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לקוטי הלכות או”ח דף י"א  -י"ב השכמת הבוקר הלכה ד’ אות י -טו
כשלומדים ענין החג בלקו”ה ,יש לרשום ביומן בתאריך של החג ,אותה ההלכה
שלמד ,ולחיות עם זה בשעת מעשה
נקדים בכלל ענין הזכרת המועדים בסדר הלימוד בלקוטי הלכות ,שזה מצוי מאד בדבה”ק
שמבאר פנימיות ענין אותו המועד ע”פ התורה הנלמדת ,והנה לפנינו אריכות גדולה בענין
חנוכה ,ויש שואלים ‘עוד לא הבנתי את הענין ,מה אתה מסביר לי את החג כעת’ ועוד הרי
יש לנו עוד חמשה חדשים עד החנוכה ,לכן טוב לרשום בלוח או ביומן האישי בתאריך של
חנוכה ,לזכור שלפני חמשה חדשים למדתי הלכה פלונית שמדבר מענין החנוכה ,ובזה האור
תוכל להזכר להתעורר בזמן החנוכה לפי האור הנלמד כאן ,ותוכל להדליק הנרות באור הדברים
הנלמדים כעת .כי אם לא תלמד כעת ,מה יהיה לך במח כשיגיע חנוכה?

מהרנ"ת מצרף כלל ענין החנוכה להשגות אלקות ,כדי לקרב את הענין לכל אחד,
נר איש וביתו
ונקדים תחילה ,כי עד הנה דיבר ממה שהרבי מלמד השגות אלקות ,לחיות עם אמונה ,חיים
אחרים לגמרי .רבינו נותן לנו זה צמצומים ודרכים שיוכל האדם לשנות את השכל שלו ,ולהיות
יהודי אמיתי .ובכל מה שקורה לו ,הוא בטוח שהשי”ת עשה כך ,הן רווח הן הפסד ,ה’ עשה
בוודאי ,וניגש לתפילה בהתלהבות שזה עיקר חיותו .זהו כחו של רביה”ק להביא כל אחד
להשגות אלקות .והוא בכח הצדיקים המופלגים במעלה כמ”ש להלן.
ואם יאמר האדם ,הרי כל זה שייך למי שהוא בר הכי ,יהודי חסידי ,מקובל ,בעל מח ,לא
לאנשים פשוטים ,לכן יורד ר’ נתן ללמד אותנו את כל ענין השגות אלקות כלפי אור החנוכה,
שהיוונים בקשו להסתיר האור ,ונתגלה נס חנוכה שכל אדם בעולם לוקח נר ומדליק למטה
מעשרה טפחים ,בלילה ,בחוץ ,במקום רחוק מאד ,והנה כן שייך להמשיך שם הארה .ור’
נתן מסיים שזהו בחי’ הצדיקים המופלגים שתקנו להדליק נר חנוכה ,שעי”ז יש כח להמשיך
השגת אלקות על כל אחד ואחד בביתו אפי’ כמו שהוא ,אפי’ כמו שהוא.
כי למעשה ,אחר כל מה שאנו לומדים ,תגיד לי בפשטות מה זה השגות אלקות? זהו דעת
שמצומצם באותיות שאתה מבין .כמו שלמדת הלכה ראשונה שצריך למצוא בך נקודה טובה,
הנה אם אתה חי עם זה ,ואתה מתחזק שה’ איתך ,זהו השגות אלקות!

דרך השגות אלקות לדרי מעלה
כי בוודאי יש אנשים כשרים וגבוהים שמבינים מהו השגות אלקות ,אדם בריא נורמלי ,שעלה
מעלה מעלה בעבודת התורה ועבודה ,ומתנהג בקדושה ופרישות בכל דבר ,ולא נותן ליצר
הרע לנגוע בו ימים ושנים ,ואצלו ממש השגות אלקות ,כפי מה שקיבל מרבו ,ויש שמשיגים
יותר באריז”ל ורש”ש ,וכמ”ש רבי אלימלך שהצדיקים מטיילים בהיכלות .מי שמשיג את זה
באמת ,זה ממש שלו .אנשים שלמים זכו לדברים מופלאים ועובדים את ה’ באמת ,אחד ואחד
זה שתיים ,זהו זה ,הכל פשוט כבר.
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המדרגה הממוצעת שכולנו צריכים לזכות לזה ,הוא להתחזק באמת להכנס לעבודת ה’ ,ולא
להתפעל מכל מיני קושיות המבלבלים ,רק לזכור שאין עוד מלבדו ית’ ,ולזכור שה’ נמצא
בכל דבר ,ולהתחזק בכל דבר שעושה ,להכניע את הרע ולהעלות את הטוב ,ולשמח עצמו
בעבודת ה’ בתפילה והתבודדות ומעשים של בירורים בקדושה וטהרה ,ולהתחזק מאד בזה,
לא להיות בטלן ,רק ללמוד עוד לימודים בזה .ספר לקוטי הלכות מלמד את כל הנושא הזה,
וזה כולל ספרי הבעש”ט והמגיד ותלמידיו הק’ ,שם כתוב באר היטב כל דרך השגות אלקות
בצמצומים רבים מאד ,בצמצומים שלהם ,איך ללכת ביראה ואהבה ,איך לברר ולהתקדש
ולהטהר .הצמצומים של האריז”ל הם יותר עמוקים ,וכן של הרש”ש יותר פרטים בזה ,אשרי
מי שזוכה לזה .אולי יש כמה מאות שזכו לזה.

גם דרי מעלה צריכים רחמים להחזיק מעמד בזמן נסיון
אך לעומת זה יש כמה אלפים ורבבות שמתבלבלים מזה ,ויש להזהר שלא לפגוע בהם ,היינו
בנו ,רק מי שעוסק בזה יעסוק בשקט ויתחזק ,וכן יש בעיה שמי שכן זוכה לכל הנ”ל ,יש גם
הרבה ירידות וספיקות ,ואין שום עצה לזה ,רק לזכות לצמצום לתוך המחלה שלך ,לכל רגע
ורגע ,בפרט גם מי שזוכה למדרגות גדולות ,מה שעובר על אדם בעוה”ז ,ה’ ירחם ,איזה טעויות
יכולים לטעום ,ומה שיצר הרע מפיל את האדם ,כידוע דברים אלה באר היטב  .וכ”ש מה
יעשה כל אדם פשוט שהתחיל לטעום קצת ,וצריך להכנס יותר בעבודת ה’.
ומעטים מאד זוכים להשאר בגדר שאפשר לקרוא לזה ‘נורמלי’ ,אין הכונה למחלות נפש ,אלא
מרוב הספקות והבלבולים מה שעובר בנפש האדם ,חסרון מציאות האור של השגות אלקות
שמאיר את החיים שלך ,שעי”ז הוא נשאר בחושך ,העבודה לא עבודה ,יודעים רק קצת מה
שיודע ,ולמעשה עובר עליך ואתה בחוץ ,לרפאות אדם זה עבודה הכי קשה ,קשה מאד לשנות
בן אדם.

רבינו לקח על עצמו לשנות אותנו ,כמה הוא מצליח וכמה לא? אתה לבד יודע ,זה
לפי מה שאתה רוצה!
רבינו נותן לכל אחד השגות אלקות ,למלאות את כל מה שהחסרנו ,מי שכן זכה ,צריך להחזיק
מעמד ,עצה לעמוד נגד המחלוקת .עצה לתפילה והתבודדות .עצה של התחלות .וכל ענין
הזה ,כמו שיש להשיג אלקות וצמצומים בלשונות הזה”ק ,עיקר דרכי ההשגה הוא בלשון
הבעש”ט ,להשיג שה’ נמצא פה ,כמו שר’ נתן מזכיר בכל הלכה והלכה ,ומדבר בדרך פשוט,
לא בדרך ששייך למורם מעם ,אלא פשוט לחשוב מהשי”ת ,אם ממדות וכו’ ,לפי הידיעות
שלך .העיקר שתחזיק מעמד ,ותמצא דרך להיות רציני ,לא לרמות את עצמך ,וגם להיות
בשמחה תמיד .יש בזה הרבה צמצומים.
ויש כ”כ הרבה צמצומים בזה ,שאפי’ ר’ נתן לא נכנס לכל הצמצומים שיש בזה ,שזהו ענין
ההתבודדות של כל אחד בעצמו ,או עם חברים טובים ,שזהו הביאורים שצריך לבאר עד אין
קץ ,ר’ נתן מלמד לנו כלליות הדבר שזהו העיקר.
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השגות אלקות לדרי מטה הוא בפנימיות אור החנוכה
כלליות הדבר שה’ הוציאנו ממצרים וגילה בעולם מציאות של השגות אלקות ,גילה את הדעת.
והדעת הזה ,אנו כ”כ רחוקים מזה היום .יש כאן רבי שמגלה השגות אלקות ,האם שייך שהרבי
יהיה לו סבלנות גם אלי ,הרי אפי’ אם אני מבטיח להיות צדיק שבוע ,אחרי שבוע ה’ ירחם
לאיזה שאול תחתית נפלתי ,מה שעובר על אדם ,שאין מי בעולם שיטפל בזה ,וזה עוד לפני
המדות רעות וקשות .מי יש לו סבלנות לדבר איתי בכלל.
זהו המתגלה מתוך הענין של חנוכה .לאחר שלמדנו שיש השגות אלקות בעולם ,בחנוכה
מתגלה השגות אלקות לכל המקומות הנמוכים .ולכן הזכיר ענין התפילין שזהו מציאות
המוחין ,קדושה של ימות החול .שלימות שמן משחת קודש.

ר' נתן מלמד 'השגות אלקות' לעובדא למעשה ,לחיות עם השי"ת תמיד
לכן הגיש לנו ר’ נתן את ענין החנוכה לכל הנושא של השגות אלקות ,שלא נטעה לומר שרק
אנשים שלמים ופרושים וקדושים ,להם שייך השגות אלקות ,כי התייגע הרבה בקדושה,
לא לא ,אלא גם כל אחד יכול לזכות לזה .לקום בבוקר עם אמונה ,וכן בהמשך היום ,יש לו
כמה וכמה דרכי עבודה בכל פעולה שהוא עושה ,והתפילה היא בכל יום בהתחדשות בכמה
דרכים ,וכן הציצית ותפילין ומקוה ,בהתחדשות כל יום ,וכן בהמשך היום ,ההתאפקות מכעס
וההתבטלות לפני ה’ בכמה דרכי אמונה .כ”ש בשאר דברי הרשות שיש לו כמה וכמה דרכים,
כי מבין לאשורו מה שהספה,ק מדברים וחי עם זה לעובדא למעשה.
וכן חי לעובדא למעשה עם מה שרביה”ק מלמד לזכור שיש לו נקודות טובות ,וה’ איתו עמו
ואצלו ,ואני לא לבד ,מקודם הייתי חי לבד ,והנה אני חי עם השי”ת ,עם טוב ,לא ריקני ,אלא
עם שמחה ,והנה תופס עוד מצות צדקה ,וכו’ ,זהו צמצום השגות אלקות ששייך לכל איש
פשוט.
ואם הוא יותר בר הכי ,הרי לומד יותר ספרי בעש”ט ולקו”ה שזהו עיקר נקודת השגות אלקות
ממש .וכ”ש אם הולך יותר גבוה ,כל אחד כדרכו .העיקר לדעת שזה עובד לעובדא למעשה,
ולא לטעות שזה ריבוי אור ,כסודות התורה שאינו יודע איך להתחבר לזה ,אלא לראות שזה
יועיל לו למעשה איך להחזיק מעמד בחיים בכל מצב ובכל מעבר .ובזה הקדמנו להבין מדוע
צירף לזה ענין החנוכה.
י) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֲחנֻ ָּכהִּ ,כי ַה ְד ָל ַקת נֵ ר ֲחנֻ ָּכה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאלֹקוּת ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ְמצו ִּמים
ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ְד ָל ַקת ָּכל ָהאוֹ רוֹ ת ְו ַה ֵ ּנרוֹ ת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהּ ְ ,ב ִחינַ ת ְל ַאנְ ָה ָרא שרגין ו ְּל ַא ְד ָל ָקא ּבו ִּצינִ ין,
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין מ ִֹחין ׁ ֶש ֵהם ִע ַ ּקר ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאל ֹקוּת ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ָאז ְו ׁ ֶש ֶמן ַה ּטוֹ ב ָּת ִריק ַעל ׁ ִש ְב ָעה
ְקנֵ י ַה ְמנוֹ ָרה ְוכוּ'ִּ ,כי ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאל ֹקוּת ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ְמצו ִּמים ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ֶש ֶמן ַה ּטוֹ ב,
ֶש ֶמן ִמ ׁ ְש ַחת ק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ַדּ ַעת ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְלתוֹ ְך ֵּכ ִלים ְו ִצ ְמצו ִּמיםֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ּׁ ֶש ֶמן ְו ַה ְּכ ִלי
ילה ׁ ֶש ָ ּב ֶהם נִ ְת ֶלה ָהאוֹ ר ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאל ֹקוּת ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ָהאוֹ רוֹ תִּ ,כי הוּא אוֹ ר
ְו ַה ּ ְפ ִת ָ
ָּכל ָהאוֹ רוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ( תהלים כ”ז)“ ,ה’ אוֹ ִרי ְויִ ׁ ְש ִעי”.
לשון הזה”ק להאיר ולהדליק ,שרגין ובוצינין ,כי לא מספיק אור לבד ,אלא צריך נרות לאור.
וצריך להכניס השמן לתוך כלי עם פתילה ,כך יש אצל כל אחד כמה דרכים וצמצומים שעי”ז
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יבין דרך באמונה ויהיה אדם חדש לגמרי.
וצירף לזה ענין התפילין שהוא מוחין ממש ,שם נתגלה שמן הטוב .ומה שהזכיר ענין ‘מוחין’,
זה לא דמיונות ,שעיקר הנסיון שיש בהשגות אלקות זה דמיונות ,אנו צריכים לקבל ענין
ה’מוחין’ כתורה מסיני ,באופן של תורה ,לא בריבוי אור .ולא להתבלבל שצריך רק תמימות,
כי זה תכלית התמימות ‘שמן משחת קודש’ שזה יראה כזאת לפני ה’ ,מרגישים את זה בליל
חנוכה ,לזכור שה’ שומר עלי ועושה איתי ניסים ונפלאות גם בחושך שלי ,ומתגלה דעת בתוך
הקטנות ,להודות ולהלל לשמו הגדול ,בהתחדשות גדולה שזה נקרא המשכת המוחין ,וצריך
להכניס את זה למטה.
יחם ּתוֹ ָר ֶת ָך ו ְּל ַה ֲע ִב ָירם
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּת ֶֹקף ַה ֵ ּנס ׁ ֶשל ֲחנֻ ָּכהִּ ,כי ָאז ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת יָ ָון ָה ְר ׁ ָש ָעה ְל ַה ׁ ְש ִּכ ָ
ְוכוּ'ִּ ,כי ַמ ְלכוּת יָ ָון ָה ְר ׁ ָש ָעה ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכמוֹ ת ִחצּוֹ נִ ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ָח ְכ ַמת יָ ָוןֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵהם ָע ְסק ּו
ָ ּב ֶזה ְ ּביוֹ ֵתר ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ָח ְכמוֹ ת ִחצּוֹ נִ ּיוֹ ת ָ ּבעוֹ ָלם ַּכ ָ ּידו ַּעֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ַמ ְלכוּת ָה ִר ׁ ְש ָעה ׁ ֶשהוּא
ל-כן ָהיְ ָתה ָאז ֵעת ָצ ָרה ְ ּגדוֹ ָל ִּ
ְ ּב ִחינַ ת הד' ַמ ְל ֻכ ּיוֹ ת ַעל ַמ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַּכ ַ ּנ"לְ .ו ַע ֵּ
יח
ה,כי ָרצ ּו ְל ַה ׁ ְש ִּכ ַ
ַה ּתוֹ ָרה ְלגַ ְמ ֵרי ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ַה ָח ְכמוֹ ת ִחצּוֹ נִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ֵה ֶפ ְך ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצוֹת ֵהם
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשעו ִּרים ְו ֵכ ִלים ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יח ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצוֹת
יך ַעל יָ ָדם ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאל ֹקוּת ַּכ ַ ּנ"ל ְו ֵהם ָרצ ּו ְל ַה ׁ ְש ִּכ ַ
ַעל -יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ָח ְכמוֹ ת ִחצּוֹ נִ ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ָה ִר ׁ ְש ָעה ׁ ֶשל ַהד' ַמ ְל ֻכ ּיוֹ ת ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ְ ּבר ּו
ַעל ַמ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהֶ ׁ ,שהוּא ָח ְכ ָמה ַּת ָּת ָאה ַה ַ ּנ"ל ְּכמוֹ ַע ְכ ׁ ָשיו ַ ּב ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים
ָה ֶא ּ ִפיקוֹ ְר ִסים ְורוֹ ִצים ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יח ַה ּתוֹ ָרה ְלגַ ְמ ֵריְּ ,כמוֹ ׁ ֶשרוֹ ִאין
יך ָח ְכמוֹ ת ִחצּוֹ נִ ּיוֹ ת ָ ּבעוֹ ָלם ו ְּל ַה ׁ ְש ִּכ ַ
יהם הוּא ּפוֹ ֵרק עוֹ ל ְלגַ ְמ ֵרי ו ְּמגַ ֵּל ַח ְז ָקנוֹ ו ֵּפאוֹ ָתיו ְו ׁשוֹ ֶתה יַ יִ ן נֶ ֶס ְך,
ְ ּבחו ּׁש ׁ ֶש ָּכל ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך ַא ַחר ַדּ ְר ֵּכ ֶ
ַעד ׁ ֶש ּפוֹ ֵרק עוֹ ל ְלגַ ְמ ֵריַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלן.
ימי
ֲא ָבל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַר ֲח ָמיו ַה ְמ ֻר ִ ּבים ִה ְק ִדּ ים ְרפו ָּאה ַל ַּמ ָּכה ְו ָע ָשֹה ִע ָּמנ ּו נֵ ס ָ ּגדוֹ ל ְונִ ְפ ָלא ָאז ִ ּב ֵ
ַמ ִּת ְתיָ ה ּו ֶ ּבן יוֹ ָחנָ ן ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַעד ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ַדּ י ׁ ֶש ִה ְכנִ יעוֹ ְו ִה ּ ִפילוֹ ַמ ְלכוּת יָ ָון ָה ְר ׁ ָש ָעה ַמ ּ ָפ ָלה ְ ּגדוֹ ָלהַ ,אף
ַ ּגם ַעל-יְ ֵדי ּת ֶֹקף ַה ֵ ּנס ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו אוֹ ר נִ ְפ ָלא ָ ּבעוֹ ָלם ְלדוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָלנ ּו ּכ ַֹח ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך אוֹ ר
ַה ַ ּנ"ל ָּכל ֶא ָחד ְ ּב ֵביתוֹ ְ ,דּ ַהיְ נ ּו אוֹ ר ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאל ֹקוּת ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ְמצו ִּמים ַה ַ ּנ"ל.

קליפת יוון מבקשת לבטל 'צמצומי' קיום המצוות .והחשמונאים גברו עליהם
וקיימו צמצומים קדושים
השי”ת ריחם עלינו ועשה לנו ניסים ונפלאות שנוכל לקיים צמצומי המצוות ,שבת ,חודש,
מילה ,כי היוונים גזרו שלא יהיה גבול וצמצום להשגות אלקות[ .ר’ נתן מוסיף כמו עכשיו
ש’רוצים’ להמשיך חכמות חיצוניות ,אז בדורו רק רצו ,היום כבר עשו את זה ,כולם מלאים
היום חכמות חיצוניות כל זמן שאין בראש לקוטי הלכות ,כשלומדים קצת לקוטי הלכות ,נופל
מהצד השני קצת חכמות חיצוניות]..
והחשמונאים מסרו נפשם על הצמצומים שהם המצוות ,ועיקר הנס היה ע”י שמן המנורה ,כי
נתגלה דרך לראות יופי של קיום המצוה ,היינו הצמצומים דקדושה ,כי בלי מצוה האדם בריבוי
אור .אור של תורה מושלמת אי אפשר לראות כל אחד ,אבל שמן הנרות של המצוה ,יכול כל
אחד לראות ,כל אחד ואחד בביתו ,אפי’ הוא כמו שהוא.

ליקוטי הלכות ח"א דף י"ב  -י"ג השכמת הבוקר ד אות י -טו

כלל ענין השגות אלקות הוא כשאדם בביתו לבדו
פעמים יש שאחד בא בין אנשים הוא צריך להיות לעבעדיק בין כולם ,גבר בגוברין ,אבל ענין
השגות אלקות ,זה ענין שתופס כל אחד בביתו! הבית זה המהות שלך ,אתה בעצמך משתנה.
הבעש”ט רצה שכל אחד יהיה בר דעת בביתו לבדו ,הגם שבוודאי צריך גם שיחת חברים,
ואכה”מ ,אך מציאות בנין דעת האדם ,שנהיה בר דעת ,זהו כל אחד בביתו.
ובפרט לגבי הדאגה שיש בבית ,או היצר הרע שיש בבית ,שם דייקא צריך השגות אלקות
להבין שה’ איתי כאן נמצא ,ואני קרוב אליו ,לא יכול להתרחק ממנו ,בזה מדליק שרשרת
גדולה של קיום התורה ,והאדם נדלק ,ומתחיל להאמין ולהבין שה’ רוצה לשמוע הברכות שלי,
ומשיג עוד ועוד כמה נפלאות ה’ עושה עמי ,ורוצה להודות לה’ ,עד שמשיג אלקותו ית’ מתוך
המציאות שצריך לתקן את העולם ע”י בירורי הניצה”ק.
ויש השגה יותר פשוטה ,כשיש בעיות בפרנסה ,בבריאות ,סומך על ה’ ,ומקבל באהבה מה
שה’ עושה עמו ,ובא ליראה ואהבה עי”ז ,וכן כל נקודה של הדברים האלה ,השגת את אלקותו
ית’ במצב שלך.
וזה לוקח הרבה זמן ,כי כפי החולאים שיש בדור אחרון ,כיון שהוא מלא עוונות ,הנה הוא
בר דעת ,והנה הוא נופל לשאול תחתית .או שנופל לכעס ,ובלבול ,וכל אחד מתבלבל באופן
אחר ,צריך תהליך ארוך מאד עד שמזדכך ועולה מדרגא לדרגא .למי יש סבלנות בכלל לטפל
טיפול ארוך כזה .,אך הצדיקים מגלים צמצומי תורה ,שזה עובד עם האדם לאט לאט לאט ,עד
שעולה לקדושת התורה ,לקבל תורה ,לזכור אתה הראת לדעת שה’ רוצה בך ,ואתה מבין איך
לעבוד את ה’ בכל מצוה ,וכל הקושיות נופלים ומאיר אור הדעת והאמונה.
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ָּכל ַמה ּׁ ֶש ַהחוֹ ֶלה ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר הוּא ָצ ִר ְ
יך ֶר ִ ּבי ָ ּגדוֹ ל
ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ֻא ָּמן ְו ָח ָכם ָּכ ֶזהֶ ׁ ,ש ּיו ַּכל ַל ֲעשוֹ ת ִצ ְמצו ִּמים נִ ְפ ָל ִאים ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ַ ּגם ּבוֹ ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאלֹקוּת
יקים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ַה ֻּמ ְפ ָלגִ ים ְ ּב ַמ ֲע ָלה ׁ ֶש ִּת ְ ּקנ ּו
ַּכ ַ ּנ"ל ו ְּב ִחינָ ה זֹאת נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ָע ֵלינ ּו ַ ּב ֲחנֻ ָּכה ַעל -יְ ֵדי ַה ַּצ ִדּ ִ
ְל ַה ְד ִליק נֵ ר ֲחנֻ ָּכהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יֵ ׁש ּכ ַֹח ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִחינַ ת ֱה ָא ָרה ַה ַ ּנ"ל ַעל ָּכל ֶא ָחד ְ ּב ֵביתוֹ ֲא ִפ ּל ּו ִאם
יכין ָהאוֹ ר ַה ִ ּנ ְפ ָלא ׁ ֶש ּכוֹ ֵלל ָּכל
הוּא ְּכמוֹ ׁ ֶשהוּאִּ ,כי ְמב ָֹאר ְ ּב ַכ ָּונוֹ ת ֲחנֻ ָּכה ׁ ֶש ִענְ יַ ן ֲחנֻ ָּכה הוּא ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
יקין נֵ רוֹ ת
יכין אוֹ תוֹ ְל ַמ ּ ָטהַ ,היְ נ ּו ְל ַמ ּ ָטה ֵמ ֲע ָש ָֹרה ְט ָפ ִחיםִּ ,כי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ַמ ְד ִל ִ
ַה ִ ּיחו ִּדים ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ׁ ֶשל ִמ ְצ ָוהִּ ,כי ָאז הוּא ִע ַ ּקר ֲע ִל ַ ּית ַה ַּמ ְלכוּת ָח ְכ ָמה ַּת ָּת ָאה ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת נֵ ר ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ָאז ֵמ ֲח ַמת
יהם
ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב נוֹ ְפ ִלים ַה ְ ּק ִל ּפוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ד' ַמ ְל ֻכ ּיוֹ ת ו ַּמ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה עוֹ ָלה ִמ ֵ ּבינֵ ֶ
יקין אוֹ ָת ּה ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּה ְ ּב ֵעת
ְו ָאז ֵמ ִא ָירה ְ ּבאוֹ ר ָ ּגדוֹ לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ְד ָל ַקת נֵ רוֹ ת ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ַּמ ְד ִל ִ
ְ
ֲע ִל ָ ּי ָת ּהֲ ,א ָבל ַ ּב ֲחנֻ ָּכה ַה ַה ְד ָל ָקה הוּא ְ ּב ֶד ֶר ְך נֵ ס נִ ְפ ָלאִּ ,כי ָאז ֵאין ָל ּה ֲע ִל ָ ּיה ָּכל ַּכךִּ ,כי ֵהם יְ ֵמי ַהחוֹ ל,
י-כן ָאנ ּו
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ִּכי ָאז ֵאין ִמ ְת ַ ּב ּ ְט ִלים ַה ְ ּק ִל ּפוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ַהד' ַמ ְל ֻכ ּיוֹ ת ְלגַ ְמ ֵרי ְּכמוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ְו ַא ַ
יקין ַה ֵ ּנר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ּכוֹ ֵלל ָּכל ַה ִ ּיחו ִּדים ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאל ֹקוּת ַעל -יְ ֵדי
ַמ ְד ִל ִ
יכין ִּת ּקוּנִ ים נִ ְפ ָל ִאים ָּכ ֵא ֶלה ַעד
יקים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ְמאֹד ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ַה ִּצ ְמצו ִּמיםַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ ִ
ׁ ֶש ְּמ ִא ִירין ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאל ֹקוּת ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ְמצו ִּמים ַ ּגם ְל ַמ ּ ָטה ִ ּב ְדיו ָּטא ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ְמאֹדֶ ׁ ,שהוּא
ְ ּב ִחינַ ת ְל ַמ ּ ָטה ֵמ ֲע ָש ָֹרה ְט ָפ ִחים ׁ ֶש ֵּמעוֹ ָלם לֹא יָ ְר ָדה ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ְל ׁ ָשם ( סוכה ה’) ְו ַע ָּתה ַעל-יְ ֵדי ּת ֶֹקף
יקין ׁ ָשם ַדּ יְ ָקא ַה ֵ ּנר ֲחנֻ ָּכה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ַהנּוֹ ָראֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאל ֹקוּת ַעל-יְ ֵדי
ַה ֵ ּנס ַמ ְד ִל ִ
ַה ִּצ ְמצו ִּמים ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ּ ָטה ְל ָה ִאיר ְ ּב ָכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ְל ָכל ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ְל ַק ֵ ּבל ֲא ִפ ּל ּו ִאם הוּא ַה ָ ּגרו ַּע
ׁ ֶש ַ ּב ְ ּגרו ִּעיםֲ ,א ִפ ּל ּו ַהחוֹ ֶלה ַה ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּב ֳח ְליֵ י ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַעל-יְ ֵדי ִר ּבוּי ֲעוֹנוֹ ָתיו ְל ָה ִאיר ַ ּגם ּבוֹ ֱה ָא ָרה

ז

ח
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יכין ּת ֶֹקף ַה ֵ ּנס ׁ ֶשל ֲחנֻ ָּכה ָ ּבעוֹ ָלם,
יקים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ֵמ ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאל ֹקוּת ַעל-יְ ֵדי ּג ֶֹדל ּכ ַֹח ַה ַּצ ִדּ ִ
ּ
ּ
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֲא ִפ ּל ּו ִ ּב ְב ִחינַ ת יְ ֵמי ַהחוֹ ל ׁ ֶש ֵאין יְ כוֹ ִלין ֲע ַדיִ ן ְל ַה ֲעלוֹ ת ִב ׁ ְש ֵלמוּת ְב ִחינַ ת ַה ַּמ ְלכוּת ָח ְכ ָמה
יכין ָהאוֹ ר ׁ ֶשל ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאל ֹקוּת ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ְמצו ִּמים ְל ַמ ּ ָטה ֲא ִפ ּל ּו
י-כן ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ל-פ ֵ
ע ּ ִַּת ָּת ָאה ַה ַ ּנ”לַ ,אף ַ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ַ ּב ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ הִ ,כי ִמג ֶֹדל כ ָֹחם יְ כוֹ ִלים ְל ָה ִאיר ֲא ִפל ּו ַב ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ִכי ִמג ֶֹדל כ ָֹחם יְ כוֹ ִלים
ְל ָה ִאיר ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ַה ְ ּק ַטנִ ים ְ ּב ַמ ֲע ָלה ְמאֹד ו ְּל ַר ּ ְפאוֹ ת ֲא ִפ ּל ּו ַהחוֹ ִלים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ְ ּביוֹ ֵתרֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ַה ְד ָל ַקת נֵ ר ֲחנֻ ָּכה ְל ַמ ּ ָטה ֵמ ֲע ָש ָֹרה ְט ָפ ִחים ְו ַכ ַ ּנ”ל

בהלכה זאת מגלה ר’ נתן קצת מה שהשיג בגדולת רביה”ק
ר’ נתן מזכיר עוד שזהו כח הצדיקים המופלגים במעלה[ .כאן הוא המקום הראשון שר’ נתן
מזכיר את הענין הזה ,צדיקים מופלגים במעלה ,רבינו העיד שהוא הבין אותו יותר מכולם ,וכאן
מגלה קצת מה שהשיג בגדולת רבינו] שיש להם כח להמשיך מדות הרחמים ,ולצמצם תורה
שיוכל לשנות אותך גם כן ,שזה דבר שאין בעולם מי שיוכל לעשות זאת ,רק הצדיק המופלג
במעלה ,אמנם יש עוד אחרים שיכולים להדליק המח ,אך הצדיק המופלג ממשיך אור גדול של
תורה באופן שיהיה מצומצם ,בחי’ נר איש וביתו .כי התורה מאד מאד גבוה ,אבל כדי שיהיה
מלובש בפשטות ,צריך ממש מדות הרחמים.
זהו חנוכה שכולל כל היחודים ,כי בשבת יש ג’ יחודים מדרגא לדרגא ,ליל שבת ,ושבת בבוקר
וכו’ ,ומדליקים נרות כדי להראות שהנה הולך להיות יחוד קוב”ה ושכינתיה ,ועולים לאור
השבת ,אך בימי החנוכה מאירים ג’ היחודים כבר בחוץ בלילה ברגע אחד נהיה כמו שבת
בבוקר ,איך יתכן כזה דבר .זהו רחמי ה’ .ביו”ט ובשבת מדליקים הנרות לקבל שבת וחג ,השגת
הדעת שזכית לכך ,אך בחנוכה נותנים לך מתנה למטה מעשרה טפחים בכדי להציל אותך,
אפי’ שנעלם אח”כ ,כשתבקש מהשי”ת ,תן לי את זה ,תקבל את זה ביותר ,רבונו של עולם
טעמתי איזה טעם ,מה זה הדבר הזה ,זה החיה אותי ,איפה זה ברח ,וזה מה שצריך לחפש
יומם ולילה ,שהאור יחיה אותך .זה נקרא השגות אלקות ע”י צמצומים למטה ,להאיר בכל
אדם אפי’ בימות החול.
וענין ג’ היחודים היינו שהשכינה הק’ נכללת בקדושה ,ונכלל באור הבינה העליונה ,ונכלל
בשורש הרחמים העליונים ,בפשטות זה עולה בשבת מדרגא לדרגא ,אך בחנוכה מאיר כל זה
למטה ,זהו חידוש של רבינו ,שלוקח אור מופלא ומאיר את זה למטה ,בדרך שאדם יתפוס שה’
איתי עמי ואצלי ,בדרך שיש לי עצה ,והתחזקות .והתחדשות.
גם רוב אנשים שהם במצב שהנפש פגום והשכינה לא יכולה לשרות אצלם ,וקשה לשוב
בתשובה ,אך הרבי מחדש הנשמה בהתחדשות חדשה ,שהשכינה כן יכולה לשרות אצלינו,
ומאיר לכל אדם מישראל ,כל אחד הוא סיפור משונה לגמרי ,אפי’ חולי הגדול בחולי הנפש
מריבוי עוונותיו ,מאיר גם בו השגות אלקותו ית’ ,וזה מרפא אותו.
וזהו הנס של חנוכה ,שמאיר רחמים בדרך מופלאה מאד ,שאסור להנות מאורו .ר’ נתן מבאר
מזה ,כך תתחיל להבין מה שהבנתי מה זה הרבי ,כח מושרש בתיקוני מדות הרחמים ,כי אין מי
שיכול לעלות למדרגות כאלה ,רק רשב”י וחבריו כמבואר בזה”ק ,ור’ נתן אומר ,ראיתי שרבינו
גם יכול לעשות כדבר הזה .כמו שכולם מבינים שיש ברשב”י ענין צדיק המופלג שממשיך
זכרון אור התורה .לא רק להעלות אותך כשתהיה בעל מדרגא ,אלא אתה נמצא איפה שאתה
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נמצא ,ומורידים לך את האור למקומך .ובהמשך המאמר יגלה ר’ נתן איך מותר לעשות כדבר
הזה.
למעשה האור של הצדיק ע”פ רוב נכנס באדם ע”י התבודדות ושיחת חברים ,ולימוד תורה
של רבינו ,אח”כ תופסים איזה דבר שמבינים קצת ,ומתחברים כמה דברים ביחד ,והכל ע”י
שאנו מחפשים ,כך הוא יכול לסבב עמנו עד שנזכה להשגות אלקות.

אור החנוכה מוריד התגלות אור ה' לתוך עומק החושך

ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ( תהלים כ”ג) ַ ּגם ִּכי ֵא ֵל ְך ְ ּבגֵ יא ַצ ְל ָמ ֶות ל ֹא ִא ָירא ָרע ִּכי ַא ָּתה ִע ָּמ ִדיּ ְ ,ב ִחינַ ת ( מיכה ז’) ִּכי
יכין ָהאוֹ ר ׁ ֶשל ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאלֹקוּת ְל ַמ ּ ָטה ְ ּבע ֶֹמק ַהח ׁ ֶֹש ְךּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ֵ ּגיא
חש ְך ה’ אוֹ ר ִליֶ ׁ ,ש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ֵא ׁ ֵשב ַ ּב ׁ ֶ
ְ
יעה ֵמ ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ׁ ְשמוֹ ְּכ ֵדי
יהם ֱה ָא ָרה ִו ִיד ָ
יע ַ ּגם ֲא ֵל ֶ
ַצ ְל ָמ ֶות ְל ָה ִאיר ְל ַה ְ ּנמו ִּכים ְמאֹד ְמאֹד ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַ
יבם ֵא ָליו:
ְל ַר ּ ְפאוֹ ָתם ו ְּל ַת ְ ּקנָ ם ו ְּל ַה ׁ ִש ָ
גם כשאיבד לגמרי את הדעת ,והוא בגיא צלמות ,כי אתה עמדי ,עמדי דייקא ,הנה הקב”ה
מרחם עליו ונותן לו אור חדש ,וזהו כי אשב בחושך ה’ אור לי .חידוש גדול שה’ נמצא איתי
בכל מקום.
ואם תאמר הרי לדרגת לתלמידי בעש”ט צריך שיהיה לאדם מדרגות גדולות מאד ,הן אמת
ולוואי שיהיו יהודים שיש להם דרגת תלמידי בעש”ט ,אך איך יזכו לזה? כי באמת אין דרך
אחרת רק אור הבעש”ט ,ואם ישאל אדם הרי לזה צריך להיות נקי מתאוות וממדות רעות.
והאיך תאיר אור על האדם מלמעלה .בעולם אומרים שיש רק כמה יחידים מורמים מעם,
ושאר הציבור לא צריכים לאור הדעת כלל .אך לכאו’ חנוכה מלמד דרך אחרת ,כי נר איש
וביתו ,היינו שכל אחד ואחד זוכה לנר הדעת
וזה מה שר’ נתן מגלה לנו כאן בהלכה זאת ,שכל הקושיות שיהיו לך על הנושא הזה ,כשתסתכל
בענין החנוכה ,יתגלה לך שיש מושג של אור כזה לכל אחד ,וכן בהמשך ההלכה שמדבר מענין
יוסף והשבטים ,יוסף הוא דרגת הצדיקים המופלגים ,אך השבטים שהם צדיקים גדולים ,אלא
שלא יכלו להמשיך השלימות הזה למדרגות הנמוכות .וזהו מחלוקת בית שמאי ובית הלל.
יא) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ְפלוּגְ ָתא ׁ ֶש ֵ ּבין ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ו ֵּבית ִה ֵּלל ( שבת כ”א)ֶ ׁ ,ש ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִריםּ ,פוֹ ֵחת
יהִּ ,כי ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ְוהוֹ ֵל ְך ו ֵּבית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,מוֹ ִסיף ְוהוֹ ֵל ְךִּ ,כי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ְל ַט ֲע ֵמ ּ
( שם ל”א)ַ ׁ ,ש ַּמאי ָהיָ ה ַק ּ ְפ ָדן ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָהיָ ה ְמ ַר ֵחק ַה ֵ ּג ִרים ִמ ְּל ִה ְת ַ ּג ֵ ּיר ו ְּד ָח ָפם ְ ּב ַא ַּמת ַה ִ ּבנְ יָ ןֲ ,א ָבל
ל-פי ׁ ֶש ּלֹא ָהי ּו ֲהגוּנִ ים ְל ִה ְת ָק ֵרב ְו ָא ְמר ּו ְדּ ָב ִרים
ף-ע ּ ִ
ִה ֵּלל ַעל-יְ ֵדי ּג ֶֹדל ַענְ ְו ָתנוּתוֹ ֵק ְר ָבם ְ ּב ַר ֲח ִמיםַ ,א ַ
י-כן לֹא ְדּ ָח ָפם ְו ֵק ְר ָבם
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ָז ִרים ְו ׁ ִש ָ ּגעוֹ ן ְל ַל ְּמ ָדם ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ׁ ֶשעוֹ ְמ ִדים ַעל ֶרגֶ ל ַא ַחת ְוכוּ’ַ ,א ַ
ְ ּב ָח ְכ ָמתוֹ ְו ַענְ ְו ָתנוּתוֹ ַה ִ ּנ ְפ ָלא ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ׁ ֶש ָהי ּו ַּת ְל ִמ ֵידי ׁ ַש ַּמאי ׁ ֶש ִּמ ּג ֶֹדל ִצ ְד ָקתוֹ ו ְּק ֻד ּׁ ָשתוֹ
יהם ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶהםַ ,ע ֵּ
ל-כן ָא ְמרוּ,
ל ֹא ָהיָ ה יָ כוֹ ל ִל ְס ּבֹל ֶאת ָה ְרחוֹ ִקים ַה ְמ ֻל ְכ ָל ִכים ְ ּב ַח ּ ַטאת נְ עו ֵּר ֶ
יכים ְלהוֹ ִסיף ו ְּל ַה ְר ּבוֹ ת אוֹ ר ְ ּב ָכל יוֹ ם
יהם מוֹ ִדים ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ּפוֹ ֵחת ְוהוֹ ֵל ְךִּ ,כי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ו ֵּבית ִה ֵּלל ׁ ְשנֵ ֶ
ׁ ֶש ָ ּבא ַא ֲח ָריוִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי ַה ֵ ּנס ׁ ֶשל יְ ֵמי ֲחנֻ ָּכה ׁ ֶש ָדּ ַלק ַה ֵ ּנר ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ּבוֹ ְל ַה ְד ִליק ָּכל ֶא ָחד יוֹ ם ֶא ָחד
ְו ָד ַלק ׁ ְשמוֹ נָ ה יָ ִמיםּ ְ ,ב ַו ַדּ אי ָּכל יוֹ ם ׁ ֶש ָ ּבא ַא ֲח ָריו ַה ֵ ּנס ָ ּגדוֹ ל ְונִ ְפ ָלא ְ ּביוֹ ֵתר ְו ַע ֵּ
יכין
ל-כן ְ ּב ַו ַדּ אי ְצ ִר ִ
אוֹ ר ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּב ָכל יוֹ ם ׁ ֶש ָ ּבא ַא ַחר ָּכ ְךַ ,א ְך ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי סוֹ ְב ִרים ׁ ֶש ֵּמ ֲח ַמת ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ֵמ ֲח ַמת ּג ֶֹדל
ָהאוֹ ר ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך ְ ּב ָכל יוֹ ם ְ ּביוֹ ֵתרֵ ,מ ֲח ַמת ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ פוֹ ֵחת ְוהוֹ ֵל ְךִּ ,כי ֵאין ָה ְר ׁ ָש ִעים ְו ָה ְרחוֹ ִקים ְּכ ַדאי

ט

י
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ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ִעם ֶזה ָהאוֹ ר ו ְּכ ֵעין ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( מדרש רבה פי”ב) ׁ ֶש ָר ָאה הקב”ה
יקים ְוכוּ’ַ ,על ֵּ
כןאשית ְו ָע ַמד וּגְ נָ זוֹ ַל ַּצ ִדּ ִ
ׁ ֶש ֵאין ָהעוֹ ָלם ְּכ ַדאי ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ִעם ָהאוֹ ר ׁ ֶשל ז’ יְ ֵמי ְ ּב ֵר ׁ ִ
יכים ְל ַה ֲע ִלים ָהאוֹ ר ְו ָכל ָמה ׁ ֶש ַּמ ּ ִשֹיגִ ים
יקים ַמ ּ ִשֹיגִ ים אוֹ ר ָ ּגדוֹ ל ְצ ִר ִ
ֵהם סוֹ ְב ִרים ׁ ֶש ַ ּגם ַע ָּתה ְּכ ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ ִ
ּ
ּ
ּ
יכים ְל ַה ֲע ִלים ָהאוֹ ר יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ְכ ֵדי ׁ ֶשל ֹא יֶ ֱהנ ּו ִמ ֶּמנּ ּו ָה ְר ׁ ָש ִעים ְו ָה ְרחוֹ ִקים ַכ ַ ּנ”ל,
יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ְצ ִר ִ
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּפוֹ ֵחת ְוהוֹ ֵל ְך.

בית הלל מגלים שמותר להוריד אור גדול למטה ,כשהוא מצומצם כראוי
ר’ נתן נכנס לבאר מחלוקת ב”ש וב”ה ,ובזה מבאר יסודות גדולים לעובדא למעשה ,כי אנשים
מתפלאים על מה שגילה ר’ נתן באות קודם שרבינו מוריד אור גדול למטה לכל אחד ,כי
לרפאות אדם זה קשה מאד ,האם כדאי כל זה להוריד לו אור כזה גדול ,הרי אפי’ לאחר האור
הזה ,הוא עוד לא הגיעו למדרגה שלימה ,אלא שכדאי שלפחות יהיה ברסלבר שמח...
יש שואלים מי אומר שמותר לעשות כדבר הזה ,ר’ נתן מבאר זאת ע”י סוד בית הלל וסוד יוסף
הצדיק ,שזה יסוד חזק ברזל מהתוה”ק ,וכבר כתוב בגמ’ וברמב”ם שצריך לקרב אנשים ,אלא
באור הבעש”ט מאד נזהרים לצמצם את האור .ובדרך כלל האנשים הגבוהים הם עובדים את
ה’ לעצמם ,ודבוקים בה’ ,אין להם עסק עם אנשים ,רק באים אליו לברכה ,והוא דבוק במדרגה
שלו ,ומתפלל ועובד עבודתו .להמתיק דינים וכדו’ ,נאמר שיש מי שזוכה ,אך אינו מלמדו לאף
אחד ,רק לבנו ממשיך דרכו ...כי אדם שזכה לשיעורי הלב ,השגות אלקות ,תפס את זה ,קשה
לו לעסוק עם אנשים.
אך ר’ נתן כתב את כל הענין ,בלי ספקות ,אלא תורת אמת כזה שעל ידי החידושים שיש
בלקו”ה אתה מבין את כל הפסוקים ,ואח”כ אתה בודק במאמרי חז”ל ,והכל מתחבר ,ומסתכל
בשאר הספה”ק שדיברו מזה ,הכל נתאחד כאחד .והכל תורה ממש .ואל תתמה על מה
שמקרבים גם אנשים פחותים במעלה ,כי מי קירב אותך ,האם אתה כן היית בסדר?

הסבלנות של רביה"ק אין לה גבול
הכלל שר’ נתן בא לפרש בזה מחלוקת ב”ש וב”ה .בית שמאי טוענים פוחת והולך ,לתת לו
מיד כל האורות ,ואח”כ כשבא עוד פעם להתחזק כי שוב נפל ,אומר לו הרי נתתי לך כבר
אור ,וקלקלת ונפלת ,מה אתה בא לבקש עוד פעם אור מחדש? כמ”ש חז”ל ששמאי היה
קפדן ,דחפו באמת הבנין ,מה אתה מבלבל את הראש .והלל היה לו סבלנות אפי’ משוגע
שרצה כל התורה על רגל אחת ,זהו סבלנות שיש לרביה”ק לתת לכל אחד מה שצריך ,אפי’
שיש לו ‘דרכים’ שלו ,בחי’ על רגל אחת ,כי אחד היה קודם לכן ליטאי והשני היה קודם לכן
חסידי ,ורבינו יש לו סבלנות לכל סוגי העומדים על רגל אחת ,כי צריך לזה הרבה סבלנות
סבלנות ,עד שמכניס בכל אחד אמונה ,דביקות ,ידיעת אלקות ,דרכי לימוד התורה ,ותפילה
בכונה ,כששומעים לקול רביה”ק ,זה נכנס בלב ,ונהיה אדם אחר לגמרי בשמחה וחיות .שזה
דרך חסידית מאד חזקה.
הגם שלכו”ע יש סודות התורה שצריך להעלים מאד ,כמ”ש חז”ל ,כבוד אלקים הסתר דבר,
ועיקר ההעלמה היינו ללמוד את זה כראוי בלי להתבלבל ,אך כשיש אור מצומצם בתוך נר,
לב”ש יש גם אז להעלים ,ולב”ה אדרבה ,עשו צמצומים לזה שיוכלו לקרב כל הרחוקים ‘מאד
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מאד’ .זהו אור הבעש”ט להאיר לכל אחד .רבינו יורד ללמד כל אחד התבודדות ורצונות .כיון
שיש תיקון של צמצום צריך להאירו ביותר גם לנמוכים ביותר.
ֲא ָבל ֵ ּבית ִה ֵּלל ׁ ֶש ֵהם ִמ ַּת ְל ִמ ֵידי ִה ֵּלל ׁ ֶש ָהיָ ה עוֹ ֵסק ְל ָק ֵרב ָה ְרחוֹ ִקים ְמאֹדַ ,ע ֵּ
ל-כן ַא ְז ֵלי לטעמייהו
יכין אוֹ ר ָ ּגדוֹ ל ְונוֹ ָסף ְ ּביוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר,
יקים ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ְואוֹ ְמ ִרים ,מוֹ ִסיף ְוהוֹ ֵל ְךִּ ,כי ַא ְדּ ַר ָ ּבא ָּכל ַמה ּׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ ִ
יכין ְל ָה ִאיר ְ ּב ָהעוֹ ָלם יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ְל ָה ִאיר ְל ָכל ָ ּב ֵאי עוֹ ָלם ְּכ ֵדי ְל ָק ֵרב ָּכל ָה ְרחוֹ ִקים ְמאֹד
כן ְצ ִר ְִּכמוֹ ֵ
נּמו ִּכים ְמאֹד ְל ַר ּ ְפאוֹ ת ָּכל ַהחוֹ ִלים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ְ ּביוֹ ֵתרַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלןִּ ,כי ְּכמוֹ
ְמאֹד ְל ָה ִאיר ְ ּב ַה ְ ּק ַטנִ ים ְו ַה ְ
ׁ ֶש ָּכל ַמה ּׁ ֶש ַהחוֹ ֶלה ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר ָצ ִר ְ
כן ָה ֶר ִ ּבי ְו ַה ַּצ ִדּ יקיך ְל ַב ֵ ּק ׁש ְל ַע ְצמוֹ ֶר ִ ּבי ַה ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר ַּכ ַ ּנ"ל ְּכמוֹ ֵ
יע ְל ַמ ֲע ָלה ְ ּגדוֹ ָלה יְ ֵת ָרה ְ ּביוֹ ֵתר ,הוּא ָצ ִר ְ
יך ְל ָה ִאיר ַ ּגם ְ ּב ַה ְ ּק ַטנִ ים ְו ַה ְ ּנמו ִּכים ְ ּביוֹ ֵתר
ָּכל ַמה ּׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
ְ
ִּכי ֶזה ִע ַ ּקר ַמ ֲע ָלתוֹ וּגְ ֻד ָּלתוֹ ְל ָק ֵרב ָה ְרחוֹ ִקים ְ ּביוֹ ֵתרֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ְ ּג ֻד ַּלת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ו ְּכבוֹ דוֹ ְּ ,כמוֹ
יכים ְל ַה ֲע ִלים ָהאוֹ ר ַה ָ ּגדוֹ ל ,ו ִּב ְפ ָרט
ל-פי ׁ ֶש ְ ּב ַו ַדּ אי ְצ ִר ִ
ף-ע ּ ִ
ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ( ח”א סימן י’) ִּכי ַא ַ
יעים ְל ַמ ֲעלוֹ ת ְו ַה ּ ָשֹגוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ַו ֲעצוּמוֹ תּ ְ ,ב ַו ַדּ אי ְ ּב ֶה ְכ ֵר ַח ְל ַה ֲע ִלים ְו ִלגְ נֹז ָהאוֹ רִּ ,כי ֵאין עוֹ ָלם
ְּכ ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ִ
ְ
י-כן ֵהם עוֹ ִשֹים ַּת ְח ּבוּלוֹ ת ָּכ ֵא ֶּלה ו ְּמ ַת ְ ּקנִ ים ִּת ּקוּנִ ים ָּכ ֵא ֶּלה
פ ֵף-על ּ ִ
ְּכ ַדאי ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהםַ ,אך ַא ַ
ישים ָהאוֹ ר ִ ּב ְלבו ׁ ִּשים ְו ִצ ְמצו ִּמים נִ ְפ ָל ִאים ָּכ ֵא ֶּלה ַעד ׁ ֶש ְּמ ִא ִירים ַ ּגם ְ ּב ַה ְ ּק ַטנִ ים ְ ּב ַמ ֲע ָלה ְמאֹד
ו ַּמ ְל ִ ּב ׁ ִ
יפים ְוהוֹ ְל ִכים ו ְּמ ִא ִירים ָהאוֹ ר ְל ַמ ּ ָטה ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ִ ּב ְב ִחינַ ת
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵהם מוֹ ִס ִ
מוֹ ִסיף ְוהוֹ ֵל ְךִּ ,כי ַמ ֲע ִלין ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ְול ֹא מוֹ ִר ִידין ( ברכות כח)

עיקר פעולת הצדיק הוא תחבולות לתקן צמצום ולבוש נפלא לאור השגות אלקות
לכל נפש
לכשנדקדק בלשונו הזך ‘שהצדיקים עושים תחבולות ומתקנים תיקונים להלביש האור
בלבושים וצמצומים נפלאים’ נבין שזהו ענין רביה”ק שהוא אור חדש ,נחל נובע מקור חכמה,
חידוש כזה ,שמביא לאדם לבוש על אותו האור שהוא האור הראשון אלא שהוא נכנס לזה
בלבוש חדש .שמאיר לכל אחד מתיקות קרבת ה’ ,באופן שיחשוב על ה’ בדרך ישרה ,לדעת
שה’ איתי.
כי כשהיוונים מתגברים יש בעולם הרבה השגות של שטות ,חכמות של רפואה ,של ממון ,וכן
התורה נעשית כולה רק חכמה’לאך ,לכן תחילה רבינו מאיר לנו בתחבולות אמת נורא ,כמ”ש
בזה המאמר סי’ ל’ שהצדיק מרפא כל אחד ומלמד אותו השגות אלקות ,ומבין דרך איך לחשוב
מהאמונה .אלא שאח”כ האדם מקלקל את הצמצומים.
כמו היום ,בתחילה מלמדים אדם אמונה ,אח”כ להאמין שה’ איתו ,כי יש לו נקודות טובות ,הרי
יודע ממש שה’ איתו ,זהו השגות אלקות שיודע משמחה .והנה בא אחד ונותן לו צמצום חדש
של שטות ,שצריך לומר כך וכך ,ומשיח יגיע רק אם יעשה כך וכך ,שזה גם צמצומים נוראים,
אלא שאינם צמצום של תורה .כי צמצומי תורה הם גמ’ ,שו”ע ,זה”ק ,אריז”ל ,ובעש”ט וספרי
רבינו ,שזה מה שצריך לחפש ,פירושים בהם ,ודיבורים סביב מה שכתוב בהם ,ולהזהר מאד
מריבוי אור .וגם בענינים עמוקים מאד ,יש להבין מתי לגלות וכמה לגלות ,באופן שלא יכנסו
לריבוי אור ,וכן לגשת לענייני הזה”ק והאריז”ל בטהרה וזיכוך.
אך אם מקלקל הצמצום ,הרי משתגע לגמרי ,ולא נשאר בידו כלום .כי בכח רביה”ק יש
צמצומים ותחבולות חדשות ,שיוכל להיות מוסיף והולך.

אי

בי
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יקיםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּגדוֹ ִלים
ְו ָק ׁ ֶשה ְו ִכי יַ ֲע ֶלה ַעל ַה ַדּ ַעת ְלהוֹ ִריד ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ח"וַ ,א ְך ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַצ ִדּ ִ
ְ ּב ַמ ֲע ָלה ֶ ּב ֱא ֶמתַ ,א ְך ֵמעוֹ ֶצם ְק ֻד ּׁ ָש ָתם ֵאינָ ם יְ כוֹ ִלים ִל ְס ּבוֹ ל ָהעוֹ ָלם ְו ַע ֵּ
ל-כן ַעל -יְ ֵדי ּת ֶֹקף ְק ֻד ּׁ ָש ָתם
יהם ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵאינָ ם יְ כוֹ ִלים ִל ְס ּבוֹ ל
ֵהם ְמ ַר ֲח ִקין וּמוֹ ִר ִידין ח"וֵ ,א ֶיזה ֲאנָ ׁ ִשים ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ּכוֹ ֲע ִסים ֲע ֵל ֶ
יקים יְ ַר ֲחמ ּו
ֹיהם ַה ְמגוּנִ יםֲ ,א ָבל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵאינוֹ ָח ֵפץ ָ ּב ֶזהִּ ,כי ָח ֵפץ ֶח ֶסד הוּא ְורוֹ ֶצה ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ ִ
ַמ ֲע ֵש ֶ
יק ְרב ּו אוֹ ָתם ֲא ִפ ּל ּו ִאם ֵהם ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵהם ַו ֲא ִפ ּל ּו ִאם הוּא ַע ְצמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַכ ַעס ָ ּגדוֹ ל
ַעל יִ ְש ָֹר ֵאל ָּת ִמיד ִו ָ
יק ְר ֵבםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
יהם ִו ָ
יקים יִ ְת ּ ַפ ְּלל ּו ֲע ֵל ֶ
ֹיהם ָה ָר ִעים הוּא רוֹ ֶצה ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ ִ
יהם ֵמ ֲח ַמת ַמ ֲע ֵש ֶ
ֲע ֵל ֶ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַעל ּ ָפסוּק ( שמות ל”ג)ּ “ ,ומ ׁ ֶֹשה יִ ַ ּקח ֶאת ָהא ֶֹהל ְונָ ָטה לוֹ ִמחוּץ ַל ַּמ ֲחנֶ ה
ַה ְר ֵחק ִמן ַה ַּמ ֲחנֶ ה” ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָח ְטא ּו ָּכל ַּכ ְךָ ,א ַמר ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךֲ ,אנִ י ְ ּב ַכ ַעס ְו ַא ָּתה ְ ּב ַכ ַעס ִאם ֵּכן ִמי
יקים ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ
יאים ְו ַצ ִדּ ִ
יְ ָק ְר ֵבם ְוכוּ’ַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ֵפרו ּׁש רש”י ׁ ָשם ְו ֵכן ָמ ִצינ ּו ְ ּב ַכ ָּמה נְ ִב ִ
ּ
ּ
יהם ְו ִס ּ ֵפר ָל ֶהם ּג ֶֹדל ַצ ֲערוֹ ִּ ,כ ְביָ כוֹ לֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש לוֹ ֵמ ֲעוֹנוֹ ת יִ ְש ָֹר ֵאל ַה ְּמ ֻר ִבים ו ְּכ ׁ ֶש ֵהם ִח ְזק ּו
ָק ַבל ִל ְפנֵ ֶ
יהם ְמאֹדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו ְ ּבהוֹ ׁ ֵש ַע ַה ָ ּנ ִביא ( ,עיין
ְדּ ָב ָריו ְול ֹא ִה ְמ ִליצ ּו טוֹ ב ַעל יִ ְש ָֹר ֵאל ִה ְק ּ ִפיד ֲע ֵל ֶ
ישע ֶ ּבן שפט
“ו ֶאת ֱא ִל ׁ ָ
אתי ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ָא ַמר לוֹ ְ ,
“ק ּנֹא ִק ֵ ּנ ִ
פסחים פ”ז) ו ְּב ֵא ִל ָ ּיה ּו ׁ ֶש ָא ַמר ( מלכים א’ י”ט)ַ ,
תמשח ְלנָ ִביא ַּת ְח ֶּת ָ
יך” ו ֵּפ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( יל”ש הובא בפירוש רש”י)ֶ ׁ ,ש ָא ַמר לוֹ
ְ
ִאי ֶא ְפ ׁ ָש ִרי ִ ּבנְ בו ָּא ְת ָך ַעל ׁ ֶש ַא ָּתה ְמ ַק ְט ֵרג ַעל יִ ְש ָֹר ֵאלִּ .כי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך רוֹ ֶצה ַרק ׁ ֶש ַ ּי ְמ ִליצ ּו טוֹ ב
ַעל יִ ְש ָֹר ֵאל ִו ַיר ֲחמ ּו ַעל יִ ְש ָֹר ֵאל ֲא ִפ ּל ּו ַעל ַה ְ ּגרו ִּעים ְל ָק ֵרב ֻּכ ָּלם ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכמוֹ מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו
“ו ִאם ַא ִ ּין ְמ ֵחנִ י נָ א ְוכוּ’” ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲע ִלין
ַה ּ ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ָּמ ַסר נַ ְפ ׁשוֹ ַעל יִ ְש ָֹר ֵאל ְו ָא ַמר ( שמות ל”ב)ְ ,
יכין ִל ְהיוֹ ת
יעין ו ָּב ִאין ַ ּב ּק ֶֹד ׁש יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ו ַּמ ּ ִשֹיגִ ין ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאלֹקוּת יוֹ ֵתרְ ,צ ִר ִ
ַ ּב ּק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,ש ָּכל ַמה ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ִ
ּ
ּ
ּ
ַמ ֲע ִלין נְ ָפ ׁשוֹ ת יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ְול ֹא מוֹ ִר ִידיןְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִי ָז ֲהר ּו ׁ ֶשל ֹא יִ ְהי ּו מוֹ ִר ִידים ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ַעל -יְ ֵדי ג ֶֹדל
ְק ֻד ּׁ ָש ָתםְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ּל ֹא יַ ִ ּגיע ּו ִל ְכ ַלל ְק ֵפ ָידא ַעל יִ ְש ָֹר ֵאל ֵמ ֲח ַמת ּג ֶֹדל ְק ֻד ּׁ ָש ָתם ְו ַה ּ ָשֹגָ ָתם ֶאת ַה ּׁ ֵשם
יהם ַעד ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלים ְלהוֹ ִריד
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ֵּמ ֲח ַמת ֶזה ֵאינָ ם יְ כוֹ ִלים ִל ְס ּבוֹ ל ֶאת ַה ְ ּגרו ִּעים ַעד ׁ ֶש ּכוֹ ֲע ִסים ֲע ֵל ֶ
אוֹ תם ח”וֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּפוֹ ֵחת ְוהוֹ ֵל ְך ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ְו ַכ ַ ּנ”לִּ ,כי לֹא ֵכן הוּאִּ ,כי ָצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת
יע ְל ַמ ֲע ָלה יְ ֵת ָרה ְו ַה ּ ָשֹגָ ה ְ ּגדוֹ ָלה ְ ּביוֹ ֵתרָ ,צ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ַח ֵּכם
ַמ ֲע ִלין ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ְול ֹא מוֹ ִר ִידיןִּ ,כי ָכל ַמה ּׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ִצ ְמצו ִּמים ֲח ָד ׁ ִשים ְ ּב ַת ְח ּבוּלוֹ ת נִ ְפ ָלאוֹ ת ַעד ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלים ְל ָק ֵרב נְ ָפ ׁשוֹ ת ַר ּבוֹ ת יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר
יקין
ו ְּל ַר ּ ְפאוֹ ת ֲא ִפ ּל ּו ַה ְ ּגרו ִּעים ְו ַהחוֹ ִלים ְמאֹד ְמאֹד ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת נֵ ר ֲחנֻ ָּכה ׁ ֶש ַּמ ְד ִל ִ
כן ָצ ִר ְְל ַמ ּ ָטה מי’ ְט ָפ ִחים ְו ַעל ֵּ
יך ִל ְהיוֹ ת מוֹ ִסיף ְוהוֹ ֵל ְך ַּכ ַ ּנ”ל:

בית שמאי בחי’ הבעלי מדרגא שאינם סובלים את הפחותים
והלכה כבית הלל ,כי באמת מעלין הנשמה בקודש ,ולא מורידין ,לא לשבור אנשים בגלל
שאתה בקדושה .כשאדם בא ללמוד אצל השני תורה ,למד איתו פעם פעמיים ,שלוש ,אח”כ
מתחיל לבלבל לו את השכל ,סליחה ,אני לא פסיכיאטר שלך .לא הבאת ש’ק לך מפה .אבל
משה רבינו יש לו סבלנות לכל אחד ,בחי’ בית הלל ,סבלנות עד אין שיעור .כל ענין רבינו רק
סבלנות .אם אין סבלנות ,ויש הקפדות ,מזה נופלים רוב אנשים .כי מאד קשה לעסוק עם אדם,
כ”ש עם העוונות שלו .האריז”ל עסק לתקן עוונות האנשים.
וכלל דרך קבלת אור הבעש”ט כשאדם נכנס ב’עבודה’ אמיתית ,אינו יכול לסבול אנשים ,כי
הוא תפס איזה דרך בעבודת ה’ אמיתית ,ולא יכול לראות אחרים עכשיו ,אפ י’ לא נוגע בידם
לומר שלום עליכם ,רק מניח מגבת על ידו לשמור על קדושת השגתו הרמה ,מה שנעשה בסוף
הוא שאתה עושה את העבודה שלך ,אבל את כלל ישראל אתה מוריד ,מורידין .אך בית הלל
אומר מעלין בקודש ולא מורידין ,שיפסיק דרך המורידין ,רק יתפשט דרך של רחמנות ,שה’
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רוצה שצדיקים ירחמו על ישראל אפי’ כשהוא ית’ מרחק אותם ,רק לקרב כל אחד ולהמליץ
טוב אפי’ על הגרועים .כמו משה רבינו שמסר נפשו.
אנו מאד רחוקים מזה הרחמנות .ר’ נתן מרחיב כאן שזהו הרחמנות הגדולה והרחבה של
רביה”ק ,שהיה לו רחמנות כזאת על העולם ,שיוכל בתחבולות וחכמה דקדושה להכניס בנו
השגות אלקות כמו שצריך להיות.
ר’ נתן חוזר כמה פעמים ‘תחבולות חדשים וצמצומים’ ,כי אנו צריכים לקבל את הצמצומים
של רבינו כדי שנוכל לקבל שכל ולזכות להשגות אלקות .כמו שהיה אז יוונים ,כך יש היום
דברים אחרים ,אדם צריך פרנסה ,הולך ללמוד חכמה’לאך ,וצריך להזהר גם ללמוד גמ’ ושו”ע,
ולהבין את ההפרש ,זה אני עושה בשביל פרנסה וזהו .או שיש אחד שהוא מלא עצבות,
חכמהלאך של מרה שחורה ,צריך צמצום של רבינו ,להיות בשמחה תמיד ולצאת מהעצבות.
יש אחד שהוא מלא בלבולים ,ההתבודדות יוציא אותו ,יחד עם מה שילמד מתוך דברי ר’ נתן.

זהירות מלדבר לשונות של קבלה שאינם מצומצמים למעשה
בכל דור יש את הנסיון שלו ,כגון בדורינו יש נסיונות אפי’ בתוך דברי רבינו ,שהרי היום
מחברים ספרים ששייכים לקרב את ה’עמך’ להוציאם מהשממה הנוראה של הציונות ,וכתבו
ספרים כאלה שהצליחו להכנס לתוך מהלך החשיבה שקיים היום אצל אנשים ,לטפטף שם
דברי רבינו ,בצורה כזאת .בכל קבוצות של עם ישראל יש שפה אחרת איך לדבר דברי חיזוק,
דברי עידוד ,להכניס בתוך זה .אלא שבתוך זה ,יש גם חכמות חיצוניות ושטותים ,בפרט
כשמתחילים לדבר שפה של קבלה וסודות ,שזה סוד ,אנשים לא מבינים מה שמדברים ,ה’
ירחם ,זה לא צמצום של אור ,אלא דבר של ריבוי אור .כי צריך תורה שמדבר אליו בשלב שלו.
יש דברים שצריך ללמוד בשלב ראשון ,יש מה שצריך עוד שלב ,ועלינו לזכור שהתורה הק’
זה הגמ’ השו”ע הזה”ק והבעש,ט וספרי רבינו ,והפירושים שמבארים בתוך ספרי רבינו ,ע”י
שיחת חברים שמדברים בזה ,באיזשהו דרך שיש ,אבל שזה יהיה קשור לענין ,וכשמגיע
לענייני קבלה ,צריך אחד שמבין מה הנושא ,מה מותר לדבר ומה לא ,מה נקרא ריבוי אור ומה
לא .אז נשארים שיהיה מצומצם כראוי ,אם מדברים מאין סוף יותר מדי ,בלי לצמצם כראוי,
הסכנה גדולה .כי בכל פעם צריך תחבולות חדשות נגד עצת יצר הרע ,שמתגבר בכל פעם
בשטות ובלבול חדש ,וזה גורם שאתה לא גודל.
אך כשיקבל הצמצומים של רבינו בשיחות הר”ן וליקוטי הלכות ,והולך עם זה בתמימות,
ומסתכל בפשט דברי רבינו ,ולומד ספרי רבינו ,אזי יבדוק אם הוא גודל אם לא ,אם אינו גודל,
יחפש צמצומים אמיתיים ולהזהר מאד מפגם הצמצומים .ואנחנו סומכים על כח של רביה”ק,
שבוודאי זה לא יתבלבל ,ה’ יזכנו שיתתקן הכל.

ר' נתן הוא בחי' כהן איש החסד שעוזר לנו לחתוך את הנפש מרדיפת המחשבה
ולהתדבק בה'
יב) ְו ַע ֵּ
ל-כן ָהיָ ה ַה ֵ ּנס ׁ ֶשל ֲחנֻ ָּכה ַעל-יְ ֵדי ַה ּכ ֲֹהנִ יםִּ ,כי ַה ּכ ֵֹהן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסדּ ְ ,ב ִחינַ ת ַא ְב ָר ָהםֶ ׁ ,ש ַעל-
יְ ֵדי ֶזה חוֹ ְת ִכין ֶאת ַה ַּמ ְלכוּת מהד' ַמ ְל ֻכ ּיוֹ ת ו ְּמ ַח ִ ּיין אוֹ ָת ּה ֵמאוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ְ ּב ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ַּכ ַ ּנ"ל
ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ָרא ֲחנֻ ָּכה ַעל ׁ ֵשם ֲחנֻ ַּכת ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּביָ ִמים ָה ֵהםִּ ,כי ִע ַ ּקר אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים הוּא ְ ּב ֵבית

גי

די
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ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ׁ ֶש ְּל ׁ ָשם עוֹ ִלין ָ ּב ְרגָ ִלים ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ַּכ ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֲחנֻ ָּכה ְל ַה ֲחיוֹ ת ַה ַּמ ְלכוּת
ֵמאוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ְּכ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ַעל -יְ ֵדי ֶזה ְל ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאל ֹקוּתֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַה ְד ָל ַקת נֵ ר ֲחנֻ ָּכה ַּכ ַ ּנ"ל:
מהרנ”ת רוצה להראות לנו עד היכן הדברים מגיעים מציאות החסד הגדול של חנוכה להכניס
בנו התחדשות בהשגות אלקות ,להבין את התפילה ,להבין גדולת ה’ ,שזהו ענין חנוכה ,הגם
שהיה בית המקדש ישן ,אך התחדשו לאחר שנפסקה העבודה ,חזרו להארת אור הפנים,
חנוכת המזבח ,שזהו חסד כזה לחתוך את האדם מהקליפות וכחות הרע ,אין לך חסד גדול מזה,
לחתוך את האדם מרדיפת המחשבות שרודפים אותו ,והנה נתגלה שיש חסד נפלא כזה ,בחי’
כהנים ,בחי’ אברהם.
כלל דברי מוהרנ”ת שהלכה כבית הלל להעלות נשמות ישראל ולא להורידם ח”ו ,להעלות את
האור ,וזהו כחו של יוסף הצדיק ,וענין מחלוקת השבטים על יוסף שבכל דור ,שקשה להבין
מהו זה .אך נבין שזהו ענין החסד הגדול.
יג) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ( משלי ט) ִּכי נֵ ר ִמ ְצ ָוה ְותוֹ ָרה אוֹ ר ְו ֶד ֶר ְך ַח ִ ּיים ּתוֹ ַכ ַחת מו ָּסר ִּכי ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה
ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ַה ֶח ֶסדֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ַּמ ְלכוּת ח”תֶ ׁ ,ש ַעל -יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין
ְל ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאל ֹקוּתַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ִּכי ַעל-יְ ֵדי ַה ֶח ֶסד חוֹ ְת ִכין אוֹ ָת ּה מהד’ ַמ ְל ֻכ ּיוֹ ת ו ְּמ ַח ִ ּיין אוֹ ָת ּה ֵמאוֹ ר
ַה ּ ָפנִ ים ְוכוּ’.
היינו שצריך לבכות לפני השי”ת ,לחפש הארה חדשה ,זהו תוכחת מוסר .ועי”ז נעשה נר
מצוה ,שיש דרך לצמצם המצוות ,כל מצוה הוא שיעור ואתוון דאוריתא ,שזהו דרך להשיג
אלקות מתוך אותה מצוה ,וכן לימוד התורה ,תורת רביה”ק ,זהו חיבור נר מצוה יחד עם תורה
אור .הנה זהו יסוד גדול שכאן גילה ר’ נתן בראשונה מעלת ההתקרבות לרביה”ק שממשיך
עלינו רחמים להאיר נשמתינו ,ה’ יזכנו להתדבק לקדושת יוסף הצדיק ולקחת העצה של
השגות אלקות בכל עת תמיד אמן.
ְו ֶזהוִּּ ,
"כי נֵ ר ִמ ְצ ָוה ְותוֹ ָרה אוֹ ר" ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאלֹקוּת ַעל -יְ ֵדי ַה ִּצ ְמצו ִּמים ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ָהאוֹ רוֹ ת
ְו ַה ְד ָל ַקת ָּכל ַה ֵ ּנרוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ַּכ ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת נֵ ר ֲחנֻ ָּכה ַּכ ַ ּנ"ל ְו ֶזה זוֹ ִכין ַעל -יְ ֵדי ְו ֶד ֶר ְך ַח ִ ּיים
ּתוֹ ַכ ַחת מו ָּסרַ ,היְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ּתוֹ ַכ ַחת מו ָּסר ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ֵכ ָחה ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ֶח ֶסד ַּכ ַ ּנ"ל
ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ֶזה יְ כוֹ ִלין ְל ַה ֲחיוֹ ת ֶאת ַה ַּמ ְלכוּת ַּכ ַ ּנ"ל ְ'ו ֶזה ּו ְו ֶד ֶר ְך ַח ִ ּיים ּתוֹ ַכ ַחת מו ָּסר' ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ּתוֹ ַכ ַחת
יכין ַח ִ ּיים ְל ַה ֲחיוֹ ת ַה ַּמ ְלכוּת ָח ְכ ָמה ַּת ָּת ָאה ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאל ֹקוּת,
מו ָּסר ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ְמצו ִּמיםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּכי נֵ ר ִמ ְצ ָוה ְותוֹ ָרה אוֹ ר ַּכ ַ ּנ"ל ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ְּמ ַכ ֶ ּנה ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ׁ ֵשם נֵ ר
יהםֵ ,הם ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצו ִּמים ְל ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאל ֹקוּת
ל-פי ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצ ָוה ׁ ְשנֵ ֶ
ף-ע ּ ִ
ְו ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ֵשם אוֹ רִּ ,כי ַא ַ
יכין ְל ָה ִאיר ִמ ּ ֵש ֶֹכל
ַּכ ַ ּנ"לֲ ,א ָבל ַ ּגם ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ִּצ ְמצו ִּמים ְו ַה ּ ִש ְֹכ ִל ִ ּיים יֵ ׁש ַ ּגם ֵּכן ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ְ ּב ִחינוֹ תִּ ,כי ְצ ִר ִ
ְל ֵש ֶֹכל ו ִּמ ִּצ ְמצוּם ְל ִצ ְמצוּם ַּכ ּמו ָּבן ׁ ָשם ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ּתוֹ ָרה ְלגַ ֵ ּבי ַה ִּמ ְצ ָוה ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת אוֹ ר ְלגַ ֵ ּבי נֵ רִּ ,כי
יכין ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ִצ ְמצו ִּמים ְו ִש ְֹכ ִל ִ ּיים ְּכ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאל ֹקוּת ׁ ָשם ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ְונֵ ר ׁ ֶש ְּמ ִא ִירין,
ְצ ִר ִ
ּ
ַא ׁ ְש ֵרי ַהזוֹ ֶכה ָל ֶהם:
יכין ְל ַב ֵ ּקר ֶאת ַהחוֹ ֶלה ו ְּל ַה ְס ִ ּביר לוֹ ּ ָפנִ יםְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַמה
יד) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְצ ַות ִ ּב ּקוּר חוֹ ִליםִּ ,כי ְצ ִר ִ
ְ
ּ ׁ ֶש ְ ּבנֵ י ָא ָדם נִ ְכנָ ִסין ֶא ְצלוֹ ו ְּמ ַפ ְ ּק ִחין ַעל ֲע ָס ָקיו ְועוֹ ִשֹין לוֹ ָּכל ְצ ָר ָכיוְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ׁ ֻש ְל ָחן ָערוּך (
יהם ִמ ֶּמנּ ּו ְו ֵאינָ ם נטמנים
יורה דעה סימן של”ה ס”ח) ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ּ ָפנִ ים ִּכי ֵאין ַמ ְס ִּת ִירים ּ ְפנֵ ֶ
יהם ַרק ָ ּב ִאים ֵא ָליו ְועוֹ ִשֹין לוֹ ְצ ָר ָכיו ו ְּמ ַד ְ ּב ִרין ַעל ִל ּבוֹ ֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ּ ָפנִ ים ְו ַעל-יְ ֵדי
ְ ּב ָב ֵּת ֶ

ליקוטי הלכות ח"א דף י"ב  -י"ג השכמת הבוקר ד אות י -טו
יכין ָע ָליו ִח ּיוּת ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ְּל ַמ ְע ָלה ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ִח ּיוּת ְל ַה ֲחיוֹ ת ֶאת ַהחוֹ ֶלה
ֶזה ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ל-כן ׁ ְש ִכינָ ה ְל ַמ ְע ָלה ְמ ַר ֲא ׁשוֹ ָתיו
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּבאוֹ ר ּ ְפנֵ י ֶמ ֶלך ַח ִייםְ ,כמוֹ ׁ ֶש ָכתוּב ְב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵ
ׁ ֶשל חוֹ ֶלה ( שבת י”ב) ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב“ ,ה’ יסעדנו ַעל ֶע ֶרשׂ ְדּ ָוי ָּכל ִמ ׁ ְש ָּכבוֹ ָה ַפ ְכ ָּת ְוכוּ’” ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת
ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַדּ יְ ָקא ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶשהוּא חוֹ ֶלהַ ,ע ֵּ
ל-כן נִ ְמ ׁ ָש ְך ָע ָליו אוֹ ר ַה ּׁ ְש ִכינָ הֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ַּצ ִדּ יק
יח ַעל ָּכל ַהחוֹ ִלים ו ִּב ְפ ָרט ַעל ַהחוֹ ִלים ְ ּביוֹ ֵתרֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ָּכל ִמ ׁ ְש ָּכבוֹ נֶ ְה ּ ַפךְ
ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ִ ּג ַ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
יהם ְמ ַפ ֵק ַח ְביוֹ ֵתר ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ָל ֶהם ְרפוּאוֹ ת ְל ַה ֲחיוֹ ָתם ְבגַ ׁ ְש ִמיוּת ְורו ָּחנִ יוּת ְבא ֶֹפן ׁ ֶשיו ַּכל
ְ ּב ָח ְליוֹ ׁ ֶש ֲע ֵל ֶ
ְל ָה ִאיר ָ ּב ֶהם ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאל ֹקוּת ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּג ֻד ַּלת ַה ַּצ ִדּ יק ו ַּמ ֲע ָלתוֹ ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ְל ַר ּ ְפאוֹ ת ַהחוֹ ִלים
ְ ּביוֹ ֵתר ְו ַע ֵּ
ל-כן ַדּ יְ ָקא ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶשהוּא חוֹ ֶלה ְו ָכל ִמ ׁ ְש ָּכבוֹ נֶ ְה ּ ַפ ְך ְוכוּ’ֵ ,מ ֲח ַמת ֶזה ַדּ יְ ָקא ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ְל ַמ ְע ָלה
יקים ֵהם ׁ ְש ִכינָ תוֹ ׁ ֶשל ָמקוֹ ם ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ( בראשית
ְמ ַר ֲא ׁשוֹ ָתיוֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ַּצ ִדּ יקִּ ,כי ַה ַּצ ִדּ ִ
ּ
יכים ְל ַב ְקרוֹ ַ ,על-יְ ֵדי ֶזה
ל ַב ֵ ּקר ֶאת ַהחוֹ ֶלהִּ ,כי ַדּ יְ ָקא ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶשהוּא חוֹ ֶלה ו ְּצ ִר ִ“ו ֵ ּי ָרא ֵא ָליו ה’” ְ
י”ח) ַ
“ו ֵ ּי ָרא ֵא ָליו ה’”ּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאל ֹקוּת ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַהחוֹ ִלים ַעל-יְ ֵדי אוֹ ר ַה ַּצ ִדּ יקֶ ׁ ,שהוּא ַה ּׁ ְש ִכינָ ה
ַדּ יְ ָקא ַ
ְו ַכ ַ ּנ”ל:

החסד מתגלה ע”י תוכחה ,שהאדם מוכיח ומזרז את עצמו להתקרב לצדיק באמת
הרי חידוש גדול ,שהשכינה הק’ יורדת להתגלות דווקא כשהוא בחולי גדול ,ואז נמשך עליו
אור הצדיק האמת שמשגיח על כל החולים .כי דייקא כשאדם חולה ,מתגלה אור יותר גדול.
ומזה נבין ענין סוד החנוכה שזה רחמים גדולים .ר’ נתן כדרכו בדרוש המופלא הזה מבאר
שנס חנוכה הוא ע”י כהנים אנשי החסד ,ומוסיף שלזה צריך תוכחת מוסר ,כמ”ש בסי’ ל’
שנפש האדם נמשכת אחרי דברים שמסתירים על ה’ ,ד’ מלכויות ,על זה צעקת השכינה,
מלחמה מרה וקשה מאד בעמלק ,שנסתר כבוד ה’ .ועיקר העצה לחתוך ע”י חסד בחי’ שחרית,
וזה החסד מתגלה ע”י תוכחה ,שאדם יוכיח את עצמו לצעוק ,אני חייב להתקרב לרבי ,תזוז
כבר ,מה אתה מרמה את עצמך ,תיזהר מהשכל העקום שלך ,מהשכליים החדשים שקיבלת
מהיוונים החדשים.
לכן צריך מציאות החסד הזה ,זהו מציאות של ר’ נתן שהוא נותן לנו את החסד הזה .שעי”ז
מתתקנת המלכות ,ומתיישבים כל הד’ קושיות ,ומאיר לנו קדושת הבית המקדש .כמו שמשה
רבינו הביא לנו משכן וראינו כבוד ה’ והשתחווינו ,כך חנוכה מביא לנו חנוכת בית המקדש היינו
חנוכת החסדים ,שיש חסד כזה גדול שה’ מוחל וסולח ,כמ”ש בלקו”ת סי’ ז’ .וזהו ענין הרבי,
שנותן לנו התחדשות בכל יום.
וזהו חלק מהתוכחה שממשיך החסד ,שילמד אדם תורה ,היינו שיקח צמצומי תורה ,שמבארים
דברי רבינו ור’ נתן ,יחד עם אור הבעש”ט ,שעי”ז נמשך עליו החסד הזה ,בבחי’ ביקור חולים.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֲחנֻ ָּכה וּפו ִּרים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְצ ַות ִ ּב ּקוּר חוֹ ִליםִּ ,כי ֵהם יָ ִמים ְקדוֹ ׁ ִשים ְוטוֹ ִבים ְמאֹד ְו ַאף-
ימי ַהחוֹ לִּ ,כי ֵאינָ ם ֲאסו ִּרים ִ ּב ְמ ָל ָא ָכה ְו ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ַ ּנ"לּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ַה ּ ָשֹגוֹ ת
י-כן ֵהם ִ ּב ֵ
ל-פ ֵ
ַע ּ ִ
ּ
ֱאל ֹקוּת ַעל ַהחוֹ ִלים ְ ּביוֹ ֵתר ַעל-יְ ֵדי ּג ֶֹדל ּכ ַֹח ַה ַּצ ִדּ יק ׁ ֶש ָיכוֹ ל ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵּכ ִלים ְו ִצ ְמצו ִּמים נִ ְפ ָל ִאים ָּכ ֵא ֶּלה
ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל ְוהוּא ְּכמוֹ ְל ָמ ׁ ָשל ְּכ ׁ ֶש ָה ָא ָדם ָ ּב ִריא ְ ּב ַו ַדּ אי ֵאין ַה ֶּמ ֶל ְך ָ ּבא ֶאל ָה ָא ָדם ְל ַה ְראוֹ ת לוֹ ּ ָפנָ יוַ ,רק
ָּכל ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ְל ַק ֵ ּבל ּ ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך ו ְּל ִה ְת ַע ֵדּ ן ֵמאוֹ ר ּ ָפנָ יו הוּא ָצ ִר ְ
יך ְלנַ ּקוֹ ת ו ְּל ַט ֵהר ַע ְצמוֹ יָ ֶפה יָ ֶפה
ְ
ו ְּל ַק ּׁ ֵשט ַע ְצמוֹ ָּכ ָראוּי ְו ִל ׁ ְשקֹד ַעל ַדּ ְל ֵתי ַה ֶּמ ֶל ְך ו ְּל ַב ֵ ּק ׁש ֵמ ֵאת רוֹ ֵאי ּ ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלך ׁ ֶש ְ ּי ַק ְ ּבל ּו ְר ׁשוּת ׁ ֶש ִ ּי ְכנוֹ ס
ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ָּכל ַה ַּת ְח ּבוּלוֹ ת ׁ ַש ָ ּי ִכים ָל ֶזה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ָלבֹא ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך ְּכ ִפי ַמ ְד ֵרגָ תוֹ ִאם ִל ְכנֹס ַל ֲח ַצר

וט

זט

ליקוטי הלכות ח"א דף י"ב  -י"ג השכמת הבוקר ד אות י -טו
יכל ְוכוּ' ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ּבוֹ ַה ֶּמ ֶל ְך ּ ָפנָ יו ַה ְּמ ִאירוֹ תֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶש ֶא ָחד ֵמ ֲאנְ ׁ ֵשי ַה ֶּמ ֶל ְך
ַה ֶּמ ֶל ְך אוֹ ַל ַ ּביִ ת אוֹ ַל ֵה ָ
ְ
חוֹ ֶלה ו ֻּמ ּ ָטל ַעל ֶע ֶרשׂ ְדּ ָויַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלןֲ ,א ַזי ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְתעוֹ ְר ִרין ַר ֲח ֵמי ַה ֶּמ ֶלך ְל ַה ֲחיוֹ תוֹ ֵמאוֹ ר ּ ָפנָ יוֲ ,א ַזי
יל ְך ֶא ְצלוֹ ְל ֵביתוֹ ְל ָה ִאיר ּבוֹ ּ ָפנָ יו ו ְּל ַה ֲחיוֹ תוֹ ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִכינָ ה ְל ַמ ְע ָלה ְמ ַר ֲא ׁשוֹ ָתיו
ֻמ ְכ ָרח ַה ֶּמ ֶל ְך ֵל ֵ
ׁ ֶשל חוֹ ֶלה ְו ַכ ַ ּנ"ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֲחנֻ ָּכה וּפו ִּרים ׁ ֶש ֵהם מוֹ ֲע ִדים ְקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ִ ּנ ְּתנ ּו ָלנ ּו ְל ַה ֲחיוֹ ֵתנ ּו ַּכ ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה
ימי ַה ָ ּגלוּת ַה ַּמר ׁ ֶש ְּכנֶ ֶסת יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְק ֵראת חוֹ ָלהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִ ּב ְב ִחינַ ת ַס ְּמכוּנִ י
ִ ּב ֵ
ּ
ּ
ּ
ישוֹ ת ַר ּ ְפדוּנִ י ַב ַּת ּפו ִּחים ִכי חוֹ ַלת ַא ֲה ָבה ָאנִ י ו ֵּמע ֶֹצם ֳח ְליֵ ינ ּו ַה ָכ ֵבד ֵאין ָאנ ּו יְ כוֹ ִלים ַל ֲעלוֹ ת
ַ ּב ֲא ׁ ִש ׁ
ְו ִל ְראוֹ ת ו ְּל ִה ׁ ְש ַּת ֲחווֹ ת ְל ָפנָ יו ְ ּב ׁ ָש ֹל ׁש ּ ַפ ֲע ֵמי ְרגָ ֵלינ ּו ִל ְכנֹס ְל ֵביתוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶשהוּא ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְל ַק ֵ ּבל
אוֹ ר ַה ּ ָפנִ יםִּ ,כי ִמ ּ ְפנֵ י ֲח ָט ֵאינ ּו ָ ּג ִלינ ּו ֵמ ַא ְר ֵצנ ּו ְונִ ְת ַר ַח ְקנ ּו ְוכוּ' ְו ֵאין ָאנ ּו יְ כוֹ ִלים ְוכוּ' ַע ֵּ
ל-כן ָח ַמל ָע ֵלינ ּו
ַ ּב ַעל ָה ַר ֲח ִמים ְ ּב ַר ֲח ָמיו ָה ֲעצו ִּמים ְוהוֹ ִסיף ָלנ ּו ׁ ְשנֵ י ַה ָ ּי ִמים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ָה ֵא ּלוֶּ ׁ ,ש ֵהם ֲחנֻ ָּכה וּפו ִּרים
יקים ַה ְ ּגדוֹ ִליםֶ ׁ ,ש ֵהם ַאנְ ׁ ֵשי ְּכנֶ ֶסת ַה ְ ּגדוֹ ָלהְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָלנ ּו אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ְלתוֹ ְך
ׁ ֶש ִּת ְ ּקנ ּו ָלנ ּו ַה ַּצ ִדּ ִ
יתינ ּו ְ ּבת ֶֹקף ָ ּגלו ֵּתינ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ָּכל ֶא ָחד ְ ּב ֵביתוֹ ַ ּב ֲחנֻ ָּכה ְל ַה ְד ִליק נֵ ר ֲחנֻ ָּכהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים,
ֵ ּב ֵ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ְ ּב ִחינַ ת ( תהלים קד) ְל ַה ְצ ִהיל ּ ָפנִ ים ִמ ּׁ ָש ֶמןֶ ׁ ,ש ֶזה ּו ְב ִחינַ ת ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאל ֹקוּת ַכ ַ ּנ”ל ְו ֵכן ְבפו ִּרים ָכל ֶא ָחד
ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין ָאז ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה ְ ּבת ֶֹקף ַה ָ ּגלוּת ִ ּב ְב ִחינַ ת ( אסתר ט)
ִק ְ ּימ ּו ְו ִק ְ ּבלוְּ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֲחנֻ ָּכה וּפו ִּרים ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְרגָ ִליןִּ ( ,כי ֵהם ְ ּב ִחינַ ת נו”ה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְרגָ ִליןַּ ,כ ָ ּידו ַּע).
ְ
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְצ ַות ִ ּב ּקוּר חוֹ ִלים ׁ ֶש ַה ִּמ ְצ ָוה ָ ּב ְרגָ ִליןַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ְמ ַר ֵחם ָע ֵלינ ּו
ְוהוֹ ֵל ְך ְל ַב ְ ּק ֵרנ ּו ו ֵּמ ִאיר ָלנ ּו ּ ָפנָ יו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ְ ּבת ֶֹקף ָ ּגלו ֵּתינ ּו ׁ ֶש ָאנ ּו חוֹ ִלים ָּכ ֵא ֶּלה ַּכ ֲא ׁ ֶשר יוֹ ֵד ַע ָּכל ֶא ָחד
ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ְוהוּא ְ ּב ַר ֲח ָמיו ְמ ַב ְ ּק ֵרנ ּו ו ְּמ ַח ֶ ּיה אוֹ ָתנ ּו ְ ּבאוֹ ר ּ ָפנָ יו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ָ ּי ִמים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים
ימי ַהחוֹ לֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יְ ֵמי ַה ָ ּגלוּת,
ָה ֵא ּל ּו ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ָלנוֶּ ׁ ,ש ֵהם ֲחנֻ ָּכה וּפו ִּריםֶ ׁ ,ש ֵהם מוֹ ֲע ִדים ְקדוֹ ׁ ִשים ִ ּב ֵ
ְ
ְ
ׁ ֶש ָאז ֵאין ָ ּבנ ּו ּכ ַֹח ַל ֲעלוֹ ת ֵא ָליו ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְל ַק ֵ ּבל ֵמאוֹ ר ַה ּ ָפנִ יםַ ,רק הוּא יִ ְת ָ ּב ַרך ַמ ְמ ׁ ִשיך ָלנ ּו אוֹ ר
יקים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶש ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ׁ ֶש ֵהם עוֹ ְס ִקים
יתינ ּו ְּכ ֵדי ְל ַה ֲחיוֹ ֵתנ ּו ַעל-יְ ֵדי ַה ַּצ ִדּ ִ
ַה ּ ָפנִ ים ְלתוֹ ְך ֵ ּב ֵ
ְ ּב ִת ּקוּנֵ נוֶּ ׁ ,ש ֵהם ִמ ׁ ְש ַּת ְדּ ִלים ְ ּביוֹ ֵתר ְל ַה ֲחיוֹ ת ַהחוֹ ִלים ְ ּביוֹ ֵתר ְו ַכ ַ ּנ”ל:
טו) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ְּמ ַס ְ ּב ִבין ָה ֲענִ ִ ּיים ַ ּב ֲחנֻ ָּכה ְל ַק ֵ ּבל ָמעוֹ ת ֲחנֻ ָּכהֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ּ ָפנִ ים ִמ ְל ַמ ְע ָלה
יתינ ּו ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר ּ ְפנֵ י ֶמ ֶל ְך ַח ִ ּיים ִּכי ִאם
ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵמ ִאיר ּ ָפנָ יו ָלנ ּו ְלתוֹ ְך ֵ ּב ֵ
ָ
“אנִ י ְ ּב ֶצ ֶדק ֶא ֱח ֶזה ָפנֶ יך” ְו ַע ֵּ
יכין
ל-כן ָ ּב ְרגָ ִלים ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ַעל-יְ ֵדי ַה ְּצ ָד ָקהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ( תהלים יז)ֲ ,
ְ
ַל ֲעלוֹ ת ָל ֶרגֶ ל ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר ַה ּ ָפנִ יםַ ,ע ֵּ
יש ְּכ ַמ ְּתנַ ת יָ דוֹ ְל ָה ִביא עוֹ ַלת ְר ִא ָ ּיה,
ל-כן ָצ ִריך ִא ׁ
יכין ַל ֲעלוֹ ת ְל ֵבית
יקם ְוכוּ’” ֲא ָבל ָ ּב ְרגָ ִלים ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
“ול ֹא יֵ ָר ֶאה ֶאת ּ ְפנֵ י ה’ ֵר ָ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ( דברים ט”ז)ְ ,
יכין ִל ְטרוֹ ַח ּבוֹ
יכין ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ָ ּק ְר ָ ּבןֶ ׁ ,שהוּא נִ ְד ַבת ִל ּבוֹ ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה ו ְּצ ִר ִ
ד’ ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ְצ ִר ִ
ְל ַה ֲעלוֹ תוֹ ְל ֵבית ה’ֲ ,א ָבל ַ ּב ֲחנֻ ָּכה ָ ּב ִאים ָה ֲענִ ִ ּיים ְלתוֹ ְך ַה ַ ּביִ תֶ ׁ ,ש ֵהם ָמאנִ ין ְּת ִב ִירין דילי’ ( זוהר יתרו
“א ׁ ְש ּכֹן ֶאת ַדּ ָּכא” ְו ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
דף פו) ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ׁ ְש ִכינַ ת אוֹ ר ּ ָפנָ יוְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ( ישעיה נז)ֶ ,
אוֹ ֵהב ֶאת ֶא ָחד ְורוֹ ֶצה ְל ָה ִאיר לוֹ ּ ָפנָ יו ׁשוֹ ֵל ַח לוֹ ָענִ י ִל ְז ּכוֹ ת ּבוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ( יתרו דף
פו)ָ ,מאן ְדּ ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יה דּ וֹ רוֹ נָ א ִמ ְס ְּכנָ א ְו ַע ֵּ
ל-כן ַ ּב ֲחנֻ ָּכהֶ ׁ ,ש ָאז הוּא ְ ּב ִחינַ ת
יך הוּא ָר ִחים לי’ שדר ֵל ּ
ְ
ְ
יתינוַּ ,ע ֵּ
יתינ ּו ְּכ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת
ל-כן ְ ּב ַר ֲח ָמיו ׁשוֹ ֵל ַח ָלנ ּו ָה ֲענִ ִ ּיים ְלתוֹ ך ֵ ּב ֵ
ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵמ ִאיר ּ ָפנָ יו ְלתוֹ ך ֵ ּב ֵ
יתינ ּו ְו ַכ ַ ּנ”ל:
ָ ּב ֶהם ְּכ ֵדי ְל ַק ֵ ּבל ַעל יָ ָדם אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ָאז ְלתוֹ ְך ֵ ּב ֵ

