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 יום א' ד'חנוכה
הרה"ק האמרי יוסף זי"ע בגמ' שבת )כא:( מאי חנוכה, דתנו רבנן, בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון. 

אומר שביום הראשון של חנוכה כבר מאיר כל שמונת ימי חנוכה. וזהו הביאור בגמ', בכ"ה בכסליו כשנתגלה 
כבר נתגלה אז כל שמונת ימי חנוכה. וזה רק בכוח, ובפועל נתגלה כל לילה עוד  הנס דחנוכה, תמניא אינון

 נקודה.
שכשנכנסו יוונים להיכל, טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברו מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו 

נס, והדליקו  אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה
 ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים, בהלל והודאה.

למה עושים חנוכה שמונה ימים, הלא ליום הראשון היה מספיק שמן, ולכאורה היה צריך הבית יוסף הקשה 
 להיות ימי חנוכה רק שבעה ימים?

ראל הלכו ביבשה בתוך הים. ומסביר על הפסוק ובני ישהנועם אלימלך מתרץ בהקדם דברי התפארת שלמה 
זה שהאמינו בהקב"ה כשהיו בים זה לא חידוש, אלא כשהיו ביבשה ואז חיו עם הקב"ה כמו שחיו אתו בים 

 זהו חידוש.
ה, חייבים לעבור לפני זה בים. א"כ גם ביבשה שמעו אבל האמת הוא כדי לחיות ביבשה שהכל מאת הקב"

נו בים והיה אז מצב של סכנת נפשות, והיה מצב של מכאובי נגדי את הקב"ה כבתוך הים, וגם היות שהיי
וחטאתי נגדי תמיד, ואז אדם זוכר תמיד את הענין של מצרים, וזוכר תמיד את הענין של זכירת קריעת ים 
סוף, ואז אם אני עומד על היבשה זה מהקב"ה, ובלעדיו לא הייתי מגיע לזה, א"כ כמה שיותר מעוררים את 

 עת ים סוף אפשר לראות יותר שהקב"ה מחזיק אותי.הענין של קרי
לכאורה קשה למה היה נס דווקא בשמן, אם הקב"ה ממילא עושה נס זה לא חייב להיות דווקא בשמן, הלא 

וגם אפשר לעשות עם חומץ, כי מי שאמר לשמן שידליק יאמר  ה איך לעשות ניסים?יש הרבה דרכים להקב"
 לחומץ שידליק, ומה יש בשמן יותר?

אלא כדי להגיע לכזה נס גדול אדם חייב לחיות שהשמן זה הקב"ה ואז יכול לחיות ג"כ שהחומץ הוא ג"כ 
מהקב"ה, אבל אחד שלא חי עם הקב"ה ולא חי ששמן זה הקב"ה ואז בדיוק כשיש לו חומץ הוא נזכר 

ב"ה. למה, מהקב"ה, זה לא עובד ככה, אלא אחד שחי ששמן זה מהקב"ה אז אפשר לומר ג"כ שחומץ זה הק
כי כל התכלית של החומץ הוא להביא אותך לחיות עם הקב"ה, ואז יכול לעשות ג"כ מחומץ שמן, אבל אחד 

 , זה לא עובד.שנתנו מחומץ שיהיה שמן ואז אורז המזודות שלו והולך הלאה ויותר לא רואים אותו כאן
בכזה דרגה גדול לומר ששמן זה אלא הקב"ה רוצה שהנס יהיה לדורי דורות, וא"כ אפילו שאנחנו לא נהיה 

מהקב"ה, אבל מזה השמן אנחנו מגיעים לשמוע שזה מהקב"ה שנותן לנו הכל, וזה הנס של יום הראשון שראו 
 אפילו בשמן שזה מגיע מהקב"ה אפילו שזה לא היה חומץ.

שבאמת לא מצאו אלא פך ריקן של שמן, )אות נח( מביא בשם כ"ק אאמו"ר זצללה"ה, הישמח ישראל 
כתוב בגמ' ולא מצאו אלא פך אחד של שמן, אבל לא כתוב שהיה מלא בשמן. והנס היה שהפך הזה  ובאמת

ואילו היה מלא היה בו שיעור להדליק על לילה היה לו נפח שאפשר להכניס בו שמן שידליק ליום אחד בלבד. 
באמת גם אז לא היה  א"כ גם ביום הראשון היה נס, כיאחת ונעשה בו נס שהיה בו להדליק על ח' ימים. 

 בכלל שמן להדליק.
הלא על זה לבד אפשר להישבר, כי לכאורה יפלא דבריו הקדושים מה היה שמחתם במה שמצאו פך ריקן. 

חפרו למצוא משהו, ועד שמצאו, וזה היה מונח בחותמו של כהן גדול, וברגע שמצאו ריק לכאורה במקום 
 לשמוח היה צריכים להישבר אז עד למאוד?

למה היה צריך לנס דחנוכה, הלא טומאה הותרה בציבור. והיה הפני יהושע תרץ בהקדם קושית אלא מ
 אפשר להשתמש בשמן טמא, ולא צריך בכלל לשמן טהור?

אומר בפרשת אמור והיה העולם שמם עד שבא שני מאורות המאור ושמש אלא חנוכה הוא ענין של חינוך. 
ע, והם פסקו שצריכים לטבול לטהרה כל יום. כדי שנוכל לגשת הגדולים, הבעש"ט הק' והרבי ר' אלימלך זי"

כ"ק אדמו"ר לחינוך בטהרה, אבל חינוך בלי טהרה אפשר להימשך לדרכים אחרים לא טובים חוץ מקדושה. 
היה אומר שיש אנשים שהקב"ה נותן להם ללמוד כל החיים, אבל באמצע לימודם שיגעו  מקלויזענבורג זצ"ל

 ולימוד התורה חייב להיות בטהרה. בשערם. דהיינו חינוך
היה ג"כ מאוד מקפיד על עניני טהרה. והיה רוחץ ידיו לכל דבר שבקדושה. לפני כ"ק אדמו"ר מביאלה זצ"ל 

לימוד תורה הקדושה. לפני כל מצוה. ולהיות טהור במקומות המכוסים, וגם כשיוצאים לנקביו שיהיה 
ר נכנס. יכול להיות שטומאה הותרה בציבור, אבל היות בקדושה ובטהרה. אבל ככל שזה יותר נקי זה יות
 שזה ענין של חינוך צריך להיות נקי כמה שאפשר.

וכן בבית כמה שזה יותר נקי ולא מכניסים מה שאסור להכניס, וכן לא מדברים דברים אסורים, ככל שזה 
ר בזה הוא חינוך שהוא טהור יותר זה יותר משפיע. חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנו. הביאו

זה נמשך לדורי דורות, חנוך לנער על פי דרכו זה שאתה מחנך את הילדים, ואתה מדבר מערליכקייט 
 ומקדושה וטהרה, אם זה יהיה באופן של טהרה אז גם כי יזקין לא יסור ממנו.

לקבל הקדושה בזמן שבית המקדש קיים כתיקונו בקדושתו אבל לחנך ולקדש הדבר שתהיה כלי מוכשר 
ראוי שתהיה לגמרי כתיקונו בלי חסרון וטומאה. ואם יתקדש בקדושה שלימה וטהרה כדת אז היא כלי 

ו נפגם בקדושתו, עכ"ז עצתו אמונה, לבטל את עצמו בתכלית מוכשר לעשות לו נס למעלה מהטבע. ואם ח"
נשבר בעצמו כחרס הנשבר,  כחרס הנשבר, ששבירתן זו היא טהרתן, ואז ברגע שאדםהביטול עד לעפר ממש. 

 עם זה הוא מטהר את עצמו ונעשה כלי חדש, ונהיה אז פושט צורה ולובש צורה.
על המשנה באבות )פרק ה'( וחלופיהן בגולם. מה עושה אחד שלא מתנהג המגיד ממעזריטש זי"ע וכמו שאמר 

שהמשנה מונה שם,  כחכם אלא כגולם, האם אין לו תקוה יותר? אלא אם הוא רוצה לחזור לשבעה דברים
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אז גולם, הוא יהיה בחינת גלמי ראי עיניך, דומה אני לפניך כמי שאין לי ידיים ורגליים כגולם מוטל לנגדך, 
בעת שנעשה גולם מלשון גולמי כלי עץ אזי יוכל להחליף ולעשות ממנו צורת ואז אפשר לעשות כלי חדשה. 

 כלי חדשה.
צאו אלא פך אחד ריק, דהיינו ברגע שהכלי ריק, אז הרי אני לפניך וזהו הכוונה כשנכנסו יוונים להיכל ולא מ

ככלי מלא בושה, אז זהו חותמו של כהן גדול, ועם זה אפשר להדליק בחזרה את האש של בני ישראל 
שיתעוררו בחזרה להקב"ה, ולא רק ביום הראשון אלא לכל שמונת ימי חנוכה, עד שתהא שלהבת עולה 

ד נקודה עד שהדליקו את כל המוחין ואת כל המידות עד שגרשו את כל הטומאות מאליה, וכל יום הדליקו עו
 שהיה והכניסו רק את הקדושה.

כשנכנסו יוונים לירושלים פרצו בה י"ג פרצות וכשגברו תקנו כנגדן י"ג )מדות פרק ב'( וז"ב מאחז"ל 
 לכאורה מהו הקשר בין אחד לשני?השתחוואות. 

שהיצר הרע לא מחפש שאדם יעשה עבירות אלא העיקר הוא מחפש את אלא כבר דברנו מזה כמה פעמים 
העצבות שאדם נכנס בה אח"כ, י"ג פירצות הכוונה שאדם מתחיל לחשוב שזהו זה, לא היה ממנו שום דבר, 
ולא נהיה ממנו ולא יהיה ממנו שום דבר, ומה שאתה עושה חבל על הזמן, והכניסו לו י"ג דרכים לקרר אותו 

היונים הארורים שהיו רואים את העדת עם קודש בשפל המצב בלבבות נשברות ובנכאי הכל, מהכל וחרב לו 
רוח עוד היו מעציבם ומשפילם אותם שהיו מזכירים להם חטאיהם ועד היכן שמגיע הפגם, ופרצו חומות 

 ישראל שמנעו מלהאיר לישראל האור י"ג מכילין דרחמי.
היה אומר על הפסוק אני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה, צ"ל וכשגברו תיקנו י"ג השתחוואות. כ"ק אאמור ז

כשנגיע למידת השתחוואה, אז ונשובה אליכם. כה הולך על השכינה אדם צריך להגיע לאמונה בהקב"ה, 
ואדם חייב להאמין בהקב"ה כמו שמאמין בעצמו, יהודי הוא חלק אלקי ממעל, נשמת אדם הוא חתום 

ר"ל לעומת זה, לתקן ולהמשיך הי"ג מכילין דרחמי, כי בכל גם אף פעם. בחתומו של כהן גדול, וזה לא נפ
שהוא אומר לך לא אתה צריך להגיד לו כן, הקב"ה רוצה בתשובה, ואל ידח ממני נידח, והוא השתחוואה 

נותן מצב של הבא ליטמא כי הוא רוצה פותחין לו, וכל זמן שאדם עוד מצטער למקום שירד לשם, עוד לא 
 של חכמה, והוא חייב להילחם כל הזמן עד שמגיעים לי"ג מכילין דרחמין.הגיע למידת 

והשתחוואה היו ממשיכין האור הרחמים מהי"ג מכילין דרחמי להאיר לישראל, כנגדן הוא ממה שהיה 
משימים אל לבם עד היכן מגיע גודל התגברות כוח ההיפוך כשהיו רואים גודל הפרצה היו מתקנים י"ג 

הוא חיפש להכניס אותנו לייאוש, אבל באותו מקום לעומת זה לתקן הפרצה ולבנות החומה.  השתחוואות
 אותשל ייאוש שזה מגיע מגאווה, הוא יכול להגיע למקום של הכנעה, שזה י"ג השתחוו

. Spinkarebbe@gmail.com             
           

 
 

 יום ב' ד'חנוכה
בגמ' שבת )כא:( מאי חנוכה, דתנו רבנן בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד בהון ודלא 

וכשגברו מלכות בית חשמונאי ונצחום, להתענות בהון, שכשנכנסו יוונים להיכל, טמאו כל השמנים שבהיכל, 
בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, 

 נעשה נס, והדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים, בהלל והודאה.
הכוונה שמצאו פך אחד של שמן ומה מונח בזה? ועוד לכאורה קשה מהו הכפל לשון, הלל והודאה? ועוד מהו 

למה עושים אנו נס חנוכה שמונה ימים, הלא ליום הראשון היה מספיק שמן, והיו  הבית יוסףקשה קושיות 
 צריכים לעשות נס רק שבעה ימים?

שמדייק שלא כתוב ולא מצאו פך אחד שמן, אלא של שמן, הכוונה בזה הישמח ישראל אתמול אמרנו בשם 
שמצאו פך אחד ריק. וזהו הכוונה שטמאו כל השמנים, שבאמת לא היה אפילו טיפה שמן טהור. וגם לפי"ז 
יפה שהנס חנוכה היה באמת שמונה ימים, כי גם ביום הראשון לא היה שמן להדליק. אלא קשה למה פך ריק 

 היה עליו חותם של הכהן גדול?
ם בעת צרתם. לכאורה למה צריכים אנו לומר זאת אומרים בעל הניסים, ואתה ברחמיך הרבים, עמדת לה

עוד פעם, הלא התחילו כשעמדה מלכות יון הרשעה, על עמך ישראל, להשכיחם תורתך, ולהעבירם מחקי 
רצונך, א"כ למה צריכים לומד עוד פעם בעת צרתם, הלא כבר אמרו שהיו בעת צרה? ועוד קשה שבהמשך 

ים, וזדים ביד עוסקי תורתך, לכאורה איפה כתוב שטמאים כתוב טמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיק
 רשעים וזדים, שהם צריכים לנצח במלחמה בדרך כלל?

ונראה לתרץ את כל הנ"ל, בהקדם שבגמ' כתוב אין בן דוד בא, אלא בדור שהם או כולו חייב או כולו זכאי. 
על דברי רש"י בפרשת זי"ע  הרה"ק מקאבריןלכאורה מה הכוונה בזה? אלא כוונת זכאי הוא, כמו שאמר 

בראשית, זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם המוות. זכה, הכוונה אדם שלומד תורה צריך להרגיש 
שזה זכות ללמוד, ושזה זכות שהקב"ה נתן לנו את התורה, והוא צריך להרגיש שזה זכות שאשר בחר בנו, 

ד את התורה בכזה אופן שעדות ד' נאמנה מחכימת ושזה זכות שיש לנו את התורה בידינו, ואז אחד שלומ
פתי, שאני לא יותר מפתי, וברגע שנותן לי את התורה אין לי מילים להודות לו על זה, ומשום הכי אני לא 

 רוצה לזוז כל החיים מהתורה. וזה הכוונה דור שכולו זכאי.
ל ושמע הכל ויודע הכל, ואז אדם וכולו חייב הכוונה הוא, שכבר הגיעו לכזה מקום שכבר טעם הכל וראה הכ

כזה ריק לגמרי. להם משיח יכול להגיע, אלו שהם זכאי ישמחו כי אז יהיה מצב של ומלאה הארץ דעה את ד' 
כמים לים מכסים, וישמחו שאפשר לחיות עם הקב"ה כל הזמן, ולא צריכים כל יום להילחם מחדש, ואלו 
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ה יותר מאלו שהם באמצע, יש כאלו שהם לא זכאי ולא שכולו חייב יגיעו להכרה אז שהם השיגו את הקב"
 חייב. 

כתוב והיה ביום ההוא, לפני בוא יום הגדול והנורא. ומזה שהקב"ה ישלח את אליהו הנביא שלושה ימים 
שמשיח שיגיע אני התפארת שלמה קודם. לכאורה למה הוא צריך להגיע שלושה ימים קודם? אלא מסביר 

מחכה לא יגיע. משיח יגיע ויצעק שהכל זה הקב"ה, אבל אף אחד לא יידע מה  לא מחכה לזה, והמשיח שאני
הוא רוצה, חוץ מאלו שהם כולו חייב וכולו זכאי, א"כ צריך אליהו להגיע כמה ימים קודם כדי שאלו שהם 

 לא זכאי ולא חייב שיתחילו להבין מה זה משיח.
ומעבודה קשה. ומסביר שיש כאלו שמכניסים  אומר על הפסוק ולא שמעו אל משה מקוצר רוחהנועם אלימלך 

עבודה קשה בעבודת השם, אבל הם לא יבינו למה משה רבינו יהיה הגואל צדק, יתכן שיש תלמידי חכמים 
ועובדי ד' יותר גדולים ממנו, ולא שמעו אל משה, ואז יצטרכו לשלוח את אליהו הנביא קודם שיסביר להם 

ינחס שהוא בקנאו את קנאתי, שהם דור שכולו חייב או כולו זכאי מה זה נביא ומשיח, אליהו הנביא זה פ
 להם משיח יכול לבוא.

לכאורה למה צריכים לומר שנכנסו יוונים להיכל, וטמאו כל השמנים, הלא העיקר הוא שהיה לנו שמן ליום 
 אחד וזה הספיק לשמונה ימים, ולמה הגמ' מאריכה כ"כ בסיפור הדברים?

ם את כל החבילה מחדש, קודם נכנסים יונים להיכל, ואח"כ טמאו כל השמנים. אלא כל שנה אנחנו מקבלי
ואז התחילו לחפש שאם אנחנו לא טמאו כל השמנים, ואנחנו כן יכולים ללמד ולהתפלל, אז אנחנו במצב של 
חטאתי נגדי תמיד ומכאובי נגדי תמיד, ואז לא מצאו אלא פך אחד של שמן, הכוונה שהכל אני מקבל מאת 

ה, אבל אני מצד עצמי אני כלי ריק ואין לי עם מה לגשת לעבודה. וזהו להודות ולהלל, להודות הוא הקב"
 מלשון להתוודות.

אומר על הפסוק אודך כי עניתני ותהי לי לישועה. אודך אני מודה לך אפילו בעת העינוי. למה? החתם סופר 
ו סימן שגדול מחבירו, עכשיו רוצה הקב"ה אלא כבר אמרנו הבא ליטמא פותחין לו, אם זה יצרו גדול אז זה

להוריד אור הגנוז שזה רק לצדיקים, וכדי להוריד את האור הגנוז חייבים להוריד זה לעומת זה, וחושך על 
פני תהום זה מלכות יון, והיה חייב להיות כזה חשכות גדול של וטמאו כל השמנים, אבל לא נשברו שם, כי 

אבל לא נשברו אלא למדו בתוך טמאו כל השמנים שאם זה מצב של  היצר הרע מחפש רק לשבור אנשים,
 יצרו גדול חייב להיות עכשיו גדול מחבירו, ואחרת זה לא יכול להיות.

אומר למה הנס הוא על שמן? ולמה מדליקים דווקא שמן זית? אלא למה בני ישראל נמשלו לשמן הרמב"ן 
אומר שמאמין בהקב"ה, אלא עד שזה הולך הפוך על זית? אלא מה הנפק"מ בין יהודי לגוי, הלא כל אחד 

הפוך, ואז זורקים את עבודה זרה שלהם, ולא רוצים לשמוע משום דבר, ואז הם מתרגזים על כל העולם, 
והראשון שהם מתרגזים זה עליהם, אבל בני ישראל בדיוק הפוך, כשהולך יתכן מצב ח"ו לשכוח מהקב"ה, 

ה, כי אז רואה שאין לו כבר שום אחיזה, ואז צועק להקב"ה -תי יאבל כשלא הולך לו אז מן המיצר קרא
 שיעזור לו.

אצל יוסף הצדיק כתוב המילה הצלחה, אבל זה לא היה כשהיה מלך על מצרים, ולא כשאחיו השתחווה לו, 
אלא דווקא בעת שהיה בשפל המצב ולא היה לו לא אבא ולא אימא, לא אחים, ולא חברים, ודיברו עליו כל 

 סור, ואז היה ד' מצליח בידו, לכאורה מה הכוונה בזה?דבר א
הצלחה הוא מלשון וצלחו את הירדן, אדם שיכול לקחת מצב ולבקוע אותו ולשמוע הבעש"ט הק' אלא אומר 

שם את הקב"ה, ושהוא נותן את זה, והוא רוצה להביא אותי למצב שלא היה מגיע בלי זה, זהו נקרא הצלחה. 
רוצה, אז מודה שהקב"ה ג"כ עשה משהו, אבל חכמה יש לו א"כ גם הוא תרם  אבל כשהולך לו כמו שהיה

חלק לענין, ורק כשמגיע למצב שלא הולך לו, אז יכול להגיע להקב"ה, כי אז אין לו מה שיחזיק אותו שם, רק 
 עם הוא חי אחד עם הקב"ה.

ר נר חנוכה שהניחה למעלה אומהפרי הארץ אמרנו אתמול שהיה י"ג פרצות, ולעומת זאת יש י"ג השתחוואה. 
מעשרים אתה פסולה. לכאורה מה בעיה, הלא יהיה פרסומי ניסא יותר, ויראו את זה אפילו בסוף העיר 
שהדליקו נרות? אלא מסביר שעשרים אמה הולך על חכמה ובינה, למעלה מעשרים אמה זה כתר. הדרך 

קב"ה נותן לו את זה, והוא נותן לו את היחידי שאדם יכול להחזיק מעמד בזמנים קשים, הוא רק כשיודע שה
 הכוחות לעבור אותו, ורוצה להביא אותי למצב שלא היה מגיע בלי זה.

אבל יש עוד דרך, להסתובב ולהגיד גאט, הקב"ה עשה את זה מה אני יכול לעשות, אני לא יכול לשנות מערכת 
ה את זה, א"כ נקרא צדיק, אבל השמים, אמרנו שזה צדיק ורע לו, הוא מבטל את עצמו ואומר שהקב"ה עוש

כזה אמונה  הפרי הארץאומר מה אני יכול לעשות הרי זה הקב"ה ובעל כרחך אני חייב להגיע להכנעה. אומר 
 לא מביא שמחה לאדם, וכזה אמונה לא מביא השפעות ואי אפשר עם זה לשנות דברים, ומהו נקרא אמונה?

הבנה ולא השגה, אבל מצד שני אתה חייב להשתמש עם אלא מצד אחד הוא בלי טעם ובלי ריח, אין בו לא 
חכמה ובינה, נכון שאני לא יודע שזה הקב"ה, ואני לא יודע איך יש לי כוח לזה, ואני לא יודע איך אני יגדל 
מזה, אבל אני חייב להאמין שזה מהקב"ה, כי טוב ד' לכל, ואני יודע ומאמין שייתן לי כוחות לעבור אותו, 

ה להביא אותי למצב שלא הייתי מגיע בלי זה, שזה האור הגנוז ואי אפשר להגיע לזה רק ואני מאמין שרוצ
 ע"י שהכל מכוסה לגמרי.

היוונים שנתנו י"ג פרצות הכוונה שאמרו שזה לא הקב"ה אלא השני, כוח, איך אדם שפל כמוני ייקח על עצמי 
י, אני לא יודע מה יהיה ממני והלוואי כאלו חבילות גדולות הלא אני קורס מתחתיו, הקב"ה רוצה להרים אות

שהקב"ה יוציא מכאן את הקרן לפני שמפסיד הכל, והוא מכניס לו י"ג דרכים נגד הקב"ה ח"ו, ועד שמחליט 
שכן הוא וזהו זה, ואז עכשיו אתה יכול לחתום כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל, ואז 

 לוקח ממנו הכל.
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עשרים אמה, שם אפילו השגה של טוב אין לו, נר חנוכה חייב להיות למטה מעשרים, וזהו חנוכה שלמעלה מ
כי מצד אחד צריכים אמונה שזה מקום הכי גבוה שזה חכמה ששם אין השגה כלל ששם זה כוח מה, אבל 
אתה חייב להאמין כמו נחום איש גמזו שאמר גם זו לטובה, לא מספיק שאתה מאמין אלא אתה חייב להכניס 

שם טובה, וזה שאדם ישמע את הקב"ה אפילו במקום שיש בעל בחירה, ואני צריך לחשוב שם שזה שיש 
מהקב"ה, ואז זה עילוי לגוף ולנפש, ואני לוקח את זה שהקב"ה נותן לי כוחות אפילו שאני לא יודע איך זה 

כי אני יודע שהמוח יהיה, ואני יודע שהקב"ה הולך להביא אותי לכזה מקום שלא הייתי יכול להגיע בלי זה, 
 שלי לא יותר מכף ידי והקב"ה הוא בלי סוף ובלי גבול, ואני מוכן לבטל את עצמי לגמרי להקב"ה.

וזהו הי"ג השתחוואות, שלא מספיק רק לבטל את עצמו להקב"ה, אלא צריכים להכניס עוד נקודה ועוד 
לא תעזוב נפשי לשאול, לא תתן חסידך נקודה, תודיעני אורח חיים שובע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח, 

לראות שחת, וזה הכל עד שממשיך עליו הי"ג מכילין דרחמין, אבל זה לא הולך בפעם אחד, אלא שזה עבודה 
של שמונה ימים, ביום הראשון אפילו שהיה לי פך אחד ריק אבל היות שהוא מונח בחותמו של כהן גדול, הוא 

וא הוריד לנו את האור הגנוז, כי אין דרך אחרת להוריד אותו, והקב"ה הביא אותנו שאני ישמע שאני זכאי, וה
הביא אותי לכזה מצב שפל שאני יידע שם שזה הקב"ה ושהוא רוצה לתת לי כוחות והוא רוצה להרים אותי 

 לכאלו מקומות גדולים שלא הייתי מגיע בלי זה.
נאמנה מחכימת פתי, כמה שאני יותר פתי  א"כ כמה שאדם הוא יותר ריק הוא יכול יותר להגיע לזה, עדות ד'

 אני יכול להגיע לעדות ד' נאמנה.
וזה מה שאנו אומרים בעל הניסים, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, אלא תורתך, הכוונה שיש 
תורת ד' ויש תורתו, כאן קודם הלימוד וכאן לאחר הלימוד, לפני הלימוד הוא תורת ד', ולאחר הלימוד הוא 

 ו.תורת
אבל אפשר לומר עוד יותר, לפני הלימוד אדם צריך לגשת שהקב"ה זיכה אותו עם התורה ואין לי שום שייכות 
עם זה, ואז הפוך והפוך בה דכולה בה שאין לך מידה טובה הימנה, ואז ברגע שאדם יודע שאין לו שייכות עם 

רה עם הרגשה שהוא לומד תורה, התורה, אז זה נהיה תורתו והוא נהיה חלק מהתורה. אבל אחד שלומד תו
 אז נעשה לו סם המוות.

אין לנו בעיה עם הממעיט, כי הוא השפ"א אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים, אומר 
 בוודאי מכוון לבו לשמים, אלא גם המרבה הוא יכול ללמוד רק בתנאי שלומד ג"כ לשם שמים.

ן, ומהדרין מן המהדרין, מה שלא מצאנו באף מצוה אחר, אבל ובזה מתורץ למה בחנוכה יש מצוה של מהדרי
לעומת זאת כשמגיע לתפילות אנו אומרים שאפילו כאלו פתילות ושמנים שאין מדליקין בהן בשבת מדליקין 
בהן בחנוכה. לכאורה הרי הפתילות הללו יקפצו כל הזמן, והשמנים הללו לא מושכים בכלל ומיד נכבים, 

ו פתילות ושמנים? אלא עכשיו הקב"ה רוצה לרדת למקום הכי שפל, וצער הכי גדול, ולמה אנו לוקחים כאל
מבטן שאול שועתי אליך, גם שם ידך תנחני, אדם שרואה שאין כאן שום דרך שזה יידלק, יתכן שמיד 
בהתחלה זה מתכבה, או שהשמן לא ימשוך ומיד יכבה, וגם אין לו את הכוחות לזה, אבל שם הקב"ה יורד 

 צער הגדול הזה, אחר מצרות אחרות. בתוך ה
למשל בפורים כתוב קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. עכשיו בחנוכה לא היה אפילו קיימו למטה, רק היה 
אמונה שיהיה שמן ומנורה, ושיהיה מצב שיוכלו לטהר בחזרה, ואז עמדת להם בעת צרתם, לא רק שהיה 

"כ מאתו יתברך, ואז כדי לעשות נס לא מספיק אמונה, להם אמונה אלא גם מיעט נקודת אמונתו בו יתברך ג
 אלא צריכים כזה אמונה לדעת שגם אמונה שיש לי הוא מאתו יתברך, ואז יתכן להיות נס.

יוסף הצדיק שאמר זכרתני והזכרתני ניתוסף לו שתי שנים, לכאורה הרי מותר לעשות השתדלות ומה רע 
 יידע בכלל מאיפה יש לו אמונה. עשה? אלא כאן היה צריך להיות כזה אמונה שלא

וזה היה היוונים שהם רצו לקחת מבני ישראל את הענין של אמונה שיש להם שהכל מאתו יתברך שמו, 
ולהעבירם מחוקי רצונך. אומרים משוך עבדך אל רצונך, כל אחד רוצה לעשות את רצון הקב"ה, אבל כזה 

ב של טמאו כל השמנים, ומביא לך מצב שאתה רצון שאני ישמח עם זה. אבל לפעמים מביא לך הקב"ה מצ
לא רואה דרך לצאת משם, אבל מה יכול להחזיק אותי? שאני ייראה שזה רצון הקב"ה, והוא מביא לי את 
זה, גם את זה טמאו היוונים, מחוקי רצונך, והם רצו שאנחנו נחיה רק עם מה שאנחנו מבינים, ומה שלא לא 

 מקבלים בכלל.
אתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם, שאנחנו ניידע שזה הקב"ה ואת זה הוא ועכשיו חוזר ואומר ו

רוצה, מבטן שאול שועתי אליך, הגאולה שלימה יהיה דווקא ומלאה הארץ דעה את ד', כל הגאולה יהיה דור 
ביד  שכולו חייב או זכאי, ואז יכול להתגלות, כי אז אנחנו כלי ריקן, ואז הראה לנו הקב"ה שאני צריך רבים

מעטים וגבורים ביד חלשים, ואני צריך רשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך, אני צריך שלא תדעו 
 בכלל מאיפה זה מגיע.

Spinkarebbe@gmail.com             
 

לכאורה למה לא מוזכר בעל הניסים את הענין של נס חנוכה, שמיום הראשון נשאר לנו להדליק לעוד שבעה 
את היכלך, אבל ידעו שרק עם אמונה שאנו הולכים ימים? אלא הנס נהיה היות שידעו שטמאו הכל ופינו 

הלאה ולא נשארים לעמוד שם, ואז יהיה מצב שהדליקו בחצרות קדשיך, וידעו שמזה הולכים אנו להדליק 
 נרות חנוכה.

להודות ולהלל גם על הזמנים הקשים, אודך כי עניתני, אני מודה לך גם בתוך העינוי, ואני יודע שזה אתה, 
של להתוודות, אני מודה הקב"ה שאני לא יכול ורק אתה נותן לי את הכוחות, ואתה חייב  מודה הוא מלשון

 להביא לי את הכל, ואז יכול להיות להודות ולהלל ויהיה הגאולה שלימה.    
 



 קודש חנוכה שיחות

 ~ ה~ 
 

 חיזוקיים יומיים שנשמעו מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  
 במשך פרשת וישב

 נמסר למערכת קול ספינקא
 

ר' אשר אומר אדם בשעת מעשה של שפלות הוא לא לומד, הוא לא לומד מהפגם שלו בשעת מעשה, ועוד 
השני להיפוך כשנופל בשעת מעשה הוא נשבר לחתיכות, ומתרץ את עצמו עם מאות תירוצים שזה לא אני, 

 גרם לי לעשותו אותו, ומחר אני יהיה יותר טוב.
אבל האמת הוא שלא צריכים עינויים בפועל, אלא מספיק שלא בשעת מעשה, שתכיר את היסוד שלך ואת 
היסוד העצבות והעצלות שלך, וזה העינויים הכי גדול, כי יש התנגדות חזקה מאוד להכיר ואנכי תולעת ולא 

ם לא רוצה להודות על האמת שהוא עצלן, והוא כולו עצוב, וכשמגיע שמחה איש חרפת אדם ובזוי עם, אד
הוא לא רוצה לזכור שזה לא שמחה אלא הוללות, והוא מתעטף בטלית של משי ומדמה את עצמו שהוא 
היהודי הכי חשוב, ומדמה שהוא מקושר להקדושה ולקב"ה, ושוכח מהתורה שהוא לומד ושהוא רחוק מאוד 

 מהשי"ת.
 אחד למה אתה צועק, הוא ענה לי בחזרה בצעקות אני צועק. שאלתי פעם

*** 
ר' אשר אמר מי שחי בעולם הזה עם דמיונות, כמו שכאן היה חי עם דמיונות כך גם לעולם הבא פותחים לו 

 דמיונות גם שם, וחי שם כמו שהיה חי בעולם הזה. וזה הפחד ללכת לעולם הבא.
ס את עצמו, והכיר את עצמו ואת השפל שלו, וביקש רחמים אבל מי שנלחם עם עצמו בעולם הזה, והמי

 שהקב"ה יצילהו ויחיהו וישמור עליו, גם בעולם הבא הוא ממשיך בדרך הזה, ומגיע לקדושה ולהקב"ה.
מספרים שחסדים נסעו להרה"ק רבי בונם מפרשיסחא זי"ע לשבת, והיה מאוחר מאוד והיה להם עוד הרבה 

עגלה אם אתה נוסע מהר ונגיע עוד לפני שבת אנחנו מבטיחים לך עולם הבא, לנסוע, והחסידים אמרו לבעל ה
הסוס היה צנום והעגלה הייתה שבורה ועכ"ז נסעו מהר מאוד, עד שהגיעו ממש לפני שבת לפרשיסחא, וברגע 

 שהגיע לשם ובעל העגלה והסוס מתו מרוב לחץ.
לו עולם הבא, אבל מה הוא יעשה שם, כשנכנסו להרה"ק הנ"ל אמר להם הבטחתם לו עולם הבא, נותנים 

אמר הרבי כאן היה סוס כחוש ועגלה שבורה, שם הוא קיבל כרכרה מאוד יפה וסוסים לבנים, והוא מסתובב 
 סביב עצמו כל הזמן בעולם הבא. 

*** 
ר' אשר כותב במכתב צז', כל אחד צריך לחזק את עצמו כל יום ויום מחדש, כמו שכתוב חדשים לבקרים 

 נתך, אדם שמחזק את עצמו ומחייה את עצמו כל יום מחדש, זוכה ורואה נפלאות.רבים אמו
ורואים את זאת בחנוכה, הלא מצאנו אז רק פך אחד של שמן, והיה בעייה מה נעשה לעוד שבע ימים, אלא 

 התחזקו ביום הראשון והיו שמחים עם הקב"ה, ואז הקב"ה עשה להם לעוד שבע ימים.
 קב"ה שזה טוב, אומר הקב"ה אתה קורה לזה טוב אני יראה לך מה זה טוב.אומרים שאם אדם אומר לה

*** 
הרה"ק מקאצק זי"ע היה אומר היצר הרע לא מחפש כ"כ העבירה כמו שהוא מחפש את העצבות והדאגות 
על המכשול שעבר, כי זה עצת היצר להיות עצוב, העיקר של האדם הוא ללכת מכאן ולהבא וללמוד 

 מהכשלונות.
וכמו שיודעים סוחרים ביומא דשוקא שיש הרבה גנבים, ואז בא גנב אחד אל חנות וחוטף חפץ אחד ובורח, 
הכוונה של הגנב הוא שהסוחר ירדוף אחרי הגנב וככה החברים שלו יכנסו לתוך החנות ויקחו הכל, אבל 

אני לא הולך לרדוף הסוחר שהוא פיקח מבין את זה, ואומר בלבו שמה שלקח הגנב שייקח וילך הלאה, אבל 
אחריו, העיקר שאני ישמור את החנות מכאן ולהבא שלא ייקחו עוד דברים, וזה העיקר לדעת איך להרוויח 

 ואיפה לא להפסיד, ואז אפשר להרוויח כפל כפליים.
אותו דבר היה ר' אשר אומר אדם שנמצא במלחמה וחייל קיבל קליע ברגל, ואז מוציא סכין מהתרמיל שלו 

הקליע מהרגל, ולוקח סמרטוט ומכסה את הפצע ורץ הלאה, כי אם הוא ישכב עכשיו על הריצפה  ומוציא את
 ויתחיל לבכות יקבל קליע בתוך הראש.

*** 
ר' אשר כותב במכתב ג', אותו שעה שאדם מתעקש בכל כוחו להתגבר ולהתחזק ולקבל הכל באהבה ובשמחה, 

, בכוח האמונה הזאת הוא מהפך את היסורים הכי למה כי הוא מכיר שהקב"ה מסתתר בכל אלו היסורים
גדולים להאור הכי גדול, ומגלה שם את אור הגנוז ואת האור שלמעלה מהטבע ואת האור הנצחי, והחושך 

 רחוק ממנו מאוד כי הוא הפך הכל לאור גדול.
נו נגיע מספרים שהרה"ק מקאזניץ זי"ע אמר לבנו הרה"ק רבי משה זי"ע שאני כבר לא גוף אלא נשמה, ב

באביו הרה"ק הנ"ל ואמר לו אבא אני מרגיש גוף ולא נשמה, אמר לו הרה"ק הנ"ל אני כבר נשמה ולא גוף, 
 רק אתה נוגע לי עם גוף אז אתה מרגיש גוף.

*** 
הרה"ק האמרי יוסף זי"ע אמר שלא שינה אף פעם מדיבורו, חוץ מפעמיים. כשהיה חתן, המחותן שלו הגיע 

בבית המדרש והוא לא היה, המנהג של האמרי יוסף היה להיות ער כל הלילה ובבוקר  לפנות בוקר לחפש אותו
ללכת לישון שעתיים לפני התפילה עד שהבחורים קמו, המחותן שאל את הבחורים איפה החתן, ואמרו לו 

תי שהוא יושן, והלך לפנימייה וראה שבאמת החתן יושן, ושאל אותו למה אתה יושן, ואז שניתי בדיבורי ואמר
 שאני יושן כי לא יכולתי לקום.

  להעיר בחור שלא יושן כל הלילה.כשיצא החוצה פגש את הבעל הבית וצעק עליו, אתה לא מתבייש 



 קודש חנוכה שיחות

 ~ ו~ 
 

פעם השני היה כשלמד אצל הרה"ק מהר"ם א"ש מאנגוואר, והוא היה מכין את הפתילות לנר חנוכה, ואז 
גדול להיות שם, ואז הטמנתי את עצמי בתוך  היה אסור לשום דבר להיות נוכח שם במקום, והיה לי חשק

החדר, אבל הרבי הרגיש בזה ואמר יוסף מאיר מה אתה מחפש כאן, אתה יודע שאני מקפיד על זה, אמר לו 
האמרי יוסף מה אני יעשה אבא שלי אמר לי להיות כאן, אמר לו רבו אם כן שאתה מקיים מצות כיבוד אב 

 אתה יכול להישאר כאן.
לות נפל מורא גדול על האמרי יוסף, ואמר אח"כ נכון ששניתי בדיבורי, אבל היות שהיה לי כשעשה את הפתי

תועלת גדול מהיראה גדולה שהיה לי אז ואני לא מתחרט על זה, כי משפיע עלי עד היום היראה הגדולה 
 שראתי אז.

*** 
ומשום מה אף פעם  ר' אשר היה לפעמים שולח עם שליח לאישה זקנה שקית עם עופות לכבוד שבת קודש,
 לא הייתי השליח זוכה לקבל תודה רבה מצד אותו אישה. והדבר גרם צער גדול לשליח.

והחליט לברר את הענין, והנה התברר, שבדרך כלל כשר' אשר היה מביא את השקית עם העופות, הוא לא 
הגיע ולא ר' אשר  היה מסתפק בכך אלא היה נכנס לבית והיה שוטף אותו לכבוד שבת קודש. ולכן כשהשליח

 הייתה מתאכזבת שלא היה מי שישטוף את הבית לכבוד שבת קודש. 
Spinkarebbe@gmail.com             

 


