




תשע"ב  מקץ פר' ג של"ס

תשע "ב מקץ פרשת דרעוין רעואדא "ח 
תשע"ב  מקץ פר' של"ס

ההההייייאאאארררר:::: עעעעלללל עעעעממממדדדד ווווההההּנּנּנּנהההה חחחחללללםםםם ּוּוּוּופפפפררררעעעעהההה ייייממממייייםםםם ׁשׁשׁשׁשננננתתתתייייםםםם ממממּקּקּקּקץץץץ א')ווווייייההההיייי מ"א (בראשית ©§¦¦¥§¨©¦¨¦©§ŸŸ¥§¦¥Ÿ¥©©§Ÿ

ללללאאאאממממרררר עעעעללללייייךךךך ׁשׁשׁשׁשממממעעעעּתּתּתּתיייי וווואאאאנננניייי אאאאתתתתֹוֹוֹוֹו אאאאייייןןןן ּוּוּוּופפפפתתתתרררר חחחחללללממממּתּתּתּתיייי חחחחללללֹוֹוֹוֹוםםםם ייייֹוֹוֹוֹוססססףףףף אאאאלללל ּפּפּפּפררררעעעעהההה Ÿ¤©§Ÿ¤¥£¨©§¦Ÿ¥¥Ÿ©£¦¨©§¦¨¤¨¥Ÿ©ווווּיּיּיּיאאאאממממרררר

ייייעעעעננננהההה אאאאללללההההייייםםםם ּבּבּבּבללללעעעעדדדדיייי ללללאאאאממממרררר ּפּפּפּפררררעעעעהההה אאאאתתתת ייייֹוֹוֹוֹוססססףףףף ווווּיּיּיּיעעעעןןןן אאאאתתתתֹוֹוֹוֹו:::: ללללפפפפּתּתּתּתרררר חחחחללללֹוֹוֹוֹוםםםם ¤£©¦ŸŸ©©©¥¤©§Ÿ¥Ÿ¦§¨¨¡Ÿ§¦£©§¦ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשממממעעעע

ּפּפּפּפררררעעעעהההה:::: ׁשׁשׁשׁשללללֹוֹוֹוֹוםםםם ט"ז)אאאאתתתת מ"א (שם ¤§©§Ÿ

 úåéäì åîöò  ùã÷ì êéøö ïåúçúä íãàä .à

ä"î  íù àåäù ïåéìòä  íãàì øáåçî

êéøöבלעדי" לפרעה יוסף שאמר מהו  להבין 

פרעה  והרי  פרעה" שלום את יענה אלקים

שאלקים  התשובה ומהו  לחלום, פתרון ממנו  בקש 

פרעה. שלום את יענה

 äðäלגו דא האצילות , בראש איכא רישין תלת 

בזוה"ק  כמ"ש דא, מן לעילא ודא דא, מן 

זוטא ע"ב)באדרא רפ"ח הוא (דף הראשון  והראש ,

מוחא  והשלישי  גלגלתא, והשני אתידע, דלא רישא

האריז"ל וכתב ד ')סתימאה. פרק א"א דהראש (שער

יודי "ן , במלוי הוי "ה שהוא ע"ב שם בו יש  הראשון 

מ"ה. שם השלישי והראש  ס"ג, שם השני והראש

דא"א, בפה מתגלה שברדל"א הע"ב שם ואח"כ 

כמבואר  בחוטמא והמ"ה בדיקנא, מתגלה והס "ג

הק '. האר "י  בדברי 

äðäå'אדמה' מלשון  'אדם' נקרא התחתון  האדם

י"ד )àלעליון  י"ד דמות(ישעי' לשון  שהוא ,

להיות כח לאדם יש כי  העליון, לאדם להתדמות

מ"ה, גי' עולה אד"ם וסוד העליון, לאדם מחובר 

אלפי"ן במלוי הוי"ה שם שהוא מ"ה שם (כזה:כנגד 

ה"א) וא"ו ה"א וג'יו"ד אחת  י' אות זה בשם ויש ,

הק' באר"י ומבואר  השם, עיקר שהם אלפי"ן

וע"ד ) סע"ג ע"ט דף  דפסח א' דרוש  אחד (שעה"כ  שכל

אהי "ה  שם על מורה מ"ה שבשם אלפי "ן  מהג'

ריבוע בבחי' בו אהיה)המתפשט אהי, אה, א, ,(כזה :

בז"א  המתפשט הדם סוד  והוא ד "ם, בגי ' שעולה

וכו ' בחינות ג' בו ויש .áמאימא,

_________________________

האדם א . ודמות עליון, אדם דמות  הקדושה דמות הוא. דמויות בעל האדם וז"ל: ז ') אות  דוד בית – אדם (תולדות  בשלה"ק  עי'

סוד  בחיים דבק  טוב בדרך  כשהולך והרע , והמות והטוב החיים שנאמר: כמו הבחירה בו ומקויים אדם, בפני כקוף  שהוא בליעל

ביהו"ה, דבק  'מדות' סוד 'דמות' הוא אז טוב בדרך  כשהולך  כיצד, נשתנה. ודמות במות, דבק רע בדרך וכשהולך  החיים, עץ

'אדמה' מלשון 'אדם' נקרא ואז  במדותיו, הדבק  - ביהו"ה הדבקים ואתם ע"א) י"ד (סוטה לברכה זכרונם רבותינו שאמרו וכמו

ודם  תשוב, עפר ואל אתה עפר כי 'אדמה', מלשון אדם נקרא ואז 'מות ', 'דם' ונעשה משתנה דמות  אז בהיפוך וכשהוא לעליון.

סופי  עשה, אשר כל את ' אלהים' וירא' באמת , בראשית מעשה חותם כי דע  כיצד, לעולם. מיתה גרמה חוה מצד ומות אדם, מצד

'אמת ' להיות  ונברא בראשית , מעשה כל של תכלית הוא כי 'אדם', אותיות  'מאד' טוב והנה אדם, מרומז ושם 'אמת', תיבות

וחי  שלו הבריאה תכלית  והיה תמוט , לא אשר יתד רק  יכזב, שלא נצחיי אמתיי מציאות  פירושו אמת ענין כי נצחיי, כלומר

עכ"ל. וכו', נצחי חיות  לעולם

שם ב. על מורה מהם אחד וכל אלפי"ן, ג' יש זו ובהויה בז "א, היא דאלפי"ן דמ "ה שהוי"ה נודע  בקיצור: שם שעה"כ וז "ל



לנפשך  חכמה דעה ד

 ãâðë ä" î  íùã ïéôìà 'âá íãä úåèùôúä .á

äùòîáå  äøåúáå äáùçîá  íãàä úåùã÷úä

 úååöîä

ïéðòäå' בחי בג' עצמו לקדש האדם צריך כי הוא

והאל"ף  מ"ה, בשם שיש אלו אלפי "ן 

בינה, בחי' שהוא ראשונה ה"א דמלוי  (ושם הראשון

שבראש ) דעת  בבחי' החיות דם הוא מתפשט ענינו

קדושות, מחשבות רק לו שיהיו  מחשבתו  לקדש

תמיד  דבוק ויהיה הק ', בשמות  עת  בכל שיחשוב

דמלוי השני  והאל"ף  וטהורות. קדושות במחשבות 

הוא  ידו שעל הגוף  בכל המתפש דם בחי ' הוא וא"ו,

האדם, נפש של דדעתהחיות  החו"ג  התפשטות  (בסוד

הו"ק ) בכל  תפארת תחתון בבחי' והוא במילוי , הוא (כי

הו"ק ) כל את הכולל הת"ת שכנגד וא"ו שהוא אות

קשור  להיות  האדם חיות עיקר  שהוא הק', התורה

דמלוי האחרון  ואל"ף הקדושה. התורה עם עת  בכל

המצוות, קיום של החיות בחי ' הוא אחרונה, ה''א

כל  לבורא ובדבקות דקדושה חיות עם שיהיה

הדם העולמים, התפשטות  בחי' הוא אחרונה ה"א (כי

המצוות ) מעשה בחי' סוד והוא .להמלכות 

 ìòå,אלו אלפי "ן  בג' עצמו  מקדש  שהאדם ידי 

הוא  שעיקרו  מ"ה שם של הקדושה את מקבל

זוכה  כי אח"ד , גי ' שהוא י "ג בגי ' שעולה יאא"א

הוי "ה  של הפשוטה אחדות עם נכלל להיות  עי "כ 

אהב"ה  של השם שהוא אהב"ה גי ' הוא וגם ית"ש,

הבורא  אהבת לו שיש  מי כי אח"ד , בגי' שעולה

אלו אלפי "ן  ג' עם עת  בכל מקושר להיות צריך

הק ', בתורה ודבקות  קדושות, מחשבות שהם

'אדמה  בבחי ' אדם נעשה ועי"כ המצוות , ובקיום

העליון , האדם עם עת בכל דבוק  והוא לעליון',

שהוא  הגוף  כל חיות של הדם הוא הכל ושורש

שהוא  ו ' באות  שנמשך  בריבוע אהי "ה השם

עיקר  שהיא בתורה הדבקות  ידי  על כי הק ', התורה

לקיים  וכן  מחשבתו  גם לקדש יוכל האדם, חיות 

בדבקות. המצוות מעשה

 åäæå עם מקושר להיות  העולם בזה האדם עבודת 

דשם  אלו אלפי "ן  ג' עם שהוא העליון האד"ם

הוי "ה  שמות ג' הם אלו אלפי "ן  ג' ושורש  מ"ה,

שהם  הנ"ל ראשים הג' שהם מ"ה, ס"ג ע"ב במלוי

מקומות בג' מתגלים והם ומו''ס, גלגלתא רדל"א

ובפומא, ובחוטמא בדיקנא הוא הנ"ל הדיקנא (כי

מלכות ) בחי' ופומא ז"א, בחי' וחוטמא בינה, .בחי'

äéäå äàîéúñ  äîëçá  åùøù  ÷éãöä  óñåé .â

 úîùð  ùøåù íùù à" ìãøä ãò  úåìòì êéøö

ìàøùé

 äðäåאותיות שהוא "אברך " נקרא הצדיק יוסף 

עד א"ב  עולה הוא כי 'אבא', מלשון ר "ך

_________________________

אהי"ה  נקראת והיא ז "א, תוך  המתפשטת עילאה אימא בחי' והוא כנזכר, ד"ם בגי' שעולה ואחוריים ריבוע בסוד בהיותו אהי"ה

דאלפין  דמ"ה הויה שם והתחלקות  התפשטות  סדר וזה כנז ', ד"ם בבחי' נעשית  היא לכן מתערין דינין מינה כי ולהיות  כנודע.

הכלול  הדעת  מוח  בתוכו אשר דאימא היסוד מתלבש  שם אשר דז"א בגרון הראשונה וה"א דז "א, בראשו היא יו"ד אות כי בז "א.

(הפשוטה) עצמה ה' כי ראשונה, ה"א מילוי של אל"ף  בחי' הוא דז"א, בגרון אשר דאימא הזה היסוד ובחי' גבורות , וה' חסדים מה'

חיות  דם נקרא וזה דם, העולה בריבוע אהי"ה שם היא הא' זו ולכן הגרון, שבתוך  דאימא היסוד הוא שבמילויה וא' בגרון, היא

פשוט . וזה חיות דם נקרא שבגרון הדם כי ונודע ימלאו. חדרים ובדעת כתיב בו אשר שבתוכו, הדעת בסוד ז"א, את המחיה

הדעת  מתגלה ואז  שבו, החזה מקום עד דז "א דת "ת עליון בשליש  למטה ויורד הדעת מתפשט  כאשר למטה הוא וא"ו ואות 

שבמי  אל"ף אות והנה גבורות . וה' חסדים ה' העולה בהתפשטות בריבועו ג"כ אהי"ה שם הוא הווי"ן, ב' בין הנתונה וא"ו אות  לוי

דאלפי"ן  ההוי"ה שם שארית  בד"ם אהי"ה ד"ם ובהתחברות  וכו'. שם המתפשטים והגבורות  החסדים לבושי בחי' והם ד"ם, ג"כ

האחרונה  ה"א הנקראת  דז "א נוקבא רחל אל ניתנים והגבורות החסדיםם אלו כאשר ואח "כ וכו'. אד"ם כמנין מ "ה הכל יהיה

בריבועו  אהי"ה שם אל רומזת  היא האחרונה, הזאת  ה"א אות שבמילוי הא' אותה אז הזיווג, בסוד דאלפי"ן דמ"ה הויה של

עכ"ל. וכו', טומ' דמי וה' טוהר דמי ה' בה נעשין ואז  ברחל, הניתן ד"ם העולה



תשע"ב  מקץ פר' השל"ס

פענח", "צפנת גם ונקרא אבא, בחי ' שהוא החכמה

"בלעדי, אמר ומ''מ סתימאה, חכמה עד  עולה כי

מספיק  שאין ר''ל פרעה", שלום את יענה אלקים

לעלות הוא העיקר  אלא סתימאה, מוחא עד לעלות

ששם  ברדל''א הגנוזה המלכות בבחי ' הרדל"א, עד

שהוא  השרשי "אלקים" הנק ' ישראל נשמת שורש 

שם  סוד  והוא הק ', המלכות של העליון  שורש 

הרל"א  שהם רל"א, י"ש אותיות  שהוא ישרא"ל,

המלבוש . שבעולם ואחור פנים שערים

 ï" î  úàìòä ïåøñç úîçî àåä íéâåøè÷ä  ìë .ã

 øúëä ãò ï" î úåìòäì àåä ø÷éòäå

äðäã שאין מחמת הוא והקטרוגים העוונות  כל

כמ"ש  לבינה המלכות  להעלות שיכול מי 

ע"ב)האריז "ל כ"ד דף  דקר"ש  ו' דרוש  וצריך â (שעה"כ  ,

עד  מ"ן להעלות כדי  ה' קדוש על נפש מסירות לזה

כראוי, נפשו שמוסר מי  אפי ' לנו  אין  ואמנם בינה,

נפשו שמוסר צדיק איזה ימצא לפעמים אם וגם

רק  המלכות להעלות עי"כ שיכול הרי  כראוי באמת 

במחשבה  נפשו שמוסר  ידי  על והוא בינה, עד

ובמעשה. בדיבור 

 úîàáå שיכולים אמיתיים צדיקים כך כל שאין 

ולהעלות כראוי  נפשם באמת  למסור 

צדיקים  שאין שכן  וכל הבינה, עד לפחות המלכות 

ידי על שהוא חכמה, עד המלכות  שיעלו כאלו

בסוד  מ"ה, כ "ח בבחי' דחכמ"ה הגמור  הביטול

בטל  להיות  לזה וצריך  אתברירו , בחכמה כולם

הבורא  ביחוד ביותר  דבוק ולהיות בעצם, ומבוטל

הדינים. כל את יותר  הרבה ממתיק וזה עת , בכל

שהעלו ותלמידיו הק' הבעש''ט דרך היה וזה

שהיתה  אותם כי חכמה, ועד  בינה עד  המלכות 

העלו אש, שלהבת  בבחי ' בהתלהבות  עבודתם

שהיו ואותם אש, דרך שהוא בינה עד  המלכות 

העלו עת  בכל במציאות  גמור בביטול  דבוקים

החכמה. עד המלכות

 íðîàåלהעלות המדרגה תכלית  אינו זה גם

תכלית עיקר  אלא החכמה, עד המל'

הכתר , עד  המל' להעלות  הוא השלמה העבודה

הגנוזה  המלכות  שורש במקום הרדל''א עד  שהוא

הוא  העבודה ושם הגמור , האין הוא ושם שם,

מס  למאציל בבחי ' רוח נחת רק  לתת  נפש  ירות 

באין  ולהכלל כלל, פרס לקבל מנת על שלא העליון

של  אלו עבודות של השכל לנו שאין  ואף  הגמור ,

לכל  שייך  יהודי כל מ''מ המופלגים, הצדיקים

שונות הסתרות  עליו  שעובר אדם דכל מדרגה,

ממנו לעשות הוא שהתכלית לדעת  צריך ומשונות ,

_________________________

מעשה ג . מן וכח  וסיוע  עזר צריך השי"ת  כביכול פי' גאותו' ישראל על לאלהים עוז 'תנו אומר הכתוב והנה שם: שעה"כ וז"ל

לעלות  רוצה כאשר וכן הרעים, מעשינו ע "י נפלה בעונותינו כי הנופלת ', דוד 'סוכת נקראת  המלכות והנה התחתונים. ישראל

לעלות  לה א"א עתה וא"כ אותה, מעלים וזכיותינו כביכול, אותה מפילים עונותינו כי הטובים, ומעשינו זכיותינו ע"י שיהיה צריך 

תעלה  ידם ועל אימא, מקום  עד לעלות  כח להם שיש וטהורות, קדושות  נשמותיהם אשר גמורים צדיקים בנו יהיה לא אם

מי  בנו אין כי ומתארך, מתעכב הגלות זה ולטעם למעלה, להעלותה דשכינתא גדפין נק ' ישראל כי בתיקונים כנז ' המלכות,

נעשה  הזווג והיה המלכות, את גם מעלה היה נשמתו שם, לעלות  שיוכל מי בינינו יהיה אם כי הזו, במדרגה לעלות  שיוכל

מתארך, הקץ זו ולסיבה למעלה, כתיקונו זווג לעשות  יכולת  אין בעו"ה בזמנינו עתה אך  הגאולה. קץ מתמהרת והיתה כתיקונו

זו. לסיבה באות האדם על הבאות והצרות הרעות רוב וכמעט

טובים  מעשים שום בנו אין אפילו כן, ע"י כי לב, בכל השם קדוש  על נפשינו שנמסור במה תיקון קצת  יש  זאת כל עם אמנם

כמ"ש  עלאה אימא עד לעלות יכולת  בנו ויש כולם, עונותינו מתכפרים להריגה נפשינו מסירת ע"י הנה להפליא, עד והרשענו

ומגיעתו  האדם את מעלה התשובה ענין כי כו', אלהיך ה' עד ישראל שובה שנאמר הכבוד כסא עד שמגעת תשובה גדולה חז"ל

יעלו  ואז כנ "ל דשכינתא גדפין אנחנו כי עמנו, לעלות המלכות  תוכל ועי"כ תשובה, הנקראת  עלאה אימא שהיא הכבוד כסא עד

עכ"ל. וכו', ה' הנק ' ז "א על למעלה אשר אימא שהיא השם, קדוש 'על' וז "ס  עלאה, אימא אל מ"ן בסוד למעלה ונשמותינו זו"ן
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ההסתרות כל כנגד באמונה ולהתחזק תפלות,

שברדל"א. השרשית  האמונה בחי' שהוא

 ãîåòå  úåøúñä íãàä ìò øáåòù éãé  ìò .ä

ìåëé ùôð úåøéñîá äîìù  äðåîàá  íäá

 à" ìãøá äæåðâä úåëìîä ãò úåìòì

åäæåאיני עצמי מצד  שאני "בלעדי " יוסף שאמר 

אבל  סתימאה, חכמה עד  רק  לעלות  יכול

המעשה  ידי  דעל פרעה" שלום את  יענה "אלקים

על  שעברו ההסתרות כל שהוא פרעה עם שהיה

עד  לעלות  האפשרות  את  לו נותן זה יוסף 

הרדל"א.

åäæå שיוסף אחר  שהוא ימים" שנתיים מקץ "ויהי 

קץ  הגיע כבר ימים, שנתיים בבור  היה

למדרגת העליה שהוא חולם" "ופרעה ואז הימין,

ממנו אשר דא"ק  חולם נקודת סוד שהוא כתר

דאצילות הכתר פ"ג )נעשה ח' שער ע"ח "והנה (עי' ,

שהגיע  י''ה, או "ר  אותיות  שהוא היאור" על עומד 

לעלות איך  יודע שאינו  אף הצדיק כי  הרדל"א, עד

כל  לבורא יחודים מיחד כאשר הנה לרדל"א,

בהתלהבות שיהיה די לא נפש , במסירות העולמים

עובר  כאשר אלא וחכמה, בינה שהוא ובביטול אש

אח' שהוא פרעה בבחי ' הסתרות  מיני  כל עליו

וההפרעות ההסתרות כל נמשך שממנו  דקליפה

עת, בכל בהיחוד דבוק הוא אם הנה האדם, של

ומקבל  שלו , אלפי"ן בג' השרשי  במ"ה ונכלל ודבוק 

מבחי ' גם שמקבל דהיינו  מ''ה, ס''ג מע''ב עי ''כ 

מע''ב  מקבל שהוא מ"ה דשם הראשון  אל"ף

הדבקות בחי ' והוא הרדל''א, שהוא עילאה דרישא

קדושים. ביחודים

äãåäéå äîëçã  íéãåçéä 'éçáá äéä  óñåé .å

 à" ìãøä ãåñá øúëã  íéãåçéä êøã  åúåà ãîéì

 úåøúñää ìëá ãîò  ë"éòå äòéãéä ùøåù íùù

äðäå,למצרים נמכר הצדיק  שיוסף  הזמן באותו

הנה  כי מאחיו', יהודה 'וירד ענין היה

היה  יוסף כי  הצדיק, ליוסף  זה דרך  לימד יהודה

לבור  נזרק  כאשר  אבל דחכמה, ביחודים דבוק

להפריע  יכולים הם הרי ועקרבים נחשים שם שהיו 

עם  רק ליחד אפשר אי  באצילות כי  ליחודים, לו 

אפשר  אי שק  בלבוש  כי  שק , בלבוש ולא ואור חיות 

חכ  בחי ' של ליחודים ברתא להגיע יסד  אבא כי  מה,

בלבוש  המלך  שער  אל לבוא ואין  המלכות, שהיא

כאשר  דחכמה יחודים בדרך להכנס קשה כי שק ,

אל  לו  המפריעים ועקרבים נחשים מלא בבור הוא

ר"ל  עבודתו , ידי על ליוסף גילה יהודה ולכן  היחוד.

התורה  מגלה אינו הצדיק כי בהעלמה, לו שגילה

בעצם  גם אלא רעהו , אל איש  כדבר בפשיטות רק 

מלמדת אחת  צדיק  שנשמת באופן עבודתו,

עבודתו, ידי על בהעלמה האחר הצדיק  לנשמת

ומב"י, מב"ד  משיחין תרין שה"ס ויוסף יהודה (וביותר

דין, מן דין ומקבלין בשורש אחת נשמה בחי' הם ובאמת 

גיסא, מחד מב"י על ושומר מסייע מב"ד  לעולם כי

אחד וכל  כידוע, מב"ד  את מציל  מב"י גיסא ומאידך

עבודתו) ידי על  בהעלמה להשני .משפיע

ïëìå,מאחיו יהודה וירד בבחי' בעבודתו  יהודה

למקום  וירד  עולם, של באורו עוסק  שהיה

דרך  ושם דינים, ש ''ך פעמים ב' שהוא תמ''ר 

ששם  הרדל''א במקום הגמור  באין  היא העבודה

כי מאד , ונגנז  נעלם שהוא הידיעה סוד הוא

הבחירה, סוד  הוא שם ולמטה הרדל"א מאחר

הידיעה  סוד  הוא ולמעלה שהוא ãומהרדל"א ,

_________________________

אד"ר ד. (על עולמים בית  בספרו וכ"כ י"ב), פתח סוף  הפרצופים סדר (נתיב שערים פתחי בספר ז "ל חבר מוהרי"א בדברי עי'

ושכינתי  קוב"ה ליחד והמצוות  התורה כל וסוד הידיעה, סוד הוא דברדל"א סע"ב) ק"א אשר דף דאצילות , הזיווגים כל בסוד ה

וז"ל  הידיעה. עם הבחירה חיבור בסוד לא"ס  האצילות את  המקשר הרדל"א ידי על ב"ה א"ס  אור להם להאיר הוא תכליתם

ענין  והוא ענינו, מה רדל"א פרצוף  ע"י א"ס  עולם עם האצילות התקשרות ענין להבין עמוק  סוד בזה ורמז שם: עולמים בבית 



תשע"ב  מקץ פר' ז של"ס

ושם  הכל, ומתקן  הכל מנהיג שהקב"ה הידיעה

שמציאות רל"א, י"ש בסוד ישראל נשמת שורש 

של  התפארות הוא ישראל של השרשי  ה"יש "

ובאמת לבש , גאות  מלך  ה' בסוד הקב''ה

י"ש  שהוא ישראל בנשמות  הוא ההתפארות 

עת בכל עושים ישראל נשמות  באמת כי רל''א,

הצדיק  כי  הידיעה, של בסודות והוא טוב, רק 

הגמור , לאין להכנס  יכול הידיעה של הסוד  שיודע

עצמו המאציל רק  מציאות שום שאין  יודע כי

של  ה'אני' בחי' רק הוא היש מציאות וכל ית"ש,

שהם  יחודים לעשות  יכול והוא העולמים, כל בורא

על  שלא ענין  באמת כי לגמרי , לבדו  לה' בלתי

ורק  ההשגה, מן  למעלה הוא פרס  לקבל מנת 

רק  שהוא איך  העליון  היחוד  סוד משיגים כאשר

שעשועים  רק הוא שהכל ורואה וביה מיניה

עולם  שהוא המלבוש עולם בסוד  עליונים

בכל  לעמוד  יכולים עצמיים. השעשועים

במקום  אף  ויחודים בדבקות ולהשאר ההסתרות 

ועקרבים. נחשים

äëåðç ø"ð ìù  íéãåçéá íé÷éãöä ìù  äãåáòä .æ

 àåäù  ÷"àã éùøùä à"ìãøä ãò úåìòì àåä

 é úîùð ùøåù íùù  ùåáìîä  íìåòìàøù

 äæå,חנוכה נר  של היחודים עליית  סוד  עומק 

אח"פ  בחי ' של ליחודים רק  לא לעלות  שצריך 

שהוא  הקרקפתא לבחי ' רק ולא דא"ק, ס "ג שהוא

השרשיים  החו"ב הם אלו  שכל דא"ק , ע"ב

למעלה  לעלות  צריך אלא ולמטה, שמהצמצום

בסוד  השרשיית , העליונה ההוי''ה במקום מהם,

וחנון , רחום אל הוי"ה הוי "ה של הראשונה הוי"ה

שהוא  כביכול, מהצמצום שלמעלה ההוי"ה שהוא

הם  ששם ומלבוש , קדמון  ואויר  אק''ס  בעולמות 

איך  משיגים ושם השרשיית, ההוי"ה של המדרגות

שורש  בחי ' וכל עליונים, שעשועים רק  הוא שהכל

מיניה  שעשועים בחי ' אלא אינם ישראל נשמת

כביכול. וביה

êøãäå עם שמתקשרים יד  על הוא לזה להגיע

שהוא  ע"ה רבינו משה נשמת  שורש

_________________________

ע"י  שנתהוה ורע טוב של הבחירה ע"י והכל ית', יחודו לגלות  הוא ישראל עבודת כל שתכלית ידוע  כי המקובלים, שגילו היחוד

ית ', יחודו המכחישים הסט"א עם להלחם יכולים שיהיו לישראל הכנה היו הברודים בעולם הפרצופים ותיקון הכלים, שבירת

ה' יהיה ההוא ביום וכתיב משיח, יבוא אז הבירור כל יוגמר וכאשר הכלים, שבירת ע"י שם שנפלו הניצוצות בירורי ולברר

נקראים  דאצילות הספירות  ולכן ית ', יחודו שהוא לא"ס, למעלה האצילות פרצופי וכל העולמות  להעלות  הכל ותכלית  אחד,

ישראל  עבודת ע "י האצילות  להעלות בע"ק המתלבש ברדל"א תלוי והכל לקוב"ה, לאמלכא ישראל עבודת תלוי שבהם 'עטרין',

גדול. ביחוד הם ששם ב"ה א"ס לעולם

זיווג  שכל כידוע זה, סוד על הוא הפרצופים זיווגי ענייני וכל ושכינתיה, קוב"ה ליחדא הכל התורה, ועסק  המצוות  כל סוד וזה

זה  אור' 'יהי אמרו וע "ז אוירא, בהאי נהוריה דאחזיה ורדל"א ומו"ס , מאוירא לעילא לעילא שרשם והמוחין מוחין, ע "י הוא

סודות  בזה למעלה כמ"ש נגנז  האור כי דופן דרך  יסוד מאיר זיווג בכל כי וידוע  דאוירא. באור תלוי והוא צדיקים, של מעשיהם

בכדי  העליון מאור להם להאיר דמיתו, מלכין מבירורי בה העולים הנשמות  וכל הנוק ' להעלות  הוא הזיווגים וכל ונשגבים, רמים

מעגלותיה' נעו תפלס פן חיים 'אורח כמ "ש  כלל, מושגים שאין  המצות  טעמי וז "ס  ב"ה, א"ס של יחודו לגלות  הכנה להם שיהיה

באצילות  הוא והבחירה הידיעה, תלוי ושם א"ס, בעולם האצילות המקשר ברדל"א תלוי שהכל וכו', אחכמה אמרתי וכתיב וכו',

יתגלה  שאז  לע"ל רק  כלל מתגלה רדל"א הארת  שאין מכריח , אין הידיעה ולכן ברדל"א, משא"כ הכלים, שבירת היו ששם

בהם  שאין המשיח  ימות אלו רז "ל ואמרו חפץ, בהם לי אין תאמר אשר ימים והגיעו כמ "ש  הבחירה יתבטל באמת  ואז היחוד,

יע"ש ). ויכולו של השביעי יום ג"פ רדל"א של ג"ר נגד לע"ל סעודות שג' לספ"ד הגאון בביאורי (ועיין עונש, ולא שכר לא

דע "ק בכתר המתגלה רדל"א ע"י מתייחדים הם דאצילות  שעטרין פי' מנהון', מתאחדין דלתתא עטרין דכל 'עטרין אמר: וע "ז

עכ"ל. וכו',
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ה'וא  ש'היה מ'ה בסוד ישראל נשמות שורש 

ומשה  אחרון, גואל והוא ראשון  גואל שהוא שיהיה,

'שמע  של האמיתי  היחוד  סוד  לנו  גילה ע"ה רבינו 

השעשוים  בסוד אחד' הוי "ה אלקינו הוי"ה ישראל

עצם  רק  הוא לכל שהכל הידיעה וסוד עצמיים,

בבחי ' היחודים וסוד  ית ''ש , אלקות עצמות

רוח  נחת  לעשות  אלא אינם עצמיים שעשועים

בכל  חיים אנו  כי  בזה השגה לנו שאין ואף ליוצרנו,

יודע  האדם כאשר  מ''מ 'יש', של במציאות עת 

הבורא  מציאות אלא אינו בשרשו  ה'יש ' שאף 

המלבוש  בעולם ישרא"ל נשמת שורש בסוד ית"ש

חלק  הם ישראל ונשמת שערים, רל"א י"ש בבחי '

לבדו הוא רק  מציאות  שום ואין ממש , ממעל אלוק 

מ''מ  בפועל, אלו  מהשגות  רחוקים שאנו ואף ית"ש,

קץ  שהוא ימים שנתיים מקץ שבזכות  עוזר הקב''ה

נשמות על שעובר מה כל בזכות שהוא הימין,

ויוסף  יהודה בבחי' הצדיקים אצל ובעיקר  ישראל,

על  עולם של באורו ועסקו שעברו מה עברו שהם

"בלעדי " לסוד להגיע יכולים אז ההסתרות, כל אף

אין  כי  השרשי , כתר  דבחי ' העליון  היחוד  שהוא

דאצילות, יחודים שהוא חכמה דבחי ' יחודים מספיק 

להכנס  צריך אלא דא"ק , היחודים מספיק אין ואף 

שהוא  דא"ק, רדל"א בבחי' מא"ק שלמעלה ליחודים

העליון , ובמלבוש  קדמון  ובאויר סתימאה בא"ק

אמת. הצדיק עבודת הוא ושם

äìòîì  òéâäì íãàä  ìåëé íéãåçéä  íìåòá . ç

 úîùð ùøåùì  úåøù÷úä éãé ìò  åúâøãîî

äùî  úîùðå ìàøùé

óàå היחודים עולם מ"מ זו , במדרגה האדם שאין 

לשורש  להכנס  ויכולים רוחני, כולו הוא

בח  גנוז שם אשר ישראל אמתנשמת הצדיק  י'

נמצא  לא שהאדם אף  ולכן ויהודה. יוסף בבחי '

יכול  היחודים עולם דרך  מ"מ כזה, גבוה במקום

במקום  שהם אלו וליחודים זו  למדרגה להתקשר 

נעלם  באמת שהוא הגמורה הידיעה בסוד הרדל''א

בשורש  ורק  זה, את להבין אפשר  ואי  לגמרי ונסתר 

לבחי ' להכנס יכולים היחודים בעולם הנשמה

נחת לעשות  רק  לבדו לה' בלתי שהם אלו  יחודים

השעשועים  עולמות בחי ' שהוא ליוצרו, רוח

סוד  ששם רל"א י "ש  למקום שמגיעים עד עצמיים,

שאי באופן  ונסתר  נעלם שהוא הגמורה הידיעה

לצדיקי התקשרות ע"י  מ"מ אך כלל, להבינו  אפשר

להגיע  היחודים בדרך אפשר הדורות יחידי אמת 

שבעולם, ביותר  הקשה ההסתר  כל ולתקן  זו  לבחי '

בהסתר  ר"ע פ"ה שהוא פרעה בבחי' שאפי '

רע  בפה עת  בכל שמגיע הס''מ שהוא הגמור ,

אינו שהמצב ולחשוב ח"ו , ההשגחה כנגד לדבר 

מבין  שאין השאלות כל וכן הדעת , ולהחליש כראוי,

נחשים  בבחי ' הם וההשגחה ההנהגה דרך  האדם

עת, בכל ביחוד  לחיות לאדם המפריעים ועקרבים

שהוא  פרעה' שלום את  יענה 'אלקים בכח מ''מ אך

הכל  לתקן  שאפשר להאמין  צריך  דרדל"א, היחודים

הרבה  באופן הכל בזה יתוקן  ואדרבה מכל, בכל

כח  שהוא וכלל, כלל מבין  שהאדם בלי נעלה יותר 

שהוא  רדל"א דבחי ' עלאה תשובה בסוד התשובה

להגיע  שקשה מקום שהוא אלא הידיעה, מקום

יענה  'אלקים' בסוד הק ' השכינה ידי  על ורק אליו,

'אלקים', הנקראת  הק ' השכינה שהיא פרעה שלום

ודעת, מטעם למעלה הגדולה האמונה כח שהוא

על  מ"מ אליו, להגיע מאד שקשה מקום שהוא ואף 

ישראל  נשמת שורש השכינה שהוא אלקים ידי 

זה. למקום להגיע יכול

 àì úåîìùá äðåîàä  úãåáòá øçåáù éî .è

íéøåñé  åéìò  åøáòéù êéøö

ùéåבעלי את אוהבת  הק' שהשכינה לדעת

האדם  על שעוברים היסורים וכל האמונה,

ביתר  האמונה לעבודת האדם את לקרב כדי הוא

לא  מעצמו , באמונה שבוחר מי ובאמת  שאת,

באמת כי  ח''ו, היסורים כל עליו  שיעבור צריך

רק  הוא דרכו  דהרי  כלל ביסורים רוצה אין הקב''ה

כראוי מקושרים אין  שכאשר  אלא להיטיב,

יסורים  האדם על להביא צריך  האמונה, לאמיתת 
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ולכן  הפשוטה. האמונה אל ולקרבו אותו לעורר כדי 

השכינה אחר  רודפים אין  האמונה)כאשר (שהיא

הא  על יסורים ח"ו  להביא שיחפש צריך כדי דם

לאמונה. ויגיע

ïëìåקדושות למחשבות האדם נכנס  כאשר 

שמגיע  עד  העליון  ביחוד בהתבוננות 

מציאות שום שאין  האמונה, אמיתת  לשורש 

להגיע  יכול ית"ש, הבורא מציאות  רק  בעולם

לעשות ורק  אך שיהיה דבר בכל השלמה לכוונה

רק  אלא בעולם רצונות  שום בלי  ליוצרנו  רוח נחת 

להגיע  שיכול מי אתנו שאין  ואף  ה', רצון לעשות 

על  נפש  מסירות ידי  על מ"מ כזה, עליון למקום

יכולים  עת, בכל בתמידות ומצב מצב בכל האמונה

עצומה  מעלה גם והוא הזה, למקום להתקשר  עכ"פ 

מאד . עד

 àéäù  äðåéìòä  úåëìîä ãò  äéìòä çë ø÷éò .é

 úãåáòá  äãîúää éãé  ìò àåä äðåîàä  úåîìù

 úåâøãîä  ìëì  ÷÷åúùäìå ï" î  úåìòäìå ãåçéä

ø÷éòäåידי על הוא אלו  למדרגות  להגיע

בחי ' סוד  הוא הצדיק  יוסף  כי  התמדה,

כמ"ש  והעבודה ההתבוננות  התמדת  שהוא הדעת

הוא  כי סתם לרדל"א להגיע אפשר אי כי  הבעה"ת ,

שהוא  דעתיק  שהיסוד  אלא ודעת , מטעם למעלה

תלוי הכל ולכן  שם, עד  להעלות  יכול הדעת  שורש 

עד  עת בכל היחודים ליחד  העבודה, בהתמדת 

את יענה 'אלקים בבחי ' דרדל"א לדעת  שמגיעים

מ"ן  ולהעלות  להשתוקק  והעיקר פרעה', שלום

צריך  העולם במלך ברכה ובכל לדרגא, מדרגא

המעלות רום עד לדרגא מדרגא מ"ן  להעלות לכוין 

לכל  להשתוקק  צריך כי הרש "ש, בסידור כמ"ש 

לבחי ' ולהשתוקק מ''ן  להעלות ותחילה המדרגות,

בינה)ישסו''ת  בחי' שיהיה (שהוא להשתוקק  שהוא ,

ושוב  ית "ש , לאלקות  אש  שלהבת  בעבודה לו 

עלאין או''א לבחי' מ"ן  חכמה)להעלות בחי' (שהוא

ית "ש , לאלקות  גמור  ביטול לו שיהיה ולהשתוקק 

א"א לבחי' מ"ן ולהעלות  להשתוקק  (שהוא ושוב

שבכתר) בינה ביטול בחי' בבחי ' הגמור  האין שהוא

עתיק ולבחי' נפש, חכמה במסירות בחי' (שהוא

יעלה שבכתר) עד  באלקות , עצמי  התענוג שהוא

המעלות. רום ועד הרדל"א עד  יותר וישתוקק

 éàãåáåלמדרגות להשתוקק תחילה שצריך 

עבודת שהם האצילות  עולם שבבחי'

אלו, למדרגות החסרון ולהרגיש והחכמה, הבינה

האצילות, ספירות של העבודות  לכל מ"ן  ולהעלות 

שהם  בא"ק  בשרשם אלו למדרגות  יעלה ואח"כ 

דא"ק השרשית )אח"פ בינה וקרקפתא (בחי'

דא"ק  השר וגלגלתא וכתר חכמה שהם שיים)(בחי' ,

במדרגה  אלא וחכמה דבינה עבודות  אותם באמת 

למקום  משם שיעלה עד  א"ק, בבחי ' עליונה יותר 

כליון  של בעבודה רק ולא כלל, במציאות  שאינו 

מציאות שאין למקום יגיע אלא א"ק, במקום שהוא

עולמות ששם דא"ק  מהצמצום למעלה שהוא כלל,

רק  אלא מציאות שום אין  זה ובמקום המלבוש ,

ישראל  נשמת  נכללים ושם עצמיים, שעשועים

ית ' הבורא עם השעשוע במקום העליון  בשרשם

צריך  מ"מ כלל, אלו בחי' מבינים שאין  ואף  בלבד,

הק' השכינה ורק הללו , המדרגות בכל אמונה

תציל  היא הקדוש , המלכות  שהיא האמונה שהיא

נרדוף  כאשר  המדרגות , לכל אותנו ותעלה אותנו 

בתכלית. האמונה שלמות ואחר הק ' השכינה אחר

ùéù äðåîàä àåä äëåðç ø"ðã ãåçéä ãåñ .àé

 àéäå  íéãåçéäå  úåøåàä ìë  úåëìîä ìöà

 àåäù  äîçä  úòé÷ù ïîæá ò"éáá äèîì  äøéàî

 úåìâä êùåç

 äæåשבו 'נר' הנקרא הכלי שהוא חנוכה נר  סוד

כמו והשלהבת, והפתילה השמן מכניסים

הק ' המהר ''ל כידוע)שחידש משיח נשמת לו (שהיה

שהוא  לנרות , כלי  לעשות כן  נוהגים ישראל וכל

הוא  דהכלי הוא והענין  'נר ', בלשון  הנקרא עיקר

שהיא  הק ' השכינה הוא והעיקר  המלכות, בחי '



לנפשך  חכמה דעה י 

כלי עם בנפרד מדליק אדם כל ולכן המלכות , בחי '

המהר''ל  כמו  שהמנהג הרמ''א שכתב כמו נפרד

לו שהיה המהר''ל כי  עצמו , בפני ידליק אחד  שכל

המנהג  אין ולכן הכתר, במדרגת  היה משיח נשמת

ובינה, חכמה בחי ' שהם והתוס ' הרמב"ם דעת  כמו

הכתר . בבחי ' שניהם  שכולל המהר''ל כמו אלא

ø÷éòäå בשורש הכתר מדרגת  את  להשיג הוא

רדל"א  לבחי ' לעלות שהוא השרשים,

אמונה  ב"דרך  רק  עצה שום אין  כי האמונה, בעומק 

שהוא  הק ' המלכות  הוא חנוכה נר כי בחרתי ",

ב"ן , שם שהוא בנימין  בסוד  הפתילה ושם הכלי,

האור  כל כי  המלכות, של ההשתוקקות כח שהוא

יחודים  דג' השמות  כל בסוד  המלכות  אצל נמצא

המלכות אל שמורידים וכל äדנ''ר  העולמות  כל כי  ,

תלויים, היחודים כל שבה במלכות תלוי  המדרגות

למטה  יורדת  המלכות החמה שקיעת  של ובמצב

אור  עמה וממשיכים חנוכה נר מדליקין ואז  לבי "ע

העשיה  עד העולמות לכל העליונים היחודים

חנוכה בכוונת  כמבואר עלהתחתונה פע"ח (עי'

.חנוכה)

äðäåכי החמה, שקיעת של במצב אנו  עתה

מה  עד  יודע אתנו ואין ארץ, יכסה החושך 

ואיך  העולמים, כל לבורא בתשובה לחזור איך 

מצב  והוא תורה, ללמוד  ואיך הבורא, את לעבוד 

החושך  כי גמור, חושך בבחי' הכוכבים צאת של

השכינה  ידי  על רק  עצה שום לנו ואין ארץ יכסה

אנ"י בסוד החושך למקום לבי''ע עמנו שיורדת הק'

"אני " מצרים, מארץ אתכם המוציא אלקיכם ה'

המוציאה  היא רק  המלכות , מדת  שהוא דייקא

כל  מלכות מלכותך  בסוד  מצרים, מארץ אותנו 

סוד  שהוא לאי "ן  דסלקא אנ"י  ובסוד העולמים,

ולא"ס . לכתר  דסלקא המלכות 

êéøöåהאורות כל בה יש  הק ' שהשכינה לדעת

השמות כל את לה יש  כי  בה, תלוי  והכל 

ושכינתא  בגלותא ששכינתא ואף היחודים, וכל

ח"ו ונמצאת הק' השכינה מחשיבים אין  כי בעפרא,

שום  שאין  כביכול, בורסקי של ובשוק בעפר 

האמונה, לדרכי חשיבות  ואין השכינה, אל חשיבות

נותנים  שאין כיון  מ''מ לנו , לעזור רוצה שהיא ואף 

רק  האמונה, עבודת  מחשיבים אין כי לזה, כבוד

דרכי של לחיים חשיבות ואין  אחרות , עבודות

והרי זה. לענין השתוקקות שהוא מ"ן  ואין  אמונה,

לנו, לעזור  יכולה היא אין  לזה השתוקקות  אין אם

השכינה  שהיא עניא' לחמא 'הא של במצב היא כי

עוני'. 'לחם של במצב הנמצאת

ìáà ומתגלים החנוכה, ימי  מגיעים כאשר  עתה

בכל  הק ' בהשכינה דנ''ר  היחודים

קדושות  במחשבות הן  היחודהבחינות ], (שהוא

אהי"ה) הקדושהדהוי"ה בתורה והן  היחוד, (שהוא

אלקים) המצוות דהויה במעשה והן היחוד, (שהוא

אדנ"י) מידהוי"ה חיל לאשת לזכות יכולים עי "כ  ,

יש  כי יחסר , לא ושלל בעלה לב בה בטח ימצא

חסר  ואין  המדרגות, וכל העולמות  כל הק ' לשכינה

שהוא  הש ''ס מסכתות ל"ו גם לה ויש  כלום, לה

יחסר לא של"ל ש"ס)ענין גי' חסר (של"ל לא כי  ,

מהשכינה, הק' התורה להפריד  וחלילה כלום. לה

נמצא  והכל חסרון , שום לה שאין  לדעת וצריך 

באמיתת הק ' בשכינה באמת שדבוק והצדיק  בה,

וכל  כולה התורה כל את  לו  יש האמונה, דרכי

לה  חסר אין  כי  והיחודים האורות וכל העבודות

דבר . שום

_________________________

חנוכה ה. תיבת וסוד נ "ר, בגי' שעולים יחודים הג' כל שמקבלת  המלכות  סוד הוא חנוכה דנר ובפע"ח , חנוכה דרוש  שעה"כ עי'

כל  שהם וכו'), בהוד תמינאה י"ג תיקון תיקו"ז  (עי' דיחודא אתוון כ"ה חנ"ו חז "ל מש"א סוד הוא חנוכה, נר להדליק  בברכת 

היחוד  ענין שם שנתבאר חנוכה" נר "להדליק במאמר חנוכה  על החכמה ים ליקוטי היטב ועי' הנ"ר, בחי' של היחודים שמות 

ואכמ "ל. התו"ח עפי"ד עילאין רזין המאמר בסוף עי"ש  עצמה המלכות במקום שהוא חנוכ"ה בתיבת
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ïëìå שלום את יענה 'אלקים אמר הצדיק יוסף

כלל  של העבודות מספיק לא כי  פרעה',

בדרך  או הבינה, התלהבות בדרך  הצדיקים

של  העבודה אפי ' מספיק  ולא דחכמה, הביטול

גלגלתא ושל סתימאה חו"ב מוחא בחי' (שהם

ועתיק ) א"א עבודותשבכתר הם אלו  שכל אף ,

עד  להגיע צריך אלא התכלית זה אין מ"מ גדולות,

עד  האמונה אחר ולרדוף ברדל"א, הגנוזה המלכות 

לדעת האמיתית, הידיעה לדרכי ולהגיע הסוף,

שום  ואין אלקות , עצמות עצם הוא לכל שהכל

למקום  ולהגיע שמו, יתברך  בלעדו מציאות 

במלכות להדבק יכול ואז  עצמיים, השעשועים

אלפי"ן  הג' לכל ולזכות ברדל"א הגנוזה העליונה

אלקים, הוי "ה אהי"ה, הוי "ה דנ"ר , יחודים הג' שהם

אדנ"י, א'דני והוי "ה א'להים א'היה שמות ג ' (דשורש

אלפי"ן) ג ' מפרעה הם להושע יכולים זה ידי על ורק  ,

תלוי הכל כי  הימין, לקץ ולזכות ר"ע, פ"ה שהוא

בעלה, עטרת מלכות בבחי' הק' בשכינה בדבקות

לנו. תעזור אשר  והיא לנו , לעזור יכולה היא שרק

äëåðç øð éãé ìò äðåîàä úåîìù øçà .áé

ìù øåàä øøåòì úáù øðì äëåðç úáùá  íéìåò

äìåàâä

ïëìå הנה חנוכה, שבת של הק' הזמן  מגיע כאשר

חנוכה  הנר מדליקים תחילה שב"ק, בערב

שיש  הק ' בשכינה שלמה באמונה ומאמינים למטה,

והיא  דנ"ר , יחודים הג' כל שהם האורות  כל לה

שיש  לאמונה להכנס וצריך לשוק , עמנו יורדת 

לא  וחלילה שבעולם, האורות כל הק ' לשכינה

לתת וצריך  ח"ו, בעפרא תהיה ששכינה לגרום

האמונה  לדרכי  החשיבות  שהוא לשכינה, חשיבות

למעט  חלילה ולא הצדיקים, של האמיתית

כך , כל עבודה זה שאין ולחשוב האמונה בחשיבות

להתעצם  צריך  אלא העבודה, עיקר זה ואין

היחודים  כל הק ' בשכינה שיש  האמונה בשלמות 

שבת לנר עולים ואח''כ האורות , אתå וכל ומעלים

הגאולה, של האור  לעורר למעלה הק' השכינה

כל  של התיקון  שהוא למשיחי ' נר  'ערכתי  בסוד

המדרגות.

 øöåð'  ìæî  úåìâúäá 'äëåðç úàæ' úìòî .âé

íéðåéìòä íéãñçä  íéëùîð  åãé ìòù 'ãñç

íéðéãä  ìë  íé÷éúîîä

ë''çàå נוצר מזל מאיר  חנוכה זאת מגיע כאשר

דרעוין  רעוא בחי ' שהוא (נוצ"ר חסד 

דרעוין) רעוא שהוא רצו"ן תיקוניאותיות  י"ג דהנה ,

הוי ''ה  שם שהוא למעלה מלמעלה נמשך  דיקנא

וכו', וחנון  רחום אל הוי"ה הוי "ה כמ"ש הראשון 

ר' שביאר וכמו הצמצום, מן  שלמעלה ההוי"ה והוא

היא  הראשונה דהוי"ה ז"ל מפאריטש  הלל

היא  השניה והוי "ה הצמצום מן שלמעלה העולמות 

טעמא  פסיק ולכן  הצמצום, מן  שלמטה העולמות 

נוצר  עד המדות  כל מתגלים אז  והנה וכו'. בגוייהו

שהחסדים  המלך בעמק  שהביא כמו לאלפים, חסד 

למעלה  מלמעלה נמשכים חסד בנוצר  הנמשכים

של  הדינים כל ממתיקים ועי''ז השרשי, מהחסד 

חסד  נוצר  ידי על והוא לאלפי"ם, הנק ' ואדני  אלקים

הצדיק . יוסף שהוא

ïéðòäåהמלכות את  שמחשיבים דאחר  הוא

ולא  בנימין, סוד הכלי , סוד  יהודה, שה"ס 

_________________________

למעלה ו. היא עולה שבת  נר כי ביניהם, הפרש שיש  אלא חנוכה, ונר שבת  נר וזהו ע "א): ק "ט דף  חנוכה (דרוש שעה"כ וז"ל

ובענין  קודם, שבת  של שמן קניית  ולכן במקומה, למטה אליה אלו הבחי' כל יורדים אשר הוא חנוכה ונר ממש , שלו הכתר עד

נר  בהדלקת הכנה לה יעשו אבל באחרת , התועלת ומה עלתה, כבר קודם, שבת  של ידלוק אם כי קודם, חנוכה נר ההדלקה

להדליק ראוי לכך  וגם ע "ב): ק "ט דף  פ "ד חנוכה (שער פע "ח וז"ל עכ"ל. שבת , בנר תעלה כך  ואחר האורות , בה וירדו חנוכה,

של  הדליק אם אבל למדרגה. ממדרגה למעלה ממטה מעט  מעט  להעלותה ראוי כי שבת, נר שידליק קודם חנוכה נר שבת ערב

עכ"ל. ח"ו, בנה"י למטה להורידה ויחזור חנוכה, של ידליק איך הראש, עד למעלה עלתה  שכבר קודם, שבת 



לנפשך  חכמה דעה יב 

שבאמת אף  וחכמה, דבינה העבודה רק להחשיב

האלקים  עד  להגיע צריך  אך ברתא, יסד אבא

פרעה, שלום את יענה אלקים בסוד  שהוא השרשי

החיבור  הוא ושם ברדל"א, הגנוזה המלכות שהוא

חסדים  להוריד  אפשר  ואז  לבנימין, יהודה בין 

החסדים  שיתגלו רוצה הקב"ה כי עצמיים,

שהקב"ה  לאלפים', חסד  'נוצר בסוד ממש  העצמיים

חסד  רק  רוצה ואינו הסתרה, משום הנאה לו  אין 

כמו לחושך  שם קץ אלא הסתרה, שום ולא ורחמים

מחפש  האדם וכאשר מקץ, ויהי  עפ"ס  חז "ל שאמרו 

לשעשועים  שמגיע עד  הק ' השכינה אחר ורודף

שמשתוקק  דהיינו  לזה, מ"ן  לו  ונעשה עצמיים,

ואף  עצמיים, וחסדים עצמיים לשעשועים להגיע

צריך  מ"מ בתחילה, מיד אותם רואים שאין

ורק  סיני, בהר  העשויה תמיד  עולת בבחי' התמדה

לזה. להגיע יוכל  התמדה ידי על

 úåð÷ìå ãåçéä úãåáòá ãéîúäì êéøö .ãé

äàéáå øèù  óñë  ìù  íéðéð÷ä 'âá '÷ä äðéëùä

êéøöåנקנית האשה כי היחוד  בעבודת  להתמיד 

כיסופין  הוא בכסף  ובביאה, בשטר  בכסף 

צריך  כי הק ', התורה הוא ובשטר עת , בכל גדולים

הק ', השכינה שקונים עד תורה הרבה ללמוד 

ביחודים  לעסוק היחודים עבודת סוד הוא ובביאה

עד  המלכות קניני  בכל לעסוק וצריך  סוף , בלי 

ולהידבק  דמטרוניתא, בעלה של למדרגה שיגיעו

בכל  והולך  מוסיף להיות  וצריך  חסד', 'נוצר בסוד

בכל  גדולים בכיסופים לעסוק  צריך כי  ועוד , עוד יום

ותחילה  בזה, מאד ולהתמיד קדושים, וביחודים עת 

השכינה  של האורות בכל באמונה לעסוק  צריך

ל  זוכים ואח"כ  למטה, חנוכה נר  בחי ' שבתשהוא

משבת נמשך החנוכה קדושת כל שבאמת חנוכה,

שיוכל  עד  האדם את  תעלה הק' והשכינה חנוכה,

ויוכל  העליונים, השעשועים במקום לחיות  להתחיל

חסד  שיומשך לאלפים, חסד נוצר למקום להגיע

כל  שיבטלו  גדולים חסדים ויומשכו  קץ, אין  עליון

ואדני. אלקים של הדינים

 úåòåùé êéùîäì íéìåëé  åìà íéîéá .åè

äðåîàä úåîìù éãé  ìò  ìàøùéì

ä"á÷äåיזכו שהם מקום בכל ישראל שכל יעזור 

בנו יקויים עוז , וביתר שאת ביתר לזה

בסוד  בעתיקא תלוי הכל כי  ההוא', ביום ה' 'ויושע

אזבוג"ה  שם שהוא ישראל, ובני  משה ישיר אז

כידוע) ישיר אז מפסוקי של (היוצא ימים הח' שהם ,

ב"ו חנוכה א"ז שהם ח' פעמים לג ' מתחלק  זה שם (כי

ישועותג"ה) להמשיך יכולים אלו שבימים לרמז 

ידי על ההוא, ביום ה' ויושע בסוד ישראל

להשיג  יתחילו  כי  עבדו', ובמשה בה' ש'ויאמינו 

האמונה. דרכי 

 äðäãבמלחמת שיכניע השם הוא אזבוג"ה שם

של  השם והוא הקלי ', כל ויהרוג ומגוג גוג

יעזור  והקב''ה אלו, בימים שמאיר החנוכה אור 

כל  את  יכניעו החנוכה בימי המאיר זה שם שבזכות 

היחוד  לפועל להוציא יפריע שלא ומגוג הגוג

הר  ציון  על מלכי  נסכתי "ואני וכמ"ש  העליון,

ו')קדשי " ב' בהשתוקקות(תהלים תלוי הכל כי ,

והעיקר  דנוק ', היסוד תיקון שהוא האמונה לדרכי

הטלית לעזוב ולא ומגוג, גוג מלחמת להכניע

ועולם  המלבוש , עולם בסוד  הוא דהטלית  ותפילין ,

כי הדבקות, שהוא התפלין  אל יאיר המלבוש 

הדבקות, שהוא תפלין שיהיה רוצה לא היצה"ר 

ממנו ונשליכה מוסרותימו את  "ננתקה בבחי '

ג ')עבתימו" ב' על (תהלים יכסה שהטלית  וצריך  ,

דעולם  המלבוש  בבחי ' דבקות שיהיה התפלין 

מסיפורי המלבוש  ג ' מעשה שבסוף  ברמזים (עי'

ואכמ"ל ) .מעשיות 

 éë והעיקר היחודים, כל את  לה יש הק ' השכינה

לעלות וצריך  בנימין , בסוד השתוקקות  הוא

להג' ולהשתוקק ויותר , יותר  יום בכל בקודש 

למעלה והן  האצילות בעולם הן בעולם יחודים מזה

שלמעלה  המלבוש  בעולמות  בקודש וללמעלה א"ק,

ודרכי האמונה לדרכי  ולהכנס  דא "ק, מהצמצום

כל  נשיג ועי "כ  האמיתית, הידיעה ודרכי היחוד



תשע"ב  מקץ פר' יג של"ס

ונזכה  כולה, התורה וכל הש"ס  כל שהוא השל"ל

ההשפעות כל תלוי  בהם אשר נהורין ש"ע להארת

משום  רק  הוא החסרונות  כל כי  ומזוני , חיי  דבני

וגודל  האמונה תוקף  ידי  ועל האמונה, חסרון 

בעלה  לב בה 'בטח בבחי ' הק ' בשכינה הבטחון 

החסרונות. כל יושלם עי "כ  יחסר' לא ושלל 

ìù äîéúçäå äøôëä øîâ àåä  äëåðç úàæ .æè

 øåôéë íåé

 ä" á÷äå,בעיננו עולם של לאורו שנזכה יעזור 

מלכותך '. תראינה 'ועיננו בנו שיתקיים

כל  תלוי  בו  אשר יו ''כ  של הגמר  הוא עתה הנה כי

את חותם סוד  שהוא החתימה וסוף השנה, תיקוני 

דנוק' יסודות בסוד  שנחתמים כמה כי  קודש , ברית 

אל  שהוא המלך  אל רק השתוקקות שום יהיה שלא

בחנוכה  ולכן  השנה. כל בקדושה נכללים כך  היחוד,

שום  לנו  שאין ומתברר  למלכות, חשיבות  שנותנים

העליון , היחוד  ואל הק ' השכינה אל רק השתוקקות 

שום  ללא דבקות  ורק קדושה רק  רוצים שאין

שאת ביתר מתחזק  כך  ידי על הנה אחרים, רצונות

גמר  נעשה ועי ''כ  והושע''ר, יו''כ של החותמות

שהיא  הק ' בשכינה שתלוי יו''כ של הסליחה

חז"ל  שאמרו וכמו ישראל, נשמת  על זכות  מלמדת

אדומה  פרה סוד כי  בנה, צואת ותקנח אמו תבוא

משה  שעשה פרה בסוד  הסודות  מכל למעלה

אפשר  אי  כי בנה, צואת לקנח תבוא והיא במדבר ,

השגות, מכל למעלה שהוא השכינה דרכי להשיג

שעשה  פרה בסוד אותה השיג רבינו  משה ורק

ידי על העשירית לפרה נזכה ובקרוב במדבר , משה

השכינה  בזכות  הדינים כל ויומתקו המשיח, מלך

בעבודה  עתה כבר  שעוסקים הצדיקים ובזכות  הק',

דינים, הפ"ר  כל להמתיק שהוא אדומה, פרה של

העליון  לגחלת  הכל יתקשר  השלהבת  ידי ועל

ביחוד  האמונה דרכי  שהם עליון , כתר  שורש שהוא

הק' בשכינה להתכלל השתוקקות ידי על העליון

האמיתייים  הצדיקים בזכות והכל הק', ובתורה

האמונה. בשלמות  עת  בכל שדבוקים

 ä'' á÷äå מלכותך תראינה לועיננו  שנזכה יעזור

דע"ב  הויו"ת  הג' ויומשכו ומיד , תיכף

לח"ם, גי ' הויו "ת וג' האלפי"ן ג' שורש מ"ה ס"ג

מוצא  כל על כי האדם יחיה לבדו  הלחם על לא אך

מוצא  הנק' הק ' השכינה שהוא האדם, יחיה ה' פי

השכינה  כי הק', התורה סודות שהם ה', פי'

כל  והופכת  ההסתרות  כל מרימה כביכול

ממות,ההס  מר  אני מוצא בבחי' והעלמות , תרות 

מצא  לבחי ' המרירות כל מהפך ה' פי מוצא כי

למעלה  השכינה שתעלה עד  טוב, מצא אשה

שעשועים  מצד התורה לסודות  שנזכה למעלה,

שהוא  פענח וצפנת אברך מצד  רק ולא עצמיים,

לפנימיות יזכה כך ידי  שעל אלא יוסף, עצמיות 

השלם  לחיבור  ונזכה רדל''א, עד  שעולה החכמה

נזכה  ועי "כ  משיחין, תרין  יחוד שהם ודויד יוסף  של

במהרה  צדק  גואל לביאת ולאלתר  מיד תיכף 

אמן  ממש  בימינו 

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã .æé

äòã' קיבל רבינו משה הנה לנפשך' חכמה

כי הסודות , לו שגילה יופיא"ל ממלאך

שער  עד  המדרגות  לכל הגיע תורה מתן  בשעת

ירד  ישראל כלל חטא מחמת  ואח"כ  החמישים,

חיה, בחי ' הוא מט"ט שהוא וחנוך נשמה, למדרגת 

יחידה. בחי ' יהיה  צדקנו  ומשיח

äðäã וקיבל נשמה, בחי' שהוא רבינו משה

בחי ' גם כך  ידי על לו  והיה ממט"ט הארה

היחידה  בחי' עדיין חסר  אך  מט"ט, בחי ' שהוא חיה

הרבי והנה משיח. משה בבחי' משיח יהיה שהוא

יופיא"ל, מלאך הוא התורה בסודות רבינו  משה של

קדושים  יחודים לעשות  הכח שהוא מוצ"א גי ' והוא

תואר  יפה שהיה יוסף בחי' האמיתי, היופי  בבחי '

רק  לא עולה כי  העליון , היופי לו יש כי מראה, ויפה

אלקים  בסוד  החכמה פנימיות  עד  אלא חכמה עד

האמיתי. היופי  עיקר  ששם פרעה, שלום את יענה



לנפשך  חכמה דעה יד

äòã' העבודה מספיק אינו  כי  לנפשך' חכמה

מספיק  לא ואף  דבינה, דהתלהבות 

במדרגות לעבור  שצריך  אף חכמה, של הביטול

צריך  אלא מספיק , אינו אך  דא''א, ביטול של אלו 

בשרשה  האמונה של עצמייים לשעשועים להגיע

מציאות בבחי' מהצמצום למעלה בבחי' ברדל"א

יוסף  כי  לנפשך ' חכמה 'דעה במציאות. שאינה

שהוא  נפש  עד אלא חכמה עד  רק  לא הגיע

הק ', השכינה שהוא ברדל"א הגנוזה המלכות 

כל  של האורות כל לה שיש חנוכה הנר  שהיא

שאי ואף האורות, כל את יש  עמה כי היחודים,

הקודמות המדרגות  ידי על רק לזה להגיע אפשר

לדרגא, מדרגא העליה ידי  על מתגלה והיא אליה

ומרגישים  השתוקקות  יש כאשר רק הוא אך

להרגיש  צריך ובתחילה המדרגות . כל של החסרון 

של  לביטול ואח"כ הבינה, לעבודת  החסרון 

ועי"כ  דא"א, נפש במסירות  לביטול ואח"כ  חכמה,

אך  אותם, ולהשיג הללו מדרגות  לכל מ"ן להעלות

השרשית לאמונה לבסוף להגיע כדי הוא הכל

סוד  ברדל"א, הגנוזה המלכות שהיא בתפארתה,

מן  למעלה שהוא בעלה, עטרת  חיל אשת

סוד  ושם שניתי , לא הוי "ה אני בסוד הצמצום

תהיה  שהבחירה למדרגה להגיע וצריך הידיעה,

מ''מ  מזה, אנו שרחוקים ואף בידיעה, לבחור 

הוא  ושם והתכלית , העיקר הוא ששם לדעת צריך

א"ל  שם שהוא יופיא"ל בסוד האמיתי  היופי

השרשי.

äòã' עי"כ כי לראשך' כתר והיא לנפשך  חכמה

אשה  מצא ידי  על פרעה את ממתיקים

שמור  קדושך מצות 'נצור  לכל. ה' טוב טוב, מצא

כי ב"ת , ש' שבת הוא העיקר  כי קדשך ', שבת

שיש  ש ' אות בסוד גוונים הג' כל לה יש  השכינה

סוד  שהיא הרביעי  הגוון עצמה והיא קוין , ג' לה

בביאת לזה שנזכה ב"ת, ש' ש'ב"ת וזהו עין הב"ת 

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל



תשע"ז  וישב פרשת דא"ח טו ליקוטי

חדתין  נשמתין
תשע"ז וישב פרשת דא"ח ליקוטי

 æ"òùú áùéå úùøô ÷"áùá åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìçà

 äùøôä éðéðò

 úåøäè øãñ ö"äñåé ãîì àì  òåãî

éë [à. åì àåä  í"éð÷æ ïá הטורים בבעל אי'

משניות, סדרי  החמשה של ר"ת שהוא

י 'שועות  נ'שים, ק'דשים, מ'ועד ,(נזיקין)ז 'רעים, ,

ג"כ  נרמז  לא מדוע זי "ע מגור  אמת  האמרי  ושאל

יעקב  מסר  הסדרים כל שאת ותירץ טהרות, סדר

טהרות סדר  את אך  הצדיק , ליוסף  ע"ה אביו

מאב  למסור אפשר אי הטהרה ענין  על שמרמז

מורנו וביאר בעצמו, לעבוד  הבן  צריך  אלא לבן,

גבוה  הוא הקדושה ענין על המרמז  שקדשים שאף 

בחי ' הוא הטהרה ענין  בכ "ז הטהרה, מענין יותר 

וזה  הכלי  תיקון שבבחי ' ע"ע האדם ושמירת  זיכוך

טיהר  וכשאדם עצמו, על לעמול האדם צריך

יכול  אז  הטהרה, בבחי' רע, מכל גופו את  ושמר

דמדת העליון האור את  עליו  להשפיע הצדיק

מנכדי מאחד  ששמע מה לזה והסמיך  הקדושה,

שעשרה  שהבטיח זי"ע מזלאטשוב הרי "מ הרה"ק 

הנכד  לו  ואמר  קדושים, זרעו  כל יהיו אחריו  דורות 

הכוונה  אין  הק ' במשפחתו  המקובל שכפי הנ"ל

יכול  ח"ו  שרוצה ומי  הבחירה, את מנכדיו שנטל

מועילה  שההבטחה אלא רח"ל, ולפגום לחטוא

בבחי ' מלחטוא עצמו  את  מטהר  שכשאדם

רוח  בקלות עליו שורה אזי כנ"ל, הכלי שמירת

קדוש , של בדרגה להיות  שמסייעתו עילאה קדושה

לענין  מסייע הק ' מהאבות  שהסיוע כנ"ל והיינו

האדם  צריך זה שעל הטהרה לענין  ולא הקדושה

בעצמו. לשמור

øîàå שהנה צחות , בדרך תירוץ עוד מורנו

לא  קדושתם מרוב זי"ע גור אדמו "רי 

שבש "ס  האחרונה מס ' ילמדו שבחורים סבלו

בחורי לשמירת דאגתם מרוב נידה], ישראל [מסכת 

שהיה  הצדיק  יוסף שגם וי "ל הקדושה, בתכלית

בענין  ודקדק  נזהר  הקדושה למדת עליונה מרכבה

בשלימות הק ' מאביו  ללמוד  יכול היה לא ע"כ זה,

טהרות, סדר  מסכתא את  היא שם מהמסכתות  (שא'

יכול זו) היה שלא טהרות  סדר מרומז  לא וע"כ  ,

בשלימות. ללמדו

'÷ä é"ùø éøáãá æîøðä úåãåñäî 'à øåàéá

' åéìà øîåìë åîò  åúà'

åìëðúéå [ á. åúéîäì åúàכמו" וברש"י,

ידוע  'אליו'". כלומר 'עמו', 'אתו '

המקובלים  מאחד המעשה בספה"ק מש"כ 

הסודות להבין שיזכה רבות  תעניות שהתענה

אליו שנתגלה עד האלו  הק' רש "י  בדברי  הגנוזים

וכו ' הק' מה áרש"י הקודמות בשנים מש"כ  [ועיין  ,

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

תרי"ג ב. התענה דרש "י מרבו, שקבל מופלג רב קדוש מפה ושמעתי ל"ה), ש ', אות  גדולים מע ' הגדולים (שם חיד"א הרב ז "ל

המקרא  פירוש  אבל זאת , אעשה אני אף הש "ס  זקני אדוני שפירש  מה נכדו ר"ת אומר והיה התורה, פירוש  שכתב קודם תעניות



לנפשך  חכמה דעה טז 

עתה  ונוסיף  האלו , הק' רש "י  בדברי  מורנו  שפירש

מהסודות אחד  מורנו ופירש  זו] בשנה שפירש  מה

הרי בקבלה כידוע שהנה רש "י , בדברי  המרומזים

יעקב בן  בו)יהודה הנכללים הק' האחים הוא (וכל

_________________________

הספר  בסוף  אשר תג"ן שנת בדיהרנפארט שנדפס להרמ "ע  העתים מאמר בספר ראיתי ועתה עשוהו. אוכל לא כי בחילי לית 

ולכן  עילאין רזין בדבריו ויש הסוד ע "פ פירושו כתב שרש"י נראה הדברים ומכלל והפלא פלא גדול ממקובל מעשה הביא ממש 

לעשות  שהפליא ז "ל שמואל בר נחמן מהר"ר החסיד הוא והמקובל וכו'. אשריך לו אמר ע"ה רבינו ומשה תעניות  תרי"ג התענה

עליונות  סודות  אליו כלומר עמו אתו אותו ויתנכלו רש"י מ "ש  סוד לו שגילו עד והפסקות  סיגופים ועשה ז "ל רש"י קבר על והלך 

עכ"ל. באריכות. ע "ש

רכיל  הולך שמואל בר נחמן אני וזל"ק , מכת "י, המעשה כל את  הביא זצ"ל) קריספין להגר"י - (עה"ת  שושנה' 'פרח ובפירוש

ויתנכלו  ע "ה רש"י הצדיק  בזה כיון אותו אליו, כלומר עמו אתו כמו אותו ויתנכלו צנוע , היה הצדיק  ע"ה ז "ל רש "י על סוד מגלה

משה  אצל הנער בכיית מה יודע  הכיון זה שיודיע  מי אתו כמו נעשה חנוך אותו מטטרו"ן נעשה חנוך למה רמז  אותו וכו' אותו

עיניך  תתן לא אם רפואה שום להמציא תוכל ולא המתים תחיית מעכב אתה אז כוונה בלתי זאת  בכיה שאומר ומי ע "ה רבינו

ירד  בן חנוך  ששמי לפי אמר מרום צבא מכל גדול להיות  זכית  למה למטטרו"ן נחמני ור' ישמעאל ר' שאלו ירד. בן חנוך  באות 

שנותיו  ותמנה הקדושים משמות  חוץ שבתורה האותיות  מכל מעולה יו"ד אות  כי האות תה דרכו פי על לנער חנוך לדבר וסימן

ויצא  קברו על מרעיש  והייתי ע"ה רש "י צדיק  אותו של קברו על שהלכתי ז"ל שמואל בר נחמן אני ואוצר צורכך . כל ותמצא

אליו  כלומר עמו אתו כמו אותו ויתנכלו לך לגלות הרתעתי אם וז"ל אש יד פיסת  וראיתי לאחורי ונרתעתי מקברו עשן מעט

לך  אין לאו ואם בתענית עיניך תשמור דממה קול שמעתי לאחורי אמות ד' כשהלכתי ומיד נפש בפחי הלכתי ומיד לך  התיר מי

וטמא  ערל כל ראשו על כתוב והיה נחש בי פגע  לביתי כשהלכתי ומיד למרום עליך צועקים אליו כלומר האותיות  כל כי תקנה

של  קברו על ונשטתחתי הלכתי מיד לידי בא לא ופיגול טומאה שום והרי בלבי ואמרתי גדולה בכייה בכיתי מיד בו יאכל לא

תורה  והרבה ד"ת  על עצמו מוסר שהיה לרש "י דומה אתה אין אלי קורא קול שמעתי הלילה ומפלגות הלילה. כל צדיק  אותו

תתוקן  אז  ומידד באלדד תעסוק  השמים מן לי הראו מיד תקנה לי אין ח"ו אמרתי דמעות שערי ממך שננעלו וכמעט  בישראל

ולכל  לך  והצלה ריוח לעשות  תזכה ואז ע"ה המלך  דוד של בסעודה קפילא ע"ה רבינו משה נקרא אמאי לידע  תזכה ואז  עיוותך ,

מבין. ואין המראות אל ואשתומם ומידד אלדד אצל יוסף  ענין מה ר"ל סיני הר אצל שמיטין ענין מה לבי אל אמרתי ישראל.

קרוים  במיתתם הצדיקים כי ולמדני אלה בכל זכיני בעיניך חכם תלמיד אני אם נפשי ובמר בבכי ואמרתי בכפי נפשי שמתי

פה  אל פה רש"י דברי תשמע ואומרת כרוז  ונפק  ז "ל רש "י של מקברו יוצאים אש של ניצוצים ר"ל בוטיטי ראיתי מיד חיים

והוצאתי  לאור הדבר שהוצאתי עד טובים וימים משבתות  חוץ רצופים תעניות  תרי"ג כמנין התעניתי יצחק בר שלמה אני וז "ל

בדברי  רוח נחת מוצאים מעלה של ופמליא פה שבעל תורה ועל שבכתב התורה על הגדול פירושי וכשחיברתי הפועל אל מכח

של  וז"ל הדברים ותיקן עמרם בן שבא עד למטטרו"ן רוח נחת היה ולא הקב"ה עם מטטרו"ן מפלפל היה שנין ועשרין ותרתין

ויעקב, יצחק  אברהם של חלקם נתתי כבר אותו, ויתנכלו שמים לשם פניך  מגמת  שכל יצחק בר שלמה אשריך  ע"ה רבינו משה

האות  אבל מטטרו"ן. עם הקב"ה של פלוגתא יודע  זה שיודע  ומי הקב"ה, של חלקו נתתי אליו, כלומר בחלקי, נתתי עמו אתו

מורה  וה"א מלא והתי"ו מחציו יוסף ובעוה"ב בעוה"ז אחיו ובין יוסף  בין שלום תעשה אז ויתנכלו של והתי"ו בידך קח ירד של

שנה  מ ' במדבר יהודה של עצמות  גלגול כן גם תדע ואז  לאביו, הכתונת  להביא דוקא יהודה אמר למה תדע גם ראש . שהוא י"ה

הנחת  בשעת מקברו וכשהלכתי ישראל כל לעיני ובל' בראשית של בב' יום בכל עוסק שמו יתברך שהקב"ה זה לכל וסימן

טבעת  הסרת  ובין ליוסף  שנתן פרעה של הטבעת  הסרת  בן החילוק יודע שאינו מי כל כל שלי, התפלין על כתוב מצאתי תפלין

על  נענש  והוא להימין ר"ל להמן רק זו נתן כי על מורה הטבעת  נתינת  אם הללו בנסתרות  עוסק  יהא אל להמן  שנתן אחשורוש 

עד  נטרית  בלבי מלתא מיד בחנק, דינו שגם מי כל בחנק  ודינו במדה מדה מיד ממרום נפרע ולכן חשב אשר הרעה מחשבתו

הוציא  אלמלא אומר השתחויה, כל בין ושמעתי השכינה, נגד פעמים ג' השתחויתי מיתתי ובעת  מותי לאברהם יום נח  בן שם

ודו"ק מטה, של ופמליא מעלה של בפמליא הצער לזה ומגוג, גוג במלחמת  יוסף  בן משיח  נהרג לא אז  הסעודה, באותה ויין לחם

ז"ל. עכל"ק  לנפשך . ומרגוע למכתך  צרי ותתן



תשע"ז  וישב פרשת דא"ח יז ליקוטי

הק ', שכינה – הק ' להמלכות המרכבה בבחי '

מרכבה  היה ע"ה הצדיק  יוסף ואילו  הנוק ', שבבחי'

השבטים  שחלקו ועתה הזכר , שבחי' דז "א ליסוד 

הנעלמים  הסודות [מחמת  הצדיק יוסף  על הק'

העליונים  הסודות  בבחי' זה, בענין שיש והעליונים

שיש  כמ"פ כמש"כ  הצדיקים, שבין  המח' של

השגה, מכל שלמעלה עילאין  רזין זה ענין  בשורש 

כחוט  הצדיקים עם מדקדק  הקב"ה שבכ"ז  אלא

תביעה  עליהם שהיה בתורה"ק כמש"כ  השערה,

בו 'ויקנאו של הענין הק' במעשיהם שנתערב ע"כ

תיקונים  אח"כ  צריך היה שזה אותו', 'וישנאו אחיו'

מלכות הרוגי עשרה בהריגת  ומרים וקשים גדולים

לתקן  באה שכולה הגלות, וצרות  ובאריכות וכו ',

יוסף  דמכירת הפגם ואת חינם שנאת  של הפגם את 

הסט"א  של האחיזה של הפגם מחמת הצדיק

ויונקת הרמים, הענינים באלו  למטה שנתפשה

גאולתינו את  היום עד  ומעכבת  וכח, חיות  מזה

ולברוח  להזהר שיש  כמה וחזינן  נפשינו, ופדות 

בענינים  חלק וליקח מלהתערב ונפשו עצמו  ולמלט

רמה  במח' שאף  הצדיקים, שבין מח' של אלו 

בודאי שכולה יוסה"צ עם הק ' האחים של זו ונישאה

רבות סבלנו  בכ "ז ולש "ש, עילאין  רזין עם היתה

לשון  הבאנו וכבר  ה"י, זו ממח' עדיין וסובלים כ"כ 

זי"ע התניא בעל לב)רבינו אדמוה"ז שרוב (אגרות 

כתוצאה  הם בנ"י על העוברים והתלאות הצרות 

שמים  לשם ממנה,â ממח' ויצילנו  ישמרנו  ה' ,

את להמית נוכל איך  עתה דנו  הרי  ואכמ"ל],

לבחי ' מרכבה שיהא מי יחסר  עי"ז הלא יוסה"צ,

דז "א. היסוד 

 àìå  åéìà" 'éçá ìà úåìòì åøáñù äöòä

 ÷éãöä óñåé úà ö"à  íùù  åøáñù " åéúåãîì

ë"òå [â אל לעלות  הכח בידם שיש אומר גמרו

ולא  'אליו הנקרא העליון  השורש 

הנקראת ביותר  העליונה לבחי ' היינו למדותיו ',

דא"ס' 'אור 'מלכות  בשם נקראת המקובלים (ובספרי

סוף ') של אין ביותר והעליון  הראשון  הגילוי  שהוא ,

למעלה  בעצמו  שהוא כפי  ית ' [שבעצמותו  הש"י

גדר  שום לומר ח"ו  לנו  ואסור לנו  א"א שלו מגילויים

כלל, ביה תפישא מחשבה דלית ותפישה, וכינוי 

ית ' מציאותו  בעצם ולהאמין ולהודות להכיר  ורק

האמיתיים, המקובלים כל וכמש"כ  בזה בלבד, (ועיין

טו"א  ד דף הק ' ספרו בהקדמת  הק ' השל"ה ,ãבדברי

שיש חב"ד  חסידות  בספרי שאף במקו"א בזה והארכנו

_________________________

המעביר ג . כל כמארז"ל מדותיו על להעביר הטהור בלבו טהרה רוח  לעורר ובקשתי שאלתי נ"י. משה מו' לידידי שם, זל"ק

השלום  ולמען למעני זאת  ולעשות הבע "ל יה"כ קודם נ "י מאיר מו' מהנגיד ברבים מחילה ולבקש הנעלבים מן ולהיות  וכו' על

הרחמן  לש"ש ממחלוקת הן והתלאות הצרות רוב אשר  לש"ש ממחלוקת ובפרט ח"ו מריבה מתוך יוצא  שלום אין כי
ממנה  קצרתי יצילנו ח"ו גיוו אחרי ישליכם ולא פי אמרי לרצון ויהיו המרובים יחזיקו המעוטים אלה שדברי בטחוני ומגודל .

זלמן. שניאור מלונ"ח וטובתו ד"ש  תדרשנו כנפש מאדה"ש שלום שלום. ואומר

שמעון ד . רבי אמר אקרא' ה' שם 'כי מאי לאלהינו, גודל הבו אקרא ה' שם כי ע "א) רצז דף (ח"ג הזהר בספר וזל"ק,

דא  אמונה' 'אל תפארת , דא משפט' דרכיו כל 'כי גבורה דא פעלו' תמים 'הצור גדולה דא לאלקינו' גודל 'הבו דכתיב האי

אקרא'. ה' שם 'כי כך ובגין הוא בריך דקודשא שמא כלא 'הוא' מלכות  דא 'וישר' יסוד, דא 'צדיק' הוד דא עול' 'ואין נצח,

דכתיב  במאי דמהימנותא קשורא אקשר דקרא סיפיה אבל הוא הכי עילאה חכמתא אוליפנא מיניה קרא האי חייא רבי אמר

בחד  ואתקשרין סלקין כולהו 'הוא' ואמר חזר אינון סגיאין הני כל תימא ואי פרודא בלי חד הוא כלא לבדו הוא כלא 'הוא'

ומקשרן  המייחדן הנשמה סוד דהיינו נסתר לשון הוא וענין עלמין, ולעלמי לעלם שמיה בריך חד והוא יהי והוא הוי והוא

הו"א  אז  האצילות גילוי קודם השרשים  שרשי בשורש  מרומים בגובהי למעלה אמנם בחינות בשני ושמו הוא נבחן נמצא

והשמות  הויות מושכל להיות  להטיב רוצה היותו מצד הרצון על אלא הגדול השם מתייחסים שם אין כי אחד עצם ושמ "ו

הו"א  הוא ר"ת  כי הוא בתיבת נרמז הוא ושמו שמו, הוא שם כי אחד, ושמו והוא ושמותם להויות מקור הוא הזה והרצון



לנפשך  חכמה דעה יח

הרי  ית', בעצמותו כביכול  שמדברים שנראה מקומות

בתורת כגון מקומות בכמה עצמם המה לנו פירשו כבר

בשמח"ת ) שאמר (ממה זי"ע הרש"ב להרבי ששם שלום

שמוזכר  המקומות  כל על להדיא הרש"ב אמר

לשמו שכוונתם 'עצמות ', לשון חב"ד  בחסידות 

הוא  שכנ"ל אוא"ס  קוראים שאנו  מה דהיינו  העצמי 

בלשון  ליקרא שיכול ית' ממנו הראשון הגילוי 

אחד , ושמו  שהוא היות  ית' עצמותו  בשם המושאל

מלכות הנקראת אוא"ס של זו  בחי' שהנה ואכמ"ל].

הנוק' בבחי' כביכול נחשבת  היא הרי  דא"ס 

נוק' בבחי ' הכל הוי כאילו ושם ביותר, העליונה

הרי  אוא"ס, כנ "ל  הנקרא הש "י של  הראשון (שהגילוי

וכל הש "י, מציאות  מעצם הראשון המקבל  בבחי' הוא

בחי' המקבל , שבבחי' – מלכות  בבחי' הוא הזה הגילוי

מקום הנוק ') עד לעלות  שביכולתם טענו  וממילא ,

הבחי ' את א"צ ושם דא"ס  מלכות  של הזה הגבוה

שהם  הק' והאחים יהודה [כי הצדיק יוסף  של

הרי תתאה, שכינתא התחתונה למלכות המרכבה

עולמים', כל מלכות  'מלכותך  נאמר  בשורש 

לבושים  עולם בכל עצמה מלבישה שהמלכות

היא  המלכויות  דכל שורש  אך נוספים, והעלמות 

העליונה  מלכות  דא"ס , המלכות  בחי ' אוא"ס , כנ"ל

אל  מרכבה בחי' שם ואין  נוק' בבחי' שכולה הנ"ל

שלית בעצמו הש "י  כביכול הוא שהזכר  הזכר , בחי '

כנ"ל]. ביה תפישא מחשבה

äæå,'אליו כלומר  עמו  'אתו הק ' רש "י  בדברי נכלל

הגבוה  למקום הם שיעלו וסברו  שרצו היינו 

העליונות  והספי ' מהמדות  (שיוסה"צ שלמעלה

דז"א) היסוד  אל ולא מרכבה אליו  של מקום עד  ויגיעו  ,

ה  אך ליוסה"צ, א"צ כבר  שאז  וסברו אמתלמדותיו,

ששם  הזה העליון  הגבוה במקום שאף  לאמיתה

יוסה"צ, את  צריך שם גם הרי  נוק', בחי ' הכל כנ"ל

יסוד  בבחי ' – ציון בבחי' הוא הצדיק  יוסף  ששם

הגנוזות הספי' בבחי' דדויד, היו"ד בחי ' – דנוק'

כמש "כ  בהאוא"ס, במציאות" שאינה "במציאות 

ואכמ"ל. במקו"א בארוכה

 àìà '÷ä åéçà  ìò òø å"ç øáéã àì  ÷éãöä óñåé

 úåëæ  óëì  íðã àìù

 àáéå [ã.íäéáà ìà äòø  íúáã úà óñåé

הרה"ק  בשם בארוכה מורנו  ביאר

_________________________

כשאנו  מרומים גבהי ושם הגדול שר למיכאל אפילו ההרהור בהשכלת  נכתב ולא נקרא לא יהו"ה שם אין ושם אח"ד ושמ "ו

הע  בההעלם נקרא הרצון וזה כנזכר, יהו"ה שם על העלמת דהיינו הרצון סוד הוא  לומר רצוננו עצמותו כל אומרים על ליון

י"ה  כיצד רצו"ן וכמנין שמו כמנין שעולה יהו"ה של העלמו לעוצם רמז והוא רצון בגימטריא שמ"ו כן כי שמו העלמות 

העילות  כל עילת הסיבות  כל סיבת בהעלם כשמדבר פקודי פרשת בזוהר ומצינו שמ "ו עולה ו"ה פעמים ו"ה י"ה פעמים

כו' לרעותין לא סוף  אין וז "ל הצחצחות משער פ "ח הפרדס וכתב כו' לרעותין דלא א"ס כו' לאוד'עא קיימא דלא א"ס אמר

הא"ס בחק נמנע וזה לרצון מרצון משתנה נמצא רוצה שהוא נאמר שאם מפני א"א בא"ס ר"ל בבורא הרצון כי הכוונה

פועל  הוא ההוא הרצון וע"י ממנו המשתלשל ראשון האצילות הוא הרצון ענין אמנם שנוים. בעל שאינו המציאות  מחויב

הרצון  הוא האצילות התפשטות  תחלת ולכן ע "י השינוי פועל והעצמות שינוי בעלי שהכלים והכלים העצמות  בדמיון רצונו

אינו  הזה הרצון והנה להאציל מתרצה שע"י רצון הוא אמנם ממש מתגלה אצילות שאינו נעלם הזה הרצון אמנם להאציל,

וכלים  עצמות בשעת והגבול הדין בענין שפירש  כדרך  הרצון ע "י רוצה נקרא והוא הרוצה הוא הא"ס  עצמות אמנם הרוצה

ממש, עצמות  ולא עצמות  הוא אמנם אצילות , שאינו עד המאציל אל הקרוב הרצון הית נמצא זה דרך ועל רביעי בפרק 

מצד  עצמותו במציאות ונמצאו שנתהוו עצמם הנאצלים הוא הרצון ולכן הנאצלים להאציל רצונו עילות מציאות הוא אמנם

רצון  להמציא רצון עולה כי רצון להמציא רצון יהיה כבר זה לפי והנה הקודם בפרק  כדפירש הנאצלים להאציל רצונו עלות

לרעותין. סוף  אין אמר רעותין נקרא המאציל בעצם העצמי יחודם בסוד האלה והרצונות המאציל אל משתוה נקודה שיהיה עד

ויכו"ל  רוצ"ה יוד"ע  שהוא ואמרו הידיעה בבורא הניחו הם הענין וז "ל וכלים עצמות  משער פ "ט  שאמר לשיטתו הולך  והוא



תשע"ז  וישב פרשת דא"ח יט ליקוטי

הזוה"ק על בביאורו  זי "ע מזידיטשוב (דףהעט"צ

ע"ב) דקה קפב רשימו  הצדיק  יוסף  עליהם שראה ,

חטאים  איזוäשל מחמת  שנהיה החי , מן אבר של

יוסה"צ  דנם ולא וכדו', כראוי  בקדושה שלא אכילה

עליהם, טענה הק ' במחשבתו והיה זכות  לכף 

יעקב  תפש  ע"ה אבינו יעקב אל יוסה"צ וכשבא

יוסה"צ במחשבת  שהיה מה àéáäù(וזהואע"ה

[ובאמת דבתם), "שאמר" או "שהוציא" ולא דבתם,

סימן  זה הרי זאת  ראה שהוא כיון תביעה עליו היתה

כמבואר  זאת ולתקן להמתיק מוטל ועליו היכולת שבידו

היה  ועי"ז זכות  לכף  אותם לדון לו שהיה העט"צ, מדברי

תשובה  עושה שהיה ע"י לתקנם יכול  היה וכן מתקנם,

תלמידי  רבותינו בספרי רבות  וכמובא בעצמו,

מה  שכל  זי"ע הבעש"ט רבינו בשם הק' הבעש "ט

לתקן  שלו העבודה הרי זולתו על  רע האדם שרואה

ממילא  אצלם יתוקן ועי"ז אצלו, נמצא שהוא כפי הענין

_________________________

הרבה  שהאריך  עיי"ש עכל"ק. וכו'. המקובלים. מן קצת  כתבו וכן מוכרחים אלו אליו ליחס אין התוארים בשאר היות אם כי

בזה.

עבירה ה. איזה נדנוד על פעם באיזה עברו אפשר עליון קדושי השבטים אשר לומר נוכל אשר נלפע"ד וזה שם, העט "צ זל"ק 

העבירה  אשר גדולה עבירה כגוף הקדוש  וגופם חומרם בהירות זכות קדושת על ונרשם כו' בארץ צדיק  אדם אין כאמור קלה

כתיקנה  התורה דרכי ע "פ מתוקן שאינו דבר באכלם כגון החי מן אבר כמו החומרות עבירות ממיני מין וגדר בסוג נכנסת הקלה

ונכתמה  נרשמה כי חמורה עבירה על שעברו בהם הכיר הקדוש ורוחו קדושתו בהירת  מגודל הצדיק ויוסף  ופרטותי', בדקדוקי'

אבו  לנו ספרו ואשר ז "ל להאר"י השבחים בקונטרס עיין ז "ל האר"י ובפרט עליון לקדושי שמצינו וכמו וגופם, חומרם תינו בזכות

ז"ל  גלאנטי למהר"א אמר ז"ל האר"י חמורה עבירה עליו שכתוב במצח הכירו אשר עולם יסודי עליון קדושי צדיקים משאר

הראות  זהר זך  עיניו באור יוסף  וכן מספר, עצמו כאלה מעשים ומופרסם ונודע טבל, מעין ומצא וחפש  מצחך על כתוב טבל

עליהם  והעלה עליהם, נרשם גופם ובהירת קדושתם כח  ולפי דקה עבירה איזה קדשו ברוח פנים הכרת בכח אחיו על הכיר

של  לו' מרכבה הי' כי ונבואה רוה"ק ה' רוח  מלא אביו והי' אביו אל יוסף  בבא והנה חמורה. עבירה אדם כל ביד וחותם הכותב

כי  ח "ו, כדת  לא אשר דברים אחיו, על יוסף  והרהורי במחשבות אפילו יעקב הכיר בודאי זעירא ו' יוסף את  ובאהבתו ב"ה שם

גודל  עליו שורה הי' ואז  אצלו יוסף  בהיות יעקב אל הצדיקים אחיו בבוא והנה הצדיק , יוסף ומחשבות  בלב רושם הדברים עשו

פניהם  על אותם הוכיח  בודאי אחרי, פ' בעז "ה בזה ונאריך  כידוע  דצדיק  מרזא ורוה"ק נבואה שרש  כי הקדוש רוחו בהירת  אור

קבלו  זה דבר בעצמם הרגישו לא אשר הגם כאלו דברים עליהם אומר הוא אשר יוסף את  חשדו והשבטים ירצה, בן את  כאב

אומר  הוא אשר בעיניהם נחשד יוסף  אמנם באביהם והאמינו בעצמם ולחפש תוכחה לקבל החסידות מדרך כאשר אביהם תוכחת 

רומז  (וזה פניהם הכרת בהכירו עליהם חשב אמנם דבר, ח "ו לאביו אמר לא יוסף ובאמת ח"ו, זרים דברים עליהם אביו לפני

יוסף  מחשבת הכיר ויעקב בלבו רושם הדברים ועשו עליו השורה קדשו רוח מגודל והבן) וכו' אחיו את יוסף  ויכר בפסוק ג"כ

במדרש, ז"ל כאמרם הבתרים בין ברית גזר' לקיים ה' מאת סבה היתה כי והחסד, הזכות  לכף  דנם ולא אחיו אל לבו והרהורי

בראותו  ובמחשבתו בלבו ר"ל קאמר הוה יוסף אלא הזוהר שאמר וזה אלשיך, בהר"מ  עיין לפניהם הים שיקרע כדי אותו וישנאו

הקדוש  לבו ואמירת מחשבתו על גם כי ר"ל אתענש וע "ד וכדומה, החי מן אבר כמו עבירה איזה פנים הכרת בכח  פעם איזה

רבים. וכדומה בלבו אברהם ויאמר וכתיב ויקרא וזהר שמות  זהר עיין אמירה בלשון הלב מחשבת מצינו פעמים (וכמה עליהם

וע "ז  הקדוש, בלבו טינא והעלתה מחשבתו ועשתה דנזיר) פ "ב בתוי"ט שם ועיין נזירה הריני זו פרה אמרה אמר חז"ל ובלשון

יוסף  'ויבא הכתוב שאמר וזה ח"ו. עליהם דינים להשראת סימן היא זה דבר בהם הכיר אם מעליהם דין להמתיק לו שהי' נענש

לא  באמת כי כסיל, הוא דבה מוציא הארץ דבת ויוציאו כמה דבה יוסף  ויוציא אמר ולא אביהם', אל רעה דבתם שום את  הוציא

קדשו  ברוח נלבש אביו לפני בבואו הצדיק  יוסף  במחשבת מושרשת בהיותה לאביהם בעצמו מובא הדבה אמנם הקדוש בפיו דבר

כנז"ל. ה' מאת סבה היתה הכל כי לה"ר, עליהם ח"ו מספר הוא אשר יוסף את  וחשדו חשבו והם אחיו, את  והוכיח  והזהר הזך

עכל"ק .



לנפשך  חכמה דעה כ 

בראשית עה"ת בבעש "ט ומובא לך פר' נחל ערבי (עי'

קכז  )].å אות 

'÷ä  íéçàä  úàðùì éîéðôä  íòèä

åàðùéå [ ä.íåìùì åøáã  åìëé àìå åúåà

שיוסף  שהיות בארוכה מורנו  דיבר

ונעלם גנוז צדיק  בבחי ' הוא ע"ה יסודהצדיק  (צדיק

ונעלם) גנוז הטמון יסוד – מהשגתעולם שלמעלה ,

אל  מרכבה שהיה בבחי ' הוא והרי  הק ', האחים

החולם שהיה נקודת למטה מזה נשתלשל (שע"כ 

הק ') חלומותיו חולם הוא יוסה"צ החולם שנקודת  ,

מנוחה, ברית בספה"ק  כמש"כ  ונעלם, גבוה ניקוד 

ש  של התשיעי הניקוד  בחי' הק ',שהוא הוי"ה ם

הניקוד  שמתחיל שם המובא החכמה ניקוד  שהוא

נקרא  ההוא שהניקוד חולם, בניקוד  הוי"ה דשם

המדרגות' מובחר דחכמה 'ניקוד  ניקוד (שהוא

מנוחה) ברית בספה"ק המובא עליודבריאה [ונאמר 

מניקוד  יותר גבוה אפי' שהוא בחי' שיש  שם

דבריאה)העשירי דכתר עד (ניקוד עולה זו ודרגה ,[

שנקודה  במקו"א [כמש "כ כביכול, האוא"ס  מימי

נקודת בבחי ' למעלה מלמטה שהיא התשיעית 

נקודת בבחי ' היא למטה מלמעלה הרי  החכמה

בחי ' – הכתר עד  לעלות היסוד  שדרך היסוד ,

השיגו ולא הבינו לא הק ' שהאחים וכיון אוא"ס ],

הכלל  הרי  יוסה"צ, של הזה הגבוה ניקוד מדרגת 

מבינים  ואין  משיגים שאין גבוה שדבר  ברוחניות 

ע"י אליו מתבטלים ולא נכללים לא אם הרי אותו 

של  לבחי ' הדבר גורם הרי  הענין, והחשבת  אמונה

של  הנשגב האור אצלם שנהפך ושנאה, ריחוק 

לקנאה  הענין אצלם שנהפך עד לחושך יוסה"צ

בזוה"ק  המובאת [ובבחי' ה"י שרה ושנאה חיי (פר'

ע"א) קכח של דף  הנשגב שהאור החתי , עפרון  על

ומכופל, כפול לחושך  אצלו נהפך המכפלה מערת

ממנו]. וטמיר ונעלם  נשגב האור שהיה היות

äîà 'ë ìòî äøåðîä  ÷éìãä ö"äñåé

êøãáå [ å מנורה הדליק  שיוסה"צ אמר  צחות 

עבודתו שעשה היינו אמה כ ' מעל

ביה  שלטא שלא עד ונעלמים, גבוהים במקומות

הק' באורו  להשיג יכלו ולא הק' דהאחים עינא

שעעל"ט  בשבוע בנשמ"ח וכמש "כ מאוד , העליון

דז "א, יסוד בבחי' ג"כ  שהוא יואל רבינו  בשם

ע"ה) הנביא יואל  על וואלי הרמ"ד  בשם שם ,(כמש "כ 

מכ' למעלה נ"ח להדליק  אפשרות  שיש  מחדש  וע"כ 

הבית  מחיצות  בתוך  כשנמצא ,(עיי"ש )אמה

אורו שם והתלבש למצרים כשהורידוהו [ואח"כ 

של  רבים ולבושים מיצרים בריבוי  דיוסה"צ הק'

היה  ויכול הק ' אורו שהצטמצם עד וכו ', גוי מלך

אותו לענות אחיו יכלו 'לא וע"כ אליהם, להתגלות 

במדרגתו השגה אז  שקיבלו הק', מפניו ' נבהלו  כי

והנשגבה]. הגבוהה

 ï÷úì  úåðåøçàä íééúðùá ö" äñåé  úãåáò

 úåëìî-ãåñé úåãî

 àìå [æíé÷ùîä  øù  øëæ. åäçëùéå óñåé úà

בטחונו יוסף בו שתלה מפני  וברש"י,

_________________________

רע ו. לראות  לו אפשר אי שהוא כל אפילו מעולם כלל פגם ולא לגמרי נקי הוא אשר האיש כי אמר טוב שם הבעל שם, ז"ל

האדם  כשרואה ולכן רע  שום לשמוע  או רע  לראות יתברך השם לו יזמין לא כי אדם שום שיעשה מרע  שישמע  או אדם בשום

עצמוף  הדבר מאותו מנהו שמץ בו שיש בבירור ידע רע  שעשה איש  מאיזה לפניו שמספרים או רע  שעושה איש  אםאיזה ואף

לבו  אל שישים  כדי זו, שמיעה או זהו ראייה  יתברך השם לו והזמין ענין מאותו דקצת קצת בו יש מקום  מכל צדיק הוא
בו תלוי הוא  כי רע העושה  הזה  האיש גם ישיב זה ידי ועל ההוא הפגם ולתקן על לשוב הרע  לשון לדבר לאדם אין ולכן

יראה  מזה ההוא הדבר שמע  או ראה שהוא מזה דהא עבירה שעשה מהימן מאיש  ששמע  או עבירה עובר אותו שראה אף חבירו

רע  העושה האיש  גם יתוקן זה ידי ועל ההוא הדבר אצלו לתקן עליו ומוטל הדבר, מאותו מקצת יש בעצמו בו גם שמסתמא

עכל"ק . וכו'.
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שנאמר  שנים, שתי עוד אסור להיות הוזקק לזכרו,

אל  פנה ולא מבטחו ה' שם אשר  הגבר  "אשר 

ע"כ . 'רהב'. הקרויים מצרים על בטח ולא רהבים",

בארוכה מורנו  דחנוכה)פירש ב' ליל (בסעודת 

ב' את לתקן  אלו  בשנתיים ועמל עבד שיוסה"צ

וישכחהו בתיבת  כנרמז  יסוד-מלכות, של מדרגות

וישכח מציאה)– שני(מלשון את אז שמצא ה"ו,

יסוד  של מלכות(ו')המדרגות  עד (ה')ושל דהנה ,

וכדאי ' עילאה, אימא של הסיוע יש  ההוד תיקון

רכגבזוה"ק דף רע"מ זוה"ק  ע"א, ז דף  תיקו"ז (הקדמת 

לתקן ע"ב) כדי  אך איתפשטת', הוד  עד ש'אימא

ומלכות  יסוד  תיקוני  דציון את  תיקונים (שהם

שהוא וירושלים) – המשקים שר של האור את צריך 

מהאריז"ל וכדאי ' דאבא האור  על פר'מרמז  (לקו"ת

פתרונים') לאלקים 'הלא עה"פ במקו"א,וישב [וכמש "כ

וענין  דאמא לבחי' שייך  האכילה שענין ומבאר 

המשקים  שר חכמה, – דאבא לאורות שייך השתיה

חכמה, בשעת– בחוש מהנראה אסמכתא לזה (והבאנו

ובשעת השמים, אל  למעלה ראשו האדם מגביה שתיה

ששורש חזינן וכן למטה, ראשו האדם מוריד האכילה

האכילה  ושורש  מהשמים, היורדים מהמים מגיע השתיה

' בפסוק הפנימי הרמז וזהו ואכמ"ל ], בארץ, àìå מהגדל

ד העליון שורש  שבעולם ìà (מבחי' העליון שורש ב"ם,

שר  זכר דבר) כל של הפנימי השורש שהוא המלבוש

דשר  שורש עם יוסה"צ שהתקשר יוסף', את  המשקים

'וישכחהו', לתקן כדי החכמה שורש שהוא המשקים

תיקונים  שהם הנ "ל ), (ה"ו מלכות  יסוד תיקוני את למצוא

בב' תלוי שהקץ ימים'), שנתיים מקץ ('ויהי הימין דקץ

סודות שהם וירושלים, ציון מלכות , דיסוד  התיקונים אלו

לשבת שנוסע ע"ע [ואמר שישנם, ביותר העליונים

הנמצא  רביה"ק  זכות בידו שיסייע כדי לאומאן, חנוכה

של והעליון הנשגב הסוד  ולגלות למצוא באתגליא שם

אתכסיא) בבחי' (עדיין וירושלים בציון הנמצא רביז"ל

שזו  ואכמ"ל ], הכתר, סוד  בבחי' ביותר העליון סוד  שהוא

וירושלים, דציון החיבור למצוא יוסה"צ עבודת עיקר

ודיבר  שאמר וכמו ציון ברחמי ירושלים דיני להמתיק 

ונסתלק זה מסוד פטירתו לפני ע"ה רשב"י אדונינו בזה

תכלית שהיא בזה שמרומז זה, סוד  גילוי באמצע

דיוסה"צ  בחי' ג "כ  רשב"י שהיה דרשב"י, הק ' ,עבודתו

שהיה  יוסה"צ כמו דהתורה"ק החכמה ואור סודות מגלה

הסודות כל  ע"ה אבינו יעקב לו שמסר חכים' 'בר

ועבר]. משם שקיבל דהחכמה

 ïåçèáä  úãî  ÷åæéð ' äì  ìåèéáä é" òù  ùùçä

ãåò [ç הנ "ל )דיבר חנוכה שנכנס (בסעודת  מהא

[כמו דהבטחון, הק ' לעבודת  הצדיק  יוסף

שדרשו הק ' רש "י  שמביא חז"ל מדברי שמשמע

יוסה"צ], על מבטחו ' בה' שם אשר  הגבר 'אשרי 

האמצעי האדמו"ר בשם במקו "א עפמש "כ

זוהר וארא)בביאורי משרע"ה (פר' שברח הא על

משרע"ה  התחזק  לא מדוע שלכאו' פרעה, מפני

לברוח  נצרך  היה לא ואז  הבטחון  עבודת  בענין 

היתה  שמשרע"ה שהיות  בזה ומבאר מפרעה,

כולו והיה להשי "ת הביטול בענין העיקרית  עבודתו

החכמה  אור – אבא יסוד  [בבחי' אין בבחי '

עלול  הרי  מה'], 'ונחנו ע"ע שאמר כמו והביטול,

שמרוב  והיינו הבטחון , בכח החסרון  בחי ' מזה לבא

ואינו עמו, ה' של הנהגה לכל מסכים לה' הביטול

ישנה  שהש "י  לבטוח דקדושה היש  בכח מתחזק

ביטולו מרוב אלא נגלית , לטובה עמו  הנהגתו

אינה  שהיא אף ה' של בהנהגה ומתרצה מסתפק 

גלויה, להטיב טובה שרצונו הש "י רצון נגד  (וזה

והנראית ) הנגלית טובה .לברואיו

ùùçì å"ç ìåôéì ìåëé  ìåèéáä 'éçáîù  ùùçä

'àèçä  íåøâé àîù' ìù

ãåò [è האין והרגשת ביטולו שמרוב חשש יש

שאינו חשש  לידי לבא יכול עצמו , של

בה' והבוטח החטא, יגרום שמא ולחשוש לנס ראוי 

על  לחשוש ולא מכלום לירא שלא להתחזק צריך

מענין  לירא ושלא ה', לחסדי ראוי אינו שהוא עצמו 

ואחלמה  שבו בלשם וכדאי' החטא', יגרום ד'שמא

ג ' מסימן ד ' ענף  ה' דרוש ב' חלק  התוהו עולם (בדרושי



לנפשך  חכמה דעה כב 

ז') סי' סוף  מופלאים עד  דברים בהרבה בזה שהאריך 

שעי"ז  השי"ת , רחמי במדת  הבטחון חיוב בגודל

החטא, יגרום שמא חשש  בלא בה' ובוטח מתגבר 

יסובבנו חסד רשע אפילו בה' והבוטח בו  ומתקיים

בחז"ל  .æ כדאי'

òöîàä  å÷  ìà ìåèéáäî øåæçì ö"äñåé  úãåáò

 ïåçèáä ìà  ìåèéáäî øåæçìå

 åæå [é שנים בשתי הצדיק  יוסף  עבודת  היתה

בן  הנקרא יוסה"צ שדרגת  שאף הנ"ל,

בר  והביטול íéëç זקונים, החכמה לדרגת שנוטה ,

סתימאה חכמה הימין)שבבחי' שמקו הביטול  (בחי'

יגרום  שמא של והפחד  החשש לבא עלול שמשם

יוסה"צ  עשה בתחילה [שע"כ וכנ"ל, החטא

במדת להתחזק ולא הטבע בדרך השתדלות 

ולהתחזק  לחזור יוסה"צ התחזק  מ"מ הבטחון ],

וכמו האמצעי , לקו  שחזר  עד הבטחון , בעבודת 

הימין  קו הבל בבחי' ששרשו  שאף משרע"ה

בשכינה והביטול והסתכל  הבל  פגם זה (שמכח

בקוכדלהלן) שנכלל עד  זאת  תיקן  משרע"ה אך  ,

_________________________

הימנו ז. למעלה שאין ומעלה מדה הוא חטא ירא שמדת הוא שנודע הגם הנה כי ד' בסי' שם וזל"ק  שם, מלשונו מקצת ונעתיק 

ירא  להיות אבל חטא לידי לבוא שלא עצמו את לשמור רק הוא עיקרו הנה עכ"ז  תמיד, מפחד אדם אשרי כ"ח  משלי ונאמר

ע"י  כי בה', בטוח לבו נכון יירא, לא רעה משמועה קי"ב, תהלים וכמ"ש. הצדיקים במעלת הוא כלל אינו החטא יגרום שמא

בעצמו  מרגיש  שאינו מי ובפרט הביטחון, בענין ג' סי' וכנ "ל שם המפרשים כמ "ש  יירא, לא לבו סמוך עי"ז בה' בטוח נכון שלבו

צרות  כמה שסבלו ראשונים מראשוני קדושים כמה על להרהר (ואין מהקב"ה. הבטחה לו יש כאשר ומכש"כ כלל חטא שום

את  שקבלו מהם כי בהם, היתה אחרת מדה כי דע אך בודאי, ניצולים היו ואזי הביטחון במדת הם השתמשו לא ולמה ורעות

ר"א  אמר ע "ד וכן ואקיימנו, לידי יבא מתי כו' מצטער הייתי ימי כל ב', ס"א ברכות עקיבא, ר' שאמר ע "ד באהבה היסורים

את  שמסרו ר"ל נפש מסירת  במדת והשתמשו קונם, על להטריח  רצו לא אשר ומהם בואו, ורעיי אחיי ב', פ "ד ב"מ  בר"ש ,

ק על להטריח  רצו ולא ית "ש בעיניו הטוב עמהם שיעשה להקב"ה יהודה עצמם ר' שאמר ע "ד והוא בדוקא, רצונם שיעשה ונם

שהוא  כאשר לפעמים כי נעלם, ענין עוד בזה יש  הנה וכן הופכים, לו שאין כאבן לפניהם מוטל הריני א', י"ד סנהדרין בבא, בן

בלבבם  מורך  ומטיל הבחירה מסלק אז ית "ש, הנעלמה במחשבתו אשר דרחמנא כבשי ע"פ  בדוקא, הגזרה להביא ית "ש ברצונו

בשם  מליסא יעקב ר' הגאון שכתב וע"ד רח "ל, עכ"פ הגזירה את  לקיים וכדי הבטחון, במדת להתחזק  אז להאדם אפשר שאי עד

ועל  הביטחון נגד עומד דבר אין הנה באמת אבל ע"ש . ישתחוה ולא יכרע  לא ומרדכי בפסוק  אסתר למגילת בביאורו הרמב"ן

במעלת  כלל מדה אינו החטא יראת מטעם הביטחון את להסיר כי להענין ונחזור יבטח). ככפיר וצדיקים א', כ"ח משלי נאמר, זה

ע"כ. הצדיקים,

שרצונו  וטובו באורו הקב"ה שנתגלה במקום החטא, יגרום שמא יתירה היראה שגרם כמה מכ"ז  לנו והרי וז"ל, כתב ה' ובסי'

כי  ור"ל ח "ו, כל מפני ישתנה ולא עכ"פ הטובה שיתגלה בה' בטוח  לבו נכון להיות  מאמין כל אז הוא ראוי והרי להיטיב, הוא

בין  בברית  ע"ה אבינו לאברהם (וכן מחרן, יציאתו ובעת  הסולם במראה ע "ה אבינו ליעקב שהיה כמו מפורש בהבטחה לבד לא

והצלתי, והוצאתי, כו' ישראל לבני אמרו לכן וארא, פר' בריש  ישראל, לכלל אח "כ וכן הסנה במראה רבע "ה ולמשה הבתרים,

בפנים  עיי"ש  שישתנה, אפשר ואי הטובה על מפורשות  הבטחות הם הרי אלו כל אשר ונתתי , והבאתי, והייתי, ולקחתי, וגאלתי,

בטחונו  את  האדם שישים הוא ית "ש שרצונו בתורה פסוקים כמה שישנם מאחר הנה מפורשת , הבטחה באין גם אלא המאמר),

הכתוב  הרי כי הטובה על המפורשות ההבטחות  מכלל ג"כ כ"ז  הוה הרי מבטחו, ה' הנה בה' הבוטח  כי הכתוב ומבטיח  תמיד, בה'

א"כ  ג', סי' וכנ"ל יסובבנהו, חסד בה' הבוטח רשע  אפי' ל"ב, תהלים מדרש  רז"ל, ואמרו יסובבנו חסד בה' שהבוטח  מבטיח 

אי' וכעי"ז  עכל"ק , האלקים. ליראי טוב שאינו דבר הוא החטא יגרום שמא יראה מחמת  מהביטחון עצמו את מונע כאשר

על  וכשנגזר עונש , משום ולפחד לירא לו אין בה' בטחון לאדם שיש  זמן שכל משפטים) פר' יעק"י (תולדות  הק' מהבעש "ט 

משום  לפחד לו אין ואז הבטחון, ממנו יטלו שלא להתפלל לאדם יש  וע"ז  הבטחון, ממנו נוטלים ראשית אזי גזירה, איזו האדם

שבעולם. דבר
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גימ' ש'משה' בהא [כמרומז (אחוריים ÷ã"ôהאמצע

הימין) קו – השמאל )÷à" ñודע"ב שבקו אהי"ה ,(שם

שבמנורה], האמצעי קנה כנגד  הוא משרע"ה וכן

שלהם  הביטול עם שיחד  הצדיקים עבודת עיקר  וזו 

עד  בה', הבטחון  בעבודת  להתחזק  חוזרים להשי"ת 

גלויה  לטובה הש "י  הנהגת  עי "ז  לשנות שיכולים

של  בפגם הביטול מרוב ליפול ולא ה', כרצון 

חז"ל וכדברי החטא, יגרום שמא של (ילקו"שהחשש 

י) לב, והבוטח תהלים לרשע מכאובים 'רבים עה"פ 

יסובבנהו'. חסד  – ובוטח רשע אפילו  – בה'

íâô ï÷úì íé÷éãöä ìëå  ÷éãöä óñåé  úãåáò

 éàãî øúåé äðéëùá ìëúñäù  ìáä

øàéáå [ àéבתקוני דאי ' מה ע"פ  קבלה ע"פ בזה

שהסתכל  הבל של שהפגם זוהר 

האריז"ל בזה ומבאר מדאי, יותר (שער בשכינה

רק הכללים) החסדים כל את  שנתן  המלך ובעמק

החסדים  חלק  נתן ולא רחל הנקרא הפרצוף לבחי '

חלק  בחי' [שהוא ליעקב ליתן  הנצרך  דמ"ה דמ"ה

ונקראת ושמאל לימין  שמתחלקת  שבשכינה הימין

כדאי ' והיינו  ואכמ"ל], ורחל-שמאל, יעקב-ימין,

רחל  ובחי' דז"א נצח על עומד  יעקב פרצוף שבחי'

דז"א הוד על בהוד ')עומדת  ואיהי בנצח ופגם ('איהו ,

בחי ' על שעומדת  רחל, לבחי' רק שנכנס הבל

החכמה  אור  מבחי' הוא ההוד  פנימיות והנה ההוד ,

החכמה  מאור הפנימית חיות  שמקבלת  המלכות  (כמו

הביטול ) בבחי' וכיון שהוא והגר "א, מהרמ"ק  כדאי' ,

בבחי ' שהיא רחל לבחי ' רק  החסדים כל הבל שנתן

בבחי ' שהוא הנצח, כח הבל איבד  עי"ז הרי  הביטול

'נצח  הבטחון, מדרגת  בחי' דקדושה, יש  – תיהז"א

שאף  הבל, פגם לתקן הצדיקים עבודת וזו  ואנצח'.

כח  מאבדים לא ההוד בבחי ' הביטול אל שנכנסים

שנכנסים  וכמה הבטחון בכח ומתחזקים הנצח,

בעבודת יותר ג"כ  מתחזקים הביטול לבחי ' יותר 

באמצע שנפלו אחר ואפי' שהיה הבטחון , (כמו

הבטחון) במדרגת  שפגם יוסה"צ על  חוזרים תביעה

'כי הבטחון, עבודת את לעזוב ושלא להתחזק  שוב

שמי'. ידע כי אשגבהו  ואפלטהו  חשק בי 

ìåèéáäå íéøáåçî ãåäå  çöð ïåéìòä ùøåùá

' äá ïåçèáä úà ÷æçî 'äì

åæå [ áéבמג"א שאי ' המכב"ים, עבודת (סי'היתה

בשעתרצה) שאמרו התשב"ץ, בשם

הקאפיטל  שהוא בסתר', ד'יושב קאפיטל המלחמה

ואי ' היוונים, את  הכניעו  ועי "ז  הבטחון  של

והוד  מנצח נהורין  ש"ע המכבים שקיבלו מהרש "ש

לשורש  שעלו  והיינו דא"ק, מבינה ששרשם דא"ק 

דהכתר  ורדל"א)העליון  מתאחדים (א"ק ששם

כח  את  יחזק  הביטול שכח באופן  והבטחון הביטול

ע"י והיינו ח"ו, השני  את אחד  שיסתור ולא הבטחון 

שניהם ששם שבכתר העליון  לשורש  (נצח שעלו 

הדבקותוהוד ) שבכח והיינו השני , את  א' מחזקים

העליון (רחל )בשכינה הגנוזה בשרשה (מלכות

והנעלה ברדל"א) הנשגב הכח השכינה נותנת 

עם  יחד הבטחון  בעבודת  להתחזק  שיוכל לצדיק

ואף  הגבורות , לו  נותנת  שהשכינה לה', הביטול

שתרווייהו ורחל )בחנוכה נס (יעקב היה הרי  בהוד ,

ונתנו נצח, של הכח ליעקב שנתנו מהטבע למעלה

קמץ של הניקוד  הכתר-אריך )להוד  וכדאיתא (ניקוד ,

דהוד  ו' באות לכוין  שיש ךחנוכה הרש"ש  בכוונת

השמן  בכוונת לכוין שיש  שם אי' וכן  קמץ, ניקוד 

התיבה  רוב ומכוונים 'בי "ט', באתב"ש שהוא

לבחי ' שייך שהשמן שאף  והיינו דייקא, קמץ בניקוד 

אך  פתח, הוא שלו שהניקוד  הביטול בחי ' החכמה

אל  והביטול החכמה את  לעלות  העבודה כאן 

שבכתר  קמץ)שורש  שלו בשורש (שניקוד  ששם ,

הביטול דהכתר  דקדושה)העליון אין מחזק (שבבחי'

הבטחון  דקדושה)את  אני ואין (שבבחי' אין בבחי'

בגימ' שמכב"י  המכבי "ם, עבודת היתה וזו כחדא,

דהביטול הימין קו בבחי ' ההוד )ע"ב ספי' (בבחי'

השכינה  של הגבורות לקבל עליון  בכח והתחזקו 

זה בכח ולנצח הבטחון  של בכוחות  '(בספי ולהתחזק 

המלחמות.הנצח) כל את



לנפשך  חכמה דעה כד

ì"ðä ãåñ  ô"ò ÷"äøåúáù  úùåá úùøô øåàéá

(éàãî øúåé  äðéëùá  ìëúñäù ìáäã)

øéëæðå] [âé(אגב הנ"ל(בדרך (דפגם בענין 

שלא הבל ) מה פרקים בראשי

מורנו  כשעלה בזמנו כי נרשם פר' אחה"צ (בשב"ק 

תשע"ו) אלרנגר תצא הרי "מ הגה"צ ידי"נ אל

ע"פ  להבין  ביותר  שקשה הרימ"א שאלו  שליט"א,

התורה"ק נקטה מדוע יא)פשט כה, את(דברים

אנשים  ינצו  'כי של כזה באופן בושת  של הדין

וגו ' להציל האחד  אשת  וקרבה ואחיו  איש יחדו 

דרשני, אומר זה שכל וגו ', כפה' את וקצתה

לאופן  דייקא שייך  לא דבושת הענין  שהלא

זה  ציור  התורה נקטה ומדוע כזה מופלא ומעשה

הרמז  דרך  על לומר  יש  ראשונה [ובהשקפה

בגמ' שמובא מה פה לרמז  רצה שהתורה"ק

את לו  לקצוץ יש  רח"ל בידיו  בקדושה שהפוגם

בגמ' וכדאי ' ע"ב)ידיו  י"ג  דף דעות(נדה שיש ,

למעשה לנהוג יש שכן  תיקון בפוסקים דרך  (כשאין

ה"י) אחרת ].ועצה

ùéå שבכל אנשים שבין  מריבה כל דהנה לומר 

הראשונה  ממח' הוא שורשה הדורות 

המעשה  התורה"ק  כתבה ולכן  והבל, דקין שבעולם

אנשים)דבושת  ב' בין במריבה שהיה (שהוא איך

ינצו 'כי  וזה שבתורה, הראשונה במריבה הפגם

שני – והבל קין שזה ואחיו', איש  יחדו  אנשים

שבעולם, הראשונים הפסוקהאחים המשך (והביאור

שנתן  היה הבל שפגם הנ"ל האריז"ל דברי ע"פ לבאר יש 

(בקיצור) והיינו ליעקב, ולא לרחל  החסדים שהחזיקה כל 

כל  ולקחה הבל אשת  רחל שהיא האחד  אשת

ויש  ונתבייש, קין  ניזוק ועי"ז לעצמה, החסדים

למקומם, ולהחזירם החסדים ממנה ולקצוץ להוציא

עוד ויחכם לחכם שברבינו ותן מורנו הוסיף (ועתה

דברי  ע"פ סוד  ע"פ שם הפסוקים ג "כ  מפרש  שם בחיי

ראשונים  מהב' א' הוא בחיי ורבינו עיי"ש, הזוה"ק,

ורבינו  הריקנאטי ה"ה הזוה"ק, מדברי בביאורם שהביאו

].בחיי)

ä"òàà  òéáùäù  åîë éãåäé  ìë  òéáùî é" ùä

'éì÷ä ïéáî äðéëùä àéöåäì åãáò øæòéìà  úà

 ìëå [ãéאת לגמור שליח הוא בעוה"ז יהודי

ולגלות להוריד שהיא העליונה הכוונה

בתחתונים הק' השכינה הכוונה את  היא (שזה

להיות הקב"ה שנתאוה העולמות  כל בבריאת העליונה

בחז"ל ) כדאי' בתחתונים דירה ית ' עתה לו ובפרט ,

שמד  החנוכה אתבימי  ומגלים ומורידים הנר  ליקים

יהודי וכל טפחים, מעשרה למטה הק ' השכינה

וכדאי ' בשליחותו  נפשו המוסר  שליח להיות  צריך

א)בחז"ל ס, פר' אברהם (בר"ר עבד  אליעזר על

שקיים  באמונה אאע"ה את ששירת אע"ה

השכינה להוציא ע"ה)שליחותו  אמנו מבין (רבקה

ברוך )הקלי' לכלל  ארור מכלל  יצא בחז"ל (ועי"ז ואי ' ,

א) טז, פר' הקב"ה (במדב"ר לפני  חביב לך  'שאין

כדי נפשו  ונותן מצוה לעשות שמשתלח  כשליח

של  הנשמה את  משביע והש"י בשליחותו ', שיצליח

נפשו שימסור לעוה"ז ירידתו לפני  יהודי כל

את שהשביע ע"ה אבינו  אברהם וכמו בשליחותו ,

'שים  מט"ט, במדרגת הדבוק  ה' עבד עבדו, אליעזר

לתקן  נפשו שימסור שישבע ירכי', תחת ידך נא

היסוד . ומידת אור

 øúåé íåâôì àìù éãåäé  ìëì é"ùä úòáùä

íéìùåøéå ïåéö  úùåã÷á øåçáìå é"øà úùåã÷á

ïëå [åè שבועה בבחי ' אחד כל הש"י משביע

ליקח  שלא עבדו לאליעזר  דאאע"ה

לפגום  שלא בזה שמרומז  הכנעני, מבנות אשה

המרגלים  עוון שהוא באר "י , דהפגם בעוון יותר 

הגלות כל שורש  שהוא חמדה, בארץ ומאסו  שפגמו 

הגלות ) גזירת  ונגזרה לאר"י בנ "י נכנסו לא שע"ז (וע"כ 

את דחנוכה אלו  בימים שגומרים בחנוכה, הגמר

דיוהכ "פ נא' בלקו"מ)ה'סלח נא (כדאי' שהסלח ,

שורש  המרגלים עוון על נאמר ביוה"כ  שאומרים

החטאים שלח)כל פר' בתורה"ק  יש (כדאי' ועכשיו

אל  אם ד'כי  השבועה ולקיים נא', ה'סלח לגמור 

הכוונה  עתה בנ"י שאצל תלך', ומולדתי ארצי



תשע"ז  וישב פרשת דא"ח כהליקוטי

ולתקן  וירושלים, ציון בקדושת ולהדבק לבחור 

עוזינו בשכינת  ולהדבק  כנ"ל, ומלכות  יסוד  מדות 

המרמז  נג"ד-יכ"ש , של הק ' השם בבחי ' הפסק  ללא

תמיד , לנגדי  הוי "ה שויתי  ש 'מים, כ'בוד נגד"י על

העבודה. כל לגמור עוזינו משכינת כוחות ומקבלים

(ìåëéáë) é" ùäì  ùéù ïåçèáä

 íééñå [æèמדת לו יש הש"י גם שמאידך

הש "י שבוטח כביכול, הבטחון

העבודה,(כביכול ) את כבר שיגמרו בנ"י בנשמות 

הש "י שיודע בעלה', לב בה 'בטח בפסוק  וכדאי'

בבנ  שיש  לגמור האמת  ונוראים עצומים כוחות "י 

הגבוה  השורש  ולהשיג לתאר  שא"א העבודה, את 

העולמות, כל ומעל שלמעלה ישראל נשמות  של

כאלו תיקונים ולתקן לגמור כח ביהודי יש  ועי"כ

להם, מצפים העולמות  וכל הדורות  שכל גבוהים

המוסר  אחד  לכל כח ונותנת מסייעת הק ' והשכינה

הוא  אם השכינה אצל חילוק ואין  בשליחותו, נפשו 

מהרה"ק  הווארט [והזכיר  צעיר, או מבוגר 

יו "ח הר "ת  על זי "ע חכמה משינאווא ח"ן, (יודעי

הם נסתרת ) שלפעמים חסידים' 'יונגע על שמרמז

ולהדבק  בעוה"ז השליחות קיום על נפשם מוסרים

להם  ונותנת  בהם, בוחרת והשכינה בשכינה

גומר  לא-ל אקרא בעדינו , יסייע והש"י כוחות],

דיוסה"צ, הימין  וקו החיים בעצם להדבק ונזכה עלי ,

בה' לבטוח יסובבנהו', חסד  בה' ל'הבוטח ונזכה

הכוונה  להשלים והשליחות  העבודה ולגמור

ברחמים  בתחתונים דירה ית ' לו  לעשות העליונה

בב"א. מגולים וחסדים 

ìåôìôä é"ò  äîçìîä  çë åìáé÷  íéáëîä

äøåúáù

ãåò [æé כמה לעבודת טעם הנ"ל ע"פ ביאר

בימות פלפול עניני לומר  צדיקים

בשבועות בנשמ"ח בזה כתבנו [וכבר  החנוכה,

בפמ"ג מש"כ  ע"פ משב"ז הקודמים, תרפב (סי'

בידס"א) 'וזדים שעוסקיé÷ñåò על – תורתך'

דייקא, ופלפול בעיון  העוסקים על מרמז תורתך

בס' תורתך, עוסקי ביד זדים ומ"ש שם, וז "ל

דברים  תורתך  להשכיחם מזה, כתבתי  שלי  המגיד 

קנאה  להם היה זה על וחכמה, טעם בהם שיש

העמים, לעיני ובינתכם חכמתכם היא כי  ע"ד

מונין  עכוט"ם אדרבה רצונך, חוקי להעבירם אבל

בלי לבד  ה' רצון  לעשות  עושים ואלו ישראל

שום  בלי  לבם זדון  רק קנאה, מחמת זה אין  טעם,

בעתם  עמדת  הרבים ברחמיך  ואתה שוגג,

רבת לצרה, תפילה הקדימו שלא אע"פ צרתם,

מפורסם, נס רק  הטבע דרך ע"פ שלא כו' נקמת

במעטים  ורבים בחלשים גבורים מסרת שהרי 

מה  מפני בזוה"ק מ"ש  ע"פ  טהורים, ביד  וטמאים

עשה  ומה היה, נס  ע"פ  בודאי  כו', גבורים עכו"ם

אפי ' לבטל רצו  משנאתם הם מדה, נגד מדה ה'

עוסקי ביד ה' מסרם קנאה, בו  שאין  החקים

תורה' בדברי 'לעסוק התורה ברכת  ע"ד  תורתך,

וכבר  האמת , ע"ד  בהם ולפלפל לעיין  שנצטוינו

הזדים  הספיקות, כהתרת  שמחה אין  החוקר אמר

עכ "ל. וכו '. ישמח עבדי ע"ד תורתך, עוסקי ביד 

הט"ז שכתב סק"א)וכמו  מז התורה על(סי' ברכת

'÷åñòì'תורה ].çבדברי 

_________________________

זאת ח. את ויבן החכם האיש מי דכתיב מאי רב אמר אר"י בגמרא איתא הכי בס "ד חלקנו בו נזכיר גררא ואגב שם, הט"ז ז"ל

שפירשה  עד פירשוהו, ולא השרת ולמלאכי ולנביאים לחכמים נשאל זה דבר הארץ אבדה מה על ויגידה אליו ה' פי דבר ואשר

בקולי  שמעו ולא היינו בה, הלכו ולא בקולי שמעו ולא לפניהם נתתי אשר תורתי את  עזבם על ה' ויאמר שנאמר בעצמו, הקב"ה

יתברך  שהוא ונראה זכרנום, לא הקיצור ולאהבת זה במאמר הרבה י"ל תחלה. בתורה ברכו שלא רב אמר בה, הלכו ולא היינו

התירוץ, להגיד ידעו לא שאעפ "כ הזכיר ובזה רמז, דרך לשאלה השייך התירוץ את  עצמה  בשאלה ורמז שאלות ב' בכאן שאל

התירוץ, את דבר ה' שפי ר"ל אליו ה' פי דבר ואשר שנית השאלה. עיקר על דהיינו זאת, את  ויבן החכם האיש  מי אמר וע "כ



לנפשך  חכמה דעה כו 

äúòåכדי הוא הפלפול שענין הנ"ל ע"פ הוסיף 

שהוא  – שבתורה האש  של הכח לקבל 

הבטחון  כח בבחי ' דקדושה, השמאל כח בבחי '

– ע"ב שם בבחי ' כנ"ל הם המכבים דהלא הנ"ל,

הביטול ע"ב)בחי' בגימ' לערוך (מכב"י א"א והלא ,

וכנ"ל  לבד , ישר אור שבבחי ' הביטול בכח מלחמה

בהנהגת ומתרצים מסתפקים בלבד  הביטול דע"י

האש  של הכח ג"כ לקבל צריך  אלא שהיא, כמות  ה'

חוזר , אור  בחי' דקדושה, השמאל קו  בחי ' דקדושה,

שרצונו בה' לבטוח שמתחזק דקדושה היש  בחי '

את עי "ז  שמשנה עד גלויה בהטבה להטיב

הפלפול  ענין מסייע ולזה גלויה, לטובה ההנהגה

לעסוק  המכבים התחזקו  שע"כ  שבתורה"ק,

ופלפול בעיון  תורתך ')בתורה"ק עוסקי ביד  ,('וזדים

בחז "ל ע"א)וכדאי ' לח דף  של (נדרים הפלפול שענין 

טובת בה נהג ומשרע"ה למשרע"ה, רק  ניתן  תורה

הוא  הפלפול שכח בזה והרמז לישראל, ומסרה עין 

עם  ימין  שבקו  התורה אור  את המאחד  גבוה ענין 

משרע"ה  רק קיבלה בתחילה ולזה התורה, אש

כמרומז  הקוים ב' לאיחוד  בשלימות זכה שהוא

קפ"ד  שבגימ' מש "ה הק' ימין)בשמו  (קו ו-קס "א(קו

ישראל,שמאל ) לכל במתנה נתנה שמשרע"ה אלא

לשלימות לזכות ישראל כל יכולים משרע"ה שבכח

ולהתחזק  הימין בקו  להש"י ולהבטל הקוים ב' איחוד

כל  להלחם ולצאת  שמאל בקו  בהש"י בבטחון 

בב"א. ה' אויבי כל ולנצח קודש באש המלחמות 

_________________________

ג"ע  על עברו כבר והלא עכשיו הזאת ארץ דוקא ר"ל הארץ אבדה מה על הא' היו. השאלות ב' והנה יגיד. אם נראה ואעפ"כ

שהתורה  עובר מבלי כמדבר נצתה אמר וע"כ מהם ונאבדה מישראל אזלא שהתורה על שנית  עכשיו. נשתנו ומה וע"א ש "ד

הדבר  לפרש  ידעו שלא אלא כך אחר כמ "ש  בקושיא מרומז הוא התירוץ והנה עובר. מכל שנתרוקנה כמדבר מישראל נתרוקנה

כדאיתא  עליהם מגנת היתה שהתורה לפי קודם נחרבה לא למה שהקשה על והיינו תחלה, מ"ש בעצמו הקב"ה שפירשה עד

ש"ד  ג"ע  בעבירה בקולי שמעו לא שכבר מה על נפקדו אז תורתי את  שעזבו אחר אבל החטא, מן ומצלת  מגנת  תורה בסוטה

בה הלכו שלא לפי התורה סילוק דהיינו השנית  ועל בקולי, שמעו ולא תורתי את  עזבם על וז"ש  שעשו, אינה וע "א שהתורה
מנת  על תלכו בחקותי על כמ "ש תורה  של ומתן ומשא בפלפול שעוסק דהיינו עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימת

אצלם מתקיימת התורה אין בה יגעים ואינם עונג מתוך ד "ת שלומדים  באותם משא "כ בתורה  עמלים אמר שתהיו ע"כ

תחלה  בתורה ברכו שלא וזהו כמ "ש  להליכה המתייחס פלפול של ומתן משא דרך  התורה בהלכות  עסקו שלא ר"ל בה הלכו ולא

מבלי  הך  עובר מבלי כמדבר נצתה בשאלה הקב"ה במ "ש  מרומז  הוא זה ותירוץ דוקא טורח  דרך  בד"ת  לעסוק  היא הברכה כי

מו"מ דרך  בה עסקו שלא ר"ל עובר מבלי שהיה לפי כמדבר התורה נצתה דמ "ה כמדבר נצתה קושיא על תירוץ הוא עובר

ולא  המאמר בעל אמר וע"כ עצמו דברי על פירוש  הקב"ה שעשה עד אחד שום ידע ולא התירוץ נזכר שבקושיא נמצא כמ"ש,

נכון  דרך זהו יתברך  ממנו שיצאו הדברים פירוש אחד שום ידע שלא פירוש  לשון אלא הושיבוהו ולא לשון ולא פירשוהו

עוסקי  מעלת  שעיקר ממנו ונמשך  זה דברים במאמר הבאתי בד"ת . לעסוק בברכה כיוונו זה ואל ויגיעה טורח  דרך  דוקא בתורה ם

הט"ז. עכ"ל הטור. שהביא במאמר לפשוטו וקרוב נכון פירוש  שהוא נ"ל מ "מ זה לחבור ענין שאינו אע"פ  לכאן אלו



שו"ע  כז ביאורי

שו "ע  ביאורי

'â  ïîéñ

ה' סעיף

íà úåöéçî  åá ïéàù  äìåâî íå÷îá äðôð

 ïåôöì  åéøåçàå  íåøãì  åéðô  åéäéù ïéåëé

. øåñà áøòîì çøæî ïéá ìáà àëôéà  åà

 íùá  é"á) (éøù ïéðò ìëá íéî ìéèäìå)

.( í"áîøä

íèåçäî  úìá÷îä äìéôúå ,'äô ìë úìéôú'

 ùé [ à תפילה שסתם שידוע מה פי על לבאר

מלכות – המלכות  ספי ' כנגד  היא שבפה

שומע  בברכת הנאמר  פי' בספה"ק נאמר וע"ז פה,

אפי ' היינו פה', כל תפילת שומע אתה 'כי  - תפילה

בלבד , פה בבחי ' רק היא תפילתו  שכל מי  תפילת

היא  התפילה חשיבות  שעיקר  בודאי  אך

שאז  ורחימו, ובדחילו בכוונה, היא כשהתפילה

בקבלה  וכידוע מהחוטם, מקבלת שהתפילה נחשב

האהבה  בחי' שהוא הז"א שורש כנגד שהחוטם

והדבקות. והיראה

åðéæ éìë àéä íèåçäî äìá÷ã  äðåéìòä äâøã

 çéùî ìù

øúéáå [ á שמקבלים הצדיקים מדריגת  מזה

פנימי, יותר  באופן החוטם מבחי '

שהצדיקים  ב') סי ' קמא (ליקו"מ רביז"ל  וכמש"כ 

דפרדשקא, חוטמא חוטם, מבחי ' תפילתם מקבלים

מ"ה, ס "ג, ע"ב, של עליונים ביחודים תפילות היינו 

פרדשק"א  בגימ' שהם קנ"א, קמ"ג, קס "א, ב"ן,

משיח  של זיינו  כלי עיקר וזה בהגה"ה), שם (כמובא

העליון  מחוטם מקבלת פה שמבחי ' כשהתפילה

עליונים  ביחודים נעשית שהתפילה היינו הנ"ל,

משיח  של זיינו כלי  .àהר "ז

_________________________

משיח א . של זינו כלי עיקר כי למשיחא', דחיי רוחא משך דפרדשקא 'מנוקבא דצניעותא בספרא "איתא שם, רביז"ל לשון וזה

וכל  שיעשה מלחמתו וכל חיותו עיקר ומשם לך", אחטם "ותהלתי מ"ח), (ישעיהו שכתוב כמו חטם, בחינת שהוא התפילה, הוא

שכתוב  כמו זינו, כלי עיקר וזה חטם, בחינת  זה וכו' ה'" ביראת  "והריחו י"א), (שם שכתוב כמו משם, הכל שיכבוש  הכבישות

באלהים  וכו' אבטח בקשתי לא "כי מ"ד), (תהלים שכתוב וכמו ובקשה' תפילה ' רש "י, ופרש  ובקשתי" "בחרבי מ "ח ), (בראשית 

(תהלים  שכתוב כמו הברית , שמירת הינו יוסף , בחינת ידי על לקבל צריך זין הכלי וזה לך ". אחטם "תהלתי בחינת , הללנו",

תפילה  בחינת  משיח , בחינת  זה לך" לכסא אשית  בטנך "מפרי קל"ב), תהלים ר"מ, ויחי זוהר (עיין ירך" על חרבך "חגור מ"ה),

התפילה* עבודת בחינת  שהוא הבכורה, את נטל הברית, את ששמר ויוסף  יוסף, בחינת ידי על הינו בריתי", בניך  ישמרו "אם

"וחרב  קמ "ט), (תהלים בחינת  והוא צרכיו ושאלת מקום של שבחו בהם שיש שנים שנים פי הוא התפילה כי שנים, פי בחינות 

הברית. בשמירת תלוי היא כי ויחי), (בפ ' שנים פי בחינת פיות, שתי בחינת בידם", פיפיות

דפרדשקא  מנוקבא הנמשך חיות בחינת  אחטם" "תהלתי בחינת  שהיא תפילה, לבחינת  שזכה בשביל יוסף כן *ועל (הגה"ה)

קמ "ג, קנ "א, קס"א, ב"ן, מ"ה, ס"ג, ע "ב, שמות , שבעה שהם אורות תרפ"ו בחינת  שהם יוסף , פורת  בן נקרא כן על כנ"ל,

תרפ"ו. בגימטריא פרדשקא כי דפרדשקא, מנוקבא שמקבל תרפ"ו, שעולין

יחטא, ולא השערה אל קולע ושיהא לשמאל, או לימין אותה יטה שלא החרב, עם ללחם איך  לידע צריך  הזה, לחרב שזכה "ומי

עם  שקולע  הינו י"ז ,), דף לתיקונים שניה (הקדמה דאמצעיתא עמודא הוא משפט כי משפט , בחינת  ידי על אלא אפשר אי וזה



לנפשך  חכמה דעה כח

 åðééäå התורה שבריש הפסיק להסיר כאילו שיש

בבת שם המשפט כל לקרוא יש  אלא שם,

התפילה  הוא משיח של זינו  כלי  עיקר  "כי אחת ,

המיוחדת שהתפילה היינו  חוטם", בחי ' שהוא

משיח.המקבל  של זינו  כלי עיקר  היא מהחוטם ת

התפילה  הוא משיח של זיינו  כלי  שעיקר היינו 

שמשיח  היינו חוטם, שבבחי ' תפילה שהיא הזאת

התפילות באלו  דייקא וכבישתו במלחמתו  ישתמש 

מהיחודים  שנמשכות היינו חוטם, בחי ' שהם

וע"כ  החוטם, שהוא – דפרדשקא דנוקבא העליונים,

תפילה  לבחי' זכה הצדיק  שיוסף  רביז "ל שם כותב

שהיתה  הצדיק דיוסף תפילה בחי ' שהיא זו,

כידוע  מהחוטם, הנמשכים ביחודים תפילתו 

שם  שעל החוטם, שבבחי' לז "א מרכבה שיוסה"צ

שבגימ' – יוסף  פור"ת בן בשם הצדיק  יוסף נקרא כן 

קס"א  ב"ן מ"ה ס"ג ע"ב שבגימ' – אורות  תרפ"ו

רביז "ל. שם כמש "כ  קנ"א, קמ "ג

íéðù éô äá ùé  íèåçä 'éçáîã åæ äìéôúá

æîøðå [â יש זו שבתפילה רביז"ל שם במש "כ

מקום  של 'שבחו שנים פי של עבודה

בחי ' – שבפה התפילה בחי' שזה צרכיו ', ושאלת 

בחי ' שהיא צרכיו  שאלת  בחי ' שהיא המלכות ,

מקום, של ושבחו  הרגילה, תפילה – פה כל תפילת

גדלות השגת – מהחוטם הנמשכת  תפילה בחי '

תפילה  סתם [וענין  היחודים, מדרגת הבורא,

אלא  דיוסף, לבחי ' שייכת  אינה פה' כל 'תפילת

(ליקו "מ  במקו"א רביז "ל כמש "כ דדהע"ה, לבחי '

בחי ' דעה בלי  תפילה בחי ' שזה עד) סי' קמא

כנגד  וערבה וריח, טעם בה שאין  הערבה תפילת

אלו את אף  מעלה ודהע"ה מלכות, פה הפה,

בסתם, התהלים שאומרים בנ"א כמו  התפילות 

דהע"ה  ובזכות שאומרים, מה שיודעים ללא

דהע"ה  אמרם כאילו אלו  תפילות אף מתעלים

בעצמו].

äìåëéù  úéòáèäå äèåùôä  äìéôúä úìòî

 úò  ìëá úåéäì

 äðäå [ã התפילה היא התפילה ששלימות  אף 

א"א  זה מ"מ כנ"ל, מהחוטם הנמשכת

בכל  זו עליונה לדרגה תמיד  לעלות  שא"א עת  בכל

האריז"ל  מש"כ  (מעין המעל"ע, שעות כ"ד 

להחזיק  שא"א ד', דרוש הלילה דרושי  בשעה"כ 

ובבחי ' היותר , לכל שעות משלש יותר הדבקות

לענין  אך  וכו '), הקודש אל עת  בכל יבא ואל

שהיא  פה', כל 'תפילת שבבחי' סתם התפילה

להש"י, יהודי כל של והטבעית הפשוטה התפילה

בכל  להש"י להתפלל עת בכל תמיד שייך הרי

ובכל  מציאותו  בכל תפילה' 'ואני  בבחי' המעל"ע

התפילה  ענין  שייך  שתמיד  המעל"ע, שעות  כ"ד 

בכל  שפונים ובמחשבה בדיבור להש "י  הפשוטה

שבלב  הפשוט ברצון  טבעית  בפניה להש"י רגע

וטבעית פשוטה תפילה בכלל נכלל שכ "ז להש"י,

עת. בכל ישנו שזה להש"י יהודי  כל של

ää éâåñ 'á'éì÷ä ìà úåòôù

 åäæå [ ä, דידן בסעיף הנרמז  הפנימי הסוד בחי'

שהוא  הכסא לבית היציאה ענין שהנה

להם  להשפיע והקלי' החיצוניות  למקום ירידה בסוד

מכוון  זה הרי  לעיל, בסעיפים כמש "כ חיותם כדי 

שנמשך  שבקדושה העליונה ההשפעה דרגת כנגד 

בזה  ויש  התפילות, ע"י לעולמות  דקדושה השפע

שההשפעה  אלקים', עשה זה לעומת 'זה של הבחי '

_________________________

זה  ובשביל במשפט ", דבריו "יכלכל קי"ב), (תהלים לאמצע אלא לשמאל, ולא לימין מטה ואינו הצריך, המקום אל זינו כלי

משפט (תהלים  בחינת  שהוא דיקא, 'אני' וכו' לך" נתתי "ואני מ"ח), (בראשית שכתוב כמו מיעקב, דוקא הבכורה את  יוסף  קבל

זאת  לקבל יוסף שצריך הינו יעקב", לאלהי "משפט  שם", בשארו "חק  שכתוב, כמו ברית, בחינת  הוא", לישראל חק  "כי פ "א),

עכל"ק . וכו'". תן" למלך  "משפטיך ע"ב), (תהלים במשפט דבריו שיכלכל כדי משפט, מבחינת החרב



שו"ע  כט ביאורי

ב' כנגד שמכוון בחינות, ב' ג"כ בה יש הקלי ' אל

תפילה  שכנגד והיינו דלעיל, התפילה דרגות

יוסה"צ  בבחי' תפילה שהיא והמובחרת  הגדולה

עת בכל שייכת שאינה מהחוטם) הנמשכת (תפילה

אל  בהשפעה גם ישנה מזומנות , לעיתים אלא

הגדולים, יציאת שבבחי ' גדולה השפעה הקלי'

בזמנים  אלא עת בכל שאינה השפעה שהיא

דגדלות ענין  זלע"ז  (כמו וערב בבוקר מיוחדים

הבחי ' שהיא שבתפילה קרי "ש  במצות המוחין

בבוקר  רק  שישנה התפילה אל המשפיע דחוטם

עת שבכל הקטנה התפילה כנגד  ואילו וערב),

ההשפעה  ישנה הנ"ל פה כל תפילת בחי' שהיא

הקטנים. בחי' שהיא הקלי' אל בחיצוניות 

 ïãéã óéòñá éîéðôä æîøäå ãåñä

 åäæå [å שהנפנה דידן  שבסעיף והרמז הסוד

לכוין  צריך  לגדולים) יציאה (היינו

ודרום  שצפון ולצפון , לדרום ואחוריו  פניו  שיהא

מהחוטם  הנמשכות  והיראה האהבה ענין על מרמז 

והיינו הנ"ל), ויראה אהבה שבבחי' – ז "א (בחי'

(שנמשך  שבקדושה הגדולה שההשפעה כנ"ל

הרי הקלי') אל הגדולה ההשפעה למטה גם ממנה

בכוונה  תפילה מהחוטם, הנמשכת התפילה היא

– ויראה אהבה – הבורא (גדלות  מהחוטם הנמשך 

מזרח  בין לפנות  אסור  ולכן כנ"ל. עליונים) יחודים

לבד , המלכות  ספי ' בחי' השכינה ששם למערב,

לבחי ' מקושר הגדולה ההשפעה שיהא צריך אלא

להטיל  אך כנ"ל, ז"א – החוטם בחי ' והדרום הצפון

כנגד  זלע"ז היא מים דהטלת שרי, ענין בכל מים

הנמשכת עת  שבכל הקבועה הפשוטה ההשפעה

אתה  'כי  בבחי' ישראל, כל תפילת ע"י  הזמן כל

כוונה  ללא פה תפילת אפי ' פה', כל תפילת  שומע

(שהיא  הקבועה ההשפעה זו כנגד  וע"כ כנ"ל,

בצד  אף  להיות  יכולה עת) שבכל מ"ר  השפעת 

כנ"ל. הז "א ללא המלכות  ספי' שכנגד  ומערב מזרח



לנפשך  חכמה דעה ל

חנוכה  עניני

 õåçá äøåðîä ÷éìãîä éáâì ' çîä øåàéá

 úåòùá íééåöî íéáùå íéøáåòù  åððîæá

 úåøçåàî

øáéã [àזצ"ל בריסק גאב"ד  הסכימו מחידוש (וכן

זמנינו) מפוסקי שבניעוד  שבזמנינו

שעה  מחצי זמן יותר  הרבה ברה"ר  מהלכים השוק

יש  ברה"ר שמדליקים לאלו הרי הלילה, אחרי

שיש  זמן  כל שידלק בשיעור  במנורה שמן  להניח

עד  שהוא י "א [שבזמנינו בחוץ, ושבים עוברים

גם  ויש הלילה, חצות  עד  וי "א בלילה, עשר  שעה

כמ"פ  ואמנם הלילה], כל אפילו שהוא מקומות

והגרשז"א) החזו"א והיו(וביניהם זה, חידוש קיבלו  לא

אף  והחזו "א זמן, לקצת רק  שיבער  שמן  מניחים

וביאר  שעה, חצי שדלקו אחר  הנרות מכבה היה

מקושר  היה מבריסק שהרב הוא הפלוגתא ששורש

הרמב"ם הלימודלדעת  שדרך  במקו"א (וכמש "כ 

אור  בבחי' דהרמב"ם הלימוד  לדרך  דומה דבריסק

ואכמ"ל ) שזמן החכמה בגמ' מפרש  והרמב"ם ,

בפועל, בשוק מצויים שעוברים זמן  כל ההדלקה

כתב  ולכן  שעה, חצי  רק  זה היה חז "ל שבזמן

ה"ה)הרמב"ם חנוכה מהל' יותר (פ"ד  או שעה ,àחצי

מח"ש ) יותר צריך מח"ש יותר שהוא שבמקום ,(והיינו

אחר  שעה רבע למשל שמדליק מי  להרמב"ם וכן

אם  וכן שעה, לרבע אלא שמן להניח א"צ צאה"כ

עוברים  אין  שכבר מצאה"כ שעה חצי  עברה

תלוי שהכל כלל, מדליק אינו  בשוק, מצוים ושבים

מובן  ולפ "ז בפועל, ושבים העוברים במציאות 

יש  רב זמן  למשך מצויים ושבים שעוברים שבימינו

שלא  הפוסקים משא"כ  זה, זמן  לכל שמן  להניח

שברמ"א מחמת  הוא זה, חידוש  תערב קיבלו (סי'

התוס 'ס"ב) כדעת  לפסוק  ע"ב נראה כא דף (שבת 

השני) בתי' דאי 'חציד"ה דענין  נראה שלדעתו 

שהוא. מקום בכל חז "ל שקבעו  השיעור הוא שעה'

דרך  שהיא הרמב"ם שדרך במקו "א מורנו [וביאר

יותר  דרכו  שנראית ברתא', יסד  'אבא הרי החכמה

בלשון  שהוא חיבורו  לשון שנראה כמו הפשט לפי

הרמב"ם  סברת מובנת  בענייננו וכן הפשט,

דע  המציאות  לפי  תלוי שהכל וברים בפשטות 

דרך  שהיא התוס' דעת משא"כ בפועל, ושבים

להתבונן  שיש  עמוק שכל שע"פ  דרך  היא הבינה

ואין  מקום בכל שוה שיעור חז "ל שתיקנו ולהבין,

בפועל]. והחיצונית הפשוטה המציאות  משנה

 ÷"äåøá –––– àúçî àãçá  úåéùå÷  äáøä 'éú

ò"éæ  úîà éøîàäã

øáéã [á על הש "ס בגליון  הגרעק"א שכתב ממה

ע"ב)הגמ' כא שכשנכנסו(שבת  ,

טהור , שמן  בהיכל מצאו לא להיכל החשמונאים

לרמב"ם הגרעק "א הבחירה וציין בית  מהל' (פ"ה

מקום ה"ח) הלא להקשות דכוונתו  מורנו  ופירש ,

השמנים, בית  בלשכת אלא בהיכל אינו  השמנים

המקדש ) בית לכל  כללי שם הוא שהיכל מתרצים ,(ויש

_________________________

הזיד א . או שכח  מקדימין ולא מאחרין לא שקיעתה עם אלא החמה שתשקע  קודם חנוכה נרות מדליקין אין שם, הרמב"ם ז "ל

השוק מן רגל שתכלה עד והולך מדליק החמה שקיעת עם הדליק  זה ולא זמן עבר  יתר או שעה  חצי כמו זה  זמן הוא  וכמה
השוק מן רגל שתכלה עד והולכת דולקת שתהיה כדי בנר  שמן ליתן וצריך מדליק להדליקה אינו זקוק  אינו וכבתה הדליקה

ע"כ. עושה. לסלקה או לכבותה רצה אם השוק  מן רגל שכלתה אחר דולקת נשארה אחרת  פעם



חנוכה  לא עניני

חנוכה  במדרש  שאי' זה על הקשו  קושיא ועוד

מכיר)וביוצרות  בן מהר"מ חנוכה של שניה (לשבת

איך  ולכאו ' השיתין, בתוך טהור  שמן הפך שמצאו

מה  על עוד  הקשו  וכן  זה, למקום השמן פך  מגיע

של  בחותמו  חתום שמן  הפך  שמצאו  בגמ' שאי'

מקום  בשום מצינו שלא פלא ג"כ שזהו  גדול, כהן 

על  בחותמו לחתום צריך היה גדול שהכהן

עוד  הכה"ג, של תפקידו כלל אי"ז שלכאו' השמנים,

הענין  מצינו  בחנוכה דייקא מדוע בספרים הקשו 

מצינו שלא מה המהדרין, מן  ומהדרין מהדרין של

אחרת. מצוה בשום

øúåéáåשבנרות שההידור  דעות שישנם אשכחן

בפ "ע, מדרבנן  מצוה הוא חנוכה

עם  ביחד להיות  צריך  מצוה הידור  כל כלל שבדרך 

אחרי עצמו , בפני ההידור  לעשות וא"א המצוה,

מבריסק  הגר "ח בשם [וכדאי' המצוה, קיימו  שכבר

סוכותזצ"ל קודש  מקראי קיח, סי' ח"ב וזמנים (מועדים

ט') סי' בודאיח"ב כשר  אחד  אתרוגים, לו שיש  שמי

ספר  אך  ביופיו הדר  והשני ביופיו , מהודר ואינו 

ואח"כ  המהודר  קודם ליטול עליו  ופסול, מורכב

ויצא  הכרשר  ויקדים להיפך יעשה אם כי הכשר,

אח"כ  שיטול במה כלום ירויח לא המצוה בודאי 

בהכשר  המצוה יד"ח יצא שכבר  כיון כי  המהודר

קיום  ללא הידור  דאין כלום, השני  בנטילת  אין 

דעות ישנם בחנוכה אך  עלמצוה], עזרי אבי (עיין

בזה) שדן חנוכה, הל' קסז, עמ' ח"א שאם הרמב"ם, ,

ויצא  קיים וכבר  אחד  נר  רק  הדליק הימים בשאר 

יכול  נרות, עוד  לו  נזדמנו  ואח"כ א' בנר המצוה

מצות לקיים כדי  בברכה ההדלקה לקיים שוב

הנר  בהדלקתו  המצוה עיקר יצא שכבר אף ההידור 

בחדא  המתרץ אחד  תירוץ שיש והזכיר האחד,

מאביו התירוץ זה שקיבל הקושיות , אלו כל מחתא

מגור  אמת האמרי  מתלמידי  זאת  ששמע זצ"ל

שקדמו הדורות  שבמשך  שפירש זי"ע,

של להחשמונ  בשמן  שהידר  גדול כהן איזה היה אים

להביא  הכה"ג שצריך חביתין, מנחת - מנחות,

אף  הכשר  זך זית  משמן מנחתו  ועשה מביתו ,

אךלמנורה, למנחות , ולא למאור רק  הוא כתית (שדין

מובחר) היותר בשמן להשתמש הידר וחתמוהוא ,

והטמינו והניחו  מממונו, זה היה כי  שלו בחותמת 

ביותר ושמור מיוחד  השיתין במקום בין (היינו

בלשכת שהוא השמן של הרגיל  במקומו ולא שבהיכל 

הכה"ג השמנים) של הזה המיוחד ההידור ובזכות  ,

גדול  בהידור  למנחתו  השמן  בעשיית  שהידר 

הטהור שמן  הפך שנשאר זכו  (הראוי ומיוחד ,

המנורה) נרות  ולא להדלקת היוונים אליו הגיעו שלא

ע"י השתלשל חנוכה הנס  שכל ומכיון טמאוהו,

של  מיוחד ענין זו במצוה חז"ל תיקנו  מיוחד , הידור 

[ואמר  המצוות. בשאר מצינו  שלא מה מהדרין 

שנאמר  תירוץ בבחי ' הוא זה שתירוץ מורנו 

קדמון  לצדיק  כאלו  דברים ומתאימים ברוה"ק,

ע"י נאמר כזה שתירוץ ופלא זי"ע, מפאנו  כהרמ"ע

זו, בדרך כלל בדרך רגיל היה שלא אמת האמרי

זה  תי ' שאמר קדמון צדיק יש  שאמנם מצאנו  שוב

אזולאי ישעי' רפאל הרב חיד"א)ה"ה הרב זצ"ל,(בן

שם]. שבת  הגמ' על מי' של 'שבת  בס ' כמובא

ô"ò úåðååëä ' íéîëç éðéò øéàî' ä ùøôî êéà

íúåîë äëìä ïéàù éàîù  úéá  úòã

øáéã [âעיני 'מאיר  בספה"ק  שמצינו  מה מענין

המאיר  האור הרה"ק [לתלמיד  חכמים'

חנוכה  עניני על ונפלא שלם חיבור  שהוא זי"ע

האלו והק' הגבוהות ההשגות שקיבל ומובא

את הק' רבו  הכנת  בעת נוכח כשהיה שבספרו 

הק' חנוכה נרות  להדלקת הפתילות ואת  המנורה

נשפע  הנרות  הדלקת ובעת  כלפידים, בערו ופניו

דברי את  שמפרש הק'], רבו של קדשו  מרוח עליו

ברכת – השניה ברכה של הכוונות  על האריז"ל

של  בניקוד הוא הוי"ה שם שכוונת ניסים, שעשה

הוי "ה  שם לכוין  הא' ביום היינו  למעלה, מלמטה

ספי ' של בניקוד הב' וביום המלכות  ספי ' של בניקוד 

שם  את  שמכוונים הא' מברכה [ולהיפך  וכו ' היסוד 



לנפשך  חכמה דעה לב 

ניקוד  הא' ביום למטה, שמלמעלה בניקוד  הוי"ה

הבינה ספי'ספי ' של ניקוד מכוונים א' שביום (וי"א

הברכות ב' משתוים הד' ביום הרי ולדבריהם החסד ,

הנצח) ספי' ניקוד מכוונים וביוםשבשניהם ניקוד , הב'

חכמים' עיני  ה'מאיר  ומבאר וכו'], החסד  ספי '

שמאי בית  כדעת מכוונים אנו השניה שבברכה

הברכה  הכוונה שם מכוונים וע"כ והולך , שפוחת

למעלה האשמלמטה דרך  שהיא דב"ש דרך  (כמו

למעלה) מלמטה העולה .והבינה

' åàëìå במקום שב"ש  הכלל תמיד והלא קשה

כדברי לעשות ואסור משנה, אינה ב"ה

היה  [ובתחלה ב"ש, כדברי מכוונים כאן  ואיך  ב"ש

אפשר  הכוונות שבענין ראיה מכאן  להביא נראה

שהלא  להלכה, כלל נפסקת שאינה בדעה אף לכוין 

ולכל  חיים, אלקים דברי ואלו  אלו  בשמים סו"ס

לענין  ורק בשמים, ומקור  שורש יש  בתורה שיטה

לנהוג, איך המח' ישנה המעשה בזה עשיית (ועיין

זי"ע  מקאמרנא להרה"ק הטהור שולחן בספה"ק  בארוכה

זהב) בזר לד הרש "ש סי' מדברי במקו"א הבאנו וכן  ,

לכוין  שיש שכותב חמץ דהשבתת בכוונות 

הוי כאן  אך בראשונים. שיטה כל לפי  הכוונות 

שנדחו ב"ש  לדעת  אף כוונות לכוין טפי חידוש 

מההלכה]. לגמרי 

 ïéðòá  ù"áë äùòîì âåäðì øúåî ì" äåàéáäì

äæ

íðîàå [ã הביאוה"ל דברי  ע"פ בזה הביאור  י "ל

אומרים) ויש  ד"ה ס"ב תרעא (סי'

משאר  וב"ה דב"ש זו  מח' ששאני  מהגמ' שמדייק

עושים  שהיו  כאלו  שהיו בגמ' מובא דהלא מח',

זה  שבענין  הגמ' מדברי הביאוה"ל ומדייק כב"ש ,

כב"ש  לעשות ענין áמותר  רק  שזה מחמת ומפרש  ,

ב"ש , כדברי  לעשות מותר  בזה מצוה הידור  של

גדול  ניסא פרסומי בזה יעשה הרי  כן שיעשה [ומי

ובזה  מהרגיל, אחר מנין  שמדליק יתמהו  שכולם

שלו  ההדלקה הענין תתפרסם לשואלים (ויבאר

ע"י  הקלי' כילוי מחמת  הוא והולך שפוחת שבזה הפנימי

אומות שכנגד סוכות של  פרים השבעים וכמו ההדלקה,

והולכים) שפוחתים שם העולם שמסיים ומה ,[

למעשה, הלכה דבריו  על לסמוך  שאין  הביאוה"ל

חמד השדי  עפמש "כ בזה נראה שבכה"ג (?)הרי

ענותנותו מחמת  רק שבודאי כהפוסק , לנהוג מותר

על  ולסמוך לנהוג למעשה מותר וא"כ כן, כתב

על  לסמוך  שאין כתבו מהפוסקים [ורבים הביאוה"ל

ונתקבלו ועוד , הפמ"ג כמו למעשה דבריהם

וא"כ  הנ"ל]. השד "ח כדברי ישראל בכלל דבריהם

מכוונים  אנו איך לכה"פ מובן הביאוה"ל לדברי 

שהלא  דב"ש, אליבא ניסים שעשה בברכת  כונה

אנו ולכה"פ כב"ש , למעשה אף  לנהוג מותר כאן 

דב" אליבא כוונות  מוסיפים מכוונים שאנו [והיינו ש

ב"ה, כדברי  בפועל הנרות בהדלקת  והולכים

שבהדלקה  לרמז  כב"ש, הכוונה ב' בברכה ומכוונים

כנ"ל]. דהקלי ' הכח וממעיטים פוחתים אנו זו

 úèñä ïéáì äëåðç øð ú÷ìãä ïéá äøéúñä

 úëåøôä

øáéã [äבהנהגת שמצינו הסתירה מענין 

הדלקת בין העולם, מאנשי הרבה

הקודש , דארון הפרוכת  פתיחת לבין חנוכה נר

העולם  רוב מנהג חנוכה נר  שבהדלקת  והיינו

בשו "ע המחבר רבינו כשיטת לזה הסכים (שכן

_________________________

יוחנן ב. רבי אמר חנה בר בר דרבה המימרא מדהביא הוא, כן הרי"ף דעת  דגם שכתב הגר"א בביאור עיין שם, הביאוה"ל ז "ל

בדינא  הלל כבית  דהלכה בעלמא לן דקיימא מה בכלל נכנס לא דזה הרי"ף  דדעת עוד לומר אפשר היה קדשו דברי ולולי וכו',

לכאורה  ומשמע זקנים, שני על יוחנן רבי שאמר מה הביא ולזה בעלמא, הידור בענין אלא הלכה בענין מחולקים דאינם אחרי

פוסק בשום זה דבר הוזכר מדלא אכן שמאי, כבית עשה אחד זקן הכי ואפילו הלל כבית  דהלכה בעלמא נפסק שכבר בימיו דהיו

עכ"ל. המעיינים. לב לעורר רק כתבתי ולא כלל להלכה זה דבר לצרף אין



חנוכה  לג עניני

לימין האריז"ל ) משמאל הנרות להדליק (היינו ,

לימין, אלא יהיו לא פונה שאתה פינות שכל שמפרשים

לצד שמאל  מצד  תהיה פונה שאתה שהפניה שהכוונה

מפאנוימין) הרמ"ע כשיטת  נוהגים אנו ואין ,

מימין  הנרות להדליק שיש הסוברים והלבוש

לימין לשמאל יהיו פונה שאתה פינות  שכל (ומפרשים

ימין) בצד ההדלקה מעשה שיתחיל ואילוהיינו ,

ביד  לתפוס העולם מנהג הקודש ארון  בפתיחת

שמאל, לצד  ולהסיטה הפרוכת של הימני חלק ימין

והלבוש  מפאנו  הרמ"ע כדעת  לשמאל מימין  היינו 

בפתיחתהנ"ל גם שנהגו בודדים מקומות ישנם (ואמנם

מנהג דאי"ז נראה כנ "ל  אך  לימין, משמאל  הקודש  ארון

העולם) אצל  גדולה הרגיל אריכות ישנה [ובאמת  ,

ובברכת בשלום' ב'בואי הסיבוב לענין  זו  בסוגיא

דבאמת די"ל בזה ותירץ שאכ "מ]. ועוד, כהנים

הרמ"ע  כשיטת היא כלל בדרך  העולם הכרעת 

דרק  אלא הפרוכת , בהסטת שפונים והלבוש מפאנו

להיפך  שעושים מיוחד טעם יש  חנוכה נר  בהדלקת 

שמאל ) בצד  ההדלקה ומתחילים לימין משמאל ,(שפונים

המהרח"ו כדעת היא המקובלים שהכרעת היות 

הרש "ש ) הכריע לספי '(שכן קשור דחנוכה סוד  שכל

דייקא דחנוכה ההוד  שסוד שס"ל מפאנו כהרמ"ע (ולא

בהוד ופורים הנצח לספי' בקו)â קשור הוא הרי  והוד

במה  לכך רמז  עושים בחנוכה דייקא ע"כ שמאל

[וכן  שמאל. בצד הנרות הדלקת  שמתחילים

זי "ע  ממונקאטש הרה"ק מנהג הנ"ל ע"פ  מתפרש 

מפאנו, הרמ"ע כשיטת נוהג היה מקום שבכל

כנ"ל]. י "ל וההסבר חנוכה, נר  בהדלקת  מלבד 

–––– úåøðì éìë ïðéòáã âàøôî  ì"øäîä ùåãéç

 úøåðî êåúá  úéëåëæ úåñåëá ÷éìãîä ïéãå

 óñëä

øáéã [ åמפראג המהר"ל שיטת נר מענין  (בספרו

לאברהםמצוה) בחסד  מובא (ובכת"י וכן 

זל"ט) הנביא אליהו בשם הראב"ד, בן נהור סגי לר"י

בתוך  דוקא דחנוכה והשמן  הפתילות  שיהיו שצריך 

המקדש  דמנורת  דומיא נרותכלי  המדליק  (ולדעתם

יד"ח) יצא לא כלי בתוך שאינם השבט רגילים [ובעל ,

ומחדש דן זצ"ל קנז)הלוי  סי' שאלו(ח"ח לפ "ז

זכוכית כוס שלהם כסף המנורת בתוך המניחים

הכסף , כלי  מעלת  את המהר "ל לשיטת  הפסידו הרי

דין  שא"צ הפוסקים שלרוב השבה"ל שמחדש  והיינו

בפני חשיבות  להם אין הזכוכית  כוסות  הרי  כלי,

הדליק  כאילו ונחשב הכסף למנורת ובטלים עצמם

ודעימיה  המהר "ל לשיטת משא"כ  הכסף , כלי בתוך

שבו לכלי  מיוחדת חשיבות יש הרי  כלי , דין שבעינן

הכסף , לכלי  בטלים ואינם והפתילות  השמן  מונח

לשיטת וע"כ כסף, דכלי  ההידור איבד וא"כ 

כסף  דכלי  ההידור  לו  שישאר  הרוצה השבה"ל

ודעימיה)לכו "ע המהר"ל לשיטת  להניח (אף  עליו

ויש  עצמה, הכסף מנורת  בתוך  והשמן הפתילות 

סי'שחידשו  פסק"ת  ועי' רא, סי' ח"ג  הקהתי (שבט

_________________________

בע"כ,ג. ומודה הקדושה לצד הסט "א שנכנע  הנצחון התחלת על מורה דהוד הידוע  ע"פ  המח' לפרש  שיש אמר התלמידים ואחד

כבר  תוקנה הנצח  וספי' עדיין מתוקנת אינה ההוד דספי' (וכידוע  הקדושה דצד הגמור נצחון על מורה ונצח לגמרי, מתוקן ואינו

בפורים  הרי ופורים  דחנוכה הניסים עשיית  בזמן והנה האריז "ל), בדברי כדאי' המע "ה ודוד ע"ה הנביא שמואל ע "י לגמרי

ע"כ  בבל, גלות בתוך  הנס כל והיה אנן', דאחשורוש  עבדי ו'אכתי אחשורוש  ממשלת תחת בגלות הנס אחרי גם עדיין נשארנו

משא"כ  להקדושה, גמור נצחון היה לא אך וכו', המן את  שתלו דהסט "א והודאה הכנעה שהיתה ההוד, לספי' יותר זה נס  שייך

בזה"ז  אך  הנצח , לבחי' שייך  הרי"ז גמור, נצחון שם והיה הקדושה לצד המלוכה וחזרה ביהמ "ק עבודת שחזרה דחנוכה בנס 

פורים  נס  אחר שנה ממאתים יותר היה שבזמן אף דחנוכה ונס הנוראים, הימים לעבודת  המשך  הם ופורים דחנוכה מספה"ק ידוע 

כמבואר  השני הבית חורבן לפני שנה מאתיים היה דחנוכה ונס  המקדש, בתי ב' שבין בבל גלות  שנות ע' בתוך  היה דפורים (שנס 

שאז  חנוכה בעבודת  ישראל נשמות  תיקון ומתחיל לפורים, קודם חנוכה הרי שנה שבכל בנ"י נשמות  בעבודת  מ "מ  ברמב"ם),

הנצח ). ספי' (בחי' הפורים בימי שנה בכל הנצחון ונגמר ההוד) ספי' (בבחי' הסט "א הכנעת  התחלת יש



לנפשך  חכמה דעה לד

סק"ט-יא) יכולה תרעג אינה זכוכית הכוס שאם

לה  שאין  צרה רגל על שעומדת  היינו בפ "ע, לעמוד 

אין  הרי  השמן  את בפ "ע ולקבל לעמוד  אפשרות 

הכסף  למנורת היא ובטלה כלל, כלי שם עליה

ובכה"ג  זכוכית , הכוס  את המחזיק  הכלי  שהוא

מנורת בתוך  והשמן  הפתילות  מונחים כאילו  נחשב

הכסף ].

––––  äëåðçá éìë ïéðò  äìâúð  íéðåøçàä  úåøåãá

ä"òäãã øåà  íéìùäì

øàéáå [æכלי דין א"צ הפוסקים לרוב שהנה בזה

האור  הוא בחנוכה דהעיקר  בחנוכה,

הצדיק  דיוסף לבחי ' שייך דחנוכה הכלי , ולא הדולק

יוסף גדולת פרשת  בחנוכה תמיד  שקוראים (כדחזינן

החכמההצדיק ) אור  בחי ' שהוא מדליקים , (וע"כ 

החכמה) שבבחי' בשמן ענין לכתחילה שייך  ואין ,

הכלי בחי' שהוא ע"ה המלך  דדוד  לבחי' דחנוכה

האורות ) לכל  הכלי שהיא המלכות  ספי' דאדרבה (בחי' ,

הרמב"ן  דברי  י)ידועים מט, ויחי יסור (פר' 'לא עה"פ 

כולם  ונהרגו  החשמונאים שנענשו מיהודה', שבט

על  בזה ועברו  דוד , מבית המלכות שלקחו זה על

ואי ' וגו '', מיהודה שבט יסור 'לא הש"י ציווי

קמה)מהחת "ס  עמ' החדש  המשולש  ומהחי '(חוט

אותהרי"ם יז סי' דעת יבין שבס' אבות חסדי (קונטרס

ר יז) שהיה שע"כ המשניות מחבר הנשיא יהודה בי 

חנוכה, נס על בש "ס מסכתא תיקן לא דוד מבית

הק ', דוד  אבותיו-בית בית  כבוד  על רבי שהקפיד

קאתי, דוד מבית שרבי ע"א נו דף שבת בגמ' (וכדאי'

דדוד ') בזכותיה ודריש  'מהפך  בדורותוע"כ משא"כ  ,

ומתגלה  העתידה לגאולה שקרובים האחרונים

דעת נתגלה למב"ד, מב"י שבין היחוד ומתברר 

מבית מלך  בבחי ' בעצמו  שהיה מפראג המהר"ל

בא' ע"ע שמעיד  העדות במקו "א [כמש"כ  דוד

בכוכבים  החוזה המלך לו שאמר הק ' מספריו 

על  מלך  להיות  לגדולה עומד שהיה שרואה

דין  שיהא בחנוכה שצריך  חידש שהוא ישראל],

ענין  להשלים זוכים שבזה ישראל רוב נהגו  וכן כלי,

עם  ביחד דדהע"ה הכלי  בחנוכה ג"כ  שיהא דדוד 

שבצורת אמר  התלמידים [וא' דיוסה"צ האור 

נרות ארבע כלל בדרך  בה שיש  עצמה המנורה

האמצעי וקנה שמאל, מצד נרות  וארבע ימין מצד

יש  גופא בזה הרי באמצע, הגבוה השמש שהוא

בבחי ' הוא האמצעי  דהקנה היינו דדוד , לבחי ' רמז 

שני כנגד  הם צד שבכל הנרות וארבע שבדוד, ו '

דדוד ]. הדל"תין 

äîçìîá éáëîä  äãåäé à÷ééã âøäðù  íòèä

ãåò [çאת הנ"ל הרמב"ן  דברי  ע"פ פירש

שדייקא  אנטיוכוס במגילת הגירסא

האחד היה הוא המכבי  האחים יהודה חמשת (מבין

גדול ) כהן מתתיהו ולכאו 'בני במלחמה, שנהרג

כמוהו  גדול צדיק  על נגזר האחים מדוע ראש (שהיה

במסי"נ ) הלוחמים ולדבריוראש במלחמה, ליהרג

החשמונאים אצל פגם שהיה הנ"ל (לפי הרמב"ן

הק ') דרגתם הריגודל דוד, מבית המלוכה שלקחו

השערה  כחוט הצדיקים עם מדקדק  הקב"ה

בעוה"ב, ח"ו יענשו  שלא כדי  בעוה"ז  להענישם

הלוחמים, ראש היה שהוא יהודה דייקא וע"כ 

וכמרומז  המלוכה, שלוקח ביותר  ניכר  היה ואצלו

המלוכה  לקבל גרים קא ששמו 'יהודה' בשמו  גם

ע"ה) יעקב בן ליהודה המלוכה דייקא (שניתנה ע"כ

במלחמה. נהרג הוא

äéîçð 'øå àéåà 'øã àúâåìôá éîéðôä øåàéá

øàéá [ è'ור אויא דר ' בגמ' במח' פנימי  ביאור

ע"א)נחמיה כג  דף  היכן (שבת שנחלקו

נר נו ''וציו דהדלקת מקרא חיוב ילפינן מהיכן (היינו

מכל חנוכה) תסור ד'לא מקרא לה יליף אויא דר' ,

יליף  נחמיה ור ' ושמאל', ימין  לך  יגידו  אשר  הדבר 

וגו''. ויגדך  אביך  ד 'שאל מקרא לה

øàéáå' לספי נשמתו בשורש שייך  אויא דר' בזה

חי, שהוא דשמו  בגימ' כמרומז  היסוד 

שנשמתו ומי  חי', יוסף 'עוד  היסוד  ספי' על המרמז 



חנוכה  להעניני

עיקר  הוי ואצלו  פנימית  נשמתו הרי היסוד  מספי '

וע"כ  רבותיו , ואל החכמה מידת  אל ההתקשרות

וגו ' תסור ' ד'לא מקרא לה מדברי יליף  תסור (שלא

ישראל ) נשמתוחכמי ששורש  נחמיה ר ' ואילו ,

בגימ' שהוא דשמו בגיימ' כנרמז המלכות  מספי '

המלכות , לספי' שייך שהוא בגימ'פל"ג הוי (וכן

דיני  המתקת  על רמז ג"כ שהוי עה"כ, אלהי"ם הוי"ה

המלכות ) דיני המתקת  שבבחי' נשמתואלקים הרי  ,

חיצוניות בחי' שהיא מלכות ספי' ספי'מצד  (לעומת 

אביוהיסוד ) עם ההתקשרות  עיקר  הוי שם הרי  ,

אביך' ד'שאל מקרא לה יליף ע"כ  הגשמיים, ואמו

וגו'.

 àì'ã  åàì ùé íàä ï"áîøäå  í"áîøä 'çîá

äëåðç øð ú÷ìãäá 'øåñú

øàéáå [é בענין הראשונים פלוגתת את גם עוד

והרמב"ם הבה"ג דהנה (בסה"מ זה,

א') מצותשורש  דילפינן הנ"ל אויא כר' לפסוק  ס "ל

כמצוה  ודינה תסור ', ד 'לא מקרא חנוכה נר  הדלקת 

ודעימיה  להבה"ג להו  דסבירא והיינו  דאורייתא,

כמצוה  חשיבות  לה יש דרבנן  מצוה דכל

קרא  דרבנן  מצוה בכל שמקיימים היות דאורייתא,

הרמב"ן ואילו תסור'. דכל (שם)ד 'לא וס"ל חולק 

כמצות מדאורייתא, שורש לה שאין דרבנן  מצוה

ד'לא  עשה מצות קיום בזה ליתא ופורים, חנוכה נר

נחמיה  ר' כדעת  קיי "ל דאנן מפרש  והרמב"ן תסור ',

מדאורייתא  שורש  לה שאין  בחנוכה שליכא הנ"ל

שצריך  אביך' ד'שאל לקרא אלא תסור', ד 'לא לקרא

זו אין אך למעשה, לנהוג הדרך  מאבותיו  לדעת

דאורייתא. מצוה

äëåðçã ùøåù ï"áîøäì óàù ñ"úçä ùåãéç

 àúééøåàã àåä  íéøåôå

 íðîàå [ àéמקומות בכמה החת"ס דברי  ידועים

זה חי'בענין  רח, סי' חאו"ח (שו"ת 

ועוד ) ע"א כג דף שבת  שאף עהש"ס שמחדש  ,

עצם  הרי דרבנן , מצוה היא שחנוכה להרמב"ן 

ז  איזה מדאו',עשיית  חיוב הוא ה' חסדי לזכרון  כר

בגמ' ע"א)כדאשכחן  יד דף דאם (מגילה מק "ו 

מצרים  ליציאת  זכר מדאו ' עבדינן  לחירות מעבדות 

משעבוד  שיצאו ניסים שהיו ופורים בחנוכה כ"ש 

חיוב  בהם שיש  כ "ש לחיים, וממות לגאולה

ניסיו על לה' להודות זכר  איזה לעשות  דאורייתא

יזכור  אופן באיזה קבעו  שרבנן אלא ונפלאותיו,

ובפורים  הנרות הדלקת ע"י בחנוכה היינו הנס, את 

המגילה. קריאת  ע"י

åæ ' çîá éîéðôä øåàéá

øàéáå [ áé שהוא דהרמב"ם הענין  פנימיות

כמש "כ  השמאלית  מפאה

ל"ו)האריז "ל הקדמה הגלגולים [וכתבנו(בשער ,

מוהר "ן  בחיי רביז"ל דברי  בביאור  אחר  במקום

ספירת בבחי' הוא הרי ואכמ"ל], ע"ז, בהשמטות 

בבחי ' נראית היא שלמטה שאף נוק', – המלכות 

הפשט  בלשון שנכתב הרמב"ם כספרי  הפשטות,

בכתר  העליון שורש יש  המלכות  לספי' מ"מ

ומלכות ) דכתר יחוד ובבחי' דרזין רזין וע"כ (בבחי' ,

כמצוה  נחשבים ופורים חנוכה להרמב"ם

בחסידות  שנתגלה האור  בבחי' (שהיא דאורייתא,

דרזין) רזין חסידותבבחי' בספרי  שנתבאר ,

ממש  שהם ופורים חנוכה מעלת גודל בארוכה

דאורייתא, חגים ישראל, דמועדי וגמר המשך 

הז"א  בבחי' הוא הימנית שמפאה הרמב"ן ואילו 

בעמקות, הנגלה תורת  בבחי ' מבינה, שפנימיותה

העמקות ע"ד בנגלה חיבורים הרמב"ן כותב וע"כ 

בבחי' שהוא שבפשט, סוד בחי' היא העמקות  (ודרך

שבסוד ) פשט עם והתקשרות ס"ל התכללות  ע"כ  ,

הרש "ש  כמש"כ  דרבנן, מצוות  הם ופורים דחנוכה

למצוות נחשבים ופורים שחנוכה הסוד  ע"פ

הסוד )דרבנן, פשטות  ע"פ הוא זקינו(שכן ואמנם ,

שהי עליו  רבים העידו  שכידוע זי"ע החת "ס 
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הרמב"ן  נשמת  הו"ק ãבעצמו  בבחי ' הוא הרי  ,

המקיפים  אורות  לגלות  ביכלתו וע"כ  דהרמב"ן

המקפים דהרמב"ן , אורות מגלים הו"ק  שהם (שהכלים

ואכמ"ל ) הסוד דהג"ר, את  החת "ס  מגלה וע"כ ,

הרש "ש מ')שכותב אף (דף  דרבנן  מצוה שכל

פועל  ממילא בדרך מ"מ הקטנים, בזו "ן  שפועלת

הגדולים בזו "ן  דאורייתא)גם המצוות (מקום

ובכוונות דפסח ב' דסדר בכוונות [וכדחזינן 

מגלה  וע"כ ואכמ"ל], הסוכות חג דימי דנענועים

מדאורייתא  שורש יש  להרמב"ן  שאף החת "ס 

ופורים. לחנוכה

 ãåñä  ô"ò  äúáëã úåèéùä  ìë øåàéá

øàéá [âé'דגמ בסוגיא השיטות  כל פנימיות

דכבתה, הראשונה בפלוגתא (סוגיא

ע"א) כא דף  שבת דהנהדחנוכה, .à"ðåä áø שהוא

להחמיר  אחד  מצד ס "ל ע"כ בינה, – ס "ג בגימ'

לה זקוק  דרךשכתבה כמו להחמיר השמאל (כדרך

השמאל ) שמצד להשתמש ב"ש  שמותר  ס "ל ומאידך  ,

החיצוניות  שבבחי ' בחי'לאורה, – הבינה ספי' (שהוא

והחיצוניות ) חנוכה,הנגלה בנרות קדושה אין הרי 

הסוגיא בהמשך  הגמ' ע"א)וכלשון כב נר (דף 'וכי 

מותר  וע"כ נגלה, ע"פ הוא שכן  בה', יש  קדושה

לאורה. להשתמש 

 áøåע"ב שבגימ' ספי '(עה"כ )חסדא שמבחי'

הימין  קו  דרך להקל אחד  מצד  ס"ל החכמה,

הימין)שמיקל שמקו ב"ה לה,(כדרך  זקוק  אין שכבתה

מעכב  אין שבקדשים הא על במקו"א [וכמש"כ 

לעכב, הכתוב עליו  ששנה במקום רק המעשה

כ "כ  המעשה אין החכמה, בחי ' קדשים, שבענין

ומאידך  הכתוב], עליו ששנה במקום רק לעיכובא,

החכמה  אור  שמצד  לאורה, להשתמש שמותר ס"ל

גבוה  אור  הוא החכמה אור  כידוע הרי  בעצמה,

ויכולת אחיזה להם ואין החיצונים עיני המסמא

לאורה. להשתמש  מותר  וע"כ  החכמה, באור לפגום

úòãåáø' בבחי שהוא - להלכה קיי "ל וכן - הוא

בחי ' רב שהיה המכריע, כדברי הלכה

בארוכה  במקו "א וכמש"כ  ובינה דחכמה החיבור

מפאנו  הרמ"ע לוחות )בשם שברי ש'רב',(במאמר

הזוה"ק , כותב אבא' 'רבי בבחי'הוא אז éáø (והיה

ונהיה  לבבל  ירד ואח"כ החכמה), אור בחי' ישראל  בארץ

מרומז áøבבחי' וכן הנגלה, תורת  בחי ' בבבל,

ב-ב'ינה. ר'אשית-חכמה, עצמו ר "ב בתיבת 

דס "ל הסוד )והיינו  ע"פ קיי"ל  הוא (וכן דחנוכה שאור

החסידות [ובלשון הבינה למקום היורד החכמה אור 

וע"כ  החול], ימות לתוך ונכנס שיורד  שב"ק  של אור 

ומא  לה, זקוק אין  שכבתה רב מיקל אחד ידך מצד 

וכיון  קדושה, בה שיש  לאורה, להשתמש אוסר

_________________________

משורש ד. ידוע  בזה"ל, י"ח) קובץ הסופר אוצרות (קובץ הסופר' 'שני בקונטרס זצ"ל שטערן הגרי"נ  שכתב מה כאן נעתיק 

וכו') וכלותי בנותי ד"ה (קודם סופר החתם צוואת על העברי לב בספר עיין ז"ל, הרמב"ן נשמת  סופר החתם רבינו נשמת

בעמח "ס מאדמו"ח  שמעתי וז"ל, נ "ך  על משה ישמח לספר בהקדמה בזה שכתב מה פה ואעתיק בזה. שכתב מה הצוואה ובסוף

החתם  כי חיותו בחיים עוד כשהיה זצללה"ה סופר מהחתם בקדשו דבר משה הישמח  זקנו אשר פעמים שכמה זצ"ל לב ייטב

נשמת  משורש הוא סופר החתם נשמת ששורש ז "ל ודעותיו שיחותיו מתוך והבין ז "ל, הוא שנפטר קודם אחת שנה נפטר סופר

לאור  יצאו שנים כמה שלאחר איך  בעיניו שפלא ז"ל אדמו"ח  ואמר ז"ל. הרמב"ם נשמת הוא נשמתו ושורש ז"ל, הרמב"ן

מהרמב"ן  בקדשו דבר תשובותיו ברוב וכמעט  ז"ל הרמב"ן דברי הרוב על לשונו על רגיל לו אשר ראה סופר החתם ספרי

ישמח  בעל הגה"ק  של שיחתו סופר החתם לאזני הגיע  שכאשר סיפר ז"ל סופר אלכסנדרי שלמה הג"מ  מו"ח וכבוד עכ"ל. ז "ל

והוא  רמב"ן ללמוד אוהב שאני לפי כונתו 'בודאי בענותנותו סופר החתם אמר סופר החתם ונשמת  נשמתו משורש  זצ"ל משה

ועש "ק . ה' ד' ביום השבוע  פ ' בכל תלמידיו עם גם תמיד הרמב"ן שלמד ז"ל מרן של בקודש דרכו רמב"ם'. ללמוד אוהב

ע"כ.



חנוכה  לז עניני

החיצונים  יכולים נמוך  למקום הקדושה שיורדת

זו. בקדושה לפגום

äìòúäù úåëìîã úåëìî 'éçáá äéîøé 'ø

' íåøî éãò  íéìôù äéáâî' åá íéé÷úðå

êéùîäå [ãé ירמיה ר' קדושת בארוכה לבאר

האריז "ל הגלגולים שלדברי  (שער

ל"ו) מתיבתא הקדמה בפתח עומד  הוא הרי

שבג"ע,äדרקיעא  הישיבה פתח שומר שהוא היינו ,

דמלכות מלכות  בבחי ' דנוק' דיסוד פתח בחי' והוא

הפתח  ושומר הנוק', בחי' הוא הכנסת  והבית (שהישיבה

דנוק ') דיסוד  פתח בבחי' הוא השומר דהישיבה והוא ,

טעם  שגילה הוא ירמיה ר ' וע"כ מהקלי ', המציל

לאורה להשתמש  דאסור  שס "ל דרב (מחמתהפנימי

כנ "ל ) הקלי' אחיזת .חשש 

 àìå ïðçåé 'øî  ÷ø áø  úøáñ  ìáé÷ù ééáàã  íòè

 êë ìò øòèöäå äéîøé 'øî

 äðäå [ åèהיסוד בבחי ' שהוא (כמש "כאביי

ברכות ) עמ"ס יעקב בשארית  בארוכה

י'תום, י 'רוחם ב'ך  א'שר ע"ש אבי "י נקרא [שע"כ 

הוד  עד  ש'אימא מאמו , יתום נקרא שהיסוד

בזוה"ק כדאי' ע"א,איתפשטת ' ז דף תיקו"ז (הקדמת 

ע"ב) רכג  דף רע"מ מר'זוה"ק הנ"ל הטעם קיבל לא ,[

מלכות בבחי ' הוא ירמיה שר' כיון  שכנ"ל ירמיה,

בגמ' וכדא'י מעלתה, מובן  אין שבתחילה דמלכות

שם) הנראות(ב"ב שאלות  שואל ירמיה ר ' שהיה

הוציאוהו וע"כ מעלתם, להבין קשה והיה כמוזרות

לגמרי  ה מביהמ"ד המדדה (כששאל  אפרוח על  שאלה

אמה) לנ ' מחוץ אחת  ורגלו אמה נ' מתוך  אחת  ,שרגלו

בגמ' כמבו' לביהמ"ד שהחזירוהו קסה [עד דף  (שם

בחי 'ע"ב) ירמיה בר ' בו  נתקיים כנ"ל אמנם ,[

שומר  נהיה העליון שבעולם שפלים', 'מגביה

הישיבה.

 ééáàå רב סברת והבין  קיבל היסוד  מבחי ' שהוא

שהוא  יוחנן, מר ' אח"כ זאת כששמע רק

כוותיה, היסוד בבחי ' שע"כג"כ האריז"ל (כמש"כ

וכו') קאתינא דיוסף  מזרע אנא ע"ע הצטער אמר אך ,

ירמיה. מר' מקודם זאת קיבל שלא ע"ז  אביי

'àúå÷ðéã àñøéâì î" ôð'ã øåàéá

 úùøôîå [æèכי אביי הצטער  שע"כ הגמ'

גירסא  מעלת  הפסיד

יותר)דינקותא, בצעירותו הדברים מקבל  ,(שהיה

היא  דינקותא שגירסא שאף הענין ופנימיות

המלכות, בבחי ' וקטנה פחותה מדרגה נראית 

מלכות  כתר  בבחי ' גבוה שורש לה יש (שע"כמ"מ

רבן, בית  של  תינוקת של  פיהם הבל  על  קיים העולם

קשורים  דהמלכות , קטנה במדרגה הם שלמטה שאף

העליון) לשורש  ביותר הוא הם עצמו ירמיה ר ' וה"נ ,

היה  שלמטה דינקותא גירסא כמו  זו  במדרגה

פחותה כמדרגה מביהמ"דנראה הוציאוהו (שע"כ 

ע"ב) כג דף  ב"ב בגמ' הוא כמבואר ובשורש ,

מעל  י-ה, יר"ם בשמו  כמרומז הכתר  במדרגת 

בתחילה  קיבל לא מדוע אביי הצטער  וע"כ  חו "ב,

ג"כ  להתקשר  זוכה היה שאז ירמיה, מר ' הסברא

כמו בו שנתקיים ירמיה ר ' של המלכות  למדת

דהע"ה המלכות )אצל למדת ד 'אבן (המרכבה הפסוק 

_________________________

רגל ה. ירמיה ר' בעי דכ"ג ב"ב במסכת  דידן בתלמוד אמרו עליו כי ז "ל מורי א"ל הנז"ל ירמיה ר' בענין גם שם, האריז"ל ז"ל

בתוך  המדדה הגוזל בענין היה וזה מדרשא, מבי ירמיה לר' אפקוה דא על כי שם ואמרו מהו, בחוץ אהד ורגל בפנים אחד

כי  להיות והנה ירמיה ר' בעי פעמים הרבה כמ "ש  שאלות שואל היה תמיד ירמיה ר' זה כי ידעת וכבר י"ט, ב"מ  אמה חמשים

כל  כי למעלה גדול טוב שכר לו יש  לכן מדרשא מבי ואפקוהו וביישוהו בשאלותיו ויאדיר תורה להגדיל לטובה נתכוין הוא

מתיבתא  בפתח  עומד שהוא ז"ל מורי שא"ל ונלע"ד ידו. על ונשאלות אותם שואל הוא דרקיע במתיבתא הנשאלות  השאלתות 

ע"כ. דרקיע.
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שתתעלה  פינה', לראש  היתה הבונים מאסו

ציון  בהר ותתגלה העליון  לכבודה המלכות 

במהרה  ותפארתנו מקדשנו בית בבנין  וירושלים

בימינו. בימינו 


