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 "בתשובה להרהר"
 ".פשעיו  כל על  לו מעבירין מידותיו על  המעביר כל רבא אמר"

 . הדין ליום להתכונן  כיצד מהלך לנו  לתת בא הארץ והפרי, הדין ליום  קרובים כבר, אלול בחודש נמצאים אנו

  פגומים  כולנו שכמעט הכעס מידת וכגון, בטבע אותם מגשם ולא מידותיו את עוצר שאדם בעבור, פשע על ועובר עוון נושא :כתיב

  כהרגלו  מרחיב הארץ והפרי. בלבד הזו המידה על רק ולא פשעיו כל על  לו  מעבירין מיד, רגע וחושב כעסו את כובש אדם אם, בה

 ... עליהן להתגבר  מאיתנו דרוש  ומדוע המידות  מהם ומבאר הזה הנושא את

  כפרוזדור   שהוא   ז "עוה   על  משל   דרך  שאמר ,  לטרקלין   שתיכנס  כדי  בפרוזדור  עצמך  התקן   יעקב  רבי   מאמר   הוא   והענין"

  דרך  המעבר   הנה ,  עשוי   בתוכו   עצמו   את   להתקין   ולא   הכניסה   קודם   מעבר   מקום   הוא   הפרוזדור   אמנם   אם ,  ב "העוה   לפני

 ". עצמו   את מתקן   כך שבתוך התיקון   הוא  עליו

  נקרא   הוא  למקום   ממקום  להגיע   כדי   עובר  אדם  אם  הלא,  תיקון  הוא  ז "בעוה  שהמעבר  התנא  סבר  מדוע .  זה  מאמר  להבין  צריך

 ?  לטרקלין שתגיע כדי  בפרוזדור עבור לכתוב  ראוי היה כ"וא, מתקן ולא' עובר'

  ב " העוה  באמת  כי ,  וקשה.  טובים  ומעשים   מצוות  עם  ב"לעוה  ולהגיע  עצמנו  את  לתקן  כדי  ז"בעוה  נמצאים  שאנו  יודעים  אנו   אך 

  מקום   שהוא  כאן  אותנו  שם  זה  ובמקום,  ב"לעוה  כיאות  להתכונן  שנוכל  כדי  רוחני  מקום  ת"השי  לנו  נתן  לא  מדוע  כ"וא  רוחני  כולו

 ? כביכול  העבודה תפוקת על מקשה שרק   וגשמי חומרי יותר הרבה

 ".  יבנה  חסד   עולם  הוא  שהענין ,  בלבבם  מסילות   בך  לו  עז  אדם  אשרי  כתיב באמת  אבל "

  אם .  רוחנית  השתלשלות  של  שלם  מהלך  –  יבנה  חסד  העולם  שכל  לנו   רמוז  ופה',  הק  התורה  אתיות  ב"כ  נוטריקון  הוא  ך "ב

  בעולם   הפשט  זה.  העולם  מתחיה  השורש  י" וע.  רוחני  שורש,  שורש  יש  דבר  לכל  אך, מאוד  גשמי  בעינינו  נדמה  הזה  העולם  אמנם

 . העולם את ומחזיק בונה הוא, בחסד שמקורו דבר כל של השורש, יבנה חסד

 ונפלאה   מוגמרת  צורה  שיקבל  עד  ובמסירות  בעדינות  וללטש  להתאמץ  היכולת  את  לו  יש,  יהלום  לו  שיש  אדם  הוא  לדבר  דוגמא

  לו   יש  גשמי  דבר  שכל  לחיות  מתחיל  שאדם,  הזה  בעולם  כ"כמו.  שלו  האוצר   את  ידיו  במו  הורס  בעבודה  מזלזל  אם  אך.  ידיו  תחת

, זה   את  חי  שאדם  הכעס  במידת  שרואים  כפי!  היטב  זאת  וחש  רואה  -  שלילי  באופן  האדם  את  שמעוררים  י"ע  ורק  רוחני  מקור

 זוכה   אז  מציאות  ולא  סיבה  זה  שכל  לנו  שיראה'  לה  להתפלל,  לרוחניות  –  הזו  האש  את  ומפנה  כעסו   את  לכבוש  מצליח  ואם

 .  ת"השי ובעבודת באמונה גדולה לבהירות

  יעיר   אותנו  אם  אך"...  לך  להודות   אקום  לילה  חצות"  –  אמר  תמיד  אך,  ונשנים  חוזרים  מעברים  חייו  במשך  עבר  המלך  דוד  גם

      שהוא  ידוע  הלילה  חצות  כ"כמו...  אותו  שהעיר'  לה  הודה  מיד  ה"ע  המלך   דוד  אך...  אפיים  אחת  מנה  יספוג  ליל  בחצות  מישהו

 כן  גם  וזהו...  ביותר  מרחיקה  היא  שם  ועד,  להאיר  בחזרה  להתקרב  השמש  מתחילה  והלאה  משם  כי,  ביממה  ביותר  החשוך  הזמן

  הפגנות '  עשו   לא   המלך  דוד  של  שאויביו  וביום'.  לה  מקושר  היה  אז  גם ,  שלו  חשוך  הכי  בזמן   המלך  דוד   שהיה  פי  על  שאף  רמז

'  לה   והתפלל,  ֶנֶחלּו  קפידתי  מחמת  שמא"  שק  לבושי  בחלותם  ואני"  –  אמר  מיד,  וכדומה  חולים  שהיו  מחמת',  לביתו  מתחת

 צריכים   כ"וא   אותו  מנהיג'  שה  לחיות  הבהירות  ואת  הכוחות  את  לו  היה  וממילא  לסיבה  הזו  המציאות  כל  את  שהפך  כיון,  שיבריאו

 .  שלי  הגדול השונא שהוא לי נדמה אם  אף, חולה יהודי  על להתפלל

 שכשיגיע   כזה  באופן  ללמוד  צריך  הוא  החייאה  לומד  כשאדם.  בהחייאה  כמו  להבדיל  היא  הזמן  כל  עליה  מדברים  שאנו'  ה  עבודת

  לאדם   שיש  וכמו,  ומוכן  מיומן  להיות  צריך'  ה  בעבודת  הארץ  הפרי  מבאר  כ"כמו.  לעשות  מה  לדעת  מיומן   יהיה  כבר  מעשה  לשעת

  לדעת   צריך  ודינים  מידות  בתוך  ומתגלים  עליונים  אורות  לאדם  כשיורדים  כ"כמו,  לחם  פרוסת  בעבור  יתנה  שלא  יקרה  מרגלית

 .כזו התגברות כל של  הערך גודל

  מגודל  ידיעתו  אחרי   מאוד   ירעב  אם   אפילו  לחם   בפרוסת   או  מועט   בדבר   יתננה   שלא  מאוד   יקרה   מרגלית   ממשל   כידוע "

                                     '... ע   ולמעלה' ז  למטה  ז "ע  הם  המידות   כי , בך  לו  עז  אדם   אשרי   וזהו . ערכה   ידע ולא  ימיו  כל  שוטה  שהוא   מי  לא   אם  ערכה 

  עושה   שאדם  קטנה  כביכול  פעולה  וכל,  יותר   ומופשט  יותר  רחב  הכל  למעלה   אך.  מהתמונה  קטן  חלק  זהו   כאן  עוברים  שאנו  מה 

 ! העליונים בעולמות מאוד ורחבה גדולה היא, ז"בעוה כאן



  ענין   שהוא   מידותיו   ומשנה   מעביר   הוא   אבל   מידותיו   התחייבות   כפי   לעשות   שלא   הוא   מידותיו   על   מעביר   פירוש   והנה "

 ". תשובה   הרהור

 מהרהר   כשאדם.  מעלה  כלפי  לשורשה  בחזרה  אותה  מושך  הוא,  מטה  כלפי  אותו  תמשוך  שהמידה  במקום  –  מידותיו  על  מעביר

 .  בורא לקשר  להגיע שרוצה בזה  מראה כבר הוא בתשובה

 שלמטה  שזה יתכן זאת  ובכל,  למטה  ואחד  למעלה אחד סולם  על  שעומדים  אנשים  לשני  משל,  מבארים  ע"זי  מקוברין  הרבי  בשם

 מחשיבה  השאיפה,  למטה  הוא  שכעת  אף  על  אז  למעלה  לעלות  בשאיפה  הוא  שלמטה  אחד  שאותו  משום,  מחבירו  גבוה  יותר

 .  בחיים כיוון תפיסת הוא התשובה הרהור. להיפך וכן. עלה שכבר כאילו אותו

  אל   להעלותם  מלשון  לשרש  הכוונה  אולי] ".  אחריהם   ולשרש   לבדו'  לה   בלתי  מידותיו   את  אדם  שירגיל  שהעיקר  כתבנו  וכבר "

  כדברי   גמור   צדיק   נעשה   בהרהור   שהרי   בתחלתה   סופה   ונעוץ   מהכל   כלול   תשובה   ההרהור   שתחלת   האמת   אבל " [...  שרשם 

  אינו  ולכן,  האותיות  לכל   התחלה  שהיא   הנקודה  כענין  והתחלה  שבלב  נקודה  הוא  ההרהור   כי  והענין,  מקודשת   ז "ה   ל "חז 

  תחילה   במחשבה  המעשה  לסוף   ומביא  מוליך  הוא  ההתחלה  אחר   אבל .  קשות   ההתחלות   כל  כמאמר  ההתחלה  אם  כי  קשה

 ". הרצון  מהשלמת התענוג  שהוא

 היא   הרי  גמור  רשע  ונמצא,  גמור  צדיק  שהנני   מנת  על  לי  מקודשת  את  הרי  לאשה  אומר  אדם  אם  אומרת :[  מט]  בקידושין'  הגמ 

  רואים ? לרשע  מצדיק  להיות הופך  אדם  אחד  תשובה  הרהור  בשביל  וכי,  מאוד  וקשה.  תשובה  הרהור בליבו  עלה  שמא  –  מקודשת

  שאדם   נקודה  כמו  –  ההתחלה  כנקודת  כמוהו   תשובה  הרהור.  הזו'  הגמ  בסיס  על  הארץ  הפרי  שכותב  מה  וזה  נפלא  דבר  כ"א

 עצמה  בנקודה אך. ההמשך בא הנקודה ועם , ההתחלתי התכנון היא והנקודה לכתוב רוצה הוא אות איזה יודע וכבר דף על רושם

  אשר   עד,  הלאה  מזה  לו  שיבוא  הדביקות  כל  בזה  כלול  כבר  תשובה  של   אחד  הרהור  שנותן  אדם  כ"כמו,  ההמשך  כל  כבר  כלול

 .ת"השי בעזרת הרצון שלימות אל  יבוא

* 
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 חיובית תרתקשו
   

 ". פשע  על ועובר עון  נשא  שנאמר . פשעיו כל  על   לו  מעבירין  מידותיו   על המעביר  כל  רבא אמר "

 שיהיה  ידי על לעצמו לעזור  יכול  שאדם  אותנו   מלמד  הארץ  הפרי  הנה... הדין  ביום  אותם  שיציל  מה  דבר   לחפש מנסים  כולם  היום

,  אחרות   תאוות  או',  כעס'  לה  שקוראים  מידה  לאדם  יש  אם '  לדוג.  פשע  על  שעובר  למי?  עון  נשא  ה" הקב  למי.  מידותיו  על   מעביר

 . האדם על ישלטו  שהן ולא המידות  על  לשלוט כיצד כאן לומדים אנו. ידיהם על נשלט הוא – האדם אצל פועלות אלו כשמידות

 רק  לא  אז,  השכל  על  שולט  כשהרגש.  להיפך  או  הרגש  על  שולט  השכל  האם  חושבים  עושה  כשאדם  הוא  זה  לדבר  המפתח

 וחברו ,  לחברו  משפט  אמר  מישהו  אם,  ולדוגמא.  הרגש  צו  פי  על  מתנהל  השכל  גם  אלא,  אותו  ומנווט  האדם  על  שולט  שהרגש

 משפט   אומר  היה  לא  בודאי  מעצמו  הוא  כי,  תגובותיו  ועל  האדם  על  השתלט  חיצוני  שמשהו  הרי,  חריף  אחר  משפט  לו  משיב

  בצורות  להתבטא לאדם וגורמים הישר השכל תגובת על גם גוברים שלו שהרגשות כיון, נשלט הוא כזה  אדם כ "א... בחינם שכזה

 .  אותן שעורר חיצוני גורם ידי על  נשלטים עצמן  הרגשות כי מכן יותר ועוד. לומר  כלל רוצה היה שלא

 '"... וכו  ב "עוה   שהוא   העליונה  הארץ   אל   תבא כי  אותה   פותרים  מהמפרשים  רבים  זו  בפרשה  הנה " 

,  העשירים   אחד   שאלו...  ב"לעוה  חלק  יקבל  שיתרום  שמי  והבטיח.  לישיבה  כסף  להתרים  פעם  שנסע, רב  הבריסקער  על  מספרים

  אותו   יש  לשנינו  אם  הרב  ובין  ביני  ההבדל  מה  כ"א,  עשיר  אותו  המשיך.  כן:  לו  ענה?  הרב   עם  יחד  ב"לעוה  חלק  לו  יהיה  האם

 ז"עוה  גם יש  לי   אמנם. בעסקיך  הזמן  כל  אתה  טרוד  שכן  לך אין  הזה  עולם   אך ב"עוה יש לך  אמנם:  מבריסק  הרב  לו  ענה? ב"עוה

. ב"עוה  בבחינת  יהיה  והוא  ז"בעוה  כאן  לחיות  יכול  אדם  כלומר.  מושג  זהו   ב"שעוה  לנו  מבאר  הארץ  הפרי...  בלימודי  שקוע  שאני

  את   להכיר,  '' ה  את דעה הארץ ומלאה '  של  מושג  הוא  ב"שעוה  משום. ב"בעוה  חי  הוא  שלו  במידות השכל  ידי  על  שולט  אדם  אם



  אותנו   ידריך  הארץ  הפרי  וכעת  '.אחד   ושמו   אחד'  ה   יהיה   ההוא   ביום  הארץ   כל   על   למלך '  ה   והיה',  דבר  בכל  ת"השי  הנהגת

 .להפך  ולא מידותיו על שולט והאדם, הרגש על השכל שגובר כזה בקשר , ב"עוה בבחינת לחיות אמנם  ז"בעוה כאן להיות כיצד

 בא  שאם  לדעת   צריך  שאדם,  עיקרון  באותו   כן  גם  ל"ז  י"רש  מבאר  ',תבא   כי   רשעים   ומשואת   פתאום   מפחד   תירא   אל ',  בפסוק

 הכל   אלא ,  סיבה  ללא  סתם  פתע  של   במובן  –  פתאום  כזה  מושג  שאין  לדעת  צריך,  ורעמים  ברקים  כגון  פחד  איזה  לפתע  לו

  לא  רשעים  חשכת תבוא  כאשר ,  אליך  תבא   לא  כי  תירא   אל , פירוש ' . לכך  עצמו  את להכין  צריך  ואדם,  כוונה  עם  משמים  מתנהל

  מתי   סיבה ישנה  דבר  שלכל  היא  האמת  אך ,  פתאום  מגיע  שהפחד  נראה  הרגש  מצד  –  כלומר  '.לרעה   בך  תיגע   לא   כי   מזה   תירא 

 . ומדוע תקרה

  בשור   תחרוש   לא '   השבוע  קראנו.  קופלמן  הרב  בשם  ל" בחו  שנאמר,  מדברים  אנו  שעליו  לנושא  הקשור  ביותר  חזק  ווארט  ישנו

 שלא   באמת  טעם  מה  ומבאר.  'רעה   רעך  על  תחרוש   אל '   נוספת  פעם  במשלי  שנאמר,  מסורה  הטורים  בעל  מביא  'יחדיו   ובחמור 

 בטוח  יהיה  הזמן  כל  לועס  השור  את  החמור  וכשיראה.  לא  והחמור  גרה   מעלה  הינו  שהשור  מכיון?  יחדיו  ובחמור  בשור  לחרוש

  הציווי   את  להבין  לכאורה  ניתן  זה  כיצד,  קופלמן  הרב  הקשה  ז"עפי'.  חיים   בעלי  צער'  לחמור  לגרום  עלול  זה  ודבר,  אוכל  שהוא

  צער '  אין  כאן  ומדוע,  יחד  לחיות  צריכים  והם  במהותם  מזה   זה  ששונים  ואשה  איש  לוקחים  הלא,  ורבו  פרו  של  בתורה  הראשון

 כדי  יחד  לשימם  לא  התורה  ציוותה  שם  ולכן ,  הזמן  כל  אוכל  השור  מדוע  לדעת  ותבונה  דעת  בו  אין  החמור  כי,  ובאר'?...  חיים   בעלי

 שלו   המידות  על  לעבוד  יכול  אחד  כל  שבודאי  מכיון  לזה  זה  שינשאו  בדווקא  התורה  מדגישה  ואשה  באיש   כ"משא,  לצערו  שלא 

 .  והבא הזה, העולם לקיום  שמביאה  המטרה וזו, השני את  להבין

  להכין   הוא  החורש   שדרך  משום,  חשיבה  על  חרישה  לשון  הפסוק  נקט  מדוע  ומבאר'.  תחשוב   אל'  –  תחרוש  אל  י"רש  מבאר  עוד

  על   הרעה  המחשבה  עצם  כלומר...  ויעשנה  יעמוד  איך  בליבו  תחבולות  מקום  מכין  חברו  על  רעה  החושב  אף,  הזריעה  לזמן  מקום

  ובשלה   קצרה  הדרך  עובדות  קביעת  ועד  משם  וממילא,  הזולת  על  שליליות  מסקנות  להסקת  מקום  הכנת  לאדם  גורמת,  השני

 . המידות על  מוחלטת לשליטה המחשבה  את לנווט כיצד, השבוע כאן לומדים  שאנו מה וזה... ביותר

 לפני   כפרוזדור  הוא  ז"שהעוה  כמשל  שהוא  "לטרקלין   שתכנס  כדי  בפרוזדור  עצמך  התקן  יעקב  רבי  מאמר  הוא   והענין"

  מבארים   שאנו  מה  לפי  בנמשל  אמנם,  לטרקלין  להגיע  כדי  מעבר  דרך  הינו   פרוזדור  כל  במשל,  הארץ  הפרי  מבאר  אמנם,  ב"העוה

  דרך   אלא,  ב"לעוה  בלבד  מעבר  רק  הפרוזדור  אין  כ"א,  ב"עוה  מחיי  לטעום  המידות  עבודת  ידי  על  הזה  בעולם  כבר  יכול  אדם

  חיים   טועמיה'  הללו   הטעימות  את  לעבור   חייב  אדם   אך,  ב"עוה  לחיי  אותו  מכין  ז"בעוה  עובר  שאדם'  מעבר'שה  כיון!  ממש   ותיקון

  שאין   ארוזות  כחבילות  הן  מצוותיו  שכל  –  חבילות  חבילות  מצוותיו  שעושה  מי  על  אמרו  וכבר.  ב"העוה  את  להשיג  שיזכה  כדי',  זכו

  את   להכיר  מזה  שילמד  אליו  שייך  שעובר  מה  שכל  שמפנים  מי  כ"משא?  ב"לעוה  יבוא  במה  באמת...  עמהם  וחיבור  קשר  שום  לו

  ולהבין   דבר  כל  לחיות  והבהירות  המיוחד  הקשר  –  הבא  העולם  בחינת  את  כאן  כבר  טועם  הוא,  זה  את  אותו  שמעביר   ה"הקב

 ...זה מאחורי עומד ה"שהקב

 למלך'  ה  והיה'  הפסוק  לאחר  להוסיף  האם  מחלוקת  שישנה,  ע"זי  סופר  החתם  בשם  מובא,  שדיברנו  ב"עוה  של'  טעימה'ה  בענין

  כולם   שיכירו  לאחר'  ה  עבודת  תהיה  מה  ומקשה'.  אחד'  ה  א"ה  ישראל  שמע'   לאמר  כתוב  ובתורתך  הפסוק  את'...  הארץ  כל  על

 '... ישראל שמע' התשובה ז"וע? אחד ושמו אחד' שה

  של   העבודה  כ"א,  ה"ב  סוף  אין  הוא  ה"שהקב  מכיון  כלומר,  רום  ועומק  תחת  עומק  שיש,  ע"זי  א"השפ   דברי  י"עפ  ביארנו  כבר

 ... משיג אינו עדיין האדם ששם נוסף עומק  שיש כיון אותה גם לבטל  מכן לאחר אך', ה בעבודת להשגה להגיע היא האדם

  לגלות   ישראל  בני  עבודת  תהיה',  הארץ  כל   על  למלך'  ה  והיה'  כאמור,  מלך'  שה  הגויים  כל  יידעו  כאשר  כי,  ס"החת  מתרץ  ז"עפי

  בתוך  המסתתר ה"הקב את לגלות, נעלם לשון – בעולם היא שלנו העבודה, כאן שאנו זמן שכל משום. הרוחני ברובד ה"הקב את

 בדרגה   יעלו  ישראל  כלל  אזי,  הכל  את  והנהיג  והוליך  שניווט  זה  הוא  ה" שהקב  יגלו  כבר  הגויים  כשכל  לבוא  לעתיד  אולם.  הגשמי

  עוד   יש  שם  גם  כי,  נעלם  לשון  –  עולם  הוא  הבא  העולם  של  שמו  גם  ולכן...  הרוחני  בתוך  ה"הקב  את  לחפש  עבודתם  תהיה  ואז

 . עובד זה כיצד  הרחבה ביתר  לבאר נבוא וכעת. ההעלם גילוי מעבודת

  יתכן   ואיך,  ז "העוה   למשיגי  מושג   שאינו  פשוט  רוחני  שהוא  ב"לעוה   נגדות  לכאורה  הוא  אשר   הזה   עולם  ענין  הוא  זה  כי"

 ". ב "עוה  לכניסת  והכנה תיקון  ז "העוה   מעבר היות 

  הנכון   המקום  שזה  יתכן  איך  כ"וא,  לגמרי  מופשט  שהוא   ב "העוה  של  גמור  הפך  הינו  ז"העוה  לכאורה  הלא,  א"הפרה  מקשה

 ? ב "לעוה לכניסה להכנה

" א " הפרה  תירוץ    נברא   שום   ואין   יבנה   חסד   עולם   הוא   שהענין   בלבבם   מסילות   בך   לו   עז   אדם   אשרי   כתיב   באמת   אבל : 

 "... כידוע  הבנין  ימי  שבעת   המידות   ידי  על   בלתי בעולם 



  חכמה )  ראשונות  ספירות'  מג  שמורכבת,  מוחין  –  שנקראת  קבוצה  לפי  מחולקות  שהן.  ספירות  בעשר  העולם  את  ברא  ה" הקב 

 זאת   להנגיש  וכדי.  הנגלה  החלק  והן  מידות  בשם  המכונית  הבאה  קבוצה  ולעומתן.  הנסתר  החלק  הן  אלו  וספירות(.  דעת  בינה

 הגלוי   העולם,  כלומר.  השיעור  בתחילת  שביארנו   כפי,  רגש  –  המידות  קבוצת  ואת,  שכל  –  המוחין  קבוצת  את  נכנה  ביאור  ביתר

. לבריאה  חיות  דרכם  משלשל  ה"שהקב  המידות   י" ע  ומתחיים  מובלים  האדם  של  הרגשות.  המידות  עולם  הוא  מרגישים  שאנו

  לסלוח   יכול  לא  אדם  אותו.  בו  פוגע  או,  אותו   מכעיס  כשמישהו  האדם  ברגשות   שמתפרשת,  גבורה'  לדוג   מהמידות  אחד  את  נבחר

  שאתה   הרגש  הלא.  סיבה  ללא  כך  סתם  זה  ואין,  במעבר  כעת  נמצא  אתה?  יהודי  לכזה  נאמר  מה.  בגללו  וסוער  כאוב  והוא  לשני

  אליך   עד  למטה  חיות  משלשל  סוף  והאין,  סוף  מהאין  והשכל,  מהשכל  משתלשלים  אלו  ומידות,  במידות  מקורו  השני  כלפי  חש

  להתגלות   רצה  ה"שהקב  היא  שלו  והסיבה  המקור,  בך  שפגע  השני  על  לך  שיש  הזה   הרגש  כ"וא.  למידות  המח  דרך  מסוים  בסדר

  את   ולהחזיר  המקור  את  לזהות  רק  לך  נשאר  וכעת,  הזו  המידה  את  לך  שיעורר  מישהו  לך  שלח  כך  ובשל,  הגבורה  במידת  אליך

  את  שיעביר   הוא  מהאדם  שמבקשים  שמה,  'מידותיו   על   המעביר '  ל"חז   בלשון  זהו...  אחר  אחד  לאף  זה  את  ליחס  בלי'  לה  זה

   .קונו  לבין  בינו הזה   התקשורת  ערוץ את  ויכיר', לה   בחזרה מידותיו 

  את   מהכרתו  נפרד  בלתי  חלק  נוטל  בכך,  המידות  העברת  ידי  על  ה"הקב  את  להכיר  עצמו  על  עובד  שאדם  ידי  על,  מכן  יותר  ועוד

? האדם   של  הפשעים  הם  מה  '.פשעיו   כל   על   לו   מעבירין   מידותיו   על  המעביר '   וזהו...  כן  גם  הבא  בעולם  ת"השי  גילוי  תהליך

',  לה  חזרה  המידה  את  קישרתי  אם .  לא  או   ה"לקב  שלי  המעברים  את  קישרתי   האם,  מרכזי  בלבד  אחד   דבר:  הארץ  הפרי  מבאר

  הלא ,  בזה  הפשט  על   שתמה,  'חרטות   מלאים   רשעים '  המושג   על ,  מובא  ע"זי'  הק  ט"הבעש  בשם.  רשע  לאו  ואם,  צדיק  זהו

  בענייני   דווקא  אלא',  וכדומ   עוונותיהם  על  שמתחרטים ,  ב"העוה  ענייני  על  הכוונה  שאין,  ובאר?  רשעים  ולא  הם  צדיקים  לכאורה

  או   אוטובוס  להפסיד  זה  אם,  היום  במשך  בו  להיות  חשב  שלא  למקום  נקלע   כשאדם.  עוסקים  אנו  בו  זה  בענין  בדיוק  והוא,  ז"עוה

, חרטות  מלאים  רשעים  הפשט  זה  הרי',  אחרת  ולא  כך  שעשיתי  חבל: 'ואומר,  שלו  התוכניות  לפי  לא  מגיע  שאדם  אחר  מקום  כל

 . צדיק נקרא הוא דבר כל שמקשר מי אך. פרטית בהשגחה היא הנהגתו שכל מאמין שאינו דעתו מגלה הוא שכן

 את  לזכור  צריכים   אנו  אך,  מסוימת  מציאות  כאן  שאנו  כביכול  שנחשוב  דמיון  עם  הוא  הזה  בעולם  אותנו  שם  ה"שהקב  הרעיון  כל

 את   לכנות  רק  הוא  הזה  בעולם  כאן  יכולים  שאנו  מה  כלומר  '.הדמיונות  בכל   אחד  הנך...  ידעתיך  ולא  אכנך  אדמך' :  הפזמון

  ה "הקב  שהיא  האמת  את  לגלות  עצמו  על  שיעבוד  כדי  משל  רק  הוא  עובר  שאדם  מה  כל.  להשיגו  לא  אך  לדמותו  או  ה"הקב

  אחד   מקור  יש  המעברים   בכל,  'הדמיונות  בכל   אחד   הנך '   סוף  כל  שסוף  משום,  מידותיו  על   מעביר  הוא  ואז.  אותו  שמחיה

 עצמו   את  שמקשר   צדיק  הוא',  ה  יד  את  הסיבות  בכל  לראות  מצליח  ואם .  וסיבותיו  האדם  דרגת  כפי  שונים  באופנים  שמשתלשל

 . ת"להשי הבריאה כל ואת

  בסכום  לא  אם ימכרנה לא רעב חרפת יסבול אם גם אזי ערכה את יודע שכשאדם, מאוד יקרה למרגלית, משל הארץ הפרי מוסיף

 זו   חיות',  ה  בעבודת  כן  כמו.  תמורתה  נאה  סכום  שיקבל  עד  קצת  לסבול  מסכים  ערכה  את  ויודע  מאחר  שווה  שבאמת

  לחילופין   או,  לשני  ולנטור  לנקום  זו  בחיות   ישתמש  איך   אזי.  העליונים  בעולמות  בערכה  אדם  יכיר  אם  ה"ב  סוף  מאין  שמשתלשלת 

  משל   עוד  מוסיף  ומנגד.  עולם  לחיי  ויזכה  מידותיו  על  יעבוד  אלא...  גשמיות  והנאות  שעה  לחיי  המידות  שהם  בתאוותיו  להשתמש

 לאותו  רוחש  הוא גדולה שחיבה ודאי, משרתו אצל לשמירה הזו היקרה המרגלית את שנותן מלך שאותו, זו פרשה על' ב במאמר

 '. ית  הבורא את  לעבוד להתחיל  בשבילנו וכח  חיזוק זהו כ"וא. להם הראוי כפי אוצרותיו שישמור אצלו  נאמן והוא, משרת

* 

 

 [ ו "תשס בשנת   ם-בי   נמסר ,  תבא   כי' פר  א "בשפ  שיעור ] 

 

 'מראשיתו - דבר אחרית'
 



  מהבית   הביעור  המצוה   עיקר   ואין   ולוי  לכהן   הנתינה   המצוה   דהא   להבין  יש '  –"  הבית   מן   הקודש   ביערתי[  ג "תרל   א" שפ ] 

 '. ת " להשי  הראשית   ומפריש  לגבוה  חלק   ניתן להיות  ומעשר  תרומה  הפרשת   כי ל " וי ? כמובן 

 בחוץ   והן  בבית   הן  זמן  ובכל מקום  בכל  האדם   בהנהגת  מעשיים  וכלים גדולים  יסודות  כמה  ע"זי  אמת  השפת  אותנו  מלמד   השבוע

  הוא   מהם  ואחד  לומר  שצריך'  לה   הודאה  פסוקי  מספר  לו  יש  המקדש  לבית  משדהו  ביכורים  מביא  כשאדם  א"השפ'  מק .  ד"בס

  נקטה   ומדוע  לכהן  הנתינה  היא  ומעשרות  תרומות  בנתינת   המצוה  לכאורה  אך'...  וגו '  ללוי   נתתיו  וגם   הבית  מן  הקודש  ביערתי'

  הנקודה   אך,  עושה  שאדם  פעולה  היא  לכהן   הביכורים  שנתינת  לומר  יש  אלא?  הבית  מן  לבער  היא  המצוה  שעיקר'  הק  התורה

 . בענין נרחיב ומיד,  עולמים כל הבורא מאת הוא לו  שיש השפע  שכל ההכרה את לתת היא האדם מן שמתבקשת העיקרית

  הוא   גם  מקבל  ואז  לפועל  שיוצאת  עד  העסקה  את  מלוה  והמתווך.  ביניהם  ומתווך,  עסק  שעושים  אנשים  לשני  זאת  להמשיל  ניתן

 הוא האדם של והתפקיד, אותו שמחיה הרוחנית  החיות ואת שבו הגשמי החלק את ה"הקב ברא הבריאה בכל כן  כמו... חלקו את

  כלומר   'הבית   מן   הקודש  ביערתי '  זהו.  מזה  מרויחה  הבריאה  כל  ואז  שבו  הרוחני  הצד  את  גשמי  חלק  בכל  ולגלות  המתווך  להיות

  פירות   והוציא  ולבלב  ופרח  שלי  בשדה  שגדל  מה   שכל  ההכרה  את  נתתי  אומר  הוא  המעשרות  את  וללוי  לכהן  מביא  שהאדם  לפני

  זאת   עושה  שלא  עד  כ"משא.  מפירותיו  ליהנות   האדם  יכול  ואז,  זו  בעשייה  חלק   שום  לעצמי  לוקח  ואיני   ת"השי  מתנת  הוא  הכל

 ..בהנאה אפילו  עליו ואסורים טבל הן הפירות

 לראות   אותו  מושכת  לאדם  נתן'  שה   בחלק  ההכרה  של  זו  עשיה'.  הפנימית   נקודה   אחר   הכל   נמשך  ז"ועי '   –  א"השפ  ממשיך

  חלק   שניתן  בכך  הסתפקה  שהתורה  רק'  ה  מתנת  גם  הוא  ההפרשה  אחר   לו  שיש  מה  וכל,  ת"השי  בהנהגת  שהם  הדברים  בכל

 '. ה יד  של הסתכלות, כן מלפני שונה בהסתכלות  אך האדם ביד כבר והשאר וללוי לכהן

  תפילות ' ג  תיקן  בגלות  ביכורים  מצות  יהיה  שלא  ראה השלום  עליו  רבינו  משה  כי '[  ד" תרל תנחומא במדרש ה"ד] הבא בקטע

  ובוקר   ערב   הזמנים   בשינוי  התפילות   וכן,  ת "להשי   מהכל   הראשית   את   ליתן   היא   ביכורים   מצות  כי   ל " ז   ז "מו '  ופי .  יום   בכל 

 '... וצהרים 

  דבר   וצהרים  בוקר   ערב   כגון  זמן  של   שינוי  בכל  וכן'.  לה  הראשית  את  תחילה  לתת   צריך   אדם  דבר  בכל  כי  לומדים  אנו  זו   מפרשה

 אחרית   כלומר  –  'מראשיתו   דבר   אחרית  טוב'  בפסוק  המובא  כפי!  בראשית  תלוי  שהכל  מפני  הוא  לכך  והטעם'.  לה   הוא  ראשון

  בורא  קשר  עם  דבר  ראשית  כל  לחיות  במחשבה  יעמיק   שאדם   וכמה.  הדבר  של  ראשיתו  את  שהצבנו  איך  לפי  טובה  תהיה  הדבר

  וכן   הראשונה  תפילין  הנחת  כגון  חדש  מצב   בכל  גדול  ענין  שעושים  הסיבה   וזו.  גדולה  ויותר  איכותית  יותר  תהיה  ההשפעה  כך

  בעיקר   שמשקיעים  דברים  מוצאים  אנו  הדרך   כל  לאורך  וכן  שנולד  לתינוק   מילה  ברית  וכן  חדש  לבית  בכניסה  הבית  חנוכת

 .ה"לקב  הכל את לקשר ההתחלה  סוד זהו כי שבהם ההתחלה

 '.  הראשית  אחר   הכל  נמשך חדש  ודבר  שינוי  כל   רק השנה   בראש  דווקא   אינו  בסופה יהיה  מה  נידון  השנה  מראשית  וכן '

  אותו   דנין  למטה   עצמו   דן   שאין   מי   אך ,  למעלה   אותו   דנין   אין  למטה   עצמו   שדן   שאדם   מובא  וכבר.  ראשית  הוא  זמן  וכל  יום  לכ

  ומוליך   אותו  מנווט  ה"שהקב  הזו  הנקודה  את  בתוכו  ויחדיר  זמן  או  דבר  תחילת  בכל  ידון  שאדם  הראשית  נקודת  זו  ...מלמעלה 

 למטה בעניינו בעצמו הוא דן שכבר מכיון מלמעלה אותו ידונו שלא ברכה לו יהיה  ואז, המובנים בכל  דשמיא סייעתא לו ונותן אותו

 '.לה  ההתחלות כל את וקישר

  שבא   בתחילה   כי   שמירה   צריך   בראשיתו   דבר   וכל ':  והיא,  ההתחלה  בנקודת  היטב  הקשורה  א " השפ  מבאר  נוספת  נקודה 

  בחינת   בו שיש   מי   כל   לכן   גבהות   לידי  יבוא   שלא   שמירה   צריך   המקבל  כל   כי   וגם,  לחיסרון עומד האדם  אל  השורש מן   הדבר

 '... שמירה   צריך  ראש 

 רוצה   הרע  חלק  גם,  חדשה  התחלה  של  זמן  כמו   ברכה  שישנה  מקום  בכל  זה  ומפני  האלוקים  עשה  זה  לעומת  שזה  יודעים  אנו

  של  הרע החלק שהוא הצמצום עם ויתעסק הטובה את שישכח לאדם פעמים הרבה גורם כן ועל זה ממצב עצמו את ולחיות לינוק

  וכל   בתים   בהמון  ומתח  לחץ  הרבה  שיש  קודש   שבת   בערב  פעמים  הרבה  לראות  אפשר   לדבר   ודוגמא .  הכל  את  יפסיד  ואז  הדבר

 אדם   חדשה  התחלה  בכל  כן  על.  מהאדם  הזו  ההשפעה  את  לקחת  מנסה  דבר  והבעל  חדשה  התחלה  היא  ששבת   מפני  הוא  זה

 . ההשפעה את יפסיד שלא  כדי המשמר על לעמוד  צריך

  ולוקח   שלו  אינו  לו  שיש  שמה  כששוכח  השפע  את  להפסיד  עלול  אדם  שבגינה  נוספת  נקודה  וזו.  הגאוה  ענין  היא  נקודה  עוד

 ישנו.  הזה  השפע  את  נפסיד  שלא  המשמר  על  לעמוד  יש  חדשה  שנה  בערב  עומדים  שאנו  כעת  ובפרט...  ההצלחות  את  לעצמו

  הנה   ויאמרו   יאחזון   ורעדה   וחיל   יחפזון   ומלאכים   ישמע   דקה   דממה   וקול '   בתפילה  שמזכירים  מה  על  ע" זי  אשר'  ר  בשם  ביאור

  מוריד   ה"שהקב   הרוחנית  להשפעה  רומז  וזה.  גשמי  דבר  הוא'  ישמע'ו ,  רוחני  דבר  הוא'  דקה  דממה  קול'ש,  ובאר  '...הדין   יום

 ההארה  את  נגשם  שלא  גדול  פחד  ישנו  גשמית  שהיא  הבריאה  בתוך  מתגשמת  והיא  מאחר  אך,  הבריאה  את  בה  להחיות  לעולם

  יקחו   שלא  מפחדים  שהצדיקים  גדול  הכי  הפחד  כ"וא...  הזה  החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם  שכחי  יחשוב  שאדם  ידי  על  יותר  עוד  הזו



 אפשר  ז"עפי ...  בעולם  שקיים  גדול  הכי  הפחד  זהו,  ושפלות  הכנעה  ידי   על'  לה  מיד  ימסרו  דבר  כל  אלא  ההשפעה  את  לעצמם

 ...האדם על  לחיצונים שליטה תהיה  שלא כדי השנה בראש לישון   לא  שכתוב הטעם לבאר

  את  אליו   ולהחזיר  בו   להתדבק ,  יתברך   מלכותו   קבלת   היא   והעצה '?  א "הסט  משליטת  ולהנצל  להישמר   העצה  מה  כ "א

  עמלק   לזכירת  סמוך   ביכורים   פרשת   נזכרה   ולכן .  ביכורים   המצוה  היה   לארץ   שבאו  מיד  לכן .  שלו   הכל   כי   לזכור  הראשית 

 '... ֹאֵבד  ַעֵדי  ואחריתו  עמלק  גוים  ראשית  דכתיב 

  את   ולגלות  אותנו  מנהיג  ה"שהקב  ודבר  דבר  בכל  עצמית  עבודה  ידי  על   להפנים  שביארנו  כפי  היא  העצה,  ע"זי  א" השפ  בארמ

  כי  'אבד   עדי ואחריתו עמלק גוים ראשית ',  הפסוק נפלא מתבאר וכך... לבוראה הבריאה את כביכול לתווך דבר שבכל הפנימיות

  חיות   יש  אולי  לעמלק  כי.  המשך  זו  להשפעה  יהיה  שלא  כלומר  תאבד  אחריתו  כי  יידע  לעמלק  ו"ח  הראשית  את  נותן  אדם  אם

  שמכשיל   ידי  על  השפע  את  האדם  מן  לקחת  א"הסט  מנסה  תמיד  ולכן,  העולם  מן  יכרת  לבסוף  והוא  תכלית  לו  אין  אך  מהראשית

 שליטה  א"לסט  יש  ואז  לעצמנו  אותה  ניקח'  ה  מאת  אותנו  שמַחָיה  שההשפעה  כדי  לי  עשה  ידי  ועוצם  כחי  ובגאות  בעבירות  אותו

  את   ממנו  לגנוב   א" הסט  התגברות  את  לראות  ישכיל  דבר  בראשית  אם   מישראל  אדם  כל   אך.  ממנה  ומתַחֶיה  עליה  מלאה

  ידי   ועל,  ומנהיגו  העולם  בורא  ה"שהקב  מעמיקה   ומחשבה'  ה  לרצון  הכנעה  ידי  על  לקדושה  דבר  כל  יקשר  מיד  אזי,  הזו  ההשפעה

 .   הבריאה את ותתקן אותו שתחיה, ואחרית קיום לה שתהיה ההשפעה את  לשמר  יוכל' לה הזה הביטול

 ושפלות   בהכנעה  חי  אדם  אם.  ושפלות  הכנעה  לשון  –  רשה  '.בסופה   מתעשרת   בתחילתה   שרשה   שנה   כל'  ל" חז  דרשו  וזה

 . השנה לכל ואחרית קיום לו שיש בסופה מתעשרת אז  ת"השי להנהגת עצמו ומבטל

  '.קיימא   של דבר  הוא  לאדם   והכנעה  בושה  שמביאה  הארה  כל  הדבר   וכלל '

  לזכור   האדם  שעל   מה  אך  דמיטב  מילי  וכל  קיימא  של  זרע  בריאות  פרנסה  של   שפע   מקבלים   אנו  חדשה  שנה  עלינו  בפרוס  כעת

  אז הכנעה כן וכמו, לגאוה  יבוא שלא בושה האדם כשירגיש ולכן. הללו  הדברים בכל אותו מנהיג' ה אלא  שלו לא שזה הוא ולעבוד

 . קיימא של זה דבר יהיה

  שבאדם   והראשית  התרוממות   שהיא  שבראש  ומח  החכמה   לתת  צריך  האדם  בכלל   וכן '.[  ג"תרל  סוף]   הקודם  לקטע  נחזור

  להפריש   וצריך   והרצון   החכמה  בו  להכניס  אין  גשמיות  במעשה   כי .  אלוקינו '  לה   הנסתרות   ש "כמ   ת "להשי   להיות   צריך

 '... לגשמיות  גם  ועליה  חיבור   יש  ז "ועי, ת "להשי   והשכל  המחשבה 

 המחשבה   כל   כן  ועל,  בראשית  –  בראש  למעלה  הוא  נסתר  שהוא   שלו   שהמח  רואים   אנו  באדם  גם  כי.  עצום  יסוד  א"השפ  מבאר

  כל   למסור  אומר   הוי  –  אלוקינו'  לה,  המח  שהוא  –  הנסתרות  הפסוק  מבאר  וכך.  לבורא  דבר  כל  לקשר  רק  להיות  צריכה  האדם  של

  ובדרך ,  הקרח  את  לשבור  צריך  היה  אולם  במקוה  לטבול  פעם  שהלך,  ע"זי  מפרמישלאן  מאיר'  ר  ק"הרה  על  מסופר'.  לה  מחשבה

  החלש   הרבי  שאם  החליטו  בקודש  הנהגתו  את  לראות  הרבי  אחר  שעקבו  חסידים  מספר...  תלול  במדרון   לרדת  צריך  היה  לשם

  את   ששברו  וכמעט  אחיזה  כל  איבדו  במדרון   לרדת  כשהחלו  אולם,  אחריו  לטבול  ירדו  לא  שהם  סיבה  שום  אין  טבל  בגופו

  שיורד   לאדם  השכל  מוסר  הינו  זה  דבר  '...למטה   מתדרדר   לא   למעלה   שקשור   מי   כי   ראו '   ':הק  רבם  להם  אמר.  עצמותיהם

 .למטה  יותר ליפול לא  שלו השמירה תהיה זו למעלה במחשבתו קשור  להיות  ישכיל אם, הזה לעולם למטה

  בדקדוק   והן  בכלי  הן,  שונות  חומרות  מאות  כארבע  ידים  נטילת  בהלכות  מחמיר  שהיה  ע"זי  מסטרעליסק  השרף  על  מסופר  עוד

  שעות   טרח  והגבאי,  חומרותיו  כל  את  לקיים  אפשרות  נמצאה  ולא  ארוכה  בדרך  שהלך  קרה  אחת  פעם...  נוספים  י"נט  בענייני  רב

 אמנם  שעות  כמה  לאחר.  בדרך  לצום  יצטרך  שלא  בכדי  כדרכו  בהידור  ידים  נטילת  לרבו  להמציא  כדי   מקומות  מיני  בכל  נוספות

 ומיד  פת  מעט  טעם  ורק  ידיו  את  נטל  הרבי  הפלא  למרבה  אך'.  הק  רבו שמחמיר  כפי  ידים  לנטילת  הדרוש  כל  את  לסדר  בידו  עלה

 '... האכילה  בתאוות  מתעסקים  שאנו ארוכות  שעות   כמה זה ':  הרבי ענה הגבאי לשאלת... בדרכו המשיך

  כך   כדי  עד,  עצמם  את  לשקר  שלא  המשמר  על   הזמן  כל  ועמדו  מנוחה  לעצמם  נתנו  שלא  צדיקים  של  אלו   ממעשים  אנו   רואים

  וללכת   בחכמה  לנהוג  צריך  האדם  לכן...  האכילה  בתאוות  עסוק  שהוא  טוען  ולבסוף,  שעות  זה  סביב  וטורח  י"בנט  מדקדק  שאדם

  אך ,  שונים  וסיגופים  שעות  לא  בשעות  ללמוד   ולשבת  הקודש  לעבודת  כולו  להתמסר  מחליט  אדם  לפעמים  כי,  הממוצעת  בדרך

 ...שלו ללימוד  ומצטרף בחברותא לידו יושב הרע היצר כי לב שם אינו

  ומפריש  מרחוק  ועומד   רחוקים   בגשמיות   שמעשיו   שיודע   זה   ידי  שעל   הבערה   לשון   הוא   ביעור  הבית   מן   הקודש   ביערתי ' 

 '. ל "כנ  בקדושה  כחה  מוסיף   בעצמו ז "עי ', לה  קודש  המחשבה 

  אפשר   כיצד  לכאורה.  חיטה  של   גרגירים   מליוני ,  תבואה  של  טון  עם  כרי ולפניו  בשדהו עומד אדם,  שפתחנו  מה  עם א"השפ  מסיים

 על   הכל  בסך  אחת  חיטה  אמנם'  הכרי   כל   את   פוטרת   אחת   חיטה ''  הגמ   אומרת?  גשמי  הוא  זה  כל  הלא  ה"הקב  את  כאן  לגלות

  אלא   האדם  של   לא  הוא   הזה  הענק  הכרי  שכל  הכרה   נתינת!  עוצמה?  הזו  בחיטה  טמון  מה  אולם,  האחרות  החיטים  מליוני  כל



  העצום   השפע   כל   על   לך   רבה   תודה   ע "רבש : 'אומר   הוא   כפיו   בעמל   להתגאות   ובמקום .  זה   את   לו   שהצמיח   ת " השי  מתנת

 ועל .  הכרי  כל  על  וההכנעה  האמונה  נקודת  את  מבעיר  הוא  ידה  על,  הבערה  לשון  –  ביערתי  היא  הזו  החיטה  '.כאן   לי   שהצמחת 

  בזכות   הגשמי  כל  מתעלה  ממילא  אך,  שלו  נשאר  אלא  קידש  לא   הכרי  כל  שאת  פי  על  אף  אחת  חיטה   מקדש  שהוא  ידי  על  כן

 .הזו החיטה

* 

 

 "... אפחד ממי יחי מעוז' ה"
 

 

  היא   יראה   מלת   הבנת   אבל ,  שונות  ומלות  לשון   בכפל   אפחד   ממי   חיי   מעוז '  ה   אירא   ממי   וישעי   אורי '  ה   לדוד   הפירוש   וזהו "

  יקום   וכן  יהיה   כן   שבודאי   ידיעתו   מפני   הוא  הפחד  ענין   אבל , יסור   לא אולי מתיירא לכן   הסרתו  ואפשרות  ובא   הממשמש  דבר 

 ". הסרתו אפשרות   לבלתי

 הארץ   הפרי  מבאר.  אפחד  ממי  חיי  מעוז'  ה  מכן  ולאחר,  אירא  ממי  וישעי  אורי  תחילה  כפילות  לשון  הפסוק   נקט  מדוע  להבין  צריך

  עם   ההתמודדות  דרכי  ומהם,  פחד  בכלל  מהו  ת"השי  עבודת  דרך  פי  על   לנו  יבאר  ד"בס  וכן,  ליראה  פחד  בין  מהותי  הבדל  יש  כי

 אמנם.  אותה  ליישם  צריך  רק,  התמודדות  ודרך  פיתרון  לה  יש  אך  לאדם  שיש  זמנית  טכנית  תקלה  פירושה   –  יראה.  פחד  המושג

 זה  על.  יותר  הרבה  רבה  ומצוקתו,  השליטה  את  מאבד  אדם  זה  ובמצב  באופק  עצה  כל  לו  נראה  שלא  עמוק  יותר  מושג  הוא  פחד

 '. אפחד ממי  חיי מעוז' ה אירא ממי וישעי אורי' ה' הפסוק לנו מגלה

  לאדם   וכסימן  כמסר  משמים  משתלשל  הפחד.  רוחני  אלא  גשמי  מושג  אינו   הפחד  כי,  כלל  תחילה  לדעת  עלינו?  לזה   מגיעים  איך

 .  חיצוני גשמי בפחד מתלבש הוא ז"לעוה  ההשתלשלות בסוף מגיע כשזה אך, ה"לקב שיתקשר

  לצאת   ועצה  תכנית  איזו   לו  שיש  כיון  יראה  לאדם  וכשיש.  בלב  הוא  ופחד  במח  היא   היראה  כי,  הוא  ופחד  יראה  בין  נוסף  הבדל

.  בפועל  היישום  חסר  ורק  להתמודד  הכלים  את   לו  שיש  משום  וזאת',  ה  עם   הקשר  לנקודת  שם  להתחבר  לו  קל  יותר  אזי  מזה

.  בורא לקשר  להגיע  לאדם נוספת  עבודה ישנה  שם,  כלים  נטול  לכאורה והוא  לחלוטין השליטה  את  מאבד  אדם  שם בפחד  כ"משא

  את  סוגר?  מגיע   כשהוא  האש  מכבי  שעושה  הראשון  הדבר  מהו,  חלילה  שריפה  פורצת  אם:  העין  את  לשבר  כדי  משל  לכך  ונקדים

  השתלטות ,  העבודה  עצירת:  פעולות'  מג  מורכב  בעצם  וזה,  התפרצות  או  התפשטות  למנוע   כדי,  הגז  ברז  ואת  הראשי  החשמל

  בפחדים   או  בחרדות  שנתקל  אדם  כן  כמו'...  וכדומ   החשמל  העבודה  כל  את  מחדש  להחזיר  אפשר   כ"אח  ורק,  האש  על

  להחזיר   דהיינו  האמונה  לנקודת  לבוא  ובראשונה  בראש  צריך  מילוט  ופתח  מחשבה  כיוון  שום  לו  נותנים  ולא  מוחו   את   שמשתקים

  ואם ,  בבריאה  דבר  כל  על  פרטית  השגחה  שיש  שלימה  באמונה  מאמין  אני:  ולומר,  הרגשות  ולפני  הפחדים  לפני  אחורה  עצמו  את

 ... הרעות תצא לא מאיתו כי! לי  טוב שזה סימן זה אמת זה ואם , אמת היא אז השגחה יש

  החץ  את  הם  מותחים  וכבר  מולו  עומדת  יורים  שכיתת  כאילו'  מה  כזה  פחד  לו  שהיה,  ע"זי  מקרלין  הגדול  אהרן'  ר  על  מספרים

  וההבדל ...  בו  שיפגע  החץ  את  עזבו  וכבר  יורים  כיתת  מולו  עומדת  כאילו  גדול  כה  היה  שפחדו  שאמרו  אלו  היו  אך .  להורגו  כדי

  שחררו   לא  עדיין   אך  אחורה  החץ  את  מתחו  רק  כי  יראה  של  הביאור  זה  הראשונה  שלשיטה,  שביארנו  למה  משל  הוא  ביניהם

 ...לעשות מה עצה  כבר שאין פחד של הפירוש וזהו החץ את שחררו כבר השניה השיטה לפי אך.  ישחררו לא שגם ויתכן אותו

 

  אומר   הכתוב  ועליו  ביתי  בתוך  זה  שאין  אני  מובטח  אמר,  בעיר  צוחה  קול  ושמע  בדרך  בא  שהיה  הזקן  בהלל  מעשה'  מסופר'  בגמ 

  כשם   הוא  הענין  אך'?  מביתי  זה  שאין  אני   מובטח'  אמר  זה  כיצד  להבין  יש  לכאורה''.  בה  בטוח  ליבו  נכון  יירא  לא  רעה  משמועה

 ומסתכלים,  אמונה  של  נקודה  נותנים'  וכדומ  צער  יש  ואם,  צועקים  שלא  בביתו  השריש  הלל.  אחר  במקום  גם  הארץ  הפרי  שמבאר

  ל "זצוק  מצאנז  ר"האדמו  על  סיפרו  כן  כמו.  לצוחה  מקום  אין  טוב  זה  ואם,  טוב  זה  אמת  זה  ואם  האמת  ושזו  בא  זה  מהיכן  היטיב

 בחיבה   לו  טפח  טוב  שחבר  ורואה  אחורה  מסתובב  אם  אך,  מאוד  ומר  כאוב  זה  מכה  מקבל  שכשאדם,  אמר  ל" ר  בן  לו  שכשנפטר

 ... טוב שזה ודאי, מכה לנו  נותן שלנו אבא שהוא ה"הקב אם כ"כמו. אחרת משמעות מקבלת המכה אז כתפו על

, יראה  של  מצבים   שעוברים  אנשים  ישנם  'פחדים   מולידים   פחדים '   אומר  היה  ע"זי  אשר'  שר  מה  הוא   לדעת  שכדאי  נוסף  דבר] 

  גורם   רק   אדם  אז  כי   לפחד  יראה  של  מצב  להפוך  לא  להיזהר   צריך .  העשתונות  את  ומאבדים   פחד  של  מצב  שזה  חושבים  הם  אך

 [...נוספים לדברים זה את ומפתח מגדיל הוא שביארנו בדרך  אותו לפתור ובמקום מסוים מדבר מפחד שהוא,  נזק לעצמו



  נקודת   החדרת  על  עובד  שאדם  י"ע.  אפחד  וממי  אירא  ממי  אזי  לתמונה  ה"הקב  את  כשמכניסים,  חיי  מעוז'  ה  וישעי  אורי'  ה  וזהו

 .הפחד  עם להתמודד הכלים את  לעצמו  מרחיב הוא האמונה

  כמאמר...  הפחד   ענין  אבל"   ': בה  והביטחון  האמונה  גורמים  מה  יתבאר  וכן  פחד  יש  בכלל  מדוע  ע " זי  הארץ  הפרי  מבאר  כעת

  מקבול   התייאשם   מפני   חטאים   בציון   פחדו   וזהו ,  בתשובתם   הסליחה   אפשרות   היה   לא   אם   בו   לחוטאים'  ה   פחד   וזהו   ופחדו 

   ".תשובתם 

  כי   יודעים  ואינם...  יסתדר   הכל  שבסוף  פירושו'  בה   שלבטוח   חושבים  אנשים,  לבטוח   היא  טעות' :  ל"וז  ל"זצ  איש  בחזון  מובא

  העולם   ברואי  שכל  האמונה   הוא  האמיתי   הביטחון  אלא .  הרצוי   הביטחון   זה  אין   שיהיה   מה   לנו  שיאמר  נביא   לנו  שאין  זמן   כל

  על   מונחת   חדה  חרב  ואפילו,  יתברך  ממנו  הכל   אלא  המקרה  ביד   רע פגע   שום   כאן   אין   סכנה   של  ובמצב ,  יתברך   הבורא   בידי 

 "... הרחמים  מן  עצמו ימנע  אל   אדם  של צווארו 

  שהתלמיד   ראה,  בשוק  יוסי  ברבי  ישמעאל'  ר  עם  שהלך  אחד  בתלמיד  מעשה.  בקצרה  הארץ  הפרי  שמביא'  הגמ  בדברי  נמשיך

  תמיד   מפחד  אדם  אשרי  והכתיב  ליה  אמר,  חטאים  בציון  פחדו  דכתיב  חטא  איזה  בידך  יש  האם,  את  חטאה:  לו  אמר.  מפחד

  לבאר   כדי.  תורה  כשלומדים  לפחד  שיש.  כתיב  תורה  בדברי,  פסוק  אותו  –  ההוא:  לו  אמר?  מפחד  שאני  בזה  יש  פסול  מה  כלומר

  דבר   שום  יגשם  שלא   הצדיק  של   הפחד  הוא  בעולם  שקיים  גדול  הכי  החד   כי  אשר'  ר   בשם  ביארו,  דרכינו   פי  על'  הגמ  מהלך  את

 החיל...  גשמית  התלבשות  כבר  זה  ישמע  רוחני  זה  דקה  דממה  קול'.  ישמע   דקה  דממה  קול'  אומרים  ה"ר  בתפילת.  לעצמו  ויקח

  ה"שהקב  החיות   את  לקחת  הוא  האדם  גוף  שטבע  משום,  יראה  ולא  פחד  וזה.  כלום  לעצמם  יקחו  שלא  לצדיקים  שיש  ורעדה

 הבורא  מאת  הוא  שפע  כל  והלא.  לעצמינו  זוקפים  אנו  שלנו  ההצלחות  כל  שאת  יודעים  שאנו  כפי,  לעצמו  זאת  ולגנוב  אותו  מחיה

  לעצמינו   הזה  הרוחני  מהשפע  ונהנים  ההיפך  את  עושים  אנו  אך'.  לה  הזה  השפע  י" ע  ונתקשר  לרוחני  מגשמי  אותו  שנתרגם  כדי

  אנו   צריכים  ולכן.  שלנו  הנשמה  את  ולא  הגשמי   את  רק  בה  ומחיים',  ה  מחיות  מתנתקים  שאנו  חטא  כבר   וזה,  בלבד  גשמית  הנאה

 . אותו מחיה מי  שכח שהוא לו להראות  לאדם  שולח ה"שהקב תזכורות כלומר – חטאים של  למצב להגיע

  החטא   כל  כי  כלל  לפחד  מה  לך  אין  כ"וא?  חטא  בידך  יש   וכי  אתה  מפחד  מדוע  ישמעאל '  ר  אותו   שאל:  כך'  הגמ   מתבארת  ז"לפי 

  אותו   שאל.  הכל  את  מנהיג  ה"שהקב  לראות  להתעורר  סיבה  זו,  להיפך  כ"וא',  ה  לעבודת  התעוררות  של  סיבה  מחמת  הוא

  שלא   הראשוני  הפחד,  כלומר.  תורה  של  כזה  בפחד  מדובר  אך  כן  אמנם:  לו  ענה?  תמיד  מפחד  אדם  אשרי  כתיב  והא  התלמיד

 מה  גם  וזה.  שביארנו  כפי  כלל  לפחד  סיבה  זו  אין'  מה  נתק  אחרי  שנובע  בפחד  אך,  לאדם  שולח  ה"שהקב  החיות  את  לגשם

 שהאמונה   לחשוב  ולא  אליו  ולהתקשר  למוטב  ובין  לטוב  בין  הכל  עושה  ה"שהקב  להאמין  הוא  הביטחון  ענין   שכל   א" החזו  שביאר

 בלבד ' ה לרצון להתחבר  אלא יסתדר שהכל היא

  י "ע   כ "משא   שחטא   אחר   ליראה   שייכות  שום   היה   לא   הסליחה   אפשרות  היה   לא   שאם   תורא   למען   הסליחה   עמך   כי   וזהו"

 ". יראה  שייכות הסליחה 

  לנו   שיש  לאחר  אך...  החטא  נגד  עצה  שום  ואין  מאחר  פחד  אלא  יראה  זה  היה  לא   הסליחה  אפשרות  היה  לא  שאם  הוא  הפשט 

 .מוצא דרך לה שיש יראה  שזו שנדע כדי' תורא  למען  – הסליחה עמך כי. 'יראה הוא החטא אזי סליחה של  ומוצא  אפשרות

  אחרי   מלפניו  לירא  הבורא  אל  במדותיו   משתמש   הסרתה   האפשרית   גשמית  יראה   איזה   במקום  מזדמן   כשהצדיק  והנה"

  מתקשר   הטבע   דרך  וישועה   הסרתו   אפשרות   שום   שאין   הפחד  למקום   ובהזדמנו,  בלתו   בעולם  יראה  שום  שאין  ידיעתו 

 "... מפחד  ואינו  והמקיימם  הטבע  אדון  שהוא   יתברך בו  והמדות  הטבע  מן  למעלה 

  מדרך   למעלה  להתקשר  הוא  תפקידו,  הטבע  בדרך  עצה  לו  שאין  פחד  של  למצבים  מגיע  כשאדם,  הארץ  הפרי  שמבאר  מה  זהו

  שהיתה   אשה  אותה  על:[  סז  סנהדרין', ]בגמ  הידוע  המעשה  וכמו.  גמורה  באמונה  אליו  ולהתקשר'  ה  בידי  שהכל  ולהאמין  הטבע

 המהלך  אך...  לו  להזיק  לבסוף  הצליחה  לא   ובאמת!  מלבדו  עוד  אין  חנינא'  ר  אמר.  חנינא'  לר  להזיק  ורצתה  בכשפים  מתעסקת

. למוטב  והן  לטוב  הן   ת"השי  מאת  הכל  אלא   אשה  אותה  מחמת  כלל  זה  אין  הכישוף  מצליח  היה  ו"ח   אם  גם  כי  היה  חנינא'  ר  של

 .שליחותה את עשתה כבר כי להתבטל הסיבה יכולה מיד לבורא עצמו את כשמקשר כי האדם ביד מצליחה כזו אמונה ואמנם

 יודעים   שלא  ומחמת  לפחד  עצמם  שמכניסים  אנשים  ישנם  אלול  בחודש',  וכו  אירא  ממי  וישעי  אורי'  ה  לדוד  אומרים  שאנו  מה  וזה

  נוטים   אנשים  אך.  כידוע'  רצון   עת'  זה  שאלול  כותב   עיניים  המאור...  השנה  מכל  גדולות   יותר  טעויות  עושים   הפחד   עם  לעבוד

 זמן ,  ת"השי  רצון  על  לימוד  של  זמן  הוא  רצון  שעת  לדעת  צריך  אך...  גשמיות   משאלות  לבקש  שאפשר  זמן  זהו  רצון  שעת  לחשוב

  לדודי   אני'  ת "ר  הוא  ל" שאלו  בספרים  שמובא  כמו'.  ה  לקרבת  אותו  לתרגם  שצריך פחד  הוא  אלול  חודש  של  הפחד'.  ה  קרבת  של

 לפני   רוח  נחת  שתעשו'  וזהו.  הענינים  בכל'  ה  עם  בקשר  הזמן  כל  לחיות  לומדים  אנו  רצון  והעת  הפחד  ידי  שעל  כלומר',  לי   ודודי

 '. רצוני ונעשה  שאמרתי



* 

 

 "בשדה מלך של בהיכלו"
 

  בכמה זאת לבאר  אפשר? ט"יו בהם עושים לא  כאלו רחמים בימי מדוע, מקשים. והסליחות הרחמים ימי נקרא אלול חודש

 אך, העם  המון את מרשים הוא בהיכל מלך'. בשדה מלך' לעומת',  בהיכל מלך. 'מלכות של סוגים כמה שיש מפני. א: דרכים

  להתקרב ויותר  יותר  אפשר מנגד אך, כבהיכל  חזק כ"כ הרושם אין, בשדה מלך כ"משא. יותר קשה ממילא אליו הקירבה מנגד

  אינו שהמלך מחמת חול ליום נחשב  שהוא מפני ט"יו אותו עושים אין  –' בשדה מלך' בחינת שהוא אלול חודש ולכן. המלך אל

 . ט"יו נקרא כן כבר להיכלו  חוזר המלך  שם תשרי בחודש כיפור ויום. בהיכל כמו גאונו בהדר מופיע

 

  בכל '  ה  ואהבת'  ה  יראת  וצבר  וקיבל  טרח  שאדם  כמה.  השנה  חודשי  לכל  ואהבה  יראה  לקבלת  הכנה  הוא  תשרי  בחודש  כ"כמו

  כך ,  אלול  בחודש'  כלים'  יכין  שאדם  וכמה, תשרי  לחודש  הכנה  כ"ג  הוא אלול  חודש  אמנם.  השנה  לכל עליו  ישפיע  כך,  השנה  ימות

 . תשרי בחודש – הבא השלב את בהם למלאות  לו יהיה

 

  של   הללו  ההשפעות  לכל  לזכות  כדי  לעשות  מאיתנו  מתבקש  ומה  אלו  כלים  בכלל  ומהם  כלים  מכינים כיצד  לבאר  נבוא  ד"בס  כעת

 : הנוראים הימים חודשי

 

  הוא   שהאדם'  הק  ט"הבעש  של  היסוד  את  שביארנו  וכפי.  עצמו  באדם  קיימות  המלך  של  הבחינות'  ב  כי  מבאר  ע" זי  התניא  בעל 

  החיות   כל  עם',  ה  את  עובד  כשאדם.  ובמדבר,  בשדה,  בעיר  אדם.  באדם  מצבים'  ג   ישנם  בדבריו  יותר   נדייק  אם  אך.  קטן  עולם

  עושה   לא  גם  אך'  ה  קרבת  מחפש  שאינו,  כלומר  חיובי  ולא  שלילי  לא   -  סטטי  במצב  כשהוא.  עיר  בחינת  נקרא  הוא  שבדבר

 ומתגלה  יורד   ה"כשהקב.  הקליפות  חיות  מקום  שם  –  ִמְדָבר  נקרא  שלילי   באור  ומאיר  חוטא  וכשהוא.  שדה'  בחי  הוא,  עבירות

 הזו   ההזדמנות  את  לתפוס  כעת  יכול  שדה  של  הזה  שבמצב  מי  שכל  היא  בזה  הכוונה',  בשדה  מלך'  בבחינת  זה  בחודש  אלינו

  אחד   כל  צריך  הזו  להזדמנות  לזכות  ובכדי  הזדמנות  שזו  לזכור  צריך  בשדה  שהמלך  אך.  עיר  של  במצב  חזרה  להיות  אליו  לשוב

  פני   קיבל  שלא   די  לא  הלא,  מאומה  יעשה  ולא  בבית  אדם  יישאר  ואם.  לבבו  חדרי  את  ולנקות  המלך  פני  את  לקבל  לחוץ  לצאת

 ... רעתו רבה ומה אליו התייחס לא גם אלא המלך

 

  והדיבורים  המעשים  שהם'  זרועה   לא   ארץ'   היא  מדבר .  ומדבר   שדה   ובחינת ,  מושב   עיר  בחינת  באדם  יש  הנה" :  ל"וז

  ענינים  שהם  רק היתר   עניני גם  אפילו   אלא , ומעשה  דיבור   במחשבה  פגם  אם   לומר צריך  ואין . המה '  לה  לא   אשר   והמחשבות 

 "... דהדיוטא   במילי   להשתעי  דמלכא אורחא  לאו  הרי   בטלים  ודברים' ה   לעבודת   צריכים  שאינם

 

  כי '  שהמילים  ל"רז  פירשו",  טוב  כי  האור  את  אלוקים  וירא, "בפסוק:  עצמו  את  יתקן  שהאדם  כדי  לעשות  ניתן  מה  מבאר  כעת

  אלו   הם  והצדיקים ,  לגלותו  זוכים  הצדיקים  רק  אבל  בכולנו  הוא  טבוע  הגנוז   האור  כלומר  -  לצדיקים  גנזו '...  לגנזו'  –  על  הולך',  טוב

  לא ,  ביותר  ירודה   לדרגה  שהגיע  אחד  ואפילו  יהודי  מדוע  מבאר  התניא  בעל.  עיר'  בחי',  ה  אחר  תמידי  בחיפוש  חייהם  את  שחיים

 טבוע   שמים  יראת  שאוצר  משום  ומבאר?  חוטא  אחרות  בעבירות  אמנם,  ל" רח  שכזה  ניסיון  לפניו  כשמגיע  דתו  את  להמיר  מסוגל

  משם  ובקשתם: "הפסוק אומר זה ועל, הגנוז לאור זוכים אזי אותו כשמגלים שמים יראת של זה אוצר. בקרבנו' הק מהאבות כבר

  יותר   עוד  מסתתר  אמת  הניצוץ  התורה  בדרך  הולך  לא וכשאדם,  הזה'  הק   הניצוץ  את ולחפש  לבקש צריך",  ומצאת אלוקיך'  ה  את

  צריך ".  ם"מש  הוציא  ואותנו"  כתוב  מצרים  ביציאת  וכן,  עשהמ ו  יחהש  חשבהמ  נוטריקון  הוא  ם"מש  ובקשתם!  יפגם  שלא  כדי

  היכן   אלא  אבידה  מחפשים  שאין  וכשם'.  אבידה  השבת'  בבחינת'  לה  ישוב  ואז  האדם  את  שמחיה  הרוחני   הניצוץ  את  שם  לחפש

  אצל  זאת  לחפש  צריך  כ"ג,  אותו  שמחיה  הרוחנית  הנקודה  את  כלומר  עצמו   את  למצוא  רוצה  אדם  אם   כ"כמו,  אותה  איבד  שאדם

  ומעשיו   מחשבותיו  בדיבוריו  שיחפש"  דרכינו  נחפשה"  כתיב  עוד.  ומעשה  דיבור  במחשבה'!!!  משם  ובקשתם'  שאמרנו  כפי,  עצמו

 ...וירחמהו ' ה אל וישוב כ"כ לשקוע לו שנתן שלו הניצוץ על בקרבו ליבו יתמרמר ז"ועי', מה נתק לו יש היכן היוולדו מיום



 

  באדם   כמו  הוא   ההסבר?  לשוב   בצורך  כלל   חשים  שאינם  כך  כדי  עד'  מה  לנתק  אצלם  הגורם   מהו  להבין  יש  מדבר  אנשי   אמנם

 או   כזה  באופן  ומגיב  בכאב  חש  כביכול  הגוף   כל  וממילא  הגוף  לכל  הזה  השדר  את  מעביר  המח,  מאיבריו  באחד  כאב  שמקבל

.  ברוחניות   הוא  להבדיל  וכן...  הגוף  מן  לגמרי  כבר  מנותק  שהוא  אומרת  זאת  מסוים  מאבר  כאב  מרגיש  אינו  אם  כ"משא.  אחר

 כלשהו  קשר  להם  יש   עדיין  אך   שדה  שבדרגת  לאותם  נגלה  הוא',  בשדה  מלך'  בבחינת  אלול  בחודש  אלינו  מתגלה  ה"כשהקב

  את   גם  לפספס  חלילה  יכול  ואז  שבו  הרוחניות   עם  קשר  מכל  כביכול  שהתנתק  הרי,  מדבר  בחינת  שהוא  מי  אך.  לרוחניות

  מצב  לכזה   הגענו   כבר אם  כי', עלינו  רחם הרבים ברחמיך' אומרים אנו זה ועל. אליו להתקרב ואפשר בשדה שהמלך ההזדמנות

 !!! ועוררינו עלינו אתה  נא  רחם  עלינו  לרחם  הכח  את לנו  שאין 

 

'בפסוק  השירים  בשיר  גם  רמוז  זה  דבר   שאהבה   את  אבקשה'   ובהמשך'...  שתחפץ  עד  האהבה  את  תעוררו  ואם  תעירו  אם : 

'וגו'  נפשי   בנקודה   ההתחזקות  היא,  האהבה  את  לעורר   צריך  שאדם  כאן  כתוב'...  הורתי  חדר  ואל  אימי  בית  אל  שהבאתיו  עד' 

 כדי   כלי  בתוך  אותה  לשים  צריך,  אבידתו  את  ומצא  אדם  זכה  אם  גם  אמנם'.  ה  מאת  שהכל  שבאדם  הגנוז  האור  –  הפנימית

 –'  שתחפץ  עד'  ל"ז  ן" הרמב  שמבאר  כפי .  שוב  יעלם  הוא  וממילא  לשהות   היכן  לאור  אין  כלי  ללא  כי,  זמן  לאורך  שתשתמר

 ...י"ה, ט"היו בסיום תתפוגג שלו ההתלהבות  וכל  כלים ללא ה"לר להגיע יכול אדם... חפץ לתוך שתיכנס

.  פ "שבע  תורה  י" ע  או,  אמי  בית  הנקרא  הוא,  שבכתב'  הק   התורה  אותיות   י" ע  או  היא  הכלים  והכנת,  כלים  להכין  צריך   ולכן

 בכל נותן שאדם  ת"השי גילוי ועבודת הכנעה כל י"ע או, באדם מאירים שהם התורה של המצוות קיום י"ע  או – הוא בזה והביאור

 ... פה שבעל תורה בבחינת שהם רגע

 

  בעל   מבאר  אמנם.  כלי  ללא  לאהבה  יכול  לא  האדם  כ"כמו  הפתילה  ללא   יכולה  לא  שאש  כמו"  אכלה  אש  אלוקיך'  ה  כי"  כתיב

  אדם   ישים  אם   והיה,  שורשה  אל  היא  נמשכת  כי  מעלה  לעלות  חפצה  תמיד  השלהבת  כי,  משמעות  עוד  הנר  באור  יש  התניא

 כעת   מכבה  שהיא '  שיודעת '  פ"אע  האבוקה  עם  מתאחדת  הנר  של  והשלהבת  מאחר,  הנר  יכבה,  הקטן  הנר  מעל  אש  של  אבוקה

  י" ע יותר טוב זאת לעשות כעת יכולה ואם מקורה עם להתאחד הוא האמיתי ורצונה חפצה שכל מכיון כלל משנה  זה אין, הנר את

 ...הנר את עוזבת  ממילא האבוקה

 

  מענין   שהוא  ק"בזוה  מבואר  כבר  אך ? זה  מאמר  להבין  צריך  לכאורה'.  שבשמים  לאביהם  מפרנסין  ישראל'   מובא  כ"כמו

  ויתלבש   יושפע  העליון  שהשפע  מעשיהם  י"ע  גורמים  ישראל  כלל.  הקודם  בקטע  שביארנו  כפי  ישראל  בבני  השכינה  התלבשות

  ששלהבתו  הנר  כמו'  בה  דביקות  של  תשוקה  לכזאת  להגיע  אלו  קדושים  בימים  יכול  האדם  כן  ועל,  התורה  עסק  י"ע  וזה.  בהם

 לאביהם   מפרנסין  ישראל  כ"כמו...  וחזק  גדול  יותר  הרבה  במשהו  שדבקה   מכיון  לה  מפריע  ולא  מהפתילה  לגמרי  מתבטלת

  את   מאכיל  הוא  –  הרועה',  בשושנים  הרועה  לו  ואני  לי  דודי'   כתוב  וכן.  שלו  הנפש  את  מזין  האדם'  הק  התורה  ידי  על ,  שבשמים

  לשרות   שתבוא  מלמעלה  הרוח  את  מעורר  הוא,  ברוחניות  עוסק  שיהודי  י"ע  כ"כמו.  הצאן  של  מדמם  דם  האוכל  שנהיה  עד  הצאן

  אומרים   שאנו  וזהו  הצדקה  מצות  והוא  כלים  בחינת  לעשות  ניתן  דבר  בעוד  וכן.  שדיברנו  הכלים  לעשיית  הביאור  זהו.  עליו

 האדם  לנפש  המוחין  המשכת  בבחינת  היא  חיים  תורת  כי',  חסד  ואהבת  חיים  תורת  אלוקינו'  ה  לנו  נתת  פניך  באור  כי, 'בתפילה

  ודביקות '  הק  התורה  קיום  אחר  ההמשכות  לאדם  באה  ידה  שעל  הכלי  עשיית  היא',  כדוג  הצדקה  ועשיית',  לה   שלו  וההתקשרות

 .בה שהיה  המדבר מבחינת לצאת יכול בה הדרך היא וזו'. בה

* 

 [ ב '' תשע  שופטים   בפרשת  נמסר, אלול   לחודש  חיזוק שיחת ] 

   

 "אבקש' ה פניך את"
  עשירי  כל  מיד .  העיר  את  לשדוד  בדרכם  שודדים  שקבוצת  שמועה  בה  שעברה  אחת  לעיר,  ע"זי"  עיניים  מאור"ה  מאת  משל  ישנו

 מאומה   להם  אין  שכן  כלל  דאגו  לא  העיר  עניי  לעומתם  אך.  מסתור  מקומות   מיני  בכל  רכושם  את  ולהחביא  לדאוג  החלו  העיר

  על   אף  שבאה  ליסטים  קבוצת  אלא  איננה  הזו  השודדים  שקבוצת  נוספת  שמועה  הגיעה  זמן  קצת  כעבור  אך...  מהם  לגנוב  שיוכלו

 ... הגזירה פני את יקדמו כיצד לדאוג כולם החלו אז או, דל על חומלים ולא בדרכם  שנקרא מי כל את הורגים, נפשות עסקי



 יב

 

 שאין   חושב  בדעת   עני  שהוא  מי  אולם  מעשיהם  להיטיב  כיצד  דרכים  מחפשים  מיד  בדעת  העשירים,  אלול  חודש  כשמגיע  כן  כמו

  חיים  שספרי  כולם  יודעים  ושם  השנה  ראש   מתקרב  כאשר  אך'...  הענין  בתוך'  שנמצאים  ואנשים  לצדיקים  אלא  אליו  מתכוונים

 היטב   מבינים  כולם  אז"  יעברון  כמה   ימות  ומי  יחיה  מי, "תוקף  ונתנה  בתפילת  אומרים  שאנו  וכפי...  לפניו  פתוחים  מתים  וספרי

 .הנפש חשבון לעשות דואגים כולם ומות חיים של בשאלה  וכשמדובר, אליהם  אף שמתכוונים

 אחת   בניה  היא  הנוראים  הימים  של  התקופה  שכל,  ספרים  בעוד  וכן  ע" זי  מקוברין  הרבי  בשם  מבארים,  בקודש  דרכינו  פי  על

  כי   לדעת  הראת  אתה" –  אומרים  כשאנו  תורה  בשמחת  ביותר  הגדולה  להשגה  דבר  של  בסופו  להגיע  כדי  שלב  אחר  שלב  גדולה

 :הזו הגדולה להשגה להגיע בשביל  מאיתנו נדרש  מה לבאר ד"בס נתחיל". מלבדו  עוד  אין  האלוקים  הוא ' ה 

  תפילת ,  הקדוש  המלך!  המלך.  ת "השי   המלכת  את  התפילות  מהלך  בכל  מוצאים  אנו,  לב  נשים  אם  הנוראים  ימים  של  בתפילות 

 ? עלינו' ה את ממליכים אנו כיצד'. אחד ' ה אלוקינו' ה ישראל  שמע' עם הקדוש היום את נועלים  אנו בנעילה, המלכויות

?  הלשון   כפילות  מהי  להבין  וצריכים",  אבקש' ה   פניך  את  פני  בקשו   ליבי  אמר  לך: "כתוב,  זו  בתקופה  שאומרים'  ה  לדוד  במזמור

 יחיד '  א...  ד-ח-א  במילה  מאוד  ומאריך',  ישראל  שמע'ב  ארוכות  מכוון  מחסידיו  אחד  את  שמצא  מקוברין   מהרבי  עוד  מספרים

  הוא   עליך  שגם   לכוון  תשכח   אל :  ואמר  הרבי  לעברו  גחן...  השמים  רוחות  ובארבע'  ד,  ובארץ  רקיעים '  בז  מושל'  ח,  ומיוחד

   ...מושל 

 אולי  או  עלינו  שגם  שוכחים  מעשה  בשעת  למבחן  מגיע  כשזה  אך  העולמות  ובכל  מקום  בכל  ה"הקב  את  להמליך  מכוונים  אנשים

 . אותו  להמליך צריך עלינו כל קודם

  עלינו  ולכן.  העליונים  בעולמות  הקורא  לכל   דוגמא  שהוא  מפני  –  קטן  עולם  נקרא  האדם  שכידוע  אומרים'  הק  ט"הבעש  בשם

 העולם   כל  כאילו   אדם  יראה  לעולם', "הגמ  שאומרת  וכפי,  בתוכינו  שנמצאים  עולמות  הם  הן  ועשיה  יצירה  בריאה  שאצילות  לדעת

  העולם   מאורעות  שכל  כ"א  רואים.  להיפך  וחלילה  זכות  לכף  העולם  כל   ואת  עצמו  את  הכריע  מצוה  עשה,  זכאי  וחציו  חייב  חציו

  מגדולי   אחד  בשם'.  העולם  נברא  בשבילי'  שאמרו  מה  וזה.  הענין  של  המוסרי  במובן  אלינו'  לדבר'  צריכים  שומעים  אנו  מהם

  את   שלפחות  התנחם  זמן  לאחר,  העולם  את  לתקן  שיצליח  בתחילה  חשב  ר" לאדמו  שכשנהיה  שאמר  מספרים  האדמורים

  להשגה   הגיע  מצליח  לא  בזה  שגם  וכשראה  קהילתו  בני  את  לפחות  ניסה   בידו  עלה  כשלא  אולם,  לתקן   יצליח  חי  שבה  המדינה

 וכעת   האמונה  של  לעולם  הפתיחה  אבן  זוהי!!!  העולם  כל  על  גם  להשפיע  דבר  של  בסופו  יוכל  כך  עצמו  את  לתקן  יעבוד  שכאשר

 : הבא לשלב  להתקדם אפשר

  לומר   יתכן  כיצד  השאלה  נשאלת".  התבונן  לא  עמי  ידע  לא  ישראל  בעליו  אבוס  וחמור  קונהו  שור  ידע: "כתוב  חזון  שבת  בהפטרת

 : הבא השלב את ע"זי אמת השפת לנו מבאר כאן אך???  לו היה לא שור של דעת שאפילו עד נבער כ"כ היה ישראל שעם

 או  טורפים  מפני  עצמו  על  לגונן  כיצד  אינסטינקט  מן,  חלשה  מאוד  אך  דעת  יש  –  לחי.  יצורים  של  דרגות  המון  בעולם  ברא  ה" הקב 

  הסובבים   על  גם  עימה  להשפיע  הוא  שיכול  דעת.  בעולמינו  גדולה  הכי  הדעת  דרגת  ניתנה  לאדם  אך '.  וכדומ  מזון  לעצמו  למצוא

  בכל   חיובית  דעת   שנשפיע  בכדי  היא  רחבה  כ"כ  דעת  לנו  נתן  ה"שהקב  הסיבה  אך!  שלם  עולם  דעתו  עם  לשנות  יכול  אדם.  אותו

 הוא  בדבר  משוכנע  כשאדם  אך?  יכיר  עולם   חצי  שרק  מספיק  לא  מדוע  ולכאורה"  תבל   יושבי   כל  וידעו   יכירו "  ככתוב  הבריאה

  ההנהגה  את   נפרסם,  מלכותו  את  שנפרסם  –  בעולם  לנו  נתן  ה"שהקב  והכח  התפקיד  וזה,  כמוהו  משוכנעים  יהיו  שכלום  חפץ

  משום ?  מדוע.  שור  כמו  לא'  אפי   ידע   לא  עמי  אך  קונהו  שור  ידע  הפסוק   אמר  ולכן.  בבריאה  ופרט  פרט  כל   מנהיג  שהוא   המיוחדת

 האדמה   לעבר  הזמן  כל  נטוי  ראשו  השור  כי  נבחין,  האדם  לדעת  השור  דעת  בין  להבדיל  ניתן  כיצד  נתבונן   אם!  בתפקידם  שכשלו

 את  להפיץ  נבחר  לה  הנעלה  המטרה  על  לו  לרמוז  כדי  מעלה  כלפי  נטוי  ראשו  האדם  אולם,  הזמן  כל  מזון  לחפש  דעתו  שזוהי  כיון

  להם   היה  שלא  מפני  ולא,  להם  היה  לא  שור   של  דעת'  שאפי   הפסוק  עליהם   אומר  לכן  זאת  עשו  שלא  מכיון  אך.  בעולם'  ה  שם

 . נועדה שלה  לצורך בה השתמשו שלא מפני, מזה חמור אלא כלל דעת

.  לאו  אם  אמת   זה  האם  ידע  לא  כי  נבוך  העם  והמון,  פניו  את  לקבל  יוצאים  וכולם  הגיע  המשיח  כי  שמועה  נפוצה  פעם  כי  מספרים

 שבחוץ   האויר  את  הריח,  חדרו  חלון  את  פתח   הצדיק.  י"לא  שהגיע  לפני  עוד,  ע" זי  מוויטעבסק  מנדל  מנחם  ר"הר  את   לשאול  באו

'  הארץ  פרי'ה  בעל   צריך  היה  מדוע  חסידים  כמה  תמהו  ע"זי  ין' מרוז  לרבי  זאת   כשסיפרו...  משיח  של  ריח  זה  אין!  לא:  אמר  אחר

 . משיח של ריח היה כבר מוויטעבסק מ"מ' ר של  שבחדרו מפני: ין' מרוז הרבי להם   השיב? החלון  את לפתוח

 זה  שהכל  חיים  שאנו   הנקודה  זו  משיח  של   בחינה'.  מכסים  לים  כמים'  ה  את  דעה  הארץ  ומלאה'  הפסוק  יתקיים  המשיח  כשיבוא

 עשה  שאדם  פירושה  אין  חינם  שנאת.  חינם   שנאת  בעבור  נחרב  המקדש  בית...  לשני  מזיק  ולא  עושה  לא  אחד  ואף'  ה  הנהגת

 עם  לחיות  צריך  שאדם  משום.  חינם  שנאת  כ"ג  זהו' !  ובצדק'  –  עול  לשני  עשה  אדם  אם'  אפי  אלא,  לו  מגיעה  שלא  עולה  לשני

 המלך   של שליחו את  לקבל צריכים  ואנו  לנכון  לפניו שיראה  דרך  בכל  אליו  אותנו  מעורר  ה"והקב למקום שלוחים  שהרבה העובדה



 יג

 

  שנראית  אליו  להתקרב   סיבה  לאדם   שולח  ה"שהקב  זאת  מבאר  היה  ע "זי  אשר '  ר.  לאדם  קשה  שזה  כמה  עד ,  ובכבוד  באהבה

 . לסיבה – המציאות את ולהפוך עצמו מעל להתעלות הוא האדם  של והתפקיד! כמציאות

  לאדם  נותן ה "הקב. מתמיד יותר אחד לכל קרוב ה"הקב בהם אלו קדושים בימים לנו נותנים הזו החיים בצורת להתנהג הכח את

  היהודי   מאייזיק  הידוע  המעשה  כפי.  העיניים  את  לפקוח  צריך  רק  סיבות  זה  עובר  שאדם  מה  שכל  לראות  הכוחות  את,  הזו  בגלות

. לוורשא  שהגיע  עד  שבועות  מרחק  והלך  לביתו  שלום  אמר.  וורשא  הבירה   בעיר  לגשר  מתחת  אוצר  שישנו  שחלם,  מקראקא

  הסיפור   לשמע.  חלומו  את   התמים  אייזיק  לו  סיפר ?  מחפש  מה  ושאלו   באיזור  שפטרלו  החיילים  אחד   אליו  ניגש  מחפש  בעודו

  חלומי   את  לך  ואספר  הנה?  חלומות  לסיפורי  אתה  מאמין  באמת  האם  וטיפש  פתי  יהודי:  ואמר  בצחוק   החייל  פרץ  המשעשע

 עד  אלך  חלום  איזה  שחלמתי  משום   וכי,  נו,  היהודי  אייזיק  של  לתנורו  מתחת  בקראקא   אוצר  שישנו  חלמתי,  האחרון  מהלילה

. היה  כן  חייל  אותו  אמר  כאשר  ובאמת.  באיזור  היה  לא  כבר  אייזיק  מיודעינו  מצחוקו  שהתאושש  עד  אך???  אותו   לחפש  קראקא

 ... אחריו ולזרעו לו  שהספיק בלום אוצר היהודי אייזיק מצא לתנורו מתחת

.  העיקר  את  שוכחים  אנו  אך',  ה  את  כביכול'  לפייס'   כדי  ומצוות  חסדים מיני  כל  ולעשות  לפעול  מחפשים  אנו.  עבורינו  הוא  והנמשל

 שם ומחוץ מבית שונות סיבות ומאות עשרות נמצא העיניים את נפקח אם . אותו שנעבוד רוצה  שהוא היכן היא' ה עבודת עיקר כי

 (... לכבודינו שלא  מקומות הם שאלו  משום אותם רואים לא אנו אך)  אליו  אותנו מעורר ה"הקב

  ליבי  אמר  שלך   לדעת  צריך   אני  מבקש   אני '  ה  פניך   את  אם  –"  אבקש'  ה  פניך  את   פני  בקשו  ליבי  אמר  לך: " הפסוק  ביאור  זהו

  קרוב   יותר  הרבה  הוא  כי,  בחוץ  אותו  לחפש  צורך  אין  כ"א,  ליבי  פנימיות  בתוך!  בתוכי  הזמן  כל  נמצא  ע"רבש  אתה,  פני  בקשו

 כי   'אמונה '   בשם  לזה  קוראים  אנו  ולכן,  הכנעה  בהם  לתת  צריך  שהוא  האלו  למהלכים  מתנגד  שהגוף  הוא  הקושי  רק...  מזה

' בגמ  מסופר. מאיתנו רוצה ה"הקב מה מעצמו שירגיש הגוף את לזכך  שזוכים עד להתאמן הרבה צריך, אימונים לשון היא אמונה

 אני :  רבי  להם  ביאר.  זאת  ידע  מהיכן  כולם  תמהו.  מביתי  אינו  זה:  אמר  מיד,  צעקה  קול  ושמע  מהדרך  לעירו  שהגיע  רבי  על

,  בתפילה  אומרים  שאנו  מה  זה.  לפחד  סיבה  שום  ואין'  ה  מאת  הכל.  צועקים   לא  –  משהו  חלילה  קורה  אם  שגם  בביתי  הרגלתי

 . ומעשינו דרכינו  בכל' ה את להמליך עצמינו על מקבלים אנו! המלך

...  שעריך  בכל  לך תתן  ושוטרים  שופטים. "הזה  הענין  כל  את'  הק  התורה  לנו  מרמזת  בהם,  זה  בחודש  קוראים  שאנו  אלו  פרשיות

  לו   נותנים  בהם  ומקרים  סיבות  לאדם  מסבבים  זה  בחודש  כי,  ע"זי  ניץ'מקוז  המגיד  בשם  מבארים".  צדק  משפט  העם  את  ושפטו

 עצמו  שהוא  המעשים  הם  אלו  מקרים  כי,  יודע  אינו  הוא  אחד  דבר  אך.  לידו  הבאים  ומקרים  אנשים  של  דינם  את  כביכול'  לפסוק'

  את   פסק  עצמו  שהוא  לו  שיראו  כיון  זכות  עצמו  על  ללמד  כלל  יוכל  לא  השנה  בראש  אותו  לדון  יבואו   וכאשר,  השנה  במשך  עשה

  לכן   קודם  התורה   אותנו  מזהירה  ולכן...  המעשה  מבצעי  שמות  של  קל  בשינוי  רק  אלמוני  ועל  פלוני  על  הזה  הנוראי  הדין  פסק

 ...למעלה לכם  יפסקו כ"כמו השני את לשפוט לכם שנותנים  בדין צדק שתעשו כפי –" צדק  משפט העם את ושפטו"

:  נאמר   שם  תואר   יפת  אשת   בפרשת ,  תצא  כי   השבוע  בפרשת  כמבואר ,  לכן  קודם  להתכונן  שלם  חודש  לנו  נותנים  כך  לשם

  חוזרים   אנו  בו  אלול  חודש  הם  ימים  וירח'  הק  ולשכינה  ה"לקב  רומז  ואמה  אביה  –"  ימים  ירח  אמה   ואת  אביה  את  ובכתה"

 .מעשינו את ומתקנים בתשובה

  שמיד  המשמעות  מהי  להבין  וצריך",  תקבלו  מיד  ישוב  אם"   המילים  את ,  היום  קדושת  תוקף  ונתנה  בפיוט  אומרים  אנו  לסיום

 לא   אחד  אף  בהם',  עונה  סוף'  מכירות  לפעמים   יש  אך.  מחיר  ישנו  מוצר  שלכל  ידוע  כי,  הוא  בזה  הפירוש ?  התשובה   את  יקבלו

 כן  כמו...  לחשבונות  זמן   ואין  הזדמנות  זו   עתה  כי  ליד   הבא  מכל  חוטף  אחד  כל  אלא  הסחורה  בטיב  מדקדק  ולא  חשבון  עושה

,  בו  עמד  שלא  ניסיון  באותו  נבחן  הוא  בהם  בספרים  שמופיע  כפי  מבחנים  כמה  לעבור  צריך  הוא,  בתשובה  שב  שאדם  כלל  בדרך

  זהו   אלול  בחודש   אך.  בתשובה  לשוב  רוצה  באמת  אמנם  אם  לראות  אותו   בוחנים  ואז'...  וכו  הזמן  באותו  היה  ששם  מקום  באותו

  והאם   חזר  הוא  איכות  באיזו  אחד  כל  לבחון  מדקדקים   ולא  בתשובה  ולשוב  להתקרב  יכול  המלך  אל   להתקרב  הרוצה  שכל  זמן

 . תקבלו  מיד ישוב אם זהו. ליד הבא מכל תשובה' לחטוף'  צריכים אנו בו הזמן זהו כ"א, שלם בלב

 

* 
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 ' טובהכול 
  בכל '  היא  השמחה   מתי  אך  טובות  השפעות  לאדם  נותן  ה"הקב  כי  נפלא  מבארים  '.אלוקיך '  ה   לך  נתן  אשר   הטוב  בכל  ושמחת'

  הגדול   שהתענוג  ערוך  שולחן  בקיצור  שמובא   וכמו.  ציווה  שהבורא  התורה   בדרכי  הולך  כשהאדם,  בשלימות  –  כלומר  'הטוב 

  אחריו  ביתו  לבני  הלאה  זאת  ומשפיע  טובה  בדרך  הולך  כשאדם  כן  אם...  מבנו  טובה  שלום  דרישת  כשמקבל  הוא  אב  של  ביותר

   .ולביתך  אלוקיך' ה לך נתן אשר. השלימה השמחה זוהי

  ושמחת '  הפסוק  על  שלמה  התפארת  מבאר.  לחסידות  ע"שו  הינו'  שלמה  תפארת'  שהספר  לומר  נוהג  היה  ל"זצ  רבי  הביאלה

 עיטין   ג"תרי  הינן  מצוות  ג" שתרי  ק"הזוה  זאת  שכותב  כפי'  ה  לעבודת  האדם  את  לקרב  כדי  עצה  הינה  מצוה  כל  ',הטוב   בכל 

  השבוע   המופיעה  הביכורים  במצות  ישנו  הבורא  בעבודת  חזק  ויסוד  קירוב  איזה  נראה  הבה  כ"וא.  בוראו  אל  האדם  את  לקרב

  יתכן  לפעמים  ביכורים  מביא  כשאדם  כלומר.  'ברוחניות   גם  אלא  בגשמיות  רק   ולא !  בחלקו  שמח   להיות ':  ק"וזלשה  בפרשה

  ע " זי   מרדומסק  ק"הרה  אותנו  מלמד.  כמוהם  להביא  ומשתוקק  הרבה  שמביאים   אחרים  רואה  לפעמים  ואף,  הרבה  להביא  ורוצה

  אצל '...  דרכיו  כל   על   ולפקח   תמיד  בעצמו  להסתכל  ויראה  דעת  בינה   בחכמה   האלוקים  לו   שחנן  במה  האדם  שיסתפק ' 

  מאוד   הנקודה  אותה  את  האיר,  ביהודי  שגילה  טוב  המעט  מן  מעט'  אפי  היינו  –  הטוב  בכל  ושמחת  של   זו  דרך  ראו'  הק  ט"הבעש

 . מאוד

...  איבך   על  למלחמה   תצא   כי ',  המלחמה  עורכי  על,  שקראנו  שופטים  בפרשת  מובא  ת"השי  בעבודת  זה  עצום  יסוד  לחיזוק

  ירא   –  הירא  מיהו  –  י"רש  ומבאר  '.כלבבו   אחיו   לבב  את   ימס  ולא ...  לביתו   וישוב   ילך   הלבב   ורך  הירא   איש ...  השטרים   ודיברו

  אתם   ישראל   שמע   אליהם  ואמר':  כך  להם  אומר  להילחם  ישראל  לעם  ה"ע  רבינו  משה  כשקורא  כן  לפני  אמנם.  שבידו  מעבירות

  אתם   כדאי בלבד  ש"ק  אלא  זכות  בכם  אין'  אפי',  ישראל   שמע'  י"רש  ומבאר '...לבבכם   ירך   אל   איבכם  על   למלחמה  היום   קרבים 

 ? למלחמה יצא לא  שבידו מעבירות הירא מכן ולאחר ש"כק בלבד אחת בזכות להם תולה שכעת קשה  ולכאורה'. אתכם  שיושיע

  במלחמת   הנקודה  את  להם  להחדיר  רצה  ה"ע  רבינו  משה,  ע"זי  מפשיסחא  בונים'  ר  ק"הרה  בשם  מאוד  נפלא  תירוץ  מבארים

  פ "עכ   אך   בלבד   ש "ק   רק   בידו   יש   ואפילו   בחלקו   שמח   אם ,  עצמו   באדם  תלוי   הכל  כי,  להם  החדיר  כן  ועל'.  ה  בעבודת  היצר

  ליבו   שם  ואינו  חושב   עליהם   ורק   שבידו  מעבירות   ירא   אם   אמנם .  במלחמה   לנצח   יכול  אזי,  ת" השי  לו  שנתן  זו  במתנה   שמח 

  שמח   שאינו  משום   למלחמה   לצאת   יוכל   לא   כן   ועל   לו   שיש   מה   את   גם   שיאבד   בכך   גורם   הוא   אזי   ת " השי  לו   נתן   שכן   למה 

 ולא ת"השי  אותו שחנן במה לשמוח צריך שאדם ע"זי שלמה התפארת כדברי ממש וזהו...  י "ה   מובטחת נפילתו  וממילא  בחלקו

 .ברוחניות גם אלא בגשמיות רק

.  להתעלות  שיכול  זה  הוא,  השני  לעומת  קטן  בעיניו  נראה  שהוא  אף  שלו   החלק  את  ולהעצים  להביט  עצמו  את  מרגיל  כשאדם

 לו  אמר.  תקיפה  להיות  צריכה  שהדרך  בפניו   ודרש...  ולהתחזק  לחזק  ורצה,  ע" זי  ישראל  הבית   ק"לרה   שנכנס  אחד  על   מספרים

  גענייט  למילה  נוספת  משמעות  ישנה  אך.  נפרם  לבסוף  תפר  כל:  ובתרגום  סוף  דעם  זאך  נעמט  פון  זאך  אגנייטע:  ביידיש  כך  על

  ההסתכלות   את   לאדם לתת היא  הדרך  אלא ,  ונאבד שמתפורר  גם  סופו  ולחץ הכרח  תחת  שבא  שדבר  לו  רמז וזאת, להכריח והיא

  בגנות   פותחים  הביכורים  במצות  כן  ועל,  זה  דבר  לבאר  שם  שמאריך  שלמה  בתפארת  ועיין.  לעיל  שביארנו  כפי  מצבו  על  החיובית

 מה   ישמח  וממילא,  ביכורים  למצוות  להגיע"  השי  אותו  זיכה  המדרגה  שמשפל  יראה  שאדם  כדי'...  וכו  אבי  אובד  ארמי  ואומרים

 .  לו שיש

  שדות   לו   שיש  מי  כי,  לטובה   שווים  וכולם  כלל  בחבירו   יתקנא  ולא  ההסתפקות  מדת  לאדם   להורות  ביכורים  מצות  סגולת  כי '

  שמח   שיהיה   הזאת  המצוה   ז "עכ   אחת   משדה   רק  הביא   לא   אחת  שדה  רק   לו   היה   שלא   ומי   ביכורים  שדה  מכל   הביא  הרבה

 '.  יותר  לו  נצרך  לא   ובודאי  זאת  לו  נתן  י "הש   כי בחלקו 

  לקנא   לאחד  יש  מה  וממילא,  אבי  אבד  ארמי  של  לשון  אותו  את  שניהם  אומרים  הממעיט  וגם  העשיר   גם  שהלא  ועוד  זאת

 ... בחבירו

  מסטרא   לו   שבא   יש .  לאדם   לו   הבאה   בהשפעה '  בחי   שני   יש   הנה   כי   שלום   לך   וישם   כהנים   בברכת  שמסיים   הפירוש   וזה '

  הוא   מהקדושה   בא   כשהשפע   היינו ...  המלאה   לידך   אם   כי ,  המזון   בברכת   אומרים   שאנו  כמו   בשלימות  תמיד   והוא   דקדושה 

  נקראת   אחרא  מהסטרא   בהשפעה  ולהיפך.  יחסרנו  אל  לעולם  טוב  ומכל '.  ה   ברכת  מלא  וזהו.  בה   כל   תחסר  לא  ככתוב  מלא 

 ... תאוותו  למלאות  יכול ולא  מאתיים רוצה  מנה  לו  שיש  מי  כי , צמאה

  הרי ,  ישא,  יאר ,  יברכך  הברכה  לו  תועיל  מה  השלימות  ללא  כי,  שלום  ל   וישם  סופה  ש"ע  היא  כהנים  ברכת  של  הברכה  כל  כ "ע

 כי  בחלקו  ושמח   מסתפק  שיהיה  היינו  שלום  לך  וישם  אך.  חסר  תמיד  ומרגיש  בחבירו  ומקנא  לעוד  צמא   ותמיד  בכך  מסתפק  אינו

 .  בחלקו ושמח מסתפק להיות  הביכורים מצות לימוד  וזהו. מכן יותר לו  נצרך אין



 טו 

 

 '. ל " כנ  בהטובה   שמח  ותהיה נתינה בדרך  הוא  שהכל',  ה   לך   נתן אשר  הטוב  בכל   ושמחת הפסוק   מסיים ולכן '

* 

 

 [ שעברו  בשנים  נמסר , ד  –  ג "תרל  אמת   בשפת  שיעור ] 

 

 ' ראש שומר'
 

  בערתי   א "ה   לפני   ואמרת ...  תביא   אשר   האדמה   פרי   כל   מראשית   ולקחת...  נחלה  לך   נתן   א "ה   אשר  הארץ   אל   תבוא   כי   והיה "

 "... הבית   מן  הקודש 

 .זו במצוה הטמון העצום והיסוד הביכורים הבאת עניין כל את באריכות המבאר, ע"זי א"השפ  דברי את ה"אי נביא השבוע

  שליבו   מקום'.  חפץ   שליבו   במקום   אלא   לומד   אדם   אין : ' ם "הרמב  בדברי  השורות  בין  המתבארת  נוספת  נקודה  תחילה  נקדים 

  בפני   לימוד  כיתת  הם  החיים  שכל  לנו[  משמע   תרתי]'  מראה'  החיים  ומציאות,  ללמוד  תמיד  רוצה  מטבעו  שאדם  היינו  –  חפץ

 הדעת   רחבות  מתוך  ללמוד   אומר   הוי,  לזה  פנוי  להיות  צריך  הוא,  ללמוד  יוכל   שהאדם  כדי  אך .  בגשמיות  והן  ברוחניות  הן,  עצמה

,  שיהיה  ביותר  והמוכשר  הטוב  המלמד,  סגור  או  לחוץ  כשאדם  אך.  ללמוד  שמח  הוא  בשלו  שמח  כשאדם  וממילא,  פנימית  ושמחה

', חפץ  שליבו  מקום'  הביאור  זה.  זו  לרגיעות  להגיע  ניתן  כיצד  ה"בעז  נגלה  השבוע  א"ובשפ...  החומר  את  לו  להעביר  יוכל  לא

  כתיב   לא  ',לדעת   לב'  ה   לכם  נתן  ולא '  בפסוק  השבוע  א"השפ  מבאר  וכן.  ללמוד  הנורמטיבית  האפשרות  את  לו  שיש  כלומר

,  דעת   היא  כולה  שכל'  הק   התורה  היא  הדעת.  הלב  את  צריכים   תחילה  ללמוד  כדי   כי,  הלב  על   בהדגשה'  לדעת  לב'   אם   כי'  לדעת'

 . לקבל  האדם של הרגיעות הוא והלב. מספיק זה אין הלב בלא אך

 מרחב  הוא  מהם  שאחד,  קריטריונים  כמה  ישנם  לימוד  כיתת  לפתוח  שכדי   בעולם  מקובל,   חפץ  שליבו  מקום  על  לומר  ניתן  ודע

  ברוב   מנגד(... כלום   מלמדים   הם  אין  כידוע   בפועל   אמנם... ) האוכל  בחדר  והן  בחצר  הן  בכיתה   הן,  תלמיד  כל  עבור  מסוים.  ר.מ  של

  הפיזי   במקום  רק  נמדדת  אינה  האדם  של  הדעת  שרחבות  שנבין  כדי   זאת...  מדי  מרווחים  לא  שהמקומות  אצלנו  המקומות

  שלוות ,  הלימוד  את  להעביר  הרגיעות  אחד   לכל  היחס,  הנפש  מנוחת  מקום  בעיקר  אלא,  עבורו  שמקצים  הרבועים  והמטרים

  לדור   הם  יכולים   לאשתו  איש  בין  שלום  שכשיש'  הגמ   אומרת  זה  ועל.  שלו  לתלמיד  משדר  שהמלמד  והביטחון  האמונה,  הנפש

 . יספיק לא ידים רחב ארמון' אפי  שלום כשאין אך, חרב של חודה על יחדיו

, דבדיחותא  במילתא  פותחים  היו  ללמוד  שהתחילו   לפני  התנאים  אצל...  לשני  נותן  אחד  שכל  ההכנעה  הוא  לרעהו  איש  בין  שלום 

 בבית   וכן'.  וכו  השני  את  אחד  להבין  יכולים  שאנו  המסר  את  לשני  להעביר הרגיעות  את  לאדם  נותנת  דבדיחותא  שהמילתא  משום

 ...שביארנו ההכנעה י"ע וזה. הדעת ורגיעות שמחה מתוך המצוות את ולקיים וכשר טוב יהודי להיות הלא רוצה אדם כל

  הפרשת  כי  לומר   ויש ?  מהבית   הביעור   המצוה   עיקר   ואין   ולוי   לכהן   הנתינה   המצוה   דהא   להבין   יש   הבית   מן   הקודש   בערתי "

 ".  לגבוה  חלק  ניתן  להיות  ומעשר  תרומה 

  הביעור   ולא  לכהן  הנתינה  היא  המצוה  עיקר  הלא.  הבית  מן  הקודש  ביערתי  הביכורים  בהבאת  לומר  יש  מדוע  א" השפ  מבאר

 יכיר שאדם,  היא התרומה בנתינת העיקרית הנקודה כי'. ה לעבודת הנוגעת זו במצוה עצום יסוד כאן שיש לומר יש אלא? מהבית

  לתרומה   שנתן  הקטן  החלק  רק  שלא  בזאת  מצהיר  הוא  ללוי  או  לכהן  התרומה  את  כשנותן  כן  ואם.  השפע  את  לו  נותן  ה"שהקב

 לסגור   שרוצה  למתווך  במשל  ביאור  ביתר  יתבאר  זה  עניין.  ת"השי  של  זה  הכל  –  בבית  לו  נשאר  ואף  שיש  מה  כל  אלא  שלו  הוא

  לאנשים   העיסקה  את  לנווט יכול  הוא  לו  לשלם   רוצים  שלא  רואה  ואם.  שלו   התיווך  לדמי  גם  מחכה  הוא  אך,  אנשים  שני  בין  עיסקה

 עניין   לכן.  ההצלחה   את  לעצמו   חוסם  הוא  השפע  בנותן  מכיר  לא   האדם  אם  אך,  שפע  לאדם   נותן  ה"הקב,  להבדיל...  אחרים

  מאת  הוא  לו   שיש   השפע   שכל  בכך  ההכרה  הינה  האדם  של  שהתרומה  היינו  –  הבית  מן   הקודש   בערתי  בעיקר  היא  התרומה

     '!ה 

 ". הפנימיות   נקודה  אחר הכל  נמשך  זה ידי  ועל יתברך' לה  הראשית  ומפריש "

  הדברים   שלכל,  הוא  חוץ  כלפי  שנראה  שמה  לדעת  היא   זה  במצב  העבודה.  מהיכן  לו  ואין  למישהו  לשלם   צריך  אדם  לפעמים

  יש ש  נקרא  זה  וכי,  הדברים  שאר  על   לשלם  לו  יש  אמנם  מהיכן,  באמת  נתעמק  אם  אך...  לו  אין   לפלוני  ורק   לשלם  לו  יש  האחרים



 טז 

 

 לראות  אותו  לעורר כדי הוא אחד דבר לשלם יכול שאינו העכשוי והמצב שלו לא הוא לשלם מצליח שכן מה שגם היא הנקודה ?לו 

 זה  אין  שמשלם  מה  שכל  לראות  שיתעורר  היא  הנקודה?  מפלוני  חוץ  לו   לתת  ה"לקב  יש  לכולם  וכי,  אחד  לאף  כלל  לשלם  לו  שאין

 . הדברים לשאר גם ה"הקב לו  ימציא בזה וכשיכיר ת"השי  מהשפעת מגיע הכל אלא מחמתו הבא מאליו המובן דבר

  מבאר ".  יתברך'  לה   להיות   צריך   שבאדם   והראשית   התרוממות   שהיא   שבראש   ומוח   החכמה   לתת  צריך   האדם ,  בכלל   וכן "

 שביארנו   הנקודה  י"עפ  וזה  ת"להשי  הראשית  את  תחילה  לתת  צריך  היום  במשך   עושה  שהאדם   פעולה  בכל  כן  כמו  ע"זי  א"השפ

  יהיה   שלא   ראה   ה " ע   רבינו  משה  כי ,  תנחומא   במדרש [ "ד " תרל ]:  כדלהלן.  ביאור  ביתר  זאת  מבאר  הבא  בקטע  א"והשפ.  לעיל

  הוא   לאדם  שיש  מה  שכל  ההכרה  היא  ביכורים   שמצות  שכפי,  הוא  והביאור  ".יום   בכל   תפילות'  ג  תיקן  בגלות   ביכורים   מצות 

  לבוקר   ומערב  לערב  הערביים  ומבין  הערביים  לבין  מבוקר,  היום  במשך  זמן  של  שינוי  שיש  פעם  בכל  כן  כמו,  ה"ב  הבורא  מאת

  שינוי   לכל  תפילות'  ג   ה"ע  רבינו  משה  תיקן  כך  לשם.  ת"להשי  הראשון  הדבר  את  לתת  צריך  שכזו  זמן   תחילת  בכל,  חלילה  וחוזר

  איך   לפי  נמדדת  הדבר  שאחרית  היינו,  מראשיתו   דבר   אחרית  טוב  ל" ז  שאמרו  כמו   בהראשית   תלוי   הכל  כי ".  שקורה  זמן

  נמשך   חדש   ודבר   שינוי  בכל   רק   השנה   בראש  דווקא  אינו  בסופה   יהיה  מה   נידון  השנה  מראשית  וכן.  ראשיתו  את  שהעמידו

 ". הראשית   אחר   הכל 

  בו   שיש   מי  כל   לכן   גבהות   לידי   יבא   שלא  שמירה   צריך   המקבל  כל  כי .  ביכורים  המצוה   היה   מיד  ישראל   לארץ   כשבאו  לכן "

 ". שמירה  צריך   ראש  בחינת

  המשמר   על  עומד  הוא  כ"וא,  אלוקית  חיות  יש  שבמצוות  יודע  א"הסט  שגם  מחמת  היא  מצוה  תחילת  בכל  שצריך  השמירה  עניין

  א "הסט  כי,  מצוה  איזו  לעשות   כשזוכה  גאות   לידי  לבוא  שלא   מאוד  להישמר  צריך   האדם  כן  על .  לעצמו  הזאת  החיות  את  לקחת 

 '.  וכו' ה  לעבודת הכוחות את  לו נותן  מי שישכח כדי הגאוה של הללו המחשבות את בליבו מכניס

  דווקא , ל"הנ ע"זי אמת השפת פי על לבאר  יש לכך  והטעם, ה"ר ביום לישון  שלא בהלכה מובא, הנוראים הימים לפני עומדים אנו

  אז   דווקא,  עצמנו   על  ה"הקב  את  ממליכים  שאנו  ידי  על  השנה  לכל  השפעות  מקבלים  אנו  שבו  השנה  ראש  של  כ"כ  נשגבה  בעת

  את  לו  ומעניק  אותו  מחיה  ה"שהקב  הזמן  כל  לזכור  אלא',  לישון  לא'ש המשמר  על  לעמוד שאת  ביתר  עצמו  את  לשמור  צריך  אדם

 . לו שיש השפע כל

'הגמ  מאמר   את  לבאר  ניתן  כן  כמו  –  רשה',  בסופה   מתעשרת  בתחילתה  שרשה   שנה  כל'  –'  שנה  אחרית  ועד  שנה  מרשית', 

 ה "שהקב  דבר  שום  לעצמו  חלילה  יגנוב  שלא   מפחד  ורועד  ת"השי  להנהגת  עצמו  את  מכניע  כשאדם,  ושפלות  הכנעה  גם  ביאורו

 .כולה השנה לכל  קיום נותן שזה היינו – בסופה מתעשרת אזי, לו נותן

  ויאמרו   יאחזון  ורעדה  וחיל  ייחפזון  ומלאכים,  ישמע   דקה  דממה  וקול'...,  הנוראים  ימים  של  התפילה  בנוסח  באר  ע"זי  אשר'  ר

  שהקול   שכיון גדול  פחד  שיש הרי'  יישמע' של  לדרגה מגיע  כשזה  אך,  ביותר  רוחני  דבר  הוא  דקה  דממה קול  הנה'.  הדין   יום   הנה 

  יש  ממילא.  לעיל  שהבאנו  וכפי...  גבהות  לידי   האדם  יבוא  שלא,  א"השפ  שמזכיר  כפי  אותו  נגשם  שלא  הגשמי  לעולם  נכנס  הזה

 אז  כי,  עבודתו  בזכות  שזה  ויחשוב  ת"השי  מאת  שמקבל  הרוחני  השפע  את  חלילה  ויגשם  האדם  יילך  שלא  ואימה  פחד  למלאכים

  ההארה   את  לעצמו   יקח   שלא  אמת   הצדיק  של   הפחד   הוא  בעולם  שיש   גדול  הכי  הפחד ' :  ואמר  והוסיף.  הכל  את  מפסיד

 '. לו   שולח  ה "שהקב 

  שקיבלנו   לרגע   לא  אף  נחשוב  שלא,  ומזוני  חיי   בני   החדשה  לשנה  לנו  נותן  ה"שהקב  שההשפעות  הדין  יום  של  הפחד  וזהו

 !  זו בפרשה א"השפ עליה שמדבר השמירה וזו', ה מתנת זה שהכל  נחיה אלא, בצדק לנו מגיע שזה  בזכות אלו השפעות

 ".  קימא   בר שהוא  יידע  לאדם ,  והכנעה בושה  שמביא  הארה  כל הדבר  כלל "

,  לאו   אם  אצלו  נשמר  הוא  האם  לבדוק  יידע  כיצד,  גשמי  או  רוחני  מסוים שפע,  משמים  הארה  מקבל  אדם   אם!  כלל,  א"השפ  מסכם

  מתנת  לו  נותן  ה"שהקב  חי  שהוא  מראה  שלו  שהבושה  מכיון  אצלו  קיימא  ברת  תהיה  זו  שהשפעה  הרי  והכנעה  בושה  מקבל  אם

  הנפש   חשבון  לעשות  שצריך  יידע,  וגבהות  התעלות  מרגיש  חלילה  אם  אך .  השפעות  לקבל  כלל  ראוי  אינו  עצמו  מצד  והוא  חינם

 אצלו   לשמר  באמת  יצליח  הנפש  חשבון  י" שע  כדי,  עצמו  בזכות  השפעה  שקיבל  לחשוב  אותו  להסיט  א"הסט  הצליח  כיצד  לגלות

 ...כ"לאחמ אותו שיפיל א"לסט   תלך שלא ההשפעה את

* 

 

 [ ח " תשע   תבא כי  פרשת  שישי ליל : נמסר, השנה   לראש הכנה   שיעור ] 
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 מי יחיה 
  בכל   אתם  ועשית  ושמרת   המשפטים  ואת   האלה   החוקים   את   לעשות  מצוך   א "ה   הזה  היום' [:  ז" ט  ו"כ]  הפסוק  על'  הק  י"רש

'הק  התורה  כוונת  את  להבין  יש  לכאורה'.  נפשך   ובכל   לבבך  ? המצוות   לשמור   מצווים  אנו  אין  כבר  הבא  ביום  וכי',  הזה  היום' 

  הבאת  מברכתו  קול   בת,  אתם   ועשית  ושמרת .  עליהם   נצטוית  ביום  בו  כאילו  כחדשים   בעיניך  יהיו   יום   בכל':  י"רש  מבאר

 . ויום יום  בכל המצוות את מחדשים כיצד להבין ויש'.  הבאה   לשנה  תשנה היום   ביכורים

  י " החידוש  בעל  ק" הרה  מבאר.  תפילה  ותיקן   עמד,  להתבטל  הביכורים  שהולכים  ראה  רבינו  שמשה  מדרש  מביא  ע"זי  א" השפ 

 שהדבר   הבחורים  את  מנהיג  היה  ע"זי  מביאלה   ר"האדמו?  לביכורים  התפילה   קשורה  כיצד  לכאורה  הביכורים  בעניין  ע"זי  ם"הרי

 לשלב ,  ובמחשבה.  אני  מודה,  בדיבור.  י"נט,  במעשה.  במעשה  והן  בדיבור   הן  במחשבה  הן  –  ה" לקב  יהיה  שעושים  הראשון

 זה  שאין  בזה  מכיר  שהאדם  ברגע...  לו  מחוצה  כשהם  ופעם  לשם  בפנים  נשמה  כשהאתיות  פעם  נשמה  אותיות  עם  שמו  אותיות

 בעיניך   יהיו  הכוונה  זו  –  דבר  כל  של  הפנימיות  היכן   השטח  לפני  מתחת  תמיד  בודק  אלא  לו  שיש  מה  לו  שיש  מאיליו  מובן

  דבר   אותו  את  עושה  הוא  החיצונית  שבפעולה  פ"אע  לחידוש  תמיד  יגיע  דבר  כל  של  הפנימיות  את  בודק   כשאדם  דהיינו,  כחדשים

 בחינת   שהיא  ואומר,  משתלשלת  היא  ומהיכן   פנימיות  מהי   המקומות  באחד  לבאר  מאריך  ע"זי  הארץ  הפרי.  ושנה  שנה  כל

 הם   גם  אלו  שמוחין  המידות  אותן  של  המוחין  הוא  זה   כח.  אותם  שמחיה  רוחני  כח  להם  שיש  באדם  שמתגלות  המידות

  של   התחדשות  לאדם  גורמת  פנימיות  שכל  כ"א  נמצא.  ה"ב  ס"אי  עד'  וכו  מהאין  מגיע  והחכמה  החכמה  מספירת  משתלשלים

  ומתפלל   שעומד  במקום  עומד,  מחזור  אותו  עם  נ"לביהכ  מגיע  האדם  שנה  שבכל   נכון  אמנם.  שעושה  העכשוי   במעשה  בורא  קשר 

 לאדם   חדשה  הזדמנות  זו  פעם  שבכל  היא  האמת  אך,  השנה  גלגל  וכל  והושענות  המינים  בארבעת  וכן ,  תפילה  אותה  את  לכאורה

 . וכדלעיל להתחדשות  יזכה וממילא בפנימיותם הדברים פני את  יקבל איך לראות

  פעם   הבאנו  לדבר ודוגמא,  התחדשות  ויותר  יותר  יקבל  הוא  כך  העניין לפנימיות  יותר  נכנס  שהאדם  כמה,  עסקינן בהתחדשות  אם 

  באופן  לכאורה. מהמעיין ישירות אותם שימלא אפשרות וישנה, מהחנות אותם יקנה שהאדם אפשרות שישנה. זכים מים מבקבוק

  הנובע   מהמעיין  ישירות  שנלקחו  שהמים  שנגלה  הרי  המים  של  טעמם  את  נבדוק  אם  אך,  המים  אותם  ייראו  הם  שלהם  החיצוני

 ... מכבר זה בבקבוק שעומדים המים מאשר יותר הרבה הם שמשובחים ודאי

 הם ,  ה"הקב  עם  עסקה  כביכול   עושים  –  החיצונית  הקבוצה  לה  נקרא  הראשונה  הקבוצה.  ה"לר  שמגיעים  ישנם  אנשים  מיני'  ג

  שיתן'  מה  מבקשים   ובתמורה  תוקעים   מתפללים  כפרות  עושים   מוקדם   לסליחות   קמים,  התקופה  לאורך  כיאות   להתנהג  מחליטים 

  עסקה   כביכול  עושים  והם  לחיים  יותר  פנימית  משמעות  שיש  מבינה  כבר  נוספת  קבוצה...  ונחת  בריאות  בשפע  פרנסה  להם

  המקרים   בשני  אמנם...  בתלם  תמיד  ושילכו  כראוי  המצוות  את  לקיים   שיזכו ,  ב"לעוה  אותם  יזכה  ה" שהקב,  ה"הקב  עם  רוחנית

  הפיוט   בסוף  אומרים  שאנו  כפי  אלא,  כלל  עצמם  על  חושבים  לא  השלישית  הקבוצה  כ"משא.  בלבד  עצמו  על  מתכוון  האדם

   :ונבאר '.וקיים  חי  קל   מלך   הוא  ואתה'  – תוקף ונתנה המרטיט

  אם   לכאורה'...  בחיים   חפץ  מלך   לחיים  זכרנו' ,  הנוראים  הימים  של  המיוחדת  התוספת  על  שואלים  ע"זי  מקוברין  ק"הרה  בשם

  יודע   מתווך  שכל  כפי  המשל  פי  על  כלל  בדרך?  לקרות  מזה  מונע  מה  כ"א,  חיים  רוצים  גם  ואנו,  חיים  להעניק  חפץ  ה"הקב  אמנם

  שום   אין  מרוצים  הצדדים  שני   אם  אך.  אותו   ולשכנע  לעבוד   צריך  ואז,  מתרצה  לא  מהצדדים   כשאחד  מתחילה   הקשה  העבודה

  שהבאנו   הראשונות  הקבוצות   כבשתי   חיים  ישנם.  מובנים  בכמה  מתפרש'  חיים'  שהמושג,  ותרץ.  ביניהם   מלהפגיש  חוץ  מחסום

  אך...  זה  כל  של  היעד  להיכן  ולהתבונן  להתעמק  בלא  וקבוע  ידוע  במסלול  הדרך  על  מצוות  ועושים  ושותים  שאוכלים  אנשים,  לעיל

  דרך   מקבל  שהאדם   הקשר  –  המצוה  של  הפנימיות  שהיא  שלה  לעומק  אותנו  תביא  מצוה  שכל!  בורא  קשר  של  חיים  רוצים  אנו

'ואמר  ע"זי  ין'מרוז  ק"הרה   שהתבטא  וכמו.  המצוה  את   לזכך  שאזכה   העיקר  שלי  ב"והעוה  ז"העוה  על  מוותר  אני  ע"רבש : 

  להכיר   צריך  ואדם  ב"ועוה  ז"עוה  ת"השי  ברא  ואמנם'',  ה   טוב   כי  וראו   טעמו '   וזהו.  מצב  בכל  תמיד  אותך  לראות  שלי  החומריות

 העיקר   אך,  הגשמיות  בכל  הבורא  את  לגלות  כדי   עצמו   על   לעבוד  יכול  ז"בעוה  וכן  ב "עוה  לחיי  שיזכה  כדי  לעמול   וצריך ,  בשניהם

  להפריע   שצריך  מה  וזה. הבורא  עם שלו והקשר  מהחיות  האדם  את  מנתק  עובר  שאדם מרע  סור   כל.  ה"הקב  עם אחד לחיות  הוא

  הן   שעובר  העבירה  בעקבות  נופל  שהאדם  העצבות  כי,  עבירה  הגוררת  כמו  כ"כ  חמורה  איננה  העבירה,  בקוצק  שאמרו  וכמו,  לו

  יפול   כי  לכתוב  צריך  היה  לכאורה  ',וקם   צדיק   יפול   שבע '  כתוב  מדוע  הקושיה  ידועה  וכבר.  נוספת  לעבירה  אותו  שגוררות  אלו

  מחפש   שהצדיק'.  וקם 'ה  הוא  ביניהם  ההבדל  אמנם  נופלים  הרשע  וגם  הצדיק  שגם  הוא  והתירוץ?  יפול  חלילה  אם  כלומר  –  צדיק

. בחטא  נפילה  של  כזה  למקום  להגיע  צריך  שהיה  בורא  הקשר  אצלו  התנתק  היכן  לחפש  קם  מיד  כן  ועל   הבורא  עם  הקשר  את  רק

  מרגיש   כבר  לנפילה  לו  גרמו  שמשמים  ברגע   כן  ועל  שלו  האגו  את  אלא  הקשר  את  מחפש  שאינו  משום   יפול  באחת  הרשע  אך

 אנו  עליה  השלישית  הקבוצה  כ"א...  והפקרותו  ייאושו  מחמת  לקום  כלל  מחפש  ולא  ליפול  הלאה  וממשיך  ונשבר  מדרגתו  שנפל

  הוא   כיצד  אלא ,  האדם  על  שעובר  מה  משנה  זה  אין  אלו  ובחיים,  קשר  חיי  –  האמתיים  החיים  הם  מה  אותנו  מלמדת  היא  מדברים



 יח

 

 דרך   ומגיע,  אחרות  שונות  בדוגמאות  או  חלילה  מפסיד  או  שמרויח  כגון  בממון  מעבר  איזה  עובר  כשאדם  לפעמים  כי,  זאת  עובר

  עצמו   הממון  על   ערוך  לעין   בערכה  עולה  שכזו   קשר  נקודת,  ברחמים  אותו  מנהיג  הוא  וכיצד'  ה  יד   את  לגלות  הללו  המעברים 

 '. וכדומ שהפסיד

' הל  תחת  בפתח  מנוקד'  למות'  שהרי  מקשה   והיה  '.ַלָמֶות   ְולֹא   ְלַחִיים'   –  אומרים  שאנו  בתפילה,  ב"מהרש  נפלא  ביאור  ישנו

,  חיים  יש,  באנשים   סוגים  שני  שיש  והסביר?  כן   ו"ח  הוא  לא  ולא...  מות  –  לא  ולא  לחיים  שאומרים  הדבר  נשמע  כ"וא,  כלֹא  ונשמע

  שיתן '  לה  מתפללים  שאנו  מה  וזה'.  70  בגיל  נפטר  30  בגיל   מת '  העולם  שאומרים  וכמו ,  כמות  ל"ר   הם  חייהם   אך   –  שחיים  ויש

  שכאלו   בחיים  המרכזי  והרעיון.  שביארנו  כפי  בורא  קשר  של  חיים  הם  אמיתיים  חיים  אלא  מות  יהיו  שלא   כאלו  חיים  אבל  חיים  לנו

 ממנו  רצה  ה"הקב  מה  הנפש  חשבון  לעשות  האפשרות  את  לו  יש  אותם   שעבר  ולאחר,  מעברים  עובר  אדם  כלל  שבדרך  הוא

 הזמן   כל  הוא   המעבר  לפני  עוד  ממילא,  בורא  בקשר  הזמן  כל  חי  אם  אך.  המירב  את  מזה  להפיק  יכול   הוא  ואיך  הזה  במעבר

 זו   נקודה...  מעבר  יהיה  לא  אם  כ"משא,  בורא  לקשר  אותו  יביא  שזה  מכיון  למעבר  דבר  של  בסופו  להגיע  לו  שווה  שתמיד  בכוננות

  כדור  שמקבל  הקרב  בשדה  לחייל  נמשלת  זו  שעבודה  מתבטא  ע"זי  אשר'  ר  שהיה  וכמו,  פערים  לצמצם  הזדמנות  לאדם  נותנת

 .הלאה לרוץ  וממשיך הרגל את חובש, לעשות  לו יש מה אך... בראש  גם כדור שיקבל סופו הרגל עם להתעסק ימשיך אם, ברגל

 בהמשך  וכן,  האדם  של  בורא  קשר  ל"הנ  דברנו   לפי  הכוונה.  'ימות   ומי  יחיה   מי' ',  תוקף   ונתנה'ב  אומרים  שאנו  התפילה  ביאור  זה

  בורא   קשר  של  חיים  מתוך  אותם  שנעבור  מבקשים  ואנו,  השנה  במשך  עוברים  שאנו  ומצבים  מעברים  הם'  וכו  והסקילה  החניקה

  את   להביא  כדי  חיצוניים  סממנים  זה  כל,  העניינים  ושאר  והסעודות  הסימנים ,  טובים  הימים  ובשאר  ה"בר  שעושים  מה  כל  כי

 התוכחה  פרשת את השנה בסוף דווקא קוראים מדוע ופלא הפלא א"הפרה מבאר וכן'. בורא קשר' והוא  העיקר את ליישם האדם

  אין   השנה  בתחילת  לכן !  ברכות  הם  הן  כקללות  לו  שנדמו   המעברים  שכל  להבין  לאדם  לוקח  שלמה  ששנה  משום?  והקללות 

  לו   לתת  בשביל  נועד  שהכל  מבין  שכבר  מעברים  הרבה  כ"כ  אחרי  אך,  גרועה  שנה  שעובר  חושב  עדיין  האדם  שאז  זה  את  לקרוא

  את   לך  א "ה   ויהפוך '  הפסוק  את  ביארו  ז "ועפי.  לברכות  נהפכות  הקללות  שכל  איך  רואה  בורא  הקשר  של  הנפלאה  הנקודה  את

?  לך   ומהו,  לברכה  הקללה  את  א"ה  ויהפוך,  כתוב  להיות היה  יכול  כי,  בדווקא '  לך' 'הק  התורה  כתבה'...  אהבך  כי  לברכה   הקללה 

  רחמיו   ברוב  ה"הקב  ולכן   ה"הקב  מאת  המשתלשלת  ברכה  היא   במקורה,  חלילה  כקללה  אצלך   שנראה  דבר   שכל  ללמדך   אלא 

 ...ברכה  רק אלא' ה מאת קללה שאין שתבין הזו לבהירות שתגיע במחשבה  אצלך כלומר' לך' לברכה הקללה את להפוך  צריך

 כיצד   מאמר  כותב  הוא  בהקדם.  לעניינינו  הוא  גם  הנוגע  נפלא  ביאור  מובא,  ל"זצ  לוינשטיין  יחזקאל'  ר  ג"הרה  המשגיח  בשם

  בסוף .  ה " לר  בהגיעו   לאדם   לו   יש   פורתא   נחמה ':  ל" וז...  למשפט'  ה  לפני  להתייצב  יכול  שהוא  האדם  יחשוב  ואל...  ה"לר  ניגשים

'הק   התורה  כותבת   בראשית   פרשת  ''.  ה   בעיני  חן  מצא  ונח '  מכן  לאחר  ומיד'.  היום   כל  רע  רק   ליבו   מחשבות   יצר   וכל', 

  מי   תחילה  לכתוב  צריכה  התורה  היתה  לכאורה ?  תמים   צדיק   איש   של   מעשיהם   שכתוב   לפני   עדיין  נאמר   זה   פסוק   ולכאורה 

  התורה   לנו  מגלה   אלא '?  ה   בעיני  חן  מצא  ונח  מוסיפה  היתה  מכן  לאחר  וממילא,  בדורותיו  היה  תמים  צדיק  איש,  נח  בכלל  הוא

  זכה   טובים   ומעשים   הצדקות   לפני   אף '.'!!!  ה   בעיני   חן   מצא   מקום   ומכל   היום   כל   רע   רק   של   במצב   נמצא   ועדיין   שיתכן 

  בעיני   חן  למצוא  לזכות  היא  שלנו  היחידה  התקוה ,  ה " בר   לזכות  לאדם   שקשה  ה " ר  לקראת  הנחמה   וזו'.  ה   בעיני  חן  למציאת

 ומה  בו  מוקפים  שאנו   הרע   עם  נתמודד  כיצד  היא  המרכזית  השאלה  אך,  להלן  ה"אי  שיתבאר  כפי,  ונוראה  עצומה  נקודה  וזו  '.ה 

  ע "זי  התניא הבעל?...  בו  מוקפים  שאנו  הרע  עם  עושים  אנו  מה,  היא  כך  על  התשובה'?  ה  בעיני  חן  למצוא  כדי  לעשות  אמורים  אנו

  לעולם   שיורדים  נשמות  שישנם  –  כלומר  ',רשעים   בראתי   צדיקים   בראתי'  מובא:  מאוד  נפלא  באופן  זאת  מבאר[  ד "י  בפרק]

  תהא   ואל   צדיק  הוי   אותו   משביעין'  שכתוב  מה  מובן  לא  כ"א  מקשה  אך .  רשעים  של  נשמות  שהם  נשמות  וישנם  צדיקים  בתור

 נשמתו  שאין  ידוע  מלכתחילה  אם  להשביעו  שייך  מה  קשה  ועוד,  רשע  יהיה  לא  ממילא  צדיק  יהיה  אם  נפשך  ממה  הלא,  'רשע 

  להיות   לחפש צריך  אדם  כלומר  ',ודור   דור בכל  ושתלן   הלך   מועטים   שצדיקים  ה "הקב  ראה' המובא  י"עפ,  ומתרץ???  מהצדיקים

  אשר '  ר...  רשע  תהא  אל  לפחות,  לו  אומרים  מצליח  אינו  מסוים   שבדבר  ורואה  שמנסה  מי  אך .  מהצדיקים  נשמתו  אולי  כי  צדיק

  אפשרות   או ...  להילחם  ומפסיק  נשבר  אדם,  הייאוש  היא  ראשונה  דרך.  בהם  לבחור  לאדם  שיש  מצבים  בשלושה  זאת  הגדיר  ע"זי

  האפשרות   אמנם...  בסדר  לא  שהוא  כלל  חושב  ולא   עצמו  את  ומצדיק  חוטא  אדם,  ההכחשה  אפשרות  שהיא,  הפקרות  שניה

, ע"רבש:  האדם  יאמר'.  תבזה   לא  אלקים  ונדכה  נשבר   לב   נשברה   רוח  אלקים  זבחי',  מצב  בכל  הכנעה  נתינת  היא  השלישית

 חי  לא  שנח  היה  דורו  אנשי  לשאר  נח  בין  ההבדל...  ממעל  אלוק  העזר  את  חייב  ואני  הכנה  שום  בלי  ה"לר  מגיע  שאני  אני  יודע

 הרבה,  הנמוך  במקום  שם  דווקא'...  ה  בעיני   חן  מצא  הוא  כן  ועל.  ממצבו  אותו  שירים,  לפניו  והתחנן  ה"לקב  בא  אלא  בהכחשה

 '.וכו תמים צדיק איש שנהיה לפני

  לב   עם  אלא',  זה  את  נעבור'ש  הפקרות  שהיא  אדישות  עם  ולא,  כלום  עשינו  שלא  ייאוש  עם  נבוא  לא ,  ה"לר  ה"בעז  מגיעים   אנו

  מאומה   בו  שאין  בהכרה  לב   שברון  מתוך  ה" לר   בא   אדם   כאשר ':  ל"זצ  המשגיח  מסיים  וכך.  תבזה  לא  אלקים  ונדכה  נשבר

  בעיני  חן לנשיאות  זוכה   וביראה  בהכנעה   שבא   בעת   כי.  ברצון   אותו  ויקבל   יבזה   לא  אלקים אז ,  בדין  לזכות  סיכוי   כל   לו   ושאין 

  נזכה   וכך  ה " לר   לב  בשברון  לבוא   הוא   נחוץ  כמה  ומעתה .  הדין   ליום  לזכות   לאדם  לו  שיש  הגדולה   התקוה   היא   וזו,  ת "השי 
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  לו   שנותן  הדרגות  כל  על'  לה  להודות  המשמר  על  עומד  כשאדם  ע "זי  ניץ'מקוז   המגיד  מבאר  זה'.  טובה   וחתימה   לכתיבה 

  כי   –  טובים  לחיים  לאלתר  שנחתמים  הצדיקים  בבחינת  הוא  אז,  באמת  מזה  רחוק  הוא  כמה  יודע  כי  רחמים  ומבקש',  ה  בעבודת

  הרשעים   אך.  הזה  הקשר  את  וינתק  ייפול  שלא  ברחמים  והן  לו  שיש  מה  על  בהודיה  הן,  בורא  בקשר  הוא  הזמן  שכל  חיים  הם  אלו

  הוא   ה"ר  שנשאר  הדין   וכל.  ל" ר  שלהם  המיתה   עצמו  הוא  בו  נמצאים  שהם  הנתק  כי  למיתה  נחתמים  והפקרות   לייאוש  שנכנסים

 . לבינוניים רק

 היתה   מלחמה  מצב  בעקבות  ושם.   מסביבו  מה  יודע  ולא  כולו   כל  שוקע  הוא  לומד  שכשהוא  ידוע  שהיה   ש" המהר  על  מספרים

  שקוע   שהיה  ומרוב  לרחוב  תומו  לפי  ויצא  עניין  באיזה  כולו  תפוס  היה  אחד  יום.  הגויי  והחלק  היהודי  החלק,  לשניים  חצויה  העיר

  שראהו   המזדמן  החייל.  שכאלו  דברים  בשביל   בדיוק,  בגבול  שם  שניצבו  חיילים  היו  השני  שבצד  כמובן .  לתחום  מחוץ  אל  עבר

, משרעפיו  באחת  התעורר  הרבי?  כאן  מחפש   הנך  ומה  אתה  מי???  דו   זוכסטע  וואס  און  ביסטו  ווער:  עליו  וצעק  בחוזקה  בו  תפס

,  שהיות  ללא  הרובה  את  דורך  היה  רגיל  שבמקרה,  החייל?  שכזה  עבודה  ליום  אתה  משתכר  כמה   לי   נא  אמור:  החייל  את  ושאל

  בוקר   בכל   תבוא   אם   עשרה   פי   לך   לשלם   אני   מוכן :  ש"המהר  לו  אמר.  רובלים  10:  לו  לענות  שינוי  לשם  והחליט  מהעזות  נדהם

 "'... דו   זוכסטע  וואס  און   ביסטו ווער , "עלי   ותצעק לביתי 

'  ור ,  כולם  לעיני  לבזותו  החל  מאוד  לו  שהתנגד  האנשים  ואחד  חתונה  באיזו  השתתף  שפעם,  ע"זי  מברסלב  ק"הרה  על  מסופר

  חידוש   אינו  זה  מאומה  איש  לאותו  ענה  לא   שהרבי  מילא,  עימו  שהלך  הגבאי  אותו  שאל  החתונה  לאחר .  מילה  לו  ענה  לא  נחמן

  נחמן ' ר לו ענה?  הדבר יתכן כיצד אבין לא זאת בפניך זז לא שריר' אפי אך... הזמן כל אותנו מלמד שאתה מה זה הרי כי בשבילי

,  מאומה  מגיב  לא  שמעון  אך,  לו  חייב  שהוא  הכסף  את   מיד  לו  שישלם  עליו  ויצעק  לשמעון  יבוא  ראובן  אם   הלא:  במשל  מברסלב

 היה  לא  באמת  כי  אדם  אותו  מכך  התפעל  לא  מדוע  מצוין  תבין  אזי,  לשמעון  אחר  איש  חשב  שראובן  הטעות  תתברר  מכן  ולאחר

  באמת   אך,  נחמן  שמי   את'  אפי  יודע  אמנם  פני   את  שהלבין  זה  איש   כי,  כן  אני  גם  אמנם.  לו  הדומה  מישהו  רק   אלא  כלל  שמעון   זה

  דרך   איתו  מדבר  ה"הקב  את  לשמוע  הזמן  כל  מוכן  יהיה  שאדם  זה  בשיעור  שדיברנו  התגובה  מרחק  זהו...  וכלל  כלל  מכירני  אינו

  לו   נותן  מעבר  כל,  כך  חי  שאדם  ברגע  ',כחדשים  בעיניך יהיו  יום  בכל '  מבאר  י"שרש  מה   וזה'  ה  המלכת  זו.  העולם  ודרך  הסיבות

  לכל  כוחות  לקבל  האדם  יכול  ה" ר   של  זה  ביום.  השנה  ראש   על   עולה   שהיום   ק "בזוה   מובא ', וגו '  א " ה   הזה   היום '. נוסף  חידוש

  –  הביכורים   שבהבאת,  הבא   י "ברש   ההמשך  גם   זהו   ולכן ,  השנה   לכל  החיות   את   ולקבל '  ה   עבודת   של   בדרך  לחיות  השנה 

  כי ,  הבאה   לשנה  תשנה   כן  אותו   מברכים  היו ,  מצב   שבכל   הפנימיות  את   ראשון   דבר   ולראות  לחיות  עצמו   את  להרגיל ,  היינו

  שבאר   וכפי .ת "השי  בעבודת   זו   דרך   הלאה  להמשיך  חדשים   וכוחות  חיזוקים  לו מוסיף  רק  מעבר  כל   זו בדרך   מתחיל   כשאדם 

  האדם   מקבל  השלישית  ובפעם  השניה  לפעם  הראשונה  בפעם  הינו  שהסיוע ',  לו   מסייעין  ליטהר  הבא '  מאמר  על  ע"זי  אשר'  ר

 . הקודש בעבודת והולך מוסיף הלאה וכן הראשונות הפעמים משתי סיוע

* 

 !!! הרצון כח – בחירה
 

  זה   ידי   ועל ,  מחט  של   כחודו   יגיעה   מעט   בו   לו   שהיה   כיון   הוא   עושה   שהאדם   מה   וכל [: ' אלול   לחודש   ליקוטים ]   אמת   בשפת 

,  להשיג   יכול   אינו  עצמו   האדם   גם   האדם   בלב   הנטיה   ועיקר .  מצוה   לידי  שבא   עד   אולם   של   כפתחו   לו   ופותח   ת "השי   לו   עזר 

  ל "ז   שאמרו   וכמו   ת "השי   עזרת   בלי  הרהור  אף   דבר   אף   לך   שאין,  זה   בבירור  לך   אומר  ואני   , יתברך  מהשם  ומה   ממנו   מה 

 '. לו  יכול  לא  עוזרו  יתברך  השם   אלמלא 

  מה   גם,  ש" וב   ה "ב   הבורא   רצון   בלי  ורע  טוב   ההרהור   אף   דבר  שום  אין  כי  ודע ,  פתח   לפתוח  צריכים  אולם: '... בליקוטים   עוד

...  כלל   מעצמו  ורע   טוב   דבר  שום   עושה   אדם   ואין ,  הוא   אלוקים   מתת  לאדם   טובה   ומחשבה   תשובה   הרהורי   לפעמים   שנופל 

 '. שבו  הרצון  –  האדם עבודת  עיקר  כי  זה על  תשובה ?  כלום  עושה  האדם  אין  כן  אם  לך   יקשה  ואל 

 .כלל להשיגו האדם בשכל אין וידיעה בחירה של הנושא כל. א

  של   ותוצאה  השתלשלות  הוא  מהם  אחד  וכל.  ומעשה  דיבור  מחשבה:  שלבים'  ג  ישנם  עושה  שהאדם  פעולה  בכל?  הרצון   מהו  .ב

'  ג   כל.  העשייה  בעולם  הפועל  אל  והמחשבה  הדיבור  הוצאת  הוא  והמעשה  המחשבה  של  הצמצום  הוא   הדיבור  –  היינו .  חבירו

 ! הרצון שלב היינו לכן  קודם מתחילה האדם שבחירת  מכיון, לאדם בחירה בהם אין אלו שלבים

,  ומתרץ?  מסתדר  זה  כיצד  כ"וא  'שמים   מיראת   חוץ  שמים   בידי   הכל' ',  מהגמ  ומקשה'  ה  מאת  שהכל   כותב  גם  הארץ  הפרי

  להקדים   הוא   צריך',  מה  שפע  היינו  דלעילא  איתערותא  לקבל  יוכל  שהאדם  שבכדי',  דלתתא   איתערותא'  על  הולך   שמים  שהיראת
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'אחת  במילה  זהו  דלתתא  שהאיתערותא  ע" זי  אשר'  ר  ובאר.  דלתתא  איתערותא  ולתת  ההכרה   היא  והכוונה'!!!  גארנישט: 

  ויכול   שלו   העשיה  כל  את '  לה   מבטל  הוא  ז"ועי,  למוטב  והן   לטוב   הן  אותו  מנהיג  ה"הקב  כך  שעושה  שמה  מצב   בכל  נותן  שהאדם

  להמשיך   או  אותו  מנהיג   ה"שהקב  להכיר  האם  האדם   של  הבחירה  היא  זו  שהכרה  מבינים  אנו  כעת  כ"א.  חדשות  השפעות  לקבל

 ? לרצון  קשור זה כל כיצד לבאר יש עדיין אך'... בחוטים מושך' עצמו שהוא בדמיון לחיות

 ללכת   השתדלות  עושה  אדם  כל:  הדברים  בביאור  לזה  זה  אמיץ  בקשר  קשורים  שהם  ההשתדלות  נושא  את  הרצון  לעניין  נקדים

  לאדם '  משתבש'  משהו  לפתע  אך.  בקרבו  המתעוררים  הרצונות  פי  על  עושה  האדם  זו  השתדלות.  והמצוות  התורה  בדרך

 האדם  זה  בשלב.  רצה  –  בחר  הוא  שאותה  בדרך  הנכונה  ההשתדלות  את  לקיים  לו  המפריעים  במצבים  נתקל  והוא  בהשתדלות

 הבחירה  עניין נכנס כאן. לעשות חשב שהוא המתווה לפי כביכול' שלו ' הרצון  לבין, ה"ב סוף אין –' ית הבורא רצון של לגבול  מגיע

  ה"שהקב  בדרך  וללכת  ולהתבטל,  לפיה  ללכת  שחשב  התכנית  –  כלומר'  שלו'   מהרצון  להתנתק  ציווי  יש  האדם  ועל,  לתמונה

 .משמים עבורו  שבחרו החדשה בדרך שלו ההשתדלות כל תיראה כיצד כלל יודע לא שהוא אף  על, כעת אותו מוביל

  חלילה   מתנתק  הוא  הרגע  באותו,  לנכון  רואה  שהוא  בדרך  דווקא  להמשיך  ומתאמץ'  ה  מרצון  להתעלם  בוחר  האדם  אם,  כעת

  רצונותיו   את  מבטל  אם  אך.  נתק  מתוך  נעשים   שכולם  שלו  ומעשה  דיבור  המחשבה  כל  על  ישירות  משפיע  זה  ורצון',  ה  מרצון

  והביטול ,  ת"השי  רצון  קיום  שהם  ומעשיו  דיבוריו  מחשבותיו  בכל  חיות  לתת  זוכה  הוא,  כעת  לו  קבע  ה"שהקב  מה  פי  על  והולך

.  דלעילא   איתערותא  הנקרא  וזה  מעשיו  בכל   דקדושה  חיות  לו   ונותן   אותו  מכוון  ה"הקב  פיו  ועל,  דלתתא  איתערותא  נקרא  הזה

  מתוך   הכל  ויעשה'  ה  רצון   מפני  רצונו  את  לבטל  יוכל  שהאדם  כדי,  שכזה  באופן  זאת  עושה  תחילה  בכוונה  ה"שהקב  נציין  ובקצרה

 שרואים  היינו  '.אותו   מוליכין   לילך   רוצה   שאדם   בדרך '   ל"חז  ממאמר  נלמדת  זו  שדרך  ע"זי  א"השפ  מבאר.  הנרצית  התכלית

  הוא   הרצון  וכח  מאחר,  רוצה  איני  אלא  יכול  איני  לומר  אין  כי  אחר  במקום  מוסיף  ועוד.  הרצון  פי  על  בודאי  בחירה  לאדם  שיש  מכאן

 . בורא בקשר  או בנתק, שעובר במצבים שיקבל ההשתלשלות את  יבחר כיצד האדם של המניע

,  רצונו   ונעשה   שאמר '... [  ראה  פרשת: ]ל " וז,  בוראו  לבין  בינו  האדם  חיי  על  והשלכותיו  הרצון  בעניין  גם  מדבר  ע "זי   הארץ   בפרי 

  אנו   שהרי   לזה   והראיה   ... הרוחנים  כל  על   יתר   הגשמים  עבודת   לשמחת  קץ   ואין   יתברך   לפניו  גדולה   היותר  השמחה  והיא 

  אבל   ?הגשמי   הגוף  בהתחדש  השמחה  ענין  מה  תמוה  ולכאורה ...  בימינו  במהרה  לעתיד  שיהיה  המתים  לתחית   מצפים

  לאכול  וכי  י "לא   להיכנס  משה  שביקש  וזהו   . קץ  אין   שמו   יתברך  לבורא   הגוף  עבודת   שמחת  מגודל   כדברנו   הוא  האמת

 '... בגוף   בעודו בארץ  התלויות  המצוות  לקיים  אלא ,  צריך הוא   מפריה 

  יהודי   של  לרצון  חשיבות  ישנה  שבשמיים'...  רצוניך   לעשות   עבדיך   רצון',  הפיוט  על  שאמר  ע" זי'  הק  מהיהודי  מאמר  נביא  לסיום

 . הרצון בכח תלוי הכל כי... הנהגתו פי על' ה את לעבוד'  וכו לרצות  רצון  כלומר רצונות מאה עד  אפילו', ה בעבודת

* 

 

 [ ס" בקרי   השבוע'  ב  ביום : נמסר השנה  לראש הכנה   שיעור ] 

 

 ' שנולד כתינוק – תשובה'
  ל "ז   י "וברש ".  נפשך  ובכל  לבבך   בכל  אותם  ועשית  ושמרת   המשפטים   ואת   האלה   החקים  את  לעשות  מצוך   א "ה   הזה  היום" 

   '.הבאה  לשנה  תשנה  היום  ביכורים  הבאת, מברכתו   קול בת . אותם  ועשית  ושמרת '

  ואז   עני  מעשר  שלישית  שנה,  שני  מעשר  מביאים  הראשונות  שבשנתיים  הוא  הפירות  בהבאת  הסדר  הלא,  להקשות  יש  לכאורה

  גם  מתברך  לא  מדוע  אמנם '.  הבאה  לשנה  תשנה'  קול  הבת  מפי  מתברך  שם  –  ביכורים  מביא  הרביעית  ובשנה,  וידוי  אומרים

  מביא   אדם  היה  לּו,  שאומר,  שלו  דהילולא  יומא  חל  שהשבוע  ע" זי  מבעלז  שלום  השר  ק"הרה  בשם  מבארים?  הראשונות   בשנים

  את   לו  נותן  מי!  לחיות   אותו  מרגילים  בתחילה  לכן...  עשייתו  של  הגאוה  תחושת  ממנו  נמלטת  היתה  לא  הראשונה  בשנה  ביכורים

 מתנת  והכל  משלו  כלום  לו  אין  שבאמת  שיפנים  כדי'  וכו'  אבי  אובד  ארמי, ' וידוי  לומר  לו  נותנים  שלישית  ובשנה,  בשדה  הברכה

  אותו   מברכים  הבאה  לשנה  מיד  אלא  שנים  שלוש  עוד  כעת  לחכות   צורך  אין  י" רש  מבאר   ז"וע...  ביכורים  להביא  יכול  ואז ,  ת"השי

 קול   בת  יוצאת  אלא  שנים  שלוש  שוב  לעבור  תצטרך  לא  ואז,  בעשייה  הברכה  את  לך  נותן  ה"שהקב  תשכח  אל:  לו  להזכיר  כדי

 .הבאה בשנה ביכורים שוב להביא תזכה ואז השנה במשך זאת תזכור כן', ה מאת שהכל  לחיות הגעת שעתה כשם: לו  ואומרת
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  עם  להתקשר  לחפש   צריכים  השנה  שכל  היא  האמת  אמנם,  לעשות  מה  כדת  לדעת  דרכים  מחפש  אדם  אלול  חודש   כשמגיע

  בלבד   אלול  לחודש  לחכות  שלא  ',האלילים   אל   תפנו   אל '   מליצה  בלשון  ע" זי  מקוצק  הרבי  להתבטאות  שנהג  וכמו'.  ית  הבורא

 הטובה  הדרך  היא  שתשובה,  אמרו  ע"זי   מלעלוב  ק"הרה  בשם.  קרבתו  את  ולחפש'  ה  את  לעבוד  לזכור  צריך  השנה  בכל  אלא

  כתינוק   להיות  בזה  הגדלות  מה  להבין  וצריך!  שנולד  כתינוק  -  חדש  נהיה  הוא  תשובה  עושה  שאדם  פעם  כל'.  ה  בעבודת  ביותר

'ע"זי  מליזענסק  אלימלך'  ר  ק" הרה  אומר  היה  עוד?  שנולד    זה   אין  תשובה  לעשות  הלא,  להבין  יש  אמנם'.  תשובה  בעלי  כולנו, 

 על  לומר  יכול   ומי,  עוד  לכסלה  ישוב  שלא  תעלומות  יודע  עליו  שיעיד  עד   לשוב  צריך  שאדם  שמובא  וכפי ,  וכלל  כלל  קלה  מלאכה

 ? זה דבר עצמו

.  ד"בס  הדברים  תמצית  את  בקצרה  ונבאר.  לעולם  שקדמה  התשובה  של  זה  בעניין  בהרחבה  נוגע  ראה  בפרשת  הארץ  הפרי

 את   וברא  ה"הקב  הקדים  זו  טענה  ומחמת...  לפניך  לחטוא  הולך  האדם  הרי  ואמרו  המקטרגים  באו  העולם  את  ברא  ה"כשהקב

. העולם  בריאת  לפני  עוד  שנברא  הזה  לדבר  מתקשר  הוא  בתשובה  ומאמין  יודע  שאדם  ידי  על  כ"א.  העולם  בריאת  לפני   התשובה

  אותו   שקושרים  הדברים  את  ועושה,  התשובה  נקודת  את  מזהה  שאדם  שברגע  כדי  –  העולם  בריאת  של  השורש  היא  התשובה

  אנו   שלא  לדעת  צריכים  אנו.  לעולם  שקדמה  התשובה  של  מקום  לאותו  אותו  מעלה  זה...  לעתיד  קבלה  חרטה  וידוי  כמו,  לתשובה

  את   ומחדש  התשובה  את  לנו  עושה  עצמו  ה"הקב  ושם  התשובה  של  למקום   עצמנו  את  מביאים  רק  אנו  אלא  התשובה  את  עושים

  משתבשת   שלפעמים,  ודומיהם  הטלפון  במכשירי   למצוא  אפשר  זה  לדבר  נפלא  משל.  חדשות  ושאיפות  חדשים  ברצונות  האדם

 שיחזור '  כשעושים  –  מזה  ללמוד  ניתן  וחזק  מעניין  דבר  אך.  אותו  ולאתחל  המכשיר  להגדרות  להיכנס  שצריך  עד  התוכנה  להם

'שואל  המכשיר'  יצרן  הגדרות    יאושר   לא  מסכימים  לא  אנו  עוד  וכל'?...  ההגדרות  כל  את  למחוק  רוצה  שהנך  בטוח  אתה  האם: 

  הוא ,  ולהתחדש  לעולם  שקדמה   התשובה   לנקודת   ולהתחבר '  איתחול '   של  תהליך   לעבור   רוצה  כשאדם  כן  כמו.  האיתחול

  במושג   הביאור  זהו  !!!ה " ב  הבורא  כח   היא   עשייתו   שכל   ולהסכים,  כה   עד  שלו   העשייה  כל   את  לבטל '   להסכים   תחילה   חייב

 אמת   השפת  את  עבר  בשבוע  ביארנו'.  ה  מאת  כולה  אך  ברוכה  עשייה.  עצמו  לאדם  שיוך  שום  ללא  לגמרי  חדש',  שנולד  תינוק'

  שם   שייך   מה  כ"וא  פרטית  מלחמה  לכאורה  שהיא  היצר  במלחמת  שמדובר  ואף.  אויבך  על  מחנה  תצא  כי  הפסוק  את  שמבאר

... חלילה  להיפך  וכן  זכות  לכף  העולם  כל  ואת  עצמו  את  הכריע   אחת  מצוה  עשה'  הגמ  מאמר  ידוע  כבר  אמנם?  המחנה  עם  לצאת

  מהגדולים   אחד   התבטא  וכבר.  כולם  על  משפיע  הוא  כן  וכמו.  מהכלל  כח  מקבל  שהוא  הרי  לכלל  עצמו   את  מקשר  כשאדם  כ"א

  ה"לקב  מתחבר  כשאדם  מנגד...  לאחרים  ומזיק  שמכשיל'  הרבים  ברשות  בור'כ  שדינו  הרי  נפולות  פנים  עם  ברחוב  שהולך  שאדם

 אותה  שמכריח  כך  על  הראש  עם  מתווכחת  לא  שהרגל  שכשם  אומרים צדיקים  ובשם.  הבריאה  כל  כמו  רגע  בכל  מתחדש  הוא  אזי

  לעשות   כוחות  גם  מקבל  כ"ועי.  להיפך  ולא הכלל  את  לחזק משתדל  אזי,  מהכלל  נפרד  בלתי  חלק  שהוא  יודע  אם האדם  כך,  ללכת

 בה   נמצאים  שאנו  דמשיחא  עקבתא  עניין  שזה  לרגליים  דומים  אנו  הרי  כי,  גמורה  בהסכמה,  אותו  ששם  מקום  בכל'  ה  רצון  את

  האדם   את   עשה   האלקים '   ש"כמ  ישרות  של  למצב  האדם  את  להחזיר  התשובה  של  כוחה  זהו  כ"וא .  הראש  הוא  ה"והקב,  כעת

  עולם   בורא  עם  אחד  הוא  כשאדם  '.רע   דבר  מכל  ונשמרת'ל   וזוכה  כולם  עם  אחד  למחנה  מקושר  נקרא  האדם  ז"עי  וממילא,  'ישר 

.  ישראל  כלל  עם  אחדות.  עצמו  עם  אחדות  –  המישורים  בכל  אחדות  לו  יש  כ"א  ',עמו '  ה   חלק   כי'   ש"כמ  ישראל  עם  עם  ואגוד

  וסולח   מוחל   מלך '   של  ההשפעה  את  לקבל   כוחות  מקבל  ז"עי,  חד  ה"וקב  ואורייתא  ישראל  וזהו.  ה"ב  הבורא  עם  ואחדות

  עם   שמחה  ושנת   בריאות  שנת,  טובה   לשנה  שנזכה '.  ושנה   שנה   בכל  אשמותינו   ומעביר   ישראל  בית  עמו   ולעוונות  לעוונתינו

 ולרצון. אי"ה. לרחמים   יתקבלו שהתפילות , חיים  חותם 
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