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בס״ד

פתח דבר
״מאמר  חוברת  לאור  להוציא  בזה  הננו   – הבעל״ט  החנוכה  ימי  לקראת 

מבואר״, על מאמר ״להבין ענין נרות חנוכה – ה׳תשכ״ו״.

המאמר נאמר ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בהתוועדות ש״פ וישב 
תשכ״ו (ונכלל בו חלק מהמאמר של ש״פ מקץ אותה שנה), והוא המשך למאמר 
שנה.  אותה  כסלו  י״ט  בהתוועדות  שנאמר  בשלום״  ״פדה  המתחיל  דיבור 
בספר  ונדפסו  וחנוכה תשנ״ב,  כסלו  לי״ט  בקונטרסים  הופיעו  שני המאמרים 

המאמרים מלוקט חלק ו׳.

המאמר מיוסד על המאמר ״פדה בשלום – ה׳עת״ר״, שבהמשך תער״ב (חלק 
ב׳).

כללי עריכת הביאור פורטו במבוא לחוברות הקודמות.

יש לציין, כי בכל פעם שנזכר בביאור ״במאמר הקודם״ – הכוונה למאמר 
פדה בשלום תשכ״ו.

במאמר שלפנינו נוסף ניקוד לנוסח המאמר שמופיע בתוך הביאור. יש לציין: 
בנוסח  המופיע  וכדומה  אהו״י  אותיות  הושמטו  לא  הדקדוק,  מכללי  בשונה 
חסידים  אצל  למקובל  בהתאם  זאת  חסרות).  כשהיו  נוספו  לא  (וגם  המאמר 

ביחס לדיוק בכתבי דא״ח של רבותינו נשיאנו.

  

ויהי רצון, אשר בזכות לימוד תורת הגאולה מתוך ״מאמרים ולקוטי שיחות 
של נשיא דורנו״, נזכה לשמוע את עיקר ושלימות הגילוי דתורה חדשה מאתי 
תצא – בהתגלותו לעיני כל, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, תיכף ומיד 

ממש, נאו.

     מערכת ״מאמר מבואר״                             איגוד תלמידי הישיבות
                                                      שע״י ישיבת תות״ל המרכזית – 770
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– פתח דבר להוצאה הראשונה דהמאמר –

ב"ה.

להבין  ד"ה  המאמר  את  לאור  מוציאים  הננו  הבעל"ט,  החנוכה  ימי  לקראת 
ענין נרות חנוכה, שנאמר בהתוועדות דש"פ וישב, ערב חנוכה ה'תשכ"ו, ונכלל 

בו חלק מהמאמר דש"פ מקץ שנאמר בהמשך למאמר זה.

מערכת "אוצר החסידים"

ערב חנוכה, ה׳תשנ״ב (הי׳ תהא שנת נפלאות בכל)

שנת הצדי״ק לכ״ק אדמו״ר שליט״א,

 ברוקלין, נ.י.
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בס״ד. ש״פ וישב, ערב חנוכה ה׳תשכ״ו
ענין נרות חנוכה, דהגם שנרות חנוכה תקנום מפני הנס שהי' בנרות המקדש,  להבין 
וכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון1, מ"מ ה"ה חלוקים בכמה ענינים. במספרם2 
– דבהמנורה שבמקדש היו ז' נרות, ונרות חנוכה הם שמונה. במקום עמידתם3 – דהמנורה 
היתה בפנים (בתוך הקודש4) ובדרום (ימין), ונרות חנוכה מצוה להניחם מבחוץ5 ובשמאל6. 
ובזמן הדלקתם7 – דנרות המקדש הדליקו מפלג המנחה, משך זמן (שעה ורביע8) קודם 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ומוסיף  החמה9.  משתשקע  היא  מצותה  חנוכה  ונר  החמה,  שתשקע 
(בהמשך פדה בשלום ה'תש"ד10) עוד דיוק בזה שנר חנוכה מצוה להניחה מבחוץ, דלא 
מצינו מצוה (מלבד פרה אדומה11) שצריכה להיות בחוץ (רשות הרבים12) דוקא. ומבאר 
בההמשך, דהטעם בפשטות על זה שנר חנוכה הוא מבחוץ הוא בשביל פרסומי ניסא13. 
אבל לכאורה טעם זה אינו מספיק, שהרי גם הנס דפורים מפרסמים ע"י משתה של שמחה 

ומשלוח מנות ומתנות לאביונים, ואעפ"כ אין עושים זה ברה"ר.

ב) ונקודת הביאור בזה הוא (כמבואר בהדרושים14), שענינם של נרות חנוכה הוא 
ולהעבירם  תורתך  להשכיחם  היונים  מלחמת  דע"י  החושך.  את  להאיר 
רצונך15 [ובפרט לאחרי שנכנסו להיכל וטמאו כל השמנים שבהיכל16], נעשה  מחוקי 
התגברות החושך דלעו"ז, ולכן, כשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחו את היונים תיקנו 

1) פסחים ל, ב. וש"נ.
2) כמו שמדייק בד"ה נר חנוכה עטר"ת (סה"מ עטר"ת ע' קמח). ד"ה ואתה ברחמיך הרבים תרח"ץ 
(סה"מ תרח"ץ ע' קעא). וראה גם ד"ה ת"ר מצות נ"ח ה'תשל"ח (סה"מ מלוקט ח"ב ע' יז), ובהנסמן שם.

3) כמו שמדייק בד"ה הנ"ל עטר"ת (סה"מ שם ע' קמג). ד"ה הנ"ל תרח"ץ שם.
4) רמב"ם הל' בית הבחירה פ"א ה"ו. היינו, דנוסף לזה שהיתה בפנים המקדש (ולא בחוץ) – במקדש 

עצמו היתה "בתוך הקודש".
5) שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"ז. טושו"ע או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"ה.

6) שבת כב, א. רמב"ם שם. טושו"ע שם ס"ז.
7) כמו שמדייק בכמה דרושים – נסמנו בד"ה מצותה משתשקע החמה ה'תשל"ח (סה"מ מלוקט ח"ב ע' 

כה הערה 2).
8) ראה סה"מ מלוקט שם ע' יז הערה 12.

9) שבת כא, ב. רמב"ם שם ה"ה. טושו"ע שם ר"ס תערב.
10) בד"ה ת"ר נר חנוכה תש"ד (סה"מ ה'תש"ד ע' 82).

11) חוקת יט, ג ובפרש"י שם. יומא סח, א.
12) כ"ה בסה"מ ה'תש"ד שם (וכ"ה בכו"כ דרושים, כדלקמן ס"ב). והוא כשיטת התוספות ד"ה מצוה 

להניחה (שבת כא, ב). וכ"ה בהלכה – טושו"ע שבהערה 5.
13) פרש"י ד"ה מבחוץ – שבת שם.

14) ראה בארוכה סה"מ עטר"ת שם ע' קמח. תרח"ץ שם ע' קעב. וראה גם סה"מ מלוקט שם ע' 
יח ואילך. שם ע' כה ואילך. וש"נ.

15) נוסח הודאת "ועל הנסים" דחנוכה.
16) שבת כא, ב.
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כי  החמה,  משתשקע  הוא  הדלקתם  שזמן  וזהו  החושך.  את  להאיר  בכדי  חנוכה,  נרות 
ענינם של נרות חנוכה הוא להאיר את החושך. ומקום עמידתם הוא בחוץ (רשות הרבים17) 
ובשמאל, בכדי להאיר גם את החושך דרשות הרבים, טורי דפרודא, שיניקתם הוא מקו 
השמאל. וזהו שנרות חנוכה הם שמונה נרות, כי זה שנרות חנוכה מאירים את החושך (גם 
החושך דרה"ר) הוא מפני שהאור דנרות חנוכה הוא אור שלמעלה מהשתלשלות, ולכן 
הם שמונה נרות, דמספר שמונה מורה על בחינה שלמעלה מהשתלשלות18. ועד"ז הוא 
תמניא  דחנוכה  (יומי  שמונה  במספר  הוא  דחנוכה  שהיו"ט  דזה  דחנוכה,  להיו"ט  בנוגע 

אינון), הוא, כי הגילוי שמאיר בימי חנוכה הוא גילוי שלמעלה מהשתלשלות.

חנוכה)  בנרות  ובפרט  חנוכה  בימי  שמאיר  מהשתלשלות,  (שלמעלה  זה  והנה אור 
נמשך ע"י המס"נ דמתתיהו ובניו19. והיינו20, שהשייכות דאור זה עם החושך 
שמצד  שהי' אז, הוא בשני ענינים, מלמטה למעלה ומלמעלה למטה. מלמטה למעלה, 
גודל החושך שהי' אז נתעורר אצלם כח המס"נ שלמעלה מהשתלשלות שבאדם, ועי"ז 
זה  אור  שע"י  למטה,  ומלמעלה  מהשתלשלות.  שלמעלה  אוא"ס  מעצמות  המשיכו 
ונרות  חנוכה  נרות  שבין  דלעיל  החילוקים  לכל  הטעם  וזהו  החושך.  את  גם  מאירים 
גילוי  הי'  מס"נ)  ע"י  לא  היתה  שהמשכתו  (כיון  במקדש  שהאיר  דהאור  המקדש, 
כי  החושך,  את  להאיר  בכחו  אין  דהשתלשלות  שהגילוי  וכיון  נרות.  ז'  דהשתלשלות, 
החושך הוא מנגד לגבי', לכן מקום המנורה הי' בפנים (בתוך הקודש) ובימין (דרום), 
וזמן הדלקת הנרות הי' משך זמן לפני שקיעת החמה. ונרות חנוכה (שלאחרי המס"נ) 

הם שמונה נרות, אור שלמעלה מהשתלשלות, שמאיר גם את החושך.

פתח  על  יהי'  חנוכה  שנר  תיקנו  שלכן  הנ"ל21,  בהמשך  אדמו"ר  מו"ח  ומבאר כ"ק 
אדומה)  פרה  (מלבד  מצוה  מצינו  שלא  אף  הרבים,  לרשות  מבחוץ,  ביתו 
החושך  את  להאיר  הוא  חנוכה  נרות  של  ענינם  כי  הרבים,  ברשות  להיות  שצריכה 
דרשות הרבים, כנ"ל. ולכאורה, ביאור זה צריך לביאור נוסף. דכיון שהאור שלמעלה 
מהשתלשלות שמאיר בחנוכה [שאור זה מאיר את החושך דרה"ר] נמשך ע"י המס"נ 
זה [ובפרט  אור  נמשך  דפורים  המס"נ  ע"י  שגם  לכאורה,  לומר  צריך  ובניו,  דמתתי' 
שהמס"נ דחנוכה הי' (בעיקר) רק במתתי' ובניו, והמס"נ דפורים הי' בכל ישראל22], 

ואעפ"כ לא תיקנו בפורים מצוה שצריכה להיות ברה"ר, רק בחנוכה.

מנגד  הוא  שהחושך  דהשתלשלות,  גילוי  הי'  במקדש  שהאיר  שהאור  ג) והנה זה 
לגבי' (כמובא לעיל מהדרושים), הוא בערך האור דחנוכה, אבל בכללות, גם 

17) ראה לעיל הערה 12.
18) ראה שו"ת הרשב"א ח"א ס"ט.

19) סה"מ תרח"ץ שם.
20) ראה גם ד"ה ואתה ברחמיך הרבים ה'תשמ"ח ס"ד (סה"מ מלוקט ח"ד ע' קא).

21) סה"מ ה'תש"ד ע' 109.
22) וראה סה"מ מלוקט ח"ב ע' ער.
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האור שהאיר במקדש הי' גילוי שלמעלה מהשתלשלות, שאין החושך מנגד לגבי'. וכמו 
(אף  דוקא  שלמה  ע"י  הי'  ביהמ"ק  שבנין  דזה  בשלום23)  פדה  (בד"ה  לעיל  שנתבאר 
שתבנית המקדש נעשה ע"י דוד) הוא כמ"ש24 הוא (שלמה) יהי' איש מנוחה וגו' ושלום 
היו  הגוים  שכל  וזה  גו',  לשמי  בית  יבנה  הוא  (ולכן)  בימיו  ישראל  על  אתן  ושקט 
מלך  בחינת  הוא  ששלמה  לפי  הוא  ושקט]  שלום  בימיו  הי'  [שלכן  לשלמה  בטלים 
(שלמעלה  זה  גילוי  דלגבי  מהשתלשלות,  שלמעלה  אוא"ס  שלו25,  שהשלום 
לפני  גם  הי'  שלמה)  ע"י  זה (שהאיר  דגילוי  המנגדים.  כל  מתבטלים  מהשתלשלות) 
שנבנה ביהמ"ק, ובביהמ"ק האיר גילוי זה עוד יותר. ואעפ"כ, לגבי הגילוי דחנוכה, 
שבין  בהחילוק  ביאור  וצריך  השתלשלות.  בכלל  הוא  בביהמ"ק  שהאיר  הגילוי  גם 

הגילוי דביהמ"ק להגילוי דחנוכה.

צריך ביאור במה שהובא לעיל מהדרושים דזה שזמן הדלקתם של נרות חנוכה  גם 
הוא משתשקע החמה הוא בכדי להאיר את החושך, דלכאורה, זה שהאור דנרות 
חנוכה מאיר את החושך הוא ע"י שהנרות מאירים בלילה, ולמה צריך שהדלקתם תהי' 
למקום  בנוגע  מהדרושים  לעיל  שהובא  במה  ביאור  צריך  ועד"ז  החמה.  משתשקע 
דרשות  החושך  את  שיאירו  בכדי  הוא  מבחוץ  הוא  עמידתם  שמקום  דזה  עמידתם, 
הרבים, דלכאורה, כיון שהאור דנרות חנוכה הוא אור שלמעלה מהשתלשלות, אור 
(כיון  הרבים26  ברשות  להאיר  ביכלתם  הי'  בפנים,  היו  באם  גם  הרי  מוגבל,  בלתי 
פדה  (בד"ה  לעיל  שנתבאר  מה  לפי  ובפרט  מוגבל).  בלתי  אור  הוא  שלהם  שהאור 
הגילוי  ע"י  להבירור  במשכן  שהאיר  הגילוי  ע"י  הבירור  בין  החילוק  בענין  בשלום27) 
מלחמה,  בדרך  בירור  (כמו)  הי'  דמשכן  הגילוי  שע"י  דהבירור  בביהמ"ק,  שהאיר 
שהמשכן הי' מהלך במדבר בכדי לברר ולהעלות את הנצוצות שנפלו לשם, והבירור ע"י 
מנוחה,  בדרך  הי'  בביהמ"ק  שהאיר  הגילוי  ע"י]  ובפרט  שלמה  ע"י  שהאיר  [הגילוי 
דשלמה הי' במקומו, והנצוצות (גם הנצוצות שבמקומות הרחוקים) נמשכו אליו מעצמם. 
מהאור  גם  למעלה  שהוא  חנוכה  דנרות  להאור  בנוגע  במכש"כ  לכאורה  מובן  ומזה 
שהוא  ע"י  הוא (לא  הרבים  דרשות  החושך  את  מאיר  שהוא  דזה  בביהמ"ק,  שהאיר 
יורד למקום החושך להאיר אותו, אלא) באופן דבדרך ממילא. ועפ"ז צריך ביאור עוד 

יותר בזה שנר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ.

ד) ויובן זה בהקדים מ"ש28 יודוך ה' כל מעשיך וחסידיך יברכוכה, ומבאר אדמו"ר 

23) די"ט כסלו שנה זו (ה'תשכ"ו. נדפס לעיל ע' מה ואילך) – ס"ז (לעיל ע' מט-נ).
24) דברי הימים-א כב, ט-י.

25) שהש"ר פ"ג, יא [א – בתחילתו].
26) כהאור דנרות המקדש שהאיר גם בחוץ, ועד ש"עדות היא לכל באי עולם כו'" (מנחות פו, ב).

27) סעיף ח.
28) תהלים קמה, י.
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פדה  בד"ה  (הובא  תער"ב29  שבהמשך  בשלום  פדה  ד"ה  במאמרו  נ"ע  (מהורש"ב) 
בשלום שנאמר בי"ט כסלו*29), דזה שחסידיך יברכוכה הוא בסמיכות ובהמשך ליודוך 
ה' כל מעשיך, הוא, כי ההמשכה (ברכה) שע"י חסידיך היא ממקום נעלה מאד (אוא"ס 
נאמר  ולכן  יודוך.  בלבד,  הודאה  אלא  השגה  בו  שייך  שאין  מהשתלשלות)  שלמעלה 
וחסידיך יברכוכה, כי ההמשכה ממקום זה (באופן דברכה) היא בכח חסידיך דוקא. 
ובכדי לבאר גודל העילוי דהמשכה זו (והטעם על זה שהמשכה זו היא בכח חסידיך 
דוקא), מקדים בהמאמר החילוק בין ברכה לתפלה, שבכל אחד מהם יש מעלה לגבי 
זולתו. המעלה דברכה לגבי תפלה היא, דתפלה היא מלמטה למעלה, היינו שהמתפלל 
הוא למטה ומבקש שישפיעו לו מלמעלה, וברכה היא מלמעלה למטה, שהמברך [זה 
אותה  וממשיך  הברכה  נמשכת  שממנו  מהשורש  למעלה  הוא  לברך]  כח  לו  שיש 
מלמעלה למטה. וזהו שברכה היא בדרך ציווי, דכיון שהמברך הוא למעלה מהשורש 
דענין  היא,  ברכה  לגבי  דתפלה  והמעלה  לצוות.  בכחו  לכן  הברכה,  נמשכת  שממנו 
הוא  התפלה  וענין  חדש,  דבר  ולא  בהמקור  נמצא  שכבר  מה  להמשיך  הוא  הברכה 
בקשה מהקב"ה שגם באם לא ישנה ח"ו ההשפעה גם בהמקור, ולא עוד אלא שנגזר 
שלמעלה  מאוא"ס  חדשה  השפעה  לו  תומשך  מ"מ,  וכיו"ב,  ח"ו  חולה  שיהי'  עליו 
מהשתלשלות. דזהו שאומרים בכמה תפלות יהי רצון, דפירוש יהי רצון הוא שיהי' 
היא  שבו  מהמקום  היא  שהמשכתה  (דחסידיך)  הברכה  עילוי  גודל  וזהו  חדש.  רצון 
ההודאה, דבברכה זו שתי המעלות. שההמשכה היא מאוא"ס שלמעלה מהשתלשלות, 
תפלה,  (לא  היא  ואעפ"כ  דתפלה.  המעלה   – חדש  רצון  נעשה  זו  ברכה  שע"י  היינו 
בקשה, אלא) ברכה, בדרך ציווי. וכדאיתא בירושלמי30 עה"פ31 ותגזר אומר ויקם לך, 
אפילו הוא (הקב"ה) אומר הכין ואת אמר הכין, דידך קיימא דידי לא קיימא. דזה שגם 
ע"י  הוא  ההשפעה,  נמשכת  הכין)  אומר  (הוא  ההשפעה  תהי'  שלא  שנגזר  לאחרי 
המשכת רצון חדש, המעלה דתפלה. ואופן ההמשכה הוא לא ע"י בקשה אלא שע"י את 
אמר הכין נמשכת ההשפעה בדרך ממילא. וע"ד דאיתא בזהר32 שרשב"י המשיך ירידת 
גשמים ע"י אמירת תורה, דהגם שבכדי שתהי' ירידת גשמים לאחרי שנגזר שתהי' עצירת 
ההמשכה  היתה  דרשב"י  תורה  אמירת  ע"י  מ"מ  גשמים, הוא ע"י המשכת רצון חדש, 
באופן  ההמשכה  כי  דוקא),  (חסידיך  יברכוכה  וחסידיך  גו'  יודוך  וזהו  ממילא.  בדרך 
דברכה (יברכוכה) מהמקום שבו הוא ההודאה (יודוך) היא בכח חסידיך דוקא (כדלקמן 

סעיף ו).

29) ח"ב ע' תשסו ואילך.
*29) לעיל ע' מו ואילך.

30) תענית פ"ג ה"י.
31) איוב כב, כח.

32) ח"ג נט, ריש ע"ב.
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ג'  בענין  בהמאמר33  (וכמבואר  מצדיק  למעלה  הוא  דחסיד  ה) וצריך להבין, 
הוא  וחסיד  מצדיק34  למעלה  הוא  דישר  וחסיד,  ישר  צדיק  המדריגות 
להמשיך  שבכדי  משמע,  יברכוכה,  וחסידיך  גו'  יודוך  וממ"ש  מישר),  גם  למעלה 
(אוא"ס  ההודאה  הוא  שבו  מהמקום  בקשה)  בלי  ממילא,  (בדרך  דברכה  באופן 
שלמעלה מהשתלשלות) הוא דוקא ע"י חסידיך שלמעלה מצדיקים. וצריך להבין, הרי גם 
בנוגע לצדיקים אמרו רז"ל35 הקב"ה גוזר וצדיק מבטל, ואופן ביטול הגזירה הוא (לא 
ע"י בקשת הצדיק, אלא) ע"י הציווי שלו, דע"י שהוא מַצוה שתתבטל הגזירה מתבטלת 
מושל  שהצדיק  רז"ל37  ופירשו  אלקים  (ב)יראת  מושל  צדיק  [כמ"ש36  ממילא  היא 
צדיקים  שע"י  בההמשכה  שגם  לכאורה,  מובן  דמזה  גזירותיו],  את  לבטל  בהקב"ה 
הודאה  אלא  השגה  בו  שייך  שאין  ממקום  היא  שההמשכה  הנ"ל,  מעלות  שתי  ישנם 
(אוא"ס שלמעלה מהשתלשלות) ושההמשכה משם היא לא ע"י בקשה אלא בדרך ציווי 
(המעלה דברכה), וממ"ש יודוך גו' וחסידיך יברכוכה משמע שההמשכה באופן דברכה 

מהמקום שבו היא ההודאה הוא בכח חסידיך דוקא.

ו) ויש לבאר זה ע"פ מה שממשיך בהמאמר38, דאיתא בזהר39 איזהו חסיד המתחסד עם 
קונו, היינו דענינו של חסיד הוא שעבודתו היא לא בשביל עצמו בכדי שיהי' 
דההמשכה  בהמאמר,  ומבאר  בתניא40.  כמבואר  גבוה,  לצורך  אלא  באלקות  דבוק 
מצדיק  למעלה  הוא  שחסיד  וזהו  עתיק.  מפנימיות  היא  דחסידים  העבודה  שע"י 
אריך.  הכתר,  מחיצוניות  היא  הצדיקים  עבודת  שע"י  דההמשכה  מישר41.  גם  ולמעלה 
עתיק.  הכתר,  מפנימיות  היא  מצדיקים)  (שלמעלה  דישרים  העבודה  שע"י  וההמשכה 
דע"י  עתיק.  מפנימיות  היא  מישרים)  (שלמעלה  דחסידים  העבודה  שע"י  וההמשכה 
שהעבודה שלהם היא בביטול (למעלה ממציאות), לכן ההמשכה שנמשכת ע"י עבודתם 
היא מבחינת העצם שלמעלה מהתפשטות (מציאות), פנימיות עתיק. וזהו שארז"ל42 
(שגמילות  דמזה  לעשירים,  בין  לעניים  בין  היא  חסדים  וגמילות  לעניים  היא  שצדקה 
חסדים היא גם לעשירים) מובן שחסד הוא למעלה גם מעשירות. ומבאר43, דג' ענינים 

33) המשך תער"ב שם פשע"ו (ע' תשעב ואילך).
34) ראה פרש"י תענית טו, רע"א (ד"ה ה"ג לא הכל לאורה) "דישרים עדיפי מצדיקים".

35) מו"ק טז, ב. תנחומא תבוא א.
36) שמואל-ב כג, ג.

37) ראה הנסמן לעיל הערה 35. פרש"י עה"פ. ועוד.
38) המשך תער"ב שם (ע' תשעב ואילך).

39) ח"ב קיד, ב. ועוד. – נסמנו לעיל ע' מח הערה 30.
40) פ"י (טו, ב).

41) ראה גם שיחת מוצש"ק כ"א כסלו תרע"ג (ספר השיחות תורת שלום ע' 185 ואילך). ושם, 
שגם תמים הוא למעלה מישר וחסיד הוא למעלה גם מתמים.

42) סוכה מט, ב.
43) בהמשך תער"ב שם ע' תשסח ואילך.
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אלה (צדקה, עשירות וחסד) הם ג' מדריגות בההמשכות דלמעלה שנמשכים במלכות. 
צדקה שהיא מילוי החסרון [די מחסורו ואי אתה מצווה לעשרו44] הוא המשכת הגילוי 
חיצוניות  בחינת  גם  נכלל  זה  דבגילוי  שלה.  החסרון  נתמלא  שעי"ז  למלכות,  ששייך 
עליהם  מקיף  שהוא  אלא  הנאצלים  ומקור  שורש  הוא  שאריך  דכיון  אריך.  הכתר, 
מלשון  צדיק  דשם  לומר,  ויש  (מלכות).  לעולמות  השייך  האור  בכלל  הוא  (סובב), 
צדקה הוא, כי ע"י עבודת הצדיקים הוא המשכת חיצוניות הכתר (כנ"ל), דהמשכה זו 
היא בכלל מילוי החסרון, צדקה. ועשירות, שהיא למעלה ממילוי החסרון, הוא המשכת 
גילוי אור שלמעלה משייכות למלכות (שנמשך במלכות), פנימיות הכתר, עתיק. וחסד 
שהוא למעלה גם מעשירות הוא המשכת פנימיות עתיק (שנמשך במלכות). וזהו איזהו 
חסיד המתחסד עם קונו, דמהטעמים על זה דמי שעבודתו היא (לא לצורך עצמו, אלא) 
לצורך גבוה נקרא בשם חסיד (מלשון חסד), הוא, כי ע"י שהעבודה שלו היא בתכלית 
הביטול (למעלה ממציאות), ההמשכה שע"י עבודתו היא מפנימיות עתיק (כנ"ל), ענין 

החסד, ולכן נקרא בשם חסיד.

שע"י  (ברכה)  דההמשכה  שהמעלה  יברכוכה,  וחסידיך  גו'  יודוך  דמ"ש  ז) ויש לומר, 
הודאה  אלא  השגה  בו  שייך  שאין  ממקום  היא  שההמשכה  הוא  חסידיך 
בלבד, הוא, כי אמיתית ענין ההודאה הוא בפנימיות עתיק45, וההמשכה משם (באופן 
יברכוכה  גו'  ביודוך  החידוש  שעיקר  לומר,  יש  גם  דוקא.  חסידיך  ע"י  היא  דברכה) 
היא  מהשתלשלות)  שלמעלה  ההודאה (אוא"ס  הו"ע  שבו  מהמקום  שההמשכה  הוא, 
באופן דברכה (יברכוכה), היינו שההמשכה היא בדרך ממילא, וההמשכה באופן זה היא 
(בעיקר) ע"י חסידיך דוקא. היינו דזה שההמשכה היא מהמקום שבו הו"ע ההודאה, 
למעלה  הם  עתיק  חיצוניות  ומכ"ש  אריך  שגם  דכיון  וישרים.  בצדיקים  גם  הוא 
מאריך  שההמשכה  אלא  בלבד.  הודאה  אלא  השגה  בהם  שייך  אין  מהשתלשלות, 
הענין  ואמיתית  פעולה,  בדרך  היא (כמו)  וישרים)  צדיקים  עתיק (שע"י  ומחיצוניות 

דבדרך ממילא הוא בההמשכה מפנימיות עתיק (שע"י חסידיך), כדלקמן.

ח) והענין הוא, דאריך ועתיק הם בדוגמת רצון ותענוג. ומהחילוקים שבין רצון 
שליטה,  בדרך  היא  והאברים  בהכחות  הרצון  דפעולת  הוא46,  לתענוג 
היינו שהכחות והאברים מצד עצמם נשארים בטבעם כמו שהיו קודם אלא שהרצון 
שולט עליהם ומכריח אותם שיהיו כפי הרצון (היפך הטבע שלהם). והפעולה שנעשית 
דהכחות  והחיות  הפנימיות  הוא  שהתענוג  כיון  התענוג,  ע"י  והאברים  בהכחות 

44) ראה טו, ח. כתובות סז, ב.
45) בסה"מ עת"ר ע' יו"ד, דבאריך שייך ידיעת השלילה משא"כ בעתיק. וע"פ המבואר בהמאמר 
(המשך תער"ב שם ע' תשע. וראה ד"ה פדה בשלום שנה זו (תשכ"ו) – לעיל ע' נב-ג) שעיקר הענין 
דעתיק הוא בפנימיות עתיק (א"ס שברדל"א) – יש לומר, דזה שבעתיק אין שייך ידיעה (גם לא ידיעת 

השלילה) הוא בעיקר בפנימיות עתיק.
46) ראה עד"ז סהמ"צ להצ"צ צו, ב.
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דשליטה  באופן  היא (לא  התענוג  ע"י  בהם  שנעשית  הפעולה  לכן,  עצמם47,  והאברים 
והכרח, אלא) שהם עצמם נעשים כך. ועד"ז הוא למעלה48, דהשינוי (כביכול) שנעשה 
דגם  הצדיקים,  ע"י  שנמשכת  הכתר  דחיצוניות  ההמשכה  ע"י  דהשתלשלות  בהדרגא 
כשמצד בחינת ההשתלשלות ישנה גזירה שלא תהי' המשכת ההשפעה וע"י שהצדיק 
ממשיך רצון חדש מהכתר שלמעלה מהשתלשלות (חיצוניות הכתר) מתבטלת הגזירה, 
דלמעלה  שהרצון  אלקים),  ביראת  מושל  (צדיק  וממשלה  דשליטה  באופן  הוא 
בחינת  שמצד  הגזירה  וביטול  ההשתלשלות.  על  ומושל  שולט  מהשתלשלות 
הוא (לא  דישרים  העבודה  ע"י  שנמשכת  הכתר  פנימיות  המשכת  ע"י  ההשתלשלות 
באופן דשליטה, אלא) דכיון שהתענוג דפנימיות הכתר הוא הפנימיות דההשתלשלות, 
לכן, ע"י המשכת פנימיות הרצון והתענוג (דפנימיות הכתר), שהרצון שם הוא שתהי' 
ההשפעה, ביטול הגזירה הוא גם מצד ההשתלשלות גופא. ויש לומר, דזהו שארז"ל50 
כל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילו שנאמר51 
מבטלה  שהקב"ה  מורה  בשבילו  מבטלה  דלשון  תהי',  כפי  מזולל  יקר  תוציא  ואם 
הוא,  והענין  מבטל.  וצדיק  גוזר  שהקב"ה  מזה  יותר  נעלה  שזה  לומר,  דיש  בשבילו, 
יקר  להוציא  לנהורא,  חשוכא  דאתהפכא  מהחידוש52  הוא  דלמעלה  התענוג  דעיקר 
מזולל53. וכיון שמעבודתו של צדיק זה שמלמד ומפיץ תורה חוצה גם לבן עם הארץ 
גוזר  דהקב"ה  באופן  [לא  הוא  ידו  שעל  הגזירה  ביטול  לכן,  דלמעלה,  התענוג  נעשה 
וצדיק מבטל, היינו שמצד הדרגא דהקב"ה (השתלשלות) ישנה הגזירה, אלא שע"י 
על  שמושלת  הצדיק  ע"י  שנמשכת  הכתר)  (חיצוניות  מהשתלשלות  דלמעלה  הדרגא 
שע"י  אם],  כי  מתבטלת,  היא  אלקים)  ביראת  מושל  (צדיק  דהשתלשלות  הדרגא 
מצד  גם  הוא  הגזירה  ביטול  מעבודתו,  למעלה  שנעשה  הכתר)  (פנימיות  התענוג 

הדרגא דהקב"ה (השתלשלות).

והנה ידוע53, דהגם שעתיק הוא מלשון נעתק ונבדל54, מ"מ, מזה שנקרא בשם עתיק 
יומין55 (שהוא נעתק מיומין), מובן, שגם לגבי הדרגא דעתיק, ישנם יומין, אלא 
שהוא נעתק מהם. [ויתירה מזה53, שגם הדרגא שנק' עתיק (סתם), שלמעלה מעתיק 
יומין, מ"מ, כיון שנק' בשם עתיק, דפירוש עתיק הוא שנעתק, בהכרח לומר, שישנו ענין 
שממנו הוא נעתק]. ולכן, ביטול הגזירה שמצד הדרגא דהשתלשלות ע"י המשכת עתיק 
וע"י  ההשפעה,  תהי'  שלא  נגזר  (יומין)  ההשתלשלות  שמצד  פעולה.  בדרך  היא 

47) ראה גם לקו"ת ויקרא בהוספות נב, א.
48) ראה סהמ"צ שם צח, א בהגהה.

49) ב"מ פה, א.
50) ירמי' טו, יט.

51) וכמשל הידוע דצפור המדברת (לקו"ת במדבר כ, א. ובכ"מ).
52) ראה גם סה"מ מלוקט ח"ב ע' כט.

53) ראה בארוכה סה"מ מלוקט ח"ב ע' רנח. וש"נ.
54) תו"א מג"א צח, רע"ג. ובכ"מ.

55) דניאל ז, ט.
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המשכת  ע"י  שבהשתלשלות  הגזירה  שביטול  [אלא  מתבטלת.  היא  עתיק,  המשכת 
עתיק הוא באופן שההשתלשלות עצמו נעשה באופן כזה]. אבל השינוי בהשתלשלות 
ע"י המשכת פנימיות עתיק אינו בדרך פעולה אלא ממילא. והענין הוא, דפנימיות עתיק 
שום  בו  שאין  הוא  א"ס  דפירוש  וכיון  בהמאמר56).  (כמבואר  שברדל"א  א"ס  הוא 
הגבלה, הרי מובן, שלגבי א"ס אין שייך לומר שהוא נעתק ונבדל מענין ההשתלשלות, 
כי לגבי' אין שייך ענין ההשתלשלות. [והגם שהוא נמצא ברדל"א, הרי מבואר בהמאמר 
שמצד  הגזירה  דביטול  מובן,  ומזה  בעצמותו].  שהוא  כמו  ברדל"א  נמצא  שהוא 
דפנימיות  הגילוי  שע"י  (לא  הוא  עתיק  דפנימיות  הגילוי  המשכת  ע"י  ההשתלשלות 
עתיק נעשה ביטול הגזירה, כי אם), שמצד הגילוי דפנימיות עתיק, א"ס (שברדל"א), אין 
מקום מלכתחילה לגזירה. ועפ"ז יש לבאר מ"ש בהמאמר דענין חסידיך יברכוכה הוא 
כדאיתא בירושלמי אפילו הוא (הקב"ה) אמר הכין ואת אמר הכין דידך קיימא דידי לא 
כי  הגזירה,  מתבטלת  הכין  אמר  שאת  שע"י  הוא (לא  קיימא  לא  דידי  דפירוש  קיימא, 
אם), שע"י הגילוי דפנימיות עתיק שנמשך ע"י את אמר הכין, אין מקום מלכתחילה 
הוא  שבו  מהמקום  שההמשכה  יברכוכה,  וחסידיך  גו'  יודוך  וזהו  קיימא.  לא  לגזירה, 
ההודאה באופן דברכה (בדרך ממילא) הוא ע"י חסידיך דוקא, כי ההמשכה שע"י חסידיך 

היא מפנימיות עתיק, וההמשכה משם היא (לא בדרך פעולה, אלא) בדרך ממילא.

גם  הוא  עתיק)  ופנימיות  עתיק  (אריך,  הנ"ל  המשכות  ג'  שבין  ט) והנה החילוק 
בענין הבירורים. דהבירור שע"י הגילוי דאריך הוא בדרך מלמעלה למטה. 
שע"י  מפני  אדרבא,  אלא  שלו  המציאות  מצד  לא  הוא  דהתחתון  שהבירור  היינו57 
שמאיר בו גילוי אור שאינו בערך אליו [בחינת סובב], הוא מתבטל ממציאותו. ולכן, 
גם לאחרי הבירור, זה שהתחתון אינו מנגד הוא לפי שנתבטל ממציאותו ע"י הגילוי 
אור, אבל לא שנעשה שינוי בהמציאות דהתחתון עצמו. והבירור שע"י הגילוי דעתיק 
והחיות  הפנימיות  הוא  (עתיק)  שתענוג  דכיון  עצמו58.  דהתחתון  ענינו  מצד  גם  הוא 
שינוי  שנעשה  באופן  הוא  זה  גילוי  שע"י  דהתחתון  הבירור  לכן,  ההשתלשלות,  דכל 
שלמה  ע"י  שהאיר  הגילוי  ע"י  הבירור  בענין  בהמאמר59  וכמבואר  עצמו.  בהתחתון 
[דהגילוי שהאיר ע"י שלמה הוא הגילוי דעתיק], שהגילוי אור משך אליו את הנצוצות, 
שהנצוצות  באופן  הי'  שהבירור  וכיון  הנצוצות.  את  אלי'  שמושכת  אבוקה  בדוגמת 
ענינו  מצד  גם  הי'  אז  שהבירור  מובן,  הרי  להגילוי,  מעצמם  נמשכו  (שבהתחתון) 
סדר  דהשתלשלות, ומצד  המציאות  יש  עתיק  שגם לגבי  שמ"מ, כיון  אלא  דהתחתון60. 

56) המשך תער"ב שם ע' תשע. וראה ד"ה פדה בשלום שנה זו (תשכ"ו) ס"י (לעיל ע' נב-ג).
57) ראה בארוכה ד"ה פדה בשלום ה'תשכ"ב סעיף ה (לעיל ע' לה-ו).

58) וע"ד כמו שהוא בהבירור שבדרך מלמטה למעלה.
59) המשך תער"ב שם ע' תשסט.

60) ויש לומר, דהחילוק שבין "קומה ה' ויפוצו אויביך" (בהעלותך יו"ד, לה) ו"קומה ה' למנוחתך" 
(תהלים קלב, ח) (ראה בהמאמר די"ט כסלו ס"ח) הוא, שהגילוי שהאיר במשכן הי' (בד"כ) הגילוי דאריך, ולכן 



13ד"ה להבין ענין נרות חנוכה תשכ"ו 

ההשתלשלות, גדר התחתון הוא שהוא תחתון (היפך דעליון61), לכן הגילוי אור דהעליון 
שנמשך בו [ובמילא, גם הבירור שנעשה ע"י הגילוי] הוא כמו דבר נוסף עליו. והבירור 
שע"י הגילוי דפנימיות עתיק, כיון שפנימיות עתיק (א"ס שברדל"א) הוא (בכללות) 
עצמות אוא"ס, דלגבי עצמות אוא"ס אין שייך מציאות שחוץ ממנו, ואדרבא, אמיתת 
המצאו ית' היא המציאות של כל הנמצאים62, לכן, ע"י גילוי פנימיות עתיק, נרגש בכל 

דבר שהמציאות שלו גופא היא אלקות.

אור  של  ענין  איזה  בהם  שהי'  אלו  נצוצות  רק  נתבררו  שלמה  יו"ד) וזהו שבימי 
חיצוניות  גילוי  שע"י  הנצוצות  בירור  כי  הנצוצות,  כל  יתבררו  ולע"ל 
עתיק [שהגילוי שהי' בימי שלמה הי' הגילוי דחיצוניות עתיק] הוא לא מצד הנצוצות 
עצמם אלא מצד זה שהגילוי מושך את הנצוצות אליו, ולכן נתבררו אז רק נצוצות אלו 
הגילוי  שע"י  הוא  עתיק  פנימיות  גילוי  שע"י  והבירור  אור.  גילוי  להרגיש  ששייכים 
דפנימיות עתיק מתגלה בכל דבר שהמציאות שלו גופא היא אלקות, ולכן לע"ל שאז 
יהי' הגילוי דפנימיות עתיק, גם הנצוצות שנחשכו יתעלו ויוכללו בקדושה. ויתירה מזה, 
ההתאחדות  בתכלית  יהיו  שבהם)  הנצוצות  רק  (לא  עצמם  הגשמיים  הדברים  שגם 

באלקות, כמשנ"ת בד"ה פדה בשלום שנאמר בי"ט כסלו.

הנצוצות  דבירור  לע"ל,  שיהי'  להבירור  שלמה  בימי  שהי'  הבירור  בין  ועוד חילוק 
שבהעמים הי' ע"י שבאו אליו. אבל קודם שבאו אליו לא נתבררו עדיין. דהגם 
אותם  ומשך  הרחוקים  שבמקומות  בהנצוצות  גם  האיר  שלמה  ע"י  שהאיר  שהגילוי 
לבוא אליו, מ"מ, הבירור שלהם בפועל הי' דוקא לאחרי שבאו אליו. כמובן מזה שגם 
לאחרי שמלכת שבא שמעה את שמע שלמה, הוצרך להיות ותבוא ירושלמה63, ורק אז 
נעשה הבירור64. דכיון שהבירור שלהם הי' לא מצד עצמם אלא מצד הגילוי שהאיר 
בהם, לכן, הבירור שלהם הי' כשבאו להמקום ששם הוא הגילוי. והבירור דלע"ל, כיון 
שהבירור אז יהי' ע"י שיתגלה אמיתית המציאות של הדברים המתבררים עצמם, לכן, 

אז65 אהפוך אל עמים (כמו שהם במציאותם ובמקומם) גו' לעבדו שכם אחד.

יא) ועד"ז הוא בענין הפצת המעינות חוצה (שהוא הכנה וכלי לאתי מר דא מלכא 
לימוד  שע"י  וזהו  עתיק.  פנימיות  בחי'  היא  החסידות  דתורת  משיחא66), 
בחסידות)  העוסק  (של  הטבעיים  כחות  החסידות,  בדרכי  וההליכה  החסידות  תורת 

עיקר הענין שנעשה ע"י נסיעת המשכן במדבר הוא שהי' הורג נחשים שרפים ועקרבים. והגילוי שהאיר 
במקדש הי' הגילוי דעתיק, ולכן משך אליו את הנצוצות.

61) ראה לעיל ע' לה הערה 24.
62) רמב"ם ריש הל' יסודי התורה.

63) מלכים-א יו"ד, א-ב.
64) אבל לא קודם שבאה. ועד אשר "לא האמנתי לדברים עד אשר באתי" (שם יו"ד, ז).

65) צפני' ג, ט.
66) כמ"ש באגה"ק הידועה דהבעש"ט נ"ע – נדפסה גם בכתר שם טוב בתחלתו.
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(בהעלם  בו  נרגש  עתיק,  דפנימיות  הגילוי  המשכת  ע"י  כי  אלקיים67,  כחות  נעשים 
שגם  הוא,  חוצה  מעינותיך  יפוצו  וענין  שלו.  המציאות  היא  המצאו  שאמיתת  עכ"פ) 
[ע"ד  מהמעינות  שנמשכים  חיים  המים  רק  לא  דהפצה)  (ובאופן  יהיו  חוצה  בבחי' 
הגילוי דחיצוניות עתיק שהי' בימי שלמה, שעיקר הגילוי הי' בירושלים אלא שהארה 
ממנו נמשכה גם למקומות הרחוקים], אלא המעינות עצמם. ועי"ז נתגלה המציאות 

דהחוצה עצמו, שאמיתת מציאותו הם המעינות.

החסידות  דתורת  הגילוי  בענין  נ"ע68  (מהורש"ב)  אדמו"ר  פתגם  לבאר  ועפ"ז יש 
שנמשך ע"י אדמו"ר הזקן לאחרי ּפעטערבורג שהוא ע"ד הזית שכשכותשין 
אותו הוא מוציא את שמנו69, דמהטעמים על זה שהגילוי שלאחרי י"ט כסלו נמשל 
לשמן הוא, כי שמן70, עם היותו מובדל מכל דבר (שלכן אינו מתערב בשום משקין71), 
מ"מ הוא מפעפע בכל דבר72 (היינו, שהשמן עצמו מפעפע בכל דבר, ולא רק שפועל 
דיפוצו  הענין  עיקר  הותחל  שאז  דזה  כסלו,  די"ט  להגילוי  בנוגע  הוא  ועד"ז  בו). 
הוא  הגילוי דפנימיות עתיק, דפנימיות עתיק  הוא מפני שאז נמשך  מעינותיך חוצה73, 
מובדל מכל ההשתלשלות (ועאכו"כ מחוצה) עוד יותר מחיצוניות עתיק (דוגמת השמן 
כסלו  י"ט  לאחרי  דוקא  גופא,  זה  ומטעם  ואעפ"כ,  משקין),  בשאר  מתערב  שאינו 
שמן  עצמם (דוגמת  המעינות  ישנם  שבהחוצה  חוצה,  מעינותיך  דיפוצו  הענין  הותחל 

שהוא עצמו מפעפע בכל דבר).

הנס  מפני  שתקנום  חנוכה  דנרות  הגילוי  ובפרט  דחנוכה,  הגילוי  יב) ועד"ז הוא 
בהדרושים  שמבואר  וזה  עתיק.  דפנימיות  הגילוי  שהוא  בשמן,  שהי' 
שהגילוי  הוא  המקדש)  נרות  (לגבי  חנוכה  דנרות  שהמעלה  ב)  סעיף  לעיל  (הובאו 
ומכ"ש  אריך  (גם  הכתר  שכללות  אף  מהשתלשלות,  למעלה  הוא  חנוכה  דנרות 
חיצוניות עתיק) הוא למעלה מהשתלשלות, יש לומר, כי הענין דלמעלה מהשתלשלות 
עתיק,  בפנימיות  בעיקר  הוא  זה  וענין  בשוה,  ולמטה)  מקום (למעלה  בכל  שהוא  הוא 
שהגילוי דחיצוניות עתיק הוא (בעיקר) למעלה, אלא שנמשך ופועל גם למטה. וכנ"ל 
(סעיף יו"ד) בענין הגילוי שהאיר ע"י שלמה (הגילוי דחיצוניות עתיק), שעיקר הגילוי הי' 
בירושלים, אלא שנמשך ופעל גם בשבא. ועיקר הענין דלמעלה מהשתלשלות (שהוא 
מזה,  ויתירה  למטה.  גם  נמצא  עצמו  שהוא  עתיק,  בפנימיות  הוא  בשוה),  מקום  בכל 

67) המשך תער"ב שם ע' תשעג. וראה בארוכה שיחת מוצש"ק כ"א כסלו תרע"ג (ספר השיחות 
תורת שלום ע' 185).

68) שיחת י"ט כסלו תרס"ג (ספר השיחות תורת שלום ע' 26).
69) ראה מנחות נג, ב. שמו"ר פל"ו, א.

70) ראה בארוכה קונטרס ענינה של תורת החסידות סעיף ז.
ש"שניהן  ריב"נ  לדעת  (וגם  ה"י.  פ"ח  אוכלין  טומאת  הל'  רמב"ם  מ"ה.  פ"ב  יום  טבול   (71
חיבור", אי"ז שהשמן מתערב ביין, ורק לפי שנוגע ודבוק בו – ראה אמ"ב שער הק"ש רפנ"ו). וראה 

גם שמו"ר שם.
72) ראה חולין צז, רע"א. שו"ע יו"ד סק"ה ס"ה.

73) ספר השיחות תורת שלום ע' 112 ואילך.
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שלגבי הגילוי דפנימיות עתיק לא ישנו החילוק דמעלה ומטה74, כי ע"י הגילוי דפנימיות 
עתיק נרגש בכל דבר שהמציאות שלו גופא היא אלקות.

יג) וזהו שנר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, לרשות הרבים [לא כנרות 
חנוכה  דנרות  שהאור  זה  כי  לחוץ],  האירו  ומשם  בפנים  שהיו  המקדש 
מאיר את החושך דרשות הרבים הוא באופן שהוא עצמו נמצא (גם) ברשות הרבים. 
וזהו גם שזמן הדלקתם הוא משתשקע החמה, כי זה שהאור דנרות חנוכה מאיר את 
גם  ומאיר  שנמשך  אלא  ביום  הוא  האור  של  שעיקרו  באופן  (לא  הוא  הלילה  חושך 
בלילה, אלא) שגם בזמן החושך ישנו האור עצמו. ויתירה מזה, דע"י שהאור דנ"ח הוא 

גם במקום וזמן החושך (רשות הרבים ולילה), החושך עצמו נהפך לאור.

המס"נ  ע"י  דוקא  היתה  זה  גילוי  שהמשכת  זה  על  הטעם  לבאר  יד) ועפ"ז יש 
דמתתי' ובניו [ולא ע"י המס"נ דפורים], כי המס"נ דמתתי' ובניו היתה 
שהגם שהיו חלשים ומעטים מ"מ לחמו נגד גבורים ורבים. דזה שעשו פעולה בדרכי 
הטבע (מלחמה) בכדי לנצח את היונים, הגם שע"פ טבע אין מקום שחלשים ומעטים 
[דעוה"ז  הטבע  שגם  (ָאּפגעלייגט)  אצלם  מונח  הי'  כי  הוא,  ורבים,  גבורים  ינצחו 
הם  שהמנגדים  כזה  במצב  הוא  כשהעולם  ואפילו  בו75,  גוברים  שהקליפות  התחתון 
הוא  ית'  המצאו  שאמיתת  ההרגש  מצד  היא76  זו  דהנחה  אלקות,  הוא  ורבים],  גבורים 

המציאות דכל הנמצאים. ולכן, עי"ז המשיכו הגילוי דפנימיות עתיק.

הם  תרמודאי  דתרמודאי77,  ריגלא  דכליא  עד  הוא  חנוכה  נר  של  טו) וזהו שזמנה 
המורדים במלכות שמים (תרמוד אותיות מורדת78), וע"י נר חנוכה נעשה 
ריגלא  את  ומבטל  מכלה  דנ"ח  שהאור  בזה79,  פירושים  דשני  דתרמודאי,  ריגלא  כליא 
דתרמודאי, ושהאור דנ"ח פועל הכליון (כליא מלשון כליון וכלות הנפש) גם בריגלא 
של  העילוי  וזהו  הנפש.  כלות  לבחינת  יבואו  מורדים  שהיו  אלה  שגם  דתרמודאי, 
שבימי  שלמה,  בימי  שהאיר  הגילוי  שע"י  הבירור  לגבי  דנ"ח  הגילוי  שע"י  הבירור 
שנחשכו  הנצוצות  ולא  אור,  של  ענין  איזה  בהם  שהי'  הנצוצות  רק  נתבררו  שלמה 

בו  שאין  הוא  מהשתלשלות  דלמעלה  הענין  שאמיתית  רמו,  ע'  ח"ג  מלוקט  סה"מ  וראה   (74
ההגבלה והחילוק דמעלה ומטה.
75) תניא פ"ו (יו"ד, סע"ב).

76) ראה עד"ז לעיל סעיף יא.
77) שבת כא, ב.

78) עמק המלך שער קרית ארבע ר"פ קיא (קח, א). קה"י ערך תרמוד. ומרומז (ככל הענינים דפנימיות 
התורה) גם בנגלה דתורה, כי היו עבדי שלמה שמרדו בו ונתערבו בין התרמודים (כדמשמע במס' יבמות טז, 

ב), והמרידה בשלמה שישב על כסא ה' הו"ע המרידה ופריקת עול מלכות שמים.
79) ראה סה"מ מלוקט ח"ב ריש ע' כו. וש"נ.
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דנר  הגילוי  וע"י  מורדת].  אותיות  שבתרמוד81  הנצוצות  אז  נתבררו  שלא  [ומכ"ש80 
חנוכה נעשה כליון (כלות הנפש) גם בריגלא דתרמודאי.

ומזה מובן בנוגע להענין דהפצת המעינות חוצה, שגם אלה שהם במצב של חוצה 
הכי ירוד, כולל גם ענין דמרידה ר"ל, ע"י הפצת המעינות חוצה, מתבטלת כל 
בחינה  היא  דרגל  דתרמודאי,  ריגלא  (אפילו  לפנ"ז  אצלם  שהיתה  המרידה  מציאות 
שיהי'  וע"ד  הנפש.  כלות  הכליון,  ענין  בהם  שנעשה  מזה,  ויתירה  אחרונה),  היותר 
לע"ל, שאז יהי' ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ82 ויתירה מזה – אז65 אהפוך אל 

עמים גו' לעבדו שכם אחד.

80) בהמשך תער"ב שם ע' תשע, שבימי שלמה לא נתבררו הנצוצות שבג' קליפות הטמאות. – 
והרי בגקה"ט יש גם כאלה שאינם מורדים (ראה תניא פכ"ד (ל, א). אוה"ת נ"ך ע' תשסח ואילך).

81) ולא רק שלא נתבררו ע"י הגילוי דביהמ"ק, אלא שמרדו כו' (כנ"ל הערה 78). ולא עוד אלא 
שתרמוד היתה שותפת בחורבן הבית (ירושלמי תענית פ"ד סוף ה"ה).

82) זכרי' יג, ב.
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שבמאמר  מקומות  והמראי  ההערות   (*
הציונים  כאן  נכפלו  לא  לעיל.  הודפסו  המקורי, 
של  להערות  כשצויין  בהם.  המופיעים  וכו' 
במאמר".  פלונית  בפירוש "הערה  נכתב  המאמר, 
על  הביאור  מיוסד  אחרת,  מצויין  כשלא  כן,  כמו 

המקורות המופיעים במאמר.

שמהקרבת  הזמן  מחצית  המנחה:  1) פלג 
של  התמיד  לשקיעה.  עד  הערביים  בין  של  תמיד 
זמניות  שעות  וחצי  תשע  הוקרב  הערביים  בין 
מאז הזריחה, ונשארו שעתיים וחצי עד השקיעה. 
לפני  זמנית  ורבע  שעה  איפוא  הוא  המנחה  פלג 

השקיעה.   

סעיף א'
החילוקים בין נרות חנוכה לנרות המקדש

ְלָהִבין ִעְנַין ֵנרֹות ֲחנּוָּכה, ַּדֲהַגם ֶׁשֵּנרֹות ֲחנּוָּכה ִּתְקנּום ִמְּפֵני ַהֵּנס ֶׁשָהָיה ְּבֵנרֹות 
ַהִּמְקָּדׁש, ְוָכל ְּדַתּקּון ַרָּבָנן ְּכֵעין ְּדאֹוַרְייָתא ַּתּקּון [= כל תקנות חכמים 
לנרות  המקדש  נרות  בין  דמיון  שיהיה  ראוי  והיה  מהתורה,  לציוויים  בדומה  הם 

ְּבַכָּמה  ֲחלּוִקים  ֵהם  ֲהֵרי  ִמָּכל-ָמקֹום  אך],  במקדש,  הנס  לזכר  שנתקנו  חנוכה 

ִעְנָיִנים.

ְּבִמְסָּפָרם – ִּדְבַהְּמנֹוָרה ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש ָהיּו ז' ֵנרֹות, ְוֵנרֹות ֲחנּוָּכה ֵהם ְׁשמֹוָנה.

ִּבְמקֹום ֲעִמיָדָתם ובזה גופא שני פרטים:

ַהְיינּו,  במאמר:   4 בהערה  ומוסיף  ַהּקֹוֶדׁש)   ְּבתֹו) ִּבְפִנים  ָהְיָתה  ְּדַהְּמנֹוָרה   –
ָהְיָתה  ַעְצמֹו  ַּבִּמְקָּדׁש   – ַּבחּוץ)  (ְוא  ַהִּמְקָּדׁש  ִּבְפִנים  ֶׁשָהְיָתה  ָלֶזה  ְּדנֹוָסף 

"ְּבתֹו ַהּקֹוֶדׁש".

ּוְבָדרֹום (ָיִמין),

ְוֵנרֹות ֲחנּוָּכה ִמְצָוה ְלַהִּניָחם ִמַּבחּוץ ּוִבְׂשמֹאל.

(ָׁשָעה  ְזַמן   ֶמֶׁש ַהִּמְנָחה1,  ִמְּפַלג  ִהְדִליקּו  ַהִּמְקָּדׁש  ְּדֵנרֹות   – ַהְדָלָקָתם  ּוַבְּזַמן 
ּוְרִביַע) קֹוֶדם ֶׁשִּתְׁשַקע ַהַחָּמה, ְוֵנר ֲחנּוָּכה ִמְצָוָתּה ִהיא ִמֶּׁשִּתְׁשַקע ַהַחָּמה.

הריי"צ  הרבי  מוסיף  המקדש,  לנרות  חנוכה  נרות  שבין  הנ"ל  לחילוקים  בנוסף 
עוד דיוק – החילוק בין נרות חנוכה ביחס לכל שאר המצוות:

ה'תש"ד)  ְּבָׁשלֹום  ָּפָדה   ְּבֶהְמֵׁש) ַאְדמֹו"ר  מֹוִרי-ְוָחִמי  ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ּומֹוִסיף 
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2) שבת כא, ב. ד"ה מצוה. אך רש"י פירש כי 
די להניחו בפתח הבית הפונה לחצר.

סי'  חיים  אורח  ערוך  ושולחן  טור  ראה   (3
תשמ"ח  מקץ  ש"פ  משיחות  וראה  ס"ה.  תרע"א 

סעיף ה' "שלכמה דעות" כן הוא. 

4) כן הלשון במאמר דתש"ד (סה"מ תש"ד ע' 
82) "ומפרסמים הנס במשתה של שמחה ומשלוח 

מנות ומתנות לאביונים". 

עֹוד ִּדּיּוק ְּבֶזה ֶׁשֵּנר ֲחנּוָּכה ִמְצָוה ְלַהִּניָחּה ִמַּבחּוץ, ְּדא ָמִצינּו ִמְצָוה (ִמְּלַבד 
ָּפָרה ֲאדּוָמה) ֶׁשְּצִריָכה ִלְהיֹות ַּבחּוץ (ְרׁשּות ָהַרִּבים) ַּדְוָקא.

כפי שפירשו התוספות2, שהכוונה "על פתח ביתו מבחוץ" שיהיה פונה לרשות 
הרבים ממש, אבל אם הבית בתוך החצר – אין די להניחו בפתח הבית, אלא צריך 

להניח על פתח החצר הפונה לרשות הרבים (ולדעת כמה פוסקים כן ההלכה3).

הּוא  ִמַּבחּוץ  הּוא  ֲחנּוָּכה  ֶׁשֵּנר  ֶזה  ַעל  ְּבַפְׁשטּות  ְּדַהַּטַעם   ,ְּבַהֶהְמֵׁש ּוְמָבֵאר 
ַהֵּנס  ַּגם  ֶׁשֲהֵרי  ַמְסִּפיק,  ֵאינֹו  ֶזה  ַטַעם  ִלְכאֹוָרה  ֲאָבל  ִניָסא.  ִּפְרסּוֵמי  ִּבְׁשִביל 
ּוַמָּתנֹות  ָמנֹות  ּוִמְׁשלֹוַח  ִׂשְמָחה  ֶׁשל  ִמְׁשֶּתה  ַעל-ְיֵדי  ְמַפְרְסִמים  ְּדפּוִרים 

ָלֶאְביֹוִנים4, ְוַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן ֵאין עֹוִׂשים ֶזה ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים.

ומזה מובן שהדלקת נרות חנוכה ברשות הרבים – היא מצד עצם עניינם, ולא 
רק מצד פרסום הנס. 

לנרות  ביחס  חנוכה  נרות  מתייחדים  בהם  עניינים  שלושה  סיכום: 
בחוץ   – עמידתם  במקום  נרות;  שמונה   – במספרם  המקדש: 
ובשמאל; בזמן הדלקתם – אחר השקיעה. ההדלקה ברשות הרבים 
מצוות  אפילו  (כי  המצוות  שאר  כל  לגבי  גם  חנוכה  נר  את  מייחדת 

פורים שמטרתם פרסום הנס אינם נעשות ברשות הרבים).
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עשה  זה  לעומת  "זה  הפסוק  לשון  פי  על   (5
ו'  פרק  תניא  ראה  יד).  ז,  (קהלת  האלוקים" 

בתחילתו.
ב'  מופיעים  השירים  בשיר  דפרודא:  טורי   (6
(ב,  בתר"  ו"הרי  בשמים"  "הרי  להרים:  כינויים 
הרי  בחינות:  ב'  שהם  בזוהר  ומבואר  יד).  ח,  טו. 
בשמים – מלשון "ָשַמים", הם עולמות העליונים 
אשר  ה'  אחדות  בהם  ונרגש  לאלוקות  הבטלים 
ביתור  מלשון   – בתר  והרי  מלבדו".  עוד  "אין 
ופירוד, הם עולמות התחתונים, שמרגישים עצמם 
ליש ודבר נפרד מאלקות (ראה זוהר ח"א קנח, א. 
שובה  שבת  דרושי  לקו"ת  וספל"ג.  ספכ"ב  תניא 

סה, ג).

(ויסודו  בקבלה  מבואר  השמאל:  קו   (7
אשר  אליהו"),  "פתח  הזוהר  תיקוני  בהקדמת 
קו  קוין:  לשלושה  נחלקות  העליונות,  הספירות 
שבקו  הספירות  השמאל.  וקו  האמצע,  קו  הימין, 
המשכה   – עניינם  נצח)  חסד,  (חכמה,  הימין 
השמאל  שבקו  הספירות  גבול.  בלי  והשפעה 
שקו  והספירות  והשפע.  האור  צימצום   – עניינם 
האמצעי עניינם התכללות בין ב' הקוין. והנה, אף 
אופן,  בכל  בתכלית,  קדושה  הם  הספירות  שכל 
הנה  צמצום,  הוא  עניינו  השמאלי  שקו  מכיוון 
בריבוי ההשתלשלות מעולם לעולם – נמשך מזה 
האור  כאשר  כי  החיצונים".  ל"יניקת  האפשרות 
הימין),  קו  מצד  שהוא  (כמו  בגילוי  בא  האלוקי 

סעיף ב'
נר חנוכה מאיר את החושך, בכח בחינה שלמעלה מהשתלשלות

ֵנרֹות  ֶׁשל  ֶׁשִעְנָיָנם  ְּבַהְּדרּוִׁשים),  (ַּכְּמבֹוָאר  הּוא  ָּבֶזה  ַהֵּביאּור  ב) ּוְנקּוַדת 
ַהְּיָוִנים  ִמְלֶחֶמת  ְּדַעל-ְיֵדי   .ַהחֹוֶׁש ֶאת  ְלָהִאיר  הּוא  ֲחנּוָּכה 
ַלֵהיָכל  ֶׁשִּנְכְנסּו  ְלַאֲחֵרי  ְרצֹוֶנ [ּוִבְפָרט  ֵמחּוֵקי  ּוְלַהֲעִביָרם   ּתֹוָרֶת ְלַהְׁשִּכיָחם 
ְוִטְּמאּו ָּכל ַהְּׁשָמִנים ֶׁשַּבֵהיָכל], ַנֲעָׂשה ִהְתַּגְּברּות ַהחֹוֶׁש ִּדְלעּוַמת ֶזה [=כינוי 
ֶאת  ְוִנְּצחּו  ַחְׁשמֹוָנִאי  ֵּבית  ַמְלכּות  ְּכֶׁשָּגְבָרה  ְוָלֵכן,  והטומאה5],  הרע  לכוחות 

.ַהְּיָוִנים ִּתיְקנּו ֵנרֹות ֲחנּוָּכה, ִּבְכֵדי ְלָהִאיר ֶאת ַהחֹוֶׁש

הּוא  ֲחנּוָּכה  ֵנרֹות  ֶׁשל  ִעְנָיָנם  ִּכי  ַהַחָּמה,  ִמֶּׁשִּתְׁשַקע  הּוא  ַהְדָלָקָתם  ֶׁשְּזַמן  ְוֶזהּו 
.ְלָהִאיר ֶאת ַהחֹוֶׁש

ֶאת  ַּגם  ְלָהִאיר  ִּבְכֵדי  ּוִבְׂשמֹאל,  ָהַרִּבים)  (ְרׁשּות  ַּבחּוץ  הּוא  ֲעִמיָדָתם  ּוְמקֹום 
ַהחֹוֶׁש ִּדְרׁשּות ָהַרִּבים, טּוֵרי ִּדְפרּוָדא [=הרי פירוד, כינוי לעולמות התחתונים 

שאין נרגש בהם אחדות ה'6], ֶׁשְּיִניָקָתם הּוא ִמַּקו ַהְּׂשמֹאל.

כלומר: האפשרות שיהיו נבראים בעלי הרגשה שהם יש ודבר נפרד – הוא מצד 
ריבוי הצמצומים וההעלם על אלוקות, הנקרא בקבלה "קו השמאל"7. ועניין נרות 

חנוכה הוא להמשיך ולגלות גם בדרגא זו את אחדותו יתברך.
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אין להם תפיסת מקום; ורק כאשר האור מתעלם ומצטמצם ביותר, הנה לאחר ריבוי השתלשלות שייך 
שיקבלו יניקה מועטת ביותר המקיימת אותם.

ולפעולה זו – נצרך כח נעלה יותר:

ְוֶזהּו ֶׁשֵּנרֹות ֲחנּוָּכה ֵהם ְׁשמֹוָנה ֵנרֹות, ִּכי ֶזה ֶׁשֵּנרֹות ֲחנּוָּכה ְמִאיִרים ֶאת 
ֲחנּוָּכה  ְּדֵנרֹות  ֶׁשָהאֹור  ִמְּפֵני  הּוא  ִּדְרׁשּות-ָהַרִּבים)   ַהחֹוֶׁש (ַּגם   ַהחֹוֶׁש
הּוא אֹור ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות, ְוָלֵכן ֵהם ְׁשמֹוָנה ֵנרֹות, ְּדִמְסָּפר ְׁשמֹוֶנה 

מֹוֶרה ַעל ְּבִחיָנה ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות.
מספר "שבע" רומז על דרגת האור האלוקי היורד ומשתלשל להחיות העולמות 
הם  ובכללות,  וכו'.  בשבוע  ימים  שבעה  יש  שלכן   – הטבע  בדרך  הנהגתם  כסדר 
שבע ספירות התחתונות (מחסד עד מלכות), שעל ידם מתהווים וקיימים העולמות 
במציאותם כפי שהם. ו"שמונה" הנעלה מהשבע – רומז על האור האלוקי שלמעלה 

מספירות אלו, וממילא למעלה משייכות לעולמות.

(ובפרט  אלוקי  גילוי  בו  ולהמשיך  העולם  חושך  התגברות  לבטל  כדי  והנה, 
שכאן היה העלם ביותר, שהרי נכנסו להיכל וטמאו השמנים) – אין מספיק להמשיך 
ממדריגה השייכת לעולמות, "שבע", שהרי מצדה יש תפיסת מקום לעולם (וכלשונו 
שלמעלה  ממדריגה  להמשיך  צריך  ולכן  לגביה").  מנגד  הוא  "החושך  לקמן 
מהעולמות, "שמונה", שלגבה "לא תופס מקום" ההעלם של העולם, ומכחה מאיר 

הגילוי האלוקי גם במצב של התגברות החושך.

של  היום-טוב  בעצם  גם  הוא  כך  בחנוכה,  הנרות  הדלקת  במצות  שהוא  וכשם 
חנוכה:

ַּדֲחנּוָּכה  ֶׁשַהּיֹום-טֹוב  ְּדֶזה  ַּדֲחנּוָּכה,  ְלַהּיֹום-טֹוב  ְּבנֹוֵגַע  הּוא  ְוַעל-ֶּדֶר-ֶזה 
הינם  החנוכה  [=ימי  ִאינּון  ְּתָמְנָיא  ַּדֲחנּוָּכה  (יֹוֵמי  ְׁשמֹוֶנה  ְּבִמְסָּפר  הּוא 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ִּגילּוי  הּוא  ֲחנּוָּכה  ִּביֵמי  ֶׁשֵּמִאיר  ַהִּגילּוי  ִּכי  הּוא,  שמונה]), 

ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות.
וזו נקודת המאמר – ביאור בחינת האור שלמעלה מהשתלשלות, שיכול להאיר 

את החושך.

*

המשכת האור שלמעלה מהעולמות – ע"י מסירות נפש
ְוִהֵּנה אֹור ֶזה (ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות, ֶׁשֵּמִאיר ִּביֵמי ֲחנּוָּכה ּוִבְפָרט ְּבֵנרֹות 

ֲחנּוָּכה) ִנְמָׁש ַעל-ְיֵדי ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש ְּדַמִּתְתָיהּו ּוָבָניו.
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תשמ"ח,  ברחמיך  ואתה  בד"ה  הלשון  כן   (8
המושג  ביאור  במאמר.   20 בהערה  שנסמן 
ובספירות  האדם  בנפש  מהשתלשלות"  "למעלה 

–  ראה בהקדמה לסעיף ו'.

תשמ"א  תצוה  ואתה  ד"ה  בהרחבה  ראה   (9
(סה"מ מלוקט ח"ו ע' קכט ואילך).

10) ראה במילואים.

בזמנים כתיקונם, עובד האדם עבודתו בסדר מסודר על פי טעם ודעת, ולכן גם 
האורות האלוקיים שנמשכים ע"י עבודתו הם בסדר והדרגה. אמנם, כאשר עבודת 
חזק  ועומד  חשבונות,  שום  בלי  ודעת,  מטעם  למעלה  נפש  במסירות  היא  האדם 
("למעלה  גבול  בלי  של  באופן  היא  שעבודתו  מכיוון  הנה   – ומעכב  מונע  כל  נגד 

מהשתלשלות שבאדם"8), נמשך על ידה אור הבלי גבול שלמעלה מהעולמות.

ובזה מתחדש פרט נוסף: לא רק שביטול החושך בא ע"י האור האלוקי הנעלה 
שנמשך בחנוכה, כי אם גם לאידך – מצד החושך שהיה אז נתעוררה אותה המשכה, 

כפי שממשיך:

ְוַהְיינּו, ֶׁשַהַּׁשָּייכּות ְּדאֹור ֶזה ִעם ַהחֹוֶׁש ֶׁשָהָיה ָאז, הּוא ִּבְׁשֵני ִעְנָיִנים: ִמְּלַמָּטה 
ְלַמְעָלה ּוִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה. 

ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה, ֶׁשִּמַּצד ּגֹוֶדל ַהחֹוֶׁש ֶׁשָהָיה ָאז ִנְתעֹוֵרר ֶאְצָלם ּכַֹח ַהְּמִסירּות-
אֹור- ֵמַעְצמּות  ִהְמִׁשיכּו  ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ֶׁשָּבָאָדם,  ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֶׁשְּלַמְעָלה  ֶנֶפׁש 

ֵאין-סֹוף ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות.

קיום  נגד  וגזירות  גדולים  קשיים  יש  אשר  גזירות,  של  בזמן  שדווקא  כידוע 
תורה ומצוות – הנה זה גופא מעורר ומגלה באדם כוחות עמוקים ונעלים יותר ועד 
לחושך  חנוכה  של  האור  של  למעלה"10  "מלמטה  השייכות  וזוהי  נפש9.  למסירות 
שהיה אז – שע"י החושך התעורר כח המסירות נפש, וע"י זה נמשך האור שלמעלה 

מהשתלשלות.

.ּוִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה, ֶׁשַעל-ְיֵדי אֹור ֶזה ְמִאיִרים ַּגם ֶאת ַהחֹוֶׁש

כפי שנתבאר לעיל, שדווקא אור נעלה זה יכול לדחות החושך.

הטעם לכל החילוקים שיש בנרות חנוכה
עד כאן ביאר ג' עניינים במעלת נרות חנוכה:

א') בעבודת האדם – שעבודת מתתיהו ובניו הייתה במסירות נפש. וכתוצאה מכך

ב') באור האלוקי – המשכת אור שלמעלה מהשתלשלות. ולכן

ג') בפעולתם – ע"י אור זה אפשר להאיר גם את החושך.
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ְוֶזהּו ַהַּטַעם ְלָכל ַהִחילּוִקים ִּדְלֵעיל ֶׁשֵּבין ֵנרֹות ֲחנּוָּכה ְוֵנרֹות ַהִּמְקָּדׁש:

ְמִסירּות-ֶנֶפׁש)  ַעל-ְיֵדי  א  ָהְיָתה  ֶׁשַהְמָׁשָכתֹו  (ֵּכיָון  ַּבִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵהִאיר  ְּדָהאֹור 
ָהָיה ִּגילּוי ְּדִהְׁשַּתְלְׁשלּות, ז' ֵנרֹות.

כלומר, מאופן העבודה שבמקדש (שאינה ע"י מסירות נפש) – נובע דרגת האור 
שנמשך בו, שהוא אור של סדר השתלשלות ("שבע"). ומזה נובע החילוק בפעולתו:

הּוא   ַהחֹוֶׁש ִּכי   ,ַהחֹוֶׁש ֶאת  ְלָהִאיר  ְּבכֹחֹו  ֵאין  ְּדִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֶׁשַהִּגילּוי  ְוֵכיָון 
ְמַנֵּגד ְלַגֵּבי', ָלֵכן ְמקֹום ַהְּמנֹוָרה ָהָיה ִּבְפִנים (ְּבתֹו ַהּקֹוֶדׁש) ּוְבָיִמין (ָּדרֹום), 

ּוְזַמן ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ָהָיה ֶמֶׁש ְזַמן ִלְפֵני ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה.

אשר כל אלו מצביעים על המשכת תוספת אור במקום ומדריגת הקדושה עצמה, 
אך לא במקום החושך.

ֶׁשְּלַמְעָלה  אֹור  ֵנרֹות,  ְׁשמֹוָנה  ֵהם  ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש)  (ֶׁשְּלַאֲחֵרי  ֲחנּוָּכה  ְוֵנרֹות 
.ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות, ֶׁשֵּמִאיר ַּגם ֶאת ַהחֹוֶׁש

כלומר שמחולקים בכל ג' העניינים האמורים: מצד עבודת המסירות נפש, נמשך 
אור אלוקי שלמעלה מהשתלשלות, שבכחו נפעל דחיית החושך.

*

ַהִּנְזָּכר-ְלֵעיל,   ַּבֶהְמֵׁש [הריי"ץ]  ַאְדמֹו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ּוְמָבֵאר 
ִלְרׁשּות  ִמַּבחּוץ,  ֵּביתֹו  ֶּפַתח  ַעל  ִיְהֶיה  ֲחנּוָּכה  ֶׁשֵּנר  ִּתיְקנּו  ֶׁשָּלֵכן 
ָהַרִּבים, ַאף ֶׁשֹּלא ָמִצינּו ִמְצָוה (ִמְּלַבד ָּפָרה ֲאדּוָמה) ֶׁשְּצִריָכה ִלְהיֹות ִּבְרׁשּות 
ָהַרִּבים,  ִּדְרׁשּות   ַהחֹוֶׁש ֶאת  ְלָהִאיר  הּוא  ֲחנּוָּכה  ֵנרֹות  ֶׁשל  ִעְנָיָנם  ִּכי  ָהַרִּבים, 

ַּכִּנְזָּכר-ְלֵעיל.

החילוק בין המסירות נפש של חנוכה ופורים
עד כאן הביא בקיצור הביאור שבדרושים, ביסוד החילוקים שבין נרות חנוכה 
למקדש – שע"י המסירות נפש אז נמשך אור שלמעלה מהעולמות, שיכול לדחות 
זה,  בביאור  עיקריים  פרטים  כמה  על  מעורר  הבא,  הסעיף  סוף  ועד  מכאן  החושך. 

שעדיין אינם מובנים כל צרכם.

ומתחיל לדייק בנוגע לעניין הראשון – שמעלת העבודה דחנוכה היא המסירות 
נפש:

ְוִלְכאֹוָרה, ֵּביאּור ֶזה ָצִרי ְלֵביאּור נֹוָסף. ְּדֵכיָון ֶׁשָהאֹור ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות 
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החילוק  על  הקשה  הקודם  בסעיף   (11
בנגלה,  הטעם  מצד  וחנוכה  פורים  מצוות  בין 
בנרות  דווקא  ומדוע  ניסא  פרסומי  יש  שבשניהם 
אמנם  "בחוץ";  ההדלקה  להיות  צריך  חנוכה 

בפנים,  שהוסבר  הפנימי  הטעם  מצד  מדייק  כאן 
שבחנוכה יש מעלת המסירות נפש (שנתעורר ע"י 
הגזירות וכו'), ולכאורה עניין זה ישנו גם בפורים.

ֶׁשֵּמִאיר ַּבֲחנּוָּכה [ֶׁשאֹור ֶזה ֵמִאיר ֶאת ַהחֹוֶׁש ִּדְרׁשּות-ָהַרִּבים] ִנְמָׁשך ַעל-ְיֵדי 
ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש ְּדַמִּתְתָיהּו ּוָבָניו, ָצִרי לֹוַמר ִלְכאֹוָרה, ֶׁשַּגם ַעל-ְיֵדי ַהְּמִסירּות-

ֶנֶפׁש ְּדפּוִרים ִנְמָׁש אֹור ֶזה

ואדרבה, בפרט מסויים היה המסירות נפש של פורים באופן נעלה יותר:

ּוָבָניו,  ְּבַמִּתְתָיהּו  ַרק  (ְּבִעיָקר)  ָהָיה  ַּדֲחנּוָּכה  ֶׁשַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש  [ּוִבְפָרט 
ְוַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש ְּדפּוִרים ָהָיה ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל], ְוַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן א ִּתיְקנּו ְּבפּוִרים 

ִמְצָוה ֶׁשְּצִריָכה ִלְהיֹות ִּבְרׁשּות-ָהַרִּבים, ַרק ַּבֲחנּוָּכה.

הייתה  חנוכה,  בזמן  נפש  המסירות  אופן  שדווקא  שיתבאר,  כפי  מוכח11,  ומזה 
שייכת לאור נעלה זה שיכול להאיר את מקום החושך.

הוא:  המקדש,  לנרות  חנוכה  נרות  בין  החילוקים  כל  יסוד  סיכום: 
"אור  ע"י  היא  החושך  ודחיית  החושך,  התגברות  הייתה  בחנוכה 
שלמעלה מהשתלשלות", הנמשך ע"י מסירות נפש. ולכן נרות חנוכה 
והדלקתם  מהשתלשלות;  שלמעלה  בחינה  על  רמז   – שמונה  הם 
החושך.  מקום  את  אף  שמאירים  כך  על  המורה   – ובשמאל  בחוץ 
אמנם בבית המקדש הוא אור שבסדר השתלשלות, שהחושך מנגד 

לגביו, ולכן מדליקים בפנים וביום.
בפורים  גם  שהרי  בחנוכה,  נפש  המסירות  של  המעלה  מהי  מדייק 
לעשות  תקנו  לא  זאת  ובכל  ישראל,  עם  אצל  נפש  מסירות  הייתה 

בפורים מצוות ברשות הרבים.
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חז"ל,  אמרו  שלו":  שהשלום  "מלך   (12   
קודש,  השירים  בשיר  הכתוב  "שלמה"  כל  אשר 
כי הוא כינוי לקב"ה שהוא "מלך שהשלום שלו". 
אין  לאור  רומז  "שלום"  כי  בחסידות,  ומוסבר 
כל  בטלים  שמצדו  מהשתלשלות,  שלמעלה  סוף 

שלום  ונעשה  כו',  שונות  דרגות  בין  החילוקים 
כה,  (איוב  הפסוק  על  מאמרם  וכעין  ואחדות. 
של  שר  מיכאל   – במרומיו"  שלום  "עושה  ב) 
מים גבריאל שר של אש ואין מכבים זה את זה" 

(במדב"ר פי"ב, ח).

סעיף ג'
הגילוי למעלה מהשתלשלות בבית המקדש, בירור בדרך מנוחה

למקדש.  חנוכה  בין  החילוק  אודות  הביאור  בפרטי  לדייק  ממשיך  זה  בסעיף 
מאיר  בחנוכה  אבל  השתלשלות,  סדר  של  אור  היה  שבמקדש  השני,  לעניין  ועובר 

אור אלוקי שלמעלה מהשתלשלות שעל ידו נדחה החושך.

ומקדים לבאר בקיצור דרגת האור שהאיר במקדש:

ג) וְִהּנֵה ֶזה ֶׁשָהאֹור ֶׁשֵהִאיר ַּבִּמְקָּדׁש ָהָיה ִּגילּוי ְּדִהְׁשַּתְלְׁשלּות, ֶׁשַהחֹוֶׁש הּוא 
ְמַנֵּגד ְלַגֵּבי' (ַּכּמּוָבא ְלֵעיל ֵמַהְּדרּוִׁשים), הּוא ְּבֶעֶר ָהאֹור ַּדֲחנּוָּכה, 
ֲאָבל ִּבְכָללּות, ַּגם ָהאֹור ֶׁשֵהִאיר ַּבִּמְקָּדׁש ָהָיה ִּגילּוי ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות, 

ֶׁשֵאין ַהחֹוֶׁש ְמַנֵּגד ְלַגֵּבי'.

ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל (ְּבִדּבּור-ַהַּמְתִחיל ָּפָדה ְּבָׁשלֹום) ְּדֶזה ֶׁשִּבְנַין ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש 
ָהָיה ַעל-ְיֵדי ְׁשמֹה ַּדְוָקא (ַאף ֶׁשַּתְבִנית ַהִּמְקָּדׁש ַנֲעָׂשה ַעל-ְיֵדי ָּדִוד) הּוא ְּכמֹו-

ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ֶאֵּתן  ָוֶׁשֶקט  ְוָׁשלֹום  ְוגֹו'  ְמנּוָחה  ִאיׁש  ִיְהֶיה  (ְׁשמֹה)  הּוא  ֶׁשָּכתּוב 
ְּבָיָמיו (ְוָלֵכן) הּוא ִיְבֶנה ַבִית ִלְׁשִמי גֹו',

הרוחני,  מהמצב  נבע   – בגשמיות  ושקט"  שלום   .  . מנוחה  "איש  של  והמצב 
שהאיר אור שלמעלה מהשתלשלות, שעל ידו מתבטלים כל המנגדים לקדושה, כפי 

שממשיך:

הּוא  ָוֶׁשֶקט]  ָׁשלֹום  ְּבָיָמיו  ָהָיה  [ֶׁשָּלֵכן  ִלְׁשמֹה  ְּבֵטִלים  ָהיּו  ַהּגֹוִים  ֶׁשָּכל  ְוֶזה 
ֶׁשְּלַמְעָלה  אֹור-ֵאין-סֹוף  ֶׁשּלֹו"12,  ֶׁשַהָּׁשלֹום   ֶמֶל" ְּבִחיַנת  הּוא  ֶׁשְּׁשמֹה  ְלִפי 
ָּכל  ִמְתַּבְּטִלים  ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות)  (ֶׁשְּלַמְעָלה  ֶזה  ִּגילּוי  ִּדְלַגֵּבי  ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות, 
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13) ראה ד"ה פדה בשלום תשי"ב.
וניעור  חוזר  שיהיה  להיות  "אפשר  ולכן   (14

כמו שהיה בתחילה".
המשך  תשי"א.  יהונתן  לו  ויאמר  ד"ה   (15

א'שכג,  ע'  שם  וראה   – א'שכא.  ע'  ח"ג  תער"ב 
מנוחה  בדרך  הבירור  עם  בפירוש  זה  שמקשר 
מב'  הם  שבפנים  הציטוטים  שלמה.  שבזמן 

מאמרים אלו.

ֵּבית- ֶׁשִּנְבָנה  ִלְפֵני  ַּגם  ָהָיה  ְׁשמֹה)  ַעל-ְיֵדי  (ֶׁשֵהִאיר  ֶזה  ְּדִּגילּוי  ַהְּמַנְּגִדים. 
ַהִּמְקָּדׁש, ּוְבֵבית-ַהִּמְקָּדׁש ֵהִאיר ִּגילּוי ֶזה עֹוד יֹוֵתר.

לקדושה: "בירור  המנגדים  בבירור  אופנים  ב'  ישנם  כי  נתבאר  הקודם  במאמר 
בדרך מלחמה" ו"בירור בדרך מנוחה ושלום". ועניינם בקיצור:

המתברר,  בדרגת  ומתלבש  יורד  המברר  כאשר  הוא   – מלחמה"  בדרך  "בירור 
ו"מתעסק" עמו כדי לבררו (ולכן נקרא "בירור בדרך מלמטה למעלה").

– ובעבודת האדם הוא הבירור ע"י תפילה, שהנפש האלוקית נלחמת ומתווכחת 
המידות  ממנה  ולבטל  באלקות  הטוב-טעם  בשכל  לה  להוכיח  הבהמית,  הנפש  עם 
גם13  והנה,  מלחמה).  שעת  קרבא",  "שעת  בזוהר  התפילה  נקראת  (ולכן  הרעות 
כאשר מנצח לפי שעה באופן זה את הנפש הבהמית וגובר עליה בטענותיו – הרי 

עצם הצורך לטעון עמה מורה שעדיין נשארה בתוקפה ואינה בטלה לגמרי14.

כל  מתבטלים  נעלה,  אור  גילוי  שמחמת   – הוא  מנוחה"  "בדרך  בירור  ואילו 
המנגדים בדרך ממילא, בלי צורך לרדת ולהלחם עמהם (ולכן נקרא "בירור בדרך 
אור  שע"י  התורה,  לימוד  שע"י  הבירור  הוא  האדם,  ובעבודת  למטה").  מלמעלה 

התורה מתבררת ממילא הנפש הבהמית.

ובזמן שלמה היה גילוי אלוקי נעלה ביותר, שלכן היה אז הבירור בכללות העולם 
"בדרך מנוחה" – שמחמת הגילוי האלוקי העצום ובפרט לאחר שנבנה בית המקדש, 

נתבטלו כל המנגדים לגמרי.

ליתר הסברה, כדאי להוסיף כאן המשל המובא במאמרים אחרים15, על 
ב׳ אופני הבירור:

״מבית משפט שיש שם קטיגור וסניגור, הנה ביטול הקטיגור יכול להיות 
בב׳ אופנים, א׳, ע״י טענות הסניגור שהסניגור טוען לזכות עד שטענותיו 
פועלים לא רק על השופטים כי אם גם על הקטיגור אשר מצד טענות אלו 
מתבטל הקטיגור. ומובן בזה שאין זה שהקטיגור מתהפך לטעון לזכות, 
כי אם שמצד טענות הסניגור (שגוברות על טענותיו) מתבטל ואינו טוען 

לחוב״. וזהו ״בירור בדרך מלחמה״.

פני מלך  והוא מצד הגילוי דאור  יש עוד אופן בביטול הקטיגור,  ״אך 
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16) ראה בארוכה פדה בשלום תשכ"ב סעיף ה' (סה"מ מלוקט ח"ו ע' לה ואילך).

חיים, שכאשר המלך נכנס לבית המשפט הנה אז באור פני מלך חיים״, כי 
״בראותו ברצון הטוב והחסד הפשוט של המלך בהארת אור פניו ברב חסד 
וטוב, שאז אין צריך להמתיק כח הדין של המקטרג באיזה הארת אור חסד 
לזכות בטענות וטעמים כלל, דמאחר שרואה הארת פני המלך ברב טוב 

וחסד - נהפך גם הוא לסניגור ממש״. וזהו ״בירור בדרך מנוחה ושלום״.

וחוזר לעניין הראשון, החילוק בין המקדש לנרות חנוכה:

ְּבֵבית-ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵהִאיר  ַהִּגילּוי  ַּגם  ַּדֲחנּוָּכה,  ַהִּגילּוי  ְלַגֵּבי  ְוַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן, 
הּוא ִּבְכַלל ִהְׁשַּתְלְׁשלּות. ְוָצִרי ֵּביאּור ְּבַהִחילּוק ֶׁשֵּבין ַהִּגילּוי ְּדֵבית-ַהִּמְקָּדׁש 

ְלַהִּגילּוי ַּדֲחנּוָּכה.

הגילוי  מעין  שהוא  חנוכה,  בזמן  הגילוי  של  המעלה  באריכות,  לקמן  ויבאר 
דלעתיד לבוא.

*
בפסקא האחרונה הדגיש את מעלת הבירור בדרך מנוחה. ברם, יש לציין 
העניינים  להבנת המשך  ונוגע  במקומות אחרים16,  בקיצור מה שנתבאר 

במאמר כאן – כי יש מעלה בכל אחד מאופני הבירור:

זיכוך  בירור בדרך מלחמה (״מלמטה למעלה״) – מעלתו בכך שנפעל 
ושינוי במציאות המנגד עצמו, כי הוא מבין ומשתכנע באמיתיות הדברים, 
וזה פועל עליו בפנימיות. אך כאמור, אין הוא בטל ונשאר במהותו – ולכן 
וקליטתו  הבנתו  למידת  האור  את  ולצמצם  עמו  להתחשב  המברר  על 

המצומצמת, ובהתאם לכך היא גם מידת הבירור.

אך בירור בדרך מנוחה ושלום (״מלמעלה למטה״) – מעלתו שהמנגד 
מתבטל כלפי עוצם הגילוי. הגילוי מלמעלה מאיר איפוא כפי שהוא ואינו 
צריך להצטמצם; ובמילא, פועל בירור שבאין ערוך למצב התחתון. אמנם, 
להיות שהבירור הוא ע״י גילוי מלמעלה וביטול התחתון – הרי זה מאיר בו 

רק באופן ״מקיף״, ולא פועל שינוי במציאות התחתון כפי שהיא.

*

הדיוק בנרות חנוכה שהדלקתם לאחר שקיעה ועמידתם בחוץ
כעת ידייק בעניין השלישי: פעולת הגילוי האלוקי שבחנוכה שמאיר גם במקום 
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החושך, שזהו הטעם על זמן ההדלקה (משתשקע החמה) ומקומה (בחוץ ובשמאל). 
שגם בזה אין העניין מבואר כל צרכו:

ַּגם ָצִרי ֵּביאּור ְּבַמה ֶּׁשהּוָבא ְלֵעיל ֵמַהְּדרּוִׁשים ְּדֶזה ֶׁשְּזַמן ַהְדָלָקָתם ֶׁשל ֵנרֹות 
ֲחנּוָּכה הּוא ִמֶּׁשִּתְׁשַקע ַהַחָּמה הּוא ִּבְכֵדי ְלָהִאיר ֶאת ַהחֹוֶׁש, ְּדִלְכאֹוָרה, 
ְמִאיִרים  ֶׁשַהֵּנרֹות ַעל-ְיֵדי  הּוא   ַהחֹוֶׁש ֶאת  ֵמִאיר  ֲחנּוָּכה  ְּדֵנרֹות  ֶׁשָהאֹור  ֶזה 

ַּבַּלְיָלה, ְוָלָּמה ָצִרי ֶׁשַהְדָלָקָתם ִּתְהֶיה ִמֶּׁשִּתְׁשַקע ַהַחָּמה.

ִלְמקֹום  ְּבנֹוֵגַע  ֵמַהְּדרּוִׁשים  ְלֵעיל  ֶּׁשהּוָבא  ְּבַמה  ֵּביאּור   ָצִרי ְוַעל-ֶּדֶר-ֶזה 
 ַהחֹוֶׁש ֶאת  ֶׁשָּיִאירּו  ִּבְכֵדי  הּוא  ִמַּבחּוץ  הּוא  ֲעִמיָדָתם  ֶׁשְּמקֹום  ְּדֶזה  ֲעִמיָדָתם, 
ֶׁשְּלַמְעָלה  אֹור  הּוא  ֲחנּוָּכה  ְּדֵנרֹות  ֶׁשָהאֹור  ֵּכיָון  ְּדִלְכאֹוָרה,  ָהַרִּבים,  ִּדְרׁשּות 
ִּביָכְלָּתם  ָהָיה  ִּבְפִנים,  ָהיּו  ְּבִאם  ַּגם  ֲהֵרי  מּוְגָּבל,  ִּבְלִּתי  אֹור  ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות, 

ְלָהִאיר ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים (ֵּכיָון ֶׁשָהאֹור ֶׁשָּלֶהם הּוא אֹור ִּבְלִּתי מּוְגָּבל).

ומוסיף בהערה 26 במאמר:

עֹוָלם  ָּבֵאי  ְלָכל  ִהיא  ֶׁש"ֵעדּות  ְוַעד  ַּבחּוץ.  ַּגם  ֶׁשֵהִאיר  ַהִּמְקָּדׁש  ְּדֵנרֹות  ְּכָהאֹור 
כּו'" [שהשכינה שורה בישראל].

ב' דרגות בבירור בדרך ממילא
ומוסיף – לא רק שיכול להיות כן, אלא אדרבה: נתבאר כי יש מעלה באופן כזה, 

כאשר האור שבפנים מאיר את החוץ. כפי שממשיך:

ְּבִעְנַין  ְּבָׁשלֹום")  "ָּפָדה  (ְּבִדּבּור-ַהַּמְתִחיל  ְלֵעיל  ֶּׁשִּנְתָּבֵאר  ַמה  ְלִפי  ּוִבְפָרט 
ַהִּגילּוי  ַעל-ְיֵדי  ְלַהֵּבירּור  ַּבִּמְׁשָּכן  ֶׁשֵהִאיר  ַהִּגילּוי  ַעל-ְיֵדי  ַהֵּבירּור  ֵּבין  ַהִחילּוק 
(ְּכמֹו)  ָהָיה  ְּדִמְׁשָּכן  ַהִּגילּוי  ֶׁשַעל-ְיֵדי  ְּדַהֵּבירּור  ְּבֵבית-ַהִּמְקָּדׁש,  ֶׁשֵהִאיר 
ּוְלַהֲעלֹות  ְלָבֵרר  ִּבְכֵדי  ַּבִּמְדָּבר   ְמַהֵּל ָהָיה  ֶׁשַהִּמְׁשָּכן  ִמְלָחָמה,   ְּבֶדֶר ֵּבירּור 
ְׁשמֹה  ַעל-ְיֵדי  ֶׁשֵהִאיר  [ַהִּגילּוי  ַעל-ְיֵדי  ְוַהֵּבירּור  ְלָׁשם,  ֶׁשָּנְפלּו  ַהִּנּצֹוצֹות  ֶאת 
ִּדְׁשמֹה  ְמנּוָחה,   ְּבֶדֶר ָהָיה  ְּבֵבית-ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵהִאיר  ַהִּגילּוי  ַעל-ְיֵדי]  ּוִבְפָרט 
ֵאָליו  ִנְמְׁשכּו  ָהְרחֹוִקים)  ֶׁשַּבְּמקֹומֹות  ַהִּנּצֹוצֹות  (ַּגם  ְוַהִּנּצֹוצֹות  ִּבְמקֹומֹו,  ָהָיה 

ֵמַעְצָמם.

במאמר הקודם מבאר, כי ב"בירור בדרך מנוחה" יש ב' מדריגות:

א') הבירור בזמן משה רבינו – שע"י נסיעת הארון במדבר נפעל בדרך ממילא 
המנגד,  עם  מלחמה  ע"י  אינו  הבירור  עצם  מחד,  משנאיך".  וינוסו  אויביך  "יפוצו 
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17) כפי שמדייק בלשונו במאמר. היינו שאין 
ע"י  אינו  הבירור  כי   – ממש  מלחמה  בדרך  זה 
התעסקות ומלחמה עם המנגד, אלא נפעל ממילא. 
אבל הוא "כמו" בדרך מלחמה, מכיוון שהיה ע"י 

ירידת והליכת הארון במדבר, במקום המנגד.

18) וכפי שמדייק שם מהלשון "יפוצו אויביך 
וינוסו משנאיך" – שאין זה שמתבטל התוקף של 
השונא והאויב לגמרי, אלא רק שהוא באופן של 

"יפוצו וינוסו".

אלא שע"י גילוי האור הנעלה (כנאמר בתחילת הפסוק "קומה ה'") – התבטל המנגד 
בדרך  הוא "כמו17  הבירור  ולכן  המנגד,  למקום  הגיע  הארון  לאידך,  ממילא.  בדרך 
בירור בדרך מלחמה"; כי זה מורה שסוף כל סוף יש למנגד תפיסת מקום מסויימת18.

היא "ירדה"  מחד,  שבתורה:  נגלה  לימוד  ע"י  הבירור  הוא  האדם  ובעבודת   –
והתלבשה בעניינים גשמיים, לפסוק הלכה שזה אסור וזה מותר. אך מאידך, הבירור 
אינו ע"י "מלחמה" עם הנפש הבהמית, כי אם ע"י אור וקדושת התורה היא מתבטלת 

ממילא.

לא  אף  אלא  להלחם,  צריך  היה  שלא  בלבד  זו  לא   – שלמה  בזמן  הבירור  ב') 
היה צורך שיירד למקומם, אלא ישב במקומו בירושלים, וכל הגויים התבטלו אליו 
ממילא מחמת שהתבטלו לגילוי האלוקי שהאיר על ידו. ויתירה מזו – שבאו אליו 
שהאור  מפני  זה  וכל  לאלוקות.  שנמשכו  מפני  חכמתו  את  לשמוע  העמים  מכל 
אף  צריך  ואין  מקום,  תפיסת  כל  למנגד  אין  שלגביו  נעלה,  כה  היה  בימיו  האלוקי 

לרדת למקומו. 

– ובעבודת האדם הוא הבירור ע"י לימוד פנימיות התורה, שעוסקת רק בעניינים 
רוחנים אלוקיים ולא התלבשה בעניינים גשמיים, ועי"י זה מתבררת ממילא הנפש 

הבהמית.

 – היא  המקדש  נרות  על  חנוכה  נרות  שמעלת  מבארים  מדוע  מדייק,  זה  ולפי 
שצריך להדליקם בחוץ כדי להאיר החושך; הרי אדרבה: עיקר המעלה היא כאשר 
האור הוא במקומו וע"י זה מתבררים ממילא גם הניצוצות שבמקומות רחוקים! – 

ּוִמֶּזה מּוָבן ִלְכאֹוָרה ְּבִמָּכל-ֶׁשֵּכן ְּבנֹוֵגַע ְלָהאֹור ְּדֵנרֹות ֲחנּוָּכה, ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה 
ִּדְרׁשּות   ַהחֹוֶׁש ֶאת  ֵמִאיר  ֶׁשהּוא  ְּדֶזה  ְּבֵבית-ַהִּמְקָּדׁש,  ֶׁשֵהִאיר  ֵמָהאֹור  ַּגם 
ֶאָּלא)  אֹותֹו,  ְלָהִאיר   ַהחֹוֶׁש ִלְמקֹום  יֹוֵרד  ֶׁשהּוא  ַעל-ְיֵדי  (א  הּוא  ָהַרִּבים 
ֲחנּוָּכה  ֶׁשֵּנר  ְּבֶזה  יֹוֵתר  עֹוד  ֵּביאּור   ָצִרי ְוַעל-ִּפי-ֶזה  ִמֵּמיָלא.   ִּדְבֶדֶר ְּבאֹוֶפן 

ִמְצָוה ְלַהִּניָחּה ַעל ֶּפַתח ֵּביתֹו ִמַּבחּוץ.
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שיש  חנוכה,  נרות  מעלת  אודות  בביאור  לדייק  ממשיך  סיכום: 
להבין בזה כמה פרטים:

בנוגע לדרגת האור שהוא למעלה מהשתלשלות – הרי גם במקדש 
שלמה היה אור שלמעלה מהשתלשלות, ומצד גודל האור התבטלו 
כל הגויים לשלמה. ומהו החילוק בין הגילוי בבית המקדש לגילוי של 

חנוכה. 

 – החושך  את  להאיר  כדי  שהוא  ההדלקה,  ומקום  לזמן  בנוגע 
שלכאורה, מדוע כדי להאיר החושך, צריך להדליקם לאחר השקיעה. 
וכן מדוע צריך להניחם בחוץ, ואדרבה: הרי יש מעלה בכך שמאירים 
בחוץ אף שמונחים בפנים; כמבואר שזו המעלה בימי שלמה שהיה 
"בירור בדרך מנוחה" - שמצד גודל האור נמשכו אליו כל הניצוצות, 

ואפילו לא היה צריך לרדת למקום המנגד (כמו במשכן).
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מלכות  ערך  להצ"צ  הליקוטים  ספר  ראה   (19
עמ' תרעג.

סידור  גם  וראה  ג.  ז,  פקודי  תורה  לקוטי   (20
עם דא"ח שער הל"ג בעומר (שג, ג). 

סעיף ד'
ביאור הפסוק יודוך גו' וחסידיך יברכוכה – 

ברכה ממקום שבו ההודאה
לבאר המדריגות בהמשכת האור שלמעלה מהשתלשלות, יתחיל מכאן ועד סוף 

סעיף ח' לבאר הפסוק "יודוך ה' כל מעשיך גו'".

ְיָבְרכּוָכה,   ַוֲחִסיֶדי  ַמֲעֶׂשי ָּכל  ה'   יֹודּו ַמה-ֶּׁשָּכתּוב  ְּבַהְקִּדים  ְויּוַבן ֶזה  ד) 
ּוְמָבֵאר ַאְדמֹו"ר (ְמהֹוְרַׁש"ּב) ִנְׁשָמתֹו-ֵעֶדן ְּבַמֲאָמרֹו ִּדּבּור-ַהַּמְתִחיל 
"ָּפָדה ְּבָׁשלֹום" ֶׁשְּבֶהְמֵׁש תער"ב (הּוָבא ְּבִדּבּור-ַהַּמְתִחיל ָּפָדה ְּבָׁשלֹום ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְּבי"ט ִּכְסֵלו),

להמשיך  כה,  יברכו   – פירושה  "יברכוכה"  שתיבת  הזוהר,  ביאור  שם  ומביא 
ובהמשכת  "כה"19.  הנקראת  המלכות  בספירת  אור  גילוי  המשכה)  מלשון  (ברכה 
האור למלכות ישנם כמה אופנים ומדריגות, ובפסוק זה מבאר האופן הנעלה ביותר:

ְּדֶזה ֶׁשֲחִסיֶדי ְיָבְרכּוָכה הּוא ִּבְסִמיכּות ּוְבֶהְמֵׁש ְליֹודּו ה' ָּכל ַמֲעֶׂשי, הּוא, 
(אֹור-ֵאין- ְמאֹד  ַנֲעֶלה  ִמָּמקֹום  ִהיא   ֲחִסיֶדי ֶׁשַעל-ְיֵדי  (ְּבָרָכה)  ַהַהְמָׁשָכה  ִּכי 

 .ּבֹו ַהָּׂשָגה ֶאָּלא הֹוָדָאה ִּבְלַבד, יֹודּו סֹוף ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות) ֶׁשֵאין ַׁשָּיי
ְוָלֵכן ֶנֱאַמר ַוֲחִסיֶדי ְיָבְרכּוָכה, ִּכי ַהַהְמָׁשָכה ִמָּמקֹום ֶזה (ְּבאֹוֶפן ִּדְבָרָכה) ִהיא 

ְּבכַֹח ֲחִסיֶדי ַּדְוָקא.

בפסוק נרמזו איפוא ג' עניינים:

אין  אור   – ההמשכה  דרגת  מרומזת  ה'"  "יודוך  בתיבות  הפסוק  בתחילת  א') 
סוף שלמעלה מהשתלשלות. כמבואר בחסידות20 כי "ההודאה היא בחינת ביטול", 
שהיא  בחינה  נמשך  וביטול  הודאה  ע"י  ולכן  משיגו,  אינו  אם  גם  לדבר  שמודה 

למעלה מהשגה.

ב') בתיבת "יברכוכה" נרמז אופן ההמשכה – שאור נעלה זה נמשך באופן של 
"ברכה" דווקא.
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21) ראה לקוטי שיחות חלק י' עמ' 38 ובהנסמן שם.

ג') בתיבת "חסידיך" מבואר כיצד נמשך אור נעלה זה באופן של ברכה – ע"י 
חסידיך דווקא.

כלומר: עצם המשכת המדריגה שבה שייך רק "הודאה" – תיתכן ע"י כל אחד, 
כמפורש בפסוק "יודוך ה' כל מעשיך"; אמנם, המשכתה באופן של "ברכה" – הוא 

דווקא בכח חסידיך.

*

המעלה בברכה והמעלה בתפילה
ומתחיל לבאר עניין המשכה זו  – "ברכה ממקום שבו הוא ההודאה":

ּוִבְכֵדי ְלָבֵאר ּגֹוֶדל ָהִעילּוי ְּדַהְמָׁשָכה זֹו (ְוַהַּטַעם ַעל ֶזה ֶׁשַהְמָׁשָכה זֹו ִהיא ְּבכַֹח 
ֶאָחד  ֶׁשְּבָכל  ִלְתִפָּלה,  ְּבָרָכה  ֵּבין  ַהִחילּוק  ְּבַהַּמֲאָמר  ַמְקִּדים  ַּדְוָקא),   ֲחִסיֶדי

ֵמֶהם ֵיׁש ַמֲעָלה ְלַגֵּבי זּוָלתֹו.

ַהְיינּו  ְלַמְעָלה,  ִמְּלַמָּטה  ִהיא  ִּדְתִפָּלה  ִהיא,  ְּתִפָּלה  ְלַגֵּבי  ִּדְבָרָכה  ַהַּמֲעָלה 
ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל הּוא ְלַמָּטה ּוְמַבֵּקׁש ֶׁשַּיְׁשִּפיעּו לֹו ִמְּלַמְעָלה,

של  הפנימי  במובן  (וגם  לה'  ולהתחנן  להתפלל  יכול  אחד  כל  אחד  מצד  ולכן 
וודאות  אין  מאידך,  אך  לה'),  להעלותה  נפשו  וזיכוך  התבטלות  שהיא  התפילה, 

שתתמלא בקשתו.

ּוְבָרָכה ִהיא ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה, ֶׁשַהְּמָבֵר [ֶזה ֶׁשֵּיׁש לֹו ּכַֹח ְלָבֵר] הּוא ְלַמְעָלה 
ֵמַהּׁשֶֹרׁש ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְמֶׁשֶכת ַהְּבָרָכה ּוַמְמִׁשי אֹוָתּה ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה.

וכלשון חז"ל בפירוש הפסוק "והיה ברכה" – "הברכות נתונות בידך, עד עכשיו 
[וכמובא  תחפוץ".  אשר  את  תברך  אתה  ומעכשיו  ונח,  לאדם  ברכתי  בידי,  היו 
דהיינו,  יין;  או  מים  בתוכה  שאוצרת  מלשון "בריכה",  הוא  ש"ברכה"  בחסידות21 
לאשר  ממנו  ולהמשיך  לתת  יכול  והוא  מסויימות,  השפעות  מלא  אוצר  למברך  יש 

יחפוץ].

ְוֶזהּו ֶׁשְּבָרָכה ִהיא ְּבֶדֶר ִציוּוי, ְּדֵכיָון ֶׁשַהְּמָבֵר הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהּׁשֹוֶרׁש ֶׁשִּמֶּמּנּו 
ִנְמֶׁשֶכת ַהְּבָרָכה, ָלֵכן ְּבכֹחֹו ְלַצּוֹות.

כי אין הוא מבקש אודות הדבר, אלא הדבר קיים ברשותו, והוא מצווה להמשיכו 
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הקודם22,  במאמר  שמדגיש  כפי  [רק,  וודאית  היא  הברכה  המשכת  ולכן  למטה. 
"אפשר להיות עיכוב בקבלת ההשפעה מצד המתברך, שאינו כלי להברכה וכיוצא 

בזה, אך לא בהמשכת ההשפעה מצד המברך"].

ֶׁשְּכָבר  ָמה   ְלַהְמִׁשי הּוא  ַהְּבָרָכה  ְּדִעְנַין  ִהיא,  ְּבָרָכה  ְלַגֵּבי  ִּדְתִפָּלה  ְוַהַּמֲעָלה 
ִנְמָצא ְּבַהָּמקֹור ְוא ָּדָבר ָחָדׁש,

והראיה23 מברכת יעקב למנשה ואפרים, ששם ימינו על ראש אפרים אף שמנשה 
היה הבכור, ובמענה לשאלת יוסף ענה, שיודע כי מנשה הגדול, "אולם אחיו הקטן 
יכול  היה  גופא  זה  על  הרי   – להבין  וצריך  הגויים".  מלוא  יהיה  וזרעו  ממנו  יגדל 
רק  היא  כלל)  שברכה (בדרך  הוא,  והביאור  יותר?!  יגדל  מנשה  של  שזרעו  לברך, 
להמשיך מה שישנו כבר במקור, ומכיוון שבשרשם ומקורם היה מעלה לאפרים, לא 

היה שייך לברך באופן אחר.

ובזה היא מעלת התפילה לגבי ברכה – 

ַחס- ֶיְׁשָנּה  א  ְּבִאם  ֶׁשַּגם  ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא  ַּבָּקָׁשה  הּוא  ַהְּתִפָּלה  ְוִעְנַין 
ַחס- חֹוֶלה  ֶׁשִּיְהֶיה  ָעָליו  ֶׁשִּנְגַזר  ֶאָּלא  עֹוד  ְוא  ְּבַהָּמקֹור,  ַּגם  ַהַהְׁשָּפָעה  ְוָׁשלֹום 

ְוָׁשלֹום ְוַכּיֹוֵצא-ָּבֶזה, ִמָּכל-ָמקֹום, ּתּוְמַׁש לֹו ַהְׁשָּפָעה ֲחָדָׁשה ֵמאֹור-ֵאין-סֹוף 
ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות.

ע"י  הנה  גזירה,  ואפילו  חסרון  איזה  יש  השתלשלות  סדר  שמצד  אף  כלומר: 
שנמשך אור ממקום נעלה יותר – מתבטלת הגזירה ונהיה בריא. וזה בא ע"י עבודת 
התפילה, שהאדם "מודה" ומתבטל כלפי הקב"ה; וכאשר מתבטל ומזכך נפשו, יכול 

להמשיך ע"י זה רצון חדש.

ְּדֶזהּו ֶׁשאֹוְמִרים ְּבַכָּמה ְּתִפּלֹות "ְיִהי ָרצֹון", ְּדֵפירּוׁש ְיִהי ָרצֹון הּוא ֶׁשִּיְהֶיה ָרצֹון 
ָחָדׁש.

ידיך  "למעשה  כי  הקודם24,  במאמר  בקיצור  נתבאר  התפילה  למעלת  והטעם 
הפנימי  הרצון  וזה  התחתונים,  לעבודת  ומשתוקק  כוסף  שהקב"ה   – תכסוף"25 
עבודתם,  ע"י  היא  ההמשכה  כאשר  ולכן,  כולה.  הבריאה  סיבת  שהוא  והעצמי 

מתעורר ע"י זה רצון חדש למעלה.

  22) הערה 15.
  23) פדה בשלום העת"ר. נזכר גם בעת אמירת 

המאמר הקודם.

24) סעיף ג'.
25) איוב יד, טו.
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ברכה שיש בה מעלת התפילה
ִהיא  ֶׁשּבֹו  ֵמַהָּמקֹום  ִהיא  ֶׁשַהְמָׁשָכָתּה   (ַּדֲחִסיֶדי) ַהְּבָרָכה  ִעילּוי  ּגֹוֶדל  ְוֶזהּו 

ַההֹוָדָאה, ְּדִבְבָרָכה זֹו ְׁשֵּתי ַהַּמֲעלֹות:

א') ֶׁשַהַהְמָׁשָכה ִהיא ֵמאֹור-ֵאין-סֹוף ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות, ַהְיינּו ֶׁשַעל-ְיֵדי 

ְּבָרָכה זֹו ַנֲעֶׂשה ָרצֹון ָחָדׁש – ַהַּמֲעָלה ִּדְתִפָּלה.

ב') ְוַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן ִהיא (א ְּתִפָּלה, ַּבָּקָׁשה, ֶאָּלא) ְּבָרָכה, ְּבֶדֶר ִציוּוי.

באופן כללי מקבילים ב׳ ההמשכות של ״תפילה״ ו״ברכה״ – לב׳ אופני 
מקבילה   – למעלה״  ״מלמטה  שהיא  תפילה  לעיל:  שהוזכרו  הבירורים 
ל״בירור בדרך מלחמה״, וברכה שהיא מלמעלה למטה - מקבילה ל״בירור 

בדרך מנוחה״26.

*

ולא  בברכתם  גזירה  לבטל  יכולים  שצדיקים  בירושלמי  מהגמרא  ראיה  ומביא 
ע"י תפילה:

הצדיק]  במעלת  העוסק  בפרק  איוב,  [בספר  ַהָּפסּוק  ַעל  ַּבְּירּוַׁשְלִמי  ְוִכְדִאיָתא 
"ְוִתְגַזר אֶֹמר ְוָיָקם ָל" – "ֲאִפּלּו הּוא (ַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא) אֹוֵמר ָהֵכין ְוַאְּת 
ָאַמר ָהֵכין, ִּדיָד ָקְייָמא ִּדיִדי ָלא ָקְייָמא" [=אפילו אם הקב"ה אומר כך, ואתה 
(הצדיק) אומר כך, שלך קיים, שלי לא קיים. ומזה מביא הירושלמי הוכחה לנאמר 

שם אשר "הקב"ה מבטל גזירתו מפני גזירתו של צדיק"].

מדברי הירושלמי הללו רואים, שבברכת צדיק ישנם ב' המעלות:

לגבי  הברכה  מעלת  להדגיש:  כדאי   (26
(בדרך  ההמשכה  נפעלת  כיצד  רק  אינו  תפילה, 
בקשה או בדרך ציווי) – אלא גם בהמשכה עצמה. 
הדבר   – חדש  רצון  תפילה  ע"י  כשנמשך  גם  כי 
שמצינו  כפי  המטה.  וזיכוך  עבודת  באופן  תלוי 
בתפילת חוני המעגל על גשמים, שהיה צריך כמה 
עד  שאלתי")  כך  ולא  שאלתי  כך  ("לא  בקשות 
שירדו כתיקונם. כלומר: גם כשנמשך ע"י תפילה 
רצון חדש, אופן ההמשכה הוא "מלמטה למעלה" 
ברכה,  שע"י  בהמשכה  ורק  ממילא.  בדרך  ולא 

נפעל הבירור ע"י גילוי אור מלמעלה למטה בדרך 
מנוחה וממילא, שאין שום תפיסת מקום לתחתון 

(ראה ד"ה נר חנוכה תש"כ).
בהמשכה  מעלה  יש  גופא  זה  מטעם  לאידך, 
ע"י תפילה – כי ע"י בירור מלמעלה למטה ברכה 
תפילה  ע"י  אמנם  ממציאותו;  התחתון  מתבטל 
נפעל בו עצמו זיכוך ועילוי, כפי שהובא בביאור 
לסעיף הקודם. ופרט זה נוגע למה שיתבאר לקמן 

בסעיף יב.
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זאת]  [בכל  ָהֵכין)  אֹוֵמר  ַהַהְׁשָּפָעה (הּוא  ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ֶׁשִּנְגַזר  ְלַאֲחֵרי  ֶׁשַּגם  ְּדֶזה 
ִנְמֶׁשֶכת ַהַהְׁשָּפָעה – הּוא ַעל-ְיֵדי ַהְמָׁשַכת ָרצֹון ָחָדׁש, ַהַּמֲעָלה ִּדְתִפָּלה. ְואֹוֶפן 
ִנְמֶׁשֶכת  ָהֵכין"  ָאַמר  "ַאְּת  ֶׁשַעל-ְיֵדי  ֶאָּלא  ַּבָּקָׁשה  ַעל-ְיֵדי  א  הּוא  ַהַהְמָׁשָכה 

ַהַהְׁשָּפָעה ְּבֶדֶר ִמֵּמיָלא.

– אומר"  "ותגזר  הכתוב  פירוש  שזהו  הפסוק,  על  התנ"ך  במפרשי  וכמובא 
שהצדיק גוזר ומצווה וכדבריו כן יקום, אף אם הוא עניין הכרוך בשינוי הטבע.

ועוד דוגמא לזה:

ְוַעל-ֶּדֶר ְּדִאיָתא ַּבּזַֹהר ֶׁשַרְׁשִּב"י ִהְמִׁשי ְיִריַדת ְּגָׁשִמים ַעל-ְיֵדי ֲאִמיַרת ּתֹוָרה, 
ְּגָׁשִמים,  ֲעִציַרת  ֶׁשִּתְהֶיה  ֶׁשִּנְגַזר  ְלַאֲחֵרי  ְּגָׁשִמים  ְיִריַדת  ֶׁשִּתְהֶיה  ֶׁשִּבְכֵדי  ַּדֲהַגם 
ְּדַרְׁשִּב"י  ּתֹוָרה  ֲאִמיַרת  ַעל-ְיֵדי  ִמָּכל-ָמקֹום  ָחָדׁש,  ָרצֹון  ַהְמָׁשַכת  ַעל-ְיֵדי  הּוא 

ָהְיָתה ַהַהְמָׁשָכה ְּבֶדֶר ִמֵּמיָלא.

הירושלמי  (מדברי  הנ"ל  דוגמאות  שתי  דווקא  הובאו  מדוע  יתבאר  [ולקמן 
וירידת הגשמים ע"י רשב"י) – כי בהם משתקפת הדרגא הכי נעלית בביטול גזירה 

באופן של ברכה].

ְוֶזהּו יֹודּו גֹו' ַוֲחִסיֶדי ְיָבְרכּוָכה (ֲחִסיֶדי ַּדְוָקא), ִּכי ַהַהְמָׁשָכה ְּבאֹוֶפן ִּדְבָרָכה 
ַּדְוָקא   ֲחִסיֶדי ְּבכַֹח  ִהיא   (יֹודּו) ַההֹוָדָאה  הּוא  ֶׁשּבֹו  ֵמַהָּמקֹום  (ְיָבְרכּוָכה) 

(ְּכִדְלַקָּמן ָסִעיף ו).

נמצא שמפרט ג' בחינות:

שתתקיים  ודאות  ואין  בקשה  של  באופן  אך  חדש;  רצון  פועלת   – תפילה  א') 
בקשתו.

ב') ברכה (סתם) – רק ע"י מי שיש בכוחו לברך ונמשכת בוודאות; אך נמשך רק 
מה שיש במקור ולא דבר חדש.

מהשתלשלות  שלמעלה  אור  נמשך  המעלות:  ב'  ובה   – חסידיך  של  ברכה  ג') 
וביטול גזירה, וביחד עם זה בדרך ציווי ובוודאות.

כל אריכות הביאור במאמר לקמן הוא בנוגע למדריגה השלישית, המשכת אור 
שלמעלה מהשתלשלות באופן של ברכה, אשר בה גופא – כמה מדריגות.
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וודאות  אין  אך  ולבקש,  להתפלל  יכול  אחד  כל  סיכום: "תפילה" – 
שתתמלא בקשתו. מעלתה – שעל ידה נמשך רצון חדש גם לבטל 
היא  וההמשכה  לברך  כח  שיש  למי  רק  היא  "ברכה"  אמנם  גזירה. 
יש  חדש.  דבר  ולא  במקור  שקיים  מה  רק  נמשך  לאידך,  בוודאות, 
ובוודאות,  ציווי  של  באופן  שהיא  התפילה –  מעלת  בה  שיש  ברכה 
וכמו  הגזירה.  וביטול  מהשתלשלות  שלמעלה  אור  זה  עם  וביחד 
רשב"י שהוריד גשמים ע"י שאמר תורה. ועל זה נאמר "יודוך ה' כל 
מעשיך וחסידיך יברכוכה" – ברכה ממקום שלמעלה מהשגה ושייך 

בו רק הודאה. 
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סעיף ה'
החילוק בין הברכה של צדיק, ישר, חסיד 

בסעיף הקודם נתבאר, שההמשכה מאור-אין-סוף שלמעלה מהשתלשלות שעל 
"חסידיך".  בכח  דווקא  הוא   – וציווי  ברכה  של  ובאופן  גזירה,  ביטול  נעשה  ידו 
בסעיף זה ידייק, הלוא מצינו בחז"ל שעניין זה נפעל גם ע"י "צדיק" – ומדוע נאמר 

שלזה צריך להיות דווקא מעלת "חסיד"?

ה) ְוָצִרי ְלָהִבין, ְּדָחִסיד הּוא ְלַמְעָלה ִמַּצִּדיק (ְוַכְּמבֹוָאר ְּבַהַּמֲאָמר ְּבִעְנַין ג' 
ְוָחִסיד  ִמַּצִּדיק  ְלַמְעָלה  הּוא  ְּדָיָׁשר  ְוָחִסיד,  ָיָׁשר  ַצִּדיק  ַהַּמְדֵריגֹות 

הּוא ְלַמְעָלה ַּגם ִמָּיָׁשר,

– ויתבאר בקיצור בסעיף הבא ג' מדריגות אלו –

ּוִמַּמה-ֶּׁשָּכתּוב "יֹודּו גֹו' ַוֲחִסיֶדי ְיָבְרכּוָכה", ַמְׁשָמע, ֶׁשִּבְכֵדי ְלַהְמִׁשי ְּבאֹוֶפן 
ִּדְבָרָכה (ְּבֶדֶר ִמֵּמיָלא, ְּבִלי ַּבָּקָׁשה) ֵמַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו הּוא ַההֹוָדָאה (אֹור-ֵאין-
סֹוף ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות) הּוא ַּדְוָקא ַעל-ְיֵדי ֲחִסיֶדי ֶׁשְּלַמְעָלה ִמַּצִּדיִקים.

ּגֹוֵזר  "ַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא  ַרַז"ל  ָאְמרּו  ַלַּצִּדיִקים  ְּבנֹוֵגַע  ַּגם  ֲהֵרי  ְלָהִבין,   ְוָצִרי
ְוַצִּדיק ְמַבֵּטל", ְואֹוֶפן ִּביטּול ַהְּגֵזיָרה הּוא (א ַעל-ְיֵדי ַּבָּקַׁשת ַהַּצִּדיק, ֶאָּלא) 
ִהיא  ִמְתַּבֶּטֶלת  ַהְּגֵזיָרה  ֶׁשִּתְתַּבֵּטל  ְמַצֶּוה  ֶׁשהּוא  ְּדַעל-ְיֵדי  ֶׁשּלֹו,  ַהִּציוּוי  ַעל-ְיֵדי 
ִמֵּמיָלא [ְּכמֹו-ֶׁשָּכתּוב "ַצִּדיק מֹוֵׁשל (ְּב)ִיְרַאת ֱאִקים" ּוֵפיְרׁשּו ַרַז"ל ֶׁשַהַּצִּדיק 

מֹוֵׁשל ְּבַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא ְלַבֵּטל ֶאת ְּגֵזירֹוָתיו],

ַמֲעלֹות  ְׁשֵּתי  ֶיְׁשָנם  ַצִּדיִקים  ֶׁשַעל-ְיֵדי  ְּבַהַהְמָׁשָכה  ֶׁשַּגם  ִלְכאֹוָרה,  מּוָבן  ְּדִמֶּזה 
ֶאָּלא  ַהָּׂשָגה  ּבֹו   ַׁשָּיי ֶׁשֵאין  ִמָּמקֹום  ִהיא  ֶׁשַהַהְמָׁשָכה  (א')  ַהִּנְזָּכרֹות-ְלֵעיל, 
הֹוָדָאה (אֹור-ֵאין-סֹוף ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות) (ב') ְוֶׁשַהַהְמָׁשָכה ִמָּׁשם ִהיא 

א ַעל-ְיֵדי ַּבָּקָׁשה ֶאָּלא ְּבֶדֶר ִציוּוי (ַהַּמֲעָלה ִּדְבָרָכה),

ֶׁשַהַהְמָׁשָכה  ַמְׁשָמע  ְיָבְרכּוָכה"   ַוֲחִסיֶדי גֹו'   יֹודּו" ּוִמַּמה-ֶּׁשָּכתּוב   – אמנם 

ְּבאֹוֶפן ִּדְבָרָכה ֵמַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִהיא ַההֹוָדָאה הּוא ְּבכַֹח ֲחִסיֶדי ַּדְוָקא.

ואם כן, מכיוון שגם צדיק ממשיך אור אין סוף שלמעלה מהשתלשלות באופן 
של ברכה – מדוע נאמר בפסוק שהמשכה זו היא דווקא בכח "חסידיך"?
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חדש  רצון  המשכת   – הנעלית  במדריגתה  ב"ברכה"  גם  כי  מוכח,  גופא  ומזה 
שע"י:  ההמשכה  מדריגות –  ג'  הם  ובכללות  מדריגות.  כמה  יש  ציווי  של  ובאופן 

צדיק; ישר; חסיד.

 – ל״חסיד״  ״צדיק״  אודות החילוק שבין  זה  נקודת השאלה שבסעיף 
לנרות  המקדש  בין  החילוק  אודות  ג׳  בסעיף  ששאל  שאלה  אותה  היא 
חנוכה: הרי גם במקדש היה אור שלמעלה מהשתלשלות שעל ידו נעשה 
בנרות  זה  בעניין  המעלה  ומהי   – רחוקים  שבמקומות  הניצוצות  בירור 

חנוכה, שהם דווקא ״מאירים את החושך״.

(ציווי),  ברכה  של  באופן  הגזירה  ביטול  מדוע  להבין  צריך  סיכום: 
גוזר  "הקב"ה  נאמר  צדיק  לגבי  גם  הרי  "חסידיך",  בכח  דווקא  היא 

וצדיק מבטל".
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רק  תיתכן  כזה  לעניין  המידות  משיכת   (27
מוטעה  עצמו  שהשכל  או  אופנים:  משני  באחד 
ומדמה דבר רע לטוב; או, מצד השפעות חיצוניות 

מגושם  גוף  קלוקלת,  סביבה  כגון   – המידות  על 
ביותר או הרגלים שליליים. 

סעיף ו'
"השתלשלות" ו"למעלה מהשתלשלות" – בנפש האדם

המושגים  אודות  קצר  ביאור  להקדים  יש  הבאים  הסעיפים  להבנת 
״השתלשלות״ ו״למעלה מהשתלשלות״:

העליונות  הספירות  לעשר  המקבילים  כוחות  עשר  יש  האדם,  בנפש 
(שמהן נמשכו ונשתלשלו). עשר הכוחות נחלקים ל״מוחין״ - חכמה בינה 
דעת; ו״מידות״ – שעיקרם הם המידות חסד גבורה ותפארת (אהבה יראה 

ורחמים).

עשר כוחות אלו הם בחינת ״השתלשלות״ שבנפש, כי, יש קשר ויחס 
ההשפעה  באופן  המתבטא  דבר  שעליה,  המדריגה  ובין  מדריגה  כל  בין 
מאחת לשניה. ולכן נקרא ״השתלשלות״ – מלשון ״שלשלת״, שכל טבעת 

משתלשלת מהדרגא שלמעלה ממנה וקשורה בה. 

גדרי המוחין והמידות
ניקח את הקשר בין השכל והמידות - תהליך הולדת המידות מהשכל 

ממחיש את הקשר והיחס ביניהם, ובשני הכיוונים:

יודע בשכלו על דבר טוב, הוא  המידות הוא, שכאשר האדם  ״מבנה״ 
נמשך אליו; וכן לאידך, גם השכל בבואו להשפיע על המדות – הוא ״מדבר 
בשפה״ שלהם, עליו למצוא אותיות ״להסביר״ להם שזהו דבר טוב ונעים 
גם מנקודת מבטם, ולכן ראוי לאהבו. השכל לא יוכל לעולם ״לשכנע״ את 

המידות לאהוב דבר מפני שהוא רע27.

העובדה שיש יחס בין דרגה אחת לשניה – הוא מפני שבכל דרגא בפני 
עצמה יש הגבלה מסויימת, וקיימים בה ״כללים״ וגדרים שונים. ולדוגמא: 
השכל, פועל אך ורק לפי כללי השכל (אין שייך ש״יבין״ סברא המנוגדת 
אליהם). כמו כן במידות, אין שייך שרגש אהבה לדבר כלשהו, יוליד רצון 

להזיק לו וכדומה.
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הם  כי   – מקיפים"  "כוחות  גם  ונקראים   (28
שבו  א')  מפני:  כן  שנקרא  מקיף",  בדוגמת "אור 
בדומה  ומטה,  מעלה  של  התחלקות  אין  עצמו 
התלבשות  ע"י  לא  היא  השפעתו  ב')  לעיגול; 
"מקיף"  באופן  רק  בדבר  נמצא  אלא  וצמצום, 

(וראה בהמשך הביאור בפנים).
בקונטרס  זה  בעניין  נפלא  סיפור  ראה   (29
אדמו"ר  (לכ"ק  כא  סעיף  החסידות"  "לימוד 
יקותיאל  ר'  הנודע  החסיד  אודות  הריי"צ), 
כ"ק  אצל  ביחידות  התאונן  שכאשר  ליעפלער, 
אדמו"ר האמצעי שאינו מצליח להבין המאמרים 

העמוקים שאומר, השיב לו: "אין לך דבר העומד 
עצם  אינו  שהרצון  שאף  וביאר,  הרצון",  בפני 
גילוי  ולפעול  הנפש  להטות  בכוחו  אבל  הנפש, 
שלמטה  והמדות  השכל  כוחות  ובפרט  הכוחות, 
החושים  גם  אז  באמת  רוצים  "וכאשר  ממנו, 
עצומה  ביגיעה  התייגע  מכן  ולאחר  מתרחבים". 
הבנה  בעלי  מגדולי  שנהיה  עד  זמן,  במשך 
עץ  מבול  להתהפך  פעל  ו"ביגיעתו  בחסידות, 
שם  עיין  נפלאים"!  וחושים  כשרונות  לבעל 

אריכות הסיפור.
 30) הובא בהמשך תרס"ו בתחילתו (עמ' ז').

ע״י  שבא  מלבד  ועבודתם,  עצמם  בכח  ובמידות  בשכל  שינוי  ולכן, 
יגיעה רבה וזמן רב, הנה יש הגבלה עד כמה יכולים להשתנות – בהתאם 

להגבלותיהם וגדריהם.

רצון ותענוג – למעלה מהשתלשלות
שבנפש28.  מהשתלשלות״  ״למעלה  הם  והתענוג  הרצון  כוחות  אמנם, 

כוחות אלו שונים בכל העניינים שהוזכרו:

ונמשכים  מצטמצמים  שהם  באופן  אינה  הכוחות  שאר  על  פעולתם 
אליהם, אלא משפיעים עליהם בלי ״התחשבות״ במצבם, אף עניינים שלא 
לך דבר העומד בפני הרצון״ – הרצון  ״אין  וכמאמר הידוע  בערכם כלל. 
אינו ״מתווכח״ עם שאר הכוחות, אלא מכריחם לפעול כרצונו (ובאופנים 
שונים, מלמטה למעלה: לעשות דבר שהשכל מצד עצמו מנגד לו; להטות 
את השכל שימצא הסברים לרצונו; לפעול על השכל שיבין עניינים שלא 
פעולתו  גם  כי  מעונג״,  למעלה  ״אין  נאמר  עונג  לגבי  וכן  כלל29).  בערכו 
וגורם  נשאר במהותו,  לדרגת שאר הכוחות, אלא  אינה שמצמצם עצמו 

לשאר הכוחות להיות בהתאם לכך (וכפי שיתבאר באריכות בסעיף ח׳).

וגדרים  ״כללים״  עם  קשורה  אינה  עצמם  והתענוג  הרצון  מהות  גם 
מסויימים, אלא הם בהתאם למהות נפשו. לא שייך לומר ״כללים״ ברצון, 
וכן בתענוג, אין סיבה מדוע אדם מתענג מדבר מסויים וחברו מדבר אחר, 
כי אם זה בהתאם למהות נפשו (ובלשון רבינו הזקן30: אויף א תאוה אין 

קיין קשיא – על תאוה אין שייך להקשות קושיות!).

(״השתלשלות״)  והמידות  המוחין  היא:  אלו,  חילוקים  לכל  והסיבה 
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לנמשל:  המשל  בין  ההבדל  כמובן  ובזה   (31
דברים  על  לדבר  ניתן  האדם  בנפש  במשל 
ממנו  הכל  הרי  בנמשל,  אך  לנפש;  "שמחוץ" 
יתברך ואין חוץ ממנו ח"ו, אלא שצמצם אורו כדי 
להוות ולהחיות עולמות ונבראים שבהרגשתם הם 
"יש" ודבר נפרד, אף שבאמת הוא המקיימם בכל 

רגע מחדש והם בטלים לפניו כאין ואפס ממש.
"עצם  אינם  והתענוג  הרצון  שגם  אלא   (32
הנפש" ממש, אלא כוחות המתפשטים ממנה, כפי 
פשיטות  בין  ה"ממוצעים"  שהם  לקמן  שיתבאר 

הנפש לבין הכוחות.

וגדרים  כללים  בהם  יש  ולכן  לנפש,  שמחוץ  מציאות  עם  קשורים   -
מסויימים, בהתאם לעניינים שאליהם הם מתייחסים (הסברא השכלית 
טּוב  וכן  בשכלו;  מבינה  שהאדם  אלא  לנפש31,  שמחוץ  ״מציאות״  היא 
הדבר שאותו הוא אוהב - הוא ״מציאות״, אלא שע״י כח האהבה זה נרגש 

בנפשו. ולכן יש הבדל בין אהבה לדבר קטן או לדבר גדול וכו׳).

קשר  בלי  עצמו,  האדם  נפש  את  מבטאים  והתענוג  הרצון  אמנם, 
גם פעולתם היא  ולכן,  והוא המתענג.  שהוא הרוצה  למציאות חיצונית; 
נוצרת בגלל  (להיפך: חשיבות כל דבר  וכללים  בלי ״התחשבות״ בגדרים 
בין דבר פעוט או רב ערך –  ולכן אין הבדל  האדם;  והתענוג של  הרצון 

בשניהם תוקף הרצון (או התענוג) הוא בשוה)32.

הנמשל: עשר הספירות ודרגת הכתר
והנמשל למעלה:

עשר הספירות מחכמה ואילך הם בחינת ״סדר השתלשלות״, כדי להוות 
ולכן, אף שהספירות הם אין-סוף להיותן  גבול.  ונבראים בעלי  עולמות 
מאוחדות במאציל שהוא אין-סוף, מכל מקום, הקב״ה האציל אותם על 
מנת להנהיג על ידם את העולמות, וקבע שההשפעה בהן תהיה על פי סדר 
מסויים כפי שעלה ברצונו (דוגמאות כלליות: השפעת חסד בעולם – למי 
שראוי לכך בהתאם לדינו וכיו״ב. וכן סדר ההשפעה בספירות עצמן, ע״י 

צמצום האור וכו׳).

אמנם, דרגת הכתר היא ״למעלה מסדר השתלשלות״, שמאיר בה אור 
ולכן, כאשר נמשך משם אור, הרי  אין סוף שלמעלה לגמרי מהעולמות. 
זה בלי שום חשבונות של סדר השתלשלות, ולכן אף אם נגזר על האדם 

שיהיה חולה – נמשך רצון חדש שיהיה בריא.
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תער"ב  המשך  ראה  לקמן  הבא  בכל   (33
עזר"ת  וראינה  צאינה  ד"ה  א').  (פרק  בתחילתו 

(סה"מ עזר"ת ע' קצג ואילך). 
34) לקוטי שיחות חכ"ט ע' 179.

35) המשך תער"ב פרק א'.
36) ראה המשך תער"ב פרק ר"ב (חלק א' ע' 
תט): והנה בעצם מהותם דרצון ועונג הן הפכים 
הוא  והרצון  בנפש  בהעלם  הוא  דהעונג  מזה,  זה 

שהוא  מרוצה  לשון  הוא  דרצון  דוקא,  בהתגלות 
התגלות והמשכת הנפש . . ומרוצתו לאיזה דבר . 
. והתענוג הוא דוקא בהעלם בנפש שאינו בבחינת 
גם  והיינו  בעצמו,  שמתענג  מה  אם  כי  מרוצה 
כי  מרוצה  בבחינת  זה  אין  דבר  באיזה  שמתענג 
הוא  התענוג  ועיקר   .  . בעצמו  שמתענג  מה  אם 
שמתענג בעצם מהותו ממש לא בבחינת הגילוים 

שלו".

רצון ותענוג – ממוצעים; שורש, ושורש לשורש
להבנת הדרגות שבבחינת הכתר עצמה, נחזור למשל מכוחות הנפש:

ניתן  החכמה.  מדריגת  היא  עצמן  הנפש  כוחות  עשר  של  ראשיתן 
להמשיל זאת לגרעין של פרי - קיימת בגרעין הגדרה ממשית ו״התחלה״ 
של סוג הפרי שיצמח ממנו (אם כי בדקות מאוד לגבי הפרי המושלם). כך 
החכמה היא ה״גרעין״ שממנו צומחים הכוחות (כאמור: סברא שעניינה 
ובנמשל, ספירת  וכך הלאה).  עד כמה טוב הדבר – תוליד אהבה בנפש, 

החכמה, היא ״ראשית״, ההתחלה בפועל של עשר הספירות.

ומהווים  הכוחות,  משאר  לגמרי  למעלה  הם  והתענוג,  הרצון  אמנם, 
״ממוצעים״33 בין הבלי-גבול והפשיטות המוחלטת של הנפש - לבין עשר 
במדריגת  (כמו  והכוחות  המציאות  גדרי  בהם״  ״מתחילים  לא  כוחותיה. 
גבול בדומה לנפש; אלא, שהם המשכה המהוה  החכמה), שהרי הם בלי 
שורש לשאר הכוחות. והחילוק בין הרצון והתענוג, הוא במידת ה״קירוב״ 

והיחס שלהם לכוחות.

כח הרצון, כאמור, אין בו מגדרי הכוחות עצמם, אך הוא מהוה ״שורש״ 
לכוחות וענייניהם בכך - שהוא דורש ורוצה אותם. שזהו פירוש34 ״רצון״ 
מלשון ״רץ״ – שהנפש נמשכת ו״רצה״ לעניין שחוץ הימנה. ובלשון כ״ק 
אדמו״ר הרש״ב35 ״שע״י התעוררות הרצון כביכול נעשים בבחינת שייכות 
מובדל  הוא  ״הרי  הרצון  התעוררות  קודם  אך  בו״,  שנתעורר  הדבר  אל 
מן הכח  עניין  כל  להוציא  והמניע  הגורם  הוא  לכן, הרצון  לגמרי״.  ממנו 

אל הפועל.

ולמעלה יותר - הוא כח התענוג: התענוג מובדל לגמרי מיחס כלשהו 
(שהרי אפילו תענוג  דרישה36  או  רצון  לא באופן של  חיצוני, אף  לעניין 
התפשטות  של  תנועה  ולא  בעצמו,  ״מתכנס״  שהאדם  עניינו,  בפועל 
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37) לקוטי שיחות ח"כ ע' 397 הערה 94.
38) לקוטי תורה בחוקותי מו, ג.

39) ראה המשך תער"ב חלק ג' ע' א'תלט.

40) ראה סה"מ עזר"ת שנסמן לעיל, שבחינת 
שיהיה  העצמות"  והמשכת  "ירידת  הוא  עתיק 

ממנו בחינת הרצון. 

והתגלות). אלא שבכך נעשה בנפש הכנה ו״בשלות״ להיווצרות הרצון, כי 
ע״י התענוג בדבר – רוצה בו37.

[בסגנון אחר: ברצון הנפש כביכול ״מדברת״ אל הכוחות או אל הדבר 
היחס למציאות אותו דבר); ואילו בתענוג הנפש  הנרצה (ומתחדש בכך 
בלי  למהותה,  אופן התענוג שבהתאם  בה  (שמתחדש  בעצמה  ״עוסקת״ 

יחס לשום עניין חיצוני].

הדרגות בספירת הכתר
כשם שבנפש קיים ממוצע בין הבלי-גבול של הנפש ובין עשר הכוחות, 
העשר  ובין  האין-סוף  בין  ממוצע  היא  הכתר  דרגת   - למעלה  גם  כך 

ספירות. בכתר בכללות ג׳ מדריגות, וסדרם מלמטה למעלה:

א׳) ״אריך אנפין״ - ״חיצוניות הכתר״; ב׳) ״עתיק יומין״ - ״פנימיות 
הכתר״; ג׳) ״רישא דלא אתיידע״ - ״פנימיות עתיק״.

והביאור: ״ממוצע״ – צריך לכלול את ב׳ הדברים שהוא מחבר ביניהם. 
בין  ממוצע  הוא  שהכתר  שמכיוון  האריז״ל,  בשם  הזקן38  רבינו  כדברי 
והוא   - סוף  שבאין  תחתונה  מבחינה  בו  ״יש  לכן  לנאצלים,  המאציל 
ספירות  עשר  כל  שרש  שהוא  שבו  הב׳  ו״הבחינה  יומין״;  עתיק  בחינת 
הנאצלים . . - והוא הנקרא אריך אנפין, וב׳ בחינות אלו יחד נקרא כתר״.

כלומר: בחינת ״אריך אנפין״ היא הרצון והשורש לעולמות: אף שאין 
שם מציאות ספירות ועולמות - אך קיים רצון אליהם; ולכן היא ״שורש 
[=״פנים  אנפין״  ״אריך  הפירוש39  וזהו  להתהוותם.  והגורם  הנאצלים״ 
זו בחינת ״אריך״, בלי גבול, מאידך, ממנה נמשך לעשר  גדולות״]: מחד, 

הספירות הנקראים ״אנפין״.

ואילו ״עתיק יומין״ הוא ״בחינה תחתונה שבמאציל״. אין שם אפילו 
שאור-אין-סוף ירד והצטמצם40, עד  רצון לספירות ועולמות, כי אם רק 
ששייך להיות ממנו אחר כך בחינת הרצון וסדר ההשתלשלות (ולכן נקראת 
בחינה זו ״שורש השרשים״, בדוגמת התענוג שאינו שורש לכוחות, אלא 
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41) וכן פירוש "עתיק" מלשון ישן נושן – כי 
עתיק הוא מדריגה התחתונה של המאציל, שהוא 

עצמות אין סוף שקודם העולמות.
42) ראה 'מאמר מבואר' חוברת ח' בהוספות 

"פרקי מבוא לנושא עצם וגילויים".
פדה   – הקודם  במאמר  שנתבאר  כפי   (43

בשלום תשכ"ו סעיף יו"ד.
בפ"ק  דצניעותא  לספרא  בפירושו   (44
ח"ב  מלוקט  בסה"מ  הנסמן  ראה  ע"א).  (דקי"ט, 

ע' קז הערה 96.
45)  לשון האריז"ל שם.

46) פדה בשלום העת"ר (פשע"ו).

רק סיבה ושורש לרצון). וזהו הפירוש ״עתיק יומין״41 – שהוא נעתק ונבדל 
לגמרי מבחינת הספירות העליונות הנקראות ״יומין״. 

אמנם, המדריגות של עתיק ואריך הם בבחינת האור, היינו שיש בהם 
״גילוי״42 והתפשטות בבחינה מסויימת43. אך בחינת פנימיות עתיק הנקרא 
העצמות״,  עוז  חביון  ״שם  האריז״ל44  כלשון  הרי  אתיידע״  דלא  ״רישא 
וכלשון לקמן במאמר ״שהוא נמצא כמו שהוא בעצמותו״. ונקרא ״רישא 
דלא אתיידע״ [=ראש שאינו נודע ומתגלה] כי ״הוא עצמו אינו משיג מה 

שיש בו . . שהוא עצמו לא ידע כאדם שאינו משיג מהות הנשמה שבו״45.

מעלת עבודת החסיד – הביטול
מהשתלשלות  שלמעלה  האור  בהמשכת  המדריגות  לבאר  מתחיל  זה  בסעיף 
הממשיכים  ה'  בעובדי  מדריגות  ג'  כללי  באופן  שישנם  ומקדים  ברכה.  של  באופן 

אור שלמעלה מהשתלשלות – צדיק, ישר, חסיד, ומבאר החילוקים ביניהם:

ו) ְוֵיׁש ְלָבֵאר ֶזה ַעל-ִּפי ַמה ֶּׁשַּמְמִׁשי ְּבַהַּמֲאָמר, ְּדִאיָתא ַּבּזַֹהר "ֵאיֶזהּו ָחִסיד 
א  ְּדִעְנָינֹו ֶׁשל ָחִסיד הּוא ֶׁשֲעבֹוָדתֹו ִהיא  ַהִּמְתַחֵּסד ִעם קֹונֹו", ַהְיינּו 
ִּבְׁשִביל ַעְצמֹו ִּבְכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָּדבּוק ֶּבֱאקּות ֶאָּלא ְלצֹוֶר ָּגבֹוַּה, ַּכְּמבֹוָאר ַּבַּתְנָיא.

היינו שנקודת המעלה בחסיד – לגבי צדיק וישר – הוא בעניין הביטול, שעבודתו 
היא לא בשביל להשיג מעלות רוחניות, אלא בשביל שיהיה גילוי אלוקות בעולם. 
למעלה  בעצמו  שיגיע  כדי  לא  ישראל,  לארץ  להכנס  שרצה  רבינו46  משה  וכמו 
הרוחנית בדביקות ה' יתברך המושגת דווקא בארץ, אלא "לצורך גבוה" – שתושלם 

הכוונה האלוקית שיהיה גילוי אלוקות בעם ישראל.

שמשתדל  סוג:  מאותו  אך  שונות,  מדריגות  ב'  הם  וישר –  צדיק  אחר:  בסגנון 
היא  שכולה  הקדושה  במדריגת  הוא  זה  כל  [כפשוט,  לנפשו  נעלות  דרגות  להשיג 
בבחינת ביטול עצמו (ולא חלילה "לגרמיה" כפי שהוא, להבדיל, בהיפך הקדושה, 
דקדושה"  "תאוה  לעבודתו,  מבוקש  שיש  אלא,  עצמו);  והרגשת  ישות  שעניינו 
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ה"ג  ד"ה  רע"א.  מצדיקים" (טו,  עדיפי  תענית "דישרים  במסכת  מרש"י  לזה  ההוכחה  ובהערה   (47
לא הכל לאורה).

והגדרה  תוכן  בעלת  שהיא "מציאות",  עבודה  זו  כן  ואם  ה'.  קרבת  להשיג  שחפץ 
מסויימים].

להשלים  בשביל  ורק  אך  היא  שעבודתו  לגמרי,  אחר  בסוג  הוא   – חסיד  ואילו 
הכוונה האלוקית, ואין לו אפילו מבוקש של השגת מדריגה איזה שתהיה; אין כאן 

כל "מציאות" כלל.

אריך ועתיק – אורות; פנימיות עתיק – עצם
בדרגת  החילוק  נובע  ו"חסיד" –  של "צדיק" "ישר"  עבודתם  באופן  מהחילוק 

האור שממשיכים:

ִמְּפִניִמּיּות  ִהיא  ַּדֲחִסיִדים  ָהֲעבֹוָדה  ֶׁשַעל-ְיֵדי  ְּדַהַהְמָׁשָכה  ְּבַהַּמֲאָמר,  ּוְמָבֵאר 
ַעִּתיק. ְוֶזהּו ֶׁשָחִסיד הּוא ְלַמְעָלה ִמַּצִּדיק ּוְלַמְעָלה ַּגם ִמָּיָׁשר.

הצד השוה שביניהם – שעבודתם היא למעלה מטעם ודעת, ולכן ממשיכים מאור 
שלמעלה מהשתלשלות, ובאופן של ציווי. ובאותיות הקבלה: שממשיכים מדרגת 
"הכתר", שלמעלה מהעשר ספירות. אלא, בדרגת הכתר גופא יש ג' מדריגות, ובזה 

הוא החילוק ביניהם:

.ְּדַהַהְמָׁשָכה ֶׁשַעל-ְיֵדי ֲעבֹוַדת ַהַּצִּדיִקים ִהיא ֵמִחיצֹוִנּיּות ַהֶּכֶתר, ֲאִרי

ְוַהַהְמָׁשָכה ֶׁשַעל-ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ִּדיָׁשִרים (ֶׁשְּלַמְעָלה ִמַּצִּדיִקים47) ִהיא ִמְּפִניִמּיּות 
ַהֶּכֶתר, ַעִּתיק.

ִמְּפִניִמּיּות  ִהיא  ִמְּיָׁשִרים)  (ֶׁשְּלַמְעָלה  ַּדֲחִסיִדים  ָהֲעבֹוָדה  ֶׁשַעל-ְיֵדי  ְוַהַהְמָׁשָכה 
ַעִּתיק.

והטעם לזה שחסיד ממשיך מבחינה זו הוא:

ְּדַעל-ְיֵדי ֶׁשָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלֶהם ִהיא ְּבִביטּול (ְלַמְעָלה ִמְּמִציאּות), ָלֵכן ַהַהְמָׁשָכה 
ֵמִהְתַּפְּׁשטּות  ֶׁשְּלַמְעָלה  ָהֶעֶצם  ִמְּבִחיַנת  ִהיא  ֲעבֹוָדָתם  ַעל-ְיֵדי  ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת 

(ְמִציאּות), ְּפִניִמּיּות ַעִּתיק.
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48) מורה נבוכים ח"ג, פנ"ג.
פירוש  את  רבינו  מביא  השיחות  בא'   (49
גם  הוא  שגמ"ח  חז"ל  למאמר  מפראג  המהר"ל 
הנותן  מצד  הוא  חסדים  גמילות  "כי  לעשירים: 
שהוא עושה טוב בין שמבקש המקבל ובין שאין 
שהמקבל  מפני  כי  זה,  הפך  הצדקה  אבל  מבקש, 
לעניים  צדקה   .  . דחקו  מפני  לו  נותן  לכך  צריך 

ואילו  לקבל,  וצריך  עני  הוא  שהמקבל  דווקא, 
צדקה  ולפיכך  כלל  דבר  לקבל  צריך  אין  העשיר 
לעניים דווקא, אבל החסד שהוא מצד שהוא איש 
טוב משפיע לאחרים הן יהיה עני והן יהיה עשיר" 
לסופו,  קרוב  ב'  פרק  גמ"ח  נתיב  עולם,  (נתיבות 
ואולי   – הערה 47).   75 ע'  חכ"ה  בלקו"ש  הובא 

יש לקשר זה עם הביאור בפנים ע"ד החסידות.

כפי שנתבאר בהקדמה לסעיף זה, בחינת עתיק ואריך הם מדריגות ב"אורות", 
ה"חסיד"  עבודת  ע"י  דווקא  נמשך  וזה  ה"עצם".  היא  עתיק  פנימיות  בחינת  ואילו 
– שעבודתו כאמור, היא בביטול, כדי להשלים כוונת העצמות, ולא בשביל אורות 

וגילויים. ולכן, נמשך ע"י זה בחינת העצם, שלמעלה מדרגת הגילויים.

*

צדקה, עשירות, חסד
ופנימיות  עתיק,  אריך,   – הנ״ל  המדריגות  ג׳  שהמשכת  יבאר  לקמן 
עתיק, נקראים ״צדקה״ ״עשירות״ ו״חסד״. להבנת הדברים, יש להקדים 

מהמבואר בזה במאמר הקודם:

על הפסוק לגבי מצות צדקה ״כי פתח תפתח את ידך לו גו׳ די מחסורו 
אשר יחסר לו״, נאמר בגמרא: ״די מחסורו״ – ״אתה מצווה עליו לפרנסו, 
ואי אתה מצווה עליו לעשרו״; שמצות צדקה היא רק למלא את חסרונו של 
העני, אך עשירות איננה נכללת בהשלמת החסרון. נמצא, כי כל השפעה 
שבאה למלא חסרון כלשהו היא בגדר צדקה, ואילו עשירות עניינה (לאחר 

שנתמלאו כל החסרונות) - תוספת שפע בהרחבה גדולה.

אמנם במקום אחר נאמר בגמרא, שמהמעלות של גמילות חסדים לגבי 
צדקה היא, שצדקה היא רק לעניים, וגמ״ח הוא גם לעשירים. כלומר: אף 
שהוא עשיר ואין לו כל חסרון - משפיעים לו דבר נעלה יותר שלא בערכו 

כלל, שהוא עניין החסד.

נמצא שהם ג׳ מדריגות: צדקה – שהוא מילוי החסרון; עשירות, שהיא 
תוספת השפעה בריבוי גדול; וחסד – שהוא ריבוי השפע באין ערוך אפילו 

לגבי עשירות, ובלשון הרמב״ם48 ״הפלגת הטוב״.

״סיבה״  עם  השפעה  הריהם   – עשירות  והן  צדקה  הן  אחר:  [בסגנון 
מסויימת: בצדקה – כדי למלאות החסרון; ובעשירות – כדי להשיג מעלת 

העשירות. אמנם חסד הוא ״טוב בעצם״, השפעת הטוב בלי כל סיבה49].
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עליו  ובביאורנו  ואילך),  שיח  ע'  ח"ה  מלוקט  (סה"מ  ה'  סעיף  תשכ"ט  חוקת  זאת  ד"ה  ראה   (50
"מאמר מבואר" חוברת ג'.

ובפנימיות העניינים: מובא בקבלה שכדי להוות העולמות ע״י ספירת 
המלכות - נעשה חסרון בספירת המלכות והסתלקו ממנה האורות שהיו 
מאירים בה (ובלשון הקבלה ״נחסרו ממנה חמשה פרצופים״). ובהמשכת 
 - מזו  למעלה  זו  מדריגות  שלוש  יש  המלכות,  לספירת  בחזרה  האורות 

״צדקה״ שהוא מילוי החסרון, ״עשירות״, ו״חסד״.

והולך ומפרש אשר כל שלושת המדריגות הם המשכות אור שלמעלה 
מהשתלשלות בספירת המלכות:

ַלֲעִנִּיים  ֵּבין  ִהיא  ֲחָסִדים  ּוְגִמילּות  ַלֲעִנִּיים  ִהיא  ֶׁשְּצָדָקה  ַרַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
הּוא  ֶׁשֶחֶסד  מּוָבן  ַלֲעִׁשיִרים)  ַּגם  ִהיא  ֲחָסִדים  ְּדִמֶּזה (ֶׁשְּגִמילּות  ַלֲעִׁשיִרים,  ֵּבין 

ְלַמְעָלה ַּגם ֵמֲעִׁשירּות.

ב"צדקה" נכלל המשכת "אריך" השייך לעולם
ּוְמָבֵאר, ְּדג' ִעְנָיִנים ֵאֶּלה (ְצָדָקה, ֲעִׁשירּות ְוֶחֶסד) ֵהם ג' ַמְדֵריגֹות ְּבַהַהְמָׁשכֹות 

ִּדְלַמְעָלה ֶׁשִּנְמָׁשִכים ְּבַמְלכּות.

הּוא  ְלַעְּׂשרֹו]  ְמצּוֶּוה  ַאָּתה  ְוִאי  ַמֲחסֹורֹו  [ֵּדי  ַהִחָּסרֹון  ִמילּוי  ֶׁשִהיא  ְצָדָקה 
ַהְמָׁשַכת ַהִּגילּוי ֶׁשַּׁשָּיי ְלַמְלכּות, ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה ִנְתַמֵּלא ַהִחָּסרֹון ֶׁשָּלּה.

המשכת  גם  נכלל   – המלכות  ספירת  של  החסרון"  שב"מילוי  ומחדש,  ומוסיף 
בחינת אריך, שהוא אור שלמעלה מהשתלשלות:

ִּדְבִגילּוי ֶזה ִנְכָלל ַּגם ְּבִחיַנת ִחיצֹוִנּיּות ַהֶּכֶתר, ֲאִרי. ְּדֵכיָון ֶׁשֲאִרי הּוא ׁשֹוֶרׁש 
 ּוְמקֹור ַהֶּנֱאָצִלים ֶאָּלא ֶׁשהּוא ַמִּקיף ֲעֵליֶהם (סֹוֵבב), הּוא ִּבְכַלל ָהאֹור ַהַּׁשָּי

ָלעֹוָלמֹות (ַמְלכּות).

ובלשון רבינו הזקן "כי בחינת סובב כל עלמין וממלא כל עלמין זהו מה שנמשך 
כי  לעולמות,  שייך  היא  זו  בחי'  כן  ואם  להעולמות.  חיות  להיות  הארה  ית'  ממנו 
גם בחינת סובב הוא בחינה ששייך לעלמין שהוא מה שמחיה העולמות רק שהוא 

בחינת אור מקיף"50.

דרשת  יסוד  על  המאמרים,  באחד  יותר  בפרטיות  נתבארה  זו  נקודה 
הגמרא הנ״ל על הפסוק ״די מחסורו אשר יחסר לו״ – שבזה נכלל לא רק 
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דברים המוכרחים כמו לחם לאכול ובגד ללבוש, אלא גם ״אשר יחסר לו״ 
באופן פרטי ״אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו״, אם היה מורגל 

בכך והדבר נחוץ לו.

ובפנימיות העניינים, אשר ה״חסרון״ בספירת המלכות (ובעולם), הוא 
המתלבש ממש בעולמות, כי אם גם  לא רק האור של סדר השתלשלות 
חז״ל51  וכמאמר  לעולמות.  שייכות  לו  שיש  מהשתלשלות  למעלה  האור 
אודות השבת: ״מה היה העולם חסר מנוחה, בא שבת בא מנוחה״. כלומר, 
גם לאחר השלמת בריאת כל הנבראים, הנה העובדה שלא האיר בהם אור 

השבת שלמעלה מעולמות - הייתה בבחינת ״חסר״ שצריך להשלימו).

הּוא  ַהַּצִּדיִקים  ֲעבֹוַדת  ַעל-ְיֵדי  ִּכי  הּוא,  ְצָדָקה  ִמְּלׁשֹון  ַצִּדיק  ְּדֵׁשם  לֹוַמר,  ְוֵיש 
ִמילּוי  ִּבְכַלל  ִהיא  זֹו  ְּדַהְמָׁשָכה  (ַּכִּנְזָּכר-ְלֵעיל),  ַהֶּכֶתר  ִחיצֹוִנּיּות  ַהְמָׁשַכת 

ַהִחָּסרֹון, ְצָדָקה.

עשירות – אור שלמעלה לגמרי מעולמות
ַוֲעִׁשירּות, ֶׁשִהיא ְלַמְעָלה ִמִּמילּוי ַהִחָּסרֹון, הּוא ַהְמָׁשַכת ִּגילּוי אֹור ֶׁשְּלַמְעָלה 

ִמַּׁשָּייכּות ְלַמְלכּות (ֶׁשִּנְמָׁש ְּבַמְלכּות), ְּפִניִמּיּות ַהֶּכֶתר, ַעִּתיק52.

שהוא תכלית השלימות בדרגת ה"הגילויים" – דלא זו בלבד שאין שום חסרון, 
אלא יש גם ריבוי השפע.

של  בזמנו  ט׳),  סעיף  לקמן  גם  (ויובא  הקודם  במאמר  שנתבאר  כפי 
שלמה בבית המקדש – האירה בחינת עתיק, עשירות.

ומאריך שם בעניין העשירות וריבוי השפע בזמן שלמה, הן בגשמיות, 
שהיה עשירות מופלגה ועד שאין כסף נחשב בימי שלמה למאומה53, והן 
ברוחניות, שדווקא בימיו נבנה בית המקדש, שהגילוי בו היה נעלה יותר 

מהגילוי במשכן (כנ״ל סעיף ג׳).

*

 ֶׁשִּנְמָׁש) ַעִּתיק  ְּפִניִמּיּות  ַהְמָׁשַכת  הּוא  ֵמֲעִׁשירּות  ַּגם  ְלַמְעָלה  ֶׁשהּוא  ְוֶחֶסד 
ְּבַמְלכּות).

השביעי  ביום  אלקים  "ויכל  הפסוק  על   (51
(בראשית ב, ב), הובא בפירוש רש"י על הפסוק.

"צדיק"  בין  הקשר  מהו  מפרש  במאמר   (52

ו"צדקה", וכן בין "חסיד" ל"חסד", אך לא נתבאר 
מהו הקשר בין "ישר" לעשירות.

53)  מלכים-א, י, כא. דברי הימים-ב ט, כ.
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– שהוא המשכת העצם.

ְוֶזהּו "ֵאיֶזהּו ָחִסיד ַהִּמְתַחֵּסד ִעם קֹונֹו", ְּדֵמַהְּטָעִמים ַעל ֶזה ְּדִמי ֶׁשֲעבֹוָדתֹו ִהיא 
(א ְלצֹוֶר ַעְצמֹו, ֶאָּלא) ְלצֹוֶר ָּגבֹוַּה ִנְקָרא ְּבֵׁשם ָחִסיד (ִמְּלׁשֹון ֶחֶסד), הּוא, 

ִּכי ַעל-ְיֵדי ֶׁשָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלֹו ִהיא ְּבַתְכִלית ַהִּביטּול (ְלַמְעָלה ִמְּמִציאּות),

כידוע הראיה לזה ממאמר חז"ל54, שזריקת צפרנים יכול להזיק לאשה מעוברת, 
ולכן "צדיק קוברן, חסיד שורפן". שחסיד חושש שמא גם לאחר שיקבור הצפרניים 
יתגלו, ולכן מחמיר יותר ושורפן – למרות שהדבר מזיק לו (כמבואר בתוספות שם). 
עושה  העליונה  הכוונה  להשלים  וכדי  מציאותו,  עם  כלל  מתחשב  שאינו  כלומר, 

דברים שבאים "על חשבון" העילוי הפרטי שלו. ולכן

ַהַהְמָׁשָכה ֶׁשַעל-ְיֵדי ֲעבֹוָדתֹו ִהיא ִמְּפִניִמּיּות ַעִּתיק (ַּכִּנְזָּכר-ְלֵעיל), ִעְנַין ַהֶחֶסד, 
ְוָלֵכן ִנְקָרא ְּבֵׁשם ָחִסיד.

ציווי:  של  באופן  מהשתלשלות  שלמעלה  בהמשכה  מדריגות  ג'  פירט  כאן  עד 
הכתר.  חיצוניות  אריך,  שהיא  החסרון,  מילוי  בחינת "צדקה",  את  ממשיך  צדיק – 
הכתר.  פנימיות  עתיק,  שהיא  השפע,  ריבוי  "עשירות",  בחינת  את  ממשיך   – ישר 
שהיא  מעשירות,  למעלה  הטוב  הפלגת  שהיא  בחינת "חסד",  את  ממשיך  חסיד – 

פנימיות עתיק.

מינה"  נפקא  ו"למאי  אלו  המשכות  שלושת  בין  בין  ההבדל  מהו  יבאר  ולקמן 
בפעולתם בעולם. 

סיכום: בהמשכה שלמעלה מהשתלשלות (ביטול גזירה) באופן של 
בבחינת  הנכלל  אריך,  בחינת  המשכת  מדרגות:  שלוש  וציווי,  ברכה 
צדיקים;  ע"י  הנמשך  לעולמות)  השייך  (אור  החסרון  ומילוי  צדקה 
המשכת בחינת חיצוניות עתיק, והוא בחינת "עשירות" הנמשך ע"י 
ישרים; והמשכת בחינת "פנימיות עתיק", והוא עניין החסד הנמשך 

ע"י חסידים, שעבודתם היא בביטול לצורך גבוה.

54)  נדה יז, א.
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55) ראה מה שהביא בהערה 45 במאמר, שבבחינת פנימיות עתיק לא שייך גם "ידיעת השלילה". 
עיין שם.

סעיף ז'
הרמזים בפסוק להמשכת "פנימיות עתיק"

חוזר  הקודם,  שבסעיף  המדריגות  ג'  שבין  החילוק  לביאור  והקדמה  כיסוד 
ומתעכב על לשון הפסוק "יודוך ה' כל מעשיך, וחסידיך יברכוכה":

לעיל (סעיף ד') הביא ממאמר הרבי הרש"ב, שמהלשון "יודוך . . יברכוכה" – 
רק  בו  ושייך  מהשגה  שלמעלה  מקום  מהשתלשלות,  למעלה  המשכה  שזוהי  מובן 
הודאה, אך בכל זאת נמשכת באופן של ברכה וציווי. בסעיפים שלאחר מכן דייק, כי 
בכללות, ברכה באופן כזה שייך גם אצל סתם צדיק, ומהנאמר "וחסידיך יברכוכה" 
דווקא – מובן שבברכה זו עצמה היא דרגא נעלית יותר, ממדריגת פנימיות עתיק. 

והוכחה זו התבססה על המבואר במקומות אחרים במעלת חסיד על צדיק ישר.

היא  חסיד  של  שההמשכה  מרומז  עצמו  הפסוק  בלשון  כי  יבאר,  זה  בסעיף 
מבחינת פנימיות עתיק. וזאת מצד ב' דיוקים בפסוק.

ֶׁשַהַּמֲעָלה  ְיָבְרכּוָכה",   ַוֲחִסיֶדי גֹו'   יֹודּו" ְּדַמה-ֶּׁשָּכתּוב  לֹוַמר,  ז) ְוֵיׁש 
ְּדַהַהְמָׁשָכה (ְּבָרָכה) ֶׁשַעל-ְיֵדי ֲחִסיֶדי הּוא ֶׁשַהַהְמָׁשָכה ִהיא ִמָּמקֹום 
ֶׁשֵאין ַׁשָּיי ּבֹו ַהָּׂשָגה ֶאָּלא הֹוָדָאה ִּבְלַבד, הּוא, ִּכי ֲאִמיִּתית ִעְנַין ַההֹוָדָאה הּוא 
 ֲחִסיֶדי ַעל-ְיֵדי  ִהיא  ִּדְבָרָכה)  (ְּבאֹוֶפן  ִמָּׁשם  ְוַהַהְמָׁשָכה  ַעִּתיק,  ִּבְפִניִמּיּות 

ַּדְוָקא.

דהיינו, בלשון הפסוק נרמז ההמשכה מבחינת "פנימיות עתיק", כי: כדי לציין 
היא  שהברכה  דווקא,  בפסוק "יודוך"  נאמר  מהשתלשלות –  שלמעלה  ברכה  שזו 
ממקום שאין שייך בו השגה אלא רק הודאה; ועיקר הבחינה שאין שייך בה השגה 

כלל  – הוא מדריגת פנימיות עתיק55.

המעלה העיקרית בפנימיות עתיק – המשכה בדרך ממילא
ואופן שני לדייק זה מהפסוק:

ַּגם ֵיׁש לֹוַמר, ֶׁשִעיַקר ַהִחידּוׁש ְּביֹודּו גֹו' ְיָבְרכּוָכה הּוא, ֶׁשַהַהְמָׁשָכה ֵמַהָּמקֹום 
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ֶׁשּבֹו הּוא-ִעְנַין ַההֹוָדָאה (אֹור-ֵאין-סֹוף ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות) ִהיא ְּבאֹוֶפן 
ִּדְבָרָכה (ְיָבְרכּוָכה), ַהְיינּו ֶׁשַהַהְמָׁשָכה ִהיא ְּבֶדֶר ִמֵּמיָלא, ְוַהַהְמָׁשָכה ְּבאֹוֶפן 

ֶזה ִהיא (ְּבִעיָקר) ַעל-ְיֵדי ֲחִסיֶדי ַּדְוָקא.
כלומר: בהמשכת אור למעלה מהשתלשלות שלא ע"י בקשה – יכולים להיות 
ברכה  "יברכוכה",  של  באופן  היא  שההמשכה  הפסוק  בלשון  אך  אופנים.  כמה 

דווקא56 – מודגש שעיקר המעלה כאן היא בכך שנמשכת בדרך ממילא. ומפרט:

ַּגם  הּוא  ַההֹוָדָאה,  ִעְנַין  הּוא  ֶׁשּבֹו  ֵמַהָּמקֹום  ִהיא  ֶׁשַהַהְמָׁשָכה  ְּדֶזה  ַהְיינּו 
ְלַמְעָלה  ֵהם  ַעִּתיק  ִחיצֹוִנּיּות  ּוִמָּכל-ֶׁשֵּכן   ֲאִרי ֶׁשַּגם  ְּדֵכיָון  ִויָׁשִרים.  ְּבַצִּדיִקים 

ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות, ֵאין ַׁשָּייך ָּבֶהם ַהָּׂשָגה ֶאָּלא הֹוָדָאה ִּבְלַבד.

ֶאָּלא ֶׁשַהַהְמָׁשָכה ֵמֲאִרי ּוֵמִחיצֹוִנּיּות ַעִּתיק (ֶׁשַעל-ְיֵדי ַצִּדיִקים ִויָׁשִרים) ִהיא 
(ְּכמֹו) ְּבֶדֶר ְּפעּוָלה,

ואם כן, זו המשכה שלמעלה מהשתלשלות הפועלת ביטול הגזירה (בדרך ציווי 
ובוודאות) – אך לא "ברכה" שהיא בדרך ממילא דווקא.

ַוֲאִמיִּתית ָהִעְנָין ִּדְבֶדֶר ִמֵּמיָלא הּוא ְּבַהַהְמָׁשָכה ִמְּפִניִמּיּות ַעִּתיק (ֶׁשַעל-ְיֵדי 
ֲחִסיֶדי), ְּכִדְלַקָּמן.

ולקמן יאריך בביאור העניין השני והעיקרי אותו דייק מהפסוק – מדוע ההמשכה 
עתיק  מפנימיות  ההמשכה  ודווקא  פעולה",  בדרך  היא "כמו  ועתיק  אריך  מבחינת 

היא בעיקר "בדרך ממילא".

ע"י  שהיא  עתיק,  פנימיות  של  ההמשכה  מרומז  בפסוק  סיכום: 
"חסידיך": א') במילה "יודוך" – כי עיקר העניין של הודאה שלמעלה 
שההמשכה   – "יברכוכה"  במילה  ב')  עתיק.  בפנימיות  הוא  מהשגה 
היא בדרך ממילא, וזה בעיקר בהמשכת פנימיות עתיק. אך ההמשכה 

מאריך וחיצוניות עתיק היא במובן מסויים בדרך פעולה.

המעלה  שעיקר  מובן,  כאן  מלשונו   (56
יכול  שזה  בוודאות,  שהיא  רק  זה  (אין  ב"ברכה" 
ממילא  בדרך  שהיא  אלא)  ציווי,  בדרך  גם  להיות 

דווקא. אולי ניתן להסביר זאת כך:
לברכה  תפילה  בין  שהחילוק  לעיל  הוסבר 
ברכה  ואילו  חדש,  דבר  פועלת  שתפילה  (סתם), 
ממשיכה  רק  (אלא  חדש  דבר  פועלת  אינה 
ברכה  גם  מדוע  להבין:  צריך  כן,  ואם  מהמקור). 
הנעלית, שממשיכה למעלה מסדר השתלשלות – 

הביאור  ומהמשך  כאן  ומשמע  "ברכה"?  נקראת 
גם  הוא  חדש  דבר  אינה  שברכה  זה  כי  במאמר – 
חסר,  שהתחתון  מודגש  בתפילה  למעליותא: 
עצמו.  מצד  בו  קיים  שלא  חדש  דבר  בו  ופועלים 
 – תוכנה  גזירה,  שמבטלת  כזו  גם  ברכה,  ואילו 
שאין זה בדרך "חידוש" פעולה והוספה בתחתון, 
מצד  גם  כי  שמתגלה   – ממילא"  "בדרך  אלא 
לקמן  וראה  גזירה.  שייך  אין  מלכתחילה  עצמו, 

בפנים באריכות.
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סעיף ח'
המעלה בבחינת עתיק – רוממות או פנימיות

בסעיפים הקודמים נזכר, שהמשכת אור שלמעלה מהשתלשלות פועלת 
ביטול הגזירה בדרך ממילא (ובדומה לכך בעניין הבירורים – ביטול המנגד 
״אריך״,  בחינת  מצד  שהוא  כפי   – דרגות  יש  גופא  ובזה  מלחמה).  בלי 
הבירור  פעולת  ידו  שעל  ״עתיק״,  בחינת  מצד  שהוא  כפי  מזה,  ולמעלה 

נעלית יותר (ביטול המנגד לגמרי וללא ירידת המברר).

ומופלא  מרומם  - שככל שהאור  לזה  כלל מבואר הטעם  בדרך  והנה, 
והגדרים  בהגבלות  ״מתחשב״  הוא  אין  ההשתלשלות,  מבחינת  יותר 
הרש״ב57:  אדמו״ר  כ״ק  ובלשון  לגמרי.  ביטול  עליו  ופועל  התחתון,  של 
״ממדריגה גבוה שנבדל בערך לגמרי . . בחינת חסד דעתיק שנעתק ונבדל 

מכל ההשתלשלות״.

וכן הוא במשל מכוחות הנפש, מכח הרצון והתענוג – שמצד רוממותם 
והבדלת הערך בינם לכל שאר הכוחות, ולכן כל הכוחות בטלים לגביהם.

מה  דבר  דורש  הרצון  מהרצון:  התענוג  נעלה  בכך  שהוסבר,  וכפי 
היא  מהותו   – הכוחות  ממהות  יותר  מושלל  התענוג  ואילו  מהכוחות. 
תנועה של התכנסות והתעלות, והוא רק ״סיבה״ לעניינים הנמשכים ממנו 
לכוחות. ומצד שהוא מרומם יותר, לכן גם ביטול הכוחות לגביו הוא יותר.

אמנם לקמן יחדש ויבאר, כי מעלת פעולת התענוג בכוחות – היא גם 
מסיבה הפכית: דווקא משום שמבחינה מסויימת, יש לו יותר קשר ויחס 
אליהם. וכן בנמשל, המעלה בהמשכת דרגת ״עתיק״ בעולם – היא דווקא 

משום הקשר של בחינה זו לסדר השתלשלות.

פעולת הרצון – בדרך שליטה; התענוג – חיות ופועל בכוחות 
עצמם

ח) ְוָהִעְנָין הּוא, ַּדֲאִרי ְוַעִּתיק ֵהם ְּבדּוְגַמת ָרצֹון ְוַתֲענּוג.
כפי שהוזכר לעיל בביאור, הכוחות של השכל והמידות הם בחינת "השתלשלות" 

 57) המשך תער"ב ח"ג ע' אשכא.
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58)  ספר הליקוטים להצ"צ, ערך תענוג ע' רכה. 
גדול  שכל  ובר  חכם  שהוא  מי  שם: "אפילו  וראה 
שלומד  זו  בחכמה  ותענוג  חשק  לו  יהיה  אם  הנה 
כל  בה  יחפוץ  לא  ואם  נפלאות  להשכיל  ירבה  אזי 
כך אזי לא יוליד משכלו כלל התחדשות בה, ונמצא 

כח השכל תלוי בהתענוג שהתענוג מחיה אותו".
תורה  אדם  ילמוד  "לעולם  חז"ל  כדברי   (59
הוא  ו"חפץ"  א),  יט,  (ע"ז  חפץ  שלבו  במקום 
בחינת פנימיות התענוג שהוא פנימיות הרצון (ראה 

לקו"ת שה"ש כח, ד).

שבאדם, ואילו כוחות הרצון והתענוג הם בחינת "למעלה מהשתלשלות" שבאדם. 
להבנתם  בהתאם  (שלא  ובמידות  בשכל  שינוי  פועלים  והתענוג  הרצון  וכאשר 

והרגשתם) – זהו משל על "המשכת אור שלמעלה מסדר השתלשלות".

אמנם, ישנו חילוק עיקרי בין אופן פעולת הרצון ופעולת התענוג:

ּוֵמַהִחילּוִקים ֶׁשֵּבין ָרצֹון ְלַתֲענּוג הּוא, ִּדְפעּוַלת ָהָרצֹון ְּבַהּכֹחֹות ְוָהֵאָבִרים ִהיא 
ְּכמֹו  ְּבִטְבָעם  ִנְׁשָאִרים  ַעְצָמם  ִמַּצד  ְוָהֵאָבִרים  ֶׁשַהּכֹחֹות  ַהְיינּו  ְׁשִליָטה,   ְּבֶדֶר
ָהָרצֹון  ְּכִפי  ֶׁשִּיְהיּו  אֹוָתם  ּוַמְכִריַח  ֲעֵליֶהם  ׁשֹוֵלט  ֶׁשָהָרצֹון  ֶאָּלא  קֹוֶדם,  ֶׁשָהיּו 

(ֵהיֶפ ַהֶּטַבע ֶׁשָּלֶהם).

כח הרצון – שולט וכופה את דעתו על שאר הכוחות, ולא פועל במהותם הפנימית. 
ולכן, גם לאחר פעולתו, ניכר שהדבר לא בא מצד הכוחות אלא מצד הרצון. הרצון 
השכל  (כלומר:  "לרצות"  להם  גורם  לא  אך  אליו,  בהתאם  לפעול  לכוחות  גורם 

ממציא סברות להצדיק הרצון, אף שמצד עצמו סבור אחרת, וכך הלאה).

שונה הדבר בפעולת כח התענוג על כל הכוחות:

הּוא  ֶׁשַהַּתֲענּוג  ֵּכיָון  ַהַּתֲענּוג,  ַעל-ְיֵדי  ְוָהֵאָבִרים  ְּבַהּכֹחֹות  ֶׁשַּנֲעֵׂשית  ְוַהְּפעּוָלה 
ָּבֶהם  ֶׁשַּנֲעֵׂשית  ַהְּפעּוָלה  ָלֵכן,  ַעְצָמם,  ְוָהֵאָבִרים  ְּדַהּכֹחֹות  ְוַהַחּיּות  ַהְּפִניִמּיּות 
ַעל-ְיֵדי ַהַּתֲענּוג ִהיא (א ְּבאֹוֶפן ִּדְׁשִליָטה ְוֶהְכֵרַח, ֶאָּלא) ֶׁשֵהם ַעְצָמם ַנֲעִׂשים 

.ָּכ

כח התענוג הוא "הפנימיות והחיות" של כל הכוחות והמקור להן – שכן, הסיבה 
וכלשון  מכך;  כתוצאה  לו  שיהיה  התענוג  היא  האדם  של  פעולה  לכל  הראשונית 
 .  . מזה  ושמח  שמתענג  מה  הוא  והמכוון  התכלית  הדברים  "שבכל  צדק58  הצמח 
כגון העוסק במשא ומתן כדי להרויח ולהתעשר לפי שתענוג שלו הוא מזה, יש מי 

שמייגע את עצמו בחכמה לפי שזה הוא התענוג שלו".

אדרבה –  אלא  והכרח,  לכפיה  נזקק  אינו  הכוחות  על  פעולתו  באופן  גם  ולכן, 
עושים.  שהם  מהדבר  להם "להתענג"  גורם  הוא  והתעוררות;  חיוניות  בהם  מעורר 
דבר  למשל:  הכוחות;  בכל  ועילוי  רוממות  פועל  שהתענוג  במוחש,  שרואים  כפי 

שאדם מתענג ללמדו – בדרך ממילא יבינו בעומק יותר וכו'59.
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60) גיטין נו, ב.
61) משלי טו, ל.

לאמתו  כי   – כביכול"  "השינוי  מדייק   (62
לאור  ביחס  ואפילו  למעלה –  שייך  לא  דבר,  של 

חלילה,  "שינוי"  המושג   – שבעולמות  האלוקי 
ד"ה  בארוכה  וראה  שניתי".  לא  הוי'  "אני  שהרי 

פדה בשלום, י"ט כסלו תשל"א.

החיות"  ה"פנימיות  גם  להיותו  הגשמי  הגוף  אברי  על  אף  פועל  הוא  זו  ובדרך 
לקיסר,  שמינוהו  הבשורה  את  אספיינוס  שמע  שכאשר  הגמרא60  כסיפור   – שלהם 
זה פעל שהעצם ברגלו תגדל ותתרחב בגשמיות (היפך הטבע שעצם באדם מבוגר 
אינה שייכת לגדילה), ואמר לו ר' יוחנן שעל כך נאמר61 "שמועה טובה תדשן עצם".

הדוגמה מכח השכל יכול להוות המחשה טובה להבדל בין פעולת הרצון 
והתענוג: כאשר אדם רוצה להצליח במבחן ומתכונן אליו, הוא מכריח את 
עצמו לשבת וללמוד, למרות שהתוכן הנלמד עשוי לשעמם אותו ולגרום 
בו  לו  שיש  מסויים  דבר  לומד  אדם  כאשר  זאת,  לעומת  רבה.  יגיעה  לו 
תענוג וחיות, בדרך ממילא הוא נמשך לכך ועושה זאת בחשק רב, והדבר 

משפיע על טיב הלימוד.

פעולה ״בדרך הכרח״ אפשרית בצורה נעלית יותר, כמו במשל שהובא 
לעיל – כאשר כניסת המלך לבית המשפט פועלת על הקטיגור להשתתק 
ואף לטעון לזכות. גם בדוגמא זו הדגש הוא על התבטלות הקטיגור, ולא 
בכיוון ההפכי, אלא  הוא ממשיך לחשוב  והראיה – שמצדו  על הפיכתו; 

שמתבטל כלפי המלך.

הנמשל בב' אופני ביטול הגזירה
וכעת מבאר עניין זה בנמשל למעלה:

"גזירה" פירושה – שעל פי סדר השתלשלות (כגון הדין ומשפט של האדם וכו') 
מתחייב כי לא תהיה השפעת הטוב לאדם פלוני, או שהוא אף חייב עונש וכדומה. 
ו"ביטול הגזירה" פירושו – שנמשך אור אלוקי מדרגה נעלית יותר, למעלה מסדר 

השתלשלות, שע"י זה נמשך רצון חדש ("יהי רצון") ומתבטלת הגזירה.

השתלשלות  סדר  של  האור  כמה  עד   – שונים  אופנים  להיות  יכולים  ובכך 
"מסכים" לביטול הגזירה; וזהו החילוק בין המשכת חיצוניות הכתר ע"י צדיקים, 

ובין המשכת פנימיות הכתר ע"י "ישרים":

ְוַעל-ֶּדֶר-ֶזה הּוא ְלַמְעָלה, ְּדַהִּׁשינּוי (ִּכְבָיכֹול)62 ֶׁשַּנֲעֶׂשה ְּבַהַּדְרָּגא ְּדִהְׁשַּתְלְׁשלּות 
ַעל-ְיֵדי ַהַהְמָׁשָכה ְּדִחיצֹוִנּיּות ַהֶּכֶתר ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת ַעל-ְיֵדי ַהַּצִּדיִקים, ְּדַגם ְּכֶׁשִּמַּצד 
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63) חולין ז, א.

ְוַעל-ְיֵדי  ַהַהְׁשָּפָעה  ַהְמָׁשַכת  ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ְגֵזיָרה  ֶיְׁשָנּה  ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְּבִחיַנת 
(ִחיצֹוִנּיּות  ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֶׁשְּלַמְעָלה  ֵמַהֶּכֶתר  ָחָדׁש  ָרצֹון   ַמְמִׁשי ֶׁשַהַּצִּדיק 
בדיוק  (כמודגש  ּוֶמְמָׁשָלה  ִּדְׁשִליָטה  ְּבאֹוֶפן  הּוא   – ַהְּגֵזיָרה  ִמְתַּבֶּטֶלת  ַהֶּכֶתר) 
לשון הפסוק "ַצִּדיק מֹוֵׁשל ְּבִיְרַאת ֱאִקים"), ֶׁשָהָרצֹון ִּדְלַמְעָלה ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ׁשֹוֵלט ּומֹוֵׁשל ַעל ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות.

יאיר,  בן  פנחס  ר'  אודות  מהסיפור63  הדוגמא  זה  על  מביא  הקודם  ובמאמר 
בפניו  שייבקע  עליו  וציוה  גזר   – גינאי  בנהר  ונתקל  שבויים  לפדיון  הלך  שכאשר 

"גינאי נהרא חלוק לי מימיך"!

ּוִביטּול ַהְּגֵזיָרה ֶׁשִּמַּצד ְּבִחיַנת ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַעל-ְיֵדי ַהְמָׁשַכת ְּפִניִמּיּות ַהֶּכֶתר 
ְּדֵכיָון  ֶאָּלא)  ִּדְׁשִליָטה,  ְּבאֹוֶפן  (א  הּוא  ִּדיָׁשִרים  ָהֲעבֹוָדה  ַעל-ְיֵדי  ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת 
ַעל-ְיֵדי  ָלֵכן,  ְּדַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות,  ַהְּפִניִמּיּות  הּוא  ַהֶּכֶתר  ִּדְפִניִמּיּות  ֶׁשַהַּתֲענּוג 
הּוא  ָׁשם  ֶׁשָהָרצֹון  ַהֶּכֶתר),  (ִּדְפִניִמּיּות  ְוַהַּתֲענּוג  ָהָרצֹון  ְּפִניִמּיּות  ַהְמָׁשַכת 

ֶׁשִּתְהֶיה ַהַהְׁשָּפָעה, ִּביטּול ַהְּגֵזיָרה הּוא ַּגם ִמַּצד ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ּגּוָפא.

הרמז בלשונות חז"ל "צדיק מבטל" או "הקב"ה מבטלה בשבילו"
בקטע הבא יבאר: א') הרמז בלשון חז"ל על ביאור הנ"ל במעלת פעולת הישרים 

לגבי צדיקים. ב') הסיבה לחילוק בין ההמשכות שעל ידם – מצד אופן עבודתם: 

ְוֵיׁש לֹוַמר, ְּדֶזהּו ֶׁשָאְמרּו ַרַז"ל "ָּכל ַהְּמַלֵּמד ֶאת ֶּבן ַעם ָהָאֶרץ ּתֹוָרה – ֲאִפּלּו 
ָיָקר  ּתֹוִציא  ְוִאם  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִּבְׁשִבילֹו,  ְמַבְּטָלּה  ְּגֵזיָרה  ּגֹוֵזר  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא 
זול  מאדם  מ"זולל",  חכם,  תלמיד  "יקר",  תוציא  (כאשר  ִתְהֶיה",  ְּכִפי  ִמּזֹוֵלל 
ונקלה (עם הארץ), מבטיח הקב"ה שאתה תהיה כמו פי, שאני גוזר גזירה ואתה 

מבטלה)

ְּדָלׁשֹון "ְמַבְּטָלּה ִּבְׁשִבילֹו" מֹוֶרה ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא ְמַבְּטָלּה ִּבְׁשִבילֹו,

ְּדֵיׁש לֹוַמר, ֶׁשֶּזה ַנֲעֶלה יֹוֵתר ִמֶּזה ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא ּגֹוֵזר ְוַצִּדיק ְמַבֵּטל.

כלומר, ע"י "מלמד את בן עם הארץ תורה" נפעל עניין נעלה יותר מאשר סתם 
ביטול הגזירה, והטעם לזה:

ֲחׁשֹוָכא  ְּדִאְתַהְּפָכא  ֵמַהִחּדּוׁש  הּוא  ִּדְלַמְעָלה  ַהַּתֲענּוג  ְּדִעיַקר  הּוא,  ְוָהִעְנָין 
ִלְנהֹוָרא, ְלהֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל.
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64) ראה בכל זה לקוטי שיחות חלק י"ט, שיחה תבא – ח"י אלול, סעיף ו' ואילך. ובהנסמן שם.

ומצד עניין התענוג – נפעל אופן נעלה יותר בביטול הגזירה. ובהקדים, שמבואר 
המצומצם  האלוקי  האור  לכללות  רומז  הוא",  ברוך  "הקדוש  שהכינוי  בחסידות, 

שבסדר השתלשלות:

ְוֵכיָון ֶׁשֵּמֲעבֹוָדתֹו ֶׁשל ַצִּדיק ֶזה ֶׁשְּמַלֵּמד ּוֵמִפיץ ּתֹוָרה חּוָצה ַּגם ְלֶבן ַעם ָהָאֶרץ 
ַנֲעֶׂשה ַהַּתֲענּוג ִּדְלַמְעָלה, ָלֵכן, ִּביטּול ַהְּגֵזיָרה ֶׁשַעל ָידֹו הּוא

ַהַּדְרָּגא  ֶׁשִּמַּצד  ַהְיינּו  ְמַבֵּטל,  ְוַצִּדיק  ּגֹוֵזר  ְּדַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא  ְּבאֹוֶפן  [א 
ַהַּדְרָּגא  ֶׁשַעל-ְיֵדי  ֶאָּלא  ַהְּגֵזיָרה,  ֶיְׁשָנּה  (ִהְׁשַּתְלְׁשלּות)  ְּדַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא 
ִּדְלַמְעָלה ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות (ִחיצֹוִנּיּות ַהֶּכֶתר) ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת ַעל-ְיֵדי ַהַּצִּדיק ֶׁשּמֹוֶׁשֶלת 
ִּכי  ִמְתַּבֶּטֶלת,  ִהיא  ֱאִקים)  ְּבִיְרַאת  מֹוֵׁשל  (ַצִּדיק  ְּדִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַהַּדְרָּגא  ַעל 

ִאם],

ֶׁשַעל-ְיֵדי ַהַּתֲענּוג (ְּפִניִמּיּות ַהֶּכֶתר) ֶׁשַּנֲעֶׂשה ְלַמְעָלה ֵמֲעבֹוָדתֹו, ִּביטּול ַהְּגֵזיָרה 
הּוא ַּגם ִמַּצד ַהַּדְרָּגא ְּדַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא  (ִהְׁשַּתְלְׁשלּות).

משמעות המושג "הפנימיות והחיות"
ליתר הסברה במשל הנ״ל, שהמשכת בחינת ״עתיק״ היא דוגמת החיות 

והתענוג:

המושג ״פנימיות״ ביחס לעניין החיות - כלשונו לעיל שהתענוג הוא 
״פנימיות״  המושג  ממשמעות  שונה   - הכוחות  של  והחיות״  ״הפנימיות 

המובא בקשר לכוחות הנפש עצמם64:

כאשר אומרים שהמוחין והמידות הם בחינת ״פנימיות״ - פירושו: זו 
השפעה באופן מצומצם, בסדר והדרגה, כאשר השפעת כח ועניין עליון 
בכח שלמטה ממנו היא ע״י ירידה והתלבשות. זו איפוא הדגשה על הפער 
ורחוקה  שונה  המידות  שמהות  מכיוון  לאמור:  המדריגות,  בין  והמרחק 
עצמו״  את  ״להתאים  כדי  להצטמצם,  השכל  נדרש  לכן  השכל,  ממהות 
ולהתלבש במדריגת המידות. ולא זו בלבד, אלא גם לאחר קבלת ההשפעה, 

אין המידות עצמם ״שכל״, אלא ש״נמצא בהם״ עניין שכלי.

אמנם כשאומרים שהחיות היא בבחינת פנימיות – הכוונה: זו המהות 
הפנימית, העצמיות של הדבר. וכפי שהוא ביחס של הגוף והנפש: הגוף 
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ב' (ספר  פרק  ה'ש"ת  חיים  מקור  עמך  כי   (65
המאמרים ה'ש"ת ע' 12).

הקשורה  החיות  על  כאן  המדובר  אין   (66
הראיה  כח  (כמו  איבר  כל  של  הפרטי  בתפקוד 

איבר  וכל  הגוף  היות  לעצם  אלא  וכדומה),  בעין 
"חי" (דבר שממשיך גם כאשר יש חסרון בתפקיד 

הפרטי של איבר זה). 
67) לקוטי תורה דרושים לשבת שובה, סה, ד.

לא ״מכיל״ חיות של הנפש – אלא הוא עצמו חי; החיות אינה דבר נפרד 
מהגוף, אלא זו הנשמה והמהות של כל נקודה בגוף, כל נקודה בגוף היא 

״נקודה חיוניית״.

״מהות   - והנפש  הגוף  יחס  בהגדרת  הריי״צ65,  אדמו״ר  כ״ק  ובלשון 
ומציאות״66 (מהות מלשון ״מה הוא״, שזו המהות של מציאות הגוף). וכפי 
שמבאר רבינו במקום אחר: ״משום ש״חיות״ היא הנשמה והפנימיות של 
האדם. ולכן, במקום אליו ה״חיות״ מגיעה, היא חודרת במקום זה לגמרי״.

הקשר בין חיות להמשכת בחינת "עתיק"
זהו איפוא עיקר המעלה בהמשכת בחינת ״עתיק״:

הוסבר לעיל (סעיף ד׳), כי המשכת רצון חדש (ובירור התחתון) יכולים 
״אריך״.  ע״י ברכה מבחינת  ״מלמטה למעלה״, או  ע״י תפילה  להיות או 
ובכל אחד מהם יש מעלה וחסרון: באופן הראשון - נפעל בתחתון עצמו 
זיכוך ושינוי פנימיים, אך הדבר מוגבל לפי הגדרים שלו; ואילו באופן השני 
- הפעולה היא בהתאם ל״בלי-גבול״ של העליון, אך הוא פועל באופן של 

שליטה והתחתון מתבטל בפניו, ולא נפעל שינוי בו עצמו.

הסיבה לכך היא, כלשון רבינו הזקן67: ״כי הנה כדי שיתחברו ב׳ בחינות 
אל  לעלות  התחתון  שיגביה  או  דברים:  מב׳  אחד  צריך  ותחתון  עליון 

העליון או שירד העליון וישפיל את עצמו למטה אל התחתון״.

כלומר: חיבור בין עליון ותחתון, שהינם מהויות שונות – מחייב ״ויתור״ 
במקצת על התכונות של אחד מהם: או שהעליון יורד ומצטמצם, מתלבש 
או  למדריגתו.  בהתאם  ושינוי  זיכוך  בתחתון  נפעל  ואז  התחתון,  בגדרי 
מתבטל  בכל התוקף בהתאם למהותו – אך אז התחתון  שהעליון מאיר 
כלפיו, ולא נפעל בו שינוי פנימי. אך לא יתכן שהן העליון והן התחתון 

ישארו במהותם, ובכל זאת יווצר חיבור ביניהם.

שונה הדבר בעניין החיות: כאמור, החיות אינה דבר נפרד מהגוף (כמו 
עליון המשפיע לתחתון), אלא מהותו הפנימית. ולכן, בהשפעת התענוג 
יש חיבור של שתי המעלות: התענוג לא ״מצטמצם״ אלא פועל בהתאם 
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הערה  דלעיל  י"ט  חלק  שיחות  לקוטי   (68
הכללית  החיות  בין  מחלק  שם  שגם  ולהעיר,   .61
כל  של  הפרטיות  לתכונות  כ"כ  קשורה  (שאינה 

אבר) לחיות הפרטית. וראה לקמן בפנים.
69) לקוטי שיחות חלק ט' ואתחנן ג' סעיף ו' 

ואילך, ובהערות 43, 48.

70) ראה מעין זה בד"ה ואתה תצוה תשמ"א 
גם  אשר  קלו),  ע'  ח"ו  מלוקט  (סה"מ  י'  סעיף 
לכוחות  "בנוגע  נפש  שבמסירות  נפש  עצם  גילוי 
הגלויים הוא כמו דבר נוסף", כי "עצם נשמה הוא 
כוחות  של  לעניינם  שייך  זה  ואין  שלהם  העצם 
שמביא  וכמו  שלהם".  להציור  עצמם,  הגלויים 

והחיות  הפנימיות  שהוא  מכיוון  זה,  עם  וביחד  הכוחות;  כל  על  לדרגתו 
יש  [ולכן,  ממילא.  ובדרך  פנימי  שינוי  עצמם  בהם  פועל  הריהו  שלהם, 
ומובא68 דוגמא מעניין החיות - גם על המשכת ״פנימיות עתיק״ בעולם, 

שהוא הפנימיות והעצמיות של המציאות כולה].

*

החסרון במשל מעניין החיות
אמנם לקמן מבאר, כי המשכת בחינת עתיק, אף שהיא מתאחדת עם 
הדבר בו נמשכת (ולכן פועלת לא רק ביטול אלא שינוי וזיכוך), היא ״בדרך 
שבדבר  האלוקי  האור  מצד  להיותה   – עליו״  נוסף  דבר  ו״כמו  פעולה״ 
המתברר, ולא מצד מציאותו שלו. מכך מובן, כי גם במשל מעניין החיות 
(התענוג) משתקף עניין זה. במאמר כאן לא נתבארה נקודה זו בפירוש, 

אך הדבר מובן מהביאור במקומות אחרים.

הסבר הדברים:

נפעל  ולכן  (והתענוג),  והכוחות מאוחדים עם החיות  אף שהאיברים 
בהם שינוי פנימי ע״י התענוג; אמנם סוף כל סוף, השינוי בא מצד התענוג 

והחיות שבהם, ולא מצד גדר ״המציאות״ של הגוף והכוחות כשלעצמם.

במקום אחר מביא על זה משל69: כאשר מאיר אור השמש בחלל העולם 
– אין לכך שום פעולה פנימית על המקום המואר; האור הוא לגמרי מצד 
המאור, השמש, ולא שהמקום עצמו ״מאיר״. כאשר מדליקים נר – הפתילה 
בנר, הפתילה מאירה מצד  גם  ואש. אמנם,  עצמם הופכים לאור  והשמן 
ולכן,  עצמה.  הפתילה  מצד  ולא  לאש,  אותה  והופכת  בה  האוחזת  האש 

ניתן להדליק רק דברים שנוחים ומוכשרים להתאכל באש.

ומעין זה הוא בענייננו: השפעת התענוג והחיות על האיברים והכוחות 
היא אמנם ״שהם עצמם נעשים כך״, כלשונו במאמר – אך אף על פי כן, 
זה גופא לא בא מצד התכונות וציורם החיצוני של הכוחות והאיברים, כי 
אם מצד החיות70. הפעולה והשינוי בשכל, למשל, לא באה מצד גדר השכל, 
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שם שרואים בפועל בכמה אנשים, שבמקום שהיו 
כשבאו  ואח"כ  שנים,  כמה  במס"נ  עמדו  גזירות 
בהם  ניכר  לא  תומ"צ,  לקיים  שמתירים  למדינות 

כ"כ המסירות נפש.
סעיף  הסוכות  חג  ב'  חלק  שיחות  לקוטי   (71

כט.

אלא מצד התענוג שבו. ובוודאי שכן הוא באיברי הגוף, שהשינוי אינו מצד 
גדר מציאות חומר הגוף הגשמי, אלא מצד החיות שבו.

הנוגע  חיות,  של  ביותר  הנעלה  באופן  אף  להבחין  ניתן  זה  ובחילוק 
אדמו״ר  כ״ק  מה שסיפר  בא׳ השיחות71  וכמובא  הגוף.  וקיום  חיי  לעצם 
הריי״צ, שפעם הייתה שריפה בליובאוויטש, והיה אחד שכדי לברוח נכנס 
במקום צר ביותר, שלאחר מכן לא הצליח לצאת משם... ולכאורה, כיצד 

יתכן הדבר? אלא שגודל התשוקה לחיות, פעלה כיווץ בבשר הגוף.

נתבונן במשמעות הדברים: הרי כפשוט היה זה רצון הגוף עצמו (ולא 
היה צורך ״לפעול״ זאת עליו), ובכל זאת היה רק לפי שעה - כי בפרטיות, 
אין זה קשור עם תכונת בשר גשמי כשלעצמו אלא מצד החיות שבו. ולכן, 

לא נקבע הדבר כתכונה תמידית בגוף.

ובנמשל: המשכת בחינת עתיק, אף שפועלת שינוי בסדר השתלשלות 
עצמו, ועד שכלשונו במאמר, ביטול הגזירה הוא ״גם מצד ההשתלשלות 
גופא״, וכן הבירורים הם ״מצד ענינו דהתחתון״ – בכל זאת, המשכה זו 
היא ״כמו דבר נוסף עליו״; היינו פעולה של עניין אחד, האור האלוקי, על 
(אלא  האור  מצד  היא  הפעולה  כלומר,  העולם.  מציאות  שני שהוא  דבר 

שזה באופן הפועל על מציאות העולם ומשנה אותה).

אמנם בהמשכת בחינת פנימיות עתיק, כפי שיתבאר, הבירור לא רק 
ההשתלשלות  סדר  מצד  גם  אם  כי   - התחתון  במציאות  ופועל  חודר 

והתחתון גופא.

גם לבחינת "עתיק" שייכות להשתלשלות
כעת מתחיל לבאר המעלה בהמשכת דרגת "פנימיות עתיק":

ְוִהֵּנה ָידּוַע, ַּדֲהַגם ֶׁשַעִּתיק הּוא ִמְּלׁשֹון ֶנְעָּתק ְוִנְבָּדל, ִמָּכל ָמקֹום, ִמֶּזה ֶׁשִּנְקָרא 
ַהַּדְרָּגא  ְלַגֵּבי  ֶׁשַּגם  מּוָבן,  ִמּיֹוִמין),  ֶנְעָּתק  (ֶׁשהּוא  יֹוִמין  ַעִּתיק  ְּבֵׁשם 

ְּדַעִּתיק, ֶיְׁשָנם יֹוִמין, ֶאָּלא ֶׁשהּוא ֶנְעָּתק ֵמֶהם.

כפי שנזכר, "יומין" רומז לספירות (ובפרטיות יותר, לשבעת מידות העליונות – 
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הספירות מחסד עד מלכות, שעל ידם הוא התהוות העולם בשבעת ימי בראשית). 
ו"עתיק יומין", פירושו שהוא נעתק ונבדל מבחינה זו.

[ִויֵתיָרה ִמֶּזה, ֶׁשַּגם ַהַּדְרָּגא ֶׁשִּנְקֵראת ַעִּתיק (ְסָתם), ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמַעִּתיק יֹוִמין, 
ְּבֶהְכֵרַח  ק,  ֶׁשֶּנְעתָּ הּוא  ַעִּתיק  ְּדֵפרּוׁש  ַעִּתיק,  ְּבֵׁשם  ֶׁשִּנְקָרא  ֵּכיָון  ִמָּכל-ָמקֹום, 

לֹוַמר, ֶׁשֶּיְׁשנֹו ִעְנָין ֶׁשִּמֶּמּנּו הּוא ֶנְעָּתק].

בבחינת "עתיק" יש שתי מדריגות:

בבחינת  מתלבשת  דעתיק")  תחתונות  "ז'  הקבלה  (ובלשון  התחתונה  הדרגא 
"אריך אנפין", ולכן נקראת "עתיק יומין": מכיוון שדרגת אריך היא שורש ומקור 
לספירות שמהם מתהוה העולם ("יומין"), נקראת בחינת עתיק המלובש בה "עתיק 
יומין" – שהוא נעתק ומובדל מבחינת יומין. והדרגא הנעלית (בלשון הקבלה "ג' 
ראשונות דעתיק") אינה מתלבשת באריך, ונקראת "עתיק" סתם. אמנם, לגבי שתי 
המדריגות קיימת המציאות של סדר השתלשלות (וכמו במשל מכח התענוג, שלגביו 

יש מציאות השכל וכו', אלא שהוא פועל בו עניין התענוג).

עניין"  "ישנו  עתיק  של  העליונה  הדרגא  לגבי  שגם  מכיוון  שממשיך:  וזהו 
ההשתלשלות – ממילא, קיימת תחילה מציאות הגזירה שצריך לבטלה, ויש לפעול 

את ביטול הגזירה.

ְוָלֵכן, ִּביטּול ַהְּגֵזיָרה ֶׁשִּמַּצד ַהַּדְרָּגא ְּדִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַעל-ְיֵדי ַהְמָׁשַכת ַעִּתיק ִהיא 
ְּבֶדֶר ְּפעּוָלה. ֶׁשִּמַּצד ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות (יֹוִמין) ִנְגַזר ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה ַהַהְׁשָּפָעה, ְוַעל-

ֶׁשְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַהְּגֵזיָרה  ֶׁשִּביטּול  [ֶאָּלא  ִמְתַּבֶּטֶלת.  ִהיא  ַעִּתיק,  ַהְמָׁשַכת  ְיֵדי 
ַעל-ְיֵדי ַהְמָׁשַכת ַעִּתיק הּוא ְּבאֹוֶפן ֶׁשַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַעְצמֹו ַנֲעֶׂשה ְּבאֹוֶפן ָּכֶזה].

"פעולה" מדגיש שיש שני גורמים – המפעיל והנפעל. ולכן, כאשר מדובר בשתי 
בחינות, ככל שיהיו קשורות זו לזו באופן פנימי, הרי השפעת אחת על השניה הדבר 

היא בדרך פעולה. שונה הדבר בהמשכת בחינת פנימיות עתיק:

ֲאָבל ַהִּׁשינּוי ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַעל-ְיֵדי ַהְמָׁשַכת ְּפִניִמּיּות ַעִּתיק ֵאינֹו ְּבֶדֶר ְּפעּוָלה 
ֶאָּלא ִמֵּמיָלא.

המושג "בדרך ממילא" כאן, בא לשלול לא רק הצורך בציווי (כמו רצון, הפוקד 
ומצוה על הכוחות. וכלשון הפסוק "צדיק מושל ביראת אלקים", שהדרגה העליונה 
"שולטת" וכופה על הדרגא התחתונה) – אלא גם שאין צורך כלל בפעולה כלשהי, 
הכוחות.  שאר  ל"הסכמת"  גורמת  שהיא  אף  התענוג,  לכח  בדומה  פעולה  לא  גם 

אלא, הדבר מתבטל ממילא ומעצמו.
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72)  אוה"ת שלח ע' תרכב. הובא בד"ה באתי 
לגני תשמ"ח סעיף ז' (נסמן בהערה 53 במאמר).

"כמובן  השיחות:  בא'  שנתבאר  כפי   (73
יהי'  לבוא  שלעתיד  שאומרים  שמה  בפשטות 
הגילוי דפנימיות הכתר – אין הכוונה שלא תהיה 
הספירות  מציאות  תהי'  ולא  הכתר,  חיצוניות 
עקומה  סברא  זוהי  שהרי  הכתר,  פנימיות  מלבד 
לעתיד  שגם  בודאי   – ממנה!...  למטה  שאין 
לבוא תהי' המציאות דספירות וכל ההשתלשלות, 
וגדולה מזו – לעתיד לבוא תהי' המציאות דעולם 
אפילו   .  . כו'  הדומם  למציאות  עד  הגשמי,  הזה 

בתקופה השני' דלעתיד לבוא – הרי גם אם נאמר 
הכרח  כל  אין  שתי'",  ולא  אכילה  לא  בו  ש"אין 
אלא  ישאר  ולא  כולו,  העולם  מציאות  שתאבד 
פנימיות הכתר בלבד!... אם מישהו סבור באופן 
הרי   – לדעתי  אבל  לבריאות...  לו  שיהי'   – אחר 
ומסיים,  כמוה!".  שאין  (פראות)  זו "ווילדקייט" 
וכו'  והספירות  העולמות  מציאות  כל  שתהי' 
"אלא שכל עניינים אלו יהיהו חדורים עם הגילוי 
תשד"מ  מנ"א  כ"א  [התוועדות  הכתר"  דפנימיות 

סעיף כ"ז - התוועדויות תשד"מ ח"ד ע' 2447].

ולקמן יסביר הסיבה לכך שאין זה בדרך פעולה – מפני שלגבי בחינת פנימיות 
עתיק אין שייך "עוד בחינה" ומציאות שחוץ הימנו.

המעלה בהמשכת "אין סוף שברדל"א"
ְוָהִעְנָין הּוא, ִּדְפִניִמּיּות ַעִּתיק הּוא ֵאין-סֹוף ֶׁשְּבַרְדָל"א [=שברישא דלא אתיידע, 

הדרגא העליונה ביותר בכתר] (ַּכְּמבֹוָאר ְּבַהַּמֲאָמר).

שלמעלה  העצם  דרגת  אלא  באור,  דרגא  אינו  עתיק  פנימיות  בחינת  כלומר, 
מהאור. ובלשון הצמח-צדק72 "שהוא הנקרא עצמותו יתברך".

ְוֵכיָון ְּדֵפירּוׁש "ֵאין-סֹוף" הּוא ֶׁשֵאין ּבֹו ׁשּום ַהְגָּבָלה, ֲהֵרי מּוָבן, ֶׁשְּלַגֵּבי ֵאין-
ֵאין  ְלַגֵּבי'  ִּכי  ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות,  ֵמִעְנַין  ְוִנְבָּדל  ֶנְעָּתק  ֶׁשהּוא  לֹוַמר   ַׁשָּיי ֵאין  סֹוף 

ַׁשָּי ִעְנַין ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות.

אין הכוונה שמצדו אין שום קיום בפועל73 למציאות ההשתלשלות, אלא – שאין 
זה "השתלשלות", שדבר תחתון משתלשל (או מתהוה) מדבר עליון, כי אם שהכל 
זה הוא. וכפי שיתבאר לקמן, שזהו דווקא מצד גילוי העצם. כי מצד האור האלוקי, 
ולו הנעלה ביותר – יש נתינת מקום לשתי צורות הסתכלות: כפי שהדבר מצד האור 
האלוקי וכפי שהינו מצד העולם. אבל רק לגבי עצמותו יתברך "אין עוד מלבדו", 

וכל המציאות היא אלוקות ממש.

ְּבַרְדָל"א  ִנְמָצא  ֶׁשהּוא  ְּבַהַּמֲאָמר  ְמבֹוָאר  ֲהֵרי  ְּבַרְדָל"א,  ִנְמָצא  ֶׁשהּוא  [ַוֲהַגם 
ְּכמֹו ֶׁשהּוא ְּבַעְצמּותֹו].

כלומר: בדרגת האור אפשר לדבר על דרגות בהמשכה (שנמצא במקורו באופן 
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נעלה יותר, וכאשר נמשך לדרגה אחרת הוא מצטמצם), אמנם בדרגת העצם, כאשר 
הוא נמצא – הוא נמצא בכל עצמותו. 

ַהִּגילּוי  ַהְמָׁשַכת  ַעל-ְיֵדי  ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֶׁשִּמַּצד  ַהְּגֵזיָרה  ְּדִביטּול  מּוָבן,  ּוִמֶּזה 
ִּביטּול  ַנֲעֶׂשה  ַעִּתיק  ִּדְפִניִמּיּות  ַהִּגילּוי  ֶׁשַעל-ְיֵדי  (א  הּוא  ַעִּתיק  ִּדְפִניִמּיּות 
ַהְּגֵזיָרה, ִּכי ִאם), ֶׁשִּמַּצד ַהִּגילּוי ִּדְפִניִמּיּות ַעִּתיק, ֵאין-סֹוף (ֶׁשְּבַרְדָל"א), ֵאין 

ָמקֹום ִמְּלַכְּתִחיָלה ַלְּגֵזיָרה.

כי אין כאן חילוק בין נקודת המבט של העליון והתחתון המצריך לפעול ביטול 
הגזירה, כי מצד התגלות העצמות – אין כל הבדל ביניהם.

על  תענוג  (וכן  אריך  על  עתיק  המשכת  במעלת  לעיל  נתבאר  להדגיש:  חשוב 
הרצון), שאין זה רק מצד ביטול התחתון כלפיו, אלא אדרבה – דווקא משום שהוא 
המציאות הפנימית של התחתון. וגם כאן – החידוש בהמשכת פנימיות עתיק, הוא 
לא רק שמצד גודל הגילוי מתבטל סדר השתלשלות, אלא – שזו המציאות האמיתית 

של כל סדר השתלשלות.

ולכן, אין זה "בדרך פעולה", שדבר אחד פועל על דבר שני, כי אם בדרך ממילא 
– מצד סדר השתלשלות עצמו. וכפי שיתבאר בפרטיות יותר בסעיפים הבאים.

רמז ביאור הנ"ל בלשון חז"ל
לעיל נתבארו לשונות חז"ל: א') "הקב"ה גוזר וצדיק מבטל" – שביטול הגזירה 
הוא ע"י ציווי הצדיק, ע"י המשכת בחינת אריך הכופה ושולט על סדר השתלשלות. 
ב') שע"י עבודת הצדיק "הקב"ה מבטלה בשבילו" – שביטול הגזירה הוא לא ע"י 

ציווי, אלא שסדר השתלשלות עצמו "מסכים" לזה, מצד המשכת בחינת עתיק.

לברכה  וכדוגמא  הנ"ל,  חז"ל  מאמרי  הובאו  לא  הרש"ב  הרבי  במאמר  אמנם, 
נרמז  בו  דווקא  כי  יבאר,  ולקמן  שלישי,  חז"ל  מאמר  דווקא  מביא  חסידיך –  בכח 

ההמשכה של פנימיות עתיק:

הּוא  ְיָבְרכּוָכה   ֲחִסיֶדי ְּדִעְנַין  ְּבַהַּמֲאָמר  ַמה-ֶּׁשָּכתּוב  ְלָבֵאר  ֵיׁש  ְוַעל-ִּפי-ֶזה 
ָאַמר  ְוַאְּת  ָהֵכין  ָאַמר  הּוא (ַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא)  ַּבְּירּוַׁשְלִמי "ֲאִפילּו  ִּכְדִאיָתא 
ואתה  כך,  אומר  (הקב"ה)  הוא  [=אפילו  ָקְייָמא"  ָלא  ִּדיִדי  ָקְייָמא   ִּדיָד ָהֵכין 

(הצדיק) אומר כך, שלך קיים, שלי לא קיים],

ִמְתַּבֶּטֶלת  ָהֵכין"  ָאַמר  ֶׁש"ַאְּת  ֶׁשַעל-ְיֵדי  (א  הּוא  ָקְייָמא"  ָלא  "ִּדיִדי  ְּדֵפירּוׁש 
ַהְּגֵזיָרה, ִּכי ִאם), ֶׁשַעל-ְיֵדי ַהִּגילּוי ִּדְפִניִמּיּות ַעִּתיק ֶׁשִּנְמָׁש ַעל-ְיֵדי "ַאְּת ָאַמר 

ָהֵכין", ֵאין ָמקֹום ִמְּלַכְּתִחיָלה ַלְּגֵזיָרה, "ָלא ָקְייָמא".
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ביאור לשון הפסוק "וחסידיך (דווקא) יברכוכה"
"וחסידיך  בפסוק  נאמר  מדוע  ה',  סעיף  לעיף  ששאל  השאלה  מתרץ  וכעת 
יברכוכה" – הלא המשכה למעלה מהשתלשלות באופן של ציווי היא גם בצדיקים 

וישרים. ומתרץ:

ַההֹוָדָאה  הּוא  ֶׁשּבֹו  ֵמַהָּמקֹום  ֶׁשַהַהְמָׁשָכה  ְיָבְרכּוָכה,   ַוֲחִסיֶדי גֹו'   יֹודּו ְוֶזהּו 
ְּבאֹוֶפן ִּדְבָרָכה (ְּבֶדֶר ִמֵּמיָלא) הּוא ַעל-ְיֵדי ֲחִסיֶדי ַּדְוָקא, ִּכי ַהַהְמָׁשָכה ֶׁשַעל-

ְיֵדי ֲחִסיֶדי ִהיא ִמְּפִניִמּיּות ַעִּתיק, ְוַהַהְמָׁשָכה ִמָּׁשם ִהיא (א ְּבֶדֶר ְּפעּוָלה, 
ֶאָּלא) ְּבֶדֶר ִמֵּמיָלא.

כי, ישנם כמה אופנים להמשיך למעלה מהשתלשלות שלא ע"י בקשה, וגם צדיק 
וישר ממשיכים בדרך ציווי וגזירה. אמנם, המשכתם היא באופן של פעולה (בדוגמת 

פעולת הרצון או התענוג), ודווקא חסיד ממשיך בדרך ממילא. 

במאמר הקודם הוסיף וביאר, כי על פי הנ״ל מובן, מדוע במאמר הרבי 
הרש״ב, מביא על זה דווקא הדוגמא מירידת הגשמים ע״י אמירת תורה 
של רשב״י – כי בדרוש של רשב״י לא היה ציווי כלל, גם לא ברמז, לעניין 
ידה  שעל  התורה  בפנימיות  דרוש  שאמר  ע״י  אלא,  גשמים.  ירידת  של 
ההשתלשלות,  כל  של  האמיתית  המציאות  שהוא  העצמות,  גילוי  נמשך 

לכן ע״י זה ירדו הגשמים מעצמם בלי ציווי. (וראה לקמן סעיף י״א). 

(בדרך  ומושל  השולט  הרצון,  דוגמת  היא  "אריך"  המשכת  סיכום: 
כפיה) על כל הכוחות. ולכן נאמר על זה "הקב"ה גוזר וצדיק מבטל", 
מהשתלשלות  שלמעלה  שהאור   – אלקים"  ביראת  מושל  "צדיק 

פועל על סדר השתלשלות בדרך ציווי והכרח.

המשכת "עתיק" היא דוגמת התענוג, שהוא הפנימיות והחיות של כל 
הכוחות והאברים, ופועל עליהם שהם עצמם נעשים בהתאם אליו. 
ועל זה נאמר, שכאשר הצדיק פועל תענוג למעלה "הקב"ה מבטלה 
(לגזירה) בשבילו" – שגם סדר השתלשלות מסכים לביטול הגזירה.

כל  שייך  לא  שלגביו  ממש  סוף  אין  הוא  עתיק  פנימיות  והמשכת 
מציאות ההשתלשלות והגזירה. ועל זה נאמר, שכתוצאה מאמירת 
בדרך  אם  כי  פעולה,  בדרך  זה  שאין   – קיימא"  לא  "דידי  הצדיק 

ממילא, שאין מקום מלכתחילה לגזירה. 



63ד"ה להבין ענין נרות חנוכה תשכ"ו - סעיף ט'

סעיף ט'
ההבדל בין ג' ההמשכות – בנוגע לעניין הבירורים

עד כאן ביאר החילוק בין ג׳ המדריגות בנוגע לביטול הגזירה, ונקודת 
ופנימיות עתיק הוא  כי המעלה בהמשכת בחינת עתיק  הייתה,  החידוש 
עצמו.  השתלשלות  סדר  ומצד  ״בהסכמת״  גם  נעשה  הגזירה  שביטול   -
בנוגע  ההמשכות  בין  החילוק  את  זה,  בכיוון  ויבאר  ימשיך  זה  בסעיף 

לפעולתם בבירור המנגד.

במאמר הקודם נתבאר החילוק בפועל בין אופני הבירור השונים: ע״י 
המשכת בחינת אריך - מתבטל תוקף המנגד, אך נשאר בהתנגדותו; ע״י 
התנגדות האויב ואף נמשך לאור, אך  המשכת בחינת עתיק – בטלה גם 
עדיין יש לו ״מציאות״; וע״י המשכת בחינת ״פנימיות עתיק״ - מתבטלת 
גם עצם מציאות המנגד. וביאר שם, כי הבדל זה נובע מעניין הביטול - עד 

כמה המנגד מתבטל לגבי ההארה מלמעלה.

אמנם לקמן יבאר יתירה מזו:

כפי שהובא לעיל בביאור לסעיף ג׳, יש יתרון ב״בירור מלמטה למעלה״ 
- בירור בדרך מלחמה – בכך שנפעל זיכוך ושינוי פנימי במציאות התחתון, 

ולא רק שמתבטל כלפי הגילוי.

וזהו החידוש בסעיף זה (בהמשך לכללות הביאור במאמר כאן): כאשר 
הבירור מלמעלה למטה נפעל ע״י בחינת עתיק ופנימיות עתיק, ניתווסף 
לא רק ב״ביטול התחתון״ – אלא גם נפעל בו זיכוך פנימי, בדומה לבירור 

מלמטה למעלה.

בירור ע"י אריך – ביטול התחתון
ט) ְוִהֵּנה ַהִחילּוק ֶׁשֵּבין ג' ַהְמָׁשכֹות ַהִּנְזָּכרֹות-ְלֵעיל (ֲאִרי, ַעִּתיק ּוְפִניִמּיּות 

ַעִּתיק) הּוא ַּגם ְּבִעְנַין ַהֵּבירּוִרים.

ְּדַהֵּבירּור ֶׁשַעל-ְיֵדי ַהִּגילּוי ַּדֲאִרי הּוא ְּבֶדֶר ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה. ַהְיינּו ֶׁשַהֵּבירּור 
ְּדַהַּתְחּתֹון הּוא א ִמַּצד ַהְּמִציאּות ֶׁשּלֹו ֶאָּלא ַאְּדַרָּבא, ִמְּפֵני ֶׁשַעל-ְיֵדי ֶׁשֵּמִאיר 

ּבֹו ִּגילּוי אֹור ֶׁשֵאינֹו ְּבֵעֶר ֵאָליו [ְּבִחיַנת סֹוֵבב], הּוא ִמְתַּבֵּטל ִמְּמִציאּותֹו.
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גם  מעלה  יש  אחד  בפרט  שלאידך,  אף   (74
כי   – למעלה"  "מלמטה  בירור  לגבי  זה  בבירור 
התחתון,  הגבלות  ערך  לפי  ומוגבל  מדוד  אינו 

ויכול לפעול בו גם עניינים שבאין ערוך אליו (כמו 
מעלת פעולת הרצון על שאר הכוחות הפנימיים, 

אף שהוא בדרך שליטה).

ְוָלֵכן, ַּגם ְלַאֲחֵרי ַהֵּבירּור, ֶזה ֶׁשַהַּתְחּתֹון ֵאינֹו ְמַנֵּגד הּוא ְלִפי ֶׁשִּנְתַּבֵּטל ִמְּמִציאּותֹו 
ַעל-ְיֵדי ַהִּגילּוי אֹור, ֲאָבל א ֶׁשַּנֲעָׂשה ִׁשּנּוי ְּבַהְּמִציאּות ְּדַהַּתְחּתֹון ַעְצמֹו.

מצד  למטה"  "מלמעלה  רק  הוא  שהבירור  העובדה,  בעצם  חסרון  יש  כלומר: 
(כמו  במציאותו  פנימי  שינוי  ולא  בתחתון,  ביטול  רק  הפועל  נעלה,  אור  המשכת 
שהוא בבירור מלמטה למעלה). זאת בנוסף למה שנתבאר במאמר הקודם, שמצד 
איזה  עדיין  יש  זו  בחינה  לגבי  כי  בתכלית,  אינו  הביטול  גם  אריך  בחינת  המשכת 

תפיסת מקום למנגד.

[ואם כן, מצד ב' פרטים אין הבירור בשלימות: הן בגלל שהביטול אינו בתכלית, 
והן בגלל שהוא רק מתבטל ולא מזדכך74].

בירור ע"י עתיק – גם זיכוך ושינוי בתחתון
ְוַהֵּבירּור ֶׁשַעל-ְיֵדי ַהִּגילּוי ְּדַעִּתיק הּוא ַּגם ִמַּצד ִעְנָינֹו ְּדַהַּתְחּתֹון ַעְצמֹו.

 ֶׁשְּבֶדֶר ְּבַהֵּבירּור  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו   ְוַעל-ֶּדֶר במאמר:   58 בהערה  ומפרש  ומוסיף 

ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה.

שנפעל גם שינוי וזיכוך בתחתון עצמו ולא רק ביטולו. והטעם לזה:

ָלֵכן,  ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות,  ְּדָכל  ְוַהַחּיּות  ַהְּפִניִמּיּות  הּוא  (ַעִּתיק)  ֶׁשַּתֲענּוג  ְּדֵכיָון 
ְּבַהַּתְחּתֹון  ִׁשּנּוי  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ְּבאֹוֶפן  הּוא  ֶזה  ִּגילּוי  ֶׁשַעל-ְיֵדי  ְּדַהַּתְחּתֹון  ַהֵּבירּור 

ַעְצמֹו.

כשם שהמשכה חדשה (ביטול הגזירה) מצד בחינת עתיק, היא לא בדרך כפיה 
עצמו  השתלשלות  סדר  מצד  גם  אלא  הרצון),  (כמו  השתלשלות  סדר  על  ושליטה 
(בדומה לפעולת התענוג על הכוחות והאיברים) – כך גם בעניין בירור המנגד ע"י 
בחינת עתיק: המשכת האור פועלת לא רק את ביטולו, אלא שהוא עצמו "מסכים" 

לבירור.

וזה בנוסף למבואר במאמר הקודם, שיש מעלה בהמשכת בחינת עתיק גם בעניין 
שהתחתון  אריך,  בחינת  בהמשכת  ולא כמו  לגמרי,  מתבטל  שהוא  התחתון,  ביטול 

נשאר בתקפו אלא שהוא במצב של "יפוצו וינוסו".
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ואם כן, בבירור שע"י בחינת עתיק ב' המעלות: גם ביטול התחתון הוא בתכלית; 
וגם נפעל בו שינוי וזיכוך פנימיים.

ואופן בירור זה היה בימי שלמה. ובמה התבטא הדבר?

ְׁשמֹה  ַעל-ְיֵדי  ֶׁשֵהִאיר  ַהִּגילּוי  ַעל-ְיֵדי  ַהֵּבירּור  ְּבִעְנַין  ְּבַהַּמֲאָמר  ְוַכְּמבֹוָאר 
[ְּדַהִּגילּוי ֶׁשֵהִאיר ַעל-ְיֵדי ְׁשמֹה הּוא ַהִּגילּוי ְּדַעִּתיק], ֶׁשַהִּגילּוי אֹור ָמַׁש ֵאָליו 

ֶאת ַהִּנּצֹוצֹות, ְּבדּוְגַמת ֲאבּוָקה ֶׁשּמֹוֶׁשֶכת ֵאֶליָה ֶאת ַהִּנּצֹוצֹות.

שבא  מלכת  לגבי  שנאמר  כמו  ביותר,  רחוקים  ממקומות  לשלמה  באו  שלכן 
"ומלכת שבא שומעת את שמע שלמה לשם ה' גו' ותבא ירושלמה".

ְוֵכיָון ֶׁשַהֵּבירּור ָהָיה ְּבאֹוֶפן ֶׁשַהִּנּצֹוצֹות (ֶׁשְּבַהַּתְחּתֹון) ִנְמְׁשכּו ֵמַעְצָמם ְלַהִּגילּוי, 
ֲהֵרי מּוָבן, ֶׁשַהֵּבירּור ָאז ָהָיה ַּגם ִמַּצד ִעְנָינֹו ְּדַהַּתְחּתֹון.

הבירור  לגבי  שלמה  בימי  בבירור  המעלה  במאמר,   65 בהערה  יותר  ומפרט 
במשכן:

ֶׁשַהִּגילּוי ֶׁשֵהִאיר ַּבִּמְׁשָּכן ָהָיה (ְּבֶדֶר-ְּכָלל) ַהִּגילּוי ַּדֲאִרי, ְוָלֵכן ִעיַקר ָהִעְנָין 
ְׂשָרִפים  ְנָחִׁשים  הֹוֵרג  ֶׁשָהָיה  הּוא  ַּבִּמְדָּבר  ַהִּמְׁשָּכן  ְנִסיַעת  ַעל-ְיֵדי  ֶׁשַּנֲעָׂשה 
ֶאת  ֵאָליו   ָמַׁש ְוָלֵכן  ְּדַעִּתיק,  ַהִּגילּוי  ָהָיה  ַּבִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵהִאיר  ְוַהִּגילּוי  ְוַעְקַרִּבים. 

ַהִּנּצֹוצֹות.

שזה מורה שהניצוצות לא רק "נתבטלו" כלפי האור, אלא גם נעשה בהם שינוי. 
וזה בא מצד המשכת בחינת עתיק, שהיא בדוגמת פעולת התענוג על כל הכוחות – 
שאינם רק "בטלים" כלפי התענוג, כי אם בהם עצמם נעשה שינוי והתעלות בהתאם 

לתענוג, לפי שהתענוג הוא הפנימיות והחיות שלהם.

פנימיות עתיק – אמיתת המציאות של כל הנמצאים
ֶאָּלא ֶׁשִּמָּכל-ָמקֹום, ֵּכיָון ֶׁשַּגם ְלַגֵּבי ַעִּתיק ֵיׁש ַהְּמִציאּות ְּדִהְׁשַּתְלְׁשלּות, ּוִמַּצד 
ָלֵכן  ְּדֶעְליֹון),   ֵהיֶפ) ַּתְחּתֹון  ֶׁשהּוא  הּוא  ַהַּתְחּתֹון  ֶּגֶדר  ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות,  ֵסֶדר 
ַהִּגילּוי אֹור ְּדָהֶעְליֹון ֶׁשִּנְמָׁש ּבֹו [ּוְבֵמיָלא, ַּגם ַהֵּבירּור ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעל-ְיֵדי ַהִּגילּוי] 

הּוא ְּכמֹו ָּדָבר נֹוָסף ָעָליו.

כלומר, שהיה זה מצד האור האלוקי שבתחתון (אלא שזה גופא נרגש בו ופועל 
בו זיכוך, ולא רק שהתבטל כלפי האור), אך לא מצד גדרי "מציאות התחתון" שבו.

(ֵאין-סֹוף  ַעִּתיק  ֶׁשְּפִניִמּיּות  ֵּכיָון  ַעִּתיק,  ִּדְפִניִמּיּות  ַהִּגילּוי  ֶׁשַעל-ְיֵדי  ְוַהֵּבירּור 



מאמר מבואר 66

ו',  סעיף  תש"נ  הרמב"ם  על  הדרן  ראה   (75
ובכמה מקומות.

לגבי  הפרק  בהמשך  הרמב"ם  לשון  ראה   (76
כאשר  המצאו  "אמיתת  לידע  שבקש  רבינו  משה 
להשיג  יכולים  שאין  המלאכים  לגבי  וכן  היא". 
"אמיתת הבורא". ומובא בריבוי מקומות שבלשון 
החסידות היינו עצמותו ומהותו יתברך שלמעלה 
מכל אור וגילוי (ראה סה"מ תרס"ח ע' קצ בסופו).

77)  סעיף י"ב (ב' פעמים באותו סעיף).
אמיתית  היא  "היא  ללשונו  בנוגע   (78
המציאות" – להעיר מביאור רבינו בלשון אדמו"ר 
תורת  היא  "והיא  החסידות  תורת  אודות  הרש"ב 
עליו  "שנה  הכלל  דרך  על  שהוא   – הבעש"ט" 
הובא  תש"כ,  כסלו  י"ט  (שיחת  לעכב"  הכתוב 

בלקוטי שיחות חלק ד' ע' 1252 ואילך).

אֹור-ֵאין- ַעְצמּות  ִּדְלַגֵּבי  אֹור-ֵאין-סֹוף,  ַעְצמּות  (ִּבְכָללּות)  הּוא  ֶׁשְּבַרְדָל"א) 
סֹוף ֵאין ַׁשָּיי ְמִציאּות ֶׁשחּוץ ִמֶּמּנּו,

ְוַאְּדַרָּבא, ֲאִמיַּתת ִהָּמְצאֹו ִיְתָּבֵר ִהיא ַהְּמִציאּות ֶׁשל ָּכל ַהִּנְמָצִאים, ָלֵכן, ַעל-
ְיֵדי ִּגילּוי ְּפִניִמּיּות ַעִּתיק, ִנְרָּגׁש ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשַהְּמִציאּות ֶׁשּלֹו ּגּוָפא ִהיא ֱאקּות.

פירוש הדברים:

החכמות  ועמוד  היסודות  "יסוד  התורה:  יסודי  הלכות  בתחילת  הרמב"ם  כתב 
לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמים וארץ ומה 

שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו".

שהקב"ה  שכתב  לאחר  ועניין:  לשון  כפל  כאן  יש  שלכאורה  רבינו75,  ומדייק 
"וכל  ואומר  שכופל  מהו  הנבראים,  כל  את  שברא  דהיינו  נמצא",  כל  "ממציא 

הנמצאים . . לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו"?

ומבאר, שיש כאן ב' דרגות זו למעלה מזו בידיעת אחדות ה' וביטול העולמות:

בתחילה כותב פשטות העניין, שנראית מציאות ה"נמצאים" והנבראים, וצריך 
לידע שאין מציאותם מעצמם ח"ו, אלא הוא יתברך בורא ומהוה את כולם מאין ליש 
(וכמרומז בלשונו "ממציא כל נמצא" לשון הווה, שמהוה אותם בכל רגע מחדש); 
ממנו  להוות  אורו  את  צמצם  שהקב"ה  ראשון",  "מצוי  בחינת  מצד  היא  זו  ודרגא 

עולמות.

אמנם לאחר מכן מוסיף הרמב"ם דרגא נעלית יותר:

שנרגש בכל הנמצאים שבעצם "לא נמצאו", אין להם שום מציאות כלל, ומהי 
איפוא מציאותם? – "אמיתת המצאו"! שתואר זה מוסב על עצמותו ומהותו יתברך 
"אמיתת  מצד  ודווקא  כלשהם.  ופעולה  תואר  צמצום,  מכל  למעלה  שהוא76,  כפי 
המצאו יתברך" נרגש (כהלשון במאמר הקודם77) כי "היא היא78 אמיתית המציאות 

דכל הנמצאים".
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ואדרבה79: מצד בחינה זו נרגש כי לא רק עצם מציאות הנמצאים היא "מאמיתת 
הדרגות  כל  הוא  בזה  שהפירוש  הנמצאים" –  הרמב"ם "כל  כלשון  אלא  המצאו", 
במציאות הדבר: הן עצם מציאות הנברא, הן תכונותיו המיוחדות פרטיות, ואפילו 

העניינים הטפלים ביותר של מציאותו.

וזהו החידוש בבחינת "פנימיות עתיק", לגבי בחינת "עתיק": שהתחתון משתנה 
ומתברר לא רק מצד ה"חיות" האלוקית שהיא המהות שבו, אלא גם מצד מציאותו 

וציורו החיצוני.

ג'  גם  ישנם  הגזירה,  בביטול  הנ"ל  האופנים  ג'  בדוגמת  סיכום: 
התחתון,  מתבטל  אריך  בחינת  המשכת  שע"י  בבירורים.  אופנים 
הורג  היה  שבמשכן  הגילוי  (ולכן  במציאותו  שינוי  נעשה  לא  אבל 
את הנחשים כו'). ע"י המשכת בחינת עתיק, נעשה גם שינוי וזיכוך 
שלמה  בזמן  ולכן  למעלה.  מלמטה  בדרך  לבירור  (בדומה  בתחתון 
נמשכו אליו הניצוצות). אבל גם לגבי עתיק קיים סדר השתלשלות, 
ולכן הגילוי הוא כמו דבר נוסף על מציאות התחתון. ואילו ע"י בחינת 

פנימיות עתיק, מתגלה בכל דבר שמציאותו גופא היא אלוקות. 

79)  ראה לקוטי שיחות חלק ל"א ע' 139.
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סעיף יו"ד
בימי שלמה בירור בניצוצות שיש בהם אור

בסעיף הקודם הסביר את שורש ההבדל בין הבירור שנעשה ע"י המשכת בחינת 
עתיק בימי שלמה, והבירור שע"י פנימיות עתיק לעתיד לבוא. בסעיף זה יבאר כיצד 

מתבטא חילוק זה בפועל.

החילוק הראשון הוא – שבימי שלמה לא נתבררו כל הניצוצות:

יו"ד) ְוֶזהּו ֶׁשִּביֵמי ְׁשמֹה ִנְתָּבְררּו ַרק ִנּצֹוצֹות ֵאּלּו ֶׁשָהָיה ָּבֶהם ֵאיֶזה ִעְנָין ֶׁשל 
אֹור ְוֶלָעִתיד-ָלבֹוא ִיְתָּבְררּו ָּכל ַהִּנּצֹוצֹות,

ִּביֵמי  ֶׁשָהָיה  [ֶׁשַהִּגילּוי  ַעִּתיק  ִחיצֹוִנּיּות  ִּגילּוי  ֶׁשַעל-ְיֵדי  ַהִּנּצֹוצֹות  ֵּבירּור  ִּכי 
ֶאָּלא  ַעְצָמם  ַהִּנּצֹוצֹות  ִמַּצד  א  הּוא  ַעִּתיק]  ְּדִחיצֹוִנּיּות  ַהִּגילּוי  ָהָיה  ְׁשמֹה 

ִמַּצד ֶזה ֶׁשַהִּגילּוי מֹוֵׁש ֶאת ַהִּנּצֹוצֹות ֵאָליו,

כלומר, אף שהבירור היה "בהם עצמם" – אך לא "מצד עצמם", אלא מצד האור 
האלוקי. וכמשל לעיל מאור הנר: הפתילה והשמן עצמם אכן הופכים לאור ואש - 
אך זהו מצד האש הנאחז בהם, ולא מצדם. והנפקא-מינה לפועל היא, שדבר כזה 

יתכן רק בדברים שמוכשרים להתאכל באש, ולא באבנים.

ובנמשל בנוגע לבירור הניצוצות הוא:

ְוָלֵכן ִנְתָּבְררּו ָאז ַרק ִנּצֹוצֹות ֵאּלּו ֶׁשַּׁשָּייִכים ְלַהְרִּגיׁש ִּגילּוי אֹור.

כפי שמסביר הרבי הרש"ב במאמר "שהיה רק העלאת הניצוצות שהן במדריגת 
הקדושה  במדריגת  הם  הרי  מקום  מכל  מאד  שנתרחקו  דאף  פנים,  כל  על  הקדושה 
הרגש  עדיין  בהם  להיות  שיכול  והיינו  כו',  וההתקשרות  הביטול  ענין  בהם  ושייך 
האלקי שיהיה בהם הרצוא למעלה, שעל ידי גילוי האבוקה הוא שנתעוררו ונתעלו".

אך ניצוצות נמוכים יותר – כגון הניצוצות שבשלוש קליפות הטמאות, לא היה 
שייך לברר; ובוודאי שלא נתברר ה"מקום", הדבר הגשמי שבו מלובש הניצוץ.

ומכיוון שבימי שלמה לא נתבררו כל הניצוצות, הנה נשארה מציאות התחתון 
והמנגד. וכפי שמביא בסיום המאמר בהערה 81, אודות אומת ה"תרמודים", אשר 
הגם שהיו עבדי שלמה, הנה "לא רק שלא נתבררו ע"י הגילוי דבית המקדש, אלא 
היתה  "שתרמוד  תענית  מסכת  בירושלמי  כמסופר  אלא  עוד,  ולא  כו'",  שמרדו 
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80) ולכן, גם לאחר הבירור שהיה בימי שלמה 
– נשארה מציאות התחתון והמנגד. וכפי שרואים 
שבאה  לאחר  שגם  עצמה,  שבא  מלכת  אצל 
ועד  וכו',  האלוקי  לאור  שנתבטלה  מצד  לשלמה 
מכל  ה).  י,  (מלכים-א  רוח"  עוד  בה  היה  ש"לא 
בעת  וגם  למקומה,  וחזרה  מלכה  נשארה  מקום, 
ביקורה הייתה בתקפה עד שאפילו שלמה המלך 
המות  בלע  ד"ה  (ראה  גדול  בכבוד  אותה  כיבד 
ע'  ח"ב  מלוקט  סה"מ  ב',  סעיף  תשכ"ה  לנצח 
הביאה  לירושלים  ביאתה  עצם  אשר  ועד,  רעח). 
לתוצאה בלתי רצויה – לידת נבוכדנצאר שהחריב 
את בית המקדש שבנה שלמה (ראה הגהה ברש"י 
ושיחות  מאמרים  בכמה  והובא  יג.  י,  מלכים-א 

בנוגע לנדו"ד).
משמע  הרש"ב  הרבי  שמלשון  להעיר,   (81
להרגש  שייכים  ולא  "שנתרחקו"  שהניצוצות 

אלוקי, הם הם הניצוצות שבג' קליפות הטמאות. 
ב'  שהם  משמע  הקודם  במאמר  מהלשון  אמנם, 
ממלכות  שנתרחקו  "ניצוצות  עניינים-מדריגות: 
אור  להרגיש  עצמם)  (מצד  שייכים  אין  שלכן 
ואפילו  חידוש]  של  בלשון  [וממשיך  אלוקי 
הניצוצות שנתרחקו כל כך עד שהם עצמם נעשו 
כמו רע – גם הם יתעלו ויוכללו בקדושה". ויל"ע 

בזה.
כמ"פ  הובא  קד.  ע'  ריש  תרס"ה  סה"מ   (82

במאמרי רבינו.
היתר,  בשר  חתיכת  וכגון,  א.  קח,  חולין    (83
שנפלה לתוך חלב, ונבלע בה טעם החלב, נעשית 
כאיסור בפני עצמה. ונפקא מינה, לעניין ביטולה 
בשישים, שנצרך פי שישים מהחתיכה כולה, ולא 

רק מן החלב הבלוע בה.

שותפת בחורבן הבית", ושמונים אלף קשטים (יורים בקשת) השתתפו מהם בחורבן 
הבית הראשון ושמונת אלפים קשטים בחורבן הבית השני80. 

הבירור לעתיד – גם בניצוצות שנחשכו ובגשמי עצמו
ְוַהֵּבירּור ֶׁשַעל-ְיֵדי ִּגילּוי ְּפִניִמּיּות ַעִּתיק הּוא ֶׁשַעל-ְיֵדי ַהִּגילּוי ִּדְפִניִמּיּות ַעִּתיק 
ִמְתַּגֶּלה ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשַהְּמִציאּות ֶׁשּלֹו ּגּוָפא ִהיא ֱאקּות, ְוָלֵכן ֶלָעִתיד-ָלבֹוא ֶׁשָאז 
ִיְהֶיה ַהִּגילּוי ִּדְפִניִמּיּות ַעִּתיק, ַּגם ַהִּנּצֹוצֹות ֶׁשֶּנְחְׁשכּו ִיְתַעּלּו ְויּוְכְללּו ִּבְקדּוָׁשה,

ובלשון הרבי הרש"ב, אשר לעתיד יתבררו "גם אותן שאין בהם ביטול כלל, היינו 
ומפרש  והתקשרות".  רצוא  בבחינת  ויעלו  שיתעוררו  אלקי  הרגש  שום  בהם  שאין 
מהם ניצוצות אלו: "כמו שנתבאר במקום אחר דמה שכתוב בספר של בינונים דבג' 
קליפות הטמאות אין בהם טוב כלל אין הכוונה שאין בהם שום ניצוץ כלל, שהרי 
אי אפשר להיות קיום שום דבר בלי איזה ניצוץ טוב . . רק שהניצוץ הוא שנתרחק 
ונחשך כל כך עד שהוא כמו רע כו', והיינו שאין בו שום הרגש אלקי כלל וכלל"81.

תערובות  בדיני  הידוע  דרך  על  שהוא  הרש"ב82,  הרבי  מביא  ממאמריו  ובאחד 
איסור והיתר, שיש אופן בו "חתיכה עצמה נעשית נבילה"83.

ִיְהיּו  ֶׁשָּבֶהם)  ַהִּנּצֹוצֹות  ַרק  ַעְצָמם (א  ַהַּגְׁשִמִּיים  ַהְּדָבִרים  ֶׁשַּגם  ִמֶּזה,  ִויֵתיָרה 
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ְּבַתְכִלית ַהִהְתַאֲחדּות ֶּבֱאקּות, ְּכמֹו-ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבִדּבּור-ַהַּמְתִחיל ָּפָדה ְּבָׁשלֹום 
ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבי"ט ִּכְסֵלו.

כלומר, הבירור יהיה לא רק בחלק הרוחני (הניצוץ) שבדבר, כי אם גם בגשמי 
עצמו.

שבנפעל" –  הפועל  גילוי "כח  מפני  רק  לא  שם,  שמבאר  כפי  יהיה,  גופא  וזה 
כלומר שהניצוץ הרוחני ישפיע על החלק הגשמי, כי אם, "שגם הנפעל עצמו יהיה 
בתכלית ההתאחדות". וכפי שהתבאר לעיל, שיתגלה כי המציאות האמיתית של כל 

דבר, גם החומר הגשמי עצמו, היא "אמיתת המצאו יתברך".

בימי שלמה הניצוצות באו אליו, לעתיד יתבררו הניצוצות 
במקומם

ניצוצות  איזה   – הוא  לעתיד,  והבירור  שלמה  בימי  הבירור  בין  הנ"ל  החילוק 
ואף  לגמרי  שנחשכו  ניצוצות  גם  או  אור,  בהם  שיש  ניצוצות  רק  האם  נתבררו: 

במציאות הגשמי.

שנתבררו  הניצוצות  גם  תער"ב:  בהמשך  נתבאר  שלא  נוסף  חילוק  מביא  לקמן 
בימי שלמה, אופן בירורם לא היה כמו לעתיד לבוא. 

ֶלָעִתיד-ָלבֹוא,  ֶׁשִּיְהֶיה  ְלַהֵּבירּור  ְׁשמֹה  ִּביֵמי  ֶׁשָהָיה  ַהֵּבירּור  ֵּבין  ְועֹוד ִחילּוק 
ְּדֵבירּור ַהִּנּצֹוצֹות ֶׁשְּבָהַעִּמים ָהָיה ַעל-ְיֵדי ֶׁשָּבאּו ֵאָליו. ֲאָבל קֹוֶדם ֶׁשָּבאּו 

ֵאָליו א ִנְתָּבְררּו ֲעַדִיין.

ֶׁשַּבְּמקֹומֹות  ְּבַהִּנּצֹוצֹות  ַּגם  ֵהִאיר  ְׁשמֹה  ַעל-ְיֵדי  ֶׁשֵהִאיר  ֶׁשַהִּגילּוי  ַּדֲהַגם 
ָהָיה  ְּבפֹוַעל  ֶׁשָּלֶהם  ַהֵּבירּור  ִמָּכל-ָמקֹום,  ֵאָליו,  ָלבֹוא  אֹוָתם   ּוָמַׁש ָהְרחֹוִקים 
ַּדְוָקא ְלַאֲחֵרי ֶׁשָּבאּו ֵאָליו. ַּכּמּוָבן ִמֶּזה ֶׁשַּגם ְלַאֲחֵרי ֶׁשַּמְלַּכת ְׁשָבא ָׁשְמָעה ֶאת 

ָמה", ְוַרק ָאז ַנֲעָׂשה ַהֵּבירּור. ֶׁשַמע ְׁשמֹה, הּוְצַר ִלְהיֹות "ַוָּתבֹוא ְירּוָׁשלְַ

והטעם לזה:

ְּדֵכיָון ֶׁשַהֵּבירּור ֶׁשָּלֶהם ָהָיה א ִמַּצד ַעְצָמם ֶאָּלא ִמַּצד ַהִּגילּוי ֶׁשֵהִאיר ָּבֶהם, 
ָלֵכן, ַהֵּבירּור ֶׁשָּלֶהם ָהָיה ְּכֶׁשָּבאּו ְלַהָּמקֹום ֶׁשָּׁשם הּוא ַהִּגילּוי.

מאיר  שבו  המקום  בין  חילוק  יש   – האור  מצד  הוא  הבירור  כאשר  כלומר: 
בגילוי ובכל התוקף, ולבין הארה הנמשכת ממנו למקום רחוק. ובענייננו: ההארה 
רק  הניצוץ  על  לפעול  בכחה  היה  שלמה,  בימי  רחוקים  למקומות  והתפשטות 
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"לפי  מהורש"ב:  אדמו"ר  כ"ק  ובלשון   (84
האור  עצם  בחינת  בו  שיש  בהכרח  אור  שבכל 
התפשטות  ובחינת  הכח  עצמיות  בחינת  שהוא 
היינו  עצמי  שהוא  במה  דדוקא  כו',  האור 
עליונו  בין  חילוק  אין  מעצמותו  שמציאותו 
בו  אין  וגם  ותחתון,  עליון  בו  (שאין  לתחתיתו 
שהוא,  מה  מציאותו  דאמיתות  והתפשטות,  עצם 
המציאות  אמיתות  בבחינת  הוא  מהותו  כל  הנה 
מה  כל  אבל  כו'),  כלל  מדריגות  בזה  ואין  הזאת 

שנמצא מאיזה דבר בהכרח שיש בו חילוק והפרש 
שבו,  התחתונה  לבחינה  שבו  העליונה  בחינה  בין 
אחר  באופן  הוא  מקורו  מן  נמצא  שהוא  שכמו 
ומתפשט"  שנמשך  מכמו  יותר  עליונה  ובמעלה 
(סה"מ תרס"ב ע' שכב. וראה שם בהרחבה שכ"ה 

גם באוא"ס שלפני הצמצום).

תשכ"ג  לנו  יבחר  בד"ה  זה  מעין  ראה   (85
סעיף ה' (סה"מ מלוקט ח"ה ע' ז').

שיתעורר לבוא לירושלים, אך לא לפעול את עצם הבירור. ואילו עיקר גילוי האור 
שהיה בירושלים – פעל את בירור הניצוצות.

אך כל זה הוא באור האלוקי, שיש בו "מצבים" שונים ודרגות בהמשכתו. וגם 
כפי  במקורו,  כלול  כשהוא   – שונות  דרגות  בדקות  בו  יש  גבול"  "בלי  שהוא  אור 
שמתגלה, המשכתו במקום רחוק וכו'84.  [ולכן יש הפלאה וחידוש בכך שנמשך בכל 

מקום אפילו במקום רחוק85].

אמנם, בלי גבול אמיתי, שנמצא בעצמו כפי שהוא בכל מקום בשוה, ואין שייך 
בכלל לחלק בין עצם הדבר והתפשטותו וכו' – הוא רק עצמותו יתברך. וממילא, לא 

שייך שיהיה "יותר" במקום זה ובאופן שונה במקום אחר.

וזה יתבטא באופן הבירור לעתיד – שיהיה במקום הניצוצות עצמם: 

ֲאִמיִּתית  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ַעל-ְיֵדי  ִיְהֶיה  ָאז  ֶׁשַהֵּבירּור  ֵּכיָון  ְּדֶלָעִתיד-ָלבֹוא,  ְוַהֵּבירּור 
(ְּכמֹו  ַעִּמים  ֶאל   ֶאְהּפֹו ָאז  ָלֵכן,  ַעְצָמם,  ַהִּמְתָּבְרִרים  ַהְּדָבִרים  ֶׁשל  ַהְּמִציאּות 

ֶׁשֵהם ִּבְמִציאּוָתם ּוִבְמקֹוָמם) גֹו' ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד.

כאן מוסיף עוד עניין (שיתבאר בפרטיות יותר בסעיף י"ב):

החילוק בין המשכת האור מחיצוניות עתיק, והמשכת העצם שבפנימיות עתיק, 
במקום  להארה  הגילוי  עיקר  בין  הבדל  יש  מלמעלה (האם  הגילוי  בדרגת  רק  אינם 
רחוק, או שנמצא בכל מקום בשוה), אלא גם – האם בכלל קיים לגביו המושג של 

מעלה ומטה, ובעומק יותר: האם שייך בכלל מציאות שהיא "חוץ" מהם.

שהרי, גם אילו יצוייר אור הנמצא בכל מקום בשוה ממש – העדר ההתחלקות 
היא רק מצד האור, שהוא בלי גבול, אבל גם האור "יודע" שיש מציאות חוץ ממנו 
של  במקומו  בירור  יפעל  זה  אור  אם  גם  (ולכן,  ומטה  מעלה  התחלקות  בה  שיש 

הניצוץ, יהיה זה מצד האור ולא מצד מציאות הדבר המתברר).

אך לגבי העצם, לא תופס כל מושג ההתחלקות של מעלה ומטה, קירוב וריחוק 
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(גם לא במובנם הרוחני) – מפני שאין דבר שהוא חוץ הימנו. ואם כן, תוכן הבירור 
הוא – שמתגלה "אמיתית המציאות של הדברים המתבררים עצמם". ולכן הבירור 

הוא הן "במציאותם" והן "במקומם" של הניצוצות.

סיכום: ב' חילוקים בין הבירור בימי שלמה והבירור לעתיד, ושניהם 
שאמיתת  שיתגלה  מצד  או  האור,  מצד  נעשה  הבירור  האם  נובעים 

המציאות של כל הנמצאים עצמם הוא אלוקות: 

רק  התבררו  שלמה  שבימי  נתבררו:  ניצוצות  איזה   – הא'  חילוק 
ניצוצות שמסוגלים לקבל אור. כי האור אינו חודר "בכל מקום", אלא 
העצם,  גילוי  יהיה  לעתיד  אמנם  האור.  "לקבל"  שיכול  במקום  רק 
גם   – הכל  יתברר  ולכן  הנמצאים,  כל  של  המציאות  אמיתת  שהוא 

הניצוצות שנחשכו, ואפילו מציאות הגשמי עצמו. 

וחילוק הב' – באופן הבירור: בימי שלמה נתבררו הניצוצות רק אחרי 
במקום  גם  כי  הגילוי.  עיקר  ששם  לירושלים  ובאו  ממקומם  שיצאו 
שנמשך האור, אין זה "בכל מקום בשוה", אלא יש הבדל בין ההארה 
הגילוי  עיקר  לבין  הניצוץ),  ומושכת  מעוררת  (שרק  רחוק  במקום 
הדברים  שמציאות  יתגלה  לעתיד  אך  עצמו).  הבירור  את  (הפועל 
ולגביו  בשוה  מקום  בכל  שהוא  המצאו,  אמיתת  הוא   – המתבררים 
אין חילוק בין מעלה ומטה, ולכן הבירור יהיה "במציאותם ובמקומם" 

של הניצוצות.
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(שכוחות  שבפנים  העניינים  ב'  שמקשר  בתחילתו,  החסידות"  תורת  של  קונטרס "עניינה  ראה   (86
הטבעיים נעשים אלקות, ושינוי טבע מדותיו).

סעיף י"א
תורת החסידות – בחינת פנימיות עתיק, פעולתה בנפש

ּוְכִלי  ֲהָכָנה  (ֶׁשהּוא  חּוָצה  ַהַּמְעָינֹות  ֲהָפַצת  ְּבִעְנַין  הּוא  יא) ְוַעל-ֶּדֶר-ֶזה 
ְל"ָאֵתי ַמר ָּדא ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא"), 

נשמה  עליית  עשה  שכאשר  הידועה,  באיגרתו  טוב  שם  הבעל  שכותב  כפי 
להיכל המשיח, שאלו "אימתי קאתי מר" [=מתי יבוא אדוני],  וענה לו "לכשיפוצו 
מעיינותיך חוצה". ומזה מובן שיש שייכות בין הגילוי דלעתיד לבוא – לבין הפצת 

תורת החסידות, שהיא הקדמה והכנה אליו.

ְּדתֹוַרת ַהֲחִסידּות ִהיא ְּבִחיַנת ְּפִניִמּיּות ַעִּתיק.

ְוֶזהּו ֶׁשַעל-ְיֵדי ִלימּוד ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ְוַהֲהִליָכה ְּבַדְרֵכי ַהֲחִסידּות, אזי כדברי 
כ"ק אדמו"ר הרש"ב באחת משיחותיו "ּכֹחֹות ַהִּטְבִעִּיים (ֶׁשל ָהעֹוֵסק ַּבֲחִסידּות) 

ַנֲעִׂשים ּכֹחֹות ֱאִקִּיים",

כפתגם אדמו"ר הזקן86, אשר עניין החסידות הוא "לשנות טבע מדותיו", כלומר, 
לא רק שמסלק מעצמו מדות רעות, אלא שגם המדות הטובות לא יהיו תוצאה של 
טבעו ורגילותו (כגון שהוא איש חסד בטבע), אלא תוצאה של עבודה ויגיעה שיהיו 
(כנאמר  נפשו  מכוחות  ומשיג  שמתבונן  שע"י  יותר,  ובעומק  התורה.  דרישת  כפי 
"מבשרי אחזה אלוקה") את העניינים דלמעלה, כגון שמתבונן בכח החכמה שבנפשו 
לכל פרטיו, וע"י זה מבין עניין ספירת החכמה למעלה, וכן בשאר הכוחות – פועל 

זיכוך במידות שיהיו ראויים להכלל באלוקות. 

ִּכי ַעל-ְיֵדי ַהְמָׁשַכת ַהִּגילּוי ִּדְפִניִמּיּות ַעִּתיק, ִנְרָּגׁש ּבֹו (ְּבֶהְעֵלם ַעל-ָּכל-ָּפִנים) 
ֶׁש"ֲאִמיַּתת ִהָּמְצאֹו" ִהיא ַהְּמִציאּות ֶׁשּלֹו.

מכיוון שלימוד תורת החסידות הוא המשכת פנימיות עתיק לאדם – לכן, לימודה 
מחדיר  אלוקיים", כי פנימיות עתיק  הטבעיים יהפכו ל"כוחות  פועל בו שכוחותיו 
ש"אמיתת  בהעלם)  מודע",  "בתת  פנים  כל  על  מודע,  באופן  לא  (אם  ההרגש  בו 

המצאו" של הקב"ה – היא היא המציאות שלו.
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עניין החסידות מתבטא בהפצתה חוצה
בנפש  עתיק,  פנימיות  בחינת  שהיא  החסידות,  תורת  של  הפעולה  נתבאר  לעיל 
האדם. וכעת יוסיף שמצד זה נפעל גם בכללות העולם – ובזה יובן הקשר בין "יפוצו 

מעיינותיך חוצה" לביאת משיח:

ְוִעְנַין "ָיפּוצּו ַמְעְינֹוֶתי חּוָצה" הּוא, ֶׁשַּגם ִּבְבִחיַנת חּוָצה ִיְהיּו (ּוְבאֹוֶפן ַּדֲהָפָצה) 
א ַרק ַהַּמִים ַחִּיים ֶׁשִּנְמָׁשִכים ֵמַהַּמְעָינֹות [ַעל-ֶּדֶר ַהִּגילּוי ְּדִחיצֹוִנּיּות ַעִּתיק 
ֶׁשָהָיה ִּביֵמי ְׁשמֹה, ֶׁשִעיַקר ַהִּגילּוי ָהָיה ִּבירּוָׁשַלִים ֶאָּלא ֶׁשֶהָאָרה ִמֶּמּנּו ִנְמְׁשָכה 

ַּגם ַלְּמקֹומֹות ָהְרחֹוִקים], ֶאָּלא ַהַּמְעָינֹות ַעְצָמם.

ֵהם  ְמִציאּותֹו  ֶׁשֲאִמיַּתת  ַעְצמֹו,  ְּדַהחּוָצה  ַהְּמִציאּות  ִנְתַּגֶּלה  ֶזה  ְוַעל-ְיֵדי 
ַהַּמְעָינֹות.

לימוד  עצם  על  נוסף  פרט  לא  הוא  חוצה",  המעיינות  "הפצת  עניין  כלומר: 
החסידות, כי אם תוצאה מעצם עניינה ומהותה: מכיוון שתורת החסידות היא בחינת 
"פנימיות עתיק", בחינת העצם – הנה דווקא משום זה, גם כשהיא מגיעה ל"חוצה", 
לפינה הכי רחוקה ברוחניות, אין זה רק ש"הארה" ממנה מגיעה, כי אם, שמגיעה 

בכל עצמותה. ולכן מדייק שהמעיינות עצמם מגיעים לחוצה.

[וכפי שמבאר במקום אחר87 כיצד נרמז זה בדין של "מעיין" על פי נגלה: "מי 
מעין אין למעלה מהם" (כפסק המשנה שהם הדרגא הכי נעלית במקוה) – וביחד 
עם זה "בכל מקום שבאים, אף אם למרחוק הוא, דין מעין להם, ובלבד שלא יופסק 
החיבור שלהם ההתקשרות עם מקורם". כלומר, שגם כשמגיעים למקום רחוק, אין 

הפירוש שנמשכו מים מן המעיין, כי אם שהמעיין עצמו הגיע לשם].

ולכן, הפעולה של תורת החסידות, היא לא רק שבחוצה ניתוסף אור (מלמעלה 
היא  האמיתית  שמציאותו   – עצמו  החוצה  במציאות  שמתגלה  אם  כי  למטה), 
"באופן  עיגול  בחצאי  ההוספה  משמעות  וזו  עתיק.  פנימיות  בחינת  ה"מעיינות", 
דהפצה" – שהמעיין חודר לא רק בנקודה מסויימת של הדבר, כי אם "התפשטות 
בלתי מוגבלת", בכל הפרטים והדרגות שלו, עד לדרגת הגשמית והחיצונית ביותר, 

כפי שמפרש במקום אחר88.

 87) אגרות קודש חלק ד' אגרת תתטו (הקדמה 
בלקו"ש  גם  נדפס  תשי"א).  כסלו  י"ט  לקונטרס 

ח"י ע' 244. ראה שם המקורות לזה בארוכה.
88) לקוטי שיחות ח"י ע' 107. חל"ג ע' 276. 
בהנסמן  (וגם  מקומות  שבכמה  [להעיר  עיי"ש. 
והדגשת  בפירוש  פרטים  עוד  על  מתעכב  לעיל) 

אלא  כו'  אחת  טיפה  או  ברמז  רק  (לא  "הפצה" 
שהגעת  או,  נהר;  כמו  גדול  ובריבוי  רב  בשפע 
אך  והוספה).  ריבוי  בהם  פועלת  חוצה  המעיינות 
שהפרט  משמע  כאן,  במאמר  העניינים  מקשר 
שהובא בביאור בפנים (שהמעיין חודר בכל פרטי 

הדבר) הוא הנוגע לנדו"ד].
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כאשר הכריז רבינו על מבצע להדפסת ספר התניא בכל מקום בעולם 
עצמם  המעיינות  אשר  העניין,  מתבטא  שבזה  הסביר89  יהודים,  בו  שיש 
(לא רק מי המעיינות) מגיעים למקום; כי מכיוון שבמקום זה הודפס ספר 

היסוד של חסידות חב״ד, הריהו הופך למקום המעיין. 

הקשר בין פנימיות התורה לשמן – נעלה מהכל, וחודר בכל דבר
ַהִּגילּוי  ְּבִעְנַין  ִנְׁשָמתֹו-ֵעֶדן  (ְמהֹוְרַׁש"ּב)  ַאְדמֹו"ר  ִּפְתַּגם  ְלָבֵאר  ְוַעל-ִּפי-ֶזה ֵיׁש 
ְּדתֹוַרת ַהֲחִסידּות ֶׁשִּנְמַׁש ַעל-ְיֵדי ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ְלַאֲחֵרי ֶּפעֶטעְרּבּוְרג

את  "שורף  שלו  חסידות  אמירת  היה  הזקן,  אדמו"ר  של  מאסרו  שלפני  ידוע 
העולם", וגם הסגנון היה בתכלית הקיצור. אך לאחר המאסר והגאולה – שהיו בעיר 
פטרבורג – החל לומר חסידות בהרחבה, ביתר הסברה והבנה, וסגנון הדרושים היה 

יותר בהתיישבות, בהסברה באמצעות משלים וכו'. ומבאר בזה הרבי הרש"ב – 

ֶׁשהּוא ַעל-ֶּדֶר "ַהַּזִית ֶׁשְּכֶׁשּכֹוְתִׁשין אֹותֹו הּוא מֹוִציא ֶאת ַׁשְמנֹו",

שדווקא ע"י היסורים וכו' של המאסר, "כותשין אותו" – נתגלה יותר הפנימיות 
של תורת החסידות, "מוציא שמנו".

ומדייק כאן, מהי ההשוואה לשמן דווקא? 

ְּדֵמַהְּטָעִמים ַעל ֶזה ֶׁשַהִּגילּוי ֶׁשְּלַאֲחֵרי י"ט ִּכְסֵלו ִנְמָׁשל ְלֶׁשֶמן הּוא, ִּכי ֶׁשֶמן, ִעם 
ֱהיֹותֹו מּוְבָּדל ִמָּכל ָּדָבר (ֶׁשָּלֵכן ֵאינֹו ִמְתָעֵרב ְּבׁשּום ַמְׁשִקין), ִמָּכל-ָמקֹום הּוא 
ְמַפְעֵּפַע ְּבָכל ָּדָבר (ַהְיינּו, ֶׁשַהֶּׁשֶמן ַעְצמֹו ְמַפְעֵּפַע ְּבָכל ָּדָבר, ְוא ַרק ֶׁשּפֹוֵעל 

ּבֹו).

כהדין אשר "גדי שצלאו בֶחְלּבֹו, אסור לאכלו אפילו מראש אזנו"90, כי הֵחֶלב 
השומני (שהוא החלק האסור לאכילה) מפעפע וחודר בכולו.

נמצא שבשמן יש שתי תכונות הפכיות: נעלה מכל דבר – שלכן הוא צף למעלה 
מכל המשקין; וגם חודר ומפעפע בכל דבר (כלומר לא רק שהוא משפיע עליו (על 

דרך העניין של "נותן טעם" וכיוצא בזה), אלא הוא עצמו נכנס לתוכו).

ולאמתו של דבר, הא בהא תליא: מכיוון שהוא מובדל מכל דבר, ואין לו שייכות 
לתכונות ולגדרים פרטיים של עניין מסויים פרטי – לכן הוא העצם של כל דבר.

תשד"מ.  שבט  ג'  בא,  ש"פ  שיחת  ראה   (89
ובכ"מ.

90) חולין צו, ב.
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ָהִעְנָין  ִעיַקר  הּוְתַחל  ֶׁשָאז  ְּדֶזה  ִּכְסֵלו,  ְּדי"ט  ְלַהִּגילּוי  ְּבנֹוֵגַע  הּוא  ְוַעל-ֶּדֶר-ֶזה 
ַעִּתיק,  ִּדְפִניִמּיּות  ַהִּגילּוי   ִנְמַׁש ֶׁשָאז  ִמְּפֵני  הּוא  חּוָצה,   ַמְעְינֹוֶתי ְּדָיפּוצּו 
ַּכָּמה-ְוַכָּמה  (ְוַעל-ַאַחת  ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ִמָּכל  מּוְבָּדל  הּוא  ַעִּתיק  ִּדְפִניִמּיּות 
ִּבְׁשָאר  ִמְתָעֵרב  ֶׁשֵאינֹו  ַהֶּׁשֶמן  (ּדּוְגַמת  ַעִּתיק  ֵמִחיצֹוִנּיּות  יֹוֵתר  עֹוד  ִמחּוָצה) 

ַמְׁשִקין),

ָהִעְנָין  הּוְתַחל  ִּכְסֵלו  י"ט  ְלַאֲחֵרי  ַּדְוָקא  ּגּוָפא,  ֶזה  ּוִמַּטַעם  ְוַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן, 
ֶׁשֶמן  (ּדּוְגַמת  ַעְצָמם  ַהַּמְעָינֹות  ֶיְׁשָנם  ֶׁשְּבַהחּוָצה  חּוָצה,   ַמְעְינֹוֶתי ְּדָיפּוצּו 

ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ְמַפְעֵּפַע ְּבָכל ָּדָבר).

וכפי שביארו רבותינו נשיאנו91, שבזה התבטא החידוש של רבינו הזקן, שהמשיך 
את העניינים הכי נעלים ופנימיים של תורת החסידות – בשכל אנושי, עם הסברים 
ומשלים וכו'. שעל זה טענו עליו: היתכן? הרי מדובר בעניין אלוקי נעלה ביותר, 

ועצם הורדתו לשכל אנושי, בהכרח "תדלל" ותמעיט את תוכנו הפנימי?

אלא, שהיא הנותנת: אמיתת הביטוי והגילוי של עצם פנימיות התורה – שמתגלה 
בה אין-סוף ברוך הוא בלי שום הגבלה – היא דווקא בזה כאשר באה ונמשכת גם 

בשכל אנושי, ועוד יותר – שפועלת על טבע הנפש הבהמית להפכה לאלוקות. 

והאריך בזה כ"ק אדמו"ר הרש"ב בשיחת י"ט כסלו תרס"ח92, שידוע שכאשר 
חוצה,  המעיינות  בהפצת  תלויה  שביאתו  המשיח  מענה  את  טוב  שם  הבעל  שמע 
בכה על זה. והעולם מפרשים, שבכה על שתורת החסידות צריכה לצאת חוצה, אך 
האמת אינו כן, כי אדרבה – בכה בתשוקה מתי סוף סוף הדבר יתקיים. וזה נפעל ע"י 
רבינו הזקן ובפרט לאחר פטרבורג, שנתעלה למדריגה יותר גבוהה, ולכן התאפשר 
שאינם  אנשים  להבינה  שיוכלו  אנושי,  בשכל  גם  החסידות  תורת  את  להמשיך  לו 

מזוככים כל כך, וזה יפעל בהם עילוי ושינוי המהות.

שיחת  ט"ז,  חלק  שיחות  לקוטי  ראה   (91
שמות-כ"ד טבת, סעיף ז.

92) סה"ש תורת שלום ע' 112 ואילך.
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פועלת  ולכן  עתיק",  בחינת "פנימיות  היא  החסידות  תורת  סיכום: 
לכך  ובדומה  אלוקיים.  כוחות  ייעשו  שלו  הטבעיים  שכוחות  באדם 
החוצה  שמציאות  מתגלה  הפצתה  שע"י   – בעולם  פעולתה  הוא 

עצמו הוא המעיין. 

ולכן נמשלה תורת החסידות לשמן, שהוא צף ומובדל מכל דבר, אך 
מובדל  שהוא  עתיק,  פנימיות  עניין  שזהו  דבר,  בכל  וחודר  מפעפע 
מכל סדר השתלשלות, ודווקא משום זה מגלה בכל דבר שמציאותו 

הוא אלוקות.
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סעיף י"ב
הגילוי דחנוכה – מאיר בחוץ עצמו

כעת יתרץ השאלה ששאל בסעיף ג', מהו ההבדל בין אור שלמעלה מהשתלשלות 
שהיה במקדש (שגם הוא פעל בכל העולם), ובין האור למעלה מהשתלשלות שמאיר 

בחנוכה:

ֲחנּוָּכה  ְּדֵנרֹות  ַהִּגילּוי  ּוִבְפָרט  ַּדֲחנּוָּכה,  ַהִּגילּוי  הּוא  יב) ְוַעל-ֶּדֶר-ֶזה 
ֶׁשִּתְקנּום ִמְּפנֵי ַהֵּנס ֶׁשָהָיה ְּבֶׁשֶמן, ֶׁשהּוא ַהִּגילּוי ִּדְפִניִמּיּות ַעִּתיק.

וחוזר על נקודת השאלה שבסעיף ג':

ֲחנּוָּכה  ְּדֵנרֹות  ֶׁשַהַּמֲעָלה  ב)  ָסִעיף  ְלֵעיל  (הּוְבאּו  ְּבַהְּדרּוִׁשים  ֶׁשְּמבֹוָאר  ְוֶזה 
(ְלַגֵּבי ֵנרֹות ַהִּמְקָּדׁש) הּוא ֶׁשַהִּגילּוי ְּדֵנרֹות ֲחנּוָּכה הּוא ְלַמְעָלה ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות, 
ְלַמְעָלה  הּוא  ַעִּתיק)  ִחיצֹוִנּיּות  ּוִמָּכל-ֶׁשֵּכן   ֲאִרי (ַּגם  ַהֶּכֶתר  ֶׁשְּכָללּות  ַאף 

ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות,

ומתרץ:

ֵיׁש לֹוַמר, ִּכי ָהִעְנָין ִּדְלַמְעָלה ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות הּוא ֶׁשהּוא ְּבָכל ָמקֹום (ְלַמְעָלה 
ּוְלַמָּטה) ְּבָׁשֶוה, ְוִעְנָין ֶזה הּוא ְּבִעיָקר ִּבְפִניִמּיּות ַעִּתיק.

תחתונה  ומדריגה  ש"טבעת"  שלשלת,  מלשון  כאמור,  פירושו  "השתלשלות" 
בלתי  אור  מאיר  כאשר  והנה,  העליונה.  ו"טבעת"  ממדריגה  ונמשכת  משתלשלת 

מוגבל, שאין לגביו ההגבלות של סדר השתלשלות, הדבר יתכן בב' אופנים:

שהאור הוא כה נעלה שמאיר אפילו למטה; זאת אומרת, שקיים לגביו המושג 
והחילוק בין מעלה למטה, אלא שהוא מאיר אפילו במקום רחוק. וממילא, יש הבדל 
בין הגילוי במקום קרוב לבין איך שמאיר במקום רחוק. ואופן שני – שמלכתחילה 
בשוה.  מקום  בכל  מאיר  הוא  ולכן  למטה,  מעלה  בין  החילוק  כל  לגביו  קיים  לא 
וזהו עיקר הפירוש "למעלה מהשתלשלות" – שלגביו לא קיים מלכתחילה המושג 

"מעלה ומטה".

וזהו החילוק בין גילוי חיצוניות עתיק ופנימיות עתיק:

ַּגם  ּופֹוֵעל   ֶׁשִּנְמָׁש ֶאָּלא  ְלַמְעָלה,  (ְּבִעיָקר)  הּוא  ַעִּתיק  ְּדִחיצֹוִנּיּות  ֶׁשַהִּגילּוי 
ְלַמָּטה. ְוַכִּנְזָּכר-ְלֵעיל (ָסִעיף יּו"ד) ְּבִעְנַין ַהִּגילּוי ֶׁשֵהִאיר ַעל-ְיֵדי ְׁשמֹה (ַהִּגילּוי 
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ַּגם  ּוָפַעל   ֶׁשִּנְמַׁש ֶאָּלא  ִּבירּוָׁשַלִים,  ָהָיה  ַהִּגילּוי  ֶׁשִעיַקר  ַעִּתיק),  ְּדִחיצֹוִנּיּות 
ִּבְׁשָבא.

רק  רחוק  ובמקום  יותר,  מאיר  גבוה  שבמקום  האור –  בדרגת  החילוק  כן,  ואם 
הארה ממנו, מתבטא בחילוק בפעולתו במקום בו מאיר – שהפעולה במקום רחוק 

שונה מאשר במקום עיקר הגילוי.

הּוא  ְּבָׁשֶוה),  ָמקֹום  ְּבָכל  (ֶׁשהּוא  ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ִּדְלַמְעָלה  ָהִעְנָין  ְוִעיַקר 
ִּבְפִניִמּיּות ַעִּתיק, ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ִנְמָצא ַּגם ְלַמָּטה.

ומוסיף ומדגיש: אין הפירוש רק ש"הוא עצמו" נמצא בכל מקום בשוה (מצד 
המקום  מצד  חילוקים  כלל  שייך  אין  זה  גילוי  לגבי   – מזו  יתירה  אם  כי  הגילוי), 
והדבר המתברר. כי "פנימיות עתיק" הוא לא שהאור פועל על המקום שבו נמצא – 

אלא גילוי המציאות האמיתית של הדבר עצמו:

ִויֵתיָרה ִמֶּזה, ֶׁשְּלַגֵּבי ַהִּגילּוי ִּדְפִניִמיּות ַעִּתיק א ֶיְׁשנֹו ַהִחילּוק ְּדַמְעָלה ּוַמָּטה, 
ִּכי ַעל-ְיֵדי ַהִּגּלּוי ִּדְפִניִמיּות ַעִּתיק ִנְרָּגׁש ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשַהְּמִציאּות ֶׁשּלֹו ּגּוָפא ִהיא 

ֱאקּות.

וזה מה שיתחדש בזמן הגאולה: לא רק שיהיה בעולם גילוי אלוקות נעלה ביותר 
– אלא שזו תהיה מציאות העולם עצמו.

בקשר לעניין זה כדאי להביא ביאורו בא׳ המאמרים93, לגבי מה שנאמר 
אודות הזמן דלעתיד לבוא ״ונגלה כבוד הוי׳ וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי׳ 

דיבר״:

בדברי  כמפורש  לכל,  גלוי  באופן  אלוקי  אור  האיר  המקדש  בבית  גם 
חז״ל על הפסוק ״יראה כל זכורך״ – ״כשם שבא ליראות כך בא לראות״, 
שראו גילוי אלוקות באופן מוחשי. אמנם, ראיית אלוקות בבית המקדש 
לא הייתה דבר טבעי ממש, והראיה: זה היה רק בבית המקדש, לא כמו 
ראיית דברים גשמיים שלא זקוקים למקום מיוחד כדי לראותם. והטעם 
לכך הוא, שהגילוי היה מפני סיבה – מצד גודל הגילוי האלוקי שהאיר שם.

אמנם לעתיד לבוא, ראיית אלוקות תהיה דבר טבעי ממש – שהתכונות 
יהיו באופן כזה שיראו אלוקות; בדיוק כשם שהם רואים  של עיני בשר 
חפצים גשמיים. וזהו פירוש שני חלקי הפסוק: ״ונגלה כבוד הוי׳״, שהגילוי 
יהיה בכל מקום. ויתירה מזו – ״וראו כל בשר יחדיו״ - שראיית אלוקות 

93) ונחה עליו תשכ"ה. סה"מ מלוקט ח"ב ע' נ. 
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הגשמית,  העין  תכונת  מצד  אלא  מלמעלה,  הגילוי  מצד  רק  לא  תהיה 
שתראה אלוקות באופן טבעי.

היה  המקדש  בבית  המקדש:  לגבי  בחנוכה  המעלה  נקודת  סיכום: 
גילוי חיצוניות עתיק, שנמצא בעיקר למעלה אלא שפועל גם למטה. 
שהוא  בשמן),  הנס  היה  (ולכן  עתיק  פנימיות  גילוי  הוא  בחנוכה  אך 
מעלה  לגביו  שייך  שלא  מהשתלשלות" –  של "למעלה  הענין  עיקר 
ומטה, אלא הוא עצמו נמצא בכל מקום בשוה, ולכן נרגש בכל דבר 

שהמציאות שלו היא אלוקות.
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סעיף י"ג
הדלקת נרות חנוכה במקום ובזמן החושך – הפיכת החושך עצמו 

לאור
בסעיף זה מתרץ השאלות שבקטע השני בסעיף ג׳ – אודות זמן ומקום 

הדלקת נרות חנוכה.

יג) ְוֶזהּו ֶׁשֵּנר ֲחנּוָּכה ִמְצָוה ְלַהִּניָחּה ַעל ֶּפַתח ֵּביתֹו ִמַּבחּוץ, ִלְרׁשּות ָהַרִּבים 
[א ְּכֵנרֹות ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָהיּו ִּבְפִנים ּוִמָּׁשם ֵהִאירּו ַלחּוץ], ִּכי ֶזה ֶׁשָהאֹור 
ַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ְּבאֹוֶפן  הּוא  ָהַרִּבים  ִּדְרׁשּות   ַהחֹוֶׁש ֶאת  ֵמִאיר  ֲחנּוָּכה  ְּדֵנרֹות 

ִנְמָצא (ַּגם) ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים.

גבוה,  במקום  "בפנים",  נמצא  עתיק,  חיצוניות  שבחינת  לעיל,  שנתבאר  כפי 
בכל  נמצא  עצמו  שהוא  עניינו,  עתיק  פנימיות  בחינת  אמנם  לחוץ.  מגיעה  והארתו 

מקום בשוה.

ְוֶזהּו ַּגם ֶׁשְּזַמן ַהְדָלָקָתם הּוא ִמֶּׁשִּתְׁשַקע ַהַחָּמה, ִּכי ֶזה ֶׁשָהאֹור ְּדֵנרֹות ֲחנּוָּכה 
ֶאָּלא  ַּבּיֹום  הּוא  ָהאֹור  ֶׁשל  ֶׁשִעיָקרֹו  ְּבאֹוֶפן  הּוא (א  ַהַּלְיָלה   חֹוֶׁש ֶאת  ֵמִאיר 

ֶׁשִּנְמָׁש ּוֵמִאיר ַּגם ַּבַּלְיָלה, ֶאָּלא) ֶׁשַּגם ִּבְזַמן ַהחֹוֶׁש ֶיְׁשנֹו ָהאֹור ַעְצמֹו.

ִויֵתיָרה ִמֶּזה, ְּדַעל-ְיֵדי ֶׁשָהאֹור ְּדֵנר ֲחנּוָּכה הּוא ַּגם ִּבְמקֹום ּוְזַמן ַהחֶֹׁש (ְרׁשּות 
ָהַרִּבים ְוַלְיָלה), ַהחֹוֶׁש ַעְצמֹו ֶנֱהָפ ְלאֹור.

גילוי  בחינת  הם  חנוכה  שנרות  לעיל,  המבואר  פי  על  סיכום: 
"פנימיות עתיק", מובן מדוע מדליקים אותם בחוץ ולאחר השקיעה. 
כי חיצוניות עתיק מאיר בעיקר ביום ובפנים, ויש רק הארה למקום 
ולכן  העולם.  לכל  מירושלים  שהאיר  שלמה,  בזמן  (כמו  החושך 
אך  עצמו).  המתברר  הדבר  מצד  ולא  האור  מצד  רק  היה  הבירור 
החושך,  וזמן  במקום  נמצא  עצמו  שהוא  עתיק,  בפנימיות  החידוש 

ולכן החושך עצמו נהפך לאור.
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סעיף י"ד
השייכות בין המסירות נפש דחנוכה להמשכת "פנימיות עתיק"

יד) ְוַעל-ִּפי-ֶזה ֵיׁש ְלָבֵאר ַהַּטַעם ַעל ֶזה ֶׁשַהְמָׁשַכת ִּגילּוי ֶזה ָהְיָתה ַּדְוָקא ַעל-
ְיֵדי ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש ְּדַמִּתְתָיהּו ּוָבָניו [ְוא ַעל-ְיֵדי ַהְּמִסירּות-
ֶנֶפׁש ְּדפּוִרים], ִּכי ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש ְּדַמִּתְתָיהּו ּוָבָניו ָהְיָתה ֶׁשֲהַגם ֶׁשָהיּו ַחָּלִׁשים 

ּוְמַעִּטים ִמָּכל-ָמקֹום ָלֲחמּו ֶנֶגד ִּגּבֹוִרים ְוַרִּבים.

שלכאורה, כפי שביאר בהתוועדות94 שבה נאמר המאמר, ממה נפשך: אם מצד 
הסתכלות בדרכי הטבע – הרי "דָא שרייט דער גענעראל [=זועק כאן הגנרל] איך 
אתם הולכים ללחום, הרי אתם המעטים"?!... ואין לזה כל מקום בשכל. ואם רצו 
או  תורה,  ילמדו  או  תהלים  "יאמרו   – מהטבע  למעלה  נס  של  באופן  ה'  ישועת 
ישתמשו עם שמות קבלה וכו'". אבל כאן היה חיבור ב' עניינים הפכיים: הם עשו 

בדרכי הטבע – פעולה שכל כולה מסירות נפש שלמעלה מטעם ודעת!

והביאור בזה:

ֲהַגם  ַהְּיָוִנים,  ֶאת  ְלַנֵּצַח  ִּבְכֵדי  (ִמְלָחָמה)  ַהֶּטַבע  ְּבַדְרֵכי  ְּפעּוָלה  ֶׁשָעׂשּו  ְּדֶזה 
ִּכי  הּוא,  ְוַרִּבים,  ִּגּבֹוִרים  ְיַנְּצחּו  ּוְמַעִּטים  ֶׁשַחָּלִׁשים  ָמקֹום  ֵאין  ֶטַבע  ֶׁשַעל-ִּפי 
ָהָיה מּוָנח ֶאְצָלם (ָאְּפֶגעֵלְייְגט) ֶׁשַּגם ַהֶּטַבע [ְּדעֹוָלם-ַהֶּזה ַהַּתְחּתֹון ֶׁשַהְּקִליּפֹות 
ּגֹוְבִרים ּבֹו, ַוֲאִפילּו ְּכֶׁשָהעֹוָלם הּוא ְּבַמָּצב ָּכֶזה ֶׁשַהְּמַנְּגִדים ֵהם ִּגּבֹוִרים ְוַרִּבים], 

הּוא ֱאקּות,

ְּדָכל  ַהְּמִציאּות  הּוא   ִיְתָּבֵר ִהָּמְצאֹו  ֶׁשֲאִמיַּתת  ַהֶהְרֵּגׁש  ִמַּצד  ִהיא  זֹו  ַּדֲהָנָחה 
ַהִּנְמָצִאים. ְוָלֵכן, ַעל-ְיֵדי ֶזה ִהְמִׁשיכּו ַהִּגילּוי ִּדְפִניִמּיּות ַעִּתיק.

כפי שמפרט ומדייק כאן, ונזכר לעיל בסעיף ב', היה בזה ב' שלבים:

ראשית, התעוררו בהם כוחות נעלים ביותר ועד למסירות נפש (מצד גודל החושך 
שהיה אז) – וזה התבטא בהנחה שהיה פשוט אצלם לצאת למלחמה, מצד ההרגש 
שאמיתת המצאו יתברך הוא המציאות דכל הנבראים. כלומר, התגלתה אצלם בחינת 

פנימיות עתיק לפני וכנתינת כח לעבודה.

94) ש"פ וישב. שיחות קודש תשכ"ו עמ' 131.
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בעולם  גם  עבודתם  ע"י  נמשך   – וכו'  בפועל  למלחמה  יצאו  כאשר  כך,  ואחר 
בחינת פנימיות עתיק.

סיכום: מעלת המסירות נפש דחנוכה שעשו בדרכי הטבע – פעולה 
של מסירות נפש למעלה משכל (מעטים נגד רבים). וזה מפני שהיה 
מונח שטבע העולם (גם במצב של העלם והסתר כפי שהיה אז) הוא 

אלוקות, ולכן ע"י זה נמשך גילוי פנימיות עתיק.
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סעיף ט"ו
נר חנוכה מכלה ופועל כליון הנפש גם בתרמוד אותיות מורדת

טו) ְוֶזהּו ֶׁשְּזַמָּנּה ֶׁשל ֵנר ֲחנּוָּכה הּוא "ַעד ְּדָכְלָיא ִריְגָלא ְּדַתְרמֹוָדֵאי",

השוק",  מן  רגל  שתכלה  "עד  הוא  חנוכה  נרות  הדלקת  שזמן  בברייתא,  נאמר 
ופירש ר' יוחנן בגמרא: "עד דכליא ריגלא דתרמודאי", ובפירוש רש"י שתרמודאי 
השוק  בני  שהולכים  עד  בשוק  ומתעכבין  דקים,  עצים  מלקטי  אומה  "שם  הוא 
לבתיהם משחשכה ומבעירים בבתיהם אור, וכשצריכין לעצים יוצאים וקונין מהן". 
ובפשטות הכוונה לתת סימן מתי נמצאים בני אדם בשוק, שהוא כל זמן שהתרמודאי 

מתעכבים שם.

אך בקבלה ובחסידות הובא טעם פנימי לזה:

ַּתְרמֹוָדֵאי ֵהם ַהּמֹוְרִדים ְּבַמְלכּות ָׁשַמִים (ַּתְרמֹוד אֹוִתּיֹות מֹוֶרֶדת),

ומוסיף ומבאר רבינו בהערה 78 במאמר:

ַעְבֵּדי  ָהיּו  ִּכי  ְּדתֹוָרה,  ְּבִנְגֶלה  ַּגם  ַהּתֹוָרה)  ִּדְפִניִמּיּות  ָהִעְנָייִנים  (ְּכָכל  ּוְמרּוָמז 
ְׁשמֹה ֶׁשָּמְרדּו ּבֹו ְוִנְתָעְרבּו ֵּבין ַהַּתְרמֹוִדים (ִּכְדַמְׁשָמע ְּבַמֶּסֶכת ְיָבמֹות טז, ב), 
ְוַהְּמִריָדה ִּבְׁשמֹה ֶׁשָּיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ה' הּוא ִעְנַיין ַהְּמִריָדה ּוְפִריַקת עֹול ַמְלכּות 

ָׁשַמִים.

ברש"י על הגמרא שם מובא, שבין התרמודים נתערבו "עבדי שלמה שנשאו בנות 
הסיבה  זו  הדעות  כוכבים" (ולאחד  עובדי  בחזקת  שם  ודרין  עושרן  מחמת  ישראל 

שאין מקבלים גרים מהתרמודים, כי חוששים שהם צאצאי ישראלים פסולים).

וזהו שנותנים סימן זה – לרמז שנר חנוכה פועל אפילו על אלו שנמצאים בדרגא 
נמוכה זו, כפי שממשיך:

ְוַעל-ְיֵדי ֵנר ֲחנּוָּכה ַנֲעֶׂשה "ָּכְלָיא ִריְגָלא ְּדַתְרמֹוָדֵאי",

ִּדְׁשֵני ֵּפירּוִׁשים ָּבֶזה:

ֶׁשָהאֹור ְּדֵנר-ֲחנּוָּכה ְמַכֶּלה ּוְמַבֵּטל ֶאת ִריְגָלא ְּדַתְרמֹוָדֵאי,

ַּגם  ַהֶּנֶפׁש)  ּוְכלֹות  ִּכָּליֹון  ִמְּלׁשֹון  (ָּכְלָיא  ַהִּכָּליֹון  ּפֹוֵעל  ְּדֵנר-ֲחנּוָּכה  ְוֶׁשָהאֹור 
ְּבִריְגָלא ְּדַתְרמֹוָדֵאי, ֶׁשַּגם ֵאֶּלה ֶׁשָהיּו מֹוְרִדים ָיבֹואּו ִלְבִחיַנת ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש.
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ֶׁשַעל-ְיֵדי  ַהֵּבירּור  ְלַגֵּבי  ְּדֵנר-ֲחֻנָּכה  ַהִּגילּוי  ֶׁשַעל-ְיֵדי  ַהֵּבירּור  ֶׁשל  ָהִעילּוי  ְוֶזהּו 
ַהִּגילּוי ֶׁשֵהִאיר ִּביֵמי ְׁשמֹה, ֶׁשִּביֵמי ְׁשמֹה ִנְתָּבְררּו ַרק ַהִּנּצֹוצֹות ֶׁשָהָיה ָּבֶהם 
ָאז  ִנְתָּבְררּו  ֶׁשֹּלא  [ּוִמָּכל-ֶׁשֵּכן  ֶׁשֶּנְחְׁשכּו  ַהִּנּצֹוצֹות  ְוא  אֹור,  ֶׁשל  ִעְנָין  ֵאיֶזה 
ַהִּנּצֹוצֹות ְׁשְּבַתְרמֹוד אֹוִתּיֹות מֹוֶרֶדת]. ְוַעל-ְיֵדי ַהִּגּלּוי ְּדֵנר ֲחֻנָּכה ַנֲעֶׂשה ִּכָּליֹון 

(ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש) ַּגם ְּבִריְגָלא ְּדַתְרמֹוָדֵאי.
בא׳ השיחות בהתוועדות95 בה נאמר המאמר, ביאר, שלכאורה תמוה: 
איך שייך לדרוש מיהודי עבודה כזו נעלית – להאיר את כל העולם, כאשר 

הוא בעצמו נמצא במצב של ״שתשקע החמה״?

וביאר, אשר רואים גם בעולם, שככל שמתקרבים לגאולה נפעל בירור 
ועליה גם בענינים הכי תחתונים, שהיו מנגדים לאלוקות. והדוגמא לזה 

מחכמת יוון והחכמות החיצוניות בכלל:

כוחות  ריבוי  יש  כאילו  הרעיון  על  מיוסד  המדע  היה  עברו,  בשנים 
בטבע  עניין  לכל  נפרדת  סיבה  למצוא  וחתרו  בעולם,  הפועלים  נפרדים 
בלתו.  ואין  המציאות  כל  המנהיג  ה׳  באחדות  מהאמונה  הגמור  היפך   -
המדע,  בהשקפת  שינוי  נעשה   – התורה  פנימיות  התגלתה  מאז  אמנם, 
ומנסים ככל האפשר למצוא נקודת האחדות בין תופעות, כחות ויסודות 
שונים, ומתקרבים יותר ויותר לרעיון שיש אחדות בבריאה. ובזה רואים 
כיצד העולם עצמו - ומצד עצמו - מתקרב לענינים הכי נעלים של אחדות 

ה׳.

אך סוף כל סוף, אין ביכולתם של חכמי האומות להגיע לתכלית הדבר, 
כי כמה שיחקרו עדיין קיים אצלם חילוק בין הכח ובין החומר וכו׳. וההכרה 
באמת, אשר ״אין עוד מלבדו״ והוא המציאות האמיתית של כל הנמצאים 

– בא דווקא ע״י עבודת עם ישראל, ויתגלה בכל העולם רק בגאולה.

ב' שלבים האמורים בהפצת החסידות ובגילוי לעתיד
ּוִמֶּזה מּוָבן ְּבנֹוֵגַע ְלָהִעְנָין ַּדֲהָפַצת ַהַּמְעָינֹות חּוָצה, ֶׁשַּגם ֵאֶּלה ֶׁשֵהם ְּבַמָּצב ֶׁשל 
חּוָצה ֲהִכי ָירּוד, ּכֹוֵלל ַּגם ִעְנָין ִּדְמִריָדה ַרֲחָמָנא ִליְּצַלן, ַעל-ְיֵדי ֲהָפַצת 
ִלְפֵני-ֶזה  ֶאְצָלם  ֶׁשָהְיָתה  ַהְּמִריָדה  ְמִציאּות  ָּכל  ִמְתַּבֶּטֶלת  חּוָצה,  ַהַּמְעָינֹות 
(ֲאִפילּו ִריְגָלא ְּדַתְרמֹוָדֵאי, ְּדֶרֶגל ִהיא ְּבִחיָנה ַהּיֹוֵתר ַאֲחרֹוָנה), ִויֵתיָרה ִמֶּזה, 

ֶׁשַּנֲעֶׂשה ָּבֶהם ִעְנַין ַהִּכָּליֹון, ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש.

95) ש"פ מקץ. שיחות קודש תשכ"ו עמ' 137 ואילך.
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ְוַעל-ֶּדֶר ֶׁשִּיְהֶיה ֶלָעִתיד-ָלבֹוא, ֶׁשָאז ִיְהֶיה ְוֶאת רּוַח ַהּטּוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ

– ביטול הרע, כנגד פירוש הראשון לעיל, שמכלים ומבטלים את המרידה של 
תרמודאי

ִויֵתיָרה ִמֶּזה – ָאז ֶאְהּפֹו ֶאל ַעִּמים גֹו' ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד.

שזהו  דתרמודאי,  ברגלא  אפילו  הנפש  כליון  שפועלים  השני,  פירוש  כנגד   –
הפיכת הרע לטוב. 

אותיות  (תרמוד  דתרמודאי"  ריגלא  ב"כליא  פירושים  ב'  סיכום: 
מורדת): מלשון ביטול וכילוי, ומלשון תשוקה וכלות הנפש, שהם ב' 
שלבים בהארת החושך שפועל נר חנוכה, וכן בגילוי לעתיד שבא ע"י 

הפצת החסידות: ביטול הרע, והפיכת הרע לטוב.



87ד"ה להבין ענין נרות חנוכה תשכ"ו - מילואים

מילואים
לסעיף ב', שייכות האור שנמשך בזמן החשמונאים מלמטה למעלה:

ע"י  נמשך  חנוכה  של  שהאור  לבאר  כוונתו  עיקר  כי  נראה,  ראשונה  בהשקפה 
ע"י  למעלה"  "מלמטה  התעורר  נפש  שהמסירות  הפירוט  ואילו  נפש,  מסירות 

החושך, בא כאן רק בדרך אגב.

אמנם, מהביאור בהמשך המאמר משמע, שהמעלה באור שלמעלה מהשתלשלות 
דהיינו  למעלה",  בדרך "מלמטה  גם  התחתון  על  שפועל   – הוא  בחנוכה,  שנמשך 
שמשתנה גם מצדו ובאופן פנימי (ולא  רק שמתבטל). וזה בהתאם לאופן המסירות 
נפש שהייתה אז, שהיה מונח אצלם שהטבע עצמו הוא אלוקות, כמבואר בסעיף י"ד. 
ולכאורה זהו הקשר – אף שלא נתפרש להדיא – לפרט הנזכר כאן, שגם התעוררות 

המסירות נפש היה "מלמטה למעלה" מצד החושך. 

ויל"ע בכ"ז.
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• ד"ה יהי' הוי' אלוקינו עמנו תשכ"ד

קונטרס ג' תמוז תש"נ

• ד"ה אני לדודי תשכ"ו

קונטרס ר"ח אלול תש"נ

• ד"ה זאת חוקת התורה תשכ"ט

קונטרס י"ב-י"ג תמוז תנש"א

• ד"ה ביום השמיני שלח תשמ"א

קונטרס שמע"צ-שמח"ת תשמ"ח

• ד"ה באתי לגני תשי"א

מאמר קבלת הנשיאות

• ד"ה להבין ענין כתיבת ספר תורה תש"ל

פני  לקבלת  תורה  ספר  בסיום  נאמר 
משיח צדקנו

• ד"ה שובה ישראל תשל"ז

קונטרס וא"ו תשרי תש"נ

• ד"ה לכה דודי תשי"ד 

מאמר לחתונה

• ד"ה אשרי תבחר ותקרב תשט"ז

מאמר  – תנש"א  ניסן  ח"י   קונטרס 

לברית מילה

• ד"ה כימי צאתך תשי"ב

קונטרס אחרון של פסח תש"נ

• ד"ה גדול יהי' תשכ"ב 

קונטרס שבת נחמו תש"נ

• ד"ה וחזקת והיית לאיש תשכ"ח

מאמר  – תשמ"ט  תמוז  י"ט   קונטרס 

לבר-מצוה

מאמרים שיצאו לאור בסדרת 
"מאמר מבואר"
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 לזכות חברי המערכת, העוסקים והמסייעים 
בהוצאה־לאור של "מאמר מבואר":

אברהם יעקב בנימין בן פנינה

אורי בן רחל

אסף חנוך בן דבורה

ברוך בן שיינא חנה

לוי בן לאה מרים בלומא

מנחם מענדל עזרא בן אורלי חיה

שמואל אלכסנדר סענדער בן מלכה פערל

שניאור זלמן צבי הירש בן טילא העניא

שיחיו
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לעילוי נשמת 

הרה"ח הרה"ת ר' יצחק דוד ע"ה 

בן הרה"ח ר' מרדכי אברהם ישעי' ע"ה

גראנער
שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א באוסטרלי'

במשך חמישים שנה

נלב"ע ד' תמוז תשס"ח

ת.נ.צ.ב.ה

•

ולזכות 

הרבנית מרת דבורה תחי' גראנער

 לאריכות ימים ושנים טובות 
מתוך בריאות הנכונה ולנח"ר מכל יוצאי חלצי'

ותזכה בתוככי כלל ישראל לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ממש
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לזכות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו התמימים – בפרט,

משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל – בכלל

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

וישמיענו תורה חדשה מפיו

בגאולה האמיתית והשלימה 

תיכף ומיד ממש
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