
הולכים ומתקרבים אל היעד, והשבוע הפרשה כבר מדברת ישירות 
על המקום בעצמו, 'כי תבוא' מדברים איתך על מה שיקרה בפנים, 
בארץ  במדבר,  שנה  ארבעים  צעדת  אליו  במקום  כשתתגורר 
ישראל. ואם נדמה לנו שמספיק להגיע לשם וזהו, מדברת איתנו 
התורה גלויות ואומרת, רגע לפני שאתם נכנסים לארץ, יש משהו 
מסתובב  והכל  העיקר  שהיא  נקודה  יש  לזכור,  מוכרחים  שאתם 
סביבה, אם שכחתם אותה בחוץ, אתם עלולים למצוא את עצמכם 

שוב פעם בחוץ, כדי למצוא אותה. 
        

הקללות  שום  על  וזאת  התוכחה  פרשת  היא  תבוא  כי  פרשת 
שמוזכרות בה. לא מקללים אותנו, מעוררים אותנו לשים לב שלא 

לאחר  גם  הקללה.  חלילה  אותנו  תמצא 
והגעה אל היעד צריכים לדעת  דרך ארוכה 
איך לנחול את היעד, ולא לאבד את הברכה 

שהוכנה עבורנו. 
נכנסים לארץ וזה המקום בו מוטלות עלינו 
והתפקיד  בארץ,  שקשורות  המצוות  כל 
כאן  תוקף.  משנה  מקבל  שלנו  היהודי 
המקום, פה תתבצע העבודה, הגעתם ליעד. 
ציוויים  בהרבה  מוקפים  היהודיים  החיים 
מצביעה  נתבלבל  שלא  וכדי  וזהירויות, 
התורה הקדושה על הנקודה הפנימית, אם 
תראה את הנקודה הזו שם, דולקת ומאירה, 
תדע שיהדותך בכיוון הנכון. אם היא חלילה 

כבויה, משהו לא בסדר, מאוד לא בסדר.

נקודת הקדושה
את  תשאב  שנעשה  מצווה  כל  אבל  מצווה  לא  היא  הנקודה 
חיותה ממנה, אין עליה ציווי ייהרג ובל יעבור, אבל בלעדיה חיינו 
אינם חיים. את הנקודה החיונית כל כך מציינת התורה הקדושה 
בעיצומה של מסכת הקללות, באמצע רשימה של תקלות קלקולים 
רעות ואסונות שעלולים להתמוטט חלילה על ראשו של כל אדם, 
עוצרת הפרשה ואומרת, אתה יודע מה הסיבה שמזמינה את כל 
הדברים האלה? לא מה שחשבת, אלא 'תחת אשר לא עבדת את ה' 

אלקיך בשמחה ובטוב לבב', זו הנקודה.
אפשר  המצווה',  כל  של  הקדושה  נקודת  היא  דקדושה  'שמחה 
להיות עסוק כל היום במצוות ובזהירויות כביכול ולמרות זאת 
נקודת  סביב  סובבים  העיסוקים  כל  מהשם,  רחוק  להישאר 
נרקמים  מה  סביב  שלך?  המרכז  מה  הנשמה,  שם  מרכז, 

ונעשים כל מעשיך? לאן הולכות מצוותיך, זו השאלה.
משוגרות  שהקללות  מפורשות  אומרת  התוכחה 
אמתית,  מרכז  נקודת  לו  שאין  האיש  של  לכיוונו 
חובה  ידי  יוצא  מצוות  עושה  אולי  הוא 
ומקיים את מה שצריך, אבל הוא 

לא שמח, וזה אומר שהעשיות שלו מנותקות ולא מסתובבות סביב 
ה' ישרים משמחי  'פקודי  הציר הנכון. דוד המלך אומר בתהילים 
לב', המצוות משמחות! אם אינך שמח בדוק על איזה ציר הלבשת 

את מצוותיך.
הפרשה  בתחילת  לארץ,  בכניסתנו  כבר  ניתנת  הזו  ההבהרה 
ושמחה.  התחדשות  של  מצווה  זו  הביכורים,  מצוות  מופיעה 
הפסוקים מונים את כל סדר הבאת הביכורים ואת הדברים שעל 
ההבאה,  של  כשבסיומה  המקדש,  בבית  לומר  הביכורים  מביא 
בכל  'ושמחת  התורה  מסיימת  וההשתחוויה,  הטנא  הנחת  לאחר 

הטוב', באת אל הארץ כדי לשמוח בכל הטוב, השמחה היא היעד.

בחינה עצמית
אנו בעיצומם של ימי תשובה ומשפט, ימים 
של שימת לב ובחינה עצמית, היכן אני ואנה 
ולבשורות  טובה  לשנה  מקווים  צועד.  אני 
דברים  הרבה  לתקן  עלינו  מוטל  טובות. 
אבל  לפרטים,  ירידה  גם  דורשת  והתשובה 
לפני שאנחנו מתבלבלים חשוב מאוד לשים 
ביותר  הטוב  המדד  היא  ההזהרה,  לנורת  לב 
מה  השמחה,  בעולם:  אנחנו  היכן  לדעת 

איתה?
עלולים לחשוב 'נו מילא שמחה, יש לי כל כך 
הרבה מה לתקן ולשפר, רק חסר שאני יהיה 
שמח עכשיו?!' וזו בדיוק הנקודה: עד שאתה 
השם  את  ולשאול  מעשים  עוד  להוסיף  רץ 
'מה אתה רוצה ממני עוד הרי כמעט לא נשאר לי זמן לנשום', אולי 
כדאי לעצור ולשאול, האם אני שמח במה שאני עושה. השמחה 
לעצמם,  שמפרגנים  אנשים  של  אישי  פינוק  ולא  בונוס  לא  היא 

השמחה היא נקודת הקדושה.
מי  את  נשאל  הנכון  למקום  הגענו  האם  לדעת  רוצים  כשאנחנו 
הנוף  כמו  להיראות  אמור  הזה  המקום  האם  לשם  אותנו  ששלח 
לוודא  כדי  שונים  בפריטים  בסימנים,  נשתמש  כעת.  רואה  שאני 
ולעשות  לשמור  מצווים  אנחנו  הנכונה.  הכתובת  אל  שהגענו 
אצל  הנכון.  במקום  אנחנו  האם  פעם  מדי  לברר  גם  אבל  ולקיים 
מוכרח  ה'  בשביל  עושה  אתה  אם  שמחה,  שרויה  יתברך  השם 

שאתה שמח. 
הדור שלנו מצטיין בהרבה מעלות טובות, אבל לפעמים הוא לא 
לחלום  יחלו  רק  שאבותינו  והידורים  דקדוקים  יש  שמח.  מספיק 
אבל  מאליו.  המובן  כדבר  מאמץ,  בלי  בהם  זוכים  ואנחנו  עליהם 
השמחה, האושר, שביעות הרצון, איפה כל אלו... יהודי שמח הוא 
אדם שמושקע במקום הנכון. יתכן שעובר עליו ולא כל כך מצליח 
לו, יכול להיות שהוא רחוק משלמות ויש לו הרבה מה לתקן, אבל 
לפחות דבר אחד הוא יודע, היום שלי מולבש על הנקודה הנכונה. 

תעבוד בשמחה.
)ע"פ ליקו"ה תפילה ד'(   

נקודת השמחה דולקת? תקין

שלא  מוכיחה  הפרשה 
לארץ,  להיכנס  מספיק 
ליעד  כשהגענו  דווקא 
האמתי,  הדבר  מתחיל 
לב. לשים  וצריך 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
מברסלב  זיע"א

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

421בס"ד
גליון מס'

ה'תשע"ז

         פרשת
          כי תבא

תאריך יום
לחודש

ליקוטי 
מוהר”ן 

ח"א

ליקוטי 
הלכות 

ח"ד

הדף 
היומי  
סנהדרין

נהכהנג.יחשבת

נוכונג:יטא

נזכזנד.כב

נחכחנד:כאג

נטכטנה.כבד

סלנה:כגה

סאלאנו.כדו

היהדות היא מערכת גדולה מאוד של מצוות והזהרות ויש נקודה אחת שמעידה האם הכל תקין והולך לכיוון הנכון.

אל תחשוב מיום לחברו, 
תחטוף את הרגע הזה.

יֹום א' נַח ראׁש ֹחֶדׁש ֶחְׁשָון תקצ"ד. 

ְּביֹום  ִקַּבְלִּתי  ִמְכָּתְבָך  ֲחִביִבי,  ְּבִני  ֲאהּוִבי 
ֶׁשּקֹול  ִּפי  ַעל  ַאף  ִמְכָּתֶביָך  ְּברב  ְוִהֵּנה  ו'. 
ַמִים, ַאְך ְּבֻרָּבם ַאָּתה ְּבַעְצְמָך ֵמִׁשיב  ַצֲעָקְתָך עֹוֶלה ַלּׁשָ
ַמה  ִּבְפָרט  ַוֲאִמִּתית,  ְנכֹוָנה  ְּתׁשּוָבה  ְּבִצְּדָך  ְּתׁשּוָבְתָך 
ָּכַתְבָּת ְּבִמְכָּתְבָך ַהָּסמּוְך ֶׁשֵאין ְלָך ָמקֹום ָלנּוס ִּכי ִאם  ּׁשֶ
ִלְקּבַע ִעִּתים ַלּתֹוָרה, ֱאֶמת ְוַיִּציב ְוָנכֹון ְוַקָּים ְוָיָׁשר ְוכּו' 
ַהֵּבית  ִעַּקר  הּוא  ּוְתִפָּלה  ּתֹוָרה  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר 
ּוְכמֹו  יֹום,  ְּבָכל  ָהָאָדם  ַעל  ֶׁשעֹוֵבר  ַמה  ִמָּכל  ָמנֹוס, 
ָּבָראִתי  ל(  )ִקּדּוִׁשין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו 
ֵיֶצר ָהָרע ָּבָראִתי ּתֹוָרה ַּתְבִלין, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים 
קי"ט( לּוֵלא תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְדִּתי ְבָעְנִיי, ְוִׂשים 
ֶׁשֵּמעֹוִדי  ֶנֱאָמָנה  ְוֵתַדע  ָהֵאֶּלה,  ַלְּדָבִרים  ֵהיֵטב  ִלְּבָך 
ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ִּכְמַעט לא ָהָיה ֵעת ֶׁשּלא ָעַבר ָעַלי ָּכל 
עֹוֵבר ָעֶליָך, ּוְבָכל ַּפַעם ִנְדֶמה ִלי ֶׁשִּכְמַעט ֶאֶפס  ַמה ּׁשֶ
ִּתְקָוה ַחס ְוָׁשלֹום, לּוֵלא ה' ֶעְזָרָתה ִלי ְּבָכל יֹום ִּבְדָרָכיו 
ַטַעם  ְמִׁשיֵבי  ְּבִׁשְבָעה  ְלַחּיֹוֵתנּו  ֶׁשִהְקִּדים  ַהִּנְפָלִאים 
ְוכּו' ַעל ְיֵדי ַהַּנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ְוכּו' ְוכּו', ְזכר ִּכי 
עֹוֵבר  ְּכֵצל  ּופֹוֵרַח  הֹוֵלְך  ְוַהּכל  ָּבעֹוָלם,  ְזַמן  ׁשּום  ֵאין 
ְוכּו', ּוַבֵּצל עֹוֵבר ַהֶּזה ְיכֹוִלין ְלַבּלֹות ְקָצת ְּבתֹוָרה ְקָצת 
ִּבְתִפָּלה ְקָצת ְּבִׂשיָחה ּוְצָעָקה ְוַׁשְוָעה ַוֲאָנָחה ְוִלְתלֹות 
ם ִיְתָּבַרְך, ּוְקָצת ְּבִׂשיָחה ִעם ְּבֵני ָאָדם ְּבִמֵּלי  ֵעיָניו ְלַהּׁשֵ
ּוַמָּתן  א  ַמּׂשָ ְּבִעְסֵקי  ּוְקַצת  ְּדָעְלָמא,  ּוְבִמֵּלי  ִּדְׁשַמָּיא 
ּוַפְרָנָסה ּוְקָצת ְּבַהֶהְכֵרִחּיּות ְלִקּיּום ַהּגּוף ֶׁשֵהם ֲאִכיָלה 
ְוֵכן  ַהּיֹום,  ְועֹוֵבר  חֹוֵלף  ָּכְך  ּוְבתֹוְך  ְוכּו',  ְוֵׁשָנה  ּוְׁשִתָּיה 
ּומֹוִׁשיַע  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ חֹוֵמל  ָּכְך  ּוְבתֹוְך  ָיִמים  ַּכָּמה 
ְוָהִעָּקר  ְוכּו',  ָיִריב  ָלֶנַצח  לא  ִּכי  ְּצִריִכין  ּׁשֶ ַמה  ְועֹוֵזר 
ִלְבִלי ַלֲחׁשב ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו, ְוַאל ְיַבֲהלּוָך ַרְעיֹוְנָך לא ִמן 
עֹוֵמד  ֶׁשַאָּתה  ְוַהּיֹום  ָעה  ְוַהּׁשָ ֶהָעִתיד,  ִמן  ְולא  ֶהָעַבר 
ִלְברַח  ָצִריְך  ַאָּתה  ּׁשֶ ִמַּמה  ְוִלְברַח  ּוְלַדֵּלג  ִלְקּפץ  ּתּוַכל 
ַעל ְיֵדי ָּכל ַהַּנ"ל, ְוַעל ֻּכָּלם הּוא ְיׁשּוַעת ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ָהֲעצּוִמים ֲאֶׁשר הּוא ִיְתָּבַרְך עֹוֶׂשה ִעם ָּכל ָהָאָדם ְּבָכל 
יֹום  ֶׁשְּבָכל  ִנֶּסיָך  ְוַעל  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּכמֹו  ֵעת,  ּוְבָכל  יֹום 

ִעָּמנּו ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶׁשְּבָכל ֵעת ְוכּו', 
ּוַבֶּמה  ֶהָעַבר,  ָנה  ַהּׁשָ ְּבראׁש  ַנְפְׁשָך  ְוַׂשַּמח  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק 
ַהָּסמּוְך  ָנה  ַהּׁשָ ראׁש  ַעל  ִלְהיֹות  ּוְמַחִּכים  ְמַקִּוים  ֶׁשָאנּו 
ְוֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזָך ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה  ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, 
ֱאלִקים  ַוה'  ְוכּו',  ְוִׂשיָחה  ּוִבְתִפָּלה  יֹום  ְּבָכל  ָׁשעֹות  ַּכָּמה 

ָצִריְך  ַאָּתה  ּׁשֶ ַמה  ְּבָכל  ְלָך  ְויֹוִׁשיַע  ַיְעזר 
ְלִהָּוַׁשע ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה: 

ִּדְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב. 



צדקה, אא

עבודת התשובה באתערותא דלתתא  פרק ח'
אם  כי  אותי  להוציא  לך  אפשר  שאי  לו  ואמרה 
שנה  שם  יושב  ותהיה  מקום  לך  בוחר  כשתהיה 

אחת
אמרה לו הבת מלך, אפילו שכבר זיהית אותי, בכל זאת אי 

אפשר לך להוציא אותי באופן הרגיל, לקחת אותי ולצאת, 

ולכן אם אתה רוצה להוציא אותי, מוכרח הנך לבחור מקום 

בו תשב שנה אחת.

כי  בעולמו,  מקום  לו  אין  מהשי"ת  הרחוק  אדם  כי  מקום: 

העולם,  של  האמיתי  המקום  והוא  כבודו,  הארץ  כל  מלא 

ומי שאינו מחובר אליו, הוא באמת לא מוצא את מקומו, 

הבת  לו  אמרה  ולכן  מנוחה.  ללא  ומפוזרת  נודדת  ונפשו 

מלך תנאי בשביל להוציאנו תבחר לך מקום, כלומר תמצא 

מקום, פינה רוחנית שם יש לך את הפנאי להסיח דעת מכל 

הרצונות האחרים, ושם תשב ותגעגע אלי.

י"ב  הכולל  זמן  תקופת  של  סיבוב  הוא  שנה  אחת:  שנה 

וד'  הנפש  טבעי  י"ב  כנגד  והוא  השנה,  עונות  ד'  חדשים, 

יסודות של האדם, והאדם בכל שנה מוכרח לעבור את כל 

נתעלית  בו  אשר  שבו,  המועדים  עם  השנה,  של  הבחינות 

זאת  רואים  שבגשמיות  וכמו  ויותר.  יותר  נפשו  ונתתקנת 

ואף  כיתה,  ועולה  יותר  האדם  מתבגר  שנה  בכל  אשר 

שנה  אבל  יותר,  ומתבגר  מתחדד  המח  יום  בכל  שבוודאי 

הוא פרק זמן בו מתעלה ומתבגר לסוג של השגת שכל חדש 

ברמה אחרת.

שנה  לקחת  חייב  שהוא  למלך,  למשנה  אמרה  מלך  והבת 

בשם  אלא  יום,   365 של  שנה  בדווקא  הכוונה  ואין  אחת, 

במושאל, סיבוב זמן הכולל בתוכו כל בחינות המעברים של 

השנה.         

וכל השנה תתגעגע אחרי להוציא אותי
ולהתגעגע אחרי להוציא  וכל אותו הזמן צריך אתה לישב 

השכינה  להוציא  מחפש  יהודי  כל  שבוודאי  ואף  אותי, 

ומחפש,  הולך  למלך  המשנה  את  שרואים  וכמו  מגלותה, 

פשוט  'געגועים'.  של  מיוחדת  עבודה  יש  זאת,  בכל  אבל 

לשבת ולהתגעגע אחר השכינה. וכל נקודה של געגוע מקרב 

את הגאולה הכללית והפרטית.

געגוע  עם  אפשר  איך  זאת,  להבין  יכול  לא  האדם  אמנם 

ורצונות בלב להוציא מהלא טוב את בת המלך, אבל זה בדיוק 

העבודה, אתה חייב לקחת תקופה בה אתה פשוט מתגעגע. כך 

אתה נהיה כלי שתוכל בגמר השנה להוציא אותי.

ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה 
להוציא אותי 

אבל  לעשות,  צריך  שאתה  דברים  הרבה  עוד  לך  יהיו  הזו  השנה  שבמשך  בוודאי 

בכל רגע שיהיה לך פנאי, תמקד את המחשבה בגעגועים אלי, תגדל את הצפייה והתשוקה 

להוציא אותי. וזה דבר שכל אחד יכול לעשות בכל עת ובכל דרגא. כי אפילו אם האדם מרגיש 

שהוא רחוק מאוד מלהוציא את הבת מלך, אבל בכל זאת בכל רגע שהוא נזכר שהוא יהודי, ויש 

לו כמה רגעים פנויים, שיעורר געגוע ורצון להחזיר השכינה ללבבו.

אין זה דבר קשה כלל, הקושי העקרי בזה הוא חוסר האמונה בדבר, שהרצון והגעגוע הזה שווה 

משהו, נדמה לאדם שהרצונות שלו הם סתם הרהורים ומשאלות לב לא מעשיים, וזהו השקר 

הגדול ביותר שהיצר מרמה את האדם, כי זה בדיוק הדרך להוציא את הבת מלך. המשנה למלך 

תשב  לו,  אומרת  היא  אבל  להוציא,  בשביל  לעשות  שאפשר  פעולות  מעשיות,  עצות  מחפש 

ותתגעגע תוך כדי שאתה עושה דברים אחרים.

י  כ

צריך לדעת שהיצר הרע יש לו רשות לגנוב בהאדם את כל הקדושה, וכמו שראינו זמנים של 

גזירות בהם לא יכלו לשמור שבת ולהיות יהודים בפרהסיה, אך דבר אחד אין הוא יכול לגנוב, 

והוא: הרצונות והכיסופים, כי אי אפשר להכריח את הזולת שלא לרצות את ה'. והסיבה שאדם 

אז  לגנוב,  מעשית  אפשרות  שום  לו  שאין  שרואה  בעצמו  זה  בגלל  הוא  ומתגעגע,  רוצה  אינו 

ממילא הוא כבר מתקרר מהגעגוע אחר השכינה. והתשובה היא להיפך, אתה רוצה להוציא אותי, 

תבחר לך מקום בלב, תמצא נקודה שם אתה מחובר קצת לה', ומשם תתגעגע יום יום, בכל עת 

של פנאי, אפילו אם אתה לא יכול כל הזמן.

רבינו ז"ל מבאר את ענין התשובה: "דע, כי תשובה היא לשוב את 

המקום  הוא  )ומה  אתר  ההוא  ומאן  משם...  שניטל  למקום  הדבר 

שכתוב  כמו  הדברים,  כל  שורש  הוא  חכמה  כי  חכמה,  הוא  ההוא( 

)תהילים יד( 'כולם בחכמה עשית'" )לקו"מ סי' לה(.

היינו שעיקר התשובה עניינה להשיב את חלקו לשורשו למעלה 

שב  הוא  התשובה  וע"י  עשית'  בחכמה  'כולם  כי  החכמה,  שהוא 

ומתקשר לחכמתו יתברך.

כשמגיע לשורשו זוכה למנוחה
בחכמת  המיוחד  שורשו  את  לו  יש  אחד  כל  הנה  כי  בזה,  והביאור 

אליה  המנוחה  לו  חסרה  זה  ובלא  להגיע,  צריך  הוא  אליו  השי"ת 

שואף כל אדם.

וכמו שמצינו אצל ברוך בן נריה, שהיה ממקבלי התורה ומוסריה, 

ובית  נריה  בן  שברוך  היד(  לספר  )בהקדמתו  הרמב"ם  שכתב  כמו 

דינו קבלו את התורה הק' מירמיהו הנביא ובית דינו, ועזרא הסופר 

לירמיהו  שאמר  נריה  בן  ברוך  אצל  ומצינו  מהם.  קבלוה  דינו  ובית 

)ילקוט  חז"ל  ובארו  מצאתי",  לא  ומנוחה  באנחתי  "יגעתי  הנביא 

מתרעם  שהיה  נריה,  בן  בברוך  מוצא  אתה  "וכן  בזה"ל:  שמעוני( 

נשתניתי  מכאובי,  על  ה'  יסף  כי  לי  נא  אוי  ואמר,  המקום  לפני 

מכל תלמידי הנביאים, יהושע שמש את משה - ושרתה עליו רוח 

הקודש,  רוח  עליו  ושרתה   - אליהו  את  שימש  אלישע  הקודש, 

ומנוחה  'יגעתי באנחתי  ואני מה נשתניתי מכל תלמידי הנביאים, 

לא מצאתי', ואין מנוחה אלא נבואה שנאמר 'ותנח עליהם הרוח', 

ואומר 'ונחה עליו רוח ה' ואומר 'נחה רוח אליהו על אלישע'" ע"כ.

היה  נריה  בן  ברוך  של  ששרשו  שכיון  דאמרן  מה  לפי  וביאורו 

בנביאות, לכן כשלא הגיע לשם נאנח שלא מצא מנוחה, כי לא שייך 

לומר על אדם שיש לו מנוחה אלא כשבא לשרשו.

וכך מצינו בחז"ל )כלים פי"ז מי"ג( 'כל שבים טהור חוץ מכלב המים 

מפני שהוא בורח ליבשה', פי' שאין טומאה בחיות הים שמתו חוץ 

ר' צדוק  מכלב הים שמת לפי שהוא בורח ליבשה, ומבאר הרה"ק 

הנדפס  והדרכות'  מדות  'י"ג  )בקונטרס  הענין  זי"ע  מלובלין  הכהן 

לפני ספרו 'אור זרוע לצדיק'( כי טבע כל נברא הוא שבהיותו במיצר 

בעת  בורח  הים  שכלב  רואים  שאנו  וכיון  לשרשו,  בורח  הוא  הרי 

צרתו ליבשה הרי זה מוכיח שאין שרשו בים אלא ביבשה, וממילא 

דינו כחיית היבשה שמטמא במיתתו.

כולם בחכמה עשית 
ספירת המלכות בה ברא השי"ת את כל הבריאה שעל ידה 

נוכל להכיר את מלכות השי"ת המאירה בה, אך בספירת 

המלכות גופא יש בחי' של 'שכינתא בגלותא', שאף 

שמצד אחד רואים את כל הבריאה, בריאה 

דברים  הרבה  כ"כ  עם  נפלאה 

נפלאים, מכל מקום לעיני האדם נדמה חלילה שכל העולם מתנהל 

מעצמו, כי הטבע מסתיר את המון הפרטים והענינים עד אין קץ 

נפלאות  הם  אלו  שכל  רואה  היה  מעט  מתבונן  האדם  היה  שאם 

הבורא והשגחתו הפרטית על כל פרט ופרט, וכל היופי הזה מוסתר 

ונעלם בעולמנו החמרי, ועל הסתרה נוראה זו כבר נאמר )ישעיה נ, 

ג( 'אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותה', שהבריאה מתכסית 

באפילה וקדרות ואין רואים את יופי הנהגת הבורא.

וכל נוצר בעולם בדומם צומח חי ומדבר מעיד  כי באמת כל נברא 

דבר  בכל  לראות  אפשר  היה  העניינים  אמיתיות  ומצד  הבורא,  על 

שהשכינה  לפי  הכל,  ומוצנע  מוסתר  זה  כל  ועם  נפלאים,  דברים 

נמצאת בגלות וכאשר שכינתא בגלותא אינו רואה את אור מלכות 

התנתקה  המלכות  שכל  לאדם  לו  נדמה  אדרבה  אלא  בבריאה,  ה' 

מהשי"ת, וזהו עיקר מרירות הגלות הנוראה הזאת.

וכאשר השי"ת עוזר לאדם והרי הוא מתחזק ומאמין שכל מה שיש 

בעולם וכל מה שנעשה עמו וכל מה שהוא רואה הכל נעשה ע"י 

השי"ת, שהוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, וגם כאשר היצר 

מעורר בו קושיות ח"ו הרי הוא מתגבר ומאמין שאין כאן קושיות 

אלא אדרבה טמון בהם דברים נפלאים ונסתרים, ומאמין שלעתיד 

לבא יראה בעליל איך שבכל פרט גנוז פלא גדול והכל נעשה בחכמה 

הוא  זו  והתקשרות  אמונה  עצם  ע"י  פרטית,  ובהשגחה  נפלאה 

מעלה את עצמו לשרשו ומעלה את השכינה לשרשה בחלק השייך 

לו.

המקדש  בית  שיבנה  השכינה,  התגלות  כשתהיה  לבא  לעתיד  ואף 

שמיה  ויתקדש  'יתגדל  כי  לראות  ונזכה  למקומה  תשוב  והשכינה 

רבא' ו'מלא כל הארץ כבודו', 'והיה ה' למלך על כל הארץ', אז יזכה 

שהחלק שהוא המליך את השי"ת בעת חושך והסתרה יהיה נקרא 

וכי בחלק זה היה הוא הגורם להעלות השכינה לשרשה  על שמו, 

לראש  היתה  הבונים  מאסו  "אבן  כב(  קיח,  )תהלים  שנאמר  כמו 

פינה".

תשוב ה'
למקום  הדבר  את  'לשוב  צריך  כי  )שם(  רביה"ק  דברי  כוונת  וזה 

כמו  כל הדברים,  כי חכמה הוא שורש  חכמה,  הוא  משם...  שניטל 

שכתוב 'כולם בחכמה עשית'

כל  את  ברא  שהשי"ת   - עשית'  בחכמה  'כולם  כי  שהידיעה  היינו 

היא  היא  פרטית,  בהשגחה  ורגע  עת  בכל  מחדשה  והוא  הבריאה 

שרשו של כל עולם על כל פרטיו ופרטי פרטיו, ואליו צריך להשיבו. 

בלקו"מ  גם  )ומובא  בספה"ק  המובא  מבואר  האלה  דברים  פי  ועל 

מט ה( שענין התשובה רמוז בנוטריקון תשוב ה' שיש להשיב אות 

היינו  ה' אחרונה של שם הוי"ה הרומזת למדת המלכות לשרשה, 

דבר  שאין  לדעת  עשית',  בחכמה  'כולם  לבחי'  להשיבה  שצריך 

הנעשה מעצמו אלא הכל נעשה על ידי השי"ת בחכמה אלוקית.

כוכבי אור
הרה"ח ר' יעקב מאיר שכטער שליט"א

טעם גן עדן
              מעשה מאבדת בת מלך
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                       ש'בת ב'ו ת'תבטל נועם השבת

אנשי מעשה הפחד שהשליטו הקומוניסטים בכל רחבי ברית-המועצות היה בלתי 
נתפס. אנשים חששו לעשות אפילו תנועה קלה שעלולה להתפרש 
עם  השלימו  לא  שבו  אחד  מקום  היה  ברם,  אנטי-מהפכני.  כמעשה 
שלטו  בו  בזמן  גם  באומן.  ברסלב  חסידי  של  הקלויז  זה  היה  המצב, 
הקומוניסטים בעוז, המשיכו חסידי ברסלב להתקבץ באומן ולהתפלל 

יחד בקלויז בראש השנה.
י. בן דוד, אחד מסופרי התקופה, שהגיע לאומן לראש השנה תרפ"ה, 
התפעל ממסירות נפשם של חסידי ברסלב, וכתב באחד מכתבי העת 

מאמר וזה לשונו: 
לזכות  כדי  להם,  היקר  כל  את  להפקיר  מוכנים  היו  בראסלב  "חסידי 
חסידי  של  הדבקות  את  ראה  שלא  ומי  רבם.  של  לקברו  ולעלות 
הגדול  הכנסת  בבית  לתפילה  מתכנסים  שהיו  בשעה  בראסלאב, 
שבאומן, או בשעת שיחה בלתי אמצעית עם רבם, כשהם עולים לקברו 

- לא ראה דבקות חסידית מימיו.
גונטה  מימי  הידועה  אומאן,  לעיר  נזדמנתי  תרפ״ה  "בשנת 
וההיידמאקים. היה זה ערב ראש השנה, בעוד שעה קלה ירד הלילה, 
ליל התקדש חג, ובאי עולם יעברון לפני בוראם כבני מרון. בבית הכנסת, 
חסידי  אצל  כרגיל  שלא  עצבות,  שוכנת  לפה,  מפה  אנשים  המלא 
בראצלב בפרט, ואצל חסידים בכלל. רצינות השעה - שעה של הרת 

עולם, ודאי שגרמה לכך. יהיו גם גורמים אחרים לעצבות זו.
העסיסיים,  רוסיה  יהודי  והלכו.  נתעבו  הרוסית  שביהדות  "הצללים 
משאר  הזרוע  בכוח  נותקו  האומה,  לכלל  נפשם  נימי  בכל  הקשורים 
חלקי העם, הפזורים בארצות הגולה. ההגירה המעטה לארץ ישראל, 
הוקם,  ברזל  של  מסך  נפסקה.  היא  גם  אז,  עד  מותרת  עוד  שהיתה 

ומסרקות של ברזל סרקו ועקרו כל תופעה יהודית.
"גם בבתי כנסיות פגעה היד העוקרת. כמה בתי כנסיות נסגרו. הנוער 
האיסור  מחמת  לפליטה,  שנשארו  המעט  המקדש  מבתי  התרחק 

להשתייך לתנועות "בורגניות-קלריקאליות״.
"רצינות השעה וקשיי הזמן, הם שהטילו את רוח העצבות גם על חסידי 
ביניהם  הכרתי  צעירים.  פנים  גם  נראו  הכנסת  בבית  כאן  בראצלאב. 

אחדים, שאינם מבני המדינה. 
"בשעת ההפסקה שבין תפילת מנחה למעריב, נכנסתי אתם בשיחה 
חסידים  כדרך  והם,  לאומאן.  והתגלגלו  באו  אופן  באיזה  ושאלתים 
מאותו  בפסוק  לי  ענו  ועמוקה,  תמימה  אמונה  חדורי  בראצלאביים, 
'לה'  ורחימו:  בדחילו  להגידו  מעט  עוד  שעמדנו  שבתהלים,  מזמור 

המאמין  לפני  גבולות  שאין  לי  לרמוז  בזה  רצו  הם  ומלואה'.  הארץ 
באמונה שלימה.

לאט  הכנסת.  בבית  האווירה  נשתנתה  מנחה  לשעת  היום,  "למחרת 
לאט, נתרחבו הלבבות, והשמחה החלה להתגבר על העצבות. בטוחים 
הם שדינם נחתך עליהם לטובה מפי 'אל עורך דין'. התפילה נסתיימה 
שפע  ועל  חסדו  על  העולם  לבורא  ולהודות  לרקוד,  יצאו  והחסידים 
מן  זמר  וקולות  גברה  ההתלהבות  במעגל,  השתלב  מעגל  רחמיו. 

הרגילים אצל חסידי בראצלאב בקעו באווירו של בית הכנסת.
"מבין הרוקדים משך את תשומת לבי אדם בשנות העמידה, לראשו 
חסידי  כמנהג  שלא  היה,  זקן  וגלוח  שחורה,  מגבעת  חבושה  היתה 
בראצלאב. שאלתי עליו, ולחשו לי על אזני בסוד, שזה פקיד סובייטי 
גבוה מאחד מבתי החרושת שבאוקראינה. על אף כל האיסורים, ההין 
יכול היה  זכר רבם, לא  לבוא לאומן. בשעה שחסידים מתייחדים עם 

להישאר בביתו ולהעדר משעת התרוממות זו.
לידי  הגיעו  ותמימים  פשוטים  יהודים  נעלה.  שעה  היתה  "והשעה 
התרוממות נפש גבוהה ושכחו את המציאות האפורה האופפת אותם.

"במעט מאוד בתי כנסיות רקדו אז ברוסיה, ובטוחני שרק בבית כנסת 
אחד מכל האלפים ורבבות בתי הכנסיות שברוסיה רקדו בהתלהבות 

כזו, בבחינת 'כל עצמותי תאמרנה'!

ריקוד הנצח

להקיבוץ  לבא  לב  הכנת  מתוך  תבא,  כי  פרשת  שבת  לקבל  נבא 
מוהרנ"ת  דברי  לאור  הבעל"ט,  השנה  ראש  על  רבינו  של  הקדוש 
בהלכות בית הכנסת הלכה ה', שבהם מתגלה כח הצדיק לגלות אור 

החסד חינם שעל ידו נזכה להיכתב לחיים טובים ולשלום. 

תמצית המבואר בתורה ע"ח
המובן מדברי רבינו )לקו"ת סי' ע"ח( שלפי הכבדות והבטלה, 
אשר צורכי ההכרחיות של האדם מבטלים אותו מלימוד התורה, 
עד שזה יכול לגרום לאדם להיות בקושי כמו יהודי פשוט אשר 
לכן  בלבבו,  מאד  חלשה  היהדות  חן  של  הפשוטה  החיות  גם 

מציאות ההתקרבות לקדושת ישראל הוא ע"י התחזקות. 
המשכת  על  עומד  האדם  ותיקון  התשובה  עבודת  ועיקר 
חיות ויסודות של חן הקדושה, אשר זה מחזק ומאיר מציאות 
האמונה להתיישב בלב האדם תמיד גם בעת שהוא טרוד, ועי"ז 
יכול לעשות מה שבאמת עוד יכול לעשות, ללמוד ולהתפלל 
ולהרבות במצות ומעשים טובים בדרך פשוט, בדרך שיכול גם 
כל איש פשוט להיות קרוב להשי"ת ולמצוא הצלחה בתורה 
מתוך  לבא  מאד  להתעורר  יזכה  גם  הרי  ועי"ז  השם,  ועבודת 
יראה השם בפשיטות, לאור של יראה ותשובה שלימה ולהכנס 

לדרכי עבודת השם. 
והוא כשיתעורר להבין שעליו לשמוע היטב מחדש מה שרבינו 
ז"ל אמר בכח גדול בעמקות נפלא ונורא מאד, להודיע לו שאין 
שום יאוש בעולם כלל, ולהבין שזה מכוון אליו, להורות ולרמז 
לו לתוך המקום שנפל לשם והוא מסובב עם מניעות ועביות, 
נפשו  על  להמשיך  מחדש  להתחיל  שהוא,  במה  עצמו  לחזק 
זאת,  להמשיך  תמיד  יכול  שבוודאי  בדרך  מהקדושה  חיות 
ובוודאי יצליח מאד לשוב בתשובה שלימה לחזור אליו יתברך 

לזכות לשמחה וחיות באור התורה.
וטרוד  מאד,  פשוט  איש  שהוא  מי  אפילו  שלאורו  דרך,  יש  כי 
לקבל  לזכות  יכול  ג"כ  שעובר,  מה  עובר  וגם  מאד,  בפרנסתו 
לו הכח להזדרז לתפוס  יתן  חיות דקדושה שם במקומו, שזה 
מצות ומעשים טובים, והעוז לעמוד במלחמת היצר וכו', ללמוד 
הרבה ולומר הרבה בקשות וכו'. כי עיקר הריחוק הוא ע"י שיש 
מצבים שאינו יכול לעשות בשלימות, אבל ע"י תמימות וזהירות 
מהחכמות בזמן זה יכולים להכנס להקדושה למצוא חיות תמיד. 
שמונע  מה  כל  נגד  והמלחמה  התשובה,  מציאות  עיקר  וזה 

מתשובה מחמת החכמות שרוצה מה שאינו יכול. 
וכל כוחנו לזכות לזה הדרך, לעבור הגשר צר של עת הריחוק 
וחסרון הכח להוציא לפועל דבר שלם בעבודת השם כשנאבד 
האמיתי  להצדיק  ההתקשרות  ע"י  הוא  והכח,  החיות  ממנו 
"האיש פשוט הגדול", שהוא מחיה כל העולם וכל הפשוטים, 
וגם כל התלמידי חכמים והעובדים, שגם הם נמצאים בעולם 

הגשמי ובהכרח מתבטלים הרבה מדרגת לימודם ועבודתם. 
כי עיקר האדם הוא החיות שבלבו, מציאות החיים שנקרא חיים 
ועיקר קדושת כל אדם הוא לפי  ועבודת השם,  באור התורה 
דרגת החיות שיש לו מאור השגתו בתורה ותפילה והתעוררות 

לבו בזיכרון האמונה והדעת, וזה כל חיינו ואורך ימינו. 
וכל בר דעת יבין שאנו מוכרחים למצוא מקור של חיות שיאיר 
לכל העתים והמעברים שיכולים לעבור על כל אדם בכל דרגא 
בדרך שנעלם ממנו אור החיות, גם לתוך הזמן שטרוד ועול כבד 
השם  ביראת  מעמד  להחזיק  כח  אז  גם  בו  שיהיה  עליו,  רובץ 
בפשיטות ומתיקות, וגם בכל מה שבא להחליש דעתו וכו' ימצא 
חן של אור האמונה להחביא נפשו בתוך האמת, שהשי"ת רואה 
הרצון שלו וכל מה שזוכה לחטוף זה יקר וגדול מאד מאד, כי 
עי"ז יהיה בו הכח לא ליפול ולא להתרחק מהשי"ת, רק לעמוד 

נגד נסיונות חן השקר והבלי כבידות העולם.
באור  העולם  כל  את  שהאירו  הצדיקים  כח  נפלאת  זאת  והנה 
האמונה והתמימות, אשר עי"ז יכולים להיות קרוב להשי"ת תמיד, 
אמת  וחן  חיות  עלינו  ממשיך  אשר  השלם  הצדיק  בכח  זה  וכל 
מתוך האוצר המנוצר, האוצר של חיות, שהוא כל מידות הרחמים 

והצדיק  מקום,  לכל  קדושה  ומאיר  העולם  שמחדש  הגדולים 
האמת שעלה ונתעלה לשורש הרחמים בבחי' שפע החסד בחי' 
וכו', הוא מאיר  לכל נפש כח התחדשות ודעת  כי לעולם חסדו 
אמת שהשי"ת נמצא איתנו תמיד ויכולים להיות קרוב להשי"ת 
בכל דבר, אשר עי"ז יכול להאדם לבא גם לעשות כל מעשיו לשם 
שמים בבחי' תיקון והתעלות יחודא תתאה וכו', וזאת בכח החסד 
שמבטל ההסתרה והעביות, כח הדין של העולם, באור החסד אור 

מ"ה החדש שמאיר במידות הרחמים. 
ועי"ז יוכל גם האיש הכי פשוט למצוא חיות דקדושה, חן אמת 
מציאות  להרגיש  בפשיטות,  עת  בכל  שמים  יראת  של  וחיים 
אותו  שמטעים  מהחכמות  ולהזהר  לאמונה  להתעורר  השם 
לבקש מה שאינו יכול, כי יש דרך להיות קרוב להשם אפילו בעת 
לסבול  שיכול  ממה  יותר  ונמשכים  מאד  מכבידים  שהטרדות 

וכו', שעי"ז יכולים להתחזק תמיד ולבא אח"כ לתורה ועבודה. 
מה  היינו  פשוט,  איש  בבחי'  הצדיקים  עבודת  ע"י  נמשך  וזה 
שנדמה ונראה לפעמים שהצדיקים עוסקים בשיחת חולין עם 
אנשים ומתנהגים כאנשים פשוטים, ונדמה שבטלים מהתורה, 
לכל  חיות  נוראה להחיות העולם, לתת  וכ"ז חלק של עבודה 
לתוך  רחמים  להמשיך  דרגתם  קדושת  מנוראת  הפשוטים 

עביות העולם הזה, כדי להחיות נפש כל חי. 
כי כמו שיש החיות של לימוד התורה ועבודת השם, שזה בחי' 
לארץ  הדרך  בבחי'  שאנו  זמנים  יש  כך  ישראל,  ארץ  קדושת 
התורה  שקבלנו  לפני  שהיה  החיות  המשכת  בחי'  ישראל, 
כ"ו הדורות  לעולם חסדו שנאמר על  כי  בחי' הכ"ו  והמצוות, 
מתנת  אוצר  בבחי'  החסד  שורש  שהאיר  תורה,  מתן  שלפני 
ע"י  השם  עבודת  של  מציאות  ולהיות  העולם,  לקיים  חינם 
הרצון להשי"ת באמת, ומשם קיבל העולם חיות. וזהו האוצר 
להתקרב  שמבקש  מי  בשביל  עכשיו  גם  המוכן  חינם  מתנת 
להשי"ת תמיד גם בזמן שנעלם ממנו חיות אור התורה מחמת 
זה החיות נמשך על מי שמתדבק באור  כי  והנפילה.  הטרדה 
הצדיק, שעי"ז יכול להתקיים בדרכי עבודת השי"ת לעבור כל 

המניעות לזכות ליראת השם דרגא אחרי דרגא. 
כלל,  יאוש  שאין  האמת  לדעת  צריך  מאד,  שנפל  מי  גם  לכן 
ובתנועה אחת בהתחזקות אחת יוכל להתדבק בחיות הקדושה, 
ויצא ממה שמרחיק ומבלבל אותו, ויעזוב כל תוספת החכמות 
לאור  יחזור  ומיד  מאד,  אותו  שמרחיקים  היתרים  והבלבולים 
גם  לקבל  רבים  ברחמים  פשוטה  ידו  אשר  להשי"ת,  החיים, 
אותך, תמיד בכל עת, ואם יחיה נפשו יבא לעשות מה שעוד 

יכול לעשות, ויזכה לתקן הכל כי אין שום ייאוש בעולם כלל.

עיקר עבודת האדם הוא בבחינת "דרך"
וכו' נתגלה  כאשר יצאנו ממצרים וקבלנו התורה בקול שופר 
מציאות הקדושה והחיות של התקרבות להשי"ת באור התורה, 
מציאות עבודת הבורא שמקרב הנפש להשי"ת ומעלהו מעלה 
דקדושה,  חיות  מלאים  ואנו  כהנים  ממלכת  אנחנו  כי  מעלה, 
ומתוך  השם.  מלכות  לגלות  הוא  חיינו  ותפקיד  ושליחותנו 
התעלות זאת התקדמנו להיות עתידים להיכנס לארץ ישראל 
כל  לקדש  והאמונה,  הדעת  לאור  העולם  כל  להעלות  כדי 
מחשבתנו ומעשינו בתוך השראת אור השכינה ששורה בארץ 
ולתקן  והמוחין,  החיות  ממקור  ברכה  שפע  ומשפיע  ישראל, 

עולם במלכות שמים. 
אבל אחרי שחטאנו בעגל, כל קיומינו ע"י מה שמצאנו רחמים, 
ואלו הרחמים שהתגלו בימי אלול, כשעלה משה רבינו לפעול 
רצון ורחמים וקבלנו לוחות שניות ביום הכיפורים  עם בשורת 
הסליחה והמחילה שנקבע גם לדורות עולם, ואז הדרך לזכות 
לתקן  שעלינו  מה  ע"י  אחרת,  בדרך  היה  ישראל  לארץ  לבא 
בדרך  לעבור  שעלינו  ישראל,  לארץ  הדרך  בחי'  היינו  הדרך, 

ארוכה מ"ב מסעות בתוך מדבר נחש שרף וכו'. 
כי עיקר התיקון עכשיו הוא דייקא ע"י בחי' ה'דרך', בחי' מה 
שהאדם טרוד על המחיה וקיום הגוף ומתוך זה מתחזק למצוא 

האמונה, מתוך מה שהולך במדבר ודורך על הרע, ומקדש גם 
את המקום הזה שהוא רחוק מאד מטוב, וכך דורך ומבטל כח 
לתוך  הקדושה  נפילת  ומתקן  וטרדה  מלאכה  בכל  שיש  הרע 

ענין זה שמטריד אותו. 
ע"י  לשם  שבאים  המקומות  כל  ומעלים  מקדשים  ישראל  כי 
את  פעם  בכל  תקנו  אז  וכאשר  להשי"ת,  והרצון  המחשבה 
פעם  ובכל  ישראל',  לארץ  'הדרך  בחי'  את  שם,  שהיו  המקום 
הקימו שם את המשכן ונתהפך להיות שם בחי' ארץ ישראל, 
כך עכשיו ע"י מה שאנו מתחזקים מתוך המניעות והטרדות, 
אח"כ אנו באים להתחדשות ותיקון מה שיש לתקן. וזהו כלל 

תיקון הגלות.
ולכן מתנהג העולם בדרך זה שיש טרדות בשביל פרנסה, ויש 
מציאות של טרדות ומניעות שעוברים על האדם מאד, כי יש 
והמקומות  העניינים  לתקן  כדי  גדולה,  בהשגחה  מכוון  בזה 

האלו, ע"י שיתחזק שם בתמימות ובדרכי האמונה.
בו  אין  ממש  ולפעמים  וגשמיות  לעביות  נופל  כשאדם  וגם 
הטרדות  כל  בתוך  השם  וקרבת  מנוחה  למצוא  להתחזק,  כח 
שום  שם  שאין  רע  במקום  שנמצא  עצמו  רואה  כי  הנוראות, 
דרך, רק מדבר מלא נחשים ועקרבים. שזהו מציאות בחי' הדין, 
כי מה שהאדם נכשל וכו' גורם ריחוק וחסרון החיות דקדושה, 
עד שח"ו יכול להיות נמשך אחר חיות הרע, שהוא כח הגוים 
של  מהקביעות  אותנו  ומרחיקים  הקדושה  על  שמכסים 
הקדושה, מקדושת ארץ ישראל, ואומרים שאנו גזלנים כי זה 
שלהם. וכך היצר מפיל את האדם לחשוב שהעולם הוא סתם 
ריק ואין בזה פעולה של התגלות כבוד השם, וכך אין בנפשו כח 

לגלות הקדושה, כי העביות חזק ממנו. 
ולכן כל חיותינו הוא ע"י הארת אור רבינו ז"ל, שמאיר לתוך כל 
אדם את החיות והכח של החסד הגדול שהיה מעולם להחיות 
הבריאה, ולהעלותה להיות עולם של השי"ת, אשר משם נמשך 
עלינו חיות וכח להוריד מאתנו חושך הכבדות וריקנות, טרדות 

העולם הזה, להתחדש תמיד באור החיות דקדושה. 

הנסיעה לצדיק בר"ה – ממשיך החסד חינם
ויסוד המתקת הדין והתגלות מלכות שמים הוא בראש השנה 
שבו נברא העולם, ולכן עלינו לנסוע להצדיק, להתקשר למקור 
החיות והחסד, שיתן בנו כח להתחדש להתגבר ללכת בדרכי 
ולהחתם  להיכתב  ולזכות  חדש  חיות  לקבל  שנוכל  התשובה, 

לחיים טובים. 
כי בר"ה עלינו לחדש את העולם, לגלות תרועת מלך - התגלות 
כבוד השם בתוך העולם הזה, למצוא דרך של חיים אמיתיים 
לקדש הכל באור התורה, שזה בחי' הדרך לארץ  ישראל, שעי"ז 
כל  ולקדש  השם,  לעבודת  להכנס  האמונה,  לאור  לבא  נזכה 
מעשינו באור התורה, שזה בחי' קדושת ארץ ישראל, שעיקר 
התגלות אורה הוא בר"ה, כמ"ש "תמיד עיני השם אלקיך בה 

מראשית השנה וכו'". 
כי ע"י ההתחזקות בתשובה ומה שאנו מתגברים מאד למצוא 
את הדרך, דרך חדשה לשוב להשי"ת, עי"ז מתגלה אור החסד 
של האוצר מתנת חינם, שורשי מידת הרחמים- מצח הרצון, כי 
"זה היום תחילת מעשיך", ובר"ה נברא העולם בחסדו בעשרה 
בעולם,  דבר  כל  בתוך  שנמצא  הקדושה  כח  היינו  מאמרות, 
ואדם הראשון היה עליו להאיר אורם לתקן הכל, אלא שע"י 
חטא עץ הדעת נעלם אור החסד ונאבדה הדרך, ובכל ר"ה עלינו 
לגלות מלכות השם, ע"י מה שאנו מקדימים לעסוק בתשובה 
ומחפשים לצאת מה שכבדות הטרדות גורמת לנו, ועי"ז אנו 

חוזרים למצוא את בחי' הדרך לארץ ישראל. 
לשורש  שעולה  הצדיק  באור  בר"ה  מאד  להתקשר  יש  לכן 
מתחזקים  אנו  כאשר  התשובה,  דרך  שערי  לפתוח  הרחמים, 
שיהיה,  איך  לעשות  שיכולים  מה  כפי  הלב  וצעקת  בתשובה 
בפרט בערב ר"ה על ציונו הקדוש של רבינו, כדי לתקן כל חטא 
ופשע שיכול לגרום העלמת הדרך לארץ ישראל, ועי"ז מתגלה 

נמצא,  לבד  הוא  שהשי"ת  סלה,  הכבוד  מלך  מציאות  בר"ה 
הוא ברא הכל בשבילנו, הוא המנהיג המשגיח והשליט ומושל 
כדי  חיים  ונותן  הזה  לעולם  אותנו  שולח  והשם  בכל,  כרצונו 
שנתקן את מציאות העביות הזה, להחזיר הכל לקדושה, לברר 
הניצוצות שמתחדשים לעלות בשנה זו וכו'. ועי"ז אנו יכולים 
ללכת בדרך לארץ ישראל, לבא למה שאנו צריכים לבא, כי יש 

בנו כח החיות דקדושה תמיד. 
ידי  על  לגאולה  התקוה  עיקר  הוא  רבינו  של  הר"ה  וקדושת 
משיח צדקינו, ולכן מבקשים על צמיחת קרן משיח וכו', כי בזה 
היום ברא העולם בחסד חנם, ואע"פ שנעלם החסד וכו', הצדיק 
השם,  וחסד  דקדושה  החיות  מציאות  ושנה  שנה  בכל  מגלה 
שעי"ז יכולים למצוא התקרבות להשי"ת ושמחה תמיד ולזכות 
לגאולת עולמים. כי ע"י שאנו עומדים בתשובה לבטל ההסתרה 
להשם  קרוב  להיות  ויכולים  לנו.  שייך  הכל  שבוודאי  ומגלים 
העובדי  וממשלת  הדין  כוחות  ונופלים  נכנעים  עי"ז  תמיד, 
כוכבים, ונתגלה הדעת, קדושת ארץ ישראל שעי"ז אנו זוכים 

להזכר ולהכתב לחיים, חיים אמיתים של אור התורה תמיד. 

עיקר העבודה בר"ה – פשיטות ותמימות
בפשיטות  הוא  ועשי"ת  השנה  בראש  העבודה  עיקר  ולכן 
אל  שבים  הכל  אז  כי  כלל.  חכמות  שום  בלי  גמור  ובתמימות 
הלב  מעומק  יתברך  להשם  וצועקים  ומתפללים  האמת, 
בתחנונים  ומבקשים  כלל,  חכמות  בלי  ובתמימות  בפשיטות 
כמ"ש "כי על רחמיך הרבים אנו בטוחים ועל חסדך אנו נשענים", 
"כי עם השם החסד והרבה עמו פדות", כי אז מקבלים כולם הכח 
והחיות לצעוק להשם בתמימות, שזה פותח את האוצר מתנת 
חנם, ומאיר בישראל דרכי רבינו האמיתיים להתנהג רק בתמימות 
ופשיטות באמת ובאמונה שלימה בלי שום חכמות כלל, ותמיד 
לבקש ולהתבודד בבחי' בקשת מתנת חנם, ועי"ז לבא לבחי' א"י 

לדרכי העבודה. 
תיקון  התחלת  אז  כי  וכו',  הדורמיטא  ענין  כלל  להבין  יש  ובזה 
מבחי'  חיות  להמשיך  לשוב  ועלינו  החיות,   וחסרון  ההסתרה 
אנו  וכאשר  ודורמיטא.  שינה  בבחי'  נעלם  שהוא  חינם,  החסד 
שיש  מה  לתקן  תשובה  ע"י  השי"ת  מציאות  לגלות  מחפשים 
לשורשי  שעלה  הצדיק  מכח  החסד  אור  להמשיך  עלינו  לתקן, 
הרחמים, וכוחו גדול להמשיך החסד חינם גם לתוך עומק החושך, 

כי מסלק מוחו וכו'. 
וזה כלל עבודתנו בר"ה להמשיך החסד לתוך בחי' השינה, לגלות 
תקיעת  ע"י  אח"כ  שמתגלה  החסד  שפע  חינם  מתנת  האוצר 
היה  לא  שעוד  מה  להאיר  החסד  שפע  מתחדש  אז  כי  שופר, 
בחי'  שהוא  שופר  בקול  המוחין  ומתחדשין  כזה,  חסד  בעולם 
קבלת התורה, כי מתבטל השינה, ומתגלה חיות גדול דקדושה 
לתשובה  זוכים  שעי"ז  לגמרי,  הדינים  כל  ומבטל  שממתיק 
שלימה ללכת בדרך החיים תמיד, לבא לתשובה שלימה לקדש 
כל מה שעושים גם בדברי הרשות, ע"י מה שביום הדין נמשך 
הקדושה והחיות  בבחי' קול שופר מתוך המיצר וצעקת הלב 
החסד  אור  מרחב  מתגלה  שעי"ז  הגדול,  שופר  קול  להמשיך 
חינם שפע הרחמים שממתיק כל הסתרה. וכמו שכיבוש א"י 
ע"י יהושע היה בקול שופר, כך מתעוררים המוחין ע"י השופר 

שהוא בחי' כיבוש א"י.
עמקות  מתגלה  כי  ולאחריה,  לפניה  פשוטה  תוקעים  ולכן 
דרך ההתחזקות, ועיקר עצת האדם בכל עת שהוא פשיטות 
ולעשות  להתפלל  בפשיטות  מתחילים  אנו  כי  ותמימות, 

תשובה כפי מה שיכולים, אשר עי"ז הרי נמשך בחי' הדרך 
היינו  תרועה  בבחי'  מתגלה  שזה  החסד,  התגלות  לא"י 

אור התורה, ע"י שברים שאנו זוכים לשבר ליבנו לפני 
ועי"ז אנו מקבלים את עמקות דרכי  השם באמת, 

נזכה  וכך  שלאחריה.  פשוטה  בחי'  הפשיטות, 
ולהיות  ה'יום,  כ'ל  י'גילון  ב'שמך  לבחי' 

בשמחה תמיד.



בני הנעורים
תשובה - קריאת שמע - תהלים

עלהו לא יבול

 בל תשחית  )ג( ביזוי אוכלים

כללי ההלכה
א. מאכל הראוי לאכילה שמשחיתים/מקלקלים בלי איזה תועלת, עוברים על איסור 'בל תשחית' 
מן התורה. בנוסף לזה יש איסור מדרבנן להפסיד אוכלים 'דרך ביזיון', והיינו אפילו באופן שאין 

בזה משום בל תשחית. ולפעמים אסרו אפילו כשאין המאכל נפסד על ידי זה.
ב. איסור בזיון אוכלים חל רק על אוכל בגודל 'כזית' או משקה בשיעור 'רביעית', ובפחות מזה אין 

איסור האמור. חוץ מפירורי לחם וכדלהלן. 
ג. נראה שאין איסור בל תשחית וביזוי אוכל, אם המאכל מקולקל כבר ואינו ראוי למאכל אדם. 

וכן אינו חל על 'מאכל בהמה'.
ד. הפסד מאכלים או משקים 'לצורך האדם', לפי הכרעת המשנ"ב )קעא ד, וביה"ל ד"ה לא( מותר רק 
בני  דרך  שאין  שימוש  אבל  כזה.  לצורך  אלו  משקים  או  במאכלים  להשתמש  העולם  דרך  אם 
אדם לעשותו, אסור אפילו שהוא יש לו צורך בזה עתה. אמנם 'לצורך רפואה', מותר להשתמש 

במאכלים או משקים אף על פי שנפסדים על ידי זה, וזאת אף כשאין הדרך לעשות כן.
דוגמאות שונות

אסור לעשות קישוטי שולחן העשוים מפירות וירקות בחיתוכים שונים או תחיבת קיסמים  א. 
בהם וכדומה, שהולכים לאיבוד )בן איש חי, בחוקותי א טז(.

ב. אסור לרחוץ או ליטול ידים במשקים חוץ מן המים. ובשעת הדחק מותר ליטול ידים לאכילה עם כל 
המשקים חוץ מן היין. ולענין 'מים אחרונים', אם אין מים, מותר בשאר משקים חוץ מיין. ונראה שאם 

נשאר קצת משקים בכוס שבלאו הכי לא ישתוהו, מותר בשאר משקים אפילו כשמצוי מים במקום. 
ג. מותר להשתמש בלחם כתחליף ל'כף' ]וכמצוי במיני טיבולים שונים[, וכן מותר לקנח עם לחם 
את האוכל שבצלחת - אבל רק בתנאי שיאכל לבסוף את הלחם )כי אם לא יאכלו אותו הרי הפסידו את הלחם 
כיון שנמאס לאכילה(. והמדקדקים אוכלים בכל פעם שמכניסים לתוך פיהם מעט מהלחם עם המאכל, 

כמו כן אין להניח פירורי לחם  שסוברים שעצם הדבר שמשווה דבר מאכל כמו כף נחשב בזיון. 
אינו  כל דין זה  בתוך כוס בירה על מנת שהקצף יתמוסס – אם לא יאכלו לבסוף את הפירורים. 

אמור בלחם דוקא, אלא הוא הדין לשאר מיני מאכל.
ד. אסור לזרוק דברי מאכל אם הם נמאסים על ידי הזריקה. ולכן יש להזהר בעת שזורקים על החתן 
וכו', שיהיו עטופים באופן שלא ימאסו מהזריקה. וגם יטאטאו אותם כדי שלא ידרסו עליהם. אמנם 

מה שזורקים חיטים לפני החופה, נהגו שמשאירים אותם כך, ויש להם על מה שיסמוכו. 
ה. אבל לחם אסור לזרוק אפילו כשאינו נמאס כלל על ידי זה. ולכן כשמחלקים מפרוסת המוציא 

למסובים, לא יזרקו את הפרוסה )משנ"ב, קסז פח(. 
שאריות מזון

א. מאכלים שאין צריכים להם, אין שום חיוב לאכול אותם כדי שלא יצטרכו לזרקם, או לשמור 
במקרר בכדי שלא יתקלקל )מנחת יצחק ג, מה ב. שאיסור בל תשחית הוא רק כשנעשה בידים או גורמים לזה, אבל אין 

איסור כשאין מונעים את ההשחתה אלא ב'שב ואל תעשה'(. 

שאריות מזון שהתקלקלו עד שאינם ראוים כבר למאכל אדם ]אפילו רק קצת[, וכן שאריות  ב. 
שנשארו בצלחת, נראה שמותר לזורקם אפילו בדרך בזיון. אבל אם הם עוד ראוים לאכילה, והם 

יותר מכזית, מעיקר הדין אסור לזרקם לאשפה )כיון שמאבדם דרך בזיון(. ומכל מקום העולם נהגו היתר 
וכך  נילון[  שקיות  ]שני  עטיפות  בשני  שיעטפם  וי"א  זכות.  עליהם  שלימדו  ויש  לאשפה,  לזרקם 

יזרקהו לאשפה. אבלד אם הם פחות מכזית, אפשר לאבדם אפילו דרך בזיון. מנות שלימות הנשארים 
בסעודות גדולות – יש לאחראים להזהר בכל הנ"ל, ובפרט אם יש אפשרות לתת למי שזקוק לזה. 

שאריות לחם
א. אם יש בהם כזית, והם ראוים וגם עומדים עדיין לאכילה, אסור לאבדם דרך בזיון. ולכן אם רוצה להשליכם 

לאשפה, יעטפם בשני עטיפות וכך יזרקם. ואם הם ראוים, אך מן הסתם אף אחד לא יאכל עוד, המיקל לזרקם 
באופן הנ"ל, יש לו על מי לסמוך. ואם כבר אינם ראוים כלל לאכילת אדם, אפשר לזרקו לאשפה כך.

ב. אם אין בהם כזית, מותר לזרקם שלא בדרך בזיון. אבל בדרך בזיון, אסור, אלא יש לעשות כמו בסעיף א. אבל מותר 
גורם  כי  ובכל אופן אסור להשליכם במקום שידרסו עליהם,  בזה.  ויש מחמירים  לכיור המטבח[.  ]כגון  להשליכם למים 

לעניות ר"ל. ולכן יש לטאטא מקום האכילה. ג. אלו המניחים את שאריות הלחם שלהם ליד פחי האשפה – לא יפה עושים, 
כי בזמנינו אין מי שיקח אותם, והרבה פעמים גורמים שיתגלגלו ברחוב וידרסו עליהם. וזאת אפילו כשהם עטופים בשקית.

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(

איך זוכים להתעורר לעשות תשובה? ובכלל, גם אם אני כבר 
זוכה לאיזו התעוררות קשה לי להוציא לפועל את הרצונות, 

הכל נראה סגור.
זה  דבר  להשי"ת.  לשוב  כלומר  ה'"   – "תשוב  פירושו  תשובה 
קשורה  שהיא  נשמה  הוא  שבשורשו  יודע  אדם  כאשר  שייך 
מחמת  משורשה  התרחקה  שכעת  אלא  להשי"ת,  תמיד  ודבוקה 
מעשיו והרגליו הלא טובים, ולא שהתנתקה מהשם יתברך, אלא 

שהתרחקה ממנו.
ממילא  אזי  באמת,  הוא  מי  ולזכור  לדעת  הוא  מתעורר  וכאשר 
אלא  בא.  משם  אשר  מקום  לאותו  'לחזור'  תמיד  הוא  מתעורר 
שבדיוק לזה מכוון היצר הרע את כל חיציו, להשכיח מהאדם מי 

הוא באמת, שלא יזכור שיש לו שם ושורש למעלה.
וזהו עיקר הקושי המונע מהאדם לשוב בתשובה, כי הוא פשוט 
מאמין  עדיין  שהוא  אפילו  להשי"ת.  שייכות  שום  מרגיש  לא 
את  רואה  אינו  זאת  בכל  אך  לעולם,  מנהיג  שיש  האמונה  בעצם 
קשר האהבה שיש בינו לבין השי"ת. ולא שטוב לו במצב שהוא, 
כי בוודאי היה רוצה להיות צדיק וקדוש, אלא שחדר בו תחושה 

כאילו הוא מחוץ לעניין, וכאילו הורידו אותו מהאוטובוס. 
עם  אחד  נשמתו  מצד  שהוא  איך  ומרגיש  רואה  רק  היה  ואילו 
מעשיו  על  גדולה  בבושה  מתעורר  היה  אזי  ממש,  השי"ת 

והתנהגותו, והיה רץ בשמחה וזריזות לבורא עולם.
***

גם אם יש כבר איזו שהיא התעוררות לשוב להשי"ת, עדיין מגיע 
איך  לו  להראות  הדעת  חלישות  של  מחשבות  עם  הרע  היצר 
באמת אין לו שייכות לה'. וראיה לכך, ראה נא כמה קשה למצוא 
את הדרך הפרטית השייכת לכל אחד ]שהרי כל אחד יש לו שורש 
לפועל  להוציא  קשה  וכמה  בעולם[,  אחר  ותפקיד  אחרת  נשמה 
יש  וכי  והרגלים,  מעשים  לשנות  יתכן  וכי  שבקדושה,  דבר  איזה 
מציאות לזכות למח קדוש, וכך מדכא היצר הרע את ההתעוררות 

תשובה שהיה לו.
להפיל  הוא  הרע  היצר  של  כוחו  שכל  הקדושה,  בעניני  ובייחוד 
את האדם לקטנות שלא ידע מעצמו בכלל, ויראה את עצמו קטן 
חלש ורפוי. וזה בעצמו גם העונש על הפגם, איבוד תעצומות 

הנפש – להרגיש חולשה ורפיסות.
דיבורי  הרבה  ולהפנים  ללמוד  היא  התשובה  תחילת  ולכן 
התחזקות של רביז"ל, להזכיר לאדם מה שורשו, מהיכן הוא 
נחצב, שיתעורר לדעת כמה שייכות יש לו עם הקדושה. 
ה'  אלקינו  "ה'  לכוון  בכוונה,  שמע  קריאת  ויקרא 
אחד'" כלומר לכוון לחבר את 'ה' אלוקינו' היינו 
רוח  בנפש  המלובש  אלקות  החיות 
אחד'  ל'ה'  שלנו,  ונשמה 

כי הוא כביכול אחד ממש עם השי"ת בעצמו. )ליקו"ה קרי"ש ה'( 
להתעורר  יזכה  ממילא  אזי  זו,  הכרה  לעצמו  להחזיר  וכשיחפש 
השער  את  שימצא  עד  חיפוש,  של  כוחות  יקבל  וגם  לתשובה, 

הפרטי שלו, ויזכה לפתוח למעשה את כל השערים.

איך למעשה שייך לעורר בלבנו את תחושת הקשר והשייכות 

להשי"ת, אחר שעשינו עבירות?
העצה היא לומר תהילים.

התחזקות,  של  מלמעלה  גדולה  להארה  אנו  צריכים  בוודאי  כי 
שתקרב אותנו ותמשוך אותנו לתוך אור ונועם הקדושה, אך מצד 

שני צריכים שאנו נתעורר מצד עצמנו לשוב להשי"ת.
"מי  רביז"ל:  לנו  אומר  וכך  תהילים".  "אמירת  היא  העצה  ולכן 

שרוצה לעשות תשובה יהיה רגיל באמירת תהילים".
שאנו  הישועה  ועיקר  תהילים  באמירת  שיש  הסגולה  עיקר  כי 
מחפשים לפעול על ידי מזמורי התהילים הוא, לחבר את עצמנו 
להשי"ת, ולעורר רצון מלמעלה להאיר בנו אור הקשר והשייכות 

שלנו איתו  יתברך.
לבו  שישים  מי  כי  הזה.  הקדוש  בספר  שיש  הגדול  הפלא  והוא 
עם  יחוד  של  נפלא  כלליות  יראה  ע"ה  המלך  דוד  של  לדיבורים 
בגדולת  שבח  דברי  אחד  מצד  הם  התהילים  מזמורי  כי  הבורא. 
על  גדולות  זעקות  ומאידך  החסדים,  על  להשי"ת  הודיה  הבורא, 
צרות הנפש ועל הרודפים אותו להפילו לבאר שחת ולטיט היוון, 
ותיכף ומיד אומר דיבורי התחזקות על האהבה הגדולה שהשי"ת 
ע"ה  המלך  לדוד  לו  שיש  הגדולה  התשוקה  ועל  אותו,  אוהב 
להשי"ת, וכן על זה הדרך, התעוררות מלמטה, ודברי התעוררות 

מלמעלה, הוא מדבר עם ה', וה' מדבר עמו.
לעורר  ביותר  מסוגל  הוא  כי  לאומרה,  גדולה  סגולה  הוא  ולכן 
את האדם לתשובה אמיתית, כי מצד אחד האדם עצמו מתעורר 
מלמעלה  מעורר  שם  דיבור  כל  מאידך  אך  נפשו,  על  לבקש  שם 
השי"ת  אהבת  של  ועצום  גדול  גילוי  החמישים,  שער  של  הארה 
אותנו, ואיך כל אחד בפרטיות הוא חלק מעל ישראל. ואם יאמרה 
במתינות יוכל לראות בחוש, התחדשות של חיבור נפלא להשי"ת. 
עד  להתייאש  בלי  השי"ת  אחר  לרדוף  מאוד  גדול  חיזוק  ויקבל 

שיזכה לכל מה שצריך.
ולכן מה טוב לקבוע שיעור קבוע בספר התהילים, ובפרט בחודש 
אלול, שהוא הזמן המסוגל לתשובה, וכמובן שאם רואה שאין לו 
יישוב הדעת יאמרם איך שיאמרם, כי יש בעצם האמירה סגולה 
בדיבורי  ומחשבתו  כוחו  שיכניס  ככל  שבוודאי  אלא  גדולה. 
התהילים, כך יזכה יותר ויותר להארת הרוח הקדוש שהכניס שם 

דוד המלך ע"ה – וטוב מעט בכוונה...
ובמתיקות לשונו הרב  "ג תנינא,  סי'  ליקו"מ  ]ועיין עוד באריכות 

של מוהרנ"ת ליקוטי הלכות קריאת שמע ה'[ 
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