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, עיקר השמחה שהיא החיות של ישראל

הוא על ידי נקודת האמת שבלב איש 
שנפשו יודעת מאד קדושת , הישראלי

אמונת ישראל שזה כל שמחתנו בחינת 
‰· ÁÓ˘‡ ÈÎ�‡'.  

אם יזכור את , כפי מה שהוא, וכל אדם
, עצמו שאף על פי כן הוא מזרע ישראל

יכול , בדילנו מן התועים בכמה בחינותוה
לשמוח את עצמו בכל מקום שהוא על ידי 

ועל כן עיקר השמחה הוא בחינת . זה
ÁÓ˘È ·˜ÚÈ Ï‚È בחינת , קדושת יעקב

Ï‡¯˘È ,כי יעקב הוא בחינת אמת כידוע ,
שהוא בחינת נקודת האמת שמושרש בכל 

. שעל ידי זה עיקר השמחה, אחד מישראל
.  על זה ביותראבל הבעל דבר מתגרה

ובתחילה מסית את האדם ומחטיאו 
ומטרידו בטרדת הפרנסה וכיוצא ומונעו 

ואחר כך הוא מוסיף ', מעבודת ה
, להתגרות בו בעצבות ומרה שחורה מאד

ובפרט בעת שמתעורר איזה התעוררות 
, דקדושה לעשות איזה דבר שבקדושה

שזה מזיק , שאז מתגרה בו בעצבות יותר
  .מאד להאדם

קר מלחמת יעקב עם שרו של וזה עי
שהוא הבעל דבר שרוצה להאריך , עשו

, הגלות מאד על ידי התגרות העצבות
והנה ביעקב . ויעקב נלחם עמו בכל דור

בעצמו שהוא הצדיק האמת בודאי אין 
כי הוא קדוש , להבעל דבר כנגדו שום כוח

ואין , מאד בפרט בקדושת הברית
להעצבות שעיקרו נמשך מפגם הברית 

רק עיקר המלחמה בעבור , חיזה בושום א
יוצאי ירך יעקב שהם הנפשות הקטנות 

  .שבהם עיקר אחיזת העצבות¯‚ÔÈÏ בחינת 
הצדיק בגודל כוחו , אך אף על פי כן

מתגבר עליו על ידי שממשיך השמחה 
, ממקור השמחה שהוא בחינת כתר עליון

ועל ידי זה יכול לשמח גם הנפשות 
ד הנפולות והיורדות והחלושות מא

עד שתגדל אור , לרפאותן מצליעתן
השמחה עליהם כל כך עד שיהפכו כל היגון 

שדייקא מתוך עמק , ואנחה לשמחה
חלישותם ופחיתות מדרגתם יתגברו את 

להחיות את עצמם ולשמח , עצמם ביותר
את נפשם בתכלית שלמות השמחה במעט 

ועל . נקודתם הטובה ובקדושת יהדותם
ורות כל ידי זה מכניעין את היכלי התמ

עד שהם בעצמם מוכרחים להחזיר , כך
ולהוציא ולהשיב אל הקדושה כל 

שעל . הניצוצות הקדושים שהיו ביניהם
עד , ידי זה נתגדל קדושת השמחה ביותר

שעולין מדרגא לדרגא עד שבאין באמת 
ÁÓ˘Â˙ לתכלית מקור השמחה בחינת 

 Ì˘‡¯ ÏÚ ÌÏÂÚל"כנ.  
וזה בחינת מה שיעקב הכריח לשרו של 

  .  עצמו להודות לו על הברכותעשו
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לענין המחשבות זרות שבתפילה וכבר 
שכל מחשבה ומחשבה היא קומה , ידוע

ואמר שכשהאדם עומד . כמובא, שלימה
ומתפלל כסדר ואינו משגיח על המחשבות 

ועל ידי זה הוא מנצח אותם , זרות
, וכמבואר במקום אחר(ומעבירם ממנו 

רק , ריכין להסתכל עליהם כללשאין צ
לילך כסדר בתפלתו ולבלי להביט לאחריו 

אזי , )ועל ידי זה ממילא יסתלקו, כלל
, בדרך הלוכו בתפלתו הוא מפיל אותם

וכיוצא בזה , ולזה חותך רגל, לזה חותך יד
כמו למשל בענין , בשאר האיברים פרוש

כשצריך לילך ולעבור בין הרבה , מלחמה
כשהוא גבור ועבר ו, רוצחים ואורבים

, אזי בדרך הלוכו הוא מפיל אותם, ביניהם
ולזה , כי לזה חותך יד בדרך הלוכו ומפילו

וכיוצא בזה כן הוא ממש ', חותך רגל וכו
שכשמתפללין כסדר ואין , בענין התפילה

משגיחין על המחשבות זרות ודוחין אותם 
אזי בדרך הלוכו בתפלתו הוא , ומפילם

ל כי כל "כנ' וכוחותך לזה יד ולזה רגל 
והיא קומה , מחשבה זרה הוא קליפה

וכשמתגבר להתפלל , כמובא, שלימה
אזי הורג , כסדר ולבלי להסתכל עליהם

אותם או חותך מהם איברים איברים 
  . ל"כנ
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והקיסרית שלחה תכף להחזיר את ... 
הברגיר עם אשתו הבערגירין והכניסה 

  .שלה] ארמון[אותו בפלטין 
עמד ובקש , כשהיה נשלח, והקיסר

‡ÈÙ ÏÚ Û כי , מהמוליכים אותו שיניחוהו
ÌÎÏ˘ ¯ÒÈ˜ È˙ÈÈ‰ ÔÎ , È˙È˘Ú È‡„Â·Â

˙Â·ÂË ÌÎÏ ,˙‡Ê· ‡� È�Â�Á ‰˙Ú ÂÁÈ�‰Â 
ÍÏÈÏ È˙Â‡ , Ï‡ ·Â˘‡ ‡Ï È‡„Â· ÈÎ

„ÂÚ ‰�È„Ó‰ ,‡¯ÈÈ˙‰Ï ÌÎÏ ÔÈ‡Â ; ÂÁÈ�‰
 ÈÈÁ ÈÓÈ È˘ÙÁ ÌÈ�Ù ÏÎ ÏÚ ‰È‰‡Â ÍÏ‡Â ÈÏ

˙ÂÈÁÏ ÈÏ ˘È˘ .והיה הולך ; והניחו אותו
, והולך בין כך ובין כך עברו כמה שנים

ובא על הים , והיה הולך והולך הקיסר
 ובא גם כן, ונשא גם כן הרוח את הספינה

עד שבא אל המקום , ל"אל המדבר הנ
  היינו  (   ל  "שיושבים  שם  אלו  השניים  הנ

  

, הבחור בן הבערגיר ובתו היפת תואר
ולא הכירו זה ) ל"שלבושה בבגדי זכר כנ

כי כבר נתגדל הקיסר בשערות , את זה
וכן הם גם כן כבר ; וכבר עברו כמה שנים

ÔÈ‡Ó : ל ושאלו אותו"כנ, נתגדלו בשערות
Ô‡ÎÏ ˙‡· ?והשיב להם : ¯ÁÂÒ È„È ÏÚ

וישבו שם אלו ' וכן הם השיבו לו וכו', וכו
ל והיו "והיו אוכלים ושותים כנ, ל יחד"הנ

כי כולם היו יכולים , מנגנים בכלי שיר
וכן הם יכלו גם כן לנגן , כי זה קיסר, לנגן

היה הבריה , ל"הבחור הנ,         והוא.ל"כנ
כי כבר היה שם , הםביני] זריז ומוצלח[

מכבר והיה מביא להם בשר ואכלו והיו 
שהיו יקרים מן זהב , שורפים שם עצים

ל מוכיח "והיה אותו הבחור הנ, בישוב
שכאן , )לשון הוכחה וברור דברים(להם 

טוב לבלות ימי חייהם כפי הטוב שיש לבני 
טוב לפניהם לישב כאן , אדם בעולם בישוב

Ó‰ : אותושאלו . לבלות כאן ימי חייהם
ÍÏ ‰È‰ ·ÂË ,¯ÓÂ‡ ‰˙‡˘ , ·ÂË Ô‡Î˘

ÍÈ�ÙÏ ¯˙ÂÈ ? השיב להם וספר לפניהם מה
עד שבא ', שעבר עליו שהיה בן בערגיר וכו

, ומה היה לו בזה שהוא בן בערגיר, לכאן
גם כאן יש לו כל טוב , שהיה לו כל טוב

שטוב לבלות כאן ימי , והוכיח להם
  ...חייהם
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הוא הודה הוא , בזמן שהצדיק בעיר
פנה , יצא הצדיק משם, זיוה הוא הדרה

נפשינו כציפור . הודה פנה זיוה פנה הדרה
נמלטה ממחלוקת על נקודת האמת כזה 
העולה על הכל שלא היה כמוהו מעולם 
ואי אפשר לדבר בזה שכל תקוותינו 

קודם , ל אמר"רבינו ז. ותקוננו על ידו
‡Ù ÚÈÈ‚ ÍÈ‡ Ô‡¯ : הסתלקותו הקדוש

ÔÈÓ¯‡Ê Âˆ ¯‰È‡ Ë‡‰ Ò‡ÂÂ ÍÈÈ‡)  מאחר
 כמה ?)מה לכם לדאוג, שאני הולך לפניכם

וכמה מעלות טובות למקום עלינו שניצלנו 
מהתנגדות וליצנות וערבוביא כזה של 

  ... החולקים והתועים
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¯˙"Á  

  

מעשה בימי הבעל שם טוב הקדוש 
יש אחד שהיה א, ל לחיי העולם הבא"זצוק

רך בשנים והיה מופלג מאד וחריף גדול 
והיה מתנגד מאד על הבעל שם טוב 

וצוה , ל לחיי העולם הבא"הקדוש זצוק
, ל לאנשיו"הבעל שם טוב הקדוש ז

וכן עשו , שישתדלו לקרב אותו אליו
והשתדלו והביאו אותו להבעל שם טוב 

ובתחילה רחק אותו הבעל שם טוב . ל"ז
ולא קבל , מאומהולא דבר אתו , ל מאד"ז

ל שהוא "וכשראה האיש הנ. ממנו שלום
הצטער מאד ודחק עצמו ונכנס , מרחקו

ל היה "והבעל שם טוב ז. אליו כמה פעמים
פעם אחת נתעורר מאד . מרחקו בכל פעם

ל בהכנעה "ובא לפני הבעל שם טוב ז
  .והתחיל לקרבו, גדולה ובבכיה רבה

���� ˙ÂÈ˘ÚÓ È¯ÂÙÈÒ ����  

����  ÁÏ˘ÈÂ����  ���� ¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï"Ô   
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, שיעמדו עליו מחלקת הרבה, ואמר לו
אחר , מבני ביתו ואחר כך משכניומתחילה 

ואפילו עופות , כך מכל העיר וכל העולם
שבתחילה , וכן הוה. וחזר לביתו. יחלקו עליו

, התחילו בני ביתו להתגרות בו ולחלק עמו
אשר מקודם היה חשוב בעיניהם ונחמד 

ועתה , בעיני כל מחמת שהיה איש טוב וכשר
ואחר , התחילו לחלק עמו בתחילה בני ביתו

. ואחר כך כל העיר,  חלקו עמו השכניםכך
  .וכן גם הסביבות כולם חלקו עליו

והיה , פעם אחת היה עומד ומתפלל
ובתוך תפלתו ; מתפלל כראוי בהתלהבות

והתלהבותו פרח עליו עוף אחד שקורין 
ובלבל אותו באמצע ] תרנגול הדו[אינדיק 

וחרה לו מאד והיה מפריח אותו , התלהבותו
ופרח , בותו כבתחילהוחזר לתפלתו והתלה
ל ובלבל אותו שנית "עוד הפעם העוף הנ

וחרה לו ביותר והפריח , באמצע התלהבותו
בתוך תפלתו . אותו פעם שנית וחזר לתפלתו
ל ובלבל אותו "והתלהבותו חזר עוד העוף הנ

וחרה לו מאד והיה רץ וחטף גרזן ורצה , עוד
להתיז ראש העוף מחמת רגז שבלבל אותו 

ך נזכר מה שאמר לו הבעל בתוך כ. כל כך
ועל ידי , שם טוב שאפילו עופות יחלקו עליו

והניח העוף ונמנע מלהתיז , זה נח רגזו
  .ראשו

וכלל כוונת מעשה זאת לידע כמה וכמה 
ענינים ונסיונות צריכין לעבור על כל מי 

ולילך , שרוצה להתקרב להשם יתברך
ל היה צריך "כי זה האיש הנ. בדרכיו יתברך

ה שיתנסה על ידי הבעל שם טוב לנסיון כז
ל "שהבעל שם טוב ז, ל בעצמו דייקא"ז

בעצמו יהיה מדחה אותו וירחיק אותו ויבזה 
ויהיה צריך לעמוד בנסיון זה . אותו כל כך

לבלי להשגיח על התרחקות הבעל שם טוב 
רק אדרבא יכתת עצמו תחת רגליו , ל"ז

וגם לסבול כל מה שסבל . ויסע אחריו כל כך
ועל . רבוי המחלוקת שעליו כל כךאחר כך מ

ידי שעמד בכל זה זכה להיות צדיק גדול 
ל שגם זה היה "גם הבנתי ממנו ז. אשרי לו

לו לישועה גדולה מה שנתאפק על כעסו ולא 
על ידי שזכר שהבעל שם טוב , הרג את העוף

כי אם . ל אמר לו שגם העופות יחלקו עמו"ז
היה מזיק לו הרבה , היה הורג את העוף

ל הקדים לו "אך הבעל שם טוב ז, בודתולע
שרמז לו תחילה זאת שגם עופות , רפואה

ואחר כך היה כן שכמעט הרג , יחלקו עליו
עליו נזכר מה שאמר ' את העוף ובחמלת ה

ועל ידי זה פסק כעסו , ל"לו הבעל שם טוב ז
  .ונצל וזכה אחר כך למה שזכה
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הרבה לדבר , אותמענין דוקטורים ורפו
עמנו מאד והיה מגנה מאד מאד ענין רפואות 

ומזהיר מאד מאד לכל מי , ודוקטורים
שרוצה לחוס על חייו ועל חיי זרעו ובני 

שיתרחק עצמו מאד בתכלית הרחוק , ביתו
; ברפואות ודוקטורים, מלעסוק חס ושלום

ואפילו מי שיש לו חולה בתוך ביתו ואפילו 
, רחמנא לצלן, אם החולאת חזק חס ושלום

יהבו וישען באלקיו ' אף על פי כן ישליך על ה
, ואל יעסוק ברפואות ודוקטורים כלל, לבד

אף , אפילו במקום שיש דוקטורים מופלגים
על פי כן אל יסמוך עליהם ואל ימסור חייו 

כי הם קרובים למיתה יותר מחיים , בידם
כי אפילו מי שהוא דוקטור . רחמנא לצלן

לו לכוון החולאת והרפואה אי אפשר , גדול
וכפי החולאת , לפי מזגו וטבעו, השייכת לו

כי יש בזה כמה וכמה , וכפי העת והזמן, שלו
שנויים שצריך הדוקטור לכוון בהם מאד 
וקשה לו מאד שיכוון ולא יטעה בכל 

, כאשר הם בעצמם מודים בזה, הפרטים
שלא , ובקל בקל יוכל לקלקל לו הרבה הרבה

ואפילו , חס ושלום, לחייויועיל שום תקנה 
מכל שכן וכל שכן רוב , הדוקטור הגדול מאד

אשר רובם , הדוקטורים המצויים במדינתנו
והם , אינם יודעים בין ימינם לשמאלם

חס , רוצחים ממש והורגים נפשות בידים
צריך לברוח מהם כמטחוי קשת לבל , ושלום

, ימית עצמו או החולה שמוסר להם בידים
לו כשסומך על דוקטורים ואפי, חס ושלום

גדולים הוא סכנה גדולה מאד ורחוק מן 
ואי , החיים מאחר שנפל ביד הדוקטור

, אפשר להאריך ולספר כל מה שספר רבינו
  .בענין זה, זכרונו לברכה

ÓÏ·¯‚ וספר שכשהיה בקהלת קודש 
שהוא מקום קיבוץ דוקטורים גדולים העיד 
לפניו דוקטור גדול בעצמו שטוב להתרחק 

אות ודוקטורים בתכלית הרחוק ואמר מרפו
שכבר חקרו כל כך בחכמת הדוקטוריא עד 

כי , שעכשיו אינם יודעים כלל וכלל לא
מרבוי חקירתם כבר ראו שאי אפשר לחקור 

  .ולברר אמתת הדברים על מכונם
גם יש מחלוקות גדולות ביניהם בעניני 

יש שתי ÓÏ·¯‚ הרפואות ובקהלת קודש 
בענין איזה כתות דוקטורים מחולקים 
שכת אחת : חולאת מסוכן איך להתנהג בו

אומרת שכל הדברים החזקים שיש להם 
איזה חריפות מזיק מאד לזה החולאת 
ושצריך החולה לקח רק הדברים שהם 

, וכת האחרת אומרת בהפך ממש, בהפך
   דייקא  דברים חזקים     שצריך  לזה  החולאת

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ם מזיקים ודברים מתוקים ורכי, וכיוצא
וכל אחת ואחת . מאד לחולאת הזאת

ל מביאה ראיות חזקות "מהכתות הנ
ולפי דעת כל אחת מהכתות מי , לדבריהם

חס , שמתנהג בהפך דעתם הוא סם המוות
לפי דעתם נמצא שלפי דעת כת זו כל . ושלום

ל שמתנהג על פי "ההנהגות של החולה הנ
, הדוקטורים של הכת השניה הם סם המוות

וכן להפך לפי כת האחרת וכל , חס ושלום
אחת מהכתות הם דוקטורים גדולים 

ואף על פי כן . ומופלגים בחכמה זו מאד
אינם יכולים לכוון האמת לאמתו וגם אי 

כי לפעמים , אפשר לברר בחוש עם מי האמת
ואי , נראה בחוש כפי דעה זו ולפעמים להפך

  .אפשר להם לברר הדבר כלל
קטורים נמצא שאי אפשר לסמוך על הדו

מאחר שהם בעצמם מבלבלים מאד מאד 
ואי אפשר להם לעמוד על האמת , בחכמה זו

ואיך ימסור חייו בידם שהוא תלוי ; לאמתו
בחוט השערה שכאשר הדוקטור שוגה איזה 

הרי הוא ? תנועה בעלמא כחוט השערה
וכאשר רואין , מקלקל חייו וממיתו בידים

בחוש רוב הפעמים שרבים מאד מתים מן 
כי יש בענין .  על ידי הדוקטוריםהעולם

חכמת הדוקטוריא דקדוקים הרבה הרבה 
מאד מאד והם נעלמים מהם מאד מאד 

‰‡ÏÓ‰ ÔË·· ÌÈÓˆÚÎ) עד שאי , )א"קהלת י
אפשר שיכוון הדוקטור בכל הדקדוקים 

על כן צריכים ; והפרטים ולא ישגה כלל
  .להתרחק ולברוח מהם מאד

 ,ואל יאמר האדם שהוא חולה חס ושלום
‡Ì : או שיש לו חולה בתוך ביתו חס ושלום

ÔÎ ,ÍÓÒ‡ ÈÓ ÏÚ ? ‰ÊÈ‡ ˙Â˘ÚÏ Á¯Î‰· ÈÎ
 ‡ÏÂ ‰ÏÂÁ‰ ˙‡ ÁÈ�‡ ÍÈ‡Â Ú·Ë‰ Í¯„· ˜ÒÚ

Â˙Ïˆ‰· Ï„˙˘‡? !כי , כי באמת זה שטות
מאחר שהדוקטור רחוק מחיים וקרוב להפך 

וסוף כל סוף הוא צריך לסמוך , כנזכר לעיל
טוב לסמוך מיד על , רק על השם יתברך

השם יתברך ואל יסכן את החולה בידים על 
כי על פי רוב הדוקטורים הם , ידי הדוקטור

  .שלוחי המלאך המוות רחמנא לצלן
וידמה בעיניו כאלו הוא יושב במדבר או 

שבהכרח לסמוך על השם יתברך לבד , ביער
כמו כן עכשיו אף , מאחר שאין מה לעשות

על פי שיושב במקום שיש דוקטורים 
על פי כן מאחר שהם בעצמם ורפואות אף 

מבולבלים בחכמה זו ושאר החששות הרבה 
אם כן קרוב הדבר , מאד שיש בענין רפואות

שעל ידי הרפואות והדוקטור לא די שלא 
ואם כן למה , יקלקל בודאי, אדרבא, יועיל

יעשה עסק בדרך הטבע מה שרחוק משכר 
  ! וקרוב להפסד

, והבן הדבר היטב כי הוא זכרונו לברכה
והיה יודע ,  הרבה עם דוקטורים גדוליםספר

הדבר על בוריו והזהיר מאד להתרחק מהם 
ואי אפשר לבאר כל מה שספר בענין , מאד

  ...זה
  

  

˙Â¯‡Â·Ó‰ ˙ÂˆÚ  
‰Î�Á ,‡ '·'  

  

מכירים בכבודו ,  על ידי מצוות נר חנוכה����
היינו על ידי הזהירות בקיום מצוות . יתברך

ת ובפרט כאשר מקיימים א, הדלקת הנרות
המצוה בהתעוררות גדולה וביראה ואהבה 

זוכים לדעת אמתית ולהכיר , אמתיים
. כל איש לפי מדרגתו, בגדולת השם יתברך

, גם על ידי הזהירות במצוות נר חנוכה
, מתעלה ומתגדל כבוד השם יתברך בעולם

וזוכים לעורר אנשים רחוקים מהשם 
, לשוב ליראת השם וקיום התורה, יתברך

ולשלום בית , מתיתוזוכים ליראה א
, מתבטלת המחלוקת ולשון הרע, ולתפילה

  .ונמשך שלום בכל העולמות
 על ידי הזהירות במצוות נר חנוכה ����

. זוכים לדעת אמתית ולזכרון אמתי, כראוי
ועל . היינו שזוכרים כראוי שנמצא עוד עולם

, ידי זכירה זו נצולים מחטאים רבים ועוונות
  .וזוכים ליראת השם כראוי

  

  

Ï‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜ , 'È"„  
¯"Â  

  

שנזכה לקיים , ועזרנו ברחמיך הרבים
מצוות הדלקת נר חנוכה בזמנו בשלמות 

בקדושה ובטהרה ובכוונה גדולה , כראוי
ונזכה לתקן כל התקונים ; ועצומה כראוי

האלה שהזכרנו לפניך על ידי מצוות נר 
חנוכה ויחשוב לפניך קיום מצוותנו כאלו 

קדוקיה וכוונותיה קיימנוה בכל פרטיה וד
  .ג מצוות התלוים בה"ותרי

ויאירו לפניך אור קדושת מצוותנו בכל 
ונזכה לתקן כל העולמות , העולמות כולם

על ידי קיום מצוה זו ועל ידי קיום כל , כולם
המצוות דאוריתא ודרבנן שתזכנו ברחמיך 
לקיים כולם באהבה וביראה ובשמחה 

ך עד שנזכה להמשי, גדולה ובשלמות גדולה
  .שלום מאתך בכל העולמות כולם

Ô˙È ÂÓÚÏ ÊÂÚ ' ‰: ויקויים מקרא שכתוב
‰ 'ÌÂÏ˘· ÂÓÚ ˙‡ Í¯·È ... ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ

 ÏÚÂ Â�ÈÏÚ ÌÂÏ˘ ‰˘ÚÈ ÂÈÓÁ¯· ‡Â‰ ÂÈÓÂ¯Ó·
Ï‡¯˘È ÏÎ ,ÔÓ‡ Â¯Ó‡Â.  
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