
האנושות סוגדת לחופש, ובמיוחד בדורנו דור החופש והדרור. הכל 
שרוי במעין חופש גדול ועולמי; המידע זמין לכל דכפין, כישורים 
כולם   - והעיקר  רחבה,  ביד  ניתנות  הזדמנויות  לרוב,  וכישרונות 
הגבלות,  ולהטיל  לצמצם  בימינו  מקובל  לא  חופש'.  'תן  גורסים 
האומנם?  ילדים.  כלפי  זאת  לעשות  מתקשים  מבוגרים  אפילו 

החופש אכן מוביל אל הדרור?.
        

פרשת השבוע פותחת בחוש הראיה ועוסקת בכוח הבחירה, היא 
ּוְקָלָלה' – האפשרויות  ְּבָרָכה  ַהּיֹום  ִלְפֵניֶכם  נֵֹתן  ָאנִֹכי  'ְרֵאה  אומרת 
ישנו  קללה.  או  ברכה  לבכר  חופשיים  והינכם  לפניכם  נתונות 
פסוק מקביל בפרשת ניצבים 'החיים והמוות נתתי לפניך הברכה 

והקללה, ובחרת בחיים'. 
מגבילה  התורה  כאילו  מה  משום  מקובל 
המאמין,  האיש  של  הבחירה  אפשרות  את 
הבלתי מאמין מצטייר כאיש החופש הגדול 
שכל אפשרות שתעלה על דעתו זמינה לו 
לכשירצה, והמאמין כבול כביכול לאמונתו 

ולמצוותיו. 
אין  לגמרי.  הפוכה  המציאות  האמת  למען 
חירות  לאדם  שמאפשר  בעולם  מסמך 
היא  לו,  מעניקה  שהתורה  מזו  גדולה 
השמים   – כולו  המרחב  את  בידיו  מוסרת 

אינם הגבול וגם השאול, לכשיבחר. 

בחירה חופשית
בתוך מרחב בחירה אינסופי כמו זה מטרידה מאוד המחשבה מה 
יעשה האיש בצרור המפתחות העצום הזה, במה יבחר, ואיך יצליח 
להצביע על הכיוון הרצוי והנכון. והקדוש ברוך הוא לא מותיר את 
זו  בחיים',  'ובחרת  ניצבים  בפרשת  לו  ומורה  לבדו  התועה  האיש 
התערבות ישירה של השי"ת בתוך מרחבי החופש. למען האמת 
התערבות זו קיימת גם בפרשתנו שפותחת בהזמנה נדיבה לבחור 
איסור  של  רצופה  למסכת  פנימה  ממשיכה  אך  קללה,  או  ברכה 

והיתר, והְכווָנה מדויקת מה ראוי להכניס לפה ומה לא.
המדרש ממשיל זאת למלך שערך סעודה והזמין אורחים וביניהם 
שייטול  לאוהב  רומז  המלך  היה  הסעודה  בתוך  אוהבו,  גם  היה 
לעצמו מנה יפה, ולא היה בו דעת להבין ולהבחין בכך, 'כיון שראה 

שלא היה בו דעה, אחז את ידו והניחה על מנה יפה'.
בפרשתנו  המדויקות  ההכוונות  כמו  בחיים',  'ובחרת  המילים 
באיזה סגנון חיים יש לבחור, הם יד ה' האוחזת בידינו ומנחה – 

עשה כך, כדאי לך. ועדיין הבחירה חופשית.
החירות כפי שהספקנו להבין, מטעה. החופש אינו ערובה 
שזימן  כלא  בבתי  יושבים  רבים  אסירים  חירות,  לחיי 
להם החופש. משל למה הדבר דומה – לאסיר הנמק 
ופותח  הסוהר  מתייצב  הימים  באחד  בכלאו, 
לו בעיניו  ללא אומר את הדלת ומרמז 
חופשי  רצונך  'אם 

אתה...' האסיר משתהה, הייתכן?! הוא מביט נכחו בחדווה ומצהיר, 
כיוון שאני חופשי לבחור כאוות נפשי, לא אצא, פה אשב. 

כמה פעמים אדם בוחר לנצל את חירותו כדי להישאר בבית כלא, 
זו  בנקודה  הישנים.  בהרגליו  ולהתקבע  לחולשותיו  להתמסר 
מתערב השי"ת ברחמיו המרובים ומניח את כוח הבחירה שלנו על 

המנה היפה, לאמור 'ובחרת בחיים'. 

הבחירה כפשוטו
קולמוסים רבים השתברו בשאלת ההגדרה הנכונה למושג 'בחירה' 
ולרבינו יש התייחסות מרתקת הוא אומר 'הבחירה היא כפשוטו, 
ק"י(.  תורה  )ליקו"ת  עושה'  אינו  רוצה  אינו  ואם  עושה  רוצה  אם 
'ואמנם  אבות(:  למסכת  )בהקמה  הרמב"ם  כותב  זו  ברוח  דברים 
האדם  שמעשי  בה,  ספק  אין  אשר  האמת 
כולם מסורים אליו, אם ירצה יעשה, ואם ירצה 
לא יעשה'. בכמה וכמה הזדמנויות ובלשונות 
היא  שהבחירה  רבינו  באוזנינו  שינן  שונים 
יהודי  לכל  שייכות  המדרגות  כל  גבול,  ללא 

לכשירצה. 
התערבותו של המלך בהעדפותיו של אוהבו, 
במשל המדרש, איננה מבטלת את בחירתו, זו 
בחינת עצה טובה קא משמע לן. הזהר הקדוש 
מכנה את כל מצוות התורה בשם עצות, וזהו 
שהניחה  לאחר  השבוע.  פרשת  של  תוכנה 
וקללה,  ברכה  החופשית  לבחירתנו  התורה 
הטובות  עצותיה  את  בפנינו  מסדרת  היא 
צלחות  שתי  טובים.  חיים  הם  ומה  בחיים  בוחרים  איך  ומלמדת 
מונחות בפניך, באחת כל איסורי אכילה ובשנייה חמין של שבת. 
הגוי במצב שכזה אובד עצות, אין לו טעם בחיים אמתיים ומהיכן 
יידע במה לבחור. ליהודי יש תרי"ג עצות, לבעל הסעודה איכפת 
שאוהבו יבחר במנה הטובה, והוא מייעץ עצה שאיננה משתמעת 

לשתי פנים. 
בספרי  ביותר  המוחשי  ביטויה  את  מוצאת  זו  אלוקית  התערבות 
אותנו  מלמד  הבחירה,  לעניין  בגישתו  שהפליא  רבינו  הצדיקים, 
בה  להשתמש  כדי  אבל  כפשוטו,  האדם  ביד  היא  אכן  שהבחירה 
והוא  נכונים,  לטעמים  להסתגל  טובות,  עצות  לקבל  עליך  כראוי 
הוא  לך',  'ושתדע  חיים.  חייו  אמונה  לו  שיש  מי  וממליץ:  מצביע 
מספר על עצמו, 'שיש כל מיני סוגי חיים ואני בעצמי חייתי היום 

חיים טובים שלא חייתי מעולם חיים כאלה'.
הרבי מספר לנו איך נראה לילה טוב, לילה של חצות. הוא מגלה 
אוזנינו שיש חיים מתוקים של התבודדות, ומתאר בציוריות  את 
איך נראית תפילה אמתית שדומה להליכה בשדה עליונה וליקוט 
ריקודים  ועל  בכח  תפילה  על  מספר  גם  הוא  ופרחים,  ציצים 
והמחאת כף ועל עונג עלאי שנקרא 'אכילה בקדושה', ועוד כהנה 

וכהנה מסודות החיים הטובים.
החירות ניתנה לנו, נותר רק ללמוד איך להשיג באמצעותה גאולה, 

ולא לשקוע בשעבוד של אנשים חופשיים.

לצאת ממאסר החופש

עצות  הם  המצוות 
זו  גאולה,  לחיי  טובות 
עצות  של  משמעותן  גם 
לנו  לתת  שנועדו  רבינו 
הבחירה. בעולם  שליטה 
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החופש אינו ערובה לחירות, אסירים רבים יושבים בכלא שזימן להם החופש. את חופש הבחירה יש ללמוד לנצל נכון.

יום ב' פקודי תר"א.
כל  עם  נעשה  מה  תבין  זה  ...ומכל 
הן  וזקנותו,  וילדותו  נערותו  בימי  אחד 
בעניין  הן  המרובים,  הצטרכותו  בעניין 
ההתקרבות להשי"ת, שמכל מה שעובר על האדם 
אל  לשום  צריך  זקנותו,  עד  מילדותו  חייו  ימי  כל 

לבו להתקרב עי"ז דייקא אל השי"ת.
והמניעות  ההתקרבות,  בשביל  ההתרחקות  כי 
בשביל החשק, ובכל הייסורים יש הרחבות, ובכל 
העוולות יש יושר, ובכל הדינים יש רחמים, ובכל 
המחלוקות  ובכל  השי"ת,  יש  והירידות  הנפילות 
בכל  בפרטיות  הן  העולם  בכלליות  הן  שבעולם, 
וכו'  וכו'  ובית  בית  ובכל  השכנים  ובין  ועיר,  עיר 
בכולם יש שלום נעלם בתוכם, ובה'ימי רע' יש 'ימי 
טוב', וכלל הכל כי "מלא כל הארץ כבודו", וחסדו 
וטובו יתברך מלא עולם, והכל לטובה, כי לית אתר 

פנוי מיניה.
הכל  עי"ז,  וקיום  חיות  ולקבל  זאת  כל  לידע  אך 
הוא ע"י הצדיק האמת, צדיק יסוד עולם, המקיים 
יכיל  הוי  "אלמלא מילחא לא  את העולם בבחינת 

עלמא למסבל מרירותא". 
מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי שזכיתי לידע מכל 
זה  כל  לכם  להודיע  מאד  שקשה  אף  בבירור,  זה 
שאתם  דמעט  המעט  אעפ"כ  בלבבי,  הוא  כאשר 
מה  כפום  חד  כל  ולבכם,  בשבילכם  מזה  תופסים 
לפי  לפניכם,  גדולה  טובה  הוא  בליביה,  דמשער 
כל אחד ואחד בעולם הזה ובעולם הבא, להתקרב 
יום ובכל עת מכל מקום  ולהתדבק בהשי"ת, בכל 
בין  בעליה  בין  ח"ו,  בעקו  בין  בטיבו  בין  שהוא 
בבית  ובקומו,  בשכבו  ובלילה,  ביום  בירידה, 
ובשוק, בין כשאין יודעים כלל היכן הוא, אם הוא 
תועה  רק  והוא  נפק,  בחינת  הוא  אם  עייל  בחינת 
כשה אובד וכו' וכו', מכולם יכולים לזכור שתהילה 
לאל אנו מאמינים בהשי"ת ובמשה עבדו, ובצדיקי 
שמאיר  האמת  בהצדיק  ובפרט  דור,  שבכל  אמת 

בדור הזה עד עולם.
חזק בני וחזק, ותדע ותאמין שכל הדברים נאמרים 
בכל  עליך,  שעובר  מה  בכל  בפרטיות,  אליך  גם 
בכל  חדשות  עשה  שהשי"ת  ותאמין  ויום,  יום 
יחד  כולנו  עם  לטוב  אחריתך  יהיה  ובוודאי  עת, 
לעולם  כי  הנפלאה  וישועתו  וחסדו  בעזהי"ת, 

ה'  ואמת  עלינו  גבר  חסדו  כי  חסדו, 
לעולם.

דברי אביך נתן מברסלב

אין מקום ואין מצב ששם לא תוכל 
לעבוד את השם יתברך!!!



צדקה, אא

ואני תפילה פרק מח
תהילים ]ג[

בתפלה  ימיו  כל  ביותר  עסק  הוא  השלום,  עליו  המלך,  דוד  וכן 
ותחנונים וזעקות ושוועות להקדוש ברוך הוא ולפרש שיחתו לפני 
השם יתברך, עד שזכה לחבר מזה ספר תהלים הקדוש שכולו מלא 

צעקות ושועות להשם יתברך.

אין יודעים איך לשוב בתשובה

א[ הנה קרבים אנו על פתחם של ימי התשובה ובוודאי לב כל אחד 
מהיכן  א.  נבוך:  הוא  עומד  מאידך  אך  תשובה,  לעשות  מתעורר 
לוקחים לב להתעורר לתשובה? ב. גם אם יש לו איזה נקודה של 
התעוררות, עדיין אינו יודע מהיכן לחזור בתשובה. ג. גם אם יודע 
ואינו מצליח  מה צריך לעשות, הוא רואה ששער התשובה סגור, 

להכנס לפנים הקדושה.

ומשום כך העולם מתייאש מעבודת התשובה. אך רביז"ל שעסק 
באחד  לנו  גילה  התשובה,  שערי  את  לנו  לפתוח  כך  כל  והתייגע 
מעצותיו המופלאות )ליקו"מ תנינא סי' ע"ג( אשר כל 'מי שרוצה 
תהילים  אמירת  כי  תהילים,  באמירת  רגיל  יהיה  לתשובה,  לזכות 

מסוגל לתשובה'.

ויכוח בין כנסת ישראל להשי"ת

ב[ כי בענין התשובה יש מבוכה גדולה, אשר מצד אחד צריכים אנו 
שהשי"ת יקרב אותנו ויפתח לנו את שעריו ויאיר לנו את פניו, כי 
צריכים אנו שישוב הוא אלינו ממה שהתרחק מאיתנו. אך מאידך  
השי"ת אומר שבהכרח שאנו נתעורר מצידנו באיתערותא דלתתא 

בחיפוש אחריו ברצונות וכיסופים לשוב בתשובה. 

אינו  המקבל  אילולא  שפע,  להשפיע  שייך  שלא  גדול  כלל  זהו  כי 
מתעורר מצידו לרצות את השפע, ועל זה כתוב 'שובו אלי ואשובה 
אליכם', שאם נתחיל לשוב אליו אזי הוא ישוב אלינו. אך מצד שני 
עם ישראל זועק לה' 'השיבנו ה' אליך ונשובה' כלומר תתחיל אתה 
מהיכן  יודעים  אין  ולכן  מצידנו,  אנו  נתעורר  ואז  אותנו,  להשיב 

ההתחלה, כי יש כאן ויכוח בין כנסת ישראל להשי"ת.

כל יהודי שייך לתשובה

אחד  כל  יכול  שערים  ומ"ט  תשובה,  שערי  חמישים  יש  והנה  ג[ 
שלנו,  דלתתא  האתערותא  הם  השערים  אלו  כי  אליהם,  להכנס 
לנו  ומאיר  אלינו  חוזר  שהשי"ת  השער  הוא  החמישים  שער  אך 
יכול  אינו  שהוא  האדם  יאמר  ואל  דלעילא.  האיתערותא  וזהו  פניו 
היכולת  את  לו  שאין  מחמת  תשובה  של  שער  לשום  כלל  להכנס 
להתעורר באתערותא דלתתא, שהרי מובא שהמ"ט שערי תשובה 
הם כנגד המ"ט אותיות שיש בשמות של שנים עשר השבטים, הרי 
שכל יהודי יש לו בוודאי איזה שער בתשובה. אלא שהסיבה שאינו 
מתעורר הוא לא מחמת שאינו שייך לכך, אלא שחסר לו העצה איך 
להתעורר, או שמתעורר אך אינו יודע באיזה דרך לילך, או שמרגיש 
שסוגרים בפניו, אבל לא מחמת שאינו שייך לתשובה, כי כל יהודי 

שייך לתשובה.

וזהו הכלל ראשון שצריך לדעת, ורק אחרי שיודעים את הכלל הזה, 
שבוודאי יש לכל אחד שער בתשובה, אזי אפשר להתחיל לחפש את 

העצות לכך.

בתהילים נמצא דרך תשובה לכל יחיד

אפשר  תהילים  אמירת  ידי  שעל  רביז"ל  לנו  שמגלה  הגדולה  והעצה  ד[ 
לשוב בתשובה. כי התהילים שוברים את השלש מניעות המונעים מהאדם 

להכנס לשערי התשובה. כי גם מי שאין לו שום התעוררות של תשובה, אזי 
התהילים מעורר בו התעוררות. וגם זוכה על ידי התהילים להבין מה הדרך שלו. 

וגם זוכה שיפתחו לו השערים שצריך.

כי מובא בחז"ל )ע"ז ד:( שלא היה דוד ראוי לאותו מעשה אלא בכדי להורות תשובה ליחיד, 
היינו שדוד המלך ע"ה, גילה את המציאות שגם יחיד יכול לשוב בתשובה. ובפשטות מובן מחז"ל 

שעל ידי שדוד המלך ע"ה עשה תשובה, נתגלה בעולם שגם יחיד יכול לעשות תשובה.

אך רביז"ל מגלה לנו פלאות, שדוד המלך פתח את שערי התשובה לכל יחיד ויחיד, לא רק בעצם התשובה 
שעשה, אלא על ידי שהכניס כח אדיר של תשובה בתוך הספר תהילים שחיבר, שאמר אותו בהתעוררות גדול 
כל כך של תשובה, וברוח הקודש, עד שכל אחד ואחד, יהיה מה שיהיה, יוכל למצוא את עצמו בתוך הספר הזה, 

ולהתעורר שם בתשובה ולהבין איזה שער הוא השער שלו, ושבאמת ייפתח לו אותו השער. 

ה[ כי כל הזעקות שדוד המלך ע"ה זועק בתהילים להשי"ת שיציל אותו מאויביו, יש לכוונו בעיקר על היצר 
הרע שרוצה כל כך להרוג אותנו. ואם אדם יכניס עצמו בתוך מזמורי התהילים, וינסה לראות כאילו הוא תפילה 

ממש על מה שעובר עליו ברוחניות, אזי יזכה לקבל התעוררות תשובה, וגם יזכה להבין מה השער שלו וכו'. 

"וזה שאנו רואין, שבימי תשובה דהיינו באלול ועשרת ימי תשובה, כל ישראל עוסקין אז באמירת תהילים, כי 
אמירת תהילים מסוגל לתשובה, ועל כן הוא דבר גדול מאוד לעסוק תמיד באמירת תהילים, כי תהילים הוא 

התעוררות גדול מאוד מאוד להשי"ת, אשרי שיאחז בו" )לשון רביז"ל שם(.

בתהילים נמצא האתערותא דלעילא

ו[ ועל פי זה מובן שבאמת אין שום ויכוח בין כנסת ישראל להשי"ת, כי באמת התחלת התשובה היא רק מאת 

השי"ת, אך כיון שאי אפשר ללא ההתעוררות שלנו, הרי שהתעוררות שלנו הוא בעצם זה שאנו מתחילים 

לזעוק לה' באמירת תהילים שהוא ישוב אלינו מתחילה.

והוא הכח האדיר של הסגולה הנמצא בתוך ספר התהילים, כי שם נמצא השער החמישים של השי"ת שהוא 

שב אלינו. וכשאדם מכניס עצמו בכוונת המזמורים, הן בזעקות, והן בשבח השי"ת ובפסוקי שבח עם ישראל, 

הרי שיכול לקבל מלמעלה התעוררות גדול של קרבת ה', עד שמזה יתעורר יותר מלמטה, וממילא יזכה יותר 

להתעורר מלמעלה, וכך חוזר חלילה )עיין באריכות בליקו"ה קריאת שמע ה'(.

כוכבי אור
הרה"ח ר' בנימין זאב חשין זצ"ל

טעם גן עדן
השתפכות הנפש

ידוע מה שאמר רביז"ל )לקו"מ ח"ב צג( כי כל עסקו הוא תפילה, 
והיה מרבה לחזק את תלמידיו בעבודה זו המזולזלת בעיני בני 

אדם )כדאיתא בברכות ו:(. 

יכול האדם לבוא בכל יום לבית הכנסת מעשרה ראשונים, והנה 
אמנם  מעולם,  התפלל  לא  כי  נכתב  שם  דינו  גזר  לפני  בעמדו 
שפתיו מללו את מלות התפילה, הם כבר שגורות על לשונו בעל 

פה, אבל לא כיוון בהם כראוי.

של  ראשונה  בברכה  כיוון  לא  אם  כי  בפוסקים  איתא  זה  כעין 
'שמונה עשרה' - ברכת מגן אברהם, לא יצא ידי חובתו, וצריך 
לחזור ולהתפלל )וכך שיטת ה'בית יוסף למעשה בסי' קא, אך שיטת 
הרמ"א שלא יחזור מאחר שאנו חוששים שגם הפעם יחזור על סורו 

ולא יכוון ונמצא מברך פעמיים ברכה לבטלה(.

וכך גם מובא על קריאת שמע )זוהר חדש רות ל:, והובא בבית 
יוסף סי' ס"א( שצריך לכוון בכל מילותיה שהם כנגד מאתיים 
ארבעים ושמונה אברי הגוף, ואם קורא קריאת שמע כתיקונה 
כל איבר נוטל תיבה אחת ומתרפא בה, אבל בפסוק ראשון של 
קריאת שמע 'שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד', נפסק )בשולחן 
ערוך או"ח סי' ס, סעי' ה( שאם לא כיוון בו לא יצא ידי חובתו 

וצריך לחזור ולקרוא מחדש.

שמונה  תפילת  של  הראשונות  מילותיה  שעם  נהוג  היום  אבל 
את  מחשב  בדמיונותיו,  מפליג  האדם  ה''  אתה  'ברוך   - עשרה 
צריך  מה  בעסקים,  החדשות  בבית,  בעיותיו  לבנק,  תשלומיו 

למכור וכמה לקנות...

על זה אמרו חז"ל )ויקרא רבה א ו( "יש זהב ורב פנינים וכלי יקר 
שפתי דעת בנוהג שבעולם אדם יש לו זהב וכסף אבנים טובות 
ומרגליות וכל כלי חמדה שבעולם, וטובה ודעת אין בו, מה קנייה 
דעה  חסרת,  מה  קנית  דעה  אומר(  )-המשל  אמר  מתלא  לו,  יש 
חסרת מה קנית", יש לך אדם שמתפלל תפילות רבות, מוסיף 
תפילה ועוד תפילה, משכים ומעריב בבית הכנסת, אך תפילותיו 
הם בלי דעת, הוא לא זוכה לכוון בתפילותיו, על תפילות כאלו 

נאמר "דעה חסרת מה קנית".

דע לפני מי אתה עומד
מובא בספרים משל למה הדבר דומה לאותו מלך גדול ועצום, 
אחת  שפעם  עד  רב,  ובכח  חזקה  ביד  במדינותיו  שלט  הוא 
עולו  את  ופרקו  נגדו  אחת  יד  עשו  רבות,  מדינות  התאחדו 
המהולל,  צבאו  את  שלח  לכסאו  שחשש  המלך  מעליהם, 
ובכך תכנן למגר  צירף אליהם כלי נשק רבים ומשוכללים 
את המורדים, אך לא ידע שגם הם הצטיידו בצבא גדול 
המורדים  הלכו  וכך  פחות,  לא  משוכללים  נשק  וכלי 

הלוך וחזוק כשהמלך סופג מפלות בשדה הקרב.

המלך קרא ליועצו היהודי והתייעץ אתו איך 
בתפילה  פנה  היועץ  בקרב,  לנצח 
והוא  השי"ת,  לפני 

פנה  היועץ  המורדים,  את  להביס  איך  ותבונה  עצה  לו  שלח 
למלך, יחד ישבו על תכניות המלחמה, כשזה מורה למלכו מה 
למפקדי  והורה  יועצו  לעצת  שמע  המלך  לנצח,  ואיך  לעשות 
בקרב  ניצחו  ואכן  נימה,  כמלוא  היועץ  מתכנית  לזוז  לא  הקרב 

והביסו את צבאם העצום של המורדים. 

כוחות הצבא חזרו לעיר הבירה עטורי גאווה, תהלוכת הניצחון 
הלכה בראש חוצות כשכל בני הממלכה מריעים למפקדי הקרב 

וליועץ שבזכותו זכו לניצחון זה.

מגיעים  המלך  ופקידי  ימים  כמה  עברו  לא  הפלא  למרבה  אך 
את  לאסור  ציווה  המלך  בידם,  מעצר  ופקודת  היועץ  לבית 
יועצו ולתלותו בעיר הבירה בכיכר המדינה, היהודים השבורים 
התמוהה  שהפקודה  מבינים  שכשהם  ראש  חפויי  התהלכו 
באה להצר את רגלי היהודים כמנהג בני עשיו שאינם מסוגלים 
שתבוא  משלחת  מארגנים  והחלו  לגדולה,  עולה  יהודי  לראות 
ותיפול לרגלי המלך שיחון את יועצו שבגללו זכה לנצחון מזהיר 

שכזה.

המלך שהיה במצב רוח מרומם ענה להם - אכן אני יודע שכל 
אך  וחריף,  פיקח  יועץ  אותו  ידי  על  אלא  הושג  לא  הניצחון 
לו עונש מוות, מכיוון שבשעה שישב איתי  למרות זאת מגיע 
על תכניות הקרב הוא שכח לפני מי הוא עומד ולא הכיר בכבודי, 
'תזיז את מכונת  בלהט דבריו הורה לי לא פעם 'תעשה כך' או 
זכר לפני מי הוא עומד, הפעם  וכך לא  ולכאן',  המלחמה לכאן 
כדי  באזיקים  אותו  אסרתי  לכן  אך   - המלך  אמר   - אותו  אחון 

שיזכור בפעם הבאה לפני מי הוא עומד, וכך פטרו לשלום.

הנמשל מובן כי בעת שהאדם עומד לפני השי"ת גם אם זו לא 
תפילתו הראשונה ולא השניה הרי צריך לרעוד בכל פעם מחדש, 
מכוונת  דעת  להסיח  שלא  שכן  וכל  עומד',  אתה  מי  לפני  'דע 

התפילה ופירוש מילותיה.

כעין זה מובא במסכת ברכות )דף לב:( מעשה בחסיד אחד שהיה 
מתפלל בצד הדרך, עבר שם שר חשוב ונתן לו שלום, אך החסיד 
לא החזיר לו שלום, השר שכעס על חוצפתו המתין עד שסיים 
ראשך  את  להסיר  יכולתי  'הלא  בו,  וגער  תפלתו  את  החסיד 
מעליך ומי תובע מידי', השיבו אותו חסיד 'אילו היית עומד לפני 
מלך בשר ודם ובא חברך ונתן לך שלום ההיית מחזיר לו?' - אמר 
לו 'לא', 'ואם היית מחזיר לו' - ממשיך החסיד ושואל - 'מה היו 
עושים לך?', השיבו השר 'היו חותכים את ראשי בסייף' כאן ענה 
לו אותו חסיד 'והלא דברים קל וחומר - ומה אתה שהיית עומד 
- כך, אני שהייתי  לפני מלך בשר ודם שהיום כאן ומחר בקבר 
עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא חי וקיים 

לעד ולעולמי עולמים - על אחת כמה וכמה'.

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה לכוון בתפילותינו ויעלו 
כולם לרצון לפני אדון כל.

)נערך מתוך שיחה ע"פ הבנת הכותב( 



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

                       ש'בת ב'ו ת'תכבד

'ולא איש כשר בלבד'
זה תקופה ארוכה שניסן, מוכר השעונים המצליח, אינו ישן בשלוה בלילות. 
חנות השעונים שבבעלותו מכניסה לו שנים רבות רווחים לא מבוטלים, הדבר 

אינו בגדר סוד, וזו בדיוק הסיבה שלאחרונה ניטלה ממנו שלוות נפשו.
בתוך פרק זמן יחסית, התחוללה ברוסיה מהפיכת ענק ששינתה את חיי כל 
אזרחיה בלי יוצא מן הכלל. אך אלו שהדבר היה משמעותי ביותר עבורם, היו 

בעלי ההון והעשירים.
התנועה הקומוניסטית הארורה, חרטה על דגלה את השיוויון והצדק, בעוד 
אחר  רחמים  חסר  ציד  במסע  פתחה  לשלטון  עלייתה  עם  תיכף  שלמעשה, 

בעלי הממון.
בעזרת רשימות מדויקות, הופיעו ללא הודעה מוקדמת בבתיהם ובעסקיהם 
של עשירים רבים, עשקו מהם את רכושם ונכסיהם ולא פעם גם הושיבו אותם 

במאסר באמתלאות שונות ומשונות.
וזה בדיוק מה שמדיר שינה מעיניו של ניסן כבר לילות רבים.

האפשר  ככל  רחוק  אחרת,  עיר  אל  ולברוח  לקום  הוא  מחליט  אחד,  ויום 
מעיניהם הבולשות של השלטונות. 

הוא בחר באקראי בעיר אומן ובפרק זמן קצר עבר לדור שם.
ניסן לא נמנה עם שומרי התורה והמצוות, הוא ובני ביתו היו רחוקים מיהדות. 
אך המעבר לאומן חולל מהפך בנפשו. ביקור אחד ב'קלויז' של חסידי ברסלב, 

גרם לו לחזור לשם שוב ושוב, וכך מצא את עצמו חוזר לדרך אבותיו, מניח 
תפילין ומתפלל שלוש תפילות ביום. 

החסידים, מתפללי הקלויז, התייחסו אליו במאור פנים כאילו אחד משלהם 
הוא, וזה מה שהביא אותו להפוך באמת לחלק מהם. הוא החל מגדל את זקנו 

ופיאותיו ומתפלל בדבקות ובכוונת הלב.
לא פעם, נשמעו בכיותיו בעת תפילתו או השתטחותו על ציון רבינו הקדוש.

זה, סרבה  אלא שלא קלה היתה חזרתו בתשובה; אשתו, שלא הורגלה לכל 
בדרכו,  אליו  תצטרף  כי  ליבה  על  לדבר  שניסה  אימת  כל  בעקבותיו.  ללכת 

התפרצה כלפיו בזעם.
כה הרחיקה לכת, עד שבאחד הימים פנתה לאחיה, שהיו בריונים המפילים 
את חיתתם על כל סביבתם, ושפכה בפניהם את ליבה על 'מצוקתה', כשהיא 
מוסיפה: 'דעו נאמנה, כי ה'אשם' העיקרי, הוא אדם בשם לוי יצחק בנדר, הוא 

זה שנטפל לבעלי וגרם לו לשנות את אורח חייו!'
שמעו האחים את מצוקת אחותם, והחליטו לנקוט בצעדים מעשיים.

שבת אחת, כשביקר ר' לוי יצחק בעיר טפליק, ציפתה לו שם הפתעה. בצאתו 

מבית הכנסת לאחר תפילת ליל שבת, המתינו לו כמה גברתנים גלוחי זקן וגלויי 
ראש כשמבע של חיה המשחרת לטרף בעיניהם.

כמה מן המתפללים ששמו לב לאנשים שבחוץ וגם שמעו מפיהם את מטרת 
בואם, מיהרו והזהירו את ר' לוי יצחק לבל יעיז לצאת עכשיו מבית הכנסת.

מבית  יצא  הוא  פחד,  סימני  כלל  ניכרו  לא  יצחק  לוי  ר'  של  פניו  שעל  אלא, 
הכנסת אל החצר, ניגש אל האנשים שהמתינו לו שם והושיט להם ידו, תוך 

כדי שהוא מברכם בלבביות: 'גוט שבת...'
האנשים לא ידעו את נפשם מבלבול, הם לא תיארו לעצמם מפגש שכזה עם 

האיש שאותו הם אמורים לאלף בינה באמצעות השרירים.
נבוכים,  עצמם  את  מצאו  והללו  רוגעת,  בשיחה  עמם  פתח  יצחק  לוי  ר' 

ומקשיבים לדבריו בקשב רב.
לא יאומן כי יסופר, בעקבות אותה שיחה, צמחו הרהורי תשובה חזקים בלב 
גיסיו של ר' ניסן, ובמהלך הזמן שבו גם הם בתשובה שלמה והפכו לחסידים 

נלהבים בלב ונפש.
אחד מהם, התמנה ברבות הזמן לשמש בבית הכנסת בטפליק.

'אפילו מי שיתקרב לאנשי שלומי, ואפילו מי שרק יגע בהם, בודאי יהיה איש 
כשר באמת, ולא איש כשר בלבד, כי אם אפילו צדיק גדול מאד יהיה - - -' )חיי 

מוהר"ן, מעלת המתקרבים אליו, שכ"ב(.

נבא לקבל שבת פרשת ראה לאור דברי מוהרנ"ת בהל' שבת ה"ז שבהם 
נלמד איך להכין לב ונפש לעבודת ימי אלול הקדושים.

תמצית המבואר בתורה ו'
במאמר קרא את יהושע )לקו"מ סי ו'( מתגלה, שמי שרוצה לזכות 
להיות בדרגת "אדם", הוא צריך לזכות לאור הכבוד האלקי, למעט 
"כבוד  מ"ש  בכלל  להיות  המקום,  בכבוד  ולהרבות  עצמו  בכבוד 
אלקים הסתר דבר". כי כל מה שחוקרים על האדם הוא מחמת 
מלכים  "כבוד  מ"ש  בבחי'  ונמצא  זה,  רוחני  מכבוד  רחוק  שהוא 

חקור דבר", ששם מציאות החקירה והדין. 
והדרך לזכות לאור הכבוד האלקי, הוא רק ע"י שיעסוק בתשובה 
תמיד, ועיקר התשובה הוא שכאשר ישמע בזיונו, ידום וישתוק 
ולא ידקדק אחר בזיון כבודו, כי זה כלל התשובה לידום ולשתוק 
להיות מהשומעים חרפתם ואינם משיבים. וע"י תשובה, שתמיד 
מכין עצמו להיות בחי' אני אהיה איש כשר וכו', עי"ז יאיר לו אור 

הכבוד האלקי בחי' כתר.
ואח"כ  לשוב,  תמיד, להתגבר  ללכת בה  דרך שיש  הוא  ותשובה 
כבר  שהוא  וגו',  ליבי  זיכיתי  לאמר  יכול  מי  כי  פעם,  עוד  לשוב 
התשובה,  במידת  תמיד  לאחוז  צריכים  שהכל  הרי  בשלמות, 

לעשות תשובה ותשובה על תשובה. 
וכאשר רוצה האדם לילך בדרך התשובה, צריך להיות בקי בשני 
דרכי בקיאות התשובה, בקי ברצוא ובקי בשוב, בחי' עייל ובחי' 
נפיק, "אם אס"ק שמים שם אתה, ואציעה שאול הנך", שזה כלל 
 - לי", שיחגור מתניו לתשובה  ודודי  "אני לדודי  ענין אלו"ל ר"ת 
"אני לדודי", בחי'  להתגבר לזכות למה שצריך לזכות, שזה בחי' 
"אס"ק שמים" בק"י ב'רצוא', וכן להיפך, שאפילו אם אינו מצליח, 
והוא בבחי' 'שוב' בחי' "ואציעה שאול", ואפילו אם ח"ו ועובר מה 
שעובר, ימשיך להתייגע ולטרוח בעבודת השם במה שיכול, ואל 

יפול בדעתו כלל, רק ידע 'הנך', שהשי"ת איתי בבחי' "ודודי לי". 
תמיד  לדעת  ההתחזקות,  בדרכי  בשוב'  'בק"י  להיות  צריכים  כי 
שהשי"ת נמצא איתי ומתכבד על ידי, ואז מתקבל התשובה ומאיר 
הכבוד הרוחני, ואז מתאחד הקדושה בבחי' אות א', שאור היו"ד 
העליונה שעל האל"ף יכול להאיר לתוך היו"ד התחתונה, שהוא 
אור  ולקבל  עמלק,  בחי'  למחות  יכולים  ועי"ז  רגלי,  'הדום'  בחי' 

היו"ד העליונה אור הכבוד האלקי, בחי' במופלא ממך וכו'. 
וזה כלל עבודת וכוונת ימי אלול, לעסוק בתשובה בבחי' אני לדודי 
ודודי לי, ועי"ז להמשיך הרחמים שימין השם יהיה פשוטה לקבל 
תשובתנו, ויש להזהר מאד להיות בקי בשוב, להיות קרוב להשי"ת 
גם בכל מה שעובר עליו, ועי"ז יוכל להתגבר לעבודת השם בבחי' 
אני לדודי, ויזכה ללכת בדרך התשובה שהוא ב"פ בק"י, בגי' דר"ך, 
לקבל  פשוטה  השם  ויד  דרך"  בי"ם  "הנותן  בחי'  נעשה  שעי"ז 

התשובה.

בחודש אלול נפתח ה"דרך" לתשובה
בראש השנה כל בני האדם עוברים כבני מרון לפני השי"ת, היוצר 
כבוד  נתעלה  איך  להבין  לראות  מעשיהם  כל  ומבין  ליבם  יחד 
השם על ידי כל אדם, ולמען כבוד השם לא למענינו עלינו לתקן 
כל מעשינו בימי אלול הקדושים, שבהם פתח משה רבינו דר"ך 
כל  לתקן  הכל,  לתקן  יכולים  בוודאי  כי  לתשובה.  לזכות  כבושה 
הנפש  ואת  במעשינו,  להשלים  זכינו  שלא  מה  וכל  ופגם,  חטא 
הרוח והנשמה, אלא שהדר"ך לזכות לזה מלאה בורות וקושי וגם 
רוח סוער מונע מאד. וכאשר באים לשוב יש שעוברים מניעות 
ימי אלול,  ולכן כל תקותנו הוא בכח קדושת  ימים ושנים,  רבות 
ובחיות  בזריזות  אורח  לרוץ  ויכולים  כבושה,  דרך  נעשה  שבהם 

לחזור בתשובה שלימה לפני אבינו שבשמים. 
לנו  נותן  שהשי"ת  נתיב",  עזים  ובמים  דרך  בים  "הנותן  יש  כי 
שפע של רחמים רבים המתגלים בימי אלול לעורר לב כל אדם 
להרבות  דבר  ובכל  השי"ת  את  לעבוד  שעליו  להבין  לתשובה, 
ברצוא  בקי  להיות  עצמו,  כבוד  ממשיכת  ולצאת  השם,  כבוד 
עבודת  דרכי  בכל  לדודי,  אני  בבחי'  להשי"ת  להתקרב  להתגבר 
הבורא שמתגלים בדברי הצדיקים, וגם להיות בקי בשוב, לקבל על 

עצמו חיוב התשובה, להתחזק תמיד לראות שהוא חלק של כבוד 
השם והשי"ת מקבל ממנו נחת ושעשועים, גם כאשר עובר עליו 
מה שעובר כל משך הימים והשנים שעוד אינו מצליח להוציא 
לפועל אפילו את מה שיודע שעליו לזכות לתשובה, ואינו רואה 
כל דרך להתחזק, וגם חסר לו כח סיבה ותכלית מחמת שנדמה 
שלא יצליח כלל כאשר היה עד עתה, אעפ"כ לא לכבודו רק לכבוד 
השם הוא מחיוב להתחזק, כי זאת תשובתו ובזה מתעלה כבוד 

השם מאד. 
התשובה  בדר"ך  ללכת  שמתחיל  ע"י  הוא  לזה  לזכות  הכח  וכל 
הזה בימי אלול, שעי"ז יבא להבין מציאות כבוד השם שיש בזה, 
שאדם  ומה  ההתחזקות  בדרכי  שיש  הגדולה  העבודה  ומציאות 
לבא  חדשה  בהתחלה  להכלל  יבא  ומזה  עצמו,  ומחזק  מחיה 
לעבודת השם יחד עם ההתחזקות, לכלול אני לדודי יחד עם בחי' 
דודי לי, אשר זהו מציאות קבלת עול התשובה בכלליות, וזה יסוד 
הכל, לקבל על עצמו להיות חזק בהחלטת הדעת ובכל לב, שאיך 
שיהיה, תמיד אתגבר לעסוק בתשובה, להתחיל בכל יום מחדש 
ולהתגבר  התורה,  בלימוד  שיעוריו  ולהשלים  בכוונה  להתפלל 
קרוב  להיות  ותמיד  שיהיה,  איך  שיכול  מה  לפי  השם  לעבודת 
להשי"ת, להתחזק מאד להרגיש את מציאות השי"ת שמתעלה 
על ידו שזה בחי' כבוד אלקי שנמשך לנקודה תתאה, ולראות באור 
בזה באמת מתעלה  כי  זוכה,  ע"י מה שכן  כבוד השם שנתעלה 
כבוד השם, ונשלם מכוון בריאת האדם לברר את נפשו מכל מקום 
מציאות  ולהכיר  הטוב  לברר  השי"ת  לפני  ולעבוד  לשם,  שנופל 

כבוד השי"ת. 

עיקר התשובה – לשמוע בזיונו ולשתוק
כי תשובה אינו דבר שיכולים לגמור לעשות, רק הוא דרך חיים, 
שרוצה להעלות כבוד השם ולהכיר מה ששייך לו להכיר בגדולת 
השם,  עבודת  מציאות  עיקר  שזה  האלקי,  הכבוד  ואור  השי"ת 
רחוק  באמת  בוודאי  הרי  השם,  מציאות  על  חושב  שאינו  ומי 
מהשי"ת ובודאי צריך לשוב להשם, אך גם מי שכן זוכה לחשוב 
מזה, הרי ככל שזוכה יותר להכיר בכבוד השם, כך הוא גם רואה 
ויודע ריחוקו הגדול, שעוד לא זכה לעמוד על הזהירות וההצלחה 
שנסתבך  מי  וגם  להשם,  לשוב  צריך  הוא  וגם  השי"ת,  בעבודת 
במה שנסתבך ונפל מאד, גם הוא צריך לעשות תשובה בתמימות, 
ואח"כ עוד פעם תשובה, ולא יסתכל כלל על חלישות הדעת, רק 

יהיה בקי בשוב. 
מניעות  עליו  יש  לפעמים  התשובה,  לדרכי  נכנסים  כאשר  ואז 
רבות בלי שיעור, והוא עולה לשמים, ואח"כ יורד לשאול כגלגל 
המתהפך, כי הים סוער עליו מאד בכל עניין וענין גשמי ורוחני, 
ובאמת  הרבות,  והמניעות  הבושות  ע"י  לתקן  שעליו  מה  לפי 
דייקא אז נמצא עיקר עבודת התשובה - לקבל הבזיון וחלישות 
עי"ז  ליפול  ולא  ששומע,  בדרך  עליו  שעבר  ממה  הנורא  הדעת 

להתרחק מהשי"ת, רק אדרבה נכנע לפני השם. 
וכאשר האדם חוזר ומתחזק, עליו להתחיל ללכת בדרך התשובה, 
שיש  מה  בכלל  זה  וגם  להבא,  על  ולקבל  ולהתוודות  להתחרט 
לשמוע ולשתוק, כי עיקר מה שמונע אותנו מלהתעמק במה שיש 
שני  מצד  או  עורף,  וקשיות  ליצנות  גאוה  הוא  ולתקן,  להתחרט 
מחמת עוצם הכאב שיש לאדם כאשר רואה באמת מי הוא, ואינו 

יודע מה לעשות, לכן אינו יכול להתחרט ולחשוב מזה כידוע. 
ובזה נבין היטב מה שרבינו מייסד שעיקר התשובה הוא שישמע 
הבזיון וידום, הינו שיבין בליבו מי הוא באמת, ולא להשבר ולפחד 
בא  אדרבה  רק  נשבר,  אינו  כי  דייקא,  זה  בדרך  ללכת  רק  מזה 
שעובר  מה  כל  באהבה  מקבל  ואז  השם,  לפני  וביטול  להכנעה 
להתחרט  הכח  נמצא  ובזה  האלקי.  הכבוד  לאור  ומתקרב  עליו, 
עול  בקבלת  והכנעה  בביטול  דומם  מחשבתו  רק  נפגע,  אינו  כי 
מלכות שמים, וכך לענין מה שיש לעשות קבלה על להבא, הרי מי 
שכל מה שעובר עליו מפיל אותו, וכל בזיון מקרה ומאורע פוגע 
בציפור הנפש, הוא אין לו ישוב הדעת כלל, איך יכול לקבל משהו 

על עצמו, הרי שוכח ונמשך לכח המדמה ששולט עליו. 

ובזה נמצא כל עיקרי התשובה. כי זה 

הוא "ווידוי דברים", שהאדם מבזה עצמו 

מאד וצריך להכות על הלב שירגיש 

הבזיון, ועי"ז למצא כח בלב להרגיש 

שהוא בכלל השבים לכבד הבורא 

ונטהרים לפניו בחסדי השם. וכן לעניין 

התיקון, שהאדם היה רוצה לעסוק 

בשק ותענית וסיגופים אשר הם כבדים 

מנשוא, אך במה שסובל ומקבל ברצון 

הצער והבזיון הנ"ל וגם מה שאינו הולך 

כסדר – בזה נכלל כל התיקונים כולם, 

כאשר מתגלה בזה המאמר שזהו עיקר 

התשובה. 
כי כאשר יש צער לאדם מאיזה דבר, עליו לחשוב שבוודאי מגיע 
לו, ולצייר איך החטא ח"ו גרם צער לשכינה, ומתחרט וכו' ונכנע 
וגם מודה על הרחמים הרבים שהשי"ת מתנהג איתו,  להשי"ת, 
וישתוק,  זה בחי' ישמע  ובא להתפלל על מה שצריך עוד, שכל 
ויחשוב שהוא הרי יודע האמת וכו', מה שגרם טלטול והעלמה 
על התגלות כבוד השם, ועכשיו יש בו הבנה שלימה איך להתחרט 
כמו שמתחרט על מה שגרם לו הצער וכו', ובזה נכנס האדם לכלל 

ההולכים בדרך התשובה.
התשובה היא "דרך חיים"

והרי כלל האחיזה בזה, עומד כולו על מציאות ההתחזקות, שנזהר 
האדם ממה שמונע המשך התשובה, כי יש שאינו יודע להמשיך 
מחמת שמרגיש שכבר זכה וכו', ויש שיש לו ספק אם צריך לשוב 
ועיקר  מצוה,  לדבר  להעלות  שיש  מה  בכלל  זה  והאם  זה,  על 
המניעה מחת מה שנדמה שאינו מתקדם כלל, ורוצה לזכות מיד 
או בכמה ימים להתעלות, ואינו שם לב למה שמוכרחים להמתין 
ושלכל עליה יש ירידה וכו'. והרי כל זה גורם שאין יכולים להתמיד 

ללכת בדרך התשובה. 
והנה עיקר ישועת האדם הוא לאור דברי רבינו שמגלה שתשובה 
הוא דרך, ואין במה להסתפק, כי בוודאי צריך לשוב עוד, ובוודאי 
חזק  להיות  להתגבר  והעיקר  יודע,  שאינו  ומה  שיודע  מה  יש 
לעשות מה שיכול, ולהתדבק בזכרון אור הכבוד, ולהתקדם איך 
שיכול. כי גם השלמים במעשיהם הרי כל ימיהם בתשובה, מכ"ש 
מי שעוד לא זכה להגיע למנוחה כלל, עיקר עצתו ורפואתו הוא 

ללכת בדרך התשובה בתמימות. 
ימי  וגם אחרי כל עבודת  ווידוי,  ביום  ולכן אומרים כמה פעמים 
אלול, מתחילים מחדש בעשרת ימי תשובה וכו', ובזה נמצא עיקר 
ישועתנו לעסוק בתיקון נפשנו בתשובה, כאשר נקבל עצת רבינו 
שהעיקר ללכת בדרך התשובה, ולטעום גם אז יהיה איך שיהיה 
ששייך  האלקי  הכבוד  אור  הארת  את  להשי"ת,  ההתקרבות  את 
לזכות אז, שהשי"ת מתכבד ומתעלה על ידינו ואנו פועלים הרבה 
וזאת  וכו',  ובכתבים  בזה"ק  המבואר  ככל  רוח  ונחת  התפארות 

נעשה על ידינו תמיד ממש. 
כי ע"י הצדיק זוכה האדם לטעום מציאות אור הכבוד הרוחני הזה 
שהוא עיקר החיים, שזה בחי' אור קדושת השבת, שהוא קבוע 
עלינו  כך  האמת,  תכלית  שמאיר  קבוע  יום  בו  שיש  שבוע,  בכל 

לקבל אור האמת מרבינו להיות קבוע בתשובה תמיד. 
וכאשר מתחילים ללכת בדרך התשובה, הרי יש שמתגלה קושי 
ומה  מכבר,  שהתרגל  מה  אחר  נמשך  האדם  כי  רבות,  ומניעות 
עוד שנפשו מרגיש רחוק מאד מהשי"ת, והעצלות וכל הטרדות 
גוזלים הזמן, ומציאות משיכות התאוות מושכים לכמה צדדים, 

שמבלבל  מה  ויש  מאד,  ומצערים  כסדר  אינם  דברים  והרבה 
ומכאיב הנפש מאד. 

ומחמת כן יש שעובר על האדם ימים ושנים עד שזוכה להיות 
קבוע במה שצריך לשוב, ועי"ז נדמה לאדם שאין פועל כלל בכל 
בפרט  מעשיו  לתקן  דרך  לו  שאין  עד  התשובה,  וסדר  עבודתו 
יכולים  יכול להאמין בהאמת שבקל  וכו', ועי"ז אינו  יודע  שהוא 
לזכות לשוב להשי"ת וגם לתקן הכל, כי רואה רק מניעות וחשכות 
הדעת, ועי"ז אינו מבלה היום בעבודת השם מתוך תשובה, ואינו 
יכול לעשות מה שיכול באמת, ויכולים לעבור גם ימי אלול בתוך 

רשת הטרדות וחלישות הדעת הזה.
ואפילו אם יתחיל כמה ימים וילך כסדר, הרי מה שיעבור אח"כ 
יכול להחליש הדעת מאד, עד שאינו רואה איך שייך להגיע למה 
וכו',  שנדמה  מה  נדמה  כי  מתשובה,  להתייאש  ונמשך  שצריך, 
מהשם  רחוק  וגם  מאד,  דוקרים  וברקנים  בקוצים  מסובך  והוא 
מאד עד שאינו יכול לחיות באור האמונה, שזה בחי' ריחוק נקודה 
בושה  הרגשת  מלא  הוא  ולזה  האלקי,  הכבוד  מאור  התחתונה 

ובזיון על צרותיו ומה שעובר עליו. 
וכאשר בא לעשות חשבון הנפש להתוודות, זה יכול לשבור רוחו, 

כי אינו רואה אור הכבוד האלקי שנתעלה כי רחוקה היא ממנו. 
ולכן עיקר הכח לזכות להתקרב להשי"ת הוא רק ע"י מה ששומע 
המדמה  דרכי  שלכל  היינו  ולידום,  לשמוע  בליבו,  ושותק  בזיונו 
אשר מרחיקים הנפש מהחיות, עם צרות וטרדות וחוסר הצלחה, 
שום  כלל  בזה  שאין  מבין  רק  כלל,  בזה  מכיר  ואינו  שותק  הוא 
אמת רק שקר גדול, וזה ענין של כאב ובזיון שיש לשתוק ולעבור 
עיקר  כי  שעובר.  מה  מכל  ישבר  שלא  ולהזהר  הנפש,  לתיקון 
התשובה הוא להיות חזק תמיד בדרך התשובה איך שיהיה, לקבל 

הכל ולשתוק. 

הכח להתחזק בתשובה נמשך מאלול
וכל כחנו להתחזק כך הוא ע"י ימי אלול שאז נמשך אור הכבוד 
האלקי, הנקודה העליונה, עד למקומו להאיר לנקודה התחתונה, 
ואז נעשה אדם, ויש התחזקות וחיות בליבו תמיד גם כאשר אין 
הכל הולך כסדר ויש מה שמצער, הרי מאיר לו כבוד הרוחני ויש 
בו כח להיות קרוב להשם לעשות מה שצריך לעשות שזה עיקר 

החיים ודרגת אדם.
בכח  יש  ועי"ז  הרחמים,  מידות  מקורות  נפתחים  באלול  כי 
הוא  התשובה  שעיקר  זה,  פלאי  ענין  ולהבין  להתעורר  האדם 
ע"י התחזקות בעת הריחוק בבחי' 'שוב', וגם כאשר האדם זוכה 
לאיזה דרגא, אז דייקא אין לו להסתפק במה שיש לו ולנוח עם זה, 
רק צריך לשמוע בזיונו, להיות בקי ברצוא להתגבר למה שצריך 

להתקדם. 
והרי נדמה שענין 'הכבוד' זה אינו שייך לעבודת התשובה, כי זה 
בעיה צדדית, ולכן קשה לקבל אמיתת דרך התשובה בלב, אבל 
באלול, יכולים לצאת ממה שמסתיר ומכסה אור התשובה, לזכות 
להבין זאת, ולקשר הלב למציאות כבוד השם ע"י מה שמתגברים 

להיות בקי ברצוא ובשוב. 
שגורם  בלבנו  מדומה  כבוד  של  משיכה  שיש  לראות  יבא  ועי"ז 
הרבה חושך וצער, ומצד שני נמצא זכרון של כבוד האלקי שזוכים 
נקודת  הארת  מתעורר  הרי  ואז  וישתוק,  ישמע  בחי'  ע"  לזה 
בדרכי  להמשיך  תמיד  להתחזק  בכוחו  ויש  מיד,  התשובה  אור 
התשובה, להיות נכנע לפני מלך הכבוד, ולהיות שמח תמיד גם 
רבינו בלב, לקבל  דברי  יכול לקבל  כי  בעת שאינו הולך כסדר, 
מתפאר  שהשי"ת  מה  על  מיוסדים  אשר  ההתחזקות  לימודי 
ומתכבד על ידינו גם כאשר אנו עוד רחוקים מהצלחה רוחנית. 

ואז מובן ללב שלמען כבוד השם, חייבים להתחזק ולהעביר 
הצער מהלב, ע"י שמכיר ובקי בהלכות ודרכים אלה. 

בו  כי  השנה,  לראש  הדין  ליום  ההכנה  עיקר  זאת  והנה 
שהאדם  במה  הוא  הדין  וכלל  הכבוד,  מלך  מתגלה 

חושב רק על כבודו וענינו, ואינו שם לב לכבוד 
להכיר  שב  שהאדם  מה  ולפי  השם, 

הכבוד  אור  מציאות 



בני הנעורים
אלול

עלהו לא יבול

ולשנות את ההרגלים הלא  האם שייך לתקן את המעשים 

טובים שלנו באלול הזה?

שיכולים  תאמין  לקלקל  שיכולים  מאמין  אתה  'אם  אמר:  רביז"ל 

לתקן', מה הכוונה? הרי ברור הדבר שאפשר לשבור יותר בקלות 

מאשר לתקן, וגם, שלא תמיד מצליחים לתקן כל דבר?

אכן, אם בגשמיות עסקינן, הרי שלא כל דבר אפשר לתקן, אבל כיון 

'כבוד ה'', הרי שכאן  שאנו עוסקים בסוגיא אחרת לגמרי, סוגיית 

כל דבר אפשר לתקן.

כשאדם קלקל במעשיו ועשה עבירה, היכן נעשה הנזק? בשמיים, 

הוא ציער את ה'. והרי לכאורה אנחנו לא רואים שנעשה איזה צער 

למעלה, אלא מה? אנחנו מאמינים שהתורה אמרה שנעשה משהו 

למעלה. ועל כך אומר רביז"ל, אם אתה 'מאמין' שיכולים לקלקל, 

כלומר אם יש לך אמונה שקלקלת ופגמת בעולמות העליונים, הרי 

שאתה יכול 'להאמין' גם שיכולים לתקן )עיין ליקו"ה עירובי תחומין ה'(.

המעשים  את  לתקן  שייך  לא  כמעט  התשובה,  יסוד  טמון  וכאן 

הלא טובים שלנו, כל זמן שאנחנו חושבים רק על הצלחתנו. אם 

אזי  מעשינו,  בעקבות  שפגמנו  ה'  של  הכבוד  על  לחשוב  נתחיל 

בקלות ממש אפשר לתקן, באותו מהירות שפגמנו, אפשר לתקן. 

כי הפגם הוא לא רק המעשה הרע עצמו, אלא הוא הצער של ה', 

והתיקון  מלכותו,  את  כביכול  וסלקנו  עלינו  אחר  מלך  שהמלכנו 

ומבקשים  אליו,  פונים  שאנו  ידי  על  בחזרה,  ה'  את  להמליך  הוא 

ממנו סליחה, ויחד עם זאת מבקשים ומתחננים לה', שיעזור לנו 

ובפעולה הזו של  בנסיון הבא, שיהיה בכוחנו לעצור את עצמנו, 

הוידוי וההודאה על האמת, החזרנו את כבודו.

הכל תלוי באמונה, האם הצער שלנו הוא על הכבוד של עצמנו, 

למה 'אנחנו' לא הצלחנו להיות רציניים, שאז צריך הרבה עבודה 

מוצלחים,  ולהיות  להשתנות  נזכה  שלא  ועד  ולהשתנות,  לתקן 

באמת אין זה נקרא הצלחה. או שהצער שלנו היא צער של אמונה 

איך צערנו את ה', ואז מבקשים סליחה ואומרים לה' בפה שבאמת 

השינוי  את  שראינו  לפני  עוד  ואז  אותו,  לעבוד  רוצים  אנחנו 

התשובה  בפעולת  המלכנו  כבר  כי  לתקן,  זכינו  כבר  בפועל, 

עצמה.

ידי  על  לתקן  זכינו  שבאמת  להאמין  הוא  למעשה  והעיקר 

פעולת הוידוי והבקשה, ואם נתמיד בזה לבקש שוב ושוב, 

ולהתוודות עוד פעם ועוד פעם בשביל הכבוד של ה', 

אז באמת נתחיל לראות גם שינוי בפועל.

זו דרגא גבוהה לחשוב רק על הצער של 

ה' ולא של עצמי? הרי אם הייתי 

א  ג ר ד ב

עושה  הייתי  לא  גם  ה',  של  הכבוד  על  שחושב  אחד  של 

עבירות.

על  רק  שחושבים  צדיקים  של  גבוהה  דרגא  באמת  זו  אחד  מצד 

הצער של ה', אבל מאידך, רואים בחוש שהיא הסיבה שרוב העולם 

שאינם  היאוש,  מחמת  בתשובה,  חוזרים  ואינם  בדעתם,  נופלים 

רואים כל דרך להחלץ מביצתם.

כי אם אמנם כל אחד חושב רק על עצמו, וחי את עצמו, ולכן נופל 

לעוונות ולמידות לא טובות, אבל בכל זאת כל יהודי יש לו בתוך 

בהצלחת  שרוצה  אהבה  נקודת  ה',  עם  פנימית  קשר  נקודת  הלב 

השכינה, ומעוניין שיתגלה בעולם גילוי כבוד ה'. 

אז נכון שאין אנו צדיקים כאלו שחיים כל הזמן מתוך הרגשה כזו, 

אבל בוודאי שאפשר כמה דקות ביום, להכנס לחדר או לכל מקום 

ה'  של  מהכבוד  לחשוב  הדעת,  יישוב  קצת  ולעשות  שקט,  אחר 

שנפגם על ידי הקרירות והבטלנות שלנו, וכך להתחיל לשוחח עם 

ה', לנסות להתפייס עמו, לבקש ממנו שיקרב אותו ולהתנצל על 

מה ששכח ממנו. 

וזה נקרא 'תשובה', לשוב לחשוב מהכבוד של ה'. וזה דבר כל כך 

התשובה  אדרבא  צידקות,  של  גבוהות  דרגות  בזה  צריך  לא  קל, 

ניתנה לפושעי ישראל.

נער אחד שאל את רבו, איך ייתכן שאדם עושה עבירה במהירות 

של שניה כלאחר יד, בקושי שם לב שעשה את העבירה, ולעומת 

זאת כתוב בזוהר ובספרי מוסר את גודל הפגמים שפגם בעולמות 

העבירה  לפעולת  ערך  ושווה  ייחסי  לא  נראה  זה  והרי  העליונים, 

כי  טועה,  אתה  הרב,  לו  והשיב  לב.  משים  בלי  במהירות  שהיתה 

באותו מהירות שפגמת, אתה יכול גם לתקן. פגמת? תבקש סליחה 

ותאמין שהתקרבת לה' בפעולה זו. הבעיה מתחילה שאינך מאמין 

בכח העצום של הוידוי, ולכן אתה מחזיק את העוון בידיך, ועל כך 

נאמר בספה"ק את כל הפגמים הגדולים בעולמות העליונים, על 

עצם  על  ולא  לתקן,  בידך  שיש  מה  את  בקלות  מתקן  שאינך  כך 

המעשה.

ניסיתי את זה פעם, אבל אחרי כמה דקות של יישוב הדעת 

אני רואה שאני שוב אותו דבר?

לכן צריך לעשות תשובה בכל יום מחדש, השי"ת הוא חנון 'המרבה' 

לסלוח, באים אליו כל יום מחדש בעקשנות ומבקשים סליחה, לא 

בורחים ממנו בגלל שקשה לנו להשתנות, הדבר דומה לילד קטן 

ידיו. צריך  ידי שהוא מכסה את עיניו עם  שרוצה להתחבאות על 

להיות איש אמת, לבוא לה' בכל יום מחדש כמה דקות, לא להסתיר 

את המעשים שחוזרים ונשנים בכל יום, ולבקש סליחה על אותו 

דבר שבקשנו אתמול, ולהתחנן אליו שיעזור לנו שלא נכשל שוב. 

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 

לראשון לציון

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

054-8441059 

ראשון לציון

הר"ר ישראל נחמן לוי הי"ו - בני ברק
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמואל יצחק רוזנפלד הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו יואל דוד נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

החתן הר"ר  אברהם יצחק סגל הי"ו
 ירושלים

לרגל שמחת נשואיו בשעטו"מ
עב"ג בת הרה"ח ר' שאול סירוטה שליט"א

בית שמש
 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר יעקב מאיר שפירא הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אהרן ראטה הי"ו  - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר חיים מאיר דוד רבינוביץ הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר דוד שיינבוים הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אשר ארליכמן הי"ו - מודיעין עילית
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נחמן שבתי נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם טיקולסקי הי"ו - וויליאמסבורג
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אברהם אלחנן היילפרין הי"ו 
ירושלים

לרגל שמחת נשואי בנו הר"ר נתן יצחק נ"י
ומחותנו

הר"ר  יהודה דוד גולדברגר הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת נשואי הבת

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הרה"ח ר' יעקב ישראל איפרגן שליט"א 

נתיבות

לרגל שמחת הבר מצוה לבניו

משה נחמן נ"י ושמואל נתן נ"י

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

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

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר יעקב סופר הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר משה לודמיר הי"ו - ביתר
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמעון  בר"י ז"ל אנשין הי"ו 
ביתר

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח יעקב זאב  נ"י
ומחותנו

הרה"ח ר' שמעון נתן דייטש הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת אירוסי הבת

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה 

החתן הבה"ח מרדכי גריינימן  הי"ו 

לרגל שמחת אירוסיו בשעטו"מ

עב"ג בת הרה"ג ר' בצלאל גלינסקי שליט"א

ירושלים

 בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר חיים אליהו כהן הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת נשואי הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמעון יעקב אנשין הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נחום אביגדור נ"י

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר בנימין זאב ברגוס הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר אליעזר שטרנבוך  הי"ו  - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

במאמרנו לפרשת בלק הובאו החששות המצויות בתרופות, 
ועתה נבאר בעז"ה למעשה

טעם,  בה  שאין  או  מר  טעם  לה  שיש  כמוסה,  או  טבליה/גלולה/כדור/קפסולה 
ומיועדת לבליעה בלבד

בה  יש  אם  לחשוש  ואין  לקחתה  אפשר   – ויטמין![  ]ולא  תרופה  היא  אם  א. 
לרפואת  התרופה,  את  לוקחים  אם  הבדל  ואין  כשרות.  חששות  עם  מרכיבים 

חולה ממש או למניעת מחלה או לצורך מיחוש או כאב בעלמא. 
אכן אם קיימת תרופה זהה הכשרה בודאי - המהדר לקחת את הכשירה, ובפרט 

אם הוא רק לצורך מיחוש בעלמא, תבוא עליו ברכה. 
)בגלל חשש שומן מן החי  וכן יש מקום להדר ב'קפסולה' לשוטפה בשטיפה קלה 

המרוח עליה(.

מופיע  אם  לתרופה,  המצורף  בדף  לברר  ]אפשר  בתרופה  'לקטוז'  יש  אם  ב. 
במרכיבים לקטוז[, כיון שהלקטוז הוא חלבי ונמצא בתרופה בכמות גדולה, אזי 

הדין כך: 
)א( אם אין התרופה בטעם מר - המחמיר שלא לקחתה 'בתוך' ארוחה בשרית, תבוא 

עליו ברכה. אבל אם יש צורך רפואי לקחתה דוקא בתוך הסעודה, אין להחמיר. 
)ב( אבל לאחר סעודה בשרית - אפשר לקחתה ואין צורך להמתין שש שעות. 

)ג( אם התרופה מרה - אין צורך להחמיר בכל זה.

ג. ודע שכל זה רק כאשר בולעים הטבליה כמות שהיא, אבל אם מרסקים את התרופה 
ומערבבים באוכל או משקה – דינה כפי האמור להלן ב'תרופה שיש בה טעם'. 

טבליות ללעיסה או למציצה
אין לקחת תרופה כזאת מבלי לוודא את כשרותה, ובפרט אם היא רק לתוספת 
הם  כלל  שבדרך  הטעם'  'חומרי  מכילה:  היא  ]כי  בעלמא  למיחוש  או  תזונה 
בחששות גדולות. 'גליצרין' אם הוא מחו"ל הוא עשוי מן החי וטעמו אינו פגום. 
)אמנם בתרופות המיוצרות בארץ ישראל, אין חשש על הגליצרין(. 'טרטר' חשש יין נסך. 

הג'לטין  את  המתירה  דיעה  שום  אין  כיום,  הייצור  שיטות  )לפי  החי  מן  העשוי  'ג'לטין' 
והואיל ויש בה טעם וגם נטילתה  העשוי מבעלי חיים(. 'לקטוז' בחשש חלב נכרי. 

הוא ב'דרך אכילה' ולא בבליעה - לכן אין בה ההיתרים שיש בתרופות לבליעה. 
ודע שההכשרים שאינם מהודרים סומכים על היתרים דחוקים מאוד[. 

בסעודה  לקחתה  אין  ואז  חלבי,  כמאכל  נחשב  כן  ועל  'לקטוז'  המכילים  מהם  יש 
בשרית או בתוך שש לאכילת בשר ]מקודם כתבנו איך אפשר לברר אם מכיל לקטוז[.

סירופ/תרחיף, טיפות לבליעה
א. אין ליטול תרופה כזו מבלי לוודא את כשרותה, ובפרט באלו המיוצרים בחו"ל 

]החששות הם: חומרי הטעם, גליצרין, צבע מאכל העשוי מן החי[. 
ב. אכן אם היא מיועדת לקטן ובפרט לתינוק ויש צורך רפואי הגון לתת תרופה זו 

דייקא – אין להצטדק ולמנוע זאת ממנו. 
לערבב  יש  לפחות   – לקחתו  נחוץ  צורך  ויש  כשרותו,  את  לברר  אפשר  אי  אם  ג. 

את הסירופ במשקה שיהיה בטל בשישים. או לערב בו דבר מר ]כמו קפה וכדומה[ 
באופן שלא יהנו מזה.

לתשומת לב!
א. חולה שיש בו סכנה או אפילו כשיש רק חשש סכנה – אסור לו להחמיר כלל בענינים 

אלו, כלומר אפילו כשהתרופה בודאי אינה כשירה, אזי אסור להחמיר ולחפש אחר הכשירה, 
זולת אם היא בהישג יד וגם מועילה בודאי כמו האינה כשירה. ב. התרופות מחברת 'טבע' בדרך 

כלל כשרות.  ג. כל האמור הוא רק לשאר ימות השנה ולא לפסח.  ד. כל האמור הוא רק לגבי תרופות, 
אבל ויטמינים ומוצרים טבעיים, פרחי באך, מוצרים הומאופתיים – דינם שונה בהרבה מן האמור כאן, 

ובעז"ה יתבארו בהמשך.  


