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ושוב התמלאו הדרכים ברבבות יהודים שעושים דרכם לאומן, כיוון 
נוסעים בעקבות קריאתו של  והפנים לאמונה.  נגד השכל,  הנסיעה 
זקן דקדושה, ומוצאים על הדרך את כל עם ישראל. השתנו הזמנים, 
יודעים על רבינו על ברסלב ועל אומן, ורק לדבר אחד  בכל העולם 

צריך עוד לדאוג - שנזכור מה אנו מחפשים שם. 
        

אנחנו קוראים לצדיק העצום הזה 'רבינו', ואם נקשיב לעצמנו נגלה 
שאנו משתמשים במילת יחס אישית מאוד – הרבי שלנו. איזה חוט 
מקשר בין הצדיק הענק הזה לננסים קטני קומה כמונו, ועוד קשר 

שכזה, עמוק אישי ואכפתי? 

קושר בינינו רצון עליון. הקב"ה ברא את העולם כדי להפיק תכלית 
מושלמת ונצחית שטיבה ידוע אך לו ולבחירי צדיקיו, אבל גם במוחות 
התוכניות  כל   – הבאה  הידיעה  להיקלט  חייבת  כשלנו  פשוטים 

על  מבוססות  העולם  בריאת  לגבי  האלוקיות 
יהודי אחד קטן, מלבדנו אין בכל היקום מי שיכול 

להגשים את התכלית הזו. אין לנו תחליף.

לחשוב על רבינו
ואם הרעיון שבורא עולם ישתית את כל רצונותיו 
על כתפיו של איש כמוני נשמע מוזר?! מספרים 
הסכימו  לא  רום  מלאכי  הזו  שמהסיבה  חז"ל  לנו 
הצדיקים  של  התערבותם  אך  וקטרגו,  לבריאתנו 
והמלצתם לברוא את העולם יחד עם התחייבותם 
בריאת  את  הגשימה  לעניין,  ערבותם  את  לתת 

העולם.

הוא  עבורנו  הזו,  מהזווית  רבינו  על  לחשוב  רגילים  לא  אולי  אנחנו 
כל  ותקוות  רעיונות  ואלפי  הקדוש  הציון  הוא  והעצות,  הספרים 
על  לחשוב  מוכרח  התקשרות  לחוות  שמעוניין  מי  אבל  הדורות. 
גם מחוץ לתיאורים המקיפים, לחשוב על הרבי כחשוב איש  הרבי 
על רעהו. הרבי התבטא בהזדמנויות שונות, בשיחות ובמכתב מיוחד 
במינו בשפה אישית ונוגעת ללב, מדבריו עולה בבירור שהוא רואה 

בנו ובהצלחתנו הנצחית את כל תקוותו וישועתו ממש. 

שלומנו  אנשי  עם  רבינו  שוחח  אחת  שפעם  נתן  רבי  שמעיד  וכפי 
ואמר להם: ֲהֹלא ָּכל ַהַּנַחת רּוַח ְוַהַּתֲענּוג ֶׁשִּלי הּוא ַרק ְּכֶׁשֲאִני רֹוֶאה 
ֶאת  ִהְפַקְרִּתי  ֲהֹלא  ֵמֲאָנַׁשי,  ְּבֶאָחד  ה'  ַוֲעבֹוַדת  ַיֲהדּות  ִּדְבֵרי  ֵאיֶזה 
ַעְצִמי ְוִאְׁשִּתי ּוָבַני ַהְיָקִרים, ְוַרק ִּבְׁשִביל ֶזה.... ַּבָּקָׁשִתי ְמאֹד ִמֶּכם 
ֱהיּו ֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים ִּכי ֶזה ָּכל ִיְׁשִעי ְוָכל ֶחְפִצי )חיי מוהר"ן, שלה(.

רבינו הוא צדיק היוצא מגדרו, מוסר נפש, נוטש את מקומו 
וסופג  כביכול  מפסיד  שכמותו,  צדיקים  בין  הטבעי 
צער ייסורים וביזיונות, אילו חפץ בכך יכול היה 
ספריו  דפי  בין  בטוח  במקום  להתגדר 

רבים  כצדיקים  ובחברתה של חבורת תלמידים מובחרים  ותורותיו, 
אותנו  אותנו,  כדי לעשות  יצא מגדרו  וטהורים. אבל הרבי  קדושים 

ממש, אנשים כשרים כפי שהשם יתברך רוצה. 

שואפים  רבינו  של  ותורותיו  שיחותיו  כל  זה:  על  לחשוב  חייבים 
בסופו של דבר לחולל תמורה טובה ואפילו תזוזה כלשהי בלב הרדום 
שלי, במח המבולבל שלי. התורות גבוהות ונשגבות אבל הרבי אינו 
שבו  הנמוך  למקום  מזה,  הלאה  נתונים  מעייניו  מהגובה,  מתפעל 
אני עדיין נמצא, והוא כביכול מתייסר שוב ושוב – איך מורידים את 
השכל היקר הזה ומסננים את האור העצום כדי שבמוח של האיש 
הקטן הזה תיכנס הארה אמתית שתעזור לו להיות יהודי טוב יותר, 
ליישב דעתו, לאסוף את חולשתו, לעשות עוד קצת נחת רוח לקדוש 

ברוך הוא. 

אפילו  אולי  לגמרי,  חדש  קשר  מקבלים  רבינו  על  כך  וכשחושבים 
הצדיק  עם  פנימית  הזדהות  מתחילה 
תלוי  סיפוקו  וכל  עבורי  נפשו  שמוסר 

בהצלחה רוחנית שלי, עצום. 

כוונות ראש השנה
לכוונותיו  גם  אותנו  מלווה  הזה  המבט 
הפנימיות והאמתיות של ראש השנה. כל 
השנה אנחנו מאוד עסוקים, בגשמיות וגם 
ברוחניות. אנו טרודים בעצמנו, בפרנסתנו 
והצלחתנו  בהתפתחותנו  או  ורווחתנו 
אותנו  מזמין  השנה  ראש  הרוחנית. 
– להמליך את  לגמרי  ואחר  לעיסוק חדש 
השי"ת על כל העולם. אם נאזין לתפילות נגלה שהן עסוקות כמעט 
לגמרי בבקשת 'ותמלוך אתה ה' אלוקינו מהרה לבדך על כל מעשיך'. 
זו שאיפה עליונה וגבוהה ויש לתרגמה. כל העולם שלו יתברך ומה 

עוד חסר כדי שהוא יהיה למלך על עולמו שלו? 

יכולים לקבל את ה' למלך או  הנבראים מכל שכבות הבריאה אינם 
חלילה למרוד בו, הם אינם צד בעניין. היחידי שיכול להמליך הוא זה 
שיכול חלילה למרוד, ומדובר באדם בעל בחירה. מלכות ה' תושלם 
לכשנזכה ונהיה אנשים כשרים באמת, ואם כן יש רצון אחד משותף 
מלך,  להיות  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש   – ולנו  לצדיק  יתברך  להשם 
דהיינו  כשרים,  אנשים  להיות  מעוניינים  ואנחנו  לכך,  ערב  הצדיק 
אנשים ששם ה' נקרא עליהם. שלושה רצונות ותכלית אחת, וכל אלו 

נפגשים באומן. 

של  גבוה  כה  ריכוז  שמכיל  מקום  העולם  בכל  אין  בחוש,  ניכר  הדבר 
רצונות מגוונים כל כך שמבטאים באלף שפות מטרה אחת – להיות 
כך  כל  זו עובדה מוכחת, מדי שנה בשנה מקיצות לתחייה  ה'.  כרצון 
הרבה נשמות יהודיות, של רחוקים וגם של קרובים. כולם נזכרים שהם 

נמצאים כאן עבור מטרה אחת ויחידה, להמליך על עצמם את ה'.  

אני הישועה של הצדיק?
יום א' כי תצא  תר"א טשהערין

 - -ְוָׁשלֹום ְלָכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבַאֲהָבה 
ָהַרָּבִני  ְּכַנְפִׁשי  ִליִדיִדי  ְוָׁשלֹום  ַרָּבה, 
לא  ָיִאיר.  ֵנרֹו  ַיֲעֹקב  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַהֻּמְפָלג  ַהָּנִגיד 
ּוְלָזֶרְזָך  ְלַחֶּזְקָך  ַאֲהָבְתָך  ֵמֹעֶצם  ְלִהְתַאֵּפק  ָיֹכְלִּתי 
ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ְלָך ׁשּום ְסֵפקֹות ַחס ְוָׁשלֹום ְּבִלְּבָך ְּבִעְנַין 
ְּבֵלב  ֹּתאַמר  ַרק  ְלטֹוָבה.  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש 
ַהֶּזה.  ַלְּזַמן  ְוִהִּגיָענּו  ְוִקְּיָמנּו  ֶׁשֶהֱחָינּו  ָּברּוְך  ָׁשֵלם 
ֲאָנִׁשים  ֱאֶמת  ַאְנֵׁשי  ִעם  ַיַחד  ְלִהְתַוֵעד  ִלְזּכֹות 
ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ַהָּקדֹוׁש  ִצּיּון  ַעל  ְלִהְתַקֵּבץ  ְּכֵׁשִרים 
ֵאָליו,  ֶׁשָּיבֹוא  ִמי  ְלָכל  ַלֲעֹזר  ֶׁשִהְבִטיַח  ַהָּקדֹוׁש 
ְּבֹראׁש  ַיַחד  ּוְלִהָּמנֹות  ָנה  ַהּׁשָ ֹראׁש  ְּבֶעֶרב  ִּבְפָרט 
ְמַעט  ְמַעט  ָאִחי  ְלָך  ֹאַמר  ָמה  ֶאְצֵלנּו.  ָנה  ַהּׁשָ

ָׁשַמְעָּת ְוֵהַבְנָּת ֵמָרחֹוק.
ַחס  ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ְוִהָּזֵהר  ִהָּזֵהר  ְּבִני  ִמֶּזה  יֹוֵתר  ֲאָבל 
ֶׁשָּדְרׁשּו  ְלִהָּמנֹות  יּוַכל  לא  ֶחְסרֹון  ִּבְכַלל  ְוָׁשלֹום 
ְוכּו'.  ֲחֵבָריו  ֶׁשִּנְמנּו  ֶזה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
ִּתְרֶצה  ְוִאם  ָּכֶזה.  ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ְלֵעֶסק  ִּבְפָרט 
ֵאֶליָך  ַּגם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהַּנ"ל  ִמְכָּתב  ִלְקרֹות  ּתּוַכל 
עֹוֵבר ָעָליו, ְוַגם ִּתְזֹּכר ֵהיֵטב  ּוְלָכל ַחד ְּכִפי ַמה ּׁשֶ
ִּנְדַּבר ֵּביֵנינּו. ְוֶאת ָּכל ַהִהְתנֹוְצצּות  ֶאת ָּכל ַמה ּׁשֶ

ֶׁשִהְתנֹוֵצץ ְּבִלְּבָך אֹור ָהֱאֶמת ְוכּו'.
ּוְתַחֵּזק ַנְפְׁשָך ָלבֹוא ְּבִׂשְמָחה ֹּבא ָּתבֹוא ְּבִרָּנה ִעם 
ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ְוִעם  ֶׁשִּיְחֶיה  ְּבִני 
לא  ְּבַוַּדאי  ְּדָבַרי  ֶׁשְּבלא  ּוֻמְבְטַחִני  ִּביׁשּוָעתֹו. 
ָהִייָת ִנְמָנע ַחס ְוָׁשלֹום ִמָּלבֹוא. ַאְך ִלְזרּוֵזי ְיֵתָרה 
ָקַאֵתיָנא. ִּכי ָידּוַע ָלנּו ִרּבּוי ַהְּמִניעֹות ַהִּמְׁשַּתְּטִחים 
ִעַּקר  ִּכי  ֵעיַנִים.  ַּבֲאִחיַזת  ֻּכָּלם  ּוֶבֱאֶמת  ַּדְיָקא.  ָאז 
ֵּכן  ַעל  ֶזה,  ָּכל  ָלֶכם  ַּכָּידּוַע  ַהֹּמַח  ְמִניַעת  הּוא 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ַמֲעֶׂשה  ִּבְׁשַעת  ְלָזֵרז  ַהֶהְכֵרַח 
ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ַאְׁשֶריָך ִאם ְּתַקֵּים ְּדָבַרי 

ְּבַוַּדאי ַּתֲחִזיק ִלי טֹוָבה ָּבֶזה ּוַבָּבא ָלֶנַצח: 
ְּבַחִּיים  ִּבְמֵהָרה  ִלְראֹוְתֶכם  ַהְמַחֶּכה  ָאִביָך  ִּדְבֵרי 
ִּבְפָרט  ָמֻעֵּזנּו  ִיְהֶיה  ה'  ְוֶחְדַות  ְוִׂשְמָחה  ְוָׁשלֹום 

ָנה ַהָּקדֹוׁש ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה: ְּבֹראׁש ַהּׁשָ
  ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב

על הפרשה

עלי
מרפא

ָּברּוְך ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו 
ַלְּזַמן ַהֶּזה

בס"ד

באומן נפגשים יחד שלושה רצונות שיוצרים תכלית אחת – רצון ה', משאת נפשו של הצדיק, ושאיפותיי היהודיות. המפגש מרגש.

בכל  אין  נתבלבל,  שלא 
שכל  מישהו  העולם 
האלוקיות  התוכניות 
עליו,  רק  מבוססות 
ושמו  אחד  מאדם  חוץ 
תחליף. לנו  אין  'יהודי', 
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צדקה, אא

אחי היקר!
ובנוהג  השנה,  ראש  לימי  בסמוך  כבר  עומדים  אנו  הנה 
שבעולם ששבועות ארוכים לפני יום הכתרת המלך כל עבדי 
מצחצחים  הארמון,  את  ומנקים  עומדים  ומשרתיו  המלך 
כל פינה, ומארגנים את האירוע על הצד היותר טוב. ואם כן 
בוודאי גם למעלה, מתכוננים בימים אלו לקראת יום ההכתרה, 
כל העולמות ושרפי מעלה עומדים ומצפים בתשוקה גדולה 

שנבוא ונצעק "המלך"! 
למעלה  שבעוד  אותנו,  מבלבל  כך  כל  דבר  שהבעל  אלא 
אנו  האם  ונבוכים,  תוהים  עומדים  אנו  ומצפים,  מתכוננים 

ראויים, והאם הראש השנה שייך לנו....
יש כזו הרגשה כאילו יש כאן מעמד אדיר של הכתרת המלך, 
שלישי  דוד  בן  שמזמינים  כמו  לבוא  אותנו  מזמינים  ורק  
לחתונה מפאת נימוס, ואז הוא מגיע מחוסר נעימות, אך גם 

עומד בצד מחוסר שייכות.
ולכן אנו כל כך מבולבלים מה עושים בראש השנה, כי מצד 
אחד צריך להתנהג בכובד ראש, מאידך צריכים אנו לשמוח, 
שמחה.  ולא  ראש  כובד  לא  יחד,  שניהם  בין  משלבים  איך 
ועוד כיוצא בזה, שאלות ספיקות וחששות המתעוררות להם 

בראש השנה.
עיקרי  חלק  מרגיש  לא  אדם  כאשר  רק  הם  השאלות  וכל 
שאם  החתונה,  לקראת  שהולך  לחתן  דומה  והדבר  באירוע. 
הוא בר דעת, אין צריכים לומר ולהסביר למה צריך לשמוח 
בחתונה, כי הרי כל האירוע הוא רק בשבילו, ואם הוא לא כאן, 
אין כאן כלום. ומאידך, החתן גם ניגש לחתונה ברצינות מתוך 
משמעותי  מאוד  אירוע  כאן  שיש  מבין  כי  אחריות,  לקיחת 

שעתיד לשנות את כל חייו, ואין זו סתירה לשמחה.
כך צריכים אנו להבין, שאנו המרכז של הראש השנה, זה לא 
אירוע צדדי שנותנים לנו רשות להופיע שם, כי כל האירוע 

הוא סביבנו.
כשאומרים שה' הולך להיות מלך, הכוונה היא עלינו. ה' הולך 
להיות מלך על ידי שאנו נסכים לכך, ונאמר "המלך"! ונעורר 
נקודת רצון עמוקה להתחדש בעבודת ה'. נמצא אם כן שכל 

החתונה הוא רק סביבנו – 'אני לדודי ודודי לי'.
וזהו כל עבודת היום!

***
יש משל מצדיקים, לשר גדול שנתחייב תלייה, וכמנהג אותו 
המדינה להוציא לפועל את גזר הדין ביום הכתרת המלך. היו 
המלך  היה  וייראו  ישמעו  ולמען  למלך,  והדר  כבוד  עושים 
מעניש אז את הנידונים למוות. והשר הזה ישב בבית הסוהר 
נמצאים  הנידונים  כל  כלל  ובדרך  הדין,  גזר  לביצוע  והמתין 
לאחר ייאוש בלי שום זיק חיות על פניהם, לעומת זאת השר 
היה מלא חיות ושמחה, וככל שהזכירו לו את יום ההכתרה, 
לו לצאת במחול ושמחה, עד שאמרו עליו שככל  גורם  היה 

הנראה יצא מדעתו. 
וספרו זאת למלך, השתוקק הוא מאוד לראות העניין  הלכו 
הסוהר  לבית  ובא  מלכותו,  בגדי  את  ושינה  הלך  מקרוב, 
מלובש בבגדי הסוהרים. ניגש לשר והזכיר לו שבעוד מספר 
יצא  תיכף  השר,  זאת  שמע  רק  ההכתרה,  יום  יבוא  ימים 
בריקוד עליז. אמר לו המלך המחופש, וכי למה אתה שמח, 
היודע אתה שביום זה יבוא קיצך, ואת הנידון אין להשיב. 
לא  לעולם  אתה  לו,  ואמר  המלך  אל  השר  התקרב 
שלא  מחמת  ליבי,  שמחת  עוצם  את  להבין  תוכל 
זכית להכיר את המלך מקרוב, אך אני הרי הייתי 
מהשרים המקורבים אליו ביותר, ואילו היית 
יודע כמוני בגדולת המלך, חכמתו הרבה, 
נתין  לכל  שדואג  איך  ליבו,  וטוב 
והנה  ביותר,  הרחוק  אפילו 
ומתקרב  הולך 

היום בו כולם יריעו למלך ויתנו לו יקר וגדולה, וזה כל שמחתי 
וחיותי לרוב אהבתי אותו, ומה לי לחשוב מעתידי, אשר זהו 
חלקו רק של מי שלא הכיר את המלך... מה גם אולי יחון אותי 
לרוב רחמנותו, אך אין זה כלל במחשבתי. כאשר שמע זאת 
המלך, מובן מיד, שזיכה אותו, כי על אף כל חטאיו למלכות, 

הרי שהוא הנתין הנאמן ביותר למלכות.
במשל נורא זה מונח סוד חודש אלול ועבודת ראש השנה. כי 
בוודאי שהוא יום הדין, אך עיקר הדרך לצאת זכאי בדין הוא 
כאשר האדם מכניס את כל כוחו ותפילתו לחשוב רק מכבוד 
ה', והדר גאונו ועוזו, לעורר השתוקקות בלב שיתגלה בעולם, 
ולכבדו הרי  וכאשר המלך רואה את הרצונות שלו להמליכו 

הוא נותן לו עוד ועוד חיים טובים וארוכים.
על  שחושב  מה  האדם,  בגאוות  הוא  החטאים  כל  שורש  כי 
עצמו והנאתו, ואומר 'אנא אמלוך'. שזהו פגם במלכות ה', ועל 
כך, השי"ת דן ושופט את הבריאה, כי מדת הדין דנה כל אחד 

לפי כמה שחושב יותר על יישותו ועצמיותו. 
לכן בראש השנה, אין אנו מתעסקים כמעט בעניין יום הדין, 
כהערמה  לא  המלך.  בכבוד  המחשבות  את  מרכזים  אלא 
לצאת זכאי בדין, אלא מעוררים את מה שיש לנו כבר בלב, 
התקשרות פנימי להשי"ת. אמנם שכחנו מזה במשך כל ימות 
ולהוציא  יום המלוכה, הוא הזמן לעורר זאת,  השנה, עכשיו 
זאת בפה, לומר להשי"ת, אני לא חושב מעצמי, אני רק רוצה, 
שיהיה לך 'כביכול' טוב, שתכלית מעשיך שבראת את העולם, 

יבוא למטרתו, שימליכו ויכירו אותך.
אחי היקר! מהיכן מקבלים הסתכלות כזו, איך אפשר להתחיל 
להכניס במח מחשבות של 'הכתרת המלך'? על כך אמר רבי 
נתן, 'כל העולם צועק המלך, אבל ההכתרה היא באומן' שם 
אתה יכול להתחיל לחשוב בכלל מההכתרה, זה כבר התיקון 

הראשון שרבינו עושה לנו שם, להתחיל לחפש את המלך.
***

ואל תאמר, איך אפשר להתחיל לחשוב כל כך חזק רק מהמלך, 
השנה.  לראש  כהכנה  תשובה,  עושים  אנו  כך  לשם  שהרי, 
ועיקר התשובה הוא על זה בעצמו, שנתחיל לחשוב מהמלך. 
הייתי  אני  לו,  ולומר  והכשלונות,  הנפילות  את  לה'  לספר 
רוצה לחשוב רק ממך, מה אני יעשה שאני כל כך חושב על 
עצמי. וכשמגלים את הרצון הזה להשי"ת, התשובה והחרטה 
וההכרה באמת, בזה בעצמו כבר נכללים בכבוד המלך, אפילו 

שאנחנו לא אוחזים בזה בשלמות.
והזמן המסוגל לבוא להכרה זו, הוא דייקא כאשר הנך מרגיש 
רוצה,  שהיית  כמו  דבר  שום  לך  הולך  שלא  בעצמך  מבוזה 
ולא  אותך  מבזים  שאחרים  או  בגשמיות,  ולא  ברוחניות  לא 
רבש"ע,  למלך,  ותאמר  תקום  אז  כרצונך.  אותך  מכבדים 
תמלוך כבר אתה, אני רוצה להיות הבן שלך, להיות קרוב רק 
אליך, לקבל ממך כבוד וקרבה, שלא אהיה תלוי בשום רצון 

של הצלחה או תשומת לב מאף אחד בעולם.
זהו ההכנה שלנו לפני ראש השנה, לעורר את הקשר והקרבה 
לה', לרצות רק שיתגלה כבודו. את זה המלך מחפש, לראות 
מי נאמן אליו גם בבית האסורים של כל המחלות והבלבולים. 

מי רוקד שם 'וידע כל פעול כי אתה פעלתו...' 
אנו  לכן  הצדיקים,  אצל  רק  יש  בשלמות  זו  שדרגא  בוודאי 
מחפשים להיות בראש השנה היכן שאפשר לחוש ביותר את 
שהוא  הצדיק  של  כוחו  על  לסמוך  צריך  כי  המלך...  הכתרת 

מכניס את האדם לחשוב רק מכבוד ה'.
ישנם הרבה אנשים נשברים, כאשר נדמה להם שהתיקון של 
רביז"ל הוא תיקון שמהיום כבר לא יהיה להם נסיונות, והנה 
ליבם על הציון הקדוש, התעוררו ברצונות  גמרו לשפוך  אך 
ביתר  הנסיונות  מתחדשים  ביציאתם  תיכף  טובות,  וקבלות 

שאת.
צריך לזכור, שרביז"ל אינו לוקח לנו את הבחירה, אדרבא הוא 
מכניס אותנו לבחירה, הוא מכניס אותנו למלחמות בעבודת 

ה'. כי המלכת ה' אין פירושו, שמהיום אין נסיונות, שהרי אם 
כן, טקס המלוכה מסתיים בפעם אחת, ואין כבר שום סיבה 

לחיות.
הוא  בו  לתהליך  מרצון  נכנס  שאדם  פירושו  ה'  את  להמליך 
לחשוב  שמתחיל  תהליך  תשובה,  של  תהליך  ה',  את  מחפש 
מה מצב המלוכה, ומתחדש להתבודד כל יום ולעשות תשובה 

ולהתוודות למלך. 
***

לך  ויש  הדין,  יום  הוא  סוף  שסוף  טוען  שאתה  מה  ולגבי 
לחץ, אז ברור שצריך ליצור אוירה רצינית. השאלה היא מה 
אוירה  או  לחוצה,  אוירה  הכוונה  האם  'רצינות',  המשמעות 
שמחה ורגועה מתוך תחושה שהמלך מסתובב בבית ומחבק 

אותנו.
נתאר לעצמנו משפט בו אבא שלנו שמאוד אוהב אותנו, הוא 
בעצמו השופט. אין כאן משחקים, זה מעמד רציני, אבל כיון 
שהוא אבא שלנו, מכיר את התכונות שלנו, יודע את הקשים, 
מכיר אותנו מחיי הבית, אין ספק שבוודאי יזכה אותנו. הוא 
לא מבטל את המשפט, אלא מוציא אותנו זכאים בצדק, מתוך 
המצוקות  את  השופטים  לשאר  מציג  הוא  והמשפט,  הדין 
בהם גדלנו, את המאמצים שעשינו. אבל הוא מבקש מאיתנו 
דבר אחד, תבינו, יש כאן מעמד רציני, באמת בודקים אתכם, 
העולם הוא לא הפקר, אך אני אשב ואבדוק איך אפשר ללמד 

עליכם זכות ולהוציא אתכם זכאים. 
בכבוד  נזלזל  פיצוחים,  נפצח  דעת,  זחוחי  למשפט  נבוא  אם 
בית המשפט, יהיה לו קשה לזכות אותנו. כי אין זה רחמנות 
ברחובות.  חופשי  להסתובב  החייב  את  להוציא  שופט  של 
האפשרות שלו להוציא אותנו זכאים, הוא כאשר הוא רואה 
גדולת  את  מבינים  הכנעה,  קצת  עם  רציניים,  באים  אותנו 
אותנו  ומוציא  האהבית  הרחמנות  בו  מתעורר  אז  המעמד, 

זכאים.
***

כי  מהשי"ת'.  גדול  חסד  הוא  השנה  ש'ראש  לנו  אומר  רבינו 
אוירה  תחת  שמתנהל  דין  הוא  אבל  הדין,  יום  שהוא  בוודאי 
שקבע  השי"ת  מאת  גדול  חסד  הוא  ולכן  ורחמים,  חסד  של 
את ראש השנה בראש חודש בו הוא מיעט את הלבנה, ובכך 
את  מאשים  'כביכול'  השי"ת  כי  עלינו,  גדולה  זכות  מתעורר 
עצמו על כל הקשיים שיש לנו, ועל כך שהוא ברא את היצר 

הרע ומיעט את הלבנה.
הקדוש  הזוהר  השנה:  בראש  שקורה  פלא  לדבר  לב  שים 
אומר, שבראש השנה מידת הדין מבקשת מהמקטרג הגדול, 
במשך  עשו  שהיהודים  עשה  המצוות  כל  את  לי  ותביא  לך 
שכתוב  מה  וזה  מהם.  ולהתענג  לטעום  רוצה  אני  כי  השנה, 
בתורה שיצחק )מידת הדין( מבקש מעשו )מקטרג( "ועשה 

לי מטעמים כאשר אהבתי".
הרבה  חטף  בוודאי  מאיתנו  אחד  כל  כך.  על  לחשוב  מבהיל 
'מצוות עשה' במשך השנה שחלפה. את רובם שכחנו, בעיקר 
מגיע  והנה  השנה.  במשך  שעשינו  הבעיות  את  זוכרים  אנו 
ראש השנה, ולא פחות ולא יותר, מידת הדין בעצמה מבקשת 
השמירת  את  שעשינו,  המצוות  מאותם  ולהתענג  לטעום 
ואת  כסלו,  ה'  של  המזון  ברכת  את  חשוון,  בד'  שלנו  שבת 

הצדקה של כ"ז טבת וכן הלאה.
יום הדין אינו הפירוש לחיות בצל של לחץ ורצינות. אוירת יום 
הדין פירושו, להבין שמלמעלה מסתכלים על המעשים שלנו. 
ומשום כך, אם אנו לוקחים את המעמד כרציני, לא מזלזלים, 
מאמינים שהיום ה' נהיה למלך, וכל מעשינו בספר נכתבים, 

אזי יכולים אנו כבר לשמוח וליצור אוירה של חסד ורחמים. 
זה מה שהרצינות של יום הדין מזכיר לנו, שכל מעשינו בספר 

נכתבים, זה אמיתי... זה רציני... 
חזק ואמץ

כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים אמיתיים

טעם גן עדן 
     אגרת לראש השנה



תורה כ - תשעה תיקונין 

תורה זו נאמרה בעיר ברסלב בראש השנה תקס"ה שחל בימים חמישי ושישי.

כדרכו, אמר רביז"ל את התורה בסמוך לתחילת ליל ראש השנה השני, משהחשיך היום. 

בדברי מוהרנ"ת יכולים אנו למצוא תיאור נורא הוד, מאותו מעמד בו נאמרה התורה באימה ויראה 
ברטט וזיע 'אני ישבתי סמוך מאוד אליו, והסתכלתי בו וראיתי שאמר התיבות "תשעה תיקונין 
יקירין אתמסרין לדיקנא" בכוחות גדולות מאוד מאוד עד מיצוי הנפש, ובאימה ויראה ורתת וזיע, 
אשר אי אפשר לשער. ותפס את זקנו כמה פעמים בכוחות גדולות. ואי אפשר לצייר זאת בכתב, 
וכבר מבואר במקום אחר שאמר, שמקודם שהוא מוציא התיבה הראשונה של התורה נדמה לו 
עוצם  בעיני  זאת  ראיתי  הזאת  התורה  ואצל  הקידוש,  של  הראשונה  בתיבה  וכן  נפשו,  שתצא 

מסירות נפשו שאי אפשר לשער" )חיי מוהר"ן שיחות השייכים לתורות – פרפראות לחכמה(.

ואז התחיל לדבר מארץ ישראל, ואמר בזה הלשון "מי שרוצה להיות יהודי דהיינו לילך מדרגא 
לדרגא, אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל... ואזי נקרא גיבור תקיף..." 

ודיבר שיש נשמה המסובלת ביסורים, שעל ידה נתגלה באורי ופירושי התורה, וצריך שישפוך 
שיחו בתפילה לפני השית ברחמים ותחנונים, כדי להמשיך התורה מהלב העליון שיהיו דיבורי 

התורה חמים כגחלי אש.

לאחר אמירת התורה אמר רביז"ל בדרך צחות "היינט האב איך געזאגט פאר פייער 
און פאר וואסער" – "היום דברתי באופן של באש ובמים" ]ביטוי של מסירות נפש[.

ואמר מוהרנ"ת, שבשעה ששמע תורה זו, הרגיש קולות וברקים במוחו )אבניה ברזל(, ושאל את 
רביז"ל: מה כוונתכם בזה, שאמרתם שארץ ישראל גדולה כל כך, ושזה עיקר נצחון המלחמה? 
שהאריך  כלומר  והדירות"  הבתים  אלו  עם  בפשיטות  ישראל  ארץ  "כוונתי  רביז"ל:  לו  השיב 
במעלת ארץ ישראל, שרצונו שכל הרוצה להיות איש ישראל באמת, יסע לארץ ישראל, אף על 

פי שיש מניעות רבות על זה, כי זה עיקר נצחון המלחמה )חיי מוהר"ן(.

גדולות  ומאז בער בליבו של מוהרנ"ת החשק לנסוע לארץ ישראל, אבל התרבו עליו מניעות 
ועצומות, 'וגם איך אפשר להפרד זמן רב כל כך מרבינו, כי לא יכולתי לפרוד ממנו כלל, אשר הוא 
חיי ואורך ימי, ובלעדיו אין לי שום חיות כלל )ימי מוהרנ"ת ח"ב ב'('. אולם דברי רבינו המשיכו 
לבעור בקרבו ימים רבים עד אשר זכה סוף כל סוף  )י"א שנה לאחר הסתלקות רביז"ל( לחון את 

אדמת ארץ ישראל.

בקיץ שלפני ראש השנה, בין פסח לעצרת, בעת שהיה אצלו, מחותנו, הרב מחאמעלניק, סיפר 
איזה מעשה נורא שראה במקום שראה, בהקיץ או בחלום, על אחד שהיה שוכב על הארץ וכו', 

כ', אמר  ואמר שבכל התורות שאומר יש בהם רמזים מהמראה הזאת. ולאחר אמירת תורה 
שתורה זו היא כולה פירוש על המראה הזאת )ליקו"מ סוף סי' כ' – חיי מוהר"ן(.

כלליות המכוון של מאמר זה

בענין  מאוד  מופלא  בלשון  המאמר  את  פותח  רביז"ל  א 
י"ג מידות של  יש  כי  של הט' תיקונין דספרא דצניעותא. 
אותם  ולהשלים  תיקונים  לט'  יאירו  שהם  וצריך  רחמים, 
ובמאמר  מידות של רחמים.  י"ג  נעשים  יהיו  עד שגם הם 
זה למדים אנו קצת מכוחו של הצדיק האמת, וכלל הענין 
להבין שהרבי נותן לנו חיים של ארץ ישראל, שהוא קדושה 
שמאיר בחוזק את כח התורה, שמתגלה כאשר נשלם כבוד 

ה'.

דעת  באדם  מאיר  אזי  התורה,  של  הכח  מתגלה  כאשר  ב 
מי  יש  ההלכה,  שבלימוד  כמו  כי  התורה.  של  מבוארת 
את  שמבין  מי  יש  אבל  התורה,  הלכות  את  לומר  שיודע 
בצורה  היטב  שמתבאר  באופן  וסברותיה  ההלכה  עמקות 
כראוי,  לחיות  יכול  ואזי  החיים,  מציאות  בתוך  מעשית 
בלי  הלכה,  פי  על  הם  תנועותיו  שכל  הלכה,  פי  על  חיים 
ספיקות ובלבולים, בישרות ובפקחות. על אחת כמה וכמה 
מציאות  בתוך  מבוארת  תהיה  התורה  שפנימיות  שצריך 
החיים למעשה, תורה שתגלה לנו דרך מבוארת איך לחיות 

בקדושת ארץ ישראל.

לחיות  הדרך  הוא  ישראל,  ארץ  של  הענין  ומשמעות  ג 
לשלוט  שאפשר  באופן  ונעימות,  במתיקות  קדושים  חיים 
שעובר  מה  כל  ועל  הנפש,  של  הרע  כל  ועל  הגוף  על 
עליו, שזהו סוד ארץ ישראל – מקור החיבור בין גשמיות 
לרוחניות. וכל זמן שאין זוכה האדם לקדושת ארץ ישראל 
בשם  נקרא  שאינו  הרי  הגשמיות,  את  לקדש  איך  שיודע 
מנצח המלחמה, ועליו נאמר 'אל יתהלל חוגר כמפתח', ואף 

שיודע את התורה, בכל זאת עדיין אינו יודע איך להמשיך 
הרוחניות לתוך גשמיות.

ד ולכל זה צריך בהירות גדול בתורה, וכל מה שעובר עלינו 
הוא מחמת שאין לנו בהירות בדרכי עבודת ה', ויש קושיות 
וספיקות, מחלוקת ושיטות בכל דבר, עד שאין האדם מוצא 

לעצמו עצה ודרך בכל דבר ובכל מקום שהוא נמצא. 

ובראש השנה אנו עומדים בדין, ועיקר הדין הוא האם נזכה 
כך  ולשם  החיים,  קדושת  לנו  שמכניס  התורה  כח  לקבל 
צריך להכניע את כח המקטרגים על קדושת ארץ ישראל, 
תקיעות  לפני  שאומרים  מהזוה"ק,  המובא  המאמר  שהוא 

בענין המלחמה של יעקב ועשו.

יהיה  האם  האדם  את  שדנים  גדולה  מלחמה  יש  ולמעלה 
זו, ועיקר החיות שעליו  ראוי לקחת ביאורי התורה בשנה 
אנו מבקשים בראש השנה 'זכרנו לחיים' הוא על כך שנזכה 
להבין את התורה בעומק הנשמה, להתקשר באמת לה' על 

ידי התגלות שלמה של ביאורי התורה.

ה ורביז"ל מגלה בתורה זו פלאות הדרך איך הצדיק ממשיך 
תורה, כי דיבורי התורה שהוא מגלה מוכרח להיות דיבורים 
טוב  ביאור  בעולם  כלל  בדרך  אמנם  כי  אש,  כגחלי  חמים 
תורה  של  ביאור  אבל  נעים,  ובהסבר  רוח  בקור  נמשך 
נמוך  מקום  ולכל  בחיים  מצב  לכל  אלוקות  לגלות  שיורד 
וגבוה שבעולם, מוכרח להיות דיבורים חמים של גחלי אש, 
של  שלהבת  רגשי  ומעורר  הלב,  של  החמימות  שמדליק 

קדושה ואהבה ויראה.

********

י  אּוֵרי ּוֵפרּוׁשֵ ה ּבֵ ּלֶ ַעל ָיָדּה ִנְתּגַ עוָֹלם, ׁשֶ ָמה ּבָ ׁש ְנׁשָ ּיֵ ע ׁשֶ ]א[ ּדַ
ּוְבַמִים  ּתֹאַכל,  ַלח  ּמֶ ּבַ ת  'ּפַ ִיּסּוִרין:  ּבְ ֶלת  ְמֻסּבֶ ְוִהיא  ַהּתוָֹרה, 
ֶרק ו(: ְוָכל  ל ּתוָֹרה' )ָאבוֹת ּפֶ ּה ׁשֶ ְרּכָ ְך ּדַ י ּכָ ה, ּכִ ּתֶ ׁשְ ׂשּוָרה ּתִ ּמְ ּבַ

ָמה.  ׁשָ ִלין ִמּזֹאת ַהּנְ י ַהּתוָֹרה ֵהן ְמַקּבְ ְמָפְרׁשֵ

'דע שיש נשמה'

הוא  התורה  מביאורי  רחוקים  כה  שאנו  הסיבה  עיקר  ו 
מחמת שאנו לא משתדלים להמשיך על עצמנו אור תורת 
מספיק  לנו  ואין  כראוי,  התורה  ביאורי  ולקבל  הצדיקים 
אמונה שיש לצדיקים מה לחדש לנו ומה לבאר לנו. והוא 
שעם  המורים'  נא  'שמעו  אמר  רבינו  שמשה  מה  בבחינת 
באופן  ואין מתבטלים מספיק  מוריהם,  מורים את  ישראל 
ישראל  עם  את  שמגרש  הדין  מידת  וזהו  לקבל.  שרוצים 
מארץ ישראל וממקום היישוב הדעת. ולכן צריך התלמיד 
להתעורר באש דקדושה של חיפוש אחר ביאורי התורה, 
להוליד  הרב  אצל  אש  יעשה  התלמיד  של  שהאש  באופן 

תורה חדשה.

ביותר,  נחוצה  בידיעה  זו  בתורה  רביז"ל  פותח  כך  ועל 
זו,  תורה  של  הידיעה  עיקר  היא  כי  נשמה',  שיש  'דע 
אנו לשנן לעצמנו שיש בעולם נשמה שהשיגה  שצריכים 
את מה שהשיגה, והיא קיבלה רשות לגלות את כל ביאורי 
מזאת  לקבל  צריכים  התורה  ומפרשי  מקבלי  וכל  התורה, 
הנשמה את פירושיהם, אלא שאותה הנשמה היא מסובלת 
ביסורים. ורביז"ל מדגיש דייקא 'נשמה', היינו מי שהשיג 

דרגת 'נשמה' שזה רק הצדיק המופלג.

פת במלח תאכל ומים 
צדקה, אא

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

דעם רעבינ'ס א תורה 



צדקה, אא

במשורה תשתה

ז ואותה הנשמה שאצלה נמצאים כל ביאורי התורה היא 
מסובלת ביסורים בבחינת 'פת במלח תאכל ומים במשורה 
הקליפות  של  הכח  הוא  שפ"ת  בכוונות,  ומובא  תשתה'. 
הוי"ה,  שם  ג"פ  במספר  שהוא  במלח  להטבילה  שצריך 
וכמו כן צריך לצמצם את מי החסדים שיהיו בגבול הראוי.

סבל  סתם  לא  שהוא  הנשמה,  אותה  של  הסבל  וזהו 
וכו', אלא שהיא מתייגעת איך  גשמי שאוכלת פת במלח 
להמתיק הדין במלח, ואיך לצמצם תורה לכל מקום שצריך 
אש,  גחלי  שיהיה  בכדי  והנכון,  הראוי  בגבול  להמשיכה 

וכמו שיתבאר מהות התורה שהיא 'גחלי אש'. 

ל  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ֵאׁש,  ַגֲחֵלי  ּכְ ָבֶריָה  ּדְ ל  ּכָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוזֹאת 
ְבִחיַנת  ַגֲחֵלי ֵאׁש, ּבִ ָבָריו ּכְ ּדְ א ִמי ׁשֶ אֹב ֵמיֵמי ַהּתוָֹרה, ֶאּלָ ְוִלׁשְ
ַהּזֹאת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּוְכׁשֶ ֵאׁש".  ּכָ ְדָבִרי  כֹה  "ֲהלוֹא  כ"ג(:  )ִיְרְמָיה 
ַגֲחֵלי  ָבֶריָה ּכְ ֵאׁש", ְוֵאין ּדְ ִחיַנת "ֲהלוֹא כֹה ְדָבִרי ּכָ נוֶֹפֶלת ִמּבְ
ֲאַזי  ֶקת,  ּלֶ ְסּתַ ּנִ ּוְכׁשֶ ֶקת;  ּלֶ ִנְסּתַ ֲאַזי  ִנין,  ִנְצַטּנְ ּוְדָבֶריָה  ֵאׁש, 
י  ְמָפְרׁשֵ ל  ּכָ ַוֲאַזי  ָיָדּה,  ַעל  ֶכת  ְמׁשֶ ַהּנִ ַהּתוָֹרה  אּוֵרי  ּבֵ ק  ּלֵ ִנְסּתַ
ִנְתעוֵֹרר  ְוָאז  ַהּתוָֹרה,  אּור  ּבֵ ׁשּום  ֹיג  ְלַהּשִ ְיכוִֹלין  ֵאין  ַהּתוָֹרה 
ה  ַנֲעׂשֶ עוָֹלם  ּבָ ׁשֶ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ר  ִעּקַ י  ּכִ יִקים,  ּדִ ַהּצַ ַעל  ְמִריָבה 
רּוץ ַעל  ּתֵ אּור הּוא  ַהּבֵ י  ּכִ אּוֵרי ַהּתוָֹרה,  ּבֵ קּות  ּלְ ְיֵדי ִהְסּתַ ַעל 

יוֹת ּוְמִריבוֹת: ֻקׁשְ

גחלי אש

שכתוב  כמו  אש,  של  כח  בה  יש  הקדושה  התורה  כי  ח 
'הלא כה דברי כאש', ולב האדם הוא גם אש, ואותה נשמה 
יש בה כח להמשיך תורה שהיא כגחלי אש, שתרד לאש 
ביאור  בעולם  כלל  בדרך  אמנם  כי  האדם.  בלב  הנמצא 
טוב נמשך בקור רוח ובהסבר נעים, אבל ביאור של תורה 
נמוך  מקום  ולכל  בחיים  מצב  לכל  אלוקות  לגלות  שיורד 
גחלי  של  חמים  דיבורים  להיות  מוכרח  שבעולם,  וגבוה 
שלהבת  רגשי  ומעורר  הלב,  של  החמימות  שמדליק  אש, 
של קדושה ואהבה ויראה, והיא אשר שורפת את האש של 

תאוות עולם הזה ומידותיו הרעות.

של  אש  לדיבורי  הכוונה  אין  כי  דייקא,  אש  גחלי  וזהו 
התלהבות הדרשן, כי לזה אין צריך דייקא צדיק, די במגיד 
דרשות שיכול להלהיב כראוי את קהל שומעיו, אלא שאש 
כזה נכבה במהירות גדול, כי אין חומר בעירה שיחזיק את 
את  בתוכה  שאוצרת  גחלת  להמשיך  העיקר  אלא  האש. 
האש, שלזה צריך כח גדול שהצדיק שיודע להמשיך את 
מידות הרחמים הגדולים, לתת לאדם שהוא כולו מלא אש 
של עולם הזה, סוג של תורה שהיא גחלת, שיוכל האדם 

תמיד לנשב בה רוח ולהוציא האש מתוכה. 

בגדולת  להציץ  שער  רביז"ל  לנו  פותח  זה  ובמאמר  ט 
כך, בשביל  כל  וסבל  התייגע  על מה  להבין  הק',  תורותיו 
אש,  של  גחלת  היא  אשר  כזו  גבוה  תורה  לנו  להמשיך 
והעבודה שלנו היא רק לקחת את הגחלת ולהוציא משם 

את האש. 

ביאורי התורה – מחלוקות שיש בתורה

י והנה כל מה שעובר על האדם הוא מחמת שאין לו בהירות 
ואינו  לנפשו  עצה  מוצא  אינו  ולכן  התורה,  בדרכי  והשגה 
ואיך לחיות עם ה' ולעשות  יודע ומבין מה צריך לעשות 

רצונו בכל פעם ובכל עת.

כל  על  ולעבור  הק'  בתורה  לעסוק  צריך  באמת  ולכן 
כל  מתבארים  הק'  בתורה  כי  הקדושים,  הספרים 
שכל  מגלה  שרביז"ל  אלא  העבודה.  דרכי 
את  לקבל  צריכים  התורה  מפרשי 

הביאורים שלהם מנשמה אחת שהשתעבדה מאוד בשעבוד 
לתורה הק', והיא מסובלת בייסורים גדולים ביותר.

יא כי כאשר אותה נשמה מסתלקת, אזי נסתלקים גם כל 
ביאורי התורה, ולכן יש מחלוקת. כי כל המחלוקת נעשה 
כאשר אין את הדיבור הברור המגלה מהו רצון ה'. ומשם 
בעבודת  אדם  לכל  שיש  וספיקות  מחלוקות  גם  נמשכים 
ה', ונעשה בלבול בעולם של ריבוי שיטות, וכל אחד כופה 
דעתו על חבירו ובני אדם הולכים מבולבלים ונבוכים, ואין 
לו  הצריכה  העצה  מהו  בנפשו  אחד  כל  למצוא  בכוחם 

למעשה היום הזה.

כיון  אך  ודרכים,  שיטות  המבארים  ספרים  שיש  והגם 
שנסתלק כח האש של התורה, אותו כח האש המגלה את 

'הלא כה דברי כאש', לכן נעשים ספיקות ובלבולים.

והעצה היא להתקרב לאותה נשמה ולהדליק האש מחדש, 
וכך ממילא מתבארים אצל האדם כל דרכי העבודה, והוא 
ממחלוקות  מתבלבל  ואינו  לנפשו,  אמיתי  יישוב  מוצא 
וכל  נסתלק,  אינו  שהצדיק  ]וכידוע  וכו'.  וספיקות 
ההסתלקות היא מצדינו שאין אנו מאמינים שיש לו גחלי 

אש לתת לנו[.

ה  ִחּלָ ִמּתְ ָצִריְך  ַהּתוָֹרה,  אּוֵרי  ּבֵ יְך  ְלַהְמׁשִ רוֶֹצה  ׁשֶ ּוִמי  ]ב[ 
ּבּור  ְוַהּדִ "ל.  ּנַ ּכַ ֵאׁש  ַגֲחֵלי  ּכְ ים  ַחּמִ ּבּוִרים  ּדִ ְלַעְצמוֹ  יְך  ְלַהְמׁשִ
ים ע"ג( "צּור ְלָבִבי": ְוָצִריְך  ִהּלִ ִחיַנת )ּתְ ב ָהֶעְליוֹן, ּבְ ְך ִמּלֵ ִנְמׁשָ
תוֹ  ִפּלָ ּתְ ְיֵדי  ְוַעל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ה  ְתִפּלָ ּבִ יחוֹ  ׂשִ ּפְֹך  ִלׁשְ

ח ֵלב ָהֶעְליוֹן. ַרְך ָעָליו, ְוִנְפּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ִנְכְמרּו ַרֲחֵמי ַהּשׁ

הדיבור נמשך מלב העליון כי עיקר הרחמים הוא בלב

להמשיך  צריך  התורה,  ביאורי  להמשיך  שרוצה  ומי  יב 
שהכה  הסלע  בחינת  שהוא  העליון,  מלב  חמים  דיבורים 
משה, והוא הכח השורשי של התגלות התורה. כי הצדיקים 
במדרגות  אלא  שכל  של  בצורה  תורתם  ממשיכים  אינם 
מתחיל  וכאן  בזה,  השגה  שום  לנו  שאין  הקודש  רוח  של 
להתגלות קצת שהצדיקים ממשיכים זאת מהצור העליון, 

שעליו כתיב: 'פתח צור ויזובו מים'.

התורה  שדיבורי  רביז"ל  כוונת  נראה  בפשטות  והנה  יג 
בלב  שיש  הרחמים  לעורר  וצריך  העליון,  בלב  נמצאים 
העליון, בשביל שישפיע תורה. אבל מתוך קשרי המאמר 
מובן כוונתו הק', שהדברי תורה הנמצאים בלב העליון, הם 
הנם תורת הצדיקים המגלים את גדולת רחמי ה'. כי זה כל 
הגדולים  הרחמים  את  לגלות  הצדיקים  תורת  של  מהותה 

שיש בלב העליון.

הנקרא תשעה  הזה  זה מושתת המאמר הקדוש  יסוד  ועל 
הי"ג  ולגלות  לפתוח  הצדיק  יגיעת  כל  זה  כי  תיקונים, 
ואשר  תיקונים,  מידות של רחמים שישלימו את התשעה 
ארץ  את  לכבוש  כח  האדם  מקבל  תורתם,  גילוי  בכח  רק 
ישראל ולהיות נקרא בשם 'איש ישראלי', להתיישב בארץ 
ישראל ולהיות דבוק בהשי"ת בכל מקום ובכל מצב, בעליה 
ובירידה.                                                                                                                                                                                  

יד כי הביאורי התורה הכתובים על הלב העליון, הם בעצם 
הגילוי של הרחמים העליונים של התשעה תיקונים, שמהם 
נבנה הכתר לזעיר אנפין, וזה גורם שנפתח הי"ג מידות של 
רחמים, והם שורש התורה של הצדיק האמת המגלה את 
בכוחו  שיש  הוא  באשר  יהודי  לכל  השי"ת  של  הרחמים 
דבוק  להיות  שם,  ולהתיישב  ישראל  ארץ  את  לכבוש 

בהשי"ת בכל מקום ובכל מצב בין בעלייה ובין בירידה.

ולכן צריך להיות דיבורים של גחלי אש, בכדי לעורר ולחזק 
את האדם בכח גדול, להכניסו לפנים הקדושה בין בעלייה 

ובין בירידה.

כי הביאורי התורה שחסר בעולם ואשר כתוצאה מכך גורם 
למחלוקות ולהתרחקות מהשי"ת זה הדיבורים חמים כגחלי 

אש המכניסים בלב חמימות של מידות הרחמים.

בדיבורים חמים מה  וכמו שבארנו לעיל, שאין הכוונה  טו 
שנדמה בעולם שהם דיבורים מלהיבים של דרשן בתנועות 
כאלו או אחרים, כי דיבורים כאלו הם דיבורים של אש ללא 
דיבורי  הכוונה  אש  גחלי  כי  במהירות,  המתקררים  גחלים 
ואוצרים את האש בתוכם, המגלים בכח  תורה המשמרים 
של  ה'  רחמי  מציאות  את  ישראל,  עם  לבבות  בתוך  גדול 
ולזה  התחתונים,  בעולמות  למטה  כאן  תיקונים,  התשעה 
צריך נשמה מאוד גדולה אשר יש בכוחה להשפיע השפע 
ההשפעה  סדר  כל  את  צריך  ולכן  תיקונים.  התשעה  של 

המתגלה בתורה זו. 

להמשיך התורה ברחמים ותחנונים

זה  ידי  ועל  ה',  לפני  שיחו  ששופך  ידי  על  נעשה  וזה  טז 
לו  להשפיע  העליון  לב  ונפתח  עליו,  ה'  רחמי  נכמרים 

דיבורים חמים, שמשם נמשכים ביאורי התורה.  

והצדיק משיג את הרחמים שיש בלב העליון, והוא שופך 
ליבו לעורר הרחמים האלו, בכדי שיתגלה לנו הלב העליון 
זו, להמשיך את  הזה, וכך גם אנו יכולים להיכנס לעבודה 
בתפילה  לעמוד  כח  ונקבל  השי"ת,  של  הרחמים  השגת 
לפני הבורא ולהמשיך את ביאורי התורה שאנו צריכים בכל 

פעם לפי הניסיון של אותו היום.

ה'  רחמי  את  לנו  מגלה  אשר  רביז"ל,  דרכי  כלליות  שזה 
ומכניס אותנו לדרך של תפילה וזעקה והחיפוש הפרטי של 
כל אחד אחר העצות השייכים לו שעל ידם יוכל להתקרב 
לה'. וזהו כלליות המהלך של מאמר זה, שהצדיק מדבר איך 
הוא ממשיך תורה, ואיך הוא הולך לכבוש הקדושה ולנצח 
המלחמה, ולסלק את כל הקליפות הסובבים את הקדושה. 

מתגלה  לנו  גם  אלא  לצדיקים,  רק  תורה  זה  אין  אבל  יז 
בזה איך אנו נלך בדרכיו הק' וגם אנו נמשיך ביאורי תורה 
הצריכים לנו, באותו הדרך. אלא שאנו צריכים להמשיכם 
הנשמה  אותה  כי  הנשמה,  מאותה  התורה,  ביאורי  את 
הק',  תורותיו  שהם  אש,  של  גחלת  לעולם  כבר  המשיכה 
שנגלה  בשביל  ה'  לפני  כמים  ליבנו  לשפוך  צריכים  ואנו 
את האש שיש בתוך הגחלת, ולהוציא בכל יום ויום עצות 
כי  מוהר"ן'.  'ליקוטי  הנקרא  העליון  הלב  מאותו  חדשות 
גם אנו בבחינת 'מפרשי התורה', שצריכים אנו לפרש את 
התורה לעצמנו לתוך החיים שלנו, ]וע"ע בליקוטי הלכות 

הל' גזילה ה'[ 

ינוֹ ְלֵבין ַעְצמוֹ ְלֵבין  ָאָדם ְמָבֵאר ּבֵ אּור ׁשֶ ין ּבֵ ]ג[ ְוֵיׁש ִחּלּוק ּבֵ
ים.  ָאָדם ְמָבֵאר ָלַרּבִ אּור ׁשֶ ּבֵ

תפילת רבים בהמשכת התורה

ויש חילוק אם דורש ברבים ומקשר עצמו עם נשמות  יח 
ה',  לפני  ותפילתו  שיחות  ושופך  תורתו,  לשמוע  הבאים 
ביחיד שאז  דורש  אם  לבין  שאזי השי"ת שומע תפילתו. 
הצדיק  של  כוחו  עיקר  כי  בתפילתו.  שמואסים  אפשר 
אלא  חידושים,  המשכת  סתם  לא  הוא  תורתו  בהמשכת 
העיקר מה שהוא רוצה, להאיר את הרחמים של ה', במקום 
שצריך לרחמים, ולכן כאשר מתקשר לנשמות ישראל אזי 
נשמות  מהרבה  שיוצאת  תפילה  וכל  מתקבלת.  תפילתו 
העליון,  הלב  ביותר את  ומעוררת  למעלה  קדושה  מוספת 

ושופך יותר ביאורי התורה.

וזהו החילוק בין אם הוא לומד מתוך הספר, לבין אם הוא 
נשמתו  נתקשר  מפיו  שומע  כאשר  כי  החכם,  מפי  שומע 

צדקה, אא

נועם יראתך



צדקה, אא

עם החכם בשעת התפילה שהמשיך על ידה את התורה, 
נמשך  ואז  התורה.  בביאור  חלק  האדם  לאותו  יש  ואזי 
עליו גחלי אש. ]ולענינינו מובן שגם כאשר לומדים מתוך 
הכתובים  תורה  חידושי  כמו  לא  זאת  ללמוד  יש  הספר, 
שהמשיך  לצדיק  והתקשרות  אמונה  מתוך  אלא  בספר, 
תורה וגחלי אש לנשמתו על ידי תורה זו, וכפי שרביז"ל 

העיד בכח קדושת מעלת תורתיו הקדושים[

ַתֲחנּוִנים,  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך  רּוׁש,  ַהּדְ קֶֹדם  ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ּוְכׁשֶ ]ה[ 
ִיְתֶלה  ְולֹא  ם  ִחּנָ ַנת  ַמּתְ הּוא  רּוְך  ּבָ דוֹׁש  ַהּקָ ֵמֵאת  ׁש  ִויַבּקֵ
ל  ׁשֶ ֻעּזוֹ  ה  ַמּטֵ ִנְתעוֵֹרר  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ַעְצמוֹ;  ְזכּות  ּבִ
ְלַהְכִניַע  ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ אוֹת,  ְלִהְתּגָ ֵדי  ּכְ ה  ּטֶ ַהּמַ ֶזה  ֵאין  ֲעבוָֹדתוֹ, 
ְוָצִריְך  ְוָרִעים,  טוִֹבים  ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ים  ַרּבִ ּבְ י  ּכִ ֵעָדה,  ּבָ ׁשֶ ָהָרע 
ַרְך ַיֲעמֹד  ם ִיְתּבָ ֵ "ל. ֲאָבל ִלְפֵני ַהּשׁ ּנַ ָרִעים ּכַ ּבָ ְלַהְכִניַע ָהָרע ׁשֶ

ׁשּום ְזכּות. ֲחנּוִנים, ְולֹא ִיְתֶלה ּבְ ר ּתַ ַדל ּוְכָרׁש ִויַדּבֵ ּכְ

הרבה סבלנות בתפילה לבלי לדחוק השעה

לו  יש  והצדיק  קליפות,  יש  העליון  ללב  סביב  והנה  יט 
עבודה להכניע הקליפות האלו בכדי להמשיך תורה, על 
אליו.  הבאים  האנשים  של  הרשעות  את  שמכניע  ידי 
טובים  והמעשים  ידי המצוות  על  הוא  והכנעת הרשעות 
זה מקבל מטה להכניע הרשעות  ידי  שיש לצדיק, שעל 
את  הסובבים  בקליפות  ולמעלה  האנשים,  אצל  למטה 

הלב העליון.

צריך  תורה,  להמשיך  הדרוש  קודם  מתפלל  כאשר  אבל 
להתפלל ברחמים ותחנונים, לבקש מהשי"ת מתנת חינם, 
להכניע  שבשביל  אפילו  כי  עצמו,  בזכות  לתלות  בלי 
את הרע שבעדה, יש לו לעורר המטה עוז של המעשים 
בלי  כרש  לעמוד  צריך  השי"ת  כלפי  אבל  שלו,  טובים 
לתלות בזכותו. כי אסור לאדם לדחוק עצמו על שום דבר 
בתפילתו, אלא יבקש ברחמים ותחנונים, אם יתן יתן, ואם 

לאו לאו. 

הכאת  של  המעשה  היה  שזה  לבאר  מאריך  ורביז"ל  כ 
הסלע, כי הסלע רומז על הלב העליון, ומשה רבינו היה 
צריך לדבר אל הסלע ולבלי לדחוק את השעה להכות את 
הסלע במטהו. כי המטה שלו רומז על המצוות ומעשים 
טובים שלו, ועל ידי מטה שלו צריך להכניע את הרע של 
העדה, אבל בשביל להמשיך תורה צריך תפילה ובקשה 

ברחמים ותחנונים, ולבלי להזכיר את הטוב שלו.

וכמו כן צריכים גם אנו כאשר אנו רוצים להמשיך תורה 
לעצמנו מתוך תורת הצדיק, צריך את שני הבחינות האלו, 
מצד אחד לקחת מטה עוז, להכניע את הרע של עצמנו, 
והיינו לדעת את הטוב שיש לנו, ולהילחם ברע לעורר בנו 
רצונות וכיסופים להמשיך תורה ולהכין כלים ראויים לכך, 
ברחמים  לבקש  יש  עצמה,  התפילה  בשעת  מאידך  אך 

ותחנונים, כמובא באריכות בליקו"ה גזילה ה'.

ָרֵאל וכו',  יִכין, זוִֹכין ְלֶאֶרץ – ִיׂשְ ְמׁשִ ּמַ ]ו[ ּוִבְזכּות ַהּתוָֹרה ׁשֶ
ִאים  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ה  לׁשָ ְ ִמּשׁ ַאַחת  ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֲאָבל 
ַהּמוְֹנִעים  ֵהם  ּסּוִרים  ַהּיִ ר  ְוִעּקַ ה(,  ָרכוֹת  )ּבְ ִיּסּוִרין  ְיֵדי  ַעל 
ה ֵאּלּו  ִחּלָ ת ָהָאֶרץ. ְוָצִריְך ְלַהְכִניַע ִמּתְ ּבַ ִעים, מוִֹציֵאי ּדִ ָהְרׁשָ
א ּוְקָטָלא, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיכוִֹלין  ַחְרּבָ ִעים ְוַלֲענׁש אוָֹתם ּבְ ָהְרׁשָ

ָרֵאל.  ְך ֵליֵלְך ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַאַחר ּכָ

מוציאי דיבת הארץ

ידי  שעל  לעיל,  שבארנו  כפי  והנה  כא 
רק                                                                                                                                      כי  ישראל,  לארץ  זוכים  התורה,  המשכת 
נקרא איש ישראלי שהולך מדרגא  ידי ארץ ישראל  על 
לדרגא, ורק כך הוא נקרא איש גיבור שניצח את המלחמה.

ועיקר היסורים הם  ביסורים,  נקנית  אלא שארץ ישראל 

הרשעים המוציאים דיבת הארץ, שזה רומז על הרע של 
העדה שבאים להחליש ליבם שלא יאמינו שיש תורה של 
גחלי אש שיכול להושיעם, ולכן צריך מתחילה להכניעם. 
שיש  ידי  על  מנצח,  איש  להיות  המונעים  עיקר  והם 
ואומרים  הדעת  את  המחלישים  הארץ  דיבת  המוציאים 
שאין מה להיכנס לארץ ישראל, או שאין יכולים להיכנס 
החטא  שהיה  המרגלים  חטא  כדוגמת  ישראל,  לארץ 

החמור ביותר.

ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ א ּכְ ר, ֶאּלָ ִעים ִאי ֶאְפׁשָ ה ַלֲענׁש ֶאת ָהְרׁשָ ְוכַֹח ַהּזֶ
"ְוַעל  ְבִחיַנת  ּבִ ּלוֹ,  ׁשֶ ַהּכַֹח  ֶזה  י  ּכִ ֵמֱאדוֹם,  ה  ַהּזֶ ַהּכַֹח  ֶאת 

ים: ל ַמְאּדִ ּזַ ית כ"ז(, ְוהּוא יוֵֹנק ִמּמַ ֵראׁשִ ָך ִתְחֶיה" )ּבְ ַחְרּבְ

לקבל הכח מאדום – כח האש שלהם

ישראל  לארץ  להיכנס  שבשביל  רביז"ל  ומגלה  כב 
להכניע  מאדום  כח  לקבל  צריך  לזה  לקדושתה,  ולזכות 
את הרשעים, כי אדום יושב על הגבול הדרומי של ארץ 
דרך  ישראל  לארץ  להיכנס  רצו  ישראל  ועם  ישראל, 
על  הממונה  והוא  עשו,  קליפת  הא  ואדום  אדום.  ארץ 
כל  שורש  והוא  והגבורה,  הדין  מידת  הוא  העונשים,  כל 
שהיה  הברית  פגם  על  הם  העונשים  ועיקר  ההסתרות. 
במצרים, שעל ידם נחסר הדעת, ואזי אפשר לקבל תורה 

כראוי, ולכן מוכרחים לעבור דרכם. 

לא  אבל  הדינים,  מקום  אדום  דרך  לעבור  בהכרח  כי 
בשביל להתענג שם בתענוגי עולם הזה, אדרבא, מאדום 
צער  מכל  לברוח  ה',  לעבודת  והתעוררות  כח  מקבלים 
לקחת  וצריך  רוחניים.  לתענוגים  רק  ולרוץ  הזה  העולם 
את כח הגבורה והאש של אדום ולהעלותו אל הקדושה, 
שזהו פנימיות תורת הצדיקים שהיא תורה של גחלי אש.

של  דינים  האדם  על  עובר  כאשר  שרק  היא  והאמת  כג 
אדום אז הוא תופס באמת את עומק דברי תורת הצדיקים, 
מציאות  לתוך  מתקשרים  עצותיהם  איך  רואה  כאשר 
אש',  'גחלי  של  תורה  נעשה  שלהם  התורה  ואז  החיים, 
את  דייקא  מהם  ומקבל  אדום  את  שלוקח  נמצא  ודו"ק. 

הכח לנצח את המלחמה.

ֵמאוִֹתּיוֹת  ְבָרִאים  ַהּנִ ָהרּוָחִנּיּות  ּכֹחוֹת  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ְוַדע,  ]ז[ 
ְוֵהן  ׁש,  ַמּמָ ַמְלָאִכים  ֵהן  ֵהן  ָהֵאּלּו  ַהּכֹחוֹת  ׁש,  ִחּדֵ ׁשֶ ַהּתוָֹרה 
א ּוְקָטָלא  ַחְרּבָ ִעים ּבְ ֵדי ַלֲענׁש ָהְרׁשָ ִלין ַהּכַֹח ֵמֱאדוֹם ּכְ ְמַקּבְ
ְלִפי  ֵהן  ְלָאִכים,  ַהּמַ ַהְינּו  ָהרּוָחִנּיּות,  ַהּכֹחוֹת  ְוֵאּלּו  ]ח[  וכו'. 
ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְלִפי  ַהּתוָֹרה  ׁשּות  ְוִהְתַחּדְ ַהּתוָֹרה;  ׁשּות  ִהְתַחּדְ

ה וכו'. ָ ֻדּשׁ "ל; ְלִפי ְרבוֹת ַהּקְ ּנַ ּתוֵֹסף ְלַמְעָלה ּכַ ּנִ ׁשֶ

מלאכים שנעשים מחידושי תורת הצדיק

כד ואיך נוכל לקבל כח מאדום, והרי אדום רוצה ללחום 
כוחות  צריך  מאדום,  כח  לקבל  שבשביל  אלא  בנו, 
רוחניים שנבראים על ידי אותיות התורה שחידש הצדיק, 
שלהם  הכוחות  את  מקבלים  הרוחניים  הכוחות  ואותם 
מאדום, ועל ידם יכול להכניע הרשעים המוציאים דיבת 
הארץ, לבל יאמינו שיכולים להיות איש ישראל שמנצח 

המלחמה.

לפי  נבראים  הרוחניים  הכוחות  שהם  אלו  ומלאכים 
הצדיק  תפילת  ידי  על  למעלה  שניתוסף  הקדושה  כח 
שיש  החיפוש  וכפי  אליו.  הבאים  נשמות  עם  שהתקשר 
כך מאיר  תורתו,  אור  בו  ושיאיר  לצדיק  לאדם להתקרב 
עליו,  משפיע  שהצדיק  מלאכים  של  כח  ובנשמתו  בו 
שהוא כח רוחני שמתווסף בנשמתו שעל ידו יכול לכבוש 
המלאכים  ואותם  המניעות.  מעליו  ולהקל  מלחמות 

מקבלים כוחם מאדום.

כמה דרגות בפעולות המלאכים

למלאכים  אין  אזי  קדושה,  של  גדול  כח  וכשאין  כה 
הבאים  הארץ  דיבת  מוציאי  הרשעים  את  להעניש  כח 
והיינו שכאשר  להחליש הלב, רק להביא מורך בלבבם. 
לפחות  יש  הרע,  את  שמכניע  קדושה  של  גדול  כח  אין 
למנוע  כח  להם  יהיה  שלא  הרשעים  את  להחליש  כח 

ולהפחיד אותנו, ולהפיל אותנו בדעתנו. 

ידי  על  רק  להכניעם  כח  למלאכים  אין  ולפעמים  כו 
שמעוררים את אומות העולם נגד אותם הרשעים, ולענוש 
אותם בדינים ומשפטים שלהם. והיינו שלפעמים אין די 
כוחות רוחניים להתגבר על המניעות לזכות להיות איש 
כשר, אבל לכל הפחות יש את היכולת לקחת את דרכי 
ידם  שעל  ודרכים  עצות  מהם  ולקחת  אדום,  של  הטבע 
יוכלו להכניעם ולנצח אותם. כי כאשר אין כח של קדושה 
לנצחם בדרך ניסית ורוחנית כמו השלמות המתגלה באור 
תורת הצדיקים, בכל זאת משתלשל כח לנצחם בדרך של 

הטבע. 

הצדיק  עם  ילחמו  שהרשעים  מהשמיים  הוא  ולפעמים 
ולא יהיה בכוחו להכניעם רק על ידי המשפט שלהם, ועל 
ידי זה יוצא לאור המשפט של קדושה שנתעקל ונפל בין 

משפטי הגויים.

רק  בכוחם  ויש  למלאכים,  אין  הכח  זה  גם  ולפעמים  כז 
העם,  המון  באזני  דבריהם  יכנסו  שלא  אותם  להשתיק 
הקדושה  כח  כפי  הכל  להם,  אין  זה  כח  גם  ולפעמים 
הבאים  לנשמות  בהתקשרות  הצדיק  בתפילת  שנתרבה 

אליו.

והכל תלוי כפי החיפוש בהמשכת אורו של הצדיק, כי כפי 
כמה שזוכה לבקש ברחמים ותחנונים ולהמתין בסבלנות, 
של  כח  בו  שנותן  אש,  גחלי  של  תורה  לקבל  זוכה  כך 
בו  מכניסים  האלו  והמלאכים  הרע,  את  לנצח  מלאכים 
כח של אש, כח של אדום, עזות דקדושה, להוריד תורה 
לתוך מציאות הדין של העולם הזה, ועל ידי זה מקבל כח 
להכניע את אלו המחלישים את הדעת. ופעמים שמקבל 
ממש כח להכניעם, ופעמים שמקבל כח רק להחליש את 
כוחם של מוציאי דיבת הארץ, ופעמים רק משתיק אותם 

וכן על זה הדרך, כמה וכמה דרגות.

רביז"ל לא סיים פירוש הפסוק

בראש  נאמר  זה  שמאמר  בתחילה,  שאמרנו  וכפי  כח 
השנה, אשר אז הצדיק פועל את התיקונים הנוראים שלו, 
להמשיך  שרוצה  התיקונים  מהות  מקצת  לנו  גילה  ובזה 
החידושי  את  לעולם  להכניס  קשה  כמה  ועד  לעולם, 
תורה באופן הראוי, באופן שיוכלו על ידו להיכנס לארץ 
שלא  מה  רומז  לזה  ואולי  וכדלהלן,  אדום  דרך  ישראל 
יודעי  העם  'אשרי  הפסוק  את  לבאר  זה  במאמר  סיים 
מה  בעולם  להכניס  קשה  כמה  רומז  בזה  כי  תרועה', 
שצריך. והעיקר בזה לא לדחוק את השעה, אלא להיכנס 

בסבלנות לחיפוש באור הצדיק.  תשלב"ע

בעזרת ה' אף השנה אנו זוכים לבוא ברננה לציון הקדוש, 
שאמר  עד  שיעור  בלי  במעלתו  הפליג  שרבינו  דבר 
כרוז  וציווה לעשות  הכל',  על  עולה  'הראש השנה שלי 
לעורר ולזרז על נסיעה זו, דבר שלא צווה על אף תיקון 
וכל  זאת במתנה,  לי  נתן  יתברך  וכן אמר שהשם  אחר, 

העולם כולו תלוי בראש השנה שלי.

בכח,  בתפילה  בהתעוררות,  תלויה  אינה  זו  עבודה 
במנוחת הנפש או בהתרוממות הדעת אלא "אם 

לאכול אם שלא לאכול, אם לישן שמירת 

צדקה, אא

המשך



תורה כ - תשעה תיקונין 

תורה זו נאמרה בעיר ברסלב בראש השנה תקס"ה שחל בימים חמישי ושישי.

כדרכו, אמר רביז"ל את התורה בסמוך לתחילת ליל ראש השנה השני, משהחשיך היום. 

בדברי מוהרנ"ת יכולים אנו למצוא תיאור נורא הוד, מאותו מעמד בו נאמרה התורה באימה ויראה 
ברטט וזיע 'אני ישבתי סמוך מאוד אליו, והסתכלתי בו וראיתי שאמר התיבות "תשעה תיקונין 
יקירין אתמסרין לדיקנא" בכוחות גדולות מאוד מאוד עד מיצוי הנפש, ובאימה ויראה ורתת וזיע, 
אשר אי אפשר לשער. ותפס את זקנו כמה פעמים בכוחות גדולות. ואי אפשר לצייר זאת בכתב, 
וכבר מבואר במקום אחר שאמר, שמקודם שהוא מוציא התיבה הראשונה של התורה נדמה לו 
עוצם  בעיני  זאת  ראיתי  הזאת  התורה  ואצל  הקידוש,  של  הראשונה  בתיבה  וכן  נפשו,  שתצא 

מסירות נפשו שאי אפשר לשער" )חיי מוהר"ן שיחות השייכים לתורות – פרפראות לחכמה(.

ואז התחיל לדבר מארץ ישראל, ואמר בזה הלשון "מי שרוצה להיות יהודי דהיינו לילך מדרגא 
לדרגא, אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל... ואזי נקרא גיבור תקיף..." 

ודיבר שיש נשמה המסובלת ביסורים, שעל ידה נתגלה באורי ופירושי התורה, וצריך שישפוך 
שיחו בתפילה לפני השית ברחמים ותחנונים, כדי להמשיך התורה מהלב העליון שיהיו דיבורי 

התורה חמים כגחלי אש.

לאחר אמירת התורה אמר רביז"ל בדרך צחות "היינט האב איך געזאגט פאר פייער 
און פאר וואסער" – "היום דברתי באופן של באש ובמים" ]ביטוי של מסירות נפש[.

ואמר מוהרנ"ת, שבשעה ששמע תורה זו, הרגיש קולות וברקים במוחו )אבניה ברזל(, ושאל את 
רביז"ל: מה כוונתכם בזה, שאמרתם שארץ ישראל גדולה כל כך, ושזה עיקר נצחון המלחמה? 
שהאריך  כלומר  והדירות"  הבתים  אלו  עם  בפשיטות  ישראל  ארץ  "כוונתי  רביז"ל:  לו  השיב 
במעלת ארץ ישראל, שרצונו שכל הרוצה להיות איש ישראל באמת, יסע לארץ ישראל, אף על 

פי שיש מניעות רבות על זה, כי זה עיקר נצחון המלחמה )חיי מוהר"ן(.

גדולות  ומאז בער בליבו של מוהרנ"ת החשק לנסוע לארץ ישראל, אבל התרבו עליו מניעות 
ועצומות, 'וגם איך אפשר להפרד זמן רב כל כך מרבינו, כי לא יכולתי לפרוד ממנו כלל, אשר הוא 
חיי ואורך ימי, ובלעדיו אין לי שום חיות כלל )ימי מוהרנ"ת ח"ב ב'('. אולם דברי רבינו המשיכו 
לבעור בקרבו ימים רבים עד אשר זכה סוף כל סוף  )י"א שנה לאחר הסתלקות רביז"ל( לחון את 

אדמת ארץ ישראל.

בקיץ שלפני ראש השנה, בין פסח לעצרת, בעת שהיה אצלו, מחותנו, הרב מחאמעלניק, סיפר 
איזה מעשה נורא שראה במקום שראה, בהקיץ או בחלום, על אחד שהיה שוכב על הארץ וכו', 

כ', אמר  ואמר שבכל התורות שאומר יש בהם רמזים מהמראה הזאת. ולאחר אמירת תורה 
שתורה זו היא כולה פירוש על המראה הזאת )ליקו"מ סוף סי' כ' – חיי מוהר"ן(.

שמירת המחשבה

בעזרת ה' אף השנה אנו זוכים לבוא ברננה 
לציון הקדוש, דבר שרבינו הפליג במעלתו 
'הראש השנה שלי  בלי שיעור עד שאמר 
עולה על הכל', וציווה לעשות כרוז לעורר 
ולזרז על נסיעה זו, דבר שלא צווה על אף 
תיקון אחר, וכן אמר שהשם יתברך נתן לי 
זאת במתנה, וכל העולם כולו תלוי בראש 

השנה שלי.

עבודה זו אינה תלויה בהתעוררות, בתפילה 
בכח, במנוחת הנפש או בהתרוממות הדעת 
אלא "אם לאכול אם שלא לאכול, אם לישן 
שלא  אם  להתפלל  אם  לישן,  שלא  אם 
על  אצלי  שתהיו  ורק  אך  בכוונה,  להתפלל 
שאין  היינו  שיהיה",  איך  יהיה  השנה  ראש 
יזכה  זו תלויה בנו כלל, ואף אם לא  עבודה 
להתפלל בכוונה אינו פוגע בתכלית הנסיעה, 
לצדיק  אמת  בביטול  אלא  אינה  כולה  והיא 
הפועל בתיקון הנפש ובעליית העולמות )אמנם 
ולהתפלל  כוחנו לעורר הלב  כמובן שאף עלינו להשתדל בכל 

לבד  הצדיק  ע"י  נעשה  התיקון  לעיקר  אך  וכדלקמן,  בכוונה, 

במה שאנו באים אליו לר"ה(.

אך מנגד הזהיר אותנו רבינו לנצל את ביאתנו 
משפיע  הוא  אותם  ההשפעות  את  לקבל  זו 
ע"י  לנו  נותן  הוא  אותם  העצות  ואת  עלינו, 
נסיעתנו זו, וכמו שאמר שאינו רוצה שנהיה 
לביתם,  וחוזרים  לצדיקים  הנוסעים  כאותם 
שבו  מה  ועם  נסעו  מה  עם  יודעים  ואינם 

באמתחתם.

ולכן גילה רבינו כשלש עשרה מאמרים בהם 
סידר את כל ענייני ראש השנה ואת הנסיעה 
מוהרנ"ת  וכן  היטב,  באר  וביארם  לצדיק 
וכמה  בכמה  לבאר  הרחיב  הלכות  בליקוטי 

הלכות את ענין נורא זה.

המתקת הדינים

אמרים  בקוצר  רבינו  מבאר  רי"א  בתורה 
את עניין הנסיעה לצדיק בראש השנה ואת 
בכח  הזה,  ביום  הנמשכת  המחשבה  עבודת 

ההתקשרות לצדיק על קברו הק'.

לנו  גילה  כאשר  הדין  יום  הוא  זה  יום  שכן 
את  ושופט  דן  הוא  ובו  רחמיו,  ברוב  השי"ת 
מי  כבני מרון  לפניו  עוברים  כולם  כל העולם, 
כל  לפניו  וידוע  גלוי  הכל  להיפך,  ומי  לחיים 
האדם  מעשיו  ולפי  ומעשה,  דיבור  מחשבה 

נידון.

וכמובא בחז"ל כי כל מה שאירע לאדם במשך 
השנה לטוב ולמוטב, כל עגמת נפש וכל טרדה 
קטנה או גדולה, הכל נגזר ביום הזה, וכמובא 
אבותינו  ואף  היום,  נוראות  את  בראשונים 
ששרתה  הדין  אימת  את  לנו  ספרו 
בימיהם בכל תפוצות ישראל.  

וכיון שכל אדם יודע כי 'מי יצדק לפניך בדין', 
זה  ביום  ביותר  לו  זקוקים  שאנו  מה  כי  הרי 
רחמיו  יגלה  שהשי"ת  הדינים,  המתקת  הוא 
- אף  'וחנתי את אשר אחון  כי  הנוראים עד 
על פי שאינו הגון, וריחמתי את אשר ארחם - 
אף על פי שאינו הגון' )כמו שדרשו חז"ל בברכות ז.(.

הדינים  המתקת  שעיקר  בזוה"ק  מובא  אך 
'כולהו  כמובא  מחשבה,  ידי  על  אלא  אינם 
עבודה  אמנם  ואם  איתברירו',  במחשבה 
המופלגים  לצדיקים  בעיקרה  מיועדת  זו 
העוסקים בתקוני השכינה בעבודת המחשבה 
וייחודי השמות, אך רביה"ק מבאר זאת כמה 
והשגה  הבנה  לנו  שאין  לדידן  אף  פעמים 

בדברים אלו.

ועלינו  ניצוצות  בו  יש  שבעולם  דבר  כל  כי 
לדבק את מחשבתנו בפנימיות הדבר ובחלקי 
התאווה  חלק  את  ולדחות  שבו,  השכינה 
הדבר,  חיצוניות  שהיא  הגשמית  והמשיכה 
בנחת  וכמבואר  א,  בתו'  מבאר  שרבינו  כפי 

השלחן בכמה מקומות )סי' קנז, רמג, שא ועוד(.

גזירות  כל  ולבטל  להמתיק  יכולים  אנו  וכך 
גם  וכך  בעלמא,  מחשבה  ידי  על  שבעולם 
בכל מחשבה קטנה או גדולה שאנו חושבים 
מאחורי  עומד  ית'  שהוא  איך  מהשי"ת 
לכאורה  שנעשתה  גשמית  פעולה  אותה 
אנו  ידינו,  על  או  אחר  אדם  ע"י  מאליה, 
מחייה  והוא  אותה  עשה  השי"ת  כי  מבינים 
נעלה  שאנו  בשביל  כולה  הבריאה  כל  את 
דרכי  כל  פי  על  אחר  או  כזה  באופן  אותה, 
ההתעוררות וההתחזקות שהנחילנו רבינו, כך 
אנו יכולים להמתיק את כל הדינים שבעולם.

על ידי מחשבה זו אנו עולים לעולם הבינה, 
הוא  ושם  הדינים  מקור  היא  שם  אשר 
זה  שהכל  יודעים  אנו  אם  שכן  המתקתם, 
)כמבואר בזוה"ק  מהשי"ת אין כאן שום דין כלל 
סדר  כל  את  שמבאר  עיי"ש  מא,  בסי'  באריכות  וכמבואר 

המתקת הדינים עי"ז(. 

שלמות המחשבה

אך מכיוון שעבודת המחשבה היא קשה עד 
מאד, שכן בכל רגע ורגע השי"ת נותן לאדם 
נסיון חדש בעבודת המחשבה, הרי המחשבה 
בעת  ובפרט  אחר,  למקום  רגע  בכל  בורחת 
בחלישות  מונח  האדם  שבו  והנסיון  הירידה 
וחלישות  בלבולו  ומרוב  נפש  ועגמת  הדעת 
דעתו הוא שוכח מהשי"ת ואינו מצליח לדבק 
את מחשבתו בו ית', הרי כי מחשבתו אין בה 
בהשי"ת  להחזיק  מצליחה  ואינה  שלמות, 

בקביעות.

לכן מבאר רבינו כי 'אין שלמות למוחין אלא 
ע"י התקשרות לצדיקים', היינו שכדי לקבל 
תמיד  בהשי"ת  להחזיק  המח  שלמות  את 

הן בזמני העליה והן בזמני החלישות הדעת 
לשם כך על האדם להתדבק בצדיק המכונה 
יוסף, וביותר כשהוא בבחינת 'עצמות יוסף', 
היינו לבוא לציונו הק' אחר הסתלקותו, ושם 
להתקשר אליו ולקבל ממנו את הכח להחזיק 

את המחשבה. 

מ,  ה"ה  הפת  בציעת  )הל'  מוהרנ"ת  שמבאר  וכפי 
בנסיון  להחזיק  הכח  כי  ועוד(  יא,  ה"ג  שוכר  ובהל' 

להשכיח  מנסה  היצר  בו  זה  בנסיון  ובפרט 
מהאדם את זכרון השי"ת ולנתק את הברית 
שירד  יוסף  ידי  על  הוא  עמו,  כרת  אשר 
למצרים המכונה ערוות הארץ ועמד בנסיון, 
שנעשה  עד  דקדושה  המלכות  את  בנה  וכך 
'משנה למלך', ובכוחו יצאו ישראל ממצרים 

ע"י משה שלקח עמו את עצמות יוסף.

יכולים  אליו  אנו המתקשרים  בכוחו אף  וכך 
לשמור את הברית בין השי"ת על ידי שאנו 

זוכרים אותו בשלמות המחשבה.

עבודת  של  זה  לבירור  לזכות  כדי  לכן 
המחשבה, שהוא המתקת הדינים כנ"ל לשם 
להתאמץ  ומשם  לצדיק  לנסוע  עלינו  כך 
את  לזכור  המחשבה  את  להחזיק  כח  לקבל 

השי"ת תמיד בכל מצב. 

עבודת היום

עבודת  עניין  שזה  לבאר  יש  פנימיות  וביתר 
הק'  בזוהר  מבואר  שכן  השנה  ראש  ימי 
ובליקוטי הלכות כמה פעמים, כי ביום ראש 
המלכות,  מידת  את  לבנות  עלינו  השנה 
כדי  מלכיות  לפני  קראו  חז"ל  שאמרו  כמו 
שתמליכוני עליכם, לגלות בעולם את מלכות 
השי"ת, כי הוא מלך ועל כולם לעבדו תמיד.

אך כדי לבנות את מידת המלכות יש להפיל 
את העולם לבחינת שינה המכונה דורמיטא, 
השפע  את  מקבלת  אינה  המלכות  מידת  אז 
מאימא  אלא  אנפין(,  זעיר  )המכונה  הדעת  ידי  על 
גורם  וזה  דינין מתערין  המכונה בינה, שמנה 
שיש במלכות התגברות הדינים, עד לתקיעת 
לז"א  הבינה  אור  את  ממשיכים  שבו  שופר 
והוא משפיע למידת המלכות, וכך היא נבנית 
כראוי שלב אחרי שלב עד יום הכיפורים בו 
משם  וממשיכים  הבינה  למידת  עולים  אנו 

סליחה ומחילה.

זכרנו לחיים

הרבה  ועוד  ג,  שחרית  נט"י  )בהל'  מוהרנ"ת  ומבאר 
ולהביא  הדינים  את  להמתיק  כדי  כי  מקומות( 

את עצמנו יחד עם כל העולם למצב בו אנו 
יכולים להמליך עלינו את השי"ת 'בשלמות', 
לשם כך יש להביא את המלכות לבחינה של 
חיבור גמור עם הדעת והמוחין )המכונה יחוד 
מצב  בכל  לגלות  אפשר  בו  ז"א(,  עם  פב"פ 
את  ברא  הוא  כי  ולזכור  בעולם  השי"ת  את 

הכל והוא מהווה את כל הבריאה כולה בכל 
רגע מחדש, וגם כשיש איזה נסיון או חלישות 
הדעת אנו זוכרים מיד מי עומד מאחורי כל זה 

ומקבלים אותו באמונה שלמה.

בשביל זה השי"ת מביא את האדם לבחינת 
אור  את  להרגיש  יכול  אינו  הוא  בו  שינה, 
למין  אותו  מפיל  אלא  הנ"ל,  והדעת  המוחין 
והאדם  דורמיטא,  המכונה  ובלבול  שינה 
דינים  של  באופן  שלו  השפע  את  מקבל 
העגמת  מציאות  כל  שזה  כביכול,  וגבורות 

נפש והבלבולים שיש לאדם.

וכך ביום זה בו השי"ת יושב על מידת הדין 
וקובע חיים לכל חי, איך יחיה את כל השנה 
אחד  כל  מעשיו,  כפי  איש  איש  הבעל"ט, 
לבוא  העתידים  והבלבולים  נפש  והעגמת 
עליו ביום הזה, וכמו שאנו מאריכים בתפילת 
עד  משפט  אוהב  השי"ת  שכן  תוקף,  ונתנה 
כפי  נידון  והאדם  מתכסה  הרחמים  מדת  כי 

מעשיו לגמרי. 

אך השי"ת ברוב רחמיו ואהבתו את ישראל 
נתן לנו עצה נוראה וגילה לנו את הסוד איך 
להמתיק את הדין, כמו שמאריך בזוה"ק )אמור 
דף צט:(, ולכן ציווה עלינו לתקוע בשופר שבו 

אנו ממשיכים חזרה חיים לז"א שהוא הדעת 
המוחין  את  וממשיכים  יותר,  גבוה  ממקום 
את  ממתיקים  וכך  ידו,  על  המלכות  למידת 
משם  להמשיך  יכולים  אנו  כי  עד  הדינים 

חיים.

ממשיכים  אנו  שופר  תקיעת  ידי  שעל  היינו 
ואנו  לדעת,  גבוהה  היותר  הבינה  אור  את 
והשכל  הדעת  עם  המלכות  מידת  מייחדים 
המכונה ז"א, וכך אף הדינים שהם החיים של 
כל השנה כולה שנגזרו כולם ביום הה כולם 
להשי"ת  אותם  לחבר  בכוחנו  ויש  ממותקים 
ולחיות גם בהם חיים טובים ככתוב 'באור פני 

מלך חיים'. 

לעובדא למעשה

השנה  ראש  על  לצדיק  שבאנו  מה  כי  הרי 
כמו  לחשוב  להתחיל  כח  לקבל  כדי  הוא 
והעגמת  הבלבולים  את  לקחת  לא  שצריך, 
וכך גם לא את  ה',  נפש כמפריעים לעבודת 
כקריאה  אלא  ומבלבלות,  המונעות  הירידות 
באופן  אותו  לעבוד  ממנו  מבקש  השי"ת  בו 

אחר.

נכונה  אחת  והסתכלות  אחת,  במחשבה  וכך 
של  ממציאות  הבריאה  כל  את  משנים  אנו 
עול  לקבלת  כלי  של  למציאות  הסתרה 
מלכות שמים, עד כי 'ועלו מושיעים בהר ציון 
המלוכה,  לה'  והייתה  עשיו  הר  את  לשפוט 
והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה 

ה' אחד ושמו אחד', אכי"ר.

צדקה, אא

דעם רעבינ'ס א תורה 

כוכבי אור
ם  ְרׁשָ ם ׁשָ י ׁשָ בוֹת ּכִ ֲחׁשָ ת ְוָטֳהַרת ַהּמַ ַ א ַעל ְיֵדי ְקֻדּשׁ יִנין ֵאינוֹ ֶאּלָ ַקת ַהּדִ ר ַהְמּתָ י ִעּקַ יִקים ּכִ ָנה ְלַצּדִ ָ ָהעוָֹלם נוְֹסִעין ַעל ראׁש ַהּשׁ ֶ תורה ריא : ַמה ּשׁ

ה ֶאת  ח מׁשֶ ּקַ ּזַהר: ''ַוּיִ ּמּוָבא ּבַ יִקים ּכַ רּות ְלַצּדִ ְ א ַעל ְיֵדי ִהְתַקּשׁ ים ֶאּלָ ר ָלבוֹא ְלמִחין ַזּכִ ִררּו )עיין זוהר פקודי רנד:( ְוִאי ֶאְפׁשָ ָבה ִאְתּבְ ַמֲחׁשָ א ּבְ ּזַהר: ּכּלָ ּמּוָבא ּבַ ּכַ
ל  ל ּכָ יִנים ׁשֶ ָנה הּוא ְמקוֹר ַהּדִ ָ יִקים ְוראׁש ַהּשׁ רּות ְלַצּדִ ְ א ַעל ְיֵדי ִהְתַקּשׁ ֵלמּות ְלמִחין ֶאּלָ ֵאין ׁשְ יק ַהְינּו ׁשֶ ִחיַנת ַצּדִ ִחיַנת מִחין, ְויוֵֹסף הּוא ּבְ ה הּוא ּבְ ַעְצמוֹת יוֵֹסף'' מׁשֶ

ָבה. ֲחׁשָ ת ַהּמַ ַ ֵדי ִלְזּכוֹת ִלְקֻדּשׁ יִקים ּכְ ִביל ֶזה נוְֹסִעין ְלַצּדִ יָקם ּוִבׁשְ ֵדי ְלַהְמּתִ ְבּתוֹ ּכְ ָנה ְוָצִריך ְלַטֵהר ֶאת ַמֲחׁשַ ָ ַהּשׁ



צדקה, אא

העולם  מלחמת  פרצה  מאז  חלפו  שבועיים  תרצ"ט.  אלול 
השניה, פולין כבר היתה כבושה ברובה על ידי צבאות הרייך 
השלישי, ורק וורשא עומדת עדיין נואשת על נפשה. מגיני 
הבירה הפולנית מנסים בעוז רוח ובעקשנות חסרת-תקוה 

לעמוד על נפשם, למרות שברור כי המלחמה אבודה. 
יהודים  בינתיים, עקב הנהירה הבלתי פוסקת של פליטים 
המתקדם,  הגרמני  הצבא  מאימת  הנמלטים  השדה  מערי 

גדלה אוכלוסייתה היהודית של וורשא כמה מונים.
המכותרת  בעיר  הלמה  הכבדה  הגרמנית  הארטילריה 
אל  במיוחד  מופנים  התותחים  כשקני  אכזרית,  בדייקנות 
השכונות היהודיות, ובד בבד חגים מטוסים גרמנים בגובה 
כשהם  פצצותיהם,  את  ומטילים  הפרעה  ללא  מאוד  נמוך 

מכוונים אותן בעיקר אל רחובותיה היהודיים של וורשא.
אלה מבין היהודים שעדיין לא נפגעו, הצטופפו במקלטים 
עם  וגז'בובסקה.  טבארדה  נאלבקי,  שברחובות  ובמרתפים 
כל רעם של התפוצצות, נדמה היה כאילו רוסק הבית השכן 
המטוסים  ידי  על  הוטלה  פצצה  שאותה  אף  היסוד,  עד 

הגרמנים במרחק מספר קילומטרים משם.
ראש-השנה.  ובא  קרב  כי  מראה  השנה  לוח  כך  ובתוך 
היו  פולין,  ועיירות  בוורשא, כמו בשאר ערי  חסידי ברסלב 
עסוקים בהכנות לנסיעה ללובלין ל'קיבוץ', כבכל שנה, שעה 

שהפתיעה אותם המלחמה שפרצה על מוראותיה.
פתאום,  בפתע  עליהם  התרגשה  שהמלחמה  העיר,  יהודי 
מילוט  דרכי  בקדחתנות  חיפשו  מוקדמת,  הודעה  ללא 
והצלה, חלק, בחר לנוע לעבר הגבול עם רוסיה, שמא יצליחו 
לעבור את הגבול בשלום. חלק אחר נמלט לכפרים מרוחקים, 
או ליערות. אחרים העדיפו להישאר בבתיהם. ואילו החסיד 
נתון  היה  בלובלין,  ה'קיבוץ'  מייסד  ציגלמן,  לייב  אהרן  רבי 
שההתקבצות  קיווה  הוא  בראש-השנה.  לקיבוץ  כולו  כל 

בלובלין תתקיים למרות הכל.
אלא שההפצצות הנוראות שהחרידו את העיר, הבהירו לו כי 
השנה המצב שונה, ואין ברירה להישאר בראש-השנה יחד 

עם בני המשפחה.
מיום ליום, הלכו ההפצצות ותכפו. רבי אהרן לייב, כמו עוד 
מאות מחבריו בוורשא, הסתתר במרתף הבניין בו התגורר, 
המרתף  קירות  רעדו  לפעם  מפעם   .27 גענשא  ברחוב 
מעוצמת ההדף של ההפצצות הכבדות, ופיו מלמל כל העת 

תפילות מעומקא דלבא.
שלושה ימים לפני ראש-השנה, נדמו לפתע הקולות. לאחר 
שהורגלו לרעש האיום של ההפגזות, ירדה על העיר דממה 

פתאומית. 
ועדיין  מגיע,  ראש-השנה  ערב  ושלוש,  יומיים  חלפו 
האמנם?  תהו:  המסתתרים  היהודים  נמשך.  השקט 
הכריז  כרוז  לנפשם?  להם  הניחו  הצוררים  האם 
בחוצות, כי אפשר לצאת מן הבתים והמרתפים, אך 
לאחר השעה 7.00 בערב, אסור להימצא ברחוב.  
באותם  עלתה  לייב  אהרן  רבי  של  בלבו 
רגעים מחשבה אחת: הראש-השנה 
בלובלין  הקיבוץ  הרבי!  של 
לא  כבר  אמנם 

יחד  להתאסף  יהיה  אפשר  זאת  בכל  אך  השנה,  יתקיים 
בבית-החסידים דברסלב כאן בוורשא.

בבואו אל בית-החסידים ברחוב נווליפיע 82, פגש שם עוד 
האחרונים  השבועיים  ורעדה,  רתת  אחוזי  שהיו  מחבריו 
נתנו את אותותיהם בהם, אך עם זאת, חדורים היו באמונה 
יחד  שוחחו  הם  האמת.  ובצדיק  יתברך  בבורא  תמימה 
בדיבוק  בצוותא  "נתפלל  משותפת:  החלטה  והחליטו 
חברים בראש-השנה! נתאסף כאן בבית-החסידים בשעה: 
4 ונסיים את התפילה לפני השעה: 7, כדי שנוכל להספיק 

לשוב לבתינו מבעוד מועד". 
ימים,  שלושה  מזה  השורר  השקט  כי  בלבם,  קיננה  תקוה 

ימשיך לשרור גם בשני הימים של ראש-השנה.
נובע'  ה'נחל  מאנשי  ממנין  למעלה  ראש-השנה.  ערב 
בית-החסידים.  אל  מועדות  כשפניהם  ויוצאים,  מגיחים 
מכל  תופת  אש  לפתע  ניתכת  החלה  יצאו,  יצוא  אך  ויהי 
העברים. מטוסי האויב הנמיכו טוס, עד שניתן היה להבחין 
כשהם  עמלק,  בני  הטייסים  של  המרושעים  בפרצופיהם 
ממטירים פגזים כבדים על הרחובות היהודיים. נראה היה 
וקדושת  שמחת  את  להשבית  הצוררים  של  כוונתם  שכל 

יום-טוב, ולהפריע לקיומה של ההתקבצות. 
אנשי שלומנו כבר לא יכלו לשוב על עקבותיהם, ומוכרחים 
ניתכים  בית-החסידים, כשסביבם  היו להמשיך בדרכם אל 

כל העת פגזים למכביר.
בם  רוחם  עוד  כל  והגיעו  התאספו  אימה,  ואחוזי  רעב  מזי 
אל סף בית-המדרש על שם צדיק האמת ברחוב נווליפיע 
28. בין הבאים היו: רבי אהרן לייב ציגלמן, רבי ישראל דוד 
גרינהויז ה'בעל-מוסף' בקיבוץ בלובלין, רבי חיים צרנטנר, 
רבי יעקב לסקר ובנו מנדל, וכן אחיו רבי צבי לסקר - אשר 
נותר שריד ואוד מוצל מאש, להעיד ולספר לדורות הבאים 

על מסירות נפשם של גיבורי רוח אלו לדבר רבינו הקדוש.
מחוץ שכלה חרב הרשע, ובחדרים, אימה נוראה. מדי כמה 
האויב,  מטוסי  מנועי  רעש  האוזניים  את  החריש  רגעים 
ריח  ההפצצות,  הדף  מעוצמת  רעדו  בית-המדרש  וכתלי 

עשן כבד מילא את האויר.
עליון  א-ל  בידי  רוחם  מפקידים  הלב,  טהורי  והחסידים 
ומקשרים עצמם לצדיק האמת. רבי אהרן-לייב ניגש לפני 
התיבה כשהוא עטוף בטלית ופותח בתפילת ערבית בעוד 

יום: "ברכו... את ה' המבורך! - - -".  
הנצחית,  היהודית  הנשמה  ממעמקי  רוטטים,  הלבבות 

בוקעת ועולה הקריאה קבל תבל ומלואה: 
"ברוך ה' המבורך לעולם ועד! - - -"   

בכל משך התפילה, נשמעו ללא הרף הפצצות כבדות, לא 
ניתן היה לדעת מה מתרחש באותה שעה ברובע היהודי של 

העיר.
נפרדו  היקרים  שלומנו  אנשי  התפילה.  הסתיימה  ב- 6:30 
במהירות איש מרעהו בברכת "לשנה טובה תכתב ותחתם", 

ונחפזו לשוב לבתיהם.
בצאתם החוצה אל הרחוב, קידם את פניהם מחזה 

נורא: בניינים שלמים התמוטטו, הרחובות היו ריקים מאדם, 
עליהם  היה  ותמרות-עשן,  אש  לשונות  נראו  עבר  ומכל 

לעבור בתוך התופת, כדי לשוב לבתיהם.
לביתו,  ושלם  בריא  לסקר  צבי  ר'  הגיע  פרטית  בהשגחה 
ונדהם מהמראה שנגלה לעיניו: חור ענק נפער בקיר הבניין, 
ארבעים איש נלכדו בתוך ההריסות, ובנסי-ניסים ניצלו בני 

משפחתו ממוות.
ימ"ש  כשהגרמנים  הלחימה.  נמשכה  לעשור,  כסה  בין  גם 
ואילו  משוכלל,  ובנשק  מתקדמים  במטוסים  מצוידים 

ההתנגדות של הצבא הפולני, עלובה ביותר.   
חסידים  נרתעו  לא  כיפור,  ביום  מכן,  לאחר  ימים  עשרה 
נאמנים אלו, והתקבצו שנית תחת דגלו של הרבי, כשכמה 
שרדו  מקצתם  )אשר  ילדיהם  את  גם  עמם  מביאים  מהם 
בניסים גלויים את איימי השואה( וגם הפעם הם מתפללים 

במסירות-נפש, תוך כדי הרעשות פגזים וארטילריה כבדה.
הפולני  המפקד  נוכח  לחימה,  ימי  לשלושים  קרוב  כעבור 
שלא נותרה לו ברירה אלא להיכנע ולסיים את ההתנגדות 
חסרת התקוה. הפסקת האש נקבעה לצהרי יום רביעי, ערב 

סוכות.
שנקבעה.  בשעה  בדייקנות  האש  את  נצרו  הגרמנים 
ההפגזות הנוראות מן האויר והיבשה, חדלו בבת אחת. שקט 

ירד לפתע על וורשא המופצצת.
מגיחים  האנשים  החלו  לתוקפה,  האש  הפסקת  הכנס  עם 
את  ששרדו  וורשא  מיהודי  מאות  המרתפים.  מן  ויוצאים 
ההפגזות יצאו והחלו תרים ומחפשים... לא אחר כיכר לחם, 

אף לא אחר איזשהו פרי או ירק.
הם אספו דלתות שבורות, מסגרות חלונות וכל הבא ליד, הן 

חג סוכות הלילה ועדיין לא העמידו סוכה - - -
חסידי  ובהם  וורשא  יהודי  הספיקו  ספורות  שעות  בתוך 
מהן  רבות  אמנם,  למהדרין.  כשרות  סוכות  לבנות  ברסלב, 
נהרסו בידי קבוצות חיילים גרמנים ועוזריהם הפולנים. אך 
בליל התקדש חג, עמדו מאות סוכות על תלן, והם ישבו בהן, 

בצל האמונה הקדושה, המגן והמחסה היחידי בעולם.
חזי במאי ברא אתינא לקמך!

בריסק,  של  רבה  זצ"ל,  סולובייצ'יק  זאב  יצחק  רבי  הגאון 
היה עד למחזה נורא-ההוד הלזה, בעת פרוץ הקרבות שהה 
בין  והיה  וורשא,  העיר  של  פרבר  אוטבוצק,  הקיט  בעיירת 
מאות האלפים שנמלטו אל הבירה עם פרוץ הקרבות. שנים 
לאחר מכן, היה מספר בהתפעלות והתרגשות על אותו ליל 

סוכות של שנת ת"ש, וכה היה אומר: 
"איזה גילוי מפעים של אמונה יוקדת היה זה! דווקא ברגעי 
שיצאו  הניצולים  מבין  איש  ולא היה  נורא, כשכמעט  סבל 
מהמקלטים וההריסות, שלא איבד בן משפחה או מכר קרוב 
במהלך אותם שבועות שקדמו לכניעה. כל אחר יצא שבור 
בלתי  ואימה  חרדה  של  ארוכים  ימים  לאחר  ובנפשו  בגופו 
פוסקים, וחוסר שינה ומזון, רכושם נבזז מבתיהם, והם ידעו 

שהם מצויים עדיין בסכנת קיום מוחשית.
"איך היו מסוגלים לחשוב באותם רגעים על מצוות סוכה?!" 
ומוסיף:  והשתאות,  בפליאה  שואל  מבריסק  הרב  היה   -
הנפלאים  וורשא  יהודי  לאותם  להשתוות  אני  יכול  "כיצד 

בעלי אמונה כה עמוקה!". 

אנשי מעשה

בצל האמונה



בני הנעורים
ראש השנה באומן

עלהו לא יבול

דיני אמירה לגוי בשבת ויו"ט
א. אסור לומר לגוי לעשות מלאכה עבור היהודי, אף כשלא נהנה ממנה 
כלל. ובנוסף לזה יש איסור 'ליהנות ממלאכתו', וזאת אף כשלא אמר לו 

כלום לעשותה אלא שעשה הגוי מעצמו מלאכה בשביל היהודי.
ב. אסור לומר לגוי לעשות מלאכה, בין כשהמלאכה היא מן התורה ובין 
כשהיא רק מדרבנן. וכן אסור 'לרמז לו בלשון ציווי' לעשות המלאכה. וכל 
זה אף שאין נהנים ממנה כעת. אבל מותר לרמז 'שלא בלשון ציווי', ומכל 

מקום עדיין נשאר איסור הנאה ממלאכתו. 
אף  וזאת  היהודי,  בשביל  אותה  שעשה  הגוי  ממלאכת  ליהנות  אסור  ג. 
יהנה  שהיהודי  כדי  מעצמו  עשאה  אלא  לעשותה,  כלום  לו  אמר  שלא 
ממנה. אמנם אם אין זה 'הנאה גמורה' ]כגון שהיה אור בחדר והוא הוסיף 

אור[ - מותר ליהנות ממנה.
ד. יש מקילים לרמז לו לעשות מלאכה כזו שאין מזה הנאה גמורה. ורבים 

חולקים על זה. ועל כן אין להקל אלא בשעת הדחק גדול.
ה. לצורך חולה גמור אף כשאין בו סכנה - מותר לומר לגוי לעשות אפילו 

מלאכה האסורה מן התורה, וגם וליהנות ממנה.
ו. כשהמלאכה היא רק מדרבנן - מותר לומר לגוי לעשות מלאכה כזו ואף 
'צורך  גדול'.  'הפסד  'מקצת חולי'.  ליהנות לצורך הדברים המנוים להלן: 
גדול'. 'צורך מצוה'. אבל כשהמלאכה אסורה מן התורה - אין היתר לומר 

לגוי לעשותה או ליהנות ממלאכת הגוי לצורך הנ"ל.
ז. למעשה - אין לכל אחד להורות לעצמו הלכה למעשה בידיעת כללים 
ומה  'רמז'  נחשב  מה  והיינו:  גדול,  לימוד  צריכה  הגדרתם  כי  בלבד,  אלו 
איזה  גמורה.  ושאינה  גמורה  הנאה  נחשב  מה  וכן  ציווי'.  'בלשון  נחשב 
ביראת  לשקול  שיש  ובפרט  מדרבנן.  היא  ואיזו  התורה  מן  היא  מלאכה 
גדול,  הפסד  או  צורך  חולי,  מקצת  הנחשב  מהו  תורה  ובדעת  שמים 
וליהנות  לגוי  לומר  שמותר  הטועים  של  מליבם  להוציא  זה  וכל  ומצוה. 
מכל מלאכה שעושה בכל מצב שהוא - ואינם יודעים שעוברים על איסור 

גמור, ולפעמים אסור להינות ממלאכתו! 
ח. וביותר מוטלת חובה זו על העוסקים בצרכי הציבור, הנעזרים בעובדים 
נכרים, כי אי אפשר שלא להיכשל באיסור זה בהשתמשות עמהם, מבלי 

לימוד היטב ובקיאות בהלכות אלו. 
ולא זו בלבד, אלא לפעמים כאשר מצד הדין נאסרת 'ההנאה' ממלאכתו, 
שהמלאכה  הציבור  לכלל  גם  שאז  כיון  הרבים,  את  בכך  מכשילים  הרי 
או  בדיעבד,  אף  לכולם  זו  ממלאכה  ההנאה  נאסרת  בעבורם,  נעשתה 
עכ"פ לכתחילה היא אסורה, וזאת כאשר יש להקפיד ביותר בימים אלו 
טובא  להזהר  להם  יש  כן  ]וכמו  הדין.  מצד  המותרים  דברים  על  אפילו 

בדיני 'בישול גוים'[. 
הכנה מיו"ט ראשון לשני

א. אסור להכין שום דבר מיום ראשון של ראש השנה ליום השני של ר"ה. 
הן בבישול והן בחימום האוכל. אמנם כשהגיע זמן מוצאי יו"ט, מותר אף 

כשעדיין לא עשו קידוש.
יום השני של  וכן אין להוציא את המאכלים מהמקרר או המקפיא לצורך  ב. 

להתיר  אפשר  גדול,  הדחק  בשעת  כן  על  בזה,  מקילים  שיש  כיון  אכן  ר"ה. 
להוציאם.

ג. כמו כן יש להזהר שלא להכין שום דבר בשבת וביו"ט לצורך ימות החול. ומצוי 
מאוד באלו הנוסעים חזרה תיכף במוצאי החג, שלא לארוז ביו"ט את המזוודות וכו'.

ד. מענין לענין - יש לזכור כשאוכלים ביו"ט הראשון לפנות ערב, שלא למלא כריסו עד כדי 
וגם צריך להזהר לגמור את כל הסעודה לפחות כמה דקות  כך שלא יאכל בלילה 'לתיאבון'. 

לסעודה  דומה  ]ואינו  בקידוש.  כבר  ומחויבים  הואיל  לאכול,  אסור  זה  אחרי  כי  השקיעה,  לפני 
שלישית של שבת שאפשר להמשיכה תוך הלילה[.

כל כך נכספתי כל השנה לנסוע לאומן, והנה אני בא ואין לי שום 
חשק, נסתם הלב, היכן הכיסופים שהיו לי?

ופעם  גדול, שפעם אתה מתגבר עליו  יצר אחד  לא  היצר הרע הוא 
דווקא  ולכן  חדש,  הרע  יצר  הוא  נסיון  כל  אלא  עליך.  מתגבר  הוא 
כשאדם מנצח יצר הרע אחד, שולחים אותו למלחמה חדשה עם יצר 
הרע אחר. ולכן ברגע שנכספת לנסוע לצדיק כבר הכנעת יצר הרע 

אחד, ועכשו יש יצר הרע חדש ]ועיין באריכות בליקו"מ סי' ע"ב[.
איני זוכה לשום התעוררות בציון? 

התעוררות  הוא  שלו  התיקון  אחד  הנשמות,  בתיקוני  הבנה  לנו  אין 
להתפלל  שלו  העקשנות  דווקא  הוא  שלו  התיקון  ואחד  וכו',  בבכי 

ולומר תהילים בלי לב, ומתעקש להמשיך לשבת עוד קצת.
רואה אני את כל האנשים העומדים בציון, איזה התלהבות יש להם, 

ולמה אני לא מצליח?
רואה  "ואם  לשונו:  וזה  ד'(,  תורה  )סוף  לחכמה  בפרפראות  מובא 
האדם שחבירו זוכה להשתדל ביותר ונמשכים עליו התיקונים ביותר, 
אדרבא  הדעת,  קטני  אצל  כמצוי  ח"ו,  זה  ידי  על  מדעתו  יפול  אל 
יתחזק ביותר על ידי זה ויאמין כי על ידי ההתקרבות של חבירו הגדול 
ממנו, יגיע גם אליו תועלת גדול על ידי זה, ומה שלא זכה לתקן על 
ידי השתדלותו, אולי יזכה שיתקן על ידי ההשתדלות של חבירו זכה 

להתקרב ביותר"   
כל  עם  הרע,  היצר  כך  כל  מתגבר  באומן  דווקא  שלפעמים  היתכן 

מיני נסיונות, עצבות, עצלות וחוסר חשק לעבודת ה'?
גדול  חסד  הוא  הצדיק  אצל  נמצא  כאשר  האדם  על  שעובר  מה  כל 
והוא חסד מאת  מאת ה', שיוצא ממנו כל הטומאה הנמצא בקרבו, 
ה' בשביל לעורר את האדם לשים לב מה יש לו לחפש אצת הצדיק. 
ולעמוד  הכל,  לספר  הק',  לציון  ללכת  ביותר  הטובה  הזדמנות  זוהי 
ולהתחנן על כך שיזכה למצוא את העצה לכך. וכל זה רק אם לא יבהל 

ויפול בדעתו מכל מה שעובר עליו באומן. 
קצת  אומר  להתעורר,  מנסה  בציון  עומד  אני  למעשה,  עושים  מה 
תהילים ליקוטי תפילות מנסה בכל כוחי לשפוך ליבי, ולא הולך, הלב 

סגור, דומה כאילו נסתם מעיין הדמעות.
מזה  מופיע  הוא  כלל  ובדרך  אור.  מריבוי  נובעת  שכזו  תחושה  כל 
לשם  בא  כאשר  ובסוף  אומן..  של  ציור  איזה  לעצמו  מצייר  שאדם 
רואה הכל רגיל, אותם אנשים, הלב יבש וכו', עד שמרוב אכזבה בורח 

מהציון. 
העיקר הוא לזכור את האמת שבוודאי יש כאן קדושה גדולה בין אם 
מרגישים ובין אם אין מרגישים, ולהתיישב בסבלנות ולומר תהילים 
בלי  ופשיטות  בתמימות  תורה  קצת  וללמוד  והתבודדות  ותפילות 

לדחוק הלב בדווקא להתעורר.
גם בשעת הוידוי דברים לפני הצדיק, לא יצפה דווקא להתעוררות 
וכפי  אותו,  שומע  הצדיק  שבוודאי  בפשיטות  יאמין  אלא  הלב, 
שרביז"ל אמר לבתו שבקברו הוא כמו מי שעובר מחדר לחדר, 

'וכי לא אשמע שאת צועקת אבא'?! 
אבל  להשתטחות,  לזכות  טוב  שבוודאי  נזכיר  אגב  ]ובדרך 
להמתין  צורך  ואין  הציון,  אוהל  בכל  להתפלל  אפשר 
ולהידחף עד שייגע בציון )כמובא בספר ההשתטחות 

מהרה"ק מטשערין([
האם די באמירת תיקון הכללי על הציון, 

אף בלא כוונה?
שרואה  מי 

רביז"ל.  וכלשון  הדבר  טוב  מה  בוודאי  לכוון,  הדעת  יישוב  לו  שיש 
ויאמר קפיטיל תהילים  יבוא על קברי  ועוד אמר רביז"ל "שכשאחד 
בגופו  תנועות  ועשה  מזה,  גדול  תענוג  לו  יהיה  הלב,  בהתעוררות 
ועצמותיו אז, ורמז שיהיה לו חילוץ עצמות אז בקברו" )שיחות הר"ן(.
ולכן מי שיש בכוחו, מן הראוי לכוון את פירוש הפסוקים על עצמו 
]אך  בליקו"מ(.  האחרונה  בתורה  )כמובא  שלו,  היצר  מלחמת  ועל 
הוא  כי  בדווקא,  לבכות  להתעורר  מחשבתו  לבלבל  לבלי  ייזהר 

מחשבה זרה[.
אך רביז"ל כבר אמר "אם יאמרם בכוונה כראוי בוודאי מה טוב, אך גם 
האמירה בעצמה טוב מאוד" כי התיקון הכללי הוא סוד נורא, ויש בו 

תיקון גדול גם בעצם אמירתה.
התיקון  בגדולת  מאוד  יתבונן  מכוון,  לא  אם  ובין  מכוון  אם  בין  אך 
באמת  מאוד  ויאמין  שלו,  האמירה  ידי  על  העולמות  בכל  שעשה 
כל  של  הניצוצות  כל  את  מעלה  הוא  התיקון,  של  מזמור  שבכל 
העבירות שעשה מיום עמדו על דעתו, ועושה מהם ניגונים נפלאים 

למעלה. 
מהו העבודה בערב ראש השנה?

כמו  השנה  ראש  להם  שיהיה  מתברכים  היו  "אחרים  רביז"ל:  אמר 
ערב ראש השנה אצלינו..." וכמו שאכן רואים מה שנעשה על ציונו 
הק'. לא נשמע כזאת, בית חרושת של תשובה, כל כך הרבה אנשים 
עומדים שעות ועוסקים בתשובה, חרטה וידוי דברים, שופכים ליבם 
עצה  על  ומבקשים  צועקים  שלהם,  הנסיונות  ועל  הרע  היצר  על 
וישועה ברוחניות. אשרי מי ששם חלקו להיות בין החבורה הקדושה 

הלזו. 
ונזכיר בזה כמה נקודות על עבודת ערב ראש השנה.

א. נהגו אנ"ש לצום עד חצות היום, והשתדלו להשתטח בעל הציון 
בשעת הצום ]כידוע המעשה של מוהרנ"ת שאמר לבנו[.

ב. עיקר זמן ההשתטחות על ציונו הק' הוא בערב ראש השנה. ואז 
מסוגל ביותר להמשיך על עצמך שפע נועם ומתיקות גדול בקדושה. 
כי נשמת הצדיק גנוזה בנועם העליון, ובראש השנה הוא עיקר הזמן 

בו נמשך בעולם הנועם העליון. )ליקו"ה ברכת הפירות ד'( 
הלב  שעברה,  השנה  במשך  עליך  עבר  דקדושה  מרירות  כמה  זכור 
נמשך כל כך לנעימות ומתיקות של הבל, ספר זאת לצדיק, ותתבודד 
לשנה  שתזכה  ותתחנן  ותבקש  בכוחך,  שיש  כמה  כפי  לה',  ותספר 
חדשה, מלא חיות ושמחה דקדושה, ותזכה לטעום מנועם האמיתי 
ומהו  תאווה,  שבירת  כל  ונעים  טוב  כמה  ותבין  הק',  בתורה  שיש 

המתיקות הנפלא שיש בכל מילה של תפילה שיוצא מפיך.
פני  ראיית  א[  התיקון.  באופן  נקודות  ג'  אותנו  לימד  רביז"ל  והנה  ג. 
ספריו,  בלימוד  וכן  הצדיק.  אל  ואהבה  ההתקשרות  שהוא  הצדיק 
בפרט על ציונו הק', ]וכאן המקום והזמן שתקבל על עצמך להתחדש 
בלימוד ספריו[. וכן על ידי ההסתכלות על אנשיו באהבה ובאחדות. 
מתוך אמונה בכח הצדיק שבכוחו הגדול קיבץ כל כך הרבה אנשים 
לאחד  או  הק',  לעניינו  צדקה  נתינת  ב[  השי"ת.  את  ולהמליך  לשוב 
מאנשיו. ג[ וידוי דברים. יפרש עוונותיו מה שזוכר, ]בלי לחץ לזכור 
הכל, שהרי גם בחיי רביז"ל כשהיו מתוודים לפניו, לא הניח להתוודות 
ה'  במלכות  האמונה  שנעלם  כך  על  לספר  תראה  והעיקר  הכל[.  על 
שהוא עיקר היהדות. ותאמר ותגלה שרצונך האמיתי והפנימי, הוא 
רק להמליך את ה'. ותאמין שכל דיבור של וידוי פועל הרבה, ובוודאי 
להכיר  שתזכה  זה,  בזכות  אותך  מעלה  והצדיק  ונסלח,  נמחל  הכל 

ולטעום מהאור אין סוף ברוך הוא. 

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

לתרומות והנצחות: | 054-8418146 | 053-3175211 | ת.ד. החיד"א 3/2 בית שמש | פקס: 03-5214707 | להצטרפות למנויים בדוא"ל: ale-ltrufa+subscribe@ezmailit.com | לתרומות ניתן להפקיד בבנק פאגי סניף 179 מ-ח: 584924 ע"ש מכון עלה לתרופה

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

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

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!


