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 לעולם אל תאבדו תקווה
 

 המכבים לא נרתעו ממה שנדמה היה ככישלון בטוח של מאמציהם.

זהו אחד החלקים בסיפור שזוכה להתעלמות הגדולה ביותר. ועדיין, זהו היבט של חנוכה שלדעתי יש לו את 

 היהודים. הרלוונטיות הגדולה ביותר לחיינו כיום, בעודנו נמצאים שוב בסוג של מאבק מכבים למען הישרדות

ידוע לנו כי הקרב העתיק היה של רבים נגד מעטים, טהורים נגד טמאים, צדיקים נגד רשעים. איכשהו, כהן זקן בשם 

מתתיהו יחד עם חמשת בניו הגיבורים, הצליחו לגבור על אימפריה רבת עוצמה, לשחרר את בית המקדש מידי עובדי 

 האלילים ולהשיבו לידי המאמינים באלוקים.

צליחה משפחה קטנה להוביל אומה שלמה לניצחון כה מדהים? מה היה סודם? ההצהרה על חנוכה כנס כיצד ה

המאבק הקשה,  –משמים, אירוע בלתי נתפס שהתרחש בזכות התערבות האל, משמעה להתעלם מהגורם האנושי 

 כמו גם המלחמה שקדמה לשחרור בית המקדש ולהדלקת המנורה בתוכו.

א חג המציין ניצחון שהושג בכוחות משותפים של אלוקים והיהודים, של האל והמכבים, בדומה לפורים, חנוכה הו

בדומה לסיפורם של אסתר ומרדכי. לכן, רלוונטי לשאול את עצמנו מה הבטיח להם תוצאה מופלאה זו, שהייתה 

 כנגד כל הסיכויים.

 ת?מה גרם להם להדליק את המנורה בכל זא -המכבים לא ידעו שעומד להתרחש נס 

אני מאמין כי התשובה חבויה באירועים שקדמו לסיפור נס כד השמן. הם מצאו כד קטן של שמן טהור, שהספיק 

מה גרם להם להדליק את המנורה בכל זאת? מדוע הם  -ליום אחד בלבד. המכבים לא ידעו שעומד להתרחש נס 

כשההיגיון קובע שלמחרת היא  התחילו משהו שלא היה באפשרותם לסיים? מה הטעם להדליק מחדש את המנורה

 שוב תיכבה ולא תוכל למלא את מטרתה?

המכבים לא נרתעו ממה שנדמה היה ככישלון בטוח של מאמציהם. זה היה סודם של המכבים: לא משנה כמה גרוע 

ושמים את מבטחנו באלוקים  –היה המצב, לא משנה כמה קלושים היו סיכויי ההצלחה, אנו מתחילים במשימה 

 למאמצינו איכשהו לשאת פרי.שיעזור 

 

 לקפוץ למים

זהו סוד בעל מקור קדום. לאחר שהעברים שוחררו מהעבדות במצרים, פרעה שינה את דעתו ויחד עם צבאו רדף 

ידי הפחד ולא ידעו לאן לפנות. האל ציווה עליהם -אחרי עבדיו לשעבר. הם השיגו אותם בים סוף והיהודים הוכרעו על

ים. דבר לא קרה עד שהאנשים הראשונים העזו ליזום מסע בלתי אפשרי. רק כשנחשון בן להמשיך ללכת אל תוך ה

עמינדב נכנס לתוך המים והמים הגיעו עד לצווארו, רק אז ביצע האלוקים את הנס של חציית ים סוף שהביא לנו את 

 הישועה.

 

ונה שמחייב אותנו לצאת נו מבצעים את החלק שלנו, את נס האמחאולם רק לאחר שאנ –אלוקים עושה ניסים 

למסע, גם אם הדרך נראית אבודה, ולבטוח בהצלחתו של חלום שנדמה בלתי אפשרי ושהדבר היחיד שמחזיק אותו 

 הוא אמונתנו האיתנה בהשם.

בדומה ליוונים. בשתי דוגמאות אלה מן העבר אנו ניצחנו. הנס של סירובנו העיקש לוותר על תקווה, לא משנה כמה 

 ים, העניק לנו שני חגים נוספים.קלושים הסיכוי
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אין לי ספק שביום מן הימים יהיה חג שלישי. יהיה זה חג שיציין את תבוסת כוחות האופל, שיוחלפו באור הפלאי 

ידי יהודים בכל הדורות דרך רוח האופטימיות, התקווה והאמונה הבלתי מעורערת שלהם -שיובא לבית המקדש על

 בהצלחה הסופית של משימתם.

* 

 !בחוקיךאשיחה 
 

 ועיקר הגולה היא ההעלמה והכאת אלופו של עולם היא הגאולה 

חשך עולמו כאשר  )קרבה אל נפשי גאלה ( שענין הגלות מבטא ריחוק ופירודומכאן נבוא אל הא דיסד הבעש"ט הק' 

 מרוב התלאות וטרדות הזמן  בקטנות שנופל של יהודי ונסתרה ממנו מציאות השי"ת

 שהן אותן אותיות זולת א' גולה'וגאולה' היא הארת א' בתוך 

הארה מועטה אשר באה אך מ"מ אותה שאע"פ שטרם היתה יציאה לגמרי מן מיצר הגולה מאפילה לאורה ממש 

)בשעה שברח מאבשלום חשב אם בני ישיגנו יהרוג אותי   (תהלים ד)בצר הרחבת לי בבחי'  תוך החושך והמיצרים

היא                         מהר בלי יסורים  "כי לא אעזבך"                                                                                                

 וך גולה' ונעשית גאולהא' המאיר ובא ת

שאם נותן לב שגם בזה בתולדות' פר' ויקהל וזלה"ק כאשר קבלתי ממורי שבכל צער האדם בגשמי וברוחני  וכדהביא

וכאשר נודע לו זה הוסר הלבוש ונתבטל הצער וכל גזירות רעות  הצער הוא הש"י בעצמו אלא שהוא דרך לבוש

 והאריך בזה ודפח"ח 

שאלופו של עולם הוא כאן בהסתר ודפח"ח  אמר אויב ארדוף אשיג אחלקוכאשר שמעתי ממנו ג"כ ענין ה' אלפין 

על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה  איש אל אחיו אבל אשמים אנחנוויאמרו )

  (אלינו הצרה הזאת

עצם יתברך נעשה מן  ועכשיו שהרגישו שהוא והשירה שהיו סוברים בגלות מצרים שהוא אויב"כ זהו עיקר השבח א

  זמן וזהו עצמות הגאולה והוא בכל אדם ובכל אויב אוהב

שזהו תהלים ד  ובצר הרחבת ליתהלים קיח ה  מן המיצר קראתי יהובכל זמן  והוא סוד גלות מצרים שיש בכל אדם

 והבן עכלה"ק הגאולה עצמו

  כי אם יסתכל האדם על חסדי ה'  אפלו בהצרה בעצמה השי"ת מרחיב לנוקמא קצה שגם  וכדברי רביה"ק ליקו"מ

וזה בצר הרחבת לי'   שאפילו בעת שהשי"ת מצר לו גם בהצרה בעצמה השי"ת מרחיב לו ומגדיל חסדו עמו יראה 

מלבד מה שאנו מצפים שהשי"ת יושיענו בקרוב מכל הצרות  הינו אפילו בתוך הצרה בעצמה נתת לי הרחבה בתוכה

 וייטיב עמנו מאד אך אפילו גם בהצרה בעצמה מרחיב לנו עכלה"ק

ובזמן שאדם מצטער שכינה  ישעיה סג ובתוך כל העובר עליו שומע יהודי בת קול הלוחשת באזנו בכל צרתם לו צר 

 מאור הגנוז ונעשה לו בחינת גאולהובזה נתעורר אצלו הארה  מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועי חגיגה טו 

 ה' עמך ואל תירא ואל תפחד ואל תחת כי הוא יתברך עמך ואצלך וקרוב לך ממש כי מרגיש כמו בת קול מנחמתו

כי  ובהארה זו נתקיים אצלו בחינת קרבה אל נפשי גאלה' ויוצא מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולהליקו"מ תנינא סח 

 עולם והגולה נעשה גאולה מק ההסתר בחי' כרך גדול שברומי' מסתתר אלופו שלנתברר לו שתוך עו

* 

 

 'מה ההבדל?! –להודות ולהלל '
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הגמ' מאריכה בסיפור נס החנוכה שכשנכנסו למקדש לאחר המלחמה, לא מצאו שמן להדליק כי "בגמ' מאי חנוכה, 

אם פך אחד קטן חתום בחותמו של כהן גדול. פך זה דלק שבעה ימים ולשנה אחרת קבעו ימים אלו בהלל והודאה. 

הלל ולהודות? לה צ"ל הלל והודאה היבויש לדייק בלשון הגמ', תחילה מדוע נקטה הגמ' לשנה האחרת וכמו כן מהו 

וכן מהי הכפילות הלל והודאה ומהו ההבדל בין שניהם? הרה"ק ר' אלימלך מליזענסק זי"ע, מגלה לנו כי למעלה 

בשמים ישנו מקור של שפע אינסופי, אך צריך לדעת כיצד ניתן להמשיך את השפע הזה לכאן למטה? בכל פעם 

כשאדם מודה הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו', פסוק אומר, שאדם מודה לקב"ה זהו המפתח להשגת כל הישועות. ה

'יאמר נא ישראל כי לעולם לקב"ה על כל הטוב, אזי כי לעולם חסדו על ידי כך ממשיך את השפע הזה לכל העולם... 

 על כן ִאְמרּו נא יהודים שבח ותודה לה' כי על זה עומד העולם... – חסדו'

, היינו כל הילדים שנולדו לו אצל לבן )לה כו( עקב אשר יּוָלד לו בפדן ארם''אלה תולדות יקודמת כתוב,  בפרשה

הארמי. ולכאורה מקשים כל המפרשים הלא בנימין נולד בדרך לארץ ישראל ומדוע משמע מהתורה שכולם נולדו 

י בן 'יוסף ה' לבפדם ארם? מבאר החיזקוני יסוד חזק מאוד, שמיד לאחר לידת יוסף התחילה רחל מתפללת לה' 

!! ובגלל התפילה הזו התורה הק' מחשיבה את לידתו של בנימין כבר אז בזכות תפילתה שהתפללה בפדן ארם! אחר'

אך יש להעיר מדוע ליוסף הצדיק חיכתה רחל אמנו כ"כ הרבה שנים מתוך תפילות ע"ג תפילות ארבע עשרה שנה, 

?? משמע שיש בתפילה זו על בנימין איזו משמעות ואילו אצל בנימין רק אמרה תפילה קצרה יוסף ה' לי ומיד נושעה

פנימית יותר שאין בתפילות אחרות?! התורה מספרת לנו שכשיוסף הצדיק נולד אמרה רחל שני פסוקים. האחד, 

ורש"י במקום מבאר שבבית שאין ילדים כל דבר שקורה האשה מוצאת את עצמה אשמה. אך  'אסף ה' את חרפתי',

 להאשים. כשיש ילדים כבר יש את מי

סרחונה, משיש לה בן תולה בו. מי שבר כלי זה, בנך,  אין לה במי לתלות ,כל זמן שאין לאשה בן ,ומדרש אגדה]וז"ל: '

[ )בראשית ל, סרחוני וחטאתי על שבירת כלי בית בעלי: ,ופירוש חרפתי :שפתי חכמיםוב .מי אכל תאנים אלו, בנך

 כג(.

והנקודה היא שכאשר אדם מתפלל על משהו, תחילה צריך להודות   אחר', 'יוסף ה' לי בןובפסוק השני אמרה כנ"ל 

הודתה והעריכה את  –על מה שיש לו. רחל אמנו מלמדת אותנו יסוד זה, תחילה אמרה אסף אלקים את חרפתי 

המתנה שקיבלה, ורק אז לאחר שמעריכים את מה שיש אפשר לבקש יוסף ה' לי בן אחר. והביאור בזה הוא, הלא 

שהקב"ה נותן לנו כל טוב הוא בכדי שנכיר אותו. וממילא כשאדם מכיר שאין לו כלום מעצמו וכל מה שכן יש  כל מה

 הודאה זו היא היא ההכרה שאנו נותנים בבורא וממילא ה' ישפיע לנו עוד ועוד.לו הוא מתנת ה', ומודה על כך, 

שאל אותו ר' אשר כמה עולה נעליים? מאתיים  נכנס לר' אשר זי"ע, אדם וביקש עזרה ברכישת נעליים לילדיו. פעם

ונתן לו. אמר לו, ומה אעשה עם השאר? אמר לו ר' אשר, בוא  ₪נענה אותו אדם. הוציא ר' אשר מכיסו חמישים  ₪

מחר וקבל עוד. לאחר שהלך שאלו הנוכחים את ר' אשר מדוע נתן לו רק חמישים? ענה ר' אשר ואמר: כדי להודות 

אפשר לבוא ולבקש עוד... כמו כן חנוכה הוא מלשון חינוך, ידוע שהחינוך אינו רק ללמד את  על מה שיש ורק אח"כ

ן  –הילדים מה לעשות ומה לא, ואיך לעשות, אלא בעיקר  נתינת המוטיבציה לילד לעשות את הדברים. כיצד ִניתֵּ

את חתנו אדמו"ר  לילדים שלנו את המוטיבציה הנכונה? מספרים על האדמו"ר מסקווער זצוק"ל ששאל פעם

מרחמסטריווקע ארה"ב שליט"א כשנהיה ראש ישיבה, כשצריכים להעיר לבחור על דבר מסוים כמה זמן לוקח לומר 

לו זאת? ענה ראש הישיבה ואמר, בערך דקה... אמר לו האדמו"ר: אם כן צריך אתה לכל הפחות שעה קודם לומר לו 

 קומפלימנטים!...

אמרו לו תינוק אחד יש בבית  ,שה בר' יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומימע' (איכה רבה ד)במדרש,  מובא

עמד על פתחו לבדקו  .ים טוב ראי וקווצותיו סדורות לו עומד בקלוןיראה תינוק אחד יפה עינ ,הלך שם .האסורין בקלון

מי נתן למשסה יעקב וישראל לבוזזים, ענה התינוק אחריו, הלא ה' זו חטאנו  (, כד)ישעיה מבוקרא עליו הפסוק הזה 

בני ציון היקרים המסולאים בפז וזלגו  ,ולא שמעו בתורתו, כיון ששמע ר' יהושע קרא עליו ,לו ולא אבו בדרכיו הלוך

שאיני  שון שבועה()ל מעיד אני שמים וארץ שמובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל, והעבודה :עיניו דמעות ואמר

לא זז משם עד שפדאו בממון הרבה ולא היו ימים מועטים עד  ,אמרו .זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שיפסקו עליו

 )שהיה כהן גדול, וכמובא בגמ' שאמר לו הקב"ה, ברכני(... '.ר' ישמעאל בן אלישע ,שהורה הוראה בישראל ומנו

ל הילד שבשל כך דאג ר' יהושע בן חנניה לשחררו? והתירוץ הוא מקשים המפרשים, מה היה כ"כ מיוחד בתשובתו ש

שאם יהיה מצב של הרס וחורבן ומלחמה וישאלו על מה ולמה פרצה המלחמה, יש שיענו כל מיני אסטרטגיות שונות 
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והסברים על מצב הממשלה וכו', חדשות במיטבן! אבל ילד שיודע ישר ולעניין לגעת בנקודה המרכזית ולאמר ללא 

ולא מנסה ללכת סחור סחור מסביב לנקודה,  הלא ה' זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו, -חשש כל 

אות הוא שיהיה גדול בישראל... כי בס"ה הקב"ה לא מחפש להעניש אותנו חלילה אלא להכניס אותנו לדרך! ועל כן 

הוא הופך את המציאות )שנדמית לו כמציאות(  כפי שביארנו לעיל ברגע שאדם מודה לקב"ה על מה שנותן לו אזי

היינו שדרך האירועים שעובר הוא מוצא את הסיבה מדוע הקב"ה הביא לפתחו את הניסיון הזה ועל זה הוא  –לסיבה 

 מודה כלומר מכיר בכך שזה מאת ה', אז הוא חי בקשר בורא.

א עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה 'אם יבובפרשה קודמת אנו קוראים שיעקב אבינו עשה שני מחנות,  עוד

ונבאר מה עניין שני המחנות הללו: ר' אשר זי"ע היה נוהג לומר, אם יש לאדם עשרה ילדים, תשעה  הנשאר לפלטה'.

מוצלחים ואחד לא. בדרך כלל מחפש האדם תמיד דרכי המודדות עם הילד המרדן ש'הורס' את המרקם המשפחתי 

ר ר' אשר זי"ע, שהבעיה היא כלל לא בילד הזה, אלא בי! אני שבטוח בעצמי שאני המצליחן ביא –וכו'... אך האמת היא 

ִרים' כזה בית יפה של חינוך, ולא זוכר כלל את הקב"ה בתמונה הזו. על כן שולח הקב"ה את הילד העשירי הזה  ש'הֵּ

ד ק"ו עם תשעה נוספים, כדי שיטיח בי את האמת בפנים, שיראה לי את האמת שעם ילד אחד איני מסוגל להתמוד

ויותר מכן הוא מראה לי את המציאות שלי כיצד אני הייתי מתנהג במצב שלו... אך כל זה נועד כדי שהאדם יתעורר 

דרך הבן הזה להודות לה' על מה שזכה להצלחה. כשאדם אמנם מתעורר לראות ולחיות את האמת הנפלאה של 

יאות לסיבה כפי שביארנו לעיל, וממילא הוא מודה לה' על מה הקשר בורא הזה, הוא גורם בכך מיד להפיכת המצ

שהלך טוב, ודבר זה מביא אותו גם להלל על הבן העשירי. וזהו להודות ולהלל, תחילה להודות על מה שיש ואם לא 

זוכרים זאת הקב"ה ברוב רחמיו מעורר אותנו על ידי הסיבות, ואז לאחר ההודאה מגיע שוב ההלל על מה שהיה 

 לנו לא בסדר.נראה 

על החפץ חיים זצ"ל, שפעם באה אליו אשה וביקשה ממנו שיתפלל עליה. נכנס הח"ח לבית הכנסת ועמד מספרים 

בתחינה לפני בורא עולם וזו היתה תמצית התפילה: 'רבש"ע, זיכית אותי בחיי לכל הרבה חסדים להוציא לאור 

רפא את בנה של אשה פלונית'... מה מיוחד בתפילה זו? ספרים רבים לזיכוי הרבים, עשה נא עמדי עוד חסד נוסף ו

אולי אם היו מבקשים מאתנו להתפלל על חולה היינו אומרים, רבש"ע, ראה נא כמה ספרים הוצאנו לאור וכמה אנו 

ממזכי הרבים, ולולי אנחנו לא היו ספרים אלה רואים אור כלל... א"כ אנו מבקשים ממך משהו קטן עבור כך חוס נא 

שלא הוא זה שהוציא את כל ספרי היסוד המונחים במקום של כבוד בכל ני... החפץ חיים חי את היסוד הזה על פלו

 בית יהודי אלא חסד ה' שזיכהו לכך, וא"כ אנא, אחר כ"כ הרבה חסדים עשה עמנו עוד חסד...

למה הוא דומה? לחבורת גנבים שמסתתרת ליד חנות, אחד מהקבוצה נכנס וגונב חפץ כלשהו ובורח. בעל היצה"ר 

החנות מתחיל לרדוף אחריו בזעקות חמס אך בינתיים מתגנבת שאר הקבוצה ומרוקנת את החנות... מה עושה סוחר 

. ר' אשר זי"ע מדמה זאת לחייל חכם? לא יוצא למרדף ומעתה והלאה שם לבו ביתר שאת שלא ייכנס מי שאינו ראוי

באמצע קרב שחוטף קליע ברגל. מה עושה? קורע חתיכת בגד מוציא את הקליע וחובש זמנית את הרגל וממשיך 

לרוץ, אך אם יתעכב וייאנח על הרגל הפצועה לבסוף יחטוף גם קליע בראש. כמו כן היצה"ר לא מחפש את העבירה 

רה! בעצבות האדם מפסיד את הכל. ואמנם נכשל בעבירה אך צריך של האדם אלא את העצבות הבאה מחמת העבי

לקום מיד ולמנף את העבירה לדעת שזו תזכורת עבורו לחיות בקשר בורא ויחזור ויזהר מכאן ולהבא, אך מי שמסתובב 

 כל היום עסוק בעבירה שנכשל בה מפסיד את כל הסחורה של החנות... כמו כן אמר יעקב אבינו ע"ה, אם יבוא עשו

כי שני המחנות באים ללמד אותי אל המחנה האחת והכהו, לפחות לא נפסיד הכל והיה המחנה הנשאר לפלטה. 

שגם מה שיש לי זה לא שלי, ועל כן אם ח"ו מחנה אחד ימותו לכל הפחות אנו לא מאבדים הכל בידיים אלא ממשיכים 

 להילחם!

השבוע את הסיפור על ר' אשר זי"ע, ששלח פעם את בתו להביא לאשה אלמנה שקית מלאה בעופות לכבוד  סיפרנו

שבת. הגיעה הבת ונתנה לה את השקית. לקחה האשה את השקית בפרצוף חמוץ... לא יכלה הבת להתאפק ושאלה, 

שוטף לי את הרצפה  מה עם תודה רבה? נענתה האשה ואמרה: כשאבא שלך מביא לי את העופות הוא תמיד גם

 אבל עכשיו הוא לא הגיע...

אחרת קבעום... חכמים הרגישו לשנה האחרת שלמעלה בשמים ישנה הזדמנות של נס, השכינה יורדת למטה  לשנה

הלל והודאה, אך בחנוכה במעשרה טפחים דבר שלא קורה בשום הזדמנות אחרת, כל הימים טובים קובעים אותם 

שדווקא בקושי ובניסיונות שם הקב"ה יורד עד אלינו כדי לעורר אותנו להודות על מה שיש להדגיש לנו  להלל ולהודות
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ולדעת שאין זה מובן מאיליו ולא תלוי כלל בהצלחתנו אלא אך ורק בחסד ה' שמעניק לנו את טובו וחסדו, וזה יביא 

 אותנו להלל, לראות גם את הישועות בסילוק הקשיים לחיים אמתיים של קשר בורא.

 –במעשה שהיה עם יהודי שהיה גר במונסי ארה"ב ובעקבות פטירת אביו היה צריך לשבת שבעה בברוקלין נסיים 

מרחק שעה וחצי נסיעה משם. החליט היהודי שמכיוון שימי השבעה אמורים להסתיים בכניסת השבת יחזור ביום 

שישי לביתו כדי שגם השכנים שלו יוכלו לנחמו. מספר אחד השכנים: חשבתי לעצמי שבוודאי יהיו המוני אנשים 

בצערו ועל כן התקשרתי אליו ואמרתי שיבואו בזמן כ"כ קצר ואולי לא אספיק לנחם אותו כמו שצריך ולהשתתף 

שמכיוון שאני עובד עד מאוחר במשך השבוע על כן רצוני לבוא ביום שישי מוקדם בבוקר לברוקלין והוסיף, ואף 

אשמח להחזיר אותך הביתה... שמח היהודי מאוד. וכך היה. כשהגיעו למחוז חפצם הודה היהודי לשכנו מקרב לב 

כך שאאלץ לחזור לביתי עם אוטובוס, וכבר התחלתי להתכונן שיהיו לי בושות ואמר: דע לך שאתמול חשבתי על 

גדולות לנסוע עם בגדים של שבעה ללא רחצה וכו'. ובכך שבאת ולקחת אותי חסכת ממני אי נעימות גדולה מאוד, 

בחורים  ועל כן הנני מברך אותך שלא אזכה להיות באף אחת מהחתונות של בניך שיחיו... )לאותו שכן היו שלשה

שחיכו לשידוך מזה זמן( והסיבה לכך היא משום שכל החתונות יהיו עוד כשאני בתוך השנה! בליל יום השנה של 

 להודות ולהלל. –אותו יהודי על אביו התקיימה חתונת הילד השלישי של אותו שכן... 

* 

 

 התגלמות השלווה' –'קשיי החיים 
 

 "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען", וברש"י, 'ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף'...

שצדיק גוזר והקב"ה מקיים, וא"כ יעקב שביקש לישב בשלוה, מה קיבל? 'קפץ עליו רוגזו של יוסף'. לכאורה יש  ידוע

להבין איזו שלוה יש בזה שקיבל את רוגזו של יוסף? בפרשה קודמת למדנו על מלחמת יעקב עם השר של עשיו. 

מר שיעקב אבינו נקרא שיצא מנצח כלו'כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל'. לבסוף כותבת התורה הק', 

'כי נגע בכף ירך יעקב בגיד במלחמה. אמנם אם נביט מי יצא פצוע ומי שלם, הרי שיעקב הוא זה שיצא פצוע כידוע, 

 ... וא"כ איזה מן ניצחון זה?הנשה'

ע לדבקות נותנת לאדם כוחות שתמיד יוכל להתמודד. מובא בספרי חסידות שהיעד העיקרי להגי –יעד בחיים  הגדרת

השמחה מקשרת את האדם עם הבורא בכל מצב שנמצא. וכשאדם  'עוז וחדוה במקומו'.בבורא הוא השמחה, ככתוב 

מקשר את עצמו למקום של הבורא אזי הוא מקבל עוז וחדוה, שהם כוח ושמחה. אמנם, להגיע למקומו של הבורא 

ום בלי עזר הבורא. כל זמן שאדם חי בישותו ניתן רק ע"י שאדם מגלה את אפסיותו וחי כמה שהוא לא מסוגל לכל

הוא מסלק כביכול את הקב"ה משם, וממילא הוא גם מסלק את השמחה ממנו, מכיון שאדם הוא מוגבל, הוא חייב 

כאותו תינוק שנתמך  'כגמול עלי אמו',להודות בזה שאינו יכול להתנהל בלי עזרתו של הקב"ה. וכן מצינו בתהלים, 

 ך מנגד הרוגע והשמחה שלו הם מושלמים כשיודע שאמו מחזיקה אותו...אך ורק על ידי אמו א

כן הם הקשיים של החיים. ישנם אנשים שכל הזדמנות הופכת אצלם לקושי, אך אנו לומדים מהאבות הק' להפוך  כמו

נחשוב מה אמר לו הקב"ה לך לך... בואו  75כל קושי להזדמנות! אברהם אבינו ע"ה, בן שלוש הכיר את בוראו, ובגיל 

שנה? מיד בגיל שלוש הכיר את בוראו כשזרקוהו לתוך כבשן האש וניצל. אז ראה בחוש את יד  72עבר עליו במשך 

ה'. אולם מיד לאחר מכן כשנשרף הרן בכבשן שוב נהיה בלבול, אך עם כל זאת במשך שבעים ושתיים שנה הוא 

ליו ה', לא נתן לו לנוח אלא מיד אמר לו, לך לך כשכבר נתגלה א  75המשיך לצעוק לקב"ה שיתגלה אליו... ובגיל 

 המשך בלתי נפרד של המעברים שהיו עד כה. –לארץ לא נודעת 

כך מבאר השפ"א זי"ע, יעקב אבינו ע"ה רגע אחד ניצח את המלאך  'ביקש יעקב לישב בשלוה',הפשט ברש"י  זהו

שהוא לא נשבר במלחמה!!! אלא כל פעם  –שנתן את הניצחון ביד יעקב היה  וברגע השני המלאך ניצח, אך מה

שהשלוה שלו היא הקשר בורא שמקבל כשהופך את שעבר קושי הוא התעקש להמשיך במלחמה, משום שידע 

הבעש"ט הק' מדמה זאת לאשה שצריכה ללדת, שהכאבים הולכים  להזדמנות להכיר שהבורא מחיה אותו!הקושי 
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ום אף אם תברח לקצה העולם. כמו כן כל קושי שהאדם עובר הוא הכנה ללידה שהקב"ה רוצה עימה לכל מק

להשפיע לו שפע של חיות, אך הכאב לא יעבור לאדם על ידי שיברח ממנו, אלא יילך עימו לכל מקום, ורק על ידי 

 ההכנעה למקומו של ה' יזכה להשפעת 'עוז וחדוה במקומו'.

מנות, הוא על ידי שהאדם ישאל את עצמו מדוע יש לו זמנים שאין לו קושי והכול הולך להפוך את הקושי להזד  האופן

חלק? ואז יבין שכל קושי נותן לו הזדמנות להכיר שגם כשהולך לו הכל כשורה יחיה זאת עם חסד ה', ולא יתגאה 

 בכוחו... 

ל כזו בהירות, שרצה מבאר השפ"א בהמשך הדברים, שלאחר המלחמה של יעקב אבינו עם המלאך, קיב עוד

להשפיע את הבהירות הזו לכל כלל ישראל. ולכן קפץ עליו רוגזו של יוסף, מפני שכשאדם רוצה לתת השפעה חדשה, 

 .א בנו יוסף, וכפי שנבאר עוד להלןהו –צריך להיות לה הכנה מעליא, ועל כן קיבל את הניסיון הקרוב אליו יותר 

אדמו"ר זצוק"ל מובא סיפור ומשל נורא ונפלא בעניין הנ"ל. וכה היה מספר: פעם היה בי"ס לגנבים, ושם היו בשם 

מלמדים את כל הטריקים כיצד לגנוב. אחד מהכללים הנוקשים היה שאם הגנב נתפס, אף אם יכו אותו מכות 

לו, אך לבסוף נתפס, והובא אחר נמרצות לא יגלה לעולם מי שלח אותו. אחד מהתלמידים ניסה לילה אחד את מז

כבוד לתא המעצר. ניסו השוטרים והחוקרים לגלות מי שלחו, אך הוא נוצר את פיו ולא מגלה מאומה. היכוהו מכות 

לא מגלה דבר! חשב אחד השוטרים על פתרון וביקש שיביאו למעצר את בנו של  –נמרצות, והוא כתלמיד מצטיין 

המעצר לדבר עם אביו, ולאחר שעה קלה לקחו אותו לחדר אחר והחלו להכותו. הגנב. כשהובא הבן, הכניסוהו לתא 

מיד צעק הגנב שיפסיקו כי הוא מסכים כבר לגלות את כל הפרטים. לאחר שתפסו את כל הכנופיה, שאל אחד 

 החוקרים את מיודעינו הגנב. אמור נא לי, הרי עמדת בגבורה במכות הקשות שהיו מנת חלקך, וכיצד זה רק נגעו

אמשיך לשתוק ולא אדבר מאומה, אותי בבנך כבר הסכמת לדבר? ענה הגנב ויאמר: אני למדתי בביה"ס שכשמכים 

 , זאת לא לימדו אותי להתמודד...בניאולם במצב זה שמכים את 

אבינו עבד על עצמו עבודת קודש, הן אצל לבן והן אצל עשיו והצליח אצל כולם לתת את נקודת ההכרה בבורא,  יעקב

להרגיש  –כן רצה להנחיל דרך נפלאה זו לכל בניו, אולם כדי שיצליח בכך היה צריך לעבור כעת לשלב נוסף והוא  על

את הצער של השני. וזה היה רוגזו של יוסף, עשרים ושתיים שנה שיעקב אבינו ע"ה היה צריך להילחם בזה כדי 

הו קץ? זו נקודת הקשר של האדם עם בוראו! זוהי 'ביקש יעקב לגלות את הקץ'. מ –להרגיש את בנו. ומיד לאחר מכן 

 בשורת קץ הגאולה שאדם שעובד כך יכול להביא לעצמו ולכל סביבתו בכל מקום בעולם.

מתבאר שכל הקושי שיש לאדם הוא בעצם הדרך שלו להגיע לשלוה, ומהי השלוה? הקשר שלו עם הבורא שם  א"כ

ע דווקא ע"י הקושי? כי הקושי מגלה לאדם את האפסיות שלו, הכח והשמחה השלמים. ומדו –נמצאים העוז והחדוה 

ועל ידי כך הוא פונה מיד לרבש"ע וכשהוא חי בהכרה הזו זה מה שמחבר אותו למציאות הזאת של הבורא. וזהו 

'יסוד החסידות ושורש העבודה לדעת מהי המטרה של הצבת היעד שביארנו בתחילה כמובא בספר מסילת ישרים, 

ולהתענג על ה' שם הוא הכח השמחה, ולהגיע למקום הזה אפשר רק על ידי מצוות להתענג על ה'.  –האדם והיא 

 ומעשים טובים.

* 

 

 קשר של נפש' –'חנוכה 
 

"שאילתא: האבעיא אם הדלקה עושה מצוה או הנחה, ופשיטנא ממאמר הש"ס חרש שוטה וקטן שהדליקו לא עשה 

ב, ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו ולא כלום, שמע מינה הדלקה עושה מצוה... פתח הרב בפרש"י ז"ל על ויש 

 רוגזו של יוסף, צדיקים מבקשים לישב בשלוה אמר הקב"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא"...

"הענין הוא עפ"י מאמר חז"ל התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס בטרקלין. ומבואר בספר מוסר על לשון 'כדי' ולא 

שהביא שמתקנים עצמם בחוץ ונכנסים לפנים... ואין המשל דומה לנמשל בכל אמר 'והכנס' כדרך העולם. והמשל 
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מילי שאפילו אם יתקן אדם עצמו בעוה"ז אולי ייכנס לעוה"ב. שלא יהיה צדיק בעיניו שבוודאי ייכנס אלא כל הכנותיו 

 יהיו על צד הספק אולי ייכנס וזהו כדי"...

ההכנה של האדם לכניסתו לעוה"ב צריכה להיות בדווקא על צד הספק. ובעומק הדברים: האדם יורד לעוה"ז  דרך

עם נפש המלובשת בתוך גוף ומחיה אותו. הפרי הארץ מבאר שעובדה זו יכולה להסיט את האדם מהמטרה 

כלומר אדם  כנס לטרקלין'.שת –כדי  –'התקן עצמך בפרוזדור האמיתית של ירידתו לעוה"ז ועל כן מדייקים חז"ל 

יכול לעבוד בעולם הזה ולבסוף ייאלץ לחזור חלילה. על כן נותן לנו הפרי הארץ את הכיוון איזו דרך שיעבוד בה האדם 

שייתן לו את הסיכוי המוצלח ביותר לעבור את מעברי העוה"ז. דוגמא לדבר: אדם שרוצה לערוך מסע, על אף שעדיין 

אחד, כבר מכין לעצמו את כל הציוד הדרוש לכך. אם לא יכין ציוד הוא עלול לחזור לא החל ללכת אפילו לא צעד 

לביתו כלעומת שיצא... אנו נבאר בשבוע זה אי"ה את הדרך שיבור לו האדם ונעשה סדר עפ"י דברי הפרה"א זי"ע, 

 כיצד מחברים בין רצונות הגוף לתכלית הנפש.

 

ידה אחת בין כולם, הוי אומר שאם כמה אנשים מתחברים חיבור של הינה יח הנפש הבדלים מהותיים בין גוף ונפש:

הוא העוה"ב יהיה קיים החיבור הזה. משא"כ הגופים מחולקים. הבדל נוסף קיים בין  –נפש הרי שגם שם בטרקלין 

העולמות, שבעוה"ב הנפש היא נגלית והגוף נשאר כאן בעוה"ז, וכאן הגוף הוא הנגלה והנפש היא נסתרת. אמנם 

תיד לבוא יקומו גם הגופים מושלמים בנפשם... אך כעת בעוה"ז יש חלוקה, ולכן כדי שאדם יוכל להתקיים בעוה"ב, לע

הוא צריך להכין כאן צידה לדרך בצורה של עבודת נפש כפי שיבואר בהמשך הדברים. אדם שחי כאן רק עם הגוף 

עמו... ר"ל. וכבר הבאנו בשם החפץ חיים  ולא נותן מחשבה מה דורשת הנפש, יגיע לעוה"ב ולא יהיה מה לעשות

 זצ"ל שאדם ירצה לשלם בעוה"ב אלף רובל כדי שיוכל לתת קופיקה אחת לצדקה...

 

'כשאדם עושה מצוה אין הוא עושה את המצוה הרה"ק ר' מנחם מנדל מרימנוב זי"ע מבארים את המשפט הבא:  בשם

וא, שכשאדם עושה מצוה ואינו מבין שכל מצוה יש בה וביאור הדבר ה וכשאינו עושה את המצוה הוא עושה אותה'.

עומק אין סופי, וחושב בליבו שהגיע לתכלית המצוה, הרי שכביכול לא קיים אותה כלל. אך אם אדם עושה מצוה 

וחושב בליבו שאין הוא ראוי כלל לעשות את המצוה אלא רחמי ה' הם שיכול לקיים מצוה, והמצוה היא גבוהה הרבה 

של האדם, אז יכול להגיע לתכליתה של המצוה. משום שתכלית המצוה היא הקשר שאדם מקבל מעבר להבנתו 

ונותן חזרה בינו לבין הבורא ב"ה. ונבאר זאת על פי הנושא 'כאבי נפש'. מדוע יש לאדם כאב נפש, מה המקור לכאבים 

 אלו ומה התכלית של הכאבים שאדם עובר מדי יום?

 

ת נצחית לאדם, ואילו הגוף הינו כלי שמקבל ומכיל את החיות הזו. אך ישנה היא אור שהוא מושג של חיו הנפש

דוגמא קיצונית שאנשים מסוימים מקבלים נפש כל כך גדולה יותר מממדי הגוף שלהם, ודבר זה יוצר אצלם 'חיכוך' 

כן כל אדם בין הגוף שלא יכול להכיל את החיות המרובה הזו לבין הנפש שרוצה להזין את הגוף הזה. אמנם כמו 

באשר הוא לעתים מקבל אור חיות גבוה מכדי יכולת הגוף שלו להכיל ואז נוצר החיכוך הנ"ל. אך מה שעלינו לדעת 

בחינת נפש. וכשמגיע אור  –הוא שכל פעם שאדם מקבל הארה מלמעלה, הינה צידה לדרך והכנה מעליא לעוה"ב 

ל את הכלים שלו לקבל תוספת של חיות... והעצה שהגוף לא מסוגל להכיל אותו, זו ההזדמנות של האדם להגדי

להביא את האדם להגדלת הכלי שלו היא ע"י ההתמודדות שאדם מתמודד עם המעבר החדש שמקבל. ההתמודדות 

 בדרכו של הפרה"א היא ההכנעה שאדם מכניע את הגוף לכוחות הנפש.

 

היא שכשאדם לא מוכן לתת את ההכנעה הזו שזו עבודה לא פשוטה כלל, הוא מרגיל את עצמו לחיות כל  המציאות

הזמן בהתגוננות! כל מיני סיבות ותרגילים שמשכנע את עצמו מדוע אסור לו לתת הכנעה לנפש שלו. וזה גורם לאדם 

היות גוף. אך את הגוף אדם יכול להעלות להיות 'ָאכּול' מבפנים, משום שהנפש היא מחיה את הגוף אך אינה יכולה ל 

לדרגת נפש כי הנפש יותר גדולה ומופשטת מהגוף שהוא זמני ומתכלה. על כן ככל שאדם יותר ייכנע לנפש כך הוא 

בהוה ובעתיד. לכן אם הוא 'מוותר' על החיות הזו כדי לספק את רצונות הגוף, ממילא  –יכיל יותר את החיות לעצמו 
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לגוף שלא רוצה להכיל את האור הזה שרוצה להיכנס אליו, מה  –'חיכוך' שנוצר בין הנפש הוא רק מגדיל את ה

נפשית... אולם אם יחפש במעברים שעובר להשיג את חיות הנפש על  –שגורם לו להיות 'אכול' גם גופנית ובעיקר 

וישיג את הקשר בורא הזה ידי שייתן הכנעה לרצון הנפש לחיות אותו, עי"ז הוא יקטין את החיכוך בין הגוף לנפש 

 ויקבל שלוות נפש, המשפיעה ממילא גם על רצונות הגוף ומעדנת אותן.

 

מזה יבאר הפרי הארץ בהמשך שהאדם הוא חלק אלוק ממעל ואין לו אפשרות להתחמק מכך, ולכן יש לו רק יותר 

 זדור כדי שתכנס לטרקלין','התקן עצמך בפרואחת משתי הברירות כפי שביארנו או לחיות גוף או נפש. וזהו הפשט 

 הרגל עצמך לחיות בבחינת נפש כאן בעולם הגוף, כדי שתוכל להיכנס לטרקלין. ולהלן בהמשך הביאור:

 

העוה"ב הוא בחינת הוי"ה שהוא מורה על הפשטה כלומר הסרת הלבושים, ואלוקים  'כי שמש ומגן הוי"ה אלוקים'.

הוא בחינת העוה"ז שהוא מצומצם בתוך לבושים. וזה הטעם שכאן בעוה"ז כל החיות הזו מגיעה בצורה של לבושים 

ין ערוך כדוגמת המעברים שהזכרנו שאדם עובר. אך בעוה"ב בעת הסרת הלבוש, העוצמה של החיות הזו תהיה לא

הזו שלא  מרוב העוצמהשהוא יישרף  –במקרה שאדם נתן את ההכנעה, או חלילה למוטב  –בבחינת הוי"ה, לטוב 

'הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים... הסכין לקבל אותה. עפי"ז מבארים גם את מאמר חז"ל: 

צאת השמש בגבורתו הוא צאת השמש בגבורתו'. עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כ

לעתיד לבוא שיוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, ואז נאמר רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאים בה. ולכאורה כיצד 

ייתכן הדבר שאותה השמש תרפא האחד ותשרוף את האחר? אך שמש הכוונה היא לאותו האור שאנו מבארים כאן. 

אז ייבחנו כולם, ומי שהרגיל עצמו במשך חייו בעוה"ז 'לפרק'  –בהכרה בבורא העולם  אור החיות שייצא לעתיד לבוא

כל מעבר לראות שם את הנהגת השי"ת, אזי כשיהיה בהירות בעולם ללא הלבושים אזי אותם הצדיקים שהצדיקו 

ימימה. אך הרשעים עליהם את הדין בכל פעם, יוכלו לעמוד בבהירות הזו גם ללא הלבוש, כי זו היתה עבודתם מימים 

שחיפשו רק למלאות את רצונות הגוף ולא השכילו להיכנע לאור הנפש, אזי ברגע שייפתח בפניהם כזה אור גדול 

 לא יוכלו לעמוד בפני אמת זו ויישרפו ויהיו נידונים באש הזו...

 

הנקרא הסירו  "והנה כשנכנס אדם עם כל עצמו בדבר קדושה איזה מצוה או תורה ותפילה, בדביקות גמור הוא

מלבושים הצואים והלבישו מחלצות... וכן כשמתלבש במצות שבת או חנוכה... נקרא אחדות גמור עמו יתברך... וזהו 

 התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס"...

 

היינו חיבור. וזה עניין המצוות לחבר את האדם לבוראו. ממשיך הפרה"א על  –מצוה היא לשון צוותא חדה  המצוה:

ו שכשאדם נכנס לתוך המצוה, באופן המבואר לעיל, שיודע שאין לו חלק בה ורק הקב"ה מזכהו. וכל עניין פי ביאור

המצוה לעשותה למען יגיע על ידה לקשר בורא ולחיי נפש כדי להחיות את הגוף, אז אמנם המצוה נותנת לו כח וחיות 

נו אם אדם רוצה להתקין עצמו להיכנס היי –'כדי שתכנס' נצחיים. על פי זה מבאר הפרה"א את המאמר הנ"ל, 

לטרקלין, אזי זהו בתנאי שייכנס כולו לתוך עשיית המצוה. והוא הפלא ופלא כפי שבאר הפרה"א לעיל שהכניסה 

למצוה היא על ידי שנותן הכנעה או במעשה המצוה שמכיר את יד ה' שמזכה אותו, או במעברים שעובר שלא נותן 

ת הנפש, זו הדרך וזו העצה להיכנס לטרקלין. כי בכך הוא כביכול נותן מקום לקדושה לגוף את רצונותיו ונכנע לתכלי

 להשפיע עליו...

יכול אדם לעשות מצוה בשני אופנים. במעשה בלבד ללא דעת וכוונה להגיע לקשר בורא, ומנגד ע"י כוונה  אמנם

לעשייה ללא דעת, שאין בהם מעליא. דבר זה למד הפרי הארץ מהג', שהראיה מחרש שוטה וקטן, שהם מרמזים 

דעת. ואדם שעושה מצוה או עובר את מעברי העוה"ז ללא הדעת המקשר, הרי שזו בחינת 'הנחה עושה מצוה', 

שעושה את המצוה ללא הדעת ובזה לא יצא ידי חובתו ואין נקרא הדלקה. משא"כ מי שעושה המצוה עם דעת של 

 ר וזו בחינת הדלקה עושה מצוה.הכנעה וכניסה למצוה מתוך ביטול, הוא הנקרא מקש

mailto:spinkarebbe@gmail.com


9 

 לתגובות והצטרפות:

spinkarebbe@gmail.com 

* 

 

 "להשכיחם תורתך"
 

יש להבין איזה פני תהום' הוא יון שהחשיכו עיניהם של ישראל".  "מה שהיה הנס בנרות. איתא במדרש 'וחושך על

 חושך עשו היונים יותר משאר הגוים בארבעת הגלויות? ומה גרם החושך הזה? 

 

הסיבה לחושך הגדול היא מכיון שהעיזו היוונים ונכנסו לבית המקדש ופרצו בו  "אבל משום שזה היה בזמן הבית".

מהלך את השתלשלות הדברים: בזמן שבית המקדש היה קיים, היה אור ובהירות י"ג פרצות. מבאר השפ"א על פי 

מיוחדת שלא היה אף יהודי שלא השיג את מציאות ה' בעולם. ולדוגמא מה שאנו משיגים היום בשמע ישראל שאנו 

מתם הגויים צועקים בדביקות בתפילת נעילה של יום הכיפורים, היה אז מושג יום יומי אצל כל יהודי באשר הוא. לעו

שאינם מבינים במושגים רוחניים אלו, גם חשו שיש אור בבית הזה של היהודים ולכן חפצו לשבור את קירות הבית 

כדי שיתפשט האור לכולם. אך הקב"ה ברא בטבע בכונה תחילה שלא כל הרוצה יבוא ויטול בדבר שאינו ראוי בו, 

מחיצות נבלע האור והוסתר בתוך קירות הבית. וכן מצינו ולכן בדווקא עשו מחיצות. וברגע שהסירו היוונים את ה

 בבריאת העולם שברא הקב"ה את האור וראה שהרשעים משתמשים בו לרעה, עמד וגנזו. 

 

שיש כזה מושג שמתי שהאור נמצא בסיכון אז נכבה האור ונסתר. אור זה הוא האור של הבהירות אותו אנו  רואים

העולם. ומכיון שבשאר הגלויות לא היה בית המקדש, היה גם חשכת הגלויות,  משיגים כשאנו מכירים שה' מנהיג את

אך לא ברמה כזו של הסתרת האור, ואדרבה כפי שיתבאר בהמשך, סיבת הגלויות היא כדי שנתקרב על ידי הקושי 

 יותר לרבש"ע ונדבק בו ונחוש איך הוא מנהיג אותנו. 

 

הרשעים נכנסו לתוך המקור של האור. נאמר 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'. אדם יכול לראות זאת על  היוונים

עצמו, כפי שביאר זאת במשל ר' אשר זי"ע: לפעמים יש לאדם כאבים פיזיים. מה הסיבה לכך? כל אדם נברא עם 

ים את הדם כראוי לכל חלקי הגוף נקודת תורפה מסוימת בגופו, אך כשהוא רגוע, המוח משדר רגיעות ללב והלב מזר

כולל לחלקים החלשים יותר שנברא עמהם. אך אם האדם נלחץ ממשהו, כל הורידים שלו מתכווצים והלב מזרים 

דם וממילא נוצר  -את הדם בחוזק ואז כשמגיע הדם לאיזורים החלשים הם דורשים תפוקת יתר של הזרמת חמצן 

וחניות, בית המקדש היה מקור הקדושה והמוחין לכל כלל ישראל ולכל לחץ הגורם לכאב... כמו"כ להבדיל הוא בר

העולם כולו. וכן בכל דבר, השבת משפיעה לכל השבוע ותחילת היום משפיע על כל היום... היוונים כשרצו לקחת 

לעצמם את האור הזה, לא רק שלא קיבלו לעצמם אלא החשיכו לנו ולכל העולם. ולכן גלות יון קשה מכולם. אך 

 עצם הקב"ה כל דבר עושה לתועלת וכפי שיבואר להלן.ב

 

המאור עיניים מבארים, שכשיעקב אבינו ברח מעשיו, שלח עשיו את אליפז להורגו, וכשפגשו לא רצה להורגו  בשם

פחד מאביו... אמר לו יעקב אבינו: קח את כל רכושי והעני חשוב כמת, ותוכל לומר לעשיו  -כיון שהיה תלמידו, ומנגד 

תני. וכך היה. לאחר מכן אמר יעקב אבינו: רבש"ע, אליעזר עבד אברהם הלך לחפש אשה לבנו יצחק 'וכל טוב שהרג

אדניו בידו' כפי שכתוב, ואני אין בידי מאומה. אך אין אני מתיאש כלל אלא בוטח בך, שנאמר: 'אשא עיני אל ההרים 

אבינו השיג שכל מה שגרם לו הקב"ה כל זאת הוא  יבוא עזרי, עזרי מעם ה''... ומבאר המאור עניים שיעקב –מאין 

לטובה כמו שמצינו בתחילת הבריאה שכל מקום שכתוב ויהי אור, חייב להיות קודם מצב של תהו ובהו. ולכן אם יש 

 לי כעת מצב של תהו ובהו, זהו סימן ל'ויהי אור'. 
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ר, מיד נהיה אור! ובאמת כידוע רואים וברגע שיעקב אבינו הפך את החושך הזה ל'סיבה' כדי שיהיה מציאות של או

שהקב"ה העביר אותו בדווקא את המציאות הזו שיהיה חשוב כמת, ]כמו הזרע שנרקב באדמה ממש לגמרי עד 

 החומר ההיולי שבו כדי שיוכל לנבוט מחדש, כפי שמבאר הרמב"ן[, ועי"ז זכה להגיע לדרגת 'יעקב מיטתו שלמה'.

 

השפ"א, בדווקא גרם הקב"ה שיפרצו היוונים לבית המקדש ויטמאו אותו, כדי שיאיר ניתן להבין את הביאור של  עפי"ז

האור הזה עד עצם היום הזה, ע"י המסירות נפש של כלל ישראל בעת ההיא. ובכל שנה מחדש בימי החנוכה מאיר 

הבורא כל  הוא אור הנרות המפרסם את הנס, הוא הבהירות שאפשר לקבל לחיות כל דבר עם –לנו אור בהירות זו 

 עולמים.

 

מבאר השפ"א במקום אחר ]תרמ"ד[, ד"ה ימים טובים בהלל והודאה. דבר פלא הוא כי כל הימים טובים מאירים 

מחמת היו"ט, ורק בחנוכה מאיר היו"ט ע"י ההלל וההודאה. כי באמת עם ישראל נבראו רק כדי להודות ולהלל, 

ו שכתוב 'איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר'. אך בחנוכה ובאמת שאי אפשר להודות ולהלל כראוי בגלות הזה כמ

כיון שהרשעים רצו לקחת מאיתנו את האור הזה, נשאר האור הזה מתנוצץ עד היום הזה בימי החנוכה. וע"י הדלקת 

 הנרות זוכים לזה. וכיון שטמאו כל השמנים בזמן בית המקדש נקם הקב"ה את נקמתינו שיאיר זה האור בחנוכה.

 

שפ"א לבאר, וזהו 'גולל אור מפני חושך'. שהקב"ה גולל את האור מפני החושך שלא יקחו הרשעים את ה ממשיך

האור ויהנו ממנו, והוא לטובה שלא יתערב סטרא אחרא באור. והטובה שלנו מזה הוא אח"כ וחושך מפני אור, שאנו 

 זוכים לאור הזה עד היום.

 

היה המכה בפטיש לפני המפלה הגדולה של היונים  -ם תורתיך להשכיחלהשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצוניך. 

 ונבאר מדוע. בשעת צרה יהודי זועק 'מן המיצר קראתי קה'. וזוהי המטרה של המצוקה כדי שאדם יזעק ויתקרב לה'. 

 

יצחק זצוק"ל מבאר את הנאמר 'תניא ר' נתן אומר כשהוא שוחק אומר הדק היטב היטב הדק מפני שהקול  החקל

שהקב"ה שוחק ומצר את האדם, הלא הוא משום היטב, זהו כדי להיטיב לו  –בשמים'. וביאר שכשהוא שוחק יפה ל 

ברוחניות שיגיע להשגה גדולה יותר בדביקות הבורא, ואם גם אז עדיין לא עובר לו הצער והמצוקה הוא ג"כ 'היטב 

ִים, כי הקב"ה חפץ בתפילתן של  –הדק' שעדיין לא עבר ההדק אף לאחר ההיטב  ָשמַּ הוא מפני שהקול יפה ְלבַּ

צדיקים. כמו"כ אור הנרות מזכיר לנו את הצרות שהיו מנת חלקם של כלל ישראל אך כל זאת בשביל שיזכו לאורך 

כל הדורות בבהירות שאפשר לקבל על ידי אורות הנרות חנוכה. וזה מה שכתוב שאור הנרות 'עדות היא לכל באי 

 לם שהשכינה שורה שישראל'. עדות היא שיש הקב"ה בישראל, שישנה השגחה פרטית בכל דבר. עו

 

מה שרצו היוונים לקחת מאיתנו כפי שאנו אומרים 'להשכיחם תורתך' ולא להשכיחם התורה, משום שאמנם כלל  זה

, אלא שרצו לגשם את לא היו נגד לימוד התורה, אדרבה רצו להרבות בחכמה ואף חכמת התורה היתה לנגד עיניהם

היא תורה שמביאה  – תורתךוזהו להשכיחם  רק את ידיעות התורה רצו ללא הקשר עם הבורא דרך לימוד התורה.זה, 

לידי התקשרות בזה לא חפצו, וכפרו בהשגחה פרטית. ולכן כל עוד שלא דיברו על האיסור ללמוד תורה, יכלו ר"ל 

ם ישראל הגיעו לדביקות בה' מתוך הייסורים. אך ברגע שרצו לעקור להצר לישראל, מהטעם שביארנו לעיל שעי"ז ע

 את הנקודה הפנימית שם כבר איבדו את המטרה ושם היתה מפלתם. 
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נוסף מצינו הבדל בין ג' רגלים לניסי חנוכה ופורים. שבג' הרגלים שניתנו לעם ישראל אחר גלות מצרים וזכר  דבר

והמצות. משא"כ בחנוכה ג"כ היו יהודים שקיימו את התורה אך הגזירות  ליציאת מצרים שם קיבלו עם ישראל התורה

גרמו לכך להשכיחם תורתך כפי שדיברנו, להטמיעם בטבע, ולהעצים את ה'כחי ועוצם ידי'. ולכן ביטל מרדכי היהודי 

ה את ליל הסדר באותה שנה כיון שאם אין את הנקודה הפנימית של הדביקות בבורא, אז כל התורה לא מגיע

 למטרתה. 

 

החידוש בחנוכה שהשכינה יורדת למטה מעשרה, לומר שישראל אע"פ שחטא ישראל הוא ויש אפשרות לכל  זה

אחד באשר הוא שם להתעלות ע"י נרות החנוכה, וכל מצוה וכל ברכה חשובה לפני השי"ת. ולכן בג' הרגלים צריכים 

 ע אלינו השכינה יורדת למטה מעשרה טפחים. אנו לעלות לרגל לבוא לפני ה'. משא"כ בנר חנוכה הקב"ה מגי

 

עיקר הנס של חנוכה הוא התחדשות ההכרה הפנימית שה' מנהיג כל דבר, ולכן בהדלקת הנרות אנו מקבלים  ובאמת

את הכוחות מחדש בכל שנה כמו בבית המקדש להכיר בזה, כפי שכתוב 'נר ה' נשמת אדם'. וכן מפרש התפארת 

, לעד מלשון עדות שהקב"ה שם אותנו בימים אלו להעיד, כי עדות היא לכל באי עולם שלמה 'שומר עמו ישראל לעד'

שהשכינה שורה בישראל, ומבאר הרמב"ן על אהרן הכהן שחלשה דעתו כפי שכותב רש"י, ואמר לו ה', שלך גדולה 

 משלהם, מפני שהוא זה שמפרסם מחדש את ענין ההשגחה פרטית שהשכינה שורה בישראל. 

 

ה שכתוב 'לשנה אחרת קבעום בהלל והודאה'. ושואלים מדוע רק לשנה אחרת ולא באותה שנה מיד? גם מ ידוע

הרבה תשובות נאמרו בדבר, אמנם אחד הטעמים לזה הוא כי באותה שנה לא יכלו לחוג את חג הסוכות שמונה 

עום בהלל והודאה ימים והשלימו. ולכן בשנה הראשונה עשו החג ח' ימים להשלים לחנוכה, ורק לשנה אחרת קב

מחמת הנס עצמו. וכשם שבסוכות אנו עושים מצוות עם 'הדר' כמו כן בחנוכה אנו עושים 'מהדרין מן המהדרין'. וכפי 

שחג סוכות שמיני עצרת כולל את כל הימים טובים מתחילת הימים נוראים כפי הידוע מספרים, שכל הימים הנוראים 

ן זאת חנוכה הוא כנגד שמיני עצרת, וזאת חנוכה כולל ג"כ את כל עד אחר שמיני עצרת הן בחדא מחתא. כמו כ

האורות וכל הישועות. וכל אחד יכול להיוושע בדבר ישועה ורחמים. ושיושפע רחמים וחסדים טובים על כל ישראל 

 אמן!

*  

 

 הקוד לכספת

 

לים הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. כי חסד שהקב"ה עושה לבני ישראל אינו לשנה ושנתיים רק 'איתא במדרש תה

  לעולם. פי' שעל ידי הלל והודאה יכולין לעורר כח הנס והחסד לעולם'...

 

במה מתבטא היו"ט? על ידי שאומרים הלל והודאה. מבאר השפ"א כי כשהקב"ה משפיע חסד לעולם נשפע  מובא,

יש למעלה  'וחסד ה' מעולם ועד עולם'...כן בכל שנה ושנה נפתח מחדש אותו ענין של החסד, כדכתיב תמיד ועל 

אוצר שהקב"ה רוצה להשפיע לעולם הזה, והוא נקרא העולם הצפון. כיצד ניתן לשאוב משם את הטוב ההוא הצפון? 

הוא פותח  – כי לעולם חסדוא כשאדם מודה לקב"ה על כל הטוב שיש לו, ממיל – הודו לה' כי טובמבאר השפ"א 

לעצמו את אותו הטוב הצפון ומשפיע לעצמו ולעולם השפעות של טובות וישועות. ויתירה מזו מובא בשם 'הבית 

אהרן' זי"ע בליקוטים, כי כשאדם עובר איזה מעבר שהוא לא רואה את הטוב אלא אדרבה קשה לו כעת, ובכל זאת 

כי כך הוא רצון ה', כיון שאומר שזה טוב על אף שאינו מרגיש כך בפועל מתחזק באמונתו שגם זה הוא טוב בשבילו 
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אלא מחזק את עצמו להאמין בזה, באמונה זו פותח את אותו צינור של השפעה ומשם נמשך לו שפע של טוב ויוצא 

 מכל המצוקות שלו.

 

הלל והודאה. מדוע?  השפ"א לבאר עפ"י המובא שדווקא נס שנעשה לעם ישראל בארץ ישראל עליו אומרים ממשיך

כי זהו המקור להשפעת החסדים לעולם על ידי ארץ ישראל ובני ישראל שמהללים ומודים לה', ועל ידם נשפע שפע 

לכל העולם. מסופר על הבעש"ט הק' שכשהיה רואה יהודי היה מיד שואל אותו לשלומו, כדי שיענה ברוך ה'. ועל ידי 

ברוך ה' יום יום שהבאנו לעיל, כשאדם מפנים שכל המעברים שעובר  תשובה זו נשפעת טובה גדולה לעולם. וזהו

 הם לטובה עי"ז זוכה להשפיע לעצמו ולכולם את הטובה ההיא.

 

'כמו כן היה באותו הדור שבכח הלל והודאה קבעוהו לדורות... ואיתא בגמ' הלל יש בו לשעבר ולעתיד, פי' שבכח 

בר. וגם מה שעתיד לעשות לנו. כי לפניו ית' עבר ועתיד הכל ההלל לעורר הנסים והחסדים שהקב"ה עשה לנו כ

אחד. רק כפי מה שמצויר הנס והחסד בעיני האדם כך מתעורר אצלו החלק השייך לו וכן בכלל הדור וחז"ל רמזו לנו 

 שע"י הלל והודאה נוכל להתדבק בנס'.

 

מפני כן קבעו לאותם ימים אלו להלל ראו ברוח קודשם את אותם אוצרות שנמצאים למעלה שיכולים להשפיע ו חז"ל

והודאה, כדי שבאמת יושפעו אותם החסדים לעולם. ומסיים השפ"א שמכיון שאצלו ית' אין כל הבדל בין עבר לעתיד 

אלא הכל אחד ממילא ההשפעה תמיד נמצאת, א"כ מה שנשאר לאדם הוא לצייר ככל יכולתו את עומק הנס ולעורר 

דבר דומה, לנחל שזורם ויש אפשרות כעת לשאוב ממנו מים. אך בעוד מספר עצמו להלל והודאה. ומשל למה ה

שעות ילך הזרם וייחלש. יכול אדם ליהנות כרגע ולשתות מהמים, אך מי שהוא חכם מביא כלי גדול ושואב מהמים 

ות הללו וכך נשאר לו מים גם לשאר הימים שהנחל כבר לא יזרום... כמו כן בימים אלו מתגלה הנחל של ההשפע

הגדולות בכל התחומים לקבל הכרה חזקה בדביקות הבורא. וא"כ כמה שהאדם יעורר את עצמו בימים אלו לחיות 

 כך, הוא מגדיל את הכלי שלו לשאוב כוחות למשך השנה לחיות ולעשות את רצון השי"ת.

 

קבל את ההשפעה כלומר אם אדם רוצה ל –ביאור הגמ' שמצטט השפ"א: 'יש בו לשעבר ויש בו לעתיד לבוא' זהו 

שהיתה בעבר וכן לטעום מן ההשפעה שתהיה לעתיד לבוא, זה תלוי רק ברמת ההכנה שלו בהוה. וזהו שאומרים 

מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, זו ההכנה של האדם כדי לקבל את ההשפעה לה זכו אבותיו ואבות אבותיו כי 

 ההשפעה היא לדורות.

 

 וכו' וכל החיים יודוך סלה'.   'וכן אומרים ועל כולם יתברך ויתרומם

 

השפ"א בשם החידושי הרי"ם, ככל שאדם ישקיע יותר ב'יתברך ויתרומם ויתנשא שמך מלכינו תמיד לעולם  מבאר

שכל מי שקשור אליו לשורש נפשו מתעורר ג"כ לחיות בהלל  –ועד', הוא גורם ומעורר בזה ש'כל החיים יודוך סלה' 

'כי איש ישראל כפי מה שמכניס כל החיות להלל ולהודות לשמו ית' כמו כן יכול לעורר כל החיים ממש והודאה. 

וכפי שר' אשר זי"ע היה אומר שאנשים תמיד מחפשים ודואגים מה יהיה עם כלל ישראל אך צריכים להודות לה'. 

 לדעת שהתיקון והעזרה לכלל ישראל מתחיל אצל האדם עצמו...

 

 'כי גבר עלינו חסדו',כי בזכות מה זוכים הגוים לומר הלל לה'? בזכות  הללו את ה' כל גוים',שכתוב 'יובן מה עפי"ז 

        רק ע"י שיהודי אומר בעצמו הלל לה' על ידי זה הוא מעורר את ההלל בכל העולם.
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 מהי ??? –דביקות בה' 
 

של יוסף צדיקים מבקשים לישב בשלוה  פתח הרב בפרש"י ז"ל על וישב ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו

 אמר הקב"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעוה"ב אלא שמבקשים לישב בשלוה בעוה"ז".

"הענין הוא עפ"י מאמר חז"ל התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין, ומבואר בספרי מוסר על לשון כדי ולא 

מם בחוץ ונכנסים לפנים לכן אמר בלשון כדי שתכנס לומר אמר ויכנס כדרך העולם, והמשל שהביא שמתקנים עצ

 שאין הנמשל דומה בדומה למשל בכל מילי".

העולם ישנו פרוזדור והוא מוליך לטרקלין. אך בעוה"ב אין זה כך, משום שישנם מצבים כפי שכותב ה"שפת  בדרך

אמת" זי"ע שאדם לומד תורה וממלא כריסו בש"ס ופוסקים, אבל ללא שום מחשבת התקשרות ודביקות לבורא ע"י 

דפים ריקים מכל תוכן, שכן לא עשה  התורה הזאת, אלא רק כדי לגדל את עצמו, וא"כ כשיגיע למעלה יראו לו מאות

את המוטל עליו ר"ל. או אדם שמכין את עצמו בפרוזדור במצוות ומעש"ט, אך בפעם אחת בלבד שנכשל בדיבורי 

 לשון הרע מעביר את כל זכויותיו לאדם שעליו דיבר, ואזי שוב מגיע ריקם...

אולי תזכה להכנס. הבעש"ט הק' לפני שנפטר כדי הוא מלשון  כדי שתכנס לטרקלין,נקט התנא בדווקא לשון  לכן

מן העולם שמעו אותו לוחש את הפסוק "אל תבואני רגל גאוה", לאמר שעד הרגע האחרון אדם לא יבטח בעצמו 

 שהוא נקי.

עוד מהרבי מקוז'ניץ, שכשהלכו בהלוייתו של הר"ר אלימלך מליזענסק זי"ע, ראו אותו מחייך לעצמו.  מספרים

לחייך ענה ואמר: שתיאר לעצמו כיצד עולה כעת ר' אלימלך לשמים ושם ישאלו אותו, הלמדת כששאלוהו מה ראה 

תורה? והוא ישיב, מעט מאוד. ההתפללת? ושוב ישיב, מעט מאוד. אך בשמים הלא יודעים את האמת שרק בשל 

לקבל את פניו ומושיבים ענוותנותו ענה כן, ופוסקים מיד את דינו לגן עדן. כשמגיעים לגן עדן, כל הצדיקים יוצאים 

אותו במקומו. ולאחר שרואה שכ"כ טוב שם יאמר לעצמו: אם כל כך טוב כאן בגיהנם שפסקו לי, מי יודע כמה טוב 

"התקן עצמך בפרוזדור, כולי האי ואולי שיכנס לעולם הבא, שלא יהיה צדיק בעיניו  יהיה לי בגן עדן... וזהו הפשט

 ן עצמו בעוה"ז יהיו בעיניו על צד הספק, אולי יכנס".שבודאי יכנס, אלא כל הכנותיו שיתק

נאמר אצל הרשעים, שאפי' על פתחו של גיהנם אינם שבים בתשובה. שואל הרבי מלובלין זי"ע, הלא שם הוא  ומנגד

עולם האמת ואיך יתכן שאינם שבים בתשובה? וביאר פשט נורא ואיום, הלא הרשע בעוה"ז אינו חושב את עצמו 

בעצמו שבזכות מעשיו הטובים יזכה בדינו. כשמגיע לעולם האמת כמו"כ אומר את מעשיו הטובים לרשע ובוטח 

ומתפאר בהם, אך בשמים הלא יודעים את האמת ומביאים מלאך שיקח אותו לכיון הגיהנם. בדרך ישאלהו המלאך 

ות כי אנו בדרך לגן עדן, מדוע אינך שב בתשובה הלא פניך מועדות לגיהנם? אך הרשע ברוב סכלותו עונה: יש לך טע

אך כיון שכתוב בספה"ק שכל צדיק בדרכו לגן עדן ניתנת לו הרשות לעבור דרך הגיהנם להוציא משם את הנשמות 

הקשורות איליו, על כן אנו הולכים לשם... הרשע חי בכזו טעות חמורה שאף בעולם האמת הוא משלה את עצמו 

שעים אפי' על פתחו של גיהנם אינם שבים בתשובה, מחמת שכ"כ שהוא עדיין בסדר ולכן לא שב. וזה הפשט שהר

 -עיוותו את דרכם עד שכבר אינם מבחינים והופכים את השקר לאמת, וכבר אמרו חז"ל "בדרך שאדם רוצה לילך 

 מוליכין אותו".

ו להתיחד והרב פי' בענין אחר לשון כדי שהענין הוא ידוע להיות אדם מישראל הוא חלק אלוק ממעל ממש ובאפשר

 אחדות גמור עמו ית' בלי שום הפסק ומסך מבדיל.

השוכנת בכל יהודי היא חלק אלוק ממעל, וכל יהודי באיזה מצב ובאיזה מקום שהוא נמצא יכול להתקשר הנשמה 

עם הבורא ית' כי אין נתק בין הנשמה לקב"ה, אלא הנתק הוא בגוף. על המגיד ממעזריטש זי"ע אמרו שצריך היה 

להחזיק את הנשמה שלו היטב כדי שלא תפרח מהגוף, כ"כ דבוק היה בבורא... כשמישהו עובר איזה מעבר בכל יום 

או ניסיון ולא רואה את הסיבה שהקב"ה שלח לו כדי להתחזק אלא חי את טבע הדברים ונוקם ונוטר וכדו' הרי הוא 
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ין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ בעצמו יוצר את המסך המבדיל בינו לבין קונו. דרך החיים צריכה להיות שא

 מכריזין עליו מלמעלה. ועי"כ מסיר את המסך המבדיל.

ואיך יתכן להיות דבקים בה' "אם אמנם לא מחשבותינו מחשבותיו ולא דרכינו דרכיו", לכאורה מקשה הפרה"א,  אך

דבוק בתורה עי"ז יכול  כשאנו כ"כ חומריים?והתשובה היא אמנם רק ע"י התורה הק' שאדם מכניס את עצמו להיות

 להיות דבוק בהשי"ת, וג' דרגות ישנן כדי להגיע לזה כפי שנראה להלן.

ג' דרגות שעל ידם מלמדינו הפרי הארץ זי"ע דרך התורה הק' להתקרב ולהדבק בה'. מצינו במדרש: מפרשתו ישנן 

פיצה חשיקה ודביקה. חפיצה של אותו רשע ]שכם בן חמור[ אתה למד עבודתו יתברך, נאמר בפרשה ג' לשונות, ח

"ותדבק נפשו בדינה בת יעקב", וג' שלבים  –"חשקה נפשי בבתכם", ודביקה  –שכ' "כי חפץ בבת יעקב", חשיקה 

אלו קשורים אחד בשני. קודם כל החפץ הוא הרצון, והרצון מעורר את החשק ואז אפשר להגיע לדביקות. החפץ של 

 שכם בן חמור היה

ים למסור הכל גם את כספו וגם לסבול את ייסורי המילה, הכל כדי למלאת את משאלתו. בכל נפשו ומאודו והסכ

 וכאן מתכוין הפרה"א לבאר לנו כיצד אדם שדבק בענין אחד יכול להתנתק משאר הרצונות שלו...

, לדוגמא אדם שכואב לו אחד מאיבריו"שכל הרגשותיו של אדם בצער גוף או נפש הוא מפני ההתקשרות ואחדות". 

מיד מרגיש זאת בכל גופו, ואין שייך לעשות הפרדה לאמר, אמנם היד כואבת אך שאר הגוף ימשיך לתפקד כרגיל, 

 משום שהגוף קשור אחד באחד. 

"כדרך משל כשנוקף אצבע למטה מרגיש כל הגוף להיותו אחד, וכן בצער הנפש מאיזה מידה מפני התקשרותו בה, 

משא"כ כשהאדם מקשר כל עצמו למקום אחר בדביקות ואחדות גמור הרי הוא נפסק מן ההתקשרות הראשון שהיה 

ו בראשונה, מפני שכבר נפסק ממנו במקום התקשרותלו בגוף או מדות הנפש לכן אינו מרגיש בכל מה שנעשה עמו 

 דביקות האחרון".

מאחד האדמורים שהיו צריכים לנתחו, וביקש שיאמרו לו מעט לפני שמתחילים, וכשאמרו לו החל לנגן ניגון  מספרים

מסוים, וכ"כ היה דבק בניגון הזה עד שלא היו צריכים כלל להרדימו... כמו"כ מספרים מבעל ה"אבני נזר" שהיה ת"ח 

והיה שקוע בלימודו עד שלא היה מרגיש מאומה. ופעם אחת דפקה הרבנית על הדלת כדי להכניס לו אוכל,  עצום

וביקש שלא יפריעו לו. אמרה לו: הלא כבר שלושה ימים שלא אכלת דבר. לשמע הדברים עשה חשבון ולאחר מכן 

 אמר לה, אכן כבר שלושה ימים שלא אכלתי...

"מפני שכבר בכל נפשו, אזי מתבטלים ממנו שאר התחושות והרגשות הגוף. רואים שכשאדם שקוע בדבר  מכאן

נפסק ממנו מפני דביקות האחרון, לכן אפשרות ההפקרות נפשו וכל מאודו שלא לקבל שום צער מפני דביקות דבר 

 שנכנס בה להרע או להטיב".

היו מוסרים נפשם על קידוש ה'  התניא" מובא שיהודים בכל מצב שנמצאו ואפי' השפל ביותר ובכל הדורותב"בעל 

העיקר שלא להמיר דתם. ולכאו' איך יתכן שבשביל תאווה הכי קטנה לא יכולים להתגבר אפי' מעט, ומנגד יש להם 

את הכוחות למסור את הנפש על קדושת שמו כדי לא לבגוד באלוקים? וביאר שנקודת היהדות השוכנת בכל יהודי, 

וחתומה בטיט, ואין איש יכול לפתחה. כי היא המסירות נפש של אבותינו  היא נקודה שנעולה על מנעול ובריח

הקדושים המשפיעה עלינו לדורות. בכל מצב שיהודי נמצא גם אם קלקל מאוד, מתעוררת נקודה זו ברגעיו האחרונים 

ר באלוקי עלי אדמות, באותה רמה ואיכות כפי שהיתה אצל האבות הקדושים. ולכן כשרוצים לזורקו לאש אם לא יכפו

ישראל, מתעוררת הנקודה הזו ביתר שאת וביתר עוז, והאדם מאבד את כל התחושות וההרגשות שלו ומפיל עצמו 

 לאש.

ממשיך הפרי הארץ לבאר לנו שבאופן זה של דביקות יש לגשת למצוות וכן כיצד נקבל כח מהמצוה. מספרים  כעת

ם לרבי מרוז'ין זי"ע, וביקשו הרבי מרוז'ין לספר לו מהשרף מסטערליסק שלאחר פטירתו ניגש בנו ביום מן הימי

מעשה מאביו זי"ע. וסיפר שכל יום כשהיה יוצא אביו לתפילת שחרית, היה נפרד מכל הסובבים אותו שכן חשש 

שמרוב דביקותו בה' בעת התפילה לא יחזור חלילה... ועוד הוסיף לומר להם שאם ח"ו לא יחזור, יידעו שיש בבית 

והם תורות מרבו זי"ע ר' שלמה מקרלין, ואם ימצאום שלא יחשבו חלילה שהם הדברי תורה שלו...  כתבי יד שכתב

 נענה ואמר הרבי מרוז'ין, שהעובדה האחרונה עולה על הראשונה.
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"והנה כשנכנס אדם עם כל עצמו בדבר קדושה, איזה מצוה או תורה או תפילה בדביקות גמור, עד התפשטות 

שבחומריות שלא להרגיש בהם כלל, הוא הנקרא הסירו מלבושים הצואים והלבישו מחלצות התקשרותו הראשון 

 שהנה הוא מתלבש עתה ברוח קדושה".

מהרבי מקוברין עה"פ "בא אתה וכל ביתך אל התיבה", שצריך להכניס את עצמו לתוך מילות התפילה. שאל ידוע 

ענה לו: אם אכן אוחז אתה שהנך גדול מהתיבה, אמנם  אותו אחד במליצה, כיצד אכנס לתיבה הלא גדול אני ממנה?

אינך יכול להכנס אליה... כלומר הכניסה לתיבות התפילה היא ע"י שאדם יודע שהתפילה היא זו שיכולה לחבר אותו 

 לבורא, ולהוריד ממנו את המסך המבדיל.

תוך התיבה או המצוה, כי כל זמן הענין של נר חנוכה וכל שאר המצוות הכל תלוי כמה אדם משקיע את כולו ב וזהו

שאדם משקיע את עצמו כנ"ל הוא מוריד מעצמו את הבגדים הצואים ומתלבש מחלצות, והכוונה בזה שמתלבש 

 בדברי קדושה, וזה נקרא אחדות גמור עמו יתברך. 

 "כי מלבושי המצוות המקיפים וסובבים אותו והוא בתוכם, מתייחד עמו יתברך בלי שום הפסק"...

חלק אלוק ממעל ממש, ומבחוץ מקיפים אותו ההתבוננות שמתבונן במעשה  -לאדם בתוך הגוף את הנשמה יש 

המצוות, והם האורות המקיפים הנותנים שמירה עליונה לאדם ממעשה המצוות, ואז יש לו קשר עם הבורא ית'. וכמו 

שר בורא, אך כשחלילה לא הרגיש שאמרו בשם הרבי מלובלין, שכל תנועה שעשה הרגיש בזה מצוה כי הרגיש בזה ק

 "הרי הוא טועם מעין עולם הבא". אזי זה נהפך מיד למסך המבדיל. ואם יתנהג בכזו צורה של דביקות,

* 

 ח בהדלקת נר חנוכה"דא
 

 נר א' דחנוכה כ"ה כסליו תשע"ג לפ"ק

דלא למספד בהון ודלא להתענות  ,דת"ר בכ"ה בכסליו יומא דחנוכה תמניא אינון ,"מאי חנוכה איתא בגמ' )שבת כא:(

וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו  ,ונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכלושכשנכנסו י ,בהון

נעשה בו נס והדליקו ממנו  ,שהיה מונח בחותמו של כה"ג, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד אלא פך אחד של שמן

זי"ע  האמרי יוסףשמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה". ע"כ. ופי' זקה"ק מרן 

ך כל שמונת ימי חנוכה, דביום הראשון של חנוכה מתגלים ההארות שבמש ,פירושו הוא 'תמניא אינון'דמש"כ בגמ' 

)לחנוכה ד"ה זי"ע קדושת לוי ופי' עוד דבכל יום מימות החנוכה מתעוררת מידה אחת מהי"ג מכילין דרחמין. ואי' מה

דכאשר בנ"י מדליקים בהאי עלמא ל"ו נרות אז בעולמות העליונים ג"כ נדלק ל"ו נרות. וב' פעמים ל"ו בחנוכה אנו( 

 .חסדהוא ע"ב בגי' 

בשאר הימים מדליקים כמה נרות דבשלמא  ,הללוולכאורה קשה לשון  ,וכו' הנרות הללומה שאנו אומרים ובזה יתכן 

לשון רבים. ולפי"ד הנ"ל א"ש  הללואבל בלילה הראשון הרי מדליקים רק נר אחד ומדוע אומרים  הללו,א"ש הלשון 

 .הנרות הללוועל זה אנו אומרים  ,דגם נדלק נר נוסף בעולמות העליונים

ע"י כהניך לכאורה קשה מדוע לא מוזכר )בנוסח הנרות הללו( זכר לנס המלחמה אלא נס פך השמן. וע"ק הלשון ו

הנרות הללו קודש הם ואין וע"ק הלשון  ומדוע צריך כלל לומר זאת. ,דהא זה כבר פרטים והעיקר הוא הנס ,הקדושים

אמרו בהלכות חנוכה ומדוע נקטו רק וקשה דהא הרבה הלכות נ ,לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד

ד"ה ואיכא למידק( למה קבעו רות. וע"ק מה שהק' הבית יוסף )או"ח סי' תר"ע ההלכה שאסור להשתמש לאור הנ

 א"כ נמצא שלא היה הנס אלא ז' ימים. ,פך היה בו כדי להדליק יום אחדל את ימי חנוכה ח' ימים הא בשמן בחז"

 דול ואדיר שנותן מתנה לכמה אנשים, והנה יש כאן ב' כתות,עפ"י משל למלך ג  ,(ומת' הקדושת לוי )דרושים לחנוכה

הוא נוגם ערק הם חפצים במתנת חנם, כלומר דכל ת ,האחת לא נחשב בעיניהם לדבר גדול מה שהמלך נותן להם

ע מגי ,ולהם חכמה בשכלם ,. והכת השניה אשר הם במעלה גדולה מהראשונהרק מעצם המתנה וכלל לא מהנותן

 ,ומפ' דהנמשל בזה הוא .הא' על המתנה עצמה, והב' על שמלך גדול ואדיר יחפוץ באהבתם ,להם ב' מיני תענוגים
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)עי' שמו"ר דאי' במדרש  ,שממ"ה הקב"ה עשה לנו טובה גדולה אשר לית כח ליתן שבח ע"ז, דהיינו יציאת מצרים

תתא רק מתנתו ית' היתה מתנת ם אתערותא דל ונמצא שלא היה שו ,וכו' 'הללו עובדי ע"ז'שהשטן קיטרג כא ז( 

צריכים אנו לשמוח על כך שהרבש"ע נתן לנו את המתנה  ,ובמילא יותר מאשר אנו שמחים על עצם המתנה חינם.

 הזאת.

וצריך אדם להזהר בה כדי  ,וה חביבה היא עד מאוד: מצוות נר חנוכה מצואי' ברמב"ם )הל' חנוכה פ"ד הי"ב( וז"ל

כתב  'וה חביבה היא עד מאוד'מצל והודיה לו על הניסים שעשה לנו, עכ"ל. והלשון -סיף בשבח האלהודיע הנס ולהו

ת( לחלק יכתב הקדושת לוי )קדושה חמישמו ש הרמב"ם רק במצוות חנוכה ולא בשום מצווה אחרת. והטעם הוא כ

להצילם בגופן, אבל נס דחנוכה בין נס דחנוכה לשאר ניסים, דבשאר ניסים היה הגזירה על הגופים, וע"כ היו צריכים 

שאמרו )ב"ר ב ד( לא היה כלל על הגוף, כיון דאם אדם לא היה רוצה ח"ו לעבוד את בוראו היה נשאר בחיים כמארז"ל 

, ואז יוכלו להמשיך לחיות, והמלחמה היתה מלחמה 'כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל'היונים 

 ת, דהם רצו לעקור שבת חודש ומילה.היה גם מלחמה גשמיולא כבשאר ניסים ש  ,רוחנית

 ,ובזה יובן באיזה כח יצא עשיו להילחם ביעקב, כיון דיעקב היה בבית עבר י"ד שנה ואח"כ בבית לבן עוד הרבה שנים

חשב לעמוד נגד יעקב ולהילחם וה שעשיו עשה ים מצוות כיבוד אב ואם, ובזה המצנמצא שבכל השנים האלו לא קי

נה ואת לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ואת וש)לג ב( וישם את השפחות ואת ילדיהן רא מאידך על יעקב כתי' ו בו.

לא כיון שכל הכח של א ולכאורה קשה מדוע שם את ילדיו הקטנים לפני עשיו ולא החביאם מפניו,  אחרונים,יוסף 

ב, וע"כ יש לו כח לעמוד נגדו דגם לו יש את עשיו זה מכיבוד אב ואם, הראה לו יעקב את ילדיו שהם מקיימים כיבוד א

דלשרו של עשיו היה שליטה על  ,ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו)לב כה( כח מצוות כיבוד אב. ואי' מהחזקוני עה"פ 

יש לשטן שליטה, אבל כשהיה עם ילדיו  וה של כיבוד אבאין את המצש יווןדכ , ופי'אב זקן לבדו השאירש  מפני יעקב

לך' )לג  מי אלה'וכאשר ראה עשיו את יעקב שאלו  ד אב לא היה לשטן כלל שליטה עליו.מים מצוות כיבווהיו מקיי

, כלומר שאמר לו עשיו הא כיבוד אב ואם רק אני קיימתי ולך לא היה כלל אפשרות לקיים מצווה זו, וע"כ ענה לו ה(

כלומר דיעקב  ,רנדה נלה חהיינו  חנןץ חיים דוכדפי' החפ ,(' )שם ההילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך'ו ניעקב אבי

ם שומרות על ג' מצוות ותיהשאמ מחמתזה  ,הילדים שיש לו ושהם מקיימים מצוות כיבוד אב ולאמר לעשיו אחיו דא 

דיש לך אם שמקיימת  משוםהנ"ל שהם חלה נדה ונר, וא"ל יעקב דכל הטעם שאתה עשיו מקיים כיבוד אב ואם, הוא 

דאמם  משוםוזה כלל לא קשור אליך, משא"כ ילדיך הם לא יקיימו את מצוות כיבוד אב ואם  ,את הג' מצוות הנ"ל

כח להילחם נגד יותר ידע דאין לו  משום שעכשיו)שם טז(, ומיד הלך עשיו לדרכו  ,אינה מקפידה על הג' דברים הנ"ל

 יעקב אחיו.

שהראה  ,מונת ימי חנוכה שגומרין את ההלל"דנראה ליתן טעם לשבח בש  :ת( וזל"קי)קדושה חמיש בקדושת לויואי' 

שעשה הנס  ,ויש לו שמחה מעבודתינו ואהבתינו לפני המקום ב"ה ,"י האיך שחפץ בעבודתינונל חסד לעמו ב-הא

והנה בפסח היה הנס בדצ"ך עד"ש באח"ב וקריעת  ניסא בכדי. דקוב"ה לא עביד ,בנרות מה שלא היה בפסח ובפורים

הציל ולהוציא את ישראל ממצרים זולת אלו הניסים, וכן בפורים מה שהפך את דעת שלא היה באפשר ל  ,ים סוף

ות עשה אם יש ביד אדם , אבל בחנוכה הלא כלל מונח כל מצראל זולת זהאחשורוש לא היה באפשר להציל את יש

(, ואם חשב )ב"ב נז: ואם אי אפשר לו לעשות פטור הוא מלעשות כי אונס רחמנא פטריה ,לעשותו מחויב הוא לעשות

וא"כ מה שעשה  .חשב לעשות מצווה ונאנס וכו')ברכות ו.( , כמאמר חז"ל וה ונאנס הוה כאילו עשאולעשות מצ

הוא חיבה יתירה מהמקום ב"ה לישראל,  ,הבורא ב"ה במנורה בנרות שלא היה להדליק אלא יום אחד והדליקו ח' ימים

דאונס רחמנא פטריה,  ק יום אחד ולא יותר פטורים, כמו שאמרואפשר רק להדליכי לא היו צריכין לזה כיון שלא היה ב

רק  כי פטורים ממצוות היכא דאי אפשר למעבד. ולא היה צריך הקב"ה לעשות נס מפורסם בשביל קיום המצוות,

השי"ת עשה נס כדי שיקיימו עמו בני ישראל מצוה, שעלתה חיבתן ואהבתן של קיום מצוות בני ישראל, והמצוות 

לבנ"י ופי' הוא דהקב"ה יושב ומצפה  שה נס בשביל קיום המצוות", עכל"ק.לכל העולמות כולם, לכן ע המה חיות

 ,דבכל יו"ט היה הצלת הגופים ,בכל לילה מלילי חנוכה, שידליקו נרות חנוכה, ונס כזה לא היה בשום יו"ט כמ"ש

, מה שלא היה והב קיום מצוות בנ"יאיך שהוא א"ה חיבה יתירה לישראל במצוותינו משא"כ בחנוכה הראה הבורא ב

כדי להראות שכל הנס של חנוכה היה מחיבה יתירה, דהקב"ה  ,וזה הסיבה שאנו מדליקים נרות חנוכה בשום זמן.

 חנוכה, דיש בזה חשיבות לפניו ית'.יושב ומצפה לאדם שידליק נרות 
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המ"ק, רצו לבטל ג"כ את נרות שבת, דאפי' שהיונים בטלו את נרות בי)קדושה שלישית( במק"א  הקדושת לויוכתב 

אבל בנ"י הדליקו נרות שבת בהיחבא, וע"כ ציפו היהודים לנרות ביהמ"ק, וע"כ היתה לפניו ית' חשיבות להחזיר את 

ת נרות ביהמ"ק מפני הגעגועים, דכשבנ"י מדליקים נרות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות הם מעוררים געגועים לנרו

פתיחה( וזל"ק "מה אם כשמקבל  –)שער עבודת אלוקים  בחובת הלבבותואי'  לגאלם.ביהמ"ק, וע"כ הקב"ה ממהר 

פניה לעזור לעצמו הוא, והוא למרות שבכוונת חבירו מעורבת  ,אדם טובה מחבירו הוא חייב להודות ולהכיר לו טובה

ולקבל על עצמו  ,יםואין טובתו תמידית, א"כ עאכו"כ שהאדם חייב להכיר טובה לאלוק ,לא הטיב משלו אלא משל ה'

ב חסדיו וטובותיו אשר אין בהן כל כוונה אנוכית, והוא מטיב משלו ית', וטובתו היא תמידית ואת עבודתו תמורת ר

, והטעם שזה חביב הוא כיון דזה מראה 'וה חביבה היא עד מאוד'דמצואין סופית", עכל"ק. וזה"פ ברמב"ם הנ"ל דכתב 

מו שכתב מילא כאשר הקב"ה מיטיב עם בנ"י צריכים הם להכיר לו טובה, כאת חשיבות בנ"י לפני המקום ב"ה, ומ

דאחד מהסימנים של בנ"י זה הכרת הטוב, דאם אינם מכירים טובה א"כ הוה כפירה בו ית', וע"כ "צריך הספורנו 

על  ל והודיה לו על הניסים שעשה לנו", כיון שלא היה הנס-להזהר בה מאוד כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הא

 , והקב"ה יושב ומצפה לעבודת האדם שידליק את הנרות חנוכה, וע"כ מצווה זו חשובה היא עד מאוד.תהצלת נפשו

דאה"נ הנס היה ז' ימים, אבל אנו מוסיפים  ,מת' הקדושת לוי )דרושים לחנוכה( את קושית הבית יוסף הנ"ל הז  ולפי

מובן הא דאיתא בגמ' )שבת כא.( מח' האם מותר  הז  ולפי ן שאנו שמחים שהקב"ה שמח עם בנ"י.עוד יום כיו

כשנתן  , דהכת ששמחתה רק במתנה עצמה, אזילהשתמש לאורה או אסור, ונראה דזה תלוי בב' הכתות הנ"ל

אבל להכת הב'  לאורה דעצם המתנה הוא הוא העיקר. מותר להשתמשהקב"ה מתנה לבנ"י והיינו נרות חנוכה, א"כ 

 דזה גבוה מאוד. משוםלהשתמש לאורה ינו מהקב"ה, א"כ אסור דשמחתם היא מנותן המתנה דהי

אלא לגשמיות  ת שבהאין הוא מתכוון לרוחניו הנה כשהאדם עומד בעת הדלקת הנרותד  ,הנרות הללווזה"פ  

שבחנוכה, והעצה היא לחשוב שהקב"ה נתן לנו את המצווה הזאת, וכמ"ש הרמב"ם לשמוח שהקב"ה בחר בנו דייקא 

שהם בוודאי חשבו על הרוחניות שבנס, ובהכל ראו את היחוד קוב"ה  ע"י כהניך הקדושיםה לנו נס מכל העמים, ועש 

ושכינתיה, ובהם הנס היה שמחה גדולה, ולא מגודל הנס אלא מזה שהקב"ה שמח עמם, וע"כ אנו עושים שמונת ימי 

להשתמש לאורה, כיון דאנו מהכת היה מותר  , כלומר דאם הנס היה דרכינוהנרות הללו קודש הםחנוכה, וכנ"ל. וגם 

ע"י כהניך הראשונה אשר הם שמחים במתנה עצמה, וע"כ עלינו להשתמש בה, אבל כיון שהנס נעשה דייקא 

אלא , אין לנו רשות להשתמש בהםהם בודאי היו מהכת ששמחו מחמת שהקב"ה שמח עם בנ"י, א"כ , והקדושים

דכיון שהנס נעשה ע"י כהניך הקדושים  ,קשור להמשך הדיבורדזה  ,וע"כ הובא דייקא ההלכה הזאת .לראותם בלבד

 .להודות ולהלל לשמך הגדול על ניסך ועל נפלאותיך ועל ישועתךע"כ אסור להשתמש לאורה, וע"כ בא 

 נר ב' דחנוכה תשע"ב

יוונים שכשנכנסו  ,דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון ,בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינוןדת"ר  ,מאי חנוכה

, לשנה אחרת והדליקו ממנו שמונה ימיםוכו' בדקו  ,וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום ,להיכל טמאו כל השמנים

 .)שבת כא:( ימים טובים בהלל והודאהקבעום ועשאום 

הפשט הוא שאותם  ,בימים ההם בזמן הזהנו אבותילשעשה ניסים  )קדושה ראשונה( פי' הברכה בקדושת לויאיתא 

דהיינו שלא מדליקים  .רה מהניסים שהיה אזיש בכל שנה הא שאתה, שהיו באותו הזמן הוא ג"כ בזמן הזה ממש ניסים

נרות כי ע"י שמדליקים את ה ,אלא מדליקים את הנרות בזמן הזה ,את הנרות חנוכה בשביל זכר לנס שהיה פעם

והסגולה  ,בנ"י להדליק נרות בביהמ"ק באפשרות הי, והנס היה שהמהנר נורה שקיבל בזמן הזה ממשיכין את אותו הא

)רש"י  'להגיד שבחו של אהרן שלא שינה'הן הדליק את הנרות וכשל הנרות בביהמ"ק הוא כמו שבשעה שאהרן ה

לפעמים האדם ו ,דכל אדם יש לו זמנים שהוא ישנוני בעבודת ה' שלו בעולם הזה ,דהיינו לשון של לישון במדבר ח ג(,

ואם  ,בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית סיבה לכך משום שלא שומע את המחדשוה ,יטישקינכבה ואין לו שום פר

 ,ע"י זה נעשה אחד עם הקב"ה והוי בבחינת נפש ,האדם היה שומע בכל דבר את הבורא עולמים ובכל מצוה בפרט

 .מן'תילה ש'ר פ'ונפ"ש ר"ת נ

הזוה"ק וכי רק חכם עיניו בראשו ואחד שאינו ומקשה )קהלת ב יד(, החכם עיניו בראשו )ח"ג קפז.( הזוה"ק אומר 

הזוה"ק החכם עיניו דהיינו שמסתכל עם העיניים שלו  מתרץ חכם האם העיניים שלו במקום אחר בידים או ברגלים?

 ,ומאין תמצא ,והמחשבה הוא מהחכמה ,והדיבור מגיע מן המחשבה ,מהדיבורים שלו ,מהיכן מגיע המעשים שלו
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 , שיהודי הוא חלק אלוקוזה הבחי' של אין סוף ,יינו מתבונן בעיניו שיש דבר שהוא לא רואהדה 'החכם עיניו'וממילא 

היינו שמשתמש עם , וממילא החכם עיניו בראשו שמשם נמשך כל הכח של יהודי בכל רגע ובכל זמן ,ממעל ממש

כדי להראות  ,בלא כיסוי ד' אמותולכן הולכים עם כיסוי ראש ולא הולכים  .שוהעינים שלו לראות את העומד על רא 

ושמן על ראשך )שם ט ח( וזה מה ששלמה המלך ע"ה אומר  .שמעל הראש נמצא השכינה הק' שמשפיע לכל יהודי

 ,כמו שנר צריך שמן ואם אין שמן אין באפשרות הנר לדלוק ,שמן זה מצוות ומעשים טובים שהיהודי עושה ,אל יחסר

 ,והנפש של האדם צריך שמן ובלא זה אין האדם יכול לראות ,ילהת'מן פ'ר ש'הנפש ר"ת נכך הנפש שדומה לנר ש 

 .שבלא זה אין באפשרות האדם לראות את הבורא כל עולמים ,זה המצוות ומעשים טוביםשלו והשמן 

וממילא אזי שמן על  ,וממילא האדם שעושה מצוות ומעשים טובים הוא חכם ושם עיניו לראות מה יש לו בראשו

בש"ע, כח לשמוע את הר השמן הזה נותן להאדם כח לראות מי נמצא על ראשו שיהיה בידו אוממיל ,ראשך אל יחסר

כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי  ,וזה היה הלהשכיחם תורתיך .שקייטוממילא ע"י זה יש להאדם פרי

ולא  ,באלוקי ישראלחלק  י מן האמונה דהיינו שלא ישמע שיש לולקחו את בנ"היה שהיוונים ל דרך שהש  ,ישראל

 ,וממילא במקום הזה הוא נרדם ונכנס לקרירות ,אז אין לו חלק ,ממעל ממש שהנפש שלו הוא חלק אלוקשומע 

נרות בשעה שהכהן כח של הוה .'להשכיחם תורתיך' הגיעו למצב שלאז וממילא ברגע שהגיע לישראל הקרירות 

אלא שיהודי עצמו  ,לא יכנס לקרירותובנ"י לא ירדם דהיינו שאף אחד מ ',שלא שינה'הדליק אותם בביהמ"ק היה 

ממעל ממש  , שזה החלק אלוקועם העינים שלו יהיה בידו לשמוע את מה שבראשו דהיינו הנר דלוק בראשו ,ריהיה נ

ומשם יהיה לו כוחות לשמוע את הבורא כל עולמים בכל דבר  ,בבחי' אין סוף שמחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית

 .ובכל זמן

לטומאה אפשרות שם לא היה )שבת שם(, ומה הכח של הכהן גדול ש מונח בחותמו של כהן גדולה שהיה השמן וז 

וממילא זה  ,משום שהכהן חי כל הזמן עם השויתי ה' לנגדי תמיד והחטאתי לנגדי תמיד ומכאובי נגדי תמיד ,להגיע

ישקייט ומודה כל הזמן ו כל הזמן פרמשום שיש ל ,שמונח בחותמו של כהן גדול שם אין לטומאה אפשרות להגיע

 ,שלאפנקייטרומהיכן מקבל האדם את הקרירות ואת הפא .כל כךטוב להקב"ה אפי' בזמנים שלא הולך ובמצב שלא 

דהיינו ששומע שהכל מגיע  ,משא"כ ברגע שנר דלוק על ראשו ,זה מהמצבים שלא הולך לו כמו שהוא רצה שילך

ישקייט ומודה להקב"ה בין על המצבים שהולכים ובין על המצבים שלא פר , אז בכזה אופן מקבל האדםמאיתו ית'

 .הולכים

דהיינו  ,זה מלשון מודה הודאהאך  ,זה על הדברים שיודע שצריך להלל להקב"ה הלל ,הלל והודאהוזה הבחי' של 

העולם  אעפ"כ מודה שהקב"ה מנהיג את ,שהאדם מודה על כל הדברים ואפי' שלא מבין למה צריך שזה ילך כך

ולכן קוראים  ,ואם זה אמת הוא ג"כ טוב ,אמת אם זה השגחה פרטית אז הדבר הזה בודאיוממילא  ,וההשגחה פרטית

 .אעפ"כ העבודה של האדם זה להודות להקב"ה ,שאפי' שהגוף של האדם לא רוצה להודות ,לזה הודאה

ו אין ביהמ"ק מהיכן לוקחים את הכח הזה ועכשיו שבעוונותינ ,םיואת הכח הזה היה לבנ"י כל זמן שביהמ"ק היה קי

דהיינו שלא יהי' רק  ,בהלל והודאהאלא  ,ושיהיה במצב של ימים טובים ,להודות בכאלו מצבים אפי' שלא נראה לנו

ושיוכל להכיר את הרבש"ע  ,שיודה אפי' על הדברים שהוא לא מבין ,במצב של הלל אלא שיהיה במצב של הודאה

 ,זה מגיע ע"י נר חנוכה .ושנוכל להאמין שיש את ההשגחה של הקב"ה בכל דבר ,אותובכאלו מקומות שלא רואים 

אותו דבר בשעה (, סוכה נא.:)שהנרות שהדליקו בביהמ"ק האירו בכל החצירות ובכל מקום שבירושלים זה האיר 

 .שמדליקים את נרות חנוכה, זה אותו בחי' של הנרות שהדליקו בביהמ"ק

רות הוא מדליק , משום שבשעה שיהודי מדליק את הנלהדליק נר חנוכהאלא  ,ר בחנוכהולכן לא אומרים להדליק נ

נרות חנוכה באומר הבני יששכר ש  .שהמשיך ע"י זה אור בבנ"י ,נרות שהכהן הדליק בחצרות קדשיך את אותם

, ממשיך אוראותו דבר נרות חנוכה ג"כ  ,המשיך אור נרות שהדליקו בביהמ"קה כמוש  ,מתגלה הבחי' של האור הגנוז

 ולכן אומרים להדליק נר חנוכה ולא להדליק נר בחנוכה. ,למיםועורא כל בשנוכל לראות את ה

 נר ד' דחנוכה תשע"ג

לכאורה  הדברי חייםמקשה )שבת כב.(.  מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל הלכתא נר חנוכה משמאל כדי שתהאאיתא 

)מנחות  המזוזה צריך להיות דרך ביאתךד  אמדרש שלומדים , משוםבכדי לומר שהמזוזה בימין אני לא צריך הלכתא

ובהא יש מח' האם עדיף  ,הלכתא בא להגיד שנר חנוכה בשמאלהוא"כ כל  ,משם אני יודע שהמזוזה בימין וא"ה ,לד.(
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וא"כ היה צריך לומר הלכתא נר חנוכה משמאל  ,להדליק במקום שיש עוד מצוה או שעדיף שיהי' מצוה כנגד מצוה

 אמאי אומר נר חנוכה משמאל כדי שיהי' מזוזה בימין?ו ,י' הפתח בין שתי מצוותכדי שיה

שידוע שעד זמן הבעש"ט בכלל לא עשו ממצות  ,מצוות נר חנוכה היא גדולה ויקרת ערךועוד מקשה הדברי חיים דהרי 

לישראל מצוה ואור מדוע לא נתנה א"כ  ,מאור הגנוזהבני יששכר אומר שהמצוה של נר חנוכה מגיע  ,נר חנוכה עסק

על מצות שורש א(  )סה"מ וכן מקשה הרמב"ם ,ואמאי היו צריכים בנ"י לחכות עד בית שני ,זו תיכף בשעת מתן תורה

 ?מגילה

איתא מר' חיים ויטאל דהרמ"ח מצות עשה ושס"ה לא תעשה הם נגד רמ"ח אברים ושס"ה ד הדברי חייםומתרץ 

 יברים של האדם?א"כ היכן המצוות דרבנן מרומזים בא ,גידים

והוא  ,רק לחז"ל ניתן רשות למגדר ולצורך קיום הדת לחדש המצוה ,אך י"ל דבאמת אסור להוסיף על דברי תורה

לאדם שהוא בריא ושלם משל )מו"ק ה.(, ומביא הדברי חיים  עשו משמרת למשמרתי ,ושמרתם)ויקרא יח ל( מקרא 

אבל לפעמים קורה שהאדם עצמו  ,רים שלו או בכל גופואבל לפעמים קורה שהאדם נחלה באחד מן האיב ,באיבריו

באופן כזה ניתן רשות להרופא להחזיק את החולה  ,לא חולה אלא מתלבשת על כל גופו חולשה ואין בו שום חיסרון

והכל בכדי שיחזק את החולה  ,דהיינו שלפעמים צריך לתת לחולה איזה תרופה או איזה ויטמין ,לפי שכלו בסממנים

שהוא  ,כן כדרך הזה התורה .כח ההתמזגות שיוחזר לקדמותו וכל האיברים ישארו על מתכונתם כשהיוויחזק את 

להיות האברים הגשמיים נושא לקדושת הנפש רוח  ,התורה הקדושה מתוקנת ברמ"ח מצות עשה ושס"ה לא תעשה

לעולם )תענית יא:( אמר חז"ל כמ ,ויוכל להיות אבריו משכן לקדושתו ית' ,ולהיות מובדל מהבלי העולם הגשמי ,ונשמה

 (.דשוכן בתוך בני ישראל)[ שנאמר )הושע יא ט( בקרבך קדוש]והוא מדרשא  ,יראה אדם כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו

מחמת גודל עכורתם שנצבים ויש כמה סיבות לכך א.  ,אבל קורה לפעמים שנלאה כח האיברים מלהכיל הקדושה

הרשות ביד בכזה מצב  ,דהיינו החברה הרעה יר המזוהם מאנשים לא טוביםמחמת שינוי אוב.  ,חוץ לגבול הקדושה

 יג וגדר לתורה.ילעשות ס ,החכמים שהמה רופאי הנפש לעשות סממנים ותחבושת כפי הצורך

משום שאבותינו הק' בגודל קדושתם לא  ,מצות נר חנוכה בשעת מתן תורה ניתן לאבותינועפ"ז מובן אמאי לא ו

ולא היה חסר להם את  ,רייתא נגד אבריו של האדםוות דאווהי' די להם במצ ,הם רפואההוצרכו לקדושת אברי

וגם בשובם שנית לא  ,שחטאו הרבה בבית ראשוןאחר שעברו כל כך הרבה דורות  אך בעונותינו הרבים ,הרפואה

גם ראו הנס שעשה ו ,כאשר ראו חכמי הדור גודל חולשת הדור ולכן י(.-פרק ט) נטהרו כראוי כמו דאיתא בספר עזרא

דהיינו  ,לחזק האמונה והכל בכדימן השמים  להםהבינו והסתכלו בגודל האורות שנשלח  ממילא, להם הקב"ה בשמן

לזה שמו לחוק עולם  ,חזק באמונה ולחזק דברי התורה הקדושההתשהרבש"ע שלח רפואה לבנ"י שע"י זה אפשר ל 

שנתנו לנו את מצות  הטעםוממילא  ,שה בתורה ויראהיתעורר תמיד להחזיק כללות עדתנו הקדו]האור[ שאותו 

 בכדי שאנו נוכל לקבל תורה ויראת שמים. ,זה בכדי שנדליק את הנרות שלנו ,הנרות

)שם לא:( הגמ' אומרת )שבת כא:(,  ביתו מבחוץ פתח על להניחה מצוה חנוכה נר)תרל"ה ליל א'(, אומר  השפ"א

וא"כ אנו רואים  ,ו לו מפתחות הפנימיות ללא מפתחות החיצוניותאחד שעוסק בתורה בלא יראת שמים כאילו נתנ

פתח ביתו מבחוץ דהיינו שהאור על וזה נר חנוכה המצוה שלו להניחו  ,שמפתחות החיצוניות עולה על היראת שמים

יים איזה ויטמין בכדי שנוכל לק ,לכל יהודי יש יראת שמים אבל צריך לקבל חיזוק ,של חנוכה זה להגיע ליראת שמים

צריך האדם להדליק על  ,וממילא בשעה שהיהודי הולך להדליק נר חנוכה אומר השפ"א וזלה"ק .את היראת שמים

וממילא  .דהיינו שיאמין שבנרות חנוכה מונח האור הגנוז וזה יקרב אותו אל יראתו ית' ,דעת לקרב לבו ליראתו ית'

כפי המבוקש של האדם ית' עבודת ה' ם לאד ים לכל המצוות מסייעצריך לכוון שבשעה שמדליק יהודי את הנרות 

 .בל בקשתוודהיינו שמה שיהודי מבקש בשעת המצוה הוי עת רצון ויק ,בשעת המצוה

כי האור שנתגלה הוא מסתמא אומר הדברי חיים  ,והסיבה לכך שמה שיבקש האדם בשעת הדלקת הנרות יקבל

חם בטבע יותר מלחם ושארי ונותנים לחולה גדול כוכעין שאנו רואים בטבע העולם שסגולת הסמים ה ,גדול כוחו

התרופות כי ודאי  ,כי כשהוא חולה בוודאי לא מספיק הלחם אלא צריך ג"כ התרופות ,דברים שאדם בריא אוכל

 שלחולה נותנים חוץ מלחם עוד תרופות. כידוע זאת ,הם המרפאים את החולה בהטבעהאלה 

אך  ,ואפי' שיש לנו רמ"ח מצות עשה ושס"ה לא תעשה ,מכל המצוותגדול כוחו  ,א"כ הכי נמי אותו האור שנתגלה

הביא לנו הקב"ה אור מצות נר חנוכה בשביל תוספת  לכן ,לא מספיק לקרב אותנו אל הקב"הזה בדור החלש שלנו 
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 ,וכיוון שהוא אור וקדושה גדולה .מכל המצוות יותרממנו בא הרפואה לנפש שהרי  ,שנוכל להגיע לדביקות בהקב"ה

ונתעורר אור גדול להחזיק הדברי תורה  ,ובכל עת נתגלה מצוה זאת ,חזיקו בו אבותינו וחכמינו ז"ל לדורות עולםה

 ושנוכל לקיים את דברי התורה הקדושה. ,הקדושה

שלעולם  ,וא"כ אתי שפיר .נתעורר עליהם כח התשובה מאהבה ויראה ,לא משנה כמה שהם רחוקים ,ואפי' הרחוקים

, דהיינו שלא הוסיפו על המנין ,דהיינו שהמצוות דרבנן הם לא יותר מרמ"ח מצוות עשה ,ר מרמ"חהמצוות יות אינן

 רבנן הוסיפו זה רק לחזק הגוף לחזק הדביקות ברבש"ע.אלא המצוות ש

דהיינו  ,שאמר שהנה באמת יש הרגשה בדביקות בבורא ב"ה וב"ש ,זי"ע מרוזיןר' ישראל  מהרה"קומביא הדברי חיים 

היה אומר שהסיבה אאדמו"ר זי"ע  - ,יש שמרגיש בלבו ,אך יש הרבה דרגות בזה ,די יש דביקות ברבש"עשלכל יהו

ויש  ,ויש באמונה ,שכלהויש בעיני  ,משום שהניחו הכל על הלב ואה, הסיבה לכך להם התקף לב שהרבה יהודים יש

מנדל מרימנוב זי"ע על אברהם  כמו שאיתא מהרה"ק ר' מנחם קדושי עליונים שכל איבריהם כמעט דבוקים בה'.

שהיה צריך לשחוט את יצחק איבריו לא רצו שכ ',וישלח את ידו ויקח את המאכלת)בראשית כב י( 'שכתוב  ,אבינו

ואנשים האלה  .וממילא וישלח את ידו בכח בכדי לשחוט את יצחק אבינו ,ללכת משום שזה לא היה הרצון של הקב"ה

 ',נפשי כגמול עלי אמו)תהלים קלא ב( 'כמאמר דוד המלך ע"ה  ,ותיווזולת מצ [רדב]עשו ילא 'שאבריהם דבוקים בה' 

מוליכין אותו לביהמ"ד רגליו היו ש  אצל דוד המלך ע"ה( ויק"ר לה א)כמו שאיתא במדרש  ,שאין איבריו עושין רק רצונו

דהיינו  ,תחלפות בדביקות ה'גות מואך הן אמת שיש מדר .כל איבריו דבוקים בו ית' כי זיכך חומרו שיהיו ,נהבלא כו

אך  ,ולא עוד אלא שלכל אחד יש לו כל מיני זמנים שיש לו דרגות אחרות של דביקות ,שלכל אחד יש דרגה אחרת

שהוא חיינו והסיבה לכך משום  ,'ואתם הדבקים בה' אלקיכם')דברים ד ד( כדכתיב  ,כל ישראל דבוקים בה' זאת

ת נפש אפי' שהוא נמצא בדביקות הכי פחותה וא ברגע שמגיע זמן של מסירוהראי' הו ,ואנחנו מוסרים נפשינו אליו

 ,ואנחנו עמו ומתיחד שמו עלינו ולא על זולתינו ,כי הוא חיות כל המציאות ,אעפ"כ מוסר נפשו למען קדושת שמו ית'

 דהיינו שהרבש"ע קורא עצמו רק על ישראל ולא על אף אחד.

שבנ"י אמרו לרבש"ע אנו שומרים את )במדב"ר כא כג( איתא במדרש שפרי החג ( שם)השפ"א אומר באיזה מקום 

ומה הקשר בין ההוספה  .הוסיף להם הקב"ה את שמיני עצרת ,כל החגים כל כך יפה וממילא תוסיף לנו עוד יו"ט

 ,שלו שאלא הטבע הוא שכשיש לאחד דבר טוב האדם שומר את זה רק לעצמו ולא מספר לאף אחד שי ,לפרי החג

הקריבו פרי החג והסיבה לכך הוא משום שרצו להכניע לבות אומות העולם אולי הם ג"כ ימליכו את הקב"ה אך בנ"י 

אעפ"כ כבוד  ,ואפי' שעי"ז הפסידו בנ"י את היחודיות שלהם שהם היחידים עם הרבש"ע ואין עוד אחד עמם ,עליהם

 ,ת שלהם שהם לבדם היו עם ה'ו להפסיד את היחודיומשמים היה אצלם הרבה יותר חשוב מכבוד עצמם שהסכי

וממילא ראה הקב"ה שהם מחפשים להרבות  ,בכדי שיתרבה כבוד ה' ועוד כמה אומות יהיו העם של הקב"ההכל 

 .שיהי' בידם להרבות כבוד ה' וכבוד שמים בעולם ,אמר להם שיוסיף להם עוד ימים טובים ועוד ימים טובים ,את כבודו

 ,היינו שדבוקים עכ"פ ',ואתם הדבקים'וזה כוונת הכתוב  .ו עלינו ולא על זולתינוומתייחד שמ הדברי חיים, אומר וזה

 ,וחיות כל המציאות ,לנוושהוא חיי כ 'ם חייםכבה' אלקי'בזאת המדריגה דהיינו שכל אחד מישראל דבוק בכזו דביקות 

 וזה הדביקות יש לכל ישראל. ',כולכם היום'זה 

שהדורות שלנו נתחלשו וממילא היו  כיון ,כתבנו שזה המצוה הוא כעין רפואהש וממילא לפ"ז אפשר להבין מה 

כגון אחד שמצונן נותנים לו תרופה שיקרר  ,ולפעמים נותנים רפואה בדיוק הפוך ממה שצריך ,צריכים להוסיף רפואה

אחת מא"א כמו כן להבדיל על  ומכח ההתנגדות ההפכים נתרככו. ,אותו עוד יותר ודרך זה הוא מתחמם ומתרפא

 .מצוה שלכאורה תתנגד להנפשפעמים לפי דעת חכמי הדור נותנין ל  ,הקדושה שהוא לרפואת הנפש תורתנוהבדלות 

וכמה פעמים האדם צריך  ,כמה פעמים צריך האדם לבוא להתפלל והאדם מרגיש שיהי' חולה אם ילך להתפלל

מחמת גודל הקדושה שיתעורר גדות הזאת ודווקא מהתנ ,אבל לכאורה תתנגד אל הנפש ,ללכת לשיעור ולא הולך

 ,דווקא באופן שמר לוויתפעל מזה להתחזק ולרפאות מקישוי היצר והחומר  ,כחותיו הקדושים שבנפש יתחזקבאדם 

 זה ירוץ לתפילה ירוץ לשיעור ירוץ למצוות. , שע"יודווקא במקום שיש התנגדות שם יש את הרפואה

הזאת אך המצווה  ,והוא מרמז למקום ששולטים שם הסט"א ,חשכת לילהבו נר חנוכה בפתח ביתו מבחוץוזה הפשט 

ואפי' שהאדם ריות חומה בתוךהמצוה שאפילו בין הזוהמא ואפי' מרמז שהאור גדול כ"כ וקדושת  של נר חנוכה

 מפני גודל המצוה וקדושתו. ,ע לבבו לפני הבורא ב"ה וב"שיכנ ,מגושם מאוד
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כמה ימים קודם שנפטר קרא לנכדו ונתן לו עשרים שקל  ,רט זצ"ליינווייוסף צ לאחרונה נפטר יהודי בירושלים הרה"צ

כי לעבור  ,ואמר לנכדו שאין לו כח להתגלגל עוד הפעם בעולם הזה ,שהו שהוא חייב לו כסף זהישילך לתת את זה למ

כאלו שעוברים כל  וממילא בזמנים .את הנסיונות שהבחורים של היום עוברים הוא לא יודע אם הוא יוכל לעמוד בזה

בכדי שנוכל לקבל כוחות להשיג הדביקות בבורא  ,כך הרבה נסיונות קשים ומרים צריך עוד יותר את נרות חנוכה

ואפי'  ,כל כךבדור שפל אפי' שהוא נמצא ו ,רמז שאפילו מי שהוא רחוק מהשם והוא מגושם מאודהוזה  ."שב"ה וב

אעפי"כ יכולין  ,מקרים לא טוביםואפי' שח"ו יש לו עצמו  ,הרעהדהיינו החברה  בין אנשים לא טובים שהוא נמצא

וכל זה ע"י קדושת  ,כי לית אתר פנוי מיני' ויוכל למצוא בכל מקום כבוד השם ,ע"י נרות חנוכה להחזיק בדביקות השם

 אור נרות חנוכה.

וא"כ יש  ,ל הקדושהלפענ"ד שלפי מש"כ שנר חנוכה הוא לרמז לקרב רחוקים מאוד ג"כ א ודרך זה אפשר להבין 

כי הטעם שאין מועיל תשובה לחטא זה הוא  ,בחנוכה מקום לשוב אפילו על אותן עבירות שאין להם תשובה ח"ו

, אך בחנוכה שאז מתפשט האור למרחוק ,הני תשובהולכן באמת בקושי גדול מ ,מחמת שקלקל דעתו ומזוהם מאוד

 של,מל דרך ע .כזה בחנוכה מהני לי' תשובה בקללאיש  פי'אשהזוה"ק אומר שלא עוזר לו תשובה אז אפי' לאיש 

 ,נשים על פי דתי המלך לבא לפני המלך להתחנן לוועמערך ובפרט הההמלך כשיושב בעיר משכנו לא יוכלו פחותי 

דרכו לבקר בתי הענושים היושבים ו, אולם בשעה שהמלך נוסע ע"פ המדינה ,כי המה מתועבים ליכנס בהיכל המלך

אז כולם דבוקים  ,שעכשיו האור הגנוז יוצא אפי' לכאלו מקומות רחוקים ,וזה פתח ביתו מבחוץ ,במסגר כלואים

 שנוכל לצאת מהחושך שלנו. הושיעה המלך ,מלך מלכי המלכיםמהשזה הזמן שאפשר לבקש  ,בהמלך ומתחננים

והתעוררות הקדושה  ,השחכמים נתנו את הנרות של חנוכ ,בבוא עת התעוררות האור הקדוש יתירה עלינו ,כן הנמשל

אפי' וממילא  ,יותוהראש שלנו מלא בשט ,והסיבה לכך משום שאנחנו לא בריאים אנחנו חולים ,מאד מאוד למרחוק

 ,ולבקש על נפשם מאת המלך רך הנדחים מהקדושה יכולים להחזיקבמקום שחוץ לקדושה אז גם אותם פחותי ע

 .)איוב כ טו( ניוא ח"ו נמצא במקום שחיל בלע ויקיאאפי' שה ,צריך לעמוד בנרות ולבקש ,אבל צריך לבקש

בואו לבית להיות דבוק בה' בצאתו מהבית והטעם הפשוט שצריך מזוזה לידע ב ,מזוזה בימין שתהא, לפי"ז הכל מובן

ולכן הוא בימין להראות  ,)דברים יא טז( ושלא לילך אחרי אא"ח ח"ו ככתוב בפרשיות המזוזה ,בכל לבבו ונפשו ומאודו

 (.דברים לג ב, פסיקתא בשלח יד כט) ומכונה בתורה הקדושה בבחי' ימין ,כי הקדושה נקרא ימין ,בוק תמיד בימיןלד 

וכמה פעמים יש שח"ו נופלים יחד  ,אבל מה לעשות כמה פעמים שהאדם עובר על יד המזוזה ולא יודע מה זה בכלל

הניחו את נר חנוכה  ,ע שיש את המזוזה בימיןכדי שיהיה בכח האדם לשמו ,לכן הגיעו חכמים ואמרו ,עם המזוזה

 ,לאה מכח מהכיל, כי נכי לולי מצוות נר חנוכה לא היה מועיל כל המצוותואומר הדברי חיים  .בשמאל לתוספת כח

 .מתום ל ועד ראש אין בוכי נחלה כל הגוף מכף רג 

והחמריות והטומאה הזוהמא הוא נמצא בין  ,שהאדם נמצא בשמאלשאפי'  לרמוזאת נר חנוכה משמאל  תקנולכן 

ו ובשהזנת ט ,וגם החושך מביא לאור יותר ,עם כל זה כח המצוה של חנוכה דוחה הכל ,שטמאו היוונים את האוויר

 .כי ע"י החושך נודע מעלת האור ,שהרי האדם בידו לשמוע את האור דרך החושך עוד יותר ,הפוך ,של אור מן החושך

בלא הנר כי  ,משום שיוצא לנו שרק דרך הנר חנוכה יודעים שיש מזוזה ,'ימיןכדי שיהיה מזוזה בשפיר 'לכן אמרו 

שע"י מצוות נר חנוכה  ,ות נר חנוכה, כי חולים אנחנו והרפואה זה המצחנוכה לא היינו יודעים שיש בכלל מזוזה בימין

 ל שיש שם איזהכלתגלה לא היה מבינים ובלעדי אור חנוכה שנ ,מתחזק כח הקדושה שנוכל לידע שמזוזה בימין

משום שכח אור קדושת נר חנוכה מכניס בנו כח  ,לכן שפיר כדי שתהיה מזוזה בימין צריך נר חנוכה בשמאל ,מזוזה

 בבורא כל עולמים. תדהיינו הדביקו ,שנוכל לידע שמזוזה בימין

 הדלקת נרות חנוכה ליל ה' כ"ט כסלו תשע"ג

דלא למספד בהון ודלא להתענות  ,דחנוכה תמניא אינון יומי , דת"ר בכ"ה בכסלואיתא בגמ' )שבת כא:( מאי חנוכה

בדקו ולא מצאו  ,בהון, שכשנכנסו יונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום

נעשה בו נס והדליקו  ,אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד

 מונה ימים, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה, ע"כ.ממנו ש 

( הודו לה' כי טוב כי לעולם עה"פ )תהלים קז א)פר' ויחי ד"ה או"י ויחי וכו'( זי"ע נועם אלימלך בעל ה אי' מהרה"ק

י שמשבחים חסדו, דפירש דבשמים יש את אוצרות החסדים הישועות והניסים, והדרך להוריד זאת לעוה"ז הוא ע"
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וזה"פ בפסוק הנ"ל דכאשר אדם רוצה  ועות יורדות לעוה"ז.ועי"ז נפתחים השערים והיש ,ומפארים ומודים לקב"ה

דהיינו כאשר אדם  'הודו לה' כי טוב'צריך הוא להלל ולשבח את הקב"ה, וזהו  ,להוריד לעוה"ז חסדים שימשיכו תמיד

 , החסדים שיורדים מתקיימים לעולם.'לעולם חסדו' עי"ז נהיה ,מודה לרבש"ע על כל החסדים שעושה עמו

)איכה כמו שכתוב  ,נתים רק לעולםחסד שהקב"ה עושה לבנ"י אינו לשנה או ש ( ד"ה קבעום )תרמ"חשפ"א ואיתא ב

)מדרש תהלים קיח( ובמדרש איתא  .וחסד ה' מעולם ועד עולם יז( )תהילים קגי לא תמנו, וכן כתיב חסדי ה' כ ב(ג כ

, ע"כ. נמצא דחז"ל ראו דביום כ"ה 'הזה בלבד, אלא אף לעולם הבא, שנאמר וחסד ה' מעולם ועד עולם ולא בעולם'

כסליו יש אוצרות של ישועות וניסים בעליונים, וזה נמשך לח' ימים, כמ"ש אאמו"ר זצ"ל בשם זקה"ק החקל יצחק 

שקבעום זאת לעוה"ז הוא עי"ז  להורידוהדרך  ת מי"ג מידות של רחמים.חזי"ע דבכל יום מימות חנוכה נשפע מידה א

לכן הודו לה',  לתמיד. שימשךרים את כח הנס והחסד ע"י ההלל וההודאה אנו מעורש ,ימים טובים בהלל ובהודאה

דים שבכוחם לעורר אלה החסדים תמיד בכח הודאה ובכח המצות המיוח, )תהלים קיח(יאמר נא ישראל, יראי ה' וכו' 

וכמו"כ היה  להם נמצא חסד ה' מעולם ועד עולם.לזוכרי פקודיו לעשותם,  ח(ם קג י)תהליכמש"כ  ,לאלה הניסים

 .הבאיםלדורות  זאתקבעום  ועי"זבאותו הדור שאמרו הלל והודאה 

מודה אני לפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי על כל החסד אשר עשית עמדי ואשר אתה 'הו שאנו אומרים בליל שב"ק וז 

, דאנו מודים על החסד אשר יעשה עמנו בעתיד. והטעם דאנו צריכים להודות 'י ביתיעתיד לעשות עימי ועם כל בנ

עכשיו על החסד אשר יעשה עמנו בעתיד, הרי נוכל להודות בשעה שיעשה עמנו את החסד, אלא דעי"ז שאדם מודה 

ודה לרבש"ע על הנס שכבר נעשה לו, הוא יכול לחשוב שכיון שהנס כבר נעשה לו הוא לוקח זאת לעצמו, וכאשר מ

דהוא צריך חסד ה' מעולם ועד עולם, דהוא צריך שהרבש"ע בזה על החסדים שעדיין לא נעשו לו, הרי הוא מגלה 

, ואין מושג כלל שיכול להשיג שה עמו זה ממש חסדיםעואז הוא מראה דהחסד שהרבש"ע  עליו בכל עת ורגע,ירחם 

הרי הוא מודה אז על החסדים שיעשו לו בעתיד, דעי"ז וממילא אפי' שכבר מודה על החסדים שכבר נעשו לו  זאת.

בידו אי"ז שלו, אלא מתנה שכל מה שיש לו  מכיר שבכל שניה הוא צריך את חסד ה', וכאשר יודע זאת הרי הוא מכיר

 מהרבש"ע.

כי הלל יש בו מכל הזמנים, עבר הוה  ,וחנוכה מהימים שהיחיד גומר בהם את ההללועוד כתב השפ"א )תרס"ד( 

ויש בו לדורות הללו ויש בו לימות  ,זה הלל שיש בו לשעבר ויש בו לעתיד לבא( 'ה )ויק"ר ל רש, כדאי' במדידועת

לדורות הללו,  – )שם קטו( לשעבר, לא לנו ה' –)תהלים קיד( בצאת ישראל ממצרים  .המשיח ויש בו לימות גוג ומגוג

לימות גוג ומגוג, אלי אתה ואודך אלוקי  –)שם קיח י( י לימות המשיח, כל גוים סבבונ – )שם קטז( אהבתי כי ישמע ה'

והטעם דאין אנו אומרים הלל בכל  "כ. נמצא שכל הזמנים נמצאים בהלל,לעתיד לבא", ע – )שם פס' כח( ארוממך

הוא כיון דלא מספיק שאומר  והטעם, 'האומר הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף'בגמ' )שבת קיח:(  כדאי'עת הוא 

 בחסד של הבוכ"ע. על החסדים שנעשו לו עכשיו או לפני"ז, אלא בשעה שאומר הלל צריך לבוא להכרהאת ההלל 

יכול אדם לדעת שכל מה  וע"כ בחנוכה יחיד גומר את ההלל, כיון דחנוכה זה זמן שאז מתגלה האור הגנוז, שבו

גחה פרטית, וא"כ הוא מגיע השגחה פרטית, וכל מה שיעשה לו מהיום והלאה זה ג"כ הש הוא בזה היום שנעשה עד 

להלל, דהיינו דנותן שבח לא רק על ההוה והעבר אלא גם על העתיד, וע"י האור הגנוז מגיע לדרגה שמכיר שלולי ה' 

ז(, וע"כ דייקא בחנוכה יחיד גומר את ההלל דע"י האור הגנוז לים צד יי כמעט שכנה דומה נפשי )תהעזרתה ל

 ה שהנעלם והנסתר הוא יותר מהנגלההעתיד, משא"כ בשאר ימות השנשמתגלה באלו הימים הוא מהלל גם על 

דהיינו שאינו יכול להכיר שמה שהיה ושיהיה זה מהרבש"ע, ואינו יכול  כיון דהוא מחרף ומגדף ,אינו יכול לומר הלל

והטבע  כי הזמןכל הזמנים אינו אומרו בכל השנה, לבוא לידי זה שישבח את הרבש"ע על העתיד, וכיון דבהלל כלול 

 .יש הלל ,אבל כשנפתח הארה מלמעלה מן הזמן, דבכל ימות השנה יש מלחמה, מכחיש דבריו

וקשה  .ע"י כהניך הקדושיםוכו'  הנרות הללו אנו מדליקיםואיתא בטור )או"ח תרע"ו( דלאחר ההדלקה צריך לומר 

א"כ מאי נפק"מ מי מצא את והא כתב הקדושת לוי זי"ע דהנס היה בתוך הטבעים,  ,מאי נפק"מ ע"י מי נעשה הנס

( למה תיקנו ימי חנוכה לשמונה ימים, ואיכא למידקוע"ק מה שהקשה הבית יוסף )או"ח סי' תר"ע ד"ה  פך השמן.

"אבל בחנוכה עיקר  :והנה כתב הב"ח )שם סק"ד( וז"ל , דליום הראשון היה מספיק שמן.הא הנס היה רק ז' ימים

כן היתה הגזירה לבטל מהם העבודה, כדתניא בברייתא שגזר עליהן אותו ועל  ,הגזירה היתה על שהתרשלו בעבודה

זה ואיזה  ,יןדרשע לבטל התמיד, ועוד אמר להם מצוה אחת יש בידם אם אתם מבטלים אותה מידם כבר הם אבו
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מאו עמדו וטי ,( להעלות נר תמיד, כל זמן שמדליקין אותן תמיד הם עומדים וכו'הדלקת מנורה שכתוב בה )שמות כז כ

 וכשחזרו בתשובה למסור נפשם על העבודה הושיעם ה' ע"י הכהנים עובדי העבודה בבית ה'", עכ"ל. ,כל השמנים

והקשו המפרשים מיהו זה שאמר ליונים, ותירצו דזה היה המתיונים שהם אמרו ליונים היכן נמצא השמן, ואמרו להם 

ה עליהם, ואם ברצונם לשלוט עליהם צריכים הם את הסוד שע"י שבנ"י מעלים נר תמיד אין לאומות העולם שליט

הוא ש  'בליעל ( 'משומד אחדזקן)קורא אותו ( 193)אוצר המדרשים חנוכה עמ' לבטל מהם את הנר תמיד, ובמדרש 

נמצא שמלחמת ישראל אז היה בג' דברים, ביונים, ובמתיונים הרשעים שהצירו ליהודים בכל  ליונים את הנ"ל.אמר 

של מתיונים שהם גילו ליונים את סודות קיום בנ"י, וא"כ אם היה ישראלי מוצא את פך השמן לא עת, וכן בעוד סוג 

הם ידעו איזה כוחות טמונים בהדלקת המנורה, ושבזה תלוי קיום כלל  כהניך הקדושיםהיה מכיר שזה נס, דרק 

בו הפך שמצאו היה המקום ש בהם שמן, וגם את שיש ישראל בעולם, וידעו הכהנים שהמתיונים גילו את כל המקומות 

לבסוף ג"כ גילו אותם המתיונים ליונים, ועכ"ז היונים לא מצאו את זה, וזה שמצאו את הפך היה נס, וכדי להכיר את 

את פך השמן ושהיונים לא מצאו וע"כ מוסיפים עוד יום על עצם הנס שמצאו  .ע"י כהניך הקדושיםהנס הוכרח להיות 

 זאת.

האור הגנוז, דדברים שכלל לא עולה בדעתינו שזה נס באלו הימים יכול לבוא להכרה  וממילא בימים אלו נתגלה

 ,נפתח הארה למעלה מן הזמן יש הללוכש  ך הם בכל עת ובכל רגע ובכל שעה. וזה אומר השפ"אשניסך ונפלאותי

ת השער ובחנוכה שנעשה בו ניסים ונס הוא פתיחעל ההוה ועל העבר וגם על העתיד, דאפשר להודות לרבש"ע 

, לרמז על הפתחנר חנוכה הוא  דמצות( :חז"ל )שבת כא ולכן אמרו, דבימים אלו פתוחים השערים למעלה, מלמעלה

ופרסומי ניסא הוא דבר גדול כי הנס מעולם הנסתר, רק הקב"ה עשה זכר לנפלאותיו על פתיחת השערים למעלה, 

, וככל שאנו נפרסם את הנס הנס גם בעולם הזהגם בעולם הזה. וזה תליא במעשה האדם לפרסם הנס ולגלות אור 

 בהאי עלמא כך ישפיע הקב"ה ויפרסם נסיו בעולם.

 הדלקת נר חנוכה נר ו' כ"ט כסליו תשע"ג

עד כמה אמר רבה בר בר חנה אמר  ,מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק וכו' איתא בגמ' )שבת כא:(

 שם אומה מלקטים עצים דקים. ובשו"ע )או"ח סי' תרע"ב -תרמודאי  ,, וברש"יר' יוחנן עד דכליא ריגלא דתרמודאי

דשיעור זה הוא חצי שעה. והקשה זקה"ק האמרי יוסף זי"ע )ליל ד' דרוש ט"ז( אמאי נקטה הגמ' לשון  פסקוב( "ס

הוא והנראה כי כבר דיברנו מזה שעיקר תיקון האדם את נפשו  :ומתרץ וזל"ק הול"ל חצי שעה.הא  ריגלא דתרמודאי

כי יון הרשעה  ,(חת וצדיק באמונתו יחיה )חבקוק ב דע"י האמונה, וכדברי חז"ל )מכות כד.( בא חבקוק והעמידן על א

( שאמרו להם כתבו לכם על הקדושה, וכמו שאמרו חז"ל )ב"ר ב דרצו לבטל את ישראל מהתורה ולעקרם משורש 

ז( הוא לשון הבטה )כדכתי' )במדבר כד י בדור( דשור , ואיתא בדברי חיים )ד"ה והנהקרן השור שאין לכם חלק וכו'

דלא מספיק שרואה את  ,אשורנו ולא קרוב( וקרן הוא לשון חוזק, עיקר הדבר, דכל חוזק ועיקר הראיה הוא כמ"ש

החיצוניות אלא צריך לראות גם את הפנימיות, והיונים נלחמו שרק מה שאפשר להרגיש ולהשיג זה קיים, אך מה 

 לק באלוקי ישראל וא"צ להאמין לזה.ם בעינים הגשמיות זה אין לכם חשאין אנו רואי

, 'כח מה', דהקב"ה נתן לאדם חכמה דהיינו ורצה להגביר חכמת החיצוניות הוא הקליפה הקשה המנגדת להקדושה

יודע ומכיר שהחכמה באה ( והחכמה מאין תמצא, דכל זמן שהאדם מה באה מן הקדושה כדכתי' )איוב כח יבוהחכ

מה חיצונית אז החכמה היא מן הקדושה, אבל אם הוא משתמש עם החכמה כדי להתגאות זה נהיה חכ ין סוףמהא

אותו חכמה שמביאתו לידי הכרה שיש בוכ"ע )כאשר הוא מכיר שזה בא מהאין סוף( אותו שהוא הקליפה הקשה, ו

 מקובריןוכמ"ש הרה"ק  בוכ"ע.קדושה ואינו מכיר שזה בא מהחכמה כעת )כאשר הוא מתגאה על ידה( הוא מנגדת לה

דהיינו אם האדם שומע  'זכה' ',זכה נעשה לו סם חיים לא זכה נעשה לו סם מות)יומא עב:( 'חז"ל מר זי"ע בפי' מא

אופן רק כדי שבנ"א יבינו זאת, אבל לעולם  ומבין שהתורה צריכה לזכך אותו, דהתורה צמצמה את דבריה בכזה

דהתורה הוא יותר מופשט וכל ההלבשה הגשמית כביכול זה רק בשביל שהאדם התורה הוא עמוק עמוק מי ימצאנו, 

דהבין דהתורה צריכה לזכך אותו אז נעשה לו  'זכה'יבין את כוונת התורה, ולא כדי שהאדם יגשם זאת עוד יותר, ואם 

דאם לומד את  'זכהלא 'אבל אם  ,( וצדיק באמונתו יחיהחיים ע"י אמונתו כדכתי' )חבקוק ב דסם חיים, דמגיע לחיי ה

אדם  ,שהתורה צריכה לזככו, אלא חלילה להיפך דהוא לומד את התורה ואין התורה מלמדתו כלום התורה ואינו מבין

)פר'  הפרי הארץ, וכתב יותר כזה התורה נעשית לו סם מות, דאותו תורה שהיתה צריכה לזככו הוא עוד גישם אותה
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רצה להגביר חכמת החיצוניות הוא הקליפה הקשה יכול מהבוכ"ע. וזהו רת ח"ו דהוא נפסק כבכי תשא( דהוא בבחי' כ

 .המנגדת להקדושה, וע"י הדלקת נר חנוכה ע"י פך שמ"ן הרומז לחכמ"ה מבטלים חכמת החיצונים והסט"א

)ישמח ישראל חנוכה אות נ"ח, וכן בספר שאילת שלום על השאילתות אות מ'( על הא דאיתא  ואי' בספרים הק'

)או"ח סי' יוסף צים את קושית הבית דלא מוזכר שהיה שם שמן, ובזה מתר ,מצאו פך אחד של שמןכא:( בגמ' )שבת 

דליום הראשון היה מספיק שמן, ולפי הנ"ל א"ש דגם  ,ר( דאמאי קבעו היו"ט לח' ימים הא הנס היה רק ז' ימיםעת"

וע"כ כיון  ,ר מלא גם כשמזגו ממנו[ליום הראשון לא היה שמן ונתמלא הפך שמן בשביל היום הראשון ]ואח"כ נשא

ומהיהודי הקדוש זי"ע מובא תירוץ עפ"י מה שהקשו התוס'  היה נס ע"כ קבעו שמונת ימי חנוכה.דגם ביום הראשון 

)שם ד"ה שהיה( דלכאורה היה צריך הפך שבו השמן ליטמא בהיסט, ומתרץ היהודי הקדוש זי"ע דזה גופא היה הנס 

 התוס', וע"כ ימי החג הם ח' ימים. קושית ביום הראשון דלא עלה בדעתם

ואיתא בשפ"א )פר' מקץ  .וע"י הדלקת נר חנוכה ע"י פך שמ"ן הרומז לחכמ"ה מבטלים חכמת החיצונים והסט"א

כי לעשות מעשים טובים רק מעזר השי"ת, אבל למנוע ולגבור נגד תאותו ורצונו זה וזל"ק:  תרל"ב ד"ה יוסף משלו(

ך על יצרך, כי כאשר האדם מכניע א"ע כראוי להשי"ת, ממילא נכנע ז ג"כ נותנין לו מלוכה, מלועי" ,וכו' ,נקרא משלו

נמצא כי ע"י הכנעת הכל אליו נכנעים להשי"ת וזה תשוקת כל הנבראים  ,הטבע וכל הבריאה אליו, כי כיון שהוא נכנע

וכל העבודה  לזה מהשי"ת,זר אלא צריך ע  ,יתו מעש"ט אינם שלויע"כ. דכל העבודה של האדם בעש ,והטבע ג"כ

המונחת על האדם זהו המניעה, דהיינו לא לראות דברים שלא צריך, ולא לדבר דברים שלא צריך, ולא לעשות דברים 

 שלא צריך ולא לחשוב דברים שאינו צריך.

ממה אך הצדיק אף שגובר נגד יצרו בכל דבר, יש לו פחד  :( וזל"קע"ד ועוד כתב השפ"א )שם תרל"ו ד"ה בפסוק

מהרבש"ע, והוא צריך להילחם , דהפחד שיש לצדיק אמת הוא פחד שלא ישכח שרואה יצרו מתגבר עליו בכל יום

באותו כמות  וע"י שגובר יצרו וכל רצונו וחשקו מוסר להשי"ת ,וכפי שכל האדם אם היה הרצון אמת לשמיםע"ז, 

רצון הבורא ית' להיות  אבל, להתדבק בגשמיותכי הרצון שעולה ממש לשמים איך יחזור  ,צריך להיות סר ממנו יצרו

כיון ו .כדי להעלות כל הרצונות שבאדם להשי"תעושה שיהיה רצון האדם רצוא ושוב  דהרבש"ע ,הרצון רצוא ושוב

עכ"ז  ,לכן אל יפול לב האדם עליו אף כי רואה יצרו מתגבר עליועמוד כל הזמן ברצונותיו הטובים, שהאדם אינו יכול ל

 עכל"ק. ,שיו הטובים עולין לשמיםיאמין כי מע

שכאשר אדם  ,בכל עת יהיו בגדיך לבנים( , בפי' הפסוק )קהלת ט ח)פר' מקץ דרוש לחנוכה(מאור עינים ואיתא מה

בגמ'  זה המצוה ללבוש, וכן ח"ו להיפך דכאשר עובר עבירה נעשה לו עי"ז בגדים צואים, ואי' נעשה לועושה מצוה 

ומזה הלבוש שהוא בגדים צואים אוחזו היצר הרע בלבושו  נכנס בו רוח שטות,בירה אא"כ )סוטה ג.( דאין אדם עובר ע

כי היה מסלסל בשערו  ',ותתפשהו בבגדו' ב()בראשית לט ילכן ביוסף הצדיק כתיב  ומוליכו לעשות עוד עבירה,

 ,בידה לתפשוזה היה ביכולת  והיה מתבונן בזה שמחמת ,ואחזתו בלבוש הזה ,מחמת שראה עצמו שנעשה שררה

דכל העבודה הנשארת לאדם הוא לבדוק  .ודבק עצמו בהשם ופשט הלבוש הנ"ל 'ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה'

ע"י שסלסל בשערו כיון שראה  , ליטפל אליו, דיוסף הבין איזה בגדים נתן ליצה"ר עצמו במה הוא נותן כח ליצה"ר

'. ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה'עי"ז  ,קב"ה נותן לו את הכחעצמו שנעשה שררה, והבין עי"ז )ע"י הנסיון( שה

שיסור מדרכו  'ויעזוב בגדו בידה'וכל אחד יודע היכן הוא נותן כח לשטן שיהיה לו כח לגבור עליו, והעצה לזה הוא 

לחפש עצות להתחזק יוכל לברוח מזה, אך כל זמן שאוחז את בגדו בידו אצלו, הוא יכול ' וינס ויצא החוצה'הרעה, ועי"ז 

 '.ויעזוב בגדו'אך הם לא יועילו כל זמן שלא יהיה 

כי כל  ,לזה נתן לנו השם מצות הדלקת נר חנוכה אומר המא"ע ומהיכן לוקחים כוחות כדי שיוכל להיות 'ויעזוב בגדו',

כי בחג  ,המצוות שנצטוונו בבוא עת וזמן של כל מצוה ומצוה נתעורר הדבר שהיה בעת זמן המצוה כמאז ומקדם

 ,ובשבועות הוא קבלת התורה וכו' ,הפסח יצאו ממצרים שהיו במ"ט שערי טומאה וגם בגשמיות יצאו ממצרים וכו'

לקרב האדם אל השם ובחנוכה הוא עת  .והנה בפורים הוא מתעורר מפלת המן וכו' ,ובסוכות הוא ענני הכבוד וכו'

דהיונים  הם כל החכמות, גדול שהיוונים טמאו כל השמניםז ומקדם בימי מתתיהו בן יוחנן כהן אמע"י התורה, כמו 

ולא נשאר כי אם פך אחד של  ,פוסים בבגדיהם )שנעשו מהעבירות(הרשו ללמוד תורה אבל רצו שבנ"י עדיין יהיו ת

וזהו  .ונעשה נס שלא היה כי אם מעט על יום אחד ודלקו שמונה ימים ,שמן היא התורה ולא נשאר כי אם מעט מזעיר

היינו שהשמן מרמז  ,ומתקרב אל האדם להשיבו ולהחזירו אליו ,שהשם כביכול מוריד למטה מעשרהל חנוכה הכח ש
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ומלמד את האדם שכל איך לעבוד את ה' יתברך בשכל  ,(ן חכמה מפיו דעת ותבונה )משלי ב ווה' ית ,על חכמה

 .וכל זה הוא ע"י מצות הדלקת נר חנוכה וכו' ,ותשובה

שבת הוא  , דהנה, וכו'כא:( פתילות ושמנים שאין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן בחנוכהולכן אמרו חז"ל )שבת 

( שומר שבת מחללו ודרשינן )שם קיח:( אל תיקרי מחללו אלא מחול לו, רק שקשה כדכתי' )ישעי' נו ביום קדוש 

וכה כביכול השם מוריד אך בחנוכיצד יוכל לקרב עצמו אליו ית',  .דזה גבוה מאוד קדושת שבתנס בתוך לאדם ליכ

שהשם ממלא בו  ,כמו כן האדם הוא פתילה ושמן הוא החכמה ,את עצמו למטה מעשרה אל האדם לקרבו וכו'

שהאור אין נאחז  ,והנה הפתילות הם בני אדם שאין נדלקין בשבת ,ומדליקו להיות מאיר במעשיו ובעבודתו את השם

ושיאחז בהם האור מדליקים בפתילות  ,ואי אפשר לעלות ,בו מחמת שהפתילות לא טובים והאור מסוכסכת בהם

כי השם כביכול מוריד את עצמו אל האדם ומאחיז בו את האור להדליקו ולשוב ולחזור אל  ,אשר לא טובים בחנוכה

של המאור  ", עכל"קוזה נעשה בכל שנה בבוא הזמן של מצות נר חנוכה .ולעבדו בהתלהבות ובשכל גדול ,השם

 .עינים

זצ"ל על הא דכתב רש"י  וכמ"ש אאמו"ר. אמרי יוסף זי"ע אמר דנהוג דכשבא חנוכה הוא זמן לנתינת צדקהוזקה"ק ה

ו( ששכח שם פכים קטנים, וכתי' )שם כד"ה ויותר ויעקב( דיעקב אבינו ע"ה חזר את מעבר יבק כיון  ,ב)בראשית לב כ

הכ' סגורה והפ' פתוחה ובפך הפ' סגורה והכ' שוים באותיותיהם, אך הנפק"מ הוא שבכף  כףו פך, ו'ויגע בכף ירכו'

שרצה לרמוז לנו שהכף לנתינת צדקה תהיה פתוחה  ,חזר אחר פכים קטנים הואההסבר שיעקב אבינו פתוחה, ו

שיתנו צדקה בלי חשבונות, ושרו של עשיו בנגיעתו בכף ירך יעקב רצה לגרום  , והיינו בלי חשבוןוהפה יהיה סגור

מרמז  וזהו הפך שמצאו החשמונאים דזה והיינו שלא יהיו ח"ו תומכי תורה. פה יהיה פתוח,שכף היד תהיה סגורה וה

 על נתינת צדקה בלא חשבונות.

דזה רומז על שני מצבים שיש באדם, דכאשר  ',אני ראשון ואני אחרון)ישעי' מד ו( 'ועוד פירש אאמו"ר זצ"ל עה"כ 

, אך 'אני ראשון'ד ,זה שהוא מפסיק לתת כסף לצדקה לאדם לא הולך כמו שרוצה אז הדבר הראשון שהוא עושה

( שבתך בתוך מרמה ן צדקה. וכן פירש עה"פ )ירמיה ט הכאשר כן הולך לו כרצונו אז ה'אני' הוא אחרון דהוא נות

במרמה מאנו דעת אותי, דכאשר מבקשים מאדם עשיר לתת צדקה, הוא עונה שאינו מרויח מאומה אלא מפסיד, 

וע הוא גר בדירה מפוארת וברחבות, הוא עונה שהטעם שהוא עושה זאת הוא מפני שצריך וכששואלים אותו מד

דהבית שהעשיר גר בו הוא בתוך  'שבתך בתוך מרמה'להראות כלפי חוץ שהוא עשיר כדי שיעשו אתו עסקים, וזהו 

ן לו, וא"כ צם אימרמה, דזה שהוא חי כביכול בעושר זה כדי להרשים את חביריו, וע"כ הוא מוציא כסף אפי' שבע

 '.במרמה מאנו דעת אותי'והיינו  ,כדי שכולם יחשבו שהוא נותן צדקה מדוע בצדקה אינו נותן

כי ע"י הצדקה שעושין בחנוכה עושים פעולה גדולה בעולמות מרן האמרי יוסף זי"ע וזל"ק )שם( וכתב זקה"ק 

, וידוע כשהאדם עוסק 'עלי בתים בחנוכהנוהגים הנערים לסבב על פתחי ב'העליונים, ובמג"א )סי' עת"ר( הביא 

בתורה ובמצות אין להיצה"ר שליטה עליו כדאי' בגמ' )קידושין ל:( בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין, אבל 

כשהאדם עוסק בצרכי הגופניות במאכל ובמשתה ובמשא ומתן צריך שמירה גדולה בל ילכד ברשת היצה"ר האורב 

 ה"ר האורב לו כשעוסק בצרכו לגופו.ות נר חנוכה ינצל מעצת היצשאמרו רז"ל שבכח מצ הז ולנפשו, 

דהיינו אף כשהולך בחשיכה, היינו בגלות המר שאדם מוטרד בצרכי גופו  ',מצותה משתשקע החמה'ז"ל  וזהו אומרם

עד שתכלה רגל 'על פרנסתו צריך להתחזק במצות, ובפרט במצות צדקה שזה העת מסוגל לזה כנ"ל, וזהו שאמרו 

כי השלש רגלים סודם בחג"ת וחנוכה ופורים סודם בנה"י, לכן צריך האדם ע"י מצוה זו לכלות רגל מן  ,וכו' 'שוקמן ה

 , עכל"ק.השוק, דהיינו להכניע את הסט"א אשר נגע בכף הירך

* 

 

 ]הכנה לשובבי"ם ת"ת[ מגלות לגאולה
"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה" וגו', וברש"י הק' למה פרשה זו סתומה וכו' דבר אחר, שביקש לגלות את 

 יו ונסתם ממנו.הקץ לבנ
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אנו מבינים שרצה לגלות להם מתי יגיע המשיח, אך השפ"א מבאר במהלך אחר עפ"י דרכו. מובא בזוה"ק  בפשטות

שיעקב אבינו רצה לגלות את הקץ ואמנם גילה זאת אך בדרך הסתר. ולכאורה דבר זה קשה, אם מגלה אין זה הסתר, 

 או שמגלה או שלא?

בין גלות לגאולה הוא באות א' בלבד. והא' הוא רומז לאלופו של עולם והוא מבאר השפת אמת ההבדל כהקדמה 

החילוק בין שניהם. כשאדם מקושר בכל חייו לאלופו של עולם הרי הוא בגאולה, ואם חלילה לא הרי הוא בגלות. 

ו בגאולה, המצבים שאנו עוברים בימי חיינו הן לטוב והן למוטב )מוטב שלא(... לא הם המשקפים אם אנו בגלות א

אלא כיצד אנו חיים את המעברים האלו, ובאמת כל הגלות היא כדי להכריח את האדם לבוא להכיר בנקודת המציאות 

 שהקב"ה מנהיג אותו. 

"ויפל על צוארי בנימין אחיו , ולאחמ"כ כתיב "ולא יכול יוסף להתאפק"שעבר קראנו כשהתגלה יוסף לאחיו בשבוע 

"על שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של  –ה בכה ומדוע כתיב צוארי בלשון רבים וגו' ומבאר רש"י על מ ויבך"

ובשפ"א מובא שיש קשר אמיץ בין שני הפסוקים. ולכאורה ב' תמיהות בדבר: א. להבין את בנימין וסופן ליחרב" 

 ?הקשר בין הפסוקים? וב. הלא כ"א שנה שלא ראה את אחיו, וכי זה הזמן לבכות על חורבן ביהמ"ק

השפ"א, לכאורה היה צריך הפסוק להזכיר שיוסף החליט להפגש עם אחיו ולכן התגלה אליהם, מדוע א"כ מבאר 

מדגישה התורה שלא יכול היה להתאפק, אלא לומר שהיה צריך יוסף באמת להתאפק עוד קצת, ואם אמנם היה 

בה שבכה על צוארי בנימין כי הבין מתאפק לא היו נחרבים ב' המקדשות והיתה מגיעה הגאולה השלימה... וזו הסי

שבגלל שלא התאפק לא זכה להשלים את התיקון. רואים מכאן גם מוסר השכל כמה שהאבות הק' והשבטים היו 

עובדים את ה' בתכלית התימצות, שמה שיכל יוסף לתקן בהתאפקות הזו, אנו כבר כמה אלפי שנים לא מספיקים 

 לגמור לתקן... 

"ומלאה הארץ דעה את ה' השפ"א המופלאים הללו נקדים עוד, מהו ביהמ"ק? כתוב בפסוק כדי להבין את דברי  אך

כשמסתכלים על הים מלמעלה הוא נראה חלק לגמרי, אך האמת היא שהמים הם רק כיסוי, ואם כמים לים מכסים" 

א הארץ דעה נסיר את המים נגלה עולם שלם מתחת למים, הרים וגבעות צמחים וחיות ים לאלפיהם, כמו"כ כשתמל

את ה' יבינו כולם שכל הניסיונות שהיו מנת חלקם כל הזמן הם רק כיסוי לנקודה הפנימית האמיתית, החיות 

האלוקית שמסתתרת מתחת לפני המים הלא הם הגלים השוצפים שעוברים עלינו. כעת בגלות אנו צריכים להלחם 

צות לראות את בורא עולם צריך מלחמה גדולה. לראות את בורא עולם בטבע ולהסכים להנהגתו, ואפי' רק כדי לר

אמנם כשתהיה הגאולה השלימה בעזהשי"ת אנו נתבייש כיצד לא שמנו ליבינו לראות את ה' המחיה את הכל, 

ובזבזנו שפע גדול של עבור חופן קטן של הנאות עוה"ז. ר' אשר היה מתבטא שהיום המצב הוא שכשאדם הולך 

וא מתבייש שלא ידעו מזה, אך בגאולה השלימה תהיה כזו בהירות באמונה שאדם להתבודד או לומר תיקון חצות, ה

יתבייש להחזיק אצלו כסף מוחבא בבית, ויחכה להזדמנות שאף אחד לא יראה ויזרוק אותו לרחוב... זהו ביהמ"ק וזוהי 

ולכן כשנהיה  הישראלים והלווים והכהנים, ,הבהירות שהיתה בזמן ביהמ"ק. בביהמ"ק כל אחד נתן הכנעה לשני

 שנאת חינם ממילא נחרב ביהמ"ק כי זה נגד את היסוד של ביהמ"ק והבהירות הזו נעלמה.

משום שכל אחד במעברים שלו ובהשגות שלו לראות ולחיות זהו "כל שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו" 

 את ה', בונה את חלקו בביהמ"ק, אך אם ח"ו לא חי כך אלא נכנע לטבע אזי גורם בעצמו את חורבן ביהמ"ק.

הצדיק עבר ניסיונות שאף אחד מהאבות הק' לא נתנסה בהם, החל מהאחים וכלה בניסיון הגדול של אשת  יוסף

 –שלו שהצליח להחזיק מעמד בכל אותם המצבים? הכח הוא כשיש מטרה אחת ויחידה  פוטיפר, מה היה הכח

לחפש וגם למצוא את בורא עולם בכל מצב. וכפי שמעידה עליו התורה, גם בבית פוטיפר כשהיה גדול מאד כתיב 

יתו הוא חי כל , להורות לנו שזהו הדבר שא"ויהי ה' את יוסף"וגם כשהיה בבית האסורים כתיב "ויהי ה' את יוסף" 

הזמן וכשזו המטרה כבר לא משנה היכן משיגים אותה אם כך הוא רצון השי"ת מה טוב! ולכן מכונה יוסף הצדיק, כי 

ולכן גרם יוסף לכל הסיפור עם האחים יכירו וידעו כל יושבי תבל" הרצון של הצדיק הוא אחד עם רצונו של הבורא "

לעוררם להגיע להכרה הזו שאין כאן יוסף ואין מצרים ואין גביע שהחביא להם הגביע והשיב את כספם הכל כדי 

"האלקים מצא את עון לגלות ולהכיר שהקב"ה מנהיג את כל זה, כפי שאמנם אמרו בסופו של דבר,  –הכל אחד הוא 

 "מאן דאית ביה יראה לית ביה חוסר כלל,וזה נקרא לאוקמא שכינתא מעפרא, וכן מובא בתיקוני הזוהר,  עבדיך"...
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חיות אלוקית שמחכה לתיקונה  במקום לשמור טינה לשני צריך לחיות שיש כאןהדא הוא דכתיב אין מחסור ליראיו". 

 ולחזור עליה בתשובה.

יוסף הגיע בסופו של דבר למצב שלא יכל להתאפק, אם מפני שראה שהאחים לא מסוגלים לחיות בזה או  אך

 השפ"א( עכ"פ הבין מיד שזהו חורבן ביהמ"ק ולכן בכה...שהקב"ה בגזירתו שם אותו בכזה מצב, )לפי פשטי 

ר' אשר זי"ע ראו שכל מה שבעולם קוראים הסתר פנים, הוא לימד שזה גילוי, כי אז אדם צריך לעבור מהחכמה אצל 

שלו כביכול שמבין הכל, לאמונה, שהיא בלי להשיג ובלי להבין רק לרצות להיות בקשר עם בורא עולם, ומדוע? כי 

מאמינים שכל מה שהקב"ה מעביר אותנו זה לטובתינו. וזוהי הגאולה הפרטית של כל אחד, וממילא גם הכללית אנו 

 של כל כלל ישראל.

אלא את הרעיון מובן היטב מה שהבאנו בתחילה, ביקש יעקב לגלות את הקץ, לא את התאריך של הגאולה  כעת

במצב שלו ובעולם שלו את האלופו של עולם עי"ז הוא . ע"י שכל אחד יראה איך בונים את הביהמ"ק הבא בימינו

בונה ומשלים את החלק שלו בבנין ביהמ"ק. וזוהי האש שהקב"ה יוריד את ביהמ"ק השלישי היא האש הגדולה של 

 לגלות את הבורא עולם... בעז"ה ובב"א.  –המעברים שכל אחד עובר ומסית את האש הזאת מהניסיונות 

מ מויטעבסק בעל הפרי הארץ זי"ע ואמרו לו שמדברים בחוץ שהמשיח כבר הגיע. מיד שפעם באו לר' מ" מספרים 

קם ופתח את החלון, אחר אמר: לא אין זה ריח של המשיח... ושאלו אותו מדוע היה צריך לקום לחלון וכי לא מספיק 

ת הקץ, כי מי שחי שיאמר זאת מתוך הבית? ענה להם: כאן בבית כבר ישנו ריח של משיח! ולכן רצה לגלות להם א

את הרעיון הזה, יכול לחיות בכל מקום כיוסף הצדיק, אם זה במצרים או בכל מקום אחר, וזו היתה ההכנה של יעקב 

כפי שביארנו בשם הזוה"ק שגילה את הקץ אך ונסתם ממנו, אבינו לבניו כיצד לחיות במצרים שעוברים עליהם. 

דרך של גילוי כי חי את זה באמת כל הזמן בכל הימים. אך בשביל בדרך הסתר, כי אצל יעקב אבינו עצמו היתה זו 

בניו אחריו עד עצם היום הזה ימינו אנו, זה בדרך של הסתר, מצבים שנראים לנו כהסתר ותפקידינו להפוך אותם 

 לגאולה. –לגלוים. מגלות 

 י רצון.שהקב"ה יתן לנו כח להביא את הגאולה השלימה מתוך רחמים וחסדים אי"ה אמן וכן יה

* 

 ח שבת חנוכה"דא
 

 שבת חנוכה –פרשת מקץ  –טיש ליל שב"ק 

)איוב קץ שם לחושך ' (א ר פט"ב)במדרש ואיתא  )מא א(. ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עומד על היאור

 ,אדם אשר הוא נמצא בתוך החושך מהו התכלית שלו ,ויש לשאול .'זמן נתן לעולם כמה שנים נעשה באפלה, כח ג(

או שמא התכלית זה לא  ,כדי להגיע עכשיו להאור שזה יהיה יותר טוב מעכשיו ,ולעזוב אותו לדחות את החושךהאם 

לצאת  ,טוב בשבילו מה וכמו אדם שנמצא בתוך מנהרה חשוכה ,אור אלא להאיר את החושך ולא לברוח מזהלהגיע ל

ב"ה ברא כך את העולם וע"ז נראה להסביר דהק .משם ולברוח מזה או להאיר את המנהרה דהיינו להאיר את החושך

יש חושך ואז יש לאדם עבודה של אמונה והכנעה ר עבודה שיש לאדם זהו אך ורק כשהעיק ,שיש אור וחושך אצלו

חושב כוחי ועוצם ידי עשה  , דאז טוב לו בהכל והואאדם נמצא במצב של אור אז אין עבודה בכללהש כאבל  ,ושפלות

 .ללוגם אז אין שייך אמונה בכ ,לי את החיל הזה

אז זהו רק להגיד ואז  ביוםדהיינו ש ,להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות)צב ג( דוד המלך בתהלים  וזה מה שאמר

שיש חושך כ בעצם העיקר העבודה של אדם זהו רקו, שאז יש חושך ואז יש אמונה בלילותמשא"כ  ,אין אמונה בכלל

א"כ אדם שהוא  .שמה זהו האור שיש בתוך החושך שדווקא ,עבודה להכירהואז  ,ואז קשה להגיד שהכל מאתו ית'

 ,אדם כזה עוד יתגעגע להזמנים של החושך ,שהכל מאתו ית' ,מנצל את ההזדמנות שהוא מקבל שהוא שומע שמה

אלא בזמן של החושך להפוך את החושך שיהיה לו  ,דהיינו לא לדחות את החושך או לעקוף אותוקץ שם לחושך וזהו 

זמן וע"ז אומר המדרש  .דע"י שהוא מכיר שהכל מאתו ית' שמו אז אין חושך בכלל ם לחושךקץ ש וזהו נקרא  ,לאור
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אפילה היה שמה עבודה כל הזמן ומלחמה הין היה בתוך יאבל בזמן שהוא עד ,נתן לעולם כמה שנים יעשה באפלה

 לא ביום.שזה יש רק בלילות ו ,וזהו הכל ע"י אמונה ברורה ,להפוך את החושך שיהיה אור בתוך החושך

על ידי שאמר  ,'ולא פנה אל רהבים' ,זה יוסף )תהלים מ ה( 'אשרי הגבר אשר שם ד' מבטחו' )שם ג(במדרש ואיתא 

יש כאן סתירה מיניה דלכאורה הקשו המפרשים  .נוסף לו שתי שנים )בראשית מ יד( לשר המשקים זכרתני והזכרתני

הוא כן חטא משמע ש כ לא מובן הסוף דלא פנה אל רהבים ש אדם הכי גדול באמונה היה יוסף הצדיק א"או שה ,וביה

א"כ יש  ,ואם זה היה באמת יוסף א"כ הרי הוא לא היה הכי גדול באמונה ,במשהו ולא שם את הבטחון שלו בהקב"ה

 כאן סתירה.

ומסביר דפרעה חלם את החלום הזה כל יום  ,ופרעה חלםעל הפסוק )מא א( הק'  באור החייםונראה לתרץ דאיתא 

ושאל  .יותר , ורק בסוף של השנתים אז חלם ולא שכחשנתים ימיםכך זה נהג  ,והיה שוכח את זה כל פעם מחדש

הוא היה צריך  ,ע"ז הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע למה היה פרעה צריך לחלום שנתים ימים ולשכוח כל פעם מחדש

 .ריך לחלום שנתים ולשכוח כל פעםולמה היה צ ,ף של הכל ואז להוציא את יוסף משםלחלום את זה רק בסו

שיצא פעם אחת עם תלמידו לתוך היער ופתאום רצה התלמיד לשתות מים  ,הבעש"ט' ע"פ המעשה שהיה עם יות

שאתה חייב להאמין שהקב"ה משגיח על הרבי ענה לו  ,אז ביקש מהרבי שהוא רוצה לשתות, והוא היה מאוד צמא

ית כבר ידע שאתה תהיה פה פעם אחת והוא הכין לך המים הכל ממש בהשגחה פרטית א"כ מששת ימי בראש

ואז הם חזרו על זה כל הזמן עד שהתלמיד אמר להרבי שאני כבר מאמין שהקב"ה מספק לכולם  ,שאתה צריך עכשיו

וברגע שהוא אמר את זה הגיע אליו גוי עם דלי של מים והתלמיד  ,יות שלהם מששת ימי בראשיתואת כל ההצטרכ

תלמיד אתה רואה איך שהקב"ה משגיח על הכל בפרטות ל הבעש"ט אמר ואז  ,מה שהוא היה צריךהתחיל לשתות כ

הוא ענה שהמלך השתגע שהוא רוצה מים דווקא מאיזה מעין מסוים  ,איך הגעת לפה , ואז הם שאלו את הגויממש

שאלו אותו כמה זמן  ,הדרך לחזור אליו עד שפגשתי אותכם עכשיואת אשר הוא נמצא בתוך היער הזה ואני אבדתי 

הוא נמצא כאן שלשה ימים א"כ למה לא  אםואז שאל התלמיד להרבי  ,שלשה ימיםלהם ענה , אתה כבר נמצא פה

 בעצם מהרגע אבל ,בשלשה ימים איחרזה  לכןהרבי אתה בהתחלה לא האמנת בזה מספיק חזק לו ענה  ,הגיע מיד

היה כבר מוכן מלפני שלושה ימים אבל היה חסר לך קצת ובעצם זה  ,הקב"ה את זהסיפק לך מיד  שהיית צריך לזה

 .וברגע שהאמנת הגיעו מיד המים ,במדת אמונה ובטחון

מוכן מלפני שנתים ואז כבר שבעצם הכל היה  ,ובזה מסביר הרה"ק מקוריץ שאותו דבר היה כאן עם יוסף הצדיק

התחיל פרעה  לכןבשר המשקים  אלא משום שאתה הרי שמת בטחונך ,פרעה כבר התחיל לחלום את החלום הזה

אלא  ,השתי שנים אז פרעה חלם את החלום הידוע שהוא כבר חולם שנתים נגמר, וברגע ש לשכוח את החלום תמיד

 ,וזה היה הענין שפרעה חלם את זה שנתים ושכח .עד עכשיו היה שוכח את זה תמיד ועכשיו הוא לא שכח אותו בכלל

 קב"ה שהכל מאתו ית' ממש.זק בחיוסף ורק היה חסר את הבטחון הלת דבעצם הכל כבר היה מוכן בשביל הצ

 ,זי"ע שהוא היה עני גדול מאוד והיה חי בדחקות גדולה מאוד נובינדלע מרימערבי מוכמו"כ יש סיפור על הרה"ק 

 לעצמו שניה אח"כ אמר, והרים את זה כדי שיהיה לו קצת ברחבותגדול וכסף פעם אחת הלך ברחוב ומצא שם סכום 

דאם הוא  ,אלא הרבש"ע כבר ישלח לו מן השמים כמה שהוא צריךאת זה לקחת לו הכל מאתו ית' וא"כ אסור ש 

אלימלך מליזענסק ר' רבי המיד אח"כ נכנס להבית המדרש של , ולוקח את זה אזי זהו חסרון באמונה ובטחון ברבש"ע

בית המדרש לחפש לתת את נכנס ל זה ו כום הזה והרים אתאחרי כמה דקות מצא איש אחר את הס, זי"ע כדי ללמוד

 מאוד ואני לא צריך את זה בכלל ולכןהרי עשיר גדול אני , וא"ל נתן לו את זהענדלע ושהו עד שמצא את רבי מיזה למ

נדלע נהיה בשמחה שעכשיו באמת קבלתי מן עמר' ואז הרבי  ,שהו שצריך את זה באמתיפשתי לתת את זה למיח

שעל איש פשוט שהיה  ,ה בשם הדברי בינהיל וע"ז אמר החלקת יהושע מבא .לבד ם בלי שאקחהשמים את הלח

נדלע שאומרים עאבל אדם כמו הרה"ק רבי מ ,צא את זה לא היה שום חסרון באמונה אם הוא היה מרים את זהומ

 ,עליו שעשרים ושתים שנה אמר תורה על פרשת המן על איש כזה זה היה חסרון באמונה אם הוא היה מרים את זה

 .נו עד הסוף בהקב"הודהוא צריך לשים את בטח

ואדם  ,בכלל קש שום עזרה ח"ו וסיוע מאנשיםיוצא מזה שהצדיק חייב לשים את בטחונו בהקב"ה באמת ולא לב

רינער וכמו שאומרים על הקאב .י מהקב"הוחייב להאמין שהכל מושגח על פרטי פרטות ממש ואין דבר שזז בלי ציו

אני רוצה לראות איך להם ענה  ,שאלו אותו על מה הרבי מסתכל כאן, מסוים נשרףעץ אחת איך ששהסתכל פעם 
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ים ורוא ,שהקב"ה משגיח על הכל ממש בפרטות ממש ומשגיח שלא ישרף אפילו עץ קטן מיותר מה שלא צריכים

 .ותבפרטמזה שהקב"ה משגיח על הכל ממש 

בעוד שלשת ימים ישא )מ יג( 'שכתוב  ,וגעררבי שלמה קלמסביר , באמת נענש יוסף בשנתים ימים ולהבין מדוע

הקדים את זה עם שתי  ומסביר דיוסף ,אבל יוסף כבר אמר לו ביום הראשון תזכיר אותי אצל פרעה 'פרעה את ראשך

ביום השלישי ולא ביום הראשון  ר את זה רקהזכידהוא היה צריך ל  ,יום לשנה יום לשנה א"כ נענש על שנתיםוימים 

אנשים חכמים לפתור את  ושכל יום הגיע)ב"ר פט ו( ועוד איתא במדרש  .נגד הימים האלו נענש עם שנתים לכן

וע"ז מסביר כדי שיבא יוסף  ,למה כן , ויש להביןהחלום של פרעה אלא שלא היה קולו נכנס לאזניו עד שבא יוסף

 ,לואת זה גם אני יכדאם הוא היה אומר את זה בהתחלה אז הם היו אומרים לפרעה  ,גדולהאת הל ובאחרונה ויט

אחר עד שפרעה כבר  הקב"ה נתן להם כל יום להביא פתרון , לכןלם שהכל מאתו ית'והכרה לכא"כ אז לא היה כ"כ 

ואז כולם  ,עד שבסוף הגיע יוסף הצדיק ופתר לו את החלום הזה וזה כבר נכנס לו לאזנים ,ליהםלא היה עצבים א 

 הכל הבל.וחוץ מזה  ,ידעו והכירו שהכל מאתו ית' שמו

 .ולא זכר את יוסףהלא אמר  ,וישכחהוהלשון  ללכאורה מהו הכפ)מ כג(.  וישכחהולא זכר שר המשקים את יוסף ו

היה נכד הבעש"ט הק' והוא היה חי בדחקות ש  ובטירבי אהרן מטיהמעשה שהיה עם הרה"ק אלא מסבירים ע"פ 

 ,היתכן שגר כאן נכד הבעש"ט ואין לו לחם לאכוליום אחד חשב לעצמו , ממש לא היה לו לחם בביתוש גדול מאוד עד 

מה בדעתו אחרי זה החליט ו ,התחילו לקבץ בשבילו מעות מבני עירוכולם לארגן לו כסף לחיות ו ובאותו רגע החליטו

ואותו דבר היה  .רהילו שום דבר לא קואז ביקש מהקב"ה שכולם ישכחו את המעשה הזה וכא ,פה מה חשבתי עשיתי

ביקש משר המשקים כש , ם אדם חייב להאמין בבורא ב"ה בבטחון חזק בלי לבקש עזרה מאדם ח"ושבעצ ,עם יוסף

שר המשקים ואז ביקש מהקב"ה שזה היה חסרון באמונה וש ,אח"כ תפס מה שהוא עשה כאן שיזכיר אותו לפני פרעה

 באמת. וישכחהווזהו מה שכתוב  ,את זהישכח 

מהו אמר ש אנאוויהרה"ק משע"פ המעשה מ ר זצ"לכ"ק אדמו"ביר והס)מב א(.  וירא יעקב כי יש שבר במצרים

ער רב רליצאובתוכו יש נקודה של שקר אז הגואמר שאם יש הר מלא אמת  ,יץלרההבדל ביני לבין אחי הרה"ק מגא

מצא הר מלא שקר ובתוכו נקודה של משא"כ אני אם א ,בר את כל ההר הזה בשביל המעט השקר שיש בתוכווש

מלשון א  רוירא יעקב כי יש שבהפירוש כאן, ואותו דבר בשביל נקודת האמת. יל את כל ההר אמת אז אני מצ

ות הארץ שמה בתוך קליפת מצרים עכ"ז היה שמה , שזהו יוסף אפילו שהיה בין כל הערצוברארנע הארץ אין מצרים

 שמה בתוכו. א"כ אז חייבים להציל הכל בשביל הנקודה של אמת שיש ,נקודה של אמת שזהו יוסף הצדיק

יש ניסים גלויים ויש נסתרים וזה מתחלק  ,דיש שלשה דרגות בניסים)קדושה חמישית( על חנוכה  בקדושת לויואיתא 

כי הנה יש ניסים נסתרים  ,ודע כי הניסים אשר עשה לנו הבורא ב"ה מתחלקים על שלשה אופניםוזל"ק:  ,לשתים

שהם שינוי  ,ינו במצרים כמו דצ"ך עד"ש באח"ב וקריעת ים סוףגלים כמו שנעשו לאבותנהניסים ה ,יםנגלויש ניסים 

שבתחילה  ,ויש ניסים נסתרים כמו בימי מרדכי ואסתר שהיה כמדומה שהוא טבעית ,טבעיים והכל ראו באלו הניסים

וגם הנס הנזכר בעל הניסים שמסר )אסת"ר א א(, גדל את המן ואח"כ אהב את אשתו והרג אוהבו בשביל אשתו 

ונס נסתר כמו  ,שמאיר לכל יוםשנס נגלה כמו במצרים נקרא  [ומסביר] .ד מעטים וטמאים ביד טהורים וכו'רבים בי

 כמו לילה שהוא חושך ואינו מאיר הכל. ,ע לכלודי ונישא ,לילהחנוכה ופורים נקרא 

הסיבה  בבבחינה אחת כמו פורים שהשי"ת עילת כל העילות הוא ס ,והנה הניסים נסתרים נחלקו לשני בחינות

עד שהפר עצת המן הרשע והשיב לו גמולו בראשו והציל אותנו מכף כל  ,בעצמו וכבודו בלי שום פעולה מהתחתונים

כי חשמונאי ובניו  ,אבל בחנוכה עשו תחתונים איזה פעולה וכו'. והתחתונים לא עשו כלום שום פעולה ,ציםיהער

אבל היה באיזה  ,הטבע ומסר גבורים ביד חלשים וכו'רק שהשי"ת עשה שלא כדרך  ,ת ד' ועשו פעולהונלחמו מלחמ

 סיוע תחתונים.

ן ממצרים הוא וקט .והוא נקרא יום והוא נס גדול ,י טבעייםונינס יציאת מצרים היה ש ,נמצא הם שלשה מדריגות

מפורים היה הנס  . וקטןאבל לא היה בסיוע התחתונים ,נס נסתר והוא נקרא לילה ,שהיה בטבעיות קצת ,פורים

 עד כמה ראוהוא רק השאלה , ודהיינו בעצם הכל מאתו ית' שמו] .שהיה נס נסתר וגם סיוע מהתחתונים ,דחנוכה

שאז יש את ההסתר הכי  ,משום הכי מסביר שהנס דחנוכה היה ההסתר הכי גדול שזה הכי טבעית ,את זה בניסים

ואח"כ  ,לילה משום שהיה בתוך הטבענקרא  , אבל עדייןואח"כ היה פורים שהיה קצת בהסתר וקצת בנגלה ,גדול
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וממשיך להסביר דכדי  .מערכות , דשמה היה שידודמגיע הנס דיציאת מצרים שזה היה בנגלה ממש אשר נקרא יום

 ,ואח"כ קצת פחות ,קודם הסתר וחשכות גדול ,להגיע ליציאת מצרים חייב אדם לעבור את השלשה שלבים הללו

זאת אומרת  ,חד מהשלשה שלבים יש לאדם עבודה להכיר בזה שהכל מאתו ית'והיינו דכל א ,ועד שהוא מגיע להנגלה

אבל שמה יש עבודה להכיר שהכל מאתו ית' אפילו שזה היה בטבע ולא  ,בחנוכה אפילו שזה היה ההסתר הכי גדול

 , ורק זה ממשיך הלאה והלאה[.נס ממש בגילוי

כי מעלין בקודש  ,וכה ואחר כך פורים ואחר כך פסחבתחילה חנ ,עצרתולכן אחר ראש השנה ויום כיפורים ושמיני 

שהוא נס נסתר  ,ם כל כך גדולים, שהמה אינהארה של הניסים והחסדים של חנוכההכי אנו ממשיכין  ,ולא מורידין

 ,הארה מחסדים ומניסים דפוריםהואחר כך מעלין בקודש ומקבלין  .ת חשמונאי ובניוובסיוע מהתחתונים במלחמ

ואחר כך מעלין בקודש ומקבלין  .ה, שהמה יותר גדולים מחנוכל לא היה בו סיוע מהתחתוניםשהוא נס נסתר אב

דהיינו שזה הולך שלב . ]שהיה בו נס נגלה שהוא דומה ליום שמאיר לכל ,הארה יותר גדולה בניסים וחסדים דפסח

דהיינו להמליך עלינו את  'מלוך על כל העולם בכבודך'אז אמרינן , שדהלא מה זה ראש השנה ויום כיפור ,אחר שלב

א"כ אפילו בהסתר הכי גדול שמה יש את העבודה הכי גדולה להכיר בתוכו שהכל מאתו  ,הקב"ה בכל עת ובכל שעה

שיש שמה ממש בתוך הטבע ושמה  ,משום הכי מיד אחרי הימים הנוראים מגיע חנוכה שזה נס הכי מוסתרו ,ית' שמו

לוי אור יואח"כ יש את הנס דפורים שזה כבר לא כ"כ הסתר ויש שמה יותר ג  ,יש עבודה להכיר שהכל מאתו ית' שמו

ואז כולם ראו והכירו שהכל מאתו ית' והכל  ,מערכות נו מגיעים לליל הסדר דשמה היה שידודעד שא ,אין סוף ב"ה

 .[והכל הוא עושה ובעלדיו אין כלום ,מושגח ממנו

שביום מאיר החמה ובלילה  ,הוא במחשבתו שכך הוא ההרגל אזי ,סים נסתריםוהנה אם אדם ח"ו אינו מאמין בנ

וכשהוא  ,והמרבה בסחורה הוא מעשיר והולך למרחקים הוא מרויח ,ובלילה הוא ישן וביום הוא ניעור ,מאיר הלבנה

ל הבורא ב"ה גבורים -סים נסתרים אשר מסר הא. אמנם כשרואה נר שכך הוא ההרגל, והוא סבוחלה ליקח רפואה

רק שהשי"ת הוא המתיר  ,הוא רואה שאין העולם מתנהג בהרגל ,סים נגלים, וכל שכן נוכמו מפלת המןביד חלשים 

והכל  ,והשי"ת הוא הרופא חולים ,והוא הגולל אור מפני חושך והוא היוצר אור וחושך ,אסורים והוא הזוקף כפופים

הוא הטבע והרגל והטבע הוא הכל כי ההרגל  ,רק קודם שרואה הניסים הוא סבור שהכל הוא בהרגל ,בידו ית"ש

כמו חנוכה שמסר  ,סים הנגלים והנסתרים. אמנם אחר התגלות הנוהוא מעשה בעל דבר שתולה הכל בהרגל ,אחד

זאת ] .רואה שאין העולם מתנהג על פי ההרגל והטבע ,ומפלת רשעים כמו בימי מרדכי ואסתר ,גבורים ביד חלשים

 ,ורק אורו ית"ש ,קשה להכיר באמת שהכל זהו הרבש"ע ואין טבע כלל אומרת בנס נסתר שמה יש את העבודה הכי

יש פחות  אבל לוייואח"כ יש את פורים דשמה יש יותר ג  ,ומשום הכי מתחילים עם חנוכה מיד אחרי הימים הנוראים

וט דשמה זה פש ,ואח"כ יש את יציאת מצרים דשמה יש את הגילוי הכי גדול אבל יש את העבודה הכי פחות ,עבודה

 .[דהיה שמה שינוי מערכות ולא היה טבע כלל וכלל ,ביותר שהכל מאתו ית'

מצותה משתשקע החמה ועד שתכלה וזהו  וק' מרמז על חצונים.הש'ש)פרע"ח חנוכה פ"ד( תב "ל כז י"והנה האר

מזים בשקיעת החמה וניסים נסתרים אשר המה מר - משתשקע החמה התכלומר מצו ,)שבת כא:( רגל מן השוק

תכלה ב במחשבתך בהדלקת נר חנוכה שוכלומר שצריך אתה לחש - ועד שתכלה רגל מן השוק ,נו מאיר כל כךשאי

וזה המחשבה היא מעשה חיצונים  ,הטבעותיך שהעולם מתנהג על פי הרגל חשבמשתכלה מ - רגל מן השוק

לילך ממך זה  ,ובהדלקת נר חנוכה תכלה זה המחשבה ,'שוק'ומחשבת היצר הרע אשר המה מרומזים בתיבות 

אשר זה המחשבה בא מן החיצונים אשר  ,מן השוק ,לשון רגילות 'רגל'ו .המחשבה שהעולם מתנהג על פי ההרגל

 המחשבהכיון שאדם עושה מצווה לרמז על איזה דבר אזי הולך ממנו  ,כי ליהוי ידוע לך '.שוק'הוא מרומז בתיבת 

לכך בנר חנוכה הוא מודה על ו ,והמעשה מעורר המחשבהוה )מצוה טז( שהמצכמבואר בספר החינוך לרא"ה  ,רעה

לכן הולך ממנו ומכלה זה המחשבה רעה שהעולם  ,הניסים אפילו על הניסים הנסתרים שהוא מרומז בשקיעת החמה

 מתנהג ח"ו על פי ההרגל.

שאין  ,רהסים נסתרים שהם יסוד התומים אדם מודה בנמן הניסים הגדולים המפורס ,סוף פ' בא ן"הרמבוזה לשון 

. עכ"ל ,לאדם חלק בתורת משה רבינו ע"ה עד שמאמין בכל דברינו שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם

ואין בהם שום טבע והרגל לומר שכך  ,ומי שהוא מלך אזי מחדש בעולמו כרצונו ,הבורא ית"ש הוא מלך העולםוהנה 

וברצונו מחדש הטבע וברצונו  ,ך העולם הוא מחדשורק שאפילו בטבע הבורא ית"ש שהוא מל ,מתנהג עולמו תמיד
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כמו שתקנו  ,איוורק שבכל יום ויום הקב"ה מחדש כל בר ,ואינו אומר שמה שהיה אתמול הוא יהיה ,מבטל הטבע

 מלך הטוב תמיד בכל עת ובכל שעה.', שהוא המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית'אנשי כנסת הגדולה 

ך וים שהוא מלך עולם ועד ולעדי עד ימלשאנו מוד , רקשלא לאמר שהוא ח"ו ההרגל ,שוקעד שתכלה רגל מן הוזהו 

 ,תמיד בכל עת ובכל שעהרק שהוא מחדש את העולם  ,סים נסתרים אינם טבעיים, ובזה מאמין שהנוהוא המחדש

. נגלה ולפעמים מחדש דבר חדש כגון נס ,מעשה בראשית מחדש את הטבע כמו שקבע בהעולם בששת רק לפעמים

 ע העולם.ובה שהוא מחדש תמיד ואפילו הטבע הקהמודה בנס נסתר אזי הוא מוד  רק

ע ובם ושהוא מחדש תמיד אפילו הטבע הקסים נסתרי, שאנו מודים בנלשון חדש ,לשון חנוכת הבית חנוכהוזהו 

שהוא מחדש תמיד כלומר שאור זה הבחינה  ,להדליק נר חנוכה וזה .ואין העולם מתנהג על צד ההרגל ח"ו ,בעולם

נו ויטהר לבנו לעבודתו אחר שהיינו מסורים בידו יתווזה הבחינה יאיר תמיד בתוך מחשב ,העולם בכל עת ובכל שעה

 ית"ש.

 ,ם""ה אלקייויש הו ,שיש הוי"ה אהי"ה ,ועכשיו ממשיך ומסביר הקדושת לוי את הענין הנ"ל ג"כ בשמות של הקב"ה]

 אנחנו אזיש ,הזהו אהי" יש מאין תאיסים גלויים ואז היה בררים שאז היה נת מצומסביר שיציא .י"ויש הוי"ה אדנ

ואח"כ הענין של פורים שהיה נס בנסתר וקצת בגילוי שהיה  ,ה"אהי הוא ה"הוי העצם ששמו יתברך שהשם מודים

חנוכה שאז והנס של  ,וזהו מורה על התקיף ובעל היכולת כולו אז זהו השם הוי"ה אלקים ,בלי שום סיוע מהתחתונים

אז זה היה שממליכים את הקב"ה אפילו בקרב הארץ ואפילו בעולם הטבע  ,היה טבע ממש בלי שום גילוי בכלל

ומסביר שכל  .אז זהו השם של הוי"ה אדנ"י ,ואפילו שמה הוא מלכינו הוא מנהיגנו ועושה ניסים נסתרים בטבעיים

רק השם אדנ"י צריכים אנו להאמין ששמה נמצא גם כל מאיר ש  , והיינו לרמז שאפילו בחנוכה השמות הם כמנין נר

 [.שאר השמות

ועושה נחת רוח  ,ואלקי אלקים שמח בו ,ממשיך אלקות על כל העולמות, שהוא תלהב כשמדליק נר חנוכהלכן י

)תהלים קמד טו(, מרין אשרי העם שככה לו אשרי העם שד' אלקיו ווא ,ות והעולמותלכ, ומביא שפע לכל ההיליוצרו

, רק אינו ניכר 'אלקים'והנס שבתוך הטבעיות אזי ה '.יההעולמות מכריזין 'זכאה פלניא דעבד רעותא דמאר וכל

ונמצא מכל האומר שהנס דחנוכה זהו עכ"ל הקדו"ל, עיי"ש.  , וכו'.ואמונה נקרא נצח הוד יסוד ,ניכר אלקותו באמונה

 .ברךתו יתבתוכו שהכל מא שםושמה יש את העבודה הכי קשה להכיר  ,נס נסתר

צרה ויגון אמצא ובשם ד' ד( -)תהלים קטז גזי"ע אמר בשם אביו הק' על הפסוק  בי בנו של הבעש"טר' צהרה"ק 

היה מלך אחד שהיה פילוסוף גדול אבל מרוב התפלספותו נתבלבלה עליו דעתו ועצבות  ,זה, ואמר משל ל אקרא

לותיו השונים לבדח את דעתו של המלך וחבהמלך שהיה אוהבו מאוד השתדל בת משריאחד  ,גדולה תקפה אותו

פעם אחת התעצב המלך עד למאוד וכל מיני  ,ולהשרות עליו רוח של שמחה והרבה פעמים עלה הדבר בידי השר

ישב השר וחשב וחשב עד שנפלה  ,בה של המלךהשר לא הועילו לגרש את רוחו העצי הגיחוכים ודברי הבדיחות של

השר הפסיק את עבודתו  ,שם איש אחד שעומד וכורת עצים ומניחם גל על גל הוא הלך אל היער וראה ,עצה בלבו

השר וכורת העצים השתוו  ,אל המלך ילםבת את העצים על העגלה ולהושל האיש ההוא ואמר לו שהוא רוצה לקנו

על המחיר ואחרי שכורת העצים הביא את העצים לאוצר בית המלך דרש את הכסף מהשר אבל השר סירב לשלם 

שניהם התאבקו ונפלו זה על זה פעם היה כורת  ,כעס כורת העצים והתחיל להכות את השר במהלומות חזקות ,לו

המלך עמד כל העת אצל חלונו ראה את כל  ,השר קיבל מכות עד זוב דםוהעצים למטה והשר עליו ופעם להיפך 

יבל השר את כל המכות ק ,נתבדחה דעתו של המלך עד שנתעוררה שמחה בלבו ,המחזה עד שפרץ בצחוק גדול

אפילו  ,צרה ויגון אמצא ובשם ד' אקראוזהו כוונת הפסוק  .והיסורים באהבה רבה עקב השמחה שגרם למלכו

כי בשם ד' בה הוא יכי הס ,כשנופלים ממדריגות בכל מיני יסורים רוחניים וגשמיים צריכים להיות בשמחה ובחדווה

אינו רואה ח"ו השגחתו ית' חייב להיות שאפילו וחשכות גדול עד  דהיינו אפילו שאדם נקלע למצבים של הסתר אקרא

בתוך החשכות  ,דזה מה שהרבש"ע רוצה שדווקא משמה תתן עבודהבשם ד' אקרא משום  ,ולמה ,בשמחה כל הזמן

 עוד יתגעגע על הזמנים הטובים אשר היה לו שמה. , ואדם אחרי שיצא משםוהסתר שמה יש את העבודה הכי חזקה

היה לו שמה מלחמה הכי ו ,הוא היה בתוך החשכות הכי גדולה בתוך ערות מצרים ,ר היה עם יוסף הצדיקואותו דב

ובאמת שם בטחונו רק  ,אבל בסוף עבד שמה וידע שזו העבודה הכי טובה ,שמה בתוך ההסתר והחושך ,קשה

 זכרתני והזכרתניאמר שרק דזה  .דידע שעכשיו יש עבודה בתוך חשכות והסתר קץ שם לחושךוזהו  ,בהקב"ה לבד
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דהוא היה צדיק יסוד עולם הוא היה צריך לשים בטחונו בלי שום בקשות  ,א בשביל יוסף הצדיקזה היה נחשב לחט

להכיר בכל עת ובכל שעה ובכל מצב שיש ואפילו מצב ההסתר  ,וזהו עבודה שצריכים ללמוד מפרשתנו .מאף אחד

 להלחם ולשמוע שמה שהכל מאתו ית'. ,הכי גדול

אם יש יהודי מתאפק  ויתאפק ,הק' שאמר ובשם אביבית אברהם ואיתא ב)מג לא(.  יתאפק ויאמר שימו לחםו

אלא אפי' דברים מותרים ועניני רשות מתאפק שלא  ,תיו לא רק בדברים אסורים ע"פ דין תורהומלמלאות הנא

לכל אחד יש חשבון בשמים כמה  כי .ובטהקב"ה משפיע עליו כל  ,אמר שימו לחםיואז  ,למלאות תאותו לכבודו ית'

מקבל  ,והחכם כשמתאפק מלמלאות תאוותיו ויש לו מזה צער ועגמת נפש ,הנאות מגיעות לו וכמה צער ועגמת נפש

 ,בתורה ובתפילהענוגים שנותנים לו בתענוג רוחני בזה את חלקו המגיעו בצער ועגמת נפש ונשאר לו חשבון הת

זאת  .ומוכר את הכל בשביל נזיד עדשים ,י"ז שממלא בפעם אחת תאוותיואבל מי שהוא שוטה כל תענוגיו מקבל ע

 אומרת ככל שאדם מתאפק פה ברוחניות אז יורד לו מהסכום של עגמ"נ שמגיע לו מן השמים.

מסרת גבורים ביד חלשים רבים ביד  )בעל הנסים( מה שאומריםשמבאר  (אות ע"א)על חנוכה דברי יואל ואיתא ב

הוי נס  גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטיםדלכאורה בשלמא  ,ד צדיקיםהורים ורשעים ביטים וטמאים ביד טמע

תחייב וכי בדרך הטבע י ,מה נס איכא בהכי היפך הטבע טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקיםאבל  ,היפך הטבע

 א"כ מה החידוש בזה. ,להיות איפכא ח"ו

ז"ל שהיו מריבים  י"ש, ואיתא שם בררוצצו הבנים בקרבהוית)בראשית כה כב( ומתרץ דאיתא בפרשת תולדות 

ה לפי ולכאור .ביניהם עשיו לקח בחלקו עוה"ז ויעקב לקח בחלקו העוה"ב , ועשו פשרה וחלקובנחלת שני עולמות

והלא לד'  ,מעצמו העוה"ז או העוה"ב תדהאיך יתכן לעשות חלוקה בזה ולקח ,מובן כלל פשוטו הוא ענין פלא שאין

עצמו , וא"א לזכות בלעוברי רצונו משלם שכר טוב לעושי רצונו ומעניש ואה והכל שייך להקב"ה והוא ית'הארץ ומל

 ,ואם לא יזכה כל אחד בחלקו ע"י מעשיו אז מה תועיל החלוקה ,לא בעוה"ב ולא בעוה"ב כי אם בשכר המעשים וכו'

 זאת מה טיבה.בין ענין חלוקה , וצ"ב להואם זוכין אז יש ביד הקב"ה ליתן לכל אחד עוה"ז וגם עוה"ב

לא יתכן לעשות חלוקה בדבר באמת ד  ,ומסביר דאין הכוונה שעשו ביניהם פשרה וחלוקה בעוה"ז ועוה"ב הכללית

באופני רק קבל כאו"א שכר מעשיו הן לטוב והן להיפך ונחלקו זה עם זה היא שיהכוונה  אל, א שאינו שלהם וכנ"ל

זולת במצות פרטיות שיש כן איזה שכר  ,(קידושין לט:)עלמא ליכא בכלל דהנה שכר מצווה בהאי  .תשלום גמולם

משא"כ מקום הפורענות העונשים שמגיע לאדם זהו  ,אבל באופן כללי הוי שכר המצוות בהעוה"ב ,קטן בעוה"ז

אמנם לא כן הרשעים שהם רוצים את השכר שמגיע  ,בעוה"ז כדי לזככו ולטהרו להיותו ראוי לקבל שכרו בעוה"ב

וזהו היה המחלוקת  .והעונשים זה עושים להם בעוה"ב לאחר מיתה ,ם כאן בעוה"ז ולא לחכות לעוה"ב בכלללה

מגיע לו על העבירות ובעוה"ב דיעקב רצה לקבל כאן את העונשים ש  ,יעקב עם עשיו ובזה הם עשו את החלוקה כאן

 ,טוב ומיטיב ואת כל השכר שמגיע לולקבל כאן כל  ,ךיפמשא"כ עשיו רצה לה ,קבל את השכר שמגיע לו מהמצוותל

א"כ הם לא חלקו ביניהם את העוה"ז ואת העוה"ב בעצמו אלא הם חלקו  ,ולאחר מיתה אז יקבל העונשים שמגיע לו

 .את אופני תשלום גמולם איך זה יעבוד

העולם סדר , ד ולמה ,ת טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים, שכן יש חידוש במסרנויולפי"ז מתרץ מה שהקש

והמידת הדין אין רודפת בעוה"ז, הוא דהרשע והטמא הם צריכים לקבל הכל מה שהם רוצים ואת כל תגמולם 

 ,משא"כ הצדיקים כאן מידת הדין רודפת אחריהם ופה מקבלים את כל העונשים שמגיע להם ,אחריהם כאן בכלל

ולכן שפיר היתה זאת ישועה  ,איםואעפי"כ עזר להם הבורא ית"ש ונצחו הטהורים והצדיקים את הרשעים והטמ

 גדולה היפך סדר מנהגו של עולם.

דיקים וכאן יש את העונשים שכאן בעוה"ז זה לא המקום של הצ ,וזהו הענין מה שאנחנו מדברים מהבית אברהם

משא"כ  ,כאן בעוה"ז אז יוכל למנוע ממנו הרבה צער ועגמת נפש המגיע לו ויתאפקואם אדם יעשה  ,הםהמגיע ל 

 הוא הולך בדרך הרשעים הנ"ל. השוטה

והכל  ,דרוהמתואר שנוסע על סוס  צעיר אחד יפה על פסוק ,וממשיך הבית אברהם עם ווארט בשם הבעש"ט הק'

ואמר הבעש"ט הק' שיש לו מזל כ"כ גבוה מן  ,נגוכבוד והנאה מע, והיה מהודר כולו אומר היה על צד היותר טוב

ענוג וגאות שיש לו עכשיו מרכיבה זו קיבל את חלקו ואבד מה שרצו לתת אך מרוב ת ,השמים עד שראוי להיות מלך

 מן השמים. שהקצו לו"כ בכל עניני הנאות עוה"ז מבזבזים את כל הטוב שרוצים לתת לאיש ווכמ ,לו
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* 

 

 'בורא מאורי האש'
 

כשנכנסו יונים להיכל טימאו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למיספד בהון ולא להתענות בהון... בכ"ה בכסליו ת"ר "

מצאו אלא פך אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו  לאונצחום  . כשגברה מלכות בית חשמונאימנים שבהיכלכל הש 

לשנה אחרת קבעום ועשאום ליקו ממנו שמונה ימים. נעשה נס והדלהדליק יום אחד... של כהן גדול ולא היה בו אלא 

 לימים טובים בהלל והודאה".

אחד שהיה לתמוה מדוע כתבה הגמ' פך 'אחד' של שמן, היה לה לכתוב ולא מצאו שמן? אלא משמע שמצאו פך יש 

וא"כ זה מתרץ את שאלת הב"י מדוע חנוכה שמונה ימים לזכר הנס, והלא היום הראשון לא היה נס כלל? ריק לגמרי, 

אך לפי"ז גם היום הראשון היה נס מכיון שלא היה בו כלל שמן... אך התמיהה היותר גדולה מק' השפ"א זי"ע, מה 

שני תנאים, א. כלי  אש צריכיםהשפ"א יסוד: כדי ליצור  ראה הכהן הגדול לחתום בחותמו פך ריק מתוכן? מבאר

'ימי המעשה יש מאורי האש ושבת הוא מאורי האור, לכן מבדילים במוצש"ק בורא קיבול. ב. פתילה. בזוה"ק מובא: 

ויש להבין דברי הזוה"ק מהו ההבדל בין אור זה לאור אש? אור האש  מאורי האש, כדי לערב ולחבר בין האור לאש'.

אור מוגבל לפי גודל הכלי שלו ולפי כמות השמן ששמים בפנים, ועל כן אין שמו אור המאיר אלא אור השורף  הינו

משא"כ אור של שבת קודש הינו אור המאיר, מחמת שהוא אור רוחני שאינו זקוק לסממנים חיצוניים גשמיים ומכלה. 

ממשיך הזוה"ק  –ימי, אור הגנוז הוא אשר גנזו הקב"ה לצדיקים. לפי"ז אלא אור זה הוא אור רוחני שמכדי להאיר 

שהם בבחינת אור השורף צריך האדם להכין לעצמו כלים שמן ופתילות, אלו הם התורה  בכל ימות השבועלבאר, 

התפילה והמצוות, כדי שיוכל לקבל את הארת השבת להאיר את פנימיותו. על כן ככל שהאדם עובד יותר 'לשרוף' 

מגלה בכל פעם את פנימיות ש את עצמו במשך השבוע במעברים שעובר כדי לגלות שם את הנהגת השי"ת, וככל 

 הדברים הגשמיים, כך הוא מקבל בשבת קודש הארה גדולה יותר לנשמתו.

בחנוכה רק 'אור הגנוז הוא גדול מאוד ואין עוה"ז יכול לסבול אותו, לכן אין שורה הרה"ק ר' פנחס מקוריץ זי"ע:  בשם

חצי שעה, בשעת הדלקת הנרות. אבל בשבת מדליקים הנרות מוקדם כי שבת הוא בעצמו אור הגנוז ויכול לשהות 

ובביאור דבריו הק': יש להבין מדוע  היא אורו של מלך המשיח'... הרבה, כמו שאמרו מתנה טובה יש לי בבית גנזי

כלומר,  –יש לי? אך בית גנזי הוא רמז שאור זה גנוז לצדיקים נקטו חז"ל לשון 'בית גנזי', היה להם לומר מתנה טובה 

שהצדיק יודע שבכדי לגלות ולקבל ולהכיל את האור הגנוז הזה אין זה תלוי במעשי האדם כלל אלא מתנה טובה היא 

שמי שעובד כאן בעוה"ז על המידות ומקשר אותן למקורן, הוא זוכה לחיות  וזה בחינת טועמיה חיים זכו,מאת השי"ת. 

ולכאורה היה צריך לומר מי שטרח בששת ימי המעשה  'מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת',נצחית, וכמאמר חז"ל 

יאכל בשבת? אמנם התשובה על כך היא דווקא ערב שבת, שאותו אור של שבת נתן אותו הקב"ה גם בששת ימי 

 ה למי שמערב את השבת. ונבאר על פי דברי המדרש: המעש 

'ל"ו שעות שימשו המאורות עד שגנזן הקב"ה לצדיקים לעתיד לבוא. י"ב של ערב שבת י"ב של ליל שבת וי"ב של 

שבת, ל"ו שעות. כיון ששקעה החמה במוצאי שבת התחיל החושך ממשמש ובא. ונתיירא אדם הראשון. מה עשה 

 בנים והקישן זה בזה ויצא מהן אור וברך עליה. מאי ברך? בורא מאורי האש'.הקב"ה, זימן לו שני א

רבוביה. בזמן שכזה על האדם מוטלת עבודה פנימית לברר את האור ר והחושך משמשים בעהוא זמן בו האו – ערב

מי שטורח לערב ולגלות את האור בתוך החושך בששת ימי המעשה  'מי שטרח בערב שבת',מתוך החושך. זה הפשט 

 הי ערב ויהי בוקר'י'וזוכה להמשיך על עצמו גם אז את בחינת השבת. וכמו כן מצינו בכל ימות השבוע שכתוב בהם 

שום שבליל שבת כבר מאיר האור הגנוז ואין צורך לאדם לעשות בירורים מ, 'ויהי ערב' מלבד בשבת שם לא נאמר

 ו, משום שהיום עצמו הוא מאיר...אל

ביארנו שהיה פך  .'ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול'יתבאר מה שהתחלנו,  עפי"ז

זה ריקן ולא היה בו שמן כלל. דבר זה עשה הכהן הגדול בכוונה ללמד אותנו שלא הדלקת המנורה היא תכלית 

 מ' שנה במדבר'? של השי"ת 'וכי לאורה הוא צריך? הלא עם ישראל הלך לאורו המצוה, וכפי האמור בפרשת המנורה,
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ומז לאור השורף ולא לאור המאיר. כי אור המאיר לא צריך רהשמן ש כלומר אלא ללמדנו שהשכינה שורה בישראל. 

ברכה זו מורכבת  –סממנים חיצוניים כפי שביארנו. ומטעם זה אנו מברכים בכל מוצאי שבת קודש בורא מאורי האש 

גם מאור וגם מאש, כדי לערב ולהמשיך את אור השבת לתוך ששת ימי המעשה, ואם אמנם בימות החול נדרש 

וכל זה  – )שמחזיק שמן( מהאדם לעשות עבודה קדושה זו. הרי שבביהמ"ק לא מצאו אלא פך אחד )ריקן( של שמן

דיק שמאיר את אור האמונה לכל כלל ישראל, ולכן זה מפני היה מונח בחותמו של כהן גדול. כי הכהן גדול הוא הצ

 .כי הוא אור המאיר ולא אור השורף הרמז שלפך שלו לא נצרך כלל שמן

* 

 

 'מלחמת נפש ורוח –נ"ר חנוכה '
 

וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה תבקש, ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה "

 הם רעים".

כתוב וישאלהו האיש לאמר מה תבקש כשהמילה האיש? זהו המלאך כפי שמבאר רש"י. אולם יש להבין מדוע  מיהו

לכאורה אינה שייכת כאן? סיפרנו בעבר על המהר"ש שהיה בעל מח גדול מאוד, והיה יכול להיות שקוע באיזה  לאמר

מי אתה 'עצר אותו חייל ושאל אותו:  .הגבול שהיה מותר ללכתבלא שימת לב, ועבר את פעם  לךעניין ומרוב עיונו ה

לחודש? החייל שנדהם מהשאלה ראה המהר"ש החזיר לו בשאלה: כמה אתה משתכר  ???'ומה אתה מחפש כאן

אשלם לך מאה רובל אם תבוא כל יום לביתי  ,שעומד לפניו אדם בעל צורה, וענה, עשר רובל. אמר לו המהר"ש

  ?!...כאן' מי אתה ומה אתה מחפש'שאלה זו, ותשאל אותי 

 

 הגדרת היעד עוזרת לקושי

צריך להגדיר לעצמו בחיים את היעד שאיליו הוא חפץ להגיע. והטעם לכך הוא שכשאין לאדם יעד מוגדר, כל  אדם

. ותויעד, הוא מתגבר על כל הקשיים כדי להשיג א אדםל תו מהמסלול בקלות רבה. אך כשישקושי יכול להסיט או

במקום ש כאדם שמאמין תחפשנה' 'אם תבקשנה ככסף וכמטמונים וכבר ביארנו לפני כמה שיעורים את הפסוק 

יהלומים ועושה לילות כימים בעבודת פרך כדי לגלות אותם, אך שום קושי לא עוצר בעדו כי הוא  מרבץ נומסוים יש 

 מאמין ביעד שלו. 

 יוסף הצדיק

הארץ זי"ע מבאר מהו המושג צדיק. כשאדם מצדיק עליו כל מצב שעובר ומחפש לגלות שם את הנהגת השי"ת  בפרי

הוא חי בנתק, ואז הוא בבחינת רשע.  ,הוא בבחינת צדיק כי הוא מקושר לה'. אך כשאדם חי את הטבע כפי שהוא  -

אחד שניים שצלו פסחיהם,  ,כי כל ההבדל הוא הקשר, שהוא החיות של האדם. וראיה לדבר מביא הפרה"א מהגמ'

אמנם שניהם עושים מכוון לש"ש ועליו נאמר 'צדיקים ילכו בם', וזה שחושב לתיאבון עליו נאמר 'ופושעים יכשלו בם'. 

הפעולות. מגיעים עם הכבש לבושים בבגדי חג שרים ורוקדים, אך כשמריחים את ריח הבשר, אחד מתנפל  את אותן

ני הולך לקיים מצות בוראי. התורה כותבת על יוסף הצדיק על האוכל, לעומתו השני עוצר את עצמו לרגע וחושב, הרי

ולעומת זאת גם כששמו אותו בבית הסוהר נאמר שם  ,'ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי'

 היה דבק רק בעניין אחד, לראות ,בכל מקום שיוסף היה –כלומר  .תן חנו בעיני שר בית הסוהר'ויהי ה' את יוסף וי'

 את ה'. זהו הצדיק שבין כשנמצא גבוה ובין בבור הוא כל הזמן עם ה'.

 

  !הצלחה טמי
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ב' סוגי הצלחות. כשאדם הוא המצליח  ןישנמחנה אפרים זי"ע, מדייק במילים ויהי איש מצליח, מהי הצלחה?  בדגל

אזי הוא המצליח הבלעדי אך הקב"ה לא נמצא אתו שם, ואולי באמת אין זו כלל הצלחה. אך אם הקב"ה הוא המצליח 

יעקב אבינו ע"ה עם המלאך, שם אמנם יצא יעקב אבינו כשהוא ת מלחמבמצינו בשבוע שעבר  אז גם האדם מצליח.

. 'כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל'נקרא שניצח את המלאך וכפי שבירכו  צולע על ירכו אך בכל זאת הוא

ולכאורה לזו תיקרא הצלחה? אך כאן טמונים שתי יסודות עצומים: א. הניצחון הוא לא בהכרח מי שגובר אלא מי 

להיכנע לטבע אלא היינו שלא נתן לעצמו  – 'ויותר יעקב לבדו'כדכתיב  ,שנלחם! ב. כל זמן שיעקב אבינו היה 'לבדו'

ך מיד לסיבה לראות שרק הקב"ה מוביל אותו ואין אף אחד אחר שהוא מציאות להפריע לו, אז יכול פכל מציאות ה

'איזהו גיבור הכובש את חז"ל מלמדים אותנו  לנצח. אך כל זמן שרואה את השני כמציאות לא יכול לנצחו לעולם.

אף איננה מוגבלת, וור , מפני שבסך הכל הראה את גבורתו שהיא אם אדם מתגאה בכח שלו אין הוא נקרא גיב יצרו'

 'הכובש את יצרו'שלו אלא מאת ה', ובזה שהוא לא מכיר שזה מה' הוא לא מראה כאן שום גבורה כלשהי, משא"כ 

הוא הגיבור האמיתי מכיון שבכבישת היצר שלו הראה לעצמו ולכולם מהי גבורה, ההכרה שהקב"ה נותן לו כוחות 

אם  'איזהו עשיר השמח בחלקו',ר על יצרו וכמו שאומרים חז"ל אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו. וכמו כן להתגב

 'השמח בחלקו'אדם מראה את כל כספו וזהבו וכי יש כאן עושר? זהו כסף שהיום כאן ומחר במקום אחר... משא"כ 

 ודואג לו לכל צרכיו.הוא העשיר האמיתי, שמגלה את הנהגת ה' שנותן לו עושר וחיות  –

 

 שורף או מאיר –נר חנוכה 

רגל מלשון הרגל, נר החנוכה תפקידו לסלק את ההרגלים של  'עד שתכלה רגל מן השוק'.זי"ע מבאר מהו השפ"א 

 וכמו שכותב הבית אהרן זי"ע, נר חנוכה שורף את החומריות ומאיר את הרוחניות. ולהאיר את הנשמה שלו. האדם,

 

 מדוע? –מכולם גלות יון הקשה 

מבאר הפלא ופלא מה היה בגלות יון. קודם כל יש לדעת שכל הגלויות היו בחו"ל ואילו גלות יון בארץ  המהר"ל

 אותיות ישרא"להישראל, וזה כבר מגלה לנו את מהות המלחמה. וכפי שנבאר אי"ה להלן. אנו יודעים את הרמז ש 

הם ר"ת יש שישים ריבוא אותיות לתורה. וא"כ לכל אחד מישראל ישנה אות בתורה. אות שנותנת לו חיות ומקיימת 

, ולכן היה קל וזלות מצרים לא היה להם את החיות האותו ומקשרת בינו ובין הבורא. אך לפני מתן תורה כשהיו בג 

ומריות של המצרים גסי הרוח גררה והפילה אותם אם אמנם היתה להם איזו עדינות, אך הח מאוד למשוך אותם. כי

וברגע שקיבלו על עצמם לצאת ממצרים לקבל את התורה הק', מיד נגאלו. אך בגלות למטה למ"ט שערי טומאה. 

יון נולדה צרה חדשה. מכיון שבשאר הגלויות הגויים ניסו למשוך את היהודים ע"י חומריות, וברגע שיהודי היה מבין 

נה שבדבר היה בורח לרוחניות וניצל. אך היוונים באו עם ניסיון חדש, גם אנו רוחניים, גם אנו את הכאב ואת הסכ

זה יכול חלילה  מאמינים בדברים אינם מוחשיים. וזו צרה הרבה יותר גדולה, כי כשגוי מגיע עם ה'אמונה' שלו,

 לטשטש ולעורר תהיה אצל היהודי. 

 

 ההבדל בין יהודי לגוי –נפש רוח נשמה 

את הדברי חיים זי"ע מבארים את ההבדל בין האמונה שלנו לאמונה של הגויים. לכל אדם יש נפש רוח ונשמה.  שםב

הן הם  –הנפש נוכל לכנות לצורך העניין כגוף האדם. הרוח, הוא החלק הרוחני המכונה בתור רגשות הנמצאים בלב 

אבל יכול להרגיש שזה קיים בו. ואילו  המידות המתעוררות באדם בכל רגע. אותם אדם לא רואה אמנם במוחש

הנשמה משכנה במח, היא המקשרת את האדם למהותו הרוחנית. ובאריז"ל מגדיר זאת שהנשמה רובה טוב ומיעוטה 

'וערלתם את ערלת מיעוטה טוב ורובה רע. ובאותו עניין נבאר את הפסוק  רע, הרוח היא הממצעת חצי חצי. והנפש

כתוב לעבוד על המח, אלא על הלב דווקא? הפשט הוא שהמח מחובר כל הזמן  לכאורה קשה מדוע לא לבבכם',

לרוחניות וכל אחד יכול לראות זאת אם רק יתעמק להבחין בכך, שהמח משדר כל הזמן רעיונות של דביקות רוחנית. 

ך יש את לשם כומנגד הגוף משדר כל הזמן תלות חומרית. א"כ כיצד יתמודד האדם עם הקיצוניות הקוטבית הזאת? 

הלב. הלב הוא תחנת ממסר מידע שמעביר בין המח לנפש. ואם אמנם אמרנו שהלב הוא חצי רוחני וחצי חומרי ועל 
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כן הוא מסנן את המידע. אך מכיון שהוא יותר קרוב לגוף מאשר לנשמה כי הוא עצמו חומרי, לכן מזהירה אותנו 

דבר זה ובאמת  יותר מקום לנשמה מאשר לגוף. כדי שהלב יוכל לתת, 'וערלתם את ערלת לבבכם'התורה הק', 

עושים לו  האדם בפועל אינו זוכר כלום מהעבר,אפשר לראות היטב בהיפנוזה. כשמנסים לדלות מידע מהמח אך 

היפנוזה והאדם מתחיל לספר את כל המאגר האדיר שיש לו במח, כי המח קולט הכל רק האדם באופן טבעי מסנן 

מה שלא רוצה נשאר בתת מודע. כיצד עובדת ההיפנוזה? עוקפים את הלב ומתחברים את מה שרוצה להעביר לגוף ו

באר מישירות למח!! וזה נפלא ביותר כפי שביארנו שהלב הוא תחנת הסינון של הגוף מה יעבור מהמח ומה לא... 

איזהו 'חז"ל ה'דברי חיים', כשיהודי עובד עם אמונה, הוא מחזיר אותה בחזרה למקור שמשם באה, ולדוגמא מאמר 

שלומד מכל מה שרואה באנשים כיצד הוא מגיע מזה לקשר בורא, זו נקודת אמונה של יהודי  ,'חכם הלומד מכל אדם

שמקשרת אותו תמיד בחזרה עם הקב"ה. כי חכם שממלא את עצמו בידע בלבד הוא עדיין אינו חכם כי אם להיפך 

בר הוא הגיע במידות מעלה מעלה למידת החכמה וא רק מגשם יותר ויותר את גופו, אך החכם שמקשר כל ד ה

זהו חכם וזו האמונה.  –והחכמה מאין תמצא, כי האין הוא יסוד הקשר של האדם למעלה מהמידות ישירות למקור שלו 

ולכן בכל הגלויות מיד שיהודי היה מתחבר לרוחניות שבו היה נגאל ממילא מכיון שהיה מחובר. אך כשהגיעו היוונים 

ו שגם להם יש אמונה, החלה בעם ישראל עבודה קשה. אמנם לבסוף ראו היוונים שהיהודים לא הרשעים והרא

מתרשמים גם מזה, והטעם לכך הוא כי האמונה של היהודים הביאה אותם כלפי מעלה, והאמונה של הגויים היתה 

יות המקשרות את האדם בדיוק להיפך, להעצים וליפות את כוחות הגוף. לכך גזרו הרשעים על ביטול המצוות העיקר

כלומר תחיו עם אמונה, אך תנו ללב להעביר את  –לה', וכן כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל 

האמונה הזו לכוחות הגוף. על כן גלות יון הינה הגלות הכי מסוכנת שהיתה לעם היהודי שכן היא איימה למחוק 

 בד. את כל הבסיס שאתו האדם היהודי עוולטשטש 

 

 הכנת ותיקון הכלים –ה החדש מ"

'אור לשמים' זי"ע, בפרשת וישב מביא נקודה עצומה בשם הקדושת לוי מברדיטשוב זי"ע: בספרי ח"נ מובא בספר 

דהיינו השפעות רוחניות שירדו בהשתלשלות מסוימת לעולם להחיות אותו.  –שבבריאת העולם ברא הקב"ה אורות 

לכל אור היה כלי רוחני שישכון בתוכו, ובתוך ההשתלשלות הזו נהייתה שבירת כלים. ובקצרה נבאר שהכלים לא 

רא שם כאן המקום להאריך בכוונת העניין, עכ"פ מה עשה השי"ת, בהכילו את כל האורות יחד ועל כן נשברו. ואין 

]וגם בזה אין המקום להאריך כי אנו רוצים רק לדבר על הנוגע לעניינינו  .חדש של השפעה שנקרא מ"ה החדש

כל מושגי הקבלה הדריך בכלים שלנו לעבודת הבורא ית'. מבאר הבעש"ט את עפ"י הבעש"ט הק' ידוע ש לבסוף[

יורד אור גדול מאוד מהשמים אז פוגע בי?  הק', מהי שבירת הכלים? כשמישהו לדוגמ' פוגע בי. מה קורה כשמישהו

'ואהבת לרעך כמוך' 'לא תשנא את אחיך בלבבך', אור זה מסתתר בתוך אותיות התורה הק' בה כתוב  .להחיות אותי

הפתעות רוחניות גדולות ועצומות עד מאוד. אך אורות אלו יורדים בתוך כלי שלא יכול לשאת  'לא תקום ולא תטור',

שהשני רוצה ברעתי ומציק לי ואני לא מסוגל להתמודד אתו וכו'. שעוברים בי ל מיני חשבונות כ –את משקל האור 

אז קורה לאדם שבירת הכלים, היינו או שנכנס לעצבות לייאוש ומרה שחורה או שמשתולל בהפקרות. ע"ז היה מבאר 

ן את הכלי שמכיל את כלומר ישנה דרך לשמר ולבנות ולתק –ר' אשר זי"ע לשם כך ברא הקב"ה שם מ"ה חדש 

דרך ההכנעה. על שם הפסוק 'ונחנו מ"ה'. כשאדם מכניע את עצמו לשני כי מכיר  –האורות העצומים הללו והיא 

בכך שכל ההשפעה היא מאת השי"ת ואין כאן אף אחד שבאמת רוצה להציק לי, אזי הוא בונה כלי חדש שיכול 

 להכיל את האור ששלחו לו משמים.

 

 רצוי ומצוי

גם ההבדל וההתמודדות שלנו כל הזמן בין המצוי לרצוי. הרצוי הם הרצונות שהקב"ה כל הזמן שולח לנו, אך  זהו

בפועל הם אורות שגורמים לנו לחיכוך מאחר ואין לנו את הכלים כי מה שמצוי אינו יכול להכיל את הרצוי... ושוב 

עה ולהבין שמה שהקב"ה עושה זאת הוא בכוונה חדש, לתת הכנההאדם נע ונד בין ההפקרות לייאוש, אך יש דרך מה 

תחילה כדי שהאדם יחיה אתו באופן תמידי בקשר בורא ויקבל הארה לנשמתו. כיצד? על ידי שהאדם רואה שיש 

בתוכו רצון עז לרצוי, אך אין ביכולתו להשיג זאת מחמת מיעוט המצוי בידו, מכאן הוא מגיע לשני תובנות עצומות: 
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אין זה שלו אלא מתנת השי"ת הוא. ב. לאחר תובנה א. מקבל האדם כלים חדשים שיוכל להשיג א. גם המצוי שבידו 

וזה מבאר הרבי מברדיטשוב  גם את הרצוי, ושם יקבל אותו מתוך אמונה ולא מתוך גאוה שהצליח להשיג את הרצוי.

שבירת הכלים הללו לאמונת זי"ע שהשם מה החדש הזה הוא נמשך עדיין עד היום הזה, ועל כן כדי שאדם לא ייכנס ב

יון צריך לבטל את עצמו בהכנעה ולחבר את הרוח לנשמה. אך כל זמן שלא יעשה זאת הוא בבעיה כי האורות קיימים 

ר"ל. וזה נקרא  ומחכים לכלי שיכיל אותם, ואם לא ההכנעה אזי הם הולכים למקום הייאוש וההפקרות להחיות אותם

 להחיות את הסט"א.

 

 לחיות את ההוה

הטעם שנתנו לנו חז"ל את מצות נר חנוכה. בנר חנוכה ישנה הלכה שאין בשאר המצוות והיא, הרואה נר חנוכה זה 

ואין לו להדליק או שלא נמצא במקום שיוכל להדליק יכול להסתכל על הנר שרואה דרך הרחוב ולברך שעשה ניסים 

לחיות את  – בזמן הזה? אלא יש כאן לימוד עצום מדוע אומרים בימים ההםההם בזמן הזה. ונקדים, לאבותינו בימים 

אלא להדליק יום אחד. באו ונחשוב מה עושה בו ההוה! כשבאו להדליק את המנורה מה גילו? פך אחד קטן שאין 

? או שנכנס לייאוש וחוזר הביתה ולא קונה כלום, ₪אדם שצריך לערוך קניה לשבת ומגלה שיש לו בכיס רק חמישים 

וכה זה לא מספיק. או שנכנס להפקרות ועושה קניה למעלה מיכולותיו ונכנס לחובות... אלא מה יעשה? כי בין כה 

יתן הכנעה ויחיה את ההוה. הכהנים היו יכולים לעשות את אותם חשבונות, שמונה ימים לוקח להכין שמן חדש, 

 –חו את הפך הקטן וחיו את ההוה עדיף שלא נדליק בכלל. אך לא! הם לק ,שמן טמא לא בא בחשבון ]עבר[ ,]עתיד[

 זהו בימים ההם בזמן הזה, לחיות את ההוה. נתחיל עם זה וה' יעזור.  ,זה מה יש

 

 לשנות את ההסתכלות –בנרות  הבטה

קת ב"ש וב"ה. שישנם אנשים ששמים את ליבם לימים היוצאים והיינו שמביטים כל והשפ"א זי"ע שזו מחלמבאר 

הזמן על העתיד, ומפסידים בכך את ההוה. ויש שמסתכלים על הימים הנכנסים, הם מביטים כל הזמן על העבר 

ע את נר החנוכה מקבשלהם על הנפילות ועל חוסר ההצלחות וכדו'... ובכך לא נותנים לעצמם שוב מקום בהוה. 

כלומר אם אתה רוצה לחפש את העתיד ולנבור בנבכי העבר, זהו בתנאי אחד בימים ההם בזמן הזה,  –האדם בהוה 

וזהו העניין שאין במצוות אחרות, אם  בזמן הזה, שתסיק מזה את התובנות הנכונות כיצד לשפר את ההוה שלך!!! –

אדם יסתכל על תפילין יומם ולילה לא ייצא לו מזה כלום, כי המצוה היא להניחם על ראשו וידו. אך נר חנוכה יש עניין 

דווקא להסתכל כי ההסתכלות הזאת נותנת לאדם כוחות לחיות את ההוה, לשרוף את החומריות ולהאיר ולהעצים 

הקשר בורא  –הטות את הרוח היינו מסנני הלב לכיוון הנשמה ובכך להתחבר למרכז האמונה בקרבו את הרוחניות, ל 

על כל נשימה ונשימה תהלל ' 'כל הנשמה תהלל קה הללוקה'ועל זה אמר דוד המלך ע"ה  שמחיה אותנו בכל רגע.

מחבר את עצמו . כל נשימה יש בה שני שלבים, שאיפה ונשיפה. כשאדם שואף הוא מכניס בקרבו את האור ו'קה

 יותר חזק למקור החיות שלו, וכשנושף החוצה הוא מוציא ושורף את כל המפריעים...

מביא שנר חנוכה נמסר למשה מסיני. נשאלת השאלה, א"כ מדוע עד היום לא ידענו מזה כלל. והלא משה  הבה"ג

נדבך נוסף. לחיות את ההוה  רבינו מסר כל מה שהקב"ה נתן לו ולא החביא שום מצוה? אך לפי מה שביארנו מתברר

היינו שעד שלא נצרכת המצוה הזאת אין טעם לגלותה. אך בזמן שהגיעו היוונים וניסו להחליש את כלל ישראל,  –

והקב"ה נתן לנו כח להיות  ,ה זו חלש רוחניתפוכפי שמבארים מסרת גיבורים ביד חלשים, שעם ישראל היה בתקו

תו הדור את הרעיון הטמון בנר חנוכה שיכול לקשר את האדם ולהעלות אותו לכן דווקא אז גילו חכמי או גיבורים,

 לנצח את הכח של יון.

'. כשאדם הולך בדרך ראשית עדיין הוא שלם בעצמו, יש לו שילוט מתאים וכו – 'וישאלהו האיש לאמר מה תבקש'

אך ברגע שיורד לתוך כביש צדדי או פרדס, לפתע מגלה שאינו יודע לאן צועד, ימינה שמאלה קדימה או אחורה... ואז 

מתחילים לעלות ולצוף כל הרגשות, למה זה היה חסר, ומה אעשה עכשיו?... יוסף הצדיק בבואו לשכם ירד לדרך 

תאמר  –לחיים, וישאלהו האיש לאמר מה תבקש צדדית כדי לחפש את אחיו. ואז פגש במלאך שלימד אותו כלל 

ה לשאוף אליו. כי הגדרת היעד כפי שביארנו בתחילת השיעור צרו הך תמיד מה תבקש מהו היעד שלך שאתלעצמ
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היא הכיוון שנותן לאדם את הכוחות לא ליפול במשברים שלו. כמו כן אמר לו המלאך מ"ה תבקש, הלא לכאורה כל 

חיל להציף את עצמו בקושיות, כיצד יתכן שאדם הולך לקיים מצות כיבוד אב! מקבל אדם אחר במצב שכזה היה מת

סטירות לחי בזו אחר זו, מאבד את הדרך, האחים מתנכלים מוכרים מורידים למצרים ניסיונות בית סוהר, כמה אפשר 

חית לחבר את להכיל? אבל כשיש את היסוד מ"ה תבקש! אדם מבין שאין מציאות של אחי יוסף אלא רק חיות נצ

שיתן בהסתכלות על הנרות קב"ה מה בקשהרוח לנשמה, ובשביל עוצמה שכזו חייבים כלי ראוי שם מ"ה החדש, ל 

 .ך כל הדרךרולנו את הכוחות לתת את ההכנעה לא

* 

 

 מהשחור שבעין... –לראות 
  

בר מניומא נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה כסוכה וכמבוי, הענין הוא על סדר הבנת  אמר רב חמא"

הפסוק ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם וכו'. והענין הוא מדריגה השמינית מן הביטחון המבואר בספר חובות 

ור תמים פועלו כי הוא הפועל הלבבות הוא כי זה כל האדם שהוא במדרגה היותר שפלה ותחתונה, יבטח בשם ה' הצ

 הכל צופה ומביט עד סוף תכלית הכל"...

וביטחון של האדם נמדדים דווקא במצבים שאדם לא נמצא במצב האידיאלי שלו, או אז יכול לבדוק את עצמו.  אמונה

ז"ל הק' הרה"ק ר' שלומק'ה זווילהער זי"ע היה אומר שאדם שכועס הוא פגום במידת הביטחון. וכן מובא בשם הארי

שאדם שכועס לא יעסוק כלל בתורת הנסתר משום שהוא מגשם הכל ואינו מאמין בהשגחה פרטית... הפרי הארץ 

בא לתת לנו דרך שאדם יידע במה לנחם את עצמו בעת קושי ובלבול, עד כדי כך שיגרום לעצמו להודות לקב"ה על 

 ת ההרגשה הרעה.הרגעים הקשים כשעוברים עליו, מלבד עצם העובדה שיסלק מעצמו א

, והביאור בפסוק זה הוא עמוק "טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך"המלך ע"ה מגלה לנו יסוד בספר התהלים:  דוד

הוא דבר אותו מבינים על פי סברה, אמנם חוק הינו הוראה אנו יודעים שישנם משפטים וישנם חוקים. משפט  –ביותר 

ר אי"ה כי הטעם לכך אינו משום שאין לחוק סברה אלא מפני שאנו לא שאינה מובנת על פי השכל. ]ובהמשך יתבא

מסוגלים על פי הכלים שלנו להשיג את טעמו של החוק[. אנו מוצאים לאורך ההיסטוריה היהודית אין ספור דרכי 

כי ביצחק יקרא 'התמודדויות בדרך האמונה. אברהם אבינו ע"ה מהראשונים שבהם כשמצד אחד הבטיח לו השי"ת 

... זהו מפגש שהאדם עובר בין השכל לאמונה. והפרי הארץ מגדיר את הניסיון הזה 'והעלהו לעולה', ומנגד 'זרע לך

כניסיון שיותר קשה מהניסיון ליפול לתוך האש. משום ששם האדם נדרש לבטל את עצמו ואת ההבנה שלו לגמרי 

הוא בדעת. לאדם יש דעת ולשאר הברואים  ,'מותר האדם מן הבהמה' –וללכת נגד השכל הישר. וזהו הרי כל האדם 

 של האדם לבטל את דעתו.  ולכן זו היא עבודתואין. 

למען 'אני שמח שהקב"ה מעביר אותי מצבים של עינוי,  – 'טוב לי כי עוניתי'א"כ מה שמלמדינו דוד המלך ע"ה,  זהו

זה  כי כך אני לומד לחיות גם במצבים של חוקיך, אלו המצבים שאני נדרש לבטל את עצמי לרצון ה'. – 'אלמד חוקיך

מה שמבאר הפרי הארץ שהמדד לבדוק את עצמינו הוא דווקא בעת שהאדם לא מבין מה רוצים ממנו ושם הוא 

 מאמין שהכל מאיתו יתברך ולטובתו.

מבאר רש"י הק', אמר  ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני". "שיר המעלות לדוד ה' לא גבה לבי ולא רמו עיני

דהמע"ה 'רבש"ע דומה אני לפניך כמי שאין לו ידים ורגלים'. דוד המלך עבר מצבים שאמר 'כשל כחי... ואור עיני גם 

יה גם כשהיה לו טוב וה? הוה אומר בכח האמונה. ומנגד הם אין איתי'... מה נתן לו את הכח להחזיק באותם רגעים

ומי נתן לו בכל זאת כח? הקב"ה. כמו כן עתה שהוא  ,כשל כחי של בשיא מלכותו זכר כל הזמן את הזמנים הללו

רבת ב השני לחיות כל הזמן באמונה ובקנותן כח למצמחיה ובטוב יודע וחי שזה מהלך מאת ה', וממילא מצב אחד 

לכאורה מה השמחה הגדולה להיות  .'כגמול עלי אמו'כדי כך שאמר דוד המלך שהוא מרגיש בקשר בורא שלו  עדה'. 

כגמול עלי אמו, הרי תינוק אינו יכול לדאוג לעצמו? אמנם מצב זה מלמד אותנו שלפי רוב הביטול שנותן האדם 

להנהגת ה', כמו כן היא השמחה הפנימית שמקבל שהקב"ה מוליך אותו. כמו תינוק שהוא מבוטל לאימו והיא דואגת 
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ות יעכמו כן אנו בעוה"ז צריכים להגיע בסופו של תהליך לביטול לרצון ה' ואז אדם יכול לקבל את הרג  לו לכל צרכיו,

 וה עם הקשר בורא הזה שה' מקבל אותנו בכל מצב שבו אנו באים אליו ונותן לנו הכל.והפנימית הזו שמתה

יי בריש פרשת מקץ. שם מבאר קטע זה בפרה"א יתבאר על פי הקדמת הרבינו בח"המדרגה השמינית מן הביטחון", 

אימו. ב. כשאימו שאדם עובר או ליתר דיוק צריך לעבור בחייו. א. הוא תינוק הבוטח בשל ביטחון שמונה דרגות 

בוטח באוכל. ג. כשרואה שאביו מביא לאימו את האוכל אז מבין שהאוכל הוא מקור חייו ואזי  מביאה לו אוכל אחר

. ה. אזי בוטח בעצמו ה שגם הוא מסוגל ללמוד איזו מלאכה ולהביא טרף לעצמודל ורואד. כשג עובר לבטוח באביו. 

ח בה'. ו. כשבוטח בה' שיכול להזמין וטמתחיל לבלפי ההשתנות שעובר אזי כשרואה שכל כוחותיו המה מאת השי"ת 

אם תהיה קלה או לו פרנסה נקיה וקלה, ולא קשה ומייגעת. ז. כשבוטח בה' שיזמין לו איזו פרנסה ולא חשוב לו כבר 

חה שהאדם משיג . עד כאן רשימת דרגות הביטחון היו עם נקודת הצל ומקור מחיה פרנסהלו קשה העיקר שיהיה 

א באלו דרכים הוא משיג זאת, אמנם הדרגה השמינית היא שבוטח בה' בכל דבר הבדל הוה משהו כלפי עצמו, רק

השבוע. הראיה של  רגה זו מבאר לנו הפרי הארץשעושה עימו, גם אם זה נראה לרעתו ולא משיג הטעם בזה. ד

, משא"כ הראיה המצומצמת של האדם. כאותו 'צופה ומביט עד סוף כל הדורות'הקב"ה היא כוללת כמובא בפסוק 

משל של החפץ חיים זצ"ל על אותו אורח שבא לביהכ"נ בשבת ומאוד חרה לו האפליה שעושה הגבאי, לזה מכבד 

. ניגש אליו ברוגז ואמר לו, שלפי עניות דעתו נראה היה לכבד דווקא את השוחט בעליה עליה פלונית ולאחר אלמונית

מסוימת וכו'... אמר לו הגבאי: הנך אורח לשבת אחת בלבד וכבר רוצה הנך לחלק עליות? שבוע שעבר קיבל פלוני 

 ה"ז וכבר חפצים להבין הכל.ואלמוני חפץ דווקא בשבוע הבא לקבל ומה לך כי תלין... כמו כן להבדיל אנו אורחים בעו

, אנו יודעים 'ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם'את הפסוק, דרך זו מבאר הרה"ק בעל ה'דברי חיים' זי"ע  עפ"י

הלא כי יוסף הוא הצדיק, וצדיק הוא זה שמקשר כל דבר בבריאה להשי"ת, על ידי ההכנעה שנותן. אך לפעמים בשל 

. וזה הביאור שיוסף 'עוונותיכם מבדילים ביני וביניכם'סיבה מסוימת לא נותנים לצדיק להעלות את הדור בסיבת 

רצה לתקן אותם ורק חש במסך המבדיל הזה שאינו יכול הביא את דיבתם רעה אל אביהם שבשמים, אלא שהוא 

כי האמת היתה  םלעשות מאומה, והם חשבו עליו שהוא מקטרג עליהם. אמנם אנו ממרחק של אלפי שנים יודעי

שתפקידו של יוסף היה רחב הרבה יותר, שהיה צריך לירד למצרים להעלות משם את כל הניצוצות הקדושים שנפלו 

מבדיל לשבטים הק' כדי שיורידוהו בעל כורחו למצרים כמובא בזוה"ק. ואילו ידע ראובן זאת שם, ולכן היה מסך ה

מובא שהיה נושאו על כתפיו למצרים... וכן בכל הנביאים מובא בספרים הק' שכל מה שכתבו היה מעברים של כלל 

משיח יעשה מזה ספר כל מעשה שיהודי עושה בדורנו אנו של הכנעה או התאפקות, כשיבוא הוכן היום ישראל, 

זאת אומרת שבאותו הרגע קשה לאדם לחיות כביכול תלוש בלא להבין מה עובר עליו, אך אם  מיוחד בפני עצמו.

 מתחזק באמונה שוודאי שהכל מצטרף לחשבון אחד, אזי לבסוף זוכה לראות בישועתו.

זה. וכמו המשל שהבאנו בעבר בשם  יש להוסיף יותר מזה, כשאדם חי באמונה הוא בונה ומגדל את עצמו על ידי אך

ר' יענקל'ה גלינסקי זצ"ל, ששלחו את אליהו הנביא לחזק את ר"ע שלמד תורה מתוך הדחק בצריף דל אחר שחמיו 

וביקש מעט קש כיון שנולד  ,נדמה אליהם ככפריוזרק אותם מביתו כיון שביתו התחתנה עם ר"ע שהיה רועה צאן... 

יכן להניחו מלבד הקרקע הקרה. ומקשים העולם, וכי זה בשם חיזוק יקרא, שגם את לו תינוק בשעה טובה ואין לו ה

מעט הקש שהיה להם לקח בהם בתואנה כזו או אחרת? ותירץ תירוץ נפלא והוא הלימוד שלנו בענין האמונה. אם 

אך לא יותר החיזוק של אליהו הנביא היה בעזרת מתנת יד או תוספת שהיה נותן להם, הרי שהיה ר"ע גודל בתורה 

ולכן דווקא את זה היה מפסיד ועימו כל כלל ישראל!  –מכך. העבודה העצמית של לימוד ההתמודדות במצבים קשים 

כשלקח לו את עוד מעט הקש שהיה להם, או אז היה לר"ע עבודה קשה להעלות מהמצב הזה לשמי השמים או 

ראי איזה חסד עשה איתנו השי"ת שלפלוני אין לתהום. ואמנם הבחירה היתה שאמר ר"ע לאשתו, ת לרדת איתו יחד

 אפילו קש בשביל הילד, ולנו יש... וכך הרים את המצב הזה בחזרה להודות לה' וההמשך ידוע לכולנו.

אך בכל זאת אנו מאמינים שהמצב הכי גרוע שרק נדמה לנו  ,שזה מצב גרוע ביותר – "כמאמר מי נתן למשיסה יעקב

הלא ה' זו הפועל אמת ואמונה בו ית' כי הוא הטוב הגנוז כי מאיתו לא תצא הרעות. ואף כי הוא מאת ה' ולטובה... 

אין תמצא מאין שום שכל מחייב ומשיג שום טובה מסבה זו, הוא מחמת העדר השגת חכמתו יתברך, כי החכמה 

 שאינו מושג לשום גוף ואינו גוף ונעלמה מעיני כל חי.

לו מלאך שמכה עליו  ועשב שאיןכל עשב אין לך 'אל' זי"ע. על מאמר הגמ' הרה"ק מאפטא בעל ה'אוהב ישר בשם

על ידי אותם כוכבים השייכים לאותם העשבים זאת ומבאר, כיצד העשבים גדלים ועולים למעלה,  ואומר לו גדל'.
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כלל שיש בהם התנוצצות לרגע, ובו ברגע שהם מאירים באותו הרגע מקבל אותו עשב הקשור אליהם חשק גדול להי

כל מעבר שכים אליהם כמו הנר לאבוקה... וכך הם גדלים. ביאור זה הוא דוגמא למעברים שהאדם עובר. בהם ונמ

וכל נקודת אמונה והתחזקות הם התנוצצות שנותנת לאדם רצון להתקשר עם המקור שלו שהוא השי"ת, ואם האדם 

 'תופס' את ההתנוצצות הזו הוא נמשך ועולה וגדל ודבק בבוראו...

כלומר  בטוב הגנוזהנקודה שמדגיש לנו הפרי הארץ, אם אנו רוצים להגיע לקשר בורא זהו דווקא על ידי החיזוק  זו

הטוב הזה חייב להיות גנוז שאין אנו מבינים מה עובר עלינו ורק מאמינים בלבד. כי אם יש שם שכל הכי קטן זו כבר 

ם שהקב"ה הוא אין ואנו יש ואנו צריכים להגיע לאין, אך אינה אמונה אלא השגה, ושם כבר הגוף מתערב. אנו חושבי

 ההיפך הוא הנכון כי הקב"ה הוא היש האמיתי ואנו מכנים אותו אין משום שאין לנו השגה בו אזי הוא לנו כאין...

אחזה אלוק, מהיכן האדם רואה? מהשחור שבעין, אמנם אין זה שחור כלל רק כיון שאין אנו משיגים מה זה  מבשרי

מה לנו כשחור, זו דוגמא למצבים שאנו עוברים בחיים. לאדם נדמה שכעת הוא שחור משחור ואין לו שום פתח נד 

יציאה וכולם נגדו, אך אם הולך עם נקודת אמונה, הרי שהכל מאיר לו כיון שיודע שהוא בתהליך התקרבות עם 

 הקב"ה ולבסוף הקב"ה יאיר לו גם במובן הגשמי...

אמונה בהשגחה פרטית  ,באמונה. א. אמונה כללית שהקב"ה מנהיג כל דבר בשלימות. ושנית א"כ שני שלבים למדנו

שהקב"ה מנהיג דרכינו בכל דבר את הבריאה ועל ידי שאנו הולכים בדרך אמונה זו אנו נכללים ומתקשרים עם השי"ת 

 ועושים רצונו ומביאים את הבריאה לתיקונה.

* 

 

 'והולך ףמוסי'
 

 ואמרים פוחת והולך וב"ה אומרים מוסיף והולך". "ב"ש

כי שני דרכים ישנם על פי דברי הקדושת לוי זי"ע יסוד עומק המחלוקת בין דרכם של ב"ש לב"ה יש לבאר  בביאור

עה ביער וכבר כמה ימים שלא בא אוכל לפיו, אך לפתע . האחד תאנשיםסוגים של כאן בעבודת ה'. והמשל הוא לשני 

פגש סוף סוף מישהו והלה הדריך אותו כיצד להגיע למקום יישוב שם יוכל לקבל אוכל. באותו הרגע מקבל אותו 

ועצומה אך ככל שמגיע הרגע בו מתקרב הוא ליישוב כך שמחתו הולכת ונרגעת עד שלבסוף  אדם שמחה גדולה

, א"כ כשמתחיל לאכול שמחתו הולכת וגדלה... אלו הם סעודהאוכל ונרגע לגמרי. משא"כ אדם שכל מגמתו היא ה

כת ככל ועשני מצבי שמחה, שמחת הציפיה, ומנגד השמחה מעצם הענין, שבשמחת הציפיה השמחה הולכת וד

 עצם הענין ככל שהענין מתרבה כך גם השמחה רבה...שמתקרבים ליעד. אך בשמחה מ

היוונים נמשכה כשלוש שנים, בהם טימאו כל השמנים והחריבו כל חלקה טובה. ידוע שבזמן שהמנורה  מלחמת

'שפתי בהירות גדולה בעולם שהקב"ה הוא מנהיג את העולם, והתקיים בהם הפסוק  היתהאנשים לא חטאו ודלקה, 

. מובן א"כ מה היה הקושי של עם ישראל לחיות ללא זה. הטהורה , כל זה היה בזכות אור המנורהכהן ישמרו דעת'

היה משום  דשמיא של כלל ישראל בניצחון המלחמה יתאעיהס 'עמדת להם בעת צרתם',אנו אומרים ב'על הניסים' 

כלומר הצרה של כולם, כל אחד הרגיש שייכות לעתידו של כלל ישראל, וכל אחד לקח  'צרתם'.שהרגישו כולם שזה 

חלק במלחמה זו. וזו הסיבה שעד עצם היום הזה נמשכים הקדושה והאור של הימים הללו, בזכות התפילות של כל 

ו עוצמה שמשפיעה עד ימינו אנו. בימים ההם בזמן בכזשהיתה אחד ואחד שהיו באותו הדור והיראת שמים שלהם 

 הזה. ממש.

הרה"ק  דבר זה מתבאר באופן מיוחד על פי דבריו הק' שלשל תפילה ואמונה הוא כה חזק שמשפיע לדורות.  כח

להפשיט את כתונת יוסף כל כך להאריך בפרטים, ידועה, מדוע היו השבטים צריכים השאלה המראדזימין זי"ע על 

רף ף ט  לספר ליעקב אבינו שטר  יר עיזים שדמו דומה לדם האדם כביאור רש"י, לטבול את הכתונת בדם ולשחוט שע

מגלה לנו פה הרה"ק יסוד עצום: השבטים הק' ידעו  לכאורה יכלו לספר לו בפשטות שיוסף נעלם ואיננו וזהו? יוסף.

 חי' צל של ספק שיוסף חי יחזיר אותו בכגם ידעו את כוחו של יעקב אבינו ע"ה באמונה, וחששו שאילו יהיה לו אפ
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. ואמנם כך אמר האמונה החזקה שלו... ולכן היו חייבים לשכנעו שיוסף מת ואין כבר למה להאמין ולמה להתפלל

כאומר לא התפללתי כלל לראות את פניך כי חשבתי שאתה אינך בין  'ְרא ה פניך לא פיללתי': יעקב אבינו ליוסף

 הו"א הכי קטנה שאתה חי, ברור שהייתי מתפלל עליך עד שהיית חוזר... החיים, אך אילו היה לי 

את המחלוקת בין שתי השיטות: ב"ש הלכו בדרך הציפיה, וככל שהתקרבה המלחמה לסיומה, הלכו נבאר  כעת

 וכמהו יותר ויותר להדלקת המנורה. וכשמצאו את פך השמן של הכהן גדול גאתה השמחה עד השמים. סוף סוף

חוזרת המנורה להאיר. אך ככל שעברו הימים פחתה השמחה ונמוגה, כי כבר השיגו את יעדם. ולכן פסקו ב"ש 

שהוא שמחת מצות  מנם ב"ה שמו את הדגש על עצם העניןא. כי שמחתם היתה על מציאת השמן שפוחת והולך

שמחה הלכה וגדלה ולכן רבתה השמחה, וכן בכל יום שהיה הדלקה ה . וממילא ברגע שהתחילו להדליקההדלקה

  פסקו שמוסיף והולך.

'נכון הרה"ק מברדיטשוב זי"ע, מדוע באמת לא שמחו ב"ה בעצם מציאת השמן כב"ש? ומתרץ יסוד גדול.  מקשה

כפי שביארנו לעיל בשם הרה"ק מראדזימין זי"ע, שאם אדם הולך עם אמונה וביטחון בה' לא יחסר  ליבו בטוח בה''.

סברו שלעם ישראל היה כזה ביטחון שכלל לא ציפו לשמן כי זה היה ברור להם שהקב"ה יזמין  לו כלום. וממילא ב"ה

 להם שמחה... אך עיקר השמחה היתה נותנתה כל כך תציפיה לשמן לא היממילא הלהם שמן כפי שבאמת היה, ו

 מחמת עצם המצוה של הדלקת המנורה, ולכן דווקא אז היו מוסיפים והולכים.

* 
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