלא שהשם החכמה

מדליקין  האור, בהם ושיאחז כנ"ל לעלות  אפשר ואי בהם מסוכסכת  והאור טובים לא שהפתילות מחמת בו נאחז  אין שהאור

ולשוב  להדליקו האור את בו ומאחיז  האדם אל עצמו את  מוריד בעצמו כביכול השם כי בחנוכה, כנ"ל טובים לא אשר בפתילות 

וכן  עכל"ק. וכו'. חנוכה נר מצות של הזמן בבוא שנה בכל נעשה וזה כנ"ל גדול ובשכל בהתלהבות  ולעובדו השם אל ולחזור

לחנוכה  שלמה בתפארת  הוא וכן ז "ל, רבותיו בשם כן שהגיד ז "ל הרי"מ החי' בשם ב') ליל ותרלו ו' ליל (תרלג בשפ"א כ'

ועוד. לחנוכה ש "ב הזמנים שער (ווילדניק ) ישראל ובשארית שבת), במסכת ד"ה חנוכה (שבת



לנפשך  חכמה דעה לד

וכן  שבת כבוד  בזה ויש החושך  להאיר הנר את 

אז  להדליק שאסור שכיון אלא בחושך , יכשל שלא

שבת שמקבלים לפני  ההדלקה (שאחר מקדימים

להדליק ) אסור שבת  למהר קבלת מצוה שיש  וכיון  ,

שוים  בעצם אך  ההדלקה, גם מקדימים שבת לקבל

ועיקר  שורש ששניהם השבת , ונר החנוכה נר

להקדים  צריכים חנוכה ובעש "ק בלילה, מצוותם

מזה, למעשה [ונפ "מ ההכרח. מפני  שניהם את 

ע"י החדרים בשאר בשב"ק  האור שנדלק  אלו  לגבי 

שעד  השו"ע שלשיטת  נראה שלכאו' שבת, שעון

חנוכה, נר  הדלקת מצות  חז "ל תיקנו לא צאה"כ

בטיהרא  ושרגא היום הארת עדיין  ששולט משום

הדלקת חובת  חז "ל תיקנו  לא גם א"כ אהני, מאי 

צאה"כ  עד רק בחושך יכשלו  שלא בשבת  הנר

האור  שידליק  שבת השעון  לכוין  להם מותר וא"כ 

נ"ח  הדלקת שזמן להדעות  משא"כ  בצאה"כ,

נאמר  ולא להחשיך  אז  שמתחיל החמה בשקיעת

חובה  דיש יתכן א"כ  וכו ', בטיהרא שרגא אז  כבר 

שקיעת משעת  מוארים החדרים שיהיו  בשב"ק 

החמה].


