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התקשרות לרבי מעניקה סיוע מיוחד בעבודה של ראש השנה
הקדמת כ"ק אדמו"ר שליט"א לקונטרס ר"ה ה'תיש"א1

ב"ה

ידוע המבואר בכ"מ בדא"ח2 הטעם שנקרא ראש השנה ולא תחלת השנה - כי יום זה לגבי 
שאר ימות השנה הוא כמו ראש לגבי גוף ואברים. כמו שהראש - חיות כל האברים כלול בו, וגם 
אח"כ בגילוי, הרי מן הראש נמשך חיות לכל אבר בפרט3, כך יום ראש השנה כולל בתוכו חיות 

כל ימי השנה, שכולם כלולים בו בהעלם, ואח"כ מתחלק בגילוי לימים פרטיים.

ויש לומר שזהו אחד מטעמי האזהרה שהוזהרנו לייקר את הזמן בימי ראש השנה ביותר, כי 
השעות והרגעים בימים האלו כלליים הם, ונעלים על שאר ימות השנה, ולא רק בכמות כי אם 

גם באיכות וכדוגמת חומר המוח שבראש - לגבי חומר שאר אברי הגוף.

יהי'  - כאשר החיות שבראש  יהי' האדם בריא  ואברי הגוף, אימתי  ומובן אשר כמו בראש 
בשלימותו, וגם יומשך ממנו לכל אבר ואבר חיותו השייך אליו,

כך הוא עבודת ימי ראש השנה, אשר ימים אלו צריכים להיות מתאימים לענינם - ראש של 
כל השנה כולה. וגם שיהיו מקושרים עם שאר ימות השנה - להשפיע בהם חיות של קבלת עול 

מלכותו יתברך, לימוד התורה וקיום המצות.

* * *

והנה מהענינים המסייעים בעבודה בכלל ובעבודת התקשרות ראש השנה עם שאר ימות השנה 
בפרט היא ההתקשרות עם ראש אלפי ישראל4 שנשמתו היא בחי' ראש ומוחין לגבי שאר הנשמות 
שבדורו, ממנו הוא יניקתם וחיות שלהם ועל ידו קשורות הן ומיוחדות במהותן הראשון ושרשם.

וכמו כן בכל אחד ואחת מאתנו ההתקשרות עם נשיא וראש דורנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 
- וכבר ביאר אשר ההתקשרות היא ע"י לימוד תורתו והליכה בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה 

באורחותיו - היא היא אשר תסייע בעבודת ימי ראש השנה5 והתקשרותם עם שאר ימות השנה.

בגשמיות  והנגלה,  הנראה  בטוב  טובה,  וחתימה  הכתיבה  יומשכו  בו  דרך  הצנור  ותהי' 
וברוחניות - בימי ראש השנה ואח"כ בכל השנה כולה.

מנחם מענדל בן חנה שניאורסאהן

1( נדפסה בסה"מ תשי"א ע' 2 ובלקו"ש חי"ד ע' 375.

2( ראה לקו"ת ר"פ תבוא. עטרת ראש בתחלתו. מאמרי ר"ה דשנת תש"א, תש"ב ועוד.

3( עיין תניא פנ"א.

4( תניא פ"ב. וראה מש"כ בהקדמת קונטרס יב תמוז )קונטרס פ(. 

5( להעיר ממה שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בליל ב' דר"ה ה'תש"ד, אשר משנת תרנ"ד ואילך הי' הסדר אצל אביו 

להזכיר במשך המעל"ע את הבעש"ט, הה"מ, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר ה"צמח צדק", אדמו"ר מהר"ש, 

ולפעמים גם את דודיו בני הצ"צ - הי' מספר מהם איזה ספור או דבר תורה בקיצור.
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פתח דבר

 אל אחינו ורעינו האורחים - תלמידי התמימים ואנ"ש שי',
שלום וברכה!

במאות  להתמלאות  חיינו  בית  מתחיל  הבעל"ט,  סליחות'  ‘שבת  לקראת  אלו,  בימים 
ואלפי אורחים אשר מגיעים הנה מכל קצווי תבל על-מנת להסתופף בצילו של אבינו 

מלכנו, כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בראש השנה הבעל"ט. 

כל רגע נוסף בד' אמות של הרבי גורם לתחושה, ולתשוקה ובקשה עזה הבוקעת מעמקי 
הנשמה, כי “אחת שאלתי מאת ה', שבתי בבית ה' כל ימי חיי", בהיות כי זהו ביתנו הטבעי 
והאמיתי. כאן ניתן – ע"י עבודה ושימת לב הראויה – לחיות ולהרגיש אל נכון את כל 
אשר אנו לומדים בתורת החסידות ובשיחותיו הק' אודות מעלתם וענינם של ימים אלו. 

בהמשך ובהתאם לכך מקבלת משנה תוקף קריאתו החוזרת ונשנית של כ"ק אדמו"ר 
שליט"א – אשר השהות במחיצת קדשו, צריכה להיות מנוצלת כדבעי ללימוד התורה; 
מאמרי חסידות והלכות החג. פעמים רבות הדגיש הרבי באזני האורחים הבאים מארץ 
הקודש – כי ההיתר היחיד ליציאתם מהארץ, הוא ההוספה בלימוד התורה. לא אחת ולא 
שתיים, התעניין הרבי במצב הסדרים והשיעורים לאורחים, ועודד את המארגנים להוסיף 

בהם, ואף לשלוח לו דו"חות מלאים מהמשתתפים.

ארגון ‘אש"ל הכנסת אורחים' מעמיד בראש מעייניו את הדאגה לניצול הזמן של ימי 
החודש השביעי על ידי אלפי אורחי המלך – הן בסדרי הישיבה והן מחוצה להם, כך שכל 

רגע בחודש זה יוקדש להוספה בלימוד התורה, לנחת רוח הרבי מלך המשיח.

• • •

בשיחת שמחת תורה תרצ"ג אמר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע1: ""עד מתי ניקום בקיומא 
דחד סמכא" )=עד מתי נעמוד בעמידה על רגל אחת?(. ישנם בין אנ״ש שי׳ חסידים שיכולים 
להיות 'בעלי צורה' די טובים, כלומר, הם היו מסוגלים להיות כפי שהחסידות רוצה שיהיו. אך 
הם מסתפקים בסדר של 'מקיף', אין להם שום סדר בעבודה, בעבודה פנימית בסדר מסודר, 

אלא הכל באופן 'מקיף', חיצוני וזמני.

. . המצב הוא די טוב, אלא שיש בכך פגם אחד — כל האמור הוא באופן של 'מקיף', ישנה 
התפעלות ביראה, התפעלות בתשובה, התפעלות בשמחה, אך הכל באופן של 'מקיף'...".

בהתאם לכך – ובהמשך לחוברות המהודרות שיצאו-לאור בשנתיים האחרונות – הוחלט 
השנה לערוך סוגיות המדברות באופן ישיר ומפורט אודות ענינם ועבודתם של כל יום 

וחג מחודש נעלה זה. 

1( לקוטי דיבורים ]לה"ק[ עמוד 73 ואילך. מובא לקמן בהוספות.
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לחודשי אלול ותשרי ישנו סדר עבודה ברור המבואר ומפורט לאורך תורתם של כל 
רבותינו נשיאינו, ובפרט בתורתו של נשיא דורנו – כ"ק אדמו"ר שליט"א. לעתים, מרוב 
דיו  ברורים  אינם  שהענינים  מצב  נוצר   – הלב  תשומת  וחוסר   – והביאורים  האריכות 
וכו'  לכאו"א מתלמידי התמימים: מהי עבודתו של שבת סליחות, סליחות, ראש השנה 

וכו'.

אשר על כן הוחלט – בהתייעצות עם הנהלות הישיבות בארץ הקודש ת"ו – להקדיש 
המיוחד  ענינם  אודות  ולהרחיב  לבאר  זו:  מטרה  עבור  במיוחד  זו  בשנה  החוברות  את 
של כל אחד מחגי ומועדי חודש תשרי באופן מובנה ומסודר – המובן לכל אחד ואחד. 
כך, שבעז"ה לאחר הלימוד עניני החג ועבודתם המיוחד יהיו ברורים וכל שיחה ומאמר 

שיילמדו יובנו באופן הראוי, ובהקשרם הנכון. 

אדמו"ר  מכ"ק  מאמרים  קטעי  כמה  גם  הובאו  זה  שבקובץ  לציין,  ראוי  לכך  בהמשך 
התשובה  ועבודת  הכללית  עול  דקבלת  העבודה  אודות  לסוגיות  בקשר  נ"ע  מוהריי"צ 
שבראש השנה, זאת מכיון שכ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחותיו מקצר תמיד בענינים אלו 
ומציין באורח תדיר – כפי שיראה הלומד במראי מקומות דשיחות כ"ק אד"ש המובאים 

בקובץ זה - למאמרים אלו של הרבי הקודם. 

כמובן ופשוט, מקום של כבוד ניתן לשיחות ומאמרים העוסקים בביאור ענינו של החג 
בקשר ל"עיקר כל העיקרים ונקודת כל הנקודות" – שהזמן גרמא, והוא ביאת הגאולה 
לחוג  שהגיע  ותמים  תמים  כל  שליט"א.  אדמו"ר  כ"ק  הוא  צדקנו,  משיח  ע"י  השלימה 
את החודש השביעי במחיצת מלכנו משיחנו משתוקק לבטח לחוות אותו ‘יחד' עם כ"ק 
אדמו"ר שליט"א, לעבן מיטן רבי'ן – כלומר: לעשות את ‘עבודת היום', ‘ולחוות' את החג 

בהתאם לענין בו הרבי מלך המשיח ‘קאכט זיך', ו"חי בו", כביכול, בעת הזאת. 

החוברת מיועדת לסדר חסידות בערב ול'בין הסדרים', ונערכה מתוך מטרה שתוכל 
להלוך נגד רוחו של כל תמים ותמים:

אדמו"ר  כ"ק  מתורת  ושיחות  מאמרים  עוד  בחוברת  נוספו  שיחות,  ללקוטי  בנוסף 
שליט"א הבלתי-מוגהת, וכן אגרות קודש ומכתבים כלליים. כל אלו לוקטו וסודרו בסדר 
לבחור  יוכל  אחד  שכל  מנת  על  שונות,  קושי  ברמות  נושאים  לכמה  מחולקים  מיוחד, 

לעצמו את הנושא והתוכן החביב עליו – מקום שליבו חפץ. 

• • •

יישר כח חמה מושטת בזאת לכל הראשי ישיבות, ר"מים ומשפיעים שהואילו  ברכת 
להקדיש מזמנם על-מנת לייעץ ולכוון, להעיר ולהאיר, אודות השיחות ונושאי הסוגיות 

המובאים בקובץ זה. וזכות הרבים תלוי בהם!

כמו-כן, תודתנו נתונה לכל מכוני ההוצאה לאור של תורת כ"ק אד"ש מה"מ על טרחתם 
ורשותם האדיבה על-מנת לאפשר לנו להשתמש בשיחות וכו' המודפסים בחוברת זו.

ונחתום בדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהתוועדות יום ב' דראש השנה תשנ"ב:

האמיתית  להגאולה  זו,  בשנה  ובפרט  השנה,  דראש  המיוחדת  השייכות  מובנת  עפ״ז   .  .
״תקע  באמירת  בפועל(  באה  היתה  זכינו  )ואילו  בפועל  לבוא  צריכה  שהיתה   - והשלימה 
בשופר גדול לחרותנו״ ביום ראשון דר״ה, ומפני סיבה שאינה ברורה וידועה ואינה מובנת כלל 
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וכלל לא באה הגאולה גם לאחרי אמירת ״תקע בשופר גדול לחרותנו״ ביום ב׳ דר״ה!

ובכל אופן, בעמדנו בסעודה בסיומם וחותמם של ב׳ ימי ר״ה שנחשבים ״כיום אחד ארוך״, 
ה״ז זמן מסוגל ביותר שתבוא הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש – ״ליום שכולו ארוך״.

ובפשטות - שבעיצומה של סעודה זו נכנס משיח צדקנו ואומרים לו: ״שלום עליכם משיח 
צדקנו״!

וכן יקום בחודש תשרי זה ועוד לפניו, ותיכף ומיד ממש!"

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 הנהלת המחלקה הרוחנית,
אש"ל – הכנסת אורחים

מוצאי שבת קודש, ח"י אלול תשע"ז
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פתיחה
ימי חודש אלול בליובאוויטש. האוויר משתנה.

כל יהודי נעשה מתון יותר, עסוק יותר במחשבותיו, והוחל לשכוח את כל דברי 
החולין.

אלול  ח"י  מיום  התשובה.  אווירת  ומתחזקת  מתעצמת  הימים,  שחולפים  ככל 
בפרט, הרי זהו יום לחודש-יום לחודש; ובימי הסליחות בפרטי פרטיות1.

ימי חודש החשבון,  י"ג המידות מאירות בכל  ימי הסליחות?  ענינם של  ומהו 
והמלך נמצא בשדה. אם־כן, במה שונים ומתייחדים ימים אלו?

בסוגיה זו נלמד אודות ענינם של ימי הסליחות המיועדים - כדברי האחרונים 
- לבקר את מומי עצמינו, על-דרך קרבן שד' ימים קודם הקרבתו 'מבקרים את 
מומי הבהמה'. דרך זה נתוודע גם-כן לענינה של שבת סליחות, הנקראת כך על־

אף שאת הסליחות הראשונות אומרים אנו רק אחרי יציאתה, משום שדווקא בכח 
השבת מסוגלים אנו לבצע את העבודה הנ"ל )א(;

נלמד גם-כן אודות מעלתם של ימי הסליחות על פני שאר ימי חודש אלול; ימים 
בהם מוחל הקב"ה על העודף, החזר החוב, שלא החזרנו לבעלינו - הוא הקב"ה - 

במהלך השנה, ואף לא בימיה הראשונים של חודש זה )ב(;

- שאין  בימים אלו  אופן התשובה המיוחד הנדרש  אודות  יותר,  פנימי  וביאור 
זו חשבון נפש ותשובה על חטאים ועוונות, כבשאר ימי החודש - כי אם תשובה 

כללית המביאה לקבלת עול מלכות שמים מושלמת כהכנה פרטית לראש השנה,

ואם המדובר הוא על־דבר הכתרת המלך, אזי "מלכותו ברצון קיבלו עליהם", 
ולכן חסידים היו מגיעים לסליחות "שאקעלדיקערהייט"'... )ג(

לימוד הסוגיא שואב אותנו לאווירה המיוחדת של ימי הסליחות בליובאוויטש, 
מגלה ומאיר לנו את אופן העבודה הנדרשת בימים מסוגלים אלו.

1( לקוטי דיבורים ]לה"ק[ ח"א עמ' 154.
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א

ענינה של שבת סליחות
הוא  האם  עצמו,  את  "יבקר"  שהאדם  הוא  הסליחות  ימי  של  ענינם 
ראוי להיות קרבן לה' • שבת סליחות מהווה נתינת כח לעבודה זו - 

ובלעדה אין היא שייכת.

משיחת ש"פ תבא תשכ"ח

הנחה בלתי מוגה

א. יש שבתות שנקראים בשמות מיוחדים שמבדילים אותם משאר השבתות. וכן בנוגע ליום 
הש״ק זה, שנקרא בשם ״שבת סליחות״ )כמובא גם בשיחת כ״ק מו״ח אדמו״ר הידועה1 אודות 
ונעלה כר,  וימי ההכנה לר״ה, שהי׳ באופן מיוחד  סדר ההנהגה בליובאוויטש בחודש אלול, 

ושם נזכר גם אודות סדר ההנהגה ב״שבת סליחות״(.

ובענין זה יש חידוש - שיש בו גם שקו״ט בנוגע להלכה - לגבי שאר השבתות שנקראות בשם 
מיוחד:

גם  ויש  וכו'.  נח  בראשית,  כמו שבת  התורה,  פרשיות  ע״ש  ימי השבת  נקראים  כלל  בדרך 
התחלת  ע״ש  נקראת  דעות2  שלכמה  שובה״,  ״שבת  כמו  ההפטרה,  ע״ש  שנקראים  שבתות 
ההפטרה: ״שובה ישראל״3, וכן ״שבת חזון״ וכו'. והנקודה המשותפת בכל שמות אלו — שהם 

ענינים השייכים ליום השבת עצמו.

ואילו בנוגע ל״שבת סליחות״ יש חידוש בדבר — שיום השבת נקרא ע״ש התחלת אמירת 
הסליחות )לא ביום הש״ק עצמו, אלא( במוצאי שבת.

ביום  ענין שאינו  נקרא ע״ש  יום השבת  כי, כאשר  יש בזה שאלה ע״פ הלכה —  ולכאורה 
יום השבת נעשה טפל לגבי ענין שיהי׳  השבת עצמו, אלא לאחרי השבת, נמצא, שענינו של 

לאח״ז בימות החול.

ואין זה דומה לשבת מברכים החודש, כי, אף שר״ח הוא לאחרי השבת, בימות החול )או ביום 
השבת שלאחריו(, ולא ביום השבת עצמו, הרי ברכת החודש הוא ענין בפני עצמו שנעשה ביום 

1( לקו״ד ח״א קטז, ב ואילך.

2( ראה לקו״ש חי״ד ע׳ 144. וש״נ. 

3( הושע יד, כ.
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השבת עצמו. וכידוע4 שכללות הענין דברכת החודש קשור עם קידוש החודש ע״פ הראי׳ ע״י 
ב״ד, שלאחרי שנתבטל, תיקנו לברך את החודש ביום השבת שלפניו, ״יום הכניסה״ )שכולם 
באים לבית־הכנסת(, בתור זכרון לקידוש החודש. ונמצא, שברכת החודש, שהיא כעין קידוש 
החודש, היא ענין בפני עצמו שנפעל ביום השבת עצמו, ולא בתור הכנה לימות החול; משא״כ 
״שבת סליחות״, שנקרא כן רק בגלל אמירת הסליחות במוצאי שבת, ולכאורה אין זה שייך ליום 

השבת עצמו.

יום השבת עצמו,  עם  זה קשור  הרי  היא לאחרי השבת,  ועכצ״ל, שאף שאמירת הסליחות 
כדלקמן.

ב. ובהקדם הטעם לאמירת הסליחות לכל הפחות במשך ד׳ ימים, — שלכן יש שינויים בנוגע 
לשבת סליחות, שכאשר ר״ה חל ביום חמישי בשבוע )או ביום השבת5(, אזי שבת סליחות הוא 
השבת שלפני ר״ה, כיון שיש ד׳ ימים לאמירת הסליחות: אבל כאשר ר״ה חל בהתחלת השבוע 
)ביום ב׳ או ג'(, שאז אין ד׳ ימים בין שבת לר״ה, אזי שבת סליחות היא השבת שלפנ״ז6 — 

כדאיתא באחרונים7, שזהו בדוגמת ד׳ ימי ביקור לפני הקרבת הקרבן.

ואף שענין הקרבנות ישנו בכל ימות השנה — הרי ״בכל7 הקרבנות נאמר8 והקרבתם, ובר״ה 
נאמר9 ועשיתם, שיעשה אדם עצמו קרבן בר״ה ]וע״ד פירוש רבינו הזקן10 במ״ש11 ״אדם כי 
יקריב מכם קרבן״, דלכאורה ״הל״ל מלת מכם קודם כי יקריב, היינו, אדם מכם כי יקריב״ — 
שהקרבן הוא מכם, היינו, שהאדם צריך להקריב את עצמו[, ולהכי צריך ד׳ ימים לביקור מפני 

המומין״, במשך ד׳ ימי הסליחות.

אך עפ״ז צריך להבין: כיון שענינם של ימי הסליחות הוא ביקור מפני המומין כדי שיוכל אדם 
לעשות עצמו קרבן בר״ה — כיצד יכול להיות הביקור ע״י האדם עצמו, בה בשעה שהקרבן 
הוא )לא דבר הזולת, כמו הקרבנות של כל השנה, אלא( האדם עצמו, היפך פסק המשנה12 ״כל 
הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו״, והיפך הכלל13 ״אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים״א? 

ג. והביאור בזה — שענין זה נעשה ע״י ״שבת סליחות״:

ביום השבת — אין אומרים סליחות ווידוי כו׳14, כי, ענינו של יום השבת הוא תענוג, כמ״ש15 
״וקראת לשבת עונג״, ואילו אמירת סליחות ווידוי הו״ע של צער, כיון שנזכר על עניני חטאים 

כו'.

תו"מ  גם  וראה  ואילך.   187 ע׳  ח״ט  לקו״ש  ראה   )4

חמ״ח ע׳ 259. וש״נ.

5( אבל לא ביום ששי, כהכלל ״לא אד״ו ראש״ )רמב״ם 

הל׳ קידוה״ח רפ״ז. טושו״ע או״ח סתכ״ח(.

6( שו״ע או״ח סתקפ״א ס״א בהגהה.

7( עטרת זקנים לשו"ע שם.

8( אמור כג, ח ואילך. פינחס כח, יט ואילך.

9( פינחס כט, ב.

10( לקו״ת ויקרא ב, ב ואילך.

11( ויקרא א, ב.

12( נגעים פ״ב מ״ה.

13( ברכות ה, ב. וש״נ.

14( ראה רמב״ם הל׳ תפלה ספ״ה. וראה גם שער הכולל 

פל״ו ס"ב וס״ו. וש״נ.

א. כ"ק אדמו"ר שליט"א דיבר בהזדמנויות שונות אודות "בעיה" זו ופתרונה. מלבד המשך שיחה זו, ראה גם: 1. 
מכתב כללי ממוצש"ק ח"י אלול תש"ל. אגרות מלך ח"א עמ' ע' ואילך )עי' ביטול וקבלת עול(. 2. שיחת ו' תשרי 

תשמ"ב. התוועדויות תשמ"ב ח"א עמ' 51 ואילך )עי' שיתוף עוד משהו בחשבון נפש(.

בלתי מוגה
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אך עדיין צריך להבין:

כאשר יש ענין שתחילתו קשור עם צער, אבל בסופו של דבר מביא לידי תענוג, הרי זה מותר 
כיון שנפשו עגומה עליו בשביל   .. וכפי שמצינו ש״מותר להתענות תענית חלום בשבת  בשבת. 
חלומו אם לא יתענה, ואם יתענה בטוח הוא שיקרע גזר דינו, א״כ הרי התענית הזה תענוג הוא לו״16,.

ולכאורה, כן הוא גם בנדו״ד, שכיון שאין לך תענוג גדול יותר מאשר סליחה מחילה וכפרה 
על החטאים, היו צריכים להתיר אמירת סליחות ווידוי ביום השבת?

והביאור בזה — שהסיבה לכך שאין אומרים וידוי בשבת היא לפי שיום השבת עצמו הו״ע 
התשובה, ״שבת אותיות תשב״17, שפועל בעצמו את ענין הסליחה ומחילה כו'.

ועד שמצד ענין השבת נעשה גם ענין התשובה באופן נעלה יותר — כפי שמצינו במאמר 
של רבינו הזקן )שנדפס בהקדמה לסליחות(18 פירוש נפלא )״א מורא׳דיקער״( בענין ״לך הוי׳ 
חטאים  מצד  אינו  שבת״20(  אותיות  )״בושת  הפנים״  ש״בושת  הפנים״19,  בושת  ולנו  הצדקה 
ועוונות ח״ו, — שהרי אצל בנ״י לא שייך ענין של חטא, כי, להיותם ״נצר מטעי מעשה ידי 
להתפאר״21, הנה כשם שאצל הקב״ה נאמר22 ״לא יגורך רע״, כן הוא גם אצל בנ״י, ״חלק אלקה 
ו״עמך כולם צדיקים״21,  ממעל ממש״23, ״בני בכורי ישראל״24, ״בנים אתם לה׳ אלקיכם״25, 
כפי  כו',  היצה״ר  ענין  וכל  זו(.  מדרגא  שלמעלה  אלו  )ועאכו״כ  כרימון״26  מצוות  ו״מלאים 
שמבאר אדמו״ר האמצעי27 שזהו כמשל ה״קניגא״, השחוק שעושים לפני שרים ומלכים כו', 
הנה בנ״י הם למעלה מכל זה — אלא אדרבה — מצד הקירוב, ש״כל הקרוב יותר .. יתבייש יותר 

מעצמותו כו״, ומתבטל לגמרי.

ד. וכללות הענין בזה — שביום השבת נמצא יהודי במעמד ומצב נעלה יותר, כפי שהוא מצד 
נשמתו, ש״גם בשעת החטא היתה באמנה אתו ית׳״28.

וכדאיתא בירושלמי29 שאפילו עם־הארץ אינו משקר בשבת, והיינו, שאע״פ שלפני ולאחרי 
השבת  יום  בבוא  הנה  שמשקר,  בגלל  עליו  סומכת  אינה  שהתורה  ועד  לשקר,  יכול  השבת 
קובעת התורה שאינו משקר, וזאת — לא בגלל שיודע אודות דברי הירושלמי... אלא אדרבה: 

בירושלמי מסופר שהמציאות היא שעם הארץ אינו משקר בשבת מצד טבעו!

]אלא שאעפ״כ יש אצל יהודי ענין הבחירה )שהיא למעלה מכל הענינים(, ומצד הבחירה יש 
ביכלתו לשקר )אף שמצד טבעו אינו משקר(30. וע״ד שאומרים ״על חטא שחטאנו לפניך ביצר 

הרע״, היינו, שמגרים את היצה״ר לעשות דברים כאלו שמצד עצמו לא הי׳ רוצה לעשותם31[.

15( ישעי׳ נח, יג.

16( שו"ע אדה"ז או"ח סרפ"ח ס״ג. וש"נ.

יפ"ת לב״ר ספכ״ב.  )למהת״ש( בסופו.  נתן  תורת   )17

וראה תניא אגה"ת ספ״י.

18( מאמרי אדה״ז — אתהלך לאזניא ס"ע ר ואילך.

19( דניאל ט, ז.

20( מאמרי ארה״ז שם ס"ע רב.

21( ישעי׳ ס, כא.

22( תהלים ה, ה.

23( תניא רפ״ב.

24( שמות ד, כב.

25( פ׳ ראה יד, א.

26( חגיגה בסופה. וש"נ.

27( תו״ח תולדות ד״ה ויתן לך פ״י ואילך. שעה״ת ח״א 

כ, ד ואילך. ועוד.

28( תניא ספכ״ד.

29( דמאי רפ״ד.

30( ראה גם תו״מ חל״ז ע׳ 195. וש"נ.

בלתי מוגה
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כר, כפי שמבאר  דינין  ענין של  אין  לפי שביום השבת  דנין בשבת32,  גם הטעם שאין  וזהו 
הצ״צ בספר המצוות שלו33 בענין ״לא תבערו אש״34, וכמאמר35 ״וכל דינין מתעברין מינה״, 
והרי שם אלקים מורה על ענין הדין  שזהו מאמר ב״תורת אמת״ שניתנה מ״אלקים אמת״36, 
של  ענין  אם  כי  דין,  של  ענין  אין  דבר  של  שלאמיתתו  פועלים  שם  שגם  והיינו,  והצמצום37, 

סליחה מחילה וכפרה.

ה. ועפ״ז יש לבאר גם הענין ד״שבת סליחות״ — שענין ה״סליחות״ )שהו״ע הביקור ממומין 
במשך ד׳ ימים( הוא דוקא מצד המעלה של יום השבת:

לולי מעלת יום השבת — לא הי׳ יכול להיות ענין הביקור )לא רק מצד נפש הבהמית, אלא( 
אפילו מצד נפש האלקית, בגלל ש״אין חבוש מתיר עצמו״, דקאי גם על הנפש האלקית שהיא 
במעמד ומצב ד״חבוש״, כיון ש״רשע מכתיר את הצדיק״38 )כפי שמבאר כ״ק מו״ח אדמו״ר 
במאמר ד״ה ברוך הגומל לחייבים טובות דחג הגאולה9, בענין ״חבוש בבית האסורים״(; ורק 

מצד מעלת יום השבת — יכולה להיות לאח״ז אמירת הסליחות, שהו״ע הביקור כו'.

ענין  מצד  )דלכאורה,  דוקא  שבת  במוצאי  היא  הסליחות  אמירת  שהתחלת  הטעם  גם  וזהו 
הביקור ד׳ ימים יכולים להתחיל אמירת הסליחות ד׳ ימים לפני ר״ה, ולאו דוקא במוצאי שבת(, 
ובזה גופא מדגישים את ענין המנוחה דשבת, כלשון הפיוט: ״במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה״ 
יוכיח״,  סמבטיון  ״נהר  וכמארז״ל40  המנוחה,  ענין  בו  שיש  השבת,  מעלת  מצד  דוקא  כי,   —
ש״ביום השבת שוקט ונח״, מנוחה מן הגיהנם׳4, ומכל הענינים הבלתי־רצויים, נמשכת הנתינת־

כח לאמירת הסליחות.

ועי״ז נעשה שלימות ענין הכפרה כו', וכמבואר בתניא42 שלא זו בלבד ש״נמחל לו לגמרי . . 
ואין מזכירין לו דבר וחצי דבר ביום הדין כו'״, אלא עוד זאת, שנעשה ״מרוצה וחביב לפניו ית׳ 
כו'״, וכדברי הרמב"ם43 שנעשה ״אהוב ונחמד קרוב וידיד״, ומוסיף44 לבאר מעלת הבעל תשובה 
בנחת  אותן  ומקבלין  מצות  ועושה  אענה,  ואני  יקראו  טרם  והי׳  שנאמר45  מיד,  ונענה  ש״צועק 
ושמחה, שנאמר46 כי כבר רצה האלקים את מעשיך, ולא עוד אלא שמתאוים להם, שנאמר47 וערבה 
לה׳ מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות״ — בביהמ״ק השלישי ש״בנוי ומשוכלל 
הוא יגלה ויבוא משמים״48, ״ושם נעשה לפניך את קרבנות חובותינו . . כמצות רצונך כמו שכתבת 

עלינו בתורתך״49, בביאת משיח צדקנו, שיגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, בעגלא דידן.

התוועדויות תשכ"ח ח"ג עמ' 439 ואילך.

31( ראה גם תו״מ חמ״ו ע׳ 308 הערה 109. וש"נ.

32( ביצה לו, ב.

33( דרמ"צ פח, ב ואילך.

34( ויקהל לה, ג.

35( זח״ב קלה, ריש ע״ב.

36( ירמי׳ יו״ד, יו״ד.

רפ״ו.  שעהיוה״א  תניא  ועוד.  א.  סה,  זח״ג  ראה   )37

ובכ״מ.

38( חבקוק א. ד.

39( סה״מ תרפ״ז ע׳ רטז.

40( סנהדרין סה, ב ובפרש״י.

41( ראה זח״ב רג, ב. ובהנסמן בנצו״ז שם אות ו. וראה 

גם סנהדרין שם ובפרש״י.

42( אגה״ת פ״ב.

43( הל׳ תשובה פ״ז ה״ו.

44( שם ה"ז.

45( ישעי׳ סה, כד.

46( קהלת ט, ז.

47( מלאכי ג, ד.

48( פרש״י ותוס׳ סוכה מא, סע"א. ועוד.

ויחי.  ר״פ  תו״ח  וראה  דיו״ט.  מוסף  תפלת  נוסח   )49

ובכ״מ.

בלתי מוגה
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ב

ימי הסליחות – מחילת ה'חוב' ע"י הקב"ה
ענינם המיוחד של ימי הסליחות - לאחר העבודה דחודש אלול - הוא 
שהקב"ה מוחל את החוב שאנו חייבים • שני משלים בזה מהבעש"ט 
ומאדמו"ר הזקן והמקור בנגלה. ביאור המנהגים השונים בזמן אמירת 

הסליחות.

משיחת ש"פ תבא תשל"ד

הנחה בלתי מוגה

א. בנוגע לימי הסליחות הרי יש בהם מעלה יתירה בנוגע לאלול גופא - שהם כ״ט ימים, ומהם 
ימים מיוחדים שהם נקראים ימי הסליחות, וצריך ביאור לכאורה מהי המעלה של ימי הסליחות 
על כל ימי חודש אלול, שהרי כל חודש אלול זה זמן של עת רצון, וכידוע המשל ע״ז שהמלך 
נמצא בשדה ומקבל את כולם בסבר פנים יפות, ומי שרוצה יכול לגשת אל המלך, וא״כ מהי 

המעלה הנוספת שבאה בימי הסליחות.

כל חודש אלול,  ובפרט ע״פ המובא בטור שיש מנהגים בקצת קהילות שאומרים סליחות 
ולאידך גיסא מובא באותו סימן מנהג הגאונים מרב האי גאון, שאומרים סליחות רק לאחר ר״ה 
בעשי״ת, וזה מתאים עם דברי הרמב״ם שאומר שכל השנה תשובה מועילה, והזמן המיוחד לכך 
הוא בעשי״ת, שהוא מחלק בין כל השנה לעשי״ת, ואלול לא מובא שם, וזהו מכיון שהרמב״ם 
הי׳ סמוך לזמן הגאונים והמשך של הגאונים, ולכן אומר שענין התשובה וסליחות זה בעשי״ת - 
ומסיים בטור שעכשיו נוהגים ברוב קהילות שאומרים סליחות, לא כל חודש אלול ולא מעשי״ת 

אלא לפני ר״ה, וצריך ביאור - כנ"ל - מה ענינם של ימים אלו?

מהבעש״ט,  הענין  כמבואר  הוא  אלול  חודש  כללות  לגבי  בכלל  בסליחות  שהמעלה  אלא 
שבחודש תשרי הקב״ה נותן את כל הענינים הטובים לכאו״א בהקפה, והוא צריך לשלם את 
זה במשך השנה, ע״י תורה ומצוות, תשובה ומעשים טובים, וכאשר עוברת השנה והוא עדיין 
לא שילם את כל מה שהוא חייב, מגיע חודש אלול שאז הוא הזמן של עבודת התשובה, והוא 
משלם ע״י תשובה, ויתכן מצב שגם את עבודת התשובה הוא לא עשה בשלימות ואזי, כאשר  
מגיעים ימי הסליחות הקב״ה רואה את הרצון שלו - שהוא רוצה ומתחיל לשלם, אז ה׳ מוחל 

לו את העודף.

זהו ענין סליחות: שההקב״ה מוחל את העודף.
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)ענין זה מרומז ג״כ בנגלה, שכתוב במדרש ומובא ג״כ בטור, בנוגע למנהג שמתענים בער״ה, 
ומביא משל ע״ז וכו' שה׳ מוחל שליש בער״ה ועשי״ת, ואע״פ ששם מדבר רק בנוגע לער״ה, 
אעפ״כ הרי מובא שם שצמים ארבעה ימים קודם כדי להשלים את ב׳ הימים דר״ה ושבת וכו׳, 

במילא מובן שגם כל ימי הסליחות ה׳ מוחל את העודף ולא רק בער״ה(.

"כי  במאמר  מביאו  אדמו״ר  מו״ח  וכ״ק  הבעש״ט,  בשם  מאדמוה״ז  המשל  ידוע  ועד״ז 
מתנהג  המלוה  שאם  חוב  לבעל  משל  זה,  ע״פ  בתהילים  הצ״צ  מביא  ועד״ז  הסליחה",  עמך 
זה. אבל  רצונו ללכת באופן  בוודאי שאין  ולכן  בזה אחד משני הקצוות,  יש  אז  באופן קשה 
כשהמלוה מתנהג באופן שהוא מוותר על חלק מההלווואה אז זה מעורר את בעל החוב לשלם 
את המקסימום, והוא מסיים שעד״ז אצל הקב״ה שמתחילה הוא מוחל שליש ואח״כ הוא מוחל 
עוד שליש ועוד שליש, שזהו הענין דימי הסליחות שאז הקב״ה מוחל את החוב, שזהו בכללות 

המעלה של ימי הסליחות בחודש אלול.

ב. ועפ"ז יובן מה שהובא לעיל מהטור בנוגע למנהג הגאונים שלא אמרו סליחות כל חודש 
אלול אלא בעשי״ת, כפי שמביא מרב האי גאון, משא״כ עכשיו נהגו ברוב הקהילות שאומרים 

סליחות קודם ר״ה.

ביאור החילוק בזה יובן בהקדם מה שמבאר אדמו"ר הזקן בנוגע לתפלה, שבזמן הבית הי׳ 
ענין התפלה רק ק״ש ותפלה קצרה, וההכנות לתפלה היו בקיצור, משא״כ עכשיו צ״ל הכנות 
הכנה  צריכים  היו  לא  אז  נעלית  בדרגא  שהיו  הבית  שבזמן  ע"ז  הטעם  ומבאר  וכו',  לתפלה 

והספיק בקיצור, משא״כ עכשיו שנחלשו הדורות אז צ״ל יותר הכנה לתפלה.

ועד״ז יובן ג״כ בנוגע לאמירת הסליחות. בזמן הגאונים הי׳ מספיק לומר סליחות בעשי״ת 
לבד, ועי״ז פעלו כבר את כל הענינים, משא״כ עכשיו מצד מיעוט הדורות, וה׳ רואה שאי אפשר 
לעשות כזו עבודה קשה, לכן אומרים סליחות קודם ר״ה, כי צ״ל הכנה לפני ר״ה, ולא כבזמן 
הגאונים. ומצד שני, בדורות האלו כשעושים אפי׳ קצת זה פועל וממשיך עוד יותר מהדורות 
הקודמים, ולכן ישנם ב׳ הדברים: מצד אחד צריך הכנה קודם ר״ה, ולא כבזמן הגאונים, שלא 
היו צריכים לזה, ומצד שני אדרבה ע״י אמירת הסליחות קודם ר"ה פועלים שה׳ מוחל העודפים, 
אומרים  הגאונים שהיו  בזמן  כמו שהי׳  ולא  הסליחה.  ענין  את  פועלים  כבר  ר״ה  קודם  ועוד 
ואילו  ר״ה(,  לאחר  רק  הי׳  אחר, שזה  באופן  אבל  בר״ה  וגם  ימים  )שמונה  בעשי״ת  סליחות 
עכשיו צריך הכנה לפני ר״ה ולאידך פועלים הסליחה עוד קודם ר״ה, שזהו מעלת ימי הסליחות, 

שה׳ מוחל את העודפיםב.

שיחות קודש תשל"ד ח"ב עמ' 824 - בשינוי לשון קצת.

ב. בנוגע למבואר בשיחה זו אודות המנהגים השונים באמירת סליחות - ראה הערה למכתב כללי דתש"ל כמצויין 
לעיל בסוגיא זו )א(.

בלתי מוגה
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ג

התשובה בימי הסליחות באופן אחר מכל החודש
שהיא  השנה  ראש  של  לתשובה  פרטית  הכנה  מהווים  הסליחות  ימי 
תשובה כללית שלמעלה מחטאים וכו' • עפ"ז מובן זה שחסידים נגשו 

לסליחות "שאקעלדקערהייט".

משיחת ש"פ נצבים-וילך תשכ"ג

הנחה בלתי מוגה

ו. ידוע סיפור רבינו נשיאנו אודות אחת התורות שאמר רבינו הזקן, מה ששמע ממורו המגיד 
בשם מורנו הבעש״ט39.

זה פעמים״40. ״שבנו פעמים״ הם שני אופני תשובה:  ״כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו 
)א( תשובה כללית דר״ה בקבלת עול מלכות שמים, )ב( תשובה פרטית דיוהכ״פ לפרט חטאיו 
לכבסם ולהטהר. ושתי תשובות אלו תלויות בחשבון הנפש שהאדם עושה בחודש אלול. וזהו 

״לולא התמהמהנו״:

לולא — אותיות ״אלול״, ״לולא התמהמהנו״ — אם האדם מתמהמה ומאריך בחשבון נפשו 
בחודש אלול, הנה אז ״שבנו פעמים״, כלומר, לפי אופן זה תהי׳ העבודה בשני אופני התשובה 

דר״ה ויוהכ״פ.

ומוסיף שם,

זהו המשך תורת אדה״ז, או שזוהי הוספת כ״ק מו״ח אדמו״ר.  ניכר אם  ולהעיר, שלא   —
ובנוגע אלינו, אין חילוק בדבר, שהרי בכל אופן הרי זה חלק מתורת החסידות. ומה גם שזהו 
מהמקומות היחידים שבהם נתבאר החילוק שבין עבודת חודש אלול לעבודת ימי הסליחות —

)ומבאר(  פרטית,  הכנה  גם  להיות  וצריכה  כללית,  הכנה  היא  אלול  דחודש  ההכנה  אמנם, 
וכו'. וההכנה פרטית להעבודה דיוהכ״פ  שההכנה פרטית לעבודה דר״ה היא בימי הסליחות 

היא בהימים שבין כסא לעשור.

ענינו  הרי  ויוהכ״פ(,  ר״ה   — פעמים״  )״שבנו  דר״ה  התשובה  ענין  מהו  להבין:  וצריך  ז. 

39( ראה כתר שם טוב )הוצאת תשנ"ט( בהוספות סי"ז. 

וש״נ.

40( מקץ מג, יו״ד.
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העיקרי של ר״ה הוא ״תמליכוני עליכם״ שלמעלה גם מענין התשובה?

ויש לומר, שזהו הדיוק ״תשובה כללית דר״ה בקבלת עול מלכות שמים״:

אין הכוונה לתשובה פרטית על חטאים ועוונות, שהרי מצד הענין ד״תמליכוני עליכם״ נעשה 
מעמד ומצב ש״לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל״ כיון ש״תרועת מלך בו״׳4, אלא 
הכוונה היא לתשובה כללית — לא ״כלל״ של הפרטים, ש״אין בכלל אלא מה שבפרט״״ )וכמו 
בעצם  כלל  אלא  אלול(,  דחודש  הכללית  להכנה  הסליחות  דימי  פרטית  ההכנה  בין  החילוק 

שלמעלה לגמרי מפרטים — שזהו הענין ד״תמליכוני עליכם״, ״קבלת עול מלכות שמים״.ג

ח. ומזה מובן, שתשובה זו צריכה להיות )לא כמו התשובה רכל השנה שהיא באופן ש״בבי׳ 
כד מסטרא דא וחדוה כד מסטרא דא״, אלא( בשמחה דוקא — כיון שענינה הוא הכתרת המלך 
ע״י קבלת עול מלכות שמים באופן ש״מלכותו ברצון קבלו עליהם43 )שזהו החילוק בין מלוכה 

שהיא ברצון, לממשלה שהיא בעל־כרחו44(, והרי הכתרת המלך היא בשמחה גדולה45.

ועפ״ז יובן מה שסיפר כ״ק מו״ח אדמו״ר46 שכאשר חסידים הלכו לאמירת ״זכור ברית״47 היו 
מתנודדים )״זיי האבן זיך געשאקלט״( דלכאורה, איזה מקום יש להנהגה כזו? ולא עוד אלא 

שמספרים אודות הנהגה זו! 

אלא  וכו',  וידוי  ועון,  חטא  של  לענין  מקום  נתינת  שאין  ומצב  במעמד  שנמצאים  כיון   —
טרודים בענין ד״תמליכוני עליכם״ מתוך שמחה.

וכיון  שמחה,  מתוך  מלמעלה  ההמשכה  גם  נעשית  שעי״ז   — גו'"48  לפנים  הפנים  ו״כמים 
ששמחה פורצת גדר49, אזי ההמשכה היא בלי מדידות והגבלות14.

התוועדויות תשכ"ג ח"ג עמ' 247 ואילך.

41( בלק כג, כא.

42( עירובין כח, א. ועוד.

43( נוסח תפלת ערבית.

44( ראה לקו״ת דרושי ר״ה נו, סע״ב ואילך. ובכ״מ.

45( סה״מ תש״ג ס״ע 6.

47( ראה שיחת ליל ער״ה דאשתקד סכ״ב )תו״מ חל״ד 

ע׳ 331(.

48( משלי כז, יט.

49( ראה סה״מ תרנ״ז ס״ע רכג ואילך. ועוד.

ג. בביאור כללות נושא זה - העבודה דר"ה בהכתרת הקב"ה ותשובה ותיווכם יחד: ראה באריכות ובביאור בסוגיא 
ב' )ד( דחוברת זו.

בלתי מוגה



 עבודת האדם
בראש השנה

 קבלת עול כללית ועצמית או תשובה;
ביאור ענינם ו'התיווך' ביניהם.
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פתיחה
אלקינו ואלקי אבותינו, מלוך על העולם כולו בכבודך . . וידע כל פעול כי אתה 

פעלתו . . ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה.

עניינו  את  מבטאות  השנה,  ראש  של  מוסף  בתפילת  הנאמרות  אלו,  מילים 
העיקרי והמרכזי ואת נקודתו התיכונה של היום, המפעפעת בכל פרט ופרט שבו: 

הכתרת הקב"ה למלך.

ביטוייה של ההכתרה בעבודת  ונעמיק מהם  נלמד  זו,  ועשירה  בסוגיא רחבה 
האדם בראש השנה:

ההסבר,  באריכות  כללית.  שמים  מלכות  עול  קבלת  העיקר:  והוא  לראש,  לכל 
בהדרכה פרטנית, מבאר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ במאמרו מהי קבלת עול 'רגילה', 
כמה היא חשובה וכיצד היא משפיעה על עבודת ה' היום־יומית - ולאחמ"כ מבאר 
'ומאיר' באור יקרות את ענינו של קבלת העול הכללית הנדרשת מיהודי לעורר 

בעצמו בראש השנה, הנמשכת ומגלה את עצם נשמתו ממש )א(.

כ"ק אד"ש מה"מ  בעבודת התשובה של ראש השנה מתבטא הדבר. מבאר  גם 
חטאים.  על  ווידוי  אומרים תחנון  אין  הכללי מתשכ"ג, שבראש השנה  במכתבו 
ביום זה נרגשת רוממותו של מלך מלכי המלכים וחידוש הקשר האישי של כל אחד 
עמו, ובמילא - משמעות התשובה ביום זה עמוקה יותר: השבת הנפש למקורה, 

ובלשון החסידות: תשובה עילאה )ד(.

זה, גם אותה קבלת עול, על אף שתנועתה בנפש הוא כיווץ, צריכה  ומטעם 
להיות מתוך שמחה ומתוך הרחבה. בשיחות שלפנינו מסביר כיצד מסתדרות שתי 

תנועות הנפש השונות בעבודת האדם )ג,ה(,

ראש  של  המיוחדת  עבודתו  מהי  יבהיר  בראש',  'סדר  יעשה  זו  סוגיא  לימוד 
השנה - וימחיש כיצד היא יכולה להתבטאות בפועל ממש גם אצל אנשים כערכנו, 

בראש השנה בשנה זו.

לחביבותא דמילתא מועתק בזה קטע מדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחת ש"פ 
נצבים תשח"י: נתבאר במאמר )ד"ה תקעו תשח"י( שהעבודה דראש השנה היא 
לא רק לתק את הענינים הבלתי רצויים, אלא ישנה גם העבודה דר"ה כמו שהיא 
מצד עצמה. ומכיוון שנשאר עוד זמן עד ר"ה - יתן השי"ת שתיקון הענינים הבלתי 
רצויים יהיה עוד קודם ר"ה . . ואז, כשיגיע ר"ה, יוכלו להתעסק בהעבודה דר"ה 

כפי שהיא מצד עצמה.
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א

התמסרות גמורה - מפנימיות ועצמות הנפש
ביאור רחב אודות הצורך והיוקר שבעבודה דקבלת עול בכלל, במהלך 
כל השנה - והחידוש והאופן דהקבלת עול בראש השנה • בראש השנה 
חוזרת הבריאה כולה לקדמותה - וצריך להמשיך את רצונו ותענוגו 

של הקב"ה בבריאה ע"י עבודה זו דוקא.

ממאמר ד"ה זה היום תחילת מעשיך תש"ד

ב.

 והנה באמת הרי הקביעות דר״ה הי׳ צ״ל ביום הראשון דמע״ב שהוא בכ״ה באלול ולא ביום
מציאותה   הוא  מהותה  הרי  דבמעשה  היות  ועם  בראשית,  מעשה  שנגמר  למע״ב  וא״ו 

בההגבלות דששה קצוות ד׳ רוחות מעלה ומטה וההגבלות האלו יכולים להיות רק כאשר כבר 
נגמר העשי׳ בסדר דתחלה וסוף לכן הנה מהאי טעמא יש מקום בשכל לאמר דהקביעות דר״ה 
הוא ביום וא״ו למע״ב לפי דאז הנה כבר נשלם הבריאה בהסדר דתחלה וסוף אבל באמת הוא 
טעם קליל והי׳ לו לומר סגנון אחר כמו זה היום זכרון לויכולו השמים והארץ וכל צבאם ולא 
הסגנון זה היום תחלת מעשיך שהוא באמת סוף וגמר המעשה, ואם מטעם דבעשי׳ הנה הסוף 
נקרא ע״ש התחלה ופירש זה היום תחלת מעשיך דזה היום שהוא יום וא״ו לבריאה הנה בו נגמר 
תחלת מעשיך הנה יוקשה אומרו זכרון ליום ראשון דמשמע תחלה וראשון, והוי לי׳ לומר זכרון 
ואיך מכנה את גמר הבריאה  יום היציאה ממצרים,  יצי״מ בלי לפרוט  למע״ב כמו שמזכירין 
שביום וא״ו בשם ראשון ובכל שנה ושנה ביום גמר הבריאה במע״ב מכנהו אותו בשם זכרון 

ליום ראשון.

הנה מצד שני טעמים עקרים הנה היום דראש השנה הוא שייך יותר אל יום הראשון  ובאמת 
דמע״ב מכמו אל יום וא״ו, הא׳ משום שהוא היום הראשון שבו הי׳ התחלת הבריאה  

ממש, ואם מטעם דבמעשה הרי הסוף והגמר משלים את התחלה הנה באמת בהנוגע למע״ב הרי 
כל הבריאה כולה נבראה בהמאמר דבראשית ונפרטו אחר כך בהט׳ מאמרות, וזהו בראשית ברא 
ראשונה  שהיא  החכ׳  דספירת  הפנימי  וענינו  הע״מ  לכל  ראשון  שהוא  דבראשית  דבהמאמר 
להע״ס הנה ברא את הכל כמו שפירש הרמב״ן במקומו א״כ הרי ביום הראשון לבריאה כבר הי׳ 
כל הבריאה כולה ומשום זה הנה הקביעות דר״ה הי׳ ראוי יותר ליום א׳ של הבריאה מכמו אל 
היום וא"ו לבריאה, והב׳ דהנה עיקר הענין דר״ה הוא המשכת בחי׳ מדת מלכותו ית׳ כמארז״ל 
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)ר״ה ט״ז, א( אמר הקב״ה אמרו לפני מלכיות בר״ה כדי שתמליכוני עליכם, ולכן הנה כל עיקר ענין 
העבודה בר״ה הוא קבלת עול מלכותו ית׳ עלינו, והגם דבכל השנה צריך להיות העבודה בקבלת עול 
מלכות שמים דזהו כללות ענין עבודתם של נש״י להיות מקבלי עול מלכות שמים וכהמאמרים 

הידועים בקבלה מהחסידים הישנים, א איד איז א קבלת עול׳ניק, א קבלת עול׳ניק איז א איד.

הנה המדות  בהנהגת  והן  המצות  וקיום  התורה  בלימוד  הן  שתהי׳  איזה  עבודה  דכל   והיינו 
צריכים להיות רק בקבלת עול מלכות שמים וכמא׳1 למה קדמה שמע לוהי׳ אם שמוע  

בקיום המצות  עול מצות, דהעבודה  עליו  יקבל  ואח״כ  עומ״ש תחלה  עליו  כדי שיקבל  אלא 
צריכים להיות רק בקבלת עומ״ש דזה למעלה במדריגה מהכוונות פרטיות שבמצות דכל מצוה 
העבודה  הנה  הנה״ב  את  ולזכך  לברר  פרטית  סגולה  שהיא  פרטית  כוונה  בה  יש  הרי  ומצוה 
מהכוונה  למעלה  הוא  זה  הנה  השי״ת,  ציווי  הוא  דכך  לפי  המצוה  את  שמקיים  דקבעומ״ש 

פרטית שבמצוה וגבוה במעלה מהקרבנות וכמ״ש2 הנה שמוע מזבח טוב.

וכן הוא בלימוד התורה שילמוד בקבעמ״ש דלבד זאת אשר בהלימוד באופן כזה הרי הוא זוכר 
תמיד דהתורה היא חכמתו ית׳, דהתורה מדברת בענינים גשמיים וניתנה למטה להשיגה 
בשכל אנושי והמצוה דלימוד התורה הוא לבארה ולהסבירה בהשגה רחבה בשכל אנושי דע״י 
נועם ועריבות שכלה ובפרט כאשר זוכה לחדש בה ביאורים וחידושים הנה יכול לשכוח שהיא 
תורת הוי' היינו חכמתו ית׳, הנה לבד זאת דכאשר לימודו בקבעומ״ש הנה גם כאשר מחדש 
חידושי תורה יזכור הוא שהיא חכמתו ית׳ הנה לבד זאת הרי רצונו להשיג השגת התורה ויגיעתו 
בתורה הוא באופן אחר לגמרי דגוף ועצם ענין הקבעומ״ש מגדיל רצונו להבין דברי התורה 
ומראה לו דרכים ונתיבות באופני היגיעה בתורה, דתורה עני׳ במקום זו ועשירה במקום אחר, 
ואמרז״ל3 אין עני אלא בדעת ואין עשיר אלא בדעת, השכלה עניות אלקות עשירות, פארשטאנד 
איז ארים געטליכקייט איז רייךא, ועם היות דהשגה הוא ענין עיקרי בתורה להיותה חכמה ושכל, 
אבל לא זה הוא הכל כי עיקרא ושרשא דתורה הוא המאור שבה היינו האלקות שבתורה, די 
געטליכקייט וואס אין תורה וקבעומ״ש הוא כלי להמאור שבתורה ולכן הנה ע״י הקבעומ״ש 

ממציא דרכים באופן היגיעה בתורה.

וכן הוא בהנהגת המדות דצריכים להיות בקבעומ״ש דוקא דאזי הם ממונים אל האמת דתכלית 
השלימות, דהנה הנברא מצד עצמו הוא בעל חסרון וצריך תיקון ושלימות וכמא׳4 לעשות 
תורה  ע״פ  הוא ההנהגה  ותכלית השלימות  תיקון  צריך  דכל מה שברא הקב״ה בעולם  לתקן 
צריך  גם בהנהגת מדותיו  וקיום המצות אלא  לימוד התו׳  בענין  דוקא לא מיבעי  בקבעומ״ש 
להיות מצד הקבעומ״ש ואז מגיע אל השלימות האמיתי וכמו מדת החסד דאאע״ה לא הי׳ מצד 
גם  הרי  א״כ  רוחני,  תכלית  בשביל  לכל  להיטיב  השי״ת  רצון  להיותו  כ״א  לבבו  טוב  טבע 
הוא  דר״ה  העיקרית  שהעבודה  ומהו״ע  הקבעומ״ש,  הוא  העיקר  הנה  השנה  דכל  בהעבודה 

קבלת עול מלכותו ית׳ עלינו.

למה קדמה: ברכות פ״ב מ״ב. 

הנה שמוע : שמואל א טו, כב.

אין עני: ראה נדרים מא, א.

לעשות לתקן: ראה פרש״י לבראשית רבה פי״א, ז.

א. תרגום של המשפט הקודם: השכלה והבנה עניים, אלוקות היא עשירה.
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זה  יבאר דמטעם דהעשי׳ הנה הסוף והגמר משלים ההתחלה הי׳ לו לומר  קיצור. 
ראשון,  ליום  זכרון  אומרו  ויקשה  צבאם  וכל  והארץ  השמים  לויכולו  זכרון  היום 
ויבאר דהקביעות דר״ה הוא יותר שייך ליום הראשון דבריאה מליום הששי לבריאה 
העבודה  שבר״ה  מפני  ב(  כולה,  הבריאה  התחלת  הוא  הראשון  דביום  א(  מצד 
דקבעומ״ש דוקא ויקשה דהרי כללות עבודת נש״י הוא בקבעומ״ש ויסביר מעלת 
העבודה בקבעומ״ש א( בקיום המצות ב( בלימוד התורה ג( בהנהגה, ומה נשתנה 

הקבעומ״ש דר״ה.

ד.

 וביאור הענין הוא דהנה הקבעומ״ש דכל השנה הוא מה ששייך לקיום בפועל והיינו שמקבל
עליו עול מלכותו ית, לעשות ולקיים רצונו ית׳ דמשום זה עושה ומקיים את המצות לפי  

שנצטוה לעשותה וממילא ה״ה עושה אותה כמכוון כפי הציווי בלי שום שינוי, וכל המצות 
ועניניהם הקלות שבקלות והחמורות שבחמורות שוים אצלו כי אין כוונתו בעשייתו את המצות 
לצורך עצמו כ״א לקיים רצוה״ע ולעשות בזה נח״ר למעלה כמאמר5 נח״ר לפני שאמרתי ונעשה 
רצוני, והגם שגם הוא מתענג מזה, אבל התענוג שיש לו בקיום המצות הוא מזה שיש נח״ר 
למעלה כבי׳. והיינו כעבד חשוב שמקבל פרס מאדונו, דכמה דרגות בעבד יש עבד שהוא עושה 
מלאכות פשוטות ביותר וגם הוא בא על שכרו אבל שכרו הוא כפי ענין ואופן עבודתו היינו 
דשכרו הוא באכו״ש והדומה בענינים המוכרחים לענין קיום גופו וכל ענין קיום גופו הוא רק 
לצורך תועלת עבודתו וכמו להבדיל הבע״ח דכל ענין קיומם הוא בשביל תועלת העבודה וכמו 
שור לעול וחמור למשא והבע״ח המותרים הנה הם לאכלה ובשביל זה מקיימים אותם ומאכילים 
ומשקים אותם בשביל התועלת המגיע מהם אבל לא בשביל עצמם הנה כן הוא בהעבד פשוט 
שעושה דברים פשוטים הנה הוא בא על שכרו בכל עניני צרכי גופו בשביל תועלת העבודה 
שהוא עובד אבל להענינים נעלים יותר מכמו צרכי גופו אינו מקבל כי אין לו שום מושג בזה 

להיות חפץ ומשתוקק אל הטוב יותר מכמו צרכי הגוף.

 ויש עבד שיש בו דעת ועם היות אשר גם הוא עובד עבודתו בעבדות גמורה בכל זה הנה הוא
עבד חשוב שהוא יודע ומבין מה שהוא עושה אשר עבודתו זאת יהי׳ תענוג לאדונו וגם  

הוא יש בו דעת להתענג מזה דע״י עבודתו גרם תענוג לאדונו ותענוג זה עצמו שמתענג מתענג 
אדונו הנה זה עצמו הוא הפרס שלו, וכן הוא בהקבעומ״ש דכל השנה בקיום המצות ובלימוד 
התו׳ ובהנהגה הטובה דכל ענין הקבעומ״ש הוא על העבודה בפועל וגם התענוג שיש לו בזה 
ענין  אמנם  במל״ת,  והן  במ״ע  הן  ית׳  רצונו  במילוי  פרטים  מהענינים  הכל  הוא  הנה  ומזה 
למעלה  בעצמותו  כמו שהוא  א״ס  עצמות  בבחי׳  עצם מלכותו  קבלת  הוא  דר״ה  הקבעומ״ש 
מעלה מבחי׳ גילוי הרצון, ולכן הנה הקבלה הוא בבחי׳ התגלות פנימי׳ נקודת נפשו דוקא והו״ע 
הביטול והנחת כל עצמותו לגמרי ער גיט זעך אין גאנצען אוועק צו אלקות און לייגט זיך אוועק 

בכל עצמותוב.

נח״ר לפני: ספרי פנחס כח, ח.

ב. תרגום חופשי: הוא מתמסר ]מוסר את עצמו[ לגמרי לאלוקות, ו'מניח' את עצמו בכל עצמותו.
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 והנחת עצמותו ומסירתו ונתינתו הוא דוקא בבחי׳ עצמות א״ס שלמעלה מבחי׳ גילוי רצונותיו
ית׳ והיינו דהביטול והנחת עצמותו בהקבעומ״ש דר״ה אינו רק למלאות הרצון העליון  

בלימוד התורה ובקיום המצות ובהנהגתו בכל היום כ״א הנחת עצמותו ומסירתו ונתינתו הוא 
התומ״צ  בקיום  הוא  השנה  דכל  בהקבעומ״ש  משא״כ  דתומ״צ  הרצונות  בעל  א״ס  לעצמות 
שלו  הפנימי  ביטול  מצד  ג״כ  הוא  השנה  דכל  עומ״ש  דקבלת  היות  ועם  ית'  רצונו  להיותם 
לעצמות א״ס בעל הרצון שלמעלה מבחי׳ גילוי הרצון דמשום זה דוקא הוא מקבל עליו לעשות 
רצונו ית׳ בכל עניניו לא מיבעי בלימוד התורה ובקיום המצות אלא גם בכל פרטי עניני הנהגותיו 
בין אדם לחבירו דהכל הוא מצד הביטול פנימי לעצמות א״ס, אבל בכל זה הנה הביטול פנימי 
ונעלם בנפשו ומה שהוא בהתגלות הוא  יסוד קיום הרצונות בפועל הוא מוסתר  הלזה שהוא 

לעשות רצונו ית׳ בפועל... ]עיין בספר המאמרים שם להמשך הסעיף[.

ו.

עומק הענין הוא כי בר״ה צריכים לעורר בחי' המשכת המלוכה מעיקרה והוא להיות לו  והנה 
ית׳ כבי׳ רצון ועונג במדת המלוכה, דהמשכה זו היא מבחי׳ פנימיות ועצמות א״ס, ולכן  

צ״ל העבודה בביטול פנימי ועצמי דוקא ובהנחת עצמותו לעצמות א״ס, משא״כ כל השנה הוא 
שכבר נמשכה מלכותו ית׳ וכבר נקרא מלך ישראל לכן הנה די בהקבלת עומ״ש לקיים רצונו ית׳ 
וכמו עד״מ במלכותא דארעא כשמכתירין את המלך דענין ההכתרה הוא מה שמעוררים בהמלך 
שיהי׳ לו רצון למלוך הנה אז מראים לו העם עוצם ביטולם אליו ושמקבלים מלכותו עליהם 
בהנחת כל עצמותם והו״ע ההשתחואה שמשתחוים לפניו בפישוט ידים ורגלים דעי״ז מתעורר 
בו הרצון למלוכה אמנם כאשר כבר נעשה מלך אז אינו נראה בהעם התגלות קבעו״מ באופן כזה 
כמו שהוא בעת ההכתרה כ״א כל ענין קבלת עולם הוא לקיים רצונותיו וגזירותיו לבד והיינו 

דעיקר התגלות הקבע״ו מלכות הוא לקיים פקודותיו.

עליכם בכדי שתמלכוני  הוא  דר״ה  להיות  דר״ה,  עומ״ש  הענין דקבלת  יובן  כזאת   ובדוגמא 
היינו להמשיך בחי׳ המלוכה משרשה ומקורה שיהי׳ כבי' הרצון ועונג במדת המלוכה  

עצמותו  כל  ונתינת  בהנחת  דוקא  הנפש  ועצמיות  פנימיות  בהתגלות  הקבעומ״ש  צ״ל  למטה 
העבודה  הנה  אז  המל׳  בחי׳  נמשך  שכבר  השנה  בכל  אבל  ב״ה,  א״ס  ועצמות  לפנימיות 
ועם היות דהקבע״ו דבכל השנה הוא רק לקיים  ית׳,  דקבעומ״ש בהתגלות הוא לקיים רצונו 
רצונו ית׳ בפועל בקבע״ו בכ״ז הנה צ״ל גם מעין הקבעמ״ש דראש השנה שהוא הביטול פנימי 
למס״נ  דק״ש  ראשונה  בפרשה  ההתבוננות  והוא  היום  שבכל  בהעבודה  גם  עצמותו  דהנחת 
באחד כמא׳ למה קדמה שמע לוהא״ש כדי שיקבל עליו עומ״ש תחלה דקבלת עול זה הוא מעין 
הקבע״ו דר״ה שהוא בהנחת עצמותו והוא המס״נ דק״ש שלמעלה מהמס״נ דמצות אבל כללות 

העבודה דקבע״ו דכל השנה הוא רק לקיים רצונו ית'.

 וטעם וסיבת הדבר מפני מה הנה המשכה זו דבחי׳ מלוכה היינו הרצון והעונג במדת המלוכה
הוא בר״ה דוקא הוא לפי דבהתחלת השנה הנה כל הבריאה כולה חוזרת לקדמותה כמו  

שהי׳ בתחלת הבריאה, והיינו דלבד זאת דמחדש בטובו בכ״י תמיד מע״ב דבכל עת ובכל רגע 
מתחדשים כל הנבראים כולם בהתחדשות החיות כמו שהי׳ בתחלת הבריאה דזהו פירש אומרו 
תמיד מע״ב הנה לבד זאת הנה בכל שנה ושנה בתחלת השנה הנה כל הבריאה כולה חוזרת 
לקדמותה כמו שהי׳ בתחלת הבריאה׳ היינו דיומא קא גרים כי דבר זה מה שבתחלת השנה הנה 



עתוחב האחת תפאש השנה • 27

וגילוים  החיות  בהמשכת  והן  הנבראים  בגופי  הן  הוא  הנה  לקדמותה  חוזרת  כולה  הבריאה 
העליונים והיינו שהוא כולל כל עניני ההמשכות והגילוים המתגלים במשך השנה דבר דבר על 

אופנו בעתו ובזמנו כפי שנתגלה בפעם הראשון.

בחג הפסח הנה בכל שנה ושנה בי״ד בניסן בערב מתעורר אותו הגילוי שנתגלה בעת  וכמו 
ולכן   וגאלנו  בפעם הראשון שנגלה ממה״מ הקב״ה  בערב  בניסן  יצי״מ בארבעה עשר 

הנה אז דוקא אנו אוכלים מצות ע״ש שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם 
ממה״מ הקב״ה וגאלם וכן הוא בהגילוים המתגלים בחג השבועות במתן תורה וכן הוא בכל 
הגילוים הפרטים בחג הסוכות חנוכה ופורים בהגילוים המתגלים במשך השנה בכל עת וזמן 
התגלותו בפעם הראשון, ודוגמא לדבר מהא דאמר ר׳ יהודה )גיטין פ״ג מ״ח( בשלשה פרקים 
בודקין את היין, שהניחו להיות מפריש עליו צריך לבדקו דשמא החמיץ ואין תורמין מן החומץ 
בהוצאת  רש״י,  קדים במוצאי החג,  רוח  מוצאי החג כשמנשבת  בקידום של  רש״י,  היין,  על 
סמדר, כתום פרח וענביו נראין באשכול כסדרן, רש״י, ובשעת כניסת מים בבוסר, כשהן כפול 
הלבן נקראין בוסר וכשלחלוחית נכנסת וגדילה בתוכו שיכול לעצור מהן כל שהוא היינו כניסת 
מים, רש״י, וטעם בדיקת היין בזמנים אלו דוקא הוא לפי כי בזמן התחלת גידול הענבים רגיל 
להיות נעשה שינוי גם ביין שבחביות והיינו דבזמן הזה אשר הבורא ב״ה קבע זמן התחלת גידול 
הענבים בפעם הראשון הנה בזמן הזה בכל שנה ושנה נמשך השפעת פרי הגפן ממקורו לכן אז 

יפול שינוים אפילו בהיין דאשתקד.

הגילוים האלו הם גילוים פרטים שנתגלו בפעם הראשון ומתגלים בעתם ובזמנם במשך  אבל 
השנה כפי שהטביע בהם הבורא ב״ה אחר אשר ברא אותם במאמרו ית' תדשא הארץ וגו׳ 
בשי״ב, הנה כן הוא בר״ה בכל שנה ושנה דכל הבריאה כולה חוזרת לקדמותה, ולכן הנה אז 
צריכים להמשיך מחדש בנין מדת מלכותו ית' דבזה הוא היתרון בר״ה שלאחר שנברא העולם 
לגבי התחלת הבריאה דהתחלת הבריאה הוא מצד הרצון העצמי דעצמות א״ס להיותו חפץ חסד 
ומצד טבע הטוב להיטיב שהרי לא הי׳ עדיין מי שיעוררו ית' ברצון וחפץ זה אבל בר״ה שאחר 
הבריאה הנה זהו עבודתן של נש״י להמשיך בנין מדת מלכותו ית׳ מחדש שיהי׳ לו ית׳ כבי׳ רצון 

ועונג במלוכה.

קיצור. יבאר הפרש הקבע״ו דר״ה ובכל השנה במשל הכתרת המלך וקיום גזירותיו, 
המשכת הרצון והעונג במלוכה הוא ע״י ביטול פנימי בהנחת עצמותו, ובכל השנה 
וטעם  דק״ש,  המס״נ  הוא  יום  בכל  דר״ה  הקבע״ו  ומעין  דפועל,  הקבע״ו  מספיק 
השנה  במשך  הגילוים  דכל  ויסביר  לקדמותו  חוזר  שהכל  לפי  בר״ה  ההמשכה 
מתעוררים ביום התגלותם בפעם הראשון שהוא גילוי פרטי ומסתייע מהמשנה דבג׳ 

פרקים בודקין את היין. יתרון ר״ה שבא אחר אשר נבה״ע.

ספר המאמרים תש"ד עמ' 5 ואילך.
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ב

נכונות מוחלטת להיות עבד לקב"ה

מכתב כללי דימי הסליחות תשכ"ח

משמעות בקשתנו בר"ה "מלוך על העולם כולו" היא שאנו מוכנים 
בשונה   - היום  של  תוכנו  וזהו  לקב"ה,  מוחלט  באופן  להתמסר 
מהקבלת עול בקריאת שמע בכל יום • איך ניתן לדרוש קבלת עול 

כזו בתקופתנו?

 ב״ה, ימי הסליחות, ה׳תשכ״ח
ברוקלין, נ.י.

 אל בני ובנות ישראל
 אשר בכל מקום ומקום

ה׳ עליהם יחיו

שלום וברכה

אחד מעניניו העיקריים של ראש־השנה הוא — כפי שכבר צויין פעמים רבות — שזה זמן 
ובקשתנו  העמוקה  בתפלתנו  הקשור  דבר  העולם,  ומלך  ישראל  מלך  הקב״ה,  של  ההכתרה 

הפנימית: ״מלוך על העולם כולו״.

להכתרה  בהתאם  שהוא  במצב  להיות  ומוחלטת  מלאה  נכונות  משמעותה   — כזו  בקשה 
וכל  כליל אל המלך, עד שעצם מציאותו של האדם  ולהתמסר  כלומר: להשתעבד  האלוקית. 

מעניניו העיקריים של ראש השנה .. ההכתרה: כדמוכח מהבקשה בכל תפלות ר״ה )משא״כ זכרונות ושופרות( מלוך על 

העולם, והחתימה )וכן בקידוש( מלך על כל הארץ. ובפירש״י )במחוור וויטרי( דאומרים המלך הקדוש )וגם בערבית( לפי 

שאמר הקב״ה המליכוני עליכם בר״ה כדכתיב אני ה״א וסמיך לי׳ בחודש הד. ולכן גם תק"ש שהיא מצות היום ״הענין 

הראשון״ שבזה הוא ש"אנו ממליכין עלינו את הבורא״ )רס"ג. הובא באבודרהם(. וראה סי׳ האריז״ל, פע״ח וכו׳ בענין 

ר״ה.

מלך ישראל: וכנ״ל שתמליכוני עליכם, ועל ידם )ותפלתם מלוך על העולם כולו( מלך העולם )עיין לקו״ת דברים מא, 

ד. נו, ג. ועוד(.

דבר הקשור בתפלתנו.. ובקשתנו: להעיר גם מר״ה )טז, א(: אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם. לקו"ת דברים 

נו, ג. ובכ״מ.

העמוקה .. הפנימית: כמבואר בכ״מ בענין שה״מ ממעמקים גו׳ ובענין בקשו פני גו׳— ושייכותם לר"ה )ולפני׳ ולאחרי׳(.

שעצם מציאותו.. של המלך בלבד: ועפ״ז מובנים כמה מדיני המלך — עיין רמב״ם הל׳ מלכים )פ״ג ה״ח — פ״ד(. ושם 
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בכל  המתבטאת  יתברך״  מלכותו  עול  ״קבלת  של  הענין  זהו  בלבד.  המלך  של  הם  לו  אשר 
הפרטים של חיי יום־יום.

• • •

שמים,  מלכות  עול  קבלת  של  הענין  יום,  בכל  ישנו,  ואכן  להיות,  צריך  דבר,  של  לאמתו 
ובמיוחד כאשר אנו קוראים קריאת־שמע. ברם, ישנו הבדל יסודי: בכל יום מהווה הענין של 
מיוסדים  יהיו  עניניו  היום, שכל  כל  והתשתית של התנהגותו במשך  עול — ההתחלה  קבלת 
ובנויים על קבלת־עול. ואילו ראש־השנה הוא המועד שבו קבלת עול מלכותו היא הענין והתוכן 

של היום, היא מתגלית ומקיפה את כל המציאות של האדם עד שהוא מתבטל לגמרי לאלקות.

של  צדק  חשבון  תחלה  לערוך  האדם  חייב   — ואמיתית  מלאה  תהיה  שקבלת־העול  כדי 
התנהגותו עד עתה — תוך רגש עמוק של חרטה ותשובה על הדברים שלא היו רצויים. תשובה 
אמיתית שוטפת את הלא־טוב ועושה אותו ל״אהוב ונחמד קרוב וידיד״ אל הקב״ה, הוא ראוי 

ומובטח שהקב״ה יקבל את הכתרתו וימלא את בקשתו של ״מלוך על העולם כולו״.

• • •

לכל תקופה ולכל מקום — המעלות המיוחדות והקשיים המיוחדים שלהם.

בתקופתנו קיימת בחוגים מסויימים שאיפה לעצמאות ולאי־תלות, לא רק מבחינה חומרית 
אלא גם מבחינה אידיאולוגית: שאיפה וחתירה שלא להיות כפופים לסדרים הממוסדים ושלא 
לכאורה,  מהווה,  כזה  מצב  בזה.  וכיוצא  אותו בשלימות בשכל,  לפני שמבינים  בדבר  להכיר 

הפרעה לנושא של ״קבלת עול״.

במיוחד הדברים אמורים במדינות כאלה שהן עדיין צעירות )יחסית( וקיימות על בסיס ועל 
זו מאפיינת בהן את כל סדרי החיים האישיים  רוח  ואשר  ואנרגיה עצמית,  יוזמה עצמית  ידי 

והחברתיים — דבר המקשה עוד יותר את ההסתגלות למסגרת של קבלת עול.

אך למרות כל זאת קיים הכלל שאין הקב״ה מבקש מן האדם דברים שלמעלה מכוחותיו. 
אם כן הרי מאחר שקבלת עול מלכותו יתברך היא התוכן הפנימי של ראש־השנה )והבסיס לכל 
המעשים של כל השנה( והדבר בתוקף עבור כל הזמנים והמקומות — ודאי הדבר שגם בזמננו 

ובמדינות האמורות אפשרי והכרחי להגיע לקבלת עול מלכותו במלואה.

)פ״ג, ה״ו(: לבו הוא לב כל קהל ישראל — ולהעיר מזח"ג רכא, ב. אגה״ק סל"א. שו״ת חכם צבי סע״ד )אבל בפסקי דינים 

להצ״צ חיו״ד סוס"מ הכריע כדעת החולקים עליו(. ונסמן בדרכי תשובה ובניצוצי זוהר שם — וברש״י חוקת )כא, כא( 

והוא מתנחומא: הנשיא הוא הכל. ראה לקו״ש ח״ד ע׳ 1050.

בכל הפרטים: להעיר מרמ״א ושו״ע רבנו הזקן חאו״ח ר״ס א׳: אין ישיבת האדם כו'.

ובמיוחד .. שמע: ברכות רפ״ב. וראה טושו"ע או״ח ר״ס סא.

הבדל יסודי: עיין ד״ה עלה, תרצ״ט ס״ב. סד״ה שופר של, תש״ב. ובכ״מ. תניא רפמ״א.

כדי.. ואמיתית .. ותשובה: ראה רד״ה שה"מ ממעמקים, תש״ג: סד״ה טו״ט, תש״ג. ועוד. 

ל״אהוב ונחמד קרוב וידיד״: רמב"ם הל׳ תשובה פ״ז, ה״ו. ועיין שם ה״ז דחשיב ג״כ ד׳ ענינים. ואכ״מ.

ומובטח: ברמב"ם שם: צועק ונענה מיד שנאמר והי׳ טרם יקראו ואני אענה.

הכלל: איני מבקש אלא לפי כחן )תנחומא נשא יא. במדב"ר פי״ב, ג(. ולהעיר ג״כ מע״ז )ג, א(: אין הקב״ה בא בטרוניא 

עם בריותיו. וסברא היא. ראה רמב״ם הל׳ תשובה רפ״ה.
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והאמת היא שיש מעלה מיוחדת בכך — דווקא בזמננו ובמדינות האמורות - אדם שאינו בנוי 
יציב על עצמאות, אלא שפעמים אצלו כך ופעמים להיפך, הרי כאשר הוא מקבל על  באופן 
עצמו ענין של קבלת עול — אין הדבר מבוסס אצלו דיו, שכן אין זה חידוש בשבילו להתחרט 
ולשנות את עמדתו. לעומתו מי שאינו רגיל להיכנע והוא בלתי תלוי בהלך רוחו הרי כאשר הוא 
משתכנע שעליו להכיר במרות עליונה - מקיף אותו הדבר באופן מעמיק יותר ויסודי יותר, והוא 

מוצא בקרבו את העוז לשנות את עצמו לגמרי ולתמיד.

והדבר מתבטא אצלו לא רק בתחושתו ובהכרתו, כי אם גם במחשבותיו, דיבוריו ומעשיו, 
ודיבורים  במעשים  ממולא  היום  של  הגדול  שחלקו  כיוון  ואדרבה:  ביותר.  הקטן  לפרט  עד 
ובכל  ומעשיו, בקיום המצוות המעשיות  יתברך בעיקר בדבריו  עול מלכותו  מתבטאת קבלת 

פרטי התנהגותו היום־יומית.

יותר של מצות ״ואהבת לרעך כמוך״,  יותר ופעיל  בד בבד מביא אותו הדבר לקיום רציני 
יותר,  יהודים רבים  נוסף, על  יהודי  ובמיוחד ביחס לקבלת עול מלכותו יתברך: להשפיע על 
שיקבלו על עצמם עול מלכותו, ושגם אצלם לא ישאר הדבר רק בתחום השכל והרגש, כי אם 

יתבטא במחשבה דיבור ומעשה, בחיי היום־יום.

• • •

ויהי רצון שקבלת עול מלכותו יתברך תביא מיד ל״קבל ברחמים וברצון את תפלתנו״, ואבינו 
מלכנו יתן לכל אחד ואחת, בתוך כלל ישראל, שנה טובה ומתוקה מכל הבחינות, בטוב הנראה 

והנגלה — מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

 בברכת כתיבה וחתימה טובה
מנחם שניאורסאהן

אגרות מלך ח"א עמ' סא ואילך.

מעלה מיוחדת: להעיר מביצה )כה, ב( מפני כו׳ עזין)בחדא״ג שם(. ב״מ )פד, א( חילך לאורייתא.

לקיום .. יותר .. כמוך״: ע״ד משנ״ת באגה״ק ר״ס יב.

על יהודים רבים: שהרי השפעה וקיום עוד נפש אחת מישראל — ה״ז השפעה וקיום עוד עולם מלא )סנה׳ פ״ד, מ״ה(, 

ובזח״א )רח, סע״ב(: כל מאן דקיים נפשא בעלמא זכי לי׳ חיים.
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ג

קבלת עול דר"ה ועשי"ת – מתוך שמחה
התגלות המלכות של הקב"ה בראש השנה אינה באופן שמבטל לגמרי 
את מציאות האדם - ולכן העבודה יכולה להיות מתוך שמחה • ענין זה 

הוא מצד היותנו "בנים" של הקב"ה, וזה נתון לבחירתנו.

משיחת ראש השנה תשי"ב

הנחה בלתי מוגה

ח. כ״ק מו״ח אדמו״ר סיפר30 שנכנס פעם לאביו כ״ק אדמו״ר נ״ע למחרת יוהכ״פ, ושאל 
אותו: מה היא העבודה עתה? והשיב לו:

עתה בייחוד צריך לעשות תשובה )״איצטער דארף מען ערשט תשובה טאן(.

ועד״ז י״ל בנדו״ד — בעמדנו במוצאי ר״ה — שאע״פ שבודאי נמשכו כבר כל ההמשכות 
זיין״(  ערשט  דארף  )״איצטער  להיות  צריך  ביחוד  עתה  מ״מ,  העולם,  בגשמיות  וגם  דר״ה, 

המשך העבודה דר״ה — קבלת עול.

וענין זה מודגש בכך שר״ה הוא בכלל עשרת ימי תשובה:

אע״פ שמשמעות לשון הגמרא31 ״עשרה ימים שבין ר״ה ליוהכ״פ״ שר״ה )וכן יוהכ״פ( אינו 
בכלל ה״עשרה ימים״, הרי, האמת היא שהחשבון ד״עשרה ימים״ כולל גם ר״ה ויוהכ״ם, וללא 

ר״ה ויוהכ״פ )הימים שביניהם( הם רק שבעה ימים.

וההסברה בזה32 — ע״ד האמור לעיל )ס״ג( שבר״ה יש חיות כללי וחיות פרטי — שיש בר״ה 
שני ענינים: )א( ענינו המיוחד שמובדל מהימים שלאחריו, )ב( היותו אחד מעשרת ימי תשובה.

ומזה מובן גם בנוגע לענין הקבלת־עול:

הקב״ע דר״ה היא קב״ע כללית, וכיון שהכוונה היא שענין הקב״ע )לא ישאר באופן מקיף, 
אלא( יומשך בפנימיות, לכן, לאחר הקב״ע הכללי דר״ה צ״ל המשך העבודה דקב״ע בעשי״ת 
ופרט,  בנוגע לכל פרט  פרטית  )שר״ה הוא אחד מהם( — להמשיך הקב״ע בפנימיות, קב״ע 

30( שיחת מוצאי יוהכ״פ תרפ״ט ס״א )סה״ש תרפ״ט 

ע' 25(. הובא בהקדמה לקונטרס שי״ל לי״ג תשרי וחגה״ס 

שנה זו )נדפס בסה״מ תש״ט ע׳ מב(.

31( ר״ה יח, א. וש״נ.

32( ראה גם לקו״ש חכ״ט ע׳ 203. וש״נ.
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במחשבה דיבור ומעשהג.

שמחה, כמ״ש33 ״וגילו ברעדה״,  גופא צריכה להיות מתוך  ויש להוסיף, שהקבלת־עול  ט. 
היינו, שגם הביטול והקב״ע )״רעדה״( צ״ל מתוך שמחה )״גילו״(.

אלא שלכאורה אינו מובן:

מלכא  קמי  במחוג  ״מחוה  שאפילו  כך,  כדי  עד  הביטול,  בתכלית  היא  מלכות  קבלת־עול 
כו׳״34 )עונשו חמור(. ועאכו״כ בעשי״ת — שעליהם נאמר35 ״דרשו ה׳ בהמצאו קראוהו בהיותו 
קרוב״, שבזמן זה ישנו קירוב המאור אל הניצוץ36, הרי בודאי שכאשר ה״מאור״ עצמו נמצא 
בקירוב )״עס געפינט זיך דער מאור אליין״( ה״ז פועל תכלית הביטול, ששולל אפילו ״מחוה 

במחוג״ בלבד. וא״כ, איך יתכן שתהי׳ הקבלת־עול מתוך שמחה, תנועה של התפשטות?

וההסברה בזה — שענין זה )שהעמידה לפני המלך שוללת אפילו ״מחוה במחוג קמי מלכא״( 
אינו אלא בנוגע למלך בשר ודם, משא״כ בנוגע למלך מלכי המלכים הקב״ה — נותן הוא את 
תוכל  הניצוץ,  אל  המאור  דקירוב  ומצב  במעמד  מלכא״(,  )״קמי  לפניו  האפשרות שהעמידה 

להיות מתוך שמחה.

ובלשון נוסח תפלת היום: ״אם כבנים אם כעבדים״, כלומר, ניתנת לנו הברירה לבחור איזו 
דרך שאנו רוצים, מה שטוב ועדיף עבורנו )״ווי עס לוינט זיך אונז בעסער״(. ובמילא, גם אם 
מצד הרגש ד״עבדים״ צ״ל תכלית הביטול ששולל אפילו ״מחוה במחוג" )"עפעס וואס ניט 
אזוי״(, הרי, מצד ההרגש ד״בנים״ יכולים אנו לבקש ומבקשים אנו כל הענינים )לא רק משהו, 
״אבי עפעס וואס״(, גם הענינים הכי נעלים, כולל גם — בנדו״ד — שהקבלת־עול תהי׳ מתוך 

שמחה.

י. ושני ענינים בזה:

הרמב"ם37(, שאז  )כפס"ד  היא"  גדולה  העבודה בשמחה, ש"עבודה  מעלת  לראש —  לכל 
נעשים כל הענינים מתוך חיות וזריזות38, ובמילא, באופן נעלה ושלם יותר.

ועוד ענין בזה — שכאשר הקב"ע היא מתוך שמחה, מצד הרגש ד"בנים", אזי ישנה פתיחת 
פתח שיוכל לבקש מהקב"ה שיוותר לו גם אם נכשל ח"ו בהנהגה בלתי־רצוי׳ )היפך הקב"ע(.

התוועדויות תשי"ב ח"א עמ' 12 ואילך. עיי"ש המשך הענין.

33( תהלים ב, יא. וראה לקו״ת נצבים מז, א. ובכ״מ.

34( ראה חגיגה ה, ב.

35(  ישעי' נה, ו. וראה ר״ה שם.

קונטרס  א.  צא,  סע״ב.  כא,  רע״ד.  יג,  חיים  דרך    )36

העבודה ספ״ה )ע׳ 35(. סה״מ תרפ״ז ס״ע לז.

37( סוף הל' לולב.

38( ראה תניא אגה״ק סכ״א.

ג. בביאור נקודה זו - אודות תוכן העבודה דעשי"ת "לפרוט" את הקב"ע של ר"ה: ראה באריכות סוגיא א' דחוברת 
ב', לעשי"ת ויוהכ"פ.

בלתי מוגה
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ד

 תחושת הקירוב העצום שבהכתרת הקב"ה מבטלת
תחושה של תשובה וחרטה

מכתב כללי דימי הסליחות תשכ"ג

קבלת הקב"ה למלך בראש השנה מחדשת את הקשר האישי והישיר 
מקום  נותנת  אינה  זו  עצומה  תחושה   • הקב"ה  עם  אחד  כל  של 
לתשובה, חרטה על העבר וכו' • התשובה בראש השנה היא תשובה 

עילאה דוקא!

 ב״ה, ימי הסליחות, ה׳תשכ״ג
 — שנת המאה וחמישים להסתלקות — 

 הילולא של רבינו הזקן —
 ברוקלין, נ.י.

  אל בני ובנות ישראל
  אשר בכל מקום ומקום

 ה׳ עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

הנוראים — בהם מתחילה השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל  ימי ראש השנה — הימים 
ישראל לטובה ולברכה, ממלאים כל לב יהודי ברגשות קדש. 

הנוראים  בימים  וכדומה.  העונש״  מ״יראת  בהרבה  עמוקה  היא  הנוראים״  ״הימים  הרגשת 
מתעוררת יראת הרוממות, הרגשת חרדה הבאה מתוך הכרה בהתרחשותה של הכתרת מלך מלכי 

המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהיא תוכנו של ראש השנה, ובהשתתפות האדם בה.

.. יראת הרוממות: בדרגא היותר נעלית כיון שנגלה כבוד הדר מלכותו בחי׳ מל׳ דא"ס )ראה לקו״ת  הימים הנוראים 

דברים מח, ב. מח, ד. מט, ד(.

העולם,  על  מלוך  ושופרות(  זכרונות  )משא״ב  ר"ה  תפלות  ככל  מהבקשה  כדמוכח  השנה:  ראש  של  תוכנו   . הכתרת 

והחתימה )וכן בקידוש( מלך על כל הארץ. ובפירש"י )במחזור וויטרי( דאומרים המלך הקדוש )וגם בערבית( לפי שאמר 

הקב״ה תמליכוני עליכם בר"ה כדכתיב אני ה״א וסמיך לי׳ בחדש הז' ולכן גם תק״ש שהיא מצות היום ״הענין הראשון" 

שבזה הוא ש״אנו ממליכין עלינו את הבורא״ )רס"ג הובא באבודרהם(.
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השנה,  בראש  ישראל  בני  ומבצעים  מבקשים  אותה  הארץ״,  כל  על  ל״מלך  הבורא  הכתרת 
מחדשת את הקשר האישי של כל יהודי עם הקב״ה, הקשר הפנימי והישיר של כל יחיד באשר 
הוא יחיד, ולא כחלק מן הכלל בלבד. ההכתרה מתקיימת ע״י הבקשה האישית של כל אחד ואחת 

מאתנו כי יקבל הקב״ה את ההכתרה, ותוך כך נוצרת ההתקשרות של ״אנו עמך ואתה מלכנו״.

תחושת ההכתרה באה לידי ביטוי מיוחד בתפלה: אלקינו ואלקי אבותינו, מלוך על כל העולם 
כולו בכבודך, והנשא .. וידע כל פעול כי אתה פעלתו .. ויאמר כל אשר נשמה באפו — ה׳ אלקי 
נשמה באפו, מכירה  וביחוד האדם אשר  כולה,  ומלכותו בכל משלה״, הבריאה  ישראל מלך 
בשלטונו ומלכותו של הקב״ה ונכנעת לו. התפלה מסמלת את רגש יראת הרוממות, ויחד עם זה 

את תוצאתו הבלתי נמנעת: הנכונות והצמאון לקיום מצוות המלך.

אין   — תשובה  ימי  עשרה  ופתיחת  התחלת  הם  השנה  ראש  שימי  למרות  הרי  כך,  ומשום 
ההכתרה  באמצעות  הקב״ה  עם  ההתאחדות  רגש  כי  חטאים.  על  ווידוי  תחנון  בהם  נאמרים 
כובש את האדם במדה כזו שככל שיהיה גודל הצער על מעשי העבר הוא מתבטל ברגש יראת 

הרוממות המשתלט עליוד.

לאמתו של דבר, הרי גם התשובה )במשמעותה העמוקה: שיבה אל המקור( קשורה בקשר 
הדוק עם תוכנו הפנימי של ראש השנה, המתבטא ברעיון ההכתרה.

רק לאחר ראש השנה באים שאר חלקי התשובה של חרטה על העבר וקבלה לעתיד, בוידויים 
ו״סליחות״ וכו׳ — כהמשך טבעי והכרחי להכתרת ראש השנה. הרגשת ההתקשרות וההתאחדות 
— המחודשות ומחוזקות — עם המלך, חייבת לעורר רצון והחלטה להיות ראוי עליהן, דבר 

המטיל על האדם לסלק את כל המפריע להתקשרות: פשעים, עוונות, ואף חטאים )בשוגג(ה. 

]ראה המשך המכתב במקומות המצויינים בתחתית העמוד[

אגרות מלך ח"א עמ' מב' ואילך. מקורו באידיש: לקו"ש ח"ד ע' 4531, לקו"ש ח"ט ע' 434, אג"ק חכ"ב עמ' תקו.

יחיד באשר הוא יחיד: להעיר מפדר״א פי"א: הלך אדם לעצמו והמליך אותו ראשון ואחריו כו'. ובמשנה סנה׳ ספ"ד: 

לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך כו'.

הבריאה כולה: וכל העולמות כולם: עשי׳ יצירה בריאה אצילות )סי׳ האריז״ל(.

אין נאמרים בהם .. ווידוי: שו"ע רבנו הזקן סתקפ"ד ס״ב )מזוהר, כל בו, ב"י שם(, וראה שע״ת שם.

הוא מתבטל: דאף דתק״ש רמז שלו תשובה )רמב"ם הל׳ תשובה ג, ד. נתבאר בארוכה במאמר דר״ה תש״י( וימי ר״ה ג״כ 

מעשי"ת הם — הרי בתפלות ובקשות העיקריות דר״ה לא נזכר זה כלל, ואין בר"ה וידוי דברים )שהוא חיוב ומ״ע בתשובה 

)רמב״ם ריש הל׳ תשובה( ופשיטא ד"שלא ליתן פ״פ למקטרג״ — לא יבטל מ"ע( ואין בו קרבנות תשובה וכד. — אלא 

ההכתרה )המשך ר״ה תש״ג: רד״ה שהמ״מ, סד״ה טו"ט( ולכן אין ענינה  שכל ענין התשובה בר״ה הוא כדי שתתקבל 

בוידויים ולא לתקן החסר )המשך ר"ה תרצ״ה פ"י, כד( והתיקון בא ״בעשי״ת הבאים לאחר ר״ה״ )לקו״ת דברים מט, ד(. 

ואדרבה ״לכאורה מה ענין בכי׳ אל ר״ה, אך הבכי׳ .. בעינן למיהווי קדם מלכא״ )לקו״ת שם נה, ד(. וה״יתורה בלחש״ 

הוא ג״כ ענין געגועים )לקו״ד עמ׳ 102(. ואכ״מ.

התשובה .. שיבה אל המקור(: לקו״ת ר״פ האזינו.

רק לאחר ראש השנה: ראה תורת הבעש״ט עה״פ כי לולא התמהמהנו )קובץ מכ׳ תהלים(.

ד. על מנת להבין קטע זה והבא אחריו אודות מקומו וענינו של עבודת התשובה בר"ה יש ללמוד את ההערה על 
המילים "הוא מתבטל" )לקמן, ב"הוספה" לסוגיא זו וסוגיא ג, פתחנו את המראי מקומות אליהם מציין הרבי בהערה 

זו - לתועלת הלומדים(
ה. ביאור נקודה זו אודות העבודה דעשי"ת - לאחרי ר"ה: ראה באריכות בסוגיא א' דחוברת ב' לעשי"ת ויוהכ"פ.
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ה

העבודה דקבלת עול בר"ה מתוך הרחבה
במאמר מהרבי הריי"צ מר"ה תש"י כותב ענין חדש - שהקבלת עול 
בר"ה צריך להיות מתוך הרחבה • ביאור הדבר - מכיון שעיקר ענין 
ראש השנה הוא קבלת המלכות, ולא כיווץ דתשובה • כך פסק שיהיה 

הסדר עד ביאת משיח!

משיחת שבת תשובה תשכ"ד

הנחה בלתי מוגה

ענינים  כמה  ישנם  ההסתלקות,  שלפני  במאמרים  ובפרט  אדמו״ר,  מו״ח  כ״ק  במאמרי  ג. 
נפלאים: מלבד ההשכלה וההשגה שבהם, יש בהם גם ענינים מפליאים ומבהילים, ו״אין איש 
שם על לב״8, כיון שבהשקפה ראשונה לא מבחינים בהם, אבל כאשר מעיינים כדבעי — ובלשון 

כ״ק מו״ח אדמו״ר9: ״בהסתכלות החזקה״ — מבחינים בכו״כ ענינים נפלאים10.

נפלאים  ענינים  וכמה  כמה  מרומזים  שבו  לגני״,  ״באתי  להמשך  בנוגע  רק  אינו  זה  וענין 
תש״י  שנת  במאמרי  גם  אלא  וזמנו״11(,  עתו  היודע  הוא  ״דמי  הענין  שמזכיר   — )ולדוגמא 

בכללותה, החל מר״ה, ישנם כמה ענינים נפלאים.

במאמר דר״ה12, מיד בסעיף הראשון, ישנו ענין נפלא, שעד עתה לא מצאתי בדרושי חסידות 
אבל  )כדלקמן(,  מפורש  מארז״ל  זה  הרי  שבעצם  מגלים  ההתבוננות  לאחרי   — כן.  שיתבאר 

אעפ״כ, לא מצאתי שנתבאר כן בתורת החסידות, מלבד במאמר דר״ה תש״י.

ובהקדמה:

בדרך כלל מבואר בדרושי חסידות שבר״ה צ״ל הענין ד״מן המיצר קראתי״13, דוקא, וככל 

8( לשון הכתוב — ישעי׳ נז, א. ירמי׳ יב, יא.

9( סה״מ תר״פ ע׳ יז. תרפ״ט ריש ע׳ 60. תרצ"ז ריש ע׳ 

232. ה׳ש״ת ע׳ 151. תש״א ע׳ 99. סה״ש תרצ״ז ע׳ 202. 

תרצ״ט ע׳ 310. אג״ק שלו ח״ג ע׳ תקכה. ח"ד ע׳ תלו. ח״ו 

ע׳ של. ח״ח ע׳ קצט.

10( ראה גם תו"מ ח״א ס״ע 12. וש״נ.

11( בסד״ה באתי לגני )סה״מ תש״י ע׳ 118(.

12( ד״ה יו״ט של ר״ה )שם ע׳ 3(.

13( תהלים קיח, ה.

ו. בנוגע לענין זה דעבודה "מן המיצר" בר"ה: ראה לקמן בסוגיה ג' )ג(.
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שהקריאה היא ״מן המיצר״ יותר, נעשה יותר הענין ד״ענני במרחב״13ו.

ידוע14 אמנם בפירוש מארז״ל15 ״כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה״, שאין הכוונה 
שצריכים להמתין שנה שלימה להענין ד״מתעשרת״, אלא הפירוש ד״בסופה״ הוא מיד לאחר 
ה״רשה״, היינו, שכאשר ישנה ההחלטה על הענין דקבלת עול )״רשה״(, אזי מיד נעשה הענין 

ד״מתעשרת״, אבל אעפ״כ, הקבלת־עול עצמה היא באופן ד״מן המיצר״ דוקא.

ואילו במאמר זה מבואר, ש״הקבלת עול מלכות שמים דר״ה הוא כאילו מתוך ההרחבה״.

בה״קיצור״:  גם  נזכר  עיקרי, שלכן  ענין  זהו  אלא  אגב,  בדרך  שנזכר במאמר  ענין  זה  ואין 
״קבלת עול דר״ה מתוך הרחבה״, וכמדובר פעם16 שב״קיצורים״ מובאים רק הענינים העיקריים, 

ולא הענינים שבדרך אגב.

לענינים  בנוגע  רק  היא  זו  שהרחבה  יחשבו  שלא  להבהיר  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  ומוסיף  ד. 
רוחניים בלבד, אלא הכוונה היא להרחבה גם בגשמיות: וכדי שלא יחשבו שזהו ענין ששייך רק 
לפנימיות התורה, ולא שייך למציאות העולם — מביא ראי׳ ממדרש, גליא דתורה, כדי להמשיך 
שצריכים  שהטעם  הזקן17,  לרבנו  בית  יבנה  בחכמה  בד״ה  המבואר  )ע״ד  בעולם  גם  זה  ענין 

להביא ראיות מפסוקי התורה הוא — "כדי שיהי׳ בחי׳ קיום לדבר בבחי׳ חותם כו׳"(:

במאמר מובא מאמר המדרש18 בפירוש ״בחודש השביעי״19 — "שהוא משובע בכל״, היינו, 
וזהו ״בחודש השביעי״, ״א זאטער חודש״. וממשיך  זאט״,  ש״מפרשים שביעי לשון שובע, 
כפור  בתוכו,  ברכות  בתוכו,  ״גתות  המדרש:  דברי  כהמשך   — השובע  מתבטא  במה  לבאר 

בתוכו, סוכה בתוכו, לולב וערבה בתוכו״.

ובכן: ״כפור בתוכו כו'" — הם ענינים רוחניים, אבל ״גתות בתוכו״ — קאי בפשטות על 
ענינים גשמיים. וכפי שמבאר, ״דגתות הם אוצרות תבואה ופירות, דאז הוא זמן אוסף התבואה 
והפירות, וישראל שרוים בנחת ברוב טוב, ואז מקבלין עליהם עול מלכות שמים וכו'", ומסיים, 
"וזהו דזמן ר״ה הוא בזמן אוסף התבואה והפירות, להורות על קבלת עול מלכות שמים מתוך 

הרחבה״.

מביא  מ"מ,  האסיף״20,  ״חג  הסוכות,  בחג  הוא  והפירות״  ולהעיר, שאף ש״אוסף התבואה 
ענין זה במאמר בנוגע לר״ה — כמובן מהלשון ״חודש השביעי״, שהחודש כולו, החל מר״ה, 
הוא ״משובע בכל", ועכצ״ל, שגם הענין ד״גתות בתוכו״ ישנו כבר בר״ה, אלא שבר״ה הרי זה 
באופן ד״בכסה״21, ובחג הסוכות בא בהתגלות22. ולאידך, אף שבר״ה הרי זה עדיין ״בכסה״, 
אין זה באופן של העלם שאינו במציאות, אלא באופן שברור הדבר שלאח״ז יומשך בגילוי, 

ולכן כבר בר״ה נעשה ענין הקבלת עול מתוך הרחבה.

ה. ובכן: במאמר זה, מר״ה תש״י, שנת ההסתלקות, פסק כ״ק מו״ח אדמו״ר פסק־דין וקבע 
את הסדר על כל ראשי השנים של כל השנים שלאחרי זה, עד ביאת המשיח )ע״ד שהלל חישב 

14( ראה שיחת יום ב׳ דר״ה דאשתקד בסופה. וש"נ.

15( ר״ה טז, ריש ע״ב.

17( מאמרי אדה"ז תקס״ד ע׳ ריז ואילך.

18( ויק"ר פכ״ט, ח.

19( אמור כג, כד.

20( משפטים כג, טז.

21( תהלים פא, ד.

22( ראה לקו״ת דרושי ר״ה נד, סע״ג ואילך. ובכ״מ.

בלתי מוגה



עתוחב האחת תפאש השנה • 37

עול מתוך  כל השנים שלאח״ז23( — שצ״ל קבלת  על  כל השנים  את  ועיבר  כל החדשים  את 
הרחבה.

וידוע פתגם הצ״צ24  גם בדפוס,  רק בכתב, אלא  ולא  בדיבור,  רק  לא  בא  זה  ובפרט שענין 
שדברים שבדפוס הם נצחיים לדורי דורות.

שגם  הדבר  ברור  הרחבה,  מתוך  להיות  צריכה  ישראל  של  שעבודתם  פס״ד  שישנו  וכיון 
מעשרה  למטה  ותומשך  העצמי,  מרחב  מבחי׳   — הרחבה  מתוך  תבוא  מלמעלה  ההשפעה 

טפחים, בטוב הנראה והנגלה.

ו. האמור לעיל אודות העבודה דר״ה מתוך הרחבה — מתאים עם המדוברז כבר25, שעיקר 
הענין דר״ה הוא הענין ד״תמליכוני עליכם״26, שלמעלה מכללות הענין דמצוות וגזירות וכו', 

ואפילו למעלה מענין התשובה:

מבואר בכ״מ שענין השופר הוא ענין התשובה, וכמ״ש הרמב״ם27:

״אע״פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר עורו ישנים כו'״.

יסוד המבואר בהמשך ר״ה  ענינו של השופר הוא — כפי שנתבאר לעיל, על  עיקר  אמנם, 
תש״ג28 — כדי לפעול את הענין דבנין המלכות, ״תמליכוני עליכם״, כמארז״ל26 ״אמרו לפני . . 

מלכיות כדי שתמליכוני עליכם . . ובמה בשופר״, שזהו״ע שלמעלה מתשובה.

למעלה  היא  המלכות  שקבלת  גזירותי״29,  קבלו  ואח״כ  מלכותי  ״קבלו  בענין  הידוע  וע״ד 
מענין הגזירות, וכמו״כ הרי זה למעלה גם מענין התשובה — כי, כדי שיהי׳ ענין התשובה צ״ל 
תחלה מציאותו של זה שאליו שבים, וזה שייך רק לאחרי הענין ד״תמליכוני עליכם״, שעי״ז 

נעשה בנין המלכות מחדש, ורק לאחרי שישנו בנין המלכות אזי שייך ענין התשובה.

התוועדויות תשכ"ד ח"א עמוד 42 ואילך. עי"ש המשך הענין.

23( ראה תורה שלמה )כרך יג( מילואים לפ׳ בא פ״ב. 

וש״נ.

24( אג״ק אדמו״ר מוהריי״צ ח״ב ע׳ שפב.

25( שיחת ש״פ נצו"י דאשתקד ס״ד . וש"נ.

26( ר״ה טז, סע"א. וש״נ.

27( הל׳ תשובה פ״ג ה״ד.

28( סה"מ תש"ג ע׳ 5 ואילך.

29( ע״פ מכילתא יתרו כ, ג. ועוד.

ז. הכוונה לשיחת ש"פ נצבים־וילך תשכ"ג. הובא לעיל בסוגיא א )ג(, עיי"ש.

בלתי מוגה
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 הוספה 

במכתב כללי דימי הסליחות תשכ"ג - שהובא לעיל בפנים )ד( 
- התבאר שהרגש דקבלת המלכות מבטלת מעיקרא כל שייכות 

ואפשרויות לענין התשובה בראש השנה.

מה  עם  הרבי  זאת  מתווך  מתבטל"  "הוא  בד"ה  שם  בהערה 
שמבואר במקומות אחרים אודות עבודת התשובה בראש השנה 
ושזהו הענין של תקיעת שופר - שענין התשובה בר"ה הוא הכנה 
עבודות  על  חרטה  ולא   - המלכות"  ד"קבלת  מהעבודה  וחלק 

פרטיות ותיקון פגמי הנפש וכו'.

הרבי  מציין  אליהם  והשיחות  המאמרים  קטעי  את  הבאנו  להלן 
בהערה זו - המבארים נקודה זו באר היטב.

 א
כל ענין התשובה בר"ה הוא בכדי שתתקבל ההכתרה 

ממאמר ד"ה שיר המעלות תש"ג

הקדמת אחר  דר״ה, שהוא  א׳  דיום  בתפלת שחרית  הוא  דממעמקים  השיר  אמירת   והתחלת 
העבודה דתפלת ערבית בליל א׳ דר״ה, דהנה ידוע אשר כללות העבודה דר״ה הוא  

בכחות הנעלמים שבנפש דכל עניני ר״ה ויוהכ״פ הם בהזזת עצם הנפש, אלע ענינים פון עבודת 
ר״ה ויוהכ״פ בעדארפען א ריר טאן דעם עצם הנפשח דהנה דבר זה מה שיודעים מפי ספרים 
ומפי סופרים אשר ערב ר״ה עם חשיכה הנה פנימיות התענוג ופנימיות הרצון שבספירת המל׳ 
לפני  שהוא  כמו  דא״ס  במל׳  העליות  בתכלית  שרשה  בשרש  מעלה  למעלה  ומסתלק  עולה 
הצמצום וכמו שהיא כלולה בהעלם העצמי דעצמות הנה ידיעה זאת צריכה לעשות הזזה בעצם 
ובפרט  הנעלמים  כחותיו  גם שמזיז  אלא  הגלוים  כחותיו  רק  לא  הכחות  כל  את  נפשו שמזיז 
הידיעה אשר הוא ככל אחד מישראל ניתן לו הרשות לעורר את התענוג והרצון במדת המלוכה 

והוא ע״י שיקבל עליו עול מלכותו ית׳.

בכל מה שעבר במשך השנה ונזכר על כמה וכמה ענינים לא טובים או גם רעים  וכשיתבונן 
באופן אשר אין לו שום עזות מצח לעמוד לפני הוי׳ ולבקש כי יקבלוהו לעבד עד  

אשר יעשה תשובה ויתחרט על כל עניניו מעבר, כמו עד״מ בגשמיות העבד שברח מאדונו או 

ח. תרגום חופשי: עניני העבודה דר"ה ויוהכ"פ צריכים לעשות "הזזה" בעצם הנפש.
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מרד פשע וחטא נגד אדונו הנה כאשר שב ורוצה לקבל עול אדונו הרי לא יהי׳ לו עזות מצח 
לעמוד לפני אדונו לאמר לו עתה באתי וברצונו לעבוד לאדונו אלא מתחלה מודה על חטאו 
ומבקש רחמים מאת אדונו כי יסלח וימחול לו ובוכה מעומק לבבו ומקבל עליו עול האדון בכל 
אשר יאמר לו, וכן הוא בעבודה דתחלה צריכה להיות החרטה מעומקא דליבא על העבר ויעורר 
רחמים רבים על נפשו בתחנונים ובכי׳ מעומקא דליבא ופנימיות כחות נפשו שמתחנן על נפשו 
כי יקבלוהו לעבד דזהו כללות ענין העבודה בתפלת ערבית דר״ה ואח״כ בתפלת שחרית אומרים 
מהעומקים  במלוכה  והרצון  התענוג  וממשיכים  קוראים  הקבע״ו  דע״י  קראתיו  ממעמקים 

שלמעלה.

ספר המאמרים תש"ג עמ' 19.

 ממאמר ד"ה טוב טעם ודעת תש"ג
(במאמר זה מבואר גם ענין העבודה דתפלת מנחה דערב ראש השנה)

העבודה דר״ה הוא קבלת עול מלכותו ית׳ דערב ר״ה קודם תפלת מנחה שהיא תפלה  והנה 
אחרונה דשנה העברה עושה חשבון צדק בנפשו מכל אשר עבר עליו במשך השנה הן 
בעניני מ״ע ומל״ת והן בעניני המדות ויראת שמים בין בהענינים שבין אדם למקום והן בהענינים 
מחמיר  לא  שאינו  לאמיתו  באמת  דנפשי׳  אדעתא  הוא  שעושה  והחשבון  לחבירו  אדם  שבין 
ומגזם ולא מיקל כ״א הדברים כמו שהן, וכשמתבונן במעמדו ומצבו הכללי בגשמיות וברוחניות 
רואה הוא כי השי״ת התנהג עמו ועם ב״ב בחסד חנם הן בעניני הבריאות והן בעניני פרנסה הוא 
הכל שלא כפי המגיע לו עבור הנהגותיו וכשמוסיף להתבונן בכל העבר עליו רואה הוא ומכיר 
במשך  בהנהגתו  דעתו  קלות  על  תיסרהו  כליותיו  ומוסר  גדולים  ברחמים  הפרטית  בהשגחה 
די  און  ומצות  צו תורה  די קאלטקייט  וקרירותו בקיום המצות,  השנה שלא להתפלל בציבור 
גלייכגילטיגקייט צו אלע ענינים הרוחניםט, וכמו עד״מ בגשמיות הנה בן אשר אביו דואג עבור 
כל הצטרכותו למלאות אותם במועדם ובזמנם ובשפע רב הרי הבן צריך להיות מסור ונתון בכל 
לבו לאביו לכבדו בכיבוד והידור, והבן הנה לא זו בלבד דאינו מכבד את אביו אלא עוד פוגע 
בכבודו ומזלזל בכל ציוויו בשאט נפש הרי הבן הוא חוטא ופושע נגד מדות האנושיות, והיינו 
דלא זו בלבד שהוא חוטא ופושע נגד אביו כי השכל הבריא מחייב אשר הבן צריך לכבד את 
הוריו בלי שום טעם של עניני גשם דגם כאשר הוריו לא עשו ואינם עושים שום דבר לטובתו 
צריך לכבדם באשר הם הוריו ובפרט כאשר ממלאים צרכיו הנה ודאי שצריך לכבדם וכאשר 
מזלזל בכבודם הוא חוטא ופושע נגד מדות האנושית כי האדם באשר הוא אדם צריך להיות בעל 
מדות בהנהגה ישרה, וכאשר מתבונן בגודל חטאו ופשעו ה״ה מתחרט בחרטה גמורה ומבקש 
סליחת הוריו ומתקן את כל אשד עיוה חטא ופשע דכ״ז הוא באב ואם גשמים דכל מה שעושים 
אבינו  אבל  לעשותם  בנ״א  בידי  אשר  הענינים  באותם  רק  הוא  עבורו  לעשות  ויכולים  עבורו 
שבשמים ה״ה מכלכל חיים בחסד דנותן את החיים וכל המצטרך אל החיים הנה כאשר מתבונן 
בכל זה באריכות ההתבוננות ה״ה מכיר בחטאו ופשעו ובתפלת המנחה שהיא התפלה האחרונה 
דהשנה העוברת ה״ה מתעורר בהתעוררות גדולה בחרטה מעומקא דליבא על כל העבר והוא 

ט. תרגום חופשי: הקרירות לתורה ומצוות ושוויון הנפש לכל הענינים הרוחניים.
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שב להוי׳ לקבל עול מלכותו ית׳ ומתבונן כי החוטא ושב צריך לבקש תחלה כי יקבלו אותו וכמו 
וזלזל  עד״מ עבד שאדונו הי׳ ממלא כל צרכיו והוא לא זאת בלבד שלא מילא פקודת אדונו 
בכבודו הנה עוד זאת ברח מאת אדונו ועבר פקודתו בשאט נפש הנה כאשר מתחרט ושב אל 
אדונו הנה זה שמבקש סליחת אדונו אינו מספיק עדיין אלא עוד צריך להתרפס לרגלי אדונו 

ולהתחנן אליו כי יחזור לקבלו לעבד.

דזהו פירוש המאמר1 אם כבנים ואם כעבדים, אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים דגם כאשר 
דרכיו  להיטיב  עליו  ומקבל  וסליחה  מחילה  הנה כשמבקש  הורים  והידור  בכיבוד  נכשל  הבן 
האב מרחם על בנו וסולח לו, ואם כעבדים שעבר עליהם רוח שטות למרות עיני אדונם ושבים 
ומתחרטים ומבקשים סליחה ומקבלים עליהם שלא ישובו לכסלה עוד הנה עינינו לך תלויות 
ובבכי׳ מעומקא  לילה ראשונה דר״ה בתחנונים  דזהו העבודה דתפלת  אשר תקבלנו לעבדים 
דליבא אשר יקבלנו לעבדים לעבדו ית׳ בקיום התומ״צ וזהו העבודה בקבלת עול מלכותו ית׳ 

בר״ה שהוא בהזזת כל עצמותו.

)ספר המאמרים תש"ג עמוד 41(

 ב
אין ענינה בווידויים ולא לתקן החסר

ממאמר ד"ה בורא ניב שפתיים תרצ"ה

יובן גם כאן דכל השגה הוא שממשיכים מה שכבד נמשך בר״ה דזהו ע״י העבודה  וכמו״כ 
להיות   א״ס  עצמות  מבחי'  להמשיך  שצריכים  בר״ה  אבל  דתומ״צ,  והדרגה  בסדר 

הרצון במלוכה ובהכונה פנימית שבזה כנ"ל ע״כ צ"ל ההמשכה ע״י התשובה דוקא, דהתשובה 
דר״ה הרי אינה על ענינים פרטים. ולכן בר״ה אינם צריכים להזכיר עניני חטא ועין, כי בר״ה אין 
ענינו בוידוים כנ״ל וכן ההתעוררות דר״ה אינה מצד ההתבוננות רק היא התנועה דתשובה היינו 
דבכל עניניו הוא בתנועה זו דתשובה שהיא החרטה על העבר וקבלה טובה על להבא לשנות כל 
דרכיו ועניניו גם בכחות וחושי נפשו לטוב יותר מכמו שהי' קודם לזה, דזהו״ע התנועה דתשובה 
דאינו תקון פרטי בענין החסר לו, דתקון במה שחסר זהו תשובה פרטית ובה יש כמה דרגות 
שונות דתשובה כלול מב׳ קוים חרטה על העבר וקבלה טובה על להבא, ויש בזה כמה דרגות הן 
בהקו דחרטה על העבר באופני עקירת הרצון מכזה שהי' רצונו תחלה והעונשים שמעניש א"ע 
בגדרים  התקונים  באופני  להבא  על  טובה  דקבלה  בהקו  והן  בסגופים  או  יסורים  בקבלת  אם 
וסייגים, וכללות ענין אופן התשובה אם תשובת הגדר או תשובת המשקל דכ״ז הוא בתשובה 

שהוא לתקן את החסר.

וההחלטה אשר  והיא ההסכמה  יותר,  לטוב  בעיקרה להשתנות  דר״ה  התנועה דתשובה  אבל 
מעתה ישתנה בכל עניניו דעותיו ומדותיו והנהגותיו לטוב, פון איצטער אן זאל ער ווערין 
בעסער אין אלץי, והיינו דגם בהענינים הטובים שלו בתומ״צ ובעבודת שבלב יהי' ג״כ שנוי 

1( פיוט דראש השנה. וראה מאמר קנין החיים )קונטרס א(.

י. תרגום חופשי: מעכשיו ואילך הוא יהיה טוב יותר בהכל.
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לטוב יותר, והנה הב׳ קוים דתשובה חרטה על העבר, וקבלה טובה על להבא הרי הא בהא תליא 
דלפי אופן החרטה על העבר הנה כן הוא הקבלה טובה על להבא, וכפי תוקף הקבלה טובה על 
להבא כן יהי׳ ההתמרמרות בהחרטה על העבר, הנה כ"כ הוא תוקף ההסכם חזק בההטבה עד 
שנראה לו כי כל עבודתו הקודמת היתה מלאה חסרונות וגם פגמים וכתמים ומזה נשבר לבבו 
לבושיו  לכלוך  כולנה  על  והעולה  נפשו  וחושי  בכחות  ושפלותו  עצמו  פחיתת  ורואה  ביותר 
פנימית  וכ"ז בא מעומק  ובקבלה טובה על להבא,  גמורה על העבר  והוא בחרטה  במחדו״מ 
לבבו אשר בעבודה זו דהנחת עצמותו בהתנועה דתשובה הנה ממשיכים בחי׳ כתר מל', להיות 

ענג ורצון במלוכה.

ספר המאמרים קונטרסים ח"ב עמ' 674.

המשך פיענוח המראי מקומות של ההערה הנ"ל - אודות ענינה של 
תקיעת שופר - יבואו לקמן בהוספה )א( דסוגיא ג'.





תקיעת שופר
פעולותיה ועניניה בעבודה
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פתיחה
'מצות היום בשופר' )משנה, מסכת ר"ה(.

על־פי לשון זו של חכמים צריכים אנו להבין: כיצד מתבטאים ענייניו המיוחדים 
והפנימיים של ראש השנה - הכתרת הקב"ה ותשובת האדם - במצווה זו?

כללי  מבט  ואך  לדבר,  נמצא תשובה  עיניים,  מאירת  תורה  בסוגיא שלפנינו, 
נעניק בהקדמה קצרה זו:

בביאור נפלא, בהיר ועמוק מסביר כ"ק אד"ש מה"מ שבמצוות שופר קיימים 
שלושה רבדים: המצווה עליה נצטווינו בתורה; הרמז שבה - עורו ישנים משינתכם 
וחיזרו בתשובה; והביטול והתשוקה העצמית של יהודי מצד עצם נשמתו המתבטא 
בה, שמצד אחד לא יכול להתגלות בה בשום צורה, אבל לאידך הוא הוא נקודתו 
העיקרית של תקיעת שופר וראש השנה בכלל, כי ביטול זה הוא שמעורר אצל 

הקב"ה את הרצון למלוכה )א(.

במאמר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ הבא לאחמ"כ, מבואר באריכות וב'אותיות' מיוחדות 
איך עבודת התשובה מתבטאת ומרומזת בתקיעת שופר, והוא, אשר בתקיעת שופר 

כמה סוגי קולות, המרמזים לכמה שלבים בתשובה וצעקה של יהודי להקב"ה )ב(;

הביטול  ומרומזת  מתבטאת  כיצד   - לאידך  מבוארת  לאחריו  הבאה  ובשיחה 
של  הגשמית  הצורה  אשר  והוא,  שופר,  בתקיעת  יהודי  של  העצמית  והתשוקה 
השופר המתחילה ב'מיצר' וממשיכה ל'מרחב', מרמזת לביטול העצמי של יהודי 
וה'מיצר' בו נמצא כיון שאינו 'נמצא' בגלוי עם עצמותו ית'  - וזה מעורר כביכול 

אצל הקב"ה את הרצון העצמי והפנימי למלוכה )ג(.

הלימוד המקיף והמעמיק בסוגיא זו נותן מבט ויחס אחר ל'מצות היום בשופר'.

עורו ישנים משנתכם!

א

כל עניני ראש השנה מתבטאים במצות היום - תקיעת שופר
ג' הענינים ש"נמצאים" בתקיעת שופר • ענין השופר "נמצא, בשופר רק ברמז, מפאת היותה 
בעצם מהותה נעלה מכל מצוה פרטית, ולכן הרמב"ם כותבה בהלכות תשובה • אודות קבלת 
מלכותו שבתק"ש לא כתב הרמב"ם כלל - כי אינה תנועה של גילוי אלא התבטלות עצמית.
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מתורגם מלקוטי שיחות חלק ד' עמ' 1144 ואילך. מובא לקמן בהוספות.
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ב

התבטאות עבודת התשובה בתקיעת שופר
ישנם שני אופני ביטוי לרגשות עזים של נפש האדם - בצעקה ורעש 
ביניהם  ההבדל   • ותשובה  דלבא  רעותא   • וגעגועים  חרישי  ובשקט 
מכיון  זהו  ב"שקט"  מגיעה  התשובה  כאשר  ואף  במהותם,  נעוץ 
שההרגשה והצער היא פנימית ועצמית כ"כ שאינו יכול לבטאה בקול • 
שלושת סוגי הקולות תשר"ת הם ה"רמז" והביטוי של עבודת התשובה 

בתקיעת שופר.

ממאמר ד"ה שופר של ר"ה תש"ב

א

 . . והנה במשנה אי׳ דר״ה מצות היום בשופר, דמצות שופר בכוונתה הרוחנית הו״ע התשובה
על   מורה  דזה  פשוט  בקול  צעקה  שהוא  תקיעה  שופר  התקיעות  דהתחלת  דזהו 

ההתעוררות והתפעלות פנימי שבנפש שבא בהתגלות בקול פשוט דוקא, ועם היות דבהתפעלות 
פנימי שבנפש יש אופן שהוא בחשאי דוקא בלתי מתגלה בקול, בכל זה הנה תקיעה ראשונה 
דתקיעת שופר שמורה על ההתעוררות והתפעלות פנימי שבנפש בא דוקא בקול פשוט, והיינו 
דבההתעוררות וההתפעלות פנימי שבנפש הרי יש שני תנועות וכמו שאנו רואים במוחש בטבעי 
ב׳ אופני התפעלות הנפש הבאים בהתגלות בלבו של אדם ושניהם הם התפעלות  בנ״א דיש 
פנימי שנוגעים בעומק הלב עס א רירט אן די טיפקייט פון הארציןא אבל הם חלוקים בזה שאחת 

מהן באה בהתגלות בקול פשוט וממושך ואחת מהם בא בחשאי.

 ועם היות ההפרש בין ב׳ התפעלות אלו רק באופנם דזה בא בצעקה וזה בא בחשאי אבל באמת
על   מורה  בצעקה  הבא  הנפש  דהתפעלות  העצמי  ענינם  על  מורה  האופנים  חילוק  הנה 

הצער מעגמת נפשו והתפעלות הנפש הבא בחשאי מורה על צער מגעגועי נפשו והיינו דשניהם 
בצעקה  באה  מהן  שאחת  אלא  שליש  בדמעות  עצומות  בבכיות  ונקודתה  הלב  מעומק  באים 

כי שם: בראשית לה, ז.

אכן אתה . . דרך רשעים . . ורשע מכתיר: ישעי׳ מה, סו. ירמי׳ יב, א. חבקוק א, ד.

א. תרגום חופשי: זה נוגע בעמוק הלב.
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גדולה ומרה בקול, ואחת מהן באה בחשאי דזהו ההפרש בין עבודה דתשובה ועבודה דרעותא 
דליבא דשניהם באים מן התפעלות הנפש מעומקא דליבא רק שהם חלוקים בגוף ועצם ענינם 
וסיבתם דסיבת התפעלות רעותא דליבא הוא מצד הרגש אוא״ס שמרגיש בנפשו, והוא דכאשר 
מתבונן בבחי׳ עצמות אוא״ס, דהנה אלקות עם היותה אחדות פשוטה דאין עוד מלבדו הנה בכל 
דבלשון  ופרש״י  האלקים  אליו  נגלו  שם  כי  כמ״ש  שונים  באופנים  לנבראים  ומתגלה  בא  זה 
אלקות בא בלשון רבים והיינו שיש כמה חלוקי דרגות באופני הגילוי דיש אלקות דהעלם והסתר 
ממש וכמ״ש אכן אתה א־ל מסתתר שהוא בהעלם גמור כמו דרך רשעים צלחה ורשע מכתיר את 
הצדיק, ויש האלקות דטבע הנקרא בלשון בנ״א נאטורב והוא מה שהאלקות הטביע את האור 
האלקי בעולם והנבראים באופן כזה שגוף העולם והנבראים מכסה על נפשו והוא העלם והסתר 
הבורא מהנברא שהוא אור העלמי בעצם מהותו, ויש אלקות שבא בגילוי כמו במקום וזמן הבית 

שהי, נראה ונגלה אלקות במוחש והי' נראה האמת דטבע עצמה היא למעלה מן הטבע.

 אמנם כל זה הוא גילוים דזהו אלקות געטליכקייט אבל אלוקה הנקרא בלשון בנ״א גאט הוא
מה שמופלא ומרומם מעולמות ואינו בא בגילוי בנפשו לפי דאין נשמתו כלי לזה שיאיר  

האור הזה בפנימיות בגילוי בנפשו כמו שמאירים בנשמה הגילוים דאוא״ס, כי אם זה בא ע״י 
עבודה גדולה בשעבוד הלב ושעבוד המוח בעניני ההתבוננות שהוא מתבונן בהם שהוא חי בזה 
ער לעבט אין דעםג דענין ההתבוננות האמיתי הנה אין זה כמו שחושבים העולם שהוא רק מה 
שמבין ומשיג אותה השגה אלקית שהוא עוסק בה בהבנה והשגה טובה בכל פרטי עניני׳ דכל 
זה הוא רק מה שהמושג הוא נתפס אצלו בתפיסה טובה ועם היות שהוא חי עם זה, היינו דאין 
זה רק ענין של הבנה והשגה כ״א ענין של חיים ביי אים איז דאס דער לעבען וואס ער לעבט מיט 
מהותו  כל  כאשר  הוא  ענינו  דאמיתת  ההתבונות  ענין  אמיתית  עדיין  זה  אין  זה  דבכל  דעםד, 
ועצמותו חי בזה, ער לעבט אין דעם, היינו עס איז ניט וואס ער לעבט מיט דעם נאר עס איז וואס 
ער לעבט אין דעםה, דע״י התבוננות כזו נעשה הרצוא להכלל באוא״ס ב״ה, ועצם הרצוא הוא 
בקירוב מה שרוצה להכלל דזהו ענין הגעגועים מה שהוא מתגעגע במאד משא״כ בתשובה הרי 
התפעלות נפשו אין זה מצד הרגש אוא״ס בנפשו כ״א מצד הריחוק דוקא שצר לו מאד מזה מה 
פילט  ער  לאלקות  וההמשכה  ההרגש  ג״כ  יש  הרי  זו  דבתנועה  והגם  מאלקות,  שנתרחק 
געטליכקייטו און ציהט זיך צו געטליכקייט אבל אין זה הרגש אוא״ס כמו ברעו״ד כ״א הרגש 
הריחוק מאוא״ס מה שרע ומר לו עזבו את ד׳ וההמשכה אין זה ענין הגעגועים כמו ברעו״ד כ״א 
ענין הקירוב שרוצה להיות מקורב לאלקות, ולכן רעו״ד דענינה געגועים באה בחשאי והתשובה 

דענינה הרגש הריחוק באה בצעקה ובקול פשוט.

ב.

והנה עם היות דההפרש כללי בין העבודה דתשובה והעבודה דרעו״ד הוא דצער התשובה הוא 
מקורב  להיות  ורצונו  וחפצו  מאלקות  מרוחק  שהוא  הריחוק  מן  נפשו  עגמת  בסיבת 

ב. תרגום חופשי: טבע.
ג. תרגום חופשי: הוא חי בזה.

ד. תרגום חופשי: אצלו. אלו החיים - שהוא חי עם זה.
ה. תרגום חופשי: הוא חי בזה היינו: אין זה שהוא חי עם זה אלא זה שהוא חי בתוך זה.

ו. תרגום חופשי: הוא מרגיש אלוקות ונמשך לאלוקות.
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לאלקות והצער ברעו״ד בא בסיבת געגועי נפשו, דלכן עם היותם שניהם באים בבכיות עצומות 
בשפיכות הנפש בכל זה ה״ה חלוקים בגוף ועצם מהות תנועותיהם, דתנועת התשובה בא צעקת 
 והמשל 

׳
הלב בקול גדול בזעקה גדולה ומרה והתנועה דרעו״ד בא צעקת הלב בחשאי שלא בקול

בזה הוא מה שאנו רואים בטבעי בנ״א ההפרש בין הרץ אל החיים ובין הבורח מן המות, דהרץ 
בא  הנה  זה  בכל  עצומה  ובשאיפה  גדולה  והתפעלות  בהתרגשות  הגם שהוא  הנה  החיים  אל 
בחשאי ובמתינות והגם שהענין נוגע לו עס רירט אים אן עומקז פנימית נקודת לבבו בגעגועים 
עצומים עד כדי כלות הנפש אבל בכל זה הוא בחשאי וכל מה שגדלו געגועי נפשו הנה יותר יהי׳ 
החשאית והעדר התנועה, משא״כ במי שבורח מן המות הוא בצעקה גדולה בקול מר צורח דכן 
בו  נרגש  כי  לאלקות  יותר  להתקרב  נפשו  געגועי  שהוא  דרעו״ד  העבודה  בין  ההפרש  הוא 
האוא״ס ובא בחשאי, והעבודה דתשובה שהוא עגמת נפשו על רחוקו מאלקות הנה זה בא בקול 

רעש דוקא.

אמנם באמת הנה גם בהתעוררות הלב והתפעלותה בהעבודה דתשובה הנה ישנו ג״כ מה שבא 
בחשאי ועם זה אינו מענין הרעו״ד, והיינו דאם* היות דגם זה אינו בא בקול כ״א בחשאי 
בכ״ז אינו מענין הרעו״ד דזה שרעו״ד בא בחשאי הוא מפני דעיקרו געגועים, משא״כ בזה דעיקרו 
הרגש הריחוק וכל חפצו בהקירוב הוא שלא להיות במעמדו ומצבו הקדום ובא בחשאי מפני שהוא 
והיינו  הקול,  מצעקת  שלמעלה  הלב  צעקת  והו״ע  בקול,  ההתפעלות שבאה  מכמו  יותר  פנימי, 
דנשבר ונדכא כל כך עד אשר אין בכחו לצעוק בקול כ״א הלב צועק בקלא פנימאה דלא אשתמע.

ענינים  ג׳  שהם  תרועה  שברים  תקיעה  קולות  מיני  ג׳  שהם  שופר  תקיעות  ענין  כללות  וזהו 
וממושך,  פשוט  בקול  הלב  צעקת  והוא  פשוט  קול  הוא  דתקיעה  דתשובה,  בהעבודה 
במי  במוחש  רואין  שאנו  וכמו  יותר  לו  נוגע  הענין  כאשר  והוא  נשבר  דקולו  הוא  והשברים 
שמצטער בעגמת נפשו באיזה יסורים ומכאובים דיש בזה דרגות חלוקות באופן התגלות לבבו 
נשבר,  בקול  תכופות  באנחות  הוא מתאנח  אז  בצערו  וכשמעמיק  פשוט  בקול  דצועק  בצערו 
דתחלה הנה צערו בא בצעקת הקול אבל כאשר צערו עמוק יותר הנה בתכופת האנחות והקול 
הנשבר הוא צעקת הלב די הארץ שרייטח, ואין זה צעקת הלב הבא בקול כ״א צעקת הלב אמנם 
עדיין יש לו כח לצעוק בצעקת הלב עכ״פ אבל כאשר צערו מגיע עד עומק פנימי׳ נקודת לבבו 
אז הנה ילולי יליל דאין זה רק תכופות האנחות בקול נשבר אלא שכל כך נשבר לבבו ונלחץ 
בקרבו עד שאינו יכול לשאוף אויר לנשימה והוא צעקת הבל הלב וזהו הג׳ מיני קולות בתקיעות 
שופר דתקיעה ראשונה הוא צעקת הלב בקול פשוט וממושך ואם כי צערו גדול מאד מזה שהוא 
מרוחק מאלקות בכל זה הנהו עוד בכחו לצעוק ושברים הוא דגנוחי גניח דמגודל צערו בעגמת 
נפשו מזה שהוא מרוחק מאלקות הנה נשבר לבבו במאד ובא בקול נשבר ואם היות דעיקרו הוא 
צעקת הלב, אבל עכ״פ יש לו קול רק שהוא קול נשבר ואינו פשוט וממושך כמו הקול דתקיעה 
אבל תרועה הוא ילולי יליל דזהו ענין יללה מה שההפסקים מרובים על הקול והוא מפני הצער 

העמוק במאד שבא רק בצעקת הבל הלב בקלא פנימאה דלא אשתמע.

לא ניתנו בראשית רבה רפמ״ד.

ז. תרגום חופשי: זה נוגע לו בעומק.
ח. תרגום חופשי: הלב זועק.

* אוצ"ל: דעם.



52 • ימי הסלידוב ופאש השנה

וזהו דמצות שופר בכוונתה הרוחני׳ הו״ע התשובה, ומצות היום בשופר דעבודה דר״ה הו״ע 
גזירת  התשובה וכמ״ש הרמב״ם הלכות תשובה פ״ג ה״ב אעפ״י שתקיעת שופר בר״ה 
הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישנים משינתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם 
וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושונים כל שנתם בהבל 
וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם והיינו היות דתקיעת שופר 
לנו  גם המצות שנתגלה  ואף  לנו טעמם  נתגלה  הן המצות שלא  וכל מצוה  היא מצוה.  בר״ה 
טעמם בין שבא מפורש בתורה ובין שבא במסורה בקבלה או שמובן עפ״י השכל הנה להיותו 
מצוה הבאה מאת המצוה ית׳ הנה כולם כאחד גזירות המה בלי הבדל כלל אם המצוה היא אחת 
מן המצות המשפטיים או עדות או חוקים ועם היותה גזירת הכתוב הנה בכל זה צריכים לידע 
ולהבין הרמז שבהמצוה וטעם הדבר הוא לפי דכל מצוה היא סגולה פרטית מה שפועלת בעושה 
את המצוה וכמאמר לא ניתנו המצות אלא לצרף בהן את הבריות דבכל מצוה ומצוה הנה מלבד 
קיום המצוה בפועל הנה יש בזה כוונה מיוחדת לצרף את האדם ולזככו מאכען אים ריינער און 
איידעלערט וכמו במצות תפילין דמצותה בשני בתי תפילין האחת להניח בראש והשני׳ לקשור 
בזרועו נגד הלב דכך הוא רצה״ע והרמז בזה הוא דתפילין פירושו התקשרות והכוונה דהראש 
והיד יהי׳ מקושרים ע״י הלב לעשות בתו״מ ובמדות טובות כל מה שצריכים לעשות ולמנוע עצמו 
ממה שאינם צריכים לעשות היינו שבהמצות יש בקיומה ב׳ ענינים הא׳ קיום רצה״ע בפו״מ והב׳ 

קיום הרמז של המצוה וכללות המצות הם גזירת הכתוב.

שהוא בכל המצות הנה כן הוא במצות שופר שהוא גזירת הכתוב דקיום המצוה צריכה  וכמו 
להיות לפי שהוא רצון העליון אבל בכדי שתפעול סגולת פעולתה לצרף ולזכך את האדם  

והתשובה  התשובה  ענין  על  לעורר  שבא  מה  והוא  שופר  שבמצות  הרמז  ידיעת  ע״י  זה  הנה 
כלל שהוא שב  באופן  באה  דתחלה  סדר התשובה  הוא  וכן  דוקא,  פרטי  בדרך  באה  האמיתית 
ומתחרט על כללות מעמדו ומצבו הלא טוב ומחליט בעצמו לעמוד במקום טוב, דכל זה בכללות 
עדיין ואח״כ צריך להיות התשובה פרטית על כל דבר ודבר בדרך פרט דתשובה זו הפרטית היא 
צריכה לבוא בסדר מסודר לתקן את העבר של הענין הפרטי אשר עליו הוא שב ומתחרט, היינו 
דאינו מספיק זה שמעתה יהי׳ טוב אלא שצריך גם לתקן את העבר דזהו״ע התשובה שהיא חרטה 
על העבר וקבלה טובה על להבא, וכמו בגשמיות מי שהוא בעל חוב, אם כי מעתה הוא משלם 

בעתו ובזמנו צריך גם לשלם את חובו מעברי.

ספר המאמרים תש"ב עמ' 3 ואילך - עיין שם המשך המאמר.

ט. תרגום חופשי: לעשות אותו נקי יותר ועדין יותר.
י. עיין שם בהמשך הסעיף, וזלה"ק: "והרמז בהג' קולות תקיעה שברים תרועה הם ג' דרכי תשובה". עיי"ש המשך 

הדברים בנוגע לדברי הרמב"ם "כלומר, עורו ישנים משנתכם וכו'".
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ג

התבטאות העבודה דקבלת מלכותו ית' בתקיעת שופר
ביותר  גבוהה  רוחנית  בדרגה  נמצאת  אם  אף   - היהודי  נשמת 
ושאינה  "נברא"  היותה  מפאת  עצום  וצער  ב"מיצר"  נמצאת   - 
"נמצאת" ומאוחדת בגלוי עם עצמותו ית' • גילוי דרגא זו בעבודת 
של  ה"מיצר"   • במלוכה  ותענוג  רצון  הקב"ה  אצל  מעוררת  היהודי 
דקבלת  "בעבודה"  זה  ענין  ומתבטא  מרומז  הקצר,  צדו  השופר, 

מלכותו ית'.

נקודת הביאור נמצאת כבר בהערה 19 בשיחה לראש השנה בחלק ד' שהובא לעיל 
בתחילת סוגיא זו )א(:

19( ורמז בחינה זו בשופר הוא המיצר שבו 
- לא מיצר דעוונות, כ"א זה שהוא "עם" ולא 
במרחב העצמות ששם מושרש. ולכן זה נוגע 

בסופו.  תש"ג  שה"מ  ד"ה  )עיין  בהעצמות. 
המשך ר"ה תרצ"ה )בסה"מ קונטרסים ח"ב( 

בסופו(.

• • •

בשיחה בחודש תשרי תשכ"ח הרחיב הרבי וביאר בהרחבה את ההערה הזו, וזלה"ק 
בשיחה שם )כפי שהוגה ונכלל בשיחה לפרשת האזינו בלקוטי שיחות ח"טיא(:

של  לדרגה  הנשמה  מגיעה  כאשר  ט. 
למטה,  כאן  בהיותה  מוחלטת  התבטלות 
ובמיוחד  ״נברא״,  של  במצב  שהיא  למרות 
גם  המציאות  לביטול  גורמת  היא  כאשר 
מתעלית  היא  הבהמית1,  ולנפש  לגוף  בקשר 

1( ראה ד״ה והוא עומד שם ע׳ 11 )סה״מ שם ע׳ נט(: 

מצד  גם  אמיתי,  ביטול  להיות  יכול  דבי״ע  בנשמות  שגם 

גופם כו׳.

יותר מכפי שהיתה  ידי כך לדרגה גבוהה  על 
לפני ירידתה לגדר של ״נברא״, כי על ידי כך 
אינו  הקדוש־ברוך־הוא  עם  שייחודה  מתגלה 
מוגבל כלל, עד שגם ה״נברא״ שבה, למרות 
הישארותו בגדר נברא, מתבטל ומתאחד עם 

הקדוש־ברוך־הוא באופן מוחלט2.

בעצם  אלקות  היא  שהנשמה  מכיון  לזה:  ונוסף   )2

מהותה, הרי מצד זה גם בביטולה נשארת היא בבחי׳ אין 

יא. חרגנו כאן מדרכנו לא להביא 'חלקים' משיחה מוגהת - ע"מ "להשלים" את הסוגיא. שיחה זו מלקוטי שיחות 
ח"ט תבוא בשלימותה בסוגיא ב' של חוברת ב' - "כי בא מועד" לעשי"ת ויוהכ"פ.
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 .  . זוהי המשמעות של ״מן המיצר קראתי 
ענני במרחב״: על ידי עבודת התשובה - ״מן 
המיצר קראתי״ - לא זו בלבד שיוצאים מ״גדר 
חוק הנברא״, אלא יותר מכך, מגיעים למרחב 
האמיתי - לעצמות ומהות אין סוף ברוך־הוא, 
של  בהגדרה  לא  אפילו  כלל,  מוגדר  שאינו 
״בלי גבול״3, ודוקא משום כך יכול גם הנברא 

להתבטל ממציאותו4.

ידי  על  כיצד  מובן,  לעיל  האמור  לפי  י. 
בצדו  צר  בהיותו  ]אשר  שופר  תקיעת  מצות 
ל״מן  רומז  הוא  השני  בצדו  ורחב  האחד 
ממליכים  במרחב״5[  ענני   .  . קראתי  המיצר 
כנאמר  ישראל.  על  הקדוש־ברוך־הוא  את 
כדי  מלכיות   .  . לפני  ״אמרו  בגמרא6: 

שתמליכוני עליכם . . ובמה, בשופר״.

כי, לכאורה, אין מובן: האפשרות של מצוות, 
שהקדוש־ לאחר  רק  קיימת  המלך,  גזירות 
ברוך־הוא כבר הומלך7. אך כאשר צריך עדיין 
הקדוש־ אצל  לעורר  ל״תמליכוני״,   לגרום 
צריך  וכו',  למלוך  הרצון  את  ברוך־הוא 
לעשות זאת על ידי פעולה המגיעה לעצמותו, 
ידי  על  לכך  להגיע  ייתכן  וכיצד  ממש,  ית', 

מצוה – תקיעת שופר8?

פ״י(. משא״ב  )תשי״א(  תרצ״ד  חלק  כי  ד״ה  )ראה  ואפס 

ונה״ב,  בגוף  בירידתה  ובפרט  נברא,  נעשית  שהיא  ע״י 

בגוף  גם  הביטול  כשפועלים  ובפרט  מתבטלת,  ובכ״ז 

רשפי׳  ד״ה  בארוכה  )ראה  אמיתי  ביטול  הוא   – ונה״ב 

דשנת  ופ״ו(  )פ״ה  דברים  שבעה  תניא  ואילך(,  )ספ״ג 

תרצ״ז(.

3( ראה רד״ה מן המיצר דשנת אעת״ר ותרצ״ה )בסה״מ 

קונטרסים ח״ב(. ובכ״מ.

4( ראה עד״ז לקו״ש ]המתורגם[ ח״ו ע׳ 24 הערה 76. 

.79

5(  תו"א עד, ב. ד"ה מן המיצר שם. ע"פ רע"מ בשלח 

נט, סע"ב ואילך.

6( ר״ה טז, א. לד, ב.

7( כמרז״ל )ראה מכילתא יתרו כ, ג. תו״ב אחרי פי״ג. 

עליכם  אגזור  ואח״כ  מלכותי  קבלו  שם(  יתרו  ילקו״ש 

גזירות.

8( וגם ענין תשובה הנרמז בשופר )רמב״ם הל' תשובה 

מכיון   – ממצות  למעלה  היא  שתשובה  אף  ה״ד(,  פ״ג 

ההסבר לכך הוא: ״מן המיצר קראתי״ היא 
]לא מפני עוונות, ואפילו לא מפני דקות הרע, 
אלא[ מפני עצם היות האדם מציאות קיימת, 

ולכן לא ״קדם מלכא״9.

זה  וכיון שנשמות ישראל חשות ב״מיצר״ 
דוקא מפני היותן ״קרוב אל ה' ביתר שאת...10״, 
עד כדי היותן מושרשות בעצמותו ית'11, לכן 
 מגיעה קריאה זו מן המיצר עד לעצמותו, ית',

ממש, מעל לענין המלוכה.

וכיון שהמרחב העצמי מתבטא דוקא בכך 
מתבטלים  הם  נבראים  בהישארותם  שגם 
לחלוטין )כדלעיל בסוף סעיף ט'(, לכן מתבטא 
ידי  על  המגיע  במרחב״,  ״ענני  של  הענין 
תקיעת השופר, ב״תמליכוני עליכם״, ובלשון 
המלכות״,  ״בנין   – והחסידות  הקבלה  תורת 
של  המקור  שהיא  המלכות,  בספירת  שגם 
הנבראים, ולכן גם בהם, מאיר גילוי עצמותו, 
ית', והוא משפיע, עד כדי ״וידע12 כל פעול כי 

אתה )עצמות13( פעלתו״14.

של  התכלית  את  מממשים  כך  ידי  ועל 
יתברך  לו  להיות  הקדוש־ברוך־הוא  ״נתאוה 
התחתונים  שהנבראים  בתחתונים״15,  דירה 

נעשים דירה לעצמותו.

גם  הרי  העליון,  רצון  דהיפך  הענינים  לתקן  הוא  שענינה 

מגעת  היא  גופא  שבזה  )אלא  רצון  לבחי'  שייכת  היא 

בעומק הרצון; בבעל הרצון(, ולא בעצמותו )ראה לקו״ש 

]המתורגם[ ח״ד ע' 125 ובהנסמן שם(.

9( לקו״ש שם ע' 127 ובהערה 19.

10( ראה לעיל סוף סעיף ח'.

11( וכהאמירה לפני תק״ש )ואמירת מן המיצר(: יבחר 

לנו - שזהו מצד היותם מושרשים בעצמות )עיין ד״ה שיר 

המעלות תש״ג פ״ט. ד״ה יבחר לנו שם פי״ד(.

האריז״ל  בכתבי  וראה  דר״ה.  התפלה  נוסח   )12

)בסידורו שם ועוד( ש״פעול״ קאי על עשי'.

13( ראה ד״ה תפלין דמארי עלמא תרנ״ג פי״ב. חכמות 

בחוץ תרצ״ד )בסה״מ קונטרסים ח״ב( פ״ב. ובכ״מ.

14( ראה ד״ה ולקחתם לכם תרס״א, שזהו אמיתית ענין 

בנין המלכות שבר״ה. עיי״ש בארוכה.

15( נסמן בלקו״ש ח״ו ע' 17 הערה 41. וראה שם הערה 

.42
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 הוספה א' 

ביטוי העבודה דקבלת מלכותו ית' בעניניה של תקיעת שופר
כ"ק  מציין  אליהם  מקומות  המראי  של  הפיענוח  המשך  מובא  להלן 
אדמו"ר שליט"א בהערה במכתב כללי מימי הסליחות תשכ"ג שהובא 

לעיל בסוגיא ב )ד(.

א

וה"יתוודה בלחש" הוא גם כן ענין געגועים

משיחת אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בשמחת תורה תרצ"ג

במדריגת  ביותר  הנעלית  הדרגא  הוא  שופר,  תקיעת  בשעת  האמור  בלחש״  ה״יתודה  ג. 
התשובה הגלויה, הנקראת ״תשובה תתאה״. שתי דרגות בתשובה, ״תשובה תתאה״ ו״תשובה 
עילאה״, ולמרות ששתיהן הן תנועה אחת שהיא תשובה - לכל אחת מהן גדרים אחרים, הגדר 

של ״תשובה תתאה״ הוא התגלות, וכל התגלות באה ברעש ובהתפעלות.

גם ההתפעלות עצמה יש לה גדר, וגדרה הוא בשני קצוות מנוגדים. הקצה האחד הוא רעש 
רואים במוחש שכל התפעלות מתחילה ברעש  כפי שאנו  עילוף.  הוא הפכי —  והקצה השני 
מיצוי  ההתפעלות,  בעל  של  הכוחות  אפיסת  הוא  החרישי  השקט  חרישי.  בשקט  ומסתיימת 

הכוחות.

ה״יתודה בלחש״ הוא ה״בכן״ של כל עבודת התשובה המתחילה בראש חודש אלול, שהוא 
השתלשלות של דרגות בתשובה.

והכלי  יקר  כלי  לו  שיש  אחד  של  המשל  הוסבר  השמע״צ(  ביום  )ד״ה  החסידות  במאמר 
בראש  הכלי.  ושבירת  לכלוך  על  ונאנח  דואג  שהוא  התקלקל,  כשהכלי  גם  ומה  התלכלך, 

ובראשונה הוא רוחץ את הכלי ולאחר מכן הוא מתקנו, עד שהוא עושה אותו שוב לכלי שלם.

ראש חודש אלול הוא הזמן של חשבון הנפש.

בימי הסליחות - הרי בדמעות שיהודי בוכה על מעמדו ומצבו, הוא רוחץ את הכלי.

יב. משל זה מובא ומבואר לקמן בהוספה ב' לסוגיא זו.
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העבודה של ראש השנה היא תיקון הכלי על ידי קבלת עול מלכות שמים.

הזמן של תקיעת שופר הוא הזמן של תשובה בהתגלות דוקא, בצעקה פנימית מתוך נקודת 
הלב. כידוע משלו של כ״ק מורנו הבעש״ט נ״ע על הבן הצועק: אבא, אבא, הצילני.

הגדול של  על צערו  נוסף  הרי  ביותר,  יקר  יקר, חפץ  כלי  כלפי אביו בקלקול  כשילד חטא 
האב מאיבוד הכלי, צערו כפול ומשולש מן העובדה שזה שאיבד את הכלי היקר והחפץ היקר 
הוא ילדו העצמי. עצם הדבר שהילד אינו מבין את יוקרו של הדבר היקר גורם לאב צער גדול, 

ובמיוחד כאשר הילד נקלע לדרגא נחותה כזו שהיה מסוגל לאבד את הדבר היקר.

הזמן של תקיעת שופר הוא הזמן שעצמות אין סוף ברוך הוא קבע לכל אחד מבני ישראל 
להתגונן כלפי כל הטענות והתביעות שכל המלאכים הרעים תובעים ומעידים עליו.

ראש השנה הוא זמן הדין ומשפט של כל אחד ואחד. הרי כשכל אחד מתבונן במעמדו ומצבו 
וזיכוך המדות, והוא מתבונן ש״בני האלקים״,  בקיום התורה והמצוות, מעמדו בעבודת בירור 
המקטרגים, מזכירים ומצביעים על כל החטאים העוונות והפשעים שעשה במשך השנה, ותובעים 

לדון אותו ח״ו בעונשים קשים ומרים, הרי אם באותו זמן יתחרט באמת — הדבר יעזור.

התבוננות זו יוצרת שתי תנועות נפש הפכיות:

תנועה של רעש עקב הצער הגדול מהלא־טוב שעשה, מאיבוד הדברים היקרים וגם מן הצער 
שגרם למעלה כביכול, ומן המחשבה את מי ציער — אב נאמן כזה שבשעה שישנם ״תובעים״ 

מרים כאלה, אהבתו האבהית היא כל כך גדולה שהוא נותן את האפשרות להתחרט.

ה״יתודה בלחש״ מהווה, איפוא, דרגא של געגועים, געגועי הבן הנמשך לאביו.

התשובה ברעש היא החרטה על הלא־טוב שעשה וכו׳ ואילו ה״יתודה בלחש״ הוא הגעגועים 
הפנימיים לאבא.

הזמן של תקיעת שופר הוא עת רצון, והזמן של ״יתודה בלחש״ הוא העת רצון של העת רצון.

הזמן של תקיעת שופר הוא הזמן שבו הגילוי של ״ולא אבה ה׳ אלקיך לשמוע אל בלעם״, 
וקול  ישראל  על  ח״ו  לקטרג  המחפש  המקטרג  הוא  שבלעם  תורה״,  ב״לקוטי  שמוסבר  כמו 
השופר מבלבל אותו; וה״יתודה בלחש״ הוא העת רצון של העת רצון, שאז ישנה ההתאחדות 

של הבן, הבעל תשובה, עם אבינו שבשמים יתברך ויתעלה.

לקוטי דיבורים ]לה"ק[ ח"א עמ' 17 ואילך.
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ב

 "יכין עצמו לתקיעת שופר" מהוה גם-כן הכנה
לקבלת מלכותו ית'

יש לציין שכ"ק אדמו"ר שליט"א אינו מציין לשיחה זו בהערה למכתב 
כללי הנ"ל, ובכלל, השיחה דלקמן נאמרה רק בש"פ האזינו תשל"א 
- אבל מכיון שתוכנו מתאים ומהוה המשך להערה הנ"ל וסוגיא זו - 

מובא הוא בזה גם-כן. וראה המצויין בהערה *25 בשיחה זו. 

חלק מהשיחה לר"ה בלקוטי שיחות חלק ל"ט

מ"ש  ע"פ  זה  לבאר  יש  לכאורה   .  . ד. 
בראש  שופר  שתקיעת  ד"אע"פ  הרמב"ם22, 
השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר עורו 
וחזרו  וחפשו במעשיכם  כו'  ישנים משנתכם 
אמאי  לדייק,  יש  דלכאורה  כו'",  בתשובה 
הי"ד  הביא הרמב"ם דברי אגדה אלה בספר 
שהוא ספר הלכה? ומשמע לכאורה, ש"רמז" 
זה נוגע להלכה, דאין תקיעת שופר רק מצוה 
שבמעשה )שמיעת קול שופר( אלא גם מצוה 
שבלב, שקול השופר צריך לעורר את האדם 
לתשובה, ומבלי זה חסר בעצם קיום המצוה 
הידועים  הב"ח23  דברי  ממש(  )ולא  ]וע"ד 

לענין ציצית תפילין וסוכה, שקיום מצות אלו 
תלוי גם בכוונתן[24, ומהאי טעמא כ' אדה"ז 
זה  שבלי  כיון  לתק"ש,  עצמו  להכין  שצריך 

חסר בעצם קיום המצוה. 

בספרי  מצינו  לא  כי  כן,  לפרש  דוחק  אבל 
תשובה25  והתעוררות  כוונה  שבלי  הפוסקים 
חסר בקיום מצות תקיעת שופר, וגם ברמב"ם 
זה  ענין  להביא  הו"ל  דא"כ  כן,  לפרש  קשה 
ומזה שהביאו רק בהל' תשובה  בהל' שופר, 
חלק  זה  "רמז"  מוכח שאין  בהל' שופר  ולא 

מקיום מצות שופר*25. 

ברכה",  או שאר  "תפלה  ושם  א(,  )נ,  פל"ח  תניא   )21

ולהלן שם )נא, א( "וכוונת המצות. . שהיא כנשמה לגוף".

22( הל' תשובה פ"ג ה"ד.

23( לטאו"ח ס"ח, סתרכ"ה.

"אבל  ע"ב(  ריש  כח,  )ר"ה  הש"ס  מל'  להעיר   )24

רמב"ן  גם  )וראה  שם  ובר"ח  כתיב",  תרועה  זכרון  הכא 

הלב  כוונת  תקיעות  בענין  "הכא  ועוד(  שם,  במלחמות 

מהא  יותר  הוא  בתק"ש  הכוונה  דענין  ומשמע  בעינן". 

דמצות בכלל צריכות כוונה.

שופר  הל'  רמב"ם   — י"ח  לצאת  הכוונה  משא"כ   )25

פ"ב ה"ד. טושו"ע או"ח סתקפ"ט ס"ח. שו"ע אדה"ז שם 

ס"ה ואילך.
*25( וראה לקו"ש ח"ד ע' 1355 בהערה.יג

יג. ציון מקום זה הוא להערה ד"ה "מתבטל הוא" למכתב כללי מתשכ"ג. הובא לעיל בסוגיא ב )ד(. 
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לשון  יותר  בעומק  לפרש  יש  ועפ"ז   .  . ו. 
אדה"ז "יכין עצמו לתקוע בשופר", ולא פירט 
במה היא ההכנה — שאין זה רק לפי שזה תלוי 
בכל חד וחד לפום שיעורא דילי' )כנ"ל סעיף 
העבודה  לתוכן  בהתאם  שזהו  מפני  אלא  ג(, 
הראשונה  העבודה  שהיא  שופר,  דתקיעת 
בתור "ראש" לעבודת האדם במשך כל השנה 
כולה. שתוכן "ראשית" זו היא — קבלת עול 

והיינו  כללית35,  עול  קבלת  שמים,  מלכות 
שאין עבודת היום רק קבלת החלטות טובות 
בתורה  פרטיים  בענינים  עצמו  את  לשפר 
לה'  כללית  מסירה  היא  אלא  וגמ"ח,  עבודה 

מעומק הנפש. 

לתקוע  עצמו  "יכין  אדה"ז  מ"ש  וזהו 
כל  זהו  כי  פרטי,  ענין  שום  כ'  ולא  בשופר" 
התוכן דתקיעת שופר, הכנה כללית לעבודת 
שלמעלה  כולה  השנה  כל  במשך  השם 

מפרטים. 

משיחת ש"פ האזינו תשל"א.

35( ראה סה"מ תש"ד ע' 5 ואילך. ובכ"מ.
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31( הועתק גם בהוספות לכתר שם טוב )הוצאת קה"ת( 

סי' קח.

 הוספה ב' 

משל הבעש"ט אודות תקיעת שופר
בכו"כ מקומות מובא משל בשם הבעש"ט שתקיעת שופר היא כמשל 
זה מובא באריכות  • משל  וכו'  בן מלך שנאבד ושכח שפת המדינה 
כפי  לקמן  ומובא  נ"ש  מהר"ש  לאדמו"ר  תרל"ז  "וככה"  בהמשך 
את  המבאר  ד'  חלק  שיחות  מלקוטי  השנה  לראש  בשיחה  שמצוטט 

ה"עבודה" שבמשל - בנוגע למעשה בפועל.

שהי'  היטב  מלומד  יחיד  בן  לו  מלך שהי' 
חביב אצלו כבבת עינו ממש, ועלה בדעת האב 
חכמות  ללמוד  אחרות  למדינות  שיסע  ובנו 
המלך  אביו  לו  נתן  אז  בנ"א,  הנהגת  ולידע 
שרים ומשרתים והון רב שילך ויתור במדינות 
ואיי הים למען יגיע הבן למעלה יתירה יותר 
ברבות  ויהי  בביתו.  אביו  אצל  היותו  מכמו 
הימים וכל אשר נתן לו אביו הלך על הוצאות 
מורגל,  שהי'  תפנוקיו  מהצטרכות  הדרך 
 .  . תאוותו  על  תאווה  שהוסיף  במה  והעיקר 
עד שמכר כל אשר לו, ובין כך הלך למדינה 
 .  . כלל  שם  נודע  לא  אביו  שגם  עד  רחוקה 
בצר לו, עלה בלבו לחזור למדינת אביו, אבל 
מדינתו,  לשון  גם  הזמן שכח  אריכות  מחמת 
ובבואו למדינתו מה יכול לעשות מאחר שגם 
בן  שהוא  להם  לרמז  והתחיל  שכח.  הלשון 
מלכם . . עד שהגיע לחצר המלך והתחיל לרמז 

להם שהוא בן המלך ולא השגיחו עליו כלום. 
שיכיר  בכדי  גדול  בקול  לצעוק  שהתחיל  עד 
המלך קולו, וכשהכיר המלך קולו אמר הלא 
זהו קול בני צועק מתוך דוחקו ונתעורר אצלו 
אהבת בנו וחבקו ונשקו כו'. וכך יובן הנמשל 
והוריד   .  . למקום  בנים  נק'  שנש"י  למעלה, 
שהלך  המלך  בן  כמשל  שזהו  בגוף,  הנשמה 
שע"י  היינו  להתלמד,  בכדי  רחוקה  בדרך 
בעילוי  עי"ז מתעלים הנשמות  ומע"ט  מצות 
ע"י  ואמנם,  מקודם,  שהי'  מכמו  נעלה  יותר 
למקום  מאד  נתרחק   .  . ותאוות  הגוף  אהבת 
הלשון גם  ששכח   .  . אביו  שם  כלל   שא"י 
. . עד שהתחיל לשוב ולצעוק בקול פשוט . . 
וזהו התקיעה בקול שופר, שהוא בחי' צעקה 
פנימית מעומקא דלבא איך שהוא מתחרט על 
העבר ומקבל ע"ע להבא לשמוע בקול אביו, 
וע"י צעקה זו מתעורר ממה"מ הקב"ה ומראה 
חיבתו לבנו יחידו ומוחל וסולח לו על העבר 

כו'. 

לקוטי שיחות חל"ד עמ' 183
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ihewldpyd y`xzegiy
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מתורגם מלקוטי שיחות חלק ב' עמוד 405 ואילך. מובא לקמן בהוספות.





 התאחדות
המלך והעם

משמעותו האמיתית של הביטול בקבלת עול 
מלכותו ית' בראש השנה



א

ביטול אמיתי בהכתרת המלך
שלש דרגות – זה לפנים מזה – בביטול והתמסרות העם למלך בשעת 
ומהותו של  • בהבנת תכלית ענינו  ההכתרה, עד להתאחדות ממש! 
הביטול בראש השנה – מובנים כמה מעניני היום: 1. הכללת 'שמע 
ישראל' בפסוקי מלכויות. 2. בקשת דברים גשמיים בר"ה • עפ"ז מובן 

גם-כן ענין ה'תשובה' ו'גאולה' בעבודה של חודש אלול.
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זז׳תשמ״ח. אלול אדר״ח ראה, ש״פ משיחות בס״ד.

 דר׳ח■ א׳ מיום (החל אלול חודש א.
 וה־ החשבון חודש הוא זו) בשבת שחל

 על חשבוו־נפש עושים שבו — תשובהג
 כדי נ, כולה השנה במשך העבודה כל

 עבודת ע״י כו׳ החסר את ולהשלים לתקן
 .ובכתה במישי גם כמרומז ,‘התשובה

 אלול, חודש על דקאי ימים״, ירח גו׳
 התשובה עבודת שענינו ימים״ «ירח

 — עיקר וג״ז ועוד ,‘גו׳״) (״ובכתה
דשנה לעבודה ההכנה נעשית שעי״ז

n מונודל שפמנו )1 a ר*ון !י9י ארנעים 
 — ביוהכ״ם שסיימס להר) רניגו שה8 (דזליית
 טואו״ח בב־ח השקו״ט (ראה חסר אלול כשחודש

שו׳ע השלמה סק״ב. שם מגיא ת<ןםא. ר־ס  אדה־ז ל
שם).
ל לקוטי תקפא. ר״ס או*ח טור ראה )2  הל׳ מהדי׳

.129 ,78 ,75 ע׳ אידיש סה״מ הנוראים. ימים
ב ריה, עד אלול מח״י — יותר ונפרטיוח )3  י׳

 לחודש יום לחודש יום השנה, חדשי י״ב כנגד ימים,
).179 ,177 ע־ תשיג (סהיש

 על רק אינם והתשובה שהחשבוז ופשוט, )4
 ולא חטא שלא מי גם אלא, ח״ו, בלתי־רעדים ענינים

 רואה בנפשו חשבון־עדק כשעושה הרי, כוי, פגם
 כמיש — בעבודתו חפרוו עדיין r ענינים שבכמה
איו ז, (קהלת  ולא טוב יעשה אשר בארץ זדיק כ),
 כא א, (מלכים־א כמ״ש חטרוו, מלשון יחטא״,

 ,חסרים״ חטאים״, שלמה ובני אני ובפרש״י),והייתי
וכהנה. כהנה להוסיף יכול שהי׳ מכיון —

 ש,עיקר (פב״ט) בתניא מהמבואר גם ולהעיר
 כוי״, רבות ומדרגות בחי■ בו יש והלב בלב, התשובה

 בדרגתו התשובה שלימות לאחרי שגם מובן שעפ״ז
 בדרגא התשובה עבודת ממנו נדרשת הקודמת

 עבודתו הרי יותר נעלית דרגא לגבי כי, יותר, נעלית
חסרון. של באופן היא הקודמת

יג. כא, ת*א )5
ל״ת טע״ד). (נח, עה״פ חדש זהר ראה )6

 א׳נ ס״ע ח״ב נ״ך אוה״ת (וראה עה״ם להאריז״ל
שם). ובשוה״ג

 ועד יותר, נעלה באופן שתהי׳ הבע״ל
השלימות. לתכלית
 כל נכללים אלול שבחודש מובן ומזה

 גם שנרמז כפי — העבודה עניני
 הידועים הראשי־תיבות בחמשת
 דתורה הקוין ג׳ הכוללים ד״אלול״

 המצוות), (כללות וגמ״ח (תפלה) עבודה
 כל ומשלימה (המתקנת התשובה עבודת

 (תכלית הגאולה וענין העבודה), עניני
 כמדובר העבודה), עניני דכל השלימות

.’בארוכה במ״פ
ד״אלול״ הר״ת חמשת שכל לומר, ויש

וגאולה תשוכה גמ״ח, עבודה, תורה, —
שחשו היינו, עצמה, לעבודה שייכים —
קון בנוגע רק אינם וגאולה בה  לתי

ת מו שלי תה או העבודה ו  של תכלי
ה בנוגע גם אלא העבודה, ד בו ע ה ל מ  עצ

 מלבד כי, וגמ״ח), עבודה תורה (כמו
 דתורה הקוין בג׳ ממש בפועל העבתה

 עצמה העבודה צ״ל וגמ״ח, עבודה
שובה, של באופן  — מזה ולמעלה ת

ה׳, של באופן עבודה ל או כדלקמן. ג

 הענין כללות בהקדים ויובן ב.
 דשנה העבודה התחלת — השנה דראש
אלול: דחודש ההכנה לאחרי הבאה,

 תורה, — לך״ ושמתי לידו ,אנה ובפרטיות: )7
 .איש (תפלה), עבודה — לי״ ודודי לדודי .אני

 ואת לכבד ,אח גמ״ח, — לאביונים״ ומתנות לרעהו
 — לאמר״ ויאמרו לה׳ .אשירה תשובה, — לבב״

 תשמ״ו. ראה ש״פ משיחות קונטרס (ראה גאולה
וש־נ).

 היא שהעבודה — והחסידות הקבלה ובלשון )8
 שנקראו שמות חמשה כנגד (דרגות). ענמים בחמש

 ט. פי״ד, (ב״ר יחידה חי׳ נשמה רוח נפש לנשמה,
לן). פ״ב, דב״ר

א. חודש 
אלול הוא 
חודש 
החשבון 
של השנה 
שעברה 
וההכנה 
לשנה הבאה 
– ובמילא 
מובן שאלול 
כולל ומקיף 
את כל  
עניני עבודת 
האדם.

מובן א"כ, 
שהר"ת 

של אלול 
המבטאים 

תוכן של 
'תשובה' 

ו'גאולה' – 
הם חלק 

מהעבודה 
עצמה, ולא 
רק מטרתה 

ותכליתה. 
ויבואר לקמן.

ב. ענינו 
ועבודתו 

של חודש 
אלול יוגדר 

ע"פ ההבנה 
בענינו של 

ראש השנה 
– שהרי 

אלול הוא 
הכנה אליו, 

כנ"ל.
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 שבנ׳י — הוא השנה ראש של ענינו
 כמארז״לי למלך, הקב״ה את מכתירים

 מלכיות בר״ה לפני אמרו הקב״ה ״אמר
כוני כדי . . , שתמלי ם' כ  נעשה שאז עלי

 גם נעשה ועייז ישראל', «מלד הקב׳ה
 נקראים בנ׳י כי, הארץ', כל על ״מלר

 שהם מלך'״, של .לגיון הוי״י״, ,צבאות
 הקב׳ה של מלכותו ומגלים ממשיכים

 דירה ית׳ לו לעשות כולו, העולם בכל
בתוזתונים^'.

 ע״י נעשית המלך הכתרת והנה,
וב העם, (כל של עול וקבלח הביטול
 שרואים כפי — הצבא אנשי ראשם)
 אצל אפילו דארעא', ב״מלכותא במוחש
 עליהם מקבלים הצבא שאנשי אוה״ע,

 מה בל לעשות המלך של ומרותו עולו
 שעליו שהיסוד ועד עליהם, שיצוה

 — הוא לשמו) (הראוי צבא כל מושתת
 פקודת למלא עול, וקבלת משמעת

 כאשר גם כו׳) החיל פקידי (עיי המלך
בשכלםי׳. מובנת אינה הפקודה

נ. לד, סע-א. טז, ר״ה )9
מא. יב, בא )10
מם. א, במדבר פרזז־י )11
 רפל״ו, תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה )12

ובב־מ.
 לשר עד עליהם והממונים החיל, פקידי וגם )13

 הרי, — שנלס ע*י הננבא את מנהיגים שהם הצבא,
 משמעת הוא שלו שהיסוד מהצבא חלק הם גם

 מתבטאת החיל אנשי שאצל אלא, עול, וקבלת
 המובחרים אצל ואילו בלבד, בפועל במעשה הקב״ע

 עיי נתמנו שבלם מעלת שבגלל הצבא. אנשי מבין
 גם הקב״ע מתבטא הצבא, מנהיגי להיות המלך

 בהנהגת המלר ציווי למלא שכלם שמנצלים בשכלם,
 להרחיב — ועד המדינה, על (לשמור הצבא

 להיות צריניס החיל פקידי גם שלכן, בו׳), גבולותי׳
 עד כו׳, גבוה מעל וגבוה עליהם, לממונים בטלים

נאשר כד, כדי ועד המלרי. אל שבטל הצבא, לשר

 מ״מלכותא נשתלשל זה ועני!
 העניז לכללות שהיסוד — דרקיעא״׳

 לעם•״, נהיית הזה (,היום דמתן־תורה
 הו׳ע מלך') של ישראל,לגיון נעשו שאז

 ,“לנשמע נעשה הקדמת עול, דקבלת
 קיום ,נעשה', צ׳ל לראש שלכל היינו,
 אח־כ ורק קבלת־עול, של באופן הציוד

 הבנה ״נשמע', גם להיות (וצריך) יכול
והשגה.

 אלול, לחודש בנוגע גם מובן ועפ׳ז
 שכדי — השנה לראש ההכנה צ׳ל שבו

 כדבעי, תהי׳ ממש בפועל שהעבודה
 עול דקבלת ההקדמה להיות צריכה

ית׳. מלכותו
 לדודי' ד״אני שזהו״ע לומר ויש

 שה״אני' — ד״אלול•) הר*ת (התחלת
 מתבטל מישראל) דכאו״א (מציאותו
מתמסר  תנועה אשר, (הקב׳ה), ל״דודי' ו

 נעשית לדודי') (״אני עול קבלת של זו
 העבודה עניני לכל והשרש היסוד
 דתורה הקוין ג׳ שכללותם ממש בפועל
ד״אלול'. בר״ת המרומזים וגמ׳ח עבודה

יותר: ובעומק ג.

 השנה בראש המלך שהכתרת היות עם
 קבלת של הו׳ע עליכם') (״תמליכוני

 אלא הכרח, של באופן זה אין מ״מ, עול,
 קבלו ברצון ״מלכותו — אדרבה
 המלך שהכתרת כלומר, ,”עליהם•
ברגש חדורה ותענוג, חיות מתוך נעשית

 ר,מלך לדוד הצכא שר דיואב הביטול דוגמת •)
דאוה־ע. כצבא גס דוגמתו נשתלשל שמזה —

 אלא נמלד, מרידה רק לא ה׳ז — הקב״ע בעניז חסר
הצבא. ואנשי הצבא מציאות כל היפר גם

 ח־ג רע׳א. קצז, ח׳א זהר א. נח, ברבות ראה )14
ב. קעו,
ט. כי, תבוא )15
ואילו. סע״א פח, שבת ראה )16

 ואילך, סע״ב נו, ר״ה דרושי לקו״ת ראה 117
ובב־מ.

שלב א: 
ענינו של 
ר"ה הוא 
קבלת 
מלכותו ית', 
וההכתרה 
נפעלת ע"י 
ביטול העם, 
כנראה 
במוחש 
)ולכן כך היה 
במתן תורה 
– 'נעשה 
ונשמע'(.

וממילא 
מובן – 
בנוגע 

לעבודה 
דחודש אלול 

– שענינו 
הוא עבודה 

בקבלת עול 
)כהקדמה 

לר"ה(, ושכל 
העבודת 

ה' שלו 
מושתתת 
ומיוסדת 

על נקודה 
זו, "אני" 
מתמסר 
ומתבטל 

"לדודי".

שלב ב: 
הביטול 
העצום 
בקבלת 

המלכות 
נעשה ברצון 

ותענוג 
– ולכן 

ההתכתרה 
היא בשמחה 

גדולה!
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היא ההכתרה שלכן, המלך, אהבת של
גדולה״•׳. ״בשמחה

 חודש לעבודת בנוגע גם מובן ומזה
 צ׳ל עול הקבלת עם שביחד — אלול

 ברגש ותענוג, חיות של באופן העבודה
דוקא. שמחה ומתוך להקב״ה, אהבה של

 היינו, לדודי״, ״אני הכתובי׳ ובלשון
 כפי להקב״ה היא ד״אני״ עול שהקבלת

 האהבה על המורה תואר ״דודי״, שנקרא
 מפשטות (כמובן לכנס״י הקב״ה שבין

השירים). דשיר הכתובים

 בביאור הזקן™ רבינו מ״ש ועTוכ
 משל ״ע״ם — אלול חודש של ענינו
 אנשי יוצאין לעיר בואו שקודם למלך
 ואז בשדה, פניו ומקבלין לקראתו העיר

 להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאין
 פנים בסבר כולם את מקבל והוא פניו,
 . . לכולם שוחקות פנים ומראה יפות
 יוצאיו אלול בחודש עד״מ הענין וכך

 ה׳ יאריג . . בשדה ית׳ פניו אור להקביל
 דחודש שבעבודה היינו, אליך״, פניו

 והאהבה, הקירוב תנועת מודגשת אלול
 מלך פני ״באור אשר, כר, פנים הארת
ג. ג חיים״

שו בעבודת מרומז זה וענין ד. הת
ד״אלול״: שבר״ת בה

 לדודי ״אני — ד״אלול״ הר״ת בביאור
 לבו ״להיות הב״ח״; כתב — לי' ודודי
 קרוב דודו ואז בתשובה, דודו אל קרוב
שה היינו, מאהבה״, תשובה לקבל

 חדורה כפשוטה) תשובה (אפילו תשובה
להקב״ה. והקירוב האהבה בענין

 התשובה שעבודת הידוע ע״פ ובפרט
 ענינים על רק (לא היא אלול דחודש

 מ״ש« ע״ד גם) אלא ח״ו, בלתי־רצויים
 נתנה״, אשר האלקים אל תשוב ״והרוח

 יותר עוד להתקרב ההשבה תנועת היינו,
להקב״ה.

 נאמר אלול לחודש שבנוגע ומשנת״ל
 אדרבה, הרי — ימים״ ירח גר ״ובכתה

 ״ע״ד שמחה, של בכי׳ היא זו בכי׳
 שיר כשאמר עקיבא ר׳ על שאמרו״
 הלזו שהבכי׳ דמעות, עיניו זלגו השירים

 בשרשה הנפש דביקות מחמת היא
 שאת נפשו תוכל אשר מכדי למעלה

 האהבה מגודל שמחה של בכי׳ ,“כר״
 (שזהו להקב״ה כר והגעגועים והקירוב

השירים). דשיר התוכן

בקבי יתירה בהדגשה הוא זה וענין
 חל אלול דר״ח א׳ שיום זו, שנה עות

 דשבת שהתשובה כידוע" — בשבת
 תשובה היא תשב״) אותיות (״שבת

 ומתוך ,“רבה בשמחה שהיא עילאה,
 רוחא ״אתדבקות האהבה, רגש

 ״וקראת תענוג, של באופן ,“ברוחא״
עונג״״י. לשבת

).6 ס״ע תשיג רפ״ב(םה'מ תש״ג ר־ה המשך )18
ג. ו, שה״ש )19
ב. לב, פרשתנו לקו״וז )20
כה. ו, נשא )21
טו. טז, משלי )22
.1 שבהערה )23

ובכ״מ. האזינו. ר״פ לקו־ת וראה ז. יב, קהלת )24

 םק״ב סרפ׳ח ארח ט״ז ב. גח, זח־א ראה )25

א׳קכג). 7 ח״ג דברים אדהאמ״ב במאמרי (ובהנסמן

ד. לז, ג. לו, תצא לקו־ת )26
פ*י. אגה״ת )27
 בשמחה צ׳ל התשובה שעבודת לכר נוטף )28

 ה׳ את ד־עבדת באופן שצ׳ל התומיצ עניני כל כמו

 רמביס מז. כח, לבב•(תבוא ובטוב בשמחה אלקד

 צ׳ל התשובה בעבודת ואדרבה, לולב), הלי םוו<

 התומ״צ, עניני דכל השמחה לגבי יתירה שמחה

 את ומשלימים מתקנים התשובה •די שעל מכיון

 סע״ג כו, אחרי לקו״ת התומ״צ(ראה בעניני העבודה
ובכ״מ), ואילך.

ב. קכד, זח־ב ראה )29
יג. נח, ישעי׳ .)30

וממילא 
מובן בנוגע 
לעבודת 
ההכנה 
בחודש אלול 
– שצריכה 
להיעשות 
מתוך תענוג. 
וכפי שמובן 
ג"כ מלשון 
הפסוק, 
"אני לדודי", 
תואר 
של חיבה 
ואהבה.

ד. ע"פ 
כל-זה 
מובן ענינו 
של הר"ת 
דאלול בענין 
התשובה: 
העבודה 
של חודש 
אלול צריכה 
להיעשות 
בתנועה 
של תשובה 
וקירבה 
עצומה 
להקב"ה, 
וכפי שמובן 
גם-כן 
מלשון הב"ח 
בשולחן 
ערוך.
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 בר״ת המרומז התשובה שעניו ונמצא,
 ולהשלים לתקן רק (לא הוא ד״אלול״

 גם אלא) ממש, בפועל העבודה עניני
 על שנוסף — עצמה בעבודה חלק

 (מיוסד ממש בפועל העבודה שלימות
 העבודה נעשית עול), וקבלת הביטול על

 וקירוב אהבה של ורגש חיות מתוך
להקב״ה.

 נעלית שלימות ניתוסף שעי׳׳ז ולהעיר,
 ממש בפועל העבודה בעניני גם יותר

 כידוע — וגמ״ח) עבודה (בתורה
 ״תשובה ”חדל לשון בדיוק ’הביאור*
 מובן: אינו דלכאורה טובים״, ומעשים

 החסרון לתקן הוא התשובה שענין כיון
 תחלה להקדים יש טובים, במעשים שהי׳

 להוסיף אח״כ ורק טובים, מעשים
 ומשלימים מתקנים ידה שעל תשובה
 שלפנ״ז? טובים במעשים שהי׳ החסרון

 הקדמה הוא(גם) התשובה ענין אלא, —
 (תנועת התשובה שע״י טובים, למעשים
 אהבה) מתוך להקב״ה ההשבה

 הם המצוות) (מעשה ה״מעשים״
ומאירים. טובים ״טובים״,

 כל שישנם לאחר גם אמנם, ה.
 עול הקבלת — האמורים הענינים
 בפועל העבודה עניני לכל יסוד שנעשית

 הקוין בג׳ ממש בפועל העבודה ממש,
 התשובה, וענין וגמ״ח, עכידה דתורה
 לא עדיין — והקירוב האהבה תנועת
 עליכם״ ד״תמליכוני העניו נעשה

ת השלינזות. בתכלי

ובהקדמה:
 דארעא״, ב״מלכותא במוחש רואים

 המלך את מכתירים שהעם לאחרי שגם
העם נשארים מלכותו, עליהם ומקבלים

 לעצמו. מציאות והמלך לעצמם מציאות
 מלך בכיפה״, ״מושל להיות יכול המלך

 מולך מהם אחד שכל מלכים, כו״כ על
 פשוט, וגם מובן אבל, רבים, אנשים על

 עניניהם בכל מתערב אינו שהמלך
 המדינות מבני כאו״א של הפרטיים

 ענינים ריבוי יש מלכותו. שתחת
 בחייהם (ועאכו״כ במדינה שנעשים
 מביאים שלא המדינה) בני של הפרטיים
 עוד, ולא המלך. של לידיעתו לכתחילה

 המדינה בני של הנהגתם שגם אלא,
 וכל וחפצם מגמתם שכל באופן אינה

המלך. רצון למלא אלא אינו מעיינם
 (״תמלי־ המלך שהכתרת מוכן, ומזה

תה עליכם״) כוני מו שלי  כאקזר — היא ב
 המלך שבהכתרת עול והקבלת הביטול
 המדינה, בני של מציאותם בכל חודרת

 אצלם שנרגש כו׳, עניניהם פרטי בכל
מצי אלא אינה שלהם המציאות שכל
המלך. אות

 ”בגמרא מ״ש לבאר יש עפ״ז ו.
 בראש מלכיות פסוקי לעשרה בנוגע
 דהוויין הוא תלת ״מלכיות — השנה

 (וארבע עשר בעינן ואנן . . (כתורה)
 ואחת בתחלה שלש בתורה, מהן

 ה׳ ישראל ”שמע . . וליכא? ),”בסוף
 הוא ״מלכות מלכותו״, אחד, ה׳ אלקינו

.”מלכות״ זכר בו שאין אע״פ ענינו
מת היתכן מובן: אינו לכאורה  שחתי

 זכר בו ״שאין בפסוק היא מלכיות פסוקי
 הוא ש״מלכות שאף היינו, מלכות״,

ש לא מ״מ, ענינו״, לוי בו נתפר  לשון בגי
 מה לו יאמר ״מי הרי, — מלכות

בתורה לכתוב יכול הי׳ ובודאי תעשה״,

M( א. פה, שמע־צ דרושי א. סב. כלטות לקו״ה 
תרמו. עי סרשתנו »וו;״ת ג. יז, שה״ש

מייז, פ״ד אבות )32

ב. לב, ריה )33
שם. פרשי' )34
ד. ו, ואתחנן )35
ה״ט. פ*ג שופר הל׳ רמב״ם )36

שלב ג: ע"י 
העבודה 
הנ"ל דחודש 
אלול – עדיין 
לא נפעל 
המשכת 
מלכותו ית' 
בשלימות.

כי, בכל 
הדוגמאות 
הנ"ל 
מהכתרת 
מלך גשמי 
– גם לאחר 
ההכתרה 
אנשי העם 
נשארים 
מציאות 
לעצמם, 
והמלך 
אינו נרגש 
בעניניהם 
הפרטיים.

הכתרת המלך 
בשלימותה היא 

שההכתרה תחדור 
בכל פרטי מציאות 
העם, שמציאותם 

נעשית מציאות 
המלך!

)העבודה דחודש 
אלול המובן ע"פ 

ענין זה יבואר לקמן 
בס"ח(.

ו. ע"פ כל 
המבואר עד 

כאן יובן למה 
פסוק 'שמע 

ישראל' נכלל 
בפסוקי 
מלכויות 

אף שענין 
ה'מלכות' 

לא נזכר בו 
בפירוש.

כי, דוקא 
בפסוק זה 

מתבטא 
הנקודה הנ"ל: 

דוקא ב"הוי' 
אחד" מודגש 

שה'עם' 
וה'מלך' נעשים 
למציאות אחת, 
ושה'עם' – בני 
ישראל – אינם 

נשארים 
מציאות בפ"ע.
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 לשון כגילוי בו שיתפרש פסוק עוד
מלכות?!
 לפני ד״אמרו הבקשה שכללות ובפרט
 עליכם•, שתמליכוני כדי . . מלכיות

 הקב״ה, של מלכותו לגילוי בנוגע היא,
 כשלעצמה הקב״ה של מלכותו שהרי,

 ד״תמליכוני האדם בעבודת תלוי׳ אינה
 מלך אשר עולם ,אדון עליכם*(וכמ״ש

 החידוש וכל נברא•), יצור כל בטרס
 הוא עליכם׳ ש״תמליכוני עי״ז שנעשה

 (ובלשון הקב״ה של מלכותו גילוי —
 מרצון והגילד ההמשכה — ”ותTהחס

 למלוכה עד הגלוי, לרצון כו׳ המוחלט
 הצורך יותר מודגש שכן, ומכיון בפועל).
 המלכות ענין נתפרש שבו בפסוק
בגילוי.

 ה׳ ישראל «שמע שבפסוק ועכצ״ל,
 פסוקי חותמים שבו אחד• ה׳ אלקינו
 ד״מלכיות• הענין מודגש מלכיות
 שאר מכל יותר עוד השלימות, בתכלית

שלפנ׳ז. הפסוקים
 לעיל האמור ע*פ — בזה והביאור
 בהכתרת והקב׳ע הביטול ששלימות

 מציאותם שכל נרגש כאשר היא, המלך,
המלך: מציאות אלא אינה

 הלשון נתפרש שבהם בפסוקים
 (שנזכרו התורה פסוקי כבג׳ מלכות,

 מלך ותרועת עמו אלקיו “,ה׳ בגמרא),
״ מלך, בישורון ויהייי בו,  ימלוך ה׳

מצי גם ונרגשת ניכרת — ועד* לעולם
 עמהם נמצא שהמלך אלא, העם, אות
 ,שמע בפסוק אבל כו׳; לו בטלים והם

הביטול — אחד* ה׳ אלקינו ה׳ ישראל

 כדי עד השלימות כתכלית הוא והקב׳ע
 היא מציאותם שכל אצלם שנרגש כך

.“אחד״ ,הוי׳ — המלך מציאות
 בפסוק מלכיות פסוקי מסיימים ולכן
 כדי — אחד* ה׳ אלקינו ה׳ ישראל ,שמע

 והסך־ ושלימות, גמר שהסיום, להדגיש
 אחד״, ״הוי׳ הוא; מלכיות, דפסוקי הכל

 עד השלימות בתכלית עול וקבלת ביטול
 מציאות אלא אינה מציאותו שכל

 (רק מציאות עוד אין ע״ד שזהו המיד*,
אחד״). הוי׳ מציאות

 שכל הביטול (תכלית זה וענין ז.
 בא המלך) מציאות אלא אינך, מציאותו

הגש עניניו בהדגשת גם ביטוי לידי
השגה; בראש מישראל כאו״א של מיים

 ש,אין “מיימוניות בהגהות מ״ש ידוע
 כו׳״, עוה״ז לעניני אלא בר״ה נידון אדם
 חיים בספר ״כתבנו שמבקשים כפי

 וכלכלה״, פרנסה בספר ,כתבנו טובים״,
 פשוטו, מידי יוצא ענין אין אשר, וכיו״ב,

 גשמית ופרנסה כפשוטם, גשמיים חיים
כו׳. כפשוטה

תש׳א, תרס׳ה, ר*ה הממר — בארוכה ראה )37
בתחלתם. — תש״ג
כא. כג, בלק )38
ה. לג, בררה )39
יח. טו, בשלח )40

 במציאות גם ישראל פועלים זה ובידול )41
 רוחות ולארבע ולמטה למעלה .אמליכתי׳ — העולם

 אחד*, בתיבת.(הוי׳) כמרומז ב), יג, השמים•(ברכות
p רקיעים (ד שהח׳ 8 m( ר ה  העולם) רוחות (ד׳ ו

 בהם שניכר עולם, של אלופו להאל״ף, לגמרי בטלים
 ובמילא, המצאו•, מאמיתת אלא נמצאו ש.לא בגלוי

המצא!'. .אמיתת אלא אינה מציאותם כל
 הרמב״ם לשון יותר ולהמתיק להוסיף מש )42

 — מלכות• זכר בז שאין אע*פ ענינו הוא ,מלכות
 הפסוקים) (בשאר מלכות• ש,זכר — הרמז ע׳ד

 עניז מזכירים שבו ועניז מציאות שיש מורה
 .שמע (בפסוקענינו• הוא ,מלכות משא״ב המלכות,

 זו מציאות של ענינה שכל אחד•), הוי׳ גר ישראל
דוקא. בשלימות מלכות — הוא

 ועוד) כתחלתו (רמב״ם מהמבואר להעיר )43
 היא — אפילו קטן שלשול מציאות רגע שבכל

מציאיתו. מאמיתת
 הובא — הרמב•() סיג(בשם תשובה הלכות )44

ובכ״מ. ב. נט, ריה דרושי בלקוית ונתבאר

ז. תכלית 
הביטול 

וההתאחדות 
הזו – מגיעה 

לידי ביטוי 
בזה שבר"ה 

מודגשים 
ענינים 

גשמיים, 
ובשנים: 1. 

זהו יום הדין 
בעיקר על 

הדברים 
הגשמיים. 

2. ישנן 
בתפילה 

ריבוי בקשות 
עבור ענינים 

גשמיים.
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 שמן בשר (בדיה) לאכול ״נוהגיז וכן
 כדי מתיקה מיני וכל דבש ולשתות

 ושמינה מתוקה הזאת השנה שתהא
 *’בעזרא כתוב וכן ממש), (כגשמיות

.“ממתקים״ ושתו משמנים אכלו
והסבר: ביאור דרוש ולכאורה,

 דהכתרת בעבודה עוסק יהודי כאשר
 לו מה — עליכם״ ״תמליכוני המלך,

 השתדלות או גשמיים, צרכיו ולבקשת
בגש ושמנים מתוקים מאכלים באכילת
מיות?!

 — הנותנת שהיא — בזהי* והביאור
 היא המלך בהכתרת שעבודתו מכיון
 השלימות, בתכלית וקב״ע ביטול מתוך
 המלך, מציאות אלא אינה מציאותו שכל

 הגשמיים, בעניניו גם הדבר מודגש
 בפ״ע) (כמציאות הגוף צרכי שאינם
 שרצונו המלך ציווי מצד אם, כי סתם,

 הגשמי הגוף וע״י עם תהי׳ שהעבודה
 היעודים כל שמקבל ובאופן דוקא,

 ה׳ את לעבוד כדי שכתורה הגשמיים
.‘לבב* וטוב שמחה מנוחה מתוך

ביאור: ליתר
 העבודה דהתחלת עול קבלת מצד
 בפועל העבודה עניני לכל (היסוד
 בדרגא היא הקב״ע כאשר ואפילו ממש),
 ה׳, אהבת של רגש מתוך יותר, נעלית
שנש זמן כל הרי, — וכר גדולה שמחה

 (ובלשון האדם של מציאותו ארת
שעיקר יתכן שאוהב), מי יש — הידועי*

 ,חלק הנשמה, בעניני תהי׳ עבודתו
 שנשמתו ובאופן ,’ממש״״ ממעל אלקה
 לגוף, בנוגע ואילו טפל<י, וגופו עיקר

 יבלבל ולא יפריע שלא בכך מסתפק
 שייר לא ובמילא, הנשמה, לעבודת
 (ובפרט המלך בהכתרת עוסק שכאשר

 של רגש מתוך נעשית המלך כשהכתרת
 אודות ויבקש יחשוב כר) ושמחה אהבה
הגוף! צרכי

 המלר דהכתרת הקב״ע כאשר אבל,
 מציאות שאינו השלימות, בתכלית היא

 מציאות היא מציאותו כל אלא לעצמו,
 הגוף וצרכי הגוף מציאות הרי, — המלך
 שלא להשתדל שיש בפ״ע מציאות אינם

מצי גם כי, הנשמה, לעבודת יבלבלו
חי, מציאות היא אותם מל  שייר ולכן, ה

 הגשמי הגוף על גם ויבקש שיחשוב
 מצד שמתחייב כפי הגשמיים, וצרכיו

.”המלך מציאות

 הביטול ששלימות לומר, ויש ח.
 מציאותו (שכל המלך דהכתרת והקב״ע

 גם מתבטאת המלך) מציאות היא
 — אלול בחודש לר״ה ההכנה כעכודת

ד״אלול״: בר״ת המרומז הגאולה בענין
 עבודתו(לא עובד יהודי כאשר אפילו

 מתוך גם) אלא עול, קבלת מתוך רק
 זמן כל הרי, כו׳, אהבה של ורגש חיות

 — שאוהב מי יש מציאותו, שנשארת
 ואילו ״גלות״: של במצב עדיין נמצא

מה־ גם ש״נגאל״ — פירושה ״גאולה״

 380 ע׳ ח״ז לקו-ש (וראה ־י״ד ח, נחמי׳ )45
).13 הערה
שם. מב׳י — ס״ד סתלפ״ג או״ח אדה״ז שו״ה )46
 292 ע׳ ה'״ט לקו״ש גם ראה — לקמן בהבא )47

קצת). (באו״א ■אילך
רפ״ט. תשובה הל׳ רמב־ם ראה )48
 סע״ג קיד, ויקהל תו־א פל־ה. תניא ראה )49

ובכיט. יא־לך.

 רפיב. תניא )50
רפל־ב. שם ראה )5!

שון' עם מכל בחרת ,ובנו שמ״ש להעיר, )52  ול
 (תניא דוקא הגשמי הגוף על קאי העצמות) (בחירת
פמ׳ט).

 גאר ,מ׳האט ר־ה: ערב יום' מ.היום להעיר )53
 גוף דער השי״ת בא טייער איז עם ווי ניט השגה קיין
אידעו*. א פון

והביאור הוא, 
שהיא הנותנת: 
נכון אמנם 
שבביטול 'רגיל' 
של הכתרת 
'עם' את 'מלכו' 
– מציאותם 
מושללת ועל-כן 
לא שייך שידגישו 
ויבטאו את 
מציאותם ע"י 
בקשות אישיות.

לאידך, מובן 
גם-כן שדוקא 
כאשר ישנו 
ביטול מוחלט, 
שה'עם' יוצא 
מגדר מציאותו 
והופך להיות חלק 
ממציאות המלך, 
אזי מציאותם 
אינה מושללת, 
ועניניהם 
הגשמיים דוקא 
כן מודגשים – לא 
מצד מציאותם 
העצמית, אלא – 
מפאת שכן הוא 
רצון המלך!

ביאור 
הענין 
בעבודה.

וע"פ כל 
המבואר עד 
כאן יובן ענין 

העבודה 
בחודש אלול 
המתבטאת 
בר"ת בענין 

הגאולה:
באלול צריך 

יהודי 'לצאת' 
ולהיגאל 

ממציאותו 
העצמית 
והנפרדת 

)שמצד 
האמת, אינה 
קיימת( – כי 

כל זמן שהוא 
'נתפס' ונאחז 

בה, הוא 
נמצא בגלות...
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 אינה מציאותו (שכל דאינה שלו מציאות
המלך). מציאות אלא

 — לדודי״ ב״אני מרומז זה עניו וגם
 אלא אינה דה״אני״ המציאות שכל

 עד »דודי״, עם וההתאחדות ההתקשרות
מצי כל אלא, (לעצמו, מציאות שאינו
וכ ע״ד ד״דודי״), המציאות היא אותו

בר״ה מלכיות דפסוקי השלימות דוגמת
.’‘אחד״ הר׳ גו׳ ישראל ״שמע —

 כל מרומזים לדודי״ שב״אני ונמצא,
לדודי״ ״אני (א) דלעיל; הדרגות פרטי

 ומקבל ל״דודי״ מתמסר שה״אני״ —
 בג׳ ממש, בפועל עבודתו לעבוד עולו

 שבר״ת וגמ״ח עבודה דתורה הקוין
 — לדודי״ ״אני (ב) ס״ב), ד״אלול״(כנ״ל

 ורגש כו׳ חיות מתוך היא שהעבודה
 עניו ״דודי״, — להקב״ה האהבה

ס״ג־ד), ד״אלול״(כנ״ל שבר״ת התשובה
— השלימות בתכלית לדודי״ ״אני (ג)

 אלא אינה דה״אני״ המציאות שכל
 שבר״ת הגאולה ענין ד״דודי״, המציאות
כנ״ל. ד״אלול״,

 לדודי״ ד״אני בדרגא שגם [ולהעיר,
 הביטול, תכלית השלימות, בתכלית
 דוקא המטה דעבודת המעלה מודגשת

 כמבואר ),”תכסוף״ ידיך (״למעשה
 היא אלול דחודש שהעבודה ’‘בכ״מ
״אני ,”דלתתא אתערותא של באופן

 של מציאותו (שישנד, לדודי־■ .אוי ומ׳׳ש )54
 יותר עוד מתבטא שבזה לומר, יש — ״אני״) האדס,
 ה״אני', שישנו שאף הקב״ה, עם והתאחדותו ביטולו

 גם ולכן, ,לדודי״•. אלא אינה מציאותו כל מ״מ,
 ולא אחד־ .הוי׳ הוא מלכיות פסוקי וחותם סיום

 (ד״ה יחיד״ בחי׳ הוא זה ש״אחד אף — .יחת״

 בתחלתו. תרפ״ז בעוזרי לי הוי׳ פ״ב. תרנ״ט החלצו
 מצד (גם) הוא ית׳ שיחודו להדגיש בכדי — ובכ״ם)
 להביטול (ועד לאלקות בטל ש(גם)העולם העולם,
 ראה — מ.אחד־) שלמעלה ד.יחיד• ואופן בדרגת
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 שעי״ז לי״, ודודי (ואח״כ) לדודי
 היא לי״) (״דודי מלמעלה ההמשכה

].’יותר* נעלה באופן
 הגאולה לענין גם באים ומזה

 — והשלימה האמיתית גאולה כפשוטה,
 הקב״ה של מלכותו גילוי יהי׳ שאז

 מלכיות (בפסוקי כמ״ש כולו, בעולם
 ביום הארץ כל על למלך ה׳ ״והי׳ דר״ה)
 ״הוי׳ אחד״יי, ושמו אחד ה׳ יהי׳ ההוא
אחד״.

 התחלת עם הנ״ל כל לקשר ויש ט.
 לעולם שקורין — ראה פ׳ השבוע פרשת

 מברכים בשבת אלול״*, לר״ח בסמיכות
 עצמו אלול ר״ח בשבת או אלול, חודש

נותן אנבי ״ראה — זו) שנה (כבקביעות

 שנבראו לגלות העבודה לצורר הבריאה••) שמצד
 שכל מודגש ב,צבת• דוקא ולכו, הקב״ה, של לכבודו

 האדם) לעבודת והאפשרות (הכה שמים בידי בריאתה

 לעבודתו זה בכת ישתמש שהאדם כדי אלא אינו
 ת״ק: לדעת מזה ויתירה נוספת), צבת בפועל(עשיית

 בו משתמש אינו כשהאדם לעצמו, כשהוא הבוז
נמנה. ואינו חשוב אינו — בפועל

 זה שמנזעם מב) (ע׳ לזת״ב לוי׳צ לקוטי ראה )58
 בשושנים• ״הרועה לי• ודודי לדודי ב״אני נאמר
 נאמר לו״ ואני לי ״דודי בפסוק ואילו וא״ו, מלא

 אתעדל׳ת שע״י האתעדליע כי, וא״ו, חסר ״הרעה*
דודי לדודי (״אני  מאתעדל׳ע יותר נעלית היא לי*) ו

 תחלה מזרעת אשה ע*ד לו*), ואני לי (״דודי שמצ*ע
זכר. יולדת
ט. יד, וכרי' )59
 א) (רצז, וישב ר*פ תושב*כ חלק של*ה ראה )60

 בהז*. שחלות הפרשיות לאותז שייכות יש .ככולו
 הזמו״, עם לחיות ש״צריכים הזקז רבינו וכפתגם
 ב׳ יום* (״היום זמז באותו שקורין בתורה הפרשה
חשוז).

 הברכה את וקללה ברכה היום לפניכם
גו׳״:

 שהענין חסידות׳* בדרושי מבואר
 שייך גו׳׳׳ היום לפניכם נותן אנכי ד״ראה
 תורה מתן בשעת ״כי *,’תורה למתן
 הוי׳ בחינת מישראל לכאו״א נמשך

נשמו ניצוץ בכל שלהם פנים בבחינת
 ״כל ״היום״, מש״נ וזהו כו׳״׳*, תיהם
 גם ולעולם נצחי הוא היום שנאמר מקום
 והיו פסוק על ״כמרז״ל הזה״, היום

 היום, מצוך אנכי אשר האלה הדברים
.64כחךשיס״ בעיניך יהי׳ יום בכל

 עול, דקבלת הענין גם נבלל ובזה
 כהמשך — לנשמע נעשה הקדמת
 גו׳״, תשמעו) אשר הברכה ״את הכתוב

 תשמעון, מ״ש מובן אינו לכאורה ״כי
 לכאורה כי היא, מה במצות זו שמיעה

 בשמיעה ולא דוקא בעשי׳ המצוה עיקר
 זאת שמיעה דבחי׳ הוא הענין אך כו׳,

 ביטול בחי׳ היא אלא באוזן, שמיעה אינה
 נעשה דהקדמת הענין דוגמת הרצון״,

לנשמעי*.
 גו׳ נותן אנכי ״ראה בכתוב וממשיך

 העבודה על — דקאי** — וקללה״ ברכה
 לב׳ (בכללות) שנחלקת בפועל, במעשה

לא ומצוות (ברכה) עשה דמצוות הקוין

 ביה׳־ש בע״ש היתה ר,צבת בריאח ולכו, ••)
 — מכולם האחרונה ונמנית השבת), ליום (השייך

 שלימות על דשלימות הוספה של שזהו״ע מניו!
שבת). שכולו ליום (השייך הבריאה

פרשתנו. ריש ואוה״ת לקו״ת ראה )61
 בפסוקים כמודגש — דוגמתה ר*ה אשר )62

 — תק״ש) (בטעמי אבודרהם וראה דשופרות.
 חזק שופר וקול בו שנאמר סיני הר מעמד ״להזכיר

מאד*.
ראי׳ של באופז הי׳ דמ*ת שהגילוי ולהעיר, )63

 בראי׳ ממש הראת . .לדעת הראת אתה ״כדכתיב —
 רואים הקולות, את רואים העם וכל כדכתיב חושית,

 לעתיד אלקות ראיית ודוגמת מעיו כוי־, הנשמע את
פל״ו). (תניא לבוא
תרמב. y שם אוה״ת )64
ואילד. תרסט ע׳ ואילך. תרסא ע׳ שם אוה*ת )65
תרנט. ע׳ תרמה. ע׳ שם אוה״ת )66
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להמשך השיחה - עיין בספר השיחות תשמ"ח ח"ב עמוד 599 ואילך
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ב

 שני הפכים בראש השנה –
התבטאות ישירה של ענינה העצמי!

א. מציג 
שני הפכים 
בר"ה: 1 
ביטול 
מוחלט 
בקבלת עול 
מלכותו ית'. 
2. יום הדין 
ו)במילא( 
בקשת 
דברים 
גשמיים 
הנובע 
מהרגשה 
עצמית – 
שחסר לו 
משהו.
ב. 'ראש והייתכן?

השנה' 
נקרא כן 

מפאת היותו 
כמו 'ראש' 
הכולל את 

חיות כל 
הגוף – וגם 

לאחמ"כ, 
הרי הוא 

מנהיג את 
כל הגוף, 

כל אבר וכח 
לפי ענינו.

ולכאורה – 
אם ה'ראש' 

נעלה כ"כ 
ונבדל מכל 

ההגבלות 
והחילוקים, 

איך הוא 
מנהיג את 

כל הפרטים 
וימי השנה 
בעניניהם 
הפרטיים?
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מלך – הוא 
על 'עם', 
נפרדים 
דוקא.
דוקא בני 
ישראל – 
בהיותם 
קשורים עם 
עצמותו ית', 
מעוררים 
הם אצלו 
כביכול 
את הרצון 
והתענוג 
'לרדת' 
ולמלוך.

ובמילא – 
דוקא מכיון 
שההמשכה 
בר"ה הוא 
'ממקום' 
שלמעלה 
מכל גדר 
של מציאות 
והתחלקות, 
התגלות 
זו אינה 
שוללת את 
המציאות 
של אנשי 
העם.

ניתן להבין 
זאת ע"י 

הבאת 
דוגמא לדבר 

מהתורה 
ומצוות: 

מחד, 
ה'תורה' 

וה'מצוות' 
ככלל – 

נעלים יותר 
ובאין ערוך 

מהלכה 
אחת ומצוה 

אחת 
פרטית, אבל 
לאידך – כל 
פרט בתורה 
משלים את 
ההבנה בכל 

התורה וכן 
כל מצוה 

קשורה עם 
כולן, שלכן 

"העוסק 
במצוה 

פטור מן 
המצוה"; 

וזהו מכיון 
שהתומ"צ 

מגיעים 
וקשורים עם 
עצמותו ית' 

שלמעלה 
מגדרי 

מציאות 
והתחלקות.  
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ד. ועפ"ז 
מובן 
שאדרבא – 
דוקא ע"פ 
הנ"ל מובן 
ענינו של 
היום כראש 
השנה:
ראש השנה 
הראשון הי' 
הרי בסיום 
הבריאה 
כאשר אדם 
הראשון 
המליך את 
הקב"ה על 
כל הבריאה, 
ולכן נקבע 
ר"ה ליום 
השישי 
דמעשה 
בראשית, כי 
זהו היום בו 
מוטל על 
בנ"י להמליך 
את הקב"ה 
כמלך על 
כל הארץ – 
וזהו תכלית 
הבריאה.
במילא מובן 
בפשטות 
שאין ענינו 
של ר"ה 
לבטל את 
העולם, 
אלא ההיפך 
הוא הנכון: 
ענינו הוא 
לגלות את 
אחדותו של 
הקב"ה בתוך 
מציאות 
'וציור' 
העולם!

ה. כדי שיהודי 
יוכל לפעול 
זאת בעולם 

ולהמשיך 
ממקום 'נעלה' 
שכזה – מלבד 

זאת שהוא 
צריך 'להגיע' 

משם, כנ"ל 
– צריך הוא 

עצמו לכלול 
בתוכו את שתי 
הקצוות האלו: 
1. להיות נעלה 

באין ערוך 
מהבריאה. 2. 
להיות חלק 

ממנה, ולכלול 
אותה!

והרבי ממשיך 
ומבאר את 
התכללות 

שתי הדרגות 
האלו ביהודי 

בכמה דרגות 
ורבדים.

כדי לפעול 
את הענין 

הזה צריכים 
'להמשיך' 

ממקום 
שלמעלה 
מכל גדר 

של 'מציאות' 
ו'התחלקות' 

)כנ"ל בסעיף 
הקודם( – ולכן 

העבודה של 
ר"ה נמסרה 

ליהודים, מפני 
ש"ישראל 

וקוב"ה כולא 
חד".
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ו. ע"פ כל 
המבואר 
עד כאן 

מתורצת 
השאלה 

שבסעיף ב':
דוקא מכיון 
שר"ה הינו 
יום נעלה 
שלמעלה 

בעצם 
מכל גדר, 

לכן הינו 
יכול - וכולל 

בפועל – את 
כל פרטי 
הענינים 

של ימות 
השנה ואינו 

שוללם.

ועפ"ז 
מתורצת 
גם-כן השאלה 
שבסעיף א':
דוקא מכיון 
שבר"ה 
מתאחד 
היהודי עם 
עצמותו ית' 
ממש, לכן – 
אין זה שולל 
את מציאותו, 
ואדרבא 
נמשכים 
עבורו כל 
ההשפעות 
כולם, כולל 
הגשמיים!
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ועפ"ז 
מתורצת 
גם-כן השאלה 
שבסעיף א':
דוקא מכיון 
שבר"ה 
מתאחד 
היהודי עם 
עצמותו ית' 
ממש, לכן – 
אין זה שולל 
את מציאותו, 
ואדרבא 
נמשכים 
עבורו כל 
ההשפעות 
כולם, כולל 
הגשמיים!

הנקודה 
הכללית 
המדוברת 
לאורך 
השיחה 
מתבטאת 
היטב 
בסיפור 
של עקידת 
יצחק, ועפ"ז 
יומתק זה 
שפרשה 
זו היא 
ה'קריאה' 
של ר"ה, 
כי עי"ז 
נמשך הכח 
לעבודה 
המדוברת 
לכל יהודי.
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ראש השנה והגאולה 
השלימה – חד המה!

 ענינו ועבודתו של ערב וראש השנה
בעמדנו על סף הגאולה
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א

 הוודאות ש'זוכין בדין' – כי מצד ה'תמליכוני עליכם'
אין מקום לחטא!

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבאר בכמה מקומות – וחלקם הובאו 
לעיל סוגיא ג' – שהעבודה דקבלת מלכותו ית' מגלה את המקום בנפש 
שמצידה אין מציאות של עוונת כלל, וגם התשובה בר"ה הוא באופן 
כל  ב'העלם שישנו במציאות' את  נמצא  יהודי  כל  • אצל  יותר  נעלה 
הענינים והמעלות, ודרוש רק "שעתא חדא ורגעא חדא" ע"מ לגלות 
זאת, ע"י החלטה נחושה • ענינים אלו נמשכים כבר בערב ראש השנה, 
בו טרודים כבר בעבודה ד'קבלת המלכות', ולכן אין אומרים בו תחנון.

משיחת ש"פ נצבים-וילך תשכ"ג

הנחה בלתי מוגה

א. אודות פרשת נצבים כותב רבינו הזקן בלקוטי־תורה1: ״הנה פרשה זו קורין לעולם קודם 
ר״ה, ומרומז במלת היום, דקאי על ר״ה״.

״אתם  בפירוש  הבעש״ט2  רבו  בשם  המגיד  מרבו  הזקן ששמע  רבינו  שסיפר  מה  גם  וידוע 
נצבים היום״, ״דהיום קאי על ראש השנה שהוא יום הדין, וכמ״ש3 ויהי היום גו', ותרגם והוה 
יום דינא רבא, ואתם נצבים, קיימים ועומדים, והיינו שזוכים בדין״, והיינו, למרות שישנו ענין 

של דין, מ״מ, זוכים בדין.

דינו,  יצא  איך  יודע  שאינו  לפי  כו׳,  דין  לו  שיש  אדם  עולם  של  ״מנהגו  בטור4:  וכדאיתא 
אבל ישראל אינן כן, לובשים לבנים ומתעטפים לבנים כו' ואוכלין ושותין ושמחין בר״ה לפי 

שיודעין שהקב״ה יעשה להם נס״.

בטוח  להיות  יכול  איך  וא״כ,  כו',  ומצבו  בנפשי׳ מעמדו  איניש  ידע  הרי  להבין:  וצריך  ב. 
שיזכה בדין?

אך הענין הוא:

הפסוק ״אתם נצבים היום״ בא בהמשך למ״ש בסיום הפרשה שלפנ״ז: ״ולא נתן ה׳ לכם לב 
לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה״5, אבל ״היום הזה״ — לאחרי שעברו ארבעים 

1( ריש פרשתנו )נצבים(.

2( ראה כתר שם טוב )הוצאת תשנ״ט( בהוספות סמ״א. 

וש״נ )נעתק ב"היום יום״ כה אלול(.

3( איוב ב, א.

ה״ג.  פ״א  ר״ה  מירושלמי   — תקפ"א  סו"ס  או״ח   )4

יל״ש ואתחנן רמז תתכה.

5( תבוא כט, ג.
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שנה )כפירוש רש״י ״שאין אדם עומד על סוף דעתו של רבו וחכמת משנתו עד ארבעים שנה״( 
קבלו  ואח״כ  בנ״י מלכותו של הקב״ה  קבלו  על מ״ת שאז  דקאי  לעם״6,  נהיית  הזה  מ״היום 

גזירותיו )כדאיתא במכילתא7( — אזי ״נתן ה׳ לכם לב לדעת עינים לראות ואזנים לשמוע״.

ענין   — לראות״  ״עינים  הדעת,  ענין   — לדעת״  ״לב  חב״ד8:  המוחין  ג׳  הו״ע  ובפרטיות 
החכמה, נקודת השכל, שהיא באופן של ראי׳, ו״אזנים לשמוע״ — ענין הבינה, הבנה והשגה.

ולהעיר גם מהמאמר של אדמו״ר הזקן ד״ה ענין ר״ה ויוהכ"פ9 שמסיים שם בפירוש הכתוב10 
״לתהלה ולשם ולתפארת״, שהם ג׳ המוחין חב״ד.

ועז״נ ״נתן ה׳ לכם״ — ד״כל הנותן בעין יפה הוא נותן״11, אפילו כאשר הנותן הוא בשר ודם, 
ומכ״ש בנוגע לענין הנתינה מלמעלה, ומזה מובן, שבודאי שאין זה באופן של העלם שאינו 

במציאות12.

אלא זהו ענין שישנו במציאות, ואדרבה — זוהי המציאות האמיתית, כיון שניתן מהקב״ה 
שהוא אמתת המציאות: ובודאי שיבוא גם בהתגלות, שהרי לא ידח ממנו נדח13.

וכיון ש״נתן ה׳ לכם גו׳״, לכל אחד מישראל — לכן בטוח הוא שזוכה בדין, והיינו, שגם ענין 
הדין שישנו לפי שעה הוא רק לצד הטוב, ולכן הנהגתו בפועל היא באופן שלובש לבנים ומתעטף 

לבנים, בידעו שישנו פסק בתורה ש״אתם נצבים, קיימים ועומדים, והיינו שזוכים בדין״14.

ג. אמנם עדיין צריך להבין:

הנשמה  על  לפעולה  בנוגע  היא  הכוונה  אבל  למעלה,  מצד  הוא  גו׳״  לכם  ה׳  ד״נתן  הענין 
המלובשת בגוף למטה ע״י עבודת האדם דוקא. וא״כ, אף ש"זוכין בדין" מצד למעלה, מ״מ, 
כאשר מדובר אודות הנהגת בנ״י למטה באופן ש״לובשים לבנים ומתעטפים לבנים כו'" — 
עדיין אינו מובן: כיצד יכולה להיות הנהגה כזו, בה בשעה שעושה חשבון צדק בנפשו ומוצא 

שלא בכל העתים הנהגתו היא כדבעי למהוי?!

ונקודת הביאור בזה — ע״פ המבואר בתניא15 בנוגע לעבודה דכל יום, ש״אף שהגוף עומד 
כו׳, מ״מ תיקר נפשו בעיניו לשמוח בשמחתה כו׳, שלא לערבב ולבלבל שמחת הנפש בעצבון 
הגוף״, וכמובא שם )בהמשך הענין(16 מאמר הזהר17 ״בכי׳ תקיעא בלבאי מסטרא דא וחדוה כו׳ 

מסטרא דא״.

ועאכו״כ כאשר מבטלים את הענינים הבלתי רצויים ע״י התשובה, והרי תשובה יכולה להיות 
״בשעתא חדא וברגעא חדא״18.

ובהקדמה — דלכאורה, כיון שבענין התשובה ישנם כו״כ פרטים, כמו החרטה על העבר, 
וידוי דברים וכו׳19, א״כ, איך אפשר שכל זה יהי׳ בשעתא חדא וברגעא חדא?

6( שם כד, ט.

7( יתרו כ, ג.

8( לקו״ש חי״ד ע׳ 106. ועוד.

9( לקו״ת תבוא מב, ב ואילך.

10( תבוא כו, יט.

11( ראה ב"ב נג, רע״א. וש"נ.

12( ראה המשך תרס״ו ע׳ פ ואילך. ועוד.

13( ע״פ שמואל־ב יד, יד. וראה הל׳ ת״ת לאדה״ז פ"ד 

סה״ג. תניא ספל״ט.

14( חסר הסיום )המו"ל(.

15( פל״א )מ, ב(.

16( ספל״ד.

17( ח״ג עה, א.

18( זח"א קכט, סע״א

בלתי מוגה
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אך הענין הוא — כפי שמבאר רבינו הזקן באגה״ת״20 ש״מצות התשובה מן התורה היא עזיבת 
החטא בלבד״, ומציין מקור הדברים בנגלה דתורה: ״כדאיתא בגמרא פ״ג דסנהדרין21 ובח״מ 
ססי׳ ל״ד לענין עדות״. ששם מדובר אודות פסולי עדות, כמו משחק בקוביא וכיו״ב, שאימתי 
חזרתן, משישברו את פיספסיהן )פי׳ כלי השחוק( ויחזרו בהן חזרה גמורה כו'", שאז חוזר ונעשה 

כשר לעדות, אף שרק שבר את כליו, ועדיין לא היתה אצלו חרטה על העבר ולא וידוי דברים.

וענין זה — "עזיבת החטא בלבד . . שיגמור בלבו בלב שלם לבל ישוב עוד לכסלה כו׳״ — 
אכן יכול להיות בשעתא חדא וברגעא חדא.

וכיון שכן, הרי מבלי הבט על מעמדו ומצבו הקודם, הנה בשעתא חדא וברגעא חדא ה״ה 
מגיע למעמד ומצב שגם מצד מציאותו למטה ראוי הוא ללבוש לבנים ולהתעטף לבנים כו'.

ד. ועוד זאת — מצד ענינו של ראש־השנה:

ר״ה,  של  ענינו  עיקר  שזהו   — עליכם״  ד״תמליכוני  שהענין  אשתקד22  בארוכהא  דובר 
כמארז"ל23 ״אמר הקב״ה . . אמרו לפני בראש השנה מלכיות . . כדי שתמליכוני עליכם״ — הוא 
נעלה יותר באין־ערוך מענין התשובה, דכשם שבנוגע לקיום מצוות צריך להיות תחילה הענין 
ד״קבלו מלכותי״ ואח״כ ״קבלו גזירותי״7, כך גם בנוגע לענין התשובה, שתחילה צריכה להיות 

הידיעה אודות מציאותו של המלך )״תמליכוני עליכם״(, ואח״כ יכולים לשוב אליו כו'.

ועפ״ז נתבאר הדיוק בלשון חז״ל24 ״עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פ״, דאף שר"ה ויוהכ"פ 
ימים  ימים(, מ״מ, הלשון הוא ״עשרה  יש רק שבעה  ימים״ )שהרי בלעדם  נכללים ב״עשרה 

שבין ר״ה ליוהכ״פ״, שמשמעותו שר״ה ויוהכ״פ אינם נכללים בימים אלו

— כי, מצד ענין התשובה שבהם, נכללים גם הם ב״עשרה ימים״ )״עשרת ימי תשובה״(, אבל 
מצד ענינם העיקרי )ובנדו״ד: ר״ה, שענינו ״תמליכוני עליכם״( הרי הם למעלה מעשרת ימי 

תשובה, שהם ״בין ר״ה ליוהכ״פ״.

וכידוע שבנין המלכות )״תמליכוני עליכם״( נמשך ממקום נעלה יותר מהמקום שממנו נמשך 
ענין התשובה )שזהו גם ה״מקום שבעלי תשובה עומדין״25(.

ומזה מובן, שבר״ה, מצד הענין ד״תמליכוני עליכם״, שהוא למעלה גם מענין התשובה — 
אין מקום כלל לענין של חטא ועון, ומטעם זה אין אומרים וידוי בר״ה26.

בו  אומרים  אין  הסליחות,  ימי  סוף  היותו  שעם   — ר״ה  בערב  כבר  ופועל  נמשך  זה  וענין 
תחנון27, שכן, מצד הטירדה בענין ד״תמליכוני עליכם״, שעוד מעט )״אט אט״( צריך לבקש 
נמצא  הוא  הרי  בקשתו,  תתמלא  שבודאי  השמחה  ומצד  בכבודך״,  כולו  העולם  על  ״מלוך 

במעמד ומצב נעלה ביותר, שאין נתינת מקום כלל לענין של חטא ועון.

19( ראה לקו"ש חי״ז ע׳ 197 ואילך. וש״נ.

20( פ"א.

21( כה, ב.

22( שיחת יום ב׳ דר״ה בתחלתה . וש״נ.

23( ר״ה טז, סע״א. וש״נ.

24( שם יח, א. וש"נ.

25( ברכות לד, ב.

26( ראה גם לקו"ש ח״ד ע׳ 1360 הערה 3 )משיחה זו(.

27( טושו״ע או״ח סתקפ"א ס״ג.

הכוונה לשיחת ראש השנה בלקוטי שיחות חלק ד', שנאמרה בראש השנה תשכ"ג. נדפסה לעיל בסוגיא ג' )א(.

בלתי מוגה
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וכיון שכן, הרי בודאי בטוחים כל ישראל ש״זוכין בדין״, ולכן ״לובשים לבנים ומתעטפים 
לבנים כו' ואוכלין ושותין ושמחין בר״ה״, והיינו, שהשמחה נמשכת וחודרת גם בנוגע לעניני 
הגוף, ועד לאכילת בשר — ״אין שמחה אלא בבשר״28 )שהוא למטה יותר מ"דגים ועופות״( 
— כפי שמצינו שערב ר״ה הוא מארבעה פרקים בשנה שבהם יש דינים מיוחדים בנוגע למכירת 

בשר, ״מפני שהעם כולן צריכים לבשר״30.

ה. וזהו כללות הענין ד״אתם נצבים היום גו׳״ )שבא בהמשך להאמור לפנ״ז ״נתן ה׳ לכם 
וגו'״, כנ״ל ס״ב(,

ל״חוטב  גם  אלא  שבטיכם״,  ל״ראשיכם  רק  לא  מישראל,  אחד  לכל  נאמר  זה  שענין   —
עציך״ ו״שואב מימיך״, שהם הנתינים שבאו להתגייר בימי משה ונתנם חוטבי עצים ושואבי 
מים )כפירוש רש״י31( ועד״ז בכל אחד מישראל גופא: לא רק הכחות הנעלים, הבנה והשגה, 
״ראשיכם שבטיכם״, אלא גם הכחות התחתונים, ״חוטב עציך״ ו״שואב מימיך״, וכתורת רבינו 
הזקן32 בפירוש ״חוטב עציך״, מלשון עצה, שצריך לחטוב ולעקור )״אויסהאקען״( את ה״רבות 
מחשבות בלב איש״33, ו״שואב מימיך״, לשאוב ולכלות )״אויסשעפן״( את המים שמצמיחים 
כל מיני תענוג34 )ענינים בלתי־רצויים( — שכולם ״קיימים ועומדים, והיינו שזוכים בדין״ — הן 
מצד ענין התשובה )ומה גם שענין התשובה הוא באופן ד״כפלים לתושי׳״35(, והן ועוד יותר מצד 
הענין ד״תמליכוני עליכם״ שלמעלה גם מענין התשובה, והיינו, שכל אחד מישראל חדור בהענין 
ד״תמליכוני עליכם״, שעי״ז מגיעים בהעצמות, ומשם נמשך הענין ד״יבחר לנו את נחלתנו את 
גאון יעקב אשר אהב )ובאופן ד(סלה״36, אשר, ״כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק״37,

אודות  נ״ע38  )מהורש״ב(  אדמו״ר  כ״ק  שיחת  כידוע   — גשמיים  בענינים  גם  שנמשך  ועד 
השייכות של ענין הגשמיות לבחי׳ העצמות, ובאופן כזה היא ההמשכה על כל השנה כולה — 

שתהי׳ שנה טובה כו'14.
התוועדויות תשכ"ג ח"ג עמ' 342 ואילך.

28( פסחים קט, א.

29( ראה לקו"ת בהעלותך לג, ב. ובכ"מ.

מכירה  הל׳  רמב״ם  )במשנה(.  א  פג,  חולין  ראה   )30

ספ״ט. וראה גם שיחת ליל ער״ה דאשתקד ס"ח. וש"נ.

31( פרשתנו )נצבים( כט, יו״ד — מיבמות עט, סע״א.

32( סה״ש תרח״ץ ע׳ 275 )נעתק ב״היום יום״ יט אלול(.

33( משלי יט, כא.

34( תניא פ״א.

35( איוב יא, ו. וראה תניא אגה״ת ספ״ט.

36( תהלים מז, ה. וראה ד"ה יבחר לנו גו׳ דיום ב׳ דר״ה 

שנה זו. וש״נ.

37( עירובין נד, א.

38( ראה סה"ש תורת שלום ע׳ 120 ואילך.

ב

ראש השנה והגאולה השלימה – חד המה!
בשיחה זו מבאר כמה נקודות: 1. דברי הטור שבנ"י בטוחים ש'זוכין בדין', ובזה גופא 
ד'תמליכוני  העבודה  שלימות   .2 השלימה.  בגאולה  ושלימותו  השנה,  ראש  בערב  כבר 
עליכם' והמשכת עצמותו ית' למטה תהיה בגאולה השלימה ע"י משיח צדקנו. 3. בדורות 
האחרונים נתגלה ענין זה שבראש השנה – וכן העבודה הנצרכת ע"מ לפעול זאת, גילוי 
ה'יחידה' שבנפש – ביתר שאת ועוז ע"י הולדת כ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע בערב ראש השנה.
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426

t/cbudg kgbhbh shi c,urv _ avo

c,ue; nhujs chnho tku vbertho hnh

vshi
1' )vjk nhuo vshi srta vabv2( _

habu pxe-shinvec"v c,urv3' avshi

mrhl kvhu, ctupi s
"

)uapyu vgsv duw(

uvmhku vgsv"4' fkunr' avshi fuku vut

re cfsh ah,ux; hu,r c
"

uvmhku"5]gs

kvakhnu, s
"

uvmhku" cdtukv vtnh,h,

uvakhnv' fskeni x"d[/

fsth,t cyur6fpxe-shi )tg"p

anchtu nvnsra7( gv"p8

"
nh duh dsuk

tar ku tkeho erucho tkhu":
"

thzv

tunv ftunv zu ahusg, tuphw ak tkehw

/ / anbvdu ak guko tso aha ku shi / /

thbu husg thl hmt shbu' tck hartk thbi

fi' kucaho kcbho un,gypho kcbho / /

utufkhi uau,hi uanjho cr"v kph

ahusgho avec"v hgav kvo bx fuw"'

"
unumht9shbo kf; zfu, ueurg kvo dzr

shbo"/

vhhbu' acb"h vo
"

tunv" afzu _

aycgo cvbvd,o cjhh huo huo )do czni

vdku,( vut _ agus kpbh ahabu vpxe-

shi cpugk husgho vo fcr cuustu,

avshi hvhw kzfu, )
"

uvmhku vgsv"(' gs

avuustu, ctv khsh chyuh upugk, ahbuh

ckcuaho ucntfkho unaetu, akvo

crta vabv )
"

tfku nanbho ua,u

nn,eho"01(/

c/ukvuxh;' agbhi zv nusda do

cpra, vacug ak vac, annbv n,crl

rta vabv _ pw bmcho11:

"
t,o21bmcho vhuo fukfo kpbh vw

tkehfo" eth31gk cbh hartk _ fk

gar vnsrdu, acfkk hartk )fnu

abnbho cvnal vf,uc41( ucftu"t

nhartk cpry51)fbds gar xphru,' fph

avo ehhnho cdkuh cftu"t nhartk61

1(ukfi tunrho cgarv hnho achi r"v

khuvf"p
"

vnkl vnapy" )crfu, hs' c/ yuau"g

uau"g tsv"z tu"j r"x ,epc(
"

kph achnho

vkku vec"v nrtv nkfu,u kapuy t, vguko"

)au"g tsv"z ao/ nra"h crfu, ao s"v vnkl(/

2(ufnpura cfu"f ,pku, sr"v/ urtv r"v

j' t/ yz' t-c/ uhe"r rpf"y/ zj"c kc' c/ ekv'

t/ j"d rkt' t/ ,rduo kthuc c' t/ rnc"o vkw

,aucv p"d v"d/ yutu"j xu"x ,ept )jkeu bg,e

keni cpbho(/ urtv do keu", bat fu' t/ xpr

vkheuyho _ st"j m"m grl rta vabv gw ak

uthkl' ua"b/ ugus/

3(u
"

nv avut guav vut tunr khartk

kgau," fn"a ),vkho enz' hy(
"

ndhs scrhu

khgec juehu unapyhu khartk" )anu"r p"k' y(/

4(nxgh kv' fs-fv/ urtv nabv rha

xbvsrhi )c' xg"t(/ r"v fu' t/ ugus/

5(urtv uhe"r pf"y' d: cagv ahartk buykhi

t, auprhvi u,ueghi kpbh vec"v guns nfxt vshi

uhuac cfxt rjnho fuw un,nkt gkhvo rjnho

unrjo gkhvo uvupl gkhvo ns, vshi krjnho/

6(tu"j vkw rta vabv x,ep"t/

7(hruaknh r"v p"t v"d/ hk"a ut,jbi rnz

,,fv/

8(ut,jbi s' z/

9(hk"a ao/

01(bjnhw j' h/ c"h uau"g tsv"z tu"j

x,ep"d x"s/

11(aprav zu eurhi kguko euso r"v )keu",

r"p bmcho(/

21(r"p bmcho )fy' y(/

31(rtv keu", r"p bmcho/

41(bmcho ao' y-h/

51(keu", ao/

61(cgar fju, vbpa aku )rtv keu", ao(

aba,kaku ngar xphru, ),bht rp"d(/

crf, fWe tsnu"r akhyWt

tjrh eck, p"b vfkkh' grc rta vabv vw,abWc

_,rduo nthsh, _
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fbanv cdu;( _ fph avo gunsho chuo

vshi srta vabv71)
"

vhuo"81(' tar vdo

azvu huo vshi _ gunsho vo ctupi

s
"

bmcho"'
"

ehhnho ugunsho' svhhbu

azufho cshi"91_
"

uvmhku vgsv"/

uha kunr azv eaur do go vphrua02

c
"

bmcho" nkaui
"

bmc nkl"12' aftu"t

nhartk guns )crta vabv( fnu nkl22'

nkl gk fk vnmhtu, nxchcu' gs nkl

gk fk xsr vva,kaku, _ afi ftu"t

nhartk' cnmcu vut _ vrh vut nkl'

vut neck nnkl nkfh vnkfho vec"v'

anf,hrho tu,u crta vabv )
"

,nkhfubh

gkhfo"32(Q ufpx"s vb"k svyur' acb"h

husgho nrta azufho cshi' fhui avo

"
duh dsuk tar ku tkeho erucho tkhu"

)unauo fl vo husgho
"

tuphw ak

tkehw"(' uvo csrd, nkl' ukfi neckho

_ gh"z aneckho nnkl nkfh vnkfho

vec"v _ t, fk vvnafu, uvvapgu,

fph azv ndhg knkl kkt fk va,sku,

nmsu/ utsrcv: txur knkl kgau,

nktfv42' ftar tjs ntbah vnkufv

hfuk kgau, zt, gcuru' gtfu"f ftar

zvu
"

cruc go"' tar
"

cruc go 

vsr, nkl"52/

d/vgher uvakhnu, s
"

uvmhku

vgsv" vht vvmkv nvngns unmc

vbufjh' cdtukv vtnh,h, uvakhnv _ fh

tphku tku aha kvo _ do gfahu

)cdku,( _ vrjcv cprbxv rujbh,

uvrjcv cprbxv danh,' utphku tku

abnmtho ctr. veusa gk vr veusa'

uao dupt _ cneuo vfh eruc kneuo

esa vesaho _ tl do vo tunrho ao62

"
npbh jythbu dkhbu ntrmbu"' afi gshhi

thbbu 
"

nesa tsw fubbu hshl"72' ugshhi

t"z nmc s
"

fk huachw gkhw"82' asuet 

tz ehhnho cakhnu, fk vgbhbho' fukk

_ nmu, huck82' aeaurv cnhujs go

ajrur udtukv92' fn"a03

"
uac,o tha

tk tjuz,u utha tk napj,u ,aucu"

)cab, vhuck( tphku fzv atunr13

"
tvc,h t, tsubh" uthbu humt

cachgh,23/

uha kunr avahhfu, ak huo vshi

srta vabv go vdtukv )
"

uvmhku

vgsv"( nusda, do cfl acrta vabv

vht vgcusv seck, nkfu,u h,w'

knktu, cea,u ak vec"v
"

,nkhfubh

gkhfo" ]fnu atunr, vdnrt c,knus

cckh
32' aeaur go dku,'

"
cnjafho

vuahcbh"33[' ankfu,u h,w eaurv

crfu, gr"v427

52(nakh hs' fj/

62(c,pk, nux; shu"y/

72(cakj yu' hz/

82(grfhi kc' xg"c/ rnc"o vkw anhyv

uhuck p"h v"j/

92(ukvghr av,jk, vajrur chuck vht

nrta vabv _ r"v j' c/ rnc"o vkw anhyv

uhuck p"h vh"s/ urtv keu"a j"y gw 783/

03(cvr fv' h/

13(napyho ft' v-u/

23(rtv pra"h napyho ao' u/ cvr ao/

33(thfv d' u/ xbvsrhi fs' t/

71(neunu, acvgrv 2/

81(rtv pgbj rzt x"p bmcho/ keu", ao/

"
vhuo huo" f"v tkuk/ urtv do zvr acvgrv 2/

91(
"

vhuo huo" ao/ urtv s"v zv vhuo ,r".

)xv"n eubyrxho j"t xy' c(/

02(tuv", bmcho gw twrt/ urtv tuv",

ut,jbi gw ep/

12(nkfho-t fc' nj/

22(ukfi cfju kvf,hr vec"v knkl cr"v'

fh vut
"

n,hhjx tkhu cgrl nv" )tuv", ut,jbi

ao(/

23(r"v yz' t/ ks' c/

42(cnf"a nzv a
"

fhui ab,nbv tso prbx

gk vmhcur txur cgahh, nktfv cpbh akav" _

ehsuahi g' t/ rnc"o vkw xbvsrhi pf"v v"s/

yuau"g ju"n x"j x"s/
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un,dkv cakhnu,v g"h sus nkft

nahjt )agbhbu xphr, vnkfu,43(/

unzv nuci' acgnsbu fg, crdgho

vtjrubho kpbh vdtukv )g"p fk

vxhnbho' fb"k53( _ vshi chnho tku )hnh

vshi( mrhl kvcht t, vgher uvakhnu,

s
"

uvmhku" _ vdtukv vtnh,h,

uvakhnv/

u,hf; unhs nna _ nckh kvfbx

kaeu"y czv _ thi kfl zni' fh mrhfho

fcr kkf, keck t, pbh vdtukv

vtnh,h, uvakhnv usus nkft nahjt'

uf"e nu"j tsnu"r crtabu _ ut"f

nuci' afk rdg annvrho kxhho t,

vgbhbho aeuso kzv' ,cut rdg euso

vdtukv vtnh,h, uvakhnv/

s/ukvuxh;' avahhfu, s
"

uvmhku"

crta vabv go vdtukv nusda, do

cpra, vacug _ pw uhkl actv cvnal

kpw bmcho:

ftar gunsho
"

bmcho / / kpbh vw

tkehfo"' ctupi ak
"

bmc nkl" )fb"k

x"c( _ ha kcb"h vfj a,hf; tj"f hvhw

tmko
"

uhkl" _ kfk krta vvkhfv

nvdku, kvdtukv' afukk, t, vvkhfv

ntrmu, vdku, ktr. vdtukv )tr.

hartk(' ucpry fph avht bgah, ,hf;

unhs cnmc s
"

fk huachw gkhw"' uktj"z

cdtukv gmnv _
"

uhkl"'
"

hkfu njhk tk

jhk"' gs
"

hrtv tk tkeho cmhui"63/

ucftu"t nhartk bpgk
"

vhuo nktu

hnh uabu,h" )fscrh nav cvnal k
"

uhkl

nav"73( _ akftu"t nhartk ha hnho

uabho nktho c,urv unmuu,' uvfj gk

fl vut neck nnv afi vhw tmk nav

rchbu' unzv bnal cftu"t nhartk g"h

cjhw nav acu apugk, gkhu gs kngav

cpugk )fph atsv"z nctr c,bht83'

uc,uxpu, chturho czv nvmnj-mse(/

v/vahhfu, vb"k shuo vshi rta

vabv go
"

uvmhku vgsv"' fukk ucgher

vdtukv _ n,jhkv fcr cgrcrta

vabv' agrc uvfbv vut nghi vscr

atkhu n,fubbho/ ugtfu"f cbudg kgrc

rta vabv' atz habu fcr
"

uvmhku

vgsv" srta vabv _ fvpx"s vb"k

svyur' afcr cgrcrta vabv husgho

cb"h azufho cshi' utzh n,jhkho fcr t,

vvfbu, krta vabv93_ ufhsug aac,

uhu"y mrhfho vfbv nhujs,04' ugtfu"f

vvfbv sgrc rta vabv kert, rta

vabv' anaphg gk fkhnh vabv )fnu

rta anaphg gk fk jkeh vdu;(14/

u/uha kunr avahhfu, sgrc rta

vabv go vdtukv )zufho cshi( b,dk,v

hu,r csuru, vtjrubho _ g"h huo

vuks,u ak vmnj-mse chuo zv )cab,

,en"y(:

anu ak vmnj-mse ]fph abert gk

ao ,ur,u[ vut anu ak nahj msebu'

abert
"

mnj" ubert
"

mse"24/

crfu, gr"v 428

43(rtv xvn"m kvm"m nmu, nhbuh nkl/

53(cvcrfv ktjrh v,r, bsrho )xv"a

,ab"c j"t gw 1 )kghk gw 424((/

63(,vkho ps' j/

73(pra"h uhkl kt' c/

83(pn"c/

93(rtv yur ao: kphfl buvdhi kxpr ukfcx

cgrcr"v/

04(chmv c' c/

14(rtv keu", sruaho kr"v bz' t uthkl/

ucf"n/

24(
"

mnj" _ 
"

tha mnj anu" )buxj

vuagbu, vuag"r/ nzfrhw u' hc )ucnpraho ao(/

urtv ao d' j(/
"

mse" _
"

uvhw mse tzur n,bhu"

)haghw ht' v(/ urtv hrnhw fd' v ucpra"h/ ao kd'

yu/
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ukvuxh; cbudg kahhfu, svmnj-mse

go nahj msebu: mnj-mse _ vbaht

vakhah sbahth jc"s34_ fukk c,ufu

t, fk vbahtho' fph arutho c,ur,u

afukk, t, v,urv sfk vbahtho

akpb"z' udo svbahtho aktj"z' gs f"e

nu"j tsnu"r baht surbu/ uvhu,

arcu,hbu bahthbu' ufkku, vgbhi sdhkuh

pbhnhu, v,urv uvpm, vnghbu, jumv

g"h rcu,hbu bahthbu' v"v eaurho go

vdhkuh snahj msebu' ucnhujs f"e nu"j

tsnu"r baht surbu fnrunz canu
"

hux;

hmje" gk ao
"

hux; tsw abh, hsu"44_

t"f nuci azv )vahhfu, ak vrchho go

nahj( bnmt cvsdav tmk vmnj-mse

vfukk t, fk vbahtho/

unzv nuci' achuo vuks,u ak vmnj-

mse )cgrc rta vabv(' atz vrh
"

nzku

ducr"54_ ducr vgbhi sanu ak nahj'

ucgk huo vvuks, guav fk v,kuh cu _

ucnhkt custh azv pugk t, pguk,u _

ahvhw vdhkuh sanu ak nahj' uh,hrv nzu

_ vdhkuh snahj gmnu )fph avut

kngkv nanu(/

g"s fph azv cbudg kvbanv a
"

jnav

anu, bertu kv"64)bpa ruj banv jhw('

gs vao vjnhah _ hjhsv' gs gmo

vbanv )a
"

jnav anu, bertu kv"74('

fl h"k do cbudg knahj _ abux;

kvdhkuh sanu ak nahj' gs fph avut

eaur go hjhsv )hjhsv vfkkh,84('

ehhn, do vgmnu, snahj msebu' azvu

scr tjs go gmnu, t"x94' ukfi vdhkuh

snahj )cgrc rta vabv( eaur go

eck, nkfu,u h,w crta vabv05fb"k'

ugo vdhkuh sgbhi vnkfu, )
"

bmc nkl"(

cftu"t nhartk' fnuci do npx"s vyur

cbudg kgrc r"v' fb"k/

]ukvghr avyur vut vhxus ak vch,

hux;' avut vhxus saukji grul vch,

hux;' avut vhxus sau"g tsv"z' agkhu

habo fnv ,aucu, uchturho nvm"m[/

z/uha kear zv go vgbhi s
"

uhkl

nav" )vvkhfv nvdku, kvdtukv fb"k

x"s( _ g"p vnsucr ktjrubv15tusu,

vrtah-,hcu, ]vbudgho cnhujs kjxhsh

jc"s' ugk hso _ kfkk hartk cfk

vsuru,[ s
"

nhs" _
"

nhs vi bdtkhi"25_

nav' hartk )vcga"y(' sus )nkft

nahjt(:

fk vakav )nav' hartk vcga"y

usus nkft nahjt( eaurho go
"

nhs vi

bdtkhi": nav vut dutk rtaui vut dutk

tjrui35/ hartk vcga"y _ fngbv

crfu, gr"v429

84(rn"z kzj"c n' c/ kzj"d rx' c/ k",

kvtrhz"k crtah, gv"p uh,vkl jbul/ xw trcg

ntu, aek kvtrhz"k )gw rnt _ cvumt,

hruakho ,an"v(/ ugus/ urtv cvbxni ckeu"a

jf"y gw 063 vgrv 72/

94(rtv xvn"m kvm"m nmu, nhbuh nkl

cxupv: cnahj b,, t,v vt"x cgmnu/

05(ugp"z nuci vahhfu, shuo vuks, vm"m

kgrc rta vabv/ 

15(ahj, a"p cnscr uhuo cw sjdv"a

,ba"t )xv"a ,ba"t j"c gw 265 )kghk gw

371((/ ugus/

25(kw vrnc"o vkw ,aucv p"z v"v/

35(rtv anu"r p"c' s/ zj"t rbd' t/ agr

vpxueho pw uhjh/ ,u"t r"p napyho/ ugus/

34(fbds xphr, vsg, )xpr vahju, ,rm"u

gw 141/ ,a"c gw 91/ ,a"v gw 06/ tdru, eusa

tsnu"r nvurhh". j"y gw ,yz(/

44(haghw ht' ht/

54(rtv hruaknh r"v p"d v"j ucev"g/

64(c"r ph"s' y/ sc"r p"c' kz/ cfnv

neunu, uspuxho vut cahbuh xsr/ tck f"v cg"j

agr sruah tch"g p"t/ agr vdkdukho c,jk,u/

ucf"n/

74(rtv xv"n ,rp"j gw ehz/ ugus/
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vnahj tkhu gk atk,u
"

thn,h t,h nr"

_
"

fahpumu nghbu,hl )svcga"y(

jumv"45/ usus nkft nahjt _ agk hsu

ctv vdtukv vtnh,h, uvakhnv cpugk/

uc,hc,
"

nhs" bnmtho fk vakav

hjs c,hcv tj, uhjhsv' uc,hcv

aphruav vut
"

nhs" ),hf;(' crdg tjs

uhjhs _ v"z nurv afk vakav vo

beusv tj, uhjhsv: vbeusv ak dtukv

nhs/

ubeusv zu bjke, kakav pryho'

usuet cxsr ak nav' hartk vcga"y

usus nkft nahjt: vfj kdtukv ct

nnahj dutk rtaui vut dutk tjrui'

unav ehck ,urv nxhbh unxrv fuw55' azv

fukk fk v,urv fukv' fk nv a,knhs

u,he g,hs kjsa65' fukk _ do vdhkuh

spbhnhu, v,urv ctupi svpm, vnghbu,

jumv g"h vcga"y' agh"z 
"

t,h nr" sus

nkft nahjt/

ucpryhu, hu,r: nav usus )nkft

nahjt( vo vrtaui uvtjrui _ dutk

rtaui vut dutk tjrui' uchbhvo bnmt,

tu, hw avht r", hartk )vcga"y('

aeth gk beus, vhvsu, )
"

Phbygkg

ths"(75' fph abnmt, cdkuh gs avht

neck, mur, tu, )hw(' utsrcv: suet vhw

vht vnjcr, t, a,h vtu,hu, nw usw

aha kvo v,payu, akt cgrl hu,r

nv,payu, vhw _ fh beus, vhvsu,

n,ear, go vec"v gmnu' ukfi guns

vhvush cnmc ak
"

bmc nkl" )fb"k(

u
"

uhkl"' usuet vut cfju kvcht t,

vdutk rtaui vut dutk tjrui )nav usus

nkft nahjt(/

uvfj gk dhkuh vhw )beus, vhvsu,( _

hjhsv acbpa )bhmu. nahj acfk tw

nhartk85( gs gmo vbpa _ chvush'

ndhg cnhujs g"h hartk vcga"y' g"h

dhkuh ,ur, vjxhsu, _ seth cfkku, gk

fk ,ur, vjxhsu, ak fk rcu,hbu

bahthbu )veaurho go nahj(' ucnhujs

_ v"z cdkuh tmk vm"m' afukk fk

rcu,hbu bahthbu' fb"k )x"u(/

j/vahhfu, vb"k sgrc rta vabv

go vdtukv nusda, hu,r cgrc rta

vabv cechgu, abv zu _ vi chnh

vacug' avut chuo rtaui cacug' uvi

cfkku, vabv _ ab, vw,ab"c:

ftar grc rta vabv jk chuo rtaui

cacug' tzh bnmt avut chi abh hnh

xdukv _ chi huo vac,eusa urta

vabv/ ug"p vhsug afk gbhbh esuav vo

cshue' vrh nuci avhuo sgrc r"v ha

cfju kjcr t, abh vemuu, sac, urta

vabv: ac, vht
"

nhesat uehhnt"95

nkngkv' nat"f rta vabv n,esa g"h

cb"h )hartk sesahbvu kznbho06(/ ug"h

vhuo sgrc rta vabv chb,hho bgav

vjhcur scw vgbhbho' avesuav sac,

avht kngkv nfk vguknu, )nhesat

uehhnt nkngkv( bnaf, fnu avht

crta vabvQ ufnu"f kthsl dhxt'

n,dkv thl aftu"t nhartk vut

"
cgv"c" )kvhu,u csrd, nkl fb"k( gk

vac, unaphg cac,' gs _ thl

aftu"t nhartk bgav cgv"c gk

crfu, gr"v 430

45(tdv"e vhsugv svcga"y _ bspxv cf,r

ao yuc c,jk,u/ ucf"n/

55(tcu, rp"t/

65(rtv ndhkv hy' c/ hruaknh ptv p"c

v"s/ ugus _ bxni ckeu"a jh"y gw 252 cvgru,/

75(rtv
"

vhuo huo" jw tsr tw/

85(ntur ghbho x"p phbjx/

95(chmv hz' t/

06(crfu, ny' t/
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)vct,u ak(
"

huo afuku ac, unbujv

kjhh vguknho"16/

ucpryhu, hu,r: cechgu, abv zu

habv vngkv' arta vabv jk cvnal

rmu; ak akav hnho nhujsho zv tjr

zv26: )t( huo vac, eusa' eaur go
"

huo

afuku ac, unbujv kjhh vguknho"/ )c(

grc rta vabv _ chuo rtaui cacug'

abert c,urv36

"
huo tjs"' gk ao

avec"v vhw hjhs cguknu46/ ugbhi zv ak

huo rtaui sngav crtah, juzr ubabv

cfk huo rtaui56' fnu arutho cahru ak

huo atunrho tz
"

kvw vtr. unkutv"66/

ucvsdav h,hrv fahuo rtaui vut grc

rta vabv' atz
"

zv76vhuo ,jk,

ngahl zfrui khuo rtaui"86/ )d( rta

vabv' chuo abh cacug' achuo zv

bcrt, njkue,96_ njkue, kngkhu,t'

njkue, kao anho )fnjkue, anth

uvkk( a
"

xupv kv,ehho"07' vi vngkv

santh )dcurv17( uvi vngkv svkk

)jxs17( _
"

uapyu vgsv )Shi( duw uvmhku

vgsv" )jxs(' g"h fj bgkv nabhvo

vnjcro27_ vfj snav' r", nav anth

vkk' tar vut dutk rtaui vut dutk

tjrui/

azv bux; gk vngkv vnauka,

svabv vjsav _ abv ,nhnv )ab,

vghcur(' abv akhnv )jaui ufxku nkt('

u
"

,nhnu," cakhnu, s
"

acg ac,u,

,nhnu,"' fnsucr kghk37/

y/vrtah-,hcu, snxpr vabv

vw,ab"c becg g"h cbh hartk _ vhw

,vt ab, bpktu, cfk:

"
bpktu, cfk" vfuubv cpayu,'

ahvhu )vhw ,vt _kaui vcyjv ukaui

mhuuh ub,hb, fj( bpktu, cvfk' cfk

gbhbh vabv/ uzv bgav gh"z actv ,hf;

unhs vdtukv vtnh,h, uvakhnv' tzh

hvhu
"

bpktu, cfk"/

ucchtur vscrho:
"

cfk" nurv gk

,fkh, akhnu, vcrfv fukk vakhnu,

svdtukv vtnh,h, uvakhnv _ fph

atunrho jz"k47a
"

akav vyghni

vec"v cguko vzv nghi vguko vct' tku

vi tcrvo hmje uhgec' tcrvo sf,hc

chw57cfk hmje67sf,hc chw77nfk uhgec

sf,hc chw87fk"/ fkunr' 
"

cfk" eaur

go vakhnu, sguko vct97' vdtukv

vtnh,h, uvakhnv' atz hvhw
"

fk" _

crfu, gr"v431

37(ktjrh v,r, bsrho )xv"a ,ab"c j"t

gw 2-1 )kghk gw 5-424((/ urtv ctrufv _ ahj,

huo cw sr"v )xv"a ,ab"c j"t gw 21 )keni gw

534( uthkl(/

47(c"c yz' xg"c uthkl/

57(jhh arv fs' t/

67(ukvghr akg"k hert khmje fh t,v

tchbu )ac, py' c(/

77(,uksu, fz' kd/

87(uhakj kd' ht/

97(rtv tuv", jhh arv efv' c/ urtv xpr

vkheuyho st"j-m"m grl fk gw ekc uthkl/

ua"b/

16(,nhs cxupv/

26(rtv ctrufv vahjv shuo vac, _ a"p

bmcho' f"j tkuk ,ba"t/

36(crtah, t' v/

46(c"r p"d' j/ pra"h crtah, t' v/

56(rtv keu", av"a fv' t/ ucf"n/

66(,vkho fs' t/

76(,pk, nux; sr"v' nr"v fz' t/

86(rtv ahj, huo cw sr"v ,ab"c )xv"a

,ab"c j"t gw 31 )keni gw 634( uthkl(/

96(c"r p"s' u/ zj"t hz' t/

07(tcu, p"v vh"z/

17(rtv zj"d rnv' t/ ,bht tdv"e xh"d/

ugus/

27(rtv ahj, huo cw sr"v ,ab"c )xv"a

,ab"c j"t gw 71 )keni gw 044( uthkl/ gw 33

)keni gw 654( uthkl(/
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vfk cakhnu,/

ucara vgbhbho:
"

fk" eth gk vw

xphru, )vfukkho t, fk vxphru,( njxs

ugs vus' fph abnmtho cakhnu, )fk tw

fkuk ngar( _ uv"z cdhnyrht fk

)jnaho(/ u
"

cfk nfk fk" zvu fph

avakhnu, s
"

fk" )dtukv( bnaf, cfk

dw veuho )fbds dw vtcu,(' vfukkho t,

fk vpryho/

unfhui aftu"t nhartk _ tbaho

baho uy; _ vut hura ak fk tjs

naka, vtcu, ufuko hjs' ucftu"t

nhartk habo fk dw vtcu,08' vrh nuci

aftu"t nhartk neck cpayu,
"

cfk

nfk fk"' fph aftu"t tunr cxhuo

crf, vnzui:
"

fnu acrl t, tcu,hbu

tcrvo hmje uhgec cfk nfk fk fi hcrl

tu,bu fukbu hjs ccrfv akhnv"'

ucpayu, _ aftu"t nhartk neck

"
cfk nfk fk" crujbhu,' u

"
cfk nfk

fk" cdanhu,' go fk vphruaho acscr'

vjk nvphrua vgherh _ agus crdgho

vtjrubho ak vdku, hvhw kftu"t

nhartk 
"

cfk nfk fk"' afk gbhbhu

hvhu ctupi vfh yuc uvfh nuako )
"

kt

jxru auo yucv"18('

ugus ugher _ azv ncht nhs k,fkh,

vakhnu, s
"

cfk nfk fk" _ vdtukv

vtnh,h, uvakhnv' ucpayu, ucdanhu,

_ cv,to kcrf, vnzui scb"h28)acv

nceaho
"

cfk nfk fk"(:
"

utfk,

uacg, ucrf, t, vw tkehl gk vtr.

vyucv tar b,i kl"38_ aneckho tr.

hartk cpayu,' u,hf; ctupi ak hruav

ufhcua ujkue, vtr.' ufk cb"h bnmtho

ao
"

tha ,j, dpbu u,j, ,tb,u"48'

cdtukv vtnh,h, uvakhnv'

uctupi azv pugk do gk vgcr'

stg"p acrdg zv nna vrh nahj gshhi

kt ct' vbv ftar vut hdhg crdg

aktjrh zv _ vut habv )gk hsh vfbx,

vtk"; stkupu ak guko58( do t,

vrdgho akpbh zv )s
"

dukv"( ahvhu jke

nvdtukv/

h/ukxhfuo:

cgnsbu chuo xdukv sgrc rta vabv

vw,ab"c' vhw ,vt ab, bpktu, cfk _

avut do huo vvuks, ak vmnj-mse _

ucxhuo uju,o sjusa tkuk r",
"

tbh

ksush usush kh"68' go fk jna, vrtah

,hcu, stkuk fbds dw veuho uvgnusho

s,urv gcusv udnhku, jxsho' u,aucv

udtukv78_ vrh custh acgnsbu cnmc

s
"

usush kh" ncrl vec"v ftu"t

nhartk ufkk hartk gus cjusa tkuk

go
"

cfk nfk fk"'
"

nhsu vnktv

vp,ujv vesuav uvrjcv"88' vi

crfu, gr"v 432

08(rtv ,u"t r"p utrt/ ugus/

18(pra"h c"c ao/

28(avut vcrfv vhjhsv ni v,urv )crfu,

nj' c/ rnc"o rha vkw crfu,/ xsr crv"b

ktsv"z c,jk,u(/ udo kvshgu, acrf, v,urv

vht nv", _ thi zv eaur go danhu, vguko

utr. hartk f"f fnu crf, vnzui )
"

utfk,

uacg, duw"(/

38(gec j' h/

48(kaui vf,uc _ nkfho-t v' v/

58(rtv keu", cvgku,l kd' d/ ucf"n/ urtv

xv"a ,ba"t j"c gw 405 )kghk gw 021( uthkl/

gw 025 )kghk gw 431( uthkl/

68(av"a u' d/ urtv tcusrvo xsr r"v

uphruav p"t/ rtah, jfnv agr v,aucv p"s

)eyu c(/ pg"j agr r"v p"t/ c"j kyur tu"j

x,ep"t )s"v uvgchru(/ ak"v cnxf, r"v aku

)rhd' t(/ keu", rtv )kc' t(/ ugus/

78(rtv keu"a jf"y gw 272 uthkl' ua"b/

88(crfv vakhah, scrvn"z/
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crujbhu, uvi cdanhu,' uvi cabhvo hjs'

gs ctupi abgaho nmhtu, tj,/

ug"p px"s vyur vb"k afcr cgrc

rta vabv cb"h 
"

kucaho kcbho

un,gypho kcbho" _ vrh nuci agus

cgrc rta vabv neckho fcr t,

vv,jkv sfk vvnafu, uvvapgu,

uvturu,' ugtfu"f _ fk vfju,' vi

crujbhu, uvi cdanhu,/

ugus uvut vgher _ a,hf; unhsnna

cgrc rta vabv zv' huo vuks, svmnj-

mse _ n,dkv nahj msebu' ctupi

s
"

nrtv ctmcgu utunr zv"98: vbv nahj

fph abert
"

mnj"' vbv nahj fph

abert
"

mse"' vbv nahj fph abert

"
hux; hmje" )anu ak f"e nu"j tsnu"r

baht surbu(' ugus ugher _ vbv nahj

fph abert
"

sus nkft nahjt"' chjs

go nav rchbu _
"

dutk rtaui vut dutk

tjrui"' chjs go hartk vcga"y ufk

rcu,hbu bahthbu _ uctupi s
"

nhs"

)fb"k x"z(' ,hf; unhs nna/

ucpayu, _ a
"

uhkl" ftu"t nhartk

ufkk hartk nvdku, kdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu' knyv

ngarv ypjho'

u
"

uhkl" fk cb"h _
"

cbgrhbu uczebhbu

duw ccbhbu uccbu,hbu"09_ ,hf; unhs _

"
tru go gbbh anht"19_ ktr. veusa'

ujuddho ao t, rta vabv'

uao dupt _ chruakho ghr veusa'

cvr veusa' cch, vnesa vakhah

uvnauka'
"

nesa tsw fubbu hshl"' uao

dupt _ cesa vesaho' acu bnmt, tci

va,hw annbv vua,, vguko29

_ tci va,hw aehhn, cakhnu,

ucdkuh do czni vzv ckh ahbuhho cneuo

esa vesaho cch, vnesa _ akfi v"z

njze t, vygbv uv,chgv scb"h gk

vdtukv' cygbv arutho fcr gfahu

cdkuh cguko vzv v,j,ui t, tci va,hw'

avht vhxus ak fk vguv"z do gfahu _

nfhui avht bu,rv cakhnu, kkt

ahbuhho cneunv/

uchjs go ch, vnesa vakhah

n,ehho 
"

chuo vakhah hehnbu ubjhw

kpbhu"39' jhho tnh,hho ubmjhho' vjk

njhho fpauyo _ f,hcv uj,hnv yucv

kfk tjs utj, nhartk' go jhho

cpayu, _ du; crht ubanv crhtv' vi

cdanhu, uvi crujbhu,/

u,hf; unhs nna fk zv gucr ktr.

veusa' khruakho ghr veusa' kvr

veusa' kch, vnesa vakhah' cdtukv

vakhah,' avht do fukk, t, vdtukv

vgahrh,' dtukv athi tjrhw dku,49

)fph atunrho zt, do cxsr ak pxj'

a
"

fhnh mt,l ntr. nmrho trtbu

bpktu,"59(/

ugus ugher _ ,hf; unhs nna'

ucpry agunsho chuo xdukv sgrc rta

vabv go fk ngku,hu'

ucpry aftu"t hbmk custh huo zv

kvuxpv cgbhbh msev ucfnv gbhbho

yucho' ucnhujs _ cvgbhi avzni drnt

crfu, gr"v433

29(hunt bs' c/

39(vuag u' c/ urtv cnpraho ao/

49(nfhk,t cakj yu' t/ ,us"v v"d ubtnr

_ pxjho eyz' c/ 

59(nhfv z' yu/

98(kw jz"k _ anu"r xpf"d/ urtv ,gbh,

cxupv/

09(ct h' y/

19(sbhtk z' hd/ xbvsrhi mj' t/
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crfu, gr"v 434

_ huo vuks, vmnj-mse _ g"h vkhnus

n,ur,u uehuo vurtu,hu/

uftnur _ chuo zv gmnu ,cut

vdtukv vtnh,h, uvakhnv g"h nahj

msebu' ,hf; unhs nna/
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8( ראה לקו״ש ח״ט ע׳ 220. וש"נ.

9( ר"ה טז, סע״א. וש"נ.

10( תהלים מז, ו.

ג

שלימות תקיעת שופר בגאולה השלימה
דייקא  לעת"ל  תהיינה  ששלימותן  מדגישים  בר"ה  התקיעות  בשעת 
בשופר  "תקע  באמירת  קולו  את  מרים  ישראל שהחזן  מנהג  ולכן   –
גדול לחירותינו", ועוד • לאחר התקיעה דלעת"ל נביט ב'פני התוקע', 
ואינו  זו,  וביותר בשנה  ביותר  זה מודגש  • כל  ית'  ומהותו  עצמותו 

מובן כלל וכלל למה מתעכב משיח צדקנו..

משיחת יום ב' דר"ה תשנ"ב

הנחה בלתי מוגה

ג. ויש לקשר ענין זה עם תוכן העבודה דראש השנה:

ענינו של ראש השנה הוא - כמודגש בתפלות וברכות היום - ״מלוך על העולם כולו בכבודך״, 
שהו״ע עליית המלכות )״מלוך״( לכתר עד לפנימיות הכתר )״כבודך״(8 והמשכתה והתגלותה 
בעולם, שענין זה נעשה בעיקר ע״י העבודה דתקיעת שופר, כמארז״ל9 ״אמרו לפני כו' מלכיות 
כדי שתמליכוני עליכם כו' ובמה בשופר״, ועד להשלימות ד״תקע בשופר גדול לחרותנו״ )כפי 
על  ״מלוך  הבקשה  תתקיים  שאז  והשלימה,  האמיתית  בגאולה  שופרות(,  בברכת  שמסיימים 

העולם כולו בכבודך" בתכלית השלימות.

ובפרטיות יותר:

אחריו,  הקהל  וכל  התוקע  ע״י  התקיעות  שלפני  הפסוקים  באמירת  היא  לתק״ש  ההכנה 
שסיומם וחותמם בפסוק10 ״עלה אלקים בתרועה ה׳ בקול שופר״, שהו״ע עליית המלכות )שם 

אלקים(, שזהו תוכן העבודה דתק״ש.

ולאח״ז באים התקיעות עצמם - התקיעות דמיושב, שבהם תוקעים ג״פ תשר״ת, ג״פ תש״ת 
וג״פ תר״ת, ולאח״ז גם התקיעות דמעומד, בתפלת מוסף )בתפלת לחש ובחזרת הש״ץ(, שבהם 
תוקעים תשר״ת תש״ת תר״ת לאחרי אמירת הפסוקים )ראיות מן התורה על הענינים( דמלכיות, 
וחותמם  שסיומם  שופרות,  פסוקי  אמירת  לאחרי  וכן  זכרונות,  פסוקי  אמירת  לאחרי  ועד״ז 
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לחרותנו״, שהיא  גדול  בשופר  ״תקע  באמירת(  קולו  מגבי׳  ישראל שהש״ץ  )כמנהג  בהכרזה 
מספר  זו  שבהכרזה  דברים,  סיפור  של  ללשון  ועד  ציווי,  של  בלשון  וגם  בקשה,  של  בלשון 

הש״ץ12 שנתקיים הענין ד״תקע בשופר גדול לחרותנו"!

]ובהמשך לזה באים גם עניני התפלה שלאח״ז - ״ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים״, 
 - להקב"ה  ההודאה  באה  זה  ועל  לעבר13.  העתיד  שמהפך  וא״ו,  בתוספת  דייקא,  ״ותחזינה״ 
״מודים אנחנו לך׳ )הן ע״י הש״ץ, והן ע״י כל הקהל במודים דרבנן(, כולל גם ההודאה ד״וכל 
החיים יודוך סלה״, כיון שנתקיימה גם הבקשה ״וכתוב )בתוספת וא״ו שמהפך העתיד לעבר( 
לחיים טובים כל בני בריתך", חיים טובים דהגאולה האמיתית והשלימה שבה תהי׳ ״ברית14 
חדשה״15 בין הקב״ה ובנ״י )״בני בריתך״(, ועד לסיום וחותם התפלה באמירת ״אך צדיקים יודו 
לשמך ישבו ישרים את פניך״16, שלאח״ז תוקעין עוד ל׳ קולות )ע"ד תקיעות דמיושב(, ״ואחר 
כך נפטרים לבתיהם לשלום״17 - לביתו האמיתי דכאו״א מישראל, בארצנו הקדושה, בירושלים 

עיר הקודש, בהר הקודש, בבית המקדש ובקדש הקדשים18[.

ועד שבאים להתקיעה גדולה שבסיום וחותם יוהכ״פ )כידוע ש״יחיינו מיומיים ביום השלישי 
יקימנו גו'״19 קאי על ב׳ הימים דר״ה ויוהכ״פ20( - שלאחרי אמירת ״הוי׳ הוא האלקים״ ז״פ21, 
שקאי על ז׳ העליות דספירת המלכות לעתיק22 )גמר ושלימות הענין ד״עלה אלקים בתרועה הוי׳ 
בקול שופר״(, תוקעים תקיעה גדולה, ומכריזים ״לשנה הבאה בירושלים״ )שפירושו23 שתיכף 
ודוגמא  מעין  היא  זו  שתקיעה  בירושלים״(,  הבאה  ״לשנה  יהי׳  ובמילא  הגאולה,  באה  ומיד 

והכנה ל"תקע בשופר גדול לחרותנו״.

ד. ויש להוסיף בנוגע להענין דתקיעת שופר - שקשור עם ״תקע בשופר גדול לחרותנו״:

תקיעת שופר צ״ל עד שיאדימו פני התוקע24 - עי״ז שעיקר הדם עולה להפנים דהתוקע מגודל 
היגיעה והמאמץ שבתק״ש, אבל, לא באופן שפוגע ח״ו בבריאות הגוף, אלא אדרבה, שעי״ז 
ניתוסף עוד יותר בבריאות הגוף, כמודגש גם בהארת פניו של התוקע )מאדמימות פניו25( כפי 
שנראה לעיני הקהל שמסתכלים על פני התוקע )כמו שהתוקע מסתכל בפני הקהל(26 - הסתכלות 
דייקא27, שמורה על ראי׳ פנימית )״איינקוקן זיך״( שלמעלה מראי׳ סתם )כולל גם ראי׳ דחכמה(.

ואילך.  א  רלה,  ר״ה  )עם דא״ח( שעד  סידור  ראה   )11

ובכ״מ.

12( גם אם אינו מכוין לכך - בבחינת "מזלי׳ )ועל ידו 

גם מזלם של כל הציבור( חזי״ )ראה מגילה ג, א. וש״נ(.

13( ראה פרש"י ר"פ נח. ועוד.

14( ירמי׳ לא, ל.

ד.  נא,  )ישעי'  תצא״  מאתי  חדשה  "תורה  ועד״ז    )15

ויק״ר פי״ג, ג(.

16( תהלים קמ, יד.

17( סידור אדה״ז לאחרי תפלת מוסף דר״ה.

הפרטיים  לבתיהם  מביהמ"ק  ההליכה  גם  וכולל   )18

בכל  תאנתו״,  ותחת  גפנו  תחת  ״איש  מישראל,  דכאו״א 

ארץ ישראל שתתפשט בבל העולם כולו - כדאיתא במדרש 

ובשבת  חודש  באים בראש  ״איך  תקג(  רמז  ישעי׳  )יל״ש 

מסוף  בשבתו״(  שבת  ומידי  בחדשו  חודש  מידי  )״והי׳ 

העולם, אלא העבים באים וטוענים אותם ומביאים אותם 

לירושלים . . והן טוענים אותם לבתיהם״.

19( הושע ו, ב.

20( ראה לקו״ת דרושי ר״ה סג, סע״ב. ובכ״מ.

ו״ברוך שם״  ישראל״ פ״א,  21( לאחרי אמירת ״שמע 

ג״פ.

22( ראה סה״מ מלוקט ח״א ע׳ שמט. וש״נ.

לאמירת  בנוגע  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  פירוש  כידוע   )23

״לשנה הבאה בירושלים״ בליל הסדר )סה"ש תש"ה ריש 

ע׳ 83(, ועד״ז בסיום וחותם יוהכ״פ.

24( ראה פע״ח שער השופר פ״א. ועוד.

25( ראה לקוטי לוי"צ אגרות־קודש ע׳ רלז.

26( ראה ״התמים״ ח"א ס״ע לה.

27( ראה שו״ע אדה"ז או״ח סקכ״ח סל״ו. ועוד.

בלתי מוגה
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ולהעיר, שיש זמנים שבהם מותר וצריך להסתכל בפני רבו, כלומר, לא זו בלבד שראיית פני 
רבו אינה מזיקה, אלא אדרבה, שמועילה כו׳ - כמאמר רבי28 ״האי דמחדדא מחבראי דחזיתי׳ 
לר׳ מאיר מאחורי׳, ואילו חזיתי׳ מקמי׳ הוה מחדתא טפי, דכתיב25 והיו עיניך רואות את מוריך״.

ועד״ז והוא העיקר בנוגע ל״תקע בשופר גדול לחרותנו״ - שבהמשך לזה נעשית ההסתכלות 
בפני התוקע, עצמותו ומהותו ית׳, באופן ש״לא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך״, 

בגאולה האמיתית והשלימה.

ה. ובהדגשה יתירה בדורנו זה ובמיוחד בשנה זו:

דורנו זה הוא דור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה - שבו נשלם כבר הלימוד מרבי 
ופירושיהם כו׳ שנתגלו  )בעל המאמר ד״והיו עיניך רואות את מוריך״( בששה סדרי משנה30 
ונתחדשו ע״י ״תלמיד ותיק״ שבכל הדורות, כולל גם לימוד ה״טור והשו״ע והגהותיו״ שבזמן 
הזה ״בכלל משנה יחשבו״31, הן שו״ע הבית־יוסף )המשך וסך־הכל מפירושו הארוך על הטור 
הלכה למעשה( והגהות הרמ״א32, והן ובמיוחד השו״ע של רבינו הזקן33, ״הלכות בטעמיהן״34 
ע״י  שנתחדשו  הפירושים  כל  עם  הטור(,  על  הארוך  פירושו  עם  הב״י  דשו״ע  חיבור  )מעין 
״תלמיד ותיק״ עד לדורנו זה, ועד להחידוש העיקרי - ש״כלו כל הקיצין״35, וכבר עשו תשובה, 
להגאולה  כולכם״37(  הכן  )״עמדו  מוכנים  ועומדים  ״צחצוח הכפתורים״36,  גם  כבר  והשלימו 

האמיתית והשלימה.

ובמיוחד בשנה זו, ה׳תשנ״ב - שד׳ אותיות ראשונות דמספר השנה הם ר״ת ״הי׳ תהא שנת 
צאתך  ״כימי  נאמר38  עלי׳  והשלימה,  האמיתית  דהגאולה  ה״נפלאות״  על  שרומז  נפלאות״, 
מארץ מצרים אראנו נפלאות״, ואות החמישית )ששייכת לגאולה החמישית(, אות בי"ת, היא 
ר״ת ״בכל״39, ״בכל מכל כל״, כמ״ש באברהם יצחק ויעקב40, שבזה מודגשת השייכות לתק״ש, 
העיקר,  הוא  יצחק  ג׳ האבות  היינו, שבין  ביצחק״41,  בי׳  ואברהם(  )יעקב  תרווייהו  ש״אחידן 

ודוגמתו בהגאולה האמיתית והשלימה שאז יאמרו ליצחק דוקא ״כי אתה אבינו״42.

האמיתית  להגאולה  זו,  בשנה  ובפרט  השנה,  דראש  המיוחדת  השייכות  מובנת  עפ״ז  ו. 
והשלימה - שהיתה צריכה לבוא בפועל )ואילו זכינו היתה באה בפועל( באמירת ״תקע בשופר 
גדול לחרותנו״ ביום ראשון דר״ה, ומפני סיבה שאינה ברורה וידועה ואינה מובנת כלל וכלל לא 

באה הגאולה גם לאחרי אמירת ״תקע בשופר גדול לחרותנו״ ביום ב׳ דר״ה!

28( עירובין יג, ב.

29( ישעי׳ ל, ב.

30( נוסף על חמשה חומשי תורה.

31( הל׳ ת״ת לאדה״ז רפ"ב.

32( כידוע הרמז בפסוק ״ובני ישראל יוצאים ביד רמה״ 

- ביד רמ׳'א )ראה שו"ת חת״ס או"ח.

33( הסימנים שהגיעו לידינו, ובפרט חלק אורח חיים, 

יוהכ״פ  -  הלכות ר״ה,  נכללים ההלכות דימים אלו  שבו 

וסוכות.

34( לשון הקדמת בני הגאון המחבר לשו״ע אדה״ז.

35( סנהדרין צז, ב.

36( ראה שיחת שמח"ת תרפ״ט.

37( אגרות־קודש אדמו״ר מוהריי״צ ח״ד ריש ע׳ רעט. 

וראה ״היום יום" ט״ו טבת. ובכ״מ.

38( מיכה ז, טו.

39( וגם ר״ת בינה - השלימות שניתוסף בבינה גם לגבי 

חכמה )ראי׳, ״אראנו״(. כולל גם הענין דחכם בבינה והבן 

בחכמה )ספר יצירה פ״א מ״ד. וראה סה״מ תרנ״ט ס״ע עג 

ואילך. וש״נ(.

40( ראה ב״ב טז, סע״ב ואילך.

שער  דא״ח(  )עם  סידור  ודאה  רע״א.  ק,  זח״ג   )41

התקיעות רמו, סע"ד ואילך. ובכ״מ.

42( שבת פט, ב.

43( שו״ע אדה"ז או״ח סת״ר ס״ג ואילך.

בלתי מוגה
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ובכל אופן, בעמדנו בסעודה בסיומם וחותמם של ב׳ ימי ר״ה שנחשבים ״כיום אחד ארוך״43, 
שכולו  ״ליום44   - ממש  בפועל  והשלימה  האמיתית  הגאולה  שתבוא  ביותר  מסוגל  זמן  ה״ז 

ארוך״45.

ובפשטות - שבעיצומה של סעודה זו נכנס משיח צדקנו ואומרים לו:

״שלום עליכם משיח צדקנו״!

ובמילא נעשה ההמשך דסעודה זו בהסעודה דלעתיד לבוא - שהקב״ה מגיש לכאו״א מאתנו, 
בתוככי כלל ישראל, הסעודה דלויתן ושור הבר46 ויין המשומר47.

ועד לסיומה בברכת המזון: ״ואכלת ושבעת וברכת את ה׳ אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן 
לך״48 - לאחרי שכל בנ״י באים לארצנו הקדושה, ״כל יושבי׳ עלי'", שאז מקיימים כל המצוות 

בשלימות )גם מצות יובל50(.

התוועדויות תשנ"ב ח"א עמ' 52 ואילך.

44( ראה קידושין לט, ב. וש״נ. תו"א תולדות יח, סע״ד. 

ובכ״מ.

45( ואז יתגלה שאריכות הגלות )אריכות גדולה ביותר( 

היא ״כיום אחד ארוך״.

46( ראה ב״ב עה, א. ויק״ר פי״ג, ג.

47( ראה ברכות לד, ב. ועוד.

48( עקב ח, יו"ד.

49( ערכין לב, סע״ב.

ויובלות  דשמיטין  למנין  בנוגע  מהשקו״ט  להעיר   )50

בביאת משיח צדקנו בהמשך להמנין שלפנ"ז.

בלתי מוגה
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א

 צריך לחשוב אודות מה שלומדים בחסידות,
ולא לעבור עליו 'כמו מים'...

קטע משיחת ש"פ נצבים-וילך תשמ"ד

בתורת  מסויים  ענין  לומדים  שכאשר   — גיסא  לאידך  גם  הבהרה  דרושה  זה,  עם  וביחד 
החסידות, באופן של הבנה והשגה, ע״פ משל מכוחות הנפש שבאדם )וכיו״ב(, הרי בד בבד 
עם התאמת הענין ע״פ קבלה, בספירות דלמעלה כו׳ — אין לשכוח אודות פשוטם של דברים, 

שהמשל מדבר אודות אדם חי אשר פעולת כחות נפשו באופן כך וכך.

]ובדידי הוה עובדא:

חסידות  בדרושי  מ״ש  כולם  יודעים   — לעונג  רצון  שבין  החילוק  אודות  מדברים  כאשר 
ש״רצון הוא מלשון ריצה, היינו, שהנפש נמשכת ורצה לדבר שחוץ ממנה, משא״כ ״תענוג״ — 

ענין של מנוחה. עד לשלימות ענין התענוג — כאשר האדם מתענג בעצמותו.

צריכים  שלזה  עליכם",  ״חמליכוני  דר״ה,  לעבודה  )בקשר  זה  ענין  כותבים  כאשר  ובכן, 
שבאדם  והעונג  הרצון  מכח  משל  ע״פ  זאת  'ומבארים  למלוכה(  והרצון  העונג  את  להמשיך 

למטה — אין לשכוח שמדובר אודות רצון ותענוג אצל אדם חי כפשוטו.

שאלתי אותו: קדשת על היין בשבת שעברה? — בודאי, השיב, הרי זו מצוה! ובכן, האם 
בעת שתיית היין הרגשת שהנך מתעלה בעצמותך? — ולא ידע מה אני סח! אין לו שום מושג 
מהו עצם נפשו, ומה נקרא להתעלות בעצמותו! — בנוגע לעצמותו ית׳ — טוען הוא שאדמו״ר 
הזקן כותב בתו״א146 ש״המאור הוא בהתגלות, ולכן אפילו תינוקות יודעים שיש שם אלקה מצוי 

כו׳״, אבל בנוגע לעצמות נפשו — אין לו כל מושג בזה!...

]ואכן, הנני מאמין לו שאין לו מושג בזה... — לא מצינו שיהודי יצטרך להתייגע ולחקור מהי 
עצמות ומהות נפשו, תפקידו של יהודי — ללמוד תורה ולקיים מצוות[,

פירושו  עתה שתענוג  זה  הרי אמרת  עונג שבת —  מצות  קיימת  כיצד  אותו,  ובכן, שאלתי 
שהאדם מתעלה בעצמותו, ומכיון שאינך יודע אפילו מה זה. כיצד קיימת מצות עונג שבת?!...

והוספתי לטעון: יש לך ילד או ילדה קטנים שמזמן לזמן רוצים הם בדבר מסויים, וכאשר הנך 
ממלא את רצונם — בודאי יש להם רגש של תענוג. ובכן, שאל נא אצלם האם הרגישו שנתעלו 
בעצמותם!?״ אינני יודע אם שמע בקולי לשאול אצלם... אבל בכל אופן — נקל לשער מה היו 
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משיבים למשמע שאלה זו!...

מניין נובע כל זה — מכיון שחסרה שימת־לב המתאימה ללימוד החסידות, ״מ׳גייט דורך 
אויף דעם ווי אויף וואסער", ולא מוצאים לנכון להתבונן )ולו התבוננות קלה( בפשוטם של 

דברים, ובנדו"ד — שמדובר אודות כח התענוג אצל אדם כפשוטו!

רצון  שבין  החילוק  אודות  רבות  פעמים  בחסידות  למד  שכבר  לבן  זקן  עם  יהודי  לו  יושב 
לתענוג, ומעולם לא עלתה על דעתו שאלה הנ״ל!

אינני יודע מהי הסיבה לכך, ואולי יודע הנני — אבל אין זה נוגע להתוועדות זו[.

התוועדויות תשמ"ד ח"ד עמוד 6162 ואילך.
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ב

תשרי של 'פנימי' לעומת תשרי של 'חיצון'

משיחת שמחת תורה תרצ"ג

ה. ״עד מתי ניקום בקיומא דחד סמכא״ )=עד מתי נעמוד בעמידה על רגל אחת?(. ישנם בין 
היו מסוגלים להיות  די טובים, כלומר, הם  אנ״ש שי׳ חסידים שיכולים להיות ״בעלי צורה״ 
כפי שהחסידות רוצה שיהיו. אך הם מסתפקים בסדר של ״מקיף״, אין להם שום סדר בעבודה, 

בעבודה פנימית בסדר מסודר, אלא הכל באופן ״מקיף״, חיצוני וזמני.

מה  הנפשי,  חשבונם  עושים  טובה,  בהתעוררות  מתעוררים  הם  אלול  חודש  ראש  כשמגיע 
ואיך עברה השנה, עורכים סיכום, ״בכן״ מהעבר, ומאותו ״בכן״ ה״סך הכל״ של העבר, נוצרים 
יודעים  וערומים,  עניים  הם  כמה  עד  חשים  הם  הרוחני.  מעמדם  על  וצער  זעם  רגשי  אצלם 

שהתבגרו בשנה, אך במה עברה השנה?!

על  רק  חיים שחושבים  יהיה הסוף מחיי תהו אלה,  נוצרת התמרמרות כאשר חושבים מה 
המחר ומשום כך מאבדים את היום, שוכחים על ה״ברוך השם יום יום״ ושרויים בדאגה מה 

יהיה מחר.

ראש חודש אלול הוא הרי חודש הרחמים, שבו מאירות י״ג מדות הרחמים, והם ימי עת רצון, 
הרי חשבון הנפש יוצר ציפיות חזקות לקבלת העול של ראש השנה, ומגיעים להחלטה איתנה 

על העתיד שיהיה שונה לגמרי.

לשמור  מקפידים  טוב,  די  במעמד  נמצאים  הכיפורים —  ויום  ראש השנה  ימי  וכשמגיעים 
על הזמן ולא להעבירו בבטלה. וכשמגיעים ימי הסוכות ושמחת תורה, נמצאים בקו השמחה. 
ישנה  ״מקיף״,  של  באופן  הוא  האמור  כל   — אחד  פגם  בכך  שיש  אלא  טוב,  די  הוא  המצב 

התפעלות ביראה, התפעלות בתשובה, התפעלות בשמחה, אך הכל באופן של ״מקיף״.

מאד.  נמוך  או  מאד  גבוה  או  זה  הרי  תחת.  ועומק  רום  עומק  תנועות,  בשתי  בא  ״מקיף״ 
הרי  בחסידות,  הענין  שמוסבר  כפי  ״פנימי״.  מאשר  יותר  חזקים  וכוח  אור  מהווה  ״מקיף״ 
״מקיף״ ו״פנימי״ הם ״סובב״ ו״ממלא״. ״ממלא״ הוא אור פנימי. אור פנימי הוא אור שלפי 
ערך הכלי והוא ממלא את הכלי, וכאשר אור וכלי מתאחדים נעשה הכלי זך יותר עד שבכוחו 

להגיע לדרגא כזו שהכלי עצמו נעשה אור.

האור והכוח של ״מקיף״ חזקים יותר מאשר אור וכוח פנימי. זה אור וכוח שאינו יכול להיות 
מוגבל בכלי אלא הוא יכול להחיות את האור הפנימי. וכשהוא מתאחד עם האור הפנימי, נעשה 
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האור הפנימי חזק יותר.

השכל הוא אור פנימי. כוחות הרצון והעונג הם אורות ״מקיפים״. השכל מגביל עצמו בכלי 
המוח, ואילו הרצון והעונג אינם יכולים להיות מוגבלים בכלי, הם אורות מקיפים, הם מאירים 
בשכל ומאירים במדות ומאירים במעשה בפועל ממש. אבל היכן שלא יהיו, הרי הם מחיים את 

האור הפנימי של הכוח בו הם נמצאים. הכוח חי אז בכוח חזק יותר מאשר מצד עצמו.

כפי שאנו רואים במוחש אינו דומה מי שלומד ענין מצד הבנה בלבד, כלומר משום שהוא 
בעל שכל ובעל שכל רוצה להבין, או מי שלומד מפני שהוא רוצה לדעת את השכל — למי שיש 
לו עונג בלימוד, שאז הרי לא זו בלבד שההבנה עצמה היא נעלית ובדרגא גבוהה יותר, כלומר 
במצב עמוק ועשיר יותר בשכל, אלא כל ההבנה היא בחיות גדולה, הנובעת מהתגלות ה״מקיף״ 

של רצון או עונג ב״פנימי״ של שכל.

ה״מקיף״  יכול  אופן  באיזה  מיוחדים,  גדרים  ישנם  ב״פנימי״  ה״מקיף״  התגלות  באופן 
להתגלות ב״פנימי״. אלא יש דרישות הכנה והכשרה מסויימות ב״פנימי״, שיהיה בכוחו לקבל 
את האור המקיף. אם חסרות ההכנה וההכשרה בפנימי הרי לא זו בלבד שהאור המקיף לא יחזק 

ולא ישפר את האור הפנימי, אלא הוא ישבור אותו ויאבדו.

לאור הסבר זה נבין מדוע לגבי גילוי אור המקיף נאמר הלשון ״האור מקיף מכה בהפנימי״. 
נשאלת השאלה מהו הלשון ״מכה״, הרי מדובר כאן בגילוי והיה צריך לומר האור מקיף מתגלה 
בהפנימי, או האור מקיף מאיר בהפנימי, מהו הלשון האור מקיף מכה בהפנימי? אלא טעמו של 
דבר הוא: באור מקיף אין דרך המיצוע, אור מקיף הוא אור חזק ביותר, מקיף אינו יודע משום 
מיצוע, התגלות והארה אינן שייכות באור מקיף. זה ההפרש בין אור מקיף לאור פנימי. ענינו של 
״פנימי״ הוא התגלות והארה, הוא מתגלה בגילוי אור ומאיר, ואילו אור מקיף אין בו דרך המיצוע.

אור מקיף הוא אחד משתי פנים: כשיש לו מקום מוכשר והכשרה פנימית המקבלת את האור 
המקיף, הרי אז מנוצל האור המקיף בדרגא הנעלה ביותר, כלומר, כל מה שהאור הפנימי אין 
בכוחו להגיע לדרגא כזו, הרי על ידי ההשפעה החזקה של האור המקיף מגיע האור הפנימי 
לאותה דרגא. ברם, כשההכשרה של האור הפנימי חסרה — שובר אז האור המקיף את האור 

הפנימי.

לכן כתוב הלשון ״האור מקיף מכה בהפנימי״, שכן האופן של פעולת המקיף הוא רק הכאה 
בכוח, שלפעמים היא מביאה לדרגא הגבוהה ביותר של עומק רום ולפעמים היא יכולה ח״ו 

להביא לדרגא הנמוכה ביותר של עומק תחת.

כל האמור הוא בכללות הענין של מקיף.

ואשר לביאור הפרטי בסדר מפורט, הריני בטוח שאלה שלומדים חסידות יודעים את הענין 
ומדות  שכל  של  הפנימיים  בכוחות  הנפש,  בכוחות  שזה  כפי  המשל  בפרטי  ובמיוחד  היטב, 
ובכוחות המקיפים של רצון ועונג. למרות שתורה היא ועיקר ענין ההשגה בחסידות הוא לדבר 
ולהסביר כל ענין באופן ברור, ואפילו את הענינים הידועים והמפורסמים בחסידות — יש לדבר 
ולחזור עליהם כמה פעמים, דבר המכניס חיות בענינים, הרי למרות זאת אין הזמן מתאים עתה 

לאריכות ההסבר בכלל ובענינים הידועים בפרט.

הכל יודעים במוחש, שכאשר הרצון ״מכה״ בשכל, מתעלה השכל בעילוי רב שלא כפי ערך 
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יכולת השכל מצד עצמו. וכך הדבר גם בגילוי העונג. אך כאשר הרצון אינו בא בפנימיות אלא 
נשאר ברצון בלבד — הדבר מאבד ח״ו את כל הכוחות הפנימיים.

היתה  ״חיצון״  של  דמות  ״חיצון״.  בשם   - ״מקיף״  של  באופן  למתנהג  קוראים  היו  בעבר 
מאוסה ופסולה אצל תלמידי התמימים. היו תלמידים שהיו די טובים, התייגעו רבות בלימוד, 
שמרו על זמני לימוד החסידות, הבינו לפי ערכם את מה שלמדו והתפללו בחום ניכר, אבל הכל 

היה באופן חיצוני.

חיצוניות יש לה שייכות למקיף. מלבד עצם העובדה שמקיף הוא של חיצוניות, שזה הרי 
המעלה והיתרון של מקיף לגבי פנימי, שפנימי מתקבל בכלי ומקיף אינו יכול להתקבל בכלי, 
הרי בכך שאומרים שחיצוניות יש לה שייכות למקיף, אין הכוונה למעליותא. במקיף קל יותר 
לטעות מאשר בפנימי. ״חיצון״ הוא מוטעה, הוא מטעה את עצמו. ״פנימי״ אינו מוטעה, הוא 
אינו יודע מי הוא, ומהו הדבר המושג, והוא חותר להיות יותר ויותר כלי לענין שהוא עוסק בו.

באופנים  להיות  יכולה  הטעות  המושג.  בדבר  והן  לעצמו  ביחס  הן  מוטעה  הוא  ה״חיצון״ 
במוחש,  רואים  שאנו  כפי  מדי.  גדולה  בירידה  ולפעמים  מדי  גדולה  בעליה  לפעמים  שונים, 
שלפעמים הוא מפליא דבר בהפלאה כזו שלא לפי ערכו ולפעמים הוא מוריד ומשפיל אותו 
שלא לפי ערך, שכן ה״חיצון״ בכלל הוא מגזים, אלא שהגוזמאות אינן נובעות משקר כי אם 
משום היותו מוטעה. הוא מטעה את עצמו, הוא ״לוקח״ את ההשגה בחיצוניותה בלי פנימיות, 

וכבולעו כך פולטו.

״חיצון״ לומד נגלה, לומד חסידות, מתפלל לעתים קרובות והכל בחמימות, אדרבה ישנם 
כאלה שרואים בהם את החמימות יותר מאשר אצל ״פנימי״. ״פנימי״ זקוק לזמן, אין הוא יכול 
למהר, בתחילה הוא לומד, לאחר מכן הוא מהרהר במה שלמד, הוא קולט בפנימיות מה שלמד, 

עד שהוא מתחמם מן הענין ומתפעל, וכל זה לוקח זמן.

ה״חיצון״ במעמדו ומצבו ה״מקיפי״ אינו זקוק לזמן רב כל כך, הוא לומד את הענין והריהו 
חושב שהוא כבר יודע את מה שלמד, הוא כל כך מוטעה ביחס לעצמו כך שהוא סבור באמת — 

באמת החיצונית שלו — שהוא יודע, והוא כבר חם, והחמימות היא גם כן חיצונית.

ה״חיצון״ כשהוא לומד נגלה או חסידות, הרי כשסיים ללמוד את הענין, גם כשלא היה לו 
זמן לקלוט אותו היטב — הוא כבר מדבר בענין ומביע בו דעה וסברא והוא מסוגל לעמוד על 

סברתו דוקא.

ה״שפיר והשליא״ של כל ידיעה והשגה היא גסות הרוח, במובן המבואר ב״לקוטי תורה״ 
שהרוחניות היא גסה, ולכן כשהוא אומר סברא הוא מעמיד על דעתו. בלימוד החסידות, שהיא 
פנימיות התורה, מורגש עוד יותר החסרון של להיות ״חיצון״ ו״מקיף״. בלימוד החסידות של 
ה״חיצון״ הרי כבולעו כך פולטו. ״חיצון״ יכול להיות גם ״עובד״, אלא שגם בכך הוא מוטעה. 
יודע שעבודה זקוקה לזמן, יש צורך לעמול הרבה עד שמעבדים מדה, וכאשר כבר  ״פנימי״ 
הצליח לשנות מדה מסויימת, עדיין עליו לבקר היטב ולהשגיח על עצמו שלא יהיה חוזר וניעור. 
ואילו ״חיצון״ לא שייך לעבודה פנימית, לפעול בדבר לתכליתו כדבעי, אלא הכל בחיצוניות 

ובאופן מקיף, והמדות הטבעיות נשארות בטבען.

לקוטי דיבורים ]לה"ק[ ח"א ע' צב ואילך.
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ה׳תש״נ - השיחות ספר

שיחות ם מ מי שונים י שנת הרא ש״נ ד  ת
ש א׳ יום - ם השנה דרא ש), שבת (יו  קוד

גדלי׳. וצום השנה דראש ב׳ יום

 מען, געפינט השנה ראש צו בנוגע א.
הפכיים: צוויי לכאורה,

 בא־ השנה בראש אידן פון עבודה די
 קרוינען עליכם״׳, ״תמליכוני אין שטייט

 »מלד  קעניג אלם אויבערשטן דעם
 און הארץ״'. כל על ״מלך און ישראל״־

מל וקבלת המלך הכתרת אז ידוע ס׳איז
 בתכלית ביטול דעם דורך דוקא איז כותו
 מלך, דעם ממליך זיינען וועלכע די פון

 אי־ אינגאנצן זיך גיבן זיי וואט דעם דורך
 אונטער אינגאנצן זיך ווארפן און בער
 איי־ די גארניט פילט מען ביז מלך, צום

 רופט ביטול דער וואט רצונות, גענע
 די ״אננעמען״ זאל ער מלך באם ארוים

הכתרה•.
 הדין יום דער השנה ראש איז לאידך

ב נאר ניט און האדם, צרכי אלע אויף
  ואדרבה בגשמיות, אויך נאר רוחניות

 גשמיות אויף איז בר״ה הדין עיקר דער
 אז מיימוניותי, הגהות אין שטייט עם (ווי

 עוה״ז לעניני אלא בר״ה נידון אדם ״אין
 תפלות די אין מען בעט דערפאר און כר״/

 בספר ״כתבנו ומזוני, חיי בני אויף ר״ה פון
וכל פרנסה בספר ״כתבנו טובים״, חיים

וכיו״ב. כלה״,

ב. לד, א. טז, ר״ה )1
מישעי׳ - מלכיות) דר*ה(ברכת מוסף תפלת )2

ו. מד,
 ברכת,אלקינו דר-ה(חתימת העמידה תפלת )3

ההפטרה. ובברכת בקידוש וכן כר^ מלוך בו׳
 של יויט דיה פ״ב. תש״א תקעו ד״ה ראה )4

ועוד. פיב. תש׳׳ג ר״ה
 ב־ הונא הרמב-ן). רפ״ג(בשם תשובה הל׳ )5
ובכ׳׳מ. ב. נט, ר״ה לקו׳׳ת

 סתירה א זיינען ענינים צוויי די וואם
 שטייט איד א בשעת צווייטף: צום איינער

 ווי מלך) ביטול(צום פולשטענדיקן א אין
 אייגע־ וועגן בעטן און טראכטן ער קומט

 ער ווען דאן נאר שייך איז דאס צרכים, נע
 וואס פילט און מציאות אייגענע זיין פילט

אים?! פעלט עס
ענטפערן, געקענט מען וואלט לכאורה

 זיינע פאר בר״ה בעט איד א וואט דאם אז
 זיין צוליב ניט זיין דארף צרכים, אייגענע
 קענען זאל ער בכדי נאר תועלת, אייגענע
 איז  אויבערשטן דעם דינען בעסער

 זיין מיט פארבונדן פארט אבער דאס
 איר אז פילט וואט מציאות א מציאות,

 פון היפך איז דאם וואם  עפעם פעלט
 בא זיין דארף וואם בתכלית ביטול דעם

המלך. הכתרת

 פרעגן מען קען שאלה ענלעכע אן ב.
 ס׳איז השנה״: ״ראש נאמען דעם צו בנוגע

Tאנגע ווערט ער פארוואם טעם דער וע 
 השנה^ תחלת ניט השנה״(און ״ראש רופן

 קאפ) ראש(א א פון בדוגמא איז ער וויילל
 פון חיות די כולל זיך אין איז וועלכער

 אברים אלע מיט אן פירט און אברים, אלע
 זיך געפינען אברים די ווי דעם נאך אויך

 השנה, ראש אויך אזוי במקומו: יעדערער
 יאר(דע פון טעג אלע כולל זיך אין איז

 בא ווערט  והמשפט הדין ביום  מולט
 דעם מיט פירן זיך מ׳וועט ווי שטימט

און יאר/ פון טעג אלע במשך מענטשן

 השיחות ספר .293 ע׳ חי״ט לקו׳׳ש גם ראה )6
.604 ע׳ ח״ב תשמ׳׳ח

 בתחלתו. ראש עטרת ג. פא, תבוא לקו׳׳ת )7
ובכיס.
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 וועז אויר יאר פון טעג די מיט או פירט
זיי. אין שויו זיך מ׳געפינט

 וראם דאם הסברה: א זיר פאדערט
 פון חיות דעם בולל זיך אין איז ראש דער
 איז ער וואס דערפאר איז איברים אלע

חילו די פאר העכער און זיי, פון העכער
 אלע זיי ער איז דערפאר זיי, צווישן קים

 צווישן אונטערשייד אן צוזאמען כולל
 א ווי בדוגמא צווייטן. דעם מיט אבר איין
 בשם אנגערופן ווערט (וועלכער מלך

 אנשי אלע כולל זיך אין איז וואם ״ראש״"),
 דעם פאר ביטול זייער בשוה(מצד העם

 הע איז ראש דער אז וויבאלד איז מלו);
 איז ווי  יאר פון פרטיים ימים פאר בער
 לפי פרטי יום יעדער אין חיות ממשיך ער

 יומא כל וואם הפרטיח, ועבודתו ענינו
שלוי? עבידתי׳ עביד ויומא

 ביאורים די פון איינער לומר ויש ג.
דעם: אין

 מכתיר אויף האבן אידן וואם כח דער
 פון קומט מלך, אלם אויבערשטן דעם זיין

 פארבונדן זיינען אידן(בשרשם) וואם דעם
 העכער איז ער ווי אויבערשטן דעם מיט
 ו־ ישראל מלך ״מלך״(אפילו א זיין פאר

 א ווארום הארץ), כל על מלך עאכו״ב
 הנפרד עם אן אויף דוקא איז מלך

 עצמותו אויבערשטער דער און (זרים)״׳,
 תואר דעם פאר העכער איז ית׳, ומהותו

 פארבונדן זייענדיק און ״מלך״: גדר און
ה ובלשון  אליין אויבערשטן דעם מיט

 האבן  חד״״ כולא וקוב״ה ״ישראל ידוע,
ו רצון דער ארויסרופן צו כח דעם אידן

 ית׳)״ אויבערשטן(עצמותו דעם בא תענוג
 געפינען זיי ווי אידן אויף מלך א זיין צו

 אויף מלך א און למטה, בגופים נשמות זיך
בריאה. גאנצער דער

 אידן טוען השנה בראש אז וויבאלד
 למלוכה ורצון התענוג התעוררות די אויף
 פאר העכער איז ער וואס ית׳, עצמותו אין

הת פון העכער און מציאות, פון גדר דעם
 איז ער אז כך כדי ועד הפרטים, חלקות
 שייכות א זיין שולל אפילו פון העכער

 שלילת וואם התחלקות, און מציאות מיט
 ערך אן דערצו האט דאם אז כאווייזט ענין

 שטייט וואס דעם פון [ובמכ״ש ושייכות
 רמה חכמה איזו על ״כאומר  תניא^׳ אין

 שכל כידים, למששה אפשר שאי ועמוקה
 אינו המישוש שחוש לפי לו, יצחק השומע

 גשמית עשי׳ על אלא ונופל מתייחס
 פאר איז דעריבער  בידים״] הנתפסת

 דער וואם דערמיט צוזאמען אז שטאנדיק,
 גדר פאר העכער איז השנה בראש גילוי

 דאם וואט פרטים, גדר און המציאות
 העם אנשי די פון ביטול א ארויס ברענגט

 זייער שולל ניט דאם איז מלך, דעם צו
 און כולל איז דאם  אדרבה נאר מציאות,

 זיי ווי אויך מציאות, זייער דורך נעמט
 פון איינער אפגעטיילט פרטים זיינען
 זיך נעמט דאם אז וויבאלד  צווייטן דעם

 פון סיי העכער איז וואט ״ארט״ אן פון
 שלילת פון סיי און והתחלקות מציאות

וההתחלקות. המציאות והעדר
וה התורה בענין  לדבר דוגמא

 תורה די וואם דערמיט צוזאמען מצוות:
 ביז חלקים, פארשידענע אויף זיך טיילט

  וכיו״ב ילפינף׳ לא מאיסורא ממונא אז
התורה חלקי אלע אחת(און תורה א זי איז

 חוקת תנחומא וראה ועוד. יז. טו, א שמואל )8
 תשמ״ח השיחות ספר וראה כח. פי״ט, במדב״ר כג.
.222 ע׳ ח״א

ב. צד, זח״ג ראה )9
ועוד. פ״ז. שעהיוה״א )10
א. עג, זח״ג ראה )11

א רממ התקיעות שער דא״ח עם סידור ראה 02
ואילך.
פ״ט. שעהיוה״א )13
א. מו, כתובות )14
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 ובכמה תורה), איין פח חלקים זיינען
 חלק איין פון אפלערנען מען קען ענינים

 אויף חלק(נוסף אנדער אן אויף תורה אין
 אין ענין איין סארשטיין דורך וואם דעם

 פון פארשטאנד דעם אין צו קומט תורה,
  איז דעם אויף טעם דער און התורה). כל

 אוי־ דעם מיט זאך איין איז תורה ווייל
 ',5חד״ כולא וקוב״ה ״אורייתא בערשטן,
 מציאות פון גדר דעם פאר טיי העכער

אח פון גדר דעם פאר סיי און והתחלקות,
 דערי'  והתחלקות המציאות העדר דות,
 ביידע תורה אין צוזאמען קומען בער
 בא־ וואס תורה א און אחת, תורה א זאכן:

 המה ״ששים חלקים, ריבוי א פון שטייט
 אין ועלמות פלגשים ושמונים מלכות
 מני ורחבה מדה מארץ ״ארוכה ׳,‘מספר״

ים״יי.
 של רצונו  מצוות אין אויר אזוי
 אין פרטי ענין דעם אויף נוסף הקב״ה:
פר תנאים און דינים זיינע מצוה, יעדער

 טיילט וועלכע יותר, ולא פחות לא טים,
 אלע זיינען  מצוות אנדערע פון אפ אים

 דער וואם כלל, איין פון טייל א מצוות
 המצוה*׳. מן פטור במצוה העוסק איז פאר

 פארשידענע אין בגלוי עם מ׳זעט ווי
 תשובה, מצות  ביישפיל צום מצוות,

 איין זיין צו נוסף אז  וכיו״ב תפלה, מצות
 א כולל זי איז המצוות, כללות פון פרט

 אויר און מצוות. אלע  כיז מצוות, ריבוי
 פרטית: מצוה א זי פארבלייבט דעמולט

 זי איז  פרטית מצוה א זייענדיק און
 וואם כללית. מצוה א אויר מעשה בשעת

 ביידע די פון חיבור דעם אויף כח דער
פון קומט  מצוות זעלבע די אין הפכים

פכ״ג. פ״ד־ה. תניא שם. זח״ג ראה )15
עה״פ. ונשהש׳ר ט ו, שהיש )16
ט. יא, איוב )17
 וה- התורה כללי בפע׳׳נ וראה א. כה, סוכה )18
 תער״ב המשך תקכב. ע׳ תרט״ו המשך בערכו. מאוה

ועוד. א׳פא. ע׳ ח״ב

 המצוות, מצווה דער אויבערשטן, דעם
 התחלקות פאר סיי העכער איז וועלכער

אחדות. פאר סיי און

 פארשטייו אויר מעו וועט עפ״ז ד.
 בראש עליכם״ ״תמליכוני פון תוכן דעם

השנה:
 מעשה פון הששי יום  השנה בראש
 פון וסוף גמר דער געווען איז  בראשית

 פאר־ זיר האט דאס וואס העולם, בריאת
הב כל ותכלית כוונת בריאת מיט ענדיקט

 וועלכער הראשון, אדם בריאת  ריאה
 דעם געווען ממליר טאג יענעם האט

 מלר ״ה׳ זאגן דורר מלר אלס אויבערשטן
 אלע צו רוף זיין דורר און לבש״יי, גאות

 נברכה ונכרעה ונשתחוה ״בואו נבראים:
עושנו״ס־נ. ה׳ לפני

 בריאת זה(יום ביום איז דעריבער און
 ״זה  השנה ראש געווארן נקבע האדם)

 ווען טאג דער  מעשיר״״ תחלת היום
ב זייענדיק אדם״, קרויים אידן(אתם

 נברא לפיכר אז ביז הראזנזון, אדם דוגמת
 בקשת מקיים זיינען כו׳״) יחידי האדם

 זיין Tממל דורר עליכם״, ״תמליכוני השם
 און ישראל מלר אלס אויבערשטן דעם
הארץ. כל על מלר

 ותכלית כוונת באקזטייט דעם אין וואס
 אז זיין מגלה דארטן צו  הבריאה כל

 דער מלר, דער איז אויבערשטער דער
 גאנצער דער אויף בעה״ב און מנהיג
גי  באשעפענישן אירע אלע און וועלט

העולם. בכל ית׳ ואחדותו ית׳ מלכותו לוי

א. גג, תהלים )19
פי״א. פדר״א וראה ו. גה, שם )20
 וראה א. כז, טר״ה - דר״ה סוםף תפלת )21

 ע' ח״ב מלוקט המאמרים תשמ״א(ספר היום זה ד״ה
ש״נ.1 ואילת. גט

רעיא. סא, יבמות )22
במשנה. א לז, סנהדרין )23



122 • ימי הסלידוב ופאש השנה
ה׳תש״ג - השיחות ספר8

 פון כוונה די אז מובן, איז דערפון
ו שולל צו ניט איז עליכם״ ״תמליכוני

 דעמולט העולם(ווייל מציאות זיין מבטל
 דעם לגבי חידוש קיין אויף ניט זיר טוט
 נאר הבריאה^ קודם געווען איז וואט מצב

 העולם, מציאות אין דוקא אז  אדרבה
 שטייען זיי ווי הנבראים פרטי אלע אין
 מלכותו ווערן נתגלה זאל ציור, זייער אין
ית׳. אחדותו און

 בראש והחסידות״: הקבלה [ובלשון
 המלכות. בנין אויפגעטאן ווערט השנה
 זי ענינים: צוויי זיך אין האט מלכות וואס

מצי די כולל איז סך־הכל(וואם דער איז
 זיי פון וואס ספירות, עשר אלע פון אות)

והת מציאות כללות נשתלשל ווערט
ה כל פאר העכער איז זי העולם: חלקות

 אין עולה איז מלכות אז כידוע  ספירות
].“מלכות״ כתר איהו עליון ״כתר כתרי־,

 מען דארף אויפטאן דאם בכדי וואם
 אינ איז וואס ״ארט״ אן פון כח א האבן

מצי פון גדר דעם פאר סיי העכער גאנצן
 פון גדר דעם פאר מיי און והתחלקות אות

כנ״ל. ההתחלקות, והעדר שלילת
 אויף(הכתרת דאס זיך טוט דעריבער

 א דורך הארץ) כל על מלך אלם הקכ״ה
 ישראל ווארום  עליבם) איד(תמליכוני

 צו כח דעם ער האט חד, כולא וקוב״ה
אוי דעם פון אחדות די אריינברענגען

 ר־ה. דרושי הכוונות שער ר״ה. שער פע״ח }24
 א נא, נגבים לקו״ת עשי״ת. סדר האריז״ל סידור
ובכ״ם. ואילך.
-ש הכתר, בספירת יותר למעלה הוא ועד״ז )25

 והתחלקות) מריבד לגמרי אחת(למעלה ספירה היא
 פ״א) אבי׳׳ע דרושי שער (ע״ח בחינות לב׳ שנתחלק

 ריבוי - גופא ובזה ורגון), (חפץ ואריך עתיק -
 בכתר(אחדות אלו ענינים ב׳ וחיבור א״ם. עד דרגות
יותר. עוד נעלית מ״דרגא־ הוא וריבוי)
תקו׳׳ז. בהקדמת - אליהו פתח )26

 העולם והתחלקות מציאות אין בערשטן
נבראים). (ריבוי

 קענען דאם זאל איד א אז ובכדי ה.
 בפרטיות זיד אין ער האט  אויפטאן

 זייער הנ״ל(וואם ענינים ביידע די אויר
 הע איז וואס אן»ארט״ פון קומט חיבור

 הע־ איז ער ווי ענינים): ביידע פאר בער
 אז (ביז בריאה גאנצער דער פאר כעד
 מען זעט למטה זיר געפינט איד א ווי אויך

נב אנדערע די פון העכער איז ער ווי
 גאנצע די כולל אויך איז און ראים),
־.’בלבם״ נתן העולם ״את  בריאה

ל איד א באשטייט  יותר ובפרטיות
 און וגוף, נשמה א  חלקים צוויי פון מטה

 אונטערשטראכן ווי זאך, איין ווערן זיי ווי
 למעשה הששי האדם(ביום בריאת יום אין

 צוויי געווען ס׳זיינען אז  בראשית)
 מן עפר האדם את ה״א ״דיצר»־ (א) ענינים:

 באפיו ״ויפח•־ און(ב) גוף^ האדמה״(דער
 ״ויהי«־  שניהם חיבור און חיים״, נשמת
חי׳״: לנפש האדם

 איז האדמה) מן האדם(עפר גוף דער
 פון חלק א זרז וואס איד א פון טייל דער

 איז נשמה די און העולם(האדמה); מציאות
 ״חלק א  מציאות(העולם) פאר העכער
 כשאתה העצם וואם ממש״י־, ממעל אלוקה
 ובכדי בכולו״־. תופס אתה בחלקו תופס
 עם דארף  זאכן ביידע די זיין מחבר
 המפליא (כח כח העכערן א פון קומען

 המציאות גדר פאר העכער לעשות■־),
 זי וד הגשמה דרגת פאר העכער און (גוף^

ממש״(וואס ממעל אלוקה ״חלק א איז

 ריש ה, במדבר לקו׳׳ת ודאה יא. ג, קהלת )27
ע״ב.

ז. ב, בראשית )28
רפיב. תניא )29
סקט״ז. בהוספות טוב שם כתר )30
סוס״א. ס״ה או׳׳ח רמ׳׳א )31
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 קומעו  ותואר») דרגא א אויר איז דאס
 מיט זאך איין איז רואם הנשמה, עצם פון

 כולא וקוב״ה ישראל אויבערשטן, דעם
חד.

 איז  עצמה נשמה דער אץ אויר ועד״ז
 נשמה די ווי און הנשמה, עצם דער דא

  השתלשלות סדר אין אראפ קומט
 נשמה רוח נפש לה נקראו שמות ״חמשה

 שבנפש יחידה אז הגם וואם יחידה״״, חי׳
לייח ״יחידה  למעלה מיט זאו איין איז
 דער פון (ותואר) שם א זי איז ,“דו״

  דרגא געודסע א באדייט וואם נשמה״,
 אן האט וואס ,“לפרעה״ ״חמישית בחי׳
 ממנה״: שלמטה שמות ארבעה די צו ערך

 איז  אליין נשמה די  ״לה״ משא״ב
 ודרגות״, השמות ענין כל פאר העכער

 דאתפריעון ״פרעה״(דקדושה) בחי׳ ע״ד
 איז ער וואט נהורין״, כל מיני׳ ואתגליין

החמישית. בחי׳ פאר העכער
 נשמה(די דער אין ענינים צוויי די און
 צוזאמען מעןp ״לה״) און שמות, חמשה

-וב הכל, מן הלק רק שהוא מורה - ,הלק• )32
 א׳ - .אלוקה• החלק! מן גדול הכל - הידו? לשון
 הוא - ,ממעל' ובו׳: הוי׳ משם למסה שמות, מהז׳

 - ,ממש* ממנו: שלמטה למה עליון(בערח בגדר
 שאינה המגיאות (ששולל התואר עעם על נוסף

 מציאות על שמורה מישוש, מלשון גם וה הרי ממש),
האדמה. מן בעפר למטה הנשמה
ט. פי׳ד, ב״ר )33
ג׳). דהושענות(יום פתט )34
וש*נ. .56 סיע תרצ׳׳ו טה׳׳ם ראה )35
פינחס. סיפ לקו״ת וראה כד. מז, דגש )36
 - בחומש פירושים הב׳ לתווך יש ועפיז )37
 וחומש חלקים/ להד׳ בערך (שהוא מלגיו חומש
-ל בערר ואינו (שלמעלה חמישית דרגא על שקאי
 ע«י כי - שם) לקוית מלבר(ראה חומש עיד הד׳/

 ומגדר התחלקות משניהם(מגדר שלמעלה ר״דרגא׳׳
 הענינים ב׳ יחד מתחברים ההתחלקות/ העדר של

ומלבו•). בחומש(מלגד
א. רי, זח״ג )38

 דעם דורך אויפגעטאן ווערט דאס וואט
 טיי העכער חד, כולא וקוב״ה ישראל וואט
 (חמשה התחלקות פון גדר דעם פאר

 מ־ שלמעלה ״לה״ פאר טיי און שמות)
 כמרומז אליין, עצם דער  התחלקות

  לפרעה׳׳ חמישית ״ונתתם פטוק אין אויר
 יוטף, דורך אויפגעטאן ווערט דאם וואט
כידוע״. איד יעדער אויף גייט יוטף וואט

 די זיר אין האט איד א אז וויבאלד און
 וגדר מציאות (גדר הנ״ל ענינים ביידע

 שניהם חיבור ענין און ממציאות) שלמעלה
 דעם זיין ממליך צו בכח ער האט 

׳.7האר כל על ״מלר אלם אויבערשטן

 ווי פארשטאנדיק איז הנ״ל ע״פ ו.
 ענינים צוויי די כולל איז השנה ראש

ה ימי מפרטי שלמעלה ראש  הפכיים
 די מיט אן ער פירט זה עם ביחד און שנה,

 במקומם שטייען זיי ווי אויר השנה ימי
 השנה בראש ווארום  פרטיים ימים אלם

 איז וואט ״ארט״ אן פון נמשך ווערט
 התחלקות  דרגות ביידע פאר העכער

 ווערן דעריבער  תpמהתחל למעלה און
צוזאמען. נתחבר ביידע זיי

 דער צו בנוגע מובן אויך איז ועד״ז
 ווי אז השנה, בראש אידן א פון עבודה
 דעם צו דעמולט דערגרייכט איד א באלד

 טיי העכער איז ער ווי אליין, אויבערשטן
 פאר טיי און והתחלקות מציאות פאר

 דעריבער  והתחלקות המציאות העדר
ב שטייט ער וואט דערמיט צוזאמען איז

 אוי דעם זיין מכתיר צו הביטול תכלית
 שולל ניט דאם איז מלך, אלם בערשטן

 נאר אידן, דעם פון מציאות די ומבטל
 פאר און דורך נעמט דאם  אדרבה

 בגוף נשמה אלם מציאות, זיין שטארקט
 ווערן דעמולט וואט דעם דורך למטה, דא

 וחתימה כתיבה א ברכות: אלע נמשך
גשמיים, ענינים ענינים: זיינע אין טובה

ב. פ, תחלים פרש״■ )39
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 ענינים זיינע אויף נוסף ומזוני, חיי בני
ר״ה. תפלות אין בעט ער ווי רוחניים,

 וואם דעם אויף טעם דער יומתק עפ״ז
 לידת פרשת איז השנה בראש קריאה די

 מען זעט יצחק בא יצחק״•׳: ועקידת יצחק
 באדייט יצחק עקידת הנ״ל. חיבור דעם
 ער אז ביז יצחק, פון בתכלית ביטול דער
כ לה׳יי. תמימה״ ״עולה אן געווארן איז

 איו וואט יצחק״ של ״אפרו אין אויר מרומז
 ניט איז אפר אז כידוע  געבליבן דערפון

 איז דערמיט, צוזאמען מציאותי: קיין
 איז בתכלית) אפר(ביטול דעם דורך דוקא
מצי א בתוקף, המציאות בתכלית יצחק

 אים ביי אז כר כדי עד וקיימת, נצחית אות
 זכירה דא איז עם זכירה״(ווי נאמר ״לא
 זיינען זיי וואם אע״פ ויעקב, אברהם בא

 הן הן האבות גמור, בביטול געשטאנען
 נראה יצחק של ״אפרו ווייל המרכבה״),

המזבח״״. על ומונח צבור לפני

 פרשת בר״ה מען לייענט דעריבער און
 וואס  שרה את פקד יצחק(וה' לידת

 ופרשת בר״ה») געווען איז שרה פקידת
 ווערט דעם פון ווייל  יצחק עקידת
 אויפטאן צו איד יעדער צו כח דער נמשר

 חיבור דער השנה״: ראש פון עבודה די
האדם. מציאות פון און הביטול תכלית פון

ב השנה בראש צו קומט דעם אין ז.
 השנה ראש של טוב יום — זו שנה קביעות

בשבת; להיות שחל

חיבור דער פאראן איז שבת אין אויר

 שו״ע סתר״א. ס״ב. סתקפ״ד או״וו טושו״ע )40

סתר״א. ושם ס״ז. סתקפ״ד שם אדה״ז

ג. פם״ד, ב״ר )41

םט״ו. אגה״ק גם וראה )42
ו. פמ״ז, נ״ר )43

מב. נו, בחוקתי פרש״י )44
שם. אדה״ז שו״ע )45

 ע״ש הוא בר״ה איל של ששופר ולהעיר )46

יצחק. של אילו

 א בדוגמת איז שכת ענינים: צוויי די פון
הזהרי*• כמאמר השבוע, ראעז דער  ראש

 ווי יומין(ע״ד כולהו מתברכין מיני' אז
 נמשר ווערט אים פון וואס השנה, ראש
 צוזאמען און השנה)». ימי כל אויף חיות

 כללות פאר העכער שבת איז דערמיט
 השבוע). ימי ששת די הזמן(פון מציאות
 ספירת כנגד איז שבת הקבלה; [ובלשון

 הבריאה מקור דער איז וואט המלכות,
 איז און הספירות^ כל פון סךהכל (און
 ס״ד]. כנ״ל הבריאה, כל פון למעלה אויר

ה ״ויכולו אין פירושים צוויי די כידוע
 השבת: ביום צבאס״יי ובל והארץ שמים
ל ועלי׳ ביטול  כליון מלשון ויכולו
 וכל וארץ שמים הזמן(פון מן מעלה

 און שלימות מלשון ״ויכולו״ און צבאם^
 הבריאה מציאות כל שלימות  כל מלשון

.5צבאם)״ וכל והארץ (השמים

 השנה ראש און שבת זיינען ובפרטיות
 די פון איינער ענינים. באזונדערע צוויי

 קומט (וואס שבת ביניהם״: חילוקים
 בכללות איז בראשית) ימי ששת די לאחרי

 הזמן מציאות כל פון העכער עלי׳ אן
 בשם אנגערופן ניט שבת ווערט (דערפאר

 שייכות א האט דאס אז ווימט וואס ״ראש״,
 ראש משא״כ ממנו^ שנמשכים ימים די צו

 איז בראשית) למעשה הששי השנה(יום
 מציאות עולם, אין המשכה די בכללות

 ווערט אים פון וואס ראש א ווי הזמן(אזוי
 ואדרבה הגוף), אברי לכל חיות די נמשך

 ושלימות גמר דער געווען איז דעמולט 
 את אלקים ״וירא האדם^ הבריאה(בריאת

.5מאד״< טוב והנה עשה אשר כל

א. פח, נ. סג, ח״ב )47

 ע׳ ברכה באוה-ת יהונחן ויאמר ד״ה ראה )48

ואילד. סט ע׳ עזר״ת ובםה״ס יאילר, א׳תת*

א. ב, בראשית )49

 א תקח, ואילך. ב מב, בראשית אוה־ת )50

ואילך.
לא. א, בראשית )51
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 האבן — השנה ראש און שבת — ביידע
 מציאות פאר העבער סיי ענינים, ביידע

 אין שלימות א אויף טוען זיי אז סיי און
 שבת איז בפרטיות, אבער מציאות(כנ״ל),

 העכער עלי׳ דער מיט בעיקר פארבונדן
 דער מיט בעיקר  ר״ה און מציאות, פון

העולם. מציאות אין המשכה
 ר״ה של יו״ט ווען זו, שנה ובקביעות

 אז אויפגעטאן ווערט  בשבת להיות חל
 שבת, אין סיי און השגה ראש אין טיי עלי׳

 מעלה די כשלימות נתגלה ווערט דעמולט
 המשכת השנה, ראש פון ואילך) הנ״ל(ס״ג
 וקוב״ה אידן(ישראל דורך ית׳ עצמותו

 פון חיבור דער אויף טוט וואט חד), כולא
 די אויך און מציאות, מיט במציאות ביטול

 בחיבור השבת יום מעלת פון שלימות
 צו שבת פון כח דעם דעמולט הנ״ל(מ׳זעט

 דורך תק״ש פון המשכה די אויפטאן
שבת).

 און ר״ה פון חיבור דער אז ולהוטיף,
 וואט ״דרגא״ א אויף אויך באווייזט שבת
 וועלכע זיי, פון ביידע פאר העכער איז

 זה, עם וביחד זיין: מחבר זיי צו בכה האט
 בפ״ע מציאות זייער נתבטל ניט ווערט

 אין נאר בפ״ע)», שבת און בפ״ע (ר״ה
 דרי־ א נמשך ווערט עצמה, מציאות זייער
יחד. שניהם חיבור  ענין העבערער טער,

מקדש, אין איז דערפון שלימות די [און
 אויר בשופר תוקע מען איז דארטן וואט
 אז באדייט דאט וואט — השבת״ ביום
 אין נמשך ווערט שבת פון ביטול דער

ב לעיל התוקע(כמדובר אדם מציאות

 אויר איז זה מעין אז לומר ויש ארוכה״).
 ה־ ראש פון שני ביום במדינה בתק״ש דא

 קומט וועלכער זו), שנה שנה(בקביעות
ב להיות שחל ראשון יום פון און נאך

שבת״].
 הוספה א צו קומט אלעם דעם אין ח.

תי ראשי ,ran שנת  זו בשנה וחידוש
נסים״. שנת ״תהא בות

 מערערע גערעדט מ׳האט ובהקדים:
 א אדער ורמז פירוש א בשעת אז מאל,

 ה׳ אהבת אין צו גיט וכיו״ב הנהגה
 ניט שטייט דאס כאטש איז  ה׳ ויראת

 און ארט״, אן האט ספרים, אין מפורש
 אז ונכון, כדאי דבר א ט׳איז  נאכמער

 אין זיין מוטיף אויף אויטנוצן דאם מ׳זאל
 דעם דורך אז ובפרט ה׳, ויראת ה׳ אהבת
 ”כידוע ומצוותי׳, התורה כל אין צו קומט

 עשה׳ מצוות אלע כולל איז ה׳ אהבת אז
 תירא״״־, אלקיך ה׳ ״את פון מצוה די כולל

תעשה״. לא מצוות אלע כולל איז וועלכע
 דעם צו בנוגע פארשטאנדיק איז עד״ז

 אז מישראל, כו״ב בא שנתפשט פירוש
 איז ״תש״נ״ יאר נייעם דעם פון מספר דער

 דאט אז  נמים״ שנת ״תהא תיבות ראשי
 אין צו גיט בשעת.דאם נכון דבר א איז

 אין  דעם דורך און ה׳, ויראת ה׳ אהבת
כדלקמן. בכלל, תומ״צ

 ר״ה ז»ל דע״ט להעניז שנוסף מובן ועפ׳־ז )52
 שחל השבת דיום - ענין גם יש בשבח, להיוח שחל

 (רפ״ד) ר״ה במם׳ בהמשנה אלא ר״ה. ביום להיוח
 בשבח), להיות חל (שר״ה ״ה ר של ןנינו מודגש
בר״ה). להעת שבת(שחל של ענינו מודגש ובשבת
 פ״ב שופר הל׳ רמבים וראה רפ״ד. ר*ה )53

ואילך. ה׳׳ו

ואילך. 703 ע' ח״ב תשמ״ט השיחות ס׳ )54
 דר״ה שני ביום בקודש העלי׳ מובן ועפ-ז )55

בשבת. להיות שחל ראשון עם לגבי
 התניא בספר לפירושים בנוגע הידוע וע׳׳ד )56

 תתשב. ע׳ ח׳׳ב מהורש׳׳ב אדמו׳׳ר קודש אגרות -
.83־84 ע׳ תשיב השיחות ס׳ וראה

פיד. תניא )57
ועוד. כ. י, עקב )58
 ובריאות מעיאות בשלימות גם ניתוסף ועי״ז )59

 אברים, רמ׳׳ח כנגד הם מ׳׳ע שרמ׳׳ח כידוע - הגוף
גידים. שס״ה כנגד מלית ושס׳׳ה
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 ,‘והתנשאות״ רוממות לשון איז נס
ה על הנס ״כמו נסי״, ״ארים כמ״ש׳״
 הע־ איז נסית הנהגה א ווייל  ‘הרים״־

 דער פון טבעית הנהגה דער פאר נער
 אפילו העכער איז נס א ווי בריאה(אזוי

 פאר העכער זיינען וועלכע הרים, די פון
הארץ). שטח

 מלשון איז נס אז ידוע איז לאידך
 העכער בלויז ניט איז נם ווייל(א הרמה,
 משדד איז ער אז באופן הטבע על ומושל
 אן ווערט ‘נם־ א דורך נאר) הטבע, ומבטל

 הבריאה טבע די אז טבע, אין והרמה עלי׳
ל צו ביז  אויפגעהויבן ווערט גופא
הטבע. מן מעלה

 וכדוגמת ע״ד איז דאס אז לומר ויש
 שבת, פון און השנה ראש פון ענין דער

 השנה(די ימי משאר מרומם זיינען וועלכע
 אבער בראשית), מעשה פון השבוע ימי
 מבטל ניט זיי(זיינען אז אופן אן אין

מצי אויף הויבן זיי) נאר העולם, מציאות
בארוכה. כנ״ל דרגא, זייער צו העולם אות

 איז תש״נ פון הנ״ל ר״ת די אז ובפרט
[וב רבים נסים(לשון) שנת) כולל(תהא

 צוויי זיר אין האט נו״ן אות דער אז פרט
 ווארט א אז ‘זאגט* גמרא די און נוני״ן,

 נסים ״נםי אז באווייזט נוני״ן צוויי מיט
 ריבוי א צו נוסף אז לומר, ויש לו״]. נעשו
 ריבוי א אויף אויך דאס גייט בכמות, נסים
 פון באופן איז נם יעדער אז באיכות, נסים

 מנם למעלה נם נם, בתוך נם  ״נסים״
ריבוי דער אז לעיל, האמור [ע״ד וכיו״ב

 וואס אחדות, דער מיט צוזאמען קומט
 נם, בתוך נס אין מודגש נאכמער איז דאם

נסים]. באזונדערע אין ווי
 קומען עם ווען וכמה כמה אחת על

 ר״ה של יו״ט  ענינים דריי אלע צוזאמען
 שטייט  חש״נ כשנת בשבת להיות שחל

 די עוז, וביתר שאת ביתר בגלוי, נאכמער
 פון ביז מעלה, מלמעלה נסים פון המשכה

 גדר פאר העכער איז וואם ״דרגא״ א
 און נמשך ווערט דאם און ומעלה, דרגא
 מטה דעם אויף הויבט און דורך נעמט
.“מטה

ל המשכה די אז הנ״ל, ע״פ ולהוסיף:
 ווערט מעלה) למעלה (פון בעולם מטה

 נשמתם שרש מצד אידן, דורך אויפגעטאן
 אין נרמז אויך איז דאס אז לומר, יש 

 שנת ״תהא ר״ת איז ״תש״נ״ וואם דעם
  הנשמה עצם פון גילוי דער  “נשמה״

 די ווי ביז לה, שנקראו שמות חמשה די אין
למטה. בגוף מלובשת איז נשמה

 אין ביאור להוסיף יש הנ״ל ע״פ ט.
 שיחת אין געבראכט המנהג(ווי טעם דעם
 בראש דערמאנען צו )‘אדמו״רי מו״ח כ״ק

  נשיאינו רבותינו פון נעמען די השנה
רבי, אלטער דער מגיד, דער בעש״ט, דער

ע׳ שה״ש אוה״ת ו. ם, תהלים מצו״ג ראה >60
ובכ״מ. א. עג, לה!נ״צ סהמ״צ תרסה. ע׳ בשלח כט.

יז. כ, יתרו פרש״י וראה כב. מס, ישעי׳ )61
וש״נ. .371 ע׳ ח״א תשמ׳׳ט השיחות ס׳ ראה )62
 ראה ־- בטבע מלובש שאינו הנם גם )63

וש־נ. ואילר. ריב ע׳ ח׳ג מלוקט םה״מ בארוכה
ובפרש״י. רע׳׳א נז, ברכות )64

 מורה - ארוכה נו׳׳ן נו״ן, שאות ולהוסיף, )65
 השורה, מן למטה נסים) ר׳׳ת נו״ן (של ההמשכה על

 מעלה הלמעלה נתגלה שם ודוקא מטה, למטה
 .ובו בעניז ב) כ, (ראה בלקו״ת כמבואר - ביותר

תדבקוף.
ט) לב, בפרשתנו(ר,אזינו נרמז גם זה וענין )66

ישראל שנשמת נחלתו״, חבל יעקב עמו ה׳ חלק «כי
 ממש, ממעל אלוקה חלק עמו״, הוי׳ ,חלק היא

 עומד (נחלה) היורש והרי - הקב״ה של ו״נחלתו*
 ח״א צפע״נ שו״ת ב. קנט, ב״ב המוריש(ראה במקום
 י״ל ועפ״ז חד. כולא וקוב״ה ישראל כי - סקי״ח)

נחלה״. שנת ר״ת,תהא בתש״נ נרמז שזה
 השיחות (ם׳ תש״ד דר״ה ב׳ ליל שיחת )67
).3 ע׳ תש״ד
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 דער צדק, צמח דער רבי, מיטעלער דער
 און נ״ע, רבי(מהורש״ב) דער מהר״ש, רבי

אדמו״ר: מר׳ח כ״ק  בדורנו
 התנשאות מלשון — כשמו איז נשיא א

 כל פון ומרומם מנושא זייענדיק ורוממות,
 שנשמותיהן ישראל אלפי «ראשי ישראל,

 ההמון נשמות לגבי ומות ראש מבחי׳ הם
 ווערט וואס מלך א ווי (בדוגמא‘בו׳״*

 ומעלה(איז ומשכמו העם, ראש אנגערופן
).‘העםי מכל גבוה שוין) ער

 הוא ״הנשיא איז דערמיט צוזאמען
 הם וישראל ישראל הוא הכל״(״משה

 כל כולל זיר אין איז נשיא דער ,’משה״)״
 א זיר אין האט איד יעדער און דורו, בני

 דורר און הדור. נשיא נשמת פון ניצוץ
 צרכים אלע נמשר ווערן נשיא דעם

ל פון הדור, אנשי צו ורוחניים גשמיים
עצ פון ביז הנשיא), מעלה(דרגת מעלה
 עד מעלה) גדר כל פאר ית׳(העכער מותו

 אין דאם ווי אזוי אז ממש, מטה למטה
 נמשר עם ווערט ממש אזוי מעלה למעלה
 דאם מ׳קען אז ממש, ביז מטה, למטה

המישוש, חוש מיטן אנטאפן
 ממשיר זיי אין איז נשיא דער אז ביז

  אויף זיי הויבט און התנשאות, זיין פון
 אז הנ״ל (ע״ד’ישראל״■ בני ראש את ״תשא
 פון און אין הרמה א ווערט נם א דורד
טבע).

 ביום אז מתאים איז דעריבער וואם
 המשכה די איז דעמולט וואס השנה, ראש

 הראש, מדרגת למעלה און ראש, מבחי׳
 פון ברכות השנה, ימי כל אין און אויף

 אלע אין מטה, למטה ביז מעלה למעלה
 וברוחניות בגשמיות אידן, פון צרכים

 דורר נשיאים, די דערמאנען מען זאל
 והמ־ ברכות די נמשר ווערן עס וועלכע

אידן. אלע צו און איד יעדער צו שכות
 יום וואט  זו בשנה בר״ה ועאכו״כ

 שנת און בשבת, להיות חל שבו ראשון
נסים. שנת תהא ר״ת תש״נ,
 פארשטאנדיק איז הנ״ל כל ע״פ י.
 דעם פון השנה ראש פון העילוי גודל דער

 דעמולט וואם דעם אויף נוסף יאר: נייעם
 הי׳ שלא יותר עליון חדש אור ״יורד איז

 כזה״ עליון אור עולם מימי עדיין מאיר
 ווערט ,’השנה)־ ראש בכל איז דאם (וואט
 השנה(שחל ראעז דעם פון חדש אור דער

 אן פון נמשך תש״נ) ושנת בשבת, להיות
 גדר פאר העכער נאך איז וואס ״ארט״
 ית׳, ומהותו עצמותו פון ביז אור, וציור

 מטה למטה בגלוי נמשך ווערט דאס און
 זיינען זיי ווי אידן פון מציאות דיער אין

למטה. דא בגופים נשמות
ל גלייר, נמשך ווערט אלץ דאם און
ה ראש פון רגע ערשטן דעם אין אלתר,
 ״פאנאנ איד א דארף דערנאך נאר שנה,

 בא ער וואם ’פעקלעך״־ די דערפאקן
 ״ויעקב פון באופן עבודה זיין דורך קומט,

ול והמצוה, התורה דרך ,’לדרכו״״ הלך
שלו. דוקאבקב דרכו

כנגד מדה  עבודה דער דורך ובפרט

פ״ב. תניא )68
 וירא באוה־ת נתבאר נ. ט, שמואל־א )69
ועוד. תיד־טו. ע׳ שה*ש ב. תשסד,
כא. כא, חוקת פרש״י )70
תשא. ר״פ )71

סי״ד. אגה״ק )72
 השיחות ■0( תרצ״ז שמח״ת שיחת ראה )73

וש״נ. ).205 ע׳ ה׳ש״ת — ה׳תרצ״ו
 כמה יש לדרכו• הלך שב״ויעקב כידוע )74
 בראשית, שבת במוצאי חשון, בחודש ודרגות; זמנים

 ש־ לומר, ויש יוהכ*פ. במוצאי שסח״ת, במוצאי
 ברגע חדש האור ירידת לאחרי תיכף היא התחלתו
 בר״ה התקיעות לאחרי ובפרט ר״ה. של הראשון

 ע״ב) ריש טז, (ר״ה בסופה שמתעשרת אמחד׳ל שע״ז
 קעג. ע׳ תרכיח םה״מ (ראה דריה תקיעות בסוף
 ריש קכא, א. קית, חיא קונטרסים טהיס ואילך. קעח
ועוד). ע״ב.
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 הנסים המשכת די צו כלי א אלם  מדה
 דעם דורך  נסים) שנת מלמעלה(תהא

 של באופן עבודה זיין טוט איד א וואם
 ורגילותו מטבע למעלה הנהגה ד.ה. נסים,

 זה כל ביז איצטער, ביז בקדושה)יי (אפילו
בערך. שלא באופן 

 שוין האבן אידן וואס לאחרי ובפרט
ב  ובמיוחד בעבודתם געווען מוסיף
 ותשמח, תשמח שנת יאר, דריי די משך
 תש״נ, שנת התחלת און ידיך, השמ׳׳ט שנת
 אלעם דעם אין דארף  נסים שנת תהא

 של ובאופן מער, נאך צוקומען איצטער
שלפנ״ז. עבודה דער צו בערך נסים

 אז מציע, מען איז דעריבער יא.
 דעם פון אנהויבס דעם אין שטייענדיק

 מעורר יעדערער זאל  תש״נ יאר נייער
 אלע מעורר און אליין זיך מעורר זיין,
 דער אז דערגרייכן, קען ער וועמען אידן
 שנת תהא ר׳׳ת תש״נ, אנגערופן ווערט יאר

 אויף יעדערער זאל דעריבער און נסים,
 מוסיף צו ביז טובות החלטות נעמען ןיך
 בערך שלא נסי, באופן עבודה זיין אין זיין

איצטער, ביז געטאן האט ער וויפל
 תורה פון ענינים אלע אין  ובכללות

 חסדים, וגמילות עבודה תורה ומצוות,
 ושליחות פרטית עבודה דער אין  ועד״ז

 כאו״א יעדערע, און יעדערן פון פרטית
הוא. ענינו לפי

 אין אראפברענגען גלייך דאס ובכדי
 יעדער־ זאל  בפועל מעשה פון ענין אן
 אין נוסף הידור א אננעמען זיך אויף ער

 כ״לו וואם דעם צו בהתאם המצוות, קיום
״כ״ק אז ציילטיי, דער האט אדמו״ר מו״ח

 הידור ע״ע לקבל נהג אאמו״ר(מהורש״ב)
וב סיפור דער וואם ר״ה״, כל לפני נוסף
כח, ונתינת הוראה א איז נשיא א פון פרט

 פתיחה די געווען שוין ס׳איז אז ובפרט
 צו  נ״ע רבי׳ן דעם דורך בזה הדרך

 א פון השנה בראש ועאכו״כ איד, יעדער
 נסים, שנת תהא תש״נ,  מיוחדת שנה

 שלא באופן זיין חדש הידור דער דארף
 פריערדיקער זיין לגבי נסי) בערך(באופן

עבודה.
 מוסיף איז איד א וואם דעם דורך און
 אין  עבודה זיין אין נסים של באופן
 אויף כלי א מאכט ער וואס לזה נוסף

 וועלכע והמשכות ברכות די אויפנעמען
 פון הראשון ברגע געווארן נמשך זיינען

 און מערער נאך צו דעם אין קומט  ר״ה
 ימי כל במשך והמשכות ברכות מערער
ב  אידן פון צרכים אלע אין השנה,

 ובגשמיות וברוחניות וברוחנית, גשמיות
יחד, גם

כ דערפון גילוי דער פון אנהויבנדיק
 עס וועז הסוכות^ חגנו״(חג ״ליום שלימות

 זיינען וועלכע ענינים אלע נתגלה ווערן
 אן אין השנה בראש געווארן אויפגעטאן

 פון אופן אן אין ביז ,”״בכסה״ פון אופן
 קליטהיי) עצרת(מלשון בשמיני קליטה
תורה, שמחת
 די נמשך דערפון ווערן  דערנאך און
 יאר, גאנצן דעם במשך והמשכות ברכות

נסים. פון אופן אן אין כנ״ל
 די  העיקרי נם דער  ובמיוחד כולל

דעמולט וואם והשלימה, האמיתית גאולה

ואילך. סע״ב יט, תו״א פטץ. תניא ראה )75
 קודש אגרות .56 ע׳ חב״ד המנהגים ם' )76

 א-ל סד״ה תטז. ע׳ שם וראה קלב. ע׳ ח״ד מהוריי״צ
 כבוד רד״ה עז}.. ע׳ עזר״ת (סה׳׳ס עזר״ת הוי׳

כד). ע׳ ה׳תרח״צ (םה״מ תרח׳׳צ מלכותך

 ואילך. םע״א ח, ר״ה וראה ד. פא, תהלים )77
 ר״ה לקו״ת גם וראה ג. רלה, דא״ח עם סידור וראה

ובכ״מ. תרס״ו. וערבה לולב סד״ה ע״ד. ריש נד,
 סוכות אוה״ת א. צא, ד. פת, שמע״צ לקו״ת )78

 גם וראה ואילך. א׳תשסו ם״ע ואילך. א׳תשסב ס״ע
ועוד. ג. פא, סוכות לקו״ת
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 מצרים מארץ צאתך ״כימי זיין וועט
 אפילו ונפלאות נסים נפלאות״יי, אראנו

יצי״מ״י, בא נפלאות די לגבי
 מוסף לתפלת תיכף ווערט עם און
וב לחירותנו״׳״, גדול בשופר ״תקע דר״ה
 בראש אידן פון שופר תקיעת דורך פרט

 וועלכע גדולה, תקיעה די  כולל השנה,
 אין אין און כתו בכל בלאזט תוקע דער
 דאם וואס שאפשרי, כמה עד Tמאר דעם

א איז וועלכע מאדך״נ״ ״בכל דער ווערט

 לחירותנו״, גדול בשופר ״תקע אויף כלי
 וטף, נשים אנשים אידן, אלע פון חירות די

 משיח ע״י והשלימה האמיתית בגאולה
 איז וועלכער העשירי, נשיא דער צדקנו,

 דורך און בנ״י״, דכל הכללית יחידה בחי׳
 כל שבנפש יחידה נתגלה ווערט  אים

ה עצם גילוי  ביז מישראל, ואחת אחד
 ו ישראל פון גילוי דער  ביז נשמה,
חד. כולא קוב״ה

טו. ז, מיכה )79
שם. עה־פ אוה״ת )80
הןמידה. תפלת )81
ה. ו, ואתחנן )82

קרז, במק־מ (נדפס ב מ, לזח״ב רמ״ז ראה )83

 להאריז׳׳ל ל״ת ב). קג, (מק״מ ב רם, ולות׳ג ב),
 םה״מ וראה ועוד. תניד. ויתהלך עה״פ בראשית

ובכ״ר. .207 ע■ תרע״ט
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