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פתיחה
"חודש אלול"

בוערים  "באלול  ואמרה  פעם  התבטאה  'אדל',  רביז"ל  של  בתו 

ובוערים ולא עושים כלום", מסתובבים באלול רוצים להתחדש, 

ספיקות  הרבה  יש  למעשה,  להצטמצם  איך  יודעים  לא  אבל 

ובלבולים בעניין עבודת התשובה, הדרך לא ברורה, מהי תשובה, 

איך עושים את זה למעשה, על מה עושים תשובה, האם באמת 

נשתנה מהיום, האם התשובה תתקבל למעלה ועוד כהנה וכהנה 

ספיקות וחלישות הדעת המונעים מאתנו להתחיל ללכת בדרך 

התשובה. 

בקונטרס זה נלקטו שאלות שרבים מאיתנו נבוכים בהם, בעניני 

אלול וימים נוראים, שנשלחו על ידי בני הנעורים.

ייתכן שישנם דברים החוזרים על עצמם, אך דברי תורה עניים 

העצות  קיום  של  בענין  כי  אחד,  במקום  ועשירים  אחד  במקום 

בפועל, יש לשנן ולחזור את הרעיון בכמה וכמה אופנים וכתירוץ 

על כמה מבוכות שעולות בראש, כי כך הוא דרכו של היצר, שגם 

לאחר שאדם הבין משהו, תיכף מעלה לו שאלה אחרת, וכך יכול 
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האדם לא לזוז ולהתקדם, הכל בגלל איזה שאלה קטנה שמעיבה 

עליו, ולכן צריך לחזור ולומר שהעצה שהתבארה בשאלה קודמת 

היא גם נכונה ומתאימה לשאלה זו.

יהי רצון שאכן יפיקו הקוראים תועלת מרובה לבקוע גידי קשיות 

דרכי  דרכיה  "כי  וחיות,  בנעימות  התשובה  בדרכ"י  ללכת  הלב, 

נועם וכל נתיבותיה שלום".

עשו רוצה לגנוב את חודש אלול שלא יתגלה בה הרחמים

שאלה:

הנה מתקרב חודש אלול, אני מאוד נלחץ מהחודש הזה.

תשובה:

מובא בזוה"ק שיעקב ועשו חלקו ביניהם את שנים עשר חדשי 

השנה. יעקב לקח את חודשי תשרי חשוון כסלו, עָשו לקח את 

חודשי טבת שבט אדר, יעקב לקח את ניסן אייר סיון, ועשו לקח 

'ויעקבני זה פעמיים',  את תמוז אב אלול. לאחר זאת זעק עשו 

כי יעקב החכים והערים על עשו, ולקח מחלקו ב' חדשים, חודש 

אדר שנהפך מיגון לשמחה, וחודש אלול שנהפך לחודש הרחמים. 

והנה בכל שנה ושנה מתחדשת עלינו המלחמה בין יעקב לעשו 

זה  חודש  לקחת  רוצה  עשו  כי  אלול,  חודש  ההסתכלות  בצורת 
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התשובה,  בעבודת  שיש  בנעימות  נכיר  ולא  נדע  שלא  לעצמו, 

מעיק,  כחודש  אלול  חודש  את  לנו  מצייר  הוא  זה  ובמקום 

שפעמים אף מצפים כבר לסיומו – הבה נתחכם גם אנו בני יעקב, 

של  החודש  הוא  זה  שחודש  ונבין  אלול,  חודש  את  מעשו  לגנוב 

ההשפעות הרחמים.

'

ותלמידיו,  הק'  הבעש"ט  ספרי  אלו  בימים  ללמוד  הראוי  מן 

ובלימוד ספרי רביה"ק ותלמידיו, בעניין חודש אלול ]אשר קיצורם 

מובאים בספר לשון חסידים, דרך חסידים, ובספר אוצר היראה[, כי כשנלמד 

ספרי הצדיקים נוכל לקבל תמונה אחרת לגמרי על חודש אלול 

ועל מהותו של התשובה. 

והכלל היוצא, ש'תשובה' אין פירושו רק שנזכור את החטאים ואת 

הנפילות שלנו ולהתעצב עליהם. 'תשובה' פירושו 'לשוב למקום 

שמשם באנו - למקום האמיתי שלנו, להיות אחד עם השי"ת'. כי 

בשורש נשמתנו, אנו באמת דבוקים ומאוחדים עם השי"ת, אלא 

ומצבים  למקומות  ונזרקנו  נפלנו  הזה  עולם  גשמיות  שמחמת 

ועל  להשי"ת,  שלנו  והשייכות  ההרגשה  את  מאיתנו  שהשכיחו 

כך צריכים אנו לעשות 'תשובה' כלומר להתחדש ו'לשוב' לקשר 

הטבעי שלנו עם ה'.

חוזר  אני  איך  אלול,  בחודש  לזכור  אנו  שצריכים  ההגדרה  וזוהי 
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הוא  הסליחה  ובקשת  עוונת  הזכרת  ענין  וכל  לה'.  קשור  להיות 

פרט בתוך הגדרה זו, כי העוונות הם אשר עומדים בעוכרינו שלא 

שנתעסק  לא  היא  הכוונה  עיקר  אך  השי"ת.  את  להרגיש  נוכל 

יותר מדי עם העוונות והמידות הרעות, אלא המטרה היא שנשוב 

לידיעת האמת  ולחזור  יתברך,  כבוד מלכותו  והדר  בהוד  להכיר 

שאנו בניו, ושבאמת שום דבר לא יוכל להפריד אותנו ממנו ית'.

מהיאוש  אותנו  להוציא  רחמים,  שערי  נפתחים  אלול  בחודש 

בלב  לנו  ומאיר  מגלה  השי"ת  אלו  בימים  כי  הריחוק,  והרגשת 

לחזור  נוכל  ושתמיד  שיהיה,  מי  יהיה  לכולם,  יד  פותח  שהוא 

ולהכנס לאותו מקום אשר משם באנו, לחדש את הרגשת הקשר.

בהרגשת  ה'התחזקות'  חודש  הוא  אלול  שחודש  כן  אם  נמצא 

שבורים  מושפלים  הרגשנו  השנה  בכל  אם  כי  אלוקים.  קרבת 

ורחוקים ללא קשר ושייכות לה', הרי שבימים אלו יורד מלמעלה 

שפע גדול של התחזקות והתקרבות חדשה לה', שנוכל להפנים 

שה'  ונדע  עלינו,  השפיע  שרבינו  ההתחזקות  דברי  את  היטב 

איתנו ממש, וחפץ ומשתוקק אלינו מאוד גם אם עבר עלינו שנה 

כזו. כי בשורשנו אנו דבוקים ומאוחדים עם ה'. 

'

שאנו  ולפני  לה',  קרובים  להיות  לשוב   – 'תשובה'  נקרא  וזה 

הקשר,  של  הזכרון  את  אנו  מעוררים  הרע,  את  בכלל  מעוררים 
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לדעת שאנו בניו של השי"ת והוא מלא רחמים עלינו ]בקי בשוב[, 

היא  הקשר,  את  לזכור  אותנו  שמחזירה  שכזו  משחבה  וכל 

ורק  למעלה.  עצומים  תיקונים  פועלת  והיא  תשובה,  הנקראת 

אמיתית,  להתעוררות  ולבוא  להתקדם  נוכל  זו  ידיעה  מתוך 

להשליך מעלינו את ההרגלים הרעים המפריעים לנו לזכור את 

הדביקות שיש לנו עם השי"ת ]בקי ברצוא – עיי' ליקו"מ סי' ו'[. 

מעתה  כי  תשובה,  על  ההסתכלות  כל  משתנה  זו  בהגדרה 

לא  שאנו  מחמת  ובנעימות,  בחיות  תהיה  המוסר  התעוררות 

מתעסקים יותר מדי עם הרע, אלא בעיקר חזקים במטרה אחת, 

לשוב לשרשינו, לדעת מהחן וההתפארות שיש לנו אצל השי"ת. 

וזה מרומז בסוד של ר"ת אלול – 'אני לדודי ודודי לי', היינו שאנו 

מחדשים את הקשר עם השי"ת – 'אני לדודי', על ידי 'ודודי לי', 

שאנו יודעים שהוא מצידו קשור עמנו תמיד. 
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מהיכן מתחילים את אלול

שאלה:

עם איזה דבר כדאי להתחיל לחזור בתשובה

תשובה:

כי  זו את ההבנה הכללית במהותה של התשובה.  חסר בשאלה 

תשובה היא התעוררות כללית להבין שיש מלך בעולם.

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

איך לקחתי את הכבוד לעצמי, חשבתי שאני כאן המלך שעושה 

מה שרוצה.

אזי  הזו של הכרת מציאות המלך,  ומתוך ההתעוררות הכללית 

אפשר להכנס לפרטים, להתחיל להתחרט על מעשים מסויימים 

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

שעולה  ומה  ממילא,  צפים  והבושה  החרטה  אז  כי  מתחילים, 

ראשון בלב, עליו צריך להתחרט.

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

אין  השנה  בראש  אך  העוונות,  ופירוט  דברים  בוידוי  עוסקים 

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

שיש  ההכרה  מתוך  בוידויים,  להתחיל  אפשר  במלך,  שנזכרים 

מלך, מתוך התעוררות הרצון להתחיל לעבוד את המלך.
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הוא  למעשה  אלול  חודש  עבודת  שעיקר  לדעת  צריך  ולכן 

של  מהכבוד  מחשבות  של  קטנים  רגעים  בלב  להכניס  להתחיל 

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

לו  שאין  למסקנא  מגיע  אדם  בהם  מחשבות  ריחוק,  של  זרות 

שייכות עם הבורא, אדרבא מחשבות של קרבת ה', לחשוב כמה 

ה' נמצא כאן ועכשו, כי מלא כל הארץ כבודו.

אמונה  של  מחשבות  בראש  לו  עולים  יהודי  שכל  היא  והאמת 

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

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

כזו  מחשבה  שמכל  מבין  לא  הוא  האלו,  המחשבות  את  מטפח 

נבנים עולמות שלמים למעלה, הוא לא יודע מהו כח של מחשבה 

טובה של אמונה, כמה היא יקרה ונחוצה בשמיים.

וכעת בחודש אלול זמן של התשובה, הוא הזמן לעורר מחשבות 

ברחוב,  הליכה  בעת  כגון  קטנים,  רגעים  אפילו  ה'',  'כבוד  של 

שהייה בבית וכדו'.

'

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

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

ויש להתחזק בימים אלו לרכז את המחשבה בתפילה, לשים לב 

לכבוד המתגלה בתוך דיבורי התפילה הנעימים, ולזכור שאומרים 
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אותם לכבוד ה'.

ואפילו אם הלב סתום ולא מתעורר לחוש את הנעימות והדביקות 

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

את המחשבה ולחשוב על הדברים האלו. ואולי לאט לאט יתחיל 

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

'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'

והולך  מתפלל  שחרית,  תפילת  עם  היום  את  פותח  יהודי  כל 

לעסקיו, אך האם התפילה היא בשביל לגמור את התפילה וללכת 

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

הרי  מה',  "מחזיק"  אני  ואם  התפילה,  היא  היעד  התפילה,  אחר 
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שכעת הגעתי ליעד, אם לב או בלי לב, זהו העיסוק שלי בשעה 

ומנסה להתרכז במה  הקרובה. משתדל להסיח דעת מכל דבר, 

שאני אומר ומוציא מהפה.

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

לעולם הדביקות בתפילה.

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

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

אמירות של אלול

שאלה:

האם יש איזה מנהג מעשי לחודש אלול שיש בכוחה לקרב אותי 

יותר להשי"ת?

תשובה:

הבנה(  בלי  )אפילו  ולגרוס  לומר  אלו  רחמים  בימי  ישראל  עם  נהגו 

את הספר הקדוש תיקוני זוהר אשר סגולתה גדול ורב עד מאוד 

שלה  הקרבה  את  ולהרגיש  שלנו,  הנשמה  פנימיות  את  לעורר 

כי  הפשוט,  הטעם  אבל  טעמים,  וכמה  כמה  בזה  ויש  להשי"ת. 

איש  ומעלת  קדושת  על  ביותר  מעורר  זוהר'  'תיקוני  הספה"ק 

היא  היכן  עד  מאתנו,  אחד  כל  של  האברים  וקדושת  הישראלי 
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נוגעת בעולמות העליונים, כי האדם הוא עולם קטן. וככל שנשיג 

את קדושת ומעלת עצמנו, נתעורר יותר להתקרב להמליך את 

ה'. 

באלול  לומר  שהנהיג  מוהרנ"ת  הנהגת  את  גם  זה  על  לנו  נוסף 

ספרי רביז"ל: ספר המידות ליקוטי מוהר"ן שיחות הר"ן סיפורי 

מעשיות, וראוי מאוד להתעורר לקיים מנהג קדוש זה, כל אחד 

כמה שיכול, אף אם רואה שאין בידו לסיים. 

וגם אם כבר עברו כמה ימים של אלול והפסדנו את הסדר הקבוע 

כמה  להספיק  להתחיל,  כדאי  זאת  בכל  לגמור,  שנספיק  בכדי 

שנספיק - 'כי לא עליך המלאכה לגמור'...

'

ומובא בשיחות הר"ן )סי' קכ"ז(: "פעם אחד היה מדבר מענין אלול. 

ואמר: מה שנוהגין לומר תיקונים באלול. שהניגון של התיקונים, 

וגם מהחלישות הלב שיש לכל אחד אז מחמת שכל אחד מתאחר 

אז בבית המדרש יותר מרגילותו, מכל זה נעשה דברים עליונים 

ותיקונים גדולים למעלה".

הרצון  התעוררות  הוא,  מהתיקון  גדול  שחלק  זו,  משיחה  ומובן 

וההשתוקקות להשי"ת בתוך האמירה, שנשתדל לקרוא בחיות 

של  ותיבה  מילה  שכל  אמונה  מתוך  זוהר,  התיקוני  את  ובניגון 

הרשב"י יש בה קדושה עצומה ביותר. וגם אם יש קצת חולשה 
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הנפש.  תיקון  בעצמו  שזה  נזכור  בביהמד"ר,  מההתעכבות  בלב 

וראוי אם כן להתחזק בזה שהאמירה תהיה בלא חפזון ומרוצה 

לבלוע התיבות מתוך לחץ להספיק כל הסדרים, כי העיקר לעורר 

את הנשמה לקרבת ה', לקרוא בחיות ובנעימות תיבה אחר תיבה, 

גם אם לא נצליח לסיים השנה, ואז נוכל להרגיש בקריאת כמה 

לקראת  להשי"ת  הלב  להלהיב  ונזכה  בנשמה,  גדול  אור  דפים 

המלכת ה' בראש השנה.

תשובה למעשה הוא על ידי דיבור עם ה'

שאלה:

אני לומד ב"ה ספרי מוסר, מתעורר לחשיבות עבודת התשובה, 

עבודת  האם  לה',  ההתקרבות  את  עדיין  מרגיש  לא  אני  אבל 

מוסר,  שיחות  שמיעת  בלב,  ספרים  בלימוד  מתבטאת  התשובה 

התבוננות ביום הדין וכדומה?

תשובה:

הלב  את  לעורר  שנוכל  בכדי  הכנה  כלי  רק  הם  ספרים  לימוד 

לתשובה. אך בוודאי שצריך ליישם את התשובה 'למעשה'. לא 

תשובה  לעשות  'צריך  אלול',  'היום  של:  במחשבות  לרחף  רק 

ולשפר את המעשים...'

משהו  כאן  שיש  הרי  לה',  לשוב  פירושו  תשובה  המושג  אם  כי 
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כאן  יש  עצמנו,  כלפי  מחשבות  רק  לא  ה'.  מול  לעשות  מעשי, 

קשר דו צדדי... 

קירבה  של  בתוספת  ההתחזקות,  אווירת  על  שבנוסף  כלומר, 

להשי"ת, התחזקות במצוות ומעשים טובים, ותיקון המידות, יש 

לעשות תשובה במובן הכי פשוט, והיינו להתפייס עם ה', כשם 

שמתפייסים עם חבר. פשוט לדבר עם ה', לבקש ממנו שיחזיר 

אותנו אליו, שיחזק אותנו בלב לחיות את הקשר עמו, לבקש לו 

סליחה על העוונות, ולספר לו שבאמת אנחנו רוצים את קרבתו.

כבר פעולה של תשובה, שאנו שבים  היא  ה',  עצם השיחה עם 

אליו, ואפילו עוד לפני שבפועל יש שינוי במידות והרגלים הלא 

טובים.

והאמת שהנהגה זו הנהיג לנו רביז"ל בכל ימות השנה – התבודדות! 

לנו  פותח  והשי"ת  מתשובה,  מדברים  בהם  אלו  שבימים  אלא 

בזה,  להתחדש  לנו  ראוי  בוודאי  אליו,  להתקרב  ההזדמנויות  כל 

באמצע  דקות  כמה  עוד  יוסיף  השנה,  כל  לכך  רגיל  שכבר  ומי 

אלא  הכללית,  בהתעוררות  נישאר  לא  כך  ה',  עם  לדבר  היום 

נעסוק למעשה בעבודת התשובה – חידוש הקשר מול ה', כשם 

שמחדשים קשר עם חבר, לא רק ברעיון ובמחשבה, אלא בפועל, 

הולכים לדבר איתו...

זה לא קשה כל כך כמו שנדמה, צריך פשוט קצת תמימות, לשבת 
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על כסא כמה דקות, ולדבר עם ה', כי הוא מקשיב ומאזין. בחודש 

אלול מתגלה, שהוא מבין ומאזין מביט ומקשיב לקול תפילתנו... 

כמובן גם שיש להתחזק באמירת תהילים והתפילות של רבי נתן 

בליקוטי תפילות, אבל העיקר הוא השיחה האישית, לספר קצת 

ויתן בנו את  על העבירות והרגלים הלא טובים, ולבקש שיסלח 

הכח להתחדש.

עיקר התשובה הוא להמליך את ה'

שאלה:

עניין קודם, תורה, תפילה,  איזה  מהיכן אתחיל לעשות תשובה, 

תיקון הברית, לשה"ר וכו'.

תשובה: 

לשוב  אינו  התשובה  משמעות  נכונה.  אינה  השאלה  ניסוח 

לאותו  לשוב  פירושו,  תשובה  אחר.  או  זה  עוון  על  ולהתחרט 

רק  לא  במלך.  להכיר  שנשוב  כלומר  באנו.  משם  אשר  מקום 

לדעת שהוא קיים, אלא שנעורר את הלב להכיר בכבוד ה'.

לבטל  ועלנו  מלך,  שיש  שנכיר  הלב,  הכרת  על  לעבוד  להתחיל 

את הרצון שלנו לרצונו. שנתרגל לחשוב לפני כל דבר, איך כעת 

ברגע זה ממש אפשר להוסיף כבוד לה'. לא רק בעשיית רצונו 
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בפועל, אלא בעיקר בביטול פנימיות הלב לכבוד של ה'. כי עיקר 

הביטוי של כבוד הוא כאשר אנו מכבדים ומעריכים אותו בלב. 

וכמובא לעניין כיבוד אב ואם, שנוסף על עצם מעשה הכיבוד של 

שימוש אביו, העיקר הוא הלב וההערכה, שהיא זו שמכבדת את 

האב.

הכרה זו בכבוד ה' מעוררת בלב רגשות של יראה ובושה מפניו, 

הארץ  כל  "מלא   – מלך"  לפני  עומד  אני  "הנה  של:  מחשבות 

או  אהבה,  של  התעוררות  לידי  מביאה  שהיא  ופעמים  כבודו". 

התפעלות מגדולת ה'. 

חשוב  רב  לפני  ביחידות  יושבים  אנו  בו  מציאות  לדוגמא  וניקח 

אליו,  והערכה  כבוד  של  ברגשות  מתעורר  הלב  שאז  מאוד, 

וכמה אופנים, הן בעשיית רצונו עד  הרגשה שמתבטאת בכמה 

שם  שמתעוררות  הלב,  בעומק  בעיקר  אך  נפש,  מסירת  כדי 

אהבה  של  רגשות  ומאידך  אחד,  מצד  כבוד  יראת  של  רגשות 

ומשיכה כלפיו.

'

זהו עיקר עבודת התשובה, שנשוב להכיר בכבוד ה'. כי אנו יודעים 

שהוא קיים, אך הלב רחוק מאוד מלהרגיש את הכבוד שלו, לזה 

צריך למול את ערלת הלב, לומר תהילים, להתחזק לכוון בפסוקי 

בעל  על  וכמסופר  השי"ת,  מגדולת  קצת  ללב  להכניס  דזמרה, 
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התרומת הדשן שהיה מאריך ביותר בחודש אלול באמירת ברוך 

שאמר.

וכך פותח רביז"ל את התורה בה מבאר כוונות אלול "כי צריך כל 

האדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום". ובתיבות אלו 

מקופלות כל עבודת אלול – לעבוד על הרגשי הלב לעורר אותם 

להעריך ולכבד את ה'.

'

מבינים  אנו  שאין  כך  כדי  עד  אטום,  כך  כל  הלב  באמת  ולמה 

לנו  שאין  רחוק  כמושג  לנו  נראה  והוא  ה',  כבוד  מהו  ומרגישים 

שייכות אליו?

רק  והרגשים  הלב  במחשבות  הזמן  כל  עסוקים  שאנו  בגלל  זה 

המצוות  ואפילו  עצמנו.  כבוד  להגדיל  להצליח  איך  עצמנו,  על 

כבוד  של  ומחשבות  פניות  מלאים  שלנו  טובים  והמעשים 

והצלחה, לאו דווקא כבוד של פרסום, אלא סתם כך כבוד עצמי, 

הרגשה של הצלחה.

לכן מובן שעיקר התשובה הוא להתעורר מקודם בכלליות: "למה 

אני חושב כל כך על עצמי, כל היום בודק ומחשב הצלחות, כבוד 

יש מלך בעולם,  והרי  – עד שאפילו המצוות מלאים פניות,  וכו' 

למה אני לא חושב מהכבוד שלו, לשמח אותו..."

וכשכלל זה ברור, אז אפשר להכנס לפרטי התשובה, להתחרט 
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בלימוד  להתחזק  טובות,  קבלות  עצמנו  על  לקבל  ולהתוודות, 

שהעיקר  נבין  שלא  זמן  כל  אך  וכו'.  המצוות  בקיום  התורה, 

בתשובה הוא לחשוב מהכבוד של ה', ולא שלנו, אזי גם החרטה 

והקבלה על העתיד יהיו רק מחשבות לתועלת הצלחת עצמנו, 

לא בצורה שאנו חושבים איך חוזרים לה'... 

לקחת כבוד מה'

שאלה:

האם שייך לצאת מכבוד עצמו, והרי כך הוא טבע האדם שחושב 

ומרגיש רק את עצמו?

תשובה:

אבל  מהם.  להתנתק  שייך  ולא  כבודו,  הוא  האדם  מציאות  אכן 

כלומר  אחר.  למקום  לכבוד  הצורך  את  לנתב  אפשר  זאת  בכל 

נתחיל  במקום שנחפש הערכה מהסביבה, או הערכה מעצמנו, 

לב  תשומת  לחפש  להפסיק  בעצמו.  מה'  כבוד  לקחת  לחפש 

מבני אדם, להתרכז לחשוב מהנחת רוח שנעשה למעלה כאשר 

אנו עושים איזה מצוה, או מדברים איזה דיבור של קדושה, או 

בכל פעם שאנו חושבים מחשבות של אמונה וכיסופים לה'. יש 

ממש  שכעת  המצוה,  עשיית  בעת  זכרון  של  תרגילים  לעשות 

כבוד ה' מתגדל על ידינו ובזכותנו בכל העולמות. 
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כי זהו תכלית הבריאה, שכך ברא השי"ת את העולם, שהוא רצה 

ידינו, על  וגילוי הכבוד שלו, נעשית דייקא על  למלוך, והמלוכה 

ידי כל מעשה טוב, וכל מחשבה טובה שלנו.

שאנו  וכשנזכור  שלנו.  המעשים  ידי  על  מתכבד  השי"ת  כי 

לקבל  אנו  יכולים  המלך,  את  לכבד  הזכות  את  לנו  יש  הקטנים 

כבוד וסיפוק גדול. 

את  לחפש  במקום  אלול,  שבחודש  רביז"ל,  שמגלה  מה  והוא 

הכבוד שלנו שיהיה כדוגמת 'כבוד של מלכים' שמחפשים כבוד 

השגת  שהוא   – אלוקי'  'כבוד  ולצרוך  לחפש  נתחיל  מהסביבה, 

השמחה שזכינו לעשות מצוה ולשמח את ה', שהכבוד הזה הוא 

עיקר הדביקות בה'. 

'

או  מאחרים  להתבזות  נכונים  ונהיה  עצמנו,  מכבוד  נמעט  ואם 

נזכה  אזי  שלנו,  הרצון  כפי  כסדר  לנו  הולך  שלא  במה  מעצמנו 

ויסוד  עיקר  הוא  אשר  אלוקים',  'כבוד  הנקרא  אמיתי  לכבוד 

בעת  עמנו  מתפאר  שהשי"ת  ההתפארות  את  לחוש  החסידות 

המצוה.

וככל שנעשה את המצווה מתוך מחשבה וזכרון מהנחת רוח שיש 

לה' מאתנו, הרי שבמחשבה הזו בעצמה של הנחת רוח שיש לה' 

כי הרגשת הערכה  ה'.  ביותר כבוד  בזה בעצמו מתגלה  מאתנו, 
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וחשיבות העניין, מייקר ביותר את המצווה. כמו אבא שמתכבד 

בזה בעצמו שבנו מתכבד ושמח לשמשו, ודו"ק.

ישתדל 'למעט' בכבוד עצמו גם אם לא 'מבטל'

שאלה:

כבר  רגעים  כמה  אחרי  מה',  שחושבים  אפילו  במציאות  אבל 

חושבים מעצמנו.

תשובה:

עצמו  בכבוד  'למעט'  "צריך  רביז"ל  אומר  לכן  להתייאש.  אסור 

עצמנו  כבוד  'לבטל'  אפשר  אי  כי  המקום",  בכבוד  ו'להרבות' 

בבת אחת. כי הוא עבודה תמידית, עבודה של כל החיים, קצת 

בכל  המלך.  מכבוד  מחשבות  קצת  'להרבות',  ובמקביל  'למעט' 

ה',  מכבוד  קטנה  מחשבה  עוד  נחשוב  מהתכלית,  שנזכר  פעם 

ונחטוף עוד מעשה לכבוד ה'.

כי 'ענווה ושפלות' אינו רק לעשות פעולות חיצוניות של מיעוט 

כבוד עצמו, אלא הוא דבר פנימי בלב, כי באמת אנו חושבים על 

עצמנו בתמידות, וכל משחבה שעולה במח, חציו הוא משהו על 

עצמנו, רווח שהרווחנו או דבר שהפסדנו וכדומה. וזה דבר שלא 

שייך לנתק מעצמנו, שהרי המציאות של האדם שכן חושב על 

עצמו ועל צרכיו, וכך טבע ה' בבריאה שהאדם ידאג לעצמו, שאם 
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לא כן אי אפשר לחיות. ואפילו ההתעוררות למצוות ולעבודת ה', 

תלויה בזה שאדם מאמין בעצמו ורוצה להצליח. איך אפשר אם 

כן לצוות על כך שנמעט בכבוד עצמו.

אלא הדבר תלוי בזה שנכניס בליבנו מחשבות מכבוד ה', ומהכבוד 

הגדול שיש לנו שאנו בעצמנו נכבד את ה' על ידי מעשינו. וככל 

'קטנות'  מחשבות  ועוד  עוד  וליבנו  בדעתנו  להכניס  שנרבה 

שכאלו, כל אימת שנזכר מה'. ממילא כבר יתמעט מעצמו הצורך 

לחשוב מהצלחתנו. 

כל אחד יכול לכבד את ה'

שאלה:

נראה שהמושג להרגיש את הכבוד של ה' שייך לעובדי ה' גדולים, 

בביטול  לחיות  הלב  ונקיות  התבוננות  הרבה  לזה  דרוש  שהרי 

אני  איך  יישות,  ושום  ודאגות  תאות  שום  בלי  ה',  לפני  מוחלט 

הפשוט יכול להתחיל קצת לחוש כבוד ה' בכל מעשי. 

תשובה:

של  באופן  שהוא  יש  ה'.  'כבוד  של  בהגדרה  דרגות  הרבה  יש 

השגה של מוחין ודעת, בה משיג גדולת ה', עד שמתבטל אליו. 

ויש אשר מרגיש איך כבודו מלא עולם ומתעורר לאהבה ויראה 

אליו. ויש בפשטות יותר, שנזכר שיש מלך, וצריך לכבדו ולעשות 
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רצונו בביטול מוחלט.

כלל  ובדרך  שכחה,  של  בעולם  חיים  שאנו  המציאות  כפי  אכן 

אפילו  או  בהרגשה  בהשגה,  המלך,  כבוד  את  לזכור  שוכחים 

באמונה פשוטה.

לכן עיקר הדרך והעצה למעשה להמליך את ה' הוא בדרך של 

בכל  ה'  את  לזכור  לכתחילה,  של  בדרך  לא  התשובה.  עבודת 

עבודת  בעצם  שזהו  העבר,  על  להמליכו  בעיקר  אלא  מעשנו, 

אלול, שהוא הכנה לקראת יום המלוכה – ראש השנה. 

והיינו על ידי התבודדות, בו אנו יושבים לפני המלך, ומספרים לו, 

איך כל היום התהלכנו במחשבות על עצמנו, ולכן חטאנו, ולגלות 

לו את הרצון הפנימי והאמיתי שלנו, שבאמת אנו רוצים לחשוב 

יום,  יום  זו,  בדרך  התשובה,  עסק  ידי  ועל  הגדול.  מכבודו  רק 

לחשוב בכלליות הנה יש מלך, בזה בעצמו אנו מעלים ומתקנים 

את כל העבר, ממעטים בכבוד עצמנו, ומרבים בכבוד המקום.

שערי  מתגלים  בו  אשר  אלול,  חודש  של  הגדולים  הרחמים  זהו 

תשובה, שעל ידו יכול כל אחד להתחיל לחשוב מכבוד ה'. כי גם 

אם נפל למקומות חשוכים, ולא המליך את ה' בנסיונות, ולא זכר 

שם את כבודו, בכל זאת יכול עתה להתחרט ולהמליך את ה' על 

העבר. וגם אם נופל שוב, יעשה שוב תשובה, זהו הגילוי של אלול, 

להכנס לדרך של תשובה שתמיד נעסוק בתשובה.
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עצות למעשה למיעוט כבוד עצמי

שאלה:

עצמו  בכבוד  "למעט  הוא  אלול  עבודת  שעיקר  מרביז"ל  מובן 

ולהרבות בכבוד המקום". 

מה המשמעות למעשה במושג "למעט כבוד עצמו"?

תשובה:

בזה  תלוי  שמים  מלכות  עול  והקבלת  התורה  שכל  היא  האמת 

שנחשוב פחות מעצמנו, ונזכור שיש מלך, וצריך לכבדו.

אך נזכיר בזה כמה רעיונות מעשיים. 

א. "למעט" ולחפש פחות כבוד או הערכה ותשומת לב מאחרים, 

הן במעשים שאנו עושים והן בשעת דיבור עם חברים. 

ויותר לחשוב שכל הרצון הפנימי שלנו  ב. לעורר את הלב יותר 

הוא שיגדל כבוד המלך, כי רק לו מגיע כל כבוד שיש בעולם.

ג. לא להקפיד כל כך על שלא כיבדו אותנו או לא התייחסו אלינו 

כמו שהיינו רוצים. 

ד. להיות נכונים לעשות מצווה או מעשה טוב בלי שאחרים ידעו 

מזה, ולזכור שהמעשה הזה הוא לכבוד ה', למען יגדל כבודו על 

ידי שזכרנו ממנו וקיימנו רצונו.
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ולקבל  מעצמנו,  וסיפוק  כבוד  למצוא  הרצון  את  "למעט"  ה. 

לחלישות  ליפול  ולא  מעצמנו.  לנו  שיש  הבזיונות  את  באהבה 

הדעת כאשר אנו מאוכזבים מעצמנו, אלא לזכור שכל תפקידנו 

ומהם  נראה,  אני  איך  לי  איכפת  ומה  המלך,  את  לכבד  רק  הוא 

כשרונותי וכו'. 

ו. כל העצבות נובע מהחיפוש שאנו מחפשים את ההצלחה של 

חושבים  שאנו  כמו  בדיוק  לנו  שיהיה  רוצים  שאנו  עצמנו,  כבוד 

שמגיע לנו. לכן הוא עבודה גדולה לשמוח על כך שלא עשני גוי, 

מכניעים  בזה  כי  לכולם.  שיש  היהדות  של  הפשוטות  ובנקודות 

בהצלחות  רק  עצמו  את  להחיות  שרוצה  העצמי'  ה'כבוד  את 

גדולות, ולא יכול להבין איך שייך לשמוח בזכייה הגדולה שיש לנו 

לשים את כתר המלכות על ראש המלך, על ידי כל מצוה ודיבור 

דקדושה. אין זה אומר לא לשמוח בהצלחות. אדרבא כאשר יש 

את  לתת  אלא  לעצמנו,  זאת  לייחס  לא  הצלחה,  איזה  ב"ה  כן 

לו  ולהודות  ההצלחה,  כל  את  עשה  שהוא  להבין  למלך,  הכבוד 

על כך.

ז. כל תאווה שורשו בכבוד, שאדם רוצה למלאות תאוותו ורצונו, 

ולכן יש 'למעט כבוד עצמו', לעצור לפני כל משיכה של תאווה. 

וכשנזכור את הלשון המתוק הזה של רביז"ל "כי צריך כל אדם 

למעט בכבוד עצמו", יהיה בנקל יותר לשבר ולהמנע מהתאווה. 

כי כל הקושי נתפס אצלנו מחמת שנדמה לנו שסתם אסור. אך 
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לחשוב  היא  המטרה  שכל  מחמת  הגישה,  משתנה  זה  בדיבור 

גם  וממילא  שלנו,  מהרצון  פחות  ולחשוב  המלך,  מכבוד  הרבה 

ממעטים ומתגברים על היצר הרע, כי אנו כבר לא מחייבים את 

עצמנו למלאות את כל משאלות הלב. 

הדרך  ידי  על  הוא  למעשה  העצה  עיקר  זה,  כל  לאחר  אך  ח. 

כל  את  לו  ולספר  ה',  לפני  לישב  והיינו  התבודדות.  של  הנפלא 

יש  הרהורים  אלו  המחשבות,  היכן  עמנו.  שנעשה  מה  האמת 

בלב, איך ההתנהגות וכו'. וכך לישב ולספר לה' את כל העבירות 

שיש  רואים  אם  וגם  באדם.  אמיתי  שפלות  מביא  וזה  והעונות, 

דברים שחוזרים על עצמם יום יום, אזי אדרבא כל פעם שנוציא 

זאת מהפה זה יכול להמשיך עלניו בושה גדולה יותר מפני ה'. 

של  מחשבות  מתוך  יהיה  שהוידוי  להזהר  מאוד  יש  אבל  ט. 

ושמח  אותי,  ואוהב  אותי,  לקרב  רוצה  ה'  שבודאי  התחזקות, 

בכל מצוה שאני עושה. כי אם הוידוי והסיפור דברים לה' מביא 

כל  כי  עצמו,  לכבוד  בזה  נפל  שוב  הרי  ויאוש,  הדעת  חלישות 

כך  כל  עדיין  עומד  "שאני"  ייתכן  איך  ממחשבה  נובע  העצבות 

רחוק. וזהו הגאווה הגדולה ביותר של האדם שאינו מוכן לעבוד 

את ה' כל זמן שאיני זוכה לשלמות.

יהיה  עצמו'  כבוד  'מיעוט  של  העסק  שכל  לראות  צריך  ולכן  י. 

בשילוב יחד עם העבודה של "להרבות בכבוד המקום", כי אם לא 

חושבים על כבוד ה', ורק מתעסקים עם מחשבות איך אני יהיה 
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עצמו",  "כבוד  של  למחשבות  יותר  הרבה  ליפול  אפשר  כלום, 

ולמחשבות של יאוש ובטלנות. 

יא. ולסיום: מן הראוי לשים לב ללשונו של רביז"ל: "למעט" כבוד 

עצמו, ולא אמר "לבטל", כלומר אפילו קצת פחות כבוד עצמו, 

כבר מכבדים בזה את המלך, כי "כל טיפה פחות כבוד עצמו, כבר 

מכבד יותר את המלך.

שאלה:

מהו למעשה "להרבות בכבוד המקום"?

תשובה:

מצות  ולעשות  העצמי,  הרצון  ואת  הרע  היצר  את  לכפות  א. 

ומעשים טובים, או להמנע מתא וחיות. 

בתורה  שמדבר  בזמן  או  מצוות,  שעושה  כדי  תוך  לחשוב  ב. 

ותפילה, שרצונו להרבות בכבוד של המלך, ושבפעולה זו שעושה 

נגדל באמת כבוד המלך.

ג. להשתדל לעורר בלב מחשבות מגדולת ה' ומהדרת כבודו. יש 

לדעת שכל מחשבה שכזו, נגדל כבוד ה', כי זהו תכלית הבריאה 

שיהיו בני אדם שיכירו אותו, ויאהבו אותו וייראו מפניו, ויעוררו 

בנפשם התפעלות הנפש מהשגת גדולתו ]שזה מתגלה בראש השנה 

)עיין ליקו"מ סי' י"ז([.
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ד. להכניס יותר כוחות בפסוקי דזמרה ובשבח הבורא, שם יכולה 

ה' תלוי  כבוד  וכל  'הדר כבוד מלכותו',  ביותר את  הנפש להכיר 

בזה שאנו נכיר בזה, כי אין מלך בלא שיהיה עם שיכיר בו. 

ה. גם אם אין זוכים למעט בכבוד עצמו. אפשר להרבות בכבוד 

בלי  יום  אחר  יום  לו  שנספר  ידי  על  והוא  פשוט,  באופן  המלך 

בעולם,  ויתפרסם  יגדל  שכבודך  הוא  האמיתי  רצונך  להתייאש: 

כל מאווי ותשוקתי הוא רק לכבד אותך, תראה היכן אני בעולם 

וכו' וכו'. כי בדיבורים אלו של תשובה אנו ממליכים אותו, ומגלים 

שהוא הוא המלך הכבוד. 

אלול שלא כסדר מביא להכנעה

שאלה:

השנה,  מבכל  יותר  קצת  לחטוף  לפחות  אזכה  שבאלול  חשבתי 

והנה אנו כבר באמצע החודש והכל הפוך לגמרי מהתכנית, בקושי 

זוכר שחודש אלול היום.

תשובה:

הרבה שואלים על איזה נושא יש לשוב בתשובה. דע לך שעיקר 

מוכן  ואינו  בעצמו,  למלוך  רוצה  שהאדם  כך  על  הוא  התשובה 

וזהו שורש כל העוונות שאדם חושב רק  ה'.  להתבטל למלכות 

כל  אחר  נמשך  ולכן  ולשלוט,  למלוך  ורוצה  והנאתו,  עצמו  על 
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חמדת ליבו, וכאשר אין עולה בידו להשיג תאות נפשו, הוא נופל 

ברצונו  עולה  כאשר  ואפילו  ופחדים.  דאגות  עצלות,  לעצבות, 

המבטיחות  מסודרות  תכניות  עם  רק  עובד  הוא  לה',  להתקרב 

הצלחה. 

ולכן הוא חסד ה', שדייקא כאשר אדם מתעורר לתשובה, השי"ת 

משבש לו את סדריו שלא ילך לו כרצונו פעם אחר פעם, והכל 

בשביל שהאדם ישפיל את עצמו, וידע שהכל ביד ה', והוא המלך.

יום,  אחר  יום  ה',  לפני  ושוב  שוב  לעמוד  התשובה  עיקר  וזהו 

המלוכה,  את  ממנו  לגנוב  מנסה  שהוא  כך  על  מפניו  ולהתבייש 

ולחשוב רק מכבוד עצמו.

ולעזוב  זהו מידת הגאווה, להשבר  אבל לא שישבר מכך, שהרי 

כאשר לא נותנים לו הצלחה. אלא אדרבא יתחזק מאוד לחשוב 

ויאמר: "אני ממילא כבר לא יצליח, אבל מה עם  רק מכבוד ה', 

אותו",  להמליך  צריך  ואני  מלך  להיות  רוצה  הוא  הרי  השי"ת, 

לחטוף  התשובה,  לעבודת  באמת  להתעורר  יוכל  זו  ובמחשבה 

תורה ותפילה ומעשים טובים באמת לכבוד ה', בשפלות והכנעה.

וצריך להיות לזה גיבור ועקשן גדול ביותר, ללמוד היטב לימודי 

ההתחזקות של רביז"ל שלא יפול בדעתו לעולם. ועתה בחודש 

העליון  הרצון  את  עורר  רבינו  שמשה  הזמן  עיקר  הוא  אלול 

להשפיע ברחמים גדולים על כל איש ישראלי שיוכל לעבוד את 
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כל  לספוג  גדולה,  שפלות  ומתוך  בהשי"ת,  גדול  בהתחזקות  ה' 

הבזיונות וחוסר ההצלחות. )עין ליקו"ת סי' פ"ב(

כשחושב מה', ממילא מתבטל כבוד עצמו 

שאלה:

הילוך  דרך  כל  שהרי  אמלוך'  ה'אנא  את  לבטל  מאוד  קשה 

המחשבה של האדם הוא רק על עצמו, ואם רק מתחיל לעבוד על 

זה, אפשר מאוד להסתבך במחשבות ובלבולים מעצמו, האם הוא 

כבר 'ענו' ומבוטל לה', או שהוא עדיין גאוותן וכו'.

תשובה:

'כלום', אלא עיקר המכוון הוא  ירגיש  המטרה היא לא שהאדם 

מאיתו  שהכל  בהרגשה  שיחיה  לה',  המלוכה  את  יחזיר  שאדם 

לא  היה  הצדיקים  דרך  ולכן  מעצמו.  כלום  לו  ואין  יתברך, 

בעיקר  אלא  הגאווה,  ביטול  על  במחשבות  מדי  יותר  להתעסק 

להכניס בראש מחשבות מהשי"ת, מחשבות של אמונה ובטחון 

והתחזקות, שכל אלו 'ממילא' מבטלים את יישות האדם. 

מציאות  שכל  מוחלטת,  בוודאות  לדעת  צריך  האדם  ובכלל, 

האדם הוא 'יישות וגאווה', וכאשר ידע זאת ממילא כבר לא יהיה 

לו על מה להתגאות מאחר שהוא מלא גאווה.
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שאלה:

אבל למעשה כאשר אני עושה מצווה אני כל הזמן חושב מהפניות 

שיש לי, ואיך אני לא עושה לכבוד ה'.

תשובה:

בצורה כזו לא תיפטר ממחשבות אלו לעולם. העצה היא לחשוב: 

ה',  רצון  הוא  כוונתי  פנימיות  זאת  בכל  גאווה,  מלא  שאני  נכון 

ובוודאי שכך הוא כוונתי. וצריך להיות מאוד תקיף בזה, גם אם 

נדמה לו שהוא מלא פניות, כי הוא ממש היצר הרע שמתלבש 

במצוות ובא להרחיקו שלא יוכל לעשות המצוות בשמחה, ויכנס 

לעצלות וכבידות, בלי להעריך את המצוה.

ומובא בשם הבעש"ט הק', שכשאדם ממשיך לעבוד את ה' הגם 

שהוא יודע שזה לא לשמה, והוא שבור מזה שעובד לא לשמה, 

שלא  "מתוך  חז"ל  מאמר  מבאר  זה  פי  ועל  לשמה.  בעצמו  זה 

לשמה בא לשמה", שבתוך עומק הלא לשמה, מתגלה ה'לשמה'.
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מהו שלימות?

שאלה:

שאני  ככל  אך  המעשים,  את  ולשפר  תשובה  לעשות  מנסה  אני 

דבר  אין  משלימות,  רחוק  אני  כמה  עד  חש  אני  להתקדם  מנסה 

שנעשה עד הסוף. 

תשובה:

"חכמים"  כמה  לידו  עברו  רחוב,  בקרן  מוטל  נמצא  מת  אדם 

ניסו להעירו, להזיזו אך ללא הועיל, עמדו וחקרו מדוע אדם זה 

ובדקו בעיון עד  כיוון קמטו מצח  בו מכל  לזוז, הביטו  יכול  אינו 

שאחד מהם קרא בהתפעלות, שימו לב, אדם זה אינו רואה, וכדי 

ואכן אין כל עפעוף  להוכיח זאת הוא מעביר משהו מעל עיניו, 

ותגובה, כנראה שזו אם כן הסיבה למותו. קפץ מיד "חכם" אחר, 

דפק בחזקה את רגליו על הארץ ליד אוזנו של המת, מחה כפיו 

כל תגובה אצל המת,  נראתה  לא  ואכן  לאוזניו,  בקולניות סמוך 

רואים אתם, הסיבה היא, הוא לא שומע! כבר כמעט נטו להאמין, 

אלא שאז קם "חכם" נוסף וטען כי המת אינו מסוגל לדבר, החלו 

ראשו  הכניס  פיקח  שם  שעבר  עד  הצודק  מהם  מי  להתווכח 

ביניהם ואמר: אינכם רואים שאין בו רוח חיים....?!

אנו חיים בעולם העשייה, ולכן תמיד נדמה שאם 'נעשה' ונתקן 

משהו בחיצוניותו, אזי יבוא הדבר לשלמותו.
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וכל זאת מכיון שחסרה לנו ההגדרה מהו 'חסרון' ומהו 'שלימות' 

ולכן נדמה שכאשר הגוף שלם על כל אבריו הוא אדם מושלם. 

כי אם אמנם צריך לרפאות כל איבר ולדאוג לשלמותו, אך יכול 

להיות אדם שלם בכל אבריו, ובכל זאת הוא מת, יש להכניס בו 

אור אלוקי – נשמה שתפיח בו רוח חיים, ואז כל איבר בפני עצמו 

בעל  כי  מום.  איזה  בו  שיש  ייתכן  בפועל  אם  גם  לפעולתו,  יגיב 

מום עם נשמה הוא יותר שלם מאדם שלם בגופו ללא נשמה.

ימיו  ולבלות  החסרון,  בהגדרת  לטעות  אפשר  ה',  בעבודת  גם 

בחיפוש אחר דבר שלא יביא אותו לידי שלמות אמיתית. עבודת 

חודש אלול, היא להגדיר מהו 'החסרון' ולהבין היטב על מה יש 

לעשות תשובה. 

עיקר החסרון הוא שמסתובב אדם בעולם שאומר 'אנא אמלוך', 

ואינו מוכן להתבטל למלכות ה'.

והשי"ת מלכתחילה ברא כך את האדם חסר בצורה שלא מכיר 

מי הוא המלך, ולכן הוא רוצה למלוך. ולמה ברא אותו כך, בכדי 

שעיקר  נמצא  ה',  למלכות  וישעבדם  רצונותיו  על  שיתגבר 

שמכונה  מה  לא  אבל  חסרונות,  להשלים  הוא  בעולם  תפקידנו 

משלימים  וכך  ה'.  מלכות  להשלים  אלא  'חסרון'  בשם  בעולם 

חסרונות, על ידי שמכניסים אור אלוקי וביטול אליו, למקום של 

'אנא אמלוך'.
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ויש בעניין זה כמה אופנים:

רואים את השי"ת  היינו  אילו היתה הבריאה מסודרת כראוי  א. 

ונסיונות, אך השי"ת ברא את העולם  היה בחירה  ולא  בעין  עין 

בתאוות  מלאה  מגושמת  בריאה  כסדר',  'לא  של  בצירופים 

ומנסה  אמלוך'  ה'אנא  האדם  אצל  מתעורר  ואז  רעים,  ויצרים 

לחמוד אותם. ולמה עשה ה' כך, כי רצונו שנשלים את החסרון 

בבחירתנו, על ידי לימוד וקיום מצוות התורה, ועל ידי שזוכרים 

אותו בעת ההתעסקות בעניני היתר.

שנעשה  דבר  כמעט  שאין  באופן  העולם  את  ברא  השי"ת  ב. 

לאדם בדיוק כפי מה שרצה, תמיד יש עגמת נפש וענינים שלא 

מסתדרים כרצונו, והכל בכדי שהאדם יבטל את ה'אנא אמלוך' 

הוא  כזו  ובמחשבה  דבר,  כל  ייראה  איך  מחליט  שהמלך  ויבין 

משלים את אותו הדבר ומסדר אותו כראוי, זה נקרא שלמות, אף 

שבמבט חיצוני הוא נשאר לא מסודר – אם לא עושה כן, ומנסה 

שרוצים  ל"חכמים"  דומה  הוא  אזי  הבעיות,  את  לפתור  בכח 

לרפאות עין או אוזן של 'מת'.

ג. גם לאחר שנפל האדם ועבר על התורה, ונוצר מצב שהתורה 

להשלימו  האדם  יכול  כסדר',  'לא  של  לדרגא  אצלו  נהפכה 

על  שמודה  בעצמו  ובזה  ווידוי,  חרטה  תשובה  ידי  על  ולתקנו, 

'לא  הוא מכניס שכל אלוקי למקום של  ה',  וממליך את  האמת 

כסדר', ומהפכו לשלמות של 'סדר'. 
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לגמרי  לתקן  יכול  ולא  בשלמות,  תשובה  עושה  אינו  אם  גם  ד. 

מעשיו, ונשאר מצב של 'לא כסדר', עתה העבודה הוא להתחזק, 

ולקשר את הירידה והחסרון להשי"ת, לשמוח עם ה'קצת' טוב, 

ולהחיות את עצמו בהתפארות הנפלא שהשי"ת מתפאר בו וכו', 

ובמחשבות אלו של אמונה הוא מהפך את החסרון ועושה מזה 

כלי שלם, אף שבעיניים גשמיות עדיין רואים שהוא בעל מום. 

למעשה:

את  ולשפר  תשובה  לעשות  מנסים  כולנו  אלול,  חודש  כעת 

המעשים. התשובה היא לא רק להציב מטרה של שיפור מעשים 

הטכניים, כי בזה יש שני סכנות. א. אם יעמוד במשמעת עצמית 

חזקה, לקיים את הקבלות, הרי שאז יבוא לתחושת 'שלמות' בלי 

יעמוד  ב. אם לא  וזהו תכלית החסרון.   – לזכור את אור השי"ת 

בזה, הרי שיפול לגמרי בדעתו בראותו עד כמה רחוק הוא ביישום 

המטלות.

קרבה  של  מחשבות  להכניס   – לה'"  "לשוב  פירושו  תשובה 

להשי"ת בתוך המעשים והאברים. והיינו, מצד אחד להשתוקק 

להרבות במצוות ומעשים טובים כמה שיותר, אך 'להשלימם' על 

ידי מחשבות של אמונה וזכרון בהשי"ת בעת המעשים. מצד שני 

אם לא עומד במוטל עליו, הרי שהוא 'משלים' את הקצת שחטף 

עם מחשבות של 'התחזקות' – שהם בעצם מחשבות של אמונה 

באהבתו של השי"ת אותו איך שהוא.
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נדמה  ולכן  'שלימות',  נקרא  מהו  בחשיבה,  טעות  קצת  לנו  יש 

שאם  הוא  האמת  אך  ומיד.  תיכף  לשלמות  לבוא  שחייב  לאדם 

אתה עושה משהו קטן, תהפוך את זה אתה לדבר שלם, על ידי 

שתכניס שם מחשבה של ה'. אל תהיה כמו אלו שרוצים שהמת 

יראה וישמע וידבר – לתקן מידה רעה פירושו להכניס מחשבה 

של אמונה באותו דבר, ואז הוא נעשה איבר שלם ומתוקן.

"כי שלמות כל הדברים אינו אלא כשהם מיוחדים ומקושרים בו 

יתברך, כי השלמות והמילוי הוא החיות, כי איבר שנסתלק ממנו 

סי'  )ליקו"ת  החיות אזי נקרא חסרון, והחיות היא המוחין והשכל" 

פ"ב(

שאלה:

איזה  עצמי  על  לקבל  ביהדות,  יותר  להתחזק  באלול  יכול  אני 

קבלה טובה וכדו', אבל כאשר מדברים על משהו גדול, לשוב לה', 

להתחרט, ולהשתנות וכו', קשה לי להאמין שאצליח בזה? 

תשובה:

הרי  שכך,  כיון  מועילה.  שתשובה  להאמין  הוא  התשובה  יסוד 

יקרה  שכל תנועה קטנה שעושים בכדי להתקרב להשי"ת היא 

מאוד למעלה, והיא מכפרת ומתקנת, גם אם אין הצלחה שלמה. 

לעסוק  זמן  איזה  לשבת  יום,  בכל  למעשה  להתחזק  צריך  ולכן 

בתשובה, כמה שיכול. לא חייבים להתוודות על הכל, וגם אם זה 
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לא בלב שלם. והעיקר הוא שאחרי הוידוי ישכח מהבזיונות, ויצא 

בתחושה של חיזוק ואמונה שבוודאי התחדשתי על ידי התשובה 

שלי, בוודאי פעלתי מה שפעלתי, והחזרתי את כבוד ה' למקומו, 

על ידי הקצת תשובה שעשיתי. 

תאמין שיכולים לתקן

שאלה:

האם שייך לתקן את המעשים ולשנות את ההרגלים הלא טובים 

שלנו באלול הזה?

תשובה:

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

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

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

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

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

שכאן כל דבר אפשר לתקן.

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

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

צער למעלה, אלא מה? אנחנו מאמינים שהתורה אמרה שנעשה 



מי
שער אלול

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

בעולמות  ופגמת  שקלקלת  אמונה  לך  יש  אם  כלומר  לקלקל, 

העליונים, הרי שאתה יכול 'להאמין' גם שיכולים לתקן )עיין ליקו"ה 

עירובי תחומין ה'(.

המעשים  את  לתקן  שייך  לא  כמעט  התשובה,  יסוד  טמון  וכאן 

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

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

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

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

שהמלכנו מלך אחר עלינו וסלקנו כביכול את מלכותו, והתיקון 

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

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

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

הוידוי וההודאה על האמת, החזרנו את כבודו.

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

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

מוצלחים,  ולהיות  להשתנות  נזכה  שלא  ועד  ולהשתנות,  לתקן 

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

לה'  ואומרים  סליחה  מבקשים  ואז  ה',  את  צערנו  איך  אמונה 

שראינו  לפני  עוד  ואז  אותו,  לעבוד  רוצים  אנחנו  שבאמת  בפה 

בפעולת  המלכנו  כבר  כי  לתקן,  זכינו  כבר  בפועל,  השינוי  את 
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התשובה עצמה.

והעיקר למעשה הוא להאמין שבאמת זכינו לתקן על ידי פעולת 

ולהתוודות  ושוב,  שוב  לבקש  בזה  נתמיד  ואם  והבקשה,  הוידוי 

נתחיל  באמת  אז  ה',  של  הכבוד  בשביל  פעם  ועוד  פעם  עוד 

לראות גם שינוי בפועל.

האם לחשוב מכבוד ה' שייך רק לצדיקים

שאלה:

זו דרגא גבוהה לחשוב רק על הצער של ה' ולא של עצמי? הרי 

אם הייתי בדרגא של אחד שחושב על הכבוד של ה', גם לא הייתי 

עושה עבירות.

תשובה:

מצד אחד זו באמת דרגא גבוהה של צדיקים שחושבים רק על 

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

ואינם חוזרים בתשובה, מחמת היאוש,  נופלים בדעתם,  העולם 

שאינם רואים כל דרך להחלץ מביצתם.

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

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

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



מי
שער אלול

השכינה, ומעוניין שיתגלה בעולם גילוי כבוד ה'. 

הרגשה  מתוך  הזמן  כל  שחיים  כאלו  צדיקים  אנו  שאין  נכון  אז 

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

יישוב הדעת, לחשוב מהכבוד  ולעשות קצת  מקום אחר שקט, 

להתחיל  וכך  שלנו,  והבטלנות  הקרירות  ידי  על  שנפגם  ה'  של 

לשוחח עם ה', לנסות להתפייס עמו, לבקש ממנו שיקרב אותו 

ולהתנצל על מה ששכח ממנו. 

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

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

ניתנה לפושעי ישראל.

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

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

זאת כתוב בזוהר ובספרי מוסר את גודל הפגמים שפגם בעולמות 

העליונים, והרי זה נראה לא ייחסי ושווה ערך לפעולת העבירה 

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

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

מתחילה  הבעיה  זו.  בפעולה  לה'  שהתקרבת  ותאמין  סליחה 

שאינך מאמין בכח העצום של הוידוי, ולכן אתה מחזיק את העוון 

בידיך, ועל כך נאמר בספה"ק את כל הפגמים הגדולים בעולמות 

העליונים, על כך שאינך מתקן בקלות את מה שיש בידך לתקן, 

ולא על עצם המעשה.
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שאלה:

אני  הדעת  יישוב  כמה דקות של  פעם, אבל אחרי  זה  נסיתי את 

רואה שאני שוב אותו דבר?

תשובה:

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

'המרבה' לסלוח, באים אליו כל יום מחדש בעקשנות ומבקשים 

הדבר  להשתנות,  לנו  שקשה  בגלל  ממנו  בורחים  לא  סליחה, 

את  מכסה  שהוא  ידי  על  להתחבאות  שרוצה  קטן  לילד  דומה 

עיניו עם ידיו. צריך להיות איש אמת, לבוא לה' בכל יום מחדש 

כמה דקות, לא להסתיר את המעשים שחוזרים ונשנים בכל יום, 

ולהתחנן אליו  שבקכשנו אתמול,  דבר  אותו  על  סליחה  ולבקש 

שיעזור לנו שלא נכשל שוב. 
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מז
נועם התשובה

שאלה:

ידוע כמה פגמים גדולים נעשים למעלה בעולמות העליונים על 

ידי כל עבירה קטנה, איך אם כן שייך לתקן את הכל עכשו בחודש 

אלול? 

תשובה:

קדושת  גדולת  את  קצת  ולשער  להבין  תוכל  שאלתך  מתוך 

חודש אלול והימים הנוראים. כי לא לחינם נקרא חודש זה 'חודש 

גדול  ולא לחינם אומר רביז"ל שהוא חסד  והסליחות',  הרחמים 

מהשי"ת שיש לנו ראש השנה. כי בימים אלו השי"ת פותח את 

פגמים  עבודה  במעט  לתקן  אפשר  ובהחלט,  שבים.  לקבל  ידו 

גדולים ונוראים. כי כל דבר שבעולם אפשר לתקן, וכמו שרביז"ל 

אמר: "אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן". 

שאלה:

וכי כל דבר בעולם שהתקלקל אפשר לתקן, ועוד בקלות?

תשובה:

אתה  עבירה,  עושה  כשאתה  בשאלה:  התשובה  את  אפתח 

אילו  כי  העבירה.  ידי  על  גרמת  נזק  איזה  בפועל  רואה  לא  הרי 

הקטרוגים  כל  ואת  למעלה,  שנעשו  החורבנות  את  רואה  היית 

שהתעוררו על ידי מעשיך, לא היית מסוגל לעשות את העבירה, 

וכל הסיבה שאתה מסוגל לעשות עבירות בעולם הזה הוא בגלל 
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שאינך רואה את הנזק מיידי. ואם כן אני שואל אותך, למה בכלל 

אתה שבור מעבירות שעשית, מי אמר לך שהוא חמור כל כך, כל 

ביטול תורה, כל ראייה אסורה, כל מחשבה זרה, וכל לשון הרע 

וכו'?! 

'אמונה' שהמעשים שעשית והתרגלת אליהם  יש לך  אלא מה, 

הם חמורים מאוד, ועל כך אומר לך רביז"ל: כל זמן שיש לך עדיין 

נאמנה,  לך  תדע  ומקלקלים,  פוגמים  שלך  שהעבירות  אמונה 

שבוודאי יכול אתה לתקנם. זה הכוונה: 'אם אתה מאמין שיכולים 

לקלקל' – כלומר, אם אתה מאמין שמעשיך גרמו קלקול למעלה, 

'תאמין שיכולים לתקן' )ליקו"ה עירובי תחומין ה'(.

מלא  הוא  שהשי"ת  וחזקה,  שלמה  באמונה  ותאמין  תדע  ואכן 

רחמים עד לאין שיעור, והוא 'חנון המרבה לסלוח', ובקלות יכול 

הנך לתקן את הכל. וכל מה שמפחידים אותך בספרי מוסר על 

יום הדין הקרב ובא, ועל כל הנזקים החמורים שפגמת בעולמות 

לא  זה  בגללך,  בעולם  לקרוא  שיכולים  האסונות  וכל  העליונים, 

בשביל לייאש אותך ולומר לך את מצבך הגרוע, אלא להיפך, זה 

בשביל להחדיר בך את האמונה עד כמה יקרים מעשיך בשמיים, 

שבכל תנועה ותזוזה אתה פוגם מאוד, ובכך בעצם לחזק אצלך 

את האמונה שאתה מזיז את העולמות העליונים. 

וכשאתה 'מאמין' שיש במעשיך קלקול, הרי שבזה נכנס בך יראת 

שמיים, ועכשו אתה יכול כבר לבקש סליחה ולומר תהילים. אבל 



מט
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כעת מחוייב הנך להתפלל ולבקש סליחה מתוך אמונה אמיתית 

שבוודאי ה' סולח. כי אי אפשר לקחת את האמונה רק למחצה, 

להאמין שפגמת, בלי שאתה מאמין ברחמים של השי"ת ובאהבה 

הגדולה שלך אליך.

שאלה:

'כלאחר  עושה  אני  העבירות  את  כי  מיואש,  קצת  שאני  האמת 

חמורים  נזקים  על  שומע  אני  כך  ואחר  להרגיש,  בלי  כמעט  יד', 

לפגם  שעשיתי,  העבירה  בין  היחס  מה  וכי  למעלה,  שעשיתי 

הגדול?

תשובה:

שלך  קטן  שבמעשה  חשיבותך,  גודל  על  ללמוד  תוכל  מכאן 

למטה, אתה משפיע כל כך למעלה. אכן ישנם נשיאים גדולים 

שיכולים בלחיצת כפתור אחד להחריב עולם שלם.

מסופר על ר' שמחה בונים מפרשיסחא זצ"ל, שאמר פעם: 'אתם 

זה אחד שיוצא בשבת לרשות  יהודי  יהודי?  רוצים לשמוע מהו 

הרבים עם מחט והולך ד' אמות, והוא חייב מיתה. וכששמעו זאת 

החסידים יצאו הם בריקוד נלהב כל הלילה. כי זה כוחו של יהודי 

אשר אפילו מעשה כלשהו חשוב למעלה. 



נ
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שאלה:

זוכר זאת לפני העבירה, אבל לאחר  אכן מחזק מאוד, אם הייתי 

העבירה  בין  היחסיות  היכן  מלחיץ,  קצת  זה  ונכשלתי,  שנפלתי 

העונש  גודל  לבין  לב,  לשים  בלי  הרגל  מתוך  שעשיתי  הקלה 

והפגם?

תשובה:

דע לך, שאינך נענש על העבירה בעצמה, כמו על ההסכמה שלא 

עשית  העבירה  את  אמנם  ואם  שעשית.  מהעבירה  לך  איכפת 

במהירות 'כלאחר יד', הרי שכמו כן יכול הנך לתקן הכל במהירות 

פשוט,  תשובה,  לעשות  כך  כל  מסובך  לא  זה  יד'.  'כלאחר  גם 

וזהו, ה' סולח. מה הקושי לפתוח את הפה,  תבקש לה' סליחה, 

ולומר לה' מילה אחת, סליחה!!!

אך כשאתה מתעכב מלעשות תשובה, ולא איכפת לך מהעבירה. 

או להיפך שאתה נשבר לגמרי ובורח מהתשובה, כי לא נעים לך 

וממילא ממשיך להתייאש  לבקש כל כך הרבה פעמים סליחה, 

הנורא  הפגם  זהו  ה',  של  ברחמים  להאמין  בלי  לעצבות  וליפול 

'כלאחר  לא  כבר  היא  העבירה  כאן  העליונים,  בעולמות  שפוגם 

יד'.

לכן גם אמר רביז"ל שעיקר העבודה באלול, ועיקר תיקון הברית, 

הוא להתחזק מאוד לידע שהשי"ת נמצא עמך בכל מקום, אפילו 
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ברחמים  מאמין  שהנך  בעצמו  ובזה  ביותר,  הנפולים  במקומות 

שלו אתה ממש מתקן...

התחלת התשובה בלא לב

שאלה:

והרי  לתשובה,  הלב  התעוררות  שום  מרגיש  שאיני  לעשות  מה 

תשובה צריכה להיות מעומק הלב.

תשובה:

ולהרגיש  הלב  ערלת  למול  הוא  התשובה  שעיקר  הדבר  אמת 

כבוד השי"ת ולחוש כאב העוונות, אבל צריך לדעת שלא שייך 

בקלות לבוא להתעוררות הלב, כיון שהעבירות בעצמם הם אלו 

אי  ולכן  השי"ת,  של  הכבוד  את  ירגיש  שלא  הלב  על  שמכסים 

ידי שיתחיל תחילה להתוודות  אפשר לעשות תשובה אלא על 

הלב,  התעוררות  בלי  אפילו  מלא,  בפה  בפשיטות,  להשי"ת 

וליבו רחק ממני",  בבחינת מה שכתוב בפסוק "בשפתיו כבדוני 

ליבו  יזדכך  בפה,  בווידויים  לעסוק  יום  יום  בזה  יתמיד  וכאשר 

לשוב לה' בהתעוררות הלב. 

ואל יפול בדעתו בראותו שהוידוי אינו באמת מעומק ליבו, ותמיד 

בזיונו  בראותו  התשובה  עיקר  זהו  אדרבא  כי  לאיוולתו,  חוזר 

הגדול שנופל שוב ושוב, ובכל זאת שותק על בזיונו, ומגלה בכל 



ני
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זאת רצון חזק להשי"ת ואינו מתייאש מלהתוודות. 

הוא  אלא  אחת,  פעם  של  עניין  אינו  שתשובה  גדול  כלל  זה  כי 

להכיר  ליבו  מתעורר  לתשובה,  יותר  שנכנס  שככל  חיים,  עסק 

יותר בכבוד ה' עד שמזה בא לתשובה עמוקה יותר, וכך עושים 

בפה  וידוי  בפשיטות  היא  ההתחלה  אבל  תשובה,  על  תשובה 

אפילו בלא לב, פעם אחר פעם )ליקו"מ סי' ו' אות ג', ועיין סי' ע"ר(.

הדיבור הוא כפטיש יפוצץ סלע

שאלה:

מה  לקיים  לתשובה,  הלב  את  לעורר  באים  למעשה  איך  אבל 

שכתוב "ומל ה' את לבבך ואת לבב זרעך", איך זוכים לבוא למצב 

בו מתעורר לב האבן?

תשובה:

רביז"ל סיפר משל למלך אחד ששלח את בנו למרחקים ללמוד 

חכמות, לימים שב הבן, מלומד בכל החכמות. רצה המלך לבדוק 

אותה  וישא  גדולה,  ריחיים  אבן  שיקח  עליו  צוה  הבן,  חכמת 

לעליית הבית. כמובן שעל אף חכמתו הרבה, לא היה באפשרותו 

ביכולתו  שאין  על  הבן  אותו  הצטער  זה,  גדול  משקל  להרים 

דעתך  על  היעלה  ואמר:  לבנו  המלך  פנה  אביו.  רצון  למלאות 

שאצווה עליך לקחת אבן גדולה כזו, וכי בחכמתך שייך לעשות 
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כזאת?! כל כוונתי הייתה שתיקח פטיש חזק ותכה ותפוצץ את 

האבן לחתיכות קטנות, כך תוכל לעלות אותו לעלייה.

וכיון  בשמים,  אל  אל  לבבינו  שנשא  עלינו  צוה  השי"ת  כן  כמו 

שהלב הוא לב אבן גדול וכבד מאוד, אי אפשר להרים אותו בשום 

אופן רק על ידי שנקח פטיש, הוא הדיבור, ועל ידו יכולים לשבור 

ולפוצץ את לב האבן להופכו ל"לב בשר", להרים אותו להשי"ת.

'

בוודאי יתמה הקורא על משל זה, וכי למה אמור היה לעלות על 

דעת הבן שאביו התכוון לכך, שיקח פטיש ויפוצץ את האבן, וכי 

לזה חכמה תקרא?! הרי הבן חיפש תחבולה איך בחכמתו, שייך 

מצא  לא  ולזה  שלימה,  כשהיא  האבן  את  להרים  כן,  זאת  בכל 

פתרון.

אחרי  כי  בעצמו.  זה  על  בנו,  על  הקפיד  המלך  היא,  התשובה 

שראה שבאמת אי אפשר לו להרים את האבן, היה לו להעמיק 

במחשבה, איך ייתכן שאבי האוהב יטיל עלי תפקיד בלתי ישים, 

מוכרח, שהתכוון לכך שאשבר את הסלע לחתיכות קטנים.

'

ייתכן  שלא  ונבין  במחשבה  שנעמיק  מאיתנו,  הבורא  רצון  זהו 

זאת  בכל  אם  ליישם.  לנו  שייך  שלא  דבר  אותנו  מצווה  שהוא 

רצונו שנרכך ונמול את לבבנו, בהכרח שאין בכוונתו שנרים בבת 
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אלא  הלב,  את  לעורר  כזה,  דבר  על  לצוות  אפשר  אי  כי  אחת, 

עד  מעט,  מעט  האבן  לב  את  ונמוסס  פטיש  שניקח  היה  רצונו 

שיטוהר לגמרי, אז נוכל להרימו להשי"ת.

'

מאוד  הרבה  התשובה,  ימי  של  בעיצומם  אנו  כאשר  כעת  הנה 

מתחילה  כבר  מתייאשים  אשר  יש  התשובה.  מעבודת  נבהלים 

ואין מנסים כלל להתעורר אליו ית'. ויש אשר מתחילים קצת, אך 

ימי אלול, מחמת כובד המשא להרים  נסוגים לאחור אחר כמה 

לב כזה להשי"ת.

אך דבר ראשון, כהקדמה לתשובה, עלינו להבין ולהפנים היטב, 

שיש  ביותר  המתוקה  המצווה  היא  תשובה  לנו!  שייכת  תשובה 

בכל התורה. אם יש חלקים מעבודת ה' שקשה לנו לקיים, הרי 

שמצוות התשובה ניתנה לרחוקים ביותר.

על זה בעצמו צריך לעשות תשובה. על טעות החשיבה, איך אנו 

מסתכלים על ציווי השי"ת כדבר רחוק שלא שייך אלינו. והרי כל 

מהות חודש אלול, הוא חודש של רחמים, התעוררות רצון של 

השי"ת לקרב כל אחד ואחד, יהיה מי שיהיה. המלך מצטער, איך 

יעלה על דעת בני שאצווהו דבר שאין בכוחו.

השי"ת  שרצון  ונבין  הבה  הלב',  'הרמת  מהו  שנלמד  לפני  ולכן 

ונוכל  שיתמוסס  עד  קטנות,  לחתיכות  האבן  את  שנשבור 
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להרימו. וזה על ידי עצה פשוטה ומעשית – ריבוי השימוש בכח 

הדיבור – "אמירות". זה כל אחד יכול, פשוט לומר בפה, תיקוני 

זוהר, תהילים, ליקוטי תפילות, דיבורים אישיים להשי"ת, אפילו 

בלא לב, רק לומר...

'

אל תיבהל, לא חייבים לגמור ולסיים את כל הספרים, תחשוב מה 

שיש לך כח לומר, ותתחיל לומר. 

ונעימה,  ניגון  מתוך  במילה,  מילה  לומר  תשתדל  אם  טוב  ומה 

בזה  עצמם  מחיים  אשר  יש  המילים.  בהבלעת  במהירות  לא 

עצמה,  בקריאה  שנהנה  מי  יש  אבל  שלם,  ספר  שמסיימים 

תחייה את עצמך בשעת האמירה, כי תדע שנעשה מזה תיקונים 

נפלאים, כמו שרביז"ל אמר שמהניגון של התיקוני זוהר, נעשים 

דברים עליונים למעלה. 

כך גם תוכל לקבל חשק גדול לזה, כי סגולת האמירה גדול מאוד, 

יש בה כח רב לעורר את הלב, לשבור את האבן לכמה חלקים. אך 

כאמור אל תצפה להתעוררות הלב בכדי להתחיל לומר, תקבע 

סדר אמירה גם בלי לב, אבל תן את האפשרות ללב להתעורר, 

אין מה למהר לומר במרוצה וחיפזון, תאמר קצת בקול ותזכיר 

לעצמך מדי פעם: זהו רצון המלך, שאמיס את הלב בכח הדיבור 

רבי  המלך,  דוד  של  הקדושות,  האותיות  הפטיש,  זה  דקדושה, 
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וכך נזכה שאכן ימול ה' את לבבנו לזכות  וכו'.  יוחאי  שמעון בר 

לתשובה שלמה. 

קבלה לעתיד שיתחדש גם אם יפול

שאלה:

בטוח  שאני  בזמן  לעתיד,  ולקבל  תשובה  לעשות  אפשר  איך 

הרגלי  את  באמת  לעזוב  אפשרות  כל  רואה  ואיני  שוב,  שאפול 

הרעים.

תשובה:

רביז"ל מגלה לנו הבנה חדשה במושג "קבלה לעתיד". כי עיקר 

לחפש  מתחזק  הוא  שמהיום  חזקה  החלטה  לקבל  הוא  הקבלה 

יהיה  ייפול היכן שייפול, הוא  ואפילו אם  את השי"ת בכל מצב, 

יתחדש לעשות תשובה,  חזק בדעתו לא להתייאש אלא תמיד 

לחפש להתקרב להשי"ת מתוך מצבו. ותשובה כזו יכול כל אחד 

והרגלים רעים  כי אפילו מי שרואה שמשוקע בעוונות  לעשות, 

לא  שלעולם  עצמו  על  לקבל  היינו  תשובה,  כזו  לעשות  יכול 

יעזוב לחפש כבוד ה' גם אם ח"ו יעבור עליו מה שיעבור, ותמיד 

יתחדש. 

את  ולמצוא  מקום,  בכל  שהשי"ת  לידע  הוא  התשובה  "עיקר 

שבעולם"  והירידות  העליות  ובכל  שבעולם  מקום  בכל  השי"ת 



נז
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)ליקוטי עצות - אלול(. 

יחטא  תעלומות שלא  יודע  עליו  "שיעיד  הרמב"ם  בדברי  פירוש  עוד  זה  ]ואולי 

עוד". שלכאורה קשה מי יכול להבטיח שלא יחטא, עד שה' יעיד עליו שבאמת 

לא יחטא. ובפשטות הפירוש הוא שה' מעיד עליו שברגע זה הוא מוכן באמת לעזוב 

את החטא. ולפי דרכנו מובן, שעיקר החטא הוא לעזוב את ה', ולכן הוא מקבל על 

עצמו שתמיד יהיה עם ה', גם אם ח"ו יכשל, הוא יתחרט מיד ויתחדש לעבודתו[ 

להשתוקק תמיד "איך זוכים לתשובה"

שאלה:

מידי פעם אני נזכר מהמלך ומתבייש ממנו, עושה קצת תשובה, 

אבל איך שייך באמת להכנס להוויית חיים של תשובה?

תשובה:

טוב מאד שאתה שואל שאלה זו, כי כך חוזרים בתשובה באמת. 

חוזרים  "איך  וגעגועים  בכיסופים  ה'  את  ששואלים  ידי  על 

בתשובה באמת". 

מזו.  למעלה  זו  דרגות  הרבה  יש  ה'תשובה'  בעניין  כי  לך  דע 

ולכסוף:  ולהשתוקק  מתשובה  הריחוק  את  לדעת  הוא  העיקר 

'אדם' העוסק  נקרא בשם  רוצה להיות  אני   – זמין למהווי'  'אנא 

תמיד בעבודת התשובה מדרגא לדרגא )עיין ליקו"מ סי' ו'(.
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על כן מה טוב שבכל רגע שהנך נזכר מהשי"ת, תעורר בעצמך 

אזכה  "אימתי  לה':  מתאנח  ותהיה  בהם,  וכיוצא  כאלו  הרהורים 

באופן  תכסוף  שלא  הזהר  אבל  באמת?!".  בתשובה  לשוב 

שתישבר ותרגיש שאתה רחוק מתשובה, אלא אדרבא, חזק את 

עצמך שבזה שאתה משתוקק לחזור לה', בזה בעצמו כבר זכית 

להתחבר לה'. וכך תזכה להתחזק לחטוף מיד איזה פרק תהילים, 

משנה, מצוה ומעשה טוב. 

'אדל' בתו של רביז"ל התבטאה ואמרה, "באלול בוערים ובוערים 

ולא עושים כלום". כי מצד אחד יש להתעורר בגעגועים לתשובה, 

אך מצד שני צריך תיכף להזדרז לעשות דבר טוב בחיות ושמחה 

מתוך מחשבה של אמונה: "הנה אני חוזר כעת ממש לה'".

לחיות  להשתוקק  יש  אמנם  שאם  לדעת,  לך  יש  כך  על  נוסף 

את  תמיד  לזכור  תשובה,  של  שלימה  בהוויה  אלול  חודש  את 

הכיסופים והבושה מאת ה', ולעובדו בזריזות וחיות. אך הלוואי 

ונזכה להרהור תשובה אחד אמיתי בתוך כל ארבעים יום אלו.

ר' נתן אמר, ששווה לבוא לעולם ולסבול את כל מה שנעשה כאן, 

רק בשביל לזכות להרהור אחד של תשובה, אל תזלזל בזה כלל 

וכלל.

רביז"ל כשהתחיל את המעשה א' בסיפורי מעשיות, ענה ואמר: 

הרהור  לו  היה  שומעה  שהיה  מי  שכל  מעשה  ספרתי  "בדרך 



נט
נועם התשובה

מלך  בת  מאבידת  הנוראה  שהמעשה  לכאורה,  נמצא  תשובה", 

סופר לנו רק בשביל שנזכה להרהור תשובה אחד. הרי שאין לנו 

מושג מהו הרהור אחד של תשובה, כמה הוא פועל בשמיים, ואיך 

הוא מעורר את כל מידות הרחמים על האדם.

אפילו  בכוחך,  יש  מה  כל  ופשיטות  בתמימות  אתה  עשה  לכן 

תזכה  כך  שמתוך  יעזור  והשי"ת  לתשובה,  הלב  התעוררות  בלי 

באמצע לכמה הרהורי תשובה.

והעיקר שיהיה יקר בעיניך כל תנועה קטנה של תשובה, והאמן 

לדעת  התשובה  של  ביותר  הנחוץ  החלק  זהו  כי  מאוד,  בזה 

שמעתה אתה מחובר לה'.

לשתוק על הבזיון שמתגלה בוידוי

שאלה:

לעסוק בוידוים ולספר את החטאים יום יום, זה דבר מאוד שובר, 

וקשה נפשית.

תשובה: 

נכון. זה דבר קשה לספר את כל הבעיות, ולהעלות את הכשלונות 

עיקר  שאכן  נורא,  גילוי  רביז"ל  גילה  שבזה  אלא  השולחן.  על 

התשובה הוא דייקא "ישמע בזיונו ידום וישתוק". שהרי תשובה 



ס
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משמעותו לשוב להכיר בכבוד ה', וכיון שכל העבירות מושרשים 

בזה שאדם חושב רק מעצמו והנאתו, לכן צריך להשפיל ולמעט 

בכבוד עצמו. וזה על ידי שמתוודה, ומזכיר לעצמו כמה הוא חלש 

ודל כח, ועל מה יש לו להתגאות, והרי כמה הרגלים רעים יש לו 

וכו'. אך הבזיון לבד, הוא עדיין לא התשובה, כי צריך להתקדם, 

לשתוק על הבזיון. לא להשאר בבזיון. מי שמתייאש כאשר רואה 

החיות  את  ומאבד  ברוחו  נופל  כך  שסתם  או  כשלונותיו,  את 

בעבודת ה', זהו הסימן שלא שתק על הבזיון.

להיות  מאוד,  להתחזק  עצמו,  את  שמבזה  לאחר  הוא,  העיקר 

קרוב לה', לידע שה' איתי ואצלי, נכון שאני כזה חלש, אך בכל 

זאת השי"ת צריך מאוד את תשובתי, הוא אוהב ומצפה לעבודתי, 

ובזה מתחדש כנשר לחטוף למעשה עוד מעשה טוב. זהו תשובה 

– כאן הוא חוזר להכיר בכבוד ה'. כאשר יוצא מחוזק מלא בקרבת 

אלוקים על אף שהוא רחוק מאוד במעשיו.

אך שוב, כל זה כאשר עוסק בתשובה, לא רק בחשבון נפש עצמי, 

לעצמו, על ידי לימוד ספרי מוסר והתעוררות, ועל ידי שחושב 

מהעבירות, לראות כמה הוא רחוק. אלא למעשה! לשבת ולספר 

לסלוח.  שרוצה  הרחמן  לה'  רק  לעצמו,  לספר  לא  למלך.  זאת 

על  להודות  הכנעה,  רק  רוצה  הוא  להתנקם,  רוצה  אינו  השי"ת 

הטעויות, לבקש סליחה, ולומר לו אני רוצה אחרת, זה מה שהוא 

רוצה, את הלב שלנו. זהו עיקר עבודת אלול, דווקא בגלל שהוא 



סי
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ידו לקבל את כולם. אך כיון שסוף  חודש של רחמים, ה' פושט 

נותן את הרחמים למי שמבקש  יש מדת הדין, אזי השי"ת  סוף 

ואומר, שהוא רוצה.

תשובה  או  עצמו,  עם  עושה  שאדם  תשובה  בין  ההבדל  וזהו 

שעושה בשיתוף עם ה'. כי תשובה שעושה לעצמו, יכול להיות 

מעורב בכבוד עצמי, מה שבוכה על מצבו, איך קרה כדבר הזה 

זה  שדבר  כמובן  פעם.  בכל  נכשל  הוא  איך  הצליח,  לא  שהוא 

קול משמים שהכל  יבוא בת  גם אם  כזה,  ומייאש. במצב  שובר 

נמחל, עדיין זה לא יספיק לו, מחמת שסוף סוף הוא עשה מעשה 

רע, ובוכה על עצמו איך הוא, שהיה על פי התוכנית אמור כבר 

להגיע לאיזה דרגא, נפל והתבטל מדברי תורה, ופגם ח"ו וכו'. לכן 

שרגיל  מי  בפרט  ה',  מעבודת  ומתייאשים  נופלים  הרבה  כך  כל 

ר"ל במעשים רעים.

אך מי שעושה תשובה יחד עם השי"ת, מתוך חיזוק של קרבה – 

אני לדודי ודודי לי, השי"ת רחמן ורוצה לסלוח, הוא חפץ בקרבתי, 

יותר ממה שאני חפץ בקרבתו. ומתוך זה מתעורר הלב להתבייש 

קצת על מעשיו, הוא מספר לו על עברו, ומבקש סליחה, אזי הוא 

כבר לא נשבר מזה שהוא רחוק, כי הוא יודע ומאמין, שכעת על 

ידי שסיפר והתוודה על עוונו, השי"ת סלח ומחל, אם כן על מה 

העצבות, הכל נמחק. 

ספרי  ללימוד  בנוסף  באלול,  להתחזק  מאוד  ראוי  לכן  ובאמת 



סי
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הלב  את  המעוררים  צדיקים  ספרי  הרבה  גם  ללמוד  מוסר, 

להרגיש קרבת ה', לשמוח בכבוד הנפלא שיש לכל יהודי, באשר 

יהא  "אמן  "המלך",  ולומר  ולהכתירו,  למלך  כתר  לשים  שנבחר 

שמיה רבא", שם ה' מתעלה על ידו. זהו עבודת אלול – אני לדודי 

ודודי לי, להתחיל לעשות מצוות עם 'אמת', לזכור בכל מעשה 

השי"ת  איך  תפילה,  בכל  ובפרט  טוב,  רצון  בכל  שעושים,  טוב 

ה',  כבוד  הם  אלו  מחשבות  בו.  ושמח  עליו  מסתכל  ממש  כעת 

הם מחיים את הנפש בקרבת אלוקים. כך אפשר להתחיל ליישם 

למעשה את עבודת התשובה, לעורר את הלב בלב נשבר אמיתי 

להשי"ת, אך מתוך חוזק פנימי שלא נשבר לעולם. 

לפרש העוונות בפה

שאלה: 

איך אפשר לתקן עבירה אחרי שנכשלתי בה? 

תשובה: 

גם לאחר שח"ו האדם נכשל ונפל, יש לדעת שהשי"ת הוא רחמן 

גדול, וכמו שאפשר לקלקל אפשר תמיד לתקן. והדבר הראשון 

להתחזק  הוא  החטאים,  לתקן  באים  אנו  כאשר  לדעת  שיש 

מאוד מאוד שאפשר לתקן הכל. כי אמרו חז"ל שהיצר הרע הוא 

ומובא בספרים שחלק מהקטרוג שלו  והוא המקטרג,  המחטיא 
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אי  כאילו  הדעת  חלישות  בו  שמכניס  בעצמו,  האדם  בלב  הוא 

אפשר לתקן, ובדרך זו נופל האדם לעצבות ויאוש עד שמתרגל 

ח"ו בחטא.

ועתה נבאר למעשה דרך התיקון בפשטות, והוא ענין של חשבון 

הנפש ווידוי דברים. 

כל  באש",  תעבירו  באש  יבוא  אשר  דבר  "כל  בפסוק:  כתוב 

טומאה שנעשה באש תיקונו באש. כלומר אם נכשל על ידי אש 

והתהלבות של היצר הרע, יש לתקנו על ידי שיתוודה ויאמר לה' 

את העבירה, מתוך התלהבות של אש. 

כי יש חשבון נפש במחשבה, בו אדם מכיר את החטא, אבל עדיין 

יש להוציא את העוונות שנחקקו בנשמתו. וזה על ידי שמפרטים 

ומפרשים בדיבור בפה את העברות לפני ה'. 

בפשיטות ממש, גם לאחר שנפל כמה וכמה פעמים, יאמר שוב 

זאת  רוצה  איני  וכך,  כך  עשיתי  רבש"ע  וידוי,  אחר  וידוי  ושוב, 

באמת, כי פנימיות ליבי אני רוצה רק אותך, אתה המלך וכו' וכו'. 

וככל שיוציא זאת מפיו דיבורי וידוי בהתלהבות של אש, בבחינת 

"כל עצמותי תאמרנה", שיוציא את העוונות שנחקקו בעצמותיו, 

ממנו,  יצאו  והעברות  הכל,  לתקן  זוכה  זה  ידי  על  האש,  בכח 

ויתחברו אבריו להיות כלי קודש - משכן להשראת אור השי"ת. 

)ליקו"מ סי' ד'(
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כל דיבור קטן של וידוי מכפר

שאלה:

קשה לעסוק בוידוי דברים, מחמת שהוא מעורר בי עצבות ויאוש, 

בפרט בענינים עליהם אני צריך להתוודות כמה פעמים ביום. 

תשובה:

הוידוי הוא לא בשביל להזכיר לנו את העוונות, כדוגמת חשבון 

להשם  המלוכה  את  להשיב  הוא  הוידוי  ומטרת  תכלית  נפש. 

הוא  החטא,  ידי  על  שנגרם  למעלה  הצער  עיקר  כל  כי  יתברך. 

על כך שהחטא גרם להשפיל את מלכות ה'. ולכן על ידי שאנו 

באים אליו ומתביישים שפגמנו במלוכה שלו, והלכנו אחר אלהים 

אחרים, ומתוך הכרה זו אנו מפרטים ומספרים את החטא, בזה 

אנו מחזירים לו את המלוכה, ונמחקים כל העוונות מעצמותינו.

אדרבא  מהעוונות.  נזכרים  אנו  כאשר  להישבר  מה  שאין  נמצא 

יש לבוא לשמחה גדולה ביותר, שהרי בהכנעה זו שבא לפני ה' 

ותיקן  המלוכה,  את  לו  החזיר  בעצמו  בזה  החטא,  על  לו  וסיפר 

את כל העונות.

כשאדם עוסק בוידוי בהסתכלות שכזו, הרי שאז יש חשק ותענוג 

ה'  לפני  ולבוא  להתחדש  ווידויים,  בתשובה  הרבה  לעסוק  גדול 

לצאת  לי  תעזור  עשיתי,  מה  תראה  "אבא,  בהכנעה:  ושוב  שוב 

מזה, אני לא רוצה את זה" וכו'. 



סה
נועם התשובה

כל הקושי שיש בעבודת הוידוי, הוא כיון שהאדם מלא ביישות 

וכל מהוויו הוא רק מחשבות של איך אצליח להתקדם,  וגאווה, 

ואז קשה לו לסבול לעמוד מול האמת ולהוציא בפיו את החטא, 

וגם  בהם.  להכשל  שרגיל  בענינים  בפרט  אותו,  שובר  זה  ודבר 

הידיעה,  אותו  משמחת  לא  זאת  בכל  להתוודות,  זוכה  כבר  אם 

שבאותו רגע שהוציא את הוידוי, העוון כופר, שהרי סוף סוף הוא 

התנהג לא כמו שצריך, ולא כל כך מעניין אותו אם העוון כופר 

או לאו. )שם(

וידוי באופן של בקשה

שאלה:

לכאורה עיקר הוידוי הוא חרטה וקבלה לעתיד. אך ישנם עוונות 

בהם אדם דש בעקביו יום יום, כמו ביטול תורה, לשון הרע ודברים 

בטלים, שמירת עיניים, עצבות ושאר תאוות. איך שייך להתוודות 

עליהם כאשר קשה לי לקבל על עצמי לעתיד שלא אפול בהם 

שוב? מה גם, שיש עבירות שקשה לבוא בהם לידי חרטה באמת?

תשובה:

כי  העתיד,  על  וקבלה  חרטה  של  באופן  דווקא  לאו  הוא  וידוי 

אדרבא  ולכן  וידוי.  הוא  רוחניות  על  ובקשה  תפילה  כל  בעצם 

ולעזוב את ההרגל הלא טוב,  ככל שרואה שקשה לו להשתנות 



סו

שאל בני - ימים הנוראים

יספר לה' את זה בעצמו, כמה הוא רגיל ליפול ולהכשל בזה, עד 

שאפילו הוא אינו יכול להבטיח לעזוב את זה. וכך יתחנן ויבקש 

ממנו שיעזור לו לצאת מהם ולהתרגל לחיים קדושים. 

להתבודד  יום  יום  להקפיד  אותנו,  הנהיג  שרביז"ל  הנהגה  וזהו 

ולשבת לפני ה', ולספר לו על המצב הרוחני, גם אם בפועל אינו 

להבטיח  שיכול  במצב  לא  והוא  אחרת,  להתנהג  דרך  כל  רואה 

ר"ל  בקרבו  בוערים  שעדיין  בשעה  ואפילו  לעתיד.  יכשל  שלא 

רצונות ויצרים רעים, בכל זאת יקפיד להתוודות, ולומר לפני ה': 

"ראה נא איך שבפנימיות לבבי אני כן רוצה להתנהג אחרת, עזור 

לי, הושיעני, תן לי עצה איך אוכל לחיות חיים אחרים, חדש בי 

חיי  אני  שכך  והיאוש  הזה  מההרגל  אותי  תוציא  חדשה,  תקווה 

להשאר כל החיים וכו'".

מעצמותיו  להוציא  בכוחה  ויש  לוידוי,  נחשבת  שכזו  תפילה  כל 

את  עליהם  להמליך  שלו  האברים  כל  את  ולזכך  הרע,  כל  את 

אשר  רביז"ל,  של  מהיסודות  אחד  זהו  אליו.  ולהתבטל  השי"ת 

הרגילנו להכנס לעסק התשובה כעסק עיקרי בחיים, להתוודות 

שוב ושוב להתפלל ולהתחנן לפני ה' שיקרבהו לעבודתו. 



סז
נועם התשובה

אין צריך לפרש הכל, העיקר הוא ההכנעה

שאלה:

להביא  הוידוי,  בעת  העוונות  כל  את  לזכור  בדווקא  צריך  האם 

רשימה, ולהשתדל לסיימו?

תשובה:

זו  שלא  אלא  העוונות.  ולפרט  להוציא  שיותר  כמה  טוב  בוודאי 

המטרה העיקרית. כי העיקר הוא לבוא תוך כדי הוידוי להכנעה 

הוידוי  עיקר  באמת  ולכן  המלך.  שהוא  בו  להכיר  השי"ת,  כלפי 

יהיה לך אלהים אחרים" שהוא  צריך להיות על החטא של "לא 

נמשכים  העוונות  כל  כי  החטאים.  לכל  הגורם  השורשי  העוון 

בשרשם מחמת שהאדם שכח שיש מלך ובמקום זה המליך את 

התאוות או דברים אחרים שהם בחינת עבודה זרה 

חטאים  בזכרונו  להעלות  מצליח  לא  האדם  בו  ביום  כן  וכמו 

"מיוחדים", יש לו תמיד לבדוק: "היכן אני באמונה, כמה אני זוכר 

שהוא המלך?!" ]ולכן רביז"ל הביאו כדוגמא בפנים המאמר בליקו"מ סי' ד' 

את הלאו של 'לא יהיה לך' )עיין ביאור הליקוטים([ 

עם  הדיבור  את  עליו  ולהרחיב  אחד  ענין  לקחת  הראוי  מן  ולכן 

ה', כמה וכמה פעמים עד שיוכל לבוא על ידה להכנעה לפני ה', 

וממילא גם יתקן את שאר העבירות.



סח

שאל בני - ימים הנוראים

אך פעמים שקשה להתעורר מענין אחד ואז כדאי להרבות בוידוי 

על הרבה עוונות, אבל בלי להיות לחוץ לסיים להזכיר את הכל. כי 

עיקר הכוונה בזה הוא לבוא להכנעה. 

הרבה  בזה  יש  וגם  זו,  להכנעה  זוכים  אחד  ביום  שלא  ובאמת 

דרגות )עיין בערך 'תשובה'( ולכן יש לעסוק בוידוי יום אחר יום בלא 

להתייאש ובכל פעם יזכה לבוא לתשובה ווידוי עמוק יותר. 

יוכל  זה  ידי  שעל  לצדיק,  בהתקשרות  וידוי  שיהיה  צריך  ולכן 

אין  באור  להתדבק  הבריאה,  לשורש  שחוזר  באופן  להתוודות 

סוף, ולהשיב להשי"ת את המלוכה.

גם בחיי רביז"ל כאשר היו מתוודים לפניו, לא היה מניח להתוודות 

עד תום, אלא תיכף כאשר היו מתחילים, היה מרמז להם לצאת. 

הרי שהעיקר בוידוי להתעורר להכיר במלכות השי"ת.



סט
נועם התשובה

וידוי דברים לפני הצדיק

שאלה:

איך אפשר להתוודות באופן שנשיב את המלוכה להשי"ת, ולהביא 

אותנו לביטול אמיתי אליו, הרי סוף סוף ריבוי של תשובה ווידוי 

שמתעורר  באופן  לא  להתוודות  שאפשר  או  לעצבות,  מביא 

לחשוב ממלכות ה'?

תשובה:

כך  כדי  עד  לפניו,  להתוודות  אנשיו  את  הנהיג  בחייו  רביז"ל  א[ 

את  מעלה  הצדיק  כי  'וידויניקע'ס'.  בשם  אותם  מכנים  שהיו 

האדם להתוודות באופן שבאמת ישוב להדבק בה'.

כיום אפשר לעשות זאת על ידי שבאים על ציונו הק' ומשתטחים 

שם, ועוסקים בתפילה תשובה ווידויים. כי הצדיקים פוקדים את 

קבריהם כידוע, והם מסייעים לאדם לשוב באמת להשי"ת, בלי 

שום ישות, אשר זהו עיקר הישועה שיש לבקש ולהפציר בקברי 

צדיקים, להתחנן לזכות לחזור בתשובה. 

ב[ ר' לוי יצחק בנדר ז"ל, היה אומר שוידוי דברים לפני הצדיק, 

אפשר לעשות בכל מקום שהאדם נמצא, לעמוד לפני השי"ת, 

מתוך  לפניו,  ולהתוודות  השינה,  לפני  או  התבודדות,  בשעת 

התקשרות לצדיקים, והדביקות בם. כי כוחם של הצדיקים גדול 

עם  של  הוידויים  כל  את  ולהעלות  להגביה  שיכולים  מאוד  עד 



ע

שאל בני - ימים הנוראים

ישראל מכל מקום. וכמו שזכר משה את הוידוי שהתוודה יהודה, 

)ליקוטי הלכות גביית חוב מהיתומים  אף שהיה בדורות קודמים למשה, 

ד' אות ג'(.

ולמעשה על ידי שאדם לומד ספרי צדיקים ומקשר עצמו לדעת 

נותן  וכן  לה',  להתבטל  הוא  התכלית  שהעיקר  להבין  שלהם 

להם צדקה, ומוסר עצמו להתקרב אליהם, אזי כשיתודה מתוך 

יהיה  הוידוי  אזי  שלהם  ולדעת  לצדיקים  המחשבה  התקשרות 

באופן של בושה מלפני ה' ובאופן שיביא לו שמחה וחיזוק, בלא 

להשבר וליפול לחלישות הדעת. 



עי
ראש השנה

שער 
ראש 
השנה
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עי
ראש השנה

משפחה

שאלה:

ראש השנה הוא יום שבו צריכים אנו לשמור על רצינות מיוחדת 

מבינה  אני  למשפחה,  כאמא  מאידך  אך  הדין.  יום  הוא  שהרי 

שרצון ה' ממני להיות רוב היום בבית, אך איך אפשר לתמרן עם 

הילדים, משחקים, מריבות וניהול השולחן, וליצור אוירה רצינית 

של יום הדין.

תשובה:

ברור שצריך ליצור אוירה רצינית. השאלה היא מה המשמעות 

ורגועה  שמחה  אוירה  או  לחוצה,  אוירה  הכוונה  האם  'רצינית', 

מתוך תחושה שהמלך מסתובב בבית ומחבק אותנו.

הוא  אותנו,  אוהב  שמאוד  שלנו  אבא  בו  משפט  לעצמנו  נתאר 

כיון  אבל  רציני,  מעמד  זה  משחקים,  כאן  אין  השופט.  בעצמו 

הקשים,  את  יודע  שלנו,  התכונות  את  מכיר  שלנו,  אבא  שהוא 

מכיר אותנו מחיי הבית, אין ספק שבוודאי יזכה אותנו. הוא לא 

מבטל את המשפט, אלא מוציא אותנו זכאים בצדק, מתוך הדין 

והמשפט, הוא מציג לשאר השופטים את המצוקות בהם גדלנו, 

אחד,  דבר  מאיתנו  מבקש  הוא  אבל  שעשינו.  המאמצים  את 

תבינו, יש כאן מעמד רציני, באמת בודקים אתכם, העולם הוא 

לא הפקר, אך אני אשב ואבדוק איך אפשר ללמד עליכם זכות 



עד
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ולהוציא אתכם זכאים. 

אם נבוא למשפט זחוחי דעת, נפצח פיצוחים, נזלזל בכבוד בית 

המשפט, יהיה לו קשה לזכות אותנו. כי אין זה רחמנות של שופט 

שלו  האפשרות  ברחובות.  חופשי  להסתובב  החייב  את  להוציא 

להוציא אותנו זכאים, הוא כאשר הוא רואה אותנו באים רציניים, 

בו  מתעורר  אז  המעמד,  גדולת  את  מבינים  הכנעה,  קצת  עם 

הרחמנות האהבית ומוציא אותנו זכאים.

'

רבינו אומר לנו ש'ראש השנה הוא חסד גדול מהשי"ת'. כי בוודאי 

חסד  של  אוירה  תחת  שמתנהל  דין  הוא  אבל  הדין,  יום  שהוא 

ורחמים, ולכן הוא חסד גדול מאת השי"ת שקבע את ראש השנה 

בראש חודש בו הוא מיעט את הלבנה, ובכך מתעורר זכות גדולה 

עלינו, כי השי"ת 'כביכול' מאשים את עצמו על כל הקשיים שיש 

לנו, ועל כך שהוא ברא את היצר הרע ומיעט את הלבנה.

שימו לב לדבר פלא שקורה בראש השנה: הזוהר הקדוש אומר, 

שבראש השנה מידת הדין מבקשת מהמקטרג הגדול, לך ותביא 

אני  כי  השנה,  במשך  עשו  שהיהודים  עשה  המצוות  כל  את  לי 

רוצה לטעום ולהתענג מהם.

וזה מה שכתוב בתורה שיצחק )מידת הדין( מבקש מעשיו )מקטרג( 

"ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי".



עה
ראש השנה

הרבה  חטפה  בוודאי  מאיתנו  אחת  כל  כך.  על  לחשוב  מבהיל 

בעיקר  שכחנו,  רובם  את  שחלפה.  השנה  במשך  עשה'  'מצוות 

אנו זוכרות את הבעיות שעשינו במשך השנה. והנה מגיע ראש 

השנה, ולא פחות ולא יותר, מידת הדין בעצמה מבקשת לטעום 

שחבשנו  ראש  הכיסוי  את  שעשינו,  המצוות  מאותם  ולהתענג 

כ"ז  של  הצדקה  ואת  כסלו,  ה'  של  המזון  ברכת  את  חשוון,  בד' 

טבת וכן הלאה.

יום הדין אינו הפירוש לחיות בצל של לחץ ורצינות, תהילים ביד 

פירושו,  הדין  יום  אוירת  לילדים.  לחייך  בלי  בעיניים,  ודמעות 

להבין שמלמעלה מסתכלים על המעשים שלנו. ומשום כך, אם 

אנו לוקחות את המעמד כרציני, לא מזלזלות, מאמינות שהיום 

ה' נהיה למלך, וכל מעשינו בספר נכתבים, אזי יכולות אנו כבר 

לשמוח וליצור אוירה של חסד ורחמים. 

וודאי מי שיש לה אפשרות, כדאי שתלך לבית כנסת, להתפלל, 

פרקי  כמה  לחטוף  אפשר  יכולה,  שאינה  ומי  ה',  את  להמליך 

תהילים, ועוד מעט דיבורים אישיים לה', אבל שיהיה מתוך אוירה 

של שמחה ובטחון שבוודאי יטיב עמנו השי"ת, לא ח"ו של לחץ, 

וכמו  הרעדה,  בתוך  שמחה  להכניס  ברעדה',  'וגילו  שכתוב  כמו 

שנאמר על ראש השנה 'אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדוות 

ה' היא מעוזכם'.

על  מסתכל  ה'  הזה  היום  הדין.  ביום  לזכור  שצריך  האוירה  זו 



עו

שאל בני - ימים הנוראים

המעשים שלנו, ובוודאי יוציא אותנו זכאים.

ולכן אדרבא, העסק עם הילדים והאורחים, הם לא הפרעה ליום 

הדין, אדרבא כל פעולה ועסק איתם, מעוררת בנו את השמחה 

וההתרגשות, הנה אני מגישה עוד משהו 'טעים' למעלה - שהרי 

ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים.

בספר  מעשינו  שכל  לנו,  מזכיר  הדין  יום  של  שהרצינות  מה  זה 

נכתבים, זה אמיתי... זה רציני... 

ראש השנה

שאלה:

הדין,  יום  של  לפחד  להתייחס  צריך  איך  ובא,  קרב  השנה  ראש 

האם אפשר חודש שלם לחשוב מהמשפט הנורא המתקרב, והרי 

מי יכול לצאת זכאי בדין קשה כזה בו דנים אותנו על כל מעשינו?

תשובה:

שאתה  שכשם  לך  דע  אבל  הדין,  יום  הוא  השנה  ראש  אמנם 

מחוייב  אתה  כן  כמו  העולם,  את  דן  שהשי"ת  להאמין  מחוייב 

השנה  ובראש  רחמן  שופט  הוא  שהשי"ת  ויותר,  יותר  להאמין 

הוא יושב על כסא רחמים לשפוט את ישראל.

לא  הוא  אותך,  ולהפליל  לתפוס  שמבקש  שופט  אינו  השי"ת 



עז
ראש השנה

הכל  סך  הוא  כגמולך.  לך  ולשלם  להתנקם  שמחפש  שופט 

רוצה ממך קצת הכנעה, שתכנע אליו ותמליך אותו, באותו רגע 

שנגשת אליו בהכנעה, כבר יצאת זכאי בדין.

השי"ת אינו חפץ להעניש, הוא רק חושב מחשבות לבל ידח ממנו 

אליו.  אותך  לקרב  איך  שערים  וחותר  תחבולות  וממציא  נידח, 

הגוף,  את  לזכך  בשביל  וצער  יסורים  קצת  שצריך  פעמים  ואכן 

ולתת לך כלים מחודשים להתקרב אליו. אך כשאתה מגיע אליו 

בהכנעה ואומר לו שאתה רוצה שהוא יהיה המלך שלך, הוא כבר 

אינו צריך את הענשים בשביל לזכך, כי עצם התפילה כבר פעל 

את פעולתו.

ובזה תוכל להבין למה בראש השנה, כמעט ולא מזכירים בתפילה 

את מהותו של יום הדין, וכל עיקר העסק בתפילה הוא 'ותמלוך 

אתה ה' לבדך על כל מעשיך'. כי זה התכלית של יום הדין, לעורר 

בנו את הרצון להמליך את ה'.

וכמו כן עכשו בחודש אלול, עיקר עבודתנו הוא לא לחשוב כל כך 

מיום הדין והאם נצא זכאים או לא, אלא בעיקר איך עושים את ה' 

למלך גדול יותר. כי השי"ת אינו מלך על העולם, כל זמן שאתה 

התחזקות  מעט  וכל  עם.  בלא  מלך  אין  כי  כמלך,  בו  מכיר  אינך 

כל  ובעיקר  וגמרא,  משנה  של  לימוד  וכל  זה,  בחודש  במצוות 

מחשבה של אמונה והכנעה, היא אשר עושה אותו למלך.



עח
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הדין,  מיום  ויאוש  לחץ  משדר  אתה  בו  לשאלתך,  נשוב  ועתה 

זו טעות חמורה, כי אדרבא, כל מה שהשי"ת רוצה ממך עכשו 

שתכיר בערך מעלתך, תבין כמה הוא רחמן, וכמה כח עצום יש 

לך על ידי כל מעשה טוב שאתה עושה, כי כל המלכות והממשלה 

אותו  לעשות  מחליט  שאתה  וכיון  בך.  רק  ועומד  תלוי  ה'  של 

למלך, הרי שתיכף אתה יוצא זכאי.

שאלה:

וכי אתה מוחק את כל הפחד של המשפט?

תשובה:

המשפט  את  מגדירים  אלא  משפט,  מהמושג  מתעלמים  לא 

בהגדרה מדוייקת יותר. כי השי"ת שופט מלא רחמים. אמנם הוא 

לא מוותר כלום, אבל אפשר לבוא לבקש מלפניו מחילה ולתקן 

הכל, כי הוא מלך מוחל וסולח.

שייך  לא  רחמים,  מלא  שופט  הוא  שהשי"ת  זו  הגדרה  ולולא 

לגשת לראש השנה, וכמעט שלא שייך להתקרב ליהדות כראוי. 

להתעלם  ומעדיף  מהשי"ת  מתרחק  העולם  שרוב  הסיבה  כי 

מיום הדין, הוא מחמת שאין להם כח בנפש לסבול את הזכרון 

ונרגעים בזה, כביכול  של הדין, או שמקבלים איזה קבלה טובה 

שנכנסים  כאלו  ישנם  ולהיפך  עולם.  לבורא  עצם  איזה  השליכו 

לבטחון ושלווה שהשי"ת בוודאי מלא טוב, ורב חסד, ואז כלל לא 



עט
ראש השנה

עוסקים בתשובה ועבודת ה'.

והאמת הוא שבוודאי השי"ת מנהיג את העולם בהנהגה של דין, 

גם  ולכן  זה רק מחמת שהוא חפץ במעשינו,  וכל  ועונש,  בשכר 

ידי תפילה ובקשה, מחמת  אפשר בניקל להמתיק את הדין על 

שהוא מלא רחמים ואוהב אותנו. וכיון שאדם ניגש לתפילה לפני 

ה' ומגלה את האמונה והמלכות שלו, אזי תיכף השי"ת מתמלא 

רחמים וממתיק מעליו הדין.

שאלה:

איני יודע מאיזה דבר צריך להתחיל לתקן את מעשי?

תשובה:

עדיין לא הבנת את מה שכתבנו, כי לפני שמתחילים לתקן את 

יש להתעורר בכלליות להשי"ת. להתעורר  המעשים בפרטיות, 

לתקן  התשובה,  עיקר  זהו  כי  למלך.  יהיה  שהשי"ת  כללי  ברצון 

גם  לתקן  להתעורר  אפשר  הכללי,  הרצון  ומתוך  הרצונות.  את 

הכללי,  התעוררות  הוא  העיקר  אבל  פרטי,  ועבירה  עוון  איזה 

עיקר  וזהו  ה'.  את  לעבוד  להתחיל  רוצים  שאנו  להכרה  לבוא 

התשובה, לרצות לשוב לה', ובהכרה זו לבד, השי"ת כבר נעשה 

למלך וממילא מוחל וסולח על כל העוונות הפרטיים.
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שאלה:

איך עושים תשובה למעשה?

תשובה:

'לדבר' על כך שצריך לעשות  עיקר התשובה למעשה, הוא לא 

מול  ולשבת  יום,  כל  דקות  כמה  לקחת  פשוט  אלא  תשובה, 

השי"ת, פנים בפנים, ולהתחנן לפניו שישיב אותנו למוטב, ויקרב 

לעורר  אפשר  וכך  ההכנעה,  עיקר  וזהו  יתברך.  לעבודתו  אותנו 

את הרחמים שלו במשפט.

ואין  השרת,  למלאכי  ניתנה  לא  התורה  כי  כלל,  קשה  זה  ואין 

הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, הוא רק רוצה הכנעה, והמעט 

תפילה ובקשה הוא עיקר ההכנעה.

שאלה:

יש לי פחדים מיום הדין אם אצא זכאי?

תשובה:

את  מאוד  לשמור  לאדם  שיש  כ"א(  הר"ן  )שיחות  אמר  רביז"ל 

שבוודאי  טובות  מחשבות  רק  לחשוב  השנה,  בראש  המחשבה 

יטיב עמנו השי"ת ויתן לנו שנה טובה.

בהשי"ת,  הבטחון  את  לתקן  היום  מעבודת  חלק  זהו  ואדרבא 

גילוי  עיקר  אבל  הבריאה,  על  תמיד  משגיח  השי"ת  בוודאי  כי 
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בטחונינו  ותולים  מסתכלים  מצידנו  אנו  כאשר  הוא,  ההשגחה 

כך  אליו,  רק  עינינו  שמים  שאנו  וככל  שלו.  הגדולה  ברחמנות 

)ליקו"מ סי' י"ג – סי'  באמת נמשך עלינו השגחתו ית', ויזכה אותנו 

ע"ו(. 

מושיבים  ואנו  עלינו,  מלכותו  מתחדש  שאז  השנה  בראש  ולכן 

עינינו  להישיר  הזמן  עיקר  הוא  מלכותו,  כסא  על  כביכול  אותו 

אליו ולבטוח בו שבוודאי יוציא לאור דינינו. 

ובפרט מי שזוכה להיות בקיבוץ של רביז"ל, יש לו בוודאי לשמוח 

ונזכה  לאור,  משפטנו  שיוציא  בבטחון  עצמו  ולמלאות  מאוד 

לחיים טובים ומחודשים.

שאלה:

ענין ראש השנה עומד אצלי בסתירה, כי מצד אחד אנו מתכוננים 

עיקר  שני  מצד  אך  בדין,  זכאים  לצאת  ומשתדלים  הדין  ליום 

על  מבקשים  אנו  אין  וכמעט  ה',  מלכות  גילוי  על  היא  התפילה 

עצמנו שנזכה לשנה טובה.

תשובה:

הצדיקים המשילו זאת, לשר גדול שנתחייב תליה, וכמנהג אותו 

היו  המלך.  הכתרת  ביום  הדין  גזר  את  לפועל  להוציא  המדינה 

עושים כבוד והדר למלך, ולמען ישמעו וייראו היה המלך מעניש 

והמתין  הסוהר  בבית  ישב  הזה  והשר  למוות.  הנידונים  את  אז 
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לביצוע גזר הדין, ובדרך כלל כל הנידונים נמצאים לאחר ייאוש 

בלי שום זיק חיות על פניהם, לעומת זאת השר היה מלא חיות 

ושמחה, וככל שהזכירו לו את יום ההכתרה, היה גורם לו לצאת 

במחול ושמחה, עד שאמרו עליו שככל הנראה יצא מדעתו. 

העניין  לראות  מאוד  הוא  השתוקק  למלך,  זאת  וספרו  הלכו 

מקרוב, הלך ושינה את בגדי מלכותו, ובא לבית הסוהר מלובש 

יבוא  ניגש לשר והזכיר לו שבעוד מספר ימים  בבגדי הסוהרים. 

יום ההכתרה, רק שמע זאת השר, תיכף יצא בריקוד עליז. אמר 

וכי למה אתה שמח, היודע אתה שביום זה  לו המלך המחופש, 

יבוא קיצך, ואת הנידון אין להשיב. 

התקרב השר אל המלך ואמר לו, אתה לעולם לא תוכל להבין את 

עוצם שמחת ליבי, מחמת שלא זכית להכיר את המלך מקרוב, 

היית  ואילו  ביותר,  אליו  המקורבים  מהשרים  הייתי  הרי  אני  אך 

יודע כמוני בגדולת המלך, חכמתו הרבה, וטוב ליבו, איך שדואג 

לכל נתין אפילו הרחוק ביותר, והנה הולך ומתקרב היום בו כולם 

לרוב  וחיותי  שמחתי  כל  וזה  וגדולה,  יקר  לו  ויתנו  למלך  יריעו 

אהבתי אותו, ומה לי לחשוב מעתידי, אשר זהו חלקו רק של מי 

שלא הכיר את המלך... מה גם אולי יחון אותי לרוב רחמנותו, אך 

אין זה כלל במחשבתי.

כל  אף  על  כי  אותו,  שזיכה  מיד,  מובן  המלך,  זאת  שמע  כאשר 

חטאיו למלכות, הרי שהוא הנתין הנאמן ביותר למלכות.
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ראש השנה

כי  השנה.  ראש  ועבודת  אלול  חודש  סוד  מונח  זה  נורא  במשל 

הוא  בדין  זכאי  לצאת  הדרך  עיקר  אך  הדין,  יום  שהוא  בוודאי 

מכבוד  רק  לחשוב  ותפילתו  כוחו  כל  את  מכניס  האדם  כאשר 

בעולם,  שיתגלה  בלב  השתוקקות  לעורר  ועוזו,  גאונו  והדר  ה', 

וכאשר המלך רואה את הרצונות שלו להמליכו ולכבדו הרי הוא 

נותן לו עוד ועוד חיים טובים וארוכים.

כי שורש כל החטאים הוא בגאוות האדם, מה שחושב על עצמו 

כך,  ועל  ה',  במלכות  פגם  שזהו  אמלוך'.  'אנא  ואומר  והנאתו, 

לפי  כל אחד  דנה  הדין  כי מדת  ושופט את הבריאה,  דן  השי"ת 

כמה שחושב יותר על יישותו ועצמיותו. 

עצמו,  כבוד  מחפש  אדם  שאם  ו'(  סי'  )ליקו"מ  מובא  אשר  והוא 

אזי חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא, שחולקים לו 

הכבוד הזה. וכמו כן גם למעלה, המקטרגים חוקרים אחר האדם 

לראות מי הוא זה ואיזהו שלקח מלכות ויישות לעצמו, ולפי זה 

דנים אותו.

ולכן עיקר התיקון לצאת מעיני המקטרגים, לצאת מהמחשבות 

שהרבה  אף  ועל  המלך.  כבוד  על  מחשבות  ולעורר  עצמו,  על 

השנה,  ראש  יום  מתקרב  כאשר  זאת  בכל  השנה.  בכל  לחטוא 

"המלך  אליו  ולצעוק  למלך,  רצונו  פנימיות  את  ולגלות  לעמוד 

על  שתשב  הוא  רצוני  כל  ה',  אנא  ונשא",  רם  כסא  על  היושב 

כסאך ותמלוך בהתגלות על כל העולם. אנא ה', "תמלוך אתה ה' 
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לבדך על כל מעשיך", תגלה פחדך וגבורתך בעולם שידעו כולם 

כבוד הדר מלכותך. "ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו", 

שכל  וחסידים  צדיקים  אותם  עם  להכלל  הוא,  ורצוני  חפצי  כל 

חיותם ושמחתם הוא רק ממך. 

וכאשר אנו מבטלים עצמנו כך אל המלך, הרי אנו יוצאים זכאים 

בדין. כי כאשר אדם דבוק בכבוד אלוקים, אזי כבר אסור לחקור 

אחריו אם הוא ראוי אם לאו לכבוד הזה. ואין המקטרגים יכולים 

לנגוע בו.

הדין,  יום  בעניין  כמעט  מתעסקים  אנו  אין  השנה,  בראש  לכן 

אלא מרכזים את המחשבות בכבוד המלך. לא כהערמה לצאת 

זכאי בדין, אלא מעוררים את מה שיש לנו כבר בלב, התקשרות 

פנימי להשי"ת. אמנם שכחנו מזה במשך כל ימות השנה, עכשיו 

לומר  בפה,  זאת  ולהוציא  זאת,  לעורר  הזמן  הוא  המלוכה,  יום 

להשי"ת, אני לא חושב מעצמי, אני רק רוצה, שיהיה לך 'כביכול' 

למטרתו,  יבוא  העולם,  את  שבראת  מעשיך  שתכלית  טוב, 

שימליכו ויכירו אותך. 

ואל תאמר, איך אפשר להתחיל לחשוב כל כך חזק רק מהמלך, 

שהרי, לשם כך אנו עושים תשובה, כהכנה לראש השנה. ועיקר 

לספר  מהמלך.  לחשוב  שנתחיל  בעצמו,  זה  על  הוא  התשובה 

לה' את הנפילות והכשלונות, ולומר לו, אני הייתי רוצה לחשוב 

רק ממך, מה אני יעשה שאני כל כך חושב על עצמי. וכשמגלים 
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את הרצון הזה להשי"ת, התשובה והחרטה וההכרה באמת, בזה 

בעצמו כבר נכללים בכבוד המלך, אפילו שאנחנו לא אוחזים בזה 

בשלמות.

מרגיש  הנך  כאשר  דייקא  הוא  זו,  להכרה  לבוא  המסוגל  והזמן 

לא  רוצה,  שהיית  כמו  דבר  שום  לך  הולך  שלא  בעצמך  מבוזה 

ברוחניות ולא בגשמיות, או שאחרים מבזים אותך ולא מכבדים 

אותך כרצונך. אז תקום ותאמר למלך, רבש"ע, תמלוך כבר אתה, 

אני רוצה להיות הבן שלך, להיות קרוב רק אליך, לקבל ממך כבוד 

וקרבה, שלא אהיה תלוי בשום רצון של הצלחה או תשומת לב 

מאף אחד בעולם.

והקרבה  הקשר  את  לעורר  השנה,  ראש  לפני  שלנו  ההכנה  זהו 

לה', לרצות רק שיתגלה כבודו. את זה המלך מחפש, לראות מי 

מי  והבלבולים.  המחלות  כל  של  האסורים  בבית  גם  אליו  נאמן 

רוקד שם 'וידע כל פעול כי אתה פעלתו...' 

אנו  לכן  הצדיקים,  אצל  רק  יש  בשלמות  זו  שדרגא  בוודאי 

את  ביותר  לחוש  שאפשר  היכן  השנה  בראש  להיות  מחפשים 

הכתרת המלך... כי צריך לסמוך על כוחו של הצדיק שהוא מכניס 

את האדם לחשוב רק מכבוד ה'.
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שאלה:

אם אין ראוי לבקש על חיים טובים, מדוע בכל זאת אנו מבקשים 

זכרנו לחיים?

תשובה:

כאשר  דייקא  הוא  ה',  למלכות  להתחבר  האדם  יכול  בו  הדרך 

הוא פונה להשי"ת בתפילה על בקשת צרכיו ומילוי משאלותיו 

בגשמיות, כי עיקר התפילה היא לדבר דיבור אמת, מה שמרגיש 

הרי  גשמי,  בעולם  מונחים  אנו  סוף  שסוף  וכיון  לה'.  לומר  צורך 

שהדיבור האמיתי של האדם הוא לדבר על מה שחסר לו, ובזה 

דייקא הוא ממליך את ה', שמגלה דעתו שרק ה' יכול למלא את 

כל משאלותיו, ואדרבא אם לא יבקש על זה, הרי זה נראה כאילו 

הוא מסתדר לבד בלא צורך סיוע מלעילא, ולכן הרגילנו רביז"ל 

לדבר ולבקש מהשי"ת על כל דבר שמפריע לנו, גם ענינים של 

גשמיות, שבזה אנו ממליכים אותו יתברך על כל פרט ופרט.

אלא שמתוך כך שמתחיל לדבר עם ה' ולהתקשר עמו, על האמת 

הפרטי שלו, הוא יכול להתעלות לבקש על האמת האמיתית של 

רצון ה', לבקש על רוחניות, ומתוך כך להתעלות יותר לרצות רק 

בראש  התפילה  עסק  רוב  ]שהוא  ית',  כבודו  והעלאת  ה'  מלכות  גילוי 

השנה, פיוטים בשבח גדולת הבורא ורום צבאו[. 

והוא גילוי נפלא של רביז"ל, שיש להתפלל ולדבר עם ה', הלוך 



פז
ראש השנה

ושוב, כלומר לדבר מהאמת שלו, ומשם להתעלות לאמת הכללי, 

כי האמת שלו הוא הפותח ומחדש  וכו',  וחוזר שוב לאמת שלו 

את הקשר לה'. ]והוא עצה נפלאה להתבודדות[ 

)ע"פ ליקו"מ ט' יש אמת שהוא בחינת חלון ויש שהוא בחית אבן טוב אלא שיש 

להאיר את החלון עם האבן טוב ועיין עוד בתו' י"ד( 

טובים  לחיים  הבקשה  עיקר  שאכן  לציין,  ראוי  נוספת  נקודה 

הוא באמת לבקש לזכות לחיים טובים ברוחניות, להיכנס לנועם 

האמיתי של הקדושה, להיות דבוקים רק במלכות ה'. ועל זה אנו 

מאחלים איש לרעהו בהארת פנים "לשנה טובה תכתב ותכתב 

אמיתיים"  צדיקים  של  בספרן  ולשלום  טובים  לחיים  לאלתר 

הק'  תורתם  אור  ונרגיש  לצדיקים,  להתקרב  שנזכה  כלומר 

שהשאירו בספריהם. )ליקו"ה תפילין ה', סוכה ז' פקדון ה'(

שאלה:

מהו עיקר עבודת ראש השנה? ולמה מאריכים כל כך בתפילות?

תשובה:

הרבה מאוד נכתב בספרי רביז"ל בעניין עבודת ראש השנה, אך 

כלליות הענין הוא לבוא לטהרת המחשבה. שפירושו לרכז את 

המחשבה לחשוב רק מחשבות ממציאות הבורא )ליקו"מ סי' רי"א(. 

ועיקר המכוון של טהרת המחשבה הוא בכדי שיוכל לעסוק כל 

ימיו בתפילות שירות ותשבחות, אשר בזה מתבטא עיקר מלכות 



פח

שאל בני - ימים הנוראים

ה'.

של  מציאות  לבנות  המלכות,  קומת  את  בונים  אנו  אלו  ובימים 

מוח נקי וצח, המאיר באור של דעת והכרה בהשי"ת עד שנהיה 

דבוקים בו ונוכל להתפלל ולדבר עמו כל השנה. ולכן אנו עוסקים 

הרבה בימים אלו בצעקות ותפילות.

מחמת  הצדיק,  אצל  השנה  ראש  להיות  יש  באמת  כך  ומשום 

שכל עיקר סיבת הקושי בתפילה הוא מחמת שהסטרא אחרא 

ובראש  מיני טומאות.  בכל  וטמא אותו  כי המח שלנו,  בלע את 

השנה הצדיק לוקח על עצמו להלחם עמו, ולהוציא ממנו את כל 

הקדושות שבלע מאתנו, עד שיחזור לנו קדושת המח ויפתח לנו 

)עיין  הפה, להדבק באור אותיות התפילה, ולהשיח לבנו לפני ה' 

באריכות בצוואת רביז"ל ליקו"ת סי' ח'(. 

שאלה:

מרוב אריכות התפילה אני מאבד את הריכוז ואת החשק באמצע?

תשובה:

זהו טובה גדולה, כי רק כך הצדיק יכול להלחם עם הסטרא אחרא, 

ולגרום לו להקיא את כל הקדושות שבלע ממך כל השנה. כי על 

את  להוציא  מתעקש  זאת  בכל  ואתה  קטנות,  עליך  שנופל  ידי 

המילים מפיך בכח, זה גורם לסט"א להקיא את הכל. )שם ובליקו"ה 

ברכת הריח ד', שהצדיק נותן הכח לכל אחד לעמוד במלחמה עם הסט"א(



פט
ראש השנה

יש  ואז  קטנות  יש  שמתחילה  השנה,  ראש  של  גדול  הסוד  וזהו 

עד  ואור,  דעת  שום  בלי  ופשיטות  בתמימות  בתפילות  לעסוק 

שנעשה בתקיעת השופר המתקה גדולה ומאיר אור הדעת.

הצדיק  ממש  שכעת  תדע  בתפילה,  מהקטנות  תבהל  אל  ולכן 

לוחם עמך ביחד, אתה תעשה את שלך, ותאמין שכך הוא הדרך 

להחזיר לך המח נקי וזך.

שאלה:

למה עושים כזה רעש גדול מקריאת החזן "המלך"? ובפרט לפי 

מנהגינו שמוחים אז כפיים?

תשובה:

ולכן  כסאו.  על  המלך  את  להושיב  השנה,  בראש  העיקר  זהו 

אומרים "המלך יושב על כסא" ולא "המלך היושב" כמו בכל שבת 

ויום טוב, כי בכל השנה אנו אומרים "היושב" כמו מי שיושב כבר, 

כביכול  אנו  זו  בשעה  כי  "יושב"  אומרים  אנו  השנה  בראש  אבל 

מתחילים להושיבו על כסא מלכותו.

שהרי אף שהשי"ת מושל בכל, אבל בכל זאת הוא רוצה להיות 

מלך, ובשביל זה הוא צריך בני אדם שיבחרו בו וימליכו אותו, כי 

אין מלך בלא עם, וכאשר אנו מתפללים אליו וקוראים "המלך", 

אנו כביכול מושיבים אותו על כסא מלכותו.

לכן ראה נא בשעה קדושה זו, להכניס כל מחשבותיך ותשוקתך 



צ

שאל בני - ימים הנוראים

מוכן  ואתה  עליך,  ימלוך  שהשי"ת  חפץ  שהנך  זה,  בדבר  רק 

במשך  עליך  שעבר  מה  שכל  ולהאמין  לרצונו.  רצונו  לשעבד 

השנה שעברה הכל היה רק מאיתו ית', וכן כל מה שיעבור עליך 

הכל רק בידו, ותקבל על עצמך שתפנה רק אליו בתפילה ובקשה 

בכל ענין שתצטרך – הוא המלך.

המלך  את  להושיב  ממש  זוכה  אתה  זו,  שבמחשבה  והאמן  ודע 

על כסאו, כי זהו רצונו יתברך שיבוא אחד מגושם מלא בתאוות, 

וימליך אותו. ותחקוק בלבך במשך כל ימים הנוראים את האמונה 

בגדולת וחשיבות איש הישראלי שהוא זה שממליך אותו.

משרתיו  ובשבח  הבורא,  בגדולת  רבים  בפיוטים  מאריכים  ולכן 

השבחים  מכל  יותר  גדול  שהשי"ת  אף  כי  והאופנים.  השרפים 

והתארים שאנו מתארים אותו, בכל זאת אנו רוצים להמליך אותו 

ולכן  אליו.  הדמיון  כח  את  לשעבד  שלנו,  הנפש  כוחות  כל  על 

אנו מאריכים לשבח אותו  הוא כאשר  גילוי המלוכה שלו  עיקר 

ומעוררים את כח הדמיון שיתפעל מגדולתו )עפ"י ליקו"ת סוף סי' ח', 

שזהו עיקר צוואת רביז"ל, לברר את המדמה ולהכניסו בתפילה(. 

בצעקת  כפיים  למחוא  שלומנו  אנשי  אצל  נהגו  לכן  גם  ואולי 

בציור  בנפשנו  ולצייר  שלנו,  המדמה  כח  עם  להמליכו  "המלך", 

גשמי שאנו עומדים ממש לפני המלך העולה על כסא מלכותו 

לראשונה, ומרוב התרגשות, הקהל מוחים כפיים לכבודו. 



צי
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שאלה:

בניגונים של תפילות החג, או שהוא סתם  עניין מיוחד  יש  האם 

לשם יופי ופאר?

תשובה:

חשוכים,  בלבושים  מלובשת  השכינה  דין  שבעת  בזוה"ק  מובא 

ועיקר המתקתה הוא על ידי שמלבישים אותה בלבושים נהירים. 

שאנו  כלומר  חשוכים,  בלבושים  שהשכינה  הוא  הדין  עיקר  כי 

ונועם  הלב  התעוררות  של  בלבוש  לא  השכינה  את  מכירים 

ורצון, וכאשר אנו מתעוררים להכירה בהתעוררות הלב אזי היא 

מתלבשת בלבושים נהירים, ואזי היא מתגלה בנפשנו בתפארתה 

בריבוי גוונים בחן ויופי המושך את ליבנו אחר השי"ת.

ולכן נוהגים ישראל לנגן "התפילות הקדושים והפיוטים בניגונים 

את  לראות  הנפש  את  מעוררים  אנו  בזה  כי  ונוראים",  מתוקים 

השכינה במלא תפארתה, בחיבור הלב בהשתוקקות גדול מאוד. 

ויש  גדולה,  קדושה  מתגלה  אלו  שבניגונים  מובן  וממילא 

ממש  שכעת  ותזכור  הציבור.  עם  יחד  הניגונים  בעת  להשתתף 

אתה מלביש את השכינה בבגדים נהירים ויפים, כי עיקר מציאות 

גילוי השכינה היא כפי איך שאתה תשכיל לציירה בנפשך, בלבוש 

חשוך או מאיר ונעים. ]ואל תתבלבל מהענינים החיצונים המתלבשים סביב 

עצמך  הכנס  אלא  וכו',  יפה  שרים  הצבור  ואם  המדוייק,  כנוסח  הוא  אם  הניגון, 



צי
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לעיקר הקדושה שבזה, לצייר אור השכינה[ )ליקו"מ סי' מ"ב, הל' חזקת מטלטלין 

ה'(

 שאלה:

פעמים שבקריאת התורה נופל עלי עייפות גדולה, ובפרט כאשר 

מאריכים במכירת העליות.

תשובה:

דע לך שבקריאת התורה תלויים הרבה סודות, וכדברי מוהרנ"ת 

בעת  וזיע  ורתת  באימה  לעמוד  שיש  ו',  התורה  קריאת  בהל' 

הקריאה, כי הוא כדוגמת קבלת התורה. ואם הוא כך בכל ימות 

הראשון  ביום  אשר  השנה.  בראש  וכמה  כמה  אחת  על  השנה, 

קוראים מלידת יצחק אבינו – "וה' פקד את שרה". ואז מתעורר 

כח  מתעורר  זה,  נועם  מתגלה  שכאשר  העליון,  נועם  השפעת 

ההולדה, ומתרבים בני אדם שיגלו כבוד ה' בעולם.

עם  לכלל  עקרות  פקידת  לעורר  זמן  הוא  הקריאה  עת  ולכן 

מלאה  שנה  עלינו  עבר  כך  שכל  מה  בפרטיות,  ובעיקר  ישראל. 

מחמת  והכל  ועקרים,  סתומים  והמח  הלב  ונסיונות,  בקשיים 

לפני  הנפלא  הזמן  מגיע  והנה  דקדושה,  הנעימות  לנו  שחסר 

תקיעת שופר שאז מעוררים בקריאת התורה את השפע הנפלא 

הזה של 'פקידת עקרות' שגם במצב של עקרה כמו שרה אמנו, 

שעל פי הטבע לא יכלה להוליד, בכל זאת זכתה שנהתפך הטבע 



צי
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להוליד  כח  אנו  גם  נקבל  ובזה  העליון,  נועם  שפע  לה  והושפע 

הולדה חדשה בעבודת ה'. )ליקו"ה בה"פ ד'(

את  עוקדים  זו  ובקריאה  יצחק,  עקידת  קוראים  השני  וביום 

כך  רק  אשר  לשמחה,  אותה  ומהפכים  וממתיקים  הדין  מידת 

נוכל להתחיל שנה חדשה בתשובה ועבודת ה', שנה מלאה חיות 

ושמחה. )פ"ו וה"א ג'(

ובוודאי שלעת כזאת של המתקת הדינים מתעורר היצר להחליש 

הלב, לבלי לשים לב לקדושת אור התורה המתגלה לעת הזאת, 

ולהשפעות הרבות שיכולים לחדש אותנו לגמרי.

לכן בוודאי יש להתגבר על העייפות ולשמוע את קול לקריאה, 

ולהאמין בקדושה הנוראה המושפעת בשעה נעלה זו.

ובענין ההפסקות של מכירת העליות וכיוצא, אדרבא זהו ממש 

מעת ה', שתוכל לחדש ולרענן המוח לאחר תפילת שחרית, על 

ידי שתלמד איזה שיעור של תורה, או אמירת תהילים וכיוצא.



צד
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צז
אומן

ראש השנה באומן

איך נוכל לשער ולתאר את עוצם הנחת רוח והשמחה בעליונים 

ובתחתונים, כאשר אלפי בני ישראל סרים למשמעתו של רביז"ל, 

ומוסרים את נפשם לקיים ציוויו הק' להתקבץ אצלו בראש השנה, 

הלא אפילו בפסיעות שפוסעים בשביל לשכור העגלה נבראים 

מלאים חדשים, נשווה בנפשינו כמה מלאכים נבראים מכל אותם 

שיש  המניעות  ושבירות  טלטולים  אותם  מכל  הנוסעים,  אלפי 

בעצמה  ובנסיעה  הנסיעה,  וסידור  הכרטיס  להשגת  אחד  לכל 

וכו'.

וכי פלא זה שיש מזה שעשועים גדולים כל כך, הנה הולך וקרב 

כל  אחרא  מהסטרא  להוציא  הולך  והצדיק  השי"ת,  המלכת  יום 

ימות השנה, הולך להתגלות  מה שבלע מבני ישראל במשך כל 

העולים  חדשים  ניגונים  מעולם,  התגלו  שלא  חדשים  רחמים 

מאותם אלו שחוזרים בתשובה על הנפילות של השנה שעברה, 

ולקבל כח להלחם עם היצר הרע מחדש ]ליקו"מ תנינא סי' ח'[.

מובן אם כן, שיתכן ויתעוררו אצלנו שאלות ספיקות ובלבולים, 

לו  צר  הרי  וגורלינו,  בחלקינו  והשמחה  מהאושר  אותנו  לבלבל 

כוחו  ובכל  למעלה,  שיש  והתענוגים  השמחה  מכל  דבר  לבעל 

הוא מנסה לבלבל את העניין הקדוש הזה, להכניס בלב חלישות 

הדעת, וחוסר חשק.



צח
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לכן לקטנו כמה תשובות על שאלות ששאלו 'בני הנעורים' בענין 

הקיבוץ הקדוש של ראש השנה אצל רבינו. 

'

לדעת למה נוסעים לצדיק

שאלה:

באיזו גישה יש לבוא לראש השנה, כי מצד אחד הוא תיקון שאין 

לנו שום השגה בו, אך מאידך בספריו הק' מתבאר באריכות מהות 

עבודת ראש השנה אצל הצדיק.

תשובה:

גם מצוות תפילין וציצית, צריכים לקיימם באמונה שאין לנו שום 

הבנה במהותה של המצוה, אך מצד שני ר' נתן מבאר באריכות 

מה אנו צריכים לכוון בעת קיום המצוות הללו. כמו כן בענין ראש 

מתוך  מהצדיק,  מקבלים  אנו  מה  רבינו  ספרי  ללמוד  יש  השנה 

אמונה שבוודאי יש בה הרבה יותר עד אין סוף, כי באמת אין לנו 

הבנה, אלא שבכל זאת מוטל עלינו לראות מה אנו יכולים לקבל. 

וכמו שרבינו אמר, אל תהיו כמו החסידים הנוסעים לצדיק ולא 

יודעים למה נוסעים ולמה חוזרים.
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טהרת המחשבה

שאלה:

מה באמת אנו צריכים לחפש אצל הצדיק בראש השנה?

תשובה:

יש כמה וכמה תורות בליקוטי מוהר"ן וליקוטי הלכות, קחם משם. 

אך כלליות הענין הוא, לזכות לטהרת המחשבה, לתקן המוחין, 

לתקן האמונה, לברר המדמה ]כח הדמיון[, עד שנזכה לפתוח הפה 

בתפילות שירות ותשבחות, כי הפה תלוי בתיקון המחשבה. 

זהו כלליות עבודת ראש השנה, להמליך את ה' על כל החושים 

והאברים שלנו, וזה נעשה על ידי שמתקבצים הנפשות, ובעיקר 

אצל הצדיק ]עיין בליקו"מ רי"א, ה', ז' תנינא, וכמעט כל ההלכות של ר' נתן 

לפי  ובירור המדמה, כל הלכה  זה, מהו טהרת המחשבה  ענין  מבארים בפרטיות 

הנושא המדובר שם, שפלות וענווה, אמת, נועם וכו' וכו'[.



ק

שאל בני - ימים הנוראים

על ידי השמחה בכוחו של הצדיק אפשר להתחדש 
בעבודת ה'

שאלה:

כי  באים לאומן.  גישה  באיזו  משמעותי  הבדל  בזה  יש  זאת  בכל 

יש אשר מדגישים באומן את גודל השמחה והזכות, בגודל מעלת 

רבינו ותיקוניו. ויש אשר מדגישים את הצד של העבודה והבחירה 

שלנו להתעורר שם בתשובה וכו'.

תשובה:

אין זה סתירה בכלל, כי כל התיקון שאנו רוצים לקבל מרביז"ל 

הוא זה בעצמו שנתחיל לעשות תשובה. כי לעשות תשובה לבד 

כמעט ואיננו יכולים, וכפי שמתחזקים בגודל כוחו של הצדיק, כך 

מקבלים אנו תקווה חדשה לעסוק בתשובה ותפילות, התבודדות 

ווידויים.

כי התיקון הוא על קלקול וחטא אדם הראשון, שהושלך מגן עדן, 

עד שלכן קשה לנו לזעוק בכל לב "המלך". 

ועל זה בעיקר דנים אותנו ביום הדין, האם נזכה לחזור לגן עדן או 

נשאר בחוץ עם התאוות והדאגות שלנו. ובכח הצדיק אנו יכולים 

ה'  את  להמליך  וטהורים  אמיתיים  כיסופים  בלב  להכניס  לזכות 

בכל מצב ובכל עת.
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ובזה נוכל להבין קצת מה שאמר מוהרנ"ת: 'כל העולם צועקים 

נעשה  שהשי"ת  בוודאי  כי  באומן',  היא  ההכתרה  אבל  המלך, 

ההכתרה,  את  לחוש  אפשר  שבאומן  אלא  העולם,  כל  על  מלך 

שם נמתקים מעלינו כל הדינים שנוכל לקבל עלינו עול מלכות 

שמיים בשמחה וברצון.

והתקווה  ולכן עיקר המחשבה שם צריכה להיות בגודל התיקון 

כך  זו,  בשמחה  הלב  שנעורר  וככל  זה,  מופלא  במקום  המתגלה 

ולעשות  נפשנו  על  לבקש  ויותר  יותר  לציון  לרוץ  נזכה  ממילא 

תשובה.

וכך ראו את אנ"ש לדורותיהם, שלא היה להם בכלל הבלבול הזה, 

כי לא באו לרביז"ל באופן של סגולות בשביל להפטר מעבודת 

ה', אדרבא כל ליבם השתוקק לעבוד את ה', וכיון שראו את גודל 

הקשיים והמניעות, היו סומכים עצמם על כוחו של הצדיק, ובזה 

היו חושבים ומשמחים את עצמם, וזה בעצו הביא להם את כח 

ההתחדשות לעבוד את ה' בחיות ושמחה.
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אחרי התיקון יש לנו הכח להתחדש בעבודת ה'

שאלה:

ידועה שיחתו של רביז"ל שמעביר את אנשיו כבר בלילה הראשון, 

מה אם כן עבודתי ביום ראש השנה ולמחרת, בעשרת ימי תשובה 

ויום הכיפורים.

תשובה:

לצאת  אפשרות  לקבל  מחפשים  אנו  אין  לעיל.  שאמרנו  כפי 

התבטא  מוהרנ"ת  המצוות.  מעול  להפטר  בכדי  בדין  זכאים 

נקיים  כשאנו  הכיפורים  יום  אחרי  דווקא  שאדרבא  ואמר,  פעם 

מעוונות, יכולים אנו להתחדש בעבודת ה'.

וקבלנו  הראשון  בלילה  שעברנו  כעת  אדרבא,  כן  אם  נמצא 

שאת  ביתר  למחרת  להתחדש  אנו  יכולים  התיקון,  כח  שורש 

ויתר עוז לצעוק 'המלך', באמת מעומק הלב, ולעסוק בתשובה 

בהתחדשות בעשרת הימים הבאים. כי זה התיקון שאנו מחפשים 

שנוכל באמת להמליך את ה'.
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לדבר עם הצדיק על קברו

שאלה:

להשי"ת  שהתפללו  או  בציון,  רבינו  עם  לדבר  אנ"ש  נהגו  האם 

בזכות הצדיק?

תשובה:

אכן נהגו אנ"ש לדבר עם רבינו, כמו שדיברו עמו בחיים חיותו. 

ישב  רבינו  הסתלקות  שלאחר  עצמו  על  מוהרנ"ת  שכותב  וכפי 

ודבר עמו מה שלא הספיק לדבר עמו בחייו. כך גם אמר רבינו 

לבתו שלאחר קבורתו הוא כמו מי שעובר מחדר לחדר, וכי אם 

תצעקי אבא לא אשמע אותך?! 

מצאנו  גם  יוחאי  בר  שמעון  רבי  על  נתן  ר'  שחיבר  בתפילה 

שמדבר עם הרשב"י, ותוך כדי כך עובר לדבר להשי"ת. אין צריך 

לצעוק  לעבור  כך  כדי  ותוך  רבינו,  עם  לדבר  אפשר  להתבלבל, 

להשי"ת, ברצוא ושוב.

ואין בזה שום פגם באמונה. כי אנו צועקים לצדיק שיעורר רחמי 

עלינו  לפעול  לצדיקים,  שיש  הכח  זהו  למעלה,  עלינו  השי"ת 

רחמים ולפתוח לנו השערים, בעיקר שערי רוחניות והתקרבות 

להשי"ת. וכמו שבחיי הצדיק באים לבקש ממנו ברכה, ואין בזה 

לאחר  כך  אדם,  בני  על  מבטחו  שם  כאילו  באמונה  פגם  שום 

הסתלקותו. 
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שאל בני - ימים הנוראים

רוב  המתים,  אל  כדורש  שהוא  זה  על  שערערו  מה  ובעניין 

הפוסקים פסקו שאין זה דורש אל המתים, כי הצדיקים במיתתם 

הרשב"י  עם  שדיברו  איך  בזוה"ק  הרבה  וכמובא  חיים.  קרויים 

לאחר הסתלקותו, וכמובא גם הרבה בגמרא. )עיין בשו"ת מנח"א סי' 

ס"ח שמאריך להוכיח כן מהזוה"ק ומהגמרא ומדרשים, וכן כתב השל"ה הק' ועוד, 

ועיין בפסקי תשובות הל' ראש השנה, וגם התפרסם לאחרונה תשובה מהגריש"א(.

]לדבר עם הצדיק שלא בציונו היא סוגיה בפני עצמה. אך לדבר עמו בציונו הק' 

חיותו  בחיים  כמו  שהוא  לבתו  בפירוש  אמר  שרביז"ל  וכפי  אפשר,  בוודאי  הוא 

שאפשר לדבר עמו מאחורי הדלת[ 

התבודדות בציון רבינו

שאלה:

שצריך  או  מההתבודדות,  לחלק  נחשב  הצדיק  עם  הדיבור  האם 

להפריד את הזמן של ההתבודדות לדיבור עם רבינו?

תשובה:

הרבה  כוללת  התבודדות  כי  ה'.  עם  לדבר  רק  אינו  ההתבודדות 

חלקים: הודאה, תחינות ובקשות, משפט, אבילות, צעקה ואנחה, 

באהבה  להשי"ת  התדבקות  וכו',  בעצמו  שלו  לאברים  לדבר 

ויראה, לייחד עצמו אליו ית' בשמחה וכו'. כי אי אפשר לצמצם 

את ההתבודדות לסוג מסויים בדווקא. כל יום הוא נעשה באופן 
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אחר. הכלל שההתבודדות הוא זמן בו משתוקקים לבוא ליישוב 

הדעת, להתעורר להשי"ת, ולדבר מנקודת אמת שבלבבו, ומשום 

מהתבודדות,  לחלק  נחשבת  לעצמו  אדם  של  הדיבור  גם  כך 

ואפילו אם אינו מדבר כלל, רק מתעורר ברצון לדבר עם ה', זה 

גם נחשב להתבודדות. 

ולכן בוודאי שהדיבור עם רבינו הוא חלק מהתבודדות, ואין צריך 

להתבלבל כלל, אפשר לדבר עם השי"ת ותוך כדי כך לעבור לדבר 

עם רבינו, ולחזור לדבר עם השי"ת. כי פנימיות ענין ההתבודדות 

הוא שאתה מתעורר לעבודת ה' ומדבר דיבורים של אמת. 

זה  גם  כי  סביבך,  אנשים  יש  אם  להתבלבל  אין  גם  כך  ומשום 

אנ"ש  נהגו  וכך  אמת.  דיבור  לדבר  העיקר  להתבודדות,  נחשב 

לדורותיהם להתבודד בקברי צדיקים.

]בהזדמנות זו כדאי להעיר, שתזהר מאוד מבלבולים ודקדוקים בעניין התבודדות, 

מה שהרבה בני נעורים מתבלבלים בכל פעם בספיקות חדשים, האם ההתבודדות 

ההתבודדות,  מעניין  שנפלו  האנשים  רוב  להתבודדות.  נחשבים  אחרת  או  זו 

היתה  לא  שלהם  שההתבודדות  הרגשה  מתוך  מהתבודדות  שיצאו  מחמת  הוא 

ההתבודדות שאליה כיוון רבינו[
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שאל בני - ימים הנוראים

וידוי דברים לפני הצדיק

שאלה:

האם צריך להתוודות בציון על הכל, ומה לעשות שאיני זוכר?

תשובה: 

ה'  את  זכרנו  שלא  כך  על  להתחרט  הוא  הוידוי  מטרת  עיקר 

ומגלים  האמת  על  ומודים  מתוודים  אנו  כך  ועל  החטא,  בשעת 

דעתו שהיינו רוצים להמליך את ה'. ולכן אין חובה להתוודות על 

הכל, אלא כמה שזוכר, העיקר לבוא לרגע אחד של המלכת ה'. 

וגם בחיי רבינו היו נכנסים אליו, ותיכף שהיו מתחילים להתוודות 

וייתכן שעדיף לעמוד  היה מורה לצאת, לפני שהספיקו לסיים. 

טוב  כי  חטאים,  הרבה  באמירת  להרבות  מאשר  אחד  חטא  על 

מעט בכוונה. 

להאמין  ושמחה,  נקיה  בהרגשה  מהוידוי  לקום  והעיקר  והכלל 

ומעתה אפשר  כל העוונות,  נמחלים  בכוחו של הצדיק שבכוחו 

להתחיל להיות קרובים לה' ולהאמין בו.
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להתחזק בשעת הנסיעה ביהדות פשוטה

שאלה: 

בזמן הנסיעה לאומן אני משתדל לנצל את הזמן, אך פעמים שאני 

יכול לעשות כלום, ושוכח מכל התשוקה  מאבד את הריכוז ולא 

והכיסופים לצדיק?

תשובה:

א[ עצה טובה לקחת לדרך ספרים קלים, כמו הספרים שנוהגים 

לומר באלול או תהילים וכיוצא בזה.

ישראל,  לארץ  בנסיעה  או  לצדיק  נסיעה  שבזמן  לדעת  יש  ב[ 

הנפש  את  להחיות  צריכים  ואז  הדעת,  קטנות  לעבור  בהכרח 

גם עכשו כאשר הוא  ולזכור שה' מחייה אותו  יהודי פשוט  כמו 

)ליקו"מ  לא לומד, ובזכרון הזה לשמור על יראת שמיים פשוטה. 

תנינא ע"ח(

ג[ יש לזכור בזמן הנסיעה, שהנסיעה עצמה היא עבודת ה' ועושה 

נחת רוח, וכמו שרביז"ל אמר )ספר המידות(: "טוב לבלות זמן הרבה 

בשביל להיות שעה אחת אצל הצדיק". עוד אמר: "אחלי שאזכה 

לראות אור בהירות הדרך", כלומר רביז"ל איחל לעצמו שיזכה 

לראות את האור הבהיר שבנסיעתינו אליו.
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כשבאים לצדיק יכולים לאבד החשק

שאלה:

חשק,  שום  לי  ואין  בא  אני  והנה  לאומן,  לנסוע  נכספתי  כך  כל 

נסתם הלב, היכן הכיסופים שהיו לי?

תשובה:

החשק  שנופל  מזה  ונתבלבל  נתפעל  שלא  מזהיר  מאוד  רביז"ל 

כשבאים לצדיק, כי כך הוא הדרך שבתחילה כוספים, ובכיסופים 

הרע  יצר  מתעורר  ואז  הרע,  היצר  את  מנצחים  בעצמם  האלו 

זה  אחרות,  ובמילים  הכיסופים.  את  שמבלבל  זה  שהוא  'חדש' 

מוכיח על עליית דרגא. ]ועיין באריכות בליקו"מ סי' ע"ב[.

להתחיל בציון להתפלל בפשטות

שאלה:

להתעורר,  מנסה  בציון  עומד  כשאני  למעשה,  עושים  מה  אבל 

והכל סתום?

תשובה:

האור  מרגישים  שאין  הוא  לקדושה  שהסימן  בספרים  מובא  א[ 

בתחילה, בתחילה הוא צר, ובהמשך הולך ומתרחב, אתה תעשה 

את שלך בתמימות, אל תדחוק עצמך להתלהב, אלא אמור תיקון 
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הכללי, תהילים, תלמד וכו', העיקר תשב בציון, והאמן שכל מילה 

שלך פועל נחת רוח גדול למעלה, וחילוץ עצמות לצדיק. 

גם בשעת הוידוי אל תצפה דווקא להתעוררות וחרטה מעומק 

הלב, אלא התחזק באמונה פשוטה שבוודאי הצדיק שומע כפי 

שאמר לביתו "וכי לא אשמע שאת צועקת אבא?!".

ואם  מהפה,  מוציא  שאתה  למה  בפשיטות  לב  לשים  השתדל 

יפתח הלב מה טוב ואם לאו, לאו. העיקר לא לדחוק בכח, כי זהו 

מחשבה זרה )ליקו"מ תנינא צ"ה(. 

]ובדרך אגב נזכיר שבוודאי טוב לזכות להשתטחות על הציון ממש, אבל אפשר 

להתפלל בכל אוהל הציון, ואין צורך להמתין ולהידחף עד שייגע בציון )כמובא 

בספר ההשתטחות מהרה"ק מטשערין([

כי מלבד התיקון  ב[ חשוב להדגיש, לקבוע כמה שיעורי תורה, 

המוח  את  מחדש  בעצמו  הלימוד  רביז"ל,  בציון  בלימוד  שיש 

ולפתוח הלב. כדאי גם לקחת דיבור מרביז"ל או מר' נתן על ראש 

השנה, ולחשוב מזה ולהתפלל על כך, כך יהיה קל יותר להתפלל 

בציון.

או  בבית  תורה  ללמוד  לרבינו,  הכניס  לפני  כהכנה  עצה,  עוד  ג[ 

באיזה בית כנסת, ואז ללכת לציון בלי להפסיק בדרך.



קי

שאל בני - ימים הנוראים

לא לחקות אחרים

שאלה:

למה אחרים כן מתלהבים ומתעוררים?

תשובה:

יש להזהר מאוד לא לחקות שום יהודי בציון. לכל אחד יש מסלול 

אותו  שמקרבים  ויש  אותו  שמרחיקים  אחד  יש  משלו,  תיקון 

)ליקו"מ ס"ג(, וצריך כל אחד להתרכז בכוחותיו, ולעשות בפשיטות 

מה שצריך, לומר תיקון הכללי, תהילים, לימוד וכו'.

היצר הרע יכול להתגבר דווקא כשבאים לצדיק

שאלה:

היתכן שלפעמים דווקא באומן מתגבר כל כך היצר הרע, עם כל 

מיני נסיונות, עצבות, עצלות וחוסר חשק לעבודת ה'?

תשובה:

דייקא כאשר אדם מתקרב לצדיק עוזרים לו משמים שיגלה את 

הבעיות שלו. ואם ישים לב למה שעובר עליו ולא ייבהל מכך, זה 

בליקו"ת  )ועיין  זה בציון, שזה המטרה.  יעורר אותו לצעוק על  רק 

סי' קי"ז(. 



קיי
אומן

והעיקר לזכור כוחו של הציון שיכול להוציא כל אחד מהמדרגות 

שדוחקים  סימן  באומן,  בעיות  שמגלים  וככל  ביותר,  הנמוכות 

אותו מן השמיים לבקש תיקון על זה בעצמו.

לשמוח בהתעוררות של אחרים גם אם אינו 
מתעורר בעצמו

שאלה:

קשה לי להתחזק בתמימות ופשיטות, כאשר סביבי כולם מלאי 

התעוררות ודעתי נחלשת.

תשובה:

זהו  כי  יחד,  ומתאחדים  עולים  בציון  התפילות  שכל  לך  דע 

"מדוע  ליפא,  לר'  אמר  שרביז"ל  וכמו  הצדיק,  תיקוני  מעיקרי 

לא שמת את העבודה שלך בקופת החבורה?", ולכן אם אתה לא 

מצליח להתעורר, תשמח שלפחות אחרים מתעוררים וזה יבוא 

לך לתועלת )פרפראות לחכמה ד'(. 



קיי
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אמירת תיקון הכללי

שאלה:

האם די באמירת תיקון הכללי על הציון, אף בלא כוונה?

תשובה:

רביז"ל כבר אמר "אם יאמרם בכוונה כראוי בוודאי מה טוב, אך 

כי בוודאי טוב לכוון באמירה,  גם האמירה בעצמה טוב מאוד". 

רביז"ל.  שלמדנו  כפי  עצמו,  על  המזמורים  את  לפרש  ולנסות 

תהילים  קפיטיל  ויאמר  קברי  על  יבוא  "שכשאחד  אמר  ועוד 

בהתעוררות הלב, יהיה לו תענוג גדול מזה, ועשה תנועות בגופו 

)שיחות  בקברו"  אז  עצמות  חילוץ  לו  שיהיה  ורמז  אז,  ועצמותיו 

הר"ן(. אך אם אינו יכול יאמרם איך שהוא.

התיקונים  בגודל  יתבונן  לא  אם  ובין  מכוון  הוא  אם  בין  אבל 

הוא  מזמור  ובכל  אמירתו,  ידי  על  העליונים  בעולמות  שנעשים 

מעלה כל הניצוצות שהפיל מיום עמדו על דעתו, והצדיק עושה 

מהם ניגונים נפלאים.



קיי
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השתטחות על הציון

שאלה:

מהו עניין ההשתטחות על הציון?

תשובה:

וכמובא בספר  ויחודים יש בהשתטחות על הציון,  כוונות  הרבה 

ההשתטחות להרה"ק מטשערין. אלא שכותב שם שכל זה נוהג 

לנו אין לנו  ה', אבל  בעיקר ליחידי סגולה מופלגים שבאו בסוד 

עצומה  בהתקשרות  שם  איתו  "להתקשר  כפשוטו,  לכוון  אלא 

במחשבה בדיבור ובמעשה בפועל ממש... ואפילו מי שאינו בר 

כל  נעשה  כן  פי  ברוחא, אף על  רוחא  יודע לאדבקא  ואינו  הכי, 

זה ממילא, על ידי שבא על קברי צדיקי אמת, ונכלל בהם באמת 

ובלב שלם על ידי ריבוי תפילות וכו' וההשתוקקות להיות כרצון 

קברו  על  באים  כאשר  לצדיק  גדול  תענוג  בזה  ויש  הצדיק". 

וצועקים ומבקשים שם על תיקון הנפש )ליקו"ה הכשר כלים ד', ועוד(, 

וכאשר תזכור זאת שאתה כעת מענג את הצדיק יהיה לך חשק 

גדול לעמוד ולהתפלל עוד ועוד. 



קיד
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סדר יום באומן

שאלה:

לא  שאני  בלחץ  חי  הזמן  כל  ואני  מהר,  עובד  באומן  יום  הסדר 

מנצל את הזמן כראוי.

תשובה:

א[ בוודאי שיש להיות כמה שיותר בציון, אבל אין הכרח לשבת 

תקבע  אם  הדעת  יישוב  הרבה  לך  יהיה  אדרבא  בציון,  היום  כל 

לך זמן בו אתה הולך לציון, וזמן אחר בו אתה לומד באיזה מקום 

אחר, עם חברים וכדומה, וזמן מיוחד לאוכל, שינה, שיחת חברים 

וכו'. וכמו שבישיבה יש סדרי לימוד והפסקות. 

ואם לא תעשה לך זמנים, ייתכן מאוד שתמצא את עצמך בוער 

ברצונות להיות כל היום בציון, ובפועל מסתובב בחוץ ]אין בכוונתנו 

דווקא סדרים בצמצום של זמן, אלא בכלליות, לסדר בראש הזמן בו הולכים לציון 

וזמן בו מוצאים נייחא למוחין[.

וכמובן כשגם זה לא עולה בידך, אזי תחטוף מה שאתה יכול, אבל 

בלי לחץ של כל רגע, למה אתה לא בציון, כי אז תמצא את עצמך 

בכלל לא בציון.

והשמחה  ודע לך שעיקר התיקון של ראש השנה הוא האמונה 

בעצם ההתקרבות לצדיק, ולא לחיות בצל של חשש כאילו לא 



קטו
אומן

יצאת ידי חובך.

כשר  איש  להיות  להתרגל  התחלה  לעשות  באומן  טוב  מה  ב[ 

ולזכור את ה' גם בזמנים בהם אינך בציון ואינך מתפלל או לומד. 

כעת הוא הזמן להתחזק מאוד בלימודים של רבינו המלמד אותנו 

בתורה  עוסקים  שאין  בזמן  גם  השי"ת,  עם  תמיד  להיות  איך 

ארץ,  בדרך  שמיים,  ויראת  בקדושה  לאכול  להשתדל  ותפילה. 

בלי דחיפות, ולברך ברכה בכוונה, להזהר מלשון הרע ומחלוקת 

וכמובן שיש  ה'.  וכך אפשר תמיד להפוך כל דבר לעבודת  וכו'. 

היחידה  והעצה  הדרך  זהו  כי  פעמים,  אלף  אפילו  בזה  להתחיל 

להצליח להכנס להרגל של 'שויתי', להתחיל הרבה מאוד פעמים, 

אימתי שנזכר מהשי"ת, בפרט בעת שעוסק בענייני דעלמא. 

ורוגע, שתעבוד על זה להיות עם  יישוב הדעת  ובאופן כזה של 

מאווירת  להתבשם  תוכל  כך  לצדיק,  בהתקשרות  זמן  בכל  ה' 

ההתעלות שיש באומן, כי אפשר שיהיו ב' אנשים זה נהנה מש"י 

עולמות, וזה לא מרגיש כלום ]ליקו"מ סי' קצ"א[, הכל תלוי בשמחה 

והאמונה היישוב הדעת והרוגע, כי גם בלימוד צריך הסתפקות 

]ליקו"מ סי' נ"ד[, וממילא גם תחטוף הרבה הרבה תפילות ובקשות 

בציון.



קטז

שאל בני - ימים הנוראים

לא להבהל מהיצר שמפיל כבידות מראש השנה

שאלה:

לפעמים נכנס בי כבידות ועייפות כאשר אני נזכר בריבוי התפילות 

של ימי ראש השנה.

תשובה:

רוצה  והיית  ה',  את  אוהב  מאוד  אתה  באמת  כי  נכון,  לא  זה 

מדי  מתגבר  הגוף  שעזות  אלא  שיותר,  כמה  ולעבדו  להתפלל 

פעם ומזכיר לך את העייפות והכבידות, אבל זה לא אתה באמת, 

כי אתה כן אוהב תפילה.

על  הנשמה  עזות  את  להגביר  השנה,  ראש  עבודת  בעצמו  וזה 

זה  ועל  כ"ב(.  )ליקו"מ  שופר,  תקיעת  ידי  על  ובעיקר  הגוף,  עזות 

יותר  אוהב  אתה  כמה  לב  לשים  לך  שיעזור  רבינו  אצל  תצעק 

ויותר את התפילה.



קיז
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שיחות חברים

שאלה: 

באומן פוגשים הרבה חברים, וזהו אחד מחלקי הקיבוץ והאהבת 

חברים, אך מאידך מתבזבז הרבה זמן.

תשובה:

ידוע שיחתו של מוהרנ"ת "שהבעש"ט בא לעולם בשביל לעקור 

את הבייזער למדן ]הלמדן הכעוס[".

בכל דבר יש מידת האמצע, כי בוודאי שיש לדבר ולהאיר פנים 

לחברים, ובפרט באומן שהרבה מסתובבים בקטנות הדעת. אך 

שאמרנו  כפי  טובה  עצה  ולכן  ולהתפלל,  ללמוד  זמן  יש  מאידך 

לעיל, לקבוע סדרים וזמנים, וזה גורם יישוב הדעת לאדם.

 

להכלל באחדות ואהבה תוך קהל הקיבוץ

שאלה:

לגמרי,  אותי  מבלבל  הסגנונות  וריבוי  באומן,  שיש  הרב  ההמון 

ומאבד לי את היישוב הדעת.

תשובה:

אתה  האם  ההסתכלות.  בצורת  תלוי  הכל  להמולה,  פתרון  אין 



קיח
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תחשוב  אם  כי  ה'.  המלכת  על  או  הפרטית,  עבודתך  על  חושב 

העצום  העם  על  להסתכל  באומן,  שנעשה  המלכות  מהתגלות 

אדרבא  אזי  'המלך',  לצעוק  יחד  המתאחדים  גוונים  מיני  מכל 

דווקא הרעש וההמולה יעורר בך כיסופים להמליך את ה', ולהיות 

חלק של 'ברב עם הדרת מלך'.

וזה בעצמו ראש השנה אצל הצדיק, שאדם יצא מעצמו, ויעלה 

את המחשבה לחשוב מהמלכת ה', שזה נעשה דווקא על ידי כל 

יהודי שמתווסף לההתקבצות. 

להתחזק באמונה בתוך ההמולה

שאלה:

מקום  לי  אין  סוף  סוף  אבל  ההתקבצות,  חשיבות  את  מבין  אני 

לשבת וליישב דעתי בתפילה.

תשובה:

אפשר  בו  באומן,  שקטה  פינה  איזה  למצוא  הראוי  מן  באמת 

ללמוד קצת ולעורר את המח. אבל ככלל צריך לזכור, שבראש 

מסודר,  שלא  במצב  דווקא  ה'  את  להמליך  באים  אנו  השנה 

להאמין שהכל ממנו, ואדרבא זהו הזמן לעבוד על זה.

וכמו שאמר פעם אחד מזקני אנ"ש כאשר עלה להסעה שלקחה 



קיט
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אנו  "עכשיו  הבטיחות:  חגורת  את  וחגר  תעופה  לשדה  אותו 

חוגרים את עצמנו בחגורות של סבלנות... עד סוף שבוע הבא", 

זהו המלכת ה' בפשטות.

החזרה הביתה

שאלה: 

יש לי פחד לחזור הביתה לשגרת החיים, ולנסיונות.

תשובה:

ויש  לצדיק'  'נסיעה  של  עניין  יש  למוהרנ"ת  פעם  אמר  רביז"ל 

עניין של 'לשוב הביתה', וכמו שנאמר לעם ישראל לאחר קבלת 

התורה 'שובו לכם לאהליכם', כי אדרבא כל מטרת הנסיעה הוא 

בכדי לדעת איך לעבוד את ה' בשגרת החיים.

כי צריך לדעת שרביז"ל אינו רוצה לבטל לנו את הבחירה, אלא 

הוא מסייע לנו בתוך הבחירה. ולכן אחר שנתחדשנו בראש השנה, 

נקבל על עצמנו להיות קשורים אליו במשך כל ימות השנה, על 

ידי לימוד ספריו הק' והתחברות לחבורת חברים הנפגשים בכל 

שבוע לדבר מרביז"ל ולשמוע שיעורים, כך נקבל הכח להחזיק 

מעמד ולהלחם במלחמה.

ההולך  בשריון,  היושב  כחייל  הביתה  לחזור  מוכן  להיות  צריך   
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שאל בני - ימים הנוראים

למלחמה בבטחון ואומץ, בהרגשה של שליחות ושמחה, גם אם 

לקבל  זכה  שבוודאי  הוא  יודע  אך  פציעות,  גם  ואולי  סכנות  יש 

מתיקוני הצדיק ההולך לפניו, שגם אם יעבור עליו מה שיעבור, 

במשך  ה'  בעבודת  ולהתחדש  להכנס  תמיד  יוכל  הצדיק  בכח 

ימות השנה הבאים עליו לטובה, אמן כן יהי רצון. 

וזכור דבר רביז"ל שכל מי שהיה אצלו ראש השנה   – חזק ואמץ 

ראוי לו לשמוח כל השנה – כפשוטו! 



קכי
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הליכות קודש – סדר עבודת יום הכיפורים

כלליות עבודת היום

ומאיר  העליונים,  הרחמים  שערי  כל  מתגלים  הכיפורים  ביום 

בעולם הרצון הגדול של השי"ת שהוא רוצה אותנו מאוד.

ולכן עיקר עבודת היום הוא לעורר את הלב ברצונות וכיסופים 

שלא יחמוד ויתאווה לשום דבר רק להתקרב להשי"ת. ולעשות 

רצונו לא כמצוות אנשים מלומדה, אלא מתוך רצון הלב להתקרב 

אליו )ליקו"ה אומנין ד' – י"ג(. 

ברצונות  ליבו  שלם  כמה  עד  לראות  בעצמו  יפשפש  זה  ועל 

עם  אחד  בקנה  עולים  מעשיו  והאם  השי"ת,  עם  וכיסופים 

הידיעות שיודע במוחו ודעתו מגדולת השי"ת. )יוה"כ ב'( 

עבודת התענית

שהעיקר  והיינו  נפשותיכם"  את  תענו  הזה  "ביום  כתוב  בתורה 

האדם  של  הרצונות  כל  כי  הגוף.  עינוי  רק  לא  הנפש  עינוי  הוא 

הם בנפש, ועל ידי הצום שמונע את רצונו ותאוותו מלאכול הוא 

פעם  בכל  ולכן  השי"ת.  את  רק  לרצות  הלב  את  ומדבק  מכניע 

שירגיש את קושי הצום, יעורר את 'נפשו' ברצון להשי"ת, לאמר, 

את  בצדקה  מנדב  ואני  רוצה,  שהשי"ת  מה  רק  רוצה  אני  אכן 

עצמי ורצוני להיות כרצון ה'. 
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בלי  בחושך  שעברו  הימים  כל  את  לתקן  יזכה  זו  מחשבה  ובכח 

חיות אמיתי, עד שיבנה בנפשו את קומת השמחה והחיות שיש 

בפנימיות כל נפש איש ישראלי. )ליקו"מ סי' קע"ט(

כל נדרי

זו ברגשי אש של יראה, כי הוא  ישראל עם קודש קיבל תפילה 

הפתיחה לתפילת יום הכיפורים, בהם אנו מגלים גודל רחמנותו 

כנדר  חמור  דבר  ואפילו  כלל,  בעולם  יאוש  שום  שאין  יתברך 

אפשר להתיר. )ליקו"ה נדרים ד'(

כל  עם  להתפלל  להתיר  דקדושה  ניגון  של  ברטט  ופותחים 

העבריינים, כי זה כל עסקנו בחודש תשרי לכלול את כל הבעלי 

תשובה עם תפילת הצדיקים, ובזה מעוררים למעלה רחמים על 

עצמנו להכלל ולהחתם עם הצדיקים. )נזיקין ד'( 

חמשה תפילות

של  הרצון  בלב  מתגלה  כאשר  הוא  בתפילה  הדבקות  עיקר 

השי"ת שרוצה לשמוע ולקבל תפילתנו. וכיון שביום זה מתגלה 

הרצון הגדול של השי"ת שהוא רוצה אותנו מאוד, לכן התפילה 

להכלל  נוספת  תפילה  מוסיפים  אנו  ולכן  גדול,  בשלמות  עולה 

יותר ברצון העליון )ערב ג'(

מתקנים  אנו  בזה  כי  הבורא,  בשבח  לדבר  הקדוש  ביום  ומרבים 

את הדיבור וזוכים ללבנוניות המוחין )יוה"כ א'( 
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בא  התפילה  אם  אף  וכוונתו  כוחו  בכל  להתפלל  להתאמץ  ויש 

כי בחודש תשרי  ויקשר תפילתו לצדיקי אמת,  גדול.  לו בקושי 

שנזכה  עד  חיותו  כל  ממנו  להוציא  הסט"א  עם  מלחמה  נעשה 

לבוא  לעתיד  שיתגלה  האמונה  בבחינת  ובהירה  גדולה  לאמונה 

)ליקו"מ סי' ח' תנינא(

את  מלבישים  הניגונים  ידי  על  כי  נוראים,  בניגונים  ומאריכים 

השכינה  אור  יופי  שמתגלה  והיינו  נהירים,  בלבושים  השכינה 

בהתגלות נפלאה בעומק הנפש, )ליקו"ה חזקת מטלטלין ה'(

שמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו

רם  בקול  כבוד'  שם  ו'ברוך  ישראל  שמע  אומרים  אנו  זה  ביום 

לגלות לכל באי עולם שהשי"ת נמצא בכל מקום בעולם אפילו 

זאת  לספר  לנו  אסור  השנה  שבכל  אלא  המטונפים.  במקומות 

לטעות  ליפול  אפשר  כי  החיצונים,  יתאחזו  שלא  כדי  בקול, 

גדולה על ידי זה. אך ביום הכיפורים אין אחיזה לחיצונים כי עם 

לגלות  אפשר  לכן  השי"ת,  עם  בשלמות  הברית  מתקן  ישראל 

זאת להכריז בכל העולם שמלכותו בכל משלה, וממילא אפשר 

להתחדש בקרבת ה' מכל מקום שנפל לשם. )יוה"כ א'( 

סדר עבודת כהן גדול

לדרך  אותנו  להכניס  עוסקים  והצדיקים  גדול  הכהן  כיפור  ביום 

התשובה. ועיקר דרך התשובה הוא לדעת להכנס לתוך הקדושה 
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יותר ויותר, ומאידך, לדעת שהשי"ת נמצא עמו גם בעת נפילה. 

והוא בקיאות גדול מאוד שרק הצדיקים בקיאים בזה איך להכנס 

גדול בשעתו  ולצאת משם בשלום, כמו הכהן  לקודש הקדשים 

שהיה נכנס ויוצא ומחליף הבגדים וכו'.

וכשאנו קוראים את סדר העבודה אנו מתקנים בשורש את הדרך 

הזה שנוכל גם אנו במשך כל השנה להיות בקיאים בזה לעלות 

תמיד מדרגא לדרגא, ומצד שני לא ליפול לגמרי כשצריך לצאת 

לחוץ, או בזמני נפילה. )שבת ז'( 

י"ג מידות של רחמים

של  מידות  הי"ג  פעמים  וכמה  כמה  אומרים  הכיפורים  ביום 

רחמים, וצריך לדעת שבכל פעם שמזכירים את מידות הרחמים, 

באמת  השי"ת  וכו'",  פניו  על  ה'  "ויעבור  גדול  בקול  ואומרים 

מתגלה אלינו כעת עם כל מידות הרחמים העצומים שלו, ועובר 

ברחמנות  ידו  ולהושיט  מאתנו  החטאים  כל  להעביר  פנינו  על 

גדולה שנוכל להתקרב אליו מחדש ממש. )תפילין ה' – י"א( 
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א
אגרת ליום הכיפורים

אחי היקר!

הנה השי"ת עשה עמנו חסד גדול כזה שנתן לנו את היום הנורא 

"יום הכיפורים", היום בו נצא טהורים כמלאכים. 

איך אפשר להעלות אל דל שפתינו את ההודאה העצומה שיש 

לנו לתת להשי"ת על המתנה הנפלאה הזו.

אך כידוע הבעל דבר הוא אומן נפלא לקלקל כל דבר טוב, כי הוא 

המחטיא את האדם והוא המקטרג. לא רק למעלה בשמיים, אלא 

גם למטה בלב האדם, הוא מפיל חולשה בלב ואומר לאדם מה 

אתה חושב שאם תתפלל טוב היום, פתאום תהפך לצדיק? 

לכן אני כותב לך אגרת זו להזכירך, שלא תתבלבל ממנו, תהיה 

לכלותו  רואה שהולכים  כוחו של השטן, כאשר  כל  זהו  כי  חזק, 

להחטיא  ביכלתו  ואין  הכיפורים,  יום  בקדושת  ולהשמידו 

ולהשפיע לרעה, אזי הוא בא בתכסיסים של הטלת פחד וחוסר 

אמונה בעצם קדושת היום.

לכן  בקולו,  לשמוע  שלא  בדעתך  חזק  שאתה  יודע  שהוא  וכיון 
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הוא מצא תכסיס גדול יותר, והוא, שלא תבין שכל הרהורי היאוש 

והכבידות שיש בלבך בא ממנו – הסטרא אחרא וכוחות הקליפה. 

כי הוא יכניס לך הרגשות כאילו שזה אתה ממש. כאילו מחשבות 

אלו של עצלות וחוסר חשק יוצאים מהלב שלך הפרטי.

אך אתה היה חזק, זה לא אתה, כי אתה באמת רוצה את ה', אל 

תקשיב לרחשי הלב, זה הוא שבא לשגע אותך.

ויש  הכיפורים,  יום  קדושת  שיש  לנו  מגלה  בעצמה  התורה  הרי 

כח של תשובה, ושקדושות אלו שייכות לכל יהודי. אז איך שייך 

מי  דברי  התלמיד  ודברי  הרב  דברי  הלב.  להרגשי  להתפתות 

שומעין?!

את  ויראה  באימה  עצמם  על  קבלו  ישראל  עם  איך  נא  ראה 

תפילת 'כל נדרי', וכולם מזדרזים להשתתף בתפילה זו, ומה כל 

הרעש הגדול הזה להתיר נדרים? אך דע לך שמזה בעצמו תוכל 

ולא  שנה  עבר  שהנה  הכיפורים,  יום  של  כוחו  גודל  את  לראות 

שנשבענו  השבועה  את  הפרנו  התורה,  בקיום  בשלמות  עמדנו 

בהר סיני לקיים תורת ה', ועתה מתירים לנו את השבועה והנדר, 

ומעלים אותנו למקום גבוה יותר של כפרה, מקום בו השי"ת מלא 

רחמים וחפץ בקרבתנו )עיין בליקו"ה ברכות השחר ה' אות צ"ד(.

ולכן גם מקדימים לומר שמתירים להתפלל עם כל העבריינים, 

כי בזה מעלים את כולם לתוך הקדושה, הן בישיבה של מעלה 
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והן בישיבה של מטה, מעתה כולנו בפנים – מתירים לך, אז קפוץ 

פנימה.

אבל גם לאחר כל זאת הוא עדיין מתחכם להפיל אותך במחשבה, 

שאכן שייך בכח קדושת יום הכיפורים להתחדש ולכפר על הכל, 

אבל גם בשנה שעברה ובשנים קודמות, אמרו כך, ובסוף נשארת 

אותו הדבר, אז מה לך להתחרט ולשוב בתשובה כל שנה מחדש, 

את מי הנך מרמה?!

השנה  ראש  שבליל  באומן,  לי  אמר  שאחד  מה  לך  אספר  לכן 

נכנס בו הרגש חזק מאוד במלכות ה', והתחיל להחזיק חזק את 

המחשבה בדביקות הבורא. והנה לאחר כמה שעות, הרגיש שהוא 

הולך ליפול מזה, וחשב באמת, וכי שנה שלימה אוכל לחיות כך 

בלא ליפול, וכך הלך לישון מתוך תפילה וצעקה להשי"ת שיעזור 

לו ויתן לו עצה איך לא ליפול מזה. והנה כאשר התעורר בבוקרו 

של יום ראש השנה, המחשבה הראשונה שהבזיקה במוחו היה, 

כאילו השי"ת אומר לו: "אני רוצה ממך שנה של הרבה התחלות!" 

ובזה נתיישבה דעתו מאוד.

כי זהו עיקר התשובה. לא הבטחה שלא תפול שוב, כי איך אפשר 

להבטיח זאת, אלא קבלה לעתיד, שגם אם תפול, תמיד תתחיל 

שוב להתחדש לזכור בהשי"ת.

גדולה  בשמחה  החג  קדושת  את  לקבל  ואמץ  חזק  אחי  לכן 
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והודאה עצומה בפה מלא להשי"ת על ההזדמנות הזו, בו מתגלה 

הרחמים הגדולים שתוכל להתחדש מעתה, אל תחשוב מה היה 

אחרי  תיפול  שבוודאי  כך  על  תחשוב  אל  וגם  קודמות,  בשנים 

החג. 

תתרכז בהווה, עכשו הוא זמן שמוחקים לך את כל העבר. ולכן 

תשתדל כמה פעמים במשך היום לחשוב מחשבות של רצונות 

אמיתיים, שהנך רוצה באמת רק את השי"ת, ואתה חפץ לעזוב 

את כל ההרגלים הרעים. תקבל על עצמך שגם אם בוודאי תיפול, 

בכל זאת במשך השנה הקרובה תשתדל תמיד להתחיל התחלות 

חדשות. 

זהו יום הכיפורים – לשייך את עצמך לתוך הקדושה, כי ביום הזה 

השי"ת אינו רוצה לשמוע למקטרגים. ואם השי"ת כך, אף אתה 

לך והדבק בדרכיו "מה הוא רחום אף אתה רחום", סתום פיהם 

הם  שמחדירים  שייכות  וחוסר  יאוש  של  הרעות  ומחשבותיהם 

בליבך.

)סי' תר"ז(: "יום הכיפורים אינו מכפר אלא  ונסיים בלשון הרמ"א 

השבים המאמינים בכפרתו, אבל המבעט בו ומחשב בליבו מה 

מועיל לי יום כיפור זה, אינו מכפר לו" – מה מבקשים ממך – רק 

להאמין שאכן יש רחמים גדולים המתגלים ביום זה.

מידידך אוהבך
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נ.ב.

דבר נוסף ברצוני לומר לך, שגם אם תראה שלא התפללת כמו 

גם  ואפשר  גדול,  רחמן  שהשי"ת  זכור,  הכיפורים,  ביום  שצריך 

אמר  כך  בכוונה,  ולהתפלל  להתחדש  הכיפורים  יום  למחרת 

מוהרנ"ת, שאת הלימוד הזה הוא קיבל מרבינו. 

ב
אגרת הכנה ליום הכיפורים

אחי היקר!

הנה הנה בא היום הגדול והנכסף שכל יהודי מצפה אליו, הוא יום 

הקדוש והנורא יום הכיפורים, בו השי"ת סותם את פי המקטרגים 

במשך  שהתלכלכנו  והטינופות  הלכלוכים  כל  ומכפר  ומוחל 

השנה.

שעצם  שלם  יום  לצפות?  אנו  יכולים  מזו  גדולה  מתנה  לאיזה 

מציאות היום הזה מכפר... 

מי לא רוצה את היום הזה?

כנראה שבכל זאת יש אחד שהיום הזה מאוד מפריע לו. 
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השטן והמקטרג הגדול.

היות וביום זה השי"ת מקרב אותנו בקרבה נפלאה שכזו, והשטן 

אחרת  עצה  מצא  לכן  למעלה,  לקטרג  אפשרות  לו  שאין  רואה 

נכיר  שלא  הזה  ביום  לבנו  את  ולהחליש  אותנו  לבלבל  לעצמו, 

ברומו של יום.

יש לו לבעל דבר כמה וכמה אופנים לגנוב לנו את היום הקדוש 

ואריכות  הצום  כובד  מחמת  הגוף  את  להתיש  יכול  הוא  הזה. 

התפילות. הוא יכול לבלבל ולהטיל בלב ספיקות במושג 'מחילת 

והשמחה  ההרגשה  את  לטשטש  לנסות  יכול  הוא  עוונות'. 

שבתאריך  לו  שמבטיחים  מי  לכל  להתלוות  האמורה  הנפלאה 

מסויים מורידים ממנו את כל המחיצות המפריעים לו להתקרב 

להשי"ת. הוא יכול להחליש את הדעת להראות לאדם איך הוא 

מצליח  לא  הוא  וכיצד  כראוי,  בתפילה  להתעורר  מצליח  לא 

לעשות תשובה באמת.

או  בבית,  'קטן'  בלבול  איזה  לייצר  רשות  גם  לו  יש  לפעמים 

בבית כנסת, מהחבר לספסל או מהחזן וכו' ולבלבל בזה את כל 

התפילה והקרבת אלוקים של היום המיוחד הזה.

שמצדיקה  אמיתית  סיבה  שום  אין  כיפור  שביום  נזכור  הבה 

בלבול, כי כל הבלבולים שהשטן מעורר הוא רק מחמת שלמעלה 

משתיקים אותו, ולכן הוא מנסה לעבוד אצלנו למטה. 
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תדע לך, עיצומו של יום מכפר, כפשוטו ממש.

ואם שכל לך, בין תבין, כמה טוב ונעים יום קדוש זה. כי אם אתה 

מרגיש איזה כבידות וקושי ביום זה, הוא רק מחמת שלא הבנת 

מהו עבודת היום.

ברור הדבר שאם תיגש ליום כיפור באופן שאסור לאכול, וצריך 

להתעורר בתשובה מתוך בכייה, וצריך להתאמץ בתפילה בכוונה 

ובצעקה וזעקה וכו', אזי יכול להיות שיהיה לך קשה, ותהיה עסוק 

כל היום בבלבולים וחלישות הדעת מכל הסוגים.

המאמץ העיקרי שצריך להשקיע ביום זה הוא לא לחשוב על מה 

שצריך לעשות, אלא בעיקר לעורר מחשבות של אמונה ובטחון:

שביום זה השי"ת מקרב אותנו אליו ביותר. 

ידם  שעל  ביותר,  הגבוהים  הרחמים  שערי  כל  מתגלים  זה  ביום 

השי"ת מוחל לנו כל העוונות. 

של  ההתחזקות  דיבורי  של  הדעת  עומק  עומק  מתגלה  זה  ביום 

רבינו ז"ל המתבארים בארוכה בספר משיבת נפש. והלימוד הזה 

צריך לחקוק היטב היטב בלב לכל השנה, שהשי"ת נמצא עמנו 

התחלות  להתחיל  אפשר  ותמיד  עת,  ובכל  מקום  בכל  תמיד 

חדשות, )עיין ליקו"מ סי' ז' תנינא(.

של  מחשבות  שתוכל  כמה  לחשוב  היום  במשך  תתאמץ  אם 

ובכל  מילה  בכל  מתיקות  תרגיש  שממילא  תראה  אזי  קירבה, 



קלד

שאל בני - ימים הנוראים

תיבה של התפילה שבהם מדברים בגדולת הבורא ובהדר כבוד 

תתעורר  גם  וממילא  וכו'.  והשרפים  המלאכים  כל  עם  מלכותו 

מעצמך להתוודות בחיות נפלאה כמה וכמה פעמים במשך היום.

אבל  וידוי.  של  מתענוג  יותר  נפלא  תענוג  לך  אין  באמת  כי 

בליבך  לעורר  ותתאמץ  תשקיע  כאשר  רק  בא,  הזה  התענוג 

דיבורים אמיתיים של התחזקות, לדעת מגדולת הבורא, ובעיקר 

ממילא  שאזי  ואצלך,  עמך  איתך  נמצא  שהשי"ת  מהאמונה 

ייפתח הפה בבושה להתוודות ולספר על החטאים, ולעורר בלב 

רצונות וכיסופים גדולים להשי"ת.

אז קום אחי אזור חלציך ותקבל החג המתוק הזה בידיים פתוחות 

ותברך עליו "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" בשמחה גדולה 

הזכות  את  שוב  לך  שנתן  להשי"ת  עמוקה  בהודאה  ועצומה, 

לחיות ביום הזה.

כתיבה וחתימה טובה

מידידיך המצפה איתך להכלל בשערי הרחמים. 



קלה
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ג
אגרת לשבים - כמה עצות נפלאות בדרך התשובה

תשובה – לשוב למלך

חרטה  רק  לא  היא  שתשובה  התשובה,  בעבודת  חשוב  כלל  א. 

לשורש,  לשוב  משמעותו,  תשובה  אלא  אחר,  או  זה  עוון  על 

ולמעשה הכוונה הוא,  לאותו מקום אשר משם נאצלה נשמתו. 

מעורר  זו  כוונה  ומתוך  המלך,  גדולת  את  בלב  להכיר  לשוב 

עצמו להתחרט ולהתוודות על העוונות. ולכן בראש השנה ויום 

הכיפורים מרבים בתפילה, לדבר מהמלכת השי"ת.

ש"עיקר  מובן  לכן  לה',  לשוב  הוא  התשובה  שעיקר  וכיון  ב. 

השי"ת  את  ולמצוא  מקום,  בכל  שהשי"ת  לידע  הוא  התשובה 

בכל מקום שבעולם ובכל העליות והירידות שבעולם" )ליקוטי עצות 

- אלול(.

תשובה בדיבור

ג. עיקר התשובה למעשה הוא לא רק במחשבה, אלא למעשה 

את  בפרטיות  לו  לספר  השי"ת,  עם  והשיחה  הדיבור  ידי  על 

העבירות וההרגלים הרעים, ואת הרצונות הטובים שיש בלב.
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למרחקים  בנו  את  ששלח  אחד  למלך  משל  סיפר  רביז"ל  ד. 

ללמוד חכמות, לימים שב הבן, מלומד בכל החכמות. רצה המלך 

לבדוק חכמת הבן, צוה עליו שיקח אבן ריחיים גדולה, וישא אותה 

לעליית הבית. כמובן שעל אף חכמתו הרבה, לא היה באפשרותו 

ביכולתו  שאין  על  הבן  אותו  הצטער  זה,  גדול  משקל  להרים 

דעתך  על  היעלה  ואמר:  לבנו  המלך  פנה  אביו.  רצון  למלאות 

שאצווה עליך לקחת אבן גדולה כזו, וכי בחכמתך שייך לעשות 

כזאת?! כל כוונתי הייתה שתיקח פטיש חזק ותכה ותפוצץ את 

האבן לחתיכות קטנות, כך תוכל לעלות אותו לעלייה.

וכיון  בשמים,  אל  אל  לבבינו  שנשא  עלינו  צוה  השי"ת  כן  כמו 

שהלב הוא לב אבן גדול וכבד מאוד, אי אפשר להרים אותו בשום 

אופן רק על ידי שנקח פטיש, הוא הדיבור, ועל ידו יכולים לשבור 

ולפוצץ את לב האבן להופכו ל"לב בשר", להרים אותו להשי"ת.

ייתכן  ונבין שלא  ה. כי רצון הבורא מאיתנו, שנעמיק במחשבה 

זאת  בכל  ואם  ליישם.  לנו  שייך  שלא  דבר  אותנו  מצווה  שהוא 

רצונו שנרכך ונמול את לבבנו, בהכרח שאין בכוונתו שנרים בבת 

אלא  הלב,  את  לעורר  כזה,  דבר  על  לצוות  אפשר  אי  כי  אחת, 

עד  מעט,  מעט  האבן  לב  את  ונמוסס  פטיש  שניקח  היה  רצונו 

שיטוהר לגמרי, אז נוכל להרימו להשי"ת.



קלז
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תשובה גם בלי לב

ו. אפילו שאחד מחלקי התשובה הוא החרטה והקבלה לעתיד, 

אם  אפילו  כי  לתשובה,  מניעה  יהיו  שחלקים  אסור  זאת  בכל 

לה'  ויספר  בפה  וידוי  יעשה  זאת  בכל  בלב,  חרטה  מרגיש  אינו 

שהיצר  מחמת  בזה,  גדול  עקשן  להיות  וצריך  העוונות.  את 

הרע מתלבש במידת האמת ואומר לאדם איך אתה מספר לה' 

כאשר אינך עוזב מעשיך, ובזה גורם לו לברוח ולהמשיך במעשיו 

הרעים. ולכן יש להתחזק על כל פנים להיות חזק לספר את העוון 

ולא להתחמק מהשי"ת, ואם ירבה בווידויים בוודאי במשך הזמן 

יתעורר לבבו ויתחיל להשתנות בפועל.

ז. וצריך לזכור, שאפילו אם אין לו שום התעוררות הלב, על כל 

דרגות,  הרבה  יש  בתשובה  כי  ממש,  בפה  תשובה  יעשה  פנים 

לזכות  ואפשר  הלב  מזדכך  פעם  ובכל  תשובה,  על  תשובה 

לתשובה עמוקה יותר, ומשום כך יש לדעת שהתשובה הראשונה 

ממני',  רחק  ולבו  כבדוני  'בשפתיו  שכתוב  כמו  ממש,  בפה  היא 

ואף שצריך בוודאי להתקדם ולא להשאר רק בפה, על כל פנים 

לשוב  שייך  שלא  וכמעט  מהלב,  מתחיל  שההתחלה  רואים  אנו 

בהכרח  ולכן  עוונות,  שיש  זמן  כל  הלב,  בהתעוררות  בתשובה 

להתחיל בפה דייקא, אפילו בלי שום לב )עיין ליקו"מ תורה ו'(.
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קבלה לעתיד

ח. כמו כן חשוב לדעת, שגם אם רואה שאינו יכול לקבל על עצמו 

שלא יחטא עוד לעתיד, בכל זאת יכול לקיים את ה'קבלה לעתיד' 

מהעוונות,  שיצילהו  מהשי"ת  ויתחנן  בתפילות,  שירבה  ידי  על 

ובזה מראה להשי"ת שבאמת אינו רוצה לחטוא עוד.

ט. עוד בענין 'קבלה לעתיד' - עיקר הקבלה הוא לקבל החלטה 

חזקה שמהיום הוא מתחזק לחפש את השי"ת בכל מצב, ואפילו 

אם ייפול היכן שייפול, הוא יהיה חזק בדעתו לא להתייאש אלא 

תמיד יתחדש לעשות תשובה, לחפש להתקרב להשי"ת מתוך 

שרואה  מי  אפילו  כי  לעשות,  אחד  כל  יכול  כזו  ותשובה  מצבו. 

שמשוקע בעוונות והרגלים רעים יכול לעשות כזו תשובה, היינו 

ח"ו  אם  גם  ה'  כבוד  לחפש  יעזוב  לא  שלעולם  עצמו  על  לקבל 

יעבור עליו מה שיעבור, ותמיד יתחדש.

יתגעגע תמיד לעשות תשובה

י. גם אם אדם רואה שהוא רחוק מתשובה, אל יתייאש, אלא ירים 

זו  תמיד עיניו ויתגעגע: "איך חוזרים בתשובה באמת". ופעולה 

בעצמה, היא היא התשובה ששב להשי"ת.

יא. ותיכף לאחר שמתגעגע, ישתדל לעשות תיכף איזה מעשה 

טוב, ויאמר לעצמו: "הנה עכשו שבתי לה'!".



קלט
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יאמין בכח התשובה

פועל  וידוי  של  דיבור  שכל  באמונה,  מאוד  להתחזק  צריך  יב. 

למעלה סליחה ומחילה. ותיכף לאחר שמוציא איזה וידוי, יזכיר 

הדיבור  וקיבל  זאת,  שמע  השי"ת  שבוודאי  במחשבתו,  לעצמו 

ברוב אהבה ורחמים.
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שו"ת ליום 
הכיפורים

יום הכיפורים

שאלה:

ביום הכיפורים מרבים להתוודות, והוא חלק ממצות היום, וכי לא 

די להתוודות פעם אחת? 

תשובה:

כאילו  בעולם  שנדמה  ואמר,  פעם  התבטא  ז"ל  נתן  ר'  מורינו 

נגמר יום הכיפורים הכל נמחל, וזהו. אדרבא דייקא עתה לאחר 

לעבוד  להתחיל  אנו  יכולים  נקיים,  להיות  שזכינו  הכיפורים  יום 

דייקא  הוידוי,  מצוות  עצם  לענין  כן  כמו  בהתחדשות.  ה'  את 

שמע  בוודאי  השי"ת  והרי  ראשונה,  פעם  שהתוודינו  לאחר 

הוידוי, ונתתקן משהו למעלה, מעתה יש לנו את הכח להתחדש 

ולהתוודות שוב, להתחנן אליו באמת יותר, שיקרב אותנו אליו.

שמתחרטים  פעמית,  חד  מצוה  אינה  שתשובה  לדעת  צריך  כי 



קמי
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ומתוודים וחוזרים לשגרת החיים. תשובה היא 'דרך' חיים, שצריך 

תמיד לעסוק בה )לא רק בחודש אלול(, להתקרב בכל פעם להשי"ת 

ויותר עם לב אמת, לכוון יותר את הרצון שיהיה שלם עם  יותר 

ימי  ועשרת  שבאלול  אלא  עצמיות.  מחשבות  בלי  נקי  השי"ת, 

ומעתה  התשובה,  לדרך  להיכנס  הכוח  את  מקבלים  תשובה, 

נכנסים לחיי תשובה למשך כל ימות השנה, לעשות תשובה על 

תשובה, להתוודות שוב ושוב.

כך גם מוליך אותנו רביז"ל בדרך עבודה זו, שעיקרה עסק תמידי 

מעשיות  בסיפורי  וכמסופר  פעם.  אחר  פעם  ווידויים,  בתשובה 

)מעשה י"ב( שהבעל תפילה הכניס לאנשיו, שהתענוג הגדול ביותר 

ובאמת  ווידויים.  ולעסוק בתפילות  בעולם הוא לעשות תשובה 

כך היו מכנים בעבר את חסידי ברסלב בשם 'וידויניקע'ס' מחמת 

זמן  שהוא  יום  כל  מוגבל  בזמן  רק  שצריך  ]כמובן  בווידויים.  שהיו מרבים 

ההתבודדות, כי שאר היום צריך להיות בשמחה[.

בידינו  ומסייעת  כוחות  ונותנת  הנפש,  את  מתקן  וידוי  כל  ולכן 

יותר, כי זהו התענוג הגדול ביותר  להתחיל מחדש בוידוי עמוק 

בעבודת ה', לעמוד לפני ה' בבושה, ולזכור הרחמנות שלו, ומתוך 

כך לספר לו על הריחוק. 

רביז"ל,  של  הנוראים  לתיקונים  הלועגים  לאלו  מענה,  גם  והוא 

ה'  מעבודת  עצמנו  לפטור  'תיקונים'  מחפשים  אנו  כאילו 

בתיקון קל, ללא עבודת התשובה. ובאמת שאין ראוי להתייחס 



קמי
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שום  לא  רביז"ל  הבטחות  עלינו  נאמנים  כי  אלו,  לטענות  כלל 

אדרבא,  הוא,  לעין  שנראה  מה  אפילו  זאת,  בכל  אך  פקפוק. 

ובכח  הכללי,  התיקון  בכח  המאמינים  אליו  המקורבים  דווקא 

ויותר  יותר  נכנסים  ציונו הק', הם  ההתקבצות בראש השנה על 

לעסוק בעבודת התשובה. כי רביז"ל מכניס אותנו לדרך של חיי 

תשובה תמידיים יום יום, חיי חיפוש אחר כבוד ה' באמת מתוך 

אנו  "בר"ה  מוהרנ"ת  וכלשון  ווידויים.  תהילים  תפילות  ריבוי 

להשי"ת  תמיד  לצעוק  מהם  מקבלים  אנו  ואז  לצדיקים  נוסעים 

יהיה איך שיהיה" )נדרים ד' ל"ב(

והיכן יש מקום בעולם שעומדים רבבות אנשים ובוכים שעות על 

גבי שעות רק על רוחניות...

ה'  לנגד  השנה  ימות  כל  במשך  יום  יום  יושבים  שאנשיו  רבי 

ומשיחים את לבבם לזכות לחזור בתשובה... 

והיה רב מפורסם גדול שאינו משתייך לחסידי ברסלב, אשר נסע 

כזאת  ראה  שלא  היה,  התפעלותו  שעיקר  ואמר  השנה,  לראש 

מעולם שבתפילת 'אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה' זעקו 

פרנסה  בספר  כתבנו  מלכנו  'אבינו  בתפילת  מאשר  יותר  הרבה 

וכלכלה...' ומאז נוסע הוא כל שנה. 



קמי
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שאלה:

קשה מאוד לחזור על אותו וידוי כמה וכמה פעמים בהתעוררות 

והתחדשות.

תשובה: 

מהשפתיים  היא  הוידוי  שהתחלת  ו'(  סי'  )ליקו"מ  אומר  רביז"ל 

עם  יותר  להיות  להתחזק  מתחיל  הוא  בהמשך  ורק  ולחוץ, 

ולכן אל  וליבו ריחק ממנו',  אמת, וכמו שכתוב 'בשפתיו כבדוני 

תתבלבל, תאמר ותתודה ותתעקש בזה בתמימות ופשיטות, גם 

אם אין התעוררות הלב.

אך העיקר הוא לזכור תוך כדי הוידוי, שכעת ממש השי"ת בוודאי 

כזה  באופן  החטאים.  כל  נתכפרים  זה  ידי  ועל  וידוי,  כל  שומע 

אפשר תמיד להתחדש בוידוי, כי בכל דיבור שמוציא נעשה לו 

שמחה גדולה.

שאלה:

אני מרגיש מרמה, כי איך אפשר להתוודות בו בזמן שאני כמעט 

בטוח שאפול שוב, והרי העיקר בוידוי הוא קבלה לעתיד?

תשובה:

א[ עיקר הוידוי הוא, שבזמן הוידוי הנך מכיר את האמת שאינך 

רוצה לחטוא עוד. אין צריך לחשוב מהעתיד, אם בפועל תשוב 



קמד

שאל בני - ימים הנוראים

התורה  את  קבלו  ישראל  עם  שכאשר  במדרש,  מובא  להכשל. 

להם  אמר  זאת  בכל  אך  העגל,  על  אחת  בעין  הסתכלו  כבר 

השי"ת, 'לבבתיני באחת בעינייך', כלומר שבכל זאת הוא מסתכל 

על העין שכן רצה לקבל את התורה. כמו כן אתה, בוודאי שהיית 

לצאת  דרך  רואה  שאינך  אלא  ה',  בעבודת  להתחדש  מרוצה 

רוצה  מאוד  אתה  הפנימית  בנקודתך  אך  הרעים,  מההרגלים 

שאתה  אפילו  הרע,  את  רוצה  שאינך  כמה  תתוודה  אז  אחרת, 

מרגיש שתחזור ליפול, כי בוודאי כל וידוי חביב מאוד בעיני ה', 

והוא פועל הרבה למעלה. ואם תיפול ח"ו, תתוודה שוב. 

ב[ הוידוי הוא לא רק האשמה עצמית על העבר, 'עשיתי כך וכך'. 

שבלב,  הפנימי  הרצון  את  ולגלות  האמת,  על  הודאה  הוא  וידוי 

מה שהנך רוצה באמת. ולכן הוידוי יכול להיות באופן של תפילה 

רוצה  אני  לה',  לספר  מעצמו,  מילים  להוסיף  כלומר  ובקשה, 

ולהיכן נפלתי, אלו  וכו', תראה מה עבר עלי  להטהר ולהתקדש 

יודע שאם לא תעזור  וכו', תאמר לה', אני  לי  יש  הרגלים רעים 

לי, אזי מחר אפול שוב. באופן כזה כבר לא יהיה לך המניעה של 

בא  הוידוי  כל  שבאמת  מאחר  תיפול,  שמא  חשש  מתוך  הוידוי 

בצורה של תפילה.

ג[ בוודאי שקשה לקבל קבלה לעתיד שלא תחזור ליפול שוב, אך 

שמהיום  חזקה  החלטה  מקבל  שהנך  הוא  לעתיד  הקבלה  עיקר 

מקום  מכל  מצב  בכל  לה'  קרוב  להיות  לחפש  תתחזק  ואילך 



קמה
יום הכיפורים

שתיפול, שתמיד יהיה לך הכח להתחזק לא להתייאש ולהתחדש 

ליפול  תחזור  אם  שגם  לעתיד,  הקבלה  זהו  ה',  בעבדות  מחדש 

תתחדש להתקרב לה'. 

שאלה: 

אבל ישנם הרבה עוונות וחטאים שאדם דש בעקביו יום יום, כמו 

לשון הרע, דברים בטלים וכדו', לא רק שאני חושש שאני אפול 

אז  הזה,  עדיין בהרגל  אני  הוידוי עצמו  בהם שוב, אפילו בשעת 

פעמים  וכמה  כמה  ועוד  אליהם,  ולהתוודות  לעמוד  שייך  איך 

במשך היום הקדוש?

תשובה:

אדרבא בדיוק לכך מיועד יום הכיפורים. כי זהו תשובה - תהליך 

בו אנו יוצאים מהיאוש הפנימי, מה שנדמה לנו כאילו כל החיים 

ולהתנהג  ומעבודתו,  מהשי"ת  רחוקים  להשאר  מוכרחים  אנו 

באותם הרגלים של בטלנות ובלבול הדעת ומשיכה אחר תאוות 

ורצונות לא טובים.

תשובה היא הזמן בו אנו מתחילים להחדיר בעצמנו תקווה חדשה 

ומחשבות של אמונה בעצמנו שאנו הולכים להשתנות – אולי לא 

ביום אחד, אבל הולכים להכנס לתהליך בו נתחיל להשתנות לאט 

לאט.

זהו עבודת היום – לעורר רצונות מחודשים להשי"ת )עיין ליקו"מ סי' 



קמו

שאל בני - ימים הנוראים

קע"ז( ולהשיחם בפינו להשי"ת על ידי הוידוי. כי בוודאי שכל יהודי 

רוצה בפנימיותו את הקירבה להשי"ת, אלא שהוא כבר התרגל 

לעצמו  להזכיר  עוסק  לא  כבר  ולכן  יתממשו,  לא  שרצונותיו 

יום הכיפורים, היום הקדוש בו  מה הוא רוצה באמת. אבל כעת 

מתגלה הרחמים הגדולים של השי"ת, אז אנו מתענים ומקבלים 

את  מלא  בפה  להשי"ת  ולומר  ברצונות,  מחדש  להתרכז  הכח 

רוצים  אנו  ושבאמת  מונחים,  אנו  והיכן  עלינו,  שעובר  מה  כל 

להשתנות. 

וכמו שסיפר אחד שהיה בערב ראש השנה בציון רביז"ל, ועמד 

הדעת  חלישות  כזה  והרגיש  כולם,  על  והסתכל  האוהל,  בסוף 

איך הוא עומד בסוף השורה, גרוע מכולם, ומה יהיה בסופו. עד 

שנכנס בו מחשבה גדולה של התחזקות, שאדרבא זהו כוחו של 

רביז"ל שמאמין כאן בכל אחד שבוודאי הוא יכול להיהפך לאיש 

כשר באמת, ולכן הוא מסר את עצמו כל כך בתיקון של כל נשמה 

ונשמה – אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן. 

הרחמים,  מידות  של  עצום  גילוי  שהוא  הכיפורים  יום  כן  כמו 

לספר  ולפחות  להשתנות,  שאפשר  חדשה  תקווה  בנו  שמעורר 

לה' את האמת, מה היינו רוצים באמת.

תפילה  של  בצורה  להיות  יכול  שהוידוי  למעלה,  שאמרנו  וכמו 

ובקשה, גם על דברים שאנו כה מיואשים בעצמנו, לפחות להגיד 

לה' שהיינו מאוד רוצים לעזוב את זה.



קמז
יום הכיפורים

מחובתנו  כך  עניין  איזה  לתקן  מיואשים  שאנו  ככל  ואדרבא 

לפחות לעשות מחאה, ולומר רצוננו לעשות רצונך.

שאלה:

ורוצה  אותי  אוהב  ה'  כמה  לדעת  להתחזק  תמיד  משתדל  אני 

לרחם עלי, אך כאשר אני מתחיל להתעסק בתשובה ווידויים אני 

נחלש בהתחזקות באהבת ה' אלי.

תשובה:

צריך מאוד להזהר שלא יתערבבו ההגדרות. כי ראשית האמונה 

כרצון  שלא  שלנו  מעשה  וכל  דיין,  ויש  דין  שיש  לדעת  הוא 

השי"ת גורם צער גדול למעלה, ויש לחזק מאוד את האמונה בזה 

שהשי"ת משגיח על מעשינו וזוכר כל הנשכחות.

אלא שיש לך לדעת שכל הדין והמשפט הוא לא מחמת שהשי"ת 

הסיבה  כל  אדרבא  כי  ולהענישו,  האדם  את  לתפוס  מחפש 

שהאדם הקטן יכול לגרום צער לשכינה הוא דווקא מחמת שהוא 

שפע  מקבלים  העליונים  העולמות  שכל  למעלה,  אהוב  בן  כזה 

שנטיב  מאוד  רוצה  השי"ת  ולכן  למוטב,  או  לטוב  מעשיו,  בכח 

דרכינו.

וכיון שכך, הרי שהשי"ת מרחם מאוד על האדם ונותן לו 'תמיד' 

בכל מצב ובכל נפילה את ההזדמנות לתקן ולמחוק הכל, ולהפוך 

את כל העוונות לזכויות.



קמח

שאל בני - ימים הנוראים

אלא שהרחמים הגדולים האלו ניתנים למי שמאמין שיש רחמים 

לבקש  ובושה  בהכנעה  שבא  ידי  על  בזה,  להכלל  ומחפש  כאלו 

סליחה.

שעוסק  למי  דווקא  הוא  סליחה  לבקש  לבוא  הכח  שכל  נמצא 

להתחזק באהבת ה' אלינו וברחמנות שלו. וכל הדרך שהרגילנו 

בספר  נלקט  ]שרובם  התחזקות  בדיבורי  הרבה  'להתחזק'  רביז"ל 

משיבת נפש[ הם הם אשר מכניסים אותנו לדרך של תשובה.

וכמו שראינו את אנשי שלומנו בכל הדורות שהיו מלאים שמחת 

השי"ת,  ברחמי  תמיד  עצמם  ומחזקים  טובה  נקודה  מכל  חיים 

ווידויים,  בתשובה  ימיהם  כל  לעסוק  אותם  הביאה  אשר  והיא 

התענוג  כל  היה  וזה  פניהם,  על  ניכרת  היתה  וההכנעה  והבושה 

רחמים  בבקשת  לפניו  ולהתוודות  ה'  לפני  שוב  לעמוד  שלהם 

וסליחה ]וכמובא בסיפורי מעשיות תחילת מעשה י"ב מהבעל תפילה[.

הרחמים  אור  ביותר  מאיר  בו  היום  הוא  הקדוש  שביום  לך  ודע 

זהו  באמת.  להתחזק  להתחיל  תוכל  בו  היום  הוא   – הגדולים 

הגדולים  הרחמים  בגודל  מחשבות  הרבה  לחשוב  היום  עבודת 

המאירים היום.

ואני  השנה,  הראש  את  מתנה  קיבל  שרבינו  אמר  נתן  שר'  וכמו 

נתן  ר'  של  ענינו  כל  זהו  כי  הכיפורים-  יום  את  כמתנה  קבלתי 

והחשוכים  הנמוכים  למקומות  השי"ת  של  הרחמים  את  לגלות 



קמט
יום הכיפורים

'חנון המרבה  וכמה פעמים  ולפני הסתלקותו אמר כמה  ביותר. 

לסלוח' ]והוא גם הגמטריא של שמו – 'נתן'[.

'

הוידוי יכול להפיל לעצבות ולחלישות הדעת כאשר אדם מזכיר 

את חטאיו 'לעצמו', אבל כאשר אדם מתוודה לפני ה' – שמאמין 

]אפילו  שהשי"ת שומע אותו אזי אדרבא כל דיבור קטן של וידוי 

בלא לב[ מאיר לו שמחה גדולה ביותר – הנה ברגע זה נמחק הכל!
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קני
שער הסוכות

הליכות קודש
סדר עבודת סוכות ושמחת תורה

עצות טובות למסתופפים בצילה של השכינה 
הקדושה

קדושת הסוכה

ידעו  "למען  ימים  שבעת  בסוכה  לשבת  אותנו  מצווה  התורה 

אותם  בהוציאי  ישראל  בני  את  הושבתי  בסוכות  כי  דורותיכם 

מארץ מצרים".

איך  לעצמו  ולצייר  הסכך  על  להסתכל  בסוכה,  לשבת  יש  כך 

הלכו  ומקניהם  משפחותיהם  ישראל  בני  נפשות  אלפי  מאות 

אותם  הקיף  והשי"ת  זרועה,  לא  בארץ  במדבר  השי"ת  אחרי 

בהשראת שכינתו ואור הדעת שהתגלה בשבעת ענני הכבוד.

לא  התורה  כי  מצרים,  יציאת  בזמן  שהיה  למה  זכר  רק  זה  ואין 

אמרה לנו להזכר במה שהיה אז, אלא שאנו נעשה אותו הפעולה, 

מידותיו  כל  עם  יחד  הגוף,  עם  הנשמה  בפועל,  לסוכה  להכנס 

סתם  אלו  אין  גדולה,  קדושה  יש  הסוכה  בדפנות  כי  ותאוותיו. 



קנד
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עצים, אלא הם ממש החיבוק יד ימין של השי"ת שאוהב אותנו.

הקדושה  השכינה  בצל  להסתופף  בסוכה  לשבת  הראוי  מן  ולכן 

בכל דקה פנויה, ללמוד שם, להתפלל, לומר תהילים, לדבר עם 

השי"ת, סעודות יום טוב בשמחה וקדושה, שיחת חברים, ואפילו 

מעתה  להתחיל  הסוכה,  בתוך  שיהיה  הכל  צרכיו,  ושאר  שינה 

התחלה חדשה לעשות כל מעשינו, הן תורה ותפילה ועבודת ה', 

שהשי"ת  והזכרון  המח  התעוררות  מתוך  הגשמיים,  צרכינו  והן 

מקיף אותנו באהבה גדולה.

וזהו ההכנה לשמחת תורה, כי על ידי ישיבת הסוכה נעשה האדם 

עצמו תורה, והיינו שהתורה נכנסת לתוך עצמיותו בפועל, לחיות 

עם ה'. )ליקו"מ סימן רס"ו(

תפילות החג

מכל  עלינו  ומגונן  גדולה,  באהבה  אותנו  מחבק  שהסוכה  כמו 

כשזוכים  גם  כך  בחוץ,  הנמצאים  והסכנות  והפחדים  הדאגות 

אותה  מעין  לעורר  אנו  יכולים  התפילה,  תיבות  לתוך  להכנס 

קדושה שמתגלה בסוכה, כי כל מילה ותיבה שאדם אומר בכח 

ובכוונה הוא בעצמו דיבור של הקדוש ברוך הוא, ואם יזכה יוכל 

להכנס לתוך אותה התיבה עם כל מה שעובר עליו ולהיות מסוכך 

ומגונן מהכל. 

הסוכות,  בחג  היא  שההתחלה  הרי  השנה,  לכל  נכון  הדבר  ואם 



קנה
שער הסוכות

הכיפורים,  ויום  השנה  בראש  השי"ת  את  שהמלכנו  אחרי 

להתאמץ להכניס הכח בתוך כל תיבה של תפילה וברכות, להכלל 

בחיבוק יד ימינו של השי"ת. )ליקו"מ סי' מ"ח( 

אמונה בסוכה

שיש  האמיתי  האור  את  רואים  אין  הזה  שבעולם  לדעת  צריך 

בכל דבר שבקדושה. ולכן יזכיר לעצמו מזמן לזמן בעת ישיבתו 

בסוכה, שאפילו שנדמה לו שיושב סתם בתוך צריף של קרשים 

יד ימינו  וסכך, בכל זאת האמת הוא שהסוכה הוא ממש חיבוק 

בניה  על  המגינה  אמא  כמו  עליו  מגונן  שהשי"ת  השי"ת,  של 

בשעת צרה. וצריך לעורר זכרון זה במחשבתו מעת לעת, אפילו 

שאינו מצליח לעורר את הרגשי הלב, כי יזכור שבעולם הזה אין 

רואים את האמת.

להתפלל בסוכה

זה  כי  השי"ת,  עם  שם  ולדבר  להתבודד  בסוכה  לשבת  ישתדל 

והרגשה חדשה בדרך  בו השגה  והמקום שיכול להתעורר  הזמן 

השיחה בינו לבין קונו, כי קדושת הסוכה, מתקנת את כח התפילה 

של האדם, בהיותו יושב בין כנפי השכינה. 

בעצמו  זה  על  יבקש  השי"ת,  עם  לדבר  יכול  שאינו  רואה  ואם 

וליבו לכל  מהשי"ת, שיזכהו בזכות הסוכה להכנס בעומק מוחו 

כל  באמת  כי  השי"ת,  עם  והשיחה  התפילה  של  ותיבה  תיבה 



קנו
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דיבור ודיבור, הוא כעין סוכה העוטפת את האדם ומגינה עליו.

להמליך את ה' גם בחוץ

פעמים רבות יש בסוכה רעש והמולה מבני המשפחה ואורחים 

וכיו"ב, על כן יעשה בתחבולות למצוא זמן ראוי ליישוב הדעת. 

או שילך לסוכת בית הכנסת וכדו'.

אחרים  על  לא  ולקפידות  לכעס  יבוא  שלא  ייזהר  פנים  כל  ועל 

ולא עצמו, כי אדרבא זהו עיקר עבודת הסוכה, ללמוד הדרך איך 

להיות עם השי"ת דווקא בזמן שיוצא מחוץ לתורה ותפילה. שלכן 

מצוות סוכה היא ברחוב, ועיקר מצוותה היא אכילה ושינה, והכל 

בכדי להוריד את קדושת ראש השנה ויום הכיפורים גם לזמנים 

מקומות  בכמה  כמבואר  בהשי"ת,  דבוק  להיות  יכול  אינו  בהם 

בליקוטי הלכות. ולכן יש להחזיק עצמו בשמחה פשוטה בעצם 

הזכות להיות בנו של השי"ת ולעמוד קרוב אליו.

ד' מינים

בהמשך לעבודת הימים נוראים אנו עוסקים בסוכות להודיע לכל 

פנוי  מקום  שום  ואין  הארץ,  כל  על  המלך  הוא  ה'  כי  עולם  באי 

מאלקותו יתברך, ולעולם אי אפשר להתנצל ולומר שבמקום זה 

אי אפשר להתקרב להשי"ת.

על  להוריד  השי"ת  בחר  שאותם  מינים  הד'  לוקחים  אנו  ולכן   

ידם קדושה גדולה, ומנענעים אותם לכל רוחות העולם למעלה 



קנז
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ולמטה, להודיע ולהכריז שבכל מקום שנהיה, אפשר ושייך לנענע 

אותו המקום, והיינו לעשות שם איזה פעולה קטנה ולמצוא שם 

"למען  ההקפות  אחר  אומרים  אנו  כך  ומשום  יתברך.  אלקותו 

דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלקים אין עוד" )ליקו"מ סי' ל"ג(

את  מנענעים  אנו  הנענועים  ידי  שעל  מוהרנ"ת,  לנו  כותב  עוד 

את  שמנענעים  היינו  המלכות,  לתוך  אותו  ומורידים  המוחין 

התפילה,  אל  זאת  ומורידים  שלמדנו,  הצדיקים  תורת  חידושי 

והתורה  הדעת  באור  אליו  הלב  את  ולהשיח  השי"ת  עם  לדבר 

שלהם – שזהו דרגא גדולה יותר של תפילה, מה שצוונו רביז"ל 

לעשות מהתורות תפילות )ליקו"ה ראש חודש ה'(. 

אמונה בד' מינים

במחשבתו  לעצמו  יזכיר  בידיו,  מינים  הד'  שאוחז  בעת  כן  וכמו 

שאין אלו סתם 'עלים' בעלמא, אלא גנוזים בהם סודות עצומים 

את  ממש  מגלה  הוא  אותם,  שמנענע  נענוע  כל  ידי  ועל  בידיו, 

השי"ת בכל רוחות העולם.

ומזה בעצמו יוכל להתעורר כמה גדול כוחו של כל יהודי, שאפילו 

בעולמות  נוראים  ותיקונים  יחודים  עושה  פשוט,  יהודי  הוא, 

העליונים על ידי כל תנועה קלה שלו.

זעקת 'הושע נא'

שעל  לדעת  ויש  נא',  'הושע  זועקים  בלולב,  שמנענעים  לאחר 
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להכנס  חדשות  ועצות  דרכים  לאדם  נפתחים  אלו  צעקות  ידי 

לאמונה. ולכן יש לכוון בשעת זעקות אלו, לזעוק מעומק הלב, 

שיושיעו השי"ת להכניסו בפתחים חדשים של האמונה הקדושה, 

שיהיה בכוחו להחזיק בהשי"ת במשך כל ימות השנה בכל מצב 

ובכל מקום. )עיין ליקו"מ תנינא סי' ה' וליקו"ה הושענא רבא א'(

קדושת האושפיזין

בסוכה באים האושפיזין הקדושים לתוך הסוכה ומברכים אותו, 

מהם  אחד  שכל  ההשגה  את  לאדם  להאיר  הוא  הארתם  ועיקר 

וכו'.  הגבורה  מידת  יצחק  החסד,  מידת  אברהם  בעולם.  האיר 

ולהתקשר  וממילא מובן שזה הזמן להדבק בקדושת הצדיקים, 

להארתם, ויש להתחזק מאוד לרכז את המחשבה באמונה שהם 

נמצאים עמו בסוכה )ליקו"ה תפילת ערבית ד'(. 

או  היום,  אותו  של  מהאושפיזין  משהו  ללמוד  יום  בכל  ישתדל 

תפילה  מזה  ויעשה  המדרש(,  או  מהחומש  )אפילו  מהם  משהו  יספר 

להשי"ת שיזכה באמת לקבל הרשימו של העבודה שלהם.

יש לזכור שהשבעה רועים נקראים 'רועים' על שם שהם רועים 

את עם ישראל, ודואגים ומרחמים על כל אחד בפרטיות ממש, 

וכפי שיזכור זאת כן יזכה באמת לקבל מהם הארתם והשפעתם.

השגה חדשה בספרי צדיקים

הקדושה  השכינה  הארת  גדולה  בהארה  מאיר  שבסוכה  כיון 



קנט
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והצדיקים הדבוקים בה, לכן ישתדל ללמוד שם ספרי הצדיקים, 

חדשה  הבנה  שם  לקבל  מאוד  המסוגל  והמקום  הזמן  הוא  כי 

הקדושים,  בספרים  הבנה  לו  שאין  רואה  ואם  הק'.  בספריהם 

חברותא,  עם  לנסות  בזה,  להתחדש  לנסות  הזמן  זה  אדרבא 

ולהתפלל להשי"ת על כך.

שמחת בית השואבה

נהגו עם ישראל לעורר שמחה גדולה זכר לשמחת בית השואבה 

שהיה בזמן בית המקדש, כי בחג הסוכות נשפע בעולם שפע של 

מי הדעת, אור חדש בתורת הצדיקים, שעל ידי התגלות חדשה 

בתורתם, נוכל להתחזק ביותר לשפוך ליבנו כמים לפני ה' ולנסך 

מי הדעת והתורה על המזבח. )ליקו"ה ראש חודש ה'(

ועל כן נהגו לומר בעת השמחה כמה וכמה פעמים בהתלהבות 

גדולה את הפסוק "ושאבתם מים בששון" ותרגם שם אונקלוס 

שאנו  כך  על  הגדולה  השמחה  לעורר  חדת",  אולפן  "ותקבלון 

והמשכיל  הצדיקים.  בתורת  חדשה  והשגה  הרגש  לקבל  זוכים 

חדשה  להתגלות  הסוכות  בחג  לזכות  להתפלל  יבין  ממילא 

בספרי הצדיק. 

ולכן גם רוקדים בימים אלו זכר לשמחת בית השואבה. כי אין זה 

'זכר' בעלמא לשמחה שהיה בזמן בית המקדש. כי כאמור,  רק 

צריך לדעת שבכל שנה ושנה, נשפע שמחה חדשה שיש בכוחה 



קס
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כי  הצדיקים.  בתורת  והשגה  הרגש  של  חדש  שפע  להשפיע 

השמחה שהיה בזמן המקדש היה על ניסוך המים, והמים האלו 

מרמזים על שפע של תורה חדשה שהצדיקים משפיעים לעולם, 

כמובא בתרגום יונתן על הפסוק 'ושאבתם מים בששון ממעיני 

הישועה' – ותקבלון אולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקייא.

ולכן מובן שהוא נמשך בכל שנה ושנה בחג הסוכות גם בימינו. 

היות ובימים אלו אנו עוסקים לתקן ולהגדיל את האמונה, לכן אנו 

צריכים להמשיך שפע חדש של השגה בתורת הצדיקים, שנתחיל 

ללומדם ולמצוא בהם חיות אמיתית בנפש, חיות שתדבק נפשנו 

והתבודדות  בתפילה  הרבה  לעסוק  גם  אותנו  ותביא  להשי"ת, 

ולשפוך לבינו כמים )עיין ליקו"ה ראש חודש ה'(. והתנאי המוכרח לזה 

הוא השמחה והריקודים על כך שזכינו להיות מזרע ישראל וזכינו 

]בלי  בזה  אמיתית  בשמחה  שמרבים  וככל  לצדיקים.  להתקרב 

לחפש בדווקא חיצוניות של תזמורות גדולות וכדו'[, כך יזכה באמת להמשיך 

על עצמו שפע חדש של תורת הצדיקים לשנה הבאה.

הושענא רבא

ביום קדוש זה מתעורר מה שהתחיל בראש השנה, כידוע, ואנו 

רוצים ביום זה להחתם בחותם תוך חותם, להחקק היטב בספר 

החיים טובים של אמונה ברורה. 

כי לכל דבר ולכל ענין יש עצה איך להחזיק שם באמונה, והעצות 



קסי
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נמצאים בעומק ליבו של כל אחד, וצריך לחפור את אותם בארות 

המים, על ידי הזעקה לה' ועל ידי זה נזכה להחזיק באמונה בכל 

ימות השנה.

ועל כן אנו לוקחים 'ערבי נחל', וצועקים וזועקים אל ה' 'הושע נא' 

כמו ערבה ללא טעם וריח, בפשיטות ותמימות, שנזכה להמשיך 

עצות חדשות בבחינת "מים עמוקים עצה בלב איש", שנדע ונבין 

בכל מקום איך להתחזק באמונה. )ליקו"ה הושענא רבא א'(

שמחת תורה

לאחר שזכינו להסתופף בצל זיו השכינה שבעה ימים, אומר לנו 

השי"ת "עצרת", תעצרו ותשבו עמי עוד יום. כי לאחר שהמלכנו 

נוכל להמשיך  ולטכס עצות איך  יחד  ה' צריכים אנו לשבת  את 

לקיים את המלכות. 

כי מלכות ללא עצות אינה יכולה להתקיים להרבה זמן. ולכן אנו 

רוקדים עם הספר תורה ומפזזים עמה בעוז וחדווה, לאמר, הנה 

יש לנו עצות מעשיות איך להיות עם ה' בכל השנה, אם רק נקבל 

על עצמנו באמונה פשוטה להאמין בכל מה שכתוב בספר התורה 

ולאחר  הדורות.  במשך  הצדיקים  שחידשו  הספרים  ובכל  הזה, 

הריקודים כולם עולים לתורה להראות שאין אחד שנשאר בחוץ.

ועצה  דרך  תמיד  למצוא  נזכה  הספרים  בכל  האמונה  ידי  על  כי 

איך להיות סמוכים וקרובים להשי"ת, והכל תלוי בשמחה שאנו 
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מקבלים על עצמנו באהבה את כל דברי התורה הזאת, "וענתה 

השירה הזאת לעד..." )עיין בליקו"ה הו"ר ב'(
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בצלא 
דמהימנותא

9

מאמר פנימיות 
עבודת הד' מינים
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ארבעת העצות הנפלאות לזכות לחשק וכיסופים 
להשי"ת בכל מצב

נכין את עצמנו לקבל חג הסוכות ומצות ד' מינים, ולקראת יום 

דקדושה  החשק  התחזקות  עניין  לאור  ז"ל,  רבינו  של  ההילולא 

נגד כל המניעות ע"פ דברי רבינו ז"ל )לקו"מ סי' ס"ו(. כמו כן נזכיר 

עוד ארבעה עצות לזכות ל'חשק וכיסופים להשי"ת' ע"פ ארבעה 

מאמרים כדלהלן.

לשון המאמר

איתא בדברי רבינו ז"ל )לקו"מ סי' ס"ו( "כי אי אפשר לעשות שום 

ידי  על  נעשה  החשק  גודל  ועיקר  החשק,  ידי  על  אם  כי  דבר 

המניעה שמזמינין לו. כי כשאיש ישראלי צריך לעשות דבר הצריך 

ליהדותו,  הצריך  גדול  דבר  לעשות  לו  כשצריך  בפרט  ליהדותו, 

שכל יהדותו תלוי בזה, כגון לנסוע לצדיק אמיתי, אזי מזמינין לו 

מניעה, וזאת המניעה היא בשביל החשק, כדי שעל ידי זה יהיה 

שמונעין  המניעה  ידי  על  כי  הדבר.  אותו  לעשות  יותר  חשק  לו 

את האדם מן הדבר, על ידי זה נעשה התגברות החשק מאד. כמו 

למשל כשמראין לאדם דבר הנחמד לו, ותיכף ומיד חוטפין ממנו 

ומחביאין ממנו אזי הוא רודף מאוד אחר האדם, ומבקש וחושק 

מונעין את האדם במניעות מהדבר  כן  וכמו  מאוד לאותו הדבר, 

הצריך לו כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר" ע"ש.
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שורש הרצון והחשק בחודש תשרי 

חודש תשרי הוא עיקר זמן בנין החשק דקדושה בלב. ראש השנה 

הוא זמן של הכרת האמת במלכות השי"ת, אז מתעורר בלב כל 

ר"ה  של  היראה  מתוך  כי  השי"ת,  לעבודת  והחשק  הרצון  אדם 

יכול כל נפש לבא להתעורר ולרצות להיות כרצון השי"ת ולכסוף 

ימי  בעשרת  ליום  מיום  להתגבר  יש  וכך  השי"ת.  לעבודת  מאד 

לשלמות  זוכים  הכיפורים  שביום  עד  דקדושה  בחשק  התשובה 

רצון  כל  ומתבטל  להשי"ת  והכיסופים  בהרצון  להיכלל  החשק 

הרצון  ומתגלה  קע"ט(  סי'  לקו"מ  רבינו  בדברי  )כמובא  אחר  וחשק 

שהשי"ת מלך רחמן מוחל וסולח ומתרצה לישראל. 

אבל עדיין אין זה השלימות, כי תיכף לאחר עסק הקדושה ביום 

הכיפורים ישנם ד' ימים שבין יוהכ"פ לסוכות בהם צריכים לצאת 

ארבעת  וחיפוש  הסוכה  בניית  החג  בטרדות  להתעסק  לשוק 

המינים וכו'. ובאמת דרשו חז"ל על הפסוק 'ולקחתם לכם ביום 

להודיענו  חז"ל  וכוונת  עוונות',  לחשבון  'ראשון  שהוא  הראשון' 

ואין שם חשבון  ימים עם ישראל עסוקים במצוות  שאותם הד' 

אדרבה  אלא  ח"ו,  עוונות  ואינם  נפילה  אינם  והטירדות  עוונות, 

גורמים לו להתגבר בחשק יותר גדול. כי מיד אחרי שזוכים לרצון 

שלם של יום כיפור, תיכף מראים לו לאדם את מקומו האמיתי 

באמת  כי  השנה,  ימות  במשך  החשק  את  לו  מפיל  מה  שיראה 

ומעשים טובים  יוהכ"פ בתורה תפילה  אם היה נשאר בקדושת 



קסז
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היה  והנסיונות הקיימים בהם, לא  נופל לעסקי העולם  היה  ולא 

מתעורר לרצון וחשק כזה המוכרח לו כל כך, ולא היה יודע איך 

גם  והתעוררות  רצון  מלא  ולהיות  השי"ת  את  לזכור  להתגבר 

לו מה לסדר, אלא שכמו ששורש הרצון  ויש  בזמן שהוא טרוד 

והחשק ניתן לקבל מר"ה ויום כיפורים, כך דרך התגברות החשק 

החסדים  בחי'  הוא  זה  )חשק  סוכות  לפני  אלה  בימים  מקבלים  אנו 

ועי"ז  כנודע(  אלה  בימים  הנשפעים   - מ"ח  סי'  בלקו"מ  הנזכרים   - הפנימיים 

נזכה לבנות הסוכה ולהשיג הד' מינים עם רצון וחשק של קיום 

החשק  שהוא  ושמחה  חיות  של  זיכרון  מתוך  לעשותם  התורה, 

להשי"ת, וזה יהיה לו יסוד ושורש של דרך חיים לכל השנה איך 

לא להתקרר מהחשק ותבערת הלב ע"י כלל הטרדות שבכל יום. 

אור הסוכה הקדושה

בכח זה נזכה לקבל כראוי את קדושת חג הסוכות שהוא שלימות 

את  להרגיש  שנזכה  תחבקני',  'וימינו  בבחינת  דקדושה  החשק 

החיבוק יד ימין של השי"ת אשר בחר בנו מכל העמים והוציאנו 

ממצרים מוקפים בענני כבוד, והנה אני זוכה לשבת לפני השי"ת 

במקום קדוש כזה בצילא דמהימנותא יחד עם השבעה אושפיזין 

לעשות  וזוכה  שבדעת,  האהבה  רבה  באהבה  ולהיכלל  קדישין, 

כמה מצות ולהתנהג כראוי גם בדברי הרשות, שכל זה הוא עיקר 

הנחשק של כל לב טהור. 

בסוכות מתגלה ממש בפועל החשק והשמחה בהשי"ת, הן עם 
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שזוכים  מה  עם  והן  השי"ת,  עבודת  בדרכי  שזוכים  מה  התורה 

בדברים שבחוץ, כי הלא עיקר מצוות סוכה הוא דייקא באכילה 

ושינה שהם חיצוניות. לכך יוצאים מהבית אל החוץ כדי להתלמד 

מהו הדרך להתדבק ברצונות וכיסופים להשי"ת גם בפנים בצל 

תורה  ללמוד  תמיד  שיזכה  חוץ,  בבחי'  הוא  כאשר  וגם  השכינה 

סי'  לקו"מ  עיין   - סוכה  בחי'  עיקר  )שזה  ורצון  בהתלהבות  ולהתפלל 

גם  דקדושה  הרצון  את  לזכור  הדרך  את  ולמצוא  מ"ח(  וסי'  כ"א 

דיבורי  ע"י  החשק  את  להגביר  ראוי  בוודאי  הרשות.  דברי  בכל 

התבודדות לפרש היטב לפני השי"ת איפה נמצא החשק והרצון 

שלו ומה באמת רצונו וחפצו, ויבקש הרבה לזכות להיכלל ברצון 

וחשק דקדושה תמיד.

בזה נבין ענין קבלת האושפיזין בסוכה, כי השבעה רועים הם בחי' 

התעוררות החשק להשי"ת, והתגלות חותם האמונה לקבל את 

ההבנה 'חשק' מהו, כי הנה הוא רואה שהוא לא לבד בעולם, כי 

וכו' שהם היו  ויעקב  ויצחק  הלא ישנם ה'שבעה רועים' אברהם 

התגלות החשק בעולם שנדבה רוחם לגלות כבוד השי"ת בעולם 

גם כאשר היו לבד לגמרי.

מכל  דקדושה  לחשק  להתקרב  הסוכות  ימי  עבודת  כלל  זוהי 

הלב  את  המעורר  דעת  של  שפע  שיקבל  ידי  על  ומצב,  מקום 

לחשק דקדושה, כמ"ש 'למען ידעו דורותיכם' )וכמבואר בתורה כ"א 

אצלו  מתגבר  ממילא  ל'דעת'  האדם  וכשזוכה  הדעת,  מקיפי  מתגלים  שבסוכות 
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החשק, מאחר שמבין מה נעשה מכל מצווה שלו, שזוכה על ידה לחיים נצחיים 

וכו'(. ואכן כל מציאות ציור מצוות הסוכה הקדושה לישב בחוץ 

בתוך דפנות הסוכה מעוררת את הנפש לחשוק אל הקדושה, כי 

שהיו  בזמן  לישראל  שהיה  והחשק  לו את אותו הציור  מציירים 

במדבר שהיו מוקפים בענני כבוד, כדי לנענע את הנפש שתצייר 

יציאת  לאחר  ישראל  שהיו  המציאות  אותו  את  בפועל  לעצמה 

מצרים.

 כלליות הד' מינים

בזה נבוא להבין שענין החשק והרצון מרומזים בה'ד' מינים' שהם 

גידולי קרקע, כי העשבים וכל הגדל על המים מרמזים על 'חשק' 

ד'  ובפרטיות  הארץ.  מתוך  למעלה  עצמם  ומושכים  שצומחים 

מינים אלו מורים ביותר על חשק וכיסופין, כי 'אתרוג' הוא מלשון 

'חמיד ורגיג' שהוא ענין של חשק בארמית. 'לולב' אותיות 'לו – 

ושוזר את עצמו עם  וקולע  – ענף עץ עבות' שקושר  'הדס  לב'. 

נ'פשינו  ונחל ר"ת  ונעימות,  – לשון עריבות  נחל'  'ערבי  השי"ת. 

ח'כתה ל'ה'.

התגברות  עבודת  דרכי  ע"פ  המינים  ארבעת  ענין 
הרצון והחשק דקדושה

לזכות  תמיד  להתגבר  לזכות  ניתן  איך  יותר  להבין  נבא  ועתה 

לרצון וחשק דקדושה תמיד, ע"פ עבודת לקיחת ארבעת המינים, 
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כי הנה טבע האדם שבכל עסק או טרדה של עסקי עוה"ז הוא 

כי  להשי"ת,  הלב  ותבערת  החשק  אצלו  ומתקרר  בדעתו  נופל 

הלא הוא היה מרוצה עתה יותר לעסוק בתורה ותפילה וכיוצא, 

ומאחר שעסוק כעת בטרדות מאבד כבר את החשק והכיסופין 

להשי"ת, או שנופל לעצבות ומרה שחורה ואז ממילא מתייאש 

דבר  שבכל  מתגלה  הצדיקים  שבאור  ואע"פ  ה'.  מעבודת  יותר 

יודע בדיוק  ודבר בעוה"ז יש עבודת ה', אבל גם בזה אין האדם 

גם הוא האדם הפשוט  יוכל  מה צריך לעשות באותו הזמן, איך 

רבינו  בדברי  לחפש  עלינו  מוטל  לכך  מקום,  בכל  ה'  את  לעבוד 

כמה עצות לזכות לזה. 

בנין  סדר  שהוא  הק'  רבינו  של  עצות  ד'  בזה  נזכיר  והנה 

ההשתוקקות ממטה למעלה – ממקום השפל ביותר ששם אין לו 

שום נקודת חשק שהכל חשוך לפניו עד לתכלית שלימות הרצון 

לאחת  אחת  בקיצור  ]ונבארם  המוחין.  בגדלות  להשי"ת  והגעגועים 

והמעיין יוסיף לקח בפנים הספר[.

א. איה )תורה י"ב(.

ב. הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת )תורה ע"ח תנינא(.

ג. למצוא את השי"ת בכל מקום )תורה ל"ג(.

ד. להסתכל בשכל של כל דבר )תורה א'(. 
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עצה א. איה!

כשאדם רואה שאינו מחזיק מעמד ונופל לשכחה וקרירות הלב 

מטונפים  למקומות  שיורד  מכך  יותר  אף  ולפעמים  מהחשק, 

מאוד, ואינו מוצא דרך ועצה לנפשו, עד שנדמה לו ממש שאין 

שיבקש  הוא  תיקונו  עיקר  אזי  הקדושה.  אל  שייכות  שום  לו 

לאמונה  עצמו  שיכניס  כלומר  כבודו',  מקום  'איה  מהשי"ת 

כאן  יש  שבוודאי  להאמין  כלל  והרגש  הבנה  שום  ללא  תמימה 

יש לי בעצמי שייכות לכל עניני הקדושה,  ובוודאי  ית',  אלקותו 

ומרגיש שום קדושת שבת, קדושת התפילה,  רואה  ומה שאיני 

אור האמת וכיו"ב, זה משום שאני טועה במחשבתי ואין זה נכון 

מה שעיני רואות, כי בוודאי יש כאן אמת אחר שאיני רואה, ובזה 

הוא מתחיל לצעוק ולבקש ולדרוש מהשי"ת איה קדושת האמת, 

איה מקום כבודו?! 

וזהו ההתחלה של בנין החשק להשי"ת, כי ההתחלה הוא שיאמין 

שבוודאי השי"ת מנהיג כאן דברים גדולים - ענין אחר לגמרי ממה 

שאני רואה ומרגיש, וממילא מתחיל לחפש ולבקש היכן – איה?!

לו  שאין  כך,  כל  חשוכים  למצבים  יפול  שאדם  בהכרח  כן  ועל 

שום נקודת אור והכל כדי שיתחיל לבנות את הכיסופין והחשק 

להשי"ת מנקודת ההתחלה ממש, וזה שייך רק במקום שאין לו 

כאן  יש  שבוודאי  לאמונה  עצמו  מעורר  ומשם  אור  נקודת  שום 
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אלקותו כי אין מקום ריק ממנו ית', וממילא מתחיל לעורר אצלו 

כיסופין אמיתיים – איה...

עצה ב. הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת!

התורה הק' היא עיקר חיי האדם, כמו שכתוב 'כי הוא חייך ואורך 

ימיך', וא"כ הדבר תמוה איך באמת בני אנוש חיים על האדמה גם 

כשמתבטלים מהתורה הק'. אלא שיש הנהגה של השי"ת שמחיה 

את העולם בחסד חינם גם בעת שמבטלים מהתורה, וכמו שקיים 

את העולם כ"ו דורות לפני מתן תורה, שאז היה העולם מתקיים 

גם אז העולם היה מתקיים בזכות התורה,  ובאמת  בחסד חינם, 

אלא שהתורה היתה בהעלם ובהסתר. ואותו הנהגה של השי"ת 

בכח  חינם  בחסד  תורה  מתן  לפני  העולם  את  וקיים  שהחיה 

ובזכות אותה התורה הנעלמת, הוא שמחייה ומקיים את האנשים 

הפשוטים בעת שמתבטלים תורה.

אך באמת כיון שהמבטלים מהתורה הם רחוקים מקדושת התורה, 

א"כ מהיכן יהיה להם זכות לקבל חיות מהתורה הנעלמת. ועל כן 

מגלה רבינו חידוש נורא שבאמת כל הזכות של העולם שרחוקים 

מהתורה לקבל חיות מהתורה הנעלמת הוא בזכות הצדיק. והיינו 

שפעמים שהצדיק מנהיג עצמו בכוונה תחילה בהנהגה של איש 

תורה  מאותו  חיות  עצמו  על  ממשיך  הוא  הזמן  ובאותו  פשוט, 

הנעלמת שהיה מקיים את העולם לפני מתן תורה, וכיון שלו יש 

גם  כן בזה הוא ממשיך  הזכות להמשיך לעצמו חיות משם, על 
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חיות על כל העולם גם מי שאין לו הזכות לקבל חסד חינם מאותו 

התורה הנעלמת שהיה מקיים את העולם לפני מתן תורה.

והולכים  מהתורה  בטלים  הצדיקים  שלפעמים  שרואים  מה  וזה 

וכו',  אדם  בני  עם  שמדברים  או  במו"מ  מתעסקים  או  בשוק 

ובאמת אינם בטלים מהתורה אז, אלא הם ממשיכים על עצמם 

ידי  ועל  בבריאה,  דבר  בכל  שיש  הנעלמת  התורה  מאור  חיות 

נוראים  ויחודים  כך הם עושים בכל תנועת חול שלהם תיקונים 

מה שאדם פשוט אינו פועל אפילו בתורה ותפילה שלו. ובזכות 

אותם צדיקים שממשיכים על עצמם חיות מהתורה הנעלמת יש 

קיום וחיות לשאר העולם. 

שהוא  שרואה  בדעתו  נופל  שכשאדם  נמצא  למעשה:  לעובדא 

איש פשוט שאינו לומד ויש לו הרבה ביטולים וכדו' ונדמה שאין 

ומתקרר  שמאבד  וכמעט  מהתורה  חיות  לקבל  כבר  שייכות  לו 

יאמין  אלא  הוא,  כן  שלא  שידע  צריך  להשי"ת,  מהחשק  לגמרי 

מחייה  שהיא  דבר  שבכל  הנעלמת  מהתורה  חיות  יש  שבוודאי 

חיות  עליו  שנמשך  בעין  רואה  שאינו  אף  כי  הפשוטים,  כל  את 

רואים  הצדיקים  שבוודאי  להאמין  יתחזק  זאת  בכל  מהתורה, 

ובוודאי  שלו,  והמקום  בזמן  שיש  הנעלמת  התורה  את  ויודעים 

עניני  כל  את  ולקשר  נוראים  יחודים  לייחד  יודעים  הצדיקים 

חיות  לקבל  עצמו  על  להמשיך  יראה  כן  ועל  להשי"ת,  העוה"ז 

מהצדיקים שהם בוודאי יכולים לחיות מאותו אוצר מתנת חינם 
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– התורה הנעלמת. 

ומשיגים  שיודעים  בצדיקים  מאמין  שאדם  זו  אמונה  ובכח 

לא  כח  מקבל  הוא  העולם,  את  שמחייה  הנעלמת  התורה  את 

גודל  שרואה  בעת  עליו  שעובר  ממה  בדעתו  וליפול  להתייאש 

ריחוקו מהשי"ת, כי מתחזק להחזיק עצמו ביראת שמיים פשוטה 

כפי בחינתו, ועושה כל מה שביכולתו, ומאמין שבוודאי כעת הוא 

מקושר לתורה הנעלמת אף שכעת אינו לומד או עוסק בעבודות 

גדולות וכו', כי בוודאי יש תורה נעלמת בתוך כל דבר. 

יש תורה נעלמת שהיא מחייה את אותו הדבר, רק שאדם  ]כי באמת בכל דבר 

אינו רואה זאת וע"כ אינו יודע איך לעבוד שם את השי"ת, אך כשמאמין בצדיק 

שבזכותו נמשך בעולם חיות מהתורה הנעלמת והוא – הצדיק יודע לעבוד בזה את 

השי"ת, ממילא יש לאדם כח להתחזק מכל מצב, כי יודע שגם בכל מה שעובר 

עליו יש עדיין תורה הנעלמת ויש כאן איזה עבודה הנעשית על ידו לפי מצבו אף 

שאינו יודע בדיוק מהו אותו יחוד וכו' בפרטיות, כי הוא תורה הנעלמת, אך שבזכות 

יוכל כל אדם להחיות עצמו מאותו  הצדיק שמוריד עצמו להיות גם איש פשוט, 

התורה הנעלמת[. 

עצה ג. למצוא את השי"ת בכל מקום!

רק  מיניה,  פנוי  אתר  ולית  כבודו  הארץ  כל  שמלא  לדעת  צריך 

ית',  אלקותו  רואים  אין  כן  ועל  ההוא  במקום  הלבושים  שרבו 

ולהתקשר  השי"ת  את  לעבוד  אפשר  מקום  בכל  באמת  אבל 
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אליו, וגם מי שעוסק במשא ומתן עם הגויים אינו יכול להתנצל 

ולומר שבמקומו ומצבו לא שייך עבודת ד', כי באמת בכל מקום 

לו  בהכרח  כן  ועל  זאת,  שמסתיר  רע  שיש  רק  ית',  אלקותו  יש 

לכפות את הרע ולגלות שם את אלקותו ית' ולעבוד אותו, אבל 

זה אפשר לעשות רק לאחר שמחייה עצמו בפשטות שיש שם 

אלקות אף שאינו יודע בדיוק למצוא אותו כמבואר לעיל עצות 

א' וב'.

עצה ד. להסתכל בשכל של כל דבר

בכל דבר ודבר בעולם יש איזה שכל מיוחד וגילוי אלקות שיכול 

ומצווה  מצווה  בכל  כלומר  להשי"ת,  להתקרב  דייקא  ידו  על 

מצווה  ע"י  שדייקא  איך  נפלא  אלקות  גילוי  בזה  יש  שעושה 

גשמי  דבר  בכל  וכן  להשי"ת,  התקרבות  לאיזה  יזכה  זו  ועבודה 

שעושה  עסקיו  ושאר  במו"מ  או  ומשתה  במאכל  אם  שעושה 

יש איזה גילוי אלקות פרטי לאותו דבר שדרך זה יזכה להתקרב 

להשי"ת, שזה כלליות כל ספרי הצדיקים שמגלים כל סוד וסוד 

שיש בכל ענין וענין בעולם, ובפרט בליקוטי הלכות ששם מתגלה 

ומתבאר באריכות פרטי כל מצווה ומצווה מהו העבודה שם, וכן 

ואיש  שעושה,  העולם  מעסקי  ועסק  עסק  בכל  העבודה  פרטי 

אותו  של  ובפנימיות  בשכל  יסתכל  דבר  שבכל  צריך  הישראלי 

הדבר איך להתקרב להשי"ת על ידי אותו הדבר. 

סדר בנין החשק להשי"ת על פי הד' עצות
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ואלו הד' עצות הם כלליות הד' דרגות של עבודת השי"ת שתמיד 

האדם יכול להתחדש בחשק חדש אליו ית'. 

הוא  שלו  העבודה  אזי  בחושך  מונח  כשאדם  מתחילה  כי  א. 

להאמין שבוודאי יש כאן אור של קדושה אף שאינו רואה אותו 

'אין'  של  ממצב  וכיסופין  לחשק  שיתעורר  ממנו  שרוצים  רק 

לגמרי, וממילא כך הוא מתעורר לחפש איה הקדושה, וכבר אינו 

לצאת  שרוצה  הזה  החיפוש  ועצם  שלו.  במצב  להשאר  רוצה 

ממצבו כי מאמין שיש משהו אחר, זהו השלמות שלו כעת לפי 

הקדושה  שהוא  'איה'  של  הנוראה  הקדושה  עצמו  על  ממשיך  ]ובכך  דרגתו 

הגבוהה ביותר של מאמר סתום )עיין בפנים([. 

ב. וכשמתחזק בחיפוש מתוך אמונה שבוודאי יש כאן איזה עניין 

אחר, מתוך כך יש בכוחו להחיות עצמו באמונה שבוודאי השי"ת 

מחייה את העולם בחסד חינם, כי בוודאי יש תורה הנעלמת בכל 

דבר שמחייה את כל הפשוטים. ואותו הצדיק שמתנהג לפעמים 

ואני  לומד  כשאיני  אני  'גם  וא"כ  מזה,  לחיות  יודע  פשוט  כאיש 

רחוק כל כך מהקדושה, עדיין יש לי חיות שמחייה אותי בחסד 

מאמין  ואני  יודע,  כן  הצדיק  אך  ומה,  איך  יודע  שאיני  אף  חינם 

שיש תורה הנעלמת בכל דבר'. וכשמחיה עצמו כך, ממילא אינו 

נופל בדעתו ממה שעובר עליו שאינו לומד תורה, ונזהר להיות 

תמיד בשמחה ולא לדאוג ולהתייאש כי יודע שיש חיות שנמשך 

גם על האנשים הפשוטים.
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של  במצב  אינו  אז  כי  חשק,  של  עבודות  הם  אלו  דרגות  ושני 

לינוק  והחיפוש  החשק  בהתגברות  אלא  בפועל,  ממש  עבודה 

חיות מהתורה. 

יכול  אזי  עליו,  שעובר  ממה  נופל  ואינו  בזה  חזק  וכשהוא  ג. 

להמשך  לא  הרע  מקום  את  בפועל  קצת  ולכוף  יותר  להתחזק 

אחריו, אלא למצוא שם את השי"ת )תורה ל"ג(. 

ד. ואז זוכה לקדש המוח שלו ולראות בפרטיות בכל דבר שעושה 

ידי אותו  את השכל של אותו הדבר איך להתקרב להשי"ת על 

של  הנפול  החשק  את  להעלות  לדוגמא  כמו  בפרטיות,  הדבר 

אותו הדבר וכו' )תורה א'(.

ארבעת המינים כנגד ארבעת העצות

לבאר  יש  כאן,  שנתבארו  מינים  הד'  עבודת  דרכי  לכלל  בנוסף 

שאלו הד' מינים בעצמם מורים על ד' עצות שהזכרנו לעיל של 

לאור  שבא  עד  ביותר  החשוך  ממקום  הקדושה  חשק  בנין  סדר 

גדול של חשק. כי ערבה – מרמזת על העצה של 'איה', שמתעורר 

בליקוטי  )כמבואר  'איה'?  ומחפש  בוודאי אלקות  להאמין שיש כאן 

הלכות הל' שבת ז' אות נ"ה שערבה מורה על 'איה'(. הדס – מרמז על העצה 

איך להחיות עצמו מהחסד חינם – התורה הנעלמת שמחיה את 

כל הפשוטים, שזה אפשר רק בכח האמונה שיש צדיקים שרואים 

– לכפות את  לולב  באמת את התורה הנעלמת שיש בכל דבר. 
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– להסתכל בשכל של כל  אתרוג  הרע ולמצוא שם אלקותו ית'. 

דבר, שיודע לראות בפרטיות בכל דבר את השכל של אותו הדבר 

)כגון  המדה  אותו  לפי  דבר  כל  להשי"ת,  ידו  על  להתקרב  שיכול 

אהבה נפולה או יראה ופחדים וכיו'(, ואכן אתרוג גמטריא 'תורה' כי הוא 

שלימות השכל בגדלות. 

אתרוג – להסתכל בשכל של כל דבר

וריח, שלימות השכל  לו טעם  כי השלימות הוא ה'אתרוג' שיש 

דבר  כל  של  בשכל  להסתכל  שזוכה  להשי"ת  וההתקרבות 

בפרטיות, ויודע מהו הטעם והריח של שבת, תורה, תפילה, ומהו 

עבודת האכילה ועבודת המו"מ וכו' וכו'. 

לולב – לכוף את הרע

אך התורה נותנת עצה גם כשאדם נזרק מהשכל הזה, והוא ענין 

ה'לולב', והיינו שעל כל פנים יתעורר בכלליות למצוא את השי"ת 

בכל מקום וינענע ויזיז את הרע שלו, לנענע את מקום הקליפות, 

לשון  וזהו  השי"ת,  את  שם  למצוא  ולהשתדל  הרע  את  לכוף 

'כפייה', ולכך צריך לחבר את כל המינים  'כפות תמרים' מלשון 

אותה  ולרחק  הרע  את  לכפות  כדי  רוח  לכל  ולנענע  הלולב  אל 

עם  להתנהג  הדרך  את  הדעת  מאור  ולהמשיך  הנפולה,  המידה 

אותה המידה באור הדעת.
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הדס – להחיות עצמו בתורה הנעלמת

'הדס' שהוא בלי טעם, אך יש בו  ויש לדעת תמיד שיש בחינת 

עדיין ריח, כי יש חיות ושמחה גדולה ממציאות החשק להשי"ת 

גם כאשר הוא בטל מתורה ועבודה בע"כ והוא מחיה עצמו ואינו 

מתייאש, כי מאמין שהוא מקבל עדיין רוח וחיות מהשי"ת במקום 

שלו גם כשאינו לומד, כי יש תורה נעלמת המחיה את העולם, ויש 

צדיקים שיודעים ומשיגים באמת את התורה הנעלמת שמחיה 

וקלוע,  'עבות'  בחי'  להיות  שצריך  עבות'  עץ  'ענף  וזהו  אותו, 

להאמין שהוא קלוע בתוך החסדים הנפלאים של החסד חינם, 

וזה מכיון שהוא ענף של האילן הגדול – הצדיק האמת. 

ערבה – איה מקום כבודו

וכשנופל גם מזה שאינו יכול להחיות עצמו כלל, אזי צריך לידע 

ממש  נפל  כי  ריח,  וללא  טעם  ללא  שהוא  'ערבה'  בחינת  שיש 

'משוך  הוא  אבל  וחשק,  אור  שום  שם  שאין  הקליפות  למקום 

שמושך  והיינו  ]כמובא[,  ל'ה'  ח'כתה  נ'פשינו  ר"ת  נח"ל   - כנחל' 

אור  יש  שבוודאי  ומאמין  מינים  שאר  עם  עצמו  וכולל  עצמו 

להשי"ת  ולצפות  לחפש  ומתחזק  ממש  אצלו  שנמצא  בעולם 

וזהו  שלו.  בהרגשים  טועה  שבוודאי  ויודע  כבודו'?!  מקום  'איה 

ש'ערבה דומה לשפתיים' כי אף שאין בו שום כח ואור בשפתיו 

לשפתיים',  כ'דומה  עצמו  עושה  אבל  הדעת,  בגדלות  להתפלל 
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ומתחזק להתחבר ולהאמין במציאות הקדושה ומחפש בכל כוחו 

איה, כי בוודאי יש!! 

אגודת המינים - צריך לאגוד כל הד' מינים יחדו כי צריך להיות 

בקי ברצוא ושוב, למצוא הדרך לחשוק להשי"ת מכל מקום ובכל 

– בגדלות ובפתיחת הלב שדבוק  מצב, פעמים שהחשק ברצוא 

בפרטיות,  הדבר  אותו  של  השכל  שמבין  בדעת  ית'  באלקותו 

יודע לכוף את הרע ולמצוא בכלליות הדביקות  או על כל פנים 

לה' מתוך הרע, ופעמים שהחשק בשוב – בקטנות מאוד במקום 

אפל וחשוך, אך מתחזק לחפש איה, ומשם עולה להחיות עצמו 

באמונה פשוטה שבוודאי נמשך עליו חיות מהתורה הנעלמת.

עבודת הנענועים - קיום מצוות הד' מינים הוא על ידי הנענועים, 

שצריך לנענע הד' מינים לכל רוחות העולם, כי על ידי זה מכניעים 

בחשק  לכוללם  שבעולם  הרעים  והחמדות  הנחשקים  כל  את 

דקדושה שאין עוד מלבדו. וכמובא שכל רוחות העולם מורים על 

השש מדות שצריך להעלותם ולכוללם בחשק דקדושה. דרום – 

חסד, אהבות נפולות. צפון – גבורה, פחדים ויראות נפולות. מזרח 

– נצח, מדת הנצחנות  – תפארת, התפארות והתפעלות. מעלה 

וההצלחה. מטה - הוד, חן של שקר )הוד נהפך לדוה(. מערב – יסוד, 

תענוגים. 

שמחת בית השואבה - ע"י שנתגבר בחשק דקדושה בימי הסוכות 

על  המורים  ה'מים'  את  מעלים  בה  השמחה,  שלימות  תתגלה 
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הרצון והחשק להשי"ת )כי שורש כל תענוג ורצון הוא ביסוד המים כנודע(, 

להשי"ת  הרצונות  כל  את  לקשר  כדי  המזבח,  גבי  על  ומנסכם 

ולרוות התהום. 

הושענא רבה - מאחר ששלימות החשק נעשה רק ע"י המניעה, 

לכן בהושענא רבה מתעוררים כלל ענין המניעות שיכולים לעבור 

ואין עצה  ומפילים מכל רצון דקדושה,  והם מונעים מאד  עלינו 

רק לצעוק להשי"ת מעומק הלב כדי לגלות שורש הרצון והחשק 

ממשיכים  אנו  ובזה  השי"ת,  כרצון  להיות  אני  רוצה  זאת  שבכל 

להקיף )את התיבה( כדי להראות שאין אנו עוזבים את עבודתנו רק 

הולכים קדימה.

שהוא  דקדושה  החשק  לעיקר  נזכה  כך  מתוך   - תורה  שמחת 

שמחת תורה, ביום הזה עצרת הוא, אז אנו יושבים לבד עם המלך 

החשק  התגברות  זוהי  בלחודוהי'(.  מלכא  עם  'יתיב  בזוה"ק  )כדאיתא 

בשלימות וכך היא דרך קיום התורה תמיד להרבות בהתבודדות 

עם המלך לבד, כי בשמחת תורה נשלמים כל התורה האותיות 

נוכל  כך  כיסופין,   - הכס"ף  נקודות  בחי'  שהוא  הנקודות  עם 

להכניס כל דבר להקדושה ע"י גודל הרצון והחשק, ובזה נשמח 

שהוא  השלם  היחוד   - להשי"ת  רוח  הנחת  לגרום  חיינו  ימי  כל 

החודש  האיתנים  בירח  שנשלם  התורה  ובכח  הנחשק,  עיקר 

להשי"ת,  וכיסופין  ברצון  וחזק  איתן  להיות  בו  מתגברים  שאנו 

נוכל להמשיך להתמיד בזה כל השנה כולה.



קפי

שאל בני - ימים הנוראים

הילולא קדישא 

ההילולא  ענין  כך  ונעלם,  טמיר  ז"ל  רבינו  ענין  שכל  כמו  והנה 

הקדושה ענינו וכוחו טמיר ונעלם - אף שלאחרונה נהוג להתאסף 

שבוודאי  הוא  הזה  כהיום  להתעורר  שיש  מה  אמנם  וכו',  ביחד 

והוא  הרצון,  הארת  של  שפע  עלינו  נמשך  ההילולא  ביום  עתה 

עת רצון להתחיל מחדש להשתוקק להשי"ת, ולהבין שהנה יש 

- כמו שהיתה תנועתו האחרונה  בעולם מנהיג שלא עוזב אותי 

של רבינו ז"ל קודם הסתלקותו כאומר: 'איני עוזב אתכם' - הוא 

אותי  וישנה  אותי  שיקח  כזה  רבי  רוצה  אני  לרצון,  אותי  יביא 

"רבש"ע  ונזעק:  נבקש  זה  ועל  וחיות.  רצון  מלא  להיות  לגמרי 

והרי שלחת לי מנהיג כזה שבכוחו לגאול אותי, למה ארגיש עזוב, 

חדשני בתקווה חדשה וכו'".

רביז"ל אמר "נצחתי ואנצח גמרתי ואגמור". נצחונו הוא כאשר 

הוא מכניס נפשות ישראל הרחוקים, להיות כרצון ה'. ואכן, כבר 

אמר,  רביז"ל  אך  כלל,  לשער  שאין  מה  חיותו  בחיי  הרבה  ניצח 

לא רק "נצחתי" בחיי, אלא גם "ואנצח", כי נצחונו נמשך גם היום 

וחיסרון  מהקרירות  אותנו  יוציא  שבוודאי  הסתלקותו,  לאחר 

הרצון, ויכניס בליבנו רצון אמיתי לעבודת השי"ת. 

זוהי עיקר רחמנותו של רבינו עלינו להכניס בנו שכל ודעת. לא 

שכל של חריפות אלא שכל של לב ורצון, כי השכל הוא הנשמה, 



קפי
בצלא דמהימנותא

ואף שהוא דבר שיש כבר לכל יהודי שהרי בזה מותר האדם מן 

הבהמה, אלא ששכל האדם נפגם במחשבות זרות ורעות, דאגות 

דקדושה,  ורצון  שכל  איזה  בדעתו  להחזיק  יכול  ואינו  ועצבות, 

לא מבעיא שכל של צדיקים ההולכים מהשגה להשגה בקדושה 

של  שכל  פשוטה,  אמונה  של  שכל  אפילו  אלא  ועצומה,  נוראה 

שמחה ביהדות וכו'.

זהו עיקר ישועת האדם, להתחיל לרצות ולא יפול ממה שעובר 

עליו, רק יתחיל מחדש בכל פעם מה שיכול ויהיה מלא שמחה 

מכל מצווה שחוטף.

נמצא שלאור הד' עצות האלו נקבל עיקר רחמנות זו שהוא כלל 

מכוון ההתקרבות לצדיקים שכל היהדות תלוי בזה, וביום הלולא 

של רבינו ז"ל נתחדש מאד לזכות לרצון וחשק להשי"ת, וכאשר 

כבר ניצח הרבה מלחמות כן ינצח איתנו ג"כ לנצח.
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אגרת לסוכות
עולו אושפיזין...

אחי היקר,

לשנה טובה תכתב ותחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום "בספרן 

של צדיקים אמיתיים"!!!

כך איחלנו אחד לשני בלילה הראשון של ראש השנה. 

מה משמעות של איחול זה?

אחד  מברכים  שאנו  ו'(:  סוכה  )הל'  ז"ל  נתן  רבי  מורינו  לנו  מבאר 

זה  על  כי  הצדיקים.  לספרי  להכנס  להתחיל  שנזכה  השני  את 

החיים  ומהם  טובים.  לחיים  שנזכה  הנוראים,  בימים  התפללנו 

בשורש  מישראל  אחד  כל  כי  הצדיקים.  של  הספרים  הטובים, 

נשמתו קשור לתורה של הצדיקים, וכאשר הוא מתפלל לזכות 

שיזכה  והיינו  לשורשו,  להתחבר  שיזכה  היא  הכוונה  לחיים, 

להתחבר לתורה של הצדיקים.

אמיתיים,  צדיקים  של  לספרן  להכנס  שהתפללנו  אחר  כעת, 

נפלאה  מתנה  לנו  שולח  השי"ת  הכיפורים,  ויום  השנה  בראש 
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ומיוחדת – שבעה רועי עם ישראל באים אלינו הביתה – אברהם 

יצחק יעקב משה אהרן יוסף ודוד.

קח לדוגמה, כאשר צדיק גדול בא לעיר, כל עשירי ונגידי הקהילה 

רבים ביניהם מי יהיה לו הזכות לארחו בביתו, ושאר העם כלל לא 

נכנסים לויכוח, הם יודעים שאין להם סיכוי לארח.

בסוכות השי"ת אומר לשבעה הצדיקים המופלאים תלכו ותבקרו 

בבית כל אחד ואחד יהיה מי שיהיה...

למה? למה הם באים? לאיזה צורך?

הם באים לברך אותנו ולהשפיע לנו שפע!

אותנו  לברך  באים  הם  הצדיקים,  תורת  של  שפע  שפע?  איזה 

זה  שם  על  הצדיקים.  בדברי  והשגה  דעת  קצת  לקבל  שנזכה 

'רועי ישראל', כי הם רועים אותנו ברוב רחמנותם,  הם נקראים 

שנזכה להשיג את ה'.

הלב:  מעומק  תזעק  מהם,  תבקש  ההזדמנות,  את  ונצל  בוא  אז 

– כנסו פנימה, תעזרו לי, תסייעו בעדי להכנס  "עולו אושפיזין" 

לעצות  בעולם,  מגלים  שאתם  אלקות  לגילוי   – שלכם  לאור 

המעשיות איך להתקרב לה' בכל מצב!!!!

מילים  כמה  תוסיף  ההזמנה,  של  הנוסח  את  אומר  שהנך  בזמן 

להשי"ת, שיעזור לך בזכות אלו הצדיקים שתזכה להבין ולהשיג 

'למעשה' עוד תורה בליקוטי מוהר"ן, עוד שיחה בשיחות הר"ן, 
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עוד הלכה בליקוטי הלכות...

דברים  בסוכתך  נעשים  שבוודאי  מאמונה  מתחיל  הכל  אבל 

גדולים ונוראים.

'

של  בשכל  להסתכל  צריך  הישראלי  שאיש  אותנו  לימד  רביז"ל 

כל דבר, איך להתקרב להשי"ת על ידי אותו הדבר )ליקו"מ סי' א'(. 

דבר  בכל  שיש  חזקה  באמונה  שתאמין  הוא  ההתחלה  ולכן 

בעולם אור גדול מאוד שיכול לקרב אותך להשם יתברך, אף אם 

בחיצוניותו אינו נראה כך.

בהסכמה  שתסכים  רק  הכוונה  אין  בזה,  להאמין  וכשאומרים 

עקרונית לענין, אלא העיקר הוא שתעורר עצמך לזכור ולחשוב 

מזה כמה שיותר.

ולזכור  להאמין  הוא  למצוה  בהכנה  הראשונה  הפעולה  ולכן 

של  דבר  אינו  והסכך  הקרשים  של  לכאורה  הפשוטה  שהמצוה 

מה בכך, כי באמת מונח בזה קדושה גדולה, אשר אם רק תחשוב 

מזה תוכל להדבק בהתקרבות חדשה בהשי"ת.

הספרים  בכל  הבנה  גם  לך  יפתח  אז  בזה,  שתתחזק  ואחר 

כי אז  וכו',  והאושפיזין  והארבעה מינים  המבארים עניני הסוכה 

תבין שאין אלו ווארטים ורמזים, אלא הוא ממש האמת כפשוטו 

בספרים  שכתוב  שמה  תבין  וכאשר  שלך,  בסוכה  שנעשה  מה 
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להתפלל  להתעורר  תוכל  ממילא  גם  אז  אמיתית,  מציאות  זה 

ענינים  לאותם  להדבק  שתזכה  מהשי"ת  ולבקש  ולהתבודד 

שלמדת בספרים, מאחר שאתה יודע שזה נעשה עכשו בסוכתך 

שהנך יושב בה, עם כל הבלבולים והקטנות שסביבך. 

שני  הוא  המועטת  סוכה  ששיעור  מהאריז"ל  מובא  ולדוגמא: 

והוא  דופן אחד של טפח אחד,  ועוד  דפנות של שבעה טפחים 

כדוגמת צורת חיבוק של יד ימין, שני פרקי הזרוע והכף יד, והוא 

גילוי האהבה של השי"ת אלינו וכו', ובליקו"מ מתגלה באריכות 

ענין זה )ליקו"מ' סי' מ"ח(.

אם  אך  לסוכות.  נאה  ווארט  או  רמז  להיות  יכול  זה  ענין  והנה 

תשכיל להיות חזק באמונה ולילך עם הכלל הזה שיש בכל דבר 

ודבר שכל קדוש שיכול לקרב אותך להשי"ת, להאיר עליך אור 

גדול בכל הדרכים החשוכים שבעולם, הרי שהגילוי הזה שלמדת 

תעורר  לסוכה  נכנס  הנך  וכאשר  הסוכה,  של  עצמותו  הוא  הוא 

את עצמך לחשוב מזה, שאין אלו סתם עצים וקרשים, סדינים 

לחבק  שיורד  השי"ת  של  ימינו  יד  כביכול  זה  אלא  וקישוטים, 

ויום כיפור. הנה  אותך ולקרב אותך לאחר שזכית לראש השנה 

ישראל אליו להסתופף  נדחי  כל  ולקבץ  הנה השי"ת בא לאסוף 

בצל כנפיו.

תתחזק  זאת  בכל  בגשמיות,  זאת  רואים  אין  שלכאורה  ואף 

וכך תוכל לקבל אור  לחשוב מחשבות אלו ותאמין בזה באמת, 
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נפלא בחג.

וזהו רק דוגמא בעלמא, איך ללמוד ספרי הצדיקים בענייני סוכה 

ולילך ולחשוב בזה למעשה.

ידעו  "למען  בתורה  מובא  סוכה  מצוות  בפשטות  שגם  והאמת 

אותם  בהוציאי  ישראל  בני  את  הושבתי  בסוכות  כי  דורותיכם 

שולטות  העיניים  שיהיו  שצריך  בגמרא  ומובא  מצרים"  מארץ 

לישב  יש  כן  ואם  הכבוד.  בענני  להזכר  כדי  הסכך  על  וצופות 

בסוכה ולהסתכל על הסכך הקדוש ולהאמין בזה שאלו הם הענני 

הכבוד וכו' וכו', ודבר זה יכול לעורר מאוד את הלב לאהבה את 

השם הנכבד והנורא.

ואסיים באיחול שתזכה באמת לחג שמח באמת מתוך התחדשות 

בדביקות בכל השבעה רועים.

א פריילכ'ן יום טוב.
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שאלות ותשובות בענין חג הסוכות

שאלה:

יש לי זכרונות ילדות מתוקים מחג הסוכות, זכרונות אלו גורמים 

לי ציפיה גדולה לחג, אך בפועל, כשמגיע החג, אני לא מרגיש את 

ההנאה והשמחה המיוחלים, כך, שאני מוצא את עצמי כל הזמן 

שם  אולי  החג,  אירועי  לשאר  או  הבאה,  למצווה  ומצפה  מחכה 

אמצא את השמחה.

תשובה:

לבוא  שהשתוקקו  יהודים  על  תנינא(  קט"ז  )ליקו"מ  מספר  רביז"ל 

לארץ ישראל, אך למעשה כאשר זכו לדרוך על אדמת הקודש, 

לשאר  דומה  שהאדמה  בראותם  עיניהם  למראה  התאכזבו 

בעין  רואים  שאין  פנימי  דבר  היא  הקדושה  באמת  כי  הארצות. 

את  לראות  לבוא  זוכים  באמונה  שמתחזקים  ככל  אך  גשמית, 

הקדושה הטמונה.

לא מדובר בדרגות גבוהות, הדבר הוא בר השגה אליך ממש. נביא 

דוגמא אחת. הנה כאשר גוי מסתכל על סוכה, מה הוא רואה – 

'סוכה',  רואה  הוא  מסתכל  כאשר  יהודי,  ואילו  וענפים.  קרשים 

הוא יודע שזה מצווה ודבר קדוש, לא לוקח לו זמן לתרגם לעצמו 

שקרשים אלו זה סוכה, אלא מיד רואה סוכה, כי כך התרגל כל 

יהודי להסתכל קצת בפנימיות. 
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במהות  צדיקים  בספרי  קצת  שלמד  אחד  ונמשיך,  הבה  כן  אם 

עניין הסוכה, הוא אפילו לא רואה סוכה, הוא רואה בקרשים אלו 

את חיבוק יד ימין של השי"ת, שהרי שלושת דפנות הסוכה היא 

בצורת יד כידוע. וכך הוא גם פשטות מצוות סוכה, ככתוב בתורה 

'למען ידעו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוצאתי אותם 

מארץ מצרים'. ועל כן גם צריך שהסכך לא יהיה גבוה מדי, וכל 

האהבה  את  ויזכור  הסכך  את  ויראה  העין  שישלוט  בכדי  זאת 

הגדולה של השי"ת אלינו. הרי לנו שאפשר להתרגל להסתכל על 

כל דבר בעיניים אחרות, אלא שההתחלה היא באמונה.

בזה פותח רביז"ל את הליקו"מ בתורה א', 'כי איש הישראלי צריך 

להסתכל בשכל של כל דבר', לא להסתכל על חיצוניות העניין.

דבר גדול מאוד הוא שיש זכרונות מתוקים של ילד מחג הסוכות, 

חג  את  בונים  לא  זאת  בכל  אך  ופשיטות.  תמימות  של  עיניים 

המשמעות  את  גם  לחפש  צריך  ילדות,  חוויות  על  הסוכות 

איזה  לקחת  הסוכות,  חג  על  צדיקים  ספרי  ללמוד  הפנימית, 

רעיון, אפילו פשוט, ולחשוב מזה.

כך שכאשר יכנס לסוכה, כבר לא יחכה לאירועים מעניינים יותר 

של החג, אלא יחזק את עצמו, אכן, זהו המצוה, זה הדבר אשר 

צוה ה'. יתרכז בסוכה, יקום לכבוד האושפיזין הקדושים הבאים 

להסב עמו. ינשק את הסוכה, ישב בסוכה כמה דקות, להסתכל 

על הסכך, להגיד תודה לה' על הזכות הגדולה בקיום מצווה כה 
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יקרה. אפשר גם לשבת כמה דקות בשקט, פשוט להנות מעצם 

המצווה מתוך מחשבה של אמונה שכעת נמצאים תחת חיבוק יד 

ימין. ובסעודות יתעורר לשיר שירים וניגונים לכבוד ה', ולעורר 

את האמונה שכעת ממש זוכים לשבת בטיש, עם אברהם יצחק 

יעקב משה אהרן יוסף ודוד, וכל שאר צדיקי יסוד עולם שבוודאי 

באו עמם. 

ביותר,  נוראים  דברים  נעשים  הפשוטה  בסוכתך  שאכן,  תדע 

ואתה חלק מכל הסיפור הזה, אשריך...

התפילה,  בעבודת  לגמרי  להתחדש  אפשר  זו,  הרגשה  מתוך 

כדוגמת  הוא  מהפה,  שמוציאים  תיבה  וכל  מילה  כל  באמת  כי 

ס"ה(,  )ליקו"מ  עצומה  באהבה  אותו  שמלפף  השי"ת  של  החיבוק 

אלא שבסוכה עושים ממש פעולה גשמית בכדי לצייר בנפש את 

האהבה הגדולה של השי"ת אליו, ומזה אפשר לקחת משל לכל 

תיבה ודיבור של תפילה. )עיין בליקו"מ סי' מ"ח(

בסוכה,  שינה  מצוות  שקיים  גדולה  בשמחה  בבוקר  יתעורר  כך 

וילך לבית הכנסת בהשתוקקות גדולה להתפלל להשי"ת, לומר 

הלל ולאחוז הד' מינים. הרבה אנשים שוכחים את עיקר ענין הד' 

מינים מרוב חיפושם אחר הידור המצווה. כי בכל הד' מינים, יהיו 

איך שיהיו, מנענעים את כל העולמות למעלה. וכמובא מצדיקים, 

שבמצווה זו מגלים, שאכן בכל תנועה קטנה של יהודי יכול הוא 

להמליך את ה' בכל רוחות השמיים )עיין תורה ל"ג(, בנוסף על כל 
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הסודות הנוראים הנפעלים במצוה נוראה זו. 

בית  בשמחת  ולשמוח  לרקוד  ללכת  ראוי  המועד  חול  ובימי 

השואבה, בפרט ביום ההילולא הגדול של רביז"ל ח"י תשרי, שאז 

מתעורר קדושה גדולה של אור הצדיקים. אך גם כאן לא יתרכז 

יותר, אלא העיקר להבין שאכן  בחיפוש אחר תזמורת מעניינת 

בשמחה זו מתעורר כעין השמחה של בית המקדש, שמחה של 

'הנה אלוקינו זה קיוינו לו ויושיענו'. 

שאלה:

למעשה  כאשר  הדעת,  ביישוב  בסוכה  לשבת  כך  אפשר  איך 

הסוכה משותפת לכל המשפחה, ולכל המולת החג.

תשובה:

בחג  שקט  זמן  איזה  למצוא  מלחמה,  לך  תעשה  בתחבולות 

ולדבר  להתבודד  הדעת,  ביישוב  בסוכה  לבד  לשבת  הסוכות, 

עם השי"ת, וללמוד ספרי צדיקים. ואם אי אפשר בבית, אפשר 

בסוכת בית הכנסת. 

עבודת  את  ממשיכים  אנו  שבסוכות  לדעת,  צריך  בבד,  בד  אך 

עיקר  שאז  אלא  אמונה.  לגלות  הכיפורים,  ויום  השנה  ראש 

'בשבתך בביתך',   – גילוי האמונה היה בצורה של תורה ותפילה 

'ובלכתך בדרך'. לבנות את  אך בסוכות עיקר המצווה היא כעין 

עם  לחיות  דרך  למצוא  וההמולה,  הרחוב  בתוך  המוח,  מחיצות 
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המולה  בזמני  הגשמיים,  בחיים  ההתעסקות  בעת  גם  אמונה, 

וקטנות הדעת או ביקורי משפחה וכדו', שם אין זוכים לאור של 

דעת, אלא אמונה פשוטה שבוודאי יש כאן מצוות סוכה, ובוודאי 

נעשים כאן רזין עלאין. ]עיין בליקו"ה ריבית ה'[

כשאין  גם  בקדושה.  לישון  כח  לקבל  בסוכה,  יושנים  לכן 

באמונה  דבוקים  אך  בקטנות  להיות  אפשר  המוחין,  התעוררות 

פשוטה )עיין ליקו"מ סי' ה' תנינא(.

שאלה:

איך אזכה לקבל את קדושת חג הסוכות?

תשובה:

של  בשכל  להסתכל  צריך  הישראלי  שאיש  אותנו  לימד  רביז"ל 

כל דבר, איך להתקרב להשי"ת על ידי אותו הדבר )ליקו"מ סי' א'(. 

ולכן ההתחלה הוא שנאמין באמונה חזקה שיש בכל דבר בעולם 

אם  אף  יתברך,  להשם  אותנו  לקרב  שיכול  מאוד  גדול  אור 

בחיצוניותו אינו נראה כך.

בהסכמה  להסכים  רק  הכוונה  אין  בזה,  להאמין  וכשאומרים 

עקרונית לענין, אלא לזכור ולחשוב מזה כמה שיותר.

וכלל זה נכון לכל דבר בעולם. ועל אחת כמה וכמה נוגע הדבר 

לחפצי קדושה של מצוה.
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ולזכור  להאמין  הוא  למצוה  בהכנה  הראשונה  הפעולה  ולכן 

של  דבר  אינו  והסכך  הקרשים  של  לכאורה  הפשוטה  שהמצוה 

מה בכך, כי באמת מונח בזה קדושה גדולה, אשר אם רק נחשוב 

מזה נוכל להדבק בהתקרבות חדשה בהשי"ת.

זו נוכל להתחיל להתכונן לקדושת החג ללמוד ספרי  ובהקדמה 

סוד  מהו  קצת  נבין  וסודותיה.  רמזיה  קדושתה,  במהות  רבינו 

הסוכה, ]וח"ו לחשוב כאילו השגנו כל הסוד שבדבר, שהרי בכל מצוה ומצוה יש 

הרבה סודות עד אין סוף, אבל בכל זאת נוכל להבין איזה צמצום של מחשבה, איך 

להסתכל על המצוה בעיניים אחרות, ונזכה לקבל דרך איך להתחבר לאור השי"ת 

דרך המצוות סוכה[

ולאחר הלימוד יש לעשות מהתורות תפילות, להתפלל ולבקש 

מהשי"ת שנזכה לקיים ולהשיג את אור הסוכה על פי מה שלמדנו 

בספרים הק'.

אך גם לאחר כל זאת, אחרי שלמדנו והתפללנו על זה, יש לעשות 

השתדלות למעשה. שכאשר נכנס לסוכה, נחשוב ממה שלמדנו, 

ונאמין מאוד שכל עניינים אלו המוזכרים בספר הם ממש דבר 

אמת, והם נפעלים עכשו למעלה. 

שני  הוא  המועטת  סוכה  ששיעור  מהאריז"ל  מובא  ולדוגמא: 

והוא  דופן אחד של טפח אחד,  ועוד  דפנות של שבעה טפחים 

כדוגמת צורת חיבוק של יד ימין, שני פרקי הזרוע והכף יד, והוא 
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גילוי האהבה של השי"ת אלינו וכו', ובליקו"מ מתגלה באריכות 

ענין זה )ליקו"מ' סי' מ"ח(.

והנה ענין זה יכול להיות רמז או ווארט נאה לסוכות. אך אם נשכיל 

להיות חזקים באמונה ולילך עם הכלל הזה שיש בכל דבר ודבר 

שכל קדוש שיכול לקרב אותנו להשי"ת, להאיר עלינו אור גדול 

בכל הדרכים החשוכים שבעולם, הרי שהגילוי הזה שלמדנו הוא 

הוא עצמותו של הסוכה, וכאשר נכנס לסוכה נחשוב מזה, שאין 

יד  אלו סתם עצים וקרשים, סדינים וקישוטים, אלא זה כביכול 

ימינו של השי"ת שיורד לחבק אותנו ולקרב אותנו לאחר שזכינו 

לראש השנה ויום כיפור. הנה הנה השי"ת בא לאסוף ולקבץ כל 

נדחי ישראל אליו להסתופף בצל כנפיו.

נתחזק  זאת  בכל  בגשמיות,  זאת  כל  נראה  לא  שלכאורה  ואף 

אור  לקבל  נוכל  וכך  באמת,  בזה  ונאמין  אלו  מחשבות  לחשוב 

נפלא בחג.

וזהו רק דוגמא בעלמא, איך ללמוד ספרי הצדיקים בענייני סוכה 

ולילך ולחשוב בזה למעשה.

ידעו  "למען  בתורה  מובא  סוכה  מצוות  בפשטות  שגם  והאמת 

אותם  בהוציאי  ישראל  בני  את  הושבתי  בסוכות  כי  דורותיכם 

שולטות  העיניים  שיהיו  שצריך  בגמרא  ומובא  מצרים"  מארץ 

לישב  יש  כן  ואם  הכבוד.  בענני  להזכר  כדי  הסכך  על  וצופות 
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בסוכה ולהסתכל על הסכך הקדוש ולהאמין בזה שאלו הם הענני 

הכבוד וכו' וכו', ודבר זה יכול לעורר מאוד את הלב לאהבה את 

השם הנכבד והנורא.

שאלה:

לכל  כללית  הכנה  הוא  דבר  כל  של  בשכל  להסתכל  של  זה  ענין 

מצוות התורה ולכל תחומי החיים, ולאו דווקא למצוות סוכה.

תשובה:

אכן, כפי שכתבנו שהוא הקדמה כללית, להסתכל תמיד בפנימיות 

של כל דבר. אלא שראשית הדרך לילך בזה הוא במצוות סוכה. 

אור האמת של התורה הקדושה,   – אור הדעת  כי בסוכה מאיר 

להתחיל להיות בגדר אדם ולא בהמה, אשר ההבדל ביניהם הוא 

הדעת. כי האדם יכול לקבל שפע של דעת להבין ולהסתכל על 

הבריאה על פי עיני התורה הקדושה. 

ואם אמנם קבלנו את התורה בשבועות, אך בסוכות כאשר האדם 

נכנס לסוכה עם כל גופו וכלי תשמישו, הרי שהוא 'בעצמו' נעשה 

שהיה  אדם  כמו  והוא  הדעת.  אור  לקבל  וזוכה  התורה,  בבחינת 

מפתח  מצא  ולפתע  לביתו,  להכנס  יכול  היה  ולא  ברחוב  זרוק 

ונכנס לבית ומצא מקום מנוחה ויישוב הדעת. 

אור  שם  מאיר  מצוותה,  קדושת  ידי  שעל  בסוכות  נעשה  וכך 

הדעת, ויכולים אנו לבוא להכנס לתוכה ממש ולחיות את החיים 
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בעלמא,  בידיעות  רק  לא  התורה,  של  ההסתכלות  פי  על  שלנו 

שהרי האדם בעצמו נעשה בבחינת התורה.

התורה,  של  לשכל  להשתעבד  הזמן  עיקר  שזהו  מובן  ולכן 

להתרגל להסתכל בפנימיות ענין הסוכה ולבנות שם בנין הדעת, 

ולהתאחד  לשמוח  תורה,  לשמחת  כך  מתוך  לבוא  שנזכה  עד 

ממש עם התורה ולהתחיל את התורה מבראשית ברא אלקים – 

להשיג ידיעת אלקותו יתברך באמת. )על פי ליקו"מ סי' רס"ו( 

שאלה: 

זה  לדבר  יש  האם  רועים,  השבעה  את  לסוכה  להזמין  נוהגים 

שייכות לכל אחד?

תשובה:

באים.  היו  לא  הם  אזי  אליך  ישירות  שייכות  לזה  היה  לא  אם 

ולעזור  ממש,  אותך  להציל  בכדי  רק  אליך  אותם  שלח  השי"ת 

בוודאי  שהרי  בהשי"ת.  באמונה  חדשה  להתחדשות  לבוא  לך, 

אליו,  הקירבה  את  ולחיות  בהשי"ת  להאמין  מאוד  רוצה  אתה 

אלא שהיצר הרע לא מניח ומבלבל מאוד. ועל כן השי"ת שולח 

'שבעה רועים' אשר הם כרועי צאן המשגיחים ברחמנות גדולה 

על כל כבשה שיהיה לה מה לאכול, ודואגים לכל נשמה יהודית 

שתכנס לעולם האמונה.

לנו את  שישלימו  והסיוע של הצדיקים  צריכים את העזרה  אנו 
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האמונה, ועל כן הם באים לסוכה, לא סתם בלשון המליצה, אלא 

הם ממש באים להאיר על האדם אור חדש.

המיוחד  לאור  ויום  יום  כל  אליהם,  מחשבתו  שמקשר  מי  אשרי 

המתגלה ביום זה, יום א' – אברהם – חסד. יום ב' – יצחק – גבורה, 

ומן  ד'(.  ערבית  תפילת  )ליקו"ה  הלאה  וכן  תפארת   - יעקב   – ג'  יום 

בפשטות  אפילו  הרועה,  לאותו  השייך  דבר  איזה  ללמוד  הראוי 

להבין פעולת אותו הרועה המתגלה בחומש, מדרש וכדומה, או 

על פי פנימיות המתגלה בספרי צדיקים בסוד אברהם, יצחק וכו'. 

מאירים  הם  לסוכתך  נכנסים  הם  כאשר  ממש  שכעת  ולהאמין 

עליך האור הזה שלמדת ועוד הרבה יותר מכך. ואם אפשר אזי 

הקדושה  מהם  לקבל  אותך  יזכה  שהשי"ת  תפילה  מזה  תעשה 

הזו. 

לך  ומה  מדרגתך,  ונשגבים  רמים  ענינים  שהם  תחשוב  ואל 

להתדבק לצדיקים שאינך רואה אותם. שהרי בפירוש כתוב בכל 

ולא רק זה אלא כל  ספרי הצדיקים שהם באים ממש לסוכתך. 

עיקר סיבת ביאתם הוא דייקא לקבץ את כל הנידחים להכניסם 

תחת כנפי השכינה )עיין ליקו"ה נטילת ידיים ו' – צ"ט(, ואם כן בוודאי 

דבר   – השמיים  מן  החג  מתנת  זהו  לאושפיזין,  שייכות  לך  שיש 

שלא מגיע לנו בזכות עצמנו. עלינו רק מוטל להאמין בזה, ולקבל 

האורחים בכבוד ובהתדבקות המחשבה אליהם.

ומה טוב לעשות שיחה ותפילה על אותו רועה עם השי"ת, לבקש 
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ממנו שיקרב אותנו לאותו הקדושה שגילה הרועה.

ואין להתבלבל וליפול לקטנות המוחין, לחשוב שזהו רק דרגות 

מצדיקים  לחשוב  לנו  ומה  רועים,  בשבעה  להדבק  צדיקים  של 

שאין אנו רואים אותם, שהרי עיקר ביאתם לסוכה היא במיוחד 

בשבילנו, דייקא לאותם הבני אדם המרגישים רחוקים, כי עיקר 

סיבת ביאתם הוא דייקא לקבץ את כל הנידחים להכניסם תחת 

זהו מתנת החג מן  צ"ט(.   – ו'  ידיים  נטילת  ליקו"ה  )עיין  כנפי השכינה 

מוטל  רק  עלינו  עצמנו.  בזכות  לנו  מגיע  שלא  דבר   – השמיים 

המחשבה  ובהתדבקות  בכבוד  האורחים  ולקבל  בזה,  להאמין 

אליהם.

וצדקה בסוכות, לא רק לעניים,  ובאמת שיש להרבות בחסדים 

וכו', כי כפי כמה  אלא גם לבני הבית, להאיר להם פנים, ולוותר 

שאדם מטיב לאחרים כך זוכה יותר לאורם הרב, כמובא בזוהר.

'

ובכמה  'זכות אבות', כמובן בספרי חסידות  זהו המושג שנקרא 

מקומות בספרי רביז"ל. כי זכות אבות פירושו שמאיר ומתנוצץ 

בהרבה  כן  שעל  הצדיק.  אותו  של  ה'  העבודת  דרך  האדם  על 

בכדי  הק',  האבות  של  הסוד  פנימיות  רביז"ל  מבאר  מקומות 

שנדע איך להדבק אליהם על ידי שנשתוקק לדרך שגילו בעולם, 

ועל ידי זה נזכה גם להארה זו. 
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ונזכיר דבר אחד מספרי רביז"ל על כל רועה מהשבעה רועים: 

ידי שהיה אחד, שחשב  אברהם עבד את ה' על  – חסד:  אברהם 

בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על שום מונע 

ומסר  וטרח  ויגע  לה',  וכיסופים  השתוקקות  כולו  והיה  ומעכב. 

נפשו לחפש רצונו יתברך. )הקדמת ליקו"מ תנינא, ליקו"ה פסח ט' – כ"ב, 

ברכת השחר' ה' – ע"ד(

שהתבטל  ידי  על  הדין,  מדת  המתיק  יצחק  גבורה:   – יצחק 

במסירות נפש והיה מוכן לעקוד עצמו להשי"ת, ועל ידי זה תיקן 

והמתיק את הפחד והמשיך שמחה )ליקו"ה תפילת ערבית ד'(

יעקב – תפארת: יעקב גילה הדרך להסתכל תמיד על האמת של 

הבריאה, ולראות פנימיות האלקות שיש בכל דבר, להתקרב מכל 

דבר לה', ולעבוד אותו בכל דבר שעושים ובכל מקום שהולכים, 

וכך נלחם בעשו שהיה הולך אחר הרגשי ליבו )ליקו"מ סי' א'(

והתבטל  לגמרי,  יישותו  שביטל  הצדיק  הוא  משה  נצח:   – משה 

לגמרי לאור אין סוף, עד שיש בכוחו להעלות כל המקורבים אליו 

בביטול לאין סוף, ולחזור למציאות החיים, להאיר לדעתם שה' 

הוא האלקים. )ליקו"מ סי' ד'( 

אהרן – הוד: אהרן היה התלמיד הראשון של משה, ונקרא בשם 

שושבינא דמטרוניתא ]שושבין מצד השכינה[, שעסק לקרב את עם 

בשבילם  וצמצם  שהמשיך  ידי  על  שבשמיים,  לאביהם  ישראל 
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הארת הצדיק משה. )ליקו"ה בציעת הפת ה' – כ"ה, הכשר כלים ד' – י"ד(

יוסף – יסוד: יוסף זכה לשמירת הברית, לקשר העולם לה'. ועל 

ידי זה זכה לקבל כח התפילה, שיהיה כמו חרב אצלו לכבוש כל 

)ליקו"מ  הסתרה, לבקש צרכיו מתוך הרבה הודיה ושבח הבורא. 

סי' ב'( 

המלכות,  את  תיקן  וכך  נגן,  יודע  היה  המלך  דוד  מלכות:   – דוד 

והניגון באופן שיוכל  כי תיקן את השיר  וחיות.  שיהיה עם דעת 

להמשיך את האדם להשי"ת. ]הן השיר והניגון בפשטות, והן השיר והניגון 

יתוקן  לעתיד  כי  ממנו,  יבוא  משיח  כן  ועל  בבריאה[,  שיש  הפנימי 

הנגינה שיהיה עם דעת ושכל. )ליקו"מ סי' ג' – אפוטרפוס ג'( 

שאלה:

האם יש עניין בצעקת ההושענות? 

תשובה:

 בוודאי שיש בזה עניין גדול לצעוק 'הושע נא', כי בזכות זה זוכה 

האדם ונפתח לו דרכים ועצות חדות לבוא לאמונה.

וזהו החסד גדול של השי"ת, שנתן לנו העבודות המופלאות של 

עבודת  את  משלימים  אנו  אלו  קדושים  בימים  כי  הסוכות.  חג 

הסוכה  מצוות  ידי  על  נעשה  וזה  והאמונה,  המלכות  תיקון 

והאושפיזין, הד' מינים והתפילות בכח המתחדש בסוכות )ליקו"מ 

מ"ח(, אך השלמת העניין הוא דייקא על ידי ההושענות, אשר אז 
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 – הלב  מעומק  פנימית  צעקה  פעמים  וכמה  כמה  מעוררים  אנו 

'הושע נא - הושע נא'! בלי שום תחנונים ובקשות, רק צעקה של 

כעין 'לא יודע כלום' אני רוצה אותך – תושיע אותי! יש לך בוודאי 

עצות בשבילי! ובכח צעקות אלו מתגלים עצות חדשות לאדם 

האדם  ישועת  עיקר  זהו  אשר  השי"ת,  עם  תמיד  להחזיק  איך 

שמוצא עצה לנפשו. 

כי בוודאי כל אחד יודע ומאמין. אלא שבפועל קשה לחיות עם 

אחרים  ענינים  האדם  על  מתחדש  פעם  שבכל  משום  האמונה 

המפריעים ומשכיחים ממנו את השי"ת, ולכן צריך למצוא עצות, 

את  לאדם  שיתן  חדשים  והסתכלות  מחשבה  ודרכי  רעיונות 

ההבנה הנכונה איך לחיות עם השי"ת באותו מצב.

על  הלב  מעומק  לצעוק  יש  אלו,  חדשות  עצות  למצוא  ובכדי 

צעקה  שתהיה  אבל  והיבשות.  החושך  מתוך  דייקא,  הערבות 

אותו  יזכה  השי"ת  וכך  מצב,  לכל  עצות  שקיימים  אמונה  מתוך 

למצוא עצות נכונות לשנה הבאה עלינו לטובה. )עיין ליקו"מ תנינא 

סי' ה' וליקו"ה הושענא רבא א'(
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שאלה:

בשנים  שנעשה  למה  זכר  'רק'  היא  השואבה  בית  השמחת  האם 

עברו בבית המקדש?

תשובה:

'זכר', אלא הוא נמשך בכל שנה ושנה  השמחה הזו היא לא רק 

של  חדש  שפע  להשפיע  בכוחה  שיש  חדשה  שמחה  מחדש, 

הרגש והשגה בתורת הצדיקים.

הוא  מהשמחה  וחלק  מדאורייתא,  הוא  החג  שמחת  הנה  כי 

בפשטות להרבות בריקודים ]ואם אפשר אזי גם עם כלי זמר כמובא כמה 

השמחה  עושים  היו  המקדש  בית  שבזמן  אלא  מרביז"ל[.  פעמים 

המיוחדת  למצוה  הכנה  שהוא  המים,  שאיבת  על  והריקודים 

של ניסוך המים. והשמחה הגדולה שהיה בזה הוא לא סתם על 

שאיבת מים מנחל, כי באמת המים האלו הם מרמזים על שפע 

של תורה חדשה שהצדיקים משפיעים לעולם, כמובא בתרגום 

 – הישועה'  ממעיני  בששון  מים  'ושאבתם  הפסוק  על  יונתן 

ותקבלון אולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקייא.

ולכן מובן שהוא נמשך בכל שנה ושנה בחג הסוכות גם בימינו. 

היות ובימים אלו אנו עוסקים לתקן ולהגדיל את האמונה, לכן אנו 

צריכים להמשיך שפע חדש של השגה בתורת הצדיקים, שנתחיל 

ללומדם ולמצוא בהם חיות אמיתית בנפש, חיות שתדבק נפשנו 
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והתבודדות  בתפילה  הרבה  לעסוק  גם  אותנו  ותביא  להשי"ת, 

המוכרח  והתנאי  ה'(.  חודש  ראש  ליקוה"ה  )עיין  כמים  לבינו  ולשפוך 

לזה הוא השמחה והריקודים על כך שזכינו להיות מזרע ישראל 

בזה  שמרבים בשמחה אמיתית  וככל  לצדיקים,  וזכינו להתקרב 

באמת  יזכה  כך  וכדו'[,  גדולות  תזמורות  של  חיצוניות  בדווקא  לחפש  ]בלי 

להמשיך על עצמו שפע חדש של תורת הצדיקים לשנה הבאה.

ויהי רצון שתהיה לנו שנה של התגלות המלוכה בשלמות. 

שאלה:

השפעתה  להמשיך  נזכה  איך  החג,  מצוות  לקיים  שזכינו  לאחר 

למשך ימות השנה?

תשובה:

וחג  נוראים,  הימים  קדושת  בעצמותינו  ונכנס  זכינו,  כן  כי  הנה 

ויותר לשכינה הק', עד שהשכינה  יותר  הסוכות. בהם התקרבנו 

בעצמה עמדה ובקשה מאתנו "בבקשה מכם עכבו עימי עוד יום 

והתוועדנו  השלם,  לייחוד  זכינו  ואז  פרדתכם",  עלי  קשה  אחד, 

יחד עם השכינה הק'.

א. צריך מאוד להאמין בזה, ולעורר את הלב לזכור זאת, שאכן 

אצרנו בקרבנו דברים יקרים ונפלאים, ואנו עומדים כעת למעלה 

בסוף  שעמדנו  מהיכן  לגמרי  אחר  במקום  העליונים  בעולמות 

השנה שעברה. 
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ברגע  לאבד את הכל  דרכו  ימצא את  כבר  דבר  מסתמא הבעל 

היה  היו כמו שראוי  לא  לומר שהם  בימים שעברו,  לזלזל  אחד, 

בעניין  הק'  בספרים  שכתוב  מה  לכל  זכינו  לא  ובוודאי  להיות, 

הימים נוראים וכו'. אך אתה קום עמוד על רגליך באומץ וחוזק, 

ונטען, כי כך דרכו של השטן שהוא  ואל תכנס עמו כלל בטוען 

יכול  יד,  ובמחי  עצמו,  האדם  אצל  גם  המקטרג,  והוא  המחטיא 

לבוא ולמחוק חודש שלם מלא ועמוס בקדושה. 

תדע שזה ממש כפירה לחשוב כך, כי כל עיקר היחוד והשמחה 

של השכינה בך הוא בזה שתעריך את הימים שעברו.

מובא בסיפורי מעשיות, מעשה א', "מעשה במלך אחד, שהיה 

והיה  ביותר,  מחבבה  והיה  בעיניו,  מאוד  חשובה  שהיתה  בת  לו 

משעשע עמה מאוד. ופעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה 

יום, ונעשה ברוגז עלה, ונזרקה מפיו דיבור, שהלא טוב יקח אותך, 

ובלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו היכן היא".

נורא.  רמז  מובן  לענינינו  אך  המעשיות,  לפרש  המקום  כאן  אין 

והוא, שהשי"ת אוהב מאוד להשתעשע ולהתוועד עמנו יחד, וזה 

ויום על ידי כל מצווה ומצווה, ועל ידי כל דיבור  יום  נעשה בכל 

אמונה  של  מחשבה  כל  ידי  על  וכן  ותורה,  תפילה  של  ודיבור 

בבורא ית"ש. אך שלימות הייחוד נעשה בשמיני עצרת – שמחת 

תורה, שאז השי"ת מבקש ממש 'קשה עלי פרידתכם', כי זכינו 

עם  קשר  של  מאוד  גבוה  למקום  להתעלות  הנוראים  בימים 
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הבורא, והוא תענוג עצום ביותר בשבילו.

היה  והרי  למה,  בתו,  על  ברוגז  המלך  נעשה  זאת  בכל  איך 

מחבבה מאוד? על זאת מרמז לנו רביז"ל ואומר, שהיה מתוועד 

המלך  תענוג  עיקר  כי  טאג'[,  א  'עפעס  ]ובאידיש:  יום'  'באיזה  עמה 

בשעשוע עם בתו הוא, שהבת תחשיב מאוד את אותו היום של 

ההתוועדות, אך אצלה היה זה 'סתם' 'איזה יום' – עפעס א טאג...

כי כאשר אדם  יקח אותך,  טוב'  ח"ו, שה'לא  דין מפיו  יצא  ולכן 

מזלזל ביום הזה, לחשוב שהוא 'סתם', 'עוד איזה יום', ולא מאמין 

שהיום הזה היה יחוד, והיה יום נפלא ומיוחד מאוד, אזי נגזר עליו 

ליפול לקליפת ה'לא טוב', לחשוב רק רע, לומר שבכלל לא היה 

טוב'  ה'לא  עם  ימיו  כל  וסובל  הולך  וכך  יהיה...  ולא  טוב,  חודש 

שלו...

ולכן הדבר הראשון שעלינו לעשות לאחר שזכינו לחודש תשרי, 

להאמין ולהחשיב את הימים אלו שבוודאי התקרבנו לבורא. ואם 

לא הרגשנו, אין זה אומר שלא היה כאן כלום, שהרי כל המצוות 

וההלכות והמנהגים הרבים שקיימנו בימים אלו, יש בהם סודות 

גדולים ורזין עילאין ביותר, ובוודאי פעלנו בהם מה שפעלנו, ואין 

אנו יודעים ומבינים בזה כלל. 

נזכיר לעצמנו במשך הימים הבאים, את פרטי המצוות  וכאשר 

נוכל  אזי  לה,  שזכינו  במדרגא  לבנו  ונגביה  שצברנו,  והזכויות 
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שנעשנה  שנעשה,  מצוה  בכל  התשרי  קדושת  את  להמשיך 

מעתה מתוך תחושה יותר גבוהה של קרבה לה'. 

ב. לאחר שזכינו באמת להתקרב יותר לשכינה, עתה הוא הזמן 

ביותר,  מסוגל  הוא  החורף  חודשי  כי  בתורה.  שיעורים  לקבוע 

להתחזק בלימוד התורה לשם גילוי כבוד השכינה – ללמוד תורה 

למטרה של התחזקות באמונה.

לילות החורף הם ארוכים, ואמרו חז"ל על לילות אלו, 'לא איברי 

ליליא אלא לגירסא', "כי הלימוד שלומדין בלילה הוא קרוב יותר 

לעלות אל השכינה, הן מצד האדם והן מצד השכינה כביכול. כי 

האדם יכול לבטל עצמו ולדבק בו ית' יותר בלילה מביום, מחמת 

שאז נחים העולם מרדיפת העולם הזה. וגם השכינה היא סמוכה 

לאדם הלומד בלילה ומקשבת לקולו, והוא ממש 'נוכח פני ה'', כי 

בלילה השכינה היא בעולמות התחתונים, ואז כביכול לא מצאה 

)ליקוטי הלכות תפילה  מנוח, ועיקר מנוחתה אצל האדם הלומד אז" 

ג'(. 

איזה  לקבוע  להתחזק  הזמן  זה  עצרת,  שמיני  אחר  עתה,  ולכן 

סדר או שיעור בלילה, מתוך זכרון שכעת ממש השכינה שורה 

כוחו לבוא  ובזה לעורר את הלב כפי  ושם מנוחתה,  על הלומד, 

לדביקות ואמונה.

לקום  הזמנים,  בין  של  אחרונים  אלו  בימים  יוכל,  אם  טוב  ומה 
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להדבק  ביותר  מסוגלות  השעות  אז  כי  בוקר,  לפנות  או  בחצות 

לאחר  הלילה,  בתחילת  פנים  כל  על  אזי  לאו,  ואם  בשכינה. 

בישיבה,  וכן  אלו,  יקרות  שעות  על  לשמור  ערבית,  תפילת 

להקפיד לשמור על סדרים אלו של הלילה.

ומובא בטובות זכרונות, שלאחר שדיבר רביז"ל במעלת הלימוד 

ג'(, קבעו שם בתי מדרשים חבורות חבורות  )תורה  גמרא בלילה, 

של לימוד משנה וגמרא לאחר תפילת ערבית.

אגרת לשמחת תורה

אחי היקר!

הנה אנו עומדים ומתקרבים ליום הגדול והשמח הנקרא 'שמחת 

התורה,  עם  מתאחד  דרגותיו  בכל  ישראל  עם  בו  היום  תורה', 

שמחים רוקדים ומפזזים. 

כדי  תוך  תורה  בשמחת  הרי  אמיתי,  לב  בגילוי  נדבר  אם  אבל 

לי  מה  פעמים,  וכמה  כמה  המחשבה  לה  מתגנבת  הריקודים 

ולומד  בה  הוגה  לתורה,  קשור  הייתי  אילו  ניחא,  זו?!  ולשמחה 

אותה כל השנה כראוי, הייתי רוקד במלא כוחי, אבל מה לעשות 

ש... 

אך אחי היקר, דע לך שמחשבה זו טעות גדולה היא, כי באמת 

אנו כן קשורים לתורה הקדושה, כל יהודי יש לו חלק בתורה הק' 
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בוודאי  וכמה כאשר  ועל אחת כמה  גם אם לא עמל בה כראוי, 

קיימנו הרבה מהמצוות הכתובות בתורה, וגם זכינו ללמוד קצת 

במשך השנה, וגם לומר שניים מקרא ואחד תרגום וכו'.

ריקוד של  ריקוד של הצלחה אישית,  לא  וזהו סיבת הריקודים, 

הצלחה, על ידיעת כל התורה בעל פה לאחר עמל ושקידה, אלא 

שמחה שמעורר בנו את תחושת הקשר שכל השנה היה נדמה 

שאין לנו קשר לתורה, והנה עכשו אחר שזכינו לראש השנה, יום 

וסוכות, התברר והתגלה בעולם, שגם אנו קשורים ממש  כיפור 

בסוכה  שנכנסו  ידי  "על  אומר:  שרביז"ל  וכמו  הקדושה.  לתורה 

נעשים בעצמם בחינת התורה", )ליקו"מ רס"ו(.

'

ואם נדייק יותר, הרי שהשמחה היא בעצם שמחה של התחלה. 

כי עד עכשו בימים נוראים ניסינו להתחזק ולקבל על עצמנו עול 

מלכות שמיים, התחזקנו באמונה, רצינו להתחיל להמליך את ה', 

 – שואלים  כולנו  הזה,  המיוחד  החודש  סיום  לקראת  כעת  אבל 

למעשה...? מה עכשו...? איך ממשיכים...?

עושים  בתחילה  מלך,  המלכת  בעת  שכמו  היא,  לכך  והתשובה 

החגיגות,  כל  אחר  אבל  המלך,  לכבוד  גדולים  ואירועים  טקסים 

צריך המלך לראות איך לבסס מלכותו, ואיך להנהיג את המדינה 

כראוי, ואם הוא רוצה שתיכון מלכותו לאורך ימים, הוא מוכרח 
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לקחת יועצים חכמים ונבונים. 

אזי  המלך,  טובת  את  הרוצים  מוצלחים  יועצים  אין  וכאשר 

המלכות מתפרקת לשניים, ואינה מחזיקה מעמד.

וכמו כן לאחר שהמלכנו את ה' בימים הנוראים, צריכים אנו לראות 

שיהיו עצות נכונות איך לבסס את המלכות, איך להתמודד מול 

כל מיני נפילות, עליות ירידות, ואיך להחזיק מעמד בבית, בשעה 

שהולכים ברחוב, ובשעה שמתעסקים בדיני ממונות וכו' וכו'.

ולכן נתן לנו ה' את התורה הקדושה שהיא מגלה לנו את העצות 

איך לקיים את מלכות ה' בעולם, שתיכון לעולמי עד גם מול כל 

המשברים והנסיונות המתחדשים.

מצות  התרי"ג  קיום  ידי  על  בפשטות,  אלו?  עצות  הם  והיכן 

שחלקם אנו כבר ממילא מקיימים, אך לא שמים לב שבכל פעם 

שאנו מקיימים איזה מצווה, אנו מחזקים את מלכות ה' בעולם.

לנו  שגילו  צדיקים  לנו  שלח  השי"ת  הדורות,  בהמשך  כן  וכמו 

עוד ועוד עצות הן בנגלות התורה שבררו את ההלכה, והן בדרכי 

המלוכה ממש, כמו תורת הרשב"י, אריז"ל, בעש"ט הק' תלמידיו, 

ורבינו הק', שגילו לנו איך לחשוב מה', ולהיות קרובים אליו בכל 

מיני מצבים.

'

רק  לא  הוא  חכמים  אמונת  כי  חכמים,  באמות  תלוי  זה  כל  אך 



ריי
בצלא דמהימנותא

ספריהם  בכל  להאמין  בעיקר  אלא  צדיקים,  היו  שהם  להאמין 

עצה  הוא  שלהם  דיבור  וכל  ממש,  בשבילנו  נאמרו  שהם  הק', 

חדשה שפותחת שער חדש של עצות איך לחזק מלכות ה'.

וכאשר האמונת חכמים מתחזקת, אזי הספרים שיש לנו בארון 

לא  כן  לפני  כי  בעינינו.  נחשבים  יותר  להיות  מתחילים  ספרים, 

הבנו למה צריך כל כך הרבה ספרים, והרי בקושי אנו מבינים מה 

כתוב בהם, והיה נדמה לנו שרוב הדברים שם נאמרו לכאורה רק 

לבעלי דרגות גבוהות, אבל כאשר אנו מתחזקים באמונת חכמים, 

אזי חוזרת בנו ההכרה שכל ספר וספר הוא ממש רפואה בשבילנו 

ממש, בכל מצב.

'

ולמה באמת צריך כל כך הרבה ספרים, כי ה' ברא בעולם הרבה 

יהודים שעל כל אחד עובר בכל יום משהו אחר, וכל זה בשביל 

שיגלה מלכותו בעולם באותו המצב שעובר עליו באותו היום, כי 

כל אחד יש לו שליחות פרטי, שנשלח אליו במדוייק ממש לפי 

הכוחות והכלים שיש לו, בכדי שיגלה שם מלכותו יתברך.

ובלבולים  ספיקות  שאלות,  יום  בכל  יהודי  לכל  מתחדש  ולכן 

הצדיקים  אצל  תשובות  יחפש  בעצמו  שהוא  בכדי  חדשים, 

למה שעובר עליו, וכך יהיו נתחברים בחינת ספרים חדשים, של 

שאלות ותשובות. 



ריי

שאל בני - ימים הנוראים

וזהו השמחה הגדולה שיש בשמחת תורה, שמחה של התחלה, 

מפחדים  לא  שאנו  חכמים,  האמונת  את  בנו  שמעורר  שמחה 

אשר  תורה  לנו  שיש  עצמנו  משמחים  אני  כי  החדשה,  מהשנה 

העליות  בכל  לעולם,  ה'  מלכות  תיכון  איך  עצות  לנו  מגלה 

והירידות.

לכל  לגלות  בכדי  הילדים,  כולל  לתורה,  עולים  כולם  כך  ומשום 

ספרים  הרבה  לו  יש  כי  הקדושה,  בתורה  חלק  לו  שיש  אחד, 

ולכל זמן, איך אנו  המוכנים כבר, שמגלים לנו עצות לכל מקום 

קשורים לתורה גם אם נדמה שאין אנו קשורים לתורה. ואם כן 

מה יש לנו לדאוג מאחר שיש לנו צדיקים ההולכים לפנינו.

לרקוד  האושפיזין  גם  באים  ההקפות,  שבשעת  שמובא  ותדע, 

עמנו ולתת לנו העצות הכתובות בתורה.

הספר  אחוז  כוחך,  בכל  מאוד  הרבה  ותרקוד  תשמח  אחי,  לכן 

בידיך, חבקהו ואמצהו לליבך, קח אפילו ספר שמחזק אותך בכל 

השנה, ואחוז בו חזק ותרקוד עמו, כי זהו התקווה היחידה שלנו, 

הספרים של הצדיקים הם היועצים של המלך...

"שישו ושמחו בשמחת תורה כי היא לנו עוז ואורה"



ריי
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אגרת לאסרו חג
כי איך תוכל להפרד ממני...?!

לכבוד אחי היקר!

ישנם  להשתתף,  הבאים  אנשים  סוגי  כמה  ישנם  חתונה  בכל 

ומחמת  מהשכונה,  שטחית  בהכרות  רק  המחותן  את  המכירים 

אי נעימות מופיעים הם לקראת סוף החתונה ומוסרים מזל טוב, 

עושים  שאף  יותר  קרובים  שכנים  ישנם  לעסקיהם.  וממשיכים 

כמה סיבובים בריקוד ופונים לביתם. ישנם בני דודים שהקדימו 

סידורים  בכמה  בחתונה  טרודים  אבל  מהחופה,  כבר  לבוא 

את  וישנם  רב.  זמן  זה  פגשו  שלא  משפחה  קרובי  עם  ופגישות 

המחותנים בעצמם שמתרגשים מאוד מהחתונה. 

לפי רמת קרבתו לחתן,  ושמח  כל אחד מהם משתתף בחתונה 

אבל הצד השווה שבהם שלאחר החתונה חוזר כל אחד לשגרת 

חייו הפרטיים.

אך לעומת זאת יש את החתן והכלה בעצמם, שסביבם היה כל 

הרעש הגדול, שהם לא חוזרים כבר לחיים הרגילים, להיפך, הם 

החיים  של  שהתוכן  בהכרח  לא  החיים...  את  עכשו  מתחילים 



ריד
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לימודו  למקום  חוזר  אחד  שכל  מאוד  ייתכן  השתנו,  בעצמם 

ועבודתו שהיה מלפני החתונה, אבל בכל זאת אלו חיים אחרים, 

מעכשו מתמודדים יחד...

'

אלול,  חודש  מראש  התחיל  ענק,  אירוע  כאן  היה  היקר!  אחי 

המשיך בראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות, 

הושענא רבא ושמחת תורה.

נכון, בקושי יצאת מהחג וכבר אתה מוצא את עצמך שוב בתוך 

חודשים...  מספר  לפני  היה  תורה  ששמחת  נדמה  החיים,  שטף 

קשה להאמין שהיה זה אך לפני כמה ימים...

אך פשוט חסר כאן נקודה קטנה שצריך להבין. כי לא באת לחגים 

הקדושים מחמת ייחוסך כשכן רחוק, וגם לא כמו מחותן. 

באת לאלות ותשרי, כי האירוע כולו היה 'רק' סביבך, אתה היית 

המרכז שבסיבתו היה כזה שמחה גדולה בעולמות העליונים.

אבל  ישתנה,  היום  וסדר  שלך  החיים  שמערכת  בהכרח  לא 

האיכות הפנימית שבהם השתנה מן הקצה אל הקצה. תבין דבר 

אחד - אתה נשוי!!!! מאז הושענא רבא ושמחת תורה אתה קשור 

וחתום בחותם בתוך חותם עם השי"ת בעצמו. מהיום מתמודדים 

יחד... אתה לא לבד...

כל בעיה, יש לך עם מי לדבר ולשוחח, יש מי שמבין אותך ורוצה 
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לעזור לך. יש תורה, יש ספרי צדיקים, יש עצות להתמודד...

'

אל תאמר שהחגים עברו ופרחו להם. לא, תחייה את עצמך עם 

האלבום  בתמונות  רוחך  בעיני  תסתכל  בהם,  שעשית  המצוות 

של החתונה, תזכר בשופר, בתפילות ראש השנה, באותם רגעים 

בהם הסכמת להמליך עליך את ה', ברגעי חרטה על העבירות, 

בישיבה  הלולב,  בנענועי  נעילה,  בסוף  ישראל'  'שמע  בזעקת 

בסוכה ועוד ועוד. היה חתונה מאוד יפה, חבל לשכוח זאת.

האירועים  כל  אחרי  יום  עוד  אותך  השאיר  השי"ת  לחינם  לא 

רצה  לא  כי  יום  עוד  אותך  ל'עצור'  רצה  הוא  כי  המיוחדים, 

שתשכח מכל הטוב הנפלא והנעימות הזו.

היית מודע לכך בזמן החתונה, לא בדיוק  ולא  אולי לא הרגשת 

והבגדים  והתפריט,  הצלם  עם  עסוק  היית  שמחה,  הרגשת 

הדעת  לקטנות  נופל  שהחתן  קורה  לעשות,  מה  נו...  החדשים, 

את  מבין  לא  מדי,  צעיר  אולי  מוכן,  בא  לא  החתונה,  באמצע 

משמעות החתונה, אבל האם בגלל זה החתונה אינה חתונה...? 

רק  זה  לעשות  שצריך  מה  כל  קיימת.  מציאות  היא  החתונה 

להכניס למח והלב שהיה כאן שידוך. ומהיום החיים השתנו.

על  מעלה,  של  בירושלים  רבות  שנים  לפני  סיפור  היה  כבר 

לכלה,  זאת  להודיע  איך  ידעו  ולא  חופתו,  ביום  שברח  חתן 



מה  לו  היה  שלא  גלמוד  בחור  שם  היה  פרטית,  בהשגחה  והנה 

הרב  אליו  פנה  נפשו,  את  להשיב  בכדי  לאולם  שנכנס  לאכול, 

מסדר הקידושין, וצווה לו להכנס לחופה והבטיח לו חיים טובים 

ומאושרים, ואכן זכה להקים בית נאמן בישראל.

האם אין אנו דומים לאותו אחד, שלא התכונן לחתונה, ופתאום 

בן רגע הוא כחתן יוצא מחופתו.

לכן דע לך אחי, היה חזק מאוד לזכור זאת, אל תשכח את הימים 

טובים, כי ברור שהחיים משכיחים זאת, אבל זה בדיוק עבודתך 

עכשו, להתבגר, להבין שנגמרו החיים הקודמים, המציאות של 

החיים השתנו, אתה חי במציאות אחרת לגמרי...

שב בכל יום לבד עם השי"ת, ותזכיר לעצמך שהיה כבר חתונה, 

תודה לו על המצוות של ירח האיתנים, ותבקש ממנו לחזק את 

הקשר שיהיה בית של קיימא, ספר לו מה מפריע לך, ומה מציק 

לך, ותבקש ממנו שיעזור לך להיות תמיד יחד, כי הוא אוהב אותך 

מאוד ורוצה להשאר יחד, הוא לא שוכח שעבר חודש תשרי, הוא 

צריך  שאתה  מה  כל  ממני...',  להפרד  תוכל  'איך  ושואל  עומד 

לעשות הוא לשבת מולו ולומר לו, שבאמת גם אתה אינך רוצה 

להפרד...
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