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דבר המכון
הננו מתכבדים להגיש לקהל שוחרי תורה וחסידות, את הגליון נתיב האמונה על 
חנוכה, אשר בו נקבצו ונאספו אמרות טהורות ופתגמין קדישין שנאמרו בלבת אש 
קודש, עשר שיעורים על הספר הק' דברי חיים, אשר נאמרו במסגרת שיעורים לפני 

התפילה, בשנת תשע"ד לפ"ק, כהכנה לימי חנוכה.

וזאת למודעי, שכידוע רבים מאוד הם השיעורים והשיחות אשר נאמרים ע"י כ"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א, וקונטרס זה הינו חלק מתוך הספר הנמצא כבר בשלבי עריכה 
מתקדמים אשר יכלול בתוכו, את כל השיחות אשר נאמרו במשך תשע"ד, תקוותינו 
איתנה שנוכל בהקדם לברך על המוגמר, ואי"ה עוד חזון למועד, וכן להוציא סדרת 

ספרים על שאר השנים אשר עדיין חסרים. 

וזאת למודעי אשר הקונטרס הזה נכתב ונערך ע"י צוות המכון מתוך ההקלטות, 
אך מפאת קוצר הזמן יתכן שלא עובדו הדברים עד סופן, ואף יתכן שנפלו טעיות 
וכל אחד  מאוד,  עמוק  רבינו שליט"א  ובעומק השיעורים, שכידוע שדברי  בהבנת 

יכול להבינו אחרת, וא"כ הם על אחריות המערכת בלבד, ושגיאות מי יבין.

ועל כן פשוט שמי שבידו הערה או שמתקשה בהבנת הדברים או שזוכר אחרת, 
יועיל לנו בטובו ויגיד לנו, כדי שנוכל לתקנו במהדורה הבאה.

ובהזדמנות זאת תודותינו נתונה, להאי יניק וחכים, בחור כהלכה מתמיד בלימודו 
פרי  קדושים,  בנן של  המידות  ואציל  תבונות,  ורב  הליכות  נעים  ולילה,  יומם  מאוד 
קודש הילולים שמו מפארים פאר מקדושים נודע לתהילה, ברוך הכשרונות, הבחור 
החשוב כמר יעקב ווייס נרו יאיר ויזרח כשמש בצהרים, אשר עמל ויגע שעות ע"ג 
שעות והשקיע כוחות אדירים לכתוב את השיעורים הללו שיהיה לנו לזכרון עד עולם, 

ישר כחו ורב חילא לאורייתא.  

ובצאתנו מן הקודש כפינו פרושות בתפלה מול קדם אבוהון דבשמיא, להעתיר 
ולחלות בצלותא, לחיי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ימים על ימי מלך תוסיף בבריות 
גופא ונהורא מעליא, ונזכה להסתופף בצלא דמהימנותא ולהתבשם מנועם זיו דבריו 
ושנים  ימים  עולמים, לאורך  כל  בבורא  דרך האמונה האמיתית  ולהשיג  הקדושים 

טובות, עדי נזכה לביאת מלכא משיחא בעגלא ובזמן קריב במהרה בימינו אמן.

יומין דחנוכה,

יצחק טווערסקי 

יו"ר מכון נתיבות החסידות   
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חנוכה  על חיים' 'דברי - בספר שיעורים

א'‰ Šשיעור

ה'תשע "ד חשון, ט"ז

{במסגרת אנחנו עכשיו נלמד
את  התפילה} לפני השעורים
חנוכה, על חיים' 'דברי הק ' הספר
עכשיו אנחנו חנוכה. לימי כהכנה
החסידים  אצל  חנוכה, לפני יום ארבעים
יותר הוא להמצוה שהכנה יודעים היו
את  מצאנו וכן בעצמה, מהמצוה  גדול 

בגמ ' להמצוה , הכנה של  ו.)הענין (פסחים 

יום  שלושים  החג  בהלכות 'דורשים
הוא, 'דורשים ' של  הכוונה  החג', קודם
אליו ולהיכנס  החג את לקבל כדי ההכנה
החסידים  ואצל  להיות , שצריך כמו
יותר הוא שהכנה הנקודה את הוסיפו
שאדם  ומתי בעצמה , מהמצוה גדול
שתי בזה לו יש להמצוה עצמו את מכין
שזה  בעצמה  הכנה את קודם  דברים ,
אדם  הכנה ע"י  וגם מהמצוה, גדול  יותר
של  התועלת המלא  את  להפיק  יכול 
עצמך  את  מכין  שאתה  וככל המצוה,
כי תועלת, יותר תוציא להמצוה יותר
להדליק, אחד שניה הכל בסך  זה המצוה
א "כ  שעה, חצי זה  שהמצוה אומרים ויש
וממילא  אחד , בשניה עובר זה הכנה בלי
תוציא  אז  גדול  יותר הוא שההכנה ככל 

יותר . מהמצוה

שתהיהוהלכתא כדי  בשמאל חנוכה נר
חנוכה ונר בימין מזוזה

כב.)בשמאל  על (שבת נעמד חיים  הדברי .
שזה  בימין' מזוזה  שתהיה  'כדי הלשון 
מזוזה  כי חנוכה , להלכות שייך לא
אותו לומדים שאנחנו  הלכה  זה בימין
וצריך  בימין, להיות שצריך מלימודים
ועם  בשמאל' חנוכה 'נר  רק  כתוב להיות

לזה. לך  שיש זההסיבות הא לדקדק, ויש
בימיןידעינן להיות  צריך בלאו שמזוזה

חנוכההכי של  ההלכות כל  דמזוזהבלי
ז "ל  כדפירש"י מזוזה )בימין  ד "ה מדרשא (שם 

ביאתך  יא:)דרך על (יומא הוא הטעם ועיקר
חנוכה, שהגמרא נר הטעם עיקר

למשה  'הלכה ההלכתא עם  משתמשת
אלא  המזוזה  בשביל לא זה  מסיני'

חנוכה  נר  בשביל פליגיבעיקר  ישדבהא 
בו מחלוקת שיש  במקום להדליק  עדיף אי

המזוזה, היינו מצוה עדיף עוד האם
בגלל  המזוזה ליד  חנוכה  נר להדליק
המזוזה  שזו מצוה, עוד יש ששם 

חנוכה, הנר  את גם  פה  נשים  או וממילא 
זו, נגד זו מצות  שני  להיות  עדיף שטפי 

באמצע יהיה  למימר ואדם ליה הוי וא"כ
שיהא  כדי  משמאל חנוכה נר הלכתא
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מצות , שתי בן של הפתח החלק את  אבל
מיותר זה בימין' מזוזה שיהיה וזה'כדי

בימין מזוזה שיהיה כדי בגמ' שאמר הטעם
למותר. את הוא  הוסיפו מה בשביל

שתהיה  'כדי הלכתא  הללו המילים
לא  אנחנו זה בשביל  הלא  בימין' מזוזה

מסיני. למשה הלכה את צריכים

כיוןוהנראה  לכאורה, קשה דהנה לי ,
מצוה הוא חנוכה נר דמצות
הגנוז , מאור הוא אשר הערך ויקר גדולה
מתבאר הגנוז' 'האור  של  והענין
ענין מובא וכן יששכר בני בס' באריכות 
אפרים  מחנה ובדגל  הרוקח, בס' זה

וירא) ד"ה  ד )שכתוב(בראשית א, 'וירא (בראשית
טוב'. כי  האור את במדרש אלקים ואיתא 

משתמשין ובו  לצדיקים  וגנזו  לגנזו טוב כי
ודור  דור בכל יב.)צדיקים ושמעתי(חגיגה 

ההוא  האור נגנז היכן  זללה"ה נ"ע מאא"ז
בתורה גנזו שהשי"ת בהשמטות ואמר (זוהר

רסד .) דור ח "א בכל צדיקים משתמשין  ולכן
בה שיש התורה  ידי על ההוא  באור ודור
מסוף בו להסתכל שיכולין  האור אותו

סופו. ועד את העולם שקבעו וחז"ל 
שגנזו הזה שהאור  ראו חנוכה  נר מצות
ישראל  שהיו בראשית  ימי מששת 
באור זה את גנזו בהם, משתמשים
חנוכה  הנר את שמדליקים ומתי חנוכה ,

אז. מתגלה הגנוז האור 

היה הגאון זצ"ל מלצר זלמן  איסר  רבי
של  במנין  יום  כל  מתפלל
לו נודע שאצלנו  אמר  והוא חסידים,
למד  ואז חנוכה, נר של הענין גדול  כמה
של  הענין את שמסביר יששכר הבני את

של  קדושת החמש ואת הגנוז, האור 
טלז בישיבת למדתי אני לוי , הקדושת
היה  חנוכה הנר וכל ליטאי, ישיבת שזו
השעון, על שעה חצי עד דקות 20
ואז וחצי, חמש שעה עד חמש משעה
ואצל  הלאה , והלכו צור  מעוז שרו
הפתילות  את  לבד מכינים היו החסידים
ואח "כ  זמן, הרבה לקח  כבר שזה
רצון' וה 'יהי יחוד' ה'לשם את אומרים
לילה  והכניסו הזמירות, כל הלאה וכן
בעצם  הכל וזה עבודה . של שלימה
שמתגלה  הגנוז האור סביב עבודה

בחנוכה.

הקב "ה ועכשיו אם חיים. הדברי שואל 
בששת  הגנוז האור  את  החביא
עכשיו הולכים למה א"כ בראשית, ימי
חנוכה, נרות דרך  החוצה זה את להוציא
בעצם, אותו החביא לא הקב "ה ואם 

מצוהא"כ  לישראל נתנה לא ואור זומדוע
תורה, מתן בשעת  תיכף אם זו  ממ"נ 

את  נתנו  לא למה הגנוז האור את  צריכים
עד  חיכו  ולמה תורה, מתן בשעת  זה
ואנטיוכוס  יוון של שלימה גלות שיבוא

אותו. נתנו אז שהקשוורק  אותווכעין יש
ז "ל שאלה  ברמב"ם המצוות (שורשבספר

דלמהראשון) מגילה מקרא  על בזו כיוצא
מאז , נתגלה  שאלה,לא  אותו שואל  והוא

מאז היה  לא  זה למה  אז מצוה  זה אם
התורה  ז "ל נתינת  ברמב"ן  בדפיויעו"ש (ט:

שהביא הספר) ה"ה )המדרש פ "א מגילה  (ירושלמי

בתורה, ומאוחר מוקדם אין  תורה שמתרץ
שם  נמצא ולא הזמנים, מן למעלה זה

כלל  ומאוחר  מאד.מוקדם סתום כיוזה
אין ללמטה מלמעלה  שאמרנו כמו נכון
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ללמעלה  מלמטה  אבל  ומאוחר, מוקדם
ניתן זה אח"כ  ניתן  שזה  הוא  המציאות

לזה. ההסבר  מה  וא"כ  כן לפני 

שתיולסיכום  שואל חיים  הדברי 
הלכתא  שכתוב א. קושיות:
מזוזה  שתהיה  כדי בשמאל חנוכה נר
לכאורה  בשמאל , חנוכה ונר בימין
ממדרשים  לומדים אנחנו בימין מזוזה
למשה  הלכה  צריכים ולא לגמרי, אחרים
שתהיה  כדי לומר ואפשר  לזה, מסיני
כדי אך באמצע, יהיה  ואדם מצות שתי 
מימין ומזוזה  משמאל  חנוכה  נר  שתהיה

למותר . הוא

האורב . הוא חנוכה של הענין כל הלא
שנתבאר וכמו  שמתגלה הגנוז
א "כ  לוי, והקדושת  יששכר  הבני בדברי
למה  אז הגנוז , האור  את צריכים אם
חכמים  ואז  אנטיוכוס של  הזמן עד  חיכו
התורה  ולמה הזה , המצוה את קבעו
חנוכה  נר  של המצוה את נתנה לא עצמה
עד  חיכו ולמה הגנוז האור  בשביל שזה

אז.

מצינו אך דבאמת ענינו, לפי  לי  הנראה
וישלחבמדרשים וזוה "ק  ב, תצא כי  (תנחומא

כג:)ובש"סקע :) הם(מכות התורה דמצות
אדם, של איבריו רמ"ח נגד הוא דהתורה

ואדם  תעשה, לא ושס "ה עשה מצוות 
רמ"ח  יש לו דיש דלעילא דוגמא  הוא 
עשה, מצוות  רמ"ח  נגד  שזה איברים
תעשה, לא  שס "ה נגד  שזה גידים שס "ה

התורה, נגד מכוון  הכל  בספר וזה  יעויין 
ז "ל להרמב"ם וקשה.(בהקדמה )המצות 

מרמזי היכי  דרבנן מצות כל על ,לכאורה
רק  תואם זה ושס"ה, רמ "ח לך יש הרי
יודעים  אנחנו אבל דאורייתא , למצוות
הם  ואיך דרבנן מצוות שבע שיש

עצמו?. האדם בתוך וכעיןמרומזים
בברכות הגמרא  תפילת(כו:)שהקשה

מי . כנגד יצחק מוסף שחרית, זה אברהם
תפילת  א "כ מעריב, זה יעקב מנחה , זה
מצוות  השבע דבר  אותו מי. כנגד מוסף
אותם. תקנו איברים איזה  כנגד  דרבנן

א.ולסיכום קושיות . שלשה כאן קשה
שתהיה  'כדי אומרת הגמ'
קשור לא זו הרי ולכאורה בימין', מזוזה
עם  חיכו  מה  בשביל  ב. חנוכה . להלכות
של  לזמן עד חנוכה  של ההלכתא
מיד  אותו נתנו לא ולמה אנטיוכוס 
המצוות  מרומז  איפה ג. התורה. בנתינת 
אנחנו הרי כי  האדם, בגוף דרבנן
נגד  מכוון הוא בעצמו  שאדם  אומרים
הם  איפה דרבנן מצות א"כ  התורה,

מרומזים.

אסור אך  באמת דהנה כך, י"ל באמת
תורה , דברי על המקורלהוסיף

הוא  תורה דברי על  להוסיף שאסור 
לקחו מאיפה א"כ תוסיפון', 'לא דכתוב
מצות, שבע  להוסיף הכוח את חז"ל
מצות  להוסיף הכוח את להם  יש ומתי

אלא לא?, רשותומתי ניתן  לחז"ל ורק
מצוה, לחדש הדת קיום  ולצורך למגדר
הם  שאם להרבנים, כוח נתן הקב"ה
הדת  את לחזק  מחייב שהזמן מרגישים 
את  ולחזק האידישקייט את לחזק
לפי מצות  להוסיף  כוח  להם יש היהדות,



קודששיחות חנוכה  על חיים' ב 'דברי שיעורים ד 

תקופה, באותו  הענין מקרא צרכי  והוא
ל ) יח, משמרת(ויקרא עשו וגו', ושמרתם

כא.)למשמרתי כוח (יבמות נתן הקב"ה
למשמרתי משמרת להוסיף  או להבי"ד 

ז)מהפסוק לב, וגו'(דברים  אביך (שבת שאל

ממריםכג.) הלכות ז"ל ברמב"ם (פ "א ויעויין 

להוסיף.ה "ב) לחז"ל  כוח  שיש .

הואוהנה  זה באמת את להסביר  אפשר 
משל, דרך בריא על כשהוא אדם

בריא  ולהיות  לחיות להמשיך כדי אז 
וזה  וחלב , בשר  וירקות , לחם אוכל הוא 
וכשאדם  הלאה, להמשיך  כוח לו נותן
מספק  לא  כבר האוכל  אז חולה  נהיה
לא  בריאים דברים  שיאכל  אפילו אותו ,
להוסיף  צריך  והוא מהם , בריא יהיה
לו שמוסיפים וע"י תרופה, שהוא  איזה
בחזרה  לו מחזיר  זה הזאת, התרופה את
עם  להמשיך  יכול  הוא ואז הכוח , את

הבריאים, הדברים ועם אדםהלחם 
הכי ואפילו איבריו, כל על שלם שהוא

מאיבריו, איזה על חולה הוא הוא לפעמים
מהגוף חלק  על חולה כל נהיה ולפעמים

נחלה, הוא שלוגופו  הגוף כל  לפעמים
חולה  שוםנהיה בהם  אין  איבריו וכל

מהתמזגות בא  החולאת  ורק  חסרון,
האויר  פי ועל האוירכחותיו  לפעמים

דברים  מיני כל מתמציתמקלקל  שאינו
כח שנלאה  או יחד, גם האיברים הרכבת

כמנהגו, לעשות שמשהומכחות או
אומרים  באנשים , פוגע שזה  קרה חיצוני
הדברים  וכל מעובד  האוכל כל  שהיום
או האדם, את  משגע שזה  משוגע כ "כ 
נחלשו שלו הכוחות עצמו שאדם
יש פעם כל  משהו, לו להוסיף שצריכים

משהו או חולה, נהיה אדם למה  סיבה
שפגע  בתוכו משהו  או בו שפגע  חיצוני
שיחזור תרופה לו  להוסיף וצריכים בו 

לקדמותו.

לרופא ולזו רשות איך ניתן  לרפאות ,
זה ?, את  עושה להחזיקהוא 

שכלו , לפי בסממנים ה ולזהאיברים
לתת  מה לדעת כדי רפואה  לומד  הרופא
איתו, להתמודד  יוכל שאדם  מחלה  לכל 
את  או אדם  של  הפנימי לחזק  או 
המחלה  לפי פעם כל  אדם של החיצוני

לו, שיוחזר שיש התמזגות  כוח את  שיחזק 
קודם לקדמותו, שהיה כמו לחזור שיוכל

כשהיו. מתכונתם על ישארו האיברים וכל
איך  יודעים עצמם  האיברים דהיינו
חיצוני גורם קרה אם  אך לפעול ,
בתוכך  שמשהו או  אותם שהחליש
לך  ניתן אנחנו אז אותך, שהחליש
יפעלו האיברים ואז זה את לחזק תרופה

המחלה. לפני מקודם כמו הלאה 

התירוץ בשיעור  את  אי "ה נרחיב הבא
שחז"ל  הוא, בקיצור אך 
הדורות, שנחלשו ראו הדורות  במשך
את  לחזק תרופה להוסיף וצריכים
דרבנן, המצוות  הוא  והתרופה  האדם,
שהחליש יותר חיצוני משהו היה  ואח "כ
והיו שלהם מהאמונה ישראל  כלל את
שזה  חיזוק  עוד  להם להוסיף צריכים
הנקודה  את תקפו שהיונים היות  חנוכה ,
היו שהם  אומר  והרמב"ן האמונה, של 
שיש הענין את שהכחישו הראשונים
השגה  ומעל שלך הבנה מעל  משהו 
הראשונים  היו הם וממילא  שלך,
אמונה, של  הנקודה את שהחלישו
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מסביב  הסביבה אז שעד ראו  וחז"ל
רק  אמונה , של  הנקודה את  קיבלה
אבל  מנווטת , אי  בצורה זה  את קיבלה
אותם, לחזק  מספיק היה התורה אז עד
של  הנקודה  את לתקוף שהתחילו וברגע
עכשיו שצריכים ראו חז"ל אז אמונה 
ואז חנוכה שזו חדשה  מצוה להוריד
יחזיק  וזה הגנוז להאור דרכו יזכה אדם
דבר זה אמונה  אמונה?, זה מה כי אותו ,
אבל  משיג , לא מבין  לא  רואה לא  שאתה

בכזה  האמונה את  מוריד שאתה  ברגע
הדלקת  ע"י וזה הגנוז  אור  של  בהירות
לאדם  כוח נותן זה ממילא חנוכה נרות 
שהיה  היות אז יותר , עוד  להאמין
היו לא אז  שעד הדור של  חולשה
שהיה  ברגע אבל  זה, את  להוריד צריכים
חיצונית  התקפה שהיה  הדור של חולשה
את  הורידו אז לאמונה היונים של 
חיזוק  לתת שזה חנוכה  של  המצוה

הלאה. להמשיך

ב'‰ Šשיעור 

ה'תשע "ד חשון, י"ז

הלאה},{נסכם שלומדים לפני
בשמאל  חנוכה נר והלכתא
חנוכה ונר בימין מזוזה שתהיה כדי

כב.)בשמאל  על (שבת נעמד חיים  הדברי .
הלא  בימין, מזוזה שתהיה  כדי הלשון 
בשביל  בעיקר  הוא  מסיני למשה הלכה 
שיהיה  בשביל ולא בשמאל , חנוכה נר
לומדים  כבר  אנחנו שזו בימין, המזוזה

ביאתך דרך  יא:)מדרשא קשה (יומא ועוד  .
חנוכה  נר  הדלקת שבעת יודעים אנחנו
בספרי כמבואר הגנוז האור  לנו  מתגלה
של  לזמן עד חיכו למה  א"כ החסידות,
הזה  המצוה את לקבל כדי חנוכה הנס 
חשובה  כזו מצוה זה אם חנוכה, של 
התורה. נתינת  בעת  אותו  קיבלו לא למה
רמ"ח  שיש יודעים אנחנו קשה ועוד 
רמ"ח  נגד  וזה  גידים, ושס "ה  איברים
ואח "כ  תעשה, לא ושס"ה עשה  מצוות 
הם  איפה א"כ דרבנן, מצוות שבע יש

הבנין בתוך דרבנן  מצוות השבע  נכנסים 
עצמו. האדם של

חיים,ולאור הדברי לנו מחדש זה כל 
משל, דרך על הוא באמת והנה

איבריו, כל על שלם שהוא אדם אדם
שלו  האיברים כל  עם שלם אפילו שהוא 

מאיבריו, איזה על חולה הוא לפעמים הכי 
אחד  על מחלה איזה יש לפעמים 

שלו, איברולפעמיםמאיברים רק  לא
רק חולה, נהיה  נחלה,אחד  הוא גופו כל

חולה נהיה שלו הגוף איןכל איבריו  וכל
חסרון , שום מסוים בהם דבר  להיות יכול

הרגלים  או הידים ישמור , ה' חולה נהיה
דבר יש אבל בסדר, להיות יכול  הכל
לתפקד  מסוגל לא שהוא ישמור  ה' אחד

מהתמזגותכראוי, בא החולאת ורק
שכל כחותיו  זה לפעמים אומרת זאת

לא  אחד שאבר  בס"ה זה נחלש גופו
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ואם  כולם  עם ביחד הוא הגוף אך בסדר,
שכל  כואב, הכל  אז כואב  מסוים משהו 
עם  אחד  מורכבים  בעצם האיברים 
והראש כואב  שלי שהרגל  לא זה  השני,
ה' במחלות דבר אותו וגם מזה , יודע  לא
בעצם  מסוימת  מחלה לפעמים  ישמור

לגמרי, אותו שאינו מנטרל האויר פי  ועל
יחד, גם האיברים הרכבת  מתמצית
לא  נמצא  שאדם המקום  לפעמים 
מרגיש האדם וממילא לו, מתאים
זאת  לתפקד, מסוגל  לא והוא  לו שחנוק
אבל  גמור  בסדר שלו האיברים אומרת

לו , טוב לא שם נמצא שהוא  או האויר
כמנהגו , לעשות  מכחות כוח אושנלאה

האיברים  אומרת  זאת הכוחות, שאחד
של  המנוע שהוא הכוח  אבל בסדר  הוא 
זאת  לפעול , לו נותנים לא הם האיברים 
אדם  לפעמים אבל  פועל  הכל  אומרת
כמו אותו מקבלים שלא  במקום נמצא
לתפקד  מסוגל לא הוא ואז שצריך,

כראוי.

וישב פעם  אשר לר ' מישהו עם  נכנסתי
על  אחד והסתכלו שעה רבע מולו
פארמאכט  'ער  אמר  אשר שר' עד השני,
היה  אשר ר ' אותי} סוגר {הוא מיר'
אם  אבל  ודיבר, דיבר  הזמן שכל  יהודי 
לא  הוא לו  שחנוק  במקום אותו  שמת 

לדבר . מסוגל  היה

האיבריםולזו להחזיק לרופא רשות ניתן 
שכלו, לפי  מכירבסממנים והרופא

צריך  והרופא  שיש, המחלות כל את
שלו, הבעיה בדיוק מה מאדם לשמוע
האויר זה אם או האיברים, זה האם

הסביבה  זה  והאם מחלה , לו שגורם
זה  את בוחן  הוא ואז מחלה, לו שגורם
לפי חיזוק לך לתת  יכול הוא ואח "כ

אותך, שיחזק כוחשכלו את שיחזק
לקדמותו, שיוחזר שיוכל התמזגות 

לזה  קוראים היום הלאה , להמשיך
שחסר ברגע  נקרא זה ביולוגי' 'חיסרון
שלו הגוף בתוך  חומר שהוא  איזה לאדם 
בכל  איתו להתמודד מסוגל לא הוא אז 
מקבל  שאדם  מתי וכן ישמור , ה' מצב
ומה  איתו להתמודד  לו קשה  גם אז כימי
זריקה  איזה לו נותנים  אלא  עושים?,
שזה  ישמור  ה' הכימי את מנטרל  שזה
אפשר דבר  בכל אומרת זאת לך, יזיק  לא
שלא  החיצוני הדבר נגד תרופה למצוא

לתפקד , לך על נותן ישארו האיברים וכל
כשהיו. מתכונתם

זה ומחדש  דבר  אותו  חיים' ה'דברי
התורה,התורה זה כדרך כן 

לנו ונתן איברים רמ"ח  לנו נתן שהקב"ה
עשה  מצוות  רמ"ח נגד שזו  גידים  שס "ה
אדם  אם עכשיו  ועד  תעשה, לא ושס"ה
כוח  לו נתן זה מצות התרי"ג את קיים 
אבל  הלאה, לתפקד  שלו איברים על
עד  ב 'אמונה' פגעו  והם  היונים באו
להעיק  התחיל  וזה עכורה, נהיה  שאוירה
עשה, מצות ורמ"ח איברים  הרמ"ח על
ועל  גידים השס"ה על להעיק  והתחיל
מצוות  לקיים כדי כי תעשה , לא שס "ה
אמונה, צריך אדם טובים ומעשים 
כלום, לקיים אפשר  אי אמונה  וכשאין 
פגעו בעצם  באמונה שכפרו היונים א "כ
מצוות  רמ"ח שזה שלנו היסוד בכל
של  היסוד כל תעשה , לא  ושס"ה עשה
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סידור פותח  אדם אמונה , זה היהדות
ולהאמין לדעת צריך הוא בבוקר
ומתי שלו , התפילות  את שומע  שהקב"ה
לדעת  צריך הוא  מצות  עושה שאדם
של  היסוד כל א"כ בהקב"ה דבקות  שזה
ראו וחכמים  אמונה, הוא  היהדות
סתם  היה לא זה היונים של  שהמלחמה
בנפשות, מלחמה שזה אלא  מלחמה 
בהקדושות  מסביר  לוי  והקדושת
הוא  לעמלק  היונים  בין  שההבדל
באמונה, שזה  בנפשות  היה שהיונים
על  ולא הגוף על  מלחמה היה ועמלק
איך  חיפש חז"ל וממילא  הנפשות ,
של  האמונה את לחזק  יכולים  אנחנו

הלאה. להמשיך שיוכלו כדי האדם 

התורהכן הוא התורה, זה כדרך
מצוות ברמ"ח מתוקנת הקדושה,
האיברים להיות תעשה, לא  ושס "ה  עשה

נושא  את הגשמים לשאת יוכל  זה 
ונשמה רוח הנפש שלשלקדושת זה

באדם, שיש במוח,נשמהדרגות –רוח–
בכליות,נפש בלב, מובדל – ולהיות

הגשמי , העולם לזכות מהבלי הקב"ה רצה 
תורה  להם הרבה לפיכך ישראל את
תורה  בראתי הרע  יצר בראתי ומצות ,
אותך  שמתי אומרת זאת נגדו, תבלין
אחרי תיסחף  שלא אך הזה  בעולם
התורה, את לך נתתי הזה, העולם
להיות  הכוח את לך נותן  בעצם  והתורה
ואדם  הגשמי, העולם מהבלי מובדל
את  להבדיל  מסוגל  לא תורה לו  שאין

הגשמי, מהעולם להיותעצמו אדם ויכול
אלא  מרע ' מ'סור  להתרחק רק  צריך לא
'עשה  של החלק את  גם לעשות  צריכים

משכןאז ו טוב' איבריו  להיות יכול
יתברך, שתילקדושתו עושים המצוות

לך  נותן שלא הניקוי את גם  פעולות,
מכניס  זה וגם הזה העולם אל  להתקרב

את יתברך,לך  לקדושתו משכן  איבריו
חז"ל יא:)כמאמר אדם(תענית יראה לעולם

מעיו, בתוך שרוי  קדוש  זה כאילו  'קדוש'
בחינה  שזה  הרוח זה הנפש זה הנשמה 
שזה  תחשוב ואל במעיו, שרוי שקדוש
ושכנתי מקדש לי 'ועשו שתדע רק  גוף,

שנאמרבתוכם', מדרשא ט)והוא יא, (הושע

ישראל  בני בתוך דשוכן קדוש (עי'בקרבך

שם ) אחד בתענית כל בתוך נמצא והוא  .
מאתנו. ואחד

כוחאולם נלאה לפעמים לאשר
הקדושה מלהכיל האיברים

קרה? מה  עכורתםולמה? גודל מחמת
עצמם האיברים לגבול של חוץ שנצבים

עצמם או הקדושה, האיברים לפעמים
רק המזוהםבסדר אויר שינוי מחמת

טובים, לא את מאנשים מעכרים שהם 
הרופא  את צריכים זה ובשביל  האוירה,
זה  אם  לך , לתת סממנים איזה  לדעת 
או לנטרל שצריכים חיצוני  משהו 
לתת  שצריכים בתוכך משהו  לפעמים 

חיזוק , שהמהלזה  החכמים, ביד הרשות
ז "ל  ברמב"ם  כמבואר האנשים רופאי 

דעות ה "א)בהלכות רשות(פ "ב ניתן  ולהם
הצורך, כפי  ותחבושת סממנים לעשות 

לתורה. וגדר סיג  כאןלעשות מעמיד  הוא
נכנסים  איפה  שאל שקודם חידוש,
המצוות  גידים ושס"ה איברים  ברמ"ח
בעצם  דרבנן המצוות ומסביר  דרבנן?,
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ההשפעות  את לנטרל לתוספת, באם
הפנימיות  המחלות את או החיצוניות

הרמ"ח  את לקיים שתוכל לך  שיש
תעשה. לא  ושס "ה עשה מצוות

ג'‰ Šשיעור

ה'תשע "ד חשון, י "ח

פעם לפני עוד  נזכיר הלאה שממשיכים
חיים, הדברי  קושיית  את
להחכמים  אפשרות היה איך שלכאורה
המצות  על  מצוות שבע  להוסיף
א "כ  תוסיפון לא כתוב הלא דאורייתא,
ועוד  תורה . דברי על להוסיף אסור 
ולצורך  למגדר  רשות ניתן לחז"ל דהלא 
משמרת  עשו כי מצוה, לחדש הדת קיום 
הקב "ה  הלא ע "ז קשה אך למשמרתי,
לא  ושס"ה עשה מצוות רמ"ח לנו נתן
איברים  רמ"ח  לאדם יש זה  וכנגד תעשה
נכנסים  בדיוק איפה א"כ גידים, ושס"ה
הוסיפו שהחכמים  דרבנן מצוות השבע
למה  קשה ועוד  מצוות . התרי"ג בתוך
כדי בשמאל חנוכה נר והלכתא כתוב
למה  ולכאורה בימין, מזוזה שתהיה
לזה  הלא בימין מזוזה להוסיף צריכים
כי מסיני, למשה הלכה  את צריכים לא
לגמרי. אחר ממקום זה את לומדים כבר

משל,והנה  דרך על  הוא הדבריבאמת
שהשבע  מהלך , עם הולך חיים
חוץ  מצוות עוד  לא הם דרבנן מצוות 
ע"ז קשה  דא "כ  שיש, מצוות מהתרי"ג 
של  אחד איבר נגד  מכוון מצוה כל הלא
מצות  השבע נכנסים איפה א"כ  אדם
מזה  וחוץ האדם, קומת בתוך דרבנן
שאסור תוסיפון לא  של איסור יש הלא

הוסיפו לא אלא  המצוות, על  להוסיף
חולשה  שיש שראו היות רק  מצוות, עוד 
את  הוסיפו האמונה את  לחזק וכדי בדור 
כמו זה את מסביר והוא הללו , המצות
דרך  למצוא צריכים  אז חולה  שהוא אדם
אומרת  זאת  המחלה, את  מרפאים איך 
אבל  לפעול יכולים כשלעצמם האיברים 
האדם  בתוך  או שמפריע, משהו איזה יש
איפה  שהסביבה או שלו, בפנימיות 
הרופא  בא ואז לו, מפריע נמצא שהוא 
את  שמרפאים איך הדרכים  את יש ולו
לפעול  להמשיך יכול הוא ואח"כ  זה,
ולישון שלו האוכל את ולאכול  כרגיל
צריך, שהגוף  מה  הכל  שלו השינה את

א  חולה  שאדם בזמן לא אבל האיברים ז 
ברגע  אבל  עובד, לא  הנפש עובדים,
אדם  אח"כ המחלה , את מרפא שאתה

הלאה. לעבוד להמשיך יכול 

נקלע {ר ' אדם לפעמים אומר, היה אשר 
הוא  הדרך  אז בעיה, שהוא  לאיזה
פרטית  השגחה שזה ולדעת גאט  לצעוק
עוד  יש אח "כ אבל הטוב, וזה  האמת וזה
מעצמו להוסיף מתחיל שאדם  מה בעיה
זה  ואיך  יהיה? מה שיש, הבעיה על
כולם  ומה  ישתנה? זה  ואם יסתדר?
הוא  האמיתי הדרך  אבל זה?, על יגידו
מה  עם להתמודד צריך שאתה שמספיק
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וברגע  עוד  להוסיף ולמה לך , שנתנו
מיט  'פעפער  להוסיף מתחיל שאתה
דברים  זה שיש, הבעיה על זאלץ'
זאת  הנסיון , זה לא שבכלל חיצוניים
ממוקד  להילחם  תמיד  צריך אדם אומרת
להילחם  צריך  וגם שלו, הבעיה על
שלו, הבעיה  בתוך  יכנס  לא שהחיצוני
נותן שהקב"ה מה אומר היה אשר  ור'
זה  אבל  בו, להילחם מסוגל  עוד אתה לך
לזה: קוראים בעברית לך , מוסיף שאתה
כוח  אין לזה ברגלים' לך  יורה 'אתה 

נופל .} אדם ושמה בו להילחם

קיים,והנה  היה המקדש שהבית  בזמן
מאוד, חזקה  האמונה היתה  אז
על  גזירות ועשו  היונים  הגיעו ואח "כ
לקחת  בזה ורצו ומילה , שבת  חודש
מחזיק  שזה  הפשוטה האמונה את מהם
ושיתפלל. מצוות שיעשה  האדם  את
שוין 'איז יון  שבעצם מסביר  הרמב "ן
יון של  הדעה  אבל  גהינום' אין לאנג 
באלקי ח"ו לכפור  שזה  יון  החכמת 
עד  הזה, היום עד נמשך  עוד  ישראל
של  מושג שהוא איזה היה  עוד  יון שהיה 
שיש ידע הגוי שגם בנעלם, אמונה 
את  ברא והקב"ה  כללות השגחה 
את  שעקר  הראשון היה יון העולם,
אז עד  דהיינו  לגמרי , אמונה של המושג 
את  שברא  נעלם שיש האמין  הגוי אפילו
ואם  פרטיות השגחה יש אם ורק העולם,
א "כ  כפרו הם בזה מיניה פנוי אתר לית
לפחות  אמונה  של מושג להם  היה 
את  יש ליהודי ורק  כללות , בהשגחה
מהבורא  מושגח שהכל  להאמין הכוח
משיג ולא  מבין לא  שהוא אפילו  יתי'

אבל  זה את מקבל לא הגוי  אך  כלום,
להם, היה בסיסית אמונה של מושג
המושג את עקרו  והם היונים באו ואח "כ
רואה  שאתה  מה ורק  הנעלם של הזה 
והגבירו הלכו הם  אלא  זה , רק ולא קיים ,
של  הנושא התחיל  שאז ה 'יש' את
וככל  יותר בועט שאתה  ככל 'ספורט'
והם  חזק, יותר  אתה יותר חכם  שאתה
ה'יש' של  והחשיבות ה'יש' את הגבירו
עקרו האמונה ואת השיא את מזה ועשו
שלנו העבודה ובעצם  לגמרי, מהשורש
ישראל  כלל אצל  האמונה את לחזק זה
לבירה, ומנהיג בורא שיש לדעת 
מסוכנים  האלו  שהזמנים ראה והקב"ה 
א "כ  אחריהם, ח"ו להימשך לא לנו
שזה  שמן, הפך של הנס  את לנו עשה
זה  ושמן  הלאה, להמשיך  כדי תרופה
אמונה, שזה כח -מה זה וחכמה חכמה
שהקב "ה  שקרה, מהנס הבינו  והחכמים
כדי תרופה שזה הזה הנס את לנו נתן
מצוות  התרי"ג את להחזיק  להמשיך
לא  ושס"ה  עשה מצוות רמ"ח שזה
שנמשיך  בשביל מצוה עוד וזה  תעשה,
לא  א"כ מצוות, התרי"ג  את לקיים
איזה  לנו נתנו  רק מצוה , עוד  שהוסיפו
נמשך  שלא בשביל 'חיזוקית' שהוא 

היונית. החכמה  אחרי

אדםוהנה  משל, דרך על הוא באמת
ואפילו  איבריו, כל על שלם שהוא 
מאיבריו, איזה על חולה הוא לפעמים הכי 
אחד  איבר על  רק  חולה הוא לפעמים 

נחלה,בלבד  הוא גופו  כל ולפעמים 
חסרון ,לפעמיםו  שום בהם אין איבריו  כל

ועל  כחותיו  מהתמזגות  בא החלאות ורק 
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הרכבת מתמצית  שאינו האויר פי
מכחות כוח שנלאה או  יחד, גם האיברים

כמנהגו, אחד לעשות  שנלאה או 
לו נותן שלא בתוכו לו שיש מהכוחות
עצמם  האיברים דהיינו הלאה , להמשיך

בסדר  להחזיקהם  לרופא רשות  ניתן ולזו 
שכלו, לפי  בסממנים לזה האיברים

חסר מה  יודע שהוא רופא צריכים
אומר והוא לרופא שנכנס אדם לאדם ,
בודק  הרופא אז המעיים , לי  שכואב  לו 
הכל  סליחה, לו  ואומר  המעיים את  לו 
חסר למעלה  שפה חושב  אני רק בסדר,
לדעת  יכולים  הרופאים דהיינו משהו ,

לאדם. חסר  בדיוק  מה

נכנס להרה "ק  זי"ע מטאלנא דוד רבי
רפואה, שלמד  רופא יהודי
יברך  זי "ע מטאלנא  שהרה "ק  וביקש
הרה "ק  ענה שלו, ברפואה שיצליח אותו 
שתצליח  אותך יברך אני אם  הנ "ל:
אמר חולים, יהיו  היהודים  אז ברפואה 
צריך  אני אבל  הנ"ל : להרה"ק הרופא
הרה "ק  לו ענה  יהיה? ומה פרנסה,
יחשבו שאנשים אותך יברך  אני הנ "ל:
לבדיקה  לך יגיעו  הם ואז חולים שהם
זאת  פרנסה. יותר  הרבה לך יהיה  וכך 
דבר , שום לו  חסר לא לפעמים אומרת
הגיעו פעם חיזוק, קצת צריך שהוא רק
שהרבה  גדול משפחה לרופא מישהו 
שיבדוק  ואמר אליו , נכנסים אנשים
לו אמר  אז טוב, מרגיש לא הוא כי אותו 
איש מאתים  ראיתי לבד שהיום הרופא
כבר הוא לבד ומזו הזה. השפעת עם
לעצמו אומר  הוא כי  טוב  יותר  מרגיש
דבר . אותו  עם איש מאתים עוד שיש

לך  לתת שצריך זה הוא הרופא דהיינו
שום  לך מוסיף לא הוא ובעצם תרופה,
ואז המפגע את  לך  מסלק הוא רק דבר,
הז' בעצם  וזה להמשיך, מסוגל  אתה

דרבנן. מצוות 

התורהכן הוא התורה, זה כדרך
מצות ברמ "ח מתוקנת הקדושה,
האברים להיות תעשה , לא ושס"ה עשה
ונשמה רוח הנפש לקדושת נושא הגשמים
לפיכך  ישראל את לזכות  הקב"ה רצה
מזכך  התורה ומצות, תורה להם הרבה 
לאיברים, הזיכוך את  ועושה האדם, את
צריכים  שלנו האיברים עם אנחנו דהיינו

הקב"ה  את מהבלילעבוד מובדל ולהיות
הגשמי, יכול העולם לא אדם התורה בלי

אלא  הגשמי, מהעולם עצמו את להבדיל
זה  מה בכלל  מבין לא הוא  הפוך
עם  לחיות שאפשר  המושג  כל  רוחניות,
מושך  הגוף כי התורה , ע"י רק זה רוחני 
כלפי זה  את מושך  והתורה מטה  כלפי
אדם  התורה  ע"י  רק  דהיינו מעלה,

רוחני שהוא לאיזה להגיע  ויכול מסוגל 
יתברך, לקדושתו משכן  איבריו וזה להיות 

'ועשו שכתוב וכמו האדם  של התכלית 
התורה  ע "י בתוכם ' ושכנתי מקדש לי
עצמו את  להפשיט היכולת  את לאדם  יש

גשמי ולא רוחני רק  חז "ל ולחיות  כמאמר
יא:) קדוש (תענית כאלו  אדם יראה לעולם

מעיו  בתוך של שרוי התכלית כל  וזה ,
בעולמו  האדם מדרשא עבודת והוא 

זה את ט)שנאמר שלומדים יא, (הושע

ו  ישראל. בני  בתוך דשוכן קדוש זה בקרבך
המצוות  את  נתן שהקב"ה  התכלית 

שלהם. הפעולה  את  עושים והמצוות 
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בריא,אולם שהוא אדם  כלל  בדרך
את  ועושה ושותה  אוכל 
אבל  לעשות, צריך שהוא הפעולות
משתק  שזה  מחלה  לו  נכנס לפעמים 

האיבריםאותו , כוח נלאה לפעמים לאשר
עכורתם גודל מחמת הקדושה מלהכיל

הקדושה, לגבול חוץ בעיה שנצבים אין 
שהתווסף  עצמו באדם  בעיה יש במצוה
אומר הבושם הערוגת חיצוני. מחלה
דור , מדור בעמלק לה' מלחמה שכתוב
שהוא  משהו לעשות  לאדם אומרים אם
יגיד  הוא  אז  כך , שנוהגים אותו ראה לא
לי תביא ואל  כך נהג לא שלי שסבא לך
אך  במנהגים  וזו  חדשים, דברים 
ומשתנה  משתפר  דור כל  במלחמה
לחמו פעם האויבים, עם להילחם הדרך 
לא  היום  ובאבנים, בסכינים בחיצים
בחדר , יושבים אלא אבנים צריכים
עם  נלחמים וככה כפתורים על לוחצים
עם  עסוק תהיה  עוד אתה אם  השני,
מקום, לשום תגיע  לא הישנים  הדרכים
עצם  דור  מדור בעמלק  לה' מלחמה 
גם  לשנות  וצריכים משתנה המלחמה

הנשק. את

לחם,ומסביר ללחם  קוראים למה עוד
אדם  מלחמה, לשון שהוא 
במלחמה  כבר  הוא אז  לאכול  מתיישב 
בו, נכנס  שהלחם או  ללחם נכנס הוא  אם
במלחמה  נמצא אדם הזמן  כל  דהיינו
כמו ללחום  הכלים את צריך והוא
הרבה  יש אכילה בעת דבר  אותו שצריך,
נוטלים  ואיך  לנהוג צריכים איך  הלכות
לפי הכל את מקיים אדם ואם ידיים,
לך  נותן וזה ונקדשתם  זה אז ההלכה

שאתה  ובמקום הלאה, להמשיך כוח 
מה  אבל בך , יכנס הלחם  ללחם תכנס

האיבריםעושים כח נלאה לפעמים  לאשר
עכורתם גודל מחמת הקדושה מלהכיל

הקדושה, לגבול חוץ  שיששנצבים או 
את  נתנו זה בגלל בעיה, עצמם  לאיברים 
יחזק  שזה מדרבנן שהוא  עירובין מצות

דאורייתא  המצות  שינויאת מחמת או
טובים , לא מאנשים המזוהם הסביבה אויר

וזה  השתנה עכשיו נמצא שאתה
בחנוכה מ  שהיה מה  וזה עליך, שפיעה

אז ישראל , כלל על  השתלטו  שהיונים
הנפש  רופאי שהמה החכמים, ביד הרשות 

דעות בהלכות ברמב"ם ה "א)כמבואר (פ"ב

סממנים לעשות  רשות ניתן  ולהם
וגדר  סיג לעשות  הצורך, כפי ותחבושת 

לתורה.

קדושתםוממילא בגודל אבותינו באמת
איבריהם לקדושת הוצרכו לא 

של רפואה, הסיפור שבא עד דהיינו 
המצוה  בלי  הלאה  להמשיך יכלו היונים
ולא  באויר שינוי היה לא כי  חנוכה, של 
המצוות  וממילא באוירה, שינוי היה 

אותם החזיק במצותעצמם להם די והיה
אדם, של איבריו  נגד בשביל דאורייתא 

אותו שחטאו לזכך הרבים בעונותינו אך
ראשון , בבית שינויהרבה היה ואז

שלהם האיברים בתוך וגםמהסביבה
כראוי נטהרו לא שנית הם בשובם שגם

הסביבה  וגם כראוי, נטהרו לא עצמם
היונים כמבואר שזה כראוי  נטהרו לא
עזרא  ט-י )בספר בספרו (פרק  דבש  ויערות 

י "ג) ודרוש  י', דרוש ז', דרוש כמה(ח "א האריך
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גודל  הדור חכמי ראו כאשר ולכן  פעמים.
להם שעשה הנס ראו וגם הדור, חולשת 
בגודל  והסתכלו הבינו בשמן, הקב"ה

האמונה לחזק השמים מן שנשלח  האורה
הקדושה התורה ראוודברי  הם ואז  ,

הענין. את לחזק שחייבים

ד'‰ Šשיעור

ה'תשע "ד חשון, כ'

הלאה},{לסיכום  שלומדים  לפני
איזה  שואל, חיים  הדברי
הרי מצות , עוד להוסיף לחכמים יש כוח 
שקיים. מצות  התרי"ג על להוסיף אסור 
עשה  מצוות רמ"ח יש הלא  קשה ועוד 
רמ"ח  יש זה  ונגד תעשה לא ושס"ה
עוד  הכניסו ואיך גידים , ושס"ה איברים
מצוה  כל  הלא אדם , בקומת מצות שבע
הם  ואיפה אבר או גיד  נגד  מכוון

מכוונים.

אדם ומתרץ  למשל  יסוד , עם זה את
ושותה  אוכל בריא  שהוא
מחלה  שבא ברגע  כראוי, מתפקד  והכל
משהו צריכים  חיצונית  או פנימיות או 
שהאיברים  כדי המחלה את לנטרל 
זה  מצות דבר אותו לעבוד, ימשיכו 
שכל  עושים  והם האדם קומת את מחיה
שנכנס  מתי  לפעמים יתפקדו , האיברים 
המחלה  את  לנטרל צריכים  אזי מחלה
אותו הלאה, להמשיך כדי ולרפאותו 
בקיום  רפיון שיש  אז ראו  החכמים דבר
האדם  קומת  בכל פוגע שזה המצות,
להוסיף  צריכים והיו המצות , קיום  ובכל
היונים  כי הענין, את לחזק  כדי מצוה
אז לאדם אמונה וכשאין באמונה, פגעו 
כדי כי המצוות קיום בכל  לו פוגע  זה

אמונה, צריכים  המצות את  לקיים
באמונה, להוסיף צריכים  היו וממילא
מתגלה  שאז חנוכה נר  הדלקת ע"י וזה
כי אמונה, לך מוסיף זה הגנוז  האור  את
עולם  בורא שיש יותר  לך  שברור ככל 
הגנוז והאור חזקה, יותר  שלך האמונה
וממילא  בורא שיש לאדם בהירות נותן

אמונה. לך מוסיף  זה 

את וחז"ל  שנה כל  שצריכים ראו 
את  לחזק כדי חנוכה  נר  הדלקת
שאז יונים, שהיה אז רק ולא האמונה,
בשביל  הנרות עם  נס עשה  שהקב"ה ראו
עכשיו גם אלא האמונה, את  לחזק
הנס  את להמשיך שנה כל מאז צריכים
את  לקחת  צריך שהחולה  וכמו  הזה ,
המחלה  את לנטרל בשביל  התרופה 
לא  שהיונים  אפילו עכשיו א"כ לו , שיש
שהם  שלהם הטומאה  אבל  כבר  נמצאים
לכן הזה, היום עד ממשיכה  עוד  הכניסו
את  להדליק  ימים  שמונה שנה כל  עושים
ואת  הכופרות  את לנטרל בשביל הנרות
אותנו ולחזק בנו הכניסו שהם  הספיקות

באמונה.

'וישאהובהפטורה  כתוב: וירא  פרשת
על  וישב אמו אל ויבאהו 
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נא  רוץ עתה  – וימת הצהרים עד ברכיה 
השלום  לך השלום  לה ואמר לקראתה
שלום '. ותאמר לילד השלום לאישך
אלישע  שלכאורה חכמה המשך והקשה
נפטר שהילד ידע לא הוא איך נביא היה 
המשך  מתרץ  אלא  בואם?. סיבת ואת 
זצ "ל  מגור  ישראל הבית  {הרה"ק  חכמה
שכל  הזה} התורה את  מפליא  מאד היה 
מכוח  היה זה  ילד לה שנולד המופת

דהיינו  שלה, שהיא האמונה האמונה
הישועה, את המשיך זה בהנביא  נתנה
מתניך  חגר לגיחזי 'ויאמר כתוב: ואח "כ
שלו המקל שזה בידך ', משענתי וקח 
לה  שהיה  הזכות היה שזה שלו המטה
בשבילו, משענת היתה  שהיא מזה 
לינה, שתיה אכילה לו  הכינה שהיא 
אך  גחזי עם  המקל את שלח ואלישע
וממילא  בגחזי  אמונה לה  היה לא  היא 
אפילו הישועה  את  להמשיך יכל  לא  הוא 
לתת  רצה הקב"ה אבל שלו, מהמשענת
לו יש להנביא דהיינו  באמונה  נסיון לה
לך  יש באמת  אם נראה  בא  אבל  נבואה 
אמת  אמונה , ויש אמת דיש בו , אמונה 
לך  כשיש זה אמונה אמונה , לא עוד  זה
אתה  זאת ובכל ככה  לא זה  אולי ספק
יש שלאלישע ידעה  היא דהיינו  מאמין,
הכניס  הקב"ה  פתאום  פה  אבל  נביאות 
מה  בכלל  יודע  לא  הנביא  שאולי לה
ספיקות  לה נכנס ואז  להילד, קרה
התחזקה  היא זה  כל ועם באמונה
נתנה  שהיא  החיזוק  ואז באמונה,
שהילד  הישועה את המשיך  זה  באמונה
דברים  לך  יש לפעמים וממילא יחיה,
לא  קורה, ולא  לקרות שיכול  ברורים

רוצים  הפוך רק  לקרות , יכול  שלא בגלל
האמונה  שע"י  כדי  באמונה אותך לחזק

הישועה. את להמשיך  תוכל

חולשתולכן גודל הדור חכמי ראו כאשר
את הדור, ראו החכמים  כאשר 

ספיקות  היה שאז הדור , של  החולשה
היה  היונים  של הזמן עד  כי באמונה,
האמינו הגויים  ואפילו באמונה  בהירות
רק  לבירה, ומנהיג  בורא  שיש בהקב "ה
היה  לא שזה פרטיות בהשגחה כפרו הם
הם  היונים שהגיעו ומתי  אצלם, קיים 
אמונה  של הנקודה את לעקור רצה
אצל  והן ישראל  כלל אצל  הן  לגמרי

הדור, של  החולשה היה  וזה וגםהגוים ,
בשמן , להם שעשה הנס והחכמים ראו 

עם  להם  עשה שהקב "ה הנס את  ראו
אז והסתכלו השמן, של הבינו הכוח  זה 

להתבונן שיכול הרופא כמו  החכמים
התרופה  ומה המחלה , מה ולהסתכל
לא  ואנחנו זה, בשביל לתת שצריכים
יכולים  כן  הם  אך  זה  את להבין יכולים
כוח  להחכמים  יש כמו"כ זה , את להבין
ולחפש הדור  של הבעיה מה להבין

הענין, את לחזק והסתכלו דברים הבינו 
השמים  מן שנשלח האורה חקרובגודל הם 

האמונה  היה  שהבעיה שמצאו עד
ודברי האמונה לחזק השמים מן שנשלח
עולם לחוק שמו  לזה הקדושה , התורה
זה  את להמשיך  כוח להם יש וממילא
הנס  את  אז הביא שהקב"ה וכמו לנצח,
כוח  להם  יש האמונה , את  לחזק  חנוכה 

הלאה זה את לחוקלהמשיך  שמו לזה
להחזיק תמיד יתעורר האור שאותו עולם 
ויראה. בתורה הקדושה  עדתנו כללות
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רק  האמונה את  לחזק אחרת דרך ואין
צריכים  ומעכשיו חנוכה, הנרות עם
זה. בלי אפשר אי כי שנה  כל  כן לעשות

גדול כי מסתמא הוא שנתגלה  האור
העולם, בטבע שנראה וכעין כוחו ,
להמשל  בחזרה חוזר הוא עכשיו
שלו, התירוץ  את זה עם שהתחיל
כחם גדול לחולה הנותנים הסמים שסגולת
שאדם דברים  ושארי  מלחם  יותר בטבע

אוכל  כיבריא  לו , מספיק לא הלחם כי ,
לנטרל  צריך  והוא עכשיו מחלה לו יש

בהטבעאותו פעולה גודל עושה ודאי  כי 
אור  אותו נמי  הכי כן  ואם זאת, כידוע

המצוות מכל כחו גדול כמוהנתגלה, ,
מהלחם  שלו הכוח  גדול  יותר  התרופה 
מכל  כוחו גדול זה שהמשכנו  האור  אז 
'גדול  זה  מה  להסביר  ונראה המצות,
אורות  ויש פנימיים  אורות יש כוחו ',
שלהם  האור הפנימיים האורות מקיפים,
האור המקיפים  האורות  אך  מוגבל ,
בעת  עכשיו וא "כ  מוגבל , לא שלהם
ממשיך  אדם אז חנוכה נרות הדלקת
בעת  החכמים א"כ  הגנוז , האור  את עליו
אותו המשיכו הזאת המצוה את שתקנו 
ויותר גדול, יותר  שהאור מקום מכזה
להביא  יכול זה וממילא משמעותי

רפואה.

לאדם ברפואה  נתפס  אם  מושג , יש
כדי שלו, מהשרירים אחד
חזק  יותר כוח מפעילים אותו  לשחרר
שהשריר ברגע ואז חשמל, כמו מהשריר
אז ממנו חזק  יותר  משהו שיש רואה
זו ואז האדם  את  עוזב והוא מרפה  הוא 

היונים  כאן, דבר  אותו מיד , משתחרר
ואז באמונה לכפור  לנו להכניס רצה
של  מצוה כזה לנו הכניס שהקב "ה  ברגע
שממילא  אמונה  כזה  מביא שזה  חנוכה 

אמונה  שאין  לגמרי,הכפירה  אותנו עוזב
הפוך, על הפוך הגוף של  הטבע זה  ככה
אני אז כוח מפעיל הוא אם דהיינו
הוא  וממילא ממנו חזק יותר כוח  מפעיל
ספיקות  פה הכניסו שהם אותנו, עוזב
חזק  יותר כוח לו נתן הקב"ה  אז  באמונה
ממילא  אז  אמונה שיש חנוכה נר  ע "י

הפשוטה. האמונה  בחזרה  חוזר

גדול ואם הנתגלה, אור אותו  נמי  הכי כן 
המצוות, מכל בא כחו  זה  כי

{הבני הגנוז , אור לזה שקוראים ממקום
הענין את נפלא באריכות מסביר יששכר 

בחנוכה} שיש הגנוז  האור  שהרישל
מכל  יותר לנפש הרפואה בא ממנו

חזקה המצוות, יותר שהתרופה  כמו
של  המצוה כמו "כ המאכלים משאר 
מכל  גבוה יותר במקום הוא חנוכה 
כזה  להגיד  כוח {צריכים המצות.
גדול  יסוד מחדש חיים  הדברי  חידוש.
עומדים  הוסיפו שהחכמים שהמצוות
מהתרי "ג גבוהים יותר  שהם מקום  בכזה
כוח  וצריכים גדול. מאוד  כוח זה מצוות .
את  להסביר  וכדי זה. את להגיד בשביל
ופעל  שמה  היה פשוט  הוא כי נראה, זה
מה  בדיוק  ראה הוא  אז האלו  במקומות
ראיתי וכן  פועל . זה ומה עושים המצוות
לגמרי שהיה  זצ"ל מביאלה הרה "ק אצל
חנוכה, נר  הדלקת  בעת  אחר  במקום
והוא  בכלל , שמע לא והוא אליו דברו 

בכלל .} קורה  מה ידע לא
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החזיקו וכיון גדולה, וקדושה  אור שהוא
לדורות ז"ל וחכמינו אבותינו בו 
זאת, מצוה נתגלה עת ובכל עולם ,
תורה הדברי להחזיק גדול אור ונתעורר

להחזיק הקדושה, אפשר אי זה ובלי
התורה את הרחוקיםהלאה אלוואפילו 

מתיונים  להם שקראו רחוקים  שהיו
מאהבה התשובה  כח עליהם  נתעורר

קרה ויראה, מה  לבד ידעו לא כןהם ואם 
יותר  המצות אינן שלעולם שפיר אתי

מצוות מרמ"ח , רמ"ח רק יש מצוות
עשה, מצוות מרמ"ח יותר אין עשה,

דרבנן המצוות זה דרבנןורקומה מצוות
בד' והדבקות הגוף לחזק המצוות הוא  .

רק  וזה הגוף, את  לחזק  רק  הוא  דרבנן
את  לקיים יוכל  שאדם להוסיף  בא
אין ומשס "ה מרמ "ח יותר אבל המצוות

בכלל.

הנשיאים.בחנוכה  פרשת קוראים
בהעלותך)וכתוב פרשת (ברש "י

עמהם  היה כשלא דעתו  אז 'חלשה 
לו אמר  שבטו ולא הוא  לא בחנוכה
משלהם, גדולה שלך חייך  הקב"ה,
וזה  הנרות'. את ומיטיב  מדליק שאתה
יום  ובאותו המזבח, חנוכת בעת היה 
אהרן ולכאורה נפטרו . ואביהוא  נדב 
אז שקרה האסון  עם עסוק היה הכהן
הרבה  אז לו והיה בניו שני שנפטר 
מתחיל  הוא ואיך יום, באותו דאגות 
קרבנות  להם  יש שהנשיאים עסוק להיות
הפוך  הוא  התירוץ אלא אין?. ולו
ה' להיות שיכול גדול  הכי בהסתר
אהרן ראה  ילדים, שתי שנפטרו ישמור

להקב "ה  התקרבות של  הזדמנות הכהן
שלו המניעות את שם  ואז הנשיאים, ע "י
אותו לטשטש בשביל  שזה  וידע  החוצה
וכמו ח"ו, הקב"ה  את לחפש ולא 
עשה  שהקב"ה השונמית אצל  שאמרנו
נפטר , שהילד  בכלל ידע לא שאלישע
באמונה  אותה לחזק בשביל היה וזה
חזקה  יותר אמונה של לשלב  שתכנס
ברגע  אהרן דבר  אותו עכשיו , מעד
בדיוק  נפטרו, ואביהוא שנדב שקרה
הנשיאים, של  הענין יום  באותו  היה 
מהחלישות  שוכח היה אדם כלל  בדרך
עם  עסוק והיה הנשיאים  של דעת
הכהן אהרן אבל שלו, דעת החלישות
ההתקרבות  של  הרוחניות בשבילו
מהחלישות  גדול יותר  היה להקב "ה
ואביהוא, נדב של  הפטירה של הדעת 
חנוכה, של הגנוז  האור את המשיך ואז
מסביר והרמב"ן לעולם' קיימת  ש'שלך 
איך  חנוכה , נרות  על הולך שזה
המלחמה  ע"י דווקא  זה? את ממשיכים

בו. נמצא שאדם והחושך  הזאת 

פרשת ולפי "ז את קוראים  למה מובן 
שלכאורה  בחנוכה, הנשיאים 
כנ"ל  אלא  בחנוכה?. נשיאים  נכנס איך 
מהחלישות  דווקא הגיע החנוכה שכל
בנשיאים, הכהן לאהרן שהיה הדעת 
בהעלותך  קוראים השמיני ביום ואח "כ
החנוכה  שכל להראות בשביל הנרות את
אהרן של הדעת  מהחלישות  בא בעצם 
מאיר רבי מהרה"ק  ווארט יש הכהן.

זי"ע  לא מ'אמשינוב  שבכלל  שאמר :
של  המצווה  היה  לא  ובכלל מנורה  היה 
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החלישות  אלא הנרות, והדלקת הטבת
כל  את  הביא הכהן אהרן של הדעת 

על  בנויה חנוכה  כל  א"כ הזאת, המצוה
וכנ"ל. הכהן אהרן  של הדעת חלישות

ה'‰ Šשיעור

ה'תשע "ד חשון, כ"ג

מהלך,הדברי עם הולך חיים 
כוח  להם יש שלהחכמים
את  לחזק כדי חסר  מה דור בכל  לראות
בכל  לראות  יכול  שרופא  וכמו האמונה,
יודע  והוא  לו שיש המחלה את חולה
את  לנטרל כדי לו  לתת תרופה איזה
לראות  הכוח את  להם יש כן המחלה ,
את  גם  להם  ויש להדור , חסר  מה ולדעת 
של  הבעיה את מנטרל  מה להגיד הכוח
מצות  את ותקנו  החכמים באו אז הדור ,
האמונה  את יחזק שזה ואמרו חנוכה נר
לא  דרבנן  מצוות הז' א"כ שלכם,
רק  דאורייתא , המצוות  על אותם הוסיפו
שהם  מפגעים מיני כל  לסלק  באו הם
לחזק  וכדי הגוף  את לחזק  כדי מחלה,
המצוות  את לקיים  שיוכל הנפש את

הלאה. דאורייתא

לזה,ומביא  רמזראיה זה ולדעתי 
כתוב הכתוב ד,שבתורה (דברים 

מצוה ב-ד ) אנכי אשר הדבר על תספו 'לא
את  לשמור  ממנו תגרעו  ולא אתכם
מצוה  אנכי אשר אליקכם  ה' מצוות 
עשה  אשר את הראות 'עיניכם – אתכם '.
הלך  אשר האיש כל  כי פעור  בבעל ד '
אלקיך  ד' השמידו פעור  בעל  אחרי
אלוקיכם  בה ' הדבקים 'ואתם – מקרבך'.
חיים  הדברי והקשה היום '. כלכם חיים

בעל  עם באמצע  מפסיקה  התורה  למה
תגרעו ולא תספו לא כתוב הרי  פעור ,
מה  ובשביל הדבקים , ואתם ואח "כ
עיניכם  פעור , בעל של  הפסוק את  הכניס
פעור בבעל ה' עשה אשר  את הראות
ומה  באמצע אלקיך ה ' והשמידו

לא הכוונה?. הכתוב רמז  זה ולדעתי 
הדבקים, ואתם וגו' ובאמצע תוסיפו 

פעור , בעל של  הפסוקים  את הכניסו
היה ,ד  זה עם  לנו כוונתו רמז הכתוב

מצוה, שום להוסיף להוסיף שאסור אסור
מצוה, גורעשום  הוא מוסיף ח"ו דאם

בם  תתגר  לא כתיב: המואבים אצל
ט) ב, לכלל (דברים  אמר  שהקב"ה  הכוונה

נראה  היה ולהם  מהם, תתעלם ישראל
חיפשו א"כ רחוקים לקרב כמצוה
הדברי ומסביר  אותם , לקרב איך דרכים 
שהם  רק לא  אותם, לקרב במקום חיים
יותר נהיו הם  רק  אלינו  התקרבו לא

בנו, פגע והם  מוסיףגרועים ח"ו  דאם
מואב בבנות חטאו הכי  משום גורע הוא 

א-ג) כה, שמבזים(במדבר להם נראה  שהיה
בזיון דרך שהוא  שלהם זרה העבודה

ס :) בהן .(סנהדרין נכשלו הרבים ובעוונותינו

שישאני מחשבים, לגבי זה את אומר 
שאולי שחושבים אנשים היום
אך  תועלת, יותר להפיק יכול אני ככה
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לא  שאתה רק ולא שלא, הוא, האמת
בך , ידבק  שזה אלא תועלת  דאיןמפיק

זה וגם  התורה. על להוסיף לעשות לנו
אחים, בדרך מואבים עם להתחבר שהרבו 
בני הם  לבן, ונכדי  לוט נכדי הם  הלא

שלנו במדרש דודים  כג)כמבואר כ, ,(במ "ר
רק צוה לא  שהוא ית"ש, צווי  על והוסיפו

בם תתגר ט)לא  ב, הוסיפו(דברים  והם
טובים, אוהבים נראהשנהיה היה ולהם 

אסור  באמת אך רחוקים. לקרב כמצוה 
שכללות הדבקים, אתם ורק להוסיף,
להשם המצות ידי  על דבקים ישראל
איזה ח"ו  הדור חכמי  רואים ואם יתברך,
מצוה לא להוסיף, מותר בדביקות , ליאות

חדשהחדשה , מצוה לא רקוזה
הדביקות . התעוררות

מהרבויומתק  ששמעתי מה  פי על הדבר
ישראל  מוה' אדמו "ר הקדוש 

זי "ע}זלה"ה, מרוזין הרה"ק שאמר {ה"ה
בבורא  בדביקות  הרגשה  יש  באמת  שהנה 

שמו, וברוך הוא  'מבשריברוך כתוב :
לראות  יכול  לא אני נכון  אלוקי' אחזה
ראיה  כמו חזק שזה ההרגשה אבל  אותו ,

ברבש"ע, יש בלבו,זה שמרגיש כמוויש
מרגיש, אני  אומר  חילוני בעיןשאדם ויש 

לו ,השכל, מסתדר באמונה,שזה ויש
תמיד  שאנחנו וכמו יותר , עוד  שזה
שלך  ההבנה את מבטל שאתה מדברים

אמונה, של מושג עליוניםזה קדושי  ויש
לשכינה מרכבה ממש שכל שהם

בה', דבוקים כמעט זזים איבריהם לא הם 
מה  רק מדברים  ולא חושבים לא

להם , מצווה זולתשהקב"ה יעשו ולא
ע"ה המלך דוד כמאמר קלא,מצותיו , (תהלים 

איבריו ב) שאין  אמו '. עלי כגמול 'נפשי
רצונו, רק ואנחנועושין  קטן, ילד וכמו

גדולה  הכי  שהשמחה מסבירים תמיד
ילד  כמו להיות  מגיע גדול שאדם הוא ,
את  להחזיק מסוגל  לא שהוא  וכמו קטן,
ולא  בעצמו לטפל  מסוגל לא  הבקבוק 
עושים  דבר וכל  דבר , שום מסוגל 
לכזה  מגיע הצדיק דבר  אותו בשבילו,
עושה  שהוא  שמה  קטן ילד  כמו דביקות
שלו אמא רק  עושה לא שהוא יודע הוא 
הדביקות  השיא זה זה, את עושה 
כמו לחיות  העולם, בזה להגיע שאפשר 
כלום  עושה לא שאדם  לדעת קטן ילד

עושה. הקב"ה והכל 

לזה?,ואיך להגיע אפשר  וכמו באמת 
במדרש  עליו א)שאמרו לה, (ויק "ר

המדרש  לבית אותו מוליכין רגליו  שהיו
כוונה, שכתובבלא נט)וכמו  קיט, (תהלים 

עדתיך ', אל רגלי ואשיבה  דרכי 'חשבתי 
את  רק  עושה  שאדם מסביר  הארץ  והפרי
של  החלק את  אבל  לשמה, השלא

עושה, הקב"ה זה חומרו הלשמה  זיכך כי 
יתברך. בו דבקים איבריו  כל הפרישיהיו

לשמה  להגיע  אפשר  שאי מסביר הארץ 
לי תביא  רבש"ע פה אני דרך, קיצור  עם
את  לזכך זה  לפני צריך אדם זה, את
להגיע  שמפריע לו שיש החומרי החלק
שתי להדביק שרוצים וכמו לזה ,
אז באמצע  חלודה ויש ברזל של חתיכות
אותו לנקות צריכים  וקודם  מפריע, זה
ביחד, אותם  להדביק אפשר  ואח "כ
את  לנקות קודם צריכים כאן דבר אותו 
להגיע  אפשר  ואח "כ שיש החומריות

כתוב ה )לזה. ה , ה'(דברים  בין  עמד 'אנכי
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יחיאל  רבי הרה"ק ומסביר  וביניכם '.
מה  זה אנכי, זי"ע מ'זלוטשוב מיכל
לא  אתה  דהיינו וביניכם, ה' בין שעומד
מזכך  שאתה לפני להקב"ה להגיע יכול 
מגיע  אתה  אז ורק שלך, החומריות את

לשמה.

הארץוהנה  בפרי שופטים )איתא (פרשת

מאמר  א)לבאר לא, שבא (שבת הגר
שילמדו מנת 'על  הלל : לפני  להתגייר 
ולמדו: אחת', רגל על  כלה  התורה כל
תעביד '. לא לחברך  לך דסני 'מה
חיובי בלשון  כתוב  לא למה והקשה
צריך  היה  שלילי, בלשון כתוב  ולמה
כוותיך' לחברך  'דרחמיה  כתוב  להיות
לא  לחברך עלך  דסני 'מה כתוב ולמה
עשה  מצות שיש מתרץ אלא תעביד'?.
אנכי זה עשה  מצות תעשה , לא ומצות 
בהקב"ה, גמור דביקות  שזה  אלקיך ד '
אדם  ודרכו  עבודה, זה תעשה הלא אך
הלא  א "כ  הדביקות, שזה  להעשה  מגיע
האור זה  והעשה הצמצום זה תעשה
על  מסתכלים  איך  תלוי זה  א "כ  הפשוט,
קודם  זה אז ללמטה מלמעלה אם הענין 
מסתכלים  ואם  צמצום, ואח"כ אור
צמצום  קודם  זה  אז ללמעלה  מלמטה 
העולם  בריאת בעת א "כ אור, ואח "כ
מתחילה  היה א"כ ללמטה מלמעלה היה 
אחר צמצום ואח"כ  הפשוט האור 
אך  הזה , להעולם שהגיענו עד  צמצום
מלמטה  זה  שלנו העבודה  עכשיו
להפשיט  קודם צריכים  א"כ ללמעלה
מגיע  שאתה עד  הזמן כל ולהפשיט
אמר א"כ הדביקות, שיא שזה  ללמעלה

זה  כך כי שלילי של  בצורה הלל לו 
לא  אם להתחיל קודם שלנו  עבודה
אדם  ומשם  ושלילי צמצום  שזה תעשה

חיובי. שזה לעשה מגיע

מתחלפותואך מדרגות שיש אמת הן
ישראל  כל זאת אך בה', בדביקות

דרגות דבוקים, שיש קודם  שאמרנו  וכמו
אם  לי אמר  אחד תשובה  בעל באמונה,
בכלל  מגיע  הייתי לא אמונה לי היה  לא
אך  אמונה, לי יש אז  שהגעתי, למה
סוף  אין הוא שהקב"ה כמו הוא האמת
אין להיות צריך  שלך האמונה  גם  כך
סוף, שאין דבר זה דביקות דהיינו סוף ,
מה  ולפי לו שיש האמונה  לפי אחד  כל
צריך  הוא השי "ת, לעבודת נכנס שהוא 
מקום  לשום  הגיע לא  פעם  שאף  לדעת 
וזה  סוף אין של הבחינה  את  יש ותמיד 
ועוד  דרגות עוד  ללכת הזמן  כל עבודה

שהוא דרגות, דבוקים, ישראל כל זאת אך
דביקות חיינו, לו שאין יהודי  אין כי

שלו, הדרגה לפי אחד  כל רק בהקב "ה,
בכל  יהודי דהיינו בהרגשה, שרק  ויש
דביקות  לו יש בעולם  נמצא שהוא מקום

חיינו אליו,שהוא נפשינו מוסרים ואנחנו
המציאות, כל חיות הוא  מהווה כי  והוא

כל  ההכרה , עצם  וממילא המציאות , כל
נותן שהוא  ברגע אך שלו, בהדרגה  אחד

דביקות  כבר  זה שלו ההכרה ואנחנו את
זולתינו. על ולא  עלינו שמו ומתייחד עמו 
על  ולא בנ"י על  רק שמו מייחד הקב"ה
ה' חלק 'כי  דהיינו כלל, אחר  אחד אף
עם  אחד  חי שהוא יהודי רק זה עמו'

הזמן. כל הקב"ה
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זי"ע ומסיים  מ'רוזין כוונתהרה "ק  וזה
ד )הכתוב ד, ואתם(דברים 

שאיןהדבקים, יהודי  אין ואחד , אחד  כל 
אחד  בהקב"ה, הזה הדביקות את לו 
פחות  אחד  לא וזה - פחות , ואחד  יותר
בהירות  יותר  אחד אלא - יותר, או ח"ו

הדביקות  אבל קטנה , בהירות ואחד
דבר, אותו  כל לכולם על שדבוקים היינו

חיים, אלקים בה' המדריגה בזאת פנים
יהודי בכל  נמצא חיים אלקים  שהוא שה'

כולכם זה  המציאות, כל וחיות כולנו חיי 
ישראל  לכל יש  הדביקות  זה .היום,

ו'‰ Šשיעור 

ה'תשע "ד חשון, כ"ד

הלאה},{לסיכום  שהולכים לפני 
מסביר חיים הדברי 
כוח  להם  יש דור  שבכל שלחכמים 
המצוות  מנין על  לא אך מצוות, להוסיף
כל  רק מתרי"ג, יותר מצוות עוד להוסיף
בזוהר איתא  המצוות של  התכלית 
עטין' 'תרי"ג הם מצוות  שתרי "ג הקדוש
להגיע  ודרכים עצות תרי"ג שזה
ראו שחכמים  והיות  בהקב"ה, לדביקות 
גרם  שזה מחלות מיני כל בדורם 
מחלות  שיש וכמו באמונה, חולשות 
שמפריע  הנפש מחלות יש הגוף
שצריכים  וכמו להקב "ה, להתקרבות
לעבוד  ימשיך שהגוף כדי תרופות לקחת 
לאכול  ויוכל  לחם  לאכול ויוכל הלאה
חכמים  דבר אותו  צריך, שהוא דברים 
שינטרלו מצוות  להוסיף  כוח להם יש
עצמו שלאדם או הסביבתית  המחלה את

הלאה. לפעול להמשיך שיוכל  כדי

מהרבויומתק  ששמעתי מה  פי על הדבר
ישראל  מוה' אדמו "ר הקדוש 

דביקות זלה"ה, של דרגות כמה שיש
אז רוחני יותר  שאדם וככל בהקב "ה,

וככל  רוחני, יותר  ויותר  גשמי פחות  הוא 
רוחני פחות  הוא אז גשמי יותר  שאדם
הוא  יהודי של הכוח גשמי , יותר  ויותר 
מהגשמי לצאת אחת בשניה שיכול 
חלק  הוא יהודי כי למה ?, להרוחני,
צריך  לא הוא דהיינו ממש, ממעל אלוקי
את  למצוא מקום שהוא  לאיזה ללכת
רבש"ע, כולו  כל הוא יהודי הרבש"ע,
ואדם  המבדיל  מסך לו  עשה הקב"ה  רק
הוא  אדם אם ולכאורה זה. את רואה  לא
בין ההבדל איפה  אז רבש"ע כולו כל
אלא  פשוטים?, ליהודים  צדיקים
הדביקות, של בגילוי הוא ההבדל
לא  מרכבה מעשה כולו כל הוא  הצדיק
את  עושה שהקב "ה בלי דבר  שום עושה 
פשוט  יהודי אך  אמו ', עלי 'כגמול זה,
שלו הבהירות אז  גשמי  כולו שהוא 
כמה  בזה  ויש פחות, קצת בהקב "ה

בהמשך. כמבואר  דרגות

בדביקותשאמר הרגשה יש באמת שהנה
שמו, וברוך הוא ברוך בבורא
הקב "ה  בדביקות הרגשה יש לכולם 
מצב  באיזה  תלוי מה ?, רק רבש"ע , שיש
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אתה  ואיפה נתון, רגע באותו נמצא אתה
עכשיו, אתה אנשים איזה ועם נמצא,
יותר לפעמים מרגיש אתה זה ולפי

פחות, מרגיש הואש מצב ויש ולפעמים 
נמצאש זמניםויש בלבו, השכל,הוא בעין

כי התפילה, לפני הלימוד  של הענין וזה
להתפשטות  מגיע אדם התפילה ע "י
זה  ומה  בשו "ע, שכתוב  וכמו הגשמיות
השיא  בעצם זה הגשמיות?, התפשטות
מהגשמיות  לצאת לעשות, יכול  שאתה
לפני הלימוד וע"י  רוחניות , ולחיות 
הקרקע  את מכשיר אדם התפילה 
מהגשמי, ולצאת רוחני לחשוב להתחיל 
והמה  ישר  האדם את  עשה 'אלקים
לנטרל  הדרך זה רבים', חשבונות בקשו
ולחזור שיש, הרבים  החשבונות את
התפילה  בעת  וכמו"כ להישר, בחזרה

הללו, בדרגות הולך  שמרגיש אדם  ויש
אח "כ בלבו, קרבנות , אמירת בעת שזה

השכל, בעין  הודו,ויש  אמירת בעת שזה
באמונה,אח"כ ו  קדושיאח"כ ו יש יש

עשרה עליונים שמונה  בתפילת שכל שזה
בה ', דבוקים כמעט צדיקים איבריהם היו 

המשיכו ולא אחת במילה  שעמדו
מצותיו,הלאה, זולת יעשו  הצדיקים ולא

חוץ  דבר שום עשו לא האלו העליונים
אותם. מצווה שהקב"ה ממה 

זי"ע הרה "ק  מ'רמינוב מנדל מנחם  רבי
הפסוק על י )פירוש כב, (בראשית

אבינו אברהם ידו'. את אברהם  'וישלח
יצחק  את לשחוט ורצה לעקידה הגיע
אברהם  כי הולך, לא שזו  הרגיש בנו,
דבוקים  היו שלו האיברים כל אבינו
שהוא  מה רק דבר שום עשה ולא בהקב"ה

לשחוט  וכשרצה באמת, הקב"ה רצון
היה והוא הלך, לא היד אז  צריך אותו,

שזה  ידו' את  'וישלח בכוח אותו  לשלוח
שלו , הטבע  נגד המלך היה דוד וכמאמר

ב)ע"ה קלא, אמו'.(תהלים  עלי כגמול 'נפשי
נהיה  שהוא למצב  הגיע המלך דוד 
ילד  זה גמול , וכמו לשכינה, מרכבה
דבר שום לעשות יכול לא שהוא קטן,
את  לו להזיז צריכה  שלו ואמא לבד
הפה, את לו ולפתוח הרגלים  ואת הידים
שהוא  הקב "ה  עם המלך  דוד  היה  כמו"כ 

לבד  דבר  שום לעשות יכול  שאיןלא
רצונו, רק עושין  עליו איבריו  שאמרו וכמו 

א)במדרש  לה , מוליכין(ויק "ר רגליו  שהיה
כוונה, בלא  המדרש לבית וכמואותו

נט)שכתוב: קיט, דרכי(תהלים  'חשבתי
אדם  ואיך עדתיך '. אל רגלי  ואשיבה 
את  יש מסביר אלא  לזה?, מגיע באמת
הגשמיות  את יש הצורה את  ויש החומר 
משניהם  מורכב אדם הרוחניות, את ויש
החומריות  את שמגביר או א"כ  ביחד,
או הרגשה, של ענין  רק  הוא  ואז
וממילא  הרוחניות את שמגביר
ואז החומריות, את מנטרלים אוטומטית

בהקב "ה דבוק ממש חומרו הוא  זיכך כי
את  שמנטרל ע"י לזה, מגיע אדם וכך 

בו הגשמיות דבקים איבריו כל שיהיו 
רמ"ח יתברך. נגד זה בעצם אדם וקומת

יש כי תעשה, לא ושס"ה עשה מצוות 
א "כ  גידים  ושס"ה איברים רמ"ח  לאדם 
המצוות  רק  ית', בו דבוק  ממילא  הוא 
לנטרל  הכוח את לך  נותן עושה שאדם
קשור להיות בשביל החומרי את

ברוחני.
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מתחלפותואך מדרגות שיש אמת הן
בד', מדרגות בדביקות  שיש נכון

באמונה, וזה בהרגשה, זה  מתחלפות ,
במרכבה , דבוקים,וזה ישראל כל זאת אך

ית ', בו דבוקים ישראל  שכל ברור זה
יש מסוים ברגע מאתנו ואחד אחד וכל 
יותר שזה לפעמים אלא  דביקות לו 

פחות, שזה חיינו,ולפעמים  שזה שהוא
את  שקבלנו ברגע יהודי כל  של החיות 
שהקב "ה  ברגע  אומרים שיש או התורה,
חלק  נהיינו אז אבינו אברהם את  לקח

ממש, ממעל  מוסריםאלוקי ואנחנו
אליו , זי"ע נפשנו התניא  הבעל הרה"ק

לקפוץ  אפי ' מוכנים  שאנחנו אומר :
זה, בשביל כל להאש חיות הוא כי

מציאות המציאות, שום אין זה בלי 
על  ולא עלינו  שמו ומתייחד עמו ואנחנו 

נמצא.זולתינו. הקב"ה עלינו רק

הכתובוזה ד )כוונת ד, ואתם(דברים 
שיהודיהדבקים, מכריזה  התורה

בהקב "ה  דבוק  על תמיד  שדבוקים היינו
המדרגה בזאת פנים אחד כל דרגה ויש

דבוקים  שהוא שכולם חיים, אלקים בד'
כולנו באורחיי  ואיתא שלנו. החיות שזה

ש'חיים' הנ"ל הפסוק  על הק' החיים 
למטה, ועל  למעלה על  להתפרש יכול 
האדם  על  וגם  הקב "ה על גם הכוונה 

בד' הדבקים  'ואתם דהיינו  בעצמו,
בחי דבוק  אדם אם חיים' אלקיכם
ממילא  אז ברוחניות, ודבוק החיים 
נהיה  בעצמך  אתה היום' כלכם 'חיים
רוחניות, של  ובחינה חיים  של בחינה 
הוא  אז  החיים החי את פחות  שחי אדם
המנימום  את יש תמיד אבל רוחני, פחות

בהקב"ה , דבוק היום,שאדם כולכם זה
ישראל, לכל  יש הדביקות  יהודיזה  כל

שנמצא  ואיפה שיהיה, נתון מצב בכל
קיין איז  איד 'א  בהקב"ה, עכ"פ דבוק

עלנד' נישט  לבד )מאל לא פעם  אף עד ,(יהודי 
קדוש. פה דברי כאן

יותר ולפי יומתק  נחזורזה וממילא
שאחזנו איפה מהבחזרה
להוסיף, אסור שבאמת שום שכתבנו ,

שהוא מצוה  יתברך בו שדבקים בזה ורק
שחז"ל חיינו, ברגע להוסיף, אפשר  בזה

בזהראו ליאות איזה ימצא ח"ו אם
חולשה הדביקות, איזה שיש וראו

בהקב"ה בוחר בדביקות אחד כל בודאי 
רוצים בחיים, שאנחנו מה  כל וממילא

את  לך לתת צריכים רק בחיים, שתבחור 
לך , שמפריע למה זההתרופה ואין

וכנ "ל. כלל שהוסיפוהוספה נקרא לא זה
המצוות. על 

ז'‰ Šשיעור

תשע "ד חשון, כ"ה

כעיןוהנה  הוא המצוה שזה שכתבנו כיון 
היסוד רפואה, עם הולך  הוא

מצוות  עוד הוסיפו  שלא כבר, שהסברנו
את  שמנטרל רפואה כעין זה רק
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כדי מבחוץ, שיש הרעות  ההשפעות 
המצוות  את  לקיים  להמשיך  יוכל שאדם

טובים . שלרפואהומעשים דברוידוע זה
מתנגד ש שהוא דבר איזה לפעמים נותנין

הטבע, פי  צריך על היה זה הטבע  לפי
עכשיו, עושה  שאני ממה הפוך  להיות
בשביל  הפוך  על  הפוך עושה אני אך
עובד  רפואה דהיינו המחלה , את לנטרל 
ומבין חושב שאתה  ממה  הפוך  לפעמים 
שנתפס  אדם ולדוגמא  שלך. השכל  לפי
חזק  יותר  כוח מפעילים אז הגב לו 
השריר , משתחרר  ואז  חשמל  כמו מהגב 
כאן?, החכמה מה ושאלתי ביררתי אני
בעצם  אז הגב  לאדם כשנתפס לי: ואמרו
והוא  ומתכווץ השריר  שנתפס  נקרא  זה
מאוד  הוא לזה והעצה משתחרר , לא
שמפעילים  ע "י זה את לשחרר פשוט ,
יותר לי שיש לו מראה אתה  ואז  חשמל
אני מתכווץ  אתה אתה, מאשר  כוח 

להגו יותר, עוד זה את טבע יקווץ יש ף
חזק  יותר  שמשהו  לו  מראה  שאתה  ברגע
רפואה  דהיינו משתחרר . הוא אז ממנו
חושב, שאתה ממה הפוך הולך לפעמים 
האלו החשמלים  את  לשים אחד מצד  כי
אבל  לי, עושה אתה ומה כואב  מאוד זה

להשתחרר . מוכן  אתה  ככה שני מצד

מקץ )הארץהפרי הקדמת (בפר' את מביא
שיש מקץ, לפרשת - בחיי רבינו
זה  ראשון: שלב  בבטחון , דרגות שמונה
מאכילה  שלו ואמא נולד  שהוא מתי  ילד
ממי מבין  לא עדיין  הוא אך אותו 
מבין שהילד  זה שני: שלב האוכל,
שלב  לאכול , לו נותנת  שלו שאמא
שלו שאמא לב שם שהילד שלישי :

הוא  רביעי: שלב  מאבא , זה את מקבלת
לא  והוא  לעבוד לבד יכול שהוא לב  שם 
חמישי: שלב ההורים, העזרת את  צריך
יכול  לא שאדם  דברים שיש לב שם  הוא 
להקב "ה  להגיע  חייב  והוא  לעשות
אז הזריעה  בזמן גשמים  צורך  וכדוגמא 
שלב  בהקב"ה , בטחונו לשים חייב הוא 
על  קשה עובד  שהוא מתי  הוא  שישי:
הוא  אם מהרבש"ע מבקש אז פרנסה
שלב  קל , יותר  זה את לי לעשות יכול 
שהוא  מה שגם לדעת  הוא שביעי:
כאן עד מהרבש"ע, גם  זה בקלות עושה 
השמינית  הדרגה אך מסתדר, עוד הכל
בדיוק  לעבוד מתחיל שזה מתי הוא 
לפי דהיינו חושב , שאתה ממה  הפוך
קורה  זה איך  מסתדר לא זה שלך  השכל
הוא  האדם עבודת אז עובד, זה  ואיך 
נגד  אפילו שמו יתי ' מאתו  שהכל  לדעת 
הדרגה  וזה שלך , השגה ונגד  שלך הבנה
אמו עלי כגמל  בטחון, של השמינית
שלו אבא של בידים שהוא  מתי ילד  כמו
עם  להתנהג  צריך  אדם כמו"כ רגוע  הוא 
את  לנטרל  בשביל  אומרת  זאת הקב"ה,
הזה  החיל את לי עשה  ידי ועצם  הכחי
הוא  הזמן, כל  זה עם מסתובב שאדם
לך  שיראה אחר  משהו לך להביא צריך
משוחרר אדם ואז ממך , חזק  יותר  שהוא 
הפוך  על הפוך דהיינו  שלו מהישות 
זה  אז שלו  הטבע  נגד הולך  שזה  ברגע

הרפואה. בעצם

בכלל וכמו להכניס רצו היוונים כן 
את  ולנטרל  כפירה  ישראל
שיש המושג את ולנטרל  האמונה
להביא  צריך  היה הקב"ה אז רבש"ע,
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כוח  וזה הגנוז אור שזה  חנוכה נר מצות
אפשר וככה שלהם מהכוח חזק  יותר
אחרת  דרך  ואין היוונים , את  לנטרל 
נגדי כוח  עם רק שלהם הכוח את לבטל 

חזק. יותר  שהוא

כעיןוהנה  הוא המצוה שזה שכתבנו כיון 
נותנין שלרפואה וידוע רפואה,
פי על מתנגד שהוא דבר איזה פעמים
החמין שמי שידוע וכעין הטבע,

למאוד  מתקשים שהם מיבמקומותם
חמים במים שהםשמתרחץ  במקומתם

הן דבר, כל ומקשים למאד מתקשים
אדם לרפואת  ניתן  וזה הצמחים, עשבים

בטחול, או  בכבד קישוי  לו  יש אדם אם 
לא  וזה מחלה שאמרנו כמו לו שיש

לו , האדםמשתחרר טבע כי  הוא והטעם
ומכח המים, טבע על מתגבר ותנועתו
קושיות נתרככו ההפכים התנגדות 

כדיהטחול. רפואה יותר  לדעת {צריכים
זה} את אחתלהבין  על להבדיל כן  כמו 

הקדושה תורתנו  הבדלות, אלפי  מאלף
דעת לפי לפעמים  הנפש, לרפואת  שהוא
תתנגד  שלכאורה מצוה נותנין הדור חכמי

בחוץ,להנפש, מדליקים חנוכה נרות כי
אותנו שולח  הקב "ה למה  ולכאורה 
בתוכו יותר להיות רוצים אנחנו החוצה
שולח  אתה וכאן מצות , מכאן ולעשות
חנוכה  הנרות את להדליק החוצה אותנו
באדם, שיתעורר הקדושה גודל מחמת  אך
הדלקת  ע "י לך יתן שהקב"ה הקדושה

שבנפש,הנרות הקדושים כחותיו יתחזק
אך  אותך , יחליש שזה נראה באמת לך

אותך יחזק שזה לך  אומר  ויתפעל אני 
היצר  מקישוי  ולרפאות להתחזק מזה,

יתןוחומר. שהקב"ה הכוח  אומרת זאת 
את  ינטרל  שזה  אדיר  כוח כזה  זה לך,

מהיצר . לך שיש הכוח 

פתחוהנה על נותנין חנוכה שנר ידוע
לילה ובחשכת מבחוץ (שבת חצרו

בזה?,כא:) הפשט מה  והוא ולכאורה 
שם ששולטין  למקום הקליפות מרמז

שהמנורה  ידענו  עכשיו עד והדינים,
לעולם,מדליקים קיימת ושלך בביהמ"ק

בחוץ ?. זה את לשים  לנו אומרים וכאן 
כך, כל גדול שהאור מרמז  המצוה ואך
האור את עכשיו  מקבלים שאנחנו היות
לעצמנו להרשות יכולים  אנחנו הגנוז 
יוצאים  שאנחנו והסיבה החוצה , לצאת 
בחוץ  שיש כוח כמה כי הוא, החוצה
כל  את  מבטל הגנוז האור מהיוונים
לפחד  צריך  לא ואתה האלו הכוחות
שזה  תמונה  רואה אדם  למשל  מכלום,
שתי לו  יש מאוד אותו  מפחיד
להיכנס  יכול  שהוא  או  אפשריות,
או שלו, המוחין את ולאבד לפאניקה 
עכשיו בהירות כזה לקבל יכול  שהוא 
לעומת  כלום הוא שהעולם  לראות
נותן שהוא  הגנוז האור דהיינו הקב"ה,
שלנו האחיזה את  לנטרל בעצם הוא לנו
את  עשה ידי ועוצם  כוחי  שחושבים 

הזה וקדושההחיל כך, כל גדול שהאור
והחומריות הזוהמא בין  שאפילו המצוה ,
ב"ה הבורא לפני  לבבו יכנע מאד ומוגשם

היה וב "ש, היוונים של שהכוח ומשום 
אלא  ברירה היה  לא  וממילא חזק  כזה 
כי חנוכה, הנרות  את זה נגד להביא
והם  באמונה לנו נגעו שהיונים היות
גדולות  תמונות  כאלו בחוץ לך  מראים
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והאדם  כבנינים גדולים אנשים של 
הנר וממילא כלום, בכלל  שהוא שוכח 
שהוא  שהחוזק לך, מנפץ בחוץ חנוכה 
הנרות  מראה רגעים, באותם  אז מראה

כלום שמה  שאין שאפילו חנוכה רמז  וזה
מהשם רחוק שהוא את מי שמים זה  בגלל

שאפילו לנו להראות בחוץ, חנוכה הנר
בחוץ  נקרא שזה מהשם  רחוק שהוא מי

מאודא  מגושם שפל,א ו בדור אפילוו
לא שהוא ומקרים טובים, לא אנשים בין
שהגיעוטובים מתי ידועים סיפורים  יש  ,

מהפסים, לגמרי ירדו  אנשים לאמריקה
וזה  בחלון חנוכה נר  איזה ראו ופתאום

אדירים  שינויים להם  כןעשה פי  על אף
השם, בדביקות להחזיק  כילמה?,יכולים

מיניה פנוי אתר צא:)לית נז תי' ויוכל (תיקו"ז
השם. כבוד מקום בכל מקום למצוא  אין
הקב"ה. נמצא שלא 

עוד (סז:)סנהדריןבגמ' 'אין  איתא
לה )מלבדו' ד, רבי(דברים  אמר

ההיא  כשפים. לדבר  אפילו חנינא
עפרא  למשקל מהדרא קא דהות  איתתא
אי ליה אמר חנינא דרבי כרעיה מתותי
מלבדו עוד אין  עבידי  זילי  מסתייעת
לא  בי  חפץ  המקום ואם ופרש"י, כתיב.
ואני יצא מאתו תוכלי ואם להרע תוכלי
יש שבאמונה  מסביר  הרמח"ל  מקבלן .
שאני הוא, הראשון השלב שלבים שתי 
הוא  שהקב"ה מלבדו עוד  שאין מאמין
אומר והרמב"ן  העולם, את  שברא זה
אחד  שרק  לזה מסכימים  הגויים  שגם
אחוז ויש העולם, את שברא יש ויחיד
הוא  השני השלב  זה, את שמכחיש קטן
אלא  העולם את ברא שהוא  רק שלא

אחרי אפילו הלאה זה את לנהל ממשיך
באמונה  שיש הקושי וזה העולם, בריאת
והגויים  שמו , ית' מאתו שהכל לדעת 
או להכוכבים זה  את שמסר  חושבים 
אנשים  שיש או להמזלות זה  את שמסר 
ואני יותר  יעבוד  שאני ככל שחושבים 
ומי חזק יותר מי מראה זה  יותר  יעשה 
נותן שהוא  לדעת הוא האמת  אך חלש,
עוד  שאין להאמין  צריך  ואדם לעשות לי
אפילו דהיינו עושה, הוא והכל  מלבדו 
שעושה  זה  שהוא לדעת עושה שאני מה 
מלבדו עוד 'אין הפירוש וזה זה. את
אפילו דהיינו  כשפים' לדבר  אפילו
לטבע  מעל משהו נראה שכשפים
הוא  זה שגם לדעת הוא האדם עבודת
חנוכה  הנרות את נתנו ולזה עושה .
ה' כבוד  מקום בכל  למצוא יכול  שאדם
שידמה  שעושה  פעולה שום יהיה שלא
זה, את עושה שהוא כאילו ח "ו לו 
בחזרה. להקב "ה הכל  את לתת שיוכל

התנא ולכן חיים אמר הדברי קושיית
חנוכה  נר  'והלכתא  שכתוב היה,
ונר בימין מזוזה  שתהיה  כדי בשמאל
מזוזה  בשביל  ולכאורה בשמאל'. חנוכה 
צריכים  אלא ה'הלכתא', את צריכים לא
בשביל  ולא  חנוכה הנר בשביל אותו 
לומדים  אנחנו בימין  מזוזה כי  מזוזה,
ביאתך ?, דרך  מדרשא לבד זה את

מסביר  הוא  שפיר ועכשיו התנא  אמר לכן 
כב.) בימין ,(שבת מזוזה שתהיה כדי 

מזוזה ?. בכלל  שמים  למה ולכאורה 
שאתה  פעם שכל רוצה הקב"ה כי אלא
פעם  וכל  מהבית ויצא הביתה  נכנס 
שהקב "ה  תזכור מזוזה עובר  שאתה



קודששיחות חנוכה  על חיים' ב 'דברי כה שיעורים

היוונים  שבאו וברגע  העולם, את מנהיג
צריכים  היו וממילא באמונה  לך ופגעו
בשמאל  חנוכה הנר  את עכשיו להביא
שלו הפעולה את  יעשה שהמזוזה כדי
פגעו שהם היות דהיינו בימין, שנמצא
ולא  רפואה, להביא צריכים  היו בה
כדי חיזוק עשו  רק  מצוה עוד  הוסיפו
המזוזה  של  הפעולה  את  להבין  שתוכל
מזוזה שתהיה כדי שפיר התנא  אמר לכן
הקדושים בספרים מבואר דהנה בימין,

מזוזה של פשטו של שטעם הפשוט  הטעם 
הוא המזוזה שהכל ובואו בצאתו לידע

ומאדו, ונפשו לבבו  בכל בד' דבוק להיות
הרה "ק  של הפטירה שאחרי מסופר 
התלמידים  זי"ע, מ'מעזריטש המגיד 
ר ' הרבי שהרה"ק  והחליטו  התאספו
של  והממשיך הרבי  יהיה זי "ע אלימלך 
עצרו בחזור ובדרך זי"ע . המגיד 
זי"ע  אלימלך  רבי והרה"ק באכסניה ,
התאכזבו מאוד והם  קצת , לנוח  הלך
הרבי הרה "ק אמר אז  נח. שהרבי היתכן
אח  זה  מי לכם  אראה אני זי "ע זושא ר'
זי "ע} אלימלך רבי הרה"ק {ה"ה  שלי,
על  שלו היד  את ושם המזוזה אל ניגש 
על  שלו  היד  את  ששם  ברגע המזוזה,
זי"ע  אלימלך רבי הרבי הרה"ק המזוזה
נח  שהוא אפילו דהיינו מהמיטה. קפץ
קשור והוא המזוזה, אל  קשור  הוא אבל
המזוזה. על שמשפיע האלקי האור  אל 

לבבו שהכל בכל בד' דבוק להיות  הוא
אחרי לילך ושלא ומאודו, ונפשו 
בפרשיות ככתוב ח "ו אחרים אלקים

טז)המזוזה יא, וכו'(דברים  ועבדתם וסרתם .
תמיד  לדבוק להראות בימין , הוא ולכן

ימין ?,בימין , זה נקרא ומה הקדושה כי 
ימין בבחינת הקדושה  בתורה ומכונה ימין,

פעמים כמה  קיח,כמבואר תהלים  ו. טו, (שמות

ימיןטז) נקרא שהקדושה  לולי. באמת אך
המצות, כל מועיל היה לא חנוכה נר מצות 
התכלית  אבל המצוות, את  עושים היו
לדביקות  אותי להביא  צריך שהמצוה
להתכלית  מגיע היה לא  אדם בהקב "ה,

חנוכה נרות  של המצות  בלי כישלו
מהכיל, כוח  בעיה נלאה שהיה  לא דהיינו

האדם  עם בעיה היה אלא המצווה , עם
הגוף,ש כל נחלה כי מהכיל, כוח נלאה
שיחזורו  כדי אנטיביוטיקה צריכים

אך  משביע שבעצם הלחם וכמו  בחזרה,
לא  הלחם אז  חולה  נהיה שאדם  ברגע
אותו שלו, הפעולה את לעשות יכול 
את  לעשות יכולים לא  המצוות דבר
חולה, שהאדם זמן כל שלהם  הפעולה 
בשביל  חנוכה הנרות את נתנו לכן
שלו הפעולה את  יעשה שהמזוזה

הכתוב ו)וכמאמר א, רגל'(ישעיה  ועד מכף
מתום '. בו אין ראש

בשמאל,לכן חנוכה הנר חז"ל תיקנו 
שהתרופות  לעיל שאמרנו וכמו 
דהיינו הפוך , על  הפוך עובדות תמיד
שזה  תרופה כזה לתת צריכים אנחנו
וככה  ההפוכה  הפעולה את בדיוק יעשה 
חנוכה  נר מצות הכי ומשום  משחררים ,
אנחנו הלא  ולכאורה  בשמאל , הוא 
בימין זה  שבקדושה  דבר שכל יודעים 
בשמאל, חנוכה נר מצות למה  א "כ
אז לבד  מצוה  היה זה אם יפה  ולהנ "ל
אנחנו אבל  בימין , להיות צריך  היה  זה
תרופה, זה חנוכה  שנר  עכשיו לומדים
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הפוך  על הפוך  בדיוק נותנים  ותרופה
לרמז בשמאל, חנוכה  הנר חז"ל תקנו  ולכן
והזוהמא  החומריות כל לאחר שאפילו
כוח זה כל עם האויר, היונים שטמאו 
לאור  נבוא מחושך וגם הכל, דוחה המצוה

עומדים יותר, תשובה שבעלי במקום

לעמוד  יכולים גמורים צדיקים  אין
מן הוא  אור של טובו שהזנת וכידוע
האור. מעלת  נודע  החשך ידי  שעל החושך,
שיש וככל החושך' מן  האור  'יתרון
האור . את יותר מכירים  אז יותר חושך 
הבאה. בשיעור  זה את להסביר  ונמשיך

ח'‰ Šשיעור

ה'תשע "ד חשון, כ"ו 

שפיר ולכן התנא  כב.)אמר כדי(שבת
בימין , מזוזה כתוב שתהיה 

שתהיה  כדי בשמאל חנוכה נר  'והלכתא
בשמאל '. חנוכה ונר  בימין מזוזה
כדי לכאורה חיים הדברי והקשה
את  צריכים לא בימין מזוזה שתהיה
בלי גם  לבד  זה את לומדים  כי ההלכתא
הקדמה  פי על ומתרץ ההלכתא?.
מצוות  שהתרי"ג  נכון ראו, שהחכמים
ושס "ה  איברים הרמ"ח של החיות זה
בנו הכניסו שהיונים היות אבל  גידים,
צריכים  אזי  באמונה, חיסרון של  מחלה
ואז המחלה את להסיר  האדם  את לחזק
כמו מצות  התרי "ג את לקיים יכלו
הנרות  את לנו  נתנו זה  ובשביל  שצריך,
ואז באמונה אותנו מחזק וזה  חנוכה 
התרי "ג את לקיים  להמשיך  אפשר 
חנוכה, נר  מצות של היסוד וזה מצות.
הק' הספרים כי מזוזה, זה  דבר  ואותו
המזוזה, את עשה הקב"ה למה  אומרים
שיש תזכור  ויציאתך  שבביאתך  כדי

עולמים , כל שפיר בורא  התנא אמר ולכן
בימין , מזוזה שתהיה שהחכמים כדי לא

כי מזוזה , של  הענין  את עכשיו קבעו
מהתרי "ג חלק  הוא מזוזה של הענין 
רק  זה , את הוסיפו לא והחכמים מצוות 
ואת  התועלת את הוסיפו החכמים  מה 
ע"י וזה  תביא, שהמזוזה הדביקות 
לאמונה  מגיע  אדם  חנוכה הנרות
בורא  שיש מהמזוזה ישמע ואז  בהקב "ה

לבירה. ומנהיג 

שטעםדהנה  הקדושים  בספרים מבואר
מזוזה של יותרפשטו דברים  יש

הוא הפשוט הטעם אך לידעעמוקים,
בד' דבוק  להיות הוא  שהכל ובואו בצאתו

ומאדו, ונפשו  לבבו  שאדם בכל היות
של  לשון זה עולם חומרי, בעולם נמצא
לו שנדמה מקום זה  עולם נעלם,
הקב "ה  וממילא פה, שולט שהחומריות
שאתה  פעם שכל המזוזה  את לך נתן
שלך  ולדירה לבנין  נכנס ויוצא נכנס 
אז ית ', ממנו נפרד  יותר עוד  שזה
יפתה  פן לכם  'השמרו לך  אומר הקב"ה
אחרים' אלהים ועבדתם  וסרתם לבבכם
בפני מציאות איזה  שזה תחשוב שלא
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כל  הבורא  זה שהכל שתדע רק עצמו,
את  לנו נתנו זה ובשביל  עולמים,

הוא המזוזה שהכל ובואו בצאתו לידע
ומאדו. ונפשו  לבבו  בכל בד' דבוק להיות
אחד  כל  שהיום  זה, את להמחיש ואפשר 
האש את מדליקים ואם גז , בבית לו יש
האש ואם להבית, לזורם מתחיל הגז
הגז, את  שמכבה  חיישן יש מתכבה 
מסוכן זה כי סתם גז יזרום שלא דהיינו
זאת  בטחון, מקדם לזה וקוראים מאוד,
מכשירים  מיני כל שמו הם אומרת
מהרגיל  מהגז יתר צריכה  שיש שיזהה
וכן זה . את מנתק הוא ואז צריך שהאש
כל  פעם כי בטחון, מקדמי יש בבנקים
את  לו היה הלואה לקחת שרצה אחד
שרק  לך  בודקים היום לזה, האפשרות 
ע"ז שלך מההכנסה אחוזים  חמישים 
שלא  כדי דהיינו הלואה, לקחת אפשר 
כן. לפני אותך  מקדימים לקריסה תגיע
לתוך  שתכנס  מפחד הקב"ה דבר  אותו 
שיש תשכח שמים שיש ותשכח הבית
מזוזה  לנו נתן הוא  לכן  בעולם, הקב"ה
בטחון, מקדם וזה  זה  את לזכור  כדי
להבית  עמוק יותר עוד שנכנסים  ומתי 
עוד  שמים ואז בטחון מקדם עוד  צריכים
כוח  לך נתן  הקב "ה  אומרת זאת מזוזה,

אותו. לראות שתוכל  המזוזה ע"י

דבר ,ובעצם אותו זה אנשים  לגבי גם
כל  שמסתובבים אנשים דיש
לא  או לי טוב  האם מחשבות  עם הזמן 
השפיות, את מאבד אדם ושם לי טוב 
טוב  שלא  היום  כל להסתובב  יכול הוא 
לא  אז לו, טוב שלא בגלל  בעצם ואז  לי
לו כואב והכל  דבר , שום  לעשות לו  בא

תכנון. שהוא ממה  הפוך לו הולך והכל
הארץ מקץ )הפרי אדם (בפר' איך מסביר

לא  ומה לו טוב מה לדעת יכול  באמת
משתנה  זה ורע  שטוב ומסביר לו?, טוב 
לך  רע  לי שטוב  דבר  כל כי המקבל, לפי
לי טוב זה  היום לך , טוב לי שרע  ומה
איך  א "כ הפוך, ואצלך לי  רע  זה ומחר
להקב "ה  שלו הפנימי את  נותן אדם
צריך  אדם אלא טוב?, שזה להחליט 
וברגע  פרטית, השגחה שזה להחליט 
מה  כי אמת , זה  פרטית השגחה שזה
זה  שאמת  ומה אמת זה עושה שהקב"ה
מקדם  לעצמו שם אדם דהיינו טוב ,
של  ההחלטה את נותן שלא בטחון
לא  הוא וממילא  מהר , כך  כל  לרוץ הסוף

ש מצבים כימוצא  טוב, מרגיש לא הוא
זה  ואם פרטית השגחה זה דבר כל
זה  אמת זה ואם  אמת  זה פרטית השגחה 
שזה  להחליט הוא האדם ועבודת טוב ,
זה  ובשביל  באמת, טוב לו יהיה ואז טוב 
לראות  הכוח את לו לתת  מזוזה את יש

האמיתי. הטוב  את 

לבבכםהשמרו יפתה פן  ושלא לכם
ח"ו  אחרים אלהים אחרי לילך

המזוזה בפרשיות  טז)ככתוב יא, .(דברים 
בימין , הוא שהמזוזה ולכן  הסיבה וזה

בימין תמיד נמצאת לדבוק  להראות
דברים בימין , בהרבה מצאנו כן וכמו

נטילת  בעת שמאל, לפני ימין של  הענין 
הימיני היד את להרים  שצריכים  ידים 
מתלבש שאדם מתי  וכן לשמאלי, מעל
וכן הימיני, הצד  את  קודם מתלבשים אז 
קודם  נכנסים אזי שנכנסים מקום לכל 
זה  הימין של הענין וכל ימין . רגל עם
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בעולם  נמצאים שאנחנו היות  קדושה,
שמאל, שזה לחומריות אותנו  שמושך 
למשוך  זה שלנו העבודה  א "כ
ימין. שזה  דבר שבכל  להקדושה 
ממעזריטש המגיד  שהרה"ק  אומרים
מתי השמאל הרגל  את  גורר היה זי"ע 
הימין את להגביר כדי הולך, היה  שהוא 

שמאל. להראותעל  בימין , הוא  -ולכן 
אלא  בימין ?, להיות צריך המזוזה  למה

כיכדי בימין , תמיד לדבוק להראות
בתורה ומכונה ימין , נקרא  הקדושה
כמה כמבואר ימין  בבחינת הקדושה

טז)פעמים קיח, תהלים  ו. טו, ה'(שמות 'ימינך .
בכח. נעדרי

של באמתאך  השפיץ זה עכשיו 
שאל  שהוא השאלה  על  התירוץ 
כל  מועיל היה לא  חנוכה נר מצות 'לולי

שטרענגע המצוות ', א זייער ס'איז
כל  של הגעדאנק זה  אבל געדאנק,
את  לתת צריכים היו כאן, חיים  הדברי
הגוף  שכרגע  היות כי חנוכה, נר מצות
ארס  לך הכניסו והם  מהיונים חולה  נהיה
בכל  ממילא בך חדר  וזה באמונה
הוא  המצוות  של  התכלית כי המצוות,
כי לדביקות מגיע היה לא ואדם דביקות,
את  עושה היה והוא האמונה, לו חסר 
מקסימום, מלומדות אנשים כמו  המצות
שזה  בהקב"ה לדביקות להגיע אבל
מגיע  היה לא הוא  המצוות של  התכלית 
היה  לא חנוכה נר  מצות לולי כי לזה ,

למה ?, המצוות, כל כחמועיל  נלאה כי 
מלאכול מהכיל  הכוח שנלאה  הגוף כמו  ,

כאן דבר הגוף,אותו כל נחלה כי
הכתוב ו)וכמאמר א, ועד (ישעיה רגל 'מכף 

מתום. בו  אין  המלך ראש דוד אומר וכן
ד ) לח , זעמך (תהלים  מפני בבשרי מתם 'אין

חטאתי'. מפני בעצמי שלום אין

בשמאל ולכן חנוכה הנר חז "ל ,תקנו 
בימין, הוא הקדושה אם לכאורה 
בשמאל ?, חנוכה הנר את שמים  למה אז 

לחזק לרמז בשביל  הוא חנוכה הנר כי
צריכים  אנחנו כי שבימין, המזוזה את
שזה  היונים של החומריות את  לנטרל 
זה ?, את מנטרלים  ואיך בשמאל, מרומז
שאתה  שמתי למעלה שאמרנו וכמו 
ממילא  אז  ממנו חזק יותר  כוח לו  מביא

עצמו, את מרפא  חז "ל הוא תקנו ולכן
לאחר  שאפילו לרמז  בשמאל, חנוכה הנר
היונים שטמאו  והזוהמא  החומריות כל

מהטומאה,האויר  יותר הקדושה תמיד
מן הרבה דוחה  האור מן מעט  כי
אור כזה להביא צריכים רק החושך ,

הטומאה , על כחשישפיע  זה כל עם
הכל, דוחה יהודיהמצוה כל של  הכוח זה

מזרח  'כרחוק  נמצא שהוא  מצב בכל
פשעינו' את ממנו הרחיק (תהליםממערב

יב) רק קג, למערב?, ממזרח המרחק  מה ,
השני, בצד נמצא כבר  ואתה מסתובבים 
המצות  של האור של  הכוח  דבר  אותו 
אחת  בשניה אותך להכניס  שיכול הוא ,
חנוכה  לנר  הסיבה וזאת להקדושה 

בשמאל.

יותר,וגם  לאור נבוא  ולכאורה מחושך
היונים  את צריכים למה קשה
חנוכה, נר מצות  את אח "כ  ולהביא
הזה  הסיפור  כל  את צריכים ולמה
ברענג און יוונים  קיין נישט 'ברענג 
יתרון 'שיש אלא  חנוכה '?, נר קיין נישט
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מן האור כיתרון הסכלות מן  לחכמה 
יג)החושך ' ב, בגמ'(קהלת מצאנו וכן .

בלילה  בודקים חמץ  שבדיקת  פסחים
בטיהרא  'שרגא כי למה?, ביום, ולא 
יש לילה אחרי רק  דהיינו אהנית'. מאי
מן האור  יתרון כי להאור  חשיבות 
אומר היה  זצ"ל  אאמו"ר כ"ק  החושך .
נער א זיך  באנערישט  גלונגנער  א 'נאר 
שהוא  מי {רק נישט' זיך  באנערישט 
פעם  אף  שטיפש מי שטיות עושה חכם
למה  ולכאורה שטיות}. עושה  לא
מהכסיל  יותר  שהחכם  לי אומרת הפסוק
פשוט  דבר זה הלא זה את יודע לא מי
החכמה  מתי  מסבירים אלא מאוד?,
עשית  אם חשיבות מקבלת שלך
מקבלת  שלך  החכמה  אז טיפשות 
אפשר העבודה  דרך ועל חשיבות .
שהחכמה  לראות יכול  אדם מתי להסביר
מן דווקא  - מהקב"ה זה - מה  כוח שזה
ללמד  באים הכישלונות דהיינו הכסיל ,
לך  היה אם  אותך, לשבור  ולא אותך
למדת  מזה כסיל, של דבר  שהוא איזה
לך  נותן  שהוא  אלוקי העזר  את יותר  עוד 
בלי מזה יודע  היית שלא בחכמה 
החושך, מן האור יתרון כי  הכסיל ,
את  שומע ואתה חשוך שאתה וברגע 
תועלת, לו יש החושך  גם אז הנקודה

אור זה החושך  אחרי שבא האור  דהיינו
הרבה  משמעות לזה ויש לגמרי, אחר 
לנו היה למה  יפה ולפי"ז חזקה. יותר
הנרות  את  ואח"כ היוונים  את קודם
אחרי שבא חנוכה של  האור כי חנוכה ,
כי אחר, חנוכה זה היוונים עם הסיפור 
מקבל  האור חושך יותר שיש ככל 
לו שהיה ממה  לגמרי אחרת משמעות

זה. לפני  החושך  את לו היה כשלא 

יותר,וגם לאור נבוא האורמחושך א'
ב' מהחושך חזק  וכידועיותר

שעל  החשך, מן הוא אור של טובו שהזנת
אמר  ולכן האור. מעלת נודע החשך ידי 

בימין , מזוזה שיהא  כדי ולכאורה שפיר
בימין?, מזוזה שיהא כדי הפירוש מה 
כח נתחזק בשמאל חנוכה נר ידי  שעל
הימין , הוא שהמזוזה לידע שנוכל קדושה 
שם  הייתי ולא  להבית נכנס הייתי אחרת 

מזוזה שם שיש בכלל  אור לב  בלעדי  כי 
היו  לא שנתגלה מעלתחנוכה מבינים ח"ו

ימין , שהוא ישהמזוזה אור  אומרת זאת
כלל, לזה  לב שם הייתי לא  אך שמה ,
לו שיש הכישלון  אחרי שרק לאדם כמו
שבאו ברגע  דבר אותו לב, שם הוא אז 
כפולה  משמעות  קיבל האור אז היונים

זה  מזוזהמלפני שתהיה כדי  שפיר ולכן 
וד"ל. בשמאל חנוכה נר צריך בימין 

ט'‰ Šשיעור

ה'תשע "ד חשון, כ"ז

הלאה}.{נסכם שלומדים לפני
בשמאל  חנוכה  נר  והלכתא

חנוכה  ונר  בימין מזוזה שתהיה  כדי
בשביל  חיים הדברי והקשה  בשמאל.
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ההלכתא, את צריכים לא בימין מזוזה
ביאתך, דרך  מדרשא זה את יודעים כי
הוא  בימין מזוזה  שיהיה  כדי א "כ
מצוות  התרי"ג הלא הקשה ועוד  למותר .
גידים, ושס "ה איברים  רמ"ח כנגד  הם
באיזה  דרבנן מצות  השבעה א "כ
ועוד  הם . מי וכנגד  מכוונים הם איברים
כך  כל חנוכה נר  אם שואל  הוא  יותר
דווקא  למה אז ישראל, לכלל  נחוץ
לא  הקב"ה ולמה אותם חידשו החכמים
בזמן ורק  תורה מתן בשעת אותם נתן

היוונים.

חיים ולתרץ  הדברי מסביר  הנ "ל, כל
ע"י בריא  כשהוא  שאדם  שכמו
לו יש שלו  המאכלים  את אוכל שהוא 
הלאה, לחיות  להמשיך היכולת את
אז שלו להגוף  מחלה  שנכנס וברגע 
לא  אותם, לאכול  רגיל  שהוא המאכלים
חייבים  ואז הלאה, לתפקד  לו עוזרים 
בשביל  חיצונית תרופה איזה להביא
הגוף  ואז לו שיש המחלה  את  לנטרל 
דבר אותו  כרגיל , הלאה לפעול  ימשיך 
ראו, השנים במשך החכמים ה' בעבודת 
של  המזון זה מצוות שהתרי"ג נכון
נגד  שהם הנשמה  של המזון  וזה הגוף
אבל  גידים , ושס "ה איברים הרמ"ח
מחלה  עצמו לאדם יש לפעמים 
מהסביבה  מבחוץ  מחלה או ברוחניות 
ח"ו, אותו  לעבוד לא  עליו שמשפיעה
מה  לאבחן יכול  הרופא שבתרופות וכמו 

שלו התרופה ומה שלו ומה המחלה ,
דבר אותו  מתאים, לא  ומה מתאים
מה  לאבחן  יכלו הדורות בכל החכמים
שצריכים  התרופה מה הדור של  המחלה 

מוסיפים  הם  זה ולפי ההוא, לדור 
שזה  עיניהם ראות  לפי  מצוה  לפעמים 
התרי "ג את לקיים להמשיך  מחזק 

מצוות.

הם ובאותו היונים של ובזמן דור 
ישראל  בני על  השפיעו 
לא  שהם ואפילו - באמונה, לכפור
שלהם  הקליפה  אבל היום, נמצאים
הכניסו שהם והאפיקורסות והדעה
- נמצא , עדיין  זה  האמונה את לעקור
הם  הגוים אצל גם אלא אצלינו רק ולא 
עד  דהיינו באמונה , לכפור  הכניסו
אמונה, של מושג  לו  היה גוי כל היונים
אמונה  של מושג להם  שהיה  רק ולא 
אלא  יחיד, ושהוא עולמים בורא שיש
בעצם  זה שהאמונה מושג  להם היה גם
שהוא  ממה יותר  משהו מעליו משהו 
ועשו היונים באו זה ואת  להשיג , יכול 
ב 'יש' להאמין  תתחיל  ההפך, את  בדיוק
לך, שיש הכוחות את לחפש תתחיל
נולד  ומזה  ה'יש ' את הגדילו הם דהיינו
התחרויות, כל נולד ומזה  ה'ספורט' כל
והכחישו פיה על  הקערה את הפכו  והם 
והם  קיים, לא רואה לא שאתה שמה 
זה  שהכל והפכו האמונה  את עקרו
נמצא  הכניסו שהם הזאת והדעה ה 'יש'

הזה. היום עד

זה היסוד המצוות, מקיים  אדם איך 
אומר הזוה"ק  אמונה, ע"י
- עצות זה - עיטין  זה מצות  שתרי"ג
והיות  בהקב "ה, לדביקות  להגיע בשביל
את  לנטרל  צריך הוא חומרי, הוא  שאדם
לדביקות  להגיע כדי שלו  החומריות
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אותו מביא המצוה  בעצם  אשר  בהקב "ה
ישראל  את לזכות הקב"ה 'רצה כי לזה ,
הם  אך ומצות', תורה להם הרבה  לפיכך 
הפעולות  את עושים לא שהמצוות ראו
חלשה  היה שלהם  האמונה כי שלהם,
א "כ  המצוות, קיום בכל  פוגע זה ובעצם
אמונה, של הענין את לחזק צריכים
זה  שמן שמן, עם נס אז עשה והקב"ה 
הבינו ואז מה, – כח זה  חכמה חכמה,
את  לחזק משמים  נשלח שזה החכמים
חנוכה  נרות  ע "י א"כ האמונה, של הענין 
שיש דהיינו הגנוז , להאור  להגיע אפשר 
כמו וזה מהרגיל , יותר הקב"ה של גלוי
שאדם  חנוכה נרות  שע"י כדי תרופה,
לו יעזור  זה  בשנה, פעם  מדליק
יוכל  אח"כ  יעשה שהוא שהמצוות
המצוות, של להתועלת אותו להביא

עולם. הבורא  את להכיר שזה

שתהיה ולכן כדי  שפיר  התנא אמר
מבואר דהנה בימין, מזוזה 
הטעם  שמה החינוך ובספר בהרמב"ם 
היות  כי בימין , מזוזה אמר שהקב"ה
שהוא  עולם, בכזה  נמצאים שאנחנו
בורא  שיש שוכחים וחומרי, גשמי נעלם
מקום  שבכל עשה הקב"ה א "כ עולם,
יש עובר שאתה דלת ולכל נכנס שאתה
לעורר הכוח את לך  נותן וזה מזוזה,
פן לכם השמרו  עולם, בורא  שיש אותך
אלהים  ועבדתם וסרתם לבבכם יפתה
והם  היונים שבאו היות  אבל  אחרים,
היו באמונה , הכפירה את הכניסו
נר שזה תרופה עכשיו  להביא צריכים
שנמצא  שהמזוזה כדי בשמאל, חנוכה 
זה  שימין הפעולה , את יעשה בימין

הקדושה, של ההפך  זה  ושמאל  קדושה
בשמאל ?, המנורה  את שמים למה א "כ
בשמאל  שהמנורה חיים הדברי מסביר 
וכדי שכנגד , הצד את לנתח בשביל  הוא 
כוח  להביא צריך  אתה  זה  את  לעשות
וממילא  ממנו חזק  יותר שאתה להראות 
זה  האדם אצל וגם עצמו, את מרפה הוא 
בשריר , מתיחה  איזה  לו  יש אם נמצא,
פיזיותרפיה  שיש אלא לזה, עושים  מה 
חזק  יותר כוח לעשות  בעצם  וזה
הוא  הטבע  ואז שנכווץ מהשריר
כאן דבר  אותו משתחרר, שהשריר 
משתוללת  אחרא  שהסטרא  ראה  הקב"ה
אז היהודים, על  משפיע וזה עכשיו
זה  את  ושם הגנוז האור את נתן הקב"ה
מה  וזה שלהם  הצד  שזה שמאל בצד

אותם. שמנטרל 

שנר ולפי שכתבנו  מה שלפי דעתי עניות 
רחוקים לקרב לרמז  הוא חנוכה

כן גם זה מאד חנוכה נר של  הענין שכל
כולם  את יש לקרב כן  ואם לקדושה,

אותן על אפילו לשוב מקום בחנוכה 
כגון ושלום  חס תשובה להם שאין  עבירות

ז "ל ריט:)מוציא  ויחי שהקב "ה (זוה "ק  והיות 
תועים  לכאלו אפילו אור  כזה  הכניס
הענין בשביל  רק  לא אז  רחוקים, כאלו
גם  אלא זה , את עשה  הוא חנוכה של 
יש שייכות איזה  ולכאורה דברים, לעוד

לשני?, מועיל אחד  שאין  הטעם כי 
זה לחטא מביא תשובה ישראל הישמח

פרה ) הגמ'(בפרשת ה .)את כל (סוטה
איש. באשת נכשל לסוף המתגאה
מתגבר אדם של יצרו 'כי למה?, ומסביר 
שעוזר הקב"ה ואילמלא יום בכל עליו
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לו' יכול אינו נב:לו וממילא )(סוכה  .
לדור יכולים והוא  אני אין המתגאה
לחיות  נכנס  שהוא וברגע  אחד , במדור 
הזה, החיל  את לי עשה  ידי ועוצם כוחי 
ואז העליונה השמירה  את מעצמו מסיר 
את  יותר לו דאין בא "א ממילא נכשל 
באמונה  פגם  זה בעצם א"כ  אלקי. העזר 
כתוב: בפרה  הקב "ה . עם אחד  חי שלא
מלפני היא 'גזירה התורה'. חוקת 'זאת
ומסביר אחריה ' להרהר  רשות לך ואין
באמונה, חיסרון עון על מכפר שהפרה 
להבין בלי זה את עושה שאדם שע "י
שלו האמונה את מתקן  אז להשיג ובלי
חיסרון של  היסוד ובעצם בהקב "ה,
צריכים  ואנחנו מגאווה , נובע באמונה
עושים  איך להכנעה, יחזור שהוא 
מסבב  הקב "ה וע "ז להכנעה ?, שיחזור 
לו להביא  ויצטרכו מת טמא יהיה  שהוא 
פרה, אפר זה מה ישאל והוא פרה, אפר 
יצטרך  הוא ואז חוק , שזה  לו יגידו ואז
שאתה  מושג  כזה שיש דעתו את לבטל 
להשיג בלי להבין  בלי לעשות צריך
יביא  הזאת ההכנעה  עצם לדעת, ובלי
זה  ואז אמיתי, ושפלות  להכנעה  אותו 
לטומאה  רק  לא הפעולה את יעשה 
להחזיר שלו, להגאווה גם אלא לו שהיה 
שזה  ל'מוציא' וגם לאמונה, אותו 

שלו. מהגאווה תוצאה 

זהכי לחטא תשובה מועיל שאין הטעם 
שיכול  משהו להביא צריכים אנחנו 
כל  ואת שלך המהלך כל את  לשנות

שלך, שקלקל התפיסה  מחמת הוא זה
מאוד, ומזוהם שואל דעתו  התניא הבעל

שהקב "ה  ומסביר חמור, כ"כ זה למה

נתינה, של הטבע את בבריאה הכניס
העולם, את הקב "ה  ברא זה ובשביל
א "כ  אותם' ברא אלקים 'בצלם והלא
של  הטבע את  הכניס שהקב"ה כמו
צריכים  אנחנו  גם  א"כ  בבריאה  נתינה
לא  הוא ה'מוציא' אך הזה, בהדרך ללכת
כבר לו יש ואם דבר  שום  אחד לאף נותן
לעצמו, זה את  לוקח הוא אז משהו 
היות  הבריאה, מכל היפך זה דהיינו
התנתקות  של למהלך נכנס שהוא 
לו למשוך צריכים  אנחנו מהבריאה
של  הכוח  ואת נתינה, של  מהלך להמוח
אנחנו ואז שפלות  של והכוח הכנעה

בחזרה. להחזירו  יכולים

זהכי לחטא תשובה מועיל שאין הטעם 
דעתו  שקלקל מחמת ה'מוציא'הוא 

לא  וזה  מהמחלה  תוצאה זה  עצמו,
החשיבה  הוא והמחלה בעצמו, המחלה 

לו. שיש נכונה בקושיהלא באמת ולכן 
תשובה מהני  סב.)גדול נח  את (שם  לשנות 

שלך המח תפיסת  מסוגליםכל דברים ויש
בספרים כמבואר כל הקדושיםלזה  ויש

לזה. תשובה  עושים איך  מהלכים מיני
עוזר , לא תתאה  שתשובה בזוה"ק  כתוב
עילאה  תשובה עילאה, תשובה  צריכים
תשובה  דעת, בינה  חכמה שזה  במח זה
צריך  אני דהיינו  המידות, זה תתאה
החשיבה  ואת  התפיסה את לו לשנות
הכרה  התת את  לו לשנות  שזה  שלו ,

האור שלו . מתפשט שאז  בחנוכה אך
ליה מהני  כזה לאיש  אפילו  ואז  למרחוק,

בקל. תשובה,תשובה  ליה  שמהני רק לא
הרבי'ס  אצל  שראה מי בקל . שזה אלא
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שהם  איך מעשה ואנשי חסידים ואצל
היה  זה  חנוכה , הנרות  את  מדליקים 
אלא  בעצמו  להמצווה רק לא הזדמנות 
המוח  תפיסת כל את לשנות  יכול שזה

שלך. הגישה  כל את  ולשנות 

בעיר ועל  כשיושב המלך משל, דרך
ערך  פחותי  יוכלו לא  משכנו ,
לבוא  המלך דתי פי על המעונשים ובפרט 
מתועבים המה כי לו, להתחנן  המלך לפני
שהמלך  בשעת  אולם המלך, בהיכל ליכנס
בתי לבקר ודרכו  המדינה, פני  על נוסע
אז כלואים, במסגר היושבים  הענושים

הושיעה ומתחננים במלך דבקים  כולם
התעוררות עת בבוא הנמשל כן המלך.

עלינו, יתירה הקדוש שבחנוכה האור
הגנוז האור הקדושהנתגלה והתעוררות

שחוץ במקום אפילו למרחוק, מאד מאד
חנוכה לקדושה שנר שאמרנו וכמו ,

בשמאל פחותימדליקים  אותם גם אז 
להחזיק יכולים  מהקדושה הנדחים הערך
ח"ו  כי וגם המלך, מאת נפשם על ולבקש 

וקיאו  חיצונים בתוך שהוא הוא אפילו 
הוא  החיצוניות  בתוך  עמוק עמוק נמצא

שבלעו  חיל להם יקיאו שיש הכוח כל  את
הנ"ל. העבירות  על  מכפר  וזה

י'‰ Šשיעור 

ה'תשע "ד כסלו, ח'

מעשרההנה למטה להדליק המצוה
כא:)טפחים הגאון.(שבת ובאמת

הקדוש  בספרו כתב ז "ל אלםמהרמ"ע (יונת

מיו "ד,ספ"ע ) למעלה ולכאורה להדליק
את  שמדליקים  פוסקים אנחנו להלכה
אך  טפחים, מעשרה למטה החנוכיה
להדליק  ופסק חולק  הרמ "ע הגאון

למה ?, מיוד, השכינהלמעלה אין  כי
מיו"ד  למטה ה .)ירדה  שאנחנו(סוכה  היות  .

הוא  המנורה של  הענין שכל  יודעים 
הדלקת  וע"י בהקב "ה , לדביקות להגיע 
השראת  שזה הגנוז  האור  מתגלה  הנרות
אדם  ואז לאדם שמתגלה השכינה
יתברך, השם  עם אחד  לחיות  מתחיל
ירדה  לא שמעולם כתוב  בגמ ' א "כ
אומר שזו מעשרה, למטה שכינה 

מעשרה  למטה השכינה  של  שהגלוי
אוחזים  הם  א"כ נמצא, לא  טפחים
חנוכה  הנרות את להדליק שצריכים
זה  איך ולכאורה  מעשרה, למעלה
מעשרה  למטה להדליק באמת מסתדר

טפחים.

הדור אולם צדיקי פי על ידוע הכוונה
לחנוכה, בדרוש ישראל  {עבודת 

לחנוכה קודש צז:)וזרע שהמצוה}(צג.
בחוץ. להעומדים גם  מטה  מטה להאיר
למטה  מדליקים אנחנו למה ובאמת
הסברנו כבר  אלא דווקא?, מעשרה 
של  ענין זה חנוכה הנר  שכל למעלה
אז יונים, להמחלת תרופה  וזה רפואה
אלו דוקא  לקרב  צריכים  אנחנו
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למשוך  רצו  היונים כי בחוץ, שעומדים
שלהם, הכפירה עם החוצה אותנו
באותו נגדי כוח צריכים  אנחנו וממילא
אנו שלו הכוח את מראה  שהוא מקום
וככה  חזק  יותר  כוח להראות צריכים
להאיר המצוה א"כ  אותם. מכניעים
א "כ  בחוץ, להעומדים  גם מטה מטה
מעשרה  למטה  אפילו מדליקים אנחנו

טפחים.

להדליק והנה  צריכים אחת דעה לפי
ולפי טפחים, מעשרה למטה
מעשרה  למעלה  מדליקים השניה דעה
מהלך  עם הולך חיים  הדברי טפחים,

ביניהם. פשרה י "ל לעשות באמת והנה
בפסחים הירושלמי  דברי  דידוע  הכוונה,

ה "א) ידיו (פ"א אין מידיו  מעשרה למעלה
להשתמש  שלך שולטין  הידים את  תרים ,

לא  אדם מזה ויותר  להמצח  להגיע תוכל
להגיע  אדםיכול של ידו  שאין  מקרי וזה 

עבודה מגעת. דרכי ועפ"י  בפשטות, וזה 
ויש ידיעה יש הנ"ל , את  להסביר  אפשר 

כותב הרמב "ם פ"ה )בחירה , תשובה (בה '

ברע, ולמאוס  בטוב  לבחור צריך שאדם
אך  הבחירה עם  עושה שהוא כמה אבל
שיש לדעת  צריך אדם דבר של בסופו
מהתחלה  ידע שהקב"ה ידיעה של מושג
אם  ולכאורה  לעשות. הולך שאתה מה 
יש ואם ידיעה, שייך איך  בחירה לי יש
ומתרץ  הבחירה ?, איפה אז ידיעה
לא  שלנו השכל  עם  שאנחנו הרמב "ם
של  החכמה  כי זה, את  להשיג יכולים
שלנו. להחכמה מעל הוא הקב"ה
ואומר הנ"ל, התירוץ  על חולק  הראב "ד 

בזה  לנגוע  בלי שזה כמו זה  את תשאיר 
שבדק. דק דברים זה כי

העניןובדרכי את מסבירים עבודה 
בעוה"ז האדם  שעבודת הזה ,
אצילות  והשרפים , המלאכים - הוא 
אמינא  הוא בכלל להם אין יצירה  בריאה
בריאה  אצילות משהו, עושים שהם
שהם  יודעים  לא בכלל  הם יצירה
זה  את  עושים הם אבל בעולם, נמצאים
אין המלאכים וכן לעשות, שצריכים מה 
את  נתנו  לנו אך - בחירה  שום להם
זה  את עושים  אנחנו כאילו ההרגשה
כאילו דהיינו  בנפרד, יש אנחנו כאילו
הוא  שלנו ועבודה  בחירה, לנו  יש
למצב  זה  את להחזיר צריכים שאנחנו
כשאדם  אומרת זאת בחירה, לנו שאין
משהו, לעשות ומתחיל היום את מתחיל

שאיןתמ  הבחירה לעשות  שעליו ידע יד
לך  תדע אבל  הרמב"ם אומר בחירה, לו 
שהוא  באיזה  בחירה, שעשית אפילו
אתה  מה ידע  שהוא ידיעה יש  מקום
שלך, העסק  לא זה  אבל לבחור, הולך
זה  לעשות, צריך  שאתה המקסימום 

הבחירה. של הנושא

חוץולזה שמים בידי  הכל באמת לי  נראה
שמים לג:)מיראת לכאורה (ברכות

שלא  או שמים בידי שהכל או קשה
שמים, מיראת  חוץ  אמרת דהרי הכל,
הכל  כי 'הכל ' המילה  כתוב למה  דהיינו
שמים  יראת גם נקרא זה שמים בידי
מיראת  חוץ אומר  אתה ואח "כ בתוכו,
בתוכו?. לא שמים שיראת שמים ,
שמים  בידי שהכל חיים  הדברי ומסביר 
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הידיעה, של  המושג על  הולך  זה
זה  בחירה לאדם  שיש היחידי והמקום
קודם  שדיברנו מה וכמו  שמים, ביראת
אותי שאל מישהו  והבחירה, מהידיעה
לא, או אותו לעשות האם  משהו על
לא  שזה אחרים דברים לגבי  לו: עניתי
שהכל  ידע שאדם שמה שמים, יראת
את  לו אין  באמת שמה שמים, בידי
נתנו שמה שמים ביראת ורק הבחירה ,
ללכת, לא או  ללכת הבחירה, את לו 
מצוה  לעשות להתפלל , לא או להתפלל
שסביב  דבר כל מצוה, לעשות  לא או 
ולכאורה  בחירה, יש שמה שמים יראת
זה  בשביל  הידיעה , את גם יש שמה 
יש ששמה  הנקודה את הרמב "ם מדגיש
הבחינה  את שיש אעפ"י הבחירה  את  לו 
וע"ז עובד , זה איך א "כ  הידיעה  של 
יכול  לא  שאתה הרמב"ם לך אומר 
ואסור בכלל עובד זה  איך להבין

כלל. לזה להיכנס

שולט,שהיינו לאדם שרשות בדבר
נתנו שמה  שמים ביראת

בהכל לא אך לאדם, כירשות  הגם
משלה בכל יט)מלכותו קג, לכאורה (תהלים 

יש שמה גם  שמים יראת של בנקודה גם
שזה  אומר אני איך א"כ הידיעה, את

שמים  מיראת חפשיתחוץ  הבחירה ,נותן
שמה  חופשית הבחירה את  נתן הקב"ה

על ש השם כבוד שיתגלה לבא הכבוד סוף
מעשיו. זה כל שמים?, יראת  זה מה

מלך  אין כי עלינו, הקב"ה את להמליך 
בו נכיר  שאנחנו רוצה  והוא  עם, בלא
הסתיר הקב "ה שמים  ביראת א"כ ית',
האדם  ועבודת כביכול, ית' אורו את

ית' מאתו שהכל להכיר  הוא  בעולמו
מלכות  עול עצמינו  על  ולקבל  שמו
זה  גזרותי, קיבלו מלכותי קיבלו  שמים ,
ברא  זה ובשביל שמים מלכות של  ענין
ויתקדש שיתגדל  כדי העולם, כל  את
השאיר הקב"ה א"כ  בעלמא, רבה שמיה 
כדי שמים יראת של הזאת הנקודה את
בזה  שלנו התפקיד  וזה אותו , שנמליך 
שאין המלאכים  כמו היינו ואם העולם,
מתגלה  היה לא בחירה שום  להם
שנדמה  זה כמו ברורה, בצורה המלכות 
את  מבטל ואני לבד, לעשות יכול שאני

ית '. אליו זה

לאדם,ולכן ניתנה שהבחירה גם  באמת
לאדם  ניתנה  שהבחירה נכון 

דבר של  מלעילא,בסופו סיוע צריך
הבחירה  אם לכאורה אשר  ר ' את שאלתי
סיוע  שצריך הכוונה  מה א "כ  נמצא,
שאדם  אומר  הארץ הפרי מלעילא ?.
דיש דלתתא, איתערותא  לתת  צריך
איתערותא  ויש דלעילא איתערותא
האיתערותא  גם ולכאורה דלתתא.
נותן?, אני  מה א "כ  נותן הקב "ה דלתתא

גארנישט  אשר: ר' לי זה (כלום )ענה ומה .
עושה  אתה  שלא  מכיר שאתה זה כלום,
איתערותא  זה זה, את עושה הוא  אלא
עושה  שהוא  מגלה שאתה דלתתא
שהבן ובנו אב  כמו דהיינו בשבילך ,
ומתי לו, שיעזור  מהאבא  מבקש
מראה  הילד אז לו , לעזור  בא שהאבא
אומר האבא  אז לבד , יכול הוא  כאילו
ואח "כ  הראש את תשבור  לבד  תעשה
נותן שאדם ע "י דהיינו אלי, תחזור
לא  שהוא לדעת שזה דלתתא איתערותא
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איתערותא  עליו חל אז בכלל, עושה 
ענין וזה העליונה, השגחה  שזה  דלעילא
נותן שאתה ברגע פרטית השגחה  של 
זה  זה, את עושה שהוא ההכרה  את
יכול  לא שאני דלתתא איתערותא  נקרא
עליו יוחל ממילא  ואז  זה, את  לעשות

דלעילא. איתערותא

לו ואילולי יכול לא  עוזרו  (סוכההקב"ה

הזה נב:) המהלך אומרת זאת .
הקב"ה, את  ממליך אתה זה  עם
מפגש בכל נותן  שאתה הזאת החשיבה
חשבון עושה אתה שמים, יראת של 
את  צריך ואני נמצא, אתה סכנה  באיזה 
העבודת  זה הרבש"ע של העזרה
אין בזה שגם נכון לנו, שנתנו הבחירה 
את  לעורר  בשביל  אבל  בחירה, לנו
לנו נתנו  זה  בשביל  דלעילא  איתערותא

זה. את

מעשרה,ולזה  למטה להדליק זה המצוה
להדליק  צריכים שאנחנו הסיבה
מעשרה  למטה זה מה  מעשרה , למטה
של  מושג זה עושה שאדם המושג
אין שמה  עשרה מעל  דהיינו עשרה,
הירושלמי, אומר שליטה  בכלל  לאדם 
נר הדלקת של המושג כל  אומרת  זאת 
יש אחד שמצד לך, להחדיר זה חנוכה 
הבחירה  גם שני מצד  אבל בחירה, לך
הזו הבחירה  את לך נותן הוא  לך שיש
מעשרה, למטה להדליק המצוה  ולזה
שלשם מגעת, אדם של שרשות במקום

מלמעלה. וסיוע הארה אפילוצריך
לך  ויש עושה כן שאתה המקומות

צריך  סופית התוצאה אבל בחירה,
בזה  גם  בחירה לי  שיש מה שגם להיות
שואל  הרמב "ן דשמיא . סיעתא  צריך אני
בחירה, נהיה הראשון אדם חטא שאחרי
אדם  חטא  לפני היה ומה ועונש, ושכר
אדם  חטא לפני  ומסביר  הראשון?,
וכמו הגלגלים כמו אנשים  היו הראשון
בחירה, שום להם שאין השמים צבא
הראשון לאדם ואמר  הנחש בא  ואח "כ
משהו תעשה בחירה, לך  שאין זה מה 
לאכול  לך אסור ולמה  לך, שיהיה לזה 
אחרי ואז הדעת, מהעץ תאכל מהעץ,
הפירוש מה בחירה, נהיה אכל שהוא 
הקודם  למצב  לחזור  זה בחירה, נהיה
בחירה, של המושג זה בחירה לך שאין
לך  שיש נכון כאן אומר  שהוא מה  וזה
הוא  שצריכה, הבחירה אבל  בחירה,
כמו הקודם, למצב לחזור  בחירה
במקום  בחירה, לך שאין הגלגלים 
צריך  שלשם מגעת אדם של  שרשות 

מלמעלה. וסיוע  הארה

דבריוי"ל  ואלו אלו הרמ"ע דברי על בזה 
מעשרה למעלה  גם כי חיים, אלקים
כפירוש  האדם, יד של עשרה תוך מארעא

הנ "ל. למעלה הירושלמי  שזה אפילו
הנ"ל, הרמ"ע כשיטת  טפחים מעשרה 
יכול  שאדם אמר  שהירושלמי היות אבל
עשרה, עד  שלו הידים את להרים 
מקום  שכל  הוא, אומר שהרמ"ע  הכוונה 
להאיר שצריכים כוונתנו  מגיע אדם שיד 
הרבש"ע  רק  עושה הוא שלא לדעת  לו 

עושה.
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