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עוד רבות נשמע על יוסף הצדיק, אולם כבר עם כניסתו מתחוללים 
סביב הצדיק הזה מהומות. יוסף בן שבע עשרה שנה והנה קופץ עליו 
רוגזם של הגדולים ממנו. הוא חולם על גדולות ונצורות, מוכיח את 
אחיו הקדושים ומקנא לכבודם ומעמדם של בני השפחות, עד שאחיו 
יורד  אינו  איש  ומעבר,  שמעל  מה  כל  הוא  יוסף  להמיתו.  מבקשים 
לסוף דעתו. הוא עולה למעלה מכל מה שמקובל ורגיל, ויורד למטה 
מאידך  תובעני,  מוסר  בעל  הוא  אחד  מצד  להכיל.  שמסוגלים  ממה 

ענוותן ומשתלב בין בני השפחות.  

        

יוסף תוספת קדושה. הוא מטריד עליונים ותחתונים.  כל עניינו של 
התחילו,  שלא  מוכיח  וטובים  לגדולים 
וייאוש.  בעצלות  להתערסל  מפריע  לקטנים 
שוב  ומוכיח  מוסיף  כולם,  את  מאסף  יוסף 
ושוב שאין לך סוף. וכאן משתלבות יחד שתי 
המוכיח  יוסף  לכאורה.  המנוגדות  התכונות 
והמחזק.  יוסף המעודד  גופא  והתובעני הוא 
התביעות של הצדיק אינן חבטות גרידא של 
בעל מוסר כמשמעו, זו אמונה עמוקה מאוד 
בקדושת נשמתו של כל יהודי. הצדיק רואה 
מיתמרת  היכן  עד  היכן,  עד  ורגע  רגע  בכל 

נקודתך הטובה ועולה.

אמת  'תיתן  ויוסף:  יעקב  מתאחדים  כאן 
רואים  אבינו  יעקב  דוגמת  צדיקים   - ליעקב' 

העולם,  את  בה  משתפים  היו  אילו  אבל  שהיא.  כפי  האמת  את 
השומעים היו מאבדים עשתונות. בליבו של כל צדיק אמתי יש ש"י 

עולמות, כמה סיכויים יש להמון העם לבקר שם? 

יעקב - יוסף
כל  יוסף",   – יעקב  תולדות  "אלה  'יוסף'.  בחינת  צדיקים  יש  לפיכך 
תולדותיו של יעקב, אומר המדרש, ובעצם כל גלגוליו והסיבה בעטייה 
גלה לבית לבן ועבד שם עשרים שנה, הכל מתנקז אל הולדת יוסף. 
משנולד יוסף קם יעקב ועוזב את בית לבן. עד בוא יוסף אין לו ליעקב 
אבינו אלא את ליבו הגדול, שם גנוזה האמת, אבל מי מלבדו מסוגל 
לקבל זאת? יוסף מידתו יסוד ועניינו השפעה. יוסף הוא המשביר, 
אומנותו להוריד את האמת - מבלי לגרוע מאמיתותה – לכל נפש 

ולכל מצב.

והתובענות  השפחות  בני  עם  ההזדהות  דיברנו,  אשר  הוא 
שאינה יודעת פשרות, עניין אחד הן. אין אצל הצדיקים קטן 
מדי, כפי שאין גדול מדי. אמת אינה יכולה להיות קטנה 
איתני  גם  כמו  זעירים  הכי  היצורים  גדולה.  או 
עולם, לא יעיבו או יעממו מהאמת; היא 

יודעת להצטמצם ולהתמקד במעשה טוב פעוט שבפעוטות, בכוחה 
גם להתרחב ולמלא עולמי עולמות. איזה כלי יש לך? מברר הצדיק 

יוסף. אמזוג לך אור אלקי כפי שיעור כלי הקיבול שלך. 

הסוגיה הזו ניצבת בראש מעיינותיהם של צדיקי הדורות - השאלה 
איך ובאילו אמצעים תואר האמת לבני אנוש. 

סביב ציר זה, כפי שמלמד רבי נתן, נרקמת הפלוגתא בין בית שמאי 
ובית הלל. שניהם מעוניינים לקרב, להאיר, אלא שבית שמאי גורסים 
שמאי  תלמידי  והולך'.  'מוסיף  נוקטים  הלל  ובית  והולך'  'פוחת 
שואפים להציג בראש ובראשונה את האמת כפי שהיא. ליבם בוער 
להסב את תשומת ליבך לתמונה הזו. מה שהם מבקשים לומר, אילו 
היו לנו הכלים להכיל, זו בשורה של אור. אבל לא 
לשיטת  מעט.  מתי  אולי  מבינים,  השומעים  כל 
שמונת  כל  את  ומיד  תיכף  להאיר  יש  שמאי 
תלמידים  שהיא,  כפי  האמת  את  להציג  הנרות, 
העולם,  אל  נרד  יותר  מאוחר  יבינו,  מובחרים 

נפחית מהאור ונגיע גם לכל השאר.

תדליק  אם  ההמון,  לשלום  חרדים  הלל  בית 
יתרסק.  יברח,  העם  רוב  האורות,  כל  את  תיכף 
מי יישאר עד שתמעיט עבורו את האור? לפיכך, 
אחד,  בנר  נתחיל  הזקן,  הלל  תלמידי  נוקטים 

נוסיף למחר עוד נר, עדי יאירו שמונת הנרות. 

מוסיף והולך
הגישה הזו מקפיצה על יוסף הצדיק את רוגזם של האחים הקדושים. 
הם קנאים לשלום האור, איך אתה מעז לוותר, מי התיר לך לקרב את 
הבלתי ראוי הזה?! גם יוסף קנאי. הוא מקנא לכבודה של כל נשמה 
יהודית. אף הוא שואל: היעלה על הדעת להפסיד את היהודי התשוש 

והאינסופי הזה?! 

שיטת 'מוסיף והולך' לא בלבד שעושה חסד עם החלושים והקטנים, 
תיאות  אם  קדושה.  תוספת  של  תמידית  תנועה  שמשמרת  זו  היא 
להתחיל בנר אחד, תהיה תמיד מוסיף והולך. יהודי מוכרח להימצא 
תמיד בתנועה של הוספה, וזה מה שמחולל את ההבדל התהומי בין 

צדקות גרידא להתחדשות. 

יוסף הצדיק שונה מכל אחיו בשל היותו איש מתחדש. הזקנה, אומר 
רבינו, אינה טובה. זקן אינו טוב, אף אם צדיק וחסיד הוא, זקן אינו טוב. 

די  לאדם  לו  אין  אם  חנוכה.  בהלכות  נפלא  ביטוי  מוצא  הזה  הרעיון 
מעות ולפניו שתי ברירות, להדליק נר אחד משמן זית זך, או לרכוש 
באותו סכום כמה נרות כמנהג המהדרין - הכי עדיף. מוטב שתהיה 
מוסיף והולך בנרות שעווה פשוטים, מלהיות שוקט על שמריך בשמן 

זית זך )עי' משנ"ב סי' תרע"א ס"ק ז(.    

)ע"פ ליקו"ה או"ח – השכמת הבוקר ד(

העיקר, מוסיף והולך

התחדשות  מבלי  צדקות 
אינה טובה. אל לך לשקוט 
על שמריך אפילו עם שמן 
מוסיף  להיות  עדיף  זית. 
והולך, ולו בשעווה פשוטה. 

יֹום א' ַוֵּיָרא תקצ"ג

ֲאהּוִבי ְּבִני ֲחִביִבי ֶׁשִּיְחֶיה.

ְוִצִּויִתי  ִהְקַּדְמִּתי  ּוְכָבר  ִקַּבְלִּתי,  ְזהּוִבים  ָהַאְרָּבָעה 

ִיְהֶיה  ה'  ְלָכְרָכם.  ַהְּתִפּלֹות  ִלַּקח  ֵאַלי  ֶׁשָּיבֹוא  ְלָהֻאָּמן 

ֲאֶׁשר  ַהּנֹוָראֹות  ַהְּתִפּלֹות  ְּבֵאּלּו  ָיֵמינּו  ְלַבּלֹות  ְּבֶעְזֵרנּו 

ְּכמֹוֶהם לא ָהָיה ָּבעֹוָלם. 

ְמִׁשיָחא  ְּבִעְקבֹות  ָּכֵאּלּו  ְּבדֹורֹות  ַעְכָׁשיו  ָאנּו  ְוִאם 

יֹוֵדַע  ַּכֲאֶׁשר  ַּנֲעֶׂשה,  ּׁשֶ ַמה  ֶאָחד  ָּכל  ִעם  ַנֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר 

ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ָעֵלינּו  ָחַמל  ֶזה  ֶנֶגד   - ְּבַנְפׁשֹו  ֶאָחד  ָּכל 

ִמּקֶדם  ָלנּו  ַלח  ֶׁשּׁשָ ַמה  ַלַּמָּכה  ְרפּוָאה  ְוִהְקִּדים 

ִהְתַּגּלּות ִחּדּוֵׁשי  ְיֵדי  ַעל  ְלַהִּציֵלנּו  ָהֱאֶמת  ְוַרב  מֹוִׁשיַע 

ְוכּו'  ְוַהּנֹוָרִאים  ַהִּנְפָלִאים  ַהֲחָדִׁשים  ּתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוִׁשים 

ֵאּלּו  ְיֵדי  ַעל  ּוְביֹוֵתר  ָהֲאִמִּתִּיים,  ַהְיׁשּוָעה  ַמְעְיֵני  ֶׁשֵהם 

ַהְּתִפּלֹות, ֲאֶׁשר ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב ּוְבַעל ֶּפה ַעד ֵהיָכן 

ְוַהְּתִפּלֹות  ַהּתֹורֹות  ֵאּלּו  ֶׁשל  ַוֲחָסִדים  טֹובֹות  ַמִּגיִעים 

ְקֻדַּׁשת  ְוָכל  ְוכּו'  ַהְּקדֹוִׁשים  ְוַהִּׂשיחֹות  ְוַהַּמֲעִׂשּיֹות 

ַהַהְׁשָאָרה ֶׁשִהְׁשִאיר ְּבֶזה ָהעֹוָלם. 

ֲאֶׁשר  ַהּכל,  ַעל  ָהעֹוֶלה  ַהָּקדֹוׁש  ּכחֹו  ּגֶדל  ֻּכָּלם  ְוַעל 

ם  ִהְבִטיָחנּו ְוִהְזִהיָרנּו ִלְסמְך ַעל ּכחֹו ַהּנֹוָרא, ּוָברּוְך ַהּׁשֵ

ם ִיְתָּבַרְך.  ֵיׁש ָלנּו ַעל ִמי ִלְסמְך ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוָיחּוס  ְיַרֵחם  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ

ֵמֲעוֹונֹות.  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלהֹוִציא  ָהֲאִמִּתי  ְּבַרֲחָמנּות 

ְלִפי  ְּכָלל  ָעוֹון  ׁשּום  ָלֶהם  ָנֶאה  ֵאין  ֶּבֱאֶמת  ֲאֶׁשר 

רּוָחִנּיּוָתם ְוכּו' ְוָקֶׁשה ֲעֵליֶהם ִלְסּבל ַמּׂשאֹוי ַהּזאת ֶׁשל 

ם ִיְתָּבַרְך ְיַרֵחם,  ָעוֹון ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד, ַהּׁשֵ

ם ִיְתָּבַרְך ְיַרֵחם. ַהּׁשֵ

ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב

גליון שבועי למבקשי 
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יוסף, איש אינו יורד לסוף דעתו. הוא גם הכי נמוך וגם הכי גבוה. קנאי לכבודם של הקטנים ותובע את שלמות הגדולים. 



צדקה, אא

וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו פרק כ' ]ב[ 
'וכן על הים כתיב, ויצעקו בני ישראל אל ה'. 

לצעוק גם בלי לב אלא כמנהג

א[ כשעם ישראל עמדו על הים, במיצר גדול מכל צידיהם, 

בני ישראל אל  'ויצעקו  ה', כמו שכתוב  וצעקו על  עמדו 

בידיהם'.  אבותיהם  אומנות  'תפסו  רש"י:  ופירש  ה'', 

ופירש רבינו עובדיה מברטנורא, שלכאורה יש להבין, מה 

בא רש"י להשמיענו שתפסו אומנות אבותיהם, אלא בא 

כי  שלם,  בלב  תפילתם  היתה  שלא  שאפילו  להשמיענו 

היה שם תערומת גדולה על השי"ת,  וכמו שאמרו 'המבלי 

אבותיהם  אומנות  תפסו  זאת  בכל  במצרים',  קברים  אין 

בידיהם, והתפללו, כמו שמקיימים מנהג ללא הבנה ולב.

ישראל',  בני  'ויצעקו  בפירוש  מדגישה  התורה  גם  ולכך 

ולמה  ישראל,  מבני  שמדברים  פשוט  דבר  הוא  שהרי 

ישראל', אלא התורה מבארת  'עם  להזכיר שוב את  צריך 

שלם  היה  שליבם  מחמת  היה  לא  לה',  שצעקו  שהסיבה 

עם ה', אלא מחמת שהיו בניו של ישראל ותפסו אומנות 

אבותיהם.

ולימוד גדול למדים אנו מזה, שיש זמן של קטנות, שאדם 

ים סוף,  כלל, כמו שהיה לפני קריעת  יכול להתפלל  אינו 

ואז צריך תמימות גדולה ולעשות מעשי אבות, בפשיטות 

בעלמא,  ומסורת'  'כמנהג  אלא  להרגיש,  ובלי  להבין  בלי 

אני יהודי, בנם של האבות, וזה מה שצריך לעשות, לפתוח 

הפה ולזעוק אל ה', ודייקא מתפילה שיוצאת מתוך קטנות 

כזו, נעשה המתקה ונבקע הים.

שתמיד  התפילה,  לעבודת  ולהתרגל  לקנות  צריך  וכך 

בלי  אפילו  ה',  עם  וידבר  פיו  יפתח  מצב  ובכל  מקום  בכל 

התעוררות הלב, אלא כהמשך של מסורת אבות.

לסמוך על האבות שיודעים מהות התפילה

להתפלל  רק  לא  עמוקה,  עצה  כאן  יש  יותר,  ובעומק  ב[ 

את עצם התפילה כמנהג אבות, אלא גם פנימיות התפילה 

'אומנות  של  באופן  שיהיה  צריך  הלב  בהתעוררות 

אבותיהם בידיהם'. כי הסיבה שאדם אינו יכול לעורר ליבו 

לו  שקשה  מחמת  הוא  ומיצר,  קטנות  של  בזמן  בתפילה 

לזכור שהשי"ת אוהב אותו ומרחם עליו וכו'. 

ויעקב  יצחק  אברהם  אבותינו  את  לזכור  צריך  ולזה 

והשיגו  ידעו  בוודאי  שהם  הדורות,  שבכל  הצדיקים  וכל 

מהתפילה  לעצמו  שיזכיר  ידי  ועל  השי"ת,  של  מהרחמנות 

וההשגה שהיה להם, יוכל להתעורר ולהתחזק להתפלל ולהשען 

על ההשגה שלהם, אף שעכשו המח שלו בקטנות ואינו משיג ואינו 

מרגיש. 

התקשרות לצדיק

הר"ן  בשיחות  וכמובא  לצדיק,  התקשרות  של  למעשה  מהפירושים  אחד  וזהו  ג[ 

)קע"ז(: "ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי, כי אני 

יודע מגדולתו יתברך". כי ההתקשרות לצדיק זה לא רק סגולה, אלא הוא מעורר את התפילה, 

כאשר מתקשר לרשימו של אור שאיזה צדיק התייגע להאיר בעולם. 

וכאשר עומד להתפלל ונזכר שהיה צדיק בעולם שהסתובב בדביקות גדולה בהשי"ת, והתייגע 

להאיר עד כמה גדלה רחמנותו של השי"ת, והוא שומע תפילת כל פה, והוא אוהב כל יהודי 

באשר הוא, הרי שבזה יכול לבוא לדביקות נפלאה בתוך הקטנות שלו, אף שבאמת אינו מבין 

ואינו משיג את האמת. וזהו 'לקחו אומנות אבותיהם בידיהם', כמו בן שממשיך מסורת אביו, כך 

ממשיך את הזכרון באמונה שגילה אותו צדיק.

ד[ וכן פירש הרה"ק ר' פנחס מקוריץ זצ"ל, שהרי ידוע שהדעת נקרא שמן. ולמה? כי כאשר 

שמן 

נשפך על בגד אזי אי אפשר לנקות הכתם, ואינו יורד לגמרי, כי תמיד נשאר רשימו. כך כל אור 

אלוקי וכל התגלות של ה' הוא כמו 'כתם שמן' שלא יכול לרדת, גם אם מנסים לשטוף ולשפשף, 

]ובזה מבאר הדלקת נר חנוכה בשמן, כי צריך להאיר את החושך על ידי זכירת הרשימו שנעשה 

בבחינת השמן[.

וכמו כן הצדיקים האירו בעולם אור, כל אחד לפי השגתו. והרשימו של האור הזה נשאר לנצח, 

וגם בזמן של קטנות דקטנות, נשאר תמיד רשימו, ועל ידי שאדם תופס את הרשימו ומתקשר 

לזה, ומתפלל באותו הכח, הוא יכול לזכות לבחינה של קריעת ים סוף. .

ימי החנוכה הקדושים ממשמשים ובאים, ימים שמאירים באורם 
המבהיק במלוא עוצמתם בחושך הגלות הכללית והפרטית.

איזה   ? אלי  קשור  זה  מה  השאלה  מנקרת  רבים  בלבבות  אולם 
שייכות יש לי  בימים אלו לנסים שהיו לפני כאלפיים שנה ?

אבותינו  עם  שקרה  מה  כל  כי  רבותינו  בדברי  אנו  מאמינים  אכן, 
ובכל שנה משפיעים עלינו  גם בדורותינו,  חוזרים אותן הבחינות 
מלמעלה אורות של ניצחון וגבורה, הודאה והלל, אור ותקווה, וכמו 
בימים ההם  ניסים לאבותינו  ומלכות: "שעשה  שאנו מברכים בשם 

בזמן הזה".  

בכל זאת תתגבר הקושיה; הרי כבר עבר עלי יותר מחג חנוכה  אחד 
– ועדיין איני מרגיש שהשתנה בי משהו מחנוכה שעבר לחנוכה 
כן  השנה  ומדוע  וההתרוממות,  ההתעלות  את  מרגיש  אינני  זה, 

ישתנה  ?!
כמה תשובות בדבר, אולם נתמקד בשתי תשובות מרכזיות שקשורים 

אחת לחברתה:

איני  אם  שגם  וברורה  כנה  ב"אמונה"  להאמין  עלינו  באמונה.  א. 
רואה שינוי, אך אור ימים אלו ישפיעו עלי ועל נפשי את תיקוניהם 
למשך  בהם  שטמונים  הרוחנית  וההתעוררות  אורותיהם,  הק', 

השנה כולה.
כמובא  שלימה'  'קומה  הינה  השנה  שכל  ידוע  העניין;  ולהבין 
מהאר"י הק', ורבי נתן מרחיב בכך בכמה מקומות. כל חג משלים 
את הקומה של השנה בעוד מדריגה; בעוד נדבך; וכמו שבגשמיות 
אי אפשר לעלות על מדרגה גבוהה ש"בסולם" מבלי לעלות על זה 

שלפניה, כך הם מועדי השנה.
מסופר על הרה"ח ר' שמואל שפירא זצ"ל – שמיד עם סיום אחד 
הקרב  החג  של  תפילות"  מ"ליקוטי  התפילות  אמר  כבר  מהחגים, 

ובא, כי הרי שלובים וקשורים הם.
חכמינו,  לנו  ציוו  אשר  ככל  עושים  ואנו  החנוכה,  ימי  כשבאים 
ובפרט כשזה מלווה באורו של רבינו  - צריכים אנו להאמין שימים 
אלו משפיעים – גם מבלי שנרגיש. וכהתבטאותו של הרה"ח ר' לוי 
יצחק בנדר זצ"ל בימי החנוכה בשיעוריו: אנו עומדים כעת בימים, 
בשעות, בדקות וברגעים של ימי חנוכה. כי הרי עצם ימים אלו הם 

חלק מהבניין של עם ישראל.
לימי חנוכה הקדושים, שבעצם  בייחוד אמורים הדברים בהקשר 
יובנו  והדברים  הגדול.  אורו  את  ממשיכים  אנו  ההדלקה  מעשה 
ע"פ דבריו של רבי נתן )ליק"ה הלכות שבת, ו'. ועוד(: עולמנו נקרא 
בעשייה  שמרבים  הוא  כן  כשמו  אשר  העשייה",  "עולם  בשם 
רוחנית של תורה, תפילה, עשיית מצוות ומעשים טובים ועוד. 
נצרך לעשות בעולם המעשה  גם הפעולות הגשמיות שאדם 
המלאכות  כל  כלולים  שבהם  המשכן  מלאכת  בל"ט  נכללים 
כמובא בדברי רבינו )ליקו"מ תנינא, ד(, אך עם זאת הם כאן 
לעולמות  ביחס  פחותה  במדרגה  והם  העשייה,  בעולם 
העליונים, ולכך כשאנו שואפים להמשיך אור נעלה 
העליונים  לעולמות  להתחבר  לנו  יש  יותר, 

ולאורם הגנוז השורר שם.
וזהו אחד מהטעמים המובא 

יחוד"  "לשם  טובה  ופעולה  מצוה  כל  לפני  לומר  שיש  בספרים 
להתחבר לשורש המצווה ועשיה הטובה שבעולמות העליונים.

אך שונים הם הדברים בימי חנוכה הקדושים, בימים אלו העבודה 
העולמות  של  אורם  אין  מעלה,  כלפי  להעפיל  לא  הוא  כביכול 
בזמן  ובייחוד  בחנוכה  העשייה.  בעולם  כאן  מאירים  העליונים 
ויורד האור מהעולמות למעלה בתוך תוקף  הדלקת הנרות מאיר 

העשייה של ימות החול, כאן למטה בעולמינו אנו.
על  בטענות  מלובלין  לחוזה  שהגיעו  חסידים  קבוצת  על  מסופר 
כעת  מאיר  זה  יהודי  רבם  להם  אמר  'מוסר',  שהיה  מסוים  יהודי 
הם  זו,  ותמהו מאוד מתשובה  בכל העולמות. החסידים התפלאו 
שעות  מספר  לאחר  למלכות.  ומוסר  מלשין  שהוא  בבירור  ידעו 
חזרו לרבם ושאלוהו שוב בעניין זה, ענה להם כעת אני יכול לפעול 
עבורכם ולהכניעו. מקודם כשהגעתם הדליק אותו יהודי נר חנוכה, 

ובאותה שעה האיר בכל העולמות... 
הוא  שבת  נר  שהדלקת  בכוונות,  "מבואר  נתן:   רבי  כותב  וכך 
הג'  של  הגדול  אור  בה  מאיר  ושם  למעלה,  עולה  שהשכינה 
אין  אז  החול  בימי  שהוא  ובחנוכה  'נר'  גימטרייה  שהם  ייחודיים, 
כן  ועל  למטה,  הגדול  האור  לה  שממשיכים  רק  לשכינה,  עליה 
למעלה  עולים  ואח"כ  חנוכה  נר  תחילה  מדליקים  חנוכה  בשבת 
ומדליקים נר שבת...". אכן כן, זהו מהותם של נרות חנוכה, גם אם 
איני חש זאת, אך אשתדל להתחזק באמונה ולדעת שהם נשפעים 

מלמעלה ומאירים בעולמינו.
בהשקעה  ברצונות,  בהכנה,  תלוי  הרבה  וברצונות:  בהכנה  ב. 
ובעשייה שזה משלים את הראשונה. אחרי שיש לי "אמונה" שימי 
החנוכה הם ימים נעלים ומרוממים. יש להשקיע ולהתכונן לקראת 
ימי החנוכה בכל מה שאפשר; רצונות, כיסופים, לימודים ותפילות 
הן בחלק הנגלה, והן בפנימיות – בעיקר מספרי רבינו ומוהרנ"ת  –  

המדברים מימים אלו. 
נכין  האלו,  הימים  השפעת  את  לקבל  יותר  ונכסוף  שנרצה  כמה 
כלים לכך, נזכה לקבל יותר מקדושתם וממעלתם, וכמו שאומרים 
ולהלל  להודות  אלו  חנוכה  ימי  שמונת  "וקבעו  הניסים".  ב"ועל 
לשמך הגדול!" שימים אלו הם "קביעי וקיימי" לחנוכה, אך גם לכל 

השנה כולה.
של  הרצון  הארת  על  הלכות  בליקוטי  נתן  רבי  של  דבריו  הם  וכך 
ימי חנוכה: "כי תוקף הרצון הוא כמו הדלקת נר דולק בבחינת כי 
עזה כמוות אהבה שהוא תוקף הרצון וההשתוקקות להשי"ת, שזה 
תוקף  ע"י  ומאירה  שנדלקת  ה',  נר  שקרויה  הנשמה  אור  בחינת 
י-ה. כי הנשמה נמשכת ממקום גבוה  הרצון ברשפי אש שלהבת 
בשורשה  להחזיק  להתגבר  כח  לה  יש  ע"כ  העליון  מרצון  מאוד 
שהוא בחינת רצון דהיינו שלעולם לא תניח את הרצון הטוב, ועל 
ידי זה תוכל להתגבר... כי תוקף הרצון הוא בחינת אור ונר שמאיר 
לאדם בכל מיני חושך וצלמוות בבחינת "כי אתה תאיר נרי ה' אלוקי 

יגיה חשכי..." 
וברצון  נרות חנוכה באמונה  זו, כשאנו מדליקים  גם עכשיו, שנה 
השנה  ימות  כל  להמשך  לנו  יאיר  אלו  ימים  שאור  נזכה  דקדושה 

באורם הגדול כי רב הוא.  

כוכבי אור
הרה"ח ר' יהודה צבי שפירא שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

ש'בת ב'ו ת'תחנך
בא לקבל שבת פרשת וישב ונכין לב להדליק נר חנוכה בהתעוררות 
ורצון לקבל אור האמת שיתן לנו כח להמשיך קדושת השבת לתוך כל 
עת ומצב, כדי שנוכל לקבל שבת כראוי תמיד, לאור דברי מהרנ"ת בהל' 
הספיקות  מחשכת  לצאת  הכח  מהו  מגלה  שם  ה"ו,  תחומין  עירובי 

ומגזירות היוונים באור קדושת השבת. 

פתיחה 
בעולם  והאורה  הטוב  במקום  האדם  את  מעמידה  הק'  התורה 
הזה ולנצח נצחים, ומציאות קיום התורה הוא ע"י החיות ושמחה 
שיש לאדם בתורה ומצוות, היינו אור האמונה שמאיר לו להיות 
בשמחה ולהיות קרוב להשי"ת תמיד. אלא שהאדם במציאות חייו 
בעולם הזה צריך לעבור גשר צר מאד, מקומות של נסיון וחושך, 
אצל כל אחד באופן שונה, ועיקר הנחת רוח להשי"ת הוא כאשר 
אנו מוצאים את הדרך להיות במקום האורה בכל עת, גם במצב 
של טרדות עוה"ז ואפילו בכל עת של נפילה, נתחיל מחדש ונמצא 
החיות והשמחה בהתקרבות להשי"ת גם למטה מעשרה טפחים 
שאין התגלות השכינה שורה שם בגלוי. ולזאת עיקר עבודתינו 
הוא להזהר תמיד להתעורר לשמחה וחיות דקדושה, דהיינו ע"פ 
הדרך שמתגלה במאמר אזמרה )לקו"מ סי' רפ"ב( לחפש ולבקש 
תמיד את הטוב ולדון לכף זכות ולעורר ע"י הטוב שיש בנו את 
הניגון והחיות דקדושה, וכלל הכח למצוא את השי"ת ולהתקרב 
שמתגלה  הדרך  ע"י  הוא  מעשרה,  למטה  גם  השם  לעבודת 
וגו' )לקו"מ סי' י"ב( שיש למצוא את השי"ת בכל  במאמר אי"ה 
מקום ומצב כי הוא בוודאי נמצא, וע"י הרצון להיות קרוב להשי"ת 
התשובה  בדרך  הולך  הוא  בזה  עליו,  שעובר  מה  בתוך  אפילו 
ויזכה להפוך הירידה לעליה ולזכות לעבודת השי"ת כאשר יזהר 

להתחזק תמיד.
 ושני לימודים אלה הם תחום שבת, שני אלפים אמה שאנו זוכים 
להכנס לאורם בקדושת השבת. כאשר בכניסת יום השבת חוזרים 
ואור  אורות  אלף  בחי'  שהם  ונשמע,  נעשה  של  הכתרים  עלינו 
המצוות מאירים ועולים למעלה לקבל השלימות של יום השבת, 
אז אנו יכולים לקבל מהצדיקים אור אלף אורת לראות בנקודות 
הטוב של המצות ולהמשיך זאת על נפשינו בכל יום תמיד, בזה 
יום השבת  נזכה גם להכנס לעצם אור הפל"א אל"ף אורות של 
בבחי' אי"ה שאז מאיר עלינו הדעת לקבל מהצדיקים הדרך לקיים 

לימוד אי"ה, ולהדליק אור הקדושה בנפשינו בכל עת תמיד.

כלל המתגלה  בדברי מוהרנ"ת
שזכה  מה  על  להשי"ת  להודות  עליו  כמה  להבין  יכול  אדם  כל 
והסתרה  חושך  כל  נגד  שעומד  פלא  אור  התורה,  מאור  לדעת 
להיות  אבל  הזה  בעולם  לחיות  הבורא  לעבודת  הנפש  ומרומם 
הבא,  בעולם  הוא  כאילו  עליון  במקום  אורה  של  במציאות 
להיות קרוב וסמוך להשי"ת, ועוסק בתורה ובתפילה ותיקון כל 
שליח  להיות  שנברא  בעולם  האדם  חובת  מה  לדעת  המעשים, 
לגלות כבוד שמים, וכל החפץ בחיים לזכות להתחדש ולהתחנך 
בדרכי עבודת השי"ת, מבין מרחוק שהוא צריך למצוא עצה ודרך 
אילוף ולימוד עמוק, כדי להסתדר עם מה שעובר עליו שלא יפול 
ע"י המניעות והטרדות, הנפילות והנסיונות, ולא יתרחק לחשכת 
הריחוק מהשם לחכמות חיצוניות וחסרון אמונה ולנפילה לפח 
נוראה  יש עצה  והנה  ועבודה.  היצר המרמה את האדם מתורה 
ודרך חיים שהוא תיקון כל הזמנים והעתים שעוברים על האדם, 
היינו מה שמבואר במאמר אי"ה וגו' )לקו"ת סי' י"ב( שגם כאשר 

צד  אחרי  להמשך  לו  גורם  והרע  הטוב  שתערובת  האדם  רואה 
ההסתרה והוא רחוק מהשי"ת ואינו זוכר עול מלכות ויראת השם 
ואין בליבו אור האמונה המאירה, יש עצה לצאת מזה, גם כאשר 
יש כח של ספיקות וקושיות, כח דמיון שמבלבל, ויש שהוא נמצא 
במצב של מקום רחוק ונפילה ח"ו ממש, כמעט שנפל במקומות 
הרעים כאשר יש דברים שאדם צריך לעשות ולסדר שעי"ז הוא 
יכול להיות קרוב לשאול ח"ו, הרי יש דרך שהוא הכח של האדם 

בכל מצב ומקום. 
ודווקא משום כך יש מצבים כאלה בעולם כדי שיתקן ענין ומצב 
שמתקשר  ע"י  דהיינו  דייקא,  הזו  הנוראה  העצה  ע"י  זה  נמוך 
למציאות הוודאות של האמונה גם כאשר אין זאת מאיר בדעתו, 
וחוזר לראשית הדעת שהשי"ת ברא הכל מבראשית כדי שאנחנו 
נעשה נחת רוח לפניו, והשי"ת מקיים העולם בכלליות וגם פרטי 
זאת,  ויודע  איני מרגיש  ואם  בו עכשיו ממש,  המצב הזה שאני 
הרי כך צריך להיות, כי במקום ובענין שאין מצוה ועבודה בגלוי, 
שם אינו מתגלה אור כבוד השם שיהיה מצב של ידיעה והרגשה, 
ולזה נמצא קטנות והסתרה, אבל בכל זאת נמצא גם עכשיו דרך 
שיכולים לחזור למצוא אור התגלות הכבוד, וזאת כאשר מתעורר 
להדעת הנ"ל וממילא כל ליבו וחפצו הוא אי"ה מקום כבודו, הרי 
השם נמצא כאן, איך אמצא דרך לחשוב מזה לקבל עול מלכותו, 
והוא מנסה בכל דרך שיכול, וגם שאינו מצליח הוא ממשיך עוד 
ועוד לקרוא ולבקש אי"ה, עד שעי"ז יתהפך הירידה לעליה גדולה 
ואז יצליח להאיר אור האמונה להדליק הזכרון והדעת, כמבואר 

שם.

שורש השבירה והתיקון כלולים במאמר 'בראשית'
והנה ענין זה מושרש בעניינים המבוארים בזהר הקדוש, מסוד 
המשכת החיות מהשי"ת להחיות הבריאה, שבתחילה יש ענין של 
אור גדול ונורא שאינו בבחי' מאמר וגילוי מחמת עוצם שלימותו, 
ולזה אע"פ שבכל מעשה בראשית נאמר ויאמר וגו' בכל מאמר, 
הרי במאמר בראשית לא נאמר רק תיבת 'בראשית' כי הוא בחי' 
אור פל"א, ראשית דעת בחי' אל"ף, אשר הוא שורש הכל שממנו 
הטבע  של  כח  גם  נמשך  שמשם  הכלים  שבירת  בחי'  נעשה 
מידות  כח  הכל,  המתקן  עיקר  ממנו  נמשך  ומאידך  וההסתרה, 
והתגלות  שמים  כבוד  גילוי  המשכת  שורש  כתר  בחי'  הרחמים 

המידות והדעת.
באורם  שדבוק  ולמי  להצדיקים,  כראוי  מובן  זה  נורא  ענין  והנה 
הבהיר, שבדבריהם הק' מבואר היטב איך זה שייך לעבודת השם 
ואיך  אמונה,  ע"י  מהרע  הטוב  בירור  של  עבודה  דרכי  ולכמה 
להעלות היראה הנפולה וכו' ולזכות להתדבק באהבת השם וכו', 
ומובן  למעשה.  לעובדא  בזה"ק  המבואר  המכוון  הוא  זה  שכל 
שמוכרח שהאדם יזהר בענין זה שיהיה בגדר הנכון שיחפש גילוי 
כבוד שמים, ומתוך זה כאשר נמצא במקום של הסתרה יתדבק 
ששייך  וההלכה  התורה  קיום  דרך  ימצא  ועי"ז  איה,  בקדושת 
לאותו מצב ועי"ז להפך הירידה לעליה גדולה וימצא את השי"ת 
בכל מצב. וכל זה מבואר בדברי רביה"ק איך הוא הגדרת ענין נורא 
זה אצלינו למעשה, ואיך עלינו להבין שזאת מושרש במציאות 
מאמר סתום בחי' בראשית שהוא ראשית הבריאה בחי' א', והוא 
ועי"ז  דרכיו  לאל"ף  כראוי  לקבלו  שיש  עמוק  ולימוד  פל"א  ענין 
למצוא דרך להתקרב להשי"ת גם בעת שעוסקים באכילה ומשא 

מתן ואפילו בעת שמתגבר צד הנסיון וכו'. 

בכל שבת מקבלים כח לקים 'איה' מחדש
והנה כל החפץ בחיים יכול להבין שזהו ענין עמוק שיש לזכות 
ללכת איתו למעשה, ופשוט שאנו צריכים זכות ורחמים לזכות 
אפילו ללמוד ולקרוא עניינו, מכל שכן להבין למעשה ולהתרגל 
לעשות זאת בלבב שלם, ולהבין הגדרת הענין ולהזהר מכל טעות 
בענין זה, וגם להתגבר על מה שיכול להדמות שאין הענין משנה 
ואינו עוזר כלל, כאשר כלל הענין בא להציל משכחה ומבלבולי 
כגבור  חזק  ויהיה  כראוי  הענין  יקבל  לא  האדם  ואם  הספיקות, 
לחפש אי"ה בדרך נכון, הרי בזה יחזור למקום הספיקות וידמה 
שיש ספיקות בדרך קיום אי"ה, ובכלל מה שצריך להיות בשמחה 
עלינו  ולזאת  לזה.  לזכות  והאפשרות  הכח  לו  שאין  שנדמה 
הקדושה  שפע  לקבל  קודש,  השבת  ביום  שבוע  בכל  להתחדש 
אשר עי"ז נזכה לקבל בליבנו הכח לקיים אי"ה וכו', כי בשבת מאיר 
אור הכתר דקדושה שמתקן כל ספק ושם מתגלה הדרך למצוא 
את השי"ת גם בתוך הבריאה שמסתיר, ע"י שזוכר את יום השבת 
שבאמת השי"ת נמצא בבחי' אי"ה המאיר בשבת כאשר אומרים 

בקדושת כתר איה מקום כבודו וכו',.
ועי"ז יכול כל אדם לקבל דעת הצדיקים, כי זהו הפלגת מעלתם 
שיש להם הכלים לקבל בהגדרה הנכונה קדושה גבוה בבחי' כתר 
מקור הרחמים ולהשפיע חסד ורחמים וגם להודיע לנו ולהכניס 
בישראל הדעת שאפילו מי שנופל ח"ו למקומות הרחוקים מאד 
גם שם יחפש את ה' יתברך בבחינת איה וכו', ולא יתבלבל כלל 
כי עי"ז יעלה בתכלית העליה לבחינת אי'ה, כי ע"י קדושת שבת 
מאירים אלף אורות, בבחי' אל"ף שמתגלה בבוקר של שבת ומאיר 
ענין  כראוי  להבין  יכולים  אנו  ובו  דרעוין,  רעוא  בעת  בשלימות 
פלא הזה, ענין ההתדבקות בהשי"ת בכל עת ע"י איה, ולפי מה 
שאנו מתגברים לזכור השבת לקדשו ולחפש בחי' אי"ה של שבת 
עיקר  שזהו  ימים,  בששת  הכל  עשה  שהשי"ת  האמונה  לזכור 
והדעת  הרחמים  שפע  בשבת  שמאיר  העולמות  בכל  השמחה 
ויחוד כל העולמות לפנימיות החיות שמאיר בשבת, ועי"ז יש לנו 
כח לחשוב בתורה ותפילה ולהמשיך עלינו הכח לשמוע ללמוד 

ולקיים בגדר נכון את הלמוד הקדוש הזה של אי'ה.

באור החנוכה יוצאים מספיקות וקושיות
כלל  האדם,  בלב  שמתעוררים  והקושיות  הספיקות  כלל  הנה 
ולומד שגורמים לו שלא  החכמות והשאלות בכל ענין ששומע 
לקיים הדבר, הוא כי נדמה לו שאינו מבין איך ומה פרטי הענין, 
וקשה לו לקבל הלימוד כי קשה לו קושיא ויש לו ספק שמונע, 
וזהו עיקר מציאות החושך התהו ובהו שיש בששת ימי המעשה 
לפי  בחכמות  עסקו  שהם  הרשעה,  יון  מלכות  מציאות  שהוא 
הגיון ושכל אנושי בלי אור התורה אור השבת והצדיקים שהשיגו 
אמיתת הדעת, ועי"ז הגיעו למסקנות של כפירה וספיקות ורצו 
להעביר כל העולם על דת כאשר גרמו עד היום הזה שהאדם אינו 
זוכר תכליתו וכל ראשו מלא חכמות בענין הפרנסה והבריאות של 
הגוף, בעניין מלחמות וחדשות וכל חייו עובר בחושך זה שאינו 
וחיות,  לשמחה  כח  ואין  ממנו  למעלה  שיש  מההתפארות  יודע 
מסובב  עי"ז  אשר  מהשי"ת  הריחוק  הרגשת  כל  נמשך  מזה  כי 
הנפש בקושיות וכו', וזה עיקר המלחמה שלנו לצאת מספיקות 

וכפירה זו.
ועיקר הכח שלנו ללחום בזה, ללחום בקלי' יון -  הוא רק ע"י בחי' 
וע"י  וכו'  מעטים  ביד  ניתנו  שרבים  ופלא  נס  של  כח  ע"י  אי"ה, 

שמתגלה שורש הקדושה ממידות הרחמים בחי' אי"ה שמאיר 
אור השבת לתוך ימות החול במצב ההסתרה, וזוכה לקיים אי'ה 
כראוי, שזה בחי' הדלקת נר חנוכה למטה מעשרה, שאנו מברכים 
להדליק נר חנוכה, ומאמינים שהצדיקים יש בכוחם להדליק אור 
איתנו  תמיד  ממש  נמצא  שהשי"ת  שהתגלה  אז  שהיה  הנס 
להושיע וללחום מלחמה גם בזמן שהסתיר פניו וגברו היוונים, 
כי נמצא ממש בתוך ההסתרה, ואנו ממשיכים הנס ומפרסמים 
חכתה  נפשינו  לקיים  להתחזק  בנפשינו  שיש  הכח  לעורר  אורו, 
להשם, בכח אור הנחל אור הצדיק שמחיה נפשינו לצפות להשם 
בחי'  לעורר  תיבות  י"ג  בה  שיש  הברכה  מברכים  ובזה  תמיד, 
מציאות  לזכור  ניסים  שעשה  מברכים  וגם  אי"ה,  בחי'  הרחמים 
השי"ת שהתגלה אז, ולהתעורר שזה ממש מתגלה גם בזמן הזה, 
כאשר אני הקטן מדליק הנרות כאשר חז"ל נתנו לי מצוה לעלות 
ולברך בשם, כי השי"ת איתי בזמן הזה ממש בהדלקה שלי כמו 

שהיה בניסים שהיו אז.
אש  מאורי  בחי'  ההסתרה  כח  שהוא  האש  בחי'  מתהפך  ועי"ז 
שורש הטבע, ומתהפך הירידה לעליה שזה נהיה מאורי אור, אור 
קדוש ונורא שאסור להנות מאורו, כי הוא בחי' אי"ה, שלוקחים 
אור זה כדי למצוא את השי"ת כדי להודות ולהלל ולהפך גם את 
שיכולים  למציאות  טפחים  מעשרה  למטה  בחי'  שלנו  המקום 
נר  אור  נוראת  מציאות  שזה  להשי"ת,  ההתקרבות  את  למצוא 
קדוש זה, שהוא בחי' נר שבת נר של אלף אורות שמחזיר לאדם 
בצדיקים  להאמין  הכח  את  בנפשו,  שיש  התורה  קבלת  כח  את 
ולא להסתפק בספיקות רק ללמוד בחי' אל"ף, לקבל חנוכה חינוך 
ולהתרגל להתאל"ף ללכת בדרך חיים שזה בחי' חנוכה,  ולימוד 
זמן ההתחלה והחינוך החג הראשון של כלל השנה, למצוא את 
השי"ת גם בימות החול, כי נר חנוכה הוא מציאות נר של שבת 
שיכולים להמשיך לתוך חושך ימי המעשה כדי לקדש כל הימים 
לזכות עי"ז לקדושת השבת, ולזאת יכולים להדליק גם בשמנים 
כי  נח,  ואינו  מסכסך  שהאור  אע"פ  לשבת  הפסולים  ופתילות 
כי  לה,  זקוק  אין  כבתה  ואם  המנוחה,  חסרון  למקום  להאיר  יש 
גילוי הכבוד רק להדליק בחי'  אין להסתפק כלל האם מצא את 
אי"ה בוודאי ימצא, והדרך למצוא הוא להתחיל בכל פעם מחדש, 
שזה עיקר נוראת הנס שנקודה של אור מציאות השם שנמצא 
ומידה  מידה  כל  להדליק  האדם  את  להביא  יכול  אי"ה  בבחי' 
להכנס לישוב הדעת בדרכי עבודת השי"ת, אם בכל פעם יחזור 
לבקש עוד פעם את ההתקרבות להשי"ת, את איה, וימצא הדרך 
להתחיל מחדש ליישב הדעת למצוא דרכי חיים ולהוסיף לבקש 

עוד, עד שימצא. 
להודות  ותשבחות  לשירות  להתעורר  יש  החנוכה  מימי  יום  ובכל 
מודה  והנה  מצא  שכבר  שמחה  של  בדרך  שיתנהג  דהיינו  להשי"ת, 
ומשבח כי הוא קרוב מאד להשי"ת, ואין צריכים שידלק הנר כל הזמן 
כי העיקר לצעוק איה ולהפך עי"ז הירידה לעליה ועי"ז לעלות לאור 
להתרגל  עבודה  בדרכי  להתחדש  המזבח  ולחנך  הלל  לומר  התורה 
בכל יום מה שיכול להוסיף קדושה ודעת מאור ההתחלה של נר 

ראשון שחוזר ליישב דעתו ומבקש ומתפלל לזכות לדבר אחד, 
ממשיך  רק  נופל  אינו  כי  ולהמשיך  לבקש  חוזר  השני  וביום 

לתקן ומוסיף עוד נר על הנר של אתמול, ועי"ז יזכה לימי 
הודאה לבחי' מעין עוה"ב לחיות במקום של אור, ללמוד 

אורות,  האלף  בקדושת  להתחנך  חיים  דרכי 
ולהיות בתחום הקדושה תמיד. 

בשבת פרשת מקץ-חנוכה, ל' בכסלו תקס"ו, כשנאספו אנשי שלומנו 
אל רבינו הקדוש, פתח רבינו וגילה תורה על הפסוק מהפרשה "ויהי הם 

מריקים שקיהם", וכך מובא בה: 
"כשהאוויר נח וזך, אזי כשמדבר זה שיכול לדבר דיבור הישראלי, היינו 
דיבור הקדוש, אזי זה הדיבור נכתב ונחקק בהאוויר, בבחינת 'לשוני עט 
סופר מהיר', ואזי הולך הדיבור ונשמע למרחוק, בבחינת 'ושמעו הולך 
בכל המדינות', כי מחמת שהאוויר נח וזך, יכולים לשמוע למרחוק, ואזי 
ואזי  ככתבה,  ומדינה  מדינה  העכו"ם,  של  בספריהם  נכתב  הדיבור  זה 

מוצאים העכו"ם בספריהם היפך אמונתם..." )ליקוטי מוהר"ן, יז(
ימי חנוכה חלפו, מוהרנ"ת רשם את התורה על הגיליון, אנשי שלומנו 
חזרו איש איש לביתו בלבבות מלאי רשפי שלהבת והתלהבות לעבודת 

הבורא.  
"הכומר  מרעישות:  חדשות  הגיעו  חנוכה  לאחר  מיד  פלא,  זה  וראה 

הנוצרי מהכפר הסמוך לברסלב, התגייר!"
הדבר עורר סערה גדולה והפך לשיחת היום בפי כל, לא בכל יום זונח 
לעם  ומצטרף  הנוצרית,  בכנסיה  הרם  מעמדו  את  בכיר  כמורה  איש 

היהודי הנרדף. 

גר-הצדק, הלא הוא הכומר לשעבר, ששמע על שמעו של רבינו הקדוש, 
נסע אליו לברסלב ונפגש אתו. בשיחתו עם רבינו, סיפר לו מה הביאו 

לעשות מהפך כזה בחייו ובשיא הצלחתו המדומה: 
"מצאתי בספרי הדת הנוצרית, דברים הסותרים את האמונה הנוצרית 
ישראל  תורת  רק  כי  למסקנא  הגעתי  היטב  שחקרתי  ולאחר  בעצמה, 
היא התורה האמיתית ועם ישראל הוא העם הנבחר, על כן נכספה נפשי 

להפוך לחלק מהעם אשר בו בחר ה' מכל העמים". 
ובניה  גויה  אישה  תקופה  באותה  היחיד;  גר-הצדק  היה  לא  זה  כומר 
סיפרו  הם  גם  לשעבר,  הכומר  גר-הצדק  וכמו  יחדיו,  הם  אף  התגיירו 
שהסתירות הפנימיות בדתם, הם שהביאו אותם לבחור להצטרף לעם 

היהודי. 
הנ"ל,  מעין  לי  "וסיפר  מוהרנ"ת,  כותב  אחד"  גר  עם  דיברתי  אנכי  "גם 
סוד  מבואר  הנ"ל,  המאמר  פי  ועל  אמונתם.  היפך  בספריהם  שמצא 
העניין היטב, והבן מאוד. ובימים ההם שאמר רבינו זכרונו לברכה התורה 

הנ"ל, אז נתגיירו גרים הרבה מאוד בעולם". 
ראו אז במוחש כיצד פועל רבינו על ידי תורתו דברים נשגבים ונוראים 

בעולם. ופעם אחת אף אמר: "מהתורה שלי יכולים לדעת עתידות". 
בתורה הנזכרת אומר רבינו: 

"כי כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל ישראל, כמו שאמרו: 'בראשית 
'ישראל עלה במחשבה תחילה',  כי  - בשביל ישראל, שנקרא ראשית' 
דהיינו שהשם יתברך צפה ההתפארות והשעשועים שיקבל מישראל, 
כמו שכתוב 'ישראל אשר בך אתפאר'... והצדיק, על ידי שמבקש ומחפש 
תמיד, ומוצא ההתפארות שיש בישראל בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות, 
בכל אבר ותנועה של כל אחד ואחד מישראל כנ"ל, על ידי זה יודע ומשיג 
כל הרצונות של השם יתברך שהיה לו בכל הבריאה, בכלל ובפרט ובפרטי 
פרטיות, כי כל הרצונות של כל הבריאה, הכל היה בשביל ההתפארות 

של ישראל". 
לאחר מכן, כשהלך רבינו לטייל יחד עם מוהרנ"ת ושוחח עמו, תוך כדי 
הליכתם הצביע על אחד העשבים ואמר לו: "ראה; עשב זה יש לו צורה 
כזו, ועשב זה - צורה אחרת. תענוג זה גדול הוא מהגדולה שבתאוות 

העולם-הזה!". 

הכומר שהתגייר...



בני הנעורים
חנוכה

עלהו לא יבול

הלכות חנוכה 
אכילה ומלאכה לפני הדלקת נרות חנוכה

א. מחצי שעה לפני זמן הדלקת נרות חנוכה ]והיינו כל אחד לפי הזמן שנוהג להדליק[ – 
הדין כך: )א( אכילת לחם יותר משיעור 'כביצה', אסורה ]הוא בין 50-100 גרם[. אבל 
פחות מזה, מותר. )ב( י"א שכמו כן אין לאכול 'מיני מזונות' יותר משיעור כביצה. 
ונראה שמי שחלש לבו, אם עדיין לא הגיע זמן ההדלקה, יכול לאכול מיני מזונות 
יותר מכביצה. אך יש להזהר שלא לאכול כשיעור שיש בזה 'קביעות סעודה'. )ג( 
פירות ומשקים, אפשר לאכול ולשתות כאוות נפשו. אך יש להזהר שלא להפסיד 
באופן שאמרנו שאסור  )ד(  ע"י זה זמן הדלקת נרות או תפילת ערבית בציבור. 

לאכול, אפילו אם התחיל כבר, צריך להפסיק כשמגיע זמן ההדלקה. 
אותו,  נוהג  הוא  שאין  ברכב  הנוסע  )א(  לאכול:  שמותר  אופנים  יש  אך  ב. 
ושבודאי לא יתנו לו להשאר שם עד שיעבור זמן הדלק"נ לגמרי - אזי אם הוא 
רעב יכול לאכול כדי צורכו, אבל אסור לשתות משקאות חריפים. )ב( וכן הדין 
במי שנמצא ב'אולם', שבדרך כלל אין נותנים להישאר שם כל הלילה. אכן אם 
יש שם יין או שאר משקאות חריפים, אסור להשתתף בסעודה הנערכת שם, 
שמא ישתכר. )ג( אבל מי ששוהה אצל חבירו, באופן שמחויב להדליק בעצמו 
נרות חנוכה - בדרך כלל אין לו את היתר האמור, כי יתכן שישאירו אותו לישון 

או שהבעל הבית יישן ולא יבחין כי גם האורח ישן. 
נכון  גדול,  צורך  אין  ואם  לאכול,  מותרת  בעצמה,  מדליקה  שאינה  אשה  ג. 
להחמיר. קטן, בין אם מדליק בעצמו ובין שיוצא מאביו, מותר לו לאכול כדרכו.

ד. כמו כן אסור לעשות מלאכה בזמן הנ"ל, והיינו: כל מלאכה שעלולים להמשך 
בהם ולהפסיד זמן הדלקת הנרות. וכן תספורת ורחיצת הגוף. אמנם מלאכה כזו 
שמוכרח  ומי  הצורך.  במקום  להקל  אפשר  באמצע,  להפסיק  בקלות  שאפשר 

לעשות אז מלאכה ]כגון חנות או מפעל[ - יעשה שאלת חכם איך להתנהג בזה.
הדלקה בכוסיות זכוכית

כשמדליקים בתוך כוסיות זכוכית צרות, מטבע הדברים שהכוסית משחירה 
להחליפו  יש  חרס'  של  ש'נר  בשו"ע  וכתב  והואיל  לדופן,  הנסמכת  מהלהבה 
– נראה שהוא הדין בכוסיות  ביזוי מצוה  והוא  כיון שנעשה מאוס  בכל לילה 
שהדליקו בהם עם פתיל צף שמשחירות, ויש בזה משום ביזוי מצוה. ועל כן יש 
להקפיד לנקותם. ואפילו אם נאמר שאין איסור בזה, מכל מקום יש להשתדל 

לנקותם, לפי מה שכתבו הפוסקים שטוב להטריח לעשות מנורה יפה. 
ברכת ה'סופגניה' 

)ואין  אם הסופגניה קיבלה טעם הגון של השמן, ברכתה בורא מיני מזונות  א. 
צורך לאכלה תוך הסעודה אף לירא שמים(. אבל הקובע סעודתו עליה ]מצוי שאוכלים כמה 
סופגניות במקום ארוחת צהריים או ערב, שנחשב אז כקביעות סעודה[ - ירא שמים לכתחילה 

לא יעשה כן. אך מי שאינו נזהר בזה, לא נחשב בגלל זה כאינו ירא שמים. 
ב. אבל אם לא קיבלה הסופגניה טעם הגון של שמן ]אף כשיש הבזק סוכר עליה ומילוי 

נכון ליזהר לאכלה רק תוך הסעודה.  ירא שמים   - נילושה במי פירות[  קצת ריבה, או 
והעולם אינם נזהרים בזה. 

ג. ובכל אופן מי שאינו נזהר וקובע סעודתו עליהם, יברך רק בורא מיני מזונות ועל 
המחיה. וכן מי שכבר אכל כדי קביעות סעודה, יברך רק ברכת 'על המחיה'. 

ד. 'סופגניה אפויה' ]מצוי מהם בשוק מבלי שהמאפיה תפרסם זאת, אך בדרך כלל אפשר להכירה כשרואים שאין בה 
הרבה שמן[ - אם יש בה הרבה 'ריבה', אזי דינה כשאר עוגה שברכתה מזונות, אך יש להזהר מלקבוע 

סעודה עליהם. אבל אם יש בה רק קצת ריבה, יתכן מאוד שדינה כלחם גמור וברכתה 'המוציא'. 
ה. האוכל סופגניה בתוך הסעודה, אין לברך עליה בורא מיני מזונות. הואיל ובדרך כלל אף אם 

אוכל אותה רק 'לקינוח' כונתו גם לשביעה קצת. 
מענין לענין - בצק המיועד לטגן ממנו סופגניות, אם נעשה משיעור קמח החייב בחלה, יש להפריש 

ממנו חלה, אבל בלי ברכה!

מהו הדרך והעצה שנוכל לזכות להאיר את אור החנוכה?
א[ על ידי לימוד הלכות החג מתחבר האדם לאור הפנימי של 

החג, כי כל אור יש לו כלי בעולם העשייה דרכה אפשר לזכות 
לאותו אור. והכלי הוא ההלכה השייכת לאותו האור. ולכן על 

ידי לימוד ההלכות אפשר לזכות לאור החנוכה.
הרבה לבקש ולהתחנן להשי"ת שנזכה לאור החנוכה, הן  ב[ 

המודפסות  תפילות  והן  תפילות,  מליקוטי  תפילות  ידי  על 
בסידורים, ובעיקר על ידי תפילות ובקשות אישיות.

הוא  החנוכה  אור  שעיקר  שכיון  לזכור  צריך  זאת  אבל  ג[ 

על  לה'  להודות  להתחזק  יש  בפשטות  לכן  ולהלל,  להודות 
החנוכה בעצמה, להודות לה' על הניסים שעשה עמנו ושנתן 
לנו מתנה גדולה כזו להדליק נרות החנוכה בביתנו, ולהמשיך 
את אור הגנוז על ידי מעשה כה פשוט וקטן של הדלקת נרות. 
לאור החנוכה,  כי אם אמנם העיקר לבקש מהשי"ת שנזכה 
אבל מצד שני צריך מתחילה להרגיש שייכות לענין, ולזכור 
שיש לנו כבר את אור החנוכה על ידי קיום המצוה בעצמה 
לנו כלל  ולא לעמוד מרחוק בצורה שאין  נרות,  של הדלקת 
את האור. ולכן העצה היא להודות לה' על כך, בפה מלא על 

הזכות שנתן לנו להדליק נר חנוכה.   
קשה לי להרגיש הודאה להשם על הנסים שנעשו לעם 

ישראל לפני הרבה שנים?

רק  איננה  ההודאה  חשוב.  כלל  לדעת  צריך  ראשון  דבר  א[ 

ה'  לפני  לעמוד  היינו  'בפה'.  בעיקר  אלא  שבלב,  עבודה 
ולהודות לו על הנסים שעשה לעם ישראל בימי החשמונאים. 
להודות לו שהיינו קבוצה קטנה מול עם ענק שמנסה להלחם 
בנו, ולולא הנס שעשה עמנו, היכן היינו היום?! ואפילו שאין 
דרך  אבל  בעבר,  שהיה  מה  על  הודאה  שום  בלב  מרגישים 
דיבורי  על  ומתענג  שומע  שה'  אמונה  מתוך  בפה,  ההודאה 
והלב  האטומים,  הלב  חומות  נסדקים  זה  ידי  על  ההודאה, 
יכול להתחיל להרגיש את ההודאה על הנסים שהיו בעבר. כי 

הדיבור יש לו כח גדול מאוד.

ב[ כדאי מאוד להתכונן וללמוד עניני חנוכה מספרי הצדיקים, 

הם  ומי  שלנו,  הנפש  שבתוך  היוונים  הם  מי  מתבאר  שם 
הנסים  על  )בפה(,  לה'  כך  על  להודות  ואז  החשמונאים, 
היוונים  מידי  אותנו  שהציל  ההם,  בימים  עמנו  שעשה 
לנו  יש  נס  אותו  ובזכות  מהותם,  פנימיות  את  שלמדנו 
ואז  היוונים.  את  לנצח  לזכות  גם  הזה,  היום  הכח  את 
היוונים  את  היום  לנצח  שנזכה  להתפלל  אפשר  גם 

שבנפש.   

להתחבר  איך  שהסברנו  זאת  כל  ולאחר  ג[ 

לנסים שהיו בעבר, צריך לדעת, שהחגים 
אינם  ישראל,  עם  של  ומועדים 
חגים  סתם 

לעשות  צריכים  היינו  כן,  אם  שהרי  בעלמא,  לזכרון  שנעשו 
לעם  ניסים  הרבה  עשה  השי"ת  כי  ומועדים,  חגים  הרבה 
להודאה  זה  חג  דווקא  חקקו  ולמה  הדורות,  במשך  ישראל 
אנו  בו  לעולם  גדול  אור  יורד  החנוכה  שבימי  אלא  והלל? 
יכולים להתחיל להודות לה' על כל הניסים והנפלאות שהשם 

עושה עמנו היום הזה, בפרטיות כל אחד ואחד.
על  להשם  להודות  ולהתרגל  להתחנך  הזמן  הם  אלו  ימים 
הניסים הפרטיים שנעשה עמנו, דווקא על הניסים והישועות 
הקטנים שנעשים איתנו בכל יום. כי כל החיים שלנו מלאים 
הוא  כזה  נס  וכל  והקשיים,  הצרות  בתוך  ונפלאות,  בניסים 
הארת פנים מהשי"ת שמחייך אלינו, ועוזר לנו בתוך הקשיים, 
אלא שאין אנו שמים לב לכך, כי היצר הרע נלחם בכל התוקף 
להסתיר את הניסים שנחשוב שהם נעשו בדרך הטבע. וזהו 

קליפת יוון שמחשיך את השגחת אור ה'.
ובתקופתנו קשה מאוד לזהות את היוונים, כי הם באים בתוך 
)שיחות  קטן  כופר  אחד  בכל  שיש  רביז"ל  שאמר  כמו  הלב, 
הר"ן ל"ב(. ואילו היה יוצא חוק שאוסר להודות לה' ולהביט 
על החסדים שלו, אזי היינו יוצאים בקול רעש גדול לרחובות 
עיר, להפגין על החוצפה והכפירה הזו, ולכן היוונים נכנסים 
בתוך הלב ומחשיכים את האור עד ששוכחים להודות ולהלל. 
אור  קצת  לנו  שמאירים  החשמונאים  אור  מאיר  ובחנוכה 
להודות לה' גם על חסדים הקטנים שמאירים בתוך הקשיים.

להודות,  שצריך  בדעת  להבין  הכוונה  אין  נדגיש,  ושוב 
היום,  באמצע  כך  סתם  פשוט,  בפה,  להודות  למעשה,  אלא 
דקות  לכמה  לעצור  ברחוב,  במיטה,  קולנו,  שמע  בתפילת 

ולהודות בפה להשי"ת על הנסים.
על  לה'  להודות  גם  הוא  החנוכה  חג  פשטות  זאת,  בכל 

הניסים והנפלאות שעשה עמנו לפני הרבה שנים?
כל  על  הודאה  של  גדול  אור  יורד  אלו  בימים  שאמרנו,  כמו 
זו,  להודאה  להתחבר  שהדרך  אלא  עמנו,  שנעשה  הנסים 
בימים  עמנו  שעשה  הנסים  על  לה'  להודות  בפשטות  הוא 
ההם בזמן הזה, מול מלחמת היוונים, שרצו להחשיך את כל 
העולם שלא נראה כלל אור ה', ומתוך זה שנודה לה' על מה 

שהיה אז, אפשר להכנס יותר להודות לה' על הנסים שלנו. 
שקוע  כך  כל  הוא  בקטנות  שאדם  בזמן  פעמים  הרבה  כי 
בתוך עצמו שבאמת קשה לו להודות לה' על הנסים שעושה 
עמו, ולכן עצה טובה לצאת קצת מעצמו, ולחזור כמה שנים 
לאחור, ולהודות לה' על מה שהיה אז בכלליות לעם ישראל. 

להדליק  צריך  שבתחילה  וביתו'  איש  'נר  חז"ל  שאמרו  וכמו 
את אור ההודאה לכלליות עם ישראל, ואחר כך אפשר בנקל 
הנסים  את  לראות  ואחד',  אחד  לכל  'נר  ולקיים  להדר  יותר 
אפשר  ואח"כ  ואחד,  אחד  לכל  עושה  שהשי"ת  בפרטיות 
להדר יותר מהדרין מן המהדרין להיות 'מוסיף והולך' לראות 

עוד ועוד ניסים קטנים ופרטיים )ליקו"ה שילוח הקן ה'(.

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לערף

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לישוב מזור

אולי אתה תביא אותנו לשם? 
054-8418146

עריף

הר"ר יצחק אביגדור אורנשטיין הי"ו
ביתר

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

הר"ר יעקב יפת הי"ו
מודיעין עילית

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

הר"ר אריה יהודה קליין הי"ו
צפת

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

לרפואת הילד 
אפרים נחמן בן אורטל עדי

בזכות רביה"ק יזכה לרפואה שלימה בקרוב

הרה"ח ר' משה מנחם קלוגר שליט"א
לרגל נישואי בתו החשובה תחי' 

עב"ג הר"ר אברהם מנחם קנאפלער הי"ו
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן נטע יוסף קויפמאן הי"ו
בית שמש - מאנארא

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח דוד נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הרה"ח ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א
לרגל  אירוסי נכדתו החשובה תחי' 

בת חתנו הרה"ח ר' פינחס שפירא שליט"א
עב"ג החתן המופלג בתורה ויראת שמים 

כמר אהרן דושינסקיא ני"ו 
בן רב אב"ד קהל בית יוסף צבי דושינסקיא 

בית שמש שליט"א
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה 

הר"ר יהושע יגלניק הי"ו
ירושלים

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

הר"ר אברהם שמעון בורשטיין הי"ו
ירושלים

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

ברכת מזל טוב לכבוד אחינו האהוב
איש האשכולות שהכל בו, ממשיך דרך 

אבותיו הק'  מרן החת"ס זי"ע ולמעלה בקודש 
במסירות נפש בתורה עבודה וגמילות חסדים

 הגה"ח רבי פינחס שפירא שליט"א 
לרגל אירוסי בתו תחי'

עב"ג  המושלם בתורה ועבודה
 פרי צדיק עץ חיים מגזע מצוקי ארץ

הבה"ח אהרן דושינסקיא הי"ו, בן הגה"צ
אב"ד דושינסקי בית שמש שליט"א

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה
ויקויים בו ברכת מרן החתם סופר זי"ע
 שלא יבוש המעיין ולא יקצץ האילן

המברכים באהבה רבה
בשם כל החברים בארץ ובחו"ל

יהודה דייטש          אשר זעליג מרגליות

הר"ר ניסים סילבר ]סיעה[ הי"ו
ירושלים

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נחמן הי"ו 
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אליעזר אורבך הי"ו
מודיעין עילית

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

לעילוי נשמת האשה החשובה מרת 
רבקה מנוחה בת רבי אפרים

גולדשטיין ע"ה
נלב"ע כ"ו כסליו תשס"ב - ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת האשה החשובה מרת 
שרה בילא בת רבי שלום יעקב שמחה 

ברייטשטיין ע"ה
נלב"ע כ' כסליו תשע"ו - ת.נ.צ.ב.ה.


