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    ד הַּ  חַּ ת אַּ חַּ יםת ַּ יחִׂ ש ִׂ
 שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  וחיזוקים נקודות

 

 

 בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים

א"כ מה הכוונה ש"בכל יום יהיו בעיניך  .כמו שהיה בדיוק הכל נשאר ,יש ימים שעוברים על האדם בלא כל חידוש

 בכל יוםמחדש "הכמו שכתוב צד הקב"ה הוא כל זמן מחדש דברים כיון שמ ,באדם עצמו יאלא כל זה תלו ?כחדשים"

לכן כאלה  .בין אם זה כשטוב לו ובין אם זה כשרע לו ,אלא האדם לא כל פעם מסכים שיהיה לו משהו אחר ..."תמיד

ליהם ימים שלמים בלא שום חידוש ועל כן כל פעם כשאדם מסכים שמה שעובר עכשיו זה רק בא אנשים יכולים לעבור ע

כמו שמספרים על ר' אשר שהלך כמה שנים עם אותו כובע וחליפה ומה שהיה אצלו ם אותו זה החידוש בכל יום ויום. לקד

 .דמנות להתחבר לה'החידוש זה כל פעם שהיה לו הז

 ובלבד שיכוון ליבו לשמים""

אבל אותנו  .שיש לו הרבה ן לו כמעט כלום לעומת השניכיון שאי ,שכל הבעיה היא באחד שממעט ההבנה הרגילה היא

מלמדת בדיוק הפוך שאחד שמרבה הוא יכול להגיע למצב שהוא יחשוב שיש לו חלק בדבר ושהוא עשה פה משהו  "הדרך"

אלא הוא  ,עשה קצת הזה שיש לו גם זה הוא לאב שאת ההוא חוש ,משא"כ באחד שממעיט .ולא שהקב"ה עשה פה הכל

 "ה. מקשר את הכל להקב

 לגאול את הניצוץ

לוקח את זה ואז הוא בעצם לוקח את כוחות הנפש שהקב"ה נתן לו כדי להתחבר אילו  כל פעם שאדם פוגם במידות,

חבר עושה ש ,באותו רגע ?לו. ואיך האדם מקבל את הכוחות האלו בחזרהאלשלילי. והוא באותו רגע מאבד את הכוחות ה

עד איזה מילה שתשתיק אותו  חזק לזרוק לו ושותק ואפילו שזה בוער ל , והואזה לא כל כך מוצא חן ו משהו שבעיניול

ואז אתה משמר את הכוחות  ,הפעם הבאה. וכשאתה שותק אז אתה גואל )בחזרה( את הניצוץ שלך שנמצא אצל החבר

 התמודד הלאה.שהיו לך וגם אתה מקבל כוחות חדשים ל

 לעבור מקטנות לגדלות

האדם לא יכול במצב אחד הרבה , ובמהלך חיי היומיום של האדם לפעמים הוא נמצא בקטנות ולפעמים הוא נמצא בגדלות

ואם הוא יהיה רק בקטנות הוא  ,לפעמים למטה. כיוון שאם הוא יהיה רק בגדולת זה יביא אותו לגאווה עלהזמן לפעמים למ

לות והכל תלוי באדם דוכל זמן שאדם נמצא במוחין דקטנות צריך להאמין שהוא יגיע למוחין דג .והפקרות יכנס ליאוש

בסוף החודש ו ,קטנה עדין היא כשמקדשים את הלבנה אז בדרך משלעצמו, מתי הוא יחליט למנף את הנסיון לקשר בורא. ו

  .היא גדולה

 לתת את ההכנעה

ם קלים ופעם קשים. לפעמים עם עוגמת נפש ולפעמים בלי עוגמת נפש. הפרי הארץ כל אחד עבר ועובר בחייו יסורים, פע

אומר שהקב"ה מביא יסורים על האדם כדי לעורר את ליבו לחזור למסלול הנכון אבל זה שיש לאדם עוגמת נפש זה כבר לא 

 נעה. הכהמהקב"ה זה האדם מביא על עצמו וכל זה בגלל שהאדם לא מוכן לעבור את השניה ולתת את 

 בס"ד
יום 

כיפור 

תשפ"ב 

 'דעלון 
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 במהלך השניםפנינים ורעיונות נפלאים ששמענו 

 מפי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

למי הכוונה עוברי דרכים, אלא לפי  , לכאורה"ואל יכנס לפניך תפילת עוברי דרכים" מבקשהכהן גדול בתפילתו ביום כיפור 

, אבל אדם ולהתרומם ואיך להתחזק איך לעבור את היסורים לכל אדם דרךנותן  , והואהכהן הוא הצדיקשהדרך הכוונה 

ואל יכנס "וזהו הכוונה  לעבור אותם. ךיצטר כדי שלא את עצמו מהםיצורי דרך וסגולות איך לפטור מיני ק מחפש לעצמו כל

  המעברים כמו שצריך להיות. תן להם את הכוחות שיעברו את "לפניך עוברי דרכים

 

'שתיקה  סביר שהכוונה היאהאשר  'את רוע הגזירה', ר ה וצדקה מעביריןיום כיפור 'ותשובה ותפילבאומרים בתפילה מוסף 

פיו  ,''ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח 'הגזירה'. וכן אנו אומרים בתהילים פרק לח שתיקה שתיקה מעבירין את רוע

אריה לוין  . מסופר על הצדיק רבי"תשועתי חושה לעזרתי ד'", והפרק מסתיים "ואהי כאיש אשר לא שמע ואין בפיו תוכחות

מתנה לכלה כמקובל, והחליט להגיד לה שאני מביא לך מתנה מאוד נדירה שכל  ו לא היה לו מה להביאישואיזצ"ל שלפני נ

מוכנה להביא מתנה הביתה שכל פעם  שיהיה וויכוח בבית אני מוכן לשתוק ולא לענות ,הכלה ענתה בחזרה שגם היא פעם

 לענות. אשיהיה וויכוח בבית שהיא מוכנה לשתוק ול

 

יצה"ר, ולא חטאים, אלא הכוונה שאם  אמר ר' אשר מה להם לפחד כלל, אין להם ",מלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון"

שכל אחד  ויום כיפור שמים, אבל בראש השנהההשכינה, אז נוצר מלאך במרומי  יהודי אחד מכניע את עצמו באמת לפני

נכנעים ובטלים, מתמלאים חיל  המלאכים הללו שנבראו מאנשים האלו, שהיו, אז "מי יזכה לפניו בדין"נשקלים מעשיו, 

הפחד האוחז את  וזהותוך כדי הרהור גאווה, ואז בטלים המלאכים האלו,  ורעדה שמא אנשים האלו מזמן ירדו ממדרגתם,

 ביום הדין. המלאכים

 

שהחזן התפלל את תפילת  בבית כנסת אחד, "להתפלל עם העבריינים אנו מתירין"החזן מכריז לפני כל נדרי,  ,ר' אשר אמר

העבריין הנמצא כאן, בסוף כשראה שם מישהו הולך  כדי לחפש ולמצוא את "כל נדרי" אחד המתפלל הסתכל לכיוון הדלת 

 זה העבריין המדובר כעת ע"י החזן, ולא עלה בדעתו בשום אופן שכנראהעלה בדעתו אז  עם נעלים אסורות ביום כיפור

, ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה המקוםעל דעת " ואני צריך להתמלא בושה וכלימה על מעמדי. ,אולי אני העבריין

 ."להתפלל עם העבריינים בישיבה של מטה, אנו מתירין

ם, ואם מישהו מתפלל זה על דעת המקום, ואם אני מתפלל זה עברייני אשר אומר שפעם בשנה אנחנו מסכימים שאנחנו 'ר

ת, דהיינו שכל פלולש שזה הסיבות, בישיבה של מעלה ומטה הם מביאים אותו להתפלל, ואז אני מגיע על דעת הקהל

 .וכביכול הקב"ה בעצמו מתפלל ,"להתפלל עם עבריינים"בחינת  ,התפילות יתעלו משפלותם

 

נידון ע"י מלאכי חבלה,  אזהמלאכים ואם הוא רשע  ע"יזה אדם נשפט שבדרך כלל  אומר שר, ר' א"מלפניך משפטי יצא"

, ואז יש להעניש את החוטא דנים אותו לפי מה שהוא חושב שהוא וזה הגאווה שלורחמים, אלא הם מה זה  והם לא יודעים

ן אותו, ושהקב"ה בעצמו יד מבקשש אדםאבל  .הקטן לפי קטנו והגדול לפי גודלו שעשה, בעונשים חמורים לפי גודל העבירה

לתקווה  , ואז יש מקור"כי רבים רחמיו צר לי מאוד"טוב, כמו שאמר דוד המלך  כי הוא הקב"ה מלא רחמים, ויעשה משפט

  .הדין את ולחנינה להמתיק

שגדל ממדרגה  , אחדאנשיםי אשר שיש שני סוג אומר ר', ?הזוכה להישפט ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו אדםומי הוא ה

הוא אומר שגם מה הקב"ה, ו שמבטל את עצמו לפניאדם למלאכים שדנים אותו לפי מעשיו, אבל יש  גה והוא שייךלמדר

דן הקב"ה זוכה ש כזה אדםוד' הזורח עליו,  ואז אין לו בעולמו אלא אור, "לית ליה מגרמיה כלום"שיש לו זה לא שלו ש

 בעצמו.אותו 
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  מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א יום כיפורשיחה ל

שקט מוחלט, דווקא היכן שיש אלא  ,א שהקב"ה לא נמצא איפה שיש רעשיהכוונה הסבירים שמ ",'הלא ברעש "כתוב 

מגיע , אבל כשהוא ויתכוננו כראוי ידעו שהמלך מגיע דהיינו בדרך כלל כשהמלך נוסע, לפניו עושים רעש גדול כדי שכולם

אדם נמצא בגוף וברגע שהוא ההכאב שיש לאדם כל הזמן, והוא כי היות ש באמת יש שם שקט מוחלט, הרעש שיש הוא

הרעש שיש לפני שהמלך מגיע, וברגע  , וזהלחמה בין הגוף לנשמה מי ינצחלעלות ולחיות נשמה שזה הקב"ה יש מ רוצה

  ." 'הלא ברעש " הכוונה ם הקב"ה הוא במצב של שקט, וזהוומתחיל לחיות ע שאדם עובר אותו ומצליח להתגבר על הרעש

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

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

יש מלחמה כי המטוס הולך  רעש גדול מאוד, ואח"כ שהוא מאזן את עצמו הרעש נפסק, וההסבר הוא בהתחלה עלה ישלמ

אולם הטייס צריך תמיד לשמור על וברגע שמגיע למעלה יש שקט,  להתנתק מהעולם ולעלות למעלה וע"ז יש רעש גדול,

אותו דבר ברגע שאתה רוצה ויכול לאבד את שיווי משקל. האיזון של המטוס כי לפעמים המטוס יכול להיכנס ל"כיס אוויר" 

הקב"ה, אבל  כי אתה הולך להתנתק מהעולם ולהתחיל לחיות עם ,יש רעש ,להקב"ה יש כאב ועצמ להתחיל לחבר את

 . אבל עדיין צריך לחיות את הסכנה שיכול ליפול ברגע שאדם מגיע לשם אז אין רעש והכל שקט

להתנתק ולצאת  ה חייבים לשלוח אותו עם רקטה וזה עושה רעש גדול, כי הוא צריךחללית למעל וכמו"כ כששולחים

 שום רקטה כלל. מהעולם לגמרי, וברגע שהוא מגיע למעלה הוא טס שם בשקט בלי

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

 חייב לעלות עוד יותר למעלה ואז יש כאב חדש ורעש חדש, וכמו בחללית עם רוצים כבר אצלו השגה והואמגיע לשם זה 

יותר למעלה, אותו דבר הוא בעבודת  לשלוח אותו עוד יותר למעלה חייבים לשלוח אותו עם עוד רקטה שישלח אותו עוד

  השם.

להסביר שיש שתי דברים שאדם צריך לתקן, צריך , ו? "ורינופז" הכוונה מה ושואלים, "וקרב פזורינו מבין הגויים"אומרים 

יש כל אחד את  ואח"כ ,שאדם הראשון עשה לנו בחטא עץ הדעת ומאז נעשה פירוד ממנו להקב"ה דבר ראשון על פיזור

 .והתיקון הוא ע"י ההכנעה העש בעצמו שהוא ו,פיזור של

התורה בשביל ידע ובשביל  אבל ברגע שאדם לוקח את, ה לחיבור איתואת התורה כדי להגיע על ידהקב"ה נתן לנו 

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

 חיבור.אז הוא הגיע ל אומר לעצמו שזה לא הוא אלא הקב"הלו או פגע בו ו בעת שחבר מציק

והוא מחליט  בהתמודדות וברגע שהוא אדם שפגם במידות אז מוציא הרבה כוחות נפש ומפזר אותם לכל מיני מקומות,

 הנפש שהלך לו מקודם. ק כשחבר מציק לו או פוגע בו, אז הוא מקבל בחזרה את הכוחותותשל

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

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

 "ארון הקודש גשים מול"למצוא נקודת בעבודת השם ולמצוא את הקב"ה בכל מקום, א"כ הוא  ,האלוהק'  הוא מכל הימים

, כי ברגע "ועמך מסביבים אותם כחומה ,וחימה לשכך כעס"דת בעבודת השם, ואז והכוונה שאני ניגש ומחפש למצוא נק

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

 

 

 

 

 

  

 מאיר אלכסנדר וייס שליט"אראש חבורה ר' מפי  -נקודות ליו"כ 

אחריו. כך גם ביום כיפור  ותשילד קטן ששפך משהו על הרצפה הוא מבקש מאביו שיתכופף לנק א. כולם יודעים

 שאנו כורעים על הרצפה ומבקשים מה' שיתכופף למטה לשפל שלנו וינקה את הטעויות שעשינו.

 הכוונה היא שאדם חייב להכיר בשפל של עצמו שהוא מלא עוון ואז -ב. "אנו מלאים עוון ואתה מלא רחמים"

 הקב"ה מלא רחמים עליו.
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 מפנקסו של בחור

 ערב היום הקדוש 

כולם מתכנסים בבית המדרש הגדול, כל המושגים מתערבבים בראש: יום דין, אימה, רחמים, חתימת הדין וכו' הכל נהיה 

ברגע אחד רציני ומתוח יותר, זה לא הבית מדרש הרגיל והמוכר... כולם לבושים לבן רק הוא שחור. ברור ששחור הוא עדין 

בל לא שחור כזה... כמו הרגשה לא טובה כזאת ששום דבר כבר לא יעזור, הוא לא ישתנה בחור ועדיין לא לבוש בקיטל, א

 יותר, גמרנו.

אל תחשבו עליו כ"כ רע, הוא עדיין בחור שהולך כל יום לישיבה ורוצה להתגדל, רק היום הוא הספיק כבר לעשות מקווה 

גיע לכל התפילות בזמן, כ"כ הרבה שעות ומלקות וכפרות... אבל פתאום נראה שהפעם באמת אין למה להתאמץ ולה

לעמוד ולהתפלל, וזה מלבד הקושי בצום... וכל הפרטים ומצוות שיש אחרי יום כיפור.... ועוד אם היה איזה שכר... נניח כסף, 

והתמודדויות וגם לחץ מצד המשגיח ועדיף שלא נכנס  תאוכל טוב או כובע חדש לחג אבל כלום, רק יותר גרוע, רק ניסיונו

 לביקורת בבית... אז בשביל מה לו להילחם??

 ליל שבת קודש

החדר,  ןל אדון" וכולם רקדו "שבת קודש" והרבי יוצא לכיוו-הטיש בבית של הרבי עומד להיגמר... הרבי סיים עתה את ה"א

פים לשמוע צמאות ושואל "רבי, איך עושים תשובה?" הרבי נעצר, כולם מצטופ םלפתע אברך אחד נבוך פונה להרבי בעיניי

מסתובב לעברו מחייך ואומר "תשתה כוסית לחיים" האברך מחייך כמו כולם... אבל עדיין לא מבין את הרבי את התשובה, 

 ...התשובה פנימיות

רחימאיות על כולם, ושואל "למה נראה לכם שאדם עושה תשובה?" כולם משתתקים והרבי ממשיך  םהרבי מסתכל בעיניי

כדי להיות שלם עם מה שעשה, ומתוך כך נכנס רק י"ע אומר שהאדם רוצה לעשות תשובה "הרה"ק ר' פנחס מקוריץ ז

 האברך מהנהן בהבנה וכולם מתפזרים לביתם.... "...מושלםלגאווה שהוא 

 בדרך לבית, הבחור כולו מהורהר ממה ששמע עכשיו... אז מה צריך לעשות עכשיו? 

רק ככה תוכל  תמשיכו להתמודד! תמשיכו להילחם!ך ובחור הרבי זועק לכל אברעומק התירוץ ואז הכל מתבאר, ב

בק מבלי יכולת להתנתק. זה נראה להמשיך לחיות עם חיבור לה'... כולם מדברים מדביקות, זה הדביקות האמיתית! כמו ד

 לגאווה...., אבל באמת זה התיקון שלך. בתוך הניסיון הזה יש את הנקודה שלא נותנת לך להיכנס שלך החיסרון ממש

וזה התשובה שה' רוצה מאיתנו בימי הרחמים והסליחות, שלא נתחרט על החטאים בגלל שמחכה לנו מנגל בוער ותבלינים 

לנו... או סתם יסורים במהלך השנה, אלא שנתעורר לתשובה כי }חטא = ניתוק{ ו }מצווה = חיבור{. ואנחנו  רק שמחכים

 רוצים תמיד להיות מחובר למקור החיים. 

בטח אתם שואלים מה הקשר לכוסית לחיים.... חיצונית נראה שהכוסית לחיים היא מרה ולא נעימה אבל בפועל רק היא 

מביאה תחושת שמחה ורוממות ולכן היא טובה... וכששותים הרבה מתרגלים לטעם ומתחילים ליהנות, או כמו שר' אשר 

 אמר על הכרת השפלות העצמית שבסוף "ההרגל נעשה טבע"... 

 )אביתר רווח(  עכשיו יש לו כבר למה להילחם...
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