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ִּבְפָרט  ה',  ַּבֲעבוַֹדת  ָהִעָּקר  א. 
ְלָהְרחוִֹקים ַהָּבִאין ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם 
ִלְהיוֹת  עֹז  ְּבָכל  ֶׁשִּיְתַּגְּברּו  ִיְתָּבַרְך, 

ְּבִשְמָחה ָּתִמיד. )ג – א(
________________________

ב. ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ַהְּבִרית זוִֹכין ַעל ְיֵדי 
ִשְמָחה. )ג – א(

________________________

ַעל  ֶׁשְּמַנְּגִנין  ֶזֶמר  ְּכֵלי  ְּבִחיַנת  ג. 
ַהְּכֵלי  ִּכי  ַהִּשְמָחה,  ִּבְׁשִביל  ַהֲחֻתָּנה 
ְנִגיָנה  ִמיֵני  ֲעָשָרה  ְּבִחיַנת  ֵהם  ֶזֶמר 
ַּכִּנְרֶאה  ַהִּשְמָחה  ִעַּקר  ָיָדם  ֶׁשַעל 

ַּבחּוׁש. )ג – ד(
"ֵמֲחַמת ֶׁשִעַּקר ַהִּיחּוד ֶׁשל ַהֲחֻתָּנה 
הּוא ִּבְבִחיָנה זוֹ ַלֲהפְֹך ַהָּיגוֹן ַוֲאָנָחה 
ָּגדוֹל  ְלִחּיּוב  נוֲֹהִגין  ֵּכן  ַעל  ְלִשְמָחה, 

ֶׁשִּיְהֶיה ְּכֵלי ֶזֶמר ַעל ַהֲחֻתָּנה."
________________________

ֶׁשֵהם  ְנִגיָנה,  ִמיֵני  ָלֲעָשָרה  ּכַֹח  ֵּיׁש  ד. 
ְלַשֵּמַח  ֶזֶמר,  ְוַהְּכֵלי  ַהִּנּגּוִנים  ְּכָלִלּיּות 
ְוָהַעְצבּות  ַּדֲאָגתוֹ  ְּבתֶֹקף  ָהָאָדם  ֶאת 
ֶׁשּלוֹ, ַּכִּנְרֶאה ַּבחּוׁש ֶׁשַעל ְיֵדי ִנּגּון ֲאִפּלּו 
ַהִּנּגּון  ְּכֶׁשּׁשוְֹמִעים  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ַּבֶּפה, 
ִשְמָחה  ְלתוְֹך  ָהָאָדם  ָּבא  ֶזֶמר  ִמְּכֵלי 
ָהֲעָשָרה  ִּכי  ְוָהַעְצבּות,  ַהְּדָאָגה  ִמּתֶֹקף 
ַלֲחטֹף  ַהּכַֹח  ֶזה  ָלֶהם  ֵיׁש  ְנִגיָנה  ִמיֵני 
ַהָּיגוֹן ַוֲאָנָחה ּוְלָהְפָכם ְלִשְמָחה. )ג – ד(

קוֹלוֹת  ְוֵצרּוֵפי  ְוֶעְרֵכי  ַהִּנּגּון  "ִמּדוֹת 
ִמיֵני  ָּבֲעָשָרה  ַהְּכלּוִלים  ַהִּנּגּון  ֶׁשל 
ַהִּנּגּוִנים  ָּכל  ִנְמָׁשִכין  ֶׁשֵּמֶהם  ְנִגיָנה 
ֶאת  ְלַׁשֵּבר  ּכַֹח  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשָּבעוָֹלם 
ּוְלַהְמִׁשיכוֹ  ּוְלַהֲעלוֹתוֹ  ְמאֹד  ַהֵּלב 
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְמאֹד ְמאֹד, ִּכי ַהִּנּגּון 
ֵלב  ֶאת  ְלַהְמִׁשיְך  ָּגדוֹל  ּכַֹח  לוֹ  ֵיׁש 
ּוְכמוֹ  ַּכָּידּוַע,  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ָהָאָדם 
ִמֶּזה  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ֶׁשִּדֵּבר 
ְמאֹד  ֶׁשּטוֹב  ְוָאַמר  ְּפָעִמים,  ַּכָּמה 

ְלַהֲחיוֹת ֶאת ַעְצמוֹ ִעם ֵאיֶזה ִנּגּון."
 ________________________

ְּבַכָּוָנה  ְקטֶֹרת  לוַֹמר  ְצִריִכין  ה. 
ְמאֹד  מוִֹעיל  ֶׁשֶּזה  ְמאֹד,  ְּגדוָֹלה 

ִמּתוְֹך  ָלׁשּוב  ִלְתׁשּוָבה 

תורה ו' - קרא את יהושע

ִקרבת ה'
ס"ק ד: ּוְכֶׁשרוֶֹצה ָאָדם ֵליֵלְך ְּבַדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה, 
ָצִריְך ִלְהיוֹת ָּבִקי ַּבֲהָלָכה, ְוָצִריְך ִלְהיוֹת לוֹ ְׁשֵני 
ְוֶזה  ְּבׁשוֹב,  ָּבִקי  ְּבָרצוֹא,  ָּבִקי  ַהְינּו  ְּבִקיאּות, 
ְּבִחיַנת: 1 "ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים ָׁשם ָאָּתה" - ְּבִחיַנת 
ַעִיל, ְּבִחיַנת ָּבִקי ְּבָרצוֹא. "ְוַאִּציָעה ְׁשאוֹל ִהֶּנָּך" 
לוֹ  ּוְכֶׁשֵּיׁש  ְּבׁשוֹב.  ָּבִקי  ְּבִחיַנת  ְוָנִפיק,  ְּבִחיַנת   -
ֵאּלּו ַהְּׁשֵני ְּבִקיאּות ַהַּנ"ל, ֲאַזי הּוא הוֵֹלְך ְּבַדְרֵכי 

ַהְּתׁשּוָבה ְוָאז ְיִמין ה' ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ְּתׁשּוָבתוֹ.

המטרה

לילד הקטן ברור שכל העולם הוא רק שלו. ככל 
חוץ  אנשים  עוד  שיש  מבין  הוא  גדל  שהאדם 
שהוא  מה  כל  שלא  להבין  מתחיל  הוא  ממנו, 
אותו  מביא  החיים  ניסיון  קדוש.  זה  חושב 

להכיר את החיים יותר ויותר.

בשביל  נברא  לא  שהאדם  מבין  אחד  כל 
וכן  בית,  לבנות  כסף,  להשיג  מאוד  להתאמץ 
ליורשיו...  הכל  את  להשאיר  ובסוף,  הלאה... 
הרבה  הרבה  נעלה  מטרה  בשביל  נברא  האדם 

יותר.
מלך  שמלכנו  היא,  המטרה  המטרה?  היא  מה 
יהיו  גשמי  גוף  העולם רצה שבני-האדם מתוך 
ַעמו, והם יקיימו מצוותיו ויעשו רצונו. וכשכר 
לזה, שהם אלו שהתאמצו מתוך גוף, הם יזכו 
ששום  מה  רוחני  ונועם  ולהשגות  ה'  לקרבת 

נברא לא השיג "עין לא ראתה".

תשובה ראשונה

בשלב ראשון כאן בעולם הזה, האדם הוא כמו 
שכל  חושב  הוא  קטן.  ילד  אותו 

ּוֵמֲחַמת ֶׁשַּגם ִעַּקר ְׁשֵלמּות ָּכל ַהִּתּקּוִנים ֶׁשל ָהַרב הּוא ַעל ְיֵדי ַהַּתְלִמיד ַּכּמּוָבן ְּבַהּתוָֹרה ְקָרא ֶאת 
ְיהוֹֻׁשַע ְּבִסיָמן ו' ִלּקּוֵטי מוֲֹהַר"ן ֵחֶלק א', ְּבִעְנַין ַהּסוֹד ֶׁשל ְּתמּוַנת ָאֶלף ְוָהָאָדם ַהּיוֵֹׁשב ַעל ַהִּכֵּסא 
ְוַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב ַמה ֶּׁשּמּוָבא ָׁשם ְּבִעְנַין ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּגם ִהיא ִעָּקָרּה ַנֲעֵשֹית ַעל ְיֵדי 

מֶֹׁשה ְּבַעְצמוֹ, ֲאָבל ְּבִאְתַּגְלָיא ְּתלּוָיה ַהִּמְלָחָמה ַרק ְּבַהַּתְלִמיד ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְיהוֹֻׁשַע ַעֵּין ָׁשם 
ִנְרֶאה ְּבחּוׁש ִּכי ְּבִאְתַּגְלָיא  ְוָלֵכן  ְוָידּוַע ֶׁשָהִעָּקר ֶׁשל ָּכל ַּתְלִמיָדיו ַהְּקדוִֹׁשים ָהָיה מוֲֹהַרַנ"ת ַז"ל, 
ּוְבָכל  ְמָסרּוהּו  ְמִסירוֹת  ִמיֵני  ְּבָכל  ִּכי  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ֵמַעל  יוֵֹתר  ְוָאחוֹר  ָּפִנים  ַהִּמְלָחָמה  ָעָליו  ָהְיָתה 
ּוִמֵּביתוֹ  ְּתָפסּוהּו  ִּבְתִפיָסה  ְוִקְּללּוהּו  ֵחְרפּוהּו  ֵעיָניו  ּוִבְפֵני  ְּבָפָניו  ְוְקָללוֹת  ִמּקוֹלוֹת  ֵחרּוִפים  ִמיֵני 
ֵּגְרׁשּוהּו, ְוַגם ָרצּו ְוִהְׁשַּתְּדלּו ְלָהְרגוֹ ְוַלֲהִמיתוֹ, אוֹתוֹ ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִהִּכיר ֲאִמָּתתוֹ, ַּכּנוָֹדע ּוְמֻפְרָסם 
ֵמָהִאְּגרוֹת ֶׁשִּנְׁשַלח ֵמַהּצוֵֹרר ְלַהְׁשִמיָדם ּוְלָהְרָגם ּוְלַאְּבָדם, ִּכי הּוא ָהָיה ַהַּתְלִמיד ָהֲאִמִּתי ֲאֶׁשר 
ֶנֱאַכל ְוִנְתַהֵּפְך ְלַמהּות ַרּבוֹ ַמָּמׁש ִּכְבָיכוֹל ְוֵתֶכף ְּבֵעת ִהְתָקְרבּותוֹ ִּגָּלה ַאְדמוֹ"ר ַז"ל ֶאת ַהּתוָֹרה 
ְקָרא ֶאת ְיהוֹֻׁשַע, ְלַמַען הוִֹדיַע ַעל ָידוֹ ֶאת ַהָּבִקי ְּבׁשוֹב ְלָכל ַהֻּמָּנִחים ִּבְׁשאוֹל ַּתְחִּתית ּוִמַּתְחָּתיו.

)כוכבי אור - חכמה ובינה ל"ט(   

מעלת הלימוד

אוצר של יראת שמים
"ֵאין לוֹ ְלַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא ְּבעוָֹלמוֹ ֶאָּלא אוָֹצר ֶׁשל ִיְרַאת ָׁשַמִים" ֵהם ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדוִֹלים ֶׁשֵהם ִיְרֵאי 
ה' ֶּבֱאֶמת ֶׁשֵהם ָהאוָֹצר ֶׁשל ִיְרַאת ָׁשַמִים ְוָכל ִמי ֶׁשִּנְטָּפל ָלֶהם ּוְלַתְלִמיֵדיֶהם ּוְלַתְלִמיֵדי ַּתְלִמיֵדיהוֹן 

ְוכּו' ַעל ֻּכָּלם ִנְמָׁשְך ִיְרָאה ֲאִמִּתית ַהִּנְמֶׁשֶכת ִמִּיְרָאה ָּגבַֹּה ְמאֹד." 1
ַאְרַּבע  ַלֲעמֹד  ְיכוִֹלים  ָהיּו  ֹלא  ֶׁשּלוֹ  ַהִּיְרָאה  ּוְלַהְראוֹת  ְלַגּלוֹת  רוֶֹצה  ָהָיה  ֶׁשִאם  ֶׁשָאַמר  ִּבְׁשמוֹ  "ָׁשַמְעִּתי 
ַאּמוֹת ָסמּוְך ְלֵביתוֹ, ַאְך הּוא ַמְעִלים ַהִּיְרָאה ֶׁשּלוֹ ְּבַכָּוָנה. ְוַגם ָאנִֹכי ָׁשַמְעִּתי ִמִּפיו ַהָּקדוֹׁש ֶׁשָאַמר ֲאִני 
אוָֹצר ֶׁשל ִיְרַאת ָׁשַמִים ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשרוֶֹצה ָיכוֹל ְלַקֵּבל ִמֶּמִּני. ּוֶבֱאֶמת ָהָיה ִנְרֶאה ְּבחּוׁש ֶׁשָּכל ֶׁשִּנְתָקֵרב ֵאָליו 

ִנְתַמֵּלא ֵּתֶכף ִיְרָאה ְּגדוָֹלה ַוֲעצּוָמה, ְוִנְתַלֵהב ְמאֹד ַלֲעבוַֹדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֲאֶׁשר ֹלא ִנְרָאה ָּכזֹאת. ְוַגם 

ַעְכָׁשו ֲעַדִין ִיְרָאתוֹ ַהְּגדוָֹלה ְּגנּוָזה ִּבְסָפָריו ַהְּקדוִֹׁשים, ְוָכל ִמי ֶׁשעוֵֹסק ָּבֶהם ֶּבֱאֶמת ּוִבְתִמימּות 
ָּבא ָעָליו ִיְרָאה ְּגדוָֹלה ּוִמְתעוֵֹרר ְמאֹד ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּכי ָּכל ְּדָבָריו ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש." 2

1. ליקוטי הלכות יו"ד - בכור בהמה טהורה ד-יג.  2. חיי מוהר"ן – רצ"ד.



העולם הוא שלו, הוא חושב שהוא 
ליבו,  תאוות  את  להשיג  נברא 

להשיג את 'מה שבא לו'. 
אט אט, ככל שהאדם לומד יותר, מתפלל יותר, 
הוא  לחיים.  אמיתית  משמעות  יותר  מחפש 
מטרה  נברא,  הוא  שבשבילה  מטרה  שיש  מבין 
שבשבילה הוא ירד לעולם. - והיא לזכות לעבוד 

את השם יתברך שברא אותו. 
כשהאדם זכה להגיע להכרה הזאת. דבר ראשון 
שלא  מה  כל  על  תשובה   - תשובה.  לעשות  עליו 
שרדף  על  תשובה  היום.  עד  בוראו  את  הכיר 
שבשבילה  המטרה  אחר  ולא  ליבו  תאוות  אחר 
השלילים  והרצונות  התאוות  על  תשובה  נברא.  

הדבוקים בו.
זהו שלב ראשון בקרבת ה'.

כלל  לו  אין  התשובה  לזאת  זוכה  הבלתי  "כל 
ונחשב  דמות אדם,  חיה  רק  ואינו  הוויית אדם, 

באמת כאילו עדיין לא נתהווה כלל בעולם." 2

הליכה כהלכה

כשהאדם רוצה לעשות תשובה, עליו להכיר היטב 
היטב את עצמו, עליו לדעת שהזמנים מתחלפים 
הם אצל כל אחד, לא ה'אתמול' מה שהיום, ולא 

ה'מחר' כמו היום שלפניו. 
לפעמים  שונים,  מזמנים  מורכבים  האדם  חיי 
 – שמים"  "אסק  טובים,  בזמנים  נמצא  האדם 
כלל  והחושך-  האור!  נועם  לשמים,  קרוב  הוא 
של  אחר  מסוג  דקות  גם  ישנם  אך  קיים.  אינו 
שהוא  מרגיש  שהוא  דקות   – שאול"  "ואציעה 
מרגיש  הוא  רח"ל,  תחתיות  לשאול  קרוב  ממש 

שהחושך מכסה ארץ ומאיים להטביעו חלילה.
בדרכי  תמיד  בקי  להיות  היא  האדם  חובת 
העומק,  את  לקלוט  האדם  על  לה',  ההתקרבות 
על האדם לדעת שחובתו אינה קשורה כלל למה 
שעובר עליו. אם הוא 'עבד ה'. הוא נברא בשביל 
למרות  חובתו תמיד...  זוהי  אז  ה',  רצון  לעשות 
הכל, עליו לחפש תמיד את הדרך "איך עכשיו אני 

זוכה לעשות רצון ה'?
לכן בעליה, - לא יסתפק במה שזכה, אלא יראה 
בכל פעם להתקרב יותר לה'. בירידה -  יראה איך 
בכל זאת גם כאן, במצבו, יזכה לעשות נחת רוח 
ולא  אתרחק  לא  כאן  גם  "איך  יתברך?  להשם 

אפול לגמרי חלילה?"
ֶזה  ִעְנָין  ְוָקָרא  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו,  "ְוִדְקֵּדק 
ְמאֹד,  ְמאֹד  ְּגדוָֹלה  ְּבִקיאּות  ִהיא  ִּכי  ָּבִקי,  ִּבְלׁשוֹן 
ֶׁשִּיְזֶּכה ֵליַדע ְלַיֵּגַע ַעְצמוֹ ְוִלְטרַֹח ַּבֲעבוַֹדת ה' ָּתִמיד, 
ּוְלַצּפוֹת ְּבָכל ֵעת ְלַהִּגיַע ְלַמְדֵרָגה ְּגבוָֹהה יוֵֹתר, ְוַאף 
ַעל ִּפי ֵכן ַאל ִיּפֹל ִמּׁשּום ָּדָבר, ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ֵאיְך 
ֶׁשִּיְהֶיה, ַחס ְוָׁשלוֹם, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַאל ִיּפֹל ְּבַדְעּתוֹ 

ְּכָלל, ִויַקֵּים: "ְוַאִּציָעה ְׁשאוֹל ִהֶּנָּך". 3

דרכי התשובה

כשקשה לאדם, הוא רוצה אבל "עובר עליו", זו 
הדרך. ככה זה. רוצים לראות שהוא רוצה באמת. 
יזכה  הוא  שיוכל,  כמה  מעמד  אז  גם  וכשיחזיק 
הוא  העלייה.  לתכלית  אצלו  תהפוך  שהירידה 

יזכה אחר-כך להרבה יותר...

אוֹתוֹ  ְמָקְרִבין  ֶׁשִּבְתִחָּלה  ַהְּתׁשּוָבה  ִמַּדְרֵכי  "ֶזהּו 
ְיִריָדה  לוֹ  ְוֵיׁש  אוֹתוֹ  ְמַרֲחִקין  ָּכְך  ְוַאַחר  ִמְּלַמְעָלה 
ְוֹלא  ֶּׁשּיּוַכל  ַמה  ְּבָכל  ַעְצמוֹ  ְלִהְתַחֵּזק  ָצִריְך  ַוֲאַזי 
ַהְיִריָדה  ַוֲאַזי  ְוָׁשלוֹם,  ְלַגְמֵרי ַחס  ִלּפֹל  ַעְצמוֹ  ַיִּניַח 
ֶאל  ְוַלֲעלוֹת  ַלֲחזֹר  ְוזוֶֹכה  ָהֲעִלָּיה  ַּתְכִלית  ִהיא 

ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעָלה ְיֵתָרה." 4

ניצוצות

אותו  ומרחיקים  האדם  את  שמורידים  הסיבה 
היא "ִּכי ֵיׁש ַּכָּמה ִניצוֹצוֹת ֶׁשֶּנֶאְבדּו ְוָנְפלּו ְלָמקוֹם 
ֶׁשָּנְפלּו ַעל ְיֵדי ֲחָטָאיו. ּוִבְׁשִביל ֶזה ָנַפל ִמַּמְדֵרָגתוֹ 
ְּכֵדי  ַהַּתְחּתוֹנוֹת  ַּבַּמְדֵרגוֹת  ְוִיְתַלֵּבן  ֶׁשִּיְצָטֵרף  ְּכֵדי 
ְּכֶׁשְּמַקֵּדׁש  ַוֲאַזי  ְלָׁשם,  ֶׁשָּנְפלּו  ַהִּניצוֹצוֹת  ְלַהֲעלוֹת 
ִּבְבִחיַנת  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶאל  ְועוֶֹלה  חוֵֹזר  ְנִפיָלתוֹ,  ֶאת 

ְיִריָדה ַּתְכִלית ָהֲעִלָּיה." 4

תשובה שניה 

תשובה זה לא דבר השייך רק לחוטאים ופושעים. 
פירושו  תשובה  'קירבה'.  פירושו   – תשובה 

'הכרה'.
לכן גם אחר שהאדם זוכה להתנתק מכל אחיזה 
יש תשובה מסוג  גשמי.  ורצון  של שקר, תאווה, 
אחר, תשובה שהיא כולה אהבה, 5 כולה רצון, וזו 

התשובה נקראת תשובה של העולם הבא.
לו.  גדל  כשהשכל  הבנה,  ליותר  זוכה  כשהאדם 
מכיר  הוא  להתנהג.  עליו  איך  יותר  מכיר  הוא 
בגדולת  יותר  להכיר  זוכה  הוא  באפסיותו  יותר 
בא  כשהוא  אחרת...  העולם  את  רואה  הוא  ה'. 
לזו ההכרה וההבנה החדשה - למדרגה החדשה. 
הוא  קודם,  לו  שהיתה  בהתנהגות  מתבייש  הוא 
הבנה  חסר  כל-כך  היה  שבעבר  בעצמו  מתבייש 
וילדותי, הוא מתבייש שכך הוא התנהג לפני מלך 
מבקש  הוא  לה',  אהבה  מרוב  המלכים.  מלכי 
תשובה  וזוהי   – בתשובה.  חוזר  הוא  סליחה, 

מאהבה, זוהי תשובה מתוך הכרה, מתוך דעת.
_____________________________

1. ְּתִהִּלים קל"ט.  2. ביאור הליקוטים תו' ו.  3. סוף תורה ו.    
נ"ה  תו'  ע"פ  גם   .5 ב.   המועד  חול   - או"ח  הלכות  ליקוטי   .4

ס"ק ז ועוד.

המשך מעמ' קודם
תו' ו'

ְוַהִּסְטָרא  ַהחֶֹׁשְך  עֶֹמק 
ָאֳחָרא ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. )ג – ה(
___________________

ו. ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשהּוא ַצִּדיק ָּגדוֹל 
ִלְהיוֹת  ְוָיכוֹל  ְמאֹד  ְוָקדוֹׁש 
ְּגדוָֹלה,  ִּבְקֻדָּׁשה  ְלַגְמֵרי  ָּפרּוׁש 
ִלָּשא  ְמֻחָּיב  הּוא  ְּבֶהְכֵרַח 
ִאָּׁשה, ִּכי ִהוא ִמְצָוה ִראׁשוָֹנה 
ְוִלְרבוֹת  ִלְפרוֹת  ְּכֵדי  ֶׁשַּבּתוָֹרה 

ּוְלַהֲעִמיד ּתוָֹלדוֹת. )ג – ז(
 ___________________

ֶׁשל  ָהֲעבוָֹדה  ְׁשֵלמּות  ִעַּקר  ז. 
ַּדְיָקא  הּוא  ּוִמְצווֹת  ּתוָֹרה 
ְּבִשְמָחה.  ַלֲעשוָֹתם  ְּכֶׁשּזוִֹכין 

)ג – ח(
 ___________________

לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ְזַמן  ָּכל  ָאָדם  ָּכל  ח. 
ֲעַדִין ַרֲחָמנּות ַעל ַעְצמוֹ ְוחוֵֹׁשב 
ָצִריְך  ַהִּנְצִחי,  ַּתְכִליתוֹ  ַעל 
ְלִהְׁשַּתֵּדל ְמאֹד ְמאֹד ְלַהֲחיוֹת 
ְלַחֵּפש  ְוִלְראוֹת  ַעְצמוֹ  ֶאת 
ְנֻקּדוֹת  ֵאיֶזה  ְּבַעְצמוֹ  ִלְמצֹא 
ֵמעוֹדוֹ  ֶּׁשָּזָכה  ַמה  טוֹבוֹת 
ַלֲעשוֹת ֵאיֶזה ִמְצווֹת ּוְדָבִרים 
ְּבַדְעּתוֹ  ִיּפֹל  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  טוִֹבים 
ַעְצמוֹ  ֶאת  ּוְלַשֵּמַח  ְלַגְמֵרי, 
ּוְלַהֵּפְך  ְּדֶאְפָׁשר,  ַמה  ְּבָכל 
ְלִשְמָחה,  ַוֲאָנָחה  ַהָּיגוֹן  ָּכל 
ְלַנֵּגן  ִלְפָעִמים  ַעְצמוֹ  ּוְלַהְרִּגיל 
ֵאיֶזה ִנּגּון ֶׁשל ִשְמָחה, ּוִבְפָרט 
ֶׁשָאז  טוִֹבים  ְוָיִמים  ְּבַׁשָּבתוֹת 
ְצִריִכים ִלְהיוֹת ְשֵמִחים ְמאֹד 
ְמאֹד ְּבָכל ִמיֵני ְשָמחוֹת ֵמֶעֶרב 
ְּבִנּגּוִנים  ּוְלַהְרּבוֹת  ּבֶֹקר  ַעד 

ֶׁשל ִשְמָחה ַהְרֵּבה. )ג – י(
 ___________________

ט. ָכל ָאָדם ְוָאָדם ַעל ָּכל ָעווֹן 
ּוִבְפָרט  עוֶֹשה,  ֶׁשהּוא  ּוְפָגם 
ֵחץ  זוֵֹרק  הּוא  ַהְּבִרית,  ְּפַגם 

ַמָּמׁש ְלַנְפׁשוֹ. )ג – י(
 ___________________

ָהְרפּואוֹת  ָּכל  ִעַּקר  י. 
ַעל  הּוא  ְורּוָחִנּיּות  ְּבַגְׁשִמּיּות 

ְיֵדי ִשְמָחה. )ג – י(
ְמאֹד  ָּגדוֹל  ָּדָבר  הּוא  "ַהִּשְמָחה 
ּוְצִריִכין ְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמוֹ ְּבִשְמָחה 
ָּתִמיד ְּבָכל ַהּכֹחוֹת, ִּכי ִהיא ִעַּקר 

ְרפּואוֹת ַהֶּנֶפׁש ְוַהּגּוף."
 ___________________

ְּבִחיַנת  הּוא  קוֹלוֹת  י"א. 
ֶׁשָּבֶהם  ְנִגיָנה  ִמיֵני  ֲעָשָרה 
ַהּקוֹלוֹת  ָּכל  ְּכלּוִלים 
ַהְּקדוִֹׁשים ֶׁשל ְּתִפּלוֹת ִיְשָרֵאל 
ְוֵכן  ְוכּו'.  ְוֻתְׁשָּבחוֹת  ְוִׁשירוֹת 
ֶׁשל  ַהְּקדוִֹׁשים  ַהּקוֹלוֹת  ָּכל 
ַהּכֹל  ְוַהִּמְצווֹת  ַהּתוָֹרה  ֵעֶסק 
ִמיֵני  ֲעָשָרה  ִּבְבִחיַנת  ָּכלּול 

ְנִגיָנה. )ג – י"א(
 ___________________

ִּבְבִחיַנת  הּוא  ַהֲחֻתָּנה  י"ב. 
ַהּנוֵֹשא  ִּכי  ַהִּכּפּוִרים,  יוֹם 
ִאָּׁשה מוֲֹחִלין לוֹ ָּכל ֲעווֹנוָֹתיו, 
ְּביוֹם  ִמְתַעִּנין  ֶזה  ּוִבְׁשִביל 
יוֹם  ְּבִחיַנת  הּוא  ִּכי  ֻחָּפתוֹ, 

ַהִּכּפּוִרים. )ג – י"ב(

ברחמיך  שתרחמינו  אבותינו,  ואלקי  אלקינו  ה'  מלפניך  רצון  יהי       
הרבים וחסדיך הגדולים, וחוס וחמול נא עלי ועל נפשי האומללה, הצמאה 
לשוב  הרבים  ברחמיך  ועזרני  באמת.  אליך  לשוב  והתאבה  והרעבה 
בתשובה שלמה לפניך על כל חטאי ועוונותי ופשעי, וזכני שאהיה בכלל 
הבא ליטהר, ואתה תסיעני מן השמים לטהרני מעוונותי, שאזכה לשוב 

בתשובה שלמה באמת על כל עוונותי.         )לקוטי תפילות - ו( 

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

עיקר כל עבודת האדם, זה ההמתנה. כל 
רגע של האדם, זה רק המתנה. כל מה שאדם 
שאדם  אחרי  להמתין.  צריך  הוא  רוצה, 
הראשון לא המתין ואכל מעץ הדעת, אז יש 
ועשרים שנה להמתין.  כאן עבודה של מאה 
כל החיים של האדם זה רק המתנה ארוכה, 
רק המתנה. כל החיים זה נסיונות של המתן.

וע"י   ומת,  הציץ  של  בחינה  לו  יש  אדם  כל 
והוא  מזה,  ניצל  הוא  וממתין  שהוא ממתין 
ואפילו  הדעת.  עץ  פגם  את  לתקן  זוכה 
הצדיקים הגדולים צריכים להיזהר להמתין 
כראוי, כי צריכים לתקן את החטא של אדם 
של  החטא  את  וגם  ומת,  שהציץ  הראשון 

הבל שהציץ ומת. 
)באר הנחל(



ן י ִר ִעי ִמיִלין ְז

מעל לטבע
י כ ל מ ה ו ז ח טא ב ג ד 

פנאי, כ קצת  לעצמו  מוצא  כשהאדם  לילה.  ולא  יום  שלא 
נושם קצת אויר, מפסיק במקצת את המרוץ. מסתכל על 
עצמו, מתבונן במה שקורה איתו, במה שעובר עליו. נדמה 
מסחררת.  במהירות  ענקית  מערבולת  בתוך  מתגלגל  שהוא  לו 
חייב  אני  ההוא,  לחשוב.  זמן  בכלל  אין  להיום  המחר,  האתמול, 
להראות לו. והם בכלל. אותי תמיד שוכחים. רק ממני מבקשים, 
רק אותי מנצלים, רק אלי ככה פונים... וכך המערבולת מתגלגלת 

ומסתובבת סביב סביב, הכל על אותו קוטב, 'מלחמת האני'.

אין עצה! צריך להביא כאן סוף לכל הלחצים, עלי לחזק בדחיפות 
את  להעלות  חייב  אני  ה'אני',  חיזוק  המודעות-העצמית,  את 
וכל מה  הדימוי-העצמי, רק מכאן "תבוא הישועה". כל הבעיות 
מספיק,  עצמם  את  מכירים  אינם  הם  כי  הכל  סובלים  שאנשים 
לאחרים  נותנים  מידי  יותר  הם  עצמם,  את  מטפחים  אינם  הם 
לדרוס אותם. וברגע שהאדם מגלה את ה'אני', הוא מחליט באמת 
במעמד החבורה, אחר תשלום שלמונים, הוא קולט איזה יישות 
מתחבאת  בתוכו, הוא קולט ש"אני יכול", ועוד איך יכול, זה כבר 

אני אחר לגמרי,
.עד הסיבוב הקרוב. . .

בעולם  נמצא  גם  הוא  העשיה',  ב'עולם  נמצא  גם-כן  המאמין 
שכולו 'עשיה' ומירוץ. אבל הוא רואה את הכול במשקפים אחרות, 
הראיה שלו שונה לחלוטין. הוא רואה מולו "מלך" שהוא המנהל 
ומנהיג את העולם, גם הוא מתנגש לפעמים בדקות לא נעימות 
כל-כך, גם הוא עובר ניסיונות, גם הוא לפעמים חלילה נופל. אבל 
תמיד הוא מחובר להשם. תמיד הוא בורח להשם, הוא זוכר מה 
היא הכתובת האמיתית. הוא לא נסחף אחר כל-מיני 'קסמי שווא' 

למיניהם, הוא לא בורח שוב ושוב ל"כוחי ועוצם ידי".

של  במקווה  טובל  באמונה,  יותר  מתחזק  הוא  לו  כשקשה 
ל"ֵמי האמונה",  יותר עמוק מתחת  עצמו  מכניס את  התחזקות, 
 - מה'.  רק  תבוא  שלו  שהישועה  יודע  הוא  ה'.  את  יותר  מחפש 

."ְוָהָיה ה' ִמְבַטחֹו". . .
'נשמה   - קדושה  נשמה  כל  גאולה!!!  רוצים  משיח!!!  רוצים 
ונכספת, מתגעגעת ומשתוקקת מתי כבר נזכה?  יהודית' כמהה 

הכל תלוי רק ב'אמונה'!

מלכנו, מלך העולם מחכה לראות מתי? מתי כבר נאמין בו באמת? 
מתי כבר נשתחרר מכבלי הטבע? מתי כבר נשכיל לזכור ולדעת 

.שיש 'בעל-הבירה' שהוא המנהיג והמושל על הטבע?  . .
כשהאדם יבין באמת שאין טבע! יפנים שלא אני ואני ושוב אני, 
'אין  כלום',  'אין  מלבדו",  עוד  "אין  לבד,  ה'  מאת  רק  הכל  אלא 
עולם'. כשזה יהיה ברור וחד!  ה' יתגלה בעולם. ה' ישכון בעולם. 
כי ה' אוהב אותנו באהבה אין סופית ורוצה לשכון בתוכנו, רוצה 
הקדוש  שעמו  העמים  לכל  הראות  בשבילנו,  הטבע  את  לשדד 
גבוהים  יותר  הרבה  הם  הטבע,  בגבולות  וכלל  כלל  מוגבל  אינו 
מגשמיות הטבע. קטן שבהם יכול להחיות מתים ולשדד את כל 

מערכות-הטבע. 

ה' ֵעיֶניָך ֲהלוֹא ֶלֱאמּוָנה!!!

    תורה      ז'     

' יודיל היה חתנו של הרה"ק ר' לייב ר
מתלמידים  שהיה  טרעסטינצער 
הגדולים של הבעל-שם-טוב ז"ל. ואכל 
אצלו קעסט, ולא ערב לו המאכל פשוט 
שאכל איתו בקערה אחת ולא רצה לאכול הר' יודיל. וסיבב הר' 
לייב את הקערה שלצידו לצד הר' יודיל, והרגיש ר' יודיל אז בזה 

המאכל כל הטעמים שבעולם.
*

וכשנסע הר' לייב לארץ-ישראל היה ענין שבא חית הים ורצתה 
ותפילין  בטלית  מעוטף  נגדה  לייב  הר'  ויצא  הספינה,  לטבוע 

ותיכף החזירה עצמה לים.
*

ר'  חתנו  היה  שאלמלא  ואמר  הספינה,  על  נפטר  הנ"ל  לייב  והר' 
יודיל איתו לא היה מניח אותו ליפטר מן העולם. והר' ליב הנ"ל 
שם  שיעמוד  ובמקום  הספינה,  אצל  הדף  על  אותו  שיקשרו  צווה 
לקברו  שצריכין  הבינו  שם,  ועמד  לאיזמיר  וכשבאו  אותו.  יקברו 

שם. 
והבעל שבט-מוסר כשנפטר הניח צוואה שלא להניח אצלו שום 
איש, עד שיבוא חכם אשכנזי מפולניה, ויראו אצלו עמודא דנורא 

יניחו אותו אצלו, וכן הוה והניחו אותו אצלו.
*

וזה הר' לייב בא לרבינו ז"ל אחר הסתלקותו וביקש ממנו שיקרב 
את ר' יודיל וכל בני ביתו של הר' לייב הנ"ל, וכן הוה שנתקרבו 

כולם לרבינו ז"ל.
.........................................................................................

בינו ז"ל אמר מקנא אני את ר' יוסקא )היינו לענין פשיטות ר
שקורין פראסטק בלי חכמות "ערינסט"(. זה הר' יוסקא היה 
איש פשוט מאוד והיה לו סידור עב מהסידורים הישנים שכתוב 
הכנסת  לבית  הסידור  זה  לוקח  והיה  והיוצרות,  התחינות  כל 
והיה אומרו כולו מתחילה ועד סוף ולא היה מחסר כלום מר"ה 
ופורים והגדה וכו' הכל כאשר לכל אמר בלי הבנה להבדיל. וזה 

היה כל-כך בתמימות ופשיטות.
*

אם  למעלה  שואל  שהיה  ז"ל  מהבעש"ט  מעשה  ששמעתי  וכמו 
יש מכוון כל-כך בתפילה בדור הזה כמוהו. ןהשיבו לו שיסע לזה 
העיר וכו' וימצא אחד ששמו כך וכך שהוא מתפלל יותר בכוונה 
ממנו. ונסע הבעש"ט ז"ל לזה העיר ושאל את עצמו על זה האיש, 
איך  בביהמ"ד  אותו  והראו  מאוד.  פשוט  איש  שהוא  לו  ואמרו 
שישב ואמר מעט והעמיד את עצמו והרים שתי ידיו למעלה. וכל 

פעם היה עושה כן. 
לו  השיב  אומר?  הוא  ומה  כן  עושה  למה  הבעש"ט  אותו  ושאל 
שהוא אינו יודע רק א"ב, ואמרתי להשי"ת מהו כל התפילה רק 
א"ב רק שצריכין לידע איך לצרפם ולעשות תיבות מהם ולצרף 
התיבות ביחד. ואמרתי: רבש"ע הלא אני אינני יכול לצרף, אבל 
אתה יכול לצרף היטב על-כן אני מוסר לך שאתה תצרפם. ועל-

כן אני אומר כל הא"ב ומרים ידי ונותן אותם להשי"ת שיצרפם 
אבל  להשי"ת.  ונותן  הא"ב  פעם  עוד  וכן  תפילה  מהם  ויעשה 
יתוודע  שלא  זאת,  יספר  שלא  ז"ל(  )מהבעש"ט  ממנו  מבקש 

לאשתו שלא תגרש אותו.
וסיים על זה הבעש"ט: עכשיו כבר מובן לו. כי השי"ת בוודאי 
מוסר  הנ"ל  הוא  כי  ממני.  יותר  ולכוונה  התפילה  לצרף  יודע 
שצריך  יודע  שהוא  כמו  התפילה  את  יעשה  שהוא  להשי"ת 
לעשותה, ובוודאי השי"ת כשעושה את התפילה הוא עושה אותה 

יותר יפה מהבעש"ט ז"ל.
.........................................................................................

יוסיל ר ' מיכל מטולושין זצ"ל סיפר שהכיר מקרוביו של ר' 
שותק זצ"ל, זה הר' יוסיל שותק היה חברו של הרה"צ ר' לוי 
יצחק ז"ל הרב מבארדיטשוב זצ"ל והיה שתקן גדול, והיה מנהגו 
לומר דברי בדיחותא. )אגלייך ווערטיל( ופעם אחד התווכח עם 
הרה"צ  וענה  בגמרא.  פשט  באיזה  ז"ל  מבראדיטשוב  הרה"צ 

הפשט  לומדין  שכך  לו  ואמר  ז"ל  מבארדיטשוב 

שרפי-מעלה 
סיפורים ושיחות 
מפי חסידי ברסלב

המשך בעמ' הבא 



א"ר ירמיה בר אבא ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה כת ליצים 
וכת חניפים וכת שקרים וכת מספרי לשון הרע. כת שקרים דכתיב: 

)תלמוד בבלי סוטה מב-א( 
"דובר שקרים לא יכון לנגד עיני".                

יתחברו  לא  כי  שכינה,  פני  מקבל  אינו  המשקר  כי  שאמרו  הרי 
והוא  שבהם,  ההיפך  מצד  ביחד  והשקר  האמת  כמו  הפכים  שני 
יתברך נקרא אל אמת וחותמו אמת, איך יקבל המשקר פני שכינה 

להתחבר עמו פנים בפנים? ודבר זה מציאות שני הפכים יחד.
)באר הגולה - הבאר הרביעי( 

לפי שהמשקר יחשוב שאין מי שיכחישו, ועל-כן אמר "לנגד עיני" 

)מהרש"א(
- המשוטטות בכל הארץ.                                                 

והא 'דאין מקבלים פני שכינה', נראה מדה כנגד מדה, הם עושים 
ממקום  מרוחקים  יהיו  לכן  אדם,  בני  אצל  עצמן  לקרב  כדי  כן 

)בניהו בן יהוידע(
הקודש.                                                                      

'כת מספרי שקרים אין רואין פני שכינה' כי יש בשמו הגדול וי"ו 
שמורה שהוא ית' מקיים העולם ומעמידו, וזה מפני שהם נבראים 
לעד  'סמוכים  דכתיב:  קאי  קושטא  כי  קיום  לו  יש  ולכך  באמת 
לעולם עשוים באמת וישר' - ר"ל כי הנבראים סמוכים ומקוימים 
לעד ולעולם מפני שהם עשוים באמת וביושר, ולכך מספרי שקרים 

אינם רואים פני שכינה כי הוי"ו מורה על האמת. 
)נתיבות עולם א(

ופומיה  ישראל,  מופרש מעדת  הוא  כי  בו  ענה  פיו  זה המשקר, 
האדם,  על  תימה  הוא  ובאמת  שנוהי.  זיווהי  עלוהי,  מחכים 
ובפרט כאשר משקר בלי שום צורך, ודאי גדול עוונו מנשוא. ואוי 
ואבוי לפוגם פיו ולשונו, כי כל ישע וכל חפץ ביאת האדם בעוה"ז 
לזכות ליהנות מזיו השכינה לעוה"ב, ואיך ברצונו יעשה סגולה 
והן  שלא לקבל פני שכינה, ומה גם אם משקר על חינם ממש. 
בעוון הדור יתום, השקר הוא 'מטבע חריף' - לפני מלכים יתיצב. 
אוי לנו שכך עלתה בימינו, כי השקר ואביזריה כל כך נשתרשו 
שקר.  לדבר  בדבר  אסור  דיש  לב  על  שם  אין  אשר  והורגלו, 
הגדולים,  בעיני  חן  למצוא  הוא  דמצוה  סוברים  אימא  ואיבעית 

וכיוצא מטענות הבל.                                        )לב דוד - פרק ששה עשר(

לומדים ספר-המידות 

ר' אייזיק מהומל נכנס פעם בל"ג בעומר לבית עלמין, נתעכב 
ליד מצבה אחת, קרא את שכתוב עליה בעיון מחשבה, שלח 
שם  לו:  ואמר  קדישא'  ה'חברא  של  הראשי  לשמש  לקרוא 
כל  הם  היכן  הנפטר  את  שואלים  האמת,  בעולם  למעלה, 

המעלות שנכתבו עליו במצבתו?
שוב תהה ר' אייזיק בעיון מחשבה, והפטיר אל השמש: לך 
עליו  ציווה  בידו  גרזן  עם  השמש  כששב  גרזן.  להביא  תיכף 
המצבה.  על  הכתובים  השבחים  כל  את  לעקור  אייזיק  ר' 
באנחת  אייזיק  ר'  אמר  הכתוב,  את  לנתץ  השמש  משסיים 

רווחה: "עשיתי ברוך ה' טובה לנפטר".

עבודת המידות

שרפי-מעלה / המשך מעמ' קודם
למעלה ברקיע )כמו שהוא ז"ל אמר( השיב לו הר' יוסיל ז"ל בלשון 
קען  הימעל  )אין  לטעות?   יכולין  לא  ברקיע  וכי  )ווערטיל(  הלצה 
מען דען קיין טעות ניט האבין( ונתפעל מאוד הרה"צ מבראדיטשוב 
ז"ל מזה וענה לו בהתעוררות גדול יוסיל ראה למה הביאו אותך 
ציא  זייא  ווערטליך  אין  נאך  דיך  האלסט  דיא  )יוסיל  הלצותך?! 
וואס דיינע ווערטליך האבין דיך גבראכט?!( ונכנסו אלו הדיבורים 

בעומק ליבו.
ווערטליך, אלא  לומר  לבד שלא  לא  בדעתו  גמר  והלאה  אז  ומיני 
אפילו לשתוק לגמרי שלא לדבר וקיים זה במסירות נפש גמור, כי 
וכו', וכשעינה עצמו מזה ממש  היה לו חיות מלומר דברי הלצות 

נתייבשו איבריו מסיגוף ועינוי. 
בבית  אותו  ראה  כאשר  כי  ז"ל  מיכלי  לר'  הנ"ל  קרובו  וסיפר 
האיברים  להכיר  יכולים  שהיו  עד  ודק  יבש  כל-כך  היה  המרחץ, 
הפנימים. וענה לו קרובו הנ"ל "ר' יוסיל די לכם לסגף נוחו מעט" 
השיב לו בהתעוררות :"הגוף הוא כל-כך עב וחזק )מגושם( הניח לו 
יום אחד הוא כבר כמו שהוא" )דאר גוף איז אזוי מגושם לאז עם 
נאר אפ איין טאג איז ער שוין דאר אייגנער וואס ער מאיז גיווען(.

)כת"י ר' שמואל הורביץ(

תורה ח' - ראיתי מנורת זהב

בגימטריא  ו"ו,  למ"ד,  סמ"ך,  כ"ף,  כזה:  במילואו  "כסלו" 
אב הרחמים. )בני יששכר(

והיה בחודש זה כסלו שנקרא על שם המבטח עוז שיש לישראל, 
בן  ביקום איש צרורות  יון מצינו  ובגזירת  יהיה בכסלך".  "ה'  כי 
אחיו של ר' יוסי בן יועזר איש צרידה שהיה בגזירה ונשתקע כל 
כך עד שרכב על סוס בשבת. והכניס ר' יוסי בן יועזר בלבו המבטח 
עז לשוב בתשובה על ידי שאמר לו ואם כך לעושי רצונו קל וחומר 
יוסי בשעה קלה  למכעיסיו עד שקיים בעצמו ד' מיתות ואמר ר' 
קדמני זה לגן עדן. ובחודש כסלו יש לכל אחד מישראל מבטח עז 
שיוכל לקנות עולמו בשעה אחת. שעל זה יש מבטח עז לישראל 
כמו שאמרו בזוהר הקדוש על פסוק עוז לו בך מסילות בלבבם עיין 
לי פתח  כמו שאמר פתחו  תורה  לדברי  עצמו  יפנה  אך  שם. אם 
כו',  לכם פתחים  ואני אפתח  כחודה של מחט  אחד של תשובה 

ועמך כולם צדיקים ויהיה ה' בכסלך.
)פרי צדיק לראש חדש כסלו(

                          עניני דיומא   
חודש כסלו

לתרומות והנצחות להחזקת העלון והמבחנים בליקו"מ  פלא':
050-418-0673 .  ת.ד. 5136 ירושלים

 ________________________________

 shuvubonim.com :ניתן לראות את העלון ב

"ַּדע, ֶׁשִעַּקר

ָהרּוַח ַחִּיים 
ְמַקְּבִלין ֵמַהַּצִּדיק 

ְוָהַרב ֶׁשַּבּדוֹר"
)תו' ח' ס"ק ב'(

אמתאמת
כת שקרים
אינם מקבלים
פני השכינה
)אמת – ג'(


