
מפגעי  חוץ  בזו.  זו  מתגרות  מעצמות  בעולם,  מלחמה  רוחות 
כמו  האנושות  של  שלומה  על  שמאיים  דבר  אין  אימתניים  טבע 
יצר המלחמה המפעפע בה ועלול לגרום לה להשכים בוקר אחד 
מסתתרת  נשק  וכלי  טילים  מאחורי  עצמה.  את  לחסל  ולהחליט 
המלחמה האמתית –  תחרות כיפוף ידיים של מנהיגים שמבקשים 
להוכיח זה לזה מי באמת קובע את סדר היום באזור. מיליוני חיילים 
העלבון  תחושת  את  לצנן  כדי  רק  הקרב  בשדה  מותם  את  מצאו 

שצרבה בלב מקבלי ההחלטות. כך דרכה של מלחמה.
יצר המלחמה פועם בכל בן אנוש וכשהוא מתפרץ אנחנו נגררים 
תורתנו  מדברת  הזה  המצב  על  גם  וגדולים.  קטנים  לקרבות 
במלחמה.  ומסיימת  פותחת  תצא,  כי  השבוע,  פרשת  הקדושה. 

בפתיחתה היא מדברת על מלחמות שאתה 
לנו  מזכירה  היא  ובסיומה  )רש"י(,  בוחר 
שהיא  עמלק  מלחמת  אחרת,  מלחמה 

מצווה.
        

עוד  כל  זה עובד  נחמדים,  כלל אנחנו  בדרך 
פי  על  זורם  והכל  לנו  להפריע  מנסים  לא 
אנחנו  הנחמדות  כל  עם  אבל  התוכניות. 
ועדיף  לנו,  שמפריעים  סובלים  לא  ממש 
שלא ינסו לבטל לנו תוכניות, זה עלול להיות 

בלתי נסלח. 
מה  וזה  בקירות,  להתנגש  רגיל  לא  האגו 
 – בסירוב  נתקל  כשהוא  מרגיש  שהוא 

שלהם  שהאויבים  אנשים  יש  מלחמה.  עלי  הכריזו  מתקפה, 
החניה  על  משתלט  להם,  מציק  מישהו  אדם,  בדמות  מתגלמים 
צנועה  לבקשה  להיענות  מסרב  לפינה,  אותם  דוחק  הפרטית, 
ומערים קשיים. ויש אנשים שאויביהם אינם בני גוף, מצב הרוח 
מורד בהם, מזג האוויר מפריע לתוכניות והכל נופל להם מהידיים. 
אבל רגע לפני שאנו מגיבים במלחמה כדאי להאזין לתגלית בלתי 

צפויה שעשויה להפוך את הקערה על פיה.

סדר באי סדר
יתכן מאוד שברגע זה ממש, כשאתה מתכנן את מתקפת התגובה 
על מעוזי האויב, אתה בעצמך מאכיל ומפרנס אותו. את הרעיון 
תניינא.  מוהר"ן  שבליקוטי  פ"ב  בתורה  ז"ל  רבינו  מלמד  הזה 
הרעיון מופלא והשורה התחתונה שלו אומרת כך - השאיפה 
שלנו לשלוט במצב, גורמת לכל הדברים ליפול לנו מהידיים. 
אף אחד לא באמת רוצה ברעתנו, אבל הדבר הזה שאנחנו 
כל כך רוצים להשאיר ברשותנו, הוא זה שמחולל את כל 

המהומה. הבה נרחיב:
שמתגלמת  מלכות  מידת  טבועה  אדם  בכל 
במצב,  לשלוט  בשאיפתו  השאר  בין 
מפני  שלו  ובחרדה 

שיבושי תוכניות ואובדן שליטה. כולם אוהבים את המלכות אבל 
'לא  בחינת  היא  המלכות  שלה,  הטבע  את  בחשבון  לוקחים  לא 
כסדר'. יש בבריאה משפיע ומקבל, כסדר ושלא כסדר, המלך הוא 
הקדוש ברוך הוא ורק אצלו קיים סדר, המלכות מטבעה היא סדר 
הפוך, ורק כשהיא נמצאת ברשותו של מלך העולם שורר בעולם 
סדר. ברגע שמישהו מנסה למשוך את המלכות לעצמו הוא מקבל 

אותה – את המלכות כפי שהיא, והתוצאה היא שהכל עובד הפוך.
על  זועם  אדם  פשטנית.  בהשקפה  גם  הרעיון  את  להבין  אפשר 
שיבוש תוכניות, מהיכן נובע הכעס שלו? מהתלות שלו בתוכנית. 
נמצא שהדבר שאותו אתה כל כך רוצה הוא זה שגורם לך להרגיש 
אדם  בסוף  אבל  הרעיון,  את  לקלוט  זמן  לנו  לוקח  כך.  כל  אומלל 
לשלוט  שלו  שהעקשנות  להפנים  מתחיל 
מביאה אותו שוב ושוב למצבי חוסר שליטה, 
המלך,  בלי  המלכות  את  לקבל  אפשר  אי 
רק  אפשר  לקחת,  אפשר  אי  הרי  המלך  ואת 

להתבטל אליו וכשאתה מתבטל, אתה מלך. 

'ושבית שביו'
הייתי  מה  על  במחשבות  להתייסר  במקום 
יכול לעשות אילו..., מציעה התורה הקדושה 
להתמקד במטרה. אם מתאימה לך התוצאה 
– שיבטל את כל  'ונתנו ה' אלוקיך בידך'  של 
נקוט  שלך,  לרצון  האחרים  של  הרצונות 
'ושבית שביו',  בטקטיקה שהפרשה מלמדת 
בבחינת  שתהייה  ז"ל,  רבינו  שמסביר  וכפי 
רוחני  אולי  נשמע  זה  אלוקותו.  במחשבתך  תמיד  שתקשר  מ"ה, 
כך  בכל  נתקלים  אנחנו  בחיים  אדם.  לכל  שייכת  העצה  אבל  מדי 
הרבה דברים לא צפויים, ובעבודת ה' הדברים הרבה יותר מורכבים. 
אנשים מתאמצים ומתאכזבים מהתוצאות, מסתובבים שנים עם 
כמה  להם  טפחה  שהמציאות  מפני  רק  שבור  ולב  חמוצות  פנים 

פעמים בפנים. 
ואינספור  מניעות  באלף  סיכוי  חסרת  מלחמה  להילחם  במקום 
גורמים משתנים, יש לנו עצה נפלאה – החזר את מחולל הבעיות 
לבעל  השליטה  את  החזר  לה',  המלוכה  את  תן  הטבעי.  למקומו 
השליטה האמיתי, ותראה שהמלחמה תשקע. וכהוראת חז"ל 'בטל 
רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצונות אחרים מפני רצונך'. ביטול 
רצון איננו איבוד רצון אלא התאמת הרצון האישי לרצון גדול יותר. 
והכרחי שנשאף, אבל אם התוצאה  לרצות  לנו  רצון השם. מותר 
היא מלחמה ותסכול, כנראה שנכשלנו וניתקנו קצת את המלכות 

מהמלך, הגיע הזמן להחזיר את האבידה. להתבטל.
בסוף הפרשה מופיע אויב אחר. איתו אין פשרות, מדובר בעמלק 
המקרר. עם קרירות וייאוש לוחמים עד הסוף. כאן אל תנהג בענוה 
הכי  אותו  השלך  המעוזים,  מכל  אותו  גרש  הנשק,  את  תניח  ואל 

רחוק שלא יעז עוד להתקרב. 
)ע"פ ליקו"ת פ"ב(

איבוד שליטה נשלט

מלחמות  לנהל  אפשר 
ולנסות  העולם  כל  עם 
אלף  עם  להתמודד 
ואפשר  מניעות, 
בראש,  סוויץ'  לעשות 
נשק. בלי  ולנצח 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
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אנחנו אוהבים שליטה ופוחדים מחוסר שליטה. אנחנו מאבדים שליטה כשאנחנו רוצים לשלוט. מבלבל? תתבטל.

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
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צדקה, אא

תיקון החטאים ע"י הביטול להשי"ת  פרק ז'
ששוכב  אחד,  וראתה  המלכה  הציצה  כך  אחר 

בזוית והכירה אותו. 
המלכה הציצה וראתה אחד שאינו נמצא במרכז ההסתרה 

לברר  איך  לראות  בשביל  הצד  מן  עומד  אלא  העולם,  של 

את העולם ואת ההרגשות הלא טובות של העולם, להביאן 

אל ה', ותיכף הכירה אותו ונמשכה אליו, כי הניצוץ האלוקי 

שבא  יהודי  רואה  השאול,  בתוך  שנמצא  האמיתי  והטוב 

לברר את העולם, ואינו נכנס לשם בשביל להשתקע שם, 

הרי מכירה אותו. 

ושאלה  בו  ונגעה  לשם  והלכה  מכסאה  ועמדה 
אותו: האתה מכיר אותי? 

ואז נעמדת מהכסא, כלומר מערערת את כל מציאות קיום 

היתה  בזה  הכסא  על  כשישבה  כי  טוב,  הלא  של  המלכות 

הוא  וכאילו  קיימת,  טוב  הלא  של  מלכותו  כאילו  מראה 

את  מחפש  אותו  שראתה  וכיון  ומציאותי,  אמיתי  משהו 

האלקות שיש בעולם, על כן נעמדה מהכסא, והלכה אליו, 

ונגעה בו, ושאלה אותו 'האתה מכיר אותי'? 

וכוונת שאלה זו היא שדווקא אחר חיפוש ארוך, אדם יכול 

בו  ונוגעת  באה  השכינה  אז  ולכן  מחפש,  הוא  מה  לשכוח 

להזכירו בשאלה זו האם אתה מכיר אותי?!

והשיב לה: הן, אני מכיר אותך; את היא הבת מלך 
שנאבדה. 

ואז צריך האדם לעצור את החיפוש, להתעורר ולהשיב בפה 

מלא, כן כן, אני מזהה אותך, את הבת מלך שנאבדה, כן אותך 

אדרוש אותך אבקש. והאמת שכל אחד יש לו רגעים כאלו 

שהוא רואה את השכינה, אלא שאינה מזהה אותה, כי שכח 

כבר מה הוא מחפש.

ושאל אותה: האיך באת לכאן? 
כי זה הנסיון של האדם שלא תמיד הוא מזהה את הבת מלך, 

כיון שרואה אותה במקום לא צפוי, מקום כל כך מוסתר, ועל 

ההתעוררות  כלומר  בעצמה,  מלך  הבת  שזו  תופס  אינו  כן 

והנגיעה שהרגיש היא בעצם הבת מלך, אבל המשנה למלך 

כן התחזק ואמר לה: כן אני מכיר אותך, את היא הבת מלך 

שנאבדה, אבל תיכף עולה לו התמיהה, איך באת לכאן, לא 

מתאים לך להיות במקום כזה? 

והשיבה: באשר שאבי המלך נזרק מפיו דבור הנ"ל, 
וכאן, המקום הזה, הוא לא טוב:

ועל כן השיבה לו, נכון באמת אין זה המקום הטבעי שלי, אך כיון 

שאבי המלך נזרק מפיו דיבור ש'הלא טוב' יקח אותך, על כן באמת 

קרה הגזירה הזו שהלא טוב לקח אותי, וצריך להבין שזה המציאות 

של הבריאה שהבת מלך נמצאת במקום של הלא טוב.

אך תדע לך 'כאן הוא לא טוב'! תשנן זאת, לא תתפתה להשאר כאן.

וספר לה, שאביה מצטער מאד ושהוא מבקשה כמה שנים.
כאשר אדם מגלה את נקודת הבת מלך, לא שמצליח להוציא אותה, אלא שמגלה שהיא קיימת 

ומזהה אותה, אז יש לו לספר לאותו נקודה, שתדע שאביה מצטער מאוד, ומחפשה הרבה שנים, 

שלא תחשבי שהוא מרוצה בכך ש'הלא טוב' לקח אותה. כי השי"ת מצטער מאוד על כל ניצוץ 

וניצוץ שנעלם ממנו.

ושאל אותה: איך אני יכול להוציא אותך? 
וכאן שאל אותה איך אפשר בכל זאת להוציא אותך מכאן, שלא תשארי ב'לא טוב', שהרי בוודאי 

אם אביה מצטער, סימן הוא שאפשר בוודאי להוציא, ואין ספק בכך, אלא השאלה היא מה צריך 

לעשות בשביל כך? 

וכך צריך כל אחד, כאשר מגלה ומזהה איזה נקודה של בת מלך שיכול לגרום שעשוע למלך, כגון 

ן  י ב מ ש

איזה נקודה פנימית של אמונה וכו' אשר דרכה יכול לעשות נחת רוח לה', אלא שרואה שהנקודה 

הזו בגלות גדולה אצל ה'לא טוב', אל יתייאש לומר שהיא בגלות, אלא יעורר את הנקודה הזאת, 

שאביה מצטער מאוד מאוד, וכאשר מזכיר הצער של המלך מהניצוץ הזה שנעלם, אזי מתעורר 

בו בטחון שבוודאי שיוציא , וכך מתחיל לחפש עצות למעשה 'איך אני יכול להוציא אותך'?!

והדרישה הזו היא אשר גורמת לבת מלך לגלות לו הדרך והעצה איך להוציא – המשך בשבוע 

הבא בע"ה.

רביה"ק מודיע בלקוטי מוהר"ן את אחד מעיקרי יסודות התשובה 

והוא  משם.  שנטל  למקום  הדבר  את  לשוב  היא  תשובה  כי  "דע 

בחינת זרקא המובא בתיקוני הזוהר הק' )תיקון כ"א מ"ג ע"ב( 'דאזדריקת 

חכמה  כי  חכמה'.  הוא  אתר,  ההוא  ומאן  מתמן.  דאתנטילת  לאתר 

בחכמה  "כולם  ק"ד(  )תהילים  שכתוב  כמו  הדברים,  כל  שורש  היא 

עשית". )ליקוטי מוהר"ן  לה, א(. 

וביאור העניין כי על מצוות התשובה ציוה השי"ת בפסוק "ושבת 

עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו" )דברים ל, ב(, ומכאן למדו הרמב"ן )שם יא( 

ובעל הסמ"ק )מצוה נג( שיש מצוות עשה לשוב בתשובה.

ועוזב את  אך עדיין כל המדובר הוא לומר כי מה שיהודי מתחרט 

פשעיו ואינו רוצה לשוב לכסלו, הוא רק בלבו, בינו לבין קונו. אבל 

בעולם המעשה, הרי סוף סוף עשה מה שעשה ופגם מה שפגם, 

ולכאורה את הנעשה אין להשיב והיכן מצינו שיועיל תשובה לתקן 

את מה שכבר פגם וקלקל בכל העולמות.

ברם ברחמי השי"ת המשיך גם תיקון לפגמים שכבר קלקל האדם, 

וכתבה זאת תורה בפרשת גזל, כאמור "והשיב את הגזילה אשר גזל" 

)ויקרא ה, כג(, וביאר מוהרנ"ת בליקו"ה )הל' גזילה ה"ה אות ב'( שע"י שמשיב 

את הגזילה מתקן את העוון וחוזר החפץ לשורשו.

שנאמר  שניות  הלוחות  על  טו(  ג,  רבה  )דברים  בחז"ל  משמע  וכדבריו 

בהם למשה רבינו "פסול לך'. א"ר יצחק כתיב )ויקרא ה( 'והיה כי יחטא 

ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל או את העושק אשר עשק או את 

הפקדון אשר הפקד אתו או את האבדה אשר מצא', אמר לו הקב"ה 

הלוחות לא היו מופקדים אצלך, את שברת אותן ואת מחליף אותן". 

דיתקן  כמאן  אלא  'והשיב',  "מאי  ע"א(  ט"ז  )ח"ג  בזוה"ק  מצינו  וכן 

דהא  נטיען,  לאשקאה  לאתרייהו,  מייא  מבועי  דיתיב  בגין  עובדין, 

הוא גרים בחובוי לאתמנעא מנייהו, ועל דא 'והשיב את הגזלה וגו'', 

כמה דאתמר".

עוון הגזל - שורש כל החטאים
וביאר מוהרנ"ת )שם( ששורש כל החטאים הוא בעוון הגזל. וביאור 

שלא  הקב"ה  לו  שציוה  הראשון  אדם  בחטא  מצינו  הנה  כי  הדבר, 

יאכל מעץ הדעת, ואמרו חז"ל )במדרש רבה( שאם היה ממתין עד ליל 

שבת באכילתו היה השי"ת מתיר לו לאכול מעץ הדעת. נמצא, שכל 

הפגם חטא אדה"ר היה בבחינת גזל, שדחק את השעה ולקח הדבר 

בחוזקה ולא ע"י תפילה ורחמים ותחנונים, דהיינו שלא קיבל הדבר 

מהש"י בבחי' אמונה, אלא על ידי דחיקת השעה.

וביתר עומק מבאר זאת מוהרנ"ת על פי המובא בכתבי האריז"ל 

זווגו  עם  המתין  שלא  הראשון  אדם  של  והפגם  החטא  שעיקר 

נעלמים  שהיו  הידיעות  כל  לידע  תיכף  ורצה  שבת,  ליל  עד 

ממנו שזה היה עיקר הסתת הנחש, כמו שכתוב )בראשית ג, ה( 

"והייתם כאלוקים ידעי טוב ורע", נמצא שדחק את השעה 

היה  ולא  תאותו  כובש  היה  אם  ואפילו  הבחינות.  בכל 

ה'  לישועת  להמתין  צריך  היה  הדעת,  מעץ  אוכל 

מה  משיג  שהיה  עד  בתחנונים  ולהתפלל 

שהיה מוכן להשיג. 

עוד  ויובן 

שלו,  שאינו  דבר  איזה  כשחומד  לכאורה  דהנה  החסידות,  דרך  על 

לא  שהמשכיל  הראשונים  שכתבו  כמו    – השכל  היפוך  הוא  הרי 

וכאותם  מלך,  בת  חומד  הכפרי  שאין  כמו  שלו,  שאינו  דבר  יחמוד 

משוגעים שיתאוו שיהיה להם כנפיים מן השמים. אבל כבר נודע 

שאם האדם חומד דבר מה, הרי זה סימן על דבר אמיתי שם השייך 

לשורש נפשו, וכל הנסיון הוא שלא לדחוק את השעה. 

כן הדבר בכל החמדות שאדם חומד, שבשורש העולמות הם שייכים 

שמבקש  התענוג  לו  יבוא  תמימה,  באמונה  וימתין  יחכה  ואם  לו, 

בצורה שרוצים ליתן לו דבר זה מן השמים, וכמו שביאר מוהרנ"ת 

)ליקו"ה שם אות ז( שבכל העבירות והפגמים של כל בעלי עבירה רחמנא 

לצלן, נמשך רק מבחינת דוחק את השעה שאינו רוצה להמתין, כי 

אין היצר הרע מצוי אלא לשעתו, כמו שאמרו רז"ל. ואם היה ממתין 

רז"ל  שאמרו  וכמו  הבא.  ועולם  הזה  בעולם  זוכה  היה  שעה  איזה 

אותן מצעות שהציעה לו באסור הציעה לו בהיתר וכן הרבה.

מדחיקת  נובעים  הדורות  שבכל  והחטאים  הפגמים  כל  באמת  כי 

ידי  על  יהיה  לזה  והתיקון  הגדולים,  הצדיקים  אצל  ואפי'  השעה, 

משיח צדקינו שיאיר את כח התפילה, כח ההמתנה. שאפי' בעניני 

השעה,  בדחיקת  ללכת  אין  כן  גם  השי"ת,  ועבודת  ותפילה  תורה 

אלא צריך להמשיך הכל בדרך תפילה ותחנונים – והגם שמצד אחד 

צריך  בידו  עולה  הדבר  שאין  כשרואה  אבל  גדולה,  זריזות  צריכין 

לחכות ולהמתין ולכסוף, ולא ללכת בכח, כדאיתא בחיי מהר"ן )אות 

תלא(, עיי"ש.

 "תשובת המשקל" לדחיקת השעה

ייקרא  גמורה'  ש'תשובה  נודע  דהנה  בכלליות,  התשובה  סוד  וזהו 

היא  זו  "אי  ה"א(  פ"ב  )תשובה  הרמב"ם  וכדכתב    – המשקל'  ל'תשובת 

תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו 

כח".  מכשלון  ולא  מיראה  לא  התשובה,  מפני  עשה  ולא  ופירש 

ועיקר כח התשובה הוא מה שיהודי שב ומתרומם ממקום נפילתו 

למקומו הטהור, שכל יהודי בשורשו שייך למקום שאין בו שייכות 

לעוון כלל, כדכתב רביה"ק )ליקו"מ תניינא ז(, וע"י התשובה משיב את 

הדבר למקום שניטל משם )שם קמא לה, א'(.

ולפי המבואר יובן עוד, ש"תשובת המשקל" בכל עבירות היא ענין 

שלקח  גזלן  שאותו  וכשם  הגזילה",  את  "והשיב  במצות  עם  אחד 

את החפץ השייך לחבירו בכח ובחוזקה ושלא ברשות, צריך להשיב 

הגזילה לבעליה, כמו כן בכל החטאים והפגמים שהם בבחי' גזילה, 

את  שמחזיר  התשובה  בכח  לשורשו  הדבר  להחזיר  החוטא  צריך 

שיקבל  עד  בסבלנות  ימתין  ואח"כ  לשורשה,  שנהנה  הנאה  אותה 

את מה ששייך לו בעתו ובזמנו, שבתשובה זו יהיה נעשה התכלית 

הרצויה של אותה הנאה ואותו תענוג.

אל  שמביאו  בהשי"ת  מאמין  שיהודי  החטא,  תיקון  עיקר  זהו  כי 

בגדולות  מתהלך  אינו  וכבר  השי"ת,  בעבודת  האמיתי  מקומו 

ונפלאות ממנו, אלא שמח ומרוצה במקום המיוחד לו כפי שזימנו 

מקיים  וגשמיות,  ברוחניות  לבו  משאלות  כל  ועל  השמים.  מן  לו 

ה'"  לתשועת  ודומם  ויחיל  "טוב  תמימה  ואמונה  בכניעה  בעצמו 

)איכה ג, כו(.

כוכבי אור
הרה"ח ר' אברהם צבי קלוגר שליט"א

טעם גן עדן
              מעשה מאבדת בת מלך



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'תבטל נועם השבת

אנשי מעשה סיפור נורא נמסר על ידי איש החברא-קדישא באומן בזמן הסתלקות 
רבינו הקדוש, בו העיד על נס מופלא שארע בעת קבורת רבינו, וכך היא 

השתלשלות המעשה:
במשך  ששימש  מי  מקוסטנטין,  לייב  רבי  החסיד  היה  נלהב  ה'  עובד 
של  בדור  בראש-השנה  באומן  ב'קלויז'  כבעל-תפילה  רבות  שנים 
תלמידי מוהרנ"ת. לעת זקנותו העתיק רבי לייב את מגוריו לאומן, כדי 

להיות סמוך לציון רבינו ולהתפלל שם בכל עת מצוא.
משרת  למלא  נקרא  נאה,  שקולו  שמיים  ירא  כחזן  שהתפרסם  כיון 
חזנות בבית-הכנסת שנבנה על ידי יהודי עשיר מתושבי אומן בשם רבי 
קלמן ונקרא על שמו 'רבי קלמן'ס קלויז'. ממשרת החזנות הזו התפרנס 
רבי לייב בצמצום. אחרי פטירת מייסד בית-הכנסת רבי קלמן, פיטרו 
הגבאים את רבי לייב'ל קונסטנטינר ממשרת החזנות, מכיוון שנמנו על 

חוג המתנגדים. 
למרות פיטוריו, המשיך רבי לייב לשבת בבית-כנסת זה ולעבוד את ה' 
בימים ובלילות, מכיוון שהמקום היה מחומם היטב בחורף והתאפשר 
לו לומר שם תיקון-חצות וללמוד ולעבוד את ה' גם בימי החורף הקרים, 
כאשר לעומת זאת, בקלויז הברסלבאי שרר קור מקפיא עקב עניותם 

הגדולה של אנ"ש.
כשדמעות  בבכי,  תפילות'  'ליקוטי  ואמר  לייב  רבי  ישב  הימים,  באחד 
זולגות על לחייו, כי בעל-בכי גדול היה. שמש בית-הכנסת הבחין בבכיו 
ורחמיו נכמרו עליו, כסבור היה שבוכה הוא על חסרון פרנסתו. השמש, 
שבשונה מיתר המתפללים, רחש כבוד לחסידי ברסלב, פנה אליו ואמר 
לו: "רבי לייב'ל, מדוע הנכם בוכים? הבה ואספר לכם מעשה נורא על 

הרבי הקדוש שלכם אשר שמעתי מכלי ראשון".
פתח השמש וסיפר:  

"אבי עליו השלום שימש בחברא-קדישא פה בעיר אומן בזמן שהצדיק 
הסתלקותו,  לאחר  מרומים.  לגנזי  נסתלק  מברסלב  נחמן  רבי  הקדוש 
שאלו אנשי החברא-קדישא את תלמידו רבי נתן, כיצד לנהוג בקבורתו 
ומי יהיו העוסקים בדבר נשגב זה, הם הסכימו שהתלמידים הקרובים 
יתעסקו בקבורתו הקדושה, כנהוג אצל צדיקים. אך רבי נתן השיב להם, 
כי הבין מהרבי, שאותם האנשים העוסקים תמיד בקבורה, יטפלו גם 

הפעם בקבורת רבינו"

"כי ידעתי בנפשי" כותב רבי נתן, "שלפי גדולתו, אין נמצא אדם בעולם 
שיהיה ראוי לעסוק עמו. אך במקום גדולתו שם אנו מוצאין ענוותנותו, 
ורצונו זכרונו לברכה שכל אחד יעשה מה שראוי לו, ובעת הזאת, מגיע 
העסק של קבורתו הקדושה לבני החבורה העוסקים בזה תמיד, ויהיה 

להם גם כן זכיה לנצח" )ימי מוהרנ׳׳ת א, סו(
"על אבי הוטל להניח את הנפטר הקדוש, הלא הוא רבכם, בתוך הקבר, 

והוא סיפר לי את אשר ארע באותם רגעים נוראים: 
בפתע  סינוור  פנימה,  להורידה  כדי  הקדושה  במיטתו  "כשהחזקתי 
פתאום אור גדול את עיניי; והנה רואה אני שגופו הטהור של הרבי כבר 
מונח כראוי בתוככי הקבר. מי הניחו על הקרקע? איני יודע. אך זאת יכול 

אני לומר בבירור: לא אני הנחתיו! 
'בני, כיון שהייתי עד לדבר  "כשסיפר לי אבי סיפור נורא זה, אמר לי: 
בכן,  מברסלב,  נחמן  רבי  הצדיק  היה  ונורא  קדוש  כי  יודעני  זה,  נורא 

מצווה אני עליך: לעולם אל תחזיק ידך במחלוקת על חסידיו!' "
סיים שמש בית-הכנסת את הסיפור המופלא ששמע אביו, ופנה אל 
רבי לייב ואמר לו: "אם כן, תמיהני מדוע הנכם שרויים בצער, מאחר 

והיה לכם רבי קדוש ונורא כזה!" 

נס נורא

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
אלול ]ב[

עלהו לא יבול

 בל תשחית  )ב(

השחתת שאר דברים
א. המשבר כלים, קורע בגדים, הורס בנין, סותם מעין, מאבד מאכלים או משקים 
או ממאסם, או זורק מעות לאיבוד. וכן המקלקל שאר כל דבר הראוי ליהנות בו בני 
אדם – עובר בלא תעשה, שנאמר לא תשחית את עצה וגו' )שו"ע הרב שמירת גו"נ יד, על 

פי הגמרא והרמב"ם מלכים ו י. וכן דעת רוב הפוסקים, וי"א שאיסור זה הוא רק מדרבנן(.  

ב. איסור 'בל תשחית' הוא אף בדבר של הפקר. וי"א אף כשהוא של גוי. בדבר שאין 
בו 'שוה פרוטה', יתכן ואין בזה איסור, אך בכל זאת יש להמנע מזה. 

ג. גם כאשר אין החפץ הולך לאיבוד לגמרי, אלא עושים או גורמים להפחית את 
שויו, יש בזה משום בל תשחית.

ד. כלים ובגדים וכן כל דבר שאין צורך בהם, אבל יתכן שיש מי שיש לו צורך בזה – 

אסור לאבדם, אלא יניחם בצד הרחוב )שבט הלוי ט, קנט ב. וכמ"ש בגמרא יבמות מד א: לא ישפוך 
המחלקים  שיש  שבמקום  ופשוט  תשחית(.  בל  איסור  משום  להם,  צריכים  ואחרים  בורו  מי  אדם 

אותם לנצרכים להם, שבודאי צריך לתת אותם להם. אבל אם אין בו שום תועלת 
לאף אחד, אין איסור בהשחתתו )נודע ביהודה, תנינא יו"ד, י(.  

ה. המשאיר את האור דלוק בעת שאין בו צורך בכלל, עובר על בל תשחית )שו"ת 
הדברים  את  שמכלה  כיון  החשמל,  באור  הדין  שהוא  ופשוט  נר.  לענין  ב,  סז  שבת  מגמרא  עו,  לשמה,  תורה 

המייצרים אותו ואיבוד ממונו(.

ו. בהשחתת מאכלים, לפעמים יש איסור נוסף של 'ביזוי אוכלים'. וב'לחם' איסור 
דין  פרטי  שם  יתבארו  וגם  בהמשך,  בעז"ה  שיתבאר  וכמו  יותר.  חמור  בזיונו 

שאריות מזון.

ז. כאמור שאסור לאבד ממונו, אמנם הוא דוקא כשהכסף הולך לאיבוד לגמרי, אבל 
אם הוא מגיע לידי אחר, לכאורה אין בזה איסור. ולכן נראה שאין איסור לקנות 
חפץ במחיר יקר אף על פי שאפשר לקנותו במחיר זול יותר. וכן אין איסור לקנות 
חפץ אף על פי שיש לו כבר כזה. אמנם י"א שהאוכל מאכלים יקרים ויכול לאכול 
את הזול יותר, וכן הלובש בגדים יקרים מאוד, יש בזה משום בל תשחית )פלא יועץ, 

סיפוק, ובערך לבישה, לפמ"ש בשבת מ ב. אבל לכל הדעות ממידת חסידות והמוסר הוא להסתפק במועט(. 

השחתה לתועלת
איזה  בזה  יש  כאשר  להשחית  מותר  אבל  וקלקול,  השחתה  דרך  אלא  אסרו  לא 

תועלת, כגון:

א. אם בכדי למנוע את ההשחתה, צריך להוציא יותר כסף מאשר החפץ שוה. או 
שצריך לאבד מזמנו או לטרוח הרבה כדי למנוע השחתת דבר מועט.

ב. מותר לתת לילד קטן, חפץ ששוה דבר מועט על מנת שישברנו בדרך משחקו. כגון 
לתת לו נייר שיקרענו לחתיכות קטנות, וכדומה )תורה לשמה, תא(.

ג. מותר לאבד דבר לצורך מצוה. ולפיכך מותר להחליף חוטי ציצית אף כשהם כשרים, 
אם עדיין הם  אמנם  יותר, ואז אפשר לקרוע אותם ואין צורך להתיר את הקשרים.  ביפים 

ראוים להינתן בבגד אחר של ציצית ויתכן שיש מי שיוכל ליהנות מהם, אם אין טירחה מרובה, 
יש להתיר את הקשרים והכריכות ולא לקרוע אותם.

ד. המחמיר על איזה דבר שלא לאכלו, ולכן זורקו ומאבדו, אין בזה משום בל תשחית. אכן מהיות טוב, 

נראה שלא יאבדו בידים אלא יניחנו עד שיתקלקל מעצמו. כגון: המפריש מעשר גם כשהוא בחזקת מעושר 
כדין. קיבל או קנה מאכל בהכשר שאינו סומך עליו.

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(

עם איזה דבר כדאי להתחיל לחזור בתשובה?

כי  התשובה.  של  במהותה  הכללית  ההבנה  את  זו  בשאלה  חסר 

תשובה היא התעוררות כללית להבין שיש מלך בעולם.

יש מלך בעולם, היכן אני נמצא?! איך שכחתי מהכבוד של המלך, 

איך לקחתי את הכבוד לעצמי, חשבתי שאני כאן המלך שעושה 

מה שרוצה.

אזי  המלך,  מציאות  הכרת  של  הזו  הכללית  ההתעוררות  ומתוך 

אפשר להכנס לפרטים, להתחיל להתחרט על מעשים מסויימים 

נקודה  באיזה  משנה  לא  כבר  וכאן  המלך.  את  שכח  הוא  שבהם 

שעולה  ומה  ממילא,  צפים  והבושה  החרטה  אז  כי  מתחילים, 

ראשון בלב, עליו צריך להתחרט.

לכן מתחילים עם ראש השנה לפני יום הכיפורים, כי ביום כיפור 

אין  השנה  בראש  אך  העוונות,  ופירוט  דברים  בוידוי  עוסקים 

כך  מתוך  רק  כי  ה',  בהמלכת  עוסקים  רק  אלא  כלל,  מתוודים 

שנזכרים במלך, אפשר להתחיל בוידויים, מתוך ההכרה שיש מלך, 

מתוך התעוררות הרצון להתחיל לעבוד את המלך.

ולכן צריך לדעת שעיקר עבודת חודש אלול למעשה הוא להתחיל 

המלך  של  מהכבוד  מחשבות  של  קטנים  רגעים  בלב  להכניס 

שנמצא כאן ממש, כי מלא כל הארץ כבודו. לא מחשבות זרות של 

עם  שייכות  לו  שאין  למסקנא  מגיע  אדם  בהם  מחשבות  ריחוק, 

הבורא, אדרבא מחשבות של קרבת ה', לחשוב כמה ה' נמצא כאן 

ועכשו, כי מלא כל הארץ כבודו.

אמונה  של  מחשבות  בראש  לו  עולים  יהודי  שכל  היא  והאמת 

הזו  שהמחשבה  זוכר  האדם  תמיד  שלא  אלא  ה',  מכבוד  וזכרון 

מהמציאות של נוכחות ה', היא השיא של 'עבודת ה'', ולכן אינו 

מטפח את המחשבות האלו, הוא לא מבין שמכל מחשבה כזו 

של  כח  מהו  יודע  לא  הוא  למעלה,  שלמים  עולמות  נבנים 

מחשבה טובה של אמונה, כמה היא יקרה ונחוצה בשמיים.

וכעת בחודש אלול זמן של התשובה, הוא הזמן לעורר 

קטנים,  רגעים  אפילו  ה'',  'כבוד  של  מחשבות 

כגון בעת הליכה ברחוב, שהייה בבית 

וכדו'.

****

ה'  המלכת  עיקר  שם  התפילה,  זמן  הוא  לזה  הזמן  עיקר  אך 

למעשה, שם עומדים מול ה' ומשבחים אותו ומדברים מגדולתו. 

לב  לשים  בתפילה,  את המחשבה  לרכז  אלו  בימים  להתחזק  ויש 

לכבוד המתגלה בתוך דיבורי התפילה הנעימים, ולזכור שאומרים 

אותם לכבוד ה'.

ואפילו אם הלב סתום ולא מתעורר לחוש את הנעימות והדביקות 

שיש בגילוי כבוד ה' המתגלה בשעת התפילה, בכל זאת יש לרכז 

את המחשבה ולחשוב על הדברים האלו. ואולי לאט לאט יתחיל 

להפתח הלב, להרגיש בלב הרגשה של כבוד והערכה כלפי ה'.

****

'לאחוז מרבנים', וכל אחד שואל  בדור הזה בו מדברים הרבה על 

לאדם  לו  יש  לא?!  או  פלוני  מרב  מחזיק  אתה  האם  חבירו,  את 

לשאול את עצמו ברגע של יישוב הדעת, 'האם אני מחזיק מהשם 

יתברך'...?! 'האם אני אוחז ממנו'....?! 

כמה שהשאלה הזו נראית מגוחכת, אבל יש בה בכדי לעורר את 

הלב להתבונן האם באמת אני מחזיק בה'. ברור שכל יהודי מחזיק 

את  שיעסיק  ממנו,  מחזיק  שאני  מזה  חושב  אני  כמה  אבל  מה', 

המח לפחות אותו כמות זמן בה עוסקים ב'לאחוז' מאחרים...

התפילה היא המבחן...! ועל כך צריך להתעורר בחודש אלול.

****

והולך  מתפלל  שחרית,  תפילת  עם  היום  את  פותח  יהודי  כל 

לעסקיו, אך האם התפילה היא בשביל לגמור את התפילה וללכת 

משהו  אין  המטרה,  היא  התכלית,  היא  שהתפילה  או  לעיסוקיו, 

הרי  מה',  "מחזיק"  אני  ואם  התפילה,  היא  היעד  התפילה,  אחר 

זהו העיסוק שלי בשעה  לב,  בלי  או  לב  ליעד, אם  שכעת הגעתי 

במה  להתרכז  ומנסה  דבר,  מכל  דעת  להסיח  משתדל  הקרובה. 

שאני אומר ומוציא מהפה.

להכנס  כיפורים,  ויום  השנה  ראש  של  המטרה  זוהי  תשובה!  זה 

לעולם הדביקות בתפילה.

על כך אמר רביז"ל: 'כל הענין שלי הוא ראש השנה' – 'כל הענין 

שלי הוא תפילה'!!! שניהם לאותה מטרה... 
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