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מאמרי חנוכה

הנדבה שבתודה

במחלוקת הראשונים האם תודה היא חובה או נדבה

מצינו שנחלקו הראשונים )רש"י ור"ג1( האם אדם שניצול מארבעת הדברים שעליהם צריכים 

מחויב  נעשה  לא  שעדיין  או  לתודתו,  קרבן  להביא  הדין  מעיקר  מחויב  נעשה  האם  להודות, 

מעיקר הדין להביא קרבן תודה, אלא ביכלתו להתנדב נדבה להביא קרבן תודה ואזי הוא נעשה 

מחויב לקיים הבטחתו, וצריך ביאור בדיעה זו מדוע אין התודה חיוב מעיקר הדין.

הודאה אינה שייכת בציווי

אינה  בציווי  הבאה  הודאה  כי  להודות,  האדם  על  לצוות  שייך  שלא  משום  היינו  ובפשטות 

בעה"ב  לו  יאמר  ואח""כ  מבעה"ב,  הנאה  שקיבל  שאדם  בגשמיות  שיובן  כמו  כלל,  הודאה 

להודות לו, בוודאי לא ירגיש באמירתו שום נייחא לרוחו, כי הלה לא הודה לו מדיליה.

בחינת תורה שבעל פה

ניתן  שבה  פה,  שבעל  תורה  בסוד  היא  ההודאה  כי  והיא  ביאור,  תוספת  עוד  בזה  יש  אולם 

לאדם כח לחדש תורה מדיליה, ומנקודת ליבו, וזה מבטא שההודאה הינה דייקא בזה שהאדם 

משיג ממקומו שהוא שם שהוא צריך להודות וזה עיקר השלימות שבהודאתו, ולכן אין בזה 

ציווי מפורש, אלא זה נדבת לב. 

בפירוש  בכת"י  עט.  במנחות  וכ"כ  הדין,  מעיקר  חיוב  דהיינו שאינו  נדבה,  או  נדר  היא  כתב שהתודה  צו  בפרשת  דרש"י   1

הראשון, וכן משמע מרגמ"ה שם, אולם בפירוש השני שם ס"ל לרש"י שזה חובה גמורה וכן דעת הגרי"פ )על הסמ"ג עשה נט( 

וכן דעת האב"ע בתהילים )ק( והסמ"ג שם.
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מאמר התודה וההודאה וחלקיהם

פרק א' - מזמור לתודה

הקושי בהודאה

הנה ענין ההודאה יש בה קושי גדול, משום שכל אדם שניצול מצרה היה בוודאי יותר שמח 

אילו לא היתה לו הצרה כלל, ונמצא שכל מה שהוא שמח בניסו אין זה בשלימות דיותר טוב 

היה לו אילו לא היה נכנס כלל לעת צרה וסכנה וממילא לא היה צריך כלל להודות.

ההודאה הינה אף על הצער

באמת אינו כך, כי עיקר ההודאה באה כשהאדם מבין שכל מה שאירע לו היה באמת  אולם 

לטובתו, וגם מה שנכנס לסכנה ולצרה היה הכל לטובתו, ואזי הוא מודה על כל מה שאירע לו 

ולא רק על הנס והישועה.

הודאה על המושג ועל שאינו מושג

וביותר, דהנה מה שמשיג האדם לאחר תקופת זמן, שהכל היה לטובתו, עדיין אין זה באמת 

הודאה כי כל מה שהוא מודה זה כפי הבנתו והשגתו, אולם עדיין אין כאן שום הודאה במקום 

שאינו מבין, וא"כ נמצא שאינו מודה כלל שהוא אינו מבין, אלא מכיון שעבר זמן מה הרי הוא 

'מבין' שהיה הכל לטובתו.

עיקר ההודאה דייקא באינו מושג

משיג  כשהאדם  היא  ההודאה  עיקר  אלא  כלל,  שלימה  הודאה  אינה  עדיין  כזו  הודאה  ולכן 

שכמו שבצרה זו שנושע הימנה, אזי אף שהיה נראה לו מתחילה שזה צרה לרעתו מ"מ לאחר 

זמן ראה שהכל היה לטובתו, כמו"כ הוא מבין שכל הנעשה עימו מעודו ועד היום הזה, וכן כל 

מה שנעשה בבריאה הכל הכל לטובה ולברכה אלא שאין זה מושג לעת עתה, ולכן אנו אומרים 

על צרה דיין האמת ועל הטובה הטוב והמטיב אולם לעתיד לבוא כשיושג האמת שהכל לטובה 

ולברכה יברכו גם על הרעה הטוב והמטיב.
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מכלל דפליגי

הספה"ק  פירשו  וע"ז  הדל,  בשכלו  כלום  מבין  שאינו  מודה  שהאדם  אמיתית  הודאה  וזה 

שהודאה הינה מלשון "מודים מכלל דפליגי" דהיינו שעיקר ההודאה הינה במקום שליבו של 

כלל  משיג  המקום שאינו  על  הינה  הודאה  עיקר  היינו שאכן  ולהנ"ל  המקום,  על  חלוק  אדם 

ועיקר ואפ"ה מודה שהכל לטובה.

מכח אור התורה

וזה בא לאדם דייקא מכח אור התורה, כי בכח אור התורה מתיישרת דעתו של אדם, ומידותיו 

מתחיל  אדרבא  אלא  החיצונית,  בעין  ומובנים  נראים  שאינם  דברים  להבין  מזוקקות  נעשים 

להבין שכל מה שלא הצליח בחייו בדברים חיצוניים היה הכל לטובתו בכדי שיזכה לקורטוב 

גידול בנים שמתחיל להבין שהצלחה  וכדומה, או לדוגמא לגבי צער  ה',  נקיות בעבודת  של 

אמיתית בחינוך הילדים אינה נמדדת כלל בריבוי של כמות וכדו' אלא ככל שישנו חיבור אמיתי 

אזי המעט הזה עולה על הכל, ודברים פנימיים כגון אלו אינם נקנים אלא ביסורים הגורמים 

עומק בליבו של אדם להתחיל לראות הכל באספקלריה של 'הרואה את הנולד' ובבחינת 'עולם 

הבא' ואזי הוא מודה על הכל הן על הטובה והן על מה שנראה לו עדיין רעה, כי הוא מבין 

שבאמת הכל לטובה ולברכה לתקנו בתיקון האמת.

שעשוע עולם הבא

ד(  )ליקו"מ  אחר  ובמקום  עוה"ב,  שעשוע  היא  שההודאה  ב(  )ליקומ"ת  הקדוש  רבינו  שכתב  וזהו 

כתב ש"כשהאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובה זאת הבחינה היא מעין עולם הבא" – כי אז 

נהפך אצלו כל הגלות מגולה לגאולה, בבחינת זדונות נעשים לו כזכיות.

כי ה' הוא אלקים

יבואר הזמר של מזמור לתודה שהוא הזמר שהיה נאמר בעת שהיה אדם מקריב קרבן  ובזה 

תודה על נפלאותיו, כמ"ש רש"י בתהילים )פרק ק, א2( שבו אנו אומרים "דעו כי ה' הוא אלקים 

הוא עשנו ולו אנחנו" והיינו שאף מה שנראה לנו כמידת הדין הרמוזה בשם אלקי"ם גם היא 

מונהגת ע"י מידת הרחמים הרמוזה בשם הוי"ה.

2 רש"י תהילים )ק א(, "מזמור לתודה - להודיה לאומרו על זבחי תודה".
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שעריו בתודה חצרותיו בתהלה

ובזה פירש המלבי"ם )שם3( את המשך הפסוקים שם "בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה" 

חצרותיו  אולם  הראות,  בעין  מושגת  שהיא  דהיינו  האדם,  שקיבל  הטובה  על  היא  שהתודה 

בתהלה אף על מה שאינו נראה לעין והיינו ההנהגה הכללית של הקב"ה בהנהגת עולמו, גם 

על זה מהלל ומשבח לו יתברך.

לחמי חמץ 

החמץ  במקום  הינה  ההודאה  שעיקר  מורה  זה  כי  חמץ,  לחמי  עם  דייקא  באה  התודה  ולכן 

שמחמיץ על ידי אוירא דהאי עלמא, כי החמץ מורה על מציאות החומר הגשמי היפך המצה 

שהיא בבחינת מן שאין בה אחיזה של אוירא דהאי עלמא )ועיין ליקו"מ נו(, ולהנ"ל יובן שדייקא 

במקום מציאות הגשמי ששם אין האדם מבין את הנהגת הבורא שהרי אינו רואה בעין הגשמי 

את הטוב בכל פעם דייקא שם שייכא עיקר ההודאה. 

תודה הלכה

)בשעה"פ4( שהר"ת  האריז"ל  כמו שרמז  ההלכה  לימוד  עם  שייכות  לה  יש  התודה  וכמו"כ 

של הפסוק  "הריעו לה' כל הארץ" הנאמר במזמור לתודה הינו הלכ"ה, כי ההלכה מורה על 

פי  על  ממש  בפועל  לנהוג  אייך  ההוראה  הינה  ההלכה  כי  עלמא,  בהאי  כאן  התורה  מציאות 

התורה, ולכן במקום זה של עולם המעשה שהוא עולם ההלכה כאן עיקר החידוש של ההודאה, 

וכנ"ל דעיקר ההודאה הינה במקום שליבו של אדם חלוק על המקום.

3 מלבי"ם על תהילים )ק, ב(, בחלק ביאור המילים, "תודה, תהלה - תהלה על מעשיו הכוללים, ותודה על הטוב שקבלתי, 

וכן הודו, ברכו - ההודאה על הטובה, והברכה על השפעתו הכוללת, ואין אנו משיגים אותו בעצמו רק ע"י טובותיו ואז יתנו 

הברכה לשמו, ששמו מורה על הפרסום, כמ"ש יהי שם ה' מבורך, כי לא נשיג רק פרסומו לא עצמו: ובחלק ביאור הענין כתב 

"הודו - וגם א"א להלל ה' מצד עצמו רק מצד טובותיו שנשיג, שע"י התודה על טובותיו נבא בתהלה, ועז"א ע"י שתודו לו - על 

טובותיו עי"כ ברכו שמו - שעי"ז נכיר שבחיו".

4 שעה"פ )תהילים(, מזמור לתודה 'הריעו 'לה' 'כל 'הארץ: הנה ר"ת 'הריעו 'לה' 'כל 'הארץ הוא הלכה. רמז אל מ"ש חז"ל, 

אין לו להקב"ה בכל העולם ובכל הארץ, אלא ד' אמות של הלכה. ונסמך עם קרבן התודה, לרמוז ג"כ אל מ"ש חז"ל, כי כל 

הקרבנות בטלים לעתיד, חוץ מקרבן תודה. באופן, כי התודה וההלכה קיימים בכל הארץ, ואינם בטלים".

א"ש, הואיל ואתא לידן זה הפסוק, נימא בזה מלתא, מאשר קיבלתי ממורי ז"ל, והענין הוא, כי זה המזמור אינו נאמר בזמירות, 

אלא בימי החול. כאשר נודע מדברי חז"ל, שאין קרבן תודה קרב, אלא בימי החול. ולכן נרמז בו ג"כ קריאת ימי החול, והיא 

ההלכה, הנרמזת בר"ת הריעו לה' כל הארץ, ר"ת הלכה. וביום השבת אנו אומרים מזמור כ"ט, והוא מזמור לדוד הבו לה' בני 

אלים, הנרמזים בו כבת כונות כנודע ונרמז בו ג"כ אופן הקריאה ביום השבת, ונרמזה בר"ת למפרע בפסוק, 'השתחוו 'לה' 

'בהדרת 'קדש, ר"ת קבלה, לרמוז שצריך האדם לעסוק בחכמת הקבלה ביום השבת".



-ז-    /מאמרהתודהוההודאהוחלקיהם

מודה במקצת

בגמרא  מבואר  )ג.(  ב"מ  ובריש  מה"ת  שבועה  שחייב  במקצת  דמודה  דינא  סוד  יובן  ובזה 
בטעמא דמילתא, דמסתבר שזה המודה במקצת באמת היה רוצה לכפור הכל אף שהוא חייב 

לזולתו, אלא שחזקה שאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו ולכן הוא מודה במקצת, וממילא 

הודאה זו מטילה אותו בחשד שהוא באמת חייב בהכל ולכן הוא חייב שבועה על זה.

בכוליה בעי דלודיה ליה

לו בעין  ידי שהאדם מודה במקצת על החלק שנראה  יש כאן מסוד ההודאה שעל  ולהנ"ל, 
הראות שהכל היה לטובתו, ממילא יש כאן בעומק הודאה גם על החלק שאינו מושג ומובן, 

וכמו"כ במודה במקצת אזי במקצת שמודה מתעורר חשד שבאמת כל הטענה אמיתית אף מה 

שאינו מודה בה, ולכן הוא מחויב שבועה על הכל.

******

פרק ב' - שוק התרומה וחזה התנופה

דין תנופת חזה ושוק

מניפים  ובתודה  והשוק,  והחזה  האימורים  של  תנופה  ישנה  ותודה,  שלמים  קרבן  בכל  הנה 
גם ד' לחמים, דהיינו לחם אחד מכל מין ומין שבלחמי התודה, אלא שאת החלבים מקטירים 

אח"כ על גבי המזבח ואילו החזה והשוק וד' לחמי התודה שהונפו ניתנים לכהנים.

תמיהת רש"י

והנה בין החזה ובין השוק, יש בהם הן תנופה והן הרמה, דהיינו שמניפים אותם לד' רוחות 
בביאור  במפרשים5  )ועיין  וללמטה  למעלה  אותם  מרימים  וגם  והבאה,  בהולכה  העולם 

הלשונות של תנופה והרמה(, אולם אפ"ה בפסוק אנו מוצאים שהחזה נקרא על שם התנופה 

דהיינו לד' הרוחות, ואילו השוק נקרא על שם ההרמה ללמעלה וללמטה, שהרי הכתוב )ויקרא 

5 מזרחי )ויקרא ז לד(, "תנופה ותרומה מוליך ומביא מעלה ומוריד. כדתנן בפרק כל המנחות באות מצה, "כיצד הוא עושה, 

מניח שתי ידיו מלמטה ומוליך ומביא ומעלה ומוריד, שנאמר, 'אשר הונף ואשר הורם"', דפירוש תנופה, מענין תנועה אילך 

ואילך, כמו "אם יתגדל המשור על מניפו", כי המשור הכורת בו מניף אותו אילך ואילך. ופירוש תרומה מלשון הגבהה למעלה, 

וכן פירש רש"י בפרשת תצוה, "תנופה לשון הולכה והובאה. ותרומה לשון הרמה, שמעלה ומוריד".  שהיה מעלה ומוריד. 

"ואמר ר' חייא בר אבא אמר רב יוחנן, "מוליך ומביא למי שהרוחות שלו, ומעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו. במערבא 

מתנו הכי, אמר רבי יוסי בר ר' חנינא, מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות. מעלה ומוריד, כדי לעצור טללים רעים". ופירש 

ומוריד לעצור  רוחות. מעלה  רעות הבאות מארבע  רוחות  כדי לעצור  ולמערב,  ולדרום למזרח  ומביא לצפון  "מוליך  רש"י, 

טללים רעים הבאים מלמעלה למטה".
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י טו, ועוד( אומר "שוק התרומה וחזה התנופה" וכבר כתב ע"ז רש"י )ויקרא י טו6( שאינו יודע 

מדוע קרא הכתוב לחזה על שם התנופה ולשוק ע"ש ההרמה דהלא בשניהם עושים בין תנופה 

ובין הרמה.

ביאור הרמב"ן

בכהונה  משה  שימש  שאז  המילואים  ימי  שבשבעת  שמכיון  מתרץ,  )שם7(  הרמב"ן  אולם 
גדולה, ואז הביאו איל מילואים והיניפו ממנו את החזה והשוק, אולם שם היה השוק לגבוה 

ולא ניתן למשה, ורק החזה ניתן למשה לאכילה לכן נקרא תמיד השוק בשם "תרומה" על שם 

שוק של המילואים שהיה לגבוה ואילו החזה נקרא על שם התנופה כיון שגם בימי המילואים 

הוא ניתן למשה למנה.

בדברי הנציב המחלק בין החזה לשוק

ובהעמק דבר להנצי"ב )ויקרא י יד8( ביאר כמה מהלכים בהא דהחזה ניתן למשה בשבעת ימי 
המילואים ואילו השוק הוקרב לגבוה, ובאחד המהלכים הוא מבאר שהשוק הוא מדין תרומה 

6 רש"י )ויקרא י טו(, "שוק התרומה וחזה התנופה - לשון אשר הונף ואשר הורם. תנופה מוליך ומביא תרומה מעלה ומוריד. 

ולמה חלקן הכ' תרומה בשוק ותנופה בחזה. לא ידענו. ששניהם בהרמה והנפה".

7 רמב"ן )ויקרא י טו(, שוק התרומה וחזה התנופה לשון אשר הונף ואשר הורם )שמות כט כז( תנופה מוליך ומביא, תרומה 

מעלה ומוריד ולמה חלקן הכתוב, תרומה בשוק ותנופה בחזה, לא ידענו, ששניהם בהרמה והנפה לשון רש"י:

והנראה אלי בטעם זה, כי במלואים היה השוק תרומה לה' והוקטר עם הלחם ועם החלבים, והמורם מן השלמים יקרא תרומה, 

כמו שנאמר )לעיל ז יד( והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה לה', וכל שכן אלו שהעלו אותם לגבוה שהם כולם תרומה לה' ולא 

יקרא בשם תנופה, כי תנופתו היתה עם החלבים והלחם כדי להקטירם לה', אבל החזה הונף בפני עצמו, ולא היה חלוק משאר 

הבשר אלא בתנופה, ובתנופה זו בלבד נתקדש וזכה בו משה להיות לו למנה:

 ומפני שזכות אהרן ובניו בחזה ושוק לדורות היה מיום המלואים, וזכו בשוק בתרומתו לה' ובחזה בתנופתו, ושאר הבשר 

לבעלים, יקרא לעולם השוק תרומה והחזה תנופה כאשר היה בהם ביום הזכות".

 ופירוש הכתוב הזה, שהוא טעם למה שאמר )פסוק יד( כי חקך וחק בניך נתנו מזבחי שלמי בני ישראל, ואמר שוק התרומה 

וחזה התנופה על אשי החלבים יביאו אותם בני ישראל הנזכרים, להניף תנופה לפני ה', שיהיו קדושים לפניו, ויהיו לך ולבניך 

לחק עולם, כי הצואה בתנופה אין זה מקומה, אבל לפי דרכנו למדנו בה שהחלבים למטה בשעת תנופה:

8 העמק דבר )ויקרא י יד(, ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה. כבר נתבאר בס' שמות כ"ט כ"ז. טעם שנוי השם שנקרא חזה 

התנופה ושוק התרומה. ועוד נתבאר בזה הספר ל"ה כ"ד יע"ש. ועוד לאלוה מלין. דבאמת אע"ג שמצות תנופה היה בשניהם 

מכ"מ היה שנוי ביניהם גם בטעם גם במעשה. דשוק הימין ניתן לכהנים מחלק בעלים תרומה לכהן כמו תרומה מתבואה. וכמו 

שביארנו לעיל ז' ל"ב. משא"כ החזה להיפך היה ראוי ליקרב עה"מ בכלל חלב אע"ג שהוא כשר לאכילה וכמו חלב האליה 

שבכבש. אלא שהמקום נתן לכהנים שכר ההקרבה. וכדתניא בת"כ במכילתא דמלואים הלכה ל"א טעם ע"ז משום שאין הקב"ה 

מקפח שכר כל בריה וכה"א מי גם בכם ויסור דלתים ולא תאירו מזבחי חנם. ומש"ה באיל המלואים שהיה משה המקריב לא 

נתן שוק הימין משום שלא נהג בו מצות תרומה מישראל אלא לכהנים שהוא אהרן וזרעו. אבל חזה שהוא שכר הטורח ניתן 

למשה. ומהבדל הטעמים נשתנה גם מעשה התנופה. דהחזה היה ניטל מבית המטבחים עם החלבים כדאי' במנחות דס"ב והוא 

בפרש"י לעיל ז' ל'. משום שהוא בכלל החלבים. משא"כ שוק הימין ניטל בפ"ע. ורק בשעת התנופה היו מונחים גם השוק על 

החלב ואח"כ היה ניטל השוק. והחזה עדיין היה עם האימורים מניחים על יד כהן שלישי באופן שיהא החזה למטה והחלבים 
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וממילא חלקו רק לכהנים המקבלים תרומה ולא למשה, וממילא הוקרב לגבוה, משא"כ החזה 

ניתן עבור הטירחא של המקריב וממילא ניתן גם למשה שהקריב בשבעת ימי המילואים, וע"ע 

בפנים יפות )ויקרא ז9( מה שביאר בזה ע"פ פנימיות.

מעלת החזה ומעלת השוק

אולם נראה לבאר בזה יסוד נפלא, והוא: דהנה החזה הלא מסמל את מקום הלב, וכמו שכתב 

הרבינו בחיי בזה ואילו השוק הוא מאיברי ההליכה, והנה הלב הוא עיקר מציאות וחיי האדם, 

כי כל חיי האדם וכן הבהמות וכו' תלוים בהילוך הדמים ששרשו בלב, אולם ה'שוק' המסמל 

את הרגלים יש בו מעלה שאין בלב, והיא: שהאדם יכול לילך ברגליו, ולהעתיק עצמו ממקומו 

למקום חדש שאינו מקומו לעת עתה כל עוד שלא העתיק מקומו לשם, ונמצא שבכח הרגלין 

ישנה מעלה יתירה הנותנת לאדם יכולת לילך ולהשיג מקום חדש, משא"כ ללא רגליו לא יוכל 

להעתיק עצמו ממקומו למקום חדש.

בהא דכח ההולדה ברגלין

ולכן כח ההולדה נמצא דייקא בכח הרגלין, כי בכח ההולדה ישנה יכולת לילך ולהמשיך את 

מציאותו מעבר למקומו הפרטי, בדוגמא לפעולת ההילוך שעל ידה הוא מתגלה במקום חדש 

מעבר למקומו שהיה לו עד עתה, וממילא נמצא כח זה ברגלים שבהם מהלכים ובהם מתגלית 

מציאות האדם אל מקום חדש.

למעלה עד הקטרה כמבואר בסוגיא שם מרומיה דקראי. מש"ה נקרא חזה התנופה שעיקרו היה כמו אימרי התנופה. ושוק לא 

היה עיקרו אלא תרומה והתנופה לא היה בו אלא כרגע:

9 פנים יפות )ויקרא ז ל(, את החלב וגו'. כתב הרמב"ן לפי פשוטו שהחזה הוא שהוא מניף עם החלבים ולא השוק, והכתוב 

שאמר ואת החזות ואת השוק הימין הניף אהרן תנופה כי אחרי כן יחזור ויניפם בפני עצמם עכ"ל, אבל מיאנו בזה מפני שאמרו 

במנחות ]צד.[ תנופה אחת אמר רחמנא ולא שתי תנופות, וי"ל ע"ד הנסתר מה שהחזה נקרא חזה התנופה והשוק שוק התרומה, 

לפי שכבר כתבנו בענין הסמיכה שענין הקרבת הקרבן הוא כאילו הקריב א"ע. והנה זריקת דם הנפש הוא עיקר החיות הם 

תיקון הראש והמתנות שנים שהן ארבע כנגד ד' רהיטי מוחי כמבואר בזוהר. והנה בת"כ אמרו תנופה הוא מוליך ומביא בארבע 

רוחות והחזה הוא כנגד ד' בחינות שיש בגוף האדם ונכללים בקו אמצעי שהיא תפארת ישראל, וכמ"ש חז"ל ]תענית ג ע"ב[ כי 

כארבע רוחות וגו' למה נמשלו ישראל לארבע רוחות, כשם שא"א לעולם בלא ארבע רוחות כך א"א לעולם בלא ישראל רמז 

לדבר תנופה מספר כמספר ישראל, וכמ"ש חז"ל בסוכה דף ל"ח אמר רבא וכן בלולב ומבואר בזוהר ובכוונות ]שער הכונות 

ענין סוכות דרוש ה'[ שהם כנגד ארבע קצוות הנכללים בגוף ומעלה ומטה הם בחינות תרי ירכי קשוט, וירמוז ע"ז שוק התרומה 

שהשמאל נכלל בימין הכלולים בכולם, כמבואר בענין הקטורת:
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בהא שאין הרגלין מעיקר חיי האדם

זה מורה  כי אדרבא  דייקא ברגליו, שאינם אבר שהנשמה תלויה בהם,  הינה  זו  פעולה  ולכן 
שזהו כח של מקום חדש שאינו מעיקר חיי האדם אלא הוא 'תוספת' המתחדש והולך בכל עת 

תמיד.

]ואף שבוודאי כל ההילוך שברגלים בא מכח הדמים הבאים מהלב, מ"מ עיקר גילוי ההליכה 
הינו דייקא ברגלים ולא בלב[.

התנופה מפעולת החזה וההרמה מפעולת השוק

שכן יבואר דהנה ישנה תנופה לד' רוחות העולם בהולכה והבאה, וישנה הרמה שהיא  וכיון 
ללמעלה וללמטה, והנה התנופה מורה על מציאות העולם הזה שהוא ד' רוחות, אולם ההרמה 

מורה על היכולת להרים את הבריאה אל מקום עליון שלמעלה מהמציאות הגשמית, וממילא 

החזה שהוא כנגד הלב מורה על התנופה לד' רוחות העולם, כדוגמת הלב העומד במרכז גוף 

האדם וחיי האדם ומציאותו הגשמית תלוים בו, אולם השוק, אף שאין חיי האדם תלוים בו, 

האדם  מהלך  הרגלין  בכח  ללמעלה שהרי  ההרמה  כח  והיא  בלב,  מעלה שאין  בו    יש  מ"מ 

מעבר  ורוחני  עליון  מקום  הבריאה  את  להרים  שיכול  ההרמה  כח  וזהו  כנ"ל,  חדש  למקום 

למציאותו הגשמית, כי מה לי ללכת למקום חדש או להרים את הבריאה אל מקום עליון, הלא 

שניהם רעיון אחד להם, שיש יכולת של מקום חדש מעבר למציאות הפרטית.

שוק התרומה וחזה התנופה

משויך  התנופה  כח  מ"מ  הורמו,  וגם  הונפו  גם  שניהם  השוק  ובין  החזה  שבין  אף  וממילא 
נקטם הכתוב בהאי לישנא  ולכן  ואילו כח ההרמה משויך ביותר אל השוק,  ביותר אל החזה 

גבי  על  הורם  השוק  דייקא  המילואים  שבימי  הטעם  גם  וזה  התרומה",  ושוק  התנופה  "חזה 

המזבח עם החלבים כי זה מכוחו להעלות אל הבריאה ללמעלה. 

החזה והשוק כנגד שני חלקי ההודאה

לתודה,  מזמור  וכמו שביארנו במאמר  בהודאה,  ישנם שני חלקים  והשוק  שכנגד החזה  ודע 
דישנה הודאה על החלק המושג בשכל האדם, אולם עיקר ההודאה הינה שמשיג האדם שגם 

מה שאין נראה לעין הראות כטובה בוודאי גם זה טובה וגם על זה יש לו להודות, ולהנ"ל יובן 

שהחלק המושג הינו בבחינת התנופה לד' רוחות העולם שזה מורה על השגת האדם שיש לו 

מקום  אל  האדם  הולך  שבו  ה'שוק'  בבחינת  הינו  מושג  שאינו  החלק  אולם  רוחות,  ד'  עצמו 

חדש ובו כח ההולדה, והוא החלק של התרומה ללמעלה וללמטה.
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שעשוע העולם הבא

כפי  שאינו  חדש  מקום  אל  ונכנס  משיג  שהאדם  מסמל  שזה  הבא  עולם  שעשוע  בחינת  וזה 
השגת שכלו, אלא הוא כהולך אל העולם הבא.

שוק הימין 

]ולכן ה'שוק' הינו דייקא רגל הימין שבבהמה, כי אף שכח ההודאה הינה ברגל השמאל כידוע 
דמידת הוד הינה הרגל השמאלית, אולם עיקר המכוון הוא לכלול שמאלא בימינא ולהמתיק 

את הנראה כשמאל לבחינת ימין, ולכן נעשית התרומה בשוק הימין, ובפרט לפי הכלל הידוע 

שנצח והוד נקראים תרין פלגי גופא כי אין שייך הליכה ברגל אחד זולת השני וממילא נכללים 

שניהם זה בזה[. 

ההילוך והתוספת שבלחמי החמץ

וזה גם כח לחמי החמץ הבאים עם התודה, כמו שהארכנו בפרק מזמור לתודה, כי החמץ יש 
בו כח של תוספת, שהרי הוא תופח וניתוסף מאוירא דהאי עלמא, וזה מורה שבכח ההודאה 

להלך אל עולם הבא והשיג השגה חדשה, שאף מה מובן לטובה – גם זו לטובה.

******

פרק ג' - לחמי התודה כנגד הארבעה שצריכים להודות

לחמי חמץ ולחמי מצה

הנה המקריב קרבן תודה יש לו להביא ארבעים חלות, ששלשים מהם מצה ועשרה מהם חמץ, 
ובשלשים לחמי המצה ישנם שלש סוגים שהם חלות ורקיקין ורבוכה, ומכל סוג מביא עשרה, 

וכנגדם בחמץ ישנם רק עשרה, אולם כמות הסולת של העשרה לחמי חמץ הינה כמו הכמות 

של שלשים לחמי המצה ]דהיינו איפה של חמץ ואיפה של מצה[.

וכמו"כ, בשלשים לחמי המצה יש בהם שמן, משא"כ בלחמי החמץ שאין בהם שמן אלא הם 
נאפים ללא שמן, ומחמיצים על ידי שאור שנותנים בהם.

חלות רקיקין ורבוכה וחילוקי אפייתן

ההבדל בין חלות לרקיקין ולרבוכה הוא, שהחלות נילושים עם השמן, דהיינו שלשים  והנה 
ורק  ונאפים ללא שמן  נילושים  נאפה, משא"כ הרקיקין  זה  וכך  יחדיו את הסולת  עם השמן 
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לאחר האפיה מורחים עליהם מעט שמן, ואילו הרבוכה, אף שהיא נאפית ללא שמן מ"מ לאחר 

האפיה מטגנים אותה בשמן, ]וכמו"כ יש ברבוכה כמות שמן כפולה מאשר בחלות וברקיקין, 

וכן חולטין אותה ברותחין קודם האפיה[.

ארבעת סוגי הלחמים כנגד הארבעה הצריכין להודות

אלו  כנגד  הינם  התודה  עם  הבאים  והמצה  החמץ  של  הלחמים  מיני  ד'  שאלו  לבאר  ונראה 
דהנה  יב10(,  ז  )ויקרא  בפסוק  המסודר  סדרם  לפי  זה,  כנגד  זה  להודות,  הצריכים  הארבעה 

סדר הלחמים שבפסוק הינו: חלות, רקיקים, רבוכה, וחמץ, וסדר הארבעה שצריכים להודות 

שנתרפא  חולה  האסורים,  מבית  שיצא  חבוש  מדבר,  זה:  בסדר  קז(,  )תהילים  בפסוק  מסודרים 

ויורדי הים.

הוראת ארבעת סוגי הלחמים

דהנה החלות מורים על חיבור פנימי שבין השמן לסולת, שהרי עיסת הקמח סולת נילושת יחד 
עם השמן, ונמצא שמציאות החלה מורכבת מהסולת והשמן יחדיו, משא"כ הרקיקין שהשמן 

נמשח על גביהם רק לאחר האפיה, מורים על כח מקיף עליון המתנוצץ ובא מלמעלה, שהוא 

לאחר  אותה בשמן  הרבוכה שמטגנים  ואילו  הדבר,  לקדש  כשמן המשחה שדי במשהו שמן 

כנגד הסולת  - עם המציאות החומרית שהוא  והעליון  האפיה מורה על חיבור השמן הרוחני 

אותם  מושחים  שרק  ברקיקין  כמו  למעלה  הנמצא  עליון  ככח  רק  ואינו  השמן,  ללא  הנאפית 

בו שנעשה  כמו השמן שמטגנים  הגשמית  המציאות  עם  כח שמתחבר ממש  זהו  אלא  בשמן 

לחלק מהלחם המטוגן בו. 

משא"כ החמץ מורה על המציאות הגשמית כמות שהיא, שהינה כלי לקבל בתוכה את גילוי 
האלוקות.

המצה  מיני  ששלשה  דרכו  פי  על  פל"ח11(  )ח"ג  העולה  תורת  בספרו  הרמ"א  האריך  וכבר 
מורים על נפש רוח ונשמה ואילו החמץ מורה על חומר הגוף, עיי"ש לדרכו בקודש.

10 ויקרא )ז(,)יב( אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן וסולת 

מורבכת חלות בלולות בשמן: )יג( על חלת לחם חמץ יקריב קרבנו על זבח תודת שלמיו".

11 תורת העולה )ח"ג פל"ח(, והיה עשרה עשרונים חמץ, כי חלק החומרי שהם עשר כחות הראשונים בהן נתלו החמץ הנזכר, 

שהוא מעשה היצר הרע שנתלה בחומר האדם, והוא האשה אשר נתן אלהים את האדם, שזכרו רבותינו ז"ל )ב"ר י"ז ט'( שלא 

נזכר סמך בתורה עד שנברא אשה שנאמר )בראשית ב' כ"א( ויסגור בשר תחתנה, להורות על כח סמאל שנתלה בחומר, והם 

עשר חלות החומרים:

אמנם העשרה של מצה נגד עשר כחות הפנימיות, והיו עושין מהן ל' מצות, ג' מצות מכל עשרון, ומצאתי בספר מקור חיים 

טעם לזה, כי להיות שלשים כינויים תלוים במדת חסד כמו שכתב בעל שערי אורה וכולם מליצים על מי שהולך אחר יצר טוב 
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החלות כנגד הולכי מדבריות

ולכן  זה שהיה במדבר והיה שם צמא למים, כמ"ש "רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף" 
או שלא להיכן נוטה דרכו, כמ"ש "תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו", היה בעת 

טיפין,  טיפין  ונגמר  כפתיל שהולך  נגמרו  חייו  דהלא  סופו,  יהא  מה  כלל  ידע  כזו שלא  צרה 

ואילו לא היתה באה לו הישועה הלא היה מצטמק ורע לו כדומן על פני האדמה, חס ושלום, 

ועושה צדקה:

ולי נראה להיות כי עשרה כחות הפנימיות נושא כל אחד מהן ג' חלקים, בהיות כי האדם נפש, רוח, ונשמה, אשר כל שלשה 

דברים אלו משתמשים בכל אחד מי' חלקים הפנימיות, ואין ספק בהתחזקות הנפשות יתחזקו הכחות ועל ידי תוספות הנפשות 

היתירות יתוספו ויתחזקו הכחות הפנימים כולן, ולזה היה בנביאים הכח המדמה והמשער חזק מאד אשר על ידן יוכלו לדעת 

העתידות, כמו שכתב הרב המורה בחלק שני )פל"ח( בענין הנבואה. על כן כל אלו הכחות נרמזים בשלשה חלקי הנפש דוגמת 

שלשים חלות שבתודה, והיה השלשה מיני לחמי מעשה תנור והם חלות, ורקיקים, ורבוכה, כדרך שנתבאר לעיל סוף פי"ב כי 

התנור מורה על גוף האדם, אם כן הלחם שבתוכו הוא הנשמה, ושלשה מיני לחם שלשה חלקי הנפש:

וכתב הרמב"ם )שם הל' י"ט כ"א( וכיצד היא המורבכת חולטה ברותחין ואופה אותה מעט, ואחר כך קולה אותה בשמן על 

נותנים להם חצי לוג שמן, רביעית לרבוכה  האלפס וכיוצא בו, כדרך שעושין לסופגין, ומרבים בשמנה, כי השלשים חלות 

ושמינית לחלות, ושמינית לרקיקים, החלות לותת הסולת שלהם בשמינית של שמן, ואחר כך לש ואופה אותן, ורקיקין מושח 

אותם בשמינית שלהם אחר אפייתן: 

כבר אמרו פרק כל שעה בפסחים )ל"ז ע"ב(, כל לחם שאינו נעשה בתנור לא מקרי לחם דברי רבי יודא, ואע"ג דרבנן חולקין 

שם וסברי דמקרי לחם לענין חלה ולענין המוציא כדאיתא התם, מכל מקום עיקר לחם מן המובחר לא הוי אלא הנאפה בתנור, 

מטעם שאבאר בסמוך, שהוא מורה על דבר השכלי שהוא בגופו של אדם, ועל דרך זה נאמר )משלי ט' ה'( לכו לחמו בלחמי 

והוא מבואר. ולכן נראה כי המורבכת נגד חלק הנפשיי שהוא רוח החיוני הנוצר עם האדם מבטן אמו, ובהיות ענינו כן מצותיו 

מבוארת, כי היה חולטו תחלה ברותחין שהוא רומז על תחלת יצירתו שנתהוה מן החום הטבעי שבבטן אמו, ומכח חמימות 

ז'( בחטא יחמתני אמי, והיה בא מן הסולת שהוא המובחר מן  התאוה שבין הזכר לנקבה, וכמו שאמר הכתוב )תהלים נ"א 

כי כבר כתבו החוקרים הטבעיים שהיצירה לא תהיה אלא מן המובחר  החיטין בדמות הטפה הזרעית שנתהוה ממנו הולד, 

שהניחו  הפרדיים  העצמיים  חבור  שהוא  המפורסמת  ההויה  הוויתה  על  מורה  היה  הסולת  כי  כתבתי  וכבר  שבזרע,  והסולת 

המדברים, וכמו שנתבאר כל זה במה שקדם. ואחר כך היה אופה אותם מעט. שהוא מורה על צאתו מבטן אמו עד שיגדל מעט 

ויתחזק ויהיה לאיש, ויתקיימו חלקיו זה בזה כדמות אותה האפיה המועטת שהיו עושין למורבכת בתנור, ואחר כך קולה אותה 

בשמן על האלפס וכיוצא בו, רצה לומר בשמן הם המעשים טובים, כמו שאמר )קהלת ט' ח'( ושמן על ראשך אל יחסר ודרשו 

רז"ל )שבת קנ"ג ע"א( אלו תפילין שבראש, והוא הרמז בכאן על המעשים טובים שאדם מחנך בו את בנו כשהגיע לחינוך, 

ועיקר החינוך הוא בהנחת תפילין וציצית מי"ג שנים ואילך, שהם השמן אשר על ראש האדם, והוא כדמות השמן אשר באלפס 

שהוא כלי גדול אשר השמן נלקח ממנו, כדמות האב הגדול המחנך את בנו בשמן אשר בתוכו. ומרבים בשמנה כי היו נותנין בו 

חצי לוג שמן נגד חלות ורקיקים, והרמז הוא נפלא כי ההתחלה בכל דבר הוא כחצי הכל, ולכן הוא חוצה השמן לשנים, והיה 

לוקח מחציתו לרבוכה שהוא מורה על ההתחלה, אמנם משם ואילך לא יצטרך כל כך לשמן, כי השמן שנתן לו בילדותו מועיל 

לו בזקנתו, כמו שאמר החכם )משלי כ"ב ו'( חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה, והנה היה מחצית זו רביעית כי 

הרבה מצוות בתורה ששיעוריהן ברביעית, וצריך לחנוך את בנו בהן, ובזה נשלם ענין הרבוכה:

אמנם אחר שיגדל ויהיה לאיש ויתוסף בו רוח חיים, ויושפע עליו רוח אלהים מלמעלה, והוא החלק השני שבאדם הנקרא רוח, 

באו נגדו החלות שהיה לותת הסולת שלהם ברביעית שמן, להיות כי תוספות הטובה הזאת לא יגיע אדם אליה אלא בעשייתו 

זה בארוכה פרשת בראשית בפסוק  רוח ממרום, כמו שכתב בעל העקידה כל  יערה עליו  זה  ידי  המעשים הטובים אשר על 

)בראשית ב' ז'( ויפח באפיו נשמת חיים, לזה קדם השמן לאפיות החלות שהוא הלחם הגמור הנעשה בתנור, כי אז ראוי שיקרא 

לחם תנור ממש שהוא האדם העומד על דעתו:

אמנם הרקיקין מורה על חלק השלישי והוא הנשמה, ואז היה נותן השמן אחר אפייתו והוא בתכלית מן האדם, כי אחר ששלם 

לגמרי ירד עליו שמן טוב )תהלים קל"ג ב'( יורד על הזקן זקן אהרן שיורד על פי מדותיו וגו' וכמו שנתבאר למעלה פל"ג ח"ב:
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וממילא כשמצא את דרכו אל הישוב נעשה לו נס הבלול עם כל מציאות חייו, ונמצא שהוא 

כדוגמת החלות שנילושים בשמן, והשמן חלק ממהות החלה, וכמו"כ זה שהלך במדבר הרי 

הוא כמי שכל מציאות חייו – הינה נס.

הרקיקין כנגד החבוש שניתר מבית האסורים

משא"כ החבוש בבית האסורין, לא היו חייו בסכנה ממש, דהרי יכול לחיות בבית האסורין, 
ואף אם היה נידון למוות וזוכה, מ"מ מצד עצמו לא היו חייו בסכנה אלא רק מצד כח שלמעלה 

ממנו שהוא כח הממשלה והמשטר של המקום, שהם אלה שהכניסוהו לבית הסוהר והם אלו 

שהוציאוהו, ונמצא שניסו הוא דוגמת הרקיקין שהשמן הוא רק על גביהם ואינו מהול בתוכם, 

כי לא נילושו בשמן, כדוגמת זה שחייו מצד עצמם לא היו בסכנה אלא שהיה עליו כח עליון 

שהיה לרעתו שהרי חבשוהו בבור בית הסוהר ועכשיו נתהפך לטובתו ויצא משם.

הרבוכה כנגד החולה שנתרפא

החולה שנתרפא, הינו כדוגמת לחמי הרבוכה, שהרי עיקר כח הרפואה הינו מצד כח  ואילו 
חיצון שבא ונכנס אל תוך הגוף ונתמזג בתוכו לאחדים, וריפאהו, וזה כדוגמת הטיגון שעי"ז 

אל  הבאה  הרפואה  כדוגמת  הימנו,  כחלק  שנעשה  השמן,  עם  למטוגן  האפוי  הלחם  נעשה 

החולה ומתמזגת בתוכו.

כחלה שנילושה מתחילתה עם השמן, אלא כתוספת הבאה לאחר האפיה, כרפואה זו  ]ואינו 
הבאה רק לאחר החולי, אולם היא נעשית לחלק ממציאותו של חולה זה שנתרפא[.

שבירת החכמה בהודאת יורדי הים

שצריך  גדולה  חכמה  הינה  הסיפון  חכמת  כי  החמץ,  לחמי  כדוגמת  הינם  הים  יורדי  ואילו 
להיות בקי בחכמת הכוכבים ובהילוך הרוחות, ]כי רק על ידי הכוכבים אפשר לדעת את המקום 

שנמצאים בו בים, על ידי כוכב הצפון, וכן צריך לכלי האיצטרולוגין בכדי להנהיג הספינה על 

חכמתו  על  וסמך  הים  אל  שירד  זה  ולכן  בשבת12[  מוקצה  הלכות  לגבי  מוזכר  זה  וכלי  נכון, 

ולבסוף נסתבך ברוח סערה, בו מתגלה ביותר אייך שכל חכמת הבריאה שהיא עיקר הישות 

מצד  אינם  ההודאות  שאר  כל  משא"כ  הוא,  ברוך  הבורא  מול  וכאפס  כאין  הינה  והגאווה, 

12 עיין שו"ע )או"ח סימן שח סעיף נ(, הרשב"א מתיר לטלטל האצטרלו"ב בשבת, וכן ספרי החכמות, ולדעת הרמב"ם יש 

להסתפק בדבר: ובמשנה ברורה )שם ס"ק קסד( ולדעת הרמב"ם - היינו מה שכתוב לעיל בסימן ש"ז סי"ז דאסור ללמוד בשבת 

בספרי החכמה וכן להביט באצטרלו"ב ]הוא כלי שחוזין בו הכוכבים[ אפשר דלדידיה ה"ה דאסורים בטלטול ועיין בביאור 

הגר"א שדעתו דאפילו להרמב"ם מותר בטלטול וגם בענין לימוד מצדד כשיטת הרשב"א ועיין מה שכתבנו לעיל בסימן ש"ז 

סי"ז:
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החכמה של הבריאה, ולכן דייקא ביורדי הים אומר הכתוב "יחוגו וינועו כשיכור וכל חכמתם 

תתבלע" כי ההודאה של יורדי הים הינה בביטול כל חכמתם מול מציאות הנהגת הית"ש מה 

שלא מצינו כן בשלש הודאות הקודמות ששם אין ביטוי של שבירת החכמה נוכח מציאות ה'.

לחמי החמץ כנגד יורדי הים

דייקא יורדי הים הינם כנגד לחמי החמץ, כי לחמי החמץ הינם בריבוי ותוספת מחמת  ולכן 

התפיחה שתפחו בחימוצם שזה מורה על דוגמת השכל שהוא פרה ורבה, ובו עיקר כח החידוש 

של  החכמות  ידי  על  כי  כידוע,  החימוץ  עיקר  ג"כ  ובו  החמץ,  כדוגמת  האדם  של  והתוספת 

הבריאה אפשר לאבד את כל האמונה ועי"ז לחמץ את המח, אולם ע"י ניסי ההודאה אז דייקא 

בזה יש את ההעלאה הגדולה ביותר שמעלה את כל חכמת הבריאה אליו יתברך.

******

פרק ד' - ד' ההודאות שבמזמור לתודה שכנגדם

חמשת פסוקי מזמור לתודה

וכנגד ארבעה אלו באים ד' סוגי הודאה המבוארים בפסוקי מזמור לתודה, דהנה מבואר בדברי 

הראשונים )סידור רש"י, סימן תיז( שחמשת הפסוקים שבמזמור לתודה הינם חלוקים זה מזה, כי את 

ידי סופר[, משא"כ את ד' הפסוקים האחרים הם  ]וניתוסף על  הפסוק הראשון הוסיפו אח"כ 

אלו שנאמרו מפי משה רבינו ]כי כל מזמורי התהילים שמפרק צ' עד לאחר מזמור לתודה כולם 

אמרם משה רבינו ע"ה[ והינם כנגד הארבעה שצריכין להודות, עד כאן מדברי רש"י בסידורו.

ההודאה הראשונה כנגד הולכי המדבריות

הודאה,  של  אחר  סוג  ישנו  ופסוק  פסוק  שבכל  נראה  לתודה  מזמור  בפסוקי  כשנעיין  ואכן 

והנה הפסוק הראשון הוא: "עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה" וזה מבטא את הרגשת 

ההודאה שבלב האדם עד כדי שבא לשמחה ולרננה מכח זה, וזה דוגמת זה שירד למדבר וכל 

חיותו היתה בסכנה של "רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף" והרגיש אייך שחייו כלים כנר 

והודיה לעומת  ואזי כשמצא את הדרך אל מקום ישוב הוא כולו מלא שמחה  ונכבה,  ההולך 

הצער שמילא את כל מציאותו.
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כנגד חלות מצות

ולכן זה דוגמת החלות הבאים עם התודה שהם נילושים עם השמן יחדיו, משום שזה הניצול 
מן המדבר הרי כל חייו נילושו בנס זה, שהרי היה בסכנת קיום ובסכנת חיים, עד כדי שאפילו 

לקבורה לא היה זוכה אם היה מת במדבר, ולכן הודאתו ממלאה את כל ליבו בשמחה וברננה, 

כחלה זו שסלתה ושמנה יחדיו נבללו, ונעשו לדבר אחד, וכנ"ל בפרק ג'.

ההודאה השניה כנגד חבוש בבית האסורים

ואילו הפסוק השני של מזמור לתודה הוא: "דעו כי ה' הוא אלקים הוא עשנו ולו אנחנו עמו 
וצאן מרעיתו" שפסוק זה מבטא שהכל מונהג בהשגחה עליונה על ידו יתברך ואין לאדם שום 

עסק בהם זולת האמונה, אלא הוא עשנו ולו אנחנו, ואף מה שנראה לנו הנהגה של מידת הדין 

החבוש  דוגמת  וזה  הרחמים  מידת  שהיא  הוי"ה  השם  בהנהגת  נעוץ  באמת  הכל  אלקים  של 

בבית האסורין שיצא לחירות שאין זה בידו, אלא הכל נעשה על ידי הממשלה ומשטר המדינה 

המנהגת אותו והוא מונהג תחתיהם מבלי יכולת כלל, ולכן הודאתו הינה ג"כ בהכרה זו שהכל 

מצד הנהגת ה' שאין לנו שום הבנה בדרכיו יתברך כלל ועיקר.

כנגד רקיקי המצות

של  זה  כנס  מלמעלה,  קודש,  עליהם שמן משחת  בא  שנאפו,  הרקיקין שלאחר  כדוגמת  וזה 
היוצא מבית האסורין שבא עליו נס מצד ההנהגה שמעליו, וכנ"ל בפרק ג'.

ההודאה השלישית כנגד חולה שנתרפא

החולה  כנגד  הינה  בתהלה"  חצרותיו  בתודה  שעריו  "בואו  הוא:  השלישי  הפסוק  ואילו 
שנתרפא, כי כמו שרפואת החולה הינה מכח חדש שהגיע אליו מבחוץ ונתמזג עימו לרפאותו, 

]או ע"י סמים או ע"י כח רפואה רוחני[, וממילא זה מבטא הודאה שהוא צריך לצאת ממקומו 

בכדי להשיג  צריך לצאת ממקומו  הוא  כי  ולהלל,  להודות  ואל חצרותיו  ה'  ולבוא את שערי 

השגה חדשה זו, כדוגמת רפואתו שהיא השגה חדשה שבאה אליו לרפאותו, אולם נעשית אחד 

עימו עד שהוא מתחבר בהרגשת תודה ותהלה בחצרות ה'.

כדוגמת הרבוכה

וזה כדוגמת הרבוכה שלאחר שנאפית בא בה כח השמן לטגנה ולהעשירה, וכמו"כ חולה זה 
בא אליו כח חדש לרפאותו.
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ההודאה הרביעית כנגד יורדי הים

ואילו הפסוק הרביעי הוא: "הודו לו ברכו שמו כי טוב ה' לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו" 
שבפסוק זה מבוטא כח ההילוך שבהודאה וכח שעשוע עוה"ב שבהודאה, כי כתוב כאן "כי 

טוב לעולם חסדו" והיינו עד תכלית ההשגה של עוה"ב, וכן "עד דור ודור אמונתו" שזה מורה 

על הנצחיות של מדור דור של האמונה, שזה דוגמת לחמי החמץ שבהם נמצא כח הנצחיות 

וההילוך, כי הם מורים על הבירור של מציאות הבריאה הגשמית שהיא המחמצת, והיא מקום 

ההוספה והתפיחה שזה כדוגמת ההילוך לעולם הבא ומדור דור, כי דייקא ברגלין נמצא כח 

ההליכה וההמשך )כמו שהארכנו בזה במאמר שוק התרומה( של השגת ההודאה ההולכת ומעצמת לדור 

דורים.

******

פרק ה' – ריבוע הדיבור שכנגד ד' חלקי ההודאה

ליקוטי מוהר"ן תנינא  - תורה ב' – ימי הודאה

כי יש ריבוע הדבור, ועל כן כשהיו ישראל בגלות, והיה הדבור בגלות, נאמר במשה )שמות ד(: 

זה בחינת ריבוע הדבור,  וכו',  "לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך" 

ארבעה חלקי הדיבור. כי יש 'דיבור של צדקה', בבחינת )ישעיה ס"ג(: "מדבר בצדקה", שזהו בחינת 

היתרון שיש לאדם על החי שהוא הדבור, שהוא גדר האדם והוא בחינת צדקה, שהוא גומל חסד 

עם הבריות שזה גדר האדם, שדרכו לגמול חסד, מה שאין כן החי. וזה שנאמר: "נעשה אדם", 

)הקדמת הזהר  וכתיב: "ושם האיש אשר עשיתי עמו היום" וכו'. 'מה התם צדקה אף כאן צדקה' 

דף יג:(, שעל ידי צדקה נקרא אדם, כי הצדקה שמשם הדבור הוא גדר האדם כנ"ל. וזה בחינת: 

"לא איש דברים אנכי", הינו הדבור של צדקה, בחינת )תהלים קי"ב(: "טוב איש חונן ומלוה יכלכל 

דבריו", דהינו גמילות חסד וצדקה:

גם  בחינת:  וזה  ה'".  אל  ושובו  דברים  עמכם  "קחו  י"ד(:  )הושע  בחינת  'דבור של תשובה',  ויש   

מתמול, בחינת דבור של תשובה, כמו שכתוב )תהלים צ(: "ותאמר שובו בני אדם כי אלף שנים 

בעיניך כיום אתמול":

"שלשת  מ(:  )בראשית  בחינת  שהם  למלכות  קרובים  עשירים  דהינו  עשירות',  של  'דבור  ויש   

השריגים", ודרשו רבותינו, זכרונם לברכה )חלין צ"ב(: 'שלשה שרי גאים', דהינו 'עשירים קרובים 

למלכות' )כמו שפרש רש"י שם(, שיש להם בחינת דבור, בבחינת )משלי כ"ב(: "חן שפתיו רעהו מלך", הינו 
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הדבור של קרובים למלכות. וזה בחינת:גם משלשם, בחינת שלשת השריגים הנ"ל, הינו הדבור 

של 'עשירים קרובים למלכות':

 ויש 'דבור של מלכות', בחינת מלכות פה )ה(, וזה בחינת: גם מאז דברך, בחינת )תהלים צ"ג(: "נכון 

כסאך מאז":

ריבוע הדיבור

ריבוע  הנקראים  בדיבור  חלקים  ד'  שישנם  לבאר  מאריך   ב'(  )תורה  בליקומ"ת  רביה"ק  והנה 

הדיבור, והם דיבור של צדקה ודיבור של תשובה ודיבור של עשירות ודיבור של מלכות, ובהם 

להודות,  שצריכים  הד'  כנגד  הינם  הדיבור  חלקי  שד'  להבין  לנבון  ודעת  ההודאה,  כח  מאיר 

ונלך ונבארם לאור ההקדמות הנ"ל שבפרקים הקודמים בסייעתא דשמיא.

כי יש 'דיבור של צדקה', בבחינת )ישעיה ס"ג(: "מדבר בצדקה", שזהו בחינת היתרון שיש לאדם על 

החי שהוא הדבור, שהוא גדר האדם והוא בחינת צדקה, שהוא גומל חסד עם הבריות שזה גדר 

האדם, שדרכו לגמול חסד, מה שאין כן החי. וזה שנאמר: "נעשה אדם", וכתיב: "ושם האיש 

אשר עשיתי עמו היום" וכו'. 'מה התם צדקה אף כאן צדקה' )הקדמת הזהר דף יג:(, שעל ידי צדקה 

נקרא אדם, כי הצדקה שמשם הדבור הוא גדר האדם כנ"ל. וזה בחינת: "לא איש דברים אנכי", 

הינו הדבור של צדקה, בחינת )תהלים קי"ב(: "טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו", דהינו גמילות 

חסד וצדקה:

דיבור של צדקה

דהנה הדיבור של צדקה היינו שלא רק שנותן לעני ממון וסיוע, אלא הוא מדבר עימו דיבור 

ונותן  והשפל,  אותו ממקומו הדל  ומרים  חיות  לו  נותן  הוא  הרי  דהיינו שבדיבורו  של צדקה 

לו הרגשה של כבוד וחשיבות, וזה כנגד הולכי המדבריות שבעת מרתם הינם אחוזים בצרתם 

ובצמאונם בכל חלקי גופם וממילא הצלתם הינה ג"כ מלאה בתחושה של הודאה הממלאת את 

כל מהותם, ]וכמו שהארכנו בפרקים ג' וד'[, ולכן דיבור של צדקה שמרים את תחושת העני 

הינה כנגדם ]וכנגד החלות כנ"ל[.
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גם  בחינת:  וזה  ה'".  אל  ושובו  דברים  עמכם  "קחו  י"ד(:  )הושע  בחינת  תשובה',  של  'דבור  ויש 

מתמול, בחינת דבור של תשובה, כמו שכתוב )תהלים צ(: "ותאמר שובו בני אדם כי אלף שנים 

בעיניך כיום אתמול":

דיבור של תשובה

ואילו דיבור של תשובה הינה כנגד החבוש שיצא מבית האסורים, וכמו שביארנו שכל צרתו 
וכמו"כ  הימנו,  שלמעלה  והממשלה  המלכות  בידי  הכל  אלא  כלל  בו  תלוי  אינו  הצלתו  וגם 

הרוצה  הוא  והוא  יתברך,  ה'  אל  וחרטה  וידוי  של  דיבור  שהינם  לזה  דומים  התשובה  דיבור 

בתשובה לקבל שבים, ונמצא שכל הדיבור של תשובה הינו בכדי לעורר רחמיו יתברך לקבל 

שבים, ובזה זה דומה לחבוש הרוצה לצאת ממחבושו, ]וכדוגמת הרקיקים כנ"ל[.

ויש 'דבור של עשירות', דהינו עשירים קרובים למלכות שהם בחינת )בראשית מ(: "שלשת השריגים", 

ודרשו רבותינו, זכרונם לברכה )חלין צ"ב(: 'שלשה שרי גאים', דהינו 'עשירים קרובים למלכות' )כמו 

שפרש רש"י שם(, שיש להם בחינת דבור, בבחינת )משלי כ"ב(: "חן שפתיו רעהו מלך", הינו הדבור של 

קרובים למלכות. וזה בחינת:גם משלשם, בחינת שלשת השריגים הנ"ל, הינו הדבור של 'עשירים 

קרובים למלכות':

דיבור של עשירות

ודיבור של עשירות היינו דיבור עם שפה של כבוד וגאווה כדרך העשירים שדיבורם ברמיזות 
וזהו כנגד החולה שנתרפא, כי העשירות הינה דבר חיצוני הבא ומתמזג אל  ובקוצר אמרים, 

האדם ונעשה לחלק ממנו, כדוגמת רפואת החולה שבאה ע"ח הרפואה שבאה מבחוץ ומתמזגת 

בו, ]וזה כדוגמת הרבוכה וכנ"ל[.

ויש 'דבור של מלכות', בחינת מלכות פה )ה(, וזה בחינת: גם מאז דברך, בחינת )תהלים צ"ג(: "נכון 

כסאך מאז":

ים המלכות

כידוע,  הינו בבחינת מלכות  כנגד לחמי החמץ, מחמת שהים  יורדי הים באניות הינם  ואילו 
את  גובים  שם  כי  המלוכה  ניכר  שם  הים  במקומות  שדייקא  הראות  בחוש  נראה  שאכן  וכמו 

של  מקום  ישנו  משם  כי  הגבול,  את  לשמור  המדינה  חיל  עומדים  ושם  והארנוניות,  המיסים 

כניסת זרים אל תוך גבולות המלכות וממילא שם עיקר הביטוי של המלכות.
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זבולון לחוף ימים ישכון

ולא עוד, אלא שמכח הים אפשר לחבר מקומות הרחוקים זה מזה, ומזה נעשה עיקר המסחר 
הבא דייקא על ידי היצוא והיבוא של מדינה למדינה, כי מה שחסר זה משלים זולתו, ועי"כ 

עיקר רווחי הממון והמסחר, ולכן זבולון שנתברך במסחר ועשירות שוכן לחוף ימים, וממילא 

שביארנו  כמו  ומלכותה  כוחה  עיקר  היא  המדינה  ממון  כי  המלכות,  ביטוי  עיקר  בים  דייקא 

בכח המלוכה  כי  גבי המטבעות  על  צורת המלכים  את  דחוקקים  בהא  באריכות  אחר  במקום 

נקבע שווי וערך הממון של המדינה.

דיבור של מלכות

וניצול משם, הרי הוא שייך ל'דיבור של מלכות' כי בהצלתו  זה שהיה מיורדי הים  וממילא 
מהים מתבטאת ביותר שהמלך האמיתי הוא רק הבורא ברוך הוא "אשר לו הים והוא עשהו" 

)תהילים צה ה( ולכן הוא זה אשר בדיבורו ימליך את הקב"ה נגד כל חכמות הבריאה אשר הם כולם 

שהשכליים  שביארנו  כמו  החמץ  לחמי  כנגד  וזה  הוא,  ברוך  הבורא  כח  לעומת  חשיבי  כלא 

נותן  זה הוא  ואת  והריבוי, שזה היינו המלכות,  והחכמות של הבריאה מסמלים את התוספת 

לה' בהודאתו.
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הערות והארות בליקומ"ת ב' )אות ב-ג(

ובשביל זה מכנה התודה בשם הלכה, כי תודה מביאין כשיוצאין מצרה, כי כשנופלין לאיזהו 

צרה, חס ושלום, אזי עיקר הצרה בלב, כי הלב יודע ומרגיש הצרה ביותר, כמו שכתוב )משלי י"ד(: 

"לב יודע מרת נפשו" כי "הלב מבין" )ברכות ס"א(, ועל כן הוא מרגיש הצרה ביותר. ואזי, בשעת 

הצרה, מתכנסים כל הדמים ועולים אל הלב, כמו כשיש צרה באיזהו מקום, חס ושלום, אזי 

מתכנסים כלם אל החכם שיש שם, לקבל ממנו עצה. כמו כן נתקבצים כל הדמים ועולים אל 

הלב, לבקש עצה ותחבולה כנגד הצרה. ואזי הם שוטפים על הלב, ואז הלב בצרה ובדחק גדול, 

כי לא די שהלב דואג בעצמו, כי הוא מרגיש הצרה יותר מכלם, אף גם הדמים שוטפין עליו 

ומצרין לו מאד. 

ועל כן כשיש, חס ושלום, צרה לאדם, הלב דופק בדפיקות גדולות, כי הוא מבקש לנענע מעצמו 

כך  ואחר  ושלום,  חס  הצרה,  בשעת  גדולות  בדפיקות  דופק  הוא  כן  ועל  מעליו,  ולהשליכם 

כשיוצאין מהצרה, אזי חוזרין תהלוכות הדמים לילך כסדר בתוך שבילי הגוף. ועל כן התודה, 

שהולכין  הדמים,  תהלוכות  שם  על  הלכה,  בשם  מכונה  היא  מהצרה,  כשיוצאין  באה  שהיא 

כסדר כשיוצאין מהצרה כנ"ל:

 ומזה באה הולדה בנקל. כי 'בשעה שאשה כורעת לילד ירכותיה מצטננות' )כמו שאמרו רבותינו, זכרונם 

לברכה, סוטה יא:(, ועל ידי זה נעשה ההולדה, כי הדמים עולין למעלה, ואזי נדחק המקום שם, ואזי 

הם דוחים את הולד לחוץ, ואחר כך חוזרים הדמים למקומם, שזה בחינת תודה הלכה, שהוא 

בחינת תהלוכות הדמים, שחוזרים לילך כסדר כנ"ל.

כל צרה וישועה כצער הלידה 

הנה רביה"ק האריך בענין התודה שהיא תלויה בלב וברגלים, משום שכשיש עת צרה מתכנסין 

כל הדמים אל הלב ואח"כ כשבאה הישועה חוזרים הדמים להילוכם הרגיל ואזי הם חוזרים אל 

כל הדמים אל הלב  עולים  ואז  ונעשים כמתים  וכמו שבעת הלידה מצטננין הרגלין  הרגלים, 

ועי"ז נפלט הוולד לחוץ ושוב לאחר ההולדה חוזרים הדמים להילוכם הרגיל - כמו"כ נעשה 

בכל צרה וצרה.



-אב-

החזה ושוק שבתודה הינם כנגד הלב והרגלין

ויש לציין לזה דבר נפלא מאד בהלכות קרבן תודה, דהנה בכל קרבן שלמים מניפים את החזה 
והשוק, וכן גם בקרבן תודה שהוא ממשפחת השלמים ]שהרי הוא נקרא בלשון הכתוב )ויקרא 

ז יג( "זבח תודת שלמיו"[ ישנה תנופת חזה ושוק, ושני אברים אלו הינם כנגד  הלב והרגלין, 

שהרי עצם החזה הינו כנגד מקום הלב, וכמבואר בראשונים ]ויובאו דבריהם להלן בלשונם[ 

ההילוך,  עיקר  שבה  שבבהמה  הימין  רגל  הינו  השוק  ואילו  הלב,  כנגד  בא  החזה  שתנופת 

ודייקא את שני האברים האלו שרביה"ק מציין שהם הם האיברים שבהם עיקר הצרה והישועה, 

הם הם האיברים שצריכים להניפם בשעת קרבן תודה, כי באמת בהם גופא נעשה ענין הצרה 

וההודאה.

שורש החזה ושוק באיל המילואים

של  בקרבנות  המשכן,  בחנוכת  דייקא  הינו  והשוק  החזה  של  התנופה  ענין  ששורש  ובאמת 
שבעת ימי המילואים שהוקרבו על ידי משה רבינו ששימש אז בכהונה גדולה, ואז הקריבו איל 

מילואים והיניפו את החזה והשוק שלו, אולם אז היה שינוי שאת השוק הקריבו על גבי המזבח 

לאחר התנופה עם החלבים והאימורים של איל המילואים ואילו את החזה בלבד נתנו לכהנים, 

תודה  קרבן  בכל  להניף  יצטרכו  כך  ושוק  החזה  את  שהניפו  שכמו  שם  מסיים  הפסוק  אולם 

ושלמים את החזה והשוק, אלא שיתנום לכהנים ולא יוקרב השוק על גבי המזבח כמו שהיה 

בשבעת ימי המילואים.

החזה ושוק של המילואים בלשונות הכתובים

שוק  עם  ביחד  והאימורים  החלבים  את  שהיניפו  הכתוב  מספר  דקודם  הפסוקים,  לשון  וזה 
הימין, כמו שכתוב )שמות כט בפסוק כב(  "ולקחת מן האיל החלב והאליה ואת החלב המכסה את 

הקרב ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן ואת שוק הימין כי איל מלאים 

הוא" ושם בהמשך )בפסוק כד( נאמר "ושמת הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו והנפת אתם תנופה 

מאיל  החזה  את  "ולקחת  כו(  )בפסוק  החזה,  תנופת  על  לספר  הכתוב  ממשיך  ושוב  הוי'"  לפני 

המלאים אשר לאהרן והנפת אתו תנופה לפני יהוה והיה לך למנה".

החזה ושוק של השלמים בלשונות הכתובים

בזבחי  והילך  מכאן  ישראל  בני  יעשו  שכמו"כ  וכח(  כז  )בפסוקים  לספר  הכתוב  ממשיך  וע"ז 
שלמיהם להניף את החזה ושוק ומכאן והילך יהיה זה חלק הכהנים, כמו שכתוב "וקדשת את 

חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם מאיל המלאים מאשר לאהרן ומאשר 



-אג-    /הגרותוהארותבליקומלתב'אאותב-גה

לבניו: והיה לאהרן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מאת בני 

ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם להוי'".

שייכותם לחנוכה

וממילא נראה לומר, שדייקא בחנוכה הנקרא על שם חנוכת המשכן והמזבח שנעשתה בימים 
אלו, וקוראים בימי החנוכה את חנוכת המשכן וקרבנות הנשיאים, הם הם ימי ההודאה שבהם 

תנופת  מכח  נמשך  וזה  הנ"ל,  רבינו  בדברי  כמבואר  ההודאה  בכח  והרגלין  הלב  של  התיקון 

החזה ושוק שנעשתה בחנוכת המשכן, כנ"ל.

דברי הרבינו בחיי בטעם תנופת החזה והשוק דייקא

ויש בנותן טעם להביא את דברי הרבינו בחיי מה שכתב בטעמא דמילתא שמניפים ומרימים 
דברי  את  תואמים  אלו  דברים  כי  בהם  תלויה  התנועה  ושוק, מחמת שעיקר  את החזה  דייקא 

רבינו שהאריך כאן שההודאה תלויה בלב ובהילוך מחמת שבהם עיקר התנועה.

שנתייחדו  ושוק  חזה  שהם  הללו  איברים  שני  בטעם  לי  "ונראה  ל(,  ז  ויקרא  בחיי  )רבינו  וזל"ק 
לתנופה על גבי המזבח, לפי שהם סיבת התנועה באדם גם בשאר בעלי חיים, כי הלב המתנועע 

הוא במקום החזה, וכן תנועת כל בעל חי בשוקים הוא, ולפיכך באה המצוה הזאת בקרבנות 

הכל  לאדון  בזה  ולשבח  להודות  התנועה  בעלי  שהם  הללו  איברים  שני  המזבח  לפני  שיגיע 

המעמיד כל העולם כולו בכח תנועת הגלגלים, וזהו שאמרו למי שארבע רוחות העולם שלו 

ולמי שהשמים והארץ שלו".

רמז לגלות ולגאולה

"ועוד יש לומר בענין מוליך ומביא מעלה ומוריד בין בתנועת חזה ושוק בין בתנועת הלולב, 
שבזה רמז לגלות ולגאולה, מוליך על שם וילכו בלא כח לפני רודף )איכה א, ו(. ומביא על שם 

ישראל, שנאמר  ז(. מעלה, למי שהעלה שכינתו מקרב  לא,  )ירמיה  הנני מביא אותם מארץ צפון 

)יחזקאל יא, כג( ויעל כבוד ה' מעל תוך העיר. ומוריד, למי שעתיד להורידה ולהשרותה בישראל, 

שנאמר )ישעיה לא, ד( כן ירד ה' צבאות לצבוא על הר ציון".

רמז לתחיית המתים

"ויש בו עוד רמז לתחית המתים, מוליך על שם שכתוב )תהלים עח, לט( רוח הולך, ומביא על שם 
שכתוב )יחזקאל לז, י( ותבוא בהם הרוח ויחיו, מעלה על שם שכתוב )קהלת יב, ז( והרוח תשוב אל 

האלהים אשר נתנה, ומוריד על שם שכתוב )יחזקאל לז, ט( ופחי בהרוגים האלה ויחיו".



-אד-

כוונת הרגל בנרות החנוכה

החזה  עם  התעסקו  המילואים  ימי  בשבעת  המשכן  שבחנוכת  שכמו  פלא  זה  ראה  והנה 
דהלא  השוק,  ועם  הלב  כנגד  שהוא  החזה  עם  מתעסקים  וחנוכה  חנוכה  בכל  כמו"כ  והשוק 

כתב האריז"ל )שעה"כ 13( לכוון בעת ההדלקה של נרות החנוכה בשמות ע"ב וקס"א ששניהם 

השו"ק,  מן  רג"ל  שתכלה  עד  הינה  ההדלקה  שזמן  ז"ל  אומרם  סוד  וזה  רג"ל,  עולים  יחדיו 

ולדברינו יובן בסודן של דברים שהרגל יש בו שייכות מיוחדת להודאה שזמנה ביומין דחנוכה, 

שהם כנגד ספירת ההוד הנתקנת ונשלמת בימים אלו, מחמת שבעת הצרה נעשה הרגל מצונן 

ומת כירכי היולדת בעת שבתה על המשבר, ואילו אח"כ בנס ובישועה חוזרים הרגלין להילוך 

כסדרן, נמצא שיש שייכות מיוחדת לרגל וליומין דחנוכה.

השוק והשוק

ולא עוד אלא שלכאורה נקרא הרגל בשם שו"ק מחמת שעל ידי הרגל האדם יוצא, וזה מלשון 
הילוכם  מקום  שזהו  והיינו  הלקוחות  אל  המוכר  מן  הדברים  יוצאים  מסחר, ששם  שו"ק של 

כלפי חוץ, ונמצא שמה שצריך להדליק עד שתכלה רג"ל מן השו"ק ובכוונות השמות העולים 

רג"ל, יש בזה שייכות לתודה הלכה, וכמו שמבאר רביז"ל שהנס נעשה בכח ההילוך שברגלין. 

כוונות הדמים שבלב בנרות החנוכה

14( את כוונות המשכת והבלעת הדמים מאמא עילאה אל תוך  צריך לכוון )שעה"כ  וכמו"כ 
ז"א, בברכת הדלקת הנרות, ולדברי רבינו יש לומר שזה ירמוז להלב שבו עיקר מקום הדמים 

ומן הלב מתפשטים הדמים אל כל האברים, ולכן כוונה זו בשם אהי"ה השייך לליבא, ]דכידוע 

ועד שם מגיע היסוד דאמא[,  וגילוי הבינה הינה בלב שהרי בבינה הלב מבין,  זו ליבא  בינה 

כמו  הראשון  להילוכם  הדמים  את  להחזיר  רוצים  שאנו  שמכיון  היטיב  יבואר  רבינו  ולדברי 

שהיה קודם הצרה, לכן אנו מדליקים ומכוונים כנגד המשכת הדמים והבלעתם התלויה הלב.

13 שעה"כ דרושי חנוכה )דרוש א(, ואמנם בקונטריס אדם אחר מצאתי כי בברכה א' של להדליק כשיאמר ברוך אתה יהוה יכוין 

שזו ההויה היא דע"ב דיודין ותכוין לחבר עמו גם אהיה דיודין ושניהם בגימט' רג"ל וז"ס עד שתכלה רגל מן השוק.

14 שם, אח"כ תכוין כי ר"ת להדליק נר חנוכה הוא שם קדוש הנקרא נחל היוצא מר"ת נוצר חסד לאלפים כנודע. ועניינו הוא 

אור הנמשך מן אימא לז"א כדי שיהיה בו כח להתייחד עמה בג' היחודים הנז' שהם בגימ' נר ולכן תכוין בשם נחל שהוא בגי' 

הויה דמ"ה דאלפין ואות אלף שבאמצע מילוי אות ו' היא שם אהיה בריבועו כזה יוד ה"א ו' א' א"ה אה"י אהי"ה ו' ה"א כי שם 

זה מורה ענין אימא המאירה בז"א בהתלבשה בתוכו 

הויה דב"ן אשר  בנוק' הנקרא  ימשך  ריבוע של אהיה  ובתוכו  הויה דמ"ה  הנז' שהוא  ג"כ שהנחל  ונלע"ד ששמעתי שיכוין 

אותיותיה שבמילוי המילוי הם ל"ו אותיות והנה ב"ן ול"ו הם ג"כ בגי' נח"ל ואיני זוכר אם שמעתי זה ממורי ז"ל". ]ובכוונות 

ספירת העומר מבואר בדברי האריז"ל באריכות שכוונה זו היינו כוונת המשכת והבלעת הדמים מאמא אל תוך ז"א.



-אה-    /הביתוהיווניםבםדרימותגולם

הבית והיוונים בסדר ימות עולם

היוונים התעסקו תמיד לפגום את הבית וקדושתו

תמיד  המקדש,  בית  בבנין  התעסקות  כשהיה  פעם  שכל  והוא:  פלא  דבר  לב,  על  לשים  יש 
השני  הבית  בימי  אלה  באו  בכדי  ולא  שיתבאר  וכמו  היוונים,  של  התערבות  שם  שיש  נראה 

ואת כל  וטמאו את המזבח  בו פרצות  ופרצו  וחללוהו  וניסו לפגום את קדושת הבית בבנינו, 

השמנים, כי מתחילת בנין הבית הן במשכן והן בבית הראשון של שלמה כבר נעצו בו היוונים 

את טלפיהם בעזותם.

כל נס החנוכה נקבע סביב ענין הבית

אלא  עוד  ולא  הבית,  פתח  על  דייקא  הנרות  הדלקת  סביב  החנוכה  נס  כל  נקבע  בכדי  ולא 
שחובת ההדלקה חלה על הבית, כמו שנפסק להלכה )שו"ע או"ח תרעו א, ט"ז מג"א 15( שמי 

הינה  ואחיזתם  היוונים  מעשה  כל  כי  הרואה,  ברכת  לברך  יכול  אינו  בביתו  עליו  שמדליקין 

דייקא בבית, ולכן נר החנוכה הינו לעומת המזוזה שבימין הבית כי כל ענין נר החנוכה הינו 

בשביל שלימות חנוכת הבית, וכדאיתא בכתבי הרמ"ע מפאנו )יונת אלם 16( שע"י הנר חנוכה 

שבפתח הבית מבריחין את המזיקים והשדים הפוגמים בקדושת הבית.

תיבת נח והיוונים

רואים  ]וכמו שאנו  בית המקדש  כנגד  רמוזה  נח שהיא  רואים בתיבת  אנו  דבר  ראשית  הנה. 
שנכנסו בה הבהמות להקריבן אח"כ על גבי המזבח[, שהרי בתיבה זו היה תמצית כל הבריאה 

העולם  לכל  החיות  גידי  נמשכים  ממנו  אשר  השתיה  אבן  ששם  המקדש  בית  כדוגמת  כולה, 

כולו, ודייקא שם אנו מוצאים שנח שלח את ה"יונ"ה" המרמזת להפכה של יו"ן עם עלה זית 

טרף בפיה, 

פך  ועם  היוונים  עם  שנעשה  החנוכה  לנס  שורש  ישנו  שכאן  ביאר   )17 )כט.  זוהר  ובתיקוני 
השמן זית שנמצא טהור, כי כמו שהתיבה יכולה לעמוד על הארץ רק כשהיונה מוצאת מנוח 

15 עיין משנ"ב )סימן תרע"ו סק"ו(, וכן כתב שם בסק"ז שאם אשתו הדליקה עליו בביתו ביום הראשון שוב אינו יכול לברך 

למחרת שהחיינו בהדלקתו, כיון שיצא בהדלקתה, והיינו משום שזה דין בבית.

16 יונת אלם )פרק ע'(, "לפי' איכא למ"ד שגם נר חנוכה ראוי להדליקו בימין שלא יהא לאותו שד חלק בה ואפסיקא הילכתא 

מזוזה בימין ונר חנוכה משמאל כי אדרבה עם פרסום הנס בנר מצוה יחלש הכח החצון ההוא ויענה על הברכות אמן בע"כ שכן 

פרסום עולה שכינה נס הוא יסוד בכל מקום הרי כאן יחוד גמור ליוסף ורחל והרע בורח ומסתלק מאליו".

17 תיקוני זוהר )כט.(, "ואיהו הוד תמניא יומי דחנוכה, לארבעה ועשרין יומין, דאינון ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ומיד 



-או-

הקדושה  השכינה  דהיינו  כשיונה  רק  בקדושתו  לעמוד  יכול  ביהמ"ק  אין  כמו"כ  רגלה,  לכף 

מוצאת מנוח לכף רגלה מקליפת היוונים.

איטליה של יון וחורבן הבית

)רש"י  חז"ל  ואמרו  הארץ  משמני  שנטל  עשו,  שנטל  בברכות  אח"כ  מוצאים  אנו  וכמו"כ 
של  שדמעותיו   )18 תהלים  )מדרש  חז"ל  אמרו  וכמו"כ  יוון,  של  איטליה  שזו  לט(  כז  בראשית  שם 

עשו שבכה על הברכות שלקח לו יעקב הם הם שהחריבו את בית מקדשינו, ונמצא שבשעה 

את  ששיקצה  יון  של  הכח  את  גם  קיבל  אז  או  ובכה  המקדש  בית  חורבן  עם  עשו  שהתעסק 

קדושת המזבח ופרצה פרצות בכותלי הבית.

שורש היוונים בבנין בית ראשון

באותה  אז  פרעה  בת  את  ונשא  הראשון  המקדש  בית  את  המלך  שלמה  שבנה  בעת  ובעיקר 
שעה נבנית איטליה של יוון כמבואר בחז"ל )סנהדרין כא:( ד"בשעה שנשא שלמה בת פרעה ירד 

גבריאל ונעץ קנה בים, ועלה שרטון ועליה נבנה כרך גדול וזה אטליה של יון" ושוב יש לנו 

ראיה, שדייקא בשעה של בנין הבית וחנוכתו, נבנית מלכות יון, ולכן רק בנצחון היוונים אנו 

מוצאים את שלימות חנוכת הבית.

משה ושלמה

בהא   )19 )ליקוטים  האריז"ל  שכתב  כמו  רבינו  משה  נשמת  כידוע  הינו  המלך  שלמה  והנה 
רבינו  משה  עם  נתעסקה  )בתיה(  פרעה  שבת  כמו  ולכן  למש"ה,  אותיות  יש  שלמ"ה  דבתיבת 

ומשתה אותו מהמים, כמו"כ נתעסק שלמה עם בת פרעה.

דעלה זית טרף בפיה, שריא כ"ה על ישראל בכ"ה בכסלו, ואלין אינון כ"ה אתוון דיחודא, דאינון שמע ישראל וגומר, ודא איהו 

חנוכ"ה חנ"ו כ"ה".

18 מדרש תהלים ותשקמו בדמעות שליש )שוחר טוב תהלים פ'( זה לשונו, רבי אלעזר אמר שלוש דמעות הוריד עשו מעיניו 

אחת מעין ימין ואחת מעין שמאל והשלישית קשורה לו בין עיניו שלא הורידה שאלמלא הורידה לא היו יוצאים מתחת ידו 

לעולם, שלוש אינו אומר אלא שליש. 

דבר אחר אמרו ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם בשביל שלוש דמעות שהוריד עשו מעיניו השלטתו מסוף העולם ועד סופו 

ונתת לו שלוה בעולם הזה אנו שדמעותינו יורדות ביום ובלילה כלחם על אחת כמה וכמה שתמלא עלינו רחמים, לכך נאמר 

האכלתם לחם דמעה עד כאן. ואין אנו נגאלים עד שימחו אותם דמעות שנאמר )ישעיה כ"ה, ח'( ומחה ה' אלהים דמעה מעל 

כל פנים אז וחרפת עמו יסיר וגו':

19 ספר הליקוטים )בשלח(, והוא, כי כמו שמצינו במשה שנאמר ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, ובשלמה נאמר ויחכם מכל 

האדם, מהימן וכו', פי' שנתחכם יותר ממשה, וכן מצינו שחסר למשה אות ל' משלמה, ופי' שהזווג שנעשה ע"י משה היה 

אב"א, וע"י שלמה פב"פ. וא"ת שזכה שלמה יותר ממשה, אלא שמשה ע"ה מצאה בעמק הקליפות בגלות, ובכח גדול הוציאה 

ותיקנה אב"א, וכשבא שלמה מצאה מתוקנת, ולא היתה חסרה כי אם החזרת פב"פ, וזה בדבר קל יעשה.

וע"ע מגלה עמוקות )ואתחנן אופן פו(, "וידוע מ"ש בתיקונים )יג כ"ח ע"א( בסוד ששים המה מלכות )שיר השירים ו ח(, שבימי 



-אז-    /הביתוהיווניםבםדרימותגולם

בת פרעה שרשא דערב רב ודאטליא של יון

עוד אלא שכל מה שנתעסק משה עם נשמות הערב רב היה בגלל שנגעה בו בת פרעה  ולא 
כמו שהיה אצל שלמה שנתאחר בהקרבת  כי  נראה  וממילא   )20 )זוהר חדש  בזוה"ק  כמבואר 

התמיד מפני בת פרעה כמו"כ ממש היה אצל משה שבושש לבוא )שמות לב( ונתאחר ומפני כן 

עשו הערב רב ששרשם בבת פרעה את העגל, ותיקון העגל הינו דייקא בבנין המשכן )למחרת יום 

כיפור(.

לנו שוב שהיוונים והערב רב, שניהם פגמו בישראל דייקא בענין הבית, כי בנין המשכן  הרי 
שבא  יון  של  אטליה  ענין  נתערב  שלמה  של  הבית  ובבנין  רב,  הערב  חטא  על  לכפר  נעשה 

בעקבות בת פרעה שורש הערב רב.

לחכימא ברמיזא

ודע לך שבתי"ה אותיות תיב"ה, כי כמו שנח היה בתיב"ה גם משה היה בתיב"ה, ולא בכדי 
באתה דייקא בתי"ה להצילו, כי שורש משה הינו בנח כמו שהאריך בזה האריז"ל )שעה"פ 21(, 

יובן ששורש היוונים החולקים על הבית רמוז ביונה של נח עם עלה הזית שבפיה, וזה  ולכן 

גופא נמשך ע"י בת בת פרעה שבעבורה נעשית אטליה של יון.

משה היו ששים גיבורים דכורין, ובימי שלמה נוקבין דאתהפך ש"למה ל"משה, והוא נרמז בר"ת ש"שים ה"מה מ"לכות, ר"ת 

מ"שה למפרע. נמצא שזכה שלמה בעת בנין המקדש לניצוצו של משה. ועל זה אמר משה על עצמו א"תה ה"חלות ל"הראות 

את עבדך, ר"ת א"הל, בשעת בנין המקדש שבימי שלמה )כדאיתא במדרש רבה שם( היה סיהרא שהוא שם של אדנ"י שהתחיל 

בה באשלמותא, ועל זה אמר את גדלך, כמ"ש ותרב חכמת שלמה )מלכים א' ה י(".

20 זוהר חדש )לה.(, ועוד ותתצב אחותו, דא חכמה. מרחוק בההוא זמנא דמתרחקין ישראל מחכמת קבלת משה, ואתרחקא 

איהי מינייהו. בההוא זימנא, ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, נחתא מה"ד לקטרגא עלייהון,  ולאתרחצא מדמא דישראל, 

דאינון דמים דלהון, דאינון חייהון. וכלא על דההוא אור, דאתמר ביה וירא אלקים את האור כי טוב, על אור דאורייתא, דהוו 

מתרחקין מינה, אור דמשה ודאי:

ונערותיה הולכות על יד היאור, אלין האומות, דאינון ערב רב. וכן כל אומין דעלמא, אתייעטין עלייהו דישראל, לאעקרא לון 

מן עלמא, וכולא על סיבה דההוא אור, וזהו על יד היאו"ר".

ספר אדם ישר )מרכבת יחזקאל(, "והנה זה הנוגה הוא בתיה בת פרעה, כי פרעה שלח את העם ערב רב דאתי מקליפת נוגה 

הנקראת לילית קשת עורף לבושה דחוה אשת אדם. ויש לילית יותר חיצונה אשת סמא"ל". וכ"כ האריז"ל בספרו ארבע מאות 

שקל כסף דף רמג. עיי"ש.

21 שעה"פ בראשית דרוש ד', ודע, כי נח היה משה, ולא רצה להתפלל על בני דורו, כמ"ש חז"ל על פסוק )ישעי' נ"ד ט'( כי 

מי נח זאת לי וגו'. כי הוא גרם שיבאו מי המבול, ולכן נקראו על שמו מי נח. ואמנם אעפ"י שלא התפלל עליהם, עכ"ז בזכותו 

נתלה להם ק"ך שנה, אולי יחזרו בתשובה כמנין שנותיו של מרע"ה. וזש"ה, בשגם הוא בשר, והיו ימיו ק"ך שנה. ובשגם זה 

הבל, וזה משה, כנודע:

וע"כ משה תקן אשר עוות נח, וחזר להתפלל עליהם, באמרו ואם אין מחני נא. ונקט מחני, מלשון מחוי, הנזכר במבול, וימח 

את כל היקום. וכל ימיו היו בתפלה על הדור, לתקן אשר עוות בתחלה. ולכן תמצא כי בדור המבול כתיב, )תהלים כ"ט י'( הוי'  

למבול ישב, פירוש ישב, נתעכב מלהביא את המבול, עד ק"ך שנה, בזכות משה שהוא הבל, הנרמז בס"ת הוי' למבו"ל יש"ב. 

וישב ה' מלך לעולם, פירוש, כי אחר כך כשהביא המבול, היה בשם אלהים, ולא התנהג עמהם במדת רחמים, שהוא שם ההוי"ה 

ישב ונתעכב, ולא הנהיג אז העולם, על שהוא רחמים, אלא במדת הדין". – וכן עוד הרבה בדרושי האריז"ל.



-אח-

אור הנר

יש לבאר את ענין הדלקת הנר בכמה אנפין.

מהלך א' – חזרת הבריאה לשרשה מכח הנר

ד' יסודות הבריאה

הנה כל הבריאה כולה מורכבת מד' יסודות שהם ארמ"ע, ופעולת האש היא לפרק את חיבור 
]וכמו שרואים  כי בכח השריפה נעשה מחלק המים עשן  ונשרף,  נכלה הדבר  ועי"ז  היסודות 

בחוש שדבר היש בו ביותר מחלק המים יש בו עשן רב בשריפתו, וכגון כל הדברים העשויים 

מנפט שיש בו מים[, ואילו חלק האש נכלל באש השורפת, וחלק הרוח נכלל ברוח והעפר חוזר 

להיות אפר.

אפר איקרי עפר

)סוטה טז.( שאפר נקרא עפר לגבי כיסוי הדם, ולהנ"ל היינו משום שהאפר  מצינו בגמרא  ולכן 
נעשה מחלק העפר שבדבר, ועיין באגה"ק לאדה"ז )אגה"ק 22( מ"ש בזה.

ביטול הבריאה בהדלקת הנר

ולכן בהדלקת הנר מתבטא שהבריאה כולה חוזרת אל שרשה ומקורה כמו שעל ידי האש חוזר 
הדבר הנשרף להיות רוחני ובטל ממציאותו ומישותו.

נר נשמה

מדליקין נר נשמה לעילוי נשמה של נפטר, כי כמו שהנר מכלה את הבריאה מגשמיות  ולכן 
לרוחניות כמו"כ נעשה עילוי לנשמתו בהדלקת הנר שהיא מתעלית ועולה דרגה רוחנית בכח 

ההדלקה.

22 אגה"ק )פרק טו(, "ולז"א ואנכי עפר ואפר דכמו שהאפר הוא מהותו ועצמותו של העץ הנשרף שהיה מורכב מד' יסודות 

ארמ"ע וג' יסודות אמ"ר חלפו והלכו להם וכלו בעשן המתהוה מהרכבתן כנודע ויסוד הד' שהיה בעץ שהוא העפר שבו היורד 

למטה ואין האש שולטת בו הוא הנשאר קיים והוא האפר והנה כל מהות העץ וממשו וחומרו וצורתו באורך ורוחב ועובי שהיה 

נראה לעין קודם שנשרף עיקרו היה מיסוד העפר שבו רק שאמ"ר כלולים בו כי העפר הוא חומרי יותר מכולן ויש לו אורך ורוחב 

ועובי משא"כ באש ורוח וגם המים הם מעט מזעיר בעץ וכל ארכו ורחבו ועוביו הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר שהוא 

האפר הנשאר אחרי שנפרדו ממנו אמ"ר".



-אט-    /אורהנר

מהלך ב' – האור התנוצצות ההעלמה שבבריאה

האור מבטא את פנימיות הבריאה

עוד יש לבאר בענין האור על פי מה דאיתא בחז"ל )תנחומא 23(, עה"פ "עוטה אור כׂשלמה" 
יתב"ש,  אורו  שצמצם  והיינו  מסביב.  הזיו  והאיר  באור  שנתעטף  ע"י  האור  ברא  שהקב"ה 

ידי בקיעת האור של מציאותו יתברך בוקעים כל האורות  וזהו ה"אור הגנוז" שבבריאה ועל 

המשתלשלים כתוצאה מאור זה הנעלם והגנוז.

המניעות והחשק

וזל"ק  בא החשק,  ידה  בענין ההסתרה שעל  )ס"ו(  בליקו"מ  ע"פ המבואר  הוא  הענין  וביאור 
"ועיקר גודל החשק נעשה על ידי המניעה שמזמינין לו, כי כשאיש ישראלי צריך לעשות דבר 

תלוי  יהדותו  ליהדותו, שכל  גדול הצריך  דבר  לו לעשות  ליהדותו, בפרט כשצריך  לו  הצריך 

בזה, כגון לנסוע לצדיק אמיתי, אזי מזמינין לו מניעה. וזאת המניעה היא בשביל החשק, כדי 

שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר לעשות אותו הדבר. כי על ידי המניעה שמונעין את האדם מן 

לו,  הנחמד  דבר  לקטן  כשמראין  למשל  כמו  מאד.  התגברות החשק  נעשה  זה  ידי  על  הדבר, 

ותיכף ומיד חוטפין ממנו ומחביאין ממנו, אזי הוא רודף מאד אחר האדם, ומבקש וחושק מאד 

לאותו הדבר, 

נמצא שעיקר החשק נעשה על ידי שחטפו ממנו והחביאו את הדבר. כמו כן מונעין את האדם 
במניעות מהדבר הצריך לו, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר. בבחינות )משלי ט( "ולחם סתרים 

ינעם", שכל מה שהדבר נמנע ונסתר מן האדם ביותר, הוא חושק אליו ונעים לו ביותר. שמזה 

בא תאוות והתגברות החשק אל עבירה, חס ושלום, רחמנא ליצלן, כי מחמת שהעברה נמנעת 

מאד מן האדם, כי אנו מצווים ומוזהרים ומופקדים עליה שלא לעשותה, נמצא שהיא נמנעת 

מאד מאיתנו, על כן יש התגברות החשק אליה כנ"ל, בבחינות "ולחם סתרים ינעם". כמו כן 

בקדושה, כשיש מניעה לאדם, החשק מתגבר ביותר".

23 תנחומא )ויקהל פרק ו(, "שאל רבי שמעון בן יהוצדק את רבי שמואל בר נחמן א"ל אתה בעל הגדה אמור לי היאך ברא 

הקב"ה את העולם משברא עולמו ברא את האור א"ל רבי שמואל בר נחמן כשבקש לברוא את העולם נתעטף באורה וברא 

את העולם שנאמר )תהלים קד( עוטה אור כשלמה ואח"כ נוטה שמים כיריעה לפיכך פתח דברך יאיר מבין פתיים ר' יהודה 

בר אלעאי אומר משל למלך שבקש לבנות פלטרין והיה אותו מקום של חשך והדליקו בו את הנרות ואחר כך בנה כך הקב"ה 

היה העולם חשך שנאמר וחשך על פני תהום ונתעטף באור ואח"כ ברא את העולם הוי פתח דברך יאיר מבין פתיים ומהקב"ה 

למדו הצדיקים שיהיו מתחילין תחלה באורה כיצד בשעה שאמר משה לבצלאל מאמרו של הקב"ה שאמר ועשו לי מקדש א"ל 

משה לך ועשה את המשכן במה פתח תחלה ויעש בצלאל את הארון זש"ה )משלי ט( תן לחכם ויחכם עוד הודע לצדיק ויוסף 

לקח משה א"ל להתחיל במשכן והוא התחיל בארון למה בשביל שהארון מקום התורה שהוא אורו של עולמים העה"ז והעולם 

הבא".
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כגודל המניעה כך גודל החשק

"וכל מה שהדבר הנחשק גדול ביותר, המניעה יותר גדולה כי יש חשק וחושק ונחשק, דהיינו 
האדם החושק, והדבר הנחשק. והחשק שחושקין לדבר הנחשק. וכפי מעלת הנחשק, כן צריך 

להיות גודל החשק. ועל כן כשהנחשק גדול מאד, נמצא שצריך שיהיה לו חשק גדול מאד. אזי 

יש לו מניעה גדולה ביותר, שעל ידי זה החשק גדול ביותר. כי כל מה שהמניעה יותר גדול, 

החשק מתגבר ביותר כנ"ל.

ועל כן ראוי לאדם לדעת כשיש לו מניעות גדולות מאד מאיזה דבר שבקדושה, ידע ויבין מזה, 
שזה הדבר שרוצה לעשות, הוא נחשק גדול מאד, ודבר יקר מאד, שמחמת זה המניעה גדולה 

מאד כנ"ל. ובפרט כשרוצה לנסוע לצדיק האמת, כי יש צדיקים הרבה, אבל יש בחינות נקודות 

מניעות  להאדם  יש  אזי  הכל,  תלוי  שבזה  אליו,  להתקרב  שכשרוצים  הצדיקים,  בין  האמת 

גדולות רבות מאד, ומזה בעצמו יבין האדם גדל מעלת הנחשק כנ"ל.

והנה הכלל, שכל המניעות הם רק בשביל החשק, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק גדול ביותר 
כנ"ל. ועל כן כשאדם חושק ביותר, בוודאי יוכל לעשות הדבר, ויוכל להוציאו מכח אל הפעל. 

כי על ידי החשק נעשין נקודות, שעל ידי זה מוציאין מכח אל הפועל כנ"ל. כי החשק משבר 

כפי  ביותר  חושק  כשאדם  כן  ועל  כנ"ל,  בשביל החשק  אלא  אינו  המניעה  עיקר  כי  המניעה, 

המניעה, ממילא נשבר המניעה עכל"ק.

ההתפעלות רק מחמת החידוש

מה  דבר  להאדם  שאין  מחמת  דייקא  הבאים  בתשוקות  המלאה  כולה  הבריאה  כל  היא  וכן 
וכן זה ג"כ בכל התאוות שכל התאוה אליהם הינה רק מחמת  וממילא הוא חושק מאד לזה, 

שהם רחוקים מהאדם וכמבואר בדברי רבינו שם, 

ונמצא לפ"ז דבר עמוק, שאין האדם רודף אחר מה שרואה, באמת, אלא רודף על זה שהדבר 
רחוק ממנו. ולכן אחרי שהדבר אצלו אין זה משמחו. וכמו"כ בכל השגה של עבודת ה' אזי 

נתלהב  בתחילה  ורק  הימנו,  רחוק  זה  הימנה מחמת שאין  לו התפעלות  אין  לאחר שהישיגה 

מזה מחמת החידוש שהיה בזה, אולם לאחר שזה מתיישב אצלו אין לו בזה התפעלות כלל.

התהוות האור הינה מן ההעלמה

הבוקע  והזיו  בבריאה,  והנעלמת  המוסתרת  ה'  ממציאות  נעשה  האור  דהתהוות  הבן,  ועתה 
מאור זה הוא המוליד את קרני האור המתגלים מתוך ההעלמה, ובאמת שכל היופי והגוונים 
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וההתפארות של הבריאה הם מאורו יתב"ש הרוחני. המתגלה ע"י המסך הגשמי, שיופיו נובע 

מהאור הרוחני שבו.

באור הנר

כקו  הפתילה שהיא  ע"י  אולם  וכן השמן,  מאיר,  ואינו  דומם  הוא  עצמו  הנר שהנר  הוא  וכן 
אור בתוך השמן, וכשמדליקים אותה באש הרי היא מגלית ומוציאה את האור הפנימי הנמצא 

בשמן זה, וא"כ נמצא שגם מציאות האור הגשמי נמשך ונתגלה מתוך גילוי הפנימיות הנעלמת 

שיש בשמן או בכל דבר הנשרף.

אור הגנוז

וזה סוד "אור הגנוז" המתגלה ביומין דחנוכה, ולהנ"ל יבואר דכל מציאות האור היינו גילוי 
הדלקת  בשעת  המתגלים  קדישא,  בדיקנא  המרומזים  דרחמי  מכילין  י"ג  ענין  גם  וזהו  הגנוז. 

נ"ח, משום שהדיקנא הוא ג"כ ענין זה של גילוי הפנימיות. 

הדרת פנים זקן

דהלא אחז"ל )שבת קנב.( "הדרת פנים – זקן" והיינו שמכיון שהזקן מרמז על כח ההולדה שהרי 
בהולדה  כי  הולדה,  כח  גופא  שזה  פנימיות  של  גילוי  בו  שיש  נמצא  ממילא  זקן,  אין  לסריס 

הפנימיות  הידור  דהיינו   – פנים  הדרת  יש  בזקן  דייקא  ולכן  המוליד  של  פנימיותו  מתגלה 

המתגלית בו.

כשמן הטוב היורד על הזקן

וזה ממש כענין הנר הנ"ל, וז"פ הפסוק )תהילים קלג ב( "כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן" 
וכו'. שהשמן היינו הבהירות והצלילות שיש בשמן זית זך, שלכן מצוה מן המובחר להדליק 

בו, וכמ"ש )תהילים קד( "להצהיל פנים משמן" וכו' )עיין ליקומ"ת ז'( וכן השמן הוא אגור בתוך הזית. 

וזה ענין הנר הנ"ל, ולכן שמן  ונתגלה.  והיינו שכל מציאותו, היא דבר שהיה סתום ומוסתר, 

המשחה הזה יורד על הזקן של אהרן – מידת הוד. בבחי' כי קרן אור פניו, כנ"ל.

ש"ע נהורין עילאין

 )24 )האריז"ל  כמבואר  העליונים,  בפנים  המאירים  נהורין,  ש"ע  ההדלקה  ע"י  נמשך  ולכן 
המתגלה  הפנים  אור  שזהו  הפנימיות  אור  גילוי  היינו  ולהנ"ל  ניסים,  ש"עשה  ברכת  בכוונת 

דייקא על ידי ההדלקה המאירה על ידי כח הפנימי המתגלה בהדלקתה.

24 קהלת יעקב )ערך המ(, ש"ע נהורין ממתיקים דיני אלהים כמו שכתב הרב בכוונת חנוכה )פרי עץ חיים שער חנוכה פרק ד'( 

בתיבת שעשה נסים, ש"ע נהורין ממתיק אלהים דנוקבא, אלהים דיודין גימטריא ש' ועם ה' אותיות דאלהים הוא ש"ה, וזהו 
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מהלך ג' – כח החיזוק והשיר שבנר

נר האמונה

עוד יש לבאר בענין הנר, שהוא מורה על אמונה, שמשתוקק השלהבת כלפי מעלה כידוע, ואף 
שנופל חוזר ומתחזק ומתעלה תדיר.

אזמרה לך בכינור

והבן  נ"ח,  הדלקת  בעת  בכנור  לנגן  החסידים,  ממקהלות  בכמה  תורה  ישראל  מנהג  והנה 
אותיות  כמו  נפרדים.  חלקים  הינה  שהבריאה  בזה.  וההבנה  נ"ר'   - 'כ"ו  אתוון  הוא  ש'כנור' 

שאינם מחוברות כלל.

וע"י שהאדם מסתכל בעין הרוחנית נתאחדים האותיות זה לזה ונעשים תיבות וכו', בבחינה 
הראויה לדיבור, ואזי נעשה שיר חדש, מהאותיות הנפרדות שנתחברו על ידי התבוננותו של 

האדם ברוחניות הדבר, כי השיר מורה על העליה שנתעלה הדבר מגשמי לרוחני.

הנר והכינור

וממילא מובן שכמו שהנר מאחד ומקבץ אל כל השמן ע"י הפתילה או השלהבת המושכים 
אליהם את השמן, ועי"ז מאיר, כן הוא השיר של הכינור שמקבץ ומלקט את הרוח, ואח"כ ע"י 

קשת הכינור בחינת הפתילה, יוצא שיר חדש ונעים. )הנר מקבץ – היינו שמעלה לרוחניות, ומבטל ההגבלות של 

הגשם, ולכן נשרף וכלה מגבולו הגשמי(. 

התהוות השיר מליקוט חלקי הרוח הטובה

וזה על דרך שכתב רביה"ק )בליקו"מ נד( שהתהוות השיר נעשה על ידי ליקוט הרוח הטובה מתוך 
הרוח הרעה, וזל"ק "וזה בחינת כלי זמר שמנגנין ביד, שעל ידי זה שורה הנבואה על הנביאים 

והוא מערב טוב  כי הכלי הוא התאספות הרוח,  וכו'.  לי מנגן"  ג(: "קחו  ב  )מלכים  כמו שכתוב 

ש"ע ש"ה ש"ע נהורין ממתיק ש"ה דאלהים, והנה ש"ע אלו יוצאים מב' פעמים אל במילוי כנודע )שם(, וזה שאמר במזמור 

אילת השחר )תהלים כ"ב ב'( הנדרש על בחינת הנוקבא אלהים שאומרת אלי אלי שני פעמים אך הנ"ל, למה עזבתני שמשם 

נמתקת מב' אל הנ"ל, 

והנה ש"ע וש"ה וב' כוללים גימטריא עזרת, וזה שאמר הבה לנו עזרת מצר לנו גימטריא אלהים וכשנמתק על ידי ש"ע הרי 

גימטריא עזרת, וזה שאמר הבה לנו גימטריא אלהים הזמין אותו שיהיה גימטריא עזרת, וזה סוד אל הוי"ה ויאר לנו כי הוי"ה 

לנו  ויאר  הוי"ה  אל  וזה שאמר  נהורין,  באין ש"ע  דאריך  הפנים  הויות שבשני  אל שבשני  וב'  אל,  גימטריא  אותיות  וארבע 

גימטריא אלהים, ועל כן עזרת גימטריא הוי"ה שני פעמים הוי"ה עם הכולל, ואז הוי"ה הוא האלהים שגם אלהים כשנמתק על 

ידי ש"ע נהורין גימטריא עזרת:



-לג-    /אורהנר

ורע. כי יש עצבות רוח, רוח נכאה. רוח רעה, כנאמר בשאול )שמואל א ט"ז( "ובעתתו רוח רעה". 

)תהלים קמ"ג( "רוחך טובה תנחני בארץ מישור". והוא בחינת רוח  ויש רוח טובה, כמו שכתוב 

נבואה, רוח הקדש, אך כשהוא מעורב טוב ורע, אינו יכול לקבל נבואות אמת. ועל כן כתוב 

מעורב  היה  כי  'לשון משוגע'.  רש"י:  ופרש  ערום",  ויפול  וכו'  "ויתנבא  י"א(  א  )שמואל  בשאול 

ברוח שטות, עצבות רוח".

הילוך הקשת על מיתרי הכינור

"וזה שמנגן ביד על הכלי, הוא מקבץ ומלקט ביד את הרוח טובה, רוח נבואה, מתוך עצבות 

רוח. וצריך להיות יודע נגן, שידע לקבץ וללקט ולמצוא חלקי הרוח אחת לאחת, כדי לבנות 

הניגון, היינו השמחה. היינו לבנות הרוח טובה, רוח נבואה, שהוא היפך עצבות רוח. כי צריך 

לעלות ולירד בידו על הכלי שמנגן, כדי לכוון לבנות השמחה בשלימות".

רוח הנבואה השורה עי"ז

"וכשהנביא שומע זה הניגון מהיודע נגן, אזי מקבל ממנו רוח נבואה, שקבץ זה בידו מתוך 

)שם בשמואל א י"ט(. "וטוב לך" דייקא, שמלקט ומצרף  וזה "וניגן בידו וטוב לך"  העצבות רוח. 

פקדונות  שם  כי  היד.  ידי  על  הוא  נבואה,  הרוח  ובנין  התקבצות  ועיקר  הרע.  מתוך  הטוב 

הרוחות, כמו שכתוב )תהלים ל"א( "בידך אפקיד רוחי", וכמו שכתוב )איוב י"ב(: "אשר בידו נפש 

כל חי ורוח כל בשר איש". וזה )שם במלכים(: "והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'.

הכנעת המדמה

על ידי שמנגן ביד על הכלי זמר, על ידי זה מברר הרוח טובה מן הרוח רעה, שזהו  "נמצא 

רוח  רעה,  הרוח  בחינת  שהוא  המדמה,  הכנעת  בחינת  הוא  זה  וכל  כנ"ל.  נבואה  רוח  בחינת 

שטות, שרוצה לפגום ולבלבל את בחינת הרוח טובה, רוח נבואה. והוא נכנע ונתבטל, על ידי 

השמחה הבאה על ידי המנגן ביד כנ"ל. 

כי עיקר התגברות המדמה הוא על ידי עצבות, כי המדמה הוא בחינת עצבות רוח, רוח נכאה, 

רוח רעה, שהוא מבלבל את הרוח טובה, רוח נבואה, שהוא בחינת זכרון הנ"ל, בחינת לאדבקא 

מחשבתא בעלמא דאתי הנ"ל. ועל כן אין יכולין לקבל רוח נבואה, רוח הקדש, כי אם על ידי 

שמחה, שהוא בחינת מנגן ביד, כמו שכתוב: "והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'", בחינת "ונגן 

בידו וטוב לך" וכו' כנ"ל".
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שלימות הכלי

המנגן, צריך שיהיה יודע נגן כנ"ל. גם צריך שיהיה הכלי בשלמות, כדי שלא תצא כל  "וזה 

וגם שיהיה הכלי שמנגנין  נגן,  יודע  צריך שיהיה  כן  ועל  ורע בבת אחת.  הרוח המעורב טוב 

הניגון בשלמות כראוי, שהוא בחינת מה שמברר הרוח  ולכוון  כדי שיוכל לברר  עליה שלם. 

כי  כנ"ל.  רעה  רוח  שהוא  רוח,  העצבות  מן  נבואה.  רוח  בחינת  שמחה,  בחינת  שהוא  טובה, 

מן  טובה  הרוח  לברר  בידו,  ולירד  לעלות  יודע  ואינו  נגן,  יודע  או שאינו  הכלי שלם,  כשאין 

הרוח רעה, עליו נאמר )משלי כ"ט( "כל רוחו יוציא כסיל", דהיינו שמוציא כל הרוח בבת אחת, 

ואזי בוודאי אין נבנה הניגון. כי עיקר נעימת הניגון, נעשה על ידי בירור הרוח )שהוא האויר שמשם 

הקול, כידוע לחכמי הנגינה(. היינו שעיקר בחינת הניגון, הוא על ידי בירור הרוח טובה מן הרוח רעה. 

וכשיוצא כל הרוח בבת אחת, יוצא כמו שהוא מעורב טוב ורע, ואזי אין נבנה הניגון והשמחה, 

ואין נכנע המדמה".

בחינת )תהלים קמ"ו( "תצא רוחו ישוב לאדמתו". "לאדמתו", היינו בחינת המדמה. היינו  "וזה 

כשיוצא כל הרוח, אזי חוזר ושב אל המדמה. כי לא נכנע המדמה, מאחר שאינו יכול ללקט 

ולברר הרוח טובה, ויוצא כל הרוח המעורב טוב ורע. אבל כשיש לו בחינת יד הנ"ל, המלקט 

ומברר בחינת הרוח טובה מן הרוח רעה. אזי מכניע המדמה, בבחינת: "וביד הנביאים אדמה" 

כנ"ל. כי עיקר בחינת הנבואה, הוא מבחינת היד הנ"ל, שמברר הרוח טובה מן הרוח רעה. ועל 

ידי זה מכניע המדמה, שהוא בחינת רוח רעה המעורב ברוח טובה כנ"ל".

משקל השיר מאסיפת חלקי הרוח

מי  צרר מים בשמלה,  מי  רוח בחפניו,  מי אסף  וירד,  "מי עלה שמים  ל(:  )משלי  שכתוב  "וזה 

הקים כל אפסי ארץ". 'מי עלה שמים וירד', זה בחינת המנגן. כי זה המנגן, הוא עולה ויורד 

בנגינה. כי צריך לעלות ולירד במדת הנימין, כפי משקל השיר, כדי לקבץ הרוח: וזה, מי אסף 

הוא  הרוח  בחינת  שעקר  כנ"ל.  הרוח  שרש  שם  כי  הידים,  שהם  ממש,  בחפניו  בחפניו.  רוח 

בידים, ששם פקדונות הרוחות כנ"ל: וזה, מי צרר מים בשמלה. מים, בחינת לב כמו שכתוב 

)איכה ב(: "שפכי כמים לבך". הינו שעל ידי זה שמלקט הרוח, הוא צורר מים בשמלה, ששומר 

הלב שלא ישלט עליו המדמה" עכל"ק.
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מהלך ד' – ביטול הגבולות וגילוי הפנימיות מכח הנר

הנר מגלה את פנימיות הבריאה 

עוד יש לבאר בענין הנר, והוא:  הנר הוא בחינת "ערכתי נר למשיחי" )תהילים קלב יז( משיח בן 
דוד שהינו כח התשובה בעולם. והיינו ע"י שהנר מכלה ההגבלות של הגשמיות בבריאה, ולכן 

קודם הדלקת הנר לא ראינו שיש כאן אפשרות של הארה אולם דייקא על ידי שריפת הגבולות 

השגמיים מתגלית ההארה שהיתה נחבאת כאן בההעלמה.

תורה שבכתב ותורה שבעל פה

וזה ענין תושב"כ ותושבע"פ, דתושב"כ זה בחינת הגבולות של האותיות שע"י צמצום זה אכן 
ברא עלמא, באורייתא. אולם תושבע"פ זה הפנים והתוך של האותיות, ששם כל האותיות שוין 

בשחרותם, ולכן משם בא כח התשובה, שעל אף שלא עמדו בגבולי האותיות – דהיינו קיום 

התורה בגבולותיה עדיין יש תקוה מצד תוך האותיות.

תורה ותשובה

ע"י גילוי התוך והפנים של ישראל. שרצונם בטוב בלבד, ועי"ז זוכים לסליחה ביוה"כ,  וזה 
וזה נתגלה בחנוכה )כמבואר בליקומ"ת ז' שאור היו"כ מאיר בחנוכה( ולכן בחנוכה נתגלה מעלת תושבע"פ. 

וכן חנוכה גי' כ"ו וס"ג, בחינת אמא, תשובה. וכן כוונת דם בד"ם, ריבוע של אהיה בשם מ"ה. 

היינו הארת התשובה. )וכידוע מספה"ק עה"פ "כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו ז"ה פעמים" שזה רומז על כח התשובה 

המתעורר בחנוכה ובפרט ביום זאת חנוכה(.

******

מעט מן האור

אינו  החושך  וריבוי  אמת  הזה  שהמעט  בגלל  היינו  החושך,  מן  הרבה  דוחה  האור  מן  מעט 
אמת וממילא אין לו רגלים וקיום לנוכח מעט האמת. כי האמת היא היש האמיתי של הבריאה, 

שזה  המיתה  כל  ידה  על  נדחה  וממילא  נפגמת,  שאינה  והקדושה  הרוחנית  המציאות  שהוא 

החשך והשכחה שבבריאה. 

וזה ענין חי נושא א"ע )שבת קמא:(, שהרוח חיים שזה מעט מן האור, נושא את כל הגוף ועניני 
האדם, דהיינו רכושו והתלויים בו, שהם בבחינת הרבה מן החושך כלפי הנשמה הקרויה אור.
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בצורת ההדלקה

לימין.  אלא  יהיו  לא  פונה  שאתה  פינות  כל  האם   .)25 תרע"ו  )בסי'  והט"ז  השו"ע  נחלקו 
וכן  לימין  ויפנה  או שיתחיל משמאל  להט"ז,  ס"ל  וכן  וימשיך לשמאל  מימין  היינו שיתחיל 

ס"ל להשו"ע. – ונראה לבאר דמחלוקתם היא האם ההדלקה היא מלמעלה ללמטה וכן ס"ל 

להטו"ז, או דלמא מלמטה ללמעלה וכן ס"ל להשו"ע.

25 מ"ב )תרע"ו סקי"א(, וכן בכל לילה וכו' מברך על הנוסף וכו' - וה"ה כשמדליק )יז( בחלון או בחלל הפתח או בבהכ"נ בליל 

ראשון ידליק בתחלה בנר היותר ימיני ובליל שני ביותר שמאלי וכן בליל ג' וד' עד יום שמיני הכל ידליק בנר הנוסף ואח"כ פונה 

והולך לצד ימין )יח( ובכל זה ירחיק א"ע לצד שמאל בעת ההדלקה כדי שיפגע בו תחלה )יט( ולא יצטרך להעביר על המצות. 

ולדעת הי"א הנ"ל גם בזה יברך תמיד על הנר הראשון שהוא עיקר המצוה. ונראה )כ( דבזה יעמיד )כא( הנר הראשון לצד שמאל 

ואח"כ בכל יום מוסיף והולך לצד ימין וההדלקה יהיה תמיד בנר שעומד בצד שמאל כמו שכתבנו ופונה והולך לצד ימין:

ובביה"ל שם, כדי להפנות לימין - עיין מ"ב ודעת הלבוש והט"ז דכונת הגמרא היפך מזה דהיינו שנלך מימין לשמאל ]וראית 

המ"א לנגד שיטה זו כבר דחוה האחרונים עיין בשע"ת[ ולפ"ז פסק הט"ז באופן זה דהיינו היכא שיש מזוזה שצריך לסדרם 

משמאל הכניסה אצל הכותל יסדרם בטפח הסמוך לפתח ויתן בלילה הראשון הנר אצל הפתח ובלילה שניה יתן הנר הנוסף לצד 

חלל הבית דהיינו שהנר הנוסף יהי' לימינו ונר הראשון יהי' לשמאלו ויתחיל להדליק מן נר הנוסף וידליק מן ימין לשמאל וכן 

בלילה שלישית כשמוסיף עוד נר יהיה הוא לימינו ונרות הראשונים לשמאלו ויתחיל להדליק מן נר הנוסף וילך מן ימין לשמאל. 

והיכא שמסדרם בחלל הפתח או בחלון או בבהכ"נ יסדר בלילה הראשונה בקצה השורה הנר לשמאלו ובלילה שניה יתן אצלו 

הנר הנוסף לימינו ונר הראשון יהיה לשמאלו ויתחיל להדליק מן נר הנוסף שהוא לימינו וילך מן ימין לשמאל וכן בכל לילה 

כשיתן נר הנוסף ידליק ממנו וילך מן ימין לשמאל עד שבליל שמיני הנר הנוסף הוא בקצה השורה לימינו וידליק ג"כ אותו 

בתחלה וילך מן ימין לשמאל וא"כ צריך לעמוד אחוריו לצפון ופניו לדרום ועיין בפמ"ג שכתב שהוא נהג כהט"ז נמצא שיש 

לנו ג' שיטות דעת המחבר ודעת רש"ל והגר"א ודעת הט"ז וכל אחד יעשה כמנהגו ואף שבח"א לא נזכר כ"א שיטת השו"ע 

ושיטת המהרש"ל מ"מ אין לדחות ג"כ שיטת הט"ז אחרי שהפמ"ג והדה"ח העתיקוהו להלכה ואי נ"מ בכל זה בעצם המצוה 

דבכל גווני יוצא לכו"ע רק לענין לכתחלה באיזה מקום נכון יותר להתחיל להדליק ממנו:
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בחותמו של כהן גדול

הנס מכח קדושת הכהונה

דע כי כל מה שמצאו את הפך שמן החתום בחותמו של הכהן גדול, שלא טמאוהו היוונים, בא 
מכח קדושת הכהן גדול, שהמשיך את כח השמירה על הפך בכח קדושתו וממילא נשאר הפך 

נרות  הדלקת  את  בעבורו  עד שקבעו  בו  הניסים שנעשו  כל  בו  נמשכו  וממילא  וחתום  שמור 

החנוכה לדורות עולם.

השמירה והחיתום בבריאה מכח הכהונה

כי כח השמירה בבריאה נמשך מכח שמירת המקדש, וכח שמירת המקדש הינו בכח  והוא: 
הכהנים, שהרי בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש והלווים בעשרים ואחד מקום, 

אלא שהכהנים שומרים מבפנים והלווים מבחוץ, כדאיתא במסכת מידות26, ונמצא שעיקר כח 

השמירה נמשך מהכהנים.

בבתוליה יקח

וטעם הדבר כי דייקא בכהנים מצינו שהם מוזהרים לינשא עם בעולה, וצריכים לינשא דייקא 
לבתולה, וכח הבתולים הינו הכח של השמירה עם החותם של הכהן גדול כמו שכתוב בשיר 

ונמצא  שם,  ברש"י27  כמבואר  חתום"  מעין  נעול  "גן  נקרא  הבתולים  שמקום  יב(  )ד  בשירים 

שמכח יחוד הכהונה שהוא דייקא בבתולה משם נמשך כח המיוחד של השמירה והחיתום שיש 

בשבט הכהונה.

להגמון תחילה

בכדי רצו היוונים דייקא לפגום בנקודה זו, בגזרם שכל בתולה הנישאת תיבעל להגמון  ולא 
תחילה, כי זה דבר אחד עם טומאת השמנים וקלקול הדעת שרצו לפגום בקדושתן של ישראל 

ובטיפי המוחין שלהם, ורק בכח קדושת הכהונה ניצחום ישראל.

26 משנה מידות פ"א מ"א( בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש, בבית אבטינס, ובבית הניצוץ, ובבית המוקד. 

והלווים בעשרים ואחד מקום. חמשה, על חמשה שערי הר הבית. ארבעה, על ארבע פינותיו מתוכו. חמשה, על חמשה שערי 

העזרה. ארבעה, על ארבע פינותיה מבחוץ, ואחד בלשכת הקרבן, ואחד בלשכת הפרוכת, ואחד לאחורי בית הכפורת:

27 רש"י שיה"ש )ד יב( גן נעול - על שם צניעות בנות ישראל שאין פורצות בעריות.
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וכמ"ש הרה"ק ר' פנחס מקוריץ באמרי פנחס שער ב' ליקוטי ש"ס ומדרשים )פ( "בענין היונים 
סוד  לעומק  כיוונו  היכן  עד  עומק רשעתם  ביאר  )ג:(  בגמ'.  שגזרו תבעל לטפסר תחילה ע"ש 

גדול, והוא דאיתא בתיקונים איהו חנוך ואיהי חנוכה. איהו נער ואיהי נערה. וע"ז גזרו תבעל 

וכו'. וא"כ אינה בבחי' הנ"ל. והבן היטב זה". )חכם הרזים(.

ביום הכיפורים

כדוגמת הנס שנעשה בבית המקדש שלא ראה הכהן גדול קרי ביום הכיפורים, כמבואר  וזה 
במשנה דאבות בעשרה ניסים שנעשו בבית המקדש, כי זהו ג"כ מכח השמירה על קדושתן של 

ישראל שלא לטמא את שמן משחת קדשם, שהם טיפי המוחין, ולכן בכח טיפות שמן החנוכה 

יש לאסף את ניצוצי הקדושה שנתפזרו כידוע בכוונות הרש"ש28 בזה.

מדברי ר' צדוק הכהן

וזה מקצת מלשונו שם  נז(, שהאריך בכגון דא,  )אות  לילה  ר' צדוק הכהן ברסיסי  בכתבי  ועיי 
תיבעל  שלא  זה  על  היה  לחנוכה  ביוצר  שאומרים  מה  כפי  החשמונאים  התעוררות  "ותחילת 

אחותם להגמון. וגם רש"י בשבת )כג.( על שאף הן היו באותו נס פירש בגזירה דתיבעל להגמון 

לא  בזרעם  לידבק  הורדוס  כן כשבא  על  זה.  וחיבור  עירוב  לבטל  דחנוכה  נס  עיקר  היה  שזה 

עלתה בידו כמו שאמרו בריש בבא בתרא )ג ע"ב( כי זה כל שורש קדושת החשמונאים המתפשט 

להתערב  יניחו  עולם שלא  לדורות  קבוע  לישאר  הקדושה  זרעם אחריהם מאחר שפעלו  בכל 

עמהם זרע נכר. ולפי שה' יתברך רצה להניח ערבוביא זה עדיין בעולם עד עת קץ על כן נתעלם 

זרע החשמונאים כמו שאמרו )שם( דמאן דאמר מבית חשמונאי אתינא עבדא הוא".

וכ"כ בקונטרס דברי חלומות )אות כה(, "וניצוחם על ידי הכהנים שהם שורש כל הקדושות דעל 
כן נקראו ישראל ממלכת כהנים להיות גוי קדוש כוללים כל מדריגות הקדושה להתאחד בגוי 

אחד. וכן יש להם כהן גדול אחד שבו נכלל כל הקדושות כי בכהנים נאמר )ויקרא כ"א, ח'( וקדשתו 

שמשפיעים בהם כל הקדושות והם כולם בכהן גדול העומד במקום אהרן שורש לכל הכהנים 

שנבדל להקדישו קודש קדשים. וזהו הפך שמן שמצאו חתום בחותמו של כהן גדול שלא יכלו 

גדול.  דכהן  הקדושה  בשורש  החתום  דקדושה  החכמה  לשורש  הטמאה  בחכמתם  לטמאות 

דאין מגיע מגע זר לשורש השושנה העליונה שהיא מעין חתום. וכל התחכמותם לטמאות אותו 

מעין חתום בגזירת תבעל להגמון תחילה )רש"י שבת כ"ג ריש עמוד ע"א ד"ה היו( שחשבו לטמאות בזה 

שורש דכנסת ישראל מלידה מבטן שאין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי )סנהדרין כ"ב 

28 נהר שלום )מ:(, עוד יכוין שחנוכה עולה פ"ט והוא משם. טפטפיה שי"ה צריכים אנו להשלים שם זית כיצד שמן עולה ש"ץ 

ובמ"ק עולה )פ"ט( י"ב הרי ב"ת ועם י"ה הרי זית. וכידוע ששם זה בכוחו לאסף ניצוצי טיפות המוחין.



-לט-    /בחותמושלאהוגדול

ע"ב( ותהיה דבוקה בו להוליד בדומה לו לא הועילה להם כשהגיע הדבר לבתו של חשמונאי 

כהן גדול שאז נתגלה שורש הקדושה המבטל ומאביד לשורש הטומאה" עכל"ק.

******

ימי הודאה

תמיהה במעלת ההודאה

הנה לכאורה יש לתמוה במעלת ההודאה, דהלא מה כבוד הוא זה שהקטן מודה לגדות, הלא 
אדרבא בושה היא זו שהקטן יש לו בכלל אפשרות לחלוק ולהיות בר פלוגתא, וא"כ מה גודל 

מעלת ההודאה?

עומק ההודאה

ואולי יש לומר בזה שעיקר המעליותא הינה שהמודה מגיע לכלל דעת שאכן אינו ראוי להיות 
בר דיעה כלל, ולא רק שהוא בעל דיעה ומודה על פרט מסוים, אלא אדרבא מכח זה שרואה 

שהוא אינו מבין היטיב הדבר הזה הרי הוא מודה שאינו כלל מאן דאמר.

מכלל דפליגי

יש  ממילא  לטעות  ומקום  בחירה  מקום  הקב"ה  שנתן  בגלל  דדייקא  לומר,  יש  אחר  ובאופן 
חידוש בזה שמכיר את האמת ומודה בכך, כי גם האפשרות של אי ההודאה יש בה ג"כ תוקף 

מחמת שגם היא ניתנה מאת ה' בכדי שתהיה בחירה, וממילא יש מעלה גדולה בזה שמודה על 

אף הבחירה והמקום לטעות.

******


