
בפתיחת הפרשה יעקב אבינו בורח מעשיו אחיו, ובסוף הפרשה 
הוא שוב בורח, הפעם מהדוד לבן. בשתי הפעמים הללו הוא לוקח 
איתו במנוסתו נכסים חשובים מאוד, מעשיו הוא נוטל את הבכורה 
והברכה, ומלבן הוא מוציא את הלב 'ויגנוב יעקב את לב לבן', ארבע 
אימהות וי"ב שבטים מוציא יעקב מבית לבן הארמי, וגם צאן לרוב.

        

המכובדת  הירושה  את  השאיר  יעקב  הקדושים  אבותינו  מכל 
וגם  בכורה  לפני שהשיג עבורנו  ביותר, הוא הפך אותנו לעם לא 
ברכה לדורי דורות. איך מחלץ יעקב אבינו מידי עשיו את הרכוש 
היקר הזה ואיך הוא מצליח לצאת מבית לבן עשיר כל כך ברוחניות 

ובגשמיות, זה נושא ללימוד ארוך, אבל יש 
יום -  כאן לימוד נוסף שנוגע לכל אחד כל 

צריך לדעת מתי הכי טוב לברוח.
רבינו  וכאמרת  מאוד,  רווחי  הזה  העולם 
העולם  לשער'.  אין  הזה  העולם  'רווח  ז"ל 
בשל  דווקא  והזדמנויות,  רווחים  מלא 
הן  אף  ההזדמנויות  המרובות  סכנותיו 
וידך  ולצאת  הון  להרוויח  אפשר  גדולות. 
להפסיד.  גם  אפשר  אבל  העליונה,  על 
לדעת  היא  ממולח  סוחר  כל  של  החכמה 
בורחים.  אימתי  הכסף,  את  מושכים  מתי 
יעקב אבינו נכנס להתקוטטויות עם עשיו 
ועם  לבן, והוא יוצא משם בריא ושלם. יש 

ליעקב אבינו כלל ברזל שכדאי מאוד ללמוד: 'ויגנוב יעקב את לב 
לבן הארמי על בלי הגיד לו'. 

בלי וויכוחים
וויכוחים הם עניין מפתה, נדמה לנו שנוכל לשכנע בהיגיון ולהוכיח 
את  מזה.  יוצא  לא  מאומה  דבר  של  ובסופו  טענותינו,  צדקת  את 
עיקר הוויכוחים אנחנו מנהלים במחשבה, בינינו לבין עצמו ומול 

יצרינו. וזה בדיוק מה שהיצר מבקש להשיג מאיתנו – דיון, ויכוח. 
ומתן,  משא  אנשי  הזה  בעולם  להיות  אותנו  מדריכים  הצדיקים 
למקום  נקלענו  אם  גם  מורווחים,  תמיד  ולצאת  עסקים  לעשות 
ובעלת  גבוהה  הסתכלות  זו  רווח.  עם  מזה  לצאת  צריך  טוב  לא 
ממולח  סוחר  וירידות,  עליות  כולו  הזה  העולם  תעצומות: 
ניצוצות של קדושה.  ירידה הוא דולה  מזהה הזדמנויות, מכל 
אבל כאמור, כדי שהרווח יישאר רווחי מוכרחים לדעת מתי 

לברוח. מבלבלים אותך? ברח.
היצר הרע נקרא סוחר, וגם צדיק הוא סוג של סוחר, אבל 
הצדיק ממולח יותר. כאשר רחל אימנו פוגשת את 
שאביה  אותו  מזהירה  היא  לראשונה  יעקב 
רמאי ונוכל, יעקב אבינו משיב לה 

'אחיו אני ברמאות', הצדיק יודע לסחור. ואחרי שנים ארוכות כל כך 
של מסחר, יש ליעקב אבינו די סחורה כדי לצאת עימה לחירות, וזה 

הרגע בו צריכים לברוח ולא לגלות ללבן שאתה בורח. 
קשה מאוד להתמודד עם לבן כשמתווכחים איתו, ויש מחשבות 
שהם בחינת לבן, סברות ודעות וויכוחים. יעקב אבינו יודע לרמות 
אפילו את גדול הרמאים לבן, אבל כשהוא רוצה לצאת מהבית שלו 

בשלום עם רכוש גדול הוא לא מגלה ללבן, הוא בורח. 
ובלבולים,  הרהורים  מחשבות  ידי  על  מוטרדים  אנחנו  לפעמים 
נדמה לנו שנוכל לדחות את המחשבות עם חכמה והיגיון, וזו טעות 
מסוכנת. עם בלבול לא מתווכחים, בורחים. יש לך מה להפסיד, אל 

תיתן לזה לקרות. אל תגלה למחשבה מה אתה חושב, ברח ממנה.
וזו  חולשה  היא  שבריחה  סבורים  אנשים 
ביותר  הטובה  השפה  היא  בריחה  טעות, 
בוויכוח. כל מה שהמחשבה הרעה רוצה הוא 
שתתווכח איתה. יש צעדים בעבודת ה' שהם 
בחינת בריחה. אין כאן דווקא דרך או תוכנית 
ובוודאי שאין דיון והיגיון. אדם בורח כשהוא 
שיפלו  כדאי  שלא  נכסים  ברשותו  שיש  יודע 
בידי זרים. יש לו מוח ויש לו לב, יש לו נקודות 
קדושות,  פעולות  המון  ברשותו  ויש  טובות 

את כל אלו הוא לא מעוניין לאבד. 

ויברח יעקב 
הגיוניים  להיות  מוכרחים  אנחנו  תמיד  לא 
יכול לא לרצות להקשיב למחשבה מסוימת גם אם  ומובנים, אני 
מיותרת  מחשבה  זו  מדוע  משכנעים  מספיק  טיעונים  בידי  אין 
שכאלו  שמחשבות  מרגישים  הנשמה  שחושי  בכך  די  שגויה.  או 

גוזלים מאיתנו את הנכסים שלנו, השמחה הקדושה ההתלהבות.
ואם אתה בורח יתכן שמישהו יתחיל לרדוף אחריך, לבן רודף אחרי 
הוא  ברוך  הקדוש  אלוקית.  התערבות  כבר  יש  כעת  אבל  יעקב 
בכבודו ובעצמו מזהיר אותו להתרחק לצמיתות מיעקב אבינו. אם 
אנחנו מתנתקים מהרע ולא מוכנים לדון איתו, משמיים כבר יזהירו 

את הסטרא אחרא לא להתעסק איתנו.
ביטחון  להשיג  מעוניינים  כולנו  חשוב.  אחד  לימוד  עוד  ויש 
בגבולות הקדושה, ולהיות מספיק רחוקים ממחשבות רעות. לשם 
כך דרושה לנו מחיצה, מחיצה בתוך המוח שלא תיתן למחשבות 
מיותרות לבלבל אותנו. בשולי המפגש עם לבן ואנשיו מורה יעקב 
אבינו לאנשיו 'ליקטו אבנים', מאוסף האבנים מוקם גל, גדר סמלית 
מפרידה בין יעקב אבינו ללבן הרשע, הגדר הזו נבנית על ידי איסוף 
אבנים, דהיינו תזוזות קטנות, או כלשון רבינו ז"ל 'העתקות', כל מה 
שאדם מעתיק את עצמו מרע לטוב אפילו כחוט השערה הוא יקר 

מאוד בעיני ה' יתברך. . 
)ע"פ ליקו"ה תפילין ו'(

מבלבלים אותך? ברח!

כל מה שאדם מעתיק את 

אפילו  לטוב  מרע  עצמו 
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כל מה שהמחשבה הרעה רוצה הוא שתתווכח איתה, ולכן כדאי שתברח לה. יש לך מה לאבד, אל תסתכן.

תדבר עם חברים, ותחזור איתם על 
מה שכבר ידוע - כך תתעורר!

יום ד', ויקרא, תר"א 

...ונזכה להמשיך הדעת הקדוש 

לבני  לבנינו  ולהודיעו  עלינו, 

כל  שיאיר  ולתלמידנו  ולחבירנו  בנינו, 

אחד בחבירו. 

הוא  ה'  כי  לדעת  דין  מן  דין  ונקבל   

להמשיך  מלבדו,  עוד  אין  האלוקים 

הארת בן ותלמיד לידע בכל עת כי מלא 

מהשינה  ולהתעורר  כבודו  הארץ  כל 

שוכני  ורננו  "הקיצו  בבחינת  זה  ידי  על 

עפר", כי ה' ער "הנה לא ינום ולא יישן", 

נרדמים,  ומקיץ  ישנים  מעורר  והוא 

כלל  בעיניו  חשוב  ואינו  מסתכל  ואינו 

כסף  אלילי  ממון,  תאוות  של  טרדת  כל 

ואלילי זהב תועבת ה' אשר שנא.

זה,  ולא  זה  לא  בידינו  שאין  פי  על  ואף 

משלוות  לא  בידנו  "אין  התנא  כמאמר 

הצדיקים",  מייסורי  לא  ואך  הרשעים, 

אף על פי כן טוב ויפה לחזור בדעתו ועם 

"אל  לקיים  הנ"ל,  כל  פעם  בכל  חביריו 

תירא כי יעשיר איש" ולזכור המשנה כי 

"אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב, כי 

אם תורה ומעשים טובים בלבד".

לזה  רק  ונשתוקק  נכסוף  פנים  כל  ועל 

ולהרגיל  מחדש,  יום  בכל  חזק  ברצון 

שנזכה  עד  זה,  ידי  על  שיחתנו  לפרש 

באמת,  הלב  שבירת  אחר  לשמחה  לבא 

על פי הדרכים הקדושים הישרים באמת 

שקבלנו מרבינו זכרונו לברכה.

היגון  לחטוף  רק  ואנחה,  מיגון  והיזהר 

ואנחה לתוך שמחה.  

  דברי אביך  נתן מברסלב



צדקה, אא

שלימות הדיבור דקדושה פרק נח
להשם  הרבה  והתפללו  צעקו  הבירה  בשושן  ואסתר  מרדכי  וכן 

יתברך, כמבאר במגלת אסתר ובמדבר רבה אסתר ובתרגום שני.

יום טוב שנעשה על ידי תפילה

א[ פורים הוא יום טוב שיש בו חידוש עצום ביותר, כי מעבר 
לקדושה הנפלאה והמיוחדת שמתגלה ביום זה, הרי בפשטות 
כל עיקר נס פורים נעשה על ידי תפילתם של מרדכי ואסתר 
'א   – אחד  יהודי  זאת  שהגדיר  וכמו  ישראל.  כלל  עם  יחד 

אויסגיבעטענע יום טוב'.

אסתר,  תענית  בצום  פורים  בערב  מתענים  שאנו  מה  וכל 
והנפלאות  הניסים  את  לנו  ולהזכיר  אותנו  לחזק  בשביל  הוא 
הצומות  משאר  בשונה  תפילתנו.  בכח  השי"ת  עמנו  שעשה 
שהם בשביל לעורר אותנו לתשובה על הצרות שפקדו את עם 

ישראל באותו היום.

מלחמת המן במרדכי

ב[ וגם מלחמת משה בעמלק היה גם על ידי תפילה וצעקה לה', 
כמו שכתוב 'ויהי ידיו אמונה' ותרגם אונקלוס 'ופרישן בצלו'. כי 
זהו מהותו של נס פורים, להלחם בהמן ועמלק, אשר הם באים 
ידי  לקרר את ישראל מהאמונה בתפילה בשני אופנים, א. על 
ידי הכחשת האמונה בעצמו, שאדם  ב. על  הכחשת האמונה. 
וכמו  תפילתו.  ידי  על  הטבע  לשנות  בכוחו  שיש  יאמין  לא 
ח"ו',  הוא  ישן  ישראל  של  'אלהיהם  לאחשורוש  המן  שאמר 
ובזה רצה לייאש את עם ישראל שאי אפשר להגאל חס ושלום, 
וכאילו התפילות של עם ישראל על הגאולה הם לריק ח"ו )עיין 

באריכות נפלאה בליקו"ה פקדון ד'(.

תפילה  ידי  על  דווקא  להיות  מוכרח  איתם  המלחמה  כל  ולכן 
אחד  ושכל  עולם,  בורא  שיש  האמונה  את  לחזק  ובזה  וזעקה, 
יכול להתפלל ולפעול ישועה, ולכן תקנו את צום תענית אסתר 

לחזק בנו את האמונה הזו שתפילה פועלת.

צריך תפילה מלמטה דייקא

ג[ והנה מובא במדרש )אסתר פ"ז י"ד( שבשעה שנגזרה הגזירה 
רחמים,  שיעוררו  הקדושים  לאבות  אליהו  רץ  ישראל,  עם  על 
יש  האם  משה,  לו  ואמר  רחמים,  שיעורר  למשה  רץ  כך  ואחר 
לו  אמר  מרדכי,  ושמו  כשר  אדם  יש  לו,  אמר  בדור,  כשר  אדם 
לך והודיעו כדי שיעמוד הוא משם בתפילה ואני מכאן, ונבקש 

רחמים עליהם.

שיעלה  לתפילה  מצפים  מלמעלה  אשר  נפלא,  חיזוק  והוא 
דייקא מתוך העולם הזה, ולכן אפילו משה בכוחו הגדול ביקש 
שיהיה מי שישתתף עמו בתפילות מלמטה. ומה עשה מרדכי 
זהו  כי  עמו.  להתפלל  יחדיו,  ישראל  עם  כל  את  ואסף  הלך 
עבודת הצדיק, אשר מצד אחד עיקר התפילה נמצאת אצלו, אך 
מאידך הוא צריך שישתתפו עמו כל עם ישראל, וכך יחד נעשה 

הישועה.

הצדיק מתפלל יחד עם ישראל

אבל  והתפלל,  עמד  אשר  רבינו,  משה  אצל  שמצאנו  מה  והוא  ד[ 
הרים את ידיו למעלה, כדי שעם ישראל יסתכלו על ידיו, וירימו גם 

את עיניהם יחדיו להשי"ת. כי כח הצדיק הוא יחד עמנו.

והוא מה שגילה רביז"ל )ליקו"מ סי' י' תורה של פורים(, שמצד אחד אמרו 
חז"ל שמי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, ואוי לו 

לבעל גאווה שחושב שהוא יכול מעצמו להתפלל. אך מאידך כל הגילוי של אותו 
חכם הוא דייקא ללמד את כל העולם להתפלל מעצמם, ולבקש מהשי"ת על כל דבר. 

ולא כמו שיש בעולם כאלו שסומכים רק על תפילת הצדיק ואינם עוסקים מעצמם בהתבודדות 
ושיחה בינו לבין קונו, מחמת שאינם מאמינים בעצמם שיש בכוחם לפעול ישועה. ולעומת זאת ישנם 
ועם  הצדיק  יחד  תהיה  שהתפילה  צריך  כי  נכון  אינו  זה  וגם  עצמם,  על  רק  שסומכים  גאווה  הבעלי 
ישראל, ואדרבא הצדיק הוא מאיר ונותן את הכח לכל המקושרים אליו איך להתפלל ולהשיח את הלב 
לפני ה'. ]ועיין במאירי ב"ב קט"ז, שפירש 'מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם שילמדנו איך הוא 

בעצמו יבקש רחמים'[.

ומרדכי ידע את כל אשר נעשה

ה[ 'ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה 
גדולה וכו''. כי רק מרדכי ידע את כל אשר נעשה באמת, כי עם ישראל ראו את הגזירה בפשטות שהמן 
רוצה ח"ו להשמיד את שונאיהן של ישראל, אבל הצדיק מתעורר רחמנותו על ישראל מחמת שהוא יודע 
את כל אשר נעשה למעלה, כי המלחמה בין המן לישראל הוא לא מלחמה סתם האם להשמיד הגוף, אלא 

לעקור 
את כל האמונה בהשי"ת מהעולם, ולכן הבין שיש כאן מלחמה שורשית שעיקרה הוא לצאת לרחוב 

העיר בקול תפילה גדול, כדי להראות לכולם שתפילה כן פועלת.

ו[ וזו המלחמה באמת שיש בכל צרה ודוחק שעובר על האדם שנדמה לו סתם שיש עליו איזה גזירה, 
ולא  מבטחון  ושיפול  מאמונה  אותו  לדחות  שרוצים  בזה  הוא  עליו  שיש  הגזירה  שעיקר  מבין  ואינו 

יעסוק בתפילה, ויחפש השתדלויות אחרים. 

וכמובא )ליקו"מ סי' ע"ד(, שיש דין קדוש ויש דין טמא, ואיך יוכל האדם להבדיל ביניהם, אם יש ביטול 
תפילה, כי דין טמא הוא הדין שרוצה לדחות את האדם מתפילה, ולכן לפני שרוצה להמתיק האדם דין 
מעליו, הוא צריך מקודם להמתיק את הדין טמא שיהיה דין קדוש, וזה על ידי שיתפלל על הענין שלו, 

ורק אחר כך יוכל להמתיק הדין לגמרי שיהיה כולו רחמים.

טז(  דף  ב  לימוד  הגש"פ  הרגל  שמחת  )בספר  החיד"א 

כותב שאחד הטעמים לגדולתם של התנאים ואמוראים 

משום  הוא  גדולתם,  רום  עוצם  ולשער  לתאר  שאין 

ללא  פה  בעל  כשלומדים  כי  שבע"פ.  בתורה  שעסקו 

ספרים, צריכים לחזור ולשנן הרבה, וכשלומד פרק אחד 

או מסכת אחת צריך לחזור הרבה, וגם אחר שמתחיל פרק 

או מסכת חדשה הוא צריך לחזור על הפרקים והמסכתות 

את  ומשננים  חדשות,  לומדים  היו  והתנאים  הקודמים. 

הישן בלי גבול, ועי"ז הם קידשו וטיהרו את הדמים.

)ליקו"מ סי' עה(  ויש לבאר דבריו ע"פ מה שכתב רבינו 

שצריכים לעבוד את השי"ת בכל הטיפי הדם הנמצאים 

בו, דהיינו שידבר כל כך הרבה בתורה ותפילה, עד שיהיה 

נעשה מכל הדמים דיבורי תורה ותפילה, עד שלא תהיה 

בו טיפת דם שלא עבד בה את השי"ת. כי כל דיבור היוצא 

מוציא  שבכוחה  אחת,  דם  בנקודת  מקורו  האדם,  מפי 

הדיבור. וע"י שמדבר עוד ועוד הוא מזכך עוד ועוד טיפות 

דם. וכן מובא בתורה יט, ששמירת הברית ולשון הקודש 

תלויים זה בזה, וכל כמה שמדברים דיבורים קדושים כך, 

היינו  בזה,  תלוי  שזה  שם  ומבואר  הדמים.  מתקדשים 

יותר  אוחזים   – קדושים  בדיבורים  שעוסקים  שכמה 

בקדושה, וכן להיפך: כפי שהאדם אוחז במעלת הקדושה 

וטיהור הדמים - יש בו יותר חיות לדבר דיבורים קדושים.

שקדשו  הק',  התנאים  גדולת  לרום  מהטעמים  אחד  זהו 

עצמם והתעלו גבוה מעל גבוה, עקב הדיבורים הק' בהם 

עסקו כל ימי חייהם.

אחד  טעם  אצלנו  'וזה  שם:  החיד"א  של  קדשו  לשון  וזה 

היו  והאמוראים  התנאים  לפנים  זאת  אשר  מהטעמים, 

פגע  )לא  בהון  עדת  לא  היצה"ר  )אש(  נור  וריח  קדושים 

ומשוגר"ת,  שוגר"ת  שבע"פ  תורה  הייתה  אז  כי  בהם( 

נכתבה  כי  ואף  ניתן רשות לכתוב תורה שבע"פ,  כי לא 

ואשר  פה,  על  היה  והתלמוד  הברייתות  כל   – המשנה 

נשא בו ליבו ללמוד היה מוכרח יום ולילה לחזור על 

לימודו תדיר ולא פסיק, שלא ישכח, ועסק התורה 

ללמוד בפה תדיר, היה להם לעזר ולהועיל, והיו 

קדושים ממש כמפורסם בתלמוד' עכ"ל.

העלמה  בעת  הזה,  בזמן  ולכן 

שיש  בכך  לשמוח  אנו  צרכים  הסתרה,  שבתוך  והסתרה 

דיבורים  לדבר  שאפשר  דקדושה,  הדיבור  את  עכ"פ  לנו 

להשי"ת דיבורי תורה דיבורי תפילה. כי יש לנו ב"ה שפע 

שהתירו  ושבע"פ  שבכתב,  מתורתנו   - קודש  בספרי  רב 

והינם ספרים שבקל   - לנו לכותבם שלא תשכח התורה 

יכול ללמוד בהם. וכן יש לנו ספר תהילים שיכול כל אחד 

מכל  להתעלם  האדם  וצריך  שם.  שיחו  כל  את  לשפוך 

המחשבות והרעיונות המקיפות אותו מכל צד, ומבלבלות 

זה צריך האדם להסיח  ומנסות להפיל אותו, מכל  אותו, 

דעתו ולעסוק בדיבורים קדושים להשי"ת. 

מובא בתיקוני זוהר )תיקון כא ד' מג ע"א( וז"ל 'בקדמיתא 

בימא  כלא  בתרייתא  בפורקנא  חמר,  בההוא  בימא 

קולמוס'.  דא  ימא  ביה  דקרע  דיליה  מטה  דאורייתא, 

]פירש הגר"א, שבגאולת מצרים הלכו בתוך הים החומרי 

של עוה"ז, אבל בגאולה האחרונה ילכו בתוך ים התורה, 

חדש  ובזוהר  הקולמוס[.  יהיה   - הים  בו  שקרע  וה'מטה' 

)צט ע"ב( אמר לו רשב"י לרעייא מהימנא וז"ל: בקדמיתא 

דאורייתא  בימא  ליה  מחי  קום  כען  ימא,  על  ליה  מחית 

]בתחילה הכית עם המטה על הים,  וכו''  דילך  בקולמוס 

עתה קום הך עם הקולמוס בים התורה[, ע"ש שמדבר על 

התגלות התורה של לעתיד לבא. 

פנחס  רבי  הרה"ק  בשם  המובא  פי  על  מובנים  והדברים 

החושך  בתוך   - משיחא  שבעקבתא  ועוד,  זי"ע  מקוריץ 

להיאחז  שיוכלו  בכדי  לבוא,  לעתיד  של  האור  מאיר   -

ספרים  האחרונים  בדורות  ב"ה  נתרבו  לכן  בהשי"ת. 

)סי'  רבינו  וכדברי  התורה(.  של  הקולמוס  )שהם  הרבה 

סא( שישנם עכשיו הרבה ספרים ועתידים להיות הרבה 

ספרים, וכולם נצרכים להעולם. ועוד מביא רבינו בשיחות 

הר"ן )סי' יח( שזה שמדפיסים היום הרבה ספרים וקונים 

התורה  תשכח  שלא  בכדי  הוא  זה  כל  ספרים  הרבה 

מישראל. 

ואכן בזמנינו הזה, שהוא בתוקף של 'ואנכי הסתר אסתיר 

פני ביום ההוא', בהסתרה נוראה שכזו, דייקא עתה עשה 

שעם  בכדי  הקדושה,  ספרי  שנתרבו  חסד  השי"ת  עמנו 

ישראל יוכלו לעסוק בדיבורי קודש – כי לא תשכח 'מפי' 

נקרב  ועי"ז  הק'  הדיבור  ידי  על  בהשי"ת  להאחז  זרעו, 

הגאולה במהרה בימינו.

כוכבי אור
הרה"ח ר' יעקב מאיר שכטער שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'תפאר

הרוכל המתבודד
ברסלב,  של  אורה  את  כשגילה  גלבך,  יצחק  ר'  היה  שתים-עשרה  בן  נער 

בעיירת מולדתו 'לוקוב' שבפולין.
מקום  ואף  ומקווה  בית-כנסת  בלוקוב  אף  היה  יהודית,  עיירה  בכל  כמו 
מיוחד לגניזה. היה זה מאחורי קיר גבוה, שם היו עורמים את כמויות הגניזה 
הגניזה  את  מקבל  הקיר,  על  מטפס  היה  זריז  נער  הכנסת.  בבית  שנאספו 

ומטיל את קרעי הספרים למקומם.
באחת הפעמים, נבחר יצחק׳ל למלאות את התפקיד, בהיותו מלא מרץ נעורים. 
עמד הילד בראש הקיר, קיבל לידיו את כמויות הגניזה והטילן פנימה, כשמידי 
פעם הוא מחטט בערנות בתוך הקרעים, אולי תזדמן לידו מציאה כלשהיא. 
תוך כדי עבודתו צדה עינו ספר שלם ללא כריכה המושלך בגניזה, הוא תחב את 

הספר לכיסו והמשיך בעבודתו עד גמירא.
כשסיים, נזכר בספר שמצא, וחיפש פינה שקטה לעיין בו. בית הכנסת היה 
נעול בשעה זו, אך ליצחק'ל הגמיש הספיק חלון פתוח כדי למצוא את עצמו 
יושב ומעיין בתוך בית הכנסת בספר החדש. 'השתפכות הנפש' היה שמו של 
הספר, ולאחר שקרא מספר קטעים הם משכו את לבו משיכה עצומה ומילאו 

אותו כמיהה וערגה לעבודת השם יתברך בעבודה שבלב זו תפילה.
השעות נוקפות, ויצחק'ל עדיין רכון על ספרו החדש. לפתע קולו של מבוגר 
הקפיצו באמצע הקריאה: ״מה הספר שבידך, ילד?״. יצחק'ל הושיט לו את 
הספר כשהוא לא מצליח להבין כיצד צץ לו זה בפתאומיות. הלה, העיף מבט 

בספר ועיניו אורו: ״אם בספר זה אתה שקוע, הבה אתן לך כזה חדש״ - אמר 
ערב  עד  מבוקר  הכנסת  בבית  יושב  שהיה  ברסלב  כחסיד  שהתגלה  האיש, 
ועוסק בתורה ותפילה, אלא שיצחק'ל לא השגיח בו בכניסתו מהחלון. משה 

'טענצער' )=הרוקד( היה מכונה בפי בני העיירה, בגלל שמחתו התמידית.
היה  השער  בעמוד  נאה.  בכריכה  כרוך  שהיה  החדש  בספר  שמח  יצחק'ל 
מודפס שם המפיץ של הספר - רבי אהרן לייב ציגלמן מוורשא. כיון שנתוודע 
יצחק כי מוורשא תצא תורה, החל להפציר באביו שצר לו המקום בעיירה 
ורצונו להיכנס ללמוד בישיבה בוורשא. לאחר שהרבה להפציר, ניאות לו אביו 

ושלחו לוורשא.
היה זה באחד מן הימים הראשונים בהם שהה יצחק בבירת פולין, רוכל יהודי 
חלף על פניו והכריז על מרכולתו: "שמאטעס! שמאטעס!״ )=בלויי סחבות(. 
אולם יצחק חד העין שם לב כי בין קריאה לרעותה, מדבר האיש אל עצמו. 
הוא עקב אחריו ונוכח לראות כי כך מעשהו - ממלמל הוא בינו לבין עצמו 

ומפעם לפעם פורצת מפיו הקריאה: ״שמאטעס! שמאטעס!".
מתוך סקרנות, המשיך לעקוב אחריו עד שראהו נבלע בדירת מרתף חשוכה. 
אזר יצחק עוז והקיש בהיסוס על הדלת, פתח האיש את הדלת ומדד את 
״שמאטעס  בפליאה.  שאל  ילדי?״  ברצונך,  ״מה  רגליו;  ועד  מראשו  הילד 

מבקש אני״, מיהר הנער לחפות על סקרנותו.
שם  היו  מסחורתו;  בפניו  להציג  והחל  ל״ארמונו״  בכבוד  האיש  הכניסו 
מכנסים בלויים, חולצה שראתה זמנים טובים יותר או כובע שלא ניתן לקבוע 
בוודאות מה היה צבעו המקורי, יצחק דחה את כל ההצעות, תוך כדי שהוא 

סוקר את הבית העלוב.
אין  כי  לו  שהתברר  שוב הרוכל לאחר  שאל  אתה?״  מבקש  זאת  בכל  ״ומה 
מבוכתו  על  הנער  התגבר  אחד.  סמרטוט  ולו  לרכוש  זה  קטן  של  בדעתו 
בין  לעצמך  מדבר  שאתה  הדיבורים  פשר  את  לדעת  אני  ״מבקש  והשיב: 

הכרזה לרעותה בעודך ברחוב...״ 
כיון שראה זה, כי בתמימות שואל הוא, הושיבו לפניו ואמר לו כדברים האלה: 
השם  לפני  שיחנו  לשפוך  אותנו  הורה  הקדוש  ורבינו  אני,  ברסלב  ״חסיד 
יתברך על כל אשר עובר עלינו בין ברוחניות ובין בגשמיות והם הם הדיבורים 

שראיתני שח ביני לבין עצמי״.
נפעם ישב הילד והאזין לדיבוריו שנמשכו שעה ארוכה, כשהלה מבהיר לפניו 
את עיקרי חסידות זו ואת דרכיה. וכשנפרד ממנו מלווה בברכתו, ידע יצחק 

סופית, כי מקומו בין חסידים אלו, אשר אלו הם דרכיהם. 
אהרן  ר'  בשמו:  רוכל  אותו  את  הכיר  ברסלב,  חסידי  בין  יצחק'ל  כשנתערה 

בצלאל הכהן פפר, אחד מאלפי חסידי ברסלב בפולין, ה' יקום דמם.
)מתוך הספר 'אש תמיד תוקד' – ספר זיכרון לחסידי ברסלב בפולין, העומד לראות אור בעזהי"ת בקרוב(

נבא לקבל שבת פרשת ויצא, לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות טוען 
ונטען הלכה ה' שבהם גם מתגלה איך להכין עצמינו לימי החנוכה.

תמצית המבואר בתורה י"ז
הדור  שצדיק  י"ז(,  סי'  )לקו"מ  וגו'  הם  ויהי  במאמר  מבואר 
תמיד  ומחפש  מבקש  הצדיק  כי  והאהבה.  היראה  המגלה  הוא 
הן  השי"ת,  רצון  דבר  בכל  יש  כי  השי"ת,  של  הרצונות  לגלות 
יש   - בפרט  ודבר  דבר  בכל  הבריאה,  בפרטי  וכן  הבריאה,  בכלל 
ומשיג  הרצונות,  אלו  אחר  תמיד  מחפש  והצדיק  השי"ת,  רצון 
ובפרט  בכלל  בישראל  שמוצא  ההתפארות  ע"י  אותם  ומוצא 
ובפרטי פרטיות, כמשאחז"ל על מ"ש "בראשית" בשביל ישראל 
שנקראו 'ראשית', כי ישראל עלה במחשבה תחלה, והשי"ת צפה 
ההתפארות והשעשועים שיקבל מישראל, ובשביל זה ברא את 
כל העולם, כי יש בכל אחד ואחד מישראל התפארות שהשי"ת 
מתפאר עמו בפרטיות, ואפילו בפחות שבישראל, אפילו פושעי 
ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, יש בו התפארות פרטי, 
וכן בכל פרט ופרט ובכל תנועה ותנועה של ישראל יש התפארות 
עם  נענוע  עושה  שבישראל  פחות  שאיזה  לפעמים  ויש  אחר, 

הפאה שלו, והשי"ת יש לו התפארות גדול גם מזה.
והצדיק הוא מגלה ההתפארות בכלל ובפרט, ועי"ז משיג הרצונות 
ההתפארות  התגלות  ע"י  כי  והאהבה,  יראה  מתגלה  ועי"ז  וכו', 
שעי"ז  המלך',  המלכת  'יום  ונעשה  ית',  עמו  מתפארים  ישראל 
ליראה  היראה  מתגלה  התפארות  ע"י  כי  הכל,  על  יראה  נופל 
מלפניו יתברך יראה גדולה שמתגלה ביום גנוסיא דמלכא שלובש 

המלך בגדי התפארות, שאז היראה מתגלה יותר ויותר.
הנפש  אין  אבל  מהשי"ת,  יודעים  שרק  ממה  יראה  שיש  והגם 
הנפש  על  התפעלות  נופל  שאז  ההמלכה,  ביום  כמו  מתפעל 
הרואה, והכל חרדים וזוחלים מפניו, ועי"ז מתגלה אהבה, כי אח"כ 
שזהו  מתנות,  ונותן  ומחלק  ואחד,  אחד  לכל  רצונו  מגלה  המלך 

בחינת אהבה. נמצא שהצדיק מגלה היראה והאהבה.
אבל כל זה אינו מאיר על האדם כאשר נחשך אצל אחד היראה 
עכירת  מחמת  וגו',  קדרות"  שמים  "אלביש  כמ"ש  והאהבה, 
המעשים וכסילות השכל. ולזה צריכים תיקון המזבח, שהאכילה 
אבל  והכסילות.  הקליפות  נכנעים  שעי"ז  כראוי,  בכשרות  תהיה 
אפילו אחר אכילת איש כשר, בהכרח שיהיה לו בלבול הדעת קצת 
אחר האכילה וכו', ולזאת צריכים להשלים פגם המזבח, ע"י בחי' 
גרים שחוזרין ניצוצי חלקי המזבח למקומם, וזה נעשה ע"י בחי' 
"הון יוסיף רעים רבים", שנותן צדקה לצדיקים אמתיים ולעניים 
הגונים, שכלולים מכמה נפשות ישראל, ועי"ז מרבה האויר הזך 
הטוב  ששומע  עד  למרחוק,  נשמע  הקדוש  הדיבור  ואז  והנח, 
ונעשים בעלי תשובה  וחוזר להש"י,  ונתעורר  בין הס"א  הכבוש 
ליראה  וזוכין  השכל  נשלם  ועי"ז  המזבח,  נשלם  ועי"ז  וגרים, 

ואהבה. 

העולם קיים עבור ההתפארות מישראל
היינו  ראשית'  שנקראים  ישראל  'בשביל  העולם  ברא  השי"ת 
ואחד מישראל,  יום מכל אחד  בכל  לו  בשביל ההתפארות שיש 
לו  יש  יום  כי בכל  יום תמיד מעשה בראשית,  והוא מחדש בכל 
התפארות חדש בכלל ובפרט – שלא היה לו מעולם, שזה כלל ענין 

הייחודים והעליות המבוארים בזה"ק וכו'. 
כי העולם אינו דבר ריק וסתמי בלי טעם וריח, רק נברא בשביל 
בני ישראל שמקבלים עול תורה, ובכל נקודה של יהדות נעשה 
יש  כאשר  וההתפארות,  והגדולה  הכבוד  התעלות  שנעשה  מה 
התפארות אחרת מכל מצוה ומכל עבודה של כל אדם, והשי"ת 
אפילו  שבפחותים,  הפחות  אפילו  אדם  כל  עם  מאד  מתפאר 
בכל  קם  שהוא  מכיוון  נופל,  והוא  מאד  האדם  על  עובר  כאשר 
גדול  חידוש  נעשה  מזה  שיכול,  מה  לפי  מחדש  ומתחיל  פעם 
וכך מכל תנועה והתאמצות של מלחמת האדם  של התפארות, 
על נשמתו, ומכ"ש מכל תיבה ותיבה של לימוד התורה ואמירת 
התפילות וכל דיבור דקדושה. וגם מי שזוכה להרבות בטוב, עליו 
לכוון לבו רק להתפארות הזו שהשי"ת מתפאר איתו כאלו היה 

איש פשוט, ולא ימשך אחר מחשבות של גאוה והתפארות שלו. 
מציאות  מתגלה  בכחם  כאשר  הצדיקים,  בכח  מתגלה  זה  וכל 
ההתפארות תמיד, כי הצדיקים מעבירים הדין והקטרוג, ומגלים 
הנקודה האמיתית של כבוד השם שיש בכל מעשה טוב, שיעלה 
לעשות מזה תיקוני העולם והתגלות התפארות, ובזה מגלים את 
אור הרצון של בריאת כל דבר בכלל ובפרט להביאו להיות התגלות 
הרצון, שעי"ז גם אנחנו יכולים לראות שבכל דבר יש רצון מיוחד, 
ולזכות להתעורר תמיד כמה השי"ת מתפאר אתנו ורואה ומאזין 

ומקבל נחת רוח מופלא ונורא מאד שזה תכלית הבריאה. 
וזהו חיים שנקרא  קיום התורה כראוי,  זאת עיקר מציאות  והרי 
להשי"ת  והתקרבות  אמונה  של  ומשמעות  חיות  למצוא  'חיים', 
בכל דבר, ועי"ז בוודאי נזכה לשוב בתשובה שלימה לצאת מכל 
מעשי הבלי העולם שאין בהם שום נחת רק צער וכבדות וחשכות 

גדול, כי נרוץ בזריזות להיות נכלל בהתפארות האמתי. 
שנזכה  מה  ולפי  ואהבה.  ליראה  זוכים  ההתפארות  בזכירת 
ההסתכלות  דרכי  לימודי  שמגלה  ז"ל  רבינו  באור  להתדבק 
בהתפארות זו, ופועל למעלה ללקט כל חוט של אמת שיש בנו 
לעשות התפארות זו - נזכה לתשובה ולחיים טובים של שמחה 

וחיות, ועי"ז יפתח לבנו לזכות ליראה. 
מתעלה  האדם  ההתפארות  במציאות  להתדבק  זוכים  כאשר  כי 
המלכת  ביום  שיש  הכבוד  התגלות  בבחי'  השם  כבוד  להתגלות 
המלך, שאז נעשה רעש והתעוררות של תפארת וגדולה, ולובש 
לעיקר  לזכות  יכולים  ועי"ז  גדול,  התפעלות  ונופל  מלכות  בגדי 
העבודה שהוא יראה, כי עיקר מעלת האדם הוא כאשר יש בליבו 
יראה ומתפעל ממציאות השי"ת, עד שנופל עליו חרדה ומתעורר 
באמת להשי"ת, וזהו עיקר מה שהשי"ת שואל מאתנו ליראה וגו', 
היראה  התגלות  שיש  עת  בכל  כי  הנפש,  שלימות  נעשה  ומזה 
מחלקים מלמעלה מתנות שמזה מגיע התדבקות הנפש באהבת 

השם לפי מה שהכין האדם את ליבו. 
שלימות  עיקר  כי  לעתיד,  שיתגלה  הגנוז  אור  התגלות  בחי'  וזה 
הנפש הוא לזכור את השי"ת באמת, ולזכות לכח התפעלות בלב 
זך להתדבק ביראה ואהבה כי מכיר את מציאות השם כפשוטו, 

וזאת עיקר מציאות האמת והקרבה להשם. 

ההתפארות נשכחת כפי חשכת המעשים
תהו  היתה  "והארץ  וממשיך  "בראשית"  מתחיל  שהתורה  כמו 
הדעת  את  שמחשיך  מה  יש  כך  תהום",  פני  על  וחשך  ובהו 
למציאות  נופל  והכל  שנעשה,  וההתפארות  בהשי"ת  מלזכור 
של תהו ובהו, תמיהות וריקנות שבוהה ואינו מבין, כי יש חושך, 
חטא  כל  כי  המעשים.  קלקול  ע"י  והשכל  הדעת  כסילות  היינו 
מקלקל ומכסה אור השכל, ואינו יכול לראות ולהבין שום תכלית 

ומשמעות להעולם ולכל מה שנעשה איתו.
ובאריכות קושי הגלות והצרות, נכבש ונאסר יותר מציאות הטוב 
ולהכיר  מלחשוב  מאד  רחוק  שאדם  עד  ההתפארות,  ונקודת 
מציאות הדעת, ואע"פ שהצדיקים מגלים ומאירים עלינו נוראת 
מעשיו  מזכך  האדם  אין  כאשר  הרי  ההתפארות,  אור  מתיקות 
בתשובה, אינו יכול לקבל אור הצדיק, ואפילו ע"י האכילה, ומכ"ש 
כאשר האכילה אינו כראוי ויש בה בחי' פגם המזבח - שלא זכה 

לזכור ששולחן דומה למזבח ושיש לשלוט על עצמו וכו'. 
ועי"ז אין רואין אור הצדיק שמגלה ההתפארות ואין מבינים מהו 
הצורך ביראה ואהבה, וכמו שעפרון החיתי לא ידע שיושב אצל 
מערת המכפילה שהוא שער הגן עדן וכו' ורק רצה להפטר מזה, 
כך אין האדם רואה כלל מה יש לפניו ואיתו ממש, כי הלביש על 
יכול  אינו  ועי"ז  הצלחתו,  כל  ממנו  ומחשיך  שמכסה  שק  עצמו 

לראות למה נברא ומה נעשה והולך נע ונד בעולם.

היציאה מהחשכות בכח הצדיק
על  שהלבשנו  החשכות  מקדרות  לצאת  לזכות  תקוותינו  ועיקר 
ראשינו, הוא בכח רבינו ז"ל שמגלה ופועל ההתפארות, כי כאשר 
דרך  נמצא  הקדושים,  דבריו  אור  לקבל  ונזכה  העצות  בדרך  נלך 
לחזור להאמין בכל יום ובכל עת מחדש שבוודאי השי"ת מתפאר 

איתנו. 
ואפילו כאשר עובר על האדם מה שמחליש דעתו ונדמה לו שאין 
רוצים אותו כלל למעלה, כאשר רואה עוצם ריחוקו ומה שנופל, 
והא נמצא בתוך קטנות וחשכות הדעת ומבולבל מאד - ימצא כח 
להתעורר שבוודאי יש בו עדיין התפארות פרטי שהש"י מתפאר 
עמו, וכך יתחדש להאמין בפרטות בכל יום ויום בכל מחשבה ובכל 
מעשה ודיבור שזוכה, כי אין יום דומה לחברו, ובכל יום ויום עולה 

התפארות חדש ומתחדש לפי כל מעשה ומצוה. 
וכך יש לכל אדם לזכות לצאת ממה שהס"מ רוצה לבלוע אותו 
מנשמות  נשמה  שהוא  לזכור  שיתעורר  ולהפסד,  לכליון  שילך 
ישראל אשר בהם התייעץ השי"ת בבריאת העולם, ויש התפארות 
בכל יום ובכל ענין ובכל אחד ואחד יהיה מי שיהיה אם רק מתחיל 
אשר  והסיבה  הרצון  וזאת  ישראל,  בכלל  להיות  ורוצה  מחדש 
יום  בכל  בטובו  מחדש  שהשי"ת  העולם  חידוש  מאחורי  עומד 
תמיד מעשה בראשית - הכל רק בשבילו, בשביל שיגרום ויעלה 
שיתעלה  הכל  ויושלם  יתלקט  הצדיק  בכח  כאשר  ההתפארות, 

נחת רוח והתפארות נורא. 
ההתפארות,  בשביל  כ"א  הייתה  לא  הבריאה  שתחילת  כמו  כי 
כמו כן עתה הש"י מקיים העולם בחסדו בכל יום ויום רק בשביל 
עיקר  ואדרבא  וכו'.  ובפרט  בכלל  מישראל  שמקבל  ההתפארות 
לא  הבריאה  בתחילת  כי  הבריאה,  אחר  עתה  הוא  ההתפארות 
היו עדיין ישראל בעולם רק שברא העולם בשביל שצפה שיקבל 
קדושים  ישראל  נמצאים  שכבר  עתה  וכ"ש  מכ"ש  התפארות, 

בעולם. 
כנראה  יום,  שבכל  והנפלאים  הרבים  השינויים  כל  באים  ומזה 
גם בחוש ריבוי השינויים שבכל יום, כל שפע וחסד וכל צמצום 
ודין וכל מה שנעשה עם כל אדם, כי כל מה שנעשה עם כל אדם, 
הנפלאים  השינויים  וכלליות  ומעשה  דיבור  המחשבה  ומציאות 
הזמנים  את  ומחליף  עתים  משנה  כמ"ש  העולם  בכל  שנעשים 
ויום  יום  שבכל  והעצומים  הרבים  הנפלאים  השינויים  וכל  וכו', 
להתחזק  עי"ז  שנזכה  מה  בשביל  לכל  כאשר  הכל   - בפרטיות 

להתנהג כראוי ולהתגבר באמונה וכו' לגרום נחת רוח למעלה. 
ומי שזוכה לקבל אור דברי רבינו ז"ל ומאמין בזה באמת באמונה 
שלימה, בוודאי יזדרז לעבודת השם ובוודאי לא ידאג ולא יפחד 
משום דבר, ויזכה לשמחה וחיות גדול, כי ידע מה שיש לו חלק 
וכל  ובריאות  פרנסה  על  גם  וממילא  הבריאה.  סיבת  בעיקר 
חלק  לו  שיש  מאחר  כי  ידאג,  ולא  עצמו  יטריד  לא  הצטרכותו 
בחיות וקיום העולם באותו היום, בוודאי יהי' נמשך לו חיות ושפע 
ממנו  שיעלו  לראות  לזה  לזכות  רצונו  כל  עיקר  כי  היום.  באותו 
שעשועים והתפארות הרבה בכל יום מעין הברכות וההשפעות 
שנמשכין בכל יום, כי הא בהא תליא - כפי ההתפארות שעולה 
ממנו, כן זוכה לקבל שפע הרבה, וכמו כן הוא צריך לברך ולפאר 

יותר ליוצרו, ועי"ז יהי' נמשך לו עוד שפע טובה וברכה הרבה.

עיקר התגלות ההתפארות בשבת קודש
ועיקר התגלות ההתפארות שיש להשי"ת מבריאת העולם הוא 
נתעלה  ואז  וארץ,  שמים  מעשה  נשלם  בשבת  כי  השבת,  ביום 
ההתפארות מאדם הראשון, כי בשבת עשה תשובה, והנחת רוח 

הזה של שבת הגין עליו. 
כי בשבת מתגלה שבח יקר וגדולה למלך יוצר כל המנחיל מנוחה, 
נכללים  ואנו  בנו שאנו מעידים שברא העולם,  והשי"ת מתפאר 
שברא  השי"ת  על  המעידים  שאנו  והכבוד  הגדולה  בהרגשת 
נחת  התעלות  של  הרוחנית  בעבודה  היינו  במנוחה  ורוצה  הכל 
רוח, ומציאות היגיעות בל"ט מלאכות אינם עיקר העולם, כי בזה 
שצריך  מה  לו  אין  האדם  כאילו  ההתפארות  פגם  יש  השעבוד 
אע"פ שהוא קרוב למלך, וצריך להשתעבד, אשר באמת זאת רק 
מחמת שנפל מההתפארות שעל ידה נמשך פרנסה, כמו שהשפע 
של כל ששת ימי המעשה נשפע בשבת, כי העיקר הוא המנוחה 

באור כבוד השי"ת.
יום השבת" שיש לזכור שהשי"ת מתפאר בכל  "זכור  וזה מצות 

שומר שבת ומתעלה ממנו נחת רוח מכל פרט ופרט של קדושת 
כאשר  השבת,  זמני  וכל  וכו',  שבת  בגדי  שבת,  מאכלי  השבת; 
ובאים  התפארות,  אור  לגלות  הנר  מדליקים  השבת  בכניסת 
לקבל שבת בשירות ותשבחות, ובקידוש נעשה שותף למעשה 
בראשית, כי השי"ת מתעלה ע"י הקידוש ועי"ז נברא ומתחדש 

העולם. 
ומקלקל השכל,  אינו מחשיך  עונג שבת שהאכילה  ואז מתגלה 
רק אדרבה מגלה אור ההתפארות שהשי"ת ברא כל טעם ומראה 
האכילה  שכל  בשבת,  שנעשה  המזבח  תיקון  כל  עי"ז  ומתעלה 
הוא כולו התגלות גדולת השם, ולכן מרבים בזמירות בשבת כדי 

לגלות ההתפארות.
שבשלש  עד  מהתורה,  חלקו  לקבל  עולה  התורה  ובקריאת 
שהוא  בהבריאה,  השי"ת  של  הרצון  אמיתת  מתגלה  סעודות 
ורצון  רעוא  מתגלה  כי  התפארות,  שמתגלה  הצדיק  אור  עיקר 
מה השי"ת רוצה בכל דבר, שעי"ז מאיר אור הגנוז וזוכים ליראה 

ואהבה.

ע"י נר חנוכה מאיר ההתפארות
שבת,  שמירת  לבטל  שרצו  ביוונים,  והמלחמה  חנוכה  ענין  וזה 
ואמרו כתבו לכם על קרן השור וכו', היינו בגובה ובפאר הרע מול 
ורבים  ישראל,  ישראל, לבטל ההתפארות של  פאר האמתי של 
נפלו מאד להתייוון כי נחשך האור, והיוונים טמאו כל השמנים 
היינו כל כוחות השכל שיכולים להאיר קרבה להשי"ת, וכל אחד 

נפל לחושך גדול ולפגם המזבח כאשר נכשל וכו'. 
רמז  שזה  ישראל,  נשמות  הרימו  חשמונאי  לבית  הכהנים  אבל 
אחד,  כל  של  החשיבות  שמגלה  חשיבות  לשון  'חשמן'  שמם 
מידות  הגדול שמאיר  הצדיק  חסד של  בחי'  כהן  בחי'  ע"י  וזאת 
הרחמים ומגלה הנקודה טובה וההתפארות של ישראל, כאשר 
הדלקת הנר נמשך מבחי' מידות הרחמים המרומזים בי"ג תיבות 
של הברכה, ואור הנר מאיר בפתח הבית בחוץ, למי שיצא בחוץ 
אבל מתעורר לחפש הפתח.  כי הצדיק מאיר הרחמים לתוך הטוב 
פאר  שגורם  'חשמן'  שהוא  במעלתו  להזכר  שיתעורר  הכבוש 
ונחת, ועי"ז נעשה חנוכת המזבח, שמזה נמשך כל קדושת בית 
המקדש, ששם היה האויר הזך של מקום הקדושה ע"י הקרבנות 
היו עדות  נרות המנורה, שהם  ומאיר בחי' הארת  וכו',  והנדבות 

שהשכינה שורה בישראל. 
וזה מאיר גם עכשיו בתוך הגלות שאנו רחוקים מאד מהביהמ"ק, 
הכבוד  שמגלה  הצדיק  אור  לקבל  לזכות  יכולים  חנוכה  ע"י  כי 
והפאר, כי מגלה שפך קטן שאין בו להאיר וכו' היינו מצוה קטנה 
ימים  ח'  מאיר  והתפארות,  נחת  של  מציאות  שום  רואה  שאינו 
של  ענין  מכל  פרט  וכל  נפשו,  ומחיה  האדם  על  שמאיר  היינו 
הבריאה שנברא בשבעת ימי בראשית נכללין בבחי' יום השמיני 

עלמא דאתי, שפועל לנצח. 
להודות  היראה  ע"י  להתעורר  בלבד  לראותם  המצוה  ועיקר 
ומה  רוח  הנחת  אמיתת  מרחוק  להבין  ההתפארות,  ולראות 
שזוכה להדליק ולפעול, איך הארץ האירה מכבודו, ולכן העיקר 
נר  והמהדרין  בכלליות,  הזכרון  להדליק  הינו  וביתו,  איש  נר 
מה  מכל  בפרטיות  ההתפארות  שיזכור  היינו  ואחד,  אחד  לכל 
יום  בכל  והולך  מוסיף  המהדרין  מן  והמהדרין  כו',  עליו  שעבר 
בכל  רוח  נחת  לעשות  השם  לעבודת  שמתעורר  מה  בחי'  זה 
מה שעושה, להיות מוסיף והולך בעבודת השם להתחנך בדכי 
ותשבחות,  בשירות  להרבות  ושמחה,  בחיות  השם  עבודת 
ולהודות על הניסים והנפלאות בהלל והודיה, כי רואה מציאות 

הניסים והנפלאות, ששייך כזאת שהשי"ת מתפאר מהגרוע 
ונחמות  ישועות  ונפלאות  ניסים  פועל  ולכן  שבגרועים 

כי רוצה בנו מאד, ולכן תמיד השי"ת לנו מעוז צור של 
ישועה והצלה בכל עת צרה וצוקה, כי גם כאשר אנו 

רחוקים מאד השי"ת מתפאר איתנו מאד, ועוזר 
הזה  בזמן  ונפלאות  ניסים  ופועל  ומציל 

כבימים ההם.



בני הנעורים
לא להפקיר את האברים

עלהו לא יבול

הפסק בלימוד לאמן ודבר שבקדושה
עניית אמן

א. י"א שחייבים לענות )פתחי תשובה קכד. שלמת חיים קצו. שלחן מלכים ו הלכה למשה פג. תורת יקותיאל מהדו"ת 
או"ח ו. לקט הקמח החדש ד קכד טז. וכ"מ באגר"מ או"ח ג פט, שהרי צידד לענות אפילו י"ג מדות(. וי"א שכל זה אם אכן 

שמעו את הברכה כתיקונה באופן שחייבים לענות, אבל אם בכדי שיוכלו לשמוע הברכה ]או[ כדי שלא 
תהיה אמן יתומה, צריך להטות אזנו ולפנות לבו לזה והדבר יטריד את הלימוד או העיון - אין לעשות כן 
)מעשה רב מילואים קר"ש ותפלה סא. שלמת חיים קצו ותקיג. קנה בשם ג ה. הגרח"ק בתורתו יהגה ב תשובה לח, ואפילו 

רבים הלומדים. וכ"מ בהליכות שלמה תפלה ט ו, אבל לכתחילה יש למנוע שלא יבוא לידי זה(. 

ב. אם עניית האמן יגרום לביטול לימוד או העיון בתורה – אם מדובר 'ברבים' השומעים שיעור וכדומה, 

י"א שאין להם לענות אמן )מים רבים ב ד"ה וכהאי, ואביו בסימן ג, וכן בדברי דוד מא, אמנם רשאים לענות באופן שלא 
יפריע לשיעור. ויען משה שערי משה או"ח תפלה ה. שערים מצוינים כ א, מראב"ד קשוי זצ"ל. להורות נתן יא ד ו, אם כבר 

התפללו ושמעו הברכות(. אבל הלומד יחידי, י"א שחייב לענות )דברי שלום ד או"ח נט, אם אינו ניכר כ"כ שלומד. 

עמק התשובה א א. וכן כל הנ"ל איירי רק ברבים(. וי"א שאין צריך לענות )שבט הלוי ט מג. ובשלמת יוסף יא, ובית 

ברוך כלל ו לו, מחלק בין תורה שבכתב שחייב לענות ובין תורה שבע"פ שאין לענות(. אמנם כל זה במי שאכן מקפיד 

לא להפסיק בלימודו על דברים של מה בכך, אבל מי שאינו מקפיד על זה, ובפרט מי שעונה לשיחות 
לפלפון שברשותו – בודאי חייב לענות אמן בכל אופן )נוטרי אמן כד יא(. 

דיעות  יש  אם  אבל  אמן,  לענות  הדיעות  לכל  שמחויב  באופן  הברכה  ששומע  במי  זה  שכל  ונראה  ג. 
המקילים ובפרט אם לכל הדיעות הוא רק רשות ]וכמ"ש במאמרנו לפרשת נח[  – אין לבטל הלימוד 
או העיון בתורה, זולת מי שאינו מקפיד להפסיק גם למילי דעלמא וכנ"ל. ודע שבכל אופן מי שלא ענה 

אמן בגלל שהיה טרוד בעיון בתורה, אינו נענש על זה )אשל אברהם רטו ב. שלחן מלכים ולקט הקמח שם(.

ענייה לקדיש וקדושה וברכו

א. הלומד במקום זה ושומע הנ"ל ממקום אחר, אין להפסיק מהלימוד לזה )וכמ"ש במאמרנו לפרשת לך לך 

שאז אינו חיוב כלל אלא רשות, וא"כ בודאי ת"ת עדיף(.

ב. אבל הנמצא עם ציבור שאומרים הנ"ל: י"א שצריך להפסיק )פתחא זוטא א ה ו. שרגא המאיר ו מט. הלי"ש 

שם, אם ניכר שאינו עונה. ובכף החיים סו כ, שמותר לענות. דברי שלום שם, אפילו בלימוד של רבים(.

וי"א שאם יגרם ביטול או עיון תורה בגלל זה, אין לענות )נשמת חיים כו. וכן במעשה רב שם, אם בגלל הלימוד 
אינו יכול לשים לבו לענות. וכ"מ דעת הגרח"ק שם לה. וכל שכן לדעת המאורי אור ב"ש כו ע"ב ומשנת יעקב תפלה ט ד, 

הסוברים שמי ששמע כבר קדיש וקדושה אין עליו חיוב לענות אף בנמצא עם הציבור(. ויש שהתירו זאת רק בלימוד 

תורה ברבים )שערים מצוינים שם. תשובות והנהגות ב עה, והתיר גם ליחיד שניכר שאינו מתפלל עמהם. עמק התשובה 
א א, אמנם במקום דסליק פירקא, אפשר שיפסיקו. ישיב יצחק או"ח ג(.   

ברוך הוא וברוך שמו. אין להפסיק מהלימוד בכדי לענות בכל אופן )כ"כ בתלמוד תורה לרבים: מים רבים  ג. 

וסעיתו שם. פת"ש שם. שערים מצוינים. אמנם בשלחן מלכים שם, מתיר גם ליחיד. וכן נראה למעשה(.

ד. מודים דרבנן. בהליכות שלמה שם כתב שדינו כדין קדיש וקדושה. 

ה. ברכת כהנים. בהליכות שלמה שם כתב שיחיד הלומד יפסיק ויעמוד כנגד הכהנים, אבל רבים הלומדים 
לא יפסיקו לזה. 

הפסק באמירת תיקון הכללי

נוהגים להזהר שלא להפסיק ]אף שלא נמצא סמוכין לזה מרביז"ל ותלמידיו, אך העולם חוששים שסגולת התיקון הוא 
רק בלא הפסק כלל[, ואם כי אין בענין זה להתיר שלא לענות לאמן ושאר דבר שבקדושה, מכל מקום כיון שבודאי ההפסק 

מבלבל הכונה והתעוררות וכו', יש להשוותו כהפסק בתפלה ולכל הפחות כפסוקי דזמרא או אמירת תהילים בעלמא. ובפרט 
למי שמקפיד שאם מפסיק לעניית דבר שבקדושה, מתחיל עוד הפעם לאמרו, שאפשר להקל וככל האמור במאמרנו הקודמים לענין 

תפלה או לפחות כתלמוד תורה. 

הלכה פסוקה
  מאת הרה"ג ר' שמעון אנשין שליט"א

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 2.30 אחה"צ(

איך יכול אני להתחיל לשלוט על עצמי ועל מעשי?

הגוף  כמו  לא  מאוד,  קדוש  גוף  הוא  יהודי  של  שהגוף  לדעת  צריך 

הוא  יהודי  של  הנשמה  שרק  חושבים  שהרבה  כמו  ולא  הגויים.  של 

חשוב, אלא באמת הגוף עצמו הוא יקר מאוד בשמיים, אפילו שהגוף 

מגושם ומלא בהמיות. והראיה הגדולה לכך הוא, שכאשר יהודי נפטר, 

מקפידים מאוד על קדושת המת, ונזהרים ביותר שלא לנתח את המת, 

להביאו  קדושתו,  על  ושומרים  שלו.  אחד  באיבר  אפילו  ליגוע  ולא 

לקבר ישראל. 

צריך  וכמה  כמה  אחת  על  מת,  של  גוף  על  אמורים  הדברים  ואם 

לדעת כמה יקר כל איבר ואיבר של יהודי חי!!! כמה צריך לשמור את 

קדושתו!!!

בכלליות האדם מנסה לשמור את עצמו, אבל בטעות הוא לא שם לב 

זזה למקום שלא היה צריך, הפה פתאום הוציא מילה לא  והנה היד 

וכו', והוא לא מבין איך זה קרה. והעצה היא  במקום, העין הסתכלה 

להסתכל על כל איבר ואיבר כבריאה בפני עצמה, מח, לב, אוזן, עין, 

פה, יד, רגל, וכו'. ובצורה הזו מתעורר האדם לשים לב בפרטיות לכל 

איבר ואיבר, לשמור עליהם ולא להפקיר את האברים!!!

לכל  לכל  ולשים  שלו,  האברים  על  לשלוט  האדם  זוכה  באמת  איך 

תנועה שהוא עושה? ובכן מצאנו עצה נוראה של רבינו הקדוש. והוא 

לדבר אל האברים!

ר'  ושמו  קודשים,  קודש  שהיא  רבינו  של  בתלמידו  שהיה  ומעשה 

שמואל אייזיק מדאשיב ז"ל, ואמר לו רבינו שידבר בכל יום לאברים 

שלא  כך  הבית,  הבעל  כאן  מי  לזכור  אותם  ויעורר  מוסר.  דברי  שלו 

יעשו תנועה היפך מרצון ה'. כי מחמת שהאברים משתוללים ועושים 

מעצמם מה שהם רוצים, לכן צריך להעביר להם פקודה חזקה שלא 

כי מי שלא עשה  נראה משונה,  ואף שהדבר  רוצים.  יעשו מה שהם 

זאת מעולם, נראה הדבר כאילו הוא מדבר לאויר, אבל באמת האברים 

שומעים, כי כל פעולה של כל איבר נעשית רק על ידי פקודה של המח, 

וכיון שהאברים לא מקשיבים למח, לכן יש לדבר לאברים, ולהעביר 

להם מסרים דרך כח הדיבור, כי הדיבור יש לו כח גדול מאוד לפעול. 

ואל  הלב,  אל  מדבר  שהיה  אייזיק  שמואל  ר'  עושה  היה  וכך 

ואמר  לרביז"ל  ובא  וכו'.  והפה  אזנים  עיניים,  והרגליים,  הידים, 

שימשיך  רביז"ל  לו  אמר  כלל.  עוזרים  לא  שהדיבורים  לו 

כי בסוף  ולא ישים לב לכך שזה לא עוזר,  לדבר לאברים 

היה  שבסוף  עד  עשה,  אכן  וכך  פועלים,  הדיבורים 

הפנימיים  לאברים  לדבר  שלא  להזהר  צריך 

הלב,  אל  מדבר  כשהיה  כי  שלו, 

לגווע כשהיה מדבר אל הלב,  רגיש שהיה מתחיל  כך  כל  הלב נעשה 

והיה צריך לדבר רק לאברים החיצוניים שהחיות שלו לא תלויה בהם.

מובן  שממילא  הזה,  הסיפור  אחרי  מובא  הנפש,  השתפכות  ובספר 

שצריך האדם לדבר לאברים שלו דברי חיזוק. כלומר לא רק דברי מוסר 

שיכול לשבור את האדם, אלא בצורה נעימה של חיזוק. ולדוגמא: 'לב, 

לב, אתה הרי הבריאה של השי"ת, אתה יכול להרגיש כזו דביקות בה', 

אתה יכול לאהוב את ה', לפחד ממנו, למה אתה נותן לעצמך לאהוב 

נמצא  העולם  כל  הרי  שטות,  מכל  מפחד  כך  כל  אתה  למה  שטויות, 

בתוך הלב, כמו שכתוב צור לבבי, תתחיל לחשוב רק מה', תעורר את 

ההרגשות שלך אל ה' ולא אל הבלים אחרים' - 'יד יד, והרי אתה בריאה 

לכתוב  זוכה  אתה  תפילין,  להניח  זוכה  ואתה  הוא,  ברוך  הקדוש  של 

דברי תורה, אתה זוכה להחזיק ביד ספרי קודש, ולהצביע בתוך הספר, 

אליך,  שייכים  שלא  בדברים  ולנגוע  להתלכלך  אוהב  אתה  למה  אז 

למה אתה מבזה את עצמך, זה כל כך לא מתאים לך' – 'עיניים, עיניים, 

אתם  קדושות,  כך  כל  טהורות,  כך  כל  אתם  ה',  של  המשרתים  אתם 

קוראים מילים קדושים מהגמרא, אתם קוראים את המילים הקדושות 

מתלכלכים  אתם  למה  ה',  ויראי  צדיקים  רואים  אתם  הסידור,  של 

דבר  לכל  ופונים  עצמכם  את  מבזים  אתם  למה  ברחוב,  ומשתוללים 

שנראה מעניין, תשמרו על עצמיכם, זה לא מתאים לכם, אתם עיניים 

צריכים לראות אלקות, צריכים לראות דברים גבוהים ונשגבים, למה 

אתם מתפתים לכל מיני שטויות וזבל מצופים בדבש מבחוץ...'.

זו עצה בדוקה ומנוסה והיא פועלת ממש, למי שמתמיד בזה. אמנם 

כשתתחיל לעשות זאת, תרגיש משונה, אבל אתה ממילא יושב לבד, 

והקדוש ברוך הוא, תתחיל לקחת  זאת, רק אתה  אף אחד לא שומע 

איזה איבר אחד, ודבר אליו דקה בכל יום, ואחרי תקופה תרגיש איזה 

שינוי באותו איבר, תתחיל להרגיש שאתה שולט על אותו איבר.

אל תתייאש משום איבר שלך, אל תאמר אין סיכוי לשלוט על עצמי, 

סבלנות,  קצת  עם  רק  מלחיצה,  לא  ומעשית,  פשוטה  עצה  כאן  יש 

לטפטף לאברים דברי חיזוק, קצת כמה שאפשר, ולאט לאט הדיבור 

נראה  ובהתחלה  פעם,  אחר  פעם  לבחור,  שמדברים  כמו  פועל. 

כן  כמו  מטפטפים,  הדיבורים  לאט  לאט  אבל  פועלים,  לא  שהדברים 

ידבר כל אחד לאברים שלו.

היה בחור אחד שניסה זאת תקופה, ואמר שהפסיק אחרי כמה ימים, 

כי הרגיש שאם ימשיך עוד קצת לדבר לעיניים שלו, הוא באמת יתחיל 

להשאר  מעדיף  הוא  להשתנות,  מפחיד  קצת  וזה  קדוש,  איש  להיות 

אותו מסכן שמתלונן תמיד ואומר 'אני לא יכול, אין סיכוי...' 

הבה נתחזק!
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