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לקוטי הלכות או”ח דף י"ג י"ד השכמת הבוקר הלכה ד’ אות טז -יט
נסכם תחילה מה שלמדנו בהלכה זאת ,ר’ נתן מפרש הלכות השכמת הבוקר ע”פ מה
שרביה”ק מלמד שעיקר מלחמת עמלק שבכל יום הוא שהוא גורם לתפוס מחשבת האדם
בדברים שמשכיחים מהאדם את השי”ת ,עד שנופל למרירות ועצבות ,ונתפס יותר למדות
רעות והשכל יוצא לחוץ .שזה דבר מר מאד .והנשמה זועקת ושואגת על כך .רבינו מגלה שיש
דרך שיכולים לחתוך ולהעלות הנשמה מאחיזת הד’ מלכויות ,ע”י אור החסד שהוא צמצומי
אור תורת הצדיקים שעל ידו יכולים להרים הנפש לאור הפנים ,בכח הרופא הגדול שיכול לתת
לכל אחד השגות אלקות ,וזה שמה שר’ נתן טרח וידע להביא את דברי רביה”ק לכל מדרגה ,הן
לדרי מעלה ימצאו דרך באמת להכנס להשגת הדעת ,שיתקשרו בלבם ענייני יראה ואהבה ,לא
רק שיהיה מקיף כזה ,אלא שיהיה מושג ,עד שהתפילה תהיה השגות אלקות ,והיראה תהיה
השגות אלקות.

בהלכה זאת בעצמה אנו למדים ממוהרנ"ת מהו ענין הצמצום והלבוש לזכות
להשגות אלקות למעשה
ובזאת ההלכה ר’ נתן מלמד אותנו שצריך לקום בבוקר ולבא להשגות אלקות ,ר’ נתן מאכיל
אותנו בכף בהלכה זאת ,איך לקחת צמצומי הלכה ולבא בזה להשגות אלקות ,כמו כל יהודי
שיש לו דרך להשיג אלקות מתוך משנה גמ’ הלכה ,ר’ נתן מצייר לנו את המציאות איך ה’
איתנו בכל הלכה ,כל מצוה שעושים ,זהו שיעורי דאתוון דאורייתא.
וזה שר’ נתן מלמד שתחילה צריך להתעורר בחצות ,להתעורר בחי’ תוכחת מוסר ,לבקש
ולחפש ,אני יודע שיש כאן משהו ,אני רוצה להגיע לזה .לא יכול לחיות בלי זה .וזה תקח מתוך
נר מצוה תורה אור ,המשכת אלקות לתוך צמצומי תורה ,ועי”ז יש דרך להוריד את זה יותר
למילים פשוטים ,חיזוק פשוט יותר .כמו שענין רביה”ק שנמשך בעולם ע”י דברי חיזוק ,וע”י
הנהגות של רבינו ,שזה משנה את המהות של האדם .וכן ע”י הסיפורים של רבינו ,שזה מביא
תכלית השגות אלקות באדם .ועי”ז שהאדם תמיד עסוק בספרי רבינו ,הרי הוא עסוק בהשגות
אלקות מתוך דברי רבינו ,כמו שיש השגות אלקות מתוך דברי הגמ’ באופן אחד ,כך יש השגות
אלקות מה שנמשך אור הזה”ק בספרי הבעש”ט ורבינו באופן שתמיד האדם עסוק להשיג עוד
נקודה ועוד נקודה ,בדרך שהוא משיג את זה ,לא רק מקיף גבוה ,אלא מתחיל להבין היטב,
מה זה שבת ויום טוב ,מה זה תפילין .וכך מתחזק לשוב בתשובה ,ומתבודד ,עד שגודל הדעת
בהשגות אלקות .שאפשר לזכות עי”ז לחיות חיים טובים .וכך צריך לקום כל בוקר ,לנקות ידיו
וגופו מכל הבלבולים ,ולבא להניח תפילין שזהו הגדלת הדעת בתכלית השלימות.
וכלל הנושא הוא ששייך גם לאנשים פשוטים לבא להשגות אלקות .וזה הנושא יש עליו
מחלוקת ,כי יש אומרים שבלתי אפשרי לתת לכל אחד השגות אלקות .יש אור הבעש”ט
בעולם שמכניס לכל אחד השגות אלקות ,היינו שהאמונה מיושבת בלבו ,ויש לו מחשבות
שנותנים לו יראת שמים ,ותכלית אמיתי ,עד שהמחשבה הזאת מביאה אותו לתורה .כי כל
חלק בתורה מלמד את האדם השגות אלקות ,גמ’ רש”י תוס’ ,כל דבר מלמד השגות אלקותו
יתברך.
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ולגבי הרמת נפש צריך השגות אלקות באופן שיתפלל בכונה ,ויחשוב מה’ תמיד לנגדו ,לקרוע
ולחתוך את שכלו מנפילתו ,ולהרימו לחשוב מחשבות שכתוב בספרי הצדיקים .כמו שיש
הלכה ,יש הליכות עולם שמובא בלקוטי הלכות ,מחשבות שמלמדים איך לחשוב מה’ ,לחשוב
מדברי חיזוק ואמונה .וכן כלל דברי ר’ נתן בלקו”ה הם ענייני אמונה שמלובשים בהלכות
השו”ע ,לקום בבוקר בזריזות ,ובתחילה לישון לצאת מהבלבולים ,אח”כ לקום חצות ולבכות
היכן הוא הבית המקדש ,האיך יומשך עלי אור התורה באור הבעש”ט ורביה”ק ,זהו קימת
חצות .ואח”כ לומד צמצומי ר’ נתן ,וכן שומעים מחברים ללמוד ביחד דברי רביה”ק ,נעשים
לבושים אמיתיים ,שכל אחד יוכל לתפוס בעצמו נקודה אמיתית שאין לשער .וכן כלליות ענין
רביה”ק ,המעשיות ,והדרכים ,והשיחות ,זהו ההשגות אלקות של רביה”ק.

הדעת שמלמד את הדרי מעלה ,שיזכו באמת להשיג אותו ית' ולא רק בדרך מקיף
ור’ נתן מאריך שזה נקרא לקום בבוקר ,לעזוב את הקליפות .ויפנה ויטול ידיו .עד שירים את
המחשבה באלפי אלפי נקודות ,שבכל יום לומדים נקודה חדשה ,לעמוד בנסיונות חדשים,
וזה שייך גם לדרי מטה ,שמתחיל ועובר עליו ושוכח לגמרי ,וכן לדרי מעלה מי שכן לומד
ספרי הצדיקים וקיבל הרגשה בספרי רביה”ק וספרי הבעש”ט ,ויש לו עדיין ספקות ובלבולים
ושאלות ,לזה צריך שיתיישב בלבו ,בחי’ השגות אלקות ,שממש משיג את הדבר .זהו כח של
רביה”ק שנותן צמצומי דעת באופן שהמח מתיישב ,ומתקרב ללבו ע”י התבודדות ותפילה,
וכך להמשיך בזה עוד ועוד בענייני הזה”ק ואריז”ל ויותר ,כל אחד כפי מה שיכול להחזיק בזה,
יחד עם גמ’ והלכה ,כך נבנה השגות אלקות.
ר’ נתן פותח לנו שכל זה הנושא מחובר למצוות חנוכה ,ומזכיר ענין כונות חנוכה כי בכלליות
למי שהוא בחי’ דרי מעלה הרי הוא מכוון כוונות חנוכה ,אך ר’ נתן מלביש אפי’ גם לנו כוונת
חנוכה ,לעסוק בתודה והודאה שניצלנו מהיוונים שבקשו לעקור אותנו מהשגת הדעת ,וה’
ריחם עלינו ונתן לנו דרך קדושה לבא להשגות הדעת ,בכח הכהנים ,שהמשיכו חסד חדש
של ביקור חולים שהוא אור היום טוב שמאיר גם למטה ג’ היחודים .ופנימיות ענין ג’ יחודים
הוא הארה פשוטה למטה ,והרגשה אהבה ויראה ,והתדבקות במח ,בשבת עולים למעלה ,אך
בחנוכה מאיר האור למטה למטה ,עד שהחולה הכי גדול יוכל להתעורר ,זהו החסד הגדול
של חנוכה ,הוא הזמן להדליק המח והנר ,לעמוד נגד התאוות וחכמות חיצוניות ,וידלק לבו
בהמשכת השמן בכלי ,היינו להמשיך האור בעצמו למטה.

בכל מה שמוהרנ"ת מלביש סוד הדבר ,עלינו לכוון בשעת מעשה את הלבוש של
מוהרנ"ת
ומובן שכלול בזה העניינים היותר עמוקים המוזכרים בהאריז”ל ,אלא שר’ נתן מלביש את
זה גם לנו ,שזה נקרא השגות אלקות שגם אנו נוכל לחיות עם זאת ההשגה .כל כוונה של ר'
נתן הוא לבוש לכוונות הכי עמוקות ,ועלינו לחשוב דרך הלבוש שר' נתן הלביש את הכוונה
של האריז"ל ,שעל ידו יוכל להתעלות יותר למעלה ,להבין את הכוונה באופן יותר גבוה .ומי
שלומד קבלה כבר האריך בוודאי בענייני כוונות חנוכה ,והרש”ש מאריך עוד ועוד בענייני
חנוכה ,ומתוך דברי ר’ נתן שהאריך בענין התחדשות החסד ,מובן נקודות עמוקות בקבלה ,שכך
דרכו של ר’ נתן מבאר תירוץ ודרך לדרי מעלה ברוח הקודש בדרגה נפלאה מאד ,וגם לנו דרי
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מטה מלמד איך לחשוב מה’ ,איך לחשוב כונת נר חנוכה לכל אחד.
כלל הארת חנוכה מפרש ר’ נתן שזהו בחי’ בית הלל שיורדים לעזור לאדם נמוך .כי יש אדם
שנולד עם כשרונות ,והצליח ,וחי במשפחות המיוחסות בישראל ,ועולה מעלה מעלה .יש
אדם שנולד במצב קשה ,הוא רחוק מעבודת ה’ .זהו עיקר מרירות הגלות ,אין בית המקדש,
כי כשהיה בית המקדש היה כל אחד יכול לחיות ולקיים את התורה .ר’ נתן מלמד שזה מה
שאנו לומדים מענין חנוכה .שפסקו הלכה כבית הלל ,דדעת בית שמאי שצריך להעלים האור
ואי אפשר לגלותו לכל אחד ,אך דעת בית הלל הוא נקודת החסד ,מדות הרחמים הגדולים
שנמשכים ע”י הצדיק המופלג במעלה ,הוא סוד החסד שמגלה שכן שייך לקרב כל אחד ממש.
ובזה מגלה ר’ נתן את ענין הצדיק המופלג ,בחי’ רשב”י שמבואר בזה”ק שהוא היה יכול לפעול
מדות הרחמים ,וכן פועל רביה”ק ,וכל הצדיקים יודעים שיש צדיק אחד שיש בכחו לפעול
כזאת.
ופנימיות מחלוקת ב”ה וב”ש ,דלב”ה יורדים לצמצם עוד ועוד דיבורים ,להחיות נפשות
רחוקים ,אך ב”ש טוענים להעלים האור ,ומי שאינו ראוי אי אפשר לעזור לו .וזה גורם מחלוקת.

קיצור פרטי עבודת ימי החנוכה באור דבה"ק
ובתוך זה מזכיר כמה פרטי הלכות חנוכה .וכל נקודה שמזכיר חשוב מאד מאד ,ונתבונן באיזה
מחשבה להדליק נר חנוכה ,כשבא ימי חנוכה עלינו להודות ולהלל לה’ שהצילנו מהיוונים
שהוא נפילת השכל חכמה תתאה לד’ מלכויות ,והנה עשה לנו חסד גדול להרים אותנו
מנפילתנו ,בכח איש החסד ,שהוא אור החסד של אור יום טוב ,שמאיר למטה ברגלין בחי’
ביקור חולים ,ועל זה להודות ולהלל שהאור יורד עד אלינו .ומזמור שיר חנוכת הבית ,יש חסד
נפלא שאנו יכולים להתחדש.
ועצם הדלקת הנר חנוכה הוא הדלקת אור השכל לצאת מהבהמיות ,ממשיכה גשמית .ומזכיר
ענין השמן שממשיך מוחין ,והכלי והפתילה הוא הצמצום ,זה הכונה כשמסדרים הפתילה .וג’
יחודי הנר הם כל הדרכים איך להשיג אלקותו ית’ ,בדרך של דעת גדול ,בדרך של מדות אהבה
ויראה ,ובדרך של אמונה .שאנו רחוקים מזה כל השנה ,אך בחנוכה זה נמשך אלינו למטה
למטה ,שנוכל להדליק את הלב ואת החיים שלנו .בכח הצדיק המופלג.
כשאדם מכוון כל הנ”ל ,הרי נר חנוכה בעצמו נהיה השגות אלקות ,שזהו יסוד הצדיקים לעשות
מצוה עם כונת הלב ,הרי שהכונה של ר’ נתן אינו רק קבלת האריז”ל ,אלא מלובש לנו איך לבא
להשגות אלקות וקרבת השם.
טז) ְו ִה ֵ ּנה ִענְ יַ ן ַמ ֲחל ֶֹקת ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ו ֵּבית ִה ֵּלל ַה ַ ּנ"ל ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ִה ְת ָק ְרבוּת ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ָה ְרחוֹ קוֹ ת ְמאֹד
ְמאֹדֶ ׁ ,ש ֵאין ָראוּי ִמן ַה ִדּ ין ְל ָק ְר ָבן ׁ ֶש ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִריםּ ,פוֹ ֵחת ְוהוֹ ֵל ְך ְל ַה ֲע ִלים ָהאוֹ ר ֵמ ֶהן ׁ ֶש ּלֹא
יכין ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵּכ ִלים ְו ִצ ְמצו ִּמים ָּכ ֵא ֶּלה ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו
יִ ְת ָק ְרב ּו ו ֵּבית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים מוֹ ִסיף ְוהוֹ ֵל ְךִּ ,כי ְצ ִר ִ
ְל ָה ִאיר ַ ּגם ָ ּב ֶהם אוֹ רוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְת ָק ְרב ּו ַ ּגם ֵהם ְו ַכ ַ ּנ"ל ִה ֵ ּנה ִענְ יַ ן ַמ ֲחל ֶֹקת זֹאתֶ ,זה ּו ְ ּב ִחינַ ת
יקים ַה ּׁ ְש ֵל ִמים ָהעוֹ ְס ִקים ְל ַק ֵ ּבל נְ ָפ ׁשוֹ ת ָה ְרחוֹ ִקים ְל ַה ּׁ ֵשם
ְּכ ַלל ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ַעל ַה ַּצ ִדּ ִ
יהם ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ִּמ ַדּ ת
יקים חוֹ ְל ִקים ֲע ֵל ֶ
יהם ְוגַ ם ַר ִ ּבים ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ַה ַּצ ִדּ ִ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ַר ִ ּבים ְמאֹד ָק ִמים ֲע ֵל ֶ
ַה ִדּ ין ִמ ְת ַל ֵ ּב ׁש ָ ּב ֶהםְ .ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְכנַ ס ְ ּב ִל ָ ּבם ִטינָ א ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה ָל ֶהם ְּכ ִא ּל ּו ֵאינוֹ ִמ ְתנַ ֵהג ָּכ ָראוּי

ה

ו
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יחא ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַר ֶ ּבה
ְוחוֹ ְל ִקים ָע ָליו ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְּכ ָבר ָהיָ ה ְלעוֹ ָל ִמים ְ ּברוֹ ב ַהדּ וֹ רוֹ ת ו ִּב ְפ ָרט ְ ּביָ ֵמינ ּו ְ ּב ִע ְ ּקבוֹ ת ְמ ׁ ִש ָ
ַה ַ ּק ֶטגוֹ ְריָ א ֵ ּבין ַה ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ְמאֹד ו ְּביוֹ ֵתר ַעל ַר ֵ ּבנ ּו ַה ָ ּגדוֹ ל ְו ַהנּוֹ ָרא זצוק"ל ַעל ֲא ׁ ֶשר ָמ ַסר נַ ְפ ׁשוֹ
ִמ ֶ ּנגֶ ד ְו ָע ַסק ָּכל יָ ָמיו ְל ַר ֵחם ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ָּכל ָה ְרחוֹ ִקים ְל ָק ְר ָבם ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ר’ נתן מאריך ענין מחלוקת שחולקים על מי שבא לגלות דרכי השגות אלקות ,ואנשים
מבלבלים ומדברים וחולקים .וכן נעשה מציאות כאילו יש מחלוקת על רביה”ק ,כך היא
דרכו של עולם ,וזה מחמת שאין האדם ראוי לזכות לשמחה כזאת ,לחיים טובים כאלה ,ומזה
נשתלשל מחלוקת ע”י אנשים שרוצים להטיב עם האדם ,וחושבים שלא שייך להכניסו לאור
הצדיק ,להשגות אלקות ,לכן חולקים על האדם העוסק בזה .אך מתוך מה שבית הלל סברו
מוסיף והולך ונקטינן להלכה דמוסיף והולך ,הרי לנו להדיא מהו רצון ה’ מאיתנו.
ועלינו להמשיך את האור לתוך כלים ,ללמוד דברי ר’ נתן להחיות הנפש ולהתחזק לעשות
צמצומים חדשים ,שמחיים את הנפש ,וסביב זה יש מחלוקת ,ונהיה חזקים לא להתפעל מזה.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶשל ַה ּׁ ְש ָב ִטים ַעל יוֹ ֵסף ַה ַּצ ִדּ יקִּ ,כי יוֹ ֵסף הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּצ ִדּ יק ׁ ֶשעוֹ ֵסק ְל ָק ֵרב
ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּמוֹ ִסיף ְוהוֹ ֵל ְך ָהאוֹ ר ְ ּב ָכל יוֹ םִּ ,כי עוֹ ֶשֹה ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ִצ ְמצו ִּמים ְו ֵכ ִלים נִ ְפ ָל ִאים
ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ְל ִה ְת ָק ֵרב ָּכל ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה ָ ּבעוֹ ָלם ְו ַעל ׁ ֵשם ֶזה נִ ְק ָרא יוֹ ֵסףּ ְ ,ב ִחינַ ת מוֹ ִסיף ְוהוֹ ֵל ְך ַּכ ַ ּנ"ל
יקים ְ ּגדוֹ ִלים ָח ְלק ּו ָע ָליו ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְו ַכ ַ ּנ"ל
פי ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ְקדוֹ ׁ ִשיםִּ ,כי ָהי ּו ֻּכ ָּלם ַצ ִדּ ִף-על ּ ִ
ְו ַה ּׁ ְש ָב ִטים ַא ַ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ( בראשית לז) ַו ֵ ּי ׁ ֶשב יַ ֲעקֹב ְ ּב ֶא ֶרץ ְמגו ֵּרי ָא ִביו ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( מדרש
“א ֶּלה ּתוֹ ְלדוֹ ת יַ ֲעקֹב יוֹ ֵסף”
רבה) ׁ ֶש ָהיָ ה ְמגַ ֵ ּיר ֵ ּג ִרים ( ,כמובא בדבריו ז”ל ח”א סימן רכ”ח) ְו ֶזה ( שם)ֵ ,
ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף ָה ַל ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ָא ִביו יַ ֲעקֹב ְו ָהיָ ה עוֹ ֵסק ַ ּגם ֵּכן ִל ַ ּג ֵ ּיר ֵ ּג ִרים ו ְּל ָק ֵרב נְ ָפ ׁשוֹ ת ָה ְרחוֹ קוֹ תִּ ,כי ָּכל
ַמה ּׁ ֶש ֵא ַרע ְליַ ֲעקֹב ֵא ַרע ְליוֹ ֵסףֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ּ ֵפרו ּׁש ֵא ֶּלה ּתוֹ ְלדוֹ ת יַ ֲעקֹב יוֹ ֵסףְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש רש”י ׁ ָשם
ׁ ֶש ָּכל ַמה ּׁ ֶש ִ ּק ֵ ּבל ִמ ּׁ ָשם ְו ָע ַבר ָמ ַסר לוֹ ְ .ו ָכל ַמה ּׁ ֶש ֵא ַרע ְליַ ֲעקֹב ֵא ַרע ְליוֹ ֵסף ְוכוּ’ ְו ָכל ֶזה נִ ְס ַמ ְך ַל ּ ָפסוּק
ְמגו ֵּרי ָא ִביוֶ ׁ ,שהוּא ַמה ּׁ ֶש ָהיָ ה יַ ֲעקֹב ְמגַ ֵ ּיר ֵ ּג ִרים ְו ֵת ֶכף נִ ְס ַמ ְך ֶא ֶּלה ּתוֹ ְלדוֹ ת יַ ֲעקֹב יוֹ ֵסףֶ ׁ ,ש ּ ֵפרו ּׁשוֹ
ׁ ֶש ָּמ ַסר לוֹ ָּכל ָח ְכ ָמתוֹ ַּכ ַ ּנ”לַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ְּכמוֹ ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹב ִ ּג ֵ ּיר ֵ ּג ִרים ַעל-יְ ֵדי ע ֶֹצם ָח ְכ ָמתוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע
ַל ֲעשׂ וֹ ת ִצ ְמצו ִּמים ָּכ ֵא ֶּלה ַעד ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַר ּ ְפאוֹ ת ַהחוֹ ִלים ְ ּביוֹ ֵתרְּ ,כמוֹ ֵכן ָהיָ ה יוֹ ֵסף ַה ַּצ ִדּ יק עוֹ ֵסק ָ ּב ֶזה
ָּת ִמידִּ ,כי יַ ֲעקֹב ָמ ַסר לוֹ ָּכל ָח ְכ ָמתוֹ ִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ָח ְכ ָמה הוּא ְל ַה ְכנִ יס ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאלֹקוּת ָ ּבעוֹ ָלם ְלהוֹ ִדיע
ִל ְבנֵ י ָה ָא ָדם ְ ּגבוּרוֹ ָתיו ְוכוּ’ ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ( שם) יוֹ ֵסף ֶ ּבן ׁ ְש ַבע ֶע ְש ֵֹרה ׁ ָשנָ ה ָהיָ ה רוֹ ֶעה ֶאת ֶא ָחיו ַ ּב ּצֹאן,
רוֹ ֶעה צֹאן ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמנְ ִהיג ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ְ ּב ׁ ֵשם רוֹ ֵעה צֹאןְ .ו ֶזהוּּ ֶ ,
“בן ׁ ְש ַבע ֶע ְש ֵֹרה ׁ ָשנָ ה
ימ ְט ְריָ א טוֹ ב ַּכ ּמו ָּבאַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף ָהיָ ה טוֹ ב ַל ּכֹל ְו ָהיָ ה ֻּכ ּלוֹ טוֹ ב ְו ַעל-יְ ֵדי
ָהיָ ה ְוכוּ’” ׁ ְש ַבע ֶע ְש ֵֹרה ְ ּבגֵ ַ
ֶזה ָהיָ ה יָ כוֹ ל ְל ָק ֵרב ַה ּכֹלִּ ,כי ָמ ָצא ְ ּב ַה ָ ּגרו ַּע ׁ ֶש ַ ּב ְ ּגרו ִּעים נְ ֻקדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵק ְר ָבם ְל ַה ּׁ ֵשם
“והוּא נַ ַער ֶאת ְ ּבנֵ י ִ ּב ְל ָהה ְו ֶאת ְ ּבנֵ י ִז ְל ּ ָפה ְוכוּ’”ֶ ׁ .ש ֵהם ְ ּבנֵ י ַה ּׁ ְש ָפחוֹ תֵ ,הם ְ ּב ִחינַ ת
יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ .ו ֶזה ּו ( שם)ְ ,
יהם ְ ּביוֹ ֵתר ְּכ ֵדי ְל ָק ְר ָבם ְו ַעל ׁ ֵשם ֶזה
ִמ ׁ ְש ּ ָפחוֹ ת ַה ְ ּירוּדוֹ ת ׁ ֶש ְ ּביִ ְש ָֹר ֵאל ׁ ֶש ָהיָ ה מוֹ ִריד ֶאת ַע ְצמוֹ ֲא ֵל ֶ
נִ ְק ָר ִאים ָה ְרחוֹ ִקים ְ ּבנֵ י ִ ּב ְל ָהה ו ְּבנֵ י ִז ְל ּ ָפהֶ ,זה ֶר ֶמז ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַחז ָ ּב ֶהם ְ ּביוֹ ֵתר ַה ַ ּב ַעל ָדּ ָבר ְו ֵחילוֹ ָתיו ׁ ֶש ֶ ּזה ּו
ְ ּב ִחינַ ת ְ ּבנֵ י ִ ּב ְל ָההּ ְ ,ב ִחינַ ת ַ ּב ָּלהוֹ ת אתנך ְוכוּ’ ( יחזקאל כ”ח) ו ֵּפ ֵר ׁש רש”י ׁ ָשםֵ ׁ ,ש ִדיםַ ,היְ נ ּו ֵחילוֹ ת
יעים ֶאת ָה ָא ָדם ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְ ּבנֵ י
ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרעֶ ׁ ,ש ֵהם ׁ ֵש ִדים ו ְּק ִל ּפוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְמ ַב ֲה ִלים ו ְּמ ַב ְל ְ ּב ִלים ו ַּמ ְר ׁ ִש ִ
ִז ְל ּ ָפהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַז ְל ָע ָפה ֲא ָח ַז ְתנִ י ֵמ ְר ׁ ָש ִעים ( תהלים קי”ט)ִּ ,כי ֵחילוֹ ת ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע ֵהםּ ְ ,ב ִחינַ ת ַ ּב ָּלהוֹ ת
יהם נִ ְק ָר ִאים ְ ּבנֵ י ִ ּב ְל ָהה ו ְּבנֵ י ִז ְל ּ ָפה ְו ַה ַּצ ִדּ יק ַה ָ ּגדוֹ לּ ְ ,ב ִחינַ ת יוֹ ֵסף,
ְו ַז ְל ֲעפוֹ ת ְו ָכל ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכים ַא ֲח ֵר ֶ
ְ
“והוּא נַ ַער ֶאת ְ ּבנֵ י ִ ּב ְל ָהה
יהם ְּכ ֵדי ְל ָק ְר ָבם ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ְו ֶזהוְּ ,
עוֹ ֵסק ִע ָּמ ֶהם וּמוֹ ִריד ֶאת ַע ְצמוֹ ֲא ֵל ֶ
ְו ֶאת ְ ּבנֵ י ִז ְל ּ ָפה ְוכוּ’” ו ֵּפ ֵר ׁש רש”יֶ ׁ ,ש ָהיָ ה עוֹ ֶשֹה ַמ ֲע ֵשֹה נַ ֲערוּת ְוכוּ’ ִּכי ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ְ ּבע ֶֹצם ָח ְכ ָמתוֹ
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יהם ָּכל ַּכ ְך ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה ְּכ ִא ּל ּו עוֹ ֶשֹה ַמ ֲע ֵשֹה נַ ֲערוּתִּ ,כי ְמ ַד ֵ ּבר ִע ָּמ ֶהם ִש ַ
מוֹ ִריד ֶאת ַע ְצמוֹ ֲא ֵל ֶ
ֻח ִּלין ְואוֹ ֵכל ְו ׁשוֹ ֶתה ִע ָּמ ֶהם ו ְּפ ָע ִמים ְמ ַט ֵ ּיל ו ְּמ ַש ֵֹחק ִע ָּמ ֶהם ְו ָכל ַּכ ָּונָ תוֹ ְּכ ֵדי ְל ָק ְר ָבם ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְל ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַכ ּמו ָּבן ִ ּב ְד ָב ָריו ז”ל ְב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ( ח”א סימן ס’ ח”ב סימן ע”ח) ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ַה ַּצ ִדּ יק מוֹ ִריד
ֶאת ַע ְצמוֹ ֶאל ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ָּכל ֶזה נֶ ְח ׁ ַשב ֶא ְצלוֹ ַמ ֲע ֵשֹה נַ ֲערוּתֲ ,א ָבל ַּכ ָּונָ תוֹ ְרצוּיָ ה ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד
ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ָק ֵרב ָה ְרחוֹ ִקים ְמאֹד ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָק ְר ָבם ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ְוהוּא נַ ַער ֶאת ְ ּבנֵ י ִ ּב ְל ָהה ְו ֶאת ְ ּבנֵ י ִז ְל ּ ָפה ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל:

חמשה פרשיות נכתבו בתורה בעניינו של יוסף ,ללמדנו שיש צדיק המופלג שהוא
נער את בני בלהה ובני זלפה ,וכמים אל הפנים ,כשנרגיש שהצדיק אוהב אותנו,
נתקרב אליו ונלמד ממנו השגות אלקות
רבים שואלים להבין אריכות חמשת הפרשיות בעניינו של יוסף והשבטים ,שלכאו’ אין בזה
הוראת הלכה לדורות .תשובה לדבר הוא לקוטי הלכות שזהו פירוש הישר והאמיתי לחמשה
חומשי תורה ,ובו מתגלה מהו ענין יוסף הצדיק ,כי כאן מהרנ”ת מבאר באר היטב שזהו עיקר
מעיקרי התורה ,שיש צדיק אחד העוסק לקרב הנפשות ,להאיר בנמוכים השגות אלקות ,ואין
שאר הצדיקים מבינים דרכו ,וחולקים עליו .וכמבואר במכתב של הרבי ר’ אלימלך ששאלו
אותו למה חולקים על הצדיקים ,והשיב שכך היה לעולמים ,כי גם על אאע”ה חלקו ,בכל דור
שמגלה דעת חולקים עליו.
כי יוסף הוא מוסיף והולך ,שכל נפשו ורצונו לקרב עוד נפשות ,זהו אור הבעש”ט ,הדרך הישן
מאז ומעולם ,מאברהם אבינו ,לקרב כל הנפשות להשגות אלקות ,ויוסף הוא בן י”ז כי כולו
טוב ,ומאיר לכל אחד שיש בו נקודות טובות ,רועה צאן היינו מנהיג הדור ,והוא נער את בני
בלהה ,עד היכן הדברים מגיעים שיורד לאנשים נמוכים לא ממשפחות רבנים וחשובים ,שיש
עליהם בלהות וזלעפות ,קליפות ובלבולים ,שמאד מאד קשה להתעסק עם אנשים כאלה,
שמלאים כל מיני שגיונות ,שדים וקליפות וחיילות היצר הרע ,שגורם לאדם כעס ועגמת נפש
ואש‘ .אנשים רחוקים’ היינו מי שלא התנהג בדרך של חסידות ועבודה .זה לשון רחוקים.
וכן כשעובר על אדם שנפשו פגומה ומלא עצבות ומדות רעות ,כ”ש כשנולד במדות רעות
לכתחילה ,לא מסוגל לתורה ועבודת ה’ להיות צדיק ,זהו ענין של יוסף הצדיק שהוא נער את
בני בלהה ,הוא מנסה עם כל אחד ,ובוודאי יצליח .בתחילה משחק איתם ,עד שרואים מישהו
אוהב אותם ,עד שמעלה אותם לתכלית השלימות ,כמו שיש הרבה סיפורים בלי סוף בענין
רביה”ק.
כי באמת אור תורת רבינו יכול לשנות אדם ,לאט לאט ,עם התבודדות ורצונות ,לשמוע
ולהתבטל קצת ,עם הזמן הוא יתרפא .אפי’ שזלעפות אחזתני ,איזה פחד איך נפל אדם כ”כ
הרבה .וכשאדם כזה מתקרב לצדיק ,הרי כמים אל הפנים כן לב האדם אל האדם ,והוא מרגיש
שהצדיק רוצה לעזור לו ,לכן הוא שומע בקולו ומקבל השגות אלקות.
יז) ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ָרא יוֹ ֵסףּ ְ ,ב ִחינַ ת ( בראשית ל) ָא ַסף ֱאל ִֹקים ֶאת ֶח ְר ּ ָפ ִתי ׁ ֶש ְּמ ַא ֵּסף ו ְּמ ַב ּ ֵטל ָּכל ַה ֶח ְר ּפוֹ ת
ְ
ּ
וּבו ּׁשוֹ ת ִמ ִי ְש ָֹר ֵאלִּ ,כי ַמ ֲח ִז ֵירם ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ו ְּמ ָק ְר ָבם ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך כשמתקרבים לצדיק יוצאים
מכל החרפות ,גם שכל העולם מרחקים וזורקים אותי ,הצדיק מקרב אותיְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ( שם)
יוֹ ֵסף ה’ ִלי ֵ ּבן ׁ ֶש ַעל ׁ ֵשם ֶזה נִ ְק ָרא יוֹ ֵסףַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ יק עוֹ ֵסק ָּת ִמיד ְלהוֹ ִסיף ו ְּל ָק ֵרב נְ ָפ ׁשוֹ ת ֲח ָד ׁשוֹ ת
ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ו ְּמ ַב ֵ ּק ׁש ָּת ִמיד ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל ֶזהּ ְ ,ב ִחינַ ת יוֹ ֵסף ה’ ִלי ֶ ּבן ַא ֵחרֶ ׁ ,ש ּיוֹ ֵסף ה’ לוֹ ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם

ז

ח
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ַּת ְל ִמיד ָח ָד ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ֵ ּבןִּ ,כי ָּכל ַה ְמ ַל ֵּמד ֶ ּבן ֲח ֵברוֹ ּתוֹ ָרה ְּכ ִא ּל ּו יְ ָלדוֹ ( סנהדרין צט) ְוהוּא ְמ ַח ּ ֵפשׂ
ו ְּמ ַב ֵ ּק ׁש ָּת ִמיד ְלהוֹ ִסיף ו ְּל ָק ֵרב ֲח ָד ׁ ִשים ִ ּב ְב ִחינַ ת יוֹ ֵסף ה’ ִלי ֵ ּבן ַא ֵחר.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ְויִ ׁ ְש ָר ֵאל ָא ַהב ֶאת יוֹ ֵסף ִמ ָּכל ָ ּבנָ יוִּ ,כי ֵ ּבן ְזקוּנִ ים הוּא לוֹ ׁ ֶש ָא ַהב אוֹ תוֹ ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְמאֹדִּ ,כי
הוּא ָח ֵפץ ָ ּב ֶזה ְל ַר ֵחם ַעל ַה ּכֹל ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ַּת ְח ּבוּלוֹ ת ְל ָק ֵרב ַה ּכֹל ְו ֶזהוִּּ ,
“כי ֶ ּבן ְזקוּנִ ים הוּא לוֹ ” ָז ֵקן ֶזה
יסר תיקוני דיקנאֶ ׁ ,ש ֵהם ַר ֲח ִמים
ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲח ִמים ְ ּגדוֹ ִלים ְמאֹד” ְ ּב ִחינַ ת ָז ֵקן ָמ ֵלא ַר ֲח ִמיםּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּת ֵל ַ
ְ ּגדוֹ ִלים ְמאֹדַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּבל ִמ ֶּמנּ ּו ָּכל ַה ּׁ ְש ֹל ׁש ֶע ְש ֵֹרה ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַר ֲח ִמיםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָז ֵקן ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל
יְ ֵדי ֶזה הוּא ְמ ַר ֵחם ַעל ַה ּכֹל ו ְּמ ָק ֵרב ֻּכ ָּלם ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ִּת ְר ֵ ּגם אֹנְ ְקלוֹ סִּ ,כי ֶ ּבן ְזקוּנִ יםִּ ,כי ַ ּבר ַח ִּכים הוּא לי’,יכין ָל ֶזה ָח ְכ ָמה ְ ּגדוֹ ָלה ָח ְכ ָמה נִ ְפ ָל ָאה ָח ְכ ָמה ֲע ֻמ ָ ּקה ְמאֹד ְמאֹד ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיו ַּכל
ַ ּבר ַח ִּכים ַו ַדּ איִּ ,כי ְצ ִר ִ
ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵּכ ִלים ְו ִצ ְמצו ִּמים ָּכ ֵא ֶּלה ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ָק ֵרב נְ ָפ ׁשוֹ ת ְרחוֹ קוֹ ת ָּכ ֵא ֶּלה חוֹ ִלים ָּכ ֵא ֶּלה ו ְּל ַה ְכנִ יס ָ ּב ֶהם
ילת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה ְ ּג ָונִ ין יָ ִפים,
“ו ָע ָשֹה לוֹ ְּכתֹנֶ ת ּ ַפ ִּסים” ׁ ֶש ּ ֵפרו ּׁשוֹ ְּכ ֵלי ִמ ַ
ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאל ֹקוּת ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ( שם)ְ ,
ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ְר ּ ַפס ו ְּת ֵכ ֶלתַ ,היְ נ ּו ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶשעוֹ ֵסק ָ ּב ּה ְל ָק ֵרב נְ ָפ ׁשוֹ ת ְרחוֹ קוֹ תַ ,ע ֵּ
ל-כן ָע ָשֹה לוֹ
ְלבו ׁ ִּשים נִ ְפ ָל ִאים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּבם ְ ּג ָונִ ין יָ ִפים ְונִ ְפ ָל ִאים ְ ּב ִחינַ ת ְּכתֹנֶ ת ּ ַפ ִּסיםַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצו ִּמים נִ ְפ ָל ִאים,
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֵּכ ִלים ו ְּלבו ׁ ִּשים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל יָ ָדם ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאלֹקוּת ֲא ִפ ּל ּו ְל ָה ְרחוֹ ִקים ְמאֹד
ְו ַכ ַ ּנ”לִּ ,כי ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּצ ְמצו ִּמים ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה ַּת ָּת ָאה ַה ַ ּנ”לֵ ,הם ְּכלו ִּלים ִמ ָּכל ַה ְ ּג ָונִ ין,
ׁ ֶש ֵהם ְּכ ַלל ָּכל ַה ֵּכ ִלים ְו ַה ְּלבו ׁ ִּשין ׁ ֶשל ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ַעל יָ ָדם ַמ ּ ִשֹיגִ ין ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר
ילא ִמ ָּכל ַה ְ ּג ָונִ ין:
יהי ְּכ ִל ָ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםְ ,דּ ִא ִ

כתונת פסים הוא לבוש וצמצום איך להתדבקו בה’ באור הגוונים
יעקב אבינו שזהו עיקר הדעת לעשות תחבולות לקרב עוד נשמה אל הקדושה ,בכח י”ג מדות
של רחמים ,וזהו החכמה נפלאה של ר’ נתן שצמצם לבושים לקרב כל נפש ,בחי’ כתונת פסים
שהוא ענין הגוונים היפים ,חור כרפס ותכלת ,בחי’ השגות אלקות ,אהבה ויראה והתפארות,
שזהו הדרכים שמלמדים לכל אחד השגות אלקות ,לצמצם צמצומי תורה לכל אחד ,בדברי
חיזוק ,ויראת שמים ואמת ,באופן שישנה דרכיו ,תראה איזה חסדים ה’ עושה איתך ,אלו הם
לבושים שיכולים להאיר בכל אחד איך להרים נשמתו.
כתונת פסים הם הלבושים שמדברים לכל נפש ,וזה עיקר יגיעת האדם לבנות את שכלו באור
תורה ,שיוכל לבנות עצמו כראוי ,הכלים והלבושים הם המצוות באור תורת הזה”ק ודברי
הצדיקים שעי”ז משיגים אלקותו ית’ .וכמ”ש בזה”ק שעיקר ההשגה נקרא בלשון גוונים ,ה’
יטעמינו מטעם הגוונים דקדושה אמן.
“ו ִה ֵ ּנה ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַא ְּל ִמים אלומים ְ ּבתוֹ ְך ַה ּ ָש ֶֹדה” ׁ ֶש ּ ֵפרו ּׁשוֹ ְ ,ק ׁ ָש ִריםַ ,היְ נ ּו
יח) ְו ֶזה ׁ ֶש ָח ַלם ( שם ל”ז)ְ ,
ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצו ִּמים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְק ׁ ָש ִריםִּ ,כי ַה ִּצ ְמצוּם ְ ּב ִחינַ ת ֶק ׁ ֶשרַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ָהי ּו עוֹ ְס ִקים
ָ ּב ֶזהֶ ׁ ,ש ָהי ּו מאלמים אלומים ְועוֹ ִשֹים ְק ׁ ָש ִרים ְו ִצ ְמצו ִּמים ְּכ ֵדי ִל ְמ ׁש ְֹך ַעל יָ ָדם ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאל ֹקוּתֲ ,א ָבל
ַה ִּצ ְמצו ִּמים ְו ַה ֵּכ ִלים ׁ ֶשל יוֹ ֵסף ַה ַּצ ִדּ יק ָעל ּו ַעל ֻּכ ָּלםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ( שם) ְו ִה ֵ ּנה ָק ָמה אלומתי ְוגַ ם נצבה
“ו ִה ֵ ּנה תסובינה אלומתיכם
ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ַה ֶ ּק ׁ ֶשר ְו ַה ִּצ ְמצוּם ׁ ֶש ּלוֹ ָק ָמה ְוגַ ם נצבה ָל ַעד ְו ָלנֶ ַצח ( .שם) ְ
יכין ְל ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמנּ ּו ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאל ֹקוּת ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ְמצו ִּמים נִ ְפ ָל ִאים
ַו ִּת ׁ ְש ַּת ֲח ֶוין לאלומתי”ֶ ׁ ,ש ֻּכ ָּלם ְצ ִר ִ
יקים
יד,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָז ָכה ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ַה ַּצ ִדּ ִ
ׁ ֶש ָע ָשֹה ְ ּב ָח ְכ ָמתוֹ ָה ֲע ֻמ ָ ּקה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָע ַסק ְל ָק ֵרב נְ ָפ ׁשוֹ ת ָּת ִמ ׁ ֶ
יכין ְל ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמנּ וּ,
ַה ְ ּגדוֹ ִלים ׁ ֶשעוֹ ְס ִקין ָ ּב ֶזה ְל ַה ּ ִשֹיג ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאל ֹקוּת ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ְמצו ִּמים ַ ּגם ֵהם ְצ ִר ִ
ִּכי ׁ ֶש ּלוֹ עוֹ ֶלה ַעל ֻּכ ָּלם ִ ּב ְב ִחינַ ת ( משלי ל”א) ַר ּבוֹ ת ָ ּבנוֹ ת ָעשׂ ּו ָחיִ ל ְו ַא ְּת ָע ִלית ַעל ֻּכ ָּלנָ הֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר
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ַעל ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ַה ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר ָהעוֹ ֵסק ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵּכ ִלים ו ְּלבו ׁ ִּשים ו ְּל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ּתוֹ ָרה ְ ּב ָח ְכ ָמה ֲא ִמ ִּתית
ָּכזֹאת ַעד ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ְל ִה ְת ָק ֵרב ַה ּכֹל ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת השבת ׁ ֶשל ֵא ׁ ֶשת ַחיִ ל ְוכוּ’ ( שם),
ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ְר ׁ ָשה ֶצ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתיםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֵּכ ִלים ו ְּלבו ׁ ִּשים ְל ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאלֹקוּת ְוכוּ’ ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ָהיְ ָתה
ית ּה ְוכוּ’ ׁ ֶש ְ ּבת ֶֹקף ֶח ׁ ְש ַּכת ֵליל ַה ָ ּגלוּת
ָּכ ֳאנִ ּיוֹ ת סוֹ ֵחר ִמ ֶּמ ְר ָחק ְוכוּ’ ַו ָּת ָקם ְ ּבעוֹ ד ַליְ ָלה ַו ִּת ֵּתן ֶט ֶרף ְל ֵב ָ
ׁ ֶשל נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהיא נוֹ ֶתנֶ ת ָל ֶהם ֶט ֶרף ְוכוּ’ ְו ֵכן הוֹ ֵל ְך ְוסוֹ ֵבב ָּכל השבח ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ֶ ּזה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
נוֹ ָדע ַ ּב ּׁ ְש ָע ִרים ַ ּב ְע ָל ּהֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשעו ִּרין ְדּ ַא ְת ָוון ְדּ אוֹ ַריְ ָתאַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצו ִּמים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא
ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ָח ְכ ָמתוֹ ַ ,על יָ ָדם נוֹ ָדע ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָ ּבעוֹ ָלםּ ְ ,ב ִחינַ ת נוֹ ָדע ַ ּב ּׁ ְש ָע ִרים ַ ּב ְע ָל ּה ְוכוּ’ ְו ֶזהוּ,
יה ּ ָפ ְת ָחה ְ ּב ָח ְכ ָמה ְותוֹ ַרת ֶח ֶסד ַעל ְל ׁשוֹ נָ ּה” ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( סוטה מ”ט)ֶ ,זה
“פ ָ
ִּ
ַה ּלוֹ ֵמד ּתוֹ ָרה ַעל ְמנַ ת ְל ַל ְּמ ָד ּהַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ְּמ ַל ֵּמד ּתוֹ ָרתוֹ ַל ֲא ֵח ִרים ְל ָק ְר ָבם ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ֶזהוּ,
ית ּה”ֶ ׁ ,שצּוֹ ֶפה ִה ּלו ְּך ֵ ּביתוֹ ֵא ְ
יך יִ ְתנַ ֵהג ְלעוֹ ָלם ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ּל ֹא ִת ְכ ֶ ּבה נֵ רוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד
“צ ִֹפ ָ ּיה ֲה ִליכוֹ ת ֵ ּב ָ
ֹאכל”ִּ ,כי ַל ְחמוֹ ְותוֹ ָרתוֹ
“ו ֶל ֶחם ַע ְצלוּת ל ֹא ת ֵ
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ׁ ְש ַאר ַה ׁ ְש ָא ַרת ָח ְכ ָמתוֹ ְלדוֹ ֵרי דּ וֹ רוֹ ת ָלנֶ ַצח ִּכי ְ
ְ
ּ
ּ
ּ
יה ַויְ ַא ּׁ ְשרו ָּהֵ ,הם
כן ָקמ ּו ָבנֶ ֵָאינוֹ ֶל ֶחם ַע ְצלוּת ח”וִּ ,כי ָהיָ ה ָז ִריז ְמאֹד ְמאֹד ַ ּב ֲעבוֹ ָדתוֹ יִ ְת ָב ַרךַ ,על ֵ
ְ
ַה ַּת ְל ִמ ִידים ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָר ִאים ָ ּבנִ ים ׁ ֶש ֵ ּק ְר ָבם ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַ ּ
“ב ְע ָל ּה ַויְ ַה ְל ָל ּה”ֶ ,זה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרךִּ ,כי ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַמ ְס ִּכים ַעל ֶזהִּ ,כי ָח ֵפץ ָ ּב ֶזה ׁ ֶש ְ ּי ָק ֵרב ֻּכ ָּלם ֵא ָליוִּ ,כי ָח ֵפץ ֶח ֶסד הוּא ְו ַע ֵּ
ל-כן ַר ּבוֹ ת ָ ּבנוֹ ת ָעשׂ ּו
ָחיִ ל ְו ַא ְּת ָע ִלית ַעל ֻּכ ָּלנָ ה ְו ַכ ַ ּנ”ל:

כיון שיוסף יודע שיש בכחו להאיר לכל הנפשות ,אינו מתיירא מאחיו ומספר
החלומות בתמימות
ר’ נתן מאריך לבאר את החלומות של יוסף ,הוא יודע שהאחים חולקים עליו והוא בתמימות
מספר החלומות שלו .אחד של האלומות והשני של השמש והירח .ר’ נתן אומר שכך הוא בכל
דור ,מי שיודע להמשיך השגות אלקות לתוך הלב של אנשים ,יש להם איזה דבר שהם רואים
שהם מצליחים ,יש להם כח לקחת אור הצדיק הגדול להלביש לעובדא למעשה ,השני אין
לו דרך לזה .לא חושב ששייך היום להמשיך ,אך יוסף אומר שכן שייך לעשות את זה היום.
אלומים הם רעיונות של תורה ,שנהיה אלומה מקשר הרעיונות ,כי השדה של התורה מתוקה
עד מאד ,כל הצדיקים מאלמים אלומים בחידושי תורה נפלאים ומתוקים ,והנה קמה אלומתי
וגם נצבה ,לא רק חידושי תורה מאירים ומפליאים ,שכולם עוסקים בג’מ שו”ע ,ואומרים
שכליים בתורת הבעש”ט ,אלא תורה שמציבה ומרוממת את הנפש ,שע”י דברי הצדיק ,לא
רק יש לו חידוש ,אלא ענוה ושפלות ותשובה והתחזקות ,והתקדמות לדרכי העבודה באותו דרך
ממש של הצדיקים ,וכל האלומות משתחוות לאלומתי ,כי כולם צריכים לקבל ממנו השגות
אלקות .כי זהו מציאות כדי שיהיה דרך שעם ישראל לקבל את זה ,צריך אלו הצמצומים של
הצדיק האמת .כי אור תורה יש בו כמה דרכים לכל הנפשות ,אחד אוהב חתם סופר והשני בן
איש חי וכו’ ,כל אחד מסוגל לצמצום אחר ,וצריך שלא תהיה חכמה נפרדת ממעשי האדם,
לכן כולם צריכים להשתחוות לאלומת הצדיק המופלג ,שזהו הדרך כמו שכל כלל ישראל
מקבלים מהבעש”ט ,כך צריך לקבל מרביה”ק ,והרבה צדיקים למדו ספרי רביה”ק והשיגו
בזה ,מה שזכו להשיג ,ובאמת לא היה מחלוקת על ספרי רבינו ,לקבל את הדרך באופן שר’ נתן
מפרש את זה ,איך לתת לכל אחד השגות אלקות.

ט

י
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ביאור אשת חיל על פעולותיו של הצדיק עם נשמות ישראל
ובזה ר’ נתן מפרש את פיוט אשת חיל ,זהו השבח על הצדיק שמרים את השכינה הק’ בחסדים
גדולים ,בליל שבת עולה השכינה הק’ באור החסד הגדול ,בטח בה לב בעלה ,שהוא מתייגע
מאד מאד לצמצם צמצומים רבים ,רבות בנות עשו חיל בתורה ,ואת עלית על כולנה ,שיש ענין
הצדיק המופלג שהוא כח רביה”ק לקרב כל נשמות ישראל להאיר בהם השגות אלקות .זהו
ככחו דרשב”י שאחרים לא הצליחו לפעול מדות הרחמים ,ורשב”י כן זכה להמשיך פנימיות
התורה לעולם ,באופן שיזכו להשיג אלקות ,בחי’ יוסף בן זקונים שממשיך י”ג תקוני דיקנא,
זהו דרשה צמר ופשתים ,צמצומי תורה לימין ולשמאל ,ממרחק תביא לחמה ,היינו שמורידים
את האדם לכל מיני ירידות ,להעלות ניצה”ק ,ממרחק תביא לחמה ,והצדיק מעלה ועושה שזה
יתעלה ויכלל בשכינה הק’ ,הרבי מעלה אותנו ממה שנשלחנו בימי המעשה בספינה רחוקה,
עי”ז ממשיכים שפע ,כי כפה פרשה לעני ,לחזק האדם ,ליתן לו טרף דברי חיזוק לנשמות
ישראל ,שיוכלו להחזיק מעמד באמונה.
עד שזוכים לבחי’ נודע בשערים בעלה ,כמ”ש בזה”ק שהקב”ה נודע בזה העולם כשיש את
הצמצומים הנכונים ,נודע בשערים בעלה ,זהו עיקר גדולת הצדיק אשת חיל ,שיכול ללמד
כל אחד שידע מהשי”ת בלבו ,בתוך גבולים וצמצומים ,שבזה שייך שנזכה לשנות את חיינו
ולזכות לדעת מה’ וכל חד כפום מה דמשער בלביה יבא להשגות אלקות ,בשבתו עם זקני ארץ,
היינו תורת הצדיקים.

הצדיק צופה ומביט עד דור אחרון ,איך תתמשך השארתו להאיר גם בנו השגות
אלקותו ית'
צופיה הליכות ביתה הוא שהצדיק צופה ומסתכל איך שיהיה השארת רביה”ק לנצח ,עד היום
הזה שיזכו לבא להצלת נפשות והשגות אלקות .כי הוא צופה איך זה יתנהג לעולם ,כי לא
יכבה נרו לעולם ועד ,ונשאר השארתו לנצח .ולחם עצלות לא תאכל זה מרמז לעצמינו שע”י
עצלות לא נזכה לזה ,וצריך להזדרז לקום מהתרדמה כנ”ל.
כאן ר’ נתן מפרש עלינו שאנו ניזהר מעצלות ,קמו בניה ויאשרוה ,שעלינו התלמידים להודות
ולהלל להשי”ת על התגלות אור הצדיק הזה ,בעלה ויהללה ,הקב”ה מלמעלה מהלל את
הצדיק .כי הלכה כבית הלל שצריך לקרב ולהחיות כל נשמות ישראל .ואת עלית על כולנה.
את עלית על כולנה ,כי הרבי הזה עושה שיהיה לי שמחה ,שיהיה לי מה לאכול בשביל הנשמה
קצת השגות אלקות .כי ממנו יש נחל נביעה של דרכי צמצום.
כאן ר’ נתן מגלה לנו את הרגש האמיתי מה שהוא זכה להשיג בגדולת רבינו ,ועלינו להתעורר
לזכות להשגות אלקות באופן שלנו מתוך דברי ר’ נתן מה שביאר בדברי רבינו ,וגם בכל דרך
ודרך שמחיה את נפשינו.
“ו ִה ֵ ּנה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ְו ַה ָ ּי ֵר ַח ְו ַא ַחד ָע ָשֹר ּכוֹ ָכ ִבים ִמ ׁ ְש ַּת ֲח ִוים ִלי” ׁ ֶש ֶמ ׁש ְויָ ֵרח ֵהם
יט) ְו ֶזה ּו ( בראשית ל”ז)ְ ,
ְ ּב ִחינַ ת ַמ ׁ ְש ּ ִפיע ו ְּמ ַק ֵ ּבלּ ְ ,ב ִחינַ ת ֵש ֶֹכל ֶע ְליוֹ ן ְו ֵש ֶֹכל ַּת ְח ּתוֹ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת ָה ַרב ְו ַה ַּת ְל ִמידִּ ,כי ַה ַּצ ִדּ יקֶ ׁ ,שהוּא
“ו ָז ַרח ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ו ָּבא ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש” ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
“ש ֶמ ׁש”ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ( קהלת א’)ְ ,
ָה ַרב ,נִ ְק ָרא ׁ ֶ
ִל ְב ָר ָכה ( קדושין ע”ב)ַ ,עד ׁ ֶש ּל ֹא ׁ ָש ְק ָעה ְוכוּ’ ְו ַה ָ ּי ֵר ַח ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּת ְל ִמיד ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ָהאוֹ ר ֵמ ַר ּבוֹ ְּכמוֹ ַה ְּל ָבנָ ה
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ֵמ ַה ַח ָּמה ְו ַא ַחד ָע ָשֹר ּכוֹ ָכ ִביםֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ָה ְרחוֹ קוֹ ת ׁ ֶש ְּמ ָק ְר ִבים אוֹ ָתם ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ֵהם
נְ ָפ ׁשוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ְמאֹדַ ,א ְך ָהי ּו ְּת ִח ָּלה ְ ּב ִע ְמ ֵקי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְו ָעל ּו ִמ ּׁ ָשם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַא ַחד ָע ָשֹר ַס ְמ ָמנֵ י
יקי ָה ַר ִ ּבים ַּכ ּכוֹ ָכ ִבים ְו ֻכ ָּלם
ַה ְ ּקט ֶֹרתֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַא ַחד ָע ָשֹר ּכוֹ ָכ ִביםּ ְ ,ב ִחינַ ת ( דניאל יב) ו ַּמ ְצ ִדּ ֵ
ִמ ׁ ְש ַּת ֲח ִוים ִליִּ ,כי ַה ַּצ ִדּ יק ַה ָ ּגדוֹ ל ַמ ְמ ׁ ִש ְ
ּ
יך ִש ְֹכ ִל ּיוֹ ת ָּכ ֵא ֶּלה ַעד ׁ ֶש ָּכל ַה ְ ּגדוֹ ִלים ְו ַה ְק ַט ִ ּנים ְו ָכל ָה ְרחוֹ ִקים
יכים ְל ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמנּ וִּּ ,כי ְּכ ָבר ְמב ָֹאר ְל ֵעיל ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּב ַה ִצ ְמצו ִּמים ְ ּב ַע ְצ ָמן יֵ ׁש
רוֹ ִצים ְל ִה ְת ָק ֵרב ְו ֻכ ָּלם ְצ ִר ִ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ְ ּב ִחינַ ת ֵש ֶֹכל ֶע ְליוֹ ן ְו ֵש ֶֹכל ַּת ְח ּתוֹ ןִ ,כי יֵ ׁש ָב ֶהם ַכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ַמ ְד ֵרגוֹ ת ְויֵ ׁש ָב ֶהם ְב ִחינַ ת ַרב ְו ַת ְל ִמיד
יע ו ְּל ִה ׁ ְש ַּת ֲחוֹת ו ְּל ִה ְת ַ ּב ּ ֵטל ִל ְפנֵ י ַה ַּצ ִדּ יק ַה ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּב ִחינַ ת
יכים ְל ַה ְכנִ ַ
ׁ ֶש ֶמש ְויָ ֵר ַח ְוכוּ’ ְו ֻכ ָּלם ְצ ִר ִ
ּ
ּ
יוֹ ֵסףִּ ,כי הוּא ַמ ְכנִ יס ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאל ֹקוּת ְב ֻכ ָלם ְו ַכ ַ ּנ”ל:

השמש והירח משתחוים אל יוסף ,הן דרי מעלה והן דרי מטה כולם צריכים לקבל
דעתו
באות י”ט מפרש את החלום השני ,כי השמש הוא דעת הגדול לדרי מעלה ,שכל עליון של
הרב ,ירח הוא החיזוק לדרי מטה ,בחי’ התלמיד שמקבל מהשמש ,וי”א כוכבים הנפשות
הרחוקות בחי’ אלו שנפלו לבחי’ אחד עשר סממני קטורת ,להחיותם ולהרימם ,כי הצדיקים
מעלים הנפילה לי”א כוכבים .וכל אלו משתחוים לי ,היינו שיש לרביה”ק אור הדעת לדרי
מעלה שיתקדמו ויכניעו הדברים המונעים אותם ,אלו שמוכנים כבר לחשוב הל’ חנוכה בפועל,
וכל מה שנאמר בהלכה הזאת ,לצייר מציאות אחדות ה’ תמיד שבשביל זה נבראינו ,וכן לדרי
מטה הרחוקים הרוצים להתקרב ,יש לצדיק עצה שיתחיל האדם מיד מחדש ,וכולם צריכים
לקבל ממנו ,כי גם בצמצומים יש כמה דרגות לדרי מעלה ודרי מטה ,שיש בדברי רביה”ק
דעת לכל מדרגא ,יחד עם הרוח הקודש שיש בדברי ר’ נתן ,בכל כוונה ,בכל ענין ,יש לו לבוש
לעובדא למעשה ,קדושה כזאת והארה כזאת.
האחים לא הבינו את החלום ,אך זהו המציאות של הצדיקים שהשיגו ,כי באור הזה”ק מתגלה
האמת ,ולא השיגו פנימיות אור הזה”ק ,והאריז”ל גילה פנימיותו ,והבעש”ט השיג אמיתת דברי
האריז”ל ,עד שבא רביה”ק והמשיך זה האור לכל נפש מישראל .ובכל הדורות היו חולקים
על אלו הצדיקים שעסקו בזה .כי התפלאו אנשים האם שייך כזאת .עלינו לסבול זאת .ולא
להסתכל על זה .רק לזכור שנרות חנוכה היא מתנה גדולה ,ומה שיש מחלוקת כי אינני ראוי
לאור רבינו ,רק להיות חזק מאד .כי באמת החולקים אין מתכוונים במזיד ,לא יודעים מה
שנעשה כאן ,זה סתם מתלבש בהם ענין המחלוקת ,וצריך להיות חזק כברזל ,להוציא לפעול
ענין רביה”ק ,ה’ יזכנו לצאת מגאות ובטלה ,ולהרים השכל ,לזכור את ה’ תמיד ולא לשכוח
אותו אפי’ לרגע אחד אמן.

אי

