
 

 גיליון ק"ב -שנה ג'   
 יום הכיפורים

תשע"ח

 יעשה תשובה ויתכפר לו
שיעיד עליו יודע תעלומות קבלה לעתיד, במצות תשובה ישנן כמה פרטים לקיים. חרטה, ווידוי וקבלה. 

 . לזה החטא לעולם שלא ישוב
כדי כלומר,  ,ולא די בעצם הקבלה לעתיד ה בעינן את חלק החרטהמוהנה יש לעיין לכאורה לשם 

יצטער על מה שעבר על , שיעשה תשובה וה שעשהשעמהעל שהתשובה תתקבל צריך גם להתחרט 
ם ו, ומהיהוא הפסיק לעבור על המעשה שעשה כל ימי חייובמציאות ולא די בכך ש רצון הבורא ית"ש,

, באופן שהבורא יעיד עליו שלא יעבור עוד על זה החטא לעולם, והלאה שוב לא יעבור על אותה עבירה
  אבל לא מכח חרטה על העבר. 

ת אם יעשה כמו שנזכר, שיפסיק לעבור על המעשה ההוא, הרי שבבוא החשבון אמוהביאור בזה הוא, שב
 היום והלאה והמניעה מן העברות ואותמצוות שעשה מעל מעשיו, יהיו בו הן סך מצוות והן סך עברות, ה

העבר, ולא בראו אותו בריאה חדשה, אבל בחרטה אמתית על העבר, נזקפות לזכותו אך לא מחקו את 
  י והוא בריאה חדשה ממש.נמחק לגמרהעבר 

פגע והוא בסכנה גדולה.  דם זורם מהםילוק שבין מי שנפצע ח"ו באבריו, הדמיון והמשל לזה הוא כמו הח
ואיננו חובש במקצועו, אבל דבר פשוט זה ברור לו שחייבים לעצור את בו אדם אחד, שאיננו רופא 

זרימת הדם החוצה כי הדם הוא הנפש וחיותו של האדם תלויה בו, ובעצירת הזרימה הציל את נפשו. 
לא יזרום החוצה אבל הפצע ישאר אמנם , הדם יולא יטופל כדבע פצע זה אם יישאר במצב זה לאורך זמן

. אולם אם יטפל במקום החתך רופא מיומן ומלומד, הוא יטפל בפצע וצלקת קשה תעלה באותו מקום
 מאותו חתך, אלא יעלה ארוכה ויהיה כמקדם. זכר באופן שלא ישאר

רה לגמרי והוא כקטן שנולד דמי כפשטותן של יוזה דבר שצריך לעיין בו, הכיצד באמת נמחתה העב
 דברים נקי ללא רבב וללא שום חטא אחר שכל כך הרבה המרה את רצון בוראו.

בפני הקורא הנאמן, שאלה שהתשובה  אלה ותשובה.את היסוד דרך שוהביאור בזה הוא. הבה נעמיד 
השאלה היא האם מצוה או שאלה תעלה את הנקודה המרכזית שנתחדשה בו. ועליה ברורה אך עצם ה

והתשובה היא, בודאי שהדבר אסור בתכלית. אבל השאלה העולה את בנו. אדם ט חיששעברה היא 
בינו העלה שאברהם אמאליה היא, הכיצד אם כן מזכירים אנו לזכות גדולה ועצומה את מעשה ה'עקידה' 

 מזבח את יצחק בנו וכמעט שלא נשחט, וכי נזכיר לשבח מעשה עבירה שכזה, אתמהה.על גבי ה
שאין כמותה, והתשובה על שאלה זו גם היא ברורה, אכן כשרצון ה' הוא שלא לשחוט אזי עברה היא 

ע מואילו לא היה שט את בנו זה גופא מצוה היא, ואצל אברהם אבינו ע"ה גופא וכשרצון ה' הוא שישח
והיה שוחט את יצחק היה נחשב לו לרציחה ממש  אל הנער' דךלקול המלאך האומר לו 'אל תשלח י

 רח"ל. 
דומה לכך 'אליהו בהר הכרמל', שמבקשים שיעננו לשנה טובה ויקבל תפילתנו כמו שענה לושם בהר 
הכרמל. ולכאורה שם היה עברה נוראה של מקריב קדשים בחוץ, וכיצד מתפללים שיעננו בזכות העברה 

 העצומה הזו.
פעולות רבות בעולם, בכל  ןישנ א מצוה, אלאת שהיאחר היא עבירה ופעולהשפעולה  אם כן שאין נמצא

עשה בדיוק יכול להיות מצוה גדולה כשבדיוק כך הוא גם יכול . אותו מעת צריך לראות מה רצון ה' בזה
אנחנו ב'ועיניתם את  שמצוויםלהיות ברה נוראה. ומה צריכים אנו להרחיק נדוד יותר מהיום הקדוש 

אך בתשיעי לחודש נחשב למצוה גדולה  נפשותיכם', כשאותה פעולה שהיום העונש עליה חמור ביותר,
 כשיאכל. 

כאשר  וזהו ענין התשובה. כשאדם פוגם ח"ו ע"י מעשה שהוא נגד רצון ה', עשה עברה גדולה בזה. אולם
הוא מתחרט על מעשיו, השי"ת חפץ בקרבתו, וכיון שיש בעיה לקרבו מחמת מעשיו הלא נכונים, השי"ת 

 אין כאן כל עבירה.  ילאמומ ה,עתה רצון שכן יעש פועל באותו רגע שמה שלא רצה שייעשה נעשה
פן מיוחד יותר כי אנו נמצא לפי"ז שעבודתנו ביום קדוש ונורא זה, זהו לעמול על חלק החרטה באו

צריכים לעורר כביכול רצון למעלה להפוך את המעשים שהיו נחשבים לעבירה שיהיו נחשבים למצוה. 
'אלא צריכים לעורר את הנפש שהיא תשתוקק והיא תפרכס לצאת מנרתיקה ולחבק אותו ית' כביכול, 

 מן עברותיו יעשה מצוות'.ואז רוצה גם ה' שהוא יתדבק ושב כביכול מרצונו לרצות את אשר עושה, ו
תעשו תשובה כזו שתגיע עד הרצון העליון שהשי"ת ירצה לקבל וזה 'שובה ישראל עד ה' אלקיך', 

י 'קחו עמכם דברים "תשובתך' היינו לרצות את מעשים הנלוזים עד עתה ולהפכן למצוות, וזה ייעשה ע
'שובו אל ה'' תשתוקקו להידבק ושובו אל ה'', לא דברים בלבד שמקבלים שלא לעשות שוב עברות אלא 

ילא בכדי שהעברות לא משוב ולהידבק בכם, ומצלו ית' את הרצון לאזו תעורר אף  בו ית', והשתוקקות
רות ייהפכו לזכויות, ויחתום אותנו כולנו יחד לשנה העבי, יפריעו ולא יעשו מסך של ברזל בינכם לבינו

 .ל מילי דמיטבטובה ומבורכת בכ
 )דרך המלך משפטים תרפ"ח(

   
 

 
 כמשל לעבודת התפילה  'יום הקדוש'

 בכל ימות השנה
 'יום הקדוש'ו ושים הללעבודת הימים הקדו

יוחדים ומיועדים להתחזק הינם ימים המ ,בראשם
טובות ולהתחזק בכל ענייני עבודת ה', לקבל קבלות 

ינו מלמדנו כיצד עלנו לקבל על בחיזוקים שונים. רב
עצמנו קבלות, ומזה נלמד כיצד להתייחס גם 

 לעבודת התפילה שבכל השנה.
 וזה לשון קדשו בענין הקבלות טובות בראש השנה

 ויוה"כ:
'מי שמשתרש בקדושה ובהתנהגות בכל פרט ובכל 
דבר שיהיה בקדושה, ומקבלה על עצמו בתוקף 

אף אם לא  -ובהחלטה גמורה, אז כשבא לדבר 
נתבטל יצרו לדבר, מ"מ האזהרה וההבטחה החזקה 
שהזהיר עצמו שלא לעשות נמיכיות רק עשיות 
קדושות גרשה ממנו כל ספק, ואין שום מחשבה 

לה ברעיונו לעשות כפיתוי יצרו. משא"כ וספק עו
אם לא נשתרש בקדושה בחוזק, ובשעה שקיבל על 
עצמו והזהיר את עצמו היתה קבלתו ברפיון, אז בכל 
פעם שבא לדבר, תלוי ועומד הוא אם לעשות או 

 לחדול'.
מתית וחזקה כזו משאירה את האדם איתן אקבלה 

 מול קבלותיו הטובות וזה נותן לו כח להמשיך את
הימים הקדושים להמשך השנה. אותו דבר הוא גם 

 בעבודת התפילה בכל השנה כולה.
שתי  לסח עופ התהי אלאבל העיקר הוא שתיזהר ש

 יושבברגע אחד תתפעל ותתקרב לה .הסעיפים
ל ח"ו מתחת לארץ לשאול יפוברגע השני תו ,יםמש

 ה, לליצנות, להוללות.לבטל, יםתלשטו ,תחתית
 דמיתד וכל אדם לעמלו ל י אפשרהן אמת שא

להיות כל  ל אחדו לכל י אפשרא .גבוהה במדרגה
י גם א ל הלאבא ,א בתפלהוצב שהמם באותו יוה

אש מצב שהוא ברבאותו ת כל השנה יולו לה אפשר
יתאזר ברצונו  מ"מ אם לאו ם הכיפורים,ויו השנה

על  אש השנה ויום הכיפוריםו ברבשתו אשר דוובק
ומן  ז,קבל עליו אמכל אשר  כל השנה שלא יתרשל

 הר"ד' בעליו ענן  ופיעבה שדרך בהו הדרך ותא
גם  ,ר אף בשעה שאינו מרגישוחואסוג לא י ,ויוה"כ

ה ויוה"כ עם "ם את הרגשלו יפיל ו את כל השנה
ת ח"ו חש אל בור ור אשר האיר עליומעט הא

 .בויסח
כבשעה  דלך לעמוד תמי י אפשראף שא ,בזה גםו

ת בחיק כמשתפוה ב תבמתקר שנפשך הרוממה
 לעצמך א עכ"פ קשור ואזור ,אביך שבשמים

ת בל' שקיוות וכטובת וושים ועשידהדברים הק
 .ועשה אותן ,בשעה הרוממה ,הטובה עהעליך בש

  - - -קבל ברחמים וברצון את תפילתנו 
 

וכך היא עיקרה של תשובה. עד ה' אלקך, שתגרום תשובה גם למעלה שה' ישוב 

  '.כביכול וירצה במעשיך שעשית, ונעשו כל מעשיך שעשית לא עברות
 )דרך המלך משפטים תרל"ח(

 



 צ"זפרק 
 חיה בעלת דעת

הגדרנו את האדם בפרק הקודם. מחשב אשר הוא ריקן מכל תוכנה  - על' -'מחשב 
ויכולת ביצוע בפני עצמו. בפני עצמו הוא בסך הכל קופסא בגודל מסויים שאין בו שום 

כנות שונות, הוא יוכל גם להטיס את הלוויין אל מעבר כח אמנם, בהינתן בו תו
לאטמוספרה ולהזין אליו ממרחק מאות קילומטרים נתונים שונים והוראות לביצוע. 
בפני עצמו הוא אינו יכול לשמש יותר מאשר תפאורה למשרד, ובהינתן בו התוכנה 

ו בדיוק המתאימה הוא יוכל לשרטט את המבנה המפואר ביותר על כל פרטיו ודקדוקי
 מרבי. 

נכון, כשנכניס בו תוכנה של 'נאס"א להטיס את הלוויין הבא לא נוכל לבצע בו שרטוטים 
לבנין ערים, וכן להפך, אבל מבחינת היכולת יש בו יכולת לכל הנושאים ולכל הדברים 

 אשר לא שערום מעולם. 
 כ'ְמַדּבֵר'כך הוא האדם, הוא בפני עצמו, ללא הדעת שבו וללא כל הכוחות שניתנו בו 

הרי הוא כאבן שאין לה הופכין והוא כבעל חי שאינו חושב על כלום בדרך כלל. והבחירה 
בידנו אם להכניס בו תוכנה גשמית, שאיפות של מאכל ומשתה, משכורת מכובדת 
ודירה נאה, התוכנה תפעל פלאי פלאות, הוא יצליח בדרך כלל להשיג את משאלותיו, 

 י 'והנפש לא תימלא'. זו היא התוכנה וזו היא תוצאותיה.והוא ישאף כמובן לעוד, שהר
מחשב האדם מוכן לקלוט גם תוכנה רוחנית, תוכנה של מחשבות עילאיות, חודרות 
כליות ולב, רואות מראות אלוקים, מראות שרק מי שהתוכנה פועלת אצלו כראוי הוא 

ותפילתו, יכול לראות אותן. תוכנה שמגביה ומעלה עילוי אחר עילוי את תורתו 
 ומרוממת אותו מעלה מעלה אל חיק אביו שבשמים.

הבחירה איזה תוכנה תוזן למחשב, היא בידנו, ובידנו בלבד. תהא הבחירה אשר תהיה, 
אך דבר אחד ברור, איננו יכולים לראות מראות אלקים ומחשבות עילאיות בתוכנה 

הרוחנית. ומשום  גשמית, ואיננו יכולים להתאוות לדברים גשמים כשר תופעל התוכנה
כך כאשר אנחנו מתפלאים לאמר היתכן שנוכל לראות בעינים גשמיות מראות אלוקים, 

אכן לא ניתן לראות בעינים גשמיות מראות עילאיות, החלף במטותא  -התשובה היא 
את התוכנה, העמד מול עינים נושאים רוחניים, הפוך והפוך בהם, כל כולך יהא מונח 

 ביהו ויעלו אותך אל מחוזות עליונות למעלה ממושגיך.בהם והנה מחשבותיך יג
כל זה כבר הוזכר בפרק הקודם והובא כאן לריענון ולתוספת ביאור להחדיר את הענין 

 אל תוך תוכיותנו. 
מעתה נשוב לשזור את המחשבה אותה אנו בונים בכל התקופה האחרונה בבניין 

תאי, ולתזכורת, אלו הן: 'המשולש הקדוש', אותן שלש צלעות מהן נבנה עמא תלי
'התמדת העבודה' 'התמדת הבקשה' ו'השקפה מרוממה'. ואנחנו מנסים לבסס ולחזק 
בקרבנו את הצלע המרכזית שהיא 'השקפה מרוממה'. ורבנו ב'חובת התלמידים' מאריך 

 בזה מאוד מאוד, ובתוך הדברים זועק הוא מרה:
 רק דעת בעלת חיה כעל אלישר איש כל ועל עצמך על תשקיף זה למה ישראל, 'בחור

 תדאג בהעדרותיהם תשקע, היום כל ובשטותים אחרים ובהם טרף, ולמצא יבקש איך
 ותצטדק גדלות, ממך תדרוש לא זה למה תאבד. בהם חייך כל ואת תשבע ובהשגותיהם

 אשר את רק ממני מבקש אני חדשות לא לנפשך אמור תחטא, ולא תגנח לא רק אם
 נשוב.'  מאז אשר אבינו ואל נחזור ונפשנו גופנו וצחצוח הרטו אל יהיה, שוב היה כבר

ראייה של 'חיה בעלת דעת איך לבקש ולמצא טרף' היא הראייה הטבעית של התוכנה 
שהוחדרה בנו מימי ינקותנו, הראייה הזו חייבת להשתנות, הראייה הזו חייבת להתחלף 

בלתי פוסקים וכך נבנה בתוכנה הרוחנית שאנו צריכים לשתול בקרבנו, בשינון וחזרה 
 את ההשקפה המרוממה כדבעי. בהצלחה לכולנו.                              

 

 
 יש מליץ יושר מול מגיד פשע

רבה"ק זיע"א מנהמת ליבו הטהור העלה על 
צו 'גבי הכתב את מחשבות לבבו בקונטרס 

כידוע, ובינות לדברים אף מגביר  'וזירוז
במליצות ישרות על עם ישראל ומה טוב וישר 
לקרא את הדברים ולהזכיר זכות ישראל לפני 
אבינו שבשמים בעיתים קדושים אלו. נביא 

עסיס של  דיבורים שנוטפיםמזלג הל קצה ע
מטרוניתא ממליץ בינא דאהבת ישראל וכשוש

 טוב על עמו:
'שומע קול בכיות, הרבה עולמות בראת 
ובריות אין מספר בכל אחד מהם עשית. 
ומבין כולם רק את האדם לעבודתך 
הכשרת. אבל כולם אליך עורף פנו ואת 

 אדנותך מן העולם לך מסלקים.
אל הוא היחידי בכל העולם ורק האיש ישר

הזה, אשר בכל ליבו ונפשו לך עובד. אב 
הרחמן למענך הוא מוכה, ואתה תביט, 
דמעותיהם לשד נשמותיהם בשבילך כמים 
ניגרים ואתה תחריש... הן גם חוטאים אנו, 
הן יש עלנו מקטרגים במרום, אבל רבש"ע 
שומע קול בכיות, ... יאמרו נא המשטינים 

עולמך הגדול זולת אפשר ראו אף בכל 
ישראל שיקום ל'סליחות', או אפשר עלתה 

 תקיעה אחת לשמי שמיך זולת מישראל, ...
ואתם משטינים, איך לא תיראו לקטרג על 
ישראל, אף מחוטב עצנו ושואב מימנו לא 
זה לא תזדעזעו, לא מלפניו, רק מן האין סוף 

 ואין תכלית אשר בקרבו תחרדו...'
ים, כי מילא בימים רבה"ק טוען כנגד המשטינ

ראו בעין בשר כי כל פעולת קדמונים ש
ישראל משפיעה על כל העולם אז אולי היה 
מקום למקטרג לטעון טענותיו נגד מי שאינו 
מקפיד לעשות את המוטל עליו, אולם כהיום 
שהחושך עבה כפול ומכופל, כשנראה שח"ו 
'הסתרת פניך ממנו' ואין כל השפעה על 
העולם מישראל, מה מחזיק את האמונה 

ם בה', זולת הכח האינסופי שישראל מאמיני
 של הבורא ית"ש הוא.

'גם אתם מקטרגים, בסתר לבבכם תתפלאו 
ובדעתכם אך כח הדיוטותנו לא תשיגו. לא 
כח אדם כוחותנו, והתקשרותנו בו יתברך 
אף משרי מעלה נשגב. האין סוף בכוחו 
הבלתי  מוגבל דר אף בילדנו וזהו הכל. תנו 

ל כבוד למלך הכבוד אשר בקרבנו, וא
תשטינונו פחד את ה' מלאכיו ואל 

 צו וזירוז ל( )                                     . 'תקטרגונו

 

 

 מכון 'מחשבה טובה'
 לאור תורת הרה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"אייעוץ והדרכה 

-------------------------------------------------- 

 לאמץ ברכים כושלות

 חרדות? תלותיות? בעיות רגשיות? חוסר מוטיבציה?
 קבע פגישה אישית עוד היום 

 ותתחיל לחיות מחדש
  וממוקד מטרהחם טיפול אישי 

 קבלת קהל בירושלים בני ברק ורחובות
5061267250 dmh@okmail.co.il  

 

 הגליון יו"ל ע"י  

 5061267250קרית קרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץ הר"ר 

 dmh@okmail.co.il  לתרומות והנצחות ולהצטרפות לרשימת התפוצה

לכל הקוראים, המנדבים, העושים והמעשים למען יתקיים 
 'ומלאה הארץ דעה את ה'' 

 לאורו של רבנו הקדוש מפיאסעצנא הי"ד זיע"א

 ברכת 'גמר חתימה טובה'
את האור הגדול אור החסידות  שנה שנזכה להמשיך ולהפיץ

 הצרופה לקרב את ביאת גואלנו במהרה בימנו


