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בס " ד  ,ש"פ מקץ ,זאת חברנה  ,ה ' תשל

, H

) הנחה בלתי מרגה(
מאי י מברך .אשר קדשנו במצות יו וצרכו להדליק כר של חנ וכה נ הנה טעם

שאלת הגמרא בנוסח ברכת נר חנוכה דרקא )אע " פ שישנו כוסח של ברכת
המצרות בכלל ( הוא ,מכיון שמצרה זר )אינה מן התורה ,כ " א( היא מדברי סופרים,

רא"כ לכאורה אין שייך לברך אשר קדשנו במצ ותיו רצונו ,רחי ' צריך להיות נוסח
הברכה באופן אחר  ,ראעפ"כ מסיק שהברכה היא אקב"ר כר :וזהר מה שמקשה

אח"כ[ והיכן צרכו רב אריא אמר מלא
זקניך ויאמרו

לך.3

תסןך,2

רב נחמי ' אמר שאל אביך ויגון

ומובא ע " Tבדרוש י רבותינ ו

נשיאיגן4

מה שכתב הר "ן

בדרשרתין sדוב אריא סובר שהסייגי ם דינים וגזירות שמדבריהם הם סמוכים על

הלאו דלא תסור ,הכה כן המצוות שנתחדשו על ידם כמר נ"ח עירוב רנט " י רכה"ג
סמכו ג"כ על לאר דלא תסור  .ורב נחמי ' סובר והסמך ולאר דלא תסור הוא רק
נדברים שיש להם עיקר מן התורה ,וחייכו הגזרים וסייג ים שעצם הדבר הוא מן
התורה ,וחכמים עשר לזה גרר וסייג ,אבל המצרות שחידשו המה אין לזה סמך

)מלא תסור( אלא כמ"ש שאל אביך ויגון זקניך ויאמרו לך.
וביאור מחלוקתם ע"ד החסידןת  6הוא ,ע"פ היזרעו בההפרש שביד ההמשכה
שע"י מ "ע להחמשכה שע"י מל"ת  .דמל " ת ממשיכים אור בלתי
מוגבל שאא"פ להמשיכו ע"י עשי' ופעולה  ,וכמשך דרקא ע"י שלילת העש ן

ופעולה  ,ובשאר רק בבחיג_ת מקיף על הכלי נולכן אין מברבין על מל"ת( .משא"כ
מ " ע הנה רובם ככולם קשורים עם עשי ' ופעולה ,רעם דבר גשמי .וההמשכה שעל
ידם היא בבחינת ארד בכלי .וזהר מה שר"כ סובר שהמצרות עשה של דבריהם אין
להם סמך מלא תסור  ,דהירת שהמ"ע קשורים עם פעולה רכלי .ער"' נמשך
מבחינת המקיף כפנימיות )כמ בואר במאמרים הג "ל(  ,הרי אי"ז סמוך בהלאר ולא

תסור )כי ההמשכה דמל " ת היא דק בבחינת מקיף על הכלי  .משא"כ ההמשכה

שע"י המ"ע של דבריהם .היא המשכת המקיף בפנימיות(  .ולכן ההמשכה שע "'

 ( 1שכתכג.א  (2 . .שרפיטס יז .יא .

 (4ד"המאימכרןפר"ח)סה "מ

 (3האדי נרלב .ד.

פר" ת ע· דג ואילן(  .ה "ש'ח )סה "מ ה ' ש "ח ע ' ע ואילן  -בהצראת קה "ח .חשמ"ו( .וראה ארה"ח
/

ה "ש ח " כ ע' חסג.

לק
ארה " ח

(S

דרוש ה

-

נוסח ב 'ע) פז הכוצאח ירושלים חשל"ז(.

(6

בהבא

 רא ה המצר-ין בהערה  .4וראה גס מאמר• אדמו "ר הזקן על פרישוח התורה ח"א ע· כר .כ;_ע· בתא ואלין .ה משן מצה זר תר" ס פ " מ ואילך .

המשך תרס"~ .ז_פ אוליך  .עורר .

 ( 7לקר"ח פקוד• ג .כ רא ליך.

.

··_,.,,--

.
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קשורה עם הכתוב שאל אביך ויגון ) כדלקמן( .והקישור שבין שני הביאורים
)שבדרשות הר"ן י רשע"ד החסיד ו ת( הוא )עגיז ז ה איכר בבירור( ,ובמצ ר ות דרככ ן

שיש להם עיקר מה " ת סובר ר"ג שאי אפשר להמשיך האור מקיף כ " א ע"י עגיז

השלילה ) היות שיש להם עיקר מה " ת(  ,הלאו ולא תסור .משא " כ במצ ר ות דרבנ ן
שאין להם עיקר מה"ת ,הנה היות שחמורים ד " ס יותר מו"ת  sוערבים ד "ס כו '  9אר

כו ,, o,

חביביך ד"ס

לכן ההמשכה שע"י היא באופן שהמקיף שלמעלה מהאור

פנימי יבא גם הוא בפנימי ות  .ולכ ן )כדי להסביר מנין יש לחכמים הנח להמשיך

המקיף בפנימיות( מביא ע "ז הפסוק ושאל אביך ריגדך זקניך ויאמרו לך .דאביך
הו"ע החכמה ,עני ן התורה ]וכמאמר יי נובל ות חכמה של מעלה ת ורה[ ,ו זקניך
הוא בחינת עתיק  ,ופיר וש ה פ שוט של עתיק ירמין  2ר הוא מלשון זקנה .שזוהי
בחינת פנימיות אבא י פגימיות עתיקנ י ]כמבואר בארוכה בהמשך תרס"ו [, 4י רמשם
ההמשכה היא באופז אשר גם האו "מ יאיר בפנימיות  .אמנם הא גופא טעמא נעי

1

למה ע " י בחינת פנימיות אבא פנימיות עתיק אפשר להמשיך גם האור מקיף
בפנימיות .

רירכן זה בהקדם המב ו אר כלקר " ת  sי בביאור חכתרכ  6ר ראיתי והגח מגורת זהב
כלה וגלה על ראשה ושבעה גרתי ' עלי ' שבעה ושבעה מוצק ות לגרות

אשר על ראשה ושנים זיתים עלי ' אחד מימין הגלה ואחד על שמאלה ]מאמר זה
כלקו " ת ה ו א ממאמרי חגוכהוו' וכידוע שמאמרים שאמ ר ם כ " ק אדמר " ר הזק ן

בחנוכה נדפסו גם בפרשת כהעלותך  Iוטעם הדבר בפשטות הוא מפגי שבפרשת

בהעלותן מדובר כענין המגורה .ונירן שביאור כתוב זה כבר נמצא כד " ה כי עמן
מקור חיים

שבתר " א 18

ושבשערי אורה  9ר  ,לכן הכניס כ"ק ארמר"ר הצ"צ ד"ה זה

ביז המאמרים ופרשת בהעלותן[  .והגה בתיבת גל ה ישגו ג ם פירוש פנימי ,דגלה
היא מלשוז גלות רגם מלשרן גאולהסג  ,כמבואר בלקו"ת שס יג  ,רזה קשור גם עם
הפירוש הפשוט שהגלה היא על הראש ,חיינו שהיא בבחינת מקיף  ,בחינת הכחד
שלעמלה מהראש .

_,,
רהענין הואגג  ,רהבה כבראה זר וראיתי מנורת זהב )דייקא( נאמרה ע"י זכרי '

רוקא .כראיתא במדרשנג לפי שיומי • אומר כסף נמאס קראו להם

(8

דאה סנהדירן פח  ,ב במשנה  ,ע•דריכן כא ,ב ,

(9

נוכרח פ  Hא ה"ד  ,סנהדרין פי " א ה "ד ,ע"ז פ  Hב ה ,ד" ערדו ,

דאה ע  Hז לה  ,א ,

( 11

ב אך פ• Hז ,ה ,

( 10
( 12

ירולשמי
דניאל ז,

ט ( 13 ,דאה פדי עץ חיים שעד הק ש פס " ר ,לקר ח כצבים מט  ,ד  ,שר"נ  ( 14 ,ע' צה
ואילן ( 15 .כהעלותן לג .ב ו אילן  ( 16 .זכריי  .,ב -ג  ( 17 .דאה ה וספ ות ללונר "ת
) הוצאת קה " ת  ,תשר"מ רשל אח " (Tקלה ,א  ( 18 .מקץ לד ,ד  ( 19 .פי " ט ואילך ) גא .א
ואיל(.ן  (20ריק"ר ספל "ב (2 1 .לה  ,דיש ע " ג  (22 .בהבא לקמ ן  -ראה לקו"ח שם לג.
ג  ·( 23 .בוכדכ"ר פי"ג .ח .הובא בלקראת שם .
H

בל nו וברגה

H
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גו,24,

ויחזקאל קורא אותם

סיגים 2s

-

תשל"ר

נו ' בא זכר" ואמר ראיתי והנה מנ ורת ז הב

כולה  ,אע "פ שיומי' ויחזקאל היו בזמן בית ראשון  ,משא " כ זכרי' .וטעם הזכר

הוא כזה גופא  ,רזה שאז הי ' זמן הגלות .הנה הצרה וצוקה של הגלות גופא ,הם
שהביאו לגילוי הענין שישראל הם דוגמת מנורת זהב כלה .רענין זה הוא אצל
_כא ר" א מישראל )כמ " ש מנורת זהב כלה(  ,כי המנודה הכוללת שבעה קנים היינו
ישראל שיש בהם שבעה סוגים  ,וגם כמו שהם כשמות בגופים  .דאז אומרים

שצריך לפעול עליהם העכין ובהעלותך את הנרות )כמ ב ו אר בלקו "ת ר " פ
בהעלותך(  .ועניך זה חרא כאמור כזמן הגלות דוקא  .שהרי זכרי' אמר נבואה זו
לפני בנין בית שני ,שלכ ן אמרה על זר ובבל ויהושע כה " ג .וכן הוא גם כנרגע
לגלות זה ,וכידוע

לפירוש

אחך 27

דהפסרק 26

גדול יהי' כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון הנה

קאי זה על בית שני ,ואף שחסרו ב ר הה · דברים  28מ"מ היו ישראל

עוד לפני בניכר כבר באופן ומנ ורת זהב כלה .ולפירוש

אחך 29

קאי פסוק זה על

בית שלישי  .שיהי' גדול יותר גם מהבית השני  .רא " כ הרי ודאי רכל אחד מישראל
הוא )ערד לפני בנ ין הכית( בבחינת מנורת זהב גו '.
וביאור הענין הוא oנ ,זהבה כתיב דנ וזה מעשה המנ ורה מקשה זהב עד ירכה

עד פרחה מקשה היא  .ופירוש הכתוב הוא "ע) פ הנ " ל( דכאו"א
מישראל הוא באופן וזהב  .עד ירכה שזהו " ע הרגלים ,היינו אפילו אלו שכבחינת
רגלים ,עד פרחה ,עד אל ו שהם כאופן של פירחה  ,תכלית השלימרת  .הנה הכל
הוא זהב  .רזה נעשה ע"י מקשה היא  ,שזהו עניך הכתית ה  .ועי"ז דוקא נעשה
באופן ומארד .וביאור העביד כעברדה גנ ,הנה כתיכננ מצפון זה ב יאחה ,היינו

דענין הזהב בא ע"י צפון  .שצפ ו ן  .הו " ע הקרבנות  ,ועיקר הקרבנ ות הוא בצפרן 4נ,

וכן הוא גם בנרגע לתפלה ותפלות כמקום תמידין _תקנרם sנ .והיינו דע"י שמתברגן
בתפלתר כמיצר ·הנשמה בגוף  ,ומיצר הגוף בעולם  ,ומיצר העולם כדמ ן הגלוח
)שזהו "ע הכתיתה( ,הנה עי "T

נעשה מן המיצר קראתי י·ה ענני במרחב י-ה 6נ,

שנמשך ממרחב העצמי שלמעלה מן המיצר ומן המרחב שמהמיצר  .ועד "ז הוא
כלימוד התורה שלו ,שמבטל ישותו ודעותיו הקודמות ומככיס א "ע )ער לייגט זין

tזר(ן'" לברא אל אמיתית הענין .ע "ד המבואר בהמשך תרס "ודנ ,ולימוד:ו הוא
באופן כדה  ,דלא שהוא מלמד את התורה ,אלא שהחררה מלמדת אותו )שכ "T
הר"ע הכתיתה  ,מקשה(.

רעי"T

דוקא מתקיים בו מה שאומרים דע"' שנפשי כעפר

לכל תהי e,נ ,תכלית הביטול ,הכה עי " ז בא מילוי שאלתר שנעשה פתח לבי
בתררתך aנ )תורתו של הקנ"ה  ,תורתן(  ,היינו שמקבל מהתורה כמו שהיא קשורה

יומא נא ,

 (24י ומ י · ו ,ל  (25 .י חזקאל כב ,י ח  (26 .ח גי ב  ,ט  (27 .כ " כ ג ,א{28 .
ב  (29 .זח "א כח  ,א  (30 .ראה לקו "ת שם  .לג  ,ג  (31 .ב העלותך ח ,ד(32 .
 (35כרכרת כר ,ב  (36 .תהלים
לקר " ת שם לב .ד  {J.3 .איוב ל ד ,כב  (34 .זבחים פ .ה"
 " (38אלק י נצרר" כסוף תפלת העמידה.
 (37ע · יג .ס " ע יד  .ע ' עח ואילך.
קיח ,ה .
ראה

בי,ח ,מונה

ספר

המאמרים
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תשל"ו

דכמו 30

דד

שבמנורה כפשוטה הנה ע"י

מה שמקישים את הזהב נעשה מה שלמטה למעלה ומה שלמעלה למטה ונתערב
הכל ' עלי ון בתחתון ו תחת ון בעליון ' והוא באופ ן ומקשה אחת ) דייקא( ,היינו

שנעשה מככר זהב אחך  ,39הנה כן ה וא גם בישראל וה ב יטול הוא באופ ן שכל
וזהר ג " כ ר  4מה שצ"ל ענין הקב " ע ומצורת  ,ולפנ " ד ק ב"ע

ישראל ערבים

זב " .40T

מלכות שמים ,

רכמאמר 42

למה ק דמה שמע לרחי ' אם שמרע ,כדי שיקבל עליו ערל

מלכות שמים תחלה ,ראח " כ יקבל עליו ערל מצורת ) שכ " ז הו"ע הביטול(.
וזהו מה שמבואר בד רושי יציאת מצרים  ,בתו " א ר"פ שמרת  43עה"כ  44כימי

צאתך מא רץ מצ רים אראנו נפלאות  ,וא ו פן הגאולה ולעתיד הוא בד וג מת

הגאולה ממצרים  .וכמר שבגלות מצרים הנה דוקא ע "י השעב ו ד והגל ות וכר ' בא ו
לקבלת התורה כר '  ,כ ן הוא גם בהגלות ועכשיו שע"י ש וי מררר את חייהם
בעבודה קשה בחומר ובלבנים גו ' את כל עבודתם אשר ע בדו בהם בפרך,4s

ובגלות זה ה יינו העירן והטורח וה י גיעה בלי מוד התורה ,וכמבואר

בזהר 46

ובעבו ד ה קשה רא קרשיא בחומר רא ק "ר ]שזוהי המרה הראשונה מהי " ג מדרת

שהתורה נדרשת בהם  [47ובל בנים רא ליב ון הלכתא וכר ' את כל ע ב ודתם אשר
ענדו נהם בפרך וכ ',ר הנה ע"י שאופן עבודתו בלימוד התורה הוא בבחינת
ענודת ענד ,עי " ז נעשה העני ן דארא נר נ פלאות לע " ל .שזהר כאמור לעיל  ,דע '"
הביטול והמיצר נע שה אח "כ העככי במרחב י-ה  ,שנמשך המרחב העצמי

שלמעלה מהגבלו ת וכול ל ה פכ ים .ומאחר שההמשכה היא מנחי ' שכ ו לל הפכים
ולמעלה ממקיף ופנימי ,הנה לכן בנוח ר להמשיך האור מ ק יף בפנימי ו ת .שבזה
יו נ ן איך אפשר להמשיך המ קיף שע " י מל"ת גם בפנימי ו ת בבחינת כל י וע שי ',
שזהו ע "י הביטול שבלימ וד התורה  ,שעי" Tממשיכים מבח י נת פנימיות אנא
פנימי ות עתיק שלמעלה מבחינת נ ו בל ות חכמה של מעלה ת ורה .וזהר מה שעניך

זה ה וא דוקא במצרות דרככן שאין להם עיקר מה"ת ,כי מאחר שערבים עלי ד " ס
כר ' הנה עי " Tמגיעים נבחי' הנ"ל שלמעלה ממקיף ופנימי ,ונמילא אפשר להיות
ע"י המשכת המקיף כפנ י מיות .

ויש

לומר 4S

דמה שמונא כאן גם הכתוב ולא תסור גר' ,אף וחנוכה ה יא

מהדברים שאין להם עיקר מה " ת  ,הנה דהר מפכי שכל הע גיגי ם נמשכים ע "י
התורה דוקא ,רע"ד

המנ ראר 4 9

בנוגע למצות התשובה ,ואף שתשרנה ענינה הוא

 ( 39ראה פר •"ש בהעל ותך שם  .תרומה כה  ,לא.

 (40שברע ות לט .א .לקר "ת שם

)ל ,i

מט ,א.

(.ג  (4 1ר א ה לקר"ת שם לו ,סע"ג וא ילך  (42 .כרכרת יג .א  -כמשנה(4 3 .
וראה גם ד" ה ואלה שמות שנה זר )לקמן ע '  (44 . ( 84מי כה ז ,טר(45 .
 ( 4 8ר אה המשך
 (4 7ברייתא דר"י )תו" כ ך " פ ויקרא (.
 (46ח " ג קנג ,א ) כרע "מ ( .
י.ד
 (49ראה המשך תער " כ שם  .וראה גם לקו "ש ח "ד ע' . 1345
תער"כ ח"ג ע ' א 'חח .
שמרת א .

בלתי מרבה

ספר המאמרים
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-

תשל"ר

למעלה מהתורה ומצו ר תי ' )שלכן ב יכ ו לתה לתקן ה פג מים כר ('  ,הנה גילוי מצרה דר
הי א ע " י התורה ד ר קא  ,וכמ " ש s_oו חרר ה א ו ר  .וא י ן הכרוכה כדה בכ רגע ל ידיעה

בלבד ,שע " י התורה יודע שצריך לעשרת חשובה ו אופן עשייתה .כי אם שהתו ר ה
מאירה ופועלת על האדם שיעשה חשובה כמ ר שצריך  .ר כ ן הוא גם בעכינכר  ,דהכח
שב ד" ס שלמעלה מענין החרדה נמ שך ע " י המצרות שיש להם עיקר בתורה )לא
תס ו ר(.

וזהו מה שא ומ רים שע "י כללו ת המצרות דרבנן ,בדוגמת כ "ח ועירוב ו גט "' ונר
שכת

ממשיכים

בחינת

המקיף

שיא י ר

כפנימיו ת ,

מפני

שממשיכים

מכחינה שלמעלה ממק יף ופנימ י ,רעד " Tע " י לימ וד ה חררה באופן של ביטול
ויגיעה כעי ר ן התורה כזמן הגל ו ח  ,הנה ע " י כ " ד באים להאראנר נפלאות אפילו

לגבי המבררת זהב שחיתה בימי זכרי  :שדהר ע "י נר מצרה ותורה א ו ר רדדך חיים
תוכחת מוסך) soחסר קצת( עד שפועלים שיה" הנ " ח על פתח ביתר מכחוץ,
ומצ רתה ע ד שתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק כר ' עד דכליא ריגלא
דת רמרדא י י ·'

ש פועליס 52

שי הי' כליא רי גלא דת רמ רדאי מן הש ו ק  ,דת רמרדאי

ארחירת מורדת נ sוכליא ריגלא דתרמודאי  ,וחיתה לה ' המלרכה

54

כגאולה

האמיתית והשלימה  ,כקרוב ממש .

•

(SO

מ שלי ר  .כג .

(51

ש כת בא  .כ.

(52

ארה "ת חברנה ) כראשית ח " ה( תתקמכ ,א  .סה " מ

דתמ " ג ע ' מט  .חמש ך תער "כ ח " כ  ' Yתשצג  .סה " מ תדע " ח ' Y
תש "כ ע '  (.46וככ " מ(53 .

קיז  .רד"ה נר חנוכה תש " כ )סה " מ

ע מק המלך שער קרית ארבע ידש

ערן

תומ רד•

בלחי מרגה

(54

עוכיר•  ,lCכ •K

פרק קי ) Kקח.( K .

קהלת יעקב

