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 á÷òéå  ÷çöé  íäøáà ãâðë úåùã÷î éúá 'â

å÷å íåöîöå ñ"à øåà ñ"äù

àúéà וע"ב)בזוה"ק ע "א  ר "ו אליו(ויחי ויגש 

זה  ועל  בעלמא, עלמא תקרובתא יהודה

שהם  יחדיו, עברו נועדו  המלכים הנה כי  נאמר

תכלית והנה יחדיו . שנתחברו  ויוסף יהודה

דירה  לו  להיות  הקב"ה נתאוה כי היא הבריאה

בע"ח  ואיתא תנחומא, במדרש  כמ"ש בתחתונים

פ "ב) ל"ו השכינה (שער היתה אדה"ר  חטא דקודם

אדה"ר  חטא מחמת  ואח"כ  בתחתונים, למטה הק'

ועלתה  נסתלקה הדורות  אותם של חטאים ושאר

אברהם  שהם צדיקים ז' שבאו עד  רקיעים, בז'

בחזרה  והורידו ומשה עמרם קהת  לוי  ויעקב יצחק 

ידי על ירידתה וגמר  לארץ, למטה עד השכינה

בית ובבנין תורה במתן ע"ה רבינו משה

המקדש .

 äðäå דירה לו להיות הקב"ה נתאוה ענין

לי 'ועשו  הכתוב ענין הוא בתחתונים

זה  כי ואחד , אחד  כל בתוך  בתוכם' ושכנתי  מקדש

כל  בתוך תשרה הק' שהשכינה הבריאה תכלית

היתה  שבו  המקדש בית ענין והוא ויהודי, יהודי

כנגד  מקדשות  בתי ג' והנה הק '. השכינה השראת 

הק' מהמגיד דאיתא וכמו  ויעקב, יצחק אברהם

כנגד  והוא ב"ה, א"ס  אור בחי ' כנגד  הוא דאברהם

סוד  וכנגדו  הצמצום, סוד הוא ויצחק ראשון, בית

ענין  שהוא א"ס  אור קו כנגד  ויעקב שני , בית

בגבול, גבול בלי התפשטות  שהוא הנעלם תפארת

בב"א. שיבנה השלישי בית  הוא וכנגדו 

ììëì ÷øå ãáìá á" î íù ìù çëä ùé íéëàìîì

ìåèéáä àåäù á"ò  íù çë  íâ ùé  ìàøùé

 øåîâä

 àúéàå כך כל יש דהנה מקמארנא הגה"ק  בדברי 

אהבה  להם שיש  ושרפים מלאכים הרבה

בעבודה  דווקא הגדולה המעלה ומהו גדולה, ויראה

ר' בשם מקאזניץ בהמגיד ואיתא ישראל, כלל של

ואפילו העולמות  בכל מלאכים שיש גאון חמאי 

גם  יש  וכו' קדמון אויר של עליונים הכי  בעולמות 

מדרגת בכל מט"ט מלאך בחי ' ויש  מלאכים, בחי '

כמעט  ע"ה רבינו  דמשה בחז "ל ואיתא העולמות ,

התכלית ענין מה להבין וצריך מהמלאים, נשרף

מכלל  המלאכים ענין שונה ובמה המלאכים, של

כל  דהמלאכים מקמארנא הגה"ק  ומבאר  ישראל.

קודש , אש  להם יש כי  מ"ב, שם בסוד הוא עבודתם

ע"ב  שם ענין  אך  היש, ביטול של מדרגה והוא

העולה  מכב"י סוד במציאות , הביטול ענין שהוא

'בני עליהם שנאמר ישראל כלל של הכח הוא ע"ב,

עם  שייכות להם יש  ישראל כלל כי ישראל', בכורי

בפנימיות רק  שייך  וזה במציאות, ביטול ועם חכמה

בחיצוניות שהם במלאכים ולא העולמות 

להם  שיש ישראל לכלל רק שייך וזה העולמות ,

חכמה  ופנימיות  החכמה, בכח ביטול של העבודה



לנפשך  חכמה דעה ד

של  המדרגה שהוא ורדל"א, עתיק  פנימיות הוא

כחדא. ואין  אני

 çë àåäù  äðåéìòä  úåëìîá  ìàøùé  ììë ùøåù

 ñðëäì ïåéìëä  çë  íäì  ùé ë"éòå éúéîàä  ùéä

 á" ò íù ãåñá øåîâä  ìåèéáì

ïéðòäå להמשיך יכולים ישראל דכלל הוא,

בכח  ב"ה א"ס מאור גילוי  תוספת

עולים  אם המלאכים משא"כ  שלהם, הביטול

כל  כי  מיד , נשרפים הם הרי  ממדרגתם למעלה

פניו יכסה בשתים נאמר  ששם מ"ב בשם עלייתם

בשתים  וענין יעופף , ובשתים רגליו יכסה ובשתים

יותר  לעלות יכולים שאינם הוא פניו יכסה

שם  של הכח להם יש  ישראל כלל ורק  ממדרגתם,

שורש  כי ברתא, יסד  אבא של הסוד  והוא ע"ב

שה"ס  שערים, רל"א י"ש בסוד  ישראל כלל

היש  שורש שהיא ברדל"א הגנוזה המלכות 

הבורא  של האני  בחי ' והוא דקדושה, האמיתי 

ודייקא  גמור, היותר האין לגלות  הכלי  והוא ב"ה,

'אני', למדת  שייכות להם יש ישראל שכלל בגלל

ישראל  כלל כי הגמור , ל'אין' לעלות הכח להם יש 

ויש  דצח"ם, מדרגות  ומכל העולמות  מכל כלולים

להכנס  הכח להם יש  ולכן והאני , היש  בחי ' להם

לאין .

óàå לכלל יש דאם להיפך , לכאורה שנראה

הגמור , לביטול יגיעו איך  היש , בחי ' ישראל

ענין  והוא דרשתיך', ליבי  'בכל כתוב באמת  אלא

ישראל, כלל של הלב בפנימיות שיש  הגמור  הכליון 

ומכל  העולמות  מכל שיותר  כליון  של אש  שהוא

מכל  מ"ב שם יותר  להם יש  ובאמת המדרגות,

העולמותהע  כל כי  והשרפים, והמלאכים ולמות 

כל  את הכוללים ישראל מכלל חלק  הם באמת 

להם  יש  ישראל כלל ולכן העולמות, וכל המדרגות

לכליון  ידו  על להגיע ויכולים האמיתי , היש  כח את 

גדול. היותר  לאין כך ידי  על ולהגיע הגמור 

ìàøùé  ììë ïëìå íéãåçéä  çë àåä á" ò  íù

äøéã 'éçáá êøáúé  åãåçé êéùîäì  íéìåëé

íéðåúçúá

ïéðòäåמדרגת סוד  הוא ע"ב שם דהנה הוא

להם  יש  ישראל כלל רק  כי היחודים,

הענין  את להמשיך  יכולים ועי"כ יחודים, ליחד  הכח

בתחתונים  דירה לו להיות הקב"ה נתאוה של

שהוא  הימנו למטה תחתון  שאין  במקום דייקא,

כל  את להם יש  ישראל וכלל התחתון , הזה העולם

האין  להמשיך הכח להם יש  וממילא דקדושה, היש 

ית"ש  אלקות גילוי ולהמשיך  יחודים וליחד  הגמור 

עין  בסוד התחתונה, העשיה עד  העולמות בכל

יחודים  ליחד זה וכח ציון , את ה' בשוב יראו בעין 

שמיחדים  אף  כי המלאכים, אצל נמצא אינו  כראוי

אך  ע"ב, שם בבחי' ולא מ"ב שם בבחי ' אלא אינו

ולהמשיך  המ"ן  להעלות הכח להם יש  ישראל כלל

כלל  ולכן העולם. בכל ית"ש אלקות ולגלות המ"ד

כי יעקב, יצחק אברהם אבות  לג' מקושרים ישראל

מ"ב, שם סוד  ויצחק ע"ב שם סוד הוא אברהם

המיחד  הדעת  בחי ' כנגד  שהוא כ "ב שם סוד  ויעקב

הע"ב. עם המ"ב ומחבר

 éë  íåöîöä ñ"äù ÷çöé ãâðë éðù úéá úìòî

'éçáî íìòäá íéëéùîî úå÷÷åúùää é"ò

 éùéìù  úéáá  äìâúé ë"éòå åîöò øåàîä

ìåáâá  ìåáâ éìá ãåñá øåàîä

äðäå אף ב"ה, א"ס  אור  שכנגד ראשון בבית 

שלמות עדיין  אינו אך ביטול, בחי' שהיה

הבריאה) שקודם א "ס  אור  שני(וע"ד בבית  רק  ,

בו יש הצמצום, שה"ס  יצחק  בחי' כנגד  שהוא

צמצום  הנה כי שלמות, ליותר  להגיע כח דייקא

בשעת כי המאור , והמשכת האור העלם סוד  הוא

גודל  ידי על הנה האור, שנעלם צמצום

שהוא  אלא המאור  המשכת נעשה ההשתוקקות ,

השלישי לבית להגיע יכולים זה כח ידי  ועל בהעלם,

להביטול, הצמצום בין חיבור  שוב שנעשה באופן

בחי ' שהוא עקב, י ' בסוד  יעקב של האור  ומתגלה
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תפארת בסוד בגבול גבול בלי והמשכת א"ס  קו

נה"י, בסוד הוא הצמצום סוד  בתחילה כי הנעלם,

שכתב  כמו החג"ת במקום הנה"י  שעלו דהיינו

הנעלם  התפארת נתגלה הקו  ידי ועל התו"ח,

המדרגות, של בערכין הוא זה וכל הנה"י , במקום

המאור . של הדבקות מתגלה השלישי בבית ולכן

äðäã אל גדולים במקום למשה אמר  הקב"ה

מאברהם  הוא שלך הכח כל כי תעמוד,

הביטול  מבחי' מגיע באמת הכח דכל והיינו אבינו,

מתן  למעשה אך  אברהם, בחי ' שהוא א"ס  אור של

המשכה  הוא כי  רבינו , משה ידי על נעשה תורה

הנמשך  ביטול בחינת  דהיינו  בגבול, גבול בלי של

ליבי 'בכל של המדרגה ידי על השתוקקות בכח

אברהם  מבחי ' יותר  גילוי נעשה ואז דרשתיך ',

ונשלם  הצמצום, שקודם א"ס אור כמו שהוא

דירה  לו  להיות הקב"ה נתאוה של הבריאה תכלית

בתחתונים.

íåöîöä  åá  òâô àì ïéãä  ùøåù àåäù  åîéùøä

 êéùîäì  ìàøùé ììë  ìù  úå÷÷åúùää çë àåäå

 øåàîä 'éçáî é"ò

äðäå ישראל כלל של הלב כח שהוא הצמצום כח

דברים  הם חסרון , בשעת  להשתוקק

כח  שהוא יהודה של הכח והוא ונעלמים, כבושים

להבין  וכבוש מאד  נעלם דבר  שהוא דדוד , המלכות 

שכל  מוהרנ"ת  שאמר  כמו ישראל, כלל של הלב

יהודי של הלב אך  להבין , יכולים בתורה קשה דבר 

להבין . אפשר  אי

àúéàåבעת דבתחילה שערים מבוא בריש 

החסד  אור  את  הסתיר  הקב"ה הצמצום

כח  שהוא הדין כח ונשאר  גבול, הבלי כח שהוא

מהר "ש  וביאר העיר וכבר  ב"ה, שבא"ס  הגבול

בו פגע לא הדין  כח שבאמת שמואל בתורת

החסד  אור  את סילק שהקב"ה אלא הצמצום,

לא  הדין  כח שבאמת ונמצא דין , של האור  ונתגלה

והוא  הצמצום, בו נגע ולא הצמצום בעת  נסתלק

נשאר  שהוא הצמצום, אחר  שנשאר  הרשימו סוד

בו נגע ולא הצמצום שקודם א"ס אור  מבחי '

מבו"ש  בריש  הנזכר הדין  כח סוד והוא הצמצום,

שאף  ישראל, כלל של ההשתוקקות כח והוא הנ"ל,

רק  להתגלות  יכול אין כי האור  מתגלה שאין

של  הכח מ"מ גמור , ביטול של במדרגה

שהוא  הדין, מבחי ' שהוא גדול הוא ההשתוקקות 

אומר  הבעה"ת ורבינו  הצמצום. בו  נגע שלא הכח

הוא יות הצמצום בעת  שנסתלק  דהסילוק  מזה ר 

הנה  שנשאר  הדין בחי ' ידי על אך  האור , סילוק 

המאור  מבחי' שהוא גבוה יותר בחי ' בו  נמשך 

בלי הרכבת  שהוא הקו סוד  שלמות  ואמיתת כנ"ל,

מתיחד  ידו שעל המאור גילוי בחי' הוא בגבול גבול

דירה  של התכלית  ונשלם בגבול גבול הבלי 

בתחתונים.

'êéúùøã éáéì ìëá'  ìù çëä  ùé  ìàøùé  ììëì

íéìåëé ë"éòå ï"î  úàìòä  çë  úúéîà àåäù

íìùä ãåçéä  ãåñá ã"îä êéùîäì

ïéðòäå להם יש  ישראל כלל של דלבבות הוא,

כמ"ש  ית' להבורא הנפש  כלות  של הכח

אין  היחוד  עומק  עצם כי  דרשתיך , ליבי  בכל

כי דרשתיך, ליבי בכל המקיים לצדיק אלא מתגלה

כל  עת  בכל ולראות  הדרגין  לבטל רק  מספיק אין 

הוי "ה  שיויתי  בבחי' סכ"ד  עד מרכ "ד העולמות 

להתבונן  צריך אלא מספיק, זה אין תמיד, לנגדי

עי"כ  שיכנס  באופן העולמות  פרטי  בהתפשטות 

דרשתיך , ליבי בכל בבחי ' לגמרי  עת בכל לכליון 

עת בכל שיכולים מ"ן העלאת  אמיתת והוא

ועל  הנפש , כלות של באופן בעולמות  שמתבוננים

נעשה  ההשתוקקות  כח שהוא ה'אני' בחינת ידי 

בחי ' שהוא גדול היותר  ולהביטול ישר לאור  כלי

אליו, קראינו בכל ז"ל מאמרם וזהו  המאור , גילוי 

דתיבת הק' המגיד שפירש  כמו למדותיו, ולא אליו

הוא  א"ל כלומר ו ' י' א"ל מדרגות ג' כוללת  אליו

הוא  ו ' הצמצום, סוד הוא י ' הצמצום, שקודם א"ס

כי למדותיו , ולא אליו  בסוד  נכלל זה וכל הקו , סוד
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רבינו ומשה ממש, כאחד המדרגות כל נכללים שם

ולכן  דרשתיך , ליבי בכל של המדרגה לו היה

כלל  רק  כי  ישראל, בכורי  בני של הענין  המשיך

בסוד  ברדל"א שרשם כי  לזה הכח להם יש  ישראל

ית "ש . הבורא של האמיתי  האני שהוא רל"א י "ש 

 ãéåã ãåñá  úçà äîùð íä ãåãå  óñåé ùøåù

äãåäéá ìåìë óñåé  íâù 'éðãà éá' ñ"äå àìî

 äðäåהיחודים סוד  הוא מב "י)יוסף  ויהודה (בחי'

הלב סוד  מב"ד)הוא אמר (בחי' יהודה  ולכן ,

אדני', 'בי וקיים,ליוסף חי ישראל מלך  דוד  הנה כי 

דויד  סוד  שהוא דא"ס מלכות  הוא השרשים ושורש

אחת, נשמה הם ודוד יוסף באמת  כי יו"ד, עם מלא

ד'ו'ד' ואותיות סופי, אין היחוד  הוא דדויד  הי' וסוד 

ישראל  כלל כי סופי, האין  הקישוט כח הוא דדויד

הכליון  להם יש  הרי היש , כח להם שיש ידי על

הגמור  האין  דייקא להם יש ולכן לאלקות , הגמור 

הכליון  להם יש  ישראל כלל כי דבר, מכל יותר 

והם  הנבראים, וכל הדצח"ם מכל יותר  גדול היותר 

יהודי, של הלב פנימיות  שהוא מאד כבושים דברים

הוא  דויד  של הי' ולכן גיליתי, לא ללבי נאמר  זה ועל

ורק  אחת , נשמה והם העליון  בשרשו  יוסף עצמו 

'בי באמת  אבל נשמות , לב' נתחלקו מטה אח"כ

י ' בסוד  יהודה בתוך  נמצא שיוסף דהיינו  אדוני '

יהודה. בחי ' שהוא דוד בתוך  הגנוז  דדויד 

 åäæå מה סתם דאינו  הנער' את ערב עבדך 'כי 

הוא  ערבות כי הנער , את  ערב שיהודה

כי לטוב', עבדך 'ערוב וכמ"ש תערובות לשון

כי ערב, היה ולכן  ג"כ, יוסף  עם מעורב יהודה

בסוד  דא"ס  מלכות והוא במלכות , שרשו יהודה

דא"ס  במלכות ושם העולמים, כל מלכות  מלכותך 

אחד  ויהודה ויוסף אחת, בבת הם ואין  אני הרי

כלל  בהם השגה שאין כבושים דברים והם בהם,

זמן  באותו  עולם של באורו  עוסק  יהודה איך להבין 

סוד  כי  ז "ל, כמאמרם מאחיו יהודה וירד  בחי ' שהיה

גדול, הכי הסוד  שהוא דא"ס במלכות  שרשו  יהודה

אמת שהצדיק והיחודים יוסף, עם אחד  דבר  והוא

כל  את  בתשובה עי"כ מחזיר  הוא בהם, עוסק

את לוקח כי ישראל, כל על  ערבות  ולוקח ישראל,

ידם  על ונכנס העולם כל של והרצונות  הכיסופים

שהוא  העבודה תכלית עיקר  וזה הגמור, לכליון 

דרשתיך , ליבי בכל בבחי ' כליון  בדרך היחודים

עץ  לך קח בסוד אחד נעשים ויהודה יוסף  ועי"כ

והוא  בהפטרה, כדאיתא בידיך לאחדים והיו  אחד

וקיים'. חי ישראל מלך 'דוד  סוד 

ìù  çëä àåäù  úòãä áåùéé àåä äãåáòä ø÷éò

 çëá ãçàë úåâøãîä  ìë úà øáçì åðéáà á÷òé

 áì ìëá øåîâä ïåéìëä

äðäå הוא העבודה דעיקר  החכמה במעיין איתא

לאדם  קשה באמת  כי  הדעת , יישוב

עת בכל כי עלמא, בהאי  באמת בדעתו  להתיישב

ומחמת אחרים ומחמת עצמו מחמת דעתו  משתנה

שיש  ידי  על רק  ואמנם מדרגות , מיני  לכל הכיסופים

באמת כי הגמור , לאין הגמור  האני בין  החיבור את 

החיבו הנמשכים כל פרטיים גילויים הם רים

אלקות, ועצם וסובב ממלא של הגילוי משורש 

היחוד  אמיתת  ידי על ורק  האמיתי, יחוד שהוא

ומתחיל  דרשתיך ', ליבי  ל'בכל זוכה יהודי  כאשר

כמו הוי "ה שם רק  היא התורה כל איך לראות 

וכל  תמימה, הוי"ה תורת  עה"פ הק' בעש"ט שאמר 

וסובב  ממלא ויחוד  הגמור  ביטול רק הוא התורה

בכח  שנעשה ותנועה שעשוע רק הוא והכל ועצם,

סוד  שהוא הדעת ישוב יש  וממילא האלו , הביטולים

אבינו יעקב של הכח והוא הדעת , בסוד כ "ב שם

היחוד  ענין שהוא ליצחק אברהם בין  המיחד 

ע"ב. שם עם מ"ב שם של והחיבור

 åäæå שם בין  החיבור  שהוא יהודה' אליו  'ויגש 

עם  דיהודה החיבור  שהוא ע"ב לשם מ"ב

הוא  הכל והרי אדוני', 'בי  יהודה לו ואמר יוסף ,

דיוסף  הי' בבחינת בי כלול אתה וגם אחת , נשמה

ליחד  הוא העבודה ועיקר דוד, שהוא ביהודה הכלול
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העולמות כל ולראות  עת , בכל ושכינתיה קוב"ה

מצוות תרי "ג ידי  על ודייקא ויותר, יותר עמוק 

זוכים  עת, בכל התורה לימוד ידי  ועל מעשיות

ליבי בכל של באופן ממש  בפועל ליחודים להגיע

לנגדי ה' שיויתי  של הגמור הכליון  ידי  על דרשתיך ,

כל  הכולל הוי"ה השם עת בכל לראות תמיד,

ויהיה  לגמרי  עי"כ האדם שיתבטל באופן  העולמות 

כלל  כי בתחתונים, הדירה להמשיך גמור כליון  לו 

ולכן  רל"א, י "ש  בסוד היש  כח להם יש  ישראל

רל"א  סוד  והוא בתחתונים, הדירה לגלות יכולים

בשורש  התורה אותיות כ"ב שהוא שערים

אדוני', 'בי  וזהו  שבמלבוש , העליונים השעשועים

ביחד  להיות צריך  יהודה של האמיתית  התשוקה כי

ההשתוקקות דהיינו מנשמתו, חלק שהוא יוסף עם

הביטול  עם מקושר  להיות צריך יהודה של

יותר  ע"ב שם מגלה ועי "כ  יוסף , של והיחודים

יוסף  יכול 'ולא כתוב אח"כ מיד ולכן עמוק ,

עם  והתחבר  לאחיו  יוסף והתגלה וגו ', להתאפק'

אחד . עץ הם ויוסף  יהודה באמת  הרי כי  יהודה,

ïëìå שהוא שני  בית שהוא יצחק ידי  על דייקא

שהוא  הלב, בחי ' יהודה בחי ' יצחק בחי'

ידי על הנה הנורא, ההשתוקקות  של הכח

מבחי ' יותר גילוי בשורש מתגלה ההשתקוקות 

לגילוי שנזכה עד  נעלם עדיין שהוא אלא המאור ,

להפסיק , שלא והעיקר יעקב, כנגד השלישי בית של

הכליון  בכח ועוד  עוד לעלות  ורגע רגע בכל אלא

ועוד  עוד ית' יחודו  ולגלות  דרשתיך , ליבי  בכל של

הגילוי לשלמות  עי "כ  שנזכה עד העולמות בכל

השלישי. דבית

 âøåää  úå÷÷åúùää àåä  ìáä úà ïé÷ úâéøä

 úå÷÷åúùääî úåùòì  äæì ïå÷éúäå ìåèéáä  úà

ìåèéáäì éìë

 úîàáåאינו אך  לקב"ה משתוקק  יהודי כאשר 

כבחי ' זה הרי  להיחוד, ונכנס  מתבטל

ענין  כמו ח"ו  זה והרי הקו, המשכת  ללא צמצום

הוא  והבל קין כי  הבל, את  שהרג קין  וכמו מיתה,

והלל  שמאי  בחי' עם שנתיעץ אדם נעשה ענין 

להבל, כלי  להיות  צריך וקין  עמוקות , המגלה כמ"ש 

כאשר  האדם ולכן  ח"ו , רציחה נעשה זה ובלא

להוציא  מצליח ואינו ולתפלה לתורה משתוקק

של  הדרך  יודע אינו  אם הנה רצונותיו , לפועל

להבל, קין של רציחה בחי ' מזה נעשה הרי  ביטול,

צריך  ואז הביטול, את הורגת  שההשתוקקות

הזה, הדם שפכו  לא ידינו  לומר ערופה עגלה להביא

שיש  רואים כאשר הוא ערופה עגלה ענין כי

שהוא  העגלה כח לקחת  צריך בעולם, רציחה

תולעים  יוצאים זה ובכח לבי"ע, היורדת השכינה

העדה  זקני  כי  הרוצה, את והורגים ערופה מהעגלה

אור  שהוא העדה עיני  דקדושה העינים סוד  הם

בחי ' שהוא יחודים הוא העבודה ועיקר  החכמה,

צריך  אך היחוד, אל להיות צריך והכונה יוסף ,

על  ח"ו  נאמר זה ובלא דרשתיך, ליבי בכל שיהיה

כי האלו , הרעות  כל מצאוני בקרבי אלוה אין  כי

וצריך  היחוד , אל תשוקה לעשות צריכים הגבורות

שקין  באופן  ויותר, יותר לקב"ה להבטל עת  בכל

חי ישראל מלך דוד של הכח וזהו  להבל, כלי  יהיה

התשוקה  שהוא פניך ' אחזה בצדק 'אני  כמ"ש  וקיים

כמ"ש  השכינה פני לראיית שהוא ולהיחוד  להצדק 

ולבקר  ה' בנועם לחזות וגו ' ה' מאת שאלתי  אחת 

עת בכל גמור  בכליון  היה המלך  דוד כי בהיכלו ,

דרשתיך . ליבי בכל בבחי'

äôä  íò  íèåçä øåáéçá éåìú  çéùî  ìù  åøåà

 úå÷÷åúùää  çëá íéãåçéä úëùîä  éãé  ìò

äðäå נוקבא בסוד מהחוטם משיח של האור  עיקר 

אל  דחיי  רוחא משם הנמשך דפרדשקא

רבא באידרא כמ"ש  ב')הפה סי' לקו"מ  והוא (עי' ,

פורת בן בסוד יוסף של תרפ "ז הכח שהוא יוסף 

של  השמות  כלל והוא פור "ת , כמנין אורות

מלואי היחודים וג' עסמ "ב  הוי"ה מלואי ד ' (דהיינו

האריז "ל ) כמ "ש פור "ת שהוא  תרפ "ז  עולה ,אהי"ה

להכנס  צריך ולכן ב"ה, הוי"ה שם הוא התורה וכל
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הנפש  בכלות  ולהיות  ויותר, יותר  עת  בכל להיחוד

שהוא  תמיד  עולת  סוד  והוא ויותר , יותר  עת בכל

מלואי מג' הבאה מהתשוקה הנמשך התמיד אש

כמ"ש  תמי "ד  גי' שהוא קנ"א קמ"ג קס"א אהי "ה

עולם  של באורו  עוסק היה ויהודה האריז"ל,

עולם. של אורו שהם ופרץ זרח והמשיך

ïëìå לפורים חנוכה שבין  אלו  קדושים בימים

התחלנו וכבר  והוד , נצח כנגד שהם

ימים  כי לפורים, מכינים ועתה בחנוכה, העבודה

המיחד  היסוד  בכח והכל והוד , נצח הם אלו 

של  הכח הוא ופורים חנוכה ענין כל כי ביניהם,

ותהי הצדיק  במרדכי וכמ"ש  להיחוד, השתוקקות 

שהוא  ואסתר מרדכי  בין החיבור שהוא לבת, לו 

הביטול  והן הגמור הכליון  הן  להיחוד השתוקקות 

יש  ואות  אות בכל אמר כבר  והבעש"ט הגמור ,

מדרגה  בכל לעשות וצריך אלקות, נשמות עולמות 

פשוט  באופן  בזה וביאר  והמתקה, הבדלה הכנעה

מזידיטשוב זו,מהרי "א בפרשה רבה  מדרש (על

(עולמות) מלכות כנגד ג"ר (נשמות)ז"אשהם 

חכמה (אלקות) כנגד שהם פירש אחר ובאופן ,

עי "ש . דעת, בינה

 óåñ éìá äãåáòäå úåððåáúää  úãîúä éãé  ìò

íéìåëé á" ò íù íò á" î íù  úò ìëá øáçì

íìùä ãåçéäì  úåëæì

ïéðòäå כל תיבה בכל לראות  שצריך הוא,

סוף  ואין סכ "ד, עד מרכ"ד  העולמות 

עמוק  יותר  בזה להכנס  שיכולים כמה זה לענין 

שהוא  בעולמות  התבוננות ידי  ועל עמוק , ויותר

כי אדוני ', 'בי  ונעשה להיחוד לבסוף  זוכים בינה,

מתחילים  ואז  החוטם, להמשיך  הכח לו יש הפה

שהוא  יוסף , של הכח שהוא אורות התרפ "ז לראות 

ושיעור  גבול בלי וצריך  היחודים, וכח החוטם כח

המדרגות, ובכל העולמות בכל עת בכל ליחד 

וא  ב"ה, א"ס  של הגילוי  אפילוולהמשיך  מפסיקים ין 

ובענין  תאמין, ומצאת יגעת כי מבינים, אין כאשר

שיודעים  עד  ולילה יומם להתיגע צריך היחודים

ובכל  ורגע רגע בכל ואח"כ  יחוד, ענין  מהו בכלל

היחוד . אל לכוין מעשיו ובכל שעה

êéøöåידי על הדעת בישוב עת בכל להיות 

אפשר  ואי  ועצם, סובב בממלא הדבקות

ידי על דרשתיך , ליבי  בכל ידי  על רק לזה לזכות

יהודה, של במדרגה והולכים תמיד שמחפשים

למדרגה  הולכים ושוב גדולה, להשתוקקות  ונכנסים

שני ובחיבור לגמרי , להתבטל כדי יוסף  של

ידי על דייקא כי  אמיתי , ליחוד  זוכים הללו המדרגות

מעשיות המצוות  ידי על ובעיקר והמצוות, התורה

לדירה  הקב"ה שנתאוה העשיה גמר  שהוא

יכולים  מעשיות המצוות כל יד  על ורק  בתחתונים,

הנורא  זהירות ידי  על וכן באמת , ליחד  לזכות

זה  ידי  על ופרט, פרט בכל איסור מכל להזהר 

לעין  ולזכות  שאת , ביתר הקב"ה לגלות יכולים

ברחמים  צדק גואל בביאת  ציון  ה' בשוב יראו בעין 

אמן . בימינו  במהרה

 êùàøì øúë àéäå ùôðì  äîëç äòã

 äòã' התשוקה עיקר כאשר  הנה לנפשך', חכמה

שכל  יהודה כמו להיחוד  הוא האדם של

צריך  כי  אדוני ', 'בי  כמ"ש ליוסף  תשוקתו

העולמות כל ולראות להיחוד , תהיה שהתשוקה

לראות התשוקה וכל סכ"ד , עד מרכ "ד יחודו  ולגלות 

כל  ולקיים סובב, עם ממלא שהוא בעין עין  היחוד

בכל  יתברך יחודו לגלות  ועי "כ  המצוות וכל התורה

אותה  ה' מאת שאלתי אחת  וכאשר העולמות ,

להיחוד , גדולה תשוקה שנעשה באופן וגו ', אבקש 

קין  עי"כ כי  בעולם המיתה ענין בטל ממילא

ח"ו. הבל את  הורג ואינו  הבל עם מחובר 

 åäæå' בחי שהיא דהתשוקה לנפשך ' חכמה 'דעה

שהוא  להחכמה להיות  צריכה הנפש

היחוד  מתגלה דעי"כ לראשך' כתר 'והיא להיחוד,

שבת 'שמור הגמור , ואין  אני שהוא דרדל"א הגמור 

בסוד  היחוד  שלמות מתגלה קודש בשבת כי  קדשך '
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יראו בעין לעין נזכה שכבר  יעזור וה' ב"ת. ש'

ואחדותו ליחודו תהיה התשוקה וכל ציון, ה' בשוב

בימינו במהרה צדק  גואל בביאת  שמו, יתברך 

אמן .
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חדתין  נשמתין
תשע"ח  ישלח ו פר' דא"ח טי  ליקו

 ç"òùú çìùéå 'øô ÷"áùá åøîàðù ùãå÷ úåçéùî 'á  ÷ìçà

 ïéçåî ìò éà÷ –––– ' íé÷ìà éëàìî åá  åòâôéå'

 ÷éãöäá ïéòâåôù  úåðè÷ã

çìùéå [ à.'åâå íéëàìî á÷òé בסוף הנה

הקודמת  ויצא)הפרשה (פר '

בו ויפגעו לדרכו  הלך  'ויעקב הפרשה מסיימת

זוה"ק  שיש  במקו"א כתבנו  וכבר  אלקים', מלאכי

ע"ב) נה דף  מצורע והאריז"ל (בפר' הזה, הפסוק  על

המלך  בעמק כדאיתא הזוה"ק זה כשפירש ,áנענש 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

בארוכהב. זה מעשה הביא המלך  ו)בעמק פרק  השלישית ועד(הקדמה האר"י, של פטירתו  סיבת  לך אכתוב הנה וז"ל ,
מצרים, גלות  סוד  בשדה להם דרש אחת  שפעם ז"ל, חיים הר"ר מורנו כבוד בשביל  האר"י, של נפשו  מסירת  הגיע היכן
נתעברה, שהיא לאחר אחת, אילה שיש המדבר ב], רמ"ט  [במדבר פנחס בפרשת הזוהר של  אחד מאמר מפרש והיה
גדולה  סכנה שיש מפני סודות, לגלות  יכול איני בכאן ז"ל , האר"י אמר אחד. נחש לה מזמן הקב "ה לידתה זמן וכשתגיע
נ"ב  שמות  [זוהר דייקא' מלה ובהאי ה', את תנסה ולא תשאל , לא מלה 'בהאי בשלח  בפרשת הרשב "י אמר לכן בדבר,
ד ' [שמות מפניו' משה 'וינס דכתיב המקום, מזה ברח ע"ה רבנו  משה וגם הסכנה, מן נפשו מפחד הוא שגם להיות ב '],
כבוד ממנו  שישאל  ממה דבר שום יעלים שלא עליו , שגזרו  להיות ע "ה, להאר"י בוש, עד  בו הפציר חיים ר' והחכם ג'].
הכה  הסוד , מלומר שסיים לאחר לאל. תהילה  אצלנו כתוב והוא הסוד, לו וגילה לו , לגלות  מוכרח והיה חיים, הר"ר מורנו
הגזירה  יצאה עתה להם אמר מורינו, אדונינו האי מאי לתלמידיו לו אמרו  האמת, דיין ברוך  ואמר ראשו , על בידו האר"י
חיים  הר"ר מורנו הלך  השדה, מן ובאו ערב , לעת שהגיע  כיון הסוד. לכם שגליתי בעבור ימים, ז' קודם משה בני שימות
ואמר  הספר, מבית שבא שעות  ב ' זה אמרה הוא, היכן משה בנינו  לאשתו ושאל  ע "ה הרב והלך  הרב, עם הרב של לביתו 
ראשו , על ידו ושם עמו, חיים הר"ר מורנו  וכבוד הנער, אל יצחק רבי הלך מיד  במטה. והשכבתיו  עליו , כבד שראשו לי
העומר  ספירת  הכוונות  בשער עוד [עיין האלקים איש כדבר הנער וימות  ימים ז' עברו לא אש, כמו  שורף  שהיה וראה
בני  של פטירתו בעבור מנהגי, מכם שאמנע תיראו  אל להם ואמר התלמידים אחר שלח  אבילות, ימי ז' לאחר י"ב]. דרוש
לתקן  כדי התורה, רזי כל  אתכם מללמוד  אתכם אעזוב ולא ידי אניח לא בעצמי, אני וגם בני, כל  לי ימותו  אילו  משה,
כי  מאוד , עד  גדולה שמחה התלמידים וישמחו בחכמתכם. כולו ב< >י"ב  העולם כל  את  תאירו למען בשלימות, אתכם

ובנ  הוא לעולם המלך  אדונינו  'יחי ואמרו  ורגליו  ידיו לו ונשקו לפניו , נזופים הם כבר כי ועודחשבו ישראל'. כל  בקרב  יו
הבנת  ז"ל  להאר"י ז"ל חיים הר"ר מורנו  כבוד  ששאל  נזדמן האלה הימים שאחרי ז"ל , האר"י עשה ופלא, הפלא מזה יותר
מובא  והוא הוו... ויצחק אברהם דאמר קלא ושמע לי... דניחא רעותא קמאי עבדו  דאיילתא אורזילאין 'תרין של התוספתא
ויונעם  לך, אפרשנה שלא בכאן, אותי שתניח  חיים, רבי בחייך  ז"ל , האר"י לו אמר ע "ב . נ"ה דף  מצורע  פרשת בזוהר
לו ואמר וחזר לי, שתגליהו אתה מוכרח לו  אמר אותו . שאגלה רוצים ואינם בכאן גדול  שסוד  העולם, ולכל לי וגם לך 
למנוע  שלא ומצווה מוכרח  אני אבל בך, מתרה ואני גדולה, חרטה עליו  שתתחרט  סופו  לך  אותה אגלה שאם ראה האר"י,

התוספתא. זו לך מלפרש שתניחני מזהירך  אני כן על  ישאלני, שרצונך  מה כל ממך ,
ואחר  סודה, לו  וגילה התוספתא לו פירש אזי פנים, כל על לי אותה שתפרש רוצה אני ואמר, ז"ל חיים הר"ר מורנו  חזר
גרמת  בעצמך ואתה הסוד , זה לך  שגליתי עונש מחמת  שנה, באותה האר"י שימות הגזירה יצאה שכבר אמר אותו שגילה



תשע"ח  וישלח פר' דא"ח יא ליקוטי

ברש "ש ע"ב)ומרומז  כט  דף  הביאור (נה"ש ונקודת ,

מוחין  על מרמז אלקים' ש 'מלאכי הזוה"ק בדברי 

לפרש  יש ולפ "ז להמתיקם, שיש דאלקים דקטנות

וכדלהלן . מלאכים', יעקב 'וישלח הפסוק  המשך את 

ô" ëäåéãå  ÷"áùã úåùåã÷ä 'á

íã÷äáå [ á שכותב האמצעי  האדמו "ר  דברי 

קדושת קדושות , ב' שיש  בכ"מ

שבו יוהכ"פ  וקדושת  התענוגים, קדושת - שבת

שב"ק  באמת  ואמנם מתענגים, ואין  מתענים

כל  את כוללת ששבת הקדושות, כל את  כוללת 

אף  שבת וכוללת  א"ס, עד  עולה ששבת המדרגות

של  שלישית  סעודה שזמן וכדאי' יוהכ "פ, קדושת 

כ "ק  הנהיג [וע"כ  יוהכ"פ , הארת  בו יש שבת

לגלות שלישית, סעודה לאכול שלא זי"ע מוהרש"ב

בזמן שיש הזה וביאר הסוד יוהכ "פ, הארת  זה

לגלות שעה וצורך  הוראת בבחי' זה שהיה מורנו 

הרי הענין  נתגלה שכבר ואחרי הסוד , זה ולפרסם

כדינא  לנהוג שיחזרו  עתה חפץ בודאי  הרש"ב גם

בזוה"ק  וכדאי ' סעודות ג' לאכול ושו "ע דגמרא

נקראת בכללות אך הענין]. בגודל מפליג שרשב"י

הוא  הארתה שעיקר  היינו  קדש ', 'שבת בשם שבת

החכמה אור  וע"כ (=עונג )בבחי' 'קודש ', דאיקרי ,

העונג. לבחי ' שייכת בכללותה שבת

' ùâøåîá úå÷áã' –––– úå÷áãä úåâøã 'á

ùâøåî åðéàù 'íöò úå÷áã'å

åðééäå [â באופן היא קודש שבת  של דהדבקות

אלקות, של המורגש' 'תענוג של

בשבת להתענג המצוה הש "י  נתן וע"כ 

ידם  על להרגיש ה'כלים' שהם גשמיים, בתענוגים

וביוהכ "פ  אלקות, של המורגש  והתענוג האור את 

שאינו 'תענוג העצם', 'תענוג של בחי' יש 

המורגש  מתענוג יותר  גדול תענוג שהוא מורגש',

הנשמה  עצם  של  הדבקות של תענוג (שהוא 

כביכול ) אלקות גבוה בעצמות  תענוג שהוא וכיון  ,

_________________________

לך רמזתי וכבר השמים, מן אותי מענישים היו  ולא לך , מגליהו  הייתי לא כך  כל בי מפציר היית לא שאם ההיזק. זה לך 
אניח איך  מצטער, אני עליכם אלא ביתי, בני על  ולא  עלי חש אני אין ואכן לדברי, לבך ליתן רצית  לא ואתה פעמים, כמה
עת  עד מגלה ואינו חיים הר"ר מורנו כבוד  ביד  גנוז והוא אליו , זכינו  לא עדיין הסוד וזה תיקוניכם. שלימות בלי אתכם
עשה  כך אחר דבר. שואלים היינו  לא הלואי ואמרו לבם אל  התלמידים נתעצבו  אזי הקב"ה, המלכים מלך של  דבריו בא
עצמו . ההסגר בית  של  החצר באותו עצמן, בפני והטף להנשים חדרים ותקן חבירים, העשרה לאלו אחד , הסגר ז"ל  האר"י
החבירים  שגם עד ונמשך לבעליהן, אותו  הגידו והנשים שבת, בערב הנשים בין אחת  קטטה נפלה חדשים חמשה לסוף
היום  ובאותו ואחוה, אהבה שלום תמיד  ביניהם שיהיה והאהבה, האחוה על אותם מזהיר היה תמיד ע "ה והרב  נתקוטטו ,
התפילה  זמן כל וישב וזעף , מר הכנסת  לבית וחזר שבת, לקבל  החבירים עם יצא ערב  ולעת בעונות. דבריו על עברו
הקהל  שסיימו  לאחר לעשות. מנהגו  כן היה לא כי מאוד, נבהל  סגנון באותו אותו כשראה חיים הר"ר ומורנו באנינות ,
ע "ה, האר"י לו אמר נפש, ובמר באנינות  הזאת  התפלה זמן כל ראיתיך למה רבינו  לו , ואמר אליו, חיים רבי הלך  התפילה
שכבר  נראה מכאן כ"ה] י"ב  א' [שמואל תספו ' מלככם גם אתם 'גם הפסוק, זה ואמר סמאל, שבת בקבלת  שראיתי מפני

שהי  זמן שכל החבירים. בין היום שנעשה קטטה בעבור אלא נחתם ולא הרבים, בעונותינו דין גזר ביניהם נחתם שלום ה
עטרת  ורבינו  מורינו  מעלה של בישיבה נתבקש שנה באותו  הרבים, בעונותינו  היה וכך לקטרג, כניסה בית לו  היה לא
שני  שאין עליו מעידין העולם כל  היו  ז"ל , חיים הר"ר מורנו כבוד והנה שביק'. למר 'וחיי החברים, חמשה וגם ראשינו ,
איזה  עם ולדבר ברוחא, רוחא לאדבקא ויודע בפרצוף , ומכיר הקודש, ברוח  השגה כן גם לו  והיה כולו, העולם בכל לו 
יום  היה ולא חקר, להם ואין מספר, להם אין מרבו, אותם שקבל  הסודות אצלו  כתובים שהיו  שירצה. עולם של  צדיק
של  מדרשות ומאמרים אגדות  וכמה כמה ועל  היצירה, וספר והתיקונים הזוה"ר על פירוש וכתב  בתורה, מחדש היה שלא
התורה, סתרי לו שיגלה עמו, שיכול הצבי מארץ חכם שום ביד כח  היה ולא ומכוסה, וטמון גנוז הוא הכל  אבל  רז"ל.

ע"כ. וכו'. השמים מן עליו רשות  לו שיתנהו  למי אלא לגלות רשאי שאינו אומר והיה



לנפשך  חכמה דעה יב 

גשמיים  כלים אין ע"כ  יותר, ועצמי ופנימי  יותר 

וע"כ  זה, תענוג בהם להרגיש שיכולים בעוה"ז 

העולם  תענוגי מכל ביוהכ"פ  לפרוש  הש"י ציוה

הכיפורים, יום של עינויים החמשה ענין שזה הזה,

עולם  מתענוגי והפרישה העינוי ידי  על ודייקא

התענוג  את ידו  על לקבל הכלי נהיה הזה

מורגש . שאינו תענוג – באלקות  העצמי  והדבקות 

äðùéå] הגבוהה פורים של גבוהה מדרגה

שאפי ' הכיפורים, יום מקדושת

במורגש , אז יורד מורגש  שאינו הגבוה התענוג

בו דעבדינן לדידן  שלישית  סעודה בחי ' גם וזו 

הכיפורים  יום והארת  קדושת בו שיש אף  סעודה,

במורגש , אף מורגש שאינו  התענוג בו  יורד מ"מ

סעודה  לשם שלישית סעודה אוכלים ואין

אלא  הקודמת  מסעודה שבעים שכבר  ואכילה,

'תענוג  של הגבוה האור קבלת  לשם רק אוכלים

במורגש', שבא מורגש  לדברי שאינו  (וציין

טו  דף צו (פר' תורה  בלקוטי התניא בעל  אדמוה "ז

פסח ע"ד) של שביעי קרבן  לגבי כעי "ז  )].â שכתב

–––– íé÷ìà éëàìî  åá  íéòâåôù ÷éãöä úöò

 úåðè÷ã ïéçåî

 ô"ëòå [ã מלאכ' בו כשפוגעים אלקים',הצדיק י

המוחין, דקטנות ענין בזה שהם (שיש

דיוהכ"פ ) עינוי בבחי' ויסורים  ועצתועינוי דרכו  הרי  ,

שכשיש  והיינו  אלקות', 'עצם לקדושת  להכנס 

מורגש , תענוג בזה לו  ויש המוחין גדלות  להצדיק

לצדיק  וכשיש  המורגש, בדבקות  אז נדבק הרי

מוחין  אחיזת – אלקים' מלאכי  בו 'ויפגעו  של הבחי '

יותר  לקדושה ונכנס הצדיק  מתעלה אזי  דקטנות,

בחז"ל  המבואר בבחי ' וזהו אלקות , עצם של גבוהה

ע"ב) פג דף  בתרא  עם (בבא  נמכרים שהרגלים

דקה)הראש  ענין (בבהמה הצדיק  על שבבוא והיינו  ,

הראש , עד אז עולה הרגל לבחי ' השייך  קטנות 

אלקות. בעצם הדבקות קדושת לבחי'

 úåìãâä ìà éìë 'ïéçåîä  úåðè÷' î  äùåò ÷éãöä

 éúéîàä

ïëå [ä הכוונות בשער  שלאי' א' ברכה (בכונת

'ומביא שמו"ע) עליון ' 'א-ל התיבות  על

ואור  בחי ' על מרמז עליון' ש 'א-ל בניהם', לבני גואל

עם  מקושר  והוא הנ"ל, העצם דבקות בחי ' הכתר,

על  דקאי בה שמכוונים בניהם' לבני  גואל 'ומביא

דהרגליים וכנ"ל הראש (נה "י)הנה"י , עם נמכרים

הגדלות(כתר ) אל כלי  הוא המוחין שקטנות והיינו ,

רביז"ל [וכדברי  קלט האמיתית אות  שלפני)ã(חיי"מ

זה  שיהא כדי דקטנות  לקטנות  נכנס  לאר "י  שנכנס

אצל  כאן היה וה"נ באר"י], דגדלות ' ל'גדלות כלי

_________________________

יכולה ג . שאינה כ"כ גדול  פסח  של  שביעי של  השמחה שבחינת  פסח של  בשביעי שמחה שלמי הקריבו לא ולכן שם, זל "ק
שם  נשמחה שם כתיב ולכן מלמעלה, עליהם מקיף בבחי' כ "א אכילה, בחי' שהוא פנימית  בבחי' התגלות לבחינת  לבוא
לכן  מהשתלשלות שלמעלה מבחי' אלקותו גילוי יתגלה ג"כ  שלעוה"ב  כו' אכילה לא בו אין עוה"ב שארז"ל וזהו דייקא.

ע"כ. כנ "ל . מקיף  בבחי' כ"א פנימית  אכילה בבחי' יתגלה לא

ובסטנבול ד . ולספר. לבאר אפשר אי אשר מאד  גדולות ומניעות  גדולים יסורים לו  היו ישראל לארץ שבא קודם שם, ז"ל 
והלך העליון, כובע ובלא יחף והלך קרוע  במלבוש עצמו  והלביש לשער, אין אשר מאד מופלג קטנות לתוך עצמו השליך 
זמן. איזה שם שעשה ופחיתות  קטנות מעניני כאלה רבים ענינים בזה וכיוצא שבפחותים, הפחותים מן כאחד  והלך בחוץ
וקטנות  צחוק עניני שאר בזה וכיוצא וכו ' זה עם זה שמצחקים הנערים כדרך צחוק, בדרך אנשים שאר עם מלחמה ועשה
אז  וחזרו ישראל  בארץ תחילה שהיו  אנשים שני מסביבותינו בסטנבול שם שהיה נזדמן גם ולספר. לבאר אפשר אי אשר
ונדמה  בחכמתו  ועשה אותו הכירו  ולא עמו ופגעו ישראל , לארץ הלוכו בדרך  בסטנבול  שם לברכה זכרונו רבנו  שהיה בעת 
עצמו על  מקבל היה והוא רצופים ימים כמה בזיונות מיני בכל אותו  מבזים והיו  ושלום, חס מרמה איש הוא כאילו להם

היה  לא שאילו לברכה זכרונו רבנו ואמר אותו . יבזו  שהם לזה תחבולות עשה ואדרבא הבזיונות  הקטנות כל הינו זאת  עליו



תשע"ח  וישלח פר' דא"ח יג ליקוטי

מלאכי בו  ופגעו  שקדמו  לאר "י , בחזרתו אבינו  יעקב

אל  כלי  מהם שיעשה דקטנות, מוחין – אלקים

שזה  נתבאר  [ובמקו "א וכנ"ל, האמיתית  הגדלות 

רביז"ל במש"כ  גם כה)נכלל סוס "י קמא  (ליקו"מ 

שנפלו להם שנדמה הרבה החסידים טועים שבזה

המוחין äוכו ' שקטנות  החסידים שסבורים והכוונה ,

אלא  כלל נפילה זו שאין יודעים ואינם נפילה, הוא

משל  ובדרך וכנ"ל, מורגש  שאינו  הדבקות אל כלי

בבחי ' הוא המוחין  גדלות של שהדבקות  להמשיל יש 

המוחין  קטנות של והדבקות  הנבואה, (כלים אור

מורגש) שאינו האורים לדבקות קדושת  בבחי ' הוא

כדאי ' היטב, דבריהם מפרשים היו  שלא ותומים

אי ' ובכ"ז  דף בחז"ל, ברכות עמ "ס  יעקב שארית (עי'

לב) אות  ע "א  ותומים ד  באורים יש  מסוימת שבבחי '

לרעה  שנבואה הנבואה, קדושת מעל נעלית קדושה

אין  ותומים האורים דברי משא"כ להתבטל, יכולה

להתבטל, יכוליכולים אין הבי"ע עד האור שיורד (כיון

ואכמ"ל].להשתנות) ,

–––– øåáéã ìëî äéäð  úåðè÷ã ïéçåîä ïå÷éú é"ò

ùîî êàìî

åððéðòáå [å ע"ה אבינו שיעקב שכיון  מובן ,

והעלה  אלקים', 'מלאכי  את  תיקן 

הדבקות אל כלי מהם ועשה דקטנות  המוחין  את 

הכתר  או  לבחי ' עי"ז וזכה מורגש , שאינו הגבוהה

הנפרד  מה'אני ' שעשה בבחי ' היינו  – ואין ' 'אני –

דקטנות) המוחין בחי' –(שהוא  ה'אין' אור אל כלי ,

יעקב  'וישלח של לדרגה אז  זכה ע"כ הכתר, אור 

בבחי ' שזהו ממש ', 'מלאכים ופרש"י מלאכים'

הגדול אליעזר רבי  של היה הדרגה הגדול  (שר "א

פ "א  ברכות  עמ"ס יעקב  שארית  עיין  – הכתר בדרגת

ה) נתקיים אות תיכף  הק' מפיו שיצא מה שכל ,

'כתליבעוה"ז  שאמר  היינו ממשית, בפעולה כן 

ממקומם, ביהמ"ד  כתלי זזו  ותיכף  יוכיחו ', ביהמ"ד 

המים  אמת  חזרה תוכיח המים אמת  וכשאמר 

האור  יורד  הכתר של זו  דבדרגה והיינו  לאחוריה,

הצדיק  של דיבור  ומכל ממש, הבי"ע עד האלקי

בעוה"ז, ממשית  פעולה תיכף צדיק נהיה (משא "כ 

אורות  מדיבוריו נתהוים  הכתר בדרגת שאינו

בדיבוריו  תיכף נפעל  אין אך העליונים, בעולמות

בעוה"ז ) ממשית  ע"ה פעולה אבינו שיעקב וכיון ,

הדבקות לאור  כלי ועשאם דקטנות  מוחין  המתיק

האור  שהוא הכתר, אור  קדושת  בח'י  שהוא בעצם,

'מלאכים  לשלוח זכה ע"כ הבי "ע, עד  היורד העליון

'מלאך  נתהוה שלו  דיבור שמכל היינו  ממש',

[וזהו בעוה"ז , המורגשת ממשית  פעולה ממש',

_________________________

בכל  כי לו . שהיו המניעות מחמת  ישראל לארץ לבוא באפשרי היה לא הנ"ל והבזיונות הנ"ל גדול לקטנות עצמו שהשליך 
ישראל, ארץ בסביבות  אז היו צרפת ואנשי בעולם אז היו  גדולות  ומלחמות לצלן  רחמנא עפוש שם היה לשם שבא מקום
יכלו לא לברכה זכרונו נפתלי רבי והגאון לברכה זכרונו  טוב  שם שהבעל ואמר לספר. אפשר אי לו שהיו  המניעות  ורוב 
כולם  על  ועבר להם שהיו  המניעות כל  עליו  היה לברכה זכרונו והוא להם שהיו המניעות  מחמת ישראל  לארץ לבוא

ע"כ. לשם. לבוא יכול היה לא זה ובלא מאד, לו הועיל  הנ "ל  והקטנות

ותכף ה. הקדושה. אל  להגיע כדי הדמיונות אלו דרך לילך לו צריך אז למדרגה, ממדרגה נעתק שכשאדם שם, זל "ק
ואף  שם. עין וכו ' מחדש אותם להכניע וצריך אותו , ומסבבין שבמדרגה הקלפות נתעוררין אזי השניה, להמדרגה כשעולה

וחיצוניות משם נעתק העליון של כשפנימיות כן פי על  אף  וכו', העליונה שבמדרגה הקלפה נשבר שכבר פי (ופנימיות )על

הלשון, בזה אז ואמר שם. עין וכו ' ונעור חוזר הקלפה אזי עולה, נדמה התחתון שפתאום  הרבה, החסידים  טועין ובזה 
מתעוררין ואז  למדרגה , ממדרגה לעלות שצריכין מחמת רק כלל, נפילה זה אין ובאמת ה ', מעבודת שנפלו להם 
להתגבר צריכין כן  על כנ "ל, והמניעות והמחשבות והדמיונות והבלבולים  התאוות שהם הקלפות, מחדש ומתגברין
זה  אין  באמת אבל מחדש, ומדרגה  מדרגה  שבכל וכו' והמניעות הקלפות ולשבר ולהכניע לחזר מחדש פעם  בכל

כלל עכל "ק.נפילה וכו '. כנ"ל.



לנפשך  חכמה דעה יד

בליקו"מ ב)כמבואר סי' ימי(תנינא של תורה –

האמת קוי  ג' תיקון  של גבוהה דרגה שיש החנוכה

דיבור  שכל עד הדיבור חלקי  ד ' את המתקנים

ר"א  דרגת  והוא בעוה"ז  תיכף  נתקיים שאומרים

הנ"ל  ].å הגדול

 æ" ìæ íåìù  úùéøã  íé÷éãöä úçéìù ïéðò

øùé÷å [æ אהרן תולדות  בספר  למש"כ  הנ"ל את

זי "ע מז 'יטאמיר (בפרשתנו)לר"א

שלום  דרישת  בבחי ' הוה מלאכים' יעקב ש'וישלח

הוא æ לעשיו הצדיק  של שלום שדרישת  ומפרש  ,

הנשמות , שמקשר שהיו אור  הצדיקים טעם  היה  (וזה 

לזולתו) אחד  שלום פריסת לשלוח הנ"ל רגילים  ולפי ,

שלח  רק  כלום עשה לא באמת אבינו  שיעקב י "ל

נמצא  כשהצדיק דכנ"ל אלא לעשיו , שלום דרישת 

שלו דיבור  מכל אזי  הכתר של הגבוהה במדרגה

מדרישת ונהיה גדולה, ממשית פעולה נעשית 

עשיו את  להכניע שפעלו ממש מלאכים זו שלום

עליונים מכים בכוחות  המלאכים  שהיו בחז "ל  (כדאי'

וכו') ואנשיו הדיבור בעשיו שלימות לו  שיש שמי  ,

וכנ"ל. ממש  מלאכים מזה נהיה

_________________________

כי ו. יתברך . הפשוט האחדות נתגלה זה ידי על החול, ימי לששת  שבת של קדושה שממשיכין זה ידי ועל  שם, זל "ק
בשכל  זאת להבין האנושי, השכל כנגד  וזה משנה, פעלה נברא יום שבכל משתנות, פעלות  הם החול  ימי בששת
רק  זאת. להבין אפשר אי האנושי בשכל  כי ויתעלה, יתברך הפשוט מאחד נמשכין יהיו  משתנות שפעולות  האנושי,

לברכה זכרונם רבותינו, שאמרו כמו גדולה, מתנה יתברך  השם לנו  שנתן זוכין, שאנו שבת ידי ע "ב)על י ,(שבת
שאנו היחוד , אמונת  על  מורה שבת  כי הפשוט. אחדות נתגלה זה ידי על שמה', ושבת  גנזי בבית  לי יש טובה 'מתנה
שעל  נמצא בשבת . ושבת  החל ימי בששת  כלם שברא יתברך, הפשוט מאחד  נמשכין משתנות  הפעלות  שכל  מאמינים,
כמו יתברך, אצלו אפילו  מאד  יקרה הבחינה זאת  הפשוט אחדות  והתגלות יתברך. הפשוט אחדות  נתגלה שבת ידי

כרבים' הלכה ורבים 'יחיד  ול"ז )שמצינו , ט ' כ (ברכות פעולות , בחינת משנה דעה בו יש אחד שכל  רבים, שהם מחמת י
מאד יקר שזה הפשוט , אחדות בחינת  נעשה משתנות  פעולות בחינת  נמצא אחד, לדעת יחד מסכימים וכשהם משתנות,
יאמר  ויחיד יחיד כל כן, לא אם כי בישראל, מחלוקת  להרבות שלא כדי וגם כמותם. הלכה כן ועל יתברך , בעיניו 

בישראל מחלוקת  ויתרבו  סוף , לדבר ואין ע "ב)כדעתו  נ"ט  מציעא בבא רק (עין רצונו  כי יתברך , רצונו  זה שאין ,
בבחינת, יתברך, הפשוט  אחדות נתגלה למעלה גם למטה, הפשוט אחדות  בחינת  כשנתגלה כי הפשוט, אחדות  בבחינת 
אחדותו נתגלה למטה, בישראל  שנתגלה אחדות ידי שעל בארץ". אחד גוי ישראל  כעמך  ומי אחד, ושמך אחד  "אתה

למעלה. יתברך הפשוט
הגדול אליעזר  דרבי מעשה  בחינת עכנאיוזה  של  מ "ט)בתנור מציעא מקום'(בבא בכל  כמותו  הלכה אליעזר 'רבי כי ,

כן (שם) ועל  כנ"ל, הלכות ידי על לזה שזוכין הדבור, רבוע  שלמות דהיינו הדבור, לשלמות שזכה להראות , רוצה והיה ,
רבוע  בחינת  הם דברים ארבעה אלו כי יוכיח'. קול 'בת יוכיחו ', המדרש בית 'כתלי יוכיח', המים 'אמת יוכיח ', 'חרוב  אמר,

הקדוש בזהר כמובא דברו, עושי כח גבורי הם הצדיקים כי הנ"ל. הדבור חלקי ארבעה דהיינו  צ)הדבור, דף  לך  שהם (לך  ,
הדבור, רבוע שלמות  לו שיש להראות, אליעזר רבי רצה כן ועל כרצונם, הדבור עם ומנהיגים לעשות עושים יכול כן ועל

דבורו  שלמות ידי על כרצונו הטבע לשנות דהיינו כרצונו, הדבור  רבוע עם בחינת  שהם דברים בארבעה זאת  והראה ,
עכל "ק. וכו ' הדבור ,

הם ז. הצדיקים כי לזה, מזה הקדושה ובאה אהבתם נתעורר אחר צדיק אצל  שלום פריסת  שולח כשצדיק והנה שם, ז"ל
ויגיעו שלום פריסת ששלח ידי על הלבבות לקרב יעקב  ורצה מאוד, אותו  שונא שעשו  ידע  ע"ה אבינו  ויעקב אחת . נפש
לכך ליעקב , שבקרבו  הנשמות קדושת  אהבת  לעורר בעשיו שנכללים צדיקים להנשמות תוכו לתוך יעקב של קדוש דברי
שמרתי, מצות ותרי"ג גרתי לבן עם דברים אלו בעשיו שיש קדושים הנשמות תוכיות אל  שידברו ממש מלאכים שלח 

ע"כ. וכו'. ליעקב . עשיו  אהבת  יתעורר זה ומחמת  ליעקב  אהבתם יתעורר ובזה
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 øúåî

 ìò [ç ãéâ úà ìàøùé éðá  åìëàé àì ïë

.äæä  íåéä ãò  äùðäמורנו דיבר 

חולין עמ"ס סופר הכתב מרן גיד מדברי פר' (ריש

דהנה הנשה) אסור , אדם של הנשה גיד האם שדן 

יהודה ר' כשיטת  קיי"ל ק אנן דף  הנשה  גיד (סו"פ 

שבשרוע"ב) וכל מותר גידו אסור  שבשרו  שכל ,

מח' יש אדם בשר  לגבי  והנה אסור, גידו  מותר

ורשב"א מהל 'ר"ן  פ"ז משנה  במגיד  (המובא 

אסורות) מותר מאכלות  אדם בשר האם

ס"ל  והרמב"ם אסור, או  באכילה מדאורייתא

ולדעה  באכילה, מדאו ' אסור אדם שבשר  כהר "ן

באכילה אדם של הנשה גיד  מותר שבשרו זו (שכל

מותר ) גידו שגיד אסור  יתכן איך  החת"ס ומקשה ,

באכילה, מותר יהא עצמו אבינו  יעקב של הנשה

שרו שנגע מפני הוא הנשה גיד  איסור  כל הלא

בו ופגע אבינו  יעקב של הנשה בגיד עשיו  של

שלוהזיקו  הנשה  בגיד  הטומאה  כח  שלט  (וכאילו

הנשה) גיד בכל אסורים  אנו וע"כ ע"ה אבינו ,יעקב 

מותר  ע"ה אבינו  יעקב של הנשה שגיד  יתכן  ואיך

הנ "ל )באכילה הרמב "ם  קושיית(לדעת  ע"כ ,

סופר . הכתב

òâøì 'éôà é"ùäî  çëù àì  åîöò ä" òà á÷òé

õøéúå [ è'הק הבעש "ט רבינו דברי ע"פ  מורנו

וישב)זי"ע ד "ה  לך פר ' שנפש (דגמ"א

שלו חיים ובבעלי  בחפציו מתפשטת  והיינוçהאדם ,

'דומם  בבחי ' הוא הרי  קטן  עולם שהוא שהאדם

מתפשטת האדם שנפש  מדבר', חי צומח

הדוממים בחפציו  והגדלים (דומם)ומתלבשת 

ידו(צומח)בקרקע שתחת חיים וכו',(חי)ובבעלי 

לפגום  עשיו של שרו הצליח שלא בודאי והנה

שהוא  ע"ה, אבינו  יעקב של הפנימית  בקדושה

של  שרו  ששלט מה וכל שבו , הפנימי  האדם בבחי '

היינו יעקאע"ה של החיצונית  בבחי' רק הוא עשיו 

שבו, החיצוניות  בחי ' שהוא שנפשו , החי  בבחי '

כנגד  שהם שבבע"ח הנשה הגיד רק  נאסר וע"כ 

ששלט  דאי' מה גם [וזהו וכנ"ל, האדם חיצוניות 

נה"י בבחי ' שהם דאורייתא, בתומכי עשיו של שרו 

בבחי ' וכנ"ל], הצדיק חיצוניוות בבחי' דהצדיק ,

יעקב  של הנשה גיד  נאסר לא וע"כ  שתח"י, הבע"ח

יעקב  שכח שלא בודאי  שהרי  עצמו, ע"ה אבינו

לרגע אפילו  בפנימיות  הש"י את  ע"ה (ש'גיד אבינו

מלשון 'נשה ' אלקות, על  שכחה מבחי' הוא הנשה'

יעקאע"ה  אצל  כזו שכחה  היתה שלא ובודאי שכחה,

.בפנימיות)

תשע"ח  מקץ פר' דא"ח טי  ליקו

 ç"òùú äëåðç úáù-õ÷î 'øô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷ úåçéùî ÷ìç
('à  ÷ìç) å" öé  ïàîåàá ÷" äéáø  ïåéö ìò

äëåðçä éîéî 'à  ìù ú"äàéø÷ úîìùä ïéã

äáøä [ àלשבת מהתלמידים מורנו עם (שנסעו

רביה"ק) ציון  על שמעוחנוכה לא

היום, דאותו הנשיא של התורה קריאת  בעש"ק 

היה  ולא התעופה בשדה שחרית  שהתפללו  היות 

היה  לא לשב"ק סמוך לאומאן וכשהגיעו  ס "ת , שם

_________________________

ניצוצין ח. וצדיק צדיק לכל יש כי זללה"ה נ"ע מאא"ז הקדמה בזה ששמעתי דרך  על בכוונה מעט  אדבר אך  שם, זל "ק
ו ובהמותיו  משרתיו ואפילו ולהעלותם לתקן צריך אשר נשמתו  לשורש השייכים קדושים קדישין ניצוצין בהם יש הכל כליו 

הארידענקיר  נחמן ר' שאמר כמו  אדם של השם והוא נשמתו הוא אדם של ושורש לשרשם ולהעלותם לתקנם הוא וצריך 
שמו הוא חיה נפש י"ט)ז"ל  ב', ואם (בראשית כאן, עד  האדם של  שמו  הוא האדם של והנשמות  החיות חיה הנפש פירוש

לתקנם  וצריך הצדיק ניצוצי היו כי הדברים שורש תמצא אחי בן רכושו  ואת לוט את ויקחו  בפסוק היטיב  ותעיין תבין
ע"כ. היטיב . והבן לשורשם ולהעלותם



לנפשך  חכמה דעה טז 

אחד  ושאל לקריאה"ת, מנין  לעשות  בידם סיפק 

בשב"ק  כשעולה האם מורנו את התלמידים

הקריאה  להתחיל יכול חנוכה לקריאת  למפטיר

לו, שחסרה הקריאה את בזה ולהשלים הקודם מיום

לדידן  מבעיא ולא כן , לעשות שאין מורנו , וענהו

החנוכה  ימות בכל שנוהגים ישראל ארץ בני 

המחבר ס"א)כשיטת  תרפד בכל (סי' קוראים שאין

וכמו בלבד, היום אותו קריאת את  אלא יום

שאין  למחבר שס "ל הגר "א הביאור  בזה שמפרש 

א"כ  ליומו, השייכת  הקריאה את  רק  יום כל לקרוא

אף  אלא הקודם, יום של קריאה להוסיף  שאין בודאי 

שם הרמ"א בחו"ל )לשיטת  נהגו יום (שכן  שכל

יום  של הקריאה לשלישי  קוראים החנוכה מימות 

שרק  הגר "א ביאור  מלשון  מורנו  דייק מ"מ המחרת,

לקרוא  אפשר המחרת  יום של הקריאה את 

יום  בקריאת הקריאה את להתחיל ולא לשלישי,

האתמול.

 ïðéãáòã)  úøçîä íåéá äàéø÷ ïéá  ÷åìéçä

ìåîúà  íåéã  äàéø÷ì (à"îøì

øåàéáå [á'במס תוס ' דברי ע"פ  הוא החילוק 

אתקין )סוכה ד "ה  ע "א  נה  (דף

דבחנוכה  כתבו  שם הגר "א, בביאור  שם שמצויין

עיקר , קורא הראשון לתורה  העולה שהראשון (היינו

היום) אותו של לרמ"א הקריאה  קפידא אין וע"כ  ,

המחרת, יום בקריאת השלישי  העולה שיקרא

העולה  של הקריאה שבחנוכה יודעים דהכל

מהו ידעו ועי"ז העיקרית, הקריאה היא הראשון 

המפטיר  של העליה יתחילו  אם אך היום, אותו 

מהי בקריאה ניכר  יהא לא האתמול יום בקריאת

לרמ"א, אף  עבדינן לא וזה היום, של הקריאה

הקריאה פוסל זה דאין  ודאי בדיעבד  (אם [אמנם

אתמול ) של ביום  הקריאה במ"בהתחיל  וכדאי ' (סי',

סק"ג ) החנוכה תרפד מימי  באחד קראו  שאם

א  יום קפידא קריאת  דאין  להם, עלתה לגמרי, חר 

שלבימים, הקריאה היא הנשיאים  פרשת  (דכל

מעכבת) אינה לימים והחלוקה ].חנוכה ,

 øåæçá ïàìôøéàä áåëéòá  äéäù äùòîä

 âìùä  úîçî

 åøæçùë [â מנסיעתם החבורה בני עם מורנו 

התניא להאדיטש  בעל  רבינו (ציון 

דחנוכה)לארה"ק ,זי"ע) ז' להאירפלא"ן (בליל עלו

אחד  לכל מספקת השעה היתה החשבון  שלפי בזמן 

השחר , עלות לפני  שעה מחצי  יותר לביתו לשוב

שעלו שאחר אלא כדין , בביתם ולהדליק 

מחמת ארוך זמן הנסיעה התעכבה להאירפלא"ן 

יוכלו לא שכבר שנתברר עד  אז, שירד כבד  שלג

עלוה"ש . לפני לביתם להגיע

äòéñðä ìèáì  áåéç  íäéìò ïéàù  íòèä

äìéçúáå [ã האם החבורה ובני  מורנו הסתפקו

נסיעתם  לבטל חיוב עליהם יש

בזמנה  המצוה שיקיימו כדי  מהאירפלא"ן  ולרדת

דאם  טעמים, מכמה זו סברא דחה מורנו אך כראוי,

לשאר  גדול וצער מרובה הפסד יגרמו כן יעשו 

האירפלא"ן שעל זמןאנשים לעוד יתעכבו (שעי"ז 

נ"ח ארוך) ידליקו לא אנשים שהרבה יגרמו  וגם ,

הלילה)כלל אחרי עד להדליק  מקום  ימצאו ,(שלא

יחיד  דעת על לסמוך  יש  והפס "מ שעה"ד  של ובזמן

יתכןדלהלן  וכן  הנה "ח , עד  המצוה  (שיוצאים 

כדלהלן ) עצמו בהאירפלא"ן  אף להדליק ,שיכולים 

לגמרי הם שפטורים גדול צירוף  עוד שיש ובפרט

מבעוד  מביתם שיצאו היות  נ"ח, הדלקת  ממצות

וכבר  ההדלקה, חיוב זמן שהגיע קודם היינו יום,

ארוכה בתשובה מורנו  בים האריך (שנדפסה 

ואילך) פא  מעמ ' תשעב שנת  הרבה החכמה  שיש 

לקיום  לדאוג חיוב שאין  ואחרונים ראשונים דעות 

הגריש"א  למעשה פוסק וכן זמנה, בא קודם המצוה

טו)זצ"ל עמ' חנוכה  החיי "א(בפניני סח כדעת (כלל

סק"ג ) שם ובנשמ "א  כיון סי"ט וא"כ  כן, לפסוק שס"ל

מביתם בהיתר  המצוה)שיצאו  זמן  קודם  ובבא (ביום

בו להדליק בית להם שאין הם אנוסים הלילה

דוקא) בביתו להדליק דבעינן הט"ז  א"כ (כדברי ,

שאין  ובודאי מהמצוה, דדינא מעיקרא הם פטורים



תשע"ח  מקץ פר' דא"ח יז ליקוטי 

האנשים  לכל וצער רב הפסד עתה לגרום להם

הדין . מעיקר בה חייבים שאין  המצוה קיום עבור

 ÷éìãúù ––––  äìéçúëì â" äëá úøçáåîä êøãä

åúéáá  åúùà

äøåäå [ä למעשה הוראות  כמה מורנו 

והסתפקו שנתלבטו לתלמידים

שאשתו שמי הורה תחילה עתה, לעשות מה כדת 

חנוכה  נרות  הדליקה לא ועדיין  בביתו  נמצאת 

להדליק  לביתו לשוב אמור  שהיה לבעלה  (שממתינה

כנ "ל ) עלוה "ש לה לפני ויורה עתה אליה שיתקשר

אך  לכתחילה, המובחרת הדרך  וזו עבורו , להדליק

לה  לומר  יכול אין הלילה בתחילת כבר הדליקה אם

לא  שבכה"ג בשליחותו, עבורו שוב שתדליק עתה

כמובא  שם עומד  שאינו היות  עבורו לברך תוכל

סק"ט)במ"ב תרעה  בזה (סי' שמבאר  וכמו  ,

במ"ב הגרשז"א ומובא נח, סי' ח"א שלמה (מנחת 

שם) בהערות הדלקה 'דרשו' יד"ח כבר שכשיצאו 

שיעמוד  צריך  עבורו, רק היא ההדלקה וכל בבית,

אין הברכות  הפסד שיש  וכיון כן שם, לעשות 

בפוסקים כמובא קצ)לכתחילה סי' או"ח אג "מ ,(עיין 

ללא  בשליחותו שתדליק  לה לומר שיכול אלא

בעצמו להדליק יוכל לא הוא אם בתנאי ברכה

אח"כ . בברכה

 ï"àìôøéàá ÷éìãäì äöòä

øåçáå [ å בביתו עבורו שידליק  מי מי שאין (או

הלילה  בתחילת הדליקה כבר  שאשתו

בהדלקתה) לצאת שלא אז כיוון עוד והוא בזה יש

הורה  ובתחילה בכה"ג, לעשות  מה דרכים כמה

בהאירפלא"ן  עתה אחד  כל שידליק (ללא מורנו

השכור ברכה) כבית  עתה נחשב זה דמקום והיינו ,

אחד חלק לכל כשכר והוי נסיעתו על שילם  אחד (שכל 

להדליק  שיכול  מלון בבית  מטה  השוכר וכמו ומקום

מהרש "םשם) בתשובת  וכמבואר  קמו), סי' (ח "ד 

היות שם להדליק שיכול ברכבת הנמצא לגבי 

לאכול  יכול [ואם כביתו, והוי  בכסף המקום ששכר 

סעודה איזו הנסיעה במשך  נחשב שם יהא  (ובזה 

שרגילים  לינתו, כמקום והן  אכילתו כמקום הן המקום 

הנסיעה) במשך בלילה לישון ].הנוסעים

'à  òâøì ÷ìåãä øåøôâ  ÷éìãäì  äöòä

àìà [æ מנורה להדליק א"א שבהאירפלא"ן 

שעה חצי  יתגלה שתדלק  (שתיכף

האחראים  ויבואו עשן, המגלים  המכשירים ע"י הדבר

הנרות) בכה"גלכבות  לסמוך  יש  וע"כ  שעת , (שהוא

גבריאלהדחק) הנטעי חידוש  סי'על שו"ת  (חנוכה

להדליק א) ברכה)שיכול (שוועב"ל )גפרור (ללא

לצאת שרוצה זו בהדלקה ויכוין  אחד , לרגע שידלק 

להדליק  אח"כ  יוכל לא אם בתנאי רק המצוה יד "ח

מהאירפלא"ן  כשירד  בברכה ידוע בזמנה היה (שלא 

מהאירפלא"ן ) לצאת יספיקו מתי שיש אז  וכדקיי "ל

גדולה  אריכות למורנו שיש  במצוות , וברירה תנאי

ממנו)בזה מקצת אלא  עדיין  נדפס לדעת(שלא ואף  ,

מו)המהרש "ם סי' תורה  דבמצוות(בדעת  שחשש 

ברירה  מהני שלא כפי  תנאי, מהני  לא כקר "ש דאו'

דרבנן  מצוה דהוי  דידן  בנידון מ"מ דאו ', במצוות 

תנאי]. מהני לכו"ע

 ïîù øåòéù øðá ïéàù óà , ì"ðä äöò øåàéá

ù" çì

 úøáñå [ç תירוץ על מיוסדת  גבריאל הנטעי

בגמ' ע"ב)אחד  כא דף  'דאי(שבת

דא"צ  משמע זה דבתי ' [היינו  מדליק ', אדליק  לא

לפני א' רגע אם אלא המנורה, שתדלק  זמן  שיעור 

ידליק  הדליק , שלא נזכר  השוק  מן  רגל שכלתה זמן 

של  ושבים לעוברים המצוה ויקיים בברכה זה לרגע

אחד  ברגע יד"ח יוצא בעניננו , וה"נ הרגע, אותו 

שם הנמצאים לעיני המצית  ב'שדלקה שבתי' (ואף 

דב' בפוסקים  אי' מ "מ  שיעור, דבעינן הגמ' אומרת 

תי' על סמכינן ובשעה"ד דדינא, ספיקא הוי התירוצים

בעינן הא') דלא שס "ל ראשונים שיש בד"מ וכמובא



לנפשך  חכמה דעה יח

כ' בפנים שמדליקים שבזמנינו ובפרט שיעור ,

להמהרש"ם תורה תערב)הדעת  דלכו "ע (סי' דיתכן 

ח"ש, של שיעור רואים א"צ בפנים (שהרואים

א') ברגע לקולא.המנורה  ספיקא ספק והוי ,

äìéúôå ïîù øåøôâáå  úéöîá ïéàù àä

øîàå [ è הנ"ל גבריאל הנטעי שלסברת מורנו 

מצית אף להדליק שיכול (צינדערי"ל

גדולה בל "א) שבמצית  גפרור, מעל מעלה לו  שיש 

בלהבה  שעה חצי לדלוק  שיכול שיעור בה יש 

ופתילה  שמן ליכא בגפרור  וכן  שבמצית ואף קטנה.

על  לסמוך  יש  מ"מ דמקדש , לנרות  דומה ואינו 

בעינן  דלא יצחק הבית  בשם חמד  השדי  מש"כ 

ושמן דומיא פתילה דבעינן  דס "ל החיים ככף  (ודלא 

דמקדש)

 æçåàù ïëå , úéöîä úà  åîöòá äáëîù àä

ä÷ìãää  úòùá åãéá úéöîä

óàå [ é הרגע אחר המצית  את בעצמו שמכבה

שלמה  במנחת אי ' מ"מ שדלק , האחד

ס"ב) נח  סי' אחרונים(ח"ב כמה שדייקו בשם (ויש

עיי"ש) סכ "ב  קנד  כלל החיי"א מדברי שגם כן שס "ל

ויוצא  לה, זקוק  אין דכבתה אמרינן  במזיד  בכיבה

בגמ' שאי ' ואף  לרגע, שהדליק בהדלקה (דף יד "ח

ע"ב) הרואה כב  מפני ביד המנורה להחזיק שאין 

בשו "ע  קיי"ל וכן  דאדלקה, הוא שלצורכו  שאומר

ס"א) סוף  תרעה  שם(סי' ברש "י  הנה (המובא ,

סק"ד) שם מקום בט "ז כשיש  רק שזהו משמע

היכר  וליכא בה, להשתמש כדי  שמדליקה לתלות 

אותו מדליקים שלפעמים בנר רק  שייך  וזה ניסא,

שהוא  בהדלקתו  ניכר ואין  אח"כ , שימוש לצורך

משתמש  שאין לכל שניכר דידן  באופן אך  למצוה,

כלל זו מדליקים במצית שאין הרגיל כדרך  (שלא

בה) תיכף  שימוש לשם אלא  מדליק מצית אלא

שיש  י"ל מצוה, לשם רק שימוש שום ללא אותה

ניסא. היכר בזה

äãùá øëùù  íå÷îá  äëøáá  ÷éìãä åðéøåî

íù  ìëàå íå÷îä éìòáî  äôåòúä

 äðäå [ àéבעצמו יציאה מורנו  לו (שמסודר

מהאירפלא"ן ) הספיק מהירה

לו ששכר  במקום בברכה השחר עלות לפני להדליק

לאכילה  המקום מבעלי התעופה בשדה בכסף  עתה

דייקא  בכסף  המקום ושכר  הנרות , שם ולהדליק 

גרידא) רשות בקבלת הסתפק  לשיטת(ולא  לחשוש ,

מדברי שמדייקים בלויא והגר "י  הגריש"א

ער"ב ,המהרש "ם אות שו"ת  או"ח תורה (דעת

קמו) סי' ח "ד  מהרש"ם מיובשו"ת  לגבי  שכותב

ברכבת  הבאה"ן )שנמצא שם (על  להדליק  שיכול

[אמנם  שלו כמקום הוי  בכסף המקום ששוכר  היות 

דוקא, לאו המהרש "ם דדברי  נר' עצמו  מורנו  לדעת

שכר  שלא אף  שם לאכול רשות  לו כשיש וסגי 

בכסף ], להדליק המקום רשות  נותנים אין  כלל (ובדרך

לכך) נתרצו ועתה נרות, גם שם  מורנו  שם ואכל ,

גם  המקום נחשב שיהא עלוה"ש, לפני  סעודה

אכילה שמקום כמקום ס "ג תרעז סי ' הרמ "א (וכפסק 

העיקר ) הוא  .האכילה

 ø÷éò  äìéëàä íå÷î éåä â"äëá æ"èäì óà

 àìå [áé,שם להמג"א בשו"ע מבעיא (הנפסק

שבת) נר  לגבי שבת  הל ' הויהרב ודאי

להט"ז  אפי ' אלא האכילה, מקום סק"ב)העיקר (שם

להדליק  יכול אין שם שישן  בעיר בית לו  שכשיש

בדעת במקו"א מורנו ביאר  מ"מ האכילה, במקום

וחוזר  העיר באותה קבוע בית לו יש אם שרק הט"ז

בביתו הלילה שינת אז לילה באותו  שם לישן

בית לו אין אם אך האכילה, קביעות מבטל הקבוע

ששם  אחד בבית  אורח הוא אלא מקום באותו קבוע

בזה  לשינה, שם שמתארח אחר  מקום לו ויש אוכל,

וכן  העיקר , הוא האכילה שמקום מודה הט"ז גם

במ"ב סק "י)מוכח תרעז בית(סי' לו  כשיש  שרק 

האכילה, מקום את מבטל זה העיר באותה קבוע

כששניהם הלינה)אך ומקום  האכילה  הם (מקום 

עיקר . שהאכילה מודה הט"ז גם  ארעי,



תשע"ח  מקץ פר' דא"ח יט ליקוטי 

ïééöå] שאף טפי , שהקילו פוסקים כמה לדעת  עוד 

יכול  שם, שישן בעיר  קבוע בית לו  דיש

בעצמו מורנו  ששמע וכמו אכילתו, במקום לברך 

שהקיל  זצ"ל הלברשטאם ר "מ הגדול מהגאון 

סעודה  בלילה שם ולאכול אולם לשכור לאדמו"ר

קבוע  בית  לו שיש  אף  בברכה, שם ולהדליק  אחת 

לקולא  הוראה גם יש  וכעי"ז שם, שישן בעיר 

בספר  בזה שהאריך  מה ועיין זצ"ל, בלויא מהגר"י

פייגנבוים  הרב הגדול הגאון לידידו  חנוכה נר

בנידון  אך כ"כ , להקל אין  מורנו  לדעת אך שליט"א,

שפיר  בודאי  העיר  באותה קבוע בית  לו  שאין  דידן 

וכנ"ל]. דמי ,

íå÷îá ÷éìãéù äðåéìòä  äçâùää äìâìâù àä

äøéã 'úé  åì  úåùòì ––––  äæë  úåçôå ìôù

íéðåúçúá

øîàå [âé השמים מן ועיכבו  שגלגלו שי "ל מורנו

שהוא  חנוכה, נרות זה במקום שידליק 

שיש  מקום רוחנית , מבחי' ביותר ונמוך  שפל מקום

בגדרי מרידה דתרמודאי', 'רגלא ריבוי  שם

דעתו על עלתה לא שמעולם וכו ', הקדושה

חנוכה  נרות  כזה שפל במקום להדליק  שיצטרך 

וכו') הכוונות  אריכות  כל עם  שהיות(בברכה  אלא ,

בעל  רבינו  של מציונו  ובא חוזר הוא הרי  שעתה

מליובאוויטש  הרמ"מ אדמו"ר שכידוע זי"ע, התניא

מקומות בכל חנוכה נרות  הדלקת ביותר עודד זי"ע

התניא בעל בדברי  נכלל שזה וסבר  (פל"ו)האלו,

שאין  תחתון – בתחתונים דירה ית' לו  לעשות שיש

בכל  שלוחיו את שולח היה וע"כ  הימנו , למטה

במקומות חנוכה נרות  להדליק תבל רחבי

ית"ש  אלקותו  לגלות ביותר, והשפלים התחתונים

נר  הדלקת  לגבי  בפרט מיוחד ענין  [שזהו  שם, אף

החנוכה  שנרות  החסידות בספרי וכדאי ' חנוכה

ובזמן  ובשמאל, טפחים, מעשרה למטה אף  מאירים

וברה"ר , וכו')החושך, טבת ובחודש החודש ,(ובסוף

ההארה  ענין  על מורים הבחינות אלו שכל

עתה  שמגיע עמו  גם ע"כ  דייקא], בתחתונים

דמר , אתרא בבחי' עדיין נמצא שהוא מהאדיטש

כזה, במקום שידליק  העליונה ההשגחה סובבה

כנ"ל. בתחתונים דירה ית ' לו לעשות 

 øùôàù úåòãä ìò êåîñì  íéìåëé â" äëá

äëøáá ç"äðä ãò  ÷éìãäì

 íðîà [ãéשירדו שעד התלמידים לשאר

זמן  יעבור  כבר  מהאירפלא"ן

שבכה"ג מורנו  הורה השחר  שעת עלות (שהוי

בברכה) המצוה  להפסיד  שלא הם הדחק  יכולים

ההדלקה שזמן הדעות  על בברכה)לסמוך  הוא (אף

הדעה  א) כאלו , דעות  ב' שאשכחן  החמה, הנץ עד

מגילה בהל' המג"א בשם שמביא תרפז סי' (ריש

שם) במחצה"ש ועי' מיימוניות , שכמוהגהות

בגמ' ע"א)שאשכחן  ט דף ק (ברכות  זמן  של לגבי  "ש 

בשעת עליו  לסמוך רשב"י הוא שכדאי  ערבית 

ניתן  ה"נ הנה"ח, עד ערבית של ק"ש  לקרוא הדחק ,

המגילה לקרוא בשעה"ד  רשב"י  על (שללסמוך 

לעשותלילה) יכולים זו  לדעה וה"נ הנה"ח, עד 

ואף  הנה"ח, עד  חנוכה נר הדלקת  מצות  בשעה"ד 

אשכחן  אם מ"מ זו, דעה על חולק  שם שהמג"א

שחולק  אף בב"י שמובאת  דעה שכל שסובר בחכ"צ

מכ "ש  בשעה"ד, עליה לסמוך אפשר  הב"י עליה

עליה  לסמוך  שאפשר במג"א שמובאת  דעה

ובפרט  ב) עליה, חולק שהמג"א אף בשעה"ד 

תשובה התעוררות  תסג )דבשו"ת  סי' פוסק (ח "ג

לאחר  גם הוא חנוכה נר הדלקת  דזמן  להלכה

בחושך  הנר אור  שניכר  כ"ז  להדליק עלוה"ש  (ומותר 

בברכה) אף  להדליק אז ראוי  היה דבאמת  וטעמו ,

ביום אף שמנורה המנורה הרמב "ם  לשיטת (ובפרט

שנס  להרמב "ם  ס "ל וכן ביום, אף  הדליקוה דביהמ "ק 

ביום) כסליו בכ "ה  המנורה את  שהדליקו אירע ,חנוכה

פרסום  שיהא כדי  בלילה להדליק חז"ל שקבעו אלא

וע"כ  ניכר , ואינו  אהני  מאי בטיהרא דשרגא הנס,

הנר  אור  וניכר חשכות קצת  עדיין שיש  הנה"ח עד

הפוסקים [ובכללי  ההדלקה. זמן  סי'הוי (שביו"ד



לנפשך  חכמה דעה כ 

לסמוך רמ"ב) אפשר  והפס "מ שבשעה"ד  מובא

יחיד , פוסק דעת על כן )אפי ' לכו"ע  הוא ].(ובדרבנן

 à÷åã óñëá úåøéëù ö"àù  åðøåî úééàø

øîàå [åè להגיע יכולים שלא לתלמידים מורנו

שידליקו הנה"ח, קודם לביתם

ויתפללו הנה"ח לפני  התעופה שדה של בביהמ"ד 

סעודה  שם יאכלו שחרית  ואחרי  שחרית , שם

הרבים  כל אל השייך  למקום נחשב שם [וביהמ"ד

אחד  לכל רשות  שיש  התעופה, משדה שנוסעים

חפציו, שם ולהניח שם לנוח ואף ולאכול להתפלל

שם  להדליק  שיכולים ביתם כמו  נחשב וע"כ 

המהרש"ם  שבדברי  שאף  מורנו ואמר  בברכה,

כביתו שנחשב ברכבת שנמצא מי לגבי אי ' הנ"ל

בכסף  המקום ששוכר והגר"י היות  (ולהגריש"א 

כנ "ל ) בדוקא זהו לאובלויא דהוא למורנו  נראה מ"מ

שיש  במה שסגי  אלא בכסף , המקום שישכור דוקא

חפציו  שם ולהניח שם, ולאכול ללון רשות (שכןלו 

הנ "ל ) התעופה דשדה  בביהמ "ד  שכר הוא  שלא אף

בב"י  וכמוכח בכסף, תרעא)המקום בשם (סוס "י

בו  עיי"ש)הכל מד הנרות(סי' להדליק  שאפשר  ,

שם, האורחים חובת ידי להוציא הכנסת  בבית

בכסף ]. שכירות  בעינן  שלא וחזינן 

 äùøôä éðéðò

 ÷åîò ïåéòá  äáøä ãåîìì  úåëæì êøãä

 éäéå [ à.'åâå íéîé íééúðù õ÷îמורנו דיבר

הזמן  ביטול של ענין מןעל ('למעלה

ימים'הזמן ') שנתיים ד 'מקץ בתיבות הנרמז (קץ ,

הזמן ) להגבלת קץ  – לחושך מרביז"ל שם וכדאי'

א) אות ח"ב תשובה ערך  המדות שיום (ספר

וכשזוכים  הזמן , מן  למעלה הוא תשובה בו  שעושים

הזמן , מן שלמעלה לבחי' ולעלות תשובה לעשות 

והן  בתורה"ק, הרבה למוד הן  להספיק  יכולים

הדברים  ב' כלל שבדרך עמוק, בעיון  הלימוד  שיהא

שעוסקים  ע"י אך  לזה, זה סותרים הם האלו 

הזמן ', מן  'למעלה לבחי' ועולים התשובה בעבודת 

'זריזות בבחי ' וללמוד  שניהם, לקיים יכולים

בכל  ושיהא הלימוד, ריבוי  את להספיק  במתינות',

גדול. בעיון  זאת

ìåãâ ïåéòá  ì" æéáø éøôñ ãåîéì  úìòî

øáéãå [ á רביז"ל ספרי  לימוד לגבי במיוחד

במיוחד  שמו)שהזהיר אות (חיי"מ

הקדוש  שהספר  שאמר, הקדוש מפיו נשמע בזה"ל,

אתחלתא  הוא בעולם, שיצא מוהר "ן לקוטי שלו

מאד  חפץ אני  בעולם, שיצא מאחר ואמר , דגאולה.

עד  הרבה אותו ללמוד  צריכים כי אותו, שילמדו

מוסר  מלא הוא כי  פה, בעל שגור  שיהיה

אין  אשר  יתברך, להשם מאד  גדול והתעוררות 

שהלימוד  בפירוש , אמר  כך  אחר אליו. ערוך

במהרה  דגאולה, אתחלתא הוא הקדושים בחבוריו

ואמר , אמן . éðù בימינו   åîöòì  òåá÷ì áåèù

 ãçà  øåòù , íéùåã÷ä åéøôñ ãåîìì  íéøåòù

 éãë ãàî äáøä úåøéäîá ãåîìì ,èåùô

 ãåîìì ãçà øåòùå , äô ìòá  øåâù äéäéù

 àìôðå ìåãâ úå÷îò ùé éë ,ìåãâ ïåéòá

.åéøôñá. ע"כ

ì"æéáø éøôñá  úåæåðâä  úåöòä  úàéöî ïéðò

øáéãå [âהעמוקות העצות חיפוש אודות

שע"י רביז "ל, בדברי  הגנוזות

זה  כל וקישר  נפשינו , לרפואת נזכה מציאתם

בסיפו"מ גלהמובא דואגת)è(מעשה  שהלבנה ,

מרמזים  הלבנה שרגלי  והיינו , ברגליה, כח לה שאין

_________________________

רב ט. זמן אוכל  שהיה מחמת העשב , אותו בעיניו  והוטב כזה עשב אכל לא שעדין אחד  לעשב בא אחד  פעם שם, וז"ל 
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צריכה, שכנס"י העצות שהם דמלכות נה"י  על

להם  והרפואה נה"י, בבחי' הם שהעצות  וכידוע

ופירש  שם, בהמעשה כמובא האבק ע"י היא

ע"י היינו  ק 'ודש, ב'רית  א'ות ר "ת  הוא שאב"ק 

הק ', בספריו  הטמון עולם יסוד  הצדיק אור מציאת

לרפואה. יזכה שע"י אמיתיות  לעצות  (והאריך יזכו

בעזה "י) בל "נ  ויושלם  בזה .עוד

 éãéçé é÷éãö éøôñå  ÷" äåæä éøáãá ïåéòä

äìåàâä áø÷î úåøåãä

øáéãå [ã העמוק העיון מעלת  מגודל הרבה

בדברי ג"כ  נכלל שזה רביז "ל בספרי

ע"ב)התיקו"ז כג דף  ו, תיקון  שבגין (סוף

ïåñðøôúéãהזוהר )מיניה מגלותא (מספר  ,é יפקון

העמוק  העיון על דייקא קאי יתפרנסון של שהענין

הזוה"ק  ודברי האדם, נפש את ומזין  מפרנס  שהוא

הדורות יחידי  הצדיקים גדולי  ספרי  כל על קאי

שעליו הזוה"ק  כספר ונחשבים נכללים שספריהם

ברחמים, מהגלות  יצאו  בו הלימוד שבזכותו  נאמר

אור  על מרמז שהוא המנורה אור לגבי  וכמו 

זך , זית שמן ע"י  דייקא היא ההדלקה הרי הצדיק,

כדי ה"נ המאיר, השמן יוצא ועי"ז הזיתים שכתשו 

יש  הק', בספריו  הטמון  הצדיק אור  את  לגלות

עד  הרבה בהם לעיין היינו הק ', האותיות  לכתוש 

לגאולה  נזכה ועי"ז בתוכם, הגנוז  האור  שמתגלה

אכי "ר . ברחמים

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá

_________________________

היה  והדומיט  דומיט, השרש תחת  והיה שרשו , עם לעקרו עצמו וישב  כזה, עשב  ראה לא ועדין בהם, מכיר והיה עשבים,
נתקבצים  ולילה שיום למקום אותו ישא צד, אותו שיאחז שמי כתוב  היה אחד ובצד  אחרת . סגולה לו  היה צד וכל  מרובע ,

הצד באותו שאחז נזדמן הדומיט , שם שהיה השרש עם העשב  וכשעקר ביחד, שם נתקבצים והירח שהשמש (המסוגל ביחד ,

כנ"ל) מתקבצים, ולילה שיום למקום אותו שם לשא הוא והנה והסתכל יחד. נתועדים ולילה שיום למקום ובא אותו , ונשא ,
אילן  שיש באשר הירח לפני קובל  השמש והיה מדברים, הירח עם שהשמש ושמע כנ"ל. ביחד באים וירח ששמש במקום
לפרנסה  מסוגל וזה לבנים מסוגל  שזה מיוחדת, סגולה לו יש ועלה ופרי וענף ענף וכל ועליו ופריו רבים, ענפים לו  שיש
ואם  להשקותו , צריכין היו האילן וזה אחר, לדבר מסוגל ואחד  אחד כל  אחרת לחולאת וזה זה חולאת  לרפואת  מסוגל וזה
ענתה  אותו. מיבש אני עליו מזריח  שאני ידי שעל אלא אותו , משקה אני שאין די ולא מאד , מסוגל היה אותו משקין היו
עוד יש הרים האלף וסביבות  הרים, אלף לי שיש היות שלי. עסק לך אספר אני אחרים, דאגות  דואג אתה ואמרה, הלבנה
לי  אין זה ומחמת מרגלי, ויונקים ברגליהם כח להם ואין תרנגולים, רגלי להם יש והשדים שדים, מקום ושם הרים, אלף

ע"כ. וכו'. אותו. ונושא רוח ובא לרגלי, רפואה שהוא פול , הינו אבק, לי ויש ברגלי, כח 

עלאה י. ושכינתא סוחרניה, מלאכיא וכמה דנשמתין, חיילין בכמה מעילא, נחית קא אליהו הא אדהכי שם, התיקו"ז ז"ל
תמן  שריין דנשמתין עופין וכמה בנגונא, דלעילא באילנא אתער קלא זמנא בההוא צדיק, כל בריש כתר כלהו, על  עטרה
בענפין  באורייתא, ותקיף  דרבה אילנא הוא אנת רבי רבי הכי, ויימא וכו ', ותקיף  אילנא רבה דכתיב הוא הדא בענפוי,

כגו קדישין דנשמתין תמן, שריין עופין כמה קדישין, איברין דאינון צפרי דילך ידורן ובענפוהי ביה דאתמר דלעילא, ונא
וקראתם  ובגיניה יומיא, בסוף בתראה בדרא לתתא יתגלי כד דילך, חבורא מהאי יתפרנסון לתתא נשא בני וכמה שמיא,

ע"כ. וגומר. בארץ דרור



לנפשך  חכמה דעה כב 

הכוונות  שער

(ã) äëåðç  úåðååëä øòù

äâøãî  äúåà ìù úåèøôá íä ø"ð éãåçé 'â

áúë ענין "ואמנם ע"ג קח דף  הכוונות  בשער 

על  סובבים הם הנר הדלקת ברכות כוונת

אצלינו כמבואר  נר  הנקרא ושלם עליון א' יחוד

שם  כי  שלום שים בברכת  דחול שחרית בתפילת

ועניינו שם. ועיין מתכונתו  על זה יחוד נתבאר 

א' לזו"ן יש  יחוד  של בחי' שלשה כי  הוא בקיצור 

בבחי ' הוא הב' מ"ז, ומספרו  אהיה הוי ' בבחי ' הוא

אדני הוי ' בבחי' הוא הג' יב"ק, ומספרו  אלקים הוי'

א' בבחי ' מתייחדים ולפעמים צ"א, ומספרו 

הוא  ואז בשלשתם ולפעמים בשתיהם ולפעמים

שמות ו ' כמספר נ"ר  נקרא הנוק' ואז  הגמור  היחוד

הנז '.

 äðäå חיים בעץ עיין  דנ"ר  היחודים הג' אלו  בענין

ספ"א ע"ג )שט"ו עה  אימתי(דף שנסתפק 

בזה  צדדים ב' וכתב החול בימות א.àנעשים .

דחול  בלחש בעמידה אדני  הוי ' הראשון שהיחוד 

בחג"ת, דחול בחזרה אלוקים הוי' והשני בנה"י ,

שאין  ב. בחב"ד . אפים בנפילת  אהי' הוי ' והשלישי 

ש "ק  ליום וכוונתו דשבת, בשחרית אלא נ"ר יחוד

היחוד  בלחש שבשחרית  יחד, ומוסף  בשחרית

במוסף  ואילו דאו"א, בחג"ת ובחזרה דאו "א, בנה"י 

בכתר . ובחזרה דאו"א, בחב"ד  בלחש 

ùéå אין חול בימות שהנה בזה, הספק  צדדי לבאר

הוא  נ"ר  יחוד ענין  שכל אמתי , נ"ר  יחוד

ונה"י, חג"ת חב"ד  המדרגות ג' כל כולל שהיחוד 

לבד , דישסו"ת  בנה"י  אלא עליה אין שבחול וכיון

בנה"י אדני' דהוי' יחוד אלא זה אין הכולל ערך  לפי

יחודים  לג' נחלק הוא שלו  שבפרטות אלא לבד,

בחזרה  בלחש  הנה"י, של וחב"ד  חג"ת נה"י 

שהג  בשבת  משא"כ  יום ובנפ "א, של יחודים '

דייקא  אז  וע"כ  עילאין, או "א קומת בכל הם השבת

נסתפק  לכן  אמיתתו , על  נ"ר  של שלם יחוד  הוא

ולא  בשבת  אלא נר יחוד נחשב אין שמא הרב

החול, ערך לפי  נ"ר יחוד  יש בחול שגם אף בחול,

מדרגות. לג' נחלקים דישסו"ת  דנה"י שהמוחין 

בסידור  כמבואר  נוסף  פירוט בזה ויש  באמת אמנם

נ"ר  יחוד  מסודר  ונפ"א שלום שים בכוונת  דחול

בעמידה  היחוד  שאין שאע"פ והוא אחד , בכל שלם

אנו מקום מכל דישסו "ת, דנה"י  בנה"י  אלא בלחש

ובהם  דרגות  לשלושה עצמה זו  מדרגה מחלקים

הכולל  ערך שלפי אע"פ שלם, נר  יחוד עושים אנו 

_________________________

והם א. אדני הוי"ה אלהים הוי"ה אהי"ה הוי"ה והם נ "ר הנקרא זו "ן אל יחודים ג' שיש תבין הקן שלוח  מדרוש וז"ל :
פרצוף  ג"כ שהוא שבו בנה"י למטה שהיא דלחש בעמידה שלה עיבור שהם דאחוריים י"ס א' בזו "ן, שיש פרצופים ג' נגד 
דאז  דיניקה שלה פרצוף עם דיניקה שלו  פרצוף בסוד פב "פ וכשהזווג אדנ"י הוי"ה נקרא פב "פ חיבורם ואז דעיבור שלם
פרצוף  בסוד  פב"פ  וכשהזווג אלקים, הוי"ה חיבור הוא אז עמידה בחזרת  ג"כ  שם עד  עולה היא ואז דז"א, חג"ת נקרא הוא
הוא  שכבר אהי"ה הוי"ה חיבור הוא אז שם עד  ועלתה אנפין דזעיר חב"ד  נקרא שאז שבה גדלות פרצוף  עם שבו גדלות
שאינו נ"ל או בויעבור. דאמא היסוד  שנבקע אפים נפילת בעת הוא  ואז דגדלות בי"ס שלימה אהי"ה הנקרא בינה בחי'

דשבת. בשחרית  אלא



הכוונות  כג שער

אדני, הוי' של הפרטי  אדני ' בהוי' אלא היחוד  אין 

נה"י של יחודים לג' מתחלק  הוא ערכו לפי  אמנם

בהגוב"י ועי"ש מדרגה, אותה של וחב"ד חג"ת 

הש"ש . בשם

 á÷òéá  åà ï"åæá àåä  íàä  íééôà  úìéôðã ãåçé

ìçøå

àìà האם החול דימות  הנ"ר  ביחוד  לדון  לנו שיש 

הן  בזה לדון  ויש ורחל, ביעקב או בזו"ן הוא

ראשית דנפ"א. ביחוד והן  שלום, דשים ביחוד

סתירות, כמה בזה שמצינו דנפ"א היחוד  נבאר

בע"ח כל (שם)הנה כי ותראה במקומו "ועיין  כתב

וא"כ  זווג, יש  בשחרית דחול וחזרה דלחש  עמידה

ובזה  אפים, בנפילת  אלא זווג שאין אמר  איך 

הוא  עליון  שהזווג אלא זווג יש בכ "א כי מתורץ

דלחש , הקטנים ורחל דיעקב ואינם אפים בנפילת 

בלחש  שדוקא בדבריו  מבואר עכ"ל. מאד". והבן 

הוא  בנפ"א משא"כ ורחל, ביעקב היחוד וחזרה

וכן  הגדולים. בזו "ן  שהוא ומשמע עליון, יחוד

הוא  "והענין ע"ג כב דף  בנה"ש ברש"ש  מבואר 

דכללות זו "ן  והם שעות כ "ד הם והלילה היום כי

ומדת יום מדת ונקרא הגדולים המאורות שני  והם

ע"א  כד דף  ולהלן  דא"ק" וב"ן  המ"ה והם לילה

הוא  כולם דכללות הכולל הזווג "אבל כתב:

זיווג  יש  אפיים שבנפילת מבואר  אפים" בנפילת 

וב"ן  מ"ה שהם שעות  הכ"ד  דכללות  וב"ן  מ"ה של

עוד  כתב וכן ורחל. ביעקב שאינו ומשמע דא"ק 

דנפילת וזווג שלום דשים זווג "וענין  ע"ב: ל"ב בדף 

הנותן  ברכת  בהקדמת מבואר הוא כבר  אפים

דשים  זווג כי  המעביר ברכת ובהקדמת לשכוי

יום, דאותו  פרטית ורחל דיעקב זווג הוא שלום

הכ "ד  דכל הכוללים דזו "ן  הוא אפים דנפילת וזיווג

שדוקא  מכ "ז מבואר נמצא עכ "ל. יע"ש. שעות 

משא"כ  ורחל, ביעקב הוא שלום דשים היחוד

מזה  למעלה אפילו  או  הגדולים, בזו "ן  הוא בנפ"א

דא"ק . וב"ן  במ"ה

íðîà בכמה מבואר  שהרי כן  לומר  אפשר אי

דאו "א  מוחין  שאין עוד  שכל מקומות 

אלא  היחוד  ואין  להתייחד  לזו"ן אפשרות  אי  עילאין

כל  "והנה וז "ל: כתב ע"ג י"ג דף בנה"ש ביע"ר .

ימי בו ' ונתקנים הנבררים והתיקונים הבירורים

בהם  שיש  אע"פ והמצות  התפילות ע"י החול

ותיקון  בירור  הוא הכל וזיווג בפנים ופנים נסירה

חיצוניות ונקרא ו"ק הנקרא האחור פרצוף 

ישסו"ת ע"י  והוא בי"ע ונקרא כלים ונקראים

כלים  ונקרא חיצוניות ונקרא ו"ק הם גם הנקרא

הנז' הזיווג ואותו  עילאה או"א בערך  בי "ע ונקרא

דיעקב  אלא דזו "ן  שלים זיווג אינו החול בימי

המוחין  החול שבימות  דכיון  מבואר  עכ"ל. ורחל".

ורחל, ביעקב אלא הזיווג אין  בלבד  דישסו "ת הם

פ "ב ו' לשער  בשמש בדבריו  מבואר  כ"ה וכן (דף 

זיווג ע"ג ) יש האם האר "י  דברי  סתירת על שעמד

וכתב: דאבא במוחין אלא שאינו  או דאימא במוחין

הגדולים  דזו "ן  בזיווג מיירי  לעיל כי י"ל "עוד 

שמקבלים  אחר בשבת רק  זיווגם שאין  הכוללים

והכא  דכללות . חיה שהם עילאין דאו "א מוחין

כי בחול. שמזדווגים ורחל דיעקב בזיווג מיירי

בחול  לזו "ן  מישסו"ת  הנמשכים המוחין בערכם

יעקב  ובערך נשמה הם זו"ן בערך  בחול זו "ן  בערך 

שלהם". שלישית  מדריגה הם כי  חיה הם ורחל

מוחין  אלא שאין החול דבימות מבואר  עכ"ל.

ורחל  ביעקב אלא זיווג לעשות  אפשר  אי  שאימא

הרש "ש  כתב אין צ"ב א"כ בזו"ן. ולא בלבד

כל  והרי הגדולים בזו "ן  זיווג יש אפיים שבנפילת

להתייחד . לזו "ן  א"א דשיסו"ת  מוחין אלא שאין עוד 

ïëåבכוונת בנפ"א הסידור  מלשון להוכיח יש

דנ"ר  היחוד שסידר קודם הוי' אליך לדוד 

מיסוד  ולהמשיך נ"ר , בסוד ורחל יעקב "ולזווג כתב:

להדיא  הרי  חסדים" וה' ע"ב דרחל ליסוד  דיעקב

ביעקב  אלא דנ"ר היחוד  אין אפיים בנפילת  שגם

בכמה  שכתב זה ומה הגדולים, בזו "ן  ולא ורחל

הגדולים. דזו"ן יחוד  יש שבנפ "א דוכתי



לנפשך  חכמה דעה כד

 ùéå נ"ה בדף  חכם התורת  דברי  ע"פ בזה לומר

מביאים  כהנים דבברכת  הא שביאר ע"א

הל' רק  דהוא וכתב דצלם, ל"מ המקיפין  המוחין

ועיין  אפיים, בנפילת  בא דל"מ המ' משא"כ דל"מ

והזיווג  המוחין שאין בדבריו ומבואר באורך , לו 

הבאים  המוחין  מן  לגמרי אחרת  בבחינה דנפ "א

המוחין  של דרגה באותה הם אלא העמידה, בעת 

לכמה  נפרטים דעמידה שהמוחין אלא דעמידה

בנפ "א, הבאה היא גבוהה היותר והפרטות  חלקים,

בין  לחלק הרש"ש  ומש "כ דצל"מ דל"מ המ' דהיינו

ורחל  ביעקב הוא שלום שבשים לנפ "א שלום שים

הוא  הכל הגדולים, בזו "ן  הוא היחוד בנפ"א משא"כ 

וחזרה  שבלחש  עצמם, ורחל יעקב של פרטות

משא"כ  ורחל, דיעקב ורחל כיעקב המוחין יחשבו 

בדברי שיטות  כמה ויש  ורחל. דיעקב כזו "ן  בנפ"א

במקו"א. בשיעורים ונתבאר זה בענין  המפרשים

מביאין  שבנפ "א התו"ח דברי מתוך העולה אמנם

וכיון  ורחל, יעקב של המלכות שהוא דצלם, המ' את 

דימות ורחל יעקב שבערך  הרי א"ק , הוא שכתר 

דא"ק  וב"ן  למ"ה דנפ "א המוחין  נחשבים החול

יעקב  אלא אינו  שבת  בערך אמנם הגדולים, ולזו "ן 

ורחל.

íåìù  íéùã ãåçéä ïéðòá

 äðäמדברי לעיל הבאנו  שלום דשים היחוד בענין 

והטעם  לבד, ורחל ביעקב שהוא הרש "ש

אפשר  אי בלבד דישסו"ת  מוחין אלא אין שבחול

מוחין  צריכים שהם עצמם, זו "ן  את  בהם לייחד

אלו מוחין  נחשבים ורחל יעקב שבערך  ורק דאו"א,

להוכיח  יש אמנם בערכם. דחיה כמוחין  דישסו "ת

שאינו אלא זו"ן יחוד  יש  בחול שגם דוכתי  מכמה

הנז' הרש"ש  בלשון  כן מבואר  ראשית , בשלמות .

שלים  זיווג אינו החול בימי הנז' "הזיווג ע"ג י "ג בדף 

בחול  זיווג שיש  מבואר  ורחל". דיעקב אלא דזו "ן 

שער  מלשון להוכיח יש  וכן שלים. שאינו אלא בזו"ן

ורחל  דיעקב הזיווג שמלבד  ע"א ע"ח דף  הכוונות 

בנוק' עצמו ז "א של זיווג גם בו יש שלום בשים

ולמעלה  החזה מן  ולאה דישראל שהוא ,áוכתב

ישראל  לזיווג כוונות  כל בסידור מצינו שלא וצ"ב

ז"א  לזיווג שהכוונה צ"ל ובע"כ שלום, בשים ולאה

לו"ק  נחלק  הז "א כי ע"ד ז' דף בנה"ש  כמ"ש עצמו ,

הגדולה  רחל שהיא שבגופו מלכות דב"ן וו "ק  דמ"ה

דברי נאמרו  וע"ז  לאה. בשם נקרא ולפעמים

שיש  דהיינו ללאה ישראל בין  זיווג שיש  שעה"כ 

אלא  דב"ן , לו"ק דמ"ה ו "ק  בין עצמו בז "א זיווג

במוחין  אלא שאינו  כיון להולדה זיווג אינו זה שזיווג

הטיפה  נמשכת הזה הזיווג מכוח אמנם דנשמה,

המוחין ויור  ואותם ברחל, עימה המזדווג ליעקב דת

מוחין  נעשים עצמם הם בזו"ן  נשמה בגדר  שהם

ורחל. ליעקב דחיה

àìà ורחל יעקב שאותם ולבאר  להוסיף  שיש 

הפרצוף  מן  אינם שלום בשים המזדווגים

השביעי המלך  האצילות  עולם של הכללי המלוכות

בשבת אלא נתקנת  אינה שהיא מלכים, הז ' מן

ביעקב  הוא הזיווג החול בימות  משא"כ בלבד,

דב"ן , ודו "ק  דמ"ה דו"ק היסודות עטרות של ורחל

אין  כי לבאר  יש  זה ולפי  ע"ד , ז' בדף הרש "ש כמ"ש 

את הממשיכים לגמרי  נפרדים פרצופים ב' כאן 

באותו כי  נבחן  זה הרי  אלא לזה, מזה המוחין

למדרגה  להיות  היסודות עטרות יצאו  עצמו  פרצוף 

היעקב  שאין כיון  הז"א, מפרצוף  למטה נמוכה

התחתון  החלק  אלא אחרת  מבחי' באים ורחל

ועו "ר . פרצופי  להיות  נפרט עצמו  הוא שבז"א

_________________________

ברחל ב. יעקב  זווג הוא הזה שהזווג ביארנו  אבות  ברכת בסוף  הנה כי והוא א' ענין לבאר צריכים אנו  עתה "האמנם וז"ל:
החסדים  של  זרעית  טפה ומורידין ממשיכין אנו וממנו  נוק' עם עצמו  ז"א זווג שהיא נראה זו בברכה עתה שנתבאר מה וכפי
יש  עכ"ז רחל עם דיעקב הוא הזווג שזה אומרים שאנו  אעפ"י כי דע  האופן בזה הוא זה ענין אמנם שלום. שים בברכת

ולמעלה". החזה מן לאה עם ישראל הנקרא עצמו ז"א  זווג והוא כן גם אחר זווג עוד 



הכוונות  כהשער

 äæáåלשונות מצינו מקומות  שבכמה מה מיושב

בנה"י עצמו  בז"א הוא שהזיווג המורים

כתב  ע"א נח דף הירח מיעוט שער בסוף  שלו.

פב"פ  זיווג הוא "כי  החורבן שאחר הזיווג לענין 

בע"ח  הרב מדברי  ללמוד יש  וכן ולמטה" מהחזה

ע"א) ע"ה דף א ' פרק  הזיווגים  דענין (שער  שכתב

כאשר  דהיינו  בנין, על דרביעא באמא רביצה

יורדת שהיא דהיינו בז"א, מתלבשין שלה הנה"י 

הנוקבא  אל דומה היא אז עצמה, ומשפלת  למטה

ג' בסוד פב"פ  ז "א עם מזדווגת  היא כאשר דז "א

שגם  צריך  באו "א וכן  כנודע, לבד שבו  תחתונות 

ז"א  כדמיון למטה עצמו וישפיל ראשו  ירכין אבא

הוא  זה וזווג כנ"ל, שבו תחתונות בג' נוקבא עם

לזיווג  שקורא בזה ומבואר עי "ש . וכו ' דישסו "ת זווג

ז"א  כמו  שהוא ולמטה החזה מן ורחל יעקב

שבו, תחתונות ג' במקום להזדווג עצמו שמשפיל

שבו תחתונות בג' זה יחוד שהרי  לתמוה יש ולכאו '

עצמו, בז"א ואינו  רחל עם יעקב יחוד אלא אינו

הז"א  שם על דיעקב זה יחוד  כל שנקרא מזה ומוכח

והשפלה  הרכנה של באופן  שהוא אלא עצמו 

שטיפת בשעה"כ  הרב ומש"כ  שבו. הנה"י  למקום

לפרצוף  כמעבר  זה אין ליעקב מז"א עוברת הזיווג

שהז"א  אפ "ל מסויים שבערך אלא לגמרי  אחר

החלק  שהוא יעקב באמצעות מזדווג עצמו 

כפרצוף  מוגדר  להיות שיצא ורק  שבו , התחתון 

יעקב. בשם חדש

äæáå בהקדמה המלך  בעמק שמצינו מה מבואר 

הוא  ורחל יעקב שיחוד שכתב ז"א לשער 

שהוולד  בתורה המבואר  כפי והוא יבום, כדרך 

דנחשב  בזוהר מבואר  והטעם המת, ע"ש  יקרא

המזדווג  עצמו הוא המת הגדול האח כמי

נעשה  שהזיווג כיון החי, הקטן אחיו באמצעות

מחמת הז "א, שמת כמו  נחשב כאן  וכן  מכוחו ,

הקטן  והאח לזיווג, הראויים המוחין  את לו  שאין

עם  להזדווג ובשליחותו במקומו עומד  יעקב שהוא

רחל.

ïëå בכמה בזוהר שמצינו מה בזה מבואר

המלאך  ידי על היחוד  שבחול מקומות 

במט"ט, ולא ביעקב הוא הזיווג דהא וצ"ב מט"ט,

בתורה  כמבואר  שליח, הוא שמט"ט הביאור אלא

הרמב"ן  כתב וכבר מלאך , שולח אנכי  הנה

וה"נ  מלאך , בשם המכונה עצמה לשכינה שהכוונה

הוא  נחשב ז"א של בשליחות בא שיעקב כיון 

דוקא  החול בימות זה כל אמנם מט"ט, כמלאך 

והחליצנו רצה בכוונת  האר"י כתב בשבת  משא"כ 

ע"י העולם יתנהג לא שבת  שביום מתפללים "אנו 

הנעל  חלוץ יהיה אבל בחול כמו מטטרון  שליטת 

עתה  ישלוט ולא כו' איש שלף  פ' בסוד כנודע

שבשבת איש" הנקרא דאצילות ז "א אלא בשבת

אלא  דז"א היסוד  עטרת  שהוא יעקב ע"י היחוד  אין 

עצמו. ז"א ידי על

äæáå בשים נר  יחוד  בסידור  שמצינו  מה מבואר 

דמ"ה  ו "ק  בין  עצמו בז"א שהוא שלום

הטיפה  יורדת  ואח"כ נשמה, בבחי' דב"ן לו "ק 

הוא  ואז וליסודו, דיעקב לדעת  וממנו  ז"א ליסוד 

ה' של מ"ד משפע שהוא באופן רחל עם מתייחד 

בין  שילוב ויש  ה"ג, של מ"ן מעלה ורחל חסדים,

הוזכר  לא מדוע וצ"ב אלוקים, לשמות הוי' שמות 

היחוד . טיפת השפעת מלבד  ורחל, ביעקב נר יחוד

בז"א  נ"ר  יחוד  הוזכר  שכבר כיון  י "ל הנז' ולפי 

נכללו ושם שבגופו, דב"ן  לו "ק  דמ"ה ו"ק בין עצמו 

היסודות עטרוות ממנו , חלק שהיו ורחל יעקב גם

הרי זה, ביחוד נכללו  הם שאף וכיון  וב"ן, מ"ה של

ולכוין  לשוב ואי"צ נ"ר יחוד עצמם בהם נזכר  כבר 

היחוד  שהוא בהם עתה שנתחדש במה אלא בהם

ביסוד  והגבורות החסדים שילוב ומ"ן , המ"ד  של

רחל.

äæáå'הנז הרש"ש  ע"ד  לתמוה שיש  מה יתיישב

ורחל, ליעקב חיה הם לזו"ן דנשמה שמוחין 

באים  שכאשר  ע"ב ח' דף  בנה"ש שכתב ממה

- זה בערך מוחין  באים כמ"כ  לז "א, דנשמה מוחין

והתחתונים, העליונים הפרצופים לכל דנשמה



לנפשך  חכמה דעה כו 

הנוק' גם עלתה דנשמה, מוחין לקבל ז "א ובעלות 

כאן  שכתב מה צ"ב וא"כ דנשמה. מוחין  לקבל

ליעקב  דחיה מוחין  נעשים לזו"ן דנשמה שהמוחין 

דדוקא  היטב מבואר הוא האמור  לפי  אמנם ורחל,

לפרצוף  שנחשבת  הז' המלך אמתית הנוק ' לגבי 

המוחין  נמשכים ממנו, לגמרי אחרת  ומדרגה

מקבל  וכאשר  לדרגה, מדרגה ההשתלשלות  כסדר 

דנשמה, מוחין כולם יקבלו  דנשמה מוחין  הז"א

מן  חלק  שהם היסודות דעטרות במלכות  משא"כ 

ממנו נמוכים להיות  שירדו  אלא עצמו  הז"א

דחיה  למוחין דז"א דנשמה המוחין  נחשבים

בערכם.

æ"ãòå חיק ליחוד  זו"ן כשעולים גם מצינו

פנים  לעמוד  שם שחוזרים בבאהבה,

מוחין  אלא אינם דישסו"ת  שהמוחין  ואע"פ בפנים,

מוחין  להם שאין עוד כל פב"פ  יחזרו  ואיך דנשמה

ישסו"ת למדרגת  שעולים כיון  הביאור אלא דחיה,

דחיה  למוחין  ישסו"ת  דנשמה המוחין נחשבים

לא  אמתית  מוחין  המשכת  זה היה ואילו זו"ן, בערך 

ישסו "ת, אצל כמו  דנשמה מוחין אלא לזו "ן  היה

המשכת ע"י  הבאה אמתית עלייה זו  שאין  אלא

אלא  רפ"ח, העלאת ידי על נעשה שלא כיון  מוחין,

שעולים  וכיון  מהם, שלמעלה למדרגה הזו "ן  שעולין 

מה"ט  הישסו"ת , למקום אלא במקומם שלא

דחיה  למוחין דישסו"ת  דנשמה המוחין  נחשבים

לזו "ן .

ìçøå á÷òéá åà ï" åæá àåä  íàä äëåðçá âååéæä

 áúëלכוונות בהקדמתו בסידור הרש"ש 

עשה  מצות  היא חנוכה "מצות חנוכה:

הוא  וכללא ורחל" יעקב שהם ביסוד  והיא דרבנן

דכל  וע"ד ע"א י "ד  דף  בנה"ש הרש"ש  דכייל

פרצופי דכל ורחל ביעקב היא דרבנן מצוה

וכ "כ  ביסוד  שהם בהקדמה ומש "כ האצילות ,

ז' דף בנה"ש הדעת דרוש  ע"פ  כוונתו  בנה"ש,

דעטרות ורחל יעקב כי  שם שמבואר סע"ד 

ע"פ  נחשבים דב"ן ודו "ק  דמ"ה דו "ק  היסודות

לי הדעת סוד .דרוש

íðîà בין המוחין  באיכות חילוק אין שלפי "ז  צ"ב

ביעקב  דתרוויהו  החול ימות  לשאר חנוכה

סע"א  ע"ו דף הכוונות  שבשער  וצ"ב בלבד ורחל

טובים, הימים כל בין  ופורים חנוכה את  מנה

מיו "ט  הפרש  ביניהם יש עצמם "היו "ט שכתב:

הוא  פסח כי ובתיקונים בס "ה שמצינו  וכמו לחבירו 

וסוכות שמאלא דרועא ור"ה ימינא דרועא

ולהלן  והוד" נצח וחנוכה ופורים באמצעיתא

הוא  אלו  זמנים ענין  "הנה כתב: מועד  בית  בדרוש 

ולפי אלו  בזמנים העליונים האורות התנוצצות

לפי מתגלה אחד  כל בנה"י או וכו' בחסד  אם הזמן 

הזמנים  הארת התגלות ובמעלת והשעה". העת 

התנוצצות הוא אלו זמנים ענין  "הנה כתב:

בחסד  אם הזמן ולפי  אלו בזמנים העליונים האורות

העת לפי  מתגל' כ "א בנה"י או בת "ת או  בגבו' אם

טיפין  הנוטף למעין דומה זה למה הא והשעה...

ניכרו ולא לרוב נפתחו  השמים וארובות טיפין ,

המים  בריבוי נתבטלו כי  הנוטפין טיפין אותם

המועדים". לשאר תקיש  ועזה"ד  השמים מן  היורדין 

שנתרבו המועדים מכלל חנוכה כי מבואר  עכ"ל.

וכ "כ  נפתחו . השמים ארובות בבחי' הארותיהם

נקרא  חנוכה גם "כי  ע"ד ק "ח בדף חנוכה בדרוש 

מהקדמת יד בכתיבת כנזכר המועדים מכלל רגל

בתו"ד  כתב ע"ב נח זוה"ח ובתיקוני  התיקונים".

דמלכא". שוקין  תרין  אינון  אילן  ופורים "חנוכה

ù" ùøáå ענין ביאר  ע"ד ל"ח דף  בנה"ש 

הנעשים  התיקונים כי המועדים

בזה  עיין דא"ק בחב"ד  הוא הכל וביוה"כ  בר"ה

דף  בשה"כ  מש"כ  ביאור וזה ע"ג, ע"ו דף  בתו"ח

ימי בעשרת לחיים זכרנו  שאמירת ע"ג ל"ב

אלו שימים מפני והטעם השנה לכל מועיל תשובה

הוא  ע"כ הפרצופים לכל השורש  שהוא בא"ק הם

לכל  הדין דהוא ומשמע כולה, השנה לכל מועיל

גם  הוא וכן מא"ק , שממשיכים הזמנים, פרצוף 



הכוונות  כז שער

ופורים  הסידור :â בחנוכה בהקדמת  הרש "ש וכ "כ .

בזו"ן  הם [וחנוכה] פורים של הכוונות אלו  "כל

פסח  במועדים הוא וכן  השנה דכללות  הכוללים

בירורים  שבהגיע ויוה"כ , ר "ה סוכות שבועות

שבא"ק  ההוא למקום היא השנה של חדשים

משמע  עכ"ל. פעם" עוד  ההוא הענין מתעורר 

כמו הגדולים בזו "ן  הוא ופורים חנוכה של שהזיווג

החול. בימות  כמו ורחל ביעקב ולא ויו "ט בשבת

ביעקב  אלא היחוד שאין  לומר הוא התימה ומן 

כמ  החול.ורחל ימות  בשאר ו 

ãåòמדברי דחנוכה היחוד  במעלת להוכיח יש 

נר  בין החילוק  בביאור  ע"א ק"ט דף שעה"כ 

ג' לאותם ישנם שבשניהם וכתב חנוכה לנר שבת

היחוד , במקום הוא ביניהם החילוק וכל דנר יחודים

שלו, הכתר  למקום עד המלכות  עולה שבשבת 

במקומה. למטה אליה יורדים האורות ובחנוכה

ואי חילוק, ביניהם אין האורות שבאיכות  ומשמע

ממש , החול כבימיות הוא דחנוכה שהיחוד נימא

שבת. לנר  חנוכה נר  בין הדמיון  מה

ãåò פ"ט ש "כ בשמ"ש  הרש"ש  מדברי להוכיח יש

כניסת אופן  בין  החילוק  שביאור  ע"א ק דף

שבימות החול, בימות  לכניסתם בפורים המוחין

דבינות המוחין הנסירה בעת  בנוק ' נכנסים החול

דב"ן , וב"ן  דמ"ה ב"ן דהיינו או"א של וגבורות 

בשבתות משא"כ  דאימא, למוחין שניהם הנחשבים

דב"ן  וב"ן  דב"ן  מ"ה נכנסים בפורים וכן וי"ט

ואימא דאבא למוחין ענייןשנחשבים ביאור  (וזה 

בפורים  הנסירה בעת  בנוק' דאבא  יסוד  כניסת 

או  המפרשים , בזה  ועמדו החול , ימות בשר  משא "כ 

החס"ד  כמ "ש או בחול , משא"כ כללי חילוף שהוא 

המוחין ) כניסת קודם  שני חילוף  שנעשה  מכל והאש"ל

של  ההלכות  כל את  לו  יש פורים כי  מבואר מקום

חנוכה  בין חילוק  כל שאין הוא ופשוט וי "ט, שבתות

נצח  את המתקנים דרבנן יו"ט דתרוויהו  לפורים

והוד .

 à"æã  ìçøå á÷òéá àåä  äëåðçá ãåçéäù ì"é

ùéåלפרצופי שמצינו  מה שמלבד  בזה לבאר

עטרות או  שהם הכלליים, ורחל יעקב

או החול, בימות דב"ן ודו"ק דמ"ה דו"ק היסודות

שהיא  הכללית המלכות  של וב"ן דמ"ה ורחל יעקב

עוד  בשבת. המתייחדת הנוק' שהיא השביעי המלך

דז"א  לז "א לחלקו עצמו  ז"א בפרצוף לפרט יש 

דז"א  ורחל העומדים ãויעקב זו "ן  בין  החילוק  ויהיה ,

דז"א  ביסוד  העומדים ורחל ליעקב דז "א והוד בנצח

הדעת  דרוש ע"פ  הרש"ש למש"כ הכוונה  (ואין

דהכא  ביסוד , היסודות דעטרות  ורחל  יעקב  שעומדים 

עצמו) שבו ביסוד  עצמו ז "א בפרצוף ולפי"ז איירינן

דז"א  ורחל ביעקב עסקינן  ופורים דבחנוכה י "ל

בכל  וכמו  הז"א, מעלת את  להם יש  גיסא שמחד 

_________________________

והרב ג. מוהרש"ש לנו  גילו וכבר לשבת : יו"ט שבין השינויים דרושי שה"כ  על  ישע בגדי בספרו  פירירה מהר"א וז"ל 
א"א  שנקרא א"ק דכללות הכל  ר"ה פורים סוכות  שבועות פסח השנה  דכללות מועדים בחינת  הם אלו  כי זלה"ה תו "ח 
וכל  בו כל  כי דישסו "ת הכל  ואפי"ה ע"א ס"ח דף ותו "ח  לפורים ובסידור ע"ב ל "ח דף נה"ש עיין הזאת השנה דכללות
מדרש  אחד  ע"ב קי"ג דף  חדש בזוהר מצאתי הי' זיכני וכן המצוות , שער בא פרשת כמ"ש ושלום אמת והכינוים השמות
דרועא  ר"ה חסד פסח אינון ואילין קדישא  דמלכא דגופא תיקונא על אזלין ה' מועדי אילין ת "ח לשונו  וזה שם אשר
משיחין  תרין נביאים תרין נ "ה שרייא דעלייהו  דמלכא שוקין תרין ופורים חנוכה ת"ת שבועות גבורה ודא דמלכא שמאלא
שר"ה  לומר עילאה דבי האר"י בא ומשם קדישא דמלכא בגופא הם אלו המועדים שכל  בפירוש ואמר עכ"ל. ודאי אינון
וע " הזוה"ק שאמרו  כיון כפירושו  וסתמו  כן יאמר המועדים שכל  אומר ז"ל והר"מ קדישא. מלכא היינו  דא"א ז בגבורה

ולשלום  טובים לחיים הבאה השנה דכללות א"ק היינו בא"א הם המועדים שכל בפירוש זלה"ה והתו "ח  מוהרש"ש הביאו 
ושלום: אמת  בדברי ותשמח  ודוק ע"א ס "ח דף  ותו"ח לפורים בסידורו  כמ"ש

הרש"ש ד. בשם ע "א קמ"ד בדף  התו"ח דברי יסוד  ע "פ



לנפשך  חכמה דעה כח

נעשה  שהזיווג הזמנים פרצוף  של ויו "ט שבתות

עצמו, דז "א מגופו  חלק שהוא זה ויע"ר עצמו, בז"א

בימות כמו הלכות  כמה להם יש גיסא מאידך  אמנם

ורחל  יעקב שהם כיון .äהחול

 äæáåחיים עץ בפרי מש "כ )יובן  ע "ב  שזמן (ק "ט 

שתרד  קודם הלילה בתחילת  ההדלקה

עם  אותה מדליקין אנו כי "ודע, וז "ל: לבי"ע הנוק '

יורדת והיא לילה, מדת היא אז  כי החמה, שקיעת

טרף  לתת  ולעשייה, וליצירה הבריאה אל למטה,

אותן  לה ממשיכין אנו  ואז  לנערותיה, וחק לביתה

המשכה  שעיקר ולפי  למעלה. לה שהיו  האורות

שהוא  הראש, מן אליה הנמשך  האור  מאותו היא

רגל, גי' הם ביו"דין מלאים כשהם כי אהי"ה, הו "יה

מועט, זמן אלא אליה, להמשיך יכול הזה האור ואין

עד  וזהו  מועט, זמן אלא אינה הדלקה מצות  גם לכן 

העולמות הם השוק כי השוק , מן  רגל שתכלה

האור  מן רשימו  אותו שתכלה עד התחתונים,

והנה  עכ "ל. מקומה" עד למטה אחריה שנמשך

הזמנים, פרצוף  להארת שייכת ההדלקה מצוות 

אינו זה דכל לבי"ע המלכות שיורדת  זה מה וא"כ 

הירח  מיעוט של ענין  בהם שיש  החול בימות  אלא

הזמנים  לפרצוף  השייכים ויו "ט בשבתות  משא"כ 

יורדת המלכות  אין נפתחו השמים שארובות 

שללבי"ע זיווגן  בענין ע "א  ס' דף  בשעה "כ  (כמבואר

עי"ש) שבת בליל  הוא ת"ח האמור לפי אמנם .

בשבתות כמו בז "א הוא שהיחוד שאע"פ מבואר ,

לו יש  דז"א ורחל ביעקב שהוא כיון  אמנם ויו "ט,

רחל  שיורדת החול בימיות כמו  ורחל יעקב דיני 

לבי"ע.

ùéå דף בנה"ש  הרש "ש מדברי  לזה ראי' להביא

לכוין  שאין  שכתב העומר  ימי בענין ע"ד  ל"ב

כיון  בבי "ע, הנוק ' ירידת את  לכוין  אין  וכן  בהם,

ז"א  פרצוף בניית של אחד  מהלך  הם אלו  ימים שכל

שנכנ  בחינה וכל השבועות , לחג המוחין עד בה סו 

ירידת בהם אין  ע"כ  מסתלקים, אינם העומר  בימי

היה  זה, טעם שלולי  מדבריו מבואר לבי"ע. הנוק '

ואע"פ  לבי "ע הנוק ' ירידת בהם לכוין  מקום

גם  וא"כ הזמנים, בפרצוף הם העומר  ימי  שכוונות

ירידה  בהם אין הרי הרש "ש שכתב הטעם לולי

שאע"פ  דבריו , לבאר יש האמור לפי  אמנם לבי "ע.

הן  הגדולים, בזו "ן  היא העומר ספירת  שמצות 

שמצות מחמת והן הזמנים, בפרצוף  שהוא מחמת 

מקום  מכל הרש "ש, שיטת לפי מדאוריתא הספירה

הם  שגם דזו "ן , ורחל יעקב פרצופי  את גם בהם יש 

ההלכות כל את יש  ובהם הספירה, בימי  נתקנים

ירידת בהם ששייך החול ימות  ע"ד ורחל יעקב של

בימי בהם לכוין  שאין  הרש "ש קאי  וע"ז לבי"ע, רחל

ימות שכל כיון  לבי"ע, המלכות  ירידת  את הספירה

השבועות לחג עד שלם אחד מהלך הם הספירה

שם. האמור וככל

 àìà,הגדולים בזו"ן הוא שהיחוד האמור שלפי 

צריך  א"כ  שלהם ורחל ביעקב שהוא אלא

מוחין  מכוח דאילו עילאין , מאו "א מוחין  לבוא

יעקב  פרצופי את  אלא לייחד אפשר  אי  דישסו "ת

נשמה  של באופן בלבד , היסודות  דעטרות  ורחל

יעקב  יחוד לצורך  משא"כ ורחל, ליעקב חיה לזו"ן

מאו "א  מוחין  להם להביא צריך  עצמם דזו "ן  ורחל

מאו "א  הם בחנוכה הבאים שהמוחין  ובע"כ עילאין,

_________________________

הרש"שה. לשון ע "א)[וראה ל"ג דף  זמניות כונות שלום שר יעקב (סידור שהם וכו ' דרבנן עשה מצות  וז"ל  בתו"ד שכתב 
ליעקב  העליונים, ורחל  יעקב  משורשי הם בברכות הנזכרים הזיווגים ההמשכות  כל  לפיכך  הפרצופים, פרטי דכל  וכו', ורחל 
דרבנן  דמצות משמע עכ "ל . וכו '. דאו "א ורחל  ליעקב דישסו "ת ורחל ליעקב  דזו "ן, ורחל ליעקב וכו', הפרטים דכל  ורחל 
ואילו דזו"ן ורחל  ביעקב הוא התיקון עיקר הזמנים פרצוף של  שבמצוות וי"ל הפרצופים, כל של ורחל  ביעקב הוא התיקון
ורחל  דיעקב ורחל  ביעקב רק הוא ידינו על שהתיקון החול  בימות משא"כ  ממילא בדרך נתקן ורחל דיעקב  ורחל  יעקב

דזו"ן ורחל  יעקב  את  לתקן כוח בנו ממילא)ואין נתקנים דזו"ן ורחל שיעקב ](או



הכוונות  כט שער

מוחין  מכוח עולה הז "א אין מדוע צ"ב וא"כ  עילאין,

בשבתות שמצינו  ע"ד עילאין , לאו"א להלביש  אלו 

את לייחד  מספיקין  המוחין שאין שכיון וי "ל ויו "ט.

בלבד , דז "א ורחל יעקב את אלא הזו "ן  קומת כל

לעינן  ורחל יעקב דיני  להם שיש  שביארנו וכמו 

לאו"א. להלביש  עולים אינם וה"נ לבי"ע, ירידתם

גופא  וזה למקומם, למטה להם יורדין  המוחין אלא

שבנר  חנוכה לנר  שבת  נר בין הרב שכתב החילוק

האורות והחנוכה דז"א כתר  עד עולה הנוק ' שבת

הם  המוחין שבשבת  והיינו  למקומה, אליה יורדים

אלו, מוחין מכוח הנוק ' עולה וע"כ דז"א לז"א

ע"כ  דז "א ורחל ליעקב הם המוחין בחנוכה משא"כ 

הנוק '. למקום יורדים המוחין  אלא עולה הנוק ' אין 

 øéàîù àìà ìåçã ìçøå á÷òéá  äëåðçá ãåçéä

 æåðâä øåà åá

 àìàדברי לפי  יתכנו  לא דברינו  שכל להעיר שיש

שלדבר  הרש "ש בשם הוא התו"ח כן יהם

דהנה  דז"א, ביעו "ר  הוא שהזיווג החול ימות  בכל

ותפלה  דאוריתא שקר "ש כתב ע"א ח"י  דף בנה"ש

דפנימיות זיווג לגרום היא הק "ש "עיקר וז"ל: דרבנן

בחב"ד  שהיא דאורייתא מ"ע היא לפיכך  דאו"א

שהיא  דרבנן  מ"ע שהיא בתפילה משא"כ וחג"ת.

דאו "א  ההוא והזיווג זו"ן זיווג לצורך והיא בנה"י 

להם  ויש לזו "ן  מוחין נמשך  הק"ש  בעת הנעשה

תמה  ובהגוב"י  בתפלה". שנעשה ממה יותר  הארה

דאורייתא. שתפילה מהרח"ו  שכתב שעה"כ  מלשון

"שישב  הרש"ש : בשם הביא קמ"ד דף ובתו "ח

דאורייתא  ששניהם ותפילה שמע קריאת בענין 

דז"א  בנה"י  היא שהתפלה כיון אלא בזו"ן, והם

בחב"ד  שהיא שמע הקריאת  בערך דרבנן נקרא

נמצא  עכ "ל. דדאורייתא" רבנן בחינת והם דז "א

ביעקב  הוא בחנוכה שהיחוד שכתבנו מה שכל

בכל  הוא שכן נמצא דבריו לפי  הנה דז"א, ורחל

וא"כ  דאורייתא, שתפילה השיטות  יישב ובזה יום,

ימות בין  לן  שני  מאי  לדוכתא קושיא הדרא שוב

ביעקב  הוי דתרוויהו  החול, ימות  שאר  לכל החנוכה

דז "א. ורחל

ë" ò חילוק אין  שבאמת  אחר  באופן  לבאר  נראה

הפרצופים  במהות  לפורים חנוכה בין

יעו"ר  באותם הוא היחוד ולעולם המזדווגים,

באיכות הוא החילוק  וכל החול, בימות המזדווגים

אורות נמשכים שבחנוכה בלבד , היחוד הארת

יותר . גבוהים

ì" éåרבינו בשם יששכר ' ב'בני  המבואר  ע"פ 

מקוריץ  פנחס רבי  הרה"ק ובשם הרוקח

וכן  באורך , עי "ש  הגנוז אור  מאיר שבחנוכה זיע"א

ע"פ  מקורו  לברר  ויש קודש , ספרי  הרבה בעוד 

ל"ב  דף  הכוונות  בשער המבואר  לפי  וי "ל הקבלה,

סופו, ועד  העולם מסוף  המאיר הגנוז  שאור  ע"א

וגנזו דאבא, ביסוד  הנתון  דע"ב הוי ' שם הוא

ז"א  שהוא וצדק צדיק יחוד לצורך דהיינו  לצדיקים

אלא  החול בימות ממנו  יוצא ואין  בש"ק , רחל עם

טו "ב  ואילו יעקב, פרצוף  לצורך  אורות  'הכל'

אלא  יוצאים ואינם בגוויה, גנוזים נשארים אורות

רחל  עם ז"א ביחוד  השבת  ממה å ביום דהנה וי "ל .

חנוכה  נרות  הדלקת  את ק "ט דף  בשעה"כ  שהשוה

_________________________

עדו. העולם מסוף  מאיר היה אשר דאבא היסוד  בחי' הוא הנה שאחז"ל  לעולם שקדם האור בחי' כי נודע  "וכבר וז"ל :
הנק' היסוד בתוך ר"ל לצדיקים הקב "ה גנזו ואח "כ מאד  גדול אור היסוד  מפי הארתו  ויוצאת  דז"א היסוד בפי שהוא סופו 
העולם  מסוף  מאיר שהיה ואומרו  לצדיק. זרוע אור בסוד  נקרא ושם דז"א ההוא היסוד  בתוך  ונגנז מתלבש הוא ושם צדיק
מזה  אור יוצא כאשר והנה דז"א. היסוד תוך גנזו  ואח "כ עולם הנקרא ז"א בו "ק ומתגלה מתפשט  הוא כי ר"ל סופו ועד
דז"א  היסוד  בתוך  נשאר אמנם שם נגנז להיותו  יוצא שלו  האור כל אין כנודע  יעקב  פרצוף  כנגדו להוציא כדי דאבא היסוד
ואמאי  טוב אקרי אמאי וז"ל  ע "ב  קס "ח  בד ' תרומה בפ' הנז' כו' חיי ימי כל ירדפוני וחסד  טוב אך  וז"ס שם גנוז טוב כמנין
בצדיקי  בריין כל עם טיבו  ועביד  לתתא נחתא כד חסד  לתתא לנחתא אתפשט ולא בגויה כולא כליל  כד איהו  טוב  חסד אקרי



לנפשך  חכמה דעה ל

עמידת במקום רק הוא החילוק וכל שבת , לנר

חנוכה  נרות  הדלקת שבעת  מזה משמע המלכות ,

כי האור  גם אף אורות , הע"ב כל בנוק' מאירים

בתוכו הגנוז .æ 'טוב'

 íðîàאורות הע"ב שאותם נפלא ענין  בזה יש

הם  עתה הכללית , בנוק ' בשבת המאירים

יש  מסוימת  ובמידה ורחל, ביעקב ומאירים יורדים

יש  שבש"ק  השבת , מביום יותר  אף תועלת  בכך 

היכלות כל ועמה המלכות  שעולה העולמות  עליית 

ויצאת הקדושה ומתבררת ממקומם, למעלה בי "ע

הטמאות קליפות  הג' מבקשים וכאשר  נוגה, מקלי'

קודש  אש שלהבת  יוצאת  הם, אף  ולעלות להצטרף 

כמבואר  רבא דתהומא לנוקבא אותם ודוחה

בין  פנוי  וחלל הבדלה ונעשה ס"ג, דף בשעה"כ 

בפח  האחוזות נשמתין אותם כן  על לחול, הקודש 

נוגע  הקדושה אור ואין  למטה נשארות הקלי'

מהם, והולכת  נפרדת  הקדושה ואדרבא אליהם,

בנוק' מאירים האורות שאין כיון בחנוכה משא"כ 

לחוד , היסודות דעטרות  ורחל ביעקב אלא הכללית 

גדולים  האורות  עם לבי "ע הנוק' שיורדת גרמא דין

הגנוז , אור – גדול אור יש  כן  ומחמת  שבת, של כמו

הקלי', בתוך למטה השרויים לנשמות אף  המאיר 

אף  האור מאיר שבחנוכה בספה"ק שהאריכו  כמו

מה  וזה הקדושה. לגבול מחוץ העומדים לאותם

היחוד  בין להשוות  ק "ט דף הכוונות  בשער שכתב

הם  האור  איכות  שמצד  שבת, לשל חנוכה של נ"ר

עולה  שבשבת  הוא ביניהם והחילוק  שווים,

שיורדים  בחנוכה משא"כ  דז"א, כתר  עד המלכות 

למקומה. אליה האורות

äæáå ש "כ השמש  בהגהות שכתב מה יתיישב

או כללי חילוף  איכא ופורים שבחנוכה פ"ט

היחוד  שהרי  ותמהנו הגדולים, דזו"ן  בזיווג כמו שני

לפי אמנם החול, דימות  דומיא בלחוד ביעו "ר  הוא

החול, דימות שלום שים בכוונות  דהנה י "ל האמור 

דב"ן , וו "ק  דמ"ה בו "ק  נ"ר  ליחוד  יחוד  מכוונים

מכוונין  אין לרחל מיעקב המוחין בנתינת  ואח"כ 

מ"ד  של החו "ג בין  לשילוב רק  אלא נ"ר ליחוד שוב

נ"ר  ליחוד פעמים ב' מכוונים בחנוכה משא"כ ומ"ן .

וי "ל  חנוכה, בתיבת  בנוק ' וגם נ"ר בתיבת בז"א גם

שלום, בשים בחול שמכוונים הכוונות ב' ע"ד שהם

ישנם  בחנוכה מדוע הביאור על  לעמוד שיש  אלא

החול  שבימות י "ל הנ"ל וע"פ נ"ר , יחוד  פעמים לב'

שלבים, לב' נחלק שהוא אלא אחד , יחוד אלא אין 

דב"ן  וו "ק  דמ"ה בו "ק  שהוא הטיפה הורדת  א' שלב

עצמה  הטיפה בנתינת וא"כ הז"א, של בגופו 

בלבד , אחד ליחוד נידון הכל אמנם לרחל, מיעקב

_________________________

הויה  הוא ההוא היסוד כי הוא והענין כו' ירדפוני וחסד טוב  אך דכתיב מנ "ל  הוא חד  דדרגא ואע"ג חייש ולא וברשיעי
דז"א, יסוד  תוך גנוז ונשאר התפשט  דלא טוב  מחשבון חוץ יעקב  אל  ויוצא מתפשט  הוא וכולו חסד  בגי' הוא יודין דמלוי
והשאר  יעקב  אל  ניתנים הכל כמספר שהם האורות איך  נמצא והרי טוב בגי' ישאר ע "ב  מן הכ "ל  חשבון תסיר אם והנה
מבחי' זווג יש אז גם כי רחל  עם ישראל  הנקר' ז"א זווג לצורך ר"ל וצדק צדיק שהם לצדיקים גנוזים  והם טוב  בגי' הם

דאו"א  שניהם חו "ג את  המלביש דז"א ויסוד  דאימא ויסוד  דאב' יסוד יסודות ג' ברחל נכנסים ההוא בזווג אז כי ונמצא
שבת  ביום רק נעשה ואינו מאד  עליון הוא רחל עם ישראל הזווג שהוא דז"א הזווג כי אצלינו  שנתבאר הטעם וזהו  בתוכו

במקומו". כמשי"ת

קדושים'ז. 'דעת  בספה"ק כתב  פ "א)וכן למאור שמן בספה"ק (מאמר בשמו  מובא זצ"ל. מראזלא צבי יהודה רבי להרה"ק
נגלה  ה' ניסי והכרת ההודאה ידי  על בחנוכה "כי זצ"ל : מראזלא טאוב  חיים פנחס  רבי הרה"ק לנכדו  לחנוכה מועד אהל 
העלם  הוא וטוב המתפשט, החסד הוא גלוי אשר הגילוי, עם העלם והכ "ל  טו "ב ע "ב  שם כל הגנוז, מאור הגנוז טוב  לנו
נתקן  בחנוכה לכן הודאה, הוא דטוב  ואיפשטותא חנוכה, במספר חסד טוב  לכן הטוב , גם מתגלה ובחנוכה מתפשט , שאינו 
חסדו ניכר אז חסדו , לעולם אשר הנשלם הטוב על  לה' הודו  ידי על  אשר חסדו , לעולם כי טוב כי לה' הודו וזהו להודות ,

עכ"ל  טוב ". כי



הכוונות  לא שער

שאי"ז  אמתי ליחוד  נחשב אי"ז עצמו שבז"א כיון 

ליחוד  הכנה והוא בלבד , דנשמה מוחין  אלא אצלו 

נר  ביחוד  סגי וע"כ  דחיה, יחוד יש  שבהם יעו"ר

הע"ב  כל את בז"א שיש  כיון בחנוכה אמנם אחד.

במידה  נבחן  הרי "ז  ע"כ  השבת , יום ע"ד  אורות

ביארנו ובמקו "א עצמו , בז "א יחוד שיש  מסויימת 

בזה  עיין  נשמה, במקום דחיה מוחין  ע"ד  שהוא

הבינה  כי  "דע ע"ד ע"ג דף או"א שער חיים בעץ

פנים  ב' בזה ויש  יחד  נכללים לפעמים התבונה עם

שיורדת ב' בבינה, ונכללת התבונה שתעלה א'

שנתלבשו באופן  והוא בתבונה" ונכללת הבינה

שמכוונים  ע"ד התחתונים בחו"ב עילאין  חו "ב

ודו "ק , שעה"מ כבקר "ש ודלא דשחרית, בקר "ש

עילאין , או "א את  להלביש עולה הז"א אין דהיינו

אמנם  החול כבימות  ישסו"ת  ע"ג אלא עומד  ואין

שביום  כמו  מוחין  לו שיש  נחשב מסויימת במידה

בו שמאירם ע"י  עילאין, דאו"א מוחין  שהם השבת

בזו"ן  יחוד שיש כמי נחשב וע"כ  אורות, הע"ב כל

הע"ב  כל עם הטיפה יורדת שוב אמנם עצמם,

אנו וע"כ בה מזדווגים והם יעו"ר, למקום אורות

שהם  יעו "ר  במקום נר יחוד  לכה פעם שוב מכוונים

מבואר  ובזה 'חנוכה', בתיבת הנרמזת  הנוק' כנגד 

בחנוכה, כללי או שני חילוף  שיש  הרש "ש דברי 

שיש  נחשב ערך  שלפי כיון  ויו "ט בשבתות דומיא

לצורך  יחוד רק ולא הגדולים בזו "ן  ממש יחוד

. הטיפה נתינת

øàáúðהוי האורות איכות  מצד  שבחנוכה לן 

עולה  המלכות שאין  רק  ש"ק , כעיין

למטה  אליה האורת  שיורדים אלא לקבלם, למעלה

תמר  עם יהודה יחוד  עניין  יבואר ובזה במקומה.

ע"ד  שהיה הרמב"ן  וכתב אלו  בפרשיות הנלמד

המשיח  מלך  של באורו עוסק  הקב"ה והיה יבום,

רבה  במדרש  כדאיתא דבי"ע, ובכלים בהסתר

ההיא  בעת  "ויהי  א' פסקה פה פרשה בראשית

פתח נחמן בר  שמואל כט)רבי אנכי(ירמיה כי 

עסוקין  היו שבטים המחשבות את ידעתי

בשקו עסוק  היה ויוסף יוסף של במכירתו 

ובתעניתו בשקו  עסוק  היה ראובן  ובתעניתו 

היה  ויהודה ובתעניתו  בשקו עסוק  היה ויעקב

אורו בורא עוסק היה והקב"ה אשה לו ליקח עסוק

בימות דיעו "ר  היחוד  הנה כי המשיח" מלך של

בהקדמה  המלך בעמק כמ"ש  יבום בסוד  הוא החול

בימותלשע  והיחוד הקטן  אח הוא דיעקב ז"א ר 

עצמם  החול שבימות אלא היבום, בסוד  הוא החול

נשמה  בגדר קטנה, במדרגה הם דיבום המוחין

הם  החול דימות הזיווגים שכל ליעו "ר , חיה לזו"ן

לא  של במדרגה שהוא אלא דז "א זיווגים באמת 

שממנו אלא ז"א, אצל בלבד  נשמה בבחי' שלים

הקטן  אח בחי' שהוא ליעקב דחיה מוחין נמשך 

אצלה  נחשבים לרחל, נותנם והוא מט"ט ובחי'

מוחין  אלא אינם ז"א ערך  ולפי דחיה, כמוחין 

מיוחדת מעלה יש  בחנוכה אמנם בלבד. דנשמה

אור  ליעו "ר  שיורד  למטה, עד הגנוז  האור שיורד

כל  בהם ויש דחיה, כמוחין  הז"א ערך  לפי  שנחשב

שהקב"ה  ענין וזה הגנוז , ה'טוב' אף אורות, הע"ב

עם  יהודה של הזיווג המשיח מלך  של באורו  עוסק

הצליח  'טוב' כי האור את שקיבל ידי על כי  תמר 

ולהוריד  יבום של באופן נורא היחוד  לעשות 

שהיה  אף המשיח, מלך של אורו את  לעולם

היה  ולכן  החול, דימות  יעו "ר  של קטנה במדרגה

גדול  אור שהאיר  מחמת  ובהסתר , בצנעה זה

וזרח, פרץ את  בזה והוליד  בי"ע, של בכלים ונורא

המשיח. נלך  נשמת 



לנפשך  חכמה דעה לב 

דחנוכה  בסוגיא  שיעור

ע"ב  כא דף  שבת

 úåìéúôå  íéðîùá  ÷" ùòá ÷éìãäì øúåî êéà

 ÷"ùòá  äúáëã æ"èä  úèéùì ––––  íéáåè  íðéàù

äì ÷å÷æ

'îâá [à(ע"ב כא øîàאי',(דף  àøéæ éáø øîà

åøîàù íéðîùå úåìéúô áø

 ïäá ïé÷éìãî úáùá ïäá ïé÷éìãî ïéà íéîëç

.'åëå úáùá ïéá ìåçá ïéá äëåðçá קיי "ל וכן 

ס"א)בשו"ע תרעג  עפמש "כ (סי' בזה להקשות  ויש ,

השו"ע דקיי "ל (בס"ב)שם שלהלכה התרוה"ד , בשם

קודם  בעש"ק  בכבתה אפי ' זהו לה, זקוק  אין כבתה

שוב להדליקה  זקוק שאין  השבת , שלא כניסת (אף

הלילה) שהוא מצוותה זמן  בעיקר המנורה  כלל ,דלקה

שם המ"ב כו)אמנם שחולק (ס"ק הט"ז  בשם מביא

ולהדליקה לחזור מחויב ברכה)שבכה"ג ,(בלא

הט"ז  לפי  שצ"ע התלמידים מחשובי אחד  והקשה

בשו "ע קיי "ל שאין (הנ "ל )איך  ושמנים שפתילות 

בשבת בהם היטב)מדליקים דולקים מדליקים (שאין 

הטעם  ואמרינן  בחול, ובין  בשבת בין בחנוכה בהם

לה זקוק  אין דכבתה ס "ל דרב משום (הלכך בגמ'

רש"י) שרי, לאורהבחול  להשתמש  ואסור (וליכא ,

בשבת) להטייה הנרותלמיחש יכבו  אם להט"ז  הלא ,

שבת קבלת  לפני  בעש"ק  חנוכה לצורך  שהדליק 

צריך  יהא א"כ שוב, להדליקה לה זקוק יהא

רש "י וכמש "כ טובים, ושמנים מפתילות לעשותה

זקוק) ד "ה  ע "א  "צריך (לעיל לה זקוק  דלמ"ד

לה", מתקן  ולא פשע דילמא יפה לעשות  לכתחילה

דקיי "ל  הא דלהט"ז  לתרץ רצה מהתלמידים [וא'

שאינם  ושמנים בפתילות בעש"ק  להדליק דמותר 

תיכף  שבת  עליו שמקבל באופן  רק הוא טובים

לה  זקוק  דאין  מודה הט"ז אף ובזה ההדלקה, אחר

להדליקה, ואסור שבת עליו  קיבל שכבר  (ואיןכיון 

עליו  שיקבל  עד ההדלקה מאחר זה שברגע חוששים 

קבלתו  קודם  ולהדליקה לחזור יצטרך  ואז תכבה , שבת 

והשמנים  הפתילות אף  דולקים  מועט  דלזמן שבת ,

שמתיר האלו) השו "ע דהא זה, לתי' דחה מורנו  אך .

שאינם  ושמנים בפתילות חנוכה נרות  להדליק

רק  השו "ע מיירי  לט"ז ואם בסתמא, מיירי  טובים,

הוי ההדלקה אחר  תיכף  שבת עליו שמקבל באופן

זאת]. לפרש  ליה

 úåìéúôå íéðîùá î" äìôî  ÷éìãäì øúåî êéà

 ÷å÷æ äúáë ò" åëì â"äëá àìäå íéáåè  íðéàù

äì

øîàå [ á גם הנ"ל, קושיא להקשות שיש מורנו 

שאומר' מי ה'יש מהר"י לגבי  (והוא

בשו"עאבוהב) ס"א)המובא תערב  שאף (סי' שס "ל

להדליק  יכול טרוד הוא אם החנוכה ימות בכל

המנחה בשם מפלג מ "ב  – ג"כ  לברך (ויכול 

שם)àהברכ "י  בביאוה"ל ע"ז ואי ' ובלבד), (ד "ה 

קודם  וכבתה מפלה"מ בחול שהדליק שבכה"ג

אף  דבכה"ג והיינו ולהדליק, לחזור  צריך  צאה"כ

_________________________

יעקב א . דברי שבספר שאף  מורנו  שליט"א)ואמר עדס  סופרים (להגר"י מס ' שעל  רחמים כסא בספרו עצמו דהחיד"א העיר
שפוסק  המ"ב כפסק קיי"ל  להלכה מ"מ הלילה, שקודם הדלקה על  לברך דאין חושש כאילו שם ונראה זה, בדין מפקפק
כמו להלכה ספר שאינו רחמים כסא בספרו  שכתב למה חוששים ואין להלכה, העיקרי ספרו  שהוא יוסף , שבברכי כדבריו 

ואכמ"ל. בזה צ"ע ועדיין הברכ "י,



דחנוכה  בסוגיא לג שיעור

דהו "ל  קשה וא"כ לה, זקוק  דכבתה ס"ל השו"ע

מפלג  החול בימות שמדליק שמי לפרש  להשו"ע

ושמנים  בפתילות דייקא להדליק צריך המנחה

בשב  בהם שמדליקים מוכח טובים דבגמ' וכנ"ל ת ,

ופתילות שמנים דוקא בעינן לה זקוק  כבתה שאם

טובים,

 àìù ïðéùééç àì â" äëáù úåéùå÷ä 'á  ìò 'éúä

 áåù ÷éìãé

'àå [âהפנ"י דברי ע"פ תירץ (לעילהתלמידים

מ"ט) רבא אמר  ד"ה ע "א  שמפרש כא 

להדליק  אסור לה זקוק  כבתה שלמ"ד  שהטעם

והוא  יכבו  שמא טובים שאינם ושמנים בפתילות 

בלילה  דלקו  שכבר שכיון מסברא ויסבור יטעה

יותר , לה זקוק  לדידןאינו  ההלכה  באמת הוא (שכן 

לטעות  אחד לכל מקום שיש לה דזקוק למ"ד ס"ל  וע"כ

שוב) ידליקה  ולא יפשע  ועי"ז זו לגביבסברא משא"כ  ,

להאדם  מקום אין  יום מבעוד הנרות נכבו  אם

מסברתו מבין  אחד  שכל לה, זקוק שאין לטעות

לה, זקוק  הוא הרי בלילה, כלל דלקו  שלא שכיון

שוב  ידליקם ולא שיפשע גזרו לא בזה וע"כ 

בעש "ק  או בפלה"מ להדליק  מותר  וע"כ משיכבו,

בשבת, בהם מדליקין  שאין ופתילות בשמנים אפי'

שוב. ידליקם ולא הלילה קודם יכבו  שמא גזרו ולא

 ÷"ùòá  ç"ð íé÷éìãî  ú"øë  ì"ñã ïðà êéà ò"ö

î"äìô  íãå÷

.' îâ [ã ïéá ìåçá ïéá  äëåðçá ïäá ïé÷éìãî

.'åëå úáùáמנהגנו לבאר  יש  הנה

קשה  דלכאו ' חנוכה, בעש"ק  חנוכה הנר בהדלקת 

בענין  הראשונים וכל ר "ת  כשיטת  דקיי"ל לדידן 

השו "ע וכפסק רסא)צאה"כ  כל (סי' מתפללים ואנו  ,

דר"ת צאה"כ  זמן  עד מנחה אחרהשנה דק ' (ע "ב 

ראשונה) בעש "ק שקיעה  מדליקים אנו איך  א"כ ,

קודם  חנוכה נרות  להדליק  א"א הלא חנוכה, נרות 

השו"ע לדעת והלא המנחה, ס"א)פלג רלג פלג (סי'

ג' והיינו  צאה"כ , קודם ורביע שעה הוא המנחה

השקיעה, קודם רסא דקות  סי' המג "א להדיא (וכ "כ 

זה סק "י) קצר  בזמן  חנוכה נרות להדליק א"א והלא ,

שיבא  מחשש  א. סיבות, מכמה דק', שלש של

כל  קבלו  וכבר  השקיעה, אחר ולהדליק להכשל

שב"ק  בכניסת  לנהוג האחרונים בדורות  ישראל

דהוי הגאונים בדעת אלשקאר המהר "ם כשיטת

דאו ' שבת  חילול ספק והוי השקיעה, מזמן ביה"ש 

צריך  כשלפעמים ובפרט ב. הראשונה. מהשקיעה

כשצריכה  ובפרט חנוכה, נרות כמה להדליק

וחנוכה  נר  הדלקת  אחרי שבת נרות להדליק  האשה

נרות) ריבוי לה יש שכתבו(ולפעמים  ובפרט ג. ,

הוא  דאורייתא שבת  תוספת  שחיוב פוסקים ריבוי

דק' קבלוáכמה שבת כניסת דלענין  כיון וא"כ ,

כשיטת לקבלה האחרונים בדורות  בנ"י עליהם

תוספת חיוב גם בזה נכלל לכאו' הנ"ל, הגאונים

ג "כ)שבת דאו' שהיא  שלפני(דקי"ל אלו  בדקות 

חנוכה. נרות אז  להדליק א"א וא"כ השקיעה

åæ àéùå÷  äù÷ ïéà ÷"ùò éáâì

àîìùáå [ ä עש"ק נרות בכל מדליקים (שג "כ

דהשו"ע  המנחה  פלג לפני שבת

_________________________

צביב. ארץ ס)בשו "ת סי' בשעה"צ(ח"א מוכח  וכן דקות, שני הוא שבת תוספת דשיעור סקכ"א)כתב  רסא 'להרבה (סי'
שם)אחרונים' 'דרשו' הוצאת  במ"ב משה(כמבואר אגרות בשו "ת וכ "ה צו), סי' נזר(ח "ד אבני ובשו"ת  תצח ), סי' (ח "א

בקצוה"ש וכ "ה דקות, ארבע  הוא לעיכובא שבת  תוספת דשיעור הרב  מסידור סק"ב)דייק בבדה"ש  צג ולדברי (סי' ,
השקל  סק "ט)המחצית  רסא וזמנים(סי' מועדים ובס ' דקות , שש הוא שבת תוספת רנג)זמן סי' סוברים (ח "ז דיש כתב

והגריש"א להגרשז"א ס "ל וכן דקות, חמש הוא תו "ש ואילך )דזמן רטו  עמוד שבת תוספת יצחק  שבות בס' והגר"נ (כמובא ,
ממ"ב דייק שליט"א סקכ"ב)קרליץ רסא השקיעה (סי' קודם דק' כעשר הוא שבת  תוספת  ששיעור שם, ובביאוה"ל

.(ואכמ"ל)



לנפשך  חכמה דעה לד

הרמ"א הנ "ל ) שיטת א, תירוצים, ב' בזה יש  הרי 

משה א)בדרכי  ס"ק רס"א או"ז (סי' מהר "ח בשם

המנחה, פלג קודם אף  לקבל אפשר דשבת  דס "ל

הלילה קודם דקות שעתיים מ "ח  הוא ר"ת  (שלשיטת

ראשונה) שקיעה  שבתקודם תוספת  לדין דיליף

תוספת שלגבי שכמו שביעית, דתוספת מדינא

חלקי א' חודש , הוא התוספת דזמן  אשכחן  שביעית

זמן  שבת  תוספת  לגבי כן השנה, מכל י "ב

היממה, מכל י"ב חלקי  א' שעתיים, הוא התוספת 

צבי ארץ השו "ת שיטת ומובא ב, קיג, סי' (ח"א

נג ) סי' ח "ד  הק'במנח"י השל"ה שבת בשם (מסכת 

הדלקה) זמן  ולענין  לקבל ד "ה  שא"א הטעם שכל ,

פלה"מ קודם – מוקדם שעתיים שב"ק קודם (או

או"ז ) שההדלקה למהר "ח ניכר  שאין  משום הוא

התפללו הקהל כל אם אך שב"ק, לכבוד  היא

דאז  שבת , נרות  אז להדליק  אפשר כבר מנחה,

שבת. לכבוד הם שהנרות  ניכר

êà תירוצים ב' שייכים לא חנוכה נרות  לגבי כנ"ל

אין  ובחנוכה בחנוכה, תוספת דין דאין  אלו,

נרות להדליק עליהם לקבל הקהל שיכולים דין

איך  כנ"ל קשה וא"כ  שבת, לגבי  כמו  מוקדם חנוכה

חנוכה. נרות בעש"ק  מדליקים אנו 

ùåáìä  úèéù ìò ë"òá ïðéëîñ äëåðç  ÷" ùòá

 óà äòé÷ùä  íãå÷  òáøå  äòù àåä  î"äìôã

 ú"øì

õåøéúäå [ åשעת של בחי ' דהוי  דכיון  בזה

בעש"ק הדחק  להדליק א"א (כי

נרות  להדליק  שלא א"א וכן כנ "ל , האמיתי בזמן

בעש"ק) שבתחנוכה בערב סמכינן כרחנו  בעל

הלבוש דעת  על ס"ה)חנוכה רסג  שפלג (סי' שס"ל

הראשונה  שקיעה קודם ורביע שעה הוא המנחה

וצאה"כ) הלילה בזמן ר "ת כדעת שס "ל וטעם (אף  ,

מעלות הם שבתורה ולילה יום דדיני  דאף  הלבוש 

לי "ב  היממה חלוקת דין מ"מ צאה"כ , עד השחר 

הראשונה, השקיעה עד החמה מנץ הוא שעות 

שוות שעות י"ב יש שבו שבשנה, השוה ביום דהא

שעות י"ב בו יש  בלילה, שוות שעות  וי "ב ביום

השקיעה עד מהנה"ח לוה שוות  היום  השנה  (ובכל 

וכו') הלילה קרי"ש מן דזמן  הטעם זה וכידוע ,

והתניא דהגר "א כהלבוש)ותפילה לגבי(דס "ל וה"נ ,

בשעה  היום, בשעות  דתלוי בגמ' דאי ' מנחה זמן 

ובשעתייים  גדולה, מנחה זמן מתחיל ומחצה שש 

ושעה  קטנה, מנחה זמן  הוא הערב קודם ומחצה

שהכל  וכיון המנחה, פלג הוא הערב קודם ורביע

בשקיעה  תלוי  הכל הרי  היום בשעות  נמנה

הלבוש)הראשונה דעת השנה (כן  כל שלגבי ואף  .

בשו "ע קיי "ל לא הנ "ל )כולה רלג  אלא (סי' כהלבוש ,

הלילה, קודם ורביע שעה הוא המנחה דפלג קיי "ל

הלבוש  על סומכים חנוכה שבת  ערב לגבי מ"מ

כנ"ל.

ììôúäì ïéà  íìåòì (äðåé  åðéáøå) ùåáìäì

 ú"ø  úòãì óà  äòé÷ùä øçà äçðî

à"å÷îáå [æ מנחה בהל' דהשעה"צ הארכנו 

סק "י  רלג דלדעת)â (סי' מוכיח

השקיעה  עד אלא מנחה להתפלל אין הלבוש 

וכנ "ל )הראשונה ר "ת לדעת  דס"ל (אף  דלר"י דכמו

ורבע  שעה היינו  המנחה, פלג עד  הוא מנחה דזמן

_________________________

[ודלא ג . רס "ז סימן בלבוש וגם במע "מ שמפורש כמו השקיעה תחלת  עד  הוא והלבוש הל "ח וכונת  שם, השעה"צ ז"ל
ראיות  בכמה בדבר מאד שהרחיב ע"ש תנ"ט  בסימן בהדיא הגר"א דעת  ג"כ  הוא וכן א"ר] הלבוש. בכונת  שמסתפק כמ"א
בדבריו עיין מעינינו מתכסה שהחמה משעה תיכף הוא החמה ושקיעת  החמה שקיעת  עד החמה מנץ חשבינן שעות דהי"ב 
נסבור  אם אפילו  דהא הנ "ל  הגדולים לדעת  ע "כ  הוא וכן מנחה אז להתפלל  שלא זה מטעם שכתב ועי"ש רס "א בסימן
עד אי הגמרא דפריך  ע"ב כ"ו  בברכות  [כדמוכח יותר לא שעות הי"ב  בהשלמת הוא ע"כ הלא הערב עד  דסברי כרבנן
ע"כ. שקיעה. היינו  ערב ע"כ א"כ  שקיעתה עד  החמה מנץ שעות הי"ב  דחשבינן כיון וא"כ רבנן] היינו  יהודה ר' בכלל  ועד



דחנוכה  בסוגיא להשיעור

המנחה  דזמן לרבנן ה"נ הראשונה, השקיעה קודם

הראשונה השקיעה עד היינו הערב, עד  (וזה הוא

תפילת  דתקנו דכיון  דס"ל  יונה  רבינו כשיטת ג "כ

הדין שם הרי הערבים, בין  של תמיד  כנגד מנחה 

החמה  בשקיעת בלינה  הדם דנפסל  לר "ת אף 

בתוס' וכדאי' גמור, יום  עדיין  שהוא אף  הראשונה,

נפסל ) ד"ה ע"ב כ דף  תפילת(מנחות גם וע"כ  ,

ולדעת הראשונה), השקיעה עד זמנה המנחה

בפוסקים דאי' כיון  הרי  הנ"ל סי'השעה"צ (שו"ע

תפילת  בזמן  הנ "ל  ורבנן  דר "י מח' לגבי ס"א, רלג 

היום,המנחה) באותו דסתרי  תרתי  לעשות  דאין  ,

בש  דעש"ק  זה יום לגבי  גם הרי לכאו ' בתא"כ 

יש  וע"כ  דסתרי , תרתי  בו  לעשות אין  חנוכה

אף  הראשונה השקיעה קודם מנחה בו  להתפלל

דהלא  צאה"כ , עד  מנחה להתפלל שנהגינן לדידן 

בו להדליק  היום, באותו  דסתרי תרתי לעשות אין 

על  ולסמוך דהשו "ע, פלה"מ קודם חנוכה נרות 

להתפלל  עצמו  היום ובאותו  הנ"ל, הלבוש דעת

הלבוש  דעת  כנגד שהוא השקיעה, אחר  מנחה

הנ "ל ) השעה "צ  .(לשיטת

 úö÷  äàøðã ä÷ìãää øçà  äçðî ììôúäì ïéà

äòé÷ùä øçà  ììôúîä  ì"ðäìå ,éøúñã éúøú

 éøúñã éúøú ùîî éåä

 äðäå [çבמ"ב אי ' סק"ב)בלא"ה תרעט (סי'

להתפלל  שיש  והפמ"ג השע"ת  בשם

וכמו החנוכה, נרות  הדלקת קודם בעש"ק  מנחה

בשעה"צ קצת(סק"ז )שמבאר נראה "דאל"ה

היום  בעוד שמדליק  מכיון דהא דסתרי  כתרתי 

ולמעלה  המנחה דמפלג הקולא על סומך  ע"כ גדול

אח"כ  יתפלל איך וא"כ  לילה, כמו להשוותו נוכל

כשאפשר  רק שזה מסיים שהשעה"צ אלא מנחה",

השקיעה, קודם הרבה מדליק  אם רק וכן ליה

לסמוך  א"צ בזה לשקיעה, סמוך  במדליק משא"כ 

זמנה  עיקר  הוא דכן  אלא המנחה, דפלג קולא על

דס"ל  לדידן  משא"כ השעה"צ. עכ "ד בעש"ק ,

כנ "ל )כר"ת כלבוש בע "כ  המדליק (וס"ל  אף הרי  ,

ולא  קודם, מנחה להתפלל צריך לשקיעה סמוך

תרתי יהא שלא השקיעה אחר  מנחה יתפלל

וכנ"ל. ממש  דסתרי

 øçà óà  äçðî ììôúäì øéúäì  ùé ãáòéãá

äòé÷ùä

 àìà [ è מנחה התפלל שלא מי  דבדיעבד

קודם  חנוכה דשבת בעש "ק

צאה"כ  זמן  עד ולהתפלל לסמוך לו  יש ההדלקה

א) טעמי, תרי מחמת האריז"ל דר"ת דדעת 

כדאי ' היום, באותו  אף  דסתרי  תרתי דעבדינן 

תשובה סק"ב)בשערי רלה  הארכנו(סי' ב) ,

הנ"ל, השעה"צ בדברי לפלפל מקום דיש  במקו"א

דזמן  יהודה ר' שיטת  דלגבי דאף  לדחות  מקום ויש

הוא  הלבוש  דעת המנחה פלג עד הוא מנחה

דעת לגבי מ"מ השקיעה, קודם ורביע שעה דהוא

עד  הכונה הלילה עד הוא מנחה דזמן  רבנן 

וכמש "כ  שבתורה, לילה דיני כל כמו  צאה"כ

גופיה ס"א)בלבוש  רלג  סי' מנחה  תפלת (בהל '

עד  כתב ולא הלילה עד הוא לרבנן המנחה שזמן

ואכמ"ל. השקיעה,

 éöçä êåúá  ç"ð ú÷ìãä êéîñäì  íéìùåøé âäðî

äæá  óñåðä  íòèäå äòé÷ùä éðôìù  äòù

 äðäå [é בעש "ק כרחנו  בעל סמכינן  שלדידן  כיון

אין  לכאו ' ע"כ וכנ"ל, הלבוש  דעת  על

היותר  ככל חנוכה נרות  הדלקת להסמיך ענין לנו 

בג' מדליקין שאין כיון דהלא החמה, לשקיעת סמוך

על  סמכינן ובע"כ כנ"ל, לשקיעה הסמוכות  דק '

קודם  ורביע משעה הוא פלה"מ דזמן  הלבוש 

מדליק  אם נפ "מ מאי לכאו' א"כ הראשונה, שקיעה

עשרים  מדליק או  הראשונה השקיעה קודם שעה

לו נחשב דבשניהם ראשונה, שקיעה קודם דק '

ירושלים  דמנהג [היינו פלה"מ אחר  שהדליק 

זצ"ל ) טיקוצינסקי להגרי"מ אר"י בלוח  שכל (המובא

לפני דקות ארבעים שבת נרות מדליקים השנה



לנפשך  חכמה דעה לו 

וחמש  עשרים מדליקים חנוכה ובעש"ק  השקיעה,

השקיעה  לפני  כדיãדק' לזה הטעם כ ' אר "י  ובלוח ,

הלילה בתוך  ח"ש דולקים הנרות (שהיה שישארו 

שמן ) הרבה להשאיר יכלו ולא יקר השמן  אך אז

וזמנים קנב)במועדים סי' כשיש (ח "ב  דאף  האריך 

הסמוך  שעה בחצי  דייקא נ"ח ידליק  שמן  ריבוי לו 

ישראל מקדש  בשו"ת  כתב וכן  (להגרי"ד לשקיעה,

שליט"א) במאיריהארפנעס  שכתב שהיות  וטעמו  ,

ע"ב) כא  דף אחרי(שבת להדליק שא"א שבשבת 

עם  שקיעה שישלים בכדי מדליקין "עכ"פ  השקיעה,

ההדלקה  להסמיך יש  הרי לזה", סמוך או ההדלקה

הסמוך  שעה בחצי  ולכה"פ  לשקיעה, שאפשר כמה

בתורה 'סמוך ' דיני  בכל וכדאשכחן (סמוך לשקיעה,

וכיוצ"ב) למעריב סמוך  שעה,למנחה, חצי  שהוא ,

עכ"ד .

 êåîñ  ä÷ìãää êéîñäì ö"à 'åàëì ïãéãì

 éðôì  òáøå  äòùî ÷éìãäì  íéìåëéå äòé÷ùì

äòé÷ùä

íðîà [àé אליבא שמיירי  לדידהו  שייך כ"ז 

לפני הוא זמנה שעיקר דהגאונים

תקנת עיקר הוא שכן לזה, סמוך  ולכה"פ השקיעה,

וכנ"ל, בעש "ק לדידהו  סמוך חז"ל כשמדליק  (ולדידהו

הוי  אלא המנחה, דפלג  לקולא מזדקקין  אין לשקיעה 

העיקרי) בזמנה  ואין כהדליק  כר "ת  דקיי "ל לדידן  אך  ,

סמוך  שהוא העיקרי  בזמנה בעש"ק  מדליקים

המנחה  פלג אחר בעש "ק מדליקים ובע"כ  ללילה,

ענין  ואין נפ"מ אין לכאו ' לדידן  וא"כ דהלבוש,

משעה  להדליק  ויכול לשקיעה ההדלקה להסמיך

לו שיש  [אלא כנ"ל. הראשונה השקיעה קודם ורבע

במנורה  שמן די  שישאר  כדי שמן  הרבה להשים

שלשיטת דר"ת, צאה"כ אחר  ח"ש לכה"פ  שידלק 

תרעגהפמ"ג סי' ובמשב"ז  סק"ו א"א תערב  (סי'

קטנה בסופו) כוסית רק  לו שיש  ומי  זה, דבר מעכב

שמן  לו  ישאר שלא וחושש דידיה במנורה שמן  של

גדול  נר  לשמש שיניח עצתו  הנ"ל, הזמן עד

יכבו שאם ויתנה הנ"ל, זמן  עד  בודאי  שישאר 

שהוא  השמש  על מכוין  הזמן  קודם השמן נרות 

החנוכה]. נר יהא

 êåîñ '÷ã äöçîå æ"èá  ÷éìãäì äìòî ùé  íàä

äòé÷ùì

ãçàå [áé דעה שיש אמר  התלמידים מחשובי 

בדעת  סק"ג  רלג סי' המג"א  סובר (כן

קוהלבוש) ורבע שעה הוא לר "ת  המנחה דם שפלג

דר"ת השניה)השקיעה יש (שקיעה  זו לשיטה וא"כ  ,

ט"ז  בתוך  דוקא חנוכה הנרות להדליק מעלה

פלג  בתוך שהוא השקיעה לפני  דק' ומחצה

לנהוג  ראוי  אם לדון שיש  אלא זו , דשיטה המנחה

חומרת את  זו  בעש"ק  להפסיד עלול שבזה כן ,

השקיעה  לפני דק' ומחצה י "ג שלדידיה היראים

בביאוה"ל ואי ' ביה"ש, כבר ד"ה הוי רסא  (סי'

לנהוג מתחלת) להזהר  יש שלכתחילה הב"ח בשם

מאז , הקהילות מנהג היה ושכן  היראים, כשיטת

שלחומרא  המג"א מדברי הביאוה"ל מדייק  וכן

הביאוה"ל  שם מסיק וכן  הב"ח לדברי חשש 

ידליק  ואם לשיטתו, לחוש טוב בודאי  שלכתחילה

יבוא  בקל השקיעה, לפני דק' בט"ז החנוכה נרות 

בזמן  השבת נרות  את  אשתו או הוא להדליק

לעולם  נוהג שאינו  מי ורק  ביה"ש , הוא דליראים

להחמיר  מקום יש  אצלו הנ"ל, היראים לדעת לחוש 

זו קודם כדעה דק' ומחצה  בט"ז  הנ"ח  (להדליק

.השקיעה)

_________________________

הלכהד . בירור רסא)בספר סי' תרס"ו(ח"ז  לשנת א"י מלוח  זצ"ל)העתיק סלנט הגר"ש פטירת  לפני שנים בזה"ל,(כמה
שקעה"ח  קודם מינוט 25 מדליקין מאחרין ובבית  היום אך שקעה"ח קודם מינוט 40 שבת נר מדליקין עש "ק שבכל  (ואע "פ 

הלילה) בתוך  שעה חצי שידלקו וצריך קטנים הם חנוכה נרות  שעפי"ר מוסיפין ואלה מפני במוקדם חנוכה נר להדליק הזריזין
ע"כ. שבת . של  נר מדליקין חנוכה נר לאחר ומיד ותיכף וכו ' בלילה שעה חצי שידליק כשיעור בהנר שמן



דחנוכה  בסוגיא לז שיעור

 úåòîùî  úîçî íé÷ñåôä éøáãî æåæì ïéà

ì"æéøàä  åðéáø éøáã

ïééöðå [âéשבת בערב ההדלקה לגבי  עוד

האריז"ל  שרבינו שאף קודש,

דחנוכה  א' דרוש סוף רח"פä(שעה "כ  שער פע"ח ,

חנוכה )å פ "ד  נר להדליק  דייקא שיש גדול סוד  ביאר

שלימדנו הכלל לידע יש  מ"מ שבת , נר  קודם

הליקו"מ הק' רבינו בשם זי"ע (לקוה"למוהרנ"ת

ה"ג טהורה בהמה  בכור  הל' טהורה בהמה  בכור  הל'

ט  דברי)æ אות מתוך  למעשה הלכה ללמוד שאין ,

_________________________

קוצוה. והוא חלקים ג' בו יש שהאצילות  כמו כי בחינות  כמה ויש זו"ן זווג הוא לתקן צריכין שאנו  מה כי דע  שם, זל "ק
בלבד הלבוש וזה הלבוש אלא ואינו המוחין המקיף  העצם הקרקפתא שהוא שבו מהחיצוניו' אלא בו  משיגים ואין יוד  של 
באבא  תלוים כולם שלשה שהם ואע"פ  עצמן הפנימיו ' משיגים אנו  ובאלו  ודעת דאו "א המוחין מן הב ' והבחי' משיגים. אנו 
זו"ן  בזווג יש וכן העולמות  כל  הנהגות שמהם התחתונות  מידות  ז' הם הג' הבחי' מאבא. הוא מוח סתם כי שמו על  ונקרא
ולמטה  שלו מו"ק הם אבריה  שרמ"ח לפי כ "כ  חשוב  אינו  וזה מזדווגות  הם ושם שלו בו"ק עולה כשהיא ופי' ו"ק א' בחי' ג'
עד כשעולה הב' הבחי' דמלכא. דרועין תרין בין ואינה ראשה בתחילת אלא בגופה אינו  החיבוק כי ועוד  פב "פ שאינם ועוד 
שלו הפנים כנגד הוא שלה שהכתר לפי כ"כ חשוב  אינו  הא' מן מעולה שהוא  גם זה זווג וגם מזדווגת ושם שלו  המוחין
ואז  ממש בגופ' הוא והחיבוק פב"פ  הוא כי מובחר זהו שלו הכתר עד  עולה כשהיא הג' הבחי' בצואר. והחיבוק פב "פ ואינם
שיש  אלא חנוכה ונר שבת נר וזהו נ"ר. הם אותה המחבקים דיליה דרועין ותרין איברים רמ"ח  בזוהר כמ"ש נ"ר נקר' היא
למטה  אליה אלו  הבחי' כל  יורדים אשר הוא חנוכה ונר ממש שלו הכתר עד  למעלה היא עולה שבת  נר כי ביניהם הפרש
ומה  עלתה כבר קודם שבת  של  ידלוק אם כי קודם חנוכה נר ההדלקה ובענין קודם שבת  של שמן קניית ולכן במקומה

ע"כ. שבת. בנר תעלה כך ואחר האורות  בה וירדו חנוכה נר בהדלקת  הכנה לה יעשו  אבל באחרת התועלת 

וביען ו. בהוד, ורחל בנצח יעקב  בחול  כי ז"א, ע "י שלא בעצמו, ההוד אור מקבלת איהי חנוכה, ימי שמונת סוד  שם, זל"ק
איהי  מקבלת  לכן ישקר, לא ישראל  נצח וגם בענין נתקן, והנצח למשחית . עלי נהפך והודי בענין ההוד, תיקן לא אשר
מן  אור איהי מקבלת  לכן לבד, ימים הח' באלו  ההוד, תיקן  כ"ג, יוחנן בן מתתיהו  אבל  הנצח. דרך  ידו  על ההוד מן אור
שהוא  נצח , היא מהחברים ההוד. כנגד  שהוא מודים, בברכת  הנסים על  אומרים אנו  לכן ידו, על ושלא ידה, על עצמו ההוד 
שם  עד כי נה"י, נגד א' יחודים, ג' בה יש כי ודע, כהן. וע "י בשמן, הנס היה ולכן קודש, משחת  שמן סוד החכמה, ענף 

הוי"ה הוא ואז החזה, נגד הוא ולפעמים אדני. הוי"ה הוא היחוד  ובזה לבד , קומתה עדמגיע  שוה הוא ולפעמים אלהים.
נר. גי' אלו , יחודים וג' אהי"ה, הוי"ה הוא ואז שלו, הימים,הכתר באלו למטה הארה להוריד הוא, חנוכה נר כוונת  (עיקר

י"א  הוא זה, בזווג הויה ושם נר. גי' דרועין, וב' רמ"ח הרי אברים, ברמ "ח  הכתר עד לו שוה פב"פ, בעלה עם הזווג היה כאלו

ה"ה) ו"י והנה ה"ה נר. אותה לעשות עליונים, אלו  יחודים מג' אור לה ממשיכין ואנו לבד , נה"י נגד היא בחנוכה והנה .
שהם  נה"י, כנגד  שהוא טפחים, מג' למעלה היא כי להדליק, ידו  כשמוריד האדם שיכוין ההדלקה, כוונת  היה זו בחנוכה,
יצא, י' בתוך  אותה הניח אם לכן הראש. מן אור לה ממשיכין ואנו  הראש, עד  עולה שאינו טפחים, מי' ולמטה טפחים, ג'
הכתר  עד עולה היא השבת, וביום  להניח . אין מי' למעלה אבל י'. כל  מן אור נוטלת  שהיא כיון מקומה, נקרא זה כל  כי
ונר  שבת של לנר שמן לקנות ידו , השיגה לא אם ולכן שלימה. שבת נר נקראת היא ואז הי', בכל ממש מקומה ואז שלו ,
מכל  לה בא שהאור אף  למטה, שהוא חנוכה נר ולא הי', כל עד למעלה, עד להעלותה טוב  שיותר קודם, שבת נר חנוכה,
למעלה  ממטה מעט מעט להעלותה ראוי כי שבת, נר שידליק קודם חנוכה נר שבת, ערב להדליק ראוי לכך וגם הי'.
להורידה  ויחזור חנוכה, של  ידליק איך  הראש, עד למעלה עלתה שכבר קודם, שבת של  הדליק אם אבל  למדרגה. ממדרגה

עכ"ל. ח "ו . בנה"י למטה

גדול ז. איסור זה כי הכוונות עפ "י והנהגה דין איזה לו שיצא דהיינו מכוונות, דין שום ללמוד  אסור זה ומחמת שם, זל "ק
חלילה  אבל ופוסקים, בגמ' ז"ל רבותינו דברי עפ "י רק לבררם צריכין התורה דיני כי וכו', ז"ל  מרבינו ששמעתי וכמו
דין  שום להוציא לנו  אפשר שאי הכלל הקבלה, וסודות  דרש בדרך בתורה ודורש שמחדש סברות עפ "י דין שום להוציא



לנפשך  חכמה דעה לח

האריז"ל מדברי שאף והיינו  (בפרט הקבלה,

אחריבפע"ח) הנ"ח מדליק אם פגם שיש  נראה

השבת נר בבא"ח)הדלקת  להדיא  מ"מ (וכ"כ ,

הפוסקים מדברי  לזוז אין תרעט למעשה סי' (הלבוש

ועוד) שבתס "א  נרות  הדליק אם שבדיעבד  שכתבו 

דכנ"ל  חנוכה, נר ידליק  שבת  עדיין עליו קיבל ולא

קבלה, מדברי הלכה למדים אין

 áåùééäå –––– íãà ìëì ïúéð  äæ øáã ïéà  ò"åëì

íé÷ñåôä éøáãì

óàå [ãé החכמה ים שו "ת שבריש שבתשובה

הספרדים דהמקובלים (הרש"ש הבאנו 

והכה"ח) הברכה הבא "ח  ההיכל הרה"ק  וכן 

מדברי הלכה דילפינן  דס"ל נראה זי "ע מקאמרנא

אלא  אדם לכל נתון  הדבר  זה אין ודאי מ"מ קבלה,

האמיתיים  מרכבה יורדי הגדולים הסוד  לבעלי 

על  האריז "ל דברי  את שהבינו  בודאי שיודעים

המקומות ברוב הם אף ואמנם תכליתם, עד  בוריים

אלא  הסוד  ע"פ  לגמרי חדשות  הלכות חידשו  לא

הרגיל  הכלל אך  קבלה, ע"פ הפוסקים במח' הכריעו

הפוסקים  דברי  את  תמיד להשאיר שיש אדם לסתם

איך  וליישב לפרש ולהתאמץ ולהשתדל שהם, כמו

הפנימי דביאור אליבא אף  הפוסקים דברי  יתיישבו

דברי שבקבלה ע"פ  ההלכה  את לשנות להיפך (ולא

הפוסקים המקובלים) דברי  את ליישב יש ובעניננו, ,

זי"ע יוסף  האמרי דברי דרושים ע"פ  ח"ב (מועדים

ב') דרוש תחי' שאין לחנוכה  האריז "ל שדברי שכתב

והורדה  פגם דהוי שבת, נר  אחר חנוכה נר  להדליק

ולא  בהדלקה, שבת עליו  בקיבל רק  זהו  למלכות ,

עדיין  אין  שמזה שבת, קבלת ללא שבת  נר  בהדליק

דברי עם הפוסקים דברי  וא"ש  המלכות, עליית 

האריז "ל.

 ãîåìäì úàöì  íéìåëéä íéùåáéùì úåàîâåã

äìá÷ éøáãî  äëìä

äðùîäå [ åèדברי ע"פ הפוסקים מדברי 

ולשנות לטעות  יכול האריז"ל,

שע"פ  שיפסוק  וכגון ח"ו , השו "ע פסקי כל את 

חצות עד אלא מעריב להתפלל אסור  האריז"ל

שאינו  אחר  יחוד מתחיל לילה בחצות האריז"ל (שע"פ 

דמעריב) ליחוד  שבדיעבד שייך  השו"ע דברי  היפך

האריז"ל  ע"פ  יפסוק  או  הלילה, כל מעריב זמן 

מתכלת פטורה קטן שכותב שטלית שהיחוד  (היות

ט"ק) לגבי שייך  אין התכלת  על האריז "ל  וכן רבינו ,

על  להזהיר יש  וע"כ  כאלו , רבות  דוגמאות עוד  יש 

קבלה  דברי מתוך הלכה למדים שאין הנ"ל הכלל

דמקובלים  אליבא  מאד גדולים  אנשים (מלבד 

הם  שרק ודומיו, רשב"י לגבי האבנ"ז וכ"כ הספרדים ,

שס"ל שיש עד בוריו, על  הסוד לאמיתות יורדים

הסוד) מתוך הלכה ללמוד  מותר  .שלהם 

 ãåñä  ô"ò  íâ  äëìää øøáì ùéù àä

äîå [æèהקנה בספר מהמגיד שכתב אי' (וכן 

זי"ע) ומהגר "א לברר מקאז 'ניץ שכדי

הסוד  גם לידע בעינן אמיתתו  על כראוי ההלכה

צדק  כהצמח הבעש"ט תלמידי דרך  היתה וכן  שבו,

והן  נגלה ע"פ  הן  פסקיהם לברר זי"ע חיים והדברי

הסוד  ע"פ  ההלכה שישנו הכוונה אין נסתר , ע"פ

ע"פ  כדבעי  ההלכה שפסקו שאחרי  הכוונה אלא ח"ו ,

טעו שלא לבדוק שיש  הסימן הרי הפוסקים כללי

בפסק  להלביש  מצליחים אם הוא ההלכה, בפסק

הכלי)ההלכה בחי' שהוא (שהוא  הפנימי  אור את

הפנימי אור למצוא מצליחים אין  ואם שבה, הסוד

צ"ע  שעושה דבר זה הרי ההלכה שבפסק והסוד 

ההלכה. בפסק שוב לעיין  ויש  נכון, הוא הפסק האם

_________________________

אפילו כי ושמאל  ימין וגו ' הדבר מן תסור לא נאמר וע"ז לחומרא , אפילו  הקבלה וסודות בכוונות סברתינו עפ "י והנהגה
עיי"ש. עכ"ל וכו'. אסור ולהוסיף להחמיר דהיינו לימין



מוהר"ן לט חיי

מוהר"ן  חיי

èð÷ úåà( è  úåà 'åëå ùèéøååàðì åúòéñð)à

åúåéäá úàìåçå ùåçî åì  äéä áàìñàæá

 éùðà ììëì úøâà áúëå ,ìåãâ

 êë  øçàå ,åøåáò ììôúðù ãàî  ù÷áå åðîåìù

. åðúéàì áù

 ÷éãöäî úåùéå úãøôð úåàéöî  úåùòì ïéà

å" ç

ïéðò [ à מאד דבר הוא הצדיק אל ההתקשרות

בענין  ליזהר שיש  לידע יש  אך גבוה,

אאע"ה  על בפרשה עתה קוראים שאנו  וכמו  זה,

שלא  ליזהר  יש  וה"נ שבעולם, הע"ז כל את שביטל

עצמה, בפני וישות  מציאות  מהצדיק ח"ו  לעשות 

מציאות שכל ולזכור  לידע אלא ח"ו, ע"ז שזו 

ונאצלת נבראת  נשמה ג"כ שהוא רק הוא הצדיק

עבד  שהוא מעלתו אלא בנ"י, נשמות  כל כמו

לו ואין להש "י , לגמרי  עצמו  שביטל להש "י , נאמן

של  וענינו  עבודתו  וכל ח"ו , בפ"ע מציאות  שום

אל  בנ"י נשמות את ולקשר לחבר  הוא הצדיק

רביז"ל שאמר וכמו פד)הש "י , אות  ע"ע (חיי"מ

הקב"ה  בין  הנ"ל שידוך  שעושה היינו שדכן, שהוא

ציבור  שליח כמו הוא והצדיק ישראל, לנשמות 

הצדיק  כך  הציבור , כל תפילות  את  שמעלה

תפילותיהם  את  ומעלה ישראל כל עם מתפלל

ושאר  ישראל בני  ראש כמו הוא והצדיק  להש"י.

להש "י א' גוף כמו יחד וכולם הגוף, כמו הם בנ"י 

ית', בו  לידבק  עוזינו בשכינת יחד  בנ"י  כל ונכללים

ד' תורה בביאוה "ל הראב"נ  בדברי (וכמבואר 

.ועו"מ)

 ïéàù  äìâîùë ÷éãöä  ìù  úåîéìùäå úåìãâä

 úåîéìù åìöà

ìëå [á הוא ש 'חולה' הצדיק , של החולי  ענין

ענין  על מרמז שזה מ"ט, בגימ'

להתפלל  מחסידיו  בחליו  ביקש  ורביז "ל החסרון ,

נברא, והוא חסר , שהוא וללמדם להראותם בעדו,

כדברי עצמו, את  ולהציל להושיע הכח בידו ואין

צה)חז "ל דף  עצמו(סנהדרין מתיר חבוש שאין

שלימות שאין מראה בעצמו  וזה האסורים, מבית

שייכת ששלימות בעולם, צדיק ולשום נברא לשום

השלימות בעצמו וזה בלבד , בעצמו  הש "י  אצל רק 

אצלו שאין איך מגלה כשהוא הצדיק  של והגדולה

הרבים  לתפילות זקוק  ג"כ שהוא ואיך  שלימות

האמת הצדיק  של והשלימות הגדלות  וזו  עליו,

הש"י, ברחמי  רק  תלוי שהוא איך  מגלה כשהוא

הסט"א  מדרך  היפך  ח"ו, עצמי כח בידו  ואין

עצמה  את  עושה מלמעלה כח איזה שכשמקבלת 

כח  לה יש וכאילו  אלקות, מעצמה ועושה נפרדת

של  המינות  עיקר  שזו מלהזכיר הס  עצמי 

שעושים  ימ"ש, הנוצרים והמינים האפיקורסים

הס  להבורא ח"ו שותף הוא כאילו נברא ודם מבשר 

המינים  ברכת את מתפללים אנו וע"ז  מלהזכיר ,

_________________________

תשע"ח א. וירא פר' וערש"ק ליל  בחלקו.נאמר נדפס שעבר בשבוע הלשון). בקול 315 (שיעור



לנפשך  חכמה דעה מ 

כותב ה"א)שהרמב"ם תפילה  מהל ' שהיא (פ "ב

ביותר . הנצרכת הברכה

íåù íäì ïéà úåìéöàä  íìåòã ' ÷ä 'éôñä 'éôà

å" ç éîöò çë

åæå [âהעניו משרע"ה, – האמת  הצדיק  גדלות

כלום, שהוא איך  לכל שגילה האדם, מכל

אמר  רביז"ל וכן  להש"י, ביטולו  מרוב ואין, אפס 

רסט)ע"ע אות הצדיקים (חיי"מ  מכל העניו  שהוא

של  ונישאה רמה גדולה מצוה שיש  שאף  היינו  וכו ',

ברמב"ם  שנפסק  כמו בחכמים, הדבק – בו ' 'ודבקת

זו נקראת חסידות ובספרי  ראשונים, ובעוד ובחינוך 

אחרי דוקא זה אך  לצדיקים, התקשרות של המצוה

האמונה, כל של והשורש הפשוט והיסוד  ההקדמה

כל  סוף ועד דרגין  כל מריש ונאצל נברא שום שאין

כתר  "ואפי' הש "י , כלפי שלימות לו  שיש דרגין ,

העילות" כל עילת  כלפי הוא אוכם (תיקו"זעליון

ע"ב) קלה דף ע, נאצל תיקון  ושום נברא לשום ואין ,

האצי ' עולם של הק ' הספי ' ואפי' ח"ו, עצמי  כח כל

כביכול  שהאוא"ס משום 'אלקות', נקראים שהם

רק  ח"ו, עצמי  כח שום להם אין אך עמם, מתאחד 

הגדול, באורו בתוכם ומאיר  ופועל האצילם הש"י

וכמש" עולמו  את הפשוט כרצונו מנהיג כ ועי "ז 

תכד ,בספה"ק עמ' ב תקסב  אדמוה "ז מאמרי (עי'

ואפי 'ועו"ס) החוצב, ביד כגרזן הם הק' הספי' שכל

אור  'ביטול בבחי ' בטל הוא הרי ית"ש אורו 

לדבר  בכלל שאסור ית "ש , עצמותו כלפי  במאור '

מה  וכל כלל, ביה תפיסא מחשבה שלית בו ולעסוק 

רק  הוא וכו ' האריז"ל בכתבי לדבר רשות לנו שיש

באורו גם שבאמת  ואף ית"ש, אורו בהתפשטות 

ושמו שהוא כלל, ביה תפיסא מחשבה לית ית"ש

שבאורו אלא הנ"ל, במאור אור ביטול בבחי ' אחד,

בקבלה  לנו שגילו מה לדבר  רשות לנו  יש  ית"ש

נתגלה  שלבסוף  עד  ית ' באורו  צמצום עשה שהש "י 

הם  מ"מ נאצלים, שהם שאף  הק ', הספי ' את  עי "ז 

בהם  הפועל ית' אורו עם באחדות נמצאים עדיין 

שמאיר  האוא"ס אל ומבוטלים בטלים וכולם

ותפיסא  השגה שום אין עצמם להם ואף בתוכם,

ומתאחד  המאיר האוא"ס  עצמות  במהות אמיתית

עמם.

åîöò ìåèéá ––––  åãòá ììôúäì ì"æéáø  úù÷á

 é"ðá úåîùð úìòî éåìéâå

 åäæå [ãשיתפללו מבנ"י ביקש  שרביז "ל מה

עצמו מציאות  ביטול  הן  בזה יש  בעדו

שבכוחם  בנ"י , נשמות  מעלת את והן כנ"ל,

לפעול  יכול הגדול הצדיק שאין מה ולפעול להתפלל

שלא  במדבר  בנ"י מטעות  [ולאפוקי  עצמו , עבור 

פעל  לא הוא שאם בסברם משרע"ה על התפללו 

זוית השאיר שלא הנוראות, תפילותיו בתקט"ו 

החוטאים  אנו כ"ש  בה, התחבט שלא ברקיע

וזו כלום, עבורו לפעול יכולים אין לעומתו  והשפלים

מתפלל  שהיה אחת  בתפילה שאפי ' טעותם היתה

היה  שמשרע"ה פועל היה מישראל הפחות  אף

וכדאי ' התיקון עולם נהיה והיה לאר "י , נכנס 

בשפ "א].

äðéëùá íéìèá íäù  íé÷éãöä éìåãâ  úìòî  ìë

 øåàîá øåà ìåèéá –––– 'úé  åéìà  ìåèéáä –––– '÷ä

êéøöå [ä' שאי המשיח מלך  על שאף לדעת

שאין  מעלתו  גודל בנ"ך  בפסוקים

נשמתו כדוגמתו , ומאירה  שמעליו, משרע "ה  (מלבד 

במקו"א) שהארכנו כמו  המשיח בבחי 'במלך שהוא ,

האנושי  מין שהוא מבחר משרע "ה  על (וכמש"כ 

צדקינו) משיח וכעי"ז האנושי, מין ,מובחר 

ה'וא  ש 'היה 'מ'ה משרע"ה נשמת בו  שמתלבשת

של  המעלה שכל לידע צריך  אעפ"כ  שיהיה',

העליון  הגבוה ניצוץ שורש שהם הצדיקים נשמות 

הרש "ש בלשון  ע"א)הנקרא יא דף  ב'(נה "ש ניצוץ

נברא') אל ('ניצוץ  מתקשר שהוא ב' ניצוץ ומעלת  ,

הק' השכינה שורש – הא' בורא'ניצוץ ('ניצוץ 

הנ "ל ) הרש"ש בלשון  נשמותכביכול מעלת וזהו  ,

כנ "ל )ישראל הצדיקים גדולי נשמות שהם (ובראשם ,



מוהר"ן מא חיי

ממש' ממעל אלוק  'חלק  התניא נקראים (לשון

הק 'בפ "ב) מהשכינה חלק שהם בסוד היינו  (כנ"ל

הנ "ל ) א' בניצוץ  ב ' ניצוץ השכינה יחוד לגבי אף אך  .

הוא  אוכם עליון  כתר דאפי ' כנ"ל נאמר עצמה הק'

הכל  עצמו  הש "י  שכלפי העילות, כל עילת לגבי 

שאין  עד ית ' כלפיו ממש 'אין' והכל ומבוטל בטל

ממש . מלבדו  עוד 

ù"îé íéøöåðä 'éì÷ ìãåâî  úåìâä  úåëéøà

ì" çø æ" ò å"áî  åùòù

 åæå [å ששורה הצדיקים של והגדולה הקדושה כל

אליו בטלים שהם היות ית "ש  אורו עליהם

וזה  ח"ו, נפרדת  מציאות  שום מעצמם עושים ואין

והאפיקורסים המינים עם המלחמה (הנוצרים עיקר 

מאחד ימ "ש) ואי ' ודם, מבשר  ע"ז שעשו

גלות - האחרונה שגלות  שהטעם מהראשונים

שיונקים  היות כ "כ ומתארכת  נמשכת אדום

ודם  מבשר  שעשו הנוצרים מקלי ' כח ומקבלים

וקלי ' ה"י, הש"י עם ודם בשר ושיתפו זרה, עבודה

ק  היא זו שגורמתנוראה עד לבטלה קשה שכ "כ לי'

קלי ' נגד להלחם וצריכים כ"כ , הגלות  אריכות 

שום  שאין הפשוטה האמונה חיזוק ע"י המינים

כתר  ואפי' הק ' הספי' ואפי' ית', בו  ותפיסה השגה

נאצל  לאף  ואין ית ', אליו  ומבוטל בטל הכל עליון

לו שנותן  מה מלבד כלל עצמי כח שום ונברא

שנותן  ממה רק  הוא הצדיקים כל של והכח הש"י,

וחולק  הצדיקים את  מכבד  שהש "י  הש "י , להם

עצמי כח שום לצדיקים אין אך  ליראיו , מכבודו

ית "ש . מבלעדיו 

íé÷éãöì  úåøù÷úää ïéðò øåàéá

 åäæå [æ מהר שקבלנו האמונה, עיקרי מי "ג חלק 

החת"ס מרן זקיני  כמש"כ  סי'סיני  (חיו"ד 

הק') השל"ה  בשם זי "ע שנו, המלאך  ר"א והרה"ק

לאברהם) חסד  ספרו האמונה (בהקדמת עיקרי שי "ג ,

משרע"ה  עד שקבלנו קדמונית  קבלה וראש áהם ,

לכל  ויעשה ועושה עשה שהש "י  הוא העיקרים

ראוי לבדו ש 'לו  הוא מהעיקרים אחד וכן המעשים,

כמש"כ להתפלל' עבודה "י מיני בכל לעבדו (היינו

המשניות) בפי' ולעבוד הרמב "ם  'להתפלל ואין  ,

של  הגדולה והמצוה הענין  כל וע"כ לזולתו',

הקדושה  שורש  באמת  שהיא לצדיקים', 'התקשרות

כל תכלית שהיא בו' 'ודבקת מצות בזה  (שמקיימים 

היינוהמצוות) אליהם, התקשרות אלא זה אין  מ"מ ,

עם  וביחד  בהתקשרות העבודה כל שתהא

הצדיקים, אל ח"ו עבודה שום אין אך הצדיקים,

כל  – שאנו  לגלות הוא ההתקשרות  שענין  והיינו

גדולה, אחת  כנשמה והצדיקים, ישראל, נשמות 

הראש  בבחי' הוא בבחי '(ג "ר )שהצדיק ואנו 

הק'(ו"ק)הרגלים השכינה בתוך יחד נכללים וכולנו ,

הנ "ל ) א ' בניצוץ  ב' ניצוץ יחוד  .(בחי'

_________________________

אנשים ב. לפני ממנו מעט לגלות אנשים לשפל רשות נתן אשר וב "ש ב "ה השם של  מהותו  התגלות התחלת  הנה וזל"ק,
אחר  דור סובלים ה' עם אשר הגלות ריבוי ידי על  בעונינו  נחשכה אשר החשכה הגדולה האש את  לראות  מהרסים אשר
אותן  והנה בעונינו. למאוד עד  ונתגשם שנחשך רק אמת תורת  היא ובאמת קבלה, נקרא אשר אמת  תורת ונתגשם דור,
על  להאיר והתחיל אור ויהי אמר ה' הנה ודרדר קוץ רק בידם בא אין באמת  והנה ח"ו במלך יד שישלחו סוברים אנשים
בעזה"י  נתחיל  עתה בעונינו. להתגשם התחיל  זה גם כי ראינו ראה הנה עינינו מאור מורינו  מורי רבי ידי ועל מורינו  עבדיו 
היא  אשר החשכים אותן בתוך אשר אמת תורת  גלה ידם על אשר עבדיו כל  ובזכות ורבותינו מורינו  ובזכות  ובזכותם

ה' עם ילכו הדרך  איזה ממהותו  מעט  גלה אשר לאמתו אמת  שלא תורת הזאת החשכה  הגדולה באש להסתכל כשירצו
ראשונים התנאים  אבותינו מאבות אותנו הוריש אשר  האמיתי ישראל ממערכות עיקרים  י"ג ושלום  חס יהרסו

הרמב"ןואחרונים שהזהירו עיקרים)כמו  הי"ג שלימד הרמב"ם צ"ל עכל "ק (אולי ספרו. בהקדמת עצמו בתיקונים וגם
בארוכה) עוד .(עיי"ש



לנפשך  חכמה דעה מב 

øçàå éùðà ììëì úøâà ãåò áúë êë

 òâéù , åòéâé ÷éøì äéäé ìáì  åðîåìù

 éðéùî  åàéöåäì ãçàå ãçà ìë  íò

 íå÷îá úøâàä  ÷úòä  øàåáîë , í" î-ê" îñä

åðìòô  åðàù , øîà  åúéáì åàåááå . øçà

 úàìåçî áàìñàæá  åðúéàì áùù åðéúåìôúá

.ì"ðä

äæáå  åéìà  íéøù÷úî ÷éãöä  ìò úåìéôúä é"ò

î"ñä éãéî åðúåà ìéöäì çëä  ìá÷î

 úåéä [ç הר "ז הצדיק  על שמתפללים שע"י 

שזה  הצדיק , אל האהבה גילוי בעצמו

בליקו "מ  רביז"ל [וכמש"כ  אליו  התקשרותינו  עיקר

קלה) סי' היא (קמא  הצדיק  אל ההתקשרות  שעיקר 

הצדיק  את  שאוהב האהבה שהצדיק â בגודל שאף  ,[

מ"מ  כנ"ל, אליו  הגוף בבחי ' ואנו הראש, בבחי' הוא

שלימות ובלי  חסרון  בבחי ' נמצא הצדיק שגם היות 

לסיוע  צריך  הצדיק גם הרי  כנ"ל, הש"י כלפי 

הש "י שכלפי עליו, שיתפללו  ישראל מנשמות 

[וכדברי זל"ז, שניהם וצריכים שוים והקטן  הגדול

ע"א)חז "ל לב  דף למשרע"ה (ברכות  הש"י שאמר 

וע"י ישראל]. בשביל אלא גדולה לך נתתי כלום

מתקשרים  ובזה הצדיק על מתפללים שהחסידים

להוציא  הצדיק לעבודת סיוע נותן בעצמו זה אליו,

ע"ע  שלקח [כמו  והקלי' הס "מ מידי אחד  כל את 

כמש "כ  בתשובה בנ"י  נשמות  את להחזיר ערבות 

במקו"א].

ìë ìöà èøôáå ,úåîå÷î  ë" åëá àöîð ÷éãöä

ìàøùéî ùôð

 åðøáãå [è שהצדיק כמ"פ (נשמת כבר 

וכמה משרע"ה) בכמה נמצא

ובכללות פעור , בית מול שבחו"ל בקברו  מקומות,

שבארה"ק  הקדושים במקומות ובפרט ארה"ק 

השכינה בהם ב ששורה נמצא  מקום (שהצדיק 

השכינה) המערבי השראת בכותל ובפרט (כדאי',

קטו-קטז ) דף משפטים  פר' ברע"מ ובציון להדיא  ,

דהע"ה של קדש החיצון – הפנימי ציון  כנגד  (שמכוון 

שמקומו  משרע "ה  של  האמיתי מקומו – הקדשים 

קדשי'ם  וקד'ש מש"ה, ר"ת  ה 'כרובים  ש'ני מ'בין 

הראב"נ הרה"ק וכמש"כ מש"ה, ס"ת תהי'ה

קנה) סי' שהצדיק בביאוה"ל  בחי' גם ישנה ואמנם ,

האריז"ל  כדברי מישראל, ונפש  נפש בכל נמצא

ע"ב) קמד  דף אד"ר  רשב"י מאמרי רביז"ל (שער  וכ"כ 

כו)בליקו"מ סי' עינים(תנינא  המאור (פר 'וכ"כ 

היותתרומה) קבורתו ', את איש  ידע 'ולא עה"פ 

נפש  כל בתוך  ומתלבש  גנוז  משרע"ה שקבורת 

מישראל. ונפש

íé÷éãöì  úåøù÷úää  úåöîá ÷îåòä

 äæå [ é,לצדיקים ההתקשרות במצות  העומק 

פנימיותו לתוך להכנס המצוה שהיא

נפשו, פנימיות  בתוך  אצלו  נמצא שהצדיק  עצמו ,

לך' 'לך  ע"ה אבינו  לאברהם הש"י ציווי  בבחי' וזה

זי"ע מוהרנ"ת  ה"ז )שפירש שבת הל' ש 'לך (ליקוה "ל

לפנימיותך  ותכנס שתלך היינו המצוה ãלך ' וה"נ ,

_________________________

קדושת ג. בחינת  הוא הצדיק כי טוב, יום קדושת להרגיש יוכל להצדיק מקושר הוא אם זה, בענין שמענו  עוד שם, זל "ק
כנ"ל. גדלות לפני שיתבטל  הקטנות טבע כי שפלות , לו יש אם הוא להצדיק, מקושר הוא אם זה על  והסימן כנ "ל . טוב יום

שלימה  אהבה  הצדיק את שיאהב אהבה, הוא ההתקשרות שכתוב ועיקר  כמו  מ"ד), בנפשו",(בראשית  קשורה "ונפשו 
שכתוב וכמו כנפשה', לה 'חביבא י"ח )ותרגומו, א - יהיה (שמואל הצדיק את ואהבתו דוד". בנפש נקשרה יהונתן "ונפש

שכתוב  כמו נשים, מאהבת א)יותר ב - להצדיק,(שמואל ההתקשרות  ידי על  אזי נשים". מאהבת לי אהבתך "נפלאתה
עכל "ק. וכו ' בצדיקים תלוי טוב יום עיקר כי כנ "ל , טוב יום קדושת  לקבל יכול

שילךד . האדם את  שמזהיר לך לך שבעולם אדם לכל בזה שמרמז לאברהם יתברך  השם שאמר וזהו  שם, מוהרנ "ת  ז"ל
הנשמה רק הוא אני שנקרא מה האדם עצם כי א)לעצמו , חלק לקוטי כב סימן חותם בתוך חותם בהתורה שכתוב וכן (כמו ,
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שבנשמתו, הפנימית  לנקודה שיכנס  יהודי  לכל

הראש  בחי' שהוא האמת  הצדיק את שם וימצא

להתקשר  ורחוק קשה דבר אי"ז וע"כ נשמתו, של

אצלו נמצא כבר הוא שהלא האמת הצדיק אל

אל  שמתקשר מי  בין  והחילוק בפנימיותו, ממילא

כמו הוא הצדיק  אל מתקשר שאינו מי ובין הצדיק

לבין  ביחידות, הכנסת בבית המתפלל בין  החילוק

הוא  שהצדיק ברבים, הכנסת בבית שמתפלל מי 

בחז"ל וכדאי ' הרבים, כח כמו  רבה בעצמו (שה "ש

טו) מישראל,א, רבוא כששים רבינו  משה ששקול

בפנימיותו, נמצא שהצדיק יודע שהאדם וע"י

מתפלל  כאילו  נחשב שלו  בעבודה"י  אליו ומתקשר

בבחי ' הוא והצדיק מישראל, ריבוא שישים עם

שמתפללים  ישראל תפילות כל את שמעלה הש"ץ

הצדיק  אל וההתקשרות אליו , ובהתקשרות עמו 

עי"ז  שמתגלה קודש  ברית אות  גילוי  בבחי' הוא

על  הק' באוה"ח וכדאי ' השכינה, השראת שם

דידן  שבפרשה אליו)הפסוק  ה' וירא  שנתגלה (פר '

יסוד  הצדיק  בגילוי וה"נ הברי"ק, אות  במקום הש"י

יעזור  והש "י  השכינה, השראת עי"ז מתגלה העולם

שהוא  משרע"ה, – האמת הצדיק אור  לגילוי שנזכה

יוסף  בן משיח המשיחין  תרין של האור  את כולל

שלימה  לגאולה נזכה ועי"ז כחדא, דוד בן  ומשיח

בב"א. לאלתר  ומיד תיכף  ברחמים

_________________________

כידוע. האדם עצם שהוא הנשמה על  הכונה עקר לך . או אתה לו ואומרים לנכח האדם עם שמזהרת כשמדברים וזהו
בכלם העולם, בזה דרכיך וכל ונסיעתך הלוכך שכל נשמתך למקור  הינו לעצמך, לך שתלך לך לך האדם , את התורה 

נשמתך למקור  הינו בעצמך לך לילך הינותכון  דיקא. מארצך מארצך, וזהו  כנ "ל , עמו שמדברים האדם עצם עיקר שזה
צריך אתה כן פי על אף משם. לצאת שקשה לך שנדמה לשם שירדת וגשמיות  ארציות לאיזה שלך  וגשמיות  ארציות מתוך

עכל "ק. וכו '. כנ "ל  וכו ' לנשמתך לך  לילך  דיקא ארצך מתוך לילך  להתגבר


