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 שליט"א  אליהו עטיה הרה"ג /  ג" ה'תשפ –'וישלחפרשת ' 

 הילולת הבת עין  
   ( אח" ) רט"ומוהר"ן תורה  ליקוטי  מבוסס על 

/   לקח את המגיפה איתו/  ניצלו בזכות הבת עין ברעידת האדמה/  הילולת הבת עיןסעודה ב
הניסים שבשמן  /  בספר בת עין נפקד בזרע של קיימא בזכות לימוד/  'דרי מעלה' ו'דרי מטה'

שר בין שמן  ביאור הק/   משמן המשחה נמשכים כל הניסים בכל הדורות / המשחה
פדיון נפש ע"י שיודעים את צירוף שם אדנ"י של בית   / המשחה לעול מלכות שמים וניסים

על ידי שמות מ"ב  /   כשזוכים למצח הרצון, מתקנים את כל כ"ד בתי דין יחד / הדין שנידון בו
כמה סוגי שמות מ"ב / שמות מ"ב של הפדיון / כיצד /  מעלים את הפדיון עד מצח הרצון

מוציאים משמד   מועיל הפדיון / משה רבינו מוציא מ'שמד' ומעלה ל'רצון' / ע"י פדיון נפש
לפעמים התיקון   /  לרצון ועושים גרים / איך יתכן שלוקחים לאדם את הפדיון למשהו אחר

נעשה על ידי שממתינים לישועה / הכח של הפדיון תלוי בג' דברים שביאר ר' נתן / גם נס 
נכתבו פרקים שלמים על חנוכה נעשה ע"י שם מ"ב כנרמז אצל יעקב אבינו / איך בתנ"ך 

נסים שצדיקים עושים בקלות / אחרי גילוי תורה שבעל פה נעשים נסים בקלות יותר / ניסי  
התנ"ך מלמעלה למטה, ומתורה שבע"פ מלמטה ללמעלה / דברי רבינו בכח הנסים של 

'יודע אני שקטן שבכם מחייה מתים' / למה בשלום עליכם מוציאים את /   הפוסקיםבעלי 
המלאכים קודם האוכל / שלמות תורה שבכתב ותורה שבעל פה "ְלַבּדֹו" ו'ְלַכּדֹו' / רמזים 

המשחה לפך השמן / מדוע על שכל התורה והנסים בשם מ"ב / השוני והשוואה בין שמן 
הדלקת נר חנוכה היא בחינת 'נר תמיד' / איך יתכן שמשה /  ידי נר תמיד ניצלים משמד

התקשה בעשיית המנורה ובצלאל עשה מיד / הרצון היהודי להיות איש כשר אף פעם לא 
נפגם / בצלאל על ידי שיודע גדולת משה רבו הוא עושה את המנורה / ע"י שגילה ר' נתן את  

 גדולת רבינו עשה עובדי ה' עצומים 

 הילולת הבת עיןעודה בס

לעשות סעודות  הרבה  נוהגים    ,ה'בת עין'ולא של  להיו ה יכסל  בי"  א.

, כשמעוררים הצדיק היה עושה בחייומה שכי בההילולא שלו,  ביום

  ' בת עין'ה .עושים לו נחת רוח גדולה, אחר פטירתווה שלו המצאת 

אורחים  מצות עם    הרבה  התעסק סעודות    השו ע  יההו   ,הכנסת 

אנשיםומא לכבוד ו  .כיל  סעודה  כשעושים  לו,  לכן    ות זכאפשר 

  .שהיה כוחו גדול מאוד הבת עין ת בזכות הצדיק הקדוש  ועוליש

 מהדהאת דהבת עין ברעי ניצלו בזכות

  , היה רב בעיר צפת בסוף ימיו    )ה'בת עין'(  בי אברהם דב מאווריטשרב.  

שהייתה בצפת  הגדולה  אדמה  הרעידת    בזמן  מאוד  התפרסם  ומוש

ה'בת עין'    זמןהבאותו  ו,  אנשים  רבהה  נפטרו  השב  ,בשנת תקצ"ז

שלו המדרש  בבית  אדמה,,  היה  מהרעידת  נבהלו  ופחדו   וכולם 

עליהם, יקרסו  והתקרה  עין'  ו  שהקירות  האהש ה'בת  על  רץ תטח 

בזכות  ו,  אליו  נצמדוכולם  ו ',  י אלתיצמדו  '  אמר לאנשיםבתפילה, ו 

היו ה'בת במקום ש  ךא  קרס,  חצי מבית המדרשכי אפי' ש ניצלו,זה  

 ,"כ שאלו אותו אחכשבנס. ו  צלוקרה כלום, והם ני  עין' וכל הקהל

בתת שהש  הסיבה  מה דוקא  הארץ  על  הטחת   אמר:  וא פילתך, 

שנופלות שהאבנים  הסדרכלא    ראיתי  לדרום    אאל  ,פי  מהצפון 

ל וכו',מהדרום  שו  מזרח  לא   דבר  זהו  ,פה  למשתול  הס"מהבנתי 

ולכן השתטחתי    ,שרק בשפלות אפשר להינצלכן אמרתי  ול  ,טבעי

 . נצל בזכותויזכו לה"ה כולם וב על הארץ,

 המגיפה איתו את לקח

 מגפה מאוד קשה  , שאז היתהפטירתוזמן ב יה השני גדול ההנס הוג. 

צפת חלליםהש  ,בעיר  רח  פילה  ליצלןרבים  עין,  מנא    ג"כ   והבת 

ר טואמר להם שהוא יהיה האחרון שייפוחלה מאוד,    מגפהנדבק ב

 . וכך היה  , ותיעצר המגיפה.פה איתו י הוא לוקח את המגו  ,מהמגפה

מגפה את ה   לקחוה'בת עין',    הצדיקנפטר    "א י"ב כסליובשנת תר

   .ובזכות זה ניצלו הרבה מאוד יהודים, איתו

 'דרי מטה' ו 'דרי מעלה'

  חינת שצדיק הוא ב   ח"ב(ס"ח    התור) ן  "ר הליקוטי מובמסביר    בינורד.  

מעלה' מטה' ו',  דרי  ש  '.דרי  שאפילו  על  נשמתוכלומר  ה  ת כבר 

  בני אדם ומר והוא עדיין מבין גם גם דרי מטה, כלהוא עדיין  יםשמל

כי יש צדיקים   .שמים, עם צרכי בני אדם גם ג בעולם הזה  ןכא עדיין  ש

בין בכלל שאחרי שנפטרו נעשים רק 'דרי מעלה', ואינם יכולים לה

שעיקר  אמר  ורבינו  לגמרי.  מזה  ושוכחים  אדם,  בני  גשמיות  את 

עלה זה להיות 'דרי מעלה' ו'דרי מטה'. וצדיקים כאלו שהם גם המ

בציון שלהם טוב להתפלל על כל דבר, גם על דברים מטה',  'דרי  

   רים מה צריכים בני אדם. כי הם עדיין זוכ, שמיםג

בת ה' הצדיקזה  'דרי מטה' חינתבב האלו שהם גם  םצדיקימהואחד 

 , הרבה מאוד ישועות   זוכים לפעולציון הקדוש שלו בצפת  ב לכן    ',עין

  , שלו סעודה   ולאלהיוידוע שהרבה אנשים נדרו נדר לעשות ביום ה

  .מעל הטבע עוונוש

 בזכות לימוד בספר בת עין נפקד בזרע של קיימא

על   גיד המפורסם רבי אלימלך בידרמן אוהב לספר סיפוריםהמה.  

  חרונות הא  יםבשנ  נושעועל אנשים ש  ,היוםגם  שקורה    הממ  ,צדיקים

ה עין'בזכות  שלא  ש  :פרומס  .'בת  יהודי  הרבה היה  היה  ילדים  לו 

שנים שלהוא  וה  ,מאוד  בציון  עיןה'  תפלל  עצמו    ',בת  על  וקיבל 

וככה    . פרשת השבועעל    ין'בת ע'השל  את הספר  כל שבת  ב  ללמוד

הלולא  ה   ם יו)  –  וברוך השם הוא זכה לבן זכר שנולד ביום י"ב כסלו  ,היה

קרה ו  ללמוד כל שבוע ב'בת עין'. גם קיים את נדרווהוא  (של הבת עין 

ם  ש  הביא איתובני ברק ולא  ב  וחמישבת לפעם אחת שהוא הגיע ל

ולא   בעיר,  מדרש־יבתבלחפש    ךאז הוא הלו   ספר ה'בת עין',  את

  '? אתה מחפש  מה'  אל אותו:ששיהודי    בסוף פגש אותו איזה  מצא,

יש :  לו  היהודי אמר  .הסיפור  כל  את  לו  סיפרו   .ספר 'בת עין'  אמר לו:

  '.עין 'בתב תלמד אצלי את ו ,תבוא אלי הביתה  ,לי את הספר

 משחה הניסים שבשמן ה

עי על ידי   ,אדם שזוכה ללמוד בספר של הצדיקש  דבר מאוד גדולו.  

הכי הנחת רוח  וזו ,בקברתורה דובבות    של הצדיק שפתותיו היויזה 

לצדיק    הגדול שלושיש  התורה  את  שו   ,שלומדים  את  כן  עושים 

ההילולא   היום עשינו לכבוד   גם  .המעשים שהוא היה עושה בעולם

מהספר של ה'בת   למדוגם עכשיו נ  ,כיד המלךסעודה    של ה'בת עין'

גדול    עין' רוח ש  אדםרק  שחידוש    ,חנוכהשל    עניןבחידוש  בו    יש 

   .זהכל לומר חידוש עצום  והקודש יכ

ל   :(חנוכה   דרושי ב )  ין'בת ע'האומר   ָראֵּ ִיׂשְּ ֲעׂשּו לְּ ּנַּ ֶׁ ים ש  ָללּות ִנּסִ ר ּכְּ ִהּנֵּה ִעּקַּ

ן   מֶׁ ֶׁ 'ש  ּבְּ ִהּנֵּה  ּדְּ זֶׁה,  ָבר  ּדָ ר  ָבאֵּ ּונְּ ן'.  מֶׁ ֶׁ 'ש  ִחינַּת  ִמּבְּ הּוא  דֹור,  וְּ ּדֹור  ָכל  ּבְּ

ִתיב ּכְּ ָחה'  ש ְּ ּמִ ל,  הַּ ש   "  : לא(  )שמות  קֹדֶׁ ת  חַּ ִמש ְּ ן  מֶׁ ֶׁ ִלי  ש  זֶׁה  יֶׁה  ִיהְּ

ם יכֶׁ דֹרֹתֵּ  הבחינה מסביר שכל הניסים באים מ  'בת עין'ה  עכ"ל.  ," לְּ

ָחה'של   ש ְּ ּמִ הַּ ן  מֶׁ ֶׁ ניסי  היהש  -  'ש  ש  מהו  .שמן  הגדול   ? בוהיה  הנס 

ו  )כמ שמן המשחה  ב  שמונים שהסממשל  הגדולה  כמות  ה   עניןב  ,קודם

ם  ]שם כג[   שכתוב  נֵּה ֹבׂשֶׁ ים ּוָמאָתִים ּוקְּ ִ ֲחִציתֹו ֲחִמש ּ ם מַּ ׂשֶׁ ָמן ּבֶׁ ִקּנְּ אֹות וְּ ש  מֵּ רֹור ֲחמֵּ : "ָמר ּדְּ

ים ִ ן זִַּית ִהין"   ֲחִמש ּ מֶׁ ֶׁ ש  ש  וְּ ּקֹדֶׁ ל הַּ קֶׁ ֶׁ ש  אֹות ּבְּ ש  מֵּ ה ֲחמֵּ ִקּדָ מאוד  כמות    וזו  -  (ּוָמאָתִים: וְּ

ן זִַּית ִהין" (יא: דף )  הוריותגמרא ב ובאמוכ .מניםסמ לש גדולה מֶׁ ֶׁ  -  "ש 

,  שמןשל    זוככמות  וקצת יותר מארבע ליטר.    ,ג שמןלו  י"בזה  הין  

יכולה לה  ו, מים שהישבהכמות העצומה של  הסוך את  ל  ספיקלא 

תוך  אותו ב  רתיחומים והשהב  לע  ןששפכו את השמ  חריא  זאתובכל  

  .בדיוקשמן  וגל בו י"בנשאר  עדיין,  רק את השמן וכשלקחו סיר,

שם אותם ו  ,שמן המשחה  גלו  את י"בלקח   רבינומשה  הנס השני, שו

המזבח  הוא    מנהומ  ,ופרת פשתוך  ב את  את  ו  המשכן,   כליומשח 

ובניואהר המשיחות  הו  –  ן  כל  אחרי  המשחה  שמן  של  שפופרת 

זה . וכלום הנחסר ממנלא שמן, וי"ב לוג  בכמות של נשארה מלאה

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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ם"  :שכתוב  מה יכֶׁ דֹרֹתֵּ יֶׁה זֶׁה ִלי לְּ ש  ִיהְּ ת קֹדֶׁ חַּ ן ִמש ְּ מֶׁ ֶׁ  "ל חז  ודרש  -  "ש 

לא    רבינוהשמן שעשה משה  כי    .לו קיים לעתיד לבואכו  : )הוריות יא:(

טיפה    רנחס בה  אחת.ממנו  הדורותוגם  מלכים   וחמש  משך  ממנו 

גדולים המשכןאת  ו  וכהנים  החדשים של  ו הכלים  הזמן,   שפכו   כל 

ולכן כתוב   .בכל אופן בשלמות כולו קיים לעתיד לבוא  שמן,  ממנו

יֶׁה  ")  'ה זֶׁ ' ם  ֶזהִיהְּ יכֶׁ דֹרֹתֵּ בכל הדורות נשאר כי    ,)מידת 'הין'(   ' = י"בזה'   (" ִלי לְּ

   .כלוםבלי שיחסר ממנו  ,שמן גלו י"ב 'זה '

 משמן המשחה נמשכים כל הניסים בכל הדורות 

יֶׁה"  וז"ל:    ,גדול חידוש    'עין  ה'בתאומר  ז.   ֶׁ   -"ִיהְּ ִחינַּת ש  ּבְּ ֶׁ נּו ש  יְּ ן הַּ מֶׁ

ין  ר ֻלּגִ יסַּ רֵּ ּתְּ הַּ כּו מֵּ ש ְּ ָכל ּדֹור ָודֹור יֻמְּ ּבְּ ֶׁ ָעִתיד ָלבֹוא, ש  ִמיד לֶׁ יָּם ּתָ יֶׁה קַּ ִיהְּ

י יַּ"ה טֵּ בְּ ר ש ִ נֵּים ָעׂשָ ים ִלש ְּ ִחינַּת ִנּסִ ּבֹו ּבְּ ֶׁ השמן הזה שקיים , ע"כ. פי' מש 

כלומר   ,ניסיםהכל    ממנו נמשך לדורות  ,לעתיד לבואבשלמות גם  

שמן מש גם  זה גורם    ,שהוא אף פעם לא נחסרזה שיש בו את הנס  

   .כל הדורותבניסים נמשך יהיה  - רבינומשה הזה שעשה המשחה 

וז"ל:    ? ניסיםלהמשכת  מה שמן המשחה גורם  ה'בת עין': ל  ומבאר

ִחינַּת   ים ִמּבְּ ּסִ ּנִ ת הַּ כַּ ש ָ מְּ ם הַּ ּגֹורֵּ ָדָבר הַּ ן  'וְּ מֶׁ ֶׁ ָחה ש  ש ְּ ּמִ ן  'הַּ מֶׁ ֶׁ ש ּ ֶׁ "י ש  , הּוא עַּ

תּוב   ּכָ ֶׁ מֹו ש  תֹו 'ִהין', ]ּכְּ ָחה ָהָיה ִמּדָ ש ְּ ּמִ מֹות ל, כד(הַּ ן זִַּית ִהין"[,   )ש ֵּ מֶׁ ֶׁ ש  "וְּ

תֵּ  ִים'  יוְּ מַּ כּות ש ָ לְּ ת 'עֹול מַּ לַּ ּבָ ל קַּ ז עַּ ּמֵּ רַּ ת ִהי"ן מְּ ם    -בַּ ֵּ ָיא ש  רְּ טְּ ימַּ ִהי"ן ּגֵּ

"י הַּ  עַּ ֶׁ ה מֹ   'ִהין' אדנ"י, ש  ָעׂשָ ֶׁ ן ש  מֶׁ ֶׁ כּות  ש  לְּ ִחינַּת 'עֹול מַּ יךְּ ּבְּ ש ִ ה, ִהמְּ ֶׁ ש 

ת ֱאמֶׁ ּבֶׁ ָהעֹוָלם  זֶׁה  ּבְּ ִים'  מַּ ָעָליו    .ש ָ ל  ּבֵּ קַּ מְּ הַּ ָכל  ִים'וְּ מַּ ש ָ כּות  לְּ מַּ   ' עֹל 

ץ   רֶׁ אֶׁ ךְּ  רֶׁ ּדֶׁ עֹל  וְּ כּות  לְּ מַּ עֹול  ּנּו  ִמּמֶׁ ֲעִביִרין  ה( מַּ ג,  ָצִריךְּ )ָאבֹות  ינֹו  אֵּ ֶׁ ש   ,

זֵָּרָת  עֹל ּגְּ ּבּוָדם וְּ עְּ ּבֹל עֹול ש ִ  עכ"ל.  ם,ִלסְּ

'הין' היא   ,65גימטריא  שניהם    כיכנגד שם אדנ"י    -  המילה  ולכן 

א  שאדם מקבל עליו, ועי"ז הו  יםות שמלכול מעעל קבלת    תמרמז

משה שעשה  המשחה'  'שמן  מכח  ניסים  לעצמו  מבואר   .מושך  כי 

ר ": ()באבות שםבמשנה   ָנה אֹומֵּ ּקָ ן הַּ ָיא ּבֶׁ חּונְּ י נְּ ּבִ ל ָעָליו עֹל   רַּ ּבֵּ קַּ מְּ ל הַּ ּכָ

ץ" רֶׁ אֶׁ ךְּ  רֶׁ ּדֶׁ עֹל  וְּ כּות  לְּ מַּ עֹל  ּנּו  ִמּמֶׁ ֲעִביִרין  מַּ והּתֹוָרה,  רי מה שאדם  . 

היינו מגזירות הגוים,   -ינצל משעבוד מלכיות  צריך נס, זה כדי לה

וכו',    לחה צוה בריאות    וכן מעול דרך ארץ, מה שהוא צריך פרנסה

זה נכל שיש על האדם, שכל זה מעבירים '  ל ב'עול דרך ארץוכל 

 ממנו על ידי 'קבלת עול מלכות שמים'.  

מֹו בת עין, וז"ל: ומסיים ה ךְּ ש ְּ רַּ ּבָ א עֹוָלִמים ִיתְּ ּבֹורֵּ ֶׁ ים ש  ה ִנּסִ ֲעׂשֵּ "י מַּ עַּ

הֹוִרים  טְּ יַּד  ּבְּ ִאים  מֵּ ּוטְּ ים  ּטִ עַּ מְּ יַּד  ּבְּ ים  ּבִ רַּ וְּ ים  ֲחָלש ִ יַּד  ּבְּ ּבֹוִרים  ּגִ ר  מֹוסֵּ

י   ּדַּ ַּ כּות ש  לְּ מַּ ּקּון ָהעֹוָלם ּבְּ "י ּתִ ק עַּ ּכֹל הּוא רַּ הַּ יִקים, וְּ ּדִ יַּד צַּ ִעים ּבְּ ָ ש  ּורְּ

הִ  'הַּ "י  י  עַּ רֵּ מְּ גַּ לְּ ל  ּטֵּ ּבַּ ִנתְּ וְּ תּון,  רֵּ ִיּכָ רֹות  ּכָ ָהֱאִליִלים  וְּ יָלא  ּוִמּמֵּ ן'.  מֶׁ ֶׁ ש  ין 

הִ  הַּ מֵּ חּו  ש ְּ ִנמְּ ָכךְּ  לְּ ֲחָרא.  אַּ ָרא  ִסטְּ ּדְּ ָאה  ּתָ ּתַּ כּות  לְּ ּכֲֹהִנים  ימַּ ן  מֶׁ ֶׁ ש  ן 

ָלִכים כּו'.  ,ּומְּ ת וְּ ֱאמֶׁ ִים ּבֶׁ מַּ כּות ש ָ לְּ ם עֹל מַּ יהֶׁ לּו ֲעלֵּ ּבְּ קַּ יְּּ ֶׁ י ש  דֵּ  ּכְּ

 ניסים מלכות שמים ו ביאור הקשר בין שמן המשחה לעול

זית ין  ב  הקשר  מה  שתי קושיות: א.קשה לי  אלא שעדיין  ח.   שמן 

, מלבד הרמז ש'הי"ן' גימטריא שם  ם כות שמי מלול  עקבלת  ין  בל

 ' בת עין 'ה  לואיו  ,ן בשמ  היהנס חנוכה    ב. לפי הידוע לנו רק  ?אדנ"י

כולם  נהשכל  אומר   רק  )ויסים  המ  משכיםנ  (חנוכה  נסלא  משחה שמן 

זית מ   העשנש  רבינותורת  באר את הדברים על פי  ראה לונ  ?שמן 

את    אחדהצדיקים משלימים  נראה איך  ו  , הקדוש רבי נחמן מברסלב

 ודברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. .השני

 בית הדין שנידון בו של את צירוף שם אדנ"י  ע"י שיודעיםפדיון נפש 

  מיוסדת על תורה ש  ()הל' ברכות השחר ה"הות  לכה  בליקוטימובא  ט.  

מבאר   רבינוושם  ,  נפש  פדיון  עניןב  שעוסקת ן  "רהבליקוטי מו  רט"ו

י , וז"ל:  'פדיון נפש'  ענין ּכִ יֹונֹות,  דְּ ּפִ י  ָעה ִמינֵּ ּבָ רְּ אַּ וְּ ִרים  ׂשְּ יֵּּש  עֶׁ ֶׁ ע, ש  ּדַּ

יִנים   י ּדִ ּתֵּ ָעה ּבָ ּבָ רְּ אַּ ִרים וְּ ׂשְּ   א דף  רא זוטקלו: ובאדדף  נשא    א רבא ר)עיין אדיֵּש  עֶׁ

יֵּּרצג.( ֶׁ ין ש  ּדִ יק הַּ ּתִ מְּ הַּ יָֻחד לְּ יֹון מְּ דְּ ין יֵּש  ּפִ ית ּדִ ין ּובֵּ ית ּדִ ל ּבֵּ ד ּכָ גֶׁ נֶׁ ש   , ּוכְּ

ם.   כי  ש ָ בזה,  מילה כי  ,  אותיות  ד'בו    יש  "ינ אד  בשם  והביאור 

מ אותה    4-שעשויה  לכתוב  אפשר  וארבע באותיות   עשרים 

, כמבואר בספר  י"נ, ניא"ד וכו' אד  ,דאנ"י   ,דנ"י )א שונים  צירופים  של  אפשרויות  

   . י"משמות אדנ  אחדצירוף   כנגדהוא    כ"ד בתי דין,מ אחדכל ו  (יצירה 

וז"ל:  רבינואומר    ולכן שם  יֹון  ,  דְּ ּפִ הַּ מֹוִעיל  ינֹו  אֵּ ָעִמים  ִלפְּ ן  ּכֵּ ל  עַּ

יֹונֹות,   דְּ ָעה ּפִ ּבָ רְּ אַּ ִרים וְּ ׂשְּ ל ָהעֶׁ עַּ ּכָ ָחד יֹודֵּ אֶׁ ָחד וְּ ל אֶׁ י לֹא ּכָ ין, ּכִ עֹוׂשִ ֶׁ ש 

ל  עַּ ם, וְּ ּלָ ה ּכֻ ינֹו עֹוׂשֶׁ עַּ אֹוָתם אֵּ ֲאִפּלּו ִאם יֹודֵּ יֹון  וַּ דְּ ּפִ ה הַּ ינֹו עֹוׂשֶׁ אֵּ ֶׁ ש  ן ּכְּ ּכֵּ

ינֹו מֹוִעיל. י זֶׁה אֵּ דֵּ ל יְּ ין, עַּ ּדִ אֹותֹו הַּ יָֻחד לְּ מְּ )אות  חיי מוהר"ן  ובספר    הַּ

ל  נ"ה( ִעין ּכָ יֹּודְּ ֶׁ ש  י ִאם ּכְּ יֹון, ּכִ דְּ ֲעׂשֹות ּפִ ר לַּ ש ָ פְּ , ביאר יותר וז"ל: ִאי אֶׁ

ׂשְּ  ׂשְּ ָהעֶׁ ל ָהעֶׁ יק ּכָ ּתִ מְּ הַּ יֹונֹות לְּ דְּ י ּפִ ָעה ִמינֵּ ּבָ רְּ אַּ י ִרים וְּ ּתֵּ ָעה ּבָ ּבָ רְּ אַּ ִרים וְּ

י  ִדיִנים נֶׁ ערְּ ּגּוּבֶׁ ּבַּ ָחד  ִעין אֶׁ ּתֹובְּ ֶׁ ש  מֹו ּכְּ ּכְּ ל  ר ָמש ָ ָאמַּ וְּ ל(.  ש ָ ל ִקיֶׁעב   )ִממְּ ֶׁ ש 

ן   ֲעִמיד טֹועֵּ הּוא מַּ יךְּ   )עורך דין(וְּ ךְּ אֵּ ּכָ יִניץ.  אמֶׁ קַּ ּבְּ ט  ענְּ טֶׁ ִפיִליפְּ ּקֹוִרין  ֶׁ ש 

ִנין אֹותוֹ  י ִדיִנין ּדָ ּתֵּ יזֶׁה ּבָ אֵּ עַּ ּבְּ ינֹו יֹודֵּ יֹון ִאם אֵּ דְּ ֲעׂשֹות ּפִ ר לַּ ש ָ פְּ .  , ע"כאֶׁ

הדברים לדעת  ,  וביאור  אדנצירוף  באיזה  צריך  לי  "שם    כוון צריך 

יודע  ואם  בפדיון. לא  צירוף  הוא  אואיזה  את  ,  עושה  לא  הוא  לי 

דיבר על    ,ארץ ישראלל  גיעלפני שה  רבינו  נכון.בבית דין ההמיתוק  

ישראלשגהה ארץ  של  העואחד    ה  שצומיהדברים  השיג   רבינום 

 . ' פדיון בנפש'הסוד של היה זה  ,בארץ ישראל

 נים את כל כ"ד בתי דין יחד כשזוכים למצח הרצון, מתק

אנפין',   זעירד  מצח'  -של  בחינה  ישש  ,)שם(   אבאדרר  סבימ  רשב"יי.  

ה מתעוררים    םשש ב  דין  יתב  כ"דהוכל    ,דיניםכל    מצח 'נמצאים 

 ועל זה נאמר   ',מצח הרצון 'אבל יש בחינה שנקראת    .אנפין'  זעירד

ָך  "  :יד(  )תהלים סט, ִתי לְּ ִפּלָ ֲאִני תְּ ת ָרצֹון  ה'וַּ ת רצון שמאיר עכשיש  ו  ,"עֵּ

מתי ו  .יחדדין  י  תב   כ"דתק את כל הממ הוא    ן,פינריך אא  המצח של

מצאים  נש  בעתזה    ,לכל בית דין בפני עצמו  פדיוןלעשות    צורךיש  

ד במצח  אנפיןרק  זוכ  ,זעיר  אתה  אם  כל   ,הרצון   מצחל  יםאבל 

 . הדינים של כל הבתי דינים מתמתקים ביחד

 פדיון עד מצח הרצוןעל ידי שמות מ"ב מעלים את ה

  רעווא דרעווין,   –  של שבת  בשעת מנחה?  דבר הזהה  העשנמתי  ויא.  

מצח    בשניהם ש  -  בשבועותהובחג   שבאמאיר    אנפין.   ךריהרצון 

  , ואם כן שבועות  ובחגבשבת    פדיון  יםשועהשאלה: הרי לא  אבל  

  גם לא בשבת   ממתק את הכל,את הפדיון שכל השנה   העש נאיך  

שם   "ייום עובד ע  יוןפדה  של  דגילה שהסו  רבינולכן    ובחג שבועות?

, ששם מ"ב הסוד שלו הוא לעלות, והוא מעלה את הפדיון גבוה "במ

  .ת רצון'גבוה עד מצח דאריך אנפין בחינת 'ע

 מ"ב דבריאה ודאצילות  /כמה סוגי שמות מ"ב

)חודש כסלו דרוש    'שכרישבני  'המסביר    "ב. משם    ליש כמה שמות שיב.  

שלו    ראשי תיבות וה  של בריאת העולם  שם מ"ב הוא השם  :ד' אות י'( 

אני צריך    ,כשאני רוצה לשנות את הטבע.  ראשית'ב עשה  'מ   -זה

ב בראשיתמלהתערב  כזו  .עשה  לי  להיות  שאני    וצריך  עוצמה 

כח  בעצמי   לי  'עושהבבחיניש  ש   .'בראשית   מעשה  ת   רבינווכמו 

שהתלמיד   (ח"א ט  "תורה מסוף  וא  "תורה ל)ן  "רהליקוטי מומסביר בהקדוש  

)דף  כמבואר בהקדמת הזוהר    ,בורא עולמותא  והחכם בלימוד שלו  

שבור  ה.( ה  ,עולמות  א וע"י  דרך  לעולם  יורדת  ולמות  ע ההשפעה 

  .גיעהשפע י איך לכן מי שבורא עולמות יכול לקבוע ו ,שהוא בורא
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שינוי   שלה השם הקדוש  שז  "ב,שם מ  ר"תמעשה בראשית  עכ"פ  

  הארבעים ושתים הם    ראשית,  . כמה צורותשם קדוש זה יש  ל  .הטבע

הר  ב  .ות של התורה ונשאאותיות  ֱאלִֹהים "פסוק  כי  ָרא  ּבָ ית  אש ִ רֵּ ּבְּ

ץ ת ָהָארֶׁ אֵּ ִים וְּ מַּ ָ ש ּ ת הַּ  יות, ובפסוק השני יש עשרים ושמונה אות  -"  אֵּ

ָתה ֹתהּו ָוֹבהוּ " ץ ָהיְּ ָהָארֶׁ עוד    -  )ולא עד בכלל(  ָוֹבהוּ ל  עד האות ה' ש  -  "וְּ

 . וארץ שמיםבורא הקב"ה שאיתו  מ"ב םזה הש ,אותיות ד"י

 שמות מ"ב של הפדיון

אלא משתמשים   ,הזה  "במשתמשים בשם מפדיון אנחנו לא  ביג.  

מ  נקרא  "משם  יש    . אחרים"ב  בכמה שמות   . ידיים  שלושב שהוא 

והגוף שתופס את שתי הידיים גם   ,יד שמאל  ,יש לנו יד ימין  ביאור:

דָֹלה'  :ורהתנקרא במה שזה  ו  .הוא יד ּגְּ יָּד הַּ  זה יד   -   לא(  )שמות טו,   'הַּ

בתורההו  .ימין האחרון  שמאל.  -'  חזקה ה  יד'ה  פסוק  יד  ו'יד   זה 

נֵּי  "  )שמות יד, ח(שבפסוק    ה'רמה ָיד ָרָמה ּובְּ ִאים ּבְּ ל יֹצְּ ָראֵּ זה הגוף   -"  ִיׂשְּ

 פעמיםג'    -  ניםכוו מ  הפדיון  ותעאת הידיים על מ  מיםכששו.  בעצמו

   שם מ"ב אחד.זה ו ,מ"ב עולהש  'יד'

 דיון כיצד מועיל הפ

א מחלל את הדינים שיש ן נפש, הו כי על ידי שאדם נותן פדיו יד.  

עליו על המעות, כמו שעושים כל חילול על מעות. והכלל הוא שאין  

ש אין דין כלל. ולכן צריך  הדין נמתק אלא בשורשו, כי שם בשור

ם הדינים, וכך על ידי שמות  לעלות אותו מעולם העשיה ששם מקו

של   שם מ"בולכן מכוונים בעוד  .  מעלים אותו מעולם לעולם  מ"ב

 –  נהקנחוניא בן ה   תפילת ר''  בכח  אנ שם של 'אושזה    ,ולם היצירהע

  קרעשט"נ כזה: אבגית"צ  )   תיבות שלו הוא שם של מ"ב אותיותשהראשי 

 . שקוצי"ת(  יגלפז"ק חקבטנ"ע  בטרצת"  נגדיכ"ש

 מ"ב דבריאה ודאצילות

  כ"א   עולה י"ה  הי"ה, שם אהא  תשני שמוב שהם  "משם  יש עוד  וטו.  

ויש   .בריאהשל עולם ה  מ"בשם  וזה נקרא    י"ה = מ"ב.הושני שמות א

הוי"ה    דמלא'.  אמל'ו   'מלא'ו  'פשוט '  שהוא   -  ותלציאב   מ"ב  עוד שם

  יו"ד ה"א וא"ו ה"א   :זהכ. הוי"ה במילוי אלפין  ד' אותיות  -  הפשוט

אותיות האלה    עשרת ה א   הגותל   סורא כי    ,שם הילוי  מבצריך להיזהר  ) .  י' אותיות  -

כמנין    אותיות  14-ל  נוהגעש  יוצאו  . (יותיו' הוגה את השם באות' זה נקרא  כי  

ה שמלא  דויש מלא    'יד'. את  המילוי   אותיות  עשרלוקח  וגם   .של 

 '= יו"די  ים אותה:מלאומד  "את היולוקחים    למשל  ם ממלאים.אות 

וכן הלאה. כשממלאים כך את הכל מקבלים   דל"ת  -'ד  וא"ו  -'ו

זהו    אותיות  14-בנוסף ל,  אותיות  28עוד   וביחד  שם קדוש  הנ"ל. 

כל   דיי ל וע  .ותאצילה  של םש מ"ב זה נקרא ו ,אותיות מ"ב  ארוך בן 

ֲאִני   בחינת:,  'מצח הרצוןלמקום הגבוה '  גיעלה  זוכיםות האלה  יהעל וַּ

ָך ה'   ִתי לְּ ִפּלָ ת ָרצֹון  תְּ ךָ עֵּ עֶׁ ת ִיש ְּ ֱאמֶׁ ִני ּבֶׁ ָך ֲענֵּ ּדֶׁ סְּ ָרב חַּ ת  , ו'הע " ֱאלִֹהים ּבְּ

   .בתי דיןרצון' ממתק בבת אחת את כל הכ"ד 

 כל הנ"ל אל דברי הבת עיןשור קי

מקבל עליו עול מלכות    יהודיברגע ש ',בת עין 'הוהבאנו שאומר יז.  

ין של  ו את הד', או מקבל עליקורא קריאת שמע כגון שהוא 'שמים,  

  . ' שמן המשחה' מ  עצמו הארה ניסית  על   ךמוש   הוא  ,הקב"ה ומלכותו

 שזו ג"כ קבלת   ונזהר לא לעשות עבירות,  ,ירא מהקב"הכשאדם    וכן

או שאני עושה מצוות לכבוד הקב"ה, שזו ג"כ    ,'שמים מלכות    עול'

ניסים   זוכים למשוך  זה  בכל  עול מלכותו,    ' שמן המשחהמ' קבלת 

קבלת עול מלכות    שע"י. וכמו שביאר הבת עין, רבינושעשה משה  

שם אדנ"י, וכפי שביארנו בדברי רבינו שכל הכ"ד  ים  מעוררשמים  

קבלת עול  שם אדנ"י ב  כשממתקיםבשם אדנ"י, נמצא    בתי דין הם

הם כנגד כ"ד צירופי שם בכל הכ"ד בתי דין ש   פועליםמלכות שמים,  

 מיתוק גדול, ומתבטלים כל הדינים ונעשים לך ניסים.  אדנ"י

 מוציא מ'שמד' ומעלה ל'רצון' משה רבינו 

שמן המשחה' הוא משום בת עין', שהכח של 'יח. ומבואר בדברי ה'

ה נמשכים  ומשם  רבינו  אותו משה  טעון  שעשה  זה  ענין  וגם  ניסים. 

ניסים למשה דוקא. וגם לזה צריך  הסבר, מה קשור מיתוק הדינים ו

זֶׁה   הנ"ל, שכתב רבינו הקדוש:רט"ו תורה  את דברי רבינו בהמשך  וְּ

י   ר מֹותֹו, ּכִ חַּ אַּ ם לְּ גַּ יָּיו, וְּ י חַּ מֵּ ל יְּ לֹום ּכָ ָ ש ּ נּו ָעָליו הַּ ּבֵּ ה רַּ ֶׁ ת ֹמש  ָהָיה ֲעבֹודַּ

ר מּול   ּבַּ ִנקְּ מֹותֹו  ּבְּ ם  גַּ וְּ ִרים,  ּגֵּ ֲעׂשֹות  לַּ י  דֵּ ּכְּ ב  ב רַּ רֶׁ ָהעֵּ ב  ָקרֵּ ל לְּ ּדֵּ ּתַּ ִהש ְּ

עֹור   ית ּפְּ ּכּו"ם    ,)דברים לד, ו(ּבֵּ יק ָהעַּ ּתִ מְּ הַּ י לְּ דֵּ ין    )סוטה יד.(ּכְּ ֲעׂשִ יּו נַּ הְּ יִּ ֶׁ י ש  דֵּ ּכְּ

י  דֵּ ּכְּ ָרצֹון.  ת  'עֵּ הּוא  ָאז  ֶׁ ש  ָחה,  ִמנְּ ּבְּ ת  ּבָ ַּ ש  ּבְּ ק  ּלֵּ ּתַּ ִנסְּ ן  ּכֵּ ל  עַּ וְּ ִרים.  ּגֵּ

ִרים,  ֲעׂשֹות ּגֵּ י לַּ דֵּ ּנַּ"ל, ּכְּ יִנים ּכַּ י ּדִ ּתֵּ ָעה ּבָ ּבָ רְּ אַּ ִרים וְּ ׂשְּ ל ָהעֶׁ יק ּכָ ּתִ מְּ הַּ לְּ

ן כִּ  ל ּכֵּ עַּ ָרצֹון. וְּ ּכּו"ם לְּ ל ָהעַּ ֶׁ ף ש  ֲחרֹון אַּ יק הַּ ּתִ מְּ הַּ ה, לְּ ֶׁ ת מֹש  ל ֲעבֹודַּ י ּכָ

ין  ּבֵּ ע,  ֻמּצָ מְּ הּוא  ה'  ֶׁ 'ֹמש  ר  ּפַּ ִמסְּ י  ּכִ 'ָרצֹון',  לְּ ָמד'  'ש ְּ ין  ּבֵּ ד  עֹומֵּ ה'  ֶׁ 'ֹמש 

מָ  ְּ ש ּ הַּ יק  ּתִ מְּ הַּ לְּ ִמיד  ּתָ ד  עֹומֵּ הּוא  י  ּכִ 'ָרצֹון',  ר  ּפַּ ִמסְּ לְּ ָמד'  'ש ְּ ר  ּפַּ ד  ִמסְּ

ּנַּ"ל, עכ"ל.  ָרצֹון ּכַּ ָכּה לְּ ָהפְּ  לְּ

כן  ואם    .346זה    ן'רצו'-ו  ,344  =זה    'שמד'  ,345  ' עולהמשה'  ,פירוש

 ,עשה בחייו  משההשם ש  תעבוד   את ו   . 'רצון'ל  ' שמד'בין  מצא  נמשה  

הוא קירב את   -   ב גריםהיה מקרבחייו הוא  ש  כמוו   .עושה במותו  הוא

תה  רב לא הי  קרב את הערב  רבינושמשה    אמללאכי    ,הערב רב

גרים    ריבוא  60הערב רב זה  כי    ,עתידההיכולה להיות גם הגאולה  

 נשמה שלו זה רק אם ה   שמתגייר,  כל גרו  ,סיניבמעמד הר  שעמדו  

  רק  ב.ערב ר ה נשמות ריבוא בשישים  כלול והיה ,הר סיניעל  העמד

במשך הדורות ע"י שמתגיירים   רקו ,עדיין  הם לא היו מתוקניםאז ש

  .ב רבאז יש את התיקון של הער ,שמים באמת לשם 

 ים ע"י פדיון נפש מוציאים משמד לרצון ועושים גר 

זה נעשה על ידי פדיון שעושים ויט.   אחר פטירת משה רבינו דבר 

יק  ים, וכמו שאומר שם רבינו וז"ל:  הצדיק ּדִ ּצַּ זֶּׁה הַּ ֶׁ ש  ָעִמים ֲאִפּלּו ּכְּ ּופְּ

ָלה  עְּ מַּ לְּ ם  ּגַּ י  ּכִ ת  ֲחמַּ מֵּ זֶׁה  וְּ מֹוִעיל,  ינֹו  אֵּ ן  כֵּ י  ּפִ ל  עַּ ף  אַּ יֹון,  דְּ ּפִ ה  עֹוׂשֶׁ

דְּ  ה ּפִ ּטָ מַּ ם ִמּלְּ א ָלהֶׁ ם ּבָ עַּ ָכל ּפַּ י ָלאו ּבְּ זֶׁה, ּכִ יֹון ּכָ ִפדְּ ֹאד לְּ ִבים מְּ אֵּ יֹון  ּתְּ

ת,   חַּ ת אַּ בַּ ּבְּ יִנים  ּדִ י  ּתֵּ ּבָ ָעה  ּבָ רְּ אַּ וְּ ִרים  ׂשְּ ל ָהעֶׁ ּכָ יק  ּתִ מְּ הַּ ל לְּ יּּוכַּ ֶׁ זֶׁה, ש  ּכָ

ָבר  ךְּ ּדָ צֹרֶׁ ּה לְּ ים ִעּמָ ש ִ ּמְּ ּתַּ ם ִמש ְּ ָקה הֵּ ּתָ מְּ הַּ ם זֹאת הַּ א ָלהֶׁ ּבָ ֶׁ ש  ן ּכְּ ל ּכֵּ עַּ וְּ

ֲעשִׂ  ָקה, נַּ ּתָ מְּ הַּ הַּ יֹון וְּ דְּ ּפִ י זֶׁה הַּ דֵּ ל יְּ עַּ ֶׁ נּו ש  יְּ הַּ ר, ּדְּ חֵּ ן אַּ מַּ ל זְּ י 'ּכָ ִרים. ּכִ ין ּגֵּ

עֹוָלם'   ף ּבָ עֹוָלם ֲחרֹון אַּ ּכּו"ם ּבָ יֵּּש  עַּ ֶׁ ין  )ספרי ראה צ"ו( ש  ּדִ יִקין הַּ ּתִ מְּ ּמַּ ֶׁ ש  , ּוכְּ

ִרים ין ּגֵּ ֲעׂשִ נַּ ּכּו"ם וְּ ק ָהעַּ ּתָ ף, ִנמְּ ֲחרֹון אַּ הַּ  , עכ"ל. וְּ

נמצא מכל זה, ש'פדיון נפש' שנעשה כמו שצריך הוא ממתק את  

שבעולם, שזו היתה העבודה של משה רבינו למתק את החרון אף  

ם על ידי שהיה מעלה משמד לרצון. ובזה יובנו דברי החרון אף בעול

ינו עשה את שמן המשחה, שהוא 'הין', הממתק בהבת עין, כי משה ר

ולכן כשעושים  את שם אדנ"י ששם מושרשים כל הכ"ד בתי דין. 

אנחנו עושים את  פדיון נפש, וממתקים את החרון אף שיורד לעולם,  

משחה', שהיה עוסק בזה 'שמן האת    משה רבינו שעשה העבודה של  

ינו עול מנחנו מקבלים על עצתמיד לבטל חרון אף וכנ"ל. ולכן כשא 

ן',  מיתוק לשם אדנ"י, כמו שביאר ה'בת עימלכות שמים, שגם זה  

הנס בא, ח של ניסים. כי  , למשוך משמן המשחה כעי"ז אנחנו זוכים

 גרם את הדין. שמתי שמתמתק החרון אף 

 איך יתכן שלוקחים לאדם את הפדיון למשהו אחר

פדיון  ל חטפו את ה , שבשמים כביכוכן עצם החידוש הזה הגדול א כ. 

שבו הם זה הכוח של  ו  '.לרצון  דשממ'ציא  בשביל להוציא גרים, להו
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בפדיון הלכות    .משתמשים  בלקוטי  סה( הקשה  ה,  השחר   הרי ,  )ברכת 

סורים רחמנא ליצלן, ומביא מעות להצדיק הוא בצרה ויהאיש הזה  

והצדיק   פדיון,  כל הכ"ד  לעשות  הממתיק  הגדול  הפדיון  זה  עושה 

בודאי היה צריך זה האיש שהביא הפדיון הזה לקבל  א"כ  בתי דינים,  

ישועה שלימה,   זה  ידי  להמתיק בזה  משתמשים  ואיך למעלה  על 

משיך מי שהביא ויהחרון אף, שבא על ידי עבודה זרה ולעשות גרים,  

 .בצער ויסורין חס ושלוםאת הפדיון 

 לישועהנים על ידי שממתי נעשהלפעמים התיקון 

גם   ותירץ:כא.   גדולה  טובה  יהיה  הנ"ל,  הממתקה  ידי  על  ודאי 

ענין להאיש   היו משתמשין למעלה  לא  רק שאם  הפדיון,  שהביא 

אחר הנ"ל, היה האיש הזה שהביא הפדיון הזה מקבל ישועתו תיכף, 

להמתיק   – אך מחמת שצריך להשתמש עם זה הפדיון לטובת הכלל

ולעשות גרים, בעבור זה אין    לבטל ע"זכל מיני חרון אף חס ושלום,  

אלא צריך להמתין,   מועיל לו המתקת הפדיון לקבל ישועתו תיכף,

  וכל זה גם צורך גבוה. ולבסוף תבוא לו הישועה בשלמות.

מיד,מגיע הישועה    יםלפעמ  כי שכתוב  כמ  ה  סה,ו  "כד(  )ישעיה  ם  :  רֶׁ טֶׁ

ָמע  ש ְּ ֲאִני אֶׁ וַּ ִרים  ּבְּ דַּ ם מְּ ֱענֶׁה עֹוד הֵּ ֲאִני אֶׁ וַּ ָראּו    ' ישועת ה '  נתבחי"  ִיקְּ

המתנה בעצמה עושה  וה  הרבה זמן,  מתיןאדם מ  ולפעמים  , 'כהרף עין

לפני שתקבל את    זה הרצון של הקב"ה שתמתין כי    ,גדוליםתיקונים  

  תו ונעשית המתקה.בסוף הפדיון יעשה את פעוללאבל  הישועה

 הכח של הפדיון תלוי בג' דברים שביאר ר' נתן

 מצחמעלים עד  הם  ש"ב  שמות מ  נעשה ע"יהפדיון  ר לענין,  נחזוכב.  

ר' נתן בלקוטי ר  וביא  ,יחד בתי דינים    כ"דים את כל ה פואז כו  ,הרצון

י )ברכהלכות   וז"ל:ז(ת השחר ה,  ח   , את סוד הדברים,  צַּ ִאיר מֵּ ִמיד מֵּ ּתָ

יּוֹ  ֶׁ ֹאד, ּוִמי ש  דֹול מְּ צּום ּגָ ִצמְּ דֹול, ּבְּ ם ּגָ לֵּ עְּ הֶׁ ָאה ּבְּ ּתָ ָחא ּתַּ ִמצְּ עַּ  ָהָרצֹון ּבְּ דֵּ

ָראּוי   ּכָ יֹון  דְּ ּפִ ֲעׂשֹות  ּלּות   -לַּ ּגַּ ִהתְּ ּבְּ ה  ּטָ מַּ לְּ ם  ָ ִמש ּ ָאָרה  הֶׁ יךְּ  ש ִ מְּ מַּ הּוא 

י  ּתֵּ ָעה ּבָ ּבָ רְּ אַּ ִרים וְּ ׂשְּ עֶׁ ין מֵּ ית ּדִ יזֶׁה ּבֵּ אֵּ ּבְּ ֶׁ ין ש  יזֶׁה ּדִ ל אֵּ ּטֵּ בַּ ּמְּ ֶׁ ד ש  ר, עַּ יֹותֵּ

ר   ִאם יֵּש  לֹו ּכֹחַּ יֹותֵּ יִנים, וְּ ין מִ   -ּדִ ּדִ ל הַּ ּטֵּ בַּ ל לְּ ִפי יּוכַּ יִנים, ּכְּ י ּדִ ּתֵּ ה ּבָ ּמָ ּכַּ

כּו' ה וְּ ּטָ מַּ ח ָהָרצֹון לְּ צַּ יךְּ ִמּמֵּ ש ִ מְּ ּמַּ ֶׁ ָאָרה ש  הֶׁ ִפי הַּ ּלֹו, ּכְּ ֶׁ יֹון ש  דְּ ּפִ ל   ,ּכֹחַּ הַּ עַּ

ים טֹוִבים  ֲעׂשִ מַּ ִפי ּכֹחֹו ּבְּ יִָּכים ָלזֶׁה, ּוכְּ ַּ ש ּ נֹות הַּ ּוָ ּכַּ הַּ חּוִדים וְּ יִּ הַּ מֹות וְּ ֵּ ש ּ י הַּ דֵּ יְּ

ר, ּוכְּ  זֶּׁה ָהִעּקָ ֶׁ ּכֹלש  ל הַּ ה עַּ זֶּׁה עֹולֶׁ ֶׁ ֲחנּוִנים ש  תַּ ה וְּ ִפּלָ תְּ רּותֹו ּבִ ּבְּ ּגַּ , ִפי ִהתְּ

יחודים הקשורים ת והי: א( על ידי השמועכ"ל. ומנה כאן ג' מעלות

הפדיון   ש לענין  מוהר"ן()כפי  בלקוטי  רבינו  טובכפ  ב(.  ביאר  המעשים  ים י 

ג( וכפי התפילה והתחנונים שמתפלל שיש לזה שעושה את הפדיון,  

זה יש להו  זה שעושה הפדיון. צריך לעשות את הפדיון  סיף, ש ועל 

 בהתקשרות לרבינו הקדוש, שעי"ז נכללים בכוחו הגדול.  

 מ"ב כנרמז אצל יעקב אבינו  ס חנוכה נעשה ע"י שםגם נ

הכתוב אומר ,  ונס חנוכה  הועתה נבאר איך כל זה קשור לפרשכג.  

ר יֲַּעקֹב  "  :(כה  לב,בראשית  ) תֵּ ּוָ יִּ ּדוֹ וַּ בַּ ר  לְּ חַּ ָ ש ּ ד ֲעלֹות הַּ ק ִאיש  ִעּמֹו עַּ יֵָּּאבֵּ , "וַּ

שנשאר על פכים קטנים, ורמזו בזה   צא:( דף  )גמרא בחולין  ה  דורשתו

ּדֹו"   בַּ ר יֲַּעקֹב לְּ תֵּ ּוָ יִּ ּדֹו'  -בספרים רמז: "וַּ כַּ ּדֹו" אלא 'לְּ בַּ   . אל תקרי "לְּ

חנוכה  כאןש  ,בספרים  ומובא נס  נ  כי  .מרומז   הליאת המ  חלקאם 

שמןלו -כד'   יצא:  שניים,ל'  דו'לכ  כד  זה  כד    נרות   36  זה  ל"ו  ,', 

וזה:    . (36נרות החיות הם  , אבל  44  זב ביחדשים  שמה   )עםמדליקים בחנוכה  ש

ּדוֹ " בַּ ר יֲַּעקֹב לְּ תֵּ ּוָ יִּ ּדֹו' - "וַּ כַּ ּדֹו" אלא 'לְּ בַּ  . לו'  -'כד - אל תקרי "לְּ

י'()חודש כסליו  הבני יששכר בדרושי חנוכה  מר  אוו ד' אות  וז"ל:  מאמר   ,

כתבו המקובלים כל הנסים והנפלאות שנעשו לישראל, הכל נעשה  

י   )תהלים קלו, ד(על ידי שם מ"ב, וזהו   ּדֹו ּכִ בַּ דֹלֹות לְּ ָלאֹות ּגְּ ה ִנפְּ עֹׂשֵּ "לְּ

ּדֹו   בַּ ּדֹו" לְּ סְּ עֹוָלם חַּ אבינו   בקעכלומר שי  .בגימטריא מ"ב, ע"כ  -לְּ

ּדֹו"  כשהיה   בַּ הכד   ,נס חנוכה   שזה  -'  לכדו '  שה תיקוןע  מ"ב,שם    -"לְּ

  . , ובו היה הנסשנמצא חתום בחותם כהן גדול שמן זית של קטן

 רה שבעל פה ים שנעשים בכח תוחנוכה הוא יסוד הנס

  חנוכה   ולכן גם  ,פה-חנוכה הוא יסוד תורה שבעלשחג    למדנוכד.  

יש את    -  י סוגי ניסיםניש ש  והביאור:  .יסוד של כל הניסיםהוא גם  

הניסים, אריכות גדולה בתיאור    ששם יש  ,בתנ"ך כתובים  ה הניסים  

  הנסים ומה שיהושע העמיד את השמש,  נס של קריעת ים סוף,  כמו  

וכן   והפך את    החיה את הילד,ש  עאלישניסים שעשה  של אליהו, 

ולעומת    . בתנ"ך  והרבה ניסים שנזכר  , ועודמתוקיםלים  המים המר

ה  זאת הרבה  ש"ס  בכל  עשו  התלמוד  שחכמי   כאלו   נסיםכתוב 

יד מחיים   .כלאחר  והיו  הנהר,  את  שבקע  יאיר  בן  פנחס  רבי  כמו 

נסים רבים בן גוריון שעמדה לו חמה, ועוד ועוד  . נקדימון  מתים וכו'

  מאוד פלאיים וגדולים אפילו יותר ממה שמוזכר בתנ"ך.

 ל נסים שצדיקים עושים בקלותאיך בתנ"ך נכתבו פרקים שלמים ע

כמו   ,פלאות ונאים צדיקים שעושים ניסים  ורשלנו  ד הדור  עהנה  וכה.  

וכמה  כמו הבבא סאלי שריפא    ע,יש לם שעשה אהניסי ים נככמה 

 מהבקבוק ארק למאות אנשים וזה לא היה נגמר.מוזג  והיה, גמורים

 פרטוב  . (הזהשראו את הנס  נשים א   לעדויות ש  כתב ספר שיש בו )הרב שמואל אליהו

ואם כן איך זה  שבאו אחריו.  כל הצדיקים  ו   ,הבעל שם טוב הקדוש

, ועושים מזה  פרקים שלמיםהאלו    הניסים  עלכתוב  בתנ"ך  יתכן ש

וכבר   .כלאחר ידהיו עושים כאלה ניסים    וחכמי התלמוד  רעש גדול,

צדיקים עושים בכח  בענין קריעת ים סוף, שה   ידוע יסוד האור החיים

כח ה ניתן  ידי התורה  על  כי  עדיין קשה התורה,  טבע בידם. אבל 

ו אליהו רואים כמה טרחו בתנ"ך אחר מתן תורה, שמהנסים שנעש

בש"ס ראינו כמה דוגמאות שהחיו שע לעשות תחיית המתים. וואלי

 . )ע' מגילה ז:(לר' זירא והחיה אותו  מתים בקלות, כמו רבה ששחט 

 אחרי גילוי תורה שבעל פה נעשים נסים בקלות יותר 

  הגדול בניסי התנ"ך, החידוש  ש  .תירוץשמעתי פעם מאבא שלי  כו. ו

בגלל היה  ש  זה  עדיין  שלזה  שבכתב  הארה  לא   ,תורה  ועדיין 

התורה  התגל  כל  את  שקיבלנו  ואף  פה.  שבעל  תורה  שלמות  תה 

שבעל פה במעמד הר סיני, מ"מ כל זמן שלא נחתם התנ"ך, עדיין  

ולם אחרי שנחתם התנ"ך על ידי אנשי  . אהעיקר היה תורה שבכתב

 כנסת הגדולה, התחיל גילוי תורה שבעל פה ביתר שאת ויתר עוז. 

 ניסי התנ"ך מלמעלה למטה, ומתורה שבע"פ מלמטה ללמעלה 

זמן תורה שבכתבונסביר את  כז.   , היינו עומק הדברים, דהנה כל 

הכל   היה  אזי  התנ"ך,  עד שנחתם  תורה  שניתנה  מאז  שנה  האלף 

, וכשהנביא רצה לעשות  טהבנבואה, כלומר הכל בא מלמעלה למ

עלה לעשות את הנסים. אמנם מעת  נס, הוא קיבל נבואה וכח מלמ

. אזי  )ע' יומא סט:( ואה מישראל  , היינו שנסתלקה הנבשנחתם התנ"ך

תן הקב"ה ח של החכמים הוא בא מלמטה ללמעלה, כלומר שנ הכו

"לא ת  הלכה בתורה, ואז הוא בחינ כח לגדולי התורה לקבוע את ה

למט כאן  שמחליטים  ואיך  היא",  גם בשמים  נגזר  כך  בארץ,  ה 

מציעא   הגמ' בבא  וכמו שאמרה  נט:(בשמים.  ידי  )דף  על  גם  ולכן   .

שהחכמים היו גוזרים גזירות, היה את הבחינה של צדיק גוזר והקב"ה 

 . )דף טז:(מבואר בגמ' במועד קטן כמקיים, 

 הפוסקיםבעלי דברי רבינו בכח הנסים של 

בלקוטכח.   מבואר  זה  יסוד  מוהר"ן  וכעין  מ"א( י  תורה  וז"ל:  )תניינא   ,

ִחינַּת   בְּ ִקים, ּבִ ּפֹוסְּ י הַּ ֲעלֵּ י ּבַּ דֵּ ל יְּ ִתים עַּ ה מֹופְּ ךְּ עֹוׂשֶׁ רַּ ּבָ ם ִיתְּ ֵּ ש ּ ָעִמים הַּ ִלפְּ
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יִָּמים א' טז, יב( י הַּ רֵּ בְּ י ִפיהּו',    )ּדִ טֵּ ּפְּ י 'ִמש ְּ דֵּ ל יְּ עַּ ֶׁ י ִפיהּו", ש  טֵּ ּפְּ ָתיו ּוִמש ְּ "ֹמפְּ

 ֶׁ ת ש  ֲחמַּ מֵּ י  ּכִ ת.  ה מֹופֵּ ֲעׂשֶׁ נַּ  , ךְּ ּכָ יֶׁה  הְּ יִּ ֶׁ ש  ק  ּפֹוסֵּ ֶׁ ק, ש  ּפֹוסֵּ ל  עַּ בַּ לְּ ל  ּבֵּ קַּ תְּ ּנִ

ק  ּפֹוסֵּ ֶׁ ש  ּכְּ ן  כֵּ מֹו  ּכְּ ּתֹו,  עְּ ּדַּ ִלין  ּבְּ קַּ מְּ א,  יֹּוצֵּ כַּ וְּ ר  ּתֵּ הֶׁ וְּ ִאּסּור  ּבְּ ק  ּפֹוסֵּ ֶׁ ש  ּוכְּ

ִחינַּת   ּבְּ זֶׁהּו  וְּ ָידֹו.  ל  עַּ ִתים  מֹופְּ ין  ֲעׂשִ נַּ וְּ ּתֹו,  עְּ ּדַּ ִלין  ּבְּ קַּ מְּ ָין,  ִענְּ יזֶׁה  אֵּ ּבְּ

אוֹ  ּגְּ הַּ ִרין מֵּ ּפְּ סַּ ּמְּ ֶׁ ִתים ש  ּמֹופְּ ָפנֵּינוּ הַּ לְּ ֶׁ ּדֹורֹות ש  ָהיּו ּבַּ ֶׁ , עכ"ל. וביאר ִנים ש 

יו  הר"ן  תר  זאת  י"ז( בשיחות  שיחה  ָהיּו )סוף  ֶׁ ש  דֹוִלים  ּגְּ הַּ ֶׁ ש  ע  דַּ וְּ וז"ל:   ,

ִעים   יֹודְּ ָהיּו  לֹא  ָאז,  ָהיּו  ֶׁ ש  דֹוִלים  ּגְּ הַּ ִנים  ּבָ ָהרַּ נּו  יְּ הַּ ּדְּ ינּו,  ָפנֵּ ּלְּ ֶׁ ש  ּדֹורֹות  ּבַּ

י ִלּמוּ  דֵּ ל יְּ ק עַּ ִתים רַּ ֲעׂשֹות מֹופְּ כֹוִלים לַּ ן ָהיּו יְּ י כֵּ ל ּפִ ף עַּ אַּ נֹות, וְּ ּוָ ּום ּכַּ ד ש 

ךְּ  יֵּּם ּכָ קַּ ּבּור ִנתְּ יזֶׁה ּדִ ִרים אֵּ ָהיּו אֹומְּ ֶׁ ש  י זֶׁה ּכְּ דֵּ ל יְּ י עַּ ה, ּכִ דֹוש ָ ּקְּ ּתֹוָרה הַּ  . הַּ

 שבכם מחייה מתים' יודע אני שקטן '

אני יודע    :רביאמר ל  שאנטונינוס  (:י דף  )זרה  בגמרא עבודה  מובא  כט.  

מתים.ם  כשבקטן  ש הסיפור?  מחיה  היה  בא   ומה  היה  אנטונינוס 

  , שיראו אותי   רוצהלא  ואני    ,ימלך רומ אני  אמר לו: 'ו  .ללמוד עם רבי

רוצה  ולכן   יהיהשאני  אחד  לא  נמצא   אף  עשה   מה   '.כשאני 

,  שהיו חייבים מיתה  י עבדיםנשאיתו    באיםכל יום  יה  ה  אנטונינוס?

 ית של רבי היהתה מקשרת בין ביתו לבוכשהיה יוצא מהמנהרה שהי

שהיה וכ   עם העבד השני,  חוזר חזרההיה  אחר כך  ו  .עבד אחד  הורג

כל ב  הורג וככה היה    .השניאת    הורגהיה    ו,רמון שלאמגיע לפתח ה 

 שהם ראו  שלא יספרו מהוכדי    ,ללוות אותו   שיבואו  י רשעיםניום ש

 היה הורג אותם.  

אצל  ר' חנינא בר חמא  ינוס לרבי ורואה את  אנטונ  יום אחד מגיע

לרבי:  .רבי אחד    בקשתיהרי    אמר  אף  יהיה  נמצאכשלא  ,  שאני 

 מע שוכש .ךא לזה מ ,אדם  לא בן הוא אמר לו רבי:  ולמה הוא כאן'?

שם    שןשי עבד  ל  קראת  :לר' חנינא בר חמאנטונינוס אמר  א את זה  

אני   אבל מה  ,שחוט  שהעבדרואה  ו  ,ר' חנינא בר חמא  הלך  .בפתח

עכשיו הריאעשה  למלך מלך  ה  ,  לומר  ואסור  ישן,  שהוא  אמר 

. , והביאו אותו אז רבי חייא התפלל עליו והחייה אותו  שמועה רעה?

יודע שהקטן שב'  לרבי:  אנטונינוס  אמרואז    ,' מתים  החיימם  כאני 

 מלאכים. לא גם אף אחד לא יהיהאופן כשאני נמצא בכל אבל 

 את המלאכים קודם האוכל בשלום עליכם מוציאים למה 

  , ותהיה מאוד צנוע באכילזצ"ל, שהוא  הרב אלישיב    יש סיפור על   ל.

רק    כשהוא אוכל,לא ראה אותו  שפחתו הקרובה  חוץ ממאף אחד  

  במקור היהש  מישהוהיה איזה  ו   יכלו להיות איתו.  הבנים או הנכדים

אלישיב בשעת    הואו  ,לרב  אלישיב  הרב  את  לראות  רצה  מאוד 

הוא  ו  .לידו  לואכל  לא רצה  . והרב אלישיבהוא דחק ונכנס  ,האוכל

לו,   אותך שאלה:אני  אמר  עליכם'אומרים    אנחנו  אשאל    , שלום 

לשלוםואכב בצאתכם    לשלום,  תכםשבב  ,לשלום  ברכנו  ,ם 

 שארו שי  ',לשלום  אתכםקשה, למה אומרים למלאכים 'צ ו ',שלוםל

  אותו   .והיים לא ילאכמהאפילו    ,אנחנו אוכליםאלא שבזמן ש  אתנו?

 , הם בבחינת מלךיש צדיקים ש   . לצאתהעבה  רמז  את ה  יהודי הבין 

  ., וכך היה הרב אלישיבשהוא אוכלבזמן לא רואים אותו ש

 'ְלַכּדֹו' ו"ְלַבּדֹו" שבעל פה שלמות תורה שבכתב ותורה 

עכ"פ   הזאת  לא.  אנטונינוס:  הנקודה  ש'שאמר  מחייבהקטן   הכם 

אז דוקא על ידי שהיתה   ,פה  שבעלתורה   שלמות  חכמ זה   -'  מתים

המשניות את  שכתב  וס רבי  י"ג ,  זמן  באותו  לומדים  והיו  ידרם. 

  .ף מא.(אופנים של כל הששה סדרי משנה, כמובא בגמ' בנדרים )ד

איך   נראה  בועתה  נרמז  ּדֹו'מילה  זה  כַּ 'לְּ אלא  ּדֹו"  בַּ "לְּ תקרי    , אל 

ּדֹו" בַּ ראשית  'עשה ב'מ  -  מ"בטריא שם  זה גימ בר הבאנו ש כ  -   "לְּ

ּדֹו'שזו בחינת תורה שבכתב. והפלא הוא שתיבת   כַּ  אגימטריב  -  'לְּ

יעקב וב  ש  בש"ס.  ותתמסכ  60  שיש בה  פה  תורה שבעלכנגד   –  60

ב ותורה שבעל פה, שבוע שעבר הסברנו מחבר תורה שבכתאבינו  

היא בחינת 'אבן   האבןומצבה  אותה  עושהו את האבן  לוקחשיעקב 

  שמן שהוא ק עליה  יוצ  יעקבו  .ויחי רלא:(שתיה' לוחות הברית )זוהר  

ּדֹו"  וכן כאן    ,בחינת תורה שבעל פה בַּ ּדֹו'ו"לְּ כַּ חיבור של    זה ג"כ  'לְּ

  .פה תורה שבכתב עם תורה שבעל 

 התורה והנסים בשם מ"ב רמזים שכל 

מתחילה תורה  ה  ,מתוק  חידוש  )שם(  'שכרישבני  ה'  אומרעוד  לב.  

אלהיםב'-  'ב  באות ברא  שבעלו  -'  ראשית  מתחילה  פה    תורה 

 וביחד זה שם מ"ב.   -  ן'בערבי  עאת שמ  ןתי קוריאימ מ"  –מ'  אות  ב

  -תתיהו  מימי  'ב  מתחילה:  חנוכהל  המיוחדת התפילה    חידוש:עוד  

  ואסתר   רדכימימי  ב'  ל פורים מתחילההתפילה ש  וגם  ר"ת שם מ"ב.

 "ב. הכל סובב סביב שמות משוהרי  ר"ת שם מ"ב. -

  הסוד הוא    "בושם מ   לשם מ"ב, להגיע    יםשזוככהתיקון הוא  ש  ,נמצא 

נפש'של   ה  ',פדיון  בו בחינת מיתוק  ושיש  בזה  הדינים, שחרון אף 

'הין', שהעסק משה רבינו כל חייו, ולכן   וא  כשעשה שמן המשחה 

נת שם אדנ"י, על ידי זה נמשכים כל הנסים, בקבלת עול מלכות  בחי

שהוא ספירת 'מלכות שמים'. וכמבואר   מים, הנרמז בשם אדנ"יש

 . כל זה לעיל

 השמןפך ל שוואה בין שמן המשחההשוני וה

נס פך כמו כן  , ונגמר  , שהוא לא היההנס של שמן המשחה היהלג.  

למה לא היה   השמן, גם החזיק לשמונה ימים ולא נגמר. רק השאלה,

אחרי שמונה , ואילו כאן  ממש כמו שמן המשחה שלא נגמר אף פעם

 ין שמן המשחה אשאת    :ימים פסק הנס, והביאו שמן רגיל. והתשובה

אבל   אלא היו לוקחים מהשמן שעשה משה,   ,לעשות אותולנו    מצוה

  ימים   שמונהלכן רק  ו  ,לעשות שמן למנורה  מצוהיש    לעומת זאת,

, אשרמקום שבט  ימים עד שהולכים עד    שמונהכי לוקח    ,דלק  הוא

   שמן. עושיםו

 מדוע על ידי נר תמיד ניצלים משמד

כּות  "   '(א אות    ב" ח  תמיד נר  ערך  )מידות  ההקדוש אומר בספר    רבינולד.   זְּ ּבִ

ִמי ן זִַּית  נֵּר ּתָ מֶׁ ֶׁ ש  ִקים ּבְּ ּדֹולְּ ָמד  -ד הַּ ת ש ְּ זֵּרַּ , וצריך להבין " ִנּצֹוִלין ִמּגְּ

שזה   -  ד'שממ'של להינצל    עניןכל השהסברנו    .את קשר הדברים

  רבינומשה  זה ע"י    ,עבודה זרה הגורמת חרון אף ומתגברים הדינים

.  שאף פעם אינו כלה  'מן תמידי ששהוא '  -   'שמן המשחה'שעשה את  

, נמשכים  נשאר לדורותש  שהוא עשה את שמן המשחה  ובזכות זה

הנסים עין'  משם  ה'בת  דברי  בביאור  עשוי ו  .וכנ"ל  המשחה  שמן 

נר תמיד לצדיק,  וא"כ אומר רבינו כשאנחנו מדליקים    ,שמן זיתמ

לרצון    לעלות  -, וזוכים על ידי 'לעלות נר תמיד'  דניצולים משמ   עי"ז

  כ"ד בתי דינים.ופים את כל כו  ,העליון

 הדלקת נר חנוכה היא בחינת 'נר תמיד' 

'  תמיד חנוכה הוא בחינת 'נר    חג חנוכה.זה לכל  את  וכעת נחבר  לה.  

יש לנו שולחן   ,זה פסקו  ,תנורביש מזבח שמקריבים עליו ק  ?ולמה  -

לנו הרבה מצוות בבית   היו  ק,גם זה פסלחם הפנים, ושעושים עליו  

ממצוה אחת  חוץ    מאז שנחרב בית המקדש,ו  פסק  ןלוכש המקדש  

  , שהיא ות שהיתה במקדש הדלקת נר  מצות  שהיא  שקיימת לעולם

אנחנו  ל שנה ש כ  .איש וביתוחנוכה    ממשיכה לדורות בתור מצות נר

הדלקת    ותה של מצנבחי עושיםאנחנו מדליקים בבית נרות חנוכה,  
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בחינה הדלקת נרות חנוכה זה עצמו  ו  ,דש המקת  שהיתה בבי  המנורה

  ד'.שממ'ים לשעל ידו ניצו 'תמידר נ'של 

  , מחלות כמו יסורים,  יש לאדם    "והצרות שחודינים  הכל  ש  ,הסברנו

פירושו  'דשמ 'כי   ד'.שמ'הכל זה נכלל ב   וכו',  קושי בפרנסה  ,בעיות

זרהאף    ןחרו עבודה  בדהיינו    ,של  אמונה  ו קב"ההחוסר  שנה .  כל 

  ' נר תמיד '   ו עושים בחינתחנאנ  ,כים להדליק נרות חנוכהזו שאנחנו  כ

 ת דלקלפני הלכוון  ולמעשה כדאי מאוד    ד.ניצודים משמ   שבזכותו

 יםמתחבר  אנחנו  -'  חנוכה '  של  נרותהשע"י הדלקת    ,נרות חנוכה

  ה קדוש  כוונהע"י  כי    ,רבינושזה הבחינה של משה    עליון,רצון הה  עם

  , במשך כל השנה כולה  קשיםמדינים  ו נצל מצרות יהיכול ל  דםא   ,וז

,  גם אחרי חורבן בית המקדש   'נר תמיד '  חינתב  הם  נרות חנוכה  כי

   מגזירות 'שמד'.אנו ניצולים  ובזכותו

 ה מיד קשה בעשיית המנורה ובצלאל עשתאיך יתכן שמשה ה

הרבי  לו.   בליקוטי  השחר  ות  לכנתן  ברכת  מו )הל'  שאלה    (ה,  שואל 

אז    ,רבינושל שמן זה שייך למשה    ענין כל הש רנו  אמאם    :עצומה

כך   כל  משה  בה למה  המנורה  עניןתקשה  כתוב הרי    ?עשיית 

וה  משהראה להשהקב"ה   שם בלקוטי וז"ל    ,שוכח  יהאת המנורה 

מֹו הלכות:   ּכְּ נֹוָרה,  ּמְּ הַּ ה  ֲעׂשֵּ מַּ ל  עַּ ֹאד  מְּ ה  ֶׁ ֹמש  ה  ָ ש ּ קַּ ִנתְּ זֶׁה  ִביל  ּוִבש ְּ

ה  ּבָ רַּ ָרש   ִמדְּ ּבְּ ֹבָאר  מְּ ר  יֹותֵּ ּובְּ כט.(,  ָנחֹות  )מְּ זַּ"ל  ינּו  ּבֹותֵּ רַּ רּו  ָאמְּ ֶׁ ש 

ת ּבְּ  ָרש ַּ ָך  ּפָ ֲעלֹותְּ ִני 'יו  'דטו,    במדבר רבה)הַּ אּובֵּ קּוט ָהרְּ יַּלְּ (, מּוָבא ּבְּ

רּוָמה  ) ה לֹו  ּתְּ ּלָ ּגִ ךְּ  רַּ ּבָ ם ִיתְּ ֵּ ש ּ הַּ ֶׁ ש  ֲאִפּלּו ּכְּ וַּ ֹאד,  ּה מְּ ּבָ ה  ָ ש ּ קַּ תְּ ּנִ ֶׁ  -עז(, ש 

חָ  ש  לֹו, וְּ רֵּ ל, ּופֵּ אַּ ש ָ ָעָלה וְּ ָחזַּר וְּ ד, וְּ יָּרַּ ֶׁ ש  יָה ּכְּ ֲעׂשֶׁ ח מַּ כַּ ש ָ ח,  ָחזַּר וְּ כַּ ש ָ זַּר וְּ

ל  אֵּ לְּ צַּ ל ּבְּ צֶׁ ךְּ אֵּ רּוךְּ הּוא: 'לֵּ דֹוש  ּבָ ּקָ ר לֹו הַּ ָאמַּ ֶׁ ד ש  ָעִמים, עַּ ה ּפְּ ּמָ ן ּכַּ כֵּ וְּ

ּהַּ   מֵּ ּתָ ִחיל  ִהתְּ ל.  אֵּ לְּ צַּ ּבְּ אֹוָתּה  ה  ָעׂשָ ּוִמיָּד  כּו',  וְּ אֹוָתּה'  ה  יֲַּעׂשֶׁ הּוא  וְּ

רוּ  ּבָ דֹוש   ּקָ הַּ ִלי  ָאה  רְּ הֶׁ ָעִמים  ּפְּ ה  ּמָ ּכַּ 'ֲאִני,  ר:  ָאמַּ יִתי וְּ ֵּ ש ּ קַּ ִנתְּ וְּ הּוא  ךְּ 

ל ָהִייָת  ל אֵּ צֵּ ל, ּבְּ אֵּ לְּ צַּ ָך, ּבְּ ּתְּ עְּ יָת ִמּדַּ ּלֹא ָרִאיָת ָעׂשִ ֶׁ ה ש  ּתָ אַּ ֲעׂשֹוָתּה, וְּ לַּ

ֹונֹו. ש  אן לְּ ד ּכָ יָָּתּה?', עַּ רּוךְּ הּוא ֲעׂשִ דֹוש  ּבָ ּקָ ָאה ִלי הַּ רְּ הֶׁ ֶׁ ש  ד ּכְּ ָכל   עֹומֵּ וְּ

זֹּאת, אֵּ  ה הַּ אֶׁ רְּ ּמַּ ל הַּ ם עַּ ּתֹומֵּ ה ִיש ְּ ה  רֹואֶׁ ָ ש ּ קַּ ִנתְּ ע וְּ ה לֹא ָידַּ ֶׁ ּמֹש  ֶׁ ן ש  כֵּ יךְּ ִיּתָ

ה אֹוָתּה ִמיָּד. ל ָעׂשָ אֵּ לְּ צַּ יָָּתּה, ּובְּ ל ֲעׂשִ ָעִמים עַּ ה ּפְּ ּמָ    ּכַּ

 הרצון היהודי להיות איש כשר אף פעם לא נפגם 

לפי מה שבארנו   אומר תירוץ נפלא,רבי נתן בליקוטי הלכות  לז.  

  כי   .'רצון'ל  לעלות מ'שמד'זה  ורה  המנשל הדלקת    עניןה ש  ,עכשיו

והוא הרצון להיות    ,נפגםיהודים אף פעם לא  ה  נויש דבר אחד של

שהוא    חרי כל מהאו   ,תנו איפה שהוא נמצאיכל אחד מא  .יהודי טוב

יהודי טוברוצה    ?רוצה להיותאתה    מה  בתכל'ס  וכו',  נפל  . להיות 

ש  נתן,  רבי  כל  אומר  של  הרצון'  ב'מצהוא    יהודיהרצון  מקום – ח 

יש   רבינומשה  בו. וללא יכולים לגעת  אחרא    ארטוהס  צר הרעשהי

שאתה באמת רוצה    ,להתחבר עם הרצון הקדוש שלךם  עצולו כוח  

טוב ה ש  ,להיות  שאת   אחרירוצה    תהשא   אמתזה  השטויות   ה כל 

לוקח  רבינומשה  ו  .שרכרוצה להיות יהודי    אתה  ,עושה ונמצא בהם 

 המקום הגרוע ביותר מ  -  ד' שמ 'מעלה אותך מו  ,את הרצון הזה שלך

  . המקום הגבוה ביותר - 'לרצון '

 שיודע גדולת משה רבו הוא עושה את המנורה  בצלאל על ידי

את  יש לו    -  עלות שלומעם כל ה  רבינומשה  ש  ,אומר רבי נתןלח.  

שיש לו את הכוח   בעצמווהוא לא האמין    ,בשלמות   הענומעלת ה

  להעלות אותו   ,ע"י ההתעוררות של הרצון  ,הזה לפעול בכל יהודי

הרצון. לעשות    ולכן   למצח  יכל  לא  המנורההוא  המ   ,את   נורה כי 

מי  ו  .לרצון מד'  מ'שתמיד אפשר לעלות איתה    היא הנרהחנוכייה  ו

מכיון   ? בצלאל  דווקאולמה    .בצלאלאת המנורה זה  יכל לעשות  ש

   .הוא תלמידש

ָהגּון,  וכמו שאומר ר' נתן וז"ל:   ִמיד הֶׁ לְּ ּתַּ ִחינַּת הַּ ִהיא ּבְּ ֶׁ ל ש  אֵּ לְּ צַּ ֲאָבל ּבְּ

ךְּ הּוא   ּכָ ל  ּכָ ה  ֶׁ ה ֹמש  ָ ש ּ קַּ תְּ ּנִ ֶׁ ה ש ּ ּמַּ ֶׁ ל, ש  אֵּ לְּ צַּ ּבְּ ָרָאה  וְּ ִבין  ם  הֵּ ת עֹצֶׁ ֲחמַּ מֵּ

ֹו,  ש  נַּפְּ ֲחִזיק טֹוָבה לְּ הַּ לֹא ָרָצה לְּ וְּ ֹאד  ָהָיה ָעָנו מְּ ֶׁ דֹוָלה, ש  ּגְּ ָתנּותֹו הַּ וְּ ִענְּ

( ָך  ֲעלֹותְּ הַּ ּבְּ ת  ָרש ַּ ּפָ ָנא  ימְּ הֵּ מְּ ָיא  עְּ רַּ ּבְּ ר,  חֵּ אַּ ָמקֹום  ּבְּ ֹבָאר  מְּ כַּ ף  ח"ג  וְּ ּדַּ

ה יךְּ יֲַּעׂשֶׁ ִבין אֵּ לֹא הֵּ , וְּ ךְּ ל ּכָ ה ּכָ ָ ש ּ קַּ ן ִנתְּ ל ּכֵּ עַּ ִתּקּוִנים   קנג:(. וְּ נֹוָרה ּבְּ מְּ

לּוי ּבֹו,   ָבר ּתָ ּדָ הַּ ֶׁ ִבין ש  הֵּ ֶׁ ת ש  ֲחמַּ ּנַּ"ל, מֵּ כּו' ּכַּ ח וְּ יִָּאיר ָהָרצֹון ָלנֶׁצַּ ֶׁ ּלּו, ש  אֵּ ּכָ

ִניס ָהָרצֹון   כְּ הַּ ל לְּ יּּוכַּ ֶׁ ד ש  יֹון עַּ לְּ ָרצֹון ָהעֶׁ ךְּ ּבָ ל ּכָ ָלל ּכָ יֶׁה ִנכְּ הְּ יִּ ֶׁ ִריךְּ ש  ּצָ ֶׁ ש 

הּוא ל. וְּ ָראֵּ ָכל ִיׂשְּ ח ּבְּ יֶׁה לֹו   ָלנֶׁצַּ הְּ יִּ ֶׁ יג ש  ִ ׂשּ הַּ ָתנּותֹו לֹא ָהָיה ָיכֹל לְּ וְּ ִענְּ ּבְּ

ִמידֹו   לְּ ל ּתַּ אֵּ לְּ צַּ ל זֶׁה, ֲאָבל ּבְּ ֹאד עַּ ֹאד מְּ ה מְּ ָ ש ּ קַּ ן ִנתְּ ל ּכֵּ זֶׁה, עַּ   - ּכֹחַּ ּכָ

דֹוָלה   ּגְּ ָתנּותֹו הַּ וְּ ִענְּ ת  ֲחמַּ א, מֵּ ּבָ רַּ ּדְּ אַּ ֶׁ ה, ש  ֶׁ ּבֹו ֹמש  ת רַּ ֻדּלַּ ּגְּ ָרחֹוק  ִבין מֵּ הֵּ

ךְּ הּוא ל ּכָ ר   ּכָ ש ָ פְּ ם ִאי אֶׁ י ש ָ יֹון, ּכִ לְּ ָרצֹון ָהעֶׁ ּטּול ּבָ ּבִ ִלית הַּ כְּ תַּ ָלל ּבְּ ִנכְּ

ל  ה. עַּ ֶׁ מֹו ֹמש  ּטּול ּכְּ ּבִ הַּ ִלית ָהֲעָנָוה וְּ כְּ י ּתַּ דֵּ ל יְּ י ִאם עַּ מּות ּכִ לֵּ ש ְּ ל ּבִ לֵּ ִהּכָ לְּ

ִמיד   לְּ ּתַּ ִחינַּת הַּ ל, ּבְּ אֵּ לְּ צַּ ן ּבְּ י הּוא ָאמַּ  -ּכֵּ יָָּתּה, ּכִ יג ִמיָּד ֲעׂשִ ִ ר: ֲאִני ִהׂשּ

ֹמר  גְּ אֶׁ ה אֹוָתּה וְּ ֱעׂשֶׁ אי אֶׁ ּדַּ וַּ ּבְּ ֶׁ נּו, ש  ּבֵּ ה רַּ ֶׁ הּוא ֹמש  ֶׁ ן, ש  ל ָזקֵּ ֶׁ כֹחֹו ש  טּוחַּ ּבְּ ּבָ

ֹמר   ִיגְּ וְּ ֹמר  ִיגְּ אי  ּדַּ וַּ ּבְּ ֶׁ ש  י,  ּבִ רַּ ל  ֶׁ ש  כֹחֹו  ּבְּ ֲאִמין  מַּ ֲאִני  י  ּכִ ָראּוי,  ּכָ אֹוָתּה 

יִָּאי ֶׁ ד ש  זֶׁה ָהעֹוָלם עַּ ת ָהָרצֹון ּבְּ ָארַּ ִניס הֶׁ יַּכְּ י  וְּ , ּכִ ךְּ ֶׁ ָכל ִמינֵּי חֹש  ם ּבְּ ר ָלהֶׁ

ּטּול  ּבִ הַּ ל  ִמּגֹדֶׁ ךְּ  ּכָ ל  ּכָ מֹו  צְּ עַּ ת  ֻדּלַּ ִמּגְּ ע  ידַּ לֵּ ָיכֹול  ינֹו  אֵּ ת  ָהֱאמֶׁ יק  ּדִ ּצַּ הַּ

ִבין  הֵּ י  ּכִ ִמיד,  לְּ ּתַּ הַּ ִחינַּת  ּבְּ ָרחֹוק  מֵּ יג  ִ ׂשּ הַּ לְּ ל  יּּוכַּ ֶׁ ש  מֹו  ּכְּ ּלֹו  ֶׁ ש  ָהֲעָנָוה  וְּ

קַּ  תְּ ּנִ ֶׁ ש  מֹו  צְּ עַּ ּבְּ זֶׁה  ת  ֲחמַּ ּמֵּ ֶׁ ת ש  ֲחמַּ מֵּ זֶּׁה  ֶׁ ש  יָָּתּה,  ֲעׂשִ ל  עַּ ךְּ  ּכָ ל  ּכָ ה  ָ ש ּ

הּוא   ֶׁ ש  ּנַּ"ל  הַּ נֹוָרה  ּמְּ הַּ ל  ֶׁ ש  ּקּון  ּתִ הַּ ֹמר  ִיגְּ ָקא  יְּ ּדַּ זֶׁה  י  דֵּ יְּ ל  עַּ ָתנּותֹו,  וְּ ִענְּ

ָראּוי   ּכָ אֹוָתּה  ה  ָעׂשָ ָקא  יְּ ּדַּ ל  אֵּ לְּ צַּ ּבְּ ן  ּכֵּ ל  עַּ וְּ ּנַּ"ל,  ּכַּ כּו'  וְּ ָהָרצֹון  ת  ָארַּ הֶׁ

ל  ֶׁ כֹחֹו ש  ּכֹל ּבְּ הַּ ּבֹו, וְּ ה רַּ ֶׁ  ֹמש 

 "י שגילה ר' נתן את גדולת רבינו עשה עובדי ה' עצומיםע

 מה מיותר  ,הגדולה של הרב את התלמיד יודעש :פה יסוד גדוליש ו

אבל התלמיד כן יודע  ,  גדולה  והכי לרב יש ענ  ,שהרב יודע בעצמו

 התלמידים שלו פעם הסביר למה    רבי נתן  .של הרב  הגדולמהכח  

גדולים יותר  השם  רבי  ושהיתלמידים  מה  אפילו  עובדי   נו, אצל 

התבודדות  לעשות    רבינולקיים את דברי    זוכיםהיו    ותלמידי רבי נתן

, רבינוות תלמידי  לעשעד הסוף  מה שלא זכו    ,כחיות השדהולשאוג  

 מה   ,רבינול  גדולה שה אתבגלל שאני הצלחתי לגלות להם   ולמה?

 נוכל השבחים שרביכי עם  .להגיד על עצמו לא יכלבעצמו  רבינוש

עצמו על  לג  ,אמר  יכל  לא  ואפות  להוא  מכאין  שלוס   . הגדולה 

יכל לדבר הרבה מהגדולה  הוא    ,נתן שהוא תלמיד  רבי  ולעומת זאת

נו לתלמידים שלו, ולכן  ות את הגדולה של רביליכל לגו  רבו,של  

  .רבינויותר מתלמידי אפילו  רבינוהם זכו לקיים את העצות של 

ככל שאתה יודע יותר מהגדולה    ,של ברסלב  כאן נבין את הסודו

קדוש  ה  רבינוולכן    .אתה יכול יותר לעבוד את הקב"ה  ,של הצדיק

שגיל ונפלא  פלאי  חסד  איתנו  מגדולתו'לנו    העשה  כמה    ',קצת 

אדם לא יכול   מעלתו,על    שיבח  רבינוכמה שו  לגלות,  שהוא יכל

רבי    יהמי שהשלים את הדבר הזה ה  , ולכן לדבר על עצמו יותר מדי

גדולה את הצדיק עד אין  מאוד את  גילה  ש  תלמידו המובהק,נתן  

התלמידים   כלהפך את    זהוע"י    ,וכל הזמן דיבר מגדולת הצדיק  ,סוף

יותר השם    עובדי  אצלישיש    אמר:ש עד    ,שרפיםומלאכים  לשלו  

יליתי גבגלל ש  ולמה?  .רבינואצל    מהתלמידים שהיו  אפילוגדולים  

הגדולה של יזכה אותנו שבכח  ה  .רבינו  את  חנוכה,  '  נרות  הארת 

צדיק האמת בנו, ועי"ז נזכה לעבודת את הקב"ה במוחין יאיר אור  

 , אמן. נחת רוחחדשים ונקיים, ונעשה לפניו יתברך 

 עריכה: ליאור גבע   .בת שלום ומבורךש


