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  יציאת השבת הדלקת נרות שבת

  18:36 17:38: אביב-תל
 18:34 17:23: ירושלים

 18:35 17:28:   חיפה

אבותיי  החז"ל הקדושים אומרים )תנא דבי אליהו פרק כה( "חייב כל אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעש

אברהם יצחק ויעקב". ברור לכל בר דעת שיש הבדל עצום בין דרגת האבות הקדושים לשאר הדורות. קל 

גיע למעשה האבות? אך פירשו וחומר לדור שלנו. אז לכאורה איך אדם יכול לומר לעצמו שהוא יכול לה

צדיקים זי"ע שהכוונה היא שאפילו אם רק האדם נוגע במקצת, כלומר יגיעו מלשון נגיעה בנקודה כלשהי 

מעשה האבות זו כבר מעלה עצומה. כשמתחילים לקרוא את שלושת הפרשיות שבהם מסופר על אברהם ב

רבינו י מה ששייך לדור החלש שלנו. אבינו ראוי לנו לנסות ללמוד מעט מהנהגתו הקדושה, כמובן כפ

ז"יע מגלה לנו איך זכה אברהם אבינו להגיע לדרגתו הגבוהה אף על פי שעברו עליו המון  נחמן מברסלב

ניסיונות קשים ומרים, שהאמת היא שגם עלינו עוברים אותם הניסיונות, אז איך באמת זכה אברהם 

( "אברהם אבינו עבד את השם על ידי שחשב )ליקוטי מוהר"ן חלק ב בהקדמה רביז"לאבינו? אומר 

בדעתו שהוא רק יחידי בעולם. ולא הסתכל כלל על בני האדם שסרים מאחרי השם ומונעים אותו ולא על 

אביו ושאר המונעים, רק כאילו הוא יחידי בעולם". אם נתבונן קצת נבין שכל מה שאברהם אבינו עבר 

מתחיל להתקרב אל הקב"ה ומחליט שמהיום הוא רוצה  נוגע גם אלינו. למשל, כמה פעמים קורה שאדם

להתפרנס בקדושה ולתת מעשרות כראוי ולא ליהנות מכסף שיש בו חילול שבת או חשש גזל ח"ו. והוא 

בטוח במאה אחוז שהקב"ה מידה כנגד מידה יפרנס אותו בשפע גדול בהיתר ובנחת. כי הרי הוא מקיים 

דווקא לאחר שהתחיל להתחזק לא עובר הרבה זמן ומתחיל  את הרצון של השם יתברך. אך לצערו הרב

להפסיד כספים ונכנס לחובות ושוקע בצרות, הוא לא מצליח להבין מדוע זה קורה לו. הרי הוא רק רצה 

לעשות את רצון הקב"ה ולהתפרנס בכבוד? גם אברהם אבינו היה לו בדיוק את אותו הניסיון. הקב"ה 

הארץ אשר אראך ואני אברך אותך ויהיה לך שפע של ממון וכבוד גדול. מתגלה אליו ואומר לו לך לך אל 

ואברהם מציית לדברי השם ומגיע לארץ ישראל אך מיד כשהגיע נהייתה שנת בצורת, עד כדי כך שפשוט 

לא היה לו מה לאכול! תארו לעצמכם איזו אכזבה ואיזו שבירה הרגיש אברהם אבינו, הרי הקב"ה בכבודו 

 שיעלה לארץ ישראל ותהיה לו ברכה ומה הוא רואה? בדיוק להיפך.  ובעצמו הבטיח לו



 

שדווקא משהגיע לארץ התהפך הגלגל ויש בצורת כל כך קשה שהוא חייב לרדת למצרים כדי לא למות 

ברעב. או למשל, מעשים שקורים בכל יום. שאנשים יש להם קושיות גדולות על ההנהגה של השם 

מצא את זיווגו יש לו שאלות, איך יכול להיות שעדיין אני לבד? הרי  יתברך ח"ו. לדוגמא כל מי שאינו

אני שומרת שבת הולכת בצניעות מתפללת, ורוב החברות שלי כבר נשואות ואף אחת מהן לא שומרת 

מצוות. אז איך זה יתכן? או אחד שיש לו בעיות בשלום בית ח"ו והוא לא מצליח להבין, הרי הוא הולך 

הקב"ה לא משכין לו שלום בתוך ביתו? ועוד הוא שומע מחבריו שהמצב שלהם בדרך השם, אז מדוע 

בבית הרבה יותר טוב משלו. וכך אפשר עוד להאריך בהמון דוגמאות על סוגי שאלות שונות ומשונות 

שיש לאדם על הקב"ה. וגם פה אברהם אבינו עבר אותו ניסיון. הרי ידוע שאברהם ושרה היו מגיירים 

ים ממקום למקום ומנסים לקרב אנשים לבורא עולם והיו מבטיחים להם שברגע שהם גרים. והיו הולכ

יתקרבו אל הקב"ה הם יקבלו שפע גדול מהשמים. ויחד עם זאת, עדיין לא היו להם ילדים. והיו האנשים 

צוחקים עליהם ואומרים להם "איך אתם אומרים לנו להתקרב אל הבורא ולחזור בתשובה? הרי אם יש 

יכם אז היו אמורים להיות לכם כמה ילדים. איך יכול להיות שלנו יש הרבה ילדים ולכם אפילו אמת בדבר

אחד אין. מזה מוכח שדרכיכם אינה נכונה!". אין ספק שהדברים הללו כאבו מאוד לאברהם ושרה, אך הם 

 התחזקו באמונה והאמינו בלב שלם שאיך שהשם יתברך מנהיג אותם זה הכי טוב עבורם. ברור לי

שכמעט כל מי שקורא את הדברים הללו אומר לעצמו איך אפשר להשוות אותי לאברהם אבינו? לו היו 

ואומר )ליקוטי מוהר"ן חלק  רביז"לאת הכוחות לעמוד בניסיונות הללו ולי אין את הכוח! על זה ממשיך 

וא רק יחידי ב בהקדמה( "וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת השם לא יוכל להיכנס אלא אם יחשוב גם כן שה

בעולם. ולא יסתכל על שום מונע ומעכב. לא אביו ולא אמו וכו'. או מניעות משאר בני העולם על 

המלעיגים ומסיתים מהשם יתברך. וצריך שלא יחוש ולא יסתכל עליהם כלל רק יהיה בבחינת אחד היה 

זק באמונה וללכת כלומר שכל אדם באיזה דרגה שיהיה יכול להתחאברהם. כאילו הוא יחידי בעולם". 

זה שרואים שבסופו של דבר אברהם אבינו . מה שאמור לנחם ולחזק אותנו ,בדרכו של אברהם אבינו

התעשר מאוד וכן זכה ללדת את יצחק אבינו. וכל זה הוא זכה רק בזכות האמונה. כי ידע שזה רק ניסיון 

שיחלוף. ומיד אחרי הרע יגיע הטוב. כמו כן, כל אחד ואחת שעוברים עליו משברים וגלים, מניעות 

כהרף עין. ורק אם לא ישבר אז יזכה לקבל שפע גדול  וקשיים, עליו להאמין שהכל לטובה וישועת השם

 בגשמיות וברוחניות. בטוב הנראה והנגלה ממש!

 

 

 

כתוב בפרשה "וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול". כלומר, הקב"ה מבטיח 

וידון את המצרים  לאברהם אבינו שבמשך כל שנות הגלות שעם ישראל יהיו במצרים הקב"ה יהיה איתם

זי"ע מסביר בצורה נפלאה איך גם היום שייכת  רבי נתן מברסלבולבסוף עם ישראל יצאו ברכוש גדול. 

ההבטחה הזו של הקב"ה לכל אחד )ליקוטי הלכות חלה הלכה ד( בספרי הזוהר ובכתבי האריז"ל כתוב 

שך השנים ומחכים לתיקון כמה וכמה פעמים שבכל מקום בעולם הזה יש ניצוצות קדושים שנפלו שם במ

שלהם. וברגע שמגיע יהודי ומתחיל להתחזק ורוצה להתקרב אל הקב"ה אז דווקא מופיעים לו כל 

הבלבולים, ועוברים עליו ירידות ונפילות. והטעם הפנימי לכך הוא, מכיוון שכעת כשהאדם התחיל לעלות 

בו כל כך ומייסרים אותו ביסורים  ולצמוח אז יש לכל הניצוצות הללו עליה ותיקון. ולכן הם נאחזים

קשים, בגוף ובנפש ר"ל. אך אם האדם יהיה חזק ולמרות כל מה שעובר עליו הוא ימשיך קדימה ולא 

יתייאש אלא ידע שזה חלק מהתיקון שהוא חייב לעבור בכדי לכפר על המעשים הרעים שעשה. ובמקום 

אז הקב"ה מרחם עליו ומעביר אותו פה  שיחזור שוב ושוב בגלגול בעולם הזה, כדי לתקן את מעשיו,

בעולם הזה, קשיים וניסיונות, פיתויים ונפילות, ואם אף על פי כן הוא לא מרים ידיים אלא מתגבר שוב 

 להתחיל מחדש, אז הוא זוכה עוד בעולם הזה לקבל ישועות עצומות. 



 

עברה עליו בשלום אז כמו שהקב"ה הבטיח "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול". כלומר מי שיוצא מהגלות ש

 עליו לדעת שהוא עומד לקבל שפע גדול בגשמי וברוחני.

זי"ע "אלו הניצוצות מצפים תמיד שיבוא למקומם איש הישראלי ומיד  רבי נתןוזוהי לשון קודשו של 

כשמגיע לשם הם נופלים עליו ומסבכים אותו ונאחזים בו כדי שיתקנם ועל ידיהם יש לו יסורים גדולים. 

מהיסודות הגדולים בזוהר הקדוש ובכתבי האריז"ל, שכל פעם שאדם מנסה להתחזק עוברים  וזהו אחד

עליו אלו הקליפות, התאוות והניסיונות. וצריכים התחזקות גדולה כנגדם, לצפות לישועת השם, שעל ידי 

ה כך שלא ידחוק את השעה וימתין אז יזכה לא רק לחירות גדולה בעצמו, אלא אף יברר ויעלה משם כמ

וכמה ניצוצות השייכים לשורש נשמתו. וזה בחינת ויצאו ברכוש גדול. הנאמר גם על הגלות הזו של כל 

 אחד". 

שם ויחשבה לו צדקה". במילה והאִמן חסרה האות י'. רק כתוב בפרשה על אברהם אבינו "והאִמן בה

זי"ע מסביר בצורה  התפארת שמואלהאות מ' מנוקדת בחיריק. ואז קוראים לזה והאמין כאילו יש י'. 

נפלאה שכל הדרגות שזכה להם אברהם אבינו היה בעיקר בזכות האמונה שהאמין בהקב"ה. ולמרות 

ה להבין מדוע זה קורה לו, אלא הוא פשוט זרק את השכל והכניס שעברו עליו הרבה ניסיונות הוא לא ניס

 –חכמה. ה'  –בעצמו אמונה פשוטה. שלכן כתוב והאִמן ללא י'. כי ידוע שהאות י' מרמזת על חכמה )י' 

מלכות(. ואברהם לא רצה להשתמש בחכמות כדי להבין מדוע עובר עליו מה  –חג"ת נה"י. ה'  -בינה. ו' 

זק באמונה פשוטה שהחדיר בדעתו תמיד שהכל לטובה וכל מה שהשם עושה יש בזה שעובר אלא רק התח

כוונה עליונה, והכל מושגח בהשגחה פרטית וכך הוא זכה לעבור את כל הניסיונות בשלום. ומכאן הוראה 

לכל אחד ואחת שעדיף להתחזק באמונה פשוטה בלי לנסות להבין כל דבר ועל ידי זה זוכים לשפע ברכה 

  והצלחה.
 

 

זי"ע.  רבי מנחם נחום מטשרנובילחול יום ההילולא של הצדיק הקדוש תן( וחשוב ')יא בשבת קודש הזו

מגדולי תלמידי הבעש"ט והמגיד ממזריטש זי"ע. ספרו הקדוש "מאור עיניים" הוא אחד מספרי היסוד 

דים שכתבו אותו ממה שהוא היום. אך פשוט התלמי 15בחסידות. וידוע שבמקור הספר היה גדול פי 

קיבלו הוראה מרבי נחום שבמוצאי שבת שהם חוזרים איתו על הדיבורים שהוא אמר בסעודה. כל דבר 

שהוא זוכר הם לא ידפיסו ורק מה שהוא שכח לגמרי הם צריכים להדפיס כי זה סימן שבאותם רגעים 

 השכינה דיברה מתוך גרונו! 

ר יתום ר"ל. אך דודו היה מפלה בינו לבין שאר ילדיו. מסופר שרבי נחום גדל אצל הדוד שלו כי הוא נשא

למשל לבניו נתן לחם עם חמאה ולרבי נחום נתן לחם ללא חמאה. פעם ראה רבי נחום שמונח על השיש 

צלחת עם טיט שהיה תמיד מוכן בבית כדי לסתום חורים בקירות. וחשב על הטיט שהיא חמאה ומרח טיט 

וכשגדל אמר רבי נחום שאם רוצים דבר שאינו שלו אז מפסידים על הלחם ולצערו גם הלחם התקלקל. 

 את גם את מה שיש לו!

בביתי  וכן מסופר שפעם אחת שמעו אותו תלמידיו מבקש "ריבונו של עולם תעזור לי שהמשרתת שהיתה

תחזור שוב". וחזר על כך כמה פעמים. ושאלו תלמידיו מה כוונתו בזה? הסביר להם כי המשרתת עזבה 

ולא רוצה לחזור. לכן ביקש מהשם שיחזיר אותה. שאלו אותו האם דבר קטן כזה צריכים לבקש מהשם 

קש ממנו חוץ יתברך. השיב להם "דבר גדול הוא מהשם ודבר קטן הוא מהשם וכי יש לי מישהו אחר לב

 מהשם יתברך?". 

 זכותו יגן עלינו אמן!



 

 

כל אדם שרק מחובר להקב"ה. בין אם הוא נולד דתי ובין אם חזר בתשובה או שהוא רק מתחיל להתקרב 

אל הבורא. חייב לקרוא טוב את הדברים שנכתוב במאמר הזה, כדי שישמשו לו כעזר וסיוע לעבור 

ות שעוברות עליו מידי פעם. הרי כל אחד ואחת מאיתנו זכה שהקב"ה נגלה בשלום את התקופות הקש

אליו כביכול. ולכל אחד הוא מתגלה באופן אחר ומקרב אותו אליו בדרכים שמתאימות לאדם הזה. אם 

האדם חכם אז הוא לוקח את הקריאה הזו שבורא עולם קרא לו דרך כל מה שעבר עליו ומשתמש בזה 

ה. וכתוב בספר "אורחות צדיקים" )שער הבושה( משפט שחשוב מאוד שכל כסיוע להתקרב אל הקב"

אחד יזכור אותו "אף על פי שהקב"ה נעלם מעיני כל חי אך הוא נמצא בלבבות ונגלה במחשבות". כלומר, 

גם אם בעיניים הגשמיות שלך לא זכית לראות את הבורא יתברך אך יש בכל אחד שהתקרב אל הקב"ה 

הנה הקב"ה איתו ומשגיח עליו ומוליך אותו, עוזר לו ושומר עליו. ולאחר שאדם הרגשה פנימית בלב ש

שומע את קול הקריאה הפנימי הזה הוא מתחיל להתחזק בלימוד תורה, בתפילות, בצניעות, שמירת שבת 

וכו'. כל אחד ואחת לפי מדרגתם. ולאחר תקופה מסוימת של התלהבות ושמחה והרגשת קדושה 

מתחילות שוב לצוץ מחשבות מן העבר וכל מיני תאוות שאדם כבר חשב שהוא  בהתקרבות אל הבורא.

התנקה מהם. ומרוב חלישות הדעת ובלבולים שעוברים עליו הוא נכנס לספיקות שאולי הקב"ה לא 

מרוצה ממני? אולי הדרך שלי לא טובה? אולי אני לא מתאימה לעבודת השם? וכו'. אך אם האדם זוכה 

 רבינו הקדושמניעה שהיצר הרע מנסה למנוע אותו מדרך האמת. כמו שגילה לנו  להתגבר ומבין שזו רק

)ליקוטי מוהר"ן חלק א תורה קטו( שבתוך המניעה בעצמה מסתתר הקב"ה ומתחנן אל האדם שלא 

יתייאש וימשיך קדימה למרות הכל. אז לאט לאט האדם יזכה להגיע למדרגות גבוהות בעבודת השם 

עליו שפע של ברכות וישועות מהשמים בבחינת ויהי ערב ויהי בוקר. שפירושו שכמה שהערב  ויומשכו

הוא יותר גדול כך גם הבוקר והישועה יהיו יותר גדולים. וזאת אנו לומדים מאברהם אבינו שכתוב עליו 

)רש"י בראשית יג פס' ג( שבחזרתו ממצרים לארץ ישראל לאחר שעבר תקופה קשה מאוד של עוני 

נלקחה שרה אשתו לבית פרעה, ולמרות זאת הוא לא התייאש, אז הוא זכה לפרוע הקפותיו. כלומר, וש

הוא החזיר את כל החובות שהיו לו כשעבר מארץ ישראל למצרים. שהוא היה ישן באכסניות ואכל 

ושתה. ולא היה לו כסף לשלם. אז הוא לקח בהקפה. ולאחר מכן כשהוא חזר עם רכוש גדול ממצרים אז 

שילם לכולם את חובם. וזה חיזוק עצום לאדם שידע שברגע שהוא יתגבר ויחזיק מעמד אז הוא יזכה 

 לשלם את כל חובותיו ויהיה לו שפע גדול, גם של פרנסה ובעיקר של אור וחיות ודבקות בבורא יתברך!

 

 שבת שלום ומבורך 

 הרב רפאל אביטן
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