
כל  ייראו,  שהם  איך  ועל  החיים  על  מתפללים  אנו  אלו  בימים 
ביום  ומתוקה  טובה  ולשנה  טובים  לחיים  להיכתב  מבקש  יהודי 
הכיפורים. השאיפה לחיות מאחדת את כל בעלי החיים, אבל יש גם 
אויב משותף - הפירוד בכל בחינותיו ואופניו. חיים הם חיבור של 
נשמה וגוף, כלומר ההסכמה המשותפת של שני ניגודים קיצוניים 

כל כך לדור יחד בכפיפה אחת, רק המוות יפריד ח"ו. 
        

הסיבה הראשונה לאובדן החיים והחיות היא המחלקות והפירוד, 
והיכן מתבטא הפירוד יותר מבכל מקום אחר - ברצון. אם נסתכל 
על בני האדם במבט חיצוני אפשר לחשוב שכל בני האדם שווים 
יותר או פחות בצרכיהם, רק כאשר מקשיבים לרצונות מגלים את 

הפערים העצומים, מה שזה רוצה חברו אינו 
לרצות,  שאפשר  דעתו  על  להעלות  יכול 

ולהיפך.
של  בבסיסן  עומדים  הללו  ההבדלים 
מאוד  קשה  והמריבות.  המחלוקות  כל 
להסכמה  אנשים  ולהביא  מחלוקות  ליישב 
משותפת כאשר כל אחד מקובע ברצונותיו 
האישיים, והקושי הזה קיים גם בתוך האדם 
החלקים  ובין  לנשמתו  גופו  בין  בעצמו 
הדורשים  אחרים  לחלקים  שלו  הטובים 
את  מתישים  הפנימיים  המאבקים  תיקון. 
מי  מהחיים.  הטעם  את  ומוציאים  הנפש 
שונים  כך  כל  להיות  שלנו  לרצונות  גורם 

ומנוגדים? הטבע.

גשמיות מסורבלת
השם יתברך ברא אותנו בטבעים שונים, ככל שאדם מחובר יותר 
לגשמיות כך הוא חווה יותר הרבה את עולם הפירוד. בכל מקום 
רגיל לסוג הנוחות החביבה עליו, רק היא  לו מפני שהוא  נוח  לא 
כל  היטב  מרגיש  הוא  דרישותיו.  את  וממלאת  מבחינתו  מקובלת 
שינוי קל בטעמו של המזון, יש לו את הקפה האהוב עליו, הטיבול 
המדויק, ההגשה המיוחדת, לכאורה הוא 'מבין' גדול ובעל השגות, 
אבל למעשה רוב המאכלים לא עושים לו נחת וברוב המצבים הוא 
לא מרוצה, תמיד יתלונן וברוב המקומות יחוש שלא בנוח. מחיר 

הגשמיות יקר מדי.
החטאים  את  גם  נוחות,  לחוסר  רק  לא  אחראי  הטבע  אבל 
זאת  ובכל  רע,  להיות  שרוצה  יהודי  אין  גורם.  הוא  והעוונות 
נכשלים בכל כך הרבה טעויות. האשם העיקרי הוא הטבע, 
הגשמיות מפילה אותנו שוב ושוב. יש בפנים רצון טוב אבל 
כל כך הרבה רצונות אחרים מושכים אותנו שוב ושוב 
לשבילים צדדיים ודרכים שאינם דרכים. אילולא כל 
הרצונות האחרים היינו מזמן דוהרים בעקבות 

הרצון הפנימי ועושים רק טוב.

ומלא  מופלא  יום  זהו  העוונות,  מחילת  יום  הכיפורים  יום  מגיע 
יום הכיפורים הוא  נקודה אחת מיוחדת מאוד,  יש  בסגולות אבל 
יום האחדות. ביום הזה כמעט כל עם ישראל נמצא בבתי הכנסת, 
כולם עטופים בטליתות, הצבע הלבן מוחק את ההבדלים ומקשה 
להבחין בין עשיר לעני. איש לא עובד ואי אפשר לדעת במה כל 
אחד עוסק, אף אחד לא אוכל ולא שותה ואי אפשר לדעת מה הוא 

אוהב, אנשים פייסו אחד את השני ואין פירוד לבבות. 

יום האחדות
הכהן  ישראל,  שבעם  המקודש  האיש  נכנס  בשנה  הקדוש  ביום 
התאחדו  כך  הקודשים,  קודש  בעולם,  המקודש  למקום  הגדול, 
וזמן.  מקום  אדם  המימדים  שלשת  כל  יחד 
בקודש הקודשים התממשה האחדות באופן 
המוחשי ביותר. היה שם רק אדם אחד שייצג 
אחד  במקום  שהה  הוא  האנשים,  כל  את 
בעולם,  המקומות  כל  את  שמייצג  בלבד 
והיה זה בנקודת זמן אחת שכל הזמן נמשך 
נדיר המעמד הזה בעולם  ויוצא ממנה. כמה 
שכולו ריבוי דעות ופירוד לבבות, בעולם של 
מקומות שונים והבדלי שעות וזמנים. וברגע 
לא  כבר  כך  כל  מאוחדת  מציאות  שנוצרה 
הקצרה  תפילתו  ארוכה,  בתפילה  צורך  היה 
את  עימה  והעלתה  עלתה  גדול  כהן  של 

תפילותיהם של כל ישראל. 
כיפורים.  יום  גם  לנו  יש  אבן  גדול  כהן  ולא  מקדש  בית  לנו  אין 
להתחיל  החיים,  בספר  להיכתב  רוצים  אנחנו  הזה  הגדול  ביום 
לאחדות  להגיע  ובשביל  אחדות  הם  החיים  המובן.  במלא  לחיות 
הנחשקת מוכרחים להיכנע. כל החיים נדמה לנו שנחיה טוב יותר 
להשיג  וכשנתעקש  זכויותינו  על  יותר  תקיף  באופן  כשנעמוד 
את הדברים האהובים עלינו. אבל האמת הפוכה לגמרי. כל רצון 
וככל  החיים,  היפך  שהיא  הפירוד  תחושת  את  מעמיק  רק  אישי 
כך  לנו  ומתאים  מוכר  עלינו  שאהוב  במה  מתמקדים  שאנחנו 
אנחנו מתקבעים יותר בפינה צדדית שמנותקת מהחיים הגדולים 

והשופעים באמת.
מכוון  העינוי  עינויים,  חמשה  ומקיימים  צמים  הכיפורים  ביום 
לנו  שגורמים  הרצונות  שלנו.  הטבעיים  הרצונות  לעבר  בעיקר 
ולהתעלם  שלנו  בתוכניות  להיתקע  בנפרדות,  להתמקד  תמיד 
מהחיים שהקדוש ברוך הוא מעניק לנו. התענית והעינוי היא כלי 
החיים.  אל  להתחבר  מנת  על  הקטן  הרצון  מעל  להתרומם  נפלא 
יחד  נכנעים  הגופים  וכשכל  מאירה,  הנשמה  נכנע  הגוף  כאשר 
נעלמות בדרך כלל רוב המריבות והמחלוקות שמתבססות בעיקר 
נכנענו  ואני  שאתה  וכיוון  עלי,  חביב  ולא  עליך  שאהוב  מה  על 

וויתרנו, כבר אין על מה לריב, ויש שלום.
)ע"פ ליקו"ה ברכת הראיה וב"פ ד'(

להיכנע לחיים טובים ומתוקים

אנחנו רוצים לחיות אבל 
שהרצונות  מאוד  יתכן 
שמפריעים  הם  בעצמם 
אופן  בכל  או  לחיות  לנו 
משבשים לנו את החיים.
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לכל אדם שאיפות ורצונות אישיים, אבל משאלה אחת בוודאי שייכת לכולנו - חיים, כולם רוצים לחיות. 

עיקר התשובה ע"י השמחה
יום ו' עש"ק עשרת ימי תשובה ה'תר"ה

יחוס  הישועות,  בעל  הרחמים  ...ובעל 
ביום  הרבה  לבכות  שנזכה  עלינו  וירחם 
הבא  מאד  והאיום  והנורא  הקדוש 
ולפרש  כיפורים,  יום  שהוא  לשלום  לקראתנו 
ה'  וירא  ישקיף  עד  לפניו,  וכו'  וחטאתנו  שיחתנו 
הקדוש  הדרך  לתשובה,  הדרך  לנו  ויפתח  משמים, 
ימים  בארבעים  השלום  עליו  רבנו  משה  שהמשיך 
אלו אשר רבנו הנורא זכה צדיק וקדוש לברכה גילה 
אתה  שם  שמים  אסק  "אם  שהוא  הזה  בדור  אותו 
מאד  בזה  בקי  להיות  שצריכין  הנך"  שאול  ואציעה 
בנפיק  בקי  בעיל  בקי  בחינת  שם  שכתוב  כמו  מאד 

וכו'. 
שזכינו  פעמים  ורבבות  אלפים  אשרינו  אשרינו 
לקיימם,  שנזכה  יתן  מי  כאלה.  נוראות  לשמע 
בלבנו  וישם  בתורתו,  לבנו  יתברך  השם  שיפתח 
כל  על  להתגבר  שנזכה  באופן  ויראתו,  אהבתו 
דבר,  משום  ליפול  ולבלי  המבלבלים,  המחשבות 
יראיו  וכרצון  כרצונו  הנ"ל,  בכל  באמת  בקי  ולהיות 

הקדושים שגילו כל זאת ויותר מזה. 
וגם מחמת זה בעצמו לא קניתי האתרוג פה עתה, 
יום  אחר  אזכה  אולי  כפור,  יום  קודם  שהוא  מחמת 
כפור לאתרוג נאה מזה כמו שגילה הוא ז"ל. ואם כי 
כפי הנראה יגיע האגרת הזה לידך אחר יום כפור, אף 
על פי כן תשים לבך היטב לדברים האלה, כי העיקר 
בכל  הנ"ל,  בקיאות  הנ"ל,  התשובה  דרכי  להמשיך 
אפשר  אי  קודש  שבת  כבוד  ומחמת  כולה.  השנה 

להאריך יותר.
וכבר דברנו בזה בראש השנה, שעיקר דרך התשובה 
עתה  בפרט  וכו',  שבת  קדושת  ידי  על  נמשך  הנ"ל 
שממשמש לבוא שבת תשובה, שזה עיקר קדושת 
התשובה  עיקר  כי  בשמחה,  לתשובה  לזכות  שבת 

הוא שמחה לשמוח בה', ומכל מקום שהוא. 
עתה  אך  בזה,  לדבר  הרבה  איתי  יש  לקל  ותהילה 
להאריך  אפשר  אי  הזה  קודש  שבת  כבוד  מחמת 
לחיים  החתימה  יגמור  ברחמיו  יתברך  והשם  יותר, 

טובים ארוכים ולשלום וישיבנו אליו באמת בקרוב.
דברי אביך המצפה לישועה.

נתן מברסלב



צדקה, אא

יום הכיפורים אחי  היקר
יום הגדול  והגיענו לזמן הזה, הוא  וקיימנו  ברוך שהחיינו 
והנורא – יום הכיפורים – יום בו מתגלים רחמי ה'  ומוחל כל 

עוונות עמו ישראל ברחמים גדולים.
זה צריכים להשליך את כל החכמות  אך דע לך, שבשביל 
שיש לנו במח, לא רק חכמות של שטות של סתם בני אדם, 
ולעסוק  אמיתיות,  חכמות  גמורות,  חכמות  אפילו  אלא 
הוא  המדרש  לא  כי  גדולה,  בפשיטות  יתברך  ה'  בעבודת 

העיקר אלא המעשה.
כי העיקר הוא להמשיך הדעת אל הלב, כמו שכתוב וידעת 
זוכה  שאדם  פעם  שבכל  והיינו  לבבך,  אל  והשבות  היום 
לדעת איזה ידיעה של קדושה, אזי ימשיך הדעת הזה אל 
כפי  יפה  עולים  מעשיו  האם  בעצמו  היטב  ויסתכל  הלב 
החכמות והידיעות שיודע, והאם ליבו שלם עם ה', באופן 
שיתבטלו אצלו כל התאוות והחמדות של הגוף, מה שלב 
האדם חומד, ושכל תאוותו וחמדתו יהיה רק להשם יתברך, 
הבורא  מגדולת  עכשו  שיודע  הדעת  לפי  לו  ראוי  כך  כי 

יתברך.
ועבודות  מעשיות  במצוות  ה'  את  לעבוד  תמיד  צריך  ולכן 
מה  וכל  מחכמתו,  מרובים  מעשיו  שיהיו  באופן  דקדושה, 
ועושה מעשים  יותר  ה'  יותר הוא עובד את  לו דעת  שיש 
טובים ביותר בשביל השם יתברך בפשיטות גמור בלי שום 
חכמות, ולא נמשך אחר חכמתו להיות נשאר עם החכמות 

לבד ח"ו בלי שום עובדות.
טובים,  מעשים  ידי  על  רק  הוא  מלכותו  התגלות  עיקר  כי 
על ידי מצוות מעשיות, כי מלכות הוא כנגד עולם העשייה 

כידוע.
****

עם  שאז  כיפור  ויום  השנה  בראש  עבודתנו  עיקר  וזהו 
ישראל הם בבחינת 'נער בוכה' דהיינו שמסלקים ומשליכים 
כל החכמות וממשיכים הדעת אל הלב, וכל אחד מסתכל על 
עצמו, האם ליבו קשור לדעתו, והאם הוא מתנהג בתאוות 

ליבו וגופו כפי הדעת שלו.
שהרי כל אחד יודע מהשם יתברך בכלל, שמלא כל הארץ 
כבודו, אלא שצריך להסתכל על עצמו האם הוא מתנהג וחי 
עם גופו כפי מה שיש לו בדעתו ומחשבתו, והאם מעשיו 
הכיפורים  ויום  השנה  בראש  ואז  חכמתו.  עם  יפה  עולים 
כל  כי  לבכיה,  ונתעוררים  בתשובה  ישראל  כל  מתעוררים 
אחד רואה בעצמו איך מעשיו אינם עולים יפה כפי החכמות 
שיודע מהשם יתברך שמלא כל הארץ כבודו, ואיך בכל זאת 

הוא נטה מרצונו יתברך, וכל שכן מי שפגם וחטא ח"ו.
החכמות  כל  שמסלק  דהיינו  בוכה'  'נער  של  הסוד  וזהו 
כראוי  היתה  עבודתו  האם  המעשים  על  רק  ומסתכל 

זה  ידי  ועל  דקדושה,  חכמות  שיודע  חכמתו  כפי  זו  בשנה 
מעשיו  רחוקים  כמה  רואה  כי  גדולה,  בבכיה  להתעורר  יכול 

מחכמתו ודעתו הקטנה.
וזה שכתב רביז"ל שעל ידי שאדם זוכה להיות 'נער בוכה' על ידי 

זה זוכה לאתרוג נאה. כי על ידי הבחינה של 'נער בוכה' שבוכה על 
מעשיו  שיהיו  להשתדל  והגוף,  הלב  אל  הדעת  להמשיך  שרוצה  כך 

עיקר  שזהו  יתברך,  מלכותו  התגלות  עיקר  זה  ידי  על  מחכמתו,  מרובים 
ההידור והיופי של האתרוג, שהוא רומז כנגד המלכות כידוע. ועיקר הכוונות 

של הנענועים הוא להמשיך את שרשי הדעת של הלולב אל כל הששה קצוות, עד 
שיתגלה מלכותו בעולם שזהו סוד יופי והידור האתרוג.

****
וזהו סוד הפסוק 'ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה' –  'עיני לאה רכות' זה בחינה 
של הנער בוכה, כי לאה היתה בוכה שלא תיפול בחלקו של עשו, וכל האבות והאמהות היה עיקר 
עבודתם לברר הדעת דקדושה, ועל היתה יראה שלא תיפול בחלקו של עשו והיתה בוכה תמיד 
על זה. וכמו כן כל אחד מישראל כשמרגיש בעצמו אחיזת הסטרא אחרא שעדיין לא נתברר אצלו 

הטוב מהרע הוא צריך לבכות הרבה שלא יפול בחלקו של עשו ח"ו שהוא השטן והיצר הרע.
ועל ידי הדמעות הוא מגרש אותם, ועל ידי זה זוכה להמשיך הדעת אל האתרוג שהוא המלכות, 

בחינת רחל כידוע.
***

ועל כן צריכים להתענות ביום כיפור, כי עיקר הליחות והשמנונית של הגוף שעולה אל המח הוא 

י  פ כ
האכילה, ומחמת חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע, על ידי זה נפגם האכילה ונתערב 
בכל המאכלים, ומחמת זה כאשר עולה הליחות והשמנונית מהמאכלים אל המח, מתערב במח 
מקום  שום  ליתן  שלא  כדי  כיפור,  ביום  כלל  לאכול  אסור  כן  ועל  כראוי.  שלא  חכמות  והדעת 
ואחיזה כלל לקליפות, שלא יהיה להם שום שליטה. כי ביום כיפור אין לקליפות שום שליטה 

כלל, כי בכל השנה יש להם רשות לקטרג חוץ מאשר ביום כיפורים, כי אז הוא סליחת עוונות. 
וכאשר בוכים ביום כיפור בבחינת נער בוכה, בשעת הוידויים בזה מגרשים ומבטלים כל החטאים 
בעבודות  ה'  את  להמליך  לגוף  המעשה  בחיי  גם  שיאיר  עד  בשלמות  המח  תיקון  נשלם  וכך 

חזק ואמץ מעשיות, וכך זוכה לאתרוג נאה.     
)על פי ליקוטי הלכות יום הכיפורים ב(

'יום שהאדם עושה תשובה  איתא בליקוטי מוהר"ן ]ח"ב סי' עט[ 
יום  וכן  מהזמן,  למעלה  הימים  כל  ומעלה  מהזמן,  למעלה  הוא 

הכיפורים הוא למעלה מהזמן'.
 והמתבאר ע"פ דברי מוהרנ"ת בליקו"ה ]הל' ציצית ג[ כי המקום 
ככל  ולכן  העולם,  זה  של  והעביות  מהגשמיות  חלק  הם  והזמן 
בו  יותר במקום  ותלוי  הוא קשור  כך  העולם  בתוך  שוקע  שהאדם 
הוא עומד כעת, וכמו שהתקלל קין 'נע ונד תהיה בארץ' )בראשית 
לו המקום  מתוך הרגשה שלא טוב  חי תמיד  דהיינו שהוא  יב(,  ד, 
שנמצא בו, ובכדי להיות מאושר ושמח בעצמו עליו ללכת למקום 

אחר.
]מעשה  מעשיות  בסיפורי  החכם  את  לתאר  מאריך  שרבינו  וכמו 
ט[ שטלטל את עצמו לחפש פרנסה לוורשא וללאגורנא, לאטליא 
ולספרד וכך הלאה והלאה, וגם כשהחכים דיו חזר למקומו הראשון 

כדי שיכבדוהו כראוי לו, וגם אז לא מצא אכסניא נאותה לפי כבודו.
ההיפך מזה הוא נשמות ישראל שהם מושרשים בבחינת למעלה 
מהמקום ומהזמן, כמו שכ' רביה"ק )ליקו"מ ח"ב סי' נו( "מי שיש 
לו לב ישראלי, אין ראוי לו לומר שמקום זה אין טוב לפניו, כי אין 
שייך אצלו מקום כלל, כי אדרבא, הוא מקומו של עולם, ואין העולם 

מקומו".
המקומות  מכל  כלול  בעליונים,  נשמתו  שורש  מצד  יהודי  כי 
שבעולם - בחי' 'קדש הקדשים' הכלול מכל המקומות בעולם, כי 
ע"ב(,  נד  )יומא  העולם"  כל  הושתת  שממנו   – השתיה  "אבן  שם 
ומשם נתפשט המקום של כל העולם כולו – ועל כן הוא כלול מכל 
הוא  הקדשים'  ש'קדש  ע"א(  כא  )שם  בגמ'  כדאיתא  המקומות, 

'למעלה מן המקום', כי "מקום ארון אינו מן המדה".
האדמה'  מן  'עפר  שנברא  האדם  בריאת  על  רבותינו  אמרו  וכך 
)בראשית ב, ז( - ופי' רש"י: "צבר עפרו מכל האדמה מארבע רוחות 
מה  מכח  והיינו  לקבורה"  קולטתו  תהא  שם  שימות  מקום  שבכל 
שנטל גם מעפר ביהמ"ק )כדפי' שם בפי' השני(, כי נשמת היהודי 

שייכת לעולם המחשבה, שהיא "למעלה מהזמן".
וכך הוא גם קדושת שבת קודש גם היא נמשכת ממקום זה אשר 
הוא למעלה מהמקום והזמן ובה מתגלה שהיכן שהוא נמצא שם 

מקומו הנכון עבורו, עד כדי שלא חסר לו דבר.
לכן ביום זה אסרה תורה לצאת חוץ לתחום, כמו שדרשו חז"ל על 
הפסוק הנאמר בלקיטת המן "אל יצא איש ממקומו ביום השביעי" 
השבת  יום  כשמגיע  בו  עומד  שיהודי  המקום  כי  כט(,  יז,  )שמות 
נתקדש בקדושת שבת, ונתקיים בו בחינת )שם ג, ה( "כי המקום 
אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא", כי המקום נתקדש ועולה 

ונתקשר בבחינת 'למעלה מן המקום'.
כי היא פנימיות מצוות 'עונג שבת', שיהודי מרגיש שיש לו את 
הכל במקומו ולא חסר לו כלום, שמתוך אמונה פשוטה זו נעשה 

עיקר התענוג השבת.
וכל  ודירתו  ביתו  במקום  אינו  השביתה  מקום  עיקר  ולכן 
תשמישיו, אלא במקום שדעתו נמצאת. וקונה שביתה גם 
במקום שאין שם בית, ואף אינו לן באותו מקום כלל, 
ובדעתו לשהות עלי דרך במשך כל השבת, נחשב 
'עונג  סוד  הוא  שם  כי  שביתתו,  לעיקר 

שבת', ומצא בו מנוח וקורת רוח.
ו  נ י י ה ו

'קודש  בבחי'  הוא  שנמצא,  מקום  בכל  מישראל  איש  שכל  מפני 
היה  ולא  בעיניו  טוב'  'הכל  שהיה  התם,  של  כעניינו   - הקדשים' 
חסר כלום, כבן מלך המצוי תדיר בבית אביו - בחי' 'כלום חסר בבית 

המלך' )שבת קנג ע"א(  .

שבת - מצב ישראל לפני חטא העגל
בכללות  השכינה  השראת  נקודת  מעיקר  נמשך  הדבר  ושורש 
לשכון  צריכה  השכינה  היתה  לא  אדה"ר  חטא  שלפני  הבריאה, 
"בכל  כא(:  כ,  )שמות  השי"ת  וכמאמר   - דייקא  במסוים  במקום 
וברכתיך", שמכאן למדו  המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך 
ששכינה  בתורה  ועוסק  שיושב  אחד  ש"אפילו  ע"א(  ו  )ברכות 
עימו", וכמבואר בדברי רש"י )שם ל, טז( וה'ספורנו' )ויקרא יא, ב( 

שהציווי על בנין המשכן היה רק אחר החטא העגל.
סוד  שזהו   – החטא  לפני  ישראל  כלל  כמצב  הוא  קודש'  ו'שבת 
ב'בין  מצוי  ישראלי  שאיש  מקום  בכל  כן,  ועל  זה.  ביום  המנוחה 
הוא  שכן  השבת,  לכל  שביתה  בו  קונה  שבת  ליל  של  השמשות' 
שאותו  עד  רגעים,  באותם  הקדשים'  'קודש  לבחי'  נעשה  עצמו 
המקום נתקדש בקדושת השבת, ונבדל ממחיצות העולם – בבחינת 
הנאמר בקה"ק "מקום ארון אינו מן המידה", ותיכף נכנס השובת 

בסוד "אל יצא איש ממקומו", שהוא עיקר ה'עונג שבת'.

הארת שבת ליום הכיפורים
יום  כח  שעיקר  בספה"ק  המובא  הדבר  סוד  להפליא  יובן  ועתה 
קודש,  משבת  נמשך  דרחמי  מכילין  י"ג  מכונה  שהוא  הכיפורים 
כמובא  המנחה  בשעת  בשב"ק  המתגלה  דרעווין  רעוא  משעת 
בתוך  יום  במהותו  הוא  הכיפורים  שיום  לעיל  כאמור  וזה  בזוה"ק, 
העולם אחר שאנו מתעסקים בו עם חטאינו ומעשיו שבתוך העולם 

הזה, ואנו ממשיכים בו דרך תשובה למעלה ומהזמן ומהמקום.
פעמים  כמה  שנכנס  הכיפורים  ביום  גדול  כהן  עבודת  היא  גם  וכך 
מקום  הוא  הקדשים  קודש  כי  הקדשים,  קדשי  לבית  ולפנים  לפני 
שמצד עצמו מופרש ומובדל מכל גבולות הבריאה, עד כדי שהטבע 
מן  אינו  ארון  "מקום  ע"א(:  כא  )יומא   וכמאמרם   - שם  שלט  לא 
בכל  מהבריאה  הנבדלת  קודש'  'שבת  בחינת  בו  ומתגלה  המדה", 

חלקי ה'עולם שנה נפש'.
כזה,  למקום  נכנס  הנבראים  מכל  ונבדל  פרוש  בהיותו  גדול  והכהן 
תוך  אל  הקדושה  שלימות  שהיא  שבת'  מ'קדושת  עליו  נמשך 
בסוד  ישראל  נפשות  נכנסים  זו  ומקדושה  נפש',  שנה  ה'עולם 
התשובה מאהבה ביום הכיפורים, וממנה נמשך כח הכפרה לנפשות 
ישראל ביום זה – להביאם בסוד ה'תשובה', שהיא בדרגת 'למעלה 

מן הזמן' כמובא לעיל.
שיום  שאע/ג  בפוסקים  המובא  פנימיות  את  לבאר  יש  זה  ולפי 
הכיפורים דינו כשבת לעשיית מלאכה ולא הותר בו אוכל נפש כמו 
תחומין  איסור  בו  אין  מקום  מכל  שבתון,  שבת  מהפסוק  ו  שלמד 
)עי' "מנחת חינוך" מצוה שיז, ובפמ"ג בספר "ראש יוסף" על גמ' 
מגילה ז ע"ב במשנה ד"אין בין יוה"כ לשבת", וב"שאגת אריה" סי' 

עב. וראה עוד בזה ב"קובץ שיעורים" פסחים אות יג(.
ויובן על פי האמור כי מאחר ועיקר דין תחומין נובע מ'קדושת שבת' 
שהוא יום קדוש ומובדל 'למעלה מן המקום', מצד זה, יו"ט ויוה"כ 
שוים שבשניהם אין נוהג דין תחומין מדאורייתא, כי אינם בדרגה 

זו מצד עצמם. 

כוכבי אור
הרה"ח ר' אברהם צבי קלוגער שליט"א

טעם גן עדן
              איגרת יום הכיפורים 



צדקה, אא

                       ש'בתון ב'ו ת'שבות נועם השבת

אנשי מעשה הרבה אברכים גדולי תורה היו בחצרו של הגה"ק רבי גרשון העניך מראדזין שכונה 
"גאון גאוני פולין", אך מהמופלגים שבהם היה רבי מרדכי הלברשטט, חריף ובקי 
בנגלה ובנסתר שהוסמך להוראה על ידי רבי יאשע בער מבריסק זצ"ל בעל 'בית 

הלוי', והיה גם מצוין במעשים ובחסידות כאחד הגדולים אשר בארץ.
בפולין של אז, כמעט ולא שמעו את שמעו של רבינו הקדוש הנחל נובע. היה זה 
הרבה לפני שהחלה ההתקרבות ההמונית לחסידות ברסלב, שכבשה כמעט את 
כל ערי פולין. באותה עת ישב רבי מרדכי הלברשטט בעיר לומז', שם שקד על 

תלמודו. אך מפגש אחד שלו עם סנדלר צעיר שינה את כל חייו וכל עולמו.
פתאום  הבחינו  לומז',  צורבי  שאר  עם  יחד  בתורה  הוגה  הוא  בעוד  אחד,  לילה 
בית  יושבי  בדמעות.  חצות'  'תיקון  אומר  כשהוא  העיירה,  של  הסנדלר  בנחום, 
המדרש החלו ממלאים פיהם שחוק למראה יוצא הדופן, "הסנדלר אומר חצות!..." 
תיקון  ולאמירת  לך  מה  'עברי'?  לקרוא  הנך  יודע  "האם  לעברו,  קראו  "נחום!", 
השגה  להם  שיש  מדרגה,  לבעלי  רק  שייך  זה  מנהג  כי  יודע  אינך  האם  חצות?! 

בצער גלות השכינה?!" 
לב:  בתום  והשיב  דמע,  ושטופות  אדומות  עיניים  שתי  הרים  הסנדלר  נחום  ר' 
וביראה, לכם כלל לא  "אדרבא! אתם שלמדנים מופלגים הנכם, שלמים בתורה 
חסר בית המקדש. אולם אני, לעומת זאת, איש פשוט הנני, דל וריק מכל. כואב 
לי חסרונו העצום של בית המקדש, לכן אני שופך את נפשי לפני השם שיבנהו 

במהרה ויקרב גאולתנו!"
דממה הושלכה בין כתלי בית המדרש. תשובה עמוקה כזאת, כלל לא ציפו למדני 

העיירה לשמוע מפי הסנדלר הפשוט.   ברם, פליאה גדולה התפלאו. הן מכירים 
הם את נחום היטב מימי ילדותו ומעולם לא ראוהו ולא שמעוהו כך. אין זאת, אלא 

ששאב היכן שהוא אש קודש נשגבה זו, אך היכן? 
ור' נחום, המבחין בפליאתם, משיב ועונה: "בין חסידי ברסלב בברדיטשוב הייתי, 
קודש  דיבורי  על  נפלאה  בתמימות  לחזור  החל  וכאן  זו!"  הנהגה  למדתי  שם 

ששמעו אוזניו בברדיטשוב.
אוזנם.  למשמע  השתוממו  גבריאל  שלמה  רבי  וחברו  הלברשטט  מרדכי  רבי 
בתוככי נפשם הרגישה והמבקשת, הסיקו את המסקנה: אם כה גדול כוחו של 
הרבי הקדוש רבי נחמן מברסלב להבעיר את לבו של בחור צעיר ופשוט, עד כדי 
וגלות השכינה, כנראה  כך שמסוגל יהיה להזיל דמעות על חורבן בית המקדש 

מדובר בצדיק נורא ונשגב!
רבי מרדכי נזכר, כי כמה שנים לפני כן, שמע מרבו רבי גרשון העניך דברים בשבחו 
של הרבי מברסלב, באותה תקופה סערה פולין, עקב גילוי ה'תכלת' לציצית על 
ידי האדמו"ר מראדזין. רבים מגדולי הדור יצאו נגד הדבר, ורבי גרשון העניך חיבר 
שלשה ספרים, בהם הוכיח את צדקת גילויו. באחד מאותם ימים, שמעוהו מפסיע 
אנה ואנה ושח בינו לבין עצמו: "כסבורים הם שאני כמו רבי נחמן מברסלב שרדפו 

אותו והוא שתק להם, אני לא אשתוק להם!..." 

כאשר שמע רבי מרדכי דברים אלו יוצאים מפי רבו, התעניין לדעת מי היה רבי 
הרבי  השיבו  רבו,  את  ששאל  לאחר  אותו.  רדפו  ולמה  מה  ועל  מברסלב  נחמן 
ונוראה מאד  מופלגת  ונורא בקדושה  קדוש  היה  נחמן מברסלב,  "רבי  מראדזין: 

מאד, ומפני שעשה דרך חדשה בעבודת השם חלקו עליו".
באותו חצות לילה, בבית המדרש בעיירה לומז, נדלק הניצוץ הראשון שבעקבותיו 
זכה רבי מרדכי להתקרב לדרכו של רבינו. וכעבור תקופה, כשהגיע ראש השנה, 
נסע רבי מרדכי לאומן, אל הקיבוץ הקדוש. באותה שעה, בחצרו של האדמו"ר 
הלברשטאט,  מרדכי  רבי  של  מקומו  נפקד  זה  מדוע  הפליאה:  רבתה  מראדזין 

מחשובי החסידים? 
השנה  ראש  ימי  את  לעשות  לאומן  נסע  הוא  כי  השמועה  עברה  לאוזן  מפה 
במחיצתם של חסידי ברסלב.   "בוודאי יקפיד האדמו"ר על תלמידו על שנעדר 

משולחנו", שחו החסידים זה לזה. הכל המתינו לראות כיצד יפול דבר. 
הימים הבאים שבין כסה לעשור החזירו את רבי מרדכי לחצרו של הרבי מראדזין. 
יום הכיפורים בא, והנה נראה רבי מרדכי בין החסידים, ולמרבה הפלא האדמו"ר אינו 
אומר מאומה... ההשתוממות הגיעה לשיאה כאשר למחרת בעת תפילת 'נעילה', בחר 

האדמו"ר לכבד את רבי מרדכי ב'פתיחת הארון', כיבוד ששייך היה לאדמו"ר עצמו!
כדרכם של צדיקי פולין שלא היו מרבים בדברים, אך מעשיהם היו מדברים בעדם, גם 
כאן, היה בכיבוד זה שכיבד האדמו"ר מראדזין אמירה רבתי, כי לא זו שאינו מקפיד 

על תלמידו כי נעדר משולחנו בראש השנה, אלא אף הוא מחזקו ומאמצו בדרכו. 

מה עמד מאחורי כיבוד ה'פתיחה'?

הלב  התעוררות  מתוך  הכיפורים  יום  קדושת  לקבל  נבא 
לתשובה, לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות בית הכנסת הלכה ה', 
שבהם פותח שערי האוצר מתנת חינם, לחוננו חינם, להחתם 

לחיים טובים. 

תמצית המבואר במאמר "הנהגת הפשיטות"
בימים אלה עלינו לשאוב כח ממה שרבינו ז"ל הודיע לנו בקול 
הרבה  גם  כאשר  כלל,  בעולם  יאוש  שום  שאין  ואמת,  עמוק 
לדבר והפליג מאד בגדולת התשובה, בדרך שאי אפשר לבאר, 
כמבואר בדבה"ק )שיחות סי' ג'( ש"אפילו כשנופלים מאד ח"ו 
וכל אחד נפל למקום שנפל רחמנא לצלן, אעפ"כ אסור לייאש 
מעוונותיו  נעשין  יהיו  יזכה  ואם  וכו',  גבוה  תשובה  כי  עצמו, 
ענין אחר לגמרי, וכמו שחז"ל )יומא נו:( שע"י תשובה נתהפכין 
העוונות לזכיות, ויש בענין זה סתרי נסתרות, רק הכלל שמכל 
יתברך  אליו  לחזור  יכולים  ר"ל,  שבעולם  והירידות  הנפילות 
בנקל כי לגדולתו אין חקר, והעיקר שהכל תלוי בו שלא יהיה 
אליו  ולהתפלל  ולהתחנן  השם,  אל  מלצעוק  עצמו  מייאש 

יתברך תמיד". 
)לקו"ת סי' ע"ח( מרבה לבאר  ובמאמר ה"פראסטאק הגדול" 
עוצם  מחמת  כלל  להתייאש  ולא  תמיד,  להתחזק  נזכה  איך 
ותפילה  תורה  ביטול  לנו  שגורם  מה  וכל  והטרדות  המניעות 
וכו', שעי"ז נקטן הדעת ומתקרר החיות של התשובה, ויכולים 

לאבד גם מה שהתחלנו להתעורר לאורה. 
ימינו הוא  ואורך  חיינו  כל  וכמבואר שם בדבה"ק שתמה הרי 
לבטל  שצריכים  מה  את  לסבול  יכולים  איך  וא"כ  התורה, 
מהתורה, ואף ש"ביטולה של תורה זה קיומה", אבל איך אפשר 
לחיות כך, ואפילו מי שהוא לומד הרבה, איך יכול לעמוד בעת 
בתורה,  להרבות  זכה  לא  שעוד  מי  שכן  כל  מהתורה,  שבטל 
וכש"כ מי שרחוק מלימוד התורה ומאורה, כאשר יש אנשים 
אדם  היינו  'פרסטאקי'ס',  בשם  מכנים  היו  ]שפעם  פשוטים 
פשוט מאד[, איך יקבלו כולם חיים, כאשר בעולם הזה ההכרח 

להיות טרוד הרבה, ומאבדים המוח והחיות וכו'.
ומגלה בדבה"ק שבאמת כן אפשר לזכות לחיים טובים תמיד, 
להיות קרוב להשי"ת תמיד גם בעת שהטרדות גורמים ריחוק 
וכו', וגם כאשר אינו הולך כסדר ויש מניעות, כי יכולים להחיות 
השם  ויראת  חיות  מלא  שיהיה  עד  ה"פראסטאק"  את  אפילו 
"הדרך  בחי'  שהוא  חינם"  מתנת  "אוצר  בחי'  ע"י  וזאת  תמיד, 
לארץ ישראל" היינו החיות שיש גם בעת שעוד הולכים בדרך 
ועוד לא הגיע למנוחה, שזה מתגלה בבחי' העשרה מאמרות 
נברא העולם אשר אורם נמצא בתוך כל דבר בעולם,  שבהם 
בבחינת מש"כ "כי לעולם חסדו" כ"ו פעמים וכו' שבזה מודים 

על החסד שיש תמיד גם לפני קבלת התורה. 
וזה נמשך עלינו ע"י ההתקרבות להצדיק שהוא בחי' "האיש 
של  חיות  העולם,  לכל  חיות  נמשך  ממנו  כי  הגדול",  פשוט 
בכל  בוער  הלב  שלהבת  את  שמחזיק  שמים  ויראת  אמונה 
של  בדרך  להאיר  שיכול  הדעת  התגלות  של  מציאות  עת, 
פשטות בכל עת שהאדם הוא אדם פשוט, כאשר כל בר דעת 
מבין שמוכרחים למצוא מקור של חיות שמאיר לכל העתים 
והמעברים שיכולים לעבור על כל אדם בכל עת ממש, ובכח 
חיות זה יכול למצוא חיות גדול באור התורה גם כאשר טרוד 
ואין מאיר לו הדעת, ויוכל לבא ליראת השם גם אז בפשיטות 
ובתמימות, ועי"ז יבא להבין יותר איך למצוא מציאות השי"ת 

בכל דבר ולבא לעבודת השם. 
וזה יסוד שנצרך מאד כדי לזכות לתשובה, שמוכרח שיהיה לכל 
אדם הכח לעבור על הכל, גם על מה שמטריד ומחליש דעתו 
ומחמת  ויפול מחמת שהוא רחוק מלימוד,  יתקרר  וכו', שלא 
שהרבה זמן כבר לא זכה להתפלל בכוונה וכו', שעי"ז נופל מאד, 
כידוע שעיקר נפילת האדם ועיקר מה שקשה לשוב בתשובה 
זה מחמת שהולך ועובר ההתעוררות והחיות אשר בכוחה זכה 
להתעורר, והוא רואה עוצם גשמיותו וגודל טרדותיו, והיצה"ר 

לכן  וכו',  בקטנות  והוא  שבור  וליבו  שמושך,  למה  מושך  כבר 
שמחיה  מהצדיק  שמקבלים  החיות  ע"י  הוא  התשובה  עיקר 
לב האדם תמיד מאוצר המתנת חינם, למצוא דרכי התמימות 
והפשיטות, שעל ידם יתקרב תמיד להשי"ת, וזה השער לזכות 

להיכנס לתשובה שלימה.

בימים הנוראים מקבלים חיות חדש
הימים הנוראים הם השער להיכנס לחיים, לזכות לחדש ימינו 
למצוא  זכינו  השנה  בראש  כי  הבורא.  לעבודת  גדול  בחיות 
רחמים להינצל ממידת הדין ולזכות לחיים טובים, ומתחילים 
שמרחק  מה  מכל  ששומר  לחותם  חיים,  של  לחותם  לזכות 
ומעלים מאתנו את מציאות החיים האמיתיים באור התורה, 

ומציל מכל דין וצער. 
כי בראש השנה נפתח עלינו אור הרחמים הרבים, ויצאנו זכאים 
בדין, ואנו מקבלים שפע החיות והשמחה בהשי"ת, החיות שיש 
בהרגשת  הדעת  התחדשות  המלוכה,  מהתחדשות  נפש  לכל 
הלב בגדולת המלך שקידשנו במצוותיו ואנו מכלל המריעים 
ביום תרועת מלך, ועי"ז נפתח השער של האוצר מתנת חינם 
לתת לנו חיות ושמחה, להאיר עלינו אור החסד, שנוכל ללכת 
בדרך לזכות לעבודת השי"ת מתוך שלום ושלוה וכל טוב, עד 

שנזכה לתשובה שלימה למצוא דרכי עבודת השם.
שהוא  הקדושה  אור  לכלליות  זוכים  אנו  אז  הכיפורים  וביום 
עיקר ההתקרבות והביטול להשי"ת, עד שהאדם נמצא ממש 
במקום עליון ונורא שאין שם חטא, וזוכה לסליחה ומחילה, וכל 
חטא ורע מתלבן ומתבטל, כי אז מתגלה שורש שפע החסד 
של קיום העולם בבחי' 'כי לעולם חסדו' בתוך מציאות הכלים 

של העולם הזה.
קדושה  של  חיים  מציאות  בתוך  לחיים  נחתם  אדם  כל  ואז 
וקרבה להשי"ת, לתורה ולעבודת השם, ולכח של חיזוק בכל 
לעבור  שצריכים  הדרך  את  לעבור  עליו,  עובר  כאשר  גם  עת 
באותו השנה ולהגיע למה שצריכים להגיע גם כאשר נמצאים 
לפני האדם הרבה מניעות והרבה נסיונות, לקבל עמקות הדעת 
של העצה הנוראה איך להתגבר לרצות להיות איש כשר, שהוא 
בלב  גדול  חיות  שמעורר  טהורה  ומחשבה  תמימות  של  כח 
האדם תמיד, כאשר יודע שיש תיקון ואלקות בכל דבר, שעי"ז 
יזכה להיכנס להקדושה למצוא מנוחה בדרכי עבודת  בוודאי 

השם, לזכות לתשובה שלימה לסליחה ומחילה.

עיקר החיות הוא כח המחשבה
וטהר  זוכים לקבל חיות הקדושה, בבחי'  אנו  ביום כפורים  כי 
ליבנו לעבדך באמת, שהוא הכח לקדש המחשבה במחשבות 
מכל  להנצל  הכח  את  וגם  השם,  ועבודת  תורה  של  טובות 
מציאות  הוא  האדם  עיקר  כי  והלב,  המחשבה  שמבלבל  מה 
המחשבות, וכלל יגיעתו הוא להחזיק בנפשו חיות של מחשבה 

דקדושה, שזה בחי' החותם של חיים.
אחרא'  דסטרא  'עמקות  בחי'  הוא  הדין  מידת  מציאות  ועיקר 
ובדרכי  חיצוניות  בחכמות  הדעת  מעמיק  שאדם  מה  היינו 
באור  דבוקים  אינם  ומוחו  שליבו  מחמת  תורה,  עול  פריקת 
מה  מכל  מאד  הדעת  ונחלש  מאד,  הלב  נתעקם  כי  החיים, 
שמונע ממנו לזכות להכנס למתיקות התורה, ועי"ז נופל להיות 

נמשך אחרי מה שמושך אותו. 
כאשר  ובפרט  המחשבות,  עם  הוא  האדם  מלחמת  עיקר  כי 
בא האדם לחדש ימיו להתדבק בתורה ורואה עוצם המניעות 
של  מלחמה  המחשבה  בעומק  מתעורר  אזי  וכו',  נופל  ובמה 
מתרוצצות  המחשבות  ולפעמים  עניינו,  לפי  אחד  כל  ממש 
שלבסוף  הנפילות,  כל  נמשך  ומזה  וכו',  מנוח  מוצאים  ואינם 
רץ לקבל חיות מדברים שאין בהם חיות של הקדושה, ונמשך 
אחרי מה שנמשך, כי אין בליבו חיות מחמת עוצם בלבול הדעת 
והמלחמה. אבל באמת בוודאי כל אדם יכול לחזור למצוא חיים 
וישוב הדעת, למצוא איך יכול להתחזק בחיות גם כאשר צריך 

לעסוק בחיות וצרכי הגוף לכלול שניהם יחד לתוך הקדושה.
ימי  בעשרת  בונים  שאנו  הקדושה,  חותם  עניין  כלל  וזהו 
בר"ה,  לחיים  מיד  נחתמים  שצדיקים  חז"ל  כמ"ש  תשובה, 
ובינונים תלויים עד יוהכ"פ, היינו שלעניין מה שהאדם בינוני 
- שלפעמים עוסק בתורה ודבוק בה ולפעמים הוא רחוק מאד 
יום  של  החותם  בחי'  צריכים  לזה   - בינוני  בחי'  שזה  מתורה 
כיפור, שהמוח והדעת יהיו נחתמים בתוך מציאות של עצת חיים, 
שממנו ישאב כל השנה יסוד של התגלות מלכות השם, ולא 

יתבלבל כלל. 
ומציאות הדעת הזה הוא עמקות גדולה של פשטות גדולה מאד, 
שהוא יסוד החיים, מציאות דרכי התמימות והפשיטות שרבינו 
ביוהכ"פ קבלו הלוחות  כי  ועיקר קבלת התורה.  גילה בעולם, 
התורה,  באור  להתדבק  הכח  מקבלים  אנו  שנה  ובכל  שניות, 
לזכות לישוב הדעת שעל ידה יכול להיות דבוק באור התורה 
תמיד, שגם כאשר יש מה לסדר ויש מה שמטריד יהיה בכוחו 
להחזיק אור הדעת והחיות, לזכות לעסוק בתורה ולקבל אור 
הדעת להתעורר ולהבין בדרכי עבודת השם, וגם לקבל עצם 
מציאות התורה לתוך כל מצב שבו נמצא בכל עת ושעה של כל 
השנה כולה, היינו לקבל עמקות הדעת של תמימות ופשיטות, 

שהוא הדרך להתחזק בכל עת גם בעת הטרדות והפשטות. 

קדושת המחשבה הוא ע"י תמימות
כי בוודאי יש עצה למצוא דרך לקדש את המחשבות ולהציל 
זה  כי  לזה,  מלזכות  כלל  להתייאש  ואין  לחיים,  לזכות  נפשו 
כלל גדול שהמחשבה ביד האדם להטותה כרצונו בכל עת. כי 
א"א שיהיו שני מחשבות ביחד בשום אופן. ואפילו אם מחמת 
ההרגל כבר רגיל אצלו שתלך ותתעה מחשבתו ברעיונות רעים 
יכול  שאינו  לו  נדמה  וגם  מאד,  אותו  מבלבל  שהיצה"ר  רח"ל 
כדי  רבינו  בדברי  שמתגלה  ענין  איזה  לזכור  מחשבתו  לחזק 
שילך עם זה בעת שעוסק במה שעוסק וכיו"ב - אעפ"כ הכלל 
שהבחירה ביד האדם לזכות להחזיק המחשבה, לתופסה בעל 

כרחה ולהטותה לדרך הישר. 
וכאשר מתגברים המחשבות ונכנס האדם למה שמבלבל אותו 
- אז צריך לזרוק לגמרי ענין עצם קדושת המחשבה, ולילך עם 
פשיטות ותמימות, שזה פשטות הקדושה ושורש כל קדושת 
המחשבה שהשי"ת נמצא ורוצה בנו, ומה יש לחשוב הרבה, רק 

לשמוח עם מה שמאמין ולעשות מה שיכול. 
שום  לחשוב  ולבלי  חכמות,  עם  לילך  לבלי  צריכים  ולזה 
הפשיטות  בתכלית  מחשבתו  יפשיט  רק  יתירות,  מחשבות 
לפעמים  כי  צדדי,  דבר  בשום  לחשוב  ירבה  ואל  והתמימות, 
הנפש  מושך  וזה  במחשבה  ושגעון  שטות  רוח  איזה  נדבק 
נדמה  וע"כ כאשר  ליפול מאד,  יכולים  ועי"ז  משטות לשטות 
לאדם ששכח משהו או שלא זכה לעשות דבר זה כראוי וכיו"ב, 
והמחשבה יכול לזרוק אותו לבלבלו לגמרי – עליו לציית למה 
שמזהיר רבינו להזהר מ'חכמות', שעי"ז יכולים להתגבר על מה 
שעבר, וגם אם נתבלבל יחזור מיד לדרכו, כי יבין שזה הסדר של 

עבודת השם, בבחינת ההליכה לארץ ישראל. 
והכלל שעיקר החיים הוא ע"י פשיטות, שאינו עושה ענין מכל 
מה שנפל, רק העיקר להתחיל מעכשיו בפשיטות לא לעשות 
עוד, ולא לחשוב עוד, ובמשך הזמן יבואו לו מחשבות טובות 
לעסוק  לברוח  יש  המחשבות  כל  לענין  וכן  נפשו,  שמחיים 
ואז באורה הגדול  והמחשבה האמתית,  בתורה שהוא הדעת 

יבין היטיב איך כל דבר מתיישב ולא יתבלבל כלל. 
וירבה  שיכול,  במה  להמשיך  בפשטות  יתחיל  כאשר  ואז 
בתפילה וצעקה להשי"ת בתמימות לזכות לקבל הארת החיות 
ועבודת  תורה  של  מתוקות  במחשבות  להתדבק  והדעת, 
השי"ת, יזכה לתפוס מחשבתו להעמידה באור התורה, לזכור 
דרכי עבודת השם והם יאירו ליבו מאד, ואז ימצא גם איך לזכור 
בהשי"ת בכל עת הטרדות ונגד כל מה שמבלבל, למצוא חיות 
יכול  אינו  כאשר  גם  ממש,  עת  בכל  להשי"ת  התקרבות  של 

לעשות כלל, ומונח בקטנות הדעת וטרדות רבות, שזה עיקר 
ויסוד הכח לזכות להיות יהודי לקיים התורה.

עבודת עשרת ימי תשובה
וזה כלל עבודתנו בעשרת ימי תשובה לתקן העשרה עמקים 
כי  השם",  קראתיך  "ממעמקים  צועקים  ואנו  הדין,  מידת  של 
מחמת  עלינו  שמתגברים  הלב,  בלבולי  עמקי  עלינו  עובר 
זכינו  אמנם  כי  מתשובה.  הדעת  להחליש  הזה  עולם  טרדות 
להתעורר מאד בראש השנה לזכות להיות חלק של המלכת 
מלך מלכי המלכים, אך יש גם בחי' הבינוני שיש באדם - מה 
שהאדם לפעמים עוסק בתורה ועבודת השם, ולפעמים הוא 
זה  לענין  וגם   - ו'פראסטאק'  בינוני  ממש  לגמרי,  ורחוק  בטל 
עלינו להכתב בספר החיים, למצוא עצה לתקן העשרה עמקים 
של הדין, שהם כל דרכי המלחמה על המחשבה שעוברים על 
בתוך  מרומזים  והם  שבקטנים,  הקטן  עד  וכו'  מהגדול  כולם 
ראשיכם  וגו'  ניצבים  "אתם  בפסוק  שנאמרו  הכיתות  עשרה 
בהם,  נכלל  מישראל  אחד  שכל  מימיך",  שואב  עד  שבטיכם 
כי העיקר לתקן העשרה עמקים האלה, וזה נעשה בעשי"ת, 
כאשר אחרי ר"ה חוזרים לטרדות העולם, ובכל זאת מתגברים 
החיות  ולמציאות  שקבלנו,  ההתעוררות  למציאות  להתקשר 

של התורה בכל יום לזכור לדרוש את השם.

עבודת יום הכיפורים
תכלית  שהוא  ולפנים,  לפני  גדול  הכהן  נכנס  הכפורים  וביום 
ישראל,  שבארץ  קדושות  העשר  של  העליונה  הקדושה 
חינם  מתנת  האוצר  את  ולפתוח  חנם,  החסד  עלינו  להמשיך 
החסדים  כל  מתחילים  ואז  נפשו,  להחיות  שמבקש  מי  לכל 
ימי  בעשרת  עבודתנו  ע"י  וזאת  גדול,  בהתגלות  להתמשך 
שהם  העולם,  נברא  בהם  מאמרות  העשרה  כנגד  תשובה 
לבקש  שזכינו  וע"י  הבריאה.  גשמיות  עביות  בתוך  נעלמים 
יום  בעבודת  גדול  הכהן  בחי'  השלם  הצדיק  כח  ולחפש 
ואנו  איתנו,  תמיד  נמצא  באמת  שהשי"ת  מתגלה  כיפורים, 
מבינים משמעות ענין עמוק זה איך להחיות נפשנו תמיד עי"ז.
ולכן ביום הכפורים שהוא סוף העשרת ימי תשובה אז ניתנו 
הדברות  עשרת  כי  הדברות.  עשרת  שהם  האחרונות  הלוחות 
הם כנגד העשרה מאמרות, שהוא חיות האלוקות שמחיה הכל 
תמיד, גם כאשר עוסקים בדרך ארץ בכל העבודות והטרדות, 

ובכל מה שצריכים להתבטל לדבר ולעסוק עם אנשים וכו'. 
על  לכפר  ויוצא,  ונכנס  הבגדים,  מחליף  היה  גדול  הכהן  ולכן 
ולפנים  לפני  שנכנס  עד  ויורדים,  שעולים  החילוף  בחי'  כל 
שמשם  שתיה  האבן  על  שעומד  והלוחות,  הארון  למקום 
הושתת העולם - לגלות הנקודה של התגלות דרכי התמימות 
והפשיטות, להמשיך משם שפע החיות על ישראל, ולפתוח 
סליחה  של  מציאות  שפועלים  הרחמים  מידות  שורש  שער 

ומחילה שלימה. 
והתקרבות  חיות  מתגלה  כי  מלובנים,  צחים  יוצאים  הכל  ואז 
להשי"ת, ששם אין שום חטא וכח של הסתרה, שזה עמקות 
הפשטות - שהשי"ת תמיד איתנו ואין ממה להתבלבל או ליפול, 
ממציאות  גדול  חיות  ולקבל  בשמחה  השם  לפני  לעבוד  רק 

האלקות שיש איתנו תמיד, ומה שאנו זוכים בכל עת. 
חמש  כי ביום כיפורים אנו עולים לשורש החיות הזה, בחי' 
שורש  החיים,  אור  שורש  שהם  כיפור,  יום  של  התפילות 
שלנו,  מעמקים  העשרה  לתוך  שנמשך  עילאה,  הבינה 

שום  על  תלוי  אינו  הסליחה  כי  ומחילה,  סליחה  לפעול 
דבר, רק עיצומו של יום מכפר, ואנו מקבלים שפע החיים 

מאוצר מתנת חינם, ע"י הרצון והתעוררות הלב לשוב 
להשי"ת, ועי"ז יש בידינו הכח להתגבר נגד כל מה 

שעה,  ובכל  עת  בכל  החיות  לבלבל  שיכול 
ולזכות לתשובה שלימה תמיד. 



בני הנעורים
דיבורי התפילה בעצמם מעוררות את קדושת יום הכיפורים

עלהו לא יבול

 הלכות נחוצות ליום הכיפורים

א. נר הבריא / נר החיים - נהגו שכל איש נשוי מדליק בערב יום כפור נר בשבילו. 

ומדליקים רק נר אחד לאיש ואשתו ואין מדליקים בשביל בניו ובנותיו, אלא 
הנשואים מדליקים בעצמם בשבילם. ולנר זה קורים 'נר הבריא' או 'נר החיים', 
כי הוא עשוי רק בשביל החיים, חוץ ממה שמדליקים בשביל המתים. )שולחן 
זה  ממנהג  יודעים  אינם  והרבה  ס"ח(.  תרג  סימן  אפרים  ומטה  א,  תרי  ערוך 
המפורש בשו"ע! וחושבים שהוא מנהג בעלמא או שהוא חיוב רק למי שצריך 
להדליק 'נר נשמה'. ולענין היכן להדליקם - רבו בו הדעות, האם בבית או בבית 

הכנסת. ולמעשה, היכן שמדליק יש לו על מי לסמך. 

ב. מנהגינו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת - נהגו לכרוע בעלינו בעת אמירת 

ביום הכפורים שחל להיות  ולגבי הכריעה  'והכהנים'.  ובאמירת  וכו',  'ואנחנו 
אבל  ב'עלינו',  כורעים  שאין  הוא  ומנהגינו  שונים.  מנהגים  ישנם  בשבת 

באמירת 'והכהנים' אנו כורעים כמו בכל שנה. 

ג. הבדלה. 

)א( מי שצמא, וכבר הגיע זמן סיום הצום, ועדיין אינו יכול לעשות הבדלה, 

יאמר 'ברוך המבדיל בין קודש לחול' ואז מותר לו לשתות מים. ואם עדיין לא 
גמרו תפילת נעילה, יש לעשות כן רק בצנעה. 

הבדלה  בעצמה  תעשה   - הכנסת  מבית  לבוא  מתאחר  שבעלה  אשה  )ב( 

ותשתה את הכוס. ואם אינה רוצה לעשות כן - תאמר 'ברוך המבדיל בין קודש 
לחול', ואז תוכל לשתות מים בלבד! 

כל  כמו  יוה"כ בשבת, דעת הרבה פוסקים שעושים הבדלה  השנה שחל  )ג( 

על  ומברכים  המבדיל  ברכת  לפני  שאומרים  הפסוקים  עם  דהיינו  מוצ"ש, 
הבשמים. 

לכתחילה יש לברך על 'נר שָשַבת' וכמו שיתבאר להלן. ואם אין נר כזה,  )ד( 

אפשר לברך על נר שהודלק מגפרור או ממקור אש אחר.  

- בהבדלה במוצאי יום כפור, צריך לברך על הנר אפילו כשאינו  ד. נר ששבת 

יום  'נר ששבת', כלומר שהיה דולק מערב  ונר זה צריך שיהיה  מוצאי שבת. 
הכפורים, ולא שהודלק במוצאי יוה"כ. וכן צריך שיהיה נר העשוי 'להאיר', ולא 
על נר שהודלק לכבוד בית הכנסת או 'נר נשמה' או 'נר הבריא'. או אש של 'גז' 

העשוי לחימום – לכן יעשה כן:

מוצאי  עד  ושידלוק  יוה"כ  בערב  זה  לצורך  במיוחד  נר  להדליק  הנכון  מן  )א( 

יוה"כ, ויברך על הנר הזה. ואפשר לברך על 'נר יחידי' כזה אף שאינו 'אבוקה' כמו 
בכל מוצאי שבת. אבל לכתחילה אם אפשר יש לצרף לזה 'נר הבדלה רגיל' שהיא 

אבוקה, ולברך על שניהם יחד.

וכדו'  לכבוד  אלא  להאיר  נעשו  שלא  אש  או  נר  לו  יש  אבל  כזה,  נר  שאין  למי  )ב( 

אבל דלקו מערב יוה"כ עד עתה – ידליק את הנר באחד מן הנרות הללו או מן הלהבה 
של כירי גז. ולכתחילה יברך על שניהם ביחד, אבל אם קשה לו, אפשר לברך רק על הנר 

שהודלק מהם. 

)ג( למי שאין לו גם אחד מהנרות האלו, וגם אינו יכול להשיגו משכנו – אין לו לברך ברכת 'מאורי 

האש', ויעשה הבדלה בלא זה. ולאחר שטעם והשיב לבו מן הצום, ישתדל להשיגו אחר כך ולברך 
עליו. אמנם כשחל יום הכיפורים בשבת, דינו שונה וכמ"ש מקודם בסוף סעיף ג.

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(

איך אפשר לזכות להתעוררות הלב ביום הכיפורים?

יום הכיפורים הוא היום הקדוש והנורא של השנה, ואפשר הרבה 

כל  שאחר  לך  דע  אבל  היום,  קדושת  מהות  את  ולבאר  לדבר 

ההסברים, בכל זאת הקדושה למעשה נמצא אצלך בתוך המחזור, 

בתוך תפילת יום הכיפורים.

ספרי  מתוך  הכיפורים  יום  עניני  שתלמד  הראוי  מן  וודאי  כי 

יום הכיפורים או בהפסקות של  זה טוב לפני  כל  הצדיקים. אבל 

התפילה. 

למעשה  הוא  העבודה  עיקר  כיפור,  יום  כשנכנס  למעשה  אך 

להשם  גדולים  וגעגועים  וכיסופים  חזקים  ברצונות  להתעורר 

ומתוך  הגוף,  הנאות  שאר  או  לאכול  אחר  רצון  כל  לבטל  יתברך, 

כך לפייס אותו על השנה שעברה, להתוודות ולהודות על האמת, 

בגדולת  עצום  חיזוק  מתוך  יהיה  זה  ושכל  מחילה,  ממנו  ולבקש 

רחמי ה' שהוא מוחל וסולח ועוזר לאדם להתחדש.

התפילה  בדיבורי  המחזור  בתוך  נמצאים  האלו  הקדושות  וכל 

הפשוטים שאומרים שם.

וזהו העצה והדרך להתחבר ליום הכיפורים, פשוט לקחת המחזור 

מוציא  שאתה  הדיבורים  בתוך  המחשבה  להכניס  ולהתחיל  ביד, 

בפה. לא לנסות לדחוק את הלב להתעורר ולבכות וכו', כי הדחיקה 

מרוכזים  להיות  להשתדל  רק  ההתעוררות,  את  עוצרת  רק  הזו 

'במחשבה' למה שאומרים ולאותיות הכתובות בסידור.

ומסתמא יהיה קשה להתרכז רצוף, אבל לנסות שוב ושוב, לתפוס 

ולהשתדל  ונעימות,  בנחת  המילים  לומר  מילה,  ועוד  מילה  עוד 

היכן שאפשר להתחבר במחשבה למילים.

'זכרנו לחיים' תכוון בפשטות לה'  ולדוגמא, כאשר אתה אומר 

שיתן לנו חיים טובים.

מחשבתך  תכוון  פשוט  מעשיך'  כל  על  פחדך  תן  'ובכן 

לבקש מה' שיגלה את המציאות שלו בעולם. 

למחילה  הזה  הכיפורים  יום  את  לנו  'ותתן 

ולסליחה ולכפרה' תכוון מחשבתך, 

להודות לה' שנתן לנו יום כזה של מחילה וסליחה.

שנה  בכל  אשמותינו  ומעביר  וכו'  לעוונותינו  וסולח  מוחל  'מלך 

ושנה' תכוון לברך את ה' שבכל שנה הוא מעביר ומוחק את הכל.

המילים  על  תחשוב  פשוט  חטא'  'על  של  הוידוי  את  אומר  אתה 

ותזדהה איתם במחשבה.

בתפילת מוסף לשים מחשבה בכל סדר עבודת הכהן גדול בבית 

המקדש, שהיה נכנס לקודש הקדשים, ומעורר שם מחילת עוונות 

לכל עם ישראל. ובכל שנה ושנה כאשר יהודי אומר סדר עבודת 

היום, הוא פועל זאת ממש, כי על ידי האמירה והכיסופים לדבר 

הרי הדבר נחשב כאילו מתעורר כעת הכהן גדול לעשות זאת.

****

הדבר כל כך פשוט. במקום לחשוב כל כך הרבה שצריך להתעורר 

עם הלב ולהתרגש ולבכות וכו' וכו', עד שבמשך הזמן כל המציאות 

של יום הכיפורים נהפך לעול ולמשא כבד, צריך פשוט לתפוס את 

המחזור ביד ולהתחיל לדבר ולומר מה שכתוב שם.

המילים של התפילה כל כך חזקות מצד עצמם, אין ספק שהלב 

את  מסבכים  כי  מתחבר  לא  שהלב  מה  כל  בעקבותיהם.  יתחבר 

הלב, וקובעים לו את צורת ההרגשות שרוצים להרגיש. אבל אם 

יתעורר  הלב  אזי  פשוטה,  אמת  עם  התפילה  למילות  מתחברים 

יכול להרגיש  ויתחבר מידי פעם לאיזה מילה עד שיהיה  מעצמו 

ברצונות  שיתעורר  או  ה',  של  ברחמים  והבטחון  השמחה  את 

וכיסופים, או שיתעורר בו חרטה על העוונות וכו' וכו'.

כי בתפילת יום כיפור, יש שילוב מאוד מעניין של צער על העוונות, 

יחד עם דיבורי בטחון חזקים על גדולת רחמי ה', ודיבורים מתוקף 

קדושת היום, ודיבורים של אהבת ישראל את ה', וכאשר מכוונים 

המחשבה למה שכתוב במחזור, אזי הלב מעצמו מתכוונן כראוי 

בקרבת ה' והשגת קדושת יום הכיפורים.

היום  ענין  פנימיות  בלימוד  ולהתכונן  ללמוד  שצריך  ובוודאי 

בפשיטות  טוב  ליום  לגשת  יש  בפועל,  למעשה  אך  הקדוש, 

ליום  האדם  מתחבר  מעצמו  ואז  למילים,  להתחבר  ולהתאמץ 

הקדוש והנורא.
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הרה"ח ר' אליהו גודלבסקי  שליט"א
בני ברק
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