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הממלכה  על  מאיים  אין.  ופותר  חולם  פרעה   - נפעמת  מצרים 
ופירש"י  רוחו"  "ותפעם  ממנו.  מקיצים  איך  יודע  לא  ופרעה  חלום, 
משמעותיים  אישים  הטרידו  חלומות  כפעמון.  בתוכו  מקשקשת   –
נוספים דוגמת נבוכדנצר )תנחומא, בראשית(, גם בו נאמר "ותתפעם 
כורעים  אך  לכאורה,  מצליחנים  אישים  ונבוכדנצר,  פרעה  רוחו". 
נופלים לעומת חלום בלתי פתור. הם שרויים חלום לפנים מחלום. כל 

הצלחתם חלום, והנה בא חלום ומאיים על שלום החלום.  

        

הראיה  בר'  או"ח  ליקו"ה  )עי'  המדמה  בבירור  תלוי  חלומות  פתרון 
וברכות פרטיות ה'(, ובירור הדמיון מתחיל בהסתכלות מפוכחת על 

העולם. 
פריטים  ושמונה  עשרים  מכיל  פרעה  חלום 
ושבע  מראה,  וטובות  בריאות  פרות  שבע   -
רזות ורעות צורה. שבע שיבולים נאות, ושבע 
המציאות;  של  תכניה  אלו  קדים.  שדופות 
עשרים ושמונה עיתים מופיעים במימד הזמן 
)ס' יצירה(, י"ד מהם לטובה וי"ד לרעה. כ"ח 
פרקים מרכיבים את שתי הידיים, י"ד בכל יד. 
אחד  קטבים,  שני  פועלים  המציאות  בחלום 
מצייר את הטוב והשני משרטט רע. כל עוד 
נמצא  הצופה  אתה  נפרדים,  הצדדים  שני 
מהרע.  חושש  אתה  כשטוב,  בבלבול;  תמיד 
וכשרע, אינך מאמין שהיה טוב. חלום פרעה 
מציג את מה שהאיש החזק של מצרים רואה 

תמיד – יש טוב ורע, אבל הרע גדול וחזק מהטוב. חלום שכזה מבשר 
סוף העולם. אלא אם כן יאזין לו יוסף הצדיק. 

פתרון חלומות
וההצלחות  הפתרונות  את  לחפש  רגיל  שהוא  משום  נבוך  פרעה 
תולים  נבוכדנצר  גם  פרעה  בו.  משטה  והזמן  הזמן.  תעלולי  בתוך 
מנחה  זו  תפיסה  ושפל.  גאות  בתקופות  בהזדמנויות,  ההצלחה  את 
את השקפת חכמי הטבע, חרטומי מצרים מכשפיה ושאר הסוחרים 

בכוחות היקום. 
"איש  יוסף הוא  בגורל. אבל  בזמן, במזל,  לשיטתם ההצלחה תלויה 
מצליח". והיכן? "בבית אדוניו המצרי". יוסף הצדיק 'מצליח' בהווה, 

בכל מצב, ולו יהי זה בית פוטיפר. 
במדרש: 'איש מצליח – גבר קפוז' כלומר איש מקפץ ומפזז, הצלחה 
מלשון דילוג, כמו "וצלחו הירדן לפני המלך". ההצלחה במשנתו 
יוסף היא היכולת לקפץ על הרים ולדלג על גבעות. נכון,  של 
הזמן מכיל גם טוב וגם פחות טוב, אבל בכך אין פסול, הבעיה 
מתחילה כשאתה עומד על פיסת זמן לא כל כך מוצלחת 

ואומר 'כנראה שזה המזל שלי'. 
בין  ומקפץ  הזמנים  על  מדלג  הצדיק  יוסף 
העיתים, מוחא כפיים ומאחד 

מביא  הוא  זה  ובנוסח  הרעות.  הי"ד  עם  הטובות  העיתים  י"ד  את 
הטובות  השיבולים  והרזות  הבריאות  הפרות  פרעה;  לחלום  פתרון 
והשדופות, כל אלו פרטים שונים שיופיעו על מסלול חייך בן אדם. 
אבל שים לב, "חלום פרעה אחד הוא" תאחד את החלום, תחבר את 
רזה  או  שמנה  בפרה  אחר,  או  כזה  בזמן  גורלך  תתלה  אל  הזמנים. 

ובשיבולת מסבירת פנים או ירקרקת צורה.
ההצלחה שלך, שגשוגה של הממלכה - צריכה להימצא מעל הזמן, 
דהיינו בהווה וברגע זה ממש. רק כשתחליט להקיץ מהחלום ולגמור 

בדעתך לפתור אותו לטובה. תהיה איש מצליח.
ובשנתם  ישנים  האנשים  רוב  סביבם  חלומות.  פותרי  הם  הצדיקים 
חלומותיהם,  את  לפתור  מנסים  וכשהם  והפסדים,  הצלחות  הוזים 
נבואות  ומרעיפים  החרטומים  אותם  מקיפים 
תלויה  'הצלחתך  נפלאות:  והבטחות  שחורות 
פלמונית'.  בהזדמנות  מותנית  ישועתך  בפלוני. 
שהם  משום  טובים  אינם  שלהם  הפתרונות 

תלויים באלף אלפי סיבות ואישים. 
לא  הוא  אחרים.  ודברים  חדשה  שפה  לצדיק 
ומבוכותיך.  בפחדיך  לא  אף  בחלומותיך  מזלזל 
פתרונו  תרחיש,  כל  נפתור:  הבה  חלמת?  חלום 
בצידו. עוד לפני שיבואו ימי הרעה, מכין לך השם 
יתברך שבע שנות שובע. אל תדמה לראות את 
תזהה  אל  גם  השובע,  שנות  בשבע  הצלחותיך 
את כישלונותיך בשבע שנות הרעב. לא שם אף 
תלויה  ההצלחה  והכישלון.  ההצלחה  שם  לא 
לכשתחליט  זה  ברגע  כלומר  החלום.  בפתרון 

להידבק לעצה שנותן לך הצדיק. 

איש מצליח
מביאים  דהיינו  'מפעיל',  בבניין   – 'מצליחים'  אנשים  הם  הצדיקים 
אותך לידי הצלחה. אבל חולפות שנים עד שמישהו מוכן להטות אוזן. 
יוסף להתגלגל למצרים, בתחתית הבור  לו, נדרש  יאזינו  כדי שאחיו 
לו אוזניים מקשיבות. ואם בבור מאזינים, גם בבית המלך  ממתינות 

יקשיבו, ובסופו של דבר אפילו אחיו ייאותו להאזין.
לחכמת  ישראל,  לתורת  אפרכסת  אוזנה  היום  עושה  כולה  הבריאה 
הצדיקים, ובאופן יוצא דופן לתורתו ועצותיו של רבינו ז"ל. כל העולם 
מאזין וחרד למוצא פיו, לעצותיו, לדעתו הקדושה. אך לא מזמן היה 
הקול הזה כמעט קורא במדבר. יוסף לא נולד בבית פרעה, היתה לו 
בעלות על חלומות ופתרונן מאז היה נער. אלא שבנעוריו כינו אותו 
אחיו וסביבתו בלשון גנאי 'בעל החלומות' ולא ידעו כי אכן בעליו של 
החלום הוא, שולט ומושל על כוח המדמה. מגשים החלומות ופותר 

המבוכות. 
מצרימה,  מדרדרות  והדרכים  בארץ  שולט  כשהרעב  רק  לפעמים 
ואנו  להיפקח  אוזנינו  מוכנות  הגלויות,  ושלהי  הדורות  בשולי  רק 
מתפעלים ותמהים: 'רבינו, איפה היית עד היום?!' לכל הפחות, היום 

נסכית לו.

מוצלח בכל מצב

יוסף  של  חייו  מסלול 
בחלומות.  מסומן  הצדיק 
הבור  אל  שהורידוהו  הם 
מהבור  שהוציאוהו  והם 
מצרים.  על  והמליכוהו 

יֹום א' ַוישב תקצ"ד ]מכתב קיז[

ַהְרֵּבה  ִּדַּבְרִּתי  ֶׁשָעַבר  ֶזה  ְּבַׁשָּבת  ְוִהֵּנה 

ְּבִעְנַין "ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵהם ְיֵמי הֹוָדָאה", ֶׁשָּצִריְך 

ָהָאָדם ְלַהְמִׁשיְך ֶּדֶרְך ֶזה ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ִלְׁשמֹו ַהָּגדֹול 

ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד, ֲאִפּלּו ְּבתֹוְך ְמעֹוף צּוָקה ְוָצָרה ַרֲחָמָנא 

ּגֶדל  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ַהָּגדֹול  ִלְׁשמֹו  יֹוֶדה  ָאז  ַּגם  ִלְצַלן, 

ַהַהְרָחבֹות  ָּכל  ְוַעל  ֵהָּנה,  ַעד  ִעּמֹו  ֶׁשָעָׂשה  ַהֲחָסִדים 

ַּבַּצר  ִּבְבִחיַנת  ַעְצָמּה  ַהָּצָרה  ְּבתֹוְך  ֶׁשּמֹוֵצא  ַהְּגדֹולֹות 

ִהְרַחְבָּת ִלי ַּכַּנ"ל. 

ַעל  ּתֹוָדה  ָיִביא  ַהָּצָרה  ְּבֵעת  ֶׁשַּגם  ַּדְיָקא  ֶזה,  ְיֵדי  ְוַעל 

ִּבְבִחיַנת  ְלַהָּבא,  ַעל  ִלְצעק  יּוַכל  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶהָעָבר, 

ֶלָעִתיד  ַעל  ִלְצעֹוק  יּוַכל  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶהָעַבר,  ַעל  מֹוֶדה 

ָּבֶזה  ִמֶּמִּני  ָׁשַמְעָּת  ּוְבַוַּדאי  ָּבֶזה  ִּדַּבְרִּתי  ּוְכָבר  ָלבֹוא. 

ַהְרֵּבה, ַאְך ְצִריִכין ַלֲחזר זאת ַהְרֵּבה ְוֵליֵלְך ָּבֶזה, ּוְמאד 

ֲאִני ְמַחֶּיה ַעְצִמי ְּבֶדֶרְך ֶזה ַהְרֵּבה.

ְוָהִעָּקר 'ַמאְכן ִזיְך ְפֵרייִליְך', ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ֶּבֱאֶמת, 

ַעל ָּכל ָּפִנים ַיֲעֶׂשה ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָׂשֵמַח, ְוַעל ְיֵדי ֶזה 

ֶׁשִּתְזֶּכה  ָמֻעְּזָך  ִיְהֶיה  ְוֶחְדַות ה'  ְלִׂשְמָחה,  ֶּבֱאֶמת  ִיְזֶּכה 

ְלַדֵּלג ַעל ַהּכל ְּבָׁשלֹום ְוִיְתַהֵּפְך ַהּכל ְלטֹוָבה. ְוָאז ָנִביא 

ּתֹוָדה ְׁשֵלָמה ַעל ּגֶדל ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו. 

ְיֵמי ֲחֻנָּכה ַהְּקדֹוִׁשים  ְיַזֵּכנּו ְלַקֵּבל  ּוְבַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים 

ֶׁשֶּזה  ְוהֹוָדָאה,  ּתֹוָדה  ִלְבִחיַנת  ָּתִמיד  ְוִנְזֶּכה  ְּבִׂשְמָחה, 

ֲהָלכֹות  ַהְרֵּבה  ִלְלמד  ְוַגם  ַהָּבא,  עֹוָלם  ַׁשֲעׁשּוַע  ִעַּקר 

ָהֱאֶמת  ֶׁשָּיִאיר  ַעד  יֹום.  ְּבָכל  ָערּוְך  ֻׁשְלָחן  ֵמַאְרָּבָעה 

ַׁשָּבת  ֶׁשל  ְמָחה  ַהּׂשִ ְלַהְמִׁשיְך  ְוִנְזֶּכה  ַהִּדּבּור,  ְּבִרּבּוַע 

ִמּתֹוְך  ַהָּפׁשּוט  ַאְחדּות  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ַעד  ַהֹחל.  ִליֵמי 

בליקו"מ  זה  כל  )כמבואר  ְוכּו'.  ִמְׁשַּתּנֹות  ְּפֻעּלֹות 

תניינא סי'' ב'(

ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ. 

ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב. 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
מברסלב  זיע"א

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

על ידי ההודאה על העבר
 תוכל לבקש על העתיד!
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העולם מלא באנשים שממתינים למישהו שירשה להם להצליח, להזדמנות שתעניק להם את הקרקע לצמוח. לכולם חלומות ופותר אין. 
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צדקה, אא

ימי החנוכה אחי היקר

הנה אנו עומדים בעיצומם של ימי חנוכה הקדושים, אשר 

והלל. בימים אלו  החשמונאים קבעו אותם לימי הודאה 

ללכת  ולהתחנך  להתרגל  לזכות  מלמעלה,  הדרך  נפתח 

בדרכי הודאה והלל להשי"ת.

עלינו  מתלבש  דבר  הבעל  כמה  עד  פלא,  דבר  הוא  כי 

לבלבל אותנו שלא נוכל להודות לה'. שהרי דווקא בשנים 

נכנס סוג של מנהג בעולם, לדבר בנימוס עם  האחרונות 

אחרים. אדם הולך לקנות משהו, עולה לאוטובוס, ומשלם 

או  למוכר  אומר  עוד  כך  ואחר  כספו,  במיטב  המוצר  על 

לנהג 'תודה רבה' 'אני מודה לך מאוד'. אז איך קורה כדבר 

לבורא  לא  רק  העולם,  לכל  להודות  מסוגל  שאדם  הזה 

העולם.

אך האמת שהקושי הזה להודות ניכר גם בביתו של האדם, 

שם קשה להכיר טובה לבני משפחתו, לאביו ואמו וכדומה.

וסיבת הקושי ברור עד מאוד, כי צריך לזה הכנעה גדולה 

להכיר טובה ולומר 'תודה'. שהרי למילה 'הודאה' יש שני 

על  מודה  של  לשון  ב,  תודה.  של  לשון  א,  משמעויות. 

של  פעולה  הוא  התודה  פעולת  כי  אחד,  ושניהם  האמת. 

הכנעה והודאה על האמת למי שהטיב עמו. קשה לאדם 

להכיר בכך שהוא חייב את חייו האישים למישהו אחר. 

לכן מוצאים אנו ילדים מתבגרים שרוצים להיות עצמאים 

שרוצים  אנשים  או  הוריהם.  על  בטענות  מתמלאים 

להתנתק מרבותיהם, מפתחים בליבם שנאה עצומה כלפי 

או  לנהג  טובה  להכיר  מסוגל  אדם  רבות.  שנים  מטיבם 

למוכר, כי הוא לא חב להם את חייו, הם לא עזרו לו במשהו 

מהותי בחייו, וגם אם כן, הרי הוא שילם על כך. אבל קשה 

מאוד לחיות בצל הרגשה שהוא חייב את כל החיים שלו 

בהכרח  ולכן  בתשובה.  אותו  שהחזיר  לרב  או  להורים 

שיתפתח אצלו הרגשות של טענות עד כמה הם הרסו לו 

את חייו, ורק הרגשה זו נותנת לו את הרגשת העצמאות.

ומי שמכיר בבעיה הזו, ומתגבר על כך, ומוכן להשפיל את 

עצמו, לחיות עם הרגשה שלולא אותו מטיב, לא היו חייו 

תענוג  לו  אין  באמת  אזי  עכשיו,  נראים  שהם  כמו  נראים 

גדול מזה, כי הכרת טובה היא פעולה שמאוד מטיבה עם 

הנפש, ואין בה שום השפלה.

קטן  דבר  כל  על  לה'  להודות  לנו  קשה  למה  הסיבה  גם  זו 

שנעשה איתנו בחיים. כי באמת כל מה שיש לנו, דבר קטן 

רחמנותו  ברוב  זאת  לנו  ששלח  השי"ת  מאת  רק  הוא  וגדול 

שהשגיח עלינו בהשגחה פרטית מופלאה, וחשב מחשבות איך 

להטיב עמנו ולתת לנו את אותו הדבר.

כל  את  מאבד  שהוא  לו  נדמה  בזה,  שמתבונן  מי  ראשון  ברגע  אבל 

העצמאות שלו, כי פעולת ההודאה גורמת לו הרגשה שבאמת אין לו שום 

עצמאות, ואין שום דבר מובן מאליו, ולולא רחמנותו של השי"ת שנתן לו בחסד 

חינם, לא היה יכול לראות, לשמוע, לדבר לאכול וללכת וכו' וכו'. והרגשה זו מאוד קשה 

לו  כי קשה  ומיוחדים,  גדולים  וגם אם כבר מודה לה', הוא מוכן להודות רק על נסים  לאדם. 

להכנס להרגשה שבעצם הוא כשלעצמו הוא כלום ממש.

זוהי המתנה הגדולה של חנוכה, שימי חנוכה הם ימי הודאה, כמו שכתוב 'וקבעו שמונת ימי 

חנוכה אלו להודות ולהלל'. בימים אלו אנו מתחנכים מחדש, מקבלים חינוך להודאה והכנעה. 

ומי שנכנס לזה, אין לו תענוג גדול מזה, להיות מבוטל לגמרי להשי"ת, להרגיש שהכל זה רק 

ה', ואין לו כלום, כלום, מעצמו. וזה יהיה השעשועים של עולם הבא, אז יתגלה שהכל הוא רק 

אלקותו יתברך.

וזהו הדרך שרביז"ל רצה להרגיל אותנו שנלך בדרך הקדוש הזה, שלא נהיה עצמאים בכלל, ונבקש כל 

דבר מהשי"ת. אפילו דברים קטנים ופשוטים שרוב העולם מצליח להסתדר בהם לבד, אנו נבקש 

ונתחנן 

לקבל זאת מאת השי"ת. והעצה להתרגל לזה הוא בעיקר על ידי הודאה, להודות לה' על כל דבר, 

לו להתפלל  ויגרום  ידי של היוונים,  ועוצם  ולבטל את הכוחי  שזה מביא את האדם להכנעה 

ולדבר עם השי"ת על כל דבר ממש. 

לכן אחי חזק ואמץ בימים אחרונים אלו של חנוכה, להרגיל עצמך להודות לה' בפה, על כל דבר, 

אפילו בלי לב והרגשה, וכך תבוא לידי הכנעה גדולה לפני השי"ת, ותמיד תרגיש את השי"ת 

עמך בכל מקום ובכל מצב.

חזק ואמץ  - חנוכה שמח

אל מסתתר

אחד המסרים העצומים של ימי החנוכה מגלה רבנו הקדוש ר' נחמן 
מברסלב זי"ע כי על האדם להתבונן תמיד, גם, ובמיוחד, בכל עת 

עומק  בתוך  המסתתרות  והישועות  ההרחבות  על  ומצוק,  צר 
הצרה, ולחפש ולבקש הדק היטב היטב הדק, אחרי כל שביב של 
בקרבי  אלוקי  אין  כי  'על  חלילה,  לומר,  ולא  טובות...  ונקודות  אור 
עזבו  שאלוקים  הזה  כדבר  מלומר  חלילה  האלה',  הרעות  מצאוני 

כליל... ואין השם יתברך מסתכל עליו כבר כלל... אלא האמת היא: 
'ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא' )דברים לא' יז'-יח'(.

ולומר  הברורה,  האמת  את  להכיר  האדם  שעל  אומרת,  זאת 
ברורות בפיו ובדעת צלולה: יש אלוקים! רק שהמציאות עתה הוא 
בבחינת: אל מסתתר! )דיוק נפלא זה, שמעתי מסבי מורי הרה"ח 
חוליו  בימי  אותו  שביקרתי  בעת  זצ"ל,  פראנק  יצחק  נחום  ר' 
בבית החולים, כאשר שכב שם והתייסר בצער וייסורים, רח"ל( - 
וממילא, בו ברגע שאני יודע שהקב"ה נמצא, הרי ודאי שיש לי עדיין 

תקווה...

הזו,  גם, לאחד מההסברים, על הדרך הנפלאה  זה, משמש  יסוד 
של התחזקות עם 'נקודות טובות' ועם 'רווחים קטנים' בשעת מיצר, 

שגילה והדריך אותנו ללכת בה רבנו הקדוש, קודש קדשים.

ליקו"מ  )עיין היטב בארוכה  הנקודות הטובות  כי עיקר כוחם של 
ח"א תורה נ"ד ותורה רפ"ב(, וגילוי הרווחים שבתוך הצרות, שזה 
בסוד: 'הרווח שבין עדר לעדר' שיעקב אבינו ביקש כשהלך לפגוש 
לי'  ה'הרחבת  התהום,  שבתוך  האור  בסוד:  שזה  אחיו,  עשיו  את 
שבתוך המצר, עיקר כוחם של כל אותם ניצוצי אור – היא, שהם 
והוודאית שבורא כל עולמים עדיין שם! עדיין  הם ההוכחה הברורה 

אתו! והוא 'שוכן אתם בתוך טומאתם'! 'ובכל צרתם לו צר'!...

כי בו ברגע שמתגלה לו לאדם שגם בתוך הצר והמצר עדיין 'הנה 
ידך  שם  ש'גם  בעליל,  רואה  והוא  ישראל',  שומר  ישן  ולא  ינום  לא 

אור  ד'  עדיין  בחושך  אשב  'כי  כאשר  וגם  ימינך',  ותאחזני  תנחיני 

לי', כי עדיין בעל הרחמים לא כילה רחמיו ממנו כליל, כי בכל זאת 
הוא מראה לו ברמזיו שהוא עמו, אתו, אצלו, סמוך אליו, וקרוב 
אליו!... בכוח כל זה, יש לו שוב את האפשרות להרים בקולו קול 
תודה והודאה על העבר, על אותו נצנוץ ישועה ורווח - גם אם היא 
הקטנה שבקטנות... ובכך יתחיל לבבו להתרחב ולצאת מהרגשת 

הצר ומצוק, ודייקא אז, יוכל, שוב, להרים בקולו קול צעקה 

לצאת  לגמרי,  ויושיעו  עליו  שירחם  להבא,  על  ותחנה 
לגמרי מאפילה לאורה ומשעבוד לאור גדול...

חלק באלוקי ישראל
כי הרי באותו דור הצליחו להתגבר 
טומאת  נגד 

ישראל להפילם  של  עיניהם  להחשיך  כוחם  בכל  רצו  והם  היוונים, 
לגמרי למחשבות של ייאוש ועיצבון רוח שעזב אלוקים אותם לגמרי, 

להחשיך  רצו  ובכך  ישראל,  אלוקי  עם  קשר  שום  מעתה  לכם  ואין 

ולהשכיח לגמרי מהם את הקשר עם בורא כל עולמים, חלילה.

הדור  אותו  חכמי  הצליחו  החנוכה  של  הנרות  אור  בכוח  והנה, 
של  הארוכה  הגלות  ימי  בתוך  גם  אשר  נפלאה,  ישועה  להמשיך 
אורות  להאיר  ימשיך  זאת  בכל  אדום,  גלות  של  הצרות  תהום 
– את  מנורת המקדש, גם בלילות החורפיים הקרים והמושלגים 

כל בית של כל יהודי...

ביותר  והשפלים  הרחוקים  למקומות  גם  יאירו  אורות  אותם  כי 
אשר מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים... ודייקא בזמן 
שקיעת החמה עד שתכלה רגל מן השוק... ועוד 'רגלא דתרמודאי' – 

של כל המורדים... ודייקא בפתח הבית ולחוץ... וגם עם אותם שמנים 

ופתילות שאין מדליקים בהם כל השנה כולה... וכל זה רק בכוח הנס 

שמונה  להדליק  בו  היה  לא  אשר  השמן  פך  מציאת  של  הנפלא 
ימים, ולפי גרסא אחרת: אף לא ללילה אחד.

חבר וידיד, עמוד על רגלך, ושכנע את עצמך ואת כל הסובבים אותך, 
באמיתת הדרך של מציאת הטוב גם בימי הרע... והמשך בכל כוחך 
להחיות עצמך, בגשמיות וברוחניות, עם כל נקודה טובה, ועם כל 

הרחבה ורווח, גם הקטנה ביותר.

כי הגע בעצמך: מה היה קורה, חלילה חלילה, אם היו אותם חכמי 
'נו, מה כבר אפשר לעשות עם כל כך קצת  הדור מתפתים לחשוב: 
שמן... הרי אין בו כדי לקיים את המצווה כתיקונו'... נסה נא לחשוב 

לרגע מה היה קורה אם הם לא היו מחליטים: 'אנו עושים את מה 
שבכוחנו לעשות! אנו נתחזק ונתאמץ לעשות את מה שעדיין אפשר 

לעשות'!

הרי אם לא היו חכמינו הקדושים הולכים בדרך זו, לא היינו זוכים 
לכל גילוי אור הנס של שמונת ימי החנוכה שנקבע לדורות עולם... 
תוקף הנס הגדול של ימי החנוכה היא שחכמי אותו הדור אמרו: 
אפשר  שבקושי  החנוכה,  שמן  של  הקטן  פך  כמו  רק  זה  אין  נכון, 
בתוך  יתברך  פניו  גלוי  כאן  יש  זאת  בכל  אבל  אתו,  משהו  לעשות 
החושך... ואסור בשום אופן להעלים עין מכך... אדרבה, צריך לקחתו, 

להסתכל בו, להשתמש בו עד כמה שאפשר, ולתת תודה והודאה 
על כך לריבון כל עולמים שלא עזב אותנו כליל...

כי הם רוצים רק להעלים ולהסתיר, להחשיך ולהשכיח, את אור 
לפאר  ולשבח  להלל  כנגדם,  עומד  הצדיק  ויוסף  טובות...  הנקודות 
וזה  וברוחניות...  בגשמיות  ורווח  וישועה  טובה  נקודה  כל  ולרומם, 

ללבנו  לקחת  החנוכה,  ימי  שמונת  לכל  וההכנה  העצום  הלימוד 
החיים,  תחומי  לכל  הזאת  האמיתית  ההשקפה  את  ולמוחנו 
שחת  מבאר  עצמנו  להציל  נזכה  למען  והרוחניים,  הגשמיים 

ולזכות לצאת מאפלה לאור גדול.

כוכבי אור
הרה"ח ר' ברוך מרדכי פראנק שליט"א

טעם גן עדן
איגרת לחנוכה



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

ש'בת ב'ו ת'תחנך
ע"פ  מקץ  פרשת  ושבת  החנוכה  אור  את  לקבל  נבוא  השם  בעזרת 
מתגלה  שם  ה"ז,  שבת  הל'  הלכות  בלקוטי  מוהרנ"ת  מדברי  המובן 
ע"י  נעשה  הגדול  שהנס  כמו  כי  השבת,  לקדושת  לזכות  הכח  מהו 
ומצאו  נפלאותיו,  ועוצם  ה'  שם  את  שגילו  הכהנים  החשמונאים 
פך שמן טהור, כך יש לנו את אור הצדיקים שממשיכים את הלימוד 

הטהור להאיר את נפשנו לזכות להתחנך וללכת בדרכי התשובה. 

כח השבת תלויה בקבלתה ע"י ישראל
טבעים  לשנות  והכח  הבורא,  עבודת  לדרכי  והחינוך  הכניסה 
שלנו  בהתגברות  תלויה  דקדושה,  חיים  ורוח  לאמונה  ולזכות 
לקבלת שבת כראוי. כי אע"פ שקדושת השבת 'קביעא וקיימא', 
לתכלית  ועולים  חוזרים  אנו  זה  וביום  בה,  נוגע  פגם  שום  ואין 
הקדושה. כל זאת על מנת לזכות לקדושתה, מוכרחים לקבל את 
השבת ולשמרה. כי על אף שהיא קיימת ואף נמצאת, בכל זאת 
הרי קדושה נוראה זו נמשכת הנה רק ע"י ישראל. משום שאנו 
הקב"ה  לפני  שבת  'אמרה  כמ"ש  השבת,  של  זוגה'  'בן  נחשבים 
לכל נתת בן זוג', השיב לה: 'כנסת ישראל הוא בן זוגך', כי ישראל 

מקדשים השבת וממשיכים את אורה. 
נפש  שסכנת  משום  שבת'.  דוחה  נפש  'פיקוח  מדוע  נבין  מכאן 
מישראל הינה סכנה לקדושת השבת, ואם תסתלק חלילה נפש 
מישראל,  ייחשב הדבר לחילול שבת. כי כל אחד מישראל הינו 
חלל  נעשה  ובהעדרו  שבת,  של  זוגה  בן  ישראל,  מכנסת  חלק 
וחיסרון, מוטב אם כן שתתחלל שבת אחת ואל יתחללו שבתות 

הרבה.
וכך הלא נאמר גם לעניין תשובה. "תשב אנוש עד דכא ותאמר 
שובו בני אדם". תשב אנוש עד דכא - היינו שיש לפניו ית' רחמים 
שכאלה עד שיכול כל אדם לשוב על ידם, אפילו אם מעד ונפל 
עד דכדוכה של נפש. אולם אע"פ כן "ותאמר שובו בני אדם" - 
הכל תלוי לפי התעוררות האדם. כי קדושת השבת שהיא בחינת 
תשובה שקדמה לעולם, ובה נעוץ כל תקוות תיקון העולם. אע"פ 
ישראל  מוכרחים  זאת  בכל  לעולם,  וקיימת  קבועה  זו  שקדושה 
להתעורר מלמטה ולשוב אליו יתברך. וזוהי כל תמצית שמירת 
וזכרון  שבת  בשמירת  ההשתדלות  מדת  וכפי  בפשטות.  שבת 
לתשובה  לזכות  והגבורה  הכוח  הנפש  על  שופע  כך  קדושתה, 

שלימה. 
בין ישראל לאביהם שבשמים, כמובא בדברי  וזה מהות הויכוח 
והשם  ונשובה",  אליך  השם  "השיבנו  אומרים  שישראל  חז"ל 
יתברך עונה "שובו אלי ואשובה אליכם". כי על אף שהכל ממנו 
של  כלשהי  מידה  צריכים  אעפ"כ  שבת.  קדושת  בחינת  יתברך, 
'אתערותא דלתתא'. ובוודאי ענין זה סוד כמוס הוא, ואין יודעים 
לזכות  האדם,  עבודת  כל  תלוי  בזה  הלא  אך  ההתחלה,  מהיכן 
להתעורר לעבודת השי"ת מחדש, למצוא דרך להמשיך על עצמו 
הקדושה  לתוך  יתרומם  השבת  קדושת  בשפע  ואזי  קדושה. 

הקבועה.

עיקר ההתחלה בכח הצדיקים
והנה ההתחלה עיקרה בכח הצדיקים השלמים, הם שורש נפשות 
'הכבוד  ישראל, שורש קדושת השבת. והם עולים לשורש בחי' 
האלקי' בחי' מידות הרחמים שמתגלים בשבת, והם בבחי' שבת, 

תשובה, משום שעושים תמיד תשובה על תשובה, משום כך יש 
ולפתוח בפנינו דרכי  בכוחם להכניס אותנו לתוך קדושת שבת, 
תשובה. כי עיקר ההתחלה ממה שהצדיקים ממשיכים הקדושה 
ולהיכלל  השבת  לשמור  להתעורר  יכולים  אנו  ועי"ז  למקומנו, 

בדרכי התשובה. 
זה מה שכתוב 'מי חכם ויבין אלה נבון וידעם כי ישרים דרכי ה' 
וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם'. כי דרכי השם שהם בחינת 
דרכי התשובה, שקדמו לעולם - כי בשביל זה נברא הכל, כי לא 
נברא העולם כי אם בשביל התורה וישראל. אבל הוא ידע יצרנו, 
שרק מעט מסוגלים לעמוד בניסיון וצירוף זה העולם בשלימות, 
לכן הקדים תשובה לעולם, בחי' דרכי השם - דרך התשובה, הדרך 
הכל,  נברא  זה  עבור  ובאמת  ברחמים.  עולמו  מנהיג  שהשי"ת 
שנתעורר מכל מקום שנפלנו, כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם. 

למודי הצדיק ברצוא ושוב מתגלים בשבת
דרכי התשובה כלולים משניים: א. 'אם אסק שמים שם אתה' ב. 
'ואציעה שאול הנך'. כלומר, מצד אחד יש להתחזק תמיד בכל עת 
בכח הצדיק בחינת שבת, לדעת שהשי"ת נמצא איתנו, ולהתגבר 
לחטוף מצות ומעשים טובים בלי שום חקירות וחכמות, רק להבין 
שזה עושה נחת גדול להשי"ת, והקדושה מצויה אצל האדם תמיד 
בבחי' קדושת שבת שקבועה תמיד. ומאידך, עלינו להתגבר מאד 
באור  השי"ת  לעבודת  ליבנו  ליישר  הישרים,  השם  דרכי  לבקש 

דרכי הצדיקים כמבואר בכל הספה"ק. 
העונג  ונועם  האמת  שמתגלה  השבת,  קדושת  מהות  וזוהי 
רק  כי  היינו  בה',  ילכו  'צדיקים  אבל  הבורא.  עבודת  של  הרוחני 
ע"י ההתקשרות להצדיקים יש כח להמשיך את קדושת השבת 
על הנפש. וכפי שציווה הקב"ה למשה 'לך והודיעם'. כי רק ע"י 
הוא  כזאת,  תקווה  ויש  כזה,  אוצר  שיש  לאדם  מודיע  שהצדיק 

מתעורר לאחוז בזה. 
בשעה  גם  כי  לעולם.  קדמה  התשובה  שכח  במה  נכלל  זה  וכל 
'עתיד למחטי  כי תזכרנו'  'מה אנוש  ואמרו  שקטרגו  המלאכים 
קמך ולארגזא קמך'. כבר אז נאמר להם: 'וכי לחנם נקראתי רחום 
וחנון', היינו, כי כבר הקדמתי תשובה, שבראתי בחינת שבת. ויודע 
רחמנותי  ריבוי  גודל  להודיע  שידעו  כאלה  צדיקים  שיהיו  אני 
'לך והודיעם', שיודיעם את אור השבת  עד אין קץ, שזה בחינת 
שבין  הכל,  בלב  ומאירים  מגלים  כי  התשובה.  דרכי  כל  שמשם 
לחזור  יש  שבעולם,  ירידות  מיני  בכל  אפילו  בירידה  בין  בעליה 
מיד להקדושה, כי יש בחינת קדושת שבת שעי"ז אין שום יאוש 
בעולם כלל, ותמיד יכולים ללכת בדרכיו יתברך, כאשר מקבלים 

הארת הדעת מהצדיקים. 
עליהם  ולשמוע,  לקבל  לא  שמתעקשים  הפושעים  אבל 
כראוי  להתעורר  יכולים  אינם  כי  בם',  יכשלו  'ופושעים  נאמר 
ההתחזקות  בדרכי  הנ"ל  בהלכות  בקיאות  שום  ולדעת  להבין 
וההתעוררות לפי מה שעובר על האדם בעולם, מחמת שרחוקים 
מהצדיקים. כי צריכים להמשיך מהצדיק חכמה והתבוננות גדול 
עד שיזכה לקבל את הבקיאות הזו ולהישאר על עמדו תמיד כל 
ימי חייו, ולא יניח להפיל את עצמו לעולם, בבחינת מי חכם ויבן 

אלה נבון וידעם וכו'. 

כי אע"פ שהעיקר הוא תמימות ופשיטות גמור כמבואר אצלנו 
הרבה, אעפ"כ זה התמימות האמתי אי אפשר לקבל כי אם ע"י 
שישקוד הרבה הרבה על דלתי הבית המדרש של הצדיק האמת 
התבוננות  יש  כי  וכו',  חכם  מי  בחינת  גדול,  ונבון  חכם  שהוא 
דרך  ומהו  כראוי  להתחזק  איך  האדם  ללב  מאיר  ששם  קדושה 
העבודה שהוא יכול להתחיל ללכת בה, והרי זה כלל בחי' הארת 
להתעורר  שזוכה  עד  שבת,  בערב  להאדם  שמאיר  השבת  אור 
שעבר  מה  מכל  עצמו  לטהר  בהתחדשות,  כראוי  השבת  לקבל 
עליו, ולהיכלל מחדש בדרכי התשובה, כי רק עי"ז שהאדם מקבל 
הארת אור הדעת מהצדיקים, הוא יכול להתעורר כראוי לשמור 
השבת,  קדושת  ולגלות  לעשות  ועי"ז  כראוי,  השבת  ולזכור 

ולהיכלל בנוראת קדושתה, ולזכות עי"ז ללכת בדרכי התשובה. 
וכל זה אי אפשר לזכות כי אם בכח שבת קודש שנמשך עלינו ע"י 
הצדיקים בחינת הצדיק האמת שנקרא פלא יועץ וכו', שעצותיו 
ל'יום  ש'יר  מ'זמור  השבת  בכניסת  מ"ש  וזה  ועמוקות.  נפלאות 
המחזיר  הוא  רבינו  משה  כי  'למשה',  ר"ת  שזה  ומובא  ה'שבת 
לנו בחינת האלף אורות שנסתלקו בחטא העגל, כי אז נסתלקו 
ומאיר אותם  ובשבת מחזירם  ומשה קיבלם,  הכתרים מישראל, 
לישראל וכו', וכדאיתא גם על מה שאומרים בשחרית של שבת 
'ישמח משה במתנת חלקו' וכו', שקדושת השבת הוא נחלת חלקו 
והוא מחזיר לנו, כי משם אנו זוכים לתוספות הקדושה, שנמשך 
את  לקרב  שזוכה  מה  כפי  מישראל  אחד  כל  על  משה  מבחינת 
להחיות  אחד  כל  יכול  שעי"ז  וכו',  השבת  ואל  הצדיק  אל  עצמו 

ולחזק את עצמו בכל מקום שהוא. 
והנה  לכך בכל לילה ולילה כאשר אנו בוכים על הגלות וחורבן 
הבית אנו מסיימים 'למה לנצח תשכחינו' וגו', כי מקדימים לומר 
'אתה ה' לעולם תשב כסאך לדור ודור' - היינו שהרי בכל דור ודור, 
והגלות, אעפ"כ מאיר בחינת  אפילו ממש עתה בתוקף החורבן 
ולזאת  השבת,  אור  לנו  שמחזירים  הצדיקים  אור  שהוא  כסאך, 
גם  כסאך  אור  נמצא  שבאמת  מאחר  וכו',  תשכחנו'  לנצח  'למה 
עתה, על כן למה לנצח תשכחנו וכו', רק תרחם עלינו ו'השיבנו 
השם אליך' וגו' כי עדיין ה' עמנו אפילו בתוקף החורבן רק שהוא 
אתה  באמת  הלא  ולטעון  להתחזק  אדם  כל  צריך  וכך  בהעלם, 
פניך  להסתיר  תוסיף  אל  כן  על  בגלותינו,  עתה  גם  בינינו  נעלם 

מאיתנו, רק השיבנו ה' אליך ונשובה וכו'.
הכנה לימי החנוכה ובפרט שבת חנוכה

הנה מן הראוי להתעורר ולקבל את קדושת ימי החנוכה, וקדושת 
שבת חנוכה, ולקשר את האור שיאיר לנו לכל השנה בבחינת 'זאת 
לתוך  להאיר  ולהתחדש  להתחנך  הדרך  למצוא  שנזכה  חנוכה', 
לזכות  השי"ת,  עבודת  בדרכי  ללכת  הכח   את  והגלות  החושך 
לאור האמונה והדעת, להיות בשמחה תמיד מתוך תודה והודאה 
כמו  השם,  לעבודת  להתעורר  הקדושה  נר  ולהדליק  להשי"ת, 

שיכולים לזכות באמת.
הבה נכנס מעט להבין כיצד להתחדש בענין שמירת השבת, בכח 
קדושת נרות חנוכה. כי הנה כמו שאז קמו עלינו היוונים, כך אף 
היום הלא יש התגברות חושך וכבידות שמתגבר נגד האדם כל 
שעה  שרוצה להיכנס ולהתחנך בדרכי עבודת השי"ת, להתמדה 

בלימוד התורה, ולתפילה בכונה. ואע"פ שיש כמה מצות ודרכי 
ומה  להתעורר,  וזכה  ומבין  שיודע  מה  אדם.  כל  אצל  קדושה 
שזוכה ללמוד ולעשות. שהם בחינת שמן משחת קודש. אך הלא 
לעומת זאת עומדת יוון המטמאת כל השמנים, והאדם אינו זוכה 
לרוח האמונה, רוח השמחה והחיות שאמורה להיות בלב האדם 
מתוקף מה שזוכה. רוח הדעת שצריך להאיר בלב ישראל להביא 
תמיד,  השי"ת  גדולת  ולהכיר  השם  לשם  ולהלל  להודות  אותו 
ולראות את ההשגחה והניסים שנעשים בכל עת, אשר כל זה הוא 
בחי' שבת דהיינו ענין הרגשת הקדושה מעין עוה"ב להיות שרוי 

בתוך טהרה והתקרבות לה'. 
כי בששת ימי המעשה שורה על האדם כבידות, וכמו בימים ההם 
אשר היוונים רצו שיכתבו וכו' שאין להם חלק באלקי ישראל, כך 
בזמן הזה נמצא התגברות המדמה שהאדם חושב שהוא רחוק 
ואין לו וכו', והרי עי"ז אפילו כאשר מגיע השבת, שבו יש להיכנס 
מאד  לצעוק  צריך  שלפעמים  דקדושה,  והעונג  המנוחה  לתוך 
לזכות להעביר ממנו היגון ואנחה שרודף אחריו, לזכות למנוחה 
ולשמחה, ולהיכנס להקדושה של שבת שזהו הפתח לשנות גם 
שאר ימות החול להתדבק גם בהם באמונה, והרי אע"פ שנמצא 
זה  גם  כאשר  לקדשו,  נזכה  שאנו  ההכרח  הלא  השבת,  קדושת 
נמנע מרוב החושך של בחי' יוון  שמסתיר מאיתנו הדרך להגיע 

לקדושת השבת, כמו שהיוונים רצו לבטל שבת מילה וחודש. 
חנוכה  של  הנס  בחי'  היא  התקוה  שעיקר  להבין  שיש  אלא 
שאורו מאיר למטה, כי קדושת שבת הוא הדלקת הנר למעלה 
השבת  נר  את  להדליק  דרך  יש  ובחנוכה  הקדושה,  אל  לעלות 
גם לנו אע"פ שאנו רחוקים מקדושת השבת, והוא כח הצדיקים 
טהור  שמן  פך  בחי'  כנ"ל,  השבת  אור  לנו  להאיר  שיכולים 
קבועה  קדושה  שיש  לנו  מאיר  שהצדיק  בקדושתו,  שנשאר 
הדלקת  של  לילה  בכל  לנו  שמאיר  האור  שזהו  להתייאש,  ואין 
נר חנוכה, שיש בחי' י"ג מידות הרחמים ונעשה ניסים ונפלאות 
גם בזמן הזה, ושייך להדליק נר  של הארת אור הגנוז אור השבת 

להאיר החושך ולגרשו. 
נפשינו לקבל אור  כי כלל הנס של חנוכה הוא מה שמזכה את 
השבת  לקבל  נזכה  הרי  ואז  ירידתנו,  תכלית  לתוך  גם  הצדיקים 
כראוי, ועי"ז נזכה להתחנך ליכנס לדרכי התשובה, והרי ששבת 
חנוכה הוא עת שבו נמצא הכח להתחדש לשמור השבת, ללמוד 
עוצם  ולהבין  שבת,  בשמירת  מאד  ולהיזהר  שבת  בהלכות 
קדושת כל שומר שבת מחללו, וכך להבין איך יש לזכור השבת 
ולא להסיח דעת ממציאות הקדושה הקבועה וקיימת שהשי"ת 
נמצא ומאיר הכבוד האלקי, ונמצא שמחה וחדוה לפני השי"ת, כי 
לפי מה שנתגבר ביום השבת להתפלל בכוונה, להרבות באמירת 

להרבות  השבת  ולזכור  הצדיקים,  בספרי  לעסוק  תהלים, 
בשמחה וענג, ולהתחנך לשמור מאד את השבת להרבות בו 

כבוד וענג וקדושה, כך נזכה למצוא הכנעת הרע והגלות, 
והכל בכח הנר שהאיר לנו למקומנו שנותן בנו את הכח 

לקבל השבת כראוי, על אף שיש כבידות ומניעות, 
החינוך  שכל  הכח  הוא  חנוכה'  'זאת  כי 

דקדושה תלויה עליו. 

רבים  ואורחים  חסידים  רבינו  אל  הגיעו  תקס"ט,  חנוכה  שבת  לקראת 
מתוך העיר ברסלב ומחוצה לה, וכן אביו הרה"ק רבי שמחה זי"ע.

'ימי  המאמר  את  שלומנו  אנשי  לפני  רבינו  אמר  בסעודה-שלישית, 
חנוכה הם ימי הודאה' )ליקוטי מוהר"ן תנינא ב'(, בו גילה את נפלאות 
ורבינו  תודה',  'קרבן  עניין  מוזכר  זה  במאמר  וההודאה.  התודה  דרך 
המשיך בכך בחינת תיקון קרבן-תודה, על שחזר מלמברג בשלום לביתו.
בהיותו בלמברג, התגברה מאוד מחלת ה'הוסט' ממנה סבל רבינו, הוא 
נאלץ להיות מרותק למיטתו, גופו הטהור היה נפוח ומרוב כאבים לא 
השמאלי.  צדו  על  רק  אלא  כדרכו,  הימיני  צדו  על  לשכב  מסוגל  היה 
בלמברג היו רופאים גדולים וידועי-שם, הם הובהלו למיטתו ורקחו לו 
תרופות שונות, אך הם לא הועילו. ופעם, נמשכו כאביו העזים והנוראים 
במשך שלושה ימים רצופים. לימים, כשסיפר זאת רבינו, אמר: "אולם 

אז צעקתי אחרת להשם יתברך!".
בלמברג כמעט שנסתלק רבינו, ופעם אחת הגיעה אפילו שמועה לא 

נכונה כי נשבה ארון האלוקים ורבינו עלה למרומים.
*   *   *

אחד החסידים, אברך צעיר מהעיר בראהילוב, השתוקק מאוד להגיע 

עקב  אך  ברסלב,  בואכה  מעירו  נסע  הוא  רבינו,  אל  זו  לשבת-חנוכה 
לשבות  ונאלץ  לברסלב  לשבת  להגיע  הצליח  לא  שונים  עיכובים 
בנמירוב. באותה שבת הרהר האברך שוב ושוב על כך שאינו זוכה להיות 
ולשמוע את דברות קדשו. אחרי  פניו  בזיו  רבינו לחזות  נוכח בשולחן 
שבת, יצא מיד ללא שהיות לברסלב, והגיע לשולחנו הטהור של רבינו 

בעוד שעדיין אמר את התורה. 
פי  על  מבאר  רבינו  החל  מבראהילוב,  החסיד  נכנס  אך  פלא;  זה  וראה 
התורה הנאמרת, את הפסוק מפרשת השבוע 'ויהי מקץ שנתיים ימים' – 
על פי המסופר בגמרא )חגיגה ה( על רב אידי שהיה יוצא מביתו אחרי חג 
הפסח ומהלך שלושה חודשים ממקום מגוריו לבית-המדרש, לומד יום 
אחד בלבד תורה, ולאחר מכן עושה דרכו חזרה לביתו כדי להיות עם בני 
ביתו בחג הסוכות. ונמצא שחצי שנה היה מהלך בדרך בשביל יום אחד. 
יום אחד(.  יומא' )תלמיד ישיבה של  'בר בי רב דחד  קראו לו החכמים 
יוחנן בבית-המדרש על הפסוק מישעיה  רבי  חלשה דעתו מכך, דרש 
'ואותי יום יום ידרשון' שיום אחד בשנה חשוב שנה. רבינו סיים ואמר, 

שזהו סוד הכתוב "שנתיים ימים" – שה'ימים' נחשבים ל'שנים', וקישר 
את הדבר לתורה הנשגבה שאמר באותה עת. 

החסיד מבראהילוב, שגם הוא עשה את הדרך הארוכה ושהה אצל רבינו 
יום אחד בלבד, קיבל חיזוק גדול מן הדברים שהיו מכוונים אליו. 

גילה כלל רבינו  מוהרנ"ת התמלא התפעלות מכך שבשבת עצמה לא 
את הקשר בין הפסוק "ויהי מקץ" לאותו מאמר, ודווקא כשהגיע אותו 
התגלות  כיצד  מופלא  באופן  במוחש  ראו  אז  העניין.  את  גילה  חסיד, 
תורתו היא כפי הנפשות הנמצאות אז לפניו. רבינו לא המשיך לבאר את 
המשך המקרא, מוהרנ"ת הפציר בו מאוד, אך רבינו לא רצה בשום אופן 
לסיים את הביאור. "ואז ראיתי" כותב מוהרנ"ת, "איך כל דיבור ודיבור 

יוצא במשקל, כפי הנפשות והכיסופין וכו'" 
חנוכה,  מוצאי-שבת  באותו  הזה,  המופלא  הדבר  את  ראו  בהמשך  גם 
הגיע גם רבי יחיאל אחיו של רבינו עם עוד אנשים שהתעכבו אף הם 
בדרך ולא הצליחו להגיע לשבת. עם בואם, החל רבינו מבאר בהרחבה, 
על פי התורה שאמר, את עניין ארבעת הדברים שהראה רבי אליעזר, 
שהם "חרוב יוכיח" וכו' )בבא מציעא מט(, שהזכיר קודם לכן בקצרה, 
ורק עתה, שבא אחיו רבי יחיאל עם עוד אנשים, אז דווקא גילה וביאר 

ארבעה דברים אלו בפירוש". 

בר-בי-רב דחד יומא



בני הנעורים
חנוכה

עלהו לא יבול

טלטול המנורה ]חנוכיה[ בשבת
ואין  הנרות,  שכבו  לאחר  אפילו  מוקצה  היא  חנוכה,  נרות  בה  שהדליקו  המנורה 
לטלטלה אפילו לצורך גופה או מקומה. ואם עומדת על שולחן/כסא/מגש – גם הם 
נעשו מוקצה לכל השבת כמו המנורה אפילו לאחר שכבו הנרות ואפילו אם המנורה 
אם  אמנם  ברמ"א(.  ד  שט  ובסימן  יח.  משנ"ב  ג.  רעז  )שו"ע  שהיא  סיבה  מאיזה  מהם  הוסרה 
יתקיימו התנאים דלהלן – אז מותר לטלטל בשבת את המקום שהמנורה עומדת עליו 

עם המנורה, אבל את המנורה לבדה אין שום אופן שיהיה מותר לטלטלה.
א. תנאי הראשון: )א( יש להניח לפני שבת דבר היתר חשוב על השולחן או הכסא 
שהמנורה מונחת עליו. ואם היא מונחת על מגש, ורוצים לטלטל אחר כך רק את 

המגש עם המנורה, צריך להניח את דבר ההיתר על המגש עצמו. 
השבת  לסעודת  המיועדים  'חלה'  לקידוש'  'יין  חשוב'?  היתר  ל'דבר  נחשב  מה  )ב( 
יקר  תכשיט  או  לסעודה(.  כלים  י,  רעז  השלחן  ערוך  יח.  )משנ"ב  שבת  סעודת  צרכי  ושאר 
)פוסקים(. ואפילו המנורה יקרה )שש"כ כ הערה ריד מהגרשז"א ובשבט הלוי ח נב(. אבל מאכלים 
שאינם מצרכי הסעודה או ספר קודש, יתכן שאינו מועיל )ראה: משנ"ב שם. שלחן שלמה 

רעז י ד ובסימן שי כח ג. שבט הלוי ח נב. ארחות שבת יט הערה תיז. נשמת שבת א תקעה-ט(.

)ג( וצריך ש'הדבר היתר' יהיה מונח כל זמן בין השמשות והיינו מהשקיעה עד 
לפני  היתר'  'הדבר  הניחו  לא  אם  אבל  יח(.  רעז  משנ"ב  ח.  שי  )שו"ע  הכוכבים  צאת 
- אינו מועיל להניחו אחר כך, ואז המנורה והדבר שהיא  תחילת בין השמשות 
אין חיוב להניחו לפני שמקבלים  אכן  מונחת עליו אסורים בטלטול כל השבת. 
ו  פט  שבת  )מנחת  וכאמור  השמשות  בין  מתחילת  מונח  יהיה  אם  די  אלא  שבת, 
וכמשמעות הפרמ"ג. מנחת שלמה ב לד כז. אמנם אם הנרות דולקות עדיין, החמיר בש"ש רעז י ב 

שיהיה ההיתר מונח עליו(. 

)ד( במה דברים אמורים, כשהמנורה מונחת על מגש/שולחן/כסא שאינם מיועדים 
בדוקא לנרות. אבל מגש או שלחן או כסא המיועד רק לנרות – אז אין היתר בהנחת 
איזה דבר היתר עליהם, ועל כן נאסרו בטלטול לכל השבת )אגרות משה ה כב יא. ש"ש 

סו"ס שי(. וכן אין מועיל הנחת דבר היתר על המנורה עצמה. )שו"ע רעט ג(.

דבר  'לצורך  להיות  צריכה  אותה,  לטלטל  שרוצים  הסיבה  )א(  השני:  התנאי  ב. 
להשתמש  כדי  אחר  במקום  יהיו  וכדו'  שהשולחן  צורך  יש  אם  כגון  המותר', 
עמהם, או שזקוקים להשתמש במקום שהם מונחים עכשיו, או שהם מונחים 
במקום שמפריע לעבור שם. או שמפריע אור הנרות כדי לישון. ]ואין חיוב לנער 

הנרות, כי בדרך כלל לא יתכן שלא יבואו לידי הפסד[.
)ב( אבל אם המטרה היא בכדי שהמנורה לא תשבר או לא תגנב או שהקטנים לא יהפכו 
אותה - אז אין שום היתר לטלטל אותם, כיון שהוא 'לצורך דבר האסור' )שו"ע שט ג-ה. 
ומשנ"ב רעז יח(. אכן אם הסיבה היא בגלל שחוששים שהמנורה תפול והשמן ישפך או 
הכוסיות ישברו, ועלולים להזיק לבני הבית – נראה שנחשב דבר זה 'לצורך דבר המותר'. 

אמנם אם יכולים להשגיח שלא תפול, בודאי חייבים לעשות כן )נשמ"ש שם(.
ג. התנאי השלישי: שהנרות יהיו כבוים. אבל אם הם עוד דולקים, תלוי באיזה סוג נרות: 

)א( אם הם 'שמן עם פתילה', אסור לטלטל את השולחן וכדו'. כיון שעלולים לקרב 
את השמן לפתילה, ונחשב כהבערת אש בשבת, והרחקת הפתילה מהשמן הרי זה 

כמכבה. )שו"ע רעז ומשנ"ב שם. ואע"פ שמתירים טלטול בנחת, מ"מ כמעט ולא יתכן דבר זה במנורות 
חנוכה שלנו(. וכן הדין לגבי 'נרונים' שנהפכים לנוזל בעת בעירתם )שש"כ מהדו"ב כ הערה רנה. 

ובנשמ"ש א תקסד, שבנענוע קצת מתכבה(. 

)ב( שמן עם פתיל צף, אפשר לטלטל גם כשהם דולקים, אך יש להזהר לטלטל בנחת. 
)ג( 'נרות מוצקים' ]שעוה/ֵחלב[, מותרים בטלטול אף כשהם דולקים. אך כמובן שכל זה רק אם 

יתקיימו שאר התנאים האמורים. 
ד. דע, שאף אם הוא באופן שאסרנו לטלטל, מכל מקום מותר לטלטל אותם 'כלאחר יד' והיינו בדחיפה 

ברגליו או במרפק. )כן הוא לדעת המשנ"ב, אבל החזו"א מחמיר בטלטול כלאחר יד(. אמנם אין בזה כדי להתיר כל עוד 
שהנרות דולקים מהסוג שהזכרנו מקודם שיש בהם חשש הבערה או כיבוי. 

איך זוכים להאיר את אור החנוכה?
אך  לאור,  ומצפים  מדליקים  שאנו  הזמן  הוא  חנוכה  אמנם 
האמת היא, שהחידוש של חנוכה הוא לא בעצם האור, אלא 
שיש  לאחד  הדבר  דומה  צמצומים.  לתוך  יורד  שהאור  בכך 
לו מיכלי שמן, וכל זמן שלא יצמצם את השמן לתוך בקבוק 
ומשם לכוסית, לא יועיל לו כל השמן שבעולם בכדי להפיק 

קצת אור.
הוא  לנו  שחסר  מה  בחיים.  אור  לנו  שחסר  לחשוב  טעות 
צמצום לאור, כי בשביל להדליק נר שיאיר את החיים בהכרח 

לצמצם את האור של ה'. 
שה'  מאמינים  העולם,  את  ברא  שהשי"ת  יודעים  כולנו 
משגיח עלינו, מה בכל זאת מפריע לנו לחיות עם הידיעות 
כה  ידיעה  להכניס  האלו,  לידיעות  צמצום  לנו  חסר  האלו? 
ומטורף,  מבולבל  כה  וללב  ומצומצם,  קטן  כה  למח  גדולה, 

שמצטמצם מכל דבר קטן שקורה איתו.
חנוכה,  מנורת  במתנה  שקיבל  לחתן  משולים,  שלנו  החיים 
בתנאי שידליק נרות רק בתוך החנוכיה הזאת דווקא, עכשיו 
מוטל עליו התפקיד לחפש כוסיות שמתאימות בגודלן לקני 
האלו,  הכוסיות  לתוך  שמן  בזהירות  למזוג  ואז  המנורה, 

ולשים בתוכן פתילות, ורק אז להדליק, ויקבל אור בביתו.
כך גם החיים שלנו, עם כל מה שעובר עלינו, טרדות דאגות, 
שהשי"ת  החנוכיה  בדיוק  זוהי  וכו',  וכו'  חשק  חוסר  עצבות 
רוצה שנדליק שם את אורו הגדול, ולכן מוטל עלינו התפקיד 
לתוך  להצטמצם  שיוכל  בגודלן  מתאימים  כלים  לחפש 

המנורה שיש לנו , ולהאיר לנו את הבית.
הבעיה שלנו שאנו מחפשים תמיד להדליק מדורות ענקיות, 
אחרות  במנורות  להדליק  להתפשר  מסכימים  אנו  ובדיעבד 
במתנה  שקבלנו  הקטנות  במנורות  לא  רק  יותר,  גדולות 
הוא  השי"ת  של  הנחת  שעיקר  מבינים  לא  עולם.  מבורא 

דווקא האור הקטן הזה שאנו מדליקים בכלים שיש לנו.
כי זהו עיקר הקושי, לצמצם את הדעת ואז להדליקו. ועל פי 

כלל זה אפשר לטעום קצת אור בחנוכה.

מה הכוונה למעשה לצמצם את הדעת ואת האור?
מצומצם  שם  אשר  התורה,  את  השי"ת  לנו  נתן  לכן 
להתקשר  יכולים  אנו  דרכם  מעשיות,  מצוות  בשבילנו 
שאנו  מקום  בכל  כי  מצב.  ובכל  מקום  בכל  להשי"ת 
נמצאים יש שם דווקא איזה דרך למעשה, משהו 
אנו  זאת,  עושים  אנו  שאם  לעשות,  שצריך 
למצב  קשר  בלי  לה',  נקשרים  תיכף 
שלנו  והשכלי  והרגשי  הנפשי 

באותו זמן.

והאמת שאנו כבר עושים הרבה מצוות, קריאת שמע, תפילה, 
ציצית תפילין, ברכות הנהנין, בשר וחלב וכו', אלא שאנו לא 
עושים,  שאנו  המעשה  לתוך  הלב  ואת  המח  את  מצמצמים 
לסלק את כל המחשבות והבלבולים, להסיח דעת רגע ממה 
אנו  עכשיו  הנה  ולחשוב,  במצווה  ולהתרכז  איתנו  שקורה 

קרובים לה' בזכות המעשה הפשוט שאנו עושים.
הצמצום הזה של המחשבה הוא הדלקת נר, אור קטן בתוך 
את  לצמצם  כך,  לחיות  עצמו  את  שמרגיל  ומי  החושך. 
עושים,  שאנו  המעשה  בתוך  קטנים  רגעים  כמה  המחשבה 
ולזכור את קרבת ה' שיש שם, אפילו שאחר כמה רגעים, המח 
ייבנה  הזמן  שבמשך  הרי  דאגותיו,  את  לדאוג  שוב  מתפזר 
במוחו בית מקדש פרטי, ולאט לאט יזכה לראות בעיניו איך 

מוחו מתקדש ונדבק בהשי"ת.
זמן  הוא  חנוכה  כי  נרות.  הדלקת  בעת  בחנוכה,  קורה  וזה 
אור  יורד  הנרות  הדלקת  ובשעת  ה',  בדרכי  ללכת  להתחנך 
עצום מלמעלה שהוא האור הכללי של היהדות, אור שתלווה 
אותנו בכל שאר המצוות שאנו עושים, אור מצומצם שיאיר 

בנו את ההבנה שה' נמצא איתנו בכל מצוה שאנו עושים.
****

ידי  כללי על  ה' באופן  עד כה בארנו, מהו הצמצום אור של 
עושים  שאנו  מצוה  בכל  לזכור  שצריך  המצוות,  עשיית 
להדליק שם נר של אמונה, ולהאמין שהתקרבנו עכשו יותר 

לה'.
של  צמצומים  ועוד  עוד  לנו  עושים  הגדולים  הצדיקים  אבל 
בפרטיות.  לה'  וקרובים  סמוכים  להיות  איך  ה',  עבודת  דרכי 
שהם  תורה  חידושי  לגלות  הצדיקים  התייגעו  כך  ועל 
צמצומים נפלאים איך להחזיק את ה' במח והלב. כי חידושי 
אפשר,  ובדרך  רעיון  סברה,  בדרך  רק  התחדשו  לא  תורתם 
אלא הם צמצומים, שמלבישים השגות גבוהות בתוך פסוקים 
כי  ידם אפשר להבין ולהשיג את האור,  ומאמרי חז"ל, שעל 
באמת אין כוונת הצדיק לדברי החידוש עצמו, אלא הכוונה 
הצדיק  עליו  נושא  אותו  של  עצמו  לאור  יתדבק  שהלומד 
מדבר, אלא שהפסוק הוא כמו פתילה שמחזיק את האור, ורק 
כך למעשה אפשר לזכור את האור, כאשר מבינים פירוש של 
זה,  על  ומתפללים  בפסוק  נזכרים  וכאשר  פסוק,  על  הצדיק 

אפשר להדליק את האור.
ועוד חזון למועד לבאר באריכות הדרך של ההליכה למעשה 
לבקש  הרבה  יש  בחנוכה  כעת  אך  הק',  תורתם  בצמצומי 
נזכה  כך  מהשי"ת שנזכה לקבל הרגש אמיתי באור תורתם, 

להדליק את נר ה' בתוך ביתנו, מוחנו וליבנו.
)ליקו"מ סי' ל', ליקו"ה השכמת הבוקר ד'(

הלכה פסוקה
  מאת הרה"ג ר' שמעון אנשין שליט"א
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע למזור

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לישוב נחלים

אולי אתה תביא אותנו לשם? 
054-8418146

מזור

הר"ר חיים שמעון לוינטל הי"ו
ירושלים - אומן

לרגל שמחת נשואיו
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר בנימין זאב זינגר הי"ו
לרגל שמחת נשואיו

 עב"ג בת הר"ר יוסף מן הי"ו - ביתר
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ישי רפאל שמיר הי"ו
צפת

לרגל שמחת הולדת הבת 
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף בהרה"ג ר' נחמן קניג הי"ו
צפת

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מרדכי ימין הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו יעקב שמחה נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אריה לייב שפירא הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבת 
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמואל אהרן קוגל הי"ו
מודיעין עילית

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו צבי נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן בן הרה"ח ר' נתן דוד שפירא הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח שמואל נ"י
ומחותנו

הר"ר יעקב כהנא הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת אירוסי הבת תחי'
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר אליעזר גולדמן הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח משה יוסף נ"י
ומחותנו

הרה"ח ר' נתן שפירא הי"ו
בני ברק

לרגל שמחת אירוסי הבת תחי'
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף פראנק הי"ו
ירושלים

לרגל אירוסי בנו הבה"ח נחום יצחק שמעון נ"י
ומחותנו

הר"ר מרדכי שטיצר הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת אירוסי הבת תחי'
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר חיים אייכנבוים הי"ו
בני ברק

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו יוסף נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מרדכי זאב גודלבסקי הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו יהושע לייב נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הבה"ח אברהם מרדכי בן הרה"ח יעקב לייב 
ז"ל שטרן הי"ו

לרגל שמחת אירוסיו בשעטו"מ
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן בן הרה"ח ר' צבי צוקר הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו שמואל אייזיק נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן בן הרה"ח ר' שמעון שפירא הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה


