
אחת התמיהות שמעוררת הפרשה והתעסקו בה רבות מדרשים 
ומפרשים היא התנהגותו הענוותנית של יעקב אבינו כלפי עשיו 
אחיו. הוא ממליך אותו עליו לאדון ומשפיל עצמו למדרגת עבד, 
מפייס אותו במתנות ומשתחווה לו שבע פעמים, שוב ושוב זוכה 
דרכיהם  'עבדך'.  השם  תחת  מצטנע  ויעקב  'אדוני'  בתואר  עשיו 
על  מתנצל  ויעקב  קדימה  זכות  מקבל  עשיו  כאשר  נפרדות 

התנהלותו האיטית לרגל המלאכה והילדים. 
ההכנעה הזו יש מדרשים שדרשוה לשבח ויש שביקרוה, אנו בכל 
יעקב,  אבינו  של  החשובים  הסודות  מאחד  ליהנות  יכולים  אופן 
נגלה  יעקב אבינו  הזו לדרכו הכללית של  לכשנצרף את ההנהגה 
עצה נפלאה עימה צלח שנים של התמודדות עם דוד רמאי ואח 

רשע ושאר ניסיונות. 
        

יעקב אבינו מאותם  האיטיות מבדילה את 
בפרשות  אותו  שמלווים  טיפוסים 
נהנים  שניהם  ולבן.  עשיו  האחרונות, 
אביו,  על  ואהוב  בכור  נולד  עשיו  מיתרון, 
ובעל  עשיר  לבן  הצעיר,  אחיו  הוא  יעקב 
נכסים ויעקב בחור מבוגר וחסר כל, ולמרות 
העליונה,  על  וידו  יוצא  הוא  משניהם  זאת 
והברכה  הבכורה  את  נוטל  הוא  מעשיו 
עבדיו  צאנו  ונכדיו  בנותיו  את  ומלבן 
ושפחותיו. וכל זאת למרות שאף פעם הוא 
את  ולא  עשיו  את  לא  להשיג  ממהר  אינו 
ובסוף  אבינו,  יעקב  אצל  מאוחר  הכל  לבן. 

הוא מגיע ראשון. 
הקדושה,  של  היכר  סימן  הם  הזה  מהסוג  והאיטיות  האיחור 
הרשעים מצליחים באופן מידי, קרנם עולה במהירות והם קופצים 
ישועה  באיחור,  לאט,  היום',  נכון  עד  ואור  'הולך  הצדיק  בראש, 
לסוג  קשור  הזה  העניין  צעד.  אחר  צעד  ומתפתחת  שהולכת 
בתיקון  ההתעסקות   - הצדיקים  ושאר  אבינו  יעקב  של  העיסוק 

העולם.

ממתינים לתיקונם
יעקב אבינו מתאחר ומתעכב מפני שהוא עסוק בתיקון העולם, 
בשיהוי  יש  והשתהות.  המתנה  דורש  בתיקון  שכרוך  מה  וכל 
הזה ענווה והכנעה ויש בזה גם חכמה, הכסיל בחושך הולך לפי 
שהלילה מקדים ליום ואין לו פנאי להמתין לאור יום, וכך יעקב 
אבינו כשיורד עליו הלילה בבית אל הוא ממתין לאור יום, וכך 
יבוק הוא  'ואחר עד עתה', במעבר  לבן  בבית  הוא מתאחר 
קטנים  פכים  ולהביא  עקבותיו  על  לסוב  כדי  מתאחר 
ובסוף הפרשה הוא מתאחר אחרי  שנשכחו מאחור, 

עשיו וממליץ לו ללכת לפניו. 
אלא  ועכשיו  כאן  נמצא  התיקון  עולם 
שהוא לא נראה במבט ראשון, 

ונשארים  עליה  מתנפלים  והרשעים  לעיניים,  קופצת  החיצוניות 
ואינם  לחכות,  יודעים  בעקבותיהם  וההולכים  הצדיקים  שם. 
נרתעים להיות כביכול אחרונים. זו התאחרות של זריזים, כי הצדיק 
זריז מאוד, וזריזותו אינה מביאתו לידי בהילות. הוא מגיע ראשון 
נחפז  ולא  לשבת  ראשון  נכנס  ממנה,  לצאת  בהול  ולא  לתפילה 

להוציאה. 
זו למעשה מהות התפילה, התאחרות והשתהות. רבי נתן מפרש 
שבמילותיו 'ואחר עד עתה' רומז יעקב לעשיו על עבודת התפילה 
שלו, 'אני מתאחר ומתמהמה ברצונות חזקים עד שזכיתי לבחינת 
'עתה' שהוא בחינת תפילה'. ההתאחרות היא היפוכה של דחיקת 
השעה, ויעקב כל ימיו חרד מפני דחיקת השעה, עד שלפני מותו 
הוא מייסר ומקנטר את ראובן בכורו על התנהגות של 'פחז כמים', 
ויעקב  עבורה,  למשתהים  מוכנה  הגאולה 
הקץ  סוד  את  לבניו  להעביר  מבקש  אבינו 
ברוחניות  הישועות  כל  של  הסוד  האחרון, 
ובגשמיות שכל אחד צריך בכל הדורות, תלמד 

להתמהמה ולחכות לה'.
אם אנחנו מעוניינים להיות אנשים של תפילה 
טובה, יהודים של התבודדות ופועלי ישועות 
ולצפות.  להתמהמה  ללמוד  עלינו  וגאולות, 
אין זה אומר שישועותינו בהכרח תתעכבנה, 
לגישה,  הכוונה  היום,  הישועות  לכל  שנזכה 
נבהלים  שאינם  לאנשים  מגיעה  הגאולה 
'ציפית  למעלה  נישאל  כולנו  מציפייה, 
זה  ובשביל  לחכות,  להסכים  וצריך  לישועה', 
אינו  להתגעגע  שיודע  מי  הגעגוע.  תורת  את  רבינו  אותנו  לימד 

נבהל מציפייה.

אתנהלה לאיטי
עשיו מציע 'נסעה ונלכה', ויעקב נענה 'יעבור נא אדוני לפני עבדו 
ואני אתנהלה לאיטי'. לך קדימה, בבקשה השג אותי, כי בלאו הכי 
את מה שאני רוצה להשיג אי אפשר לחטוף, צריך להמתין על זה 
הרבה, 'ואחר עד עתה' - עשרים שנה התאמנתי להתאחר ולחכות, 

איני נבהל.
יעקב  ביניהם  שעשו  קדום  חלוקה  הסכם  מתארים  המדרשים 
ועשיו עוד בטרם בואם לעולם, עשיו בחר את העולם הזה ויעקב 
את העולם הבא. אבל בסופו של דבר יעקב לוקח חלקים גם בעולם 
בוחר  אבינו  שיעקב  הבא  העולם  ומשפחה.  למשל,  ברכה  הזה, 
לעצמו אינו נמצא רק בעולם הנשמות, הרי רק כאן אפשר להיות 
סוג  ולצאצאיו  לעצמו  בוחר  אבינו  יעקב  מצוות.  ולקיים  יהודי 
אחר של עולם הזה, אם עשיו בהול להניח ידיו על העולם 'הזה', 
לחטוף ולהשתלט תיכף ומיד על מה שהעיניים רואות, לאכול את 
תאוות האכילה ולאגור תאוות ממון, יעקב ממתין בצד, הוא ייקח 
שהתאווה  אחרי  ובא  שמאחר  העולם  דהיינו  'הבא',  העולם  את 
מתפוגגת ואז השכל מאיר, העולם שצריכים להמתין עבורו, ואל 

העולם הזה הוא מקדים להגיע. 

לך לאט, תגיע מהר

לתפילות  לזכות  כדי 
עלינו  ולישועות  טובות 
מהמתנה,  להיבהל  לא 
לא  להתגעגע  שיודע  ומי 
לישועה. לחכות  מפחד 

גליון שבועי למבקשי 
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יש התאחרות של אנשים זריזים שממתינים עד שיעבור נא אדון 'עולם הזה', ואחריו יבוא העולם הבא והפנימי.

תדבר לפני ה' - אפילו חצי דיבור,
 גם זה מתקבל ברצון

יום ה' צו תקצ"ט
ִלְׁשֹמַע  ְּתׁשּוָקְתָך  ֹעֶצם  ָיַדְעִּתי  ...ַלֲאֶׁשר 
ְמַעט  ְלהֹוִדיֲעָך  ָאַמְרִּתי  ֱאֶמת  ִּדְבֵרי 
ַהִּדּבּור  ַמֲעַלת  ִמֹּגֶדל  ֶהָעַבר,  ֹקֶדׁש  ְּבַׁשַּבת  יָחֵתנּו  ִמּׂשִ
ָרִאיִתי ַּבִּמְדָרׁש  יָחה ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך, ְוִהְזַּכְרִּתי ַמה ּׁשֶ ְוַהּׂשִ
ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא ֶּפֶרק ב' ֶׁשֵּמִביא ָׁשם ָּפסּוק ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי 
ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ַׁשֲעׁשּוִעים ִּכי ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו ָזֹכר ֶאְזְּכֶרּנּו 
אֹו  ְׁשַנִים  ְּכֵבן  ַׁשֲעׁשּוִעים  ֶיֶלד  ֵאיֶזה  ָׁשם  ְוִאיָתא  עֹוד, 
ָׁשִנים,  ָחֵמׁש  ּוֶבן  ַאְרַּבע  ְּכֶבן  ָאַמר  ְוַחד  ָׁשִנים  ָׁשלׁש 
ְּכֶבן ְׁשַּתִים ָׁשלׁש  ַהְמָפְרִׁשים ֶׁשֶאָחד ָאַמר  ּוֵפְרׁשּו ָׁשם 
ָׁשִנים ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּתינֹוק ָּכֶזה ֵאינֹו ָיכֹול ְלַדֵּבר ִּכי ִאם 
ְמַׁשֲעֵׁשַע  ָאִביו  ֵכן  ִּפי  ַעל  ִּדּבּור, ַאף  ֲחִצי  ּוְמַדֵּבר  ְּבֶרֶמז 
ּבֹו ְּבִדּבּוָריו ּוְמַמֵּלא ֶחְפצֹו, ְוַחד ָאַמר ְּכֶבן ַאְרַּבע ְוָחֵמׁש 
ֵּתן  ָמֵלא  ְּבֶפה  ֵמָאִביו  ּוְמַבֵּקׁש  ִּדּבּורֹו ָׁשֵלם  ָׁשִנים ֶׁשָאז 
ַּבָּקָׁשתֹו  ְמַמֵּלא  ְוָאִביו  ְּפלֹוִני  ֵחֶפץ  אֹו  ְּפלֹוִני  ֵחֶפץ  ִלי 
ֵּבַאְרִּתי  ָּכְך  ָּכל  ְּבַהֵּפרּוׁש  ָׁשם  ְמֹבָאר  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ְוַאף 

ָהִעְנָין יֹוֵתר.
ִּכי ֲאִני ְּבָעְנִיי הֹוֵצאִתי ִמֶּזה ִהְתעֹוְררּות ַהְרֵּבה ְלִעְנָיֵננּו 
ִׂשיָחתֹו  ְלָפֵרׁש  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  הּוא  ִהְזִהיָרנּו  ּׁשֶ ְלַמה 
ֵהַבְנִּתי  ָלֵאל  ְּתִהָּלה  ִּכי  ְוכּו'.  יֹום  ְּבָכל  ִיְתָּבַרְך  ְלָפָניו 
ִּכי  ָלֶזה,  ָעצּום  ְוִהְתעֹוְררּות  ִהְתַחְּזקּות  ֶזה  ִמִּמְדָרׁש 
מּוָבן ּוְמֹבָאר ִמֶּזה ֶׁשֲאִפּלּו ְּכֶׁשָאָדם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַדֵּבר ְּכָלל 
ָיָקר  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֵהיֵטב,  ִׂשיָחתֹו  ּוְלָפֵרׁש  ִיְתָּבַרְך  ְלָפָניו 
ְּכמֹו  ִּדּבּור  ּוַבֲחִצי  ְּבֶרֶמז  ְמַדֵּבר  ִאם  ֲאִפּלּו  ִיְתָּבַרְך  ְּבֵעיָניו 

ִּתינֹוק ֶּבן ְׁשַּתִים אֹו ָׁשלׁש ָׁשִנים.
ּוְמַדֵּבר ִּדּבּוִרים ְׁשֵלִמים,  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ְוִלְפָעִמים עֹוֵזר 
ְיָקִרים  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכְך  ָׁשִנים,  ָחֵמׁש  אֹו  ַאְרַּבע  ֶּבן  ְּכִתינֹוק 
ְלָפָניו,  ָצְרֵכיֶהם  ּוְמִׂשיִחים  ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים  ְּבֵעיָניו 

ְוִנְקָרִאים ֶיֶלד ַׁשֲעׁשּוִעים. 
ִמֵּדי  ִּכי  ַהִּמְקָרא  ִסּיּום  ַעל  ָׁשם  ִאיָתא  ּׁשֶ ַמה  ָׁשם  ְוַעֵּין 
ַדְּבִרי ּבֹו ֵּדי ִּדּבּוִרי ּבֹו ְוכּו'. מּוָבן ָׁשם ֹעֶצם ִיְקַרת ַהִּדּבּור 
ְוַהִּׂשיָחה ֵּבינֹו  וכו' ָּתִבינּו ְרָמִזים ִמֶּזה ְלִהְתַחֵּזק ְּבַהִּדּבּור 
ְלֵבין קֹונֹו ְּבָכל ֵעת ֵאיְך ֶׁשּתּוְכלּו. ְּבַוַּדאי טֹוב יֹוֵתר ְלַדֵּבר 
ְּבֵפרּוׁש ִּדּבּוִרים ְׁשֵלִמים, ַאְך ַּגם ְּכֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַדֵּבר 
ְּפֶיעְסִטין(  )ֶׁשּקֹוִרין  ַהִּדּבּור  ִיְתָּבַרְך  ְּבֵעיָניו  ָיָקר  ֵהיֵטב. 
ְּכמֹו ֶיֶלד ַׁשֲעׁשּוִעים ֶׁשהּוא ֶּבן ְׁשַּתִים ָׁשלׁש ָׁשִנים, ְוָהֵבן 
ָלֶנַצח,  ַחֵּייֶכם  ִּכי הּוא  ִּבְפִׁשיטּות  ֹזאת  ָּכל  ְלַקֵּים  ֵהיֵטב 
ְיֵדי  ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעֹבר ֶזה ָהעֹוָלם ְּבָׁשלֹום, ִּכי ִאם ַעל 

ֶזה ֶׁשָּכַתְבנּו ָּכאן ִּכי ֵאין ֹּכֵחנּו ֶאָּלא ַּבֶּפה.
ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב



צדקה, אא

ההכנה לחנוכה פרק נט
]המשך מרדכי ואסתר[

להשם  הרבה  והתפללו  צעקו  הבירה  בשושן  ואסתר  מרדכי  וכן 
יתברך, כמבאר במגלת אסתר ובמדבר רבה אסתר ובתרגום שני.

תפילת הר שדה בית.

והנה עיקר חידושו של הצדיק בתפילה הוא, להכניס את  א[ 
ידי שמלמד  והוא על  ושיחה עם השי"ת.  כל העולם לתפילה 
את האדם לדבר עם השי"ת בפשטות ממש, על כל עניני ביתו 
וצרכיו וטרדותיו, לדבר לה' מנקודת האמת שבלב, מה שכואב 
לו. כי על ידי זה אפשר להכניס את כל העולם בכל מצב שהוא 

שיכירו את השי"ת. 

ב[ כי אברהם אבינו הוא הראשון שחידש את המושג תפילה, 
רק  שמתאימה  ה',  באהבת  דביקות  של  תפילה  סוג  הוא  אבל 
לצדיקים גדולים שיכולים לטפס על הר גבוה בזהירות והתמדה 
טרדות  של  העכור  אויר  מאשר  יותר  זך  אויר  יש  ושם  גדולה, 
החיים, ולכן אברהם אבינו קרא לבית המקדש בשם 'הר', כמו 
'כי בהר ה' יראה' ]והוא כנגד בית ראשון, עיין פסחים  שכתוב 

פ"ח, ובמפרשים שם[. 

ג[ יצחק אבינו גילה את תפילת המנחה שהוא תפילה גם בעת 
קטנות, אבל צריך שם יראה גדולה, והוא כבר מושג השייך יותר 
לשאר בני אדם גם אלו שאינם דבוקים באהבת ה' תמיד, בכל 
זאת צריכים לזכור מהיראה, שהשי"ת נמצא, ויש לעצור את כל 

עסקיו ולעמוד לפני ה'. 

ולכן יצחק קרא למקום התפילה 'שדה' כמו שכתוב 'ויצא יצחק 
לשוח בשדה', כי הוא בבחינת עבודת השדה, אשר מצד אחד 
הוא יותר קל מלטפס על הר גבוה, אבל בכל זאת צריך לעבוד 

שם ולהתייגע בעבודת היראה ]כנגד בית שני[.

בעת  גם  העולם,  לכל  התפילה  את  הוריד  אבינו  יעקב  אבל  ד[ 
תפילת ערבית, בחושך הגמור, בעת השינה. ולכן קרא למקום 
התפילה בשם 'בית' כמו שכתוב 'בית אלקי יעקב', כי הוא גילה 
את ה' לכל אחד בתוך ביתו, על ידי תפילה פשוטה שאדם פותח 
את פיו ומספר לה' מה עובר עליו בתוך ביתו ]והוא כנגד בית 
בית  ביתי  'כי  שכתוב  כמו  יחרב  לא  אשר  השלישי  המקדש 

תפילה יקרא לכל העמים[.

לזעוק בתוך העיר

ה[ ומגלה רביז"ל )ליקו"מ סי' י'(, אשר תפילה זו הנקרא בחינת 
הטרדות  מקום  הוא  העיר  כי  'עיר'  לבחינת  לרדת  צריך  'בית' 
והבלבולים, ושם יש הרבה 'בתים', ושם צריך לגלות אלקות, על 
ידי שמדבר עם השי"ת על כל מה שעובר עליו בעיר, וכך הופך 

את העיר להיות בחינה של 'עיר אלקינו'.

ועל פי זה נוכל לפרש מה שנאמר אצל מרדכי אחר שידע את 
'ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה', כי  עומק הגזירה – 

יצא דייקא לתוך העיר כדי לגלות שם את ענין התפילה, ובזה לחם 
עם קליפת המן. 

ה[ ועל פי זה יתפרש יותר מאמר חז"ל 'מי שיש לו חולה בתוך ביתו 
ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים', והיינו מי שיש לו חולה בתוך ביתו, 

מה'  ולבקש  ביתו  בתוך  לו  שיש  מה  על  בפשטות  להתפלל  יכול  ואינו 
על החולה, ולכן צריך ללכת לחכם שילמדנו תפילה. או אפשר לרמז יותר, 

שהבית שלו הוא החולה, והיינו שאינו יודע לגלות ה' בתוך ביתו.

להתפלל בבחינת 'כאשר אבדתי אבדתי'

התחיל  ולכן  הסוף,  עד  כוונתם  וידע  אחרא,  הסטרא  כוונת  את  תיכף  הרגיש  מרדכי  כי  ז[ 
לעוררם לתפילה, ועיקר צעקתו היה להודיע לאסתר שהיא בחינת כלל ישראל שעדיין לא תתייאש 

מן הרחמים ותבוא לפני המלך איך שהיא רחוקה ממנו, שלא נקראת אליו זה שלשים יום, שהוא רומז 
על כלל החודש, שצריכים ישראל להקביל פני אביהם שבשמים על כל פנים פעם אחד בשלשים יום. 
ולפעמים נתרחקים כל כך עד שאין זוכים לבוא לפני אפילו פעם אחת בחודש, כמו שאמרה אסתר 

'ואני לא נקראתי לבוא'.

ואף על פי כן צריכים להקיש על דלתי הרחמים, אולי יחוס אולי ירחם, וכמו שאחר כך הודתה אסתר 
למרדכי ואמרה 'ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת', ודרשו חז"ל שלא כדת של תורה, כי אני יודעת 
בעצמי, שעל פי דת של תורה בוודאי איני ראויה לבוא לפני המלך להתפלל לפניו, כפי מה שאני יודעת 
חטאתי ועונותי, אך אף על פי כן, אבוא לפניו שלא כדת וכאשר אבדתי אבדתי. כי אם ח"ו אינו לרצון 
תפילותי והתבודדותי עתה לפניו, מריבוי קלקולי, בכל זאת כאשר אבדתי אבדתי' על ידי מעשי הרעים. 

ויעשה עמי השי"ת מה שירצה, אני תמיד אייחל ואצעק להשי"ת, אולי ירחם.

ואז 
חמל השי"ת על מרדכי ועמו, 'ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב', זהו סוד ההארה וההתקרבות 
מהשי"ת שמגיע לפעמים להאדם הנמוך מאוד, ששולח לו התקרבות מרחוק, בסוד הושטת שרביט 
הזהב, שנמשך בנס אמות הרבה, כמובא בחז"ל. ועל ידי זה נפל המן מפלה גדולה בלי שיעור, ומרדכי 
נתעלה בתכלית הגדולה, וזכה להמשיך ההארה הזאת בכל שנה ושנה )ליקו"ה בכור בהמה טהורה ד'(.

כי זהו עיקר העבודה לרוץ להשי"ת דייקא מתוך המצב בו אדם מרגיש שאינו יכול כלל להתפלל ולדבר 
לפני ה', ובכל זאת לנסות להתפלל, ובזה זוכים לפעול את הישועות הגדולות ביותר.

מכל  אסתר  את  המלך  'ויאהב  הפסוק  על  קיבלטשער  פנחס  ר'  בפורים  שאמר  בפרפרת  ונסיים  ח[ 
הנשים', כי אשה רומזת על תפילה, והמלך הוא מלכו של עולם אהב את התפילה של התבודדות בחינת 

אסתר, יותר מכל הנשים.

הקדושים  דחנוכה   ליומין  ונראה  סמוך  כעת  עומדים  אנו 

הבעל"ט לחיים ולשלום, ואיתא בספר המדות ]ערך תפילה 

והכנה  עי"ש,  והזמנה'  הכנה  צריך  שבקדושה  דבר  'לכל  כג[ 

תצ"ז  סי'  או"ח  ]כמ"ש  בפה  היינו  והזמנה  במעשה,  היינו 

סעיף י'[.

וישל"ח  בתיבת  לחנוכה  ההכנה  ענין  בפרשתן  לרמז  ויש 

וכן  ח'נוכה,  'ימי  'שמונת  ל'קראת  ו'למתכוננים  ר"ת  שהוא 

ר"ת ו'ישלח י'עקב מ'לאכים ל'פניו עם הד' תיבות בגימטריא 

חנוכ"ה עם הכולל.

ושס"ה  איברים  הרמ"ח  את  להכין  היינו  במעשה,  הכנה  א. 

גידים לזככן ולטהרן מכל תאוות וענייני עוה"ז, כדי שיהיו כלי 

קיבול להכיל בתוכן קדושת והארת יומין דחנוכה, וכן להכין 

למעשה שמן זית ומנורה וכו' כדי לקיים מצות הדלקת הנרות 

בהידור רב ופשוט.

ב. הכנה בפה, היינו לימוד הסוגיות הש"ס ולימוד ההלכות של 

וכידוע בספה"ק שאור היו"ט נמצא בד"ת המדברים  חנוכה, 

לקבל  מהשי"ת  ובקשות  תפילות  להתפלל  וכמובן  מהיו"ט. 

ונחת  שמחה  מתוך  וכדין  כדת  האלה  הקדושים  הימים  את 

והרחבת הדעת דקדושה.

ג,ג[  ]חנוכה  הרמב"ם  דברינו:  ונפרש  שמחה.  עם  הכנה  ג. 

הל'  בב"ח  והובא  והלל,  שמחה  ימי  הם  חנוכה  שימי  פוסק 

חנוכה ]ס"ס תר"ע[ ונלאו המפרשים למצוא מקור להרמב"ם 

הנ"ל. ואפ"ל בפשיטות כוונת הרמב"ם כי היות שקבעו חז"ל 

ועל  בנוסח  וכמ"ש  והודאה,  בהלל  אלו  ימים  ]כא:[  בשבת 

וכו''  ולהלל  להודות  אלו  חנוכה  ימי  שמונת  'וקבעו  הניסים 

ו,ב[ שעיקר התיקון  ]ברכת הודאה  ואיתא בלקוטי הלכות   –

מהצרה,  כשיוצאים  להודות  שחייבין  והודאה  התודה  של 

היא לתקן הקלקול שמשם באו הצרות שהוא העצבות, כדי 

שמעתה נזכה להנצל מכל הצרות ע"י תוקף השמחה עד 

שנזכה לכל התיקונים וכו' יעו"ש בארוכה. 

וא"כ אתי שפיר שימי חנוכה שהם ימי הודאה והלל הם 

ימי שמחה. שו"ר בלקו"ה ]שם אות יט[ שמוהרנ"ת 

כותב כן בפירוש על חנוכה שזהו בחי' שמחה 

כי חנוכה הם בחי' תודה והודאה יעו"ש. 

עוד  שמסביר  שם  ועי' 

טעם: ִּכי אֹור ֵנר ֶׁשֵּמִאיר ַעל-ְיֵדי ַהֶּׁשֶמן ֶזה ְּבִחיַנת ִׂשְמָחה, ִּכי 

ָהאֹור ְמַׂשֵּמַח ַהּכֹל ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְמאֹור ֵעיַנִים ְיַׂשַּמח ֵלב, ּוְכמֹו 

ֶׁשאֹוְמִרים ְוִהְתִקין ְמאֹורֹות ְמַׂשֵּמַח עֹוָלמֹו ְוכּו'. יעו"ש.

]שיחות  שאמר  מרביז"ק  אצלנו  ידוע  כבר  לשמחה  וההכנה 

ומילי  דבדיחותא  מילי  ע"י  רק  לשמוח  שא"א  כ[  הר"ן 

לתרופה  בעלים  שמוהרנ"ת  פלא  זה  וראה  יעו"ש,  דשטותא 

]מכתב קכד[ בתאריך א' וישב תקצ"ד ]שהיה כמה ימים לפני 

חנוכה[ כותב לבנו שהיה תקופה אצלו שהיה מוכרח לבלות 

כמה שעות בכמה מילי דשטותא ובדיחותא יעו"ש.

רפואה בחנוכה

ומובא  לרפואה,  מסוגל  שחנוכה  בספה"ק  בכמה  מובא 

בספה"ק אמרי נועם ז'יקוב – לחנוכה 'כי אל מלך רופא נאמן' 

המשכת  זמן  הוא  חנוכה  כי  חנוכה',  נ"ר  'להדליק  גימטריא 

הרפואה, יעו"ש. וצריך להבין מהו שייך רפואה לחנוכה. ולפי 

שהשמחה  כ"ד[  תורה  ]ח"ב  בלקו"מ  הידועים  רביז"ל  דברי 

ימי  הם  חנוכה  שימי  הנ"ל  ולפי  יע"ש,  גדולה  רפואה  הוא 

שמחה, אתי שפיר שאז זמן המשכת הרפואה ג"כ. 

ועוד יש לבאר בזה עפ"ד מוהרנ"ת בלקו"ה ]השכמת הבוקר 

חולים  ביקור  מצות  בבחי'  הם  ופורים  חנוכה  שימי  ד,יד[ 

שהשי"ת ממשיך לנו אור הפנים לתוך ביתינו כדי להחיותנו 

בתיקוננו  עוסקים  שהם  האמיתיים  הגדולים  הצדיקים  ע"י 

וכתב  וכנ"ל.  ביותר  החולים  להחיות  ביותר  משתדלים  שהם 

יעו"ש.  'וזה בחי' שכינה למעלה מראשותיו של חולה'  שם: 

ומובן מדבריו שעי"ז מקבלים רפואה שלימה, רפואת הנפש 

הרפואה,  המשכת  זמן  הם  חנוכה  שימי  א"ש  וא"כ  והגוף. 

ודוק'.

ולפי"ד מוהרנ"ת בהל' הודאה שם ]אות יט[ ְוִעַּקר ָהאֹור ֶׁשל 

אֹור  ְּבִחיַנת  ַהַּצִּדיִקים  ִמְּגדֹוֵלי  ִנְמָׁשְך  ֶׁשָּבעֹוָלם  ָהאֹורֹות  ָּכל 

ר"ת  נשי"ם  לרמז  אפשר  בארוכה,  יעו"ש  ִיְׂשָמח,  ַצִּדיִקים 

מדליקין נרות שמונה ימים, והוא בגימטריא כמו מ'ורינו ר'בי 

נ'חמן ודוק'.

מתוך  הבעל"ט  החנוכה  את  לקבל  שנזכה  השי"ת  ויעזור 

צדק  גואל  בביאת  סגולה,  עם  אמוני  תוך  וצהלה,  שמחה 

בגילה, במהרה דידן אכי"ר

כוכבי אור
הרה"ח ר' אברהם שלום שישא שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש
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נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'תבטל

ה'חרטה' של הרבי ר' ברוך היה זה כשהזדמן פעם הרב הקדוש רבי ברוך ממז'יבוז' לעיר ראשקוב בימות 
החורף, ועדיין לא קידש את הלבנה במשך החודש, לפי שלא נראתה בעליל 
רבי  הפוגה.  ללא  ירד  רב  ושלג  מאוד  מעונן  היה  לילה  באותו  גם  לקדשה. 
ברוך רצה מאוד לקדש את הלבנה בלילה זה, היות ולא היתה עוד אפשרות 

לקדשה, אלא עד שתי שעות בלילה שלאחריו. 

רבי ברוך בכל פעם שליח  בגודל תשוקתו לקדש הלבנה בלילה הזה, שלח 
החוצה, שיסתכל האם כבר האירה הלבנה, אולם כפעם בפעם חזר השליח 

ובפיו אותם הדברים: "שורר חושך כבד בחוץ ושלג יורד ללא הרף". 

פתח הרבי ר' ברוכ'ל את פיו הקדוש ואמר: "כתוב: ויאמר הבט נא השמימה 
וספור הכוכבים... ויאמר לו: כה יהיה זרעך. והאמין בה׳ ויחשבה לו צדקה״ – 
'וספור' – לשון  הקדוש-ברוך-הוא אמר לאברהם, שיביט באורות העליונים 
בכל  בצדקתו  ויבהיק  יאיר  שאברהם  דהיינו  ויהלום',  'ספיר  מלשון  בהירות, 
העולמות, ויש עולמות הנקראים 'כוכבים', ויאמר לו: כה יהיה זרעך - הקב״ה 
בכל  ולהבהיק  להאיר  הם  גם  יכולים  יהיו  שזרעו  והבטיחו,  לאברהם  אמר 
העולמות כמוהו. והאמין בה' - כלומר אברהם האמין בה' שבניו יהיו גם כן 

בבחינה זו, שיאירו ככל העולמות כמוהו". 

"אך באיזו בחינה האמין אברהם בה' שיהיו בניו גם הם במדרגה זו" - המשיך 

רבי ברוך בדברות קדשו – "הרי צריך לזה עבודה גדולה והתחזקות בדרכי השם 
יתברך? אך 'ויחשבה לו צדקה' היות שאברהם לא היה נחשב בעיניו שזכה 
ולהבהיק בכל העולמות,  זו שיוכל להאיר  ולפי מעשיו למעלה  מצד עצמו 
אלא החשיב את הדבר הזה רק כצדקה מאת ה' יתברך, ועל כן האמין אברהם 

שבניו גם כן יהיו יכולים להאיר בכל העולמות". 

האירה  אם  לראות  החוצה,  השליח  את  שוב  ברוך  רבי  שלח  לדבר,  ככלותו 
הלבנה, יצא השליח וחזר ובפיו אותם הדברים כמקודם: "חושך, ענן ושלג 

בחוץ".

באותה שעה שהה באכסנייה אצל רבי ברוך, הרב ר' ישעיה, שהיה למדן גדול 
וירא שמים. פנה אליו רבי ברוך ואמר: "ר' ישעיה, אמור לי באמונה שלך - כל 

המידות טובות שיש בך, ממי למדת אותן, אמת שלמדת אותן ממני?". 

ר' ברוך וקרא: "אם יש  ר' ישעיה ואמר: "אמת". או אז התרגש הרבי  נענה 
בידי מעשים טובים, מדוע לא תעשה הלבנה רצוני? בוודאי עוונותיי גרמו 
לכך, יודע אני שאני צריך לתשובה גדולה על עוונותיי, אך השם יתברך יודע 
האמת, שאין בי כוח לעשות תשובה. אתחרט אפוא על כל מעשיי וה' יתברך 

ירחם עלי". 
וכאן פתח רבי ברוך את פיו הקדוש בדברי חרטה, וכל העומדים שם סביב לו, 
בשמעם את דיבוריו אחזתם חרטה עצומה על כל מעשיהם אשר לא טובים, 
ונתמלאו הרהורי תשובה עזים ותקיפים ויראה עצומה ונוראה, עד שמגודל 

הפחד שנפל עליהם סמרו שערות ראשם וארכובותיהם דא לדא נקשן. 
ההולכים  הקדוש  הבעש"ט  תלמידי  של  ונפלאה  קדושה  הנהגה  זו  היתה 
לאורו, שהיו מלבישים את המוסר באופן כזה שלא ייכלמו השומעים, אלא 

יתעוררו מעצמם לתשובה וחרטה אמיתית.
רבי ברוך המשיך לפסוע אנה ואנה בבית, כשהוא מדבר בינו לבין עצמו דיבורי 

חרטה ופיו כמעיין הנובע שאינו נפסק. והיה המעמד נורא במאוד מאוד. 
מיד  מעט!".  נראית  והלבנה  מרדת  חדל  "השלג  ואמר:  אחד  נכנס  כך  בתוך 
בצאתו  מיד  החוצה.  ויצא  ללבוש,  הבגדים  את  לו  שיתנו  ברוך  רבי  ציווה 
התפזרו העננים ונראו הלבנה והכוכבים ברקיע השמים. ותחת הרושם העז 
של אותו מעמד נורא של החרטה והתשובה מעומקא דלבא שאחזה בכולם, 
הרוח  והתרומות  בהתלהבות  הלבנה  את  החסידים  וקהל  ברוך  רבי  קידשו 

וחדוות הנפש - - -
ליומא דהילולא דהרה"ק רבי ברוך ממז'יבוז' זיע"א – י"ח כסלו תקע"ב

נבא לקבל שבת פרשת וישלח לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות גביות 
לדעת  להתחנך  לזכות  לב  נכין  שלאורם  ד'  הלכה  מהיתומים  חוב 
ועי"ז  ימי חנוכה הקדושים הבעל"ט,  שכל מאורעתנו לטובה בכח 

נזכה לטעום בכל שבת הארת הדעת מעין עוה"ב.

תמצית המבואר במאמר "אנכי"
במאמר אנכי וגו' מבואר )לקו"מ סי' ד'( שכאשר אדם יודע שכל 
מאורעותיו הם לטובתו ותמיד מודה להשי"ת הטוב והמטיב, זהו 

מעין עוה"ב. 
ורק עי"ז יכול איש הישראלי לעבוד עבודתו תמה, לקיים מ"ש 
הראשונה  המצוה  שהוא  וגו',  הוצאתיך  אשר  וגו'  השם  אנכי 
נמצא  לבד  הוא  שהשי"ת  האמונה  מצות   - הדברות  בעשרת 
וכו' ושהוא משגיח ומנהיג הכל ברצון, ובין שמתנהג בחסד או 
השי"ת  כי  'אנכי',  הוא  שהכל  להאמין  יש  וכו'  אחרת  בהנהגה 
זוכים  וכאשר  לבד.  נעשה  דבר  שום  ואין  ברצון  הכל  מנהיג 
הוצאתיך  'אשר  עי"ז  'אנכי',  בחי'  שהוא  הזה  האמיתי  להדעת 

מארץ מצרים', האדם יוצא מכל צער מיצר וגלות. 
וזאת  והנה לזכות לדעת הזה צריכים לעסוק תמיד בתשובה, 
ע"י בחי' ווידוי לפני התלמיד חכם, כי צריכים לקבל כח התשובה 
מהצדיק, שע"י התשובה השלימה שהוא עושה, מאיר הארת 
התשובה גם לתוך אלו שהם למטה בבחי' בתר תריסר ירחי וכו', 
ויש  ולהתוודות,  יום מחדש לשוב  בכל  יש כח להתחזק  ועי"ז 
כח לעסוק בתשובה על כל מידה כראוי להתחזק ללכת בדרכי 

התשובה למצוא שורש דרכו. 
מתעלה המלכות מגלותה מבין העכו"ם,  כי בכל פעם שמתוודה 
ונחקקו  החטא  ע"י  שנתקלקלו  התורה  אותיות  צירופי  וכל 
בעצמותיו, אשר הם גלות השכינה והם מצערים אותו כמ"ש 
יוצאים משם וחוזרים להיות  תמותת רשע רעה - הם עכשיו 

צירופי אור מלכות דקדושה.
וקבלת פני התלמיד חכם הוא בשלשה בחינות, שעי"ז מתקרב 
הקודש  בדרך  ללכת  צריך  האדם  כי  בתשובה.  ואוחז  להצדיק 
יסודות,  מהד'  שנמשכים  ותולדותיהן,  רעות  המידות  להכניע 
הצדיק  לפני  בא  כאשר  הוא  הרע  אחיזת  ביטול  ומציאות 
בו,  וחלב' עד שעוזב מה שהיה אביק  'דבש  ורואה אורו בבחי' 
התורה',  באור  ש'אביק  בצדיק  דבוק  להיות  הרע  לביטול  ורץ 
והעצלות  העצבות  אחיזת  על  ולהתוודות  לשוב  מתעורר  כי 

ומשיכת התאוות שהם בחי' דומם-צומח. 
וע"י שנכלל בהצדיק ע"י שנותן צדקה וכו', יזכה להתעורר גם 
לשוב על אחיזת בחי' חי-מדבר, היינו דברים בטלים, גאוה וכעס. 
הדרך הישר לפי  ואז יזכה להדרגא השלישית שהצדיק יורה לו 

שורש נשמתו. 
'זרקא' וכו' ואתה נכלל  כי בכל פעם שבא להצדיק זוכה לבחי' 
שמאיר  דרעוין  רעוא  בחי'  הרצונות,  שבכל  רצון   - סוף  באין 
בשבת בעת רצון, שלשם הסתלק משה רבינו ע"ה בבחי' "ולא 
ידע איש" וגו', כי בא לביטול לאור השם עד שאינו יודע מעצמו. 
לו  מאיר  שאז  א"ס,  לאור  זה  האמיתי  לביטול  שזוכים  ואחרי 
אמיתת אור השם שהכל אחד והכל טוב, כאשר כל אחד יכול 
לטעום זאת לפעמים בעת התפילה שאמר כמה תיבות בביטול 
וכו', אז ע"י הווידוי וכו' כאשר חוזר לעצמו מאור הביטול לתוך 
הדעת, נשאר רשימה של הביטול, שזה בחי' בחי' "שמן משחת 
קודש", בחי' חד גלגלא דעינא שממלא תלת מאה גרבי משחא, 
מאיר  ועי"ז  וגו',  לדעת"  הראת  "אתה  בחי'  הוא  זו  ו'רשימו' 
שכל  הבא,  עולם  מעין  שהוא  להדעת  וזוכה  להדעת,  הביטול 

מאורעותיו הם לטובה.

הכל בהשגחה מדויקת ומופלאה
דבר  סתם  אינם  האדם  על  שעוברים  והמקרים  המאורעות 

מקרה ומאורע, כי באמת כל מה שעובר הוא מחושב ומדוקדק 
ממעל  בשמים  האלקים  הוא  השם  כי  ולהצלחתו,  לטובתו 
וכל  ממש,  דבר  כל  מנהיג  והוא  עוד,  ואין  מתחת  הארץ  ועל 
ויש  בהשגחה,  הם  האדם  על  הנופלים  והדאגות  המחשבות 
בהם שליחות ודרך תיקון, וכח מעורר ומלמד וכו', ובכל דיבור 
ששומע ומדבר, וכל מה שנעשה בגוף נפש וממון, כל קשר עם 
או להיפך שלא  הולך כסדר  והוא  וכל דבר שמצליח  בני אדם 
מנהיג  לבד  שהוא  השי"ת  ברצון  ומתנהל  מושגח  הכל   - כסדר 

פועל ועושה ואין מלבדו כלל. 
וגם כל מה שבעל בחירה עושה לנו, רודף ומזיק ומונע - אינו 
נוראה,  פרטית  בהשגחה  הוא  רק  כלל,  וחפצו  רצונו  מחמת 
ויש סיבה וטעם עמוק ואמיתי בכל דבר, והכל בחסד ורחמנות 

גדולה אין חקר כדי להביא אותנו להצלחה גשמי ורוחני. 

בכל מצב יש להודות לה'
אהלל  באלקים  דבר,  אהלל  "בהשם  בחי'  תמיד  לקיים  ועלינו 
דבר". היינו בכל מה שנעשה עם האדם דבר שיש בזה חסד והרחבה, 
כל  בגשמי  זאת  אם  וכו'  בתורה  שמצליח  ברוחניות  זאת  אם 
כי  להשי"ת,  יהלל  רק  ישתוק  ולא  ידום  לא   - והרחבה  ישועה 
השי"ת עושה איתנו הרבה ניסים וחסדים בכל יום וכל מה שיש 
לנו אינו מגיע לנו, רק הוא חסד גדול מאת השם, ועלינו למלאות 

היום עם תודה והודאה להשי"ת ולבא עי"ז לתפילה ובקשה. 
להתגבר  יש   - ודאגה  דין  צער  בו  שיש  דבר  עובר  כאשר  וגם 
להיזכר בהשי"ת מכל שינוי וענין שרואה ושומע ומרגיש שהנה 
ולזכור  האמונה  לעורר  מיד  וצריך  הדאגות,  לתוך  לחוץ  פוזל 
ההשגחה, שלא ימשך אחרי הצער והשכחה, ולא יפול לריחוק 
ועי"ז לכל המידות רעות שנאה וקנאה וכו', ולא יגרר להדמות 
שיש מי שגרם זאת וכו', או לראות הבטלנות שלו וכו', כי בזה יש 
לקיים בחי' "באלקים אהלל דבר", שגם כאשר נראה לו הנהגה 
של דין וריחוק, לא יתרחק כלל רק יהלל להשי"ת, כאשר תמיד 
יש לחפש הרחבה, ולהלל תמיד שהיה יכול להיות גרוע יותר 
עי"ז לאמונה שיוכל להלל להשי"ת תמיד כאשר  ולהגיע  וכו', 
כלל  יודע  שאינו  והמטיב',  'הטוב  בבחי'  טוב,  רק  ורואה  זוכה 

ששייך ריחוק ודין כי זכה לאור הדעת. 
של  הדעת  אור  נר  שידליק  עת,  בכל  האדם  עבודת  עיקר  וזה 
נשמתו ויחיה לאורה תמיד, כי רק כך שייך לחיות חיים שנקרא 

'חיים', ורק כך שייך להתדבק בעבודת השם באמת.
לאמונה  לזכות  התורה,  קיום  ודרך  העבודה  יסוד  כלל  וזה 
דרכי  את  לדעת  ממש  אפשר  אי  )כי  הדעת  עם  שמתאחד 
ההשגחה ומציאות השם, ועבודתנו הוא להאמין, וע"י אמונה 
וכאשר  וכו'(,  לטובה  שהכל  יודע  ואז  הדעת,  הארת  מקבלים 
חסר אור הדעת האדם חי בעולם של טבע ומקרים, וקשה לו 
להתפלל וכו' ואינו יודע איך לצאת ממה שעובר, עד שנמשך 
אחר המידות רעות וחייו אינם חיים, כי מלא כאב וקנאה ובלבול 

הדעת, כי יש טומאה של טבע ורוע שמבלבל תמיד. 

ביטול לאור-אין-סוף
אור  התגלות   - החיים  בנועם  הוא  לקדושה  החינוך  עיקר  ולכן 
באור  תמיד  הנפש  את  שמחיה  פרטית  בהשגחה  האמונה 

הדעת, שזאת נזכה למצוא באור רבינו ז"ל. 
כי כדי לבא לדעת צריכים להעלות ולגלות כבוד מלכות דקדושה, 
וכו',  זאת  ואוסר  זאת  שמתיר  התורה,  אותיות  צירופי  היינו 
התורה  את  חזרה  בונה  התורה  אותיות  צירופי  מתקן  וכאשר 
שהוא בחי' מלכות, ונתגלה אור האמונה בהשי"ת שרק השי"ת 
העכו"ם  בין  מהגלות  המלכות  ונתעלה  הכל,  על  מלך  הוא 

והטבע, ואז יכולים לזכות לדעת. 
והנה בוודאי האדם יכול לשנן ולזכור במציאות ההשגחה, אבל 

מקבלים  כאשר  רק  שייך  הדעת  באור  החיים  מציאות  באמת 
להתגבר  צריכים  כי  אין-סוף,  לאור  הביטול  מבחינת  אורו  הארת 
באמונה בכל יום גם ערב ובוקר וצהריים ובכל דרכי הנסיונות 
והעליות וירידות ברוחניות, וכל מה שעובר בגשמיות בחולשת 
הגוף והמעברים, וגם צריך לעלות לאור אמונה ברורה ומזוככת 
יותר וכו' ולכן כמה שישנן יסודות האמונה עדיין אין בו הכח 
לתוך  אורו  והמשכת  הביטול  ע"י  רק  האמונה,  לאור  לחיות 

הכלים שהכין ע"י תשובה ווידוי לפני הת"ח. 
ושלימות  כלים  צריך  א"ס  לאור  הביטול  מציאות  באמת  כי 
ההתקרבות  מציאות  עצם  לכן  הצדיקים,  מדרגת  שזאת  גדול 
ועי"ז  הצדיקים,  לאור  רק  עלינו  נמשך  הביטול  בבחי'  להשי"ת 
גם אנו זוכים בכמה דרכים להארת בחי' הרצון, אשר יש בכוחו 
להאיר להדעת לידע כי השם הוא האלקים, ומנהיג ברצון כל 

דבר גדול ודבר קטן, ובכל דבר יש עבודת גדולה לפני השם.
וזה באמת עיקר מציאות עבודת השם ועיקר התכלית, כי רק 
מבואר  כאשר  יתברך',  אותו  'לדעת  שיזכה  נברא,  זה  בשביל 
להכיר  ליה',  דאשתמודעא  'בגין  הוא  הבריאה  שעיקר  בזה"ק 
ולידע את מציאות השי"ת, ועיקר הכרה זאת הוא במציאות מה 

שעובר על האדם אז באותו עת וזמן. 

לא צריך להשאר תמיד בביטול
אור  יכול מיד למצוא  ואינו  ליפול מזה  דרך האדם  וגם כאשר 
וכו',  חדש  לחיות  עי"ז  לבא  איתו  שנעשה  מה  בכל  האמונה 
אבל ע"י הארת הרשימה של הדעת נזכה לזה, להתגבר תמיד 
לאחוז בהמחשבה, ובכל דבר שיש בו נסיון נתגבר להאמין מאד 
בתפילה  נתגבר  כאשר  לטובה,  והכל  נמצא  השי"ת  שבוודאי 
ונזכה בכל פעם להארת הביטול להשי"ת  ודרכי עבודת השם 

בבחי' 'אני ידעתי'. 
ויחד עם זה נדע שאין צריכים בחי' הביטול הזה תמיד, כי באמת 
קיום הדעת הוא ע"י השכל והדעת של אמונה פשוטה וקיום 
התורה בפשטות, שזה עיקר הכלי של הדעת ומציאות האמונה 
יש  אלא  וכו',  לאור  בביטול  תמיד  להיות  יכול  ואינו  בהשי"ת, 
בחי'  ע"י  זוכים  שלזה  הזה,  הפשטות  לתוך  הדעת  הארת  להאיר 
לקבל  כלים  לנו  גם  שעי"ז  חכם',  התלמיד  לפני  דברים  'וידוי 
וזכרון שנכנס ללב  ונשאר רושם  השארת הדעת של הביטול, 
עלנו,  שעובר  מה  בכל  הדעת  אור  למצוא  תמיד,  קיים  להיות 
להזכר בהשי"ת ולזכות להודות ולהלל תמיד לפניו ית' בכל לב, 
להתפלל ולעשות מזה עבודה של אמונה והתעלות המלכות, 

שזה בחי' הדלקת נר השכל. 
כי אור א"ס הוא הוא בחי' האור של כל האורות שמאיר עלינו 
בשפע מידות הרחמים, אשר משם הדלקת כל הנרות, כאשר 
קודש  אור  את  האירו  המקדש  בבית  המנורה  נרות  הדלקת 
הקדשים אשר שם עיקר הביטול אל הא"ס, בחי' 'רעוא דרעווין' 

'קדש-קדשים' דכל רעותין תקיעין תמן לכל ישראל. 

כח הביטול נמשך משבת קודש
וכל כוחנו לזכות לבא לביטול זה הוא ע"י קדושת השבת שהוא 
'מעין עולם הבא', בו אנו מבינים מהו דעת - כאשר שובת ובטל 
כי אין עושים מלאכה, רק  ורצון,  יתברך, ומתגלה אהבה  אליו 

מעידים שהשי"ת ברא הכל ומנהיג הכל ברצון והשגחה. 
לעשות  יש  שאז  ההסתרה,  שורש  הוא  המעשה  ימי  ששת  כי 
ולפעול, ואז יכול לדמות כאילו אנו פועלים וכו', ועי"ז יש דאגה 
וכו',  יספיק  והאם  וטרדה, מה עליו לעשות  וצער מכל מקרה 
כי נסתרה הדעת ונדמה שהכל טבע, ועי"ז נמצא אחיזת היגון 

ואנחה. 
חיוב  שאין  לזכור  יום  לכל  השבת  קדושת  להמשיך  העיקר  לכן 
הטבע כלל, ולהפוך כל מה שעובר גם בימות החול למציאות 

דבר  כל  וקבלת  והודאה,  תודה  ע"י  והכל  גדולה,  עבודה  של 
שבו  השבת,  מקדושת  זה  כח  בנו  ויש  ובהירה.  זכה  באמונה 
עד  ושלוה,  מנוחה  עוה"ב,  מעין  והרגשת  האמונה  אור  גלינו 
הדעת  התגלות  להיות  מתהפכים  והישות  המאכלים  כל  שגם 
שהשי"ת ברא כאלה והם כולו קודש, כי מתבטל טבע ומאיר 

תענוג מעין עוה"ב.
ובשבת אנו עוסקים בתפילה שירות ותשבחות, מנוחת שלום 
ועי"ז מתגלה בעת רצון בשלש סעודות  ושלוה השקט ובטח, 
והוא  א"ס,  לבחי'  לביטול  אז  זוכים  ואנו  דרעוין',  'רעוא  אור 
ע"י  החול  בימות  לבנות  זכינו  אשר  הכלים  לתוך  להאיר  יכול 
התשובה ודברי וידוי, שעי"ז יש בנו כח להדליק נר השכל לקבל 
הדלקת  ע"י  הוא  השבת  לקדושת  הכניסה  עיקר  ולכן  שבת, 
דרעוין  רעוא  הרחמים  בשפע  הדעת  נר  נדלק  בו  כי  שבת  נר 
שמשם עיקר הדלקת כל הנרות, ע"י שזכינו להכין כלי ולטהר 
השמן וגם לתקן הפתילה, שהם כל דרכי התשובה, להכין לב 

לשבת. 

עיקר החינוך לזה הוא ע"י חנוכה
חנוכה,  בנר  הוא  האמונה  באור  ללכת  'להתחנך'  כוחנו  ועיקר 
תמיד,  התשובה  בדרכי  לאחוז  לזכות  להתחנך  צריכים  אנו  כי 

ולהאיר על נפשינו אור הדעת והאמונה. 
המקדש,  חומת  פרצו  שהיוונים  מה  בבחי'  הוא  גלותנו  כלל  כי 
וביטלו מאתנו אור המנורה- מציאות התגלות הדעת, וטמאו כל 
השמנים, היינו כל כח המוח והדעת, עד שאינו יכול להתקין נר 

וכלי שיתפס בו אמונה ובחי' מעין עוה"ב. 
מלכות  נגד  שעומד  הרשעה  מלכות  חושך,  בחי'  הוא  'יוון'  כי 
ועל  המילה  על  שגזרו  מה  בבחי'  האדם  להכשיל  דקדושה, 
השבת, ועי"ז נכשל במה שנכשל, ואינו בכוחו לצאת מהריחוק 
ונמצא ברשות הרבים  ונד בעולם  הגדול מהשי"ת, כי הולך נע 
טפחים  מעשרה  למטה  בבחי'  וגם  והחושך,  הקליפות  מקום 

מקום שאין שם השראה. 
אבל השי"ת עשה ניסים ונפלאות בימים ההם וזאת נמשך לזמן 
הזה, שאנו יכולים לראות באור הניסים והנפלאות התשועות 
והנחמות שהוא מציאות ההשגחה הנוראה למעלה מכל טבע, 
נר  הדלקת  בכח  וזאת  תמיד.  להשי"ת  ולהלל  להודות  ולבא 
חנוכה, שנמשך שפע אור א"ס בי"ג מידות הרחמים לתוך כל 
הכנת כלי הנר,  כלי מתוקן של ישוב הדעת ותשובה, שזה בחי 

להדליק אורו להיות כלי לאור א"ס, וזה נמשך לתוך כל בית. 
יותר, לבקש אור האמונה  ולפי מה ש'מהדר' או מוסיף להדר 
לזכות  והולך  מוסיף  להיות  יזכה   - השי"ת  גדולת  כבוד  והדר 
יום השמיני בחי' מעין העוה"ב, להתחנך לדרכי החיים  לבחי' 

האמיתיים שזה יסוד התורה. 
בכל  לראות  מידה,  כל  לתקן  להתחזק  יבא  שיתחנך  מה  ולפי 
שזה  הטוב,  ולהעלות  הרע  להכניע  איך  יסודות  מהד'  אחד 
שמונה  בחי'  בהדעת,  האמונה  כלליות  חנוכה  ימי  שמונה  בחי' 
כלים  בו  יהיו  ועי"ז  והדעת.  האמונה  התאחדות  אותיות- 
לפי  הדרך  לו  שיתברר  עד  הנר'  'אור  בבחי'  בהדעת  להתדבק 
שורש נשמתו להתחנך בדרכי השם, בבחי' "חנוכת המזבח" 

שכל ימינו יהיו ימי תודה והודאה. 
א"ס  אור  בחי  שהוא  וכו',  שחתום  טהור  שמן  פך  יש  כי 

הטהור שהוא חתום וכו', אלא שמחמת שאין בנו חינוך 
ודרך לקבלו - אינו יכול להאיר לנו. אבל ע"י נס חנוכה, 

מאיר אור הצדיק למטה מעשרה וכו', ואנו מתחילים 
מחדש להכין כלי, ועי"ז יאיר לנו תמיד בכל מידה 

שעובר עלינו לזכות להתחנך ללכת בדרך 
הקודש תמיד. 



בני הנעורים
מאי חנוכה?!

עלהו לא יבול

דיני הדלקת נרות חנוכה ליוצא לדרך ולמי שאינו בביתו
הקדמה

א. חובת הדלקת נרות חנוכה למי שאינו בביתו תלויה באם 'מדליקים עליו נרות חנוכה בביתו או לא'. 
חנוכה  נרות  מדליקים  שאכן  כשיודע  )א(  תנאים:  שני  כשיתקיימו  רק  הוא  בביתו'  עליו  'מדליקים  ב. 
בביתו. והיינו אם זאת אשתו שאמורה להדליק, די שהבעל יודע שהיא יודעת שהיא צריכה להדליק, 
ואז אין צורך לצוותה להדליק או לברר אם אכן הדליקה. אבל אם אחד מהבנים מדליק, יש לצוותו לכוין 
אשתו  אם  אבל  דוקא',  'בביתו  זו  צריך שתהיה הדלקה  לזה  בנוסף  )ב(  אביו.  בשביל  בהדלקה שיהיה 

ושאר בני הבית אינם מדליקים בביתו מאיזה סיבה שהיא – נחשב כמי שאין מדליקים בביתו. 
ג. אך כל זה כשהוא נמצא במקום שאין הבדלי שעות בינו לבין ביתו, או לפחות כאשר הם ידליקו יהיה 
להחשיבו  מועיל  אם  הפוסקים  נחלקו   - יום  עדיין  כשאצלו  מדליקים  הם  אם  אבל  לילה.  אצלו  עדיין 
כמי שמדליקים עליו בביתו. ד. וכל זה למי שהוא נשוי, אבל לגבי הבנים שאינם נמצאים בבית הוריהם 

- נראה מגדולי הפוסקים שאין הדלקת נרות חנוכה של אביהם נחשבת כמי שמדליקים עליו בביתו. 
היוצא לדרך ויש אפשרות להדליק בביתו

א. לכתחילה יש לתכנן את היציאה מהבית באופן שתהיה אפשרות להדליק נרות חנוכה 'בבית' ו'בזמנה'. 
ויתפלל  - ידליק בצאת הכוכבים  ונוהג להדליק בלילה  מי שצריך לצאת תיכף אחר צאת הכוכבים,  ב. 

ערבית אחר כך, אף על פי שנוהג תמיד להדליק לאחר תפילת ערבית. 
'בין השמשות' או לפחות ב'שקיעת  ואם צריך לצאת קודם לזה, אם אפשר להספיק להדליק בזמן  ג. 

החמה', ידליק אז. 
ד. ואם גם זה אינו מספיק, אפשר להדליק מזמן 'פלג המנחה' ]שהוא שעה בערך לפני השקיעה[, אך 
בתנאי שידלקו הנרות עד חצי שעה שאחר צאת הכוכבים. ונכון להתפלל מנחה מקודם, אבל אין לבטל 
תפלה בציבור בגלל זה. אך אין לעשות כן אלא כשיש הכרח גדול, על כן חייבים להשתדל שלא להגיע 

לזה. אבל לפני זמן פלג המנחה אי אפשר בשום אופן להדליק נרות חנוכה ואסור לברך על זה.
ה. העתיד לחזור לביתו מאוחר יותר בלילה, אזי אם מדליק בחוץ ויהיה בזמן שיש עדיין עוברים ושבים 
אז  להדליק  עדיף   - עדיין  ערים  יהיו  הבית  שבני  בזמן  ויהיה  בפנים  או  בחלון  מדליק  אם  או  ברחוב, 

מלהדליק בפלג המנחה. אבל אם יהיה בזמן מאוחר יותר מן האמור, עדיף להדליק בזמן פלג המנחה. 
אין שום חיוב להיות נוכח ליד הנרות או לשהות בבית כל החצי שעה הראשונה של הדלק"נ, ולכן  ו. 

בשעת הצורך אפשר לצאת מהבית אף שעדיין לא עברה החצי שעה.  
אם אי אפשר להספיק להדליק בבית ]והיינו שיוצאים לפני פלג המנחה[ אך יש אפשרות להדליק באכסניה

שם,  מתאכסן  אשר  במקום  ידליק   - בהקדמה  וכמבואר  בביתו'  עליו  מדליקים  ש'אין  שנחשב  מי  א. 
בזמנה, ויברך עליהם. 

ב. אבל אם 'מדליקים עליו בביתו', ישתדל מאוד לתאם שהוא ידליק לפני שאשתו מדליקה. ואם אינו 
יכול לעשות כן - יכוין שאינו רוצה לצאת במה שמדליקים בביתו, וידליק נרות חנוכה ויברך עליהם. 

אם מגיעים לאכסניה לאחר תחילת הלילה, יש להשתדל למהר ולהדליק בזמן שיש באכסניא עוד  ג. 
אנשים ערים. ואם מדליקים בחלון, שיהיה שבזמן שעדיין יש עוברים ושבים ברחוב. 

ד. בדיעבד אפשר להדליק עד זמן 'עלות השחר'. אמנם אם כולם ישנים כבר, יש ספק אם יכולים לברך 
אז על הדלקת נר חנוכה. 

אשה שבעלה מחוץ לביתו, הדין כדלהלן, וראשון ראשון עדיף
אשה הנשארת בביתה, חייבת להדליק נרות חנוכה ולברך עליהם. וזאת אף כאשר הבעל מדליק נרות  א. 

חנוכה היכן שהוא נמצא. 
ב. אם יש לה בן לאחר בר מצוה, והוא שוהה בבית - יכול הוא להדליק ויכוין שמדליק על מנת להוציאה, והיא 

תשמע הברכות ותכוין לצאת. 
ג. אם יש לה בן או חתן נשוי שאינו מתאכסן שם, ידליק מקודם בביתו, ואחר כך ידליק אצלה, אבל צריך שתעשה אותו 

'שליח' שידליק עבורה, וצריכה לשמוע הברכות ממנו.
ד. ואם הנ"ל באו להתארח ליום או יומיים או לשבת - ישתתפו איתה בשמן, וידליק הבן או החתן וכנ"ל. 

ה. אבל אי אפשר לה לצאת חובת נר חנוכה מ'שכן' אפילו כשהיא רואה הדלקת הנרות וגם שומעת את הברכות ממנו. וכן אין 
מועיל אם תשתתף עם השכן בשמן.  ו. אם מתארחת אצל אחרים, אזי אם רק אוכלת שם אבל ישינה בביתה, צריכה להדליק בביתה. אבל 

אם מתארחת שם לגמרי, תשתתף עם בעל הבית בשמן או בנרות, ותכוין לצאת וצריכה לשמוע הברכות ממנו.

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(

אני רואה הרבה אנשים מתעוררים לקראת חנוכה, לומדים ספרים 

ומאמרים, ואני לא מרגיש שום התעוררות לקראת החג?

שמעת  כבר  מסתמא  חנוכה?!"  שבת:"מאי  במסכת  שואלת  הגמרא 

הרבה דרושים על הגמרא הנפלאה הזו, ועל השאלה המעניינת הזו, 

אך ברצוני לעמוד איתך על פשוטן של דברים, בזה שהגמרא שואלת  

"מאי חנוכה?!".

כי הנה, כל ילד קטן כשמתחיל לקבל קצת דעת, ויודע לדבר, אזי תיכף 

מתחיל לשאול על כל דבר שרואה "אבא, מה זה?!", וכך במשך כמה 

שנים הולך הילד ושואל ומתעניין על כל דבר  "מה זה?! – "מה זה?!", 

עד שאחרי כמה שנים כאשר נדמה לו שהוא יודע מספיק דברים, הוא 

מפסיק לשאול ולהתעניין, ומפתח את הבנתו על פי דברים שהסבירו 

לו עד כה. אפילו שיש עוד הרבה דברים שהוא צריך שיסבירו לו, בכל 

זאת נדמה לו שהוא כבר יודע לחשוב לבד.

מה  אבל  ניחא.  גשמיים,  דברים  הבנת  לעניין  רק  נכון  הדבר  היה  אם 

ולהתעניין,  לשאול  הפסקנו  כבר  הרוחניים  בעניינים  שגם  לעשות, 

חנוכיה,  חנוכה,  מהו  בגן,  אחת  פעם  לנו  הסבירו  קטנטנים  כשהיינו 

לשאול  הפסקנו  ומאז  וכו',   שנים  הרבה  לפני  שהיה  ונס  סופגניות, 

מבוגרים  אנשים  אחרות:  ובמילים  חנוכה?!  מהו  ולהתעניין  שאלות 

מבינים את מהות החנוכה רק על פי מה שהסבירו להם בגן...

נכון לפני חנוכה, לומדים קצת רעיונות על החג, אבל את עצם מהות 

החנוכה נדמה לנו שאנו כבר יודעים. חוגגים את החג על בסיס ידיעות 

חוויות  פי  על  החג  את  חוגגים  שאנו  הרי  יותר,  נדייק  ואם  מהעבר. 

והרגשות משנים קודמות.

מחדש,  שנה  כל  לשאול  שנתחיל  אותנו  מעוררת  הגמרא  לכן  ואולי 

התשובה  שאולי  נכון  חנוכה?!"  "מאי  החנוכה:  מחג  ויום  יום  בכל 

תהיה אותה תשובה כמו שספרו לנו בגן, יספרו לנו שהיה יוונים 

וחשמונאים, אבל כבר נשמע אתה תשובה באופן אחר לגמרי, 

שהרי התבגרנו קצת, וכל שנה מתגלה הנס מחדש. כן, מה 

חביבות  אותה  החשמונאים,  בתקופת  שהתגלה 

של השי"ת אלינו, מתגלה גם בשנה זו.

ואם כן, הבה ונמשיך גם לחפש מחדש בספרי רבינו, מהו העבודה של 

החנוכה, איך נתקרב בהתקרבות חדשה בחנוכה זו, לא על פי תחושות 

משנים עברו, אלא התקרבות חדשה, השגה חדשה, וכל זה רק בתנאי 

שנתחיל לשאול "מאי חנוכה?!".

מהו  עדיין  כלום  יודעים  לא  באמת  שאנו  לדעת  הגדול,  היסוד  זהו 

חנוכה, לגמרי לא יודעים, שהרי יש בה קדושות עצומות ביותר, וקצת 

יכולים אנו להבין, אם נשאל, נחפש, נקח איזה הלכה מליקוטי הלכות, 

ונלמד אותה טוב.

לא שייך לדעת הכל, אבל די אם ניקח נקודה אחת, ונלמד אותה הדק 

היטב, נברר את הנקודה עם חברים, נשאל את אלו שיודעים להסביר 

קצת יותר טוב, ובעיקר לשאול ולזעוק לה' שיסביר לנו: "מאי חנוכה?!"

והאמת היא שצריך להתרגל לשאול על כל מצוה ומצוה, מהו מצוה 

אלא  זו,  מצווה  פוגשים  שאנו  ראשונה  פעם  זה  כאילו  לשאול  זו?! 

חנוכה,  של  האור  גופא  זהו  כי  בחנוכה,  מתחיל  החיפוש  שהתחלת 

שהוא ההתחלה הראשונה של השנה בה אנו מתחילים להדליק את נר 

השכל, מתחילים לחפש להשיג איך להתקרב לה' על ידי המצוות, ולכן 

"מה  להבין   רוצים  שאנו  והבקשה  השאלה  מתחילה  בחנוכה  דווקא 

זה?!" כמו ילד קטן שמתחיל לראות את העולם, ושואל על כל דבר.

איך  אותו  שאלו  כאשר  מהמחנה,  להמלט  הצליח  שואה  ניצול  היה 

ברח מהמחנה בסייעתא דשמייא, וכך אמר: כולם שאלו שאלות. היו 

ששאלו:  מעשיים,  יותר  אנשים  היו  כך?  עלינו  עובר  למה  ששאלו, 

איך משיגים אוכל? איך שורדים? אבל אני שאלתי שאלה אחת: "איך 

איך  רעיון  שמצאתי  עד  הזמן,  כל  שאלתי  זו  שאלה  מכאן?!"  יוצאים 

לברוח.

הדלקה  שיהיה  אולי  משהו,  ורוצה  שואל  אחד  כל  חנוכה,  מגיע 

מוצלחת, אולי חוויות מעניינות, אבל אנו נשאל: "מאי חנוכה?!" מה 

האמת של חנוכה? איך נעשה שהחנוכה יוציא אותנו למקום חדש?! 

כששואלים, מקבלים תשובה...!!!

את  באמת  ולחפש  לשאול  שנזכה  שבשמיים  אבינו  מלפני  רצון  יהי 

התקרבות  להתקרב  שנזכה  עד  בבריאה,  דבר  כל  של  ומהות  האמת 

חדשה ולהתחנך בחינוך אמיתי בחנוכה זו.
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