
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , השבטים וחג החנוכהעקב, יוסףי
אחיו וכל העלילה שהוא מעליל היחס המופלא בין יוסף ו הבנת 

יעקב הוא יעקב יוסף והשבטים. היחס בין  בהבנת התלוי עליהם
ענפים. כל ענף נוטה -ולעץ יש שבטים"אילנא דחיי", הוא העץ, 

כל שבט הוא ענף  –לכיוון אחר, ולכן הכלל שהשבטים אינם באמצע 
א ענף של אהבה, שמתפשט ויוצא מהעץ לכוון אחר. ראובן הו

ל. גם שמתפשט לימין, ושמעון הוא ענף של גבורה, שמתפשט לשמא
"רעותא דלבא" של יעקב עצמו, אלא  ולוי, שהוא תפארת, אינו אות

אין להם את סוד האמצע  –כל השבטים הם ענפים הוא גם ענף. 
שיש ליעקב. מה תפקידם של כל הענפים? להיות "תקוני שכינתא". 

כל המדות  –גבולי אלכסון  יברופי הוי' וגם צ יבשבטים הם  יב
האלה הן כדי לעורר את המלכות, "למען יזמרך כבוד ולא ידום", 
בתשוקה, "אל אישך תשוקתך", לעורר אותה לעלות מהעולמות 
התחתונים על מנת להתייחד עם יעקב בעצם, לעלות למעלה בעולם 

 האצילות. 
הם כמה כינויים, יש ל –הענפים -שוב, כתוב שתפקיד כל השבטים

בקר שים המלכות עומד  יבגבולי אלכסון,  יבצרופי שם הוי',  יב
הוא לעורר ולתקן את המלכות, שהמלכות תעלה לקראת  –עליהם 

הזווג שלה עם ז"א בעלה. אבל אף אחד מהם לא נמצא באמצע 
עד שנולד הבן הבכור לרחל אמנו,  –ממש כמו שיעקב הוא באמצע 

 –יוסף שונה לגמרי מאחיו יעקב, יוסף. המובנת ל-האשה האהובה
בכך שהוא ממוקם בדיוק תחת יעקב, "גופא  –לכן שונאים אותו 

הפלא הוא שגם בקו  ובריתא חשבינן חד", והוא כן בקו האמצעי.
כולו אמת, כולו  –האמצעי כתוב שהתפארת היא ממש באמצע 

אף על פי כן יש קצת הבדל בין  – התקשרות בעצם, כולו בטול
עץ החיים,  –ת והיסוד שבאמצע, בין יעקב ליוסף. התפארת התפאר
נוטה קצת לימין, יש ליעקב קצת נטיה וקירוב לאברהם,  –הגזע 

לימין, לחסד. ואילו יוסף הוא גם ממש באמצע, בגזע, אבל הוא קצת 
הסוד של יוסף יצחק, שהוא מוסיף צחוק. כאשר הוא  –נוטה לשמאל 

הוא מוסיף הרבה  – מקנת כסף מקרב יהודי, מקרב בן נכר על ידי
איך זה  שחוק בעולם, "צחוק עשה לי אלהים כל השומע יצחק לי".

בא לידי ביטוי בחג חנוכה? "מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל". הימין 
הוא למעלה מעשרה טפחים, הוא העלאה, אבל השמאל הוא 

לכן המיקום של נר  .עיקר הבחינה של יוסף  - המשכה והורדה
 –בשמאל דווקא, אף על פי שיוסף הוא האמצע האמתי חנוכה הוא 

מטה לתוך השמאל, עד ל"רגלא דתרמודאי", כדי -הוא לרדת מטה
לקיים "עד שתכלה רגל מן השוק". ענינו להגיע לתוך השאול ממש 

 ולגלות ש"ואציעה שאול הנך".
כל השבטים, היות כעת אנחנו מתחילים להתמקד, להגיע לנקודה: 

שכינתא" וכל ענינם להעלות את השכינה מתוך שהם "תיקוני 
החיצונים והתחתונים, כל העבודה הרוחנית שלהם היא בבחינת "אם 

לעלות, וכמה שעולים ה' נשאר רחוק, "שם  –אסק שמים שם אתה" 
אתה", אין סוף לעליה. אבל העבודה של יוסף, "ויוסף הורד 

יפות, ת הארץ, לעמקי הקלומצרימה", הוא צריך להגיע ממש לערו
ושם להיטיב גם עם הקליפות, עם המצרים, , ושם למצוא את ה'

. תוך כדי שהוא מיטיב אתם, בזכות שנות להיות המשביר לכל הארץ
הרעב, הוא גם קונה את הכל לפרעה. פרעה הוא לא צדיק תמים. 

מקנה לו את  –יוסף כאן עושה טובה עצומה למלך מצרים, לפרעה 
יוסף הוא הבחינה של כל אופן, כל הארץ )כבר בפרשה הבאה(. ב

רק לו יש את הכח לכך, בעוד לאחיו השבטים  –מטה -לרדת מטה
יוסף, משום מה, . אין את הכח לרדת ולגלות ש"ואציעה שאול הנך"

 –יצחק חופר בארות, אבל יוסף הוא איש בורות  הוא איש בורות.

קודם שמים אותו האחים בבור, לפני שמוכרים אותו למצרים, 
אבל נחשים ועקרבים יש בו",  ,"מים אין בו - רק אין בו מים" "והבור

ואחר כך שמים אותו עוד הפעם בבור, בבית הסהר שנקרא בור. 
רואים שהוא איש של בור, ששם, בתוך הבור, עם הנחשים 

זה כח מיוחד  –והעקרבים, הוא צריך לגלות "ואציעה שאול הנך" 
כניס את הנר, "עד זהו גם הסוד של חנוכה, שם להשיש רק ליוסף. 

מטה. לכן שמים אותו -שתכלה רגל מן השוק", שהאור יגיע מטה
למטה מעשרה טפחים וגם בצד שמאל, אפילו שיוסף הוא סוד 

אך הוא אמצע שמניחים אותו  –בשונה משאר אחיו  –האמצע 
שוב, אחד כזה שיורד לתוך הקליפות, שיש לו למטה בצד שמאל. 

טומאה )כך הביטוי בחסידות(, כל ולהכנס להיכלות התנטיה להס
הם יותר מדי צדיקים בשביל זה.  –הוא לא בשביל האחים של יוסף 

ך חושבים שאחד שנוטה להסתכל ולהכנס להיכלות הקליפה לא שיי
זה לא  –חושבים להרוג אותו  בכלל לצד הקדושה. לכן הם אפילו

 יהודי. אבל דווקא הוא היהודי הכי יהודי מכולם, כך מתגלה בסוף.
כדי לקרב אותם אליו הוא צריך להעליל עליהם, "נורא עלילה על 
בני אדם". כתוב ש"שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשון" 
וכאן "בני אדם" הם בני יעקב, ומי עושה להם את ה"נורא עלילה"? 

 (כ"ו כסלו ע"ג)                                                                יוסף.

 
 של התחדשותשלוש בחינות  - דש, מילה, שבתח

ידוע שהיונים רצו לבטל את התורה בכלל, אבל בפרט ניסו לבטל 
קושית הבית יוסף, למה ידועה  .מילהו שבת, חדש –שלש מצוות 

. יש על זה הרבה תירוצים, שמונה ימים ולא שבעה אורךחנוכה 
. ואחד מהם שעיקר תקנת שמונה ימים הוא כנגד שמונת ימי מילה

ו במסירות נפש ממש, ולכן החג הוא שמונה גזרו על הברית ועמדנ
 ימים. שמונה הוא למעלה מהטבע, אין סוף. 

כל ענין חג החנוכה הוא "להודות ולהלל", קודם כל להודות ואחר 
 –ונאי כתוב ששלש האותיות הראשונות חשמגם במלה  כך להלל.

 ילה. מבת שדש חהן ר"ת  –עיקר השרש 
אנחנו אוהבים לחזור על ווארט של השפת אמת, ששלש המצוות 

היונים כפרו בהתחדשות האלה הן שלש בחינות של התחדשות. 
העולם, האמינו בפילוסופיה שלהם שהעולם קדמון. עיקר המלחמה 
הרוחנית בינינו לבין היונים הוא על חידוש המציאות בכל רגע תמיד, 

רגע תמיד מעשה בראשית.  מה שהקב"ה מחדש בטובו בכל יום ובכל
"והארץ היתה תהו ובהו  – כתוב תחלת התורהב .זה עיקר המלחמה

-וחשך וגו' ויאמר אלהים יהי אור". "יהי אור" רומז גם לחנוכה, חנו
מתחלת  כה-והמלה "]יהי[ אור" היא המלה ה כהשוה  יהי – כה

 התורה. 
 שבת היא האות והעדות שלנו עלבכל אופן, מסביר השפת אמת ש

זה הפשט של מצות שבת. למה ה' נתן לנו  –חידוש העולם בכלל 
את השבת? השבת היא רק לנו ו"גוי ששבת חייב מיתה", כי יש לנו 
משהו מיוחד שאנו חשים וחיים ומעידים על חידוש העולם. איך 
אפשר להעיד על חידוש העולם? כתוב ש"עם המלך במלאכתו" 

 –ם"  ו"עמך ֻכלם צדיקים" היינו, "במי נמלך? בנשמותיהם של צדיקי
לפני הצמצום, לפני עלית הרצון לברוא את העולם. מי כמונו, עם 
ישראל קדושים, שיכולים להעיד שה' ברא את העולם יש מאין 
ואפס המוחלט וכך ממשיך להוות כל רגע. זה נצחון שלנו על 

 היוונים. 
, "החדש הזה לכם ראש חדש הוא לשון חידוש, התחדשותגם 

כל "לכם" דווקא יש זיקה וענין וקשר מיוחד להתחדשות.  –חדשים" 
 . יהודי יכול גם בעבודת ה' שלו להתחדש בכל רגע
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ברית המילה היא התחדשות בנפש, מהי ברית המילה? כתוב ש
 בבשר ממש, בגוף. 

פותחים את ספר יצירה ורואים שהקב"ה ברא את העולם בשלשה 
פש הם גם כנגד שלש נ-שנה-. עולםנפש-שנה-עולם –ממדים שונים 

מואל )לפי סדר הלידה ש-שהמ-הרןא , שהם כנגדאמ"שאמות 
שלהם, אהרן הוא הגדול וכו'(. כנגדן יש גם את שלשת הממדים של 

 נפש. -שנה-העולם בכלל, עולם
)והוא שייך  התחדשות העולם בכללהיא  שבתמסביר השפת אמת ש

בפרט, משה הוא בחינת שבת, על שניהם נאמר "כל השביעין  משהל
 -חדש ראש ;חביבין" ולכולי עלמא בשבת נתנה תורת משה לישראל(

)"החדש  התחדשות בממד השנה – בפרט (שנה) התחדשות הזמן
הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה"; והוא שייך 

)והוא שייך ש התחדשות של הנפהיא ה מילהוה –בפרט(  שמואלל
בפרט, "בזאת יבא אהרן אל הקדש", בזכות ברית מילה  אהרןל

כנודע(. הנפש היא גם הגוף, הגוף החי של היהודי, מה שהקב"ה 
הנשמה בלאו הכי היא "חלק אלוק ממעל  –בוחר בגוף של היהודי 

ממש", אבל הבחירה העצמית של הקב"ה בנו היא דווקא בגוף שלנו, 
הגוף מתחדש זה מתגלה? בברית המילה.  כמו שכתוב בתניא. מתי

 בכל יום, מתחדש לקיים את רצון ה' באהבה וביראה. 
עד כאן ההסבר של השפת אמת, ששלש המצוות הן שלש בחינות 

 ו("טבת ע ')ח         של התחדשות בה אנו מאמינים והיונים כפרו בה. 

 

 )חלק ב'( דבקותביטול לא על חשבון  - מגידורת הת

 שלשה שלבים, שהם היפוך.סדר של שלשה דורות,  בקיצור, יש כאן 
אצל הבעל שם טוב העיקר דבקות, והבטול נכלל בדבקות. החידוש 
של הממוצע המחבר, המגיד, שהוא הוציא את הבטול ועשה ממנו 

תר על הדבקות. מה ההבדל בין יענין שלם בפני עצמו. לא שהוא ו
התורות של  ם טוב?התורות של המגיד לתורות של הבעל ש

הבעש"ט הן תורות של דבקות, והתורות של המגיד הן תורות של 
דבקות וגם של בטול. אצל בעל הגאולה, אדמו"ר הזקן, יש כבר 
תורות של בטול, והדבקות נמצאת בתוך הבטול, האור נמצא בתוך 

 הכלי, נכלל בו. 
הספור נספר תורה אחת של הרב המגיד שמדגישה את הדבקות. 

ו על שני האחים הקדושים, הוא ספור של בטול. נאזן זאת שספרנ
במשנה בפרקי אבות : עם הדבקות, שהיא הירושה מהבעל שם טוב

פ"ג כתוב "רבי יעקב אומר המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו 
ואומר מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו 

כאן נוגע לדבקות, אבל  כמו שנסביר, עיקר החדוש מתחייב בנפשו".
בעצם יש בתורה זו גם את הדבקות וגם את הבטול יחד. מה הפשט 
של המשנה? מי שמהלך בדרך ושונה, לומד תורה, ופתאום הוא 

וההתפעלות  –מה שהוא רואה בהליכתו בדרך  –מתפעל מהטבע 
ממשנתו, ועל כך כתוב "מעלה עליו -מביאה אותו להפסיק מלמודו

הכתוב כאילו מתחייב בנפשו". אומר המגיד, בדרך החסידות בכלל, 
שלא רק שנותנים פירושים מחודשים לפסוקים ולדברי חז"ל, אלא 
שגם נוקטים פירושים הפוכים, מתוך הנחה שכל דבר בתורה שרשו 

ילא הוא "נושא הפכים", וכדי לגלות את ב"נמנע הנמנעות" וממ
צריכים לגלות את הפירוש  –האמת לאמתה  –אמתה של תורה 

 –שנשמע הפוך מהפשט. לא רק סוד. ידוע שזה ההבדל בין סוד לרז 
סוד הוא דבר נסתר, איני רואה ומרגיש אותו, אבל רז הוא תמיד 

שו נשיאת הפכים, שני הפכים בנושא אחד. עיקר החידוש הוא פירו
אומר המגיד שהוא מפסיק מדבקותו  –למלים "מפסיק ממשנתו" 

בה' מתוך כך שלומד, "ממשנתו", שהמשנה שלו, הלימוד שלו, מביא 
אותו להפסיק את הדבקות שלו בה', ר"ל. על כך כתוב "מעלה עליו 

 הכתוב כאילו מתחייב בנפשו". 
מה לומדים מכך? שכאשר היה מהלך בדרך בתחלה ושונה היה 

שהוא לומד תורה וכולו דבוק בנותן  –אידיאלי, מצב אמתי במצב 
"בטול  –התורה. כשהוא דבוק בלימוד הוא נקרא "מהלך בדרך" 

מהלך". ידוע ש"הליכות עולם", "אל תקרי הליכות אלא הלכות", הוא 
הוא בסדר.  –כל זמן שהוא הולך בדרך ושונה מהלך בדרך האמת. 

 –ד תורה, אני תלמיד חכם הנה, אני לומ –אם מפסיק לרגע וחושב 
זו קליפת תניא. לכן אדה"ז פתח את ספר התניא במלה תניא. כתוב 

כבר באידרא שתניא היא קליפת הישות של תלמידי חכמים. גם זה 
סימן מובהק שהעיקר אצל אדה"ז הוא בטול, שכל ענינו להלחם 
בקליפת תניא ולנצח אותה. כאן, בתורה של המגיד, יש את שני 

שני העמודים של דבקות ובטול. העיקר הוא ללמוד תורה  –הדברים 
מתוך דבקות, אבל התורה גופא עלולה להפיל אותך לתוך הרגשת 
היש, מה שאנחנו קוראים מודעות עצמית. המודעות העצמית 
מתבטאת בכך שאתה אומר לעצמך "מה נאה אילן זה, מה נאה ניר 

זו תורה של  זה", ואז "מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו".
המגיד שמדגישה בדיוק מה שאמרנו קודם, שתי הבחינות של 

 )י"ט כסלו ע"ב(                                   דבקות מכאן ובטול מכאן.  
 
 

כל יום מוסיפים  –" מוסיף והולך לאור, שבו "חג חנוכהכעת אנחנו ב
 – נר. נר הוא נשמה. איך מוסיפים נר? כשמוסיפים אהבה לעוד יהודי

יתכן שיש יהודי שלא כל כך אהבתי אותו בגלוי, ובכל נר שמוסיפים 
בחנוכה זו תוספת אהבה לגלות את ה"אור כי טוב", לגלות את ה"נר 
הוי' נשמת אדם" שבתוך היהודי ולהוסיף אותו שיאיר אצלי. איך הוא 

כשאני אוהב עוד יהודי ועוד יהודי נוסף מאיר אצלי? על ידי אהבה. 
מתאים לבית הלל, שהם אהבה וחסד. כתוב "העם  –ר עוד נר, עוד או

 –. כל נר קטן נר" שוה אור גדול" –הֹהלכים בחשך ראו אור גדול" 
הוא אור  –כמו נר חנוכה, כל נר של יהודי שיש לו נשמה שהיא נר 

גדול, אור אין סוף, כי כשאתה תופס בחלק מן העצם אתה תופס 
וסר האחדות בין אחד החשך הוא חבכולו, כך אמר הבעל שם טוב. 

 ו("א כסלו ע")כ .    לשני, והגאולה והישועה והנחמה הן אהבת ישראל

 
 

כי הוא ספירת  –יוסף נענש שהוא שם את מבטחו במצרים, ברהב 
אפילו יעקב לא היה  –היסוד, משיח בן יוסף. זו נקודה עצמית אצלו 

נענש על זה, דווקא יוסף. הבעל שם טוב גם לא רצה להשתמש 
לא בהשבעות של מלאכים וגם לא בשמות  –בשום קבלה מעשית 

הבעל שם טוב הוא כבר משיח, קדושים. זה נגד שיטת המשיח. 
 –"יפוצו מעינותיך חוצה", אז אין יותר קמיעות והשבעות מלאכים  

ל, לא צריך אותם. יש רק ה', רק אמונה אין יותר מלאכים בכל
 פשוטה.

הוא רק כשלא זקוקים לגוים. הענין  –גם תיקון מלכות ישראל 
שלנו הוא רק להיות אור לגוים. מתי אפשר להיות אור לגוים? אם 

  אתה לא יכול להיות אור להם. –לא זקוקים להם. אם זקוקים להם 
שכל זמן שאחד השבטים היה קיים לא   –כתוב בספרי החסידות 

התחילה הגלות הקשה. מה ההסבר? שכל עוד כל אחד מהשבטים חי 
וקים היה ברור ענין היחוד היהודי. ה' בוחר בנו, בזרעו של יעקב 
אבינו, ומייעד אותנו להיות "שלוחו של אדם כמותו ממש" בעולם 

אם  – הזה, וממילא גם כאשר אנחנו נמצאים בטריטוריה של הגוי
ככה ברור אצלנו אז אין שעבוד. כשכל השבטים מתו, בדורות 

הודאות,  –הבאים התודעה הזו התחילה להיות מטושטשת 
הפשיטות שה' הפשיטות )על דרך אלקות בפשיטות(, שה' בוחר בנו. 

בוחר בנו התחילה להיות מטושטשת, וברגע שזה מתחיל להיות 
זמן שזה ברור אצלנו גם הגוי לא מרגיש זאת. כל  ,אצלנו מטושטש

גם הגוי מרגיש זאת ולא משעבד אותנו. ברגע שמתחיל להיות 
מטושטש אצלנו הגוי מרגיש זאת ורק אז הוא מתחיל לשעבד 

 זה מה שקרה.  אותנו.
אז מהי הגאולה? להשתחרר מהטשטוש ובלבול המוחין כאילו 
אנחנו זקוקים לגוי, לטובות של הגוי, או שפוחדים ממנו, שהם 

כתוב שהיה  המרובים ואנחנו המעטים, וכל כיוצא בזה. אצל נח
אמונה אצלו? אומר הקדושת לוי שהוא  מקטני אמונה. מה הקטנות

' יעזור שלא נהיה לא האמין בעצמו, לא האמין שה' בחר בו. שה
   ד בה' ורק בה' היא גדלות האמונה.מקטני אמונה. הדבקות של היסו

 ד("טבת ע ')ה 
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