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א ישראל חנוכה ישמח 

חנוכה 

הקדמה 
הש "ס בקונטרס  בכל  נחלקו  אשר הלל , לבית שמאי בית בין יסודית מחלוקת מבואר זה

בנסתר  טעם לה יש  בנגלה התנאים מחלוקת שכל  בסה"ק  ואיתא  ענינים, בהרבה

כיוון  אחד  כל  כי חיים, אלוקים דברי ואלו  אלו  ולכן נשמתו  שורש  כפי סבר אחד  שכל 

ובית  שמאי שבית בסה"ק  ואיתא  נשמתו . שורש  לפי עבודתו  דרך כפי תורה של  לאמיתה

המידות  עבודת והיא  הזה עולם הנקראת הדרגה יש  שהנה העבודה, בדרכי נחלקו  הלל 

ומתוך  המוחין את לעורר היא  והעבודה המוחין, ידי על  המתעוררים תפארת גבורה חסד 

עבודת  והיא  הבא  עולם הנקראת הבחינה ויש  מידותיו , בכל  ה' את לעבוד  והבינה החכמה

את  יש  בו  שגם המחשבה, בעולם היא  והעבודה מעשה אין הבא  שבעולם לבדם, המוחין

הדבקות. עבודת והיא  בינה נקראת זו  ועבודה הבחינות, וכל  המידות כל 

מידותיוומבאר  בכל  ה' את לעבוד  הזה בעולם שצריך מודים שמאי בית גם שהנה רבינו ,

אלא  להמוחין, המידות את לחבר שצריכים מודים הלל  בית וגם ממש , בפועל 

המחשבה, דהיינו  הבינה היא  העבודה עיקר שמאי בית דלפי ושרשה, העבודה ביסוד  שנחלקו 

כל  ויתנענעו  מידותיו  כל  יתעוררו  שמאליו  עד  כך כל  ה' בדבקות עצמו  לעורר והעבודה

עבודה  היא  שמאי בית עבודת כי לו , היתה אחרת מידה הלל  אמנם הבורא , מפחד  איבריו 

המידות, ידי על  נשלמת המוחין שעבודת הלל  בית וסוברים דא , סביל  מוחא  כל  ולאו  קשה

והמעשה. המידות ידי  על  נגמרת המחשבה שפעולת דהיינו 

עד וכמו דבר איזה להקנות דעת גמירות לאדם שאין הזה, עולם בעניני מוצאים שאנו 

מכח  מעשה שכשעושה משום הדבר, אותו  אליו  נקנה ואז  קנין מעשה שיעשו 

את  ממשיך הוא  אזי מעשה, באותו  מלובש  השכל  ואשר לפועל , עלתה אשר המחשבה

להיות  מציאותו  נשתנה הדבר אותו  כי בנפשו  נקבע זה ידי ועל  העשיה לעולם הזה השכל 

להמשיך  היא  עבודתינו  אלא  השכל , בעבודת די לא  אשר השם, עבודת היא  וכן הקונה. של 
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ולעבוד  האלוקית הנפש  ידי על  המתעוררות במידות ה' את ולעבוד  הזה לעולם השכל  את

בתחתונים. ית' אלקותו שנמשיך עד  הגשמי, בגוף כן גם ממש  במעשה ה' את

יפסקוועבודת שאז  האריז "ל  שכתב כמו  לבא  לעתיד  יהיה וכן אמת, היא  גם שמאי, בית

הזה  לעולם המוחין את להמשיך אפשר אי הזה בזמן שעתה אלא  כמותם, הלכה

גם  והגוף האיברים בכל  לחדור עצמותה מצד  כח בה יש  שהמחשבה הגם בלבד , במחשבה

אינם  שלו  המוחין שחלקי מי אמנם מתוקנת, כשהמחשבה זה כל  אבל  מעשה, מבלי

אמנם  גופו , בכל  דווקא  ית' הבורא  את לעבוד  צריך הוא  ולכן כן, לעשות יוכל  לא  מתוקנים

שהיו יבמות בגמרא  שאיתא  וכמו  מאוד , גבוהה בדרגה שהיו  שמאי בית שיטת לפי זה כל 

זו , בדרגה להיות מתוקן אינו  עדיין העולם שעכשיו  ידעו  הלל  שבית אלא  טפי", "חריפי

בטובת  רוצה שהלל  לב, לשבורי הרופא  ר"ת הוא  דהלל  זה במאמר רבינו  שאומר וכמו 

הגלות. בימות כראוי ה' את לעבוד  יכולים שאינם הנשברים הלבבות אותם

א' פרק
ובמעשה  במחשבה  ה ' עבודת 

ב"ה ת "ר והולך , פוחת  ואילך  מכאן  ח' מדליק ראשון  יום בש "א 

חד  והולך  מוסיף  ואילך  מכאן  א ' מדליק ראשון  יום סברי

ימים  כנגד ז"ל  פירש "י הנכנסים ימים כנגד דב"ש  טעמא  אמר

שיצאו ז"ל  פירש "י היוצאין  ימים כנגד דב"ה  וטעמא  לבא , העתידים

פלוגתתם  ענין  ולבאר היוצאין . עם נמנה  בו  עומד שהוא  וזה  כבר

מקור  הוא  דחנוכה  הראשונה  דלילה  דידוע  הש "י עבודת  דרכי עפ"י

הימים  מבכל  ראשונה  בלילה  הנם תוקף  יותר הי' ובכח המדות 

ימי  ח' לבא  עתידין  כי ימים, ח' בכוחניי עוד הוא  הזה  שבהיום

החשיבות  כי ח', מדליק הראשונה  דבלילה  ב"ש  סברת  וזה  נסי,ם

"העתידים  ימים כנגד רש "י וזש "כ ממש  פועל  כחשיבת  נחשב כוחניי

בפועל  דעיקר סברי וב"ה  דאתי. עלמא  בסוד הוא  בינה  דנודע  "לבא 

בפועל  הוא  העיקר רק ממש , קיום המחשבה  שתחשוב שא "א  ממש 

יותר  השמיני ביום הנם פעולת  תוקף  עצם רואים היו  ובפועל  ממש 

שמונה  כל  הארץ  בקרב ה ' ישועת  בפועל  רואין  שהי' הימים, מבכל 

שמדתם  'לב 'לשבורי 'הרופא  ר"ת  הלל  דידוע  הענין  והסבר ימים.
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בזוה "ק כמו "ש  חסד, מדת  רמ "ה)הי' ח "ג  דרחמי,(ברע"מ  מסטרא  הלל 

שברי  מרפאים והיו  לעולם החסד אור ומשפיעין  ממשיכין  והיו 

ר"ת  "הלכה  הק' האר"י וכמו "ש  כב"ה  והלכה  ישראל  בני לבבות 

המשוקע  אפי' החשכות  בזמן  היינו  "הארץ , "כל  "לד' "הריעו 

הדינים  ולבטל  האומללה  נפשו  ולהחיות  להשיב יוכל  בארציות 

מאחז"ל  וז"ב הלכה , עסק ע"ג )בכח בכל (נדה הלכות  השונה  כל 

אאמו "ר  כ"ק לי שאמר מה  עפ"י עוה "ב, בן  שהוא  לו  מובטח יום

הירושלמי דברי על  וויטאל  הר"ח בשם זי"ע  סופ"ה)זצללה "ה  (שבת

שלא  קרני' שבין  ברצועה  יוצאת  היתה  ראב"ע  של  פרתו  מתני' על 

הצומות , מפני שיניו והשחירו  יוצאת  אחת  פעם אר"ח חכמים ברצון 

כאלו בארזים אם אבתרי' נענה  מה  אנן  רבינו  התלמידים לו  והקשו 

הי' הזה  הקל  דבר על  ואם קיר, אזובי יעשו  מה  שלהבת  נפלה 

אבתרי' נענה  מה  אנן  מהצומות  שיניו  שהשחירו  עד כ"כ א "ע  מסגף 

הזה  בזמן  להם והשיב פשעינו , מרוב בבשרינו  מתום אין  אשר

לבו מעומק מישראל  אחת  ואנחה  צעקה  אף  הגלות  בחשכות 

וויטאל  הר"ח ומזמן  הקדמונים. משנים כהתעניתים נחשב האמיתית 

מרובה  קללתו  יום ובכל  מתגברים והצרות  שהגלות  עתה , עד

ה ' בעיני הוא  יקר הלב מעומק ישראל  זעקת  בוודאי מחבירו 

עם  בטרוניא  בא  הקב"ה  שאין  הקדמונים משנים כהתעניתים

ג ')בריותיו  הגלות (ע"ז החשכות  בזמן  יום בכל  הלכות  השונה  וזה 

ערך  יקר כאנשי הקב"ה  לפני שנחשב עוה "ב בן  שהוא  לו  מובטח

שהלכה  וזה  כהנ "ל . עוה "ב בסוד שהוא  ודעת  "בינה  חכמה  להם שיש 

יבנה . חסד ועולם  חסד מדת  שמדתם כב"ה 

יום ת"ר סברי  ב "ה והולך, פוחת ואילך מכאן ח' מדליק ראשון יום בש "א 
דב "ש  טעמא  אמר  חד והולך, מוסיף  ואילך מכאן א ' מדליק ראשון
דב "ה  וטעמא  לבא , העתידים ימים כנגד ז "ל פירש "י  הנכנסים ימים כנגד
עם  נמנה בו  עומד שהוא  וזה כבר , שיצאו  ז "ל פירש "י  היוצאין ימים כנגד
דלילה  דידוע הש "י , עבודת  דרכי  עפ "י  פלוגתתם ענין ולבאר  היוצאין:

המדות  מקור  הוא  דחנוכה המידות הראשונה שבעת  כנגד הם  החנוכה  ימי שמונת 

אם  שהיא  הבינה  כנגד הוא  הראשון שהלילה  ונמצא  המידות , כל אם  שהיא  והבינה 

ה ' בגדלות  התבוננות  ידי על  רק  באדם  נולדות  המידות  כל שהרי המידות , כל

המידות  כל את  יש  הבינה  שבכח הבנים , אם  בחינת  היא  והבינה  ותפארתו. ביראתו
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ה ' בעבודת  שרואים  כמו כולם , כוח והיא  בניה  הם  המידות  כל שהרי בהעלם ,

בקרבו  מתעוררים  גופא  ההתבוננות  בשעת  אזי ה ', בעבודת  מתבונן אדם  שכאשר

ה '. את  ולירא  לאהוב  הקדושות  המידות  כל

הוא ובכח הזה שבהיום הימים, מבכל ראשונה בלילה הנס תוקף  יותר  הי '
ימים  ח' בכוחניי  הבינה עוד ספירת  כנגד נחשב  הראשונה  שהלילה  הטעם 

השמן  והוא  בכח, כן גם  היה  זה  שביום  האלקות  שגילוי מפני היא  המידות , מקור

שמונה  להדליק  כוח בו ניתן אבל אחד יום  לבעור כדי אלא  בו היה  ולא  שנמא 

הראשון, ביום  שנמצא  בהשמן היה  ימים  השמונה  מציאות  שכל נמצא  כי ימים ,
ניסים  ימי  ח' לבא  בו עתידין יש  הזה  שהשמן בפועל נתגלה  לא  שעדיין אע "פ 

ימים . שמונה  לדלוק  כוח

נחשב וזה  כוחניי  החשיבות כי  ח', מדליק הראשונה דבלילה ב "ש  סברת
ממש  פועל עדיין כחשיבת והוא  לפועל עדיין יצא  שלא  דבר של חשיבותו

ומכיון  לפועל, ויצא  התגלה  שכבר דבר של לכוחו שמאי בית  דעת  לפי שווה  בכוח

יותר  חשובה  היא  המידות  כל את  שכוללת  הבינה  בוודאי כן אם  הם , שוים  ששניהם 

העיקר, הוא  חנוכה  של הראשון היום  וממילא  ימים מכולם  כנגד רש "י  וזש "כ
דאתי  עלמא  בסוד הוא  בינה דנודע "לבא , הבא ,"העתידים עולם  נקראת  הבינה 

מוחלטת  בדבקות  יתברך בהשם  שמתדבקים  הבא  בעולם  הצדיקים  תענוג  הוא  וזה 

המידות . מכל הגשמיות  בהתפשטות 

המחשבה וב "ה  שתחשוב  אפשר  שאי  ממש  בפועל דעיקר  שתהיה סברי 

כמו חשובה  ממש המחשבה  גמורה קיום מציאות  היא  שהמחשבה  אע "פ 

מעשה  ידי על התגלתה  לא  שעדיין מכיון אזי האמת , שהוא  ברוחניות  ומוחלטת 

חשיבות  לה  אין בתחתונים , מלכותו לגלות  הבריאה  תכלית  שזה  הזה  בעולם 

פעולת כמעשה , תוקף  עצם רואים היו  ובפועל ממש , בפועל הוא  העיקר  רק
בקרב  ה' ישועת בפועל רואין שהיו  הימים, מבכל יותר  השמיני  ביום הנם

ימים  שמונה כל .הארץ

שמדתם והסבר 'לב  'לשבורי  'הרופא  ר "ת הלל דידוע הלל הענין בית  של

בזוה"ק כמו "ש  חסד, מדת רמ "ה)הי ' ח "ג  דרחמי ,(ברע"מ  מסטרא  הלל
לעולם  החסד אור  ומשפיעין ממשיכין אור והיו  להמשיך הוא  החסד של ענינו

למטה , מלמעלה  ולהמשיך להשפיע  בתחתונים  לבבות ה ' שברי  מרפאים והיו 
ישראל  שפעבני  רוב  ידי על ובגשמיות  ברוחניות  ית ' אלקותו אור גילוי ידי על

העניינים , בכל "הריעוטוב  ר "ת "הלכה הק' האר "י  וכמו "ש  הלל, כבית והלכה



ה ישראל חנוכה ישמח 

"הארץ  "כל זה ,"לד' בפירוש  הק ' האר"י כוונת  רבינו החשכות ומפרש  בזמן היינו 
הדינים  ולבטל  האומללה נפשו  ולהחיות להשיב  יוכל בארציות המשוקע אפי '

הלכה  עסק משבר בכח  בהלכה  שהעסק  עצמו הק ' האר"י מאמר דרך על והוא 

כדי  גדול בעיון לומד היה  ביומו יום  שמדי עצמו האר"י נוהג  היה  וכן הדינים , כל

הקליפות . לשבר

מאחז "ל וזהו ע"ג )ביאור  שהוא (נדה לו  מובטח יום  בכל הלכות השונה  כל
בשם  זי "ע זצללה"ה אאמו "ר  כ"ק לי  שאמר  מה פי  על הבא , עולם בן

הירושלמי  דברי  על וויטאל סופ"ה)הר "ח ראב "ע (שבת של פרתו  מתני ' על
אחת  פעם אר "ח חכמים, ברצון שלא  קרניה שבין ברצועה יוצאת היתה
מה  אנן רבינו  התלמידים לו  והקשו  הצומות, מפני  שיניו  והשחירו  יוצאת
ואם  קיר , אזובי  יעשו  מה שלהבת נפלה כאלו  בארזים אם  אבתריה, נענה
מהצומות, שיניו  שהשחירו  עד כך כל עצמו  את מסגף  היה הזה הקל דבר  על
להם  והשיב  פשעינו , מרוב  בבשרינו  מתום אין אשר  אבתריה, נענה מה אנן
לבו מעומק מישראל אחת ואנחה צעקה אף  הגלות, בחשכות הזה בזמן

הקדמונים  משנים כהתעניתים נחשב  לעורר האמיתית היא  התענית  כל תכלית  ,

חשובה  אחת  ואנחה  צעקה  כמה  אזי הגלות  ובחשכות  לתשובה , הלב  נקודת 

ויטאל. חיים  רבי דברי כאן עד הזה , החושך בערך התעוררות 

חיים  רוח בו ניסך לפתע  אשר למות , וגוסס  מסוכן לחולה  דומה , הדבר למה  משל

יהיה  אם  גם  הקשה , מצבו שעקב  מילים , כמה  לדבר ומתחיל מאיבריו אחת  ומניע 

המצב לערך המתים  כתחיית  ממש  היא  כי רבה , שמחה  בזה  יש  בבריאותו קל שיפור

מעבודת  לגמרי לשכוח מתגברת  החשכה  אשר אלו, בדורות  אנו אף  בו, עומד שהוא 

לו  שיש  עד יתברך מהשם  לבו בעומק  באמת  זוכר שאדם  המציאות  עצם  ולכן ה ',

המתים . כתחיית  ממש  והיא  גדול, הכי חידוש  היא  מהקב "ה  שרחוק  במה  אמיתי כאב 

קללתוומזמן  יום ובכל מתגברים, והצרות שהגלות עתה, עד וויטאל הר "ח
מחבירו בצלילות מרובה ה ' את  לעבוד יותר עוד קשה  בודאי כן ואם 

המחשבה , ה'ובהירות  בעיני  הוא  יקר  הלב  מעומק ישראל זעקת בוודאי 
בריותיו  עם בטרוניא  בא  הקב "ה שאין הקדמונים, משנים (ע"ז כהתעניתים

ע"א) לקיים ג  יכולים  שאין מה  מבריותיו דורש  הקב "ה  שאין ורש"י דהיינו גמ ' (עי'

.שם)
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יום וזה  בכל  הלכות השונה אליהו , דבי  בתנא  שנכתב  דבר המאמר  אפילו

כזה , עוה"ב מועט בן שהוא  לו  מובטח הגלות החשכות דהיינו בזמן

הזה ש  "בינה האדם  חכמה להם שיש  ערך יקר  כאנשי  הקב "ה לפני  נחשב 
עוה"ב  בסוד שהוא  בינה ודעת, שמדתם הנקראת  כב "ה שהלכה וזה כהנ "ל.

יבנה. חסד ועולם חסד מדת

ב ' פרק
הכל לתקן יכול  החנוכה  מימי יום בכל 

החסד,ולעתיד  בעולם שיתגלה  דעה , הארץ  ומלאה  שיקויים

כב"ש , הלכה  יהי' במושבותם אור יהי' ישראל  בני ולכל 

טפי' חדידי דב"ש  ז"ל  האר"י ט "ו)כמו "ש  מהעולם (יבמות שחדודים

לא  ועוה "ז שמאי, מלשון  שמאי ונקרא  מעוה "ז גבוהים הי' ומדתם

שעיקר  ושברתם קדושתם גודל  ערך  כפי ולהתקיים לסבול  יוכל 

עיקר  כי ח' מדליק א ' בלילה  שסברי וזה  במחשבה  בכח הוא 

עבר  ואם א ', בלילה  הי' והקדושות  הבהירות  אורות  התעוררות 

ליום  והוי' קיום לתקן  יוכל  שלא  מעוות  והוא  קרבנו  בטל  זמנו 

אין  שעבר הראשון  היום היינו  והולך  פותת  ואילך  מכאן  שעבר,

כל  כמו  לבוא , העתידים הימים עם והתחברות  קיבוץ  שום עוד לו 

יוכל  ומי דא  סביל  מוחא  כל  לאו  אך  מהכלל . וממעט  שמפחית  דבר

מדת  שמדתם ב"ה  אמרו  וע "ז בכת . הכל  ולתקן  ה ' בהר לעלות 

אף  נדח ממנו  ידח לבל  ישראל  בני לבבות  שברי ומרפאים חסד

את  לעבוד כזו  גדולה  במדרגה  עוד שאינם והפחותים הפשוטים

וע "י  בפועל , ה ' את  שיעבדו  המוח, ובטהרת  בקדושת  היינו  בכח, ד'

והולך , מוסיף  וז"ש  והכת , הפנימיות  אור יתעורר ידיו  פעולת 

עם  נמנה  זה  ויום ז"ל  ופרש "י היוצאים ימים כנגד  דב"ה  וטעמא 

ועברו יצאו  שהימים לבו  אל  האדם כשמשים היינו  היוצאים, ימים

אורות  גודל  הזה  היום עד מרגיש  הי' שלא  בידו  חרס  העלה  והוא 

נפשו את  עוד ומשלים מתקן  הי ' ולא  דחטכה , מנרות  הקדושות 

הדלקת  ע "י הזה  ביום עוד עכ"ז מאוד, לבו  אל  ומתעצב וכלל , כלל 
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שעברו הימים לתקן  יוכל  הנרות  מדליקין  אנו  היום עוד כי נ "ח

וזה  העבר, עם התחברות  לו  יש  המיעוט  על  שמוסיף  דבר כל  כמו 

מהמד"ת  כן  וכנראה  הראשון , היום על  והולך  ובפסיקתא (נשא)מוסיף 

הותיר  ואם ב' ביום כ"ש  עליו  מוסיף  א ' ביום שמן  בה  שהותיר נ "ח

זאת  זה  יום שנקרא  וזה  ומדליק, ג ' ביום כ"ש  עליו  מוסיף  ב' ביום

להמשיך  היום עוד ויוכל  חנוכה . ימי כל  נכלל  הזה  שביום חנוכה 

מעלין  וזה  ישראל , הכלל  על  הרתמים ומדת  הקדושות  אורות 

ולא  בקודש  לעלות  נאמנה  עצה  היא  שזה  מורידין  ולא  בקודש 

מי  היינו  היוצאין  ימים כנגד חז"ל  כוונת  ואפשר ח"ו , מורידין 

הוא  ותפילה  בתורה  שעוסק ושנותיו  ימיו  ומטהר שמקדש  שזוכה 

בימים  בא  זקן  ואברהם ע "ד לעולם, קיימים הם שהימים בימים, בא 

שרה) חיי כי (פ' אתמול  כיום ויעברו  ויחלפו  יצאו הימים לא  ואם

ימים כנגד וזה  וחלפויעבור שעברו  הימים ולתקן  להאיר היוצאים

ואיננו :

נ"א)כתבנו וכבר אות בכח (לעיל הוא  עיקר אם וב"ה  ב"ש  שסברת 

יהושע  ור' אליעזר ר' סברת  הוא  בפועל  ע"ב)או  י' ,(ר "ה

העולם, נברא  בניסן  אומר ר"י העולם נברא  בתשרי אומר ר"א 

מצלינן)ובתוס ' כמאן ד"ה כ"ז. דבתשרי (שם דא "ח ואלו  דאלו  ר"ת  כתב

ולפי  ניסן . עד נברא  ולא  העולם לבראות  במחשבה  בדעתו  עלה 

נחשב  לבד והרצון  המחשבה  דלר"א  להסביר נוכל  התוס ' דברי

אומר  ור"י העולם, נברא  דבתשרי ס "ל  וע "כ בפועל  המעשה  כקיום

הבריאה  הי' ובניסן  ממש , המעשה  קיום המחשבה  שתחשב שא "א 

בפועל .

בני ולעתיד  ולכל החסד, בעולם שיתגלה דעה, הארץ ומלאה שיקויים
האר "י  כמו "ש  שמאי , כבית הלכה  יהי ' במושבותם אור  יהי ' ישראל

טפי  חדידי  דב "ש  ט "ו)ז "ל היא (יבמות הכוונה  טפי דלשון הק ' האר"י ומפרש 

כלומר  מהמידה , ונקרא יותר מעוה"ז  גבוהים היתה ומדתם מהעולם שחדודים
שמאי  מלשון את שמאי  ומגביל המודד גבורה  לשון שהוא  ומידה , שומה  כלומר ¨

הגבורה . מידת  וזהו יתברך השם  קדושת  על יסתיר לבל העולם 
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קדושתם ועולם  גודל ערך כפי  ולהתקיים לסבול יוכל לא  הגבורה הזה מידת 

שמידת  בכך כי דינים , שמעוררת  אלא  למאוד, עד היא  גבוהה  שבקדושה 

יכול  שלא  שמי גורמת  היא  ית ' להשם  בהתגברות  תמיד להיות  דורשת  הגבורה 

בהשי"ת , דבק  להיות  יוכל לא  התגברות  של כ"כ גבוהה  בדרגה  וסברתם להיות 
במחשבה, בכח, הוא  ובפשטות שעיקר  המעשה , כח שורש  הוא  השכל אור שהרי

מגולית , שתהיה  פועל לידי המחשבה  את  להוציא  רק  הוא  המעשה  של מהותו כל

המחשבה . הוא  המעשה  של האמיתית  המציאות  אבל

הבהירות וזה  אורות התעוררות עיקר  כי  ח', מדליק א ' בלילה שסברי 
א ' בלילה היה וממילא והקדושות המידות , כל אם  שהיא  הבינה  כנגד שהוא 

עיקר  הזה  בזמן גם  אזי ישראל בכלל הדבקות  אורות  נתנוצצו יום  שבאותו מכיון

היום , באותו הוא  קרבנוהעבודה  בטל זמנו  עבר  הראשון ואם ביום  הדליק  לא  אי

בינה , של זו נשגבה  בעבודה  התדבק  קיום ולא  לתקן, יוכל שלא  מעוות והוא 
שעבר  ליום בדביקות והויה כראוי בו הדליק  שלא  היום  את  לתקן אפשר אי

חנוכה , נרות  הדלקת  של זו נוראה  לעבודה  והולך,הנדרשת  פוחת ואילך מכאן
הימים  עם והתחברות קיבוץ שום עוד לו  אין שעבר  הראשון היום היינו 

מהכלל  וממעט שמפחית דבר  כל כמו  לבוא , הראשון העתידים שהיום  דהיינו

עוד. לתקנו אפשר ואי מהכלל, ונפרד נפחת 

בכח אך  הכל ולתקן ה' בהר  לעלות יוכל ומי  דא , סביל מוחא  כל שהרי לאו 

כ"כ  מחשבתו לזכך אדם  לכל היא  וקשה  מאוד היא  גבוהה  המחשבה  עבודת 

גילוי. לידי הנעלם  השכל כח את  המביא  המעשה  כח סיוע מבלי

ישראל וע "ז בני  לבבות שברי  ומרפאים חסד מדת שמדתם הלל בית אמרו 
במדרגה  עוד שאינם והפחותים הפשוטים אף  נדח, ממנו  ידח לבל

המוח ג  ובטהרת בקדושת היינו  בכח, ד' את לעבוד כזו  היא דולה זו שעבודה 

ודביקות , בטהרה  להיות  השכל מכח מונע  ואינו מזוכך הגופני שחומרו לאדם  רק 

בפועל  ה' את שהוא שיעבדו  אף  והיינו בפועל הוא  שעיקר [להלל] ליה  "וסבירא  ,

עשיות  ובכוונת  המוח ובטהרת  בקדושת  היינו בכח לעבוד גדולה  במדרגה  איננו

בפועל  לעבוד יוכל זה  כל עם  כראוי, ".א המצוה 

והערות1 2הוספות

נ"א.א. סימן חנוכה רבינו לשון
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והכח,ועל  הפנימיות אור  יתעורר  ידיו  פעולת  כלי ידי  הוא  המעשה  כי

יש המעשה  כי ג "כ, מחשבתו את  מתקן הוא  המעשה  ידי ועל להמחשבה ,

דעת  וגמירות  בהירות  לו אין אדם  וכאשר גילוי, לידי המחשבה  את  להמשיך כח לו

הוא  כן שבאמת  במחשבתו נקבע  המעשה  ידי על אזי מעשה  לאיזה  ,ב מוחלטת 

המידות , שהם  האיברים  טבע  כן כי ידיו, פעולת  ידי על כנגד ובפרט הם הידים (ב'

גבורה) המוחין חסד מכוח הם  שהפעולות  דהיינו בהם , מלובשים  שהמוחין ידי שעל ,

המידות . לכל לחוץ  מתפשטין שהם  עד המוחין את  יותר מגלים  מוסיף הם  וז "ש 
המידות .והולך  שבעת  ידי על גם  הבינה  את  לתקן אפשר שתמיד

הגמרא , דברי המשך את  ומבאר רבינו היוצאים,וממשיך ימים כנגד דב "ה וטעמא 
לבו אל האדם כשמשים היינו  היוצאים, ימים עם נמנה זה ויום ז "ל ופרש "י 

ועברו יצאו  נפשו,שהימים לתוך להכניסם  זכה  שלא  "יוצאים ", נקראים  שלכן

הקדושות  אורות גודל הזה היום עד מרגיש  היה שלא  בידו , חרס העלה והוא 
ומתעצב  וכלל, כלל נפשו  את עוד ומשלים מתקן היה ולא  דחנוכה, מנרות
עוד  כי  - חנוכה נר  הדלקת ידי  על הזה ביום עוד זה כל עם מאוד, לבו  אל
שמוסיף  דבר  כל כמו  שעברו , הימים לתקן יוכל - הנרות מדליקין אנו  היום

העבר  עם התחברות לו  יש  המיעוט הימים על עם  נמנה  זה  "יום  הכוונה  וזה 

כמוהם . להיות  עליהם  ומתחבר היוצאים  הימים  כמו תקנה  לו שיש  דהיינו היוצאים ",

מהמד"תוזה  כן וכנראה הראשון, היום על והולך ובפסיקתא (נשא)מוסיף 
ב ', ביום שהוא  כל עליו  מוסיף  א ' ביום שמן בה שהותיר  חנוכה "נר 

ומדליק" ג' ביום שהוא  כל עליו  מוסיף  ב ' ביום הותיר  רואים ואם אנו ומזה 

היום  את  לתקן הב ' ביום  שאפשר דהיינו הם  חד דחנוכה  א ' ויום  דחנוכה  ב ' שיום 

חנוכה.הראשון, ימי  כל נכלל הזה שביום חנוכה, זאת זה יום שנקרא  וזה
ישראל, הכלל על הרחמים ומדת הקדושות אורות להמשיך היום עוד ויוכל

אחר נ"א)ובמקום  אות ח'(חנוכה יום  נקרא  זה  "ומטעם  והוסיף  זה  ככל רבינו כתב 

באצבע להראות  שיוכל לעין המפורש  דבר על מורה  ד'זאת ' חנוכה , זאת  דחנוכה 

אחד  וכל לצדיקים  מחול לעשות  הקב "ה  עתיד ז"ל כמאמרם  זכר, בלשון 'זה ' כמו

כך  כל יהיה  אלקית  שהתגלות  היינו זה ", אלקינו הנה  ואמר באצבעו מראה  ואחד

והערות1 2הוספות

והגמירות ב. שלימה, דעת גמירות שיהיה כדי הוא קנין שמעשה האחרונים שכתבו מה וכידוע

מבואר וכן הראשונים, מגדולי ראיות לזה והביאו מעשה, לידי הענין כשבא היא השלימה דעת

חסידות. בספרי
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לדברי  כי כאן הוא  וכן זה , ממילת  נשמע  זה  וכל כל, לעין ונראה  ניכר שיהיה  עד

הימים ". מבכל יותר השמיני ביום  הנס  פעולת  תוקף  עוצם  ונראה  ניכר הלל בית 

ולא וזה  בקודש  לעלות נאמנה עצה היא  שזה מורידין", ולא  בקודש  "מעלין
ח"ו ממנו על מורידין יאבדו ולא  הראשונים  הימים  את  לתקן יוכל זה  ידי

ח"ו  אותם  לאבד ולא  הקדושה , במעלות  ישראל כל את  להעלות  וכן ח"ו, לגמרי

בהם . לעמוד יכולים  שאינם  בעבודות 

היוצאין ואפשר ימים כנגד חז "ל "יוצאים "כוונת לתיבת  ראיה  מביא  ועתה 

וכדלקמן, "באים " לתיבת  בסה "ק  שפירשו שזוכה מפירוש  מי  היינו 
שהימים  בימים, בא  הוא  ותפילה בתורה שעוסק ושנותיו  ימיו  ומטהר  שמקדש 

לעולם קיימים שנותיו,הם כל עם  תמיד בא  הוא  בא וממילא  זקן ואברהם ע"ד
א)בימים  כד, כי ,(בראשית אתמול כיום ויעברו  ויחלפו  יצאו  הימים לא  ואם

ואיננו : וחלפו  שעברו  הימים ולתקן להאיר  היוצאים, ימים כנגד וזה יעבור ,

סברת וכבר הוא  בפועל או  בכח הוא  עיקר  אם וב "ה ב "ש  שסברת כתבנו 
אליעזר  שמאירבי  מבית  יהושע שהיה  הלל,ורבי  מבית  ר "ה שהיה  במס'

א) אליעזר ,(ח , העולם,אומר רבי  נברא  בניסן אומר  ר "י  העולם נברא  בתשרי 
דכ"ז)ובתוס' עלה (שם דבתשרי  חיים, אלקים דברי  ואלו  דאלו  ר "ת כתב 

העולם, לבראות במחשבה שבאמת בדעתו  דהיינו בכח העולם  מציאות  היא  וזו

לעשות  צריך אינו שהרי גמורה , מציאות  היא  הקב "ה  מחשבת  כי אז העולם  נברא 

שהבריאה  ענינה  שהמחשבה  אלא  רצונו, נגמר ובמחשבתו רצונו לגמור מעשה  שום 

שאינה  אדם  של כמחשבתו גמור בביטול בו כלולה  והיתה  הקב "ה  מצד רק  היתה 

והפירוד  הגילוי ענין על מורה  זה  הרי בפועל העולם  כשנברא  משא "כ ממנו, נפרדת 

יתברך, מהשם  נפרד שהעולם  נראה  העולם  ניסן.שבחיצוניות  עד נברא  ולא 

כקיום ולפי נחשב  לבד והרצון המחשבה דלר "א  להסביר  יוכל התוס' דברי 
בפועל  היא המעשה והמעשה  המעשה , של הכח היא  שהמחשבה  משום 

על  הכל נגמר העולם  לברוא  הקב "ה  כשרצה  שהרי הרצון, של ההתגלות  חלק  רק 

מחשבתו, נתגלתה  שלא  אע "פ  האמת  ור "י פי העולם נברא  דבתשרי  ס"ל ועי "ז 
ממש  המעשה קיום המחשבה שתחשוב  שא "א  העולם אומר  מציאות  וממילא 

הבריאה , גמר נחשב  אינו ניסן בפועל.עד הבריאה הי ' ובניסן



יא ישראל חנוכה ישמח 

ג' פרק
בתפילה  להתנועע

המדרש והענין  פלוגתת  על  זי"ע  זצללה "ה  אאמו "ר כמו "ש  הוא 

המדקדקים  ונהגו  וז"ל  ברמ "א  והובא  מאמרות  ועשרה 

במדרש . וכ"ה  ובתפלה  ובברכות  בתורה  שקורין  בשעה  להתנועע 

נהגו פרושים קצת  מאמרות  עשרה  בשם הביא  אברהם והמגן 

נחת  שמי "מפני לקיים בלבד הברכות  בחתימות  בנחת  להתנענע 

הוא  ופי' להתנענע , אין  בתפלה  ג "כ כתב בתשובה  ורמ "ע  הוא ",

דלכאורה  הענין , בהרחבת  הק' דבריו  גם ולהסביר פלוגתתם ז"ל 

כי  לא , אם מתנענע  אי מינה  נפקא  מאי פלוגתתם ענין  להבין 

ופחד  מהאימה  מתנענע  הלב הפנימיות  אין  ואם בעי ליבא  רחמנא 

הוא ומ  מי לפני לבו  אל  כשמשים ית "ש , גאונו  מהדר ומזיעה  רתת 

ב"ה  הבורא  יחפוץ  האם לא , אם שיתנענע  לו  יאמר איך  עומד,

רשפי  רשפי' הכתוב דרך  על  הוא  הענין  אך  הנענועים. בעבודת 

דאורייתא  חדא  מלא  דאמר כיון  הזוה "ק וכמו "ש  י-ה , שלהבת  אש 

ולכאן  לכאן  ומתנענעין  לאשתככא  אינון  יכלון  ולא  דליק נהורא  הא 

לפני  ומתפלל  עומד הוא  מי לפני לבו  אל  שמשים בעת  כי וכו ',

ר"ל  האצילות  תפלות  בשמ "ע  ובפרט  הקב"ה , המלכים מלכי מלך 

האימה  מגודל  חיים, מלך  פני לאור יותר שנתקרב אצלו , מלשון 

נתלהב  לבו  פנימיות  דליק נהורא  האי ית "ש  גאונו  מהדר והפחד

ומתנענעין  לאשתככא  אינון  יכלין  ולא  אש  רשפי זיקי משביבי

וזהו זאת , בבחי' שהיא  הפרט  על  לומר נוכל  זה  וכל  ולכאן , לכאן 

הנענוע  אין  ואם להתנענע , והפרושים המדקדקים נהגו  שכתב,

ושיטת  מילתא , תליא  דליבא  באבנתא  כי מתנענעין , אין  מהפנימיות 

מוחא  כל  לאו  שבאמת  אף  היינו  להתנענע  נהגו  והרמ "א  המדרש 

עליו מוטל  קדוש  חוב עכ"ז בכח, בבחי' ד' את  לעבוד דא  סביל 

שידליק  עד וצעקה  בקול  החיצון  בעבודת  בכח בפועל  עכ"פ שיעשה 

לעשות  ידך  תמצא  אשר כל  הכתוב וכמאמר הלב. פנימיות  ויתלהב

החיצון  ובכח בפועל  הקודש  עבודת  שיעבוד היינו  עשה  בכחך 

המקיף , אור שיתעורר עד תפלה  זו  תעבודו  אותו  ז"ל  וכמאמרם
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עד  נהורא  הא  וידליק הפנימיות , הניצוץ  ממילא  ויתלהב וידליק

ולכאן . לכאן  ומתנענעין  לאשתככא  אינון  יכלון  שלא 

בחשכת והלכה הזה  בזמן  ובפרט  בפועל , הוא  שהעיקר הלל  כבית 

בעלי  שהמה  להם שנדמה  זמנינו  כחסידי ולא  הגלות ,

בתפלתם  ועומדים וממתינים בכח, בבחינת  ד' את  שעובדים מדרגות 

שהזמן  הראשונים בדורות  היה  זה  שכל  הפנימיות . בהם שיתלהב עד

בעלי  שהי' לזה  ומוכשרים מוכנים היו  האנשים וגם מסוגל  הי'

שזהו והמחשבה  מוחם את  ומטהרים מקדשים שהיו  ערך  יקרי

אבל  "ל ּב נצר ו "מ ּכל -מ ׁשמר ּומזּמה ", ּתּוׁשּיה  "נצר וכמאה "כ ¤¦§¨§¦¨¦¨¦§¨¦§עיקר

הוא  ומי האנשים וגם הגלות , והחשכות  הצרות  בתוקף  הזה  בזמן 

ומטהר  ומקדש  עצמו  את  ומכין  מוכשר שהוא  שיחשוב השוטה 

אמת , אלקים וד' כלל  נחשב לא  שקר עם מוחות  המוחין  את 

ויתלהב  וידליק המקיף  אור לעורר זוכה  האמיתית  וביטול  ובהכנעה 

לי. אור ה ' בחושך  אשב כי וכמאה "כ לד' לבו  פנימיות 

ועשרה והענין  המדרש  פלוגתת על זי "ע זצללה"ה אאמו "ר  שאמר  כמו  הוא 
ברמ"א  והובא  מ "ח )מאמרות סי' המדקדקים (או"ח  ונהגו  וז "ל

והמגן  במדרש . וכ"ה ובתפלה ובברכות בתורה שקורין בשעה להתנועע
בנחת  להתנענע נהגו  פרושים קצת מאמרות עשרה בשם הביא  אברהם

הוא ", נחת שמי  "מפני  לקיים בלבד הברכות דדעתו בחתימות מזה  והיוצא 

מתנענעים  הפרושים  דדווקא  לקמן)היא  בלבד,(כמבואר  הברכות  בחתימות  ורק  ,

בתשובה פלוגתתם (קי"ג )ורמ"ע ז "ל הוא  ופי ' להתנענע, אין בתפלה ג"כ כתב 
הק' דבריו  גם הרמ"א ולהסביר  דלכאורהשל הענין, להבין צריך בהרחבת

בעי  ליבא  רחמנא  כי  לא , אם מתנענע אי  מינה נפקא  מאי  פלוגתתם ענין
חלק) פ' הלא (סנהדרין עצמו, ינענע  שגם  צריך מה  לשם  דעתו מכוין אם  כן ואם 

הלב , נענוע  הוא  ומרתת העיקר ופחד מהאימה מתנענע הלב  הפנימיות אין ואם
עומד  הוא  מי  לפני  לבו  אל כשמשים ית"ש , גאונו  מהדר  וכלשון ומזיעה

ה"ב)הרמב "ם  התורה יסודי מהל' וברואיו (פ"ב במעשיו האדם  שיתבונן בשעה 

נרתע הוא  מיד כו' קץ  ולא  ערך לה  שאין חכמתו מהן ויראה  הגדולים  הנפלאים 

ש ויודע  ויפחד מעוטה לאחוריו קלה  בדעת  עומדת  אפלה  שפלה  קטנה  בריה  הוא 

כי  אנוש  מה  אצבעותיך מעשה  שמיך אראה  כי דוד שאמר כמו דעות . תמים  לפני

בעבודת תזכרנו. ב "ה  הבורא  יחפוץ האם לא , אם שיתנענע לו  יאמר  איך
הנענועים.
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הכתוב אך  דרך על הוא  ו)הענין ח  השירים ק ׁש ה (שיר  אהבה  כּמ ות  כּ י-ע זּ ה  ,¦©¨©¨¤©£¨¨¨

קנאה  הזוה"קכׁש א וֹ ל שכתב  וכמו  ׁשלהבתי -ּה, א ׁש ר ׁשּפי  (ח "ג ר ׁשפיה ¦§¦§¨§¨¤¨¦§¥¥©§¤¤§¨
אינון רי"ט ) יכלון ולא  דליק נהורא  הא  דאורייתא  חדא  מלא  דאמר  כיון

וכו '. ולכאן לכאן ומתנענעין הזוה "ק לאשתככא  א)ז"ל ריט  שאלינא (במדבר 

דכד  בלחודייהו, ישראל אלא  נענועא  עבדין לא  דעלמא  עמין דכל האי מאי ליה 

למיקם  יכלין ולא  בעלמא , נש  דבר למודא  בלא  והכא  הכא  מתנענען באורייתא  לעאן

לבדם בקיומייהו, ישראל רק מתנענעים, אינם העולם אומות שכל הטעם מה לו (שאלתי

יכולים  ואינם בעולם, אדם אותם שילמד בלי ולכאן לכאן מתנענעים בתורה שכשעוסקים

תנועה) מבלי עמדם על ידעין לעמוד לא  עלמא  ובני עלאה  מלתא  אדכרתן לי אמר ,

בלא  חקלא  כבעירי דאזלין נשא  לבני ווי אמר ובכה , שעתא  יתיב  משגיחין, ולא 

ישב סוכלתנו, בו, משגיחים ואינם יודעים אינם העולם שבני גדול, דבר  הזכרתני לו (אמר 

חכמה) בלא השדה כבהמות שהולכים אדם לבני להם אוי אמר ובכה, דא שעה במלה  ,

עעכו"ם  דעמין נשמתהון בין דישראל קדישין נשמתהון אשתמודען (בדברבלחודוי

הגוים) לבין ישראל של הקדושות הנשמות  בין החילוק את רואים לבדו נשמתהון זה ,

דכתיב  דדליק  קדישא  בוצינא  מגו אתגזרו כ)דישראל אדם (משלי נשמת  ה ' נר

אדם) נשמת ה' נר  שכתוב כמו ממעל אלוק חלק שהם הקדוש מהנר  נחצבו ישראל ,(נשמות

רגעא  אפילו עליה  נהורא  שכיך לא  דלעילא  אורייתא  דאתאחד בשעתא  נר, והאי

לרגע) אפילו שוקט  אינו העליונה מהתורה שנדלק בשעה זה דא (ונר  ורזא  פג ), (תהלים

כתיב  דא  כגוונא  לך, דמי אל סב)אלהים  לא (ישעיה לכם , דמי אל ה ' את  המזכירים 

לעלמין  שכיך לא  נהורא  ההוא  פתילה  גו דאתאחדא  כיון דשרגא  נהורא  לכון, שכיכו

לעלמין, משתכיך ולא  ולכאן לכאן נהורא  מתנענעא  שנאחז אלא  כיון הנר  (אור 

לעולם) שוכך ואינו צדדיו לכל תמיד מתנענע אלא לעולם שוקט  זה אור  אין כגוונא בפתילה,

דאורייתא  חדא  מלה  דאמר כיון דשרגא , נהורא  ההוא  מגו דנשמתייהו ישראל דא 

סטרין  ולכל ולכאן לכאן ומתנענען לאשתככא , אינון יכלון ולא  דליק  נהורא  הא 

דשרגא  שיהודי כנהורא  כיון ולכן העליון, מאור  הם שנשמותיהם ישראל הם זה (בדמיון

הנר ) כאור  צדדיו לכל ומתנענע לשקוט  יכול ואינו נשמתו אור  נדלק אחד תורה דבר  ,אומר 

כ)דהא  וכתיב (משלי כתיב , אדם  נשמת  ה ' לא)נר קרויין (יחזקאל אתם  אתם , אדם 

דשרי  נהורא  בלא  דקש  מדעיכו עכו"ם  דעמין נשמתין עכו"ם , אומין ולא  אדם 

ולאו  בה , דלקין ולא  אורייתא  לון לית  דהא  מתנענען ולא  משתככין דא  ועל עלייהו,

עלייהו, דשריא  נהורא  בלא  דדליק  נורא  בגו כעצים  קיימין אינון בהון, שרייא  נהורא 

כלל נהורא  בלא  משתככין דא  השולט ועל אור  בלי כבוי, כקש הם עכו"ם נשמות (אבל

האור ואין בה נדלקים ואינם תורה להם אין כי מתנענעים ואינם שקטים הם ולכן עליהם,

שקטים  הם ולכן בהם, שולטת האש ואין האש בתוך העומדים כעצים והם עליהם, שורה
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כלל) אור  למשמעבלי להאי דזכינא  חולקי זכאה  דמלה  ברירו איהו דא  יוסי א "ר

זה)דא  דבר  לשמוע שזכיתי חלקי אשרי הוא, וודאי ברור  זה דבר  יוסי רבי עכ"ל.(אמר 

מלכי כי מלך לפני  ומתפלל, עומד הוא  מי  לפני  לבו  אל שמשים בעת
האצילות  תפלות בשמ"ע ובפרט הקב "ה, חלקי המלכים שארבעת  כידוע 

ושמו"ע)התפילה  וברכותיה ק"ש דזמרה, פסוקי העולמות (קרבנות , ארבעת  כנגד הם 

למעלה , אצלואצילות ר "ל מלמטה  השם מלשון לפני שעומד מרגיש  שהאדם 

לפניו, מתבטלת  מהותו וכל מגודל יתברך חיים מלך פני  לאור  יותר  שנתקרב 
נתלהב  לבו  פנימיות דליק, נהורא  האי  ית"ש , גאונו  מהדר  והפחד האימה

לאשתככא  אינון יכלין ולא  אש  רשפי  זיקי  הנשמה משביבי  אור התלהבות  מרוב 

בהתלהבות  לבעור מתחיל אז הבורא  לפני שעומד בכך כשמתבונן בלבו, הבוער

בבחינה אש , שהיא  הפרט על לומר  נוכל זה וכל ולכאן, לכאן ומתנענעין
בלבם ,זאת  מתגלה  הנשמה  שאור המדקדקים צדיקים  נהגו  שכתב , וזהו 

עם ,להתנענעדווקא והפרושים  פשוטי סתם  מהפנימיות ולא  הנענוע אין ואם
מילתא , תליא  דליבא  באבנתא  כי  מתנענעין, ק"ו)אין הענין (סנהדרין כלומר

בעלמא . במעשה  ולאו הלב , בהרגש  תלוי

מוחא ושיטת כל לאו  שבאמת אף  היינו  להתנענע, נהגו  והרמ"א  המדרש 
עליו מוטל קדוש  חוב  עכ"ז  בכח, בבחי ' ד' את לעבוד דא  סביל
ויתלהב  שידליק עד וצעקה בקול החיצון בעבודת בכח בפועל עכ"פ  שיעשה

הלב . רבינופנימיות כותב  יא)וכן השנה , לחש(לראש עונה  שהוא  מאמינים  וכל

האדם  את  ולהשפיל להעציב  היצה "ר של דרכו דידוע  בתשובה . לדופקי שער הפותח

מלכא  קדם  מילי ולמללא  ראש  להרים  לבך יערב  איך באמרו הנוראים , בימים  אפילו

ניחא  בנפילה  כי וכוונתו דקדושה , והתעוררות  הארה  שום  מרגיש  אינך הלא  עילאה ,

ע "ה  המלך שלמה  אמר וע "ז דליקני, ט ')לי' לעשות (קהלת ידך תמצא  אשר כל

כוונת  זהו ואולי הפנימיות . אור שיתעורר עד החיצון בכח אף  היינו עשה , בכוחך

קס"ח )הזוה "ק  ביה (ח "ג  סלקא  דלא  גופא  ביה , יבטשין נהוריה  סליק  דלא  אעא 

כי  ד' אהבת  ישראל בנפשות  ומושרש  מוטבע  כי וכו', ביה  יבטשין דנשמתא  נהורא 

וצריך  נסתרת , האהבה  החטאים  ע "י רק  כבודו, כסא  מתחת  נחצבת  דישראל נשמתא 

רוח  עליו יערה  החיצון כח התעוררות  וע "י הגילוי, אל מההעלם  להביאה  כאו"א 

הזוה "ק  וכמו"ש  והכנתו, יגיעתו כפי ק"ג )ממרום  כפום (ח "א חד כל בשערים  נודע 

הפנימיות  להנקודה  היינו לחש , עונה  שהוא  מאמינים  וכל וזהו בליבא , דמשערין מה 

להמעוררים  בתשובה  לדופקי הלב השערות  ר"ל שער הפותח ומוצנעת , המסותרת 

וכהנ"ל. בעלמא , בדפיקא  רק  אפי' החיצון בכח
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ט ')הכתוב וכמאמר עשה (קהלת בכחך לעשות ידך תמצא  אשר  ופירשכל

המחשב ראשית  כח על היא  הכוונה  "בכוחך" דתיבת  הק ' ה הבעש "ט

אל  המחשבה  לחבר שצריך המעשה , כח על קאי ו"לעשות " מה , כח הנקראת 

ז "ל ,ג המעשה  וכמאמרם החיצון ובכח בפועל הקודש  עבודת שיעבוד היינו 
המקיף , אור  שיתעורר  עד תפלה", זו  תעבודו  שלא "אותו  מי גם  ואיש , איש  כל

באהבתו  ודביקות  ותענוג  ה ' בגדלות  ודעת  הבנה  דהיינו פנימי אור לו לשיהיה  זכה 

בשכלו  מתלבש  ואינו מהשגתו שלמעלה  אור לו יש  לזה , שזוכה  מי וגם  ויראתו,

האור  שיכנס  שכדי אלא  חיצוני, באופן עליו ומשפיע  עליו מקיף  אלא  ובהרגשתו,

יתפשט  ובזה  איבריו בכל המעשה  את  לעשות  צריך באיבריו קנין ויהיה  ליבו לתוך

הק ' הבעש "ט וכמאמר איבריו, בכל הניצוץ ,ד הדעת  ממילא  ויתלהב  וידליק
ומתנענעין  לאשתככא  אינון יכלון שלא  עד נהורא  הא  וידליק הפנימיות,

ולכאן  חיצונית לכאן פעולה  וכשעושה  הפנימית , נקודה  יש  ואיש  איש  בכל כי

שהוא  והתלהבות  השתוקקות  של פעולה  הפנימית , הנקודה  גילוי על מראה  שהיא 

זו. פנימית  נקודה  מתעוררת  לשרשה , הנפש  כלות  על המורה  נענוע 

בהכרח  התלהבות , על המורה  פעולה  כשעושה  כי רבינו, בדברי מבואר והטעם 

רבינו  בלשון והמכונה  ואיש , איש  בכל שיש  אמת , של נקודה  כן גם  בזה  שמעורב 

הפנימית " בידו ה "הניצוץ  גחלת  שאוחז אדם  כמו יותר, עוד מתלהב  זה  וניצוץ  ,
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בכחך ג . לעשות ידך תמצא אשר  כל ממורי שמעתי קפ), סימן התורה על טוב שם (בעל וזלה"ק

כח  חכמה המחשבה אל שמאל, מצד דעשייה מלכות שהוא המעשה לקשר  לומר  רצה עשה,

לקשר רעות גזרות מבטל זה ידי ועל ושכינתיה, הוא בריך קודשא  יחוד שהוא ימין, קו מה,

(ושם  ע"ג ). דקי"ט  פעגח  (צפנת ודפח "ח : וכו' אי"ן הנקרא המחשבה אל אנ"י הנקרא מלכות

ובזה  עשה, בכחך לעשות ידך תמצא אשר  כל זלה"ה ממורי שמעתי עוד), כתב קפא סימן

(תוי"י  יעו"ש: וכו' אהדדי ורקיע ארעא דנשקי ע"א) דע"ד (ב"ב וזהו ברוחניי, הגשמיי מקשר 

ע"ד). דקע"ו ואתחנן ר "פ

שיעשה ד. עשה, בכחך לעשות ידך תמצא אשר  כל פסוק ביאור  ממורי שמעתי קפג . סימן שם

(צפנת  וכו': אבריו בכל הדעת התפשטות יש ובזה הדעת, פי על אבריו, בכל שעושה המעשה

ע"ב). דס"ב ב' פן יתרו לפ' פענח 

ידי ה. על התפלה בשעת בבינונים האמורה זו אהבה מדת והנה פי"א בתניא  שכתב מה ראה

בחינת  אין לאמיתו באמת ה' עובדי הצדיקים מדרגת לגבי הנה כו' האלהית הנפש התגברות

"שפת  וכתיב התפלה אחר  ועוברת שחולפת מאחר  כלל, אמת עבודת בשם נקראת זו אהבה

עבודה  נקראת הבינונים מדרגת לגבי כן פי על ואף שקר ", לשון ארגיעה ועד לעד תכון אמת
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להיות  לה  מניח אם  משא "כ יותר, עוד מתלקחת  היא  זה  ידי שעל אותה  ומנענע 

והולכת  מתמעטת  היא  ואזלא " עמיא  "מעמיא  שהיא , ט :)כמו ב"ק רבינו (עי' וכלשון .

החלק הוא  המחצית  שעוד לזה  המרומז השקל מחצית  "וע "י שקלים  פרשת  בריש 

מכוסה  שהוא  ואף  בקרבו, עודן הכבוד בכסא  חקוקה  שצורתו יעקב  חלק  הטוב 

את  יתעורר כאשר אבל שמשא , על דמחפי וכעננא  חטה  על דמכסי כמוץ  ונסתר

המסכים  כל הכל את  ושורף נופח אש  נעשה  הזה  האש  בהניצוץ  ויבטש  עצמו

והמבדילים ".

הגלות,והלכה  בחשכת הזה בזמן ובפרט בפועל, הוא  שהעיקר  הלל כבית
שעובדים  מדרגות בעלי  שהמה להם שנדמה זמנינו  כחסידי  ולא 
בהם  שיתלהב  עד בתפלתם ועומדים וממתינים בכח, בבחינת ד' את

מסוגל  היה שהזמן הראשונים בדורות היה זה שכל עולם הפנימיות. בחינת 

והשנים  ותחתונות , עליונות , ומידות  מוחין, של לדרגות  נחלקת  ונפש , שנה 

היה  זמנים  באותם  ולכן העולם  של המוחין כנגד היו העולם  בריאת  של הראשונות 

וזו, עבודה  במהות  כלל השגה  לנו שאין גדולים  במוחין ה ' את  לעבוד וגם אפשר
לזה  ומוכשרים מוכנים היו  שמבארהאנשים וכמו עבודתם , בעלי לפי שהיו 

וכמאה"כ  עיקר  שזהו  והמחשבה מוחם את ומטהרים מקדשים שהיו  ערך יקרי 
כא  ג , לבּ ךָ ")(משלי נצר ו"מכּ ל-מׁש מר וּ מזּמ ה ", ּת וּ ׁש יּ ה  כא')"נצר ד .(משלי §¦¨§¦¨¦¨¦§¨§¦¤

הגלות אבל  והחשכות הצרות בתוקף  הזה צרות בזמן ידי על פנים  בהסתר

ורעות , האנשיםרבות  לדור,וגם מדור נתמעט ולבן הוא שמוחן ומי 
המוחין  את ומטהר  ומקדש  עצמו  את ומכין מוכשר  שהוא  שיחשוב  השוטה
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באהבתם  קורא והריני הבינונים, במדרגת מדרגתו כפי איש איש שלהם, לאמיתו באמת תמה

בחינת  ולעורר  לחזור  האלהית נפשם ובכח  הואיל לעד, תכון אמת שפת כן גם שבתפלתם

כפי  נפש לכל הראויה הכנה ידי על ביום, יום מדי התפלה בשעת בהתגברותה לעולם זו אהבה

הקצה  מן המבריח  התיכון בריח  הנקרא עקב שלי מדתו היא אמת מדת הנה כי ומדרגתה, ערכה

נקודה  תוך מבריח  ומדרגה מעלה  ובכל דרגין כל סוף עד ומדרגות המעלות מרום הקצה אל

לה  ואין מצרים בלי נחלה היא אמת ומדת שלה, אמת מדת ובחינת נקודת שהיא האמצעית

ומדרגות  מעלות לגבי כאין הם שלמטה ומדרגות מעלות וכל המעלות, רום עד למעלה שיעור 

למטה  הן תחתונות מדרגות של ומוחין ראש שבחינת חן ליודעי [כידוע מהן, שלמעלה

עכ"ל. כולן] כנגד החיות רגלי רז"ל וכמאמר  מהן, עליונות מדרגות ורגלי עקביים מבחינת

של  דרגה שרק לומר  אפשר  ואי ודרגה, דרגה בכל שייכת אמת שנקודת בדבריו המבואר 

זו  עבודה נקראת לבו בכל ה' את שעובד מי ורק אמת, נקראת אמת של מאוד גדולה התגלות
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רק היתה  זו ומדרגה  לבד, במוח שלימה  עבודה  להיות  אלו בדורות  אפשר אי כי

הראשונים , בדורות  סגולה  כללמוליחידי נחשב  לא  שקר  עם את חות מרמה  אם 

שמדמה  בשקר היא  עבודתו כי המקום , לפני מאוסה  עבודתו אזי כן לומר עצמו

לגמרי, במחשבתו מתוקן אמתשהוא  אלקים י')וד' י' מתגלה (ירמיה יתברך השם 

שקר  מחשבות  שחושב  ממי  רחוק  והוא  שורה  הוא  ושם  האמת  ובהכנעה ,ו במידת 
המקיף  אור  לעורר  זוכה האמיתית מבלי וביטול משיג  שאדם  אור שאין ידוע 

תלוי  ואינו המקיף  אור שנקרא  מיוחד אור יש  אמנם  האור, להשיג  כלי לו שיהיה 

"חיצוניות  הנקרא  וביטול בהכנעה  אלא  הכלי" "פנימיות  הנקרא  והשגה  בהבנה 

וכמאה"כ,ז הכלי" לד', לבו  פנימיות ויתלהב  ז')וידליק  בחושך (מיכה אשב  כי 
כלל, עצמו וחשיבות  מעלת  רואה  שאינו חושך, בחינת  היא  וענוה  אור הכנעה  ה'

יתברך.לי  להשם  לבו ויתלהב  בנפשו מאיר יתברך שהשם 

בעבודת  עצמו את  שתיקן לחשוב  ולא  וביטול בהכנעה  להיות  דצריך מזה  היוצא 

בו  להשתמש  צריך זו ושפלות  שענוה  רבינו מזהיר אחר ובמקום  לגמרי. המחשבה 

אין  האלו שבדורות  לחשוב  אין אבל במעשה , גם  שיעבוד לבו את  להאיר כדי רק 

ובגדולתו  ה ' ברוממות  התבוננות  ידי על בהתלהבות  המוחין גדלות  של עבודה 

יכול  עצמו שמבטל ידי על באמת  אלא  ח"ו, ה ' מעבודת  יתייאש  זה  ידי שעל באופן

ה ' בעבודת  ולחיות  גדולה  להתלהבות  .ח לזכות 

והערות1 2הוספות

עצמה  התפילה בשעת רק שמתלהבים הבינונים עבודת אפילו אלא הוא כן לא  אמת, של עבודה

מדרגתו. כפי אחד כל אמת, עבודת נחשבת

ק"ד)ו. (שבת  מחז"ל  פי על וז"ל עליונה, (113 נז (ע' וילך נצבים לפרשת ישראל ישמח  ראה

אמת  אלקים  ה' כי ה', לפני והתיצבות הויות לו יש אמת ע"י היינו קאי, לא שקרא קאי קושטא

ומלך  חיים אלקים שהוא אר "א אמת, הוא למה אמור ) פרשת (ויק"ר  וכמאחז"ל י'), (ירמי'

הוא  שקר  קאי, לא שקרא אבל הוי' היא אמת כי וחיות, הויות להמשיך יוכל אמת במדת עולם,

עיני. לנגד יכון לא שקרים דובר  ק"א) (תהלים דהע"ה וכמו"ש כרכא, לי' ולית ההעדר ,

פ"א.ז. העקודים שער  חיים אוצרות עיין

שיעלה ח . הוא התכלית עכ"ז מאוד טובה מדה היא ענוה שמדת אעפ"י ע"ב) ל"ח  ראה (פ' וז"ל

ובגודל  הדעת בהרחבת ולעבדו ה' בגדלות להתבונן דהיינו ית"ש, עבודתו לגדלות עי"ז אח "כ

ח "ו  יהי' ולא הקודש, אל לגשת לבו יערב לא הקטנות בבחי' ח "ו תמיד בהיותו כי התלהבות,

הרב  וכמו"ש השי"ת, קדושת ויותר  יותר  ע"י להשיג  רק הוא והענוה ענותנותו, ע"י תקומה לו

למנחות, כתית ולא למאור  כתית תצו') (בפ' ז"ל רש"י על זצללה"ה מקאזניץ מוהר "מ  הק'

ידי  על הקודש בעבודת עצמך שתאיר  למאור , רק הוא כתית להיות שהזהרתיך אף פירוש
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אצלך  מונח  יהי' שהעניות היינו מונח , מלשון למנחות, כתית ולא מעשיך, ותתקן ההכנעה

מתאוות  עצמו את שמבטל והענוה השפלות שע"י כן היא והאמת עי"ז, עצמך ותתיאש

עכ"ל. וגדלותו רוממותו ולראות לעבודתו, ולהתלהב בד', עצמו לדבק יוכל עי"ז הגופניות

.(160 ע' חנוכה בחידושי (וכ"כ
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