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 שליט"א  אליהו עטיה הרה"ג  /  בה'תשפ" ישלחופרשת 

   ('יאות )ח"ב ' ד תורה ליקוטי מוהר"ןמבוסס על               

בשביל מה יעקב שלח הרעידת אדמה והמגפה/לעשות סעודה בי"ב כסליו/הילולת הבת עין/

יעקב / ענין 'מקרה המלכים'/עשיו הוא בחינת 'אורות דתוהו' בלי כלים/לעשיו מלאכים ממש

חנוכה / איש, מנחת יעקב והנשיקה עם עשיו ענין ארבע מאותרוצה לתקן את אורות דתוהו/

מה צריך לתקן באורות דתוהו הרי הם  /'אורות דתוהו בכלים דתיקון'/ הוא בחינת תיקון ה'תוהו'

  -פורים /התחלת נס חנוכה מאברהם אבינו הסתכלות בנרות חנוכה//נשארו בעולם האצילות

 ענין 'מעות חנוכה'  / בעלי תשובה -גרים, חנוכה 

 

 

 הילולת הבת עין 

יה שה  טשיווררבי אברהם דב מא  ה'בת עין',  של  ההילולהיום  ה  א.

צפת של  מאודו  רבה  גדול  צדיק  א  השמ  ידוע  .היה  ב השהצדיק 

את  כדאי לעשות  כשרוצים לעשות לעילוי נשמתו    ,לעשות בחייו

שממשיך את מעשה    בזה  ויש תועלת גדולה לאדם  ,מה שעשה בחייו

 , של הכנסת אורחיםהרבה במצוה  עסק    ה'בת עין'  .בעולםהצדיק  

  . חילק הרבה מאוד צדקהו  ,ועשה סעודות לאנשים להאכיל אותם

אותו   לבקר  מונטיפיוריכשבא  עצומה  תהי  ,השר  התפעלות  לו  ה 

  . והכל בלי לקבל שום שכר  הרב,  מאוד מכל החסד והצדקה שעושה

 לקח איתו את המגפה  ,הנס ברעידת האדמה בצפת

עין',ב'ה   עםדול  ג הנס  מפורסם  ב.   הייתה רעידת    בשנת תקצ"ז  ת 

מאוד   גדולה  עו ,  צפתבאדמה  עין'  בבית   היו התלמידים    םה'בת 

רועדים   ,מנחהה  בתפילתהמדרש   מרגישים   םל ווכ  ,והקירות  ככה 

קורס  דשעו הכול  להם:אז  ו   ח"ו,  דקה  אומר  עין'  תקרבו ת   ה'בת 

מעוצמת הרעידה  ו  ',בת עיןסביב ל'  הצטופפווכולם    ,אליותיצמדו  

אף אחד לא ול  ,בת עיןוכולם היו צמודים ל  ,מדרש-נפל חצי הבית

  יצאו ו  ממש עצום,  נסיה  וה  באף אחד,  הגעפשום אבן לא  ו  ,כלום  קרה

ונהרגו הרבה אנשים(בחיים  כולם   נפגעו  הזו  רק קצת    )למרות שברעידת אדמה 

'בת העם  זה היה הנס הגדול  ו   ,ניצלווכולם    דים מהאבקהבג  תא   ערוני

ה'בת וגם    ,מגפה גדולה  התהי   תר"א  פטירתו בשנת בזמן  גם    עין'.

אני הנפטר "   :אמרהוא  הוא נפטר  שלפני  אבל    ,מגפהבנדבק    עין'

  , באמת כך היה ו  י".אני לוקח את המגפה אית  הזאת,   האחרון במגפה

  .בדיוק איך שהוא נפטר פסקה המגפהש

 כסליו לעשות סעודה בי"ב 

צדיקים  עניןהג.   הזכות    ,של  ממשיך  עדיין  פטירתם  לאחר  שגם 

ומקובל מאוד בכל תפוצות ישראל שכל מי שצריך ישועה    ,שלהם

  . ביום י"ב כסלועין',    תב 'בהילולה של ה  עודהנדר לעשות ס  נודרש

לא רק סיפורים   בני זמננו,  'רייםה'טאני תמיד אוהב את הסיפורים  

  , השנים האחרונות מסיפורים  לא דוקא  , אשנה  200-ו  100מלפני  

ד  יותר מדבר אלינו ומאוזה  ש,  סיפורים האלהלשאנחנו עצמנו עדים  

   מאוד מחזק לשמוע אותם.

 , מוצלחים  הרבה ילדיםב  המשפחה ברוכ  ,טובהמשפחה    מסופר על

  והוא  , שלו ךהשידו עם תקע  שנ  ן אחדבמ חוץ ,חיתנו את כולםשהם 

ואחותו    .את הזיווגלו  למצוא  לא פשוט    שכבר  ,40הגיע כבר לגיל  

מאוד   אהבהש שאו  ,אותו  תשע"ח  ,  תחתןיה  חירצתה  היא בשנת 

ה'נסעה   של  עין לציון  עליווה   ',בת  נדר  תפללה  עד ש   ,ונדרה  אם 

התשע"ט   ל  ,תחתןיאחיה  בעז"ה  כסלו  סעודה  תעשה  כבוד  היא 

 מצא את הזיווג שלוהוא  קצר  זמן  תוך    מיד  ,כך היהב"ה  וה'בת עין'.  

בי"ב ושלה, הנדר  היא קיימה אתו ואחר כמה חודשים הוא התחתן,

 בת עין. סעודה ל  תשע"ט עשתה כסליו

לו    צליחשלא ההיה סוחר אחד    עוד מסופר שלפני כשבעים שנה,

אז הוא בא ו  .ממש הגיעו לפת לחםו   ,קשה מאוד  לו  בפרנסה והיה

שלו   ההילולא  יום  כיסליו  י"ב  ציוןלביום  על  עין', ה  השתטח    'בת 

ה'בת ואז    .חזר הביתה  ולאחר מכן  ד,מאו התפלל שם בבכיה גדולה  ו

", היה לי תענוג גדול מהתפילה שלך בציון שלי"  :)בחלום(עין' אמר לו  

שיש לך   קח מה   ,עכשיו עדיין י"ב כסלו  ,אני באמת רוצה לעזור לךו

ס הגרושים ו  כך  עשהסוחר  הו  די.לכבו  עודהותעשה  את  קיבץ 

 ,הזמין את החברים שלוו  ה,ד עוסאוכל לקנה  שהיו לו, והאחרונים  

ב"ה הוא קיבל ישועה,  ו  ין.עת  לכבוד הב   י"ב כסליוועשה סעודה ב

כל מי שרוצה איזו ישועה  כן  ל   .וזכה בו  ע"י שהוא קנה כרטיס הגרלה

חברים    כדאי הללהזמין  לכבוד  סעודה  לקרוא ו  עין','בת  עשות 

   .לישועה בקש ולהתפלללו ,מפורסם מאודשלו שהספר מחידושים 

 בשביל מה יעקב שלח לעשיו מלאכים ממש 

גם  םיוהד.   ה   יםחידושללמוד מה  נזכה  עין',ב'של  קשר אותם ונ  ת 

תחיל בשאלה  נ ו  בעז"ה.  חנוכה  עלשל  וגם חידושים    ,לפרשת השבוע

על   ד(  פסוקההמפורסמת  לב,  ים  "  :)בראשית  ָאכִּ ַמלְׁ ַיֲעקֹב  ַלח  ש ְׁ ַוי ִּ

ֵדה ֱאדֹום יר ש ְׁ עִּ ָצה ש ֵ יו ַארְׁ ו ָאחִּ ָפָניו ֶאל ֵעש ָ י הקדוש  "רש  ".הארץ   לְׁ

 : א. ולכאורה קשה    ".כים ממשאמל"  -  וישלח יעקב מלאכים  :אומר

תמיד  י  "רש  הרי מקר'מפרש  של  פעמים הרבה    הריו  ,'אפשוטו 

לשליחים  בתורה   הכוונה  שמפרש  רש"י    למהו  ,'כים אמל 'קוראים 

מקרא'.    ?ממש  םמלאכי של  'פשוטו  אינו  לכאורה  למה  שזה  ב. 

שיבאמת   מלאכים,  לו  שולח   גיבורים,  בריונים  כמה  לו  שלחהוא 

הענין:  ? כים אולמל  עשיולמה  שהרי   באמתשר  וביאור  אומר   "י 

  'ויצא'   תפרש בסוף    א'. ומאיפה הוא למד את זה?פשוטו של מקר'

ֹו וַ "  :  (ד -ב   לב,)בראשית  כתוב   כ  ַדרְׁ ַיֲעקֹב ָהַלךְׁ לְׁ ֲאֵכי ֱאלֹ וְׁ עו  בֹו ַמלְׁ ג ְׁ פְׁ  ים:קִּ י ִּ

םקִּ ַמֲחֵנה ֱאלֹ ...  בַוי ֹאֶמר ַיֲעקֹ קֹום ַההו א ַמֲחָניִּ ָ ם ַהמ  ֵ ָרא ש  קְׁ וכך    ",ים ֶזה ַוי ִּ

ַלח ַיֲעקֹב    ומיד כתוב:  מסתיימת הפרשה. ש ְׁ ו ַוי ִּ ָפָניו ֶאל ֵעש ָ ים לְׁ ָאכִּ ַמלְׁ

יו שלח יעקב יו"כתוב  מה  ש  רש"י לומד  סמיכות הפסוקיםמו  –  "ָאחִּ

שלח יעקב  ו  )ולא שליח כמו בשאר מקומות( ממש    םמלאכי   זה  ",מלאכים 

 ?  כיםאולמל  עשיולה  מ  ונושאל  .ה מאוד יפהוז  .כים ממשאמל  לעשיו

מאמר נביא  זה  את  לבאר  זלמן    רבינו) זקן  הר  "האדמומ  כדי  שניאור 

  ה מאוד חשוב להזכיר תור  עניןויש    (ט כסלו זה חג הגאולה שלו שבי"   מלאדי,

ומתקשרים    שלוהדברים    .ממנו שלעמוקים  מדברים   אנחנומה 

האחרונים שהם  ו  .בשבועות  בס"ד    שתדלנ   ,גבוהיםמאוד  אפילו 

אלינוולהסביר   הדברים  את  אומר   .להוריד  הזקן  דבר    אדמו"ר 

יו  "  :כתוב  :נפלא ו ָאחִּ ָפָניו ֶאל ֵעש ָ ים לְׁ ָאכִּ ַלח ַיֲעקֹב ַמלְׁ ש ְׁ ויש ",  וגו' ַוי ִּ

 ,כים לפניואשיעקב שולח את המל   ', לפניו'במילה  בפסוק    דקלדק

יעקב   גבוהואומר האדמור הזק"ן שהכוונה ששולח   למקום שיותר 

יותר הוא אפילו  באיזה בחינה    שעשיו  ם,זה כבר חידוש עצו ו,  ממנו

]ע' בבא מציעא 'שופריה דאדם הראשון',  )אפילו שיעקב הוא  ,  גבוה יעקב בעצמו

 . וזה לא פשוט לומר דבר כזה( דף פד.[ 

:  לקבלת השיעור במייל 
om6537488@gmail.c  
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 לי כליםעשיו הוא בחינת 'אורות דתוהו' ב

 , סוף הפרשהלתחילת הפרשה  ין  קשר יפה ב: יש  כך  הוא  וההסברה.  

  תמיד  המקובלים  מי היו מלכי אדום.ופר על ששם בסוף הפרשה מס

שישי   לעלות  תמיד  כנגדאוהבים  וישלח ב  אך  '(יסוד'   )שהוא  פרשת 

 .בדמים מרובים  ואפילו  ,שביעי  תהמקובלים אוהבים לקנות את עלי

 מה   ,אין דמק  ןמלכי   ז'שם יש את ה  ?השבוע  שביעי  עליתיש ב  מהו

הרבה מאוד   בזה ישו ,המלכים הקודמים הראשונים שבעת הפירוש?

ה  עניןסודות ב שהם    שלנו,  פרשההשבסוף    םכימל  שבעההזה של 

שאז כבר   הו',תו ד' י"ז אלול  ב  כבר נבראוו   ,קדמו לבריאת העולם

, וזה שבוע קודם שמתחיל בריאת העולם ביום םלכימהקרה מקרה  

   .כ"ה אלול יום ראשון של הבריאה

 מקרה המלכים' 'ענין 

עצומים  אגילה    שהקב"הבקצרה:  פירושו  'מקרה המלכים'  ו.   ורות 

דנקודים',  'אורות  דרך    -  ' ן" ב'שם  מ  שנקראים  היוצאים  האורות 

גבוהיםוהאו  ,העינים כך  כל  היו  האלה  עדרות  שלהם   ,  שהכלים 

שבירת 'נעשה  ו,  בעצמם לא היו יכולים להכיל את האורות האלה

הם ירדו למקום ששם עתיד   ואותם האורות נפלו  , (תבירי'   אני מ)'   ' הכלים

ו בכל נעבודת השם שלוכל  .  (עשייה  ,יצירה  ,בריאה)בי"ע  להיות עולמות  

האלה  -  ן'פיאל  תשי 'ה שנה  אלפים  ששת  את    ,כל  לברר  זה 

 . כלים האלוירת הב שב יששצות והניצו הבירורים 

 איך במלכי אדום נרמז דברים כאלו גבוהים

איך  .'םאדו לכי  מ'של    עניןבורה  בתנרמז  ה  וז ז.   במלכי   ולכאורה 

גבוהיםדב  וכאלנרמז    אדום עשיו  ?רים  של   והביאור:  בחינה  היה 

זאר"המסביר    דתוהו'.ורות  'א כ"טב)  "לי  הקדמה  הגלגולים  אם  ש  (שער 

 עשיו וזה נרמז בזה ש  .יעקבמיותר גבוה    הוא היה  ,מתוקןהיה    עשיו

בכור. ה ולמה?    הוא  ספירת הוא    בקעי  כי  ,"לז  י"אראומר  רק 

  . יותר גבוהה(הרבה  )שהיא  '  חכמה'הוא מספירת ה  עשיואילו  ו  ',תפארת '

יותר גבוה    עשיוולכן אם    .יעקב אבינומהיה בסדר הוא היה מגיע 

הארו הס  "לז   י"אומר  שלישזו  שהראש  במערת  עשיו    בה  קבור 

בראש    ,המכפלה עשיו  כי  ניצוצותהישל  ,  מאוד  יםגבוהקדושה    ו 

עוד   . הוא היה טמא, אך בשכל שלו היו אורות מאוד גבוהים(  , בגוף הבהמי שלו)אמנם  

שית כה,  )ברא   שזו הסיבה שכתוב  (עובדיה ל  עתורה   טי ו קלי )רי ז"ל  אאומר ה

יו"כח(   פִּ ד ב ְׁ י ַציִּ ו כ ִּ ָחק ֶאת ֵעש ָ צְׁ היה בחינת    בפה של עשיו  , כי"ַוי ֱֶאַהב יִּ

גבוה  ש  כלומר  ,נותולש  שלושב  'גר' יותר  שהוא  משהו  אפילו זה 

  , יעקב בתפארת  ,יצחק בגבורה  ,אברהם בחסד ,ת הקדושיםאבו מה

  ? גבוהים  "כם כ ה ש  יםגרה  יםנמצא  ואיפה  וכו',  אושפיזין  שבעהכל ה

  הסוד נמצא ש   "ל(ז  י "ארהאנחנו רק מצטטים מ )  דבר מבהיל  "לז   י"אומר האר 

ולכן כתוב שיצחק אהב את    עשיו.  שלבפיו    –"  בפיו  מילים "וצידב

ש  עשיו, במקום  מכיון  עצומים  קדושה  ניצוצות  אצלו  היש  פה של 

האר ו  .שלו יש  נשמות  ש,  י"אומר  עם גרים שמגיעים מעשיו  שלכן 

ארבעת התנאים הקדושים: הוא מזכיר את  ו  .גבוהות ביותרנשמות  

אך האר"י    הרבה מאוד,יש עוד  ).  ורבי עקיבא  ,רבי מאיר  ,שמעיה ואבטליון

 . (הצדיקים האלה   ארבעתכיר את מז 

 

 

 שתיקן את עצמו רוצה לתקן את אורות דתוהו של עשיו יעקב אחרי 

  ענין השזה    הו',תו ד'ורות  איש את הבחינה של    שבעשיו  אמרנוח.  

  ' אאדר ' זה מסתובב כל ה על  ו ,(המלכים הראשונים) איןין קדמ כשל המל

לפי   הו'. תוד  רותאו'  תבבחינ  םה, ששלנו ה' תעבוד ו  ,תורת הקבלהו

" יעקב מלאכים לפניווישלח  "  ,יקר  חידוש ור הזקן  "זה אומר האדמ

בחינת שם  הוא  יעקב    ממנו.מדרגה שיותר גבוהה  ל  ?זה לפניו   מה  –

הוא   עשיואבל    ',תפארת' מצא בשנבחינת התיקון  יעקב הוא    -  ה"מ

ָך  "   :ו(-ה   )לג,  שולח לומר לעשיויעקב    'אורות דתוהו' ד ְׁ ַעבְׁ ָאַמר  ֹה  כ 

ַעד   ָוֵאַחר  י  ת ִּ רְׁ ג ַ ָלָבן  ם  עִּ ה:ַיֲעקֹב  ָ ֶעֶבד   ָעת  וְׁ צֹאן  ַוֲחמֹור  ֹור  ש  י  לִּ י  הִּ ַויְׁ

ֵעיֶניךָ  ב ְׁ ֵחן  צֹא  מְׁ לִּ י  ַלאדֹנִּ יד  ַהג ִּ לְׁ ָחה  לְׁ ָוֶאש ְׁ ָחה  פְׁ ש ִּ אדמו"ר  "  וְׁ אומר 

 י "כמו שמוזכר באר  ,העליון  זה בחי' לובן  –"  לבן גרתי"עם    הזקן:

בררתי את השור ו  ,ועשיתי כבר את כל התיקון שצריך לתקן  ז"ל,

לֹא ַתֲחרֹש   "  י(  )דברים כב,כמ"ש    ,פות מאוד קשותקלי  שהן  ,מורוהח

ו ד ָ ַיחְׁ ו ַבֲחֹמר  ֹור  ש  וב ְׁ זה ",  את  לברר  והצלחתי  לי  ,    יוסף את  גם  יש 

  שלמות ה   שזה   ,שכרישאת    גם  יש ליו  ,קדושת הברית  וא בחי'שה

ין  )כמ"ש: "  התורה  של  ֵ ֶרם רֵֹבץ ב  שָכר ֲחֹמר ג ָ ָ ש   םיִּ ָתיִּ ְׁ פ  ש ְׁ ִּ הגעתי לשלמות  –   "(ַהמ 

הרי אתה לא 'צדיק ואם כן אומר לו יעקב לעשיו:    .הכי גדולה בתיקון

כדי    , שלך   דתוהו'רות  ה'אולי מעתשפיע  ש   ,אני רוצה ממך  גדול',

הוא    , תיקן את הכלהוא יעקב אחרי שז"א   .תיקוןד שיהיה לך כלים  

   עשיו.רוצה לתקן את 

 הגאולה מתעכבת כל זמן שלא יתגיירו כל הגרים 

הגאולה תלויה  ש  ידועומה באמת הסיבה שיעקב רוצה את כל זה?  ט.  

לנו    יןא   אל שמע)מי   בעשיורור כל הגרים שנמצאים בעיקר  יב  ענין בגם  

יש לנו הרבה גרים ,  כמעט גרים כמו    תלויה בזה,   הגאולה  ולכן  ,( אבל מעשיו 

 ארבעפיזר אותנו ב   ב"השהק  :אומרתש   (:ז פ   )פסחים   מהגמרא  הבאנוש

זה כדי   , רוחות העולם  ד'שהקב"ה פיזר אותנו ב   עניןוה  ,ות העולםחרו

יבוא נגמור את התיקון של הגרים אז כש  רקו  ,לינו גריםאתווספו  יש

שאין מקבלים גרים לימות   )דף כד:( כי מבואר בגמ' ביבמות    .משיח

 יח, ולכן צריך לגמור עם זה קודם. המש

הוא כל כך מתאמץ להוציא את    ,רבינושמשה    סיבהה  והסברנו שז

לא ו  רואה את הקץ,  בה שיעקב אבינוי וזו גם הס,  ממצריםרב  -הערב

הקץ את  לגלות  להביןלכאורה  ו  ,יכול  יעקב יטתו  מ  הרי  ,יש  של 

 -   (סבא ) שמע ישראל  "הקדושים    לו השבטיםאומרים  כמו ש ו  ,שלימה

כך אין בליבנו   אחד,כשם שאין בליבך אלא  "  ",אחד ה'  אלוקינו   'ה

בפסחים    אחד",אלא   בגמ'  נו.(כמובא  יעקב   ,)דף  באמת  למה  אז 

  ?אבינו לא מצליח לגלות את הקץ

אבל צריך עדיין    ן,מצוי כול  ה   ,יעקב מיטתו שלמהשנכון  התשובה:  

ה כל  את  ה  שהם  ן',אימדק  ןילכמ'לברר  דתו ' כל  שזה   הו', אורות 

האלוואת    '. גרים'ה   תבחינ הם    האורות  הגרים  הישל  לא    ו עדיין 

הם  שכל הצדיקים  ידוע אצל  כמו ש)רבינו  יעקב  ש  אאל  .בזמן יעקבמבוררים  

 ", לפניו"  –מלאכים  שולח    יעקבולכן    ,בחייהם(רוצים לגמור את העבודה כבר  

אדמו לפניו  -  ה"זאומר  הגבוהה  י  ,למדרגה  שיעקב  את  שיג  כדי 

   .תיקוןה שלמות  היהוע"י זה י עשיו,שיש ב הו'אורות דתו'
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 הנשיקה עם עשיו ו יעקב מנחת ,ענין ארבע מאות איש

  כך   זה לא בדיוק עובדש  יעקבל  , ואומריםיםאכהמל  חוזרים   ואזי.  

ו "  .עם עשיו יָך ֶאל ֵעש ָ אנו  ֶאל ָאחִּ ים ֶאל ַיֲעקֹב ֵלאֹמר ב ָ ָאכִּ לְׁ ַ בו  ַהמ  ֻׁ ַוי ָש 

וֹ  מ  יש  עִּ ע ֵמאֹות אִּ ב ַ ַארְׁ ָך וְׁ ָראתְׁ קְׁ ַגם הֵֹלךְׁ לִּ עדיין לא   עשיוכלומר    ",וְׁ

איתו משהו לו   עדיין  .במצב שאפשר לתקן  איש   ארבע מאות  יש 

הר  רבינו  .עימו בשיחות  רמ"ב  "ןמסביר  מישרים  )שיחה  המגיד  ,  ( בשם 

  ( ארבע מאות)שזה גימטריא    'רע עין'  הז  ,איש  ארבע מאותהבחינה של  ש

ודים ששם הייתה  קאורות הנ  כי  .עדיין לא מתוקן בכללולכן עשיו  

איש שהם   ארבע מאותעשיו מביא  ו  ,מהעיניים   זה בא  –  שבירהה

, אין לו עדיין  אי אפשר להוציא ממנו שום דברולכן    ',עין  ער'בחינת  

  .רצון לזה 

  ענין הוכדי להבין את    .מנחה  עשיויעקב שולח ליעקב?    השועמה  ו

רבינו   (' י   תאותורה ד'  )ח"ב  ן  "רהליקוטי מובנלמד בהמשך    ,המנחה  של

ר רצון אצל  , שכל זה היה כדי ליצויעקבחת  מנמסביר את הסוד של  

כדי שיתרצה לתת   הכוונה  הנ"ל  וכפי  אורות התוהו עשיו,  לו את 

כתוב   דהנה  הגרים.  נשמות  שהם  ד(שבו,  לג,  ו "  )בראשית  ֵעש ָ ַוי ָָרץ 

ו   כ  בְׁ ַוי ִּ ֵקהו   ָ ש   ַוי ִּ אָרו  ַצו ָ ֹל ַעל  פ  ַוי ִּ ֵקהו   ַחב ְׁ ַויְׁ ָראתֹו  קְׁ אמר ר' ", ופירש"י:  לִּ

שמעון בן יוחאי הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב, אלא שנכמרו 

לבו בכל  ונשקו  שעה  באותה  רבינו  רחמיו  והנה  עכ"ל.  לקוטי ב, 

י"במוהר"ן   'מאריך בענין הנשיקה ש  ()תורה  ,  א'רוחא ברוחבוק  דיל 

וזו כוונת יעקב ו הנה בנשיקה יש שאיבת רוח של הנושק מהנשוק, 

הגרים  נשמות  שהם  שבקרבו,  דתוהו  אורות  את  מעשיו  לשאוב 

שיש בו. וזה היה על ידי שעשיו הסכים לנשקו בכל לבו,   הצדיקים

המנחה שעשתה  מגכמו ש בכח  היה  זה  וכל  לנו רשב"י.  רצון'  ' לה 

וכל אלו סודות גדולים שיש בעשיו כמו שגי לה לנו רבינו הקדוש. 

 להעמיק בהם הרבה מאוד, אשרינו שזכינו לגעת בזה. 

 ' 'תוהובחינת תיקון הא והחנוכה 

את  ין, ונתחיל ללמוד  הבת עפי שהזכרנו היום זה הילולא של  כיא.  

הבשל  התורה   בדרש   אהילולעל  איך    ונראה   ,חנוכה  ושיכותב 

איך שהצדיקים כל נראה  כי    ,לכל מה שדיברנו  הדברים מתקשרים

  )דברי   ,ביחדהאלה  צים את כל הסודות  קב כשמו  , אחד אומר איזה סוד

ש   ,זקן האדמו"ר   הדברים  עין'(רבינו   לעם  ה'בת  של  והסוד  מארג   ,,  ממש  יוצא 

תורה חידושי  של  זו  .נפלא  בלשון  עין'  ה'בת  "אומר    ענין הנה  : 

כשקראתי את המילים ומיד    .'"'תוהו בחינת תיקון ה א  וה החנוכה  

   .שדברנו המהתקשר לי לכל זה כבר שלו זה 

נוסיף ש גם    ,של חנוכה  עניןלא רק    זהרק קודם  זה  ל ש  עניןאלא 

סביר  ונ   .'תוהו'לתקן את הבאים  פורים שניהם  גם  גם חנוכה ו  -  ריםפו

סוכות   ,שבועות  ,פסח  :כל החגים שנזכרים בתורה  :בזה דבר עמוק

של  'עולם התיקוןשייכים ל'הם חגים ש - ראש השנה ,יום הכיפורים

ם חגים שלעתיד לבוא ה לעומת זאת חנוכה ופורים    .נתינת התורה

שכתוב   ב)כמו  ט,  משלי  בטלים'  (במדרש  המועדים   ,לעתיד לבא  כל 

הרבה צדיקים שהכוונה    , וכתבו'לעתיד לבואגם    ישארפורים  אבל  

הם יהיו  )כתוב במפרשים ש'יתבטלו' הכוונה שהם אמנם ימשיכו, אך    ,גם על חנוכה

  '( בית מאירב'   בשיעורים)פעם  הסברנו    .( טפלים ולא חשובים לעומת חג חנוכה ופורים

סים ימהנ  ם הלוואה שהקב"ה הלווה לנוה   ,כה ופוריםחנושל    חגיםהש

הם פורים  ו  חנוכה  כי באמיתות  .שהוא עתיד לעשות לעתיד לבוא

שיח המאבל בגלל ש  ,חגים שהיו צריכים לבוא אחר ביאת המשיח

של ניסים לתת לנו כמה פירורים בלי אי אפשר אז  ,כל כךמתעכב 

הו  .פוריםוחג  חנוכה  חג  נתנו לנו את    ולכן  ?!...משיחהזמן  מ  ם לכן 

כי באמיתות הם  ,  ים לעתיד לבואטלהם לא ב ו  ,שמחיםמאוד  חגים  

   .שייכים לעתיד לבוא

 'אורות דתוהו בכלים דתיקון' 

הם חגים תורה  רים ב זכהחגים שנאמרנו ש  בין החגים?  ההבדל  מהיב.  

ופורים  ואילו    ,של תיקון חגים של  ה החגים של חנוכה  ורות  'אם 

כולם   .'אורות דתוהו'בר יתוקנו  שאז כ  -  שזה שייך למשיח ,דתוהו'

הרבי   של  המפורסמת  השיחה  את  שנת  ניסן  )  זיע"אמחב"ד  מכירים 

  , 'תיקוןד ו בתוך כלים  התואורות דלעשות באופן של '  שצריך  (ח" תשמ

 , הנפלאיםורות הגדולים  אותקן את הל של משיח    עניןה באמת  זה  כי  

כי אדרבה נשברו הכלים   ,בריאת העולם זמן  בבכלים  נו  וקת  אשל

   .ע"י משיח צדקנויגמרו להיתקן והם  וכנ"ל,

  רות דתוהו'? או'של תיקון    עניןחנוכה ופורים זה  מה הפירוש שאבל  

פשוט  חג הכי  זה  יז(כתוב    ,פורים  ח,  ָהָאֶרץ   )אסתר  י  ֵ ֵמַעמ  ים  ַרב ִּ "וְׁ

ים", וע' יבמות   ַיֲהדִּ תְׁ , שהלכה כדברי האומר שכולם גרים, )דף כד:(מִּ

זה   השכינה,תחת כנפי  גרים  ל  שכל הכנסה    גם 'גירי מרדכי ואסתר'.

 ', תיקון ד כלים  '  ועם ישראל הם  ,לעם ישראל  דתוהו'ורות  'אהכנסת  

ובאמת זה גם הקושי שיש להם  )  ,ים הם אורות מאוד גבוהיםרהגשכלומר  

ורות  א   לו  שיש  רואהכל מי שמכיר גר    ,הם עם אורות מאוד גבוהים ש   וןכי מ  ,להסתגל

וזה  .תיקוןדלהכניס אותו בתוך כלים    ?צריך לעשות  מהו (גבוהיםמאוד  

  .פוריםעל חג  ההסבר

 חנוכה הוא תיקון אורות דתוהו  כיצד

סחנוכה  חג  ש  ההסבר  מהויג.     ? הו'תוד ת  ו ור'אשל    תיקון  ודשל 

  הוא ו  , של אור  עניןב   עוסקחנוכה הוא חג כשהוא  ההיות שחג  הסברנו  

ששיי לבוא  ךחג  בו    ,לעתיד  יש   דתוהו'. ת  רו או'תיקון  ולכן 

תיקון ' בחינת    עניןא  ו ההחנוכה    עניןהנה  : "ממשיך ה'בת עין'

א,  כתובהוכמאמר    דתוהו', ֹתהּו "  :  ג( -ב  )בראשית  ָהְיָתה  ְוָהָאֶרץ 

י אֹורק  ַוֹיאֶמר ֱאל   וגו'...ָוֹבהּו   י אֹור ַוְיה   מה   :ין הבת ע  אומר  ."ים ְיה 

ור של נר  האוזה מרמז על    ".אור  היוי" זה    הו'?תוד   תו ראו' התיקון של  

תֹוָרה  "  כג(   )משלי ו,   שעליו נאמר  ,חנוכה ָוה וְׁ צְׁ י ֵנר מִּ כלומר,   –  "אֹור כ ִּ

ים  ק  ַוי ֹאֶמר ֱאלֹ "   ?איך מתקנים את זה  ,הארץ הייתה תוהו ובוהוזה ש

אֹור י  ה  -עתה    וכן  ."ְיה  את  מתקנים  ידיע  דתוהו'?ורות  'אאיך   ל 

  .הדלקת נר חנוכה 

חנוכההמאפיינים    אחד במקום   ,של  החנוכייה  את  שמים  שאנחנו 

לא נוחה עם זה,    הרגשה  בני ביתי כל שנה יש ל )  .טפחים  לעשרהתחת  מ  ,נמוך

החנוכייה   את  לשים  ע למה  מגש?    רצפהה  לכמעט  מהא על  לה  כתוב    , לעשות   מרתי 

  כמובא בשו"ע סי' תרע"א ס"ו:   טפחיםעשרה  תוך  ב בהלכה שצריך להדליק את החנוכייה  

יחֹו  " יםַמנ ִּ ָפחִּ י' טְׁ ה מִּ ַמט ָ יחֹו לְׁ ַהנ ִּ ָוה לְׁ צְׁ ים, ו מִּ ָפחִּ ג' טְׁ ָלה מִּ ַמעְׁ ה'בן איש חי' אומר ו  (." לְׁ

. כלומר בין ג' ס"מ   X 7 = 56  ס"מ  8  )טפח זה  טפחים  ז'  בגובה  להניחהשצריך  

 [ י' טפחים  24טפחים   הן מכסף    גדולותהחנוכיות הכשיש את  ו  ( ס"מ[ לבין 

לכבר   הזהמגיעות  מגש    ולכן  .בעצמם  גובה  על  על כ שמים  כה 

אומרת הגמרא שטפחים זה מקום  התחת עשר  כי , . וזה קשההרצפה

אם כן זה מקום ו  ,רה טפחיםמעשירדה שכינה למטה  שלא    (.דף ה   ה סוכ )

נרות  וקא שם אנחנו מדליקים  וד  ,נה כביכול לא שורה שםישהשכ
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בחוץ   ?!חנוכה מבחוץ,  הבית  פתח  על  ההדלקה,  מקום  איפה  גם 

 מקום הקדושה הרגיל.דייקא היינו מחוץ לכאורה ל

 , רגל מן השוקעד שתכלה    יעור הזמן שצריכים הנרות לדלוק,שגם  

מוהר"ן    סבירמ  רבינוש  דועוי י"ב(בלקוטי  אות  י"ד  שהכוונה   ,)תורה 

כלומר שכל הסיפור של חנוכה הוא בא   .רגל מן החיצונייםשתכלה  

של   במקום  שלמטה  ו  , חיצונייםהלטפל  טפחיםבמקום   .מעשרה 

אורות    ,היאוהסיבה   שנקרא  הסיפור  בדיוק  שהם    ד'תוהו',שזה 

ושם יש את הניצוצות של   ,ת הכלים במצב של שבירים עדיין  נמצא

דתוה מלובשים אורות  החיצונים  שבורים,  כלים  שהם  כיון  אבל  ו, 

לעש שייך  זה  ולכן  ושם,  אנחנו  יו  להוציא אותם משם  וכדי  הגוים. 

 . טפחים  לעשרהתחת  מ   םה ש  ,דת למטה למקום שלהםכים לר צרי

   שנקרא אורות ד'תוהו'. של חנוכה לתקן את הדבר הזה עניןהזה ו

 נשארו בעולם האצילות מה צריך לתקן באורות דתוהו הרי הם  

"יד.   עין':  ה'בת  בראש  " ואע ממשיך  הייתה  העולם  שבריאת  פ 

ששל  ,השנה ידוע  הבריאה י מכל מקום  כך  הייתה    מות  מעט אחר 

שלמות  זה  מתי  אתה יודע    ".היה בחנוכה   לימות התיקוןשו  ,מעט

עין'  –  התיקון ה'בת  ע"י    .חנוכהבחג    ? - אומר  של  אור  הדווקא 

יש   הו'.תוד' אורות ' זה משלימים את  האור הע"י    ,הדלקת נר חנוכה

עולם   הו'תוד'   תאורו ידוע שהרי    ,לי שאלה פשוטה נשארו בגבול 

אלא  ם, עצמ ד'תוהו' אורותכלומר שלא קרה שום פגם ב .האצילות

מדברים אדמו"ר הזקן,    רבינוו  עין',  בת'אז למה ה  ,רק בכלים שלהם

של   תיקון  ה  הו',תו ד ורות  א' על    נים קות מ  הו תודורות  אהרי 

   ?לותאצימות בעולם היבשל 

כלים  :התשובה  . נקרא שהם לא מתוקנים זה  ,  אורות שאין להם 

כי אין    ,לזכך את הכלי שלו לפעולאם האור לא יכול  ,זאת אומרת

כ נשברש  וןכימ  ,לילו  לא  , הכלי  לזה    ,טוב  זה  בלי  דומה  רב 

  לעמות זאת,   ,זה לא טובו  ,מועיל רק לעצמו  רב כזהש  ,תלמידים

תלמידים ש לו  כלים  ,יש  לו  יש  האור  ,יש  הרב  של  כלים להם  ות 

זה   ,אין כלים  ,אין תלמידיםכשאבל    ,אותם  ולהכיל  לקבל  שיכולים

אבל יקר    ,יש לי הרבה מאוד השגות"  פעם:  אמר  רבינו  .שום דבר

יכול   מהו  ,שאני מצליח להוריד לעולם  זה מה  יותר,  בעיניי שאני 

לכם השגות   ". לומר  יכול א   ? מעדיףאני    איזה  שאני  ההשגות  ת 

אלה עיקר   תוהו',ורות ד 'אלא רק שיהיה    ,זה עיקרש   ,להוריד לכם

   .תיקוןד שיהיה כלים  עניןה

 מאורות דתוהו לכלים דתיקון  כלות בנרות חנוכה שואביםבהסת

ואין את    דתוהו,שיש אורות  כש  ,דבר עמוק  ביןממילא עכשיו נו.  טו

אי אפשר לעשות עם זה שום דבר   ,תיקוןד הבחינה הזאת של כלים 

אנחנו זוכים  בהם ש ,חנוכה ותהדלקת נר זה  ,בחנוכה יעיקרהדבר הו

ו  כלים  לעשות דתוהו',  דים  מעו אנחנו  לכן  ו  .לקבל אותםל'אורות 

אנחנו רוצים לשאוב בעיניים   בזה?  עניןה   מה  .רות חצי שעהנליד ה

כל ולמה אנחנו רוצים    הדולקת.  חנוכייהמהשלנו מהאור שיש לנו  

כל יהודי  ,תיקוןד כדי להכניס אותו בכלים  ?לשאוב מהאור הזהכך 

אתה ו יד הנרות  לזה שאתה עומד  ו  ,תיקון ד בחינת כלים  א  והויהודי  

)שיש בהם טעימה מאור  ,  שיש בנרות חנוכה  ד'תוהו'שואב את האורות  

  אורות ד'תוהו' זה עצמו הכנסת    ,( , ובאריכות בבני יששכרהגנוז כידוע בחסידות 

כלים  ל לתיקון  .תיקוןד תוך  הכלים  זה    הוא ש  ועצמ  האדםזה    ?מי 

לכן צדיקים היו    ,מסתכל על נרות חנוכה ושואב את האור הקדוש

החנוכייה   ליד  דולקיםיושבים  שהנרות  בכז  ,בזמן    ו ומסתכלים 

 . כדי לקבל את הקדושה הזאת ,השתוקקות על הנרות הקדושים

  התחלת נס חנוכה מאברהם אבינו

מוסיטז.   עין'  ףעוד  חנוכה  "  אומר:ו  ה'בת  של  הנס  היה והתחלת 

שהיה רבו של  ש"ט תלמיד הבע )ץ' ממעזריכמאמר המגיד  אבינו, באברהם

ָכה  "  )בראשית כב, ה(עקדת יצחק  בל הפסוק  ע  עין'(  בת' ה ַער ֵנלְׁ ַהנ ַ וְׁ י  ַוֲאנִּ

ו ָבה ֲאֵליֶכם  ֹכהַעד   ָנש  ֲחֶוה וְׁ ַ ת  ש ְׁ נִּ ה עד לכנ"זה    המגיד, מהאומר    ",וְׁ

דיבור של ה כן  ול  .הקדוש  חנוכה  זה חגכ"ה בכסלו שיום  עד    "?כה

אבינו   ואז  עד  -"  כהעד    "נלכהאברהם  בכסלו  שתחווה  נ  -  כ"ה 

הלכול  .ליכםאונשובה   הם  המקדש   ?איפה  ה  ,לבית  של   עניןכל 

, כמו שמביא רבינו בלקוטי מוהר"ן  זה חנוכת בית המקדש   ,חנוכה

דרשו ש   וזה מה  ,כל זה מתחיל ע"י אברהם אבינוו   .בחלק השני()תורה ז'  

י   ר" ב) חז"ל   ָחה,  "   ( ט  ,בפרשה  ָקרְׁ ן  ֶ ב  ַע  ֻׁ הֹוש  יְׁ י  ַרב ִּ ָאם"ָאַמר  רְׁ ב ָ הִּ   - "ב ְׁ

ָרָהם ל ַאבְׁ ֶ כו תֹו ש  זְׁ ָרָהם, ב ִּ ַאבְׁ שהמילים בפסוק:   הבת עיןאומר  ו  ." ב ְׁ

תיבות  זה  ארץ  ה' ו  שמים'ה ולדות  'ת איך   .'הוו ת'  -ראשי    כלומר, 

  - ?  )ז"א איך מתקנים את אורות ד'תוהו'(  ארץה' ו  שמים'הולדות  'ת  יםננתק

'אברהם'. ידי  זה  אברהם    :חידושעוד  ואומר  ממשיך  הוא  ו  על 

זה    'םא ברהב'  והמילה  ,איבריםרמ"ח    כנגד  ,(248)  רמ"ח  בגימטריא

'  –   250בגימטריא   כן,  '.נרכמניין  ולדות  'איך מתקנים את ת  ואם 

  די יל  ע ז"א    )בגימטריא 'נר'(   'םבהברא 'ע"י    –  )ר"ת 'תהו'( ארץ  'הו   שמים'ה

את מה  כוחנ   נר ד   תקנים  בעל   זהו  .הו'תו'אורות  של  החידוש 

   ן.יע  ההילולה הבת

 נות התורהם הוציא אותנו משנות התוהו לשאברה

  ענין באמת הקשר בין אברהם לבין ה מהאבל עדיין צריך להבין יז. 

נר חנוכה זויש לבא  הו?תוד  תורואלבין    ,של  על פי הגמרא   אתר 

 אלפיים  הוי עלמא,  שניןששת אלפי  "   שאומרת:  (דף ט. )  "זבע  ידועהה

ששת    ".ימות משיח  יםשנ  ואלפיים  , תורה  השנ  אלפיים  הו,תו   השנ

 בשנת אלפיים  :חלקיםשלוש  לחלקים  נ  שהעולם קיים,אלפים שנה  

הסתיי התחילו    תוהו,שנות    אלפיים  מולבריאה  שנות  ים  יאלפואז 

 )בתוך אלפיים של 'תוהו'(   לבריאה  1948אברהם אבינו נולד בשנת    תורה.

כן אלפבשנשיוצא,    ואם    .52בגיל    היהאברהם    לבריאה,  יםית 

ואת הנפש אשר "  ה(  יב, בראשית  )כתוב בפסוק    :הגמרא אומרת חידושו

  , (52בן  )   חמשין ותריןבר    אתשע   היאבה  םברהארי דגמיו  ,"ןעשו בחר

   .52שאברהם אבינו גייר גרים בגיל  למדנו

 אלפייםל   ,'תוהו'שנות    אלפייםהדבר שמוציא מ  שימו לב היטב מה 

שעל   נו הסברוכמו ש  ים גרים,גיירושרה שמאברהם  זה    ?ות תורהנש

שמגייר של    ים מוציא  ,גרים  יםידי  הקדושה  ניצוצות  'אורות  את 

נכון אצל אברהם   .לקדושה  םאות  יםומחזיר  עשיו,שנמצא ב  דתוהו'

היה   לא  עדיין  זו  עשיו,אבינו  בחינה  אבל  כןו  .אותה  רואים   אם 

הסיפור זה גם  ו  ,זה הכוח לגייר גרים  'תורה' לבין    הו'תו ין 'במקשר  שה

חנוכה שאנחנו שואבים את האורות    של חגע"י האור  .  של חנוכה

מג  ,הו'תוד'  אנחנו  זה  שניע"י  הקדושה  ניצוצות  את  עם ירים  נפלו 

לבחינת שייכים  שהם  ד'תוהו'  הכלים  אותם   אורות  ומכניסים 

  .של חנוכה עניןוזה ה את האור לינולהשפיע ע ,לקדושת ישראל
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 בעלי תשובה -גרים, חנוכה  -פורים 

  ? זה מתייוונים  מה  '.מתייוונים'עיקר הבעיה בחנוכה הייתה שהיו  יח.  

 . יווניםיצאו מהדת ומתנהגים כמו    "וחש יהודים  זה    ,פך מהגריםיזה הה

 ,מפסיקים את התופעה של המתייוונים  ?מה עושים חשמונאי ובניו ו

הרבהומחזירים   ועושים  ליושנה,  תשובה  עטרה  רגע ב  .בעלי 

היוונים,  החשמונאים  ש נגד  במלחמה  תשובה תנועת  ה  תהי ניצחו 

להשם   בתשובהאותם    החזירו  והחשמונאים  ,המתייוונים  אצלענקית  

  , רותי פך מהגיכל הסיפור של יוון היה לעשות את ההיוצא ש  .יתברך

אור של ה   דייל  עו  .ולעשות אותם יוונים  ן'סיו 'מלקחת יהודים כמו ב

לקדושה  חזרה  המתייוונים  את  החזרנו  בעלי   ,חנוכה  בחינת  שזה 

ים    כתוב   )ששם   בחינה של גריםאת היותר    ישפורים  בחג    .תשובה ַרב ִּ "וְׁ

ים" ַיֲהדִּ תְׁ י ָהָאֶרץ מִּ ֵ   הו', תוד אורות  ' שני התיקונים האלה נמצאים בו  ,(ֵמַעמ 

של   הו'תודורות  'א אברהם אבינו הוא זה שגורם את ההחלפה בין  ו

  .תיקוןד  אורותשנה לבין  אלפיים

עין',אומר  עוד   מצוותאברהם  שקיים    אחרי  ה'בת  המילה   את 

את נרות    בוים  חהמקום שמני  ', שזהיושב פתח האוהל'אברהם אבינו  

 פתח , ש' זה הקשר בין אברהם לנרות חנוכהו   ,חנוכה בפתח הבית

  '(נרגימטריא '  ם' בהברא '   )וכאמור  ,פתחנרות ליד הזה הבחינה של    האוהל'

ש ש   ,חנוכהנר  שזה   הביתבחוץ    לוהמקום    -  וההסבר  ,בפתח 

מה את  להביא  צריכה  בחוץ  שהחנוכייה  א  ,שנמצא    ו תוולהכניס 

   .אל תוך הבית קדושהל

 ארבע מאות שקל באברהם, וארבע מאות איש בעשיו

כמו שכתוב   ,של אברהם  לעשות את התיקוןממשיך  יעקב אבינו  יט.  

ָאַמר  "   כב(  )ישעיה כט, ֹה  ַיֲעקֹב  ה'כ  ית  ֵ ָרָהם  ֶאל ב  ַאבְׁ ָדה ֶאת  ָ פ  ר  ֶ   ". ֲאש 

אדמו"ר הזקן אומר   .יעקב צריך להשלים את התיקונים של אברהם

 עשיו?   איש של  מאות  עארבהשורש של  נמצא  איפה    ,עוד דבר עמוק

ב  נמצא  לעפרון   שילםאברהם אבינו  ש כסף  שקל    ארבע מאותזה 

  א רבא באדר הקדוש  והר  הזאומר  ו  .את מערת המכפלה  נההחתי וק

קכח:( דף  מאותזה    מה  )ח"ג  מאות  ואל'   , כסף  ארבע  עלמין   ארבע 

כיסופים  –  א'כיסופי ד של  של  שזה    ,עולמות  זה ו  ,צדיקים ההשכר 

  כי זה אצל  ,גדולה  מאודזה בירידה  רגע  כ אבל  .העליוןנקרא העונג  

העפרב  ,עפרון אדמו"ר  ולכן  .תיקון  צריךו  מקום    , הזקן   אומר 

 , שבאים להילחם נגד יעקב  עשיו  איש של  ארבע מאותשהשורש של  

שקל   ארבע מאותשל    יא, סופיכד   ןעלמי   (ארבע מאות )'  ת אותם  הם  

   אבינו.אצל יעקב ים נוהם נתק ,כסף עובר לסוחר

ו "  )בראשית לג, טז(  ב ויש לרמז את זה במה שכתו י ֹום ַההו א ֵעש ָ ב ב ַ ַוי ָש ָ

יָרה עִּ ֹו ש ֵ כ  ַדרְׁ עשו לבדו, וד' מאות איש שהלכו עמו אומר רש"י: "  ."לְׁ

טו(  אשיתר )ב   "מאצלו אחד אחדנשמטו   כל    .עח,  כיוון שהם ראו את 

ברחו   שהם  זהעל  ו  ממנו.  הם ברחו  ,כיםא הגדולה של יעקב ואת המל

 דודמתי שהיה המלחמה שב"ה שילם להם על זה שכר,  מעשיו הק

איש   ארבע מאות הוא הרג את כולם חוץ מגדוד העמלקי  בנלחם  

איש    ארבע מאותזה השכר שהם קיבלו על  ו  ,שברחו על הגמלים

 יש כאן השתלשלות שמתחילה מאברהם רואים שו  ברחו מעשיו.ש

אברהם הוא נמצא בתפר   .ויעקב הוא זה שצריך לתקן אותם  אבינו,

  ? ואיך הוא מתקן   ,ות תורהנשאלפיים  לבין    הו'תו'   תונש  אלפייםבין  

 ו, עדיין לא נגמר  םברהאאבל התיקונים של    .שהוא מגייר גריםע"י  

יֵמי  "  טו( )בראשית כו,כמו שכתוב  יו ב ִּ ֵדי ָאבִּ רו  ַעבְׁ ר ָחפְׁ ֶ ֵארֹת ֲאש  ָכל ַהב ְׁ וְׁ

יו   ָאבִּ ָרָהם  ָעָפרַאבְׁ או ם  ַמלְׁ ַויְׁ ים  ת ִּ ש ְׁ לִּ ְׁ פ  מו ם  ת ְׁ "  ",סִּ ָחק  וכן:  צְׁ יִּ ב  ַוי ָש ָ

מו ם   ַסת ְׁ ַויְׁ יו  ָאבִּ ָרָהם  ַאבְׁ יֵמי  ב ִּ רו   ָחפְׁ ר  ֶ ֲאש  ם  יִּ ַ ַהמ  ֵארֹת  ב ְׁ ֶאת  ֹר  פ  ַוי ַחְׁ

ָרָהם  ַאבְׁ מֹות  ַאֲחֵרי  ים  ת ִּ ש ְׁ לִּ ְׁ יח("  פ  סתמו?   )שם  פלשתים  כתוב   מה 

סי  "לז  י"באר כל  תשהם  את  אברהםמו  בימי  שהיה  כי   ,האורות 

כל    ז"א ,15בגיל  יוצא לתרבות רעה  עשיו    ,נפטר  שאברהם כ  בדיוק

חזרו פטירתו  בשעשה אברהם עם הגרים  והתיקונים  האורות הגדולים  

שיוצא לתרבות רעה  ) שיו  עהעבודה הזו בלתקן את    המנסשמי  ו  ,קלקולל

   .זה יעקב (אברהם  רתבפטי 

ל ידי ואת זה הוא עושה ע  ,את התיקוןאבל יעקב צריך להמשיך את  

הזכרנו את   . בה תיקון מאוד גדול  והיה  עשיו,שנתן יעקב ל  מנחהה

מה שיעקב התחכם  ער  סבישמ  :( ו )ח"א דף קסבפרשתנו  הזוהר הקדוש  

הבין שהוא  זה עשיו  את  )ו  ,ו את הבכורה ואת הברכהח לשלק  עשיו  על

ועשיו   ,והמנחה ןרוואת הדלו   הוא נתןעיקר החכמה זה ש  ךא  ,(הפסיד 

דבר באותו    'מכר'איך יעקב  ו   בכל זה,  עניןשיש לו    לא תפס  בכלל

יעקב ל  ש  ויש לבאר בענין החכמה הנפלאה  ן.רו ואת הדנתן לו  הזה ש 

שזה בגימטריא   ,בהמות   ארבע מאות שמונים  עשיו בדיוקנתן לכי  

  שלושים נזכר רק  גמלים  שב   א אל  ,450יש  פסוקים  ב חשבון    העש אם נם  מנ א )'שעיר'  

ויעקב   ,(ארבע מאות שמוניםזה    דיחוב  הן,הנקבות של   ם י שלושגם את היש    אבל  גמלים,

וא נושא הושזה שעיר המשתלח ביום כיפור,    -  'שעיר'גורם לו לקבל  

ל ֲעֹוֹנת  " :  ]ויקרא טז,כא[  )כמ"ש    ישראל,  יבנ  עוונותכל  את   ה ָעָליו ֶאת כ ָ ַוד ָ תְׁ הִּ וְׁ

ֹאָתם ָכל ַחט  ֵעיֶהם לְׁ ש ְׁ ִּ ל פ  ֶאת כ ָ ָרֵאל וְׁ ש ְׁ ֵני יִּ ָרֵאל,  ב ְׁ ש ְׁ ֵני יִּ ל ֲעֹוֹנת ב ְׁ ה ָעָליו ֶאת כ ָ ַוד ָ תְׁ הִּ ֶאת    ...וְׁ וְׁ

יר עִּ ָ ָנַתן ֹאָתם ַעל רֹאש  ַהש   ֹאָתם וְׁ ָכל ַחט  ֵעיֶהם לְׁ ש ְׁ ִּ ל פ  ל ֲעֹוֹנָתם   כ ָ יר ָעָליו ֶאת כ ָ עִּ ָ א ַהש   ָנש ָ וְׁ

יש כל שנה ושנה  זכות זה  וב  עשיו,למיעקב  מנחה  כנשלח  זה  ו  ."(וגו' 

 וזה הסוד של שעיר המשתלח.   לעם ישראל. כפרה

 המנחה לעשיו היתה לעשות 'רצון' בעשיו

ָרָצה  "  '(י   אות  ' ח"בד  ה תור)ן  "רהבליקוטי מו  כתובכ.   ן ְכשֶׁ   ב ַיֲעקֹ ְוַעל כֵּ

  ' רצון 'המילה    -".  ְוָלַקְחָת ִמְנָחִתי ִמָיִדי"ָאַמר:    ָרצֹון ְבֵעָשוַלֲעׂשֹות  

ירת פס המקיף של האדם,  שזה    'כתר' ברצון זה    ,מאוד גבוהה  היא

יושבת כ  בשםהסברנו    .ן היא מעל המוחיו  ,על הראש  מקיף הכתר 

ורות מקיפים אשל ה   עניןהזה    עשיו  של   עניןשכל ה  זקןה   האדמו"ר

מאודתוד'  שהם  מקום  כתר  בהם  כי    ,גבוהים  הו',  שאי   , גבוהשזה 

  ארבע מאות  'שזה בחיעוד חידוש,    ףמוסי והוא    .אפשר להשיג אותו

ופה   .שעושה סחור סחור   'כתר' זה ה  'ר חסו'ו  ,שקל כסף עובר לסוחר

כן    יםרוא  ואנ גם  זה  רבינובתורה  את  שצריך  אומר    רבינוש  ,של 

המקיפים כלומר    עשיו,ב  'רצון 'לעשות   האורות  את  ממנו  לקחת 

   והו'.תד אורות '  שהוא נקרא  ,(רצון)  עותא'ר'בחינת ההם, ש

 ,כלפינו  זה 'אורות דתוהו'  כל הרצונות שלנו  ,שימו לב  זה כך?  למהו

 , הרצון שלנולפי  אבל    ,תיקוןדשאנו עושים בפועל זה הכלים    מה

וגם להיות הצדיק הכי    ,את כל הש"ס   ללמוד  אחד   יוםבאנחנו רוצים  

העיקר הוא  אבל   .ונות שלנצו רב  ד'תוהו'הרבה אורות  יש לנו  ,גדול

לכלים   אותם  איך    .תיקון דלהוריד  מילה   רבינוונראה  כל  הקדוש 

ָרָצה  ":  רבינוואומר    .ברוח הקודש זה  אצלו   ן ְכשֶׁ ַלֲעׂשֹות    בַיֲעקֹ ְוַעל כֵּ

ן  ָרצֹון ְבֵעָשו ת  יִתי ָפנֶׁיך ִכְרא  ָראִ   ָאַמר: "ְוָלַקְחָת ִמְנָחִתי ִמָיִדי, ִכי ַעל כֵּ

ִני"קִ ְפנֵּי ֱאל ע"י שנותנים לו   ?עשיואיך משיגים את הרצון ב  .ים ַוִתְרצֵּ

ודורון. בהמות    ארבע מאות שמונים  זו שלמנחה ה ה  דיי ל  ע  מנחה 

   .עשיוהיא עשתה רצון ב ,עשיושנתן יעקב ל
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ן"...  :אומר  רבינוו ְרֵצנ יק  ֱאל ת ְפנֵּי  יִתי ָפנֶׁיך ִכְרא  ָראִ   ִכי ַעל כֵּ   . "ים ַות 

כאן  .ע"כ ש  נזכר  'אבחינת  פני  אר"כ  ',לקיםם   –"  אלוקיםות 

תוהו  והארץ הייתה    ,ואת הארץ  שמיםאת ה  יםקאלובראשית ברא  "

ד'תוהו'    –"  ובוהו בשםהם  אורות  שם ש  וןכימ  ',אלוקים'   נמצאים 

ןולכן יעקב אומר לו: "  ת הכלים,שבירתה  הי ֵ י ַעל כ  י ָפֶניך   כ ִּ יתִּ ָראִּ

אֹ  רְׁ ֵני  כ ִּ ְׁ י   -   ים ק  ֱאלת פ  ְרֵצנ    הו', תוד' ורות  אאני רואה בך את ה   -"  ַות  

 אני אוכל להשיג ממך   -"  יתרצנו"  –שנתתי לך את המנחה, אז  וע"י  

בחינת   ד'תוהו',רצון'האת  האורות  את  בשם  ',  כלולים   שהם 

הם בבחינת  ואצלך  ,  ביותרוהם אורות גבוהים ונסתרים    ,'אלוקים '

קב שיש כלי התיקון, אני רוצה אותם יע  -שבירת הכלים, אבל לי  

 כדי לקתן אותם. 

ּנֹוְתִנין  "  ומסביר:  רבינוממשיך   ן    )ממון(ִכי ַגם ַמה שֶׁ ָלַעכּו"ם, הּוא ַגם כֵּ

ִלְבָרָכה  ה ְצָדקָ ְבִחיַנת   ִזְכרֹוָנם  ינּו  ַרבֹותֵּ ָאְמרּו  שֶׁ ְכמֹו  ט.( ,  ָרא  תְׁ ב ַ ָבא    )ב ָ

יז("  ְצָדָקה "ְונֹוְגַׂשִיְך   ה ָרצֹון ַכַּנ"ל.)ישעיה ס,  י ְצָדָקה ַנֲעׂשֶׁ ְידֵּ ְוַעל  ְוזֶׁהּו    , 

ַהְינּו   ִמָיִדי",  ִמְנָחִתי  "ְוָלַקְחָת  לֹו:  ָאַמר  גְבִחיַנת    ְצָדָקהשֶׁ י  ֲאכִּ ג )ַמלְׁ  , )  

י   ְצָדָקה "ַמִגישֵּ ְנָחה ב  , היא שמגלה את  כלומר, בחינת הצדקה  ."מ 

 אורות המקיפים שצריכים להוציא מהגוי.   רצון שהם בחינתה

 מנחה טמאה וקרבנות לא שחוטיםלעשיו יעקב נותן 

יעקב   בפרשתנו(ור  א   הור )ת הזקן  אדמו"ר  כא.   של  שהבחינה  אומר 

קרבנות  ההבדל בין    רק מה.  תנורבזה היה כמו ק  ,בנתינת הבהמות

המקדש בבית  מסביר   ?יעקבלו  שנתן  הבהמות  לבין    ,רגילים 

הוא  כש ן בבית המקדש אנחנו מקריבים קרב :יםלבדהשני   אדמוה"ז 

 עשיויעקב נותן ל   ולעומת זאת  .רק בהמות טהוריםכן  ו  ,כבר שחוט

חיותדווקא   אומרת    .מאותטבהמות  כן  וגם    ,בהמות  זאת 

מסביר הוא ו .ת מסוג אחררבינוזה קו  הו'תוד'ורות אשכשמטפלים ב

טהורה   ין בהמהאין כבר הבדל ב  הו',תו 'ורות ד אבמקום של    שםש

 הוא שאף  עשיו,    הסמל של  ואשה  ,החזירמה  והראי  .הטמא  המהלב

את הסוד הגדול    ים כאןרואו  .תוקןעשיו יש ר ככשלהיות  עתיד לחזור  

הזקן    –  הזה אדמו"ר  טמאהש  – אומר  בהמה  חזיר  אפילו   , כמו 

 ה להכניס אות   אפשראז    ,שלה  את האורות ד'תוהו'כשאתה מתקן  

   , ולכן לעתיד לבא הוא כבר יהיה כשר.לקדושה

,  שור הבר והלויתןששם יהיה    ,של משיח  סעודתו  של  עניןוזה גם ה

לא  אלא שחטו אותו  ש  וגם  אם הוא כשר(  שור הבר לא ברורו   כשר,)הלווייתן לא  

י   "רויק)רש  דבמ  אבמוכ  ,הסנפיר  עם ג ג פרשה  מ"  (,  תורה  תי  אחידוש 

ה   -"  תצא   הטמא   והטרף,  הכשר  טלביתמשיח    ימותשב  עניןשזה 

כבר   אזכי    ,תבטל יזה    כל  כאי,החייב והז  ,האסור והמותרוהטהור,  

של   בחינה  ד'תוהו',יהיה  א  אורות  לאכול    ע"פולכן  כדי  שתמיד 

דווקא    לעשיויעקב אבינו שולח    ,כשירהשחיטה    לשחוטצריך    ,בשר

לו גם ושולח    )כמו בבהמ"ק(  לא שחוטו   ,כקרבןוכמנחה    ותבהמות חי

 יעקבהזקן בגלל ש   וכל זה למה? מסביר האדמו"ר  .ותאמ ט  בהמות

ל להגיע  של   -"  לפניוכים  אמל "  -בחינתרוצה  גבוה במקום   גבוה 

כדי להוציא ממנו   עשיו, ב 'רצון 'ושם לעשות את ה הו',תוד' ת רו האו

להלביש אותם בתוך הכלים לתיקון של יעקב ו  ד'תוהו',את האורות  

  .אבינו

 

 

 ענין 'מעות חנוכה' 

שכב.   עין ה'אמרנו  מתחיל  'בת  שהכל  כמו   , םהברבא  מבאר 

חנוכה    נושהסבר של  הסוגייה  את  התחיל  - אברהם'  ב'אברהם 

של  האורותבחינת  "והוא יושב פתח האוהלוכתוב: " ',נר' גימטריא

פטירתו של זמן  אבל עדיין ב  .הכול טוב ויפה  .בחוץנרות שמניחים  

עשיואברהם רעה  ,  לתרבות  אברהם  ו  ,יוצא  של  התיקון  עם כל 

  , מי שמשלים את התיקון ו  ,זה מחזיק רק בימי חיי אברהם  ,גריםה

ה   ומשאיר לבואאת  לעתיד  עד  אבינוזה    ,תיקון  מ  .יעקב  ה וזה 

משלים את התיקון  יעקב  -" אשר פדה את אברהםיעקב " :שכתוב

מנחה שולח  שהוא    ,שיעקב אבינו עושהדבר הגדול  הו   ,החנוכ  נרשל  

ש של  לעשיו,  הבחינה  ך  "זה  יִּ ש ַ נֹוגְׁ לגוי  םג ו  ",ְצָדָקהוְׁ ם כשנותנים 

לנו את    חשיבהקב"ה מואת הארנוניות,  המסים  את    ומלכות הרשעה

כדי    עשיו,ב ש  'רצון'וע"י זה פועלים את הבחינה של ה   ,זה כמו צדקה

ה  את  את  ולהכניסורות  אשל    עניןלהשיג  בכלים   דתוהו  אותם 

   דתיקון.

חנוכה  ו גם הבחינה של מעות  חנוכה   לילדים  מחלקיםשזה    , מעות 

  מעות.   חבריםולנותנים לילדים  ומחלקים    אדווקא לעניים אל   ולאו

יש בחינה   .כבר יותר גבוהההיא  ם צדקה שעושי זאת אומרת שאנחנו  

אבל יש   ,זה צדקה של עולם התיקון   ,לענייםשל צדקה לתת צדקה 

 כמו מה  לו.צדקה גם למי שלא חסר    שנותנים  ,צדקה יותר גבוהה

הוא לא    , כסף  לצדיקהרי יש    , מעות  ולרב צדיק  ר"לאדמו   נותניםש

אפילו   ,אבל זה בחינה של תיקון יותר גבוה  ,צריך את הכסף שלך

כמו    דתוהו',  ותאור'זה כבר שייך לבחינה של  כי    ,צדקהל  מבחינה ש

ך  "  של:   עניןה יִּ ש ַ נֹוגְׁ גם זה  ו   ,לגויים לא חסר להם כסף  הרי  ",ְצָדָקה וְׁ

אנחנו  ולכן   , אבל אנחנו לא רוצים לתת לגויים  ,בחינת צדקהנקרא 

   .ות חנוכהעעושים את זה במ

 . זה כבר בחינה של יעקב אבינו  ,בזה שבחנוכה נותנים מעות חנוכה

בחינת אברהם זה  חנוכה  נר  גבוהותה  .הדלקת  היותר  זה בחינות   ,  

הרבה   הן  ,שו"עשל    החיובמומהמצווה  חלק  ם לא  וה   ,בכלל מנהג

של חלוקת מעות חנוכה שנותנים לילדים   עניןוזה ה  ,יותר גבוהות

  נמצא זה    הו',תואורות ד' של צדקה של    נהיחשזה ב  נותנים לחבריםו

מצליח לקחת   יעקבוע"י זה    לעשיו,חה  נותן מנשהוא  יעקב אבינו  ב

שיעקב   כל מה  שיהיו בהמשך הדורות.  גריםה  כל נשמותמעשיו את  

לי את  קח את המנחה, ותן    של 'תן וקח',  עניןזה    ,אבינו עושה בזה

 , תן לי את רבי עקיבא  ,תן לי את שמעיה ואבטליון  .שמות הגריםנ

מאיר רבי  לי    ,את  ה  אונקלוס,תן  ע"י  זה  נותן    מנחהוכל  שיעקב 

ממנו    עשיול ד'תווהוציא  האורות  בכלים   הו'את  אותם  ומכניס 

   .תיקוןד

 עריכה: ליאור גבע      שבת שלום ומבורך 

ת.נ.צ.ב.ה  חיים בן מוסא ז"ל    -צדוק בן צאלח   -צביה בת סאלם  )מוקדש לע"נ 

 ( : חממה בת סאלם ז"ל ולעילוי נשמת לעילוי נשמת אברהם פואד בן אילנה הלה ז"ל /  


