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 תורה זו אורה היתה ליהודים ואז .וקיבלו

 שאוכמא תושבע״פדאע״ש גילוי התחדשות היינו
 היינו במחשכים ונקרא הנבואה השגת לגבי היא

 שהוא לנכיא שנגלה הפרשי דבר אותו לענין
 בחכמה כשמשיג משא״כ ספק בו ואין ברור
 הנביא השגת וגס עליו לחלוק אחר חכם יוכל

 השגת לענין אבל ממש. בראי' הוא עצמו
 מנביא עדיף חכם ישראל כלל אצל התורה כלל

 המאירים שהם העדה עיני נקראים דסנהדרין
 ה׳ בתורת הדרך להם ומורים ישראל עיני

 להשיג א׳ כל שיוכל לכל האור מתגלה ולהיות
 זהו מעשה פרע בכל מתוכה ולהבין בתורה

 צריך הי׳ נבואה דע״י . תושבע״פ ע״י רק
 צריך הי׳ והוא הרואה אל לילך פרע בכל

 השגת אבל .פרט באותו חדשה נבואה מראה
 בכל נפש ולכל פרט בכל כוללת היא החכמה

 לא התורה מסטורי שמשיג מאחר וזמן עת
 :לבד הגופני לבוש כפי .

 הנס אחר שנתגלה שבתורה האור וזרע
ישראל■ נין המבדיל עיקר וזהו דהמן

 מלבבות שנובע מה הוא תושבע״פ כי לעמים
 חורה הוא מחדשים שהם ומה ישראל חכמי

 מחדשים העכו״ס שחכמי מה משא״כ .שלימה
 (מ״ר באו״ה תורה אין באו״ה חכמה שיש אף

 חכמה דבר להמציא להם וא״א ט) ב פ׳ איכה
 דישראל מה הוא יו״ט וכן .כלל ד״ת שיהי׳

 החודש לישראל רק ניתן וג״כ לזמנים מקדשי
 הב׳ ואלו .ט״ו פ׳ כשמו״ר כמ״ש לכס הזה
 ומילה האתעדל״ת וזהו פעולתם מצד הוא

 הרבה אותו שמקדשים מה הוא ותפילין
 בין החילוק שורש היא ומילה . מלמעלה

 להשתדלותו קודם מתולדה לעמים ישראל
 הערלה ואין כלום ידע דלא לח׳ נימול שהרי
)(לא בנדרים כמ״ש שמס על אלא נקרא : 

 אפי׳ והיינו מוליס נקראו ישראל ערלי ודאפי׳
.מהול ונקרא יהודי שורשו מ״מ במזיד מרל

טו

ת ותפיליןהוא שרו  אחר ישראל עם הש״י מק
ח עמי כל דראו השתדלותם א  ה׳ שם כי ה

 דפוריס הנם אחר זכו זה וכל .עליך נקרא
 שעי״ז בתושבע״פ דתורה האור שנתגלה

 שעי״ז ישראל מעלת שרשי כל נהפרסס
 בעניני בפרסום נגדם או״ה כל נתעוררו

 התחלת רק הי׳ המן בימי אבל . אמונה
 בפרסום מ״מ אבל אמונה מענין התעוררות

 עדיין הנס הי' כי לכתוב ניתן וע״כ סתם הי׳
 בפעל שהי׳ מה כפי בעוה״ז בגופנית מתלבש

 וע״כ .התורה בענין העיקר הי׳ שבכח אלא
 מתחיל שכבר הלילה בסוף הבא לשחר נמשל

 שהי׳ דחנוכה הנס אבל • דתושבע״פ האורה
 ולהודות להלל אלא נקבעו לא לבד משמד הצלה

 .גופות הצלת היתה לא כי גופני עונג שוס ולא
 הישועה עיקר זהו כי הנר בהדלקת שבו והמצוה
 0 לכתוב ניתנה. לא וע״כ תורה זו באורה

 והוא בעוה״ז גופני בלבוש התלבשות בו אין
 .בכתב לאומרם רשאי שא״א תושבע״פ ככל

 ככל לדורות וקייס קבוע שנשארה זו שישועה
 לעולם זמן באותו שנשאר הזמנים קדושת
 שלא והשכל הנפש ישועת אלא אינה זו קדושה
 חכמת נגד שהוא נכר בני בחכמת יטמע
 חכמות ז' דיש וידוע .בתושבע״פ ישראל חכמי

 לעומת זה הוא הכל כי אמתי היא ז׳ והמספר
 לז׳ חלוק קדושה של דבר דכל וידוע זה

 . כנודע שמיטה שני וז׳ השבת ימי ז׳ שנגדם
 נבוכו חכמות מיני הז׳ שבחלוקת אלא

 חשבו והם סדרם הם כמ״ש ואינו המתחכמים
 לחשוב איך החכמה שורש שהוא הגיוז חכמת גם

 הפילוסופים הקשי להמציא .ואיך חכמה דבר
 זה ובאמת .חכמות ז׳ מכלל חכמות מיני וכל
 הבנים אס היא כי מהם ולמעלה מהם חוץ

 הס ונגדם ח׳ הס ועמה החכמות כל המולידה
 חכמת אותם מכל יצאו שישראל חנוכה ימי ח׳

בז׳ רק הי׳ והנס . האמת לחכמת חיצוניות
ימים

trubi
Highlight
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 יום אוהו רק לדלוה הי׳ א׳ יום טל כי ימים
 הנס הי׳ ידו וטל שבו המים אם דוגמת הי׳
 בו הי׳ הנס ועיקר ימים הז׳ שאר כל מל

 .זולתו ימים לז׳ עוד להמשיך שפע בו שנוסך
 ישראל חכמת בין ההבדל עיקר הוא ובו

 החכמה המצאת התחלת בענין או״ה לחכמת
 איך מתחכמים מלבם זה גם או״ה שאצל

 בני אבל הבל. הכל וע״כ חכמות להמציא
 שהוא ומתורתו מהש״י הוא חכמתם כל ישראל
 הכל לוקח וממנה תושבע״פ חכמת לכל היסוד

 ע״כ הש״י חכמת הוא החכמה כל של והשורש
 בהשורש דבוק מעצמם שממציאים • התולדות גס

והכלממנו: מהש״י שהוא
 היהדות לשורש הרומז בח׳ מילה פנין וזף,

 שהוא ח׳ ביום ג״כ הוא שבתולדה
 שהם הבנין ימי ז׳ המוליד הבנים לאם רומז

 ימי בו׳ בפעולה בין אדם השתדלות מיני כל
 ח׳ ויום . השבת ביום בשביתה בין המעשה

 חיים תוצאות שממנו שבלב הבינה שורש הוא
 הענינים כל המוציאים הנפש כחות מיני בכל

 ית׳ חותמו בברית ובאים .באברים לפעל
 איש כחות כל התחלת שורש כי לומר זה ביום

 המעשים מצד וזהו .לבדו לה׳ רק הוא הישראלי
 הם חנוכה וימי .הגופנית בתולדה מןד שזהו
 בכ״מ לחכמה רומז דשמן כידוע החכמה מצד

)פה• כמשז״ל(מנחות מחכים דשמן  דע״כ :
 אלפא שהיא לתקוע חכמה אשה אחר יואב שלח
 שורש הוא המוכן מן שנמצא השמן ופך .לשמן

 .בתושב״כ המוכן מן ישראל אצל שהוא החכמה
 בחכמה כי לטמאו ליגע יונים יכלו לא ובזה

 לטמא יוכלו בתושבע״ט בנ״י מלבות הנובע
)טו כמ״ש(חגיגה ח״ו  דזמר ע׳׳י אחר על ;
 והמשיך רעה לתרבות יצא מפיו פסק לא יוני

 בחושב״כ החכמה שורש אבל לחיצוניות. חכמתו
 אך כלל. וליגע לשטת יכולים היו לא זה

גם לפרש התחכמו האחרונים דבדורות
בא

 שצווח כמו יונית חכמת ע״פ כולה התושב״כ
 ח״ו זה הי׳ אלו כנודע' חולתו בחרשב״א נגדם

 לשער נכנסו שאלמלי במצרים כמו הי׳ אז
 .ח״ו לצאת יכולים היו לא שם שבטומאה הנ׳
 ח״ו עדם יונים התגברות הי׳ אלו אז וכן

 אחרון בדור האפיקורסות שגברה• כמו עד״ז
 קשה הי׳ הבליהס לכונת התורה גם להמשיך
 בתושב״כ כפרו שהם הי׳ הנס אבל לצאת.
 בחותמו חתום א׳ יום על הפך ונשאר לגמרי

 החכמה שורש מל רומז כה״ג עניו כה״ג של
 ונו׳ משפטיך יורו הכהניסנא׳ על דישראלט

 חכמי עיקר שהם וגו׳ הכהנים אל ובאת ונא׳
 והראש הגדול הוא והכה״ג .המורים ישראל
 בשורש נגעו שלא המעיד הוא וחותמו שבהם

 אח״כ המשיכו ועי״ז נקי׳ אר6ש עדיין החכמה
 החכמה המשכת קומת ימי לז׳ השפע ממנה
 הפלוגתא ענין וזהו .כהנים ע״י הנס הי׳ וע״כ
)כא (שבת  כעד והולך פוחת אי וב״ה דב״ש ;

 וע״כ אומות ע׳ נגד דהס דידוע החג פרי
 וכן .למעטם כונתיט דכל והולכים מתמפטיס

 כמדע והצמצום מדה״ד מצד שהם לב״ש בזה
 בכ״מ מחמידם דע״כהם א) רמה (זח״ג
 עצמיע לצמצם הוא חנוכה נר בהדלקת הכונה

 פוחת וע״כ ולמעטם העמים מחכמת ולהבדילנו
 למעט כי הנכנסים ימים כעד וזהו והולך.
 יצאו שכבר במה לן איכפת לא האומות חכמת

 עם רה עמהס עוד עסק לט דאין ונסתלקו
 מאתט. לסלקם לראות עדיין צריכים שחט אותן
 להמשיך הכונה עיקר כותיי׳ דהלכה לב׳׳ה אבל

 אור וע״י בלבבינו דחושבע׳יפ האמת חכמת
 וכלה והשקר החושך מסתלק ממילא האמת

 דכל היוצאים ימים נגד צריך וע״כ מאליו.
 לקבעה לראות צריך השיג שכבר חכמה

 שהוא מאחר בקודש ומעלין בלבו ולהשדשה
 דקודש טד״ה וטדע .הקודש לחכמת רומז
וש״מ) ב קעו (זח״ג מילאה לחכמה רומז

וחכמה
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 וצדן מחנה יונקת דפושבט״פ תתאה וחכמה
 מטלה, מעלה למדריגה ממדריגה ולילך העלאה

 ימים דגם כמדרגה פעם כל והולך מוסיף וט״כ
 ממנו ונםפלקה חדריגתם יצאה לא היוצאים
 כחכמה אינו דננ״י החכמה שעיקר ולפי יופר: עליונה למדרגה כשהולך עמו הס אדרבא

 או״ה כחכמת עוה״: בעניני אנושית
 אמיתותו בהשגת הוא חכמתם כל רק כלל
 על התורה ידיעת שהוא עבודתו ודרך ית׳

 האלו הימים קביעות עיקר ט״כ בוריי׳.
 תבלית עיקר שזהו הגדול לשמך ולהלל להודות

 לקילוסו למענהו פעל כל כולה הבריאה מכוון
 אחר השבת יום של ומזמור .יט) מז' (שות״ט

 שעשה מה בכל ונהנה הבנין ימי ו׳ יחר
 טיוב ואומר משבח הד יום ממלאכתו ושבח

 בכל והנברא הנעשה תכלית שזהו לה' להודות
 דנקראיס היהדות שורש עיקר חהו .מע״ב

 ע״ש יהודים חושבע״פ ובכל באסתר ישראל כל
 ה׳ את אודה ע״ש דנקרא צח) פ׳ יהידה(ב״ר

 התחכמות וכל .ישראל דכל המכוון שורש שזהו
 לשמו ולהלל להודות מזה להגיע דתושבע״פ

 השם נתפרש ובכתובים שבתושב״כ אלא .ית׳
 דברים שהוא הנסים על ובנוסח ככתבו הוי״ה

 אומרים ע״כ כתיב לעלם שמי דזה שבע״פ
 עיקר כי .האדנות בכינוי ולא הגדול לשמך

 אינו .ה׳ בפעל המכוון תכלית שהוא ההודאה
 ית׳ אמיתותו להכיר ב״ה הוי״ה לשם אלא
 שאין ואע״פ .ומסכים וצמצומיס לבושים בלי

 הוא ההודאה מ״מ בעוה״ז בזה ברורה הכרה
 יהודה נקרא דע״כ ית׳ אמיתותו מדת כלפי רק

)י (סועה הוי״ה ע״ש כולו  הד׳ ובהוספת :
 דבכ״מ עא) ר״פ כמשז״ל(ב״ר לכנס״י הרומז
 דלית ללבנה מוניס שהם מדבר בישראל דלים

 כמותה להתחדש עתידים רק כלום מגרמה לה
 בתר ה׳ מד׳ נעשה ואז מהש״י כשמקבלים

בהגהות מ״ש עעס וזה .כידוע עוברה וקבילת
נא

 בסעודות ושבחות זמירות לומר דנוהגין רמ״א
 כי .מצוה סעודת הוא ועי״ז בחנוכה שמרבין

 אלא שמחה דאין ויין בבשר הסעודה ע״י
 מתעורר הישראלי הלב ועי״ז שמח הלב בהם
)יב וכמשאז״ל(מגילה ושבחות שירות לומר : 
 דכשישראל לעמים ישראל בין החילוק דזהו

 ומצד שירות אומרים ושמחים ושותים אוכלים
 להלל מביאה שהיא מצוה סעודת הסעודה הזה

 ודעת . הימים קביעות עיקר הי׳ וזה ולשבח
 דהסעודות שברמ״א וי״א וע״ז רש״ל אחרונים

 וכדבריהם ג״כ לשמחה דקבעום מצוה עצמן
 ברונא מהר״י ובת׳ לחנוכה בפייע ג״כ הוא

 נמצא לא ודרז״ל בגמ׳ ובאמת • בזה עליו לגלג
 דתחלת נראה אבל . שמחה קביעות זכר

 לו שאין היינו לכתוב ניתן דלא הנס קביעות
 .הגוף לשמחת נקבע לא גופני בלבוש ההלבשות

 גם לכתוב וניתן הכתיבה שהותר אחר אבל
 לו יש כבר לה׳ לעשות עת משוס זה נס

 עיקר זה דאין והגס .בטוה״ז גופני התלבשות
 לא לכתוב נתנו שלא הנסים כל דע״כ הנס

 החורבן ואחר לדורות קביעות מהס נשאר
)יח תענית(ר״ה מגילת בעלה  הישועות דרק . :
 קבוע הישועה שנשאר היינו לכתוב שנהנו

ש וקיימא  ישועה אותה נתבעלה לא גופני ^בו
 דלא ישועות שאר אבל .החורבן אחר גס

 בגלוי עולמי קביעות בהם אין לכתוב נתנו
 אינה בו דהישועה לבדו חנוכה רק נעוה״ז
 ישועות ביעל והחורבן לנפשות רק לגופות

 .הנפשי השכל ישועת ולא שבגלוי מה הגופניות
 שאף דבנ״י בנפשות וקייס קבוע נשאר וזה

 למה אחרונים בדורות אפקורסיס שהתעוס
 ח״ו לבעל כלום להועיל יכלו לא שהתעום

 חכמי וחכמת העולם מן אבדו והם חושבע״פ
 וזהו . לעולם קיימת ותשאר נשארה ישראל
 בזרע עולם לדורות קבוע שנשאר מה עיקר

הי׳ הקביעות הרי מ״מ . דחנוכה מנס ישראל
ג״כ
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 מניעה דהיינו להחענאה ולא למספד דלא ג״כ
 בגוף מלוכשת שהנפש דמאחר עכ״פ מגון! צמר
 בשמחה מרגיש הגון! וגם גהה ייטיב שמח לב

 תעוז והחכמה פניו תאיר אדם וחכמת .הנפש
 1מהגון והעינוי הצער עכ״ס ומסירה לחכם

 עדיין מרגיש עצמו הגוף שאין אף .מיד ג״כ
 הנאת מיהח מרגיש מ״מ בגופניות ההנאה
 דישראל הנפשות וכל .לה טפילתו מצד הנפש

 וישראל דאורייתא כידוע התורה מאותיות הס
 גופני בלבוש מלובשת שהתושב״כ וכמו .חד
 דבנ״י הנפשות התלבשות הוא כן הכתב של

 אותו לאור ומכוון מקביל גוף כל .בגופות
 מיוחד אות חלק או אות איזה נגד שהוא הנפש

 אחרת תורה sאינר והתושבע״פ .בתושב״כ
 וכולה התושב״כ פירוש היא רק ח״ו כלל

 שלא זמן וכל .בה ומיוחדת בתושב״כ רמוזה
 נתעצמה לא כי היינו תושבע״פ לכתוב ניתנה
 שורש שיהי׳ בענין גמור בגילוי בנפש עדיין
 בתוך המתלבשת התושבמ״פ מאור כולו הנפש
 עדיין הי׳ לא התלמוד שנחתם עד כי .הגוף

 במוה׳/ כולה בהתגלות שלימותה על תושבע״פ
 כפי דישר̂א הנפשות שרשי כל אז הי׳ וט״כ

 בתושב״כ רק בגופות והתלבשותס התגלותם
 לתושבע״פ גופני התלבשות עדיין הי׳ ולא

 ובחתימת .לכתוב י ניתנה לא וע״כ בעוה״ז
 וכמו התושבע״פ כל נשלם אז התלנווד

 אמר תושבע״פ כן ומנחא כתיבא דהתושב״כ
 וכל תושבע״פ כל כלול בו התלמוד חתימת

 הכל התלמוד אחר הדורות חכמי שחידשי מה
 התלמוד מתוך וחכמתם בפלפולם שהוציאו מה

 מרז״ל דאגדתא ס׳ בכל [וכן ט רמוז והכל
 הותר וכן התלמוד לפני עוד נסדרו שכולם

 כתיבת הותר אז וע״כ מקודם] עוד כתיבתם
 דוכתי בכמה דמ׳ במק״א כמ״ש הושבע״פ
 ג״כ לכתוב התחילו אז התלמוד דבחהימת

אז כי משניות] על ע״ח ס׳ בהקד*ת [ועי׳

 השלימה קומה כל התנלות נגמר כבר
 להיות דבנ״י בנפשות והאירה דתושבע״פ

 ג״כ בתושבע״פ ואחוז תקוע ושרשם מקורס
 המלבישיס הגופות גם וממילא . בהתגלות
 הס הכתב אותיות דוגמת שהם הנפשות
 ̂ם ובאה התושבע״פ לאותיות מקבילות

 וע״כ בעוה״ז גופני בהתלבשות התושבע״פ
 גס והלאה מאז וממילא .ג״כ לכתוב ניתנה

 התושבע״פ הארת שהוא החנוכה ימי קדושת
 התחילו וע״כ . בגוף גם ההארה נתלבשה

 וסעודות גופנית שמחה לנהוג אחרונים דורות
 הם נביאים בני נביאים שאינן ואע״ס ג״כ

 בפעל מורגשת להיות ההארה הגיעה דכבר
 הקיבול וכלי המלבוש שהוא מאחר ג״כ בגוף

 מאכלי לאכול המנסג ומ״ש .דתושבע״פ להאור
 בשבועות חלב מאכלי מנהג דוגמת הוא חלב

 החם משדי יונקים החלב תושב״ככי בקבלת
 התורה נותן להכיר הוא התורה קבלת ועיקר
 בחנוכה ועד״ז .הכל יונק שממנו ית״ש

 מאם היניקה הכרת הוא העיקר בתושבע׳יפ
:כנז״ל הבנים

ן [גז] י נ  דחנוכה נס לזכר חנוכה נר מצות ד
 הצלתם הי׳ הנם עיקר ובאמת י ^

 ענין אח״כ הי׳ זה דשמן והנס היונים משמד
 ישועת לגוף שייכות לו אין דלכאורה בפ״ע

 לא הנסים על ובנוסח .העיקר שהוא ההצלה
 כו׳ באו דאח״כ רק בשמן שהי׳ זה נס כלל נז׳

 ממנה שנקבע ישועה כל אבל נרות. והדליקו
 דישראל הנפשות נושעו שכבר היינו לדורות זכר

 דמחמתו מה חסרון איזה להם שהי׳ ענין באותו
 .במשפט דהכל מקודם והצרות הגזירות הי׳

 בלבבם החסרון לאותו לתקן בנ״י וכשנתעוררו
 אותו לגמרי תיקנו וכאשר .מהצרה נושעו אז

 שמהיום בענין כנס״י כללות של השורש עד ענין
 בפרט מתוקנים הם דבנ״י נפשות כל והלאה

וקבעו .לדורות זכר זו ישועה נקבעה אז זה
איזה




