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 פרשת וישב

 שיעור א'

 יום א' כ' כסליו

בפסוק כתוב בפסוק ויהי ד' את יוסף כו' בבית אדוניו המצרי כו'. )תר"מ( בשפ"א  איתא
'ויהי ד' את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי'. מצאנו בתורה שלושה פעמים 

 שכתוב ויהי, וצריכים אנו להבין מה מונח בזה ומה התורה רוצה להגיד לנו בזה.

מסביר כאן מהו הצלחה ואיך מגיעים להצלחה, ובעצם המילה הצלחה לפי השפ"א אלא 
הדרך מקבל הסתכלות אחרת, מי שחושב שהצלחה נקרא מה שמלמדים אותנו כל השנים, 

 ימצא את עצמו בכישלונות כל הזמן, אבל הצלחה לפי הדרך זה משהו אחר לגמרי.

 שינוימצליח נקרא אחד שמשתלב בכל מקום ומוכן לכל 

היו צריכים לעבור את הירדן וכתוב וצלחו את הירדן, דהיינו שעברו במדרש מצליח קפוז. 
מצליח נקרא  וככה הגיעו לצד השני. ,את הירדן בדרך של קפיצות, שקפצו על אבנים או חצץ

אדם שהוא גמיש ולא מקובה ומצליח להשתלב לכל מקום שהוא מגיע, ומוכן בכל רגע לשינוי 
ים ואין כזה דבר שככה זה צריך להיות. וכן היה עם יוסף שהיה לו במשך חייו במצב שלו הקי

כל מיני מצבים הוא היה ויהי ד' את יוסף והיה בבית אדוניו המצרי והיה בבית הסוהר והיה 
ג"כ איש מצליח, אבל בכל הזמנים הוא החזיק מעמד והיה אותו דבר בלי שום שינוי וזה 

 נקרא איש מצליח.

 לכשל אלא לחשלהכאב לא בא 

דהיינו יוסף הצדיק ידע שכל מעבר שאליו הוא נקלע הם באים לחשל אותי ולא לכשל אותי 
ומעל כל מעבר צריכים לקפוץ. וכן יוסף ידע איך לעבור כל כאב ומעבר בלי להתבלבל באמצע. 
דהיינו קפוז הוא מלשון לקפוץ, אדם שיכול לתאם את עצמו לכל מצב שהוא מגיע אליו הוא 

א איש מצליח. וכמו כדי לעבור את הירדן היו צריכים לקפוץ אותו דבר צריכים לקפוץ נקר
 מעל המעברים והכאבים שיש לאדם.

 עבודת האדם לברוח פיזית ולא נפשית

הענין הוא שכל איש ישראל בפרט הצדיק בכל מקום שהולך, הפנימיות שלו הולך עמו. 
רח יעקב ובמקום אחר כתוב ויצא יעקב, דברנו בתחילת פרשת ויצא, שבמקום אחד כתוב ויב

ומה ההבדל בין זו לזו? אלא ויצא נקרא שהגוף הולך אבל הנשמה לא הלך לשום מקום, אחרי 
מאה ועשרים הנשמה הולכת עם האדם ולא הגוף, אדם עולה למעלה עם הפנימיות ולא עם 

היה רק החיצוניות, לפעמים אדם צריך לברוח מאיזה מקום אבל צריכים לראות שזה י
בגשמיות אבל ברוחניות ובפנימיות אדם נשאר באותו מקום ולא בורחים לשום מקום. א"כ 
כל איש ישראל ולא רק צדיק כי ועמך כולם צדיקים אפילו שצריכים לברוח לאיזה מקום 

 אבל זה רק פיזית ולא נפשית ורוחניות.

 אדם צריך לדעת שכל מצב מביא לו תועלת

היה צריך לברוח פעם אחת מעירו בערב שבת, ולא הספיק שהזידיטשובער רבי מספרים 
לקחת אתו בגדי שבת, ולמעשה קיבל שבת בבגדי חול, אבל הארות שקיבל אז היה הרבה 
יותר מכל שבוע. דהיינו אפילו שברח פיזית אבל נפשית לא ברח לאף מקום. וכן מסופר על 

האורות שקיבל אז לא היה לו ששנה אחת לא היה לו יין לליל הסדר, אבל האמרי יוסף זי"ע 
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אף שנה אחרת במשך חייו. דהיינו אדם צריך להתרגל שכל מצב מביא לו תועלת מסוים, 
ואפילו שהיה רוצה משהו אחר אבל הצלחה של אדם נקרא שיש לו מידת השתוות ומקבל 

 את המצב כמו שהוא.

 יש שלושה סוגי התעוררות בעולם

יש שלושה סוגי זמנים, איתערותא ומו כראוי. אך בוודאי בגלות אין החיות מסודר במק
דלעילא בלי לתתא כלל, ויש איתערותא דלתתא, ויש איתערותא דלעילא שבא אחרי 
איתערותא דלתתא שזה תוספת מרובה על העיקר. אותו דבר היה לנו בית המקדש שזה היה 

קרבן לד', איתערותא דלעילא וראו את הקב"ה בגלוי, כל אחד עלה לבית המקדש והביא אתו 
וראה את הפנימיות של הקב"ה, ולא משנה אם הוא היה בבית המקדש או בחוץ או אפילו 

ועל ידי שאדם עלה שלושה פעמים בשנה לירושלים רק בירושלים זכו לראות את הפנימיות, 
 זכה לראות את הפנימיות כל השנה איפה שרק הוא היה.

 על ידי הכאב שעוברים יכולים להחזיק מעמד היום

בל אח"כ הקב"ה לקח מאתנו את הבית המקדש מפני חטאינו גלינו מארצנו, במקום לקחת א
את הפנימיות לבחירה בטוב לקחו את זה לגילוי ערות ועבודה זרה ושפיכות דמים, ובמקום 
להגיע למינוף לקחו את למקומות אחרים, ומשום הכי כדי שנחזיק מעמד לעתיד לבוא וכדי 

גם אז אנחנו עוברים היום הרבה חושך והסתר כדי להחזיק  שיהיה מצב לראות את הקב"ה
מעמד אז, אבל צריכים לדעת אתה בחרתנו מכל העמים הקב"ה בחר בנו שיהיה לנו בחירה, 

 ובלי מה שאנחנו עוברים לא היינו מגיעים לבחירה.

 יהודי יכול להפוך את הגוף לנשמה

וד, אבל לא זוכרים שזה רק אומר שנכון שהגוף של אדם הוא דבר קדוש מאהבעל התניא 
אמצעי להגיע לנקודה של הקב"ה ולהתחבר אתו. אם אנחנו לוקחים גוף של יהודי ליד גוף 
של גוי זה אולי אותו דבר אבל יהודי יש לו כוח להפוך את הגוף לנשמה, וזה אתה בחרתנו 

ח מכל העמים, אפילו שאדם צריך לפעמים לברוח מאיזה שהוא מקום אבל אנא מפניך אבר
מהפנימיות של הקב"ה אין מצב לברוח, אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך, איפה 

 שאתה רק הולך הפנימיות שלך הולך אתך.

 היום אי אפשר לראות את הקב"ה רק באמונה

אלא בזמן בית המקדש היה אתה נגליתי בענן כבודך, ועכשיו אנחנו במצב של הסתר, ויש 
מרנו אפילו שהיה אבק אבל תמיד אפשר למצוא נקודה מצב של הסתר אסתיר פני, אבל א

דהיינו מלמעלה למטה אין שום שינוי, ורק מלמטה של הקב"ה בתוך החושך וההסתר. 
למעלה שם יש שינוי, דבזמן בית המקדש ראוי את זה בגלוי ועכשיו זה רק באמונה ולעתיד 

כשיו רק לפעמים ואולי לבוא יהיה עין בעין יראו. בזמן בית המקדש ראו אותו כל הזמן וע
בשבת ובימים טובים אבל לא יותר מזה. ובעצם הימים האלו הם לתת לנו כוח להחזיק מעמד 

 בתוך החושך וההסתר עד שיהיה מצב של עין בעין יראו.

 אדם שגמיש יכול להיות בדרך

א"כ אדם שרוצה להצליח בדרך הזה הוא צריך לדעת להיות גמיש ולקפוץ מזמן לזמן מבוקר 
לה ומלילה לבוקר ממציאות לסיבה מיש לאין להיות גמיש כל הזמן, ואם אתה לא יכול ללי

א"כ בכל מקום שאדם הולך הפנימיות הולכים אתו, להיות גמיש בכל הנ"ל אז פספסת. 
ועבודת האדם הוא לגלות את הפנימיות בכל מקום, אולי זה קצת קשה להגיע לזה אבל זה 

 עבודתך בעולם הזה.
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 גישים את הקב"ה יותר בגלוייש זמנים שמר

רק והוא לא בגלוי כ"כ אלא בהסתר, אך בוודאי בגלות אין החיות מסודר במקומו כראוי 
כמו פסח שבועות סוכות וכדומה, וכן בעוד זמנים מיוחדים שהקב"ה נותן לעתים ידועות 

בני יכולין להחזיק עצמו בההארות שמתגלות להצדיק ולכל שמרגישים אותו יותר בגלוי, אז 
 ישראל שנאמר ועמך כולם צדיקים.

 על ידי שהיה ויהי איש מצליח הגיע לויהי ד' את יוסף

וזה היה כאן עם יוסף הצדיק, שכתוב עליו ויהי ד' את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו 
המצרי. דהיינו שעבר עליו כל מיני זמנים ואפילו שהיה בבית אדוניו המצרי הצליח להגיע 

הרה"ק ויהי ד' את יוסף, ואיך באמת הגיע לזה, אלא ויהי איש מצליח וכמו שאמר  למצב של
עולם עולם כמה טוב מי שלא שקע בך, וכמה טוב מי שהיה אצלך רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע 

 ולא היה אצלך. 

 אסור לפספס הזדמנויות שיש

ת ולגלות דהיינו צריכים לדעת איך להשתמש עם מצב שמגיעים לשם, לקחת את הפנימיו
אותו, ואז אדם מגיע לכזה הכרה גדולה בהקב"ה שלא היה מגיע בלי ויהי בבית אדוניו 

. אבל אם אדם מגיע לבית אדוניו המצרי ולא מזהה שם את הקב"ה אז פספסת המצרי
הזדמנות לגדול עוד יותר, וזה בגלל שאתה מקובה ולא רוצה לקפוץ לתוכו. וזה עבודת ד' 

 ה ואת הפנימיות ואת ההזדמנות שיש בכל דרכיך דעהו.לראות בכל דבר את הקב"

 הקב"ה תמיד נמצא רק לפעמים הוא בהסתר

הקב"ה הכניס  לכן במצרים כתיב ויהי ד' כו' ויהי בבית אדוניו הוא בשינוים בתערובות.
אותנו לעולם הזה שיש לנו בחירה, וכמו שהסברנו לפני כמה שבועות לפני חטא אדם הראשון 

ואפילו עכשיו שיש לנו בחירה אבל הבחירה הוא שאין לנו בחירה, א"כ בכל לא היה בחירה 
לפעמים נגלה, ס ברע ולבחור בטוב. רק מצב שיש תוהו ובוהו ושם יש לנו בחירה למאו

על ידי הסתרות הסטרא אחרא וטומאת ולא שח"ו שהקב"ה לא נמצא אלא ולפעמים נכסה, 
 ך שום דבר.אבל המציאות הוא שאי אפשר לקחת ממהמקומות. 

 עבודת האדם מתחיל בזמן התגלות

דברנו בפרשת ויצא שעבודת האדם הוא לגלות את הקב"ה בכל חושך והסתר, כמו דאיתא 
כל שלא אמר אמת ויציב שחרית אמת ואמונה ערבית לא יצא ידי חובתו. )שם תרנ"ג( בשפ"א 

היה ר' אשר  דיש זמנים של התגלות ויש זמנים של הסתר פנים. משמע דשניהם צריכין.
אומר שעבודת האדם מתחיל בזמן של התגלות, כמו עכשיו שיושבים בשיעור ומקשיבים 
צריכים לראות את החסד שבדבר, כי לא היה חסר הרבה שאני לא יהיה עכשיו בשיעור, להגיד 
בבוקר חסדך אם אדם רואה את החסד בכל דבר, שזה על ידי שהוא מעלה את האפסיות שלו 

 ה שאני לא יהיה כאן, ואם אני כן כאן זה חסד מאת הקב"ה.שלא היה חסר הרב

 עבודת האדם הוא לשלב הבוקר והלילה ביחד

דהיינו אם הולך לו עבודה הוא לראות שזה חסד מאת הקב"ה, וזה נקרא להגיד בבוקר חסדך, 
המעלה בבוקר הוא שהמוח שלו עובד ויכול לחשוב על הקב"ה, לעומת זאת יש חסרון שאדם 

כל דבר לעצמו ואומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, לעומת זאת בלילה לוקח אז 
כשיש חושך אז כולם מוציאים תהילים ומתחילים להתפלל ולהאמין בהקב"ה, אבל אז קשה 
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מאוד לחשוב על הקב"ה כי הסערות רגשות עובד אז חזק מאוד, והעיקר הוא לשלב בין 
 הלילה למשוך את האמונה לבוקר. שתיהם מהבוקר למשוך את החסד ללילה, ומ

 כשהולך לא באים אלי לבכות

ביום טוב היה בטוב, אמרנו כשהולך לך כמו שאתה רוצה אז אדם לוקח את זה כמובן 
אותו סימן שלא מאיליו, כשאני לא שומע מאברך אני יודע שהולך לו, ואם פתאום אני רואה 

ה בטוב, דהיינו תחיה שהטוב שיש לך הולך לו ופתאום נזכר ממני, הפסוק אומר ביום טוב הי
 מגיע מאת הקב"ה שזה האור הגנוז, וכמה שאדם חי את האור הגנוז מגיע להקב"ה.

 עבודת האדם להכין עצמו בשעת מוחין דגדלות למוחין דקטנות

אומר שכתוב ביום טוב היה בטוב, וביום רעה ראה. ומה הכוונה במילה ראה? עבודת ישראל 
לפעמים הוא במוחין דגדלות יש שעות שעובד את הקב"ה בבהירות  אלא אדם יש לו מצבים

ין לו בהירות והוא במוחין דקטנות ובמוחין גדולים, לעומת זאת יש מצבים שאין לו מוחין וא
עכשיו והכלל שצריך האדם לזכור בשעת מוחין דגדלות, ויש לו מלחמת היצר וניסיונות, 

תהיה גמיש להכין עצמו ולעשות רושם בקרבו, כשיושבים ולומדים ביחד והכל טוב ומיוחד, 
ואל תתקע שזה המצב לנצח, בשביל שיהיה לך חסד תמיד חייבים את התנודות הללו, ואדם 

 להכין עצמו ולעשות רושם בקרבו.צריך לזכור בעת מוחין דגדלות 

 אפשר להיות בתפילה כל היום

הלך ההתלהבות אבל  אולי גופניתהגם שיסתלק ממנו ההתלהבות לא יפול לגמרי ח"ו, 
דהיינו ויהיה מהמנצחים קרבא ויתחזק וישען בד'. רוחנית אדם צריך להישאר באמונה, 

שיש מצוי ורצוי נכון שהייתי רוצה להגיד שיעור כל היום אבל המצוי הוא שעוד כמה דקות 
אדם האר"י הק' צריכים לגמור את השיעור, אבל אפשר להיות בשיעור כל היום, וכמו שאמר 

מד לפני התפילה מקבל נקודה בעבודת השם, ובעת התפילה הוא מכין כלים לקחת אתו שלו
את הנקודה הלאה, ואחרי התפילה הוא מושך את זה לכל היום, א"כ בעצם הוא סביב הקב"ה 

וגם על ידי שמכין את עצמו הוא מגיע לפנימיות שבדבר, דהיינו כל היום בלי שום הפסק כלל, 
 ש לו הוא לא שלו אלא הקב"ה נותן לו את זה. הוא שהוא חי שהאמונה שי

 אדם שחי כשהולך לו שזה חסד אפילו כשנהיה לו חושך לא יישבר

מהבית א"כ ביום טוב היה בטוב וביום רעה ראה שיכול להיות לך יום רעה, וכמו שאמרנו 
במצב ווען איך בין זעכצעהן לייטיג דארף געדענקען אז מקען זיין צווי לייטיג, וכשאתה אהרן 

של צווי לייטיג צריכים לא להישבר שם ולחיות עם אמונה, וזה ע"י שאדם מרגיל את עצמו 
, ואדם צריך להאמין שכל שנייה הקב"ה כשהולך לו שכל מה שהקב"ה עושה אתו זה חסד

עושה אתו הרבה חסד ורחמים, א"כ אפילו שאח"כ הקב"ה יכניס אותו למצב של חושך 
קב"ה עושה אתי ימות, אבל ברגע שאני הרגלתי את עצמי שהוהסתר ומוחין דקטנות ואי נע

רק טוב כי טוב ד' לכל, וממילא אפשר לחיות גם במצב הלא נעים שאדם נכנס לשם, כי 
הקב"ה נותן לאדם כוח לעמוד שם, ורוצה למנף אותו שיגיע לכאלו מקומות שלא היה מגיע 

 בלי זה.

  טבע האדם כשהולך לקחת לעצמו כל דבר

י הטוב אפשר להגיע לאמונה בזמני חושך והסתר, שזה נקרא שאני לא מבין ולא א"כ על יד
משיג ולא יודע איזה טוב יש שם, אבל ברגע שבטוב אני חי שזה הקב"ה בעצמו שעושה בשבילי 
כי מאתו לא תצא הרעות, והוא רוצה רק למנף אותי, ואז אפילו שכרגע רע לי אבל אני יודע 

טוב הנסתר, ומבקשים ותגמלנו חסדים טובים, שנוכל לראות  שזה טוב ולא טוב הנגלה אלא
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שזה טוב, כי מתי שזה טוב באמת אז טבע האדם לקחת את זה לעצמו, ושם מפספסים 
 הזדמנות כי עיקר הזדמנות הוא כשטוב לך ואז למנף אותו להקב"ה.

נמצא עם  הקב"הלכן במצרים כתיב ויהי ד' וכו' ויהי בבית אדוניו הוא בשינוים בתערובות, 
לפעמים נגלה, ולפעמים נכסה על ידי הסתרות הסטרא אחרא וטומאת האדם בתערובות, 

אבל זה לא אומר שהקב"ה לא נמצא הוא נמצא אלא שהוא עכשיו בהסתר שלא המקומות. 
 רואים אותו כל כך.

 יוסף עבד על עצמו לחיות עם הקב"ה בכל המצבים

יהי ד' את יוסף כי בנתיים נפסק ההארה לכן כתיב אחר הניסיון בבית הסוהר פעם ב' ו
דהיינו יוסף היה לו מצבים שראה את הקב"ה ולעומת זאת היה לו מצבים שלא ראה כנ"ל. 

את הקב"ה והיה הפסקת באמצע, א"כ בהתחלה שהיה בבית אדוניו המצרי כבר התרגל איך 
"ה בתוך חיים עם הקב"ה בתוך החושך וההסתר, ואח"כ כשהגיע בבית הסוהר ג"כ עבד הקב

 חושך והסתר.

  אפילו שאי אפשר לעשות כלום צריכים לדעת שזה רצון הבורא

שפעם אחד שכח הכל מה שלמד ולא זכר כלום, עד שזכר רק הבעש"ט הק' וכמו שמסופר על 
א"ב, ומשם נזכר אח"כ בכל התורה כולה. אבל היה חי שהקב"ה נתן לו את זה, ונותן לו את 

אותו למקום שלא היה יכול להגיע בלי זה. וכמו שמסופר על הכוח לעמוד שם, ורוצה למנף 
שרקדו בבית הסוהר סביב הבית הרה"ק רבי זוסיא זי"ע  ועלהרה"ק רבי אלימלך זי"ע 

 הכסא כי ידעו שזה כרגע רצון הבורא.

              על ידי חנוכה חוזרים להיכל המלך

רי ואח"כ למד אותו שוב בבית יוסף הצדיק למד את הדרך בפעם הראשונה בבית אדוניו המצ
הסוהר. אותו דבר היה ראש השנה ויום כיפור שכל אחד נתעלה בעבודת ד' יתברך, ואח"כ 

שעכשיו ראה שזנתה תמר כלתה וצריכים לראות מה הבית עין ויהי כשלושה חדשים אומר 
די עושים כאן, ואז הגיע יהודה ואמר שצריכים לשרוף אותה. דהיינו שצריכים את החנוכה כ

לחזור בתשובה עוד פעם ושיראה את החטא שעשינו לפני הקב"ה, ואז נוכל בחזרה להיכנס 
 להיכל המלך, וזה עד פורים ומאז לוקחים כוח עד פסח וכן הלאה.

 העיקר למשוך את הימים טובים לכל השנה

שעבודת האדם ביום הראשון של פסח הוא לחיות כל כך חזק עם הקב"ה עבודת ישראל אומר 
ך משם כוחות עד תשעה באב ושנוכל לחיות גם אז שזה זמני חושך והסתר עם שתמשו

הקב"ה, א"כ כל שבוע מקבלים את השבת ומזה צריכים לקחת כוחות לעוד שבוע. השאלה 
רק מה אתה עושה עם השבת, השאלה מה אתה הולך לעשות עם החנוכה, אצל חסידים למדו 

 לינו לטובה. את הקדושת לוי כהכנה לימים הגדולים הבאים ע

 אחד שמכין את עצמו יותר יכול להוציא יותר

, אמר אחד שלומד את הקדושות לפני חנוכה יש לו חנוכה הרה"ג רבי איסור זלמן מלצר זצ"ל
בסגנון אחרת לגמרי. אבל אחד שלא מכין את עצמו ומגיע לחנוכה רק מדליק נרות והולך 

כמו רכבת שבשנייה אחד הוא כבר לא לרקוד ולקפוץ אז לא יקבל מהחג הזה שום דבר, וזה 
כאן ונמצא כבר במקום אחר לגמרי. והעיקר להתאסף ביחד ולעשות חבורות וסעודות 

 והעיקר שיהיה כמה שיותר להודות ולהלל וככה זה יישאר לשנים ארוכות.
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 גם בגלות יש אורות מוסתרות

ש בנושא הזה. אדם צריך להיות גמיוזה שאמר קפוז כמו מסכסך. קופץ ממקום למקום. 
ואין כזה דבר שהכל אותו דבר ומצב. וכל שאין הקדושה מיושבת בסידור ובקביעות בגלות. 

אבל עם כל זה יש הארות מסותרות גם בגלות לבני ישראל שעל זה הזמן המצב משתנה. 
ולא משנה איפה אתה אמרו נחלה בלי מצרים אפילו מחיצה של ברזל אינה מםפסקת כו'. 

איפה שאתה הולך תמיד יהא לבך חלוק על המקום, ועל מקומו של עולם, נמצא העיקר שלא 
 תמצא את הקב"ה.
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 שיעור ב'

 יום ב' כא' כסליו

 למה יעקב לא ידע שום דבר ממכירת יוסף

לכאורה מה שלא גילה הקב"ה ליעקב אבינו ע"ה ממכירת יוסף. )תרל"ו( בשפ"א איתא 
 אמר ליעקב אבינו שום דבר ממכירת יוסף?קשה למה באמת הקב"ה לא 

אלא אנחנו יודעים שביום כיפור יש ענין לבכות כשקוראים בתורה אחרי מות שני בני אהרן, 
ה גיהנם. א"כ למה יעקב לא אמר לו הקב" שנפטר עליו בנו בחייו לא יראה פני כי כתוב מי

 שהוא עדיין חי ולא יצטרך להצטער יותר?

אמרו נחרים בינינו שלא יגיד אחד ממנו ליעקב  וז"ל המדרש:כו'.  אף כי היה על ידי החרם
אבינו, אמר להם יהודה ראובן אינו כאן ואין החרם מתקיים אלא בעשרה, מה עשו שתפו 
להקב"ה באותו החרם שלא יגיד לאביהם, ואף הקב"ה אע"פ שכתוב בו מגיד דבריו ליעקב 

לא הגיד מפני החרם, לפיכך אמר יעקב  דהיינו שהקב"ה אמר כל דבר ליעקב אבינו, דבר זה
 טרף טרף יוסף.

השפ"א מה שלא גילה הקב"ה ליעקב אבינו ע"ה ממכירת יוסף, אף כי היה ועל זה הקשה 
הלא יש להקב"ה מלא דרכים אחרים על ידי החרם. מכל מקום למה סיבבו כן משמים. 

שיעקב ידע את זה לסדר את זה, או שלא יהיה חרם כלל, או שלא יהיה עשרה אנשים, או 
 ממקום אחר, ומה מונח בהנ"ל שהקב"ה לא אמר לו שום דבר מהמכירה.

 אם יעקב היה יודע שיוסף נמצא במצרים לא היה יכול לשאת אותו

עבודת האדם הוא למצוא בכל דבר את נקודת הטוב שיש שם, ואף אפשר כי היה לטובתו. 
ם נקודה טובה, ואף במצב של טרף שלך זה נראה רע מאוד חושך והסתר עכ"ז בכל דבר יש ש

כי היה לו צער יותר אם היה יודע כי נמכר למצרים טורף יוסף יש שם ג"כ נקודה טובה, 
אם יעקב היה יודע שיוסף נמצא במצרים שזה מקום הכי נמוך בעולם מקום ערוה וטומאה. 

 ה. -בטי ייעקב לא היה יכול לשאת אותו כלל, מי יודע מה יהיה עם צער גידול בנים ועם ש

 אדם צריך לדעת שכל כאב זה זכות

יעקב זכה לכל זה, כי אדם צריך לדעת שכל כאב שיש לו הוא זכות כי הקב"ה רוצה לתת לו 
משהו, כי רק על ידי הקושי אפשר לקבל, כי על ידי הכאב אדם בעל כרחך חייב לחיות מעל 

יה מעל הטבע ידע שגם הטבע ואז ד' צלך והקב"ה ג"כ יביא לך מעל הטבע, וברגע שיעקב ה
הילדים שלו יהיו מעל הטבע ויהיה מצב של מיטתו שלימה, אבל ברגע שישמע שיוסף נמצא 

 במצרים מקום טומאה וערווה הוא לא היה יכול לשאת את זה.

 יש רע ויש רע יותר

כי באמת היה דבר גדול אומרים שהנחת הכי גדול לאבא הוא, כששומע דברים טובים על בנו, 
לכאורה אין מצב לעמוד שם בקדושה כי אם אר יוסף הצדיק בקדושתו במצרים. מאוד שנש

אדם שנמצא מעל הטבע, ויעקב היה לו זכות בכל זה, ועל ידי שידע שהוא עדיין חי ואמר טרף 
טורף יוסף והיה אז מעל הטבע ואז השפיע על יוסף מעל הטבע וככה היה לו כוח להחזיק 

החשבון הזה יש מצב שזה רע אבל לעומת זאת יש מצב מעמד, ואדם צריך תמיד לעשות את 
 שרע עוד יותר, א"כ נכון שטרף טורף הוא רע ולא נעים אבל יש רע עוד יותר מזה.
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אנשים הולכים לשמחות ומשאירים את הילדים לבד בבית ובעצם משם מתחיל כל הבעיות, 
ל ידי זה אי אפשר נכון אתה צריך ללכת לחתונה או למקום אחר אבל אח"כ הבעיות שנגרם ע

שפעם הקאברינער זי"ע מסופר על לתקן, וצריכים תמיד לעשות חשבון שיש רע ויותר רע. 
אחד עמד ליש אש והסתכל, שאלו על מה הרבי מסתכל, וענה אני מסתכל איך מלאכים 

 ושרפים עומדים כאן ליד האש ושומרים שלא יישרף קיסם אחד יותר ממה שצריך באמת.

 גים הטובה שיש שםעל ידי אמונה משי

עכשיו הולך להסביר עוד כמה דברים בהשגחת פרטית שהקב"ה עשה כאן. הקב"ה עושה כל 
דבר לטובה נכון שאנחנו לא יכולים להשיג את הטובה, אלא צריכים להאמין שיש ואז נמצא 

 אותו באמת, אבל כל זמן שאנחנו עוד לא מאמינים בזה לא מגיעים לזה.

 ברגשות השכל לא עובד

אומר אדם שנכנס לרגשות אז השכל לא עובד, כי ברגשות אין שכל גיד ממעזריטש זי"ע המ
ואיך אתה רוצה שאז השכל שלך יעבוד, ואיך מסדרים אותו, על ידי אמונה שזה מעל השכל 
וברגע שאדם מאמין שזה טוב אפילו שהרגש אומר לך שזה לא טוב אז אפשר למצוא שם 

אי אפשר למצוא שם שום דבר, א"כ צריכים לדעת שעם נקודה טובה, אבל בלי שום אמונה 
שכל אי אפשר לסדר מצב שאין שם שכל אבל עם אמונה אפשר הכל כי זה מעל שכל והבנה 

 והשגה.

 יוסף הכשיר את הקרקע במצרים לבני ישראל

אבל צריכים להאמין שהקב"ה נותן את זה, ונותן את ונראה כי הקב"ה עשה הכל לטובה. 
כי לא ורוצה להביא אותי לכאלו מקומות שלא הייתי יכול להגיע בלי זה.  הכוח לעמוד שם,

חיצוני זה נראה שהיה היה באפשרי שיגאלו בני ישראל בלתי הקדמת ירידת יוסף למצרים. 
כאן מחלוקת בין יוסף לאחים שלו, אבל האמת הוא שהכל היה מלמעלה כי הקב"ה ידע שיום 

י להוציא אותם משם היו צריכים את יוסף הצדיק אחד בני ישראל יצטרכו לצאת משם, וכד
שיהיה שם לפני זה, ועל ידי מה שעבר עליו הכשיר את הקרקע לבני ישראל שיהיה שם אחריו 

 שיוכלו לצאת משם.

 כל אחד מה שעובר עליו הוא בשביל הדורות הבאים אחריו

כל מה  אומר בכמה מקומות שכל מה שהתורה מספרת לנו הוא בשבילנו, דהיינוהשפ"א 
שיוסף עבר הוא בשבילנו ולהמשך הדורות, וכן כל אחד צריך לדעת שכל מה שהוא עובר הוא 

שלו, אם אתה כעסן כנראה שזה מגיע מלפני זה אבל אתה יכול כדי לזכך את המשך הדורות 
לעצור את זה ולא רק לך אלא לדורות הבאים אחריך שלא יכעסו יותר, אבל אם אתה תמשיך 

נאה שנאה תאוות ומחלוקת אין מי שיעצור את זה, כל אחד צריך לדעת את המורשת של ק
מתי יגיע  בא לזכות אותו על הדורות הקודמים ועל הבאים אחריו, שכל ניסיון שמגיע אליו

מעשי למעשי אבותי אדם מקבל אז נגיעה לאבותיו הקדושים, זה שיש לו כוח להתאפק בא 
אז הוא יכול לתקן עד למעלה. א"כ מה שיוסף מכוח האבות ואז הוא פותח ערוץ עד למעלה ו

הצדיק עבר בחייו הוא לא רק בשבילו ובשביל הדור שלו אלא זה היה עד סוף הדורות, רחמנא 
 אידכר לן קיימא דיוסף צדיקיא.

 אם יוסף היה נמכר מרצון לא היה מחזיק מעמד שם

כר בעולה ובעוות וגם ניסיון של יוסף במצרים לא היה באפשרי, רק על ידי זה עצמו שנמ
כמה טוב לעולם מי שלא שקע בך מהרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע אמרנו אתמול הדין. 

כלל, וכמה עוד יותר טוב לעולם מי שלא היה בך וכן היה בך. דהיינו אם יוסף לא היה יורד 
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בגלל עולה ועוות הדין אלא בגלל רבו, אז מה שקנה עבד קנה רבו ואז היה כל כולו בשליטת 
בו ולא בשליטתו, אם יוסף היה נמכר מרצון אז לא היה יכול להתנגד לטומאת מצרים כי ר

 זה היה כ"כ חזק נגדו והיה שולט על יוסף לגמרי בלי יכולת שליטה עליהם.

 צריכים לראות להיות שולט ולא נשלט

בקשתי מכמה אברכים שיש להם תכנית קבוצות בטלפונים שלהם להתנתק מזה, כי ברגע 
על זה ואתה בעצם נשלט ולא שולט. יוסף הצדיק כשהיה  ים לזה אז אין שום שליטהשמתחבר

בשעת עבירה מיד ברח משם וינס ויצא החוצה, כי הוא רצה לברוח משם מיד ואפילו לא 
 להעביר איתם מילים, כי ברגע שיש לך איזה נגיעה עם הסטרא אחרא מיד הם שולטים עליך.

 יוסף היה במצרים בגוף ולא בנפש

אפשר להיות במצרים ולא להיות במצרים, זה היה לו סיוע שלא יטמע חס ושלום ביניהם. 
מצד אחד זה כזה עוולה שלוקחים אדם ומוכרים אותו בגלל זה, וזה גרם ליוסף הרבה יסורים 
כאבים ומעברים והיה צריך הרבה לשתוק, אבל ברגע שהיה שם זה היה גופני אבל לא היה 

הגוף הוא היה שם אבל המוח שלו זה סייעהו להישאר בקדושה.  וזכותשם עם הנפש שלו, 
 היה במקום אחר לגמרי.

  לפי הדרך צריכים להיות חכם ולא צודק

דברנו אתמול אפילו שאדם נמצא במקום הוא לא חייב להיות שם גם עם המוח, ולפעמים 
. וגם בזמן אפילו שאני צריך לברוח ולהיות במקום אחר אבל לא חייבים להיות שם עם המוח

של שמחה אנשים מנצלים את זה כמקום של חשבונות ולסדר כמה אנשים שצריך, אבל 
האמת הוא שצריכים להיכנס לשמחה ולנטרל את עצמו כי זה מקום של ואהבת לרעך כמוך 
ואפשר להגיע אז לשמחה ואחדות ושמחה מתוך שמחה, וכמה שזה קשה ומלא עגמת נפש 

מחה וזכיות, יכול להיות שאתה צודק וזה קשה וזה שורף אבל השתיקה הזאת מביא המון ש
 אבל מצד שני לפי הדרך לא צריכים להיות צודק אלא חכם.

 יעקב בכוח אמונתו הגדולה היה יכול להחזיר את יוסף

א"כ יש לנו תירוץ אחד למה יעקב אבינו לא ידע, כי הוא לא היה יכול לסבול ערוות מצרים. 
אבינו היה לו אמונה חזקה בהקב"ה, ואם היו אומרים לו  אומר שיעקבהרדזמינער זי"ע 

שיוסף רק נאבד היה יכול עם אמונה שלו להחזיר אותו בחזרה אליו ממש. כי כוחו של אמונה 
ה ידעו את כוחו של יעקב אבינו -הוא המשכה ואפשר לפעול עם זה הרבה מאוד. השבטי י

בקש ויפסיק להאמין וככה יוסף לא באמונה ומשום הכי אמרו טרף טורף יוסף כדי שיפסיק ל
 יבוא ולא יהיה להם בישות יותר. 

 יוסף זכה לשתי שבטים על ידי כוח השתיקה שהיה לו

א"כ חסד אחד היה שאמרו לו טרף טורף ולא ידע שירד לשם וככה שלא יצטער לזה שירד 
ירה יוסף ירד בשבילנו כדי שנוכל אח"כ לצאת ממצרים, וזה שהוא עבר את המכ לשם. וגם

 עם עגמת נפש ועוות הדין היה כדי שלא יטמע חס ושלום ביניהם ויישאר בקדושה ובטהרה,
וגם זה שהוא שתק ולא ענה לאחים במשך כל התקופה זה עזר לו לחיות מעל הטבע על ידי 
הבישות שהיה לו. וגם בהתחלה יוסף היה לבד ואחד עשר כוכבים, אבל על ידי הבישות שהיה 

לשני שבטים אפרים ומנשה, וזה הכל מהכוח ששתק וקיבל כל דבר מהמכירה זכה יוסף 
 באהבה ולא התנגד לשום דבר.
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 עבודת האדם להפוך בחינת אנוש לאדם

דהיינו במוח הוא היה במקום גם הניסיון עם אשת פוטיפר שכתב במדרש ואין איש כו'. 
ו הוא להפוך את אחר לגמרי, דברנו שיש אנוש ויש אדם, אנוש הוא בחינת יש, ועבודה שלנ

היש לאין ולהגיע למדרגת אדם, שזה להכניס את אלופו של עולם בתוך הדם שזה המציאות 
ואיך היה לו את הכוח לעמוד שם ושלא יקרה לו נראה שהיה ניסיון גדול מאוד, של האדם, 

 שום דבר, אלא הוא היה צריך לבטל את עצמו לגמרי לסיבות.

 יש ב' סוגי ניסיונות

נות אחד שיכול האדם לגבור בכוחו. ויש ניסיון עצום מזה שאין באפשרי לגבור ויש ב' ניסיו
יש ניסיון שאדם יכול עוד לגבור עליו, לדוגמא כשהוא יוצא לרחוב ויש ניסיונות בדרך כלל. 

הוא יכול לעצום עיניים ולא לשמוע דברים שאסור לשמוע ולא לדבר דברים שאסור לדבר, 
כוח לכל זה הוא מאת הקב"ה, ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו אבל ברור שהוא צריך לדעת שה

כי אתה תשלם לאיש כמעשהו אדם יכול להסתובב כאילו שהוא עושה משהו אבל יכול לו, 
המציאות הוא שבלי הקב"ה אי אפשר שום דבר, גם שם ידך תנחני, דהיינו הקב"ה נותן את 

 ת את הרצון לנצח את היצר.הניסיון לפי הכוח שיש אז לעמוד נגדו, אבל העיקר לא לכבו

 יש בחירה כללית ויש בחירה פרטית

דהיינו יש ניסיון שיכול האדם לגבור בכוחו, אבל הוא צריך לדעת שזה רק על ידי העזר ממעל 
ולבד אי אפשר שום דבר, ולעומת זאת יש ניסיון שאין מצב לגבור כלל, ואדם חושב כאילו 

לא לכבות די רצון ולב אמת וצדק שיש להצדיק, רק על יאיך הקב"ה יכול לסדר את זה. אבל 
את הרצון שיש לך. יש בחירה כללית ויש בחירה פרטית, יש מצב שאדם חושב שיש לו בחירה 
והוא יכול על המצב וזה נקרא בחירה פרטית, ולפעמים יש מצב שאדם רואה שאין לו בחירה, 

יק מבקש מהקב"ה שלא ואז עבודה שלו הוא לבטל את עצמו לגמרי שאין לו בחירה, הצד
 ו ממנו הבחירה שיצא מהניסיון.זוכה שיקחיהיה לו בחירה כלל, ואז הוא 

 יוסף ביקש שיקחו לו את הבחירה

היה אומר שדמות דיוקנו של אביו נראה לו, ומאז ידע שאין לו בחירה, ואז הלך לפי ר' אשר 
נכנס עכשיו אז היה  הסיבות ומיד וינס ויצא החוצה, אבל אם הוא היה חושב איפה אבא שלי

חושב שיש לו בחירה ולא היה עומד בניסיון, אבל יוסף ביקש שתיקח ממנו הבחירה ואז הלך 
שיש )ליקוטים כי תשא( כותב: השפ"א  עם הסיבות וניצל מעבירה שהיה לו אז ניסיון בזה.

מדריגות בענין הניסיון, יש שאינו משגיח על ההסתר ומתחזק בצדקו, ויש שרוצה ומבקש 
ושם הוא מבקש תיקח ממנו את הסיר ממנו תוקף הניסיון, אבל בתוך הניסיון אין לו כוח. ל

 הבחירה.

 עבודת האדם להפוך מנוקבא לדכר

וזה שכתוב וימאן ויאמר הן אדוני כו', וכתבנו במקום אחר פירוש זה, שנתן הקב"ה הבחירה 
קב"ה נותן לך את וכאילו שיש לך בחירה, ולמעשה הלאדם בכל מעשה אשר ירצה לעשות, 

הבחירה לדעת שלא אתה בוחר אלא הוא בוחר, ואם הוא לא היה נותן לך בחירה לא היה לך 
בכלל הבדל בין אתה להקב"ה, ומה ההבדל בין אתה בוחר להקב"ה בוחר, אלא שיש זכר 
ונקבה, אם אתה בוחר אז בעצם אתה לא בוחר אלא קבלת אותו מהקב"ה שעוזר לך לבחור, 

ואה שאתה לא בוחר אלא הקב"ה בוחר ואתה מבטל את עצמך לגמרי ואז וברגע שאתה ר
אתה חלק מהקב"ה, ואז הפכת את עצמך מנקבה לזכר, כל מקנך תזכר אדם צריך לעבור 

 למצב של זכר ואז ושם יתפרדו כל פועלי און.
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 הבחירה הוא כדי להגיע להקב"ה

שי"ת מאדם, אשר רק אחת מבקש הא"כ הקב"ה נותן לאדם בחירה בשביל סיבה אחת 
יזכור הוא מלשון זכר כי העיקר הוא להיות יזכור בעול מלכותו יתברך ושידע שהכל מאתו, 

אומר שבשפלנו הקב"ה הכניס אותנו לשפלות הקאברינער זי"ע בחינת זכר ולא בחינת נקבה. 
 כדי זכר לנו שנגיע למצב של זכר ונצא ממצב של נקבה, ולהפוך אותנו ממקבל למצב של נותן.

 יוסף הגיע למצב וידע שבלי עזר הקב"ה הוא לא יכול

אדם צריך להיות כל היום בהרגשה ולדעת שלא הוא וצריך על כל פנים האדם לשמור זאת, 
עושה אלא הקב"ה עושה כל דבר, וברגע שאדם חי ככה אז אפשר לצאת מכל המיצרים, אבל 

והבן אלה הדברים בדברי יוסף אדם שלא חי ככה אז ד' ישמרנו מה שאדם עלול לעשות. 
הקב"ה עשה את זה בכזה צורה שיוסף הצדיק הצדיק ולא חשך כו' כי אותך כו' ודי למבין. 

יגיע להכרה שהוא לא יכול והוא חייב עזר אלוקי, אבל הקב"ה לא עשה את זה כדי לקחת 
 ממנו אלא כדי לתת לו הרבה יותר ממה שהיה לו עד עכשיו.

 בהקב"העבודת האדם לתת אימון 

כי ועל ידי זה זכה יוסף הצדיק לצאת מהבחירה, על ידי שזכר שגם הבחירה נתן הקב"ה, 
ושאין זה יושר לעבור על רצונו יתברך, אתה תשלם לאיש כמעשהו כאילו שיש לי בחירה. 

הדרך שלנו הוא לתת אימון בהקב"ה, אדם רואה כמה מסוכן הבחירה הוא צריך להגיע 
בחור נגדו ח"ו אלא הוא נותן לך בחירה כי הוא סומך עליך, וכמו להכרה שהבחירה הוא לא ל

מנהל מפעל נותן לך להיות מנהל כספים בגלל שהוא סומך עליך, וברגע שלא סומכים עליך 
אבל ככל שאתה יקר לא נותנים לך לנגוע בזה ומעדיפים לתת לך לנקות את הלכלוך בלילה, 

 ימון יותר, כל אחד חייב אימון בשבילו.יותר נותנים לך סמכות יותר כי נותנים בך א

 כל הבעיות מתחילות שאדם לא מאמין בעצמו

אומר כמו שיש מצוה להאמין בהקב"ה יש מצוה להאמין בעצמו. וכמו שאמרנו ר' צדוק 
מקודם שאמונה הוא יותר חזק מרגש ושכל, כי אדם שנכנס לרגשות השכל לא יכול לעבוד כי 

ל, וברגע שאתה הולך מעל השכל שזה אמונה עם זה אפשר איפה שאין שכל זה לא יעבוד כל
ליישר הרבה דברים. וברגע שנותנים לך אימון זה כמו שאתה מאמין בעצמך, אבל ברגע 
שאדם מאבד את האימון בעצמו אז ד' ישמרנו מה שאדם עלול לעשות אז, יש אנשים שעושים 

הפסיד יותר, אבל אדם צריך את הכי גרוע בעולם, הסיבה לזה הוא כי נדמה להם שאין מה ל
לדעת עד כמה חשוב למעלה החשיבה שלו והדיבור שלו והמעשים שלו בבחינת ויגבה לבו 
בדרכי ד', אבל הקב"ה נותן לך את הבחירה כדי שתיידע שאין לך בחירה ושאין זה יושר 

 לעבור על רצונו יתברך.

 אדם שחי עם הקב"ה יכול לצאת מכל מצב שיש

אי אפשר וזה לא שייך ואני לא מסוגל לזה ואני לא כול לגבור בכוחו, לכן אף כי לא היה י
יכול, אבל ברגע שהקב"ה נתן לך את זה אתה צריך לדעת שזה ממנו והוא נותן לך את הכוח 

ואם הקב"ה היה יודע לזה והוא רוצה למנף אותך לכאלו מקומות שלא הייתי מגיע בלי זה, 
ותך לכאלו מקומות כדי לקחת או להעניש אותך, שאתה באמת לא יכול הוא לא היה מביא א

וצעק טאטע תעזור לי לצאת מזה כי לא תעזוב נפשי על ידי המרירות שהיה לו על זה, ורק 
לשאול לא תתן חסדך לראות שחת, אתה נתתי לי אימון לא כדי שאני יכנס לשאול אלא רק 

 הקב"ה מהניסיון.הוציאו להגיע לתודיעני אורח חיים ושיהיה לי כוח לראות אותך, 
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וכמו שאמרנו בהתחלה שכל מה שיוסף הצדיק עבר היה בשבילנו, וזה היה הכנה לכל הגליות, 
וכל אדם צריך לדעת אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו, ככל שאדם 
מאמין בעצמו יותר אז הוא רואה את האימון שיש לו יותר ואז הוא יראה ויעשה הכל העיקר 

 לא לפגוע באימון שיש לו מהקב"ה.

 עיקר הגלות הוא תוספת הבחירה

תוספת איפה מתחיל הגלות של כולם כי גלות מצרים הוא כלל כל הגליות, ועיקר הגלות הוא 
אדם שאין לו בחירה הוא לא מגיע לשום מקום, אבל כאן הקב"ה נתן לנו עיניים הבחירה. 

וכל המחשבות שיש לנו א"כ או שאנחנו נכנסים ונתן לנו פה ואזנים וכל האיברים שיש לנו 
גלה זה גלות הבעש"ט הק' לגלות או שנכנסים לגאולה. כתוב קרבה אל נפשי גאלה, אומר 

גאלה הוא עם אלף שזה אלופו של עולם ברגע שאדם מכניס את הקב"ה בתוכו הוא בבחינת 
בעולם, ערכתי נר וזה הענין של חנוכה להדליק נרות ולהאיר את הקב"ה בכל מקום גאלה, 

למשיחי, העיקר הוא לראות את הקב"ה, א"כ התוספת בחירה יכול להיות גלות ויכול להיות 
 גאולה, וזה על ידי שאני חי שאני לא יכול ואני חייב את הקב"ה שיעזור לי.

 הבחירה הוא דבר יקר מאוד

, כל עבודה ואז לא היה שום עבודהכי אם לא היתה הבחירה כלל לאדם היה ממש בן חורין, 
הוא דווקא כשיש בחירה אז מגיעים להקב"ה, אבל אדם צריך לשמור על זה, אדם ביקר 
נמשל כבהמות נדמו, ומהו הלשון ביקר, אלא הקב"ה נתן לך כזה דבר יקר כמו בחירה כי 
 הוא נותן בך אימון א"כ תעשה מה שאתה יכול להשתמש אתו לדברים טובים ולא לשטויות.

 עת ועל מנוחת הנפשהעיקר לשמור אל הד

רבי מוטל מסלונים וכמו שאמר ולכן כשזוכין לצאת מהבחירה הוא גאלה שלימה, והבן. 
רבש"ע אני מוחל לך עולם הזה ועולם הבא אבל תאיר עינינו שלא זצ"ל מהרה"ק מרוזין זי"ע 

כשברח מהשואה עצר מהרה"ק מבעלזא זצ"ל נסתובב כבהמות בתוך החושך. וכמו שספרנו 
ואמר להרה"ק מהוסיאטין זצ"ל רך לכמה דקות. וכשעלה לארץ סיפור זאת באמצע הד

שהרגיש שמאבד את המוח ואת הדעת. א"כ העיקר לשמור על המוח ועל הדעת, ואם יש מצב 
רוח יש הכל ואם אין מצב רוח אין כלום, והעיקר שיהיה לנו ישוב הדעת, שזה אומר קבלנו 

להחליט שאין לנו בחירה ואנחנו חייבים  בחירה לא להסתובב ולעשות מה שרוצים אלא
 צריכים להגיע להקב"ה על כל צעד ושעל.

  

     

 

    

                  

      

  

  



 קודש חנוכה -וישב  שיחות

 ~ יח~ 
 

 שיעור ג'

 יום ג' כב' כסליו

אא"ז מו"ר זצלה"ה פירוש טמאו השמנים שבהיכל. תרל"א ליל ד'(  -)חנוכה בשפ"א איתא 
 כל החנוכה?לכאורה צריכים אנו להבין מה רוצים מאתנו מ

 עבודת האדם בחנוכה הוא לחפש את עצמו

ומסביר בכמה מקומות שחנוכה נקרא לחפש את עצמו, היוונים טמאו את השמנים שבהיכל 
רמז על המחשבות שבמוח. והיכל הוא מקום שיש שם המחשבות, ושם נמצא גם השכל, 

שם שמן, בעבודת ישראל וטמאו כל השמנים, שהם המחשבות הקדושות המכונים באיתא 
שמן נקרא המחשבה, איתא: כמו שאיתא במקום שהשמן מצוי חכמה מצויה. ובאמרי פנחס 

שאדם יהיו עסוק עם אם כן מה שכתוב וטמאו כל השמנים, פירושו שטמאו כל המחשבות. 
 קדושות ולא טמאות.מחשבות 

 התורה הוא כמו חומה שלא עוברים על זה בכל מחיר

דהיינו לפני שנהיה מצב מגדלי וטמאו כל השמנים.  ויש לומר זה שכתוב ופרצו חומות
שאפשר לטמא את כל השנים הם היו צריכים לפרוץ חומת מגדלי ורק אז היה להם אפשרות 

כי עיקר שמירת המחשבה על ידי לנגוע בשמנים. ומה זה קשור לעבודת השם שלנו? אלא 
המילה אחרונה  אדם צריך לדעת שהתורה בשבילי הואשמאמר השי"ת אצל האדם כחומה. 

שלו ועל זה הוא לא עובר בכל מצב שהוא והוא חייב לעשותו כחומה, וכמו שאי אפשר לעבור 
 חומה אותו דבר על התורה אנחנו לא עוברים בכל מחיר.

מספרים בקאצק שהיה אחד שגנב חפץ מחצר הקודש, נכנס חסיד אחד ואמר להקאצקער 
ונח כהפקר לקחת, אמר לו הקאצקער ומה מה הרבי חושב שלא יגנבו כאן הלא הכל פתוח ומ

 עם לא תגנוב. דהיינו שהתורה אמור להיות בשבלינו כחומה.

שביום הושענא רבה כשהיה רוצה לצאת מהבית המדרש, הישועות משה זצ"ל מסופר על 
אבל כולם רצו לראות את הרבי ביום גדול כזה כולל נשים, אז כולם נעמדו על כל הגדרות 

ות ולראותו. כשהגיע ליד הדלת וראה מה שקורה מיד הסתובב וברח שהיה בחוץ כדי לזכ
רבי ממה נבהלת שברחת, ענה לו  ואמר: בתוך הבית המדרש בחזרה. ניגש אליו יהודי זקן

על נשים א"כ זה כמו חומה ופשוט לא יכולתי הרבי אם התורה אומרת שאסור להסתכל 
 לעבור שם.

 באמונה אין וויכוחים

ועל ידי שהאמונה קבועה בישראל התורה צריכה להיות החומה שלך, ', כדכתיב אני חומה כו
ברגשות ובשכל עדיין אפשר להתווכח על כל דבר, על ידי זה חוקות השי"ת כחומה להם. 

אבל באמונה שם אין שום וויכוחים, וברגע שאדם מאמין אז התורה נהיה לו כחומה. ומה 
וברגע שאדם חי חיי תורה זה נותן לך כוח תומכת את האמונה, החיי תורה שאדם חי עם זה, 

לחיות עם אמונה, אבל אדם שלא חי עם חיי התורה או שזה באיסורי דרבנן או במנהגים מיד 
 האמונה לו נהיה חלשה.

 הפחד הכי גדול הוא מאיסורי דרבנן

אמר שהפחד הכי גדול שלו הוא מאיסורי דרבנן. מאיסורי הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע 
תא הוא לא מפחד כי שם הוא בטח לא יעבור אבל מדרבנן על זה הוא מפחד. וההסבר דאוריי
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הוא שזה כמו בנין של אגוזים וברגע שאתה מוציא אגוז אחד מלמטה הכל נופל. וככה זה מי 
א"כ ברגע שאדם חי עם אמונה הבנין קיים וברגע שאין אמונה שעובר על מנהגים וכדומה. 
 צו החוצה.כל הבנין נופל וכל החוצה פר

 היוונים רצו לפרוץ את החומה

א"כ היוונים רצו דבר אחד לפרוץ את החומה, וברגע שהחומה פרוץ אז אפשר כבר להכניס 
לך מה שרוצים. וכל זמן שאדם יודע שויתי ד' לנגדי תמיד ויודע הערך של כל דבר ומכיר את 

ל, ואיך אפשר להזיז הערך של המחשבה והדיבור והמעשים שלו, אז אין מצב להזיז אותו כל
אותו ופרצו חומת מגדלי שזה התורה, וברגע שפורצים את זה ואת האמונה ואז אתה נכנס 

 לאיפה שאסור לך להיכנס משם הדרך קצר מאוד. וזה הכוונה ופרצו חומות מגדלי.

 היווני מאמין רק במה שמובן ומוחש

שלושה דברים מבני  הם רצו לעקורוביוונים נאמר שביקשו להעבירם מעל חוקי רצונך, 
ישראל, העיקר הוא רצונך כי בטל רצונך מפני רצונו שם הבעיה. מבקשים בליל שבת שיהיה 

היווני חי אם זה מסתדר לנו רצון לעשות רצון אבינו שבשמים, ולא ללכת אחרי רצוננו לבד. 
נקרא וזה הרצון שלי אני מוכן לזה, אבל ברגע שזה לא מסתדר לי אני מיד מבטל את זה, וזה 

חוקי לחיות בלי הבנה ובלי השגה בלי טעם ובלי ריח, ורק ככה אפשר לחיות באמונה כי ברגע 
שאתה רוצה להבין ולדעת שם אין אמונה כלל, ומעל נקרא שזה מעל החכמה והבנה והשגה 

 שלי שם זה אמונה, כי אדם צריך לדעת שיש משהו מעל הטבע והבנה והשגה שלי.

 יסודותהיוונים רצו לעקור שלושה 

והם רצו לעקור כאן שלושה יסודות באמונה, דבר ראשון מעל שאין כזה דבר מעל הטבע 
הבנה והשגה, ורצו לעקור חוקי שזה אומר שיש דברים שאנחנו לא מבינים והם רצו להגיע 
למצב שכל דבר חייבים להבין ואין מצב לא להבין, ודבר שלישי רצונך הם רצו שאדם יחיה 

דהיינו והיינו שלא יהיה האמונה קבוע, עם הרצון של הקב"ה, וזה על ידי עם הרצון שלך ולא 
קרא לזה אמונה ר' אשר על ידי שמפריכים את האמונה שלך, כי אמונה צריך להיות קבוע 

 ה.פשוטה, שבכל דבר צריכים לראות את השגחה של הקב"

 אמונה כמו אומן המאמן את ידיו

רגיל דעתו ומחשבתו תמיד להיות קבוע בלבו אלא העיקר הוא לה)פרק מב( בתניא איתא 
ומוחו תמיד, אשר כל מה שרואה בעיניו השמים והארץ ומלואה הכל לבושים חיצוניים של 
המלך הקב"ה, ועל ידי זה יזכור תמיד פנימיותם וחיותם. וזה נכלל גם כן בלשון אמונה 

איזהו חכם הרואה שהוא לשון רגילות, שמרגיל האדם את עצמו כמו אומן המאמן את ידיו. 
 את הנולד, דהיינו שרואה שיש משהו מעל להבנה והשגה שלו.

 גם ליוונים היה חכמה אבל ביש ולא באין

שהמלכות הזה היה בו וז"ל שם: וכן כתוב המהר"ל באור חדש כי ענין יון הוא נגד החכמה. 
ותבונה,  הזה לעומת זה שבני ישראל היו היוונים שגם הם היה להם חכמההחכמה והתבונה, 

הם הגיע לחכמה הכי עליונה ובני לכן היו נותנים דעתם על התורה ולבטל אותה מישראל, 
של התורה. כי לא היה רוצים שתהיה החכמה, ישראל היה להם חכמה עוד יותר עליונה, 

החכמה שלנו בפרט שהיא יותר חכמה והיא יותר עליונה מן החכמה האנושית שהיה להם, 
הם רצו לגשם את התורה שלנו, ו שהיא התורה שהיא החכמה על הכל. כמבא מאור אין סוף, 

היוונים העיקר שלהם הוא להגביר את היש, וכאן מגיע התורה שהוא מעל התורה שלהם, 
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והם רצו להגיע שרק מה שמבינים זה קיים ואז אתה מפסיק להאמין שזה התורה שהוא מעל 
  הבנה והשגה שלנו, ואז הם יכולים ח"ו לפגוע בנו.

 צריך לבטל את הגוף ואת החכמה

מאחורי התורה שלהם אפילו שעסקו בחכמה היה תאוות וישות וכמו כל התאוות שיש 
בעולם, אבל עיקר החכמה הוא איזהו חכם הלומד מכל אדם, ואדם שמבטל את עצמו עושה 
שתי דברים, דבר ראשון לבטל את הגוף ודבר שני לבטל את הפנימיות שלך, לבטל את הגוף 

כשיש לי כאב אם זה משהו שמציק לי או שמישהו מפריע לי, ואז אני מבטל את עצמי וחי  זה
סיבה ולא מציאות, ואח"כ יש ביטול החכמה לדעת אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני לבטל 
שכמה שאני יודע שיש עוד יותר מזה, אבל החכמה שלא מביא אותי לביטול ורק להגדיל את 

והחכמה ו כל תאווה והתורה בעצם מפריע לי להתקדם הלאה. הישות שלי אז זה תאווה כמ
 הזאת שהיא על הכל לא שייך אל האומות.

 חכמה בגויים תאמין תורה בגויים אל תאמין

אם יאמר לך אדם יש חכמה בגויים תאמן, הדא הוא דכתיב והאבדתי חכמים מאדום ותבונה 
וים אין תורה. ולכך המלכות, מהר עשו, יש תורה בגויים אל תאמן, דכתיב מלכה ושריה בג

ולפיכך האומה הזאת בקשו שיכתבו הם היוונים, לא היו מתנגדים לישראל כי אם בתורתם. 
אבל לפנימיות התורה הם לא יכולים להם חכמים התורה יוונית, כמו שמפורש במגילה, 

כי  כי מלכות יון הוא מוכן להתנגד לישראל במה שיש להם תורה ומצות אלקית,להגיע כלל, 
אל מלכות זו שייך לה החכמה שהיא שכל האדם בלבד, לא השכל האלוקי הנבדל, אשר היא 

 התורה האלוקית, שהיא השכל הנבדל האלוקי לגמרי.

שלושה דברים וביוונים נאמר שביקשו להעבירם מעל חוקי רצונך. ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
רצון הקב"ה, וחוקי שיסכים הם רצו לעקור, רצונך שזה יהיה לפי הרצון שלך ולא לפי 

לדברים רק מה שאנחנו מבינים ומה שלא מבינים לא קיים, ומעל שאין דברים מעל הבנה 
 והשגה שלנו.

 היוונים לא היה להם השגה בחכמת התורה

ברמב"ן כי היינו צריכים לחסום פי המתחכמים בטבע הנמשכים אחרי היוני איתא 
צריכים להרגיש את הדבר ואם לא זה לא לו,  אריסטו, אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש

והגיס דעתו לחשוב הוא ותלמידיו הרשעים, כי כל ענין שלא השיג אליו הוא בסברתו קיים, 
כמו שאומרים להשכיחם תורתך )תרמ"ב ד"ה איתא במדרש( כותב: איננו אמת. השפ"א 

, וחוקים שהם ולהעבירם מעל חוקי רצונך, פירוש, חכמת התורה, שבזה לא היה להם השגה
 וזה היה כל המלחמה עם היוונים.בלי טעם, רצו לבטל מבני ישראל. 

 רק עם אמונה אפשר לבטל רגשות

ולא לעשות ח"ו על פי רצון והיינו שלא יהיה האמונה קבוע, רק לעשות על פי רצון האדם. 
אי אפשר לסדר אדם שנמצא בתוך סערת מהמגיד ממעזריטש זי"ע הקב"ה. אמרנו אתמול 

שות עם שכל, כי הרגשות מושך את השכל אליו, ודבר אחד שיכול לשלוט על השכל זה רג
אמונה שהוא מעל השכל, א"כ ללכת עם השכל נגד הרגשות שהוא מקום ומצב בלי שכל זה 
לא עובד, כי טענו לו בחיטין והודו לו בשעורין, א"כ אם אתה רוצה לבטל את הרגשות זה רק 

 ואז אפשר לסדר את הרגשות שזה למטה מהשכל.עם אמונה שזה למעלה מהשכל, 

סיבת תועלת האמונה לחולי הנפש, לפי שחולי הנפש הנו למטה מן השכל שהרי אין בו מן 
השכל, ולצאת עם השכל נגד מה שלמטה מן השכל זה אי אפשר, לפי שחוסר השכל אינו סובל 
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מן השכל שגם הוא את השכל, ובכן צריך לבוא ללמטה מן השכל לא עם שכל אלא עם למעלה 
 אינו שכל ורק הוא בלבד יכול לנצח את הלמטה מן השכל לפי ששניהם אינם שכל, ומהו

למעלה מן השכל אמונה, אמונה היא למעלה מן השכל, ועמה בלבד אפשר להשקיט את 
 הטפשות שהיא למטה מן השכל.

 עבודת האדם לדעת שהטבע הוא מעל הטבע

יתם ונה, שזה חודש שבת מילה, וזה המלחמה שלנו אוזה רצו היוונים לעשות לבטל את האמ
ומשום הכי צריכים אנו כל הזמן לעשות חנוכה מחדש, היות שהם רצו לעקור כל הזמן, 

מאתנו את האמונה, צריכים כל שנה מחדש לעבוד על זה, וכל הנס היה בתוך טבע שזה שמן 
ת אפשר להחזיק ועם אנשים כדי שאדם יגיע להכרה שהטבע הוא מעל הטבע, ואיך באמ

  ונה, אלא שזה תלוי לפי הרצון שלך.מעמד עם אמ

 אדם מה שהוא רוצה את זה הוא חושב

יש מושג של תענוג רצון מחשבה דיבור ומעשה, אדם מגיע למצב לחשוב שמה שהוא חושב 
את זה הוא רוצה, אבל האמת הוא מה שהוא רוצה על זה הוא חושב, ומה אדם רוצה, אלא 

ג שלך, הלכו היוונים ושיבשו את התענוג של קרבת אלוקים לי טוב וטעמו תלוי איפה התענו
וראו כי טוב ד', ואז ברגע שהתענוג שלך הוא כסף תאוות וכבוד, את זה אתה רוצה ואת זה 
אתה חושב מדבר ועושה, וברגע שמשנים את התענוג לואני קרבת אלוקים לי טוב וטוב לי כי 

שבה דיבור ומעשה יהיה שלך ילך בכיוון הזה ואז המח עניתי למען אלמד חוקיך, אז הרצון
 בכיוון הזה.

  לשנות תענוג צריכים אמונה

ושם זה  ובשביל לשנות תענוג צריכים אמונה, להאמין שטוב לי כי עניתי למען אלמד חוקיך
ע שאדם נכנס למקום שלא מבין ולא משיג זה כגמל עלי אמו, השמחה הכי וברג ,הכי טוב

הוא שנמצא בידיים של אימא שלו, ולמה, כי הוא מקבל הכל וזה מנוחת  גדולה שיש לאדם
הנפש, וברגע שאדם משנה את הערך שלו מה נקרא שמחה, ומחליט שדווקא החסר אונים 
שם זה השמחה ועוז וחדוה במקומו, ואז הוא מאמין בזה ואז הוא ישנה את הטעם שלו ואת 

 הרצון שלו ואת החשיבה שלו וכן הלאה.

ך לשנות את הרצון שלך, וזה על ידי שתפסיק להאמין בחוקי רצונך, ושלא יהיה אני צרי
האמונה שלהם קבוע, אבל אדם צריך לעשות את ההפוך שאמונה כן יהיה קבוע ומסודר, רק 
לעשות על פי רצון האדם, דהיינו בטל רצונך מפני רצונו עשה רצונך כרצונו שזה בלי להבין 

 מה עם היוונים.ובלי להשיג, וזה היה כל המלח

 חכם נקרא אחד שחי עם הקב"ה

בפשטות אנשים לומדים מה זה וכן כתב המהר"ל באור חדש כי ענין יון הוא נגד החכמה. 
הפרי הארץ חכמה, יש חכמה שאני צריך להבין אותו, ואז יש את החכמה ויש אני, אבל 

חפץ בכל ונשגב ד' והנה חכם כזה בוודאי פרוש מהכל הוא כי אין לו בפרשת קדושים כותב: 
כל מה שהוא מחפש זה לראות את הקב"ה בכל מקום, וזה נקרא חכם אחד לבדו ביום ההוא. 

שחי עם הקב"ה, ואיך משיגים את החכמה זה על ידי ביטול, וברגע שעושים פעולה של ביטול 
זה מביא אותי לחכמה, ברגע שאדם מבטל את עצמו להקב"ה אז הוא רואה ששום דבר לא 

 ליו והכל מאת הקב"ה, יש את ביטול העצמי שלך ויש את הביטול של החכמה שלך.נהיה מאי
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 כשהחכמה הוא ביש אפשר לקחת אותו לרע

והפירוש, שעיקר החכמה הוא הביטול, והחכמה מאין תמצא, והוא לבטל חכמתו ושכלו, זה 
 כאשר שמעתי ממורי ע"ה פירוש וטעם למ"ש)פרק לה( בתניא איתא עיקר החכמה באמת. 

בעץ חיים שאור אין סוף ב"ה אינו מתייחד אפילו בעולם האצילות אלא על ידי התלבשותו 
תחילה בספירה חכמה, והיינו משום שאין סוף ב"ה הוא אחד האמת שהוא לבדו הוא ואין 

היחידי שמוכן לעמוד ולהגיד שאין לו כלום, זה חכמה שהוא זולתו וזו היא מדרגת החכמה. 
ו את החכמה ליש חכמים המה להרע, וברגע שהחכמה הוא ביש ביטול, אבל יון הם לקח

אפשר לקחת אותו לרע, כי כל עוד שהחכמה הוא באין שם אין רע כלל, אבל בישות אז חכמים 
המה להרע, יש חכמה ויש השורש של החכמה, חכמה זה התנוצצות שזה בא והולך, הבנה 

אבל העיקר לחזור מהחכמה  ברגע שאתה מבין את זה מדיוק זה נוסע הלאה בלי לעצור,
 לשורש מאיפה שזה מגיע.

אבל יון היה חכם להרע, דהיינו לילך רק אחר חכמתו, ועל ידי שקלקלו האמונה נטמאו 
וברגע שהם לקחו את האמונה שזה ופרצו חומות מגדלי אז המחשבות התחילו המחשבות. 

 לחגוג.

 אדם שאין לו אמונה אין מה להסביר לו

ואפשר זה הנס חנוכה היה שהאמונה חזר למה שהיה לפני זה. ונה. וכשגברו, העיקר האמ
נמשך שם חנוכה, שבחינת כה היא אמונה, כלומר כה תעשו ולא בשום שינוי, רק להיות 

אחר השי"ת אף מה שאינו מובן בשכל. והמשכיל יבין שהוא בחינת תורה שבעל פה שהוא 
שבת צריכים להתענג בשבילי תענוג ואמר לו שלהחפץ חיים זצ"ל מסופר שאחד הגיע אמונה. 

זה לעשן בשבת, והאם מותר לעשן או לא, שאל אותו הח"ח האם אתה עושה את זה כבר או 
לא, ענה אותו יהודי כן אני כבר מעשן מזמן, אמר לו הח"ח אם ככה אני לא יכול לתרץ לך 

תו דבר כאן תירוץ. שאל אותו למה, אמר לו הח"ח תירוץ עונים על שאלה ולא על תירוץ. או
היוונים כבר עשו מה שרצו ולא היה מה להגיד להם בעניני אמונה. אם אתה רוצה להסביר 
 למישהו מה זה שבת אמונה תורה ומצות ברגע שאין לו אמונה אי אפשר להגיד לו שום דבר.

 צריכין להיזהר מאוד בדברי רבנן

איני מקיים מצות וזה שאמרו ז"ל בפסיקתא ובמדרש ילמדנו מותר השמן כו' אל תאמר 
וז"ל המדרש: ילמדנו רבינו, נר חנוכה שהותיר בה שמן ביום ראשון, מהו להדליק זקנים כו'. 

בה בשני, כך שנו רבותינו נר חנוכה שהותיר בה שמן ביום ראשון, מוסיף עליו כל שהוא 
צה ומדליקו ביום שני. אבל הותיר ביום שמיני, עושה לו מדורה בפני עצמו, למה, כיון שהוק

למצוה אסור להשתמש ממנו. לא יאמר אדם איני מקיים מצות זקנים הואיל ואינן מן 
התורה, אמר להם הקב"ה בני אין אתם רשאין לומר כך, אלא כל מה שגוזרים עליכם תהיו 
מקיימין, שנאמר ועשית על פי התורה אשר יורוך, למה, שאף על דבריהם אני מסכים, שנאמר 

זה אנו רואים עד כמה אנו צריכים להיזהר בדברי רבנן ולא רק ותגזור אומר ויקם לך. ומ
 בדברי תורה. 

 עיקר ענין חנוכה הוא ביטול לחכמים 

א"כ דווקא בחנוכה שזה רק מצוה דרבנן וכל השמן הוא רק אמצעי להדליק את המנורה, 
שעיקר א"כ מה בעיה שאני ישתמש עם השמן שנשאר, אלא הכוח של חנוכה הוא כזה גדול 

ואיפה אדם מתחיל לזלזל ולהכחיש את האמונה, אלא העיקר ן חנוכה אמונת חכמים, עני
וזה על ידי ביטול לחכמים, ואז אפשר להאמין שיש בכל דבר נקודה חיות מלמעלה מהטבע, 

 לבטל גם את הדעת שלי.
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 הגוף הוא כלי להנשמה

לתלות  חכם היינו מי שהוא דבוק בשורש,וממילא יש כוח החכמים שדביקים בשורש, 
וברגע שהם הרגישו שזה למעלה מהטבע, וגם מצאו את מעשה תחתונים בלמעלה מהטבע, 

ולכן אסור להשתמש בנר חנוכה שהיא קודש, כנ"ל. הפך של שמן שגם זה היה מעל הטבע, 
ועוד מעט הוא מסביר שגם הגוף הוא רק כלי לאור שזה הנשמה, וכן החנוכייה הוא להכין 

וכן הגוף אסור לקחת אותו לאורות של הגוף אלא צריכים ללכת  כלי לאורות שיש בחנוכה.
 אחרי הנשמה.

 צריכין להאמין לחכמים אפילו שלא מבינים

כל הענין ויש לפרש גם כן שם חנוכה כמו חנוך לנער על פי דרכו, והיינו להאמין לחכמים, 
שאין  כענין שאל אביך ויגדך, לשמוע דבריהם אף במהשל חינוך הוא להאמין בחכמים, 

 משיגים על פי השכל.
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 שיעור ד'

 יום ד' כג' כסליו

וז"ל המדרש: וישב יעקב כתיב במדרש כינוסו וכינוס בניו וכו'. )תרל"ד( בשפ"א איתא 
הדרך לצאת משם זה על ידי אחדות. תני כינוסו  בזעקך יצילוך קבוציך. אדם שנמצא בצרה

די שיעקב נהיה באחדות עם עצמו ועם בניו ועם כולם אז עשו וכינוס בניו הצילו מיד עשו, על י
לא היה יכול עליו כלל. ואת כולם ישא רוח יקח הבל, זה עשו ואלופיו, הרשע בורח ואין אחד 

 שרודף אחריו, והחוסה בי ינחל ארץ, זה יעקב, וישב יעקב.

 יש עבודה של ששת ימי המעשה ויש של שבת קודש

היה בחינת ימות החול ימי עבודה ועתה ישב יעקב בחינת שבת דהנה עבודת יעקב אצל לבן 
יש עבודה של ששת ימי המעשה ויש עבודה של שבת קודש. עבודה של שבת הוא יום קודש. 

שכולו שבת ומעין עולם הבא, עבודה של ימות החול הוא לברור אוכל מתוך פסולת, דהיינו 
אדם הוא בכל דרכיך דעהו, בששת ימי המעשה מאוד קשה למצוא את הקב"ה ועבודת ה

במשך השבוע אומרים היום יום ראשון בשבת דהיינו השבת מעורב בתוך ימי המעשה, 
 ועבודה הוא למצוא נקודה של הקב"ה בתוך ימי המעשה.

 בששת ימי המעשה עבודה הוא לברור האוכל מתוך הפסולת

ין עד ביאת משיח עבודת יעקב אצל לבן היה לברור האוכל מתוך פסולת, וכן בשית אלפי שנ
צדקנו הוא ג"כ עבודה של לברור האוכל מתוך פסולת ולחפש את הקב"ה בכל רע, וכשיבוא 
משיח יהיה בחינת שבת מעין עולם הבא, תלמיד חכם הוא בבחינת שבת, כי הוא מגיע מיד 
למצב של משיח, וכן בששת ימי המעשה הוא כבר חי בבחינת שבת כי הוא מחפש כל הזמן 

 נהיג לבירה.את הבורא ומ

 ברגע שיעקב הגיע לבחינת שבת ברח משם השטן

ימי עבודה נקרא לברור האכול מתוך פסולת וזה היה עבודת יעקב אבינו אצל לבן. עכשיו 
בוישב יעקב הגיע לבחינת שבת קודש ששם יתפרדו כל פועלי און, דהיינו על ידי שיעקב 

 ת ואז השטן בורח ממנו.התאסף עם כל השבעים נפשות שהיה לו נהיה אז בחינת שב

 כשיש אחדות היצר הרע לא שולט עליך

על ידי הכינוס כדאיתא דאתאחדת ברזא איך באמת אפשר לגרש את כל הקליפות, והעצה 
כל הענין של שבת הוא להתאחד ביחד, ובעצם כל פעם שיש אחדות אז היצר הרע דאחד. 

דות לא היה לאף אחד שליטה והשטן לא יכול עליך. וכן היה בבית המקדש כל זמן שהיה אח
היה אומר אם יש לך ר' אשר על בני ישראל וברגע שנהיה פירוד אז קרה חורבן בית המקדש. 

ברירה ליפול תחת משאית שדוהר על מאתיים קמ"ש או להיכנס למחלוקת, עדיף לשכב תחת 
הכביש מלהיכנס למחלוקת וכעס קנאה ושנאה. למה, כי אפשר עוד לעצור את המשאית 

 מת זאת מחלוקת אי אפשר לעצור כלל.לעו

 אחדות מתחיל קודם אצל עצמו ואח"כ אצל אחרים

אפשר לשבת כמה אנשים בחדר אחד ואין שום קשר ביניהם, ועוד הפוך כל אחד וכינוס בניו 
שונא את השני וכועס עליו ומקנא בו, וכל אחד נמצא במוח שלו העצמית בלי שום קשר לשני, 

צמי ואז אפשר להיות באחדות עם כולם שזה בחינת שבת קודש. והעיקר להיות אחד עם ע
לאש יש שתי תפקידים תפקיד אחד שמאיר ועוד תפקיד הוא יוסף כי בית יעקב אש כו'. 
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, ובעצם אדם שמקיים מצות הוא בשביל שתי התפקידים הנ"ל להאיר את החלק שהוא שורף
, וברגע שאדם מדליק את של הנשמה ולשרוף את החלק הרע שבו, אבל זה רק באדם פרטי

 האש שלו עד שתהא שלהבת עולה מאליה דהיינו לא רק לעצמו אלא להאיר לכולם.

 יש אש ויש אש להבה

יש תורה שבכתב שזה אש וכינוס בניו הוא יוסף כי בית יעקב אש כו'. פירוש תורה שבכתב. 
תורה  הפוך בה והפוך בה דכוליה בה, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם

ומצוות, התורה יש לו שתי פעולות דבר ראשון מוציא את הרע שלו ומעדן אותו, וגם ממנף 
אלא שיש אש ויש להבה, אש הוא משהו כדכתיב כה דברי כאש כו'. את הרוחניות שלו. 

אבל להמשיך חיות התורה בכל מקומי לעומת זאת להבה זורק אש החוצה כל הזמן, 
יוסף הוא נקודה ל פה הוא על ידי יוסף, ובית יוסף להבה. הנבראים והיא בחינת תורה שבע

 הפנימיות, האבות הם התורה שבכתב, ויוסף הוא הנקודה הפנימיות שהוא תורה שבעל פה.

 תכלית עבודה הוא שיכירו וידעו כל יושבי תבל

בהתחלה אדם צריך לבנות את עצמו להקב"ה, כי אדם יש לו את המחשבות שלו שזה מפריע 
י שבונים את עצמו אפשר להתחיל להשפיע לאחרים הלאה. ואז קודם צריכים להיות לו, ואחר

באחדות עם עצמו ואח"כ עם המשפחה ואח"כ עם הסביבה שלו דהיינו אח"כ אפשר לשלוח 
השפעות לכל העולם, ועל ידי שאדם באחדות עם עצמו הוא משפיע על כל הסובבים אותו, 

וא משפיע עוד יותר ועוד יותר עד שמגיעים למצב וברגע שאדם באחדות עם הסובבים אותו ה
 שיכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון.

 אדם שמחזיר הכל להקב"ה שורה שם קדושה

יש כלל ופרט, כל כלל יש עבודה הוא העצה על ידי שמתאספין כל הכוחות לנקודה הקדושה. 
עבודה להחזיר אותו לכלל וזה על ידי שאדם  לדעת שיש שם הקב"ה, וברגע שהגעתי לפרט יש

, והעיקר עבודת האדם הוא להחזיר כל הכוחות שלו להקב"ה, מתחבר לפנימיות שבדבר
דהיינו להחזיר את כל הכוחות שלך לראות שזה לא אתה אלא מאת הקב"ה, וברגע שאדם 

 דושה.על ידי זה שורה קעושה כן הוא מתאחד עם עצמו ועם הפנימיות שלו ועם כולם, 

 לא צריכים להתעסק עם הרע כלל

אדם חושב שהוא צריך להילחם עם הרע אבל האמת הוא אדם שעוסק עם רע ג"כ נהיה רע 
בסוף, אלא התכלית הוא לחיות עם הקב"ה בכל דבר ואז מעט מן האור דוחה הרבה מן 

מצא החושך, ומשם יתפרדו כל פועלי און, וכל הרע ששולט עליך הוא בס"ה מהניצוץ שלך שנ
אצל השני כדי לעורר אותך אליו יתברך בחזרה, וברגע שאתה מוסיף קדושה ואחדות תורה 
ויראת שמים ומצוות אז אתה מגביר את הקדושה על הקליפה ואז הרע נופל מעצמו ואתה 

 לא צריך להתעסק בזה כלל.

 ברגע שיש אחדות אין שם יצר הרע

ה לא צריך לעשות לזה שום דבר. מעצמו ואתועל ידי הלהבה מתגרשין עצות היצר הרע, 
ולמה, אלא שתי אנשים שיושבים ביחד שכינה שרויה ביניהם וגם מלאך לא יכול להתקרב 
אז לידם, ומה הכוח הזה, אלא יהודי יש לו גוף ונשמה בגוף הם בנפרד אבל בנשמה הם 
באחדות, וברגע ששתי יהודים מתאחדים שהתכלית שלהם הוא לא בשביל הגוף אלא כדי 

שות טוב א"כ הם אחד ביחד, אמרנו פעם בן אדם אחד קוראים לו איש ושתי אנשים כבר לע
אומרים אנשים, ולמה לא אומרים אישים, אלא אדם אחד יכול לסחוב כמה קילו ושתי 

 א"כ ברגע שיש אחדות אין יצר הרע.אנשים כבר יכולים לסחוב כפול ארבע בכמות, 
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 אדם שמרגיש מעל חברו הקב"ה לא נמצא שם

ה. וראה שם אחד שאומר תהילים -אמר ששתי יהודים זה שם הויהרה"ק מראפשיץ זי"ע 
ה ושאל איך יש בתהילים כל כך הרבה שמות, וענה לו הרי -ואומר כל הזמן את השם הוי

ה ומצאתי כן אחרי כל פסוק שתי נקודות. ענה לו  -הרבי אמר איפה שיש שתי יודן זה שם הוי
ה. -ליד השני באחדות אבל כשאחד מעל השני זה לא שם הויהרה"ק הנ"ל שזה רק כשאחד 

 ה אלוקים לחיות בכל דבר את הקב"ה.-ה הוא לחיות שמש ומגן הוי-שם הוי

וזהו שכתוב נסו ואין רודף רשע כו', על ידי בחינת אין שאדם נתבטל לשורשו. על ידי זה 
 ממילא בורח מעצמו.לא צריכים להבריח אותו כי הוא  ממילא וילך כו' מפני יעקב אחיו.

נסו הרשעים ואין רודף כתוב בפסוק נסו ואין רודף רשע וצדיקים ככפיר יבטח. פירוש רש"י: 
רשע, נסו הרשעים כשיבוא אידם ויפלו בדבר קל מאין רודף. וצדיקים, אמיץ לבם בהקב"ה 

 ככפיר אשר יבטח בגבורתו.

 איפה שהצדיק נמצא כולם רוצים להיות שם

ו ואין רודף רשע, הרשע מפחד תמיד, עד שנס ואין רודף, וגם כשנמצא איתא: נסובמלבי"ם 
רשע אחד בין העם יפול פחד על כולם וכולם ינוסו. דהיינו רש"י לומד שהרשע בורח, 
והמלבי"ם לומד שכולם בורחים ממנו. אבל הצדיקים איפה שהוא נמצא אז כולם מתאחדים 

דם נמצא בבחינת אין אז הרשע בורח ביחד להיות במחיצתו. וכן אומר השפ"א שברגע שא
 מכאן אפילו אין מי שירדוף אותו הוא בורח מרוב קדושה שיש שם.

 הברוך מחפש את הארור

על ידי בחינת אין שאדם נתבטל לשורשו. על ידי זה ממילא וילך כו' מפני יעקב אחיו. פירוש 
ברוך מחפש את רש"י אומר אין ארור מדבק בברוך, כי העל ידי הבושה מהתלהבות יעקב. 

הארור כי הוא מחפש את הקדושה שנמצא ברע לגאול אותו, אבל הארור לא רוצה את הברוך 
כי הוא יודע שברגע שהברוך יאיר לו את הנשמה הוא מתבטל ממילא א"כ הארור בורח 
מהברוך לעומת זאת הברוך מחפש את הארור. אותו דבר ברגע שמגיע כזה להבה של גדולה 

 ופל ממילא.של יעקב מיד הרע נ

 פשתן לא מתאחדים לעומת כותנה שכן מתאחדים 

הכוונה בזה שרק על ידי אחדות אפשר להחזיק ואא"ז מו"ר ז"ל פירוש גמלים טעונין פשתן. 
דאיתא פשתן הוא בד בבד שנקראו אלופים שכל אחד מעמד, ומה הוא גמלים ופשתן, אלא 

מתאחדים אחד עם השני וכל אחד פשתן יש להם טבע שאין לא בפני עצמו דבר מיוחד כו'. 
 בפני עצמו, לעומת זאת כותנה כן מתאחדים אחד עם השני.

 אדם שחושב שהוא המלך לא מחזיק מעמד

לוך וימות וימלוך עד שניה מלך הדר כתוב וימות וימ אומר שבסוף פרשת וישלחהאר"י הק' 
עד הדר אמר אני ושם לא כתוב וימות וימלוך, כי הקב"ה בונה עולמות ומחריבן, וכל אחד 

אמלוך, אבל תכלית הבריאה הוא שכל אחד יבטל את עצמו לכלל, ואתה תתאחד עם עצמך 
ועם כולם ועם הקב"ה, כי קוב"ה ואורייתא וישראל חד הוא, עד שהגיע מלך הדר שזה הדר 

 את הפירוד וזה לא מחזיק מעמד. מרא שמיא היה וימלוך הם חשבו שהוא המלך והיה חי
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 ב כל דבר לפנימיותיעקב רצה לקר

וכן כתיב נפשות ביתו. וביעקב כתיב שבעים אבל יעקב היה חי אחדות וממילא החזיק מעמד. 
הוא עושה מחלוקת נפש. שעשו רוצה לעשות מכל דבר, התפשטות, להיות דבר בפני עצמו, 

ויעקב רוצה לקרב עם השני וככה אף אחד לא מדבר עם השני וככה הוא שולט על כולם, אבל 
 שהקב"ה ישלוט והכלל ישלוט והאחדות ישלוט.התפשטות לנקודה פנימיות להיות אחד. כל 

 בשבת אפשר לקבל את הכוח לחיות באחדות עם עצמו

רק השאלה מה אדם מחפש בשבת, והעיקר וכן בשבת מתקרבים כל הברואים לשורש החיות 
הדלקת  לדעת ששם אדם מקבל את האחדות עם עצמו ועם כולם, ובפרט בחנוכה שעיקר

 הנרות הוא להכיר את עצמו.

 שתי דרכים לגרש את הרע

היוצא לנו שיש שתי דרכים לגרש את הרע או לקחת מקל ולעשות סדר עושים תקנות ולא 
ישנים לדקה אחד, או שיש נקודה להאיר את האימון ואת הנקודה אצל כל אחד ואחד ואת 

את עצמו ואז הרע ממילא נופל, הכוחות שלו ולתת לו מה שהוא צריך, ובשבת עבודה להאיר 
 ושם יתפרדו כל פועלי און.

 ברגע שיש אחדות הכלי גדול יותר וכן יש שלום יותר

כל השבוע זה בהסתר ובשבת מתגלה הנקודה של כדכתיב ויכל ביום השביעי מלאכתו. 
פירוש ששבת קודש נותן האחדות לכל הברואים ועל ידי זה נעשים כלי לד' הקב"ה בעולם, 

וככל שאנחנו באחדות יותר אז הכלי ברכה כדאיתא כלי מחזיק ברכה הוא שלום. יתברך 
 שלנו גדול יותר ואז יש לנו שלום יותר.
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 שיעור ה'

 יום ה' כד' כסליו

לכאורה צריכים אנו להבין מה חנוכה הוא נס האחרון שנעשה לנו. )תרל"ז( בשפ"א איתא 
 מונח בזה ומה רוצה לומר בזה?

 סדר לטבע כן יש סדר לניסיםכמו שיש 

בפשטות לומדים שיותר אין ניסים כי סגרו אחרי נס חנוכה על כן יש להתחזק בזה הנס יותר. 
את המקום שמשם יורדים ניסים וממילא מעכשיו אל תסמוך שיקרה לך נס היום, אבל 

היה לו שהמהר"ל השפ"א אומר שהכוונה הוא הפוך, ומסביר אותו באריכות בשבת החודש 
ויכוח עם הפילוסופים הם חושבים מתי שהקב"ה משנה סדר הטבע אז קורה ניסים, ו

ואומרים שהטבע זה סדר העולם ונס הוא מעל הסדר. אבל המהר"ל אמר להם כמו שיש סדר 
 לטבע יש סדר מיוחד לניסים.

 אין קיום לבני ישראל רק על ידי הניסים

ל מה צריכים להכניס אותנו לצרה לכאורה בשביכי הנה כל הניסים הנעשין לבני ישראל, 
הגם כי היה ולהוציא אותנו על ידי נס, אל תביא את המלחמה ואל תביא לנו אח"כ ניסים, 

אך  ביד הקב"ה לשמור את בני ישראל שלא ישלטו עליהם השונאים, ושלא יצטרכו לנס.
לה אדרבא הוא להראות כי אין לבני ישראל קיום, רק בהארות הבאים מעולם העליון למע

 מהטבע, והניסים הם מיוחדים להנהגת בני ישראל.

 כדי לברוא את העולם יצא הקב"ה מסדרו וברא טבע

כדי להבין את הענין כאן נקדים שהשפ"א אומר במקום אחר למה אנו קוראים ליל הסדר, 
אלא הם טענו שטבע העולם זה הסדר, ונס הוא מעל הסדר, אבל המהר"ל אומר כמו שיש 

מיוחד לניסים, דהיינו גם ניסים הם סדר מסוים. אומר השפ"א בפרשת  סדר לטבע יש סדר
הטבע אינו סדר מיוחד רק לעיני בשר שהם החודש שלדעתי אחד תלוי בשני, וז"ל שם: 

טבעיים, אבל באמת עיקר סדר הוא דרך הניסים והנפלאות שהם מהקב"ה שאינו בדרך 
לם בשביל שיהיה מציאות של טבע, וכדי לברוא את העולם הוא יצא מהסדר וברא העוהטבע, 

אבל עיקר הסדר הוא ומעשה בראשית שברא בו הטבע הוא פסיעה קטנה שיצא מן הסדר. 
 מעל הטבע.

 לגויים אין אמונה וממילא לא מגיעים למקור של התחדשות

א"כ כל פעולה שאנחנו עושים צריכים אנו לקשר אותו להקב"ה, בכל דרכיך דעהו, א"כ יהודי 
וא לחיות מעל הטבע. ולמה הגויים לא תפסו את המהלך הנ"ל, אלא אצלם אין הנהגה שלו ה

ולא מתבוננים בעושה מעשה בראשית, ודווקא אדם שחי ובטובו בכל יום תמיד  התחדשות
מעשה בראשית הוא חי בהתחדשות כל הזמן, ומי שלא חי ככה הוא לא מכיר כזה דבר, ועוד 

ור אותם או שהם מוחש, ומה שלא מוחש אי נקודה הם יכולים לאשר דברים שאפשר לחק
 מילא אף פעם לא יכולים להגיע לשם.אפשר לאשר, וזה כבר אמונה, והם לא מאמינים ומ

  אדם שמגיע הביתה והכל מסודר אין שם אורות חנוכה

אבל בני ישראל הם מאמינים וממילא יכולים להגיע להתחדשות, בני ישראל מאמינים 
, לך ד' הגדולה והגבורה, א"כ ככל עם זו יצרתי לי תהילתי יספרושהקב"ה ברא את העולם כי 

שאדם מתקשה מגיע למקום של התחדשות ששם הקב"ה נמצא, א"כ אי אפשר להגיד שהטבע 
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 ~ טכ~ 
 

זה הסדר, כי דווקא במקום שזה קשה אז אדם יוצא מהטבע ומגיע לסדר של הקב"ה, דהיינו 
אפשר להגיע להארות של חנוכה, אבל אדם שמגיע הביתה והכל מסודר כמו שצריך להיות אי 

 אם יהיה חסר כמה דברים או שישברו כמה כוסות אז אולי אתה מגיע לאורות של חנוכה.

אחרי שהרבי הקודם נפטר לא ידעו מי יהיה  הדברי שמואל מסלונים זי"עמספרים על 
הממשיך, וכל אחד הציע משהו אחר, בסוף לקחו את הדברי שמואל לממשיך חסידות 

ם. ולמה לקחו אותו, אלא כל צדיק יש איזה נקודה שעל זה הוא מוסר נפשו כל הזמן, סלוני
והדברי שמואל היה מוסר נפשו על חנוכה, ובפרט בעשיית השמן היה הכל עושה לבד ממש 
בעבודת יד, וכן הלאה בעשיית הפתילות היה מתעסק בזה הכל לבד ובידיו, והיה עסוק כל 

 בעצמו היה עסוק שעות בלהכין את החנוכייה.השנה בחנוכה, וכשהגיע חנוכה 

  הכנה לחנוכה הוא הרבה יותר מהמצווה בעצמה

השפ"א אומר ככל שאדם מתגעגע לזה ומכין את עצמו לזה ככה אורות הוא מקבל, כי הדלקה 
בעצמו הוא רק כמה שניות, א"כ ככל שממשיכים את ההשתוקקות אחרי הפעולות נמשכים 

 ורות חנוכה הלאה.כה ממשיכים את אהלבבות כ

למעשה שנה אחד אחרי שהכין את עצמו כל כך להדלקת הנרות, הלך להתפלל מעריב, 
וכשחזר הביתה ראה שמישהו אחר ראה שיש משהו מוכן הגיע והדליק את הנרות ממה שהוא 
בעצמו הכין עם כ"כ הרבה הכנות, בדרך כלל בכזה מצב היה מכות וצעקות, אבל הדברי 

אמר שהדליקו את הנס חנוכה, ואמר נר איש וביתו הלך ולקח משהו שמואל ראה את זה ו
 פשוט מחלב והדליק בזה.

 על ידי חנוכה מקבל כוחות להתחבר להקב"ה

א"כ כשיש לנו נס היום השפעה כבר לא משפיע עלינו יותר כי הם כ"כ גבוהים, וכל פעם 
זה נס שערכתי נר צריכים נס חדש שזה ישפיע עלינו. עכשיו בחנוכה הקב"ה הכניס לנו כ

למשיחי, הנר של חנוכה הקב"ה נתן לנו כוח עוצמתי להתחבר להקב"ה, ולא רק בחנוכה אלא 
 שכל השנה יהיה לנו כוח לחיות מעל הטבע.

 עצם הסתכלות מביא השפעות

אדם כשמגיע חנוכה יידע למה הוא הולך, ויש ענין לשבת על כן יש להתחזק בזה הנס יותר. 
ללמוד ולהסתכל על הנרות, עצם הסתכלות מביא לאדם השפעות, אין לפחות חצי שעה לשיר 

בלבד, על ידי הסכלות ואמונה הוא מעל הטבע וזה  לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם
 מביא לאדם קשר והתבוננות להקב"ה.

 הקב"ה נותן לנו חיות בתוך הטבע

ר העולם ועיקר אלא אנחנו צריכים לומר שכל העולם הוא מעל הטבע וכל הטבע יצא מסד
מה שמחזיק את בני ישראל הוא להראות כי אין לבני ישראל קיום, העולם זה מעל הטבע, 

בעולם הזה, כי עולם הזה ובני ישראל הם תרתי דסתרי, יהודי הוא מעל הטבע והכניס אותנו 
לטבע, ואנחנו בקושי חיים כאן, וכמו הדג שאמר לשועל אם אני יוצא אליך אני ימות, א"כ 

דבר הקב"ה חייב לתת לנו חיות בתוך הטבע, א"כ כל פעם נתן לנו נס שאז אנחנו  אותו
רק בהארות הבאים מעולם העליון למעלה מהטבע, והניסים הם מקבלים הארה מלמעלה. 

 מיוחדים להנהגת בני ישראל.
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 הניסים הוא בשבילנו

וראיה לזה, כי  ובני ישראל אין יכולין להתקיים בלי ניסים,)וירא תרל"ה( בשפ"א איתא 
אין הקב"ה עושה נס בחנם, רק על ידי שאין יכולים להתקיים בלי ניסים ונפלאות, כי כל 

 כי כל הניסים הוא בשבילנו כי אנחנו לא יכולים בלי ניסים.הטבע והשרים מתנגדים לנו. 

 אדם צריך לדבר מהשגחה פרטית שלו

שלו, וגם עם השגחה פרטית  היה אומר שאדם צריך להיות עסוק עם השגחה פרטיתר' אשר 
של הקב"ה ואז הוא מכניס לא רק את הניסים להקב"ה אלא גם את הטבע הוא מכניס שם 
את הקב"ה. אני זוכר שהיה מדבר הרבה זמן על השגחה פרטית שהיה לו, עד שהגיע עוד אחד 

 עזב את הישן והתחיל לדבר על השגחה החדשה שהיה לו.

 הוא ג"כ נסהגלות שעוברים הוא לראות שהטבע 

 כדי שיצטרכו בני ישראלאנחנו צריכים לעבור את כל הנ"ל וזה עצמו טעם כל הד' מלכיות, 
אנחנו מסתובבים בעולם כדי לגלות את הקב"ה, ולגלות את תמיד לעשות להם ניסים כנ"ל. 

הניסים שיש בעולם, אבל הם לא המטרה אלא האמצעי לראות שלא רק הנס הוא נס אלא 
ס, אבל בלי החיזוק הזה מחדש לא מגיעים לכל זה, אנחנו לומדים שפת שגם הטבע הוא נ

אמת כל יום בבוקר וזה מלווה אותנו לכל היום כדי שנראה נקודה של הקב"ה במשך היום, 
 ונותן לנו גם ניסים שנראה עוד יותר את הקב"ה.

 הנס דחנוכה עדיין מאיר לנו

, וכשנסתלק הארת הנס הוצרך ולכן כשעשה הקב"ה נס לאבותינו, היה להם מזה חיות
וכן היה תמיד. נמצא כי נס וזה בשביל לקשר אותך שוב להקב"ה, לעשות להם נס אחר, 

הלא אנחנו אומרים שהנס דחנוכה הוא נס האחרון שהיה לנו, וכל דחנוכה עדיין מאיר לנו, 
אלא הכוח לראות את הקב"ה הוא על ידי ניסים ואיך יש לנו כוח עכשיו לראות את הקב"ה, 

והיות כיון שהקב"ה לא עשה לנו עדיין נס נגלה אחר נס זה, נס דחנוכה עדיין מאיר לנו, 
אומר שהבני יששכר וכמו מוכח שעדיין יש הארת הנס דחנוכה. שהוא לא עשה עוד נס 

שלך קיימת לעולם, שזה הולך על נרות ברמב"ן שבחנוכה מתגלה האור הגנוז, וכמו דאיתא 
מקבלים אמונה לא ל הניסים, א"כ כשיושבים מול הנרות חנוכה חנוכה, ואמונה אדם מקב

 רק לחנוכה אלא לכל השנה.

אמרנו אתמול שיש שתי דרכים לגרש את הרע, או להיות עסוק עם הרע או על ידי שאתה 
מכניס את האור הגנוז ואתה שומע בכל דבר את הקב"ה ואז ושם יתפרדו כל פועלי און כהמס 

 א כל הרע נופל ממילא ולא צריכים לעשות בשביל זה שום דבר.דונג מפני אש, ואז ממיל

 נס הוא מעל הזמן וממילא מאיר לנו עד היום

אדם ואשר אמרנו כשנסתלק הארת הנס עושה נס אחר, אין הפירוש שנסתלק לגמרי ח"ו, 
שקרה לו נס בדרך כלל זוכר הוא אותו לקצת זמן, ואח"כ הוא לא מתחדש מזה והוא לא 

עולם שנה נפש שהרי כל נס הוא למעלה מהזמן, אין הפנמה כמו שהיה לו אז, מתרגש מזה, ו
זה קרה אחרי בריאת העולם, זה שאני כאן ואתם שם זה קרה רק אחרי בריאת העולם, ולפני 
בריאת העולם לא היה אני ואתה היום ומחר ואתמול הכל היה מעל הטבע, א"כ היות שהנס 

ובמקום אחר ם, כמו שכתוב זכר עשה לנפלאותיו. ומאיר לעולהוא למעלה מהזמן וממילא 
הקב"ה עשה שיראו להיות נזכר הארת הניסים והנפלאות בכל שנה בימים ההם. הוא כותב: 

אומר שנס מגיע המהר"ל את הניסים כל פעם מחדש וממילא יראו את הקב"ה ג"כ בכל דבר. 
 מעל הזמן ואז זה ממשיך עד היום הזה.



 קודש חנוכה -וישב  שיחות

 ~ לא~ 
 

 יה ברוחניפורים היה בגשמי וחנוכה ה

נגמר הטבע בגבורות ד' כי הטבע פועל בזמן, ולפיכך צריך לכל פעל טבעי המשך זמן, איתא 
אבל אשר אינו טבעי אין צריך לפעולתו זמן, כי הטבעי כוח הגשמי וכל כוח גשמי נגמר הזמן, 

פעולתו בזמן, אבל הדברים הנבדלים פעולתם בלי זמן, שאינם כוח בגשם ולפיכך פועלים 
שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, דהיינו שהנס הזה ממשיך עד היום הזה. ן. בלא זמ

גם בחנוכה זה ממשיך עד היום הזה וגם פורים ממשיך עד היום, אלא ההבדל הוא שפורים 
נכתב בספר וחנוכה לא נכתב בספר. כי חנוכה הוא בלי שום חיבור לגשמי ופורים כתבו בספר 

 והיה לו חיבור לגשמי.

 שנתיישן הנס מביא הקב"ה עוד נס ברגע

הלא אמרנו לעיל שנסתלק ומה הכוונה בזה, אלא שנסתלק לא למעלה אלא רק הפירוש, 
שהתחדשות של הנס נתיישן על ידי כובד הגלות, למטה, כי אין לנו התעוררות לנס כמו אז, 

עם כדי לעורר אותנו עוד פואז הקב"ה עושה נס אחר. האבק עלה משם להחליש את הנס, 
 מחדש.

 בנס דחנוכה יש התחדשות עד ביאת משיח צדקנו

שאמרנו שהנס דחנוכה הוא הנס האחרון שקרה לנו, היות שבני ישראל לא יכולים בלי ולכן 
כיון שנס התחדשות ובלי נס, והקב"ה נותן לנו כוח על ידי נס, ונס אחרון היה חנוכה, א"כ 

ינו שיעשה עמנו הקב"ה ניסים דחנוכה יש בו ההתחדשות עד ביאת הגואל במהרה בימ
כימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות, אבל עד אז לא יהיה נפלאות שיהיה נס חדש חדשים, 

אמרנו שכל ההתחדשות הוא חינוך וזה לכן נקראת חנוכה מלשון חינוך והתחדשות, ממש. 
ניסים, רק על ידי שאתה חי מעל הטבע, ובשביל זה צריכים נס, ומאז חנוכה כבר אין לנו יותר 

                         כי נס זה יש בו ההתחדשות עד ביאת הגואל במהרה בימינו אמן.וממילא 

      

  

      

                    

  

   

         

 

               

 

     

  

                    


