
בתוך עולם רעב ושדוף תבואה, יוסף הצדיק, הנער שאחיו מאסו 
המשביר  תפקיד  את  ממלא  שעבר,  בשבוע  לערבים  ומכרוהו  בו 
הגדול, המׂשביע. יוסף הצדיק לא רק מציע פתרון כלכלי מפוכח, 
יש בו עצמו, באישיותו הרוחנית, שובע פנימי וכל העולם בא אליו 

לשבור אוכל. 
הכל  בסך  הוא  פרעה,  חלום  פתרון  בעקבות  לגדולה  עולה  יוסף 
את  ולהציל  לשרוד  רצונו  שאם  מבין  פרעה  אבל  פתרון  מציע 
העברי,  הנער  של  המחכימות  בעצותיו  להסתפק  לו  אל  מצרים 
עליו לעכב אצלו את בעל הפתרונות, לפי שהוא הפתרון בכבודו 

ובעצמו. 
לנקודה  השבוע  מתוודע  כולו  העולם  והחוסר,  הרעב  רקע  על 

קיימת  היא  שובע,  שנקראת  האמתית 
בכלליות ישראל בדמותו של הצדיק, ואצל 
כדי  בה  שיש  פנימית  בנקודה  אחד,  כל 

להשביע ולהזין תמיד.
        

חלום פרעה מתאר באופן מדויק סגנון חיים 
עצום,  שפע  אחד  מצד  ורזון.  שובע  של 
ׂשבעה.  יודע  שאינו  פנימי  רעבון  מאידך 
כל,  מכל  בכל  הכל  יש  משופע,  דור  אנחנו 
רואה  פרעה  רעבות.  העיניים  זאת  ובכל 
בחלומו שבע שנות שובע ולאחריהן שבע 
כל  של  המתסכל  הסיפור  וזה  רעב,  שנות 
את  מעמיק  רק  השפע  הזה,  עולם  תאוות 

שביעות  מאוד  ומעט  אוכל  הרבה  בעקבותיו.  תמיד  שבא  הרעב 
רצון, הרבה הזדמנויות וכמעט אפס סיפוק, המון ולא כלום. 

שנות רעב
מהעורף  יונק  פרעה  וייסוריה.  התאווה  חיי  את  מייצגת  מצרים 
אלו  והמשקים,  האופים  הטבחים  שר  שרים,  שלושה  באמצעות 
ומשאירים  השובע  שנות  שבע  כל  את  שגונבים  התאוות  ראשי 
שלושה  באמצעות  הגוף  אל  מהמוח  עוברת  החיות  רעב.  אותך 
בחלומו  הופך  הזה  השפע  כל  אבל  וורידים,  וושט  קנה  נתיבים, 
רזות  פרות  ידי  על  נאכלות  השמנות  הפרות  לסיוט,  פרעה  של 
ושדופות, השיבולים הנאות אובדות במעי שיבולים רעות מראה, 

בדיוק כמו מה שמשאירה אחריה תאווה – רעב כבד.
הרעב נקרא 'חרפה', חרפת רעב, והתחושה הזו מלווה כל אדם 
אנו  לאכול  מה  מחפשים  שאנחנו  פעם  בכל  לא  החיים.  כל 
זקוקים למזון, על פי רוב הגישוש אחר האוכל נובע מחסרון 
אחר שאין אנו יודעים את שמו אבל חשים בו היטב. אדם 
מוקף בתחושות חסרון, בביזיונות פנימיים ובכמיהה 
לו  – כל מה שיש  לסיפוק, שבע שנות השובע 
מבלבל  רק  לעשות,  מסוגל  שהוא  או 
אותו. הוא מסתער על 

השפע ונשאר תמיד עם תחושה מיותרת. השובע לא נכנס בכלל 
לחלומו של פרעה, הוא נמצא אצל יוסף, הנס של מצרים שפרעה 

מבין זאת.
עליון  בעולם  קיימת  השביעה  הזה,  מהעולם  לשבוע  אפשר  אי 
שתפקידו להשביע ולהביא סיפוק לעולם הרעב שלנו. אין באמת 
את  ממון,  תאוות  משככי  צ'קים  שאין  כפי  משביעים,  מאכלים 
השובע מביאה הברכה, והאכילה לא באה אלא כדי שיהיה לברכה 

על מה לחול. 
סבור  הרשע  תחסר,  רשעים  ובטן  נפשו  לשובע  אוכל  צדיק 
ולכן הוא נשאר רעב, והצדיק  להשביע את רעבונו מהעולם הזה 
יודע שכל מה שעליו לעשות הוא לברך את מעט האכילה, הצדיק 
לברך  אסור   – מאי  אלא  המזון,  מברכת  שבע 
לזאת  משהו...  טועמים  אז  נו,  לבטלה,  ברכה 
ייקרא 'ברכת המזון', אכלת? עכשיו הגיע הזמן 

לשבוע, לברך את המזון שבמעיים.

נקודה קדושה
השובע הוא נקודה קטנה של קדושה, הנקודה 
הזו נמצאת אצל יוסף הצדיק שזוכה לממשלה 
בזכות צדקותו וקדושתו. הצדיק כפי שמלמד 
שהוא  לפי  בשפע  שולט  ל"ד(  )תודה  רבינו 
הרעב  בקדושה.  שפע  עם  להתנהג  איך  יודע 
כלים,  שבירת  של  תוצאה  הוא  לעולם  שיורד 
בכלים  מתחילות  העולם  רוב  של  הבעיות 
שבורים, מידות שבורות, לבבות שבורים, וכאשר הלב שבור כל מה 

שנכניס פנימה יתבזבז וישאיר אותנו עוד יותר רעבים.
יוסף מתקן את השבירה, הצדיקים מתמחים בתיקון כלים שבורים, 
גם  הם  בשפע,  להשתמש  ואיך  לעשות  מה  מייעצים  רק  לא  הם 
מביאים רפואה ללב השבור, מתקנים את החורים שגורמים לכל 
הטוב שיש לנו לברוח כל הזמן החוצה. הצדיק לא רק מרעיף עליך 
לשבוע  שמסוגל  יהודי  טוב,  איש  בעצמך  אותך  עושה  הוא  טוב, 

מטובה.  
ופך  נר החנוכה. מעט מן האור דוחה הרבה חושך  וזהו טיבו של 
שמן קטן שיש בו כדי הדלקה ליום אחד מעלה את האור במנורת 
המקדש שמונה ימים. לא צריכים הרבה כדי לשבוע, צריך אבל את 

נקודת השובע, נקודת הצדיק, נקודה ששייכת ללבך בעת הזו.
הוא  נתן,  רבי  כותב  החינוך,  ועיקר  החינוך,  חג  הוא  החנוכה  חג 
בהעלאת  להתאמן  שלך.  הקדושה  הנקודה  אל  להתחבר  ללמוד 
אורות והדלקת נרות. תלמד לאסוף את השברים והרעב ולהתחבר 
הזה.  ובמקום  עכשיו  אליך  ששייכת  קדושה  לנקודה  מצב  בכל 
נר דקיק בלב, תלמד לחבר את מה  תלמד להדליק נר קטן במוח, 
שעובר עליך לאור שנמצא מחוץ לגלות, לעצה טובה לדיבור של 

הרבי, לרעיון שיאיר לך את היום, לכל הפחות את הרגע הזה. 
)ע"פ ליקו"ה ברהמ"ז ומים אחרונים ג'(

לאכול, ולהישאר ׂשבע

אי אפשר לשבוע מהעולם 
מאכלים  אין  הזה, 
משביעים, כפי שאין צ'קים 
את  ממון,  תאוות  משככי 
ה'. ברכת  מביאה  השובע 

גליון שבועי למבקשי 
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הבעיה של מצרים איננה שנות הרעב, אם לא יודעים איך לשבוע, השפע מייצר חוסר ורזון, ולצדיק פתרונים.

הרבה  דברתי  שעבר  זה  בשבת  והנה 

הודאה,  ימי  שהם  חנוכה,  ימי  בענין 

ולהלל  זה להודות  דרך  שצריך האדם להמשיך 

מעוף  בתוך  אפילו  תמיד,  יתברך  הגדול  לשמו 

לשמו  יודה  אז  גם  ליצלן,  רחמנא  וצרה  צוקה 

הגדול יתברך על גודל החסדים, שעשה עמו עד 

הנה, ועל כל ההרחבות הגדולות, שמוצא בתוך 

כנ"ל,  לי'  הרחבת  'בצר  בבחינת  עצמה,  הצרה 

על  תודה  יביא  הצרה  בעת  שגם  דייקא  ועי"ז 

וכבר  יוכל לצעוק על לעתיד לבא,  עי"ז  העבר, 

הרבה,  בזה  ממני  שמעת  ובודאי  בזה,  דברתי 

ומאד  בזה,  ולילך  הרבה  זאת  לחזור  צריכין  אך 

כל  על  וגם  הרבה,  זה  בדרך  עצמי  מחיה  אני 

מכתביך וצערך אני מחיה עצמי רק בזה, שאני 

עמי  עשה  אשר  החסד,  כל  על  להשי"ת  מודה 

ועמך, מה שעל כל פנים אתה צועק על ריחוקך 

השי"ת  שעשה  הנפלא  החסד  ועל  מהשי"ת, 

עמך, שאינך מתנגד ח"ו, וכמו שכתבת בעצמך 

במכתבך זה שהשי"ת  הקדים לך רפואה למכה, 

שהשי"ת  וצלול,  ברור  האמת  הוא  כך  ובוודאי 

הקדים לך ולכולנו רפואה גדולה לנצח למכתינו 

אנו  זה  ועל  ואחד,  אחד  כל  של  מאד  האנושה 

בכל  מלא  בפה  יתברך  לו  להודות  מחויבים 

והטובות  הנפלאות  כל  ועל  החסד  כל  על  יום 

שעשה עמנו, שנזכה לידע מאור כזה ומתורות 

ושיחות קדושות ונוראות כאלה. 

נתן מברסלב

תחפש את ההרחבות בתוך הצרה 
ועי"ז תוכל להודות ולשמוח



צדקה, אא

ימי הודאה שיעורים קבועים

אחי היקר

הנה לקראת סיום הימים הקדושים של ימי החנוכה, מן הראוי 
שנצא עם איזה חיזוק למעשה, כי בוודאי שיש לנו להודות לה' 
על נצחון היוונים, אבל מעתה יש לנו להתחזק להמשיך ולקיים 
הכרעת  שלאחר  זה,  עם  זה  הנלחמים  דרך  כי  הנצחון,  את 
המלחמה, יכול הצד המנוצח להתעורר מחדש ולהלחם דווקא 
בגלל שהמנצח מרגיש מנצח והוריד את כלי נשקו. וכיון שכל 
'להשכיחם תורתך', הרי שבוודאי צריכים  מטרת היוונים היה 
אנו להתחדש להחזיק מחדש בתורה הקדושה, שעל ידה נוכל 

לקיים את מלכות ה' בעולם, ולא לתת ליונים לנצח מחדש.

ודע לך, שאפילו שהנצחון על היוונים הוא בעיקר על ידי חיזוק 
באמונה ובטחון בהשי"ת, להכיר את טובו של הקב"ה ולהתרגל 
להודות ולשבח אותו, ולהאיר את אור ה' בכל מצב ובכל מקום, 
בכל זאת צריך איזה כלי מעשי, שעל ידו נוכל להבטיח לעצמנו 
שתמיד נשאר דבוקים בהשי"ת, גם בימים קשים ובימים בהם 
שנקבע  ידי  על  וזה  השי"ת.  של  האור  ובלב  בדעת  מאיר  לא 
מה  יהיה  יום  בכל  תורה  ללמוד  קבועים  שיעורים  לעצמנו 

שיהיה.

****

כי רביז"ל הזהיר אותנו, שצריך כל אחד שיהיה לו חיוב ללמוד 
מוהרנ"ת  אותו  ושאל  יעבור.  ולא  חוק  וכך,  כך  יום  בכל  תורה 
"והלא יש בני אדם בעלי עבירות ר"ל?" השיב לו רביז"ל בלשון 
יודע כח הגדול של התורה. אפילו אלו  גערה קצת: "אין אתה 
הרגילים בעבירות ר"ל, אף על פי כן כח התורה גדול כל כך עד 
ואם יעשו להם חק קבוע,  שיכולה להוציא אותם מהעבירות, 
וחיוב חזק ללמוד בכל יום כך וכך, יהיה איך שיהיה, בוודאי יזכו 
)שיחות  מאוד"  גדול  התורה  כח  כי  הרעה,  ממצודתם  לצאת 
הר"ן י"ט – ליקוטי הלכות בציעת הפת ה' כ"ב, ועיי"ש באריכות 

שמקשר כל זאת לחנוכה(.

ולכן אל לך להסתכל על מה שעובר עליך, אדרבא, כמה שיותר 
עובר עליך, וכמה שהנך מרגיש רחוק מהשי"ת ומעבודת ה', כמו 
כן מוכרח הנך לברוח לקביעות עיתים לתורה הק', כי כח התורה 
גדול מאוד, תקפיד על זה יום יום ותראה פלאות... וכעת לקראת 

זאת חנוכה כדאי מאוד שתקבל על עצמך מחדש. 

תמיד  שתוכל  קבועה  כמות  לעצמך  לקבוע  חכם  תהיה  כמובן 
לעמוד בו גם בימי שישי ובשאר ימים עמוסים.

תקבע זמן לימוד קבוע בכל יום, רבע שעה, חצי שעה, שעה וכו', 
בו  אז תבחר ספר  דפים,  יותר לקבוע כמות של  לך  או אם קל 
תלמד סעיף, עמוד, דף או שתיים וכו'. כאשר תראה שהתרגלת 
ללא קושי, אז תוכל להוסיף על הזמן, או על הכמות, או בהוספת 

ספר אחר.

*****

ואפילו אם כבר ניסת כמה פעמים להתחזק להיות עקבי, ונפלת 
ולא הצלחת להחזיק מעמד, תבדוק טוב אם לא קבלת על עצמך 

להיות  הצלחת  לא  שאם  גדול  כלל  הוא  כי  ממך,  גדול  שהוא  דבר 
קבוע באיזה עניין, יתכן מאוד שהתחלת בריבוי אור. לקחת על עצמך 

דבר שהוא למעלה מכוחותיך, אשר זה גרם לך שלא תוכל להתמיד בו 
בעקביות.

רביז"ל לא נתן לנו את השיעור כמה לקבוע בכל יום, )חוץ מסעיף אחד שולחן 
ערוך(, כי זה תלוי לכל אחד כפי כוחותיו. 

אך העיקר תזכור שאפילו דבר קטן חשוב מאוד למעלה, ופעמים שנצחון היוונים הרבים 
תלוי דווקא במעט חשמונאים.

*****

ואין כוונתנו חלילה שתסתפק בקצת לימוד תורה, כי מן הראוי שתתאמץ בכל יום כמה שיותר להרבות 
בלימוד התורה. אך בכל זאת, עליך להיות מעשי. אל תרמה את עצמך, צמצם את המחשבה לדבר קטן 

שאתה בוודאי יכול לעשות במצבך כעת, ותמסור את הנפש לעשות בכל יום לפחות את הקצת הזה. 

נכון, פעמים זו השפלה עצמית, בפרט מי שהצליח בעבר ללמוד ולהספיק יותר, אך בכל זאת יש 'רצוי' 
ויש 'מצוי'. אם הנך רואה שיש ימים שלמים שעוברים ללא לימוד, זה מחמת ששאיפותך גדולות על 

מידותיך למעשה. היצר הרע נותן לאדם כיסופים גדולים בכדי שיתייאש מלהתחיל. 

ולכן צריך יישוב הדעת חזק מאוד, לחלק את הרצונות לשניים, מצד אחד לרצות הרבה, לקבוע עוד 

סדרי 
לימוד וכדו'. אך מצד שני, להצטמצם בקבלה מעשית של דבר אחד או שניים, בהם תהיה חזק בעצמך 
יהיה מה שיהיה, לא לעזוב את התורה הקדושה גם בימים מבולבלים ועמוסים. וכמובן מעבר לכך צריך 

סדרים רגילים בהם אתה מוסיף ללמוד יותר ויותר כפי כמה שהשי"ת מסייע בעדך.

למצליח  "התחבר  המידות:  בספר  רביז"ל  מאמר  פי  על  קביעות,  להחזיק  שרוצה  למי  טובה  ועצה   
ותצליח", ואמר אחד מאנ"ש, עצה לאחד שרוצה לקבוע סדר לימוד במשך היום, שיחבר זאת לדבר 
שהוא כבר ממילא מצליח לעמוד בו, וכגון, שיצמיד את השיעור לתפילת שחרית, או לסעודת שחרית 

וכדו' שהוא בין כה מקפיד עליו יום יום. וכך יהיה לו קל יותר להצליח

חזק ואמץ במלחמתך

ימי חנוכה הם ימי הודאה... בחינת שעשועי עוה"ב )לקו"מ ח"ב ב(.

הימים ימי בית המקדש השני, חלק מבני ישראל שבו לארצם 
ממנה גלו עם חורבן בית המקדש הראשון, אך זו לא היתה 
שכינתו  את  זה  בבית  השרה  לא  השי"ת  שלמה,  גאולה 
כהשראתו בבית הראשון )כמובא בחז"ל(, ואף כלל ישראל 
לא היו בדרגא הראויה והתדרדרו מדחי אל דחי, הם עדיין היו 
תחת גזירת הגלות שנגזרה עליהם בסוף ימי הבית הראשון, 
בית זה לא היה אלא רווח בין גלות לגלות, פסק זמן בו יכלו 
ובגשמיות  ברוחניות  מהרדיפות  לרווחה  לנשום  ישראל 
בבל  גלות  בין  זמן  פסק  הגלות,  המשך  לקראת  כח  ולאגור 

ומדי לבין גלות אדום - הגלות בה אנו שרויים כעת.

בזמן חשוך זה באה עליהם גלות נוספת - גלות יון, וכמאמר 
חז"ל )ב"ר ב, ד( 'וחושך זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של 
רגלנו  את  למוטט  זו,  ישועה  להחריב  באה  היא  ישראל', 
השי"ת  הושיענו  זה  בזמן  ודווקא  בגלות,  עומדות  שכבר 
בזכות בני חשמונאי, בכח אותם צדיקים שמסרו נפשם על 
קידוש שמו ית' והמשיכו כח נורא ועצה פלאית המאירה אף 
בעוצם הגלות בזמן שבו לא אמורה להיות ישועה ונצחון, 

למרות זאת עשה 'תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה'.

אף זמננו אנו הוא זמן הגלות, גלות הכללית, בה ישראל אינם 
וגבולם, השכינה הק' נודדת מקינה ואף כל אחד  על מקומם 
וריחוקו  אחד  כל  מכך,  הנגזרת  הפרטית  בגלותו  נמצא  ואחד 
מהשי"ת, נסיונות ברוחניות ובגשמיות, ובעיקר חשכותה של 
גלות המונעת מהאדם לראות כי השי"ת אתו עמו ואצלו כעת.

יכול  בה  הנוראה  העצה  במיוחד  מאירה  הק'  חנוכה  בימי 
אדם להאיר בביתו הפרטי את מנורת המקדש, אותה מנורה 
המאירה את כל העולם כולו באור ה', את אותה מנורה הוא 
יכול להאיר בעצמו בביתו הפרטי ואף בחלקי נפשו הנעים 
ונדים ברשות הרבים בין סערה לזולתה, חלקים השייכים לו 
אך נמצאים ברשות הסטרא אחרא המכונה רשות הרבים, 
חלקי נפש ודעת המונחים למטה מעשרה טפחים מקום בו 
נרות החנוכה  ירדה מעולם השכינה הק', שם מאירות  לא 
ומפיצות אור ודרך להתקרב לה'. אך מה היא עצה זו, מה 

הם הנרות שיכולות להאיר אף לנו באותו חושך נורא?

שעשוע עולם הבא
וצרותיו,  מצוקותיו  מבוכותיו,  כל  כי  מבין  דעת  בר  כל 
אנו  כי  מהעובדה  נובעים  כולם  הם  ובגשמיות  ברוחניות 
מקומו  על  יבוא  הכל  לבוא  לעתיד  וכי  בגלות  שרויים 

בשלום, כמובא בכל הספרים הקדושים.

אך מוהרנ"ת מבאר בלקוטי הלכות )הל' כלאי בהמה ד, אות ד - ט(, 
על פי מאמר זה כי אור הגאולה - האור שיביא מענה לכל 
עיקר  הוא  זה  אור  להשי"ת.  ההתקרבות  הוא  מצוקותינו, 
'להיות  של  הנפלא  הטעם  אז,  שיהיו  והשעשועים  העונג 
סמוך וקרוב אליו יתברך', כי אז יתגלה איך שהשי"ת סמוך 
וקרוב אלינו ממש, ושאנו מאוחדים בו ית' ללא שום פירוד, 
בעולם,  ששייך  ביותר  הגדול  והשעשוע  התענוג  שזהו 
ההרגש הזה של 'כי אני ידעתי כי גדול ה'', הטעם הנפלא 

שהקב"ה הוא אדונינו ממש ואנו סמוכים אליו.

והנה כדי להכיר את השי"ת הרי כבר נאמר 'לית מחשבה 
תפיסא בך כלל' )פתח אליהו(, ואיך יתכן להכיר אותו 
ית'. אלא כמבואר בספה"ק שכל השמות הק' וכל 
בשביל  רק  הם  העליונים  והאורות  הספירות 
כך  שמתוך  ית'  ופעולותיו  מדותיו  להכיר 
אפשר להכיר קצת ולשער בדעתו מרחוק 
אבל  כביכול,  השי"ת  גדולת  עוצם 
נאמר  כבר  הרי  בעצמו  הוא 
לא  'כי 

יראני האדם וחי'. נמצא שמה שאדם יכול להכיר ולהרגיש 
שקרוב  בדבר  רק  הוא  אליו  סמוך  ולהיות  ית'  אותו  קצת 
לנפשו, והיינו שבהתגלות ידו הגדולה בניסים ונפלאות של 
הגאולה, בזה מתגלה מידת הרחמים של השי"ת, ובזה יוכל 
להבין ולהתעורר לדביקות נפלאה בבחי' 'אני ידעתי' – אני 
סמוך  שהשי"ת  בנפשי  עלי  שעובר  מה  לפי  ידעתי  דייקא 
וזהו  ה(,  ק"ש  ובלקו"ה  א,  הר"ן  בשיחות  )כמבואר  ממש  אלי  וקרוב 
ה'שעשועי עוה"ב' כי אין שעשוע גדול מזה כשמתגלה בלב 

האדם שהשי"ת  אתו עמו ואצלו וסמוך וקרוב אליו ממש.

השי"ת  של  ההתפארות  עוצם  שיתגלה  לעתיד  ולכן 
'הנה  יאמרו  אזי  איתנו,  שיעשה  והניסים  אותנו  באהבתו 
אלקינו זה קיוינו לו ויושיענו', ומתוך ריבוי העסק בהודאה 
והלל יכירו אותו ית' ועי"ז נרגיש שאנו סמוכין וקרובין אליו 
יותר,  אליו  להתקרב  גורם  וההודאה  ההלל  ריבוי  כי  ית', 
ולהיות יותר ויותר סמוך וקרוב אליו,  הרי כי ההודאה אינה 
ההודאה  אלא  והנפלאות,  הניסים  על  "תודה"  אמירת  רק 
מביאה את הלב להכרה נפלאה של קרבה יתירה להשי"ת. 

אך כעת אנו רחוקים מאד מאור זה, ואנו שרויים בעולם בו 
הצרות  אליו',  וקרוב  ה'סמוך  את  מרגישים  ולא  רואים  לא 
והדאגות מבלבלים ופוגעים בנקודת הלב, שלא יוכל להכלל 
באחדות הפשוט, דהיינו להבין ולהרגיש שכל העולם וכל מה 
וכיון  ואין עוד מלבדו,  ית'  שנעשה בעולם הכל הוא מאיתו 
שהלב רחוק מזה ע"כ א"א לסבר את האוזן להבין את נעימות 

השעשועים שיהיה בעת שיתגלה לעתיד ה'דעה את השם'.

כי אמנם בזמן שיש לאדם יום שיצא מצרה לרווחה, והייתה 
לו איזו ישועה פרטית בענין שמאד הטריד אותו, אז הלב 
לטעום  יכול  ואז  שלו,  והמצרים  מהקטנות  ויוצא  מתרחב 
הארת  לו  נפתחת  כי  הבא,  עולם  שעשועי  של  טעם  קצת 
הדעת כזו שרואה ומרגיש ממש חסדי ה' איך הוא משגיח 
עליו ודואג לו בפרטי פרטיות בכל הצטרכותו, שזהו הרגש 
אך  ותענוג,  לשמחה  האדם  את  ומכניס  הלב  את  המיישב 
כיון שהעולם הזה מלא בייסורים וצער לכן הרגשה זו לא 
מחזיקה הרבה זמן בלב, אך בעולם הבא ירגישו הרגשה זו 

באופן קבוע ובהתחדשות תמידית.

ימי הודאה
אך בימי החנוכה אנו זוכים לקבל את הדעת באופן בו היא 
הנצרכת  הישועה  את  קיבלנו  לא  כשעדיין  גם  לנו  מאירה 
לנו, גם אז אנו יכולים להיות סמוכים וקרובים אליו ית', כי 
יש אכן פעמים שנתעורר אצל האדם הארת הרחמים של 
סמוך  שהשי"ת  הודאה,  של  טעם  לטעום  וזוכה  השי"ת 
וקרוב אליו וכו'. אבל עיקר העבודה הוא להמשיך את האור 
הזה לתוך כל מציאות החיים, והיינו שבכל פרטי חייו, ובכל 
ובפרט  יום,  בכל  עליו  המתחדשים  המשתנות  הפעולות 
של  הרגש  אותו  את  יכניס  עליו,  שעובר  הצער  בעניני 

התגלות גדולת ד' שהיה לו ביום שיצא מצרה לרווחה.

ימים אלו הם ימים המסוגלים להמשיך על עצמנו עצה זו 
על כל השנה כולה, בכוחם אנו יכולים להכנס שוב להאיר 
על עצמנו בכל מצב את הידיעה כי אנו 'סמוכים וקרובים 
אליו', על ידי שבכל זמן נתעורר ונתאמץ לחפש איזו הרחבה 
עלינו  ומשגיח  ומסתכל  אתנו  עדיין  השי"ת  איך  לראות 
להתחדשות  היום  את  להפך  כך  ומתוך  פרטית,  בהשגחה 
של  ל'יום  ולהפכו  קצה(,  בתו'  )כמבואר  הדעת   הארת  של 
הודאה', )שלכן דקדק רבינו באומרו "ימי הודאה" דהיינו שיהפך 
בהון  שזכה  כמו  הלב  הרחבת  של  יום  שיהיה  היום  מציאות  את 
רב( שמציאות היום תהיה מציאות של ימי הודאה, עד כי 
יבוא יום אשר נזכה לעצה זו בשלמות, ימים עליהם נאמר 

'ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים', בב"א.

כוכבי אור
הרה"ח ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א

טעם גן עדן
איגרת לחנוכה



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'תחנךנועם השבת
נבא לקבל שבת חנוכה פרשת מקץ לאור דברי מוהרנ”ת בהלכות נזיקין הלכה 
לאור  באורה,  ולהתמיד  האמונה,  זכרון  להדליק  נזכה  איך  מתגלה  שבהם  ה’, 
גם  ההם  כבימים  ולהלל  ולהודות  הקדושים,  חנוכה  נרות  קדושת  התנוצצות 

בזמן הזה. 
תמצית המבואר במאמר "תקעו אמונה"

הוא  והצער  הסבל  שכל  מתגלה  ה'(  סי'  )לקו"ת  אמונה'  'תקעו  במאמר 
מלחמה גדולה לזכות לאמונה,  אך ורק מחמת חסרון אמונה. ובאמת יש 
ומבלבלים  שמפילים  הדברים  נגד  מחדש  פעם  בכל  להתגבר  וההכרח 
זכרון האמונה. כי כשנופלת האמונה יש לנו עצה להקימה ע"י צעקת הלב 
להשי"ת, שאז חותרים ומגלים המים שהם שורש האמונה, ומתגלה בלב 
נקודה של אור  עצת האמונה, ואז עלינו להתגבר לבנות אותה הנקודה של 
אמונה שהתגלה, להעביר חושך הלילה שלב אחר שלב, לבנות עוד עצה 
ועד נקודה של קיום האמונה, ואז נזכה לאור הבוקר שיאיר בלב הרחבת 

דרכי העצה שזה עיקר אור האמונה. 
'איש תבונות', שמבין דבר מתוך דבר,  והעיקר לזכות לאור הצדיק בבחי' 
עד נזכה להתנהג באור האמונה בכל דבר, להמשיך בכח האמונה 'רוחניות 
אלוקות לתוך צמצומים', היינו לתוך כל מה שיש בעולם, שזה בחי' המשכת 
פרנסה, וחידוש העולם. ובזה האמונה מצחצח נשמתו, בבחינת "צדיק אוכל 

לשבע נפשו". 
לתוך  להפיל  הגאוה  פגם  מתגבר  אז  גם  כי  ארוכה,  עוד  המלחמה  אבל 
וגו', אבל כאשר האדם לוחם להיות בכלל  התאוות, לבחי' החתים בשרו 
ה'מגיני ארץ', לשבר משיכת בחי' החתים וכו', ע"י זוכה לבחי' תפילין-מוחין, 
בכח  תפילין   להיות  בהמה  עור  שמטהר  וגו',  'כחותם'  שימנו  בחי'  שזה 
ולהשיב כל נפש  דיבורים כשרים להחיות  ואז מתגלים  החותם דקדושה. 
בכל מיני מטעמים, שזה עיקר כח תיקון המוח, ומזה נמשך עיקר הכח 
שצריכים לזכות לאמונה - שהוא שמירת הדעת גם בעת הקטנות בבחי' 

'חלום ע"י מלאך', שגם בקטנות יכול לזכור אמונה. 
להיות  שיש  להאמין  להיזהר  יש  האמונה,  לשלימות  כבר  שהגיע  ואע"פ 
בשמחה תמיד כדי להינצל מפגם האכילה שגם הוא מפיל האמונה. אבל גם 
אז מתגבר המלחמה הכי קשה, כשרואה פגם המשפט עיוות הדין שעל-ידו 
עיקר הנפילה מאמונה, ימצא נסיון קשה מאד, אבל אם יתגבר למצא את 
השי"ת תמיד בבחי' 'קישור  המרכבה' ינצח לתקן פגם המשפט.    וכל הכח 
לזכות לנצח מלחמה, וללכת בכל דרכי העבודה המוגדרים בזה - הוא ע"י 
הקיבוץ של ראש השנה בבחי' "אמונתך בקהל קדושים", ועי"ז ביום כיפור 
זוכים לחותם, בחי' חותם לחיים, לזכות לבחי' תפילין, ולהכח לעמוד בכל 
הרבי עם תלמידים שהוא  מלחמה. ועיקר כח זה מקבלים בכל השנה ע"י 

בחינת הישיבה הקדושה אשר שם מתגלה אמונה.

ע"י אמונה חי חיים טובים
בזה  אמיתיים  לחיים  להיכנס  הכל  יבואו  בו  להשם  השער  הוא  האמונה 
ובבא לנצח, כי מי שיש לו אמונה חייו חיים טובים, כי כל מה שעובר עליו 
יודע שאין דבר שנעשה  והוא  סומך על השי"ת שרק השם מנהיג הכל, 
במקרה סתם כך, ולכן מקבל כל דבר שהוא מציאות של עבודה שהשי"ת 
שלח אותי להאמין שזהו בהשגחה.     וכך יכול לקבל גם כל צער באהבה 
לכפרת עונותיו, ותמיד להתחדש להתפלל ולצפות לישועה מאת השם, 
כי נזהר מאד להאמין ולא לפחד, ולא לחשוב משום טבע ומקרה, ועי"ז 
אין בו פחד או עצב מכל מה שנעשה בעולם, רק אדרבה הוא עסוק תמיד 
בעבודת המלך, ורץ בזריזות  לתפוס עוד מצוה ועוד דף גמרא ותפילה, 
יודע בבירור שהשי"ת נמצא וישלם שכר הרבה, וברור לו שאין שום  כי 
תכלית בשום דבר בעולם, ואין לדאוג על עולם שאינו שלו כלל.   זהו בחי' 
קדושת בית המקדש שהוא מקום התגלות האמונה, וכל התחלה להיכנס 
יום מחדש, להביא ולהעלות קרבן  חנוכת המזבח בכל  לאמונה הוא בחי' 
ומנחה ריח ניחוח וגו', כי גם הוא מביא בכל יום את מה שעובר עליו - להעלותו 

למעלה למציאות האמת ע"י זכרון האמונה וקיום התורה. 

בזמן בית שני נתגלה האמונה
והנה אז בזמן בית המקדש השני, נתגדל מאד אור האמונה אחרי שצעקנו 
מאד להשי"ת בימי מרדכי ואסתר, ונעשו ניסים ונפלאות, כי חתרנו המים 
המקדש.      בית  בבנין  בעולם  נתגלה  השם  וכבוד  האמונה,  גדלה  שמשם 
ואח"כ המשיך להאיר אור האמונה ע"י הדלקת שבעת נרות המנורה להאיר 

הקדושה  אור  לעיקר  ולזכות  המנורה,  באור  שעושה  מה  וכל  מידה  כל 
שיזכה לעשות הכל בהתעוררות וחיות, כי יעשה מכל מה שנעשה אתו 

צמצום ועבודה לאור זכרון האמונה, עד שאין בו מניעה או בלבול כלל. 
ולכן אז בזמן כינון המקדש השני דייקא, שאז נתגלה האמונה - אז התחיל 
התחיל  כאשר  עליה,  ולדרים  לארץ  שמאירים  הקדושות  הישיבות  סדר 
תקופת הזוגות והתנאים שקבלו מאנשי כנסת הגדולה שקבלו מהנביאים 
וכו', ונתכנסו יחד הרבה זקנים קדושים, וקבעו להם ישיבה קדושה, ובררו 
לנו כל הלכות התורה במשנה וגמרא שמפיהם אנו חיים, כי עיקר המשכת 

האמונה הוא ע"י בחי' הישיבה שבו מלמדים אמונה. 

חכמת יון הוא כנגד האמונה
וזה לעומת זה עשה אלקים, שכאשר מבררים האמונה, דייקא אז מתגבר 
הבע"ד להפיל ולבלבל האמונה, והתגרה אז השטן והעמיד אז בעולם בתי 
הישיבות הרעים והמרים של חכמי יון, שנתקבצו אז בימים האלו, וקבעו 
פילוסופיה  בעולם  ופרסמו  שלהם,  רעות  לחכמות  אסיפות  בתי  להם 
וחכמות חיצוניות, כי עמדו לבלבל אור האמונה.     ולכן פרצו י"ג פרצות 
בבית המקדש, להפיל שורש האמונה ולגרום שיהיו בלב האדם קושיות 
מלחשוב  להרחיקו  שנעשה,  מה  מכל  ובלבולים  ההלכה,  פשטות  על 
בחקירות  וכוחותיו,  עצמיותו  של  בגאוה  לעסוק  רק  בהשי"ת,  מאמונה 
האדם  מתחבא  בזה  אבל  גדול  שטות  הם  שבאמת   – חיצוניות  וחכמות 
לתרץ מעשיו הבהמיים ופריקת העול, כי זהו פתח לכל התאוות,  בבחי' 

'החתים בשרו' להיות מגושם ובהמי לגמרי. 
וזה עוצם החושך של יון, כי החשיכו מאתנו קיום התורה וכח אור האמונה 
דייקא בעת שהתחיל אורה להאיר, וזאת ע"י עוצם הגאוה של יון שכבשו 
שייך  איך  המשפט  פגם  של  לקושיות  כולם  נפלו  ועי"ז  וכו',  העולם  כל 
הסתרה כזאת בזמן המקדש, ונתגשמו בהתגברות רוח הבהמיות והגאוה 
העצמית, שכידוע אינו נותן לאדם מקום לחשוב ממציאות השם ומאור 
האמונה הבהירה, כי רואה רק צרותיו ודאגותיו ומה שהחכמות מושכים 
אותו לכל התאות והמידות רעות, ואינו יכול לצאת מחושך העצום הזה 

שמדביק כ'טיט היוון'. 
ובזה ביטלו מאתנו אור השכל והחכמה דקדושה שהאיר עלינו ברחמים 
והתגברו  פרצות,  י"ג  פרצו  כי  המקדש,  בבית  המנורה  מהדלקת  גדולים 
משורש  ישראל  על  הרחמים  מידת  המשכת  כי  השמנים.  כל  לטמא 
ההשגחה, הוא בחי' השמן הטוב שנמשך על זקן וגו', היינו שורש הרצון 
כל  גם  ברחמיו  מחיה  השי"ת  כאשר  אבל  הרחמים,  מידות  בי"ג  שנמשך 
שלמטה  מה  ואפילו  הקדושה,  רגלי  בחי'  שהם  עוה"ז  גשמיות  צמצומי 
מעשרה טפחים השי"ת לבד מחיה, הרי שם למטה צריכים להזהר מאד, 
כי שם יש חטא ונפילות, ושם יש ריחוק גדול, ושם מתהווה שפע שמטמא 
וגם בחי' שמן טמא להיות עביות מידות הרעות שיש בעולם הזה, שזה כלל 
כי מתגבר שמנוניות הגוף העב והמגושם ומחשיך  'החתים בשרו',  בחי' 
לגמרי אור השכל, שזה בחי' שמן טמא היינו כוחות הגוף שאינו יכולים 
שמצאו  שמן,  בחי'  תיקון  ע"י  היה  הנס  עיקר  ולכן  לאמונה.      להתבטל 
האמונה,  זכרון  באור  ללכת  להתחיל  זוכים  כאשר  כי  הכה"ג,  בחותם  פך 
היוונים,  חשך  בחי'  בו  יתגבר  הרי  לו,  ויאיר  יזכה  כאשר  שגם  לדעת  יש 
'המגיני  בכלל  להיות  מתגבר  שהאדם  ע"י  שזה  טהור,  שמן  להכין  ויש 
ארץ', להתגבר לעבודת השם, ללחום נגד כל דבר שמגשם אותו וכל מה 
של  'חותם  בחי'  עושה  שבזה  אותו,  מבלבלים  והרעיונים  שהמחשבות 
בחי'  דקדושה  חותם  לבחינת  בשרו',  'החתים  מבחי'  מעלה  כי  קדושה', 
תפלין. ודייקא אז יזכה לעיקר תיקון המוחין והכח להתדבק באמונה תמיד 

גם בעת הקטנות, לחיות על מי מנוחות באור השם.

ע"י "מלחמה" מנצח כח היוונים
ללחום נגד היוונים כדי לגלות מציאות שמן  וכל זה היה בכח מה שעמדו 
איש  להיות  אדם  כל  לעורר  לוחמים  הצדיקים  כי  התורה,  טהור-אור 
מלחמה, בבחי' 'מגיני ארץ', לא להתייאש  מהמלחמה של הצעקה וזעקה 
כל  לטמא  שקר  של  חן  בהוד  שמסבב  החושך  נגד  ללחום  רק  להשי"ת, 
השמנים, שזה עיקר המלחמה נגד כוחות הגוף שמסובבים בחושך חסרון 
וכאשר  טמא.       שמן  בבחי'  להיות  נפלו  כי  שמים,  מלכות  עול  קבלת 
רחמים  של  התעוררות  עי"ז  למעלה  נעשה  הזו,  להמלחמה  מתעוררים 
גדולים, ונתגלה עוצם רחמי השם לעזור לישראל גם כאשר ירדו פלאים 

לתוך התייוונות וקושיות, שזהו גודל נס חנוכה, שבו נמשך אור גדול מאד 
להדליק  מאד,  והשפלים  הנמוכים  לתוך  גם  נפשנו  לרפאות  בכוחו  שיש 

נר השכל ולחנכו בדרך חיים, שגם הוא יזכה לחיים טובים באור האמונה. 
עליו  שיעבור  אלה,  רבינו  בדברי  שמתבאר  מה  ככל  לדעת  האדם  על  כי 
בפרט  נגדו,  יתגבר  הבע"ד  וכו',  יזכה  כאשר  וגם  וארוכה,  גדולה  מלחמה 
כאשר יש בחי' פגם החותם ונכשל מאד, ולכן מתגברים חולקים ומבלבלים 
להטעות  האמונה,  באור  לחיות  נפשו  לטהר  שרוצה  מה  מכל  למונעו 
אותו ממש כאשר בימים ההם, ועל כל אחד להאמין שהכל תלוי רק בו.    כי 
עיקר המשכת הנס של חנוכה בכל שנה הוא ע"י אלו שעוסקים בתורה 
שיושבין  עשרה  אפילו  כי  הקדושות,  הישיבות  בני  בכלל  שהם  באמת, 
שלשה  ואפילו  חמישה  ואפילו  ביניהם,  שרויה  שכינה  בתורה  ועוסקים 
ואפילו שנים ואפילו אחד )כמבואר באבות(. ולכן יש להתגבר להיות בכלל 
מבקשי האמונה אפילו אם יש רק עשרה וחמשה וכו' שמבקשים דבר אמת, 
ומתכנסים יחד למצוא דרכי עבודת השם, לשאוב דעת התורה הקדושה 

מרבי אמתי, ולעסוק באור האמונה למצוא עצה שזה עיקר אור התורה. 
ולכן הנס הגדול והנורא שהיה אז, היה ע"י מלחמה, ודייקא ע"י המעטים 
הנר,  באור  לנו  שמתנוצץ  הנס  וזהו  המונעים,  הרשעים  נגד  ללחום  שקמו 
במעטים  תלוי  הכל  כי  שנה,  ובכל   דור  בכל  האמונה  באור  שנתחזק 
בי  בכח  כי  וכו',  הרבים  על  להסתכל  ואין  השם  לעבודת  שמתעוררים 
כנישתא חדא להמשיך רחמים ותיקון אור נר חנוכה.  ושמן קדוש זה לא 
באמת  כי  ימים,  שמונה  ודלק  נס  ונעשה  אחד,  יום  אם  כי  להדליק  בו  היה 
שרש ההדלקה הוא המשכת אורו ית' שהוא אור כל האורות, כמ"ש "השם 
אורי". אבל זה הרי למעלה מכל האורות, וצריכים להמשיכו בבחי' המשכת 
רוחניות אלקות לתוך צמצומים, וזה כלל עבודת רבינו ז"ל - לצמצם אור 
הרצון  משורש  מופלא  אור  באמת  שהוא  נוראים,  בצמצומים  תורה  של 
וכו' אבל הוא מצומצם למטה עד שכל אחד יכול למצוא עצה ודרך ושפע 
של חיים להחיות נפשו. וזה אור נר חנוכה, שמצמצם אור שורש מידות 

הרחמים שורש כל ההשפעות, בדרך שיכול לרדת למקום הנמוך שירדנו.
אבל בכל זאת יש עוד מלחמה, שזה בחי' מה שאמרו שלא היה בו להדליק 
יום אחד, כי הסטרא אחרא אורבת תמיד, ואפילו כאשר מתגברים קצת 
לשבר הרע ולקבל איזה הארה מדברי הצדיק, הרי  עדיין נמצא מלחמה, 
אין  ואז  וכו',  עליו  שעבר  מי  בפרט  בהאדם,  מאד  ומתגרים  מתגברים  כי 
בטוחים שיזכה להתגבר על מעט השמן והדעת הזה יותר מיום אחד, כי 
מי יודע מה ילד יום, ובכל יום יצרו של אדם מתחדש עליו.     אבל רבינו 
ז"ל ממשיך בצמצומי אור תורתו אור שהוא בבחי' "יקרה מפנינים", גבוה 
מבחי' כה"ג, שהוא בחי' שמן טהור שיורד משורש שורש הרצון. ולכן כאשר 
בלי חכמות  ועלינו להתחיל במה שיש  יעזור  התגברו להאמין שהשי"ת 
ודחיות, כאשר על כל אדם להתחיל בכל יום מחדש בלי שום שכל וחכמות 
- אז נעשה הנס הנורא, כי נתגלה שורש המעין הנובע, כח של אמונה ודעת 
שמשיב הנפש כנהר שאינו פוסק, ודלק השמן שמונה ימים.  בחי' שמונה 
מדות שהם מכתר עד הוד כידוע. כי 'כתר' הוא התחלת הצמצום הראשון 
הקדוש שנמשך לתוכו בחינת רוחניות אלקות. ואחר כך מצחצח נשמתו 
ה'דעת'  נמשך  ומשם  ו'בינה'  'חכמה'  בחינת  שזהו  תבונות  איש  ונעשה 
עד שנתהוה ממנו עצות קדושות שהם בחינת 'נצח' ו'הוד', שהם בחינת 
יש  יום  ובכל  שלב.   אחר  שלב  נמשך  העצה  הגדלת  כלל  כאשר  'רגלין', 
להדליק אור האמונה ולהכניסו בלב, וגם כאשר נכבה למחרת מדליקים 
ויותר, והתכלית הוא  יותר  וכו' כדרך אור שמתקרב  יותר  עוד פעם ועוד 
להגיע לאור הבוקר בחי' זאת חנוכה שהוא בחי' חינוך האדם להיות 'איש 

תבונות' להבין כל העצות שצריך לנפשו. 

משתשקע חמה עד שתכלה רגל
כי ע"י  משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק.  נר חנוכה הוא  ומצות 
הארת  נתגלה  השי"ת  וברחמי  האמונה  אור  נשכח  יוון  חכמת  חושך 
של  האמתיות  העצות  מעלת  עיקר  וזה  עצה,  בבחי'  מחדש  האמונה 
רבינו ז"ל, שמגלה ומאיר בלב האדם עצות עמוקות מאד מאד באור האמונה, 
להאיר גם לתוך תוקף החשך הגדול המתגבר ומשתטח על האדם בכל פעם 
להחשיך הכל ח"ו, והרי אמיתת העצה הוא בחי' 'אור יום', כי אז מאיר מאד, 
ולכן מצות נר חנוכה הוא בתחילת הלילה, כי עלינו להמשיך 'נקודה' של 
עצה שהוא בחי' אור יום להאיר לתוך הלילה.  וזהו עיקר החינוך וההתחלה 

שצריכים  ממה  להנצל  כדי  עמקות  עצות  צריכים  יום  בכל  כי  יום,  בכל 
להינצל, שלא יאבד חיות היום, ולא יאבד האמונה לאור החיים, ולכן זמן 
הדלקת הנר הוא עד שתכלה רגל מן השוק, כי 'רגל' מרמז למציאות העצה 
חנוכה  ובימי  עצתך".  אחר  ההולכים   - 'ברגליך'  אשר  העם  "וכל  כמ"ש 
זוכים להדליק ולהאיר אור העצות העמוקות האמתיות, עד שיכלו ויתבטלו 
ויפעל  שיעשה   - יוון  חכמות  בחי'  שהם  העצות,  שמקלקלות  העצות 
וישתדל - שאלו אינם  עצות של אור האמונה רק עצות נבערות של אנשי 
השוק.   וכאשר תכלה רגל השוק, מתגלה בחי' צאת הכוכבים בחי' "מצדיקי 
הרבים ככוכבים", דהיינו העצות ואור האמונה של הצדיקי אמת והכשרים 

הנלווים אליהם שמצדיקים רבים להחיות נפשם באור האמונה.

אור האמונה נמשך מישיבת הצדיק
והכח לזכות לכל זה הוא ע"י הישיבות הקדושות של הצדיק, שנעשים ע"י 
השלום והכלליות בין המתקרבים להצדיק, שעי"ז זוכים לדון ולדבר בדרכי 
אמונה ועבודת השם, לברר כל נקודה איך הוא שייך לכל אדם להתעורר 

ולחזור לעבודת השם בשפע דיבורים שמשיבים את הנפש. 
ודרכי  נפש,  משיבי  דיבורים  לגלות  עוסקים  הצדיק  של  בישיבה  שם  כי 
הרחבת עצת אור האמונה לכל מה שעובר על האדם, ומגלים כל דרכי 
חנוכה  נר  קדושת  עיקר  שזה  וכו',  מטה  ולדרי  מעלה  לדרי  השם  עבודת 

שהאור מצומצם בדרך שיכול להגיע לכל אחד גם למטה מעשרה וכו'. 
בתורה  שעוסקים  הישיבות  בני  ע"י  נמשך  התורה  אור  שעיקר  וכמו 
ומבררים ההלכה ודברי חז"ל, אע"פ שמעטים הם נגד הכלל, כך המשכת 
אור האמונה ושפע הרחמים לזכות להתקרב להשי"ת, הוא ע"י המעטים 
שמתקשרים להצדיק שמגלה דרכי עבודת השם, והם ממשיכים דור אחר 
דרכי  לברר  השם  מלחמת  ללחום   - במשפחה  ושתים  בעיר  אחד   - דור 
עבודת השם, שזה בחי' הדלקת נר חנוכה והמשכת אור המופלא למטה 

למטה לתוך מה ששייך לי. 

נר איש וביתו, והמהדרין
להדליק  צריך  הבית  של  שהראש  וביתו,  איש  הוא  חנוכה  נר  עיקר  ולכן 
ביתו,  לתוך  הצדיק  של  הישיבה  כח  להמשיך  חנוכה  הנר  אור  ולהאיר 
להכניס אור האמונה ולעשות כל מעשיו בקדושה גם בביתו, בכח ההלכות 
שנתבררו ע"י הישיבה.  'והמהדרין נר לכל אחד', כי המהדרין מדקדקין יותר 
הוא  הבית  מבני  אחד  כל  כי  חנוכה,  נר  ידליק  הבית  מבני  אחד  כל  שגם 
בבחינת התלמידים של הרבי שהוא הראש ישיבה, והמהדרין מתייגעים 
בתורה כל כך, עד שגם אותן שהיו בבחינת 'תלמידים' זוכין גם כן ללמד 
ולעורר ולחזק, כי דולים  מתורת רבם ומשקין אותה לאחרים, ומאירין אור 
תורת הרב ועצותיו הקדושים לחבריהם. שזהו בחינת הדלקת נר חנוכה 

על פתח הבית מבחוץ להאיר אור הישיבה לכל מבקש השם.
כי אינו מספיק להם מה שמאירים  והולך',  ו'המהדרין מן המהדרין מוסיף 
והולכים  מוסיפים  הם  גם  אף  לאחרים,  בעצמה  רבם  תורת  ומלמדים 
בכל יום לחדש גם מעצמם יחד עם בני הישיבה חידושי תורה אמתיים 
שאינו  מה  עמוקות  עצות  ומגלים  חותרים  והם  מעשה,  לידי  המביאים 
מבואר בפרוש בדברי תורתו של רבם, שעי"ז נעשים דיבורים ובירורים, 
שהם עיקר צמצום הדעת לכל מבקש דיבור שיש בו כח לחזק ולהחיות 
כל חי.   כי בחנוכה עיקר החינוך לתורה שבעל פה, להתחדש לבקש ולחפש 
בדברי רבינו מה שיחדש כל חיינו באור האמונה, שיאירו עלינו דיבורים 

שמשיבים הנפש ומגלים אור התבונה דקדושה. 
ובאור הנר נדלק בלבנו הכח להיות סמוכים וקרובים להשי"ת ע"י תפילה 
שמאיר  האמונה,  באור  השם  גדולת  ומבין  הנר  שרואה  והודאה,  הלל 
לראות כל החסדים והישועות. והרי עיקר בחי' 'קשר המרכבה' שבכוחה 
מתתקן גם פגם המשפט ועיוות הדין, מתגלה ע"י תודה והודאה שבו 
סמוכים וקשורים להשי"ת, כי כאשר מדליקים אור הנר מתגלים כל 

כוחות בנין האמונה עלינו ומבינים להודות להשי"ת ולהתפלל בכל 
לב, כמו דוד המלך שצועק ומתפלל מודה ומהלל בקריאת ההלל. 

קדושת שבת, שבו  וכל בנין האמונה ותיקון הדעת הוא בכח 
נזכה  חנוכה  שבת  ובכח  הבוקר.  אור  בבחי'  האמונה  קם 

להתחנך לזכות לקבל כל שבת בזכרון אור האמונה 
ובשמחה של תודה והודאה.

אנשי מעשה של  שלישית  סעודה  דרעוין,  רעוא  ברסלב.  העיירה  על  פשטו  חמה  דמדומי 
שבת-חנוכה שנת תקצ"ה. סביב השולחן בביתו של מורנו רבי נתן מסבים אנשי 
שלומנו שבאו מקרוב ומרחוק, לשמוע דברי אלוקים חיים, מהנחל נובע מקור 
ומדבר, והתלמידים שותים בצמא את דבריו הטהורים,  יושב  נתן  חכמה. רבי 
ההולכת  לסערה  רמז  או  סימן  שום  היה  לא  שלהבת-יה.  באש  היוקדים 

להתחולל כאן בעוד שעה קלה.
ידי מתנגדי מוהרנ"ת. הם העלילו עליו בפני  נרקחה מזימה על  ימים  באותם 
ועוד  בביתו,  חוקי  לא  דפוס  מפעיל  המלכות,  נגד  פועל  הוא  כי  השלטונות 
להמתין  העיר,  מושל   - ל'גאראדניטשע'  יעצו  הם  ומשונות.  שונות  עלילות 
וכך  "כל הכת מתאספת בבית המנהיג"  לשבת הקרובה, אחר הצהריים, שאז 

יוכלו לעוצרם בבת אחת, להחרים את כל כתביו, וכך לעצור את השפעתו. 
וטוהר,  זוך  דביקות,  שכולו  אחר,  בעולם  ואנשיו  מוהרנ"ת  שישבו  ובשעה 
התפרצו לפתע ללא כל הודעה מוקדמת, שוטרים נכרים והחלו בודקים אחד 
אחד, מיהו תושב העיר. שכן, כיוון שהמעצר לא היה חוקי, חששו לעצור מי 

שאינו מקומי. 
בסיפור  פותח  הוא  קדשו,  בדברות  מוהרנ"ת  ממשיך  ההמולה,  כל  ובתוך 
ספורות  שנים  לעולמו  שהסתלק  תלמידיו,  מגדולי  עוזר,  רבי  של  התקרבותו 
קודם לכן. רבי עוזר היה בתחילה מגדולי המתנגדים, אך לאחר שהכיר בגדולת 

מוהרנ"ת, נהפך מן הקצה אל הקצה, התמלא יראת ה' טהורה, עזב את דרכי 
הלצון והחלקלקות, והיה לעובד ה' נורא ונלהב שכל ימות השבוע ישב מחוץ 
לישוב, עם מעט לחם, ועבד את ה' בלהט יקוד אש. וכשפעם אחת שיבחו למדן 
אחד שהוא יודע אלף דף גמרא בעל פה, נענה מוהרנ"ת: "עוזר שלי יודע לצעוק 

אלף פעמים 'ריבונו של עולם'..."
רבי עוזר לא האריך ימים ונפטר בצעירותו. עתה, בעת קשה כזו, כשהשוטרים 
– בודקים איש איש האם תושב העיר הינו כדי לעוצרו,  - בעזרת המתנגדים 
כשאימה ופחד מרחפים מעל, בחר מוהרנ"ת לספר את סיפור ההתקרבות של 
רבי עוזר. לאמור: הנה כי כן, הביטו וראו, רבי עוזר נמצא כבר בעולם האמת, 
וכמה הרוויח לנצח נצחים על ידי התקרבותו לרבינו הקדוש! ומה נשאר מכל 

ההתנגדות שהיתה עליו?
באותה פשיטה שנערכה על בית מוהרנ"ת, הוחרמו מביתו ספרים וכתבים רבים 
ויקרים, הדלת לעליית-הגג בביתו ננעלה ונחתמה בחותם שעוה של הממשלה.

במוצאי שבת, כשוך הסערה, נכנסו אל מוהרנ"ת כמה מתלמידיו תושבי העיר 
ועל  אנ"ש  מעצר  על  לב,  בשברון  שרוי  שהוא  שיערו  הם  ממעצר,  שניצלו 

החרמת הכתבים היקרים, ובאו לנחמו.
ושונה  עצומה  בדביקות  יושב  מצאוהו  כאשר  הפתעתם,  היתה  גדולה  ומה 
לעצמו שוב ושוב, בהרגשה ובהתלהבות עצומה, את המשנה במסכת אבות 
)ד, כב(: "הילודים למות, והמתים להחיות, והחיים לדון. לידע להודיע ולהודע 
שהוא א-ל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדיין, הוא עד, הוא בעל 

דין, והוא עתיד לדון" - - -
בחסדו יתברך, נעלם מידיעת המושל כי לחדר לימודו של מוהרנ"ת ישנה כניסה 
נוספת, וכך הצליחו להציל את הכתבים הקדושים, מלבד ארגז קטן עם כתבים 

שנשכח והוחרם מאוחר יותר על ידי השלטונות. 
יותר  מאוחר  הוחזר  שהוחרמו,  רבים  ספרים  עם  יחד  כתבי-יד,  מאותם  חלק 
בהשתדלותם של אוהבי מוהרנ"ת. אך קובץ אחד מכתביו הקדושים, שהכיל את 
חידושיו על יורה דעה )מאמצע הלכות שחיטה הלכה ה', עד הלכות דגים הלכה 

ה'(, אבד אז, ומוהרנ"ת הצטער על אובדנו.
מאה שמונים שנה חלפו מאז אותה שבת. הכתבים של מוהרנ"ת, שמן-הזית 
הטהור החתום בחותמו של רבינו הקדוש, נותרו חיים וקיימים, והם מאירים פני 
תבל, מגרשים את אפלת הגלות ומדליקים את שלהבת הרצון בלבות ישראל, כי 

מובטחים אנו מפי קדשו "שלא יכבה נרו לעולם ועד".

ומנותר קנקנים



בני הנעורים
להרגיש 'נצרך'

עלהו לא יבול

שבת חנוכה
הדלקת נרות בערב שבת חנוכה

א. מי שאפשר לו, נכון שיתפלל מנחה ואחר כך להדליק נרות חנוכה. ומכל מקום אסור 
בגלל זה להתפלל ביחידות. 

ב. צריך להדליק נרות חנוכה ואחרי זה נרות שבת. ואם טעו והדליקו נרות שבת מקודם, 
הדין כך: )א( אם האשה הדליקה נרות שבת, יכול הבעל או גבר אחר להדליק נ"ח. )ב( 
אבל אם האשה צריכה להדליק נרות חנוכה, אסור לה להדליק נ"ח אלא תצווה לאחר 
אם  להדליק והוא יברך ברכת 'להדליק נר חנוכה' והיא תברך ברכת 'שעשה נסים'. )ג( 
האיש הדליק נרות שבת, מותר לו להדליק נ"ח אחר כך. )ד( הנוהגים לקבל שבת מזמן 
פלג המנחה, אזי אם רק האשה נוהגת כן, תדליק נרות שבת כפי מה שנוהגת, והבעל 
ידליק נרות חנוכה בזמן האמור בסעיף ג. אבל אם גם הבעל נוהג כן, ידליק נרות חנוכה 
בזמן פלג המנחה ותיכף תדליק האשה נרות שבת )כי הדלקת נ"ח בזמן פלה"מ הוא בדיעבד, 
מהווה  אינו  הבעל,  של  נ"ח  לפני  נ"ש  האשה  שמדליקה  ומה  כזה.  מנהג  לשנות  לצוות  קשה  ומאידך 

שאלה עפ"י הלכה, אלא עפ"י קבלה, ואי שינוי המנהג בזה נראה לי עדיף(. 

ג. זמן הדלקת נרות חנוכה הוא לפני זמן הדלקת נרות שבת. ויש להזהר שלא להדליק 
נרות חנוכה לפני זמן 'פלג המנחה', והוא בשנה זו באר"י בשעה 45 :3 בערך. בירושלים 
שמדליקים נרות שבת 40 דקות לפני השקיעה – י"א שמדליקים נרות חנוכה סמוך ממש 
לזמן הדלק"נ שבירושלים ותיכף אחרי זה מדליקים נרות שבת. אך נראה שנכון יותר 
)וכן עשו  להדליק נרות חנוכה כחצי שעה לפני השקיעה ואחרי זה הדלקת נרות שבת 
וא"כ  אינו מוסכם להרבה פוסקים,  כי החישוב של פלג המנחה מהנץ עד השקיעה  הרבה מדקדקים. 

עדיין לא הגיע זמנו, וע"כ כל שאפשר לַאֵחר עדיף(.  

ד. צריך להזהר שיוכלו הנרות לדלוק 'חצי שעה אחר צאת הכוכבים'. ואם אי אפשר לעשות 
כן, אין לברך עליהם. וביותר צריך להזהר בזה אצל הילדים הקטנים המדליקים בנרות חנוכה 
שאינן דולקות עד הזמן האמור ]וגם בימות החול מצוי שאין בהם שיעור הדלקת חצי שעה[.

מקום ההדלקה למי שיוצא מביתו לשבת
א. מי ששובת בביתו אלא שהולך לאכול סעודות שבת אצל אחרים, חייב להדליק נרות 
חנוכה בביתו, ואינו יוצא ידי חובתו אם ידליק בבית שמתארח שם או אם ישתתף עם 
בעל הבית. אך יש להזהר שלא להדליק לפני זמן פלג המנחה וגם שידלקו הנרות עד 
חצי שעה שלאחר צאת הכוכבים. אבל אין מחויבים לראות את הנרות דולקות, ואפשר 

לצאת תיכף מהבית וגם אין מחויבים לחזור מוקדם בכדי לראותם.
המנחה,  פלג  זמן  לאחר  היוצא  )א(  כך:  הדין  אחרים,  אצל  השבת  כל  שמתארח  מי  ב. 
ידליק בביתו. )ב( היוצא מביתו לפני זמן פלג המנחה, אזי אם אוכל וישן בבית שמתארח, 
צריך להדליק שם. )ג( מי שאוכל כל סעודות השבת בבית זה אבל ישן בבית אחר, ידליק 
בבית שאוכל. )ד( אבל אם אוכל סעודת הלילה בבית זה וסעודת היום בבית אחר, ידליק 
במקום שישן. )ה( מי שעיקר אכסנייתו בבית שישן שם ורק הולך לאכול סעודות השבת 

)ה( בכל  אצל אחרים, וקשה לו להדליק בבית שאוכל שם, יכול להדליק במקום שינה. 
אופן שאמרנו שידליק בבית שמתארח שם - אם קשה הדבר להדליק שם בעצמו, ישתתף 

עם הבעה"ב בשמן וישמע הברכות ממנו. )ו( "במוצאי שבת", למי שאפשר להגיע לביתו 
בשעות המוקדמות של הלילה, ידליק בביתו. ואם קשה הדבר, ידליק במקום אכסנייתו, אך 

נכון שיאכל שם סעודת 'מלוה מלכה' לאחר הדלק"נ חנוכה. אך דע, שכל זה אמור למי שבני 
ביתו נמצאים עמו. אבל ההולך לשבות לבדו במקום אחר ואשתו או בני ביתו נשארים בביתו, 

אזי דין אחר יש לו, וקצר המצע מהשתרע כאן.  
יעלה ויבוא

מי ששכח 'יעלה ויבוא' במנחה של ערב שבת זו, ונזכר רק לאחר שאי אפשר כבר לחזור 
ולהתפלל מנחה – לא יתפלל תפלת ערבית פעמיים )ואם היה כן בימות החול, י"א שאין לו להתפלל 

פעמיים, כיון שב'תפלת ההשלמה' למנחה לא יוכל לומר יעלה ויבוא כיון שאז הוא כבר לא ר"ח, וי"א שבכל זאת 
נחשבת תפלתו כהשלמה, ולהלכה יש לו להתפלל פעמיים אך צריך להתפלל אז תפלת ההשלמה 'לשם נדבה' מספק. 

אבל בנדון דידן אי אפשר להתפלל פעמיים כי בשבת אין מתפללים 'תפלת נדבה' – משנ"ב קח לו(.

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(

הנה עובר ימי החנוכה, נסיתי להתרגל לחיות חיי הודאה לה', ואיני 

מבין למה כל כך קשה לומר תודה לה'?

זה מחמת שאדם רגיל להסתכל על העולם בצורה טבעית, נדמה לו 

שהכל נעשה מאליו, או על ידי כוחי ועוצם ידי, ולכן קשה לו להכיר 

טובה להשי"ת שהוא נתן לו והשפיע לו כל מה שיש לו.

והסיבה שכל כך קשה להודות באמת הפשוט הזה שכל השפע שיש 

לו הוא רק מאת ה', הוא מחמת שהאדם אוהב להסתדר לבד, וקשה 

לו לחיות בצל של הרגשה כאילו מצד עצמו אין לו כלום, והוא נצרך 

תמיד לאחרים שיסייעו בעדו.

מסוגל  הוא  אז  גדול,  נס  איזה  לאדם  נעשה  כאשר  רק  כך,  ומשום 

להודות לה', כי בזמן של נס, נפתחים לו העיניים לראות את ישועת ה', 

]וגם זה רק לקצת זמן, כי לאחר מכן מתקררת תחושת ההודאה והנס. 

מעצם  להיות  מוכרח  כך  כאילו  הטבע,  בדרך  הכל  מלביש  האדם  כי 

הזה  בדבר  להודות  לאדם  קשה  קטנים  בדברים  אבל  הבריאה[.  טבע 

שלולא עזרת ה' לא היה לו שום מלבוש, ושום דבר מאכל, ולא היה 

לגמרי  ותלוי  נצרך  להיות  אוהב  לא  אדם  כי  וכו'.  ורגל  יד  להזיז  יכול 

בשני. 

וזהו הסיבה שרואים בני אדם מלאים בנימוס, שהרגילו עצמם לומר 

תודה לכל אחד שקצת עשה להם טובה, בחנות או באוטובוס וכדו', 

תודה  ולומר  להתרגל  להם  קשה  משפחתם  לבני  או  להוריהם  ואילו 

מכל הלב, וזאת מחמת שאמירת התודה בבית ולקרובים, הוא השפלה 

לא  עזרתו  שלולא  לזולתו  ולומר  נצרך,  כמו  להרגיש  לאדם,  והכנעה 

היה מסתדר. מה שאין כן ברחוב, הוא מרגיש להיפך, שאדרבא הוא 

המשפיע הנותן את ההרגשה הטובה לזולת על ידי הכרת התודה. 

וכל זאת מחמת יישות האדם שרוצה להרגיש שהוא מסתדר לבד, 

והוא עצמאי.

הרחמים  והוא  האמת,  אור  בעולם  מאיר  בחנוכה,  אך 

מוכן  יהיה  שאדם  אלו,  בימים  שמאירים  הגדולים 

ושפל  נבזה  שהוא  האמת,  את  להכיר 

לו  ואין 

שום חיות ושום דבר ללא שהשי"ת חשב עליו בפרטיות ונתן והשפיע 

מחשבה  רק  הוא  בחייו  לו  שיש  קטנה  הצלחה  כל  באמת  כי  זאת.  לו 

עמוקה של בורא עולם שחישב חשבונו של עולם ונתן לו הצלחה זו.

ואין זה השפלת הנפש להרגיש כך, ההיפך הוא הנכון, הצורה בה אדם 

וכמו  חמורה.  נפשית  בעיה  הוא  לבד  מסתדר  שהוא  להרגיש  מעדיף 

כמה  להשיג  בשביל  יום  בכל  עובד  שהיה  שבע  בן  ילד  פעם  שהיה 

שיהיה  לעצמו  דואג  לעצמו,  כביסות  מכבס  בוקר,  לארוחת  פרוטות 

לו בכל לילה מקום לישון, והיה מעורב עם הבריות כמו אדם מבוגר, 

עד  לבד,  מסתדר  כזה  קטן  שילד  זה  איך  ממנו,  מתפעלים  היו  וכולם 

שהיה חכם אחד עם לב רחום, שהעיר את הציבור, שיש כאן מקרה 

מצוקה חמור, כי ילד קטן אינו אמור לדאוג לעצמו לבד, נכון שחלק 

מהחינוך הוא לחנך להיות עצמאי, אבל כל זה בגבול הנכון. ילד אמור 

לחיות בהרגשה שיש מי שדואג לו, ואם לאו, הרי שבוודאי גודל כאן 

ילד עם קושי בנפש.

וזהו הרחמנות הגדולה שמתעורר בחנוכה, ובפרט ביום הקדוש 'זאת 

חנוכה', שנשים לב שהשי"ת איתנו כל הזמן והוא דואג לנו תמיד. 

לותר  מוכן  שהוא  האדם,  של  ביותר  הגדולה  הנפש  רפואת  וזהו 

ורחמנותו,  בטובו  ולהכיר  השי"ת,  על  עצמו  ולתלות  עצמאותו  על 

את  לפתוח  היא  לזה  והעצה  שצריך.  דבר  כל  ממנו  לבקש  ולהתרגל 

לו  יש  שכאילו  קטנים  דברים  על  דייקא  לה'  ולהודות  בהודאה,  הפה 

ממילא מעצמו, וכך ממילא גם יבקש בצורה הנכונה.

כי מעבר למשמעות התודה  יש בה משמעות עמוקה,  וההודאה הזו 

שיש במילים שלו, יש כאן בעצם הודאה על האמת והכנעת הלב כלפי 

ואין לך תענוג גדול מזה, להרגיש שהשי"ת סמוך  קודשא בריך הוא, 

וקרוב אלינו כל כך.

והוא כמו הילד הקטן שאפילו שיש לו כאבים גדולים, בכל זאת כאשר 

לו איזה דבר  ונותנים  לו אהבה,  ומראים  אביו או אמו מחבקים אותו 

שלו  המח  כי  הכאב,  ששוכח  עד  והודאה  שמחה  מתמלא  הוא  קטן, 

שחסר  מה  מכל  דעתו  מסיח  וכך  הוריו,  של  האהבה  בנקודת  מתרכז 

וכואב לו.
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יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם להגיע 

לנוף איילון

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם לאבן מנחם
אולי אתה תביא אותנו לשם?

054-8441059 

נוף איילון

הר"ר חיים שלום קעניג  הי"ו
בן הרה"ח רבי אלעזר מרדכי קעניג שליט"א 

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

הר"ר שלמה עזריאל וסילסקי  הי"ו - וומסב"ג
לרגל שמחת הולדת הבן 

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר חיים זאב שורץ  הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יעקב מרדכי בר"י פרידמאן  הי"ו  - מנשסתר
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  נחמן ב"ר יצחק פרידמאן  הי"ו - מאנסי
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר  שמעון א. דורפמן  הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר צבי אביגדור רוטמן הי"ו 
ירושלים

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח אברהם עקיבא הי"ו
ומחותנו

הר"ר מרדכי ליבוביץ הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה הר"ר  

הר"ר דוד סיעה הי"ו 
ירושלים

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח שמעון הי"ו
ומחותנו

הר"ר נחמן הורוביץ הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה הר"ר  

הר"ר יחיאל הירש  הי"ו - ירושלים 
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן בלאט  הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יעקב בצלאל רוט  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הרה"ח ר'  יצחק אייזיק שיף  שליט"א 
בית שמש

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח יואל צבי הי"ו
ומחותנו

הר"ר יהודה לייב רוטשילד הי"ו 
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה הר"ר  

הר"ר ראובן יוסף בולטין הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מרדכי ליברמנש הי"ו 
ביתר

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח נחמן הי"ו
ומחותנו

הר"ר דוד ברגשטיין הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה הר"ר  
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