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כדי שתמליכוני עליכם - הכנה לראש השנה תשפ"ג

ר' אשר אמר שהדרך שלו זה כמו 
סולם, אבל לא סולם לעלות, רק 

סולם לרדת,

ר' אשר היה אומר שהקושי 
בלהמליך את הקב"ה, זה להגיד 
ש'אדם יסודו מעפר וסופו לעפר',

הקושי הראשון של הבנ"א, זה 
להחליט שאין לו אחיזה, שכולו 

חסר אונים בכל רגע ורגע, 

הקושי השני, שהוא מתחיל 
להבין שיש הקב"ה שמוביל, אבל 
זה קשה לו, צריך להיות מובן 
מאליו ש'טוב ה' לכל', שהקב"ה 

מנווט את זה בצורה טובה,

הקושי השלישי, זה להבין שאני 
לא מבין, לעבור לאמונה, זה 

הקושי הכי חזק, 

א' אמר לי היום,  אף אחד לא 
מבין אותי, ואני לא מבין את 
עצמי, ואני לא רוצה שיבינו אותי, 
עניתי לו, ששם בעצם נתקעים 
כולם ב'דרך', שהם רוצים להבין, 

אמונה  ר' אשר קורא לזה '
פשוטה', בהתחלה אתה מנסה 
להבין, זה לא מסתדר לך, אף 
אחד לא מבין אותך, ואתה מפחד 
שיבינו אותך, אתה פחד משום 
דבר, תעבור לאמונה ושם זה 

שמחה, הקב"ה כבר יסדר את זה 
בצורה הכי טובה שהוא יכול, 

החיבור היחידי שאנחנו יכולים 
לתת, זה להתחבר באמונה, בלי 
להבין ובלי להשיג, כי כל זמן 
שאנחנו בהבנה אין חיבור בכלל, 
כי הקב"ה אינו גוף ולא ישיגוהו 

משיגי הגוף, 

בשביל להגיע לאמונה, צריך 
הקדמה, שהשכל לא יפריע, 

אני לא יכול, חבר אונים,א.

טוב ה' לכל,ב.

לית אתר פנוי מיניה, וגם ג.
כשאני לא מבין אני מאמין,

זה בעצם ראש השנה, 

לוקחים מאתנו את התורה, אין 
תורה באותו יום, סוגרים את 
הגמרות, יש רק תפילה, מלכויות 
זכרונות שופרות, ושיא התפילה 
ב  ו ת כ ו ש מ ת, כ ו ר פ ו ה ש ז
'שתמליכוני עליכם ובמה בשופר', 
זאת אומרת שבלי שופר לא 

מתחיל כל הסיפור,

ומה זה תקיעת שופר,

שופר זה בלי מילים, בלי הבנה, 
בלי השגה, אהן גארנישט, זה 

הבחי' של ראש השנה,



הייתי עכשיו במירון, סיפר לו 
ישראל מאיר סגל, שנכנסה אישה 
לר' אשר, ואמרה לו שהיא נהיית 
בת שבעים, והיא מרגישה את 
עצמה זקנה,  ר' אשר אמר לה זה 
הכל בראש, כשאת חושבת שאת 
נהיית זקנה, באותו רגע את 
נהיית זקנה, תרגישי שאת 
צעירה, תוכלי לחיות עוד הרבה 

שנים צעירה, הכל בראש,

אותו דבר, צדיקים נכתבין לאלתר 
לחיים טובים,  ורשעים לאלתר 
למיתה, הכל בראש, אומר 
הקאזניצע'ר מגיד, מה שהאדם 

חושב, זה מה שיהיה,

לדות  מר התו זה מה שאו ו
שהעיקר זה אלו שתופשים את 
השליח, כשהוא בא עם כל הנשק, 
ואומרים אנחנו יודעים שזה 
המלך, אוטומטי מתאדה כל 
הסיפור, הוא נכנע, והמלך נהנה, 

אותו דבר ברגשות, ר' אשר אמר 
שתיקה שתיקה שתיקה  ש'
מעבירין את רוע הגזירה', ברגע 
שאני צועק 'רבש"ע זה אתה', זה 

נקרא 'המתקת דינים בשורשם',

רק מה 'סבוני גם סבבוני', הוא 
משכנע אותך פעם אחת, וממשיך 
עוד פעם, וכך אדם נלחם כל 

 הזמן.


