תפארת שלמה – פרשת וישב – חנוכה

תורה איז מער ווי זיין יראת חטא וועט זיך די
תורה נישט האלטען .ערקלערט ער אז ווען איינער
פירט זיך מיט א געוויסען מהלך און דערנאך זעט
ער אין א ספר אז זיין מהלך איז א גוטע ,וועט דער
ספר איהם אריינגעבן מוט ווייטער צו גיין אויף
דעם וועג .ער וועט אויך האבען חשק ממשיך צו
זיין און לערנען דעם ספר .דאס איז ווייל דער ספר
שטיצט איהם.

כי לולא התמהמנו כי עתה שבנו זה
פעמים – יהודה זאגט פאר יעקב" ,ווען נישט וואס
מיר האבען זיך דא פארזוימט וואלטען מיר שוין
פון לאנג געקענט גיין און צוריקקומען מיט
שמעון ".דער תפארת שלמה ערקלערט דעם פסוק
בהקדם די גמרא אין מסכת ברכות (ה ).אם רואה
אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו'
פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה – טאמער
איינער זעהט חלילה אז ער האט יסורין זאל ער
גוט נישטערען זיינע מעשים און אריינקלערן צוליב
וואס איז זיך איהם געקומען .טאמער האט ער
געזוכט און נישט געפונען קיין עבירות זאל ער
אנהענגען אז די יסורים זענען געקומען צוליב די
עבירה פון ביטול תורה .מערערע מפרשים שטעלן
זיך שוין אויף די גמרא – אויב האט איינער דער
זינד פון ביטול תורה וויאזוי איז שייך צו זאגען אז
ער האט געמאכט א חשבון הנפש און נישט
געפונען קיין עבירות?

משא"כ ווען איינער זעט געשריבען אז
דער וועג אין וועלכע ער גייט איז א שעדליכע,
וועט ער פ שוט אויפהערן לערנען דעם ספר .היות
דער ספר איז זיין קעגנער און עס האקט איהם
אונטער וועט ער זיכען ווי ווייניגער זיך צו
באגעגענען מיטען ספר( .עס איז דא א באקאנטע
ווערטל אז א יוד האט געליינט אינעם צייטונג אז
עס איז שעדליך צו רייכערען האט ער באשלאסען
אויפצוהערן...לייענען צייטונגען!) ווען א ירא חטא
לערנט די תורה פילט ער ווי די תוה"ק העלפט
איהם אין זיין גאנג .לערנט ער נאך .פון דעם
ווערט ער מער ירא חטא ,דאן לערנט ער נאך
מער ,און אזוי איז ער מוסיף והולך בתורה ועבודת
ה' .דאגעגען ווען א מענטש וואס איז נישט קיין
ירא חטא לערנט די תורה פילט ער ווי יעדעס
ווארט פאטשט איהם אין פנים און האלט איהם
פאר היתכן ער פירט זיך אזוי .נו ,וויפיהל פעטש
ָ
קען מען דען דולדען?]

ערקלערט דער תפא"ש דאס טאמער א
מענטש לערנט ,אפילו בהתמדה רבה ,אבער ער
איז פול מיט עבירות איז זיין גאנצע תורה בטל
ומבוטל .עס איז גלייך ווי ער וואלט אינגאנצען
נישט געלערנט .פשט פון דעם ,זאגט ער ,איז ווייל
דער תכלית פון לימוד התורה איז כדי צו וויסען
וויאזוי זיך צו פירען .ווען א מענטש לערנט אבער
די תוה"ק און ער נעמט נישט ארויס פון איהר א
וועג אין לעבן ,איז א שאד זיין גאנצע לערנען,
ווייל אזא מין לימוד איז גארנישט ווערט.

דער עצה דערצו ,שרייבט דער תפא"ש,
איז ווי עס שטייט אין זוה"ק אז א מענטש זאל
אויפשטיין בחצות הלילה ,קלאגען אויף זיינע זינד,
און באוויינען זיינע טעג וואס זענען אומגעקומען
מיט פוסטע נארישקייטען און דברים בטלים .אזוי
ארום וועט די תוה"ק אריינשיינען אין איהם א
ליכטיגקייט און א קלארקייט דאס ער זאל
אנערקענען אין זיינע חטאים און אויף זיי תשובה
טוהן .ווייל נאר מיט די תורה קען דער מענטש
בכלל איינזעהן ווי ווייט ער איז פארקראכען און
באדעקט מיט זינד.

דער תפא"ש גלייכט עס צו צו חמץ וואס
מען האט מבטל געוועהן .אפילו דער חמץ ליגט
אונז פאר די אויגען ,וויבאלד דער מענטש האט
עס מבטל געוועהן ,ווערט עס גערעכנט ווי שטויב
און עפרא דארעא .גענוי אזוי איז די תורה פון אזא
פארשוין – כאטש מיר זעהן איהם לערנען גאנצע
שעות איז גלייך ווי ער וואלט גארנישט געלערנט.
אלץ ווייל ער איז פול מיט עבירות.
[מען קען אפשר צושטעלן וואס רבינו יונה
זאגט אויף די משנה אין אבות (ג' ט') רבי חנינא
בן דוסא אומר כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו
חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו קודמת ליראת
חטאו אין חכמתו מתקיימת  -ביי דעם וואס זיין

דאס איז פשט אין דער גמרא פון יפשפש
במעשיו .אויב א מענטש באטאפט זיך זיינע
טאה טען און דאך זעט ער נישט איין וואס ער
האט געזינדיגט ,און דערפאר קען ער נישט

א

גרויסע פינסטערניש .שטייט אין מדרש חשכה זו
מלכות יון – דער פינסטערניש צייגט אויף די
יונים.

תשובה טוהן ,זאל ער תולה זיין בביטול תורה.
דאס מיינט ער זאל תולה זיין אז דער סבה
פארוואס ער טרעפט נישט וואו ער איז קרום
פארפארען איז וועגן דעם ווייל זיין תורה איז ווי
בטל ,און אהן דער תורה קען מען נישט איינזעהן
וואס מען דארף פאררעכטען .צוליב דעם איז א
מצב פון פשפש ולא מצא.

לייגט צו דער תפא"ש אז חשכה איז די
זעלבע אותיות פון שכחה – פארגעסן .דער קליפת
יון איז געוועהן מטמא צו זיין די מחשבות פון כלל
ישראל און זיי ח"ו מאכען פארגעסן פונעם בורא
ב"ה .ווייל אפילו ווען א מענטש זאל לערנען א
גאנצען טאג ,טאמער איז זיין מחשבה נישט ווי עס
דארף צו זיין ,איז דאס נישט באוויליגט פארן
באשעפער ,און ער בלייבט בבחינת חושך.

ביי די הייליגע שבטים איז געוועהן דער
זעלבע זאך .יארען לאנג זענען אריבער פון ווען זיי
האבען פארקויפט יוסף הצדיק אבער זיי האבען
קיינמאל נישט איינגעזעהן אז דאס איז געוועהן אן
עולה .אין די גאנצע כ"ב שנה זענען זיי נישט
גוועהן פעהיג תשובה צו טוהן אויף דעם מכירת
יוסף ווייל זיי האבען געהאלטען אז זיי האבען
געטוהן ריכטיג .אצינד ,אבער ,ווען זיי זענען
געקומען פאר יוסף'ן ,וואס ער איז געוועהן אין די
בחינה פון צדיק יסוד עולם ,האט עס געווירקט
אויף זיי אז זיי זאלען אנערקענען אז דער מכירה
איז געוועהן א חטא.

דאס זאגען אונז חז"ל המאור שבה
מחזירו למוטב – דער ליכטיגקייט פונעם תורה
ברענגט א מענטש צום גוטען .טאמער זעט דער
מענטש אבער ווי ער לערנט און ער ווערט נישט
דערהויבען ,און זיין תורה מאכט איהם נישט
תשובה טוהן ,איז דאס א סימן אז עס פעלט פון
איהם דעם 'המאור' .וויבאלד זיין מחשבה איז נישט
ריין איז זיי ן גאנצע תורה נאך פינסטער ,און עס
באלייכט איהם נישט דעם וועג צו תשובה טוהן.

דאס איז צוליב דעם וואס דער צורה פון א
צדיק איז משפיע א קלארקייט און א קדושה אויף
יעדער וואס קוקט נאר דערויף .דערפאר ווען די
שבטים האבען געזעהן יוסף הצדיק האט זיי באלד
באנג געטוהן אויף זיין מכירה – ווי עס שטייט אין
פסוק אבל אשמים אנחנו וגו' .איבער דעם איז
געוועהן המליץ בינותם – עס איז באשאפען
געווארען א מלאך וואס זאל מליץ טוב זיין אויף זיי.
און דאס האבען זיי געזאגט פאר יעקב'ן ,לולא
התמהמהנו – ווען נישט וואס מיר זוימען זיך דא,
כי עתה שבנו זה פעמים – וואלטען מיר שוין
תשובה געטוהן (כמרומז במילת שבנו) צום
צווייטען מאל.

שרייבט ווייטער דער תפא"ש דאס די
עיקר מחשבה קומט פונעם נשמה וואס אין דעם
ווארט ליגט דער רמז שמ"ן ה' – דער השפעה פון
שמ"ן וואס קומט אראפ פון אויבן צום ה' אחרונה
פונעם שם הוי"ה (א טיפע קבלה מושג) .דאס וויל
דער פייטן מרמז זיין וטמאו כל השמנים – די יונים
האבען מטמא געוועהן אט דעם שפע רוחני פון
מחשבה .און אזוי האבען זיי אונז געוואלט
צוברענגען צום להשכיחם תורתך ולהעבירם מעל
חוקי רצונך.
נאר בחסדי ה' האבען מיר געהאט דעם
צדיק יסוד עולם מתתיהו כהן גדול וואס ער איז
געוועהן אפגעהיטען אין די ענינים פון מחשבה.
חז"ל דערציילען אונז אז איין פך שמ"ן (מחשבה)
איז געוועהן פארזיגעלט בחותמו של כה"ג ,דהיינו
מתתיהו כה"ג איז געוועהן אפגעהיטען פון אלע
שלעכטע מחשבות ,און ער איז געוועהן גאנץ
במדת היסוד וואס דאס איז דער חות"ם אב"ק.

כשעמדה מלכות יון הרשעה וכו'
להשכיחם תורתך – מיר זאגען אין על הנסים ווי די
יונים זענען אויפגעשטאנען אופען יודישען פאלק
און האבען פראבירט מיר זאלען פארגעסען די
תוה"ק .שמועסט אויס דער תפארת שלמה אז דער
יסוד פונעם קליפת יון איז מרומז אין פסוק ביים
ברית בין הבתרים אימה חשכה גדלה נפלת עליו –
עס איז געפאלען אויף אברהם אבינו א פארכט ,א

פירט אויס דער תפא"ש אז דאס איז פשט
וואס מיר זאגען ביים על הנסים שעשית
לאבותינ"ו – צו אונזערע מחשבות (מלשון ולא
אבה פי' און ער האט נישט געוואלט) ,אז דער
אויבעשטער האט געראטעועט די יודען פון
האבען אומריינע מחשבות דורכען צי"ע מתתיהו

ב

קינדער זענען געוועהן ערליך און הייליג ,האט זיך
ביי איהם אנגעהויבען די עבודה פון כל ישראל
ערבים .דאס זאגען אונז חז"ל יעקב תיקן תפילת
ערבית.

כה"ג .דאס איז געוועהן בימים ההם אבער עס
קומט אויך בזמן הזה – אין דעם לאנגען גלות
נאכט טוהן די חנוכה ליכט (וואס קומען דייקא
ביינאכט ,א רמז צום גלות) אונז באלייכטען און
רייניגען.

ווי דערמאנט איז די עבודה פון ערבות
גאר חשוב און עס טוט אונז באגלייטען בימי
גלותינו .דערפאר ווען יהודה האט געזאגט פאר
יעקב אנכי אערבנו – איך וועל האפטען בנימין'ן
האט יעקב דאס אנגענומען ,אבער ווען ראובן
האט זיך געוואלט אונטערנעמען אכטונג צו געבן
אויף בנימין האט יעקב נישט געוואלט וויסען .דאס
איז ווייל די ערבות פון יהודה און בנימין איז מרמז
אויף דעם לאנגען גלות אין וועלכע מיר געפונען
זיך אצינד .כידוע זענען רובא דרובא פונעם כלל
ישראל אין דעם גלות אפשטאמיגע פון שבט יהודה
און שבט בנימין.

ער ענדיגט צו בזה"ל :ובמהרה תחזינה
עינינו בישועתו והאר פניך ונושעה אמן.

חז"ל הקדושים לערנען אונז אז יעקב
אבינו האט מתקן געוועהן תפילת ערבית .דער
תפארת שלמה טייטשט דערין א כונה אז דאס איז
מלשון כל ישראל ערבים זה לזה .עס זענען
פארהאנען צוויי סארט צדיקים ,שרייבט ער :דער
ערשטע זיצט און לערנט און דינט השי"ת ביי זיך
אין צימער און ער קערט נישט זיך אומצוקוקען
אויף אנדערע יודען זיכער צו מאכען עס זאל זיי
גיין גוט בעבדות ה' ובמילי דעלמא .אזא סארט
עבודה טויג נישט און דער באשעפער זוכט דאס
נישט.

(דער תפא"ש ערקלערט דעם ענין עפ"י
קבלה אז יהודה איז מלכות און בנימין איז יסוד,
און מיט דעם יחוד פון יסוד מלכות טוהן מיר זיך
דערהאלטען אין גלות ,אבער אהן די ספירת
מלכות וואס איז צווישען אונז וואלטען מיר נישט
געקענט אויסהאלטען אין גלות .דערפאר מלכותך
מלכות כל עולמים – אין סיי וועלכע מצב אין
יעדע הנהגה פון די וועלט בעטען מיר עס זאל זיין
דעם כח פון מלכות).

ווייטער איז דא א צווייטע סארט צדיק
וואס ער טוט יא האלטען אן אויג אויף זיינע
ברידער זיי זאלען מצליח זיין ברוחניות ובגשמיות,
אפילו אויף די שוואכערע יודען קוקט ער אויך לבל
ידח ממנו נדח – עס זאל קיינער נישט ווערן
פארשטויסען פון כביכול .דאס איז שוין דער דרך
המובחר בעבודת ה' וזה הדבר נוהג בבני ישראל
עד ביאת הגואל – און די עבודה גייט אהן ביים
כלל ישראל ביז משיח'ס טאג.

דאס האט יהודה שפעטער געזאגט פאר
יוסף הצדיק ,כי איך אעלה אל אבי והנער איננו
אתי – וויאזוי וועל איך קענען ארויפשטייגען צום
באשעפער און האבען אן עליה בעבודת ה'
טאמער נעם איך נישט מיט הנער – דעם
שוואכערען יוד ,ער זאל אויך ווערן דערהויבען.
מיט דעם טייטשט אויך דער תפא"ש על זאת
יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא – יעדער חסיד
ווען ער דאווענט בעת רצון דארף וויסען און
אינזינען האבען לשטף מים רבים – די השפעות
פון חסד וואס ווערן מרומז אינעם ווארט מים ,אליו
לא יגיעו – זאל ער נישט זוכען עס זאל אנקומען
צו איהם זעלבסט ,נאר בלויז משפיע זיין אויף
אנדערע.

דאס טוט אונז דער פסוק מרמז זיין לא
תבואו לראות פני בלתי אם אחיכם הקטן אתכם –
מען וועט זיך נישט קענען באווייזען דעם פנים
פארן בוכ"ע לעתיד לבוא טאמער האט מען נישט
אכטונג געגעבן אויף דעם אחיכם הקטן – די
שוואכערע יודען.
אין דעם עבודה איז יעקב אבינו געוועהן
דער ערשטע ווייל אברהם און יצחק האבען ביידע
געהאט קינדער וואס האבען נישט געטויגט און עס
איז נישט געוועהן שייך דארט דעם ענין פון
אחדות און ערבות .משא"כ יעקב אבינו ,וואס ביי
איהם איז געוועהן מטתו שלימה – אלע זיינע

זה עיקר דרכי החסידות שישים כל
מגמתו עבור כלל ישראל הן במילי דעלמא או
במילי דשמיא – דאס זענען די עיקר וועגן פון
חסידות ,דער מענטש זאל שטעלן זיין גאנצען
ציהל סיי ברוחניות און סיי בגשמיות ,בלויז פאר

ג

אויפען לשון חז"ל בדין נר חנוכה הנחה עושה
מצוה  ,אז די מצוה ברענגט עס זאל זיין א הנחה.
כאטש דער יוד איז ליידער פאריאגט און
פארפלאגט פון אלע טירדות העוה"ז ,טאמער איז
ער מקיים א מצוה ווי עס דארף צו זיין איז די
מצוה משפיע אויף איהם ער זאל האבען ישוב
הדעת און מנוחה פון אלע פראבלעמען .די מצוה
איז עושה הנחה פון אלע תלאות און מיה ,ער זאל
קענען דינען השי"ת בהרחבת הדעת.

אנדערע יודען ,עס זאל זיי זיין גוט .ווען איינער
ארבעט זיך אזוי אויס קען ער טאקע משפיע זיין
כל מילי דמיטב ווי מיר זעהן ביי ר' חנינא בן דוסא,
כל העולם ניזון בשביל חנינא בני – דער
אויבעשטער זאגט אז דער גאנצע וועלט האט
פרנסה אין זכות פון ר' חנינא בן דוסא ,וחנינא בני
די לו בקו חרובין – און ר' חנינא אליין דארף
נישט מער ווי א קלייניגקייט פאר זיך .טאקע ווייל
ער דארף גארנישט פאר זיך קען ער משפיע זיין
פארן גאנצען וועלט.

דער אנדערע שיטה לויטעט הדלקה עושה
מצוה ,און אויך דא זעהט דער תפא"ש א רמז דאס
בזכות די מצות ומעש"ט וואס מען טוט ,ווערט
דער הארץ אנגעצונדען און אנגעפלאמט לעבודת
הבורא .עס איז הנרות הללו אנו מדליקין – זיי
טוהן אונז אנצונדען און אנפלאקערען מיר זאלען
דינען דעם בורא ית"ש.

דער תפארת שלמה זאגט א טייער כונה
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