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 יום כיפור
 (יארצייט של ר' אשר זצ"ל -יום חמישי לאחר תפילת שחרית )

כתוב לא ברעש ד'. הכוונה הוא שהקב"ה לא נמצא איפה שיש רעש אלא איפה שיש שקט מוחלט, דהיינו בדרך כלל 

 כשהמלך נוסע, לפניו עושים רעש גדול כדי שכולם ידעו שהמלך מגיע, אבל כשהוא מגיע באמת יש שם שקט מוחלט,

הרעש שיש הוא הכאב שיש לאדם כל הזמן, והוא כי היות שאדם נמצא בגוף וברגע שהוא רוצה לעלות ולחיות נשמה 

שזה הקב"ה יש מלחמה בין הגוף לנשמה מי ינצח העסק, וזה הרעש שיש לפני שהמלך מגיע, וברגע שאדם עובר 

 ט, וזהו לא ברעש ד'.אותו ומצליח להתגבר על הרעש ומתחיל לחיות עם הקב"ה הוא במצב של שק

ברגע שהרעש מגיע שזה הכאב אז יש לאדם שתי אפשריות או להחליט שאני לא יכול לנצח את הרעש שיש ואז 

נכנס ליאוש והפקרות, או להחליט לעבור אותו ולהתקדם ולהגיע לשקט שיהיה אח"כ. אפשר להמשיל אותו למטוס, 

מאזן את עצמו הרעש נפסק, וההסבר הוא בהתחלה יש כשמטוס עולה למעלה יש רעש גדול מאוד, ואח"כ שהוא 

כי המטוס הולך להתנתק מהעולם ולעלות למעלה וע"ז יש רעש גדול, וברגע שמגיע למעלה יש שקט, אותו מלחמה 

דבר ברגע שאתה רוצה להתחיל להתחבר את עצמך להקב"ה יש כאב יש רעש כי אתה הולך להתנתק מהעולם 

ברגע שאדם מגיע לשם אז אין רעש והכל שקט. וכמו"כ כששולחים חללית למעלה  ולהתחיל לחיות עם הקב"ה, אבל

חייבים לשלוח אותו עם רקטה וזה עושה רעש גדול, כי הוא צריך להתנתק ולצאת מהעולם לגמרי, וברגע שהוא מגיע 

 למעלה הוא טס שם בשקט בלי שום רקטה כלל.

ה כדי להגיע לנקודה מסוים לחיות שם עם הקב"ה, וברגע אבל יש שמים ויש שמי שמים, כל פעם שאדם עובר כאב ז 

שהוא מגיע לשם זה כבר אצלו השגה והוא חייב לעלות עוד יותר למעלה ואז יש כאב חדש ורעש חדש, וכמו בחללית 

עם רוצים לשלוח אותו עוד יותר למעלה חייבים לשלוח אותו עם עוד רקטה שישלח אותו עוד יותר למעלה, אותו דבר 

 בודת השם ית'.הוא בע

ים, לכאורה מהו פזורינו על מה מדברים כאן, ונראה להסביר שיש שתי דברים שאדם יאומרים וקרב פזורינו מבין הגו

צריך לתקן על הפיזור שעשה, דבר ראשון על פיזור שאדם הראשון עשה לנו בחטא עץ הדעת ומאז נעשה פירוד ממנו 

אנחנו, ברגע שאנחנו לא  ,עשה, דהיינו הרי מי מחיה את הקליפה להקב"ה, ואח"כ יש כל אחד את פיזור שלא שהוא

שמענו את הקב"ה שלחנו חיות להסטרא אחרא, ר' אשר היה אומר אנחנו המפרנסים הכי גדולים של הקליפות, 

 ואדם צריף לתקן ג"כ את הפיזור שלו של עצמו.

א שיש לי ניצוץ שנמצא שם שאני צריך לתקן ואיך עושים אותו? אלא פתאום חבר מציק לי או פוגע בי, הכוונה אז הו

אותו שזה הניצוץ שלי שאני שלחתי אליו כשאני לא שמעתי את הקב"ה, ועבודה שלי אז הוא לתרגם שזה לא הוא 

אלא הקב"ה שמתגלה עכשיו ע"י החבר ואז תקנתי את הניצוץ והוא יתפוס את עצמו איך הוא עשה את זה, אבל 

אני אומר לעצמי כזה דבר הוא עשה לי, אני בחיים שלי לא הייתי עושה כן, ואז  ברגע שאני לא חי עם הקב"ה אז

 את הניצוץ שיש שם. שמתיג 

הקב"ה נתן לנו את התורה כדי להגיע על ידו להקב"ה, אבל ברגע שאדם לוקח את התורה בשביל ידע ובשביל 

להגיע לתכלית, לעומת זאת אדם  להתגאות אז לא הגיע להקב"ה, דהיינו אדם יכול ללמוד תורה שבעים שנה ולא

ששותק בעת שחבר מציק לו או פגע בו ואומר לעצמו שזה לא הוא אלא הקב"ה יכול להגיע הרבה יותר גבוה מזה 

 שלומד תורה כל השנים.

אדם שפגם במידות אז מוציא הרבה כוחות נפש ומפזר אותם לכל מיני מקומות, וברגע שהוא שותק כשחבר מציק 

 שהלך לו מקודם. הוא מקבל בחזרה את הכוחות הנפשאז  ,לו או פוגע בו

מהו הכוונה גשים לאן אנחנו לשכך כעס וחימה אומרים בתפילת היה עם פיפיות, גשים מול ארון הקודש באימה, 

הולכים? אלא תלוי יש כאלו שהולכים לחפש כאן את הקופסה איפה שהתורה נמצא ואז לא נמצא שם כלום, אבל 

ים האלו למצוא נקודת בעבודת השם ולמצוא את הקב"ה בכל מקום, א"כ גשים מול ארון הקודש העיקר הוא מכל הימ

mailto:spinkarebbe@gmail.com


2 

 לתגובות והצטרפות:

spinkarebbe@gmail.com 

ועמך מסביבים אותם כחומה, כי לשכך כעס וחימה הכוונה שאני ניגש ומחפש למצוא נקןדת בעבודת השם, ואז 

     כולם חיים ג"כ שהכל מאת הקב"ה. ברגע שאני חי גאט אז

* 

 

 [בשנים קודמותנמסר  (פר' ואתחנן מתוך פרה"א) כיפור הכנה ליום ]שיעור

 

 'תשובה מתוך שלימות'
 

להמשיך רחמים על כל הברואים ואפילו על הרשעים כי מי יודע מה בליבו של אדם אולי הגיע  "...כללא דמילתא

 בתשובתו בשעה אחת מה שאין צדיק גמור יכול"...

 

וכבר סיפרנו בעבר על אותו אדם שחיפש 'אנו מתירים להתפלל עם העבריינים'... אומרים בתפילת 'כל נדרי'...  אנו

לרגליו נעל מחוסר ועד שסוף סוף מצא אדם אחד שרואה את ביהכ"נ אחת בשנה  בביהכ"נ את אותם עבריינים...

 נים אפשר להתחיל להתפלל... במה דברים אמורים?ינעליים רגילות מעור... או אז ָרַוח לו, ב"ה יש עברי –ידיעה 

 

בכל מצב שעובר ולבחור בחיים, החיים שאנו עוברים בחיי היום יום נותנים לאדם את האפשרות להתבונן  מאורעות

מות. כלומר האם לחיות את המצב הזה או להיכנע לטבע וממילא להרוג את אותו  –או חלילה באפשרות השניה 

אך יש  'זכרנו לחיים'.ועל כך אנו מתפללים בימים אלו  'ובחרת בחיים',התורה הק' מצוה את האדם בכל מצב  מצב.

 להבין כיצד בוחרים בחיים?

 

רנו מספר פעמים את הנקודה, שכל מה שאדם רואה ועובר נועד הוא כדי לתת לו הסתכלות פנימית לתוך ביא כבר

עצמו לראות את השפל שלו. אמנם כל אדם יתקומם לנגד זה וישאל, מה פתאום כשאני רואה אדם גונב או אוכל 

משל ? ועוד יותר מזה כשאדם מגיע ל נבילות וטריפות ומחלל שבת, וכי זה מה שאני??? הרי אינני כזה ורחוק מזה מאוד

הוא יותר בעל מידות נקודת חיכוך בינו ובין חברו, וזה כואב לו מאוד מדוע השני מציק ומעיק לו, וכל כמה שאדם ל 

'ובחרת ומרגיש 'שלימות' בעצמו ובמידותיו, כך זה יותר ויותר כואב לו... וא"כ היכן כל זה מתחבר לציווי התורה 

ה מעדיף לעבוד את ה' מתוך סדר העדיפויות שהוא יבנה לעצמו כגון מתוך תורה ותפילה ומנגד הלא אדם הי בחיים',

 לברוח מהמצוקות שיש לו עם הזולת?

 

יש לבאר, כי הקב"ה יוצר לאדם הזדמנויות מיוחדות שכאלו בכדי שיפנים ויחיה שכל מה שהוא זכה להיות בעל  אך

מידות טובות, מעביר על מידותיו, ומקפיד על קלה כחמורה, אינו דבר המובן מאליו, אלא חסד ורחמי ה' יתברך. 

תמודדות, האם לחיות עם הדמיון הזה שמישהו ובאותו מצב שמישהו מתפרץ עליו ו'שונא אותו' כביכול יש לו את הה

שונא אותו וע"י כך לבוא לפירוד לבבות ונתק מרחמי הבורא שמתגלה אליו על ידי אותו אדם או אותו מצב, או לחילופין 

וללמוד ממצב זה שגם הוא יכול היה להיות באותו מצב, שונא ומציק אוכל נבילות  'ובחרת בחיים'לקיים את מצות 

רחמי השי"ת שמשלים חמת אין זה בגלל השלימות שלו, אלא מ אמת לא במצב הזהואע"פ שכעת הוא ב –וטריפות 

אותו, ומן השמים מעוררים אותו לראות את חסד ה' על ידי המצבים הללו כדי שיראה את האמת שלולי רחמי ה' גם 

ות במצבים אלו כדי שיגלה את הוא היה בדיוק באותו מקום. ]ובאמת כשאדם לא מבין 'רמזים', נותנים לו ממש לחי

 שפלותו שגם הוא נכשל באותם דברים ממש, עד שיסכים עם זה שכל מה יש לו זה חסד ה'[.
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מתברר כעת שדווקא אותו אדם שמציק לי הוא זה שבזכותו אני מתעורר לראות כמה חסד ה' עושה איתי בכל  א"כ

רגע שאני מתנהל כראוי. ולפיכך עלי לאהוב אותו ולא לברוח ממנו, כי בלעדיו תמיד אנו אומרים ב"ה ובעזרת ה' אך 

הוא מפני שאני לא חייתי בהסכמה הזו  האם אמנם אנו חיים את זה? ואדרבה, זה שהקב"ה שלח אותו להציק לי

שהקב"ה מנהיג את העולם אלא פיתחתי תלות בעצמי ח"ו בזכות המעשים טובים והמידות הטובות 'שלי'. וא"כ אני 

י ועל פי זה כל הקערה מתהפכת על פיה, כ הוא שחי בנתק מהבורא ואני הוא האשם היחיד בכך שהשני מציק לי...

פלוני 'זכה' לחטוא כדי בכך, ואל לאדם לתמוה מדוע דווקא אותו  יק אנו האשמיםאם השני מרשיע וחוטא או מצ

והוא  –ואין לנו קשר לזה, אך בפועל יוצא של עבודת הבורא ית' הקשר הוא ברור לעורר אותו, כי חשבונות שמים הם 

 מתחיל ממני ולא מהשני!

 

במצבים האלו, בזה הוא מחיה את עצמו ואת כשאדם חי בהסתכלות חיובית מה שמלמדנו הפרי הארץ בקטע זה.  זה

הבריאה, כשהוא נותן את ההכנעה, מכיר בשפלותו מצד אחד, וברחמי ה' מאידך. כך אדם זוכה להפוך את מידת הדין 

עם מידותיו ולא להיסגר  אדם זוכה לחיות בפתיחות ולעורר את מידת הרחמים, ועל זו הדרך גם ברמה ה'טכנית'

 ו אחר. כשהוא עובר מעבר כזה א

 

'במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים הדרך גם לתשובה שאנו אוחזים בימים אלו של עריוה"כ. חז"ל אומרים  זו

לכאורה צריך להבין הלא הצדיק הינו כדף מביא הפרה"א מהלך מיוחד לבאר מאמחז"ל זה.  גמורים יכולים לעמוד'.

ת עוד מעליו את בעל התשובה שהיה במקומות נמוכים ופגם חלק ללא שום נדנוד עבירה, ומה שייך להשוות ולהעלו

את נשמתו במה שפגם? וכן עוד קשה שהרי מובא כי אין אדם שב בתשובה עד שלא מנסים אותו שוב באותו דבר 

ובאותו זמן ובאותו מקום... ולכאורה דבר זה הוא פלא גדול, וכי נכניס את אותו אדם שוב לאותו מקום שהיה? הלא 

ונה לא עמד בניסיון ובפעם השניה אם נשיב אותו לשם יהיה נעשית לו כהיתר ואיך זה שייך? מבאר בפעם הראש

חיות במחשבה דיבור ומעשה כוחות ו מקומו של עולם הוא הקב"ה. ה' נותן לאדםהכוונה ל  'מקום'הפרי הארץ זי"ע, כי 

למקומות שהם כביכול  של הקדושה ומכניס אותה לוקח את החיות הזוחוטא, האדם כש כדי שיעבוד אותו, אמנם 

נגד ה', מקומות שהסט"א מחפש להתחיות מהם. וזו היא מידת 'ארך אפים', שהקב"ה מוחל אפילו למי שלוקח את 

 החיות הזו ונותן אותו כביכול לאויב של המלך... 

. כל אות יש בה סמל להנהגה הקב"ה צמצם את החיות הזו בתורה הק' ובאותיותיהיש להדגיש נקודה נוספת ש  עכ"פ

הוא מתודה על קלקל בה, יש לו דרך לשוב בתשובה, על ידי שביום כיפור מקח את החיות הזאת וורוחנית, והאדם של

א שלקח את מתנת יה וא מכפר על שתי עוולות שגרם. האחתאשמנו בגדנו וכו' ובוידוי זה ה חטאיו לפי סדר הא"ב,

י שמבין מה שעשה נשבר ליבו בקרבו והוא גונח ומילל כמובא 'גנוחי גנח ויילולי על ידהבורא ונתנה לסט"א. ושנית, 

יליל' כי משיג שהצער של השכינה הוא גדול לאין ערוך מהצער המועט שיש לו בכל מיני ייסורים שעובר, ואז האדם 

אשמנו תחיל לומר 'כשאדם מרק בוכה וגונח בלי מילים, והשגה זו היא מעל האותיות והיא יותר מופשטת. וממילא 

לוידוי גיע הוא ההקדמה את רחמי ה' כשיודע שהמקום שממנו מהוא מסכים עם המקום שהוא נמצא ומבקש  'בגדנו

כה גבוהה הרבה יותר מהצדיק הגמור, כי המקום שמשם , אז הוא חי בתשובה 'אלוקינו ואלוקי אבותינו' אנו אומריםש

מקומו  –תת שם כזו התקשרות. וזהו המקום שמשיבים את החוטא הוא מגיע לתת קשר בורא אין אף צדיק שיכול ל 

 של עולם, 

 

זו שלימות התשובה כפי שביארנו בתחילה, בכל מצב שאדם עובר עם עצמו או עם הזולת יידע שיש שם חיות  לסיכום

הרי שפוגם בחיות המלך השי"ת שיורדת לתת לאדם חיות ואם האדם נופל שם ונכנע לטבע וכועס על השני או חוטא 

ונותן אותה לסט"א ומחיה אותם בזה. ודרך התשובה שלו היא להחזיר את הקשר בורא הזה על ידי שנותן את הסכמה 

וההכנעה לדרך שהקב"ה מוביל אותו בה ולא כועס על האחר אלא מגלה שהוא עצמו התנתק ממקור חיותו ועל כן 

ה מוריד את ההתגלות שלו על ידי צמצום מכוון בתורה הק', זו הדרך מזכירים לו לשוב למקור חיותו. ומכיון שהקב"
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שהשלמות גם לשוב בחזרה על ידי אמירת הוידוי וההסכמה בכל אות ואות שפגמנו בה, לחיות בחזרה עם קשר בורא 

 של קשר זה מתגלה יותר ויותר לפי ההכנעה שאדם מסכים לתת מרצונו או בעל כורחו...

* 

 

 "בדרכי התשובה"

"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע". "בזוה"ק מובא בביאור ענין התשובה שהוא 

 מקום בינה ושופר וחירות"...

 

לבאר את סדר היום הקדוש העומד לפנינו, נבאר על פי דרכו של בעל הפרה"א זי"ע את כל סדר התשובה:  כדי

 לאדם, ולאחר מכן נוכל להשיג אי"ה גם כיצד ניתן לתקן זאת שוב:  תחילה נבאר מהו חטא, מה הוא גורם

 

כותבת לנו, "ראה נתתי לפניך" וגו', מבאר הפרי הארץ שיש טעם מדוע התורה כפלה וכתבה את החיים ואת  התורה

ראת הטוב, ואת המות ואת הרע. והטעם לזה הוא, כי נרמז כאן לאדם שישנן שני בחינות של יראה. יראת העונש, וי

הרוממות. עיקר היראה היא לבוא לידי יראת הרוממות שהיא יראה מפני כבוד ה' והדר גאונו. ולא מפני שירא מעונש. 

אך הדרך להגיע לידי יראת הרוממות, חייבת לעבור תחילה דרך יראת העונש. והטעם לזה הוא כמובא בהמשך דברי 

 הפרה"א, כדלהלן: 

 

 הוא מגושם ואינו יכול להגיע אל יראת הרוממות כי לבו חסר מכל"..."שהרי האדם כשהוא עובר על מצות ה' 

 

הקב"ה ברא את העולם ובכל פרט ופרט שם מאור חיותו ית' שיאיר באותו החפץ ויחיה אותו. ואור  מהו חטא???

אלוקי זה כדי שלא יתגשם יורד בהשתלשלות אחר השתלשלות צמצום אחר צמצום ולבוש אחר לבוש, וכמו"כ דרך 

יות התורה הק' כפי שנבין בהמשך הדברים. לכל אות בתורה ישנה חיות מיוחדת המחיה את הבריאה ע"י אותה אות

האות או ע"י צירופים שונים. וכן ישנן ז' מידות המתגלות בעולם הזה, שבהם מתגלה גם כן חיותו יתברך. ועל כן, 

ת התפקיד שלנו בעולם לגלות אותו בכל למטרה מסוימת ברא הקב"ה כל זאת באופן נסתר מעינינו כדי שנעשה א

נהמא דכיסופא,  –פרט שכזה, ועי"ז תתפרסם ותתגלה מלכותו בעולמות כולם. ובכדי שלא נהיה מאוכלי לחם חסד 

נתן לנו הקב"ה את הזכות לעשות כאן איזה תפקיד. ולפי דברי הפרי הארץ תפקיד האדם הוא לתת את ההכנעה 

 תנו.ולהסכים בכל דבר שהקב"ה מנהל או

 

מסכים לחיות באופן זה, הוא גורם חיות נצחית לנשמתו ע"י שבכל פעם שמגלה דבר נוסף בו הקב"ה  כשאדם

מסתתר, ובפרט כשמתגלה אליו מידה מסוימת שמנסה לגרור אותו לגשמיות ולתאוות שליליות והוא מתגבר עליהן 

ות לא לחטוא... הרי שבזה הוא מזין את ומפנה את התאוות האלו לראות את יד ה' המכוונת אותו ע"י סיבות שונ

 נשמתו. ולא זו בלבד אלא שע"י שמתגבר על מידותיו, הוא משליט את הטוב על עצמו! והוא השולט על גופו. 

 

את גופו, אזי הוא משליט את הרע  –אם ח"ו לא עומד בניסיונות ובמקום להזין את נשמתו מזין הוא באותה חיות  אך

ת נשלט בידי הרע ר"ל. ולהגדרה זו קורא הפרה"א בפרשת ואתחנן ע"פ הפסוק, "שניים על עצמו והוא הופך להיו

רעות עשה עמי"... האחת, שלוקח את חיות הבורא שנשלחה אליו להחיות את נשמתו ולתקן העולם ולא עושה זאת. 

יות הזו שינקו ושנית, לא רק זה שלא עושה את תפקידו אלא באותה נשימה הוא מחיה את הסט"א ונותן להם את הח
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ממנה. כידוע שלסט"א אין חיות משל עצמה כמו לקדושה והיא יונקת את כל מקור חיותה ע"י שמפתה את עם 

ישראל לחטוא ולהחיותה מהקדושה... וכמו שהתבטא ר' אשר זי"ע ואמר, שאנו המפרנסים הכי גדולים של היצה"ר, 

 ר"ל...

 

ל התניא מבאר כי המלבושים של האדם הם מאירים דיבור ומעשה, הם המלבושים של האדם. ובבע מחשבה

ומשפיעים על מהותו. ישנו מעשה על כך, על ר' זושא זי"ע שהגיע לרבו ה'מגיד', וביקשו שרוצה להרגיש טעם של 

שבת על אף שזהו יום רביעי בלבד. ענהו המגיד שאין זה שייך. ר' זושא שמאוד התאוה לדבר זה, חזר לביתו והלך 

ההכנות הראויות כאילו זה ממש שבת, ואכן לפתע הרגיש ממש הרגשת התעלות כמו בשבת. למקוה ועשה את 

לאחמ"כ חזר לרבו וסיפר לו שאכן כן הרגיש טעם שבת. אמר לו המגיד שיפרט לו אלו הכנות עשה. סיפר לו ר' זושא 

י שבת ודאי שתרגיש כי הלך למקוה ולאחר מכן לבש בגדי שבת... מיד עצרו המגיד ואמר לו: אהה! אם לבשת בגד

בזאת כי הלא הלבוש משפיע על מהותו של האדם... א"כ כשאדם חושב באופן חיובי ועושה את רצון ה', זה משפיע 

 עליו וכל מהותו נהיית חיובית. וכן חלילה להיפך.

 

מובן מה שכותב הפרה"א כי חייבים לעבור קודם לכן את שלב היראה מהעונש, מאחר ואדם שחטא והפנה  ]כעת

את חיות ה' למחוזות אחרים מגושמים, הוא גורם בזאת להשליט את הרע על עצמו וכמו כן גופו נהיה מגושם ללא 

יכולת להתחבר אל הקדושה במצב זה כי הקב"ה אש אכלה הוא. ובהמשך הדברים נבאר אי"ה כיצד א"כ ניתן לחזור 

נשלט בעל כרחו ללא יכולת חיבור בתשובה הלא הגוף כעת נמצא במצב של נתק, מגושם, שהרע שולט והאדם 

 לקדושה[...  

 

 שנגענו בנקודת מהות החטא וכיצד הוא משפיע על האדם יכולים אנו להתקדם ולהגיע לשלב התיקון: לאחר

 

בתחילת השיעור את דברי הזוה"ק כי תשובה היא מקום בינה ושופר וחירות. וכעת נבאר שלושה שלבים אלו.  הבאנו

 –נות. וכבר אמרו חז"ל "אין אדם חוטא אלא א"כ נכנסה בו רוח שטות", א"כ כשלבבו יבין היא לשון התבונ –בינה 

ושב. כשמכניס האדם את עצמו להתבוננות מה עשה, מיד מבין את גודל החטא, על שלקח את חיותו יתברך שנועדה 

ופת. התבוננות זו מביאה להחיות אותו ולהביא תיקון לעולם ע"י גילוי השכינה והכניס את אותה החיות למקום הטינ

אותו לחרטה גמורה על כפיות הטובה שנהג מול הבורא שמחיה אותו ברוב רחמיו גם לאחר החטא... וכדי להמחיש 

את המושג חרטה, המשילו משל בשם הרבי מבעלזא זי"ע, לאדם שמכר ביריד את סחורתו ולפתע החל לרדת גשם 

סד והלכו משם עד שיפסק הגשם, אולם אותו אדם היה בעל עז. כל הסוחרים מיד קיפלו את מרכולתם שלא תיפ

דוכן עם גגון ויכול היה להמשיך ולמכור. כשראו זאת האנשים מיד באו אליו, אך כעת כללי המשחק משתנים והמחיר 

כל המרבה הרי זה משובח. וכך עלה המחיר במאות אחוזים, אך אותו אדם עדיין לא התפתה למכור כי שמא אפשר  –

עוד קצת. אך לפתע נפסק הגשם וכל בעלי הדוכנים חזרו חיש למכור והמחיר כמובן ירד כפי שהיה להעלות 

בראשונה... זעקת ה'אוי' שנשמעה בכל רחבי היריד וסמוך לו, הבהיר לכולם מהי חרטה אמיתית. לשם התיקון ברא 

 הקב"ה את סדר הוידוי. 

 

הא"ב אשמנו בגדנו וכו'. והטעם לזה הוא, כי לאחר שאדם  אם נשים לב כל מילות הוידוי הולכות בסדר מהו וידוי:

פוגם, הוא מוריד את החיות למקום הקליפות. והחיות כפי שביארנו היא קשורה קשר אמיץ לאותיות התורה הק', 

א"כ נמצא שהאותיות נמצאות כעת בקליפות. א"כ אומרים אנו את סדר הוידוי לפי סדר הא"ב לאחר ההתבוננות 

החרטה, ואז גורמים אנו שיורדים אותיות הוידוי לעבר האותיות שנמצאות מחמת חטאינו במקום במעשה החטא ו

הקלי' ומתאחדות איתם. אך עדיין אין זה מספיק. משום שעוד אין בכוחם לעלות משם, וכדי להעלותם משם צריך 

ץ, "גינוחי גנח וילולי יליל", משהו שהוא יותר חזק מהן. זהו השופר וזוהי הגניחה והיללה כפי שמכנה זאת הפרי האר
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כי צעקת ה'אוי', היא גבוהה מהאותיות, שכן האותיות הן הצמצום של המחשבה, אך הצעקה היא מופשטת. והיא 

בכוחה להעלות את האותיות ולהחזירם למקום הקדושה, וכן השופר הוא מורה על צעקה מופשטת. ואז עולים כולם 

 דיבר הזוה"ק שהבאנו בתחילת השיעור ג' דברים, בינה שופר וחירות. זוהי החירות שעליה  –ויוצאים לחירות 

 

כבר הקשינו לעיל, כי הגוף כבר שקוע ברע ובשליטת הסט"א ואיך ניתן א"כ להסביר לאדם במצב זה שלקח את  אך

חיות ה' וגישם אותה, הלא הוא אטום מלשמוע ה"י? אך כבר ביאר הפרי הארץ שלשם כך אדם חייב לעבור תחילה 

במסלול של יראת העונש, משום שזהו המצב בו הוא נמצא כעת, ולאחר שיתעורר מהעונש לפחד ולא לחטוא יזכה 

לבוא ג"כ לדרגת יראת הרוממות שהיא היראה מחמת ההבנה של האדם שלא יכול להיות כפוי טובה ולהשליך את 

 חסדי ה' לסט"א להחיותם...

 

עם כל זאת נביא ביאור נפלא שמבאר השפת אמת בפרשת וילך הקשור לענין זה מצד אחר. כתוב בפרשה על  אך

מצות 'הקהל'. שמצווה המלך להקהיל פעם בשנה את כל כלל ישראל ולקרוא באוזניהם את משנה תורה וכו'. כולם 

את הטף? ומתרץ כדי לתת שכר  באו להקהל זה, ללא יוצא מן הכלל, אנשים נשים וטף. שואל רש"י מדוע הביאו

למביאיהם. מקשה השפת אמת זי"ע, הלא אין כלל חיוב לילדים ללמוד או לקיים מצוות וא"כ מה שכר יהיה לאלו 

שמביאות אותם הלא בין כה אין להם חיוב לזה? ומבאר, כי כל אדם שרוצה לקבל חיות ושפע מלמעלה, צריך לעורר 

ת מלמטה. התערותא דלתתא. א"כ אותם אלו הילדים שאין אצלם שום מקודם את הרצון העליון ע"י התעוררו

התעוררות כיצד זה יקבלו שפע והתעוררות מלמעלה? אלא מחדש השפ"א שזהו השכר של מביאיהם שאע"פ שלא 

מתעורר הילד כלל, עושה איתן הקב"ה שכר עם הנשים שמביאות את ילדיהן כאילו עשו הם בעצמם התעוררות 

שבונה את היסוד והבסיס החיובי והקדוש שלהם לעתיד. והשתא דאתינן להכי, באותה הזדמנות  ומשפיע להם שפע,

אי אפשר שלא להמשיך את דבריו הק' בהמשך, מוסיף השפ"א וכותב, כי גם מי שהוא קטן בדעת ואין בכוחו לעשות 

בחינת נתינת שכר  אתערותא דלתתא, אם הוא מחובר לצדיק שהוא ודאי מקושר כל העת להשי"ת, אזי זהו ג"כ

למביאיהם, שהצדיק שמביא את כל הקהל להתעוררות, מי שבטל לצדיק זה ונכלל עימו מקבל גם הוא אתערותא 

 דלעילא בזכות אותו הצדיק. 

 

מה שביאר השפ"א הוא בזמן רגיל שאדם צריך לעשות תשובה אך הוא שבוי בידי הסט"א שהשליט על עצמו.  עכ"פ

"ת בזמנים קדושים בהם יש אתערותא דלעילא אף ללא האתערותא דלתתא. ובזמנים אך לשם כך זיכה אותנו השי

אלו אדם יכול לבקש מה' שיהיה לו כח בכל השנה אף בזמנים אחרים לתת את ההכנעה והביטול והתשובה והחרטה 

 והצעקה...

 

ולים של הערים במשל לרכבת שנוסעת ליעדה. ישנו אדם שמתפעל מאוד מהנופים שבדרך ומהבנינים הגד נסיים

שחולפים להם, ואף מהחנויות הגדולות וכו', וכשמגיעה הרכבת לסוף המסלול, נהנה הוא לספר לכולם כמה דרך 

מהנה היתה וכמה דברים נפלאים ממש רואים בדרך. אך לידו ישב אדם אחר, שבכל תחנה כשהרכבת עצרה ירד 

תם והרויח וכן הלאה... כשמגיעה הרכבת לסוף ונכנס לחנות אחת, וקנה שם חפצים שונים ובמקום אחר מכר או

המסלול הוא יוכל גם להראות לכולם את הדברים שרכש ואת הפרקמטיא שעשה בדרך. והנמשל הוא לחיים 

חג מועד או שבת, הן נהנים מהשקט ומהנוף או מהתקיעה  –שזורמים במסלול קבוע. אך יש אנשים שבכל תחנה 

הבעל תפילה, אך בזאת מסתיים מסלולם. וישנם, שיחפשו בכל חג לקחת  הצלולה של בעל התוקע או מתפילתו של

ולרכוש לעצמם ממוצרי החג, אם בדביקות בה' ע"י מצות שופר או נענועי הלולב... יה"ר שנזכה לשוב באמת מתוך 

 תו ית', ונזכה לגמר חתימה טובה יראת רוממו

 

  שב~ת~שובה
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 "שובה ישראל עד ה' אלוקיך כי כשלת בעוונך".

 

כשלת בעוונך", קשה, הלא כשלון הוא כשאדם שוגג, ועוון הוא כשעוברים במזיד. וא"כ מה שייך לומר "כי  לכאורה

 לחבר השוגג עם המזיד יחדיו?

 

מעשה מפעים על יהודי שהיה נוסע לרגל עסקיו לכל מיני מקומות בחו"ל. ופעם התקשר לחברו ורצה לתרום  ישנו

חליפות לנזקקים ושאל אם יש לו למי לתת. אמר חברו: יש. כששלח לו את החליפות ראה החבר כי הם חדשות  40

י לתקן את הטעות... אמר לו איש העסקים: אין כאן כלל טעות! אלא מחמת עסקיו הרבים ממש. צלצל אליו מיד כד

והוא כיון שלא היה פעם בהונג קונג ושם בימים עושים עסקים ובלילות כולם הולכים ר"ל לכל מיני מקומות אסורים. 

ל בשכרו כדי שיישב ויגמור רצה להיכשל, הזמין כל ערב חייט איליו לחדר וביקשו שימדוד לו חליפה ושילם לו כפו

וכך הרויח שגם לא היה לבד כל הלילה וגם נשמר מכל דבר רע וגם שבבוקר היתה לו חליפה  את החליפה עד הבוקר.

 חדשה. אך כעת אין לו מה לעשות עם החליפות אז שיתרמו אותם...

 

ם'. ולכאורה גם כאן הפסוקים אומרים בסליחות 'מעביר ראשון ראשון'. וכתיב 'אל תזכור לנו עוונות ראשוני אנו

תמוהים מאוד. מדוע מזכירים דווקא את העוונות הראשונים הלא אם ישנם ראשונים, ז"א שיש אחרונים וא"כ וכי 

 אליהם אין צריך לשוב? ואם אין אחרונים אז מהם הראשונים??? 

 

שובה אליכם". "השיבנו ה' ישראל אומרת לקב"ה, "השיבנו ה' אליך ונשובה". והקב"ה אומר "שובה אלי וא  כנסת

אליך ונשובה חדש ימינו כקדם", צ"ל מה זה כקדם? ומתרצים עפ"י הגמ', "עבר ושנה נעשית לו כהיתר", ומפרש 

רש"י במקום, שבפעם הראשונה שאדם חוטא, זה עם תכנון ובמזיד כי עוד דופק לו הלב. משא"כ בפעמים הבאות 

. וזה הפשט שובה ישראל עד ה"א כי כשלת... אמנם אתה טוען שחוזר ושונה בחטא זה הוא כבר יותר גס בחטא

שכשלת בשוגג אך אל תשכח שזה התחיל מעוון. א"כ יוצא שאדם גם חוטא ולא מסוגל לצאת מזה. וגם מאבד את 

המנגנון הטבעי שהקב"ה טבע בו שלא ליפול בחטאים. וזה מה שאנו מבקשים מה' השיבנו ה' אליך ונשובה, אך אין 

מכיון שכבר אנו שקועים בפנים. ולכן חדש ימינו כקדם, כפי שהיה בפעם הראשונה שבכדי למעוד ולחטוא זה מספיק 

 היינו צריכים "להתאמץ".

 

תזכור לנו עוונות ראשונים, כי כל מה שהאדם נמצא בעוון זה בשוגג כי כבר מונח הוא בפנים, אך אנו צריכים  אל

גם מחלוקת בין כנסת ישראל לה', כי אנו מבקשים עזרה על הפעם  להתגבר על העוונות הראשונים... ועפי"ז אין

 הראשונה.

 

הם גם העשרת ימי תשובה הבאים עלינו לטובה, הכל כדי לעורר את האדם שמגיע לפעמים למצב שכבר לא  אלו

את מתרגש מהעבירות שבידו ומקל ראש בכל דבר. בשביל זה חוזרים כל יום על הי"ג מידות ובתשובה כדי להפנים 

 הענין ולהחזיר לאדם את סף הרגישות הגבוה שהיה לו לעבירות, ובמו ידיו קלקל ועיבה אותו.

 

 

 ם נמסר עשי"ת תש"ע[-]שפת אמת י
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 התיקון השלם

 ]שפת אמת תר"מ[ "כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי".

 

ו מתקן גם את כל האכילות של השנה. הקדושים מובא שלא זו בלבד שכאילו התענה יומיים אלא באכילה זבספרים 

ודבר זה צריך ביאור הלא כשאנו אוכלים דבר יום ביומו צריכים אנו הרבה רחמים שנאכל כראוי, א"כ באכילת תשיעי 

 שאוכלים בשביל יומיים, ודאי שצריכים יותר התבוננות ואיך יתכן שמתקן את כל ימי השנה?

 

מובא בשפ"א המשנה הידועה, "האומר אחטא ואשוב אין מספיקים בידו לעשות תשובה" זו מידה רעה, אך  עוד

ק"ו מידה טובה מרובה אם אדם יחשוב בעת שעושה תשובה על הסיבה המביאה אל החטא השפ"א לפי דרכו אומר 

  עי"ז מתקנים גוף החטא" 

 

יבה למועקה, כבר יש לו את רוב הישועה, מפני שעכשיו בזה הוא כמו אדם שנמצא במועקה ויודע את הס והביאור

נדרש ממנו רק לחפש פיתרון לבעייתו. אך אדם שלא יודע מהי הסיבה למועקה שלו, הוא במצב הרבה יותר גרוע, 

מפני שכל תרופה שבעולם לא תועיל לו לא לפני שיידע מהי הסיבה למכתו. כמו"כ אדם שבא לעשות תשובה, אם 

כך וכך אין זה מספיק כי מי ערב לו שמחר יבוא לו ניסיון דומה ולא יפול בו שוב. רק העצה היא רק יתודה עשיתי 

ללכת לשורש הדבר. ושורש הדבר הוא: ש"מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך", כשיש לאדם התרוממות רוחנית 

ק האדם גורם לעצמו להיות זה דוחה הרבה מן החושך. האדם מורכב מגוף ונשמה. הגוף נקרא חושך, והנשמה אור. ר

הוא הגוף, ולכן אינו יכול  –במועקה, כפי שמבאר בעל התניא זי"ע שהאור תמיד נמצא אך האדם כופה עליו כלי 

 ליהנות מן האור.

 

אוכל בשביל הנאת גופו, הוא מגביר את חלק הגוף שלו על הנשמה ואז כביכול כופה כלי על הנשמה ומעבה  כשאדם

באוכל את הכוחות הרוחניים שמחיים אותו דרך האוכל וכל מחשבתו היא כדי שיוכל  אותה. אך כשאדם מחפש

להמשיך להתמיד בעבודת השי"ת, ומתפלל שכל הכוחות החיצוניים הגשמיים הבאים מהאוכל ייהפכו לפסולת ויידחו 

את נשמתו. לחוץ, ]כפי שמובא בצעטיל קטן[, אזי לא רק שמשביע את עצמו אלא גם מקבל כוחות חדשים להאיר 

כמו"כ כשעושים תשובה, כל הסיבה שאדם חוטא היא תוצאה של התגברות הגוף על הנשמה, החומר על הצורה. 

אך כשאדם ישליט את הצורה על החומר ממילא לא צריך להגיע לחטא. כשאדם אומר "אנא השם חטאתי וכו'" הוא 

 מורה על כך שרוצה להגביר את אור הנשמה על הגוף. 

 

טא ואשוב, מראה בזה שכל התשובה שלו היא לא כדי להגביר את הטוב על הרע, אלא רק מפני שיש האומר אח אך

לו מועקה פיזית בעצמו כיון שחטא ורוצה לגרש את זה אז שב בתשובה. אך לאחר שירגיש שוב טוב עם עצמו, ישוב 

מר יש לו כאן מכשול טכני מיד לחטא... ולדוגמא אדם שמתפלל שחרית, בשביל שיוכל לאכול ארוחת בוקר... כלו

להגיע לארוחת בוקר שלו ולכן מתפלל. בכזו צורה לא רק שלא מגביר חלק הטוב שבו, אלא מנצל את החלק הטוב 

בשביל ארוחת הבוקר. )דומה למה  –, כדי להשליט עוד יותר את הגוף על הנשמה את הזכות להתפלל -שנתנו לו 

ה בשרית, מביט בשעון לראות מתי יהיה חלבי... כשעדיין לא שאומרים בדרך מליצה שאדם מתישב לאכול ארוח

התחיל לאכול כבר חושב מה יהיה בעוד שש שעות(... בכזו צורה אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אך יש אפשרות 

 לאדם לחזור באמת בתשובה ע"י שמכיר בשורש החטא שהגביר החומר על הצורה, ודואג לתקן את זה.
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", אדם שכל מטרת האכילה כל האוכל בתשיעי, כאילו התענה תשיעי ועשירינו בתחילה, "מתבאר מה שאמר כאן

שלו היא לא בשביל היום אלא בשביל שיהיה לו כח ליום המחר, ליום הקדוש, ובכדי לקבל את החלק הרוחני שבאוכל 

 ני בלבד.שיוסיף לו חיות, לכן נחשב לו כאילו התענה גם בתשיעי, כי כל רצונו באכילה זו הוא רוח

 

, הוא מפני שכל תפקידו של האדם הוא להיות קשור כל השנהשאומר השפ"א  שמתקן גם את כל האכילות של  ומה

לבורא ע"י שמגביר צורה על החומר, ע"י התגברות בניסיונות, וע"י שמכיר בכל חומר את הצורה הטמונה בו, וא"כ 

ו רגע נתקנים כל הפעמים שלא חי כך, ]וכן להיפך כשנמצא במצב הזה של התגברות הצורה על החומר הרי שבאות

מיתתך, כי ממש עד הרגע האחרון אדם במלחמה האם  לפניח"ו עד זיבולא בתרייתא. ולכן אמרו חז"ל שוב יום אחד 

מכיר שהרבש"ע מנהיג או האדם מנהיג את עצמו ח"ו... ממילא כל זמן שחי בקשר שהבורא מנהיג אותו מתקן את 

כך, ולכן יש קונה עולמו בשעה אחת, אך אדם לא יכול לחיות בהפקרות מחמת זה כי אין אדם  כל הפעמים שלא חי

"התקן עצמך יודע את עיתו... ואם חלילה ימות מתוך כפירה יתכן שהרס את הכל ר"ל(. והרי זה ממש כפי שאמרו 

י כבר בעוה"ב בעודו בעוה"ז. אדם שחי בעוה"ז ומגביר את הצורה על החומר, הוא ח בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין".

"היכן כי כל מטרתו היא להכין את עצמו לטרקלין והרי הוא כאילו נמצא ממש שם, כפי שאמר הבעש"ט הק' 

כמו"כ אדם שאוכל בתשיעי כדי לצבור כח לעשירי הרי ממש נחשב לו גם כעת  שמחשבתו של אדם, שם הוא".

 לעשירי ולכן כאילו התענה תשיעי ועשירי...

 

העוה"ז הוא מתחיה מאור אלוקי אך האור לומר עוה"ז הוא הכנה לעוה"ב, וכל הפנימיות יש לו התלבשות"  "רוצה

וגשמיות העוה"ז הוא הזה חייב שיהיה לו מלבוש, והתפקיד של האדם הוא לחיות עם האור הזה ולא עם הלבוש... 

בשביל ההתלבשות אלא בשביל החיות כיסוי ולבוש לעוה"ב וצריכים להראות כי כוונת כל אכילה ושתיה היא לא 

 וזה ענין אכילת ערב יו"כ". 

 

מדוע דווקא ]שפ"א תרנ"א[ "איתא במשנה עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו" 

 ביום כיפור נהגו לבקש מחילה מהשני וללא זה אין יוה"כ מכפר?

 

 בהם, זה יום הכיפורים.  אחדיב ימים יצרו ולא "הנה ביום כיפור נעשו בני ישראל אחד, דכת

 

]תרמ"ה[ בפסוק "וזרקתי עליכם מים טהורים", ולהבין ענין המים הנה התורה נמשלה למים ועיקר הטהרה היא ע"י 

 התורה, וביוה"כ הוריד משה רבינו לעם ישראל את הלוחות השניות".

 

מקבלים את הבחינה של התורה. כלומר, ברגע שאדם מגביר שהדבר המיוחד ביוה"כ הוא שאנו  השפ"א זי"ע, מבאר

את הצורה על החומר כפי שביארנו, הכל נתקן. ולכן גם יוה"כ הוא הבחינה הזו של מים טהורים שזה התורה הקדושה, 

כי אין מים אלא תורה, וזו העבודה של האדם לחיות חיי תורה ולהגביר את החלק הטוב שבו על החושך, ולכן יום 

רים נבחר להיות יום מחילת עוונות, ובדווקא ביום זה אנו עושים את כל הפעולות האפשריות, חמשת העינויים, הכיפו

ותפילות מבוקר עד ערב, כדי להראות שאנו רוצים להגביר את חלק הנשמה על הגוף וממילא אז הכל נתקן. והענין 

 של לוחות השניות יתבאר אי"ה בהמשך הדברים.

 

ל יום כיפור תהיה בשלימות אדם חייב לבקש מחילה מחבירו. כי כל הענין של הפירוד מחבירו בכדי שהטהרה ש לכן

זה מפני שהאדם לא השכיל לראות את יד ה' שכיוונה את המקרה הזה לעורר אותו לחפש את החיות הרוחנית 
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נגד הקדושה. שמסתתרת בניסיון הזה, ובמקום זה האדם התעסק עם ה"לבוש", והלבוש הוא בעצם מסך המבדיל כ

 ולכן אם אדם לא מוכן לסלוח או לבקש סליחה מהשני, הוא חי בפירוד. ונבאר:

 

התורה היה תנאי קודם של "כאיש אחד בלב אחד", וזה תנאי שהוא חובת המציאות משום שכל קבלת  בקבלת

שבכל מקום שאדם נמצא צריך לחפש ולשמוע ולגלות  "אנכי ה' אלוקיך"התורה הלא היא כדי להשמיע לעם ישראל 

שם, אך אם חיים בפירוד ולא מוחלים לשני אזי כביכול עושה האדם מעצמו ומהשני מציאות, ואם האדם  הקב"האת 

 הוא מציאות אז ח"ו הוא חי בכפירה כאילו אין הקב"ה שם במצב הזה...

 

ת כי כל נשמות ישראל הם אחד. כפי ש"בעל התניא" נוהג אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו ויהיו באחדו ולכן

להשתמש בלשון שעם ישראל הם נשמה אחת בגופים מחולקים, כי כל הנשמות יורדים מאותו מקור, א"כ היכן 

"כמו שיום זה הוא מאחד כל הימים כן מתאחדים רק כאשר מגבירים את הגוף על הנפש... ממשיך השפ"א:  –הפירוד 

כמו שכתוב עוונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם.  )כי במקור הם אחד( באמת הנפשות קרובותובו כל הנפשות, 

 ויש שגרמו פירוד בין אדם למקום ויש שגרמו בין אדם לחבירו".

 

בני ישראל תמיד מקושרים המה, והפירוד נעשה ע"י עוונות האדם עצמו. ולכן בעבירות שבין אדם למקום,  נשמות

מכפר. אך בעוונות שבין אדם לחבירו, צריך האדם להסיר את המחיצה הזו המבדלת בינו לבין חבירו עיצומו של יום 

ע"י שנכנע איליו ומבקש את סליחתו, ואז ממילא כשיורד המסך המבדיל מתקרבים שוב הנשמות זה לזה כי מתחילה 

סך המבדיל. וזה הפשט "עוונותיכם היו קרובים בעצם. אך אם לא נכנע אזי מגביר את החלק ה"יש" שבו ועי"ז נהיה מ

  בין אדם למקום. – ובין אלוקיכםבין אדם לחבירו.  –ביניכם מבדילים 

 

השפת אמת עוד נקודה: שהבין אדם לחבירו, קשור קשר אמיץ עם הבין אדם למקום. משום שאם שונא את  מוסיף

מר לאדם אמנם מה שחטאת בינינו, חבירו הרי שממילא לא מאמין שהקב"ה הנהיג את המקרה הזה, ולכן הקב"ה או

 עיצומו של יום מכפר על זה, אך תנאי קודם הוא שהאדם ישלים עם חבירו ויתן גם את החלק שלו בענין...

 

בגמ', "לא היו ימים טובים לישראל כיוה"כ מפני שניתנו בו לוחות אחרונות". ומבאר שאותם ניסיונות שהיו ונסיים 

וחות האחרונות. השטן בלבל את העולם והיה חושך, ועם ישראל אמרו "כי זה להם בלוחות הראשונות היו גם בל

משה האיש לא ידענו מה היה לו". אך ההבדל הוא שבלוחות האחרונות כבר ידעו שאם יש כזה בלבול וניסיון זה סימן 

ה תהליך שכל שהולכים לקבל לוחות חדשות ולכן התגברו... וזה תהליך של תשובה שעם ישראל היה חייב לעבור, וז 

אדם עובר בעת חזרתו בתשובה אותם ניסיונות, באותו מקום ובאותו זמן ובאותם ניואנסים כבראשונה. הכל כדי 

 .קם... אך המעלה שלבסוף הוא שבע יפול צדיקלראות אם אכן הוא בעל תשובה אמיתי... וזה היסוד של תשובה 

 

היצה"ר משתדל להביא  חרה לו אשר ניצחו אותו ביום זה"."ולכן איתא שהשטן מתגבר בערב יום כיפור, לפי שהיטיב 

את האדם לעצבות ומרה שחורה שאין לו סליחה וכפרה וכך גוזל ממנו גם את היו"כ. אך אדם צריך לדעת שע"י מה 

שדיברנו שלא היו ימים טובים לישראל וכו' זהו דווקא שעת ניסיון הכי גדולה, ואדם צריך לעמוד בה בשמחה ע"י 

ל עצמו לשוב באמת לחיים של אמונה שהקב"ה מנהיג את הבריאה ולא אנו... ועי"ז נזכה ל"וזרקתי עליכם שמקבל ע

 מים טהורים" ואין מים אלא תורה שהיא המקשרת בינינו ובין אבינו שבשמים.
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 ]שיעור הכנה ליום הקדוש[

 

  "אגיטען טאג!"
 "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתכם".

 

כנגד בית המלך.  משל למה הדבר דומה, למלך שהיו עבדיו ובני ביתו מוציאים את הזבלים ומשליכים אותם משלו

כשהמלך יוצא ורואה שמח שמחה גדולה. כך הוא ענין יום הכיפורים שנתן לנו הקב"ה באהבה רבה ובשמחה, ולא זו 

 בלבד אלא שבזו השעה שהוא מוחל עוונותיהם של ישראל אינו מתעצב בליבו אלא שמח שמחה גדולה שנאמר...

 

להבין עפ"י משל זה מהי בעצם השמחה הגדולה ששמח המלך בזבלים האלו? אך כבר ידוע כי ביוה"כ עיצומו של  יש

יום מכפר. בכל יו"ט אנו עושים הכנה לקבל את הארת היו"ט, ולכל יו"ט יש את הייחודיות שלו בה ההארה שלו 

ם כך, בשבועות מתכוננים לקבלת מתבטאת, כמו למשל בפסח אנו נזהרים מחמץ ואופים מצות, ומתכוננים לש 

! אמונה –התורה, וכך בכל המועדים. א"כ מהי ההכנה שעושים ליום כיפור? אפשר לומר שההכנה ליום כיפור היא 

 ונבאר מדוע.

 

 המאמיניםהרמב"ם בהלכות שגגות סוף פ"ג: "אין יום הכיפורים ולא החטאת ולא האשם מכפרין אלא על השבים  כ'

בהן אין מכפרין לו. כיצד. היה מבעט והביא חטאתו או אשמו והוא אומר או מחשב בליבו שאין בכפרתן, אבל המבעט 

אלו מכפרין לו, אע"פ שקרבו כמצותן לא נתכפר לו. וכשיחזור בתשובה מבעיטתו צריך להביא חטאתו או אשמו. וכן 

 המבעט ביום הכיפורים אין יום הכיפורים מכפר עליו".

 

ו של יום מכפר הוא רק בתוספת פעולת האמונה של האדם. וכדי לחדד ענין זה נביא א"כ שכל מה שעיצומ רואים

את המשל ידוע מאותו כפרי שבא לעיר הגדולה ובאותה העת פרצה במקום שריפה. כעבור דקות מועטות ראה 

לות הכפרי מחזה אותו לא ראה מעולם. עגלה ועליה צופר נוסעת ברחבי העיר וצופרת בקולי קולות, ולשמע הקו

יוצאים כל האנשים מבתיהם מי עם דליי מים ומי עם חול, ואצים רצים לכבות את הדליקה. התפעל הכפרי מאוד 

מרעיון נשגב זה, וקנה אף הוא את הצופר המיוחד. לאחר תקופה, פרצה סוף סוף דליקה גם בכפר, ומיודעינו הכפרי 

ע ברחובות הכפר וצופר בקול. אך לגודל צפירותיו, לא נבהל כלל אלא מיד לקח את הצופר עלה על עגלתו, והחל נוס

גדלה גם הדליקה עד שכילתה את כל בתי הכפר. מאוכזב ומופסד חזר חעיר להתלונן שהעצה לא הצליחה. אך 

למרבה הבושה לעגו לו כולם ואמרו: הצופר נועד כדי לעורר את האנשים ולזרזם לצאת ולסייע בכיבוי אך אתה כלל 

 י המשמעות של הצופר וכיצד שתרצה שיבינו ויעשו מעשה...לא הודעת לאנשים מה

 

אין היום הקדוש מכפר אלא למי שמבין את משמעות היום, ומאמין שאכן הקב"ה מוחל וסולח. אך מי שמבעט כמו"כ 

 וחושב שרבו עוונותיו מכדי מחילת ה' ר"ל, אין יוה"כ מכפר עליו.

 

א ללא ראיה וללא הבנה אלא בתמימות משום שה' ציווה אותנו היא א"כ ההכנה ליום הכיפורים. אמונה הי האמונה

 שיום זה הוא כפרת עוונות. הבה ננסה להבין מהיכן נוסד יום קדוש זה.
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, לכאורה מים שהקב"ה זורק ודאי טהורים הם? אלא מים הכוונה למאמר כי אין כתיב "וזרקתי עליכם מים טהורים"

מבאר היטב את הענין הזה. בקבלת הלוחות השניות גזרו בנ"י ימי צום מים אלא תורה. בתנא דבי אליהו ]פרק ד'[ 

ותענית במשך ארבעים יום כדי שיהיו ראויים לקבל את התורה ולא יכשלו כבפעם הראשונה. ביום צמו ובלילה אכלו. 

ות וביום הארבעים לנו בתעניתם, כדי שלא ישלוט בהם יצה"ר. מבאר השפת אמת, כי בודאי כמו בלוחות הראשונ

כל גם באחרונות ניסה היצה"ר להחטיאם כפי שאמרו, "כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו". אך בלוחות שניות 

כבר היו מוכנים להכיר שהניסיון הוא חלק בלתי נפרד מתהליך קבלת התורה. כמו הביאור עה"פ "שבע יפול צדיק 

לא בנפילות, אלא שהצדיק כל הזמן קם! משא"כ וקם"... ההבדל היחיד בין הצדיק לרשע הוא לא בניסיונות ואף 

 הרשע שמתיאש מיד...

 

ישראל מצטט את הגמ' ביומא, "היו מעבירין לפניו פרים וכבשים כדי שיהא רגיל בעבודה". ומבאר שהעבודה  בישמח

היתה שלא ישכח לפני מי הוא עומד, לפני מי שמרחם עליו ושומר אותו תדיר שלא יפול. והקרבת הקרבנות זה 

התהליך שהאדם עצמו היה צריך לעבור... וכך לא ישכח את מעמדו. כמו"כ בלוחות הראשונות היו בנ"י בהשגה 

גדולה עד ששכחו את טבעם האמיתי שלולי הקב"ה עוזרו אינו יכול לו. ולכן הגיעו לטעות כשאמרו "לא ידענו מה 

לה' שיחזיק אותם שיהיו ראויים ולא ישקעו היה לו". אמנם בלוחות השניות חיו כל הזמן את הסכנה וקיוו כל העת 

יותר ממה שהם כעת. וזו ההכנה שאנו צריכים ליום כיפור, כפי שאנו אומרים בתפילה: "אנו מלאי עוון ואתה רחום 

וחנון". זהו כל תהליך האמונה והכפרה של היום. אנו מאמינים ומתוודים שהמציאות שלנו היא מלאי עוון, ואתה 

 כל הזמן שלא נרד לשאול תחתית, ויתירה מזאת עוד נותן לנו דרגות בקדושה ותורה. רבש"ע מחזיק אותנו

 

דבריו של התנא דבי אליהו כותב: כשהשכימו בבוקר וראו את משה והלוחות בידיו, היו הולכים לקראתו ובוכים  בסיום

קב"ה, נשבע אני בשמי שיהיו ראויים. ואף הוא הולך ובוכה לקראתם. עד שעלתה בכייתם למרום... אמר להם ה –

הגדול שלי ובכסא הכבוד שלי, שתהא לכם בכיה זו לששון ולשמחה גדולה ויהיה לכם יום זה יום סליחה כפרה 

זהו יום הכיפורים. ומבאר השפת אמת, שאמנם הצליחו בנ"י  -ומחילה לכם ולבניכם ולבני בניכם עד סוף כל הדורות. 

ה זו חוזרת ומתעוררת בתוקפה בכל שנה מחדש ביום כיפור, שהיצה"ר בלוחות שניות לעמוד מול היצה"ר, אך מלחמ

נלחם ליאש את האדם שלא יאמין שראוי הוא לכפרה. ובשם הרבי מקוברין אומרים בדרך רמז, כי השט"ן הוא בגי' 

ניס שס"ד כמנין ימות השנה חסר יום. ויום זה הוא יוה"כ בו אין ליצה"ר שליטה על האדם. אולם הוא לא מוותר ומכ

את האדם בעריו"כ ליאוש ועצבות, וכך גורם לו גם ביו"כ להפסיד את הכל. בענין זה משלו משל מר' ישכר דוב מבעלז 

זי"ע, לסוחר שהגיע ליריד והציע את סחורתו, ולפתע החל לרדת גשם חזק. כל הסוחרים קיפלו את דוכניהם שלא 

יכול היה להמשיך ולסחור. ומכיון שנשאר לבד החל תתקלקל הסחורה, אך הסוחר הנ"ל הגיע מצויד עם גגון וכך 

להעלות את מחירי השוק. וכך התמקח ולא הסכים למכור לאף אחד, והמחיר בינתיים עולה עוד ועוד... עד שלפתע 

נפסק הגשם וחזרו כל הסוחרים והמחירים צנחו להיות כבתחילה... איזו חרטה עמוקה יש לו לאותו סוחר על שפספס 

הגיעה לידיו. כמו"כ צריכים אנו לנצל את ההזדמנות של היום הקדוש הזה להתחרט ולהאמין את ההזדמנות ש 

 שהקב"ה יקבלנו ברחמים וברצון, ולא נפספס את ההזדמנות הנדירה.

 

עוד נקודה שעלינו לדעת לפני היום הקדוש הזה. בעבודת הכהן גדול אנו אומרים. "שש ודץ ועירב דם הפר בדם ישנה 

קרבן הכהן גדול עם קרבן העם. מבאר התפארת שלמה, על מה השמחה הגדולה לערב שני הדמים?  השעיר"... שהוא

אך מאחר והכהן גדול הרגיש בעצמו שאינו ראוי כלל לכפר על העם, שמח שמחה גדולה שמעורב הוא עם הקהל 

נגיע ליום הק' מתוך ואז בזכות הרבים יזכה לעשות עבודה שלימה. לכן צריכים כל אחד לבקש מחילה מהשני, כדי ש 

אחדות. וכבר כ' בשו"ע שאין יום הכיפורים מכפר בעבירות שבין אדם לחבירו עד שירצה את חבירו. בתפילת נעילה 

אנו אומרים, "אנחנו אלה פה היום כולנו חיים"... אם אין מחילה בין אחד לשני זה חוסר באמונה. כי הרי כל הניסיונות 

הוא כדי להתקשר עי"ז לה'. ואם אנו לא מוחלים לשני ז"א שאנו לא מאמינים שזה שיש לנו עם הסובבים אותנו הכל 

מאת ה' והופכים את הסיבה למציאות, ואם חסר באמונה חסר בכפרה! ר"ל. אך ע"י אחדות האמונה רק מתחזקת 

 ואז יכולים אנו לומר בנעילה, אנחנו אלה כולנו פה היום חיים.
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מח המלך בזבלים שהוציאו לו, כי הם ההודאה שאנו מודים "אנו מלאי עוון גם מובן מהי השמחה הגדולה שש כעת 

ואתה רחום וחנון". וכשיהודי נכנס ליום הק' באמונה תמימה שה' מכפר, אזי זו שמחה גדולה למלך. ולכן אצלינו 

כיפור זה נוהגים לאחל זה לזה אגיטען טאג. מחמת שבכל יו"ט ניתן עוד להשיג קצת ממהותו של היו"ט, אך ביום 

למעלה מהשגתינו, ולכן זה חייב לבוא רק ע"י אמונה שהיא למעלה מההשגה. וע"י התשובה והאמונה נזכה אי"ה 

 לכפרה. אגיטען טאג!

* 

 

 

 פר' ואתחנן( נמסר בשנים קודמות[ ]שיעור הכנה ליום כיפור )מתוך פרה"א

 

 לא לפספס ת'שע"ה
 

האחרונים בתוספת כהכנה לימים נוראים הבאים לקראתנו לשלום נסכם את יסודות הפרי הארץ של השבועיים 

 נופך, בעז"ה.

 

מקשים בשם ר' יצחק מווארקי זי"ע, מדוע מי שהוא גדול מחברו מגבירים לו את 'כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו'. 

'במקום שבעלי תשובה עומדין אין הניסיונות, לכאורה אדם שמצליח יש לדרבן אותו ולא לנסות להכשיל אותו? 

 ותמה, במה זוכים הם להגיע לדרגה כזו מעל לדרגת צדיקים גמורים?'. צדיקים גמורים יכולים לעמוד

  

 גילוי השי"ת בכל דבר, וכיצד! –יסוד הבריאה 

 

א. אנו יודעים על פי יסודות הפרי הארץ זי"ע, שכל דבר בבריאה יש לו חיות רוחנית המחיה אותו. והמטרה בחיות זו 

היא לתת לאדם חיי נצח על ידי שיקלף ויגלה את הכיסוי של אותה החיות. וחלק מהן אלו הניסיונות שיש לאדם, 

ה מנווט לו את החיות הזו מלובשת בתוך מידות. שבניסיונות אלו כשעושה בהם חשבון הנפש, מגיע להשגה שהקב"

 אם אמנם האדם בוער בקרבו בתאוות וכיצד יכול להתנתק מהן? 

 

גם אם אינו פותר לאדם בעיות כיצד להתמודד  –אמרו בשם הרה"ק ר' מרדכי מטשערנוביל זי"ע, שחשבון הנפש  כבר

ש ובראשונה אדם יכול לעזור לעצמו על ידי שיבקש עם ניסיון, עכ"פ הוא ודאי עוצר אותו מליפול בניסיון. א"כ ברא 

רחמים מהבורא כל עולמים, שיורה לו את הדרך לקלף את הסיבה ולגלות את החיות שבתוכה, וזה ביאור מאמר 

זו הבחירה שבאה לאדם על ידי שמאמין  'אדם מקדש עצמו למטה מעט, מקדשים אותו הרבה מלמעלה'.חז"ל 

 ו הוא מתנסה ויכול בנקל להוציאו משם לדרך הנכונה. שהקב"ה נמצא שם בכל ניסיון ב

 

אשר היה מכנה זאת, או שהמידה מושכת את האדם כלפי מטה ואז הוא נשלט, או שהאדם מגלה שם את הנקודה  ר'

הפנימית שהקב"ה מנסה אותו, ומתפלל לה' ואז המידה מעלה אותו. ובזה מקיים את רצון ה', וממליך את הקב"ה 

 –ם לחיות  שכחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ולהגיע משם לכעס על השני, לעשות מהניסיון על עצמו, שבמקו
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מציאות! הוא מגלה שכל מידה ומידה היא סיבה להחיות אותו, ומבטל ומכניע את עצמו להנהגת הבורא, ובכך הוא 

 מבטל את עצמו וכביכול מפנה מקום לקב"ה למלוך שם.

 

מוחשית לדבר שמענו בעבר בשם ר' אשר זי"ע, שסיפר על אדם מסוים שהיה ידוע כגנב. אדם זה עבר תהליך  דוגמא

גמילה ארוך כדי לחזור להיות כאחד האדם. ויהי היום ואותו אדם מתהלך ברחובות ירושלים כשלפתע לנגד עיניו הוא 

יכול לעשות זאת', אמר לעצמו. אך כעבור כמה רואה פוטנציאל עצום להתעשרות 'קלה ומהירה'... לרגע עצר: 'אינני 

שכנועים עצמיים על מעמדו הקשה כעת, ועל תירוץ של הלואה לטוח הקצר בתשלום אחד ומידי, והנה הוא כבר 

בפנים ממלא שקים. לפני שסיים את מלאכתו שומע הוא קול קרקוש בדלת הכניסה. 'זהו הסוף שלי' לחש לעצמו 

מדלג מעל הגדר ומגיע ישר לרחוב. כשהפסיק להתנשף, מסוקרן היה מי הוא זה  וחיש ברח מדלת היציאה לחצר,

אשר הפריעו במלאכה. חזר לצד הכניסה לבית, והנה לא פחות ולא יותר הוא רואה חתולה עומדת על דלת הבית 

איזה פספוס זו כשהיא שורטת אותה בציפורניה... כעת אמר ר' אשר יש לו לאותו אדם ג' כיווני מחשבה: א. 'אֹוי ַוי' 

רק חתולה, חבל שלא יצאתי עם השלל. ב. תראה את עצמך... עמדת בניסיון ולא גנבת, כל הכבוד!!! ג. השכינה הק' 

 היתה צריכה להתלבש בתוך חיה טמאה כדי להציל אותי מאיסור גזל... 

 

סה לנתח את המצב א. אנו מוצאים את האדם המיואש, שרוצה לחזור למקום הגניבה, במקום שיתעל וינ במחשבה

שהביא אותו לא לגנוב לבסוף. באפשרות הב', אדם מגיע לגאוה, 'כחי ועוצם ידי'... בעוד שהוא שוכח היכן היה רגע 

קודם. אמנם האפשרות הג', זו האפשרות שאנו מדברים ממנה, שאדם זה צריך להצטער שהקב"ה היה צריך 

אך אם היה נותן אותו אדם את הנקודה הזו ומנתח אותה,  להתלבש כביכול בתוך חתולה כדי להבריח אותו מעבירה.

 היה מעלה את כל רגעי האיסור ומביאם לתיקונם.

 לפספס את הרגע... –חרטה 

בשם הרה"ק מבעלז זי"ע שתאר מהי חרטה. והמשיל זאת לסוחר שבא ליום היריד עם סחורתו ונעמד בשוק.  סיפרנו

רדת. כל הסוחרים קיפלו מהר את דוכנם שלא יפסידו את לפתע התקדרו השמים בעבים וגשם זלעפות החל ל

הסחורה, אמנם מיודעינו שהיה לו גגון הגנה מפני הגשמים, המשיך למכור, וכעת שאין תחרות וסחורתו היא היחידה 

כמובן שמחירה עלה פלאים. כל אחד מעלה ומוסיף אך הסוחר אינו משחרר את הסחורה ומחכה שתעלה עוד ועוד. 

עים פסק לפתע הגשם וכל הסוחרים חזרו למקומם, ומחיר הסחורה ירד כשהיה בתחילה... כמה לאחר כמה רג 

חרטה יש לאותו סוחר כשרואה שפספס את השעה... כמו כן כל ניסיון שיש לנו זוהי הזדמנות פז לקבל חיות ומזון 

זהו השלב הראשון  ונגלה שם את חיות השי"ת. ונתגבר על המידהחדשים לנשמה, אם רק נתפוס את ההזדמנות 

 בעשיית התשובה ובהמלכת ה'.

 

ביארנו בשבוע האחרון שכמה שאנו מגלים את הקב"ה במקום יותר נמוך, שם עוצמת הגילוי גבוהה  נקודה שניה:

יותר בתכלית בריאת העולם. ותכלית הבריאה על פי דברי הרמח"ל הוא, לגלות את אחדותו יתברך בכל מקום 

גדות אליו כביכול. אם כן ניתן לבאר את המאמר עימו התחלנו, 'כל הגדול מחברו', בעולם, ובפרט במקום ההתנ

הסיבה לכך שאדם נהיה גדול מחברו, הוא מפני ש'יצרו גדול הימנו', ולפי מה שביארנו כמה שה'יצרו' גדול יותר הוא 

 –ב יותר. ובהגדרה דומה טומן בקרבו השפעה רבה ועליונה יותר וכל כמה שהניסיון עמוק יותר, הפוטנציאל שבו רח

כל ניסיון שבא לאדם, ישנן ב' הסתכלויות שונות על המצב הנתון. א. כמה קשה הניסיון ואיך יהיה לנו כוחות להתמודד 

בו... ב. כמה שהניסיון קשה פירוש הדבר שהוא בעל השפעה גבוהה יותר, ואם נבקש רחמים מה' שנעמוד בו אזי 

 התשואה תהיה שווה לעין ערוך...

 

גם יובן המאמר השני שהבאנו 'במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד'. כי המקום  עפי"ז

שאליו מתדרדר הרשע, עמוק כל כך שצריך השפעה וחיות רבה ממקום מאוד גבוה כדי לחיותו שם, וכששם חוזר 
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נית שירדה להחיות אותו שם בעמקי בתשובה ומגלה בעצם שכל הניסיונות שהוא עובר שם הכל המה חיות רוח

 אזי הגילוי האלוקי שמתרחש שם באותו זמן עובר דרך כל העולמות, מה שאין צדיקים גמורים עוברים. –השאול 

 

האריז"ל הק' מבארים, כי כפי שמזהב אי אפשר לעשות כסף ומכסף זהב, כמו כן אין שום דבר שיכול לבצע  בשם

. והמקום היחידי שניתן לראות בו את השינוי המהותי הוא באדמה ששמים גרעין שינוי בבריאה, חוץ מהאין סוף ב"ה

ומכסים אותו, עד שנרקב כל כך להיותו חומר היולי בלבד ומשם מצמיח דבר חדש. וזהו ביאור המושג המובא בספרים 

רום המעלות עד הק' 'רגלי א"ק יורדות עד התהום'... שביאורו הוא כפי שביארנו שהשפעת החיות היא כה גבוהה מ

 התהום ששם נמצא הרשע, וכשזוכה לעלות משם מתקן את כל מה שבדרך.

 

... ומובא בשם הרה"ק 'וידע כל פעול כי אתה פעלתו'הכותרת של עבודת ראש השנה היא כשאנו אומרים  גולת

לדעת כי 'אתה הראת מקוברין זי"ע, שכל העבודה של כל הימים הנוראים היא להגיע בסוף לשמחת תורה לדרגת 

 ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו'.

 

אלו מסוגלים ביותר לתת לאדם את ההכרה הזו לחיות עם בורא עולם ולהכיר בכל דבר שיש שם השגחה  ימים

', ו'אתה פרטית. וה' יעזור שנזכה להגיע על ידי כל העבודה הזאת ל'יאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלוקי ישראל מלך

הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו'. כתיבה וחתימה טובה, ושכל התפילות יתקבלו לרחמים ולרצון, 

 .אמן

* 

 

 ם בשנים קודמות[-נמסר: בי ]שפת אמת ליום כיפור הבעל"ט

 יום האחדות
  חברו'.]שפת אמת תרנ"ה[ 'עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את  

מבאר רש"י ז"ל למה כתבה התורה כל עשרת הדיברות בלשון יחיד, כדי ליתן פתחון פה  בפסוק 'אנכי ה' אלוקיך',

למשה רבינו, שאם יאמר לו הקב"ה מדוע חטאו בני ישראל, יענה לו משה רבינו ע"ה, מכיון שעשרת הדיברות מיועדים 

יחיד... מק' הרה"ק בעל החידושי הרי"ם זי"ע, מדוע א"כ זה  אליו בלבד ולא לכלל ישראל, והראיה שכתובים בלשון

ואף  'כאיש אחד בלב אחד',באמת מחייב את כלל ישראל? ומבאר, שכלל ישראל היו בקבלת התורה באחדות כזו 

שאנו רואים שיש דרגות שונות בעם ישראל כראשי העדה ועיני העדה וכו', עכ"פ כל אחד ואחד הוא חלק מבנין שלם. 

כשם שמדברים עם אדם, שלא יתכן לומר  –אמנם הקב"ה דיבר למשה רבינו ע"ה, אך זה כולל את כולם  ועל כן

שמדברים רק לראשו ולא לידיו וכדומ'. מקשה השפת אמת זי"ע, א"כ כיצד קרה שנפלו בחטא העגל? ומבאר שבעת 

, ואז נשאר הציווי של עשרת הדיברות עשו פירוד בינם לבין משה רבינו 'כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו',שאמרו 

 נפלו. –למשה רבינו בלבד, והם שכבר לא היו מאוחדים איתו 

 

שכשם שהקב"ה ציוה לשמים לעמוד ועד היום הם  'בדבר ה' שמים נעשו',השפ"א זי"ע לבאר על פי הפסוק  ממשיך

ולא ליפול בחטא. הרה"ק בעל האמרי , יוכל לעמוד 'אנכי ה' אלוקיך'עומדים, כמו כן כל אדם שיקיים את הציווי של 

יוסף זי"ע, מקשה כיצד באמת מועילה תשובה לכפר על החטא, הלא אנו יודעים שחטא הוא במעשה ותשובה היא 

מבאר האמרי יוסף זי"ע, מה חושב  'אין מחשבה מוציאה מדי מעשה'?בעיקר במחשבה, וא"כ אנו יודעים את הכלל ש

ושב שהקב"ה לא רואה אותו הרי מלוא כל הארץ כבודו, ואם הוא רואה אותו האדם כשחוטא? ממה נפשך, אם ח
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אותו אז מה עולה בדעתו לחטוא? אלא ידוע כי אין אדם חוטא אלא א"כ נכנסה בו רוח שטות, ועל שוטה אין מקשים 

 קושיות כי אין לו דעת להבין אם רואים אותו אם לאו. 

 

עושה, אלא ברוח שטות שנכנסה בו, והדעת שנאבדה ממנו  יסוד התשובה, כי עיקר החטא אינו במעשה שאדם זה

שחושב שאין דין ואין דיין, אך כששב בתשובה במחשבה, היינו שחוזר ומקבל דעת שהקב"ה מסתכל עליו ומנהיג 

 אותו, אזי מועילה לו התשובה כהוגן שכן עיקר החטא היה גם במחשבה...

 

'ראשית מה. כפי שכתוב  –הוא בחינה של חכמה, כלומר כח המעגל של ראש השנה יוה"כ וסוכות. ראש השנה  זהו

והכל סובב סביב יראת שמים. אולם יום כיפור הוא בחינה חכמה יראת ה'', ו'מה ה"א שואל מעמך כי אם ליראה'... 

והדעת היא בכדי שאדם יבין שכל החטא 'דע את אלוקי אביך ועבדהו'. של דעת, שאז מקבלים את הדעת, ככתוב 

מפני הרוח שטות שחשב שאף אחד לא רואה אותו... וכמו שאומרים שהבושה הגדולה ביותר היא כשבן שחטא הוא 

 המלך שוכח בן מי הוא...

כיפור כל אחד מאיתנו מקבל דעת מחדש להיזכר שהוא בן המלך. וממילא אחר שאדם חוזר להיות בבית המלך  ביום

רכיו, אזי אפשר להגיע לסוכות שהוא חג השמחה הפנימית ויודע ומכיר במלך שהוא מחיה אותו ומקדים לתת לו כל צ

, כאותו תינוק שנסמך 'כגמול עלי אמו'והבהירות שאדם זוכה כשהולך יד ביד עם המלך, וכמו שאמר דוד המלך ע"ה 

   על אמו אך הוא רגוע ושמח כי יודע שיש מי שדואג לו. 

 

'בדבר מובן שצבא השמים וכל הבריאה אין להם את הבחירה לצאת מהאחדות שלהם ועל כן הציווי של הקב"ה  כעת

עומד כל הזמן ומחיה אותם, אך לאדם ניתנה הבחירה וכשחוטא הוא מנתק את עצמו מהאחדות של  ה' שמים נעשו'

' ח"ו, ובשל כך העצה לחזור ולקבל כפרה הוא דייקא בלשון יחיד, ועושה פירוד בינו לבין ה – 'אנכי ה' אלוקיך'הציווי 

 כשמתאחד בחזרה על ידי הדעת שנותן ומכיר שהקב"ה משגיח עליו בכל עת ורגע. 

 

גם הטעם שאין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, מכיון שעד שלא חי באחדות גמורה עם כולם הוא עדיין  זהו

, כי הוא עדיין חפץ להישאר במריו, ולכן קודם צריך להתאחד עם הכלל בפירוד ולא יכול לבוא יום הכיפורים להועיל לו

אחדות כללית בינו לבין חברו לבין קונו. ועל  –ואז ממילא עיצומו של יום מכפר כבר מעצמו, כי המצב חוזר לקדמותו 

ימות כשם שיש יום אחד בשנה שהוא מאחד את כל  'ימים יוצרו ולו אחד בהם'זה מצטט השפת אמת את הפסוק 

 השנה, כן כלל ישראל מתאחדים כולם על ידי סגולת יום זה.

 

 סוף מעשה במחשבה תחילה...

 

אכילה זו היא הכנה לתענית. בכל יום אדם  ]שפת אמת תר"ם[ 'כל האוכל בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי'.

ילת היום הזה מתקן את כל אוכל בשביל אותו היום אך ביום זה אוכלים בשביל יום שלמחרת. ובספרים מובא שבאכ

 האכילות של כל השנה. ויש להבין כיצד?

 

והשפת אמת לדרכו מבאר על אחת כמה וכמה מידה טובה 'האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה'. 

מרובה, שאם בשעה שעושה תשובה חושב בליבו מה שורש הדבר שבשלו הגיע לחטא, אזי הוא כבר נמצא בבחינה 

 . ונבאר: ט מן האור דוחה הרבה מן החושך''מעשל 
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התניא מטיב להסביר שהנשמה היא אור והגוף הוא חושך, ואדם צריך להאיר את נשמתו ולהגביר אותה על  בבעל

הגוף, מאחר והגוף הוא כלי ואם מגבירים את הגוף על הנשמה ואת החומר על הצורה, הרי זה ככופה כלי על הנר 

יים את גופו וליהנות אותו, ולא חושב כלל ובכך אינו נותן לנשמתו להאיר לו. וכמו כן הוא באכילה, יש שאוכל כדי לק

על תכלית החיות שמקבל מהאוכל כדי לעשות את תפקידו בעולם, לעבודת השי"ת. א"כ לא רק שלא מאיר לעצמו 

אלא מגדיל את הכלי שלו ומחשיך לעצמו יותר. משא"כ אם חושב באכילתו ואף אומר שרוצה לקבל כח מהאוכל 

 לרוחני ומזין את נשמתו. לעבודת ה', אזי האוכל הופך עצמו

 

מגיע לסיבה שהביאה אותו לחטא, זהו עצמו כבר תיקון לחטא! משום שהחטא כפי שביארנו מספר פעמים, כשאדם 

הינו רק תוצאה של הזנחה עמוקה יותר של האדם בקשר עם הבורא. ועל ידי ששוכח שהוא במלחמה, מניח לגוף 

ו, נתנו לנו את יום כיפור שאז אנו מתנזרים מעסקי הגוף ומגבירים לשלוט על הנשמה. וכדי להחזיר את המצב לקדמות

 מחדש את כח הנשמה...

 

האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה, כי בעת שעושה תשובה הוא כבר עסוק בחטא הבא, ואם  לכן

הבא. ומנגד, אם בחטא כן תשובה כזו היא בריחה של האדם כדי לנקות באופן זמני את המצפון שלו כהכנה לחטא 

הוי אומר ההתנתקות מרצון ה', על ידי כך מעלה ומתקן את החטא, כי סוף  –הוא כבר חושב מה הביא אותו לחטא 

 כל סוף החטא הביא אותו למקום הנצרך ולבקשת רחמים שהקב"ה ישמור אותו. 

 

ם הכיפורים הוא יום שאנו מגבירים את עפי"ז יובן כל האוכל בתשיעי, כיון שאדם אוכל כעת בשביל יום הכיפורים, ויו

הצורה על החומר, א"כ מתברר שכל אכילתו היא לשם מטרה רוחנית, ולכן כזה אוכל יכול לתקן גם את כל אכילות 

  השנה, מפני שכל השנה אכל לשם גשמיות, ועתה אוכל נטו בשביל רוחניות.

 

 מאמר א'
 (קודשבביתו נאוה  –שיעור הכנה ליום כיפור )

בשם מדרש, שהיה מלוכה שהיה להם הרבה זבל, ולא ידעו היכן לשים את זה, כולם התאספו בתנא דבי אליהו איתא 

לחצר המלוכה וזרקו הזבלים לתוך החצר שלו, ופתאום המלך יצאה מביתו וראה את כל אלה, שמח שמחה גדולה. 

ור, שכולם זורקים את העוונות להקב"ה, והוא שמח הדא הוא דכתיב 'ימים יצרו ולו אחד בהם', שזה עולה על יום כיפ

עם זה שמחה גדולה. ולכאורה קשה, אם כולם יזרקו את הזבל שלהם לתוך החצר שלך אז אתה תצעק עליהם, אך 

 כאן הקב"ה לא רק שהוא לא צועק וסובל אותם, אלא גם שמח שמחה גדולה עם זה וצ"ע.

תוב 'הפותח יד בתשובה לקבל פושעים וחטאים, נבהלה נפשנו שכ מהרה"ק מסאטמר זצ"ל והנה איתא בדברי יואל

מרב עצבוננו', והקשה שלכאורה למה נבהלה נפשנו מרב עצבננו, אם הקב"ה לא היה מקבל את התשובה אז צריכים 

להיות נבהלה, אך עכשיו שהקב"ה מקבל את התשובה וגם מוחל לנו על הכל, א"כ למה נבהלה, הפוך אנחנו צריכים 

הרי זה סיבה לא להבהל  –מחה, הפותח יד בתשובה לקבל פושעים וחטאים, נבהלה נפשנו מרוב עצבוננו להיות בש 

ולמה נבהלים. ומתרץ שאדם יודע שהקב"ה מקבל תשובה כל השנה, א"כ למה אתה מחכה עד עכשיו למה לא עשית 

לא נודע לי היום רק כל תשובה עד היום, א"כ היות שאתה פותח יד בתשובה ואתה מקבל פושעים וחטאים, וזה 

השנה ידעתי את זה, וא"כ זה עצמו נבהלה נפשנו מרוב עצבוננו, אך התכלית הוא לפחות לנצל את היום הזה 'כי 

 ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטתיכם לפני ה' תטהרו'.

ת, עכשיו בין ר"ה ליוכ"פ הגמ' אומרת 'דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב' )ישעי' נ"ה, ו(. אלו ימים של עשי"

הקב"ה נמצא בינינו,  הגמ' אומרת עשרה ימים בין ר"ה ליוכ"פ, ולכאורה בין ר"ה ליוכ"פ יש רק שבע ימים ולא עשרה, 
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ואם זה כולל כל העשרה ימים הרי זה לא בין, ואם זה בין, הרי אז לא הוי עשרה אלא שבע?. הרמב"ם כותב )בהל' 

קה זה לא דוקא בעשי"ת אלא כל השנה אדם יכול לעשות תשובה וצעקה, הרה"ק תשובה, פ"ב ה"ו(  שתשובה וצע

רבי משה מרדכי מלעלוב זצ"ל היה אומר שמכל הדרכים בעבודת ה', הוא מצא שאין דרך יותר גבוה מתשובה, ודברנו 

אע"פ מזה כמה פעמים בפרי הארץ, שתשובה קדמה לעולם, א"כ אין בריאת העולם בלי תשובה, ואומר הרמב"ם '

שהתשובה והצעקה יפה לעולם בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד', 

וההסבר הוא שכל השנה התשובה הוא לא יפה ביותר, וגם יש תנאים כדי לקבל אותו, אך באלו הימים היא יפה 

 ביותר, וגם מתקבלת מיד.

מיד, ומסביר כמו שיש מכירה סוף עונה, שאז אנשים קונים כל מה שיש  ובישמח ישראל איתא, למה באלו הימים היא

בחנות בלי לבדוק, וכמו שנכנסים לחנות פינת הזול, וכולם נדחפים שמה, וקונים הכל בלי להסתכל, ואח"כ מתי 

שהוא מגיע אביתה רואה שהיה פגם על החפץ, אך הוא הולך הלאה, כי יצאתי משמה עם שתי שקיות העיקר שהיה 

בזול, אך מתי שזה לא בזול, אז בודקים כל חפץ ואם זה לא טוב אז מחזירים. אותו דבר באלו הימים יש סוף עונה 

לתשובה, וכל תשובה שאדם נותן הקב"ה מקבל אותו ולא בודקים בכלל, ובכל מצב שאנחנו נמצאים הקב"ה מקבל 

 אותנו.

נה לגבי תשובה, שהרי מצאנו שאדם יכול לעשות ולכאורה צריכים אנו להבין מה יש בימים האלה יותר מכל הש 

תשובה כל השנה, אך יש משהו מיוחד בעשי"ת שאין בכל השנה, שאז זה דרשו ה' בהמצאו, ומה יש בעשרה הימים 

מכל השנה. ועוד לכאורה משמע מהפסוק הנ"ל שכל השנה הקב"ה לא נמצא איתנו ח"ו, ודוקא בעשרה  האלו יותר

 תכן דבר כזה?.הימים האלה הוא נמצא, הי

שאלו לחכמה אם אני יברא את העולם מה עושים אם אדם  ילקוט שמעוני )ח"ב רמז שנח(ונראה לתרץ דאיתא ב

חוטא, ענה החכמה לרדוף אותו כל החיים. אח"כ שאלו לנבואה מה עושים אם אדם חוטא, ענה הנבואה שימות. 

ישתדל ויבזבז כסף ויביא קרבן. שאלו להקב"ה, שאלו לתורה מה עושים אם אדם חוטא, ענה התורה שיברא עשיר ש

וענה יעשה תשובה ויתכפר בו. ולא צריכים לרדוף אותו ולא צריכים למות ולא צריכים להביא קרבנות אלא יעשה 

תשובה. ולכאורה צריכים להבין מי זה החכמה אם לא הקב"ה וכן הנבואה וכן התורה מי הם אם לא הקב"ה, והם 

 "ה עונה משהו אחר הלא הכל זה הקב"ה.אומרים משהו אחד והקב

בארון העדות איתא שכתוב 'נושאי עון', ומסביר כשילד אומר לאביו מילה לא יפה, האבא שמח איזה חכמה, כי ב"ה 

הוא כבר יודע לדבר, ומי לא שמח האלו שמסביב כי ככה לא מדברים לאבא, אך האבא שמח עם זה. א"כ אותו דבר 

ילד חכם[, מי צועק זה כל המלאכים וכל  ה"ו, הקב"ה שמח אזא קליגע קינד ]כז כשאנחנו לא מתנהגים טוב ח

 השרפים, שזה התורה והחכמה והנבואה הם לא מבינים מה שקורה כאן.

ל?. ומסביר הקב"ה ראה שהוא לא -ג-איתא בקדושת לוי על פרשת העגל, איך באמת כלל ישראל עשו כזה דבר ע

שראל ומסית אותם נגד הקב"ה ואין להם מנוחה, אז אמר הקב"ה לבנ"י אני מתפטר מהיצה"ר, שכל יום בא לכלל י

צריך טובה ממכם תעשו פעם אחת עבירה גדולה, ואני ימחל לכם, מאז היצה"ר ידע שיותר אין לו מה לחפש אצלכם, 

סית ואז באמת כלל ישראל עשו את העגל עם מסירות נפש, והקב"ה מחל לנו, ומאז היצה"ר יודע שאין לו מה לה

 יותר. ולכאורה מה העומק של הווארט הזה ומה הענין של המסירות נפש הנ"ל.

בפרשת כי תשא כתוב )שמות לג, לד( שהקב"ה אומר למשה והיה בעבר כבדי ושמתיך בנקרת הצור, ואח"כ כתוב 

מחילה על  )שם לד, ו( ה' ה' קל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת. ולכאורה מה קורה כאן ואיך זה עובד שזה

הכל, ועוד בתפילת נעילה אנחנו אומרים את זה עשר פעמים, ויש אומרים שזה נגד עשר ספירות, וכן ביום הקדוש 

 יש לנו חמש תפילת מעריב, שחרית, מוסף, מנחה, ונעילה, וצריכים אנו להבין מהו החמש תפילות הללו.

ה זה בנקרת הצור. אלא דיש שני סוגי אש, יש הבעל התניא מסביר מה זה שהקב"ה אמר 'ושמתיך בנקרת הצור', מ

אש גלוי ויש אש נסתר, אש גלוי נקרא נר שדולק, וצריכים לזה שני תנאים שזה יבעור תנאי הראשון, חומר בעירה, 

שמן וכדומה, וברגע שאין חומר בעירה אז הכל מתכבה, תנאי שני שזה יהיה במקום ששום דבר לא יכבה אותו, כמו 

ע שיש רוח או גשם אז הכל מתכבה, דהיינו שהתנאי הראשון זה עשה טוב שיהיה חומר בעירה, רוח או גשם וברג 

ותנאי השני זה סור מרע שלא יהיה משהו שמכבה את האש, אך יש עוד סוג אש שזה נסתר כמו אבנים שיש להם 

האש הגלוי לאש בתוכו אש, שאם לוקחים שתי אבנים ומגרדים אחד על השני אז יוצא אש מהם, ומה ההבדל בין 
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הנסתר, אלא האש הנסתר לא צריך הב' תנאים הנ"ל, לא צריכים לספק לו חומר בעירה, והוא כבר נמצא שמה 

אלפי שנים, ושום דבר לא יכול לכבות אותו, והוא יכול להיות בתוך נחל זורם שזה מכבה אש, אך מתי שתוציא אותו 

אשון שזה גלוי, אך להאש הזה צריכים כל הזמן לספק לו יהיה שמה אש, דהיינו שיש שתי סוגים של אש, סוג הר

חומר בעירה, וגם לראות שזה לא יתכבה, וסוג השני שזה נסתר אך לא צריכים לספק לו שום דבר וזה כל הזמן נמצא, 

 ולא צריכים להזהר שזה לא יתכבה.

חזיק את האש של הנשמה ואם מתנהגים כמו שצריך ועושים תורה ומצוות לה אותו דבר יש את הנשמה של האדם,

אז סזאל זיין געלעבט ואתם הדבקים בד' אלקיכם חיים כלכם היום, ואם הוא מקיים תורה ומצוות אז זה חיים ואם 

לא אז ח"ו לא, והוא צריך להזהר כל הזמן מדברים שמכבים את האש הזה, ומדברים שיכולים לכבות את הנשמה, 

ות ופשעים, א"כ מצד אחד הוא צריך להוסיף כל הזמן כדי להחזיק את ובשביל זה יש את כל היסורים וחטאים ועוונ

הנשמה, שזה עם תורה ומצוות, אך מצד שני הוא צריך להזהר לא להיכנס לעוונות שזה מכבה לו את הנשמה, וזה 

 .לגבי החלק הגלוי של הנשמה שיש לכל יהודי

וא מוכן למסור את נפשו להקב"ה, ופתאום ויש את החלק הנסתר של הנשמה, שמתי שהוא בא למסירות נפש, אז ה

הכל מתגלה אפילו שהוא כופר באלקי ישראל, אך יש רגע אחד מתי שהוא צריך לכפור שהכל יוצא, ומאיפה זה בא, 

זה הכוח שכל אחד קיבל בירושה מהאבות אברהם יצחק ויעקב, וזה נמצא עמוק בתוך כל אחד, וזה אף פעם לא 

א ראה עמל בישראל ד' אלקיו עמו', והנקודה הזאת אף פעם לא נפגמת, 'אלקי נשמה נפגם, 'לא הביט און ביעקב ול

שנתת בי אתה בראתה אתה יצרתה אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי', זאת אומרת יש באדם שתי חלקים 

י חלק שזה נפגם וחלק שזה אף פעם לא נפגם ואדם לא יכול להגיע לזה, וכמו אצל אש שהזכרנו יש חלק שזה גלו

שאפשר לכבות אותו וצריכים לשמור על זה כל הזמן, ויש חלק שזה נסתר שזה אף פעם לא נפגם ואי אפשר לכבות 

 אותו בכלל.

הרמב"ם שואל על הגמ' 'כופין אותו עד שיאמר רוצה אני' כשאדם אינו רוצה לתת גט לאשתו כופים אותו עד שיאמר 

ו יודעים אם הכריחו לאדם לתת גט לא הוי גט, אלא מסביר רוצה אני, ולכאורה איך אפשר לכפות אותו הרי אנחנ

הרמב"ם יהודי בעצם רוצה לעשות רק מצות ולהתרחק מעבירות וזה העצמיות של יהודי וזה החלק הנסתר שלו, רק 

יצרו תקפו שזה החלק הגלוי ושמה יש יצר ומלחמה, וברגע שאתה מתחיל להכות ולכפות אותו, אז מתגלה החלק 

 מתגלה הרצון האמיתי שלו.הפנימי שלו ו

הרה"ק מראזלא זי"ע ]חתן הרה"ק העטרת צבי מזידטשוב זי"ע[ אומר, שכתוב שמשה נתקשה במיעט הלבנה, ואמר 

לו הקב"ה כזה ראה וקדש, ובעת קידוש לבנה אנחנו מקדשים אותו מתי שהיא במיעטה, ולכאורה למה לא מקדשים 

תי שאדם רוצה לעשות משהו אז בהתחלה זה בלי נגיעות כלל, וככל מתי שהיא גדולה, ולמה כזה ראה וקדש?, אלא מ

שהוא נכנס יותר לעשיה מתלוות אליו חשבונות אחרים, והקב"ה אמר כזה ראה וקדש, אני רוצה את החלק הפנימי 

 של כל דבר שזה עדיין בלי שום דבר, אותו דבר הגילוי של הקב"ה שמתגלה בעולם זה בעצם אותו גילוי, יש את החלק

הנסתר ויש את החלק הנגלה, התורה שאדם לומד זה חלק הנגלה, והדרך שאדם יכול לחיות אחד עם הרבש"ע זהו 

רק ע"י לימוד התורה, והוא צריך להזהר כל הזמן לא להתנתק מהתורה, והחלק הנסתר של הקב"ה זאת א"א לכבות 

ל', אם אתה מסתכל מלמטה ללמעלה שם וא"א לנתק אותו, והדרך מצוותיך אומר ששמה זה 'שווה ומשוה קטן וגדו

אין רשע ופשע, אבל אם אתה מסתכל מלמטה ללמעלה שמה כל הזמן צריכים להוסיף עבודה ושמה אדם יכול 

 לעשות עונוות.

וזה הכוח של יום כיפור, שעכשיו זה הזמן של דרשו ד' בהמצאו שהקב"ה מתגלה אלינו עם הנקודה הכי פנימית האש 

ממעל שזה טמון כל השנה ואי אפשר להגיע לזה רק בימים האלה, וכל השנה הקב"ה גם נמצא הכבויה והחלק אלקי 

אך זה רק ע"י תורה ומצוות ורק אם אתה מתרחק העונות אז אתה עם הקב"ה, אך בימים האלה כולם נמצאים, ובזמן 

הקב"ה מאיר עכשיו אצלו  הזה כולם באים להתפלל גם חילונים וכל מיני יהודים, ובעצם מה מביא אותם עכשיו, אלא

את הנקודה הפנימית א"כ גם אצלינו זה מאיר, ואז אנחנו הופכים למשהו אחר לגמרי, וממילא מכפרים על כל 

 העוונות כי שמה זה שווה ומשוה קטן וגדול.

ולכן הנביאים והחכמה והתורה ענו תשובות אחרות, כי הם מהחלק הגלוי א"כ למה לוותר לו, אלא צריכים לרדוף 

אותו והוא צריך להביא קרבנות, אבל הקב"ה שהוא החלק הנסתר והעמוק ביותר שהוא לא מתגלה אלינו כל השנה, 
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שמה זה רק תשובה, זה מה שאנו אומרים 'נושא עון' הקב"ה שמח עם כל יהודי, כמו שהרה"ק רבי פנחס מקוריץ 

ת הרשע הכי גדול, וכמו אבא ובן, לא זי"ע אמר, הלואי שאנחנו נאהב את הצדיק הכי גדול כמו שהקב"ה אוהב א

משנה אם הוא עושה את הרצון שלך או שהוא לא עושה, אבל הוא נשאר הבן שלך, כמובן שאני רוצה שהוא יעשה 

מה שאני רוצה, ואז אם הוא יעשה מה שאני רוצה אז אני יעשה מה שהוא רוצה, ואפילו אם הוא לא עושה את הרצון 

 דבר שלא מתנתק מעולם.שלי אך הקשר בין אב לבנו זה 

אומרים במוסף של ראש השנה אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, ואם כעבדים, וההסבר הוא אם הקשר זה כמו 

אב לבנו אז אתה צריך לדאוג לנו להכל, ואם כעבדים אתה חייב לנו יותר ולמה, כי הקונה עבד לעצמו קנה אדון 

אך אם זה עבד אז אתה צריך לתת לנו הכל, מה שאתה אוכל אתה  לעצמו א"כ אם זה כמו בן עדיין אפשר להסתדר,

 חייב להעבד אותו דבר.

זאת אומרת הקשר שלנו עם הרבש"ע זה כמו קשר אב לבנו שאפילו אם הבן לא מתנהג כמו שצריך, אבל שום דבר 

בהם' שזה קאי על לא יכול לשרוף את הקשר הזה, שזה קשר טבעי שנמצא כל הזמן, וזה הכונה 'ימים יצרו ולו אחד 

יוכ"פ, ואז הקב"ה אמר שיום אחד בשנה שאז עיצמו של היום מכפר, שאז הקב"ה מתגלה אלינו בצורה הכי ברורה 

ועמוקה שיכול להיות, וזה מה שקורה ביום הכיפורים. משום הכי יש חמש תפילות ביום הקדוש, ומה זה חמש תפילות, 

ם יש רק שלש תפילות כנגד נפש רוח ונשמה, שבת ויו"ט יש עוד תפילה אלא שיש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידי, כל יו

כנגד חיה, ויום אחד בשנה יש חמש וזה יוכ"פ, כי אז מתגלה הבחינה של יחידי שזה הבחינה הכי עמוק שיכול להיות 

של הנשמה של אדם, ונכון שתפילת נעילה זה השיא של היום, אך עצם הדבר שהקב"ה מתגלה אלינו זה מטהר 

אותנו, וממילא 'ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו', כי אז מתגלה החלק הפנימי 

שבפנימית, ששם יהודי בכל מצב שהוא נמצא הקב"ה מוחל לו על כל העונות. ולכן המלך שמח, וכל הזמן שאתה 

פים הורגים וענשים, אך היום הזה שזה עסוק עם העבדים שזה התורה החכמה והנביאים שמה אין סיפורים שמה רוד 

 אפשר להיות אחד עם הקב"ה שמה יש תשובה.

מ'סלונים זצ"ל שנה אחד בערב יום הקדוש אמר  חיים הפותח יד בתשובה לקבל פושעים וחטאים. הרה"ק רבי מרדכי

לב שבור[ ומה  אין לי עם מה ללכת להיום הקדוש הזה, אך עם דבר אחד אני יכול ללכת מיט א צובראכן הארץ ]עם

'וירא יעקב כי יש שבר במצרים',  (בראשית מב, א)פירוש לב שבור?, אלא כ"ק אאמו"ר זצ"ל היה אומר שכתוב: 

והקשה מה הפירוש שבר במצרים?. אלא הסביר המרחק בין יעקב ליוסף היה מרחק גדול מאוד, אבל יעקב אבינו 

הרגיש את זה מיד, ואפי' שלא היה לו רוח הקודש אבל הרגיש שיש שם לב שבור, וכשיש משהו עם לב שבור אפשר ל 

מאן להתנחם, והרגיש שיש לב שבור שמה על אף שהמרחק היה כמה קילומטרים, על אחת כמה וכמה כשיהודי 

נכנס ביוכ"פ עם לב שבור שאין לו עם מה ללכת, ורבש"ע אני רוצה להתקרב אליך תעזור לי, אז הקב"ה מרגיש את 

נו אומרים רבש"ע הרי באותו יום אתה פותח יד בתשובה לקבל פושעים, אז כמה אנחנו צריכים הלב השבור, וזה אנח

לרעוד, נבהלה נפשנו מרוב עצבוננו שאנחנו לא נפספס את היום הזה. אתה נותן יד לפושעים, אם אדם נותן לך יד 

 יכים להחזיר לו יד.אז אתה מחזיר לו יד, ואם לא הוא נעלב, א"כ ביום הזה הקב"ה נותן לנו יד א"כ צר

אומר למה לא לובשים נעליים של עור בהיום הזה?, ומתרץ דיש דומם צומח חי כ"ק מוח"ז אדמו"ר מביאלה זצ"ל 

ומדבר, והקב"ה עשה שהמדבר הוא מעל כולם והוא משתמש עם כולם, והמהרש"ל אומר למה עושים העושה לי כל 

ו מעור של בהמה וא"כ הקב"ה נתן לי את הדומם וצומח והחי צרכי על נעליים דווקא?, ומתרץ כי נעליים הוא עשה

והוא עשה כל צרכי, ואני יכול לדרוך עליו, ואני מודה לו על הכל שהוא נתן לי, א"כ ממילא ביום הקדוש הזה אנחנו 

זר מראים לו שאנחנו כלום ולא שולטים על שום דבר ואנחנו לא יותר מהדומם והצומח והחי והכל זה הקב"ה, ובלי הע 

 שלו אין כלום.

* 

 

 מאמר ב'
 (טיש ערב יום כיפור)
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איתא בטור )הלכות יום הכפורים סימן תר"ד( תני רב חייא בר רב מדפתי ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש 

)ויקרא כג, לב(. וכי בתשעה מתענין והלא בעשרה מתענין. אלא ללמדך שכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו 

תשיעי ועשירי )יומא פא:(. והנה בס' מזקנים אתבונן מביא זכורני שהייתי בשולחנו הטהור של  הכתוב כאילו התענה

מרן אדמו"ר הבית אברהם זי"ע בעיוה"כ, והסביר את המאמר הנ"ל על דרך משל למלך שמסר לאדם את  כבשתו 

ו לו שבעת אכילתה, שירענה, ברם הזהירו לבל תתפטם מהאכילה, ער זאל עסען אבער זיך נישט אן פרעסן, ויעצ

בשעה שהכבש אוכל יעמיד ארי כנגדה ומחמת ביעתותא, בגלל שיפחד מן האריה תשאר כחושה, היא לא תאכל 

מדאי הרבה. אותו דבר היום הזה עיו"כ, מצד אחד הוא מעלה את כל האכילות של השנה, ומצד שני יש פחד אולי 

 .שזה מחר יום כיפור ואז אדם לא יאכל מדאי הרבההוא יזלול וישכח מה הולך פה, בגלל זה מעמידים אריה, 

וכן היא האכילה בערב יום כיפור, שבכונה העמידתה התורה לפני יום הכיפורים, שמרוב פחד מאימת יום הדין יהא 

האדם נזהר באכילתו. ואף שיש מצוה לאכול באותו היום, מ"מ לא יתגשם באכילתו ויהיה נזהר שיאכל כפי שיהודי 

וזהו כל האוכל בתשיעי כאילו התענה וכו', ולמה כאילו התענה?, כי מאימת יום הקדוש הקרב לבוא הרי צריך לאכול. 

עצם האכילה עינוי גדול היא עבורו, ואולי יותר מתענית, הרבה פעמים אדם אומר 'אתה יודע מה, אני לא יאכל כלום', 

 ר מקשה מתענית עצמו, ולכן נחשב לו כתענית.אבל שיוכל לאכול ותמנע ממנו לאכול כמו שאני רוצה לאכול, זה יות

והכי קאמר קרא הכינו עצמכם בתשיעי לעינוי של מחר. ומדאפקיה רחמנא לאכילה בלשון עינוי אם כן חשיב כמו 

עינוי כאילו התענה תשיעי ועשירי פירוש כאילו נצטוה להתענות בשניהם. והוא מאהבת הקדוש ברוך הוא את ישראל 

א יום אחד בשנה ולטובתם לכפר עוונותיהם. וציום שיאכלו וישתו תחילה כדי שיוכלו להתענות שלא צוה להתענות אל

ושלא להזיק להם העינוי. משל למלך שהיה לו בן יחיד וגזר עליו להתענות יום אחד וצוה להאכילו ולהשקותו קודם 

 כדי שיוכל לסבול. וכן נוהגין להרבות בו בסעודה.

שהיה בזוג"ר חתן אצל הרה"ק מבארשא זצ"ל והוא היה כל השנה בשמחה, וכשהגיע כ"ק אאמו"ר זצ"ל היה אומר, 

ערב יו"כ היה פחד לשבת שם, והיה מספר שכל הסעודה היה יורד מעיניו שני פסים של דמעות, צדיקים היו אומרים 

י הרה"ק לא שאכלו את המרק עם דמעות רק מתי שאכלו את הדמעות היה איתו קצת מרק, והיה אומר שאצל זקינ

 ה'חקל יצחק זי"ע היה הפוך, כל השנה היה פחד לגשת אליו, וכשהגיע עיו"כ הוא היה מאוד בשמחה.

ועוד איתא שם, הרה"ק רבי מאיר מארים זי"ע שימש כאב"ד בעיר קאברין, וכידוע שהיו שם הרבה מהמתנגדים לדרך 

מארים, נכנס לביתו וראה שהוא שמח  החסידות. פ"א בערב יוה"כ רצה אחד מהם לראות מה עושה כעת רבי מאיר

וטוב לב. וחשב בדעתו שבעת כזאת שעה שכל יהודי מחפש להרבות זכויות ומצות ומעשים טובים, ועושים תשובה 

מתוך שברון לב, בזמן כזה שמחים?! רבי מאיר מארים שהרגיש מיד במחשבתו, פנה אליו ושאלו מדוע הוא משתומם 

ו את משלו למלך אדיר וחזק שהכריז על חנינה לכל הפושעים, שיושבים בכלא כל כך על שמחתו הגדולה, בהמשיל

שיצאו משם, וכל אלו המורדים החייבים את ראשם למלכם. יקבלו חנינה, מי מהם שמח ביותר ודאי שהחוטא והפושע 

יז על חנינה ביותר, הוא שמח יותר מכולם. מי שלא פושע כ"כ גדול, אז הוא לא שמח כ"כ. כן הדבר הזה, הקב"ה הכר

למחרת ביום הכיפורים שימחול ויסלח לכל עוונותינו, א"כ פושע וחוטא כמוני שיודע אני בנפשי את גודל חטאי ופשעי 

 לפניו יתברך, וכי לא אשמח יותר משאר אנשים שאינם פושעים וחוטאים כמוני, אני צריך לשמוח תחילה.

ו קנה לי דגים, דגי"ם ר"ת י"ג מכילין דרחמים, ולא וממשיך הטור ומביא במדרש מעשה בשוטר העיר שאמר לעבד

מצא אלא דג אחד ונתן בו זהוב. והיה שם יהודי חייט, העוללות אפרים מסביר מהו חייט?, אלא כל בעל תשובה הוא 

חייט, כי היה לו בגדים קרועים והוא עושה לעצמו בגדים חדשים, והוסיף עליו עד שהעלוהו לחמשה ונשאר לחייט 

 וכו'.

ראה להסביר מהו הענין של חמשה, אלא שזה קאי על חמשה תפילות שמתפללים ביום הקדוש, אתמול אמרנו ונ

שמעוס נסכם עוד פעם בקצרה, מהו הענין של החמשה תפילות, אלא כל יום מתפללים שלש תפילות, שבת יו"ט 

אלה עשרת ימים שבין ר"ה ויו"כ. ארבע תפילות, ויו"כ חמשה תפילות. כתוב 'דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב' 

לכאורה בין ר"ה ליו"כ אין עשרה ימים, בין ר"ה ליו"כ יש רק שבעה ימים, או שזה עשרה ימים או שהוא בין. הרמב"ם 

)הל' תשובה פ"ב ה"ו( אומר 'אע"פ שהתשובה והצעקה יפה לעולם, אבל בעשרה הימים שבין ר"ה ויום הכפורים 

 יד' עכלה"ק. תשובה יפה לעולם אך בעשרה ימים הללו הוא יפה ביותר.היא יפה ביותר ומתקבלת היא מ
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, שאלו לחכמה נפש החוטאת מה יעשה לו, החכמה השיבה דאיתא בילקוט שמעוני )ח"ב רמז שנח(כבר הסברתי 

תרדוף ברע צריך לרודפו, שאלו לנבואה מה יעשו לאדם שחוטא, ענתה הנבואה תמות, שאלו לתורה מה יעשו לאדם 

, יביא אשם ויתכפר לו, שאלו להקב"ה מה עושים עם אדם חוטא, יעשה תשובה. לכאורה קשה הלא הכל זה החוטא

הקב"ה הנביא התורה והחכמה, ומה השתנה פה שהקב"ה אומר תשובה, והחכמה אומרת ירע לו, והנביא אומר 

 ימות, והתורה אומרת יתכפר לו, הרי אורייתא ישראל וקודשא בריך הוא חד.

מהבעל התניא שבשעה שיהודים חטאו בחטא העגל, אמר משה רבינו מה נעשה עכשיו, אז הקב"ה אמר  אלא כתוב

'והיה בעבר כבדי ושמתיך בנקרת הצור' )שמות לג, כב(, ומסביר שהקב"ה גילה לו הי"ג מכילין דרחמין, מגיע עכשיו 

 רחמין יותר ממה שמונח בדבר אחר.יו"כ והולכין להגיד י"ג מכילין דרחמין, ולכאורה מה מונח בהי"ג מכילין ד

ומסביר מהו 'נקרת הצור', אלא שיש אש מגולה, ויש אש מוסתר, אש מגולה הכוונה דולק נר, נר שדולק צריך שתי 

תנאים, תנאי אחד צריך להוסיף שמן וצריך לראות שיהיה מספיק שמן אם לא זה מתכבה, תנאי שני שלא יהיה רוח 

הזמן להוסיף חומר בעירה, וצריך לראות כל הזמן ששום דבר לא יכבה אותו, ויש עוד שיכבה אותו צריך לראות כל 

סוג של אש שמכובה באבן משפשפים שני אבנים ואז יוצא אש, ומה ההבדל בין האש, לכאורה זה אש בפועל וזה 

מתכבה אף אש בכח, אבל יש הבדל גדול, האש שנמצא באבן לא צריכים להוסיף כלום זה נשאר שם תמיד וזה לא 

פעם, האבן יכולה להיות במים אלפי שנים, וכשמוצאים אותו ומשפשפים יוצא אש, אך האש השני צריכים תנאים 

 לזה וכנ"ל,

כן הוא הדבר עם נשמתו של יהודי, יש החלק של הנשמה 'אלקי נשמה שנתת בי טהורה היא' זה חלק הנשמה שלא 

ישראל ה' אלקיו עמו', ואי אפשר לכבותו אף פעם, וזה נשאר נפגם אף פעם, 'לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל ב

תמיד כי זה חלק אלוקי ממעל, ויש החלק הנשמה שמגולה, וזה מה שאנחנו חיים פה ויש לנו את הגוף ויש לנו פה 

המצוות ומעשים טובים, אם אדם מוסיף מצוות ומעשים טובים הוא מעלה את הנפש, ומעלה את הרוח, ומעלה את 

הוא עולה דרגות, חלילה אם הוא לא עושה מצוות ומעשים טובים הוא נהיה לגמרי מיובש, לא רק שהוא הנשמה, ו

צריך לעשות מצוות ומעשים טובים הוא צריך להיזהר מכל מיני מזיקים, הוא צריך להזהר מדברים שלוקחים לו את 

הזמן עסוק בעשה טוב ועם הסור הנשמה, הוא צריך להזהר מדברים שלוקחים לו את הטהרה, הוא צריך להיות כל 

מרע זה התפקיד של יהודי בעולמו, וידוע שהוא יכול להיות הפושע הכי גדול, אבל כשמגיע למצב שמבקשים ממנו 

לכפור באלקי ישראל פתאום הוא מסכים לקפוץ לתוך האש, מה ההבדל, כי אז נתעורר החלק הפנימי שקיבלנו 

אם רוצים שיכפור באלקי ישראל הוא נתעורר בכזה 'פלאם פייער', וזה מהאבות הקדושים, שזה אף פעם לא נפגם, ו

 גם החלק שמביא לאדם שיעשה תשובה.

ומתי שהחלק הפנימי הזה מתעורר אז אדם מתהפך לגמרי, ובאמת אפשר לראות אנשים פתאום ביום אחד הם 

בתשובה, ובין חרדים רק שהם מתהפכים, הם מתחילים להתפלל, הם מתחילים ללמוד, בין חילונים שפתאום חוזרים 

היו חלשים מתחזקים, ולכאורה מה קורה פה, אלא שיש להם סבים ויש להם אבות ודרכם חוזרים. אמרנו 'לדור ודור 

המליכו לקל', אדם צריך לדעת שעומדים בר"ה ויו"כ בתפילה ומבקשים להמליך את הקב"ה עלינו, אז צריכים לבקש 

רק צריך לראות להמשיך אותו ש'לדור ודור המליכו לקל' הירושה שלך יהיה שגם שלא רק שה'המליכו' יהיה לך לבד, 

 הם ידעו, בניך ונכדיך שגם הם יוכלו לעורר את הנקודה של המלוכה.

ויש חלק של הנשמה שזה לא קשור לאדם כלום והוא לא צריך לשמור ע"ז והוא לא צריך לעשות כלום שזה יהיה כי 

מוסתר ומפעם לפעם זה מתעורר, והחלק שיש לאדם עבודה כל הזמן זה החלק הגלוי, זה תמיד נמצא, אבל זה מונח 

ולזה הוא צריך כל הזמן לשמור שלא יהיה שום מזיקים, שלא יהיה חטאים, שלא יהיה עוונות, ושלא יהיה פשעים, 

ראות שיעשה מצות והוא צריך להתרחק כל הזמן מדברים שיכולים לכבות אותו מלעבדו ית', וגם הוא צריך כל הזמן ל

ומעש"ט, והקב"ה נתן לנו את התורה ככל שיהודי יותר מוכנס בתורה, וככל שיהודי יותר מוכנס בעבודה, הוא נהיה 

יותר מקושר לבורא כל עולמים, ויש את החלק אלוקי ממעל ממש שהוא החלק שנשאר שם תמיד בכל מצב שיהודי 

 רק נמצא ובזה כבר אמרנו שאין עבודה בכלל.

נפק"מ בין שבת ויו"ט ליוכ"פ, כי בשבת מתפללים שלשה תפילות, שזה כנגד חכמה בינה ודעת, וכנגד נפש וזה ה

רוח ונשמה, אך הנשמה של אדם מורכב מחמשה חלקים מנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, וזה נתגלה רק בשעת שבא 

שמונח ביהודי תמיד, כל השנה שבת  יוכ"פ, ועל יחידה לא צריכים להוסיף כלום ואי אפשר לגרוע ממנו, וזה החלק
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יו"ט אדם צריך לעבוד ולהכניס כוחות, אך כשבא יוכ"פ 'עיצומו של יום מכפר' כי אז נתגלה מהבורא כל עולמים 

 הנקודה היהודית ונתגלה החלק אלוקי של הבורא כל עולמים שמוחבא בתוך האיברים של האדם.

י ישראל עשו עגל, יש לי ברירה אחת איך אכפר על העגל, אני לכן אמר הקב"ה למשה רבינו 'ושמתיך' עכשיו כשבנ

צריך לראות 'בנקרת הצור' אני צריך להוציא את האש, המוסתר שלא נפגם ע"י שום חטא, שבכל דקה אני מוכן 

דרכו לכפר על כלל ישראל, זה הסוד שאומרים 'ה' ה' קל רחום וחנון' שאז מעוררים את החלק אלוקי שהוא 'בנקרת 

שמוסתר, ששם 'שווה ומשוה קטן וגדול' ושם כולם שווים ושם הכל נגאל. לכן ביוכ"פ יש חמש תפילות, כי הצור' 

ביום הזה נתגלה הנקודה הפנימית של כל יהודי, והנקודה הפנימית הזה של כל יהודי נתגלה באותו יום, שזה גורם 

 למלך למחול לעוונותינו ולעוונות עמו בית ישראל

* 

 

 מאמר ג'
 (ליל יום כיפור כל נדרי דרשה קודם)

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ד' תטהרו. והקשה בס' דברי יואל )אות לו( מהרה"ק 

ה"פ לפני ד' תטהרו דהוא מיותר, דפשיטא הוא וכי לפני מי מיטהרין אם לא לפניו ומסאטמאר זצ"ל, יל"ד על אומרו ע

כפר עליכם ולטהר אתכם דהיינו הך. ועוד הקשה )אות לז( דאמרינן בליל יום ית', וגם צ"ב על כפל ושינוי הלשון ל 

, דלכאורה צ"ב הכוונה דלא 'על דעת המקום וכו' אנו מתירין להתפלל עם העבריינים'כל נדרי בעת אמירת כיפור 

דוש הזה. מצינו בשום מקום שיהיו צריכין לבקש להתיר להתפלל עם העבריינים, ולמה אומרים כן דווקא ביום הק

ועוד הקשה )אות לג( דכתיב )ישעי' נה, ו( דרשו ד' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, צ"ב דלכאורה הלא הם דברים 

שונים זה מזה, דבהמצאו פ' כשיש מציאות והזדמנות לדרוש אותו אבל יתכן עוד שהוא רחוק, משא"כ בהיותו קרוב 

 את טעמו וצ"ע.היינו בשעה שהקב"ה קרוב דייקא, וצ"ב הכוונה בשנותו 

ומתרץ )אות לג( ואפ"ל עפי"מ דאיתא בפסיקתא רבתי דר"כ )פמ"ה ס"ט( עה"כ שובה ישראל עד ד' אלקיך, משל 

לבן מלך שהיה רחוק מאביו מהלך מאה יום, אמרו לו אוהביו חזור אצל אביך, אמר להם איני יכול, שלח אביו ואמר 

הדרך, כך אמר להם הקב"ה שובו אלי ואשובה אליכם, עכ"ד לו הלך מה שאתה יכול לפי כחך ואני בא אצלך בשאר 

הפסיקתא. ובאמת צריכין אנחנו להתבונן בעצמינו, כי מזה יכולין לראות שפלות מצבינו, הרי נתנו לנו חודש אלול 

והוא כבר עבר, וחלפו ועברו גם ימי ר"ה ועשי"ת, ועתה אנו עומדים כבר ביום הקדוש הזה, במה אנו נכנסים ביום 

דוש והנורא הזה, מה הכננו לעצמינו, אין תורה ואין יר"ש, הי תורה והי מצוות דמגנו עלן, והקב"ה הלא הבטיח לנו הק

שאם רק נתחיל להתקרב אליו יבוא הוא אצלינו בשאר הדרך, ואנחנו אף לא התחלנו עוד לילך אליו, דאלמלי היינו 

זכינו עוד לכך הרי זה מוכח שאנחנו עדיין לא התחלנו  מתחילים לילך היה הקב"ה בא אצלינו כמו שהבטיחנו, ומדלא

 כלל להתקרב אליו יתברך.

ועד"ז יובנו דברי הכתוב דרשו ד' בהמצאו, דחכז"ל דרשו )ר"ה יח.( אימתי הוא נמצא בעשרה ימים שבין ר"ה ליו"כ, 

שהרי נתרחקנו מאתו וע"כ אמה"כ בתחלה לשון בהמצאו דאינו במשמע שהוא קרוב כנ"ל, דבתחלה עדיין אינו קרוב 

ית' ע"י העוונות, אמנם אמה"כ שאם עכ"פ תדרשו את ד' 'בהמצאו' בימים האלה שיכולים להתקרב אליו יתב', אז 

יהיה קראוהו בהיותו קרוב, שכאשר תתחילו להתקרב אליו יתב' מיד יהיה בהיותו קרוב שהוא ית' יתקרב אליכם 

עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם, ואיך תוכלו להגיע לידי כך,  בשאר הדרך כנ"ל, וז"ש הכתוב כי ביום הזה יכפר

אם לפני ד' תטהרו, כאשר תתחילו לילך ולהתקרב כלפי אבינו שבשמים ותטהרו אז יבוא הקב"ה לקראתינו ויתקרב 

אלינו בבחינת קראוהו בהיותו קרוב, וזה גם פי' דברי המשנה הנ"ל לפני מי אתם מיטהרין, שאם רק תתחילו להתקרב 

 ולטהר לפניו יתברך אז יהיה ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים, שאבינו שבשמים יתקרב אלינו ויטהר אותנו.

ולפי"ז מובן הויכוח שיש בין כלל ישראל להקב"ה, דאיתא במדרש )איכ"ר ה, כב( על הפסוק 'השיבנו ד' אליך ונשובה 

ד' אליך ואח"כ ונשובה, אך הקב"ה אומר  חדש ימינו כקדם' )איכה ה, כא(. כלל ישראל מבקשים מהקב"ה השיבנו

שובה אלי ואשובה אליכם )מלאכי ג, ז(. דהיינו שכלל ישראל צריכים קודם לעשות תשובה ואח"כ הקב"ה יתקרב 
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אלינו. ולהנ"ל לא קשה דקודם אנחנו צריכים ללכת קצת ולעשות פעולות ולהראות שאנחנו רוצים לעשות תשובה, 

 תו, וזהו 'שובה אלי' ואח"כ 'ואשובה אליכם' ואז יהיה 'השיבנו ד' אליך'.ואת השאר הקב"ה כבר יעשה או

אלא הרשע עושה לעצמו  ,הדרך של הרשע הלא להרשע אין דרך כלל הוא ולכאורה קשה מה 'יעזוב רשע דרכו'

 'רכויעזוב רשע ד' ,וא"כ אנחנו צריכים לעשות ,שיהיה לו טוב ולא צריכים להתקרב אליו ית' ח"ו ועושה מזה דרך

וזו הדרך לעשות תשובה שזו לעשות  ,אנחנו צריכים לעזוב את הדרך הזה ולהראות שאנחנו רוצים להתקרב אליו ית'

 ואז השי"ת יעזור כבר להמשך הלאה. ,פעולה קטנה

נן בשם ונים אתבקמזבואיתא )יומא פה:(.  ב אין מספיקין בידו לעשות תשובהומר אחטא ואשוב אחטא ואשוהא

האמר אחטא  .ה מזוועהיל זי"ע שאמר בשם הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע פירש נאה על המשנההרה"ק רבי שלמ

 'בוואש'אבל מכל מקום  ,מפני שיודע אני שעדיין אינני מושלם ,היינו שאומר שמכיר אני בעצמי שאחטא עוד ,בוואש

וזו כנ"ל שאדם חייב לעשות  .שבידו לעשות תשובה ,אין בזה ספק 'אין מספיקין' .אולם עכשיו רצוני לשוב בתשובה

 פעולה קטנה כדי לעשות תשובה ואז יקבלו את תשובתו.

וכידוע שהיו שם הרבה מהמתנגדים לדרך  ,מש כאב"ד בעיר קאבריןיועוד איתא שם הרה"ק רבי מאיר מארים זי"ע ש

נכנס לביתו וראה שהוא שמח  ,ריםפ"א בערב יוה"כ רצה אחד מהם לראות מה עושה כעת רבי מאיר מא .החסידות

ועושים תשובה  ,וחשב בדעתו שבעת כזאת שעה שכל יהודי מחפש להרבות זכויות ומצוות ומעשים טובים .וטוב לב

פנה אליו ושאלו מדוע הוא משתומם  ,רבי מאיר מארים שהרגיש מיד במחשבתו ?!בזמן כזה שמחים ,מתוך שברון לב

משלו למלך אדיר וחזק שהכריז על חנינה לכל הפושעים והמורדים החייבים  לו אתיבהמש ,כ"כ על שמחתו הגדולה

הקב"ה  ,כן הדבר הזה .הוא שמח יותר מכולם ,מי מהם שמח ביותר ודאי שהחוטא והפושע ביותר ,את ראשם למלכם

י בנפשי את וא"כ פושע וחוטא כמוני שיודע אנ ,שימחול ויסלח לכל עוונותינו יםכיפורההכריז על חנינה למחרת ביום 

 וכי לא אשמח יותר משאר אנשים שאינם פושעים וחוטאים כמוני. ,גודל חטאי ופשעי לפניו ית'

' שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב'הרה"ק רבי מאיר מארים זי"ע היה אומר בשם הרה"ק מקאברין זי"ע כתוב 

הוא מניח ממנו  ,ר ומוצא שלל רבמשל לאחד שהולך במדב ,הענין דמדמה את התורה לשלל רב )תהלים קיט, קסב(,

אבל אם אין לו כלים נוספים למלאות בהם את כל השלל ועדיין ישנם עוד הרבה אבנים  בגדיו,יסים שבכבחיקו וב

הרי מחד גיסא הוא שמח שמצא אוצר  .טובות ומרגליות שמונחים לפניו ואינו יכול לאספם מחמת חסרונו בכלים

וזהו שאמר  .ון כלים אינו יכול למלאות בהם ולקחת עוד מהאוצר שנפל לידוומאידך גיסא מיצר הוא שמחסר ,בלום

ומאידך גיסא נעצב על שלא לקח  ,לתווששמח על שלקח ממנו כפי יכ ',שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב'הכתוב 

 ,מחילת עוונות שישנו אוצר גדול של ,לאור דבריו הק' עלה בדעתי שזהו היום הנשגב יום הכיפורים .ודו"ק ,יותר ויותר

 עיי"ש., וצריך לבקש מהשי"ת שיתן לנו הכלים כדי שנוכל לקבל את האוצר הטוב

ובמוצאי יוהכ"פ היה בשמחה גדולה  ,ים בערב יוהכ"פומרן אדמו"ר הבית אברהם זי"ע היה מאוד מא .ואיתא עוד שם

מחיתי כעב פשעיך 'זכורני מאמר אחד שחזר במוצאי יוהכ"פ בשם הרה"ק מקוברין זי"ע על הפסוק  .שאין לתאר

 מחיתי את העבירות העבות ,הקב"ה אומר מחיתי כעב :ואמר ' )ישעי' מד, כב(.תיך שובה אלי כי גאלתיךווכענן חטא

 ,קום שוין צו מיר ,שובה אלי .ענן תמחיתי כבר גם את העבירות שהם רק בבחינ ,תיךווכענן חטא .די גראבע עבירות -

ועתה אני מבקש ממך רק שתתקרב  ,שגאלתי אותך מכל העוונות ,כי גאלתיך .שהרי אין כבר מסך המבדיל בינינו

 .אלי

יום הכיפורים בכה בשברון  בערב שנה אחת בעת שישב הרה"ק רבי מרדכי חיים מ'סלונים זצ"ל במסיבת החסידים,

וירא דכתיב )בראשית מב, א( ' :פתח ואמרו ,לבשתו כוח של התחזקותואחרי זמן מה  ,הדיןואמר במה ניכנס ליום  ,לב

בו הרגשה כי אי שם בתוככי מצרים נמצא יהודי והתעורר  ,ולא ידע מההרגיש משהו יעקב ' יעקב כי יש שבר במצרים

אבל  ,זההיהודי המיהו  ןעדייולא ידע  ,ה ברוח הקודשצפלא אך  להתנחם , וא"כ לא רצהשרוחו שפלה ולבבו נשבר

אם שרוי במצרים איש משלנו בעל לב נשבר הלא לב נשבר ונדכה אלקים  'ויאמר לבניו למה תתראו' ,הרגיש בו מיד

 ., א"כ אמר שלב שבור יש לי א"כ יש לי עם מה ללכת להיות הגדול הזהלא תבזה

כתבם על 'והלב הוא הלוח כמ"ש  ',חדשיםלוחות 'ובשם אדמו"ר מקאזמיר זצ"ל איתא אשר ביום הכיפורים ניתנו 

 וכדי לעשות תשובה בשנה החדשה. ,לקבל הכלכדי לכל ישראל מתחדש לוח לבו ביום הכיפורים  ',לוח לבך
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רבנו הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע נכנס פעם לבית המדרש  ,ענין עבודתינו ביום הקדוש .איתא בקובץ נצח דוד טאלנא

והוא ניגש אליהם ושאלם אודות מה הם  ,שם חסידים יושבים ומשוחחים ביניהםבימים שבין כסה לעשור ומצא 

מחמת מורא רבם לא העיזו החסידים להוציא הגה מפיהם ואף ששב ושאלם בשנית את אותה שאלה הוסיפו  .שחים

חחו ובלית ברירה השיב אותו חסיד שהם שו ,חד מהם במיוחד ושאלו על מה הם שוחחואאז פנה רבינו אלא  .לשתוק

 על כך שהנה היום הקדוש עומד בשער וכו'.

 ,קים על חטא אך אח"כ חוזרים הם לסורםפודהנה מגיע היום הקדוש ועומדים עם בני ישראל ו ,נענה רבנו זי"ע ואמר

דמי  כיהי ,בענין מחאה על קרקע הנגזלת ))ב"ב לא: אך איתא בגמ' ,וא"כ איפוא מה פועלים הם ביום הכיפורים

 ,כן הדבר גם בענין זה .ובהכרזה זו יוצא בעל הקרקע ידי חובת מחאה ,א גזלנא הוא דאכיל לה לארעילניפמחאה וכו' 

ניתן לנו מאת הבורא ית' בחסדו יום אחד בשנה בו יכולים אנו לכה"פ לעשות מחאה כנגד היצה"ר השוכן בקרבנו 

לא תהיה לו  'נזואיינגעזינגט ביי א'ומחאה זו מועילה עכ"פ שחלילה לא יהיה היצה"ר  'גזלנא הוא'עליו  תולהכר

 עיי"ש. .אלו הם מעשינו ביום זה .קביעות אצלינו

ורים של קיבדיש שתי סוגים של ומסביר  .מהו המשמעות של יום הכיפורים )שבת אות קסט( תאבוואיתא בתורת 

שהמלך  הוא"כ מסביר שהחגים הם בחינ ,היכל המלךל או שהוא מזמין אותו לבוא  ו,ר אצל בנבקך ממלאו שה ,המלך

שכולו אומר כבוד ואין שם  ,שהמלך מזמין את בנו לבקר בהיכלו נהוהש"ק היא בחי ,בנו באשר הוא שם צלר אבקמ

הקב"ה  ,ל טבעייםעובש"ק היא ע"ד כוחות  ,וביאור שבחגים העבדות היא בכוחות הטבעיים שבאדם .בחינות רע כלל

ועפי"ז הסביר  .ש מוחלין לוואנ דורולכן אפילו עבד ע"ז כ .למעלה מן הכוחות הטבעיים שלומאיר אז ליהודי מאורו ית' 

שהוא  ',שבת שבתון' )ויקרא כג( שנקרא בתורה ,נת יוה"כיונראה שזו גם בחהרה"ק הנתיבות שלום מ'סלונים זצ"ל 

וממשיך  ,כל כוחות הטבעייםלמעלה מ ,ג"כ בחינת שבת שהמלך מזמין את בנו להיכלו ומרים אותו מעל כיפת השמים

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם ' )שם טז( וכן משמעות הכתוב ,לו כפרה בפסיעותיו הגדולות

 ובזה תטהרו. ,בהיכלו כולו אומר כבוד ,נת לפני ד'ישמכניס אתכם עד בח ',לפני ד' תטהרו

 ר,גורש לסיבי ,שבבחרותו בימי הזעם זצ"ל,גלינסקי  שמעתי מהצדיק רבי יעקבואיתא בס' אוצרותיהם של צדיקים. 

שגורשו לשם ע"י הרוסים  ,באותה מחנה היתה ג"כ קבוצה של גוים רמי מעלה ואנשי שלטון .והיה שם כמה שנים

פעם התעורר רבי יעקב באמצע  .וביניהם היה איש אחד גבוה מאוד שהיה רמטכ"ל מפורסם בפולין ,ועבדו עבודת פרך

נותו השנה תפושט בגדיו ומוציא משקית את כ ,מסתכל הנה הנה ,הלילה והנה הוא רואה שהקצין מתעורר משנתו

ואומר  ,ומצדיע לעצמו ,הוא לובש אותו מהר ומוציא ראי קטן ומסתכל בו ,וכו' ותלידשלבש כשהיה רמטכ"ל עם מ

מה פשר התנהגות  ,הדבר הפלא מאוד את רבי יעקב .לשקית וחוזר לישוןנת ומחזירו וומהר פושט הכת ,כמה מילים

 בן אדם היודע ומפורסם לחכם.בזו 

רעדה  ,הלך ר' יעקב לצידו של הקצין ושאלו לפרש הנהגתו באמצע הלילה ,למחרת בדרך הליכתם לעבודה ביער

תראה  :אמר לו הגוי ,ילשין עליו ורק אחר שהבטיחו שלא יספר זאת ולא ,אחזתו להגוי בהוודע לו שראו את מעשיו

וכאן הרשעים עושים  ,העריצו אותי ,כולם כיבדו אותי ,מעמדי היה רם ונישא ,הייתי ברום המעלה ,לכאן ינולפני שגרש

אני מקווה שיבוא יום ואצא מכאן ואני רוצה לשכוח מי אני  ,כל מיני פעולות כדי לדכא ולהשפיל אותי ולשבור רוחי

ולא מה  !זה אתה ,תסתכל :מסתכל בראי ואומר לעצמי ,נת האמיתית שליוה אני לובש את הכתולכן כל ליל  ,באמת

 שהם עושים אתך כל היום.

כשהוא אומר דברי התעוררות בבית מדרשו  ,כל שנה ביום הכיפורים לפני תפלת נעילה ,שמאז זצ"ל,ואמר לי ר' יעקב 

כל השנה עובר על האדם כל מיני בלבולים ותהפוכות  ,הכמה מוסר השכל יש בז  ,מרווא ,הוא מספר את העובדה הנ"ל

אבל כעת ביום הכיפורים כשמגיעים לשיא של התעלות בסוף היום  ,והרגשות ולפעמים אפשר לשכוח מי אני באמת

 האמיתי. 'אני'אז זהו ה ,מה מרגישים ,ד' הוא האלקים ,בתפלת נעילה שצועקים שמע ישראל

בהקדם עם מ"ש האור החיים הק' בפ' שופטים עה"כ כי תצא למלחמה על איביך וראית ומסביר הדברי יואל )אות לו( 

סוס ורכב עם רב ממך וגו' שע"י שנכשל ח"ו בעבירות רבות יתוספו כוחות הרע שנולדו ממעשיו הרעים וילחמו בו. 

 ,ספו ממך ע"י העבירותתויוז"ש כי תצא למלחמה וראית בעיני שכלך סוס ורכב וכו' עם רב 'ממך' היינו כוחות הרע שנ

כי כשבא אדם ליטהר אז ימינו יתברך  ,אעפ"כ בא דברו הטוב יתברך ואמר לא תירא מהם כי ד' אלקיך עמך להצילך

 ,מקבלתו ונדבק לד' והוא יכניע מציריו וכו' עיי"ש
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כמה  ,הלילות לרבות וגםאיך עברו עליו הימים  ,תיוווהנה נתבונן בנפשינו כל אחד ואחד איך עברו עליו ימיו ושנ

כמה מלאכים מקטרגים ברא לעצמו ובפרט ע"י החטא הידוע  ,מלוכלכים מכף רגל ועד ראש בעונות ופשעים חמורים

וידוע כי הצדיקים בדורות שלפנינו  ,שאלו הם נגעי בנ"א ילידי ביתו ובאים אחר פטירתו של האדם ומצערים אותו ח"ו

שק"ז זלל"ה הישמח משה אמר שרואה בעיניו איך שהניצוצות  וכידוע ,שהיו זכי הראות ראו אותם במו עיניהם

על כן תעלו אותנו מעמקי התהומות  תנוומבקשים ובוכים לומר אתם ברא ,הקדושות באים לבית הדין ביום הדין

ואנו בעוה"ר אין רואה  ,ובמה יכולים להעלותם רק בדמעות אמיתיים ,שיהיה לנו תיקון לחזור לשורש ומקור הקדושה

סוס ורכב עם  'וראית'ומזהירנו הכתוב  ,וידוע דראיה נקרא גם ידיעה והתבוננות ,מרגיש אולם אנו מאמינים בזהואין 

ואלו  ,הכוחות הרע שנולדו ממעשיך הרעים 'ממך'שאלו העם רב הם  ,רב ממך שעכ"פ תראה ותתבונן בעיני שכלך

אתי נגדי תמיד אז יהיה לא תירא מהם כי ד' ואם יהיה עכ"פ וראיתי שיהיה וחט ,הקליפות הם לוחמים עמך ולנגדך

 .אלקיך עמך וכו'

והיוצא לנו דהמזיקים והמלאכים השחורים הנבראים ע"י עוונות האדם ובפרט ע"י החטא הידוע איתא )באות לז( 

וזה מה שמסביר שע"י העוונות שעשה  ,חמים עם האדם מלחמה כבידהורח"ל הן המה הנקראים נגעי בנ"א ול

והאדם עצמו אין בכוחו ללחום  ,פ' שנבראו מהעבירות שלך 'ממך'וז"ש עם רב  ,ראין כוחות הרע ח"ותוספין ונבינ

כי כשבא אדם  'כי ד' אלקיך עמך להצילך'"כ בא דברו הטוב יתברך ואמר לא תירא מהם יאמנם אעפ ,עמהם לנצחם

תי הלא וועל כן מורי ורב ,ליטהר אז ימינו יתברך מקבלו ומדבק לד' והוא יכניע את כל אותם הכוחות המיצרים עיי"ש

והן  ,נחשב בעצמינו כמה וכמה מלאכים רעים בראנו במעשינו כל ימות השנה ,בוביודע כל אחד בנפשו את נגעו ל 

ם עולים למעלה הבעת שנכנסים ליום הקדוש והנורא הזה ו ,המה המקטריגים על האדם והם המצערים אותו

ואין לנו ברירה  ,ואיך יכול האדם לפתוח פיו בידעו שכל אלו ברא הוא עצמו ע"י מעשיו ,ומסטינים על הכלל ישראל

 אחרת אלא להתחנן אל הבוכ"ע בחזקה שהוא ית' יטהר אותנו ויעביר את המזיקין האלה מן העולם.

ובפרט ע"י החטא  ,קדושה שנתפזרו ע"י עוונות ישראלהא מניצוצי ושל המזיקים האלה הוהנה ידוע שכל חיותם 

"ז זלה"ה היש"מ לומר שבשעה שבני ישראל מתקבצים בבתי כנסיות להתפלל קע מה שהיה רגיל וויד ,הידוע רח"ל

ננים אלינו שתעלה ואילו היה לנו עינים פתוחות היינו רואים האיך שהם מתח ,אז באים גם הניצוצות הקדושים לשם

 .ובמה יש להם עליה רק בדמעות ישראל היוצאים מעומקא דליבא באמת בזה יכולים להעלותם ,אותם לשורשם

כי באיסור אי אפשר להעלות את הניצוצות הקדושות  ,ביאר ענין איסור והיתר )ליקוטי אמרים פ"ז( והנה התניא

ולזה נקרא איסור לפי שהניצוצות הקדושות קשור ונאסר  ,הפות התחתונות שאין להם עלייהנעלם בו כי הוא מהג' קל

וזו כוונת היתר שהניצוצות הקדושות  ,משא"כ בהיתר יכולים להעלות את הניצוצות הקדושות ,בו ואין להם עליה

 ם.מותרים המה ואינם קשורים ויכולים להעלות

נו ביום הזה אנו מתירים יוהכוונה שע"י תשובת ,וזה מאמרינו על דעת המקום וכו' אנו מתירים להתפלל עם העברינים

שע"י תפילותינו יעלו הניצוצות הקדושה ממאסריהם ויתבערו  ,את הניצוצות הקדושים ממאסרם שבתוך הקליפות

תינו אנו מתירים את הניצוצות ופי' שע"י תפל ,להתפלל 'מתירין'וז"ש אנו  ,המזיקים והמשחיתים האלה מן העולם

הם המלאכים הרעים שצריכים להעבירם מן העולם ולהעלותם משם  ,ניםיוז"ש עם העברי ,הקדושות ממאסריהם

כי אי  ,עפי"ד האוה"ח הק' הנ"ל לא תירא מהם כי ד' אלקיך עמך ,וכל זה אנו אומרים על דעת המקום ,הניצוה"ק

 ,אן על דעת המקוםוכמו"כ אנו מתפללים כ ,אפשר לו להאדם לנצחם רק ע"י עזר אלקי כמ"ש ונתנו ד' אלקיך בידיך

 שהשי"ת יעזרינו שנוכל להעבירם מן העולם ולהתיר את הניצוצות הקדושות ממאסרם.

ם אף תכמטהר אש פי' שהיום הוא יום קדוש  ',כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם'וז"ש הכתוב 

ואם תאמר איך יהיה בכוחינו לנצח ולבטל את המזיקים ונגעי בנ"א  ,לרבות אף מן החטא הידוע ,חטאתיכם 'מכל'

 ,שהקב"ה בעצמו יטהר אתכם והוא בכוחו להלחם עם הכוחות האלה ,לזה אמר לפני ד' תטהרו ,שנבראו ע"י חטא זה

והן עכשיו  ,וכמ"ש האו"ח הק' שהקב"ה בעצמו ילחם עמהם והוא יושיע את ישראל ,והוא בחסדו יעבירם מן העולם

נתחנן נא אליו  ,ואין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים ,שאין לנו ביהמ"ק ולא כהנים ולא כהן גדול בעבודתו

 ונתפלל לו שיושיענו על דבר כבוד שמו ית'.

* 
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 מאמר ד'
 יארצייט ר' אשר זצ"ל –טיש מוצאי יום כיפור 

י לך' למשך זמן ארוך מאוד, ואח"כ אמר תורה על זה }רבינו התחיל את הניגון הידוע, על הפסוק 'אלקים אל דמ

תהלים פג )'אלקים אל דמי לך, אל תחרש ואל תשקט קל, כי הנה אויביך יהמיון, ומשנאיך נשאו ראש',  –כדלהלן{ 

והנה יש שלשה מצבים 'דמי' 'תחרש' ו'תשקוט', ולכאורה זה נראה אותו דבר וזה רק דיבורים יותר יפים ומה  (ג-ב

 ניהם.ההבדל בי

ר בתפילת נעילה אומרים 'ה' הוא האלקים' שבע פעמים, ולכאורה יש להבין פשר אמירתו בעת נעילה, ונראה להסבי

}בשם בני הרב אהרן משה שליט"א{ שאמרנו }בטיש ערב יום כיפור{ בשם הנתיבות שלום מסלונים זצ"ל, מה ההבדל 

ים שהמלך בא אלינו ויש זמנים שאנחנו מוזמנים אליו, כל בין שאר הימים טובים לבין יום הכיפורים, ומסביר דיש זמנ

יו"ט המלך בא אלינו וביו"כ המלך מזמין אותנו אליו הביתה, ומה ההבדל, ההבדל הוא כשהמלך בא אלינו, על אף 

שיש לנו את הבעיות שלנו ואת מה שחסר לנו, אנחנו צריכים להמשיך להיסתדר איתם, אבל כשמכניסים אותנו אל 

המלך שמה לא חסר לנו שום דבר, יש לנו כל טוב סלה גם בגשמיות וגם ברוחניות הכל יש שמה, א"כ  תוך היכל

ביו"כ שאנחנו אחד עם הקב"ה וכולנו אחד עם המלך בהיכל שלו 'ימים יוצרו ולו אחד בהם' זה יו"כ, אז הקב"ה מוחל 

ר, כי בהיכל המלך לא חסר כלום א"כ לכולם, השווה ומשווה קטן וגדול, זה זמן שמוחלים הכל ולא נשאר שום דב

 יו"כ זה זמן שמוחלים לכל עוונות עמו בית ישראל }ודברנו ע"ז באריכות בעיו"כ{.

עכשיו בנעילה אומרים 'ה' הוא האלקים' שבע פעמים שזה שבע המידות שהקב"ה מתגלה לנו דרכיהם, וביום הקדוש 

דות בגילוי ממש שזה בחינת הוי"ה, 'כי ביום הזה יכפר הזה שהיינו בהיכל המלך ממש אז ראינו אותו בכל שבע המי

עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו' היינו לפני הוי"ה ממש במילא היה לנו ברור שהוא נמצא, 

ועכשיו במוצאי יו"כ הוא חוזר בחזרה מכל שבע המידות, וא"כ המקום שהתפנה שקראו לזה קודם הוי"ה נהיה עכשיו 

ע שזה לא בגילוי כמו מקודם מתי שהינו בהיכל המלך, ואח"כ עוד עולם הוי"ה אלקים, עוד עולם אלקים שזה טב

הוי"ה אלקים, שבע מידות שבע עולמות, והפסוקים שאומרים זה ללוות את המלך שהולך מאיתנו, אבל אנחנו צריכים 

כ 'דרשו ה' בהמצאו קראוהו לדעת שבעצם הוא נמצא ולא שהוא הלך ח"ו, רק את הבהירות שהיה לנו בר"ה וביו"

בהיותו קרוב' זה עוזב אותנו עכשיו הבהירות בהקב"ה, ועכשיו אנחנו צריכים לעבוד למצוא אותו בתוך הצמצום שזה 

בחינת 'אלקים' שזה עבודה אחרת ממה שהיה לנו ביום הקדוש הזה, ומשום הכי אומרים בנעילה שבע פעמים 'ה' 

 א חוזר בחזרה שמעכשיו הוא בבחינת האלקים.הוא האלקים' שזה ללוות את המלך שהו

והנה אנחנו מכירים את הרבש"ע בשלשה מצבים מחשבה, דיבור, ומעשה, ויש מלחמה בשלשתם, במחשבה כל 

פעם שאני רוצה לחשוב חיובי מיד עולה לי השלילי במקום לחשוב טוב אני חושב רע, וכן בדיבור כל פעם יש מלחמה 

וכן במעשה כל פעם יש מלחמה, מספרים על ר' יוסף חיים זוננפלד זצ"ל שהיה פעם  לדבר חיובי ולא לדבר שלילי,

מאוד חולה והיה לו הרבה יסורים אך היה שמח, ושאלו אותו איך אתה שמח הרי אתה חולה?, והוא ענה שכתוב 

', התורה אומרת 'ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים (יט –דברים ל, טו )

'ובחרת בחיים' אם היה רק חיים לבד בלי מוות אז לא היו צריכים להגיד ובחרת בחיים כי אין משהו אחר, אלא בכל 

מצב שאדם נקלע אליו תמיד יורד חיים ומות 'נתתי לפניך החיים והמוות', ובכל מחשבה שאדם חושב יורד שתיהם 

, וכן מעשים אתה 'ובחרת בחיים'אתה צריך לדבר מיד בא חיים ומות , וכן בדיבור 'ובחרת בחיים'ביחד חיים ומות 

 .'ובחרת בחיים'צריך לעשות משהו מיד יורד חיים ומות 

וזה מה שדוד המלך אומר 'שיר מזמור לאסף', מה הוא מבקש? 'אלקים אל דמי לך, אל תחרש ואל תשקוט קל', 

תם יש כל הזמן מלחמה, היה ראש ישיבה השלשה לשונות שהזכרנו הולך על מחשבה דיבור ומעשה שבשלש 

באמריקה בישיבת רבי חיים ברלין שקראו לו ר' יצחק הוטנר זצ"ל והוא היה סלבודקה תלמיד ולמד בסלבודקה, יום 

אחד האלטער מסלבודקה נכנס, ושאל את ר' יצחק הוטנר זצ"ל למה אתה יושב בלי חברותא, והוא ענה יש לי 

ותא שלך, ענה לו רבי יצחק היצה"ר, אז האלטער שאל אותו אם כבר לקחת חברותא, ואז שאל אותו מי החבר

חברותא למה לא לקחת את היצר טוב ולמה לקחת את היצר הרע, ענה רבי יצחק שיש לי שלשה סיבות למה לקחתי 

שמפריע  את היצה"ר, א' היצה"ר הוא אגרסיבי יותר מאשר היצר טוב, ב' ליצה"ר אין לו יצה"ר להיצר טוב יש לו יצה"ר

לו, ג' היצה"ר תמיד בא יותר מוקדם מהיצר טוב, וזה מה שמבקשים מהקב"ה בכל מחשבה שעולה לי רבש"ע אל 

דמי לך היצה"ר בא לפניך פה, כשבא לדיבור אל תחרש רבש"ע אל תשקוט תן לי לשמוע שגם אתה נמצא פה, 
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סוף בשבילך, כי בשלשתם מחשבה כשאני צריך לעשות משהו אל תשקוט קל אל תשאר בשקט תן לי לעשות עד ה

דיבור ומעשה, שניהם נמצאים והוא יותר מושך כי הוא יותר אגרסיבי הוא בא לפניך והוא כבר נמצא שמה, א"כ בכל 

שאתה שופט צדק, אל תתן,  -המצבים רבש"ע תעזור לי שאני יוכל לעשות את רצונך, וזה מה שהוא אומר אלקים 

במחשבה בשעה שהאויבים מריעים לנו, לפני שאתה מגיע הם כבר עובדים  -וח שלא תשתוק ותנ -דומיה, לך  –דמי 

מתי שאני צריך לדבר משהו אתה לא תשתוק, עוד לפניך הם כבר נכנסו לדיבור שלי, ואל תשקוט  -שמה, אל תחרש 

 שאתה תקיף ובעל היכולת להושיע. -במעשה, קל  –

והם חושבים שהם מסתדרים ח"ו בלי עזר אלקי ממעל, אל והנה יש אנשים שלא מבינים למה צריכים לבקש על זה 

אל תתערב, מספרים שפעם נכנס  -דמי לך שזה מחשבות אני עוד מסתדר, אל תחרש שזה בדיבור אני גם יסתדר 

ישועות משה מויזניץ זצ"ל ונתן קויטל, והישועות משה זצ"ל שאל אותו מה נשמע עם הילדים בבית, רה"ק האברך לה

'ה תעשה לי טובה תשאיר את זה ככה אל תגע בזה תן לזה לרוץ כמו שזה רץ, דוד המלך אומר אל אז הוא ענה רב

רבש"ע תן לזה לרוץ כמו שהעסק הולך אל תתערב, הפרי הארץ אומר הפגם הכי גדול הוא כשאדם שוכח  -דמי לך 

ולו שלו עם הרמ"ח שיש רבש"ע, אומרים שהראפשיצע'ר רב לפני שהסתלק מהעולם אמר, שהיצה"ר חושב שאני כ

איברים ועם שס"ה גידים שלי, ב"ה הצלחתי לרמות אותו שאני בכלל לא אצלו, אותו דבר היה אצל ר' אשר מי 

שהסתובב שמה היה בטוח שהוא כולו אצלו עם כל הרמ"ח איברים ושס"ה גידים, ועוד משהו מעניין שהיה שמה, 

ו שאמרו לילידים לא להסתובב שמה, ומתי שהלך מהעולם שבחייו היו אנשים בטוחים שאין שמה שום דבר והיו כאל

פתאום אנשים התחילו לקלוט מה היה שמה ומה אבדו אחרי ההסתלקות שלו, צלצל אלי ר' יהושע אונסדורפר 

שליט"א ממונטריאל שאנשים שואלים אותי מי זה ר' אשר, מי זה היה, ומה זה היה, ולמעשה אי אפשר להסביר מה 

והוא ישב מיט זיין צוקוועטשע קאפילטש ועם  שים פתאום מתעוררים לשאול מה זה היה,זה היה ר' אשר, אנ

ובאמת החולה הכי גדול זה אחד שהוא חושב שהוא לא חולה ]לא היה שמה,  חיצוניותושום , הבקיטשע הכחול

 .[בכלל

יר את הרבש"ע, זאת אומרת כל אחד צריך להכיר שיש לו בכל מחשבה בכל דיבור ובכל מעשה יש לו מלחמה להכ

הלך מהעולם הסתובב עם הראש שלו לכיוון  הקיר ואמר  זי"ע משה לייב סאסובעררבי  ה"קרהומספרים לפני ש 

דאיתא בגמ' מי שהראש שלו לקיר סימן יפה לו, ואח"כ אמר היצה"ר עכשיו בא אלי ואומר לי, אה תראה עכשיו אתה 

הולך מהעולם כולם ידברו שהראש שלך היה לקיר ויהיה סימן יפה לו, א"כ הוא הסתובב עם כל הכוחות במצב של 

ם, שגם את זה לא תתפוס לי, אפשר להגיד אותו דבר על ר' אשר הוא כבר היה כל ליל יו"כ בכזה מצב, גוסס אל הע

ובא היצה"ר ואמר לו תשמע ר' אשר אתה יודע מה הולך להיות פה, יגידו עליך שהלכת מהעולם ביו"כ ורק צדיקים 

כה עד שעה אחרי יו"כ ואח"כ לא מיוחדים שאתה הכרת אותם הם הלכו ביו"כ, ואז ר' אשר ביקש מהרבש"ע בא נח

היצה"ר הוא אגרסיבי  -תוכל להגיד שהלכתי ביו"כ וגם את זה לא תתפוס לי, זה מה שאומרים כי הנה אויביך יהמיון 

והם מחזיקים את עצמם 'שיינע אידן' אנשים יפים, רבש"ע איפה  -הוא עושה רעש, ומשנאיך נשאו ראש  -יהמיון 

 ע איפה אתה נמצא רבש"ע תתגלה אלי למה אתה מתחבא.אתה טאטע ווי ביסט די, רבש"

ר' יודל פרוש שליט"א סיפר שפעם פגש איזה ירושלמי, ואמר לי וואס הערצ'ך והתחילו לדבר על ר' אשר, ואז הוא 

אמר ר' אשר, אני מכיר אותו גדלתי איתו ביחד, פתאום הגיע לארבעים נהיה 'באבא' ברכות וכדומה מה קרה פה, ור' 

וש התחיל להסביר יש פה דרך יש פה אמונה וכו', כמה שהוא הסביר ההוא לא הבין, עד שעבר עוד ירושלמי יודל פר

לידם ואמר, תשמע אני אגיד לכם מה זה ר' אשר, ר' אשר החליט להיות שירותים ציבורי, האם אתם גם מוכנים 

ה להוציא הכל החוצה, האם אתם להיות שירותים ציבורי, כולם מי שהיה לו משהו על הלב היה לו אפשריות שמ

 הוא היה מוכן להכל. מוכנים לשמוע לאנשים שיש להם כאבים ויש להם מעברים, אתם מוכנים לזה?,

אני הייתי עומד בחוץ הרבה שעות, פגשתי את עקיבא }עכשיו בטבריה ביארצייט של ר' מנדל'ה וויטעפסקער{ אמרתי 

יתי אומר לך שאני נמצא פה ואתה אף פעם לא הכנסת אותי, לו עקיבא אתה אשם שלא נכנסתי לר' אשר אני הי

אומר לי עקיבא אני אגיד לך את האמת עוד לפני שנגשת אלי להגיד לי שאתה נמצא פה אני כבר הלכתי לר' אשר 

ואמרתי לו הספינקער נמצא בחוץ אם להכניס אותו, ר' אשר אמר שיחכה, עבר עוד חצי שעה ואמר שיחכה, הוא 

ים שיחכה, משהו שאל אותו פעם אחת למה אתה עושה לו את זה, ור' אשר ענה שזה הדרך שאני כבר מחכה שעת

 מקרב אותו ע"י שאני לא מכניס אותו.
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וזה בעצם עבודה של האדם שהוא צריך לקבל על עצמו ביום הכפורים מתי שאומרים שבע פעמים 'ה' הוא האלקים' 

ושב שהוא עושה משהו, ואלקים זה מצב שאדם לא רואה את שהוי"ה זה אומר מצב שאדם רואה את הרבש"ע ולא ח

הרבש"ע והוא חושב שהוא יכול לבד, ועבודה הוא שגם במצב של אלקים ידע שהכל זה הרבש"ע שזו אומר למצוא 

בתוך אלקים את הוי"ה שזו בעצם מחיה אותו אפילו שאנחנו לא רואים את זה, כי אלקים מצד אחד מראה לאדם 

זה הטבע, והטבע זה בעצם מראה לאדם שיכול לבד והעבודה של  -להסתדר לבד, כי אלקים  שיחשוב שהוא יכול

אדם הוא לא להגיד הוי"ה הוא האלקים רק אלקים הוא הוי"ה, זאת אומרת אלקים שאתה רואה את זה, זה בעצם 

ש אך המשקפי שמש ומגן הוי"ה אלקים, אדם לא יכול להסתכל על השמש בלי מגן, המגן זה המשקפי שמ]הוי"ה, 

 .[שמש זה לא העיקר, השמש הוא העיקר אך כדי לא להישרף מהשמש צריכים מגן

והנה רק פעם בשנה ביו"כ אחרי ההכנה שעושים מחודש אלול ואח"כ עשי"ת, אז אפשר לקבל נקודה של אור 

ודע איך זכיתי לזה, שקוראים לזה יו"כ, ואח"כ זה נעלם, אותו דבר נתנו ר' אשר כדי לקבל נקודה של אור, אני לא י

אמרנו שאצל שאול המלך כתוב 'משכמו ולמעלה גבוה מכל העם' מה זה משכמו ולמעלה גבוה מכל העם, בפשטות 

הביאור הוא, ששאול היה כל כך גבוה שהראש של כל אנשים הגיעו רק להמתניים שלו, והוא בעצמו היה הרבה יותר 

ת הביאור הוא, ש'שכם' זה הולך על המידות, וזה מקום המפגש גבוה מכולם וזה נקרא משכמו למעלה, אבל בפנימיו

של כל המידות, שמה נפגשים כל המידות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, מקום הפגישה שלהם זה 

במתניים, איפה שהיה המידות שלו שם היה המוחין של כולם, ושאול המוח שלו היה יותר גבוה מכולם, המוח של 

למתניים שלו עד המידות שלו ושאול עצמו היה ראש יותר מכולם, ואם תיקח בן אדם שכל המוח שלו  כולם הגיעו רק

מגיע עד למתניים שלו אז הוא לא יכול להבין מה זה שאול המלך כי שאול משהו מעל כולם, ואתו דבר ר' אשר היה 

 מעל כולם ולא כולם זכה לדעת מי זה היה.

דולי ישראל על הדרך שאנחנו מדברים, אחרי ארבעים דקות שאני מסביר לו והנה פעם אחד התווכחתי עם אחד מג 

ופר' ויצא ופר' כי תשא }שזו פרשת  נחאת כל הדרך של ר' אשר ושל הפרי הארץ, ואמרתי לו את פר' שופטים ופר' 

בעצם חזקים שמסביר את הדרך{, הוא מקשיב, והוא אומר ביי אונז האט מען נישט גערעט פון דעם, זאת אומרת 

בשביל להכיר ולדעת מי זה שאול המלך אדם צריך שיהיה לו זכות, אותו דבר לדעת את הדרך צריכים זכות לזה, אני 

אבל הרחוב 'דון יוסף הנשיא' }שמה היה הבית של ר' אשר{ היה ממש בושה לעבור  -לא יודע איזה זכות היה לי 

והיה ממש בושה  ומה חסר לך ה אתה מחפש שמה,שמה, זאת אומרת אם משהו עבר שמה מיד שאלו אותו חברים מ

 להיכנס שמה.

והנה בפעם הראשונה שריציתי להיכנס לר' אשר, ביקשתי שיסדרו לי פגישה מסודרת עם זמן מסוים, אבל לא היה 

כזה מושג אבל ביקשתי שאני רוצה לראות אותו בצורה מסודרת, בסוף אמרו לי כן, קבענו לך בשעה תשע בלילה 

רלב"ח }רחוב בירושלים ליד הביהמ"ד של גור{ ושמה תוכל לפגוש אותו }וזה היה אצלו נקרא פגישה מסודרת, ברחוב 

שר' אשר היה מבקר את הבן שלו ר' אברמ'לה ע"ה שהיה גר ברחוב רלב"ח ליד גור כל ערב, והפגישה היתה מתי 

ך מרחוב רלב"ח עד שדי חמד היה שהוא יוצא מהבן שלו והאוטו שלו עמד ברחוב שדי חמד, אז בדרך שהוא הול

אפשרי לדבר איתו זה היה פגישה{ הגענו אל הפגישה אני ור' יענק'ל בערקוויטש ז"ל, ור' אשר שאל מה אתה רוצים, 

אמרנו עשינו פגישה אנחנו רוצים לשמוע על דרך החסידות ובאנו להתרשם מה זה אמונה ומה מדברים פה, והוא 

' על הראש במקום שטריימל, 'ושק על הגוף' במקום בעקיטשע, 'וחבל' דלעת' ענה חד וחלק, ואמר עד שלא תלבש

זאת אומרת המצב של הפשטה ושל שפלות בלי שום דבר זה ] במקום גארטל, לא תבין מה אנחנו מדברים פה,

מתאים דווקא ליו"כ שיש גילוי מאוד גדול וע"ז אפשר לבקש ביום הזה, זאת אומרת שיש זמנים של הסתר שלא 

ים אותו א"כ מבקשים מהקב"ה 'אלקים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקוט קל כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך רוא

 .[נשאו ראש'

והנה אדם צריך לדעת שהכי מסכן הוא זה שחושב שאין לו מלחמת היצר, וחושב שהוא הגיע להשלימות, וחושב 

אם הוא  -לדעת ולהכיר שהוא נמצא במלחמה שהוא הגיע כבר להתכלית זה המסכן הכי גדול, ועבודת האדם הוא 

הסיבה שהוא לא יודע  -לא יודע שהוא במלחמה זה המסכנות הכי גדולה, אומר דוד המלך 'כי הנה אויביך יהמיון' 

שהוא נמצא במלחמה, זה מה שהוא חושב שהוא בשלימות, ואיך אדם חושב באמת שהוא בשלימות, אלא אדם שהוא 

וזה מביא שאדם  –ומשנאיך נשאו ראש  -הם עושים כזה רעש  -גלל שאויביך יהמיון לא יודע שהוא במלחמה זה ב

יחשוב שהוא בשלימות, למה אדם שותה 'קוקה קולה' כי היה מודעה בעיתונים שזה הכי טוב והכי בריא, זה אומר 
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צאים בכבישים שעושים רעש מזה כך אנשים קונים ושותים אותו, באמריקה במדינת ניו יורק יודעים שהמשטרה שנמ

הענקיים יש להם תמיד תמצית של קוקה קולה ומתי שיש על הכביש כתם של שמן או משהו שמחליק שופכים על 

זה קוקה קולה וזה מוריד את כל הכתם בקיצור יש בזה רעל ועכ"ז שותים קוקה קולה, ולכאורה למה אתה שותה 

יותר בריא, אלא שזה הרעש ואז אנשים לא תופסים קוקה קולה אם יש לך ברירה לשתות 'ארסי' או 'שוועפס' שזה 

אם אתה לא יודע שאתה נמצא  -כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש  -שזה לא טוב, אותו דבר במלחמת היצר 

 ומשנאיך נשאו ראש. -הם עושים כזה רעש  -במלחמה זה לא נקרא שאין מלחמה, אלא זה בגלל שאויביך יהמיון 

אוהבים לשמוע את המופתים שהיה אצל ר' אשר, שאנשים לא היה להם ילדים והגיע לר' אשר והנה היום אנשים 

ובירך אותם ונשעו, ואח"כ הסתובבו שאני נושעתי בזכות ברכת הצדיק, שמעתי מהרב ר' מתתיהו דייטש שליט"א 

חליט שאחרי שסיפר, שהרב ר' ישראל מאיר ארלנגר שליט"א קיבל מר' אשר במתנה תפילין דר"ת, לאחרונה ה

שכבר עבר עשר שנים שר' אשר לא נמצא, שהוא רוצה לבדוק את התפילין, ונתן לבדוק את התפילין שהוא קיבל 

במתנה, לא פחות ולא יותר אומר לו הבודק שזה פסול, הוא לא האמין ר' אשר נתן לו תפילין ונהיה פסול ולא ידע 

שלו פסול, פתאום פוגש את עקיבא }הגבאי של ר'  מה לעשות, כשירד את המדרגות של הבודק שאמר שהתפילין

 אשר{, }ההמשך של הסיפור יובא להלן{.

והנה ר' יודל פרוש שליט"א אומר שאצל ר' אשר היה שלשה דברים, היה מושג של 'מופתים', היה שמה תור ארוך 

יד, דבר שני היה כזה ועמדו אנשים מהבוקר עד הלילה שהרב יברך אני צריך ילדים, ושהרב יגיד איזה תהילים להג 

דבר שקוראים לזה 'יד עזרה', שזה היה מפעלי חסד, עשו אולמות של חתנות בזול מאוד, עשו מתפרה, עשו דפוס, 

 עשו חלוקות, צרכניה לקנות מוצרים בזול, דבר שלישי זה היה ה'דרך', מה שאנחנו מדברים כל הזמן.

היה אחרי הסעודה ועמד בחוץ במרפסת, והתחיל להגיד  והנה פעם אחד בשבת אחרי הצהרים הלכתי לר' אשר, והוא

לי, דוד המלך אמר להקב"ה, שאומרים בתפילת שמונה עשרה אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, למה לא 

אומרים גם אלקי דוד?, והקב"ה ענה לו שלאבות היה להם נסיונות ולכן כתוב אלקי אברהם אלקי יצחק וכו' אבל לך 

ביקש ו , ואז אמרות, אז דוד המלך אמר 'בחנני ה' ונסני צרפה כליותי ולבי' אם צריך נסיונות אני מוכןעוד לא היה נסיונ

'בחנני ה' ונסני' אין שום בעיה אתה יכול לתת לי נסיונות, הקב"ה אמר לו האבות הקדושים שלחתי להם נסיונות 

 שולח לך בא נראה אם אתה עומד בזה.ולא הודעתי להם קודם איזה נסיונות, לך אני מודיע איזה נסיון אני 

ואז ר' אשר דיבר על הנסיון שדוד קיבל, שזה היה עם בת שבע, ואמר שכתוב 'למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן 

, ולכאורה קשה מהו הלשון מזמור לדוד היה צריך להיות כתוב קינה לדוד מיבעי ליה מהו מזמור (ב-נ"א א)הנביא' 

זה, הוא דפק בביהמ"ק ואמר 'לויים יש לי ניגון א לדבר על במקום לום להתבייש עם זה דוד המלך במקו לאלדוד, א 

חדש', איזה ניגון יש לך, בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע, ולכאורה איך אפשר באמת לעשות כן הלא 

 צריכים להתבייש עם זה ולא לפרסם את זה ועוד לבוא ולעשות ניגון מזה.

שר, שזה היסוד של כל הדרך, דוד המלך קלט שהוא צריך רחמים ועזר אלקי על כל דקה ובלי זה אי אלא הסביר ר' א 

אפשר להמשיך, ובלי עזר אלקי הוא מיד שמה בתוך הטינופות, והעיקר הוא לחפש שמה את הרבש"ע ולא את עצמו, 

ה לשכינה, ושיוכל לחיות אחד ומתי שהוא ביקש שיאמרו 'אלקי דוד' הוא חיפש לחיות אחד עם הקב"ה, ולהיות מרכב

עם הרבש"ע בכל המצבים, ור' אשר אמר, 'בלי בת שבע וואלט דוד המלך נישט געווען קיין דוד המלך', ודוד המלך 

יותר  -'בל יעבור פי'  -מה שאמרתי 'בחנני ה' ונסני'  -'בחנת לבי, פקדת לילה, צרפתני בל תמצא, זמתי'  (יז, ג')אמר 

כתוב בקפיטל נ"א 'בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע, הרב כבסני מעוני, ומחטאתי  אני לא אגיד, ומה כן,

טהרני, כי פשעי אני אדע, וחטאתי נגדי תמיד', שזה ניגון חדש עד עכשיו אמרתי 'בחנני ה' ונסני' שאני שלימות ואצלנו 

אי אפשר ואין שלימות, }ככה הוא לא קורה דברים כאלה והכל בסדר, אך אח"כ הגעתי לההכרה שבלי עזר אלקי 

תזכור טוב את המילים האלו, כי יותר הוא לא  נטו שבקנדה אמר לי,ורופרן שליט"א מטסדיבר עשר דקות, ר' בצלאל 

 .יגיד לך את זה עוד פעם{

ובזה אפשר להסביר 'כי הנה אויביך יהמיון', האויבים הם כל הזמן מכניסים לי מחשבות שאם אני יהיה כמוהם אז 

היה לי הכל, והם עושים רעש מזה, ומשנאיך נשאו ראש, וא"כ אנחנו מבקשים ממך, אלקים אל דמי לך, הדרך שלך י

תן לי את זה במחשבה, אל תחרש, תן לי את זה בדיבור, ואל תשקט קל, תן את  זה במעשה, תן את זה לפחות 

 במחשבה ובדיבור, ובמעשים זה יהיה כבר.
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דק אמר שיש בעיה עם התפילין דר"ת, והוא ירד למטה מהבודק של התפילין, והוא נחזור להסיפור שהתחלנו, שהבו

פוגש את עקיבא, עקיבא אומר לו, ישראל מאיר מה נשמע, הרבה זמן לא ראיתי אותך, אבל באמת חלמתי עליך, 

ה חלמת אומר לו ישראל מאיר, עזוב את השטיות שלך עם חלומות, בא תהיה אמיתי, הוא אומר לו חלמתי עליך, מ

עלי, חלמתי שר' אשר בא אלי, ואומר לי בחלום, עקיבא, לך לישראל מאיר ותגיד לו שהתפילין ר"ת שנתתי לו, הגיע 

 הזמן שיבדוק את זה כי זה כבר פסול.

תמיד אני אומר למה אני לא אוהב לשמוע מופתים, כי אז אוטומטי זה מכניס אותי למשהו אחר ולוקח אותי מהדרך, 

ה'קוד של הכספומט' ונוציא את המופתים ונשאיר את כל הדרך, ר' אשר אמר לי אני נתתי להם  אז בא נחפש את

בנים טובים, נתתי להם כסף, נתתי להם בריאות, נתתי להם הכל בשביל שילכו בדרך שלי, אך בסוף העולם לקחו 

ת את הכל, אבל זה בשביל אני יכול בשניה אחת לתו ,את הילדים, לקחו את הכסף, לקחו את הבריאות, ועזבו אותי

לראות את הרבש"ע אח"כ, ובמקום זה העולם לקח את הישועות ועזבו את כל הדרך, אבל העולם בכל זאת אוהב 

 לשמוע מופתים.

אך לפי הדרך שאנחנו מדברים, זה לבד שיושבים עכשיו בטיש, זה המופת הכי גדול שיכול להיות, ולא צריכים לספר 

שנה, ולפני ארבעים שנה, ולפני חמישים שנה, אדם צריך לחיות שבעצם כל שניה זה מופתים שהיה לפני שלושים 

מופת, אם אדם חי עם ה'חטאתי נגדי תמיד' ועם ה'מכאבי נגדי תמיד', הלשון של ר' אשר היה שיש 'שתי טפלעך' 

ואתה נעצר  שמהכאבים ומהחטאים שזה מלא און ס'רינט ארויס, אדם שחי מכאבי נגדי תמיד וחטאתי נגדי תמיד,

וחושב מה אני עושה פה עכשיו במוצאי שבת, ועוד אחרי צום, ומה אני מחפש כאן בטיש, זה כבר מופת, ולא צריכים 

וזה לבד שאתה יושב עכשיו  ,לחפש את המופתים אחורה שלושים שנה וארבעים שנה אלא כל שניה בעצם זה מופת

ברים, זה כבר מופת וממילא אני מתחיל מעכשיו והלאה, מוצאי יו"כ אחרי יום צום קשה, ומקשיב למה שאנחנו מד 

אבל אם אתה תהיה עסוק עם מופתים שהיה לפני שלושים שנה מה נשאר לנו מזה, שום דבר לא נשאר, אבל אם 

 אני חי את הרגע של עכשיו שזה גם מופת, אז כל שניה זה מופת חדש.

את הדלת, ולא היה לו גבאי מסודר  כול גם לפתוחיוהנה אצל ר' אשר, הסדר של קבלת קהל היה, שהוא לבד היה 

 הכניסשיוכלו לתאם איתו שתכניס אותי להרב, אלא היו באים ודופקים וככה נכנסו אליו, ואז הרב היה יכול לפעמים ל 

, אך שמתי לב אלו שהיו באים הםולא פתחו ל  ודפקאחרים ו והוא הכניס מסוימיםולפעמים לא, אבל ראיתי שאנשים 

לא  פתח להם, אבל אלו שדפקו מהר, הרבה דפיקות רצופים, אז ובנחת, ובהבדל בין דפיקה לדפיקה, ואז ודפקו לאט

 .לתלהם את הד ופתח

מספרים על הרה"ק הבעל התניא זי"ע שמתי שהוא הגיעו להרה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע, הוא שאל אותו האם 

שהרה"ק הבעל התניא זי"ע הגיעו דפק בדלת,  אפשר לעלות אליו אביתה, ענה הרה"ק המגיד זי"ע אפשר, ומתי

והרה"ק המגיד זי"ע שאל 'ווער איז דארט'?, ענה הרה"ק הבעל התניא זי"ע 'איך', אמר לו הרה"ק המגיד זי"ע, יש לי 

בקשה אליך היום בלילה יש לי חתונה תבוא לשמה ואח"כ נדבר, הרה"ק הבעל התניא זי"ע הגיעו, והיה חתונה 

אוד, הבעל שמחה היה עשיר גדול והיה שמה כלי כסף מאוד יקרים אפילו המפיות היו של שמחה, כולם שמחו מ

כסף, בסוף של החתונה היה גניבה וגנבו מפיות של כסף שהיו על השלחנות, ונהיה רעש גדול מזה, ומי יכול לקחת 

ו האם אתה לקחת את את זה?, אז כולם אמרו מסתמא האורח של הרה"ק המגיד זי"ע, ומיד תפסו אותו, ושאלו אות

המפיות של כסף שהיה על השלחנות?, ואז מיד ענה הרה"ק הבעל התניא זי"ע, וצעק 'נישט איך', ושאלו אותו עוד 

פעם האם אתה לקחת את זה?, וענה כנ"ל 'נישט איך', אח"כ אמר לו הרה"ק המגיד זי"ע, בגלל שאמרת פעם אחת 

איך, נישט איך, נישט איך, נישט איך, נישט איך. זאת אומרת  'איך' שלחתי אותך לשמה שתגיד חמש פעמים, נישט

כל העבודה של אדם זה בעצם לעקור את ה'איך', ובזה אפשר לומר אותו דבר אם אתה דופק מהר אז אתה אומר זה 

לך, אך אם דפקתי בנחת אז אתה בא בהכנעה ובשפלות אז  ובאמת לא פתח אני תפתח ומה זה שלא פותחים, אז

 הדלת. פתחו לך את

ר' אשר היה אומר, שדוד המלך אמר 'ואני תפילה' מתי שאני ניגש לתפילה אני לא יודע מה אני צריך, אך אני סומך 

דעתי על הרבש"ע שהוא יודע בדיוק מה אני צריך, ואפילו שאני בא מחופש כמו 'א שיינע איד' אבל אני יודע את 

דלתיך' וככה אני ניגש לתפילה, אך יש אנשים שהם  האמת שאני ערום ואין לי כלום, 'כדלים וכרשים דפקתי

מסתובבים כמו שיינע אידן אך לא יודעים את האמת שלהם שאין להם כלום. מספרים שאצל הרה"ק ר' יוחנן 

מראחמיסטריווקא זצוק"ל נכנס איזה עשיר והרבי קיבל אותו הרבה זמן, ואח"כ נכנס איש פשוט והרבי קיבל אותו 
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י שאל אותו, גם אצל הרבי אין אמת?, להעשיר יש להרבי זמן להקשיב ולי אין זמן להקשיב, בכמה דקות בלבד, הענ

 ענה לו הרבי אצל העשיר לקח לי הרבה זמן לקלוט שאין לו כלום לעומת זאת אצלך קלטתי מיד שאין לך כלום.

הוא היה מסביר, ר' אשר לימד אותנו, שתוך שניה אחת אפשר להוריד אותנו מאיגרא רמה עד בירא עמיקתא, ו

שהעבודה הכי קשה זה להגיד שאני כלום, אבל ברגע שהוא מגיע לשמה ומסכים לזה, הוא אדם הכי מאושר, כל מה 

 שיש לו, הוא כולו שמח עם זה.

ואותו דבר זה עבודת האדם בשבת, אם הוא יודע שאין לו כלום אז הוא יכול לקבל מהשבת את כל השפעות, אך יש 

ם זה הפיצוחים וחומרי קריאה למיניהם, כמו שהביאלה רבי זצ"ל היה אומר שבשבת יש אנשים שכל השבת אצל 

מוסף הכוונה לכל העיתונעים שזה נתווסף בשבת, ומספרים שאצל הרה"ק רבי פנחס מ'קוריץ זי"ע, הגיעו איזה 

לי שזה עוה"ב, חסיד מעולם העליון, והרבי שאל אותו מה נשמע בעולם העליון?, ענה לו החסיד, הגעתי להמקום ש

אבל זה לא מגיע להשבתים של הרבי. הבית אברהם זצ"ל היה אומר, לכאורה הוא כבר נמצא בעוה"ב א"כ למה הוא 

מתגעגע  להשבתות של הרבי שזה רק מעין עולם הבא, אז ענה שהמעין עולם הבא של הרבי הוא יותר גדול מהעולם 

 זה לא מגיע לעוה"ב שיש לו שם. הבא שלי, זאת אומרת המעין עוה"ב שהיה לו אצל הרבי

היו עושים לבד משוקו  מעדןוהנה אצל ר' אשר היה בית של חסד, כל אחד שנכנס קיבל חביתה וקצת טחינה ולחם, 

וקצת חלב ועירבבו אותם ושמו את התערובת בכוסות חד פעמי, זה אותו דבר כמו במכולת, אבל במכולת זה עולה 

ש"ח כל הסיפור הזה, והעולם אכל את זה ככה והוא היה מחלק  0.50זה עולה לך , ואם אתה עושה את זה לבד ₪ 4.80

 את זה הכל לבד.

היה שם ספרדי אחד, שאכל שמה כל יום ארוחת בוקר אחרי התפילה, ור' אשר היה שם את היד שלו ואמר 'בזכות 

נתן לו חבילה שיוכל לקחת הביתה, רבי שמעון, ובזכות התנא האלקי ר' מאיר בעל הנס, והבבא סאלי וכו' וכו' וכו'', ו

ולמחרת היה בא עוד פעם זה הבחינה של החסד, והיה גם בחינה של המופתים שדברנו שכל יום זה מופת מחדש, 

 והדרך, וה' יעזור שנוכל לדעת את הדרך.

* 

 

 [תש"ע ם נמסר עשי"ת-]שפת אמת י

 םהתיקון השל
 

 ]שפת אמת תר"מ[ "כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי".

 

ילה זו מתקן גם את כל האכילות של השנה. הקדושים מובא שלא זו בלבד שכאילו התענה יומיים אלא באכבספרים 

ודבר זה צריך ביאור הלא כשאנו אוכלים דבר יום ביומו צריכים אנו הרבה רחמים שנאכל כראוי, א"כ באכילת תשיעי 

 שאוכלים בשביל יומיים, ודאי שצריכים יותר התבוננות ואיך יתכן שמתקן את כל ימי השנה?

 

ר אחטא ואשוב אין מספיקים בידו לעשות תשובה" זו מידה רעה, אך מובא בשפ"א המשנה הידועה, "האומ עוד

ק"ו מידה טובה מרובה אם אדם יחשוב בעת שעושה תשובה על הסיבה המביאה אל החטא השפ"א לפי דרכו אומר 

  עי"ז מתקנים גוף החטא" 

 

שועה, מפני שעכשיו בזה הוא כמו אדם שנמצא במועקה ויודע את הסיבה למועקה, כבר יש לו את רוב הי והביאור

נדרש ממנו רק לחפש פיתרון לבעייתו. אך אדם שלא יודע מהי הסיבה למועקה שלו, הוא במצב הרבה יותר גרוע, 
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מפני שכל תרופה שבעולם לא תועיל לו לא לפני שיידע מהי הסיבה למכתו. כמו"כ אדם שבא לעשות תשובה, אם 

ו שמחר יבוא לו ניסיון דומה ולא יפול בו שוב. רק העצה היא רק יתודה עשיתי כך וכך אין זה מספיק כי מי ערב ל

ללכת לשורש הדבר. ושורש הדבר הוא: ש"מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך", כשיש לאדם התרוממות רוחנית 

זה דוחה הרבה מן החושך. האדם מורכב מגוף ונשמה. הגוף נקרא חושך, והנשמה אור. רק האדם גורם לעצמו להיות 

הוא הגוף, ולכן אינו יכול  –כפי שמבאר בעל התניא זי"ע שהאור תמיד נמצא אך האדם כופה עליו כלי  במועקה,

 ליהנות מן האור.

 

אוכל בשביל הנאת גופו, הוא מגביר את חלק הגוף שלו על הנשמה ואז כביכול כופה כלי על הנשמה ומעבה  כשאדם

ם אותו דרך האוכל וכל מחשבתו היא כדי שיוכל אותה. אך כשאדם מחפש באוכל את הכוחות הרוחניים שמחיי

להמשיך להתמיד בעבודת השי"ת, ומתפלל שכל הכוחות החיצוניים הגשמיים הבאים מהאוכל ייהפכו לפסולת ויידחו 

לחוץ, ]כפי שמובא בצעטיל קטן[, אזי לא רק שמשביע את עצמו אלא גם מקבל כוחות חדשים להאיר את נשמתו. 

כל הסיבה שאדם חוטא היא תוצאה של התגברות הגוף על הנשמה, החומר על הצורה. כמו"כ כשעושים תשובה, 

אך כשאדם ישליט את הצורה על החומר ממילא לא צריך להגיע לחטא. כשאדם אומר "אנא השם חטאתי וכו'" הוא 

 מורה על כך שרוצה להגביר את אור הנשמה על הגוף. 

 

לו היא לא כדי להגביר את הטוב על הרע, אלא רק מפני שיש האומר אחטא ואשוב, מראה בזה שכל התשובה ש אך

לו מועקה פיזית בעצמו כיון שחטא ורוצה לגרש את זה אז שב בתשובה. אך לאחר שירגיש שוב טוב עם עצמו, ישוב 

מיד לחטא... ולדוגמא אדם שמתפלל שחרית, בשביל שיוכל לאכול ארוחת בוקר... כלומר יש לו כאן מכשול טכני 

ארוחת בוקר שלו ולכן מתפלל. בכזו צורה לא רק שלא מגביר חלק הטוב שבו, אלא מנצל את החלק הטוב להגיע ל

בשביל ארוחת הבוקר. )דומה למה  –, כדי להשליט עוד יותר את הגוף על הנשמה את הזכות להתפלל -שנתנו לו 

היה חלבי... כשעדיין לא שאומרים בדרך מליצה שאדם מתישב לאכול ארוחה בשרית, מביט בשעון לראות מתי י

התחיל לאכול כבר חושב מה יהיה בעוד שש שעות(... בכזו צורה אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אך יש אפשרות 

 לאדם לחזור באמת בתשובה ע"י שמכיר בשורש החטא שהגביר החומר על הצורה, ודואג לתקן את זה.

 

", אדם שכל מטרת האכילה ילו התענה תשיעי ועשיריכל האוכל בתשיעי, כאמתבאר מה שאמרנו בתחילה, " כאן

שלו היא לא בשביל היום אלא בשביל שיהיה לו כח ליום המחר, ליום הקדוש, ובכדי לקבל את החלק הרוחני שבאוכל 

 שיוסיף לו חיות, לכן נחשב לו כאילו התענה גם בתשיעי, כי כל רצונו באכילה זו הוא רוחני בלבד.

 

, הוא מפני שכל תפקידו של האדם הוא להיות קשור כל השנהן גם את כל האכילות של שאומר השפ"א  שמתק ומה

לבורא ע"י שמגביר צורה על החומר, ע"י התגברות בניסיונות, וע"י שמכיר בכל חומר את הצורה הטמונה בו, וא"כ 

ך, ]וכן להיפך כשנמצא במצב הזה של התגברות הצורה על החומר הרי שבאותו רגע נתקנים כל הפעמים שלא חי כ

מיתתך, כי ממש עד הרגע האחרון אדם במלחמה האם  לפניח"ו עד זיבולא בתרייתא. ולכן אמרו חז"ל שוב יום אחד 

מכיר שהרבש"ע מנהיג או האדם מנהיג את עצמו ח"ו... ממילא כל זמן שחי בקשר שהבורא מנהיג אותו מתקן את 

ת, אך אדם לא יכול לחיות בהפקרות מחמת זה כי אין אדם כל הפעמים שלא חי כך, ולכן יש קונה עולמו בשעה אח

"התקן עצמך יודע את עיתו... ואם חלילה ימות מתוך כפירה יתכן שהרס את הכל ר"ל(. והרי זה ממש כפי שאמרו 

אדם שחי בעוה"ז ומגביר את הצורה על החומר, הוא חי כבר בעוה"ב בעודו בעוה"ז.  בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין".

"היכן ל מטרתו היא להכין את עצמו לטרקלין והרי הוא כאילו נמצא ממש שם, כפי שאמר הבעש"ט הק' כי כ

כמו"כ אדם שאוכל בתשיעי כדי לצבור כח לעשירי הרי ממש נחשב לו גם כעת  שמחשבתו של אדם, שם הוא".

 לעשירי ולכן כאילו התענה תשיעי ועשירי...
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העוה"ז הוא מתחיה מאור אלוקי אך האור "רוצה לומר עוה"ז הוא הכנה לעוה"ב, וכל הפנימיות יש לו התלבשות" 

וגשמיות העוה"ז הוא הזה חייב שיהיה לו מלבוש, והתפקיד של האדם הוא לחיות עם האור הזה ולא עם הלבוש... 

א לא בשביל ההתלבשות אלא בשביל החיות כיסוי ולבוש לעוה"ב וצריכים להראות כי כוונת כל אכילה ושתיה הי

 וזה ענין אכילת ערב יו"כ". 

 

מדוע דווקא ]שפ"א תרנ"א[ "איתא במשנה עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו" 

 ביום כיפור נהגו לבקש מחילה מהשני וללא זה אין יוה"כ מכפר?

 

 בהם, זה יום הכיפורים.  אחד"הנה ביום כיפור נעשו בני ישראל אחד, דכתיב ימים יצרו ולא 

 

]תרמ"ה[ בפסוק "וזרקתי עליכם מים טהורים", ולהבין ענין המים הנה התורה נמשלה למים ועיקר הטהרה היא ע"י 

 התורה, וביוה"כ הוריד משה רבינו לעם ישראל את הלוחות השניות".

 

שהדבר המיוחד ביוה"כ הוא שאנו מקבלים את הבחינה של התורה. כלומר, ברגע שאדם מגביר  י"ע,השפ"א ז מבאר

את הצורה על החומר כפי שביארנו, הכל נתקן. ולכן גם יוה"כ הוא הבחינה הזו של מים טהורים שזה התורה הקדושה, 

הטוב שבו על החושך, ולכן יום  כי אין מים אלא תורה, וזו העבודה של האדם לחיות חיי תורה ולהגביר את החלק

הכיפורים נבחר להיות יום מחילת עוונות, ובדווקא ביום זה אנו עושים את כל הפעולות האפשריות, חמשת העינויים, 

ותפילות מבוקר עד ערב, כדי להראות שאנו רוצים להגביר את חלק הנשמה על הגוף וממילא אז הכל נתקן. והענין 

 ה בהמשך הדברים.של לוחות השניות יתבאר אי"

 

בכדי שהטהרה של יום כיפור תהיה בשלימות אדם חייב לבקש מחילה מחבירו. כי כל הענין של הפירוד מחבירו  לכן

זה מפני שהאדם לא השכיל לראות את יד ה' שכיוונה את המקרה הזה לעורר אותו לחפש את החיות הרוחנית 

בוש", והלבוש הוא בעצם מסך המבדיל כנגד הקדושה. שמסתתרת בניסיון הזה, ובמקום זה האדם התעסק עם ה"ל 

 ולכן אם אדם לא מוכן לסלוח או לבקש סליחה מהשני, הוא חי בפירוד. ונבאר:

 

התורה היה תנאי קודם של "כאיש אחד בלב אחד", וזה תנאי שהוא חובת המציאות משום שכל קבלת  בקבלת

שבכל מקום שאדם נמצא צריך לחפש ולשמוע ולגלות  ""אנכי ה' אלוקיךהתורה הלא היא כדי להשמיע לעם ישראל 

שם, אך אם חיים בפירוד ולא מוחלים לשני אזי כביכול עושה האדם מעצמו ומהשני מציאות, ואם האדם  הקב"האת 

 הוא מציאות אז ח"ו הוא חי בכפירה כאילו אין הקב"ה שם במצב הזה...

 

ות כי כל נשמות ישראל הם אחד. כפי ש"בעל התניא" נוהג אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו ויהיו באחד ולכן

להשתמש בלשון שעם ישראל הם נשמה אחת בגופים מחולקים, כי כל הנשמות יורדים מאותו מקור, א"כ היכן 

"כמו שיום זה הוא מאחד כל הימים כן מתאחדים רק כאשר מגבירים את הגוף על הנפש... ממשיך השפ"א:  –הפירוד 

כמו שכתוב עוונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם.  )כי במקור הם אחד( ובאמת הנפשות קרובותבו כל הנפשות, 

 ויש שגרמו פירוד בין אדם למקום ויש שגרמו בין אדם לחבירו".
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בני ישראל תמיד מקושרים המה, והפירוד נעשה ע"י עוונות האדם עצמו. ולכן בעבירות שבין אדם למקום,  נשמות

מכפר. אך בעוונות שבין אדם לחבירו, צריך האדם להסיר את המחיצה הזו המבדלת בינו לבין חבירו  עיצומו של יום

ע"י שנכנע איליו ומבקש את סליחתו, ואז ממילא כשיורד המסך המבדיל מתקרבים שוב הנשמות זה לזה כי מתחילה 

מסך המבדיל. וזה הפשט "עוונותיכם היו קרובים בעצם. אך אם לא נכנע אזי מגביר את החלק ה"יש" שבו ועי"ז נהיה 

  בין אדם למקום. – ובין אלוקיכםבין אדם לחבירו.  –ביניכם מבדילים 

 

השפת אמת עוד נקודה: שהבין אדם לחבירו, קשור קשר אמיץ עם הבין אדם למקום. משום שאם שונא את  מוסיף

הרי שממילא לא מאמין שהקב"ה הנהיג את המקרה הזה, ולכן הקב"ה אומר לאדם אמנם מה שחטאת בינינו,  חבירו

 עיצומו של יום מכפר על זה, אך תנאי קודם הוא שהאדם ישלים עם חבירו ויתן גם את החלק שלו בענין...

 

נות". ומבאר שאותם ניסיונות שהיו בגמ', "לא היו ימים טובים לישראל כיוה"כ מפני שניתנו בו לוחות אחרוונסיים 

להם בלוחות הראשונות היו גם בלוחות האחרונות. השטן בלבל את העולם והיה חושך, ועם ישראל אמרו "כי זה 

משה האיש לא ידענו מה היה לו". אך ההבדל הוא שבלוחות האחרונות כבר ידעו שאם יש כזה בלבול וניסיון זה סימן 

לכן התגברו... וזה תהליך של תשובה שעם ישראל היה חייב לעבור, וזה תהליך שכל שהולכים לקבל לוחות חדשות ו

אדם עובר בעת חזרתו בתשובה אותם ניסיונות, באותו מקום ובאותו זמן ובאותם ניואנסים כבראשונה. הכל כדי 

 .קםף הוא ... אך המעלה שלבסושבע יפול צדיקלראות אם אכן הוא בעל תשובה אמיתי... וזה היסוד של תשובה 

 

היצה"ר משתדל להביא  "ולכן איתא שהשטן מתגבר בערב יום כיפור, לפי שהיטיב חרה לו אשר ניצחו אותו ביום זה".

את האדם לעצבות ומרה שחורה שאין לו סליחה וכפרה וכך גוזל ממנו גם את היו"כ. אך אדם צריך לדעת שע"י מה 

קא שעת ניסיון הכי גדולה, ואדם צריך לעמוד בה בשמחה ע"י שדיברנו שלא היו ימים טובים לישראל וכו' זהו דוו

שמקבל על עצמו לשוב באמת לחיים של אמונה שהקב"ה מנהיג את הבריאה ולא אנו... ועי"ז נזכה ל"וזרקתי עליכם 

 מים טהורים" ואין מים אלא תורה שהיא המקשרת בינינו ובין אבינו שבשמים.

* 
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