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 ב"פתש ראש השנהם כהכנה ליודיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א 

 
 

 ☞  !יך  ל  א   יך  י  י ש   ר  י ה  נ  י, א  ת  או   בו  ז  ע  י  ם ש   יב  ל  כ   יד ל   ג  א, ת   ב   א    ☜
 

כתושב העיר, אינך רגיל למרחבים העצומים של המושב. אינך רגיל לניחוחות, לנינוחות, למרחקים שבין בית 
 חצרות הגדולים ולרוגע האופייני למושב ולכפר.לבית, ל

 עסקים עשיר שבחר דווקא במושב הזה למקום מגוריו.כעת באת למושב הקטן, לפגוש את גדי, איש 

אתה מתקרב לדירתו של גדי. זו לא דירה, זוהי טירה! וילה ענקית שוכנת באמצעו של חצר רחבת ידים, חומת שיחים 
 מקיפה את החצר מסביב.

 השער הנמוך נפתח בפניך בלי כל בעיה, ובפסיעות נמרצות אתה פוסע לתוך החצר הגדולה.

 נן בכלל לזינוק המצמרר העומד לנחות עליך.ואינך מתכו

כלבו הנאמן של גדי, זה שאחראי על שמירת החצר מגורמים עוינים, פשוט מזהה אותך כגורם עוין... הוא פוצח 
 בסדרת נביחות מחרידה, ומתקרב בשיניים חשופות.

 מה אתה עושה כעת?

 לברוח החוצה אינך יכול. אתה מוכרח לפגוש את גדי!

 להתקדם זו לא אפשרות, הכלב הגדול מתקרב עוד ועוד...אבל גם 

 ים?ש   ה עו  מ  

 נו, מה? נותנים צעקה אדירה...

אבל אני הרי לא  -י! גדי! מה זה הכלב הזה, מה הוא קשור אלי? הכלב הזה עשוי לשמור על החצר מגנבים -ד-"ג
 גורם עוין, אני הרי שייך אליך! באתי אליך!!!"

 ס צעקות שכאלה, ובקריצת עין הוא מורה לכלבו הנאמן: "ארצה!"וגדי, כמובן, לא יכול לפספ

 ואז, כמו קסם, הכלב מפסיק לאיים עליך. הוא מסתובב סביבך, אבל לא ייגע בך לרעה...

 

אמר הרבי: ראש השנה מתקרב, יום הדין שבו עורכים את החשבונות על כל השנה. בשמים יש מידת הדין, ושטן, 
 ם...ומקטרגים, וגזרות, ועונשי

 המצב מפחיד נורא! מי יודע מה יהיה בשנה הבאה?

ת'ן ב'נו  בס"ד
ש'מחה 

 'נימיתפ
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 מה עושים, כיצד נינצל מכל אותן כלבים מאיימים?

 כאן, בדיוק בנקודה הזו, מסתתרת העבודה המוטלת עלינו בימים אלה...

 לצעוק, לזעוק אל המלך, אל היושב על כיסא רם ונישא, אל אדון האדונים:

א!!! מה זה כל הכלבים האלה? למה הם מתקרבים אלי באיום? הרי אני שייך -ב-לי! ריבונו של עולם! א-לי, ק-"ק
 אני משלך!" -אליך! אינני זר כאן 

 אבא, אני שייך אליך!ראש השנה, אמר הרבי, הוא זמן לצעוק: 

 ופתאום כל הכלבים המאיימים, פתאום כולם יירגעו מסביבך, כי הם לא באים להזיק לאלה הקשורים לבורא!

* 

 ☞  ה?נ  ש   ה   אש  ר  ל   ת   נ  כ  ים ה  צ  ירו  ה ת   מ  כ     ☜
 

 הגו לספר את הסיפור הבא קודם התקיעות:צדיקים נ

 באותו יום הסתובבו כל חיות היער בפנים חוששות. פחד איום ונורא מילא את האוויר.

 ואוי ואבוי מה יקרה כאן... -האריה, מלך החיות, כועס נורא! הוא כועס על כולם 

תרצה את המלך, האם יש התיישבו כולם לאספה דחופה, ניסו לטכס עצה. מה עושים? האם יש איזו מתנה ש
 מישהו אחד בכל העולם שיידע לרצות את האריה הזועם?

 לפתע קם השועל, ובקול ערמומי הכריז: לי יש דרך לפייס את המלך!

 כולם השתתקו, מצפים לשמוע את דבר הפיקח.

כל הבדיחות "בזיכרוני יש כעת שלוש מאות משלים ואמרות שנונות, שלוש מאות! נלך יחד, ואני אספר לאריה את 
 "ואין כל ספק כי אצליח להשיב את כעסו! -

 טוב, ברירה אחרת לא עמדה בפני החיות, והם קמו והצטרפו אל השועל במסע הסליחה אל המלך.

 הלכו, המשיכו ללכת, והתקרבו אט אט אל הארמון, כשלפתע עצר השועל על עומדו, פניו נבוכות.

 ך שכחתי מאה אמרות שנונות! נותרו לי רק מאתיים!""אאמר בקול מתנצל,  "איני יודע מה לעשות!"

 מספיקים בהחלט! -החיות כולם הביטו זה על זה והכריזו באחידות: גם מאתיים משלים 

 ממשיכים ללכת!

 התקרבו עוד ועוד, וניצבו כבר ממש בפתח השער, ושוב נבוך השועל.

 "שכחתי מאה נוספים... נותרו לי רק מאה משלים! מה עושים?"

 אה, חבל. אבל גם מאה זה די הרבה, אפשר להמשיך הלאה!רק מ

 נכנסו פנימה אל תוך הארמון, החלו להתהלך במסדרונות הפאר, הגיעו ממש עד לפח היכל המלך.

 השועל עצר שוב, נבוך ומסמיק, פוכר ידיו בייאוש...

הכול! אין לי שנינות ראויה שתרצה "אין לי שום משל בזיכרון! שכחתי הוא לוחש בתסכול, בעצב נורא,  "חברים",
 את האריה. מה עושים?"
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 מה עושים?

כשהם נמצאים כאן, ליד המלך בעצמו, אין ברירה אחרת, רק להיכנס בבושת פנים, לפרוש ידיים בהכנעה ולהודות: 
 חטאנו אבינו, פשענו!

 

 מה מסתתר בסיפור הזה? איך הוא קשור אלינו, לראש השנה?

א. לכל נפילה שלנו יש צדיק את המצב שבו הוא נמצלכל אחד מאיתנו יש אינספור תירוצים לההסביר הרבי: 
 .לא אנחנו אשמיםעד כמה בכלל צדיקים, ו-בעצם-אנחנו-הסברים משכנעים למה -ארבעים אשמים, לכל חטא 

זה בעצם אומר  -נגיד 'חטאתי'  נו פוחדים לעמוד מול האמת הפשוטה, חוששים להודות בחטאינו, כי אםנחא
 שאנחנו לא צודקים!

 חוטאים? אנחנו עשינו דבר שלא כשורה? אנחנו לא צודקים? אנחנו , מפחיד מאוד.וזה

 שיש לכל אחד מאיתנו...הם שלוש מאות התירוצים, בערך,  -וש מאות המשלים של

ה אנו מגלים עד כמ -במלכותו ם יותר בגדולתו וככל שאנו מכירי, ככל שאנו מתקרבים יותר אל הבורא, אבל
אם השם  - יא מציאות של נפילהעד כמה המציאות שלנו ה אינם שווים מאומה... -נו לעצמנו התירוצים שאספ

 לא שומר עלינו...

 !'ולנו בושת הפנים -נחנו קולטים עד כמה 'לך השם הצדקה פתאום א

 אנחנו חשופים!אין לנו שום הגנה! ! נה המבעיתה: אין לנו שום תירוץתובלמוחנו הופתאום חודרת 

 גורמים לבוראבעצם אנחנו  - באים אל הדין עם תירוציםכי כשאנחנו ! עם התירוציםאמר הרבי: עלינו להפסיק 
, עד כמה תירוץ ותירוץק כל לעומיתחילו לבדוק  -אם נבוא ליום הדין בתירוצים שלנו . לדון אותנו ב'צדק', בדין

 הוא נכון...

 ואז, הבושה תהיה גדולה...

איננו מחפשים לצאת , רק אנחנו אשמים! ואז, כאשר אנו אשמיםר בכך שכיכישלון שלנו, ולההודות בעלינו ל
 שם...רחמי ההרחמים, את את אלא רוצים רק  -ים' 'צודק

 והרי רבים הם רחמיו!

* 

 ☞  ?ת   ש   פ   ח  ת  ה ה  -מ  -? ל  ת   ש   פ   ח  ת  ה  ה מ  א, ל  ב   א    ☜
 

גלים את כבוד אנחנו מ - ומול החשק לנקמה סכעה, מול החמים עם עצמנו מול הקנאה, מול התאווכשאנחנו נל
 השם.

 , כיסויים שהבורא יתברך מתחבא בתוכם.'לבושים'דות הרעות הם בסך הכול המילמה? כי 

 ה אותו...מבלי שהשם מחילבד, ואתה מחיה את כולם', אין שום דבר שיכול לעמוד חנו יודעים ש'הרי אנ

 נמצא בתוכם, הוא בעצמו מחיה אותם!רא בעצמו קיימים בעולם? חייב להיות שהבוווה והכבוד אקנאה, התאז איך ה
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גרי אתת עם חיים להתמודדו"א המנחילנו דרך כ"ק מרן רבינו שליט, לעמדנו בעת הזו נברך ונייחל בכל ליבנוב
משוב, הת העלון, לנדיבי העם, לנותני ים בהוצאמסולאים, לשומעי דבר ה', למסייעהחיים, לכלל בני החבורה ה

יאה, , שנה טובה וברמאיר לנו, ולכל כלל ישראליט"א נקודות האור שרבינו שללון ולמתחזקים באי העלקור
כנו, שנה שבה נצליח לשמוח ה לראות את כבוד השם בתומלאה בשמחה ובכוחות נפש, שנה שבה נזכ

גרים, להיבנות מהם ולזהות את כוחות הנפש שה' נותן לנו. שתהיה זו שנה טובה, שנה ולהתגבר על האת
 !רצון , אמן כן יהינו יתקבלו לרחמים ולרצוןיילותחיים, ושתפעם חותם  - ת חייםבריאה, שנ

* 

 "ר יוסף חיים מאיר ז"ל"נ הר"ר משה אריה בולע -להצלחת הר"ר דוד בן יוכבד נתרם 

 יו"ל ע"י מערכת 'נקודות של אור' ספינקא. ניתן לזכות להשתתף בהוצאות ההדפסה וזכויות ההתחזקות.

, או בכתובת המייל: 050-4171897ניתן להשיג את העלון, וכן את הקונטרס 'מעט מן האור' )מהדורה שניה( בטלפון: 
 a0504171897@gmail.com  ברק. להארות וחיזוקים, והצטרפות ל'חיזוק -בני 11 או בבית מדרשינו רחוב דונולו

 היומי' במייל, ניתן לפנות באופנים הנ"ל.

עצום ו עלבון אחר, אעל הצלחה של מישהו  אום מתעוררת בנו קנאה חזקהכשמגיעה אלינו מידה כזו, כשפת
, לא להתמקד בלבוש מהלבושים והתחפושותלא להשתכנע  -העבודה שלנו היא  אלי, סחימאדם אחר שלא התי

 שמי הגרוע, אלא לראות את השם המסתתר בתוכו!הג

 הלא השם אמר לו קלל! - העלבון

 זה לא הוא, זה הוא! - הכעס

 מה טוב בשבילי!ע הבורא יוד - הקנאה

 ריבונו של עולם זה שורף, תציל אותי!!!! - התאווה

 גילוי כבוד השם! זה -עצמי, להתמודד עם התחושות הקשות ולא לתת להם להשתלט על המוח שלי לעבוד עם 

 "...שלבוש הוא הכבוד של האדם, "רבי יוחנן קרי למאניה מכבדותיבגמרא מובא 

 אנחנו מגלים את כבוד השם! - בושים של הבוראסך הכול להם בו התאווה שהכעס אכשאנחנו מגלים 

 ...על כל העולם כולו בכבודך!""מלוך  את אנחנו מתחננים בראש השנה:ועל ז

לבושים, אתה שולח לנו מידות, התמודדויות, קשיים, נו , אבא יקר, אתה שולח לולםשל עריבונו 
 !התמודדות אינסופיתבניסיונות. אבא, החיים שלנו מלאים כל כך 

ת, אתה לא רוצה שניכנע לכעס, שנישבר מהנפילה, התחפושאבא, אתה הרי לא רוצה שנשתכנע מ
כיר וקא שם! אתה רוצה שנמליך אותך, שנם, דותך שורוצה שנגלה אשנהיה עצובים מהקושי! אתה 

 רים!שאנחנו עובהקשיים  ךאותך דר

ותך בתוך ן לי את הכוח לראות אך על כל העולם כולו בכבודך! תאז אנא, ריבונו של עולם, מלו
 -פושת צוא אותך, תעזור לי להתגבר על התחניסיונות החיים שלי! תעזור לי לחפש אותך ולמל כ

בודך בעולם הקטן על כל העולם כולו, תגלה את כ ךמלו! ילחםולראות את כבודך שם! תעזור לי לה
 , אבא!ה בכבודך, תאיר אותנפש השבורה שלי, בשלי
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