
החיים  לכינון  הקשורות  המצוות  את  מסדרת  השבוע  פרשת 
המשפט,  מערכת  היא  הראשונה  והמצווה  ה',  כרצון  הציבוריים 

'שופטים ושוטרים תתן לך'. 
אין בריה שנמצאת מעל מערכת המשפט, הכל כפופים לשופטים 
פי המשנה  הוא המלך שעל  ושונה  נבדל  לישראל,  שיעמדו להם 
)סנהדרין, פ"ב משנה ב'( אינו דן ואין דנים אותו, והוא כפוף אך ורק 
למשפטו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. רבי ירמיה מנמק 
זאת במדרש )רבה, פרשה ה' סימן ח'( על פי הכתוב בדוד המלך 
"מלפניך משפטי יצא" )תהלים יז ב( – 'אין בריה דן את המלך אלא 

הקב"ה'.
לישראל:  הקב"ה  'אמר  בנידון:  חכמים  דברי  גם  מובאים  במדרש 
שלא  חשבתי   … המלכות  מן  חורין  ]בני[  שתהיו  חשבתי  כך  בני, 

תהא אימת מלכות עליכם … אבל אתם לא 
בקשתם כן'.

        

תבוא  כי  שבפרשת  מלך  העמדת  מצוות 
השם  של  והאמתי  המקורי  רצונו  אינה 
ישיר  באופן  אותנו  להנהיג  שביקש  יתברך 
וללא מחיצות של מערכת משפט אנושית, 
לכלל  להידמות  שביקשנו  מכיוון  אך 

האנושות, נצטווינו להעמיד מלך.
המלך ובאותה מידה גם כל מערכת המשפט 
האנושית הינם מעין מחיצה בין האדם לה'. 
המערכת  את  לעקוף  אפשר  אי  במציאות 
הזו, אולם דוד המלך שחתר כל ימיו לקרבת 

ה', ביקש והתחנן "מלפניך משפטי ֵיֵצא". רבי נתן מלמד כאן לימוד 
חשוב מאוד באופן ובסוג הקשר השורר בין אדם לקונו. 

ה' מתלבש בדין
העולם מלא כל העת משפטים ודינים, איש כמעשיו וכפרי מעלליו, 
המאמין יודע שכל המתחולל עימו לטוב ולמוטב מונהג מלמעלה, 
ינהיגו  הנהגה  באיזו  בוחר  והאדם  הנהגה,  ויש  הנהגה  שיש  אלא 

אותו ואיך יתנהגו כלפיו. 
נוח  שאינו  שרירותי  באופן  פועלת  האנושית  המשפט  מערכת 
וחשבון  דין  לתת  בלי  מתנהל  אדם  להתגמש.  נוטה  ואינו  לרצות 
ונענש  נקנס  הוא  החוק,  דלתו  על  מתדפק  פתאום  ולפתע 
ולתמיהתו מצביע לפניו איש החוק על סעיף פלוני ואלמוני עליו 
עבר. הכל רשום הכל ידוע, הגיעה שעת הפירעון. למשפט יש 

פנים נזעמות, ואדם אינו יודע מהיכן כל זה בא אליו. 
והמכות  והייסורים הקנסות  הדינים  בכל  נתן:  רבי  ממתיק 
זו  חוץ  כלפי  שנראה  מה  פנימי,  אחר,  משהו  מסתתר 
הדין;  במידת  מתלבש  יתברך  השם  התלבשות. 
זו  הצלחה.  ובחוסר  בכאבים  כספי,  בהפסד 
גלימת השופט, אלו פניה של מערכת 

בן אדם בחרת בה כשביקשת לשים עליך מלך  המשפט, ואתה 
ככל העמים.

המערכת  של  האחרות  פניה  היא  הקשוחה  המשפט  מערכת 
והדאגות הינן  נתן בה את אמונו, כל הפחדים  האנושית שהאדם 
תלה  בהן  סיבות  אותן  הן  אלו  ה',  לבין  בינינו  שהוצבו  מחיצות 
האדם את הצלחותיו והפסדיו, בכל הדמויות הללו מתלבש השי"ת 
האדם  הציב  הללו  והפרצופים  הדמויות  שאת  משום  ומתכסה, 
כתב  בתוך  להיכנס  אלא  אפוא  מנוס  אין  השם.  לבין  בינו  בעצמו 
וכל  ושיבושים,  הפרעות  בתוך  להתחבא  בנזק,  להתלבש  אישום, 
זאת כדי לעורר את האדם לזנוח סוף כל סוף את הסיבות, ולגשת 

ישירות אל ה' ולהתחנן 'מלפניך משפטי יצא'. 
למעשה, כפי שמדגיש רבי נתן, זהו ההבדל התהומי בין מי שרגיל 
לכך.  הסתגל  שטרם  למי  השי"ת  עם  בשיחה 
שונות  היסטוריות  תקופות  בשתי  מדובר 
המתבודד  קוטביות.  הנהגות  שתי  בתכלית, 
והבלתי  המלכים,  מלכי  מלך  ידי  על  מונהג 
מלך  עצמו  על  להמליך  נאלץ  מתבודד 

ולהסתדר עם מערכת משפט ותביעות.

'מלפניך משפטי יצא'
בקשתו של דוד המלך אפוא, נוגעת לכל אחד 
ואחד מאיתנו באופן אישי. אתו ובאו ימי אלול 
רוב  פי  על  שנעשו  מעשינו  כל  הקדושים, 
לובשים  הדעת,  ובהיסח  יתרה  מחשבה  בלא 
מה  של  ודברים  רשמיות,.  פנים  זו  בתקופה 
בכך, מנוסחים לפתע כסעיפים בחוק. משובות ושגיאות שפטרנום 
עם  פשוטות  לא  כבעיות  האלולית  באווירה  מתבררים  יד,  בהינף 

החוק. והשופר מתריע 'עשו תשובה'!
את  ומוכיחה  סעיפים  על  מצביעה  הרגילה  המשפט  מערכת 
אשמתנו למעלה מכל ספק, מה עושים? היהודי בעומק ליבו יודע 
או לפחות מרגיש בהימצאותו של רובד נוסף. הוא לא חושב לרגע 
שזכאי הוא, אבל הוא יודע גם יודע שיש מקום ששם אפשר לתת 
הוא  ישכנע;  בוודאי  הוא  לדבר  לליבו  יניחו  ואם  לדבר,  שלו  ללב 
יספר שלא היתה כל כוונה לפגוע במלכות שמים, ולא היה רצון 
לצער את השכינה, הוא יוכיח שלא היתה לו דעת ויתחנן שיניחו 
לו להתחיל מחדש, עד שכל הירידות תהפוכנה לעליות ולנחת רוח. 
שיחות מסוג זה אי אפשר לנהל באולם המשפט, דיבורים שכאלה 
התחינה,  הלב  מתוך  פורצת  ואז  רחמן.  אב  מול  רק  יתאפשרו 
ריבונו של עולם הנח לי לרגע לבוא בחדרך הפרטי, הקשב לי אתה 
פי מערכת המשפט הרשמית.  לביני, שלא על  בינך  דיני  ודון את 
לאפשרות נדירה זו זכאי רק מי שרגיל לשפוך שיח ישיר עם ריבונו 
לבינו  בינך  המרחק  את  וצמצם  עימו  להיפגש  התמד  עולם,  של 
בשיחות יומיומיות, וכשיגיע המשפט הגדול, אף הוא יתנהל שם, 

בחדר הפרטי שמאחורי סגל השופטים הרשמי.  
)ע"פ ליקו"ה חו"מ כח והרשאה ג'(

בינך לביני, ריבונו של עולם

דוד המלך שחיפש כל ימיו 
'מלפניך  התחנן  ה',  קרבת 
אתה  שרק  יצא'  משפטי 
תדון  עולם  של  ריבונו 
אותי, המתבודד זכאי לכך.
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שמים וארץ מבדילים בין המתבודד למי שלא הסתגל לכך, כשיש לך קשר ישיר עם ה' גם המשפט מתנהל באווירה אחרת לגמרי.

הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 4 אחה"צ(

השי"ת לא שולח עליך
 משהו שלא תוכל לסבול אותו

יום ב' לך לך תקצ"ב

ָהַרב  מֹוֵרנּו  ֲחִביִבי  ְּבִני  ַלֲאהּוִבי  ָׁשלֹום 

ִמְּמָך  ּוִבַּקְׁשִּתי  ְלַהֲאִריְך,  ְּפַנאי  ֵאין  ָיִאיר.  ֵנרֹו  ִיְצָחק 

ֶׁשהּוא  ִׁשְמׁשֹון  ֵמַרִּבי  ַהֶּקעְרְּבֶליְך  ֵּתֶכף  ִלי  ֶׁשִּתְׁשַלח 

ם  ָעה ְּדחּוָקה ִלי ַעָּתה ְמאד, ְוַהּׁשֵ ָּבטּוַח ֶאְצְלָך, ִּכי ַהּׁשָ

ְוָיִסיר  ָּתִמיד,  ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ְלָבְבָך  ְיַחֵּזק  ִיְתָּבַרְך 

ִקִּויִתי  ִּכי  ִלי ִמּזּוָגְתָך ִּתְחֶיה,  ַמֲחָלה ִמֵּביְתָך, ְותֹוִדיַע 

ַּגְׁשִמִּיים  ְרפּואֹות  ְּבִלי  ְּבָקרֹוב  ְרפּוָאה  ָלּה  ֶׁשִּיְהֶיה  ַלה' 

ְולא  ִלְדָבֵרינּו  ֶׁשִּתְׁשַמע  ְיַרֵחם  ִיְתָּבַרְך  ם  ְוַהּׁשֵ ַּדְיָקא, 

ַמה  ְוִהֵּנה  ְלָך,  טֹוב  ָאז  ָּדאְקִטיר  ׁשּום  ִליֵדי  ָּתבֹוא 

מֶׁשה  ֶׁשַרִּבי  ָׁשַמְעָּת  ְּכָבר  ְּבַוַּדאי  ֶאְצְלֶכם,  ַּנֲעָׂשה  ּׁשֶ

ַחִּיים ְּכָבר ִנְתַרָּצה ֶׁשִּיַּסע ֲחָתנֹו ַּכֲאֶׁשר ָּכַתב ִלי ַהּיֹום, 

ְוַגם ָּבֶזה ְיכֹוִלין ִלְראֹות ּוְלָהִבין ְיׁשּוַעת ה' ְּבָכל ֵעת, 

ֶׁשֵאין ׁשּום ְמִניָעה ָּבעֹוָלם ֶׁשּלא יּוַכל ְלַׁשְּבָרּה, ִּכי ֵאין 

ִלְסּבל  יּוַכל  ֶׁשּלא  ָּדָבר  ָהָאָדם  ַעל  ׁשֹוֵלַח  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם 

ְמִניעֹות  ִעְנְיֵני  ְלָכל  ָאָדם  ְלָכל  ֶרֶמז  ְוֶזה  אֶפן,  ְּבׁשּום 

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

ּוְבַוַּדאי  ָּכֵאֶּלה,  ְּדָבִרים  ָעָליו  ׁשֹוֵלַח  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ָהָיה 

ִמְּמקֹומֹות  ַּגם  ִיְתָּבַרְך  ם  ְלַהּׁשֵ ְלִהְתָקֵרב  ֶּדֶרְך  ֵיׁש 

ַהְרֵּבה  ְלַבֵּקׁש  ּוְצִריִכין  ְמאד,  ְמאד  ֶזה  ְוָהֵבן  ָהֵאֶּלה, 

ם ִיְתָּבַרְך ֶׁשַּיְחמל ָעָליו ְּבָכל ֵעת, ְויֹוֵרהּו ַהֶּדֶרְך  ֵמַהּׁשֵ

ּוֵמִעְנָיִנים  ָהֵאֶּלה  ִמְּמקֹומֹות  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ֵאיְך 

ָהֵאֶּלה ֶׁשעֹוְבִרים ָעָליו, ְוַדי ָּבֶזה ָּכֵעת: 

ִּדְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצֶּפה ִלְׂשמַח ְּבָך ָלֶנַצח ּדֹוֵרׁש ְׁשלֹוְמָך 

ָּתִמיד ְּבַאֲהָבה. 

ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב



צדקה, אא

הכר את מקומך פרק מט
וחכמינו זכרונם לברכה, דרשו בזוהר חדש פרשת נח, וישלח 

אערבנו(  אנכי  שאמר  מיהודה  )שבא  דוד  זה  העורב  את 

שהיה קורא תמיד להשם יתברך כעורב וכו'. דבר אחר שהיה 

יתברך(  לפניו  שיחתו  ולפרש  שם  )להתבודד  בהרים  הולך 

כעורב, דכתיב, ודוד עולה במעלה הזיתים עולה ובוכה וראש 

לו חפוי וכו'.

דוד נמשל לעורב

א[ מובא בזוהר חדש דבר פלאי, על מה שכתוב אצל נח, ששלח 

ומפרש  לתיבה,  מחוץ  המים  נתייבשו  עם  לבדוק  העורב  את 

כי גם  דוד המלך ע"ה שנמשל לעורב,  רומז על  הזוהר, שהעורב 

הוא נתגרש ממקום מלכותו על ידי אבשלום בנו, ובמקום לכפור 

בהשי"ת, פתח את פיו בשירה ובזעקה, וכמו שכתוב 'מזמור לדוד 

בברחו מפני אבשלום בנו', הרי שדוד נמשך לעורב שקורא תמיד 

'קרא' – 'קרא'.

ועוד פירוש מפרש שם בזוהר, למה נמשל דוד לעורב, מחמת שדוד 

'כי עבדך ערב את   – 'אנכי אערבנו'  בא מיהודה, ואצל יהודה כתוב 

הנער' והוא מלשון עורב ]ולכן כתוב אצל נח 'וישלח את הערב' בלא 

אות וא'ו, לרמוז על הערבות של יהודה[. 

כמו  העורב,  כמו  בהרים  הולך  היה  המלך  שדוד  פנחס  ר'  ואמר  ב[ 

שכתוב 'ודוד עולה במעלה הזתים עולה ובוכה וכו'. והוא מה שאמר 

דוד לשאול למה אתה רודף אותי 'כאשר ירדוף הקורא בהרים' כמו 

אשר  עורב  'לבני  שכתוב  כמו  תמיד,  וקורא  בהרים  שהולך  העורב 

יקראו'. 

וכל ענין זה צריך ביאור, מהו ההקשר בין העורב של תיבת נח לבין כך 

שדוד המלך ע"ה היה קורא בהרים כמו עורב.

דוד ידע למצוא את ה' כששלחו אותו

נפלאים,  חידושים  בזה  מבאר  ז'(  שבת  )ליקו"ה  מוהרנ"ת  והנה  ג[ 

כי נח פגם בזה שבנה תיבה ונכנס לתוכה, ולא ביקש רחמים על בני 

דורו שינצלו, כי נח לא האמין שיש רחמים גם על פושעים כאלו. 

כי בעבודת התשובה צריך להיות בקי להכנס לגמרי בתוך הקדושה, 

במהלך של 'רצוא' אך מאידך צריך 'בקי בשוב', שגם אם צריך לצאת 

ולכן  ה',  של  הרחמים  את  להמשיך  צריך  שם  גם  הקדושה,  מתוך 

תיכף שנח הצטוה להכנס לתוך התיבה, נכנס תיכף לפנים, ולא הבין 

שכוונת השי"ת הוא שיעורר רחמים גם על אלו שלא הצליחו להכנס 

לתיבה.

ומשום כך גמר המעשה של נח היה על ידי ששלח את העורב, ועל 

כך אומר הזוהר שהוא רומז על דוד המלך ע"ה שהוא היה התיקון לכך, 

מחמת שהוא  נתגרש מחוץ לביתו, והיה הולך ובוכה להשי"ת בהרים 

וגם  רחמים,  וביקש  חטאותיו  על  והתוודה  בתשובה  ושב  עורב,  כמו 

היה שר ומזמר לה', ובזה תיקן את הדרך הזה שגם מחוץ לקדושה אפשר 

להמשיך רחמים גדולים, ולהחיזק מעמד בידיעה שה' נמצא איתו ואצלו בכל 

מקום, בבחינת 'בקי בשוב'. וזה שכתוב אצל דוד המלך ע"ה 'ויצא יצוא ושוב', כי 

גילה את הדרך הזה לחזור בתשובה ברצוא ושוב. 

להיות כעורב שאין לו מי שיפרנסו

כמו  אני  והרי  אחרי,  לרדוף  עצמך  ומבזה  אותי  רודף  אתה  למה  לשאול,  דוד  אמר  כך  ועל  ד[ 

העורב. כי דוד המלך ראה את עצמו כמו עורב, שאין לו מצד עצמו כלום, אלא הולך בהרים ועומד 

מרחוק וצועק ומבקש רחמים. כי יש אשר ישיג מזונו על ידי כוחו וגבורתו, אבל העורב אין לו שום דרך 

להשיג מזונות, כי אבותיהם אינם נותנים להם מזונותיהם, והם צריכים לעמוד ולקרוא לה' מרחוק, 

בגבורת הסוס  – לא  יקראו  'לבני עורב אשר  דוד המלך ע"ה בפסוק:  וזה מה שאומר  יושיעם,  אולי 

יחפץ' שהשי"ת אינו חפץ במי שמשיג את מזונו והצלחתו על ידי שמדמה לעצמו את כוחו וגבורתו, 

אלא השי"ת צריך את האדם שמרגיש כמו עורב, שמשלחים אותו ואין לו מי שירחם עליו, ונותר לו 

רק לזעוק ולצעוק לה' בהרים.

ולכן אפילו כאשר נתגרש דוד מאבשלום בנו, הוא המשיך לצעוק לה', ולשיר ולזמר לו, כי זה הדבר היחיד 

שנשאר לו, בטחון וביטול מוחלט בהשי"ת כמו עורב.

העורב 

הוא ערב שתמיד נחזור לה'

ה[ ועל פי זה נוכל להבין הקשר הנפלא בין העורב, לבין הערבות שלקח יהודה על בנימין, שהרי יעקב קרה 

'בן ימין' אבל רחל קראה לו 'בן אוני' מלשון של 'בן צערי'. כי בנימין הוא בסוד העליות והירידות כידוע,  לו 

שפעמים הוא צד ימין של חסד, ופעמים שנופל לצער, ולכן גם בית המקדש היה בחלקו של בנימין, כי בזה 

תלוי השראת השכינה, פעמים שמתגלה ופעמים שמתעלמת. ודוד שהוא כמו 'עורב' בא מיהודה שלקח על 

עצמו ערבות על בנימין, והוא פעל והבטיח שתמיד יוכל להחזיר את המצבים האלו, לצד של יעקב, ותמיד 

יעמוד ויזעק כמו 'עורב', עד שעם ישראל יחזור לגמרי לצד של הקדושה, וזה בכח ענין העורב, כי יודע ומאמין 

שבכח הזעקה בהרים כמו עורב יכול להחזיר שכינתו לציון.                    

כוכבי אור
הרה"ח ר' שלום ארוש שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש

מובא בספרים הק' כי חודש אלול הוא הכנה לימי ראש השנה 
הק' ימי ההכתרה, בהם אנו ממליכים את השי"ת על כל העולם 
שבאה  החשובות  המשימות  אחת  משכך,  בפרט,  ועלינו  כולו 
עם החודש הזה היא להכין את עצמנו לרגע האדיר והמעצים, 
ליום הדין הגדול לפני מלך מלכי המלכים – ראש השנה. ומי הוא 
במחשבה,  אפילו  ולהרשות לעצמו להשאיר,  שיכול להעיז  זה 
חייבים  אנחנו  המלך?  לפני  עומד  כשהוא  גאווה  של  עקבות 

למצוא טיפה של ענווה בעצמנו...

הצעד הראשון שלנו הוא לזהות את הקטנות שלנו, את היכולות 
מודעים  כולנו  עולם.  לבורא  בהשוואה  שלנו  מוגבלות  המאוד 
ההרים  או  הגדול  האוקיינוס  לעומת  קטנים  אנו  לכמה  היטב 
הכי גבוהים בעולם, ואפילו הם – האוקיינוס הגדול וההרים הכי 
גבוהים בעולם – קטנים מאוד לעומת כדור הארץ. וכדור הארץ 
בעצמו, כמה הוא קטן לעומת מערכת השמש? והשמש עצמה, 
כולו?  היקום  לעומת  קטנה  היא  כמה  שלה,  המערכת  כל  על 
את  בכלל  לתאר  יכול  מי  עולם?  בורא  לעומת  כולן  הגלקסיות 

העוצמה והענקיות האינסופית של בורא עולם? 

זה  מה  "אני  ושוב,  שוב  לעצמנו  לומר  טובה  מספיק  סיבה  זו 
קטן, בריה קטנה שבורא עולם ברא, לא יותר מזה. אה... ואני לא 

אלוקים!"

אבל היצר הרע, הנחש הקדמוני שטבוע בכל אחד מאיתנו, זה 
שפיתה את אדם וחוה בעזרת רעל הגאווה שהחדיר בהם, גורם 

לאדם לשכוח את הגודל האמיתי שלו, בעיקר מול בורא עולם.

בכל פעם שאדם חושב שהוא זה שמנהל את העולם, או שהוא 
יכול לשלוט בצורה בלעדית על החיים שלו או של אחרים, זה 
סימן מובהק לכך שרעל הגאווה מבעבע בתוכו במלוא העוצמה. 
בלי עזרתו  וחסר אונים  וגם סימן לכך שהוא שכח שהוא קטן 

של בורא עולם.

של  ולמעשים  לדיבורים  למחשבות,  קשורה  אמיתית  ענווה 
מחפש  בשמו,  עולם  לבורא  קורא  הוא  עולם.  בורא  על  האדם 
יודע בידיעה ברורה שלמה ואמיתית  אותו, מבקש את עזרתו, 
שהוא לא יכול לעשות שום דבר בלי ההשגחה של בורא עולם, 
כי  בוראו,  עם  אמיתי  לקשר  זוכה  כזה  אדם  שלו.  התמיכה  בלי 
דרך הענווה הוא נהיה חלק בלתי נפרד מבורא עולם. והקב"ה 
שמח להדריך ולכוון אותו בדרכו, להראות לו את הדרך הנכונה 
הזה.  בעולם  ולהשיג  לעשות  צריך  שהוא  מה  את  יצעד,  בה 
אלה חיים של אמונה. הצעד הראשון להשגת הענווה הוא 
דבר  שום  לי  ואין  הבורא!  בלעדי  דבר  שום  שאני  לדעת   -
לא  העולם,  את  שמנהל  מי  הוא  העולם  ובורא  בלעדיו! 
הצעדים  השגת  הזה,  הצעד  את  וכשמשיגים  אני! 

הבאים תהיה קלה ונעימה.

נגלה  החיים,  על  קרוב  במבט  נתבונן  אם 
מעבר  הרבה  הם  רבים  שדברים 
שלנו.  לשליטה 

חז"ל מלמדים אותנו שילדים, פרנסה ואריכות ימים הם דברים 
שמוקצבים על ידי בורא עולם, ולא תוצאה של שום השתדלות 
בית  ובאיזה  שלנו  ההורים  יהיו  מי  החלטנו  אנחנו  לא  מצידנו. 
נגדל. לא אנחנו החלטנו אם נגדל כילדים יחידים או במשפחה 
חלילה  או  בריאים  נהיה  אם  החלטנו  אנחנו  לא  ילדים.  ברוכת 
חולים, עניים או עשירים, ישראלים או אמריקאים... אז מאיפה 
אנשים מקבלים את הרעיונות האלה שהם מנהלים את העולם 
אם על הדברים הבסיסיים הם לא שולטים או מחליטים?!? חז"ל 
מלמדים אותנו שבורא העולם הוא קובע ומחליט הכל בשבילנו 
מיראת  חוץ  שמים  בידי  "הכל  שמים.  יראת   – אחד  מדבר  חוץ 
ואז  האלוקים,  הוא  עולם  שבורא  להחליט  יכול  אדם  שמים". 
יהיה לו קל יותר להכניע עצמו בפניו. או להמשיך להיות עקשן 

ולחשוב שהוא ברא את עולם והוא מי שמנהל אותו.

תחת  כביכול  שנראים  הדברים  אפילו  יותר,  קרוב  מבט  עם 
נניח  למשל,  שלנו.  בשליטה  באמת  לא  הם  שלנו  השליטה 
שאדם עושה הכל לשמור על הבריאות שלו – עושה כושר, דואג 
הוא  אחד,  יום  ופתאום,  שותה.  ולא  מעשן  לא  בריאה,  לתזונה 
מוצא את עצמו מתמודד עם מחלה חשוכת מרפא. הוא מסתכל 
סביבו ורואה אנשים שסגנון חייהם רחוק מאוד מזה שלו – הם 
שותים, מעשנים, אפילו עם משקל עודף, אבל חיים בלי מחלות 

ואפילו מאריכים ימים. 

ויש אדם מוכשר ומוצלח, חכם ועשיר, אבל הפסיד את כל כספו 
בהשקעה איומה בבורסה או בגלל התרסקות הנדל"ן. ולעומתו, 
אדם פשוט וממוצע, לא מוכשר כמו הראשון גם לא מי יודע מה 

חכם יכול להרוויח הרבה מאוד כסף תוך זמן קצר.

לא  אנחנו.  קטנים  כמה  לנו  מראות  רבות,  ועוד  אלה,  דוגמאות 
לנו  תסייע  והאפסיות  הקטנות  זכירת  קובעים.  ולא  שולטים 
לטפח את מידת הענווה, שמביאה איתה הצלחה אדירה בחיים.

רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו שאמונה היא תוצאה של אמת 
 – האמת  את  ומכיר  לומד  שאדם  ברגע  ז(.  א,  מוהר"ן  )ליקוטי 
אותו,  ומפרנס  הזן  הוא  ושהקב"ה  הבורא  בלעדי  כלום  שהוא 
שהעניק  מי  הוא  בחייו,  רגע  בכל  הכל  הוא  אותו,  המחיה  הוא 
ומעניק לו כוחות, יכולות וכישרונות – רק אז הוא יכול ללמוד 

אמונה מהי. 

וכל זמן שהוא לא מודע לעובדה הזו, ולומד לחיות איתה באהבה 
ובשלום, ושבסדר הבריאה הוא נברא אחרי היתוש! הוא חשוף 
בשליטה  שהוא  השקרי  והמיתוס  הגאווה  פיתויי  מול  לכניעה 

והוא השולט על חייו, דבר שרק מרחיק אותו מהאמונה.

לחוסר  שלו,  למוגבלות  שלו,  האמיתי  לגודל  מודע  כשאדם 
היכולת שלו לעשות שום צעד בלי ההשגחה והעזרה האלוקית 
– הוא זוכה לאמונה. וברגע שמשיגים את האמונה היקרה הזו, 

דלתות השפע והברכות כולן נפתחות בפנינו. 

עם הענווה, ידיעת הקטנות והאפסיות שלנו, באה הגדולה. כמה 
קטנים, ככה גדולים!



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'רצה

השקעה בטוחה
שמחה מיוחדת שרתה בבית משפחת וייסלייב; האח הגדול רבי יחיאל )חתנו 

של רבי נחמן מטולטשין( אירס את בתו עם אחיו הצעיר רבי עזריאל. וכפליים 

החתונה  הכלה.  סב  וגם  החתן  אב  שהיה  ווייסלייב,  צבי  רבי  אביהם  שמח 

התקיימה ברוב שמחה וחדוה והכל איחלו לזוג הצעיר בית מלא קדושה וטהרה 

בדרכי רבינו הקדוש, מתוך הרחבת הדעת ואושר.

'נדן', התלבט היכן להשקיע אותו. אלו  החתן הטרי שקיבל סכום נאה בתור 

המליצו לו בכה ואלו בכה, לבסוף החליט להימלך באביו ושאלו, "מה אעשה 

עם מעות הנדן, באיזה מסחר אשקיע אותם?"

האב, רבי צבי, בעל לב חם לענייני רבינו, שעסק יחד לצד רבי ישראל קרדונר 

בהדפסת ספרי רבינו, השיב לבנו: "אם רצונך להשקיע במקום הטוב ביותר, תן 

לי את המעות ואני אשקיעם בהדפסת הספרים, אתן לך בעזר ה' רווח הגון וגם 

הקרן תהיה קיימת לך לנצח נצחים". 

ר' עזריאל, שדברי אביו היו אצלו קודש, שמע בקולו ומסר לו את כספו. רבי צבי 

נטל את המעות והדפיס בעזרתם את ספרי רבינו ומכרם.

וביום עבות אחד הושבתה שמחת הזוג הצעיר. מעטפה שהגיעה לבית עבור 

החתן הטרי ר' עזריאל ווייסלייב ובה צו-התייצבות לצבא הרוסי, הטילה אותם 

באחת אל מערבולת אימים. הזוג הצעיר הרגיש כי הקרקע נשמטת מתחת 

רגליהם. החתן ר' עזריאל, אחיו-חותנו ר' יחיאל, והאבא-הסבא ר' צבי, לא ידעו 

את נפשם מצער ודאגה. 

התאריך המיועד להתייצבות הלך וקרב בצעדי ענק. רבי צבי לא נח ולא שקט, 

הוא  היקיר,  בנו  של  הרוחני  עתידו  מעל  ממשית  סכנה  מרחפת  כי  ביודעו 

בירר היכן ממוקם המחנה בו עתיד בנו לשרת, וכאשר שמע כי המחנה שוכן 

להתגורר  לעבור  אותה  ושכנע  לנכדתו-כלתו,  פנה  זיטומיר,  לעיר  בסמיכות 

בזיטומיר, כך שר' עזריאל לא יהיה מנותק מביתו ומשפחתו, מה שעשוי להוות 

עבורו עוגן-הצלה רוחני.

לאחר מכן, נטל את אשתו וכלתו-נכדתו ונסע לזיטומיר. לפני הנסיעה התבודד 

וביקש מה' שיימצא חן בעיני מפקד המחנה ודבריו ייפלו על אוזניים קשובות. 

בהגיעו אל המחנה הצבאי, נפגש עם המפקד וביקש ממנו שבנו יורשה לבוא 

אל ביתו באותה העיר כמה פעמים בשבוע.

תפילתו נענתה. הוא נשא חן בעיני המפקד והלה הסכים להסדר. רבי צבי שכר 

דירה בשבילו ובשביל בנו ועבר להתגורר בה. ר' עזריאל, שהשירות שלו היה 
במשרדי הצבא, היה מבקר אחת לכמה ימים בביתו, וכך גם יכל אביו לפקוח 
עליו עין ולחזק אותו לעמוד על עמדו ברוחניות גם בשהותו בין הערלים ולבלי 

ללמוד מדרכיהם כהוא זה.

לתקופת השנה, והנה שמחה בבית הקטן בזיטומיר, בן בכור נולד לר' עזריאל, 
וייסלייב. תוך כדי השמחה פנה האב הטרי לאביו  רבי צבי  נכד לחסיד היקר 
ובני, כשעול עבודת הצבא  זוגתי  "איך אוכל לדאוג לפרנסת  והתאונן בפניו: 

על צווארי?"

שוב גילה האב תושייה ומסירות גדולה. הלך והשכיר עצמו למלמד-תינוקות. 
את דמי המלמדות נתן לפרנסת בית בנו, וכך התקיימו האם ובנה בכל תקופת 

שנות השירות הצבאי, עד שר' עזריאל שוחרר וחזר לביתו. 

זכה רבי צבי וייסלייב לראות בני בנים, וגם צאצאים רוחניים רבים - הספרים 
הקדושים שהדפיס והפיץ, שקירבו נפשות רבות לה' יתברך בדרכו של צדיק. 
לאחר אותו מעשה ראו עין בעין, כי ההשקעה שהשקיע ר' עזריאל ב'עסק' 
הקדוש של אביו, היתה המשתלמת ביותר. מעותיו השתמרו כל משך היותו 
בגלות הצבא הנכרי, ועוד זכה ליטול על ידם חלק בהפצת המעיינות חוצה. 

אשרי לו.

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

הוא  אלול  עבודת  שעיקר  ו'(  סי'  )ליקו"מ  מרביז"ל  מובן 

"למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום". מהו למעשה 

המושג "להרבות בכבוד המקום"?

מצות  ולעשות  העצמי,  הרצון  ואת  הרע  היצר  את  לכפות  א[ 

ומעשים טובים. 

בתורה  שמדבר  בזמן  או  מצוות,  שעושה  כדי  תוך  לחשוב  ב[ 

ותפילה, שרצונו להרבות בכבוד של המלך, ושבפעולה זו שעושה 

נגדל באמת כבוד המלך.

ג[ להשתדל לעורר בלב מחשבות מגדולת ה' ומהדרת כבודו. יש 

כי מהמחשבות  ה',  נגדל כבוד  ידי כל מחשבה שכזו,  לדעת שעל 

של האדם נעשים דברים אמיתיים למעלה, וזהו תכלית הבריאה 

ויעוררו  וייראו מפניו,  ויאהבו אותו  שיהיו בני אדם שיכירו אותו, 

בראש  מתגלה  ]שזה  גדולתו  מהשגת  הנפש  התפעלות  בנפשם 

השנה )עיין ליקו"מ סי' י"ז([.

ד[ להכניס יותר כוחות בפסוקי דזמרה ובשבח הבורא, שם יכולה 

הנפש להכיר ביותר את 'הדר כבוד מלכותו', וכל כבוד ה' תלוי בזה 

שאנו נכיר בזה, כי אין מלך בלא שיהיה עם שיכיר בו. 

בכבוד  להרבות  אפשר  עצמו.  בכבוד  למעט  זוכים  אין  אם  גם  ה[ 

בלי  יום  אחר  יום  לו  שנספר  ידי  על  והוא  פשוט,  באופן  המלך 

בעולם,  ויתפרסם  יגדל  שכבודך  הוא  האמיתי  רצונך  להתייאש: 

בעולם  אני  היכן  תראה  אותך,  לכבד  רק  הוא  ותשוקתי  מאווי  כל 

וכו' וכו'. כי בדיבורים אלו של תשובה אנו ממליכים אותו, ומגלים 

שהוא הוא המלך הכבוד. 

מה המשמעות בשבילי למעשה "למעט כבוד עצמו"?

מן הראוי לשים לב ללשונו של רביז"ל: "למעט" כבוד עצמו, ולא 

'כבוד  של  מחשבה  פחות  אחד  רגע  אפילו  כלומר  "לבטל",  אמר 

עצמו', כבר מתכבד בזה המלך.

ועתה נזכיר כמה דוגמאות של מיעוט 'כבוד עצמו':

א[ "למעט" ולחפש פחות כבוד או הערכה ותשומת לב מאחרים, 

ולא  חברים.  עם  דיבור  בשעת  והן  עושים  שאנו  במעשים  הן 

להקפיד כל כך על שלא כיבדו אותנו או לא התייחסו אלינו כמו 

שהיינו רוצים.

ויותר לחשוב שכל הרצון הפנימי  יותר  ב[ לעורר את הלב 

כבוד  כל  מגיע  לו  רק  כי  המלך,  כבוד  שיגדל  הוא  שלנו 

שיש בעולם.

מעשה  או  מצווה  לעשות  נכונים  להיות  ג[ 

ולזכור  טוב בלי שאחרים ידעו מזה, 

הזה  שהמעשה 

הוא לכבוד ה', למען יגדל כבודו על ידי שזכרנו ממנו וקיימנו רצונו.

ד[ "למעט" את הרצון למצוא כבוד וסיפוק מעצמנו, ולקבל באהבה 

את הבזיונות שיש לנו מעצמנו. ולא ליפול לחלישות הדעת כאשר 

לכבד  רק  הוא  תפקידנו  לזכור שכל  אלא  מעצמנו,  אנו מאוכזבים 

את המלך, ומה איכפת לי איך אני נראה, ומהם כשרונותי וכו'. 

ה[ כל העצבות נובע מהחיפוש שאנו מחפשים את ההצלחה של 

שמחה  הוא  אותנו  לשמח  שמצליח  היחיד  והדבר  עצמנו,  כבוד 

בהצלחות גדולות, ולכן בחודש אלול צריכים אנו להתרגל לשמח 

לאו  היהדות,  של  פשוטות  ובמצוות  קטנים,  בדברים  עצמנו  את 

דווקא דברים שיש בהם הצלחה גדולה.

ו[ כל תאווה שורשו בכבוד, שאדם רוצה למלאות תאוותו ורצונו, 

של  משיכה  כל  לפני  לעצור  והיינו  עצמו',  כבוד  'למעט  יש  ולכן 

צריך  "כי  רביז"ל  של  הזה  המתוק  הלשון  את  וכשנזכור  תאווה. 

ולהמנע  לשבר  יותר  בנקל  יהיה  עצמו",  בכבוד  למעט  אדם  כל 

לנו שסתם  כי כל הקושי נתפס אצלנו מחמת שנדמה  מהתאווה. 

עצמו'  כבוד  'למעט  של  הזה  הדיבור  ידי  ועל  תאוות,  לנו  אסור 

משתנה כל ההגדרה של המלחמה, כי אנו לא רוצים תאוות כי איננו 

רוצים לכבד את עצמנו אלא רק את ה'. 

ז[ לאחר כל זאת, עיקר העצה למעשה למעט בכבוד עצמו, הוא 

על ידי הדרך הנפלא של התבודדות. לשבת לפני ה' בכל יום, ולספר 

משוטטות  היכן  לו  לומר  עמנו.  שנעשה  מה  האמת  כל  את  לו 

המחשבות שלנו, ואיזה הרהורים יש לנו בלב, ומהם המעשים שאנו 

עושים כל יום, וכך לישב ולספר לה' את כל העבירות והעונות, וזה 

מביא שפלות אמיתי. וגם אם רואים שאנו לא משתנים, בכל זאת 

נמשיך לספר זאת לה', והוידוי הזה בעצמו הוא בזיון גדול בשבילנו 

שממעט את הכבוד של עצמנו. 

של  מחשבות  מתוך  יהיה  שהוידוי  להזהר  מאוד  יש  אבל  ח[ 

ושמח  אותנו,  ואוהב  אותנו,  לקרב  רוצה  ה'  שבודאי  התחזקות, 

בכל מצוה שאנו עושים. כי אם הוידוי והסיפור דברים לה' מביא 

חלישות הדעת ויאוש, הרי שוב נפלנו בזה לחשוב מהכבוד עצמנו, 

ייתכן "שאני" עומד עדיין כל  כי כל העצבות נובע ממחשבה איך 

כך רחוק. וזהו הגאווה הגדולה ביותר של האדם שאינו מוכן לעבוד 

את ה' כל זמן שאיני זוכה לשלמות.

ולכן צריך לראות שכל העסק של 'מיעוט כבוד עצמו' יהיה בשילוב 

יחד עם העבודה של "להרבות בכבוד המקום", כי אם לא חושבים 

כלום,  יהיה  אני  איך  מחשבות  עם  מתעסקים  ורק  ה',  כבוד  על 

אפשר ליפול הרבה יותר למחשבות של "כבוד עצמו", ולמחשבות 

של יאוש ובטלנות. 

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

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

לרחובות

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

054-8441059 

רחובות

הר"ר מרדכי בהר הי"ו - צפת
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יוסף קלצקין הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת הלדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמואל מאיר חשין  הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יעקב אלי  הי"ו  - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר בנימין אמיר הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר צבי אריה שור הי"ו - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם שטיצר הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר דוד שיינר  הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר מאיר מיימוני הי"ו - צפת
לרגל שמחת נשואי הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

החתן הבה"ח  שמואל גנור הי"ו - אופקי-ם
לרגל שמחת אירוסיו בשעטו"מ

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אלנתן ויסטרייך הי"ו - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הרה"ח ר' שלמה מייאר שליט"א - לייקווד
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח חיים 

אלעזר נ"י

הר"ר דוד הכהן קליגר הי"ו - בני ברק
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמואל לייב בורשטיין הי"ו - צפת
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח שמעון אלעזר נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחום חשין  הי"ו  - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

כשרות ויטמינים ומוצרי טבע
ויטמינים או תוסף תזונה ב'טבליה לבליעה בלבד'

אם כתוב על האריזה שעשוי מחומרים צמחיים בלבד – אין לחשוש על כשרותו. והאמור  א. 
כיון  המרכיבים,  ברשימת  המפורט  על  לסמוך  אפשר  אי  גם  ואז  כן,  כתוב  כשאינו  הוא  להלן 
החששות הוא בדרך כלל בחומרים הבלתי פעילים, ואין מקפידים לכלול את כולם ברשימה זו.   
באופן  חלש  כאבים.  או  ממיחושים  הרבה  מצטער  חולה.  לצורך:  הוא  אם  ב. 
שמפריע לתפקוד היומי – מותר לבלוע אותה. אך אם יש מוצר זהה שהוא כשר 

בודאי, המהדר ליטול אותה תבוא עליו ברכה. 
בטבליה/ מדובר  אם  )א(  כך:  הדין  בעלמא,  חיזוק  לצורך  רק  הוא  אם  אבל  ג. 

אינה  אם  ]אבל  מהודרת  כשרות  עם  רק  לקחת  יש  לכתחילה  גלולה/כדור, 
מהודרת, הרי הם סומכים על היתרים שונים שאינם לכתחילה[. ואם לא קיים 
עם ֶהכֵשר, או שַהָכֵּשר הוא יקר בהרבה מהאינו כשר, או שהכשר אינו מועיל 

כהוגן, המיקל לקחת בלי הכשר, יש לו על מה לסמוך, בפרט אם טעמה מר. 
)ב( אמנם בקפסולה/כמוסה העשויה משני חלקים ובתוכה אבקה - יש להקפיד 
יותר לקחת רק עם הכשר מהודר )הקפסולה עשויה מג'לטין האסור לכל הדעות והתירו רק 
לאלו המנוים בסעיף ב. גם לפעמים היא מרוחה עם שומן מן החי עם מתיקות. ומאידך יש קצת צדדי היתר 

שונים בזה(. ואין לפתוח הקפסולה ולקחת רק האבקה, כיון שאז נחשב יותר כ'דרך 

אכילה' האסור אף לחולה, וגם לפעמים אז אין החומר נספג בגוף או מזיק.
)ג( קפסולה ממקשה אחת שהיא רכה ויש בתוכה נוזל - אם היא מיוצרת בארץ 
ישראל, דינה כטבליה האמור באות א. אבל אם היא מחו"ל, נכון יותר להחמיר 
וליטול רק את הכשר בודאי )כי הקפסולה מיוצרת מגליצרין, ובאר"י נעשה מחומר צמחי אבל 
בחו"ל יש בו חששות מן החי. ומאידך יש צדדי היתר בזה(. ובכל אופן אין להתחכם ולהוציא את 

הנוזל )כי אז נחשב כדרך אכילה שחמור יותר, ולפעמים יש בזה חששות(.
ויטמינים בטבליה ללעיסה או מציצה. סירופ.

א. אין לקחת בשום אופן בלי הכשר מהודר, בפרט אם הוא רק לחיזוק בעלמא. 
וביותר יש להזהר בזה באלו המיוצרים בחו"ל.

יש  נחוץ לקחתם, אזי בסירופ  ויש צורך  אם אי אפשר לברר את כשרותם,  ב. 
עצה בשעת הדחק לערבבו במשקה שיהיה בטל בשישים. או לערב בו דבר מר 

]כמו קפה וכדומה[ באופן שלא יהנו מזה.
שונות

אצידופילוס: אם הוא בקפסולה, אפשר להתיר גם הוא רק לחיזוק. אבל 'אבקת אצידופילוס', 
יש לקחת דוקא את הכשר. גם בדרך כלל יש באבקה 'לקטוז' הנחשב כדבר חלבי. 

ַהָכֵּשר  את  דוקא  לקחת  חייבים   – הכשר  עם  להשיג  שאפשר  כיון  מדגים:   3 אומגה 
)כיון שעלול מאוד להיות מיוצר מדגים טמאים(. ואם אין אפשרות לקבל עם הכשר, אזי אם הוא 

לצורך חולה או תשוש מאוד, הדבר מותר. אבל לצורך חיזוק בעלמא, קשה להתיר. 
עלול  כי  כשרותה.  את  לברר  בלי  אופן  בשום  לקחת  אין  טבעיות:  תרופות 

להיות מורכב מדברים מן החי או יין נסך. וכן מצוי להיות מיוצר עם מערכת 
משותפת של קיטור לבישול דברי איסור.

הוא  אם  אבל  מותר.  הדבר  לקחתה,  כדי  רפואי  צורך  יש  אם  הומאופטיות:  תרופות 
לחיזוק בעלמא, יש להחמיר )כי יש לחשוש לכוהל הנעשה מיין נסך, או הכוהל מאוחסן במיכלים הספוגים 

ביין או שומן מן החי. וכן יש מקצת תרופות שמכיל דברים מן החי(. אכן אם הדילולים בכוהל האחרונים 

נעשו בארץ ישראל, אפשר להקל )כי באר"י בדרך כלל אין חשש על הכוהל(. גרגרים הומאופטיים – אין 
ליטלם שלא לצורך רפואי הגון )כי מכילים לקטוז בחשש חלב עכו"ם(. ונחשבים כמאכל חלבי. 

פרחי באך: אם יש צורך רפואי הגון ליטול תרופה זו, אפשר להקל. אבל אם אין צורך לקחת דוקא תרופה זו 
או שהמטרה הוא רק לחיזוק בעלמא, קשה להקל )כי ממצים בחו"ל את הפרחים ביין העלול מאוד להיות יין נסך, אך לצורך רפואי 

אפשר לסמוך על היתר הביטול של התמצית במים, אבל שלא לצורך רפואי קשה להתיר(.

למודעי! בכל האמור כאן, אזי אם יש חשש סכנה אם לא יקחו את האינו כשר דוקא, אין להחמיר בזה כלל. וכן יש להזהר 
לגבי תינוק או ילד קטן, שלפעמים במניעת ויטמין זה עלול לבוא לידי חשש סכנה ח"ו.

מתחם "כיסופים"-"אזמרה"
מזמין אותך לאומן ראש השנה

כפי שטרם חווית!

המקום בו גופך 
ירגיש מספיק נוח

 כדי לאפשר 
לנשמתך 
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