
נעימות,  אי  בעקבות  רק  מתפתחות  רבות  ומחלוקות  מריבות 
ופעמים רבות מי שתורם להתפתחותה של המחלוקת הוא דווקא 
הצד הפוגע, זה שאמור היה לבקש מחילה. החשש מפני בקשת 
הסליחה גורם לשרשרת מביכה עוד יותר של אירועים מיותרים, 
והאיבה רק הולכת ומעמיקה. וכשלא עושים את מה שכדאי היה 
לעשות מלכתחילה, בוראים תירוצים, ממציאים סיבות מדוע היה 
המחלוקת.  את  להנציח  כדאי  ולמה  סליחה  לבקש  בכלל  מיותר 
והדברים אמורים גם ובעיקר כלפי הקשר האישי שלנו עם בורא 

עולם. 
        

לכאורה  להיות  אמורה  התשובה  תשובה.  זמן  הוא  אלול  חודש 
ולביתך.  יותר טבעי מלשוב למקורך, לאביך  - מה  פעולה מענגת 

כרחיצה  בפסוקים  מתוארת  התשובה 
ומי אינו דואג להסיר מעליו  זוהמה  והסרת 
זהו  אולי  וזוהמה.  מצטבר  טינוף  פעם  מדי 
מה  בהירות  חוסר  בשילוב  הדחיינות  יצר 
לתשובה  שגורמים  תשובה,  עושים  ואיך 

להידחות שוב ושוב עד קצה השנה. 
על  מתדפקת  קול,  בת  יוצאת  יום  בכל 
"שובו  ומתחננת  יהודי  כל  של  ליבו  דלתות 
מבטיח  וגם  מבקש  השי"ת  שובבים".  בנים 
"שובו אלי ואשובה", והעולם ממשיך לדהור 
ולברוח לנוע ולהתחמק. לא מחמת רוע לב 
במהותה  ידיעה  חוסר  מפני  אלא  ורשעות 
מתוך  מתגלה  הזה  הרעיון  התשובה.  של 

נבואתו של ירמיהו:

די להתחמקויות
הקב"ה מבשר לעם ישראל את חזון הגאולה, הוא קורא לעמו בכל 
נאמרות  הדברים  בתוך  כבראשונה.  אליו  לשוב  חיבה  של  לשון 
מספר תיבות הטומנות בחובן את תמצית יופיה של נשמת ישראל, 
אותה  של  משמעותה  את  השובבה".  הבת  תתחמקין  מתי  "עד 
בושה  שאת  ממני,  תסתרי   - 'תתחמקין  רש"י  מפרש  התחמקות 

לשוב אלי מפני דרכך'. 
החומקת  שובבה'  'בת  של  הבעה  אולי  עוטים  אנו  חוץ,  כלפי 
– לא  מאביה אבל סיבת ההתחמקות מספרת עלינו אמת אחרת 
"עד  מבקש  יתברך  והשם  ובושה,  מבוכה  אלא  כאן  יש  חוצפה 
מתי תתחמקי" - עד מתי את בושה לשוב אלי מפני דרכך. נדמה 
לנו שעל מנת לשוב, עלינו לבצע פעולות יוצאות דופן ולחולל 
התשובה  עבודת  של  הזה  הפנימי  והציור  מפליגים,  שינויים 

חוסם בעצם את צעדינו לתשובה. 
הצרה הגדולה שדחיינות מתמדת גוררת גם תופעות לוואי, 
וכדרכן של מטלות שלא טופלו בזמנן גם הריחוק מה' 
בזריזות  לאחריהן  לקום  העזנו  שלא  והנפילות 
ומפחיד  מרשים  נישא  להר  הזמן  עם  הופכים 
שאין דרך לחצות אותו בשלום, בוודאי 
סביר.  זמן  בפרק  לא 

כאן סלל לנו רבינו ז"ל דרך מיוחדת במינה. 
כבניו של השם קיבלנו מתנה ייחודית, ניתנת לנו הזכות והיכולת 
פשוט לקום ולגשת אל השם, לדבר איתו ישירות ואפילו לשמור 
על קשר אישי על בסיס יומיומי. האפשרות הזו כל כך נדירה שאין 
מלאך או נאצל רוחני שזכאי לה. גם בין השרים הבכירים אין מישהו 
הקשר  הבן.  רק  ספונטאני,  תמידי  קשר  המלך  עם  לקיים  שיכול 
הזה הוא הדבר היקר והחשוב ביותר שמכילים החיים שלנו, אבל 
הוא עדין ורגיש מאוד עד כדי כך שכל גרגר אבק מציק לו ועלול 

להפריע. הטכנולוגיה המתקדמת היא משל נפלא: 
לקלוט  המסוגלים  זעירים  אלקטרוניים  מכשירים  כיום  קיימים 
רגישות  יש  הללו  לכלים  עצומים.  ממרחקים  מידע  ולהעביר 
מיוחדת שמאפשרת להם לקלוט כל כך הרבה מסרים, הרגישות 
רגישות  על  אבל  שלהם.  העוצמה  היא 
של  הגדול  האויב  לשמור.  מוכרחים 
המכשירים הרגישים לא נראה מאיים, מדובר 

בגרגרי האבק. מי רואה אותם בכלל...  
שמתעופפים  והתמימים  הזעירים  הגרגירים 
את  להשבית  מסוגלים  באוויר,  בניחותא 
לא  האבק  סופני.  באופן  הזה  היקר  המכשור 
קוטל את טרפו בבת אחת, עוצמתו באה לידי 
העיקרי  החלק  את  כאשר  זמן  לאורך  ביטוי 
כל  התעוררו  אילו  בעצמו.  הקורבן  תורם 
פעם  מדי  להתנער  כדי  המאובקים  החפצים 
ימים.  מאריכים  היו  הם  האבק,  משכבות 
האבק מסוכן כשהוא מצטבר, והסכנה הזו גם 

נוגעת אלינו.  

ניעור לצורך שימור
הנשמה היהודית רגישה מאוד ומי שמאיימים אליה אלו שכבות 
של  זעירים  גרגירים  מהמון  שנוצרות  נראות  בלתי  הזנחה  של 
נמצאים  אנחנו  טובות.  לא  מחשבות  ואפילו  דיבורים  או  מעשים 
כל  האבק  שלנו  בחיים  גם  בניה  באתר  וכמו  ניסיונות  של  בעולם 
מהמציאות.  חלק  הוא  האבק,  את  למגר  אפשר  אי  מצטבר.  הזמן 
אדם  כל  של  מהחיים  חלק  הם  הקטנות  והזליגות  השגיאות 
מתמודד. אבל כן אפשר למנוע מהאבק להצטבר. צריך להתנער, 

ומהר!
להניח  לא   - והכוונה  מחדש.  יום  כל  להתנער  בידינו  הבחירה 
רוחנית  מעידה  כל  עולם,  של  מריבונו  ריחוק  לצבור  לעצמנו 
יוצרת מחיצה של הסתרה, את המחיצה הזו, בשעה שהיא טרייה 
ניתן בקלות לקלף ולהסיר. הפעולה, בשעה שהיא נעשית באופן 
יומיומי קלה הרבה יותר. ועל כך ממליצים חז"ל לכל יהודי "ושוב 

יום אחד לפני מיתתך". 
אנו שקיבלנו מרבינו את הנהגת ההתבודדות יכולים לשפר בנקל 
להתנער,  קצת  בנשמתנו.  הרגישים  החלקיקים  של  תפקודם  את 
מעט לנוע בין עצי היער, כמה צעקות יומיומיות, אפילו רק לדבר 
על זה במילים פשוטות, וכבר הינך מצוי במצב אחר לגמרי. במיוחד 

בחודש אלול. 

תתנער, האבק לא יצטבר

עד  לחכות  צריך  לא 

לעשות  כדי  אלול 

הגיע  כבר  ואם  תשובה, 

הזמן. בוודאי  זה  אלול 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רבינה"ק מוהר"ן
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אבק נושר עלינו מכל עבר, הגרגרים האפרוריים הם חלק מהחיים, אבל אסור להרשות להם להצטבר. אלול!

השי"ת לא שולח עליך
 משהו שלא תוכל לסבול אותו

ָהַרב  מֹוֵרנּו  ֲחִביִבי  ְּבִני  ַלֲאהּוִבי  ָׁשלֹום 

ְלַהֲאִריְך,  ְּפַנאי  ֵאין  ָיִאיר.  ֵנרֹו  ִיְצָחק 

ֵמַרִּבי  ַהֶּקעְרְּבֶליְך  ֵּתֶכף  ִלי  ֶׁשִּתְׁשַלח  ִמְּמָך  ּוִבַּקְׁשִּתי 

ְּדחּוָקה  ָעה  ַהּׁשָ ִּכי  ֶאְצְלָך,  ָּבטּוַח  ֶׁשהּוא  ִׁשְמׁשֹון 

ִלְהיֹות  ְלָבְבָך  ְיַחֵּזק  ִיְתָּבַרְך  ם  ְוַהּׁשֵ ְמאד,  ַעָּתה  ִלי 

ִלי  ְותֹוִדיַע  ִמֵּביְתָך,  ַמֲחָלה  ְוָיִסיר  ָּתִמיד,  ְּבִׂשְמָחה 

ְרפּוָאה  ָלּה  ֶׁשִּיְהֶיה  ַלה'  ִקִּויִתי  ִּכי  ִּתְחֶיה,  ִמּזּוָגְתָך 

ִיְתָּבַרְך  ם  ְוַהּׁשֵ ַּדְיָקא,  ַּגְׁשִמִּיים  ְרפּואֹות  ְּבִלי  ְּבָקרֹוב 

ׁשּום  ִליֵדי  ָּתבֹוא  ְולא  ִלְדָבֵרינּו  ֶׁשִּתְׁשַמע  ְיַרֵחם 

ֶאְצְלֶכם,  ַּנֲעָׂשה  ּׁשֶ ַמה  ְוִהֵּנה  ְלָך,  טֹוב  ָאז  ָּדאְקִטיר 

ִנְתַרָּצה  ְּכָבר  ַחִּיים  מֶׁשה  ֶׁשַרִּבי  ָׁשַמְעָּת  ְּכָבר  ְּבַוַּדאי 

ְיכֹוִלין  ָּבֶזה  ְוַגם  ַהּיֹום,  ִלי  ָּכַתב  ַּכֲאֶׁשר  ֲחָתנֹו  ֶׁשִּיַּסע 

ׁשּום  ֶׁשֵאין  ֵעת,  ְּבָכל  ה'  ְיׁשּוַעת  ּוְלָהִבין  ִלְראֹות 

ַהֵּׁשם  ֵאין  ִּכי  ְלַׁשְּבָרּה,  יּוַכל  ֶׁשּלא  ָּבעֹוָלם  ְמִניָעה 

ִלְסּבל ְּבׁשּום  יּוַכל  ָּדָבר ֶׁשּלא  ָהָאָדם  ַעל  ִיְתָּבַרְך ׁשֹוֵלַח 

ְוַתֲאוֹות  ְמִניעֹות  ִעְנְיֵני  ְלָכל  ָאָדם  ְלָכל  ֶרֶמז  ְוֶזה  אֶפן, 

ָהָיה  לא  ְלָׁשְבָרם,  ּכַח  לֹו  ָהָיה  לא  ִאם  ֶׁשְּבַוַּדאי  ֶׁשּלֹו, 

ֵיׁש  ּוְבַוַּדאי  ָּכֵאֶּלה,  ְּדָבִרים  ָעָליו  ׁשֹוֵלַח  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם 

ָהֵאֶּלה,  ַּגם ִמְּמקֹומֹות  ִיְתָּבַרְך  ם  ְלַהּׁשֵ ְלִהְתָקֵרב  ֶּדֶרְך 

ם  ֵמַהּׁשֵ ַהְרֵּבה  ְלַבֵּקׁש  ּוְצִריִכין  ְמאד,  ְמאד  ֶזה  ְוָהֵבן 

ֵאיְך  ַהֶּדֶרְך  ְויֹוֵרהּו  ֵעת,  ְּבָכל  ָעָליו  ֶׁשַּיְחמל  ִיְתָּבַרְך 

ָהֵאֶּלה  ּוֵמִעְנָיִנים  ָהֵאֶּלה  ִמְּמקֹומֹות  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב 

ֶׁשעֹוְבִרים ָעָליו, ְוַדי ָּבֶזה ָּכֵעת: 

ִּדְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצֶּפה ִלְׂשמַח ְּבָך ָלֶנַצח ּדֹוֵרׁש ְׁשלֹוְמָך 

ָּתִמיד ְּבַאֲהָבה. 

 נתן מברסלב



צדקה, אא

תשובה  פרק ו'
וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל

הרי כאן המקום הוא הלא טוב בעצמו, אבל באמת יש שם 

מאכלים טובים, כי כאשר מבינים את ההשגה של המבצר, 

את  להוציא  וטהרה,  בקדושה  ולאכול  לעמוד  אפשר  אזי 

להתפרש  יכולים  אלו  ומאכלים  משם.  אלקות  החיות 

מדבק  כי  ה',  קרבת  מתוך  לאכול  המאכלים,  כפשטות 

מחשבתו בחיות אלקות ובהארת הרצון שיש בתוך המאכל. 

וכן יכולים להתפרש כמאכלים רוחניים של השגות אלקות 

שמצא אותם דווקא בתוך המבצר, כאשר נכנס מתוך יישוב 

הדעת ללא פחד ומורא עם הסוס בחוץ.

ועל כן האכילה הוא באופן של עמידה, הרומז לתנועה של 

עבודה. 

והלך ושכב בזוית לראות מה נעשה שם, 
הבת  להוציא  הוא  הזה  העולם  בתוך  העבודה  וכל  היות 

ונזהר  עומד  אלא  העולם,  במרכז  עומד  אינו  ולכן  מלך, 

הצד  מן  שוכב  ולכן  לזוית.  הולך  ולכן  שם,  להתגשם  שלא 

בחצר  המתהלך  'מרדכי  כדוגמת  שם,  נעשה  מה  להתבונן 

בית הנשים', לא בשביל להיות שם באמת אלא בכדי לראות 

מה ייעשה עם אסתר )עיי"ש ברש"י(, כי הבין אשר בוודאי 

חיות  איזה  כאן  יש  בוודאי  כך,  כל  שמרמה  מקום  יש  אם 

אלוקי הנמצא כאן בשבי, ופעמים שהבירור הוא לאכול, אך 

פעמים הוא לשכב מן הצד לראות מה ייעשה בה. 

וראה שהמלך צוה להביא המלכה.
המשנה למלך שוכב בצד ומתבונן לראות מה נעשה בעולם, 

איך עובד הרמאות של היצר, מהו גודל האסון של 'אבידת 

בת המלך', ואז רואה שהמלך הלא טוב, מצווה להביא לפניו 

רק  לא  הוא  ההסתרה  של  הכח  כל  באמת  כי  המלכה,  את 

בעצם כך שמעלים את הבת מלך, אלא מכך שהוא הופך את 

הבת מלך למלכה שלו, כי ממנה הוא מקבל את כח יניקתו 

להסתיר, ולכן המלך מצוה להביא לפניו את המלכה – הבת 

מלך.

בקדושה,  מידה  מאותה  כוחה  את  יונקת  רעה  מידה  כל  כי 

שהרי בכל יהודי בוערת אהבתו יתברך בעצם מהותו, אלא 

שהלא טוב חטף את אותם רגשי אהבה דקדושה, ומעורר 

חזקה  אמונה  יש  יהודי  בכל  וכן  מדומות,  באהבות  אותם 

ובוערת במציאותו של בורא עולם המעוררת בו רגשי יראה 

רגשות  אותם  את  לוקח  טוב  שהלא  אלא  ה',  מפני  וכבוד 

ומביא אותם לפחדים ודאגות וכו'.

הלא  את  שרואים  פעם  שבכל  ולהתבונן,  לדעת  צריך  וזאת 

טוב כמלך חזק המושל בכיפה, הרי זו ראיה ברורה שהבת מלך 

יושבת לצידו וממנה הוא מקבל את כוחו.

והלכו להביא אותה, והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה, 
ונעשה  חדש,  יניקה  כח  לקבל  בשביל  מלך  הבת  את  להביא  והלכו 

שם רעש גדול ושמחה גדולה, כי כל כוחו של הרע לטשטש את גבולות 

שם  שמח  כאילו  מראות  ולהראות  סביבו,  גדול  רעש  הטלת  ידי  על  האמת, 

לערער  בכלל  שיפחד  עד  ועוצמה,  כבוד  רגשי  האדם  בלב  שיעורר  באופן  מאוד,  

שמא דמיון הדבר.

והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאד, באשר שהביאו את המלכה. 
ושירים  ניגונים  שם  נעשה  אזי  טוב,  הלא  המלך  אל  מלך  הבת  את  להביא  שהצליחו  ומאחר 

נפלאים, אשר כך הלא טוב מצליח לסחוף אחריו את כל העולם, כמו ניגון המושך את ליבו של 

האדם אחריו. כי מאז חטא אדם הראשון קיבל המלכות דסטרא אחרא, מוחין – רוח של ניגון, 

כמו ניגון הנוגע בנימי הנפש ומושכים את האדם אחריו, כך העולם הזה, קיבל ניגון – רוח חיות 

שמתנגן בעולם שמושך את האדם אחריו, וזהו עיקר קיום המלכות, הניגון של המלכות )עיין 

ליקו"מ סימן ג, וליקו"ה אפטרופוס ג'(.

והעמידו לה כסא והושיבוה אצלו, והיא היתה הבת מלך הנ"ל, 
הלא טוב מושיב אותה אצלו על כסא, ובזה נתיישבה מלכותו של הלא טוב, באופן שנראה שכך 

ישאר 

לנצח. כי הכסא הוא ביטוי לקיום המלכות. וכמו שלעומת זאת אנו מכריזים בראש השנה 'המלך 

היושב על כסא רם ונשא' כי אנו צריכים להושיב את המלכות דקדושה על כסא, לתת קיום נצחי 

למלכות ה', אך בשעת אבידת הבת מלך, המלך הלא טוב מושיב אותה על כסא.

והוא )הינו השני למלכות( ראה והכירה:
כיון שהמשנה למלך הוא נקודת הקשר הפנימית להשי"ת שלעולם אינו יכול להשבר ולהתנתק 

מהבורא, והוא שוכב בצד להתבונן לראות מה קורה בעולם, איך עובדים כוחות ההסתרה, על כן 

הוא תיכף זיהה והכיר שכל כח הסטרא אחרא הוא באמת רק בגלל שהבת מלך שם, כי אין להם 

כוחות עצמיים, וזה גופא ההתבוננות שצריך להבין מתוך העולם הזה.   

השי"ת  לנו  נתן  אותו  חודש  אלול,  לחודש  ונכנסנו  זכינו  ה'  ברוך 

כמו  זו,  בשנה  שפגמנו  מה  כל  את  העבר,  את  לתקן  כדי  במתנה 

את  'ובכתה  הפסוק  על  צו:(  תצא  כי  חדש  )זוהר  בזוה"ק  שדרשו 

אביה ואת אמה ירח ימים'.

אבל אם האדם יתבונן במהות החטא בפגם הנורא שפוגם בנשמתו 

בכל מעשה שנעשה נגד רצונו ית' ח"ו הרי תאחזנו רעד וחלחלה, 

שהרי בכך הפך מאדם לחיה, מתכלית הבריאה לחיה בדמות אדם, 

כמו שדרשו חז"ל )שבת קנא:( עה"פ נמשל כבהמות נדמו.

וכמו שמבאר בלקו"מ )ח"ב סי' ז( כי תכלית האדם היא הדעת וכיון 

שעובר עבירה מסתלקות ממנו הדעת כמו שאמרו חז"ל 'אין אדם 

עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטות' ומי שאין לו דעת אינו מן 

היישוב, ואינו מכונה בשם אדם כלל, רק הוא בחי' חיה בדמות אדם.

וזה שכתב בזוה"ק לית אדם בלא א', ובאר רבינו במאמר קרא את 

יהושע )לקו"מ סי' ו( שאי אפשר לחזור לתואר אדם בלא עניין הא', 

מורכבת  אל"ף  האות  הנה,  כי  וישתוק,  ידום  בזינו  ישמע  שעניינו 

משלשה חלקים; הנקודה העליונה של האל"ף, הנקודה התחתונה 

של האל"ף, והקו שמחבר בין שני הנקודות. ורק כשאנו משלימים 

את כל אלו הג' חלקים של האות אל"ף, אז אנו זוכים להיות "אדם" 

אמיתי.

ידי  על  האל"ף,  חלקי  שלשת  את  בעבודתנו  מתקנים  אנו  וכיצד 

שאנו שותקים ודוממים על הבזיונות. כי השתיקה והדמימה, היא 

הנקודה התחתונה של האל"ף. והבזיונות שמהם אנו סובלים, הם 

בחינת  שהוא  אלוקי,  לכבוד  זוכים  זה  ידי  ועל  האל"ף.  שבתוך  הו' 

הנקודה העליונה של האל"ף.

אלקים  כבוד  נאמר  שעליו  ביותר  עליון  כבוד  הוא  זה  אלוקי  כבוד 

הסתר דבר, על כבוד זה אמרו בזוה"ק לית כבוד בלא כ' היינו כתר, 

שאי אפשר לבוא לכבוד זה אלא ע"י המתנה )שכן כתר הוא לשון 

עיקר  היא  זו  והמתנה  ואחווך(,  זעיר  לי  כתר  כמש"כ  המתנה 

הבזיון, שכן הוא מנה להכנס בשערי עבודת ה', מנסה להתקדש 

ולהיטהר ונדמה לו שלא עולה בידו כלום, כיכול אין השי"ת חפץ 

בתשובתו.

המתנה זו היא דרך התשובה ורק על ידה יכול האדם להטהר 

ולחזור לדרגת אדם, כמו שאמרו חז"ל )יומא לח:( 'בא 

מוכר  שהיה  לאדם  משל  אותו,  מסייעין  לטהר 

נפט ואפרסמון, בא למדוד נפט אומר 

מדוד  לו 

אתה לעצמך, בא למדוד אפרסמון אומר לו המתן לי עד שאמדוד 

עמך כדי שנתבסם אני ואתה', הרי שדרך התשובה וההיטהרות היא 

ע"י שממתין, כדי שמהמתנה זו יתבשם הוא והשי"ת כביכול. 

את  מתקנים  הבזיונות,  על  והדמימה  השתיקה  ידי  שעל  נמצא, 

"אלף  אותיות  הוא  "אדם"  ולכן  'אדם'.  נעשה  ואז  האל"ף,  תמונת 

דֹם", כי על ידי שהאדם מקיים "דֹם" לה' והתחולל לו, שסובל את 

ואינו  וההרפתקאות,  המעברים  כל  של  דמים  ושפיכות  הבזיונות 

בורח מהשם יתברך, רק תמיד מחפש ומוצא אותו - הן בעליה והן 

בירידה - על ידי זה זוכה לתשובה, ותשובה על תשובה, עד שזוכה 

להיות בבחינת "אדם" היושב על הכיסא. 

והנה, מבואר שם במאמר כי לא רק בעבודתו הפרטית של כל אחד, 

הכלליים  בחייהם  גם  אלא  האל"ף,  נקודות  שלשה  לתקן  מוכרח 

של כלל ישראל, אינם יכולים לזכות להיות "אדם" אמיתי, אלא על 

ידי תיקון ג' הנקודות של האל"ף, אשר מחמת זה נצטוו בכניסתם 

לארץ, בשלש מצוות מיוחדות, המכוונות כנגד תיקון ג' נקודות אלו. 

שהם: כריתת זרעו של עמלק, מינוי מלך, ובנין בית הבחירה )ועיי"ש 

שמאריך בזה(.

יהושע  את  "קרא  הפסוק  על  במאמר  שם  רבינו  מבאר  מזה  ויותר 

של  הסתלקותו  שביום  רבינו  שמפרש  ואצונו",  באוהל  והתייצבו 

משה, לא היה יכול משה להאיר בתלמידו, והיה צריך השם יתברך 

בעצמו להאיר ביהושע. 

ויתר עז עד כמה מוכרחים לעבור  רואים ביתר שאת  זה  שבפסוק 

בדרך הנ"ל של תיקון תמונת האל"ף ואין שייך מציאות אחרת של 

לקרוא  הש"י  כביכול  הוכרח  כאן,  שהרי  זה.  בלא  ותיקון  תשובה 

למשה ויהושע שיתייצבו "באוהל", שהוא הו' שבתוך האל"ף שהוא 

ענין הבזיונות, ושם להאיר ביהושע. ומיניה תלמד עד היכן מוכרחת 

תמונת  תיקון  של  זה,  ודרך  באופן  והתיקון,  ההארה  להיות  תמיד 

האל"ף.

לזכות  בעולם  אפשרות  שום  שאין  לעצמו  אחד  כל  יבין  ומזה 

בדרך  שילך  ידי  על  רק  אמיתי,  'אדם'  ולהיות  אמיתית,  לתשובה 

הקודש הזה המבואר בתורה זו, לשתוק ולדום על בזיונו, ולהתבייש 

לפני הש"י על גודל ריחוקו, ולהמתין תמיד לישועת ה' גם כשמבזים 

תמיד  בקי  ולהיות  ושנים.  ימים  להמתין  לו  שנותנים  במה  אותו 

ברצוא ושוב. ורק אז, יזכה לעלות מדרגה לדרגה, עד שיזכה להיות 

"אדם" השלם, אמן.

כוכבי אור
הרה"ח ר' אפרים נחמן אנשין שליט"א

טעם גן עדן
              מעשה מאבדת בת מלך



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'רצה נועם השבת

אנשי מעשה מהעובדי ה' המופלאים שבחבורת תלמידי מוהרנ"ת, היה רבי פנחס יהושע מטשעהרין. 

פעם אחת, בהיותו בהשתטחות בציון רבינו הקדוש באומן, שהו שם הני תרי רעין אוהבים 

להתפלל,  השניים  כשסיימו  שו"ב.  מרדכי  רבי  וחברו  שטרנהרץ  אברהם  רבי  ובנפש,  בלב 

המתינו בחוץ עד שיגמור רבי פנחס יהושע תפילתו, כדי שיוכלו להתלוות אליו ולשמוע 

מפיו דיבורים הנובעים ממעיינו של רבינו הקדוש.

כשיצא רבי פנחס יהושע מהציון, שמח לראותם, והחל ללכת עמם בצוותא לכיוון העיר. 

לפתע עצר ועצם את עיניו, פניו האדימו, וניכר היה כי נפשו נסערת בקרבו. השניים נבהלו, 

ואז פנה אליהם רבי פנחס יהושע ויאמר להם כדברים האלה: "מה אומר לכם יקיריי, מביט 

אני על עצמי ורואה שכבר הייתי כמה פעמים בעולם הגשמי הזה!". 

וכאן החל לפרט: "הייתי בדורו של התנא הקדוש פלוני, וכן בדורו של הצדיק הקדוש פלוני. 

במה  בעיניי:  קשה  הדבר  והיה  זה.  בגילגול  שבאתי  עד  ושוב,  שוב  נשמתי  התגלגלה  וכך 

השתנתי מחבריי שרק אני התגלגלתי פעמים רבות כל כך לעולם הזה?!

"הלא חייתי בדורו של תנא קדוש פלוני שעסק בתיקון נשמות ישראל, ומדוע עזבני לנפשי 

ולא תיקן גם אותי בתוכם?! שוב התגלגלתי לעולם וחשבתי אולי הפעם אזכה לבוא אל 

תיקוני, שכן באותה העת חי בעולם צדיק אחר, שגם הוא עסק בתיקון נשמות, אולם גם 

הפעם נותרתי בלתי מתוקן, כיוון שגם הוא נמנע מלתקן אותי.

"כך חזר הדבר על עצמו פעם אחר פעם, עד שנאלצתי לבוא בפעם הנוכחית לעולם. שוב 

תמהתי, האם לא היה ביכולתם של אותם צדיקים נוראים לתקנני? הלא יודע אני שתיקנו 

רבבות נשמות, ומדוע נגרע חלקי מהן?!

"עד שבאתי למסקנה שאין זאת אלא בי האשם, כי הלא חז"ל דורשים על תלמידי החכמים 

- "אל תקרי בניך אלא בוניך", כי הם בונים את קומת השכינה על ידי שמשיבין את ישראל 

בתשובה שלימה. וכמו שאנו רואים אצל בנאי בנין, שתחילה עוסקים הם בסיתות כל אבן 

ויישורה, כדי שתהיה ראויה להיקבע בבנין, ורק אחר כך בונים הם נדבך אחר נדבך.  ואבן 

לפעמים מזדמנת לידיהם אבן עקומה, קשה לסיתות, שיש לעמול קשה כדי לישרה, ואז 

נוטלים הם אותה, מתאמצים לסתתה עד שגם היא תהיה ראויה לשמש לבניין.

אותה  מסתתים  שכאשר  כך,  כל  ועקומה  קשה  אבן  הבנאי  לידי  נופלת  לעתים  "ברם, 

בה  נראית  שוב  אותה,  ומסתתים  וכשחוזרים  השני,  בצד  עקומה  היא  נמצאת  אחד,  בצד 

עקמומיות, עד שלבסוף מתייאש הבנאי ממנה ומשליכה הלאה, והיא הופכת לאבן נגף..."

"כך הדבר גם ברוחניות, שהצדיקים בונים את קומת השכינה ועמלים בכל כוחם לתקן את 

נפשות דורם. כאשר הגיע תור נפשי, ובאתי לפני תנא קדוש פלוני, התחיל לעסוק בתיקוני 

אולם הדבר לא עלה יפה: יישרני מזווית זו ונמצאתי עקום מצד שני, וכך שוב ושוב, עד 

ידיו והחליט כי אינני  שבראותו כי לאחר כל היגיעות והטרחות עודני רחוק מתיקון, רפו 

בר תיקון והתייאש ממני.

"כך היה בכל פעם שירדה נשמתי לעולם, עד שנותרתי כאבן שהבנאים מואסים בה. אבל 

השם יתברך החושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח, חמל עלי והביאני עוד פעם בדור הזה, 

לאחר שירד רבינו הקדוש והנורא הנחל נובע מקור חכמה לזה העולם, שעל ידו יכולות כל 

הנשמות הפגומות והמקולקלות ביותר לבוא אל תיקונם. הוא אשר השיב את נפשי וקרבני 

אל הי יתברך בהתקרבות נפלאה, ועל כוחו אני סומך ובוטח שאזכה לתקן בשלימות את 

אשר עוללתי בכל הגלגולים הקודמים.

"התקיים בי אפוא הפסוק 'אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה', היינו אבן נמאסת כמותי 

זכתה להתקרב אל הצדיק יסוד העולם, שהוא ה'ראש פינה' של כל העולמות".

ורבי פנחס יהושע המשיך את שיחתו הנוראה והמאלפת בסיפא דקרא: "אכן 'מאת השם 

היתה זאת היא נפלאת בעינינו', אין זה אלא מדרכי השם הנעלמים והנפלאים, ברוב רחמיו 

נגילה  השם  עשה  היום  'זה  הפסוק:  מסיים  כך  אכן  להשיגם.  אנוש  ביד  אין  אשר  וחסדיו 

ונשמחה בו', שבזה היום, היינו בדורותינו אלה נגילה ונשמחה בו, ברבינו הקדוש, בשמחה 

שאין לה קץ".

)מקור: טובות זכרונות(

תקוות הנידחים

בהלכות  מוהרנ"ת  דברי  לאור  שופטים  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
חודש  שערי  לנו  לפתוח  השבת  כח  מתגלה  שבהם  ד',  הלכה  אומנין 
אלול, להתחדש בהם ע"י התבודדות ורצון לבא לחשק והשתוקקות 

דקדושה, ועי"ז להכתב לחיים טובים.

תמצית המבואר בתורה ל"א
דבר  לשום  שלימות  שאין  ל"א(  סי'  )לקו"מ  רבינו  בדברי  מבואר 
הברכות  ואפילו  דבר,  כל  נשלם  האמונה  ע"י  כי  אמונה,  ע"י  רק 
שנאמרו למי שנותן לצדקה כמ"ש "והשביע בצחצחות נפשך וגו'" 
אין שלימות להברכות האלו רק ע"י אמונה, כי עיקר הברכה הוא 

אמונה, כמ"ש "איש אמונות רב ברכות". 
וכח האמונה מתגלה בשבת, כי זה פירוש מ"ש "ויברך אלקים את 
יום השביעי", שברכו באמונה. אבל אמונה תלוי בברית, וכאשר 
השתוקקות  האדם  בלב  מתגלים  אז  הברית,  וקדושת  שבת  יש 
כח  להיות  ומתהווה  המתגלה  החסד  אור  שהוא  וכיסופין, 
ודבר  מצוה  כל  להשלים  וכיסופין  להשי"ת,  ההשתוקקות  של 
ויש  עלאה'.  'ברית  בחי'  אוהבי",  "אברהם  בחי'  שזה  שבקדושה, 
בחי' 'ברית תתאה', שמירת איסור והיתר, שזה בחי' אליעזר עבד 

אברהם.
וכל דבר שבקדושה תלוי על כמות הרצון וההשתוקקות שמתגלה 
וההתקרבות  התשובה  עיקר  נמצא  ובזה  וברית,  אמונה  ע"י 
להשי"ת, ולא די ברצון, אלא יש להגביר הכיסופין ע"י שיוציא בפה 
לפני השי"ת את הרצון לאותו דבר שבקדושה, ועי"ז נעשים בחי' 
"נקודות  בבחי'  לאדם  מאירה  והתורה  התורה,  לאותיות  נקודות 
הכסף", שהוא רצון אמתי חזק וברור, שבו הכח שמביא את האדם 

לידי מעשה.
ואז יש לנו כח להכניס ה'בירא' ל'מתא', להכניס כל דברי הרשות 
עמוקה  חמה  כמראה  הפנים,  לחם  להיות  לפנים,  וכו'  האכילה 

מהצל.

האדם משלים את הבריאה
אדם הראשון יציר כפיו של השי"ת, נברא ביום השישי לבריאת 
העולם, אחר שכבר  נבראו כל הברואים - מלאכים וכל צבא ארץ, 
אך יום זה הוא יום הראשון בו הרת עולם בו ראשית השנה, כי לפני 
בריאת האדם אין שלימות לעולם, ורק האדם משלים הכל. וכשם 
שבלי החרישה ויגיעת המלאכות אין שום דבר מוכן לצרכי האדם, 
רק ע"י מעשה אומן נשלם כל דבר בפועל, הרי כ"ז משל לאמיתת 

הפעולה שכל איש מישראל פועל ומשלים הבריאה. 
ואע"פ שאין כל אדם רואה זאת, הרי זאת עיקר האמונה, שבכל 
מחשבה דיבור ומעשה אנו פועלים ומתקנים הניצוצות ומציאות 
כל הבריאה ושורשו וכו', ונעשה למעלה מה שעלה ברצון לפניו 
ית' אשר לזה ברא הכל, כי בשבילנו נברא העולם, שנכיר ונדע את 
השי"ת ע"י העולם הזה, ואדם שיש בליבו אמונה ועוסק בעבודת 
השם זהו עצם מעשה השלמת הבריאה, והרי השי"ת ברא הכל 
כדי שאנחנו נעשה זאת ונוציא לפועל בכל יום תיקון העולם כי 

זאת דבר מלכות ושליחות האדם. 
מושך  אשר  והעלמה,  שכחה  של  מציאות  יש  הזה  בעולם  אבל 
לעביות  רצון  משיכת  מעורר  הרע  והיצר  מאתנו,  הכל  ומשכיח 
דברי העולם, ולמה שמבטל ומעלים מציאות השליחות מאתנו, 
ובאמת זאת עיקר מעלת האדם שהוא מוכרח לעמוד נגד מלחמה 
גדולה כזו, להתעורר לזכור תמיד בהשי"ת, שיש מלך רם ונישא, 
כדי  השם,  ועבודת  בתורה  ולעסוק  הכבוד  מלך  לזכור  ולהתגבר 

לגלות מי הוא בעל הבירה, בעל הבריאה הנפלאה הזאת. 
הטרדות  באש  ודולקת  בוערת  והבירה  לבירה,  בעלים  יש  כי 
והמידות רעות, ויש באדם משיכה של רצון וחשק של דמיון אשר 
מושך אותו לתוך העלמת הדעת ומשיכת התאוות, לתוך עולם 
אשר אין יודעים מי הוא מלך הכבוד, וגם כאשר מתחיל להתגבר 
לזכור על מה נברא, כח המתאוה והמידות הטבועות בלב מושכים 

להפילו ולבטלו מהשליחות, ואז עובר מה שעובר על האדם. 

עיקר התשובה – התגברות הרצון
וכאשר ביום הדין באים לעמוד למשפט, צריך עצה גדולה להנצל, 
למצוא רצון ורחמים לפני השי"ת, להנצל מכל דרכי הדין, לזאת 
הקדים השי"ת לברוא תשובה, כי כאשר מתגבר האדם להתחרט 
שהחסיר  מה  כל  לתקן  יכול  בוודאי  שמים,  מלכות  עול  ולקבל 
למלאות מכוון הבריאה גם אז, כי בוודאי יכולים לתקן הכל, בפרט 

בימי אלול הקדושים שבהם מתעורר בלב כח התשובה. 
ועיקר התשובה הוא התגברות אור האמונה וקבלת מלכות שמים, 
להיות מציאות של רצון אמיתי, ולהתגבר יותר שהרצון הזה יהיה 
ולכסוף  וברור, לעזוב מה שצריך לעזוב,  בתוך הלב רצון אמיתי 
מאד לקיים כל מצוה ולהוציא לפועל מה שצריך בתורה ותפילה, 

כי ההשתוקקות וכיסופין להשי"ת, היא עיקר עבודת התשובה. 
ובכל יום מימי אלול עלינו להתחיל מחדש לרצות לשוב להשי"ת, 
וגם כאשר כל המניעות מתגברים למשוך האדם לרצונות אחרים 
לבלבל הכל, עד שנדמה שאי אפשר להוציא לפועל שום דבר, הרי 
יכול למנוע  יש שקשה להצליח להוציא לפועל אבל מי בעולם 

מאתנו את הרצון. 
את  מחדש  לעורר  עבודתנו,  כל  זהו  והרחמים,  הרצון  ובימי 
לקדושת  ולזכות  לעזוב  שצריך  מה  לעזוב  הרצון  ואת  האמונה, 
כל  לזכור את השבת  ולזכות לקבל שבת כראוי  וכו',  המחשבות 
היום מתוך עסק עונג וקדושת השבת ועבודת השם. ועי"ז  בוודאי 
מתגלה בלב כח של רצון שיכול למשוך יותר מכל מניעה. כי ע"י 
שזה  להשי"ת  וכיסופין  השתוקקות  אהבה  נתגלה  ושבת  ברית 
עיקר התשובה, והוא עיקר עבודת ימי אלול, להכניס משיכת הלב 
להשי"ת לתוך התפילה בכוונה, לעורר כוחה בלימוד התורה, ולבא 
לפרש שיחתינו לפני השי"ת בדברי ריצוי והשתוקקות הלב לזכות 
להיות כרצונו ית', לזכות לעשות נחת רוח לפני השי"ת בכל דבר 
כי הרי נשלחתי לזה, ובוודאי יש נחת רוח גדול אשר המלך מצפה 

ומחכה לקבל ממני. 
ובהתבודדות ודברי ריצוי יגביר כח הרצון יום אחר יום בכלליות 
ודבר  מצוה  לכל  רצון  של  כח  יכניס  וכך  להבין,  שזכה  מה  לפי 
רצונות  מציאות  כל  נמצא  ועי"ז  יום,  אחר  יום  לעשות  שצריך 
ובוודאי ימצא  ורצון להשי"ת,  האדם בתוך מציאות של תשובה 

רחמים ורצון. 

המשפט - כדי לעורר הרצון
חפץ  אינו  כי  בעבודתנו,  מאד  ורוצה  רחמים  מלא  השי"ת  כי 
וכלל התעוררות  ידינו,  בדין, רק בתשובה והשלמת הבריאה על 
המשפט הוא כדי לעורר כל נפש משינת הזמן ומשיכת טרדות 
העולם, לחזור להשליחות שלו, ואין לך מציאות של תשובה יותר 

מאש בוערת של רצונות וכיסופין להשי"ת. 
והרי בוודאי יש מי שזוכה לתבערת הלב והתעוררות גדולה של 
תשובה, אבל גם מי שנמצא עוד בתוקף המלחמה, אשר מכבה 
כל רצון והתעוררות בקרירות וריחוק מהשי"ת, עיקר העצה הוא 
השבת,  וכח  האמונה  לזכור  מחדש  להתחיל  פעם  בכל  להתגבר 
אע"פ  בליבו,  יש  שעוד  הרצון  מציאות  את  השי"ת  לפני  ולדבר 
שבקושי נמצא ניצוץ קטן ומחשבה של אמת וחשק לקדושה, הרי 
כח הדיבור גדול מאד ואם יתגבר לדבר לפני השי"ת ולבקש יום 

אחר יום בוודאי, יתלהב כח הקדושה ויתגלה אורה. 
ואז ביום הדין כאשר יעבור לפני השי"ת הבוחן לב וכליות, בוודאי 
ההתחלות  של  צפצוף  לכל  ומקשיב  מביט  ומאזין  מבין  השי"ת 
ועי"ז בוודאי יצא זכאי להכתב ולהחתם לחיים  יום,  שזכינו בכל 
נקראים  אשר  המלך,  אוהבי  בכלל  נכלל  הוא  כי  ולשלום,  טובים 

בנים, והשי"ת מרחם אז עלינו כרחם אב על בנים. 

חיים טובים – חיים של התעוררות הרצון
וכאשר זוכים למה שכל אדם רוצה וחפץ לזכות לחיים טובים, הרי 
עי"ז זוכה לתוקף קדושת היום, שהוא יום זכרון תרועה, היינו יום 
המלכת המלך, ובו תנשא מלכות השם, וכל מה שהחסרנו ונגרם 

נוראת  ומתגלה  הבריאה,  ונשלם  הדין  נמתק  כעת  הרי  דין,  עי"ז 
השם  לעבודת  לבבנו  ומעורר  מרגש  זאת  אשר  השם,  גדולת 

ולהקבע בהארת הדעת והלב לכל השנה. 
וזה עיקר מציאות החיים, כי בראש השנה אנו מבקשים להזכר 
ללב,  לזכות  הוא  החיים  ועיקר  בחיים,  חפץ  מלך  לפני  לחיים 
לחזק  שיכולים  עד  ורצון,  חשק  שמעורר  האמונה  להרגשת 
הרצון בכל מעשה מצוה, ולהגביר כח הרצון תמיד לזכות לתקן 
לב  לו  שאין  מי  כי  והחיים,  החיות  מציאות  זאת  כי  מעשינו,  כל 
ורצון, הרי אינו חי באמת, ומציאות ההסתרה יוכל למשוך לתוך 
לבקש  עלינו  שבוודאי  הרי  רבות,  מניעות  ולהערים  ועצב  צער 
חדשה  שנה  לחיות  להתחיל  טובים,  לחיים  להכתב  לזכות  מאד 
חיים,  של  ושמחה  בחיות  ז"ל  רבינו  לאור  התקרבות  מתוך 
ורצון, עד שמציאות הכיסופין  ריצוי  לעסוק בהתבודדות בדברי 
לטוב ימלאו את הלב, ומתוך השתוקקות להשי"ת נחטוף מצות 

ומעשים טובים.
עלינו  מתגבר  השכחה  כאשר  גם  חיים  ודרך  עצה  נמצא  וכך 
להחזיק  איך  עצה  דרך  יתגלה  כי  מאד,  אותנו  מונעים  והטרדות 
רוצה  שאני  רואה  השי"ת  שהרי  והכרה  אמונה  מתוך  הרצון 
באמת, וכל מה שעובר למנוע הרצון הרי זאת מציאות הבריאה 
שעלי לרדת לתוכה כדי לתקן, ואז ימצא חיות גם בעת הירידה 
והזמנים  העתים  לכל  השם  עבודת  דרכי  ויתגלו  והמניעות, 

שעוברים עלינו.

בראש השנה מקבלים כח הרצון
בו  כי  השנה,  בראש  אדם  כל  מקבל  להשי"ת  הרצון  כח  ועיקר 
נכתבים בספר החיים ובכח התשובה והנסיעה לקיבוץ של רבינו, 
נעשה תיקון הברית תיקון הדעת, ומקבלים כח להתדבק באמונה 
להבין דרכי השתוקקות להשי"ת בלב, ואיך לבא עי"ז לידי מעשה.

לכח  חוזרים  כי  תרועה",  זכרון  "יום  הזכרון,  יום  נקרא  ר"ה  ולכן 
הרצון  כח  מלך,  תרועת  ומתגלה  הזכרון,  כח  והמוחין  הראש 
"ותמלוך  שמבקשים  מה  וזהו  בחיים.  החפץ  כל  בלב  להשי"ת 
כל  על  "מלוך  ומתפללים  מעשיך",  כל  על  לבדך  השם  אתה 
העולם כולו בכבודך וכו'", וחותמים "מלך על כל הארץ וכו'", כי 
מתגלה הרצון להבין שכל מה שאנו חפצים הוא לזכור האמונה, 
שנרגיש מציאות המלכות ויהיה בנו חשק ורצון נמרץ להשי"ת, 
וכל מאוויינו הוא לזכות לחיים אמיתיים, היינו שנמצא עצה איך 
לאחוז תמיד בזכרון האמונה והחשק הטוב בכל עת, כי עי"ז בודאי 
לברר  לזכות  וגם  השם,  ועבודת  בתורה  לעסוק  לתשובה  נזכה 
ולהשלים כל דבר אשר אנו עוסקים בו בכל יום משך כל ימות הנה, 

היינו לגלות מי הוא בעל הבירה מי הוא מלך הכבוד סלה.
בכל  להשי"ת  הרצון  מציאות  לחדש  להתגבר  עלינו  אלול  ובימי 
יום, גם כאשר עובר מה שעובר ויכול להיות שנופל לגמרי, עלינו 
להתגבר מחדש, שזהו עיקר המתקת הדין - לקחת את מציאות 
העולם,  השלמת  וחסרון  הריחוק  ע"י  להתהוות  שיכול  הדין 
ולהפוך זאת לגבורה דקדושה, שהוא מציאות החשק בלב האדם 
לדבר שבקדושה, כי הרצון הברור בו נמצא עיקר הגבורה שאינו 
מה  לפועל  ולהוציא  המלחמה  לכבוש  ויכול  כלום,  על  מסתכל 

שצריך בעבודת השם. 
והקרירות  הריחוק  להפך  מחדש  מתחיל  שהאדם  מה  ובכל 
שמתעורר  הלב  בכח  הדין  ממתיק  בזה  רצון,  של  למציאות 
לתשובה, ועי"ז יש בנו הכח לזכות להתעוררות הרחמים והרצון 
שנעשה בתקיעת שופר, שעל זה נאמר אשרי העם יודע תרועה, 
היינו שיודעים לרצות את השי"ת ע"י ההבלים והרצונות הטובים 

שמריעים מעומק הלב להשי"ת בכל ימי אלול וראש השנה. 
כי אז בתקיעת השופר עולה הבל הלב והרצון, למעלה למעלה, 
ומושך כח של הבל דקדושה, כח של חיים ורצון ממידות הרחמים 
העליונים, שהשי"ת מרחם לפתוח ולשפר לבבינו, להתחיל מחדש 
להבין ולהרגיש דרכי הרצון והחשק להשי"ת שהוא בחי' הבל הלב, 
לב שהומה להשי"ת, אשר בו עיקר הכח לזכות לתשובה ולחיים 

טובים.
כי הבל הקדושה מחזיר בתשובה מיד את הכל, כי זה בחי' שופר 
של איל, אילו של יצחק שנעקד על גבי המזבח שעי"ז מעוררים 
זכות עקידת יצחק. כי יצחק הוא בחי' גבורה, בחי' תוקף החשק 
דבר  להשלים  שנצרך  ועוז  בכח  נפש,  במסירות  להשם,  והרצון 

למעשה. 
הרוח  מחסרון  הם  המניעות  וכל  בלב,  הוא  הגבורה  עיקר  כי 
הבלבולים  נגד  כח  בו  אין  שממילא  הברור  הרצון  חסרון  שבלב, 
ובקול שופר מתגלה מציאת תיקון הגבורה  שמחלישים הרצון, 
שבלב, היינו מציאות קבלת התורה בקול שופר, מציאות הנקודות 
הכח  יש  שעי"ז  הכסף',  'נקודות  בבחי'  התורה  לאותיות  שיש 

להוציא לפועל לשבר כח ההרגל ומשיכת טבע האדם. 
ולכן אנו מזכירים את העקידה, דהיינו כלל ענין הנסיון של אברהם 
הרצון  תוקף  מציאות  מזכירים  אנו  כי  יצחק,  בעקידת  אבינו 
שזה  עד  ואמתי,  שלם  ברצון  לקרבן  לעלות  בשמחה  להתרצות 
נחשב כאלו נשחט ונקרב ע"ג המזבח, אע"פ שבאמת לא שלח 
וזהו מציאות כח הרצון גם אצל  ידו אליו ולא עשה לו מאומה. 
כל אדם שעליו לרצות מאד אע"פ שנעשה מה שנעשה, ובדאי 

עי"ז עוד יזכה. 
וזאת אנו מקבלים בכח השופר לשפר ולהשלים מעשינו, לעורר 
מה שבוודאי יש בלב הכח שהוא מרוצה למסירות נפש על קידוש 
השם תמיד, כאשר אנו מכוונים לב לרצון זה בקריאת שמע וכו', 
וכך עלינו לההתגבר להמשיך הרצון לתוך כל מה שעלינו לזכות, 
לקבל אור התורה בנקודות שמאירים חשק ואהבה להשי"ת, אשר 

זאת עיקר ההתקשרות להצדיק. 
כי כלל מציאות עבודת החשק והרצון להשי"ת מתגלה רק באור 
הצדיקים, וזהו מציאות השכל והדעת אשר עלינו לזכות בראש 
השנה, ולקבל ע"י הכלליות בתוך הקיבוץ הקדוש של רבינו ז"ל, 
אשר נכללים ומתאחדים הכל ברצון להשי"ת לקבל חיות ושמחה 
מתוך  המלך  את  להמליך  יחד,  הנפשות  כלליות  מתוך  אמתית 
חשק ורצון, ולהכניס את כל ימות השנה וכל העולם כולו מהחוץ 

לפנים לתוך מציאות התגלות מלך הכבוד.

הכח להבין עניין הרצון הוא משבת קודש
וכל כחינו להבין מציאות הרצון והחשק הוא ע"י קדושת השבת, 
שבו מתגלה האמונה בלב כל אדם, להבין פאר גדולת השם שהוא 

מלך רם ונישא, ולבו ובשרו יתעוררו לרנן ולהתקרב להשם. 
והרי כלל מציאות נקודת האמת שעיקר קיום התורה הוא עומד 
כי  רבינו,  כח  נוראות  זהו  וכו',  לנו  גם  שייך  זה  ואיך  הרצון,  על 
מציאות העבודה ברצון וחשק גדול הוא מתגלה לאור הצדיקים 
אשר זכו לבחי' שבת, מציאות הקדושה שמאיר מנוחה ושמחה 

וחיים. 
ולכן קוראים בתורה בשבת, כי בו נשלם התורה בנקודות וטעמים, 
כל אדם את  ועי"ז מבין  רצון,  כי מתגלה  אע"פ שאינם כתובים, 

התורה, ואיך שייך שגם הוא יכול להתגבר לרצון. 
ועיקר ההכנה לשבת הוא ע"י קריאת שמו"ת, ברצון והשתוקקות 
הימים  ששת  עבודת  להשלים  כדי  לפנים,  תרגום  בחי'  להכניס 
וקבלת שבת הוא מציאות של רצון  ולהתקשר לקדושת השבת. 

שאומרים לכו ונצא וכו'. 
ולכן שבת הוא מקור הברכה, ומיניה מתברכין כל שיתא יומין, כי 
הוא משלים את הבריאה ע"י התגלות האמונה והרצון להשם, 
ומתקדש האכילה להיות ענג שבת, כי הכל נכנס לפנים לתוך 

הקדושה, בבחי' לחם הפנים שהוא בחי 'לחם משנה'. 
ובכח מה שהאדם מקדש הזכרון לזכור את הרצון להשי"ת 

כל יום השבת, נמשך עליו זכרון רצון והשתוקקות להשם, 
ולמצוא  לפנים  טרדותיו  כל  תמיד  להכניס  ויכול 

סעודה  של  רצון  בעת  כאשר  ושפע,  ברכה  בהם 
לקרב  הרחמים  שורש  מתגלה  שלישית 

נפשנו לאור הרצון. 



בני הנעורים
אלול

עלהו לא יבול

 בל תשחית  )א(

כללי הדין
ולמדנו שיש  וגו'.  יט(: לא תשחית את עצה  כ  זו, דברים  )בפרשת שבוע  א. כתוב בתורה 
איסור תורה בהשחתת/עקירת עץ מאכל )רמב"ם מלכים ו ח, ואפילו כשאינו בשעת מצור וכו' 
הכתוב בתורה(. בנוסף לאיסור האמור, יש סכנה בקציצת אילן )בבא קמא צא ב, בבא בתרא 

כו א(. עוד אמרו )פסחים נ ב( קוצצי אילנות טובות אינם רואים סימן ברכה לעולם.

ב. וכן אסור לומר לגוי שיעקור עץ מאכל )בנין ציון א ט. זרע אמת ב לג. פתחי שערים ל. משפטיך 
ליעקב יו"ד לט(. לשכור גוי שיעקור אילן, נחלקו הפוסקים בזה )ראה דבריהם בספר עץ השדה 

א ח(. אמנם יש והתירו למכור או לתת לגוי את האילן על מנת שיעקרנו, וכדלהלן. 

ג. האיסור האמור הוא אף באילן של גוים או של הפקר )שו"ע הרב, שמירת גוף ונפש, 
יד. ועוד פוסקים(. 

באיזה אילן מדובר?
א. האיסור הכתוב בתורה הוא רק בעץ המגדל פירות מאכל. אבל ירקות, או אילן 
הנחשב כ'פרי האדמה' לענין ברכות וערלה – אין איסור ואין סכנה לעקרם )שבט 
הלוי ה קצה. יד הלוי ב יו"ד לה. וכ"מ במהרשד"ה יו"ד לז. ובפני מבין יו"ד ק, דה"ה בעץ המגדל תבלינים(. אכן 

אסור לעקרם סתם בלי סיבה, משום איסור בל תשחית הנאמר בכל דבר הראוי. 
והפירות  יתכן  כי  אותו,  לקוץ  שאסור  י"א  תולעים,  עם  פירות  העושה  עץ  ב. 
ראוים באיזה אופן לאכילה )תשורת ש"י מהדו"ת קסה. משפטיך ליעקב יו"ד לח(. ויש מתירים 

)פרי השדה ג קנב. וכ"מ בברכת חיים א יח. ובנטע שורק יו"ד מב, אם אין גוי למכור לו הפירות(.

ג. עץ העושה פירות חמוצים וכדומה, יש אוסרים לקצצו )אבני צדק יו"ד מה. שולחן 
חי כו א. דודאי השדה נח(. ויש מתירים )ערוגות הבשם יו"ד קכ, בעץ תפוחי יער. אמרי דוד, קסד(.

ד. אילן סרק שאינו עושה פירות, מעיקר הדין מותר לעקרו )רמב"ם שם(. ומכל מקום 
אין לעקרו כשאין צורך בזה )חקרי לב ב יו"ד א, וכשאר הדברים שיש בהם משום בל תשחית. וכן 
לפי האריז"ל יתכן שאין לעקור כל מין צומח - מילי דחסידותא נג. גם י"א שגם הקוצץ אילן סרק אינו רואה 

סימן ברכה - פסקי תוס' פסחים מקום שנהגו, קלב. והביאו דבריהם בהרבה פוסקים. אך י"א שנאמר רק למי 

שפרנסתו בזה, שבט הלוי ו קיב ב(. אבל אם הוא לצורך, יש על מי לסמוך להתיר )ראה: דרכי 

תשובה קטז נא. תורת חיים עט. הגר"ש ואזנר זצ"ל בקובץ בית אהרן וישראל לח. גם יש מפקפקים על כל 

איסור זה באילן סרק. ומאידך יש מחמירים ראה: תוכחת חיים נצבים ל. מנחת יצחק י סט(.

ולפי האמור לאו שפיר עבדי העוקרים ותולשים צמחים וכדומה מבלי שיהיה 
להם צורך בזה )פשוט(. וכל שכן באילן שיש נהנים מהצל שלו וכדומה, שאסור 

מן הדין לעקרו )פתחי חושן, נזיקין א הערה י(.
אופנים שאין בהם איסור השחתת העץ

א. האילן עושה רק פירות מועטים שאין כדאי לטרוח בו, מותר לקצצו )רמב"ם 
שם ט, ושאר פוסקים. וראה ב'עץ השדה' פ"ג סעיפים ב-ג, מהי הכמות הנחשבת לפירות מועטים(.

ב. אילן המזיק או מפריע, מותר לקצצו. כגון: אילן המזיק או מפריע את הרבים, 
או עלול להזיקם )שו"ע חו"מ קנה כז. שו"ת פאר הדור להרמב"ם נד(. אילן המזיק את הבית 

)שו"ת הרשב"א ז תקי(. אילן המאפיל את האור בחלון )שו"ע הרב שם טו. ערוך השלחן קטז יג. 

וראה גם בחוות יאיר קצה(. אילן שנמשכים אליו חרקים וכדומה, ויש צער מהם )חקרי 

לב ב יו"ד יא(. אילן המזיק לאילנות אחרים )רמב"ם, שו"ע הרב שם. מהרש"ם ז קעח. מנחת שלמה 

תנינא ק ב(. ודע שקיימים עוד אופנים שהתירו, אך העתקנו רק את השכיחים.  

ג. אם העץ מפריע לבנות שם, מותר לקצצו )ט"ז יו"ד סו"ס קטז. שו"ע הרב שם. ועוד הרבה פוסקים 
וכמ"ש בעץ השדה ו א(. אכן דעת הרבה פוסקים שהתירו רק כשיש צורך הגון לבניה, אבל 

לא להרווחה בעלמא )חוו"י, ערוה"ש שם. שאילת יעבץ א עו. שערי דעה קטז ב. זבחי צדק חדשות כד. ועוד(.
בזה  אין  וגם  האמור,  האיסור  מן  בזה  שאין  סוברים  פוסקים  הרבה  מאילן,  ענף  קציצת  ד. 

סכנה. אך שלא לצורך אין להתיר )ראה דבריהם בעץ השדה פי"א(. 
עם כל זאת אף באופן שאין בזה משום איסור בל תשחית מן התורה, מכל מקום חששו הפוסקים מאוד לסכנה 

שבדבר ומניעת הסימן ברכה. וגם לפעמים אין גדר ההיזק או הצורך ברור דיו בכדי להתיר את הקציצה – ולכן לעקור 
שום אילן או חלקו מבלי לשאול שאלת חכם, כי בפוסקים נתנו כמה עצות כדי לא להכנס בחשש איסור או סכנה.

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(

חודש אלול בפתח, אני שומע, לומד ומבין שימים אלו הם ימים של 

תשובה, אבל מה זה בדיוק אומר למעשה, מתי עושים את התשובה 

הזו, איך משתנים?

אבל  ובוערים  בוערים  באלול  פעם  אמרה  רביז"ל  של  בתו  אדל 

שצריך  אלול  על  שמדברים  מרוב  כי  כלום.  עושים  לא  למעשה 

תופסים  צד  מאיזה  יודעים  לא  כבר  ולהתעורר,  תשובה  לעשות 

את האלול, ומה עושים שם. התשובה נתפסת כמשהו מאוד רחוק 

ולא מציאותי. 

אדם יודע בעומק לבבו שהוא לא הולך להשתנות במשך הימים 

ובמקרה  ל'תשובה'.  קשר  שום  לו  שאין  הרי  כך  ואם  הקרובים, 

הטוב הוא מקבל על עצמו איזה קבלה טובה לכבוד ראש השנה, 

וכך הוא מרגיע את המצפון שלו שהוא חזר בתשובה.

והן אמת נכון הדבר, שאדם לא יכול להשתנות בבת אחת, וצריך 

ללכת בצעדים איטיים מעט מעט, כמו שנאמר בפסוק )דברים ז, 

כלותם  תוכל  לא  מעט  מעט  מפניך  האלה  הגויים  את  'ונשל  כב( 

פשוטה  קבלה  איזה  עצמו  על  לקבל  האדם  צריך  ולכן  מהר', 

ומעשית עליו הוא עמל להשתנות. 

משמעותה  תשובה  והרי  'תשובה',  המושג  זה  האם  עדיין  אבל 

האם  הזו,  התשובה  את  עושים  כן  אם  איך  לה'',  ולשוב  'לחזור 

כך  על  הלב  את  המעוררים  ויראה  מוסר  ספרי  שלומדים  בזה  די 

שצריך לעשות תשובה?!

***

הרי  תשובה,  מצוות  את  לנו  נתן  השי"ת  שאם  היא  האמת  אך 

לרחוקים  ובפרט  אחד  לכל  שייכת  שתשובה  ובוודאי  שבוודאי 

שחושבים שתשובה אינה שייכת להם.

מאוד  פעולה  הוא  אלא  רעיוני,  משהו  אינו  'תשובה'  המושג  כי 

יום, אבל  מעשית ופשוטה, שאמנם יהודי אמור לעשותה בכל 

בחודש אלול מתחדשים בענין הזה.

דקות  כמה  לשבת  יום,  בכל  חזקה  קביעות  לקבוע  פשוט 

הריחוק  על  לו  ולספר  ה',  לפני  שיושבים  להזכר  לבד, 

את  ולעשות  אליו  להתקרב  לנו  קשה  כמה  שלנו, 

את  לפרט  הנסיונות,  את  לתאר  רצונו, 

הקשיים בפרטיות ככל האפשר, 

הקושי לעסוק בתורה, לשמור על הקדושה, להתאפק מכעס וכו' 

וכו', ולומר לו שאנו באמת כן רוצים אותו ואת קרבתו, אנו רוצים 

לעשות רצונו, ולבקש ממנו שימול את לבבנו ויקרב אותנו אליו.

זו פעולה פשוטה ומעשית, שכל מי שמתרגל אליו לעשות זאת 

בכל יום מספר דקות, הוא נכנס לעולם של תשובה.

אלא מאי, מי שלא עשה זאת לעולם, הדבר נראה לו קצת משונה, 

בבית  אפילו  או  במיטה  או  לבד,  חדר  באיזה  עצמו  עם  לשבת 

מדרש, ולהתחיל לדבר עם ה'. ובפרט שהוא מרגיש את הלב שלו 

לב אבן, לא מתעורר לתשובה.

כי זו המניעה העקרית שהוא מצפה שיתעורר לו הלב לתשובה, 

ועד אז הוא לא מתחיל לעשות תשובה בפועל. 

כאשר  תשובה  יעשה  שהוא  אומר  האדם  כי  חמורה,  טעות  וזו 

יתעורר לו הלב, אבל האמת היא להיפך, כמעט ולא שייך לעורר 

את הלב אם לא יעשה תשובה למעשה.

וזאת מחמת שהעוונות הרובצות על האדם הם הם אלו המונעות 

ומטמטמות  שאוטמות  אלו  הם  בתשובה,  להתעורר  שלו  מהלב 

את ליבו. ואם כן מובן הדבר שמוכרח להתחיל לקפוץ לתוך דרך 

של התשובה אפילו בלא לב כלל, אלא יכנס בכח ובעקשנות גדול 

לעולם התשובה, על ידי שיהיה חזק בדעתו לשבת כמה דקות לפני 

ה' ופשוט לומר לו שרוצה לחזור בתשובה, ויבקש ממנו 'השיבנו 

אבינו לתורתך' – 'החזירנו בתשובה שלמה לפניך' – 'קרבנו מלכנו 

בה,  רגיל  שהוא  שלו  ובשפה  בלשון  שידבר  והעיקר  לעבודתך', 

לתאר את הקושי שלו לחזור בתשובה.

יבקע  יהיה עקשן לעשות זאת בפשיטות, אזי לאט לאט  וכאשר 

ילך מדרגא  וכך  יותר לדבר לפני ה' בהתעוררות הלב,  ויוכל  ליבו, 

לדרגא. 

רואה  אם  וגם  מהתשובה,  יתייאש  שלא  למעשה  העיקר  אבל 

שאינו משתנה בפועל, וההרגלים הלא טובים שלו נשארים אותו 

לחזור  רצונו  על  לה'  לספר  יום,  יום  בכך  יתמיד  זאת  בכל  דבר, 

בתשובה, עד שירחם עליו ה' ובאמת יזכה לחזור אליו יתברך, כי 

בתשובתו,  משהו  שפועל  רואה  שאינו  התשובה,  של  הנסיון  זהו 

הוא  בעצמו  בזה  התשובה  בפעולת  להתמיד  עקשן  שהוא  ובזה 

תשובה  מצוות  פשטות  את  מקיים  ובזה  לה',  נאמנתו  את  מוכיח 

ווידוי.   
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הר"ר שמואל שינפלד הי"ו
בית שמש

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח יצחק אייזיק נ"י
ומחותנו

הר"ר משה יוסף ווייס  - ירושלים
לרגל שמחת אירוסי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמעון אלבז  הי"ו - ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יהודה גבירצמן  הי"ו - בית שמש

לע"נ  דודו ר' דוד בן ר' אברהם יעקב הכהן ז"ל
 נלב"ע ה' אלול    ת.נ.צ.ב.ה.

הר"ר נחמן בנשעיה הי"ו 

מודיעין עילית 

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו יצחק נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

ולהצלחה מרובה בכל מעשיו

הר"ר משה אריה ולרשטיין  הי"ו - בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן ב"ר נפתלי ביטון הי"ו - ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן שלמה קרמר הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח צבי נ"י

ומחותנו
הר"ר מרדכי דוד ליברמנש הי"ו - ביתר

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

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

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר יואל צבי הי"ו
ומחותנו

הר"ר יהודה לייב ראטשילד  - ירושלים
לרגל שמחת נשואי הבת

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר יהודה לייב פראנק הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח יעקב נ"י

ומחותנו
הר"ר נתן שלמה רוזנברג הי"ו - בית שמש

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

הר"ר יוסף ב"ר אפרים חשין הי"ו 
לרגל שמחת אירוסי בנו 
הבה"ח ישראל נחמן הי"ו

ומחותנו
הר"ר הערשל כהן הי"ו - ירושלים

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

הר"ר שלמה גודינר  הי"ו - ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

חדרי האירוח שלך באומן
לנוחות ורוגע. החל מ-250$

052-7650106

הר"ר אהרן פישל פאלוך הי"ו 
בני ברק

לרגל השמחה השרויה בבית ידידו
הר"ר נחמן בנשעיה הי"ו

בהכנס בנו יצחק נ"י לעול תורה ומצוות
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר דוד אליהו פרידלנד הי"ו - ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

ראש השנה
באומן 

02-6338444אין דבר גדול מזה! מוקד הזמנות:

החלה חלוקת 
הכרטיסים

ההרשמה בעיצומה!


