
לפעמים מתחשק לבן אדם פשוט לעוף, להתרומם מהמקום הזה 
שהוא דורך עליו כל כך הרבה זמן, להתנתק מכל העקבות הבוציות 
שנשארו אחריו ברחוב, להיפרד מהמישהו הזה שהוא לא מצליח 
להפסיק להיות, ולדאות למעלה, להיות בבת אחת מי שהוא באמת 
ומי הוא צריך  יודע היטב עמוק בלב היכן  וכל אחד  רוצה להיות, 

להיות. זה אולי מה שנקרא תשובה? 
        

ראש השנה ממקד אותנו אולי יותר מכל מועד אחר בחוש השמיעה, 
רק  שיחה,  או  פרשה  ולא  לשמוע,  מחויבים  אנחנו  מדאורייתא 
קולות - קול פשוט ושבור וגם מרוסק. השמיעה מאפשרת למאזין 
מצב מופלא, הוא נמצא במקום מסוים ומאזין לקולות ממקום אחר 

מהדהד  ממש  הקול  מאזין,  כשהוא  לגמרי. 
באוזניו, חודר למוחו, ובעצם כבר אין מרחק. 
בצורה שכזו מסוגלים שני בני אדם להתגבר 
רעים  שיחת  ולנהל  עצומים  מרחקים  על 

כאילו עמדו פנים בפנים. 
הראשון  הנברא  בין  הראשון  הקשר 
'את  קול  באמצעות  נעשה  יתברך  לבורא 
בהמשך  וגם  ואירא',  בגן  שמעתי  קולך 
הנביאים  לעבדיו  רצונו  את  הקב"ה  מגלה 
באמצעות קול, אצל משה רבינו ע"ה כתוב 
'וישמע את הקול מבין שני הכרובים'. כך גם 
הגדול  האלוקית  ההתגלות  במעמד  אירע 
אפוף  כולו  המעמד  תורה,  במתן  בעולם 

רואים  אינכם  ותמונה  שומעים  אתם  דברים  'קול  וברקים,  קולות 
השמים  אל  דרכו  את  מבקיע  האדם  גם  קול.  זה  הכל  קול',  זולתי 
באמצעות קולו 'שמע ה' קולי אקרא', הקול מבקיע את כל החומות 

ומגמד את כל המרחקים. 

מצווה לשמוע
וזו  השמיעה,  בחוש  בעיקר  שתלויה  שופר  מצוות  את  הזכרנו 
מצווה  עושה  תקיעה  לא  שופר',  קול  'לשמוע  שמברכים  הסיבה 
אלא שמיעה. ויש לנו מצוות שמיעה נוספת שזמן חיובה מתחיל 
עוד קודם ראש השנה, מצווה לשמוע דברי חכמים. את השופר 

צריכים לשמוע, את הצדיק צריכים לשמוע.
השמיעה אינה דורשת מאומה, לא ביקשו ממך אלא להטות אוזן 
ולקלוט את הקולות, מתברר שגם לא לעשות כלום לא פשוט, 
יהודי  כל  מצווה.  חובת  ידי  לצאת  כדי  עושים  לא  מה  אבל 
ומשתדלים  אוזן  מטים  שופר,  מצוות  מקיימים  איך  יודע 
לשתוק, והמהדרין גם מפשילים את הטלית ליתר בטחון 
– כך בדיוק מצייתים לצדיק. מאזינים, משתיקים את 
השאלות והרעשים, ומפשילים מעל הראש את 
אותנו  להביא  יכולה  הקשבה  החכמות. 

עד עולם התשובה. 

שהחזרה  )ליקו"ת(  א'  בתורה  רבינו  דברי  פי  על  מסביר  נתן  רבי 
יש  אדם  לכל  והזמן.  המקום  מעל  בהתרוממות  כרוכה  בתשובה 
שמשפיע  הראשון  הגורם  הוא  המקום  שלו.  והפינה  המקום  את 
על האדם והתנהגותו, הוא גם משקף את מצבו הרוחני. כשרוצים 
לחזור בתשובה צריכים קודם כל להתנתק מהמקום הזה ולהגיע 
איך  אבל  הזמן.  ומעל  למקום  מעבר  שנמצא  התשובה  לעולם 

מתנתקים?
שמישהו  צריך  אתה  להתנתק  כדי  סוד.  לא  וזה  להתנתק  קשה 
יקרא לך, והקריאה הזו צריכה לבוא ממקום שמצוי מחוץ למעגל 
התקיעּות שלך, וצריך שהקריאה תהיה מספיק חזקה כדי למשוך 
הקול  ואת  השופר,  משמיע  הללו  הקולות  את  החוצה.  אותך 
אליו  מזמין  כשהוא  הצדיק,  משמיע  הזה 
ללכת  קול  אחר,  ממקום  קול  לך  מציע  הוא 
בעקבותיו. את קול השופר לא צריכים להבין, 
הניסיון להבין את הקול מחטיא את המטרה, 
הלא  מהמקום  אותך  לתלוש  כדי  בא  הקול 
טוב, לעזור לך להתנתק מהישן וללכת למקום 

חדש, אם תנסה להבין תישאר היכן שאתה.

ָנה ֹכּ ָאעּוָפה ֶאְשׁ
לא  ומסתמא  לנו,  מוכר  הרי  שלנו  המקום 
מה  כל  ניסינו  הרי  ישועתנו.  תבוא  ממנו 
שאנחנו  מה  את  עשינו  יודעים,  שאנחנו 
יודעים לעשות ונשארנו במקומינו, השאלות 
שיש לנו באות מהמקום הזה, הניסיון להבין 
לקחת  לו  תן  טוב?  קול  שמעת  החיים,  את  לנו  שתוקע  מה  הוא 

אותך, אל תפריע לעצמך להמריא.
המלאה  שמשמעותו  מופלא  סיפור  היא  לאומן  הזו  הנסיעה  כל 
ידועה רק להקדוש ברוך הוא ולצדיק שהזמין לבוא אליו. אי אפשר 
להבין צדיקים גדולים, אבל לגודל הפלא אפשר לשמוע אותם, אי 
אפשר להכיל את הצדיק אבל אפשר ואפשר לארח בחלל המוח 
את הקול שלו, קול שמגיע מעולם אחר, עולם רחוק שכדאי שיהיה 
קרוב אלינו. אם קשה לנו להגיע לשם, לפחות ניתן לקולות הללו 

להישמע בתוך האוזניים שלנו.
– ציות, הגיע אליך קול  וכך מתחילה דרך חדשה: הצעד הראשון 
מעולם של תשובה וקדושה, האזן לו, שמע מה הצדיק אומר, האזן 
בלי להפריע למנגינה. הקושיות באות מאותו המקום שהביא לנו 
כל כך הרבה נפילות וחוסר התקדמות אפשר לוותר עליהן בינתיים. 
הצעד השני – ללכת, לך בעקבות הקול. האבות הקדושים והצדיקים 
מפה  אף  הקול,  בעקבות  שהלכו  לפי  שהגיעו  להיכן  הגיעו  כולם 
לא היתה מסוגלת להוביל את אברהם אבינו מאור כשדים לארץ 
ישראל, ושום מכשיר ניווט לא היה יכול לקחת את ישראל ממצרים 
לארץ המובטחת, רק הקול. עולים על מטוסים לא לפני שהעלינו 
את המוח שלנו על מטוס והקברניט הוא קולו של הצדיק, מי ייתן 
לי אבר כיונה אעופה ציונה קודש אומנה...        )ע"פ ליקו"ה שלוחין  ד'(   

לטוס במהירות הקול

כמו  זה  לצדיק  לציית 
שופר,  קול  לשמוע 
לעשות  מה  הרבה  אין 
פשוט  הזו,  במצווה 
להפריע. בלי  לשמוע 

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
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בס"ד

תאריך יום
לחודש

ליקוטי 
מוהר”ן 

ח"א

ליקוטי 
הלכות 

ח"ד

הדף 
היומי  
סנהדרין

סבלבנו:כהשבת

סגלגנז.כוא

סדלדנז:כזב

סהלהנח.כחג

נולונח:כטד

סזלזנט.אה

סחלחנט:בו

הרבה דברים תוקעים אותנו, איך מתנתקים ומשתחררים? אולי כדאי לתפוס טרמפ על גלי הקול...

מאד,  עליך  גדול  חסדו  אלה  ...בכל 

על  ולהקרא  בחלקו  להיות  שזכית 

שלו  קיבוץ  בכלל  ולהתקבץ  הקדוש,  שמו 

עיקר  שהוא  השנה  ראש  על  ובפרט  הקדוש, 

זמן הקיבוץ, שזה בחינת שופר, שמקבץ נדחי 

תקע  בברכת  שמתפללים  כמו  ישראל,  עמו 

בשופר גדול לחרותינו וכו'

והעיקר על ידי שמקושרים להרועה האמתי 

"כרועה  שכתוב:  כמו  עדרו,  לקבץ  העוסק 

עדרו ירעה בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא 

וכו'".

להכלל  ומתגעגע  המשתוקק  אשרי  אשרי, 

ונורא  גדול  כוחו  כי  שלו,  הקדוש  בהקיבוץ 

ונשגב מאד מאד עד אין חקר.

וזה סמוך שמעתי מידידנו הותיק רבי גרשון 

ששמע  מטירהאוויצע  ז"ל  המגיד  נכד  נ"י 

מקבלים  הכל  השנה  שבראש  הקדוש,  מפיו 

אפשר  שאי  דברים  אפילו  תיקון,  ממנו 

לתקנם בזמן אחר בראש השנה נתתקן הכל.

התפילה  זמן  כי  להאריך,  פנאי  אין  מזה  יתר 

הגיע.

נתן מברסלב

בראש השנה הכל מקבלים תיקון



צדקה, אא

כי תבא לאומן...  פרק ט'
]היות ובסייעתא דשמיא זכינו ששבוע הזה האחרון של השנה, 
עומדים אנו לפי סדר הלימוד השבועי במעשה נפלא זה בקטע 
של 'היום האחרון של השנה', והרי הוא לנו לאות וסימן שהלימוד 
שלומדים  לימוד  שבכל  בספה"ק  כמובא  בשמיים,  מרוצה 
סימן  הוא  הרי  דיומא,  ענינא  לפי  נופל  והלימוד  בקביעות, 

שהלימוד מרוצה בשמיים[

ותהיה מתענה, 
בצורה  אותה  להוציא  אפשר  שאי  לו  אמרה  מלך  הבת 
העשייה,  בעולם  שבויים  להוציא  רגילים  בה  הרגילה 
יחפץ,  הסוס  בגבורת  'לא  כי  וזרוע,  כח  של  בדרך  היינו 
ולא בשוקי האיש ירצה, רוצה ה' את יראיו את המייחלים 
ריכוז  ידי  על  הוא  אותי  להוציא  הדרך  כלומר  לחסדו', 
ומיקוד הרצונות, ולכך צריך לקבוע מקום וזמן להשתוקק 

ולהתגעגע, פשוט לשבת ולהתגעגע.
ולצום,  להתענות  הוא  הרצון  חיזוק  מפעולת  חלק 
ועוצר  צם  שאדם  ידי  שעל  קע"ז(  סימן  )ליקו"מ  כמובא 
הנשמה  של  הרצון  את  מעורר  בעצם  הוא  מלאכול  עצמו 

להשתוקק לה'. 
לו  אמרה  רק  אלא  לצום,  מתי  לו  אמרה  לא  מלך  והבת 
כלומר  מתענה,  שיהיה  מתגעגע  שהוא  השנה  שבמשך 
לחטוף צומות, לא לתת לגוף כל מה שהוא רוצה. לא צריך 
אלא  צומות,  של  מסודרת  תכנית  עם  מסוגף  אדם  להיות 
בכל אימת שנזכר שיש בת מלך ומתעורר להתגעגע אליה, 
שנותן  דבר  כל  או  מאכל  דבר  מאיזה  עצמו  את  שימנע 

סיפוק לגוף.
כמו כן ענין של תענית רומז גם על התחלות חדשות )עיין 
כי פעולת התענית הוא בעצם פעולה  ליקו"מ סימן ס"ב(, 
התחלה  ומתחיל  ה'  את  לעבוד  להתחיל  מתעורר  אדם  בה 
חדשה, וזה חלק מהעצה של הבת מלך איך להוציא את בת 

המלך.

וביום האחרון מהשנה תהיה מתענה 
יהיה  השנה  של  האחרון  שביום  לו,  אמרה  כן  זאת  אך 
מתענה, כי היום האחרון של השנה רומז על הזמן בו אמרה 
י"ב  לו להתגעגע, כפי שהתבאר, שנה הוא זמן סיבובי של 
חודשים, בהם הנפש מתעלית. והוא בלשון מושאל, תקופה 
של זמן בו עובר האדם את כל בחינות מעברי השנה, ומחזיק 
מעמד בהם בגעגועים וכיסופים, וכך יכול הוא להוציא את 

הבת מלך.
לצום  הוא  צריך  התקופה  אותו  של  האחרון  שביום  אלא 
ולהתענות. ובאמת שאין האדם יודע אימתי הוא יום השנה 
אשר  יובן,  ההמשך  שלפי  אלא  להוציאה,  יוכל  שבו  שלו 
בכל עת שרואה שמתגבר עליו הנסיונות בהתגברות גדולה 
יותר, ידע שייתכן מאוד שזהו ממש היום האחרון, וכמובא 

הרבה מר' נתן, אשר בכל פעם שאדם רואה שמתגברים עליו 
הנסיונות מאוד מאוד יותר מן הרגיל, שלא ייחלש דעתו ליפול 

מזה, אדרבא ההתגברות הוא דווקא מחמת שהוא קרוב מאוד 
את  נלחם  והוא  זאת  רואה  דבר  והבעל  חדשה,  לדרגא  להכנס 

מלחמת היאוש האחרון שלו, וכפי שרואים את המלחמה הגדולה 
שלו על דורינו דור אחרון, וכך הוא בפרטיות כל אחד ואחד.   

ולא תישן כל המעת לעת. והלך ועשה כן:
ליפול  ולא  לישון  שלא  עצמו  ישמור  האחרון  שביום  עליו  צותה  כן  וכמו 

לתרדמה, אלא יתעורר ביתר עוז בתעצומות נפש גדולים, לכסוף ולהתגעגע. כי 
פעמים שאדם עובד את ה' ועושה כל מה שצריך, אבל הוא נמצא בשינה גדולה מאוד, 

וזאת מחמת ששוכח את עבודת השכל והמחשבה, לזכור למי הוא עובד, לזכור את הנחת רוח 
שיש לה' ממנו בעת עבודתו )עיין ליקו"מ סימן ס'(.

וזהו משמעות ענין השינה, כי הוא פעולה של סילוק השכל שאז הגוף מונח כמת על המיטה, 
מזה  )כמובא  ה',  של  רוח  מהנחת  לזכור  מהתרדמה,  השכל  לעורר  פירושו  השינה  והתעוררות 

הרבה בהלכות הראשונות של ליקוטי הלכות בענין השכמת הבוקר ונטילת ידיים(.
וזה היה עיקר נפילתה של הבת מלך ששכחה מהתענוג שיש לאביה ממנה, וכעת הזהירה אותו 

שכאשר הוא רוצה להוציאה הוא צריך להזהר שלא לישון ולעורר המוחין מתרדמתן.
והנה אפשר לבאר זאת בפשטות ממש, שבכל ראש השנה, השי"ת מולך מחדש על הבריאה, ודן 
את העולם ומשפיע שפע חדש לכל יצורי עולמים. וזהו הזמן בו אפשר להוציא את הבת מלך 

משביה. 
של  האחרון  ביום  ובעיקר  דקדושה,  המלכות  התגלות  ליום  להתגעגע  השנה  כל  שצריך  אלא 

השנה 
היום  חצות  עד  לצום  נוהגים  שאכן  ]וכמו  ביותר  להתחדש  קצת  הגוף  לשבר  להתענות,  יש 
בערב ראש השנה[, וכמו כן להזהר ביותר שלא לישן כל יום האחרון, ואפילו שקשה שלא לישון 
בגשמיות, אבל לפחות ברוחניות, לשמור על עירנות, לכסוף ולהתגעגע ולקבוע איזה זמן בעסק 
התשובה למעשה, וכפי שרבינו ז"ל בעצמו אמר, שהערב ראש השנה שרואים אצל אנשיו הוא 
כמו ראש השנה אצל העולם, וכפי שרואים זאת בחוש מה שנעשה על ציונו הק' בערב ראש 
בתשובה  רבות  שעות  עוסקים  בחורים  אברכים,  זקנים,  ישראל  אלפי  רבבות  רבבות  השנה, 

ובבכיות נוראות על כל השנה שחלפה.

יזכנו ה' להוציא האי שתא את בת המלך משביה, להשיבה אל אביה, בשמחה וברננה

בברכת כתיבה וחתימה טובה

שאתם  הדרך  בהירות  אור  לראות  שאזכה  ''אחלי  אמר:  רביה"ק 

נוסעים עליו אלי''. ת"ל אלפים ורבבות מאחב"י עושים את ההכנות 

האחרונות בימים אלו לקראת הנסיעה הק' לימי ר"ה הק' הבעל"ט 

למקום גניזתו – ציונו הקדוש קודש קדשים אשר בעיר אומאן ''כי 

שם המקום המוכן לו מששת ימי בראשית לעסוק בתיקון העולם 

תהלים  קפיטל  העשרה  ויאמר  לשם  אליו  שיבוא  מי  לכל  לדורות 

הידועים אצלינו כאשר הבטיח בחיים חיותו, אשרי הזוכה לזה'' )ימי 

מוהרנ"ת(.

ומכיון שחז"ל הק' קבעו לנו ש''כל הדרכים בחזקת סכנה'' )ירושלמי 

''שבכל  בפירוש  אמר  אשר  לרביה"ק  כשנוסעים  ובפרט  ד(  ברכות 

)חיי  ופסיעה  פסיעה  מכל  מלאך  נברא  אליו  שנוסעים  פסיעה 

את  להכשיל  כדי  הכל  עושים  והס"מ  הבע"ד  אזי  רצא(  מוהר"ן 

האדם אשר זה מרמז לנו התורה הק' בפסוק ''זכור את אשר עשה 

ח"ו,  האדם  על  שליטה  לו  יש  אז  בדרך  שדווקא  בדרך''  עמלק  לך 

להתפלל  האדם  שצריך  מסעי  פר'  ושמש  מאור  בספה"ק  ומובא 

קודם יציאתו לדרך, כידוע שבהיות האדם בביתו יוכל יותר לשמור 

את עצמו מפיתויי יצר הרע, ובדרך הוא יותר נקל ללכוד במצודתו 

להתפלל  יציאתו  קודם  צריך  לדרך  הנוסע  האיש  ע"כ  דהיצה"ר, 

שלא יכשל ח"ו במצודת היצה"ר, ואם הוא עושה כן, נסיעתו עושה 

רושם.

ובפרט שלצערינו ואולי לבשתינו אנחנו חייבים בלית ברירה לעבור 

בוודאי  פינה,  בכל  הם  הרוחנית  הסכנה  אשר  מקומות  מיני  בכל 

לבל  ובתחנונים  ברחמים  ולהרבות  שיח  לשפוך  עלינו  ובוודאי 

ולבקש  פינה  בכל  עלינו  האורבים  והסט"א  הס"מ  ברשת  נתפס 

ולהפציר ריבונו של עולם! ריבונו של עולם! העבר עיני מראות 

שוא ולחזור על תפילה זו פעמים אין מספר.

וכל אחד יעשה ההשתדלות מצידו, ואז יש סייעתא 

מסייעין  לטהר  ''הבא  כי  עצום,  דשמיא 

ועצה  לו'', 

טובה קמ"ל שכל אחד יקח ספר מיד בצאתו מפתח ביתו וכל הדרך 

ילמד ויעיין בתוך הספר, הן בנסיעות והן בשעת הבדיקות וכדומה, 

יוכל לעשות סיום בציונו הק' של רביז"ל, כאשר העידו הרבה  ואז 

מאנ"ש שזכו לסיים כמה ספרים רק משמירת הזמן בנסיעות, ואז 

הר"ה הוא ר"ה אחר לגמרי. וכמו שהעיד מוהרנ"ת זצ"ל על עצמו 

שיוכל לתת דין וחשבון גם על הדרכים שנסע. 

רבינו אור האורות  וגם שם בעיר אומאן, שם חלקת מחוקק ספון 

זי"ע, צריכים רחמים רבים, כי כמו שאומרים חז"ל שמול קברו של 

משה הוקם בית פעור רח"ל, כי דייקא במקום הקדושה שם מנסה 

הסט"א להשתולל עם כל כוחותיו רח"ל, להכשיל את אלו הבאים 

כידוע,  ובפרט בימי ר"ה הק'  אל הצדיק לקבל את תיקונם הנצחי, 

וע"כ שם צריכים זהירות יתירה וכל אחד יעשה לו חומה בצורה בכל 

כי אם לא,  וכו',  ותפילה  כוחותיו לא לצאת מד' אמותיו של תורה 

בקל יוכל ליפול ברשת הסט"א רח"ל.

כמו  בפינו  אבותינו  אומנות  את  וניקח  עצמינו  את  נחזק  הבה 

שלימד אותנו רביה"ק, ולהרבות בתפילה ותחנונים להשי"ת שנזכה 

וכמו  ניכשל ח"ו,  ובטהרה לבל  יהיו בקדושה  וביאתינו  שיציאתינו 

בתפילת  הכוונה  שעיקר  זצ"ל  שפירא  שמואל  ר'  הרה"צ  שהסביר 

ובאות  המתרגשות  פורעניות  מיני  מכל  ''להנצל  כשאומרים  הדרך 

בפגם  רוחניות  ותאונות  מפגעים  על  היא  הכוונה  עיקר  לעולם'' 

העיניים.

ראשונה  פעם  כשנסעו  זצ"ל  שמואל  ר'  של  לויתו  בן  העיד  וכבר 

שמואל  ר'  הלך  התעופה  שבשדה  תשל"א  בשנת  הק'  להציון 

חלילה  יכשל  לבל  עיניו  על  מגוננות  ידיו  וכפות  עצומות  בעיניים 

'פנו דרך  בנדנוד של איסור עד כדי כך שהאנשים שמסביבו אמרו 

ליהודי העיוור'.

ונסיים במאמר חז"ל )ירושלמי ברכות ט:( ''אמר רבי לוי תנה בני לבך 

לי ועיני דרכי תצורנה, אמר הקדוש ברוך הוא: בני, אי יהבית לי ליבך 

ועיניך – אנא ידע דאת לי''.

כוכבי אור
הרה"ח ר' נתן נפתלי בורשטיין שליט"א

טעם גן עדן
              מעשה מאבדת בת מלך



תורה נ"ח
תורה נ"ח היא תורה מופלאה שרביז"ל גילה אותה 
בראש השנה שנת תקס"ו, ומתחילה נאמרה יחד 
נתן  לר'  רביז"ל  אמר  מכן  ולאחר  נ"ט,  תורה  עם 
גילה  ורביז"ל  היות  והנה  תורות.  לשני  לחלקו 
לנו  מתגלה  שבוודאי  הרי  השנה,  בראש  זו  תורה 
בזה עבודת ראש השנה, אף שלכאורה לא מזוכר 

בפירוש ענין ראש השנה.

שאנו  טובים  החיים  מהו  לנו  מגלה  זו  תורה  והנה 
כה מתפללים עליהם, כי בכח הצדיק אפשר לחיות 
בעולם הזה עם כל ההשפעות הטובות שהיה לעם 
שהלכו  מן,  ענן  באר  ממצרים,  ביציאתם  ישראל 

במדבר בלי דאגות וטרדות.

ואלו שני הדברים מתגלים בשני תורות אלו. כי בתורה 
השינה  והתעוררות  מההשפעה  רביז"ל  מגלה  נ"ח 
רביז"ל  מגלה  נ"ט  ובתורה  התקיעה,  לאחר  הנמשך 
סוד הנסירה והדורמיטא שלפני התקיעות. ומשום מה 

ראה רביז"ל להקדים תורה נ"ח לתורה נ"ט.

ָלת ָנְפִקין ֵמַחד.  ף ל"ב:(: ּתְ ית )ּדַ ֵראׁשִ זַֹהר ּבְ ִאיָתא ּבְ
ֵרין ָיְנִקין ְלַחד.  ֵרין. ּתְ ין ּתְ ְתָלת ָקְיָמא. ַחד ָעל ּבֵ ַחד ּבִ

ה ִסְטִרין: ַחד ָיִניק ְלַכּמָ

ביאור מאמר הזוהר

א. המאמר פותח בלשון גבוה מהזוה"ק, אשר שם 
מתבאר איך המידות מקבלות השפע, ואיך היסוד 
צדיק משפיע השפע. 'תלת נפקין מחד' הוא מוחין 
דזעיר אנפין היוצאים מעולם הבינה שהוא עולם 
שעולה  הז"א  הוא  קיימא'  בתלת  'וחד  השופר. 
ולהיפך  יותר,  גדולות  השפעות  לקבל  לבינה 
'חד על  שהמוחין מתפשט בחג"ת ואח"כ בנה"י. 
ז"א שעולה למעלה לאו"א לעורר  בין תרין' הוא 
יחוד חדש בכח השופר, ועולים עד מדת הרחמים 
ואז  ורב חסד ואמת, כדי לקבל כוחות מחודשים, 
וכל  ואו"א  יורדים,  שהמוחין  לחד'  ינקין  'תרין 
העולמות נכללים בתוך מציאות המוחין של מוחין 
צדיק,  ליסוד  ומאירים  השופר,  קול  של  קדישין 
'וחד יניק לכמה סטרין' הוא מידת היסוד שמתמלא 
בשפע השלמות, ואזי המלכות משפיעה בעולמות 
מבקשים,  שאנו  ההשפעות  כל  ונמשכים  בי"ע, 
חיים הצלחה ושפע בריאות, והכל תלוי ב'חד יניק 
שפע  המשפיע  היסוד  כח  שהוא  סטרין'  לכמה 

ומגדל לנו את הדעת.

מוֹ  ה. ּכְ ְזכּות מׁשֶ ם ָחְזרּו ּבִ ּלָ ֵאר ְוָעָנן ּוָמן, ּכֻ י ּבְ ]א[ ַהְינּו ּכִ
ֲעִנית ט(: 'ָוַאְכִחיד  ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה )ּתַ ׁשֶ

ֵמתּו.  ֶאָחד  ֶיַרח  ּבְ ְוִכי  ֶאָחד,  ֶיַרח  ּבְ ָהרוִֹעים  ת  לׁשֶ ׁשְ
קּו ָעָנן  ּלְ ל ַאֲהרֹן ּוִמְרָים ִנְסּתַ קּוָתם ׁשֶ ּלְ ִהְסּתַ י ּבְ ְוֵתְרצּו, ּכִ
ֶיַרח  ּבְ ה  מׁשֶ ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ּוְכׁשֶ ה.  מׁשֶ ְזכּות  ּבִ ְוָחְזרּו  ּוְבֵאר, 
ל  ִאּלּו ֵמתּו ּכָ ֵאר ְוָעָנן ּוָמן, ְוָהֵוי ּכְ קּו ּבְ ּלְ ֲאָדר, ֲאַזי ִנְסּתַ
ַהְינּו:  ֵמַחד',  ָנְפִקי  ָלת  'ּתְ ְוֶזהּו:  ֶאָחד'.  ֶיַרח  ּבְ לֹׁש  ָ ַהּשׁ

ה: ִביל מׁשֶ ׁשְ ִביל ַחד, ּבִ ׁשְ ֵאר ְוָעָנן ּוָמן', ָהיּו ּבִ 'ּבְ

באר ענן מן – שפע חיים

ב. כי הנה הצורך של כל אדם הוא לבוא למנוחת 
הנפש, שיהיה מזומן לו כל צרכיו, מאכליו ולבושיו, 
חיים  הוא  בשורשה  הנפש  ומנוחת  דירה.  ומקום 
שהוא  השבת,  מנוחת  קדושת  בבחינת  רוחניים 
והעונג,  ההשפעות  כל  ומקור  הרפואות  כל  מקור 
שהאמונה  יחדיו,  נכללים  והדעת  האמונה  ושם 
קושיות  ללא  עצומה  בבהירות  מאירה  בעצמה 

והסתרות, וכך נגדל הדעת וזוכה לחיים אמיתיים.

ביציאת  לה  שזכינו  הדעת  כדוגמת  הוא  זה  דעת 
וכל  טומאה  שערי  ממ"ט  יצאנו  אז  מצרים, 
גדול  בדעת  הבורא  את  להכיר  וזכינו  ההסתרות, 
הוליך  שהשי"ת  הנפש,  למנוחת  זכינו  ואז  מאוד. 
עלינו  והשפיע  במדבר,  ונפלאות  בניסים  אותנו 
דברים  השלשה  שהם  ומן,  ענן  באר  של  שפע 
הנותנים לאדם מנוחה, שפרנסתו מצויה לו בשפע 

במאכל ומשתה, ובית מרווח לדור בו. 

הזה  רביז"ל, שהשפע  מגלה  ובהמשך המאמר  ג. 
של באר ענן ומן הוא כולל שפע רוחני וגשמי. כי 
רומז  הוא  בעיקר  אך  גשמי,  מזון  שפע  הוא  המן 
על שפע רוחני של תורה, כי מאכל המן הוא רומז 
למציאות הדעת שיודע ומשיג את ה', והוא המזון 

שהנשמה צריכה.

ויש שפע של מי באר שהוא שתייה, על שם הפסוק 
'הוי כל צמא לכו למים ונוזלים מתוך בארך', והוא 
שפע של התחדשות חידושי תורה על פי הדעת, 
אצלו  ויתבארו  יתחדשו  תורה  שהחידושי  וצריך 
כמו נחל נובע שמאיר אור של דעת למעשה, לתוך 

מציאות החיים.

ויש ענן שהוא הלבושים, כמו שכתוב 'שמלה לך 
קצין תהיה לנו', כי הדעת רומז ללבושים מפוארים 
שעל ידי זה יכול להיות קצין וראש, וזה סוד הענן 
שהוא כמו לבוש, בבחינת 'בשומי ענן לבושו'. כי 
הלבושים רומז על צמצומי תורה שמלביש את אור 
להבינה  יכול  שיהיה  באופן  הדעת,  ואור  התורה 
האדם  את  שומר  והוא  המעשה,  בחיי  ולהשיגה 
החיצונים, כשם שהענן  ומהתלבשות  אור  מריבוי 
]וזהו  המזיקים  מכל  במדבר  ישראל  עם  על  שמר 

עבודת הצדיקים שמלבישים השגות של דביקות 
והמח  באופן שהלב  תורה  ודברי  פסוקים  על  בה' 

יוכלו לקבלם[. 

הסתלקו  ואהרן  מרים  הסתלקות  בעת  והנה  ד. 
כי  משה,  של  כוחו  בזכות  וחזרו  והענן,  הבאר 
הצדיק יש בכוחו להחזיר לנו שפע הדעת על כל 
בחינותיו. וזהו תלת נפקין מחד, כלומר למשה יש 
לו  ולהביא  למעלה,  האדם  את  לכלול  הכח  את 
ומן, שהוא למעשה שפע של  שפע של באר ענן 
אותו,  המחייה  בינה  של  שפע  תשובה,  הרהורי 

שפע של דעת ומנוחת הנפש בדביקות ה'.

הרשעה  'וכל  השנה  בראש  שאומרים  וזה  ה. 
כולה כעש"ן תכלה', שהוא ר"ת עולם שנה נפש 
יום,  בכל  מברר  שאדם  הבירורים  שהם  כידוע. 
יום,  בכל  שמתגלגל  והיכן  עליו  שעובר  מה  בכל 
ושם אנו צריכים את השפע הזה של מן באר וענן, 
איך  כזה  חסד  שמתגלה  הדעת,  קיום  עיקר  והוא 
לא  נקרא אדם,  אינו  בלי דעת  כי  להגדיל הדעת, 
מיבעיא שטות ממש של עבירות ר"ל, אלא אפילו 
חוסר שמחה וחיות, ייאוש וכבידות מגיע מחסרון 
להתנוצץ  מתחיל  הזה  הדעת  וראשית  הדעת. 
בראש השנה, אשר אז מתחיל המלכת ה' על כל 
אצל  ההתקבצות  ידי  על  ובעיקר  הבאה.  השנה 
חיים  של  שפע  לנו  להחזיר  בכוחו  אשר  הצדיק 

בבחינת באר ענן מן.

ְוָהָיה  ה ָאבוֹת,  לׁשָ ְ לּול ִמּשׁ ּכָ ָמתוֹ  ִנׁשְ ה ָהָיה  ]ב[ ּומׁשֶ
עוֹת וכו'.  ּפָ ה ַהׁשְ לׁשָ ְ יְך ֵאּלּו ַהּשׁ לוֹ ּכַֹח ְלַהְמׁשִ

משה כלול מהאבות הקדושים

היה  ולכן  אבות,  מהשלשה  כלול  היה  משה  ו. 
בכוחו להמשיך שלשה השפעות אלו, כי אברהם 
מים,  בארות  לחפור  שהתחיל  החסד,  מידת  הוא 
השפעה  השפיע  הוא  כי  החסד,  מי  על  שרומז 
של ביאורי תורה בעולם בשביל לקרב להשי"ת. 
יצחק הוא מידת הגבורה הרומז על הענן, כי צריך 
לצמצם למעשה את הדעת להתגבר על היצר הרע 
שפתח  התפארת,  מידת  הוא  יעקב  והניסיונות. 
בתוך  הדעת  עם  למעשה  לחיות  איך  הדרך  את 
העולם הזה, בבחינת 'לרעות ביעקב עמו', לחיות 
בתוך העולם באור השכל של יעקב. וזה שלמות 

הדעת, אהבה ויראה והכרת ה'.

אצלו  כי  משלשתם,  כלום  היה  ומשה  ז. 
יצא  כאשר  הבאר,  על  שישב  נאמר 

ממצרים, והלך לברר השידוך שלו

צדקה, אא

הרה"ח ר' ניסן דוד קיוואק שליט"אנועם יראתך

דעם רעבינ'ס א תורה 



צדקה, אא

ישראל  עם  את  מקרב  הוא  כך  כי  הבאר,  אצל 
ומעלה אותם מהבור להיות להם באר מים חיים 
של חידושי תורה. וכמו כן משה נכנס גם לתוך 
בתוך  למעשה  לישראל  התורה  להמשיך  הענן 
הצמצומים והחושך של החיים. וגם נאמר אצלו 
הדעת  עצם  הוא  כי  הלחם'  הוא  משה  'ויאמר 
אלא  הדעת,  הארת  עצם  הוא  משה  ]כי  מן.   –
שצריך להמשיך ביאורי תורה ממנו- בחי' באר, 
וכן מידת הצמצום בחי' ענן, ומתחילה ישב על 
הדעת[.  עצם  להיות  זכה  שבהמשך  עד  המים 
ואותו בחינה של משה עליו נאמר 'מה שהיה הוא 
משלשתם  כלול  בתחיה  שיקום  והיינו  שיהיה' 

להאיר זאת ההארה לעם ישראל.

ֶנֶגד  ּכְ לוֵֹחם  ָהָיה  ֵמָאבוֹת,  לּול  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ּוַבּכַֹח  ]ג[ 
נֶֹקֶמת  "ֶחֶרב  כ"ו(:  ְקָרא  )ַוּיִ ְבִחיַנת  ּבִ ֲעָמֵלק, 
ם(:  )ׁשָ ִחיַנת  ּבְ ִרית,  ּבְ ֵהן  ָהָאבוֹת  י  ּכִ ִרית".  ּבְ ְנַקם 
א  ִטּמֵ ַוֲעָמֵלק  ְוכּו'.  ַיֲעקֹב"  ִריִתי  ּבְ ֶאת  י  "ְוָזַכְרּתִ
ֶרְך.  ּדֶ ר ָקְרָך ּבַ ָבִרים כ"ה(: "ֲאׁשֶ ְבִחיַנת )ּדְ ִריָתם, ּבִ ּבְ
ֲעָמֵלק,  ִמְלֶחֶמת  ֶזהּו  ֵרין'  ּתְ ין  ּבֵ ָעל  'ְוַחד  ְוֶזהּו: 
ְמכּו ְבָיָדיו  מוֹת י"ז(: "ְוַאֲהרֹן ְוחּור ּתָ ֱאַמר ּבוֹ )ׁשְ ּנֶ ׁשֶ

ה ֶאָחד": ה ֶאָחד ּוִמּזֶ ִמּזֶ

מלחמת עמלק – חלישות הדעת וקרירות

ובכח הזה שהיה כלול מהאבות, היה לוחם   ח. 
כנגד עמלק, בבחינת חרב נוקמת נקם ברית, כי 
מקרר  שהיה  ידי  על  בריתם  את  טימא  עמלק 
וזה עיקר  ומחליש את החלושי כח שבישראל. 
הזה.  העמלק  עם  להילחם  בעולם  שליחותינו 
ועיקר התגברות עמלק הוא מהחלישות הדעת, 
מעצמו,  ושבור  וטרוניות  בשאלות  מלא  שאדם 
אצל  שיש  שקר  של  והחן  הכבוד  את  ורואה 
אומות העולם, או שרואה חן וכבוד אצל אחרים 
ונחלש בדעתו מכך, ומשום מאבד את כל הכח 
רצונותיו  אחר  ונגרר  ה',  רצון  לעשות  שלו 
הדור,  כשרי  של  היופי  ענין  בהמשך  ]וכמובא 

ויתבאר שם בעז"ה[.

ועיקר הכח להילחם עמו הוא רק על ידי הדעת 
שמגלה משה, כי הדעת השלם של הצדיק, הוא 
כל  נגד  לעמוד  תוקף  בו  ונותן  האדם  את  מחזק 
שרוצה  הפגמים  אחר  ולהיגרר  הדעת  חלישות 
כי לבד קשה להילחם עמו, רק בכח  להכשילו. 
הוא  כי  בו,  להילחם  לצדיק אפשר  ההתקשרות 

חזק מעמלק.

אהרן וחור תמכו בידיו

ט. ומלחמה זו בפועל היה על ידי תלמידו יהושע 
עצמו  ומשה  רבו,  ממשה  כוחו  שקיבל  נון,  בן 
התגלות  כי  בו,  שיתמכו  וחור  לאהרן  צריך  היה 
וחור.  אהרן  של  התמיכה  את  צריך  הצדיק  אור 
כולם  את  מקרב  היה  הוא  כי  ימין,  מצד  אהרן 
ומאיר לכולם את המתיקות של דעת רבם. וחור 
בחינת  הוא  בזוה"ק,  כמובא  שמאל  מצד  שהיה 
יש  כי  הצדיק,  אור  התגלות  של  הצמצום  צד 
בדעת של הצדיק את הבחינה שצריך לשמור 
הרגו  ישראל  עם  ]ולכן  והצמצום  הסדר  על 
כי אין אוהבים את צד הצמצום  את חור, 

של הצדיק[.

מלחמת  של  זו  ומלחמה 

נלחם  שהצדיק  השנה,  מראש  מתחילה  עמלק 
עמו ורוצה להכניס דעת ותוקף בעם ישראל. 

ִרית,  ַהּבְ ן  ְוִתּקֵ ֲעָמֵלק  ת  ְקִלּפַ ִהְכִניַע  ׁשֶ ּוָבֶזה  ]ד[ 
ֶנה  ִמׁשְ ֶלֶחם  "ְוָהָיה  ט"ז(:  מוֹת  )ׁשְ ִלְבִחיַנת  ָזָכה 
ָיְנִקין  ֵרין  'ּתְ ְוֶזה:  וכו'.  יוֹם"  יוֹם  ִיְלְקטּו  ר  ֲאׁשֶ ַעל 
ֶנה,  ִמׁשְ ֶלֶחם  ִמּיוֵֹסף  ל  ְמַקּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ִחיַנת  ּבְ ׁשֶ ְלַחד', 
"ָוֶאְהֶיה  ח(:  ֵלי  )ִמׁשְ ִחיַנת  ּבְ תוָֹרה".  ֵנה  "ִמׁשְ ַהְינּו 
ָאר  יַע ִלׁשְ ּפִ ת, ַמׁשְ ּבָ ֲעׁשּוִעים יוֹם יוֹם: ּוְבִחיַנת ׁשַ ׁשַ
ת  ּבַ ׁשַ "ְוָהְיָתה  כ"ח(:  ְקָרא  )ַוּיִ ְבִחיַנת  ּבִ ָהעוָֹלמוֹת, 

ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה" וכו'.

לחם משנה

ותיקן  עמלק  קליפת  את  שמכניע  ידי  ועל  י. 
בזמן  כי  משנה.  ללחם  זוכה  זה  ידי  על  הברית, 
לחם  כפול,  'מן'  שבת  לכבוד  יורד  היה  המדבר 
הלחם  שאכילת  לדעת  צריך  וראשית  משנה. 
ממקום  נמשך  כי  כלל,  פשוט  דבר  אינו  בשבת 
גבוה מאוד, ומושרש במידות הרחמים העליונות. 
ורק בסעודות שבת אפשר להתחיל לקבל מושג 
אפשר  איך  קצת  ולהבין  ה',  בעבודת  בתענוג 

להפוך חלק מהעולם הזה לגילוי אלקות.

של  הארה  הדעת,  של  השלימה  ההארה  והוא 
על  רומזת  התחתונה  החלה  כי  ודעת,  אמונה 
והוא גם הבירור הפשוט של  המלכות – אמונה, 
זוכים  אכילת לחם בימיות החול, אלא שבשבת 
שהיא  העליונה  החלה  שהוא  המשנה,  ללחם 
של  שפע  הרחמים  מידות  התגלות  על  רומזת 
עתיק. והוא סוד משה רבינו בעצמו, שהוא עצם 
ובשבת  לעיל,  שבארנו  כמו  מן  בחינת  הדעת 
הצדיק,  דעת  הארת  של  משנה  הלחם  מתגלה 
בעיקר  מאירה  הצדיק,  של  הדעת  הארת  כי 
בשבת קודש, שאז הוא הזמן של מנוחת הנפש 
היינו  בכפולות,  לבוא  מוכרחת  והיא  בשלמות, 
ואז  לאמונה,  להחזירה  ואז  דעת,  של  הארה 
מדרגא  וכך  יותר,  גבוהה  לאמונה  שוב  לעלות 
לדרגא, כי שלימות הדעת היא הארה של אמונה 
לגדלות  מאירה  אמת  תורת  כי   – יחדיו  ודעת 

והקטנות.

עונג שבת

יא. וזהו העונג שבת, שיש בה שעשועים גדולים, 
ש"ע נהורין של אור הצחצחות, שמתנוצץ בדעת 
מתיקות דברי רביז"ל, ולכן שבת הוא זמן מסוגל 
מאוד להיכנס ללימוד ספריו הקדושים, ולטעום 
הפסוק  את  רביז"ל  מזכיר  זה  ועל  הגדול.  אורו 
'והיתה שבת לכם לאכלה' אשר פסוק זה נאמר 
העשיות,  וכל  החובות  כל  שמשמט  בשמיטה, 
והוא מאיר גם בכל שבת, לשכוח את כל העבר, 
ולהיכנס לסוג של חיים בתוך שפע, כאילו יש לו 
הכל, כמו יוצאי מצרים ההולכים במדבר מוקפים 
בענן ושותים מי באר ואוכלים מן. ומתוך הארת 
השבת, מושפע לעולמות מנוחת הנפש גם לימות 
החול, בבחינת 'והיתה שבת הארץ לכם לאכלה' 

שנאמר גם על ימות החול בשנה של שמיטה.

והוא אשר מתגלה בתורה הזו, דעת הנפלא  יב. 
נאמרה  זו  שתורה  וכיון  קודש.  בשבת  שמאיר 
אנו  השנה  שבראש  שמובן  הרי  השנה,  בראש 
אור  עלינו  שיאיר  חדשה  לשנה  לזכות  פועלים 

לטעום  אפשר  הצדיק  באור  רק  כי  השבתות, 
בשבתות  להיפך  וכן  בשבתות,  אמיתי  טעם 

טועמים אור הצדיק.

יג. ולכן באים לצדיקים בראש השנה, כי צריכים 
אצלו  כי  מן,  ענן  הבאר  את  לנו  יחזיר  שהצדיק 
הזה  הדעת  השגת  את  בחזרה  לקבל  אפשר 
באופן שיקרב אותנו לה' ויחזיר אותנו בתשובה 
שלמה, ולא דעת של לימוד חכמות וידיעות, כי 
מידת הדין סוגרת על האדם שלא ידע שהוא יכול 
גם להתקרב לה' ולזכות לאור הדעת האמיתית. 
האם  השנה,  בראש  האדם  את  דנים  כך  ועל 
ומהו  דעת  ומהו  תורה  מהו  להכיר  האדם  יזכה 

שעשועים של תורת הצדיקים.

****

לקיים את הדעת

יד. והנה עד כאן דיבר על השפעות באר ענן מן 
לבאר  עולה  וכעת  אותו,  מקבלים  שאנו  באופן 
תורת  את  בפועל  ולהאיר  לקיים  זוכים  איך 
הצדיק, שגם שם צריך את הארת השלשה אבות, 
מהשלשה  כלול  שמשה  לעיל  התבאר  שהרי 
של  הבחינה  את  צריך  איך  מבאר  ועתה  אבות, 
שלשתם בשביל שיתקיים הארת דעתו הקדושה 

של הצדיק בעולם.

ֵהם:  "ל, ׁשֶ ָלת ַהּנַ ִאים ּתְ ַעת ּבָ י ַעל ְיֵדי ַהּדַ ]ה[ ְוֶזהּו, ּכִ
לּוִלים וכו'.  י ּבוֹ ּכְ ים', ּכִ ה' 'ּוַמְלּבּוׁשִ ִתּיָ 'ֲאִכיָלה' 'ּוׁשְ
ֵהם:  ַעת, ַעל - ְיֵדי ָהָאבוֹת, ׁשֶ ל ַהּדַ ר ִקּיּומוֹ ׁשֶ ְוִעּקַ
ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  'ֶחֶסד',  ְפֶאֶרת'.  'ּתִ בּוָרה'  'ּגְ 'ֶחֶסד' 
ַלֲאֵחִרים,  ָחְכָמתוֹ  ד  ְלַלּמֵ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַהְינּו  ַאְבָרָהם. 

ִכיָנה וכו'. ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ ּוְלָקְרָבם ּתַ

חסד גבורה תפארת

טו. כי אברהם שמידתו חסד, ענינו ללמד תורתו 
לשונה,  על  חסד  תורת  שכתוב  כמו  לאחרים, 
לדעת  בהם  להאיר  העולם  על  חסד  מלא  והוא 
בכל  ומאמין  אחד,  מאף  מתייאש  ואינו  ה',  את 
אחד שיכול לשתות ממי הבאר, ובאופן הזה של 

הארת אברהם יש קיום לתורת הצדיק.

יראת  שמקדים  הגבורה,  מידת  הוא  יצחק  טז. 
בזה  תלוי  הדעת  מציאות  כי  לחכמתו,  חטא 
רעים,  הרגלים  ולשנות  לה'  להתקרב  שנרצה 
דקדושה,  בגבורה  התאוות  תבערת  להכניע 
והגבורה הראשונה הוא רצון ברור שלא להתייאש 
ולהתרחק מעצבות. וכשעוסק בתשובה יחד עם 
הדעת של תורת חסד אזי יכול להתחדש תמיד. 
וזהו צמצום שמוכרח להבנת אור הצדיק, כי אם 
אצלו  להצטייר  שיכול  הרי  החסד,  את  רק  יקח 
דיבורי הצדיק כדברי חיזוק בעלמא שבא לפתות 
יראת  של  הצמצום  מוכרח  ולכן  הנפש,  את 
שהם  הצדיק  דברי  את  באמת  מבין  ואז  שמים, 

הארת אלקות. 

יז. וענין התפארת הוא שלא יהיו דברים נבזים, 
הראוי,  באופן  חכמתו  להוציא  איך  לדייק  אלא 
של  באופן  לא  וראויים,  מתאימים  בלבושים 
באופן שכל  תורה  בדברי  חקירות, אלא מולבש 
אחד יהיה יכול להתחבר לדברים אלו ולהתרומם 

עמה.  

צדקה, אא

נועם יראתך



צדקה, אא

יח. ובפשטות 'חסד גבורה תפארת', משמעותו 
אהבה ויראה והתפארות, אלא שרביז"ל מלמד 
אותנו כאן איך ללמוד ספריו הק' באופן שנוציא 
איך  לראות  שלומדים,  מה  מכל  ברורה  עצה 
ולכן  דווקא,  העת  לאותו  אליו  מדבר  הצדיק 
כי  חן.  עם  חכמתו  להוציא  איך  לדעת  צריך 
כשהחכמה בקיומה ושלמותה אזי דברי פי חכם 
חן, שרואה החן שיש בדברי רביז"ל, ובזה נכלל 
בחן האמיתי של העולם, שאז החכמה בקיומה 
שיכול  תרין'  בין  עאל  'חד  וזהו  ובשלמותה. 

ללחום מלחמת ה', מלחמת עמלק.

הּוא  ֲאַזי  ֵלמּוָתּה,  ּוִבׁשְ ִקּיּוָמּה  ּבְ ַהָחְכָמה  ּוְכׁשֶ
ִלְלחֹם  כוֹל  ּיָ ׁשֶ ֵרין',  ּתְ ין  ּבֵ ָעל  'ַחד  ְבִחיַנת:  ּבִ
ָחְכָמה  "טוָֹבה  ט(:  ם  )ׁשָ ְבִחיַנת  ּבִ ה',  ִמְלְחמוֹת 
ִרים ָהרוְֹדִפים  ל ַהּצָ ְכִניַע ּכָ ּמַ ׁשֶ ֵלי ְקָרב". ְוָאז ּכְ ִמּכְ
אוָֹתם  ּוַמְכִניס  ָרֵאל,  ִיׁשְ ּבְ ׁשֶ ּכַֹח  י  ֲחלּוׁשֵ ַאַחר 
ׁש  ַרְך, ַעל - ְיֵדי - ֶזה זוֶֹכה ְלַחּדֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַלֲעבוַֹדת ַהּשׁ
ְבִחיַנת  ּבִ ֵרין,  ּתְ ת ַעל ַחד  ּבָ ׁשַ ּבְ אוַֹרְיָתא  ּדְ ין  ִחּדּוׁשִ

ֵנה ּתוָֹרה. ִחיַנת ִמׁשְ ֶנה, ּבְ ֶלֶחם ִמׁשְ

חידושי תורה של שבת

יט. כי כשזוכים לדעת של הצדיק, אזי אפשר 
ללחום מלחמת ה' לנצח כל חלישות הדעת. ואז 
זוכים בשבת קודש לחדש חידושין דאורייתא, 
מחמת  משנה',  'לחם  בחינת  של  חידושים 
תורת  של  הדעת  אור  נפתח  קודש  שבשבת 
בספריו  להבין קצת  לזכות  ואז אפשר  הצדיק, 
הקדושים ולקבל הרגש נכון בהם, באופן שיביא 
לאדם דרך בעליה ובירידה, בזמנים של קטנות 
וגדלות, דעת ואמונה. וכל זה זוכים בכח הראש 

השנה של הצדיק.

ועל זה כתוב 'רק שבתו יתן ורפא ירפא' כי על 
ידי שזוכה לשבת קודש, הוא זוכה לשני רפואות 
– לחם משנה, בחינת 'ורפא ירפא', היינו שזוכה 

לצאת מכל המחלות.

י  "ל, ּכִ ֶנה" ַהּנַ יַע "ֶלֶחם ִמׁשְ ּפִ ֶהָחָכם ַמׁשְ ]ו[ ְוֶזה ׁשֶ
ָאְמרּו  מוֹ ׁשֶ ן ְלֵחֶלק ֲחֵברוֹ, ּכְ ם ּכֵ ַעל ְיֵדי ְזכּותוֹ ָזָכה ּגַ
נוֵֹטל  'ָזָכה  ט"ו(:  )ֲחִגיָגה  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם  ֲחָכֵמינּו, 
ְוַנְפׁשוֹ  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יוֹם  א  ּבָ ּוְכׁשֶ ֲחֵברוֹ'.  ְוֵחֶלק  ֶחְלקוֹ 
ַפׁש"  ּנָ ַוּיִ ַבת  ׁשָ בוֹ  י  "ּכִ ְבִחיַנת:  ּבִ ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ִנְכֶלֶלת 
"ל. ּנַ ת ּכַ ּבָ ַ ֶנה ְליוֹם ַהּשׁ מוֹת ל"א(, ֲאַזי נוֵֹתן ֶלֶחם ִמׁשְ )ׁשְ

החכם משפיע הלחם משנה של שבת

כ. כאשר אדם זוכה הוא נוטל גם את חלק חבירו 
לשלמות  זכה  שהצדיק  וכיון  עדיין,  זכה  שלא 
המלחמה בעמלק, על כן הוא זוכה לכל החלקים 
ונפשו  השבת,  יום  וכשבא  ישראל,  עם  של 
נכללת בשבת אזי הוא – הצדיק, משפיע לחם 
אנו  יכולים  אליו  בהתקשרות  כן  ועל  משנה, 
לזכות שהוא ישפיע עלינו לחם משנה בשבת, 
וכאמור  לו כביכול גם את החלק שלנו.  יש  כי 
לעיל שבשבת קודש אפשר לטעום בעיקר את 

הטעם בהתקרבות לצדיק ולהרגיש בתורתו. 

ת, ִנְתעוֵֹרר ָהעוָֹלם ִלְתׁשּוָבה  ּבָ ]ז[ ְוַעל ְיֵדי ֶהָאַרת ׁשַ
ִחיַנת  ּבְ ׁשּוָבה,  ּתְ ִחיַנת  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ י  ּכִ ֵמַאֲהָבה. 
ׁשּוָבה  ְוַהּתְ ֱאלֶֹקיָך".  ה'  ַעד  ְבּתָ  "ְוׁשַ ל(:  ָבִרים  )ּדְ
יר  )ׁשִ ֲענּוִגים"  ּתַ ּבַ ִחיַנת: "ַאֲהָבה  ּבְ ֵמַאֲהָבה,  ִהיא 
ִחיַנת  ת, ּבְ ּבָ ֲענּוג ׁשַ א ִמּתַ י ַאֲהָבה ּבָ יִרים ז(. ּכִ ִ ַהּשׁ

ּוְתׁשּוָבה  עֶֹנג".  ת  ּבָ ַ ַלּשׁ "ְוָקָראָת  נ"ח(:  ְעָיה  )ְיׁשַ
ֶנה" וכו'. ִחיַנת: "ֶלֶחם ִמׁשְ ֵמַאֲהָבה, ֶזה ּבְ

תשובה מאהבה

בבחינת  באדם  דעת  שנתעורר  לאחר  כא. 
'באר ענן מן' אזי עיקר השפעתה למעשה הוא 
מאהבה,  תשובה  לעשות  האדם  שמתעורר 
ובקושי,  ביגיעה  הוא  העבודה  החול  בימות  כי 
זוכה להתענג על ה' בשבת קדוש  אבל כאשר 
משיכה  בלב  מתעורר  אזי  הצדיק,  תורת  באור 
של  באופן  נעשה  העבודה  וכל  השי"ת,  אחר 
'אהבה בתענוגים', וגם התשובה שלו היא מתוך 

האהבה שנמשך אחר השי"ת.

ומובן שאם רביז"ל גילה תורה זו בראש השנה, 
לתשובה  לבוא  השנה,  ראש  עבודת  שזהו  הרי 
התשובה  שתחילת  אפילו  כי  אהבה,  של  כזו 
אחר  אבל  והפחד,  האימה  היא  השנה  בראש 
כך על ידי קול השופר התשובה עולה למדרגה 

גבוהה יותר של תשובה מאהבה.

לראות  צריך  ושבת  שבת  שבכל  כן  גם  ומובן 
לעשות בחינת ראש השנה, להתעורר בתשובה 
מאהבה, וזה על ידי המשכת הלחם משנה של 

הצדיק.

ְבִחיַנת  ִאים, ּבִ ּדוֹר ִנְתַרּפְ ּבַ ִרים ׁשֶ ׁשֵ ל ַהּכְ ]ח[ ְוָאז ּכָ
י קֶֹדם ָסְבלּו ִיּסּוִרים,  ב ְוָרָפא לוֹ". ּכִ ְעָיה ו(: "ְוׁשָ )ְיׁשַ
ם  ּגַ א".  ָנׂשָ ֳחָלֵינּו הּוא  "ָאֵכן  נ"ג(:  ם  )ׁשָ ְבִחיַנת  ּבִ
יר  )ׁשִ ְבִחיַנת  ּבִ ִרּיוֹת,  ַהּבְ ֵעיֵני  ּבְ ִדים  ְמֻכּבָ ים  ַנֲעׂשִ
ְיֵדי   - ַעל   ," ַעְמּתְ ּנָ ּוַמה  ִפית  ּיָ "ַמה  ז(:  יִרים  ִ ַהּשׁ
ְבִחיַנת  ּבִ ָהיּו  ִמּקֶֹדם  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ַתֲענּוִגים  ּבְ ַאֲהָבה 

ְעָיה נ"ג(: "לֹא תוַֹאר ְולֹא ָהַדר לוֹ": )ְיׁשַ

התגלות הכבוד של הכשרים

להחליש  עמלק  מלחמת  כל  היה  זה  כי  כב. 
לבבות ישראל על ידי שגונב את החן האמיתי 
אליו  המקורבים  גם  וכך  הצדיקים,  אצל  שיש 
מאבדים את החן, וסובלים יסורים מהתקרבותם 
האמיתית.  בחשיבותם  מכירים  שאין  וממה 
אבל על ידי השפעת הלחם משנה של הצדיק, 
והכח להילחם עמו מתוך הבנת האמת, ושמתוך 
זה  ידי  על  אזי  בתענוגים,  לאהבה  נתעורר  כך 
בעיני  מכובדים  ונעשים  הדור  כשרי  נתרפאים 
בלי  בעבודתו,  ותוקף  כח  ומקבל  הבריות, 

להתבלבל.

ֵעיֵני ּכֹל,  ִדים ּבְ ּבְ ים ְוִנְתּכַ ֵרי ּדוֹר ִנְתַיּפִ ׁשֵ ַהּכְ ]ט[ ּוְכׁשֶ
ָבר  ּכְ ׁשֶ ְלָהִבין  ָיכוֹל  רּותוֹ,  ׁשְ ּכַ ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ֲאַזי 
ֶנה"  ִמׁשְ "ֶלֶחם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יוֹם  ּבְ ַהּדוֹר  ֲחַכם  יַע  ּפִ ִהׁשְ
ל  ן ְמַקּבֵ רּותוֹ, ּכֵ ׁשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ּכַ י ּכָ "ל. ּכִ ַהּנַ

ִרּיוֹת.  ֵעיֵני ַהּבְ ן ּבְ ל ּכֵ ּדֵ יִֹפי ְוָהָדר ְוִנְתּגַ

להכיר שהכל השפעת הצדיק

כב. כאשר אדם מקבל כח ותוקף בדרכו, ורואה 
וחלישות  בלבולים  ללא  שלו  באמת  ומתברר 
הדעת של עמלק, אזי הוא יכול להבין ולראות 
לו  נקודה של התחזקות שיש  וכל  שכל הדעת 
בעבודת ה', הוא נמשך רק בזכות הלחם משנה 
כי  ממנו,  רק  שהכל  ומבין  הצדיק,  שהשפיע 
התלמיד אצל הצדיק הוא כעט אצל הסופר, וזה 
בהתקשרות  יותר  עמוקה  דרגא  מביא  בעצמו 

הבאר  את  יותר  לחפש  מתחיל  ואז  לצדיק, 
כך  ועל  חלילה.  חוזר  וכך  הצדיק,  של  מן  ענן 
לעמך  כבוד  'תן  השנה  בראש  אנו  מבקשים 
ותהילה ליראיך', שנזכה לראות בהאי שתא את 

פאר ויופי התגלות הצדיק.

וצריך שהפאר והיופי האמיתי יאיר עד 'ירכתי 
רק שלא  ולא  ביותר,  הנמוכים  צפון' למקומות 
יזלזל  אלא  אחרים,  של  בהצלחות  יתבלבל 
השקר  של  והיופי  והפאר  החן  בכל  וימאס 

השולט בעולם, בכמה וכמה בחינות. 

ִלי  ּכְ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ּדוֹר,  ֵרי  ׁשֵ ַהּכְ ל  ׁשֶ ה  ֻדּלָ ַהּגְ י  ּכִ
מחק  ]וכאן  ְבִחיַנת...  ּבִ ַהּתוָֹרה.  ׁשּות  ִהְתַחּדְ ֶאל 

רביז"ל כמה תיבות ולא סיים הדיבור[

כלי התחדשות תורת הצדיק

למעלה  ונשגבים  עמוקים  שהדברים  ואף  כג. 
מהבנתנו למה מחק התיבות של המשך הדיבור, 
הוא  זה  שענין  לראות  אנו  שיכולים  מה  אבל 
ממש ההסתרה שמוכרח לעבור על הדעת של 
הצדיק שאי אפשר לבאר מהו הכלי להתחדשות 
אור תורתו, כי הוא ממש הכנת הכסא למשיח, 
הכלי להתגלות הגאולה. ואי אפשר לבאר עד 
דעת  להחליש  בא  עמלק  של  מלחמתו  היכן 
מהצלחות וחן של שקר בכמה וכמה אופנים, כי 
בכל דור ודור, ובכל אדם משתנה המלחמה הזו, 

שלא יתגלה אצלו הגדולה האמיתית.

ֵרי ַהּדוֹר, ָצִריְך ָלֶהם ְלִהְתּבוֵֹנן ְמאֹד  ׁשֵ ]י[ ְוֵאּלּו ַהּכְ
לּו  ׁשְ ִיּכָ ּלֹא  ָאה ָלֶהם, ׁשֶ ה ַהּבָ ֻדּלָ ְוַהּגְ ְוָהָדר  ַההוֹד  ּבְ

ַגֲאָוה.  ּבְ

להזהר מגאווה

עמלק  של  ממלחמתו  הזהיר  מתחילה  כי  כד. 
וכו',  בזיונות  ידי  על  דעת  להחליש  שבא 
שכאשר  ההפוכה,  מסכנה  להזהיר  חוזר  וכאן 
יכול  אזי  הצדיק,  בדעת  להשגה  האדם  זוכה 
כתוצאה  לבוא  ולא  ויישות,  בגאווה  להיכשל 
מאור הדעת של הצדיק לידי ביטול להשי"ת, 
כי לימודי הצדיק הוא נקודת אמת של אלקות, 
וזוכים  בהם  שמתעסקים  אחר  פעמים  אבל 
יכולים  והדר,  הוד  של  והתגלות  השגה  לאיזה 
ונשאר רק  יישות,  להפוך את תורתו לסוג של 

בחיצוניות יופי החידושים.

כה. ולכן צריך לשמור מאוד את הדיבור שיהיו 
לחם  של  הדעת  גילוי  של  מיושבים  דיבורים 
על  כי  פגומים,  בדיבורים  לפגום  ולא  משנה, 
]בחינת  ומבולבלים  הפגומים  הדיבורים  ידי 
גלות  עיקר  וזהו  גאווה,  נמשך  'בבליים'[ 
דיבורים,  לדבר  צריך  אחד  מצד  כי  השכינה. 
אלא שצריך להתקשר לפנימיות הדיבורים ולא 
צריך  כן  ועל  הדיבורים.  בחיצוניות  להשאר 
להתקשר לצדיקים, לחפש אורם, ולזכור שכל 
נקודת דעת מושפע מהם, וכל הכוונה להוציא 

השכינה מגלותה, ולהקים המלכות מנפילתה.

ועל זה אנו באים לצדיק בראש השנה, לפעול 
את ההכתרה של מלך מלכי המלכים, שיהיה 

בבחינת 'תרועת מלך בו'.

צדקה, אא

המשך



ערב ראש השנה אצל ציון הצדיק
יתברך,  כבודו  לגלות  היא:  הבריאה  תכלית 
נעימות  טעם  ונטעם  אותו  ונכיר  שנזכה 
כאשר  כי  בעולם,  שיש  הבחירה  זוהי  דקדושה. 
כנגדו  מתגברים  הנועם,  לקבל  האדם  מתעורר 
המקטרגים החובלים, הבאים לפגום את נעימות 

החשק דקדושה, בעיקר על ידי הפגם הידוע.
עיקר  האדם,  נברא  שאז  השנה,  ראש  בימי 
דקדושה,  נועם  עצמנו  על  להמשיך  עבודתנו 
קברי  על  להשתטח  ר"ה  בערב  הולכים  כן  ועל 
ונשמתם  ה',  בנועם  לחזות  זכו  אשר  צדיקים, 
גנוזה בנועם העליון, ושם במקום גניזתם שופע 
והוא ההכנה לקבל קדושת  תמיד אותו הנועם. 

ראש השנה בהשפעת הנועם העליון.
על  שנתחבר  תהילים,  באמירת  שם  ומרבים 
'נעים' זמירות ישראל, אשר  ידי דוד המלך ע"ה 
שהוא  הברית,  לתקן  אפשר  אלו  במזמורים 
הנועם  וזוכים לשפע  כל החטאים,  תיקון  עיקר 

דקדושה.
תהילים  מזמורי  העשרה  לומר  גדול  ותיקון 
מזמורי  מכל  כלולים  הם  אשר  רביז"ל,  שגילה 
לדוד',  'מכתם  הראשון  ובמזמור  התהילים. 
נעימות  בנעימים...  לי  נפלו  'חבלים  מזכירים 
באים  והמקטרגים  שהחובלים  נצח',  בימינך 
מודים  ותיכף  האמיתי.  הנעימות  את  לפגום 
לנו  שנתן  יעצני'  אשר  ה'  את  'אברך  להשי"ת 
עצות הצדיקים, על ידם נזכה לשפע הנועם, 'כי 
נראה  לא  שבזכותם   – לשאול'  נפשי  תעזוב  לא 
תמיד'  לנגדי  ה'  'שויתי  ומבקשים,  השאול.  את 
בלי  השי"ת  אל  רק  להשתוקק  תמיד  שנזכה 

הפסק כלל.
כי  בער"ה,  צדקה  ליתן  ומרבים  פדיון  נותנים 
)ליקוטי  העליון.  נועם  לקבל  הכלי  הוא  הצדקה 

הלכות ברכת הפירות ד', מנחה ו'( 

שמירת המחשבה בראש השנה
לאדם  שיש  כ"א(  הר"ן  )שיחות  אמר  רביז"ל 
השנה,  בראש  המחשבה  את  מאוד  לשמור 
לחשוב רק מחשבות טובות שבוודאי יטיב עמנו 

השי"ת ויתן לנו שנה טובה.
את  לתקן  היום  מעבודת  חלק  זהו  ואדרבא 
הבטחון בהשי"ת, כי בוודאי השי"ת משגיח תמיד 
הוא,  ההשגחה  גילוי  עיקר  אבל  הבריאה,  על 
בטחונינו  ותולים  מסתכלים  מצידנו  אנו  כאשר 
ברחמנות הגדולה שלו. וככל שאנו שמים עינינו 
ית',  השגחתו  עלינו  נמשך  באמת  כך  אליו,  רק 

ויזכה אותנו )ליקו"מ סי' י"ג – סי' ע"ו(. 
ולכן בראש השנה שאז מתחדש מלכותו עלינו, 
מלכותו,  כסא  על  כביכול  אותו  מושיבים  ואנו 
הוא עיקר הזמן להישיר עינינו אליו ולבטוח בו 

שבוודאי יוציא לאור דינינו.   
ובפרט מי שזוכה להיות בקיבוץ של רביז"ל, יש 
לו בוודאי לשמוח מאוד ולמלאות עצמו בבטחון 
טובים  לחיים  ונזכה  לאור,  משפטנו  שיוציא 

ומחודשים.

תפילות ראש השנה
בימים קדושים אלו עוסקים עם ישראל להמליך 
בתמימות  מתחילה  הבורא  המלכת  השי"ת.  את 
ישראל  כלל  חכמות.  שום  ללא  גמור,  ופשיטות 
מבטלים אז את עצמם לגמרי, ועוסקים בתפילות 
תהילים,  ספר  של  ותשבחות  שירות  ותחנונים, 

ושאר מיני בקשות ותחינות וסליחות ופיוטים. 
לפניו  גדול  רוח  נחת  ישראל  מעלים  זה  באופן 
יתברך, שיש לו עם כזה, היודע ומכיר אותו מתוך 
עולם גשמי שכזה. )ליקוטי הלכות נטילת ידיים 

שחרית ג', ברכת המזון ד'(
עם  עצומה  מלחמה  מתרחשת  הללו  בימים 
לבלוע  מבקשים  הרע  כוחות  אחרא.  הסטרא 
יהיו  שלא  ישראל,  תפילות  את  לגמרי 
ותחנונים  רחמים  של  כאלו  תפילות 
והתנוצצות דעת. כך יעלה בידם 

כך,  משום  המוח.  מחיצות  את  חלילה  להפיל 
ובהתאמצות  בכח  להתפלל  ביותר,  להתחזק  יש 
ובהתקשרות  דין',  בבחינת  'תפילה  מאוד  גדולה 
מהסט"א  להוציא  נזכה  כך  כח.  הבעל  לצדיק 
את חיותה שבלעה מאתנו, ולחלץ את תפילתנו 
ותתברר  השנה.  ימות  כל  משך  בקרבה  שנבלעו 
הניגון  קול  לשמוע  נזכה  עדי  מחדש,  האמונה 
ח'  סי'  מוהר"ן  )ליקוטי  לבוא.  לעתיד  שיתעורר 

תנינא(

הניגונים שבתפילה
מובא בזוהר הקדוש, שהמתקת הדינים נעשית, 
הלבושים  את  מהשכינה  שמפשיטים  ידי  על 
נהירים.  בלבושים  אותה  ומלבישים  החשוכים, 
אמורים  ישראל,  עם  שאנו,  היא:  הדברים  כוונת 
בלבושים  לא  אך  שמים,  מלכות  עול  לקבל 
התעוררות  של  מאירים  בלבושים  רק  חשוכים, 
שמנגנים  ידי  על  נעשה,  וזה  ורצון.  בנועם  הלב 

ומזמרים את אותיות התפילה בזכות ובבהירות.
להרבות  אלו,  בימים  ישראל  כלל  נוהגים  כן  ועל 
הקדושים  התפילות  "ומנגנים  נפלאים,  בניגונים 
זה  וכל  ונוראים".  מתוקים  בניגונים  והפיוטים 
בתפארתה  השכינה  את  לראות  לזכות  בכדי 
בהמלכת  הנפש  שתתעורר  עד  הגוונים,  בריבוי 
השי"ת על כל העולם. )ליקוטי הלכות הל' חזקת 

מטלטלין ה'( 

זכרינו לחיים
על איזה חיים מבקשים אנו ומתפללים...

לו  שיש  מי  הוא  החיים  עיקר  מוהרנ"ת:  מבאר 
ועבודתו  זקנה,  לידי  נופל  שאינו  ימים,  אריכות 
כנשר  מחדש  תמיד  אלא  וחלשות,  בזקנה  אינה 
נעוריו, ובכל יום מתחיל מחדש בתוספת קדושה, 

ואינו מתעייף לומר, נתייגעתי דיו, ותש כוחי. 
אפיים  באריכות  מאוד  להתחזק  יש  כך  משום 
היגיעות  כל  ורוחו על  חייו. להאריך אפו  ימי  כל 
ולהתחיל  החיים,  במשך  שמזדמנים  והכבידות 

בכל פעם מחדש לעלות מדרגא לדרגא.
גם להיפך, לאחר שעשה חלילה מה שעשה, ועבר 
ח"ו,  זקן  להיות  אסור  כן  פי  על  אף  שעבר,  מה 
כלומר - לבוא לידי יאוש, ולומר בלב 'כבר זקנתי 
והורגלתי במעשי הרעים, ואי אפשר שאשתנה – 
חס ושלום', אדרבה מן הראוי להתחזק ולהתחיל 

מחדש בכל מה שאפשר, דבר גדול או דבר קטן. 
אפיים,  באריכות  להתחזק  יש  שכזה  במצב  וגם 
דעתו  תחלש  ולא  מרשעותו,  יתבלבל  שלא 
הגדול  בחסדו  יבטח  אלא  עוונותיו,  מריבוי 

שבוודאי ישוב לבסוף.
השנה,  בראש  ולהתפלל  לבקש  מרבים  זה  ועל 
שהוא יום התחדשות הבריאה: 'חדש עלינו שנה 
להאריך  שנזכה   – אמיתיים  לחיים  זכרנו  טובה', 
ולקבל הדרך לחדש חיותנו בכל עת, בשנה  אף, 

הבא עלינו לטובה. )ליקוטי הלכות תפילין ה'( 

לשנה טובה תכתב ותחתם בספרן של 
צדיקים

הזוכים לנסוע בראש השנה לצדיקים אמיתיים, 
שכל  משום  'צדיקים',  בשם  הם  גם  נקראים 
זוכים  הם  כך  משום  טהור.   – לטהור  המחובר 
לחיים  צדיקים,  של  בספרן  לאלתר  ונחתמים 

אמיתיים.
ומה טבעם של חיים אמיתיים - להיכלל בספרן 
הלב'.  'מיתת  עיקרה  המיתה,  כי  צדיקים.  של 
בספרים  ומעיינים  שלומדים  שאפילו  כלומר, 
הנהגות  להוציא  מסוגלים  לא  עדיין  הקדושים, 
הצדיקים.  דברי  מתוך  אמיתיות  ועצות  ישרות 
בהם,  ומאמינים  בצדיקים  שנכללים  בשעה  אך 
זוכים  וממילא  נטהר,  והמוח  הדינים  נמתקים 

להוציא הנהגות ישרות מכל הספרים הקדושים.
שנכללים  בשעה  בעיקר  נעשית  הדין,  והמתקת 
השנה  ראש  בקיבוץ  ישראל  נפשות  יחדיו 
לרעך  'ואהבת  כי  ושלום.  באהבה  הצדיק  אצל 

אהבת  ידי  שעל  משום  בתורה',  גדול  כלל  הוא 
בספרים  האמונה   – התורה  אור  מתגלה  חברים 
לרעהו  איש  מאחלים  אנו  כן  ועל  הקדושים. 
באור  ולהיכלל  להיחתם  שנזכה  פנים,  בהארת 
עצה  תמיד  שם  למצוא  הקדושים,  הספרים 

לנפשנו. )ע"פ ליקוטי הלכות, סוכה ז', פקדון ה'(

סעודת ראש השנה
"אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדוות ה' היא 

מעוזכם"

שהשי"ת  ההתפארות  מתגלה  השנה  בראש 
זוכה  אחד  כל  לא  אולם,  ישראל.  בעמו  מתפאר 
בפרט  הצדיק,  על  שמסתכל  מי  זה.  את  לראות 
השנה,  ראש  בימי  אצלו  שמתקבצים  בשעה 
בשביל לעבוד את ה', הוא יכול להמשיך על עצמו 

את ההתפארות הזו ולחזות בה.  

ההתפארות הזו של השי"ת, עולה בעיקר בשעה 
יתברך בתפילה,  שאנו משבחים ומפארים אותו 
על ידי זה השי"ת מתגדל ומתפאר בכל העולמות, 
מחמת שיש לו עם שכזה, שבתוך עולם גשמי כל 

כך יודעים ממנו.

נחת  יתברך  לפניו  להעלות  שזכינו  לאחר 
בתפילה, מתגלה המלכות וההתפארות שלו בנו 
בסעודת יום טוב. כי כך דרכו של מלך - להראות 

כבוד עשרו ותפארת גדולתו בשעת סעודה. 

בשעה שישראל אוכלים בקדושה, בעיקר על ידי 
מצוות ברכת המזון בכוונה והתעוררות, מתגלה 
מלכות השם בעולם, וכפי המובא בספר המדות 

"על ידי ברכת המזון נתוודע השי"ת בעולם". 

כבר  כי  לחמך,  בשמחה  אכול  "לך  שכתוב:  וזה 
שלאחר  משום  מעשיך".  את  האלקים  רצה 
שזכינו להעלות התפארות לפניו בתפילה, כעת 

יכולים אנו לאכול בקדושה, ולגלות ההתפארות.

מעדנים  "אכלו  ככתוב  בשמחה,  לאכול  יש  ולכן 
משום  מעוזכם".  ה'  חדוות  כי  ממתקים  ושתו 
שבשעה זו אנו מזכירים לעצמנו את ההתפארות 
לעסוק  שזכינו  מאיתנו,  להשי"ת  שיש  הנוראה 
בתפילה, לשבח, לפאר, ולרומם, בפרט מי שזכו 
להיות חלק מהקיבוץ הקדוש שעליו נאמר ביותר 
פסוק זה כמובא בשיחות רביז"ל.  )ליקוטי הלכות 

ברכת המזון ד'(

המלך 
מורכב  שהוא  הזה,  העולם  נברא  השנה  בראש 
עיקרה  וזוהי  משתנים.  ומקרים  מפעולות  כולו 
ומקרים  של הבחירה בעולם, כשרואים פעולות 
בית  בעלי  ישנם  כאילו  ונדמה  בעולם,  משתנים 
לזכור  יש  הזו  המציאות  מתוך  חלילה.  רבים 
מהאחד  רק  ונמשכת  מונהגת  כולה  שהבריאה 

היחיד והמיוחד. 

עבודתנו בראש השנה, לעסוק בתפילות, שירות 
איך  האחדות,  את  כך  מתוך  ולגלות  ותשבחות, 
הבריאה כולה מושרשת באחד הפשוט. לכן אנו 
מתחילים את התפילה בצעקת "המלך יושב על 
'היושב'.  ולא  'יושב',  ואומרים  ונשא",  רם  כסא 
מי  כמו  'היושב',  אומרים  השנה  ימות  בכל  כי 
'יושב'  שיושב זה מכבר. אבל בר"ה אנו אומרים 
כי כעת התחלת ישיבתו על כסא המלכות, שאנו 
תפילתנו  ידי  על  הכסא  על  מלכותו  מיישבים 

אליו. )הלכות פריקה וטעינה ד'(

שיר המעלות ממעמקים
מאוד  רחוק  עצמו  את  רואה  שהאדם  בשעה 
וצעקתו  נגינתו  וקול  מצעקה אמיתית להשי"ת. 
אינם בזכות ובבהירות, אזי עיקר תקוותו לצעוק 
הרבה מעומק הלב, בקולות רבים אדירים, לעורר 
דפנימיות  פנימיות  על  שיסתכל  השי"ת  רחמי 
שיש בעומק ליבו, ששם נעלם הרבה טוב אמיתי. 
צח  הוא  מישראל  אחד  כל  הלב  בפנימיות  כי 
אנו  כן  ועל  ויקרות,  טובות  בנקודות  ומצוחצח 
שלנו,  והעמוק  הפנימי  לקול  שישמע  מבקשים 

וימתיק כל הדינים.

לקול  קשובות  אזניך  תהיינה  בקולי  שמעה  "ה' 
כל  זכאים,על  אנו  שאין  פי  על  אף  כי   – תחנוני" 
ותברר  קשובות,  אזניך  שיהיו  מתחננים  פנים 
)הלכות  והמצוחצח.  הזך  הקול  את  מתפילתנו 

חזקת מטלטלין ה'( 

דורמיטא )- תרדמה(
בראש השנה נברא אדם הראשון, אז הפיל עליו 
השי"ת תרדמה ולקח אחת מצלעותיו - "ויבן ה' 
אלקים את הצלע אשר לקח מן האדם, לאשה" 
ואז התחיל בניין בחינת האישה - תיקון האמונה, 

להיתקן. 
להיות  חוה  את  והסית  הנחש  בא  יום  באותו 
כאלקים, לומר 'אנא אמלוך', ונתקלקלה המלכות 
האדם,  את  גם  עמה  הסיתה  חווה  והאמונה. 
מכן,  לאחר  ומיד  תיכף  עדן.  מגן  גורשו  ושניהם 
התחילו אדם וחוה לעשות תשובה, ביקשו לתקן 
להיות  יוכל  לא  התיקון  אולם  הנורא.  הפגם  את 
שלם אלא עם ביאת משיח צדקנו. בתיקון אותו 
השנה,  ימות  כל  משך  אנו  עוסקים  קדמון  חטא 

ותחילתו בראש השנה. 
בראש השנה מפיל השי"ת תרדמה, בכדי להוציא 
את נקודת המלכות והאמונה, לבנותה ולעשותה 
באמונה  שתתבטל  עצמה.  בפני  שלמה  קומה 

להשי"ת, ולא תאמר 'אנא אמלוך'.
היא,  השנה  ראש  עבודת  של  תחילתה  לכן 
דעת,  שום  לנו  אין  כאילו  לגמרי  דעתנו  לבטל 
בלי  גמור  בתמימות  יתברך  אותו  להמליך  רק 
שירות  בתפילות  הרבה  ועוסקים  חכמות.  שום 
הארת  כשאין  גם  פשוטה,  באמונה  ותשבחות 
מדת  את  בונים  אנו  כך  מתוך  והמח.  הדעת 
המלכות - חוה, שתהיה קומה שלימה של גילוי 

מלכות ה'. )ליקוטי הלכות נטילת ידיים ג'(

תשר"ת תש"ת תר"ת
בראש השנה הוציא השי"ת את הבריאה מן הכח 
אל הפועל, כלומר - בתחילה עלה ברצונו לברוא 
את העולם ולגלות מלכותו 'בכח', ואח"כ ברא את 
העולם גם 'בפועל'. כך הסדר גם בעבודת השם: 
ההתחלה היא במחשבות טובות, שמצייר האדם 
כך  ואחר  טובים,  ומעשים  השם  עבודת  לעצמו 
מתייגע להוציא את הפעולות הטובות מהכח אל 
הפועל. את ההוצאה מכח אל הפועל עושים על 

ידי השתוקקות.
והפגמים  החטאים  תשובה:  של  עניינה  וזהו 
גורמים להחריב את העולם, כלומר להחזיר אותו 
למצב של קודם התגלות השם בפועל כי כל חטא 
שבים  אנו  זה  ועל  מבדיל,  ומסך  הסתרה  גורם 
בתשובה. נמצא שעבודת התשובה אמורה לתקן 
התגלות  את  מחדש  ולבנות  הזו,  המציאות  את 
יש  א.  ב' חלקים:  כאן  יש  וממילא  השם בעולם. 
לשוב על פגם המחשבה, שעלה ציור של עבירה 
מעשה  עצם  על  ולשוב  להוסיף  יש  ב.  בדעתו. 

העבירה שיצא לפועל.
ובשעה שאנו שומעים קול שופר, ומתעורר הלב 
לתשובה וחרטה, מתקנים את ב' החלקים הללו: 
ונדכה, שגונחים מעומק  שברים- הוא לב נשבר 
שעלה  על  הלב,  מחשבת  את  מתקנים  כך  הלב. 

בדעתו ציור של עבירה.
יותר, כאן מתקנים  - הם קולות תכופים  תרועה 
יצאה  שהעבירה  לאחר  כי  המעשה.  פגם  את 
וליילל  הרבה  לצעוק  כבר  צריכים  כעת  לפועל, 
ויתבטלו  החטא  שיתוקן  עד  תכופים,  בקולות 

הקליפות שנבראו.
על כן תקנו חז"ל ג' מיני תקיעות: 

המחשבה  גם  לשוב  צורך  יש  כי   – תשר"ת 
שהיו  פגמים  שישנם  משום  יחד.  גם  והמעשה 

במעשה ובמחשבה.
תש"ת – על מחשבות רעות שלא יצאו לפועל. 

שוגג  דוגמת  מחשבה,  לא  מעשים  על   – תר"ת 
שהוא בלא מחשבה )ליקוטי הלכות ראש השנה 

ב'(.

צדקה, אא

דעם רעבינ'ס א תורה 

הליכות קודש – עניני ראש השנה לעובדא ולמעשה



צדקה, אא

                      ' שוברים על זה מניעות עצומות'אנשי מעשה
הרחק  לא  השוק,  בכיכר  החסידים  קבוצות  ירדו  זה  אחר  בזה 

מפולין  רוסיה,  קצוות  מכל  באומן.  ברסלב  דחסידי  מה'קלויז' 

הרחוקה, ואפילו מארץ ישראל נקבצו באו להסתופף בצילו של 

הרבי הגדול בראש השנה הקדוש והנורא.

הם נפלו איש על צווארי רעהו, ברכו 'שהחיינו', ואחר סיפרו זה 

לזה את ה'מניעות' שעבר כל אחד, עד שהצליח לשברם ולבוא 

הנה.

וכמו תמיד, הסיפור שהפעים את כולם, היה סיפורו של החסיד 

הגדול רבי יצחק ברייטר מוורשא שבפולין. ה'מניעות' שלו היו 

כה גדולות ועצומות, שספק אם איש אחר היה מצליח להתגבר 

עליהם. לפי שבעל נפש היה, השתרגו עלו על צווארו בכל שנה 

מניעות אשר לא ייאמנו.

*

נליינצ'וב  הנופש  בעיירת  שהתגורר  יצחק,  רבי  של  חותנו 

גויי  מסעדה.  כעין   - מזיגה  מבית  התפרנס  ללובלין,  הסמוכה 

המזיגה  בית  אל  לבוא  נהגו  העיירה  את  לפקוד  שהרבו  האזור 

אז,  המקובל  המשקה  בירה,  לשתות  שלו 

יצחק  ורבי  התגוררו החותן  גם  דירה  ובאותה 

עם בני ביתו. 

הלה  מתחרה,  לעיירה  הגיע  מהימים  ביום 

משקאות,  לממכר  בית-מזיגה  הוא  גם  פתח 

בירה,  בעיקר  היה  הנמכר  שהמשקה  והיות 

הנהלת  עם  בדברים  ובא  מתחרה  אותו  הלך 

לייצור  דאז  המפורסמת  הפולנית  הפירמה 

הבירה,  את  בעיירה  בלבד  לו  שיספקו  בירה, 

הוא שכנע את בעלי החברה להסכים לעסקה, 

בכך שקיבל על עצמו לשלם את כל חובותיו 

החברה  ובעלי  לחברה,  יצחק  רבי  חותן  של 

יעבירו לידיו את שטרות החוב, ואכן כך עשו. 

לאחר ששטרות החוב הועברו לידו, הלך המתחרה והציג אותם 

בפני בית המשפט הפולני, כשהוא תובע את החותן לשלם לו 

את מלוא החוב. 

עשה  מה  החותן.  ברשות  היה  שלא  גדול  בסכום  היה  מדובר 

משפחתו  עם  דר  הוא  בו  הבית  את  בתמורה  תבע  המתחרה? 

וששם נמצא בית המזיגה, ובאותם ימים, במקרה כזה היה ניתן 

להשליך את הדייר מדירתו לרחוב ולקחת את כל רכושו, ללא 

שום טענות ומענות. 

בצר לו ובאין לו שום עצה אחרת כיצד להציל את רכושו, הלך 

שלא  כדי  יצחק,  רבי  חתנו  שם  על  הדירה  את  ורשם  החותן 

ישליכוהו עם בני משפחתו לרחוב. אבל ה'יורד' לא הרפה ולא 

נח, אלא הלך ודיבר עם גוי אחד שעבד אצל החותן, שיעיד בבית 

המשפט שהוא מכיר את היהודי יצחק ברייטר ושהוא לא אחר 

דירה  לקנות  אמצעים  שום  לו  אין  וכי  הבית  בעל  של  מחתנו 

וההעברה של הבית על שמו היא רק פיקטיבית ולמעשה הבית 

נשאר של בעל הבית הקודם, הלא הוא החותן.

הגוי הסכים לשתף פעולה עם המתחרה. היה זה בשלהי חודש 

אלול, והתאריך שנקבע למשפט, היה - ערב ראש השנה - - - 

כשנודע הדבר לחותנו של רבי יצחק, קם ונסע יחד עמו לעורך-

דין אחד בלובלין הסמוכה, להיוועץ בו כדת מה לעשות. בהגיעם 

לחותן:  והשיב  המקרה,  פרטי  את  הלה  שמע  הדין,  עורך  אל 

ויטען  המשפט  בבית  יעמוד  שחתנך  אלא  אחרת  עצה  "אין 

כלפי העד הנכרי 'וכי מניין לך שאין לי כסף, וכי בדקת בכיסיי?' 

ויעמוד בתקיפות על כך שיש לו אמצעים וכי הוא באמת רכש 

העו"ד  הוסיף   – כדבריי"  תעשו  לא  "ואם  הבית.  את  מחותנו 

בנימת התראה שאינה משתמעת לשני פנים – "ללא ספק יזכה 

המתחרה-התובע במשפט והבית יועבר אליו". 

בעוד דברי עורך-הדין תלויים ועומדים בחלל החדר, הכתה ברבי 

יצחק ההכרה, שאין זו אלא עוד תחבולה של הבעל-דבר למנוע 

ממנו לנסוע אל הרבי לראש השנה, שהרי מה זאת שהמשפט 

נקבע דווקא לערב ראש השנה, וכל ההכרעה תלויה דווקא בו? 

אין זה אלא מעשה בעל דבר!

לפיכך כבר היה נהיר לו כשמש מה עליו לעשות. "היה שלום", 

הפטיר לחותנו, "אני נוסע לאומן!".

עורך-הדין שהבחין בשיחה שביניהם, שאל את החותן מה אמר 

לו רבי יצחק. "זהו חתני, הוא זה שאמור לעמוד בבית המשפט 

ולטעון בעלות על הבית, ועכשיו רוצה הוא לנוסע לאומן", ענה 

החותן. 

חותנו:  אל  ובחזרה  חסר-דעה,  כעל  יצחק  ברבי  הביט  העו"ד 

"אם זה מה שבכוונתך לעשות, סיכוייך לזכות במשפט אפסיים, 

יזרקו אותך אחר כבוד לרחוב". חותנו הביט בו אף הוא בפליאה 

ותרעומת. אולם רבי יצחק, שאצה לו הדרך אל רבו ונפשו כמהה 

או  לשמוע  אפילו  רצה  לא  השנה,  בראש  כנפיו  בצל  לחסות 

ויחד  להתווכח אתם, אלא מיד שם פעמיו אל אנשי שלומינו 

תמימים  יומיים  אורכת  הנסיעה  שהרי  אומנה,  לדרכם  יצאו 

ועז רצונם לזכות ולבוא לאומן עוד לפני 'זכור ברית' כנהוג אצל 

אנשי שלומינו.    

כיצד  הרף  ללא  והגה  שמריו  על  המתחרה  שקט  לא  בינתיים, 

כיצד  עצה  מצא  רבה  כי  בערמומיותו  וחתנו.  לחותן  להתנכל 

הצבא  משרדי  אל  הלך  הוא  במשפט,  הצלחתו  את  להבטיח 

ה'פטור'  וכי  הגיוס  מן  חמק  כי  יצחק  רבי  על  והלשין  הפולני 

שבידו מזוייף. עתה, כשהחתן-העד יישב בכלא, לא יוכל להעיד 

במשפט, חשב המתחרה, ואזי הצלחתו מובטחת.

עד מהרה נשלחו חיילים אל הבית לתפוס את ה'עריק', היה זה 

לילה לפני 'זכור ברית', אנשי הצבא סבבו את הבית וחיפשו את 

רבי יצחק כדי לקחתו לכלא העריקים, אלא שבאותה שעה היה 

רבי יצחק הרחק משם, בדרך לאומן...

החותן, שקודם לכן די התרעם על חתנו שנסע לו לדרכו בעת 

שכזאת שכל הצלחתו במשפט תלויה בו, הבין לפתע איזה נס 

התרחש לו, שהרי אם היה נשאר, היה נלקח ללא טענות ומענות 

אל בית הסוהר ולא היה יכול להעיד להגנתו בבית המשפט. הלך 

מיד החותן ושלח מברק לאומן ובו כתב לרבי 

יצחק שיישאר באומן ואל יחזור לעת עתה, כי 

מהצבא מחפשים אחריו והוא עלול להיתפס. 

כשהגיע המברק לידיו, נתפעמה רוחו של רבי 

יצחק בקרבו בהבינו מעט מנפלאות כוחו של 

זקן דקדושה שבעבורו לא הפסיד איש. תיכף 

הוא  שם,  והתפלל  הגדול  רבינו  לציון  הלך 

סיפר את כל הקורות עמו לפני הרבי וביקש 

רחמים גם להבא. 

התקיים  השנה,  ראש  ערב  המחרת,  ביום 

הדיון בבית המשפט הפולני. על דוכן התובע 

בעל  היהודי,  הנתבע  וכנגדו  המתחרה,  עמד 

בית המזיגה. השופט קרא לגוי לעלות לדוכן 

הגוי  החליט  לפתע  פלא;  זה  וראה  העדים. 

את  מכיר  אתה  "האם  מעבידו.  נגד  פעולה  מלשתף  בו  לחזור 

מכיר  אני  "אמנם  השופט.  ידי  על  נשאל  הנתבע?",  של  חתנו 

אותו, אבל איני יודע אם יש לו כסף או לא", ענה הגוי. 

בעקבות כך, באין שום הוכחות כי הדירה שייכת לנתבע, התבטל 

כל המשפט לאלתר. 

לא ארכו הימים וענין הצבא בא על מקומו בשלום, ולא זו בלבד 

אלא שכל מזימת המתחרה כשלה. אז ראו כולם למפרע כי כל 

המעשה היה רק ניסיון עבור רבי יצחק, אם יחזק את לבו וייסע 

למרות הכל לאומן, ובזכות נסיעתו נמתק הכל לגמרי. 

ולא בחינם כתב רבי יצחק בשירו הידוע" "ראש כל שנה ושנה 

ברננה  יחד  עמו  ולהתפלל  אומנה,  ציונו  על  להתקבץ  ציווה 

ולצעוק על נפילת המלכות בכוונה... שומרים זאת תלמידיו, מדי 

שנה בשנה להתראות לפניו, שוברים על זה מניעות עצומות, כי 

הוא תיקונם המיוחד לפני יודע תעלומות"



בני הנעורים
תיקון האמונה בחמשה חושים

עלהו לא יבול

 זמן הראוי לאמירת הסליחות

לפני עלות השחר
א. הזמן המובחר ביותר הוא בשלוש שעות אחרונות של הלילה עד עלות השחר, 
ברוב  שנהגו  וכמו  מנהגנו,  הוא  וכן  האריז"ל,  נהג  וכן  ביותר.  רצון  עת  הוא  שאז 

קהילות ישראל מקדמת דנא )שו"ע תקפא א. מג"א סק"א וסקי"ג. פרמ"ג א"א א. ושאר פוסקים(.
ב. נכון לסיים את כל הסליחות עד זמן עלות השחר. אבל אם קשה להקדים כל כך, 
יש להשתדל לומר לפחות קצת סליחות לפני עלות השחר )מקדש ישראל סימן כ(. ובמטה 

אפרים )תקפא יט( כתב, טוב להאריך קצת כדי שתהיה נפילת אפים ביום ממש. 
אז  לומר  מותר  מקום  מכל  לאחריו,  ונמשך  השחר  עלות  לפני  מתחילים  אם  ג. 
עלות  לפני  והתחילו  הואיל  בלילות',  בעמדם  עתירתם  'רצה  ליל'  בעוד  'בזעקם 

השחר )מט"א יא ואלף למטה יג(.
ד. יש כמה שיטות אימתי זמן עלות השחר, ולעניננו אפשר להקל עד זמן המאוחר 

יותר )כנלע"ד כיון שהוא רק מנהג. והרוצה לדקדק במעשיו יש לסיים לפני עלוה"ש המוקדם(.
בחצות הלילה

א. י"א שאז הוא עדיף מלפני עלות השחר )אגרא דפרקא אות קמז, שכן יש נוהגים מאנשי מעשה(. 
וי"א שאחרי חצות ולפני עלות השחר שווים המה )אגר"מ או"ח ב קה. ובהלכות חג בחג ב הערה 
6 שכ"מ מהגר"א(. אך למעשה מדברי האריז"ל והפוסקים נראה שאף שהוא בודאי זמן 

עת רצון גדול, מכל מקום לפני עלות השחר עדיף )ראה בדברי תורה א עו(.
ב. להלן יבואר שאין לומר סליחות לפני חצות, אך מכל מקום אפשר להתחיל לומר 
שהש"ץ  נכון  ]אך  ד(.  ובדה"ל  ב  שלמה  )הליכות  ו'קדיש'  הצדקה'  'לך  'אשרי'  חצות  לפני 

יתעטף עם הטלית רק לאחר חצות – מקד"י סו"ס כה[. 
ג. אע"פ שאין 'נפילת אפיים' בלילה, מכל מקום אחרי חצות מותר )הלי"ש מועדים פ"א ב(. 

אחרי עלות השחר עד הנץ החמה
במטה אפרים )תקפא יא( כתב, עכשיו מתאחרים על הרוב עד התחלת עלות השחר. 

וכן ראה במקדש ישראל )כא( שהוא עדיף מאחרי הנץ החמה.
במשך כל היום

א. אף שבודאי הזמנים הנ"ל עדיפים, מכל מקום אם לא אמרו אז, אין לבטל את אמירת 
הסליחות לאחר שהאיר היום, כי בימי אלול כל היום הוא עת רצון )אלף המגן כד. ובערוך השלחן 
אך מכל מקום  תקפא ד כתב, עכשיו הרבה מקומות מתאחרים כשהיום גדול. וראה בהלי"ש בארחות הלכה 6(. 

יש להשתדל לקום מוקדם יותר מהרגילות )ראה בהלי"ש בארחות הלכה 13. הלכות חב"ח הערה 10(.
ב. אמנם יש להזהר שלא יהיה כדובר שקרים, ועל כן אין לומר אז: 'בזעקם בעוד ליל' 
ואלף  יא  )ראה: מט"א  'שחר קמתי'  'באשמורת הבוקר'  בלילות'  'רצה עתירתם בעמדם 
אפשר לומר 'בזעקם אליך' 'בבוקר' )החב"ח הערה 6(. וי"א שאם  אך  למטה יג. ערוה"ש שם(. 

קם מוקדם מהרגלו אפשר לומר שחר קמתי )הלי"ש ג(. לגבי 'במוצאי קדמנוך', נחלקו 
הפוסקים אם אפשר לאמרו ביום ראשון )משנ"ב תקפא, דרשו 2(.

לפני חצות הלילה
הסוד.  פי  על  מאוד  חמור  הוא  כי  מידות,  י"ג  ובפרט  סליחות  אופן  בשום  אז  לומר  אין  א. 

ובמוצאי שבת חמור יותר שאין לומר אז וידוי )ראה: שו"ת הרמ"ז ל. מג"א תקסה ה. ברכי יוסף תקפא אות 
א-ב. שערי תשובה תקפא א. מט"א כ. משנ"ב תקסה יב. ועוד הרבה פוסקים(. ומי שנמצא במקום שאומרים אז 

סליחות – ישב וידום ולא יאמר עמהם. אך הוידוי יכול לומר, חוץ ממוצ"ש שאין לאמרו קודם 
חצות )שם(. וי"א שאין איסור להגיד עמהם הסליחות, חוץ מי"ג מידות ווידוי במוצ"ש )ראה במקד"י 

כה-ו. הלכות בח"ח ב והערה 5(.   

ב. ויש מלמדים זכות על האומרים סליחות כשעתיים לפני חצות )ראה: מחשבות בעצה פרפראות 
לחכמה ח, לגבי חו"ל. משמרת שלום מא. ובאגר"מ שם התיר כהוראת שעה באופן שיתבטלו לגמרי מסליחות ולא תהיה שום התעוררות 

לתשובה(.

ג. ולמעשה, מי שאינו מקובל כן מרבותיו לומר סליחות לפני חצות הלילה - אין לו להקל כלל לומר 
סליחות לפני חצות. ועדיף לאמרו בבוקר אפילו ביחידות.   

הלכה פסוקה
  מאת הרה"ג ר' שמעון אנשין שליט"א

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 2.30 אחה"צ(

מהיכן  יודע  איני  אבל  ה',  את  להמליך  להתחזק  רוצה  אני 

מתחילים להמליך, מה אני אמרו לחשוב בראש השנה?

כלליות העבודה של ימי ראש השנה היא, המלכת השי"ת בעומק 

האמונה  את  ולברר  לזכך  המחשבה,  לטהרת  לבוא  המחשבה, 

והדעת. הכל מתוך עסק התפילות. ועל כן נקרא היום הגדול הזה 

בשם 'ראש' השנה, על שם שאז נתתקן המוח והראש.

 והנה, יש באדם חמישה חושים. חוש הראיה, חוש השמיעה, חוש 

הריח, חוש הטעם וחוש המישוש, ואלו החמישה חושים נמשכין 

מהמוח, כי מהמוח נמשכין גידין לכל אלו החושים. 

החמישה  אלו  כי  חושים.  החמישה  אלו  לקדש  האדם  וצריך 

כשאין  כי  האמונה,  על  והכיסוי  ההסתרה  עיקר  הם  חושים, 

אמונה, אזי כל מה שאנו רואים בעיניים, וכן כל מה שאנו שומעים 

באזניים, רעיונות ודעות מחלוקות וכו', דיבורים מחשיבות עניני 

עוה"ז וכו', וכל מה שאנו מריחים ומה שאנו טועמים ומה שאנו 

החמשה  אלו  כי  כאמיתי,  לנו  נדמה  הכל  הידיים,  בחוש  ממשים 

חושים נותנים את התחושה כאילו העולם אמיתי. 

א[ חוש הראיה: בראש השנה, מתגלה השגחת השי"ת על העולם, 

שרואה ומשגיח על כל השנה מה יהיה בסופה. וזהו חלק אחד של 

תיקון המוחין, שצריך האדם לידע, שהשי"ת רואה אותו ומשגיח 

עליו,  מסתכל  השי"ת  ממש  שכעת  לכך  מתוודע  וכשאדם  עליו, 

ממילא מתעורר הוא מצידו, לראות ולהסתכל בחזרה על השי"ת, 

שם  לראות  איך  שם  מחפש  הוא  עיניו,  מנגד  שרואה  דבר  ובכל 

מה  לכל  להאמין  הגשמיות,  עיניו  אחר  הולך  ואינו  השי"ת,  את 

שרואה כאילו זה אמת, אלא משתדל לראות בכל דבר את מציאות 

השגחת השי"ת על אותו דבר. 

על  הוא  השי"ת,  עם  האדם  של  הקשר  עיקר  השמיעה:  חוש  ב[ 

יודע שהשי"ת שומע אותו, ובכל מה שמיצר  ידי תפילה, שאדם 

ית', ובכל טובה שבא אליו, הוא פותח  יודע הוא לפנות אליו  לו, 

של  למעשה  ההכרה  עיקר  שזהו  וכו',  לה'  ולשבח  להודות  פיו 

דיבור  כל  שומע  שהשי"ת  בוודאות  לאדם  כשברור  האמונה, 

שלו.       ובראש השנה הוא עיקר הזמן שמתחדש אמונה זאת, 

ומקבל  ותפילות  צעקות  קול  שומע  שהשי"ת  נתגלה  אז  כי 

אז  מתעוררים  כן  שעל  ברחמים,  ישראל  עמו  תרועת 

ישראל לצעוק אליו ית'. 

שומע  שהשי"ת  לידע  מתתקן,  האדם  וכשמוח 

נחקק  אזי  אליו,  שמדבר  דיבור  בכל  אותו 

עם  שלו  הקשר  היטב  אצלו 

ה'  דבר  רק  לשמוע  מצידו,  הוא  גם  מתעורר  וממילא  השי"ת, 

באזניו, ולא נכנס באזניו, דיבורי הבל המכסים ממנו את האמונה, 

כי רוצה לשמוע רק אותו ית'. נמצא שעל ידי ראש השנה נתתקן 

חוש השמיעה.

ג[ חוש הריח: ריח הוא ענין שאין לו ממשות, והוא מורה על החוש 

שיש לאדם, שיכול להריח ולהרגיש אוירה של מקום וכדו' ]וכמו 

שמרגלא בפומא דאינשי לומר על דבר לא טוב, 'אין זה מריח טוב'[, 

נוגה, שזה כלל ההרגשים איך  והוא עיקר התלבשות של קליפת 

שאדם מריח את העוה"ז.      

וכמו  שמים,  יראת  של  ריח  בעולם  מתעורר  השנה  בראש  אבל 

לו  אין  שמים  יראת  כי  ה'",  ביראת  "והריחו  משיח  על  שכתוב 

אוירה  להריח  שאפשר  ריח,  של  ענין  הוא  אלא  ממש,  ממשות 

של יראת שמים, שעל זה מתפללים בראש השנה "ובכן תן פחדך 

על כל מעשיך וגו'", כי בראש השנה הוא ההתחלה של גילוי ריח 

היראת שמים.

כל  השנה  בראש  טועם  שהשי"ת  בזוה"ק  מובא  הטעם:  חוש  ד[ 

לי  "ועשה  הפסוק  זה  על  וסמיך  ישראל,  של  טובים  המעשים 

תיקון   – המוח  מתיקון  חלק  וזהו  דעשה.  מפקודין   – מטעמים" 

האמונה  לתקן  האדם  שצריך  השנה,  בראש  שמתחדש  האמונה 

טוב  ומעשה  מצווה  מכל  ומתענג  טועם  שהשי"ת  לידע  שלו 

נעימות  לך  אין  הרי  זו,  לאמונה  מתדבק  וכשאדם  שעושה.     

גדולה מזו, בזה שיודע שכעת השי"ת מתענג ממנו, וככל שדבק 

יותר באמונה זו, ממילא משתנה אצלו חוש הטעם הגשמי שנהנה 

מטוב  לטעום  מצידו  הוא  מתעורר  כי  וכיו',  מאכילה  על  ומתענג 

ונועם ה'.

השנה  ובראש  בידים.  הוא  המישוש  עיקר  המישוש:  חוש  ה[ 

וכשאמונה  שבים,  לקבל  פתוחה  'ידו'  שהשי"ת  ההכרה,  מתחדש 

זו מתחדשת אצל האדם, ומכניס בדעתו היטב, שבוודאי השי"ת 

פתח 'ידיו' אליו ומצפה לו אפילו לאחר שנפל וכו', כי השי"ת אוהב 

מתעורר  וממילא  ממנו,  בריחוקו  רוצה  ואינו  יהודי,  כל  למשש 

מה  לכל  מאמין  ואינו  רוחניות,  רק  בידיו  למשש  מצידו,  האדם 

שממשש בידיו הגשמיות, כאילו זה אמת.

הרי לנו סדר ברור באלו חמשה דברים צריכים אנו להתחזק להאמין: 

שומע  שהשי"ת  ב.  עלינו.  ומשגיח  אותנו  רואה  שהשי"ת  א. 

אפילו  כאן  נמצא  שהשי"ת  ה'  יראת  של  ריח  להריח  ג.  תפילתנו. 

שאין רואים. ד. שהשי"ת טועם מצוותינו. ה. שהשי"ת ידו פשוטה 

לקבל אותנו בכל עת. שעל ועל ידי שנשתדל לתקן ולחשוב בראש 

השנה בחמשה ענינים אלו, כך נתתקן האמונה.
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הר"ר שמעון גלאס הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח ישראל נתן נ"י

ומחותנו
הר"ר  חיים עמרם לבל   הי"ו - ירושלים

לרגל שמחת אירוסי הבת
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

לעילוי נשמת ר' אשר ב"ר צבי 
חינוך ז"ל  ת.נ.צ.ב.ה.

נתרם ע"י משפחת פראנץ' 

הר"ר שמואל נחמן פסטג  הי"ו -  בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר בנימין משה מרקוס הי"ו - בני ברק
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ישראל יצחק ברוין  הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

בס"ד

קונטרס

שאל בני - ימים הנוראים
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להשיג במרכזי ברסלב
ובחנויות הספרים המובחרות
לפרטים: 058-328-8729

לקבלה בדוא"ל:
oradaat@gmail.com 

הופיע ויצא לאור!

בס״ד

דרך צדיקים מודה לאלפי החסידים שמעניקים לנו שוב ושוב 
את הזכות להיות החברה המובילה את רבבות החסידים 
לקיבוץ הקדוש באומן בבטחה, ומאחלת לכל עם ישראל:

"הדרכים תאבים שיסע 
עוד אחד עליהם להצדיק 

 שנה טובההאמת"  )חיי"מ שטו(
ומתוקה!

02-5410100
www.zadikimtours.co.il
סניף ירושלים: רח' ארזי הבירה 49  
רח' רבי עקיבא 62 סניף בני ברק: 

הכתובת שלך לכל יעד בעולם

תודה !
 שירות אישי לאורך כל הדרך.כבר 35 שנה שהדרך אומרת

זה הדרך שלנו.
נציגי דרך צדיקים פרוסים לשירותכם לאורך כל הדרך, 

בשדות התעופה בארץ ובאוקראינה, בדלפק המידע ובלפקי 
הצ'אק -אין, בחניוני האוטובוסים ובמשרדינו באומן.

 לכל שאלה או בעיה פנו לנציגנו שישמחו לעזור לכם.
טל’ המשרד באומן: 094-7114647 | למקרים דחופים, ניתן 

לפנות לנציגינו בשדות התעופה - 063-1481480 
כתיבה וחתימה טובה!

הר"ר גרשון רובין הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר חיים הורביץ  הי"ו - בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר נחמן מנשה רוזנבלט הי"ו -  בית שמש
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר ישראל מדינה  הי"ו - מודעין עילית
לרגל שמחת הולדת הבנים

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר שמואל אייזיק חג'בי הי"ו - ירושלים
לרגל שמחת הולדת הבת

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

חדרי האירוח שלך באומן
לנוחות ורוגע. החל מ-250$

052-7650106


