בס"ד

אילו יהודי היה יודע
כמה ה' רחמן...
הבה נראה מה שרבנו מגלה לנו ,מה זה האור של חודש אלול ,מה
שהצדיקים מגלים לנו את האור של ה' יתברך  -אור מיוחד של תשובה.
בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון ,מדבר רבנו מכל היסודות של
חודש אלול ,ואח"כ נראה בליקוטי הלכות איך ר' נתן מוריד את הדברים
שיובן לכל אחד ואחד.
רבנו מתחיל" :כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד
המקום" .אח"כ רבנו אומר ש"עיקר התשובה הוא כשישמע בזיונו ידום
וישתוק ,וצריך ללכת תמיד במידת התשובה".

מה זה תשובה?
רבנו מתחיל "כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד
המקום".
מה זה תשובה? תשובה זה שהאדם שב ,הוא חוזר .עד עכשיו הוא הלך
בדרך לא טוב ,כעת הוא חוזר ושב ,הוא עושה פרסה.
אבל ,כשאדם רוצה לעשות פרסה ,לעזוב את כל העולם הזה ,את כל
התאוות והרצונות הלא טובים ,כל מה שעבר עליו עד עכשיו ,בא אליו היצר
הרע ואומר לו :הרי ניסית כבר עשרות פעמים לעשות תשובה ,לעזוב את
התאוות ,כמה ניסית לשמור את העינים ,ללמוד יותר בהתמדה ,להתפלל
יותר בכוונה ,להשתפר בבין אדם לחברו ובמידות טובות ,ניסית עשרות
ומאות פעמים ולא הלך לך .ועכשיו ,אם תתחזק קצת ,תשמור על העינים
פעם אחת ,תתאפק פעם אחד לא לכעוס ,תתפלל מילה אחת בכוונה,
תלמד חמש דקות ,מה זה כבר יעזור לך?
צריכים לדעת שאם האדם רוצה לעבוד את עצמו ,אז בעיניו חמש דקות
זה כלום ,פעם אחד לשמור על העינים זה לא שוה .אבל אם אתה רוצה
לעשות רצון ה' ,אז תדע שה' יתברך יש לו נחת רוח מכל נקודה טובה של
יהודי! מכל נקודה של סור מרע או עשה טוב .כמו שאומר רבינו בליקוטי
מוהר"ן (תורה רל"ג) שכל פעם שיהודי שומר את המחשבה יש
להקב"ה תענוג גדול מזה .ואת זה צריך לדעת שכשאדם רוצה להכנס
בדרך התשובה ,אז דבר ראשון צריך למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד
המקום .דבר ראשון עליו לחשוב :אני בא עכשיו לעשות רצון ה' ,לא רצון
עצמי ,לא בשביל שיהיה לי כבוד.
מישהו אמר פעם ,שמירת עיניים בשלמות כמו ר' שמואל שפירא זצ"ל
כל אחד היה מוכן שיהיה לו .ר' שמואל כידוע אף פעם לא הסתכל בעולם
הזה .אבל אדם שיוצא לרחוב ויש לו כל הזמן נסיונות; כן להסתכל ,לא
להסתכל ,ונגיד שהוא כבר נכשל מאה פעמים או יותר ,ועכשיו יש לו
עוד נסיון לשמור את העיניים ,אם הוא חושב על כבוד עצמו  -כבוד כבר
לא יהיה לו מזה ,כי הוא יודע בעצמו שהוא כבר נכשל ואנשים הרי לא
מסתכלים עליו שהוא 'שומר עיניים' .אבל אם הוא חושב על כבוד המקום
לעשות רצון ה' ,הרי כל פעם שלא מסתכל הוא מקיים שני מצוות" :ולא
תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" ומצוות "ונשמרתם מכל דבר רע" ,והוא
עושה בזה רצון ה'.

ההתחזקות של רבנו זה לא אקמול!
ממשיך רבנו בסעיף ד' "כשרוצה אדם לילך בדרכי התשובה צריך להיות
בקי בהלכה ,וצריך להיות לו שני בקיאות בקי ברצוא בקי בשוב ,וכו' .ר'
נתן ,בהלכות עדות הלכה ה' ,כותב דיבורים נפלאים על היסוד הזה של
"בקי ברצוא בקי בשוב".

מעובד מתוך
שיעורו של
הרב שלמה
אפרים
גודלבסקי
שליט"א

בתורה הזאת רבנו מדבר על מעשה מרכבה ,מענין האדם היושב על
הכסא ,שזה היסוד של מעשה מרכבה .שכן ,במעשה מרכבה יש שור
נשר אריה ואדם ,אדם זה המדרגה הכי גבוה שיש .ומסביר ר' נתן בעלים
לתרופה וזה לשונו" :מה נשיב לה' כל תגמולהי עלי אשר חמל עלינו בעל
הרחמים ,שאנו יודעים קצת ומאמינים שיש סוד כוונות אלול ,ותדקדק
היטב בדבריו הקדושים שכוונתו כפשוטו שאפילו מי שהוא בבחינת
ואציעה שאול ממש ,יאמר הנך!!! אבל אין זה דבר פשוט להחיות
ולחזק את האדם שלא יפול יותר כשהוא בשאול תחתיות ממש ח"ו ,רק

יש בזה סוד גדול ונורא סוד עמוק ונסתר מאוד מאוד שהוא סוד
כוונות אלול ,וכו' ,ואין מי שיוכל עתה להחיות הנפשות הנפולות
וכו' בדורות האלו כי אם מי שגילה התורה הנ"ל וביאר לנו
בפשיטות והזהיר אותנו לקיים ואציעה שאול הנך!!!
צריך לדעת ,רבותי ,שההתחזקות של רבנו זה לא אקמול ,אקמול זה
רפואה זמנית ,כשכואב הראש צריך לבדוק ממה זה בא ,אקמול זה רק
הרגעה זמנית ,כן צריך לדעת שההתחזקות של רבנו זה לא הרגעה

זמנית ,זה סוד מעשה מרכבה העליונה!!!

דרך התשובה שגילה משה רבינו
בתפילת 'עלינו לשבח' אומרים" :וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה'
הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" ,אומר ר' נתן "כי
צריכים להמליכו למעלה ולמטה בשמים ממעל ועל הארץ מתחת ,להאמין
שמלכותו בכל משלה ,כולם יודעים שצריכים להאמין בה' יתברך שהוא
יחיד קדמון היה הווה ויהיה ,וכמו שצריכים להאמין במציאותו יתברך כן
צריכים להאמין שהוא הבורא הוא היוצר הוא המנהיג ,מלך מושל ומשגיח
על כל דבר מראש ועד סוף ,כי כשאינו מאמין ח"ו שה' יתברך מושל בכל
ומלכותו בכל משלה הוא כופר ומקצץ בנטיעות".
זה כולם יודעים כי בין כשיש מזג אויר נעים ובין כשיש מזג אויר סוער
או כשיש שלג או גשם זה כולם מאמינים ויודעים שה' עושה את זה ,מי
שלא מאמין בזה זה רח"ל כפירה .בא ר' נתן ואומר לנו שאותו דבר בעבודת
ה' ,הרי כשהולך לך טוב ,שאין לך נסיונות והלימוד מובן והכל הולך כמו
שצריך ,אז לא קשה להתחזק ולהאמין שהכל מה' ,אבל גם כשלא הולך
בעבודת ה' צריך לדעת ולהאמין כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל
הארץ מתחת אין עוד.
וממשיך ר' נתן ,כי משה
רבנו הוריד את הלוחות
ביום הכיפורים ,ואז עשה
דרך כבושה לתשובה.
כידוע שמשה רבינו עלה
שלשה פעמים לשמים;
פעם ראשונה לקבל לוחות
ראשונות ,ואח"כ הוא ירד
ושבר אותם .פעם שניה
עלה והתפלל לה' שימחול
ופעם
ישראל,
לעם
שלישית הוא עלה לקבל
לוחות שניות שהתחילו
בא' באלול והסתיימו ביום
הכיפורים ,שאז אמר לו ה'

בימים אלו מסתובב
רמקול בכל העולם
בכמה מיני לשונות
ואזהרות וכרוזים
בלי מספר ,ומהו
מכריז? שה' יתברך
עדיין עמנו!!!
אפילו עם החוטא
הגרוע שבכל העולם
כולו!!!  -כך אומר ר' נתן

"סלחתי כדבריך" .וכתוב בספרים ,כי בגלל זה הם ימי רחמים ורצון  -מר"ח
אלול עד יום כיפור ,כי אז ה' התרצה למחול לעם ישראל ואז משה רבנו
הוריד לנו דרך כבושה לתשובה.
מה זה דרך כבושה? שכל אחד יוכל לחזור בתשובה .וממשיך ר' נתן ,כי
זה כוונת הפסוק "אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך" שהם בח'
שני עדים  -השמים והארץ ,שהם מגלים האמת ,כי זה עיקר התשובה,

כשיודעים ומאמינים שה' יתברך נמצא עמו תמיד בכל עת ובכל
מקום ,ועי"ז יזכה לילך בדרך התשובה שגילה משה.

יש דרך לצאת מכל מצב!
כי עיקר הכח של היצר הרע הוא ע"י השקר ,כי בתחילה מחטיא את
האדם ע"י שקריו שמטעה אותו בכמה מיני הטעיות ,ואח"כ כשבא על
דעתו לשוב אל ה' ,בא יצר הרע ומחליש דעתו ומכניס בלבו שה' יתברך
כבר התרחק ממנו ,עד שאי אפשר לו לשוב ,רח"ל .והאמת הוא להיפך ,כי
'מלכותו בכל משלה' אפילו בעשר כתרין דמסאבותא [-מדרגות תחתונות
של טומאה] כמו שכתוב בתורה "השוכן אתם בתוך טומאותם" ופרש"י:
"אפילו כשהם טמאים שכינה עמהם".
וזה מה שמשה רבנו הוריד לנו דרך התשובה באלול ,שאפילו שעם
ישראל נכשלו ועשו את העגל רח"ל ,שזה מהדברים שהכי מרחיקים את
עם ישראל מהשי"ת כי זה עבודה זרה ,בכל זאת משה רבנו המשיך לנו דרך
תשובה ,כי הצדיקים האמיתיים והכרוכים אחריהם ממשיכים זה הדרך
בכל שנה .שעיקר הדרך הוא מה שיודעים ומודיעים בכמה מיני לשונות
ואזהרות וכרוזים הרבה בלי מספר .בימים אלו מסתובב רמקול בכל

העולם בכמה מיני לשונות ואזהרות וכרוזים בלי מספר ,ומהו
מכריז? שה' יתברך עדיין עמנו!!! אפילו עם החוטא הגרוע
שבכל העולם כולו!!!  -כך אומר ר' נתן ,כי מלכותו בכל משלה בח'
ואציעה שאול הנך".
וכל זמן שהאדם חוזר זאת בדעתו ,ומכניס זאת בלבו באמת בבחינת
"וידעת היום והשבות אל לבבך" ,כל זמן שהאדם מאמין בזה ,אזי בודאי
יש לו תקוה גדולה כל ימי חייו לזכות לדרך התשובה באמת ,כי זה עיקר
דרך התשובה שעשה משה והצדיקים שאחריו בחינת "הנותן בים דרך
ובמים עזים נתיבה" שזה הפסוק הוא סוד כוונת אלול כמובא ,שהכוונה
הפשוטה היוצאת מזה לכל בני אדם הפשוטים הוא ,שה' יתברך ברחמיו
הודיע לנו ע"י צדיקיו האמיתיים שהוא נותן בים דרך ,כל הדרך הזאת
הוא מה' יתברך בעצמו .שכן ידוע כי ביבשה יש דרכים רחובות וכבישים
וכו' ,אבל בים אין דרך ,הנסיעה בים מתבצעת באמצעות 'מצפן' .וכל זה
כשהים רגוע ,אבל לפעמים המצב נהיה יותר גרוע ,כי יש 'מים עזים' זה
מערבולות ה"י ,ומי שנופל למערבולת זה מאוד מסוכן ,וברוחניות זה הרבה
יותר גרוע מי שנופל בים שזהו התאוות והרצונות הלא טובים השוטפים
על האדם כהמון גלי הים ,בבחינת "כל משבריך וגליך עלי עברו" ,אף על
פי כן ,אומר ר' נתן ,שהשם יתברך מודיע לנו ,כי גם אם נפלת לים,

אפילו מי שנפל להבלי העולם הזה ויש לו כלים מכלים שונים,
מהדברים הכי גרועים שיש היום בעולם ,יש דרך לצאת .ואת זה
מגלה משה רבינו ,שיש נתיבים ודרכים לצאת גם ממים עזים
ממערבולות מסוכנות!

האור הגדול של חודש אלול
ויש לדעת ,כי בדרכים סלולות ,מי שנסע בדרך לא נכונה לפעמים צריך
ליסוע הרבה בשביל לחזור לנקודת המוצא ,אבל בים כאשר האדם רואה
שהוא נסע בדרך הלא נכונה יכול לעצור מיד ותיכף להסתובב ולחזור
למחוז חפצו .זה הנקודה של ימי אלול ,כי בימים אלו יורד אור גדול כזה
שברגע אחד אפשר לעזוב את הכל ולעשות תשובה .כמו שאומר ר' נתן,
כל שכן כשיודע האדם בעצמו מה שעבר עליו ,ולהיכן ירד ונשלך ע"י
מעשיו ,אעפ"כ גם שם יש דרך ונתיב תמיד לשוב אליו יתברך!!!
חסידי ברסלב היו אומרים ,מה זה "ואציעה שאול הנך"? כשהולכים

להזמנת שיעורים והרצאות:
052-769-2809

ברחוב והביוב עולה ,כולם סוגרים את האף ובורחים ,והעירייה מביאה
עובד שלובש בגדים מיוחדים ויורד לתוך הבור לתקן את הסתימה .נחשוב
שבא אדם ,פותח את בור הביוב ויורד למטה ומתחיל לסדר שם לעצמו
כסא מטה ושולחן ,הרי כל אחד יסתכל עליו שהוא לא נורמלי .זהו משל
בגשמיות ,וברוחניות  -הסירחון של כל עבירה הינה מליון פעמים יותר
גרוע .מובא בגמרא ,שאליהו הנביא הלך עם ר' יהושע בן לוי ,וכשעברו
ליד נבלה סרוחה וריב"ל אמר שיש ריח רע אמר אליהו הנביא שהוא לא
מרגיש שום ריח ,אבל כשעברו במקום שנכשלו בעברות ה"י ,אמר אליהו
הנביא שהוא מרגיש סירחון נורא ,וזהו מה שאמרו החסידים ,שאפילו אם
אדם הציע את מיטתו בשאול ,שהוא כל כך משוקע ברע עד שכאילו סידר
לעצמו מקום לשהות שם ,צריך לדעת כי ה' גם קרוב אליו.
בכל שנה מר"ח אלול עד יום הכיפורים מתגלה דרך מיוחד לתשובה,
שה' יתברך בעצמו מודיע לנו :תדעו לכם שכל אחד יכול להתקרב אלי.
וממשיך ר' נתן "ועיקר הדרך נעשה ע"י שיודע ומאמין שמלכותו בכל
משלה ,בבחינת אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך שזהו סוד
כונת אלול בחינת הדרך הנ"ל ,וכל אדם יכול לזכות אליו מכל מקום שהוא,
ובפרט באלול אם יאמין בכל זה באמת ובפשיטות כנ"ל".
זה היסוד שצריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ,היינו ,אם אתה רוצה
לעשות רצון ה' זה לא
משנה איפה אתה נמצא,
בכל מקום ובכל מצב אתה
יכול להתעלות ולהתקרב
לה' יתברך ,ולעבוד אותו
באמת.
ואיך זוכים לזה? דבר
ראשון תאמין כי אפילו
"ואציעה שאול  -הנך".
כשעובר על האדם כל
מיני קשיים ברוחניות
דברים
ובגשמיות,
שמרחיקים אותו מה' ,הינך
צריך לדעת שה' נמצא
על ידך קרוב אליך ,והוא
רוצה להאיר לך את דרך
התשובה לחזור אליו.

אפילו מי שנפל
להבלי העולם הזה
ויש לו כלים מכלים
שונים ,מהדברים
הכי גרועים שיש
היום בעולם ,מגלה
משה רבינו ,שיש
נתיבים ודרכים
לצאת גם ממים
עזים  -ממערבולות
מסוכנות!

ויש לזכור ,כי רבנו
המשיך את הגילוי הזה מסוד מעשה מרכבה העליונה ,מהדברים הכי
גבוהים וכמו שכותב ר' נתן" :ובאמת יש דברים בגו ,דברים עמוקים ,כי אין
זה דבר פשוט להחזיק ולהחיות את האדם שלא יפול יותר כשהוא בשאול
תחתיות ממש ח"ו" ,אם האדם נפל לדברים הכי גרועים רח"ל ,אתה בא
ואומר לו אתה יכול לצאת מפה ולהיות עובד ה' ,אתה יכול להיות מלא
קדושה ולקבל חיות מהמצוות ,באותו רגע בא היצה"ר ואומר לאדם :וכי
לך יש תקוה?! אתה נמצא רח"ל איפה שאתה נמצא ...על כך אומר ר' נתן
כי צריך להאמין שיש בזה סוד גדול ונורא שרבנו המשיך את זה ממעשה
מרכבה ,מהמקום הכי גבוה .ואי אפשר לבאר הכל ,אבל הנגלות לנו ולבנינו
לשמור ולקיים דבריו הקדושים בפשיטות ותמימות.
עכשיו ,עם התחלת השנה החדשה ,מתחילים את הכל מחדש .האור
הגדול הזה שיורד בימים אלו ,נותן לנו כח להחזיק מעמד כל השנה ,כמו
שר' נתן כותב שעיקר הדיון של ר"ה הוא ,איך נזכה לעבוד את ה' כל השנה.
לכן צריכים להתחיל מחדש להאמין בגילוי הזה של "ואציעה שאול הנך"
 שה' יתברך נמצא איתנו בכל מצב.ויהי רצון שנזכה לשנה טובה ומתוקה ,לכתיבה וחתימה טובה ,ונזכה
למצוא את ה' יתברך בכל מצב ,עד שנזכה לגאולה השלימה ,במהרה
בימינו אמן.

רוצה לקחת חלק בהפצת עוד התחזקות?
חייג054-844-0814 :

