
אבידה;  היא  ממנה  ניצול  אדם  שאין  נעימות  הלא  החוויות  אחת 
הוא  היכן  איננו.  וכעת  בכיסך  אותו  מיששת  דקות  כמה  לפני  רק 
אולי הנחתי באיזה מקום בהיסח הדעת,  נפל ממני,  להיות?  יכול 
היש סיכוי שאראה אותו שוב? כמידת חשיבותה של האבידה כך 

עוצמת עגמת הנפש באובדנה. 
        

אבידות שייכות לתחום הדעת, בכל אובדן מעורבת מידה מסוימת 
של היסח הדעת, והאיבוד משקף פגם פנימי בדעת ומידה כלשהי 

של שטות, סימן נותנים חז"ל בשוטה שמאבד מה שנותנים לו. 
האבידות המשמעותיות בהיסטוריה נוגעות לתחום הנפש ולכלל 
ישראל, החל מהאורות שאבדו לאדם הראשון באכילת עץ הדעת, 

העגל,  בחטא  לאבותינו  שאבדו  הכתרים 
ושאר אובדנים. 

אל ייאוש!
אבידה,  בהשבת  אותנו  מצווה  פרשתנו 
למצווה  גם  אך  מאד,  עד  חשובה  המצווה 
זו יש תחום, קו הגבול לחיוב השבת אבידה 
הוא הייאוש, ואין ייאוש אלא מדעת. וכאן 

מלמד רבי נתן לימוד נפלא: 
לשני  המקבילות  בחינות  שתי  יש  חפץ  לכל 
היא  ונשמע'. הבחינה האחת  'נעשה  הכתרים 
גופו הגשמי של החפץ, ממשותו, היא מקבילה 
הבחינה  גשמית.  עשייה  נעשה,  לבחינת 
קשר  בחפץ,  לאדם  שיש  הקניין  היא  האחרת 

זה מתקיים במוחו ובדעתו של הבעלים המודע לשייכות החפץ אליו 
וזהו גופו של הקניין.

אין  פלוני  ברשות  מצוי  שהוא  חפץ  על  אומרים  כשאנו  למעשה, 
כוונתנו שהחפץ מונח דווקא בביתו ובדירתו, יתכן שהחפץ מונח 
ברשות אחרת, הרשות האמתית ממוקמת בדעתו וברצון הבעלים. 
"ִּכי  רצון,  מלשון   - 'חפץ'  המילה  שורש  גם  נתן,  רבי  כותב  מכאן, 
ם ִעַּקר ְרׁשּות ְוַהֶּמְמָׁשָלה ֶׁשֵּיׁש ְלָהָאָדם  ִעָּקר הּוא ָהָרצֹון ְוַהַּדַעת ֶׁשּׁשָ
ַהּקֹוֶנה ַהֲחָפִצים, ִּכי ָהָרצֹון ְוַהַּדַעת יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵאּלּו ַהֲחָפִצים". הצד 

הזה של החפץ מקביל לבחינת 'נשמע'. 
באמירת 'נעשה' כיוונו ישראל לעצם העשייה ולכל מה שברשותו 
מה  לכל  התייחסו  הם  'נשמע'  באמירת  ואילו  לקיים,  אדם  של 

שאדם משיג ומחזיק באמצעות רצונו.
מכיוון  אבידה.  השבת  מצוות  של  בבסיסה  עומדת  הזו  ההבנה 
שהחפץ קשור בבעליו לא רק באמצעות הימצאותו הממשית 
בידיו, אלא בעיקר בקניין, ממילא כל עוד לא ניתק הבעלים את 
דעתו ורצונו מהחפץ הרי שמבחינה הלכתית החפץ עודנו 
יהפוך  ייאוש  לגביו חובת השבת אבידה.  וחלה  ברשותו 

את החפץ לאבוד והפקר. 

צדיקים נדירים
לכל  עצום  וחיזוק  לימוד  ומכאן 

עודנו  החפץ  מלמצוא  נואשת  לא  עוד  כל   – חיפוש  עבודת  תחום 
ברשותך, מחויבים להשיבו אליך. וכאן המקום לברר: היכן הוא, אצל מי?
ומיוחדים  גדולים  צדיקים  הם  ביותר  המהדרין  האבידות  משיבי 
והקדישו  ומרצם  כוחותיהם  במלא  החיפוש  לעבודת  שהתמסרו 
וחיפשו,  שוטטו  הם  אבידותיהם,  לבקשת  ולילותיהם  ימיהם  את 
ומשמצאו את כל מה ששייך להם, לא נטשו את השטח והמשיכו 
רוח,  חלקי  נפש,  חפצי  אחרים;  של  אבידות  ממעמקים  לדלות 
רסיסי נשמות שנשרו ונפלו מאלו שאין בהם דעת לחפש, ואינם 
יודעים כלל שאיבדו משהו, והצדיקים מחפשים עבורם ומוצאים...
מה דינן של אלו המציאות חסרות הבעלים? על פי דין הן שייכות 
כטוב  בהן  יעשה  והמוצא  מכבר  זה  התייאש  הבעלים  למוצאן, 
הצדיקים  אבל  גדולים.  עשירים  זה,  סעיף  לפי  הצדיקים,  בעיניו. 
הללו אינם מעוניינים להתעשר, הם מעדיפים 
הבעלים  ואם  לבעליה,  אבידה  להחזיר 
של  ובצעד  ממנו  נואשו  לא  הם  התייאש, 
הרבה מעבר ללפנים משורת הדין הם טורחים 
מכן  ולאחר  לבעלותו,  הבעלים  את  ומחזירים 

משיבים לידיו גם את אבדותיו, חסד שכזה.
גדול  הבדל  יש  זה  שלעניין  כותב  האריז"ל 
ששומרים  צדיקים  יש  צדיקים,  סוגי  שני  בין 
ויש  לעצמם,  הבעלים  חסרות  האבידות  את 
הדין.  משורת  לפנים  לבעליהן  אותן  שישיבו 
במיוחד  גדולים  צדיקים  נמנים  זה  סוג  על 
להם  די  אחד,  אף  של  לחלקו  זקוקים  שאינם 
אנו  האריז"ל  שמלמד  כפי  כך,  על  בשלהם. 
מבקשים בברכת 'על הצדיקים' 'ושים חלקינו 

עימהם' שאת אבדותינו ימצאו הצדיקים משיבי האבידות. 

השבת אבידה
מתכוננים למסע השנתי לאומן, והימים ימי חיפוש ובקשה. 'אלול', 
דרשו בספרים, מלשון 'אלל' שמשמעותו הארמית חיפוש וריגול. 
כלתה שנה והרפתקאותיה, ואבידות רבות נפלו מאיתנו תוך כדי, 

לעיתים גם מתוך חיפוש אבידות ישנות, מה עושים?
נמצאה  ואם  אבידה.  השבת  מודעות  ומחפשים  לנס  מתפללים 
המודעה  נפש,  עגמת  כדי  עד  חשובה  האבידה  ואם  כזו,  מודעה 
קץ.  אין  עד  אותו  ותשמח  תקוותו  את  הנואש  למאבד  תחזיר 
המודעות, מאבדים יקרים, מתנוססות מכל עבר. האבידה נמצאה 
צדיק  אותן,  ומצא  שחיפש  נדיר  צדיק  של  ברשותו  מונחת  והיא 
שאינו זקוק לאבדותינו והוא משתוקק להחזיר לנו את מה ששייך 

לנו, צריך לגשת לכתובת ולבקש.
לנו  אבד  שאכן  משוכנעים  להיות  צריכים  אנחנו  לכן  קודם  אבל 
שכנוע.  יכולת  של  קורטוב  עם  לשם  ולבוא  אותו  לרצות  משהו, 
לפנינו שבועיים לאימונים ולהעלאת זיכרונות ישנים. בספריו של 
אותו צדיק מוצא האבידות, ניתן למצוא גם עצות טובות ומועילות 
להחייאת זיכרונות אבודים. נסה זאת, לך תדע, אולי תגלה שהינך 

בעליו של נכס רוחני שווה הון...
)ע"פ ליקו"ה חו"מ, מתנה ה'(   

סליחה, אולי אבד לך משהו?

כל עוד לא נואשנו גם מה 

שמחוץ להישג ידינו עדיין 

להתעקש  שווה  ברשותנו, 

נכסים. על  לוותר  ולא 
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את מה שאיבדנו מצא צדיק גדול, הוא מעוניין להשיב לנו הכל רק צריך לגשת, להצהיר בעלות ולתת סימנים.

הכוונות של אלול -
 שתדע שלכל אחד יש תקווה

יֹום א' ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול תקצ"ט ְּבֶרְסֶלב:
ִאם  ִלְנֹסַע  ּוְבַדְעִּתי    ... ֲחִביִבי  ִלְבִני  ָׁשלֹום 
יֹום,  ֲחצֹות  ַאַחר  ָמָחר  ְּביֹום  ם  ַהּׁשֵ ִיְרֶצה 
ְוַדְעִּתי ָחָזק ִלְבִלי ְלַעֵּכב יֹוֵתר, ַוה' ַיֲעֹזר ִלי ְּבַחְסּדֹו ִלַּסע 
ֲאֶׁשר  ֶׁשֶאְׁשַּתַּטח.  ְּבָמקֹום  ְלִהְׁשַּתֵּטַח  ֶׁשֶאַּסע  ְלָמקֹום 
ֲאָבל  ַמִּגיַע,  ַהָּדָבר  ֵהיָכן  ַעד  ְּכָלל עֹוד  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֶּבֱאֶמת 
ָצִריְך  ֶׁשֲאִני  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ְּבֶעְזַרת  ְּבֵברּור  יֹוֵדַע  ֲאִני  ֶזה 
ַהָּקדֹוׁש  ָנה  ַהּׁשָ ֹראׁש  ַעל  ּוִבְפָרט  ֵעת,  ְּבָכל  ְלָׁשם  ִלַּסע 
ְוַהּנֹוָרא ְוָהָאֹים ְמֹאד ְמֹאד, ְוַגם ֲאִני ָצִריְך ְלעֹוֵרר ּוְלַחֵּזק 
ֶאְתֶכם ְּבָכל ֹּכִחי ְּבָכל ִמיֵני ִּדּבּוֵרי ֱאֶמת ֶׁשָּבעֹוָלם. ֶׁשִּתְזּכּו 
ַּגם ֵּכן ִלְהיֹות ָׁשם ִּכי הּוא ַחֵּייֶכם ְוכּו' ְוכּו'. ְוִאם ִּכי ְּכָבר 
ְלַהְתִחיל  ַעָּתה  ְצִריִכין  ֲאָבל  ִמֶּזה.  ְקָצת  יֹוְדִעים  ַאָּתה 
ָנה ֶׁשָאז ִעַּקר ַהִהְתַחְּדׁשּות  ֵמָחָדׁש, ִּבְפָרט ַעל ֹראׁש ַהּׁשָ
ְלטֹוָבה, ְוֵיׁש ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה ְמֹאד ְמֹאד ְלַדֵּבר ָּבֶזה. ַאְך ֵאיְך 

ַהְּפַנאי ְוַהְּנָיר ַמְסִּפיק..
ּוְׁשִפיכּות  ּוִבְזיֹונֹות  ַהַּמֲחלֶקת  ְוָכל  ַהַּפְרָנָסה  ִטְרַּדת  ְוָכל 
ְוַהֹּכל  ֶזה,.  ָּכל  ַעל  ָּכֵעת  ְמַבְּקִׁשים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ָּדִמים, 
ְצִריִכים ִליׁשּוַעת ֱאלֵהינּו, ְיַמֵּלא ה' ָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִיְׂשָרֵאל 
ְלַהְכִניַע  ֶׁשהּוא  ֱאלּול  ַּכָּונֹות  סֹוד  הּוא  ֶזה  ְוָכל  ְלטֹוָבה. 
ִמָּדם  ֶׁשְּיַהֵּפְך  ְיֵדי  ַעל  ְוַהִּתּקּון  ָמאִלי.  ַהּׂשְ ֶׁשֶּבָחָלל  ַהָּדם 
ִּכי  ְצָדִדים.  ִמַּכָּמה  ָּדִמים  ּוְׁשִפיכּות  ִּבְזיֹונֹות  ִלְסֹּבל  ְלֹדם 
ֻּמָּנח ָּכל ֶאָחד ְּבֵעיֵני ַעְצמֹו ְוִנְדֶמה לֹו ְּכִאּלּו ַחס  ַּגם ַמה ּׁשֶ
ְׁשִפיַכת  ְּבִחיַנת  ֶזה  ַּגם  ִּתְקָוה  ֶאֶפס  ְוָׁשלֹום  ַחס  ְוָׁשלֹום 
ַחס  ְוִאם  ָמה.  ָעַלי  ַוַיֲעֹבר  ַהֹּכל.  ִלְסֹּבל  ֶׁשְּצִריִכין  ָּדִמים 
הּוא  ָהֱאֶמת  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהָּבא  עֹוָלם  ִיְהֶיה  לא  ְוָׁשלֹום 
ֱאֶמת. ַוֲאִני ָחֵפץ ּוִמְׁשּתֹוֵקק ַרק ְלָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ִּכי סֹוף 
ָהָאֶרץ,  ַעל  ִלְׁשַּכב  ְוַהֶהְכֵרַח  ְּפֻקָּדִתי,  יֹום  ָיבֹוא  סֹוף  ָּכל 
ְּבַהֶּקֶבר.  ִיְתַּבֶּלה  ְוַהּגּוף  ָהֵעיַנִים  ַעל  ַיִּניחּו  ְוַהֲחָרִסים 
ִּפי  ַעל  ַאף  ֲאָבל  וכו'  ְותֹוֵלָעה  ִרָּמה  ָעָפר  ַנֲעֶׂשה  ְוִיְהֶיה 
ְוֶזה ָּכל  ְוָחִליָלה ִלֹּפל ְּבֵעיֵני ַעְצמֹו ִּבְׁשִביל ֶזה.  ֵכן ָחִליָלה 
ָּבִקי  ָּבִקי ִּבְרצֹוא  ַּבֲהָלָכה  ָּבִקי  ְּבִחיַנת  ַּכָּונֹות ֱאלּול ֶׁשהּוא 
ִהֶּנָּך,  ְׁשאֹול  ְוַאִּציָעה  ָאָּתה  ָׁשם  ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  ְּבׁשֹוב. 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ָּבֶזה  ִּדַּבְרנּו  ְוַכָּמה  ְוַכָּמה  ְוָנִפיק,  ָעֵיל  ְּבִחיַנת 
ְצִריִכין ְלִהְתַחֵּזק ָּבֶזה. ְוַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהַּנ"ל ּכֹוֵתב ִלי ֶׁשֲעַדִין 
ִנְדֶמה לֹו ֶׁשֶאֶפס ִּתְקָוה ַחס ְוָׁשלֹום, ִאם ֵּכן לא ָׁשַבְקָּת ַחֵּיי 
ַהְרֵּבה,  ִמְּמָך  ְּגרּוִעים  ֶׁשֵּיׁש  ִלי  ְוַתֲאִמין  ֵתַדע  ְּבִרָּיה,  ְלָכל 
ְוַגם ֵהם ְצִריִכין ְלַהֲחיֹות ַעְצָמן ְּבַכָּונֹות ֱאלּול ַהַּנ"ל, ְלַקֵּים 
ְוָאז ָהָיה טֹוב ָלֶהם  ִהֶּנָּך.  ְוַאִּציָעה ְׁשאֹול  ֶּבֱאֶמת ְּבָכל ֵעת 
ְּבִׂשְמָחה  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכים  ֵכן  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ָלֶנַצחְוֵתַדע 

ָּתִמיד ְוֶזה ִעַּקר ַהִהְתַחְּזקּות. ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם:
ִּדְבֵרי ָאִביָך ַוֲחֵבְרֶכם ְוַרְּבֶכם

ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב



צדקה, אא

עיקר התשובה פרק נ
וכן שלמה בנו כשבנה את בית המקדש כתיב )מלכים ח'(: 
ויפרוש  ישראל  קהל  כל  נגד  ה'  מזבח  לפני  שלמה  'ויעמד 

כפיו השמים', עיין שם כל תפילתו באריכות.

תפילת שלמה המלך

המקדש,  בית  את  לבנות  ע"ה  המלך  שלמה  סיים  כאשר  א[ 
קיבץ בחודש תשרי את השבעים ואחד זקני הסנהדרין יחד עם 
כבוד  לו  לחלוק  דוד,  מעיר  ה'  ארון  את  להעלות  כדי  הנשיאים, 
הוא  אף  נקהל  ישראל  עם  הקדשים.  קודש  תוך  אל  ולהכניסו 
את  לראות  ובכדי  המלך  לכבוד  הסוכות  חג  קודם  ימים  שבעה 

הבית שבנה. 

כלי  ושאר  מועד  אוהל  את  הלוויים  הארון,  את  נשאו  הכהנים 
המלך  מקומו,  אל  הארון  עם  עולים  הכהנים  וכשהיו  הקודש, 
לרוב,  ובקר  צאן  מזבחים  היו  הסנהדרין  וזקני  הנשיאים  שלמה, 
לפני ארון ה', עד שהוכנס הארון אל קודש הקדשים. וכל הדרך היו 
הכרובים פורשים כנפיהם לכיוון ארון ה', ומשהובאו אל הקודש 
והושמו מעליו, סוככו מעליו בכנפיהם כסוכה. וכשיצאו הכהנים 

מן הקודש, התמלא המקדש ענן כבוד ה' ושרתה שכינה בהיכל.

ואחר כך נעמד שלמה לפני מזבח ה' נגד כל קהל ישראל, ויפרוש 
כפיו השמיים, ופתח פיו בתפילה.

לבקש אפילו דבר שכבר הובטח לקבלו

ובארץ,  בשמים  כמוהו  שאין  הבורא  בשבח  פתח  ובתחילה  ב[ 
ושהוא שומר הברית שהבטיח לדוד שזרעו יבנו את בית המקדש, 
ומתוך שבח זה המשיך בבקשה להשי"ת שישמור את ההבטחה, 
ושכל  המקדש  בבית  תשרה  שהשכינה  בתפילה  האריך  וכן 

התפילות יעלו משם. 

נעצור  שלמה,  של  הנפלאה  בתפילתו  להתבונן  שנמשיך  ולפני 
אפילו  בפשטות,  בתפילה  עסק  המלך  שלמה  איך  להתבונן,  נא 
המקדש,  בבית  שכינתו  משרה  כבר  שהשי"ת  ראה  שלכאורה 
שהרי התמלא הבית בענן כבוד ה', בכל זאת עמד וביקש מהשי"ת 

שישרה שכינתו, וימשיך לדורות. 

והוא חיזוק גדול, איך שצריך להתפלל על כל דבר אפילו שלכאורה 
ולדוגמא, כאשר אדם לומד  ההבטחה אמורה להתקיים מעצמה. 
על מהות החגים, שבחג פלוני מאיר איזה אור רוחני מסויים, או 
שלומד בספרים על איזה הבטחה, שעל ידי דבר פלוני זוכה לדבר 
צריך  עדיין  זאת  בכל  רביז"ל(,  בספרי  הרבה  שמצוי  )כמו  פלוני 
לבקש על כך מהשי"ת, לבנות כלי לקבל את אותו השפע. כי בוודאי 
את  צריך  הכלי  להגדיל  בכדי  אבל  חג,  בכל  לרדת  מזומן  שהשפע 
]וכמו  הדבר  אותו  על  לה',  ומבקש  שעומד  דלתתא,  האתערותא 

שרואים גם בתפילת מוהרנ"ת על הבטחת התיקון הכללי[.

עם  ודיבר  ביקש  איך  תפילתו,  המשך  בכל  לעיין  מאוד  ]וכדאי 
השי"ת, שיחה נפלאה של בקשה ותחנונים מתוך ריבוי שבחו של 

מקום, בדיבורים נפלאים של חן ותחנונים[. 

ביקש מהשי"ת שיצמצם אורו לבית המקדש

ג[ והנה מן הראוי לשים לב לעיקר בקשתו שביקש שכל התפילות 
כך  כל  גדול  שהנך  שאף  להשי"ת,  באמרו  המקדש,  מהבית  יעלו 

ואין  עולם,  של  מקומו  אתה  כי  יכלכלוך,  לא  השמים  ששמי  עד 
העולם מקומך, בכל זאת, אנא בבקשה ממך, צמצם שכינתך במקום 

הזה, שכאן יתגלה אורך ומכאן יעלו תפילת עם ישראל. ואכן תפילתו 
התקבלה, שכל התפילות עולות משם, עד שכל ישראל בכל מקום שהם, 

צריכים לכוון לעמוד בתפילתם לצד בית המקדש, ולפחות לכוון הלב אל 
מקום המקדש.

ד[ ולימוד גדול למדים מתפילת שלמה. כי באמת השי"ת נמצא בכל מקום, אלא 
ששלמה המלך ביקש שיהיה מקום שם השי"ת יצמצם את עצמו להיות גלוי שם, 

שיוכלו להכיר אותו. ואין זה מחמת ששם הוא נמצא יותר מאשר מקום אחר, אלא ששם 
הוא מצטמצם ומתלבש בכמה לבושים באופן שגם אנו נוכל להכיר אותו ולהיות קרובים אליו.

השי"ת משפיל עצמו ומראה לנו שהוא צריך אותנו

ה[ ורביז"ל מבאר זאת על הפסוק הזה של שלמה המלך )ליקו"מ סי' רי"ט(, שכאשר השי"ת רוצה להתגלות 
לעם ישראל, אזי השי"ת צריך לצמצם את עצמו, והצמצום הוא על ידי שכביכול מקטין את עצמו, ומראה 
לעם ישראל שהוא צריך אותם שימליכו אותו, ועל ידי זה שכביכול משפיל עצמו אלינו יכולים אנו להתעורר 

לקראתו ולעבדו ולהתפלל אליו.

ו[ וכל ענין החורבן הוא לא כמו שחושבים העולם שהשי"ת עזב את בית המקדש, אלא שהשי"ת קורע את 
הלבוש שלו ומלביש עצמו בגאווה, עד שאיננו יכולים לראות ולהבין שהשי"ת באמת צריך אותנו.

ז[ ונמצא, שכל זה היה עבודת שלמה המלך בתפילה זו, שהשי"ת יצמצם וכביכול יקטין את עצמו אלינו 
ויתן לנו את ההרגשה שהוא צריך אותנו ואוהב אותנו, וכפי שאכן תפילתו התקבלה, וכך היו רואים בבית 

המקדש, איך השי"ת אוכל כביכול את הקרבנות שלנו, ונתגלה עד כמה הוא כביכול צריך אותנו.

התקשרות לבית המקדש ולצדיקים

 ] ח

ולכן צריך לכוון פניו וליבו לצד בית המקדש בכל תפילה ותפילה, אף שלכאורה התפילה בכל אופן עולה 

מהבית המקדש, כי כל ההתעוררות בתפילה אפשר לקבל רק כאשר אדם מקשר עצמו לגילוי שמתגלה 

בבית המקדש, כי ככל שמקשר את פנימיות לבבו לאור של בית המקדש, לזכור שיש מקום אשר שם מתגלה 

שהשי"ת מצמצם עצמו כביכול אלינו לאהוב ולאכול כל תפילה ותפילה, כך באמת נתעורר הלב להתפלל 

ולבקש על כל דבר ולשיר ולזמר לו.

הוא  ישראל,  על  בהשפעתם  הצדיקים  יגיעת  כל  כי  התפילה,  בעת  לצדיקים  ההתקשרות  סוד  והוא  ט[ 

לצמצם את אורו יתברך ולקרב אותו אלינו שנוכל קצת להכיל בלב עד כמה השי"ת משפיל עצמו אלינו 

בתפילה  כח  ולהכניס  להתעורר  אפשר  אליהם  ההתקשרות  ידי  על  ולכן  שלנו.  העבודה  לרצות  כביכול, 

והקשר עם הבורא יום יום כדבר איש אל רעהו. 

כוכבי אור
הרה"ח ר' בצלאל גלינסקי שליט"א

טעם גן עדן
השתפכות הנפש

אנו עומדים כעת בימי אלול הק' ימי הרחמים והרצון בהם שבים 

כל ישראל בתשובה, כהכנה לימי הדין הקדושים והנוראים.

סדר  ואת  אלול  ימי  עבודת  את  מאמרים  בכמה  מבאר  רביז"ל 

התשובה, בלקו"ת סי' פב מבאר רבינו שיש לכל אחד שתי סוגי 

של  ומצב  "כסדר"  של  מצב  ה':  בעבודת  ובפרט  בחייו  מצבים 

"שלא כסדר", וה'שלא כסדר' הכוונה שלא הולך לו כרצונו, וזה 

יכול להיות: הן בגשמיות, שיש לו קשיים שונים לא כפי שרצה 

שייראה, אבל בעיקר הדבר מתבטא ברוחניות, שחפץ לעבוד את 

וזה לא הולך כפי שתכנן   - וכו'  ה' – בתפילה, בתורה, בקדושה 

ושאף, וזה נקרא שלא כסדר. 

ומנין נובע מצב זה שהולך לו שלא כסדר, מבאר רבינו: שיש בחי' 

נקרא  שזה  "חוה"–מלכות  בחי'  ויש  'כסדר',  בחי'  שהוא  "אדם" 

'שלא כסדר'. ואם הבחי' של 'חוה' דהיינו ה'מלכות' - מתבטלת 

ל'אדם', הרי זה נכלל בבחי' כסדר, אולם כשבחי' 'חוה' מופרדת 

מ'אדם' ולא בטלה אליו, הרי זה גורם למצב 'שלא כסדר'. 

אמלוך",  "אנא  שאומר  ע"י  הוא  אדם  מבחי'  חוה  של  והפירוד 

ולא  לעצמה  ה"מלכות"  בחינת  את  לוקחת  ש'חוה'  דהיינו 

הביטול  דהיינו  מ"ה,  בגי'  שהוא  ה'אדם',  בחי'  את  כמשרתת 

אדם,  מבחינת  ההשפעה  את  שאין  כיון  כזה,  ובאופן  להשי"ת. 

ממילא נעשה שלא כסדר.

ומוהרנ"ת )הלכות פדיון בכור( מבאר שזה היה עיקר בחי' חטא 

אנא  ע"י  מ"ה  מבחי'  המלכות  בחי'  את  שהפרידו  הדעת,  עץ 

ולפי"ז  ורע',  טוב  יודעי  כאלקים  'והייתם  שכתוב  וכמו  אמלוך, 

עץ  לחטא  הגיעו  כאלקים  להיות  הרצון  שע"י  רק  שלא  יוצא 

הדעת, אלא עצם הרצון של אנא אמלוך הוא הוא עצם החטא 

של עץ הדעת, שהוא הפרדת המלכות ממ"ה. ]ויתכן שלכן לא 

הייתה אפשרות להנחש להחטיא את אדם רק דרך חוה, כי בחי' 

הפרדת המלכות הוא רק ע"י בחי' חוה ולא בבחי' אדם[.

אנא אמלוך
והנה ענין 'אנא אמלוך', לא חייב לבא לידי ביטוי רק בחיפוש 

כבוד והרגשת גאווה שזה ה'אנא אמלוך' הגלוי, אלא כל 

פעם כשאדם רוצה שרצונו יתמלא כפי שהוא מבין 

ורוצה, ולא חושב שיש בורא עולם שהוא הוא 

המכתיב מה יהיה לי ואיך ילך לי, הרי זה 

ממש בחי' אנא אמלוך. 

ויוצא מזה דבר נפלא, שכשאדם מרגיש וחושב שהולך לו שלא 

כסדר, זה רק בגלל שהוא החליט שזה 'לא כסדר', וכמה שיותר 

'כסדר' היינו  ויקבל שכל מה שנעשה עמו זה  הוא יבטל דעתו 

בחי' ונחנו מ"ה, הרי דייקא זה מה שיביא לו באמת את הכסדר, 

כי ע"י שיבטל דעתו, יזכה לבחי' מ"ה ויזכה לקבל בחי' כסדר.

ושבת עד ה'
לא  אולם  ותשובה,  אלול  לעניין  רבינו  עובר  התורה  בהמשך 

לעניין  כסדר'  ו'שלא  'כסדר'  של  העניין  בין  הקשר  מבאר 

ה'תשובה'. והדבר מתבאר בדברי מוהרנ"ת )הל' נט"י ג'(, שעיקר 

כל החטאים מגיעים מבחי' אנא אמלוך, כי גאוה הוא בחי' עבודה 

כל  כנגד  שקול  שהוא  ע"ז  עובד  כאילו  המתגאה  כל  כי  זרה, 

התורה, ועיקר התשובה הוא ע"י שירגיש שפלותו ועי"ז הקב"ה 

מוחל לו, כי הקב"ה עובר על פשע למי שמשים עצמו כשיריים.

ונראה שעומק כוונת מוהרנ"ת, שלא רק שהגאווה-ע"ז מביאה 

בשם  כידוע  ע"ז,  בחי'  הוא  חטא  כל  בעצם  אלא  חטא,  לידי 

רבינו בתורה ס"ב תניינא( על הפסוק  בדברי  )ומובא  הבעש"ט 

בחי'  הוא  'וסרתם',  שכל  אחרים',  אלהים  ועבדתם  'וסרתם 

'ועבדתם אלהים אחרים'. והדבר מתבאר היטב ע"פ דברי רבינו, 

כי כל חטא בעצם מונח בו בחי' אנא אמלוך, כי רוצה למלאות 

את תאוותו ורצונו ולא מתחשב מה רצון הקב"ה, וא"כ זה גופא 

בחי' אנא אמלוך. ולכן עיקר התשובה הוא ע"י שיבטל רצונו ולא 

יחפש למלאות תאוותו ורצונו, אלא רק להתבטל לרצון ה'.

ישמע  התשובה  שעיקר  ו,  בתורה  רבינו  מוסיף  שאת  וביתר 

בזיונו ידום וישתוק, וצ"ב מדוע זהו עיקר התשובה, אולם לפי 

הנ"ל מתבאר היטב כי השתיקה מגיעה מביטול העצמיות שלו, 

כי כל מה שאדם נפגע מבזיונות הוא כי יש לו הרגשה עצמית, 

וכמה שמבטל את העצמיות שלו ממילא אין לו מה להפגע כי 

כל חלק של  כי  זה הוא עיקר התשובה,  ולכן  הוא בבחינת מה, 

ביטול נוסף שמבטל רצונו, הרי בזה גופא מתקן את הסיבה של 

התשובה  וא"כ  אמלוך,  מאנא  נובע  החטא  שכמבואר  החטא, 

היא דייקא ע"י ביטול עצמיותו שזה בא לידי ביטוי ע"י ששומע 

בזיונותיו ושותק.

שוב  ולזכות  וברצון,  באהבה  הק'  אלול  ימי  את  לקבל  ה'  יזכנו 

בתשובה שלמה לפניו ית' עד יתקיים הפסוק 'שובה ישראל עד 

'גדולה תשובה שמגעת עד  ה' אלהיך', וכמו שדרשו בזה חז"ל 

כסא הכבוד', אכי"ר.



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'תבטל

אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה
בצאתם  המתינו  שו"ב,  מרדכי  רבי  וחבירו  שטרנהרץ,  אברהם  רבי  האברכים,  שני 
מבית ציונו של רבינו הקדוש לחסיד הגדול רבי פינחס יהושע מטשערין, שיסיים את 
השתטחותו ושיחתו על הציון, כדי שיוכלו להתלוות אליו בשובו אל העיר, ולשמוע 

מפיו דיבורי קודש הנובעים ממעיינו של רבינו הקדוש.
עובד ה' נלהב היה רבי פינחס יהושע, הוא נימנה על גדולי תלמידי מוהרנ''ת, ודבקותו 
ברבינו הקדוש היתה מופלאה. לא לחינם המתינו לו שני החסידים הצעירים, הם ידעו 

שכל דיבור של חסיד בעל הרגש והשגה זה, לא יסולאו בפז.
כשסיים את תפילתו, יצא מן הציון, ובראותו את שני האברכים היקרים ממתינים לו, הביט 
בהם בחיבה. תוך כדי שהחלו לצעוד יחד העירה, נעמד לפתע רבי פינחס יהושע על עמדו, 
כשעיניו עצומות ופניו לוהטות, נמלטה מפיו אנחת כיסופים והשתוקקות: 'איי- - - איי!'- - -
ידעו את סיבת אנחתו, שיראה  בגו, אך לא  כי דברים  נשימת השנים נעתקה, הם הבינו 
ותקווה נתערבו בה.  ורבי פינחס יהושע, שעיניים זכות ורוחניות לו, פתח וסיפר להם: 'מה 
אומר לכם, כאשר מביט אני על עצמי, רואה אני שכבר הייתי כמה פעמים בזה העולם' - - -

רבי אברהם ורבי מרדכי הקשיבו לדבריו בהתפעמות הולכת וגוברת, הם ידעו שחסיד 
נשגב זה אינו מן המדברים בטל, אלא כל דבריו בפלס ובמשקל, והוא המשיך: 'הייתי 
למקום  להעלותם  דורו,  נשמות  בתיקון  עסק  אשר  פלוני,  הקדוש  התנא  של  בדורו 
שורשם. אך אני, למרות שחייתי בדורו של תנא קדוש זה, לא זכיתי לבוא אל תיקוני, 

והיה קשה בעיניי: 'מדוע עזבני לנפשי, ולא תיקן גם אותי בתוכם?'
כך נשארתי מחוסר תיקון, ולפיכך הורדה נשמתי שוב אל זה העולם. ואז, באותו הדור, 

חי צדיק פלוני, שעסק גם הוא בתיקון נפשות כלל ישראל, אך גם הפעם לא זכיתי 
שהוא יעסוק בתיקוני, ונותרתי כאבן שאין לה הופכין...

נשמתי חזרה והתגלגלה שוב ושוב לעולם הגשמי, כשבכל פעם היא נותרת עזובה 
ונידחת, ללא תיקון. התפלאתי מאד: הלא כל אותם צדיקים קדושים ונוראים תיקנו 
אלפי ורבבות נשמות, האם לא היה ביכולתם לתקנני? 'אין זאת, השבתי אל ליבי, אלא 
שאני בעצמי האשם והחייב כי הלא הצדיקים נקראים 'בונים' כמ"ש 'אל תקרי בניך 
אלא בונייך'; הם אלו שבונים את קומת השכינה, ע"י שמשיבין את ישראל בתשובה, 
כל  מסתתים  שהבנאים  כשם  ממש  בתיקונה,  ועוסקים  ונשמה  נשמה  כל  ונוטלים 
אבן ואבן, ומניחים אותה במקומה בשורת הבניין. גם אם לפעמים מזדמנת לידם אבן 
עקומה מאד, הם אינם משליכים אותה הלאה, אלא עמלים לסתתה, עד שהופכת היא 

לישרה, ואז הם משימים אותה במקום הראוי לה, עם שאר האבנים.
מתחילים  שכאשר  לסיתות,  וקשות  עקומות  כה  שהן  כאלה,  אבנים  לעתים  ישנם  אך 
ליישרן מכיוון אחד, נמצאות עקומות מן הצד השני, וחוזר חלילה... עד שאין ברירה, אלא 
בדורו של אותו תנא קדוש,  כך ממש, כשחייתי  נגף...    הן לאבן  ואז הופכות  להשליכן, 
השתדל הוא לתקנני, אך לא עלתה בידו, ככל שהתייגע למעני לא הצליח ליישרני; בכל 

פעם נמצאתי עקום מצד אחר, עד שהנחני ועזבני לנפשי, ולכן הוצרכתי לשוב בגלגול.
גם בפעם השנייה, התייגע הצדיק באותו דור להעלותיני לשורשי, אך כל מאמציו לא נשאו 

פרי, כה עקום הייתי ומחוסר תיקון! וכך בכל הדורות, בהם חזרה נשמתי והתלבשה בגוף, 
כאבן נגף הייתי, שאין לה שום תכלית ותקווה, מתגולל ונרמס בין רגלי התאוות...

אבל השי"ת הצופה ומביט עד סוף הדורות, וחושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח, חמל 
על נפשי האומללה, ברחמיו שאין להם סוף, והביאני הפעם לזה העולם, בדור הזה, 
לאחר שכבר היה בעולם רבינו הקדוש ה'נחל נובע מקור חכמה', אשר כל העולמות 
כולם, חלים ורועדים מפני קדושתו העצומה, והוא כבר גילה עצות נוראות ונפלאות 
כאלו, ותיקן תיקונים נשגבים כאלה, שעל ידם יכולים הכל, יהיה מי שיהיה, להתקרב 

אל ה' אפילו הנשמות הרחוקות,  המפוזרות והנידחות ביותר.
להתוודע  וזיכני  כאלה,  נפלאות  סיבות  עימי  וסיבב  שגלגל  הוא,  ברוך  המקום  ברוך 
לתלמידו הקדוש רבי נתן זצ"ל שעל ידו זכיתי להתקרב לרבינו הקדוש, ולקיים דבריו 

הקדושים, ובכחו אזכה לתקן בחיים חיותי כל מה שקלקלתי עד כה בכל הגלגולים.
זכתה  ונוראים,  קדושים  צדיקים  ממנה  שנואשו  כזו,  מאוסה  נפש  יסופר?    כי  היאומן 
להתקרב לאור צח שכזה, לרבי כזה...   הלא על כך ממש מתמיה הכתוב: 'אבן מאסו הבונים' 
נפש שהתייאשו ממנה הצדיקים ומאסו בה 'היתה לראש פינה'?!  כיצד זה זכתה להתקרב 

אל הצדיק יסוד עולם, שהוא הראש, וממנו יתד ופינה לבריאת כל העולמות כולם.
על כך משיב הכתוב: 'מאת ה' היתה זאת, היא נפלאת בעינינו' אין זאת, אלא מדרכי 

השי"ת הגנוזים והנעלמים, וברחמיו העצומים שאינם כלים לעולם'.
סיים רבי פינחס יהושע, ואמר לשני האברכים המרותקים לדבריו הנוראים: 'ועל זה מסיים הפסוק: 'זה 
היום', בדורותינו אלו, עלינו 'לגיל ולשמוח' ברבינו הקדוש, שעל ידו יש תקווה ותיקון נפלא לנשמתינו'. 

מוהרנ"ת  דברי  לאור  תצא  כי  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
ימי  כח  מתגלה  שבהם  ג',  הלכה  שחרית  נט"י  בהלכות 
אלול לפתוח לנו שערי תשובה לבא להכנעה וביטול, ועי"ז 

למלאות ולהשלים כל חסרון, כי להשם הארץ ומלואה. 

תמצית המבואר בתורה פ"ב
מבואר בדברי רבינו )לקו"ת סי' פ"ב( שיש שהולך לאדם 
כסדר, ויש שהולך שלא כסדר, זה בחי' )תהלים קלט( 
"אחור וקדם צרתני". כי יש בחינת אדם-בחי' אל"ף בי"ת 
כסדר, ויש בחי' חוה בחי' תשר"ק שלא כסדר. כי אדם 
גי' הוי"ה במילוי אלפין-מ"ה, שהוא בחינת כסדר, וחוה 
הוא בחינת אחור-שלא כסדר, שזה בחי' דיבור-מלכות 

פה, כמ"ש "ולילה ללילה יחוה דעת".
וזה שאנו רואים שלפעמים הולך לאדם שלא כסדר, זה 
נמשך ממה שנתחלק בחינת 'שלא כסדר' מבחינת 'כסדר'. 
ועיקר הפגם הוא על ידי גדלות, שאומר 'אנא אמלוך'. כי 
אותה  ומפריד  לעצמו,  חוה-מלכות  בחינת  מחלק  בזה 

מהקב"ה מבחי' כסדר, ואזי נעשה שלא כסדר. 
כי כל חיותה הוא "מה", בחי' הביטול להשכל בחי' אד"ם 
שזה בחינת 'כסדר'. כי שלימות כל הדברים אינו אלא 
מקבלין  שאז  יתברך,  בו  ומקושרים  מיוחדים  כשהם 
ממנו יתברך חיות בשלמות, והחיות הוא המוחין וכו', 
בחינת חכמה כ"ח מ"ה. ואז יודע האדם 'מה חיינו מה 
מתמלא  והוא  להשי"ת  מלכות  בחי'  ומבטל  כוחנו', 

ונשלם. 
כי בחי' חוה-מלכות, כשהיא מקושרת לאדם-לבחינת 
נעשה  ואז  שלימות,  לה  יש  אזי  להקב"ה,  היינו  מ"ה, 
ומלואה",  הארץ  "לה'  מ"ש  וזהו  כסדר,  לאדם  שהולך 
כי אע"פ שהשי"ת ברא הארץ בבחי' שלא כסדר, הרי 
'להשם הארץ ומלואה' היינו שיכולים 'למלאות' הארץ-

השלא כסדר לעשות כסדר, כי באתר דאית דכר נוקבי' 
לא אידכר תמן, ובחינת חוה-שלא כסדר נתבטל כאשר 

יש בחי' מ"ה. 
ידע  כסדר,  שלא  לו  שהולך  אדם  כשרואה  כן  ועל 
שהעיקר לשוב להשי"ת להכניע עצמו, כי זהו מחמת 
הוא  התשובה  עיקר  ולכן  אמלוך',  'אנא  היינו  גדלות, 
מה  אני  מ"ה-מה  בחינת  ויהיה  עצמו  את  להשפיל 
חיי, ואזי יזכה לבחי' כסדר, כי חוזר חוה לבחינת אדם 

לבחינת מ"ה ונעשה כסדר. 
משה  פתח  שבו  אלול,  בחדש  הוא  התשובה  ועיקר 
כל  עם  עצמו  ומקשר  מאחד  כי  כבושה,  דרך  רבינו 
ישראל; שאפילו אם יש מי שנסוג לאחור-לבחי' שלא 
כסדר, הרי הוא מחזירו לדעת, לבחי' מ"ה-אור הדעת, 
בדיוטא  אפילו  אלקות  יש  כי  יחדיו",  ס"ג  "כולו  בבחי' 
חירי"ק-לאמלכא על תתאין. וגם למי  התחתונה בבחי' 
להבין  יזכה  אלול  ימי  ומצליח-בכח  למעלה  שעולה 
שפלותו בבחי' מ"ש "ואחר כבוד וגו'", בחי' סגו"ל, להכיר 

אור הכבוד של השי"ת ולבטל ישותו. 
וגו'", היינו כאשר יש  "כי תצא למלחמה  וזה בחי' מ"ש 
מצב של מלחמה-שלא כסדר, "ונתנו ה' אלקיך בידך"-

שביו"-שיקשר  "ושבית  ע"י  כסדר,  להיות  שיתהפך 
המחשבה לכבוד השם, ואז יתבטל המלחמה כי יתנהג 

הכל כסדר. 

תכלית המלכות לגלות פני הרחמים
בתשרי נברא העולם, ומציאות שמים וארץ וכל צבאם 

אשר מתנהגים בבחי' מלכות יצאו לפועל. 
כי אע"פ שהשי"ת ברא הכל לגלות כבודו על עם ישראל 
מעשה  כל  מחדש  לבד  והשי"ת  רצונו,  ועושי  אוהביו 
וברצון  ברחמים  הכל  ופועל  תמיד,  יום  בכל  בראשית 
עד  גדולה  בהשגחה  הכל  ולהנהיג  הבריאה  כל  לקיים 

לכל פרט ופרט שבעולם, וברוב חסדו וטובו חפץ חסד 
להטיב לכל בשפע רב טוב, ולתת חיים טובים מתוקנים 
וכנכון,  שהכל מתנהג בהשגחה של חסד כסדר כראוי 
כל  במילוי  הדעת  וישוב  מנוחה  למצוא  שנצרך  כמו 
חסרון, שעי"ז מתגלה כבוד השם ורב טובו, כי כרחם אב 
על בנים אמיתת רצון השם בוודאי הוא רק לחון ברצון 
לרחם ולהטיב לכל, ולזה ברא הכל, לגלות מידות רחמיו 
ורוב חסדיו.  – עם כל זה הרי מציאות הנהגת עוה"ז הוא 
לפי הדין והמשפט בבחי' מלכות, כי השי"ת רצה שיהיו 
זאת  ובכל  גדולה,  העלמה  בו  שיש  בעולם  אדם  בני 
יתדבקו נפשות ישראל בבחי' מלכות-קבלת עול תורה 

ומצות, לגלות מלכותו אשר בכל משלה. 
הכל  להנהיג  יכול  שבאמת  מלך,  הנהגת  זאת  כאשר 
גדולתו  לגלות  נכון,  סדר  לעשות  פרטים  לפרטי 
והשגחתו על הכל, אבל יכול גם להנהיג מתוך העלמה, 
רק בבחי' מלכות, שאינו יוצא להראות גדולת תפארתו 
עיר  בתוך  יושב  הוא  רק  וטובו,  השגחתו  ושלטון 
מלכותו,  משם  יראים  והכל  מלכותו,  בבית  המלוכה 
לעשות  בפה  ורצונו  חפצו  שגילה  מה  עול  ומקבלים 

כמצותו ע"פ משפט המלוכה.
אהביו,  להמון  להתאפק  יכול  אינו  זה  מלך  שגם  אלא 
פניו  אור  להראות  והדר,  בפאר  מתגלה  רצון  ובעת 
המאירים לכל הדבוקים במלכותו, לחונן להטיב ולהרים 
כך השי"ת ברא מציאות הנהגת העלם  ראש כל.  
הזה בבחי' שלא כסדר, בתוך הנהגה של טבע שמסתיר 
השם  ואהבת  ההשגחה  וסדר  השי"ת,  גדולת  נוראת 
בחי'  ע"י  מתגלה  השי"ת  מציאות  בעוה"ז  כי  עלינו, 
המלכות, בחי' מלכות פ"ה-תורה שבעל פה, וזאת יסוד 
הכל-לקבל מלכות שמים, לעסוק בתורה, לדעת מצות 
ונורא,  גדול  ונישא  רם  מלך  לפני  לעבוד  ואיך  השם 
בהלכה ותורה שבע"פ לשמור ולקיים ככל הכתוב, שזה 
כסדר,  שלא  תש"ר  בחי  העולם,  נברא  בתשר"י  בחי' 
שזה מורה על בחי' מלכות. אלא שיש גם י' שמורה על 

המתקת הנהגה זו, והתגלות אור פני מלך חיים. 
בבחי'  התורה,  קיום  מתוך  לעמוד  נברא  העולם  כי 
להשם  לשוב  וכך  ולעשות,  לשמור  המלכות  משפט 
ווידוי  דברי  לקחת  פה,  דיבור  ע"י  חסרון  כל  לתקן 
ותפילה ותחינה, להתחנן לפני המלך, וביום הזה בר"ה 
כל אדם  בו  נברא אדם לקבל עול מלכות שמים,  שבו 
עובר ורואים בו איך עמד במצות המלך, וכל לב ירעד 
ויפחד מאימת הדין.       אבל אחרי שזוכה האדם לאימת 
הדין, ורוצה לקבל כל מה שצריך מאת השי"ת, ועל זה 
מבקש ומייחל מתוך תשובה וקרבת השם, הרי בוודאי אז 
יבין שעיקר ישועתו הוא שיחבר ויכלול מציאות קבלת 
השי"ת  מציאות  אמיתת  התשובה-לתוך  וסדר  מלכות 

אשר לפניו הוא מבקש. 
נקבל  הדין  ביום  שאמנם  הוא,  השי"ת  רצון  עיקר  כי 
מלכות שמים בבחי' שלא כסדר-מלכות פה-לקיים כל 
דבר שבתורה שבע"פ, ולהתוודות מאד, אבל להמשיך 
לצאת  להשי"ת,  להתקרב  כסדר,  לבחי'  זאת  לכלול 
מכל מה שחושב על עצמו ועל ענייניו ולבטל זאת ע"י 
שהשי"ת  האמת  למציאות  לחזור  כדי  וביטול,  הכנעה 
לו  וייטיב  ירחם  בנים  על  אב  וכרחם  תמיד,  נמצא 
מאד, בגשמי וגם בשפע אור הדעת, שיזכה להתעורר 
באור  השם  עבודת  דרכי  אמיתת  להבין  לתשובה 
השם,  כבוד  התגלות  שהוא  דקדושה  והדעת  החכמה 
אשר בזה נמצא עיקר הכח להמתיק כל הדינים לבטל 

כל הגזירות לזכות שהכל יתנהג כסדר באמת. 

עבודת אלול ור"ה – להיכנע לפני השם
ולכן צריכים להכין לב בימי אלול הקדושים, לזכות לקבל 

אור רבינו ז"ל, לחזור להיות קרובים ודבוקים בהשי"ת, 
להבין עי"ז שעיקר עבודתנו וכלל התשובה הוא-הכנעה 
ושפלות לפני השי"ת, מתוך מה שהאמונה מאירה בלב 

ויודע מגדולת השם ובא לבושה וליראה גדולה.
ואם נתרחק מאד, יתעורר בכל יום להיות 'בקי בשוב', 
כי השי"ת נמצא שם במקומו ורוצה שתמליך אותו שם 
דייקא בתוך המצב הזה שעובר עליך ממש, יהיה איך 
שיהיה, בבחי' "כולו ס"ג יחדיו". וכאשר זוכה להצלחה 
יזכה בכל אלו להתקרב להשי"ת עי"ז, להזהר מהשכחה 
והישות, רק למצוא דרכי החיים שנתגלו ע"י הצדיקים 
שעיקר עבודת האדם הוא לזכור את השי"ת בכל לימוד 
התאוות  דמיונות  וכל  הישות  לבטל  ותמיד  ומצוה, 
וגאוה  עצמיות  של  מציאות  שהם  רעות,  והמידות 
שאומר 'אנא אמלוך'-לחטוף הנאה ומלוכה להיות לבד 
בלי השם, אך הצדיקים מאירים שעיקר התשובה ויסוד 
התורה הוא לשמוע מציאות מלך הכבוד ותמיד להכנע 

בלב שלם לפני השי"ת.
ולהתקשר  להתדבק  הוא  העיקר  השנה  בראש  ולכן 
אור  באמיתת  מאד  ולהתקשר  לרבינו  לנסוע  להרב"י, 
שאין  והריחוק  הדין  מעיקר  להנצל  לזכות  התורה, 
ואמונה  ובושה  יודעים מביטול  ואין  יודעים מהשי"ת, 
ועבודת השם בלב שלם, אבל באור רבינו נזכה לתשובה 
באמת, שהוא הרצון והכיסופין לעבודת השם, התפילה 
וצעקת הלב מתוך שפלות וביטול, מתוך עסק התורה 

ומצות ומתוך קבלת עול וקרבת השם. 

להגביה את ה'שלא כסדר' להשי"ת
וזה מה שנוטלים ומגביהים הידיים בבוקר, כי כל עבודת 
האדם להגביה העולם לתוך שלימותו-לאור ההשגחה, 
לגלות מלך הכבוד.            כי עיקר עבודתנו, לראות בכל 
מה שנעשה ומתנהל, שבאמת הכל בסדר נכון בהשגחה 
פרטית כרצון השם ממש. וגם כאשר הדבר נעלם מאד 
והקטנות, הרי אז ע"י הביטול לפני  ומתגבר בחי' הדין 
עד  ההשגחה  מאמיתת  לדעת  לבא  יכול  השי"ת,  רצון 
שיאיר בליבו איך כל מה שנעשה, הוא באמת כן כסדר. 
כי עי"ז יכולים לזכות לעבודת השם לישוב הדעת לחיים 
אמיתיים שנקרא חיים, למצוא התגלות כבוד המלך גם 

בתוך ההנהגה של שלא כסדר. 
הלכה,  בכל  הזהירות  הוא  התורה  שעיקר  אע"פ  כי 
הרי עיקר עבודת ישראל לפני השי"ת הוא בזה שאנו 
והריחוק,  ההסתרה  מציאות  מתוך  הנפש  מרימים 
עלינו,  שעוברים  המקרים  ובחי'  ההסתרה  ומבטלים 
ואחדות  אמונה  של  אור  ודעת,  השגחה  מגלים  ואנו 
שלא  ובחי'  דין  כל  מתבטל  אורו  שבהתגלות  השם, 
ובזה  הרחמים.  באור  ונכלל  עולה  המלכות  כי  כסדר, 

נמצא עיקר עצת ואמיתת רצון השם לזכות לתשובה. 
עליו  שעובר  מה  כל  עם  מסובב  נפש האדם  כאשר  כי 
באותו היום, ויום אחר יום, וכל מקרה מתחדש-כל מה 
שעובר שלא כסדר -פוגע ומזעזע, וגם גורם צער ועגמת 
וכו'?  בתורה  ולעסוק  השם  את  לזכור  שייך  איך  נפש, 
בפרט כאשר יש מה שמבלבל מאד, ויש חסרונות באיזה 

ענין מוכרח שמטרידים ומשעבדים את האדם לגמרי. 
האדם  כאשר  הוא  הדין  המתקת  עיקר  באמת  והרי 
החכמה  לאור  עולה  ואח"כ  כפשוטו,  לשוב  מתחיל 
להבין שבאמת השי"ת רוצה בו מאד, ורצון השי"ת רק 

להטיב לתת חיים ושלום וכו'.
ולכן דייקא ביום זה בר"ה-אשר בו נברא העולם לתקן 
ובכוחו  מ"ה  בחי  שהוא  האדם  ע"י  כסדר,  שלא  בחי' 
להחזיר  לשוב  עלינו  הדעת-בו  לאור  הכל  להעלות 
וזאת  כסדר,  לבחי'  ולהעלותו  המלכות  לבחי'  העולם 
לבחי'  לבא  להשי"ת  להתקרב  מתגברים  אנו  כאשר 

אור הדעת, ואע"פ שביום דין נמצא אימה ופחד ובחי' 
למצוא  דרך  יש  הרי  כידוע,  הדעת  אור  על  דורמיטא 
אורו, וזאת ע"י הכנעה וביטול, בחי' מ"ה, שעי"ז חוזר 
לתקן  השנה  בראש  נברא  שהוא  אד"ם,  בגדר  להיות 

העולם, להפוך את הבריאה לבחי' כסדר.

ראש השנה הוא בחינת שינה וביטול
התשובה  בבחי'  גם  לאחוז  עלינו  אשר  דין  ביום  והנה 
כסדר,  שלא  בחי'  שהוא  ומחשבותינו  מעשינו  בתוך 
מתגבר  כי  הקטרוג,  מחמת  הדעת  לגלות  מאד  וקשה 
בחי' לילה, בחי' חושך כח הדין, שעל ידו יצאו לפועל 
בריאת הישות של הארץ, לכן עיקר עצתנו הוא רק ע"י 

השינה והביטול. 
הדעת  כאשר  כי  השינה,  עת  הוא  אז  שבלילה  כשם 
מתעייף ומתבלבל אז אינו מיושב כראוי, ויכול להסתכן 
ולטעות וכו', ולכן צריכים לנוח לישון, שעי"ז ניצל מכל 
טעות, ואח"כ הרי קם וחוזר להתחדש בכוחות חדשים 
כסדר  שלא  בחי'  אחיזת  מתגבר  כאשר  כך,  ורעננים. 
קיומו  עיקר  לפעמים  וכו',  הצער  וגודל  האדם  בנפש 
שמתבטל  ביטול  בחינת  שינה,  בבחי'  להיות  ועצתו 
להשי"ת ויודע שאין לו שום דעת עכשיו, והוא ממש 

כישן, ואח"כ עי"ז חוזר הדעת. 
ולכן בראש השנה שבו נברא בחי' שלא כסדר, זהו עיקר 
לאימת  וזוכה  בדין  עומד  שכאשר  התשובה;  אמיתת 
באור  להכלל  להמשיך  יש  אז  כפשוטו,  מלכות  בחי' 
ע"י  לנו  מתגלה  כאשר  השם,  מלכות  התגלות  כבוד 
רבינו אשר אנו מדבקים כל חפצינו ורצוננו לאורו ביום 
זה, ועלינו להינצל מבחי' שלא כסדר שהוא עיקר בחי' 
הדינים, ומכל ריבוי המחשבות וכו' להתדבק במחשבות 
בוודאי  השי"ת  ואיך  באמת  השם  יראת  של  קדושות 
כבוד  בתוך  להסתתר  מאד  מתגברים  ואנו  לנו,  יטיב 
השם, להתבטל לגמרי בבחי' שינה, היינו ע"י הביטול 
לבחי מ"ה שאינו יודע כלל, רק עומד לפני השם בבושה 
ויראה, ויודע מה אני וכו', וסומך על מידת הרחמים, כי 

השי"ת רחום וחנון וטוב לכל תמיד. 
ובזה נכלל בבחי' תיקון הדורמיטא בחי' שינה שנעשה 
נמשך  שופר  בתקיעת  ועי"ז  כמבואר,  השנה  בראש 
התעוררות השינה, ואז מתחדש לגמרי, כי נמשך הארת 
לדעת  התורה,  לקבל  שיכול  הדרך  לו,  שנצרך  הדעת 
שהכל מתנהג כסדר תמיד, ואיך השי"ת איתו תמיד וכו', 
כי נמשך חיים באור פני מלך, ועי"ז נמתק הדין ויוצא 

זכאי לחיים ולשלום להחתם בספר החיים. 

וזה כל מה שאנו מתפללים בר"ה "מלוך על כל העולם 
מבקשים  אנו  כי  וכו'",  לבדך  השם  אתה  "ותמלוך  וכו'", 
בזה לזכות לחבר אור מלכותו לאור הדעת, וגם כאשר 
כל העולם מתנהג על ידי בחינת מלכות בחינת חוה, אנו 
נזכה לחיים להתדבק בעבודת השם ע"י הביטול לאור 
הדעת, שיודעים שהכל נמשך ממנו יתברך לבד והכל 

בסדר נפלא. 

להאיר  הכח  בנו  אין  עוד  שופר  תקיעת  לפני  אבל 
ועולה  שנכנס  עמוק  בקול  רק  בפה,  הדעת  ולגלות 
זכרונות  מלכויות  לומר  יכולים  ואז  שופר,  בקול 

'כסדר',  השם  כבוד  התגלות  עיקר  שזה  ושופרות 
דין,  ביום  גם  ההשגחה  ואור  הרחמים  שמתגלה 

מקבלים  אנו  ובזה  כסדר',  'שלא  בחי'  ונמתק 
יום  בכל  טובים  לחיים  לזכות  לחיים  זכרון 

הכל  ושלימות  התורה  בקיום  תמיד, 
כאשר כבוד השם מלא כל הארץ.



בני הנעורים
הלכות תשובה

עלהו לא יבול

אבל  אלול,  חודש  מעלת  ועל  תשובה,  על  הרבה  מדברים 
למעשה איך עושים את התשובה הזו?

אפשר לדבר הרבה דברי התעוררות בגודל מעלת התשובה, אבל 

השי"ת,  עם  מדברים  מאוד,  פשוט  והוא  למעשה,  הוא  העיקר 

מספרים לו מה עשינו ומבקשים ממנו סליחה.

אבל למחרת אני נופל שוב?
באים שוב לה' גם למחרת, ומבקשים ממנו שוב סליחה. 

את  שעזבתי  מרגיש  איני  כאשר  להתוודות  יכול  אני  איך 
העוונות?

של  בסגנון  העבר,  על  להתוודות  א[  משמעויות:  שני  יש  לוידוי 

'חטאתי - פגמתי' וכו'. ב[ תפילה ובקשה, לבקש מהשי"ת ולהתחנן 

וההרגלים  העבירות  את  לעזוב  כח  לנו  ויתן  אותנו  שיקרב  לפניו 

הרעים, שגם זה נקרא וידוי, שאנו מודים על האמת בגודל ריחוקנו 

מרגישים  שאיננו  אפילו  שלנו  האמיתי  הרצון  את  לפניו  ומגלים 

שבפועל עזבנו את הרע.

איך אני יכול לקבל על עצמי קבלה לעתיד, כאשר אני יודע 
שאני יכול ליפול למחרת?

זאת  בכל  רגעים,  לכמה  מה'  תשכח  אם  שגם  היא  הקבלה  עיקר 

תחזור תמיד לה', ולא תברח ולא תשבר.

זה נראה צחוק מהשי"ת שאני בא אליו בכל יום עם אותם עבירות?

מציאות,  הם  העבירות  לברוח,  לאן  אין  אחרת,  ברירה  לך  יש  וכי 

האמת  על  ולהודות  ולבוא  להתעלם  לא  היא  היחידה  האפשרות 

בא  ולא  להתעלם  ממשיך  שהנך  ביותר  הגרוע  הדבר  ושוב,  שוב 

לבקש סליחה, הדבר דומה לילדים שרוצים להתחבאות שלא יראו 

אותם על ידי ששמים את הידיים על העיניים.

את  למצוא  מאוד,  שובר  זה  ושוב,  שוב  נופל  אני  זאת  בכל 
שהתוודתי  מה  את  מספר  המיטה,  על  היום  בסוף  עצמי 

אתמול ושלשום, כאילו שום דבר לא זז?
ידום  בזיונו  'ישמע  הוא  התשובה  שעיקר  רבינו  אמר  זה  על 

אלא  בורח,  לא  כן  פי  על  ואף  מעצמך  מתבזה  אתה  וישתוק', 

ואלו הם היסורים שמכפרים על  יום.  בכל  ה'  לפני  לבוא  ממשיך 

בשביל  לעבור  צריך  שאדם  אחרים  יסורים  מכל  יותר  העוונות, 

לכפר על עוונותיו.

אין לי שום התעוררות הלב בעת שאני מתוודה?
בעבודת התשובה והוידוי ישנם הרבה דרגות של התעוררות 

לעשות  שצריך  ו'(  סי'  )ליקו"מ  רביז"ל  שגילה  כמו  הלב, 

את  ויותר  יותר  להרגיש  תשובה,  על  תשובה  תמיד 

הראשונה  הדרגא  אבל  לשכינה.  שעשינו  הצער 

היא וידוי בפה אפילו בלי לב, ורק כך אפשר 

להתקדם בהמשך להתעורר עם 

הלב, להכיר את גדולת ה' וגודל פגם החטא.

בעיקר  תהילים,  באמירת  להרבות  רביז"ל  עצת  זכור  מזה,  חוץ 

וכך  בתשובה  הלב  לעורר  מאוד  מסוגל  תהילים  כי  אלול,  בחודש 

להדריך את האדם בדרך התשובה.

איך נזכה לבושה מפני ה' בשעת הוידוי?
דווקא על ידי שתתמיד ולא תשבר, לבוא לספר לה' בכל יום, אזי 

תיפול  זאת  ובכל  שוב,  יקרה  לא  שמחר  לה'  שתבטיח  פעם  בכל 

שוב, זה בהכרח יביא לך בושה, איך קרה כדבר הזה ששוב נפלת. 

ודווקא על ידי ריבוי הוידוי בכל יום, אפילו בלא לב, תוכל לזכות, 

שיום אחד יתעורר בליבך בושה גדולה מהשי"ת בעצמו, כי פתאום 

תקלוט שאתה בכל יום מבטיח לו ובכל זאת נופל.

וזה אחד מהפירושים 'ירידה לצורך עלייה' כי הירידה היא מביאה 

בושה גדולה אמיתית יותר מהשי"ת, אבל זאת בתנאי שלא נשבר, 

אלא מזדרז מחדש להתוודות.

אבל זה שובר מאוד לשמוע את הוידוי?
מצפה  ואתה  שלך,  הבעיה  את  שומע  שאתה  בגלל  היא  השבירה 

לראות שינוי, אבל אם תאמין שבכל פעם שאתה מוציא את הוידוי 

מפיך, השי"ת סולח ומוחל, הרי שבכל פעם שתוציא את הבעיות 

שלך מהפה לפני ה', זה יביא לך שמחה וחיות נפלאה, בהיותך יודע 

שכעת ה' מחל לך.

להיות  יש  היום  כל  כי  היום,  כל  בוידוי  לעסוק  אסור  ובאמת 

בשמחה ולחיות מתוך הרגשת התקרבות לה', ויתוודה רק בשעת 

ההתבודדות והתפילה או לפני השינה. 

צריך  בעיקר  מה  על  מהיכן להתחיל להתוודות,  יודע  איני 
לעשות תשובה?

עיקר מידת הדין הוא על כך שלקחנו מלכות לעצמנו, ורצינו למלוך 

ולעשות מה שאנו רוצים, ולכן עיקר התשובה הוא על זה בעצמו 

למה שכחנו את שם ה', ומתוך כך אפשר להכנס לפרטי העבירות 

שאנו זוכרים באותו רגע, אבל העיקר כאן הוא הכלל, למה שכחנו 

שה' מלך. ודבר זה יכול להוליד בושה גדולה מפני ה'.

ובאמת שפעמים התשובה הוא דווקא באופן שאינו יודע אפילו על 

מה לעשות תשובה, רק התעוררות כללית שמבין שהוא רחוק מה' 

)עיין ליקו"מ סי' ל' בענין שאינו יודע לשאול(.

אפשר  פשוטה  סליחה  שבאמירת  זאת  להבין  אפשר  איך 
למחוק מעשים שלמים? 

אכן כן, מצות וידוי, היא פשוטה וקלה, להודות על האמת ולבקש 

סליחה, וה' מוחל וסולח. אלא שאנו חיים בעולם העשייה, וקשה 

כיון  אבל  דיבור,  ידי  על  פעולה  לתקן  אפשר  איך  זאת,  להבין  לנו 

שעיקר העבירה היא על כך ששכחנו את מציאות ה', נמצא שעל 

את  לו  מחזירים  אנו  סליחה,  ממנו  מבקשים  שאנו  הוידוי  ידי 

המלוכה, וממילא גם נתתקן המעשה.

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 4 אחה"צ(

הר"ר יונתן שיוביץ הי"ו - הוד השרון
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

בית המדרש דחסידי ברסלב 'נועם הנחל' אלעד
ברכת מזל טוב מעומקא דלבא 

לידידנו הדגול היקר והחשוב, איש חי רב פעלים, 
הפועל גדולות ונצורות בהאדרת אור רביה"ק בעירנו 

הר"ר אהרן זיידה הי"ו 
לרגל השמחה השרויה במעונו בנשואי 
בנו היקר החתן הר"ר אברהם יצחק הי"ו

עב"ג בת הר"ר נתן הלוי הלר הי"ו
בזכות רביה"ק יזכה לראות שפע נחת דקדושה 

ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח
בהוקרה ובידידות: 

הגבאים                      מתפללי בית המדרש

הר"ר עדו קליצ'בסקי  הי"ו  - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבן אברהם גדעון נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יצחק משי זהב  הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אשר זעליג מרגליות  הי"ו  - בית שמש
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו ישראל נ"י
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

יום ב' אולמי דושינסקי ר' יהושע 10 בית שמש

הרב אליהו בן חיים שליט"א  - גבעת אולגה
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נחמן רפאל נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אהרן זיידה  הי"ו  - אלעד
לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר אברהם יצחק נ"י

עב"ג בת הר"ר נתן הלר הי"ו - ירושלים
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הרה"ח ר' דן בינדר שליט"א - בני ברק
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח אברהם בניהו נ"י
עב"ג בת הר"ר אהרן בצלאל רבינוביץ הי"ו - בית שמש

בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

חבורת יורה דעה בקלויז דחסידי ברסלב בית שמש
הננו לשגר ברכותינו הנלבבות קדם ראש חבורתינו

המלמדינו הלכה ברורה ברוב תבונה
הרה"ג רבי אלכסנדר צבי ליברמנטש שליט"א

לרגל התמנותו כמורה צדק מטעם "העדה החרדית"
יהי ה' עמו לרומם את קרן התורה וההוראה

שומעי לקחו בני החבורה

לע"נ האשה הצדקנית 
מרים בת הרה"צ ר' בנימין זאב זצ"ל
נלב"ע ט"ז אלול תשס"ו ת.נ.צ.ב.ה.

הר"ר נתן אדלר  הי"ו -  בית שמש
חתן הרה"ח ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א

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

הדלקת נרות שבת כשיש תאורת החשמל
כללי ההלכה

א. בשו"ע )סימן רסג ח( מובא שני דיעות אם במקום שיש כבר נר של שבת ורוצים להוסיף עוד 

כיון שבתוספת  ודעת הרמ"א שיכולים לברך,  לא.  או  נר לכבוד שבת, האם מותר לברך עליו 
אורה יש תוספת שמחה ועונג שבת. אך דוקא כשמדליקים 'במקום שאוכלים שם', כיון שטעם 
חיוב הדלקת נר במקום כזה הוא משום עונג סעודה, לפיכך יש ענין בתוספת אורה. מה שאין 
כן 'בשאר חדרי הבית' – אין ענין כלל בתוספת אורה, ואי אפשר לברך על הדלקה כזו )כיון שחיוב 

הדלקה שם הוא רק 'כדי שלא יכשל בעץ ואבן'(.

ב. לפי האמור, במקום שאור החשמל דולק, לכאורה אי אפשר לברך על נרות השבת, כי אינם 

מוסיפים כלום, בבחינת 'שרגא בטיהרא מאי מהני'. ואף אם נאמר שבכל זאת מוסיפים איזה 
הוא  אורה  תוספת  על  לברך  שההיתר  וכאמור  אורה',  'תוספת  בגדר  רק  הם  מקום  מכל  אור, 
שיש  ]ואף  ושמחה.  עונג  שום  מוסיף  אינו  זה  שאור  וכמובן  ושמחה',  'עונג  שמוסיף  מטעם 
לומר שהנרות מועילים במידה והחשמל יכבה, מכל מקום אין בזה טעם מספיק לברך עליהם[.
בשאר  וכמו  שבת,  לכבוד  שהוא  וניכר  שידוע  כיון  עליהם,  לברך  אפשר  זאת  שבכל  וי"א  ג. 
כמו  נרות  לכבודה  שמדליק  בזה  השבת  מכבד  זה  והרי  נרות,  שמדליקים  חשובה  הזדמנות 
וגם  ליישב המנהג.  שמדליקים לכבוד אדם חשוב. אמנם אף הם לא אמרו זאת אלא רק כדי 

דבריהם מובנים רק בהדלקת נרות שבת שבמקום הסעודה אבל לא בשאר חדרי הבית.
למעשה

א. אשה המדליקה נרות השבת, תעשה כך: 
)א( תדליק את הנרות ואחרי זה תדליק את אור החשמל ואחר כך תברך. ובזה עלתה הברכה גם 

על אור החשמל, ודומה למי שמדליקה עשר נרות שמברכת בסוף על כולם, שכולם נחשבים 
כנרות שבת. 

)ב( אם החשמל דלוק כבר מקודם - תכבה אותו ותחזור ותדליקנו )כי נר/אור שלא הודלק לכבוד 

'זמן פלג המנחה' אפילו כשהודלק לכבוד שבת, אין יוצאים  שבת, אינו נחשב כנר של שבת. ואם הודלק לפני 

בזה(.

)ג( אפשר גם לעשות להיפך, דהיינו שתדליק מקודם החשמל ואחר זה תדליק את הנרות. אלא 

שבזה נמצא שבעת שהדליקה הנרות לא הוסיפה כלום באור וכאמור, ולכן עדיף לעשות כמו 
שכתבנו מקודם.

ב. וכמו כן יש לעשות בנרות של 'יום טוב'. ואף שיש נוהגות להדליק ביו"ט בלילה דייקא, מכל 
מקום לפי האמור יש להדליק בערב יו"ט כדי שתוכל להדליק גם את החשמל.

ג. אם הוא באופן שאי אפשר להדליק הנרות בשעה שהחשמל מכובה ולהדליקו, כגון: ביו"ט 
שני או יו"ט שאחר השבת, שאור החשמל דלוק מכבר או שהשעון מדליק לעיתותי ערב את 

החשמל – אז כמובן שבהכרח לסמוך על הפוסקים שסוברים שיש איזה תועלת בהדלקת נרות 
אף במקום שיש אור החשמל. 

ד. כשמדליקים את הנרות שלא במקום שאוכלים שם, כגון אורח שיש לו חדר מיוחד בשבילו, או 
האוכלים בבית הוריהם וכדומה וחוזרים לישון בביתם – שאלו צריכים להדליק נרות שבת רק היכן 

הנרות במקום שיש מהם תועלת  אזי מחויבים לסדר שידליקו את   – ולא במקום שאוכלים  שישנים 
גמורה ולא כתוספת אורה בעלמא )כי שלא במקום אכילה אין יוצאים בנרות לתוספת אורה וכאמור לעיל(. ולפעמים 

עדיף בגלל זה שידליקו את הנרות במקום שאוכלים.
ה. אך דע שכל האמור עד כאן הוא כשיש אור חשמל הדולק בחדר זה, אבל כשאין אור החשמל דולק בחדר אלא 

נכנס אור מתאורת הרחוב - נראה שבכל זאת אפשר להדליק שם נרות ולברך עליהם, כיון שאז יש תועלת מרובה 
מאור הנר. אכן אם נכנס אור מחדר אחר או פרוזדור הסמוך לו - יתכן שאין הנרות מועילים הרבה אלא נחשבים רק כתוספת 

אורה. והכל לפי הענין. 

הספר
'בהירות
הדרך'

מסע פנימי
אל הצדיק
מאת הרב

דוד גבירצמן.

דוד קליגמן
052-7172452

אומן בעיניים
חדשות לגמרי...

לע"נ האשה החשובה
צפורה חיה בת  יוסף ושמחה 

נלב"ע י"ז אלול ת.נ.צ.ב.ה.

ב590 $ בלבד
אומן אומן ראש השנה

המחיר כולל ארוחה קלה ונסיעות פנים
יחזקאל 29 )פינת דוד( ירושלים
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