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 ב תשרי תשפ" בס"ד

 

 עבודת הימים הנוראים ר"ה ויוכ"פ

 מתוך שיחות עם מורי ורבי כ"ק האדמו"ר מספינקא שליט"א

 

 המטרה הגבוהה והייעד לה אנו מכונים בכל תפילות ר"ה הוא 

 =ראש השנה  "מלוך על כל העולם כולו בכבודך" = "מלכות שמים" 

 המטרה הגבוהה לה אנו מכוונים בכל תפילות יוכ"פ הוא   

 "ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה" = יום הכיפורים, 

 יש לעמוד על העבודה המיוחדת והנדרשת מאתנו  בב' ימים נפלאים אלו. 

 

 , מלכות שמים מתקיימת דווקא ע"י המוגבלות שבנו

מוגבל, היכולת שלנו להגיע להבנה מה היא מלכות  מכח מוגבלותנו הטבעי בעצם היותנו בעולם שכולו 

 שמים? מוגבלת מאד אם בכלל היא אפשרית. 

 אבל היא אפשרית בגלל שמכל יצורי העולם בחר ה' בנו להכיר את מלכותו ולראותה, 

 והמוגבלים שיש לנו.   םואדרבה תפקידנו הוא לראות את אותה מלכות דווקא מהכלים המצומצמי

 לי רעיון שנותן פתח ואור לצורת העבודה המוטלת עלינו בימים נדירים אלו. כ"ק הרבי מספינקא אמר 

",  בגדיו של האדם  ר' יוחנן קרי למאניה מכבדותי הגמרא במסכת שבת דף קיג'  מביאה " – כבודך" ב"

הם לא האדם הם רק עטיפה חיצונית בעלמא, היום אתה לבוש  מוגדרים כבוד, זהו אמנם כבוד חיצוני 

 בש בגדים פשוטים, א"כ מה משמעות יש בבגדים?  מכובד מחר תיל 

 יש בו משמעות חזקה על דרך העבודה. העניין הוא ש 

אפה? "בכבודך" באותם מקומות שהם נראים לנו    ,אנו מתפללים לקב"ה שימלוך על כל העולם כולו 

 חיצוניים וגשמיים שאינם לכאורה שייכים לעניין הכביר והענק של "מלכות שמים",  

ללמוד שאדרבה מלכות שמים מקבלת ביטוי ועוצמה דווקא מאותם מקומות שלנו הם   אנו צריכים 

 נראים אפלים וחשוכים ולא שייכים. 

 הקב"ה ברא אותנו בכדי שנגלה את מלכותו בעיקר מאותם מקומות חיצוניים, 

יש החושבים שתפקידנו בימים אלו להשיג השגות גבוהות ומרוממות של הבנה עמוקה ומאירה  

,  מים והמסתעף. ולשם כל כוונתם ותפילתם. ומשלא בא לידם מושגים והבנות אלו במלכות ש

 מאומה, כי הרי לא השיגו השגות.  פעלו ועשו תחושתם היא שלא 

 זו טעות נפוצה ואכזרית כי היא יכולה לגרום למפח נפש וחוסר חשק לעבודת השם. 

הבנות מעמיקות בספירות  העבודה להכרת מלכות שמים היא במשפט אחד ויחיד פשוט ונוקב ללא 

 עליונות. 
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 מאת ה' יתברך"   באופן ישיר " להכיר במציאות שכל מה שעובר עליי הוא 

 כול המושג "מלכות" וזה בא לידי ביטוי באופן רגעי ותמידי.  זה

 

או עושה כל מה שלא יהיה אני מתחבר לאותה הבנה   , או מדבר , או לומד  , כלומר בשניה זו שאני קורה

 שאני משוייך למלכות שמים. 

כשאדם חי בהכרה הזאת הוא מאושר מאין כמוהו, הוא רואה בחוש את הקב"ה בכל שניה בחייו. זה  

 פשוט מדהים. 

 בעבודה זו הוא בעצם מוריד את השפע האלוקי אל תוך חייו ואל תוך הגשמיות שבו. 

בודת ראש השנה כי זו מהותה של המלכה. להמליך את הבורא בכל מקום  הדבר הזה מוכרח בע 

 ומקום שיש לי חלק ממנו. 

 קרבן שמכפר בעדינו. התמודדות בנסיונות והירהורים לא רצוניים בתוך עבודת התפילה= 

 , אף הגשמי ביותרו לאחר שעמדנו על כך שצורת המלכת ה' היא על כל חלק 

ת אחד ההתלבטויות שיש בתוככי התפילות הקדושות בימים  א , ראוי לייחד בהמשך לדברים הנ"ל

גבוהים אלו. ישנם נסיונות רבים העוברים עלינו במשך השנה, אך בימים אלו ובעיקר תוך כדי  

התפילות, ניסיון גובר מהיצר הוא לקעקע את תפילותינו הזכות בהרהורי עבירה, לעתים עד דיוטא  

העכור, שבכל עת שמנסה לעבוד ולהתבונן   האנושי   מצד הטבע  , התחתונה. דבר זה אך טבעי הוא

  היצר לחבל בכל דרך מצד  נסיונות   הם  אלו  ,מעבר לכך בעיון יתר מתגנבות מחשבות לא רצוניות, 

כשרואה שאינו מצליח. הדרך היחידה שהוא מעוניין זה להכניס עצבות ומרירות לאדם. אסור בשום  

 פול במזימתו זו. אופן לי

רים נוראים מובאים בספרים הקדושים על ההיתעסקות במחשבות והירהורים  לא הרבה יודעים שדב

אלו. בראשם מרן ה"בעל התניא" שמייחד לכך פרק שלם על כך שאין להתעסק בזה כלל וכלל  

  ולקליפות החיצוניים שזה נותן כוח למקטרג , היסוד שהוא מביאולהמשיך בתפילתו כרגיל לגמרי, 

 ם, ולכן עוון עצום להתעסק בזה. וזה מזונ מים מתקיי ם בצורה שממנה ה

 זה יותר רצוי לפני ה', אדרבה. ככול שלא מתייחסים 

 ככול שלא מתייחסים עובדים יותר את ה' ופחות את עצמנו.

נכון, שאין סיפוק ואני לא מרגיש כביכול שמיציתי את עבודתי, אל דאגה, הקב"ה יודע היטב מהיכן זה  

   (כי זה לא האדם בכלל  , )עד כדי שאין צורך לבקש מחילה על זהמגיע והוא לא מתייחס לזה בכלל

וזו ההקרבה והקרבן שאנו מקרבים מעצמנו לבורא יתברך. אלו הם הקשיים והנסיונות  הנאמרו לעיל  

שגם עליהם, אנו ממליכים את הקב"ה. אנו בדיוק על זה מתפללים שהקב"ה ימלוך על כל מהותינו גם  

 , וגם על מחשבות והירהורים שאינם בכלל חלק מאיתנו. שיש בנו על המקומות האפלים ביותר  

הגאון הרב שמשון פינקוס מביא שכיוון שמחשבות אלו אינם רצוניים, זה לא הבן אדם. זה משהו  

 חיצוני ואחר, ואוסר בכל האיסורים להתעסק עם מחשבות אלו. 

 קב"ה ולא את עצמנו.  שאנו עובדים את ה ,  בכלל יש לדעת עיקרון ברור ומובנה בכל עבודת ה' 

הסיפוק שלנו צריך להיות שעשינו את רצון ה', הבעל התניא יודע יותר טוב מכולנו מה זה רצון ה'.  

 ואם הוא אומר שהיתעסקות בזה נותן כח לקליפות, זה נורא ואיום מאין כמותו. 

 

"ה  השאלה הנוקבת היא מעצם המציאות העומדת בפנינו, אמת הדבר שאנו מבינים שהמלכת הקב 

עלינו נמצאת באותם מקומות חיצוניים ואף אפלים בחיינו, ואנו מבקשים מהקב"ה שימלוך עלינו על  

אותם נסיונות ומעברים והתמודדויות, שעיקרם הוא רק בכדי להכיר שאין אנו מסוגלים לחיות אף לא  

 לרגע מבלי מקור החיות שלנו הרגעי והתמידי שהוא הקשר עם הבורא. 
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ו, שעיקר הקושי הגדול של חיינו הוא שמירת הקשר הנפלא הזה עם הקב"ה,  אך לב יודע מרת נפש

אנו חיים בעולם שצריך מאמץ כביר ונוראי להתגבר על מעשינו השליליים ומי בכלל מדבר על יצירה  

 ושמירת קשר איתן עם הקב"ה?

 קשר של אהבה עם ה' 

 איך מגיעים לזה? 

 ובעיקר איך משמרים את הקשר הזה? 

שמסתבר ממציאות חיינו שגם ואם אנו מתחזקים בעבודת ה' , רובנו מתעסקים רק בחלק של  מה 

 מניעת השלילי, וכמעט לא מתעסקים אם החלק החיובי שהוא הנצרך לקשר עם בוראנו. 

 עובדה זו מצערת מאד מכמה היבטים, 

ומר לא נעבור  מניעת השלילה, כל אנו מקבעים בנפשנו את דרך עבודת ה' בצורה של  , אשונית ר ברמה 

ונשרוד. במילים פשוטות ועכשוויות. אנו מפתחים קשר עם הקב"ה של שוטרים וגנבים. זה    ,עבירה 

 כשלעצמו גרוע ונורא, כי זה לא שייך בכלל לעבודת ה'. 

כי זה   שהיא היסוד לכל התורה כולה, שבתורה "אהבת ה'" עשה   ותמעבר לכך דרך זו שוללת מצו 

  רק   שר של אהבה עם שום גורם בעולם, כאשר עיקרו של הקשר עומדברור ופשוט שלא שייך לפתח ק

לא להיות    רק על שלילת החטאים. אין שום קשר של אהבה שיכול להיבנות דרך שמירה אדוקה 

 לי. שלי 

 סוג עבודה זו היא בעצם בריחה ולא קירוב. 

אותם מקומות  אם אנו מבקשים מהקב"ה שנזכה למלוך אותו על כל חלק וחלק מאתנו ובדגש על 

אפלים, שהם הקשיים והתמודדויות שלנו, זה חייב להיות בהכרח בגישה של חיבור קשר עם אהבת  

 ה', ובעצם כל מטרת ה' בנו היא לחפש ולמצוא את הקשר הזה.

גבולות של "רק  הלפרוץ את    ,אז מהו הגורם העיקרי המפריע לקשר הזה ולאהבה הנפלאה הזו 

צב של קשר אהבה עם ה'. או לפחות לדעת שהיא קיימת  ולהתחיל לחיות במ  ,לא לחטוא" 

 ולשאוף אליה? 

ות נקראות בשם "עיטדי" שפירושו עצות, כלומר  צו בדברי הזוהר הקדוש נמצא שכל המכאשר נתבונן  

 כל ציווי ה' במצוותיו הם בכדי לקשר אותנו אליו בעבותות אהבה.

 הכיפורים" "באהבה את יום הזיכרון" "באהבה את יום  

מעניין לציין שבכל תפילות הימים הנוראים אנו מוצאים ביטוי מיוחד שמשום מה יש הרגשה שהוא  

 עובר מעלינו. 

ת  א באהבה וכן ביום כיפור "ותתן לנו ה' אלוקינו ת יום הזכרון הזה"  א  באהבה "ותתן לנו ה' אלוקינו 

 יום הכיפורים הזה". 

ים הללו, אלו הם ימי מתנה שכולה "אהבה". אפה א"כ  הקב"ה מעניק לנו באהבה אין סופית את הימ 

 היא מקבלת תוקף ועוצמה בעבודתנו? 

 סוד העניין טמון במורכבות הנפש אשר בקרבנו.  

אנו רגילים בהלך תפיסת מחשבתנו שאהבה קשורה בקשר בר קיימא ומותנה בשמחת גופנו, כיוון  

ר הגשמי שבנו. אנו יכולים להבין ולהסכים  שאנו קרוצי חומר כל ביטויי אהבה צריכים לעבור דרך החומ

שכשאנו אוכלים שמחים ונהנים שרים וצוחקים יכולים דרך זה להגיע לאהבה והתרפקות. זו אולי אולי  

 אהבה רגשית ולא שכלית. 

קשה לנו קרוצי החומר להבין שהנוסח של רגשות הנשמה והנפש שונים. אהבת הנפש ורגש הנשמה  

דרך ההיתמודדות והכמיהה לצור מחצבתה, הנה ות הגוף אלא דווקא מתמלאים בשמחה לא דרך הנא
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מצווים אנו לענות את גפינו ביום הכיפורים בחמשת סוגי עינוים הכוללים את מכלול הנאות הגוף  

 החיצוניים בכדי שנתנתק לרגע קט  לפנות זמן מועט בכדי להעניק שמחה לנשמה ולנפש. 

ים על קשר של אהבה, אבל לא כך הם הדברים, אדרבה  זה לכאורה מאי , נכון שבתפיסת מציאותנו 

הנתק הזמני הזה יוצר יכולת להכיל סוג אהבה וקשר אמיתי שונה בתכלית מהקשר החיצוני לו  

 הורגלנו.  

 ההבדל בין ראש השנה ליום הכיפורים 

לא יכולה להיות באם אף חלק אחד   מצידנו  בראש השנה תפקידנו הוא להמליך את בוראנו. המלכה

  , ומשום כך אנו מתפללים כאמור לעיל מלוך על כול "העולם" כולו בכבודך  , מקבל מרות ומלכותלא 

וכפי המובא בשם הצדיקים שהאדם הוא העולם הקטן על כל אבריו ותאוותיו, ואנו מבקשים מהבורא  

יתברך שימליך את אור מלכותו על אותם חלקים גשמיים שבקרבנו, על "הבכבודך" שכנאמר לעיל הוא  

 טויי למלבושים החיצוניים שלנו. בי

כמלאכים, כי אנו יוצרים מהלך  ממש   ודרגתנואך ביום כיפור אנו מתנתקים מאותם חלקים חיצוניים 

אותם כוחות גשמיים  יותר. "אהבת הנשמה והנפש", שם אסור ל  וגבוה   עמוק  ברובד  של "אהבה"

 להתערב. 

יום זה של יום כיפורים אינו רק יום של סליחה ומחילה, הוא בעיקרו יום של הכלה פנימית לים של  

 ל משמי מרום.  -אהבה אין סופי שנופל עלינו כפשוטו במתנת הא 

מצידנו אנו צריכים לפחות להכיר בעוצמת "יום אהבה" האדיר הזה, כי עצם הידיעה שזה מטרתו של  

 ו. יום כבר עשינו הרבה בעבודתנ

כשאנו מתבוננים במכתבו של מרן ר' ישראל סלנטר זצוק"ל בו הוא מתאר את הכמיהה האדירה  

הזאת ליום זה עד כדי ביטויו. שהלואי ויהיה לו עוד יום בשנה כיום הכיפורים, זה ממלא אותנו חרדה  

 ופחד, על מה הוא מדבר בכלל? 

מלאה בים של אהבה אמיתית  מבחינת דרגתו של מרן הגרי"ס זה היה עונג רצוף של נפשו שהת

 לבורא יתברך. 

 עכשיו נחשוב גם אנו השקועים בעולם אחר לגמרי, איזו הזדמנות פז עומדת בפנינו. 

נכון, זה לא הולך ברגע, לא מתנתקים ברגע כמימריה מעולם שלם לו הורגלנו, אבל המושגים הללו  

ות שלנו, זה יוצר חריץ  לפחות מתחככים בנשמותינו, וזה משנה מאוד מאוד את צורת ההיסתכל 

 בנשמותינו. 

ברור שאין לנו אפשרות להישבר מכך שלא הגענו לתכלית הדרך של אהבת וקשר חיובי עם ה', זהו  

בנין נפש עמוק של עוד ועוד עבודה והרגל, אבל את היסודות אנו מקבלים ביום קדוש זה, אם רק  

 נפתח את לבנו להבין מהו מטרתו וכמה עונג טמון בתוכו. 

 מחסום בפני האהבה   -א החט

 המפריע הגדול בדרך הזו הם ה"חטאים" 

 הוא חיסרון. קיומו מוריד שכבת אהבה וקשר נפשי אם הקב"ה.   -חטא

 ניטרול המפריעים שזה החטאים. אהבה עם ה', הדרך להגיע לשם מוכרחת להיות   רהמטרה היא קש 

 ין כמוה. טעות מרה לחשוב שהמטרה מסתיימת בהסרת החטאים. זו שטות שטחית מא

 לא זו הייתה המטרה ולא תהיה לעולמי עד. 

 המטרה היא "קירבת ה'"  "אהבת ה'"  
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 מעביר אשמותינו-המתנה האדירה  

של מטרה עילאית וקדושה זו, ובכדי שנגיע לקשר הנצחי המיוחד הזה, ניתנה מתנה מיוחדת ביום  ב

 במציאות. הכיפורים שהוא למעלה מכל תפיסת אנוש ואין לה שום תפיסה 

והיכן היה ר'   ראובן אל הבור"  "וישב בעל "המשך חכמה" בדרשת שבת שובה מביא את דברי המדרש  

וישב  " הה"ד רבי אליעזר אומר בשקו ובתעניתו כשנפנה הלך והציץ לאותו בור , אליעזר ור' יהושע

אמר לו הקדוש ברוך הוא מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה ואתה פתחת   " ראובן אל הבור

שובה ישראל  "  הושע שנאמר  זה , ואיזה, חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחלה  ,בתשובה תחלה

 ."יךקעד ה' אל 

בחטא מסביר המשך חכמה יש ב' עניינים א. החטא עצמו שחטא. ב. הרושם של החטא והשורש שיכל  

 האדם לעשות חטא כנגד קונו. אף בכפרת החטא עדיין הרושם השני שיכל לחטוא לבוראו קיים. 

 ם ברישום הפלילי שעבר חטא. בימינו כשאדם עובר על החוק גם אם שילם את הקנס עדיין רשו

אומר המשך חכמה "שובה ישראל עד ה' אלוקיך" איך מגיעים למצב של עד ה' אלוקיך והרי הרושם  

 של החטא עדיין קיים? 

התשובה היא "קחו עמכם דברים" ראשית צריך לכפר על העוון אם זה בין אדם לחבירו לפייסו.  אם  

ת ולקבל לעתיד. ואז מתקיימת המתנה האלוקית של  זה חטא לבורא יתברך לחזור בתשובה ולהתוודו

"ושובו אל ה'" שהקב"ה ברחמיו הרבים מוחק את הרישום הפלילי שנרשם על שמנו כאילו ומעולם לא  

 היה מושכל של חטא בנו. 

המתנה הנוראה והנפלאה הזו חייבת להיות בהכרח. שהרי כל מטרתינו כנאמר להגיע למצב של  

בורא, וזה לא שייך כול עוד רישומו של חטא ניכר ועומד. בשל כך הקב"ה  אהבה וקירבה אין סופית לה

מעניק לנו משמי מרום את המתנה העצומה הזאת שעוטפת את נישמותינו ביום הכיפורים בים של  

 . אהבה והוא "ושובו אל ה'" 

נה  ברוך אתה ה’ מלך מוחל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו בית ישראל, ומעביר אשמותינו בכל ש 

 "מעביר" זו העברה של הרישום של האשמה לגמרי.  ,ושנה

 כי היא התנאי לקירבה של אותה "אהבה" אין סופית שהקב"ה מעניק לנו ביום גדול זה. 
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