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מילין יקירין
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י"א אד"א תשע״ו

 מאמרים ושיחות ממו״ר הגה״צ
�רבי יצחק משה ארלנגר שליט״א

אלו  קדושים  שימים  נודע  כבר  שובבי"ם. 
מסוגלים מאוד להתעורר לתשובה ולמעשים טובים, 
הכיפורים  יום  גמר  הקדוש שהם  בשל"ה  וכמבואר 

פשוטה  וימינו  לפושעים  יד  נותן  שהקב"ה 
לקבל שבים, וכן כתב בשארית ישראל שהם 
ביאר  ובאריז"ל  תשובה,  ימי  עשרת  המשך 
הכי  לתיקון החטאים  ביותר  שהם מסוגלים 
מאמר  מישרים  במגיד  איתא  וכן  קשים, 
המלאך המגיד לבית יוסף שתפילתו ותעניתו 
מקובלים מאוד מחמת שהם בימי השובבי"ם, 
ועוד בקדמונים מילין יקירין בקדושת וסגולת 

ימי השובבי"ם.

שסגולתם  האלו  הימים  סוד  וביאור 
דברים  ולתקן  לרחוץ הנפשות  כך  כל  גדולה 

אלו  שבועות  הנה  כבירים,  מימים  שנתקלקלו 
שובבי"ם קורין בהם מהתהוות כלל ישראל והיותו לעם, 

מכות  ועשר  הברזל,  בכור  שנצרפו  השעבוד  קושי  דרך 
שנתגלה על ידם אמונתו יתברך בין יושבי ארץ, וקריעת ים 

עמלק  ומחיית  כבוד  וענני  מן  טובות,  מעלות  וכמה  האמונה,  נקודת  שנתבררה  סוף 
וקבלת התורה ובנין המשכן, שקבלת התורה הייתה תכלית הכל כמבואר בלשון הכתוב 
"לכן אמר לבני ישראל אני ה', והוצאתי אתכם וגו' והצלתי אתכם וגו' וגאלתי אתכם וגו' 

ולקחתי אתכם וגו' וידעתם כי אני ה' וגו'" )שמות ו'(.

היו  איך  נפלאים  דברים  בזה  מגלה  האריז"ל  ישראל?  כלל  נשמות  נתהוו  וממה 
מצפים  והיו  בעולם  והתגלגלו  שנים,  בק"ל  הראשון  מאדם  שנפלו  ניצוצין  מתחילה 
ולהשיבם לטוב, אמנם  כדי לבררם  וברוב רחמי השי"ת הביאם בדור המבול  לתיקון, 
ידו היו והשחיתו מעשיהם עד כי מלאה הארץ חמס  נמשכו אחר הפגם שלהם שעל 
מפניהם ונמחו לגמרי מעל פני האדמה, אמנם הניצוצין היו ממתינים לתיקון כי כל דבר 
עומד ומחכה לתיקונו והרחמנות גדולה מאוד, על כן גלגלם השי"ת עוד פעם לעולם 
בדור הפלגה כדי שיוכלו לקבץ עצמם ולהיתקן ולהיכלל בקדושה, אך לא עלה יפה ושוב 
הלכו אחר הפגם שלהם וקלקלו יותר משהועילו וחלפו עברו מן העולם מבלי להעלות 
ארוכה למכתם, אחר כך ירדו עוד פעם לעולם כי לא כלו רחמיו בכיליון ולא ידח ממנו 
נידח ובאו באנשי סדום אולי יש תקווה, אך גם שם כשלו בעוונם ונמחו מתחת שמי ה', 
עד שירדו למצרים כור הברזל ונצרפו צירוף אחר צירוף בחומר ובלבנים ובכל עבודה 
בשדה בדרך מר וקשה מאוד להגות סיגים מכסף ולברר איכות נשמותיהם מתוך הפגם, 
ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, מבאר האור החיים הקדוש שעל עת הזו נאמר "עת 
אשר שלט האדם באדם לרע לו" )קהלת ח', ט'(, שאדם הבליעל רדה באדם הקדושה 
לצרפו ולברר עניינו לחלץ הניצוץ מבור שביו, ולתקופת הימים הנה עם יוצא ממצרים 
כתועפות ראם לו, נתבררו ונתלבנו ששים ריבוא נשמות ישראל שהיו כבושות בידי בני 
ריבוא נשמות הללו הם בעצמן אותיות  יוצאים ביד רמה, וששים  ישראל  ובני  עוולה 
התורה הקדושה אשר תיכף ביציאתם מצרים הלכו אל המדבר לקבלה, כי עניינם אחד. 

והנה, ככל הסדר הזה מתעורר מידי שנה בשנה, שבבוא פרשיות אלו שנשמות כלל 
ישראל מתבררות מתוך הפגם ונעשות אותיות התורה הקדושה, אפשר לכל איש ישראל 
זה נתפשט  ומכוח  ולעשות מהם תורה,  וללבנם  לברר הפגמים שלו בשוגג או במזיד 
המנהג בכל תפוצות ישראל להיות עוסקים בימים אלו בתשובה ומעשים טובים, אם 
באמירת תהילים או תעניות וסליחות, נהרא נהרא ופשטיה, ועיקר התשובה הלא הוא 
עזיבת החטא, שלזה יש לגדור גדר ולהקיף עצמו בכמה חומות שלא יפלו עוד פעם 

לטמיון כל הניצוצין שעמל בכאלו כוחות נוראים בקיבוצם.

אמנם תיקון כל התיקונים שהוא ראש וראשון לכל תיקון, הוא לחגור עצמו בעוז 
וגבורה ולהיות בשמחה תמיד, כי עיקר כוח היצר להדיח נפשות ולהפילן ח"ו, הוא על 
ידי הפחד והעצבות, שנכנס בגניבה בתוך הנפש ואומר באיצטלא של חסידות: אוי וויי, 
כמה גדול עוונך מנשוא, וראה נא למי עוללת כה, הלא גם שנות מתושלח לא יספיקו 
לתקן חטאיך אשר עצמו משערות ראש, ועושה צלי הרים כהרים ומפליג לכל דבר קטן 
כאילו אין עוד תקווה, ובזה מכניס עצב בלב ומן העצב הזה הוא מביא על אדם כמה 
אומר  וכך  ר"ל,  מהר  ונופל  מאוד  חלש  הוא  בעצבות  כשאדם  כי  ונפילות,  שבר  מיני 
המגיד הגדול ממעזריטש שלפעמים יצר הרע בא אל האדם ומגדיל בעיניו איזה דבר 

קטן שעשה, הכל כדי להפילו בעצבות שיוכל לגזול ממנו אוצר יקר ולהפילו באמת.

על כן התיקון הראשון של ימי השובבי"ם הוא להיות בשמחה ולא להניח עצמו 
ניצחון  ועיקר  יקר  סוד  הוא  זה  דבר  כי  הרע,  יצר  דמיונות  בגלל  מהעבודה  להתרחק 

עליו,  הבאים  המניעות  כל  על  ישראל  איש 
לעצבות  להאמין  ולא  ברוחו  נופל  להיות  לא 
ולקטנות שמבקשים להחליש את ידיו, וכך מבאר 
בספה"ק מאור עיניים מאמר חז"ל )שבת פ"ח.( 'בשעה 
קול  בת  יצתה  לנשמע,  נעשה  ישראל  שהקדימו 
ואמרה להן מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת 
מה  ייפלא  לכאורה  אשר  וכו'',  בו  משתמשין 
חידוש הוא זה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, 
פתי  ומי  עליהם  המצווה  הוא  הרבש"ע  הרי 
יבקש לשמוע את מאמר האל בטרם יודיע כי 
מוכן ומוזמן לעשותו, אמנם רמז מאמרם נעשה 
ונשמע, כי יש זמנים של 'נשמע' שלבו של אדם 
פתוח כאולם ומשוטט במושכלות ונפשו רואה 
ויודעת ומאליה נמשכת אל האור כעבד ישאף 
אשר  'נעשה'  של  זמנים  יש  זה  ולעומת  צל, 
ויהי  מלב  חזון  ואבד  תבונה  ואין  חכמה  אין 
וכלל  וערפל,  ענן  חושך  והנה  לבוא  השמש 
ישראל בעמדם לפניו יתברך בהר סיני ענו ואמרו "נעשה 
ונשמע", היינו שגם בזמנים של 'נעשה' לא יהיו נרפים חס 
ושלום ולא יאמינו ליצר הרע שאומר להם שהתגרשו מעל פניו 
עיקר  זה  כי  בו,  משתמשין  השרת  שמלאכי  סוד  וזה  יתברך, 
הקדושה לא להניח עצמו אף פעם להתרחק גם כי יעבור עליו מה, כי כל התרחקות 
ועצבות וייאוש הם עצת יצר הרע. וממשיך המאור עיניים ושואל, איך באמת אפשר 
מה,  עד  יודע  אתנו  ואין  ראינו  לא  אותותינו  כאשר  הקטנות  בימי  השי"ת  את  לעבוד 
ומשיב, שבימים כאלו צריך לעבוד את השי"ת כמו ילד קטן בפשטות ותמימות, ויחשוב 
מחשבות פשוטות: הרי חי אני! ומהיכן נמשך לי חיים? הלא החיים באמת הם רק הוא 
בעצמו יתברך, "נמצא שיש כאן גם כן הוא", היינו שהשי"ת נמצא עמו כאן בהכרח כי 
הלא הוא חי ולא מת והחיים הם רק אורו יתברך שאין לו קץ, ובזה מכניס אור וחיים 
יחוס רחמנא עליה  פנים עד אשר  כל  ומחיה עצמו על  לנקודה הרחוקה שנמצא בה 

ויחייהו מיומיים. 

והנה, כמו שיצר הרע בא על האדם בעצבות וכמה מיני חשבונות להחלישו, כך 
החטא עצמו הוא פרי העצבות והייאוש ומוליד באדם קרירות ורפיון לב, אשר על כן 
כתב בזוה"ק שאי אפשר לשוב על חטאים אלו וכמה תמהו בכל הספרים, הרי אפילו 
דור המבול המתין להם השי"ת מאה שנים שיעשו תושבה אף על פי שעוונם ידוע ואיך 
אפשר כזאת שהוא עוון בלי תיקון, אמנם הביאור כי הוא מוליד עצבות וייאוש וקרירות 
בלב, וכשאדם עצוב וקר אין לו חשק כלל לעשות תשובה וממילא רחוק ממנו מאוד 
של  דמיונות  בליבו  המכניס  הרע  ליצר  יאמין  ולא  עצמו  ייקח  אם  בוודאי  אך  הדרך, 

התרחקות, שברגע אחד יוכל לקרב עצמו אליו יתברך כי לא ידח ממנו נידח. 

ומאחר שהעוון הוא העצבות והקרירות, הרי תשובת המשקל שלו היא בוודאי להיות 
בשמחה גדולה, שהשמחה מגרשת כל הדמיונות והעצבות והפחדים והקטנות, כי כל 
מיני הצער והחשכות שוכנים במקום המוות כמ"ש "יגאלוהו חושך וצלמוות וגו' יבעתוהו 
כמרירי יום" )איוב ג', ה'(, והשמחה היא מחזירה הרוח חיים והחשק וההתלהבות, ולזה 
צריך להכניס חיות וחשק בכל דבר מצווה, אם במצוות תפילין או ציצית או תפילה 
ושבת קודש וקדושת הבית וצדקה וחסד, שהשמחה היא רוח חיים והיא הכנפיים של 
המצוות לפרוח למעלה להיכלות עליונים, ובזה מקיים תשובת המשקל, כנגד הפגם של 
"שוחטי הילדים", הנה הוא מקיים "ותחיינה את הילדים", שמביא חיות והנאה בלימוד 
התורה ובחידושי תורה וכמה מיני תענוג הנכונים לאיש ישראל מראשית כזאת, וכמ"ש 
"אני אמרתי אלהים אתם", שראשית המחשבה הייתה שיהיה כל איש ישראל כאלהים 

ולחיות בגן עדן עלי אדמות ולהרגיש בכל רגע ורגע תענוג כל התענוגים.

כי כשכינס רבי שמעון בר יוחאי את החבריא לאידרא רבא קדישא שהוא הגילוי 
הכי גדול בכל הגילויים, והתפשטו מגשמיות ונכנסו בעולמות העליונים לעשות תיקון 
עד סוף כל הדורות, פתח ואמר: "ה' שמעתי שמעך יראתי", אצל חבקוק הנביא הייתה 
דכתיב  מלתא,  תליא  בחביבותא  אנן  דחיל,  למהוי  הוה  יאות  'התם  היראה,  העבודה 
"ואהבת את ה' אלהיך" )דברים ו', ה'(, וכתיב "מאהבת ה' אתכם" )שם ז', ח'(, וכתיב 
דרך  הדורות  לסוף  גילה  שהרבש"ע  והיינו  ב'(,  א',  )מלאכי  ה'"  אמר  אתכם  "אהבתי 
חדשה ונוראה מאוד של אהבת השי"ת, היינו, להכניס אור וטעם גן עדן בכל עבודת איש 
ישראל, וזה התיקון, הוא התיקון הגדול בכל התיקונים שתיקן רשב"י לסוף הדורות לעת 
קץ יתבררו ויתלבנו ויצטרפו הכל, וכנגד התיקון הזה יצר הרע נלחם יותר מכנגד כל 
מיני העבודות, אף שבוודאי לא ניחא ליה כשמתענים ובוכים וכדו', אך זה קשה בעיניו 
יותר מהכל, שיהודים עובדים את השי"ת בשמחה ובתשוקה ומכניסים בבתים שלהם 
אהבה ושמחה, כי זהו הדבקות בעצמה כי ה' אלוקיך אש אוכלה, וכשיש אש, אז אוחזים 

תצוה
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תגלון פתגמין  פתגמים ורעיונות בעבוה"ש 

בקדושה בעצמה בלי שום מחיצות, וכל אשר יבוא באש תעבירו באש, מה שהתחמם 
ובער ר"ל באש יצר הרע, ישרוף באש קודש של שמחה גדולה שהיא שורפת ומכלה הכל, 
ומה שהיה מקודם קר ועזוב כי נשרף בית המקדש שלו עד שלא הרגיש בעצמו שום חשק 
להתפלל וללמוד ולשבת עם בניו בסועדת שבת בשירות ותשבחות, כעת יבנה שם בית 

המקדש של אש ויהיה בשמחה גדולה.

כי הנה בדורות הקודמים שלפני הבעל שם טוב, לא היו יודעים מעבודה הזו, רק 
הקליפות  ממנו  ויסתלקו  הרע  עורפו  ישבור מעט  אולי  ולהתענות  עצמו  לסגף  שצריך 
ותוכל לשכון עליו הקדושה, אך הבעל שם טוב גילה שאפשר ללכת אל האש בעצמו, 
היינו לאחוז מיד באש האהבה ומעט מן האור דוחה הרבה מן החשך ברגע אחד וליהודים 
הייתה אורה ושמחה וששון, שזהו הדרך של אנן בחביבותא תליא מילתא שגילה רבי 
שמעון בר יוחאי לסוף כל הדורות, שאפשר ללכת מיד אל אש התשובה הגדולה, וזהו 

התיקון הכי גדול בעולם!
)ביהמ"ד סאטמאר מונטריאל, שובבי"ם תשע"ו(

בספרים הקדושים מבואר באריכות ב' הבחינות שיש בנפש האדם, הנפש האלוקית 
והנפש הבהמית. ולקרב הענין אל השכל בדרך משל, נוכל להתבונן במה שרואים כסדר 
בשווקים ובפינות הרחובות איך שיושב לו חתול במקומו כולו שקוע בציחצוח עצמו, 
שעות ארוכות יכולים הם לשבת שקועים בתוך עצמם מנקים ומגרדים את עצמם מכל 
וחוזר חלילה ממש בחי'  וברגל שמאל  ימין  ומאחור ברגל  ומימין מלפנים  צד משמאל 
'משתעשע בעצמותו'... כל כך שקועים בתוך עצמם עד שאינם מבחינים כלל בסובב 
אותם כמנותקים מן הסביבה ממש, רק כאשר מעירים אותם בקול רעש וכדו' אז קופצים 
ממקומם בבהלה וחוזרים לקרקע המציאות. ואם נאיר את עיני השכל נבחין איך שזהו 
שקיים  היחיד  ההבדל  האדם,  של  בקרבו  השוכנת  הבהמית  הנפש  של  בדיוקצורתה 
הוא שהאדם מתלבש בלבושים שונים שלא ייראה כ"כ מבוזה, אולם בהסרת הלבושים 
'משתעשע  עליו  שולטת  הבהמית  הנפש  אשר  שהאדם  איך  נראה  מעט  נפש  בחשבון 
אדם  בני  בעיני  חן  למצוא  איך  עצה  לטכס  רק  נתונים  מאוויו  וכל  היום  כל  בעצמותו' 
שיסתכלו עליו בעין יפה, וכל מיני תחבולות איך לקנות לעצמו שם טוב ולהשיג הנאות 
סובבות  פעולותיו  השוה שבהם שכל  הצד  זה,  מעין  ומחשבות  רצונו  למלאות  בעולם 
סביב עצמיותו לגדול ולהתפאר ולמלאות תאוותיו, ואינו מבחין כלל כמה הוא שקוע כ"כ 
בעצמו כמנותק מהסביבה לגמרי כמו אותו חתול השקוע בתוך עצמו בניקוי פרוותו... 
ובאופן כזה יכולים לחיות ימים ושנים כל ימי חייו כשהנפש הבהמית מנווטת את דרכו 
על כל צעד ושעל בעולם. רק כאשר מתעורר קול רעש, שמעוררים אותו מן השמים ע"י 
איזה צער או קושי ח"ו אז חוזר לקרקע המציאות ושוכח מעט מעצמו ונזכר לשעה קלה 
מה חובתו בעולמו... ועיקר העבודה להשים נגד עיניו תמונת אותו חתול האמור ולתקן 

עצמינו שלא נהיה דומים לאותו 'חתול'... 

הנה מכל דבר בעולם יש ללמוד מוסר לעבודת השי"ת, וגם את רעיונות שאינם מצד 
הקדושה צריך לדעת איך להפשיט וליטול מהם דרך בעבודת ה'. והנה בימי ה'קיבוצים' 
של הציונים פורקי העול, היתה הנהגה הרווחת בקיבוץ עפ"י אידיאולוגיה שהיה להם 
לפיה כל אחד צריך לעבוד את האדמה לפיתוח הארץ וכו' בלי הבדל של גיל ומעמד, וכדי 
שלא לשכוח את האידיאולוגיה שלהם, היה החוק בקיבוץ שגם הפקיד היושב במשרד, 
ואפילו המנהל של הקיבוץ בכבודו ובעצמו, אלו היושבים במשרד ומנהלים את כל ענייני 
הישוב ועל פיהם ישק דבר, גם הם צריכים לצאת מפעם לפעם אל השדה לעבדה ולשמרה 
ביגיע כפיהם תחת שמש קופחת ולו רק כדי שלא ישכחו את האידיאולוגיה שלהם שכולם 
חידושי  בעל  הרה"ק  מאמר  דידוע  ה',  לעבודת  זה  בלעומת  דרך  נלמד  ומהם  שווים... 
הרי"ם זי"ע, שכאשר נעשה רבי חדש שרוצה לקרב ישראל לאביהם שבשמים, מוכרחים 
לבנות עבורו בית מדרש חדש, וצריך לקנות שולחנות וספסלים ולתקן את כל צרכי הבית 
וכו', ואח"כ קונים פארענצ'עס והעוילם הולך וגדל, ולבסוף כשכבר יש ביהמ"ד וחסידות 
מתוקנת הכל על מקומו בשלום, אז בא היצר ונוטל את ה'נקודה' הפנימית, והכל נוהג 
כבראשונה רק הנקודה הפנימית חסירה... ובאמת מאמר החידושי הרי"ם אינו דוקא על 
רבי חדש, כי אם אצל כל אחד ואחד כשמקבל ע"ע להתחזק בעבוה"ש ומחליט לעשות 
דבר מסוים שיעשה נחת רוח להבוי"ת, הנה כדי להוציא את הקבלה אל הפועל צריך 
לעשות כל מיני השתדלויות למצוא מקום מתאים וזמן מתאים וכו', כל ענין וההשתדלות 
שלו, ולבסוף בהיותו שקוע בתוך ההשתדלויות בא היצר ונוטל את הנקודה הפנימית, היא 
נקודת האמת שבפנימיות הלב להתקרב להשי"ת, והכל ממשיך לנהוג כסדרו, הוא עסוק 
וכו' אולם מרוב השתדלות  זמן ללימוד התורה  בהשתדלות למצוא חברותא או לפנות 
לגרום  היצר  הצליח  וכך  בחסר,  לוקה  כבר  להשי"ת  הקירוב  שהוא  הפנימית  הנקודה 
שאע"פ שמקיים את כל מה שקיבל ע"ע, אולם למעשה הכל נעשה כגוף בלי נשמה בלא 

אותו התחזקות והתקרבות לה' שזה היה תכלית הקבלה טובה.

ולזה צריך ללמוד מן ה'לעומת זה' לעשות כמו שהיו עושים באותם קיבוצים, שמידי 
פעם צריך גם מנהל הקיבוץ לרדת מרום מעלתו להתייגע בעבודה של פועל פשוט כדי 

ועושה  בעבוה"ש  ענין  איזה  לסדר  צריך  כאשר  כמו"כ  האידיאולוגיה,  את  ישכח  שלא 
השתדלויות עבור זה, כל ענין וההשתדלות שלו, יראה מפעם לפעם לזרוק עצמו לגמרי 
על ה' ולעזוב את כל ההשתדלויות, רק לעשות השתדלות קטן ביותר לשם השתדלות, 
והשאר יבטח בהשי"ת באמונה איתנה שהוא ית' יזמין לו מקום וזמן וכל מה שצריך כדי 
לקיים אותה קבלה טובה, וישים מבטחו לגמרי בהשי"ת אע"פ שיעלה לו במסירות נפש 
ממש, ובזה לא יאבד את הנקודה הפנימית שהיא הקרבה להשי"ת, ואדרבה בזה יתקרב 
יותר להקב"ה. ורק לדוגמא ננקוט במה שנקט החידושי הרי"ם, שכאשר מוכרח להשתדל 
ולמצוא מקום ראוי עבור בית המדרש, במקום להשקיע עצמו ראשו ורובו בחיפוש מקום 
ראוי כפי שלכאו' צריך לעשות בדרך הטבע, תחת זאת ישליך יהבו על השי"ת ויעשה 
לעצמו גדר מראש כמה השתדלות רוצה לעשות, כפי מה שמשער שלא ישעבד את נפשו 
ומחשבתו לזה ולא יזיק לעבוה"ש, ולגבי השאר יבטח בה' בלב שלם שהוא יזמין לו את 
המקום הראוי ויאמין באמת שמה ששייך לו כבר ירדוף אחריו, ובזה נמצא ב' מעלות, 
מלבד מה שלא איבד את הנקודה הפנימית, עוד הרויח מדריגה גדולה בביטחון בהשי"ת, 

וכן הוא בשאר עניינים דוגמת זה.

 והאמת שכך צריך לחיות תמיד, אולם זוהי מדריגה גדולה ביותר, ואין אנו מדברים 
בבעלי מדריגות נעלות, רק כל אדם כערכו שעוסק בחיי היום יום בהשתדלויות לרוב 
שלכל  דברינו  כוונו  אליו  הפנימית,  הנקודה  תשתכח  שלא  א"א  כמעט  הימים  וברוב 
הפחות מזמן לזמן ומפקידה לפקידה יקח לעצמו נקודה אחת אשר בה לא יעשה יותר 
מהשתדלות זעירה ביותר עד כדי מסירות נפש ממש, והשאר ישים מבטחו בהשי"ת, ובזה 

לפחות לא ישכח מהנקודה הפנימית ולא יחיה בעולם של שקר... 

הנה אנשים הרבה מתלוננים על מחשבות זרות שעולים במחשבתם בעת התפילה, 
והרבה נופלים מעבודתם מחמת קושי השיעבוד וכו'. והאמת יש לציין קו ברור בין ברכת 
'השיבנו' לברכת 'רפאינו', כי פשטות כוונת הספרים הקדושים בעסקם על ענין המחשבות 
זרות, כוונתם למחשבות שהאדם חפץ בהם וכשעולים במוחם בעת התפילה לא מפריע 
לו כ"כ להרהר בהם, ומחשבות אלו הם בגדר 'השיבנו' שצריך לשוב אל ה' ולדבק בו, 
אולם אלו המחשבות אשר אין האדם חפץ בהם כלל, והם באים מעליהם ומטרידים את 
מוחו וקשה מאד לגרשם, אלו הם מחשבות בגדר 'רפאינו', מעין מחלת נפש שחלושי מח 
כמונו סובלים מזה שאין שולטים על המחשבה כ"כ, ולכן העצה שהעניקו לנו תלמידי 
הבעש"ט הקדושים היתה שלא ללחום באלו המחשבות ולא לנסות לגרשם, רק להסיח 
דעתם מהם ולהתעלם מהם כאילו אינם קיימים, ולומר לעצמו במחשבתו 'אני איני חפץ 
כלל במחשבות אלו ואין לי שום קשר ושייכות עימי, ומה שהם משוטטים במוחי אינו 

קשור אלי כלל' וממילא ילכו להם, וזהו בדוק ומנוסה.

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד. 
הנה סודות המנורה נשארו לדורות במצות הדלקת נרות חנוכה כמבואר בספרים, ולפי זה 
יש לרמוז בעבודת הדלקת המנורה בבית המקדש גם את הסודות של חנוכה המבוארים 
בכוונות האריז"ל לעורר שפע עליון שירד לז"א כדי לבנות פרצוף נוק' ולהאיר אליה. והרמז 
בפסוק הוא בתיבות שמן זית זך כתית עם התיבות האותי' והכולל גימ' אלף תרפ"א מספר 
השם כ"ב של ברכת כהנים )אנקת"ם פסת"ם פספסי"ם דיונסי"ם( המסוגל לעורר את השפע 
למרבה שבפסוק  וכן בגימ' תיבת  וכן עז"ר כנגדו לבנות הנוק',  זרע,  גימ'  למאור  העליון, 
ולםרבה המשרה וגו'. והעבודה היא לבנות פרצוף הנוק' לעשותה בחי' נ"ר עם האותיות 
)הוי"ה אהי"ה,  יחודים  ובנינה הוא בג'  היינו רנ"ב אברים דילה כמבואר בכתבי האריז"ל, 
להעלות נר, להעלותה לבחי' נ"ר שלימות  הוי"ה אלוקים, הוי"ה אדנ"י( שבגימ' נ"ר, וזהו 
הבנין. ובכדי לעשותה בחי' נר מוכרח להקדים תחילה נסירה, כי דו פרצופין ברא הקב"ה 
את האדם שהיה גב אחד לשניהם, ובכדי לבנות את הנוק' יש לנסרה מן הדכר ולעשות גב 
לזה וגב לזה ואז יכולים לחזור פב"פ, וכל העבודה הזאת של בנין הנוק' מראשית המדריגות 
עד לגמר הבנין וחזרת פב"פ לצורך היחוד נעשית בכל יום בבחי' של אותו היום בתפילת 
שחרית, וכתב האריז"ל שיש לנסר את האותיות הדביקות בק"ש היינו האותי' הכפולות )כגון 
ליחוד שבתפילת  הקודם  הנסירה  בסוד  ביניהם  ריווח  ולהשאיר  וכו'(  לטטפת  על-לבבך, 
להעלת  למאור  כתית  זך  זית  שמן  אליך  ויקחו  ישראל  בני  את  תצוה  ואתה  לזה  שמו"ע, 
נר גימ' ד"א תתל"ד מספר השישים אותי' הכפולות בק"ש )עם ב' כוללים, כי הם ב"פ ל' 
אותיות( שההפרדה ביניהם הוא הנסירה, ותיבת תמי"ד בפשוט ומלא עה"כ גימ' בלע יובב 
חשם הדד שמלה שאול בעל חנן הז' מלכים דמיתו המתבררים, וכן בגימ' מגדל עוז שם ה' 
בו ירוץ צדיק ונשגב סוד היחוד יסוד הנקרא צדיק ומלכות הנקראת מגדל ובירור המלכים. 
ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור  גם כל הפסוק 
להעלת נר תמיד גימ' ה"א רפ"ח, ה' אלפים ומאתיים הוא מספר מאה פעמים שם ב"ן, כי 
המלכות כלולה ממאה ברכות ומאה אדנים וכו', ופ"ח הנשאר גימ' נח"ל ר"ת של ל'הדליק 
מאה  המשכת  והיינו  חנוכה,  מכוונות  כידוע  ל'אלפים  ח'סד  נ'צר  של  ור"ת  ח'נוכה  נ'ר 

ברכות והארה לנוק' ויחוד נ"ר. 
נדבת ידידינו הרה"ח ר' שלמה נח מאנדעל שליט"א - טורונטו, לע"נ אביו  הרה"ח ר' דב ב"ר שלמה הכהן ז"ל

אנפין חדתין  חידושי תורה על פרשת השבוע 


