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שיחת ליל שבת

עירובי תחומין 

פרק ב'

א( דאורייתא או דרבנן

ופירש"י  השביעי,  ביום  ממקומו  יצא  אל  תחתיו  איש  שבו  בפסוק  נאמר  טז(  )שמות  בתורה 
שהפסוק אל יצא ממקומו אינו לדורות, שאיסור תחומין הוא רק מדברי סופרים, ועיקר הפסוק 

)עט ועוד( דדעת ר' עקיבא  נאמר רק על לוקטי המן, ובאמת הוא מחלוקת תנאים בגמ' עירובין 

דתחומין דאורייתא כשיוצא מחוץ לאלפיים אמה, אבל דעת רבנן דתחומין דרבנן ורש"י הולך 

בפירושו כדעת רבנן להלכה.

ב( י"ב מיל 

דאע"ג  ה"א(  )פכ"ז  הרמב"ם  ודעת  יז(  )עירובין  הרי"ף  דדעת  הראשונים  בזה  נחלקו  באמת  אבל 
מדאורייתא,  הוא  לכו"ע  מיל  עשר  משנים  יותר  מ"מ  דרבנן  הוא  אמה  אלפיים  רבנן  דלדעת 

ומקורם מדברי הירושלמי )פ"ג ה"ד דעירובין( דס"ל דילפינן כמחנה ישראל במדבר שהיה י"ב מיל 

מביא  ולהלכה  יז(,  בעירובין  ועוד  והרטב"א  )הרמב"ן  שחולקים  ראשונים  ויש  )נה(,  בעירובין  כמפורש 

הרמ"א )בסי' תד( שחוששין לדעת המחמירין די"ב מיל הוא מן התורה 

וכלשון הרמב"ם )בפרק כז מהל' שבת הל' א'( "היוצא חוץ לתחום המדינה בשבת לוקה שנאמר )שמות 
ט"ז( אל יצא איש ממקומו ביום השביעי מקום זה הוא תחום העיר ולא נתנה תורה שיעורלתחום 

זה אבל חכמים העתיקו שתחום זה הוא חוץ לשנים עשר מיל כנגד מחנה ישראל וכך אמר להם 

יצא אדם חוץ לעיר אלא עד אלפים  משה רבינו לא תצאו חוץ למחנה ומדברי סופרים שלא 

אמה אבל חוץ לאלפים אמה אסור שאלפים אמה הוא מגרש העיר".

ג( איש תחתיו

ויש לבאר הדבר דהנה כמו דידעינן שהמציאות של כל אחד מישראל הוא ד' אמות וילפינן זה 
מהפסוק שבו איש תחתיו, שתחתיו הוא ד' אמות )למי שיצא מחוץ לתחום( וכלשון השולחן ערוך )סי' 

שצו סעי' א'( שבו איש תחתיו מכאן שכל אדם יש לו ד' אמות בכל מקום אפילו יצא חוץ לתחום, 

)וביאר שם המשנ"ב והשעה"צ בשם הפוסקים בביאור הפסוק שבו איש תחתיו שמשה רבינו הזהיר למי שיצא חוץ לתחום שישב 
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בתוך ד' אמותיו, ואל יצא איש ממקומו( קאי על מי שעדיין לא יצא שיכול ללכת כל התחום, שהתחום 

נמדד לפי כלליות ישראל, שכלליות מחנה ישראל הוא י"ב מיל, והתורה הזהירה שכל זמן שכל 

יחיד ויחיד נמצא בתוך מחנה ישראל הרי ההתפשטות שלו הוא כלליות ישראל, שהם בגודל 

מחוץ  ויצא  עבר  וכשח"ו  ישראל,  כלליות  ממקום  חוץ  לצאת  לו  ואסור  מיל,  עשר  שנים  של 

למחנה והפריד עצמו מכלל ישראל, אזי נחשב ליחיד, ואז אסור לו ללכת חוץ מד' אמותיו )כמו 

דקיי"ל כן בא"ע(.

ד( שבת אחדות

ערבית(  )לפני  הק'  בהזוהר  כמו שאומרים  ישראל,  אחדות  זמן  הוא  קודש  הדבר ששבת  וביאור 
ונחשב  מישראל,  רבוא  שישים  כמו  מישראל  אחד  כל  נחשב  ולכן  דאחד,  ברזא  דמתאחדין 

ולכן התפשטותו מגיע עד מקום של  ומקום של כל אחד כמחנה של כל ששים רבוא,  מחנה 

)לשיטת  בדין רשות הרבים שדינו  וכמו שמצינו  ישראל,  רבוא שהוא מקום מחנה  כל השישים 

הרבה ראשונים( כדין דגלי מדבר שהולכים שם ששים רבוא מישראל, כמו"כ מקומו של כל אחד 

מישראל הוא מקום שנכנסין שם ששים רבוא ישראל.

ה( כאיש אחד

וזהו סוד השבת, שהוא שורש התשובה השלימה וכמוש"כ רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא עט( וכמוש"כ 
הספה"ק עה"פ )שמות יט( ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, שמזה ידעו גם חז"ל שבאו לסיני 

שהפירוד  שלימה,  תשובה  כשעושין  רק  אחד,  בלב  אחד  כאיש  להיות  אפשר  שאי  בתשובה, 

נובע מהחטאים וכשמתאחדין כל ישראל ביחד, בוודאי שבו מקודם בתשובה שלימה, וכמו"כ 

סוד השבת שקדושתה קביעא וקיימא, ואינו נוגע בה שום פגם )וכמבואר בלקוטי הלכות הל' שבת הל' ז' 

שקדושת שבת הוא למעלה מכל הפגמים ואפי' הרשע הגדול רח"ל יכול להתאחז בקדושת שבת ועי"ז חוזר בתשובה( 

מה  יובן  ובזה  שמך,  מקדשי  ישראל  כל  בה  וינוחו  וכמוש"כ  ישראל,  כל  בה  מתאחדין  הרי 
שהתחום של כל אחד הוא תחום כלליות ישראל, שכל אחד מישראל כלול מכל הששים רבוא, 

בחי' אדה"ר לפני החטא, בחי' משה רבינו שהיה כלול מכל הששים רבוא, ואתפשטותא דמשה 

בכל הששים רבוא )תיקונ"ז קיד, א(. 

שהוא  שלימה  לתשובה  זוכה  ועי"ז  שפלותו  לראות  יכול  אחד  שכל  תחתיו  איש  שבו  זה  פסוק  שמביא  עט,  קמא  בלקו"מ  )ועי' 

תשובת השבת עיי"ש(.

ו( זמן הבירורים והתיקון

מחוץ  לצאת  צריכין  הבירורים  זמן  שהוא  המעשה  ימי  בששת  דהנה  הענין  כל  לבאר  ויתכן 
)פסחים כז, ב( ולכן כל  למחנה ישראל, שהוא בחי' לא גלו ישראל אלא כדי שיתוספו להן גרים 
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בחינת  הוא  שעושין  והטלטולים  הנסיעות  כל  ע"י  ישראל  למחנה  מחוץ  שעושים  הבירורים 

עשיית גרים ובעלי תשובה, שצריכין להעלות מעומק הדלי' כל חלקי קדושה שנאבדו לשם, 

וכמו"כ בלקו"מ קמא )יז( שיש "טוב הכבוש" אצל הקלי' שצריכין להוציא אותן ומזה נעשים 

גרים, שכל זה הוא בחי' עבודת הבירורים שעושין בששת ימי המעשה חוץ ממחנה ישראל.

ז( גרים בימות החול

וכמו דחזינן דעיקר זמן עשיית הגרים הוא דייקא בימות החול, ובשבת אי אפשר לעשות גרים 
כמו דקיי"ל )ביו"ד )סי' רס"ח( ואפי' טבילת מומרים נחלקו הפוסקים )או"ח סי' שכ"ו במג"א ובמחזיק ברכה 

שבשבת  בשבת,  רחוקים  מקרבין  שאין  בחי'  הוא  זה  שכל  בשבת,  להטבילם  מותר  האם  שם( 

אסור לצאת חוץ ממחנה ישראל כנ"ל, שכל זה הוא בחי' ביני ובין בני ישראל, שבשבת הוא 

זמן היחוד שאין לזר שייכות בו, ולכן אין מתעסקין עם גוים בשבת ואסור לצאת חוץ לתחום, 

)בחי' שמיני עצרת אחר סוכות שאז אין לאומות העולם שום שייכות(.

ח( האירה מכבודו

שאחר  שבת,  נר  ואח"כ  חנוכה  נר  להדליק  שצריכין  )בשעה"כ(  מש"כ  היטיב  יבואר  ובזה 
שהדליקו נר שבת אי אפשר להדליק נ"ח, שחנוכה הוא זמן עשיית גרים, בחי' פרסומי ניסא 

לכל האומות, וכמוש"כ בהפטרת חנוכה ונלוו אליו גוים רבים דקאי על זמן בית המקדש השני 

י"ד קמא(  ותורה  יז,  )תורה  ז"ל בהתורות על חנוכה  רבינו  וכמו שהאריך  )כמבואר במהר"י קרא' שם בזכריה( 

שמתעסקין בעשיית גרים ובעלי תשובה, בחי' והארץ האירה מכבודו שעוסקין בזה בחנוכה, 

ואח"כ מדליקין נר שבת, שאז אי אפשר לצאת ממחנה ישראל וכנ"ל.

ט( הפטרת שבת חנוכה

יבואר דבר נפלא שהנה בבית שני היה זמן הבירור עם הנשים נכריות שזהו הבגדים  ולפי"ז 
הגוים,  עם  התעסקו  מבטא  שהוא  שם(  ברש"י  )כמבואר  חנוכה  שבת  בהפטרת  המבוארים  הצואים 

שח"ו כשלא זכו לעשות גרים נעשה ההיפוך מזה שזה ח"ו נשואי נשים נכריות, וכמו"כ בתורה 

לפני שנכנסו לארץ ישראל, שאז הוא זמן עשיית הגרים, שלפני שנכנסין לארץ ישראל צריכין 

להעלות כל הנצוצות והגרים )עי' בזה לקוטי הלכות הל' ערבית הל' ד' אות לב(, שלכן היו נסיונות שם עם 

בנות מואב.

וראה דבר פלא שכל שיעור מחנה ישראל לומדין משם )במדבר לג, מט( שכ' שם מבית הישימות 
עם אבל השיטים וברש"י שמשם לומדין שיעור מחנה ישראל, ולדברינו יובן מאד ששם היו 

הבירורים שצריכים לצאת חוץ מי"ב מיל, חוץ ממחנה ישראל, וכשלא זכו לברר הגרים משם 

אזי נפלו להנשים נכריות )וכבר כ' רבינו ז"ל בתורה ח' לקו"מ בתרא, ששם נפל הרחמנות לתוך בית הבליעה של הקליפה 

ולבסוף יצטרכו להקיא הכל, ומזה נעשים גרים, דהיינו שכ' רבינו שכל מעשה דבנות מואב נעשים מזה גרים(.
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מרפא לשון

אבק לשון הרע

פרק א'

א. הבית שני בזמן שליטת קליפת עשו

ויאבק איש עמו עד עלות השחר, וכו' ופרש"י שהכוונה על המלחמה נגד שרו של עשו שהוא 
וידוע דעיקר קלי' עשו הוא הלשון הרע והשנאת חנם שע"ז נחרב הבית השני שהוא  הס"מ, 

הגלות הארוכה שאנו נמצאים בה, שהוא גלות אדום וכבר הארכנו בזה וכמוש"כ בספרי קודש 

)השל"ה הקדוש המובא להלן(.

ב. מיאבק אביק

ועוד כתבו בספה"ק שאין הכוונה דוקא לגוף הלשון הרע אלא לאבק לשון הרע שע"ז אמרו 
וז"ל  ז(  אור  תורה  פ'  תענית  )מס'  הקדוש  בשל"ה  וכמוש"כ  הרע  לשון  באבק  שכולן  קסה(  )ב"ב  חז"ל 

השני  החריבו  הם  מעלה,  של  ושרו  אדום  הוא  עשו  כתבתי  כבר  היטב.  הענין  אבאר  "ועתה 

פירוש אחד לשון מיאבק  פירש שני פרושים,  לב כה(  )בראשית  ויאבק, רש"י  סוד  וזהו  מקדשות. 

יכול ליעקב  יריכו, ראה סמאל שלא  ויגע בכף  אביק ביה, פירוש שני לשון אבק. רז"ל אמרו 

עצמו, אבל נגע בכף יוצאי יריכו הם החורבנות שהגיעו להבנים. 

ההולך  בישראל  )לג.(,  עבו"ז  במסכת  הוא  וכן  אביק,  מיאבק  לשון  שייך  זרה  בעבודה  והנה 
וי על אבק,  וי אבק, צוח  ויאבק  זה בא הרמז  ועל  ביה.  לתרפות אפילו בחזירה אסור דאביק 

והפירוש השני שהוא לשון אבק,  זרות.  'אבק' בגימטריא עגל, שממנו נמשך רעות העבודות 

רומז על חטא בית שני שנאת חנם שבא מלשון הרע, ואמרו רז"ל )ב"ב קסה.(, רובן בגזל ומיעוט 

וי על  וי אבק, צוח  ויאבק,  וגם כן רמוז  וזהו חטא בית שני.  בעריות והכל באבק לשון הרע, 

אב"ק ראשי תיבות אקמצא בר קמצא כו', כי שנאת חנם זה גרם לחורבן בית המקדש כדאיתא 

בגיטין )נה:(".

וכמו"כ בספה"ק תפארת יונתן )בראשית לב, כה( ויאבק איש עמו עד עלות השחר העלה אבק יש 
לפרש דאין עליו גוף עבירה לקטרג רק אבק עבירה אבק לשה"ר וכדומה וזהו העלה אבק עד 

עלות השחר.
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ג. אבק מטשטש

סוד ענין אבק לשון הרע שעל זה הוא כל מלחמתו של הס"מ, ויבואר הדבר עפ"י מה  וצ"ב 

רק  האבק  כי  האותיות,  לקרוא  אפשר  עדיין  אזי  אבק  ועליהם  אותיות  כשיש  בחוש  שנראה 

מטשטש שאין האותיות מאירים בבהירות כמו שהיה מקודם שהיהעליהם אבק, אבל כשרוצים 

להדביק על אותו מקום שיש אבק, אזי אי אפשר להדביק כי האבק מפריע להדביק דבר אחר 

כידוע.

ד. אבק דק

ולפי"ז יש לומר דכשמדברים לשון הרע על איזה אדם מישראל ח"ו אזי מוחקין אותו כי אי 

אפשר לראות את חשיבותו ומעלתו אחרי אשר דברו עליו, וכמו"כ עיקר השנאת חנם נעשה 

ע"י הלשון הרע, שע"י שדברו עליו לשון הרע או רכילות כבר קשה להתחבר עמו ולדבר עמו 

בידידות ואהבה אבל באבק לשון הרע עדיין מורגש החביבות והאהבה, וכמו שבארנו שהאבק 

אינו מוחק את האותיות, ועדיין מדבר עמו וממשיך הקשר עמו כמו שהיה, אבל באמת יש איזה 

אבק דק המפריד בין הדבקים שזה גורם איזה פגם עדין בהקשר העמוק והאבה הנפלאה אשר 

היו ביניהם מקודם )שברבות הימים כיול גם להביא להניתוק רח"ל, אבל כשמתחיל האבק להצטבר עדיין האותיות מאירות(.

ה. אמונתך סביבותך

שיש  באופן  שייך  לא  שדביקות  שדברנו  וכמו  ביניהם,  היחוד  בקשר  פגם  רק  הוא  זה  שכל 

ברגע  אזי  וכו'(  חג"ת  )חב"ד  פנימה,  בביתו  או  מאד  הקרובים  בחברים  בחוש  שרואים  וכמו  אבק 

שיש "אבק" ביניהם אזי אי אפשר להתחבר, וכמו שבארנו במק"א בענין האמונה, שכשנפגם 

האמונה )האימון( בין הצדדים אפי' במשהו, הרי חסר העיקר שבהאמונה שהוא הכתר לא שייך 

רק כשכל האמונה בשלימות )בחי' אמונתך סביבותיך, שצריכין כל העיגול, וכשאין כל העיגול שאין הקצוות מתקרבין 

וכו', וח"ו נסדק קצת האימון אזי התוצאות מי ישורנה רח"ל(.

ו. כסא הכבוד

יבואר דכסא  )חולין צא( שלדברינו  יבואר להפליא מש"כ שהעלו אבק עד כסא הכבוד  ולפי"ז 

שבאבות  בחיר  יעקב  של  שצרותו  השלם,  היחוד  בחי'  ביותר,  העליון  המקום  מבטא  הכבוד 

חקוקה בכסא הכבוד, והאבק לשון הרע פוגם במקום העליון בדביקות וחיבור העדין כנ"ל.
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ז. אחוז בכסא

ורבינו ז"ל )בתורה א' ח"ב( כ' שכדי להגיע אל התכלית )שהוא הממשלה על המלאכים( צריכין להתקשר 

לכל נשמות ישראל, שזה נקרא כבוד הכבוד אם כל חי, וכמוש"כ אצל משה רבינו שהמלאכים 

קטרגו עליו ואמר לו הש"י אחוז בכסא כבודי שהוא שרשי נשמת ישראל. 

ולפי"ז יובן היטיב שאמרו חז"ל "אבק לשון הרע", שהאבק הזה מזיק ומפריד בהקשר העמוק 

נשמת  שרשי  של  המקום  שהוא  הכבוד  בהכסא  פוגם  הזה  שהאבק  ישראל  נשמות  חלקי  בין 

נשמת  בשורש  העמוק  בחלק  פוגם  והאבק  כבודו,  בכסא  חקוק  מישראל  אחד  שכל  ישראל, 

ישראל.

ח. מתי ישוב

ובמדה מסויימת יש לומר שהאבק הוא גרוע יותר מהלשון הרע של ממש, שהלשון הרע של 

עדין  נגד חבירו, משא"כ בהאבק שהוא המקום  ודיבר  רע  ומבין שעשה  ממש עושה תשובה 

בבחי'  יחד,  ישראל  כל  שקשורים  היחוד  במקום  נפרד  שבעדינות  כמה  מרגיש  ולא  חלי  ולא 

ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, ושם הוא עיקר המאבק של השטן והס"מ להפריד בין נשמת 

ישראל במום העדין. 

לישראל  ממש  בפועל  ח"ו  רע  ולעשות  לדבר  מקום  כבר  יש  ישראל  נשמת  עם  מתייחד  ואינו  בהשורש  נפרד  כשכבר  )ולפעמים 

חבירו, שהכל התחיל בהשורש שהתנתק ממנו ואינו ביחוד עמו, כאיש אחד בלב אחד, שנפרד ממנו, ומשם כבר קוצר הס"מ פירותיו 

הבאושים ר"ל לגרום לו לדבר ולעשות רע להשני(.

ט. גיד הנשה

עולם(  של  ממקומו  )שנשה  חז"ל  כמוש"כ  היחוד  פגם  שהוא  הנשה  גיד  בסוד  זה  דבר  לרמז  ויש 

שלדברינו באבק לשון הרע נשה ממקומו, שאין החיבור כדבעי וכמו"כ פגם גיד הנשה שהוא 

פגם היסוד כמבואר בברית כהונת עולם )מאמר תרי"ג פ"ה 1(.

1 ברית כהונת עולם )שם( והנה יהיה סוד י"ט הויות דפר"ו ורב"ו ברזא דזיווגא, דו' המחברת בסוד פ"ה חושבנא דמצות מיל"ה 

בסוד עטרת יסוד שהוא סוד צ"א כנזכר )פרק ד'(, מושלמים למספר תקפ"ה שהוא סוד תקיע"ה, בחינת וא"ו המחברת שני ההין 

בסוד גיד הנשה קול שופר שביארנו שם, והוא סוד פר"ץ וזר"ח שעל ידם נתקן מעשה ער ואונן בחינת רע בעיני הוי"ה בסוד גיד 

הנשה שנסתלק בחינת רב"ו לנוקבא מחמת מעשה הרע ששיחתו ארצה, ונשאר מספר פר"ו עם חשבון צ"א גימטריא שע"ז סוד 

גיד הנשה והיה על ידם זיווג לבטלה רחמנא ליצלן, ושבה והיתה לתיקון על ידי פרץ וזרח שנוסף בחינת רב"ו בבחינת ועשה 

טוב כנזכר.
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י. ויאבק החיבוק

וכמו"כ מרומז כל זה במש"כ רש"י בפסוק ויאבק שיש בזה פירוש מלשון אבק ויש מלשון 
ויחבק חיבוק, שכל זה מרומז שהיה כאן פגם בסוד החיבוק, שע"י האבק לשון הרע נעשה פגם 

בהחיבוק והיחוד ועי' קהלת יעקב 2.

יא. כלאחר יד

)לקו"מ קכח(  ז"ל  רבינו  גם בענין "שמירת הברית" כמוש"כ  זה של "אבק"  ענין  מצינו  ובאמת 
לעינה  כחלינהו  המשגל,  תאות  של  דהינו  דעברה,  הרע  היצר  לענין  סט:(:  )יומא  בגמרא  איתא 

ושבקוהו. נמצא שאף על פי שסמו את עיני היצר הרע של נאוף, אף על פי כן נשאר. וזה בחינת 

משפיל  הוא  בלבו,  השם  יראת  שנוגע  שמחמת  קצת,  הכשרים  באנשים  לפעמים  שנמצא  מה 

עיניו ואינו מסתכל בנשים, ואף על פי כן הוא גונב את העין כלאחר יד, ומסתכל מן הצד. והוא 

בחינת כחלינהו לעינה דיצרא, שמסמא עיני היצר הרע שרוצה להסתכל, והוא מסמא עיניו על 

יד"  כי מסתכל מן הצד כלאחר  כן נשאר היצר הרע  פי  ואף על  ידי שמונע עצמו מלהסתכל, 

עכ"ל. 

ולדברינו יובן שרבינו ז"ל מדבר על תיקון העיניים, סוד עין בעין יראו )ישעיה נב, ח  (, שהאבק 
הזה רח"ל שמסתכל כלאחר יד, שהוא הגניבה כלאחר יד וכו', ובזה פוגם בהיחוד כנ"ל.

יב. מן הצד

ולדברינו יובן שכמו כן הוא באבק לשון הרע שאע"פ שאינו רוצה לדבר לשה"ר על חבירו, 
ואע"ג  וכו'  נקי  אינו  שעדיין  הצד"  "ומן  יד"  "כלאחר  ששומע  מהאבק  רח"ל  נהנה  הוא  הרי 

האבק  שזהו  ח"ו,  הצד  מן  טועם  עדין  הלא  הרע,  לשון  מקבל  ואינו  חבירו  על  מדבר  שאינו 

שפוגם בהיחוד.

יג. קטורת בקוה"ק

וכמו"כ מבואר בספרי קודש שהקטורת בקוה"ק כיפר על אבק לשון הרע )מהר"ל נתיב להשון 
פרק י"א 3( שמבואר בדברי המהר"ל שלא שייך כפרה על חטא זו, כי הוא כל כך עדין כנ"ל 

2 קהלת יעקב )ערך אב( היסוד יתכן לכנותו אבק לשון חיבור, אבק מיבק שהוא מחבר זעיר ונוקבא כעמר איש ולוויות, וכן 

אב"ק ראשי תיבות אות ברית קודש, וזה שאמרו רז"ל שהעלו אבק מרגלותם בחינת אות ברית קודש מרגליים שהם מקומו 

והעלו עד כסא הכבוד סוד הבינה בסוד היסוד עליון שעולה עד המוח וממשיך טיפה הזרעיית, וכן אבק גימטריא זהו היסוד, וכן 

אבק במילוי עם הכולל גימטריא זהו היסוד דאבא ודאמא דזעיר, גם גימטריא יסוד אל חי במילוי, גם אבק בא"ת ב"ש גימטריא 

יסוד אל חי במילואו כזה יסוד אלף למד חית יוד עם הכולל:

3 מהר"ל )שם( אבל לשון הרע שהיא בצנעה על זה מכפר הקטורת שהיא בצנעה שהרי היה הקטורת לפני ולפנים, ומפני כי הוא 

מכוון שיהיה הלשון הרע זה בצנעה, בודאי ג"כ הוא מכוון שלא להוציא לשון הרע בגלוי, והוא מדבר בנסתר ברמז בלבד והוא 
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שאין האדם מבחין בו, ורק ביוה"כ כשהקטירו הקטורת אזי יש בו כפרה, )שהקטורת נקרא אבקת רוכל 

וכמו"כ לשון הרע ורכילות שהוא מלשון רוכל( שהפגם של אבק לשון הרע הוא פגם עדין בחי' פגם קודש 

הקדשים, וכיוה"כ כשנכנסין לקוה"ק מכפרין על חטא האבק.

פרק ב'

אבק לשון הרע לעובדא ולמעשה

א. מפני רוב דקותו

)פ"י( שכולם באבק  שענין אבק לשון הרע הוא דבר עדין מאד, וכלשון המסילת ישרים  היות 
לשון הרע כי מפני רוב דקותו כל בני אדם נכשלים בו במה אין מכירים אותו עכ"ל. 

עדינות  עיקר  וזה  וכו',  הצד  מן  ונהנה  שמסתכל  דעבירה  יצה"ר  כעין  שזהו  שבארנו  וכמו 
מקום הבחירה, שלא ירמה עצמו ולא יהנה מהצד מהדיבורים של הלשון הרע, ולכן נביא בזה 

הדוגמאות של החפץ חיים כדי להבין במה המדובר.

ב. איני רוצה להודיע

בהלכות לשה"ר מבאר הח"ח כלל )ט הלכה א( שאבק לשה"ר במי שאומר "שתקו מפלוני איני 
לדבר  רוצים  השי"ת שאינם  יראי  אצל  מאד  מצוי  שזה  וכו'  היה  ומה  ארע  מה  להודיע  רוצה 

לשה"ר, ואזי רגילים להזכיר את הענין ולומר "אל תכשיל אותי איני רוצה לדבר על פלוני", 

או שאומר "עדיף לא לדבר על פלוני" או שכשמספרים על אחד, מתחיל לומר שיש צד שני רק 

שאיני רוצה לדבר וכל כהאי גוונא שמתבייש ואינו מעיז לדבר גנות על חבירו אבל הוא כמדבר 

"מן הצד", דהיינו בחי' להפטר בלי כלום אי אפשר, שכל זה הוא נסיון גדול מאד ליזהר מאבק 

זו )וכמוש"כ שעיקר התיקון על זה להתפלל שיהא נקי מאבק לשון הרע(.

ג. לדבר שבח

לדבר  להם  גורם  שזה  שונאיו,  בפני  שבח  לדבר  שאסור  )שם(  הח"ח  שכ'  הדוגמא  וכמו"כ 
שע"י  הרע,  מהלשון  ח"ו  ליהנות  שרוצה  אופן  וג"כ  שזה  יראה  בעצמו  שהמבחין  בגנותו, 

השני  הצד  לשמוע  שרוצה  משום  המדובר  בשבת  שונאיו  לפני  בתמימות"  "כאילו  שמדבר 

נקרא אבק לשון הרע, ולכך הקטורת ביום הכפורים היה דקה מן הדקה שהי' חוזר ונותן אותו למכתשת שיהיה דקה מן הדקה. 

ולכך היה כפרה זאת דווקא ביום הכפורים, כי בשאר ימים אין להביא כפרה זאת, שהרי אמרו ז"ל )ב"ב קסד:( כי אין אדם נצול 

מחטא אבק לשון הרע וכמו שהתבאר למעלה ענין זה, ומאחר שהאדם מוכן אל חטא הזה ואין נצול מזה א"כ לא שייך כפרה 

זאת כל השנה, רק ביום הכפורים שהאדם נחשב כמו מלאך ומצד הזה שיש הסרה לחטא הזה שהוא אבק לשון הרע אבל לא 

מצד שהוא אדם, כי מצד שהוא אדם אין הסרה לחטא הזה.
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שמתנגדים לו והוא בעצמו אינו מדבר לשון הרע, אלא שנהנה מהצד שידברו לשון הרע על 

השני.

ד. נסיון גדול

וכמו"כ מש"כ בחפץ חיים "שיושב בין מדברי לשון הרע" שכל זה הוא הבחי' כנ"ל שאינו 
אצל  יושב  לפעמים  ולכן  לגמרי,  "תלוש"  להיות  רוצה  אינו  אבל  הרע,  לשון  לדבר  רוצה 

המדברים רח"ל, שכל זה הוא בחי' איסור לשון הרע מן הצד, 

יאמרו שגם הוא הודה  כדי שלא  גדול כמוש"כ החפץ חיים שצריכין למחות  נסיון  בזה  ויש 
לדברי הלשון הרע )עיי"ש 4(.

ה. עד מתי

ובאמת כל הדברים הללו קשה מאד להזדכך ולהטהר מהם כמו שאמרו חז"ל, וכמו שבארנו 
שזהו עיקר מקום החבירה ומקום המלחמה כמוש"כ ויאבק איש עמו, וכמו שפירש הבעל שם 

טוב דברי הגמרא וכולם בלשון הרע, שלכאורה אפשר ח"ו לחשוש בזה כהתרחקות שכולם הם 

מהנכשלים וכו', 

אמר הבעל שם טוב וזה לשון קדשו )בעש"ט עה"ת פר' קדושים אות ח'( "שמעתי בשם הקדוש  וע"ז 
הרע,  לשון  על  ז"ל  רבותינו  הזהירו  פעמים  כמה  הלא  שהקשה  ז"ל  טוב  שם  הבעל  והנורא 

ואיך אמרו הם בעצמם בגמרא )ב"ב דקסה.( רובם בגזל כולם באבק לשון הרע, ופירש הוא ז"ל, 

שהגמרא מלמדת זכות על ישראל, ואמרו דרך תפלה, רבונו של עולם עד מתי לא תרחם על 

ישראל להוציא אותם מגלות המר, שכבר נשתקעו כל כך בין הקליפות, ויש להם מסכים גדולים 

ומניעות גדולות, וכל מה שיתארך הגלות יפלו ח"ו יותר בטומאה לכן מהר נא לגאלינו עכ"ד". 

בזה,  להתתקן  גדולות  מניעות  ויש  ישראל,  של  הנסיון  עיקר  שזהו  הקדושים  מדבריו  ומובן 
ולכן יש בזה לימוד זכות גדול, שהש"י יוציאנו מהגלות, שאבק לשון הרע הוא הגלות והפירוד 

שיש ח"ו בין נשמת ישראל, וכמו שבארנו שהאבק שיש בין נשמות ישראל הוא גורם הסרת 

היחוד, וה' יעזור שנוכל להתאחד כאיש אחד בלב אחד ולמחות האבק לשון הרע מאתנו.

4 ח"ח שם, ואם באיזה אנס נתפס בחבורת בעלי הלשון, ושומע שהם מדברים לשון הרע, אם הוא משער שאפשר, שתוכחתו 

תועיל להם להפסיקם מזה, בודאי מחיב הוא להוכיחם מדין תורה, ואפלו אם הוא משער, שתוכחתו לא תועיל להם, שיפסיקו 

על ידי זה, אך לא יקלקל גם כן על ידי זה, גם בזה אינו רשאי לשתק, כי פן יאמרו עליו, כי הוא כמו הם, וכי הודה על דבריהם, אף 

כי יתחיב לענות ולגער בהם לכבוד נקי וצדיק, אשר ישיחו בו. וזה אחד מן הדברים, אשר יתחיב לעזב עבור זה חברת הרשעים, 

כי יענש בשמעו את דבריהם, וילאה לענותם:
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ו. תפלה

וזה לשון מוהרנ"ת )חלק ראשון תפלה ד( "ובכן תזכנו ברחמיך הרבים לתן צדקה לצדיקי אמת, למען 
ותולדותיהם  וגאוה  בטלים  ודברים  הרע  לשון  ומלסטים, שהם  רעה  מחיה  להנצל  עי"ז  נזכה 

בטלים  דברים  נדבר  ולא  ולעבודתך  לשמך  דבורנו  כל  שיהיה  אלהינו,  הוי'  ברחמיך  ותעזרנו 

לעולם, רק כל דבורנו יהיה בתורה ועבודה ויראת שמים ובפרט מחטא ועוון הגדול מאד שהוא 

עוון לשון הרע ורכילות שהוא חמור ביותר, תציל אותי וכל עמך בית ישראל, שלא יצא מפי 

מרמה  מדבר  ושפתי  מרע  לשוני  נצר  אלהי,  שבעולם  ישראל  שום  על  רע  דבור  שום  לעולם 

ותצילני מלשון הרע ומאבק לשון הרע ומרכילות ומאבק רכילות מעתה ועד עולם ותזכני למדת 

ענוה באמת לאמתו, ונפשי כעפר לכל תהיה ואזכה לידע שפלותי באמת".
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והלכת בדרכיו

ישראל בקדושה

פרק א'

א. כי שרית

בפסוק )בראשית לב, כט( ששאל המלאך את יעקב מה שמך וענה לו יעקב ואמר לו המלאך שהוא 
שרו של עשו )כפירש"י( לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלקים ועם אנשים 

ותוכל ופירש"י שאמר לו המלאך עתידות ואמר לו ששמו יהיה ישראל כי שרית וגו'. 

אבל באמת חזינן דעדיין לא נשתנה שמו כי הש"י אמר לו אח"כ ששמו ישראל, וזה היה רק 
אחר הרבה תלאות ומעברים כל המשא ומתן כשנפגש עם עשו וכמו"כ פרשת דינה והמלחמה 

של שמעון ולוי ורק אז אמר לו הקב"ה ששמו ישראל וצ"ב דלכאורה הרי המלאך כבר אמר לו 

מקודם ששמו ישראל, ואמר לו מילתא בטעמא כי שרית אלקים וגו' וא"כ למה אמר לו הקב"ה 

מיד ששמו ישראל ע"ש ששרית עם אלקים.

ב. המלאך לא נעשה שליח

"שמך  וכלשונו  כן בשליחותו של הש"י  לא עשה  הרמב"ן שהמלאך  בדברי  מפורש  ובאמת 
יעקב יאמר כי עתה עודך אתה נקרא יעקב, אף על פי שהחליף שמך שרו של עשו, כי הוא לא 

נשתלח לך להחליף את שמך, אבל מעתה לא יקרא שמך יעקב כי אם ישראל יהיה שמך, וזה 

טעם ויקרא את שמו".

ומבואר מדבריו שהמלאך בזה שהיה שרו של עשו לא נשתלח להחליף השם שלכן עדיין לא 
נקרא שמו ישראל וצ"ב מהו הסיבה שלא הגיע עדיין לשם ישראל )וכבר הארכנו ע"ז באשיחה בחוקיך 

פר' וישלח קרבה אל נפשי תשע"ג(.

ג. גאוה ומוצלח

אמנם הביאור הפשוט בזה שבאמת שרו של עשו הוא היצה"ר, שכוונתו רק לרע להחטיא את 
האדם, וכמו"כ כאן כשנאבק יעקב אבינו עם השר של עשו, אזי מה שקרא שמו ישראל, כל 

וגו' ותוכל, שאמר  זה היה חלק מהמלחמה שקרא לו ישראל, שאמר לו כי שרית עם אלקים 

לו דברי שבח וכבוד להכניס בו הגאוה, ותוכל דייקא, שאמר לו שהוא "מוצלח" שזה מרמז 
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על כוחו וגבורתו של האדם שהוא הישות, ועיקר קליפת אדום הוא הגאוה כמוש"כ כל ספרי 

קודש עה"פ יש לי רב )בראשית לג(, ולכן כששרו של עשו ראה שאינו יכול להכניע את יעקב ניסה 

להכניס בו הגאוה והישות.

ד. גדול מן העוונות

לתלמידיו  החסידים  קצת  ואמר  פ"ד(  האלוקים  עבודת  )שער  הלבבות  החובת  של  הנפלא  וכלשון 
אילו לא היו לכם עוונות הייתי מפחד עליכם ממה שהוא גדול מן העוונות אמרו מהו גדול מן 

העוונות אמר הגבהות והגאוה כמו שאמר הכתוב תועבת ה' כל גבה לב )משלי טז( ולפי"ז יובן 

דאחרי כל מה שנצח יעקב ניסה השטן להכניס בו הגאוה והכבוד בזה שאמר לו כי שרית עם 

אלקים וגו' ותוכל, ויעקב אבינו עמד בנסיון ולא קיבל את דבריו כלל, בחי' לא מדובשך ולא 

)במ"ר פ"כ( וחיכה בסבלנות עד שקרא לו הש"י שמו ישראל "לי ראש", שזה ישראל  מעוקציך 

ניצח  שאז  דקדושה  הגאוה  הוא  מהש"י  שבא  שהשררה  ישראל,  לו  קורא  שהש"י  בקדושה, 

המלחמה וזכה להדרגה העליונה של "ישראל" שהוא שלימות קדושת ישראל.

ה. עיון תפלה

ממה  זה  ומוכיח  הגאות  בו  להכניס  היה  השטן  של  כוונתו  שכל  יפות  פנים  בספה"ק  כ'  וכן 
שעדיין לא נתרפא יעקב ממה שנגע בכף ירכו, שעדיין לא נגמר המלחמה כלל ואדרבה וכו', 

וזה לשונו "אמנם אף אחר הכנעתו לא נתרפא מיד, כי מה שאמר לו כי שרית עם אלהים ועם 

ונ"ה(,  ל"ב  דף  )ברכות  בעיון תפלה  הוא כמשחז"ל  וענינו  לרע  כוונתו  היה  בזה  גם  ותוכל,  אנשים 

ופירש"י שמעיין שתעשה בקשתו לפי שהתכוון בתפלתו, ותוס' )לב ע"ב ד"ה כל המאריך( פירשו הא 

דקאמר אין אדם ניצל מעיון תפלה היינו שאינו מעיין ומכוין בתפלתו, 

ושני הפירושים אמת כי בתחלה רוצה היצה"ר לערבב מחשבתו שלא יתכוין בו, וכיון שרואה 
הראויה.  מכוונה  מחשבתו  פונה  שבזה  תפלתו  ומשבח  גאוה  לידי  מביאו  אז  לו  יכול  שאינו 

והוא משאחז"ל )שבת קמט.( אל תפנו אל האלילים )ויקרא יט( אל תפנו אל מדעתכם וזה כיון שראה 

שלא יכול לו התחיל לשבח אותו, לכך קרא שם המקום פניאל, וכאשר גבר עליו יעקב שעבר 

מחשבה זו ממנו אז נתרפא כמשחז"ל )בר"ר פרשה עח, ה( ויזרח לו השמש כאשר עבר פניאל נתרפא 

מצלעתו ויבואר עוד בפסוק נסעה ונלכה וגו'".

ו. שררה וגדולה

ויותר מזה מדייק החתם סופר )בראשית לה י( שהמלאך רצה לשנות שמו לגמרי לישראל מלשון 
שררה וגדולה, אבל בדברי הש"י משמע שיהיה יעקב לכל לישראל אבל לא יעקב שם יעקב 
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)ספ"ק דברכות( שמך ישאר יעקב טפל  יעקב, אחז"ל  יקרא שמך עוד  יעקב לא  וזה לשונו "שמך 

ישראל,  כ"א  יעקב  עוד שמך  יאמר  לא  כן אלא בהחלט  והנה המלאך לא אמר  ישראל,  לשם 

כי ישראל הוא גדלות ושררה ואדנות והמלאך דרכו כדרך בני אומתו כשמשפיע להם גדולה 

בעצם  יעקב  שמך  שיהיה  לא  אמר  הקב"ה  אבל  לגמרי,  יעקב  שם  עקר  ע"כ  עצמם  מגביהים 

שתהי' שפל בעקב, אלא לא יקרא שמך יעקב כ"א תחלה תהי' ישראנ בשררה וגדולה ואח"כ 

מכל  מרובכם  לא  כה"ד(  )ס"פ  ע"ד  ענווה  מרוב  יעקב  ויקראוך  עצמך  תשפיל  ענוותנותיך  מרוב 

העמים חשק ה' בכם כי אתם המעט ממעטים עצמיכם וק"ל".

ז. מוחין דגדלות 

משא"כ  ושררה,  גאוה  בו  להכניס  שרצה  המלאך  של  השם  בין  החילוק  עוד  מבואר  ולפי"ז 
כשקרא לו הש"י אזי נכנס בו הגאוה דקדושה ומיד נכנס בו גם השפלות על זה שהש"י משפיע 

צריכים  לקדושה  כניסה  שבתחילת  פסח(  )בכוונת  אריז"ל  בדברי  כמבואר  הענין  וסוד  גדולה,  לו 

מוחין דגדלות ואח"כ אפשר לתקן המדות להתעסק בשפלות וענוה.

ח. דרך המחנכים

ולהבין היטיב כל הענין לעובדא למעשה, שידוע דרך המחנכים וכו' לומר דברי שבח ולחלק 
ויגבה  בחי'  צעירי הצאן,  לבן של  גדולים להרים  בזה תועלת  יש  ובוודאי  כבוד להתלמידים, 

לבו בדרכי הוי'ה )דברי הימים ב' יז(, אבל באמת יש בה סכנה גדולה, וכנראה בחוש בהתלמידים 

שנתנו להם כבוד כמו לדוגמא אחר שמסיימים מסכתות וכיו"ב ומיד נכנס להם גאוה ודמיונות 

)ולפעמים רואים בהם אח"כ חוצפה וכו'( ונמצא שע"י הדברי השבח נכנס לו הגאוה והישות, ונמצא שכל 

מה שרצו להרימו בקדושה יצא שכרו בהפסדו שהגאוה מקלקל יותר ממה שמועיל.

ט. עבודה הקשה שבמקדש

הצדיקים  עבודת  רואים  אחד  שמצד  שבמקדש,  הקשות  מעבודות  הוא  זה  דבר  ובאמת 
שמחזקים ומשבחים ומכניסים בו מוחין דגדלות, וכידוע דברי מהרנ"ת )בכוכבי אור( שכל גדולת 

הצדיקים בא רק שידעו מכוחם וכו', ומאידך גיסא יכולין להפסיד מאד על ידי דמיונות וגאווה.

י. סכנה גדולה

לא  העולם.  ולהנהיג  מפרסם  להיות  גדולה  "סכנה  יח(  בתרא  )בלקו"מ  ז"ל  רבינו  דברי  וידועים 
מבעיא כשאינו ראוי כלל, ולובש טלית שאינו שלו, רק אפילו עובדי השם באמת, גדולי הדור, 

יש עליהם סכנות נוראות בהנהגת העולם. כי איש פשוט רחוק מאד, שיעבר על רציחה, אפילו 
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רחמנא  כזו,  לתאוה  ושלום,  חס  כשמגיע,  ואפילו  לזה.  תאוה  לו  אין  כי  כשר,  איש  אינו  אם 

לצלן, אינו בא לידו, ויש לו כמה מניעות לזה ואפילו אם יעבר, לא יעבר כי אם לעתים רחוקות, 

וקרוב שלא יעבר רק פעם אחת כל ימיו. אבל בהנהגת העולם ובחדושין דאוריתא שמחדשין, 

יכולים לעבר ממש גנב ונאף ורצח בכל פעם, בכל רגע, רחמנא לצלן" עכ"ל.

שאין הכוונה דוקא למפורסמים ומנהיגי הדור, שבאמת כל מחנך ואפי' אב ואם נכנסים לסכנה 
זו, שיכולין בדבריהם להזיק ע"י שמכניסים גאוה.

יא. דורות אלו

ובוודאי יש בזה  זה נפוץ מאד ענין זה שצריכין בחינוך להרים ולומר מלים טובות  ובדורנו 
יעקב  אצל  שהיה  כמו  הקדושה,  מצד  כשבא  דוקא  זה  דכל  נמצא  לדברינו  אבל  אמת,  הרבה 

אבינו שהקב"ה קרא שמו ישראל, והיה זה לטובה ולברכה.

כשמכניסין בהבחור וכו' מלים טובות על דעת הצדיקים אזי יכולין לפעול לטובה,  וכמו"כ 
שהצדיקים הם שלוחי הש"י להכניס דברי שבת ועידוד לישראל, בחי' גאוה דקדושה שמשולב 

ביחד עם השפלות שלא להכנס לדמיונות שוא ח"ו, אבל כשזה בלי דעת הצדיקים אזי יכולין 

להרוס יותר ממה שמועילין, שנכנס בו קלי' עשו ואדום.

יב. נקודות טובות

)"אזמרה"( שלא  יובן גודל החילוק בין מה שאומרים הצדיקים לשמוח בהנקודות טובות  ובזה 
שפלות  כולו  שהוא  הקדושה  מהצד  בא  שזה  שעושין,  מהמצוות  טובה  נקודה  וכל  גוי  עשני 

על  שבנויים  עצות  מהנותני  קץ  אין  עד  הבדלות  ולהבדיל  בהמצוות,  בחלקו  ששמח  ואמונה 

הגאוה ומרימים את הדמיונות, )"חשיבה חיובית" וכיו"ב( שזהו בחי' הדברי שבח שהגיע מהס"מ וכו' 

שהוא חלק מעצת הנחש וכו' ואינו מצד הקדושה כלל.

יג. תפלת ר' נחוניא

נצרך לזה הרבה רחמים שמים ותפלה, וכמו שהבאנו מדברי רבינו ז"ל שהוא סכנה  ובאמת 
גדולה, מתי לומר ומתי שלא לומר, וכמה שמתבגרין יותר מבינים כמה שאין חכמה ואין תבונה 

וכו' וכמו שהיה תפלת ר' נחוניא בן הקנה בכניסתו לבית המדרש שלא יארע דבר תקלה על ידי 

ולא אכשל בדבר הלכה וכו' שלא אומר על טהור טמא ועל טמא טהור )ברכות כח, ב( שכל זה הוא 

בחי' הנ"ל, שלפעמים יכולין לומר על טמא טהור ועל טהור טמא, וכל זה בחי' הנ"ל לדעת 

מתי לתת שבחים וכו' ומתי מזיק, שעיקר בזה הוא התפלה והסייעתא דשמיא שיהיו השבחים 

על דעת הצדיקים. 
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פרק ב'

כבוד ה' וכבוד מלכים

א( כבוד אלקים

כל אדם למעט  צריך  "כי  ז"ל  רבינו  ו( שמבאר שם  )ליקו"א קמא  הענין עפמש"כ  כל  לבאר  ויש 
אלקים,  לכבוד  זוכה  אינו  הכבוד,  אחר  שרודף  מי  כי  המקום.  בכבוד  ולהרבות  עצמו  בכבוד 

חוקרים אחריו  והכל  דבר",  "כבד מלכים חקר  כה(:  )משלי  בו  לכבוד של מלכים, שנאמר  אלא 

ראוי  עליו, שאומרים שאינו  וחולקים  הזה,  כבוד  לו  ואיזהו, שחולקים  זה  הוא  מי  ושואלים, 

לכבוד הזה,  אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא 

זוכה לכבוד אלהים, ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו, ועליו נאמר )שם( 

"כבד אלהים הסתר דבר", כי אסור לחקר על הכבוד הזה:, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא 

על ידי תשובה. ועקר התשובה כשישמע בזיונו, ידם וישתק" עכ"ל.

ב( כבוד דקדושה

ומבואר מדברי רבינו ז"ל שיש אצל ישראל "כבוד אלקים" שזה בחי' כבוד דקדושה שהכבוד 
בא ממקור הקדושה, אבל יש כבוד עצמו שהזו כבוד דסט"א, ובלקוטי הלכות )הל' שבת הל' ז אות 

יד( ביאר שיש כבד ויש כבוד, שכבד הוא מלא דם, וכ' בתיקנ"ז )נב, ב( שכבד הוא עשו ואדום 

שהוא גוון סומק, )וכמו"כ עמלק שמדבר רבינו ז"ל בתורה הנ"ל שצריכין להכרית זרעו של עמלק, בחי' למעט בכבוד עצמו( 

ויש כבוד מלא וא"ו, שהוא בחינת כבוד הויה, ואי אפשר לזכות לכבוד ה' כי אם כשמכניעין 

הדם שבחלל השמאלי על ידי שסובלין חרפות ובזיונות ושותקין ודוממין עכ"ל, ונמצא שזוכין 

לכבוד ה' רק ע"י ששומעין בזיונו שאז ע"י בזיון נכנע כבוד עצמו ונתגלה כבוד הש"י שהוא 

החלק אלוק ממעל שיש בכל אחד ואחד מישראל )וזהו תמצית חלק מהתורה הנ"ל(.

ג( בשמי ולכבודי

כי  לישראל,  שמו  שהשתנה  יעקב  של  השם  פרשת  בכל  נפלאים  דברים  לומר  יש  ולפי"ז 
בלקו"ה )הל' שבת הל' ד' אות ג'( ביאר שם כי השם הוא הכבוד כמוש"כ כל הנקרא בשמי ולכבודי, 

שעיקר הכבוד הוא השם שיש לו שם גדול בעולם שזהו עיקר הכבוד )כמוש"כ והארץ האירה מכבודו 

בחי' פרסומי ניסא בנר חנוכה וכו'(. 

והוא  לו כבוד עצמו,  ולהכניס  לו  יובן כשהמלאך קרא ליעקב ישראל התכוון להרע  ולפי"ז 
המלאך ידע שיקראו שמו ישראל, אבל המלאך הס"מ שהוא הגאוה והכבד הנ"ל, שרו של עשו 
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ישראל שהוא מל'  גדול שרצה לקחת השם הקדוש  נסיון  אז  ולכן היה  בו כבוד עצמו  הכניס 

שררה וכבוד ולהשתמש בזה בבחי' כבוד עצמו.

ד( בושת

לא הגיע הזמן לזה שיקרא ישראל, כי צריכין לעבור בזיונות ושפלות ולשתוק ילדים  ועדיין 
כדי שיתגלה כבוד אלוקי, ולפי"ז יבואר פלאות, שאחר המעשה של עשו, נעשה ליעקב צרת 

דינה, שאין לך בזיון גדול מזה וכמוש"כ נבלה עשו בישראל, ועיקר דין תשלומי "בושת" הוא 

על החללים  באו  יעקב  בני  וכמוש"כ שם  רח"ל,  ביותר  הגדול  והקלון  באונס, שהוא הבושת 

ויבוזו העיר וכו' ובאור החיים הק' שצריכין לשלם בושת לכל המשפחה )כמוש"כ הרמב"ם בפ"ב מהל' 

נערה בתולה ה"ה(, ויבוזו דייקא שזה תיקון על הבזיון הנורא.

ה( תלאות ובלהות

זה  וכל  יעקב עד בואם,  והחריש  וכו'  דינה  כי טמא את  ויעקב שמע  )בראשית לד(  שם  ומבואר 
הוא ממש הבחי' הנ"ל ששמע יעקב והחריש הוא בחי' ישמע בזיונו וישתוק, ובאמת דברו בזה 

המפרשים היאך שתק יעקב.

בצרור המור "ויעקב שמע כי טמא דינה בתו. ולא אמר כי ענה או שכב את דינה, אלא  ועי' 
טמא. כי על זה חרה לו איך רוח טומאה נחה על זרעו, זרע טהור וקדוש. ועכ"ז החריש יעקב 

וידום  כמו  רמז  ואולי  ובלהות.  בתלאות  מורגל  וסבלנותו,  חכמתו  על  להורות  וזה  בואם,  עד 

י ג(, שהצדיק הדין ושתק. כי הוא המסבב בשלוח כל בניו עם המקנה, כי אם היו  )ויקרא  אהרן 

ו(, אחר  )פס'  ולפי שראוהו מחריש, אמר שיצא חמור לדבר אתו  וישמרוה.  ילווה  קצתם בבית 

שלא ראוהו בוכה וצועק בקול מר" עכ"ל.

כדי שעי"ז  ולשתוק,  בזיונו  יעקב לשמוע  עבודת  היה  עכשיו  היטיב שבאמת  יובן  ולדברינו 
ימעט בכבוד עצמו ויזכה לכבוד אלקי.

ו( אלוה בעליונים

)בר"ר עט, ח( על הפסוק שנאמר לפני פרשת דינה "ויצב שם מזבח  פלאות בדברי המדרש  ועי' 
ויקרא לו אל אר"ל ויקרא לו אל אלהי ישראל אמר אתה אלוה בעליונים ואני אלוה בתחתונים 

נוטל  היית  ואתה  לעצמו  שררה  נוטל  אינו  הכנסת  חזן  אפילו  אמר  לקיש  ריש  בשם  הונא  ר' 

שררה לעצמך מחר בתך יוצאה ומתענה הה"ד ותצא דינה בת לאה".
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ז( נוטל שררה

הדברים נוראים שבאמת היה ליעקב נסיון מהשרו של עשו שקרא לו שם ישראל,  ולדברינו 
פגם  בחי'  הוא  זה  וכו', שכל  לעצמו  נוטל שררה  אינו  הכנסת  חזן  זה שאפי'  על  והאשימוהו 

הנ"ל, בחי' כבוד עצמו, בחי' יהללך זר ולא פיך )משלי כז( ואמרו חז"ל )מדרש משלי( א"ר אביו גנאי 

זה שאז שמע  על  תיקון  דינה  כל פרשת  היה  ולכן  נכרי,  בפיו אלא  הוא לאדם שיאמר שבחו 

יעקב בזיונו, בחי' ישמע בזיונו, שהיה שפיכות דמים כפשוטו, דם כריתת הערלה ואח"כ הריגת 

עיר שכם, ואח"כ זכה יעקב לכבוד אלקי, שנתגלה שמו ישראל.

ח( ישראל לי ראש

וכמו שבארנו מהחתם סופר שהש"י קרא לו שם ישראל ביחד עם יעקב, שזה מרמז על מש"כ 
השפלות,  הוא  שיעקב  וישראל,  יעקב  שהוא  העליונה,  ונקודה  התחתונה  נקודה  ז"ל  רבינו 

וישראל הוא הנקודה העליונה "לי ראש".

ט( שפלות ודלות

כי אם ישראל. צ"ב דתחלה  יעקב  יקרא שמך עוד  יעקב לא  וזל"ק "שמך  סופר כתב  ובכתב 
אמר ה' שמך יעקב ואח"כ אמר לא יקרא וכו', וכבר הרגישו חז"ל בזה בש"ס )ברכות יג.( ותירצו 

שלא יעקר שם יעקב אלא ששם ישראל עיקר ושם יעקב טפל לו. נ"ל כי שם יעקב מורה על 

כל  יג:(  )ערובין  שאחז"ל  עפ"י  ונ"ל  אלקים.  עם  שרית  כי  שררה,  לשון  וישראל  ודלות,  שפלות 

המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו, נגיד שמא אבד שמיה, והיינו שמך יעקב, היינו אם אתה תקרא 

יהיה  ישראל  אם  כי  יעקב  בעולם  שמך  יקרא  לא  אז  ושפלות  עקב  יעקב  בשם  לעצמך  יעקב 

שמך, ועל מה שקרא לעצמו לעיל )לג, כ( אל אלקי ישראל האשימוהו במדרש ע"ז, ולכן הזהירו 

ה' על כך כנ"ל עכ"ל.

וכל זה כנ"ל שהוא קורא לעצמו שם יעקב שפלות בחי' ישמע בזיונו ועי"ז זוכה לשם ישראל.

י( חסד התוכחה

כשנותנין  מאד  ליזהר  שצריכין  הקודם  במאמר  שבארנו  במה  ולמעשה  לעובדא  יבואר  ובזה 
דברי שבח שלא יבוא לידי גאוה, שלדברינו יבואר שאם יש בחי' "יעקב" שאומרים את האמת 

להתלמיד ומוכיחין אותו שיהא שומע בזיונו וכו', שאז יכולין להשתמש בשם "ישראל", לתת 

לו מוחין דגדלות, 
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נתגלה  ידי תוכחה  היינו שעל  ויוכיחני  יהלמני צדיק חסד  ל(  )ליקו"מ קמא  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ 

שמבזין  בזיון  בדרך  לפעמים  היא  שלהם  שתוכחה  אע"פ  תוכחתם  לקבל  אנו  וצריכין  חסד, 

אותנו אעפ"כ צריכין אנו לקבל תוכחתם כדי לקבל על ידו את החסד עיי"ש.

פרק ג'

בדברי התנאים והאמוראים

א( נפשות חכם

חזינן פלאות בדברי הגמרא איך דוקא ע"י "שבח וכבוד" אפי' כבוד מוגזם הצילו מבאר שחת, 

עד שזכו להרימם עי"ז לתכלית הצדקות וגדלות בתורה, וכדברי הגמ' הנוראים )ב"מ פה, ב( וזה 

לשונו "איקלע רבי לאתריה דרבי אלעזר ברבי שמעון אמר להם יש לו בן לאותו צדיק אמרו 

לו יש לו בן וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמנה אתייה אסמכיה ברבי ואשלמיה לרבי 

שמעון בן איסי בן לקוניא אחות דאמיה כל יומא הוה אמר לקרייתי אנא איזיל אמר ליה חכים 

עבדו יתך וגולתא דדהבא פרסו עלך ורבי קרו לך ואת אמרת לקרייתי אנא איזיל אמר ליה מומי 

יתיב במתיבתא דרבי שמעיה לקליה אמר הא קלא דמי לקליה דרבי  גדל אתא  כי  עזובה דא 

אלעזר ברבי שמעון אמרו ליה בריה הוא קרי עליה פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם פרי 

צדיק עץ חיים זה רבי יוסי ברבי אלעזר ברבי שמעון" עכ"ל, 

וישים אל לבו על תלמוד תורה, ועדיין  רש"י שם שיהו קורין אותו רבי כדי שיתקנא  וביאר 

רצה לחזור לעירו רח"ל וכו', עד ששכנעו אותו ושמרו לו שיקראו לו רבי והלבישו אותו כבגדי 

זהב ויעשו אותו חכם עד שהשתכנע שכדאי לו ולבסוף מספר הגמ' שהגיע להדרגה העליונה 

ביותר והיה ראוי ליכנס אחר פטירתו למערת ר' שמעון בר יוחאי ור' אלעזר אביו, מפני שהיה 

גדול כמותם כמפורש בדברי הגמ', רק שכיון שלא סבל צער מערה כמו שהם סבלו לכן לא זכה 

ליכנס עמהם.

ב( רבי

נשמת  להרים  הם שלוחי הש"י  הצדיק, שהצדיקים  ע"י  כשמגיע  דוקא  זה  דכל  לומר  יש  רק 

ישראל, ולכן מבואר שם שרבי הסמיך אותו להיות "רבי" שעי"ז לקח נפשות חכם )כמבואר שם(, 

וכמו"כ כל מי שעושה דברים כאלו על דעת הצדיקים להרים נשמת ישראל אזי יש לזה מקום, 
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)ונפסק כן בס' אור זרוע להלכה 5( וצריכין להזהר שלא יהא ח"ו בדרך של "חכמות חיצוניות" 
שמשקרין וכו' שח"ו יבוא לידי גאוה ודמיונות וכמו שבארנו, שזה קליפת אדום להכניס גאוה 

בלב האדם.

ג( כבוד השי"ת

וכמוש"כ  בכבודם,  כשפגעו  אנשים  נידו  והאמוראים  שהתנאים  פעמים  הרבה  מצינו  והנה 
)במו"ק טז( שתלמיד חכם מנדה לעצמו )עי' שו"ע יו"ד סי' שלד( והאמת הוא שתלמיד חכם אינו מחפש 

ח"ו כבוד עצמו, שכבודו הוא כבוד הש"י ומנדה לכבוד הש"י.

ד( גדול בתורה

וכמו"כ ראינו בגמ' )ב"מ פד, ב( אצל ר' אלעזר ברבי שמעון שביזה מאד לרבינו הקדוש )בצעירותו 
כמבואר שם( שכל שאלה ששאל רבי דחה אותו ר' אלעזר ב"ר שמעון וכמוש"כ בגמ' שם שעשה 

כן ר' אלעזר בר"ש כדי שלא יחשוב רבי שהוא גדול בתורה כמותו, וביארו שם המפרשים שכל 

כוונת ר' אלעזר בר"ש היה כדי להראות לרבי את מקומו בתורה שהוא גבוה יותר ממנו, ובאמת 

רואים בזה פלא גדול איך התנא הקדוש לחם מאד על כבודו, וכל זה הוא פלא עצום להבין.

ה( ישמע בזיונו

אמנם מאידך גיסא רואים שם בכל הסוגיא שכל חייו של ר' אלעזר בר"ש היה רצוף בזיונות, 
ולא החשיבו אותו רבנן כלל, שהיה נראה שהוא עסוק למסור ישראל להמלכות ולתפוס גנבים 

וכו' וגדולתו בתורה היה מוסתר, שאין כל כך הרבה דברי תורה ממנו. 

ולפי"ז יובן מאד שכל חייו של ר' אלעזר ברבי שמעון היה בבחי' ישמע בזיונו וידום וישתוק 
)וכמו"כ אשתו ברחה ממנו כשהביא על עצמו יסורים ושפיכות דמים כמבואר בסוגיא שם, שכל זה הוא בחי' שפיכות דמים המבואר 

בתורה ו'(, ולכן זכה בשלימות לכבוד אלוקי ולכן אפשר להבין קצת מה שמצינו אצלו שלחם על 

כבודו, שזה היה רק כבוד אלקי, שכבר הכניע לגמרי הכבוד מלכים.

5 אור זרוע )שם( צד"י במילוי הוא הק"ם בא"ת ב"ש צדי לשון תהו תרגום תהו צדיא כלו' צד"י דהיינו תהו דהיינו רשע הקם 

אותו וקראהו ר' ברי"ש כדי שיחזור בתשובה ויעסוק בתורה כההיא דהשוכר את הפועלים )דף פה.( דאיקלע ר' לאתרא דר' 

אלעזר בר' שמעון אמר להם יש בן לאותו צדיק אמרו לו יש לו בן וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמנה ואסמכי' ר' ברבי 

ואשלמי' בי ר"ש בן יוסי בן לקוניא אחוה דאמי' כל יומא הוה אמר לקרייתא אנא אזיל א"ל חכים עבדי יתך וגולתי' דדהבא 

פרסא עלך ורבי קראו לך ואת אמרת לקרייתי אנא איזול א"ל מומי עזובה דא:

והיינו דדרישנא צד"י בא"ת ב"ש הק"ם דהיינו עם הארץ הקם אותו קראוהו רבי כלומר אע"פ שאינו כדאי מותר לך לקרותו רבי 

כדי שיחזור בתשובה ויעסוק בתורה כעובדא דרבי כדפר
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ו( ריש לקיש

ובדרך אגב נבאר עוד מה שמצינו שם בסוגיא מאמר פלא מאד שריש לקיש היה ראש הלסטים 

והחזיר אותו ר' יוחנן בתשובה ונתן לו אחותו לאשה, ואח"כ היה מעשה שר' יוחנן אמר לו על 

משנה בכלים שמתעסק עם כלים של לסטים, שליסטאה בלסטיותיה ידע, ואמר לו ריש לקיש 

ומאי אהנית לי התם רבי קרו לי הכא רבי קרו לי ופירש"י רבן של לסטים וראש להן הייתי, 

ואמר לו לי ר' יוחנן אהנית לך דאקרבינך תחת כנפי השכינה, ולבסוף נח נפשיה דריש לקיש 

שר' יוחנן הקפיד עליו, ולכאורה הדבר פלא איך אמר לו ריש לקיש הכי רבי קרו ליה, והכי רבי 

קרי לה, וכל המפרשים דברו על זה המאמר לקרב להשכל.

ז( אהבת אמת

ויש בזה דברים נוראים בספה"ק באר מים חיים )אמור פרק כא( וז"ל "ותדעו אחיי ורעיי כי הנה 

עזה  בחמדה  רעות  ועבירות  התאוות  מיני  לכל  בלבבם  הבוערים  עולם  ושלוי  הרשעים  אלה 

וחזקה אילו היו רוצים להכנס לקדושה היו יכולין להכנס ממש כמו כן שיחשק ויתלהב ויתאוה 

וכפי אשר  וגו'.  זה  לעומת  זה  את  כי  ומצוותיו.  ותורתו  ה'  לאהבת  יקודי אש  בלהבי  ויחפוץ 

ה' מה  כוחו בקדושה לאהבת  היה  כן  עזה.  והחמדה  כוחו בקליפה מהתאוה המופלגה  נראה 

היה  לא  מן הדברים  לדבר  עזה תקוע בלבבו  להיות אהבה  הזה  נברא בכח  שאדם אחר שלא 

יכול להגיע כלל למדריגה עליונה כזו. 

ועל זה אמר ריש לקיש )בבא מציעא פ"ד.( התם רבי קרו לי הכא רבי קרו לי כי הוא לפי מדרגתו 

וגדול  רב  היה  בליסטים  היותו  ובעת  בערכו.  ונפלא  גדול  היה  והביט,  פנה  אשר  מקום  בכל 

בבחינתם, וכשנכנס תחת כנפי השכינה נעשה רב וגדול מאוד אף נגד חכמים אחרים כמאמר 

חז"ל )יומא ט' ע"ב( ורבה בר בר חנה מי משתעי בהדיה ריש לקיש והלא רבי אליעזר מרא דארעא 

דישראל הוי ולא הוי משתעי ריש לקיש בהדיה. 

עתה ראה והבט מה שיוכל להעשות מרשעי ישראל. וכל אדם בערכו כפי ערך תאותו בתאות 

וכזה  כזה  ליכנס בקדושה להתאוות לחמוד לבוראו  יכול  היה  כן לעומתו  עולם הזה,  וחמדת 

ויותר לפי שזה היא אהבת אמת. ותאות עולם הזה הוא רק טיפה מן הטיפה שנפלה מאהבת 

האמת לאהבת עולם הזה בכדי להיות הבחירה ביד האדם ולבררה מתוכה כאשר כתבנו כמה 

פ" עכ"ל.
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ח( מופלג מאד

והכוונה בדבריו הק' שריש לקיש אמר שגדלותו בתורה היה מופלג מאד יותר מכל האמוראים 
וע"ז  בתוכו מקודם,  זה  כל  היה  זו, שכבר  לו מדרגה  נתן  יוחנן  ר'  ולא  היה מצד שורשו  וזה 

הקפיד ר' יוחנן שסוף כל סוף נחשב הכל שבא ע"י רבו שהכניס אותו לכנפי השכינה.

ט( כח הבחירה

ובאמת הוא מאמר חז"ל בכמה וכמה מדרשים שהקב"ה הראה לאדם הראשון ולמשה רבינו 
ז, במדב"ר כג, ה פסיקתא רבתי כג( שכל  )ויקר"ר כו,  וגזלניו וחסמניו  ודור ומנהגיו וצדיקיו ופושעיו  דור 

זה הוא חיזוק גדול כשרואה אדם שיש לו חסרונות עצומים, אזי ידע שכמו שיש ראש ושורש 

בצדקות כמו"כ יש ברשעות, וע"י כח הבחירה שיש לישראל יכול להפכו לטובה כמו שהיה 

אצל ריש לקיש, וכמו"כ הדור הירוד שהוא כולו הפקרות רח"ל וכו', הלא זה לעומת זה יש כח 

הבחירה לבחור בהפקרות דקדושה וכל' חז"ל )במדבר רבה א( שישים עצמו הפקר כמדבר.

*****
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מאמר חנוכה

מקוצר תוכן - תורה יז קמא

ה תקס"ו:  ת ֲחֻנּכָ ּבַ ׁשַ ִסיָמן י"ז ּבְ יֶהם ּבְ ָאַמר ַהּתֹוָרה ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים ַשֹּקֵ ׁשֶ ּכְ

ְמֹבָאר  ָהִעְנָין  ְוֶזה  ֱאמּוָנָתם,  ֶהֶפְך  ִסְפֵריֶהם  ּבְ ְצאּו  ּמָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ה  ַהְרּבֵ ִרים  ּגֵ רּו  ּיְ ִנְתּגַ ָנה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּבְ

ן  ִסְפֵריֶהם ֶהֶפְך ֱאמּוָנָתם ְוכּו' ַעּיֵ ְמְצאּו ַעּכּו"ם ּבְ ּיִ א ֹזאת ׁשֶ "ל ֵמֵהיָכן ּבָ אֹוָתּה ַהּתֹוָרה ַהּנַ ם ּבְ ֵהיֵטב ׁשָ

ם:  ׁשָ

ָאַמר  ָנה ׁשֶ ָ אֹוָתּה ַהּשׁ ִרים, ּוִבְפָרט ּבְ ה ּגֵ ּמָ י ּכַ ֵאּלּו ִמּפִ ָבִרים ּכָ ְמעּו ּדְ ָבר ִנׁשְ י ּכְ ְפׁשּוטֹו ּכִ ּוֵבאּור ָהִעְנָין ּכִ

ה  ת ֲחֻנּכָ ּבַ ְתֹאם ַאַחר ׁשַ ּפִ ֵאּלּו ׁשֶ ה ּכָ עֹוָלם ַמֲעִשֹּיֹות ַהְרּבֵ ה ָאז ָהיּו ּבָ ֲאָמר ַהּזֶ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהּמַ ַרּבֵ

ָפר. ְוהּוא ָהָיה ַאַחר  ְתֹאם ּכֶֹמר ֶאָחד ִמּכְ ר ּפִ ּיֵ "ל, ָאז ִנְתּגַ ֲאָמר ַהּנַ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָאז ַהּמַ ָאַמר ַרּבֵ ׁשֶ

ִדְבֵריֶהם ֶהֶפְך ֱאמּוָנָתם.  ָצא ּבְ ּמָ ר ְלָפָניו ׁשֶ ְך ֶאְצלֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוִסּפֵ ּכָ

ְצאּו ְמֹבָאר  ּמָ ן ֵמֲחַמת ׁשֶ ם ּכֵ רּו ּגַ ּיְ ּה ִנְתּגַ ְחּתָ ּפַ ֵני ִמׁשְ ּבְ ָרה ׁשֶ רּו ָאז, ְוִסּפְ ּיְ ֶניָה ִנְתּגַ ה ַאַחת ִעם ּבָ ָ ְוֵכן ִאּשׁ

ָעִמים:  ה ּפְ ּמָ ִסְפֵריֶהם ֶהֶפְך ֱאמּוָנָתם ְוֵכן ָהָיה ּכַ ּבְ

ִרים  ְמַסּפְ ְמֹאד,  ְמֻפְרָסם  הּוא  ׁשֶ מּוִכים  ַהּסְ ַהּקֹוְדִמים  ּדֹורֹות  ּבַ ָהָיה  ׁשֶ אָטאְצִקי[  ]ּפָ ֶצֶדק  ר  ֵמַהּגֵ ם  ּגַ

ר ִלי  ר ֶאָחד ְוִסּפֵ י ִעם ּגֵ ְרּתִ ּבַ ם ָאֹנִכי ּדִ ִסְפֵריֶהם ֶהֶפְך ֱאמּוָנָתם. ּגַ ָצא ּבְ ּמָ ר ֵמֲחַמת ׁשֶ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ן ׁשֶ ם ּכֵ ּנּו ּגַ ִמּמֶ

ִסְפֵריֶהם ֶהֶפְך ֱאמּוָנָתם:   ָצא ּבְ ּמָ "ל ׁשֶ ֵמֵעין ַהּנַ

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ָאַמר ַרּבֵ ִמים ָהֵהם ׁשֶ "ל ְמֹבָאר סֹוד ָהִעְנָין ֵהיֵטב ְוָהֵבן ְמֹאד ּוַבּיָ ֲאָמר ַהּנַ י ַהּמַ ְוַעל ּפִ

עֹוָלם:  )חי"מ אות ז(. ה ְמֹאד ּבָ ִרים ַהְרּבֵ רּו ּגֵ ּיְ "ל ָאז ִנְתּגַ ַהּתֹוָרה ַהּנַ

הזאת נאמרה בשבת חנוכה תקס"ו, ולא נזכר בה כלל מעניין חנוכה, אמנם כשנעיין  התורה 

היטב נראה שכולה סובבת סביב עניין החנוכה.

הקדמה פסוקי זכריה )הפטורה שבת חנוכה(

ּיֹום ַההּוא  ים ֶאל הוי' ּבַ י ְבתֹוֵכְך ְנֻאם הוי': ְוִנְלוּו גֹוִים ַרּבִ ַכְנּתִ י ִהְנִני ָבא ְוׁשָ ת ִצּיֹון ּכִ ְמִחי ּבַ י ְוׂשִ ָרּנִ

ָלַחִני ֵאָלִיְך: י הוי' ְצָבאֹות ׁשְ י ְבתֹוֵכְך ְוָיַדַעּתְ ּכִ ַכְנּתִ ְוָהיּו ִלי ְלָעם ְוׁשָ
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ועי'  בו  לעם להאמין  לו  ויהיו  ה'  אל  רבים  עכו"ם  יתחברו  אז   - ונלוו  של מקרא,  והפשוטו 

מהר"י קרא. 

אור החנוכה להאיר השכל

דעיקר העצות שמגלה כאן, הוא למי שנחשך אור שכלו, ואינו רואה ומרגיש אור הצדיק, והרי 

אמרו חז"ל דחושך זו מלכות יון, ועיקר טומאתה היה חכמות חיצוניות, וא"כ זהו המבואר כאן 

שהחושך הוא מחמת כסילות השכל, על כן אינו יכול לטעום את אור הצדיק, שזהו גופא אור 

נרות החנוכה, שנתקנו להדליק דווקא בזמן החושך מששקעה החמה להאיר את אור הצדיק.

מתיונים – כבישת הטוב ע"י הגזירות

היונים  של  הפגם  עיקר  היה  זה  והנה  המזבח,  בפגם  תלוי  השכל  שחשכות  כאן  מגלה  והנה 

הוצרכו  כן  ועל  יון,  מלכי  ששקצום  המזבח  אבני  מעניין  מדות  במסכת  כמבואר  בביהמ"ק, 

לבנות מזבח חדש, ועל ידי פגם המזבח שמתגבר הכסילות על השכל נופלים נשמות ישראל, 

יון, אשר מזה באו  וטובם נכבש תחת העכו"ם, וזה היה עיקר ההתגברות שהיה בזמן גזירות 

כל המתייוונים שנתערבו בגויים ונעשו כחלק מהם, ע"י שהחשיכו היונים את שכלם בספריהם 

הטמאים. וכן מזכיר בסוף התורה תוכחת השכל שמוכיח לכלי המעשה. שעיקר החושך מחמת 

עכירות המעשים, וידוע שזהו עיקר טומאת חכמת יון, שאומרים שאין השכל תלוי במעשים, 

שיכול להיות חוטא וכסיל במעשיו ופילוסוף ובעל שכל. 

את  שיחללו  ישראל  על  שגוזרים  הגזירות  כל  ע"י  בא  הכבוש  שהטוב  ו'(  )באות  ג"כ  ומבואר 

השבת ולא ימולו את בניהם, שזה היה עיקר הגזירות אז.

בירור הטוב מקליפת נוגה

ועל ידי תיקון המזבח באים גרים, יש לבאר שעיקר שורש הגרים הוא יון, דאיתא בזהר חדש 

שקליפתם נוגה, שאינה טומאה ממש רק שחכמתם להרע ולא להיטיב, נמצא שהוא עיקר מקום 

הגרים מפני ששם שייך הבירור, והנה כבר נתבאר שייכות עבודת הסוכות עם תיקון כלליות 

שנר  שמאי  בית  דעת  ולכן  אוה"ע,  כנגד  פרים  ע'  ומקריבים  וערבה  המים  בניסוך  הבריאה, 

חנוכה פוחת והולך כפרי החג, כי עיקר תיקון החנוכה הוא להוציא הטוב הכבוש שבאומות 

שזהו תיקון הגרים.
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וב"ה סברי מוסיף והולך שמתוסף הקדושה בכל פעם, ע"י שיוצא הטוב הכבוש בבחינת גרים, 
מבטא  יום  בכל  והולך  מוסיף  הנס  והוספת  רבים,  רעים  יוסיף  הון  הפסוק  כאן  שמביא  וכמו 

'הוספת' רעים רבים. 

קרני – קרן השור

גם נתבאר כאן מעניין הצדקה הנקראת קרנא, שעל ידה יוצא הטוב הגנוז שהוא הרצון הנקרא 
ג"כ קרן, וזהו ג"כ קרנות המזבח שהוא חזקו ותקפו שמכניע בו רע שבאומות ומוציא גרים, 

בבחינת וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח, וכל זה רצו היונים לקלקל, על כן גזרו כתבו לכם על 

"קרן" השור שאין לכם חלק באלקי ישראל, כי רצו לכבוש קרן ישראל תחת הרע, אבל לבסוף 

אדרבה היה הכח ללחום בהם ולהשפילם עד עפר, ונתרומם קרן ישראל הטוב.

דתרמודאי,  רגלי  וזזהו  השוק,  מן  רגל  שתכלה  עד  בלילה  הדלקתם  דזמן  בגמ'  איתא  והנה 
כי  וזהו הסימן שנתנו חז"ל  גרים כמ"ש חז"ל,  והתרמודים נשתנו לרעה שאין מקבלים מהם 

חנוכה הוא עסק הגרים להוציא הטוב הכבוש ברע של קליפת נוגה. וזהו התגברות והתחדשות 

מלכות ישראל.

ההתרחקות מהשי"ת דווקא ע"י חכמת יון

הנה צורה של טוב הכבוש בתוך הגוי שצריך להוציאו, נמצא דווקא אצל גזירות יון, כי מעולם 
לא היתה צרה כזו ששינו את עצמם להיות כמו העם השולט עליהם, ודווקא אז נמצא מתיונים, 

שהוא  כיון,  לישראל  קורבא  דלית  חדש  בזהר  כדאיתא  והטעם  אחר,  במקום  נמצא  שלא  מה 

גודל הסכנה להתערב הטוב ברע, כי טומאתם אינה לפרוש בזדון  נוגה, ושם הוא  בגימטריא 

מהשי"ת ולעבוד ע"ז, רק שהביאו חכמות רעות שעל ידם נתרחקו לגמרי מהשי"ת, עד שנפלו 

לכפירה גמורה. וכדאיתא הרבה בחז"ל מעניין הנסיון ללמוד חכמת יונית, שלכאורה אינו רע 

ידי שנופלים בזה  וכו', אמנם על  יום ולא לילה  גמור, וכמו שאמרו צא ובקש זמן שאינו לא 

מביהמ"ד  וכשקם  מפומיה.  פסק  לא  יוני  זמר  באחר  וכמו שאמרו  לגמרי מהשי"ת,  נתרחקים 

ספרי מינים נופלים מתוך חיקו.

ספרי מינות

ודעות  חיצוניות  חכמות  ידי  על  השכל  אור  שנתחשך  הוא  הפגם  שעיקר  כאן  שמובא  וזהו 
נפסדות, ועל ידי זה נפסד היראה ואהבה, היינו שכבר אינו יכול לעסוק בקיום תורה ומצוות 

ולהוליד חיים, כי על ידי החכמות נתרחק. ועל כן מזכיר כאן עניין ספריהם שזה שייך דווקא 

והטעם  חיצונית,  החכמה  אצל  דווקא  אלא  ספרים  נצרך  לא  לע"ז  כי  חיצוניות,  חכמות  אצל 
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כי אז התחיל להתגלות תורה שבעל פה, על כן זה לעומת זה התגברו ספרים החיצוניים, ואז 

תירגמו התורה יונית, ונחשך העולם ג' ימים מגודל החשכות שנפל על השכל להסתיר היראה 

ואהבה. וע"י כח החנוכה שזכו אז, נתגלה דיבור הישראל שהוא ההלל שאומרים כלל ישראל, 

והדיבור הזה הולך למרחוק בבחינת פירסומי ניסא, והוא נחקק בספריהם הרעים עד שעל ידו 

יוצא כל הטוב הכבוש שנפל לשם.

צמיחת קרן משיח

זה הוא צמיחת קרן משיח, קרן דייקא  וכל  עשו חנוכת המזבח, שהתחילו לתקן הגרים,  ואז 
שהוא כח הרצון העליון, שמעורר כל הרצנוות הכבושים בבריאה, וכדהאריכו בספרים שחנוכה 

הוא זמן של ערכתי נר למשיחי, כי מתגלה אז י"ג מדה"ר בח' ימי החנוכה, כנגד מה שתיקנו 

הגרים  תיקון  תחילת  שהוא  דוד  בן  משיח  של  אורו  ומאיר  הרצונות,  כח  והוא  פרצות,  הי"ג 

ומשיח ישלים זה.

פירסום הנס במקומות הרחוקים

ניסא ביותר מפורים, דהרי בחנוכה ההדלקה היא מבחוץ  מצוות החנוכה הוא פרסומי  עיקר 
דייקא, וכל המצוה הוא דווקא ע"י שרואים אחרים )ובקריאת המגילה הקריאה בי' אינה גדר בעיקר המצוה(, 

וההבנה של פרסום הנס פירושו גרים, וזהו כמדובר כאן שחנוכה הוא תיקון המזבח, ע"כ הוא 

זמן של גרים, ולכן ההתעסקות הוא דווקא ברגלי דתרמודאי שאין מקבלים מהם גרים, והיינו 

הגויים המרוחקים ביותר וזהו זמן ההדלקה.

מה שנמצא פך השמן החתום בחותמו של כהן גדול, הוא הבנה של טוב הכבוש בעומק  גם 
ודווקא  נמצא,  טהור  אחד  פך  ורק  חיצוניות,  חכמות  היינו  הטמאים  השמנים  כל  שהם  הרע, 

איך  היהודי,  טובו הכבוש של  את  מגלה  ושם  לקה"ק אחת בשנה  הנכנס  כה"ג,  בחותמו של 

שהוא עצמו טהור וכל עוונותיו ששילחו באותו היום על ראש השעיר אינם שלו, רק שייכים 

לרשעות הגויים הכובשים את ישראל. )גם יון נקרא צפיר עזים – שעיר עי' דניאל ח כא(

גילוי הרצון ע"י י"ג מדות הרחמים

בהם  החנוכה  ימי  וח'  הכתישה,  ע"י  המתגלה  הזית,  בתוך  הכבוש  טוב  הוא  זך  זית  שמן  גם 
הוציאו את השמן הכבוש בזיתים, עד שיצא שמן טהור, וח' ימים אלו מכוונים כנגד י"ג מדה"ר 

וי"ג  הרחמים,  מדות  י"ג  שהם  בתורה  כאן  המבואר  הרצונות  סוד  וזהו  ז"ל,  מהאר"י  כידוע 

פרצות שעשו בסורג ואח"כ גזרו כנגדם י"ג השתחויות כנגד זה.
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הלל – הדיבור ההולך למרחוק

ועיקר ימים אלו נתקנו דווקא להלל והודאה, שהם דווקא בסוד הדיבור ההולך למרחוק, ועל 
הרחוקים  המקומות  בכל  לגלותו  השי"ת  את  שמהללים  ההילולים  כל  שהם  גרים  נעשים  ידו 

ביותר, כמו שאומרים ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה' ושאר פסוקי ההלל, ומתתיהו בן 

יוחנן כה"ג הוא היה הצדיק הזה שהיה לו כח זה לשלוח הדיבור שעי"ז ניצח את יון. 

ומזמן קביעת הנס יש בכח כל איש ישראל ועמך כולם צדיקים את הכח הנ"ל בהלל והודאה 
ובפרט ביום טוב חנוכה להשמיע למקומות החשכים ויכירו וידעו.

מזבח נקרא טורף

והנה איתא בחז"ל כשנכנסו יונים לעזרה וקראה מרים בת בילגה למזבח לוקוס, והיינו שהם 
פגמו במזבח הנקרא טורף בנימין זאת יטרף, שהוא עיקר תיקון המזבח כשהטרף כראוי, גם 

וז"ס טרף  זית טרף בפיה  יונה אשר הביאה עלה  אותיות  )עי' מכון שבטך בכ"מ( שיון  נתבאר  כבר 

המזבח.

תרום קרננו – לעומת קרן השור

יכולים  כאן בתורה. שעי"ז  זמן של צדקה, כמבואר  הוא  מה דאיתא בפוסקים שחנוכה  וזהו 
בעניין ערכתי  וזהו העסק שמתעסקים בחנוכה  כאן,  קרן כמבואר  נקראת  וצדקה  גרים.  לגייר 

נר למשיחי, שהוא צמיחת קרן משיח המבואר כאן, וברצונך תרום קרננו, שעל ידו היה נצחון 

החשמונאים היפך התגברות קרן הרע )עי' דניאל ח(, שרצו לחקוק על קרן השור ח"ו )ועי' לקו"ה שם 

אות לג(, כנגד זה נתגלה החקיקה הקדושה בספריהם שזהו קרנא דחקיק עליה.

דג במים – חיים בתוך ההעלם

רביז"ל מפרש כל התורה בתוך מאמר רב ספרא, על הדג שהוציא ראשו מהמים, וביאר  הנה 
שדגים הם הגרים, והוא סוד טוב הכבוש. והנה צריך ליישב זה, מה שייך עניין הדגים לכאן, 

והרי אין שייכים למזבח המדובר כאן בתורה.

בבריאה,  הרע  התגברות  מקום  הוא  היכן  הבריאה,  בפשטות  דנתבונן  בזה,  הביאור  אמנם 
ותראה שזהו הים, שכלל אין שייך להתקיים שם, וכל הבא אל הים צריך הצלה גדולה להנצל 

מאבדון גמור, כי אין שם מקום קיום, ולכן שטף הגויים נקרא בפסוקים מים הזידונים. והנה 

באר ומעיין נקראים מים חיים, והם שייכים לתשמיש כל אחד, אבל הים לעולם אינו נקרא מים 

)עי' בתורה נ"א קמא, שמים מלוחים  חיים, ובפרט מאחר שמימיו מלוחים ואפילו לשתיה אינם ראויים 
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הוא  נמצא דמציאות טוב הכבוש בבריאה  הים הם הדגים,  והחיים הנמצאים בתוך  נקרא שקר(, 

הדג, ודוק לשון כבוש דייקא, כי גדר כבוש באוכל הוא הנשרה תחת המשקה, בין מים או יין 

ושמן, ובזה נמצא יותר מציאות טוב הכבוש מסימני בהמה וחיה טהורה, כי כאן רואים בפועל 

ממש איך החיים כבושים בתוך מקום המוות. וזהו ההבנה של הדג שהוציא ראשו מן המים, 

שהתחיל להתגלות מעט טוב הכבוש ולהינצל מן הרע השוטף עליו, ודווקא ראשו שלשם עולה 

הטוב, כמבואר כאן בתורה שהרע מתגבר עליו על שמעלהו למחשבתו, וכל זה מפני שבשורש 

ישראל עלה במחשבה.

התרוממות הטוב לצוף על הרע

יוצא מתוך הרע ועולה למעלה, וכמ"ש  עניין ברייה קלה שבים, שצף למעלה, שהטוב  וזהו 
המים  בעליון  לעולם  שוכנים  בעליהן  כי  והקשקשת,  הסנפיר  "וטעם  ט(  יא  )ויקרא  הרמב"ן 

ובצלוליהן ויקבלו גידול באויר הנכנס שם, ולכן יש בהם קצת חום דוחה מהם שפעת הליחות 

ישכון  וקשקשת  סנפיר  לו  ושאין  ובבהמה,  באדם  הצפרנים  וגם  והשער  הצמר  יעשה  כאשר 

לעולם בתחתיות המים ובעכוריהם ולרוב הלחות ואפיסת החום לא ידחה מהם דבר, ועל כן 

הם בעלי לחה קרה דבקה קרובה להמית, והיא ממיתה בקצת המימות כאגמים המעופשים".

וזהו כעניין השמן, שמרגע שיצא מן הזית שוב אינו מתערב בשאר מים, ולעולם צף למעלה.

חכמות יון – מים הזידונים

ביורדי  וכמ"ש  ישראל,  על תחילת המחשבה שהם  יון  עניין החנוכה שנתגברו חכמות  והוא 
הים וכל חכמתם תתבלע, ואז מצינו איך שנתערבו ישראל בגויים מה שלא היה לפני כן, כי מה 

שייכות לישראל עם הגוי, אבל יון התגברו על תחילת המחשבה, שהוא שורש הנשמות וכמו 

שהיה בתחילת הבריאה כאשר רק עלו ישראל במחשבה כמ"ש בראשית בשביל ישראל וכו', 

אז כיסה התהום את כל העולם שהתגברו המים הזידונים על הכל, וכן היה במבול ששטף את 

יון כמבואר  הכל ורק הדגים נשארו, שזהו תחילת המחשבה, ואז שלח נח את היונה אותיות 

במק"א, והיא חזרה עם עלה זית, הוא עניין השמן הכבוש בתוכו, וטרף בפיה הוא עניין מזבח 

בחלקו של טורף, המברר את כל הבריאה. 

שמן המשחה ככ"ף יונית

וניצחון היונים היה ע"י הכהנים המשוחים בשמן המשחה, העוסקים בעבודת המזבח, ורק הם 
יכלו להוציא נשמ"י מתוך חכמת יון. וראה שמשיחת שמן המשחה בצורת כ"ף יונית דייקא, 

ידי ספריהם הרעים וחכמתם הרעה, וכ"ף היונית  נגד הכתב היוני המתגבר על  זה לעומת זה 
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שמושחים בו בשמן המשחה הוא נותן הכח שיכנס הדיבור הקדוש בתוך ספריהם, ויוציא משם 

הגרים שהם טוב הכבוש. )ענין השמן עי' ליקו"ה סימני בהמה הל' ד אות ל(.

מצולה שאין בה דגים

וביציאת מצרים כתוב וינצלו את מצרים ואחז"ל כמצולה שאין בה דגים, והיינו שהוציאו כל 
אמו  ברחם  כעובר  דגים,  בבחינת  כבושים  ישראל  נשמות  היו  ובמצרים  משם.  הכבוש  הטוב 

)כמ"ש במס' נדה( ואז עיניו כקרני חגבים, הוא עניין קרן שהוא הרצון המאיר  הנראה כדג במים, 

שם, ואז פרו ורבו כדגים כמ"ש ובני ישראל פרו וישרצו וגו', כי היו אז כדגים בתוך ההעלם, 

אמנם היה להם כח רבייתן של ישראל, שהוא כח ההולדה התלוי בתחילת המחשבה, שהיא 

מתקיימת גם בתכלית ההעלם.

צדקה נדבת לב

נקראת  הצדקה  הנה  היטב,  זאת  ולקשר  בצדקה  תלוי  המזבח  שתיקון  בתורה  כאן  מבואר 
חובות,  רובם  המזבח  קרבנות  והנה  וגו',  לבבך  ירע  ולא  הצדקה  בפסקי  כמ"ש  לב,  נדיבות 

ובאים לכפר ואין עניינם נדיבות לב, אמנם תיקון המזבח הוא התקרבות הגרים, שהם משיבים 

את פגם המזבח, ותראה שקרבנו של גוי הוא דווקא נדבה, כי גוי אין יכול להביא קרבן לחובה 

או לכפרה רק לנדבה )כמ"ש בהגהות אשרי ב"ב פ"א סי' לו הביאוהו הפוסקים בהלכות צדקה סי' רנ"ד(, והגר גופא 

נקרא דווקא נדיב כמו שהביא כאן הפסוק נדיבי עמים נאספו, שאין לו שום חיוב ומעצמו בא, 

וזהו עיקר תיקון המזבח, ולכן הוא תלוי דווקא בצדקה שהיא נדיבות לב.

נדבות רק על מזבח החיצון

ולתוספת  חטאו  להשלים  אלא  נדבה,  אינם  ועולה  אשם  חטאת  הקרבנות  שרוב  אע"פ  ולכן 
והבל  קין  אדה"ר  של  קרבנם  היה  שזה  בנדבה,  היה  המזבח  מקום  שורש  מ"מ  התקרבות, 

ונח שהיה נדבה. ולתוספת ביאור הנה כל עבודת ביהמ"ק הם חובת דבר יום ביומו, ואין כל 

מי  כי אם מזבח החיצון  נדבות,  ומנורה ראויים להקריב עליהם  הכלים שולחן מזבח הפנימי 

וניתן על האש כמובא בגמ'. וההבנה  יין שמן הכל יכול להתנדב  שנתנדב בהמה סולת עצים 

בזה שהמזבח הוא המקום בביהמ"ק המלקט כל הניצוצות המפזורים שניתקו לגמרי ממקום 

קדושתם, עד שאינם כלל בני חיובא לבוא ולהכלל בקדושה, שזה בחינת גרים, והמזבח משיבם 

אל הקדושה ע"י הנדבות שמביאים אליו, וכל זה תלוי בנדבה הצדקה של בני ישראל שנותנים 

ג'(, ועי"ז  )יור"ד סי' רמ"ט סעיף  מרצון ליבם, שזהו עיקר הצדקה המובחרת כנפסק בהלכות צדקה 

מעוררים עומק רצון הטוב הכבוש ג"כ לשוב ולהתנדב להשי"ת.



-לא-    /והללתבדרליו

תודה – נדבה

והנה קרבן תודה יש בו הבנה של נדבה, כי ההודאה היא לעולם דרך נדבה )אע"פ שבאה על החסד 
שעשה עמו אבל ההודאה אינה כפריעת חוב אלא שמתעורר ע"י החסד לנדוב עצמו ולהודות(, ועל כן לעתיד לבוא כל 

הקרבנות בטלים חוץ מקרבן תודה שאינה לתועלת עצמו כלל רק נדבה, וזה שייך דווקא לתורה 

ג"כ  הוא  וכן מצד השי"ת  נדבה,  הבנה של  ולהלל, שזהו  להודות  בחנוכה שנתקן  זו שנאמר 

יו"ט שבא בנדבה, כי הוא תוספת על כל הי"ט, וכל זה הוא תיקון פגם המזבח, לקרב טוב חדש 

כעין גרים.

ולכן בית שני שמהותה נדבה וגרים, נחרבה כשפגמו בזה בשנאת חינם שפירושה היפך זיכוך 
וטהרת האויר להוספת אהבה וקירבה בין ישראל וכו' עד כדי הוספת גרים.

נדבת הנשיאים

השלימו  וזה  נדבה,  כולו  שכל  הנשיאים,  קרבנות  קוראין  שבחנוכה  פלא  דבר  תראה  ובזה 
הנשיאים על אשר חיסרו בנדבת המשכן, שכתוב שם כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה', וזה 

וכן  גרים,  עניין  שהוא  דווקא,  בנדבה  המזבח  קדושת  את  חינכו  שבזה  המזבח,  חנוכת  היה 

מבואר שם במפרשים מה שחוזרת התורה אצל כל אחד מהם כל סדר נדבתו, מפני שמעצמו 

נדב ולא מפני חבירו, וכל זה עניין הנדבה.

תוספת – נדבה

ואח"כ כשחלשה דעתו של אהרן על שלא נשתתף בחנוכתם, הבטיחו על יו"ט חנוכה שהוא 
והודאה,  ביארנו שזהו ההלל  נדבה, כאשר  זמן של  היו"ט חנוכה הוא  על שם המנורה, שכל 

השי"ת  שנתן  מזו  גדולה  נדבה  לך  אין  הרי  ימים,  לשמונה  השמן  שהספיק  הנס  עניין  והוא 

לישראל תוספת השמן, שהרי ההדלקה עלינו היא מוטלת, ואכן מצידו נתן שמן לח' ימים הרי 

כולו נדבה, מחמת רצונו שרצה בנו, שאפילו שהיינו אנוסים, הראה השי"ת שרוצה במעשינו 

ומשוקק לזה כביכול, כבתחילת הבריאה שעלה ישראל במחשבה תחילה וצפה בהתפארות בנו 

וכו'. וראה ליקו"מ )תורה ב' תנינא(, מבואר שם שימי חנוכה הם ימי הודאה שהוא עניין של לעתיד 

לבוא.

זה הוא עניין הרצונות המבואר כאן, כי נדבה הוא מרצון פנימי שבליבו, והוא התגלות  וכל 
הטוב הכבוש.

*****



-לב-

זאב בלשון יוני

בפשטות נקרא ע"ש חנוכת המזבח שזכו לעשות אז, ובפרט לפי המבואר במשנה  החנוכה, 

ואי' בגמ' סוכה, כשנכנסו  יון את המזבח.  שהוצרכו לעשות מזבח חדש אחר ששיקצו מלכי 

זאב  הוא  הנה באמת המזבח  יוני,  זאב בלשון  ופרש"י  וכו'  לוקוס  בלגה  בת  וכו' מרים  יונים 

דקדושה, שהוא בנימין זאב יטרוף שבחלקו נבנה המזבח, כי המזבח הוא מקום הטרף שמעלה 

כל הבריאה אל הקדושה, ושם שורש מקום האכילה של כל הבריאה, ואותה מרשעת נחשכה 

יון שנתגברו אז  גזירות  ידי  יון אשר נתגברה עליה, וטרפה את נפשה על  דעתה כ"כ בחכמת 

ופגמו בסוד המזבח, ועי"ז אדרבה העלימו חלקי הקדושה בתוכם, שזהו עניין המתיונים, ולכן 

קראה למזבח לוקוס בלשון יוני, מפני חכמת יון הרע שחישבה להתגבר עליו.

חינוך המזבח – יציאת הטוב מן הרע

עיקר הישועה היתה, על ידי שמתוך כל הרע שהתגבר כל כך על הטוב, נתגלה והאיר  והנה 

גרים,  בסוד  עצמו  הרע  חלקי  משם  הוציא  ועוד  הכל,  נתהפך  זה  ידי  ועל  שם,  הכבוש  הטוב 

שזהו כח המזבח להוציא כל הטוב שבבריאה, להשיבו לשרשו ולהעלות עמו גם חלקי הרע 

ובו קורין פרשת הנשיאים  זה באמת נעשה חנוכה שהוא חינוך המזבח,  ידי  ועל  גרים,  בסוד 

שחינכו את המזבח.

חותם המגן על נקודת הטוב

והנה זהו סוד פך השמן שנמצא בתוך כל השמנים הטמאים, ואז מתוך הרע התגלה טוב כזה 

עליונה  סוד החותם הוא שמירה  גדול,  כהן  וזהו חתום בחותמו של  עליו,  יכלו לשלוט  שלא 

ואחד  אחד  שבכל  אברהם,  מגן  על  אמת  בשפת  וכמ"ש  לעולם.  יאבד  שלא  הטוב  נקודת  על 

מישראל יש נקודת אברהם אבינו, והקב"ה מגן עליה שלא תיפגם אף ע"י כל עוונות שבעולם, 

וזהו בך חותמין, שנקודה זו חתומה בחותם קדוש שאין יכול להתקלקל, וזהו סוד פך השמן 

גנזו בית  יון  כי אבני המזבח ששיקצום מלכי  כן אי' במשנה  ועל  החתום בחותמו של כה"ג, 

חשמונאי בלשכת החותמות, מרומז בזה סוד החותם הגנוז שעל ידו נתהפך הכל לטובה, ולכן 

אי' במדרש שלעת"ל אברהם אבינו יושב על פתחה של גיהנם ומציל את כל מהול, ולכאורה 

הרי הוא מלא עוונות שהוא ראוי לידון עליהם בגינהם ואיך ניצל, אלא מילה הוא חותם וחותם 

הזה שומר עליו שישוב לשרשו ויחזור בתשובה.



-לג-    /והללתבדרליו

שמן זית מזכיר השורש

ובביהמ"ק מדליק הכהן בכל יום נרות המנורה, ונקרא נר תמיד כי הוא נמשך בתמידות ואינו 
נפסק לעולם, וכן אש המזבח היא אש תמיד שהוא כח טוב הנצחי של ישראל, ומדליקין דווקא 

בשמן הזית שהוא כנגד יסוד צדיק הנקרא טוב אמרו צדיק כי טוב, וכח זה כבוש בתוך כל אחד 

אפילו איך שהוא, ובו נמלך הקב"ה וברא את העולם, והעיקר הוא שנזכרת הנשמה מכח נצחי 

שנה  תורה של שבעים  אפילו  מחזיר  זית  וע"כ שמן  הקדושה,  אל  חוזרת  ועי"ז  לה,  זה שיש 

שנשתכחה, בכח הזכרון הזה.

התהפכות כל המציאות לטוב

וכמו שנמצא בעולם הגשמי שמתגבר ח"ו חיידק אחד ומשחית את כל הגוף, הנה וודאי מדה 
טובה מרובה ונקודת הטוב הנמצאת באדם מהפכת את כולו, עד ששב כולו אל הקדושה, שזהו 

כל עניין האזמרה ועוד מעט ואין רשע וגו'.

חנוכה בחודש כסלו

אי' בבני יששכר צירוף חודש כסלו יוצא מהפסוק ו'ירא י'ושב ה'ארץ ה'כנעני, ונתבונן במהות 
הפסוק הזה ושייכותו לחנוכה, הנה מדובר כאן בשעה שירדו יעקב ביתו למצרים, ואח"כ עלו 

להביאו לקבורה במערת המכפלה, ואז ראו הכנענים האבל הזה ואמרו אבל גדול זה למצרים.

ישראל במצרים לעשות גרים

בו  בט"ו  בתשרי  שנסתלק  החשבון  כפי  בחנוכה,  היה  זה  שמעשה  בידינו  שקבלה  אי'  והנה 
ועתה תראה שמהות העניין  יוצא בחנוכה.  יום  ע'  ואח"כ לפי מנין  נסע סכתה,  ויעקב  כמ"ש 

אלא  ישראל  גלו  שלא  הגלות  עניין  הוא  למצרים  ישראל  ירידת  דהנה  לחנוכה,  דווקא  שייך 

להוסיף גרים, והסדר היה שמתחילה ליקט יוסף את כל התבואה של מצרים, ועי"ז באו אליו 

שנתפזרו  אדה"ר  ניצוצות  כל  את  ליקט  בזה  הנה  העולם,  כל  של  ממון  ואסף  הארצות  מכל 

בעולם אל מצרים, ואז התחיל להשתדל להוציא את כל הטוב הזה להחזירו אל הקדושה בסוד 

גרים, כי כן אנו רואים שציוה יוסף למצרים למול עצמם.

כל טוב מצרים

קרא יוסף לאביו לרדת למצרים, ושלח לו מכל טוב מצרים ופרש"י יין שדעת זקנים  ואח"כ 
ואע"פ  ענביו,  בתוך  גנוז  הוא  שמתחילה  בזה  וההבנה  טוב.  נקרא  שהיין  הרי  הימנו,  נוחה 

שהענבים ג"כ טובים, מ"מ כאשר יוצא היין נתגלה טוב באין ערוך אל מה שהיה מקודם, שזהו 



-לד-

כעין התגלות רצונות השי"ת הכבושים בבריאה, ואז כאשר נתגלים נעשה מזה התפארות, וזהו 

הגפן המכוון כנגד תפארת.

אלקים חשבה לטובה

לטובה,  אלקים חשבה  רעה  עלי  ואתם חשבתם  להם  לאחיו כאשר אמר  יוסף  גילה  וכמו"כ 
כל  להוציא  בזה  חשב  השי"ת  אבל  הרע,  בתוך  ולהאבידו  ישראל  מכלל  לעקרו  חשבו  שהם 

הטוב הנעלם שם בתוך הרע, ועי"ז נעשה כלל ישראל ע"י התקבצות כל הטוב הזה על יציאת 

מצרים.

חזרת יעקב לארץ ישראל

והנה העלאת יעקב ממצרים הוא ג"כ היה זמן של יציאת הטוב הכבוש ממצרים, כי יעקב הוא 
תפארת ישראל, ולכן הלכו עמו מצרים כמו בקריעת ים סוף שרדפו אחר בני ישראל להוסיף 

כל ניצוצות הקדושה שעדיין לא יצאו, וכלבן שרדף אחר יעקב, כמו"כ באו עתה להוסיף לתת 

חלקי הטוב, ואז בחנוכה שהוא זמן של פרסומי ניסא, כתוב וירא יושב הארץ הכנעני, שכולם 

באו לראות בהעלאת הטוב למקומו, ועי"ז כאשר שבו השבטים וירדו למצרים, נטלו עמם כח 

כל העולם לתקנו במצרים.

ודווקא יושב ארץ הכנעני שהוא ארץ ישראל, דהנה כל הי"ט היו בחו"ל פסח ושבועות סוכות 
המזבח  כח  שהוא  א"י  כח  צריך  שלזה  גרים,  להעלות  ההתעסקות  שאז  חנוכה  לבד  ופורים, 

כמבואר במק"א.


