
מתי  יודע  שאינך  זה  שקרנים  עם  בהיתקלות  מפחיד  הכי  הדבר 
הם משקרים ומתי יצא להם בטעות לומר אמת. האמת היא אחת 
אבל לשקר לכאורה אין סוף. זה לא מדויק, למרות שניתנה לשקר 
הרשות להטעות, אבל 'קץ שם לחושך' השם הגביל אותו, וזה הנס 

שלנו.

        

חייב  לעמוד  כדי  אותו,  להכשיל  מאוד  קל  ולכן  רגלים  אין  לשקר 
השקר להיצמד לאיזו אמת, וכמו שאמרו חז"ל 'כל שקר שאין עמו 
מאוד  מהר  כזביו,  עם  מדי  שישתולל  שקרן  מתקיים',  אינו  אמת 
ולכן  ממסכות,  מקולף  האמתי  כשפרצופו  נבוך  עצמו  את  ימצא 

כל השקרנים מחפשים אמת להישען עליה, 
יותר,  העובדה הזו הופכת אותם למסוכנים 
אבל כאן גם מסתתר שעון החול שקוצב את 

זמן הפעולה שלהם.

נקודת האמת 
עליה,  להישען  מוכרח  שהשקר  האמת 
שם  שהקב"ה  הגבול  היא  נתן,  רבי  כותב 
מסייעת  שלכאורה  הזו  האמת  לחושך, 
היא  האמת  כי  אותו.  בולמת  גם  לשקרן 
אמת, וגם כשהשקר נשען עליה היא עצמה 
אתה,  אמת  מבקש  ואם  אמת,  נשארת 
תוכל להשתמש במשענתו של השקרן כדי 

למוטט אותו.
העולם  את  להטעות  שמנסים  אלו  את  לדוגמה  מציין  נתן  רבי 
ולהציג את עצמם כאנשים כשרים, שגם מוכרחים להודות שאיש 
כשר הוא מי שמקיים את תורת משה, אלא מאי - כאן מדובר במצג 
את  ותשאל  משה,  בתורת  שלו,  במשענת  השתמש  ובכן,  שווא, 
לקיום  אותי  מוביל  ובדעותיו  באורחותיו  הזה  האיש  האם  עצמך 

תורת משה, או שמא לכיוונים אחרים? 
יתכן שהוא מצטט את תורת משה ומנופף במראי מקומות, אבל 
האם הדברים שלו גורמים לי להתקרב להשם, להיות יהודי כשר, 
משהו  מייצרים  דיבוריו  שמא  או  באמת  טובים  חיים  חי  מאמין, 

אחר? את המבחן הזה השקרן כבר לא יעבור בשלום.
כל זה נכון לגבי שקרן מהסוג הרגיל, שקריו לקוחים ממ"ט שערי 
טומאה שעומדים כנגד מ"ט שערי קדושה, קל יותר להתמודד 
עם מה שיש לו מספר וסוף. אבל יש שקרים שבאים משער 
הסטרא  על  כולל  השער  'שזה  הטומאה,  של  החמישים 
וההטעיות  והרמאות  השקרים  וכל  והקליפות,  אחרא 
שיש  והרמאות  השקרים  ריבוי  שמעוצם  שבעולם, 
לשקרים  ומניין',  גבול  בלי  כמעט  הוא  שם 
נדלה  בלתי  כישרון  יש  הזה  מהסוג 
האמת  את  להפוך 

לשקר ואת השקר לאמת, וכפי שאמר הנביא ישעיה 'הוי האומרים 
לרע טוב ולטוב רע'. זה מה שעובר עלינו היום בגלות האחרונה.

והכוח  השקר,  של  נוראית  הופעה  היא  נתן,  רבי  כותב  הגלות, 
העיקרי שלו היא המחלוקת, האמת הנעדרת, המצב הזה שמרוב 
האמת,  היכן  יודע  לא  אדם  ושקר  אמת  של  מהופכים  ניסוחים 
וכך גם כשהוא שומע רעיון אמתי, עצה אמתית שתאיר את חייו 
ונוחר  בביטול  יד  מניף  הוא  מבטחים,  לחוף  בשלום  אותו  ותשיב 

בבוז 'אח, שוב מרמים אותי'. יש תקווה?
קדושה,  של  חמישים  שער  לו  ויש  גדול  יתברך  השם  בוודאי, 
והקדושה שבאה משם מסוגלת להתמודד גם עם סערת שקרים 
שבעולם  השקרנים  כשכל  לעולם',  השם  'ואמת  שכזו.  פראית 
האמת  קץ,  לאין  בהתחכמויות  מסתבכים 
ולא  מעולם  זזה  לא  מקומה,  על  ניצבת 

השתנתה אף פעם, והיא חזקה יותר מכל.

קץ הפלאות 
עשרים שנה מבלה יעקב אבינו בחרן, בביתו 
יעקב  הארמי,  לבן  הרמאים  אבות  אבי  של 
הוא עצם האמת, 'תיתן אמת ליעקב' - האמת 
כה חזקה היא רמאותו של  זאת  ובכל  אצלו, 
הוא  עליה,  לעמוד  אפשר  אי  שכמעט  לבן 
המשכורת  ואת  העבודה  חוזה  את  מחליף 
שיעקב  ואפילו  מונים',  'עשרת  ושוב,  שוב 
שאילולא  מודיע  הוא  ברמאות',  'אחיו  אבינו 

היה אלוקי אברהם ופחד יצחק בעזרו, לא היה עומד בכך. 
ישראל,  עם  את  לעולם  הביא  בלבן  יעקב  של  המתמשך  המאבק 
מבית  אבינו  יעקב  הוציא  י-ה  שבטי  עשר  ושנים  אימהות  ארבע 
לבן. אבל המאבק בין האמת לשקר לא תם, והוא עתיד להתלוות 
האמת  שתתגלה  עד  הבאות  הגלויות  כל  לאורך  יעקב  לצאצאי 
באופן המוחלט והמושלם ביותר לעתיד לבוא. הקשה מכולן היא 

הגלות האחרונה תחת מלכות אדום.
ויורדים, רואה יעקב אבינו את  בחזיון הסולם והמלאכים העולים 
יורדים, הגלויות באות לפניו  וגם  מלכי כל האומות כשהם עולים 
בזו אחר זו ולכל גלות יש תאריך סיום, מלבד מלאך אחד שמייצג 

את מלכות אדום, אותו רואה יעקב עולה אך לא יורד. 
הגלות האחרונה נקראת קץ הפלאות, קיצה סתום מן העין מפני 
שזה בדיוק מה שעובר עלינו היום. השקרים נראים כאילו אין להם 
קץ, ובכל זאת יש להם סוף והוא נרמז בהבטחה של השם בחלום 
אעזבך',  לא  כי  תלך,  אשר  בכל  ושמרתיך  עמך  אנכי  'והנה  יעקב 
כשהבלבול  גם  באוזניים.  הזמן  כל  לנו  להדהד  חייב  הזה  הדיבור 
מתגבר כל כך, יהודי מוכרח לזכור שהשם לעולם לא עוזב אותו, אם 
תרצה לא ירמו אותך, השקר המדופלם ביותר יקרוס מול האמת 
היהודית הפשוטה. האמת לעולם לא עוזבת את המבקשים אותה. 
)ע"פ ליקו"ה בהמה וחיה טהורה ד(

איך מתמודדים עם שקרנים?

הזו  הגלות  של  הסוף 
סתום, אבל כבר הבטיחו 
אעזבך'  לא  'כי  לנו 
עוזב  לא  יתברך  השם 
אותו. שמבקש  מי  את 

גליון שבועי למבקשי 
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השקר נראה כמו משהו שאין לו סוף, אבל יש לו, וזו האמת שאם תחפש אותה היא תעזור לך לשים סוף לשקר.

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

יום ד', ויקרא, תר"א 

עלינו,  הקדוש  הדעת  להמשיך  ...ונזכה 

ולתלמידנו  ולחבירנו  בנינו,  לבני  לבנינו  ולהודיעו 

שיאיר כל אחד בחבירו. 

 ונקבל דין מן דין לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד 

מלבדו, להמשיך הארת בן ותלמיד לידע בכל עת כי 

מלא כל הארץ כבודו ולהתעורר מהשינה על ידי זה 

בבחינת "הקיצו ורננו שוכני עפר", כי ה' ער "הנה לא 

נרדמים,  ומקיץ  ישנים  מעורר  והוא  יישן",  ולא  ינום 

ואינו מסתכל ואינו חשוב בעיניו כלל כל טרדת של 

תאוות ממון, אלילי כסף ואלילי זהב תועבת ה' אשר 

שנא.

ואף על פי שאין בידינו לא זה ולא זה, כמאמר התנא 

מייסורי  לא  ואך  הרשעים,  משלוות  לא  בידנו  "אין 

הצדיקים", אף על פי כן טוב ויפה לחזור בדעתו ועם 

חביריו בכל פעם כל הנ"ל, לקיים "אל תירא כי יעשיר 

איש" ולזכור המשנה כי "אין מלוין לו לאדם לא כסף 

ולא זהב, כי אם תורה ומעשים טובים בלבד".

ועל כל פנים נכסוף ונשתוקק רק לזה ברצון חזק בכל 

עד  זה,  ידי  על  שיחתנו  לפרש  ולהרגיל  מחדש,  יום 

שנזכה לבא לשמחה אחר שבירת הלב באמת, על פי 

מרבינו  שקבלנו  באמת  הישרים  הקדושים  הדרכים 

זכרונו לברכה.

לתוך  ואנחה  היגון  לחטוף  רק  ואנחה,  מיגון  והיזהר 

שמחה.

דברי אביך

נתן מברסלב



צדקה, אא

תאוות ממון פרק טו

אח"כ הלכה מרכבה ועגלות צב, ושם ישבה הבת מלך. 
שתהיה  הזה  העולם  את  לרתום  הוא  האדם  תפקיד  כל 

מרכבה לקדושה, והיינו כמו מרכבה שעליה יושב הרוכב, 

העגלה  את  ויש  לרוכב,  המרכבה  שהוא  הכסא  את  ויש 

שהם  הגלגלים  את  ויש  לכסא,  מרכבה  שהיא  עצמה 

וכמה  כמה  שיש  הדרך  זה  על  וכן  העגלה,  של  המרכבה 

יחד  שכולם  עד  שמעליהם  למה  מרכבה  שהם  חלקים 

נעשים מרכבה לרוכב.

כך האדם צריך שמוחו ודעתו תהיה מרכבה לקדושה, וכפי 

שמקדש גופו כך הגוף נעשה מרכבה לדעת, וכפי שמקדש 

מאכלו כך נעשה מאכלו מרכבה לגוף שהוא מרכבה לדעת 

שהוא מרכבה לקדושה וכו', כי זה עבודת האדם לקחת את 

כל העולם הזה ולהפוך אותו להיות מרכבה לקדושה. 

חשובה  מרכבה  הלכה  נרדם,  למלך  שהמשנה  אחר  אך 

והדורה של ה'לא טוב', כי כאשר אדם נרדם, אזי העולם הזה 

חשובה  היא  והמרכבה  אחרא,  לסטרא  מרכבה  ח"ו  נעשה 

והדורה מאוד, מחמת שכל העולם השתעבד תחתיה ר"ל, 

וכך יש לקליפת ה'לא טוב' שליטה וממשלה בעולם, כי היא 

נקודה  מעלת  להבין  האדם  יוכל  ]ומזה  העולם.  על  רוכבת 

העולם  כל  את  להפוך  אפשר  אי  אם  גם  כי  אחת,  טובה 

להיות מרכבה לקדושה, אזי לכל הפחות לשבר כמה חלקים 

מהמרכבה של הקליפה, כלומר לא להניח שכל העולם וכל 

חפצי האדם וכו' יהיו ח"ו חלקים המרכיבים ומשרתים את 

הקליפה[

טוב'  ה'לא  של  המרכבה  שבתוך  מודיענו  שרביז"ל  אלא 

אחרא  הסטרא  של  הכח  כל  כי  בעצמה.  מלך  הבת  יושבת 

זהו  אזי  זאת,  יודע  אדם  ואם  השכינה,  מנקודת  רק  הוא 

עיקר תקוותו, כאשר מבין שבתוך המרכבה של העולם הזה 

הבת  בעצם  יושבת  גדול,  רעש  בקול  אליו  בסמוך  שעובר 

מלך בעצמה שהוא כל כך מחפש להוציאה.  

ועמדה שם אצלו, וירדה וישבה אצלו והכירה אותו. 
אפילו  כי  יושן,  האדם  את  ראתה  כאשר  נעצרה  מלך  הבת 

שאין לה את היכולת בנתיים לצאת מידי ה'לא טוב' מחמת 

זאת היא  נרדם על משמרתו, בכל  שהאדם המחפש אותה 

שהיא  עד  אליו,  בסמוך  ולשבת  אליו  ולרדת  לעצור  יכולה 

רצונות  כמה  השתדלויות,  כמה  נזכרת  והיא  אותו,  מכרת 

וכיסופים עשה בשבילה להוציאה, והיא מכירה בכל זה.

מכירים  שאין  כאילו  האדם  יטעה  לבל  עצום,  לימוד  והוא 

במאמציו, וברצונות שלו, כי אף שלמעשה הוא יושן ואינו רואה את 

השכינה שיורדת אליו, בכל זאת כאשר יתעורר משנתו, יהיה יכול לדעת 

מזה, וזה יחזק אותו להתחדש בחיפושיו.

והיתה מנערת אותו מאד, ולא ננער.
השכינה  כי  'מאוד',  אותה  מנערת  שהיתה  מדגיש  ורביז"ל  אותו,  מנערת  היתה  מלך  והבת 

הקדושה כאשר היא רואה את האדם שכל כך חיפש והשתוקק להוציאה, והיא לא שוכחת שום 

השתדלות ושום רצון שהיה בענין זה, אזי היא מנערת את האדם כאשר היא רואה אותו יושן, 

והיא מנערת אותו 'מאוד מאוד'.

אך האדם אינו יודע מזה, כמה השכינה היא מצד אחד בצער על כך שהמשנה למלך הפסיד כמה 

ההזדמניות להוציאה, אך מצד שני היא צריכה אותו, ומצפה עדיין מאוד מאוד שיוציאה, ואין 

כאן כעס של קפידה באופן שכבר מתייאשת ממנו שיוציאה, ואילו היה האדם יודע מזה, והיה 

מצייר בדעתו עד כמה גדול הרצון שלה שיוציאה אזי היה מתעורר בשמחה ותקוה גדולה, אפילו 

אחרי הפסדים רבים שהפסיד מחמת בטלנותו.

****

והוא  מהשינה,  לעורר  באים  הם  מעשיות  שהסיפורי  אמר  המעשיות  את  סיפר  כאשר  רביז"ל 

ההיפך מהעולם שאומרים שסיפורים הם מרדימים. כי המעשיות האלו גבוהות עד מאוד והם 

באים לעורר מהשינה.

ובוודאי שיש בזה סודות גדולות מאוד בדרך והאופן איך שהוא מעורר וכמובא מזה בליקו"מ סי' 

ס', אך בוודאי שגם בפשטות יש בו את הכח כאשר אדם נכנס למעשיות, ומצייר את המעשה על 

עצמו, איך יש מרכבה, ויש שם הבת מלך - השכינה, והיא יורדת אליו לעוררו וכו' וכו', שיש בזה 

כח עצום לעורר אותו.

איתא בליקו"מ )סי' כג( כי יש פנים דקדושה שהם אנפין נהורין, וההיפך 
זרה,  מהם הוא תאוות ממון שהיא אנפין חשוכין, מרה שחורה, עבודה 

והנופלים בה בתאווה זו נקשרים בפנים דסטרא אחרא רח"ל. 
ואף  התאוות  כל  כמו  היא  ממון  תאוות  לכאורה  שהרי  לתמוה  יש  והנה 
עדיפה מהם, שהרי רוב בני אדם אינם רודפים אחר הממון לשם תענוגים 
וכדו', אלא כדי לחיות ברוגע לשלם את מה  יתרים כמו בתאוות אכילה 
שנדרש ולא יותר, ולכאורה זה אינו מכונה 'תאוות ממון' כי אם רצון חיים, 
אמנם הם מבקשים שיהיה להם זאת לכל ימי חייהם - אך הוי כעין 'תאוות 
אכילה', שמכיר בזה שנברא ע"י השי"ת ורוצה לחיות ללא סבל, אך אין זה 

הישענות על דבר אחר שאינו על השי"ת.
אמנם עניין תאוות ממון מתבאר בלקו"מ סי' ס"ח ותוכן דבריו שהממון 
שורשו במקום גבוה שמשם באים הנשמות אלא שכאן למטה נשתלשל 
ששם  רוחנית  מהות  הוא  למעלה  בשורשו  אבל  כממון,  שייראה  באופן 

שורש הנשמות, עיי"ש כ"ז באריכות.
להיות  נועדה  שהבריאה  החסידות  בספרי  נודע  דהנה  הענין  ולבאר 
בלי שיהיה מדובר בה על פרטים  כללות אחת שלימה, הנוטה להשי"ת 
בכלל, הדומם אמור היה לשרת את הצומח המשרת את החי המשרת את 
ה'מדבר' - שכולם הינם משרתים בטלים ונכללים במבחר הבריאה – עם 

ישראל, הבטל ונכלל בבוראו ית'.
עצמיותו.  אל  מתכנס  פרט  כל  החל  פירוד,  ונעשה  הכלל  משנפרם  ברם 
מאחר ובשעת החטא הקדמוני, נתעוררה ערמומיות נחש בתוך האדם, 
מלהיות  אדה"ר  פני  סבו  בזה   - השי"ת  רצון  היפך  עצמו,  למען  לעשות 

נוטים כלפי מעלה, ונסוב כלפי עצמו.
המה,  חיים  צמאי  כי  הימנו.  לקבל  מה  לנבראים  היה  לא  כבר  שכן,  וכיון 
כאמור - ואם הוא אין בו את הביטול והגמיעה ממקור החיים, שוב אין 
להם מה לקבל הימנו. אם הוא נעשה פרט הרואה וחי את עצמיותו, א"כ 

גם להם יש עצמיות.
- אלא  הייחודיות שלו  יש את  וצומח  חי  לכל בעל  שכן מטבע הבריאה 
הכלל.  אל  וההתכללות  ההתאחדות  בשעת  באהבה  בטלה  היתה  שזו 
ע"פ  פרט  בכל  שיש  והחשיבות  הערך  מתעורר   – פירוד  נעשה  אם  אך 
טבעו ותכונותיו. שוב לא יגור זאב עם כבש, כי כל אחד בר מהות אחרת. 
משנעשה אדה"ר ל'הוא', נעשו 'הם' ובא פירוד לעולם. נעקרה חיותו של 
עולם. נעשה הגוף הכולל החי - לאברים, אברים. נמוגה האחדות הגדולה 
שאיחדה את כל הנבראים לביטול אחד אל הבטל הגדול - ונתחלק כל פרט 
אל מכונו, לומר: 'אני אמלוך'. זו מיתה של ממש, העדר חיים, "אני אמרתי 

אלוקים אתם... אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תיפולו".
על כן נשמת ישראל, לכל נפוצותיה וחלקיה הנפרדים, שואפת ונכספת 
תדיר לשוב אל המצב הראשון - עת היתה כלולה בשלימות בכל חלקיה, 
לשלוט  האדם  שאיפת  פשר  זה  העולם.  חלקי  כל  על  ברמה  ושולטת 
על העולם. מכאן הרצון העז הטבוע בבני האדם, לתקן חטא אדה"ר 
חלקים  ועוד  עוד  על  שליטה  ולפשט  השלימות  אל  לשוב  היינו   -

בעולם.
ולזה מסייע לו ענין הממון, שע"י שיש תחת ידו ממון או דבר-

הצטרכות שהשני זקוק לו - מרגיש שיש ברשותו אמצעי 
שעל ידו יכול לרכוש את רכוש הזולת ולהביאו תחתיו, 
יכולת-בעלות  לו  מעניק  שלו,  אשר  הממון 
הרוכש  יש  כי  העולם.  על  להתפשט 
דברים בפועל 

ומכניסם תחת בעלותו - ויש האוחז תחת רשותו ממון, "יכולת לרכוש", 
וכבר בזה איקרי שיש לו חלק באותם דברים, זה פשר התענוג והתאוה 

שיש בענין הממון.
וקודם החטא, בהיות האדם שלם בכל חלקיו, נתמך רק על השי"ת באופן 
כאילו  לו  נחשב  הקדמוני,  הנחש  לקול  אדה"ר  ששמע  אחר  ברם  טבעי. 
מין  הראשון  "אדם  לח:(  (סנהדרין  בחז"ל  וכדאי'   - אחרים  אלהים  מצא 
לעולם  נוספת  הנהגה  למצוא  אדה"ר  של  בדעתו  עלה  כיצד  היינו  היה" 
ח"ו ולציית לה מעשיו גרמו לו, שמכאן ואילך ישען על דברים שמחוצה 
 - לחם"  תאכל  אפך  "בזעת  אז  לו  נאמר  כספים.  או  מזון  מיני  כגון   - לו 
השייכים  עולם  חלקי  משאר  הוא  שפרוד  שמאחר  הקללה,  ומשמעות 
לו, יהא עלול מעתה להיות נתמך ונשען בטעות על זעת אפיו, בסוברו 
שתלוי  שבפשטות,  דבר  זה  יהא  לא  כבר  מעתה  חיותו.  שמכך  לחשוב 

ועומד רק על השי"ת, לזאת ייקרא "תאוות ממון".
שכוונת  הספה"ק  כביאור  חייך",  ימי  כל  תאכל  "ועפר  נתקלל  הנחש 
הקללה שיהא לו את מזונו בשפע, שתמיד תהיה לו תמיכה, ולא יחוש דל 
אשר עליו להתחנן על נפשו להשי"ת כדי לקבל חיים. מעין זה היא קללת 
האדם "בזעת אפך" - שניתנה האפשרות לטעות בהישענות על המלאכה, 

על הממון או על הכשרון, ולא לבוא להיוושע מאת השי"ת.
לַרצות  היכולת  את  האדם  ביד  יש  כי   - הנחש  מעל  האדם  נעלה  אמנם 
את הגזירה בזעת אפיו, ועם זאת: להכיר את האמת שפרנסתו היא מאת 
את  לסמא  לטעות  להניח  בלא  ית',  בו  ורק  אך  תלוי  ולהישאר  השי"ת 
עיניו. אך העובדה שיש בכך נסיון ובלבול, וההיסמכות על השי"ת אינה 

מוטבעת בפשטות כטבע ראשון - היא תוצאה של הקללה.
אילו היה שלם, יכול היה להישען על השי"ת כפי שנברא וכביום היוולדו, 
ולא היה כה נפחד - אך מחמת זאת שנעשה אחר החטא חלק בודד מתוך 
שלימות, נפרד משאר חלקיו, על כן חסר לו כח עמידה. וכאמור מאחר 
שהממון כולל בתוכו חלקי נפש של אחרים - והאדם נצרך לחלקי נפש 
אלה - ע"כ חש אחריהם. כמו חלקי מזון השייכים אליו, ולכך נעשה רעב 
אליהם. לכן אינו יכול לעמוד רגע בלא לידע מהיכן יהא לו לרגע הבא - 
ושורש חולשה זו, כאמור, משום שבחלק נשמתו הוא בודד ופרוד משאר 
החלקים שבשורשו, ע"כ חסר לו העוז לחיות בהישענות אך על השי"ת, 
כסף,  לו  אין  כאשר  תחתיו  מתנודד  לכך  החסרים.  חלקיו  השלמת  בלא 
ומרגיש דואג וחסר משענת, בלתי שלם - וכאשר משיג כסף, הושלם יותר 
בחלקי נפש, וזה מסייעו להתייצב ביתר שלוה. טועה להשיג מנוחתו ע"י 

שמשלים נפשו בחלקי עולם, ולא בהישענות על השי"ת.
ותיקון החטא הוא, ע"י שיכיר אדם בכך שחלק הנשמה אשר בו - אף כי 
את  ובטבעה  בפנימיותה  יש  מ"מ   - חלקיה  משאר  ופרודה  בודדת  הינה 
והכח להיסמך על השי"ת. אמנם קשה הדבר בהיותה בגפה, אחר  העוז 
שנחסרה הימנה שאר חלקי הנפש - ובפרט אחר שהוטלה קללת 'בזעת 
אפך' - אך יש בכוחה שלא לטעות בהשענות על זיעת אפיים, כי אם על 

השי"ת.
שיזדקק  בלא  למישרין  אצלו  הולך  שהכל  זה  על  הרחמנות  גודל  וזה 
או  בשידוך   - מוגיעו  שהשי"ת  מרגיש  ואדם  יש  ה'.  פני  תמיד  לחלות 
המגיע  שהדבר  הבנה,  בזה  ויש  דבר-מה.  הימנו  שרוצה  ונראה  בפרנסה, 
אח"כ - יש בו אור גדול, וכדי לקבלו יש להתדפק על שערי תפילה ולבוא 
וזו הכנה ללידת הדבר הגדול. מי שאין לו  להכרה שהכל מאת השי"ת – 
ענין 'בזעת אפך', מתקרב לקללת הנחש, וכאשר מתדפק בבכיה על שערי 

שמים מתקרב להשי"ת.

כוכבי אור
הרה"ח ר' אברהם צבי קלוגר שליט"א

טעם גן עדן
              מעשה מאבדת בת מלך 



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'תפאר נועם השבת

אנשי מעשה נסיעתו של רבינו הק' מוהר"ן לארץ הקודש, היתה רצופה מסירות נפש בגוף וברוח, 
הוא הפליג לשם תוך סכנה גדולה בעת מלחמת נפוליאון המפורסמת. בהיותו בעכו, 

הגיעו ידיעות על התקדמות הצרפתים, ורבינו גמר אומר לנסוע בחזרה לביתו. 
באותה עת שלח נפוליאון מסר לרבי חיים פרחי, שר הכספים ויועץ הפאשה )מושל( 
אחמד אל ג'זאר היושב בעכו, כי אם יעמדו היהודים לצדו ויעזרו לו בכיבוש העיר, יקרא 
להם דרור וייטיב עמם. אולם רבי חיים לא נענה לקריאה, ביודעו שהדבר יעמיד את כל 

היהודים בסכנה מצד הטורקים.
בי' באדר ב' תקנ"ט, קרבו חייליו של נפוליאון אל עכו. פחד ובעתה אחזו את יושבי 
עכו. הפאשא אל ג'זאר, הורה שכל מי שאינו איש-חיל, יעזוב את העיר בכיוון היחידי 
שנשאר - דרך הים, היות וכל שערי העיר נעולים, "מי שיימצא בעיר בעוד שעתיים 
על  ולהקל  התושבים  מהמוני  העיר  את  לפנות  היתה,  הפקודה  מטרת  יישחט!"   –

החיילים בהגנתם על העיר. 
אכזריותו של הפאשא היתה מפורסמת ולא בחינם כונה "אל ג'זאר" – "הקצב", הכל 
ידעו כי עלול הוא להוציא את איומיו לפועל. המוני אנשים החלו נמלטים בבהלה לעבר 

הנמל על מנת לחפש דרך להימלט מהאזור.
רבינו ומשמשו נמלטו לנמל ועלו לספינה קטנה שהובילה אותם לחופי חיפה, שם 
המתינה אוניה גדולה והם עלו אליה. מיד בעלותם, הבחינו בתותחים רבים הניצבים 
על סיפונה. הם התפלאו על כך מכיוון שחשבו שעלו לאניית-מסחר, אך אמרו בלבם 
שמכיוון ששעת מלחמה עכשיו, גם אניית-מסחר מצוידת בתותחים לשם הגנה. אולם 
לאמיתו של דבר, היתה זו ספינת מלחמה טורקית נושאת חיילים ונשק. סכנה גדולה 

היתה בהפלגה בספינה כזו ובעת מלחמה כזו, יחד עם חיילים ישמעאלים פראי אדם. 
בדרכה, עגנה במדינה אחת על אי אחד, בו חיו פראי-אדם שנהגו להקריב יהודי שנפל 
לידם לקרבן ר"ל. רבינו ומלווה הסתתרו בחדרם, שלושה ימים עגנה הספינה בחופי 
את  שקרעה  רוח-איתנים  לפתע  מנשבת  החלה  השלישי  ביום  פראי.  מקום  אותו 
החבלים שהיו קשורים לעוגני הספינה, והספינה נישאה על ידי הרוח החזקה אל לב 
הים. סערה עזה פרצה, גלים ענקיים הניעו את האנייה אנה ואנה, והחיילים הערבים 
פתחו בצעקות בהלה. רק לעת בוקר שקטה הסערה, כשנוסעיה נושמים לרווחה. אלא, 

שאז התברר להם כי הרוח העזה החזירה אותם קרוב לחופי עכו.
בחצות היום, פרצה שוב רוח סערה גדולה, שנשאה את האנייה במהירות מסחררת, 
ללא שרב-החובל יצליח להשתלט עליה. סערה זו נמשכה הרבה יותר זמן מקודמתה. 
ומלחי  ורב-החובל  לתהומות,  וירדו  לגבהים  עלו  רצופים  ולילות  ימים  כמה  במשך 
הרבים  המים  את  לשאוב  הספיקו  לא  הם  לחלוטין.  אונים  חסרי  עומדים  הספינה 

שהציפו שוב ושוב את האנייה והגיעו גם לחדר שבו היו רבינו ומשמשו. 
מלווהו של רבינו פנה אליו כשתחינה בקולו: "רבי! אני אינני יודע להתפלל אפילו את 
התפילה הסדורה מאנשי כנסת הגדולה, בפרט עכשיו, בעת צרה זו, אולם כבוד תורתו 

יודע להתפלל על הכלל והפרט, מדוע אינכם מתפללים עכשיו?!".
"עכשיו, מחמת מוחין דקטנות אני מרוחק מהשם יתברך" השיב לו רבינו, "אבל עצתי 

אמונה; באין ברירה, מפני גודל הסכנה הנוראה שאנו מצויים בה. השם יתברך יודע 
שכל ימי חיי, עדיין לא השתמשתי מעולם בזכות אבות, אבל מחמת ההכרח, מוכרח 
בעל-שם-טוב  ישראל  רבי  זקני  זכות  למען  זאת  שיעשה  יתברך  מהשם  לבקש  אני 
לא  מזה,  ויותר  מהורודנקא"  נחמן  רבי  זקני  וזכות  אדל,  זקנתי  וזכות  לברכה,  זכרונו 

הזכיר.
לפתע הבחינו ממרחק בענן גדול ואפל מאוד הקרב ובא. תופעה זו היא אימתם של 
יורדי הים, לפעמים כשענן גדול מגיע, נוצרת תחתיו כמין מערבולת וברגע שהאנייה 
נקלעת לשם, היא עלולה לטבוע. במצב כזה, נוהגים לירות בתותחים אל תוך הענן, 
כדי לשבור אותו. אלא, שלא היתה אפשרות לכך מכיוון שכל החיילים היו מגויסים 

לשאיבת המים הבלתי נגמרת. 
אך אז התברר כי דווקא הרוח העזה הנושבת, היא לטובתם, הספינה טסה כחץ מקשת 

ועברה את אזור הסכנה בשלום. 
ישועתם המשיכה להופיע במפתיע; פתאום האיר ה' את עיני הספנים והם הצליחו 
לאתר את החור שדרכו חדרו המים הרבים לספינה, הם שחטו תיש שהיה עמם, פשטו 
את עורו וסתמו בו את הפתח. המים שנותרו באנייה הורקו ממנה ובתוך רגעים היא 

התייצבה. הם ניצלו בנס מן הסכנה הגדולה.
פסוקי  שבו  ק"ז בתהילים,  מזמור  את  לומר  נוהגים  שבו  שבת-קודש,  זה בערב  היה 
תפילה והודיה ליורדי הים, שתאמו כל-כך לכל מה שעבר עליהם עד הנה. רבינו היה 
נס  עוד  זה  היה  עילאית.  שמחה  מתוך  הזה  המזמור  את  ואמר  גדולה  בחדווה  שרוי 

בשרשרת הנסים המופלאים שליוו את רבינו במסעו הקדוש.

הצלה בלב ים

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
תפילה בחושך

עלהו לא יבול

 הפרשת חלה מבצק העשוי על מנת לחלק
א. בצק שיש בו שיעור חלה, ומחלקים את הבצק לחלקים בכדי לאפות מאפים 
קטנים שאין בכל אחד מהם כשיעור חלה – חייבים להפריש חלה עם ברכה, 

רק כאשר יתקיימו שלושה תנאים אלו:
)א( שיהיו כל המאפים מאותו סוג. מה שאין כן אם אופים מהבצק סוגי מאפה 
שונים כגון חלות ועוגות, או עוגות בטעמים שונים – יתכן ופטור מהפרשת 

חלה, וכמו שבארנו במאמרנו הקודמים.
יום, אבל אם מתכוונים  )ב( דוקא כאשר אופים הכל ביחד או בזה אחר זה באותו 
לאפות חלק מהבצק בזמנים שונים ביום או ביום אחר, דינו שונה ויתבאר בסעיף ב. 
)ג( דוקא אם הכל נשאר לאדם אחד או לבני הבית. מה שאין כן אם מתכוונים 

לחלק לאנשים זרים, יתבאר דינו בסעיף ג.
)ד( י"א שבכדי שיוכלו לברך לפי כל הדיעות בזה, אזי לאחר האפיה יכניסו את 
כל המאפים בכלי או שקית אחת לרגע אחד, או לפחות להניחם על שולחן אחד, 
ואחר כך אפשר להפרידם )ראה לקט העומר ז סוף הערה ט, שחשש לצל"ח בזה. ונראה לי שאם 
לא עשו כן, המברך לא הפסיד וכדעת רוב הפוסקים המחייבים בכל אופן, וכמ"ש בשבה"ל ד קמה שכו ב, 

מנחת שי כב, שלא חששו לצל"ח(.

ב. אבל אם חילקו את הבצק על מנת לאפות חלק בבוקר וחלק בערב וכל שכן 
 - ביום אחר ]כמו שמצוי שמקפיאים חלק מהבצק בכדי לאפות בזמן אחר[ 
חייבים להפריש אבל בלי ברכה )לק"ה שם. וכן נראה דעת הגרשז"א בשש"כ מב סוף הערה 
מה. וכ"מ במנחת שי כב שהסכים להחלת לחם בזה(. ודעת שבט הלוי, שאפשר לברך )ד קמה, 

שכו ב, ובקובץ מבית לוי חלה עמוד שנו(.

לחלק  מתכוונים  אם  אבל  אחד',  אדם  'ברשות  הכל  שמשאירים  כאמור  זה  וכל  ג. 
'לאנשים אחרים' – הדין תלוי אימתי מחלקים אותם, אם בעודו בצק או לאחר אפיה:

)א( 'ברשות אדם אחד' שאמרנו הוא לאו דוקא, אלא הוא הדין אם עשוי לכל 
הוא  שאמרנו,  ו'אחרים'  אחד.  מוסד  או  לבית  הבאים  לאורחים  או  הבית  בני 
לאו דוקא אנשים זרים ממש, אלא הוא הדין הורים המחלקים את הבצק או 
המאפה לילדים הנשואים )ראה לק"ה הערה ה. מנחת שי סו"ס כ(. אבל שותפים בבצק, 

חייבים בהפרשת חלה )שו"ע של ב(.  
לחלקים  הבצק  את  לחלק  ומתכוונים  חלה,  שיעור  בו  שיש  בצק  עושים  אם  )ב( 
קטנים שאין בו שיעור חלה, ולתת כל חלק של בצק לאדם אחר – אין צריך להפריש 
חלה )שו"ע שכו ב, וכל הפוסקים. אמנם דעת החזו"א זרעים ליקוטים ב סק"ב-ג, שדוקא אם האחרים מקפידים 
שלא ישכו הבצקים. והרוצה לחוש לחזו"א יפריש בלי ברכה(. וכל זה כשלכל אחד מגיע בצק פחות 

משיעור חלה, אבל אם אחד מקבל בצק שיש בו שיעור חלה - הרי הוא ודאי שחייב 
להפריש עם ברכה, אבל השאר שמקבלים בצק פחות שיעור חלה, יש להפריש בלי 

ברכה )כי בלק"ה הערה ד, מביא דעות חלוקות. ובמשפטי ארץ פ"ב הערה 84 מביא מסתפקים בדבר(.    
לחלקים  בצק  בעודו  לאחרים  אותם  וחילקו  כך  עשו  אכן  כאשר  ודוקא  )ג( 

קטנים. אבל לא עשו כן, כגון: אם התחרט ולא חילקו אותם. וכן להיפך מי שלא 
היה דעתו לחלקו ואחר כך חילק. וכן אם בעשיית הבצק אינו ברור לו אם יחלקו 

או לא – בכל אלו חייבים להפריש חלה עם ברכה )ראה לק"ה הערה ו. משפ"א ב כג-כד(.
)ד( במה דברים אמורים כשמחלקים את הבצק לאחרים בעודו בצק, אבל אם מתכוונים 

לחלק אותם לאחרים רק לאחר אפיה – חייבים להפריש חלה מהבצק עם ברכה )ט"ז שכו ב, 
ש"ך שכו ה. וש"פ(. ולכתחילה אם יש אפשרות כדאי להשאיר אצל בעל המאפים חלק שיש בו 

שיעור חלה, ואז להפריש על הכל )ראה: מנח"י י קב. מקראי קדש פורים מא. מנחת שי כא(.
ולאחר  מאפה,  בצק  מכל  ואפו  חלה,  משיעור  פחות  אחד  שכל  בצקים  כמה  עשו  אם  )ה( 

אפיה הניחו כל המאפים בכלי אחד, ויש כשיעור חלה בכל מה שמונח בכלי, שאז הדין הוא 
שחייבים להפריש חלה עם ברכה מהמאפים ]מדין 'צירוף כלי' וכמו שבארנו במאמרנו הקודמים[, 

אך אם מתכוונים לחלק את המאפים לאנשים שונים ואז לא יהיה לכל אחד שיעור חלה – יש להפריש 
חלה בלי ברכה )ראה: מנח"י ח מד. שבה"ל ב קעט ה. לק"ה ז הערה ח. משפ"א ב כז(.        המשך דינים אלו – בעז"ה במאמרנו הבא

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(

הרבה פעמים קשה לי לפתוח את הפה בתפילה מרוב כבידות, 

רוצה  כך  כל  שאני  בגלל  דווקא  מגיע  זה  פעמים  ובהרבה 

להתעורר ולהתלהב.
הנה האבות הקדושים תקנו לנו להתפלל שלש תפילות בכל יום. 
עסקו  ומתושלח,  נח  כמו  הקדמונים  הצדיקים  גם  שבוודאי  ואף 
בתפילה, אבל האבות הק' עסקו בתיקון העולם להחזיר כל העולם 
ידי שיקבלו עליהם עול  יתברך, על  בתשובה, להשיב כולם אליו 
מלכות שמים בכל מקום שהם, בכח התפילה, שתקנו לכל העולם. 

והם תקנו את סדר התפילות.
אחד מהקשיים שלנו שאנו רוצים להתפלל רק סוג תפילה אחת, 
תפילה כמו של אברהם אבינו שהיה כולו אהבת ה' כדוגמת אור 
השמש המאיר בבוקר. וזה לא נכון כי צריך ללמוד להתפלל את כל 

שלושת סוגי התפילות, אברהם יצחק יעקב.
***

יתברך.  אורו  התגלות  של  בזמן  שחרית  תפילת  תיקן  אברהם  כי 
לשקוע  מתחיל  בו  בזמן  ערב,  לעת  מנחה  תפילת  תיקן  ויצחק 
האבות,  בחיר  היה  שהוא  יעקב  אבל  מסתלקים.  והמוחין  היום, 
הוא תיקן תפילת ערבית בזמן שכבר שקעה החמה לגמרי. כי הוא 
ידע ברוח הקודש שישראל עתידים לחטוא, ועל כן התגבר ותיקן 
תפילת ערבית לעת חשכת לילה, שאפילו מי שנפל לחושך ממש, 
כמו אריכות הגלות של עכשו, גם הוא יוכל להמשיך על עצמו את 

עבודת התפילה, כי גם חושך לא יחשיך ממך וכו'.
ההוא,  במקום  שפגע  בעת  בדרך,  ערבית  תפילת  תיקן  כן  ועל 
מתגברים  והחושך  הקלקולים  שכל  אז  השיג  כי  שם.  ללון  ושכב 
כי  כראוי.  מלמטה  התעוררות  ללא  האור  את  שהמשיכו  מחמת 
עיקר תיקון המלכת ה' בעולם מוכרח לבוא מהתעוררות של רצון 
מלמטה של בני אדם התחתונים, על ידי כל תנועה ונקודה טובה 
שמנתקים עצמם מלמטה. וכל זמן שאין התעוררות מלמטה, אזי 

יש סכנה של חורבן וחושך. 
****

את  וראה  הבין  אז  המקדש,  למקום  בא  כאשר  דייקא  כן  ועל 
החורבנות שיהיו, עד שלכן תיקן להתפלל מתוך חושך, כי הבין 
שרק תפילה כזו שעולה מתוך התעוררות הרצון מלמטה, היא 
כי  יחרב.  לא  שלעולם  השלישי,  הבית  בנין  את  לתקן  יכולה 
עם  של  הקטנות  טובות  מהנקודות  יבנה  השלישי  הבית 

ישראל, שהם יקרים ביותר אצל השי"ת.
והוא מה שמובא בחז"ל, למה לא עכבו את יעקב מן 
השמים כאשר עבר במקום המקדש, ולמה היה 
ותרצו,  לחזור?  ואז  לחרן  להגיע  צריך 
דעתו  נתן  לא  שהוא  משום 

השמים,  מן  עכבוהו  לא  לכן  המקדש,  מקום  שהוא  לב  לשים 
ובאה  הארץ  קפצה  ואז  לחזור,  דעתו  נתן  לחרן  הגיע  כאשר  ורק 
לקראתו ופגע במקום ההוא. כי מן השמים רצו שהוא יתקן תפילת 
ערבית מהתעוררות שלו, בלא סיוע מלמעלה. ותיכף שנתן דעתו 

לחזור, סייעוהו מן השמיים וקפצה הארץ לקראתו.
****

ולכן תיקן תפילת ערבית באופן שהיא תפילת רשות. ולכאורה יש 
להבין, שאם היא תפילת רשות, מה תיקן בתפילה זו, אלא שהוא 
לפני  להתפלל  בהשתוקקות  מלמטה  להתעורר  הכח  את  המשיך 
ה', גם בזמן של חושך גמור, בזמן שאין חובה להתפלל. שאפילו 
בתוקף חשכת הלילה, נבקש ונחפש  את ה' ברצונות חזקים, עד 
להתפלל  אפשר  אי  כי  בתפילה.  פינו  לפתוח  נתחזק  שממילא 

באמת ללא רצונות וכיסופים חזקים. 
ובדרך אגב נזכיר שזהו עיקר העצה של רביז"ל להתבודד בכל יום 
ברצונות  להתעורר  רשות',  'תפילת  היא  זו  תפילה  שעיקר  ויום. 
סוד  וזהו  המלכות.  את  מתקן  כזו  תפילה  ורק  לה',  וכיסופים 
למה  מבין  זה  סוד  שמשיג  ומי  בעולם,  ע"ה  אבינו  יעקב  שגילה 
פעמים קשה לשבת להתבודד לפני ה', כי כל עיקר תפילה זו של 
ההתבודדות, היא לבוא לפני ה', מתוך חושך גמור, ללא שום חשק 
ורצון, ובכל זאת להמשיך לשבת ולהשתדל לעורר בעצמו רצונות 

וכיסופין לה'.
****

המלאכים  של  החלום  וחלם  לישון,  הלך  שהתפלל,  אחר  ולכן 
הזה,  המקום  נורא  'מה  ואמר:  התעורר  ואז  הסולם,  על  העולים 
אכן יש אלקים במקום הזה ואנכי לא ידעתי' ופירש רש"י – כי אם 
כי רק לאחר שמתעורר מלמטה מתוך החושך  ידעתי לא ישנתי. 
ה'  אליו  מתגלה  דייקא  אז  אותו,  ולהמליך  לה'  לזעוק  הגמור 
כזו,  להשגה  האדם  מגיע  ואז  דלעילא.  באתערותא  אותו,  ומקרב 
גילוי  כאן  אין  שח"ו  לחשוב  בדעתי  עלה  איך  בעצמו  שמתבייש 
אלקות, וזה בעצמו השגה שמעורר את האדם משנתו, אבל באמת 
הגילוי הזה מתגלה רק לאחר שאדם מתפלל באתערותא דלתתא, 
ואז מבין ומשיג איך השי"ת נמצא עמו גם במקום הזה – אכן יש 

אלקים במקום הזה.
אוחז  יעקב  כי  עשו,  בעקב  שאוחז  שם  על  'יעקב'  נקרא  כן  ועל 
בעקב עשו ואינו מניחו לגמור רצונותיו לבלוע את הנשמות של 
נשמות  אלו,  דורות  של  הנשמות  רוב  שהם  דמשיחא,  'עקבתא' 
בעוצם  גדולה  התחזקות  בהם  ומכניס  מאוד,  נפולים  וניצוצות 
השי"ת  את  ויבקשו  ויחפשו  הרחמים  מן  יתייאשו  שלא  ירידתם 
בבחינת 'תפילת רשות', כי לולא תיקונו כבר היו מתייאשים לגמרי 

ח"ו. )עיין באריכות בליקוטי הלכות תפילת המנחה ז' – פ"ב(
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