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 שליט"א אליהו עטיה הרה"ג / ג" ה'תשפ חנוכה 'מקץפרשת ' 

  (תניינא) 'ד מוהר"ן תורה ליקוטי  מבוסס על 

רק  -לצלוח את הנסיונות /  מצח הרצון ומצח הנחש/  להכניע את קליפת יון המייוון שבנו
להאמין שתתקבל /  כל תפילה היא בקשת נס/  האמונה היא סיבה לניסים/  בכח האמונה

אדם צריך לדעת את מדרגתו ולא לקפוץ למקום /   לא רצה שנלך לרופאיםרבינו /   תפילתי
מי ששואל את הרב איך לנהוג  /  הרבה עשו כר' שמעון ולא עלתה בידם/  שאינו שם

הטעם שחנוכה ופורים   / חנוכה הוא מהניסים של עולם הבא/  וןבביטחון עדיין אין לו ביטח
דברי הזוהר הקדוש  /  מקובל מאליהו הנביא שבחנוכה מאיר אור הגנוז /  לא יתבטלו לעולם

ההארות הגבוהות מאוד שמאירים /  י"ג קישוטי השושנה נעשים בחנוכה/   בסוד השושנה
בחנוכה / האם מקשטים את השכינה בכ"ד קישוטים או רק י"ג / מחלוקת בית שמאי ובית  

ל יום הלל בתקנת 'המהדרין מן המהדרין' / להוסיף בכל יום אור קדושה ודעת / ללמוד בכ
משהו חדש מהתורה שלא למדו עדיין / כל מה שאדם למה אי פעם הכל נמצא בזיכרון / 

כיצד /  למה בכל אופן לא זוכרים הכל / הכנעת חכמת יון הוא ע"י בחינת 'מוסיף והולך'
בשמונה ימים נכנסים י"ג מידות הרחמים / ימוד נוצר ונקה שביום השמיני / בית המקדש 
שונה מכל העולם כי שם יש ניסים תמידיים / למה דוקא פרצו היוונים במקדש י"ג פרצות /  
למה הוצרכו לנס פך השמן הרי 'טומאה הותרה בציבור' / אפילו לגוים נעשים ניסים בבית  

ה כל בית של יהודי יש לו בחינת בית המקדש / מי ששואל האם ללכת  בחנוכ/  המקדש
   לרופא, הוא צריך ללכת / בדיבורי אמונה בפרט בהתבודדות מגיעים למדרגות גבוהות

 יוון שבנו ליפת יון המילהכניע את ק

 רבינו אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי חנוכה הקדושים, ואומר    א.

ב) ן  "רהבליקוטי מו  הקדוש   חנוכה ימי  ל  ש  ניןהע  קרעיש  ,(א "ח'  תורה 

ול והנפלאות,    ללהלהודות  הניסים  כל  יש ש  א אל את הקב"ה על 

עבודה   עוד  יוון  : יאוה  ,בחנוכהלנו  קליפת  את    . שבתוכנו  להכניע 

חוגג  זה  הפשט?  המ חג  ים  שאנו  שנה  נסכל  לזכר    החנוכה,   חנוכה 

  ו עדיין אנו עושים את העבודה הזכל שנה ושנה  ש  ,פירושו של דבר

ה יוון  -שמונאים  חשעשו  קליפת  את  חכמת  '   שהיא  .להכניע 

  ., להסביר כל דבר על פי טבע'הטבע

 מצח הרצון ומצח הנחש 

והר"ן  מטי  ליקובר  סביהקדוש מ   רבינו  '?חכמת הטבע 'במה רע  וב.  

הרצון 'של    מושג  שיש  (תניינא ד'    התור ) ישו  ',מצח  הנחש'  כנגדו    ,'מצח 

 ם וש  , המקום הכי גבוה  -  אנפין'  ךרי'א של    מצח  הוא  -  'מצח הרצון'

ה   נמתקים הטוב  ו   ,דיניםכל  מגיע מהכל  השפע  וכל  גם ו  שם.הכל 

'ב שבתזמן  של  'רעו מנחה  דרעו'  ל  ין'א  הרצון בחי'  מגיעים    מצח 

קכט.)  בזוהר  ובאוכמ דף  בקדושה  ש  א,אל  . (באדרא  שיש    בחינת כמו 

הרצון ' כנגדו    ,הגבוה  'מצח  הנחש'יש  גוליית  נרמזש  ' מצח   אצל 

ת ַעל ַרְגָליו"  ל א' יז, ו()שמוא  ֶׁ   זה   'מצח הנחש'של    עניןהו  ."ּוִמְצַחת ְנחֹש 

ומזה    . פי דרך הטבע  כשמנסים להסביר את כל ההנהגה של העולם

 בהשגחת ה' בעולם.   באים לכל הכפירה

 רק בכח האמונה -לצלוח את הנסיונות 

שקורה בעולם  שכל מה ןמאמי יאנזה ש, פרטיתאמונה בהשגחה ג. 

 , כללוכלל    -  מזלו  ,טבע  ,ואין מקרה  ,הקב"ה  בהשגחת  הואהכל  

בדרך    הקב"ה  תהשגחשרק    אלא להסתיר    ,הטבעמלובשת  כדי 

אין כזה דבר בכלל   יתות אבל באמאת הנהגתו יתברך,  ולהעלים  

  '.דרך הטבע '

הטבע   דרך  פי  שעל  רואה  אדם  פעמים  זה  חסום  הכל  הרבה  )אם 

ואין לו עצה    ,בעיות קשות  לו  יש  ,וכו'(  בזיווג   , בשלום בית,ברפואה בפרנסה,  

 ואתה חזקה  אמונה    לך  שכשי  אבל,  אותם איך לפתור    הטבע  ל פיע

הקב"ה  את  בעולם    ,חי  דבר  שכל  וכידוע    ,ומנהיג  הקב"הויודע 

את    העליםהקב"ה  ש   ',העלם'לשון  מ  ' עולם'   בחסידות: והסתיר 

בעולם  הטבעניסים  ל  זכותלתוכל  אז    ,השגחתו  הרבה ,  מעל  גם 

 . ךשל  רוחניתדרגה ההמיותר 

 האמונה היא סיבה לניסים

וביטחון''כי  ד.   ניסים   -  אמונה  לעשיית  העיקרית  הסיבה  הם 

לאדם, ואפילו אדם שהוא צדיק גדול במעשיו, אם אין לו מספיק 

לא   הוא  וביטחון,  כך  זכאי  אמונה  נכל  איתו  אלא  שיעשו  יסים. 

מי שמאמין באמונה פשוטה בניסים של הקב"ה הוא היותר  לדוקא  

ו   זכאי ניסים.  איתו  מצריםמ  לזהיה  הראשיעשו  כתוב   .יציאת 

ז(  במדרש כא,  רבה  שכש )שמות  ישראל  ,  סוף,  עם  לים   ה קטרגהגיעו 

עובדי   והללו  ז"ע   יהללו עובד'  קב"ה:הל  האמרו מידת הדין    עליהם

ישראלכי    "ז',ע שמ"ב  אז  שקועיםהיו    עם  בזמן     טומאה, רי  עט 

זכות    ט נולא היתה ל  ,טובהכי  רוחני  מצב  ב  וינלא הייציאת מצרים  

האמונה,    .להיגאל בזכות  רק  שכתובו אלא  ב,   כמו  ּכֹה "  :ב(   )ירמיה 

ַאֲחַרי   ,ה'ָאַמר   ְך  ְכּתֵּ לֶׁ לּולָֹתִיְך  ּכְ ַאֲהַבת  ְנעּוַרִיְך  ד  סֶׁ חֶׁ ָלְך  י  ָזַכְרּתִ

ְזרּוָעה לֹא  ץ  רֶׁ אֶׁ ּבְ ר  ְדּבָ ּמִ לַ   ּבַ ל  ָראֵּ ִיש ְ ש   פי    ,כלומר  –  ה'"קֹדֶׁ על  אף 

 אבל  ( השטן קטרג  ש כמו  )   לניסיםים  ויראהיו  לא    הם  ,רוחניתמבחינה  ש

ש  זכותב ישראל  ע האמונה  בימהאם  ניסים  י,ן  להם   . ראוי לעשות 

   .את הדבר הזה חיותחשוב ל מאוד ולכן

 לשנות את הטבע  קשת נסבכל תפילה היא 

ח"א( ח)תורה  ן  "רהמו  בליקוטימסביר    רבינוה.   וז"ל:  '  ִחיַנת  זֶׁ',  ּבְ הּו 

ַבע  ּנֶׁה ַהּטֶׁ ַ ה ְמש  ִפּלָ י ּתְ י ַעל ְידֵּ ַבע, ּכִ הּוא ְלַמְעָלה ִמן ַהּטֶׁ ֶׁ ה ש  ִפּלָ כל    ,'ּתְ

מתפלל  תפילה בעצם  שאני  אני  את  -,   רבינווכן    .הטבע  משנה 

זב) אומר   ַהּתְ   וז"ל:   '(תורה  י  ּכִ ַבע,  ַהּטֶׁ מֵּ ְלַמְעָלה  ים  ִנּסִ ִחיַנת  ּבְ ה  ְוזֶׁה  ִפּלָ

ְוזֶׁה  ַבע,  ַהּטֶׁ ה  ּנָ ַ ְמש  ה  ִפּלָ ְוַהּתְ ן,  ּכֵּ ְמַחיֵּּב  ַבע  ַהּטֶׁ י  ּכִ ַבע,  ַהּטֶׁ מֵּ ְלַמְעָלה 

ש   יֵּּש  ְמַחּדֵּ ֶׁ יֲַּאִמין ש  ֶׁ ַבר נֵּס, ְוָלזֶׁה ָצִריְך ֱאמּוָנה, ש  ָבר   ,ּדְ ש  ּדָ ּוְבָידֹו ְלַחּדֵּ

ְרצֹונוֹ  יש בע  כי על פי הט  ,ניסים מעל הטבע  כתש ומ  שהתפילה.  ּכִ

   , וזה בא על ידי תפילה.נס ריךצ ולכן הוא ,וכו'לאדם קשיים 

 בל תפילתי שתתק להאמין

שהתפילהו.   כדי  אמיתיתתקבל,    אבל  אדם  להיות    –כי    ,צריך 

של התפילה זה שיאיר אור   עניןעיקר הש  – )בתורה ט'(  רבינומסביר  

התפילה בתיבות  בחינת    -  ענייניםכמה    בזה  יש ו  .האמת  מהי 

אני מאמין    -  א'רפנו  ה'  נורפא'מתפלל    ניאכש  :ואחד מהם  האמת?

מושך   אני  הזאת  התפילה  שע"י  שלמה  רפואה  על  באמונה  עצמי 

כי אני סומך    באמת,  בזה   מאמיןלא מספיק  עדיין    אם אניו  .שלמה

אין לי   ןעדיי  ,תוספתכ רק    ואני עושה את התפילה  וכו',  רופאעל ה

   .את 'אור האמת'

 פאים רבינו לא רצה שנלך לרו

התרפאות אצל  ל   ללכת  שלא  נ'(  שיחה)  הר"ןבשיחות  אומר    רבינוז.  

הזאת  ,לעשות  מה  ,שהיום  אאל  ים.רופא במדרגה  כולנו  של   לא 

וביטחון אלא   עושיםחנו  אנלכן  ו  ,אמונה  לרפואה.  השתדלות 

היא להאמין רק  ,  שבאמת הרפואה באה רק מהקב"ה  ,שהעבודה 

נחנו  א , ומשום שאיןאת הרפואה דרך הרופאים והרפואות שהלביש

בשה בדרך הטבע. ולכן אנחנו  זכאים כל כך לניסים גלויים בלי הל

הנסצריכי את  להלביש  כדי  להשתדל,  באמת  .ם  כן אבל  רבינו   ,

דרש מאיתנו אמונה וביטחון חזקים כל כך, עד שלא נלך לרופאים 

אם היינו במדרגה הזו, לא היינו צריכים רופאים כלל, כלל, ובאמת 

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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לא  וכו' ה'אבל הדורש  )ויקרא כו, יא(וכלשון המפורסמת של הרמב"ן 

 . ידרוש ברופאים. ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם

 ץ למקום שאינו שםא לקפואדם צריך לדעת את מדרגתו ול

להדח.   צריך  פה  שאדאמנם  חשוב,  דבר  להתנהג גיש  יכול  לא  ם 

יטחון במדרגה שהוא לא נמצא בה, כלומר, שאם אין לו אמונה וב 

הוא צריך להתנהג כפי מדרגתו.  כזה,   הבעל שם   שאמרוכמו  אזי 

ל )גמרא  ה  לע  הקדוש,  טוב רשב"ימחלוקת  ה  עניןב  :(הברכות   בין 

ההשתדלות  אלשמעירבי  ל הנהג  '  : אומר  אלשמעירבי    .בחובת 

ארץ דרך  מנהג  הל  צריך  -  'בהם  את    לעשות ו  גמראסגור 

השדה   זריעהבזמן  לזרוע    ,פרנסה   השתדלות את  בזמן    ולקצור 

זריע'  :אומר  "ירשבו  .קצירה בזמן  אדם  יזרע  בזמן  אם  ויקצור  ה 

אלא בזמן שישראל עושין רצונו    ,א עליה'תהתורה מה    -קצירה  

ע  נעשית  מלאכתן  מקום  אחרים"של  תורהלת  .י   ,תתפללו  מד 

   .פרנסהה  את  ךל תןי ב"ה הקובזכות זה  

הבעש"ט   וש  כאןשאין  ואומר  הנמחלוקת  רוב כי    ,אמת   שיטותי 

ישמעאלב  הםהעולם   רבי  של  כז  ,הנהגה  במדרגה  לא  הם  ו  כי 

שיש להם אמונה לעומת זאת הצדיקים  גבוהה של אמונה וביטחון,  

  ובאמת   .מעל הטבעשהיא    של רשב"י  הנהגההם ב וביטחון שלמים,

בהתמדה, אברכים    יש השם  ובעבודת  בתורה  והם   שעוסקים 

במועט ה' וב  ,מסתפקים  להם    רוך  חסר  אפילו   הםו  כלום,לא 

 וכו',   דירה  בקניית  ולעזור להם  שלהם,  ילדיםה  ן אתלחתמצליחים  

בהנהגה  ו חיים  הטבעהם  מבחינת  ,מעל  רבי    קצת  של  ההנהגה 

  .שמעון בר יוחאי

 הרבה עשו כר' שמעון ולא עלתה בידם

הגמרא:ט.   שם  אביי"  ואומרת  ישמעאל   :אמר  כרבי  עשו  הרבה 

יוח  'כר  ,ועלתה בידן ר הבעל סבימ  .י ולא עלתה בידןאשמעון בן 

טוב ע '  מהל  ,שם  ולא עלתה ביד"רשבכ  שוהרבה  ניסו  הם  כי    ן'?י 

כמוהו, אאת    תו קח ל ולנהוג  שמעון,  במדרגה    בלרבי  היו  לא  הם 

כמותו הסיבהו  ,לעשות  בידםש  זו  עלתה  אולמעשה,    .לא    דם אם 

  דם אואם    ,רבי שמעון בר יוחאישינהג כמו    ,גבוהה  אמונה  תבמדרג

   .אלמערבי יש שיטתנהג כשי - כזו  אמונה  תלא במדרג

 ביטחון עדיין אין לו  בביטחוןמי ששואל את הרב איך לנהוג  

ישמעאל   'כמו ר  לנהוג  איךשואל את הרב    דםאם א   ,מוסיףואני  י.  

  דם אם א  יטחון, כישעדיין אין לו מדרגת ב  זה סימןאו כמו רשב"י?  

  שות, צריך לע  מה  וברור לו  ,שאלות   ואין לבאמת מאמין בקב"ה,  

 ספקות   אין לו  ,רואה את הקב"ה בעיניים  הוא  חזקה,אמונה  ויש לו  

סימן   .לותאוש זה  לעשות,  מה  הרב  את  לשאול  שבא  אדם  אבל 

שידע שהתשובה גם בלי שישאל שהוא  שאין לו אמונה חזקה, ולכן  

 כר' ישמעאל. הוג עדיין  צריך לנ

 חנוכה הוא מהניסים של עולם הבא

הנהגה  ב  קליפת יוון, שהםלבטל את    בא  'חנוכה חג ה'כאמור  ויא.  

מהניסים  שהוא    חנוכה  נס  את  נתן לנו  ב"ההקו  .'הטבע'חכמת  של  

הבא עולם  את  של  אצלינו  לבטל  כדי  הטבע' חכמ ',  ולדעת ת   ,

אמונה הכל  ה',  בהשגחת  ש  :בזה  ריאווהב  .שהכל    היתה ההארה 

 בית המקדש בזמן חורבן    ונגמרה  ,שנה  אלףאירה היציאת מצרים מ

  , סים של יציאת מצריםי נהמ  יווהיות שכל הניסים שלנו ה  ,הראשון 

אבל הקב"ה   .ניסיםעשות  ל  , לא היה כח עודכשחרב בית המקדש

 סים. ניכן רוצה לעשות לנו 

ז,טו(  כתוב ִנְפָלאֹות"  :)מיכה  ּנּו  ַאְראֶׁ ִמְצָרִים  ץ  רֶׁ אֶׁ מֵּ אְתָך  צֵּ י  ימֵּ דורש   "ּכִ

  . פלאותנ'    –'  ִנְפָלאֹות'  :)דף רסא:(בהשמטות בראשית    הר הקדושהזו

 , הנסים של הגאולה עתידהשעתידים    (.ג י דף  ) בגמרא ברכות    ומובא

ניסי והיות שבזמן    .כמה מהנסים של יציאת מצריםכמה ו להיות פי  

יודע  חנוכה,  ו  פורים כךכ  היתהלא  הגאולה  ש הקב"ה  , קרובה  ל 

על שכתוב  עזרא  וכמו  עליית  ישראל ראויים    .(ד   שם) גמרא  ב  זמן 

ניסים   להם  מצרים  א עזר  בזמןלעשות  ביציאת  להם  שנעשו   ,כמו 

שגרם   באמת   טא.חהאלא  היה    כי  בבל  מגלות  לצאת  היה כדי 

כדי שתהיה גאולה זו הגאולה   ,צריך להיות ניסים כמו יציאת מצרים

גם פ'  , שזה נשים נוכריות  שנשאו  מפני  ,לזהאבל לא זכינו    העתידה.

ב  'הברית בבלזמן  שהיה  רחמן ש  מכיוןאבל    ,גלות    הוא   ,הקב"ה 

לנו   בבל  משך  פורים  בגלות  נס  של  המאת  לבואניסים   , עתיד 

שניו של  הוא  משך    בבית  הנס  את  של מהג"כ  חנוכה  לנו  ניסים 

 . לבוא עתיד

 ולםבטלו לעהטעם שחנוכה ופורים לא ית

שכל  "אע ולכן  יב.   החגים  להתבטל  ן עתידי  המועדיםפ  חנוכה  , 

גמרא בברכות  ב  דהנה אמרו  לעולם,  בטליופורים אינם עתידים לה

להםא  ב:(י דף  ) לחכמים  מר  זומא  מצרים   :בן  יציאת  מזכירין  וכי 

ר   ה' ְולֹא יֹאְמרּו עֹוד ַחי  "  (ז   , ירמיה כג)והלא נאמר    ,לימות המשיח ֶׁ ֲאש 

ִמְצָרִים ץ  רֶׁ אֶׁ מֵּ ל  ָראֵּ ִיש ְ י  נֵּ ּבְ ת  אֶׁ ֱעָלה  ַחי    ,הֶׁ ִאם  י  ֱעָלה  ה'ּכִ הֶׁ ר  ֶׁ . ..ֲאש 

ל ָראֵּ ִיש ְ ית  ּבֵּ זֶַׁרע  ת  ם   ...אֶׁ ש ָ ים  ְחּתִ ִהּדַ ר  ֶׁ ֲאש  ָהֲאָרצֹות  אמרו   ",ּוִמּכֹל 

שעבוד    :לו שתהא  אלא  ממקומה  מצרים  יציאת  שתעקר  לא 

לו טפל  מצרים  ויציאת  עיקר  ע"כ"מלכיות  הניסים   ,כלומר  .,  כל 

עתיד ה   ליסים שנאבל ה  ,מצריםל יצאת  ש  נמשכו מהניסיםהחגים  ו

לגמרי  ,לבוא חדשה  בחינה  יהיו  קשורש  ,הם  של   ניסיםל  הלא 

חורבן זמן  ב  פסקניציאת מצרים    ניסיי האור של  כ  ,יציאת מצרים

ראשון פסח  עושים  וממשיכים    ורק  ,בית  מצריםלזכר  חג    , יציאת 

הם בעצמם  כי  והסיבה    ,חנוכה ופורים אינם עתידים להתבטלאבל  

   .עתיד לבואה של הארהחגים שבאו מה

 וז מקובל מאליהו הנביא שבחנוכה מאיר אור הגנ

בני  מובא  יג.   ח' )   שכרישבספר  אות  ב'  מאמר  כסליו  חודש  וז"ל:  (מאמרי   ,

יש    ְוַקּדִ ִעיר  י  ְברֵּ ּדִ ְיִדיִדי  ה  רֹואֶׁ ָך  ַח( ְוִהּנְ ָהרֹוקֵּ ַעל  י   -  )ּבַ ְברֵּ ּדִ ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ ֶׁ ש 

 ֶׁ ש  ַז"ל,  ִליָּהּו  אֵּ י  ִמּפִ ָלה  ָאַרת    :ָאַמרַקּבָ הֶׁ ֶׁ הּוא    ִמְצַותש  ה  ֲחֻנּכָ נֵּר 

ָאַרת   הֶׁ נּוז'מֵּ ַהּגָ י ' אֹור  נֵּ ִמּפְ , הּוא  ש  ַהּקֹדֶׁ רּוַח  ּבְ ע ְלדֹורֹות  ְקּבַ ּנִ ֶׁ יָון ש  ְוכֵּ  ,

יְָּדעּו   ֶׁ ֶׁ ש  ה ָהאֹור ַההּואש  ּלֶׁ ָנה ִיְתּגַ ָ ָכל ש  ִביא,   ,ּבְ ִליָּהּו ַהּנָ י אֵּ ל ִמּפִ ֻקּבָ ּמְ ֶׁ ש 

ִאיר   מֵּ ה  ֲחֻנּכָ ּבַ ֶׁ נּוזש  ַהּגָ ע אֹור   שייך ש  אור  זה  -  'גנוז ה  אור'  .כ"ל, 

  .)חגיגה יב.(  לעתיד לבואלצדיקים 

אסור    ו ימים הקדושים האלשמונת ה  כלאומרים הצדיקים, שולכן  

ימים של    והם  ,אור הגנוזון שיש בהם הארה מכימ  ,רגעשום  לבזבז  

הזה  הבאעולם    בחינת בעולם  כבר   טיקויבל   אומר  רבינו  .המאיר 

נ"ד  ן  "רהמו ' זכור  שיו משנתו  מצריך מיד בקו  :ח"א()תורה  א עלמאת 

ובחנוכה זו עיקר הנקודה של החג במשך שמונה    -  )עולם הבא(  'תיא ד

היא  הזו  והארה  הבא.  מעולם  הגנוז  אור  הארת  בהם  שיש  ימים, 
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עילאה'מספירת   צור':    בפיוט  אומריםש  וכמו   .'בינה  נֵּי ''מעוז  ּבְ

ּוְרָנִנים יר  ש ִ ָקְבעּו  מֹוָנה,  ש ְ י  ְימֵּ יָנה,  ה ּבִ על  מרמז  בינה  בני  ארת  ', 

  , כי זה ענין החנוכה הארה מהניסים ספירת הבינה שיש בימי שמונה

   לם הבא.של עו

 דברי הזוהר הקדוש בסוד השושנה 

סידר   הוא   ,אבא שלישכתב  על חנוכהנ    'עטרת מרדכי'בספר  יד.  

יפה   של  כל  את  וברור  מאוד  חהכוונות  נר  והדלקת    כות רבנוכה 

בעז"הההדלקה,   היום  מזה  נלמד  של    ענין ה  כל  ונקדים:  .וקצת 

זה   מ אה  להורידחנוכה  ה  )אימא(  'בינהה'רה   . )הבת(   'ותלכמ'אל 

י "  : (דף א.   בהקדמה ) פותח  זוהר הקדוש  ה   :הדבריםעומק  סביר את  נו ִרּבִ

תּוב   ַתח, ּכָ ין ַהחֹוִחים '  (, בב)שיר  ִחְזִקיָּה ּפָ ה ּבֵּ ּנָ ַ ֹוש  ש  ה   )זו(. ִמי  'ּכְ ּנָ ַ ֹוש    ? ַהש ּ

ל  ָראֵּ ִיש ְ ת  נֶׁסֶׁ ּכְ הזוהר  .הקדושה(  נהי השכ)   "זֹו  ְויֵּש    :ומסביר  ּנָה  ַ ֹוש  ש  יֵּש  

ה ּנָ ַ ֹוש  ָאדֹם  ,  ש  ּה  ּבָ יֵּש   ַהחֹוִחים  ין  ּבֵּ ִהיא  ֶׁ ש  ה  ּנָ ַ ֹוש  ַהש ּ ַאף    -ְוָלָבן  ָמה 

ְוַרֲחִמים. ין  ּדִ ּה  ּבָ יֵּש   ל  ָראֵּ ִיש ְ ת  נֶׁסֶׁ ר   ּכְ ָעש ָ ה  לֹש ָ ש ְ ּה  ּבָ יֵּש   ה  ּנָ ַ ֹוש  ש ּ ַמה 

ַרֲחִמים    -ָעִלים   ִמּדֹות  ה  רֵּ ש ְ עֶׁ לֹש   ש ְ יֵּש   ל  ָראֵּ ִיש ְ ת  ְכנֶׁסֶׁ ּבִ   -ַאף 

ַאף יָה.  ְצָדדֶׁ ל  ִמּכָ אֹוָתּה  יפֹות  ּקִ ּמַ ֶׁ זְ   ...ש  ּנִ ֶׁ ש  ָעה  ָ ִמש ּ אן,  רּכָ ם   ּכַ ֵּ ש 

ל ם"ֱאלִֹהי ָראֵּ ִיש ְ ת  נֶׁסֶׁ ּכְ ת  אֶׁ יף  ְלַהּקִ בֹות  תֵּ ה  רֵּ ש ְ עֶׁ לֹש   ש ְ הֹוִציא   ,

ֹמר אֹוָתהּ     ".ְוִלש ְ

הזוהר,ו א,א   כתוב  מסביר  ָרא  "  :ב(-)בראשית  ּבָ ית  אש ִ רֵּ ת    ֱאלִֹהיםּבְ אֵּ

ץ:   ָהָארֶׁ ת  ְואֵּ ַמִים  ָ ְתהֹום ַהש ּ נֵּי  ּפְ ַעל  ְך  ֶׁ ְוחֹש  ָוֹבהּו  ֹתהּו  ָהְיָתה  ץ  ְוָהָארֶׁ

אלאת    נספור  אם  -  ֱאלִֹהיםְורּוַח   שם  בין  הראשון  קהמילים  ים 

ת  "א(  , והם:  תיבות  13  -יש    ני,ים הש קלא  םלבין ש   ,בתורה ב( אֵּ

ַמִים  ָ ת ג( ַהש ּ ץ: ד( ְואֵּ ץ ה( ָהָארֶׁ ְך  ט(  ָוֹבהּו ח( ֹתהּו ז( ָהְיָתה ו( ְוָהָארֶׁ ֶׁ ְוחֹש 

י   יא(ַעל  י(   נֵּ ִים  -  ְורּוחַ  יג(ְתהֹום   יב(ּפְ ַהּמָ י  נֵּ ּפְ ַעל  ת  פֶׁ ְמַרחֶׁ  . "ֱאלִֹהים 

ואז   .הא ילע  'אימא ' זה בינה    -אלקים הראשון  שם    :ר הזוהרסבימו

הבת   י"ג בחינת    ןשה  תיבות  י"ג  יש את  מקשטת  שהיא  קישוטים 

 '.אלקים' נקראת בשם  היאשגם  ,השכינה הקדושה יאשלה שה

 קישוטי השושנה נעשים בחנוכהי"ג 

וכתב בספר מקדש מלך בפירושו על הזוהר הנ"ל, שהמשכה זו  טו.  

המבוארת   הכוונה  והיא  בחנוכה,  נעשית  היא  הקישוטים  אלו  של 

חיים  ב עץ  פרי  תיבין,  וז"ל:  ספר  י"ג  יש  מכילין בברכה  י"ג  נגד 

דידה 'הוד'  לתקנא  לברתא  מקשטי  דאמא  נמצא  דרחמי,  ע"כ.   ,

הי"גשה סוד  על  מדבר  הוא  השושנה',  'סוד  שבזוהר  הראשון   סוד 

בחנוכה.   מאימא  השכינה  שמקבלת  אבי  קישוטים  מור  והביא 

ו"ן וי"ו כ"ף  במילוי כזה: חי"ת נ   חנוכה''רמז נפלא, שתיבת  בספרו  

 כמנין 'שושנה'.  661, עולה בדיוק ה"י

כן לא אומרים . ול יש י"ג תיבות  נוכה' ח ר  נהדליק  ל '  בנוסח הברכה

'צר  נ)ר"ת  '  נחל ולא רק בגלל שזה ר"ת שם '  להדליק נר של חנוכה,

)בא"י אמ"ה    זו בדיוק י"ג תיבות  הברכיש ב שבגלל  אלא    'אלפים(ל'סד  ח

חנוכה אקב"ו   נר  ידי אמירת הברכה  ,(להדליק  את    יםקשטמאנחנו    ועל 

ב מאימא  שמושכ  קישוטים  13-הכלה  אותם  ספירים  ת שהיא 

בחינת    הארה מאור הבינה  הבינה, וכמו שביארנו שענין חנוכה הוא

 עולם הבא. 

 ים בחנוכהההארות הגבוהות מאוד שמאיר 

י"ג תיקונים הם תמיד 'תיקוני הזקן',  רק שעדיין יש להבין, הרי  טז.  

וב אימא  בפרצוף  שייך  לא  כבר וזה  אכן  זקן.  לה  אין  שהרי  ינה, 

היר מסידור  מרדכי  עטרת  בספרו  אבי  מור    ( 16)עמ'  "א  הביא 

אימא  שבאמת אלו תיקוני פרצוף אריך אנפין, שהם נמשכים דרך  

צא אם כן שאלו תיקונים גבוהים מאוד. והדברים אל השכינה. ונמ 

נין חג חנוכה  יובנו בפנימיות עם מה שביארנו בתחילת דברינו, שע

  נחש' מצח ה'של אריך אנפין, המכניע את    'מצח הרצון'הוא הארת  

מאוד   גבוהה  היא  חנוכה  שהארת  והרי  יון.  של  הטבע  חכמת  של 

ביומאוד הגבוה  מהפרצוף  מגיעה  כבר  היא  אנפין',    -תר  ,  'אריך 

קישו בי"ג  לשכינה  שמגיעה  ההארה  גם  מגיעה ולכן  היא  טין, 

תיקוני   י"ג  בחינת  שהוא  הזה,  הפרצוף  של  הקדוש  הזקן  מבחינת 

 -אליה דרך ספירת בינה, בחינת עולם הבא    זה מגיעדיקנא, רק ש

 היינו אור הגנוז שמאיר בימי חנוכה הקדושים. 

 האם מקשטים את השכינה בכ"ד קישוטים או רק י"ג 

שאלהז.  י יש  ש  ידוע  :יש  שבועות  ,  להכ  קישוטיד  "כ   ת בחינבחג 

בכ ערים  ליל  שאנחנו    תנ"ך ה ספרי    כ"ד  לומדיםולילה  בשבועות 

עושי אנחנו  וארבעם  בזה   ואילו  .לשכינה  כלהקישוטי  '  עשרים 

  ' אימאמ'   השכינה  י"ג קישוטים שמקבלת  עלכאן רק  הזוהר מדבר  

   שהיא ספירת ה'בינה'.

התורה בזמן  התשובה:   מאירחג  ב  וכן  ,קבלת  תורה  ה   השבועות 

התורה(  קישוטים  24-יש    שם  ולכן  ,שבכתב ספרי  כ"ד  אבל   , )כנגד 

המקדש בית  השכ  ,כשחרב  שזו  אומרתיוהכלה  ַאל "  : ו(  א,  שיר)   נה 

ְראּוִני   ש  ּתִ מֶׁ ָ ָזַפְתִני ַהש ּ ֱ ש ּ ֶׁ ת ש  ַחְרחֹרֶׁ ֲאִני ש ְ ֶׁ , גלות יון היא גלות של  "ש 

ד(החושך   ב,  רבה  ולכן)בראשית  טוע יהשכ  ,  עכשיו  אמנם    נת:נה 

צריכה    ,שחורה של    י"גואני  ש  כי  '.אור' קישוטים  קישוטים  ל יש 

ו  כ   -  זהבכסף  כלה  "דשזה  של   י"ג  ישאבל  ,  קישוטי  קישוטים 

  '.שחרחורת '  בבחי'ת כשהיא בגלוהשכינה  את  יםירמאש ',אור'

 'המהדרין מן המהדרין' שמאי ובית הלל בתקנת מחלוקת בית 

בחנוכה מגיעה מספירת הבינה,    יח. וביסוד הזה שביארנו שההארה

בפנימיות  נביבזה   במצות  את  ן  הלל  ובית  שמאי  בית  מחלוקת 

הגמ' בהדל הנה  כי  חנוכה למהדרין מן המהדרין.  נר    )דף שבת  קת 

מעיקר ו  ,)שמונה הם(  ימי חנוכה תמניא אינון  ,תנו רבנן  , אומרת::( א כ

נר איש   םהמהדרין מדליקיו  .כל יוםב   אחדדין צריך להדליק נר  ה

המהדרין'  ו  וביתו. מן  'המהדרין  מחלוקתלגבי  כיצד    , בגמרא  יש 

ביום ו  שמונה נרות,מדליקים    ביום הראשון  לפי בית שמאי  נוהגים:

הוא  ו  שבע,השני   והולךכך  ביום   .פוחת  הלל  בית  לפי  ואילו 

מדליק   יום  ו  אחד,הראשון  והולךבכל  בי  .מוסיף  כדברי  ת והלכה 

הטעם  ו  הלל. הללעיקר  בית  כתוב:של  כי  ואין   ןמעלי"  ,  בקודש 

 , בית שמאי ובית הלל  ביןר את פנימיות המחלוקת  אב ונ  ."מורידים

  . חנוכההדלקת נרות של  עניןב

 פנימיותביאור מחלוקתם ב

שהסברנו,כיט.   זהחג    מו  הבא'   של  הארה  חנוכה    . בינה'  -  עולם 

לדעתו האל  צריך  הקדושים  ב  ושבימים  נמצאים  מאוד  אנו  מקום 

גבוה של    ,מאוד  עצום  כוח  יש  האלה  התפילות קיובימים  בול 

שבכל המועדים יש   "א(חידה ביא אותו  מו )   "לז  י"אר  .לשנות את הטבע ו

ונימים האלה  'והבחינת   כלומר שכל פעם שמגיע   -  'שיםענזכרים 

 ועד, מאירה שוב ההארה הגדולה של אותו חג ומועד. זמן החג והמ
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ראשון   ומרים, ביוםא  בית שמאיובזה נחלקו בית שמאי ובית הלל,  

מלמטה ב  עלהנאם    הסיבה?  מה  .ותנר  שמונה  יםדליקמ ספירות 

הספירה   -  ( בינה  ,חסד   ,גבורה   ,תפארת   ,נצח   , הוד  , יסוד  ,ות לכ מ)   למעלה

ַח  : ")תהלים יב, א(, בחינת  השמינית היא 'בינה' ִמיִניתַלְמַנּצֵּ ְ   –"  ַעל ַהש ּ

השמיני    'השמינית' יום  הבינהש היא  ספירת  וכמבואר  זה  בתקוני  , 

מֹוָנה' ולכן,   .)תי' ס"ט סוף דף קיט.( זוהר  י ש ְ יָנה, ְימֵּ י ּבִ נֵּ    .'ּבְ

שמ אומרים   תדליק    אי,בית  נרות,קודם  אותנו    ותעלה  שמונה 

בית אבל    .ימים  שמונהכל ההארה מהבינה למשוך  כך תו   ',בינה'ל

והלל   להיות  ש  ,אומריםחולקים  של  חייב  והולךבחינה    . מוסיף 

שיש יניקה   הרי כל מה  ?הסוד של מוסיף והולך  מה  ,מסביר רבי נתן

הטבע ויוון  קליפת  ל שלא   ,חוכמת  ימים  שמאריכים  מהזקנים  זה 

ודעת   .בקדושה 'אור קדושה  והולכים תוספת  ' בכל שלא מוסיפים 

 להיות 'מוסיף והולך'.  יום, ולכן חייבים בחנוכה

 דושה ודעתוסיף בכל יום אור קלה

דעתן    ניםמזקיהם  ככל שו  ,דושהדקיש זקן  ונבאר את הדברים:  כ.  

מוסר  ויש כאן  .)ע' מסכת קינים ג, ו( מתווספת עליהםו עליהם שבתיימת

נולד הוא מתחיל שה רגע  , מהיום אדם מזקין , בכל  בשבילנו אדם 

עד   ועשריםלהזדקן  כשר   מה   .מאה  זקן  להיות  כדי  לעשות  צריך 

  .'קדושה ודעת   אור'וסיף תכל יום בש ?)בתורה ד' תניניא( רבינולפי 

נתןציוו  רבינו לרבי  תורהבש  ,ה  חידוש  עוד  יוסיף  יום  בא ומו  .כל 

ש      מובא:  בשיח שרפי קודש ל ְלַחּדֵּ ּדֵּ ּתַ ש ְ יִּ ֶׁ ה ַעל מֹוַהְרַנ"ּתְ ש  ִצּוָ נּו  ַרּבֵּ

ָהָיה  ֶׁ ש  ר  ְוִסּפֵּ ַחיָּיו,  י  ְימֵּ ל  ּכָ מֹוַהְרַנ"ּתְ  ָנַהג  ְוַכְך  יֹום,  ָכל  ּבְ ִחּדּוש   יזֶׁה  אֵּ

ָלִעיר  ְלחּוץ  ְוָיָצאִתי   , ִחּדּוש  ּום  ש  לֹו  ש   ִהְתַחּדֵּ ּלֹא  ֶׁ ש  ַאַחת  ת  ּבָ ַ ש  ב  רֶׁ עֶׁ

ְלּתִ  ּלַ וְ ְוִהְתּפַ זֶׁה,  ָבר  ּדָ ַעל  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוש   ַלּקָ ִחּדּוש   'י  יזֶׁה  אֵּ י  ָסַחְטּתִ

ה  ַטּנָ ַהּקְ ע  ְצּבַ ָהאֶׁ חידוש    .'מֵּ בלי  נתן  רבי  על  שעבר  יום  היה  לא 

והמוסר   .'דעתאור קדושה ו 'להוסיף  בכל יום    צריךכי    ?ולמה  .תורה

  שאנחנו צריכים לחדש חידוש תורה בכל יום. ,הוא גם בשבילנו

 ללמוד בכל יום משהו חדש מהתורה שלא למדו עדיין 

ומה יעשה אדם שלא יודע לחדש חידושי תורה? שילמד בכל כא.  

  , את כל התורה כולהגמר    אין אדם שכברהרי  ש  יום משהו חדש,

כל יום  ב שיהיה לך לימוד שצריך    ,מלבד סדרי החזרות שלךולכן  

בו   לא  תלמד  שעדיין  חדש  שלמשל    למדת.דבר  אאדם  ת  סיים 

אם רק אבל   מה שלמד,כל    לא זוכרהוא רגע  כאז אפילו ש  ,בבליה

  .חדש  א לימודקרנזה לא יחזור, 

 אי פעם הכל נמצא בזיכרוןאדם למה כל מה ש

  ( ו כ"  )אותן  " רההקדוש אומר בשיחות    רבינו  :עניןהסביר את  ונכב.  

הר מפורש וזה זו  בשמים.  שלמדת יזכירו לך  לעתיד לבוא כל מהש

וישב  ) קפה.ח"א  בפרשת  הקודש(  וז"ל ,  (דף  ח :  )בלשון  ּכַ ּתַ ִתש ְ לֹא  ַהּתֹוָרה 

 ֶׁ ש  ם,  הֶׁ ִמן מֵּ קּו  ּלְ ִהְסּתַ ֶׁ ש  ּכְ ָעְזבּו  ֶׁ ש  ַהּתֹוָרה  אֹוָתּה  ל  ּכָ ת  אֶׁ יְֵּדעּו  ָאז  י  ֲהרֵּ

מֹו  ם ּכְ יהֶׁ נֵּס ִלְמעֵּ אֹותֹו ְזַמן, ְוִתּכָ מּוָרה מֵּ ָהעֹוָלם ַהזֶּׁה. אֹוָתּה ַהּתֹוָרה ש ְ

ם יהֶׁ ְמעֵּ ר ּבִ ם, ְוִהיא ְתַדּבֵּ  וכו'.  ִמּקֹדֶׁ

זוכר   המוח  קלינית  מבחינה  נולדשהרגע  מההכל  גם  אפילו  )ו   ,אדם 

עובר שהוא    בזמן  ש   עדיין  י"ג    רבינו כמו  במעשה    , ( כרוןי הז   בעלי הזקנים    בעניןאומר 

אה עשרים מ במשך  הכל  מקליט    דםוא   הכל,  מתחיל להקליטהוא  

בשבילשנה מעלה  ,  של  דין  את כביכול  צריכים    הםי  כ  .בית 

הנשמה שהיא  שלךוהזיכרון  המוח  שזה    -  ' דיסק  ה'הארד דהיינו   ,

מעלה של  דין  בבית  עליך  המעידה  היא  המוח,  כמבואר במשכן   ,

ִבינֵּם"  :ד(  איוב לג,)  כתוב  .)תענית יא.(  בגמ' י ּתְ ּדַ ַ ַמת ש  יש ידוע ש  -"  ְוִנש ְ

 , מקום הנפש  הואכבד  ה   .בד'כב  'לוח  'מ   -ר"ת  –'  מלך'  בגוףלנו  

נר"ן ד  ,הנשמה  הוא משכן  מוח', והרוח'מקום ה לב  ה מי    י כ  , נפש)הכוונה 

ב  .(ממש   נשמהשל  מדרגה  ל  זוכה שהיא  להוהנשמה  יש   מכשיר   מוח 

עוד    רבינוולפי    ,צרות הטיפהוומיום הלהקליט  ההקלטה שמתחיל  

לכן שבמוח  היהשזה  מעוד    ,קודם  את  שהמציאו    לפני   עוד )   ,במחשבה 

והמראה   י"גהריחו הטעם  מעשה  מעשיות  בסיפורי  ע'  מתחילה מכבר  ו  ,( ,  אז 

כאלה    מוצאים  איפה]   .ההקלטה הקודש  גחידושים  רוח  של  בוהים 

מעשיותב  אותנו  שמלמד  הקדוש,  רבינושל  נפלאה   זה   -  סיפורי 

  .[אש להבה  ,גבוה מעל גבוה

 למה בכל אופן לא זוכרים הכל 

בשר  סבימ  רבינוכג.   נמצא  שוכח    דםוא   ,זכרוןהכל  לא  באמת 

רק    ,פעמים כל החומר נמצא בדיסקשל  ,מחשביםכמו ב  רק  כלום.

הוא  שהבעיה של הזכרון שלנו  כך    .של הדיסק   אהבעיה היא הקור

שלמה  מוכ נמצא  והכ  ,ספרייה  שמרוב ספרייה  בל  רק  המוח,  של 

 וכיון  . מקום הנכוןמהאת הספר אנחנו לא יודעים איך להוציא  חומר

 אפשר   יאו,  במוח  יכרון המסויםהז  נמצאשנו שאנחנו יודעים איפה  

   .כרוןיזב מצוא את זהל

הזה  אחת לדבר  חזקות  הכי  פעמים אש  ,הראיות  מנסה    תההרבה 

מצליח,  להיזכר לא  ואתה  דבר,  להיזכר,    באיזה  מתאמץ  אתה 

יומיים   יוםאחרי  ו   ,לא זוכר  -  זה לא הולך  ,דופק את הראש בקירו

בזיכרון.פתאום   לך  קופץ  הגיע   ,אם שכחתי  והשאלה:  זה  זה  איך 

 של ענין זה? אלא מה  ,הזכרון אף פעםמלא נמחק זה  אלא פתאום?

למצוא איפה   לפעמים יש איזה דבר שעורר אותךו  ,קריאת הזכרון

  בזיכרון. כי הכול נמצא ,אדם ייזכר בחומרש  ולכן שייך ,זה נמצא

 'אור קדושה ודעת' בכל יוםלהוסיף 

חכתי הכל כבר , אפילו אם שכד.  נמצא שכל מה שכבר למדתי

מצו ורבינו  במוח,  מוהר"ן  נמצא  בלקוטי  עלינו  תניינא( וה  ד'  ,  )תורה 

א"  ודעת',  קדושה  'אור  יום  בכל  יום  כ  להוסיף  האדם  מוככל  רח 

פעם  חדש  דבראיזה  ללמוד   אף  אותו  למד  להיות   ,שלא    כדי 

ש"ס  הל  עחזרות  ב  סוקע  תהאאם  גם  כי    .'קדושהדזקנים  '  בבחינת

סדר   אתה חייב  ,ירושלמין  עדיי  אבל לא למדת  ,פעם החמישיתב

 בזוהר   תעשה סדר  ,זוהרת כל ה א   תעדיין לא למד ואם    .מיבירושל

למד   אםו   הקדוש, סדר  ת   ,חסידות  תלא  חסידות,  עשה  בספרי 

  . ( עם הרבה ספרים ספרייה גדולה    יש  )ב"ה,  ינו הקדושובפרט בספרים של רב

מי שסיים את התורה ולא יודע מה ללמוד, שיידע שיש אין בעולם  

   דבר חדש. תמיד מה ללמוד

 התורה רחבה וגדולה מיני ים

על   אפילו  מדבר, אני  כולל  ךעל אברעכשיו רק    לא מדבר  אניכה.  

לפרנסתו  ושע  אדם לתורהעיתקובע  וביום,  שעות    שמונה בד    , ים 

משנה,    :מדולוהוא   רק   וכו'.  והלכה  ,גמראחומש,  בסדר,  הכל 

צריך זה  יום  ב  מלבד  שלא   בדבר  לימודבסדר  וסיף  להכל  חדש 

על   התנ"ךכל  את  . תבדוק את עצמך אם למדת  עדיין  למדת אותו

, ירושלמי  בבלי  סיימתהאם    .סדרי משנהששה  האם למדת    ,הסדר
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י"ד .  וזוהר   מדרש רבה ותנחומאספרא וספרי,  ילתא  מכ,  תוספתא 

ל ועדיין  טור    ,רמב"ם החזקה  ערוך.  הזכרושולחן  בכלל לא  נו 

 .  ספרי חסידותו קבלהספרי ראשונים ואחרונים וכו' וכו'. ומה עם 

התורה   על  כתוב  ט(כבר  יא,  י  "   )איוב  ִמּנִ ּוְרָחָבה  ּה  ִמּדָ ץ  רֶׁ אֶׁ מֵּ ה  ֲאֻרּכָ

ָלאָכה ִלְגֹמר ְולֹא '  , טז()אבות בוכבר אמרו במשנה  ,  "םיָ  יָך ַהּמְ לֹא ָעלֶׁ

ּנָה ִמּמֶׁ ל  טֵּ ִלּבָ חִֹרין  ן  ּבֶׁ ה  לה  ,'ַאּתָ רק  לומד תחיל  צריך  ואתה 

יכול    ,בקביעות ושם סימניה לאיפה שהגעת, וככה גם אדם שעובד 

לסיים   גדולים מהתורה. לזכות  ספרים לך    איןאם  ו  חלקים  מספיק 

כולם,    יה,בספר את  הזמןוגמרת  הספרייה  דלהג  הגיע  את  כמו יל 

 רק אבל לא    ',בית מלא ספרים'  שיהיה  -הרבי מלובביץ'    ראמש

. ותתחזק תמיד  'בית מלא ספרים'המוח שלי יהיה  ש  העיקר  ,ביתה

הכל נמצא    -אפילו ב'גרסא'    שלמדת  כל מה  ו:ה שאמר רבינבמ

   .בזכרון

ש אנשים  תאונה" חעברו  יש  איזה  קבלו    ו  לפעמים ו  , מכה  ואיזאו 

משהווי מזה  שנש   זוכריםהם  שפתאום    טוב,   צא  מהם. דברים  תכו 

, גויהה  שאעל    הרבה שניםלפני  מיא בספרו עדות  מב  הרב באגד

וזה היה    .פה-דפי זוהר בעל  ומרהתחילה להיא    ביום אחדפתאום  ש

  , חסיד  מנקה בבית של  היתההיא    ?הסיפור שלה   מה  .מבהיל  דבר

  , חסידית   בהברהובמנגינה    ,לקוהיה יושב וגורס זוהר בתמיד  הוא  ו

אחרי ו   .זוהרה קריאת  את    השמעהיא  ו  ,גויה עושה ספונג'הואותה  

 שהו מכנראה נגעו לה באיזה  ו  ,שנים רבות היא עברה ניתוח ראש

דפי זוהר   םקלדהתחילה להיא    ,ניתוחמהרה  רועת הוכשהיא    במוח,

מקליט אין  הוא    המוח שלנובאמת  כי    וזה מעשה שהיה.  .בעל פה

   .הוא לא מאבד מילה, סופי

 לחנוכה תשפ"ג קבלה טובה 

 , הקדוש הזהתשפ"ג  בחנוכה    נוהקבלות של  אחתבעזרת השם  וכו.  

אותו    מדנולדבר חדש שעדיין לא    למוד ל  נשתדלשאנחנו כל יום  

ועל ידי זה נוסיף בכל יום 'אור קדושה ודעת', שזהו בחינת    ,בחיים

שהם מתחברים ל'מצח  זקנים דקדושה שדעתם מתווספת עליהם,  

בפירוש  באתי אותו וה  ליקו"ה ב )אומר רבי נתן ו  .היפך 'מצח הנחש'הרצון',  

אור'  תורה  'עוטה  כ אפילו  ש  ,(תניינא   ד'   על  תורה  שרבאדם  שלומד   ,

הוא לא מוסיף    ומקיים מצוות, 'אבל  יום  ודעתבכל    ', אור קדושה 

זה ו  ,ממנו  -  הנחשהטבע ומצח  חכמת  ל  ,סטרא אחראיניקה ל  שי

 . נורא ואיום דבר 

ישתדללכן   אדם  יום  ב  כל  מי ו  תורה,  חידושולחדש  וסיף  להכל 

תורה  שלא חידושי  לחדש  חדשה  לימוד  וסיף  שי,  במדרגה  תורה 

)דף זוהר, או  דקות רבע שעה    עשר, ואפילו סדר של  שעדיין לא למד

מדרש, מכילת  דף  וכו'(דף  כל אחד איפה שהוא נמצא בסימנייה של   ,א 

שלו אחד  ,החיים  חשבון   וכל  בעצמו  ל  יעשה  צריך   : השליםמהו 

 . הלאה והלאה וימשיךתחיל מהתנ"ך י

 הכנעת חכמת יון הוא ע"י בחינת 'מוסיף והולך' 

נתןכז.   ב בש  ,אומר  רבי  הנחש' חנוכהפרט  'מצח  עם  שנלחמנו   , ,

מוסיף '   כל יוםחכמת הטבע, אנחנו צריכים בעיקר להיות בבחינת  

יהיה    ',והולך לא  אם  והולך'כי  יניקה    -'  מוסיף  נותן  עצמו  זה 

להלכה   חנו אנולכן    .יוןקליפת  ל ב  פוסקים   פילואו   ל, לה  תי כמו 

שמאי  הטעם ש בית  הראשון  להדליקשאומרים    של  שמונה    ביום 

מיד  ,רותנ להחיל  כדי  של  הוא  האור  הספירה   -  'בינה'ה  את 

מוסיף ' אם לא תהיה    ,אומרים להם בית הלל  בכל אופן  השמינית.

ביום  'והולך יום  של  ,בכל  התיקון  עיקר  את  עשית   -  הכוחנ  לא 

ח  את  הטבע  להפיל  הוספת  יוון,  של כמת  לא  ב  כי  יום  אור  'כל 

   .'קדושה ודעת

 כיצד בשמונה ימים נכנסים י"ג מידות הרחמים 

שכח.   למה  מהבאנו  נחזור  הכהי"ג  שהם  ש  13-ילן   ישעלים 

הברכהנ הם    ,שושנהב ע"י  הנרות.  תקנים  יש   -השאלה  ו  של  הרי 

  י"ג מידות אם רוצים לתקן  ים, ומי  13לא  ובחנוכה  ימים    ונהלנו שמ

רק  יךא  - לנו  ימים  מספיק  כל   ?שמונה  שמאירים  מלבד  הרי  כי 

דרח מכילין  מידה הי"ג  של  הארה  יום  לכל  יש  בברכה,  מים 

 'אל', ביום שני 'רחום', וכו'. : מיוחדת, ביום ראשון

 ימוד נוצר ונקה שביום השמיני 

שכתבכט.   חנוכה  חיים    עץ  פרי )  "לז  י"האר   אלא  שביום   ק"ט(  דףשער 

יחוד   יש  הקדוש:   '. נקה' ו  'נוצר'השמיני  לשונו  את  וקשטה   ונעתיק 

מן  שמונה  ב קדמאין  דידה  תמינאה    "לא"מכילין  עד  נוצר  " וכו', 

מי"ג"חסד כלול  א'  שכל  חדא,  למכילתא  ויכוין   השמיניוביום    .. 

חסד "שהוא   ע "נוצר  המדות,  שאר  כל  ביומה  מעוררת    ידי  ל, 

בטישה דנוצר עם ונקה, שהם ב' מזלות עלאי ותתאי, כדי להשפיע 

יום הראשון של חנוכה  הקדוש. וביאור הדברים, ב, עכ"ל  למלכות

 וכוללים עמה את רחמים  ה  ממידות  -  ל'א' ים כנגד מידת  כוונאנו מ

  מידות. הכל    ועמה  'רחוםהאירה מידת 'ביום השני    .ג מידותהי"כל  

חמש מידות  עוד  חסר  אבל    ',חסד  מגיעים למידה 'נוצר  וביום שמיני

ע '   ' לאלפים' שהן:  ) 'ונקה'(ו'   ' פשע'ו  וון' נושא   מעלה ה שי  "ר הארסבימ  ,חטאה' 

השמיני יום  חנוכה',  של  ' שוהכאה  זיווג    בה  שיש  'זאת    ' נוצרל 

   .מידות ביחד חמשכל ה נכנסיםביום השמיני לכן ו ',נקה ו'

 שם יש ניסים תמידיים בית המקדש שונה מכל העולם כי 

שכל   אחדאבל יש מקום    ,' הטבע'הנהגת  של    םמקוה  זההעולם  ל.  

כתוב בפרקי    .וזה בית המקדש   -  הטבע  ל פיעתנהג שלא  מ הזמן  

מ"ה(אבות   ש  '   )פ"ה  ְקּדָ ַהּמִ ית  בֵּ ּבְ ינּו  ַלֲאבֹותֵּ ו  ַנֲעש  ים  ִנּסִ ָרה  הם   -  ' ֲעש ָ

הזמן בבית המקדש  שהיו   ניסים תמידיםהיו עשרה   כי    ?ולמה  ,כל 

המקדש   טבעיזה  בית  על  המקום   .מקום  הוא  המקדש  בית  ולכן 

ל ע  שהכל  להסביר  כמת יוון זהכי כל ח  ,יווןקליפת  שהכי מפריע ל

 על טבעיים.  יםסינ שיש בו -מקדש הבית מהות ואילו  ,טבע פי

 ם במקדש י"ג פרצותלמה דוקא פרצו היווני

הם לא ו   ,להחריב את בית המקדשבתחילה  היוונים היו יכולים  לא.  

אותו בו  ?עשוכן  מה    .החריבו  ופר  י"ג  פרצו  י"גלמה  צות.   דוקא 

אחד    ווניםהי  ? פרצות המקדשמצד  בית  את   רבינו   כי  ,צריכים 

יונקת    (תניינא   ד'   ה בתור )   הסביר הטבע  חכמת  שהם  זקנים  מהשכל 

מוסיפים  רק    יהודים 'שלא  יום  ודעת בכל  קדושה  הבינו   ,'אור  הם 

יחריבו את בית המקדש הם  חכמת  ל יניקה  להם  לא תהיה    ,שאם 

 פרצו אבל    ,להשאיר את בית המקדש  הם רצו  , ולכןשלהם  הטבע

תיקוני    ,פרצות  י"גבו   י"ג  כח   ,קדישא  אקנדידכנגד  את    להגביר 

   .הפרצות שעשוהי"ג  וזה אחרא, טראסד
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, כמו של כהן גדול זקןיש לו שהוא זקן ו - מתתיהו ע"י היהן וקיתהו

קלגכתוב  ש ב)תהלים  ָהרֹאש   "   :(,  ַעל  ַהּטֹוב  ן  מֶׁ ֶׁ ש ּ ְזַקן  ּכַ ַהזָָּקן  ַעל  ד  יֹרֵּ

ִמּדֹוָתיו ַאֲהרֹ י  ּפִ ַעל  ד  יֹּרֵּ ֶׁ ש  תיקוני " ן  י"ג  יש  שבו  הזקן  הזקן    , 

הקדושים, שהם הי"ג מידות הרחמים הנ"ל, והם המתקנים את הי"ג 

   .מלכי יווניםפרצות שפרצו 

 טומאה הותרה בציבור''י למה הוצרכו לנס פך השמן הר 

השמן  :שאלהיש  לב.   פך  של  לנס  צריך  היה  ה  טומא'  הרי,  למה 

  . גם בשמן טמא  נורהיק את המלהיו יכולים להדו  , 'הותרה בציבור

בית ו  , 'ית המקדש חנוכת ב'זה    -של חנוכה    עניןאבל היות שכל ה

אפשר לחנוך את בית המקדש   איאז    ,המקדש זה מקום של ניסים

טבשמ הטבען  בדרך  כל  אד   ,מא  שלחנוכ הרבה  המקדש   ה  בית 

כי כל הכוח של בית המקדש זה    ,'שמן של נס'  -  תהיה רק ע"י נס

 .  פך הטבע לגמריהישל וכוח של ניסים 

 אפילו לגוים נעשים ניסים בבית המקדש

אומרלג.   המלך  ו  :ותבתפיל  שלמה  שיבוא  מי  תפלל י שכל 

גוי  שלו,  תתקבל התפילהק  "בביהמ הוא   כמו שכתוב   ואפילו אם 

א  ל הּוא":  (, מא ח  ' )מלכים  ָראֵּ ָך ִיש ְ ַעּמְ ר לֹא מֵּ ֶׁ ְכִרי ֲאש  ַהּנָ ל  ּוָבא   ,ְוַגם אֶׁ

ךָ  מֶׁ ש ְ ְלַמַען  ְרחֹוָקה  ץ  רֶׁ אֶׁ ָך  ...  מֵּ ְבּתֶׁ ש ִ ְמכֹון  ַמִים  ָ ַהש ּ ַמע  ש ְ ּתִ ה  ַאּתָ

ץ   י ָהָארֶׁ ל ַעּמֵּ ְכִרי ְלַמַען יְֵּדעּון ּכָ יָך ַהּנָ לֶׁ ר ִיְקָרא אֵּ ֶׁ כֹל ֲאש  יָת ּכְ   ...ְוָעש ִ

ִניִתי ּבָ ר  ֶׁ ֲאש  ַהזֶּׁה  ִית  ַהּבַ ַעל  ִנְקָרא  ְמָך  ש ִ י  נו,)  כתוב  ."ּכִ י "  ז(   ישעיה  ּכִ

ים ָהַעּמִ ְלָכל  א  רֵּ ִיּקָ ה  ִפּלָ ּתְ ית  ּבֵּ יִתי  שתפילתם  "בֵּ ידי  על  כי   ,

 , ניסים למעלה מהטבע  כאןמבינים שיש    םמיעגם המתקבלת שם  

ים '  ולכן: א ְלָכל ָהַעּמִ רֵּ ה ִיּקָ ִפּלָ ית ּתְ יִתי ּבֵּ כל המהות של בית   ', כיבֵּ

 ניסים. הוא בית של ש ,המקדש

 יש לו בחינת בית המקדשבחנוכה כל בית של יהודי 

ב'לד.   היום  בחינתחנוכהגם  יש  המקדש '  ',  בית    ע"פ או   ',חנוכת 

כל בית של יהודי יש   -  'חנוכה'ב  בכל אופן  ,בית מקדש  נושאין ל

בית  לו   של  החנוכיה    יםמדליקכשי  כ  ,המקדשבחינה  את  בבית 

קדושת בית  ב  נואת הבית של  יםמקדש  נוא  ,ורהבחינת המנ   אשהי

צריך  לכן ו.  את המנורהמדליק  שכהן  הבעצמך הוא  אתה  ו  .המקדש

הל  יםכשמתפלל ניסים שהלהתפלל    ,נרותיד  איתנו  יעשה   קב"ה 

כי  גלויים בחנוכה.  ימים    כמו  שמונה  לנו    החנוכה,   ימי  בשנה,יש 

ו  שהם מסוגלים   , על ניסים  בהם  אפשר להתפלללקבלת תפילות, 

)גם אם  לבקש על הכל    ג, שלום בית,שלימה, זיוו רפואה  פרנסה,  על  

   .הישועה צריכה ניסים גלויים( 

 ואל האם ללכת לרופא, הוא צריך ללכתמי שש

רוצה  לה.   בנקודה  לאני  שאתה   ,בה  נופתחשסיים  במה  להאמין 

כ "שמתפלל,  אומר:  ונרפא"  נורפאאתה  באמונ  -  ה'  ה תאמין 

הוא    -  שהקב"השלמה   ורק  ומפליא '  -הוא לבדו  רופא כל בשר 

לך  לרופא  הולך  אתהש  ומה  .'לעשות  אין  כי  זה  אמונה עדיין  , 

כי באמת    שלימה,  של  ךל  היתה אם  צריך   מהיאמונה  היית  לא 

 . את הרפואהלו , כי הקב"ה שולח רופא

פעמים   הרי    ,אותי  יםאלו שכשהרבה  לרופא,  ללכת   רבינו האם 

לרופאיםשאמר   ללכת  עונה:  תמיד  ? אסור  ולמה?  אני  כי   ללכת. 

ב מאמיןהיהוא  אמת  אם  היהוא    ,ה  באלא  מי    ,לואלש  בכלל  ה 

ואני מכיר   -  שיהיה  רוצה זה מה  מה שהקב"הכשמש ששברור לו  

אבל אם יש לו   . ותשאל  א שואלל  אז הוא  ברוך ה',   אנשים כאלה

  מדבר עליה.  רבינוהזאת שלא במדרגה הוא  בודאישאלה אז 

ג פנים  כל  אנחנו  א  םעל  במדרגה  ם  לרופא,   והולכים  את,זהלא 

להלביש כדי  רק    , זהלרופאהולך    אבל חשוב לדעת, שמה שהוא

הטבע בדרך  הנס  כזה    ,את  שאני  ראוי    ,מגושםבגלל  עדיין  ולא 

גלויים אני    ,לניסים  נסתרים  לניסים  ראויקצת  אבל  אני    ולכן  ,כן 

יודע  ו  אני מאמין  ,רפואותשאני לוקח  וגם כ  .את הנס  מלבישקצת  

הקב"ה,  נס  היארפואה  הש אותייר  אוההקב"ה  ו  של  הנס רק    .פא 

א לחרפתי אני עדיין לבגלל שהגדול מתלבש קצת בדרך הטבע,  

 ראוי לראות ניסים גלויים.

 יבורי אמונה בפרט בהתבודדות מגיעים למדרגות גבוהותבד

כל דבר   ,לא במדרגה שלנולא מדבר דברים שהם    אני  ,רבותיילו.  

אומר בשיעור דבר ששייך    ,לנו  שאני  אחד  ו  נו,כוללזה  שלא אין 

שאפילו שהוא    כזאת,  של אמונהלמדרגה  בהתבודדות  יכול להגיע  

וכל    מהקב"ה,הולך לרופא הוא יודע בבירור שכל הרפואה היא רק  

הולך    מה כדי  לרופאשהוא  הלהלביש    זה  הטבעאת  בדרך  . נס 

  עבודה וה   ,יומיומית  העבוד  וז  פרנסהב   רק  ,פרנסה  עניןל  אותו דברו

 לרופא   ךכל יום הולאדם לא    ברוך ה'  רפואהכי ב,  יותר קשה  שם

ולהיות באמונה    ,לעשות התבודדות לפני שהולכים לרופאאפשר  ו

ו  .שלמה יום לעבודה  כל  הולך  יש את    םש  פרנסהלאבל כשאדם 

ואדם מרגיש שהפרנסה    ,ה וכו'' באמונ  תןמשא ומ'ל  הנסיונות שכל  

גם ב  .בהשתדלות כביכולתלויה   צריך    כל הזמן הפרנסה    ענין לכן 

היה  ,אם הייתי ראוי ו ,מפרנס אותירק הקב"ה ו - שהקב"ההרגיש ל

   .ליד הבית מןלי יורד 

שבת  מדנו  ל הבמוצאי  דברי  והנוראאת  הקדוש  טוב  שם    , בעל 

ל וישראוי  אחד  לכל  מן  מישראל,רד  אמונה יהיה  שרק    אחד  לו 

,  של אמונה וביטחון  כזאתאנחנו לא במדרגה  מכיון ש רק  , ווביטחון

 אפשר להגיעבאמת,  אבל    על הפרנסה.יגיעה  אנו צריכים לעשות  

הבעש"ט    לזה איתכי  מלאכים   -  נו דיבר  עם  לא  אדם  בני  ,  עם 

להגיעאו שאפשר  כרגע    לזה.  מר  מדבר  לא  שאני  מדרגה באלא 

הפרנסה    -?  כן  מהאלא,    הזו, שכל    , קב"המה  היאשלי  להאמין 

גלוי לנס  זכאי  לי    ,ובגלל שאני לא  להלביש את הפרנסה  נותנים 

הטבע בדרך  לפרנסה  ע"י    ,שלי  השתדלות  יעשה  )לעסוק  שאני 

   שהכל מגיע מהקב"ה.אני יודע אבל  במסחר, או בכל עבודה וכו'(

  , בד אותםאלא ל בחג חנוכה,רגעים כאלה קדושים  לנויש  ברוך ה'

זה עם  אחד  ו   ,לעבוד  השי"ת,  תבודד  וייחשוב  כל  את  ויעם  נצל 

להיות בכל יום 'מוסיף והולך'    זכורלשל חנוכה,  הרגעים הקדושים  

ד דבר חדש שעדיין  ולמלכל יום  וב  ' אור קדושה ודעת 'תוספת  ב  -

והשם    בחנוכה תשפ"ג,  נוהקבלה של  תהיה  זוובעז"ה    ,לא למדתי

   אמן.  ,יזכנו לכל ההשפעות הטובות

 עריכה: ליאור גבע   .בת שלום ומבורךש


