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 מהדורה מיוחדת
 תשע"חחנוכה -שבת –שבת מקץ יוצא לקראת 

 חנוכה שמח לכל עם ישראל!



 

 ראשון נר, חן יעלת לבנות( 6) ובטחון אמונה משיעור מעובדת נקודה
 ח"ע דחנוכה

 מנצחון להודיה

 התכללות הנצח וההוד בחנוכה

שני
א

החגים דרבנן, חנוכה ופורים, מכוונים  
)לעומת החגים כנגד הספירות נצח והוד 
סוכות, -שבועות-דאורייתא, שלשת הרגלים, פסח

-גבורה-המכוונים לספירות המורגש, חסד
 תפארת(.

בפשטות נראה שחנוכה שייך יותר לתכונת 
הבטחון הפעיל של הנצח, כאשר המכבים נקטו 
יזמה לקום ולהלחם מתוך בטחון בה' ונצחו 

ישראלי, המלווה במסירות -)כמתאים לנס ארץ
לה של חיל בקרב, וכדלקמן(, ואילו נפש פעי

פורים שייך יותר לתכונת הבטחון הסביל של 
ההוד, כאשר עיקר עבודת עם ישראל היתה לעמוד 
באמונתם שנה שלמה ולבטוח בה' שיצילם 
)כמתאים לנס שמתחולל בחו"ל, המלווה 
במסירות נפש סבילה, שלא להשתחוות לפסל או 

 להמיר את הדת גם במחיר מות ה"י(. 
כן, שתי 'שמועות' יש באריז"ל, בהן מתחלפים א

חנוכה ופורים במקומותיהם בנצח ובהוד, ומכך 
כל חג  –מובן שיש התכללות בין הנצח וההוד 

כולל את שתי התכונות. התכללות היא תכונת 
יסוד של הספירות דקדושה, ובפרט היא באה לידי 

שתי הרגלים,  –ביטוי בספירות נצח והוד 
ק מתוך שיתוף פעולה )עד שהן שיכולות לפעול ר

משלימות זו את זו ל"תרין פלגי גופא" ואף 
הופכות ל"רגל ישרה" אחת(. תכלית הבטחון 
הפעיל והבטחון הסביל להתכלל, עד שאדם פועל 
בעצמו וחש כי ה' לבדו הוא הפועל. נתבונן 

                                                      
 על ידי איתיאל גלעדי.נרשם  א

בקצרה בהתכללות הנצח וההוד כפי שהיא באה 
 לידי ביטוי בחנוכה.

 המנורהנס הנצחון ונס 

נס  –שני נסים עיקריים אנו חוגגים בחנוכה 
הנצחון על היונים )שהסתיים בכ"ד כסלו, ערב 

כשתי הדעות  –חנוכה, או בכ"ה כסלו 
 ( ונס פך השמן. בבראשונים

 –נס הנצחון שייך, בפשטות, לספירת הנצח 
החשמונאים קמו להלחם ביונים ובמתיונים מתוך 

הנצח, וזכו  בטחון פעיל ויוזם, השייך לספירת
 לנצחון נסי בכח שנתן להם ה' לעשות חיל. 

 –נס המנורה שייך, בפשטות, לספירת ההוד 
החל מנס מציאת פך השמן הטהור, שאינו בידי 
אדם, ועד לבטחון הסביל בכך שה' ידאג שהשמן 
המועט יספיק עד שיגיע השמן הטהור החדש 
מהגליל )מהלך ארבעה ימים הלוך וארבעה ימים 

חנוכת הבית וקיום המצוות  –כלית הנס חזור(. ת
בטהרה ובאופן של לכתחילה, להודיע את חבת 

היא גילוי ההוד של חבת ה' על ישראל,  –ישראל 
שהתבטאה מצדנו בהסתמכות על ה' שיעזרנו 

 לקיים את מצותיו בטהרה.

 "להודות ולהלל"

חז"ל קבעו את ימי החנוכה "להודות ולהלל", 
הנסים". ההודיה כנוסח "הנרות הללו" ו"על 

מתייחסת למקיף הרחוק, שלגמרי למעלה מטעם 
ודעת, ואילו ההלל למקיף הקרוב, בו יש גילוי אור 
על הנפש )"בהלו נרו עלי ראשי"(. אם כן, ההודיה 

                                                      
 ואילך. 204וראה באורך לקו"ש ח"ל עמ'  ב
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שייכת לתכונת ההוד בנפש )כפשוט(, לבטחון 
יחסית לאמונה הפשוטה, -הסביל בטוב ה' )הקרוב

אה והנגלה(, אלא שבו כבר יש ציור של טוב הנר
ואילו ההלל לתכונת הנצח, הבטחון הפעיל בו 

 טוב ה' קרוב לנפש ומאיר בה ודרכה. 
לפי האמור לעיל, מתאים כי "להודות" מתייחס 

בעיקר לנס הנצחון  בעיקר לנס המנורה ו"להלל",
"להודות ]ולהלל[" בנוסח "הנרות הללו" הבא  –

עם הדלקת הנרות וזכרון נס המנורה ו"]להודות[ 
להלל" בנוסח "על הנסים" העוסק בנסי נצחון ו

המלחמה. אכן, מתאים להתכללות, בשניהם נקבע 
הנוסח הכפול "להודות ולהלל". יתר על כן, נוסח 

נקבע,  –שעוסק בנצחון המלחמה  –"על הנסים" 
הן בחנוכה והן בפורים, דווקא בתוך ברכת 
ההודיה, "מודים אנחנו לך" )המכוונת בתוך שלש 

הברכות  –דיה שבסיום העמידה ברכות ההו
בפרט כנגד ספירת  –יסוד -הוד-שכנגד נצח

 ההוד(.
 

 "מוסיף והולך" ו"פוחת והולך"

המחלוקת העיקרית והמפורסמת בחנוכה היא 
דעות בית הלל ובית שמאי במנהג "מהדרין מן 

לבית הלל "מוסיף והולך" )"מעלין  –המהדרין" 
פרי בקדש"( ולבית שמאי "פוחת והולך" )כנגד 

בעולם  –החג(. "אלו ואלו דברי אלהים חיים" 
הזה "הלכה כבית הלל" ולעתיד לבוא תפסק 

ויש להעמיק כיצד בשתי  –ההלכה כבית שמאי 
 הדעות באה לידי ביטוי התכללות הנצח וההוד:

נס המנורה )שכנגד ההוד( בא לאחר נס הנצחון 
)שכנגד הנצח( ולכן שתי הדעות של "מוסיף 

הולך" מתארות את המתחולל והולך" ו"פוחת ו
בנפש לאחר שהבטחון הפעיל ומסירות הנפש 
הפעילה של החייל בקרב מתמצים בנצחון 
ונכנסים לתהליך של רגיעה ומנוחה )"ונח 

, לאחר נצחון כה-ב נחו-חנומאויביהם", 
המלחמה(. כאשר תהליך הרגיעה נעשה בקדושה 
הוא מלווה בהכרה שעל אף שאני, החייל, נלחמתי 

את הנס ה' הוא שעשה )והדבר  –כח בכל ה
מתבטא בנס המנורה הממשיך ומתחולל לנגד 

 עיני, גם כאשר אני כבר במנוחה(. 
בהקשר זה, ככל שחולף הזמן "פוחת והולך" 
אור הגבורה ומסירות הנפש )כאשר ה'היי' של 
המלחמה יורד ודופק הלב של החייל נרגע והולך( 

של ה' ו"מוסיף והולך" אור ההכרה באור חסדו 
 בנסים שקרו וההודיה על החסד האלקי.



 
 כפר חב"ד –מוצש"ק וישב כ"א כסלו ע"ח 

 טבת(-יום )כסלו-היום
 מלוה מלכה למלמדים בת"ת תורת חיים

 א. בעל הטורים: מסורת "בקנה אחד"

ניגנו
א

ניגוני מלוה מלכה. הרב אמר שיספרו  
סיפור מהבעש"ט ובסוף המלמד מיצהר סיפר על 

של הכתה. נגנו "אלי אתה" של  הטיול וההצלה
 אדמו"ר הזקן.

 "'בקנה אחד' ג' במסורת"

פעם קודמת אמרנו שנלמד גם את "היום יום" 
 וגם משהו מבעל הטורים על הפרשה:

בחלומות של פרעה, בתחלת פרשת מקץ, 
 שנית ויחלם ויישןבחלום השני כתוב )פסוק ה(: "

 בריאות אחד בקנה לותעֹ  שבלים שבע והנה
 קדים ושדופת דקות שבלים שבע והנה. בותוטֹ 

שחוזר גם כאשר  –". יש כאן דיוק אחריהן צמחות
שבשבלים  –פרעה מספר ליוסף את החלום 

הטובות כתוב "בקנה אחד" ובשבלים הרעות לא 
 כתוב. 

רש"י לא מדייק זאת, אבל בעל הטורים מביא 
"'בקנה אחד' ג במסורת", שלש פעמים  –מסורה 

שכתוב "בקנה אחד" בדיוק. בתנ"ך, כולם בתורה, 
יש לשונות קרובים, שתיכף נאמר, אבל לשון 

פעמיים כאן,  –מדויק זה מופיע רק שלש פעמים 
בחלום ובסיפורו, "ואידך גבי מנורה", בפרשת 

 ויקהל כאשר חוזרים על מבנה המנורה. 
הוא לא מביא כאן שבמנורה כתוב ג"פ "בקנה 

חד" האחד", ככה שבכל התורה יש ג"פ "בקנה א
שני "בקנה אחד" בחלום  –וג"פ "בקנה האחד" 

של פרעה וכל השאר במנורה. בכל התנ"ך יש רק 
קנה  –לא "בקנה אחד"  –את הביטוי "קנה אחד" 

המדה של יחזקאל בו הוא מודד את מדות בית 

                                                      
 א מוגה.על ידי איתיאל גלעדי. לנרשם  א

המקדש השלישי, בסוף ספר יחזקאל. שם כתוב 
ח"פ "קנה אחד" )פ"א מתוכן "וקנה אחד"(, ואין 

 אחד" בתנ"ך. עוד "קנה

שובע, אור  –פירוש בעל הטורים למסורה 

 ושויון לטובה

בעל הטורים דורש את המסורה של ג"פ "בקנה 
"לפי שהשובע הוא אור לעולם" )שייך  –אחד" 

" = השובע הוא אור לעולםלשנה שלנו: "
(, השבולים הטובות הן סימן שובע, שבע ח"תשע

חד שנות השובע, ושובע הוא אור לעולם. ]קנה א
אומר יותר שובע, כי רק בקנה אחד יש שבע 
שבולים.[ נכון, בפשט, אך הוא לא ראה יותר אלא 

 רק קנה אחד. 
"לכך ראה בטובות בקנה אחד ובשדופות לא 
ראה בקנה אחד, שזה רמז ששני השובע יהיו כולם 
שוים לטובה, אבל הרעות לא היו שוין לרעה". 

ף עוד היה מספיק הווארט הראשון, אבל הוא מוסי
ש"אחד" אומר שויון, אחדות היא שויון.  –דבר 

אם לא כתוב בשבלים הרעות "בקנה אחד" סימן 
שאינן שוות, "אלא כל אחת יותר רעה משלפניו". 

לא שאחת  –בשנים הטובות כל שנה טובה מאד 
יותר טובה מהשניה. כבר מהשנה הראשונה של 
השובע יש אור, הכי טוב. יש שבע שנים של הכי 

"כאור שבעת הימים"(, שהכל שוה, שרמוז טוב )
 בביטוי "בקנה אחד", וברעות לא ככה. 

עוד יותר מתבקש מה שאמרנו קודם, שעצם 
ה"אחד" הוא סמל של אור. מתי כתוב בתורה פעם 

 –ראשונה "אחד"? "הכל הולך אחר הפתיחה" 
"יום אחד", "ויקרא אלהים לאור יום". שם זהו 

להיות אור,  "יום אחד" בו החשך עצמו הופך
"ויקרא אלהים לאור  –"כיתרון האור מן החשך" 
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יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום 
 אור. עד כאן דברי בעל הטורים. -אחד", הכל יום

 רמזי המסורה

 בקנהנעשה כמה גימטריאות בשביל הילדים: "
. 510" עולה אחד בקנהוג"פ " 170" עולה אחד
פעמים  30עולה  170וג"פ  טובהיינו י"פ  170
", "וירא אלהים את טוב]פעמים[  כי" – טוב

האור כי טוב", זהו סימן ג"פ "בקנה אחד". 
. משה" עולה האחד בקנה" ועוד "אחד בקנה"

, עולה 1035, משהיש שלשה זוגות כאלה, ג"פ 
. רמז ממש מופלא לחזק את הדברים של אורה"פ 

בעל הטורים. ב"יום אחד" של מעשה בראשית 
הלשונות של  ו"פ "אור", שהן בדיוק כל כתוב ה

קנה אחד בתורה, הכל אור. בחכמת המספרים, 
-סכום כל המספרים מ – מהלילדים, זהו משולש 

ג"פ "בקנה אחד"  –)בכל שש הפעמים  45עד  1
אותיות,  מהיש בדיוק  –וג"פ "בקנה האחד" 

, 23נמצא שהערך הממוצע של כל אות הוא 
, אדםביחס ל החי – מההנקודה האמצעית של 

 השכינה(. זהו רמז יפה של "בקנה האחד". זיוסוד 
אם כן, הקנה המקורי בתורה הוא הקנה של 
השבולים, צומח, ואחר כך יש קנה של המנורה 
שעשוי זהב טהור. בהמשך התנ"ך יש את הקנה 
של יחזקאל, שמן הסתם גם הוא מן הצומח. כתוב 
בקבלה שיש "קנה המדה" ויש "קו המדה". 

כנראה  –מד מיצהר: יש גם קנה של רובה ]למל
שהיו לך ששה כדורים... כאן הוא כותב שהיו לך 
רק שלשה כדורים, אבל אם נכלול גם את "בקנה 

 האחד" היו ששה.[

 'פינף דינים' –ב. פתיחת התניא 

 קושיא אחת וחמש חלוקות

מחר בבקר עם הילדים צריך גם להתחיל את 
חר, פרק א. פרשת מקץ וגם מתחילים את התניא מ

מי"ט כסלו עד כ"א לומדים את ההסכמות 

וההקדמה, אך מכ"ב כסלו מתחילים פרק א. נאמר 
 רק ווארט אחד:

שכל התניא  –הקושיא הראשונה של התניא 
היא איך אפשר להחזיק עצמך כרשע,  –עוסק בה 

"היה בעיניך כרשע", ועדיין להיות שמח בעבודת 
 –ש רשע ה' יתברך. זו השאלה, איך אפשר להרגי

ואף  –כרשע, בהמשך הוא יסביר שלא אותו דבר 
על פי כן להיות בשמחה, "עבדו את הוי' 

 הענין אךבשמחה". אחרי הקושיא הוא אומר: "
 לו וטוב צדיק. חלוקות' ה בגמרא מצינו הנה כי

 ". ובינוני לו ורע רשע לו וטוב רשע לו ורע צדיק
המבנה שיש קושיא אחת  –נתייחס בהפשטה 

ש חלוקות. אצל ר' חיים, אם יש קושיא ואז חמ
איך יוצאים מהפלונטר? עושים חילוק, יש צווי 
דינים, וככה פותרים את החלום, כמו יוסף שפותר 
חלומות. אצל הרוגאטשובר יש דריי דינים, כידוע 
שזהו עיקר המחלוקת בין ר' חיים לרוגאטשובר. 

יש לך קושיא?  –דינים -כאן רואים שיש פינף
שיש חמש חלוקות. בכל קושיא שיש  צריך לדעת

לך צריך למצוא איזה חמש חלוקות, שאם תעמיק 
 בהן תוכל לפתור את הבעיה. 

 התפתחות החלוקות

אם יש צווי דינים היינו טוב ורע, צדיק ורשע, 
שבהרבה מקומות בחז"ל מוצאים שכאשר יש 
בעיה יש רק צויי דינים, צדיק ורשע, כמו שהוא 

חז"ל שאיוב אומר  מביא תיכף בהמשך מאמר
"בראת צדיקים, בראת רשעים", ועל זה הוא 
מקשה "והא צדיק ורשע לא קאמר". בכל אופן, 
החלוקה שם של בחז"ל היא צווי דינים, צדיקים 

 ורשעים. 
אם אני אומר לפי הכלל הגדול בחסידות, שכל 
פעם שיש שני קצוות חייב להיות ממוצע באמצע, 

באמצע. איפה הרמז  דריי דינים, אני מוסיף בינוני
 –שיש רק דריי דינים? הרמז המפורסם של צבור 

שהוא  –להתפלל עם הצבור, לא לפרוש מהצבור 
שעים. כשאדם רוצה להתחבר ורינונים בדיקים, צ

לכלל ישראל, לצבור, צריך ראש של דריי דינים. 
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אם הראש הוא, כמו אצל הרבה חרדים, שיש או 
איני יכול אין לי צבור,  –צדיקים או רשעים 

לי  צרשעים ר-דיקיםצלהתחבר לכלל. אם יש רק 
המקום, אבל אם אני מכניס גם בינונים יש לי 

 צבור ואני יכול להזדהות עם הכלל. 
אבל דריי דינים עדיין לא מספיק כדי לתרץ את 

להצטער  –הקושיא של להרגיש רשע ולשמוח 
ולשמוח בעת ובעונה אחת, התירוץ של התניא. 

הגיע למצב של שמחה ובכיה יחד כנראה שכדי ל
כמו אצל הקב"ה, "במסתרים תבכה נפשי מפני  –

גוה", שבבתי גוואי הוא בוכה ובבתי בראי שמח, 
צריך חמש חלוקות. גם  –"עז וחדוה במקומו" 

יהודי צריך להיות כמו הקב"ה, בצד שמאל, בתי 
גוואי, הוא בוכה, ובצד ימין של הלב, בתי בראי, 

 צריך חמש חלוקות. הוא שמח, ולשם כך 
כנראה הבינוני עצמו מכריח שבכל צד יש שתי 

אם נעמיק במהות הבינוני יכריח לומר  –חלוקות 
שיש שני סוגי צדיקים ושני סוגי רשעים. בכיוון 

אחד קרוב לבינוני ואחד  –ימין יש שני צדיקים 
רחוק ממנו, צדיק שאינו גמור וצדיק גמור. גם 

ינוני, רשע גמור, בצד שמאל, יש אחד שרחוק מהב
 ויש אחד שקרוב לבינוני, רשע שאינו גמור. 

 אחדות –התכלית המשיחית 

כל ענין הממוצע, וכל הדרגות האלה, הם 
בשביל שבסוף יהיה אפשר לעשות אחדות בין כל 

 –הנשמות. כמו הווארט של רבי פינחס מקוריץ 
שגדר צדיק גמור הוא מי  –נזכיר עוד צדיק 

צדיק שאינו גמור הוא מי  שאוהב רשע גמור וגדר
שאוהב רשע שאינו גמור. ]ומה עם הבינוני?[ 

הבינוני אוהב את כל  –שאלנו הרבה פעמים 
ה"הלואי בינוני", רואה בכל אחד פוטנציאל 
להיות בינוני. גם אדמו"ר הזקן, כמו רבה בהמשך 
העמוד הראשון של התניא, אמר על עצמו שהוא 

 בינוני.
דורשים שהוא  ישיחמעד כאן ווארט. כל דבר 

. הראש הזה, שצריך לחלק לחמש )בנשמת משיחי
נמצא  –האדם עצמו היינו לגלות את כל הנרנח"י 

שהנשמה היא הבינוני, לשון בינה, ואילו שני 
 –הצדיקים הם בסוד ח"י ושני הרשעים בסוד נ"ר 

"נר רשעים ידעך"(, הוא ראש משיחי, כמו חמש 
עבדי  "הנה ישכיל –העליות של מלך המשיח 

 ירום ונשא וגבה מאד".

 טהרת האויר –ג. "היום יום" כ"א כסלו 

כעת נפתח את "היום יום". פעם קודמת, 
כשהתחלנו ללמוד את "היום יום", אמרנו שזה 

שילמדו כך  –כולם  –ענין לכל המלמדים 
שהילדים יקבלו קצת געשמאק מהאידיש המקורי. 

ר מאד חשוב, חוץ מזה שהתרגום גרוע מאד... עוז
לומר לנו שצריך ללמוד זאת במקור. ברוך ה', אם 
יש איזה מלמד שלא מבין טוב את העדינות, 
הדקות והגעשמאק של האידיש, יש פה אנשים 

 שיכולים לעזור.

 שינון לטהרת האויר "לפום שיעורא דיליה"

אנחנו לומדים את החדש הבא, כדי שיהיה מה 
 ללמד בכתה. נתחיל ממה שהיה היום. "היום יום"
של כ"א כסלו מדבר על שינון, שאצלנו זו סוגיא 

 שלמה עד כמה צריך להדגיש את השינון:
מען זאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל 

]מההדגשה ש"כל חד  חד לפום שעורי' דילי'
לפום שעוריה דיליה" אני מבין שזו לא שיטה 
כללית, השיטה של ה'חיידר', אלא כל אחד צריך 

ל, כמה מתאים לו, וכך לדעת כמה הוא מסוג
ללמוד. יש בהיום יום כמה ווארטים כאלה, על 

נושא מאד חשוב אצל הרבי  –ענין טהרת האויר 
הקודם. רוצה שיהיה ליהודי משהו 'מזומן', שהוא 

-הולך ברחוב לומר משהו בעל פה. גם ידוע ש
, לימוד משנה מגלה את נשמהאותיות  משנה

כות הנשמה ואין הגלויות מתקבצות אלא בז
 , און געהן אין גאס און חזר'ן משניותהמשניות.[

פה הוא אמצעי. אם השיטה -]כאן הלימוד בעל
היתה ללמוד בעל פה, זה היה הדבר בעצמו. כאן 
אומר אחרת. ודאי שזו תורה, וחשוב מאד, אבל 
התכלית היא שכאשר אתה הולך ברחוב ואינך 
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יכול לשבת ליד הגמרא וללמוד בעיון, אתה צריך 
לחזור. שוב, לא מדובר כאן מצד קיום  משהו

מצות תלמוד תורה שבזה, אלא לשם תכלית. כמו 
שלמדנו לפני יומיים, הענין של יהודי הוא להפיץ 
אלקות בעולם, כמו אברהם אבינו, וזו דרך. אפילו 
שאתה לא מלמד, כשאתה הולך ברחוב וחוזר 

, דערמיט משניות אתה מכין את העולם למשיח:[

]עם  ה זיין צו מקבל זיין פני המשיחוועט מען זוכ
זה תזכה לקבל את פני המשיח, שעסקת בטהרת 
האויר, בתיקון העולם, על ידי קדושת אותיות 

 .התורה.[

 חיוב לימוד חסידות

]למי הוא מדבר? לא מדבר כאן לילדים בכלל, 
לא מופנה לתלמידי  –אלא למבוגרים, לחסידים 

סידים חחדר אלא לחסידים. לכן הוא ממשיך:[ 

]אחרי שדבר על משניות דארפן לערנען חסידות 
כמו  –בעל פה, לא אומר שצריך חסידות בעל פה 

תניא בעל פה, שבמקום אחר הוא כן מדבר על 
עיוני של -אלא על לימוד תוכני –תניא בעל פה 

 : חסידות.[

]שוב, מדבר לאברכים, אתה סתם חסידים 
מחשיב עצמך חסיד? צריך שיעור לפחות שלש 

מים בשבוע. לא מציין כמה זמן, כנראה גם "כל פע
חדא לפום שיעורא דיליה", אבל כדי להקרא חסיד 

יום שני ויום  – צריך לפחות שלש פעמים בשבוע[

]לפי הימים שכותב הוא מקשר חמישי ויום שבת 
זאת לקריאת התורה. למה קבעו ימים אלה 
לקריאת התורה? שלא יעברו עליו שלשה ימים 

שלא יעברו  –אים שאם אתה חסיד בלי תורה. רו
"אין  –עליך שלשה ימים בלי חסידות, בלי מים 

מים אלא תורה" בכלל ו"תורת חסד ]חסידות, 
'זכור אב נמשך אחריך כמים'["  –'חסד לאברהם' 

 . בפרט.[

]לא רק בזמן שאתה תלמיד, אלא תמימים 
לאורך ימים ושנים טובות, עד זקנה. תמים הוא כל 

אתה לא רק חסיד שמקורב  החיים תמים. אם
לרבי, אלא תמים שלמד בישיבה, צריך כל 

])אז לנו אין סיכוי שעה אחת בכל יום  – החיים:[
להיות 'תמימים'?( אדרבה, תחזיק עצמך 'תמים', 
תלמד שעה כל יום. )ומי שהיה בעוד יוסף חי?( 
הרבי אמר לנו בערך לפני שלשים שנה שכל 

אותו זמן המוסדות שלנו הם בנשיאות שלו. ב
שהוא הוריד את הנשיאות משאר מוסדות חב"ד 
הוא נתן לכל המוסדות שלנו את הנשיאות שלו, 
גם עוד יוסף חי וגם השאר, מהבחינה הזו אתה 
'מסודר'. )יש הרבה סיפורים שהרביים למדו בעל 

 .פה.( "כל חדא לפום שיעורא דיליה".[

 למי מיועד לימוד בעל פה?

בדיקה לא איך ]לפי מה שהוא כותב כאן, ה
חוזרים בכתה אלא אם אומרים ברחוב?[ כן, זו 

גם  –התכלית. ברור שטוב ללמוד בעל פה, אבל 
זו לא היתה  –בלי לדייק פה, אנו יודעים בכלל 

שיטת הלימוד בחיידר. תיכף נראה שאדמו"ר 
הצ"צ רצה שהילדים ידעו את פירוש המלות 

נגיע  –בסידור. גם רואים שלא היה מקובל בכתה 
 לכך בהמשך.

ז' טבת שוב מדבר על בעל פה, שיעסוק חלק -]ב
גדול מהיום.[ כדי להנצל מחיבוט הקבר... יש 
כמה גרסאות מתי מותר להתחיל לשתות משקה. 
בהשגחה פרטית לא היה פה משקה הערב. יש מי 
שאומר שמגיל ארבעים אפשר להתחיל, יש מי 
שאומר מגיל עוד יותר מבוגר )לגבי קבלה, 

יין, יש מי שאומר מגיל ארבעים ויש שנמשלה ל
מי שאומר מגיל שבעים... בנוגע לקבלה הגזרה 
כבר התבטלה, שאין רוב הציבור יכולים לעמוד 
בה, משא"כ לגבי משקה...(. "היום יום" הזה הוא 
בשביל אנשים בגיל שמותר להם לשתות, שצריך 
להסביר להם איך להפטר מחיבוט הקבר וכיו"ב. 

יך ל'כולל עטרת זקנים', שם לפי זה השינון שי
 צריך הרבה לשנן )כדי לא לישון...(.
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 ד. ב' טבת: "להשכיחם תורתך"

 יראת שמים בלימוד –התכלית 

לא נספיק, ויש הרבה דברים  –לא נקרא הכל 
ברורים שהם מנהגים שכל אחד יכול להבין לבד. 

ב' טבת, שתלוי בקביעות השנה, -נדלג עכשיו ל
ו שהוא נר שביעי או אם כסלו מלא או חסר, א

שהוא נר שמיני של חנוכה. הוא אומר כאן את 
הענין העיקרי לפי חב"ד שצריך ללמד את הילדים 

 בחנוכה:
מלחמת היונים היתה "להשכיחם תורתך 

-]עיקר הדגש כאן על ה ולהעבירם מחוקי רצונך"
וכמאמר )ב"ר  ".[ך... רצונךהסופית, "תורת ך

מלים "על קרן ]משמיט כאן את ה פט"ז( כתבו כו'
אנחנו כן נשתדל –השור", כי לא בא לפרש אותן 

לפרש. רוצה רק להדגיש את מה שנוגע לענין 
 שאין לכם חלק באלקי ישראל המתבאר כאן:[

" ךהסופית מ"תורת ך-]והיינו רק להוציא את ה
היתה נגד  ]של היונים[ . כל המלחמה".[ךו"רצונ

ם אלקות, זאל מען לערנען תורה, זאל מען מקיי

זיין מצות המשפטים והעדות, רק שלא להזכיר 

שהיא תורת ה' ושהמצות הם חקי רצונו יתברך, 

-ניט דערמאנען אין תומ"צ דעם ענין פון ג

]להוציא מהתורה והמצוות את יט טלכקי
האלקות. איך זה מתבטא היום? אקדמיה. 
אקדמיה באה מהיוונים, תרבות יון. כל תרבות יון 

ברסיטה, וגם חסידות היא 'תלמד תלמוד באוני
רק  –תלמד שם, הכל תלמד שם'. הכל בסדר גמור 

 .להוציא את ה' מהלימוד.[

יש כאן הרבה דברים על חנוכה, אבל זה הוא 
 –הענין העיקרי, שהוא גם מופיע בנוסח התפלה 

טלכקייט הוא גם יראת -צריך לכוון מה הפשט. ג
עיקר החינוך  –שמים. מדברים על חינוך ילדים 

את שמים, שיותר חשוב מהכל, מהשינון, הוא יר
ממה שלומדים, מהכל. יראת שמים היינו להרגיש 
את האלקות, שיש אלקות בתוך התורה ובתוך 

 המצוות. 

ארבעה נהרות כנגד ארבע  –המקור במדרש 

 גלויות

בכל אופן, הוא מחבר את נוסח התפלה עם 
מאמר חז"ל שגזרת היונים היתה "כתבו על קרן 

ם חלק באלקי ישראל". כדאי השור שאין לכ
בכלל, כל פעם שמביא מראה מקום, להסתכל 
במקור )כמו שראינו גם פעם קודמת(. לכן נסתכל 
כעת במדרש רבה. קודם כל נעשה גימטריא, כמה 

של חנוכה  מתתיהו, 861"? השור קרןשוה "
יהו, ועד שרשום -)ששמו מוכיח עליו שהוא מתת

א כהן גדול הרי הו –על ציץ נזר הקש שעל מצחו 
 המקדש ביתשהוא "קדש להוי'"(, שעולה גם  –

אותיות, הערך הממוצע  זוכו' )ב"קרן השור" יש 
= המשולש  861 – אם, ג"פ ענגשל כל אות = 

ב'חן  אהיה, היהאהיהפעמים  אהיה, אםשל 
= ז"פ  השורו נ= ז"פ  קרן. אםעליון' שעולה 

 , ודוק(.עג
 –ד בראשית רבה טז,  –המקור שמוזכר כאן 

מדבר על "ונהר יצא מעדן ומשם יפרד והיה 
 לארבעה ראשים":

 לוי בן יהושע רבי בשם תנחום רבי אמר( ד)

 לאומות תרעלה כוס להשקות ה"הקב עתיד

 –]המפרשים מסבירים  יוצא שהדין ממקום
 –ואפשר ללמוד מכך איך חז"ל לומדים נוטריקון 

ש"מעדן" נדרש כאן כ"ממקום שהדין יוצא". איך 
הפכה להיות  ע-היא "ממקום" וה מו לזה? הגיע

)בחילוף אותיות אחה"ע מהגרון(, "מעדן"  ה
דורשים 'מהדין'. אנחנו לא היינו מרשים לעצמנו 

אפשר ללמוד מהם...  –עד כדי כך, אבל חז"ל כן 
 מקוםכדי לחזק את חז"ל רק נחשב כמה עולה 

. איך נסביר נהר, שבפסוק כאן היינו 255 – הדין
ות? נעמיק קצת. איך יכול להיות על פי חסיד

ש"עדן" "מקום שהדין יוצא"? עדן היינו חכמה, 
מה הקשר? החכמה היא ראש קו ימין, צריך 

מילא, "מינה  –להיות כולו חסדים. אם היה בינה 
דינין מתערין". נהר אני מבין, כי הוא בינה ו"מינה 
דינין מתערין". גם המלה מקום שייכת לבינה, 

ינה". אני יכול להבין שהנהר, "ואי זה מקום ב
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בינה, הוא מקור הדין, אבל עדן שהוא החכמה? 
צריך לומר לפי הקבלה שמדובר במקור מאד 
גבוה, מה שגבורה דעתיק מלובשת במו"ס ומשם 

  לחכמה עילאה, ומשם באה כוס תרעלה לאומות.[

 הגן את להשקות מעדן יוצא ונהר טעמא מאי

 אלא כאן תיבכ אין נהרים' לד והיה יפרד ומשם

]נהר אחד צריך להתחלק לארבעה  ראשים' לד
אבל  –או נהרות, אבל כאן כתוב נהרים  –נהרים 

' ד אלו לא כתוב כאן כך אלא "לארבעה ראשים".[

]ובנוסחא אחרת "ד' מלכויות" ששעבדו  גליות
]מסביר  ראשים' ד כנגד אותנו, היו ראש עלינו.[

 שם על בבל זו פישון' הא שם לפי הסדר:[

 ארץ כל את הסובב הוא פרשיו ופשו( א חבקוק)

 ישראל ארץ כל את והקיף שעלה החוילה

 עוד כי לאלהים הוחילי( מב תהלים) ביה דכתיב

 אשר ]דורש "החוילה" לשון "הוחילי".[ אודנו

 מזהב נחמדין שהן תורה דברי אלו הזהב שם

 שאין מלמד טוב ההיא הארץ וזהב רב ומפז

 ולא קור של מאמר זה.[]זהו המ י"א כתורת תורה

 השוהם ואבן הבדולח שם י"א כחכמת חכמה

]יש  ואגדה ותוספתא ותלמוד משנה מקרא' וגו
 מדי זו גיחון השני הנהר ושם בארץ ישראל הכל.[

 תלך גחונך על שם על כנחש עמה שף המן היה

]דורש גיחון לשון גחון. כעת מגיעים למה שקשור 
 קלה שהיתה יון זו חדקל אלינו, יון וחנוכה:[

 כתבו לישראל אומרת שהיתה בגזירותיה וחדה

]עד  ישראל באלהי חלק לכם שאין השור קרן על
כאן לעניננו, אחר כך פרת היא המלכות הרביעית, 

  רומי, מלכות אדום.[

 בירור חדקל –המלחמה ביון 

אפשר ללמד זאת בחדר בפשטות. יש נהר 
שמקורו בקדושה, "ונהר יוצא מעדן להשקות את 

המלכויות  –ן", אבל "ומשם יפרד" הג
 –שמשעבדות את ישראל הם מעולם הפירוד 

"והיה לארבעה ראשים". מה שנוגע לנו שיון הוא 
חדקל, מלחמת היונים, חנוכה, הן בירור הנהר 

 חדקל. 

על המפה חדקל ופרת קרובים )בחכמת 
 137מצטרפים לכפולת  פרת-חדקלהחשבון, 

זהו הקשר בין  –, ודוק( 37כאשר הרוס"ת כפולת 
כאן בין תרבות יון לתרבות אדום, כמו שגם כתוב 
כאן בהמשך שכל תרבות אדום היא אך ורק 
מתרבות יון. לכן אנחנו מסבירים כל שנה 
שמלכות בבל ומלכות מדי כבר אינן, אבל מלכות 

כי המוחין  –לכן אקטואלי לגמרי  –יון היא כאן 
ם של אדום, האקדמיה, הם עדיין יון. יון ואדו

יון עדיין קימת, כל הזמן. כל הזמן  –הולכים יחד 
 יש מלחמת היונים והמתיונים. 

, הוא הכח יצחק=  חדקל-יוןיון נקרתא חדקל )
לנצח את מלכות יון ולהפוך את החדקל למים 
קלים וחדים של קדושה(, שהוא דורש חד וקל. 
כמו הרבה פעמים שחז"ל דורשים, להסביר 

מרובע מחלקים לילדים שהכלל בחז"ל ששרש 
אין שרש של ארבע אותיות. איפה יש  –לשנים 

עוד דוגמה עם שתי האותיות הראשונות חד? 
"ארץ חדרך", שם דורשים חדרך כשם של מלך 
המשיח ש"חד לאומות העולם ורך לישראל". 
היות ששניהם שרש מרובע, שמתחיל חד, אחד 

משיח =  יון משיחהולך על יון והשני על משיח )
משיח בן [ = חדקל-יון] שיח יצחקמ, בן דוד

, יש כאן צירוף של שני המשיחים יחד(, סימן יוסף
שמשיח הוא הלעו"ז של יון. שם "חד ורך" וכאן 
"חד וקל". איך דורשים כאן קל? מהר. הגזרות של 
יון כנגד היהודים הן בקלות, משמע כאן גם 

כל יום יש לו גזרה חדשה, בקלות,  –כלאחר יד 
ם. הגזרה שהיא הדוגמה לכך ואלה דברים חדי

היא "כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי 
 ישראל".

דרשת ארבע מלכויות )ו"כתבו לכם"( הראשונה 

 חשכת יון –

קודם כל, מה הפשט? מה רוצים מ"קרן השור"? 
 –חשוב מאד  –לפני שנאמר את הפשט נשים לב 

שמביא כאן ב"היום יום" ממקור זה, אבל זו לא 
דה שמובא בחז"ל גזרת היונים "כתבו הפעם היחי
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על קרן השור כו'", מובא הרבה פעמים. לכן כבר 
שאלה על "היום יום" למה מביא דווקא מכאן? 
יש עוד מקומות. עוד יותר קשה, אם כבר אתה 

זו לא הפעם  –רוצה להביא מבראשית רבה 
הראשונה. איפה היה כתוב קודם? על הפסוק 

 השני בתורה. 
ם על מלחמת יון רואים שצריך בכלל, כשמדברי

לשים אותה בהקשר של ארבע גלויות, ארבע 
מלכויות. יש הרבה דברים שחז"ל דורשים שהם 
כנגד ארבע מלכויות. איפה הפעם הראשונה לפי 

"והארץ  –סדר התורה? בפסוק השני של התורה 
היתה ]א[ תהו ]ב[ ובהו ]ג[ וחשך ]ד[ על פני 

קודם. למדנו תהום". זו הפעם הראשונה, הרבה 
כעת מאמר של רבי תנחום בשם רבי יהושע בן 
לוי, והפעם הראשונה היא בשם ריש לקיש, מדרש 

 רבה ב, ד:
 והארץ בגליות קריא פתר לקיש בן ש"ר( ד)

( ד ירמיה) שנאמר בבל גלות זה תהו היתה

 מדי גלות זה ובהו תהו והנה הארץ את ראיתי

 ]המפרשים המן את להביא ויבהילו( ו אסתר)
 זה וחושך מסבירים ש"בהו" ובהלה אותו ענין.[

]מאד חשוב לנו. קשור גם למה שלמדנו  יון גלות
קודם מבעל הטורים, עם השובע והאור. הוא 
אומר שגלות יון היא "חשך ולא אור". גם להסביר 
שכל חכמת יון, כל האקדמיה, ברגע שמוציאים 

טלכקייט, מהתורה והמצוות -את האלקות, את הג
 את האור.  מכבים –

לכאורה, המקור כאן הרבה יותר חשוב מכך 
המקור הראשון בתורה של יון  –שחדקל הוא יון 

שהיא חשך. "תהו ובהו" איני מבין בדיוק מה הם, 
 –בבל ומדי, אבל חשך הוא משהו מוחשי לגמרי 

גם ילד יודע מהו חשך. גם תהום הוא לא יודע 
בדיוק מהו. מכל ארבעת הדברים כאן הכי חזק 
ומוחשי החשך, שהוא יון כאן. חשך הוא היפך 

 –האור, קשור לשכל )קשור גם לתחלת התניא 
"משביעים אותו תהי צדיק", "משביעים" לשון 
שובע, וצדיק בחינת אור, כמ"ש "אור צדיקים 

["(. שוב, חשך הוא שאתה משיח]אותיות  ישמח
לומד תורה ויודע תורה אבל בלי אלקות. איך אני 

ות אתה בחשך? כתוב "כי אשב יודע שבלי אלק
בחשך הוי' אור לי". )מה הכוונה בלי אלקות, לא 
על מנת לעשות ולקיים או מעבר לזה?( מעבר 
לזה, להרגיש את ה"אורייתא וקוב"ה כולא חד". 
"וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר", 
שהדברים יתאמרו כאילו היום אתה שומע אותם 

"ודברי אשר  – מפי הגבורה וה' שם אותם בפיך
שמתי בפיך". )להרגיש את הקב"ה?( כן, שיש 

 הקב"ה. 
זה לא יביא אותו  –מי שילמד בלי אלקות 

להתפלל. יש את הווארט המפורסם של רבי נחמן, 
שכל התורה היא לעשות מהתורות תפלות. גם בלי 
הווארט הזה, בלי שאתה צריך להפוך את הלימוד 

ל הנושא הוא התכוון שתתפלל ע –עצמו לתפלה 
הרגשת אלקות בתוך התורה  –שאתה לומד 

מביאה אותך להתפלל, יש פה ה' ואתה יכול לדבר 
איתו. אתה מרגיש אותו תוך כדי הלימוד. אותו 
דבר כשאתה עושה מצוה, אתה מרגיש את 
המצווה בתוך המצוה. כתוב ש"לא גלו ישראל 

גם אותו  –אלא מפני שלא ברכו בתורה תחלה" 
ורה תחלה היינו ללמוד תוך פירוש, שלברך בת

כדי תודעה קודמת שה' נותן התורה, שהיא דבר 
 ה' ממש "אשר שמתי בפיך". 

 של עיניהם שהחשיכה ההיפך היא מלכות יון[

 כתבו להם אומרת שהיתה בגזירותיהן ישראל

]זו  ישראל באלהי חלק לכם שאין השור קרן על
 ההופעה הראשונה של גזרה זו, דברי ריש לקיש.[

 שאין הרשעה ממלכת גלות זה תהום ניפ על

]קודם היה כתוב שגזרו לכתוב 'שאין  חקר להם
 כמו לכם חלק' וכאן הלשון 'שאין להם חקר'.[

]לתהום יש קץ מכוסה לגמרי, לא רואים  התהום
 מה את סופו, אין סוף. ככה גם גלות אדום:[

]כלומר  הרשעים אף חקר לו אין הזה התהום
  כן מלכות הרשעה[

ך הוא מדרש חז"ל הכי מפורסם ]ההמש
 מלך של רוחו זה מרחפת אלהים ורוח בפסוק:[

 ונחה( יא ישעיה) אמר דאת מה היאך המשיח

 ובאה ממשמשת זכות באיזו' ה רוח עליו

 התשובה בזכות המים פני על המרחפת
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 כמים שפכי( ב איכה) שנאמר כמים שנמשלה

דני. מה שאמרנו קודם, שמי -]נוכח פני א לבך
תורה עם הרגשת אלקות מתפלל. שואלים שלומד 

למה אמרת תשובה ולא  –על מאמר חז"ל זה 
תורה? הרי "אין מים אלא תורה"! כנראה 
שהתורה האמתית היא תורה שמביאה לידי 
תשובה, והתשובה היא בעצם התפלה, לפי הפסוק 

 שמביא.[

 ארבע המלכויות בברית בין הבתרים

רת יש עוד פעם אחת בבראשית רבה לשון גז
היונים, "כתבו על קרן השור כו'", בפרשת לך לך, 

 –שגם בה אברהם רואה את ארבע הגלויות 
"אימה חשכה גדלה נפלת עליו". מאד מענין, 
ששם דורשים בשני כיוונים. קודם דורשים לפי 
הסדר, שאימה היא בבל, חשכה היא מדי, גדולה 
היא יון ונופלת עליו אדום. אבל אחר כך, כנראה 

מם הרגישו שהייתי רוצה כמו כאן, חז"ל עצ
שחשכה תהיה יון, ולשם כך צריך לדרוש למפרע, 

קודם חוה את  –שקודם אברהם חוה הכי רחוק 
האימה, שבחיות דניאל הכי אימה היא החיה 
הרביעית, אדום; אחר כך הוא חוה את "חשכה", 
יון, ואז שוב כותב שיון היא חשכה כי אמרו 

ם חלק באלקי "כתבו על קרן השור שאין לכ
ישראל", כמו כאן. שם עוד יותר ברור שעצם 
ה"חשכה" הוא הגזרה של "כתבו על קרן השור 
כו'"; אחר כך "גדולה" היא מדי; ו"נופלת עליו" 

 בבל. דרוש הפוך.

 טעם גזרת "כתבו לכם על קרן השור"

אם כן, רק בשלש הפעמים האלה, במדרש 
בראשית רבה, יצא לנו שיון היא חשך וחשכה 

"איהו חשך, איהי חשכה"( ובאמצע היא חדקל. )
בפעם הראשונה המפרשים מסבירים )מיפה תאר( 
"על קרן השור, כדי שיפרסמו לכל כפירתם בה' 
עד שיהיה הדבר רשום במקנה קניניהם", רצו 
לפרסם, ועוד פירוש "עוד יתכן שרצתה לרמוז 
שבמעשה העגל הורחקו מה' ושוב אין להם חלק 

להזכיר את חטא העגל ולומר בו". היונים רצו 
שמאז אין לכם תקוה, כמו בלעם. השור הזה אומר 
'אבוד לכם', אתם כופרים, לכן תכתבו עליו את 

שהצ"צ כתב הסכמה על  –הכפירה. הרד"ל 
מביא ממגלת  –פירושו על פרקי דרבי אליעזר 

תענית שהיו כותבים על מצח השור וגם על מצח 
 שראל.החמור שאין לבעליהם חלק באלקי י

לגבי חדקל, מה ההמשך שם? "ההולך קדמת 
אשור". יש עוד פירוש, שדווקא מתאים לחדקל, 
ש"קדמת אשור" גם נוטריקון "קרן השור". אולי 
מתכוון שהקרן לגבי הגוף היא הקדימה, 'קדמת 
השור' )בקבלה, קדם הוא הכתר, בחינת קרן שעל 

 הראש(.

 הפיכת התם למסוכן ביותר

חדר לומדים "בבא בכתות הגבוהות של ה
קמא"? בישיבות הגדולות לומדים בבא קמא 
השנה בחב"ד ומתחיל עם השור בארבעה אבות 
נזיקין. שם הסוגיא הראשונה אם מדובר על קרן 

 –או על רגל, ובסוף ההכרעה שהיא מדובר ברגל 
כי כל מה שכתוב שם מועד לכתחילה, וקרן לא 
מועדת לכתחילה. בכל אופן, חז"ל אומרים שיש 

ן. הסימנים שגל וררן, ק –שלשה אבות בשור 
. מה הכי מסוכן? קרש, או קשר, או שקרשלהם 

כאן יש יסוד חשוב בחינוך, וקשור גם ליון, שמה 
שהכי מסוכן בסוף הוא מה שתם בהתחלה. מה 
שמועד לכתחילה, וצריך לשלם נזק שלם, הוא 

הוא לא הורג,  –רגל ושן, שדורס או אוכל כדרכו 
אם  –ת. דווקא מה שעתיד להיות לא סכנת נפשו

מועד, הכי מסוכן. כעת הוא  –לא תחנך אותו נכון 
ילד תם, אבל דווקא התמימות שלו היא מה שיכול 

 –להיות הכי מסוכן, אם יפול בידי תרבות יון 
יהפוך את הקרן, שהיא תמה, למועדת והכי 
 מסוכנת. הכי קשה מכולם, לכן פותחים בו כנראה.

מר למה בחרו בשור )אפילו יש פירוש אחד שאו
שהרד"ל מביא גם חמור, בחז"ל החמור לא מופיע 

רומז למזל  –במשפט "כתבו לכם על קרן השור"( 
שור, שבכל מקום הוא האויב של ישראל. למה 
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מזל שור הוא האויב של ישראל? כשקראתי עם זה 
לא הונח אצלי כל כך... אני מבין שהכוונה שם 

רכבה, "פני שור היא כי שור מהשמאל, כמו במ
מהשמאל", שמאל כמו ס"מ, כפי שדברנו 
לאחרונה. אבל מי הוא שור בקדושה? יוסף, 
שכעת אנחנו קוראים עליו. "ויהי לי שור וחמור" 

-ןש-רןקמשיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אמרנו ש –
. בי"ט כסלו דברנו על הרצון קשרגל ר"ת ר

להפטר מהצדיק, וגם כאן "כתבו על קרן השור 
לכם חלק באלקי ישראל" היינו בטול  שאין

ההתקשרות העצמית שלמעלה מטעם ודעת 
כאן הכוונה לבטל את האלקות שיש  –)הקרן( 

 בהתקשרות לצדיק, ליוסף.
 עד כאן "היום יום" הזה. 

 ו טבת: יסודות החינוך הישר-ה. ד

 נספיק עוד כמה ימים ב"היום יום":

 ד' טבת: חלומות של תורה

ק השני( מדבר על ד' טבת למטה )החל-ב
החלומות. מאד יפה לילדים. בטבת, הגם שהחדש 
של החלומות הוא בכסלו, עכשיו. חוש השינה 

 –בכסלו, אבל כנראה החלומות ממשיכים הלאה 
ע"ה )בחנוכה קוראים בתורה  חנֺכהעולה  חלום

פרשת מקץ הפותחת עם חלומות פרעה כנ"ל(, 
 וכאן כותב יום אחרי חנוכה:

בעניני תורה שמודיעים החלומות הטובים 

בחלום, בא על פי הרוב ע"י שקידה גדולה 

]מאד יפה להסביר לילדים, שאם בתורה ביום 
אתה לומד היטב ביום יש סיכוי טוב שילמדו 
אותך תורה בלילה. חסידים מאחלים "חלומות 

לחלום על הרבי או לחלום דברי  –חסידיים" 
תורה. הוא אומר כאן, אז סימן שלא שייך רק 

, דיקים גמורים אלא לכולם, וגם שייך לילדים.[לצ

דכאשר עוסק בתורה בשקידה גדולה, או עוסק 

]מוסיף עוד משהו בעבודה שבלב ביגיעה עצומה 
הנה  – תפלה בעבודה.[-או תורה או עבודה –

]חשוב לומר כאשר בלילה נשמתו עולה למעלה 

לילדים שהנשמה עולה למעלה ושואבת חיים 
ושואבת לה  וחי".[רפקיד אידך ב, ר"ת "בארמה

חיים בחיי דלעילא, כמבואר בזהר, הנה אז 

מודיעים לו חדושי תורה בגליא שבתורה או 

בפנימיות התורה, איש איש כפי שקידת 

 עבודתו בעבודת היום.
חידוש גדול שיכתוב כזה דבר ב"היום יום", 
אבל אם הוא החליט לשים זאת סימן ששוה לכל 

לזה את הילדים?[ הוא  נפש )כולל ילדים(. ]לכוון
לא כותב כאן לכוון לכך, כמו אחד שעושה שאלת 
חלום. ]בדרך כלל תופסים את הענין של החלום 
כמתנה, לא השתדלות.[ הוא לא אומר כאן לשקוד 
על התורה או להתייגע בעבודה בשביל החלומות, 
בא ברווח משני, אבל טוב לדעת. ]למה להגיד?[ 

' כזה... בהחלט טוב לדעת שחלומות הם 'בקשיש
אפשר לומר לילד שאם תזכה תחלום את הרבי, 
שיאמר לך משהו בחלום. הוא אומר חידושי 
תורה, אבל חסידים אומרים הרבי. לדוגמה, ילד 
מתקשה בלימוד, ומה שכתוב כאן שאם הוא 

הכל תלוי ברצון שלו, ואם הוא ירצה  –יתייגע 
יתכן שבלילה תהיה לו סיעתא דשמיא בלימוד. 

ה הכי קיצונית לזה היא יוסף הצדיק עצמו, הדוגמ
 –שגבריאל לימד אותו שבעים לשון בלילה אחד 

הוא היה זקוק לזה. בכלל, היום בעולם מנסים 
לפתח שיטות של למידה בשינה. ]הרבי ר' זושא 
היה נרדם בהתחלה והיה חוזר הכל.[ או שהיה 
נרדם או שהיה מתפרץ ומשתולל. בהחלט אומר 

תלוי בשקידה וביגיעה של  – שיש למידה בלילה
היום, גם בתורה וגם בעבודה. ]בסדר לומר לילד 
שילמד כדי שיהיה לו תענוג בלימוד?[ ודאי 

 בסדר, זה אגלי טל.

ה' טבת: מעלת התמימות )והקשר למבצע בית 

 מלא ספרים(

 עוד אחד, ה' טבת:
ווען משיח וועט קומען, וועט מען זעהן די מעלה 

]מכאן מקור למה  פון הודאה און תמימות
, שקבענו בסוד ה' שפנימיות ההוד היא תמימות.[
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ט ב"ה -וואס אלע גלויבען באמונה טהורה אין ג

]הודאה, תמימות  און אין זיין תורה ומצות
איז  -פארשטאנד  -. תלמוד ואמונה הכל אחד.[

]גם  דער גרעסטער פארשטאנד האט א גרעניץ
 - . אבער הודאהלהבנה הכי גדולה יש גבול.[

 גלויבן איז א געפיהל אהן א גרעניץ -גלויבן 

. מלך המשיח ]אמונה היא הרגש, ולו אין גבול.[

וועט געבען צו פארשטעהן דעם מעשה גדול פון 

]היום "תלמוד גדול", אבל משיח  דער תמימות
 - יגלה ש"מעשה גדול" והוא בא מהתמימות.[

-]עבודת ה' רצינית הארציגער ערענסטער עבודה
 .לבבית.[תמימה ו

מה שכתוב כאן שייך ל"מודה אני", ולכן הרבי 
עשה ממנו ענין גדול. בהשגחה פרטית הרבי שם 

ה' טבת, שבמשך הדורות הפך להיות -זאת ב
"דידן נצח" של הספרים. מתאים לעשרת 
המבצעים. היה ראוי שבחדר יהיה פלקט של 

. מישהו פעם עשה בעשרת המבצעים לפי הספירות
מבצעים של הרבי, שלפי  כזה דבר? יש עשרה

 הספירות הם: 
מבצע תורה בחכמה; מבצע תפלין בבינה; 
מבצע אהבת ישראל ואחדות ישראל בדעת; נר 
שבת קדש בחסד )"מנורה בדרום"(; כשרות 
המאכלים בגבורה )"שלחן בצפון"(; טהרת 
המשפחה בתפארת )מזבח הקטרת באמצע, 

אלה שלשת  –"כתפארת אדם לשבת בית"( 
ל הנשים, מצוות הנשים שסימנן המבצעים ש

חנ"ה; מבצע חינוך בנצח )סוף קו הימין 
שראשיתו חכמה, מבצע תורה כנ"ל(, עיקר מה 
שאתם עוסקים בו, הנצחת עם ישראל, "ברא 
כרעא דאבוה", ממילא שייך ל"דידן נצח"; הוד 

אתה רוצה ומשתוקק  –היינו "בית מלא ספרים" 
ל כך ללמוד מה שכתוב בהם, אבל בשביל מה כ

הרבה ספרים אם אינך מספיק ללמוד? הרבי אמר 
שמוציא מהנשמה הודאה, שאתה מודה בהם. 
אתה ממלא את הבית ספרים לתת סימן מוחשי 

                                                      
 ילדים ו' טבת ע"ב.-ראה גם כינוס ב

-שאתה מאמין בתורה. היות שמדבר בהוד, נפל ב
ה' טבת. כל הלשונות האלה של הרבי הקודם, 
למה כל כך חשוב? כי זהו ביטוי אמתי של יראת 

"היום יום", כל הלשונות כאן. שמים. בעצם כל 
ההרגשה החסידית של  –שוב, זהו עיקר החינוך 

יראה תמימה וטהורה, "הארציגער ערענסטרער 
 עבודה". זה מה שמשיח יגלה.

 ו' טבת: כל ידיעה צריכה להתבטא ב'עבודה'

 עוד אחד, ו' טבת:
כתיב דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם. 

בענינים היותר  כי כל ענין ידיעה והשגה, אפילו

צריך לבוא בעבודה. היינו, פעולת  –עמוקים 

דבר בבירור וזיכוך המדות והתקשרות פנימית 

 הנקרא בלשון החסידות "עבודה".
טלכקייט בתורה, מאיפה היא -קודם דברנו על ג

גם  –"דע מאין באת". אבל יש גם תכלית  –בא 
שהתכל'ס של הלימוד אינה ההבנה,  –ענין חינוכי 

המבחן כמובן. כשעושים מבחן לילד צריך  וגם לא
להיות מאד ברור שאתה לא לומד כדי להצליח 

 –סימן שלמדת  –במבחן. המבחן הוא רק סימן 
אבל אתה לא לומד בשבילו. הלימוד צריך להביא 

 אותך למשהו, לאיזו עבודה. 
סתם המלה "עבודה" היא תפלה, כמו שאמרנו 

ות שאם אתה לומד ואתה מרגיש אלק –קודם 
מניע אותך להתפלל ולעשות עוד, גם גמילות 
חסד. צריך להיות ראש שהלימוד הוא בשביל 
פועל יוצא, בשביל עבודה. אצל חסידים עבודה 
"היינו פעולת דבר בבירור וזיכוך המדות 

לתקן את המדות שלך וגם  –והתקשרות פנימית" 
להתקשר פנימית לה', וגם לרבי )הוא לא כותב 

 כאן(. 
עם המבחן? בפועל אנחנו מודדים ]מה נעשה 

לפי מבחן. צריך משהו מעבר, לתוספת, כי אחרת 
גם  –ישאר תקוע בידע.[ מבחן הוא סימן שלמדת 

אבל זו  –בשבילך וגם בשבילנו, המורים וההורים 
 לא תכלית הלימוד. 
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 יושר בחינוך

]הלימוד העיקרי בכתות הגדולות הוא דיני 
ודה פשוטה ממונות, איזה 'עבודה' יש בזה? עב

לילד.[ עבודה הכי פשוטה לילד שכל דיני ממונות 
הם כדי שתהיה א ערליכער איד, שתהיה יהודי 
ישר, שלא תרמה אף אחד, שלא תצטרך אף פעם 
להגיע לבית דין, שתוותר על הממון שלך. חז"ל 
מפורש שדיין צריך להיות שונא בצע, שונא ממונו 

תר. לא צריך להגיע לדין תורה כי מוו –בדין 
 להיות ישר. –ובכלל 

בזה נסיים, המלמדים צריכים לקום בבקר. רק 
גם  –נוסיף לגבי הנקודה של יושר, ערליכקייט 

 –קשור ליראת שמים, הכל תלוי ביראת שמים 
פעם שאל הרבי מישהו: כשאתה מלמד חסידות, 

מה הקהל  –או מלמד בכלל, לקרב את הגאולה 
ן יותר שאתה מלמד צריך להרגיש? מהתשובה נבי

טוב את רוח השאלה. התשובה היתה שצריך 
 להרגיש: 

  דבר אחד, שהלימוד בא ממקום של שכל
מאד עמוק. קודם אמרנו שישקו את 
האומות ממקום שהדין יוצא, כאן אם 

ללמד  –אתה רוצה להשקות את העדרים 
תורה לעם ישראל, ובכלל להפיץ אור, גם 

צריך שיהיה מורגש שבא  –אור לגוים 
 כל, משכל מאד עמוק. מאור הש

  דבר שני, להרגיש שבא מכלי טהור– 
ממקום שכולו מוסר ויושר. כמו 
שהרמב"ם כותב, שמי שמלמד לא יהיה 
חשוד בשום מדה רעה, במיוחד בין אדם 
לחברו. המקור צריך להיות טהור על פי 

 מוסר. 
  דבר שלישי, צריך להיות מורגש

שהדברים הם בשביל לעשות טובה 
רצון אמתי לעשות  –מעים למקבלים, לשו

 טוב בגשמיות וברוחניות. 
כשאתה שומע אותי,  –עוד פעם, הווארט הוא 

מה צריך להיות לכתחילה מורגש? שיש פה שכל 
עמוק, ויש פה יושר ושיש פה אך ורק רצון לעשות 

זה צריך להיות  –טוב. היושר בא מדיני ממונות 
יוצא, העבודה. גם בשביל להבין אותם -הפועל

 ך שכל.צרי
 



 
 מירון –מוצאי י"ד כסלו ע"ח 

 זלמן שי' נחשון-אפשערעניש שניאור

 א. "'מלאכים' ממש" לנצחון על רומי

נגנו
א
 "שאמיל". 

לחיים לחיים, מזל טוב! לילד של 
זלמן, השם של -האפשערעניש קוראים שניאור

אור, יש הרבה -אדמו"ר הזקן. שניאור היינו שני
ה לקשר זאת פירושים מהם שני האורות. ננס

 למשהו בפרשת השבוע: 

 "מלאכים ממש" או שלוחים/עבדים

"וישלח  –היום קראנו בתורה פרשת וישלח 
יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו". רש"י 
הראשון על הפרשה הוא "'וישלח יעקב מלאכים' 

מלאכים ממש". יש לציין שרש"י שונה בכך  –
משאר הפשטנים, אף פשטן לא מפרש "מלאכים 

. נתחיל מתרגום אונקלוס, שמתרגם ממש"
שלוחים, כמו שלוחים של הרבי. כל  –"איזגדין" 

פעם שהכוונה למלאך ממש התרגום אומר מלאך, 
"מלאכין", ואם הכוונה לשליח בשר ודם התרגום 
הוא איזגד, "איזגדין". גם תרגום יונתן, שהוא 

לא  –יותר לפי המדרש, מתרגם "איזגדין" 
כמובן שאר הפשטנים, מלאכים אלא בני אדם. 

כמו האבן עזרא והרד"ק וכו', מפרשים "מלאכים" 
 כשלוחים, בני אדם. 

האבן עזרא כותב שלפי ההמשך, שהוא שלח 
יש ליעקב אבינו  –את הדורון לעשו "ביד עבדיו" 

הרבה עבדים, "ויהי לי... עבד ושפחה", כמו 
שהקדים בדברים ששלח לעשו, לא חסרים לו 

אן הוא שולח ביד בני אדם, גם כ –אנשים לשלוח 
עבדים שלו, שלוחים. בכך גופא אפשר לומר 

יש הרבה סיבות למה הוא לא  –שטעם רש"י 
שהיות שבהמשך  –מפרש כמו כולם, וגם זו סבה 

כתוב "עבדיו" וכאן כתוב "מלאכים", כנראה 

                                                      
 נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה. א

שהכוונה למלאכים ממש. בכל אופן, האבן עזרא 
אומר שהמלאכים כן הם עבדים שלו, וכך 

 מפרשים שאר הפשטנים.

 הרש"י הראשון והאחרון בפרשה

לפני שנסביר עוד סבה בפשט למה רש"י אומר 
"מלאכים ממש" נסתכל ברש"י האחרון של 
הפרשה: ידוע הכלל, שהרבי תמיד מזכיר, ש"הכל 
הולך אחר הפתיחה" וגם "הכל הולך אחר 
החיתום". המאמר "הכל הולך אחר החיתום" הוא 

יוק מאמר "הכל הולך אחר מאמר חז"ל. אין בד
הפתיחה", אלא רק "בתר רישא גופא אזיל", ובכל 

 –וכך הרבי מביא תמיד  –אופן נהוג לומר 
ש"הכל הולך אחר הפתיחה". לכן, גם הרבי וגם 

 –במיוחד בהרבה ספרי חסידות  –עוד מפרשים 
עושים ענין גדול מהרש"י הראשון בפרשה. כמו 

הכותרת  שהרבי אומר לגבי שם הפרשה, שהוא
שכל מה שנמצא בפרשה רמוז בה, ככה לגבי 
רש"י. רש"י הוא קדש קדשים, והדבר הראשון 
שהוא כותב בפרשה הוא כעין כותרת של כל מה 

 שיבוא בפרשה. 
אבל שוב, כמו שהכל כלול ונמצא בתוך 
הפתיחה, "הכל הולך אחר הפתיחה", ככה גם 
לגבי החיתום. בפרשת וישלח מאד מענין, שגם 

וגם החיתום שלו הם פירוש קצר וקולע.  הפתיחה
"מלאכים ממש". הדבר האחרון  –ההתחלה 

 –שהוא כותב בפרשה, על המלה מגדיאל 
"'מגדיאל' היא רומי". זהו פירוש רש"י האחרון 

 בפרשת וישלח.
לפי הכלל ש"נעוץ סופן בתחלתן ותחלתן 
בסופן" ראוי להתבונן מה יכול להיות הקשר בין 

ר, "'מלאכים' ממש", לבין הרש"י הראשון, הקצ
הרש"י האחרון, שגם קצר מאד, "'מגדיאל' היא 
רומי". כמובן ראוי לעשות זאת בכל פרשה 
בתורה, להתבונן בקשר בין הרש"י הראשון 
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והרש"י האחרון בפרשה, אבל כאן מאד מתבקש 
 . בבגלל הקוצר של שניהם

 "מלאכים ממש" –הכח לנצח את רומי 

בסוף ש"'מגדיאל' למה מענין את רש"י לפרש 
היא רומי"? מה הוא רוצה בזה? רק ידע? מגדיאל 

"מגדל עז שם הוי'". איפה  –הוא מלשון מגדל 
המגדל הראשון בתורה? גם "הכל הולך אחר 
הפתיחה". המגדל הראשון הוא מגדל בבל, של 

רצו לבנות "עיר ומגדל". כתוב  –דור הפלגה 
שהעיר  –ועוד יותר בקבלה וחסידות  –בחז"ל 

והמגדל של בבל הם הלעומת זה של ירושלים עיר 
הקדש ובית המקדש. "את זה לֺעמת זה עשה 

העיר בקדושה היא ירושלים, שלמות  –האלהים" 
היראה, והמגדל, "מגדל עז", הוא בית המקדש. 

אם הוא בקליפה, כפשט  –גם כאן, מגדיאל 
 הפסוק, אדום, הוא כמו מגדל בבל. 

. מהי רומי מגדל הוא ישות, ישות דקליפה
בכלל? לשון התרוממות. בפסוק שקראנו היום 
בהפטרה, שממשיך את הפרשה ובמיוחד את סיום 

                                                      
וכמה רמזים בחבור ובהשלמה )מעבר להסבר התוכני,  ב

  כדלקמן בפנים(:

, "שארית החדש", 793עולה  רומי היא ממש מלאכים

, שהוא 12-המספר העיקרי של סוד העבור, מספר מגן דוד ה

 י מספרי השראה. , שנ61-ו 13כפולה של 

, 397)המלה הראשונה והאחרונה( עולה  רומי מלאכים

שהוא גם הנקודה האמצעית שלו  793היפוך ספרות 

(. ידוע שבעשרות יש רק 396עולה  היא-ממש)וממילא 

זוג מספרים אחד שהם ספרות הפוכות ואחד הנקודה 

 –. במאות יש גם זוג אחד 73-ו 37 –אמצעית של השני 

יש רק זוג אחד כזה.  10כל חזקה של שהבאנו כאן. ב

, ואין עוד זוג. ככה 3997והנקודה האמצעית  7993באלפים 

מכאן,  7מכאן,  3בכל רמה של חזקת עשר יש רק זוג אחד )

 ... באמצע(. 999-ו

, ממוצע שלש 137)ג"פ  תהו=  מגדיאל מלאכים יעקב

המלים(, סוד הבירורים של עולם התהו, עולמו של עשו, 

 ים כאן.בהם עסוק

הפרשה, כתוב "אם תגביה כנשר ובין כוכבים 
תשים קנך משם אורידך נאם הוי'". רומי היא 

יש התרוממות של הקליפה  –לשון התרוממות 
וגם התרוממות של הקדושה. על משיח צדקנו, 

לנו תיכף ומיד ממש, כתוב "הנה שיבוא ויגא
ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד". דבר ראשון 

. צריך לכבוש את רומי", ממש אותיות ירוםהוא "
להוציא מרומי את כח ההתרוממות של  –רומי 

הקליפה, ה"אם תגביה" שלו, ולאמץ אותו 
 בקדושה.

מה יכול להיות הווארט של הקשר בין 
היא רומי"? על "'מלאכים' ממש" ל"'מגדיאל' 

דרך הדרוש כמובן. תיכף נחזור לפשט של רש"י, 
למה הוא מתעקש לפרש "'מלאכים' ממש", לא 
כמו כולם. אבל בדרך דרוש, כדי לקשר את הראש 
והסוף, אפשר לומר ש"'מלאכים' ממש" כעין 
מקדים רפואה למכה ואומר לנו באיזה כח נוכל 

" ירוםל" רומי-לכבוש את רומי, איך להפוך את ה
של מלך המשיח, שמגדיאל יהיה בית המקדש 
והעיר תהיה עיר הקדש ירושלים. "וגבה 
מגבעות", גם ירושלים צריכה להיות גבוהה מכל 
המקומות. שוב, הווארט שכדי להפוך את רומי 
של הקליפה לרומי של הקדושה צריך "'מלאכים' 

 ממש", כח של מלאכים ממש.

 שליטה במחשבות –ב. שליטה במלאכים 

 סוף שערות הראש –אות הפ

רוצים לקשר לאפשערעניש: אפשערעניש הוא 
הנחת פאות הראש, ראשית החינוך. כתוב בקבלה 
שהפאות הן סוף שערות הראש, לא הזקן עדיין. 
לכן אחר כך, כשיגדל ויהיה לו זקן, ידוע שצריך 
להפריד בין הפאות לזקן שלא יתערבבו יחד, אלה 

 שתי בחינות שונות. 
לתיקונים של  –, שייכות לראש הפאות, שוב

והזקן הוא תיקוני דיקנא, כאשר המרכז  –הראש 
של הזקן הוא ה"פומא קדישא", תיקון "וחטאה". 

תיקוני דיקנא השנים עשר נקרא "וחטאה",  יגבין 
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לכל תיקון יש מקום בזקן והמקום של תיקון 
כל השערות  –"וחטאה" הוא ה"פומא קדישא" 

ה. האף עדיין קשור של הזקן הן בעצם סביב הפ
החוטמא הוא התיקון האחרון  –לגלגלתא 

בתיקוני גלגלתא. עצם הגלגלת מגיע עד האף. 
 –הדיקנא הוא לא הגלגלתא, הוא מהאף ולמטה 

והוא סביב  –אם כי כולל את כל השערות מסביב 
הפה. יש משהו מיוחד בפה ש"דעת גניז בפומא" 

היא הדעת, היכולת להתקשר לזולת, כמו זיווג,  –
 בתוך הפה. 

למה הדגשנו זאת? כי ההבדל בין הראש עד 
החוטמא, תיקוני גלגלתא, לבין הדיקנא שמרכזו 

בלי הרבה  –ה"פומא", במלים מאד פשוטות 
הוא ההבדל בין כח המחשבה לכח  –קבלה 
 הדבור. 

שליטה על "'מלאכים' ממש" לשומר על 

 מחשבותיו

 כתוב בחסידות שה' רוצה שכל יהודי ימשול על
כמו  –המלאכים. לומדים זאת מפרשת השבוע 

שלרשות יעקב אבינו, ה"בחיר שבאבות", עומדים 
"'מלאכים' ממש", וברגע שהוא רוצה לשלוח 
לשליחות מזומנים לו מלאכים לעשות שליחותו, 
ככה צריך כל יהודי מלאכים מזומנים לשליחותו. 
אם ליהודים יהיו מלאכים ממש הוא יוכל להגיע 

היא רומי" ולהפכה לקדושה, עד ל"'מגדיאל' 
לא רק שתהיה ירושלים שהיא רומי  –שבפשט 
קדושת ארץ ישראל וקדושת ירושלים  –בקדושה 

תתפשט בכל הארצות, כולל רומי וכולל כל אתר 
 ואתר.

מה זאת אומרת שליהודי יש כח והוא מושל על 
ה"'מלאכים' ממש", יכול לשלוח מלאכים לעשות 

מאד מיסטי, אבל את שליחותו? נשמע משהו 
צריך לומר זאת במלים הכי פשוטות, לפי הכלל 

שיש ענין, מצוה,  –של מורנו הבעל שם טוב 
להזכירו כאן בסעודת מלוה מלכה, "דא היא 
סעודתא דדוד מלכא משיחא" והיינו הבעש"ט, 

ש"במקום מחשבתו של אדם  –שהוא נפש דוד 

שם הוא נמצא ממש". חידוש גדול של הבעל שם 
 יפה שאתה חושב שם אתה נמצא ממש. טוב, שא

נסביר עוד דבר, גם פשוט מאד, שבכח 
מה שהוא משדר  –המחשבה אדם משדר כחות 

במחשבתו הוא בעצם מלאכים, "'מלאכים' 
ממש". השלטון של יהודי על מלאכים הכוונה 
שהוא מושל על המחשבות שלו. "ועמך כלם 

אנחנו, נעבעך, לא כל אחד יכול  –צדיקים" 
ששומר על המחשבה שלו, אבל מי להעיד 

יש לו כח במחשבה  –ששומר על המחשבה שלו 
 לשלוח מלאכים ממש. 

 "מחנה אלהים"

ידועה הגימטריא הכי פשוטה, למה יש ליעקב 
 91עולה  מלאך-מלאכים? מיעוט רבים שנים, ו

שני  – מלאך)מספר מאד חשוב( ופעמיים 
. יעקב יעקבעולה  –מלאכים, שכנראה הוא שלח 

איפה המלאכים? בראש  –ו הוא "מלאכים" עצמ
(, לי ראשאותיות  ישראלשלו )סוד שמו 

במחשבה שלו, בטהרת המחשבה שלו. הווארט 
שני  –הוא ששתי הפאות הן שני מלאכים 

 המלאכים שיעקב שלח. 
מה שהפאות הן סוף הראש הכוונה שהן סוף 

כח המחשבה  –ותכלית כח המחשבה של האדם 
? בגימטריא פאהשוה  נמצא בתוך הפאה. כמה

. לפני אלהיםעולה ב"פ  פאה. ב"פ אלהים
"וישלח יעקב" נאמר "ויעקב הלך לדרכו ]אומרים 
אחרי החגים בתשרי, אבל בעצם כתוב בסוף 
פרשת ויצא, סימן שעד כאן הכל בסימן זה.[ 
ויפגעו בו מלאכי אלהים". באופן פשוט, 
המלאכים שיעקב פגש בסוף פרשת ויצא הם 

וא שולח לעשו בתחלת פרשת המלאכים שה
. גוישלח, ולכן רש"י מפרש "'מלאכים' ממש"

בתחלת פרשת ויצא כתוב "ויפגע במקום" ובסוף 

                                                      
 וראה בפירוש בבראשית רבה עד, יז ובתנחומא וישלח ג. ג

ואילך  100עוד בטעם רש"י לפירושו ראה לקו"ש ח"י עמ' 

 .391-392ולקו"ש ח"ה ע' 
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תחלת  –פרשת ויצא "ויפגעו בו מלאכי אלהים" 
וסוף פרשת ויצא הן שתי פגיעות, קודם הוא פגע 

מלאכי במקום ואחר כך פגעו בו מלאכי אלקים )"
יעקב כאשר ראם  ע"ה(. "ויאמר מקום" = אלהים

מחנה אלהים זה ויקרא שם המקום ההוא מחנים", 
 ככה חותמת פרשת ויצא. 

משני הפסוקים האלה הרמב"ן עושה ענין גדול 
מלים, יש  12מלים והשני  7הפסוק הראשון  –

חמשה זוגות כאלה בתורה. הכי חשוב כמובן 
 –הפסוק הראשון והפסוק האחרון בתורה 

 7ים ואת הארץ", "בראשית ברא אלהים את השמ
מלים, "ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול 

מלים. ככה  12אשר עשה משה לעיני כל ישראל", 
ֹן" ועוד, וככה שני שני פסוקי "ויהי בנֹסע האר

הרבה רמזים -הפסוקים בסוף ויצא. יש הרבה
 . דבפסוקים האלה

בכל אופן, קודם כתוב "ויפגעו בו מלאכי 
ם של אלקים )לא שהכוונה מלאכי –אלהים" 

אבל בהמשך  –שהמלאכים בעצמם הם אלקים( 
"ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה", לא 
'מחנה מלאכי אלקים', סימן שהמלאכים עצמם 
הם אלקים )וי"ל דהיינו ההבדל בין מלאכי חו"ל 
שליוו אותו עד כאן לבין מלאכי ארץ ישראל 

                                                      
)רק  137פעמים  24הגימטריא של שני הפסוקים יחד היא  ד

-ו 7והפסוק השני כפולת  97הפסוק הראשון הוא כפולת 

ירור עשו, רמז ששני הפסוקים , סוד בתהו(, העולה ח"פ 23

כתר עליון, כתר על גבי -האחרונים של ויצא הם כותרת

 כתר, לגבי כל פרשת וישלח העוסקת בבירור יעקב את עשו.

מחפשים השלמה שלה בתופעה של  137כשיש תופעה של 

, וכאן היא מופיעה באופן מובהק: המלה האחרונה היא 37

פרשה מחפשים  , שהיא הסימן של פרשת ויצא. בכלמחנים

שהסימן של  –סימן מהסוף, אבל כאן הכי מובהק בתורה 

כמה פסוקים יש בפרשה הוא המלה האחרונה ממש, "הכל 

היא כפולת  מחניםהולך אחר החיתום" ממש. והנה, המלה 

בתי דינין המבררים את  כד, סוד 24=  4. !37פעמים  4) 37

 עשו] דני ב"ה, בירור מלכות רומי-צירופי שם א כד-עשו ו

 "וארבע מאות איש עמו"[(. – 400=  כדועוד 

שבאו לקראתו(. גם על שליטת היהודי על 
, שהיא בעצם השליטה על המחשבות המלאכים

 –שבראש שלו, נאמר "אני אמרתי אלהים אתם" 
ה' רצה שכולנו נהיה אלקים. בדיוק אותו ענין, 
מתי נהיה אלקים? כאשר נשלוט על המחשבות 
שלנו, על המלאכים שלנו. יש את המחשבה של 
האדם, את הדבור שלו ואת המעשה שלו, שוב, 

 יקנא. אלה תיקוני גלגלתא ותיקוני ד

הפער בין המחשבה )על התכלית הרחוקה( 

 לדבור ולמעשה )המותאמים למציאות(

ירמיהו הנביא אומר "כי אנכי ידעתי המחשֹבת 
אשר אנכי ֹחשב עליכם נאם הוי' מחשבות שלום 

פסוק מאד  –ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה" 
. ה' צריך לומר על עצמו המיוחד בספר ירמיהו
חושב'?! כבר פלא. ה' אומר  ש'אני יודע מה שאני

'אני יודע מה אני חושב עליכם', מה אני חושב 
עליכם? "מחשֹבת שלום ולא לרעה לתת לכם 

 אחרית ותקוה". זה הפסוק. 
מה לומדים מכאן? פסוק שמובא במדרש 
ומתפרש גם בחסידות. לומדים ממנו שכח 
המחשבה הוא בעצם תכנון. מה שאדם מתכנן 

ה. לא כל מה שהוא לעשות נמצא אצלו במחשב
צריך להתאים את הדבור  –מתכנן הוא יכול לומר 

שלו, שיהיה "באופן המתקבל", כמו שהרבי 
כל  –אומר. עוד יותר, כשהוא בא לעשות משהו 

המעשים שלו צריכים להתלבש בכלים של 
המציאות הקיימת, אחרת הוא ישבור את הכלים. 
אפשר לשבור כלים גם בדבור. ככל שיורדים, 

בה לדבור למעשה צריך לצמצם יותר ממחש
ויותר, שיהיה מותאם למציאות הקיימת. אבל 
כשאני חושב רחוק, במחשבה אני יכול לחשוב 

וככה צריך.  –בדיוק מה שאני רוצה  –הכי רחוק 
 –יש ביטוי של הרבי "יתבונן מה רוצה באמת" 

צריך להתבונן מה אני באמת רוצה, בסוף בסוף. 

                                                      
וראה עוד באריכות בהתוועדות י"ט כסלו )אור לח"י(  ה

 ש"ז.



 יט ואביטה                                                        

פור אחר. אבל המחשבה איך להגיע לזה? כבר סי
 היא לחשוב על התכלית. 

זה יסוד חשוב מאד לגבי מחשבה, דבור ומעשה 
 שלשת הלבושים של הנפש.  –

 "מחשֹבת שלום" עם עשו

שוב, לפי הפסוק הזה, מה ה' חושב עלינו? הוא 
יודע שיקרו כל מיני דברים לעם ישראל. את 
הפסוק אומר ירמיהו לפני החורבן, והוא אומר 

שב לרחוק וכל מחשבותיו הן "מחשֹבת שה' חו
שלום ולא לרעה". אם הוא צריך לומר זאת סימן 

 שנדמה לרע, אבל אלה מחשבות שלום. 
תכנונים של -יש עוד פסוק חשוב של מחשבות

"וחשב מחשבות ה' לטווח רחוק, שקשור לענין: 
גם מחשבה לעתיד,  –לבלתי ידח ממנו נדח" 

יש דברים תכנון לאורך ימים, שגם אם באמצע 
שנראים לא טוב, בסוף יתגלגל, כמו הביטוי 
באידיש 'מתגלגל ומתגלגל עד שנופל על המקום 

 הנכון'.
שוב, יש כאן "מחשֹבת שלום". מי שוה שלום 

 שלוםבתורה? "את זה לֺעמת זה עשה האלהים", 
"וישלח יעקב מלאכים לפניו אל  – עשועולה 

 עשו אחיו". שלום תלוי במלכות רומי, שנהפוך
 אותו ונעשה שלום עם עשו. 

מה אומר הרבי על הפרשה? בתחלת הפרשה 
אני מוכן, מה אתך? אז  –יעקב אומר לעשו 

המלאכים חזרו ואמרו שהוא לא מוכן, בא עם 
ארבע מאות איש ורוצה להרוג אותך. בדור שלנו, 
אומר הרבי, עשו כבר מוכן. כל מה שה' חשב כל 

 –ת" "כי אנכי ידעתי את המחשבו –הדורות 
מכוון לדור שלנו, "מחשבות שלום ולא לרעה 
לתת לכם אחרית ותקוה", כתוב בפירוש שמדבר 
באחרית, כעת האחרית. אחרית היינו "אחרית 

 הימים", הדור שלנו.

 כח שניאור לברר את רומי

שוב, הווארט הוא שהילד הוא ילד טהור 
שעכשיו גזרו את השער שלו והשאירו לו פאות. 

ר. ידוע מה שכתוב בספרים קוראים לו שניאו
 –שאין בתנ"ך ואין בחז"ל  –שהשם שניאור 

התחדש כאשר אבא רצה לקרוא לבנו הנולד לו על 
שם אביו, מאיר, והאמא רצתה לקרוא על שם 
אביה, אורי. עשו פשרה ביניהם והמציאו שם 
חדש, שניאור. זו דוגמה למה שמסור ששם הוא 

ם רוח הקדש של ההורים, במיוחד אם ההורי
 –מחדשים שם, ובמיוחד עם מחדשים ביניהם 

סימן שהשם שניאור הוא באופן מיוחד שם של 
רוח הקדש של יהודים, לא רק של דור הנביאים. 
איך חדשו את השם? זה רצה מאיר וזו רצתה 

 אורי, אז אמרו 'נקרא לו שניאור'. 
שיש עוד ווארט שכתוב בכתבי  ואבל, הסברנו

בתנ"ך כשם, אלא  האריז"ל: השם מאיר לא נמצא
רק בחז"ל )יש פסוק "מאיר עיני שניהם הוי'" שבו 
הרבה רמזים לשם מאיר(. מאיפה הגיע רבי מאיר 
עצמו? כתוב שהוא צאצא שיצא מנירון קיסר. 
יצחק אבינו אהב את עשו "כי ציד בפיו". מהו 
"ציד בפיו"? לפי האריז"ל יצחק היה צד נשמות 

גרים שהוא גרים מתוך הפה של עשו. מי עיקר ה
צד? רבי עקיבא ורבי מאיר, ככה כתוב. רבי מאיר 
הוא בן יוסף הגר, אבל לא כתוב שבתור גוי יש לו 
יחוס. רבי מאיר הוא מיוחס מאד גדול. גם אצל 
גוים היחוס אומר שיש לו ניצוץ מאד גדול של גוי 

מי יותר  –שהוא מברר אותו. אם אני צריך לשאול 
אני אומר שרבי  –א גדול, רבי מאיר או רבי עקיב

עקיבא. בכל אופן, רבי עקיבא לא אמר על עצמו 
שהוא משיח ורבי מאיר כן אמר על עצמו שהוא 

 יש משהו בתלמיד שעולה על הרב.  –משיח 
שוב, מה היחוס שלו? נירון קיסר, שהתגייר. 
כתוב שאחרי כל הרשע שלו הוא בסוף התגייר 

ל, ויצא ממנו רבי מאיר. נשים לב, כותב האריז"
נר. מה קורה כשאני מחבר  –שנירון גם לשון אור 

נירון ומאיר יחד? הם גם שני אורות של קדושה, 
-כי נירון מתגייר. אם תעשו את החשבון תראו ש

-! ]מאירשניאורשוה בדיוק  מאירועוד  נירון

                                                      
 שיעור אור לי"ז מרחשון ש"ז. ו
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נירון נוטריקון מירון.[ נכון, שייך למירון. בכל 
מאיר אופן, חוץ מהסיפור שכתוב ששניאור היינו 

ואורי, שני סבים, כאן יש גימטריא 'בול', 
. מה זאת אומרת? מאירועוד  נירוןהוא  שניאורש

שבכחו של שניאור לברר את "'מגדיאל' היא 
 אור, נוסיף שני" = היא רומי' מגדיאלרומי" )"'

(. איך מבררים? בכח שיש לו אור-שניונקבל 
 "'מלאכים' ממש". 

חשבה שלוחי הרבי )במ –"'מלאכים' ממש" 

 ובפועל(

הוא הר"ת  ממשנסיים הכל שאצל חב"דניקים 
של שמו של הרבי, ואכן הרבי אהב מלה זו מאד. 
מי שהכי אהב את "ממש" הוא אדמו"ר הזקן, 

שניאור תבות  3שניאור זלמן )הערך הממוצע של 
אם תחפשו את המלה  –!( משיח=  זלמן ממש

"ממש" תראו שהתניא מלא בה, יותר מכל ספר 
ל מ"חלק אלוק ממעל ממש", אבל לא אחר. הח

רק שם, כל הספר מלא וגדוש במלה ממש. חסיד 
נלהב של היום יאמר שאדמו"ר הזקן ודאי התכוון 

אפשר לומר שהתכוון לנכד שלו, דור  –לרבי 
השלישי, אבל גם לדור השביעי, ששניהם אותו 

. הווארט הוא ממששם בדיוק, אותם ר"ת, 
", היינו יכולת שה"ממש" הזה, ה"'מלאכים' ממש

 במחשבה.  –זו 'עבודה'  –השליטה של היהודי 
איזה רבי אמר שאפשר לשדר מחשבות? הבעל 
שם טוב אמר "במקום מחשבתו של אדם שם הוא 
ממש", אבל מי דבר על כך שצדיק משדר 
מחשבות ובכך עושה פעולה ממשית בתוך העולם 

בכך הוא  –הזה? הרבי הקודם, הרבי הריי"צ 
טי דיבורים שלו. גם "הכל הולך פותח את לקו

אחר הפתיחה", פתיחת ליקוטי דיבורים היא 
ב"מחשבה מועלת". מה הוא התכוון? שהוא, 
הרבי, בכח המחשבה שלו הוציא יהודים מאחורי 
מסך הברזל. זו ממש שליחות של מלאך, 

הוא חושב, בכך שולח  –"'מלאכים' ממש" 
"'מלאכים' ממש", שלא רק חוזרים ומספרים לו 
מה ראו, אלא פועלים פעולה, מוציאים משם 

צריך  –שוב  –נשמות. ככה לכל יהודי יש כח רק 
 לשמור ולקדש את המחשבה. 

עכשיו  –כאשר משאירים לילד פאות זו הכוונה 
הוא טהור, יש לו מחשבות טהורות, ושיתחזק 
בשליחות מלאכים. עוד מעט עושים לו כניסה 

שלילד קטן לחדר, מה עושים שם? איך אני יודע 
יש שייכות למלאכים? הוא נכנס לחדר וזורקים 
עליו סוכריות, מי זורק? המלאך מיכאל. יש לו 

-מלאךעולה  יעקב-קשר למלאכים. אמרנו ש
, מי הם שני המלאכים האלה? הוא צדיק, מלאך

בכל לבבך", הוא מקיים "ואהבת את הוי' אלהיך 
"בשני יצריך", וכתוב שכל יצר של האדם הוא גם 
מלאך. אם הוא אוהב את ה' גם ביצר הרע, 

כתוב שיצר הרע הוא מקור התלהבות,  –ואדרבא 
ואם מכוון  –היצר הטוב לא כל כך מתלהב כמוהו 

כל התלהבותו להשם יתברך יש לו שני מלאכים 
מאד טובים. אפשר לומר שהם המלאך מיכאל 

אך גבריאל. הרי שני המלאכים, ימין ושמאל, והמל
 –הם מיכאל וגבריאל. צריך לומר ששתי הפאות 

"אני אמרתי אלהים אתם", כח אלקים ממש, 
הן מיכאל וגבריאל שכל  –"מחנה אלהים זה" 

 יהודי שולח )"אל עשו אחיו"(. 
ואילו  מלאך לבןוגם י"ל שהיצר הטוב הוא 

ים שביחד עול מלאך שחורהיצר הרע הוא 
" בקש שלום, השנה שלנו, בגימטריא "ח"תשע

זה הזמן לקיים "וישלח יעקב  –בין יעקב לעשו 
מלאכים לפניו אל עשו אחיו", "מלאכים ממש", 
מלאך אחד, מלאך לבן )מחשבות הנוצרות מכח 

לבנה שבריאה(, השייך ליעקב, שהוא היצר -המרה
הטוב, ומלאך אחד, מלאך שחור )מחשבות 

שחורה שבטחול(, השייך -הנוצרות מכח המרה
 לעשו, שהוא היצר הרע.

לחיים לחיים, שנהיה מקושרים ל"ממש", שהוא 
הרבי, ואפשר לומר ש"'מלאכים' ממש" הם פשוט 
שלוחים של הרבי. כל מי שהוא שליח של הרבי 
הוא "'מלאכים' ממש", מלאך ממש. לחיים 

 לחיים.
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 מי היו המלאכים? )השלמה(

וחזרו ואמרו  המלאכים ששלח יעקב רק הלכו
 –ש"וגם ֹהלך לקראתך וארבע מאות איש עמו" 

לא עשו שום דבר אלא רק דווחו. אמרנו שמן 
הסתם "מלאכים" היינו שנים )מיעוט רבים שנים( 

כאשר שני המלאכים העיקריים הם מיכאל  –
" ראםאבל בזהר מפורש על "]כאשר[  –וגבריאל 

יכאל, בלי גבריאל. לכן מ-וריאלא-פאלרשהם 
כים האלה קצת 'פרווה', לא מתעמתים עם המלא

עשו, אלא רק מדווחים. איפה גבריאל נמצא? 
רפאל, -גבריאל-מיכאל –לאברהם נשלחו שלשה 

 אוריאלאבל כאן אוריאל מחליף את גבריאל )
-יותר מ 2, בצלם אלהים, אברהםבגימטריא 

 (. אלהים צלםשעולה  גבריאל
בהמשך הפרשה יש עוד מלאך מאד חשוב, 

"ויאבק איש עמו". הוא נקרא  –נאבק בו שיעקב 
איש, וצריך להסתכל באבן עזרא וכו' איך הוא 
מסביר, אבל ברור מההמשך שאין זה אדם אלא 
מלאך. לפי חז"ל, וכך מביא רש"י בפשש"מ, 
שזהו "שרו של עשו", שהוא הס"מ. בכל אופן, יש 
"גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם", והשרש 

בשמאל, המלאך גבריאל  בקדושה של עשו הוא
שמהשמאל. האמת שבשביל להתגבר על רומי, על 

שלום אמת, "תתן אמת  – שלום, ולעשות עשו
ליעקב", שהוא גילוי הפנימיות שלו )כדי שיוכל 
יעקב להגיע אל פנימיות עשו לתקן אותו עליו 

 פנימיות יעקבלהגיע קודם כל לפנימיות עצמו: 
 –ל כנ" מלאך לבן מלאך שחור, ח"תשע= 

 – מלאך מלאך=  יעקב, לבן שחור=  פנימיות
שחור הוא סוד תרין עטרין -והיינו כידוע שלבן

הוא כח  –תפארת( -נשמת יעקב-שבדעת, פנימיות
גבריאל דווקא. שוב, בסימן "ראם" אין את 

 .זגבריאל
 –כל חמשת המלאכים  – ארגמן-יש את סוד ה

וריאל. אם נ-יכאלמ-בריאלג-פאלר-וריאלא
שתרמוז לגבריאל  גסוקים אלה איזו מחפשים בפ

                                                      
 וראה עוד בהתוועדות מוצאי י"ט כסלו ש"ז. ז

עו בו מלאכי אלהים". שם אלקים גיש רק ב"ויפ
הוא גבורה, וסתם מלאך אלקים הוא גבריאל. רמז 
יפה שקודם כתוב "מלאכי אלהים" ואחר כך 

. אם עושים את החשבון ח"מחנה אלהים זה"
-מלאך-מלאךמקבלים  אלהים אלהים מלאכי
ם הוא מלאך וחצי(, רמז יפה שאלקי יעקב) מלאך

 אותיותיו(. העם  אלהים, וכן האלהים=  מלאך)

 ג. "קטנתי" )השלמה(

 "קטנתי" מהתספורת

 –עוד נושא שמתקשר ולא פתחתי בכלל 
"קטנתי". הילד שכעת גזרו לו את השערות 

והווארט היה שמדובר  –והשאירו לו את הפאות 
-בטהרת המחשבה, "'מלאכים' ממש", שייך לשני

שני מלאכים, ויכול להמשיך  אור, שני אורות, 
מקבל כעת את המוחין  – זלמןהזה,  לזמןאותם 

דקטנות, שהם מוחין דקדושה, ג"פ פעמים 
אלהים, הוא נעשה בחינת "מחנה אלהים זה" 

מוחין  ג, בינה בינה בינה" = מחנה אלהים זה)"
מצד אמא, ש"מינה דינין ]קטנות מוחין[ 

לא היה  לפני כן –מתערין"(. הוא נעשה "קטנתי" 
"קטנתי", אבל כעת הוא ילד קטן עם אישיות 
מלאה, עם היכולת לשלוט על המלאכים, ובגיל 
הזה אברהם הכיר את בוראו. ברגע שמכיר את 
בוראו, אם חושב עליו כל היום, ולא חושב על 
שום דבר אחר, יש לו "'מלאכים' ממש" שהוא 

 יכול לשלוח לאן שהוא רוצה. 
"קטנתי" בתניא.  "קטנתי" היינו אגרת הקדש

בית מתוך התניא. יש -ילד קטן מתחיל ללמוד אלף
בית מדף השער, אבל אם -שלומדים את האלף

                                                      
, שייך ל"הוי' קנני מאזה" הם זלהים אחנה מר"ת " ח

אגיד ", שבחוברת 'התמאזראשית דרכו קדם מפעליו 

רימה. גם ז-יכותא-עורבותמהדינאמי' הסברנו כר"ת 

"מחנה" הוא סוג של חברה. כדי לחזק, בכל הפסוק "ויאמר 

יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה ויקרא שם המקום ההוא 

 אותיות. מאזמחנים" יש 



 כב ואביטה                                                       

רוצים להסתכל בפנים הדבר הראשון הוא אגרת 
-שהילד ילמד גם את האלף –הקדש ב, "קטנתי" 

בית משם, וגם את התוכן הראשון ילמד משם. 
עיקר התוכן שכמה שה' עושה חסד עם היהודי 

ה הוא צריך להיות יותר ויותר קטן בעיניו. אלה ככ
מוחין של  –מוחין דקטנות של תכלית הקדושה 

על גדלות א'  טלהיות קטן. בבר מצוה דברנו
וגדלות ב', אבל בחאלקה יש משהו של קטנות 

כל הזמן קטנות, "כי  –שלא רוצים אחריה גדלות 
אתם המעט מכל העמים", כמו שכותב אדה"ז 

תר חסד יהיה יותר "קטנתי", עד באגרת שכמה שיו
 שמתבטל לגמרי. 

 רמזי "קטנתי מכל החסדים ומכל כו'"

ידוע הדיוק שבתניא כותב "קטנתי מכל 
החסדים ומכל כו'" ולא מביא את "האמת" )רק 

אומר "דרשני", ויש  –רומז אותו ב"כו'"( 
פירושים בענין. קודם כל, יש רמז יפה מאד 

" ומכל יםהחסד מכל קטנתישהגימטריא של "
 אהיה, "21היא רבוע  אמת. אמת-אמתעולה 
 אהיהגם סוד " –", והרבוע הכפול אהיהאשר 
 קטנתיהוא " –ברבוע  אהיה", כל אהיהאשר 
אפשר  אמת-אמת". את ומכל החסדים מכל

לפרש כ"אמת לאמתו". כל הענין של יעקב הוא 
אמת, "תתן אמת ליעקב". עיקר האמת של יעקב 

זו האמת, שאם ה'  –" היא האמת של ה"קטנתי
עושה אתי חסד, כמה שיותר חסד אני יותר קטן. 

עוד יותר קטן עוד יותר  –זו האמת, שאני קטן 
, היהלום שש, 600משלימים ל קטן אמתאמת )

, כליל 100. הערך הממוצע של כל אות = כדשל 
של ילד קטן שזה עתה גזרו לו את השערות  י"יפ

, פעמיים והשאירו לו את הפאות(, אמת לאמתו
 אמת. 
אותיות  חי" יש ומכל החסדים מכל קטנתיב"

, כך שיש ערך 18-מתחלק ב – 882 –והמספר 
ימי   מטברבוע, כמו  ז, מטממוצע לכל אות, 

                                                      
 ב' כסלו ש"ז. ט

ספירת העמר שהם תיקון כל מדות האמת, כאשר 
כללות הלב הוא תפארת, מדת יעקב, לתקן את 

 הלב עם האמת של "קטנתי".

 השמטת "האמת" עפ"י פשט

למה בפשט אדמו"ר הזקן )שניאור זלמן( לא 
? רש"י אומר ש"החסדים" היינו יכותב "האמת"

מה שה' עשה אתי חסד ו"האמת" היינו שה' אימת 
כל מה שהבטיח לי. היות שאדמו"ר הזקן כאן 

 –רוצה לשייך זאת לכל אחד, ובמיוחד לי"ט כסלו 
עליו רצינו לדבר, זו אגרת אחרי השחרור, אחרי 

היה חסד נטו. אין בו על פי פשט ש –הגאולה 
קיום הבטחה, שנקראת אמת. גם אצל סתם אדם, 
שעל כל חסד שה' עושה לו צריך להיות קטן 

 בעיניו מאד, לא קשור לאמת על פי פירוש רש"י.
עוד יותר: בלי רש"י איך הייתי מפרש "מכל 
החסדים ומכל האמת"? "מכל החסדים" אני מבין, 

? בכלל המלה אמת אבל מה פירוש "ומכל האמת"
די נדירה בתורה, קודם היתה רק אצל אליעזר 
כשהלך להביא את רבקה, "בדרך אמת", לכן 
רש"י צריך לפרש. במדות הרחמים מה פירוש 
"ואמת"? חז"ל אומרים, ודבר פשוט, ש"חסד 

כשה' מתנהג  –ואמת" כמעט כמו חסד ודין 
באמת הוא מתנהג על פי שורת הדין. אם הפירוש 

איני רוצה לכתוב המלה "אמת" באגרת  כך, ודאי
כאן, כי כולה בא לומר שכמה שה' נותן חסד ככה 
צריך להיות קטן. אם ה' נותן לי אמת, שבאמת 
מגיע לי על פי מדת האמת, לא מחייב קטנות 

 בכלל. 
בהקשר הזה, בכלל בשביל מה לעורר את מדת 
האמת? איך אני יודע שאמת היא דין? ממאמר 

סד אמר "יברא" ואמת אמרה חז"ל המפורסם שח
רואים שחסד ואמת הם יריבים, וה'  –"אל יברא" 

היה צריך לקחת את האמת ולהשליך אותה ארצה. 
"השליך משמים ארץ תפארת  –אמת היא תפארת 

 ישראל". כעת צריך "אמת מארץ תצמח". 

                                                      
 .54הערה  280וראה לקו"ש חט"ו עמ'  י



 כג ואביטה                                                        

 הכל חסד –"ומכל" 

יש עוד שאלות: צריך להסביר אם לא לפי 
לה "אמת" בפסוק, וכן פירוש רש"י מה עושה המ

למה לכתוב "ומכל" ולא להסתפק ב"קטנתי מכל 
החסדים" וזהו. כשאני קורא "קטנתי מכל החסדים 
ומכל" אני מבין שהפירוש 'ומכל מה שאתה עושה 

"לא זו אף זו", "קטנתי מכל החסדים",  –אתי' 
כשאתה עושה אתי חסד, טוב הנראה והנגלה, 

ו טוב "ומכל", גם כשאתה עושה משהו שאינ
הנראה והנגלה "קטנתי". למה? כי אני מאמין 
שכל מה שאתה עושה אתי הוא לטובה, הכל "כי 
אנכי ידעתי את המחשֹבת אשר אנכי ֹחשב 
עליכם... מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם 
אחרית ותקוה". ש"ומכל" היינו "כל מה דעביד 
רחמנא לטב עביד", כמו רבי עקיבא, או "גם זו 

בי נחום איש גמזו. "ומכל" בא לטובה", כמו ר
לומר שבאמת הכל חסד, גם שאיני רואה. בכל 
אופן, פשט האגרת הוא חסד גלוי, כמו בסיפור 
של י"ט כסלו. בכל זאת, חשוב שאדם ידע שכל 

 מה שה' עושה הוא לטובה, הכל חסד. 
"כל" היינו ספירת היסוד שפנימיותה אמת, כך 

כל", שרק במלה "כל" יש אמת. יש כאן שני "
"מכל החסדים ומכל". "מכל החסדים" היינו חסד, 
טוב הנראה והנגלה, שלא אחשוב שהוא בסוף 

הוא טוב באמת, הוא התכלית,  –יהיה לרועץ ח"ו 
 –"ומכל", גם מה שלא נראה טוב הנראה והנגלה 

הכל טוב. ה' חושב מחשבות שהכל יהיה "לתת 
לכם אחרית ותקוה". בע"ה נדבר יותר על הפסוק 

 בי"ט כסלו, פסוק מיוחד מאד.הזה 

 גדלות מוחין בתכלית ה"קטנתי"

נחבר הכל יחד: מצד אחד היהודי צריך למשול 
על המלאכים ומצד שני צריך להיות תכלית 
ה"קטנתי", ואת שני הדברים האלה מקבלים 
באפשערעניש, כי בלי לחבר את שניהם יש בעיה 
בכל אחד. ממשלה על המלאכים היא תכלית 

י אומר שמקבלים זאת מאותו גיל בו הגדלות. אנ
שהמלאכים זורקים סוכריות  –'חיים עם מלאכים' 

אבל שליטה על מלאכים היא גדלות. גם לפי  –
טהרת  –ההסבר, שזו שליטה על מחשבה 

המחשבה מתחילה מ"ואיש את רעת רעהו אל 
תחשבו בלבבכם", לא רק לא לדבר לשון הרע 

ללמד אלא לא לחשוב רע על אף יהודי, תמיד 
שהיא גדלות מוחין בתכלית. גם  –זכות במחשבה 

מתחיל מ"קטנתי", אבל שאדם נעשה קטן מכל 
חסד שה' עושה עמו היא עצמה גדלות מוחין. כל 
הווארט שיש איזו תכלית גדלות המוחין בתכלית 

שרש ילד בן שלש, עם הפאות  –קטנות המוחין 
 שלו והציצית שלו.

 
 



 

 ו"ע" חנוכה זאת" מהתוועדות מעובדת נקודה

 פרצוף תירוצי קושית הבית יוסף
 קושית הבית יוסף

מבין
א

אלפי הקושיות המופיעות בספרו של מרן  
 בהבית יוסף זכתה קושיתו המפורסמת על חנוכה

מדוע חוגגים שמונה ימים, על אף שאם פך  –
השמן הספיק ליום אחד )כגרסת הגמרא 
שלפנינו( הרי שנס חנוכה התחולל בעצם רק 

 –הימים עבורם לא הספיק השמן? בשבעת 
להקרא בפי כל "קושית הבית יוסף" ללא כל 
תוספת. לכן, יש לומר שבעיסוק בישוב קושיא זו 

היעוד של סוד משיח בן -יש סגולה לקיום פסוק
יוסף להבה ובית יוסף "והיה בית יעקב אש ובית 

עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד 
  .גלבית עשו כי הוי' דבר"

, לקמן דתירוצים רבים נאמרו בישוב הקושיא
נסדר את התירוצים העיקריים על פי סדר 

 :ההספירות

                                                      
 נרשם על ידי איתיאל גלעדי. א
 סימן תע"ר.או"ח  ב
עובדיה א, יח )והשווה תנחומא וישב א למשנה ב"ק פ"ו  ג

 מ"ו(.

הבית יוסף היא קשת )מזל חדש  תישוקודימוי נוסף: 

כסלו, חדשו של בנימין, בחלקו המקדש בו אירעו נסי פך 

תירוצים. שרש יוסף הוא ביסוד -השמן( ממנה נורים חצים

צים דא"ק )ו"בית יוסף" היינו מלכות דא"ק( והתירו

הנורים )כנרות חנוכה( ממנה הן סוד עשר הספירות 

 דאצילות, ודוק.
נלקטו )בין השאר( באנציקלופדיה תלמודית ערך חנוכה,  ד

במאמר לחנוכה בספר "מועדים בהלכה" לרש"י זוין, 

בקונטרס "יתרון האור" בספר אוצר מפרשי חנוכה )מכון 

ירושלים( ורבים מהם מצוינים גם בשיחת הרבי לפרשת 

 200מקץ, זאת חנוכה תש"נ )ספר השיחות תש"נ ח"א עמ' 

ואילך(. לקמן הובאו מ"מ אחד בלבד לכל תירוץ, 

ובמקומות הנ"ל נסמן למקומות השונים והמו"מ ביניהם 

 וכו'.

 כתר: אין קושיא מלכתחילה

במדרגה העליונה )סוד משיח בן דוד שלמעלה 
ממשיח בן יוסף, לו יש כנור בן שמונה נימין( 
הקושיא כלל לא עולה על הדעת. הנס הגלוי של 

ל עצמת הנס של שבעת הימים מגלה למפרע ע
היום הראשון, הכולל את כל הימים הבאים 

"כל  –אחריו, "בתר רישא גופא אזיל". אדרבא 
ההתחלות קשות" ומצד האמת בו עיקר תוקף 
הנס )מצד ה"חפצא", ובמדרגה זו הנס אינו נמדד 
על פי התפעלות ה"גברא", וד"ל(, והוא על דרך 
"מאמר סתום" )"'בראשית' נמי מאמר"( של עצם 

בריאה יש מאין ביחס לתשעת המאמרות ה
הפתוחים, שאינם אלא שכלול והוצאה לפועל 

 של מה שנכלל ברגע הבריאה הראשון.

 חכמה ובינה: נסים בכמות השמן

יש שני תירוצים לפיהם היה נס גלוי בכמות 
 השמן, החל מהיום הראשון: 

הראשון, שלאחר שפיכת השמן מהפך לנרות 
הכד לא חסר ש –כבר ביום הראשון  –ראו 

 .ומאומה

                                                                   
 המבנה הכללי של חלוקת התירוצים הוא: ה

טבעי בכמות או באיכות השמן )כלשון ר"ח -נס על

 במוחין. –( מבריסק, בה נוקט גם הרבי בשיחתו

בחו"ג )חסדים  –הנס התחולל בשמונת הימים ואין קושיא 

 מכוסים(.

 –שמונת הימים כוללים ענינים אחרים מנס פך השמן 

 בתנה"י )חסדים מגולים(.

בטבע של מציאת פך -המלובש-היום הראשון נתקן על הנס

 מלכות. –השמן 
 תירוץ הב' בבית יוסף: "נשאר הפך מלא כבתחילה". ו
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 כה

השני, שהשמן בפך כלה, אך הנרות נשארו 
מלאי שמן גם לאחר שדלקו במשך כל היום 

 .ז)החל מהיום הראשון(
לפי התירוץ הראשון הנס הוא בכלי המשפיע, 
שעל אף שהוא משפיע אינו חסר, בסוד הארת 
החכמה )אור שלמעלה משפע(, כהארת משה 

ללא  רבינו )חכמה דאצילות( המאיר לרבים
חסרון בעצמו, כנר שכולם מדליקים ממנו והוא 

)והוא על דרך הנס שנעשה באסוך  חאינו חסר
 אלישע – טהשמן על ידי אלישע הנביא

", סוד "והחכמה מאין מאין ישבגימטריא "
(. לפי התירוץ השני הנס הוא בכלי יתמצא"

ה"תלמיד  –המקבל, סוד הבינה )שרש הכלים( 
גבול -ה ללאחכם" המקבל מה"חכם" ומתחי

 מדרוש אחד ששמע ממנו.

 תרין עטרין שבדעת: נסים באיכות השמן

יש שני תירוצים לפיהם היה נס גלוי באיכות 
השמן, החל מהיום הראשון, שהיה 'מרוכז' כל 
כך עד ששמינית מהשמן הספיקה להדלקה של 

 יום שלם:
הראשון, שעל אף שמזגו את כל השמן שבפך 

יום שלם בערה רק  לנרות כבר ביום הראשון, בכל
שמינית מהשמן וכך הוא הספיק לכל שמונת 

 .יאהימים

                                                      
הג' בבית יוסף: "בבוקר מצאו הנרות מלאים  תירוץ ז

 שמן".
 ראה רש"י לבמדבר יא, יז. ח
 ז.-ב ד, א-מלכים ט
 איוב כח, יב. י

פר"ח או"ח סימן עת"ר סק"א )ד"ה "עוד תירוץ"(:  יא

 "שפכו כל השמן במנורה ושמינית ממנו נדלק בכל לילה".

השני, שלכתחילה מזגו בכל יום רק שמינית 
 .יבמהשמן והיא דלקה יום שלם

כל מושג האיכות שייך לדעת )שהיא גם מח 
השכחה והזכרון, הסגולות ההפוכות של הזית 

 –המסוגל לשכחה ושל שמנו המסוגל לזכרון( 
ל שמן זית איכותי שנמזג ההשפעה המרובה ש

כולו מפך השמן )כאשר הנס התחולל מן שמיא, 
מצד ה'משפיע'( שייכת לעטרא דחסדים שבדעת 
והמדידה של השמן וחלוקתו לשמיניות )מצד 

ה'מקבל'( שייכת לעטרא דגבורות -האדם
 שבדעת.

חסד וגבורה: התירוצים שמהיום הראשון 
 לא היה מספיק שמן

מלכתחילה לא היה די לפי שני תירוצים נוספים 
 שמן אפילו ליום אחד הקושיא בטלה מעיקרא:

מלכתחילה לא היה  יגלפי גרסת השאילתות
מספיק שמן "אפילו ליום אחד" )ולא כגרסת 

 ש"ס דילן "אלא ליום אחד"(. 
לתירוץ נוסף, בפך היתה אכן כמות מצומצמת 
בדיוק ליום אחד, אך במזיגת השמן לנר הוא 

ולכן  –לדפנות וכו'  כאשר נדבק שמן –נחסר 
בפועל גם ביום הראשון כבר חסר השמן והיה 

 . ידמשום נס בדלקתו

                                                      
תירוץ הא' בבית יוסף: "חילקו שמן שבפך לח' חלקים  יב

ילה היו נותנים במנורה חלק א' והיה דולק עד ובכל ל

הבוקר" )וראה מאירי שבת כא, א; מהר"ל בספר נר מצוה 

ובחידושיו לאגדות הש"ס שבת שם ובביאור הרא"ם 

 לסמ"ג בקושיות ובתירוצים על ההיתר לנהוג כך(.
 שאילתות סוף שאילתא כ"ו. יג
שאילת שלום על השאילתות שם )וראה באופן אחר קצת  יד

שי מהרצ"א על חנוכה מאמר ג אות יד, נחלת אריאל חידו

 על מסכת סופרים פ"כ ה"ג ועוד(.
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זוג התירוצים האלה שייך לספירות חסד 
וגבורה: התירוץ השני, לפיו במעבר בין המשפיע 
למקבל )השפעת החסד( מתחולל חסרון טבעי 
)חוק האנטרופיה, השולט בטבע שנברא בששת 

שון שכנגד ימי בראשית, החלק מהיום הרא
החסד(, כנגד החסד. התירוץ הראשון, לפיו 
מלכתחילה כמות השמן היתה קטנה ומצומצמת 
עוד יותר, שייך לספירת הגבורה המצמצמת. 

 –החסד והגבורה עדיין 'מכוסים' תחת המוחין 
קביעות שמונת ימי חנוכה על  טעםהתירוצים ל

נס פך השמן החל מהיום הראשון )מפני שלא 
עבור היום הראשון( נזקקים  היה די שמן גם

הנס )האם הוא היה  אופןלתירוצי המוחין לגבי 
 בכמות השמן או באיכותו, כנ"ל(, ודוק.

תפארת: שמונת ימי חנוכה כנגד שמונת 
 ימי סוכות

יש המתרצים שאת שמונת ימי חנוכה קבעו 
כנגד שמונת ימי חג הסוכות, החג הארוך ביותר 

 . טו)אותו בטלו היוונים(
רגלים מכוון סוכות כנגד התפארת בשלשת ה

( ואריכות החג היא בסוד טז)חגו של יעקב אבינו
"ז"א ]שעיקרו תפארת[ בעתיקא ]אריך אנפין, 
מקור האריכות, שכוונת חנוכה היא בסוד יג 

 תיקוני דיקנא קדישא דיליה[ אחיד ותליא".

                                                      
ר"י מלוניל שבת שם: "לא נעשה נס כזה לישראל,  טו

שאילו פרעה לא גזר על המצוות, ויון הרשעה גזרה. לפיכך 

האריכו אלו הימים כשיעור חג הסוכות שהיא שמונה 

ה בהם בשמן, ימים, להזכיר בהם הנס. ואפילו לא היה נעש

כמו כן היו שמחים ומזכירין מעשה נסים, כשיעור יום טוב 

ע"פ  –הארוך מכל המועדות" )ובערוך השלחן תרע הוסיף 

שבאותה שנה בטלו  –ספר החשמונאים ח"ב פ"א ופ"י 

מלהקריב קרבנות הסוכות במקדש ולכן תקנו כנגד ימי 

 החנוכה(.
 עפ"י בראשית לג, יז. טז

נצח: היום הראשון נקבע על נצחון 
 המלחמה

בעו על )נס( יש המתרצים שאת היום הראשון ק
)מתאים במיוחד לשיטת  יזהנצחון במלחמה

הוא יום -הרמב"ם לפיו היום הראשון הוא
הנצחון עצמו, ולא רק יום המנוחה למחרת 

 תירוץ השייך לנצח, כפשוט. –( יחהנצחון

 הוד: היום הראשון על שם חנוכת המזבח

יש מתרצים שהיום הראשון הוא על שם חנוכת 
וההוד' זה בית בסוד "' יטהמזבח והמקדש בכלל

המקדש" )ואם כן יש לפרש כי החיוב "להודות 
ולהלל" הוא "להודות" על טהרת המקדש 
וחנכותו ו"להלל" על נסי המנורה, בסוד "בהלו 

 (. כנרו עלי ראשי"

                                                      
מברכין על הגאולה ועל הודאת מאירי שבת כא, א: " יז

 מציאת פך השמן".

וראה בספר בת עין בדרושים לחנוכה, הסובר שהדלקת 

הנר ביום הראשון של חנוכה היא משום הנצחון, אך 

 מוסיף הסבר ורמז נחמד:

עוד יש לפרש קושיא הנ"ל בדרך זה, שכן הוא 

האמת שנס של השמן היה רק שבעה ימים 

ו גם יום הראשון האחרונים, ואף על פי כן קבע

לחנוכה, שהיה בו עיקר הנס של תגבורת בית 

חשמונאי. וא"ת ולמה מדליקין שמן ביום זה 

הראשון, ויש לומר כי יהודה היה צועק במלחמה מ"י 

 כמ"וכה בא"לים יה"וה גימטריא נ"ר.

והגהות מהר"ץ חיות שבת שם ובהעמק שאלה לשאילתות 

טבע( ועל כן שם הקשו שהנצחון אינו נס )שמחוץ לגדר ה

לא שייך לברך עליו "על הנסים" )אך ראה עוד לקמן, 

 בתירוץ המלכות, שכן מברכים על נס המלובש בטבע(.
 ואילך. 204ראה גם לקו"ש ח"ל עמ'  יח
ארחות חיים )הובא בשלטי גבורים להגהות מרדכי שבת  יט

 סי' תנה(.
 איוב כט, ג. כ
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יסוד: שמונת ימי חנוכה כנגד שמונה ימי 
 מילה

יש מתרצים שתקנת שמונת ימי חנוכה היא כנגד 
נים גזרו על מצות , שהרי היוכאשמונת ימי מילה

ברית מילה ועיקר מסירות הנפש היזומה היה 
עליה )ובזכות המסירות זכינו לנס(. תירוץ השייך 
לקדושת ברית המילה שייך לספירת היסוד, 

 כפשוט.

מלכות: היום הראשון על נס מציאת הפך 
 הטהור

-יש המתרצים שאת היום הראשון תקנו על הנס
טהור של מציאת פך השמן ה כבבטבע-המלובש

 . יזלאחר שהיונים טמאו את כל השמנים
ביטוי בהיר של השגחה  –הנס המלובש בטבע 

שייך לספירת המלכות )סוד הטבע(.  –פרטית 
דוד עבדי  מצאתימציאת שמן הקדש היא בסוד "

האמור בדוד מלך  כגמשחתיו" קדשי בשמן
ע, כתפקיד המלך(. ישראל )המתקן את הטב

תירוץ המלכות, שיש בו  –"נעוץ סופן בתחלתן" 
 ממד טבעי, חוזר לסוד משיח בן דוד שבכתר.

                                                      
( בשם בעל העתים וכן הוא יטארחות חיים )כנ"ל הערה  כא

 בכלבו.
( אות ב )והשווה לעיל דראה בשיחת הרבי )הנ"ל הערה  כב

 (.יזהערה 
 תהלים פט, כא. כג

 סיכום:
 כתר 
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 אברהם התחיל להאיר
 הארת אברהם מראשית ועד אחרית התקון חנוכה:

 החג של אברהם אבינו

"והארץ
א

היתה תהו ובהו וחשך... ויאמר  
. מחשך העולם האיר באלהים יהי אור ויהי אור"

, "אברהם התחיל גאורו של אברהם אבינו
, והאור חוזר ומאיר מתוך חשך ימי דלהאיר"

)חג של חנוך  ההחרף בכל שנה בחג החנוכה
(. השייכות בין אברהם אבינו והתחלה, כשמו

בעקדה "ואני  ונבואתו-לחנוכה רמוזה במאמרו
, והיא חכסלו כה, עד הארת ז"כהוהנער נלכה עד 

מתחילה מבריאת 'עולמו' של אברהם אבינו, 
כסלו )כפי  כה-, בטשנולד בראש חדש טבת

                                                      
ך כסלו ע"ז. נרשם על נקודה מעובדת משיעור אור לז" א

 ידי איתיאל גלעדי.
 ג.-בראשית א, ב ב
אמר הקדוש ברוך הוא עד מתי יהא בראשית רבה ב, ג: " ג

העולם מתנהג באפילה תבא האורה ויאמר אלהים יהי אור 

זה אברהם הה"ד )ישעיה מא( מי העיר ממזרח צדק וגו' אל 

 ".תקרא העיר אלא האיר
 שמות רבה טו, כו. ד
ן דרושי חנוכה ד"ה "הנה ענין החנוכה". ראה בת עי ה

לכללות המאמר יש לציין כי השייכות בין אברהם אבינו 

לחנוכה מבוארת באריכות בדרושי חנוכה בספר בת עין 

 ושם מקור רבות מהדוגמאות הבאות לקמן )כפי שיצויין(. 
 ראה תנחומא וירא כג )הובא ברש"י עה"פ(. ו
 בראשית כב, ה. ז

ת מקץ דרוש לחנוכה ד"ה "זמן שיעור מאור עינים פרש ח

הדלקת נר חנוכה". הובא בשמו )"המגיד"( בבת עין הנ"ל 

, והיינו "נר מצוהבגימטריא  כסלו כה. ורמז: ההערה 

 מצוה" דקאי בפרט על נר חנוכה.
ם ביאור דן ידין לספר קרנים מאמר ו בשם ספרי המקובלי ט

)והובא בשמו בכ"ד וביניהם סדר הדורות ב' קכ"ג; ראה 

בניהו לר"ה י, ב שהביא מביאור מעשה אליעזר לספר 

קרנים ישוב לדבר עם דעת רבי יהושע שם שבניסן נולדו 

שעולמו של אדם הראשון, שנברא בראש חדש 
רהם , והרי אביאלול כה-תשרי, החל להברא ב

(. שייכות זו יאאבינו בא לתקן את אדם הראשון
 מתבטאת בנקודות עיקריות רבות בחג החנוכה:

עצם ענינו של חנוכה, התנועה של "פרסומי 
ברשות הרבים, שייך במובהק לאברהם  יבניסא"

 אבינו שפרסם את אלקותו יתברך לכל באי עולם.
"מסרת רבים ביד מעטים" נתקיים לראשונה 

. והנה, לאחר יגלחמת המלכיםבאברהם אבינו במ
נצחונו במלחמה זו זכה אברהם אבינו גם 

וממילא הוא השרש  טווגם לכהונה ידלמלכות
אצל מלכי בית  טזלחבור הכהונה והמלכות

                                                                   
האבות, ובאמרי אמת פרשת מקץ תרס"ח יישב עם דעת 

רבי אליעזר שבתשרי נולד ונפטר אברהם שהיינו בחינת 

 הנרות(. הטבתהיינו בחינת  טבת הדלקת הנרות ואילו
)וכן כתב גם בתפארת שמואל  הראה בת עין הנ"ל הערה  י

 חנוכה אותיות ו, מא, מג(.
בראשית רבה יד, ו. בפרט, מבין שלשת האבות, מתקן  יא

אברהם אבינו את הממד של עבודה זרה בחטא אדם 

קיג, ב; נתבאר גם בשיעור ד' כסלו  הראשון )זהר ח"ג

התוכן  –ל אחד וגיור גרים -ש"ז(. פרסום האמונה בא

הם -הם –העיקרי של עבודת אברהם, כדלקמן בפנים 

 התיקון לעבודה זרה, כפשוט.
 שבת כג, ב. יב
בת עין דרושי חנוכה ד"ה "איתא בגמרא שאמרו  יג

היונים". וראה רמב"ן לבראשית יד, א שמלחמה זו היא 

 רש והסימן לכל מלחמות ישראל עד ביאת משיח.הש
תנחומא לך לך יג. במדבר רבה טו, יד )ובכ"ד(. הובא  יד

 ברש"י לבראשית יד, יז.
 ראה נדרים לב, ב. טו
"אברהם אמר הנני הנני  וראה בראשית רבה נה, ו: טז

לכהונה הנני למלכות זכה לכהונה וזכה למלכות זכה 

חם אתה כהן לעולם לכהונה )תהלים קי( נשבע ה' ולא ינ

למלכות נשיא אלהים אתה". יש להעיר כי בסדר הדברים 
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חשמונאי )ואף שלדורות, לאחר שכתרי הכהונה 
והמלכות נתחלקו בתוך יחוס עם ישראל, יש בכך 

, הרי אברהם אבינו כלל את כל עם יזחסרון
, יחהעתיד לצאת ממנו בגדר 'נקודה' ישראל

 (.נקודהבגימטריא  כהן-מלךוהרמז: 
, רומז יטזמן ההדלקה, "משתשקע החמה"

להכרת אברהם אבינו את בוראו לאחר שראה את 
. כשקיעת החמה והבין שלא היא השולטת בעולם

"משתשקע החמה עד  –השמשות  ביןוכן, זמן 
 ביןהוא זמן ברית -הוא –שתכלה רגל מן השוק" 

)האירוע העיקרי בתורה שקורה בין  כאהבתרים

                                                                   
( ידקדמה מלכות אברהם )בראשית יד, יז; כנ"ל הערה 

סמוך  –לכהונה אותה קבל ממלכי צדק )בפסוק יח( 

למלכות כהונה )כשם שפינחס זכה להתכהן בעקבות 

בעקבות  –המלך להתכהן  –כך זכה אברהם  מסירות נפשו

 מסירות נפשו עבור לוט, ממנו יצא מלך המשיח(.
כמובא בשם החתם סופר שרבינו הקדוש לא הכליל את  יז

חנוכה במשנה בפירוש משום שבני חשמונאי, שזכו לכתר 

כהונה, נטלו לעצמם גם את כתר המלכות שניתן לשבט 

ל בהערה יהודה )ממנו בא רבי(. וראה במדרש הנ"

הקודמת שכאשר רצה משה רבינו להדמות בכך לאברהם 

אבינו נאמר לו "אל תתהדר לפני מלך ובמקום גֹדלים אל 

תעֹמד" )משלי כה, ו(. ויש לדרוש כי "אל תתהדר" 

)שנאמר למשה, בניגוד לאברהם( רומז לסוד המלך הדר, 

ההופך את התהו לתיקון, כדלקמן בפנים בענין חנוכה, 

לים" )שנאמר למשה, בניגוד לאברהם( רומז ו"ובמקום גדֹ 

למקום כהנים גדולים, מקומו של אברהם שהוא "האדם 

 גֹדל מלך-הגדול בענקים" )וחיי שרה אשתו מתחלקים ל

 שנים לאחריה(. גדלעד לידת יצחק ועוד  מלך –שנים 
ראה מפענח צפונות פרק תשיעי )והוא בסוד תיקון עולם  יח

 בפנים(. התהו, עולם הנקודים, כדלקמן
 שבת כא, ב. יט
 .יגזהר ח"א פו, א. בת עין הנ"ל הערה  כ

סוד הבינים )בין השמשות ועד"ז בין הבתרים( הוא  כא

"ַאִין מזל  –בסוד "קרן זוית" המגלה את האין האלקי 

השמשות(, הברית העיקרית בה הובטחה 
לאברהם אבינו ארץ ישראל )והובטחה ההארה 
מתוך חשך הגלות העתידה(: "ויהי השמש לבוא 
ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גֹדלה 

, "ויהי השמש באה ועלטה היה כבֹנפלת עליו"
 .כג"והנה תנור עשן ולפיד אש...

, יטמקום ההדלקה, "על פתח ביתו מבחוץ"
 – כדשייך לאברהם אבינו היושב "פתח האהל"

, "פתחו של אברהם אבינו, מקום כה"פתח עינים"
כדי להאיר  – כושכל עינים צופות לראותו"

אלקות בעולם ולהזמין את כל באי עולם להכנס 
של דבר להצטרף לעם ישראל, אליו )ובסופו 

 כזכדלקמן(. ההדלקה "למטה מעשרה טפחים"
מתוך ענוה  כחלהשתחוות-דורשת להתכופף

[ מן השוק"(, כטושפלות )"עד שתכלה רגל ]גאוה
מדת אברהם אבינו שאמר על עצמו "ואנכי עפר 

                                                                   
 –לישראל" )בעש"ט עה"ת לך לך כו עפ"י שבת קנו, א( 

תורה ישראל -ומחבר הפכים, עיקר הסוד של חכמתהנושא 

בו כפרו היונים )ראה באריכות בספר הנרות הללו מאמר 

 "עזות דקדושה"( ואכמ"ל.
בראשית טו, יב. וראה בת עין שם ש"רגלא דתרמודאי",  כב

עליה נאמר "עד שתכלה רגל מן השוק" )שבת כא, ב(, 

 רומזת לתרדמת הגלות, "ותרדמה נפלה על אברם"(.
 שם פסוק יז. כג
 בראשית יח, א. כד
 שם לח, יד. כה
 סוטה י, א )הובא בשינוי לשון ברש"י עה"פ(. כו
 שו"ע או"ח תרעא, ו )עפ"י ב"ק סב, ב(. כז

בת עין דרושי חנוכה ד"ה "הנה מצינו כמה מצות  כח

 בתורה".
עפ"י תהלים לו, יב: "אל תבואני רגל גאוה" )כאשר  כט

יטויים רבים ל, כנודע בבגשל ר ג-אוה יוצאת מהגה

המתקן  אברהםבגימטריא  גאוה רגלבתנ"ך(. ורמז: 

המתגייר(,  גר-אוה" לגגל רשל " רג-זאת )והופך את ה

 כמבואר בפנים.
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)מתוך הרגשה שנמצאים תמיד בתחלת  לואפר"
הדרך, בזמן החנוך, בטרם ההגעה לשלמות של 

 (.לאה טפחיםעשר
 –שמונה  –טבעי של חנוכה -המספר העל 

, בסוד ל-אפעמים  חהעולה  אברהםרמוז בשם 
, הארת מדת "חסד לב"חסד אל כל היום"

בכל יום משמונת ימי החנוכה, ומדת  לגלאברהם"
 .לד(סדברבוע ) חועוד  חעצמה היא  חסדה

 אורות דתהו בכלים דתיקון
בעומק, ענינו של חנוכה, בו מאירה הארת 

 להאברהם אבינו, הוא שלמות תקון עולם התהו
(. תהו, בו נולד אברהם אבינו, בגימטריא טבת)

אברהם אבינו הוא המסיים את "שני אלפים תהו" 

                                                      
 בראשית יח, כז. ל

בת עין דרושי חנוכה ד"ה "איתא בגמרא לעולם ילמוד  לא

 אדם".
 תהלים נב, ג. לב
 מיכה ז, כ. לג
מי ניסא" שתקנו ביחס בין חנוכה ופורים, שני חגי "פרסו לד

חכמים, הרי בפורים "ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל 

פחד היהודים עליהם" )אסתר ח, יז; וכן מופיע "פחד 

מרדכי"(, בעוד בחנוכה העיקר הוא אור החסד 

התאהבות ב"אברהם ֹאהבי" -וההתקרבות מתוך משיכה

 יג)ישעיה מא, ח; וראה בת עין בת עין הנ"ל הערה 

-הפחד אך מדת האהבה-שבגלות נפגמת מדת היראה

החסד נותרת בטהרתה(. לכן יש לומר שבעוד היהודי של 

פורים )"מרדכי היהודי" שמפחדו "ורבים מעמי הארץ 

 –מתיהדים"( "זה הכופר בעבודה זרה" )מגלה יג, א( 

ך בקיום הדבר השני של עשרת הדברות, "לא יהיה ל

הרי שהיהודי של  –אלהים אחרים על פני" )שמות כ, ג( 

חנוכה )סוד יהודית, גיבורת הנס יפת התאר ומעוררת 

האהבה, היודעת בשעת הצורך למי יש לחתוך את 

הראש...( הוא זה המודה בדבר הראשון, "אנכי הוי' 

 אלהיך" )שם פסוק ב(.
 עולם תקוןבאריכות. ורמז:  הבת עין הנ"ל הערה  לה

" אחד' הוי אלהינו' הוי ישראל שמעעולה " התהו

 (.ס)וראה לקמן הערה 

. כל עבודת לוומתחיל את "שני אלפים תורה"
 לח, בגיור גריםלזאברהם אבינו, "אב המון גוים"

, להכניס את לט)שהוא עומק מצות הכנסת אורחים
היא -ם לגבול הקדושה(, היאהגוי-האורחים

תיקון הניצוצות שנפלו בעולם התהו וקיום היעוד 
)כאשר בטרם  משל "לא תהו בראה לשבת יצרה"

נתגיירו הגרים הריהם 'מחוץ לישוב', שהרי הם 
הם  מאאסורים בישיבת ארץ ישראל, ולאחר גיורם

 – מבמוזמנים להכנס לארץ ישראל, "ארץ נושבת"
 –עולם הישוב  בנשמות דעולם התקון, שהוא

 , בסוד "לשבת יצרה"(.מגמדרגת עולם היצירה

                                                      
 ע"ז ט, א. לו
בראשית יז, ה. שם זה ניתן לו עם ברית המילה, כאשר  לז

דווקא ההבדלה שלו מהאומות בברית המילה )עצם 

מל" של ההבדלה, כנודע ממורנו הבעל שם טוב(, היא ה"

המאפשרת לו להאיר להם ולהכניס אותם לגבולו, גבול 

הקדושה, ולהגיע להמתקה אמתית )על אותה מילה, מצות 

, ושם יגוראה בת עין הנ"ל הערה  –אברהם, גזרו היוונים 

ות שגזרו עליהן היוונים שייכות מבואר כיצד כל המצ

 בפרט לאברהם אבינו(.
 בראשית רבה לט, יד )ובכ"ד(. לח
. וכמפורש במדרש )בראשית רבה הבת עין הנ"ל הערה  לט

מט, ד ובכ"ד( כיצד דרך הכנסת אורחים הקריא אברהם 

 את שם ה' בפי כל.
 תהו-מתקן את ה חנוכהז: ישעיה מה, יח. ורמ מ

" )בראשית א, כח(, תוכן הענין של ורבו פרוומשלימו ל"

 "לא תהו בראה לשבת יצרה" )יבמות סב, א(.
כאשר גר תושב מותר בישיבת ארץ ישראל, אך רק בגר  מא

צדק יש ישוב הארץ לגמרי באשר הוא מקיים בישיבתו 

מצות ישוב ארץ ישראל )כשיטת הרמב"ן המונה מצוה זו 

 מצוות(. תריגן בי
 שמות טז, לה. מב
 ע"ח של"ט פ"א )מ"ב( ובכ"ד. מג



 ואביטה                                                        

 

 לא

תכלית תיקון עולם התהו היא הכנסת 
הכנסת  – מדה"אורות דתהו" ב"כלים דתיקון"

ניצוצות "המון גוים" תחת כנפי השכינה, באהלו 
של אברהם אבינו. וכך, כל ענינו של חנוכה הוא 
הכנסת אורות אדירים דתהו בכלים דתיקון: 

פש של עם ישראל על התורה בכלל מסירות הנ
וגבורת החשמונאים להלחם בפרט הן בגדר 
אורות דתהו והביטוי שלהן לדורות בגדרי 
ההלכה של חג החנוכה הוא הכניסה לכלים 

שכל התהליך של  מהדתיקון. בפנימיות מוסבר
-"מסרת גבורים ביד חלשים וכו'" הוא מסירת

-הרבים-כניסת האורות דתהו של הגבורים
זדים בכלים דתיקון של בני -רשעים-הטמאים

( נאו משיח)אותיות  חשמונאיישראל. אצל כל 
)בסוד החום של  גבורהתבטא התהו בהיותו 

)בסוד האור  צדיקנרות חנוכה( והתיקון בהיותו 
-צדיקבגימטריא  חשמונאי –של נרות חנוכה( 

. כך גם המשכת אור התהו של שמונה מוגבור
כלים דתיקון ב –מספר שלמעלה מהטבע  –ימים 

המתקיים לדורות. ראשית  מזשל "נר מצוה"
, מחהתיקון היא סוד המלך השמיני, המלך הדר

המתבטא בחנוכה בכך שכלל ישראל נוהגים 
 .מטכ"מהדרין מן המהדרין"

                                                      
כהוראת הרבי מליובאוויטש בכ"ח ניסן תשנ"א, כאשר  מד

מסר לנו את העבודה של הבאת משיח צדקנו על ידי 

 "ענינים שהם באופן של אורות דתהו אבל בכלים דתיקון".
ראה באורך בספר הנרות הללו מאמר "נצחת וגם  מה

 ירשת".
באורך בספר הנרות הללו מאמר "על צדיקים  ראה מו

 וגבורים".
 משלי ו, כג. מז

 בראשית לו, לט. מח
שו"ע או"ח תרעא, ב בהגהת הרמ"א. ראה לקו"ש ח"א  מט

 חנוכה סעיף טו ואילך.-שיחת מקץ

משימת הגיור של  –"נעוץ סופן בתחלתן" 
 דורנו

והנה, הגרים שגיירו אברהם ושרה בדורם לא 
יים היעוד של ובגלוי לא נתק ננתקיימו לדורות

"אב המון גוים". לאחר מכן, בדורות הבאים, 
בתחלה עסק עם  –נצטמצמה עבודת הגיור 

ישראל )החל מיעקב אבינו( בעיקר בבנין 
המשפחתי שלו ובחשכת הגלות מחמת -הפנימי

פחד הגוים לא עסקו כמעט בכלל בהפצת אור 
בבחינת  נאהתורה לעולם כולו. אור החנוכה נגנז

פרסם אלקות ולגייר גרים[ "ובשעת הסכנה ]ל
. אכן, בימינו אלה יטמניחה על שלחנו ודיו"

חלפה שעת הסכנה ושוב ניתן להאיר את האור 
החוצה )וגם אצל החסידים, שממשיכים להדליק 
את אור החנוכה בבית פנימה, חידש הרבי 

                                                      
גיורי אברהם, הרוצה לקרב את כולם )כמאמרו "לו  נ

ישמעאל יחיה לפניך"( הם בסוד ההכנעה, כשרצונו 

ל ולקרב את הכל הוא מתוך תחושת "ואנכי להיטיב לכ

 –עפר ואפר" )וראה לקו"ת נשא כ, א ובכ"ד(; גיורי שרה 

החופפת את שערו של אברהם ומקפידה לשלח את מי 

שאינו מתאים )כמאמר "גרש את האמה הזאת ואת בנה"( 

הם בסוד ההבדלה; אכן, הגיורים שיכולים להתקיים הם  –

, דור הגאולה )ובמדה רק גיורי ההמתקה הבאים בדורנו

שאינו מברר  –מסוימת חוזרים לדרך הגיור של אברהם 

ומנפה את הגרים, כפי שעושה נעמי בהבדלה בין רות 

לערפה, אלא מפיץ אור לעולם כולו וסומך על מי שיתקרב 

כי הדבר מעיד על זיקה פנימית ואמתית לעם ישראל ועל 

 בשלות להתקרב לתורת ישראל(, ודוק.
"וירא אלהים את  –הגנוז" דמעשה בראשית  בסוד "אור נא

האור כי טוב" )בראשית א, ד( לגנזו )חגיגה יב, א; הובא 

והיינו "נעוץ סופן בתחלתן" מ"יום אחד"  –ברש"י עה"פ( 

דמעשה בראשית עד לעתיד לבוא )וכדלקמן בפנים בענין 

 נר הגנוז אור"נעוץ סופן בתחלתן" ולא באמצען(. ורמז: 

)כנודע בספה"ק כי האור נגנז  ורהתבגימטריא  חנֺכה

 בתורה(.
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בה של מליובאוויטש הדלקות פומביות ברחו
 נבעיר, במנורות חנוכה ענקיות לעיני העמים כולם

ואפילו בהשתתפות נכבדי הגוים באופן המדגיש 
בגלוי את גאון יעקב( כשגם אצל הגוים כולם 
ירדה קרנן של דתות השקר ויש נכונות לקבל את 

 . נגהאור האמת
 נדכך, "נעוץ סופן בתחלתן ותחלתן בסופן"

, דור דווקא בדור האחרון –( נה)ולא באמצען
הגאולה, יש לחזור לאורות דתהו של "האדם 

, לעבודתו של אברהם אבינו נוהגדול בענקים"
)שהחלה לחזור בעבודת מורנו הבעל שם טוב 
ש"התחיל להאיר" ולו נאמר מפי משיח שיבוא 

(, לפרסם אלקות נז"לכשיפוצו מעינותיך חוצה"
לעם  נחגרים-בעולם כולו ולהכניס אורחים

שימתו העיקרית של ישראל. היום הגיור, מ
היהודי הראשון, צריכה לחזור ולהיות המשימה 

, להגיע לקיום נטהעיקרית של עם ישראל כולו

                                                      
 ראה שיחת נר ששי דחנוכה תשמ"ז. נב
וראה שיחת פרשת "וישלח" תשנ"ב כי בדורנו גם עשו  נג

 מוכן כבר לגאולה.
 ספר יצירה פ"א מ"ז. נד
ראה אמרי בינה שער ק"ש כ, א. תורת חיים בראשית יט,  נה

 ג; כא, ב.
ם הגדול יהושע יד, טו. בראשית רבה יד, ו. "האד נו

בענקים" הוא הגדול במעניקים, כאדון המעניק לעבדו 

)ביחס לכל אומות העולם, בהם נאמר "והיו מלכים ֹאמניך 

הענקה בריבוי בכמות  –ושרותיהם מיניֹקתיך וגו'"( 

 ובאיכות של אור תורה.
 אגרת הבעש"ט שנדפסה בריש כתר שם טוב. נז

דר , סוד המלך ההדרהוא  גר-אורחהערך הממוצע של  נח

)ראשית עולם התיקון, כנ"ל בפנים(, כאשר כל גר חוזר 

)הדר בארמית( לעם ישראל אליו הוא שייך מעיקרו, כנודע 

 בביאור לשון חז"ל "גר שנתגייר" )ולא 'גוי שנתגייר'(.
הפצת התורה  –וכפי שנתבאר בענין המהפכה הרביעית  נט

 החל מכ"ד טבת תשע"ה. –לאומות העולם 

 סהיעוד של "שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד"
"'ה'' שהוא 'אלהינו' עתה, ולא אלהי העובדי  –

כוכבים, הוא עתיד להיות 'ה' אחד', שנאמר 'כי 
וא כולם אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקר

בשם ה'', ונאמר 'ביום ההוא יהיה הוי' אחד 
 .סאושמו אחד'"

 

 

                                                      
, החיד"א הורה גם לגוי לומר בכל יום דברים ו, ד. כידוע ס

את פסוק היחוד של קריאת שמע, מעין גילוי היעוד 

 (.לההעתידי )וראה לעיל הערה 
 רש"י עה"פ. סא



 

 חנוכה -דבר יום ביומו 

 לראות את הקולות -נר ראשון 

מה אנו רואים בתוך האור של הנרות? הצדיק 
רבי לוי יצחק מברדיטשוב אמר שבחנוכה מתגלה 

 האור החדש שירד לעולם בתחילת השנה.
שמסמן את  בראש השנה שמענו את קול השופר

התחדשות השנה, ועכשיו אנו רואים את 
ההתחדשות הזו באור הנרות של חנוכה, "רואים 

 את הקולות" של השופר.
האור החדש הוא אורו של משיח, "אור חדש על 

 ציון תאיר" במהרה בימינו.

 אותיות מאירות -נר שני 

בהדלקת נרות חנוכה, מאירות ושמחות אתנו כל 
בית. בברכה "אשר -לףושתים אותיות הא-עשרים

מלים )לפי  13קדשנו... להדליק נר חנוכה" יש 
כמובן. נוסיף  8נוסח האר"י(. הנרות עצמם הם 

והגענו יחד  -אליהם את השמש שאתו מדליקים 
 .22-ל

המלים של הברכה רומזות לי"ג  13לפי הסוד, 
 מדות הרחמים, השייכות לספירת הכתר העליונה.

לספירת החכמה  השמש המדליק את הנרות רומז
)המביאה את אור הכתר המופשט לידי גילוי 
בנרות(. ושמונת הנרות רומזים לשמונה הספירות 
מהבינה עד המלכות, שכולן מזדככות ומאירות 

 את אור הכתר העליון.

 היופי הצנוע -נר שלישי 

שמונה  -בתנ"ך יש שמונה לשונות של יופי 
כנגד  -מלים נרדפות ליופי שלכל אחת גוון מיוחד 

שמונת ימי חנוכה. ליום השלישי שייך היופי 
 הנקרא "טוב" )המקביל לספירת הגבורה(.

על רבקה אמנו נאמר שהיתה "טובת מראה 
"טוב" פירושו יופי מופנם וצנוע, כמו  -מאד" 

הצניעות של האמהות הקדושות. דווקא בתנועת 

יש יופי מיוחד  -ההתכנסות פנימה, הצמצום 
נימי ועצמי. המושג "טוב" במינו, יופי נסתר, פ

שצורתה מתכנסת  -שייך במיוחד לאות טי"ת 
לתוך עצמה, שומרת בקרבה על טוב נסתר, כמו 

 ( חודשים.טהעובר המוסתר בבטן אמו תשעה )
 שיהיה לנו אור טוב ויפה.

 משתפר והולך -נר רביעי 

את שמונה המלים הנרדפות ליופי ניתן לסדר 
ם הראשון בהקבלה לשמונת ימי החנוכה. ביו

תהיה המלה "שפר", וביום האחרון המלה "חן". 
 .חןפעמים  8=  שפרשימו לב שבגימטריא 

המלה שפר קשורה גם לשיפור. בראש השנה 
אומר לנו השופר לשפר את מעשינו, ועכשיו 
מגלים לנו נרות החנוכה שתמיד עלינו להשתפר, 
"מוסיף והולך". לאחר שמונה ימים של שיפור, 

להים -וא חן ושכל טוב בעיני אנגיע בסוף למצ
 ואדם.

 הנוי והנצח -נר חמישי 

", נוי" ונקבל "ָיָוןנהפוך את אותיות המלה "
אחת משמונה המלים הנרדפות בעברית ליופי. 
אכן, היוונים עסקו הרבה ביופי, והנוי שלהם 

 מתבטא בבנייה ואדריכלות מפוארת ומוקפדת.
 –לי נוי חיצוני וקר, ללא תוכן אמיתי, הוא שלי

אבל אנו לוקחים בשבי את הנוי הזה ומשתמשים 
בו לקדושה. נהפוך בחזרה את יון לנוי, ונשתמש 

המקדש, "נויו של עולם", הבניין -בנוי לבניין בית
 היפה בעולם שבו מתגלה השראת השכינה.

 חלשים שהם גבורים –נר שישי 

האם אנו רוצים להיות חלשים? בחנוכה אומרים 
ונים[ ביד חלשים "מסרת גיבורים ]היו
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]החשמונאים[", אך מצד שני מלמדים אותנו "הוי 

 עז כנמר... וגבור כארי"! 
ההסבר הוא שתמיד צריכה להיות בתוכנו נקודה 
חלשה, לא לחשוב "ֹכִחי ועצם ידי" אלא להיות 
בביטול כלפי ה' ולהכיר בכך שרק הוא נותן בנו 
כוח ומצד עצמנו אנו חלשים מאד. מתוך כך, 

אמת עזים כנמרים וגיבורים כאריות ולנצח נהיה ב
 את כל האויבים.

 מזל טוב להדר -נר שביעי 

אחת המלים הנרדפות ליופי היא "הדר". אבל 
האחרון משמונת מלכי  –הדר הוא גם שם פרטי 

אדום בפרשת וישלח. על שבעת המלכים שקדמו 
ורק על הדר לא  –להדר נאמר "וימלוך... וימת" 

ף, רק על הדר כתוב שהיה כתוב שהוא מת. בנוס
 נשוי, "ושם אשתו מהיטבאל". 

מכאן שההדר קשור ליופי של הזוגיות המתוקנת 
)לעומת הבדידות וההסתגרות הנשברת(, יופי של 

צניעות ושל אהבה מוסיפה והולכת, "מהדרין מן 
 המהדרין".

 החן של חנה -נר שמיני 

בסיפור הידוע, חנה ושבעת בניה מוסרים את 
זרה. שמה של חנה -עבוד עבודההנפש שלא ל
האחרונה משמונה המלים  - ֵחןנגזר מהמלה 

הנרדפות ליופי. חנה היא האם היהודיה, זו 
שמעניקה לנו את עצם הזהות היהודית ואת הכוח 

הנפש הטבוע בקרבנו. בזכות -של מסירות
המסירות המופלאה הזו אנו מוצאים חן בעיני ה' 

 ובה נעוץ סוד הקיום היהודי הנצחי.
היום השמיני של חנוכה נקרא "זאת חנוכה", 
והוא רומז לאשה )"זאת"(, האם היהודיה 

חנה(, העוטפת את כולנו בהשראה של -)חנוכה
 מסירות וקדושה. זאת חנוכה שמח לכולם!



 

 פרשת מקץ –דבר יום ביומו 

 קץ הימים –פרשת מקץ יום ראשון 

ם ְוִהֵנה ֹעֵמד ַעל "ַוְיִהי ִמֵקץ ְשָנַתִים ָיִמים ּוַפְרֹעה ֹחלֵ 

ַהְיֹאר". הפירוש הפשוט של "ִמֵקץ" הוא בסוף, אבל 

יש גם רמז עבה להמשך הפסוקים: "ַוִייַקץ ַפְרֹעה". 

פרעה מקיץ מהשינה, וגם הימים מקיצים, 

מתעוררים משינה. כלומר, השנתיים הנוספות 

שבילה יוסף בחשכת בית הסוהר היו כמו לילה של 

גם שר המשקים שכח את  כאשר–שינה ארוכה 

והנה מצליחים להקיץ,  – חשך אותיות שכחיוסף,

 להגיע לקץ הימים.

מה שעובר על יוסף הצדיק עובר על עם ישראל 

כולו. בהתחלה נמצאים בגלות הדומה ללילה 

 ושינה עמוקה, עד שמגיע קץ הגלות ואור הגאולה.

פירושו לקום  להקיץ יש להקיץ ויש להתעורר.

גיעה לקצה ומתעוררים באופן ממילא, השינה מ

פירושו לקבל איזו  להתעוררטבעי, בעתו ובזמנו. 

 דחיפה, כאילו מבחוץ, לא להמתין עד הקץ בקצה.

מהגלות, כי זו יקיצה  להקיץיש משהו מיוחד ב

מלאה לגמרי, מתוכנו ומעצמנו אנחנו מגיעים 

לערות וערנות, מיצינו את הגלות כמו פרי שהבשיל 

(. ויש משהו מיוחד בלהתעורר קיץ)והגיע לקטיף ב

מהגלות, כי אז יש תחושה של התעוררות שמימית, 

 הקב"ה דופק ומעיר אותנו, "קול דודי דופק".

אם כך מה עדיף? הכי טוב לחבר את השניים. לא 

להמתין עד הקץ אלא להתעורר עכשיו לגאולה, 

אבל לעשות זאת מתוך הכרה פנימית שהגענו 

 יח.לקצה ואנחנו ממש חייבים מש

 ]לפי מעין גנים[

 ממד הזמן –פרשת מקץ יום שני 

ִלים  "ֶשַבע ָפֹרת ַהֹטֹבת ֶשַבע ָשִנים ֵהָנה ְוֶשַבע ַהִשבֳּ

ַהֹטֹבת ֶשַבע ָשִנים ֵהָנה ֲחלֹום ֶאָחד הּוא". בחלום 

מפוזרים סמלים שצריך לפרש נכון. זו החכמה 

חלומות,  פותרהמיוחדת של יוסף הצדיק, הוא 

את שברי המשמעות ויוצר מהם תמונה  פרתו

אותיות  פורת –שלמה )יוסף מכונה "ֵבן ֹפָרת יֹוֵסף" 

 (.תופראותיות  פותר

ה'הברקה' העיקרית של יוסף היא להפוך את 

הסמלים לממד של זמן: הפרות והשבלים הם 

שנים. למעשה, כך עשה יוסף גם בפתרון החלומות 

שריגים של שרי פרעה בפרשה הקודמת: שלשת ה

בגפן של שר המשקים הם שלשה ימים, וגם שלשת 

הסלים בחלומו של שר האופים הם אותם שלשה 

 ימים.

הזמן הוא הפנימיות של המציאות. אנו רואים את 

עומק, -רוחב-שלשת הממדים של המרחב, אורך

אבל יש עוד ממד רביעי פנימי, ממד הזמן )כמו 

שהמדע המודרני למד לגלות את הקשרים 

ים בין המרחב והזמן(. אם כן, יוסף רואה המופלא

את הפנימיות של המציאות, כמו שאנחנו רואים את 

המרחב הוא רואה את ממד הזמן מול עיניו, וכך 

 הוא יכול לפתור את החלום.

ההבדל בין הפתרונות השונים הוא שבחלומות 

שרי פרעה תרגם יוסף את הסמלים לימים, 

ים. לזה ובחלומות פרעה הוא מתרגם אותם לשנ

בדיוק רומזת תחילה הפרשה: "ויהי מקץ שנתיים 

חיבור בין השנים והימים, הגיע "קץ  –ימים" 

 הימים" ועכשיו עוברים לשנים.

איך באמת ידע יוסף מתי הפתרון הוא יום ומתי 

הפתרון הוא שנה? אחד ההסברים הוא ש"יום" 

הוא לשון זכר ו"שנה" היא לשון נקבה )ויש 

ללשון זכר ונקבה בעברית(. משמעות עמוקה מאד 

לכן כאשר מדובר על שריגים וסלים, לשון זכר, 

הפתרון הוא יום, וכאשר מדובר על פרות ושבלים, 

לשון נקבה, הפתרון הוא שנה. חוץ מזה, גימטריא 

  .שנה = פרעה פשוטה אומרת:

 צפנת פענח –פרשת מקץ יום שלישי 

ֵנַח", יוסף מפענח "ַוִיְקָרא ַפְרֹעה ֵשם יֹוֵסף ָצְפַנת ַפעְ 

 ומגלה את הסוד הצפון הנסתר. 
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אחת התופעות היפות בגימטריא של שמות 

האישים בספר בראשית, היא השלישיה: יצחק, 

, 26, הוי'יעקב, יוסף. שלשתם כפולה של שם 

 7= יעקב . 26פעמים  8= יצחק בסדר יורד: 

. אכן, יוסף הוא 26פעמים  6= יוסף . 26פעמים 

תר ליעקב, "אלה תולדות יעקב הבן הקרוב ביו

 יוסף", וממילא גם לסבא יצחק.

עכשיו קיבל יוסף שם נוסף, והנה גם הוא מצטרף 

, עכשיו יוסף יצחק= פענח לחגיגה. דבר ראשון, 

מקבל בעצמו את שם הסבא. יותר מזה: נכתוב 

צפנת =  יוד צדיק חית קוףבמילוי האותיות,  יצחק

המילוי של שווה רק לחלק  צפנת! ממילא, פענח

 הצפון.-(, החלק הנסתרוד דיק ית וףיצחק )

לפענח את הנעלם פירושו להוציא את האור מתוך 

. כידוע, אורפעמים  4=  צפנת פענחהחשך. והנה 

הסוד -, האור יוצא כאשר מגלים את הרזרז=  אור

יוסף הצפון. כעת, אם נוסיף את שמו של יוסף, 

וך . האור יוצא מתחשךפעמים  3= צפנת פענח 

 החשך.

פרשת  –פרשת מקץ יום רביעי 
 המרגלים

ַוֹיאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרְגִלים ַאֶתם ִלְראֹות ֶאת ֶעְרַות "

ָהָאֶרץ ָבאֶתם". המלה מרגלים מופיעה בסיפור הזה 

שבע פעמים )ואילו בפרשת שלח, בחטא המרגלים, 

 לא מוזכרת המלה הזו אף פעם אחת!(. 

יוסף הצדיק  בפנימיות יש כאן ויכוח עמוק בין

לאחיו. יוסף אומר להם: אתם מרגלים שבאתם 

לראות את "ערות הארץ". כלומר, בשבילכם מצרים 

היא רק מקום הטומאה והקליפות שאין מה לעשות 

בו, רק להתנהג כמו מרגלים, לקחת משהו וללכת. 

אבל אני, אומר יוסף, לא נרתע להיות ולפעול גם 

ון אלא במקום הזה. בשבילי זה לא חרפה ובזי

 אתגר: איך לתקן גם את מצרים.

האחים ממשיכים ואומרים ליוסף "ֵכִנים ֲאַנְחנּו ֹלא 

ָהיּו ֲעָבֶדיָך ְמַרְגִלים". בפנימיות, הרמז הוא: אתה 

צודק, לא צריך להתנהג כמו מרגלים אלא להצליח 

לברר את מצרים. אבל זו עבודה שלך, רק אתה 

להיות  מסוגל לכך. אנחנו יכולים לעזור לך,

 בסיס, לעבודה שלך. -"כנים", מלשון כן

 ]שיעור כ"ו כסלו תשע"ג[

 זמרת הארץ –פרשת מקץ יום חמישי 

יעקב אבינו אומר לבניו "ְקחּו ִמִזְמַרת ָהָאֶרץ 

ִרי ּוְמַעט ְדַבש  ִבְכֵליֶכם ְוהֹוִרידּו ָלִאיש ִמְנָחה ְמַעט צֳּ

קב מדגיש את ְנֹכאת ָוֹלט ָבְטִנים ּוְשֵקִדים". למה יע

 המלה מעט, "מעט צרי ומעט דבש"? 

"זמרת הארץ" הוא השבח של ארץ ישראל, ארץ 

המחזיק  מעטהקודש. שבח הארץ הוא הסוד של "

את המרובה", משהו שבגשמיות נראה קטן אבל 

 סופית.-בתוכו נמצאת ברכה אין

כאן בפסוק רומז גם לפסוק של  מעטפעמיים 

ניך". ירושת הארץ "מעט מעט אגרשנו מפ

, רחל אמנו מבטאת = רחל מעט מעטובגימטריא: 

את קדושת הארץ והקשר העצמי אליה. יעקב שולח 

 ליוסף את הסוד של רחל המחברת ביניהם.

לפי הקבלה, יש שם קדוש המורכב מראשי 

ט לכאת נבש דרי צהתבות של זמרת הארץ שלנו: 

. והנה השם הזה שוה צנדלבש –קדים שטנים ב

)כלומר פעמיים מעט מים בגימטריא ארבע פע

 (, הכל קשור לסוד המעט של הארץ.רחל

, למעט של ארץ ישראל יש טעםאותיות  מעט

טעם מופלא, טוב טעם של זמרת הארץ שעליו 

נאמר "טוב מעט ]טעם[ לצדיק". והנה, על 

הבכורים שמביאים מפירות הארץ )"זמרת הארץ" 

הבכורים טעונים שירה(, נאמר "ושמת בטנא"  –

קודות נעמים טהוא ראשי תבות  טנאש ומבואר

ותיות, כאשר הטעמים הם הסוד הפנימי ביותר א

)ולכן משיח בא לדרוש טעמי תורה(. בכל מלה יש 

כמה אותיות, על רוב האותיות יש נקודות, אבל 

הטעם הוא אחד לכל המלה )מלבד יוצאים מן 

הוא  טעםנמצא שה –הכלל של "תרי טעמי"( 

א מן המעט אל , והסדר של טנ"א הומעטה

המרובה. סדר זה שייך דווקא למלה טנא, שפירושה 

כלי, כיון שמצד הכלים המכילים את האורות אזי 
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ככל שיורדים למטה יש יותר ריבוי כלים )ואילו 

מצד האורות הסדר הוא הפוך, הרבה למעלה ומעט 

 למטה(.

 כבוד אב –פרשת מקץ יום שישי 

ָך ְלָאִבינּו האחים אומרים ליוסף "ָשלֹום ְלַעְבְד 

עֹוֶדנּו ָחי". חז"ל מותחים בקורת חריפה על יוסף, 

ששמע את אחיו אומרים "עבדך אבינו" ושתק. היה 

 עליו למחות, לא יתכן שהאב נקרא עבד של בנו!

אבל ליוסף היתה סיבה טובה מאד לא למחות. 

הרי ברור שיש לו תכנית מדויקת איך לגלגל את 

ים, בודק אותם שוב העניינים. הוא מעליל על האח

ושוב בכל מיני מצבים. לשם כך הוא 'תופר' עלילה 

שלמה ומורכבת, הצגה בכמה מערכות. אסור לו 

לחשוף את עצמו לפני הזמן )והוא הולך על חבל 

 זה יהרוס את כל התכנית! –דק מאד( 

ובכל זאת, אומרים ליוסף: עם כל הכבוד לתכניות 

היות מוכן שלך, היית צריך "לשבור את הכלים", ל

לקלקל הכל ובלבד שלא לפגום לרגע בכבוד אביך. 

 ומה עם התכניות שלך? תשאיר את זה לקב"ה. 

בסופו של דבר, הבמאי האמתי של הסיפור הוא 

הקב"ה, והוא השתמש בשתיקה של יוסף כדי 

להמשיך לגלגל את העניינים. אבל אנחנו צריכים 

 ללמוד משהו חשוב בכבוד אב ואם.

 לחנוכה -ון סיפורו של ניג

בדיסק של ניגוני חנוכה ישנו "ניגון המיוחס 

ליעקב אבינו". מאחורי הניגון הזה יש סיפור 

 מיוחד. 

אחד מגדולי התורה והחסידות הידועים היה רבי 

אברהם דוד מבוצ'אץ, מחבר הספר דעת קדושים 

)ועוד ספרים רבים( שנפטר בשנת תר"א. רבי 

ודה אברהם דוד היה נוהג להאריך מאד בסע

שלישית, אחרי הזמירות ולפני שהיה פותח בדברי 

תורה, היה שר ניגון מיוחד ללא מילים, בדבקות 

רבה ובהתפשטות הגשמיות, ולעתים האריך בניגון 

 עד חצי שעה. 

פעם אירע שאחד מחסידיו היה לרגל מסחרו 

ברוסיה ושהה בימים הנוראים אצל רבי ישראל 

סיד את הרבי מרוזין. והנה ביום הכיפורים שמע הח

מרוזין כשהוא מתייחד בחדרו ומשר לעצמו את 

החסיד התפלא מאד ולמחרת העז  הניגון הזה.

לשאול את הרבי מרוזין לפשר הדבר. עצם הרבי 

את עיניו ואמר: מה אתה מתפלא, הלא עם הניגון 

הזה היה יעקב אבינו רועה את צאנו )במקור 

 באידיש: "נו א חידוש, מיט דעם ניגון האט דאך

יעקב אבינו געפאשעט די שעפעלעך״(. לאחר זמן 

חזר החסיד לבוצ'אץ וסיפר לרבו את המעשה. 

השתנו פניו של הרבי, נענע בראשו ואמר: מה 

הפלא, שמו רבי ישראל והוא נשמת יעקב אבינו, 

מעין יופיו של אדם הראשון )במקור: "נו א חידוש 

מ'הייסט ר׳ ישראל נשמת יעקב אבינו מעין שופריה 

 דם קדמאה"(.דא

והנה הניגון לפנינו, כפי שהשתמר בידי צאצאיו 

של רבי אברהם דוד. לפי עדותם של שני הצדיקים, 

הניגון נקרא: ניגונו של יעקב אבינו והוא הותאם 

בידי הרב גינזבורג למלים מספר קהלת "וזרח 

השמש ובא השמש", בהשראת המאמר של הרבי 

שהרי את מליובאוויטש לחנוכה הפותח בפסוק זה, 

"ובא השמש".  –נר החנוכה אנו מדליקים בשקיעה 

 בנוסף, יעקב אבינו מכונה שמש. 

זהו אחד מהניגונים המרכיבים את "סדר 

הניגונים" ליד נרות החנוכה. בשירה, הקשבה 

והתבוננות עמוקה לאור הנרות, אפשר להעביר את 

חצי השעה שנוהגים לשבת ליד הנרות. חנוכה 

 שמח!

: דעת קדושים, תל אביב תשי"ט, )המקור לסיפור

 בהוספות שבסוף הספר מאת המו"ל הרב וואהרמן(



 

 
 אכונת הדלקת נר חנכה

 "כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר"

 "כי אתה נירי הוי' והוי' יגיה חשכי"

 "... כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך הוי' אור לי"

 ."[..נר]=  גדול אור"העם הֹהלכים בחשך ראו 

 "מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם"

 דני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו"-אנעם "ויהי 

 

 

 

 

 י"ג לשונות של אור-י"ג מלות הברכה עם י"ג מדות הרחמים )דמשה ודמיכה( ו

 כהחנ נר להדליק וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו הוי' אתה ברוך

 אפים ארך וחנון רחום אל
ורב 

 חסד
 לאלפים נצר חסד ואמת

נשא 

 עון
 ונקה וחטאה ופשע

 הזה בזמן ההם בימים לאבותינו נסים שעשה העולם מלך אלהינו הוי' אתה ברוך

מי 

אל 

 כמוך

נשא 

 עון

ועבר 

על 

 פשע

לשארית 

 נחלתו

לא 

החזיק 

לעד 

 אפו

כי 

חפץ 

חסד 

 הוא

ישוב 

 ירחמנו

יכבש 

 עונתינו

ך ותשלי

במצלת 

ים כל 

 חטאתם

תתן 

אמת 

 ליעקב

חסד 

 לאברהם

אשר 

נשבעת 

 לאבתינו

מימי 

 קדם

 טהר הלל זרח בהק יקר חשמל זיו צהר נגה נהר זהר בהר אור

 מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

המלים בכל יום, הסדר הוא שמהיום הראשון עד השביעי  יגמעבר לכוונה בכל  –בכוונות הברכות 

מלה שניה וכו'( וביום  –מלה ראשונה, יום שני  –ה שהיא כנגד היום )יום ראשון מכוונים במיוחד במל

 .יג-עד המלה ה ח-השמיני מכוונים יחד מהמלה ה

                                                      
 עפ"י נספח ל"לחיות עם הזמן" פרשת מקץ, שיעור כ"ב כסלו ע"ב ועוד. א
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ח' הנרות עם ח' לשונות של יפי, שמות המשיח )"פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום"( 

 ונסיכי אדם

 בטול-חכמה –שמש )נ( 

 כבוד

 שמחה-בינה –נר ראשון )ס(  

 ישי –פלא  –פר ש

 אהבה-חסד –נר שני )ע( 

 שאול –יועץ  –יפי 

 יראה-גבורה –נר שלישי )פ(  

 שמואל –אל  –טוב 

 רחמים-תפארת –נר רביעי )צ(  

 עמוס –גבור  –פאר 

 

 בטחון-נצח –נר חמישי )ק( 

 צפניה –אבי  –נוי 

 תמימות-הוד –נר ששי )ר(  

 חזקיה –עד  –הוד 

 אמת-יסוד –נר שביעי )ש(  

 אליהו/משיח –שר  –הדר 

 

 שפלות-מלכות –נר שמיני )ת(  

 משיח/אליהו –שלום  –חן 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 לעילוי נשמת 
  ע"היוסף  בתמגדה יוכבד 

 לבית שוורץ 
 נלב"ע כ"ז כסלו תשע"ז

 


