
דאגות  מלא  שהעולם  היא  עובדה  אבל  דאגותיו  בוחר  אינו  איש 
הייתי  לא  אחרת  במציאות  חי  הייתי  שאילו  לחשוב  נוח  וטרדות. 
מוטרד כל כך, במציאות אנחנו ממשיכים להיות מודאגים ועסוקים 
להזכיר  חשוב  ולכן  אותנו.  שיעסיקו  בחרנו  שלא  הדברים  בכל 
הדבר  הוא  הזה  העולם  מבחירה,  הזה  לעולם  הגענו  לא  לעצמנו: 
הכי רחוק מהטבע הרוחני שלנו. אנחנו כאן כדי לתקן, ואין מקום 

טוב יותר לתיקון קלקולים כמו העולם הזה.

        

הבעיה היא שלעולם הזה יש כושר שכנוע לא מבוטל, הוא כל כך 
כל  לרדוף  מעוניינים  שהם  נדמה  האדם  בני  שלרוב  עד  משכנע 

היום אחרי דאגות וטרדות ושזה הדבר שהכי 
שווה לעשות כאן בעולם. 

מה  משום  קוראים  האמתית  לחירות 
כמו  נשאר  הנשמה  של  הרצון  'רוחניות', 
הגופנים  והצרכים  ממשות  חסר  רעיון 
כאשר  גם  הלב,  תשומת  מלא  את  מקבלים 
בפועל אנו לא בדיוק יודעים להסביר מדוע 
אנו  מי  את  חוששים,  אנו  ממה  רצים,  אנו 
זה  להרגיע.  או  לרצות  להרשים  מנסים 

הסיפור של יעקב לעשיו.

החלק והמסובך
בפרשת השבוע אנו פוגשים שני אחים שהם 

שני הקצוות הרחוקים בעולם, יעקב איש תם יושב אהלים ועשיו 
יודע ציד איש שדה. יעקב 'איש חלק' ועשיו 'איש שעיר'. העולם 
הזה מסובך, נראה כאילו אפשר לבלוע את כולו אבל אף אחד לא 
הוציא ממנו עד היום אפילו שקל, נראה כאילו כל מה שאני צריך 
בו זה פשוט להסתדר קצת בחיים, אבל ה'להסתדר' הזה לוקח את 

כל החיים, בלי לסדר אותם. 
יעקב אבינו בא לעולם כדי לעבור אותו ולצאת בצד השני בשלום, 
כאן  שמתגלגלים  האמתיים  האוצרות  כל  ועם  כלום  לאבד  בלי 
בשפע, תורה מצוות ומעשים טובים. עשיו בא לכאן עשוי, מוכן, 
והמעשה,  החומר  בעולם  להצליח  כדי  שצריך  מה  בכל  מאובזר 
בלי  למות,  והולך  רעב  עייף  אותו  מוצאים  אנו  מאוד  מהר  אבל 

בכורה וגם בלי ברכה.
הרצון   - קצוות  שני  מייצגים  ועשיו  שיעקב  כותב  נתן  רבי 
והעשייה. הרצון הוא הנשמה, העשייה הוא המקום בו נבחר 
עבורנו לחיות. צריך להיזהר שהעשייה לא תכבה את הרצון, 
אדרבה,  שפלים.  רצונות  עליו  תשליט   – יותר  גרוע  או 
המניעות  הרצון,  את  להעצים  אמורה  העשייה 
מגבירות את הכיסופים והגשמיות נועדה כדי 

להגביר את הרצון הרוחני. 

להם  מאפשרים  כאשר  גם  בוחרים  לא  האדם  בני  שרוב  הבעיה 
אותו,  לחיות  כדי  מספיק  מעשי  לא  שהרצון  להם  נדמה  לבחור. 
ושהעשייה היא הדבר שהם הכי רוצים, ההיפך הוא הנכון. הרצון 
ושאר  הפרנסה  רוצה,  באמת  שאתה  מה  זה  והרוחניות,  הפנימי 
טרדות החומר זה מה שמחייבים אותך לעשות. אבל יש לך בחירה 

איך לעשות.
לבחור  מוזמנים  בהחלט  אנו  אבל  שלנו  הטרדות  את  בחרנו  לא 
הוא,  לעשות  יכולים  שאנחנו  מתוק  הכי  הדבר  אותם.  להמתיק 
כלשון רבי נתן, להפוך עשייה לרצון. להמיר דפוס התנהגות כפייתי 
בהול לחוץ ומתוח, בנתח עסיסי של רצון עליון. תעשה את אותו 
דבר, תעבוד אם אתה צריך, תתפרנס כי אתה מוכרח, אבל אנא אל 

תיגש לשם כשאתה 'עייף והולך למות'. 

המתקת הפרנסה
עשיו חוזר מהשדה כשהוא עייף, הוא פוגש 
את יעקב והנזיד כשהוא משוכנע 'אנכי הולך 
למות', ומבקש 'הלעיטני נא'. זה הרגע שהוא 
בוחר לוותר על בכורה בתמורה לסיר עדשים 
שמשמעותה,  כהונה  היא  הבכורה  אדמוני. 
היכולת להמיר עשייה חומרית ברצון אלוקי. 
בבית המקדש היו הכוהנים מקרבים קרבנות 
הארת  רוח,  לנחת  גשמית  עשייה  והופכים 
הרצון. יעקב אבינו קנה מעשיו את הבכורה 
גשמיות  לרומם  היכולת  את  לבניו  והוריש 
ולהפוך אותה לרוחניות, להמיר טרדות ברצון עליון, להמתיק את 

מרירות העולם ולעולם לא להיות עוד עייפים. 
כשהם מצוידים ביכולת מופלאה זו היה יעקב יכול להשיג עבורם 
גם את הברכה והפרנסה, אבל כדי לעשות זאת הוא מוכרח לרמות 
מדוע  פלאות,  מלאה  במרמה  הברכות  קבלת  פרשת  אחיו.  את 
הושגה הפרנסה שלנו במרמה, ולמה מלכתחילה לא הועיד יצחק 

ליעקב את הברכה? 
התיקון.  עולם  את  לבניו  להעניק  רצה  אבינו  יצחק  מסביר:  והוא 
בעולם מתוקן יהודי לא צריך להתעסק עם שום דבר גשמי, הוא חי 
את הרצון העליון בלי הפרעות. פרנסה - 'ועמדו זרים ורעו צאנכם', 
אתם תתמקדו בדבקות. הוא סבר שעשיו להוט לקבל ברכה כדי 
לפרנס את יעקב, ולכן אהב אותו. אבל עשיו לא חיפש את זה, ולכן 
אין ברירה אלא להלביש את יעקב בבגדי עשיו ולהנחית עליו שתי 
ונקי.  חלק  איש  להישאר  וגם  העולם  עם  להתעסק  גם  משימות, 

יעקב הצליח בכך, וכשנכנס לחדר זיהה יצחק ריח גן עדן.
לפעמים  אותנו  מחייב  וזה  לתיקונו,  הגיע  שטרם  בעולם  אנחנו 
לשכוח,  לנו  אל  אבל  טרדות,  עם  ולהתעסק  עבודה  בגדי  ללבוש 
בפנים יש יעקב שחי בכל דבר רצון עליון. תעבוד אם צריך, אבל 

שהריח יהיה מגן עדן.
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לחלק הכי נעלה שבנו קוראים 'רצון', והוא מסוגל להתרומם לגבהים בל יתוארו, אם נצליח לגלות אותו. 

בכל שנה בחנוכה -
 נבנה עוד חלק מבית המקדש.

תקצ"ו  ַוֵּיֵצא  ד'  ְליֹום  אֹור  ַהֵּׁשם  ָּברּוְך 

ֶנעְמרֹוב.

ָׁשָנה  ְבָכל  ַנֲעֶׂשה  ּוְבַוַּדאי  ּוָבִאין.  ְמַמְׁשְמִׁשין  ֲחֻנָּכה  ִויֵמי 

ְוָׁשָנה ִעְנַין ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ֶׁשִּגָּלה ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו 

ֲהלא  ִּכי  ְוכּו'.  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ָנא ֶׁשל  ַהְּסַלח  ֶׁשְּכִפי  ִלְבָרָכה, 

ְּבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִיָּבֶנה  ְּבַוַּדאי  סֹוף  ָּכל  סֹוף 

ְוָכל ִּבְנָינֹו ִיְהֶיה ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהַּנ"ל. ְוָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ִנְבֶנה 

ְמַעט ְמַעט, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ִנְׁשָלם ְמֵהָרה.

ְוַעל ֵּכן ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ְלָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל 

ֵחֶלק ְּבֲחֻנַּכת ַהַּבִית. ְוֶזה זֹוֶכה ְּכִפי ַהְּסַלח ָנא ֶׁשל יֹום ִּכּפּור. 

ָנא  ַהְּסַלח  ֶׁשִּיְתַקֵּבל  ְלִהְתַּפֵּלל  ְצִריִכין  ֲעַדִין  ַעָּתה  ְוַגם 

ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ָלׁשּוב  ְצִריִכין  יֹום  ְּבָכל  ִּכי  ִּכּפּור.  יֹום  ֶׁשל 

ַהָּׁשָנה  ְּבָכל  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ִּכּפּור  יֹום  ְקֻדַּׁשת  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו 

ֻּכָּלּה. ּוְכמֹו ֵכן זֹוִכין ַלֲחֻנַּכת ַהַּבִית ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֶהָאַרת ֵּבן 

ְוַתְלִמיד ְלהֹוִדיַע ְלָדֵרי ַמְעָלה ּוְלָדֵרי ַמָּטה ְּגֻדָלּתֹו ּוַמְלכּותֹו 

ִיְתָּבַרְך ְוכּו'. 

ַהְּנמֹוִכים  ְלָכל  ַהָּׁשֵפל  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ְלהֹוִדיַע  הּוא  ְוָהִעָּקר 

ְמֹאד ְמֹאד, ִּכי ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו, ִּבְבִחיַנת ָהִקיצּו ְוַרְּננּו 

ׁשֹוְכֵני ָעָפר ְוכּו' ְוכּו'. 

ְּבֵעיֵניֶכם  ַיְזִקינּו  ַאל  ַהאְרִציֶקער,  ְּברּוֶדער  ִּגַוואְלד 

ּוְבָכל  יֹום  ְּבָכל  ֶּבֱאֶמת  ָּכֵאֶּלה.  ֲחָדִׁשים  נֹוָרִאים  ְּדָבִרים 

ַּדְעִּתי  ְלַהִּסיַח  ָיכֹול  ְוֵאיִני  ְלַגְמֵרי,  ֶאְצִלי  ֲחָדִׁשים  ֵהם  ֵעת 

ִמְּלִהְתַּפֵּלא ַעל ִנְפָלאֹות ָּכֵאֶּלה ִחּדּוִׁשים ָּכֵאֶּלה, ּוֻמְכָרִחים 

ְלָכל ָאָדם ְמֹאד ְמֹאד ְלַהֲחיֹותֹו ּוְלעֹוְררֹו ְוַלֲהִקיצֹו ְוַלֲהִקימֹו 

ִמָּכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ְוכּו'. ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָּזִכינּו ִלְׁשֹמַע ָּכל ֹזאת.

 ֶיֶתר ִמֶּזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִריְך ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה. ַאְך לא ָיֹכְלִּתי 

ַהַּמֲחִזיִקים  ָהֵאֶּלה  ְּדָבִרים  ְמַעט  ִמְּלַהְזִּכיְרָך  ְלִהְתַאֵּפק 

ְלַקְּיָמם  ְלטֹוָבה  ִּבְלַבְבֶכם  ֹרֶׁשם  ֶׁשַּיֲעׂשּו  ָרצֹון  ְיִהי  ַהְרֵּבה. 

ָּבֶזה  ָלַעד  ָלֶכם  ִייַטב  ְלַמַען  ּוִבְתִמימּות  ֶּבֱאֶמת  ִּבְפִׁשיטּות 

ּוַבָּבא ָלֶנַצח: 

ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב.



צדקה, אא

'להאמין' בשכל שיש בכל דבר פרק יד

תקציר הפרקים:
הבת מלך נאבדה, ונפלה למקום ה'לא טוב', המשנה למלך 
יוצא לחפשה זמן רב, עד שמוצא אותה בארמון של ה'לא 
ידי  על  רק  להוציאה  אפשר  שאי  לו  אומרת  והיא  טוב', 
ובפרט  תעניות,  ויתענה  להוציאה  שלמה  שנה  שיתגעגע 
ביום האחרון שלא יאכל כלום. ביום האחרון הלך להוציאה, 
לו  ואמרה  אליה  הלך  ושוב  ונרדם,  ואכלה  תפוח  וראה 
לו  מותר  והפעם  אליה,  להתגעגע  נוספת  שנה  שצריך 
כיון  יין  ישתה  שלא  וגם  משינה,  שיזהר  והעיקר  לאכול, 
והנה  להוציאה  הלך  האחרון  וביום  לשינה,  להפילו  שיכול 
הוא רואה מעיין שהמראה והריח דומה ליין, ותמה לפשר 

הדבר, וטעם מהיין, ונפל לשינה עמוקה של שבעים שנה.

והיו הולכין חילות רבות עם השייך להם, מה שנוסע 
אחריהם )שקורין אובאזין(, 

וכל  זינם,  כלי  עם  גדול  צבא  לידו  עוברים  שנתו,  כדי  תוך 
מה שנוסע אחריהם. כי כאשר נקודת החיפוש של האדם 
]משנה למלך[ נופל לשינה, אזי הסטרא אחרא – הלא טוב, 
עובר לידו עם כל צבאו בקול רעש גדול, ובזה הולך וכובש 

את כל אשר לפניו, מחמת הפחד שמטיל על כל רואיו.
שהלך  ראשונה  בפעם  לתאווה  שנפל  אחר  דווקא  כי 
למחשבות  נפל  להוציאה  שהלך  השניה  ובפעם  להוציאה, 
הזה  העולם  של  והבלבול  השכרות  את  להבין  שאלות  של 
כעת  שנה,  שבעים  זה  מחמת  שנרדם  עד  היין[  ]בבחינת 
מגיע הסטרא אחרא בעצמו אליו, ועוברת דרכו בקול רעש 
גדול, כי זהו כל כוחו של הסטרא אחרא, לעשות קול תרועה 
ולסיים  ופחד,  מורא  להטיל  ובכך  סביבו,  גדול  מלחמה  של 

את הסיפור.
'ודע שהאדם צריך לעבור על גשר  ועל כך הזהירנו רביז"ל 
פלא,  הוא  ולכאורה  כלל',  יתפחד  שלא  והעיקר  מאוד  צר 
שהרי אם המקום צר ויש בו סכנת הליכה, הרי שהיה צריך 
לומר שצריך לעבור על גשר צר ויש להזהר לעברו בזהירות, 
ולא לומר לאדם רוץ ואל תפחד. אלא באמת העצה לעבור 
כי מצד עצמו  'לא לפחד'  רק  בשלום את העולם הזה הוא 
העולם הוא שטות והבל, אלא שכל כוחו של ה'לא טוב' הוא 
להופיע בקול רעש גדול והמולה גדולה סביבו, ועם כל מה 
שנוסע אחריהם, כלומר גרורות של תאוות ונסיונות שבאות 
אחר שכבר נדמה שיש 'לא טוב', ואז הוא נראה אמיתי כל כך 
עד כדי כך שאדם לא מאמין בעצמו שהוא יכול לא להביט 

עליו בכלל.
ורביז"ל אומר 'עיקר הגבורה הוא בלב' כי בשביל להתגבר על 
הלא טוב לא צריך להכיר הרבה תכסיסי מלחמה, ואין צריך 

הרבה כח, צריך רק לב אביר, לב חזק שלא מסתכל על רעש 
ופחד, אלא על האמת של המציאות, שהרי 'לא בגבורת הסוס 

יחפץ ולא בשוקי האיש ירצה רוצה ה' את יראיו את המייחלים 
לחסדו' – צריך אומץ לצחוק על העולם. ועל כך אומר דוד המלך 

ע"ה 'לא אירא מרבבות עם' – כי זה כל כוחם, היינו ה'רבבות עם' – 
מה שמראה לאדם כאילו יש להם עוצמה חזקה וגדולה. 

והמשרת הטמין עצמו מחמת החילות.
כאשר  רק  הוא  הזה  הרב  החיל  כל  עם  לפניו  לעבור  שלהם  הכח  כל  הנה  כי 

הנקודה הפנימית המחפשת והמשתוקקת נרדמת, ונשאר רק המשרת שהוא השכל 
שהנקודה  זמן  כל  כי  לבלבל,  גדול  רעש  בקול  באים  הם  ואזי  האדם,  את  המוליך  והדעת 

שרואים  וכמו  העולם,  רוחות  כל  נגד  לעמוד  חזקה  היא  אזי  ומשתוקקת,  מחפשת  הפנימית 
בסיפור שהמשנה למלך הסכים לוותר על ארמונו ותפקידו, בשביל לצאת לחיפוש מחמת שראה 
צער המלך. והסיבה שנפל הוא לא מחמת חולשתו, אלא מחמת חוסר שימת לב, דווקא בגלל 
שכל כך בער ליבו, ובדרך הליכתו ראה תפוח ובלי משים לב אכל אותה, וכן בהמשך ראה יין ורצה 
להבין מהו סוד הדבר, עד שפתאום נרדם, אבל אילו העולם הזה היה מגיע עם העוצמה שלו 
וכמו שרואים גם בתחילת הסיפור  והולך בשלו,  בגלוי, אזי המשנה למלך לא היה שם אליהם 

שהוא לא פחד להכנס לארמון של הלא טוב בעצמו בשביל להוציא אותה.
ולכן רק לאחר שהמשנה למלך נרדם, אז יכל הלא טוב להופיע עם כל החיל הרב שלו, וכאן לימד 
אותנו המשרת לימוד נפלא ביותר, כי המשרת עמד בפני סכנה גדולה מאוד, מחמת שהוא השכל 
והדעת המשרת את האדם לאיזה מקום ללכת, אלא שכאשר המשנה למלך עירני, היינו שהנקודה 

הפנימית 

של החיפוש בוערת, אזי השכל הוא באמת משרת את המשנה למלך ועוזר ומסייע לו בחיפושו, 

אך ברגע שהנקודה הפנימית נרדמה, אזי השכל במצב מאוד מסוכן, כי כאן מגיעים כל כוחות 

ה'לא טוב' לבלוע אותו.

אלא שהמשרת מחמת שידע שאין לו ברירה, הוא הטמין את עצמו מפני החיילות, כי בזמן כזה 

וכו', אז צריך להתחבא,  ודיעות  ובלבולים וחכמות  שהם באים לשטוף את המח עם מחשבות 

כאילו 'איני יודע כלום', עכשו לא מפעילים את השכל. וזוהי גדולה עצומה לדעת לומר כרגע 

השכל סגור, כרגע אין דעתי מיושבת, המשנה למלך יושן, ואני מחכה בצד ולא מחליט על צעדים 

לבד, מחכה בסבלנות שהנקודה תתעורר.

מלאה הארץ קניינך
מובא בספה"ק כי בכל דבר שברא השי"ת, בדומם צומח חי ומדבר, יש בו 
שכל דקדושה שאפשר לראות על ידו את כבוד השם יתברך ואת חכמתו, 

ועל האדם להסתכל בו.  
בכל דבר ממש, בלי יוצא מן הכלל, יש בו חכמה ושכל אלקות שאפשר 
להתקשר ולהתדבק על ידו להשי"ת. כי הנה הכתוב אומר "מה רבו מעשיך 
ה' כולם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך" )תהלים קד(, ישנם ברואים 
מיוחדת,  בחכמה  נבראו  כולם  גבול,  בלי  ומדבר,  חי  צומח  בדומם  רבים, 

ובכל אחד מהם אפשר לראות את גדולתו ית"ש. 
אפשר  וממילא   – אותו  ברא  הקב"ה  הרי   - בעולם  כאן  שרואים  דבר  כל 
את  גם  להשיג  אפשר  יותר,  וכשזוכים  השי"ת.  גדולת  את  בו  לראות 
האמיתיים  אלקות  ההשגות  את  היינו  דבר,  כל  של  העליון  השורש 
מלעילא שעל ידם נמשכה חכמה גשמית זו בעולם הזה, ועל ידי כך הוא 

קונה כביכול את השי"ת – מלאה הארץ קנינך.
עירוב טוב ורע

שהוא  במה  שהאדם  זה,  ביסוד  מאריך  א(  )סי'  ליקו"מ  בתחילת  רביז"ל 
רואה הוא צריך לראות בו רק את השי"ת  - את "תמונת ה' יביט"! כן צריך 
להיות, כן מחוייב להיות! ללא כחל ושרק! כי כל נברא מעיד על הבורא, 
ועל  הבורא,  חכמת  על  מעידה  בודאי  בנברא  שנמצאת  החכמה  ובפרט 

האדם להתבונן בה ולהגיע על ידי כך לקרבת אלקים.
ברם, למרות שכן היה צריך להיות לכתחילה, וכך היה על האדם לחשוב, 
אך למגינת הלב, ע"י חטא "עץ-הדעת" נתערב  בלבול של טוב-ורע בכל 
דבר בבריאה, ואף גם נתפס בתוך שכלו של כל אדם, כך שיתכן שכאשר 
של  בבריאתו  ביותר  והעצומות  הגדולות  הנפלאות  את  יראה  האדם 
ומכהה  אותם  ומהפכת  המתהפכת"  החרב  "להט  תבוא  מיד    – הקב"ה 

ומחשיכה את ההתלהבות ומשכחת אותה ומעלימה אותה ממנו.
אמנם הצדיקים שזיככו עצמם מהתאוות, וקידשו וטיהרו את גופם ועבדו 
"להט  את  הכניעו  אמונה,  ובהרבה  תמימות  בהרבה  השי"ת,  את  הרבה 
החרב המתהפכת" הזאת, לכן רואים הם לנגד  עיניהם עולם נפלא ומאיר 
באור יקרות; הם רואים בעליל שהשי"ת מנהיג את העולם, ובכל  פרטי 
יעמוד למראה עיניהם, הכל  ומדבר, כל אשר  הבריאה, בדומם צומח חי 

הוא אך ורק מהשי"ת, וממילא מכל דבר האיר להם אור השי"ת.
ידוע מאמר הבעש"ט על הכתוב "בדבר ה' שמים נעשו" ש"דבר ה'" מחיה 
ומהוה ללא הפסק את כל הבריאה בכל עת ובכל רגע. אם יסור ח"ו דבר 
כלל  קיימת  ואינה  היתה  כלא  היא  הרי   – מהבריאה  כמימריה  לרגע  ה' 
סוד  שזה  החיים",  "נפש  בספרו  מביא  מוואלאז'ין  חיים  ורבי  במציאות. 
"וכל העם רואים את הקולות" – שאם זוכים, יכולים לראות את הקולות 
מתן  של  הגדולה  בשעה  ואכן   – הבריאה  כל  את  מחזיקים  שהם  הללו 
תורה היו גילויים כאלו שכל העם כולו ראו את קול ה' ואת דברו המחזיק 
ומנהיג את הבריאה כולה איך שהוא מהוה אותה ומחיה אותה בכל עת 

ורגע. 
מבאר רבינו כי בנקודה זו ניכר ההבדל בין יעקב אבינו ע"ה ועשיו, 
דרכו של יעקב הייתה להתבונן בפנימיות הדבר ובחכמה האלוקית 
אשר בו, ולכן נקרא יעקב על שם החכמה כמו שאמר הכתוב 
)בראשית כז לו( 'הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים', 

ותרגם אונקלוס 'וחכמני דנן תרתין זמנין'.
ההיפך הגמור ממנו היה עשיו, הוא לא הסתכל 
על  אלא  הדברים  בפנימיות  כלל 
חיצוניותם, 

הבכורה המרמזת על החכמה )כמובא בזוה"ק( נראתה בעיניו כסם מסוכן 
שעלול להרגו, לכן אמר עליה 'הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה'.

אבל אדם מן השורה אם יתבונן האדם במדרגות אלו תיפול עליו חלישות 
שבבריאה  האלוקות  ובחיות  בפנימיות  להתבונן  ינסה  אם  שהרי  הדעת, 
כי  קל,  רגע  אפילו  בדבר  להתבונן  אפשר  שאי  נכוחה  על  מיד  יראה 
המציאות והעירוב טוב ורע שבבריאה מעלים ומכסה על החיות אלוקות 

שבה.
סוד הצמצום

ברם רבינו נוגע גם בנקודה זו וז"ל 'אך מחמת שאור השכל גדול מאד, אי 
אפשר לזכות אליו כי אם על ידי בחינת נו"ן שהוא בחינת מלכות' ומרחיב 
לבאר כי על אף שכאמור בעצה זו - לראות את השכל האלקי שבכל דבר 
-  יש בה השגות עליונות עצומות למעלה ממדרגתנו, אבל המוטל עלינו 
הוא לקיים ולהחזיק בעצה המעשית, היינו לפתוח את עינינו, להשתדל 

לראות את רצון השי"ת מכל דבר ודבר בבריאה הנגלית לעינינו.
בהתגלמותה  והטהור  הזך  האמת  היא  הרי  הזו  המעשית  והסתכלות 
ובשלמותה. כי הרי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו 
ואם  לכבודו,  רק  קיים  בבריאה  ופרט  פרט  וכל  נתן,  דר'  באבות  ככתוב   –
כן  ידו.  על  להתעלות  כדי  בו  ולהתבונן  לראותו  עלינו  מוטל  בודאי  כן 
צריך להיות, וכן צריך לנהוג! והיא עצה פשוטה הטמונה בתוך ההשגות 

הנשגבות של התורה הזאת.
של  אלו  שהשגות  אף  על  כי  ה"ד(  פיקדון  )הל'  מוהרנ"ת  מבאר  אמנם 
ההסתכלות בשכל עצמו היא נעלה מעמנו, ולכאורה אינה אלא לצדיקים 
חלק  רק  אינה  היא  הצדיק  עצת  אך  השמימה,  מגיע  שראשם  מופלגים 
מהעבודה השלימה אלא היא עצם העבודה וההשגה של הסתכלות בשכל 
עצמו, רק  שהיות ולאנשים כערכנו אין המוח מאיר כל צרכו, ואיננו יכולים 
לנו   – בנבראים  הטמונה  הנפלאה  החכמה  את  ובדעתנו  בשכלנו  לראות 
ולשכמותינו העצה המעשית היא: להאמין! היינו לכל מראה עיניך האמן 
שיש בו חכמה נפלאה מהשי"ת, שהשי"ת מהוה ומחיה את הכל. והאמן 
גם שכל מה שנעשה  עם הברואים בכל עת ורגע עד סוף כל הדורות היא 
מפעולתו של הקב"ה, וטמון בה חכמה נפלאה עליונה שאפשר להשיג על 
ידה את השי"ת, ולהיות מקורב על ידה להשי"ת, האמן בזה! זה תפקידך, 

ואם תעשה כן, ייטב לך!
זו:  תורה  על  המוסב  ה"ד  פקדון  בהלכות  מוהרנ"ת  של  לשונו  לך  והא 
"על כן עיקר החכמה והשכל האמת ]עבור אנשים כמונו[ היא האמונה 
אמונה'...  מצוותיך  'כל  שכתוב  כמו  התורה,  כל  כלל  שהיא  הקדושה, 
שהקב"ה  ש]כיון  שלימה  באמונה  ויאמין  ידע  דבר,  באיזה  וכשמסתכל  
בזה  להכיר  ויכולין  גדול  שכל  הדבר  בזה  יש  בודאי  בחכמה[  אותה  ברא 
הדבר גדולת הבורא יתברך ולהתקרב על ידי זה להשי"ת. ואם יזכה לידע 

ולהבין בזה איזה שכל הנוגע לעבודת ה' יתברך, מה טוב".
כלומר, החובה המעשית שלנו היא אך להאמין, להחזיק תמיד באמונה 
שהשי"ת נמצא בכל דבר ממש. אמנם – כמו שמסיים מוהרנ"ת – אם בכל 

זאת זוכה לאיזה ניצוץ והארה – מה טוב ואשרי לו!
אך בראשית דבר, בראשית העבודה – בודאי אי אפשר לנהוג כמו הצדיקים 
הגדולים שהמוח מאיר להם מיד, אלא צריכים להתחיל באמונה ולהתאחז 
בזה כל עוד איננו זוכים להשיג בשכלנו. כך צריך לנהוג בעת הזאת, בירידת 
הדורות בו אנו נמצאים עכשיו, ובעזר ה'  בזכות הצדיקים נזכה בבוא היום 
גם להשיג אותו ית"ש, וכשיבוא משיח בב"א נזכה לזאת בשלמות בזכות 
שאיננו  למרות  יכלתנו  כפי  עתה  עושים  שאנו  מה  ובזכות  הצדיקים 

)נערך מתוך שיחה ע"פ הבנת הכותב( מרגישים מאומה.  

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

טעם גן עדן
              מעשה מאבדת בת מלך 



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'תפלל נועם השבת

אנשי מעשה כשזו  מברסלב.  נחמן  רבי  הקדוש  רבינו  של  חדרו  דלת  על  נשמעו  רפות  נקישות 

והכרת  השנים,  פני  את  כיסה  עצב  של  דוק  זוג,  בני  בפתח  נראו  ידו  על  נפתחה 

פניהם ענתה בם כי משא כבד מעיק על לבם. רבינו הכניסם אל הקודש פנימה, ואז, 

בבת אחת נפרץ סכר דמעותיהם, תהומות של צער מתמשך מצאו דרכם החוצה 

באשד רווי כאב: "רבי !" זעקו במר לבם, "שנים ארוכות חלפו מאז נישואינו וביתנו 

ריק מקול מצהלות ילדים, תפילות רבות שפכנו וסגולות שונות ניסינו ועדיין לא 

נושענו!" רבינו האזין בקשב רב לשוועתם, אחר הפטיר ואמר: "אתם תוושעו אצלי 

בין יום ללילה" - - -  סתם ולא פירש. אמנם לא ביאר הצדיק דבריו,  אך כיון ששמעו 

מפורשות מפה קדשו שעתידים הם להוושע, יצאו מלפניו מעודדים ומלאי תקוה.

תקופה נכרת חלפה מאז ההבטחה, וזו עדיין לא התקיימה, בינתיים נסתלק רבינו 

הקדוש לשמי מרומים. באחד הימים הגיעו בני הזוג לאומן, השעה היתה שעת בין 

הערביים והם הועידו פניהם אל אהל ציונו הקדוש, שעה ארוכה הרטיבו דמעותיהם 

את מצבת קברו, בבכי גדול: רבי קדוש! הבטחתנו להוושע בדבר ישועה ורחמים! זמן 

קצר לאחר ששבו לביתם קרבה ישועתם לבא. רק עתה הבינו למפרע את אמירתו 

המופלאה: "אתם תוושעו אצלי בין יום ללילה". כשנולד בנם, לא היה קץ לאושרם, 

הם קראו את שמו 'נחמן' על שם הצדיק.

***

עגלת הדואר נעצרה בסמוך לשער העץ, מתוכה זינק דוור לבוש מדים, בידו נשא 

מעטפה חתומה, הוא נקש על דלת הבית, המתין כי תפתח, הגישה לבעלי הבית 

דרי  של  פניהם  חוורו  המעטפה  על  שהתנוסס  השעווה  חותם  למראה  והסתלק. 

קריאת  נמלטה  לנו!  בא  יגורנו  אשר  לנו!  אוי  הרוסי...  הצבא  חותם  זה  היה  הבית, 

צער מפיהם. בשבועות האחרונים נודדת שנתם בלילות מדאגה - בנם יחידם הגיע 

לגיל גיוס ולבם בל עמם. לא מזמן נכנסה לתוקף גזירת ה'נעקריטין', לפיה חלה על 

כל הצעירים היהודים חובת גיוס, פירוש הדבר היה ניתוק של עשרים וחמש שנה 

בקרבם.  מפעפעת  ישראל  ששנאת  נכרים  חיילים  במחיצת  ושהייה  החם  מהבית 

אלפי נערי ישראל הועברו על דתם בעטייה של גזירה אכזרית זו.

לפני מועד התייצבותו לראיון בפני מפקדי הצבא, נסע העלם לאומן, שם שפך לבו 

בבכי תמרורים על ציון רבינו - כי יזכה להנצל מן הגיוס. בשובו, נפלה עליו תרדמה, 

לו: "הלא נקראת  וכה אומר  לנגדו  והנה אברך בעל פנים מאירות מופיע  בחלומו, 

בשמי! לא תעבוד בצבא" - - -  הנער מתעורר נרעש ונרגש ומספר להוריו על חלומו 

המופלא. לפליאתם לא היה קץ, תיאור האברך תאם בדיוק נמרץ לדיוקנו של רבינו!

לא חלפו שעות רבות ולפתע, צרעת החלה פורחת בגופו של העלם, פצעים מלאי 

ואמו. כאשר התייצב בפני  - לעיניהם המשתאות של אביו  כולו  כיסו את  מורסה 

וועדת הגיוס - שוחרר לאלתר, הוא שב בשמחה לביתו, ולמרבה הפלא, כעבור זמן 

קצר, נעלמה הצרעת כלא היתה...

 שני הבטחות שנתקיימו

בהלכות  מוהרנ”ת  דברי  לאור  תולדות  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
דיינים הלכה ג’ שבהם מתגלה כח השבת להאיר עלינו אור אמת, 
כדי להמשיך משם אמת כזאת שמתאיר עלינו גם לימות החול. 

תמצית המבואר בתורה ט'
במאמר תהומות יכסיומו וגו' )ליקו"מ סי' ט'( מבואר שעיקר 
החיות מקבלים מתפילה, ולכן צריכים להתפלל בכל הכוחות 
וכאשר  וגו'.  לבקרים"  "חדשים  מ"ש  בבחי'  להתחדש  כדי 
מתגברים המחשבות זרות והמניעות, העיקר לראות לדבר 
דיבור אמת, ואז הדיבור הזה יאיר לו, כי כאשר האדם עומד 
הוא  אותו  לסבב  וקליפות  זרות  מחשבות  ובאים  להתפלל 
נשאר בחשך, ואין יכול להתפלל וכו', אבל באמת יש פתחים 
הרבה בתוך החשך לצאת משם וכו' אלא שהאדם הוא עיוור 
ואינו יכול למצוא הפתח. אבל ע"י אמת זוכה למצוא הפתח. 
וע"י  אורי",  "השם  כמ"ש  הקב"ה,  הוא  המאיר  אור  עיקר  כי 
וכו', אבל ע"י אמת הקב"ה  השקר הוא מסלק את הקב"ה 
שוכן עמו, וכשהקב"ה עמו הוא מאיר לו איך לצאת מהחשך 
המונע אותו בתפילתו, כי ע"י אמת קרובים להשי"ת כמ"ש 

"קרוב גו' לכל אשר יקראוהו באמת".
יש שהאמת הוא צוהר  כי  "צוהר תעשה לתיבה",  וזה מ"ש 
מאיר מעצמו, ויש שהוא חלון שהאור יכול להאיר בו, והכל 
תשים",  בצדה  התיבה  "ופתח  ועי"ז  וכו',  האמת  גודל  לפי 
בחשך  פתח  לך  תשים  היא  באמת  היוצאת  התיבה  היינו 
ומתפלל  החשך  מתוך  שיוצא  וע"י  וכו',  בו  ניצוד  שאתה 
היטב, עי"ז הוא מתקן "תחתיים שניים ושלישים", היינו עולם 

השפל ועולם הכוכבים ועולם השכל וכו' ע"ש.

עיקר החיות מקבלים בתפילה
עיקר האדם הוא מציאות החיות שיש בו, וכאשר אדם אינו 
מבין מה עיקר חיותו, הרי דייקא מחמת תוקף הרצון להיות 
בכלל אנשי חיות וכו' הוא עובד קשה מאד ומתייגע לרוץ 
ולהשתעבד, כדי שיהיה בין אלו שיש להם משהו שמשמח 
ודרכיו  הזה  העולם  רדיפת  של  חיות  להם  ונותן  ליבם 
לפרנסתו והנאותיו, למצוא מעמד כבוד וחברה, והכל למען 
החיות אשר באמת אינו יכול להשיג כלל, כידוע שאין ביד 
ומתייגע  וגם כאשר משתדל  וחיות,  האדם למצוא מנוחה 
וכעס  צער  לו  יגרמו  אשר  דברים  הרבה  יש  חיות,  להשיג 

וישאירו אותו ממש בלי חיות. 
והרי אז יבין שבאמת כל החיות הוא רק בתורה, כי מציאות 
ועושה  שמרוויח  ומה  להשי"ת  האדם  קירבת  של  האמת 

נחת רוח לפניו ית' - זהו החיות האמתי. 
האדם  כי  התפילה,  ע"י  האדם  על  נמשך  החיות  עיקר  והנה 
נמצא בתוך מה שמשכיח ומעלים ממנו אמיתת האושר והטוב 
של קיום התורה, ושולטים עליו דרכי קושי הטבע ומה שגורם 
לשכוח החיות האמיתי, ועי"ז מרגיש רחוק מהשי"ת, ולכן צריך 

לחדש כוחותיו כמה פעמים ביום ע"י תפילה. 
כי התפילה מחדשת כל כוחות הנפש להתדבק בחיות אור 
האמונה, ובכח כל ברכה וכל תיבה ואות שבתפילה, מאיר 
אור  האמת  לאור  אותו  ומקרב  השי"ת  מציאות  האדם  על 
חיותו,  להחליש  לשם  נתרחק  אשר  מקום  מכל  התורה 
התגלות  מציאות  עיקר  הם  התפילה  דיבורי  משמעות  כי 
של  הארה  ומכל  העולם,  בתוך  השי"ת  מציאות  אמיתת 
האמונה שנבנה ע"י דיבורי התפילה נמשך שפע של חיות, 
שזה מה שהנפש מחפשת ומבקשת מאד תמיד, וזאת היא 
הרי  רבינו  דברי  ולאור  משאלת לב כל אדם.  
יבין כל אדם איך להכין לב לכל תפילה, שעכשיו בתפילה 
לזכות  דקדושה  חיות  לקבל  להשי"ת  להתקרב  בא  הוא  זו 
לאמונה וכו', ועי"ז יהיה ליבו מלא חיות דקדושה, וינצל מכל 
הנסיונות ודאגות שכל מציאותם חיפוש חיות במקום שאין 
שום חיות. ולכן מי שטועם טעם של תפילה הוא משתוקק 

ומחכה לעת התפילה, כי זאת כל חיותו ושמחת ליבו. 

המחשבות זרות מחשיכות אור התפילה
לבא  עצמם  ידחקו  שכולם  להיות  היה  אמור  בוודאי  והנה 
חיות  לקבל  גדולה  ותאווה  התחדשות  מתוך  להתפילה 
יום  של  הזאת  הפשוטה  המנחה  שמאחורי  יודע  כי  חדש, 
חול פשוט מונח אוצר של כוחות, וגם כאשר הסתבך מאד 
ונפל לחושך גדול, הוא יודע בבירור שאחרי קצת התבודדות 
של  מציאות  להיות  מתחיל  והעולם  לגמרי,  משתנה  הכל 

השגחה ורווח גדול וכו'. 
וא"כ מה זאת היה לנו, שנהפך הדבר, ויש הרבה מניעות על 
תפילה, וקשה מאד להתפלל, ואין יכולים לתפוס מהו מקור 
ומדוע  אנוש,  לבב  מחיה  שהלחם  שתופסים  כמו  החיות 
כאשר בא להתפלל הוא מסובב עם ענן וחושך, ואינו יכול 
בתפילות  לעסוק  לשבת  מאד  קשה  למה  התיבות,  לומר 
ולדבר את אשר על לבבו לפני השי"ת,  והתבודדות לשיח 
עד שממש קשה להוציא דיבור אחד מפיו, ואפילו לחשוב 

איזה בקשה ממש קשה?
אלא שזאת מחמת המחשבות הזרות, כי המחשבה מטריד 
בעת  ודייקא  וכו',  לסדר  וצריך  שמדאיג  מה  בכל  וסוער 
התפילה נופלים עליו כל אלו המחשבות, כאילו רק עכשיו 

הזמן לחשוב מזה, וכאילו אי אפשר להתגבר על זה כלל. 
כוחות ההסתרה  וידוע שזהו עיקר העונש, שמסבבים אותו 
מאד  מבלבלים  והם  וכו',  שיתקן  כדי  ממש,  הקליפות  שהם 
במחשבות מדומות שמושכים ומבלבלים. ואם כך מהו באמת 
תקוותינו? האם יש עצה להתגבר על המון רב כזה של רשעים 
ומחשבות שמסבבים מכל צד ממש? מאין לוקחים דיבורים 

להתבודדות, ומאין יודעים מה זה התבודדות? 

העצה למחשבות לדבר הדיבור באמת
אך בכח רבינו ז"ל אשר גילה שכל עניינו הוא תפילה, נמצא 
המון  כל  לעבור  אור  של  חלון  ופותח  חותר  אשר  עצה 
אמת  דיבור  שידבר  אמת,  ע"י  הוא  העצה  ועיקר  החושך, 
לפני השי"ת, כי יש כח בדיבור אחד של אמת להשרות מציאות 

השם על האדם.
וזאת עיקר עצת האדם, לבלי להטעות עצמו מכל העננים 
והחושך, רק להסתכל בכל דבר על האמת לאמתו שבוודאי 
כל  בעת  גם  להתגבר  ועי"ז  תפילתי,  לשמוע  רוצה  השי"ת 
יכול להתפלל  אינו  ואפילו אם  הסתרה להשתדל בתפלה, 
ולא  מדריגתו,  לפי  השי"ת  לפני  אמת  דיבור  יוציא  כלל, 
יחשוב כלל מכל המחשבות והקושיות, וכך יוציא מפיו עוד 
דיבור עם אמת לפי מה שחותר ומגלה בליבו, אע"פ שאין 
לדבר  באמת  שרוצה  חזק  שהוא  מאחר  וזך,  ברור  האמת 
ויאיר  שמסבב,  מה  כל  בתוך  חלון  יפתח  עי"ז  השם.  לפני 
לו אור של חיות, שעל ידו יהיו עוד כמה דבורי אמת, לסדר 
איזה תפילה ובקשה ולהצליח להתפלל, ועי"ז יבין מה עיקר 

מהות עבודת התפילה, שהוא לדבר לפני השי"ת האמת. 
האמת בעצמה, והאמת לפי מצבו

אור  עלינו  שפותחים  דרכים  שני  ישנם  האמת  בזה  והנה 
מצליח  שהוא  'חלון',  הוא  שלהם  שהדיבור  יש  אמת,  של 
לקבל הארת אור של אמת לתוך מה שעובר עליו ולבקש 
על מה שצריך, אע"פ שקשה לאדם מאד לבקש על פרנסה 
ובריאות וכל דבר גשמי, וכן על הצלחה בתורה ועבודה וכו', 
כי עולים לו ספיקות אולי אינו ראוי, ואולי אינו פועל, ואולי 
כבר פעל וכו', אבל כאשר מאיר לו אור של אמת, יקבל שפע 
לפני  אמת  דיבורי  לדבר  איך  להבין  החלון,  דרך  אמת  של 

השי"ת גם על כל ענין דבר שעובר עליו. 
והנה מקור הכח לדבר דיבור של אמת - הוא מציאות האמת 
כמו שהוא, היינו התורה ומציאות האמת שמתגלה לאורה, 
כי יש עצם האמת, שהוא בחי' יעקב, בחי' אבן טוב, שמאיר 
שאינו  תפילה  כלומר,  שבכתב.  תורה  שמש,  בחי'  מעצמו 
שייך לשום דבר רק לאמיתת מציאות השם. ויש תפילה שהוא 

על  התפילה  שהוא  לבנה,  בחי'  תושבע"פ,  בחי'  חלון,  בחי' 
נוסחאות  י"ב  בחי'  שזה  או בגשמי,  ברוחני  מה שצריכים  כל 

התפילה, בחי' שש מידות שבאור ישר ואור חוזר. 
כי יש תפילה שהוא בחי' שבת-עצם האמת, מה שהאדם 
השם,  גדולת  נוראות  ומרגיש  בהשי"ת  בתפילה  מתדבק 
וכו',  והניסים  הנפלאות  מרוב  הבורא  לאהבת  ומתעורר 
אשר  וכו',  ויראה  לבושה  שזוכה  עד  כזה  אמת  עם  ומדבר 
לזה  זכה  שהוא  הצדיק  אור  מציאות  הוא  זה  אמת  יסוד 
באמת ואנו מקבלים שפע זה לאורו, ולכן העיקר להתקשר 
אמיתת  של  חלק  להיות  שיתכלל  בתפילתנו,  ז"ל  לרבינו 
עצם  בבחי'  נגדינו  הם  האמתיים  הצדיקים  כי  התיקון, 
האמת. והם מאירים בכל תפלות ישראל ומעלים אותם כפי 

האמת שבכל תפילה ותפילה. 
וכאשר האדם טועם טעם של אמת, הוא מבין מרחוק שיש 
להתבייש על כל מה שהוא מבקש, כי באמת אינו צריך כלום 
מכיר  ובזה  וכו',  השם  כבוד  שיתעלה  ורק  השי"ת,  את  רק 
עצם האמת, אבל יש לקבל דבר אמת שלמצוא את השי"ת 
השי"ת  כי  חלון,  בחי'  שהוא  אחר  אמת  נצרך  הזה  בעולם 
רוצה ממנו דווקא שיפרש שיחתו וכל מה שמעיק לו דייקא, 
ע"י שימצא דיבורי אמת גם במקום הזה שיש לו בלבולים 
וקושיות אולי אינו אמת וכו', וימצא דרך להרים נפשו מכל 

רוח נכאה ודאגה ע"י דיבורים שמאירים אמת על נפשו.
כי השי"ת רוצה שימשיך דיבורי אמת לתוך כל מה שעובר 
עלינו בעולם הזה, ובכל דיבור ודיבור נעשה כלי להתגלות 
עיקר  כי  ישועה,  וכל  חיות  נמשך  ועי"ז  השי"ת,  כבוד 
מה  ולתוך  ליבו  לתוך  אמת  דיבור  המשכת  הוא  התפילה 

שצריך אז כאשר זאת האמת שלו אז. 
השי"ת  מציאות  מתגלה:  שבה  מהתורה  נמשך  האמת  ואור 
יום תמיד את הכל, מציאות החסדים הגדולים  שמחדש בכל 
שעושה ופועל תמיד, אמיתת כל מצוה ודבר שבקדושה, ומהו 
האמת שבכל דבר. ומכח התורה אנו יכולים להמשיך אמת לכל 
דבר שעובר על האדם, כי כאשר צריך רפואה, פרנסה, שלום 
וכו', מוצא דיבורים חדשים כאשר מזכיר האמת, ומספר לפני 
ורק  רופא,  הוא  לבד  השי"ת  שרק  האמת  שיודע  מה  השי"ת 
השי"ת מברך בשלום, אשר בכל ענין וענין יש הרבה מציאות 
של האמת איך ומה, ומה שיש להודות על העבר, ואיך לבקש 

ולגלות הנהגת ההשגחה של אותו הדבר. 
סמיכת גאולה לתפילה

כך  לתפילה,  גאולה  להסמיך  יש  שחרית  שבתפילת  כשם  כי 
יש לקבל הדיבור מבחי'  דיבורה אמת,  כל תפילה אשר עיקר 
'גאולה', היינו ממציאות השגחת השם שיש באותו דבר, שזה 
בחי' קריאת שמע ואח"כ תפילה, שבת וימות החול, להמשיך 
דיבור  לתוך  בליבו  שנמצא  מה  לפי  והאמונה  הדעת  מציאות 
התפילה, מכח איזה ידיעה בתורה, איזה מצוה וידיעה דקדושה. 
שמגלים  רבינו,  ספרי  לימוד  ע"י  מאיר  האמת  אור  ועיקר 
עד  מבין  כאשר  לבקש  להרבות  יכול  ועי"ז  דבר,  כל  מהות 
כמה הדבר מוכרח לו מאד וכו', כי השי"ת רוצה מכל אדם 
שזה  אז,  לו  שכואב  מה  ולפי  דרגתו  לפי  תפילות  פשוט 
גם  להתפלל  לעמוד  ההתגברות  ובעצם  אז,  שלו  האמת 
כאשר אין לו חשק, כי מתחזק עם האמת שבוודאי השי"ת 
שומע, ומתחזק לדבר דיבור של אמת, מה שהוא רוצה אז, 
כראוי  אינו  ואולי  האמיתי  האמת  זה  אין  שלכאורה  אע"פ 
וכו', הרי באמת לפי שזה מונח על ליבו זאת האמת שלו לומר 
להשי"ת שאני צריך זאת, ולהתגבר לומר עוד כמה דברי אמת, 
שהרי התורה רוצה שאני ארצה זאת, ויש בזה ענין של צורך 
מכל  להינצל  לו  יאיר  האמת  שאור  שיזכה  עד  וכו',  מצוה 
המחשבות השוטפים עליו, להינצל ממימי המבול ולהיכנס 
להכיר  צריך  הרי  ואז  ישועה,  כל  ולפעול  התפילה  לתיבת 

שהוא רחוק מאמת כי באמת רוצה רק עצם האמת.
אמיתת  לטעום  יזכה  ז"ל  רבינו  באור  שמתדבק  מה  ולפי 

שלימות  נמצא  שעי"ז  השם,  כבוד  התגלות  שהוא  האמת 
התפילה הנכללת באחדותו ית' בבחי' "הוא תהילתך והוא 
אלקיך", ויאיר בו הארת עצם האמת, לפי גודל האמת שיש 
האמת  בבחי'  להתפלל  לרדת  צריך  אשר  זמנים  יש  כי  בו, 
שהוא רק חלון בחי' י"ב דרכי התפילה, ויש זמן שנאסף יחד 

בתפילת הצדיקים בחי' אבן טוב. 
כי מציאות תיקון התפילה שהוא בבחי' חלון, עיקר תיקונה 
כאשר אח"כ מתעורר להבין שעכשיו שכבר התפלל, הרי 
רק  רצונו  עיקר  אלא  וכו'  הב  הב  המבקשים  בכלל  אינו 
להתדבק בהשי"ת. וזה בחי' קריאת שמע ותפילה, שיש בה 
י"ב ברכות אמצעיות, בחי' תורה שבכתב ותורה שבעל פה, 
כי עיקר כח קיום התורה הוא ע"י תפילה בבחי' תושבע"פ. 
ראש חודש – התחדשות התפילה

וזה קדושת ראש חודש, שמתגלה האמת שיש התחדשות 
החיות גם בעולם הזה בתוך הזמן והמקום, כי העיקר לחדש 
החיות בכל חודש, כדי להתחדש בכל יום באור של אמונה 

וחיות דקדושה שמבטל כל נסיון וריחוק.
כי מיעוט הירח הוא מציאות החושך והתגברות הבלבולים 
להתחדש  ועלינו  מתפילה,  שמרחקים  התאוות  ומשיכת 
בכל חודש להמשיך התגלות ההשגחה, ולהכניע התגברות 
הדלקת  חנוכה,  נרות  בחי'  שזה  הדעת,  נר  להדליק  השקר, 
אור האמת, להאיר החושך, לגרש טומאות היוונים שטימאו 
כל השמנים ופרצו חומות מגדלי חומת המקדש, שזה בחי' 
חומת התפילה, שזה עיקר התגברות עמלק ששואל "היש 

השם וכו'", ומרגיש רחוק מאד מתפילה. 
כי העיקר להתחדש בכל יום לבא לתפילה כדי לקבל חיות 
ודברי  חלון,  בחי'  שהם  אמת  בדברי  ולעסוק  הקדושה, 

תפילה שמאיר בהם אמת יותר עליון בבחי' אבן טוב.
אור האמת מתגלה בשב"ק

והתגלות אור האמת הוא ביום השבת. כי השבת הוא עצם האמת 
שהשי"ת ברא הכל לבד, וכרת ברית בינו ובין בני ישראל להיות 
דבוקים בקדושת השבת, שהוא עדות על אחדותו יתברך, בבחי' 
שמש כשרז"ל שמש בשבת צדקה וכו', כי שבת קביעא וקיימא, 

שהוא עצם האמת בחי' אור השי"ת. 
ולכן מברכים החודש בשבת, כי משם נמשך התחדשות התפילה 
התפילה,  דרכי  י"ב  כל  על  מאיר  שבת  גם  כי  השנה,  חדשי  לי"ב 
י"ב חלות, ששה וששה כפולים בבחי' לחם  בבחי' לחם הפנים 

משנה, שהוא יחוד שני דרכי אור האמת, אמת ואמונה. 
שמוסיפין  ובצאתו,  בבואו  השבת  על  להוסיף  יש  ולכן 
לימי החול, אור  מחול על הקודש להמשיך קדושת שבת 
מדליקים  השבת  ובכניסת  'חלון'.  בחי'  לתוך  האמת'  'עצם 
נר שבת, כי נר של שבת זה בחי' אור ה'אמת', שהוא עיקר 
האור המאיר, אשר יש להמשיכו לתוך האמונה, בבחי' "רזא 
דשבת איהו שבת דאתאחדת ברזא דאחד וכו' והא אוקימנא 

דאיהו אחד ושמו אחד וכו'". 
כי בשבת מאיר אמת לתוך הכל, ונמצא מנוחה ושמחה כי אין 
שהוא  האכילה  ומתקדש  השבת,  יום  לזכור  רק  כלום  צריכים 
חלון,  בחי'  לתוך  האמת  עצם  שמאיר  חלון,  בחי'  עוה"ז  בחי' 
שהוא כל דבר שנתקדש להיות קדושה גבוה, כולו קודש כולו 

אלקות, ועי"ז נמשך השפע לכל ימות החול. 
בשלש  שמתגלה  דרעוין  רעוא  הארת  הוא  האמת  ועיקר 
האמת  להאיר  החול,  לתוך  אותו  ממשיכים  שאנו  סעודות, 
אז  כי  הנר,  על  מבדילים  ובמוצ"ש  החול,  לתוך  שבת  של 

ממשיכים מקדושת שבת לששת ימי החול, ע"י שמבדילין 
לגלות שיש אמת של שבת בחי' אבן טוב, ויש אמת של 

אבוקה,  הוא  ההבדלה  נר  ולכן  חלון.  בחי'  שהוא  חול 
שני נרות קלועים יחד. זהו כלליות שני בחי' האמת 

מאורי  מפני  אש  מאורי  לגרש  יחד  שנכללין 
כנגד  שבת  נרות  שני  בחי'  שזהו  אור, 

זכור ושמור כמובא.



בני הנעורים
יעקב - ילד מסכן וחכם

עלהו לא יבול

סעודת ראש חודש
חיובה

א. מצוה להרבות בסעודת ראש חודש )שו"ע סימן תיט, ועוד הרבה פוסקים(. 

ובספר  א.  וכ"מ במשנ"ב תיט  )ב"ח.  ולא רק מנהג בעלמא  זו,  והוא חיוב לקיים מצוה 
חרדים יד ה, נראה שהוא מצוה עשה מן התורה(. אכן י"א שאינו חיוב ממש )ראה: אורחות חיים 

לוניל, ר"ח. ערוך השלחן, תיט ב. חסד לאלפים, תיז א. שו"ת בית ישראל, עט(. 

גודל  להורות  כדי  ושו"ע,  בטור  עצמו  בפני  בסימן  זו  הלכה  נכתבה  ולכן  ב. 
יקרותה והזהירות לקיימה וכו' )חי' הרי"ם שבת עמוד שכד. ילקוט הגרשוני סימן ש אות א(  

ג. גם הנשים חייבות בזה )כף החיים, תיט ד, בשם סידור הר"י עמדין(. ונראה שיש לחנך 
הקטנים בזה, ולפחות בנתינת ממתק )כעין זה ראה בנשמת שבת, ב סו"ס תרמג(.

ד. כשראש חודש הוא שני ימים, מצוה להרבות בסעודה בשני הימים )פני משה 
ירושלמי תענית ד סוף ה"ג. וכ"מ במטה משה, תקל(.

שכרה

א. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, חוץ ממה 
שמוציא בשבת ויו"ט 'וראש חודש' וחול המועד – אם מוסיף מוסיפים לו ואם 

פיחת פוחתים לו )פסיקתא כח, הובא בטור ומשנ"ב תיט א, ועוד פוסקים(.
ב. סעודת ראש חודש מסוגל להולדת בנים ולגידולם )שיח שרפי קודש, ג קג(.

 זמנה

א. י"א שאפשר לעשותה בליל ראש חודש, ואין חיוב לאכול דוקא ביום )כ"מ 
וי"א  תיט(.  מהדו"ת  אברהם  באשל  משמע  וכן  ע"ב.  ע  סנהדרין  לנר  בערוך  וכמ"ש  א,  תיט  מהמג"א 

)כן מצדד הערוך לנר  שצריך לעשותה ביום דוקא, ואין יוצאים ידי חובתה בלילה 
שם. נימוקי או"ח תיט, בשם אביו. משנה שכיר קמ, אבל י"ל בדיעבד יוצא(.

ב. אם עושים סעודת ראש חודש ביום - אין צורך לעשות גם בלילה )משנ"ב תיט 
ב(. וי"א שמכל מקום יש להרבות בכבוד הלילה )רמ"ע מפאנו עט. וכ"מ בא"א שם. וראה 

בנפש דוד להאדר"ת(. 

ומכל מקום נראה שבסעודה אחת די ואין חיוב לאכול שתי סעודות )כיון שבמקור 
שתי  שצריך  י"ל  ולשיטתם  ומועד,  לשבת  שדומה  י"א  אכן  באחת.  שמספיק  לפורים,  אותה  השוו  הדין 

סעודות. וראה ביוסף אומץ שם, שגדול אחד היה אוכל שלוש סעודות(. 

ולא במוצאי ראש  יש להזהר שתהיה עיקר הסעודה בראש חודש עצמו,  ג. 
חודש )ראה יוסף אומץ, האן, תרצב. וראה כף החיים פאלג'י לד כב, שנהגו לקבוע הסעודה לעת המנחה 

ולמשכה למוצאי ר"ח(.

ד. איך מקיימים מצוה זו: בשבת. ערב שבת. ראש השנה. יום שמתענה בו. ר"ח 
אב – בכל אלו בעז"ה עוד חזון למועד.

מה צריך לאכול?

כן(. אך לדעת  ינהג  ב, שירא שמים  ובכף החיים תיט  )פרי חדש, תיט.  י"א שיש לאכול לחם  א. 
מיוחד  מאכל  להוסיף  יש  אבל  דברים,  בשאר  גם  חובה  ידי  יוצאים  פוסקים  שאר 

לכבוד ראש חודש )ראה: לקט יושר הלכות ר"ח, דהיינו תבשיל דגים או פירות. משנ"ב תיט א וסק"ד. בן איש 
חי, ב ויקרא, שעני לפחות יאכל מין פרי. אורחות רבינו א עמוד קעז, שחילק יין לבני ביתו(.

ב. י"א שמצוה לאכול בשר )שו"ת חוות יאיר סימן ע, וגם יין ומעדנים. א"א שם. בית ישראל שם, ומביא שמועה 
שהבעש"ט אכל מאכלי חלב דייקא. בבית הגרשז"א נהגו לאכול בשר(.

ג. המוציא על סעודת ראש חודש ואוכל ושותה בטוב – הרי זה משובח )משנ"ב תיט א(. מי שיש לו 
אפשרות, יעשה אותה כמו סעודת שבת )סידור ר' שבתי, ערב ר"ח(. יש לכבד סעודת ראש חודש בשולחן 

ולהסב דרך כבוד )בן איש חי שם(. והמכבד המצוות שכרו כפול ומכופל )כף החיים שם(.

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(

להתקדש,  ורוצה  חפץ  אני  אחד  מצד  מבולבל,  כך  כל  אני 

מאידך העולם הזה מלא נסיונות?

מרשה  לא  והתורה  מתוק,  הזה  עולם  יש  כאילו  טעות,  לך  יש 

להתקרב אליו. וזה הטעות, כי העולם הזה שווה כקליפת השום, 

אין אחד שחי כאן חיים טובים ומאושרים, היחידים שחיים טוב 

העיניים  את  לסתום  הכח  להם  שיש  אלו  הם  מהחיים,  ונהנים 

ולהנות מהחיים שלהם בעצמם עם הקדוש ברוך הוא. 

אוי, אוי, אחי, אל תתן לעולם הזה לרמות אותך, יש כאן מישהו 

לא  הוא  שתהנה,  רוצה  לא  הוא  'משוגע',  אותך  לעשות  שרוצה 

רוצה שתחיה חיים טובים, הוא רוצה רק לשגע אותך, זהו מטרתו, 

ובשביל זה הוא יהפוך סדרי בראשית, ויראה לך את העולם הזה 

כן,  כפשוטו.  אותך,  וישגעו  אותך  שימשכו  ועזים  חיים  בצבעים 

'היצר הרע רוצה לעשות את האדם משוגע'  שתהיה משוגע! כי 

)ליקו"מ סי' א(.

גודל  את  לגלות  עצמו  על  שלקח  שמו  נתן  ר'  גדול  צדיק  היה 

הרמאות של אותו 'כסיל', הוא אמר: מאחר שיש בעולם טומאה 

כזו אני לא יודע איך אפשר כבר להנות מהעולם הזה...

שים לב, איני מדבר איתך כעת על עולם הבא, רק על עולם הזה. 

השכל  את  לנו  מהפך  הוא  חשיבה,  מערכות  לנו  משבש  ה'כסיל' 

לראות דבר הפוך, כמו תינוק שלוקח ספר ומסתכל עליו הפוך בלי 

לדעת איך מחזיקים אותו בצורה ישרה, אילו רק היו מלמדים אותו 

קצת שכל איך לקרוא אותיות, היה אוחז את הספר בצורה ישרה 

וקורא סיפורים מעניינים.

ללמוד  זמן  קצת  לוקח  כי  סבלנות.  מעט  צריך  זה  שבשביל  אלא 

הסרחונות  את  חוטפים  אנו  סבלנות,  לנו  שאין  וכיון  ודעת,  שכל 

של העולם בתקווה שהוא מתוק, ומלקקים אותו. 

במקום לקחת פסק זמן, ללמוד דעת. כי כשנקבל דעת נוכל להנות 

נוכל  שנלך  מקום  ובכל  רגע,  בכל  לה'  הקירבה  של  מהמתיקות 

בכל  לחוש  נוכל  פרטית,  בהשגחה  אותנו  מוליך  ה'  את  לראות 

בכח  גם  נזכה  אותנו,  אוהב  שהשם  העצום  התענוג  את  מצב 

המחשבה שלנו לטייל בעולמות אחרים, רוחניים וזכים יותר.

כן, זה אפשרי, זה לא רחוק מאתנו. יש ספרים של צדיקים 

שמלמדים שכל ודעת, ומכניסים בלב מתיקות כזו שלא 

הכרנו מעולם. אבל אחי, דרוש לזה קצת סבלנות, 

לא  להזהר  יש  בנתיים  ולהקשיב,  ללמוד 

לקחת תחליפים אחרים שירמו 

אותנו כאילו הם מתוקים. 

תבין, יש כאן מלחמה קשה מי כאן ראשון, ולמי זכות הבכורה. כי 

בראשית הבריאה הכניס ה' בעולם אור אלוקי, ואחר כך התעבה 

האור והתגשם, עד שנהיה העולם הזה שאתה רואה לנגד העיניים.

מה',  להתנתק  חפץ  שהוא  עד  התגשם  כך  כל  הזה  העולם  והנה 

ולהראות כאילו הוא מתוק בזכות עצמו.

ואיך הוא מצליח לשכנע אותנו, על ידי שאנו פוגשים אותו ראשון. 

המתיקות  את  רואים  ומבושל,  מבוגר  כבר  הוא  בכור,  נראה  הוא 

שלו כביכול מוכן לאכילה, רק לצאת החוצה ולהנות, בלי להתאמץ.

כלומר  אותו,  שיצר  מי  באמת  כי  ישר,  ולא  הגון  לא  זה  אבל 

המתיקות האמיתית, הוא היצר טוב, הוא עדיין ילד, לוקח לו זמן 

לגדול, עד שנפגוש אותו. ולכן קשה לנו לחכות, ולהאמין בו, אנו 

נוטים להתפתות אחר כל שטות שצץ ומגרה אותנו.

'יעקב ועשו' שעד עצם היום  אותו מהלך יש גם בין שני האחים 

יעקב  נשמת  כי  הבכור.  כאן  מי  גדולה  מחלוקת  ביניהם  יש  הזה 

'יצא'  הרשע  עשו  שבפועל  אלא  הזה.  לעולם  הראשונה  ירדה 

ראשון,  אותו  ופגש  ראה  בחוץ  שעמד  ומי  העולם,  לאויר  ראשון 

לפני המתיקות של יעקב. הוא גם נולד מוכן כמו מבוגר, שלכן גם 

קראו לו 'עשו' מלשון 'עשייה'. ואילו יעקב בא אחריו כמו תינוק 

קטן ומסכן, ולא החשיבו אותו כמו את עשו הראשון שהיה נדמה 

כבכור. 

אך האמת היתה הפוכה, יעקב ירד ראשון לעולם, אלא שלקח לו 

זמן לצאת ולהתבגר עד שיראו שהמתיקות האמיתית שמורה למי 

שמשתמש עם קצת דעת, ולא למי שנמשך אחר כל מקום שליבו 

מושכו ברגע, לפי הזרם ורגשי הלב.

אך סוף האמת לנצח, עשו נפל ברגע אחד. היה זה כשהיה עייף 

ורעב, והנה ראה קצת עדשים, אך כיון שלא היה רגיל לחשוב עם 

דרכו  היה  זה  כי  שבתבשיל,  האדום  לצבע  אותו  משך  ליבו  דעת, 

להמשך אחר דברים צבעוניים, ובהזדמנות זו תפס אותו יעקב וגנב 

לו את הבכורה. 

תסתכל  הראשון,  שאתה  חושב  אתה  משוגע,  אתה  וכי  כאומר: 

קצת בפנימיות של הבריאה, אל תסתכל על הצבעים, תביט היטב 

מי מרכיב את הצבעים, הוא הראשון והוא החזק.

זכור! הצבע מושך ראשון את הלב רק בגלל שאין לאדם סבלנות 

לחשוב לרגע, מה הוא הולך לאכול שם, אך עם קצת סבלנות, נוכל 

בכל מקום  ה' שנמצא  להתענג באמת מהמתיקות של האור של 

בעולם.
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