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 העזר בעבודה דעשי"ת ויוהכ"פ שמעניקה
ההתקשרות לרבינו נשיאינו

הקדמת כ"ק אדמו"ר שליט"א לקונטרס שבת תשובה ויוהכ"פ ה'תיש"א

ב"ה

ענין ימים אלו - עשר ימים שבין ר"ה ליוהכ"פ בכלל )שעליהם ציוה הנביא דרשו הוי' בהמצאו 
קראוהו בהיותו קרוב, כי אז הוא קירוב המאור אל הניצוץ1( ושבת תשובה )אשר כל שבת הוא 
אותיות תש"ב אנוש2, ובשבת זה ביחוד נהגו לדרוש לעורר את העם בתשובה( ויוהכ"פ )שהוא 
זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים . . לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביוהכ"פ3( 

בפרט -

ענינם – תשובה, ובשתי המדריגות אשר בתשובה: א( תשובה תתאה, תשובה על חטא עון 
ופשע אשר עשה. ב( תשובה עילאה, להשיב רוחו בבחי' הביטול ומס"נ אל האלקים אשר נתנה, 

לשרשה ומקורה העצמי, כמו קודם ירידתה ויתר על כן4.

מובן מזה, אשר תשו"ת יכולה להיות גם רק בענינים פרטים וחלק מכחות הנפש, אלו הכחות 
והענינים אשר בהם חטא ופגם,

אבל תשו"ע היא שמע ישראל, אסיפת וקיבוץ כל כחות הנפש שנתפזרו העלאתן וכלות הנפש, 
ממטה למעלה, ואח"כ המשכה מלמעלה למטה בכל חלקי הנפש.

וכמו שהוא בפרט כן הוא גם בכללות הקומה שלימה של כל בני ישראל ראשיכם שבטיכם גו' 
עד שואב מימך, שצ"ל נאספים ונצבים כולם כאחד, שכללות נשמות ישראל תשובנה למקורם 

ושרשם5.

ומהענינים המסייעים באיחוד כל הפרטים, היא ההתקשרות עם הכלל אשר בו היו הם נכללים 
כאחד, ושם מתאימות הנה גם עתה.

ובנוגע אלינו חסידי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אנ"ש המקושרים אליו או גם רק שייכים אליו, 
הנה זהו ההתקשרות אליו ע"י לימוד תורתו, הליכה בדרך ישרה אשר הורנו וכו' - כאשר נתבאר 

זה כמה פעמים.

1( ראה קונטרס העבודה ספ"ה.

2( אגרת התשובה ספ"י.

3( רמב"ם הל' תשובה  פ"ב ה"ז.

4( ראה בכ"ז לקו"ת ר"פ האזינו. ד"ה דרשו הוי' תרצ"א )קונטרס יו"ד נדפס בסה"מ - קונטרסים ח"א( אגה"ת פ"ה 

ואילך.

5( ראה לקו"ת ר"פ נצבים. ושם דרושים לר"ה רד"ה והי' גו' בשופר גדול.
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וזהו כן הכשרה וסיוע למילוי הברכה, אשר בה הי' מברך כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ את הבאים 
אליו לבקש ברכה בערב יוהכ"פ אחר חצות. וזה לשונו6:

דער אויבערשטער זאל געבען א חתימה און גמר חתימה טובה, א שנה טובה ומתוקה בגשמיות 
ורוחניות, אויף טאהן אין תורה ועבודה. די וואס האבן ב"ב זאל דער אויבערשטער העלפין אז 
דער  זיי  זאל  בית,  א  בויען  דארפן  וואס  די  בהרחבה.  פרנסה  און  זיי,  פון  נחת  האבן  זאלן  זיי 

אויבערשטער העלפין בגשמיות ורוחניות.

מנחם מענדל בן חנה שניאורסאהן

ערב שבת תשובה ה'תשי"א ברוקלין נ.י.

 אגרות קודש ח"ד עמוד ג-ד
נדפסה גם בסה"מ תשי"א ע' 22, לקו"ש חי"ד ע' 380.

6(- בשנת תש"ז. בשנת תש"ח הי' לשון הברכה: דער אויבערשטער זאל מעורר זיין מיט א התעוררות תשובה אמיתית 

מתוך פנימיות ונקודת הלב, עס זאל זיין א שנת אורה שנת תורה שנת עבודה.
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פתח דבר

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

בימים אלו ד'בין כסה לעשור', בית רבינו ובית חיינו מלא עד אפס מקום במאות ואלפי 
אורחים אשר הגיעו הנה מכל קצווי תבל על-מנת להסתופף בצילו של אבינו מלכנו, כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בימים נעלים ונשגבים אלו – בהם הקב"ה ‘נמצא' ובבחי' 
‘קירוב' לכל אחד ואחד והוא עת המסוגל ביותר לעבודת התשובה, מתוך שמחה גדולה. 

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, 
ובלשון כ"ק אדמו"ר שליט"א במכתבו הידוע1: "אחד הדברים שהעליה לרגל לבית המקדש 
פעלה ביהודי, כפי שחסידות מבארת, שהיה משתחוה, ולא רק בחיצוניות, עם הגוף, אלא גם 
עם נשמתו, כלומר, הוא ביטל את כל כחות נשמתו: רצון, שכל ומדות אל הקב"ה, במילא מובן 
שבית כנסת שבו ההשתחויה הפנימית מתבצעת באופן הכי טוב, הוא יותר מקדש מעט, יותר 

קרוב למעלת בית המקדש.

"וזאת מוצא חסיד כאשר הוא מתפלל בבית המדרש של רבו, שהרי כל חסיד בטל פחות או 
יותר לרבי...".

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  ונשנית  החוזרת  קריאתו  תוקף  משנה  מקבלת  זאת  לאור 
מאמרי  התורה;  ללימוד  כדבעי  מנוצלת  להיות  צריכה  קדשו,  במחיצת  השהות  אשר   –
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.

• • •

ברשימה מיוחדת משנת תרנ"ו כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע את אשר שמע מאביו, 
כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע, את אשר שמע מאביו כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע בסעודת ליל 
דמלבד  כלומר,  שונים.  ואופנים  זמנים  ישנן  התשובה  "בעבודת  תרל"ז:  סליחות  שבת 
התשובה שישנה גם ביום חול רגיל, ישנם זמנים שונים בתשובה, כלומר, אופנים שונים 

1( תרגום חופשי ממכתב כ"ח תשרי תש"ח. אגרות קודש חלק ב ע' רנו.
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בתשובה ]השייכים במיוחד לזמנים אלו[.

זמנים ואופנים אלו בתשובה הם: חודש אלול, סליחות, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, 
יום הכיפורים וד' הימים שבין יום הכיפורים לסוכות . . 

כל אחד מזמנים קבועים אלו לתשובה, הינו זמן מסוגל לאופן אחר בתשובה. אינה דומה 
התשובה דחודש אלול לתשובה של ימי הסליחות. אינה דומה התשובה דימי הסליחות 
לתשובה דראש השנה. אינה דומה התשובה דראש השנה לתשובה דשבעת הימים שבין 

ר"ה ליוהכ"פ, ואינה דומה התשובה של שבעה ימים אלו לתשובה של יוהכ"פ"2.

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. 

לחודשי אלול ותשרי ישנו סדר עבודה ברור המבואר ומפורט בתורתם של כל רבותינו 
נשיאינו, ובפרט בתורתו של נשיא דורנו – כ"ק אדמו"ר שליט"א. לעתים, מרוב האריכות 
לכאו"א  דיו  ברורים  אינם  שהענינים  מצב  נוצר   – הלב  תשומת  וחוסר   – והביאורים 

מתלמידי התמימים: מהי עבודתו של שבת סליחות, סליחות, ראש השנה וכו' 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. 

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 

מבאר  הרשימה  בהמשך  תפג.  עמוד  ח"ג  נ"ע  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  קודש  מאגרות  חופשי  תרגום   )2
באריכות את ענינם של חמשת אופני תשובה אלו. כללות הרשימה מובא לקמן בהוספות לחוברת זו. 
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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 רשותם 
האדיבה וטרחתם הרבה – ובפרט למכון לוי יצחק - על טרחתם ורשותם האדיבה על-מנת 

לאפשר לנו להשתמש בשיחות וכו' המודפסים בחוברת זו.

ונחתום בדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בערב יום כיפורים, בברכה דלאחר 
מנחה, תשנ"ב:

"רצון הקב"ה הוא, כפי שגילה בתורתו )ונשיא דרנו הכריז זאת( – שכבר "כלו כל היצין"! 
ויתירה מזו – ישנו כבר הענין ד"עמדו הכן כולכם" . . וממילא מובן שהסעודה המפסקת תהיה 
– לא 'מפסקת' בין ענין של אכילה לענין של צום, ורק שמפרשים ומבארים בזה שזהו ענין של 
"עת רצון", ועד לה"עת רצון" דיוהכ"פ; אלא אין צורך בפירושים כו', מכיון שנאכל ונסעוד 
בבית המקדש  יהיה  . המשך הסעודה   . ויין המשומר!  הבר  ושור  לוייתן  בפשטות מסעודת 

השלישי, ובו גופא – בקדש הקדשים . . ".

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
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פתיחה
בוודאי ראיתם בשיחה, ולא פעם אחת, את השאלה הזאת:

מהם אותם "עשרה ימים שבין ראש־השנה ליום־הכיפורים"? ממה נפשך - אם 
אין הם כוללים את ראשיתם וסופם, אזי הם שבעה ימים; ובאם כן, אינם בין ראש 

השנה ליום הכיפורים!

והתשובה מוכרת: מצד אחד ראש השנה ויוהכ"פ נכללים ג"כ בימים אלו, אשר 
על כן הם 'עשרה ימים', אבל לאידך - ר"ה ויוהכ"פ הם נעלים באין ערוך מענין 
התשובה, אשר ע"כ מצד עצמם אינם נכללים בימים אלו, ומכאן, ש'ימי התשובה' 

- כולל ענין זה שבר"ה ויוהכ"פ - הם בין )ענינם העצמי של( ר"ה ויוהכ"פ. 

בסוגיא שלפנינו מעמיק כ"ק אדמו"ר שליט"א במאמר חז"ל זה עוד יותר: בהיות 
התשובה  ימי  עשרת  נקראים  למה  א"כ  התשובה,  מענין  נעלים  ויוהכ"פ  ור"ה 
"ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים", כאילו יש להם שייכות איתם?! והמסקנה 
בענין   - עשי"ת  של  המיוחד  ענינם  באמת:  זה  שככה  היא  מאליה  המתבקשת 

התשובה - נפעלת אך ורק מפאת היותם בין ר"ה ויוהכ"פ )א(

בשיחות הבאות שבסוגיא זו מעמיק הרבי ומבאר זאת – כיצד עשרת ימי תשובה, 
ימים בהם הקב"ה נמצא קרוב לכל יהודי, מושפעים ובאים בעקבות ענינו העיקרי 
זהו ענינם  ואשר באמת  כיפור - קבלת מלכותו של הקב"ה,  ויום  של ראש השנה 

העיקרי של ימים אלו גם-כן!

בעומק ומתוך 'מבט' מחודש מבאר, אשר דווקא כאשר העם מקבל את מלכותו של 
המלך נפעלת התאחדות גמורה בין המלך לעם, איחוד בין המלך לכל איש ואיש פרטי 
הבטלים אליו, דבר המביא לקירבה יתירה בין המלך לעם, בין הקב"ה לעם ישראל. 
קירוב שיגיע לשלימותו לעתיד לבוא, כמבואר בשיחה – ואשר לכן, ימים אלו, בהם 
מקבלים אנו את מלכותו של הקב"ה, אלו ימים בהם הקב"ה 'נמצא' וקרוב לכאו"א )ב(.

ובאותיות של 'עבודה', שעבודת התשובה דעשי"ת והעבודה דקבלת המלכות 
בהמשך   - דעשי"ת  התשובה  מהשני:  אחד  הם  ומשתלשלים  המה,  חד   – שבהם 
התמסרות  של  תנועה  כלומר:  כלליות,  הן  עול שבהם  הקבלת  ועבודת   – לר"ה 
מוחלטת להקב"ה, שאותה צריכים להוריד, 'לפרט' ולהמיר ל'מזומן'. להמשיך את 
אותה קבלת־עול ותשובה עילאה בחיי היום יום. עבור זה ניתנו לנו עשרה ימים 

המקבילים לעשר כוחות הנפש, על מנת שנחדיר זאת בחיינו )ג(.

לימוד השיחות נותן מבט אחר ומחודש למהותם של עשרת ימי תשובה, ביאור 
עמוק למשמעותם.
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א

 הקב"ה "קרוב" "ונמצא" בעשי"ת —
מפאת היותם בין ר"ה ויוהכ"פ!

לאור המבואר בכו"כ מקומות שהתשובה שבראש השנה ויוהכ"פ אינה 
ענינם העצמי – צריך ביאור למה כתוב על ימי התשובה שהם "בין 
ר"ה ויוהכ"פ"?! • הביאור מהוה יסוד סוגיא זו: "הימצאותו" "וקרבתו" 
של הקב"ה בימים אלו – העושה אותם זמן מסוגל לתשובה – הינה 

מחמת ענינם העצמי של ר"ה ויוהכ"פ!

בס"ד. משיחת ו' תשרי תשמ"ז

הנחה בלתי מוגה

ג. ביאור מעלת עשרת ימי תשובה — בהקדם:

ליוהכ״פ״,  ר״ה  שבין  ימים  עשרה  ״אלו  הנ״ל  הלשון  דיוק  בארוכה  מבואר  אחר12  במקום 
ויוהכ״פ  ר״ה  ואילו  ימים,  שבעה  רק  ישנם  ליוהכ״פ״  ר״ה  ״בין  נפשך  ממה  ע״ז:  שמקשים 

עצמם, שהם משלימים למספר עשרה, אינם ״בין ר״ה ליוהכ״פ״?!

ונתבאר שמזה גופא מוכח שבר״ה וביוהכ״פ יש שני ענינים:

והעצמי:  המיוחד  ענינם  ב(  הימים;  ז׳  לשאר  הם משתווים  ובזה  חלק מעשי״ת —  הם  א( 
ראש לכל שאר ימי השנה13, ויוהכ״פ — ״אחת בשנה״14, שהכוונה בזה היא  בר״ה — שהוא 
שהוא יחיד בכל ימי השנה ואין דומה לו, ועד מ״ש בתוס׳15 ש״)עד( אחת״ הפירוש ״עד הנפש 
שנקראת יחידה״ ]וכמבואר16 בההפרש בין ״אחד״ ל״יחיד״, שבמספר אחד עצמו מודגש שיש 
מקום לשני ולשלישי וכר, וכמו שמצינו בטבע העולם שנאמר17 ״ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד״, 
יחידי״18,  נברא אדם  ״לפיכך  כגון  ״יחיד״,  וכו'; משא״כ בלשון  ימי שני, שלישי  היו לאח״ז 

מודגש שאין עוד זולתו[, היינו שהוא יחיד גם לגבי שאר עשי״ת.

12( ראה לקו"ש יוה"כ תשמ"ה בתחלתו. וש"נ.

13( ראה לקו"ת דרושים לר"ה נח, א ואילך. ובכ"מ.

14( ס״פ תצוה. אחרי טז, לד.

15( מנחות יח, א )ד״ה עד אחת(.

16( ראה לקו״ש חי״א ע' 11. וש״נ.

17( בראשית א, ה.

18( סנהדרין לז, א — במשנה.
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והביאור בזה:

אז  בה  לעסוק  יהודי  שעל  העבודה  שזוהי  התשובה,   — הוא  עשי״ת  של  המיוחד  ענינם 
בהדגשה יתירה )בתוך כללות לימוד התורה וקיום מצוותי׳(; וענין זה מודגש גם בעבודת ר״ה, 
ובפרט ביוהכ״פ. אלא שביחד עם זה יש לכל אחד מהם ענינו המיוחד, וזה מתבטא גם בעבודת 

ימים אלו:

בר״ה — בנוסף לעבודת התשובה ]מאהבה19, שלכן לא מזכירים בר״ה ענינים בלתי רצויים20, 
כי התשובה היא מאהבה, ואין זקוקים אז ליראה[ ישנה העבודה של ״תמליכוני עליכם״, ושל 
העבודה   — בשופר״21  ״ובמה  לטובה״,  לפני  זכרונכם  ש״יעלה  פועל  שזה  הזכרונות  אמירת 

דתקיעת שופר:

ועד״ז ביום הכיפורים. שבנוסף לעבודת התשובה שבו בתור אחד מעשי״ת הוא ״קץ סליחה 
ומחילה״22, באופן של ״עיצומו של יום מכפר״23 — היום עצמו מביא את הכפרה, גם בלי עשיית 

תשובה24. 

]אלא שמ״מ התשובה מוסיפה גם בכפרת יום הכיפורים שמצד היום עצמו.

ויש להוסיף בזה — שמעלה מיוחדת בתשובת יום הכיפורים, שהיא ביום העשירי של עשי״ת, 
שמספר עשר )ובפרט בענינים של קדושה( מורה על שלימות הענין25,

שלימות  של  באופן  שנברא  העולם,  כגון  עשרה,  הוא  שמספרם  ענינים  כמה  ישנם  שלכן 
)״עולם על מילואו נברא״26( - הרי ״בעשרה מאמרות נברא העולם״27,

וכן הוא בהתורה ובישראל )״בראשית — בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל 
הדיברות, ושלימות ישראל היא ג״כ בעשרה —  בעשרת  שנקראו ראשית״28(, שהתורה ניתנה 

״אכל בי עשרה שכינתא שריא״29.

יום  כו׳״ — דומה ליום העשירי של עשי״ת —  עשרה  בי  ויש להעיר שענין זה — ד״אכל 
הכיפורים: אדה״ז מבאר באגה״ק30 ש״במעמד עשרה מישראל ביחד אף שאינם מדברים בדברי 
כלל״  ערוך  לו  ״אין  שבעשרה  השכינה  )שהשראת  עלייהו״  דשריא  שכינתא  )ישנה(   .. תורה 
ל״קביעת שכר״ שישנה ל״אחד שיושב ועוסק בתורה כו׳״31 או אפילו ל״שנים״ ״שלשה״ או 
״חמשה״ כו', כמבואר שם(, ובכל זאת ישנה הוספה כו׳ בהשראת השכינה ״ע״י עסק התורה 

והמצוות בעשרה דוקא״, כמובן:

כך גם בכפרת יום הכיפורים ש״עיצומו של יום מכפר״, ובכל זה מתוסף בהכפרה ע״י עבודת 
התשובה, כנ״ל[.

ד. אלא שעפי״ז צריך להבין: מכיון שענינם העצמי של ר״ה ויוהכ״פ הוא ענין נוסף על ענינם 

19( ראה לקו״ת דרושים לש״ש סו, ג. סז, ד.

20( שו״ע אדה״ז או״ח הל׳ ר״ה  סתקפ״ד ס״ב.

21( ר״ה טז, סע״א. וש״נ.

22( רמב״ם הל׳ תשובה פ״ב ה״ו.

23( ראה רמב״ם שם פ״א ה״ג.

סי״ז  ראה שיחת ש״פ האזינו  הענין —  24( לשלימות 

ואילך.

25( ראה ראב"ע לשמות ג. טו. פרדס ש"ב.

26( ראה ב"ר פי"ב. ו. פי"ג. ג. פי"ד. ז.

27( אבות רפ"ה.

28( פרש"י עה"ת בתחלתו.

29( סנהדרין לט. א. 

30( סימן כג.

31( אבות פ"ג מ"ב, מ"ו.

בלתי מוגה
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בתור חלק מעשי״ת — הי׳ להם לחז״ל לומר ״אלו עשי״ת שבתחילת השנה״ )או — בתחילת 
חודש תשרי(: למה הזכירו כאן גם ר״ה ויוהכ״פ — "שבין ר״ה ליוהכ״פ"?! 

והביאור בזה:

במלים אלו מודגש שזה שעשי״ת יש בהם ענין מיוחד של ״בהמצאו״ ו״בהיותו קרוב״ — 
הוא כתוצאה מזה שהם ״בין ר״ה ליוהכ״פ״ בתור ענינם העצמי. כלומר: מכיון שהתחלת ימים 
אלו היא בר״ה שענינו העצמי הוא ״תמליכוני עליכם״ כנ״ל, וסיומם וחותמם הוא יום הכיפורים 
שענינו העצמי הוא ״קץ סליחה ומחילה״ כו׳ כנ״ל, לכן בכל הימים הללו ה׳ הוא ״בהמצאו . . 

בהיותו קרוב";

שמכל זה מובן שזה שבעשי״ת ה׳ הוא ״בהמצאו״ ו״בהיותו קרוב״ הוא ענין הנפעל בימים 
אלו מחמת הזמן עצמו, ״יומין זכאין", כנ״לא.

התוועדויות תשמ"ז ח"א עמ' 60 ואילך.

א לביאור הדיוק במאמר חז"ל – אודות כך שנאמר בין ר"ה ויוהכ"פ ולא "עשרת הימים בתחלת השנה" וכיו"ב, ראה: 
הברכה לאחרי מנחה בערב יוהכ"פ תשנ"ב ס"א-ב'. מובא לקמן בסוגיה ה' )ג( )וראה גם, ליתר פירוט, בהנחה השני' 

של שיחה זו המודפסת בשיחות קודש תשנ"ב ח"א ס"א-ד'(.

ב

הקשר הקרוב והאישי בין כאו"א עם המלך!
ביאור נפלא אודות פעולת המלך במציאות העם היוצרת קשר אישי 
של כל אחד עם כל עניניו הפרטיים למלך. ובמילא, כ'פועל יוצא' מזה 
שימים אלו מיועדים לקבלת המלכות – הקב"ה "נמצא" ו"קרוב" בהם 
לכאו"א • המשך והשלמת הביאור לשיחה הקודמת מתשמ"ז, שענינם 

העיקרי דעשרת ימי תשובה – הוא קבלת המלכות!
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ב. בנוגע לנקודה מחודשת זו שעיקר ענינם של הימים שבין ר"ה ליוהכ"פ הוא ג"כ קבלת המלכות, ראה גם: הברכה 
לאחרי מנחה בערב יוהכ"פ תשנ"ב ס"א-ב'. מובא לקמן בסוגיה ה' )ג( )וראה גם, ביתר פירוט, ההנחה השני' של שיחה 

זו המודפסת בשיחות קודש תשנ"ב ח"א ס"ב-ד'(.

ב
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ג

עבודת  בענין  )והתוצאה  לכאו"א  ו"קירוב" הקב"ה  "הימצאות"  וענינו של  תוכנו  אודות  וביאור  פירוט  ליתר  ג. 
התשובה(, ראה: שיחה לעשי"ת בלקו"ש חל"ד, מובא לקמן בסוגיא ב )א(. וראה גם בשיחת שבת תשובה תשמ"ח – 

מובא לקמן בסוגיא זו )ג(.
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ג

התמסרות מוחלטת – בכל פרטי מציאות האדם!
פרטי  בכל  שבר"ה  התשובה  בפירוט  מתבטאת  דעשי"ת  העבודה 
ההתעוררות  את  להמשיך  צריכים   • האדם  של  והכוחות  הענייינים 
הנפש;  כוחות  עשר  בכל  המלכות  שבקבלת  המוחלטת  וההתמסרות 
כל  וביאור  פירוט   • שלם  פרצוף  בבחי'  המלכות  ספירת  את  לבנות 

הנלמד בשיחות הקודמות בעבודה בפועל!
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*( כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיה שיחה זו והיא נדפסה בספר השיחות תשמ"ח בתחילתה, וכנראה שלא תורגמה אף 
פעם ללה"ק, ולכן היא נדפסת כאן בצורתה, בשפת האידיש.

השיחה בלה"ק - הבלתי מוגהת, הנחה משתי ההתוועדויות שהיו באותו היום – נדפסה לקמן במילואים )א( לחוברת 
זו. הבאנו שם רק את חלקי ההתוועדות שנכללו בשיחה המוגהת.

*
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ד. בביאור הענין ד"בהמצאו" ו"בקרוב" שבעשי"ת, ראה: שיחה לעשי"ת בלקו"ש חל"ד ס"ב-ד', מובא לקמן בסוגיא 
ב )א(. וכן בשיחה לפרשת האזינו בלקו"ש ח"ט ס"ח. מובא לקמן בסוגיא ב )ג(.

ד
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ה. ליתר פירוט אודות העבודה דתשובה עילאה בעשי"ת דוקא – מקורו וענינו בעבודה, ראה: שיחה לפרשת האזינו 
בלקו"ש ח"ט ס"ה-ס"ט, מובא לקמן בסוגיא ב )ג(, ובשיחה לפרשת האזינו בלקו"ש חי"ד ס"ג, מובא לקמן בסוגיא 

ב )ד(.

ה
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ו. אודות כללות נושא זה – יוהכ"פ כהמשך ו"פנימיות" לראש השנה )כמבואר בלקוטי תורה( וביאור ההמשכיות 
וההבדל ביניהם, ראה: שיחה לפרשת האזינו בלקו"ש חי"ט. מובא לקמן בסוגיא ג )ב(.

ו
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עשרת ימי תשובה
ביאור הענין, דרגא למעלה מדרגא, 

ובעבודה בפועל
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פתיחה
סיפר אאזמו"ר לאאמו"ר ]כ"ק אדמו"ר מוהר"ש לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב[, אשר פעם 
ישב ולמד, שאל  בראותו שאמו הלכה לסליחות - בעשרת־ימי־תשובה - ואביו ]הצ"צ[ 
אותו על־דבר־זה. ויענהו הצ"צ: ישנו הזמן מתי צריך לומר, וישנו הזמן מתי צריך לעשות.

על ימים מיוחדים אלו, עשרת־ימי־תשובה, הובאו ונדברו עניני עבודה רבים - 
בנגלה דתורה ובפנימיות התורה - ואת כולם מאיר כ"ק אדמו"ר שליט"א באור 

פנימי ובהיר:

עשרת  על  המדבר  זה  בפסוק   – קרוב"  בהיותו  קראוהו  בהמצאו,  ה'  "דרשו  א. 
ימי תשובה, כפל הלשון אינו מליצי. אלו שתי דרגות בהתגלות הקב"ה ליהודי 

בעשי"ת, ושני סוגי עבודה שיהודי צריך לפעול בעצמו:

"המצאו", התגלות הקב"ה באופן מקיף, בדוגמת מציאה - צריכה לפעול אצל 
יהודי "דרשו", חיפוש חזק לאלוקות. "קרוב", התגלות אלוקית פנימית - פועלת 

על יהודי "קראוהו", הבאת האלוקות לידי גילוי בנפשו. 

ועבודתם  מעלתם  אודות  ההלכה  ע"ד  הרמב"ם  דברי  מובנים  זה  ביאור  וע"פ 
דימים אלו.

ב. "התשובה והצעקה . . בעשרת הימים . . היא יפה ביותר" – במילים אלו מגדיר 
הרמב"ם את ייחודויותה של עבודת התשובה דימים אלו, והרבי מבארם באופן 

נפלא, שהתשובה דימים אלו פנימית וחודרת יותר.

ג. "כל מי שאינו בוכה בעשי"ת - אין נשמתו שלימה", כך אומר האריז"ל. ומדוע? 
וכי אין מצב שיהיה יהודי שלא יהיה לו על מה לבכות?!

שלב אחר שלב - וע"פ דברי אדמו"ר הזקן בלקו"ת - מבאר הרבי, שגם בהיות 
יהודי בעולם־הזה נדרש ממנו להגיע לביטול לאלוקות, ביטול שיביא אותו להיות 
'יש'  בתור  מצבו  על  והתמרמרות  בכי  ידי  על  נפעל  זה  וביטול  נברא',  'אויס 

ומציאות בפני עצמה. 

 - חסידות  ע"פ  יותר,  נעלה  באופן  אלו  דימים  העבודה  ענין  ביאור  לך  והנה 
תשובה עילאה!

הזקן  אדמו"ר  את  כך מבאר   – היחידה שבנפש!  - עבודה מצד  ביחיד"  "כאן  ד. 
בלקו"ת את דברי הגמ' במעלת ימים אלו ע"פ חסידות, והרבי מבארם באופן ברור 

ומפורט, יחד עם ביאור ענינה של שבת שובה באופן בהיר ונהיר.
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א

הקב"ה נמצא באופן ד'מציאה' וקרוב אף לרחוק!
ביאור רחב ומתוק אודות ארבעת לשונות הפסוק "דרשו הוי' בהימצאו, קראהו בהיותו קרוב" המהוה 
דברי  מובנים  זה  ביאור  לפי   • לעבודה  בנוגע  וסגולתם  אלו,  ימים  של  למעלתם  נפלאה  המחשה 

הרמב"ם שעשרה ימים אלו מסוגלים לענין התשובה דוקא.
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ב

תשובה יפה בעשי"ת החודרת בפנימיות!
ביאור משמעות המילה בלשון הקודש מלשון צורך ושימוש, ויופי • 
התשובה  עבודת  ומצריכה  דורשת  בעשי"ת  הקב"ה  של  'הימצאותו' 
 – הרמב"ם  דברי  מובנים  עפ"ז   • ונצרכת  שימושית  היא  כלומר,   –
שהתשובה  היא  שכוונתו   – ביותר"  יפה  "היא  התשובה  שבעשי"ת 

בימים אלו פנימית וחודרת יותר. 

בס"ד. משיחת יום ג',  ו' תשרי ה׳תשכ״ז

הנחה בלתי מוגה

ט. בנוגע ללשון הרמב״ם ש״התשובה והצעקה יפה לעולם, )אבל( בעשרת הימים שבין ראש 
השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר״ - צריך להבין:

כיון שהרמב״ם בספרו ״יד החזקה״ אינו כותב )״איז ניט אויסן״( מליצות כו', וכפי שרואים 
במפרשי הרמב״ם שמכל תיבה או שינוי והוספה בלשון למדים כמה ענינים עד להלכות בפועל 

- מהי כוונת הרמב״ם בדיוק הלשון ״יפה״ ו״יפה ביותר״, ומהו החילוק ביניהם?

י. ויש לבאר תחילה הלשון ״יפה״:

של  במובן  שימוש  בו  שיש  דבר  הוא  ״יפה״  הלשון  משמעות  הנה  בשטחיות,  כשלומדים 
קודם״,  אחת  שעה  ״יפה  כמו  מוטב,  פירושים:  כמה  עוד  בזה  יש  אבל  )״נוצלעך״(.  תועלת 

וכיו״ב, ועד לענין היופי.

וכפי  ביניהם.  ושייכות  קשר  שיש  מובן,  אחת,  תיבה  של  פירושים  אודות  שמדובר  וכיון 
שמצינו כמ״פ בדרושי הצ״צ60, שמבאר הקשר ושייכות בין פירושים שונים של תיבה אחת או 

שרש אחד.

ויש להביא דוגמא לקשר ושייכות של שני הפירושים ב״יפה״, שימוש ויופי - מענין הקשור 
עם הלכה בפועל בהלכות שבת:

איתא בגמרא במסכת שבת בנוגע לפלוגתא של רבי אליעזר וחכמים אם מותר לצאת בכלי 
זיין בשבת, ש״רבי אליעזר אומר תכשיטין הן לו״ )ולכן מותר לצאת בהם בשבת, כיון שזהו 

 60(  ראה ס׳ החקירה )הוצאת תשס״ג(  הוספה ג )קמז, ב ואילך(. וש״נ.
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לצאת  אסור  )ולכן  לאתים״  חרבותם  וכתתו  שנאמר61  לגנאי,  אלא  אינן  ו״חכ״א  לבוש(,  כמו 
בהם, כיון שזהו כמו משא( - ״אמרו לו לרבי אליעזר, וכי מאחר דתכשיטין הן לו, מפני מה הן 
בטלין לימות המשיח? אמר להן, לפי שאינן צריכין, שנאמר61 לא ישא גוי אל גוי חרב, ותהוי 
לנוי בעלמא, אמר אביי, מידי דהוה אשרגא בטיהרא״, ופירש רש״י, ״נר בצהרים, מתוך שאינו 

צריך אינו נאה כו'״.

ומזה מובן, שענין היופי וענין השימוש תלויים זב״ז, והיינו, שיופי אמיתי, ע״פ תורה, שייך 
רק בדבר שמביא תועלת ע״י השימוש בו.

יא. ושני ענינים אלו - שימוש ויופי - ישנם בענין התשובה, שזהו מ״ש הרמב״ם ש״התשובה 
והצעקה יפה לעולם״:

בענין  ושימוש  צורך  יש  הרי  יחטא״62,  ולא  טוב  יעשה  אשר  בארץ  צדיק  אין  ש״אדם  כיון 
התשובה )״יפה״ במשמעות של שימוש(, כדי לכפר על העבר, ולהבטיח )ע״י הקבלה על להבא( 
שלא ישוב עוד לכסלה; וכיון שע״י התשובה נעשה ״אהוב ונחמד קרוב וידיד״ )כמ״ש הרמב״ם 

בהמשך הל׳ תשובה63(, הרי התשובה היא ״יפה״ גם במשמעות של יופי.

ויום הכיפורים )התשובה( היא יפה  וממשיך הרמב״ם ש״בעשרת הימים שבין ראש השנה 
ביותר . . שנאמר דרשו ה׳ בהמצאו״:

בעשרת הימים שבין ר״ה ליוהכ״פ שבהם הקב״ה הוא ״בהמצאו״ ו״בהיותו קרוב״, הצורך 
שנמצא  בשעה  מכמו  יותר  גדול  הוא  וידיד״  קרוב  ונחמד  ״אהוב  להיות  כדי  התשובה  בענין 
)ענין  כו׳  האהבה והידידות  יותר  בריחוק מהקב״ה, ״מרחוק הוי׳ נראה לי״64; וכמו״כ גדולה 
היופי( כשנמצאים בקירוב להקב״ה, כפי שרואים בפועל למטה שאינה דומה ביטוי החביבות 

כו' כאשר נמצאים באותו מקום או כשנמצאים בריחוק מקום.

ועפ״ז יש לומר, שהראי׳ שמביא הרמב״ם ממה ״שנאמר דרשו ה׳ בהמצאו״, היא לא רק על 
סיום הפיסקא: ״ומתקבלת היא מיד״ )שזהו הפירוש הפשוט בדברי הרמב״ם, שכיון שהקב"ה 
הוא ״בהמצאו״, לכן ״מתקבלת היא מיד״(, אלא גם על מ״ש לפנ״ז ש"היא יפה ביותר״ - דכיון 
שהקב"ה הוא ״בהמצאו״, אזי הצורך והיופי בענין התשובה )ב׳ הפירושים ד״יפה״( הוא ביותר.

יב. והביאור בזה:

הכתוב66  בפירוש   - הביאור  באריכות  בתניא65  הזקן  רבינו  מדברי  החל   - בחסידות  מבואר 
״כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם״, שכן הוא גם בהיחס של בנ"י, ״אתם קרויין אדם״67, 

ע״ש ״אדמה לעליון״68, אל האדם העליון שעל הכסא.

ומזה מובן, שהעובדה שהקב״ה הוא "בהמצאו״ ו״בהיותו קרוב", פועלת על האדם התחתון 
)אפילו ללא רצונו( שגם אצלו יהי׳ הענין ד״בהמצאו׳ ו״בהיותו קרוב״.

 61(  ישעי׳ ב, ד. 

 62(  קהלת ז, כ. 

63(   פ״ז ה״ו.

64(   ירמי׳ לא, ב. 

65(   פמ״ו ואילך, 

66(   משלי כז, יט.

67(   יבמות סא, רע״א. וש"נ.

68(   ראה של"ה ג, רע״א. ועוד.
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- אזי מתגבר  ומובן, שכאשר יהודי נמצא עם הקב״ה באופן ד״בהמצאו״ ו״בהיותו קרוב״ 
אצלו יותר הצורך לבטל את הענין ד״עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם״69.

ועוד זאת, שאז התשובה היא באופן שחודרת בפנימיותו כו'. והיינו, שמצד קירוב המאור 
כו׳, מתעורר גם ה"מאור" של  )בלשון החסידות(, שהוא המקור על כל ההארות וההמשכות 
מר״ח  לומר  )שמתחילים  אורי״  ה׳  ״לדוד  במזמור  הכתוב  ובלשון  נפשו,  פנימיות   - היהודי 
אלול70, בתור הכנה לעשי״ת(: ״בקשו פני את פניך הוי׳ אבקש״71, היינו, שנעשה החיבור של 

הפנים והמאור שלמעלה עם המאור שלמטה - פנימיות ועצם הנפש.

אל  ״מחיל  ולילך  להוסיף  יכול  ובמילא  מיד״,  ״מתקבלת  התשובה  שתהי׳  פועל  זה  וענין 
חיל״72, מדרגא לדרגא, בענין התשובה גופא – מתשובה תתאה לתשובה עילאה )בלשון הזהר73(, 
או מתשובה מיראה לתשובה מאהבה )בלשון הגמרא74(, והרי ע״י תשובה מאהבה ״נעקר עוונו 
מתחלתו״75 )ולא באופן ש״מקצת שמו עליו״75, שבעבר הי׳ לו שייכות לענין שאינו מצות ה׳(, 
ועד שאפילו ״זדונות נעשו לו כזכיות״76, שלכן עומד בדרגא כזו שאפילו צדיקים גמורין אין 

יכולין לעמוד בו77, כיון שהתשובה היא שלימה ואמיתית.

וגמר חתימה טובה לשנה טובה  כל הענינים למטה באופן שתהי׳ חתימה  ועי״ז ממשיכים 
בלי  ״נחלה  ונגבה״79,  וצפונה  וקדמה  ימה  ד״ופרצת  לאופן  ועד  די״78,  בלי  ״עד  ומבורכת 
כזה  באופן  עבודתינו  ע״י  לבוא, שיקויים למטה מעשרה טפחים  דלעתיד  כהיעוד  מצרים״80, 

במשך זמן הגלות81, ומתוך שמחה אמיתית וטוב לבב.

69(   ישעי׳ נט, ב.

70(  מטה אפרים סתקפ"א ס״ו. וש״נ.  וראה בארוכה 

שער הכולל פי״א סקכ"ח.  וש״נ.

71(  תהלים כד, ח

72(  שם פד, ח.

73(  ח״ג קכב, א ואילך.

74(  יומא פו, א.

75(  פרש"י שם.

76(  שם, ב.

77(  ברכות לד, ב. רמב״ם הל׳ תשובה פ״ז ה״ד. וראה 

דרמ״צ לט, ב. קצא, סע״א.

78(  מלאכי ג, יו״ד.

79(  ויצא כח, יד.

80(  שבת קיח, סע"א.

81( ראה תניא רפל״ז.

ג

תשובה עמוקה ביותר – מצד ריחוק הנשמה מאלוקות
הרמב"ם  דברי  בפי'  לעיל  שהובאו  השיחות  לשתי  ובהמשך  לאחרי 
ע"ד ההלכה אודות עבודת התשובה שבעשי"ת כפשוטם באה השיחה 
ע"ד  בעשי"ת,  התשובה  ומהות  בתוכן  רב  עומק  ומוסיפה  דלקמן 
החסידות • על יסוד דברי האריז"ל ש"כל מי שאינו בוכה בעשי"ת אין 
נשמתו שלימה" וביאור אדמו"ר הזקן ע"כ בלקו"ת, מתגלה משמעותם 

האמיתית של עבודת ימים אלו • וזה שייך לכל אחד ואחד!
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א. אודות המבואר בהערה זו ושוה"ג אודות חילוקי הלשונות בלקו"ת בכ"מ בביאור דברי האריז"ל, ראה דברי כ"ק אדמו"ר 
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xy` ,xenb wicv"d`xia 'd caer

mibeprza dax dad`e"epi` z`f lka
l ezceara ribn"'da ezewiac zlrn

mlerl ezcixi mxha enigxe eligca
ixnegd dfd"ik ,"leki epi` sebd

leaql"44mb xxerzdl dkixv okl ±
ezbxcl aeyl ,daeyz xenb wicv lv`
lr df exrve .dcixid iptl zilrpd
iptl dzidy zewiacd zlrnn wegixd
`ed oi`y ,xnelk ,ikal el mxeb ok

.z`f z`yl leki

xn`p recn oaen jka"lkepi`y in
eznyp oi` daeyz ini zxyra dkea

dnily"miwicvd ly ikad mb ik ,
mznypy jkn raep mixenbd"dcxi

dceak mewnndnybzpe"45eze` `ede ,
beq46.l`xyi lkk ika

`ed mzcear ik ,'ilr ipa mi`xwp okly (47
tq `ipz) deab jxevl".(i

i`e (48"± zelbde oaxegd lry 'ikadl dnec f
y dn ik"epvx`n epilb"`ed"iptnepi`hg"re"i

df lr zeprzdl jixv okle ,dle`bd 'idz daeyzd
'eke"daeyzd ikxc geztl zeaald xxerl ick
'ek"anx)"tx zeiprz 'ld m"cre .d"mb `ed f

x zela`l rbepa"anx d`x ± 'eke l"la` 'ld m
itq"`yn .(b"ecpa k"oevx :daxc` dxe`kly ,c

d`xe .`wec dhnl dnypd zcixia `ed oeilrd
ewl".jli`e c ,gk d`x z

.elr xrhvn wicvd

zilkzl ribn epi`y

:oiadl yi j`

y jka dkexkd ,ef dcixi"epi` sebd
leaql leki",dpi`,dxe`kl ,dielz

i`cea ,ok m` ixdy ,mc`d zxigaa
z`f mb owzn xenbd wicvd did
aey ,jkitl .znlyend ezceara
lr xenbd wicvd dkea recn :dyw

"wegix"egeka oi`ye ,mxb `ed `ly
?epwzl

lr ayeg xenbd wicvd did eli`
zlrezenvr:z`f xiaqdl did ozip ,

dbxca `ed dhnl o`k ezeiday oeik
el xv ixd ,ok iptl xy`n xzei dkenp
ezny` ef oi`y zexnl ,df eavn lr
wicvd ,xac ly ezin`l j` .llk
dpeekd yeninl oihelgl xqnzn xenbd

dpeilrd47eznypy `id ef dpeek ixde ,
dcixi ly ote`a dhnl o`k didz
xnxnzn `ed recn ,jk m`e ,dnybde
idefy erceia ,ef dcixi lr dkeae

dpeilrd dpeekd48?

ly dpeekd :aiydl xyt` jk lr
dcixid dpi` dhnl dnypd zcixi

x oiay"kdeil d"vn (19 dxrd lirl d`x ± t".r
y `l`dxwirkdeia `ed".t

.f ,ai zldw (42
ewl (43".epzyxt yix z

lt `ipz (44"rq ,gn f".jli`e `
re"ca x`eand t"miwicv dyrn milecb d
txz"dqa qtcp) d"('a jxk seq miqxhpew ± n
tq",`vnp ,my `ipzl wgvi iel ihewlae `
ydad`de d`xid'igaa mdy mbd ± dhnly

edfy) cg`k mdyk mbe ,(ycwd oeyl) zeinipt
miribn mpi` ,(`wec miinvr zegk ielib cvn

l elit`enigxe eligcmbd ,dlrnl dnypd ly
wx `le ,(mebxz oeyl) zeipevig 'igaa wx mdy

c ote`ae ± mdil` miribn mpi`y"`le dpin `l

dzvwn"y `l` ,"llk mdipia oeince jxr oi`".
ewl (45"x z".c ,dp d

onwl d`xe) dfa zebxc iwelig yiy s` (46
.('g sirq
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`l` ,dnvrlykdilrdmxbizy
dzervn`a49ribz dnypdy ,xnelk .

xzei zilrp zewiacle zelhazdl
.dcixid iptl dzid xy`n ,zewl`a
dhnl o`k `ed xenb wicv mby oeike

"envr ipta xac"50`ed ,"yi`le
qt`"50oiicr `edy ,`vei ,`lribd

`ed oi`y dcaerde ,ezegily zilkzl
,zenilya eciwtz z` oiicr `lnn
dkixv ,zewl`l oihelgl lha `ed oi`e

.ika ick cr el ai`kdl

.fmxeb ikad mvr

zelhazdl

yxcp did eli` :oaen oi` oiicr j`
,zhlgen zelhazdl ribdl icedin
.jkl ribdl i`cea leki did `ed ixd

jknoi`y,oaen ,jkl ribdl ezlekia
,dxe`kloi`yaeye .eciwtz df

lr zekal yi recn :dl`yd zxxerzn
?jk

mvra od zenyp :`ed jkl xaqdd
itk ,lekiak ,j` ,zewl` ± ozedn

zewl`dy"ziyrp"l"`xap"s`e)
zewl` `id dnypd okn xg`l51okle ,(

mi`xapd zelabdn z`vl ogeka
ly zhlgen zelhazdl ribdle

c d`x (49"tq) 'ityx d"dray `ipz ,(jli`e a
tq) mixac"vxz zpyc (e"dliayay 'ilrdy ,f

`id dhnl dnypd dcxi"zeyid oipr lk lhal
miybxdde".58 dxrd onwl d`xe .

lt `ipz (50".(a ,cn) d
de`ia (51"denc`l f"vdle (a ,ehw) `"'r) v
c .(gnwz"ce ,ikp` d"at d"qxz t"jynda) f

qxz".cere .(e

c (52"qxz mdilr cner `ede d"dq) 9 'r b"n
qxz".(fp 'r b

ca (53"d`ividy rnyn ,my cner `ede d
r mb zeidl xyt` `xapd weg xcbn"mzq dcear i

r `wec e`le)"± dpyd ini lkae ,('ek zexixnd i
ie .ef d`ivia zebxc dnky oaen la`"zilkzy ,l

`teb dfae] jlnd zxzkdc onfa `ed dzenily
z` xxernd mrd lehia cvn :zebixcn izy

r ;('iptlye) dxzkdd"z` lawn jlndy i
tre .[('ixg`lye) dxzkdd"n wznei f"ewla y"z

(c ,dp) my"xa"d"f` ik ± (19 dxrd lirl d`x)
.dxzkdd onf `ed

anx (54"t daeyz 'ld m"d a".e

oze`ivn52ze`ivn ozeidn ef d`ivie .
mvr ici lr zbyen ok` mi`xap ly

ozeid lr oxrv"zeyi"53.

weqtd ly zernynd idef"on
agxna ippr ...iz`xw xvind"xy`k :

,ezencwzd lk xg`ly ,yg icedi
zervn`a zilrp dbxcl eribdae

a `ed oicr ,ezcear"xvin"meyn]
ly dbxcl ribd `l oiicry"lhail

micg`l zeidl ynn 'd xe`a llkile
xac `ed wx ,xenb cegia micgeine

eade`e 'd `xi envr ipta"50ixd ,[
ly ef dyegz mvrn"xvin"ribn `ed ,

l"agxn"mixvindn `vei `ed ,
lha `ede ,mi`xapd ly zelabddne

.`edÎjexaÎyecwd mr cg`zne

.gdaeyz ini zxyra

daeyzl miribn

zizin`

± daeyz ini zxyr ly mpexzi edf
ly dtewzd"e`vnda"e"aexw ezeida"

,dpyd zeni lkn ±"itÎlrÎs`
daeyzdymlerl dti dwrvde"54:
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y jkl sqepa ,el` minia"zlawzn
cin `id"54daxd dwenr daeyzd ,

xzei55,cala mi`hg lr `id oi` ik ,
ly zillkd dcixide zeyid lr `l`
onfa cgeina zybxend ,dhnl dnypd

lyxe`nd aexiwik ,"'d l` aexwd lk
lty xzei zeidl jixv ...z`y xzia

...gex"56.

mini dxyray oeikeel`Îyecwd
`ed `edÎjexa"e`vnda"e"aexw"lkl

daeyza xefgl jixvy inl s` ,icedi
dheytkf` ribdl `ed mb leki jkitl ,

zelk lr zilrpde dwenrd zexixnl
,wegixd

eicgi l`xyi lk millkp okle
xn`na"lk...dkea epi`y in"ik ,

,ynn ika eze` zeidl leki mlek lv`
eze` wx `lebeq,ika ly

l miribn jk ici lre"dÎi agxn"57.

.h± zelhazdd ici lr

izin`d agxnd

ly dbxcl dnypd dribn xy`k
,dhnl o`k dzeida zhlgen zelhazd

ly avna `idy zexnl"`xap",
lehial znxeb `id xy`k cgeinae
ytple sebl xywa mb ze`ivnd

zindad57jk ici lr zilrzn `id ,

ie (55"anxdy l"a df oipr fnxn m"dti
xzeia".

db` (56"qx w".a
c d`x (57"dq) 11 'r my cner `ede d"my n

iac zenypa mby :(hp 'r"lehia zeidl leki r
izin`.'ek mteb cvn mb ,

zewl` `id dnypdy oeikn :dfl sqepe (58
zx`yp dlehiaa mb df cvn ixd ,dzedn mvra

` 'igaa `idc d`x) qt`e oi"vxz wlg ik d"c
iyz)"t (`"`yn .(i"r k",`xap ziyrp `idy i

dpe seba dzcixia hxtae"kae ,a",zlhazn f
dpe seba mb lehiad milretyk hxtae"`ed ± a

lehiaizin`c dkex`a d`x)"tq) 'ityx d"b
t) mixac dray `ipz ,(jli`e"te d"zpyc (e

vxz".(f
cx d`x (59"zr` zpyc xvind on d"vxze x"d

dqa)"g miqxhpew n"kae .(a".n
cr d`x (60"ewl f"g [mbxeznd] y"24 'r e
.79 .76 dxrd

dzidy itkn xzei ddeab dbxcliptl

ly xcbl dzcixi"`xap"ici lr ik ,
jkdlbznÎjexaÎyecwd mr dcegi`y

mby cr ,llk laben epi` `ed
d"`xap"xcba ezex`yid zexnl ,day

Îyecwd mr cg`zne lhazn ,`xap
hlgen ote`a `edÎjexa58.

ly zernynd idef"xvind on
ippr ...iz`xwagxna"ici lr :

± daeyzd zcear"iz`xw xvind on"

n mi`veiy cala ef `l ±"weg xcb
`xapd"miribn ,jkn xzei `l` ,

oi` zedne zenvrl ± izin`d agxnl
,llk xcben epi`y ,`edÎjexa seq

ly dxcbda `l elit`"leab ila"59,
`xapd mb leki jk meyn `wece

eze`ivnn lhazdl60.

.izxxern xteyd zevn

"zeklnd oipa" z`

ici lr cvik ,oaen lirl xen`d itl
xv ezeida xy`] xtey zriwz zevn
fnex `ed ipyd ecva agxe cg`d ecva
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cx d`x (59"zr` zpyc xvind on d"vxze x"d

dqa)"g miqxhpew n"kae .(a".n
cr d`x (60"ewl f"g [mbxeznd] y"24 'r e
.79 .76 dxrd

dzidy itkn xzei ddeab dbxcliptl

ly xcbl dzcixi"`xap"ici lr ik ,
jkdlbznÎjexaÎyecwd mr dcegi`y
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± daeyzd zcear"iz`xw xvind on"

n mi`veiy cala ef `l ±"weg xcb
`xapd"miribn ,jkn xzei `l` ,

oi` zedne zenvrl ± izin`d agxnl
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ב. יש להעיר דשיחה מוגהת זו היא ליקוט מתוך 3 שיחות ואחת מהן היא שבת תשובה תשכ"ז. השיחה שהובאה 
לעיל )ב( המדברת בענין היופי שבתשובה בימים אלו – היא מההתוועדות שלאח"ז ביום ג', ו' תשרי תשכ"ז.
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l"agxna ippr ...iz`xw xvind on"61[
lr `edÎjexaÎyecwd z` mikilnn

`xnba xn`pk .l`xyi62:"exn`
ipekilnzy ick zeikln ...iptl

xteya ,dnae ...mkilr".

zexyt`d :oaen oi` ,dxe`kl ,ik
wx zniiw ,jlnd zexifb ,zeevn ly
xak `edÎjexaÎyecwdy xg`l

jlned63mexbl oiicr jixv xy`k j` .
l"ipekilnz"Îyecwd lv` xxerl ,

jixv ,'eke jelnl oevxd z` `edÎjexa
dribnd dlert ici lr z`f zeyrl
okzii cvike ,ynn ,'zi ,ezenvrl

ici lr jkl ribdldevnzriwz ±
xtey64?

:`ed jkl xaqdd"xvind on
iz`xw"] `id`lelit`e ,zepeer iptn

mvr iptn [`l` ,rxd zewc iptn `l
`l okle ,zniiw ze`ivn mc`d zeid

"`kln mcw"65.

zeyg l`xyi zenypy oeike
a"xvin"dfozeid iptn `wec"aexw

ez (61"c .a ,cr `"r ,my xvind on d"rx t"n
rq ,hp glya".jli`e a

x (62".a ,cl .` ,fh d
fxnk (63"ez .b ,k exzi `zlikn d`x) l"k

it ixg`"ewli .b"e izekln elaw (my exzi yg`"k

.zexifb mkilr xefb`
anx) xteya fnxpd daeyz oipr mbe (64"'ld m

t daeyz"d b"dlrnl `id daeyzy s` ,(c
jtidc mipiprd owzl `ed dpipry oeikn ± zevnn

oevx`l`) oevx 'igal zkiiy `id mb ixd ,oeilrd
lraa ;oevxd wnera zrbn `id `teb dfay

ewl d`x) ezenvra `le ,(oevxd"[mbxeznd] y
g".(my onqpdae 125 'r c

ewl (65".19 dxrdae 127 'r my y

...z`y xzia 'd l`"66ozeid ick cr ,
'zi ezenvra zeyxyen67dribn okl ,

,'zi ,ezenvrl cr xvind on ef d`ixw
.dkelnd oiprl lrn ,ynn

`wec `hazn invrd agxndy oeike
mzex`yida mby jkami`xapmd

sirq seqa lirlck) oihelgl milhazn
ly oiprd `hazn okl ,('h"ippr

agxna"zriwz ici lr ribnd ,
a ,xteyd"mkilr ipekilnz"oeylae ,

± zeciqgde dlawd zxez"oipa
zeklnd",zeklnd zxitqa mby ,
`idyxewndlymi`xapd,mb okle

`ede ,'zi ,ezenvr ielib xi`n ,mda
ick cr ,rityn"rcie68lklertik

dz`zenvr)69ezlrt ("70.

zilkzd z` miynnn jk ici lre
ly"el zeidl `edÎjexaÎyecwd de`zp

mipezgza dxic jxazi"71mi`xapdy ,
mipezgzddxic miyrpezenvrl.

.'g sirq lirl d`x (66
dxin`dke (67iptlwz":(xvind on zxin`e) y

xgaizenvra miyxyen mzeid cvn edfy ± epl
c oiir)"yz zelrnd xiy d"t b"c .h"epl xgai d
it my".(c

xc dltzd gqep (68"fix`d iazka d`xe .d"l
y (cere my execiqa)"lert"lr i`w'iyr.

c d`x (69"pxz `nlr ix`nc oiltz d"it b".a
vxz uega zenkg"dqa) c"g miqxhpew n"t (a".a

kae".n
c d`x (70"qxz mkl mzgwle d"y ,`edf

zizin`xay zeklnd oipa oipr"iir .d"y
.dkex`a

ewla onqp (71"g y"d`xe .41 dxrd 17 'r e
.42 dxrd my
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.`iepif`d zyxte z"iyr

oiay xywd oaei lirl xen`d itl
daeyz ini zxyr72zyxt oial

:epif`d

zipgexd dceard dpyd zeni lka
ly mipipra xwira `id"ux`"cenil :

o`k mdy itk zeevnd meiwe dxezd
zeaeg ody zeevnd s`e .dhnl
zad` ,zewl` zrici :oebk ,zeaald
genl zexeyw ,dnecke 'd z`xi ,'d

inybd alle73.

dkixvy ,daeyz ini zxyra j`
zcear ,mnyk ,mda zeidl"daeyz"

ly"xy` miwl`d l` aeyz gexde
dpzp"z` icedi lkn miyxec ,"on

iz`xw xvind"lr xrhviy ±
e ,mlerd xvina eze`vnid"`xwi"

wwezyi ,xnelk ,`edÎjexaÎyecwl
.ea llkil `nvie

y oeike"my mc` ly epevxy mewna

cre (72"kdei oiay mini 'ca f"d`x) zekeql t
eq lirl"hxtae] f` daeyzdy oaen ik ± ('` q

kdei zxgnl"t zezixk dpynd iyxtn d`x ± t"e
n"ry .b"e`l z"q g"iwq `"`aedy awri ayae b

yecig dxe`kle .xzeia dlrp ote`a `id [my
daeyzdn mb dlrnl `idy rnync dfa lecb

iyrc"kdeie z":(16 dxrd lirl d`x) oeyldke .t
xrhvi`hyxr.o`h daeyz otx`c

yexita el` minic ef dlrn dx`azp `ly dne
ya"i ± miwqete q"r `edy l"rbepa x`eand c

rnyc) zetwdl"gnye v"x znbeca mdy ± z"d
ayeza exkfp `ly ((gv 'r mei meid d`x)"`le k

ya"ewl) 'ek q"dc` xeciq .b ,t zekeq z",hqx f
.(a

c dkex`a d`x (73"dke d"y mi`ex r"tq z"`
.jli`e

ewla onqp (74"g [mbxeznd] y"dxrd 130 'r e
dq d`xe .29"yz y".jli`e 78 'r c

ewl d`x (75"g [mbxeznd] y",mye .118 'r a
r xe`iad edfy"tzehyt(14 dxrd lirl d`x)

d`ixaa `id 'iryi z`eap ik ± ixtqd xn`na
z`eape (cere .` ,hr xecq .7 dxrd lirl onqp)

pd dxrda onqp) zeliv`a ± dyn".(l
ntx `ipz (76".h

ay dfn mb xirdl (77"rnyze minyd epif`d
ux`d"xn`p"dxac`e";"it ixn`"±"iz`xw"

ly d`ixw)`xapdae ,("ux` ipif`de miny erny"

xn`p"ikxac 'd"±"ippr",dlrnlnxdf d`xe .
.4 ,1 dxrd lirl `aed

elek `vnp `ed"74mvr ici lr ixd ,
ly dlertd"iz`xw xvind on"s` ,

iptl"agxna ippr"dyrp `ed ,"aexw
minyl"e"ux`d on wegx"iptn :

xvina eze`vnid lr ezexixn
dyrp `ed ,zenlerd"ux`d on wegx",

d`ixa zenler `id o`k dzernyny
diyr dxivi75,d`ixad mler llek ,

,zewl` mr cg`zdl ezweyz iptne
dyrp `ed"minyl aexw",

zeliv` `id o`k mzernyny75±
"ynn zewl`"76.

ixtqd oeylae) okn xg`l cin j`
"jnqexacl"l miribn ("ippr

agxna"77nvrd zkynd ,f`e ,ze
`id zixwird dlrnd"ux`"xen`k ,

ezenvr ly dkyndde dxicdy ,lirl
± mipezgza ,dhnl `wec `id 'zi

"ux`l aexw"e"minyd on wegx".

.ai"minyl aexw" dligz
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ד

"כאן ביחיד" – עבודה מצד היחידה שבנפש!
בשיחות לעיל הובא לשון הגמ' אודות דברי הפסוק "דרשו הוי' בהמצאו" 
שמדובר אודות זמן שהקב"ה עונה אף "ליחיד" ולא רק לציבור והוא בעשי"ת 
עילאה שבעשי"ת  העבודה דתשובה  אודות  זה  לשיחה שלפני  • בהמשך 
מובא בזה שיחה המבארת את פי' אדמו"ר הזקן בלשון הגמ' הנ"ל "כאן 

ביחיד" שהכוונה היא שעבודת ימים אלו היא מצד "היחידה" שבנפש!
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ג. ליתר ביאור בענין דתשובה עילאה, ואשר אדרבא – מצד בחי' זו דוקא נעשה שלימות התיקון בכל פרטי הנפש 
והכוחות ושזהו העבודה דימים אלו, 'לפרט' את התשובה של ר"ה בכל כוחות הנפש, ראה: שיחת שבת שובה תשמ"ח 

ס"ב, הובא לעיל סוגיא א )ג(.

ג
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 הוספה 

ישנו זמן שצריך לומר וישנו זמן שצריך לעשות!
מענה אדמו"ר הצ"צ לשאלת אדמו"ר מהר"ש למה אין אומרים סליחות בעשי"ת

ב"ה, א' דחוהמ"ס, תש"ח

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' התמים מהר"ש שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה על שאלתו בענין אמירת סליחות בעשי"ת, הנני מעתיק בזה מרשימותי תשרי תרצ"א 
ריגא, ותשרי תש"ח ברוקלין:

תשרי תרצ"א:

הנהגות: אחר ר"ה א"א סליחות.

שיחות ר"ה: הרוזינער הי' הולך לתשליך לא בר"ה, כ"א בי"ג מידות )ד' דעשי"ת(.

בהיותי בארצה"ב - בניו יארק - אשתקד הלכתי לתשליך ימים אחדים לפני ר"ה, במוצאי ר"ה 
ולי"ג מידות.

הצ"צ הי' אומר י"ג מידות. הרבנית )אשת מהרשנ"ע( היתה ג"כ אומרת והי' בשבילה מנין 
מיוחד, כי אדנ"ע לא הי' בא אל המנין לאמר )אם אמר ביחידות - לא אמר ברור. אבל כנראה 

"מבין השיטין" - גם ביחידות לא אמר סליחות אחר ר"ה(.

משיחות תשרי, תש"ח: אשת מהרשנ"ע, חמותה אשת הצ"צ וכן אשת אדהאמ"צ היו אומרות 
סליחות בעשי"ת, אבל לא האנשים.

סיפר אאזמו"ר )מהרשנ"ע( לאאמו"ר, אשר פעם בראותו שאמו הלכה לסליחות - בעשי"ת 
- ואביו )הצ"צ( זיצט און לערנט, שאל אותו עד"ז. ויענהו הצ"צ: עס איז דא א צייט ווען מען 

דארף זאגען און עס איז דא א צייט ווען מ'דארף טאןד.

במענה על שאלתי שכתוב לאמר סליחות בצו"ג, ענה כ"ק מו"ח אד"ש: צום גדלי' איז דאך 
פון די ד' צומותה.

בד"ש כל הדו"ש
 הרב מנחם שניאורסאהן
מפני החג לא באתי על החתום.

 נדפסה ג"כ בלקו"ש חי"ד ע' 283, קובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' ב ע' ט,
והושלמה באג"ק ח"ב עמ' רנב ע"פ העתק המזכירות.

ד. תרגום חופשי: ישנו זמן שצריך לומר וישנו זמן שצריך לעשות!
ה. תרגום חופשי:  צום גדלי' הוא הרי מהד' צומות )שהוא בקשר לחורבן הבית וכו'(.



 יום הכיפורים —
הפנימיות דראש השנה
ביאור הענין ע"פ נגלה, חסידות, וה'בכן' בעבודה
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פתיחה
בספר יחזקאל מכונה יום כיפור בשם "ראש השנה", וזה מתבטא גם בנוגע לפסק 

הלכה:

היו  יוה"כ לא  בשנת היובל, בה משתחררים העבדים, הנה "מראש השנה עד 
עבדים נפטרין לבתיהן ולא משתעבדין לאדוניהם . . כיון שהגיע יוה"כ . . נפטרו 

עבדים לבתיהן".

בטעם הדבר דן כ"ק אד"ש מה"מ, האם זהו משום שגמר שחרור העבדים נעשה 
ביוה"כ, או שמא יוה"כ הוא הוא ראש השנה ליובלות )א(.

בפנימיות הענינים מבאר, ביאור הכולל בתוכו הסברת פרטים וחילוקים שונים 
ית'  מלכותו  קבלת  ושלימות  גמר  הוא  שיום־הכיפורים  ליוה"כ,  ר"ה  בין  רבים 

דראש השנה:

על  ולמלוך  'לרדת'  הקב"ה  של  ורצונו  תענוגו  את  מעוררים  בראש־השנה, 
ית', אבל עוד לא נמשך למטה. לכן, מצד דרגה  העולם, דבר המגיע בעצמותו 
זו, בראש השנה אין נתינת מקום כלל לעוונות, התשובה היא תשובה כללית, אין 

אומרים וידוי ואוכלים ושותים.

גילוי  את  ממשיכים  שביוהכ"פ  הוא  השנה  לראש  כהמשך  יוהכ"פ  של  ענינו 
זה  ביום  לכן  ושאר  בעולם.  כאן   - ית' ממש  הנמשכת מעצמותו   - ית'  מלכותו 
מדגישים וממשיכים את התשובה והכפרה גם בעוונות הפרטיים, באמירת וידוי 

ובקשת מחילה, ומתירים במפורש "להתפלל עם העבריינים", ועוד )ב(.

כהמשך  יום־הכיפורים  של  המיוחד  ענינו  את  ויבאר  יבהיר  הסוגיא  לימוד 
ית'  מלכותו  והמשכת  בקבלת  השנה,  ראש  של   – דעיקר  באופן  עד   – ושלימות 

עלינו, והתבטאותו של ענין זה בעבודת היום!
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א

שייכות יוהכ"פ לר"ה ע"פ נגלה – בשני אופנים

בס"ד. משיחת ליל כ״ט אלול, ה׳תשי״ט.

ב. ובהקדמה:

באמת2 מצינו בפסוק3 שיום הכיפורים נקרא בשם ראש השנה.

אמנם, בפסוק אפשר לפרש שמדובר אודות שנת היובל4. אבל ע״פ ביאור הצמח צדק5 הרי 
כן הוא בכל שנה4.

גם ע״פ נגלה שייך יוהכ״פ לר״ה – כפי שמצינו בענין שילוח עבדים, ש״מר״ה עד יוה״כ לא 
היו עבדים נפטרין לבתיהן ולא משתעבדין לאדוניהם, אלא אוכלין ושותין . . כיון שהגיע יוה״כ 

תקעו ב״ד בשופר נפטרו עבדים לבתיהן״7.

ויש בזה ב׳ הסברות ע״פ נגלה:

הי׳  שבר״ה  נתברר  שביוהכ״פ  והיינו,  שופר,  תקיעת  ע״י  ביוהכ״פ  נעשה  היובל  ענין  א( 
השחרור8.

— ע״ד החילוק בין צדיקים גמורים ובינונים, ש״בינונים תלויין ועומדין מר״ה ועד יוה״כ״9, 
וביוהכ״פ זוכים בדין —

ב( הר״ן בר״ה10 מבאר ענין זה, שהשחרור הוא ע״י תקיעת שופר דיוהכ״פ שהוא ר״ה לענין 
השחרור, ומה שמר״ה אינם משתעבדים ואוכלים ושותים, הרי זה הוספה משנה שעברה והכנה 

להשחרור.

הנפק״מ בין שני ההסברים היא: לפי ההסבר הראשון, נמצא, שמר״ה מתחילה השנה החדשה, 

2(  סעיף זה – הוגה ע״י כ״ק אדמו"ר שליט״א )באידית(, 

זו  במהדורא   .387 ע׳  ח״ט  ללקו"ש  בהוספות  ונדפס 

ניתוספו עוד איזה ציוני מ״מ, ופרט מהנחה בלתי מוגה.

3(  יחזקאל מ, א. וראה תוד"ה ואת - נדרים כג, ב. רא״ש 

סוף יומא.

4(  פרש״י עה״פ – מערכין יב, א.

בלתי  )מהנחה  השנה  ראש  בערב  הולדתו  שיום    )5

מוגה(.

6( ראה לקו״ת דרושי ר״ה נח, א – בהגהה: ״יוהכ״פ נק׳ 

ג״כ ר״ה בכתוב, והוא בחי׳ . . פנימיות . . ובראש השנה 

בסוד החיצונית". וראה גם שם סד, א.

7(  ר"ה ח, ב.

8(  עיין טורי אבן לר״ה שם.

9(  שם טז, ב.

10( עיין בחי׳ הר״ן לר״ה שם )ח, ב( ד״ה מכאן.
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אלא שזה תלוי בהבירור דיוהכ״פא. ולפי ההסבר השני, נמצא, שעד יוהכ״פ שייך לשנה שעברה.

וענין זה הוא לא רק בשנת היובל, אלא כן הוא גם בכל שנה – שבפנימיות הנה יוהכ״פ הוא 
ראש השנה, וכפי שמצינו שענין סליחת העונות דשנה שעברה נעשה ביוהכ״פ. 

התוועדויות תשי"ט עמ' 932 ואילך.

א ליתר ביאור אופן זה )ואולי י"ל שבהביאור ע"פ חסידות שני האופנים מתחברים יחד(, ראה: שיחה לפרשת וילך 
בלקו"ש חי"ט ס"ב. מובא לקמן – לאחר שיחה זו )ב(.

ב

 ביום כיפור נשלמת ומתגלה
ה"תמליכוני עליכם" של ראש השנה

בכללות מהווים ראש השנה ויוהכ"פ ענין אחד, והוא, המלכת הקב"ה 
ובמילא  המשך,  מהוה  יוהכ"פ  בפרטיות  אבל  ית',  עצמותו  והמשכת 
את  ממשיכים  בר"ה   • השנה  ראש  של  בענינו  יותר  נעלית  שלימות 
בגילוי  נמשך  הקב"ה  וביוהכ"פ  למלוך  הקב"ה  של  ותענוגו  רצונו 
למטה בעולם • עפ"ז יבוארו כו"כ חילוקים בתפילות ודיני היום בין 

ר"ה ויוהכ"פ



יום הכיפורים הפכיקיות חריש השכה • 67



  
    

     
     

      
    

      
      
  

     
        

         
        

        
 

     
    
     

   


    
   

   
     
     


   

   
    

   
   

   
  

  
   

       
      

 
        

       
   

        
      


   

      

    
 

     
 

    
     
     

    


   

  
  

   
  

   
    

     
     
   
      
   
     
   





חק
 יצ
 לוי
מכון



68 • עשי"ת ויום הכיפורים

  
   

    
    
   

     
     
    
    
    
     
    

 

  
   

 
    

   

    
   

      
  

       
       

     
     

      
       


       

       
 

       
       

 

   
    
   
    

   

    
   

     
      
     
    

  

     
    

      
    

    
     

 

    
      

       


     
       

       
  

    
        

         
       

      
     

       
      



חק
 יצ
 לוי
מכון

ב. אודות הענין דראש השנה שביום כיפור ומרכזיותו בעניני היום – ראה גם הברכה דערב יוהכ"פ תשנ"ב לאחר 
מנחה סעיף ד' )בשיחות קודש תשנ"ב ח"א. בהנחה שבהתוועדויות, נקודה זו הושמטה(. 

ב
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ג. לביאור נוסף בענין ההבדל בין ר"ה ויוהכ"פ – אף שבכללות ענינם אחד – בנוגע לדין ומשפט דימים אלו, ראה 
שיחת שבת שובה תשמ"ח ס"ה, הובא לעיל בסוגיה א )ג(.

ג
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 תשובה "ועיצומו
של יום מכפר" 
תיווכם והעבודה בנוגע לפועל 
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פתיחה
נחלקו חכמים בנוגע לכפרתו של יום הכיפורים:

רבנן אומרים, שאין יום הכיפורים מכפר - אלא על השבים; ורבי סובר - "בין 
עשה תשובה בין לא עשה תשובה, יום הכיפורים מכפר".

בסוגיא שלפנינו, שני ביאורים נפלאים של כ"ק אדמו"ר שליט"א במחלוקת זו - 
ע"פ נגלה וחסידות, שבתורת הרבי צועדים המה יד ביד - אשר בשניהם מוארים 

באור יקרות מהות ה'כפרה' של "עיצומו של יום" ועבודת התשובה ביום זה.

ביאור ראשון, ע"פ נגלה דתורה, הבנוי בצורת פלפול בבירור דעתו של הרמב"ם 
בספרו, שם קיימת אי־בהירות לאיזו מהשיטות הוא נוטה, אשר משמע פעם כך 

ופעם כך, ומתוך 'הצורך' לבאר את שיטתו מתבררת היטב מחלוקת התנאים.

חלוקים  שהם  שאף  לראות  ניתן  ורבנן  רבי  של  בלשונותיהם  מדייקים  כאשר 
ומבאר  שונים)1(1.  וכפרה  תשובה  סוגי  שני  אודות  הם  מדברים   - בדיעותיהם 
הרבי שישנם שני סוגי תשובה: תשובה על 'חפצא', לכפר ולתקן עבירות פרטיות; 
וכן היא  'ויוצא' מהחטאים. רבנן,  ותשובה של ה'גברא', שהאדם מתעלה בעצמו 
ההלכה, מבארים את כללות ענין הכפרה שביוהכ"פ באופן נעלה יותר, אבל עבור 
כך נצרכת תשובה של האדם, ע"מ שמציאותו לא 'תילחם' ותהווה סתירה לכפרה 

זו.

וכמובן, שע"פ הביאור הזה יוצא ביאור וגדר מיוחד באופן ומהות התשובה ביום 
כיפור )עיינו בגוף השיחה!(. )א(.

דרגא למעלה מדרגא  ומבאר הרבי  בו מפרט  ביאור שני, ע"פ פנימיות התורה, 
במהות הקשר בין יהודי והקב"ה, והפגמים שנוצרים ע"י חטאים ועוונות.

כלל  מקום  אין  להקב"ה,  ישראל  בין  העצמי  הקשר  ביותר,  הנעלית  בדרגא 
לעוונות ואין הם תופסים מקום כלל. ובהתגלות דרגא זו, ביוהכ"פ - מתכפרים 
מאליהם כל העבירות, וכאילו לא היו כלל. ובכל זאת צריך לעשות תשובה ע"מ 

להיות כלי ראוי לגילוי דרגא זו.

1( לא ניתן לפרט במסגרת זו את ביאור הדברים באריכות. השיחה נמצאת מעבר לדף - "טעמו 
וראו כי טוב הוי'"!
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 שיחות לקוטי
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כפרת "עיצומו של יום" מגביהה ומוציאה את האדם מהחטאים!
מחלוקתם של רבי ורבנן אודות הצורך בתשובה ביוהכ"פ ידועה לכל אחד שלומד שיחות של הרבי ליוהכ"פ 
• בשיחה זו מחדש הרבי ולומד את המחלוקת בצורה מחודשת למדי ע"פ דיוק בדברי הרמב"ם בהלכות 
תשובה • לסיכום הענין: רבי ורבנן חולקים אמנם, אבל מדברים בכלל על שני סוגי תשובה שונים ועל 
שתי כפרות שונות... כאשר מתוך הדברים עולה תמונה בהירה אודות "ענינו של  יום" והעבודה הנדרשת 

בו, "אין פשוט'ע נגלה'דיקע ווערטער"!
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א. לכללות הביאור כאן -  אודות התשובה דה'גברא' ו'החפצא' – ראה גם בשיחה ליוהכ"פ )לקו"ש חכ"ט עמוד 203( 
בביאור דברי הרמב"ם אודות חיוב התשובה ביוהכ"פ מפאת היותו "זמן תשובה לכל" )הביאור שם אודות 'תשובת 

הגברא' הוא קצת באופן אחר, וממילא הביאור בעבודת היום דיוהכ"פ. עיי"ש(.

א
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ב

 "עיצומו של יום מכפר" –
גילוי הקשר העצמי בין יהודי והקב"ה!

בשיחה הקודמת ראינו את ביאורו של הרבי במחלוקת רבי ורבנן ע"פ 
נגלה – ובסופו, במילים קצרות, אודות הענין ע"פ חסידות מבוסס על 
שיחה זו שלפנינו • לכל הדיעות, ב"עיצומו של יום" הכיפורים מתגלה 
לחטאים  כלל  מקום  תפיסת  אין  שמצידו  הקב"ה  עם  העצמי  הקשר 
ועוונות, רק שלדעת רבנן – וכן הוא ההלכה – צריך לעשות תשובה 

ע"מ להיות כלי ראוי לגילוי זה. 



תשותה "ועי וקו ש  יום קכפר"  • 89



  

    
  

     
     

    
    

 
   

    
     

    
   
    

    
     

     
     

    
    

     
    

    
    

     
    

     

    
       

      
       

    
    

 

       
  

       
  

   

    
   

      
    

   
     

     
    

    
     

  
    
    
     
     

    
    

    
     

  
   

     
   

     
      
    
    

 

חק
 יצ
 לוי
מכון



90 • עשי"ת ויום הכיפורים

       
   
  

    
     
      

  
    
    

     
    

     
    

    
    
     
    
     
   
     
    
     


 

    
     

      
     
     
    

     
    
    
    

     
     

     
      
    
    
      
    
   

     
      
    
    
    

   
   
     

   
      
    
     
     

    
     

    


    
      
     
       
      
     

       
       

   

 

חק
 יצ
 לוי
מכון



תשותה "ועי וקו ש  יום קכפר"  • 91
  

    
      

    
    
     

    
     

  
     


    
    

  
      
     


      
     

     
     

     
     

   
        

       
     
       

       
        
        

        
       

       
        

       
     

     
       

     

      
     

     
       

      
     

     
  

        


       
       

       
        

  
   

     
    

   
   

     
   

     
      

   


   
   

    
    
     

    
    

     
     

     

חק
 יצ
 לוי
מכון



92 • עשי"ת ויום הכיפורים

   
  

   
   

      
     
      
    

    
   

   


      
    

     
     
       

    
    

      
    

    
   
     
    

   
         

     
        

        
        

      
    

     
     

   
     

   
    

   
     
    
     

   
    

 
     
     
      
     
     
    

    
    

   
      
    
     

    
     
    

  

      
  

      
  
       

    
      

       
       

       
     

חק
 יצ
 לוי
מכון



תשותה "ועי וקו ש  יום קכפר"  • 93

    
   

   
   

     
     
     
     

   
    
    
     
    

   
   
    
    

     
     

   
     

      
   

    
   

      
   

   
    
      

   
    

    
    

    
   

   

    

       
        
    


      

       
       

 

 


חק
 יצ
 לוי
מכון



94 • עשי"ת ויום הכיפורים

 הוספה 

העבודה דערב יוהכ"פ, יוהכ"פ ומוצאי יוהכ"פ
ב"היום יום" של ט' תשרי – ערב יוהכ"פ – לקראת סופו כותב כ"ק אדמו"ר 
 – ביוהכ"פ  העבר,  על  חרטה  היא  העבודה  הכיפורים  יום  "בערב  שליט"א: 
זעליגסאהן  מיכאל  הרב  לידי  הרבי  מסר  תשמ"ט  בשנת  להבא".  על  קבלת 
את כת"י הקדושה, בו רשם את מקורם של פתגמי 'היום יום'. על פתגם זה 
נמצא רשום "מוצאי יוהכ"פ, תרצ"א" • להלן מובא חלק ממאמר ד"ה ויגד לך 
תעלומות חכמה שנאמר בסעודה באותו לילה, המבאר הדק היטב את עבודת 

היום דערב יוהכ"פ, יוהכ"פ, ומוצאי יוהכ"פ.

ממאמר ד"ה ויגד לך תעלומות חכמה תרצ"א

 . . ולכן ביוהכ"פ אחרי העבודה כל המל״ע בתשובה, היינו חרטה על העבר וקבלה טובה על
להבא דהחרטה על העבר היא בתפלת מנחה והוידוי דקודם יוהכ"פ וכידוע בענין וסדר  

הנה  ומלמטלמ"ע  מלמעל״ט  בסדר  ובע״ס  הנפש,  כחות  בעשר  וכוונתם  חטא  דועל  הוידוים 
באמירת השני פעמים וידוי קודם יוכ"פ הוא החרטה על העבר, והסדר דיוהכ"פ הוא בהקבלה 
טובה על להבא, ולכן הנה ביוהכ"פ הרי עצומו של יום מכפר, וכמ"ש כי ביום הזה יכפר עליכם, 
דהיום עצמו הוא יום מחילה וסליחה הנה ע"י התשו' דיוכ"פ ואחר כך בתפלת נעילה שאז הוא 
התגלות נקודת הלב שהו״ע נקודת היהדות שזהו״ע אמירת שמע ישראל הוי' אלקינו הוי' אחד 
שענינו הוא המס"נ בפועל, ואמירת הוי' הוא האלקים שזהו״ע היחוד גמור, ואומרים פסוק זה 
ז' פעמים שהם ז' מדות, דכל מדה ומדה מכרת ומרגשת את האמת דהוי' הוא האלקים והיינו 
דההרגש הפנימי הוא גם מצד הגוף אז דער גוף ובשר הגשמי דער הערט אויךב דהוי' ואלקים 
כולא חד ואז נעשה ההחלטה הטובה אשר מרגע זו והלאה יהי' כל עשיותי' לשם שמים הנה מיד 
שורה עליו שמחה גדולה בהתלהבות עצומה וקירוב גדול בשיר וזמרה מעומק נקודת פנימי' 
הלב בשפיכות הנפש כבן המשתעשע עם עצמותו של האב שאין לך שמחה גדולה מזו, דהשמחה 
היא על העצם והמהות של האב שלמעלה מכל ענין, לא מיבעי ענין פרטי אלא גם ענין כללי 
שהוא  הזה  הקירוב  על  היא  השמחה  הנה  כאן  אבל  ממנו,  שחוץ  בדבר  דבר,  מבוקש  שהוא 
מתאחד עם מהותו ועצמותו של האב והיינו דזה עצמו הוא המבוקש והתכלית, להיות האמת 

ב. תרגום חופשי: שהגוף ובשר הגשמי 'קולט' גם-כן.
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דיוהכ"פ  העבודה  אחרי  שבאה  והעצמית  הגדולה  השמחה  וזהו"ע  ממש,  אחד  דשניהם  הוא 
ואחרי אמירת פסוקי המס"נ והיחוד, 

והמשל בזה הוא, בן מלך אשר לסבת העדר הביטול אל המלך הרי גורם העדר שימת לב של 
אל פקודי וצוויי המלך וה"ה מתרחק מן המלך, ומזמן לזמן נעשה רחוק יותר עד שאינו הבן מלך 

אלא  המלך,  רצון  היפוך  לעשות  שחפץ  מפני  אינו  הוא  זה  קיום  והעדר  המלך,  מצות  מקיים 
שלסבת העדר שימת לבו אל צוויי המלך ופקודיו אינו יודע או אינו זוכר שכך וכך צוה המלך 
ועובר על זה וכה נתרחק עד כי עושה דבר שהוא נגד רצון המלך, וכה הולך מדרגא לדרגא עד 
כי לסבות גודל חטאיו עונותיו ופשעיו, אשר ההתחלה היא העדר הביטול הגמור בקב"ע שעי"ז 
הרי נעשה מציאות לעצמו ויורד מדרגא לדרגא עד כי נופל בשבי' אל מנגדי המלך שזהו צער 

גדול למלך,

 אמנם כאשר מגיע הזמן והבן מלך מתבונן במעמדו ומצבו כי ברע הוא ולהיותו בן מלך הרי יש
בו גבורה עצמית, הנה בכח גבורתו זו ה"ה מתעורר ויוצא מן השבי' ובא אל אביו המלך  

בחרטה גמורה על העבר ובקבלה טובה על להבא, ומקבל עליו כל העונשים ורק אחת מבוקשו 
הוא אשר אביו המלך יתרצה ויתפייס אליו ויהי' נחשב אצלו לבן כאשר בתחלה. הנה תשובה זו 
וחרטה זו להיותה באה בגבורה וחוזק עצמי ה"ז מעורר עצמותו ומהותו של אביו המלך שמכפר 
ומוחל וסולח לו על כל חטאיו עוונותיו ופשעיו, ומתפייס ומתרצה אליו, ומקרבו בימין צדקו 
אשר מכל זה נעשה שמחה גדולה דהבן הוא שש ושמח על עצמותו ומהותו של האב בשמחה 
עצמיית, דשמחה זו מעוררת שמחה עצמית בהאב, ושניהם שמחים בשמחה עצמית על הקירוב 

והיחוד הגדול הלזה.

והנה ככל המשל הזה יובן בעבודה, דהנה ארז"ל )שבת קכ"ח א'( אמר אביי רשב"ג ור' שמעון 
ור' ישמעאל ור' עקיבא כולהו סבירא להו כל ישראל בני מלכים הם, וסברתם זו היא בג' הלכות 
בסוגיא זו, הא' דשברי זכוכית דינם כאוכלים לטלטל ונגיעה בשבת, הב' דסכין את המכה בשמן 
ורד בשבת, והג' הרי שהיו נושין בו אלף מנה, ולבוש אצטלא בת מאה מנה, מפשיטין אותו 
ומלבישין אותו איצטלא הראוי' לו. תנא משום ר' ישמעאל ותנא משם ר' עקיבא כל ישראל 
הלכות  בכמה  עוד  יש  וכן  הם,  מלכים  בני  ישראל  דכל  הוא  והטעם  איצטלא.  לאותה  ראויין 

דהסברה העיקרית או ההסתעפות הוא מטעם דכל ישראל בני מלכים הם.

והענין הוא דהנה מלך הו״ע הרוממות והתנשאות שבזה הרי מובדל המלך מכל אדם שהוא 
וידוע  מל',  הכתר  ע"י  הגילוי  אל  ההעלם  מן  באה  דההתנשאות  עצמי  והתנשאות  ברוממות 
בענין ההכתרה שזהו מה שע"י ביטול העם המכתירים אותו הנה הוא מתעורר ברצון למלוך. 
והיינו דההכתרה קורא וממשיך מן מדת ההתנשאות העצמי להיות בא בגילוי הרוממות דע"י 
רוממות זו הוא המלוכה והממשלה על העם, א״כ מובן שכל מה שהעם מראים רצונם בביטול 
גדול לקבלו למלך עליהם ה"ה מעוררים יותר מדת ההתנשאות, ובמילא מובן דהעדר הביטול 
בכלל, והעדר קיום פקודת המלך בפרט, וכ"ש לעשות היפך הרצון המלך ופקודתו הוא מרידה 
בכתר מל' והנה בנים הם מעצמות מוח האב היינו מהעצמות שלמעלה מהגילוים ולכן כל עניני 
הנהגות הבנים ומעשיהם נוגעים בעומק ובעצמות יותר מכמו אנשים זרים כנראה במוחש כאשר 
הבנים מתנהגים במעשה הטוב ובהנהגה טובה כרצון האב הוא עונג גדול ועצמי, והיינו דלבד 
זה דמעשה הטוב הרי הוא טוב בעצם, וכל מי שעושה טוב גם איש זר ה"ז ענג, אמנם זהו העונג 
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מהמעשה דדבר הטוב בלבד, אבל כאשר עושה הטוב הוא בנו הוא ענג עצמי, וטעם הדבר הוא 
לפי שהבן הוא מעצמו ומהותו ממש, וכן להיפך דכאשר הבן עושה שלא בטוב הוא צער עצמי, 
היינו דלבד זה דמעשה הלא טוב או הרע שזהו רע ממש וגורם ר"ל צרות ורעות הנה עוד זאת 
יגדל הצער ביותר דכאשר מעשה הלא טוב עושה בנו דאז הוא צער עצמי, והנה במלך הרי כל 
הכחות במוחין ומדות גם כחות הגלוים הנה התגלותם הוא ע"י מדת המל' שהוא כח ההתנשאות 
דאז הרי ענינים אלו דצער וענג המה עצמיים, הרי מובן דהצער שנעשה ע"י מרידת הבנים הוא 

צער גדול פנימי ועצמי,

בני מלכים הרי כל מהותם ועצמותם הוא ממהות ומעצמות המלך שהוא למעלה מעלה  והנה 
מהכחות הגלוים, והיינו דהן אמת דכל כחות המלך גם בגילוי היינו במוחין ומדות הנה 
התגלותם הוא ע"י מדת הרוממות אבל מ״מ אינם ענין ההתנשאות עצמי שהוא שרש הרוממות 
משא״כ הבנים הנה כל עצמותם הוא מעצמות המלך שלמעלה מהכחות הגלוים שלו, א״כ הם 
המלך  של  ומהותו  מעצמותו  הבא  עצמית  וגבורה  במעלה  וגבורה  כח  ובעלי  מעלה  בעלי 
שלמעלה מכל שרש ושרש דשרש של הגלוים, ולזאת כאשר בני המלך חוזרים בתשובה הנה 
מלבד זאת שהם בעלי מעלה ובעלי גבורה בעצם מהותם ה״ה מעוררים עצמות המלך ממש, 
ומתאחדים בו ביחוד גמור להיותם דבר אחד ממש, וזהו כל ישראל בני מלכים הם, דכל עניני 
בנ״י נוגעים למעלה מאד, ובמילא מובן דהחטא ועון דנש״י נוגע במאד, וכמו בגשמיות הנה 
מהעדר הביטול באים לידי העדר שימת לב בידיעת החקים ומזה באים אח״כ לעבור ולעשות 
היפוך הרצון. הנה כמו״כ הוא בעבודה דמהעדר הביטול בקבעומ״ש באים לידי העדר הידיעה 
באיסור והיתר אשר החוב הגמור על כאו״א הוא לדעת דיני התורה באיסור והיתר בכלל ובפרט 
בענינים הנוגעים למעשה בכל יום ובכל עת כמו דיני השכמת הבוקר ציצית תפילין ק״ש ותפלה. 
בכ״ע  ללמוד  וצריכים  בזה,  בקיאים  להיות  וצריכים  ויו״ט  שבת  וברהמ״ז  ונט״י  ברכות  דיני 
בקביעות שו״ע או״ח ולהיות בקי בהם ומי שאין דעתו יפה לידע ולזכור פרטי הדינים ולעמוד 
עליהם להבינם ילמוד קיצור שו״ע ויהי' בקי בו. והיינו שיהיו הדברים והענינים חקוקים במוחו 
ולבו לעשותם כדינם וכהלכתם דבר דבר על אופנו וצריכים לעשות קביעות זו בקבע״ו דיהי' מה 
שיהי' הנה אל יחסר המזג בלימוד זה. אמנם בהעדר העבודה בקבע״ו הרי שוכחים את זה שלמד 
מכבר או שאינו יודע לכתחלה. וכמו שאנו רואים במוחש שישנם כמה אנשים שהם בעלי צורה 
בידיעת התורה, וכן ישנם גם בעלי עבודה במוח ולב לפי ערכם. ואינם יודעים הלכה במקום 
שאפשר להפסיק בתפלה לעניית אמן ועוד כמה ענינים שעושים שגיאות גדולות בסבת העדר 
הידיעה ובכללות הנה מהשוגג באים ר״ל אל המזיד ונופלים ח״ו בגלות ושבי' במקום הקליפ' 
וסט״א דאז הנה לבד זאת דכללות הענין ופרטיו נוגע בהורדת הנשמה ומדריגותי' הנה עוד זאת 
שגורמים בזה צער גדול למעלה כבי' כנ״ל בהמשל דבן מלך אשר בסבת העדר הביטול הרי 

נופל למנגדי המלך.

כל ישראל בני מלכים הם שהם בעלי מעלה ובעלי גבורה בעצם מהותם הנה ביוהכ״פ  אמנם 
הרי תשובתם היא מעומק ופנימיות הלב. ועצומו של יום מכפר. ובתפלת נעילה מתגלה  

נקודת הלב שהוא נקודת היהדות ואומרים פסוקי המס״נ והיחוד ומסכימים בהחלטה גמורה 
עצומה  מיד מתגדל השמחה בהתלהבות  הנה  עשיותיו לש"ש  כל  יהיו  והלאה  זו  מרגע  אשר 
ונקראת זמן שמחתנו בשמחה כפולה ומשולשת, הא' שהיא השמחה על הקירוב הפנימי והעצמי 
ואחד  א'  כל  על  ושמח  שש  שהקב״ה  בבנ״י  הקב״ה  שמחת  שהיא  הב'  הריחוק.  אחר  שבא 
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מישראל בדוגמת שמחת המלך על פדיון בנו יחידו מהשבי' וקירובו העצמי אל עצמותו ומהותו, 
והג' שמחת ישראל על הקב״ה בג' ענינים הא' שיצאו מהשבי' והגלות, הב' שנתקרבנו בקירוב 
עצמי ופנימי אל אבינו מלכנו והג' שתמורת זה אשר בתחלה היו מלאי עון הנה עתה אנחנו מלאי 

מצות מה שנתרבו זכיותינו. 

ספר המאמרים קונטרסים ח"א עמ' קלז ואילך.





 גילוי היחידה ביוהכ"פ
והגאולה השלימה – חד המה!    

וכן, מעלת ועבודת היום של ערב יום כיפור
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פתיחה
לשנה הבאה בירושלים!

בסוגיא זו נלמד על הקשר הישיר בין ענינו של יום־הכיפורים לגאולה העתידה:

דבר  שבנפשו,  ה'יחידה'  בחינת  את  לגלות  היא  הקדוש  ביום  היהודי  עבודת 
המהווה הכנה וגורם לגילוי יחידו של עולם בגאולה האמיתית והשלימה. בשיחה 
)ב( שבסוגיא זו מבאר ומפרט הרבי בביאור רחב אודות שרשה, מהותה וענינה 
של בחינה זו בנפש האדם, אופן וצורת גילויה וטעם היות עבודה זו העבודה של 

יוהכ"פ דוקא. 

במוחש  הנראות  והתבטאויות  'השלכות'  כמה  גם  יש  יוהכ"פ  של  זו  לעבודה 
בסדר היום: העבודה ביום הכיפורים היא תשובה עילאה; העבודה צריכה להיות 
גם  יומשך  ה'יחידה'  לכך שגילוי  לדאוג  יהודי  על  ועצומה;  גדולה  מתוך שמחה 
יוה"כ, בו אוכלים ושותים ו"מעלה  בגשמיות עוה"ז, דבר שנפעל בעיקר בערב 

עליו הכתוב כאילו התענה" )א( ו)ב(.

באותיות מיוחדות ונדירות, מתאר הרבי שליט"א את ציור ה'סעודה מפסקת' 
בגאולה כאשר משיח מתגלה עוד קודם יוה"כ, על הסעודה שתימשך ותעבור מקום 
לבית המקדש השלישי, לתוך קודש הקדשים - בו נתוועד יחד עם כל רבותינו 
של  באופן  ית'  ומהותו  ועצמותו   - בשמותיהם!  מפרטם  תוך שהרבי   - נשיאינו 

התאחדות מוחלטת)ג(…

א

גילוי היחידה בעולם – ע"י אכו"ש בערב יוהכ"פ!
גילוי היחידה שבנפש פועלת את גילוי ה'יחידה' שלמעלה בתחתונים 
לעת"ל • מאחר שבחי' זו מתגלה ביוהכ"פ – מובן שהתשובה ביום זה 
היא בשמחה גדולה, כעין שמחת חתונה! • צריך להמשיך את גילוי 
היחידה בגשמיות עוה"ז וזה ע"י אכילה ושתי', ולכן "כל האוכל ושותה 
בערב יוהכ"פ מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי" – כי 

בזה הוא מקיים ומשלים את ענינו של יוהכ"פ!
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א. לאריכות הביאור בנקודה זו – שע"י גילוי היחידה שבנפש נמשך ומתגלה ה'יחידה' שלמעלה – ראה: שיחת ערב 
יוהכ"פ תשמ"ז ס"ב וס"ד. מובא לקמן בסוגיא זו )ב(.

א
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ב

ב. בנוגע למבואר בהערה זו – ראה לעיל בסוגיא ב' )ג( שיחה לפרשת האזינו מלקו"ש ח"ט ס"ח, ובהערה 55 שם.
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ג. ליתר הרחבה וביאור אודות עניני ערב יוהכ"פ – "כל המתענה וכו'", אכו"ש פנימית וחיצונית ומעלתו לגבי 
יוהכ"פ עצמו – ראה: שיחת עריוהכ"פ תשמ"ז ס"ח. מובא לקמן בסוגיא זו )ב(.

ד. ליתר ביאור ופירוט בנושא זה – דההתקשרות העצמית באופן דנישואין הנפעלת ביוהכ"פ, והשמחה הגדולה – 
ובמשיח'דיקע אותיות, ראה שיחת עריוהכפ תשנ"ב ס"ח, מובא לקמן בסוגיא זו )ג( )וראה ביתר שאת בהנחה השני' 

משיחה זו. נדפס בשיחות קודש תשנ"ב ח"א עמוד 63 ואילך(.

ג

ד



104 • עשי"ת ויום הכיפורים



וי וי הידיחה תיוהכ"פ והויו ה הש יקה ח דח הקהג • 105



106 • עשי"ת ויום הכיפורים

ב

 גילוי היחידה ביוהכ"פ מתבטא
בעבודת התשובה החודרת בכל פרטי הנפש!

ביאור ברור ומפורט אודות שורשה, ענינה ואופן מציאותה ופעולתה 
של היחידה שבנפש בכל יהודי • ביאור הטעם שעבודת היום דיוהכ"פ 
להמשכת  ושלימות  המשך  בהיותה   – שבנפש  היחידה  בגילוי  היא 
בעבודה  היחידה  גילוי  התבטאות  אופן  ביאור   • בר"ה  ית'  עצמותו 
בפועל – בעבודת תשו"ע שבתשו"ע )אבל( החודרת בכל פרטי מציאות 
האדם • ביאור – "באותיות השכל" – לכך שע"י גילוי היחידה ביהודי 
פועלים דירה בתחתונים, המשכת עצמותו ית' למטה • וע"פ כל זה 

– ביאור ענינו ועבודתו של ערב יוהכ"פ, ומעלתו על יוהכ"פ עצמו.
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ה

ה. המבואר מכאן עד סוף הסעיף – המהוה ענין בפ"ע – דורש הסברה מיוחדת. מומלץ לעיין במאמר כ"ק אדמו"ר 
שליט"א המצוין בהערה 57, מליל ער"ה תשמ"ז )נדפס בסה"מ תשמ"ו ובהתוועדויות תשמ"ו ח"ד עמ' 476(.
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ו

ו. לכללות נושא זה – ראה בשיחה לפרשת וילך חי"ט ס"ב ואילך, הובא לעיל בסוגיא ג )ב(.
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ז

ז. השיחה מלקו"ש חי"ד הובא לעיל בסוגיא ב' )ד(, עיי"ש.
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ג

'ציור' יום כיפור בגאולה האמיתית והשלימה!
בו את חנוכת  נחגוג   – ליוהכ"פ  בימים הקרובים  אם הגאולה תבוא 
ביהמ"ק השלישי ולא נצטרך לצום ע"פ ההלכה • תהיה התוועדות יחד 
• מהתאחדות  הקודשים!  ובקודש  בביהמ"ק  נשיאנו  רבותינו  כל  עם 
עצומה זו שלנו עם עצמות ומהות תתגלה כן גם בכל העולם כולו • 
העצומים  והגעגועים  להיות התשוקה  צריכה  כמה  עד  מובן  וממילא 

לגאולה בימים אלו!

להמשך השיחה עיין בהתוועדויות תשמ"ז ח"א עמ' 121 ואילך.
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*(  יש לציין שלשיחה זו ישנה עוד הנחה, והיא נדפסה בשיחות קודש תשנ"ב ח"א עמוד 63 ואילך – ובה יש הרבה 
פרטים וביטויים וכו' שלא נכללו בהנחה זו. 

בחרנו להדפיס הנחה זו מחמת בהירות מהלך העניינים וקישורו הברור לסוגיא זו, כמצויין לעיל בשיחת עריוהכ"פ 
תשמ"ב )א( בהערה ד.

*
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ח

ז. לכללות המבואר בסעיף זה – ראה באריכות בשיחות שהובאו בסוגיא א בחוברת זו.
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א

משמעות לשון חז"ל "יום שנתחייב בחמש תפילות" בעבודה

בס"ד. שמחת בית השואבה, ה׳תשכ״א.

הנחה בלתי מוגה

. מצינו שיוהכ״פ נקרא ״יום שנתחייב בחמש תפלות"29 )יחד עם תפלת הלילה(, או –   . ו. 
כלשון הגמרא30 – ״יום שנתחייב בארבע תפלות״ )לאו תפלת הלילה בכלל, אלא תפלות היום, 

שחרית מוסף מנחה ונעילה(.

ולכאורה אינו מובן:

תפלת  בלבד,  אחת  בתפלה  שנתחייבו  הלילה  שעות  ישנם   – דיוהכ״פ  המעת־לעת  במשך 
ערבית )ולא בשאר ד׳ התפלות(; שעות הבוקר שנתחייבו בתפלה אחת בלבד, תפלת שחרית 
)ולא תפלת מוסף ומנחה(; השעות שלאחרי חצות היום שנתחייבו רק בתפלת מוסף ומנחה )ולא 

בתפלת שחרית או ערבית(, ועד לסוף היום שנתחייב רק בתפלת נעילה.

כלומר: לא זו בלבד שהחיוב דחמש התפלות הוא באופן שיכולים לצאת י׳׳ח בשעות נפרדות, 
אלא החיוב הוא מלכתחילה באופן שיש שעות קבועות שמיוחדות לכל תפלה, כך, שהשעות 
וכמו״כ  שלאח״ז,  בתפלות   — אסורות  ואדרבה:   — חייבות  אינן  ערבית  בתפלת  שנתחייבו 
השעות שנתחייבו בתפלת שחרית, אין )ואסור להיות( בהם מענין תפלת ערבית, מוסף, מנחה 

ונעילה, ועד״ז בנוגע לשאר תפלות היום.

יום שנתחייב בחמש תפלות, היינו, שכל כ״ד  וא״כ, מהי משמעות הדברים שיוהכ״פ הוא 
שעות היום יש בהם החיוב דחמש תפלות?!

ויובן ע״פ הביאור בתורת החסידות:

. זו תפלה״31, ענינה הוא שפיכת הנפש – ״ואשפוך את נפשי   . תפלה, ״עבודה שהיא בלב 
לפני הוי'"32, והיינו, שהנשמה מתעלית – ע״י התפלה שהיא ״סולם מוצב ארצה וראשו מגיע 

השמימה״33 – להתחבר ולהתדבק בהקב״ה.

29( לקו"ת ס"פ פנחס.

30( שבת כד, ב )ובפרש״י(. 

31( תענית ב, סע׳׳א.   

32( שמואל־א א, טו.

ב.  זהר ח״א רסו, ב. ח״ג שו,  וראה  יב.  ויצא כח,   )33

תקו״ז תמ״ה )פג, א(.
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בחיצוניות  היא  ימות השנה התפלה  ליוהכ״פ — שבכל  ימות השנה  כל  בין  חילוק  יש  אך 
הנשמה, ורק אצל יחידי־סגולה התפלה היא ״עד מיצוי הנפש״ )כלשון הספרי34(, דהיינו, מיצוי 
הנפש כולה, לא רק חלק הנשמה שנקרא בשם ״נפש״, אלא כל ה״חמשה שמות )ש(נקראו לה, 
נפש רוח נשמה חי׳ )עד לבחי׳( יחידה״8; אבל ביוהכ״פ — תפלתו של כל אחד מישראל היא 

בכל חמשת חלקי הנשמה, מ״נפש״ עד ״יחידה״.

והענין בזה:

ידוע פירוש רבינו הזקן35 בדברי הגמרא36 ״נאמר37 כה׳ אלקינו בכל קראנו אליו, והכתיב38 
דרשו ה׳ בהמצאו, התם ביחיד הכא בצבור, ביחיד אימת . . אלו עשרה ימים שבין ר״ה ליוה״כ״ 

— ש״ביחיד״ היינו ״בחי׳ תשובה דיחידה״, ו״בציבור״ היינו ׳׳בחי׳ הג׳ קוין כו'".

וענין זה מודגש ביותר ביום העשירי מ״עשרה ימים״ אלו, שהוא הכי פנימי שבהם, שלכן 
נקרא ״יום הקדוש״39, ובו היא עיקר הכפרה, שלכן נקרא ׳׳יום הכיפורים״, כמ״ש40 ״כי ביום 
הזה יכפר עליכם גו׳ לפני הוי׳ תטהרו״ — ״לפני הוי״׳ דייקא, היינו, שבנ״י מתעלים לדרגא 
)כלשון  וקוצא״  אות  בשום  אתרמיז  ״דלא  משמות,  שלמעלה  דרגא  הוי׳41,  משם  שלמעלה 

הזהר42(. וכדי לבוא לבחי׳ ״לפני הוי״׳ – צריכה התפלה לה׳ להיות מבחי׳ היחידה שבנפש.

וזהו שיוהכ״פ הוא יום שנתחייב ב)ארבע תפלות, לאחרי שנשלמה עבודת הלילה, ויחד עם 
עבודת הלילה, ב(חמש תפלות — שהתפלה היא בכל חמשת המדרגות דנפש רוח נשמה חי׳ 
ויחידה, והיינו, שכל תפלה ביום זה היא תפלה של יום שנתחייב בחמש תפלות, שלכן צריכה 

תפלה זו להיות בכל חמש חלקי הנשמה, מנפש עד יחידה.

התפלה  שהיא  נעילה,  לתפלת  בנוגע  רק  לא  הוא  היחידה  מבחי׳  דתפלה  החיוב  כלומר: 
יום״43  של  ד׳׳עיצומו  שהכפרה  כשם   – ערבית  תפלת  הראשונה,  בתפלה  גם  אלא  החמישית, 
שמבחי׳ ״לפני הוי'" היא ברגע הראשון של היום, כדברי הגמרא44 ״מצות וידוי ערב יוה״כ עם 
חשכה׳׳ )״בערבית . . הוא עיקר זמן הוידוי של יוהכ״פ׳׳45(, ולולי החשש ״שמא אירע לו דבר 

עבירה אחר הוידוי של ערבית״45, לא הי׳ צריך לחזור ולהתוודות.

התוועדויות תשכ"א ח"א עמוד 85.

34( ואתחנן ו, ה.

לקו״ת  גם  וראה  ב(.  )מד,  האזינו  פ׳  אריאל  חנה   )35

תבוא מג, סע״ד. 

36( ר״ה יח, א. וש״נ.    

37( ואתחנן ד, ז.    

38( ישעי׳ נה, ו.   

39( ראה שבת קיט, א. זח״ב מז, א. אוה״ת נ״ך ע׳ רעח. 

סהמ״צ להצ״צ קעט, א. 

40( אחרי טז, ל.

41( ראה לקו״ת אחרי כו, ג. כח, ד. ובכ״מ.

42( ראה זח״ג יא, א. רנז, ב. לקו״ת פינחס פ, ב. ובכ״מ.

לקו״ש  )וראה  ה״ג־ד  פ׳׳א  תשובה  הל׳  רמב״ם   )43

חכ׳׳ט ע׳ 203 הערה 7(. 

44( יומא פז, ב.

45( שו׳׳ע ארה״ז או״ח סתר׳׳ז ס׳׳א.
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ב

חמשה זמני ואופני תשובה וביאורם
חודש אלול, ימי הסליחות, ראש השנה, עשי"ת ויוהכ"פ
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להמשך הרשימה ראה באגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ג עמוד תפ 
ואילך, ובהוספה לקונטרס 'פוקח עורים' לכ"ק אדמו"ר האמצעי.





מילואים
 השיחות שבפנים כפי שנדפסו

והוגהו במקור - באידיש
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חלקים מהתוועדויות שבת שובה – הא' והב' – תשמ"ח
התוועדות זו הוגהה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א, ולא נמצא לה תרגום. מובאים כאן 

חלקי השיחה הבלתי מוגהת שנכללו בזו המוגהת.
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שיחה לפרשת האזינו מלקוטי שיחות חלק ט'
הובא בפנים בתרגום ללה"ק בסוגיא ב (ג)
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שיחה לפרשת וילך מלקוטי שיחות חלק י"ט
הובא בפנים בתרגום ללה"ק בסוגיא ג (ב)
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שיחה לפרשת אחרי מלקוטי שיחות חלק כ"ז
הובא בפנים בתרגום ללה"ק בסוגיא ד (א)
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שיחה ליום הכיפורים מלקוטי שיחות חלק ד'
הובא בפנים בתרגום ללה"ק בסוגיא ד (ב)
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הובא בפנים בתרגום ללה"ק בסוגיא ה )א(
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הובא בפנים בתרגום ללה"ק בסוגיא ה )ב(
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להמשך השיחה עיין בספר השיחות תשמ"ז ח"א עמוד 10 ואילך.
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