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 שליט"א  אליהו עטיה הרה"ג / "בה'תשפ  –'תבואכי 'פרשת  

  ותניינא פ"ב  מוהר"ן תורה ע"חליקוטי  מבוסס על 

לא מספיק לסמוך על הצדיק צריך לעשות  /  ביאור הבעש"ט בפסוק אשרי העם יודעי תרועה
כל שנה שרשה בתחילתה  /  י' פעמים שם אלהי"ם  -'רש השנה'  /  תשובה בעצמו
בתשרי  /  בפרשת כי תבוא שהיא סוף השנה כתוב "מראשית" מלא/   מתעשרת בסופה

/  א' ב' כסדר  -ניסן אביב /  ב כסדר-תשר"ק ניסן א   -תשרי /   תשרי מרשית  -נברא עולם 
זו   -"קחו עמכם דברים"  /  איך יתקן שילך לו הכל כסדר/  במה זה תלוי -כסדר ושלא כסדר 

קטרוג  /  שם הוי"ה במילי אלפין -אד"ם /  סליחות ווידוי שעל סדר תשר"ק / עיקר התשובה
/   מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל מה שישנא/   הלבנה שלא רצתה להתבטל לשמש

פנימיות הענין שבהרבה דברים נשים /  כשהאיש לא זכה מחמת עוונותיו אשתו מנגדת לו
הנשים הצדקניות בישראל היו מתבטלות לבעליהן הצדיקים / הטעם /  שוות היום לגברים

שצריך צמצום בשביל הבריאה / כיצד על ידי העוונות נעשה ח"ו פגם בשכינה / הטעם  
שמצות 'אהבת ישראל' כל כך חשובה / הוידוי דברים משיב את השכינה למקומה / תשוב 

לתקן את הפגם /  יד חכם האמת'ה' אחרונה שהיא השכינה / 'וידוי דברים בפני תלמ  -ה' 
שפגמנו בתורה / כיצד יוציא את השמות טומאה החקוקות על עצמותיו / היות שהתורה של 
התלמיד חכם הוא יכול לתקן מה שפגמו בה / המקום לעשות את הוידוי דברים בפני הצדיק  
רק באומן / אם אדם אנוס ולא מגיע לאומן יש אפשרות גם במירון / לעובדא ולמעשה בוידוי  

 פני הצדיק דברים ב

 

 ביאור הבעש"ט בפסוק אשרי העם יודעי תרועה 

רביעי(השבוע    א. הולדת של הבעל שם טוב ה יום    זהח"י אלול    )יום 

פט,  כתוב,  ושל  בחידוש  נפתחו  בודכול  ,הקדוש ֵרי   טז(  )תהלים  ַאש ְׁ

רּוָעה    ָהָעם ֵעי תְׁ אֹוריֹודְׁ ּבְְּֽׁ ּון  ה'  כְּֽ ַהּלֵ יְׁ ֶניָך  על   -'  העםהמילה 'הנה    " ּפָ

הכוונה   רוב  לומר  אנשים פשוטיםלפי  יודעי תרועה,  הם  . שאפילו 

עם שהיה להם גיבור    על  :משל  בדרךהבעל שם טוב  זאת  מסביר  ו

מאוד חזק  על   ,מלחמה  עצמם  את  סומכים  היו  המדינה  בני  וכל 

גיבור שהיה  ,אותו  הלימוד   ,גיבורכזה  להם    ומפני  את  הזניחו  הם 

מלחמה  תכסיסי  ש  .של  איזו  מלחמה    להם  היתהש  ,קרהומה  עם 

 מהו,  ידע שיש להם גיבור שאף אחד לא יכול עליו אויב  ה מדינה, ו

כלי והמלחמה    הכליאת כל  בשקט  לגנוב    והצליח  הם  ?ה האויבעש

  גיבורה   כשהתחילה המלחמה,וברגע האמת    ,של אותו גיבור  נשק

וכך האויב   שלו, ולא היה במה להילחם,מה  ילחהאת כלי   לא מצא

  .זה המשל - השתלט עליהם וניצח

 לא מספיק לסמוך על הצדיק צריך לעשות תשובה בעצמו 

שלפעמים אנחנו סומכים על   ,הנמשלאת  ר הבעל שם טוב  סבימב.  

ושלום בזמן    ,הצדיקים שלנו גיבורי אמת. רק שלפעמים חס  שהם 

 ,צדיקיםהשל    'מלחמה הכלי  'מצליח לקחת את ה והשטן  בא    ,הדין

דרך   את  נדע  לא  בעצמנו  אנחנו  תפילה ואם  ידי  על  המלחמה 

שופר ח   ,ותקיעת  נמצא,    "ואז  שלו.  בקטרוג   לנצח  השטן  יכול 

עלוגדולים  צדיקים  לנו    שישנכון  ש סומכים  אבל   יהם, אנחנו 

דעת ול  ,לעשות תשובהבעצמנו    כיםביום ראש השנה צרי   ,למעשה

ואז    ,של הצדיקים  המוחיןב את  וגנל  יכול  השטןי  בשופר, כהריע  ל

ליפולח"ו   יכולים  הבעש"ט:  ולכן .  כולם    בעצמנו ו  חננאש  אומר 

רּוָעה ולכן כתוב: "   ,צריכים לעשות תשובה ֵעי תְׁ ֵרי ָהָעם יֹודְׁ   ה'   - ַאש ְׁ

אֹור ּון  ּבְְּֽׁ כְּֽ ַהּלֵ יְׁ ֶניָך  להילחם  עשה   ",ּפָ איך  בעצמם  יודעים  ולתקוע  ם 

ו ולהסיר את הקטרוג.  רק    ,בעצמנו  אחרי שעשינו תשובהבשופר, 

 . יםנוכל לסמוך על הכח של הצדיקאז 

בישיבות כל הזמן התחנכנו שכל   , כיאלינו  נוגעים  האלו  יםהדברו

יש בברסלב    אבל,  וכו'  לעצמו  תשובה  עניןצריך להתאמץ בדם  א

עושה  ש  תתחזקו ה דרך  ב  דיבוריםהרבה   בשבילך   תשובההצדיק 

  אני מעביר בברכו הראשון וכו' וכן מפורסמת השיחה, שאת אנשי  

לא  שבכל אופן  אלא  ,  אמת  הכלו  .()אמנם לא פשוט מה המקור של שיחה זו 

השטן יכול לעכב את הכח של ש  וןמספיק לסמוך על הצדיקים, כי

דקטנות    הצדיקים, למוחין  ולהביאם  המוחין  את  מהם  לקחת  או 

בענין   הנ"ל  של  הכלי  כמשל  ג"כ אנחנו  ולכן    ,הגיבורמלחמה 

   .בעצמנו  לעשות הרבה תשובה כיםצרי

כי  באמת  ו למעשה,  בברסלב  המנהג  לראש כך  נכון  שמגיע  מי 

על  ה  יודע כמה רבינו  ,רבינול  השנה ש בערב זהיר  דברים  הווידוי 

השנה והואראש  את    ,  התשובהעושה  שצריך  עבודת    זוכה ו  , כמו 

רּוָעה"  לקיים: ֵעי תְׁ ֵרי ָהָעם יֹודְׁ איך  שכל אחד  מישראל יודע    -"  ַאש ְׁ

 להריע לפני הקב"ה בבקשת תחנונים. 

 י' פעמים שם אלהי"ם  -'רש השנה'  

תורה  בנקרא  ראש השנה    ,אומר חידוש מאוד יפה  יששכר'בני  'הג.  

ת'בשם   לו  חז"לורק    רועה',יום  השנה '  קוראים  הגימטריה   '.ראש 

)בלי  רש השנה'  '  קרעשה  אם נ  .861  עולה   'ראש השנה '  יםשל המיל

הנוספת    האל"ףו  .'ם "יהאל' ם  פעמים ש  10  שזה עולה  -  860זה    א'(

   ., כך הוא אומר' עולםל אלופו ש'  כנגד זה

 כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה

: שראש  דיברנוש   עניןהחידוש שלו ל  לקחת את  כעת אני רוצהוד.  

נדרש: גם  השנה '  השנה  שאמרו ו  ועני.  'רש'  ןשולמ  -  ' רש  כמו 

השנה    אגמרב טז:(בראש  הפסוק    )דף  יא,בדרשת  "ֶאֶרץ   :יב(  )דברים 

ר ה' ֱאלֶֹהיךָ  ֶ ָנה  ֲאש  ָ ית ַהש ּ ּה ֵמֵרש ִ ִמיד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּבָ  ּדֵֹרש  ֹאָתּה ּתָ

ָנה" ש ָ ַאֲחִרית  ַעד  יצחק"א ,  וְׁ ש  :ר  שנה  לתה  יבתח   'רשה'כל 

ית" -' מראשית השנה ' מרשנא ,מתעשרת בסופה )חסר   כתיב  "ֵמֵרש ִ

ופירש"י: שרשה ". ע"כ.  ועד אחרית סופה שיש לה אחרית  -  אל"ף(

לדבר   -בתחילתה   השנה  בראש  רשין  עצמן  עושין  שישראל 

ותפילה, כענין שנאמר   כג(תחנונים  יח,  ",   )משלי  ָרש  ר  ַדּבֶ יְׁ ֲחנּוִנים  "ּתַ

כלומר  רשין',  עצמן  עושין  'שישראל  הוא:  הרמז  הנ"ל  וכפי  ע"כ. 

 שישראל אינם סומכים רק על הגדולים שביניהם שהם בחינת א', 

עו דהיינו  ים  שאלא  'רשין',  עצמם  את  ועושים  בתשובה,  בעצמם 

השנה'.   כי  הרמז    וזהו'רש  ידיהנ"ל  עשרהמנין'  על  של  אנשים    ' 

להמתיק  ,פשוטים מנין   'ם" יהאל' שמות    עשרהאת    זוכים  שהוא 

השנה' את    יםזוכאנו  ואז  .  'רש  שזה  למשוך  ל  ש  פואלו ה'אל"ף' 

 .  הקב"ה -עולם 

 בעשרהכל מנין נחשב  ומה שעשינו חשבון לפי עשרה אנשים, כי  

זה    -  איש  אלף יש  אם  אפילו  ו   ,אנשים אנשים    עשרההעיקר 

ידם באה השכינה(ם  שנמצאים ש   ם קימתמ  הםו  )בחינת עשרה ראשונים שעל 

עשראת   שזוכיואז    ',ם"י האל' שמות    בחינת    ' ולםעשל    ואלופ' ם 

גם את עבודת  צריך מאוד להדגיש  ולכן    .נמצא איתם כמה צריך 

התשובה שלנו, של כל אחד ואחד, גם כשזוכים להיות אצל צדיק  

  האמת ב'אומן ראש השנה'. 

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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 בפרשת כי תבוא שהיא סוף השנה כתוב "מראשית" מלא 

כש הגמ'  שאמר  מה  על  נוסף  רמז  להוסיף  נראה  ובזה  ישראל ה. 

סוף להתעשר בזוכים    הם  -  בתחילת השנה  'רשים 'כ עושים עצמם  

  , שקוראים בסוף השנה  -  'כי תבוא '  נופרשתב  לזה  ראיההו  .השנה

ִרי  כמתחילה בענין של הביכורים, וש ל ּפְׁ ית ּכָ ּתָ ֵמֵראש ִ ָלַקחְׁ תוב: "וְׁ

מלא   'מראשית'  המילה  וכו'",  א'(ָהֲאָדָמה   ים ביאמ  אנחנו   –  )עם 

ול  שזכינו  על  ,וריםכבי   ' מראשית '  המילה  לכןו  ,שפעלעשירות 

   '.א עם  מלאה

 תשרי מרשית  -בתשרי נברא עולם 

'  מראשית 'ויש    ,בראש השנה  -  'בלי אבחינת 'מרשית'  יש  ו. עכ"פ  

א' השנה,    -  עם  בראש  רשים  להיות  כשזוכים  כי  השנה,  בהמשך 

והנה   . תחילתה ועד סופהיד אחר  אזי כל השנה כולה מתעשרת מ

יא.(  בגמ' יהושעל  אליעזררבי  בין  מחלוקת  יש    )ר"ה    האם   רבי 

, לר' אליעזר בתשרי נברא העולם  ן בתשרי נברא העולם או בניס

בניהנברא   יהושע  ולר'  שסובר    .ןסעולם,  נברא   בתשריולמי 

היפוך   היאבלי א', כי    –  'מרשית'אז זה מסתדר עם המילה    ,העולם

אותיות אליעזר  שיטת  זהו   ',תשרי'   של  וכךרבי  ל  ,    , כהלה נפסק 

   תשרי.ה בנשה עושים את ראש ולכן אנחנו 

 ב כסדר-תשר"ק ניסן א -תשרי 

ניסןבאמת    מהז.   לבין  תשרי  בין  בחינת    ?ההבדל  זה  תשרי 

  ( הפוך מהסדר הרגיל של האותיות א' ב' ג' ד' ,  מהסוף להתחלה   )האותיות  ,קר"שת

האותיות מהסוף  כל  כשנברא העולם באו  ש,  זוהרהקדמת הבכתוב  

העולם  להתחלה את  בהן  שיברא  מקב"ה    ת'   אות  ההגיע  ,ובקשו 

 הקב"ה ו  ואח"כ האות ש' והאות ק'  . העולם  תא  הב  אבריש  ובקשה

  .הן סיבה למה אי אפשר לברוא בהן את העולם ל אמר

תשרי נברא ב'  -  ת תשר"קזה בחינ  כשהאותיות מהסוף להתחלה

זה  ואיך    .העולם ב  ?ק"תשרבחי'  תשרי  בכ"ר.-זה   כלומר,  אי"ק 

אותיות  ידוע   בחילופי  נדרשת  התורה  יש ו  ,אותיות   פיצירוו שכל 

 ש"ת ב"א  ידועה  לוףהחי, למשל  חילופי אותיותסוגים של  רבה  ה

יש עוד  ו  ,וכן הלאה(   ,את האות הראשונה באות האחרונה  פיםמחלי )שבו    ג"ר ד"ק

חילופים   אי  שאחדכמה  נקרא  ב"מהם  האותיות בו  ש  –  רכ"ק  כל 

  אותיות בכ"ר ה ות ביניהן, וכן  מתחלפהן    (100, ק =  10, י =  1א' =  )אי"ק  

זה נקרא בקבלה ו   .)גל"ש, דמ"ת(  וכן הלאה  ,מתחלפות  (200  ,20,  2)שזה  

   .רכ"ב "קחילוף של אי

העולם   ברא  האותיות,הקב"ה  אותן  והו  ע"י   חילופים ע"י  ציא 

 ף האותיות רויצ ע"יר בר ודבכל דבוככה הוא ברא  שונים, וצירופים

  . אותיות האלה זה קבלה מעשית   יפרו יצכל הדע את  שיו  מיו  .שלו

הקו את  מחליפים  אנחנו  תשר  ' אם  בכ"רק  "של    , ד"יו-ל   באי"ק 

'ב  'תשרי'.  -המילה  יוצא באמת  העול   יתשרולכן  זה   -ם' נברא 

   .התחיל מהסוף להתחלהזה ש כלומר - כסדר אבחינה של

 א' ב' כסדר  -ניסן אביב 

'ב  לעומתח.   העולם  ןניסזאת  זה    ',נברא  הבריאה 'ניסן'  בחינת 

האביב   ןניס   ,סדרכ חודש   שם יש    ',אביב 'מילה  ב  תבונןנ  ,זה 

א' ב'    -אי"ק בכ"ר יצאב  לאות יו"דנעשה חילוף  וכש  -'ב',י,ב'',א

מ  כי )  ,א' ב' הוא וזה מושלם    'נברא העולם   ןסינ'ב  .א'(-ב   פתתחלהיו"ד 

נברא תשרי 'באבל   האדם השלם.  (רבינו)א' ניסן זה יום ההולדת של כסדר  

בחינ  -  'העולם העולם   ולמה  .סדרכ  אשל   תזה  את  ברא  הקב"ה 

אותו  ?כסדר  אשל נסדר  שאנחנו  בור  !כדי  היה  הוא  אם   א כלומר 

כסדר הכל  לא   ,את  לנו    אז  שו  ,לעשות  מההיה  בתשרי 'עכשיו 

העולם  כסדר',    'נברא  'שלא  בחינת  עבודה לסדר שזה  לנו  יש  אז 

   .ולםהעאת 

 תלויבמה זה  -כסדר ושלא כסדר 

  , כסדר  חינתשיש ב  ח"ב(  "ב תורה פ) ן  "רהמסביר בליקוטי מו  רבינוט.  

הולך  ש כסדר  ' בחיויש    ,סדר כ אדם  ללפעמים   שלפעמים   שלא 

כל   ,רבינומסביר    ?כסדר  אשל  תבחינה זה  מ  .הולך לו שלא כסדר

 זה שלא כסדר   -  רציתה כמו שנעשולא    דבר,פעם שאתה רוצה  

ו  רצית בשפע רפואה  בית  , פרנסה  מהילדיםשלום  נחת    ולא   -  , 

 , בכוונה   לתפלה זכות לל  , הצלחה בתורהרצית    מו שרצית. כ  נעשה

ל בלזכות  נקרא שלא   -  מצליחלא  אתה  ו  ,יתברך  ה'דביקות  זה 

כסדר    .סדרכ העולם 'ב  בחינת זה  שלא  נברא  והעבודה    ,'תשרי 

   .בראש השנה לסדר את הדברים היא שלנו

 איך יתקן שילך לו הכל כסדר 

קמה,דוד המלך    אומר  ?זוכים שילך לאדם כסדראיך  וי.     : יג(   )תהלים 

ָודֹור", ּדֹור  ָכל  ּבְׁ ָך  ּתְׁ לְׁ ֶ ש  ּוֶממְׁ עָֹלִמים  ל  ּכָ כּות  ַמלְׁ ָך  כּותְׁ כלומר   "ַמלְׁ

מתי  .ותו של הקב"ה מלכעיקר הבריאה היתה בשביל לגלות את ש

והוא  גאוה  לאדם  ח"ו  כשיש    ?כסדר   א מתי של ו  ,כסדר  הולך לאדם

ולהחליט  אמלוך',   'אנא אומר   רוצה  והואאני  כפי השכל   ,  מתנהג 

ומתי   .אז הולך לו שלא כסדר  -  'אני המלך של עצמיחושב 'ו  ו,של

מתנהג לפי השולחן   לקב"ה, והואמתבטל    דםשא כ   כסדר?הולך לו  

  הוא זה נקרא ש  מדריך אותו איך להתנהג,רב שצדיק ו  לו  יש  ,רוךע

  , רוצה  הואש  עושה מהו  ,לא שומעדם  אבל כשא   .ל לקב"המתבט

 ?ולמה  ,הולך לו שלא בסדרהמצב כזה  אז    'אנא אמלוך'  בבחינת

את   לוקח  הוא  הה כי  האחרונה  לעצמו,ותלכמ'ספירה  ועושה    ' 

כאילו   המבמקו  ,שלוהיא  אותה  את  לבטל  ללכם  רות ספיות 

זה    ביום  שלנו  העבודהו  –  השנהראש  א יום  ביל זה בובש  .העליונות

 להמליך  ,להקב"הכות לאת המ ולתת נו,לשכות ל בטל את המל

 זו עיקר התשובה - "קחו עמכם דברים"

מסביר   רבינוושם    ח"א()   הר"ןבליקוטי מו  תורה ע"ח  היום נלמדיא.  

 . ע"י הדיבורים  -שבו ממליכים את הקב"ה  תיקוןעשות את ה איך ל

מ  רואים מה  ,יןיענדבר  בעבודת   שעיקר  מאיתנו  שהקב"ה מבקש 

זה   כי  פלאזה  ו  '.וידוי דברים '  וזה   -דיבורים  בוא עם  שנהתשובה   ,

 אומרים זה נחנו א ,בקש סליחהלכשבאים  לפעמים אצלנו זה הפוך,

הוא  דווקא    ואצל הקב"ה  ,יםמעש  חנו רוצים לראותאנ  רק דיבורים

ג(  , כמו שכתובדיבורים  איתנורוצה מ יד,  ָבִרים "  :)הושע  ֶכם ּדְׁ חּו ִעּמָ קְׁ

ּובּו ֶאל  ש   .  'וידוי דברים'עיקר התשובה זה  כי  - ה'"וְׁ
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, הוא אם הדיבור לא אמיתי  ,שזה יהיה דיבור אמיתי  העיקר  וכמובן

 רבינו  .התיקון  נעשה  -  אמיתי  של תשובהכשיש דיבור  ו   ,כלום  אינו

הקדושהיהשכ  זה  'דיבורש'מסביר    ,הדיבור  בחי'  אשהי  -  נה 

דברים  אומר  דםשא כו הווידוי  השכינה    הוא  ,את  את  חזרה  מחזיר 

הדברים:  .למקומה את  כ ונבאר  אז  פל  ונ  ח"ושאדם  כי  בחטא, 

תיקון  ה  המ ו  .איפה שהוא נמצא  ,ם האדם בגלותהשכינה נמצאת ע 

הזה ל קדושה  דםשאכ   ,רבינומסביר    ?דבר  דיבורי  בבחי'   מדבר 

ה'" ֶאל  ּובּו  ש  וְׁ ָבִרים  ּדְׁ ֶכם  ִעּמָ חּו  ואז  קְׁ השכ",  את  בחי'   נה יהחזרת 

שללכהמ  ואתהדיבור   למקום  מ   הות  שנדרש  התיקון   איתנו וזה 

  של תשובה. לתקן ע"י כוח הדיבור

רוֹ "  ו(  )שיר השירים ה,פסוק  כתוב ב ַדּבְׁ ָאה בְׁ י ָיצְׁ ש ִ  מה   רבינומסביר  ".  ַנפְׁ

יצאה  '  זה של יוצאים  ישראל    תומנשכל    '?דברובנפשי  מהדיבור 

איך היא יצאה    –'  יצאה  (ישראל מ  חדשל כל אחד וא )נפשי  ' וזהו:    ,הקב"ה

בעולם ו הקב"המה  -  'דברו 'ב  ?נבראה  של  הולדת    ,דיבור  כלומר 

היות שכל ו  .של הקב"ה  םזה נעשה ע"י הדיבורי ,נשמות עם ישראל

 -של הקב"ה  לגלות את מלכותו  היא  העולם  בריאת  של    תליכת ה

פה' -בפתח אליהו: 'מלכות   שכתובכמו    היא כח הדיבורהמלכות  ו

שבעל קרינ-תורה  מלך  '  כתוב:  וגם  ,לה'  ןפה  עםבאין   -  'לא 

נפשו  כלומר, שיש  מאין    ,ישראל  תבלי  על  כביכול  י  לקב"ה 

ע"י השל הקב"ה    לכות נמצא שהמ.  למלוך י " בחינה של  היא  ש ִ ַנפְׁ

רוֹ  ַדּבְׁ בְׁ ָאה  נ  ןשה   , "ָיצְׁ שנולדכל  ישראל  הדיבור  ושמות  של   מכוח 

שהם בחינת היפך המלכות    ,. ולכן גם התיקון על החטאיםהקב"ה

של הקב"ה כביכול, בזה שאין אנחנו עושים את רצונו, זה להחזיר 

   חזרה את המלכות על ידי 'וידוי דברים'.

 סליחות ווידוי שעל סדר תשר"ק

)אשמנו,  הרגיל    יש את הוידוי  שני סוגי וידוי,  יש לנוהסיבה ש  הוזיב.  

שהוא    -טא'  על חשל '  דוייאת הולפי סדר הא' ב', ויש    בגדנו, גזלנו(

נאמר   הפוך גם  אותיות  זה    סדריםה י  נשו  )ת',ש',ר',ק'(  בסדר  האלו 

ישר  בחינת: חוזר  ,אור  והוידוי    .ואור  ישר,  אור  זה  הרגיל  הוידוי 

חוזר. אור  זה  של בוידוי  זכרים  נ  מהלו  ההפוך  אותיות  סדר  שיש 

זה  ,בווידוי דברים עניןכי כל ה ,ר היטבואבמזה  רבינוי לפ תשר"ק?

מהסוף  שהאותיות    את  , שלא כסדר  את בחי'   ,ק "שראת התלתקן  

ל בחינת  ש  'בתשרי נברא העולם',האותיות של בחינת    להתחלה, 

אנחנו מסדרים בעצמנו את הווידוי על  ,בווידוי דבריםו  ,לא כסדרש

תש של  את  "רהסדר  לתקן  כדי  כק  שלא  בסליחות   גם  .סדרמה 

פיוט  חנואנ ֵמָרעֹות  אומרים  נּו  ַמהְׁ רֹות ,  ּתָ ִמּצָ ּכֵֹחנּו  ש   ש ַ ַעד  ,  ּתָ נּו  חְׁ ש ַ

ֹאד ָעָפר,  ִלמְׁ ַעד  נּו  ַפלְׁ ֵתנוּ ,  ש ָ ִמּדָ ִהיא  ךְׁ  ּכַ ִרים ,  ַרחּום  ּוַממְׁ עֶֹרף  י  ֵ ש  קְׁ

נוּ     חוזר'. אור' -ק "תשרוכו', שהוא מסודר על פי סדר"   ֲאַנחְׁ

 שם הוי"ה במילי אלפין -אד"ם 

פ"ב  עוד  מסביר  רבינויג.   תורה  שם   -  'אדם '  שם  ישש  ,בתניינא 

ה"א(ין  פילוי אלמב  הוי"ה וא"ו  ה"א  גימטריא  )יוד  '  אדם '   וזה שם מ"ה 

ה  " שם הויבלי    של שם מ"ה  המילויאת    חשבנכשו  .( 20+6+13+6  =45)

שה   '. חוה'   אגימטרי  -  19  יוצא  (45-26  : נפחית כלומר  )  26  הואפשוט 

'ה  " משם    ,כלומר גימ'  'חוה'אדםזה  יוצא  'אדם'  של  והמילוי   ,' .  

ָרָאם, "  ב(  בראשית ה,)   כתוב ֵקָבה ּבְׁ ָמם   ָזָכר ּונְׁ ָרא ֶאת ש ְׁ קְׁ ָבֶרךְׁ ֹאָתם ַויִּ ַויְׁ

ָאםָאָדם   רְׁ ִהּבָ יֹום  והכש  ,"ּבְׁ מתוקן ,  ביחד  הם  נקבההזכר    , הבית 

כל אחד בפני   יםפרדנ  כשהם  ?בעיה  ישמתי    .'אדם שם 'ב  יםנקראו

עצמה  עצמו, בפני  עצמו  ,חוה  בפני  הנהגה   ,ואדם  בבית  יש    ואז 

   .שלא כסדר

טבע האמיתי שלה כמתנהגת    , זה כשהאשהנכונההבית  הנהגת  ה

החז  שאמרוכמו    .לבעלה  מתבטלתוהיא   ָ ל    "ל: ֵאיזֹוִהי ִאש ּ ָרה? ּכָ ֵ ש  ּכְׁ

ה עֹוש ָ ֶ ֲעָלה   ש  ּבַ צֹון  כתבכ )   "רְׁ אבהע"ז  ה  ן  אליהו    ז,ס"ס"ט  רמ"א  דבי  תנא  בשם 

נו  .(ט'  שהיום  כמו  את    וסילא  אמיתי ההטבע  מ נשים  ה  אתלשנות 

  את   )ח"ב(מביא בתורה פ"ב    רבינו  יהן.בעל  לעשות את רצון  הןשל

ת  )הקדוש  והר  הז ּה ָלא   שאומר  (קפג: ח"ג דף  ֻחּקַ ּבֵ ַכר, ֻנקְׁ ִאית ּדְׁ ֲאָתר ּדְׁ 'ּבַ

ן'   ּמָ ּתַ ר  ּכַ בזוהר:    -ִאדְׁ לפנינו  והלשון  רבינו,  הביא  ּוַבֲאָתר  כך 

א   כֹּלָ ַכר ָקֵריָנן לְׁ א, ּדְׁ ּבָ ָאה נּוקְׁ ַכר, ֲאִפיּלּו מְׁ ַכח ּדְׁ ּתְׁ ִאש ְׁ ָצא ּדְׁ מְׁ ּנִ ֶ ָמקֹום ש  )ּובְׁ

ַלּכֹל  ָזָכר  ָרא  ִנקְׁ ֵקָבה,  נְׁ ָאה  מְׁ ֲאִפּלּו  זכרבמקום  כלומר:  .  (ָזָכר,  נקבה ה  ,שיש 

יש שלום בבית   לבעלה,  בטלה  ולכן אם האשה  .לא תופסת מקום

להתקיים.  יכולים  האשה    והנישואין  ח"ו  אם  רוצה  אבל  לא 

בעיות    לבעלה,  להתבטל יש  אז  אמלוך',  'אנא  אומרת  והיא 

   בשלום בית.

 קטרוג הלבנה שלא רצתה להתבטל לשמש 

ס:('  לבנההקטרוג  'הבחינה של  וזו  יד.   הכוונה?    –  )חולין  הקב"ה מה 

גודל.  אחד,  תרבכ   םברא שני מלכי והירח באותו  ואז    את השמש 

  כתר ב יהיה שני מלכיםאיך אפשר ש קב"ה:האמרה להלבנה ו   באה

את יכולה    שיהיו שני מלכים, גם  אפשרודאי ש  ?אמת ה  ומה  .אחד

גדולה   אם את  רק  אבל    ,כמו השמש בעלך  וחשובה מאודלהיות 

יהיה לך את המקום שלך ו  ,היה מיעוט הלבנהיאז לא  ו  ,מתבטלת

כתב רבינו בחיי  וכמו ש   . בית  שלום  כםל  ויהיה  ,את החשיבות שלךו

":    :(ג, טז   )בראשית   על הפסוק ּוָקֵתךְׁ ש  ךְׁ ּתְׁ ֵ ֶאל ִאיש  ִעית  "וְׁ בְׁ ּוָקָתּה ַהּטִ ש  ּתְׁ

ה הּוא   ָ ל ָהִאש ּ ֶ ֲעָלהּ ש  ל ָמרּות ּבַ ַקּבֵ ר   ,לְׁ ִעּקַ ּוָקָתּה, וְׁ ש  ָעּה, ּותְׁ זֶּהּו ִטבְׁ ֶ ש 

ַבֲעָלּה. ֵעֶזר לְׁ יֹוָתּה לְׁ הְׁ ֵלמּוָתּה, ּוִמּלּוי ִיעּוָדּה, ּבִ  ש ְׁ

 מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל מה שישנא

מהטו.   היוםוקש  אבל  של    ,רה  הסיפור  בדיוק   הלבנה   קטרוג זה 

ם  ג  כי האשה אומרת, אחד. כתרב  םאי אפשר לשני מלכי   :שאמרה

לבעלי שווה  רוצה    ,אני  גם  בבית,  להחליטאני  והיא    ולקבוע 

 בבית   מחלוקתויש    ,מנהיג לכיוון שלו  בעלוה  ה,כיוון שללמנהיגה  

 של הקב"ה   העצה  מה ו  ., בבחינת 'אין שני מלכים בכתר אחד'ח"ו

עם מסכימה    את לא  גם אםכלומר,  ,  'י את עצמךעטכי ומל '  ?לזה

רצונו, את  לעשות  תלמדי  ולהלך    בעלך  אליו,  להתבטל  תנסי 

 . בדרכי לבו

הרמב"ו כ(  םכלשון  טו,  ֶאת  :  )אישות  ֶדת  ַכּבֶ מְׁ יֶה  הְׁ ּתִ ֶ ש  ה  ָ ָהִאש ּ ַעל  ִצּוּו 

אי  יֹוֵתר ִמּדַ ָלּה ּבְׁ עְׁ יָה ַעל    ּבַ ֶ ל ַמֲעש  ה ּכָ ַתֲעש ֶ ּנּו וְׁ יֶה ָעֶליָה מֹוָרא ִמּמֶ ִיהְׁ וְׁ

ֶחֶקת  ּוַמרְׁ ִלּבֹו  ַתֲאַות  ּבְׁ ֶכת  ַהּלֶ . מְׁ ֶמֶלךְׁ ר אֹו  מֹו ש ַ ּכְׁ ֵעיֶניָה  ּבְׁ יֶה  ִיהְׁ וְׁ יו.  ּפִ

ים  דֹוש ִ ַהּקְׁ ָרֵאל  ִיש ְׁ ֵני  ּובְׁ ָרֵאל  ִיש ְׁ נֹות  ּבְׁ ֶרךְׁ  ּדֶ ֶזה  וְׁ ָנא.  ש ְׁ יִּ ֶ ש ּ ַמה  ל  ּכָ

ַהּטְׁ  חוְׁ ּבָ ֻ ש  ּומְׁ ּוָבן ָנֶאה  יֶה ִיש ּ ִיהְׁ ֵאּלּו  ָרִכים  ִזּוּוָגן. ּוִבדְׁ ּבְׁ זוג   , עכ"ל.הֹוִרים 

אבל הבעל,  כמו    חשיבותתהיה באותו    אף שהאשהש הוא  מושלם  
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  כמו שהקב"ה ברא שני מלכים בכתר אחד, תהיה מתבטלת אליו,  

אלא   תקטרג,  לא  שהלבנה  היה  המתוקן  והמצב  והירח,  השמש 

ל את עצמה לשמש, ואז היו יכולים להיות שני מלכים תסכים לבט

   בכתר אחד.

 כשהאיש לא זכה מחמת עוונותיו אשתו מנגדת לו

אכן   לא    מהטז.  שהאישה  מחמת זה  לבעלה  בטלה  תהיה  שגורם 

בעלה כי  עוונות  הגמ'  ,  סג.(דרשה  זכה  )יבמות  לא  עוזרתו,  'זכה   :

אבל   אחד'. ר  כתשני מלכים ב ' ת  בחינ  שי  -שאם הוא זכה    כנגדו'.

זכה יש כנגדו את קטרוג הלבנה   של אשתו. עכ"פ    -אם הוא לא 

היה כמו שכי    בכלל,  שלום בית אמיתי זה לא דבר פשוטש  למדנו

 הלבנה ומיד שנבראו:  שלום בית, לא היה להם ש ,הירחהשמש ועם 

 , 'כתר אחד אפשר לשני מלכים ב  אי' אמרה:    שהיא בחי' האשה    -

אבל   בית.  בכל שלום  הקטרוג  את  יש  הבעל ומזה  אופן אם  בכל 

 אזי תהיה לו אשה טובה דוקא.  -הוא בחינת 'זכה' 

 פנימיות הענין שבהרבה דברים נשים שוות היום לגברים 

הגאולה,  מתקדמים  בשלביםכבר  אנחנו  יז.   יתקיים שאז    של 

ָבָנה  : "כו(  )ישעיה ל,  הפסוק ָהָיה אֹור ַהּלְׁ ה וְׁ אֹור ַהַחּמָ כמו שמסביר ", וּכְׁ

 הסברנו  אחד.  כתרשני מלכים ב  בחי'  שתחזור להיות  "ל,ז  י"האר

פעמים לומר   זה  בעולם,  הנהגה  איזו  רואים  שאם  ,כמה  נכון  לא 

 ולפ"ז   .מלמעלה  זה  הכל  לדעת  , אלאהעולם לא בסדר וכו'שכל  

האחרון  הסיבה   את  שבדור  יש   שהאישה  תהפמיניסטיו תנועת  יש 

, היפך מדעת תורה.  שווה לגברלה דיעה מעצמה והיא רוצה להיות  

שהיה   ממה  העולם  מיםקוד  ותדורבוהיפך  היתה בכל  שהאשה   ,  

כי יוצא    כנועה לבעלה,  היה  עובדת    האישהו  ,רנסלפהגבר  היתה 

קרו יודעהיו    אפילו  נשיםה   ואז  בבית, וובוכת  ואת  היתה  ,  היא 

לחלוטין בבעלה  עצמך   טימעולכי  '  בבחי'  ,תלויה  זה   .'את  וכך 

במשך  ה שנהכמעט  תקיים  אלפים  בו  ,ששת  שנה   מאה פתאום 

   ?בפנימיות ומה הסיבה , השתנה לגמריהכל  ותהאחרונ

לגאולהבדאנחנו  ש  וןכי הכנה  של  להיות  מתחילה  והלבנה    ,ור 

ה"בבחינה של   אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְׁ ָהָיה אֹור ַהּלְׁ להיות השמש והירח   -  " וְׁ

שאמרנו   ,שוים וכמו  מתוקן,  באופן  בפסוק  הכוונה  שודאי  ואף 

האשה   אופן  ובכל  שוים,  והאשה  שהבעל  מושלם  שזוג  מקודם, 

מקבלת את דעת בעלה, והמהלכת בתאות לבו. ואילו עתה אנחנו  

יותר   ים מרגישרחוקים עדיין מהמצב המתוקן הזה, כי אדרבה רק  

קטרוג של  הבעיה  לש  נה,הלב  את  אפשר  מלאי  כתר  ב  כיםשני 

הוה  אחד, שהוא  פעמים  ',כתר ' בית  הדברים   נשבר  הרבה  בגלל 

אבל בכל אופן, גם הנהגה זו אף שאינה מתוקנת היא הכנה   .האלה

להנהגה המתוקנת שתהיה בימות המשיח שיהיו איש ואשה שוים, 

 בבחינת שני המאורות הגדולים, השמש והירח בכתר אחד. 

 הנשים הצדקניות בישראל היו מתבטלות לבעליהן הצדיקים 

ישראלכשיח.   גדולי  רוב  על  סיפורים  הדברים   אחד  ,קוראים 

רוב,שרואים   פי  שהרבנים  על  מבטלת    הוא  עצמה  היתה  את 

ועד    ,הרב  לחלוטין לבעלה עניינה מתחילה  איך   ףסוה וכל  זה רק 

אימי'  ב  .לבעלה  ולסייע  לעזור 'בית  בתספר  הרבנית   שבע -על 

  לא היה איך צמח כזה אדם גדול שמסופר    ,)אשתו של ר' חיים( בסקי  יקנ

הזה סלו   בעולם  דבר  שום  עם  ושיח  היו,יג  הסודות  ואחד  כי   , 

פשר אליו בביטול הכי גדול שא  שהתבטלהמאחוריו היתה אישה  

זכו לאהבה גדולהלכן  ו  .לחלוטיןו  - הם ממש   ביניהם.  באמת הם 

בנש'בבחי'  היו   מלכים  אחדי  הספר כ  ,'כתר  את  לקרוא  דאי 

הקדוש הזה 'בית אמי', לדעת כיצד התנהגה אחת מגדולי צדיקות 

 של הדור, אשרי לה.  

 שביל הבריאה ב הטעם שצריך צמצום 

רבינו ב ע"חיט.  ב,פסוק  ב  תפותח   )ח"א(  תורה  א'  עֹז  "  י(   )שמואל  ן  ִיּתֶ וְׁ

יחוֹ  ש ִ מְׁ ֶקֶרן  ָיֵרם  וְׁ ּכֹו  ַמלְׁ התורה    לְׁ והיא  תקס"א,  שנת  בר"ה  נאמרה  הזו  )תורה 

 :רבינואומר  ו   .מהתורות שנאמרו בראש השנה ונכתבו בליקוטי מוהר"ן(הראשונה  

יחַ   מזשבפסוק כזה מרו ִחיַנת ָמש ִ רּוַח ַהּקֹ  ,ּבְׁ ִריך   ,ֶדש  וְׁ א ּבְׁ ש ָ ִיחּוד ֻקדְׁ וְׁ

הּ  ּתֵ ִכינְׁ ּוש ְׁ ִחיָּ   ,הּוא  ִתים ת  ּותְׁ השנההזה  כל  ו  ,ַהּמֵ ראש  של    . עבודה 

ת"  וז"ל: ִחּלַ ּתְׁ י  כּותוֹ   ּכִ ַמלְׁ ת  ִמּדַ ה  ּלֶ ּגַ תְׁ יִּ ֶ ש  ֵדי  ּכְׁ ָהָיה  ִריָאה  )ז"א   ,ַהּבְׁ

  . שהקב"ה ברא את העולם כדי שהוא יקרא מלך, ושיהיה נבראים שהוא מולך עליהם( 

גֹּ  לֹ ּוֵמֲחַמת  ֶהָאָרתֹו  לֶדל  ַקּבֵ לְׁ ִרי  ָ ש  ֶאפְׁ ּבְׁ ָהָיה  ֵצם   ,א  ַצמְׁ ִהתְׁ לְׁ ַרח  ֻהכְׁ וְׁ

תֹוך עֹוָלמֹות     ע"כ. ,"ּבְׁ

מאיר בשלאם    ,פי' אינסוף  האור  כולם   -מות  יהיה  בטלים    , היינו 

  ענין וכל ה  ,יש לו גבולזה ש  -ים  כל המציאות של נברא? כי  למהו

אז    ,ולגבר בלי  מאיאם אור האינסוף  ו   ,זה שאין לו גבול  בורא,של  

ש הנבראים  הגבולהם  ליש  כל  ש  יו,  של    ם,בטלים  מציאות  ואין 

גורם   והצמצום  תוך העולמות,  צמצוםעשה   יתברך  ה'לכן  ו  .יםארבנ

  .שםמכביכול הסתלק  שהאינסוףבגלל  הנבראים,למציאות של 

ֶזה:  רבינוממשיך  ו ךָ   וְׁ כּותְׁ עֹוָלִמים   "ַמלְׁ ל  ּכָ כּות  ּמִ   -"  ַמלְׁ ֶ ש  נּו  ת  יַהיְׁ ּדַ

ּנּוַכל   ֶ ֵדי ש  תֹוך עֹוָלמֹות ּכְׁ ש  ּבְׁ ַלּבֵ כּות ִהתְׁ לַמלְׁ ַקּבֵ . ]אבל עדיין, אף  לְׁ

עדיין:[שהו עצמו,  צמצם  כביכול  יתברך  עֹ  א  ל  ַקּבֵ יְּׁ ֶ ש  ִמי  ֵאין  ל וְׁ

כּותוֹ  לּו עֹו  .ַמלְׁ ַקּבְׁ יְּׁ ֶ ָרֵאל, ש  ֹות ִיש ְׁ ש  אֹות ַנפְׁ כּותֹו  ָלֵכן יֹוצְׁ י ֵאין 'ל ַמלְׁ ּכִ

לא ָעם  . ' ֶמֶלך ּבְׁ

 שה ח"ו פגם בשכינהכיצד על ידי העוונות נע

שםכ.   מבואר  שאנחנ   עוד  בזמן  גם  ישראל  עם  שורה  ו  שהשכינה 

אנחנו    -נחנו פוגמים  לכן כל פגם שאוטמאים וחוטאים חס ושלום.  

פוגמים כביכול בשכינה הקדושה. ולכאורה דבר זה צריך להסביר, 

פוגמים  כיצד   אנחנו  וחבעוונות שלנו  בן  ה'  רבינו   .בשכינהשלום  ס 

זה שו"ת על    ,א' )סי'    'ישרים  דסו'  בספרו  (בי"ג אלולשלו    ההילולא ש )  חי'  שאי

הקבלה   שו"ת  ש דרך  ספריו  של  חלק  כל  בסוף  פעליםנמצא  שאלה    ,(רב  מביא 

   ?'שכינה ' הכוונה בתיבת מה אותו,אלו שש

כלומר   ,כןוש  ומלשון  ן,שכ  זה מלשון  -  'נה ישכ'המילה  ש  :והשיב

'זה    -  ולםעהקב"ה כאן בההתגלות   ה ו   '.שכינהנקרא   קב"ה איפה 

ישראל  ?מתגלה השכו  .בעם  נקראת  ילכן  ישראל'נה    ' כנסת 

  ב(   לא,   איוב )  כמו שכתובמעל,  מ  הבכל יהודי יש חלק אלוש  ,כלומר

ַעל" ִמּמָ ֱאלֹוּהַ  ֵחֶלק  יוצא, שבכלו  ",ּוֶמה  כן  יהודי יש חלק של    אם 
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בו שנמצא  ש  .שכינה  מלובשת  וכיון  כביכול  יהודי  השכינה,  בכל 

 נה הקדושה.פוגמים בשכילכן אם חס ושלום עושים איזה חטא, 

 ' כל כך חשובה'אהבת ישראלמצות הטעם ש 

של  כא.   המצוה  ליקרת  הסיבה  גם  זו  אגב,    ' ישראל  'אהבתדרך 

ע"י  בגלל ש  והיא 'כלל גדול בתורה'.  ,כל כך חשובה  היא מצוהש

מחבר    הוא  ,ישראלמעם    יהודיאוהב כל    דםשא   -'  אהבת ישראל'

יהודים   ששיםנה שנמצאים בין  יאת כל חלקי השכ ועכשיו    .ריבוא 

פה:( בגמרא  מובא    ,כיפורו ראש השנה  לפני  שאנחנו   שעוונות    )יומא 

ל  ןישב מכפר  מקוםאדם  הכיפורים  שב  ,יום  עוונות  אדם    ןיאבל 

  כי הנקודה   . עד שיפייס את חברו  ,רו אין יום הכיפורים מכפרילחב

ליהודי יהודי  בין  דבר  ו  ,שתהיה אהבה  יש   ,חשוב  מאודזה  כי אם 

שמחלוקח"ו   בין  שנת  דבר  של  פירושו  יהודים  בין   הםי  מפרידים 

ה  ,שכינההשני חלקי   ייחוד  ענין וכל  ח  שיהיה  כל  לקי השכינה  בין 

 . ומלובשים בששים ריבוא נשמות ישראלשנמצאים 

 הוידוי דברים משיב את השכינה למקומה

יהודי  וכיון  כב.   בכל  נמצאת  אותו  ויהודי,  שהשכינה  עוזבת  ולא 

תֹוךְׁ : ")ויקרא טז, טז(  אז יש גם בחינתלרגע   ם ּבְׁ ֹוֵכן ִאּתָ אֹוָתם"  ַהש ּ  ֻטמְׁ

יש    - מיהודי  יהודי  שבכל  ַעל"  בוכיוון  ִמּמָ ֱאלֹוּהַ  בו   יש  -"  ֵחֶלק 

ח  ,שכינהמהחלק   אם  חוטא  ו"אז  את    ,הוא  איתו  לוקח  הוא  אז 

השכינההחלק   שםה למקום    של  נמצא  שהוא  טוב  והתיקון  לא   .

רנו שע"י  אמש   וזה מה  .חזרה  השכינהאת    גםלזה, על ידי שמחזיר  

משי אני  דברים  הדיבור    בהווידוי  חזרה  יהשכ  ושזאת  מקום ל נה 

   ומאה.ה מתוך הטשורשה העליון, ומוציא אות  , אלשדוהק

 ה' אחרונה שהיא השכינה  -תשוב ה' 

 ? שובצריכה ל   ה'-למה הו  '.ה  -  תשוב'   -שובה'  וזה פירוש 'תכג.  

בגלל   הפרדהחטא  האלא  אותיות    היתה    ה'   -לבין    יה"ובין 

שם   של  הקדושה.  ,הוי"ההאחרונה  השכינה  בו כי    שזו  מתקיים 

תֹוךְׁ " ם ּבְׁ ִאּתָ ֹוֵכן  אֹוָתם"  ַהש ּ שיש בו, כי שהוריד את השכינה    -  ֻטמְׁ

הטומאה מקום  אל  ישראל,  מעם    ? בתשובה  יםעוש  מהו  .הוא 

'תשובה'    :ילהמזה הפירוש הו   ה' לשם הוי"ה,-הם חזרה את  בימשי

בחטא  'ה  -  תשוב' החחנן   חזרההיא  עתה  ו  ,שנפרדה   . חוזרת 

שאדם מתוודה לפני ה' ית'    .ע"י וידוי דברים  זההדבר ה את    יםעושו

 מה. שלי על כל חטאיו ועוונותיו ושב בתשובה

 'פני תלמיד חכם האמתבוידוי דברים '

מעבודה זו צריך לעשות עוד עבודה של וידוי דברים,   חוץאכן  כד.  

שזה עוד    ,'פני תלמיד חכם האמת בוידוי דברים  'אנחנו עושים    כי

ששונה  עבודה הוא  עיקר  ,  השנהזמנה  ראש  עד  כלומר,    .בערב 

דברים    על   דיברנועכשיו   שעושים  הווידוי  יוםברגיל  בפרט ו   ,כל 

וידוי  לאנה  ש  בראשואמנם    ,אלול  בחודש  זמן באלא רק    ,עושים 

יום כיפור כל תפילות  באבל    שופר עושים ווידוי במחשבה,  עתקית

שעושים  ו   ,וידויים  יש הווידוי  להשי   ה'פני  לזה  את    ביתברך 

 -'תשובה'  , ולתקן אותה  מכל הפגמים שפגמנו בה, שזה  נהיהשכ

  .ה' וכנ"ל תשוב

 תורה לתקן את הפגם שפגמנו ב

'כה.   אותו  אבל  שעושים  דברים  חכם  פני  לוידוי  ,  ' האמתתלמיד 

בא  וזה  דברים',  'וידוי  בענין  ד'  בתורה  מזכיר  שרבינו  מה  היינו 

שפגמ הפגם  את  הקדושהה ב  נולתקן  התורה  של  ידי  ,אותיות   על 

חש כלומר,    נו.שלהעוונות   כשאדם  פעם  פוג  ,חוטא  "וכל   ם הוא 

כתוב את האיסור למשל   שהוא עבר,  באותיות של התורה ששם 

לות  אכל משפסוק  אז נעשה פגם באותיות ה,  אכל דבר אסוראדם  

וצירהוא  כי    ,רותאסו התורה  של  הקדושות  האותיות  את   ףלקח 

בצירוף   טומאה  שלאותם  של  חקקנ  זהו   ,שמות  העצמות   . ועל 

מהפסוקים הקדושים של התורה, מ"מ  אותיות אלו באותשלמרות ו

טומאה  שמות  של  בצירופים  מהתכות  האותיות  העוון   מחמת 

החוטאו בעצמות  עבירהח"ו  שאדם  בזמן  לכן  ו  ,נחקקות  , עושה 

הקודש   ע"י  לשמות    יםכהפנתורה  ה   לשאותיות  טומאה  של 

לב,שכתוב  כמו    יו,על עצמות וזה נחקק    ,צירופים ִהי "  כז(  )יחזקאל  ַוּתְׁ

מֹוָתם  מחלות   היסורים של  וזה עושה לאדם את כל  ",ֲעֹוֹנָתם ַעל ַעצְׁ

זה  וכל    ,ויסורים   כל מיני עונשיםמלבד  ,  חולה נעשה  שאדם    רח"ל,

   .הא מטומות ש של האדם חקוקים עצמות הגוףבגלל שב

 כיצד יוציא את השמות טומאה החקוקות על עצמותיו

החקיקה להוציא את  , שצריך  רבינואומר    ?את זה  נים תקמ   ואיךכו.  

מהעצמות, לא   :הקב"האומר    כביכול  וכאן  הזאת  הזה  שהתיקון 

בשמים,  בארץ  נעשה  ניתנה  שהתורה  )בבא    ' בגמ   כמובא  ,בגלל 

במחלוקת על 'תנורו של עכנאי', עמד רבי יהושע על   (דף נט: מציעא  

ואמר   ל,רגליו  ִהיא"...  :יב(  )דברים  ַמִים  ָ ַבש ּ ירמיה   "לֹא  רבי  אמר 

, יםהתורה לא נמצאת בשמומכיון ש   .שכבר נתנה תורה מהר סיני

תלוי  זה  כי  בתורה,  שפגם  הזה  התיקון  בלמעלה  תלוי  אין  ולכן 

כאן באבחכמים   פגם    .ץרוהצדיקים שנמצאים  על  והיות שמדובר 

  .חכם וגם צריך צדיק אלא  דיקהתורה לא מספיק צ

 בהמו מה שפגהיות שהתורה של התלמיד חכם הוא יכול לתקן 

יכול לתקן את הפגם הזה   ומה הסיבהכז.   כן  וצדיק האמת  שחכם 

האם תלמיד   עניןדנה ב  לב:(  קידושין)  גמרא ה  ?שיש באותיות התורה

רב חסדא אומר, כיון שהתורה    ,תורתו  חכם יכול למחול על כבוד

תֹוַרת  : " ב(  )תהלים א,ו שכתוב  מכ  ,של הקב"ה י ִאם ּבְׁ צוֹ   ה'ּכִ ולכן   " ֶחפְׁ

רבא ת"ח יכול למחול על רב יוסף ולא יכול למחול, ולדעת    ת"ח

כתוב כי  ָלה"  :כבודו,  ָוָליְׁ יֹוָמם  ה  ּגֶ יֶהְׁ תֹוָרתֹו  הגמ':  ."ּובְׁ יש   שואלת 

ואיך ניישב   ? צדיקקב"ה או להשייכת ל  התורההאם  ,  יםסתירה בפסוק

הפסוקים ואת  ל!  הגמרא,  לומדמתרצת  שאדם  התורה    תורה,  פני 

שייכת  התורה    -התורה    תא  שלמדאחרי  והקב"ה  ל  כתשיי

אותה שלמד  חכם  בזה    .לתלמיד  למעשהויש  מינה  בנידון    נפקא 

אותה, שאמרנו שלמד  חכם  התלמיד  של  היא  שהתורה  שמכיון   ,  

   תורתו. על כבוד מחולל ממילא הוא יכול

היות שהתורה שייכת  ש  ,'וידוי דברים '  עניןלזה גם נפקא מינה  ויש ב

כן, ע"י ש   והיות  , בעלים על התורהכמו ב  הוא  וחכם האמת,  לצדיק

הוא יכול לתקן חזרה את    -  לפניו בערב ר"ה  ווידוי דברים שלךה

בחמשפג  אותיות   יפירוהצכל   בהם  שלךטת  כן  . אים  יוצא,    ואם 
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עושה  כש הקב"האתה  לפני  את    ,וידוי  החטא זה לתקן  הפגם של 

וכנ"לנה  יבשכשנעשה   פוגם בשכינה  חטא  כל  אותה כי  ,  כי  לקח 

והיות שהכינה שורה איתנו לכן אנחנו    של החטא,למקום הטינופת  

ה'לדברים    "י הוידויעו  פוגמים בה. יל , שזה הוידוי הרגיתברך  פני 

יום ובפרט בימי התשובה. את הפגם   מתקנים  שאנחנו עושים בכל 

   .שכינהב

ש  אבל במה  פגם  האדם  קדושהאותיות  צירוף תורה  מהן  ונעשה   ,

על   שנחקק  טומאה  שמות  וכנ"ל,של  אדם  עצמותיו  סובל   שמזה 

מתקן  לא    הקב"הכביכול  זה  את    ,של המחלות השם ישמור  יסורים

 רק אלא ,בשמיםהקדושה שכבר אינה נמצאת כי זה פגם בתורה  -

א  .האמתחכם  הצדיק   מחזיר  ה שהוא  שמהם  ת  האותיות  צירופי 

נעשו השמות הטומאה הללו, להיות חזרה דברי תורה, ועל ידי זה  

 האדם, וניצל מהם.עצמות מעל   שמות הטומאה יוצאת חקיקת

 אומןהוידוי דברים בפני הצדיק רק בהמקום לעשות את 

בציון לעשות את הווידוי דברים הוא  הכי טוב  מקום  שה  אמרנוח.  כ

  של הצדיק שגילה את הסוד   הציון  מקוםאומן, כי שם זה ההקדוש ב

צריך למשוך את הכסף    ,צ'ק בבנק  פקידכשאתה מוהסיבה,    .הזה

המהחשבון ש בעל  אבל  ל  הזה צ'ק,  הכסף  את  אי אפשר למשוך 

א של בעל הצ'ק. רבינו כשאמר תורה, הוא נתן  חשבון אחר שלמ

נזכה כך וכך,   וכך,  וכך, נקבל כך  צ'ק פתוח, שאם נעשה כך  לנו 

 נתקן כך וכך. 

שות את התיקון בדיוק כמו ולכן אנחנו באים אצלו, ומשתדלים לע

א יש לו כביכול את האחריות לפרוע את  ז הו שהוא אמר וציוה, וא

עצמו כתב בלקוטי מוהר"ן. אבל אצל צדיקים אחרים, הצ'ק שהוא  

החידושי  לא  זה  כי  האלה,  הפעולות  את  לעשות  יכולים  לא  הם 

. ולכן בוידוי דברים אמרנו כמה פעמים, שענין זה אי תורה שלהם

, לא בפני הרב שלך, ולא בפני  ר לעשות בפני שום צדיק אחראפש

א ד. ואפילו על ר' נתן, רבינו ציוה לר' אליעזר יהודה שלשום אח

ל היחידי שאפשר  והמקום  דברים,  וידוי  בפניו  זה  יעשה  את  עשות 

הוא בציון של רבינו הקדוש באומן, אצל בעל השטר, שהוא צדיק 

  , בחינת תורה דיליה. וחכם האמת

 מגיע לאומן יש אפשרות גם במירוןאם אדם אנוס ולא 

ולכן שבעז  כט.  יזכהמי  השנהב  באומןלהיות    "ה    מצויין,   -  ראש 

אדם לא  סיבה    ואיז   משום אבל מי שיעשה שם את הוידוי דברים,  

אל כשהיה בארץ ישר. יש שיחות שרבינו  לנסוע אל רבינו  זוכהלא  

עשה דרך ומצב שכשלא יוכלו להגיע לאומן, שיש גם איזה בחינה 

בענין זה שמסר מורינו של תיקון במירון, כידוע השיחות הקדושות  

ולכן אלו.  בעניינים  זיע"א  שטרנהארץ  אברהם  להיות    ר'  יוכל 

במירון, רשב"י  אצל  השנה  יעשה    בראש  השנה  ראש  שם  ובערב 

דברים. הוידוי  זה    את  אם  לוגם  זמן   אפשרות,  אדםאין   שימצא 

הבא  ב למירוןבשבוע  לעלות  יום  הווידוי    שם  לעשותו  ,איזה  את 

  אצל רבי שמעון בר יוחאי. דברים

 

 לעובדא ולמעשה בוידוי דברים בפני הצדיק 

 זה   טובה  הכי  הדרךובכן,    '?דבריםווידוי  איך עושים את סדר ה'ל.  

מוהר"ן,   תורה את  ללמוד   בליקוטי  מכן    ד'  את   להתפללולאחר 

את הווידוי    תלעשו זה    יעיקרדבר הוה  תפילה ד' בליקוטי תפילות.

גאון   ניסים  רבי  ב )שא של  כיפור תפילת  ומרים  הוא הווידוי  כי    ,(יום   שם 

ברורה הווידוי  כך  ו  ,ילהמילה  מ  ולהתוודות  ,בשפה  את  לעשות 

כדי שנהיה מוכנים    ,ק האמתילפני צד  -  מתחילתו ועד סופודברים  

השנהפני  ל הדין,  -ראש  ה  יום  יום  ששזהו  לבו  משפט  כל קובעים 

, הפרנסה, שלום בית, הבריאות עניןב ,כל השנהב מה יהיה לו אדם

 וח"  זה  טומאה,  תשמו  על עצמותיו  ם חקוקי  "וכי אם ח  ילדים וכו',

לו לעלות  רח"ל,בבריאות  יכול  והפסדים  יסורים  מיני  בכל  או   , 

להגיע נקי לראש השנה,   את ההזדמנות היקרה הזאת וחבל לפספס

שמות טומאה    את כל  מתקןלפני צדיק האמת, ש  םע"י הוידוי דברי

טובה  לשנה  להיכתב  השנה  בראש  זוכה  הוא  וכך  בך,  שחקוקים 

   העניינים.ומבורכת בכל 

לנסוע  לעשות את הוידוי דברים באומן, או  ראש השנה  קודם    לכןו

להגיע   ואם אפשר  ,בריםדולעשות את הווידוי    םלשבת שו  ,למירון

תשובה אמיתית    ולעשות שם  על עוונותיו,  ולהוריד דמעות  לבכייה

יתברך, יזכה לתשובה   מכל הלב, מתוך אהבת השם  וע"י שאדם 

להיכתב  "הבעז   ,זאת היקרה  ה ובריאים בראש ט  לחיים  יזכה  ובים 

אנחנוו  .השנה דבריםאת  תמיד  עושים    באומן  ראש   הוידוי  בערב 

דבר  ,השנה זה  מאוד חשוב  וזה  על  כילתת לב  גם    ,  שם לפעמים 

שהרע  היצר   הסידורים  כל  עם  אותנו  או    וכו',דירה  ה  למבלבל 

למגיעיש  לאלו האחרון  ברגע  השנהפני  ם  השנה    ,ראש  מי כמו 

 . האחרוןרגע ב באמוצאי שבת הוא ממש בשיוצא 

 ', ווידוי דברים'זה של החשוב הה  עניןאת ה  יק חזקלהחזצריך    ולכן

 בערבאת הווידוי דברים  לעשות  חושש שהוא לא יספיק    אדםואם  

השנה דבריםולעשות    כדאיאז    ,ראש  הוידוי  את  ימים    שם  כמה 

השנה ראש  השם  ונזכה    .לפני  האמיתיל בעזרת  לתקן  תיקון  בין   ,

בין לתקן את התורה, בשני הסוגים של הוידוי דברים את השכינה, ו

ומבורכת  וכנ"ל.   ולשנה טובה  וחתימה טובה  ונזכה כולנו לכתיבה 

  אמן ואמן., לביאת משיח צדקנוובכל העניינים 
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