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 ÷éãöä óñåéì äìåãâä ø÷éòù  äìâúî  åæ äùøôá

 êìîä ãåãì äìåãâä ø÷éòã øàåáî äøèôäáå

àúéà ע"ב)בזוה"ק ר"ו יהודה à(ויגש  אליו  דויגש

בעלמא  עילאה דעלמא תקרובתא הוא

עברו נועדו  המלכים הנה כי נאמר  זה ועל תתאה,

בסוד  ויוסף יהודה דנתחברו  והיינו וכו', יחדיו

על  דהנה דוד, בן ומשיח יוסף  בן  דמשיח היחוד

יוסף  גדולת  נתגלה ויוסף יהודה של החיבור  ידי 

להתאפק  יוסף יכול ולא וכמאה"כ וקדושתו הצדיק

כי לעמוד אחיו  יכלו  ולא יוסף מעלת  ונתגלה וגו'

ומדבר  מהול שיוסף נתגלה כי  מפניו, נבהלו 

חלומותיו, כל נתקיימו  איך ונתברר הקודש, בלשון

שהיה  הצדיק יוסף  ומעלת  גדולת  הוא זה וכל

בהפטרה  מבואר מאידך ואמנם אצילות . בבחי '

זו  פרשה כ"ה)של כ"ד ל "ו אדם (יחזקאל  בן  ועתה

שם  ואמר וגו' ליהודה עליו וכתוב אחד עץ לקח

כ"ו) יהיה (כ "ה אחד  ורועה עליהם מלך דוד ועבדי

והרי וגו', לעולם להם נשיא עבדי  ודוד  וכו', לכולם

וצריך  לדוד, היא הגדולה דעיקר  בזה מבואר 

בהתחברות והגדולה הגילוי עיקר  מה להבין 

יהודה  או יוסף הוא העיקר האם ויוסף, יהודה

דוד . בחי ' שהוא

_________________________

אשתכח,א. רעותא כד דהא הכא, דמהימנותא רזא יהודה רבי אמר יחדיו], עברו [נועדו המלכים הנה כי שם: הזוה"ק  וז"ל

וכדין  בגויה, ולמכנש ללקטא ודא אוצרא, לאפתחא דא כחדא, ואזדמנן כחדא מתקשרן עלמין תרין כדין כחדא, אתעטר וקשורא

'עברו  כדין כחדא, מתחברן דכד דמלה רזא יחדיו, עברו תתאה. ועלמא עלאה עלמא קדישין, עלמין תרין נועדו, המלכים הנה כי

דא  ועל פשע', על 'ועובר י"ח) ז ' (מיכה כדכתיב כחדא, דמתחברן עד לאתכפיא אתעברן לא דעלמא חובין דכל בגין יחדיו',

בתקונא  דא רזא אמר, חייא רבי אתעברו. חובין וכל נהירין אנפין כל כדין דהא בגין אתכפרו, חובין אינון עברו יחדיו' 'עברו

נהירין, אנפין וכל כחדא כולא אתקשר כדין ליה, חזי כדקא וחד חד כל מסתפקין וכולא אתקריב, קרבנא כד דהא איהו, דקרבנא

ואתקשרו  נועדו המלכים וכדין עלייהו, ולאעברא חובין על לכפרא כחדא, ואזדמנו נועדו' 'המלכים וכדין אשתכח , חד וקשורא

אלין  אלא מלכים, דאינון דעתך  סלקא תמהו, כן ראו המה חדא. רעותא כלא ולמהוי אנפין, כל לאנהרא יחדיו, עברו כחדא,

המה  כדין חדא, ברעותא תרווייהו אזדמנו מלכים כד וכדין עליה, דאתפקדו דינא ההוא למעבד דלהון דחדוה דדינין, מאריהון

לשלטאה, יכלי ולא מעלמא, ומתעברן אתכפיין דדינא מארי דכלהו בגין נחפזו, נבהלו תמהו כן עלמין, דתרין רעותא ההוא ראו

שלטנהון. ומעברין קיומיהון מתעברין וכדין

ורזא  הנער, את  ערב עבדך  כי כד"א ערב, דאיהו אצטריך  דהכי בגין יהודה, טעמא מאי יהודה, אליו ויגש  אמר, אלעזר רבי

בגין  יהודה, אליו ויגש  דא ועל מלך , איהו יהודה צדיק, איהו דיוסף בגין כחדא, לאתקרבא אצטריכו הכי ויוסף  יהודה דמלה,

דאתקיים  ליעקב גרם בינייהו, שלמא גרם שבטין, לכלהו שלמא גרם לעלמא, טבין כמה גרם כחדא דאתקריבו דלהון דקורבא

ותתא, לעילא סטרין בכלהו אצטריך דא עם דדא קריבו דא ועל אביהם, יעקב רוח  ותחי כז) מה (בראשית  כד"א דיליה, רוחא

עכ"ל.



לנפשך  חכמה דעה ד

 àåäù é"ðãàå  ä"éåä áåìéù àåä ãåçéä  úåîìù

äîùðä íâ ï÷úð äæáå ú"åçé íò  ò"åçé áìùì

 óåâä íâå

äðäå בזוהר ע"ב)איתא י"ח ישראל (ח"א שמע

דיחודא  רזא ובשכמל"ו  עילאה דיחודא רזא

הבעה"ת רבינו ומבאר  היחודתתאה, (שער

פ"ז) והוא והאמונה יחו "ע הוא ישראל דשמע דאף 

וב  יחו "ת הוא ובשכמל"ו  הוי"ה אדנ"י,בחי ' שם חי'

הכלול  יחו"ע בחי ' יש כי בהשני, כלול אחד  כל מ"מ

שילוב  סוד  וזה ביחו"ע, הכלול יחו"ת  ובחי ' ביחו"ת ,

בדברי ומבואר בהוי"ה. ואדנ"י  באדנ"י, הוי"ה

עפי"ד  ואדנ"י , הוי "ה שילוב ענין מה מוהרש"ב

ע"ב)הזוה"ק  קי"ז מלכות(תיקונים דנטיל מאן  דכל

מאן  וכל בנטיען, מקצץ איהו  ספירן  תשע בלא

בעיקר . כופר  איהו מלכות בלא ספירן תשע דנטיל

ט' בחי ' דהיינו יחו "ת בלי  יחו"ע דרך  לוקחים אם כי

כן  וכמו  בעיקר, כופר הוא המלכות, ללא ספירות

ללא  יחו "ת שהוא הט"ס  ללא המלכות  נוטלין אם

תיקון  בענין  הוא וכן בנטיעות, קיצוץ הוא יחו"ע

ללא  יחו "ע בדרך  הולך  דכאשר והנשמה, הגוף 

כיון  הגוף , ולא הנשמה רק בזה נתקן  אין  יחו"ת 

לעולם  וצריך  אני, בחי' ויחו "ת אין  בחי ' הוא דיחו "ע

השתוקקות של המדרגות ב' והם אין, וגם אני גם

'אין' של הדרך כי  שניהם, את  לעולם וצריך  וביטול,

בחי ' שהוא הגוף בזה נתקן אין כי  שלמות  אינו  לבד

בחי ' שהוא האני בחי ' גם נתקן  כאשר ורק 'אני ',

אז  ליחו"ע, יחו"ת  בין ולשלב לחבר וזוכים הגוף ,

שהוא  כחדא ואין אני  בבחי ' היחוד שלמות  מתגלה

ית'. הבורא של  האמיתי האני  גילוי 

ä"éåä éðà 'éçá àåä ãåçéä  úéìëú ø÷éò

ò"åçé ãçéîä éòöîàä  å÷ àåäù  úîà  íëé÷ìà

 ãçàë ú"åçéå

äðäåמדרגות ג' שיש  בכ "מ במוהרא"ס מבואר

בחי ' עילאה יחודא שהם היחוד, בדרכי 

בשכמל"ו, בחי' תתאה ויחודא וגו ', ישראל שמע

קו שהוא אמת, אלקיכם הוי "ה אני  הוא ג' ומדרגה

בזה  ומתגלה כאחד ויחו"ת  יחו"ע המיחד  האמצעי 

שהוא  'אמת' בחי' והוא הבורא, של האמיתי ה'אני '

של  המדרגה הוא האמיתי  והתכלית האמצעי . קו

אלא  לזה להגיע אפשר  אי  אך  אמת , אלקיכם הוי"ה

יחו "ע  שהם שם וברוך דשמע ביחוד  שיתמיד ידי על

בזה. זה וישלבם ויחו "ת

'âåאלקי שהם המוחין קוי  ג' כנגד אלו מדרגות 

ברוך  – יצחק אלקי  ישראל, שמע – אברהם

כי אמת . אלקיכם ה' אני – יעקב ואלקי שם,

בעיקר , יחו "ע בחי' ימין לקו  להכנס  צריך  בתחילה

שמאל  לקו  להכנס ואח"כ  יחו"ת , גם בזה לכלול אך

בזה  לכלול אך  בעיקר, יחו"ת  בחי ' שהוא יצחק  בחי '

שהוא  יעקב בחי' אמצעי קו ואח"כ יחו "ע, גם

והוא  אמת , אלקיכם ה' אני  בבחי' היחוד  שלמות 

שני שמיחד  באופן  עצם דבקות של המדרגה

יחו"ת שהוא ה'אני ' בחי' ואז כאחד , המדרגות

יחו"ע. שהוא ה'אין ' בחי ' את שאת ביתר  מגלה

íéìåëé ë"éòå ãåã 'éçáá  äáùçîä úñéôú ø÷éò

'éä ãåñá óñåé 'éçá  úà àáìã àúåòøá âéùäì

 ãéåãá æåðâä' åàøé ïéòá ïéò' ñ" äå àìî

äðäå יחו "ע בחי ' ויוסף  יחו"ת  בחי' הוא יהודה

המדרגות שני  את  לעולם צריך  ובודאי

יהודה  לחבר הוא והתכלית  ודוד, יוסף  בחי' דהם

יחו "ע  חיבור שהוא אמת , אלקיכם ה' בסוד ויוסף

של  זו  במדרגה אם לעיין צריך  ובזה כאחד , ויחו "ת

דידן , בפרשה כמבואר  יוסף  הוא  העיקר  אמצעי קו

בהפטרה. כמבואר  דוד  הוא העיקר  או

äðäåד ')כתוב מ"ו על (בראשית  ידו ישית  'ויוסף

בחי ' נתקן  יוסף  בחי ' ידי דעל עינך',

בעין  עין של המדרגה הוא התכלית כי העינים,

מחזק  דיחו"ת  דהעין  והיינו ציון , ה' בשוב יראו 

עין  ובאותה שאת , ביתר  דיחו"ע העין  את  ומגלה

יחו"ע. לראות עין  באותה צריך  יחו "ת שרואים

יחו "ע  להשיג אפשר אי  הגבוהות  במדרגות ואמנם

הגבוהה  במדרגה דהרי  דלבא, רעותא ידי על רק 



תשע"ו  ויגש פר' השל"ס

ושמו, הוא בחי ' הוא והיחו "ת היחו"ע בחי ' ביותר 

מחשבה  לית כי 'הוא' בחי ' להשיג אפשר ואי

בבחי ' ההתבוננו ידי על ורק כלל, ביה תפיסא

'הוא' בחי ' ולהשיג מציאותו  לחייב יכולים 'שמו'

התיכון  בריח הוא יעקב ובאמת דלבא. ברעותא

הדבקות כי  הקצה, אל הקצה מן  המבריח

ואי האמצעי, קו  ממדרגת  נמשכת האמיתית

כאשר  ברעו "ד  רק  העליונה המדרגה לראות  אפשר

ישראל  מלך דוד סוד וזה ויורד , ומטפס  ועולה מטפס 

דהיינו מלא, דוי "ד  בחי ' הלב בחי ' שהוא וקיים, חי 

של  המדרגה שהוא דוד  בבחי ' הוא שהתפיסה

בחי ' דלבא ברעותא להשיג צריך  ובתוכו  יחו"ת ,

מלא, דויד שבתוך הי' סוד והוא יחו"ע, שהוא יוסף 

אך  דוד , עבדי  הוא שהעיקר מבואר בהפטרה ולכן

יוסף  שהוא דדויד  הי' להשיג באמת  הוא התכלית

ידי על רק  לזה להגיע אפשר  אי  אך  דלבא, ברעותא

לעין  לעלות יכולים דיחו "ת העין ידי דעל דוד.

יראו. בעין עין  בסוד  דיחו"ת 

 àåäù àøåëãã  úòãá äéåìú äãéúòä  äìåàâä

'÷åðã úòã éãé ìò àåä  äæì  òéâäì êøãä êà óñåé

'éä áìä  úåéîéðôá âéùäìå ãåã 'éçá àåäù

 àìî ãéåãã

äðäã מונח הגדולים עתהצדיקים בכל ים

וכמו דמ"ה, דמ"ה הגבוהה במדרגה

הק ' הבעש "ט וישלח,שאמר  פ' שלהי (תולדות

ט"ז) אות  שמות עה"ת דעתובבעש "ט אינו דהעיקר

דייקא  תלויה הגאולה כי דדכורא, דעת  רק דנוק'

כל  מריש  העולמות ראיית  דהיינו דדכורא בדעת

דעת הנקרא והוא נהירין, בגוונין סוכ"ד  עד דרגין 

באר דדוכרא תשע"ה החכמה לים בהקדמה באורך  (עי'

הענין) כל  בחי 'היטב רק  היה מצרים ביציאת והנה .

בחי ' יש  העתידה בגאולה גם מ"מ אך דנוק ', דעת

העתידה  הגאולה שעיקר ואף מצרים, ליציאת זכר

על  רק להשיגו אפשר אי  מ"מ דדוכרא, דעת הוא

לעלות שיכולים בתוכו י' יש ושם דנוק ', דעת  ידי 

דוד  כי  'עד סוד  וזה דדכורא, דעת להשיג מתוכו

מלא. דויד  שבתוך  י ' סוד  והוא הגדיל'

äðäãבאמת יש  וקיים חי ישראל מלך דוד במקום

לעניננו, עתה הנוגע אך  בחינות, כו"כ

עד  העולה יסוד הוא ויוסף  בינה בחי' הוא דוד דהנה

הרדל"א  מקום הוא הגדיל' 'דוד מ"מ אך  החכמה,

עליונה  הראיה שהוא יראו', בעין 'עין נאמר ששם

דלית במקום למעלה למעלה כי  דלבא, ברעותא

שמו ידי על רק להשיג אפשר אי תפיסא מחשבה

בעל  את ברעו "ד  להשיג יכולים הרצון , שהוא

בינה, ובחי ' המלכות  מדרגת הוא שמו  כי  הרצון,

יכולים  בינה, ובחי' והשכינה המלכות ידי על ורק

ולכן  הרצון . בעל את  ברעו "ד  עכ "פ ולהשיג לעלות

ודבקות אלקות בהשגת  מונח להיות שזוכה מי  רק 

הלב  בפנימיות  ושם דמות  בחי ' יש שם למטה,

יוסף  את לתפוס אפשר  אי  אך  השרשי , יוסף מתגלה

דדויד . י ' בסוד  דוד  בפנימיות  רק לבד

 äæå, ראש של לתפלין יד  של תפלין  הקדמת  סוד 

בחי ' שהוא יד  של תפלין ידי  על רק כי 

שהוא  ראש  של לתפלין  זוכים דוד, ובחי ' המלכות 

אך  ביניהם, להפסיק ואין יוסף, ובחי ' הז "א בחי '

המלכות. בחי ' יד של תפלין ידי  על הוא הכניסה

דיד  בתפלין  ומדרגות בחינות  כו "כ  שיש ואף 

יוסף הוא דיד  תפלין החול ובימות (בסודודראש,

דוד רחל ) הוא ראש של לאה)ותפלין  אך (בחי' ,

של  ותפלין נוק' הוא דיד  תפלין  הכולל היחוד  בערך 

של  תפלין  ידי  דעל הענין  ועיקר הז "א, בחי' ראש 

ואח"כ  הבריאה, מראות ידי על הכניסה דהיינו  יד 

דויד  שבתוך  דיוסף הי ' שהוא הלב פנימיות  ידי על

עליונות. מראות לראות יכולים

 æø úâùä øæåç øåà éãé ìò äìéçú àåä ïéæøã ïé

 âéùäì  íéìåëé  ë"éòå íéãåçéä úãåáò àåäù

 àìî ãéåãá æåðâä 'éä ñ"äù æåðâä øùé øåàä

 äðäã שהם חלקים לד' נחלקת הקדושה התורה

שהוא  חמישית מדרגה יש  ועוד  פרד "ס,



לנפשך  חכמה דעה ו 

על  בעיקר הוא הסוד חלק השגת והנה דרזין , רזין 

על  בעיקר הוא הנגלה חלק  והשגת  ישר, אור  ידי 

תחילה  הוא הכניסה דרזין ברזין אך חוזר , אור  ידי 

יכולים  ועי "כ  דוד, בחי ' שהוא חוזר  אור  ידי על

על  חוזר , האור  בפנימיות  ישר  האור  ולראות  להדיג

סדר  ולכן דוד. בפנימיות המתגלה דדוי"ד י' דרך

חלקי שאר כמו  אינו  בעולם דרזין  רזין השתלשלות 

תחילה היא ההשגה שבהם התורה אור סודות (בחי'

יחודים ישר) ההשגה עם לעשות יכולים ואח"כ

ישר  שהאור  דהיינו שבזה, העבודה חלק  שהוא

אפשר  אי דרזין ברזין  משא"כ  חוזר. להאור קודם

מחשבה  לית כי  ישר  אור  בדרך בתחילה להשיג

האור  ידי  על תחילה הוא הכניסה אך  ביה, תפיסא

שהוא  בנימין, בחי ' של התשוקה שהוא חוזר

והוא  רוחא, ההיא בסוד  ישראל נשמת של התשוקה

אח"כ  ורק היחודים, של חוזר האור של התשוקה

בבחי ' דרזין הרזין של ההשגה לקבל עי"כ יכולים

זה  התשוקה, ידי  דעל והיינו שלהם, ישר  האור 

יראו', בעין 'עין  דרך עד להשגה, אותו  מחבר עצמו 

דרעוין  רעוא בחי' מתגלה היחוד תשוקת  בתוך  כי

את לראות  ישר האור  שם ומתגלה דלבא, ברעותא

רזין  השגת  בבחי' נהירין  בגוונין  התורה סודות 

התורה. של דרזין 

ïëìå כל את  באתגלייא לנו  השאירו לא הצדיקים

האור  בחי' לנו  מסרו ורק ישר, דאור  התורה

הרצון  שהוא דרעוין , רעוא בבחי ' חוזר

דעתיקא  העליונה התורה את  להשיג וההשתוקקות

דרעוין , ברעוא חוזר באור  שנעסוק וכפי סתימאה,

כשחר  יבקע 'אז  של למדרגה קמעה קמעה נזכה כך 

והעיקר  למדרגה, ממדרגה להשיג צריך כי אורך',

של  והתורה לנו  הנחילו  שהצדיקים האמונה ידי על

והי ' דוד , בחי ' את רק להדיא גילו  לא כי  הרדל"א,

ליחד  נזכה וכאשר  בתורתם, גנוז  נמצא דדוי"ד

העבודה  שהוא חוזר  אור בבחי' שלהם התורות 

קמעה  יתגלה עי "כ  ברעו "ד , וההשתוקקות שבזה

האור  ונשיג וקיים, חי ישראל מלך דויד בחי' קמעה

בעין  'עין  בסוד  דדוכרא דעת  בחי ' שהוא ישר

הגאולה. תלוי  שבו  הן' לשער  ונזכה יראו ',

 éë רזין בבחי ' התורה בסודות  תלוי הגאולה עיקר 

ודאי לבקש וצריך  דדכורא, הדעת  שהוא דרזין 

משיח  שיכול ולהאמין הגאולה, על ורגע רגע בכל

פוטר  זה אין  אך ורגע, רגע בכל לבוא צדקנו 

שיכולים  מה עת בכל אחד  מצד  העבודה לעשות 

גם  צריך התפלה עבודת  ומלבד בעבודה, לעשות 

דרזין  רזין בבחי ' התורה סודות  להשיג עבודה

אותו ויקבור וה"ס הגאולה, תלוי שבזה הן ' דשער

גילו לא והצדיקים דיקנא, תיקוני  בי "ג שהוא בגיא

שבו, ישר  האור  ולא חוזר באור רק דרזין  הרזין  לנו 

היחודים, עבודת  שהוא חוזר  האור  בכח צריך אך

לעשות צריך  אחד וכל בו , הגנוז  ישר  לאור  לזכות

יחודו ולגלות הק ' השכינה ולחפש בחלקו  שיכול מה

העולמות. בכל ית"ש ואחדותו

 ïéàù  íéìâøîä àèç àåä  äìåàâä áåëéò ø÷éò

 âéùäìå  ìàøùé õøàì ñðëäì íéìåëéù íéðéîàî

'÷ä  äøåúä  ìù ïéæøã ïéæøä

àúéàå איזה לדעת  אפשר  שאי הברית בספר 

ואפילו הגאולה, את להביא יזכה אדם

צריך  אדם כל ולכן וכו ', לזכות  יכול פשוט אדם

להכנס  ולא אמיתית בעבודה לעסוק להתאמץ

בכל  מדרגתו לפי  אחד וכל שקר, של לעניוות

עפ "י שכן  וכל בכללות , שעושים שבעולם פעולה

לעורר  יכולים עי "כ  בפרטות, הצדיקים עבודת  דרך

בששון' מים 'ושאבתם בבחי ' שיתגלה הגאולה

דצדיקייא. מבחירי  חדתין  אולפין  ותקבלון  כתרגומו 

íðîàå אפשר שאי  ואמרו בזה פגמו  המרגלים

של  בכיה ובכו ישראל לארץ להכנס 

הגאולה, המעכב גדולה הכי העבירה והוא חנם,

הק' לתורה להגיע שייך שלא לומר הבכיה שהוא

מביא  וזה ישראל, ארץ בחי' שהוא דרזין לרזין 

הכללי החטא והוא הגאולה, ומעכב הלב חלישות

בבחי ' עת  בכל ה' את מבקשים היו אם כי  העיקרי,



תשע"ו  ויגש פר' ז של"ס

הצדיקי של הספרים וללמוד ימצאונני, משחרי  כל

עי"כ  יכולים הרי ועוד , עוד עת  בכל ולחפש  אמת 

סתימאה  דעתיקא דתורה הגנוז  האור  את  לגלות

ז"ל  הגר"א ולכן  ישראל, לארץ הכניסה שהוא

בעיקר  רצה כולה, התורה בכל וכתב שלמד 

דצניעותא, הספרא על ביאורו את ויפיצו  שידפיסו 

בי שם הסוד כי  בו וגנז ההשתלשלות  סדר  היטב אר 

השאירו הצדיקים כי  דדויד , הי' בחי ' שהוא הפנימי 

וצריך  היחוד , שורש  לתפוס איך  ודרכים רמזים

וללמוד  הצדיקים של התורות סוף בלי לרדוף 

הנה  חוזר, באור  רק מתגלה שאינו ואף  דבריהם,

בעבודת ועוסקים בזה הרבה שעוסקים ידי  על

לגלות יכולים הצדיקים, בספרי המבואר  היחודים

בשוב  יראו  בעין  עין כי  עד  ישר , האור את זה מתוך

בימינו במהרה ברחמים צדק גואל בביאת ציון ה'

אמן .

 êùôðì äîëç äòã

äòã' הוא וחכמה דוד הוא נפשך לנפשך ' חכמה

האור  מתגלה שם דדוד חוזר  ובאור  יוסף,

ידי על כי בעין , עין להשיג יכולים ועי "כ  דיוסף, ישר

ה' בחי' אמצעי  קו כי הט"ס , את  משיגים המלכות 

ולכן  אבינו, אתה כי  נאמר  ושם אמת, אלקיכם

צריך  הנפש שבתוך לנפשך' חכמה 'דעה צריך

בתוך  גנוז  ישר דאור  הי' דהיינו החכמה, למצוא

יכולים  דעי "כ  לראשך ' כתר 'והיא חוזר , דאור  דוד

הכתר , בחי ' שהוא דרזין  דרזין התורה להשיג

היחודים  שמקדימים ידי על רק להשיגה ויכולים

ישר , האור שהוא לההשגה חוזר, האור  בחי ' שהוא

דרזין  רזין מתגלה בשבת כי  קדשך ' שבת 'שמור

לעין  נזכה ועי"כ סתימאה, דעתיקא התורה בבחי '

במהרה  צדק גואל בביאת  ציון  ה' בשוב יראו  בעין 

אמן . בימינו 



לנפשך  חכמה דעה ח

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

 ïîåà  øéòá  æ"òùú äëåðç-õ÷î  úùøô ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìç
 å"öéà

ùãå÷ úáù  ìéì úãåòñá

 úåöî úëøá  çñåðá éìááä íò éîìùåøéä 'ìçî

äëåðç øð

øáéã [ à הירושלמי שיטת  ה"ד )על פ"ג  (סוכה

"על  חנוכה נר הדלקת  על שמברכים

הבבלי כשיטת  שאינה חנוכה", נר  דףמצות  (סוכה

ע"א) בזה מו מקודם והזכיר להדליק, שמברכים

הרא"ש שהביא ס"י)הביאור  דפסחים בשם (פ"ק

חנוכה  נר ובהדלקת  בתפילין  מדוע תם, רבינו 

ואילו חנוכה, נר  ולהדליק  תפילין להניח מברכים

מגילה, מקרא על מברכים מגילה במקרא

 úååöîä  úëøáá  úåðåùìä ÷åìéçá ú"ø øåàéá

øàáîå [ áוז"ל תם ומה (הרא"ש )רבינו שם,

מהן  יש  ברכות  במטבע שחלקו 

ז"ל  ר "ת  בלמ"ד , שתיקנו  מהן  ויש ב'על', שתיקנו 

שייך  מיד דנעשות  מצות  דכל לדבר טעם נותן  היה

על  מגילה, מקרא על כגון  על, עליהן  לברך 

על  תרומה, הפרשת על ידים, נטילת על הטבילה,

תפילין , להניח אבל מרור, אכילת על מצה, אכילת 

שיהוי, בהן  יש  בסוכה, ולישב בציצית להתעטף 

ולהיות בתפילין  מעוטר להיות  כך  על מורה והלשון 

היום, כל ולטייל לאכול בסוכה ולישב בציצית  עטוף 

כדאמרינן  במצותה שיהוי יש  חנוכה נר ולהדליק 

מדליקין ע"ב)בבמה כא משתשקע (דף מצותה

קול  לשמוע וכן  השוק . מן  רגל שתכלה עד  החמה

דעיקר  התקיעות בין  להפסקה שיהוי  יש שופר 

ולכאו ' עכ "ל. וכו'. הברכות  סדר על שופר  מצות

נמשך  מגילה מקרא לכאו ' דהלא צ"ב הדברים

תפילין  הנחת  שנמשך  ממה זמן  יותר הרבה

נרות הדלקת וכן  אחד , ברגע התפילין שמניחים

באופן  מגילה ומקרא אחד, ברגע הם החנוכה

נקרא  ומדוע כשעה, במשך הוא והמצוי  הרגיל

מיד . שנעשית מצוה מגילה מקרא

 úìåòô øîâ øçà  åðééä –––– úëùîðä äåöî

äúééùò

øàéáå [âבהנחת שהנה הפשט ע"פ  מורנו 

שהניחן  הראשון  ברגע הרי  תפילין

בש  המצוה כל כבר  גמר מקיים ואחרי  לימות ,

התפילין  עם שנשארים זמן כל הרי ההנחה

נקראת וע"כ רב, לזמן המצוה קיום את  ממשיכים

מצוה  שהיא היינו נמשכת, מצוה תפילין מצות

הוא  וכן רב, זמן  ולקיימה להמשיך  שאפשר שלימה

זקוק  אין שכבתה שקיי"ל שכיון  חנוכה, נר  בהדלקת 

הראשון  ברגע המצוה קיום כל נגמר הרי  לה,

רגע  בכל מקיים שעה חצי במשך  ואח"כ  שהדליקה,

חנוכה  נר נקרא וע"כ המצוה, קיום המשך  את 

עליהם  מברכים וע"כ  לזמן, הנמשכת גמורה מצוה

המצוה, קיום המשך  על לרמז  להדליק, להניח,

דהלא  נמשכת , המצוה אין  מגילה במקרא משא"כ 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



תשע"ז  ויצא פרשת דא"ח ט ליקוטי 

לא  המגילה של האחרונה תיבה גמרו שלא זמן כל

אחת תיבה אף  שכשחיסר  כלל, המצוה נתקיימה

וכשגומר  המצוה, כל קיים לא המגילה בקריאת

כל  קיים זה ברגע הרי  שבמגילה, האחרונה התיבה

נמשכת ואינה המצוה, כל תיכף  ונגמרה המצוה

' עליה מברכים וע"כ  כלל, מגילה'ìòיותר מקרא

עצמה המצוה קיום על היא אפשרותשהברכה (ללא

.להמשיכה)

 éøáãá  äøéúñä  ìò íéìáå÷îä  åöøéúù õåøéúä

äëåðçã úåøåà íéøéàî ïëéäì ì"æéøàä

óéñåäå [ã שהנה קבלה, ע"פ זה בענין  ביאור

בדברי סתירה מקשה זי "ע הרמח"ל

לכוין  האריז "ל כתב שהנה האריז "ל, רבינו 

דנ"ר  יחוד  חנוכה נר  אהי"ה-ג "ר,בהדלקת (הוי"ה

ששלשתם  אדנ "י-מלכות , הוי"ה אלקים-ו"ק, הוי"ה

נ"ר) כל בגימ' שמאירים מהאריז "ל אי ' ובמקו"א ,

דאצי ' מלכות שהיא הק ' השכינה אל האורות  אלו 

בתחתית היינו טפחים בג' ועומדת נמצאת שהיא

שמכוונים  מהאריז "ל אי' ובמקו"א האצילות , עולם

הק' השכינה שהיא רחל אל האורות אלו  כל להוריד 

ויש  לבי"ע, למטה ויורדת מאצילות היוצאת 

תחילת של הראשון  שברגע שתירצו  מהמקובלים

נמצאת עדיין הלילה בכניסת שהיא ההדלקה זמן 

ואח"כ  א', כוונה וזהו  האצי ' בתחתית  השכינה

השכינה  יורדת שעה דהחצי ההדלקה זמן  בהמשך 

גם (רחל ) להאיר  בהדלקה גם מכוונים וע"כ  לבי"ע

לבי"ע. למטה השכינה שיורדת  הזמן  להמשך 

õåøéúå]'א ברגע להדליק  שדקדקו לאלו שייך  זה

הצדיקים  רוב אך  ההדלקה, דזמן 

הק' הבעש "ט הבנ"י)מתלמידי  ונהגו(מלבד סמכו 

צריכים  אין בפנים שמדליקים שאנו הרמ"א כדברי

וא" הלילה, בתחילת להדליק  לדידהולדקדק  צ"ב כ

לשכינה  להאיר  הראשונה דהכוונה הביאור  מה

השכינה  ירדה כבר  הלילה בהמשך  והלא שבאצי'

באצי']. בהיותה לה להאיר מכוונים ואיך  מהאצי'

äðéëùä éôåöøô 'áì äøàä ––––  ì" çîøä õåøéú

õøúîå [äהרמח"ל ישעי'בזה נביאים, על  (בפי'

ה) הוא ב, חנוכה נר הדלקת  שאמנם

ורחל, דלאה השכינה פרצופי  לב' כביכול להאיר 

שאינה  לאה לפרצוף  להאיר  היא הא' דכוונה והיינו

רחל  לפרצוף  להאיר היא הב' וכוונה מאצי ', יורדת 

מהאצי ' ויוצאת .áהיורדת 

_________________________

השכינה ב. וכו'. הנביא" אליה את  לכם שולח אנכי "הנה הכתוב, שאמר זה ה). (ב, וכו' יעקב בית שם, הרמח "ל לשון ונעתיק 

ובתחילת  למטה. רחל למעלה, לאה ורחל, לאה בסוד תתאה, ושכינתא עילאה, שכינתא בחינות, לב' מתחלקת שהיא ידוע  כבר

מפני  הנבראים, להחיות השפע שירד כדי הזיווג, לצורך דבריאה ק"ק  להיכל אצילות  מן יורדים שניהם רחל עם לאה הלילה

הבוקר, וכשבא המטה. תחת היא שרחל נקרא הזמן ובאותו ז"א, עם מזדווגת  לאה הלילה ובתחילת  נפרדים. יש לא שבאצילות

ואז  הממותק. הדין זמן הוא אז  השניה הלילה ובחצי הס"א. שליטת  זמן הוא הראשונה הלילה ובחצי מזדווגת. שרחל זמן הוא אז 

מלמעלה  ההשפעה שיורד הזמן הוא שאז  מפני ע "ה, המלך דוד עושה שהיה רואים אנחנו וכן ותשבחות. שירות לומר לקום צריך 

הגלות  שזמן אומרים אנחנו והלא תאמר, ואם השפע . לקבל מוכנים שיהיו צריך ואז ותחתונים, עליונים המשרתים לצורך למטה

שבתחילת  תדע אבל הלילה. בתחילת  דבריאה ק "ק להיכל יורדים ורחל לאה שהם השכינה והלא שניה, הלילה חצי בתחילת הוא

יורדת  היא אז השני, הלילה בחצי אבל אצילות . בבחינת  שהיא מפני גלות , נקרא אינו לבריאה, שיורדים אע"פ  הראשון, הלילה

בבריאה, "לכו" אומרים, שהמשרתים וכו', לכו" יעקב "בית וזש"ה, הגלות. זמן נקרא ואז בריאה, לבחינת אצילות מבחינת

שיהיה  כדי שתרדו, צריך לתחתונים, להשפיע  הוא חפצם שכל כיוון אבל בריאה, לבחי' אצילות  מבחי' יורדים שאתם שאעפ "י

מתוקנת  שיהיה כדי לאה לתקן לכווין צריך השני הלילה ובחצי "לכו", וזה לנו, הבא השפע  ידי על להתקיים יכולים שאנו הזיווג

רחל. חנוכה גם בנר לכווין שצריך הכוונה  גם מזה וזה להאיר כדי נר, נקראת שהיא לאה, שהיא חנוכה נר מדליקים שאנו ,

המנורה  כנגד שהיא המנורה את  מדליקים וכשאנו דעתיק, ז"ת  בסוד שהם קנים ז' לה היה והמנורה לבי"ע . ברדתה לרחל הנר
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 ãåîìú ,à"æã ãåä- ìçøã ïéçåî –––– éìáá ãåîìú

 à"æã çöð-äàìã  ïéçåî –––– éîìùåøé

äðäå [åהרמ"ז מש "כ כמ"פ הבאנו  (עלכבר

ב') הערה תלמוד אוצ"ח בין  שהחילוק 

הוא  בבלי שתלמוד הוא, ירושלמי, לתלמוד  בבלי 

מהאצי' היוצאת דרחל בבלי המוחין שתלמוד  (כמו

בחי' שזו לבבל , מאר"י בנ "י ויציאת  בירידת שנתחבר

לבי"ע) מאצי' השכינה ויציאת ותלמוד ירידת  ,

באצי ' שנשאר דלאה המוחין הוא ירושלמי 

ישראל ) בארץ ביאור (שנתחבר הבאנו  [ובמקו"א ,

ירושלמי שתלמוד  בזה, זי"ע מפאנו הרמ"ע תלמיד

בהוד, בבלי ותלמוד  הביאורים בנצח שב' (וביארנו

בנצח  עומדת  דירושלמי מוחין שהיא לאה דהלא שוים,

דז"א  בהוד עומדת  דבבלי מוחין שהיא ורחל דז"א,

].ואכמ"ל )

'÷éìãäì' ì 'ìò' ïéáù  ÷åìéçá æ" ôò øåàéá

ô" òå [æ עיקר שלהירושלמי  מתבאר  הנ"ל

לחלק  נ"ח בהדלקת להאיר הכוונה

וע"כ  לאה, פרצוף  שהיא באצי ', הנשאר  השכינה

חלק  על לרמז  מאה, שבגימ' על, בברכה לומר יש 

כל  נמשך שממנה לאה, שהיא שבאצי ', השכינה

במדרש [כדאי ' ברכות, המאה פר'ענין (תנחומא

יב) אות לאה)שדהע"הקרח פרצוף  בבחי' תיקן (שהוא

לומר  יש רחל שבבחי' להבבלי  ואילו  ברכות], הק'

לבי "ע  היורדת  השכינה לחלק  להאיר לכוין  להדליק,

דאצי ' דמלכות כלים הל' על מרמזת  ל' [שהאות 

היורדי כדאי'].שהם לבי "ע אלקות  חיות ונתנים ם

 ïë æøéæù éôë ––––  úåøéäîä êøã ––––  äàì  óåöøô

åéùðàì ì"æéáø

 äæáå [çר "ת דברי פנימיות את גם לבאר יש

מברכים  נמשכת מצוה דעל הנ"ל,

מברכים נמשכת שאינה מצוה ועל ,ìò להדליק

בבחי ' דרכה לאה שפרצוף  במקו"א כמש"כ  והיינו

רביז "ל דרך וכעין  בבחי'מהירות , שהוא ע"ע (שאמר

כנ "ל ) לאה פרצוף ענין דהע"ה, את  ששיבח ,

בלקו "מ  בקדשו שאמר כמו בעבודה"י, המהירות

מט) סוס"י התורה,(קמא זאת שאמר  בעת וזל"ק ,

יותר  בבאור זה ענין  הקדוש  מפיו אז  שמעתי 

הזוכים  אדם בני לענין  זה, ענין בפרוש שאמר 

פי על שאף ואמר, העבר על תשובה לעשות 

היכן  עדין  כן פי  על אף שעבר, מה לתקן  שזוכים

שהיו יתברך , מהשם רחוקים שהיו  הזמן  אותו הוא

ובודאי הזמן  באותו  יתברך השם את לעבד  יכולים

את ולמלאות להשלים דהינו זאת, לתקן  צריכים

בכל  יתברך  השם את לעבד  יכולים שהיו העבודה

ורחוקים  יתברך  מלפניו נזופים שהיו העת  אותו 

לתשובה, להתעורר שזוכין אחר כן  על ממנו ,

מאד  ולרוץ יתברך, בעבודתו  גדול זריזות צריכין

לתקן  עבודתו  זריזות ידי על שיזכה כדי  מאד,

כי שעברו  הימים של העבודה חסרון  גם ולהשלים

שהיה  הדרך זה גדול במהירות לרוץ צריך עכשו 

_________________________

להסירם  דעתיק  לז"ת  מעוררים ואז לבי"ע, ברדתה לרחל יאיר שלאה גורמים אנחנו אז  קנים, ז' לה שהיה המקדש בבית  שהיה

מכוונים  אנחנו אז לנו, להשפיע וכדי הזיווג, לצורך  לבריאה כשתלכו ה'", באור "ונלכה וזה לטוב. רע  כל מחזיר שהוא הגלות , מן

חנוכה בנר וזה רחל, שיתוקן כדי לאה בחי' את  מעוררים לתקן אנחנו קנים, ז ' לה שהיה המנורה כנגד שהוא חנוכה נר ואז כנ"ל.

וכבר  ה'". באור "ונלכה וזה העליון, היחוד בסוד לטוב רע כל מחזיר הוא להיות הגלות , מן ואותנו אותם להסיר דעתיק לז "ת

רוח  להם [היה] שלא מפני אותה, קימו לא אחרת  שפעם מפני היה וזה המילה, את  יעשו שלא היה היונים שעשו שהגזירה ידענו

שאליהו  הנביא", אליה את  לכם "שולח אימא, מצד באה שהרפואה אימא, שהוא אנכי" "הנה אומר, אבל כידוע . שמרפא צפונית 

יום  בוא "לפני המילה. מצוות  את תקיימו ואז ישראל, של בבריתות  אותו שולח  שהקב"ה מה וזה קודש. ברית  שהוא ביסוד הוא

יאכל  שבת  בערב שטרח מי נאמר, הזמן ובאותו תקנה. עוד יש  לא הזמן שבאותו מפני הנצחיות , זמן שהוא והנורא", הגדול ה'

עכל"ק . והנורא". הגדול ה' יום בוא "לפני וזה, בשבת, יאכל מה טרח  שלא מי אבל בשבת,



תשע"ז  ויצא פרשת דא"ח יא ליקוטי 

ואמר  יתברך. מהשם רחוק שהיה בזמן  לילך יכול

איר  יאגין  זיער  זיך דארפט איר הלשון , בזה לאנשיו 

חאפין עפיס  קענין  נאך זכרונו זאלט רבנו, (לשון

המהירותלברכה) ענין  את שיבח וכן עכל"ק. .

הידועה  בשיחה שמשבח כמו  התורה"ק  בלימוד

הר"ן  עו שבשיחות  לאה â (שיחה שפרצוף  [והיינו  .(

תשובה דבעלי דרך בבחי ' שהוא היא דהע "ה (כמו

תשובה) של עולה שהקים לאה תשובה פרצוף ובעל ,

בעבודתו]. לרוץ לו  יש 

íéðååëî  äàìã óåöøô àåäù éîìùåøéì

 ãåçéä åá  äùòðù 'àä òâø  ìò  ä÷ìãäá

 úåøéäîá

äæáå [ è מוחין שהיא לאה שפרצוף  מתבאר

הרי במהירות  שדרכה דירושלמי 

הראשון  רגע על רק חנוכה נר בהדלקת מכוונים

שממשיכים  ההארה על שמרמז  דההדלקה

ממשיכים  זו שהארה באצי', בהיותה להשכינה

דההדלקה, הראשון  הא'ברגע בחי' (כנ"ל

פעולה דהמקובלים) אינה זו ופעולה אלא , נמשכת

פועלת לאה שפרצוף וכנ"ל אחד , שברגע פעולה

על  לרמז  על מברכים וע"כ  א', וברגע במהירות

זה. רגע של הפעולה

 úåðéúîå äçåðî êøã ––––  ìçø  óåöøô

ë"àùî [éבחכמה ששרשה דרחל ('אבא מוחין 

ברתא') ומתינות,יסד  מנוחה אוהבת

ד 'ואבדתם  קרא שדרש זי "ע התניא בעל וכדברי 

ולבטל  לאבד שיש בעבודה"י, המהירות על מהרה'

ענין  את  אוהבת שרחל בעבודה"י, המהירות

להבבלי וע"כ שבעבודה"י, הזמן  ואריכות המתינות

בהיותה  לשכינה להאיר נ"ח בהדלקת  מכוונים

_________________________

למד ג. שני ופעם כפשוטו אחת  פעם פעמים. שלש  ערוך שולחן הארבעה כל שלמד שסיפר, מכבר בשמו שמעתי שם, זל"ק 

וגמר  למד שלישי ופעם ותוספות . רש "י פרוש  בגמרא שלו השורש  ערוך שולחן מארבעה ודין דין בכל יודע  והיה אותם. וגמר

אחר  כי נעוריו בימי היה זה כל הנשמע , וכפי סוד. פי על כך הדין מה מפני הדין של הכונה סוד ודין דין בכל לידע וזכה אותם

הכבד  החולאת  בעת  אפילו הסוף עד ימיו כל הרבה הרבה לומד שהיה תמיד היה ודרכו פעמים. כמה עוד אותם וגמר חזר כך 

עצות  לנו ולתן ה' לעבודת לקרבם אנשיו כל ועם עמנו הרבה עוסק שהיה דצבורא טרחא עליו שהיה פי על ואף  בסוף . לו שהיה

בלימוד  עוסק היה כן פי על אף וכו', וכו' תמיד ונוראות  גבוהות  בהשגות תמיד משוטט  היה מוחו וגם וכו', וכו' עסקינו בכל

אפשר  ואי נפלא חידוש  היה זה ובענין הדעת. בישוב היה תמיד רק כלל טרוד היה ולא ויום. יום בכל הרבה בפשיטות  התורה

בשעה  פוסק  דפין כמה לומד והיה מאד. גדול במהירות לימודו היה ותמיד דבר. כל על פנאי לו היה זה ומחמת  כלל. מזה לספר

הגולה  והבאר אברהם והמגן זהב הטורי שהם גדול, בכרך  הנדפסים ערוך  שולחן הארבעה שסביב כלם הפרושים כל עם אחת

שמתחילין  בעת בבקר להתפלל עצמן מכינים שהעולם שבעת וסיפר החלקים. בשאר בהם וכיוצא זקנים ועטרת  חדש  ופרי

הכל  וכיוצא, פוסק  או גמרא שלמד מה כל וכן פוסק . דפין ארבעה לומד הוא השעה באותה להתפלל, שמתחילין עד להתקבץ

מאד. גדול במהירות  ללמד היה רק בלמודו. הרבה  לדקדק ולבלי במהירות ללמוד  שטוב זה בענין הרבה הרבה עמנו וסיפר
לפעמים בזריזות.בפשיטות ואם במקומו. בפשיטות  הדבר להבין יראה רק לענין מענין לימודו בשעת  הרבה דעתו לבלבל ולבלי

שלא  מה ממילא כך  אחר ידע הרוב פי ועל להלן. יותר וילמד הענין אותו ויניח  שם הרבה יעמוד אל אחד דבר להבין יכול אינו

וממילא  כסדר, הדברים לומר לבד האמירה רק  בלמוד צריכין שאין ואמר, יותר. להלן בזריזות כסדר כשילמד בתחלה מבין היה

בהלמוד  מוחו יכניס  רק  כלל יבין ולא תכף הרבה לו יקשה זה ומחמת תכף להבין שירצה למודו בתחלת דעתו יבלבל ולא יבין.

על  לעמד יוכל לא כן פי על שאף  דברים איזה ישארו ואם כך. אחר יבין תכף  יבין לא ואם יבין. וממילא בזריזות  כסדר ויאמר

דלא  גב על ואף  לסבר, והדר לגמר לברכה, זכרונם חכמינו שאמרו וכמו הכל על עולה הלמוד רבוי מעלת כי בכך . מה כונתו,

יזכה  זה ידי על הרבה, ללמוד ויזכה במהירות שילמד הלימוד ריבוי ידי על כי וכו', לתאבה' נפשי 'גרסה שנאמר, קאמר, מה ידע 

השני  בפעם יבין ממילא זה ידי ועל פעם. אחר פעם ולגמרם להתחיל ולחזר לגמרם שלומד הספרים אלו פעמים כמה לעבור

עכל"ק . וכו'. דבריהם. על ולעמד להבין שאפשר מה כל בתחלה, מבין היה שלא מה כל והשלישי
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הנמשכת פעולה שהיא בבי"ע, למטה נמשכת 

זמן ויותר)למשך  שעה א',(דהחצי ברגע נעשה ולא

הפעולה  על לרמז להדליק  להבבלי מברכים וע"כ 

ע"פ  דבביאור  [והיינו  וכנ"ל, דהמצוה הנמשכת 

בדברי נגלה ע"פ  הביאור מתחברים הנ"ל קבלה

האריז"ל  דברי  דישוב הביאורים ב' עם הנ"ל ר"ת

מחתא]. בחדא כולהו – הנ"ל והרמח"ל דהמקובלים

 øáçúîä)  äîëçä øåà –––– 'àëéøà àáà' –––– áø

(äðéáä íå÷î íò

óéñåä [àé כרב בחנוכה דקיי"ל בהא ביאור

סוגיא  – דחנוכה קמייתא (בסוגיא

הקודםד 'כבתה') בשבוע [שביאר ,– ויגש  פר' (נשמ"ח

יג ) אות חנוכה ע"פ עניני שם שבגמ' הדעות ד ' ,

החיבור  בבחי' היא רב שדעת שם ונתבאר  קבלה,

ר 'אשית -חכמה, רב, בשם כמרומז  ובינה, דחכמה

היורדב'ינה, החכמה אור דחנוכה, האור הוא (שזה

הבינה) ורמזים למקום מקורות  מצינו שעוד  עיי "ש ],

מהאריז"ל  כדאי ' דבינה, חכמה בחי ' הוא שרב

ק"ל  ע"ב בגימ' חיבור ãשרב על מרמז ג"כ שזה ,

ק"ל (ע"ב)דחכמה שבגימ' דגבורות  הויות ה' עם

ברוך ) בתיבת הברכות  בכוונת כנ"ל (כדאי' והיינו  ,

והבינה החכמה חיבור  בבחי ' הוא (חכמה שרב

שבאמצע) ז"א ובחי' סוד – .דבינה

ãåò אור בחי ' הוא רב בחי' שעיקר רמזים מצינו

הבינה)החכמה שבבחי' שמואל מלבד (לעומת  ,

כינוי שהוא 'אבא' שנקרא שם שהבאנו  מה

'אבא  בלשון  בחז "ל ג"כ  נקרא הרי  להחכמה,

דףאריכא' ע"ב)(חולין היה'קלז בדורו 'אריך שרב ,

ע"ב) כד  דף  אור (נדה בחי' על מרמז ג"כ  [שזה ,

וצר 'ארוך' אור הנקראת  הבינה החכמה (לעומת

ארוך ) ולא רחב אור בכורותשהיא התוס' [ולדברי  ,

ע"א) מב אי '(דף וכן  ממש, בגוף ארוך  שהיה הכוונה

ארוך  קברו שהיה אר "י  גאוני בשם הדורות  בסדר

אור  הוא שרב הנ"ל בחי' ג"כ מזה וחזינן אמה], ח"י 

בבינה המתלבש בחי'החכמה שהוא דבינה, (חכמה

שם) כמבואר דחנוכה ב'אבא האור הפנימי הרמז  וזה ,

החכמה אור בחי' כנ "ל )אריכא' ארוך  אור ,(שנקראת 

בחי ' הבינה אש  בחי' בתוך  ומתלבש  יורד  זה שאור

רב  שהיה משום כרב, הלכתא שבהם איסור, דיני 

כדאי ' איסור  בעניני ומחמיר בחסידות מופלג

שם)בחת "ס  בבכורות(בנדה טז)וכמובא 'כמה (דף

החמרת )הארכת  שבדרך (היינו שאף והיינו  עלינו',

להקל, דרכם החכמה אור שמבחי ' אלו  הרי  כלל

החכמה  אור אצלו  שנתלבש  כיון רב אצל מ"מ

ד 'כמה  הנ"ל בחי ' אצלו נהיה הבינה, בלבושי 

דהא  העעל"ט בשבוע כמש "כ וזהו  עלינו ', הארכת 

חומרא  בחי' שהוא לאורה להשתמש אסור דלרב

אור  - החכמה אור מחמת  הוא איסור בדיני 

אסור  וע"כ הבינה. בלבושי  ומלובש היורד  דחנוכה,

זה  גבוה באור  לפגום שלא לאורה להשתמש

.(עיי"ש )

 éîìùåøéá  íéøëæðä  äëåðçã  íéðéðòä 'á

óéñåä [áéמצינו ירושלמי  התלמוד שבכל ודיבר 

א) לחנוכה, בנוגע דברים ב' רק 

ר' של שהיא"צ ב) כנ"ל, חנוכה מצות על ברכת 

בחנוכה הוא עילאי בן  מו"קתנחום  בירושלמי (כדאי'

ה"ט) הזה פ"ג  היא"צ יום שנזכר כיון  בודאי  והנה ,

בחז "ל תנחום יום דר ' לציין חז"ל של דרכם (שאין

והאמוראים) התנאים של שיש היא"צ מחמת  זה הרי  ,

_________________________

הבינה,ד . כנגד שהוא הכולל, עם כח ורב בגימטריא הוא אריוך ט"ד), ז' דף  לך  לך  פרשת  הפסוקים (שער האריז"ל זל"ק

מן  שהוא לפי ע "א) לט  דף (קידושין בגמרא כנודע  אריוך נקרא שמואל כי ושמואל, רב שבתלמוד אמוראין תרין סוד וזה

אלפי"ן, במילוי ומלאים פשוטים אחוריים והם ר"ב בגימטריא שהם ק"ל ע"ב בסוד בז"א הוא רב אבל כח , ורב הנקראת בינה

הנזכר. לטעם אריוך  הוא גם נקרא ושמואל הנזכר, לטעם רב ונקרא אריכא, אבא שמו היה רב כי שמותם, נשתנו ולכן

עכל"ק .



תשע"ז  ויצא פרשת דא"ח יג ליקוטי 

והבחי ' לעבודה החנוכה ימי עבודת  בין  קשר

תנחום. דר ' הרוחנית

äëåðçä éîé úãåáòì íåçðú 'ø úåëééù

äðäå [âé הנזכר עילאי  בן  תנחום שר ' נימא אם

תנחום  ר ' אמורא אותו  הוא בירושלמי 

טפי מוכח הרי דחנוכה, בסוגיא בבבלי המוזכר 

שהיא"צ  שמלבד  לחנוכה, תנחום ר' שבין  הקשר

שפלפלו הפלפולים רוב ידוע הרי בחנוכה, חל שלו

תנחום דר' זו למימרא בנוגע ריקבספרים (ש'הבור

וכו') מים בו וצ"ב אין דחנוכה, לענין ושייכותה ,

הענין .

 øæåç øåàá øéàîå øæåç åúéìëúá øùéä øåà

äìòîì äèîî

øàéáå [ãéרבינו של קדשו דברי  בהקדם בזה

באגה"ק  שכתב התניא (פ"כ )בעל

הסתלקותו שלפני  "בימים שכתב האיגרת שהיא

פייענא" תקעג )בכפר  טבת בעל (בחודש שם שגילה

בחסידות גילה שלא גדולים חידושים כמה התניא

הוא  שם שנתגלו  מהחידושים וא' חייו , ימי כל

האוא"ס  דהקו  ישר  האור שכשמסתיים מש"כ 

ומאיר  האור  חוזר  משם הרי  א"ק, רגלי בסיום

האור  זו שבבחי ' חוזר, אור בבחי' למעלה, ממטה

למטה  המאיר האור  הוא שישנו ביותר  הגבוה

מעשיותäבעשיה  מצוות של המעלה גודל וזהו ,

_________________________

הגשמי ה. העפר ביסוד ויכלתה כחה מראה היא הנ "ל וכל דהארה דהארה הארה הנ "ל כל על כן על יתר זאת  ועוד שם, וזל"ק

העפר  כיסוד תמיד מאין יש להוציא ויכלתם בכחם שאין השמים מצבא וגם ממנו העליונים מיסודות  עז ביתר עצום בגילוי

מאין  לצמוח  לו אומר ואינו העשב צמח  שכבר לאחר היינו גדל ואומר המכה (והמזל ואילנות עשבים הם מאין יש תמיד המצמיח 

ומ מזל כל יאמר למי יצמח בטרם אבל פרטיות . בפרטי ומין מין כל פרי ולשאת  לגודל מקוטן אלא ועשב ליש עשב לכל זל

עשי' בתחתית  מסתיימים א"ק דרגלי משום אלא זאת ואין גשמיים והם ורוחני אין שהוא שבו הצומח  מהכח פרטיות) בפרטי

המסתיים  א"ס מאור הקו וגם לבדו א"ק עיגולי רק ביניהם רב הפסק  בלי עלמין כל הסובב ב"ה א"ס אור מאיר רגליו ותחת 

דאצי' ממל' חוזר באור מאיר דאצי' וזו"נ  ואו"א בא"א שהמלובש  כמו חוזר אור בבחי' למעלה ממטה מאיר א"ק  רגלי בסיום

דרגלי  היושר בסיום המסתיים א"ס  דאור הקו בסיום הוא וככה בסופן. תחלתן ונעוץ למעלה ממטה כתר בחי' היא דאצי' ומל'

בס' ולפמ "ש  דאצי'. דמל' הכלים מחיצוניות  ממש  אלקות שהוא דעשיה דמל' דמל' הנשמה אור לבחי' למעלה ממטה מאיר א"ק

שבעשיה  ויצירה לבריאה וממנה שבעשיה האצי' באור א"ס דאור הקו של זו הארה תחלה מתלבשת בלק"א הובא פ "כ הגלגולים

תדשא  מאמר והוא העפר שביסוד דעשיה דמל' דמל' הכלי בסיום ועוז  כח  יש  ועי"ז  דעשיה דמל' דמל' הנשמה אור לבחי' ומהן

ומאמר  המים ישרצו כמאמר בראשית  ימי בששת  בלבד ולא סוף אין (בחי' ועד לעולם תמיד הארץ בקרב פועל להיות וכו' הארץ

בלי  חנם בחסד סוף אין מאור הארה הזה בעולם האיר בראשית  ימי שבז ' דעשיה דמל' דמל' מחכמה חיה נפש הארץ תוצא

יתקיים  שאם א"ס  בחי' מעין שהוא בשנה שנה מדי תמיד ליש מאין ופירות ואילנות  עשבים להצמיח  כלל) נוקבין מיין העלאת

יש  כמו הם ואעפ "כ והנטועים הזרועים והם מ "נ העלאת  ע"י מהן שיש  אלא בשנה שנה מדי יצמיחו שנים רבבות ריבוי עוה"ז

במיני  וגם וירקות  זרעונים במיני וכן והעלין הענפים עם האילן  כל נגד וגם הפרי לגבי כלל ערך לו אין הנטוע  שהגרעין מאין

הזריעה  היא מ "נ העלאת שע "י הפירות והנה והשבלים הקשין ומכ"ש  מאין יש  כמו הוא א' מגרעין גרעינין מאות  להתהוות תבואה

באבי"ע  עליונים אורות  המשכות נשכיל ומזה שבארץ לבדו הצומח  מכח  מאליהן מהעולים מאד מאד משובחים הם והנטיעה

שהחי  שאף  רוח  אש מים עפר בחי' שהן דצח "מ  מדרגות סדר בענין היטב יובן ומזה במ "א. כמ"ש האדם) בריאת  תכלית (שהוא

שאין  ודעת חכמה וגם משניהם חיותו מקבל והמדבר מהצומח וחי ניזון החי אעפ "כ מהחי למעלה והמדבר מהצומח  למעלה הוא

ממטה  חוזר אור בחי' הוא כי כו' דתורא בישרא אכילנא לא ועדיין כו' דגן טעם שיטעום עד ואימא אבא לקרות יודע  התינוק

היושר  רגלי שבסיום א"ס אור ומהקו כ"ע הסובב א"ס מאור כו' דהארה הארה עז  ביתר שם שמתגלית  העשיה מתחתית למעלה

ופנ שור פני שבמרכבה עליונים שמלאכים מה ודעת טעם טוב בזה היטב ויובן כנ"ל. חוזר אור בבחי' מאד דא"ק  נהנים נשר י

ועיקרא  מיסודא ואתהניין הזוה"ק לשון וכדקדוק המזבח שע "ג מהקרבנות עליהם העולה והעוף  הבהמה מרוח  ומסתפקים וניזונים



לנפשך  חכמה דעה יד

בבחי ' מאיר הגשמי העשיה שבמקום היות דייקא,

ביותר . הגבוה האור  חוזר  אור

 êåôäì äúéìëú ,øùé øåà- ìåèéá- äîëçä øåà

 øæåç øåà-äðéáä øåàì

' àå [ åè הנ"ל מחידוש היוצאים מהענינים

גבוהה  דרך  שישנה בעבודה"י ,

היורד  דהחכמה הישר  ואור הביטול אור  שמתוך 

מזה  הרי  הסוף , עד  עמה שהולכים למטה מלמעלה

העולה  חוזר אור של חזקה אש אח"כ נהיה גופא

החכמה  אור הרי  כלל שבדרך  והינו למעלה, ממטה

ועונג  מנוחה שבבחי ' אור  הוא הביטול אור  שהוא

דשב"ק ) אור דהחכמה (בחי' האור  עם כשהולכים אך

צומח  משם הרי תכליתו  עד ישר אור שבבחי'

ועליה  ותשוקה תשובה של חזק אור ועולה ומתהפך 

האור  מגמר העולה חזור אור  בבחי' למעלה ממטה

בחי ' הוא בזה שיש מהבחינות  [וא' הנ"ל, הישר

היוצאת התשובה שהיא המובחרת , התשובה דרך

חז"ל  שתיקנו  וכמו התורה"ק לימוד  מתוך דייקא

דייקא  וממנה לתורתך ' אבינו  'השיבנו  בתפילה

התורה  שאור והיינו  השלימה, לתשובה נזכה

למטה, מלמעלה היורד החכמה אור בבחי' שהוא

בסוף  הרי הפסק ללא בה כשמתמידים הרי

שהוא  התשובה אור לידי  ומביא ועולה מתהפכת

למעלה]. ממטה העולה  החוזר  אור 

äúéìëú ãò  äîëç-ïéîé øåà- íéàðåîùçä êøã

íäéúåîçìî  åîçì äæáå øæåç øåàá

 äðäå [æè בשבוע הבאנו שזהוכבר  העעל"ט

בחנוכה  שעוסקים מהענינים אחד

של  הכח היה שזה לרמז דאורייתא, בפלפולי

מאיר  שאצלם כהנים היו אחד  שמצד  החשמונאים

והביטול החכמה אור  – הימין בשם אור (וכמרומז

ע"ב) בגימ' הישר מכב"י באור  הלכו  שהם אלא ,

החוזר  לאור שזכו עד תכליתה עד  כ "כ דהחכמה

כל  עשו  זו אש ומכח הישר , מהאור  היוצא

הרשעים. כל את  ונצחו שלהם הק ' המלחמות 

 àöåéù-'éàìéò øá' ,øæåç øåà-äîçð-' íåçðú'

äëåðçä éîé úãåáò ,øùéä øåàî

êøãå [æé'ר של הק ' בשמו  ג"כ  נרמזת  זו  גבוהה

דרך  ג"כ  היתה שזו עילאי , בן תנחום

הנחמה  בחי ' על מרמז  'תנחום' שענין הק ', עבודתו

אך  למעלה, ממטה העולה חוזר  אור בחי ' שהוא

היינו עילאי', 'בר בבחי ' הזה החוזר אור היה אצלו 

בדרך  קודם שהלך  מכח דהנחמה החוזר  לאור  שזכה

החכמה  אור  שבבחי' העליון  דהביטול ישר האור 

שקשורה  מובן  וע"כ כנ"ל, 'עילאי ' בתיבת הנרמז 

שהוא  החנוכה, ימי עבודת עם תנחום דר' נשמתו 

ממטה  עולה המנורה אש  הדלקת  בבחי ' ג"כ

שייכת זו שאש הרגילה כהדרך לא אך למעלה,

העולם  תשובה דבעלי דרך  בחי ' דדהע"ה, לבחי '

ישנו בחנוכה הרי  למעלה, ממטה בתשובתם

בדרך  גם הזה הק ' אש  להוליד  דרך  שיש  החידוש 

דרךדיוסה"צ וגדולת  מעלת  בחנוכה (שקוראים

אור דיוסה"צ) את להוליד דרך  שיש כנ"ל והיינו  ,

דרך  מכח דייקא נעלה באופן דהתשובה החוזר

אש  מדליקים שלכתחילה וכמו הישר , דהאור

החכמה  אור על המרמז מהשמן  דייקא המנורה

הדולקים) דברים בשאר .(ולא

 ïåôøè éáø  ìöà úåðåù úåâäðäá  úåäéîúä

óéñåäå [çé בדרך ענין שמצינו  שי"ל לרמז

רבי הק' התנא אצל זו  עבודה

ויבוארו תמוהים דברים כמה אצלו שמצינו  טרפון 

בגמ' מצינו א) הנ"ל, ע"א ע"פ וקיז ע"א טז (שבת

_________________________

ירידת  תכלית הן אשר מעשיות המצות  מעלת גודל הנ "ל כל ע "י להבין נקל לנבון דעת  האלה והאמת הדברים ואחרי דילהון.

עכל"ק . עוה"ב. חיי מכל בעוה"ז  טובים ומעשים בתשובה א' שעה ויפה לעשותם היום כמ"ש הגשמי לעוה"ז הנשמות 



תשע"ז  ויצא פרשת דא"ח טו ליקוטי 

שורש ועו"מ) מה וצ"ע בניו, את  מקפח ר"ט שהיה

בניו את לקפח זו  תמוהה עבודה של הפנימי 

אך זו, הנהגה על  דורו לחכמי תמיהה היתה (שאמנם

זו) בהנהגה ר"ט של  הפנימי טעמו צ"ב מצינוסו"ס ב) .

פ"א)בחז "ל כלה בהנהגתו,(מס' תמוה דבר עוד 

רצה  לא מ"מ שם, כדאי ' גדול עשיר שהיה שאף 

עד  עשירותו , לפי  לו  כראוי  צדקה בעצמו  ליתן

אמרו שם, הברייתא וז"ל לכך , ר "ע אותו שכפה

ש  טרפון  רבי  על נותן עליו היה ולא גדול עשיר  היה

עקיבא  רבי  מצאו אחת פעם כראוי, לענים מתנות 

שתיים, או אחת עיר  לך שאקח רצונך  רבי לו  אמר

ארבעת לו  ונתן טרפון רבי  עמד  מיד  הן, לו  אמר

לעניים, וחלקן עקיבא רבי נטלן  זהב, דנרי  אלפים

העיירות היכן  לו  אמר  טרפון  רבי מצאו לימים

לבית והביאו  בידו  עקיבא רבי תפסו  לי , שלקחת 

והיו לפניהן , והניחו תהלים ספר  והביא המדרש,

נתן  'פזר זה לפסוק שהגיעו  עד  וקוראים הולכים

עקיבא  רבי  לו אמר  לעד ', עומדת צדקתו לאביונים

לו ואמר נשקו  טרפון  רבי  עמד לך, שקניתי  העיר  זו

והוסיף  ארץ בדרך ואלופי  בחכמה רבי  ואלופי רבי

זה  תמוה ודבר  הברייתא. עכ"ל לבזבז . ממון לו 

הנהגתו של הפנימי  שורש להבין דרשני , ג"כ  אומר 

ר "ט אצל מצינו  חידוש דבר  עוד  ג) (תוספתא זו.

הי"ב) פ"ד  יבמות ירושלמי פ"ה, ביום דכתובות  שקידש

נשים מאות שלש  אלףאחד מפאנו הרמ"ע (ולגירסת 

שאף נשים) תרומה, להאכילן  כדי בצורת  בשנות 

פיקוח  מטעם זה שהיה הענין מובן פשט שע"פ 

ג"כ  לבאר  יש  מ"מ רעב, מחרפת להצילן נפש 

דייקא  משמים נתלגל מדוע פנימיות ע"פ  הענין 

נשים מאות  שלש  לקדש  שיצטרך  ר "ט (שנראה אצל

וכו', נשים לו ירבה ד'לא האיסור על שעבר כאילו

הדיוט) לגבי וכ "ש  מלך אף ר"ט שנאמר אצל מצינו ד) .

עליו  שאמר  עד  בר "ע מאד  דבוק דףשהיה (קידושין

ע"א) יג דף  זבחים ע"ב, מן סו כפורש ממך  הפורש 'כל

שאר  אצל כזה לשון  מצינו שלא מה החיים',

הענין . וצ"ב תנאים,

ä"òä äîìù  úîùð - ïåôøè éáø úîùð

øàéáå [èéמפאנו מהרמ"ע דאי' הא ע"פ  בזה

ח"ג ובמהדו"ב סג , פ' אלם יונת (מאמר

מד ) טרפון פר' רבי  משה)שנשמת היא (שבגימטריא

ע"ה  המלך  שלמה מנשמת  ניצוץ (ששלמה ,å היתה

דמשרע"ה) ניצוץ הוא ע"ה שלמה המלך  נשמת  והנה ,

עילאה  החכמה דאור  בדרך מקודם הלכה המע"ה

ישר , דאור  בדרך  העולם את  לתקן שהע"ה ורצה

לתקן  כדי  נשים אלף  נשא ששהע"ה בלשם, וכדאי'

שבהם  הניצו"ק כל את  הגדולה חכמתו  אור ע"י 

למעשה  ואמנם דחול, יומין האלף את בזה ולתקן 

דהאלף  זה בענין  שהע"ה על ותביעה טענה היתה

האור  ע"י  דהניצו "ק  התיקון  שדרך והיינו  נשים,

יכולה  זו  שדרך  השלם, דרך אינו לבד דהחכמה ישר

הקדומה  השבירה אורות  בבחי' פגם לידי להביאו

דהחכמה. באורות הבריאה בראשית  שהיתה

 êìîä äîìù êøã ïå÷éú –––– ïåôøè éáø  úãåáò

ä"ò

 åæå [ë, טרפון ר ' דנשמת הפנימית עבודה היתה

המלך  שלמה דנשמת גלגול כנ"ל שהיה

חוזר  האור  ענין את  ולתקן להשלים שבא אלא ע"ה,

זי"ע, התניא מבעל וכנ"ל הישר , אור  מתוך היוצא

הרפ"ח  על רמז בו  שיש  'טרפון ', בשמו  וכמרומז

מהאריז"ל  כדאי' שהוא æ ניצו"ק הכולל שעם ,

_________________________

נשים ו. אלף  וכנגד דמשה, דרגין לגבי נוקבין דשלמה ודרגין משה, בגימטריה טרפון כי ודע  שם, הק ' מלשונו מעט לך הא

וכו'. יב), ד יבמות  (ירושלמי תרומות  להאכילם כדי בצורת בשני אחד ביום נשים אלף טרפון רבי קידש  א-ג) יא (מ"א נכריות

עכל"ק .

ונודע ז. מטרפו"ן, טרף כמנין הנודעים נצוצין הרפ "ח מן הוא כי דע, טרפון ר' בענין "גם לו) הקדמה (שעה"ג החי האר"י ז"ל

הם  ואלו נ "ו, מהם הלק  כל יהיה חלקים, לחמשה וכשתחלקם פ"ר, בגימטריא והם המ"ן, שהם מנצפ"ך , גבורות חמש  הם כי



לנפשך  חכמה דעה טז 

ובב' דשמו, הראשונות אותיות  ג' שהם רפ "ט,

דינים  נ"ו על רמז 'נו' שמו  של אחרונות אותיות 

הם  דינים שהפ "ר כדאי' דינים, הפ"ר  נהיה שמהם

בגימ' היא גבורה שכל אלקים, שם של גבורות  ה'

הבני בזה [ועמש"כ  פ"ר  בגימ' נ"ו  פעמים וה' נ"ו ,

הוי "ה' 'א"ל עה"פ נ"ז)יששכר לנו '(שבגימ' 'ויאר 

עיי"ש  להמתיקם ל'נו ' המאיר שהוא שתוספת –ç.[

'שמד' בגימ' טרפון  כנ"ל (עה"כ )וכן לתקן  שבא

שנפלו ניצו"ק והרפ"ח והדינים השמד כל את 

בעולם.

 åðééäåאת ולהעלות  לתקן  הוצרך ג"כ  טרפון  שר '

וכמו דינים, הנ"ו  ואת  ניצו "ק  הרפ "ח

אלא  הניצו"ק, כל את להעלות  שעסק  שהע"ה

אור  בדרך להעלותם עסק  ע"ה המלך  ששלמה

דאור  בדרך  להעלותם צריך  היה ור "ט בלבד, הישר

הנ"ל. ישר  אור מתוך  היוצא חוזר 

äéôë êøãá è"ø  ìù  ä÷ãöä úðéúð

äæå [ àë ר"ט אצל שמצינו בהא הפנימי  הביאור

גדול עשיר  היה אחד  (שבבחי'שמצד

ע"ה) המלך שלמה של  הגדולה כהן ,עשירותו היה וכן ,

אך  דהחסדים, הישר אור בחי' על מרמז שג"כ 

עד  הרגיל באופן  צדקה ליתן  רצה לא מאידך

הוא  צדקה שסתם י "ל והביאור ר"ע, לכך שכפאו

למטה, מלמעלה היורדים דהחסדים ישר אור  בבחי '

וע"כ  זו, בדרך  לתקן  ר"ט עבודת  היתה לא וזו 

צדקה  ליתן ירצה שלא הק' השכינה אצלו סיבבה

ע"י היתה שלו הצדקה ונתינת  הרגיל, באופן

בעל  ובבחי ' גרים בן  שהיה שר "ע לכך , ר "ע שכפאו

החוזר אור בבחי ' נשמתו  היתה דרךתשובה (שזו

חוזר) אור בבחי' למעלה, מלמטה כאש  העולה ,התשובה

אח"כ  ר"ט שחזר  עד צדקה ליתן  אותו  כפה וכשר "ע

לו הנ"ל והודה התיקון  ר "ט אצל נתגלה כך , על

חוזר  אור  של באופן הצדקה נתינת אצלו  שנהיה

_________________________

בגימטריא  הם שכלם גבורות , החמשה מן נ "ו בגימטריא שהוא אחד חלק הוא טרפו"ן שם כי ונמצא טרפו"ן. מן ו"ן אותיות שני

ע"כ. טרפון" נקרא זה כל וכללות נצוצות טרף 

הנה ח. כז], קיח [תהלים לנו ויאר הוי"ה א"ל ההלל בפסוק מדבר, אני עוד קו), אות ד מאמר טבת  כסליו (מאמרי הבנ "י זל"ק 

הנה  לטובה), תדרשנו משם [פ "י] אסתיר הסתר מאמר עולם כהונת  ברית  בספר המקובל הרב בדברי (עיין קדמונינו בזה פירשו

למספר  בהתחלקותם מנצפ"ך  אותיות  והנה העולם, את  הדנין פ "ר) (בגימטריא מנצפ"ך  אותיות  ה' מן גבורות  ה' הם הגבורות 

[תהלים  נועם בויהי הם אשר נ"ו פעמים ה' סוד והם פ "ר, מספר נ "ו פעמים ה' נ "ו, מספר אחד לכל יגיע  הנה חלקים חמשה שוה

והרחמים  החסד שמות  ידי על הנ "ל הדינים את להמתיק  ישראל צריכים והנה ידינ"ו, עלינ"ו ידינ"ו עלינ"ו אלקינ "ו כנודע , יז] צ

פר"ה  פ "ר מן נעשה כן ואם ז "ן, בגימטריא הוי"ה א"ל כי ז"ן נ"ו כל מן ונעשה הרחמים) שם הוי"ה החסד שם א"ל (היינו

רבו  לא כי רחובות , שנקרא הג' בבאר והדין הפחד סוד (שהוא יצחק מ"ש כב] כו [בראשית  הפסוק סוד לדעתי וזהו - [הגהה

ז" נ "ו מכל ונעשו נתרחבו נ "ו (שהחמשה לנ "ו הוי"ה הרחיב עתה כי ואמר רחובות קראה הנה הדינים) (שנתמתקו ן),עליה

הנה  ז "ן, בגימטריא הוי"ה א"ל ידי על לנ"ו, ויאר הוי"ה א"ל הנ "ל הפסוק  פירוש וזה פר"ה] פ"ר מן שנעשה בארץ ופרינ "ו

דבעבור  ונ"ל ישראל, שונאי על הדינים שנתגברו זמן היה יון מלכות  בשליטת  גם והנה והדינים, הגבורות שהם הנ "ו מאירים

מנצפ "ך  ולהיות  נ "ו, אתוון יו"ן בשם יש  כן על והנה כפולים, המה ומנצפ"ך  דמנצפ"ך , הדינים שמרי מן שינקו יו"ן, שמם היה זה

א"ל  ורחמים, חסד הוי"ה א"ל השמות ידי על היה לעמו הש "י האיר כאשר והנה י', אות כן גם בשמם נרמז  אותיות  י' כפול

ומעתה  נ"ו, בגימטריא ז' פעמים ח' המנורה, נרות  ז' יום בכל ימים ח' היינו נרות , נ"ו הנסיי הנר האיר כן על לנ "ו, ויאר הוי"ה

אות  הש "י שהראה אחריתם עד הימים מראשית שלם נס  הוה זה כי כ"ה, יום הראשון ביום מדליקין למה להקשות  מקום אין

חנוכה, לימי דיומא ספיקא תקנו לא למה כן גם ותדע  תשכיל האלה הדברים פי ועל לנ"ו, ויאר הוי"ה א"ל נ"ו, שהאיר לעמו

עכל"ק . נרות . נ "ו בדקדוק  שיהיה בכדי ימים ח' דוקא השמים מן היה מכוונת  בכוונה כי



תשע"ז  ויצא פרשת דא"ח יז ליקוטי 

וכן  חוזר, אור שבבחי' ר"ע, מכח הצדקה אליו (שבאה

אור  בבחי' זה שגם לר"ע, כך  על והודה חזר עצמו הוא

חוזר) אור בבחי' .התשובה

ä"òä äîìùã íéùð óìàä ïå÷éú

ïëå [áë ההשגחה שגלגלה הא עפי"ז מובן

נשים  אלף שיקדש  אצלו העליונה

מפאנו) הרמ"ע ג"כ (כגירסת שזה תרומה, ויאכילם

בדרך  נשים האלף  את  ומתקן  שמעלה בחי '

למעלה ממטה נשים דהעלאה האלף  את (שמעלה

בתרומה, ומאכילן כהונה, לדרגת  ישראל  מדרגת 

ה') תרום הצדקה אותיות  מדרך להיפך  וזה ,

מלמעלה  ישר באור  ירידה של דרך  שהיא הרגילה

של  חוזר אור  ע"י הצדקה נעשתה וכאן  למטה,

הנשים  את שהעלה למעלה, ממטה העלאה

היה  וזה דרגתו, אל למעלה מלמטה העניות 

האלף  של ע"ה המלך  דשלמה התיקון לדרך תיקון

שירד  בדרך לתקנם רצה כביכול שהוא נשים

בנ"ך  כדאי' אליהם, יד )כביכול א, א, עליו(מלכים

את הן  והטו כמותן  ע"ז שהע"ה שעבד  הלשון

אצל  דק פגם בחי ' על מרמז שזה ח"ו , לבבו 

דאור  בדרך  נשים האלף את לתקן  שירד  שהע"ה

ירידה  בחי ' אצלו  גרם שזה למטה, מלמעלה ישר

וזה  לדרגתן, ח"ו  שירד בזה הגבוהה מדרגתו דקה

והעלה  נשים האלף את  תיקן שאדרבא ר "ט תיקן 

ישר  דאור דירידה בדרך  לא הניצו"ק מהם

שהעלה  חוזר, דאור בדרך אלא למטה, מלמעלה

כהנות אותן  ועשה לדרגתו  למעלה ממטה אותן

תרומה שהאכילן עד  העלאה כמוהו  – ה' (תרום

כנ "ל ) למעלה .ממטה

 øæåçä øåà êøã –––– 'éðá úà  çô÷à'

äæáå [âë ר"ט שהיה הפנימי הטעם ג"כ  ביאר

בנים  הולדת שסתם בניו , את  מקפח

ממעלה  היורד  אור של והשפעה המשכה היא

זה ענין לתקן היתה שעבודתו  וכיון  (ולהפוךלמטה,

למעלה) ממטה חוזר אור לבחי' דשהע"ה ישר האור את 

בניו, את  וממית מקפח שהיה אצלו נגרם מזה

העולה  אש  של קשה בדרך אותם ומתקן  ומעלה

זה דבר  ואמנם למעלה, אתממטה מקפח (שהיה

לעלותבניו) הנכון  דרך  שאי "ז  תיקון  צריך  היה

ש  באופן למעלה מלמטה של יביא באופן הדבר 

ואמר  בר "ע, מאוד ר"ט דבוק  היה וע"כ  ח"ו , מיתה

שר"ע  החיים', מן  כפורש ממך הפורש  'כל עליו

ממטה  הנכונה העליה באופן  כראוי בקי  היה

וכמו למיתה, הדבר יביא שלא באופן  למעלה,

שעלו היינו לפרדס, שנכנסו ד' על בחז "ל שנאמר 

ר"ע  מלבד ניזוקו  או  מתו וכולם למעלה, מלמטה

בקי ר"ע שהיה והיינו בשלום, ויצא בשלום שנכנס

של  באופן למעלה ממטה העליה בדרך היטב

של  זו  דרך  ללמוד  צריך  שהיה ר"ט וע"כ חיים,

יביא  שלא באופן למעלה דממטה חוזר האור 

ח"ו למיתה בניו)הדבר למיתת  הדבר שגרם ,(כמו

החיים', מן כפורש  ממך הפורש  'כל ר "ע על אמר

האור  של הנכונה הדרך  לומד אני ר "ע שאצלך 

יביא  שלא באופן למעלה ממטה העולה חוזר

ח"ו. למיתה הדבר

,øæåç øåà - äáåùúäå  úå÷÷åúùää úåãåáò

å" ç úåáöòå  ù"øî - äúéî äá ïéàù êøãá

 é" äãåáòáå [ãë הדבר שייך אחד  כל של

ההשתוקקות עבודת  בענין

חוזר  האור  של העבודות שהם התשובה, ועבודת

של  סכנה בהם שיש  אלא למעלה, ממטה העולה

בתשובה  התמרמרות  ריבוי  או השתוקקות ריבוי

ח"ו, ועצבות שחורה מרה לידי  הדבר  שיביא עד

לבחי ' ונפל חוזר  האור ע"י שניזוק הבחי' שזה

[ועיין  וניזוקו למרום שעלו  אלו  בחי' שזה ח"ו , מיתה

ברכות עמ"ס יעקב ע"ב)בשארית  נט מה (דף

שניצול  ר "ע עלה דרך באיזו בארוכה שם שביארנו

האהבה  בדרך שעלה ע"י  זו, מסכנה ידה על

המיתה  מסכנת  המצילה שהיא דדעת, והחסדים

בארוכה]. עיי"ש העליה, בדרך שישנה



לנפשך  חכמה דעה יח

 úå÷÷åúùä ïåâéðë –––– øæåç øåàá ä÷ãöä  úãåáò

íãàä úà äìòîä

ïëå [ äë ר"ט של הצדקה שנתינת  לעיל במש "כ

חוזר  אור של באופן  בדרךהיתה (שלא

ישר) דאור בדרך שהיא הרגילה צדקה הרינתינת

של  ניגון  ששר מצדיק  הוא בעבודה"י ע"ז  המשל

לכל  המוחין  הארת  משפיע ועי "ז  להש "י  השתוקקות 

היתה  שלו  הצדקה שנתינת  והיינו  אותו , השומעים

חוזר  באור  למעלה ממטה בעליה שעלה בדרך

הבינה  אש  עבודת  שהיא הלויים עבודת הוא (שניגון

שמשוררים  הניגון וכח טבע שזה למעלה, ממטה העולה

האדם  לב את  ומעלה שמושך להש "י בהשתוקקות 

בעליונים) צדקה ומדבקו ונתן השפיע זה ומכח ,

בו. התלויים לכל ומוחין

'àúãâàã àáø äéîù àäéà  íéé÷ àîìò'

ãåò [åë חז"ל שהפליגו מה הנ"ל ענין  ע"פ  יבואר

ע"א) מט דף  אמירת(סוטה במעלת

העולם  קיים שע"ז  אגדתא אמירת  אחר  הקדיש 

אקדושה  מקיים קא אמאי "עלמא הגמ', וכלשון

בזה  [ודיבר דאגדתא", רבא שמיה ואיהא דסידרא

הרמב"ם  שמלשון  שאף  אחרת בהזדמנות מו "ר 

לימוד  כל אחר  קדיש  לומר  חובה שיש נראה

דיוק  יש  וכן  השולחן  בערוך מצינו מ"מ בתורה"ק ,

החובה  ועיקר רשות , רק שהוא שס "ל הרב בשו"ע

שיעור  אחר רק הוא קדיש  אמירת  של חז"ל של

תורה  שיעור  כל מסיימים וע"כ דייקא, באגדה

רצה  עקשיא בן  חנינא ר' של המאמר  באמירת 

אגדה, מאמר  שהוא וכו ' ישראל את לזכות  הקב"ה

ואכמ"ל].

øåàéáäå הוא האגדה שענין  הנ"ל ע"פ  הוא בזה

התורה  סודות של ישר  האור בבחי '

למטה מלמעלה סודותהיורד שרוב מהאריז"ל  (כדאי'

באגדות ) גנוזים העולם התורה ותיקון שלימות ועיקר  ,

היוצאת וההשתוקקות החוזר מהאור דייקא הוא

בחי ' שהוא האגדה דלימוד  הישר  האור מתוך

מתוך  ויוצא העולה חוזר אור בחי' שהוא הקדיש 

שתיקון  היינו  העולם, קיים שע"ז  האגדה לימוד

להש "י וההשתוקקות החוזר  בהאור  הוא העולם

וכמו התורה"ק , סודות  לימוד מתוך דייקא היוצאת 

הנ"ל, חנוכה של האור  שהוא הנ"ל, המכבי "ם דרך

החוזר  אור דייקא, השמן  מן  היוצא האש שהוא

לביטול  כ"כ  שנכנסים דייקא, הישר אור  מן היוצא

עי"ז  שבאים עד  התורה"ק סודות  וללימוד  להש"י

ועליה  להש "י , השתוקקות  של גדול לאש דייקא

לתיקון  נזכה שבזה למעלה, ממטה חוזר באור 

בב"א. משיח של ולאורו העולם

 äùøôä éðéðò

 ö" äñåéì äáåè äøåùá –––– íé÷ùîä øù  íåìç

øáéã [ à' שאי המשקים, דשר חלום מענין 

ע"א)בזוה"ק  קצב דף  שכיון (בפרשתן

את שהזכיר  המשקים משר  הצדיק יוסף ששמע

ששומע  מה כל הצדיק הרי  השריגים, שלשת ענין 

עבורו נאמרים שהדברים מבין  בעולם דבר  מכל

המבשרת עבורו בשורה שזו הבין וע"כ ובשבילו,

הר "ז  שריגים, שלשה של ענין שכשיש  גאולתו ,

על ואמצע,מרמז  שמאל ימין קוים, דג' ענין 

ענין  כל תלוי קוים הג' תיקון של זה שבענין

כבר  שהגיע יוסה"צ סבר  וע"כ  אחד, כל של הגאולה

השליח  שיהא המשקים לשר אמר וע"כ גאולתו, זמן 

האסורים. מבית להוציאו 

äìåàâ íéàéáîä íä –––– é"äðã íéå÷ 'â

êéøàäå [á זי "ע הסולם בעל בשם זה בענין

היתה, הצדיק יוסף  של שהטעות

היה  אך הקוים, ג' על רמז  בחלום היה שאמנם



תשע"ז  ויצא פרשת דא"ח יט ליקוטי 

שבזה  החג"ת, של הקוים ג' בבחי' רק עדיין  זה

תלויה  שהגאולה הגאולה, שלימות  אין עדיין 

וע"כ  דנה"י, הקוים ג' עד המוחין  כשיורדים

שירדו עד  ימים שנתיים עוד  להמתין הוצרך

לנה"י. המוחין 

'÷ä úåáàä éëøã –––– íéå÷ 'â

øàéáå [â ונכתוב עמוקים, ביאורים זה בענין 

מהמגיד  אי ' דהנה בזה, פרקים ראשי 

זי "ע ממעזריטש  רעג )הגדול אות ליעקב דבריו (מגיד 

האבות דג' דרך  בבחי' הם כולם העולמות שכל

דאאע"ה  דרך שהם, הקוים ג' דרך והיינו הק',

לאוא"ס  הגמור  הביטול דרך שהיה שבבחי ' (כמו

הבריאה) דרך קודם שבבחי' אע"ה דיצחק דרך ,

דאוא"ס  הקו  שבבחי' אע"ה דיעקב דרך הצמצום,

ודיצחק דאאע"ה הדרכים ב' בין האוא"ס קו (שמקשר

'אליו'èאע"ה) בתיבת זי"ע צדיקים פי' [ובזה (ולא ,

החסדים למדותיו) אור 'אל'-בחי ' מרמז  ד 'אליו'

'ו'-בחי ' הצמצום, 'י'-בחי ' אוא"ס, בחי' דאאע"ה,

אוא"ס ]. קו

 éöç ìù äìåàâä 'éçá ï÷éú ä" ò êìîä ãåã

äìéìäã ïåùàøä

 äðäå [ãהנוק ')הלילה בחי' כנגד מתחלק (שהוא

חצות עד  הלילה מתחילת חלקים, לב'

החג "ת ) תיקון נגד הבוקר (שהוא עד ומחצות  ,

הנה"י) תיקון החצאים (שכנגד  דשני  מצינו  והנה ,

גאולה  היינו גאולה, בחי ' בהם יש דהלילה

דמצרים  גאולה בחי' שהיא הלילה, בחצות

בחי ' את ג"כ יש  וכנגדה הלילה, בחצות  שהיתה

חצות נקודת קודם קם שהיה ע"ה המלך  דדוד 

חי ישראל מלך  להיות  זה עבור וזכה הלילה,

עבר  שלא מכיון מיתה, טעם טעם שלא וקיים,

בחי ' להיות וזכה בשינה, חצות  נקודת  עליו

הראשון  הרמב"ם)משיח בחי '(כלשון את  שתיקן

הראשון  נקודתהחצי  קודם שקם בזה דהלילה

אדם  בני  רוב עבור  קשה דבר  שזה הלילה, חצות

תחילת וזה בשינה, זו נקודה עליהם תעבור שלא

דהע"ה  בימי שהתחילה הגאולה, התנוצצות

חצות  נקודת בחי' החג "תכשתיקן  תיקון (שהוא

.כנ "ל )

_________________________

נד,ט. (ישעיה שנאמר יעקב, בזכות  תהיה שלישית  גאולה נשא) סו"פ  תנחומא (מדרש איתא שם, זי"ע המגיד הרב זל"ק

פב  פר' (בר"ר איתא הנה כי הוא, לזה הטעם עוד, גלות  אחריה שאין שלימה גאולה ותהיה אקבצך, גדולים וברחמים ז )

דין  חסד קוים ג' דרך היה העולמות בריאת  מתחילת  ב"ה הבורא חיות המשכת  כי ר"ל המרכבה, הן הן האבות  ו) סי'

טובו, ולהמשיך להיטיב שרצה החסד, מצד היה לברואיו להיטיב העולמות את  לברוא יתברך  ברצונו כשעלה כי רחמים,

הם  אלו מדות  ג' והנה ב) ענף (ש "א חיים עץ בספר שכתב כמו קו, דרך  להמשיך  כביכול עצמו את צמצם כך ואחר

פרטי  המדות  שאר כל וכן אבות, שלה בגופם ממש  העולם בזה גם שנתלבשו עד המדריגות, כל סוף  עד הבריאה מתחילת

מדות  מארי ואמוראין תנאין ע "ב) כז דף צו (רע"מ בזהר שאמרו וזהו העולם, בזה בגופים למטה עד נמשכים היו פרטיות 

היאמדה  החסד מדת והנה התפארת, מדת יעקב הגבורה, מדת  יצחק החסד, מדת הוא אברהם הנה לענינינו, נחזור דקב"ה.

כביכול  עצמו את  שצמצם היינו גמורה, מדה כן גם היא הגבורה מדת  לנבראים,וכן וחיותו טובו להמשיך שרצה גמורה

היא  הג' [ומדה כביכול, קו דרך רק נמשך ממילא כן ועלידי לסבול, שיוכלו בכדי הצורך כפי ובמשקל במדה רק  שיהיה

אינה  התפארת  מדת  נמצא ית', גדולתו ויכירו מטובו יהנו כן ידי שעל ב"ה, הבורא של התפארת  שהוא ממוצעת], מדה

המדות  שני מבין נעשית  ממוצעת שהיא  רק  עצמה, בפני גמורה אחד מדה וכל כידוע), דוקא התיקון אחר נעשה זה (נ "ל ,

ש"א  (ע "ח ולכן שניהם, מבין ממילא נעשית  היא הג' המדה אמנם שבירה, בהם שייך  והיה וכלי, אור להם יש המדות  מב'

אבינו  יעקב ע"ב) ה' (תענית  חז "ל אמרו ולכן וגו', נורא מ"ה יז) כח , (בראשית  שכתוב וזה מ"ה, בשם נקרא הוא ה) ענף 

גאולה  יהיה בימינו במהרה שיהיה השלישית הגאולה ולכן מצרים, בלי נחלה ע"א) קי"ח  (שבת  יעקב נחלת וזהו מת, לא

עכל"ק . שלימה.



לנפשך  חכמה דעה כ 

ìù éðùä éöçä ïå÷éúá äéåìú äîéìùä  äìåàâä

äìéìä

êà [ä השלימה שהגאולה זי "ע הסולם מבעל אי '

דהלילה  השני חצי בתיקון תלויה

הלילה  סוף  נקודת עליו  יעבור  שלא תלוי שעיקרה

עלוה"ש ) נקודת  שהיא דצפרא קדרותא בשינה,(נקודת

כארי 'יתגבר של זו  בהלכה השו "ע שפותח [וכמו 

השו"ע, לכל המפתח שזה השחר ', לעורר

הק ') השכינה תיקון הכל"ה, שהוא (הלכ"ה-אותיות  ,

הגאולה, שלימות תלויה שבזה הנה"י תיקון  בחי '

בני לרוב שקשה האחרונים בדורות  רואים וכן

חצות נקודת קודם דקימה העבודה לקיים אדם

האריז"ל בלשון אי' וע"ז  דרושי הלילה, (שעה"כ 

ע"ג ) נד  דף  ד ' דרוש האדם ø÷éòäùהלילה שיהא

השחר  עלות קודם השכינה é ער  תמצאנו  שלא ,

שענין  דהאריז "ל זה מלשון ומשמע זו , בעת ישן

עלוה"ש )זה בנקודת ער עיקר (להיות  יותר  הוא

חצות  עמ"ס מקימת  יעקב בשארית בזה (והארכנו

ע"ב) ג דף הסולם ברכות  בעל מדברי כנ"ל והיינו  ,

בתיקון  תלוי  הגאולה שלימות שעיקר יוסה"צ לגבי 

שעיקרו הנה"י  הלילה של  השני חצי תיקון בחי' (שהוא

של השני חצי בסוף לכה"פ ער האדם שיהא תלוי

.הלילה)

äðåîàä úãåáòá ––––  íãàä ùôðá  äãåáòä

 ïåçèáäå

øàéáå [ å בענין האדם, בנפש  בעבודה"י  הדבר 

הענין  שיש [שכמו הבטחון עבודת 

שהוא  הזמן , תיקון  בענין היינו  'שנה', בבחי '

הענין  ישנו  כן כנ"ל, הלילה חצאי  דשני  התיקון

בעבודת שיש האדם], נפש  בעבודת  'נפש ' בבחי '

כמו והוא ונה"י, דחג"ת  מדרגות ב' הבטחון 

ובטחון , אמונה בספרו  זי "ע החזו"א בדברי שמצינו 

הראשונה  הדרגה הבטחון , בענין  מדריגות ב' שיש

טובה  שהוא מה עמו שיעשה בהש "י  שבוטח היא

להש  ומתבטל עבורו, הש "יאמיתית עמו שיעשה "י 

עבורו, האמיתית  הטובה מהי  ית ' הוא שיודע איך 

שבטוח  לה' ולומר  לבטוח אסור זו  ובמדרגה

עליו להיפך , אלא התחתון , כרצונו עמו  שיעשה

האמיתית הטובה שהיא יודע שה' מה לרצות 

בבחי ' הבטחון , מדרגת של הא' תיקון וזה עבורו ,

החג"ת. תיקון

 äâøãîáå,יוסה"צ של והטעות  הפגם היה זו

זו במדרגה בהיותו  כבר  שהשתדל

והחסד  ההטבה ולראות האסורים מבית לצאת 

תיקון  של בזמן רק היה עדיין  ובאמת בגילוי ,

ו'עשה  לה' להתבטל קודם יש  זה שבזמן החג"ת ,

ית'. שברצונו מה רק כרצונו', רצונך

 ïåçèáä  úâøãîì  äëåæ ìåèéáä úâøãî øçà

äìâðä áåèá

øçàå [æ הנ"ל ובטחון לביטול האדם שזכה אחר 

כדברי  אדם לכל  הבטחון חובת (שהיא

שם) לדרגה החזו"א ולזכות  להתעלות האדם יכול  אז 

זו שבדרגה הנה"י, תיקון של יותר גבוהה נוספת

שרצונו בה' ובוטח שמרגיש  עד רוה"ק בחי ' מקבל

חפץ, שהוא כמו  ונראית, גלויה בטובה עמו להטיב

הבוטחים  הצדיקים בדרגת בהש"י לבטוח יכול ואז 

שהם  כמו הגלויה טובה עמם שיעשה בהש"י

רוצים.

_________________________

עמוד י. שיעלה שקודם באופן בתורה לעסוק ותחזור עלוה"ש קודם שעה חצי כמו ותקום שתחזור "ובלבד שם, האריז"ל ז"ל

ימצאוהו  הנה כנודע באצי' דודה עם השכינה עולה אז השחר עלות הגיע וכאשר הנז' רחל השכינה עם מתקשר תהיה השחר

מעורר  אני שחר אעירה וז "ס  השחר בתפלת  עלותה בעת  עמה אותך ותעלה דמטרוניתא היכלא בני בסוד עמה ומתקשר נעור

למנצח  בסוד השחר עלות בעת הנעשה אחר זווג ענין אצלינו נתבאר וכבר השחר עמוד בעת  ניעור שיהא הוא העיקר כי השחר

עכל"ק . פעמים". כמה בזוהר כנזכר השחר אילת על



תשע"ז  ויצא פרשת דא"ח כא ליקוטי 

ìàîùå ïéîé –––– ïåçèáå  äðåîà éëøã 'á

äùåã÷ã

åðééäå [ç הימין בבחי' היא הא' שמדרגה

בדרך  הבטחון  בחי' דקדושה,

כמו ימין  בקו  ההתחלה בבחי ' שהוא לה', הביטול

דאאע"ה ימין)דרך  אח"כ (קו אפשר עי"ז ורק  ,

השמאל  בדרך  להבטחון ולזכות  להתעלות 

הרוה"ק  כבר  שמקבל דקדושה, יש  בבחי' דקדושה,

עמו להטיב הש"י שרוצה מה ומרגיש שיודע עד

בזה. לבטוח ויכול  גלוים בחסדים

äéåìâä äáèäá ïåçèáäå ,ãåä 'éçá ìåèéáä

 çöð 'éçá

åðééäå [ è' בבחי לה' מקודם שהתבטל שבזכות 

לה' והתבטל שהודה – ההוד תיקון

לבטחון  לזכות  אח"כ יכול כרצונו, עמו שיעשה

ומגלה  כביכול ההסתרה את שמנצח – הנצח בדרך

שהקדים  ע"י התחתון, כרצון  הגלויה ההטבה את 

דברי בבחי' [וזה הנכון, באופן הביטול את  מקודם

שדרגה  והיינו האמונה, פרי הוא שהבטחון  הרמב"ן 

הוא  עמו שעושה מה שכל לה' הביטול שהיא הא'

זוכה  ומזה האמונה, דרגת  בבחי ' הוא לטובה,

שה  הפרי  הגלויה שגודל בהטובה הבטחון דרגת וא

בהשתדלותו שנכשל ראה שיוסה"צ ואחרי  כנ"ל],

יש  שעדיין הבין המשקים, משר  בבקשו שעשה

מה  שכל והאמונה הביטול בעבודת  להמשיך עליו

על  הש "י  ולהודות  לטובה, הוא הש "י  עמו שעושה

והוריד  עי "ז  שזכה עד החג"ת , תיקון  גמר ובזה כך ,

הנה"י, אל הנגלית  בטובה הגמור  דהבטחון  המוחין

הגדולה  ישועתו חדא ברגעא תיכף  נתגלתה ובזה

לגדולתו ועלה הבור  מן הריצוהו  א' וברגע

עם  לכל ומשביר  למלך  משנה להיות האמיתית

את לגמור ישראל בני עם כל נזכה וכן  הארץ,

ובזכות להש "י , והביטול וההודאה האמונה תיקון

הבטחון  לדרגת  לעלות נזכה האמונה תיקון

בשר , כל לעיני  והרחמים החסדים בהתגלות 

בביאת ה' וחסדי  רחמי  בהתגלות  השלימה ולגאולה

בב"א. צדק  גואל

êùîä] ובסעודה היום בסעודת מורנו דברי 

בציון  חנוכה' ד 'זאת ובטיש  שלישית 

בל"נ  בעזה"י יושלמו  זי"ע הק' הבעש"ט רבינו 

הבעל"ט]. בשבוע

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



לנפשך  חכמה דעה כב 

חנוכה  עניני

 ç"ð  ÷éìãäì  ïëéä  åðøåî  ÷ôñ

ïñëàúä [ àשליט"א שנסע מורנו הקהל (וכל

עמו) שם ונתלוה שהיה במלון ,

ומקום  אחד, בבנין הציבור לכל מרכזי  אכילה מקום

בבנין  היה והוא נפרד , בחדר  שנים לכל היה הלינה

נרות להדליק אסרו המלון  הנהלת ומטעם שני,

ב' נתנו אלא הפרטיים, השינה בחדרי  חנוכה

בחדר  או  האוכל, בחדר להדליק או אפשרויות ,

הלינה חדרי  ששם בנין  באותו  ישנו מיוחד  לא (אך

זה) בחדר אליועתה הנלוים וכל מורנו והסתפקו ,

החנוכה. נרות להדליק  היכן

 øãç  ìòî  äðéìä øãçá úåôéãò ùéù íòèä

ìëåàä

øîàå [ áבני שאנו  כיון לכאו' שבאמת מורנו 

הרמ"א, פסקי בתר  אזלינן  אשכנז

יוצאים  ישראל 'ובני  זי"ע החת"ס זקינו [כמליצת 

הרמ"א לשיטת הרי רמ"א'], ס"א)ביד  תרעז יש (סי'

האכילה, במקום שם להדליק  המחבר כשיטת (ודלא

הלינה) במקום להדליק פקפק שיש  שלמעשה אלא ,

בזה בחורי מורנו  לגבי זמנינו ופוסקי אחרוני (בשם

בחדריישיבה) להדליק עדיף היה שלכאו' ואמר  ,

מיוחד  מקום אינו  האכילה שמקום וטעמו  הלינה,

כל  יכולים הזה האוכל במקום שהלא אחד , לאף  כ"כ 

המיוחד  ביתו  מקום נקרא ואינו  לאכול המלון בני 

אחד  לכל הרי  הלינה בחדרי  משא"כ אחד , אף של

והוי לו, מיוחד  מפתח עם לו המושכר  פרטי חדר  יש 

בחדר  המדליק וכן אחד , כל של פרטי  בית  יותר 

השיטות שני ידי  ויצא שם, לאכול גם יכול הלינה

ודהרמ"א האכילה דהמחבר בחדר המדליק (משא"כ

שם) לישן יכול  .שאין

åðøåî íù  ÷éìãäù  íå÷îä

äðäå [â אצל ופעלו השתדלו בעצמו  למורנו 

רשות שקיבלו עד  המלון  בית הנהלת 

הפרטי  בחדרו להדליק שיוכל הדלתעבורו (וליד 

זה) ענין על שהקפידו הצדיקים העדיף כדרך וע"כ  ,

לו המיוחד ביתו  בודאי  שהוי  שם להדליק מורנו 

מורנו והוסיף  כנ"ל, המרכזי  האכילה מחדר  גם יותר

סעודת שב"ק כניסת  לפני  שם שאכל הידור 

חלה)'טועמיה' כביצה שב"ק בליל שם אכל באופן (וכן ,

ג"כ . האכילה מקום זה מקום גם נחשב שיהא

ויסגור  שיפתח לחדר שנכנס א' לכל מורנו  [והזהיר 

הרוח  ע"י בשב"ק הנרות יכבו  לבל בנחת  הדלת

מהדלת]. המנשבת

 øåáéöä øàùì úåéåøùôàä 'â

äðäå [ã,לזאת רשות קיבלו  שלא הציבור  לשאר 

להם  לייחד כנ"ל המלון  הנהלת  הסכימו

מיוחד  הלינה)חדר מחדרי חדר ישן (שהוא לא שעתה

מורנו ואמר זה, בחדר כולם וידליקו  שם, אדם

בחדר  להדליק  א) אפשרויות . ג' בידם שיש  לציבור

הנ"ל  הרמ"א וכשיטת האכילה במקום האוכל

שלנו לקבוצה שייחדו  התברר שאח"כ  [ובפרט

בני שאר היו שלא באופן לאכילה, מיוחד  מקום

זה  מקום הוי וא"כ  שם, לאכול יכולים המלון 

עבורנו  רק  שלכמושכר  הבית כבני נחשבים (שכולנו

מורנו) אצל  הבית וכבני אורחים שכולם אחד , והויבית ,

לכל  הפתוח ציבורי  מקום ואינו שלנו , הבית  כמו

המלון ], היה באי  החבורה בני לרוב שלמעשה (אלא

איפה  בדיוק שב"ק  לפני ידעו שלא זו דרך לעשות  קשה

שב"ק ) בליל האכילה מקום בחדר יהא להדליק  ב) ,

להדליק  רשות  לנו  שנתנו  הלינה שבבנין  המיוחד



חנוכה  כג עניני

טועמיה, סעודת שבת כניסת לפני שם ויאכלו שם,

שנתנו היות  הפרטי , כביתם ג"כ נחשב זה ויהא

עבורנו  וייחדוהו  זה הנהלתחדר  מטעם רשות  (ואין

להדליק שלנו מהקבוצה שאינם המלון בני לשאר המלון

בהדלקתושם) ולצאת  בפרוטה עמו  להשתתף  ג) .

כדלהלן .

 éøãçì êåîñä øãçá  ÷éìãäì øùôàù øå÷îä

äðéìä

ùøéôå [ äזו לתשובה המקור (שאפשר מורנו

הלינה) לחדרי הסמוך בחדר ,להדליק

הב"י דברי ס"ז)ע"פ תרעא שאחד (סי' שמביא

כדי הוא הכנסת  בבית  הדלקה שתיקנו  הטעמים

הכנסת, בבית שמתאכסנים האורחים להוציא

בתוס ' אי ' דאכלו)והנה ד "ה ע"א קא דף [לגבי(פסחים

שלא  האורחים] להוציא בביהכנ"ס שעשו  הקידוש

עצמו הכנסת בבית  וישנים אוכלים האורחים היו

שאינם  אורחים לסתם הלכה ע"פ האסור דבר (שהוא

חכמים) בחדרים תלמידי וישנים אוכלים היו  אלא

הכנסת  לבית  ולומדים הסמוכים יושבים שהיו (אלא

הכנסת ) בבית  ושוהים שהיושב ומתפללים מזה וחזינן  ,

חובת ידי לצאת יכול אחד בחדר  וישן ואוכל

נ  לזה,הדלקת הסמוך  בחדר שמדליקים חנוכה ר 

ונתנו שייחדו המיוחד החדר  הרי שה"נ י "ל וא"כ 

שם  לשהות כולם ויכולים להדלקה המלון  הנהלת 

כבית נחשב הוא הרי שם ולאכול ולהשתמש 

סמוך  זה שחדר שכיון  האורחים, שם ששהו הכנסת 

הכנסת כבית דינו  הוא הרי הלינה חדרי  לכל ונראה

האורחים) שם שאכלו לחדרים להדליק (הסמוך ואפשר  ,

שם  אכלו שגם מעלה זה לחדר  יש [וכנ"ל שם,

למקום  מסוימת בבחי' ונחשב טועמיה, סעודת

הלינה  חדרי  לכל ונראה סמוך שהוא וגם אכילה,

ב' ידי  בזה יוצאים וא"כ  הלינה, כמקום קצת  ונחשב

האוכל  חדר משא"כ והרמ"א, דהמחבר  השיטות

כנ"ל  וכן  לינה, מקום אינו שבודאי השני שבבנין

וייחדוהו שפינו עבורנו, יותר  מיוחד זה חדר הרי

אוכל  החדר  משא"כ  עבורנו, להדלקה במיוחד

עבורנו]. מיוחד כ "כ שאינו 

 øãçì øãçî  äãåòñá éåðéùã ïéãî ì"ðäì äéàø

 úéá åúåàá

êéîñäå [åהביאוה"ל דברי  את ס"ב לזה קעח (סי'

אחד ) בבית שמנהג ד "ה שכותב

שאינו אחד, בבית לחדר  מחדר הליכה לגבי  העולם

המג"א כשיטת  ודלא מקום, לשינוי סק "ד )נחשב (שם

כשיטת בזה למעשה נוהגים אנו אלא בזה,

וכמו הרמב"ם שבת, מהל ' בפכ"ט בדבריו המ"מ (כפי'

הנ "ל ) בביאוה"ל באותושהובא לחדר שמחדר  שס"ל

שוב  לברך  וא"צ מקום, כאותו  נחשב בית

בית שבאותו  לחדר  מחדר לדברים כשהולכים (אף

שוב  בהם לברך  שצריך שהכל , עליהם שמברכים

לרשות ) מרשות  הריכשמשנים בעניננו, גם וא"כ  ,

נחשב  שהוא הנ"ל המיוחד בחדר להדליק אפשר

הלינה מקום של מקום אחר,כאותו  בחדר שהוא (אף

למקום  שנחשב בית באותו לחדר מחדר כשינוי הוי מ"מ

כנ "ל ) .אחד

åðøåî  ú÷ìãäá íéàöåé êéà øåøéáä

 éáâìå [æ עם להשתתף  השלישית  האפשרות 

חובה  ידי  ולצאת בפרוטה מורנו 

בזה, שהקשו מה על ותירץ מורנו פירש בהדלקתו,

ולהדלקתו , הציבור לשאר מה הלא שלכאו ' (שמורנו

מטעם  רשות  הציבור לשאר שאין הפרטי בחדרו הדליק 

שם) לישון או לאכול  ע"פ המלון מורנו ופירש  ,

הרב  בשו "ע התניא בעל דברי שבתמשמעות הל'

ס"ט) רסג  הסועדים (סי' האורחים שכל שם שכתב

נר  בהדלקת  יוצאים כולם בעה"ב של מפת ואוכלים

שלו פרוטה שבת  נותנים לא אם אפי' זהו (ולשיטתו

שלו) בשמן הדלקתלהשתתף לגבי שה"ה שם וכתב ,

יש  אחד  שלכל אף  בעניננו  הכא והרי  חנוכה, נר

עם  כולם אוכלים בסעודה מ"מ ללינה, פרטי  חדר 

שלו, כאורחים נחשבים שכולם מורנו  והוסיף  מורנו ,



לנפשך  חכמה דעה כד

עמו ולאכול עמו להיות  שחפצו משום שבאו  היות 

שלא  לאותם ובפרט שלו, כאורחים כולם הרי

עבורם  הנדיבים העסקנים וישלמו המלון על שילמו 

בכפלי והמבורך  הטוב כפעלם להם הש"י [ישלם

כבוד  מפני  כן עשו עבורם ששילמו  שאלו  כפליים],

עם מורנו להיות  שהגיעו אלו עבור משלמים (שלכן

ויוצאים מורנו) לאורחיו נחשבים כולם הרי  ,

בהדלקתו.

 óúúùäì  óà ö"àù áøä ò" åùäã  ùåãéçä

äèåøôá

ùøéôå [çרשות להם אין שהאורחים שאף

גם  הרי  בחדרו להיות  המלון מטעם

אף  זה הרי  בעה"ב בהדלקת  היוצאים באורחים

בביתו, לו המיוחד  בחדרו מדליק  שהבעה"ב  באופן

היות ובכ "ז זה, לחדר  להכנס  רשות  לאורחים שאין

על  וסמוכים בעה"ב בבית  נמצאים והאורחים

בהדלקתו, ויוצאים אליו וטפלים נגררים שולחנו ,

ואוכלים  ולכבודו  עמו שבאו  אלו שכל בעניננו, וה"נ

בהדלקתו. לצאת ויכולים אליו  נטפלים מסעודתו

àìåìå יכולים לא הרי  שלו אורחים שהיו  מה

בהדלקתו משתתפים לצאת היו אם (אף

ולישון בפרוטה) לאכול רשות  להם שאין היות ,

עתה  אך  להדלקתו, קשר  להם אין א"כ בחדרו ,

להם  שאין  אף  שולחנו , על וסמוכים אורחיו  שהם

נטפלים  מ"מ בחדרו, להיות המלון  מטעם רשות

בפרוטה, כשמשתתפים בהדלקתו  ויוצאים אליו  הם

הרב  דהשו "ע חידוש  את בזה להזכיר שוב [ונוסיף

בעה"ב מסעודת  האוכלים שאלו  שס"ל (ואין הנ"ל

מיוחד ) חדר בפרוטה להם להשתתף  אפי' כלל ,àא"צ

ולא  בדבריו, האחרונים פלפלו  שלמעשה אלא

להשתתף  יש לכתחילה ע"כ במ"ב, זה חידוש  מובא

הרוצים בפרוטה לכל במתנה השמן בעה"ב שיקנה (או

פרוטה) נתינתם בלי אף  עמו ].להשתתף

 äëåðç  éðéðò

ù"äéáá ç"ð  ÷éìãäì ïéàù â"îôä ùåãéç

øáéã [ àהפרמ"ג מחידוש א"א מורנו  תרעז (סי'

בבין סק"א) חנוכה נר להדליק  שאין 

בלילה  נ"ח להדליק חז"ל תיקנו שהלא השמשות,

קודם  להדליק  אין וע"כ  בצאה"כ, דייקא והיינו  דוקא,

במ"ב [אמנם  תערב)צא"ה סי' ריש בביאוה"ל אין (עי'

הפמ"ג שיטתו  הרמב"ם מביא שיטת מביא (ואדרבא

בצאה"כ ) ולא ביה"ש בתחילת להדליק  לכתחילה ].שס"ל

_________________________

שם א. אוכלים שאינם אע ''פ עליו ולברך בחדרם שבת נר להדליק  צריכים לביתם חוץ ללמוד ההולכים בחורים שם, הרב ז "ל

בכל  ומדליק אשתו אצל שהוא מי אבל למעלה כמ ''ש  ואבן בעץ יכשל שלא כדי אכילה בלא אף  חובה בשבת נר שהדלקת לפי

כשאינו  אבל אכילה בבית בשבילו מברכת שאשתו לפי עליהם לברך  צריך אין למעלה שנתבאר כמו בשבת  שם שהולך  החדרים

לו  יש  אם (ואפילו שם מיוחד חדר לו אין ואם שמתארח  במקום שם מיוחד חדר לו כשיש אשתו בברכת נפטר אינו אשתו אצל

לו  שיש כיון כלל שם להדליק צריך  האורח  אין שלו) נר שם להדליק הבית  הבעל וצריך ג''כ שם משתמש  הבית  שבעל אלא

לו  אין אם אבל (משלו) בביתו שבת  נר שמדליקים במה מקיים הוא שבת  נר הדלקת מצות  וגם שם שהוא במקום בית  שלום

שכשהיה  בענין הוא אם אף  בהדלקתם נפטר אינו משלו מדליקים שאינן אלא שם מדליקים אם אפילו (או בביתו שידליק  מי

אינו  אצלם שאינו עכשיו מקום מכל שלהם בנר ונפטר ביתם בני מכלל שנעשה שלחנם על שסמוך כגון בהדלקתם נפטר אצלם

שלו  בנר עמו להשתתף  הבית לבעל פרוטה שיתן ע ''י שהוא במקום שבת נר הדלקת  מצות  לקיים הוא צריך אלא) בנרם נפטר

שם  כשאוכל אמורים דברים (במה חנוכה נר לענין תרע''ז  בסי' שיתבאר כמו במתנה שלו בנר חלק  הבית  בעל לו שיקנה או

להשתתף  צריך ואינו הבית בעל של בנרו ויוצא הבית  בעל של ביתו כבני נעשה הבית בעל שלחן על סמוך הוא אם אבל משלו

עכ"ל. שם. מיוחד חדר לו כשאין זה וכל שם) שיתבאר כמו כלל עמו



חנוכה  כהעניני

 àðù éàîã â"îôä  ìò øëùùé éðáä úééùå÷

ò"äéôñî

 äðäå [ áיששכר חנוכה הבני על מהרצ"א (בחי'

א') שנא סוגיא מאי הפמ"ג על הקשה

ספיה"ע הל' בשו"ע דקיי "ל  ס"ב)ממה תפט ,(סי'

העומר  ספירת לספור מותר  הדין שמעיקר 

קיי"ל שלהלכה היות ודעימיה)בביה"ש, (לשו"ע

דרבנן מצוה הוי העומר  וספק (בזה"ז)שספירת

זו ספירה על לברך אף  [ומותר  לקולא, דרבנן

בספק  מחמירים שתמיד אף  בביה"ש, שסופרים

לא  מחשש  ספק, במקום ברכה לברך שלא ברכות

של  הספירה על לברך מותר הכא מ"מ תשא,

שהיות בזה, האחרונים שמבארים כמו  ביה"ש ,

הספק  אלא הברכה על מתחיל אינו  שהספק 

שבמצוה  הספק ולגבי עצמה, במצוה מתחיל

חובת ידי  ויוצא לקולא, דרבנן שספק  קיי "ל

נחשב  הרי השמשות , בבין  בספירה המצוה

שיוצא  שהוכרע ודאי, של באופן  המצוה שמקיים

ספק  כאן  אין  וא"כ  המצוה, חובת ידי בודאי 

ברכת לברך  וצריך יכול בודאי  אלא ברכה,

הוא  ממש  וה"נ בה, שיוצא המצוה על המצוות 

בעניננו].

äìá÷ éøáãë éåäã é"ðáä 'éú  ìò  ääéîú

õøúîå [â להפמ"ג שס"ל שי "ל יששכר הבני

מדברי כמצוה נחשב חנוכה שנר

כספק  הוי  קבלה בדברי  שספק  דעות  שיש  קבלה,

לכאו ' הבנ"י ודברי  לחומרא, ודינו דאורייתא

יציב  הדברי בעל כ"ק  ע"ז מקשה וכבר תמוהים,

שיאמר  מהפוסקים אחד  לאף  מצינו  לא שהלא זי"ע,

מדברי כמצוה שנחשב חנוכה נר הדלקת  לגבי 

שהיא  בפורים אסתר מגילת לגבי  שרק קבלה,

בהדיא  בפוסקים מצינו  בכתובים הנזכרת  מצוה

בשם  רא סי' פורים הל ' הלקט שבלי ס"ז, תרצו סי' (שו"ע

ועוד ) נ"ח,הגאונים, הדלקת  לגבי ולא כן, שס"ל

קבלה. מדברי  מצוה ולא דרבנן מצוה לכו "ע שהיא

'úåøðä  úà êúåìòäá'ã ÷åñôá äëåðçã æîø

õøéúå [ä המובאים המדרש דברי  ע"פ מורנו 

התורה על ב)ברמב"ן  ח, (במדבר

לו היה שלא ע"ה הכהן אהרן של דעתו שחלשה

לו ואמר  המזבח, בחנוכת הנשיאים בקרבנות  חלק

קיימת לעולם ששלך משלהם גדול שלך הקב"ה

שם  ופירש הנרות , את  ומטיב מדליק שאתה

נר  של המצוה על היתה הקב"ה שכוונת  הרמב"ן 

הכהן , אהרן בני החשמונאים ע"י  שיתגלגל חנוכה

הגלות בזמן  אף קיימת  לעולם זו (והיא áשמצוה

המזבח) את הנשיאים כחינוך  הנחשב חינוך  של  ,מצוה

י "ל  בקרא מרומזת נ"ח הדלקת  שמצות כיון וא"כ 

קבלה מדברי כמצוה חז"לדנחשבת בידי (שמקובל

הפסוק ) בדברי הנ"ל .הרמז

_________________________

דעתו ב. חלשה הנשיאים חנוכת  אהרן שכשראה לפי הנשיאים, לחנוכת מנורה פרשת  נסמכה למה בהעלתך  שם, הרמב"ן ז "ל

בקר  הנרות את ומטיב מדליק  שאתה משלהם, גדולה שלך חייך הקב"ה לו אמר שבטו, ולא הוא לא בחנוכה עמהם היה שלא

הכתוב  בו ששבחו וערב בקר בקטורת  ניחמו ולא הנרות, בהדלקת  ניחמו למה לי נתברר ולא אגדה. ממדרש  רש "י לשון וערב,

קדוש  הוא בו, אלא כשרה שאינה הכפורים יום ובעבודת חביתין, ובמנחת הקרבנות, ובכל באפך, קטורה ישימו י) לג (דברים

משל  גדול קרבנו והלא הזו, הדעת  לחלישות  טעם מה ועוד אלקינו משרתי כלו  ושבטו בשמו, ולברך לשרתו בהיכלו עומד ה'

הקריב  שלא על דעתו וחלשה בהם, ונצטוה חובה שהיו תאמר ואם המלואים ימי כל הרבה קרבנות  ההם בימים שהקריב נשיאים,

על  הפרשה מן רמז לדרוש הזו ההגדה ענין אבל עליה ונצטוה חובה בה שנחמו הנרות הדלקת גם המזבח, לחנוכת כמוהם נדבה

סתרים  במגלת מצאתיה הזה ובלשון ובניו. גדול כהן חשמונאי לומר רצוני ובניו, אהרן ידי על שני בבית  שהיתה נרות  של חנוכה

לו  אמר וכו', לוי שבט הקריב ולא שבטים עשר שנים שהקריבו כיון במדרש ראיתי ואמר, הזו האגדה שהזכיר נסים לרבינו

נסים  בניך ידי על לישראל בה עושה ואני הנרות הדלקת בה שיש אחרת חנוכה יש  אליו, ואמרת אהרן אל דבר למשה הקב"ה



לנפשך  חכמה דעה כו 

åîöò  ä"ò ïäëä ïøäàù áéöé éøáãä ùåãéç

äëåðçá  äøåðîä  ÷éìãä

ãåòå [ å זי "ע יציב הדברי כ "ק בזה מוסיף

את הכהנים הדליקו  איך  שמקשה

מת טמאי  כולם היו והלא המלחמה)המנורה ,(מחללי

בהדלקת שהיה שי "ל פלא תירוץ בזה ומתרץ

ממקומו ע"ה הכהן  אהרן  שירד  נוסף, נס המנורה

קדוש  גוף [היינו  דרבנן  בחלוקא ונתלבש עדן  שבגן 

שמתלבשים  בעוה"ז לו שהיה לגוף  הדומה ורוחני

מהאריז'ל  כדאי' לעוה"ז כשיורדים הצדיקים בו 

והוציא  פטירתו אחר לביתו שבא הק ' רבינו לגבי 

שבא  שב"ק, בליל קידוש חובת  ידי אשתו  את 

שהיה  הגוף  כדמות שהוא דרבנן בחלוקא ונתלבש

חי כאדם נחשב זה בלבוש  וכשבא בעוה"ז, לצדיק

ידי בעוה"ז  החיים האדם בני  את  להוציא שיכול

ונתקיים  המנורה, את  הדליק והוא מצוותם], חובת

מה  בשלימות הקב"ה הבטחת  ע"ה הכהן  באהרן 

משלהם גדולה 'שלך לו  אתäúàù שאמר  מדליק

הדלקת על זאת  מפרש הרמב"ן שכנ"ל הנרות '

בו שנתקיים טפי א"ש  ולהנ"ל חנוכה, של המנורה

קיימת,êìùבאהרן לעולם ששלך  משלהם גדול

 äúàù היינו המנורה, את ומטיב äúàù מדליק

י שעל המנורה את  תדליק של בעצמך  הנס  יהא דה

לעולם. תתקיים שהיא חנוכה

 àúééøåàãë åðéã íé÷åñôäî ãîìðä øáã

 ô"òå [æמצות ענין  שמרומז  שכיון  י "ל זה כל

הפסוקים  בדברי  חנוכה נר  הדלקת 

הנשיאים  לקרבנות הנרות את  בהעלותך הכתוב (שסמך

חנוכה) נר הדלקת  על  שנחשבתלרמז להפמ"ג ס "ל

לחומרא, שספיקה קבלה מדברי כמצוה זו  מצוה

קידושין  בהל' הרמב"ם בדברי  דאשכחן  מה [ומעין

נדרשת שהתורה מדות בי"ג חז"ל שלמדוהו  שדבר

היינו בהם מענינו הלמד  דבר הוא מהם (שאחד 

הפסוקים) שם מסמיכות לזה קורא שהרמב"ם אף ,

סופרים' כ'דברי הנחשב דבר קורא שהוא (שע"כ 

סופרים) מדברי קנין כסף לקנין דינוהרמב"ם מ"מ ,

נר  מצות  וה"נ לחומרא, שספיקו  דאורייתא כקנין 

דלהפמ"ג  י "ל מ"מ דרבנן, מצוה שהיא אף  חנוכה

כמצוה  נחשבת  הפסוקים בסמיכות שנרמזת  כיון 

לחומרא]. שספיקה דאור '

äëåðçã ñð  ìò éâç úàåáð é÷åñô

ãåò [ç דאשכחן מה ע"פ  זי"ע, יציב הדברי  תירץ

חגי נבואת על ו)ברש"י ב, כה (חגי "כי  ,

מרעיש  ואני היא מעט אחת עוד  צבאות  ה' אמר

החרבה", ואת  הים ואת  הארץ ואת השמים את 

ימי ניסי  על דקאי  הנבואה את  רש"י שם ומפרש 

בנסים  מרעיש. ואני שם, רש "י  וז"ל החנוכה,

נחשבת וא"כ עכ"ל. חשמונאי. לבית הנעשות 

מגילת כמו קבלה מדברי  כמצוה דחנוכה המצוה

הנ"ל. להפוסקים אסתר 

 ïåéöä  ìëéäá î"å÷éìá ã"é  äøåú ãåîéì

éøçà [ è שב"ק ליל בהיכלתפילת (שהיתה

הק'הכהנים) הציון לבית  מורנו נכנס

י"ד  תורה כל את ברבים שם ולימד הפנימי ,

שלום  להמשיך  שופר', בחודש 'תקעו  מלקו"מ

תקסד )בעולם, חנוכה בשבת רביז"ל  ונכתוב (שאמרה ,

התורה  בלימוד  מורנו  והוסיף  שפירש ביאורים כמה

_________________________

עוד  וראיתי עכ"ל. המזבח חנוכת לפרשת זו פרשה הסמיך ולפיכך חשמונאי, בני חנוכת והיא שמם, על שקרויה וחנוכה ותשועה

מזאת  לגדולה תתירא, אל לאהרן אמור לך למשה, הקב"ה לו אמר ו), (טו רבה במדרש  וכן ה) בהעלותך  (תנחומא בילמדנו

שנתתי  הברכות  וכל יאירו, המנורה פני מול אל לעולם הנרות אבל נוהגין, הן קיים המקדש שבית  זמן כל הקרבנות  מוכן, אתה

בטלות, הנרות  אף חורבנו מפני בטלין והקרבנות קיים המקדש בית  שכשאין ידוע דבר והנה לעולם בטלין אינן בני את  לברך  לך 

הנשיאים  לחנכת הסמוכה כהנים ברכת  וכן בגלותנו חורבן לאחר אף נוהגת  שהיא חשמונאי חנוכת  לנרות  אלא רמזו לא אבל

עכ"ל. עמהם. נמנה שלא אהרן של בכבודו ומלאחריה מלפניה הנשיאים לחנוכת  סמוכין דרשו לעולם, נוהגת 



חנוכה  כז עניני

זו תורה אמר שרביז"ל שכיון [שכמובן הנ"ל,

דשבת ענין עם קשר התורה לכל יש חנוכה, בשבת

להמשיך  שם, רבינו וז"ל בעולם,חנוכה], שלום

לשרשו, הוא ברוך הקדוש כבוד להעלות צריך

שכתוב כמו  ליראה, כ"ח)היינו את(דברים "ליראה ,

תורות שבהרבה וידוע עכל"ק. הנכבד ". השם

והשורש  היסוד  הוא הראשון הקטע הרי בליקו "מ

מרמז  שרביז "ל י "ל וה"נ התורה, כל של העיקרי

שאי ' חנוכה, דשבת  הכוונה ענין על זה בקטע

האריז"ל החנוכה)מרבינו דרוש  שענין (שעה"כ 

למטה  מלמעלה להאיר  הוא חנוכה נר דהדלקת

דחיה מוחין דחכמה)ולהמשיך  מוחין (מוחין לתוך

כוונת הנ"ח בהדלקת  מכוונים וע"כ  החול, דימות

קס"א ע"ב היו"ט השמות  ענין שזה רג "ל  (שבגי'

דחנוכה) דחיה והרג "ל  מוחין  בחנוכה שנמשכים ,

דיחוד, מוחין שבשם שהוא דחכמה מוחין בין (יחוד

קס"א) שבשם דבינה למוחין הרמז ע"ב, וזהו ,

הנרות הדלקת ע"י  היינו בעולם', שלום ב'להמשיך

לעולם ומורידים ממשיכים מעשרה חנוכה (למטה

כנ"ל.טפחים) דחיה, מוחין היחוד, אור את 

äàìòä 'éçá ––––  åùøùì ä"á÷ä ãåáë úåìòäì

 úáù øðì äëåðç øðã

 àìà [ é אחר שבת  נר מדליקים האריז "ל שכדברי 

בזה האריז"ל וכמש "כ חנוכה, (שעה"כנר 

החנוכה) דרוש  צריכין סוף שאנו  מה כי דע וזל"ק,

כמו כי בחינות  כמה ויש זו"ן זווג הוא לתקן

ואין  יוד  של קוצו והוא חלקים ג' בו  יש שהאצילות

הקרקפתא  שהוא שבו  מהחיצוניו ' אלא בו משיגים

וזה  הלבוש אלא ואינו המוחין המקיף  העצם

המוחין  מן הב' והבחי' משיגים. אנו בלבד  הלבוש 

עצמן  הפנימיו ' משיגים אנו ובאלו  ודעת  דאו"א

על  ונקרא באבא תלוים כולם שלשה שהם ואע"פ 

ז' הם הג' הבחי' מאבא. הוא מוח סתם כי שמו

וכן  העולמות  כל הנהגות  שמהם התחתונות  מידות

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

לפי כ"כ  חשוב אינו וזה מזדווגות הם ושם שלו

שאינם  ועוד ולמטה שלו  מו "ק  הם אבריה שרמ"ח

בתחילת אלא בגופה אינו החיבוק כי ועוד  פב"פ 

הב' הבחי ' דמלכא. דרועין תרין  בין  ואינה ראשה

זה  זווג וגם מזדווגת ושם שלו המוחין עד כשעולה

לפי כ "כ חשוב אינו הא' מן  מעולה שהוא גם

פב"פ  ואינם שלו  הפנים כנגד הוא שלה שהכתר 

הכתר  עד עולה כשהיא הג' הבחי' בצואר . והחיבוק 

בגופ' הוא והחיבוק פב"פ  הוא כי  מובחר  זהו  שלו

איברים  רמ"ח בזוהר  כמ"ש נ"ר נקר ' היא ואז ממש

וזהו נ"ר . הם אותה המחבקים דיליה דרועין  ותרין

נר  כי  ביניהם הפרש שיש אלא חנוכה ונר  שבת  נר

שלו הכתר  עד למעלה היא עולה ונר שבת  ממש 

למטה  אליה אלו הבחי ' כל יורדים אשר  הוא חנוכה

קודם שבת של שמן  קניית  ולכן  ïéðòáå במקומה

 ìù ÷åìãé íà éë íãå÷ äëåðç øð  ä÷ìãää

 úøçàá úìòåúä  äîå  äúìò  øáë íãå÷ úáù

åãøéå äëåðç  øð ú÷ìãäá äðëä  äì  åùòé ìáà

.úáù øðá äìòú êë  øçàå úåøåàä äá

עכל"ק .

 ì"éå שצריך" רביז"ל דברי בהמשך נרמז שזה

ליראה, היינו  לשרשו  הקב"ה כבוד  להעלות 

שאחרי והיינו  הנכבד'", השם את 'ליראה כמש "כ

אל  היחוד אורות והמשכנו נ"ח בהדלקת שהארנו 

ה')השכינה כבוד  יש (הנקראת למטה, בהיותה

הוא  ששרשה העליון לשרשה ולהעלותה לשוב

העליונה ברתא')בחכמה יסד  ד'אבא ,(כדאי'

אותיות ['יראה' עילאה 'יראה' נקראת  שהחכמה

עליונה, ראיה בבחי' היא שהחכמה – ראי"ה

הוי "ה  אותיות שד ' וכדאי ' עילאה, ליראה שמביאה

עילאה עילאה(חכמה)י-יראה ,(בינה)ה-אהבה

תתאה תתאה(ז"א)ו -אהבה ה-יראה ].(מלכות ),

 à"ñ÷ á" òã ãåçé  úùáìä - 'ãñç  úøåú'ã ïéðò

äðéáä éùåáìá ì"ðä

êéùîîå [àéאת(בס"ב)רביז "ל להעלות  שא"א

חסד , תורת  ע"י  אלא הכבוד



לנפשך  חכמה דעה כח

על-ידי אלא הכבוד את להעלות  אפשר ואי וזל"ק,

זכרונם  חכמינו אמרו  חסד" "ותורת חסד ; תורת

ע"ב)לברכה מט מנת(סוכה על תורה הלומד 'זהו

בזהר  כמובא כבודו, עיקר זה כי סט ללמדה', (יתרו

לקדשא ע"ב) ואודן אתין  עכו"ם דשאר 'בשעתא

דקדשא  שמא ואתיקר אסתלק כדין  הוא, בריך

בשעתא  יתרו, גבי  כמו  ותתא, עלא הוא בריך

האלהים", מכל ה' גדול כי  ידעתי "עתה יתרו דאמר 

הוא'. בריך  דקדשא שמא ואתיקר  אסתלק כדין 

לקדושה  מחוץ שהם אדם כשבני כבודו , זהו נמצא,

גרים  הן  מהקדושה, לפנים עצמן את מקרבין 

מבחוץ, היו הם שגם תשובה, בעלי  הן  שמגיירין ,

כבודו. זהו לפנים, אותם ומכניסים וכשמקרבין

אצל  הכבוד עיקר  כי בגלות , הכבוד ועכשיו 

ולעתיד  ונבזים, שפלים ישראל בני  ואנחנו העכו"ם,

שכתוב  כמו החושך, מבין כבודו  שיתגלה לבוא

מ) כבוד (ישעיהו כלם "ונגלה יטו  "אז  כי וכו', ה'"

אחד" שכם ג )לעבדו לכו(צפניה בגוים יאמרו  "אז  ,

ה'" באור ב)ונלכה כמו(שם אור, נקרא וכבוד

מ"ג )שכתוב מכבודו".(יחזקאל האירה "והארץ

עכל"ק .

 ì"éå האריז"ל מש "כ נרמז  האלו רביז "ל שבדברי

הנ"ל, קס "א דע"ב יחוד  שמכוונים שאחרי 

קס"א ס "ג ג"כ  לכוין  שהם יש  דר"ך, – רכ "ד  (העולה

רביז"ל שכתב הבקיאות ב' בחי' יב"ק  ב"פ בגימ'

ואכמ"ל ) י' קס "א,בתורה ע"ב של שהאור  והיינו  ,

מדאי אור  הוא דחכמה, מוחין של האור שהוא

יש  בבי "ע, המונחת למלכות להורידו וכדי  גדול,

במוחין  היינו קס"א, דס"ג בלבוש  להלבישו 

קטנים  במוחין  האור ומלבישים בינה, של ולבושים

והיינו להבין , העולם בני שיכולים בתורות  היינו 

הגבוה  האור ומצמצם ללמדה, ע"מ תורה שלומד

להבין , העולם שיכולים קטנים ומוחין תורות בתוך

ומקרב  חוצה', מעיינותיך  'יפוצו  מיקים ועי"ז

אל  אותו ומכניסים וגרים תשובה בעלי ועושה

הקדושה.

åãåîéìá øøåòéù é" ò ç" ú íéðáì úåëæì êøãä

 é÷ìàä øåà

êéùîîå [ áéד )רביז"ל וזה (בסעי' וזל"ק ,

זכרונם  חכמינו שאמרו

ע"ב)לברכה פא חכמים (נדרים תלמידי  מה 'מפני 

ברכו שלא מפני  חכמים, תלמידי בניהם אין 

תלמיד  ובפרט אדם, כל שצריך תחלה', בתורה

בשורש  תורתו  בלמוד  ולהאיר  לברך חכם,

שרשו שם כי  תחלה, במחשבה היינו הנשמות ,

תחלת לתוך  וברכה הארה כשמביא נמצא,

הנשמות, ומתברכין  מתנוצצין  ידו ועל המחשבה,

ממשיך  הוא בודאי  לבנו , נשמה כשממשיך נמצא

יהיה  בנו  גם זה ידי  ועל וזכה, בהירה נשמה

את ומברך  מאיר  כשאין אבל חכם, תלמיד

לבנו, נשמה כשממשיך אז  למודו , ידי  על התחלה

בבחינת היא ה)הנשמה השירים "אני(שיר

בנו יהיה לא זה מפני  מאירה, ואינה ישנה",

תחלה, בתורה ברכו שלא מפני  וזה חכם, תלמיד

עלה  ישראל בבחינת  הנשמות, שרש הינו

עכל"ק . תחלה. במחשבה

äæåז "ל חכמינו  לדברי קשור ע"ב)ג"כ כג דף  (שבת

זוכים  חנוכה בנר  וההידור  הזהירות  שע"י 

שמעורר  שכיון  היינו  חכמים, תלמידי  לבנים

כנ"ל  שהוא קס "א, דע"ב יחוד  חנוכה נר  בהדלקת 

התורה, שורש את מעורר  בזה הרי דחכמה, מוחין

שמברך  הנקרא וזה נפקת', מחכמה ש'אורייתא

ומברך שמעורר היינו  תחילה, (מלשון בתורה

והברכה) התורההמשכה שורש את  (שהיא בלימודו 

דהתורה) דהיחוד'התחלה' האלקי  האור (אור שהיא

לאלקות ) ביטול מ"ה, כח – זה החכמה שבאור ,

נשמות ששורש אלקי, אור בניו  לנשמת גם ממשיך

החכמה  דאור האלקי  ביחוד  הוא ישראל

מקבלת החכמה אור  את בלימודו  וכשמעורר 

לבנים  זוכה זה ידי  ועל אלקי, אור בנו נשמת

חכמים. תלמידי 



חנוכה  כט עניני

'ãì äðéáä éìë 'ã ãâðë -  úåìôùä  úåâøã 'ã

ä"éåä íùã  úåéúåà

êùîäáå [âéרביז"ל וזל"ק ,(ס"ה)דברי כתב

על  אלא לתורה, זוכה אדם ואין

חז"ל שאמרו כמו  שפלות, נד )ידי "וממדבר (ערובין ,

כי שפלות  בחינות  מארבע גאותו שישבר מתנה",

ממנו, גדולים לפני  עצמו את להקטין אדם צריך

ממנו, קטנים ולפני  כערכו , אדם בני ולפני 

וצריך  שבקטנים, קטן בעצמו שהוא ולפעמים,

וידמה  עצמו , מדרגת  כנגד עצמו  את  להקטין

בבחינת  ממדרגתו, למטה שהוא (שמותבעיניו 

עכל"ק .ט"ז) תחתיו ". איש  "שבו ,

 äæå שמסיים [כמו  חנוכה שבת  לכוונת קשור  ג"כ

פסוק  שהוא תחתיו' איש  ד'שבו  בפסוק  רביז"ל

גבוה  אור היא שב"ק שכל והיינו  שב"ק ], על הנאמר

מש "כ  שידוע קודש , דאיקריאת דחכמה מוחין  של

ששמנים  חז"ל מאמר על הק ' הבעש "ט תלמידי

מדליקים  ויו "ט בשבת  בהם מדליקים שאין  ונרות

הוא  דשב"ק האלקי  שהאור שכיון בחנוכה, בהם

האור  לקבל זוכה אחד  כל אין  ע"כ ביותר  גבוה אור 

יש  חנוכה, בשבת  ובפרט בחנוכה, אך  דשב"ק,

דשב"ק  האלקי האור  אל דע"ב לבוש  הוא (שהוא

כנ "ל ) שהוא קס"א הבינה לבושי בתוך  שמתלבש  ,

למטה שיורד דחנוכה קס"א האור  דס"ג יחוד  (בחי'

מוחין הנ "ל ) שישנם כאן  רביז "ל בדברי מרומז וזה ,

ענוה, שנקראת דבינה מוחין היינו שפלות , של

שפלות, של מדריגות ד ' וישנם היש, ביטול בבחי '

הבינה לבושי  של כלים ד' מוחין היינו כנ"ל (שהם

הוי"ה,דשפלות ) שם אותיות  ד' כנגד  שהם (והיינו ,

לבושי  הבינה, וכלי לבושי ד' שהם – אהי"ה אותיות  דד'

מוחין  הוי"ה, דשם אותיות  ד ' לקבל  כלים ד' הם השפלות ,

עליונה) .דחכמה

ì"ðä úåìôùä úåâøã 'ã øåàéá

åðééäå [ãé דהשפלות åðîî íéìåãâ  éðôì הוא

מדריגת י', דאות  אור  לקבל כלי 

והשפלות במציאות , åëøòëביטול  íãà  éðá éðôì

היש . ביטול שבבחי ' ה', דאות אור לקבל כלי הוא

åðîîוהשפלות  íéðè÷  éðôì לקבל הכלי הוא ,

עם  דהדבקות  הביטול שהוא ו', דאות האור 

אין  דז "א זו שבדרגה תתאה, באהבה הק ' השכינה

הבורא גדלות חכמה מרגישים – ו"ה י' כמדרגת (ואי"ז

הבורא) גדלות  שם ומרגישים שמשיגים אלא ובינה, ,

להיות עצמה מצמצמת  שהשכינה איך מרגישים

מביא  וזה תמיד', לנגדי הוי"ה 'שויתי בבחי' כנגדם,

שמשפיל  וע"י  השכינה, אל תתאה ואהבה דבקות

באתערותא  בזה מעורר הרי ממנו  לקטנים עצמו 

עצמו משפיל כביכול הש"י שגם דלתתא

ועי"ז  תמיד , נגדו  עומד  ולהיות אצלו  להצטמצם

הוי "ה  'שויתי לקיים וזוכה דהז "א, להדבקות זוכה

ו '-ז "א. דאות הביטול שהוא תמיד ', לנגדי 

 é" òåעצמו את  שמקטין úâøãî השפלות  ãâðë

 äèîì àåäù åéðéòá  äîãéå ,åîöò

åúâøãîî שכנגד עול קבלת  שבבחי ' דבר  שזהו  ,

– תתאה ה' דאות הביטול אל זוכה עי "ז  עצמו ,

כנ"ל  והיינו שמים, מלכות  עול בקבלת אלקי  ביטול

דהבינה כלים שהם השפלות מדריגות  ד ' (ס"גשע"י

הוי "ה קס"א) שם אותיות ד' של הביטולים לד' זוכים ,

דהחמכה אלקי  באור  בביטול דרגות ד ' (ע"ב –

כנ"ל.קס"א)


