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  סא א "ן ח"מתוך ליקוטי מוהר
יִקיםְוֶזהּו   ז ָנה ְלַצּדִ ָ ּנֹוְסִעין ַעל ֹראׁש־ַהׁשּ ֶ ִחיַנת ַמה ׁשּ י קסב.ּבְ  ּכִ

ָנה הּוא יֹוָמא  ָ ָנהֹראׁש־ַהׁשּ ָ ל ַהׁשּ ל ּכָ ִדיָנא ׁשֶ  ְוָכל ֶאָחד קסג,ּדְ
יק ַהּדֹור ּדִ תֹו ְוִצְמצּוָמיו ֶאל ַהּצַ ָ א ִעם ְקֻדׁשּ הּוא קסד,ְוֶאָחד ּבָ  ׁשֶ

1 
  . ַהָּׁשָנה ְלַצִּדיִקים-ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשּנֹוְסִעין ַעל רֹאׁשְוֶזהּו   ז

כמוסבר ". מה שנוסעין על ראש השנה לצדיקי הדורוזה בחינת : "בכתב היד  ]קסב[  
אחד מנושאיה . ח"השנה תקס-תורה זו נאמרה בראש, )א הערה(לעיל 

, טוב- שם- עוד מימי מורנו הבעל, העיקריים הוא ביאור מנהגם של החסידים
ן רמז איש כ, וכמובן. השנה במחיצתם- לנסוע אל רבותיהם ולעשות את ראש

  .השנה- כדי לעשות אצלו את ראשנול רבגם למעלה הגדולה שבנסיעה א
ממשיכים החסידים ,  רבנואפילו לאחר פטירת: לחכמה כותב-הפרפראות
מנהג זה ממשיך עד ימינו . השנה-שלו בראש) התכנסות(' קיבוץ'לבוא ל
סמוך , ואלפי אנשים מכל העולם מתכנסים בעיירה אומן שבאוקראינה, אלה

העניין נידון . השנה במחיצתו-שכדי לעשות את רא, נולציון קברו של רב
לעבור את 'וכן בפרק יח בספר ', אומן אומן ראש השנה'באריכות בספרון 

  . שניהם בהוצאת מכון נחלת צבי', הגשר הצר

  , ַהָּׁשָנה הּוא יֹוָמא ְּדִדיָנא ֶׁשל ָּכל ַהָּׁשָנה- ִּכי רֹאׁש

-שבראש "שנה תאחרי ועד השנה שיתמֵר " )יב  יא דברים( מהפסוק למדה הגמרא  ]קסג[  
 אפשר .)א  ,ח השנה ראש( השנה במהלך לו שיקרה מה כל על נידון אדם השנה
 שהיא ,)ף"אל ללא בפסוק שנכתבה( שיתמֵר במילה לדבר נאה רמז למצוא
 .)שם דברים תמימה תורה( הראשון החודש ,תשרי מחודש כלומר ,מתשרי אותיות
 משפטם יוצא ובו ,םעול באי כל של הדין יום הוא השנה-ראש ,שלנו בהקשר
 המשפט מן למנוע כדי גדולה להמתקה זקוק זה יום לכן .כולה השנה למשך
 אבן ,עילאה החכמה מן רק לבוא יכולה שכזו המתקה .וכואב קשה לדין להפוך
 כל שבה ,הכולל השכל בגדר שהיא הנשמה ידי-על ,דהיינו – השתייה

  .)קלד  והערה ו  ףסעי כדלעיל( כאחד נמתקים הפרטיים והדינים הצמצומים

   ,ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָּבא ִעם ְקֻדָּׁשתֹו ְוִצְמצּוָמיו ֶאל ַהַּצִּדיק ַהּדֹור

מכונה קודש , שכפי שראינו, הקדושה האמורה כאן היא שכלו של האדם  ]קסד[  
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ים י ֳקָדׁשִ ִחיַנת ָקְדׁשֵ ה, ּבְ ִתּיָ ִחיַנת ֶאֶבן ׁשְ ְבִחיַנתקסה.ּבְ י : " ּבִ ּכִ
ֵבל' ַלה ת ֲעֵליֶהם ּתֵ ׁשֶ ֵהם ַהּצַ ". ְמֻצֵקי ָאֶרץ ַוּיָ יִקים ׁשֶ ּדִ

ת ָהעֹוָלם ּתָ ֲעֵליֶהם ִנׁשְ יִניםקסו.ׁשֶ ל ַהּדִ ִקים ּכָ ,  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְמּתָ
נַּ  ה ּכַ ִתּיָ ִחיַנת ֶאֶבן ׁשְ    קסז.ל"ַעל־ְיֵדי ּבְ

1 
שהם , לכל אדם יש שכל פרטי משלו וצמצום בהתאם לכך. )קמג  ו הערה סעיף(

  . עמו בבואו אל הצדיקואותם הוא מביא , חלק מהווייתו

  . ְּבִחיַנת ֶאֶבן ְׁשִתָּיה, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים

עליו , יוכל להמתיק דינים, בחינת קודש, שכדי ששכל פרטילעיל לימד רבנו   ]קסה[  
ראה (בחינת קודש הקודשים ואבן השתייה , להמשיך כוח מהשכל העליון

הוא מביא את . ם נוסע אל הצדיקכך קורה כשאד. )קמז–קמד ו והערות סעיף
כיוון שהצדיק לעומת , כדי לקבל ממנו כוח, השכל והצמצום שלו אל הצדיק

, הקודשים-קודש, כול-החכמה הכוללת, חסידיו הוא בגדר הנשמה העליונה
  .  שבה כל הדינים נמתקים–אבן השתייה 

ֶׁשֵהם ַהַּצִּדיִקים ". ְמֻצֵקי ָאֶרץ ַוָּיֶׁשת ֲעֵליֶהם ֵּתֵבל' ִּכי ַלה: "ִּבְבִחיַנת
  . ֶׁשֲעֵליֶהם ִנְׁשָּתת ָהעֹוָלם

שהעניק ' היא מודה לה. אמו של שמואל הנביא, פסוק זה לקוח מתפילת חנה  ]קסו[  
 )ח ב' שמואל א( –לה בן ומהללת אותו יתברך ככל יכול העושה כל שברצונו 

, לםנִח להושיב עם נדיבים וכסא כבוד י, ת ירים אביוןמקים מעפר דל מאשּפֹ"
כביכול שולט בעמודי התמך של ' ה". קי ארץ וישת עליהם תבלמֻצ ' כי לה
הגמרא מפרשת . ועליהם הוא מעמיד את העולם, "קי ארץמֻצ ", היקום

- ברוך-הם היסודות שעליהם השתית הקדוש; הם הצדיקים" קי ארץמֻצ "ש
מד מביא פסוק זה כדי ללרבנו . )ב ,סנהדרין כו; ב  ,יומא לח(הוא את עולמו 

מקבילים לאבן , בתפקידם כעמודים שעליהם מושתת העולם, שהצדיקים
  . יסוד ושורש הבריאה וכל הנבראים, השתייה

  . ל"ְיֵדי ְּבִחיַנת ֶאֶבן ְׁשִתָּיה ַּכּנַ -ַעל, ֶזה ִנְמָּתִקים ָּכל ַהִּדיִנים- ְיֵדי- ְוַעל

, מקבילה לשכל העליון, השורש לכל היש, אבן השתייה, כפי שלמדנו  ]קסז[  
ינים נמתקים שבו כל הצמצומים והד, השורש הכולל לכל השכלים הפרטיים

, בהקשר שלנו. שהצדיקים גם הם בעלי תכונות אלהכאן מוסיף רבנו . כאחד
 משמען המתקת )ראה בהערה הקודמת(" מקים מעפר דל"מילותיה של חנה 
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ִחיַנת ַאְבֵני ַיֲעֹקב ה, ְוֶזה ּבְ ִתּיָ תֹוְך ֶאֶבן ׁשְ ם ּבְ ּלָ ְכְללּו ּכֻ ּנִ י קסח.ׁשֶ  ּכִ
ִחיַנת ֲאָבִני ָפׁשֹות ֵהם ּבְ תּוב, םַהּנְ ּכָ מֹו ׁשֶ ְכָנה : "ּכְ ּפֵ ּתַ ׁשְ ּתִ

יק ַהּדֹורקסט".ַאְבֵני ֹקֶדׁש  ּדִ תֹוְך ַהּצַ ִאים ְוִנְכָלִלים ּבְ ם ּבָ ,  ְוֻכּלָ
ה ִתּיָ ִחיַנת ֶאֶבן ׁשְ הּוא ּבְ ל קע,ׁשֶ ִקים ּכָ  ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמּתָ

1 
 שהם, בזכות הצדיקים, מקל את סבלו של העני וצרותיו' ה. דינים וגזירות

, שמשפט הוא עמודא דאמצעיתא, א ראה סעיף(ת בעולם עמודי הצדק והצדיקּו

כן בחינת אבן השתייה שבה נמתקים כל -הצדיקים הם אם. )העמוד האמצעי
  . כן המתקת כל הדינים בשורשם-השנה היא אם-נסיעה אליהם לראש. הדינים

  .  ֶאֶבן ְׁשִתָּיהֶׁשִּנְכְללּו ֻּכָּלם ְּבתֹו, ְוֶזה ְּבִחיַנת ַאְבֵני ַיֲעקֹב

הוא בא , לכיוון בית לבן בעיר חרן, מסופר בתורה שכשעזב יעקב את ביתו  ]קסח[  
בראשית (לילה ולן שם בהמקדש -אל המקום שבו היה עתיד להיבנות בית

י על "רש". וישכב במקום ההוא, ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו ")יא כח
החלו להתווכח ביניהן הפסוק מצטט את המדרש המלמד שאבני המקום 

צות והתיך את לקח את האבנים הנִ ' ה!" עלי יניח צדיק את ראשו"והתעקשו 
כמובא לעיל . )ראה גם ילקוט שמעוני בראשית קיח; ב  ,חולין צא(כולן לאבן אחת 

רבנו . של יעקב מקבילה לאבן השתייההזוהר מלמד שהאבן , )קמ הערה(
  . מראה כעת כיצד הדבר מתקשר לתורה שלנו

ִּתְׁשַּתֵּפְכָנה : ")א  איכה ד(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ִּכי ַהְּנָפׁשֹות ֵהם ְּבִחיַנת ֲאָבִנים
  ". ַאְבֵני קֶֹדׁש

עם חורבן ירושלים פוזרו נשמות יקרות . ישראל-ירמיהו מקונן על נשמות עם  ]קסט[  
פסוק זה מלמד על הקשר שבין אבנים . )י"רש(אלה כמו אבנים בשדה 

  . ונשמות

  , ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֶאֶבן ְׁשִתָּיה, ם ָּבִאים ְוִנְכָלִלים ְּבתֹו ַהַּצִּדיק ַהּדֹורְוֻכּלָ 

כשם שהאבנים הנפרדות שאסף יעקב אבינו התמזגו לאבן אחת המסמלת את   ]קע[  
, השנה-כך גם כשחסידיו של הצדיק מתכנסים יחד בראש, אבן השתייה

כמו אצל רבי שמעון , ואז. נשמותיהם מתאחדות והם נכללים בנשמת הצדיק
כשנכללים בנשמת הצדיק , "אנן בחביבותא תליא מילתא"שאמר , בר יוחאי

לחכמה מלמד -הפרפראות. מתבטלות המחלוקות ומתרבה האהבה
שהמחלוקת בין האבנים של יעקב מקבילה למחלוקת הנובעת מחוסר אמונת 
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נַּ  ְמצּוִמים ּכַ   קעא.ל"ַהּצִ

1 
כך שהוא מחדש את , כשמחלוקת זו מביאה את האדם לתשובה. חכמים

השכל הפרטי שלו מקבל שפע מאת השכל , הערכתו לספרים תורניים
נתן שהובאו ' ודברי ר, עה ג הערה סעיף(למדנו כבר . שהוא אבן השתייה, העליון

, האבנים, הנשמות, כך שכאשר השכלים. שהשכל קשור לנשמה, )קלג  בהערה
וכל ,  הם נעשים אחד–יעקב , הצדיק, נכללים כולם באבן השתייה

  . )הנחל-ראה גם בִאֵּבי( פוסקות המחלוקות

  .ל"ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמָּתִקים ָּכל ַהִּצְמצּוִמים ַּכּנַ 
 השכלים את עמם ומביאים ,עמו להיות נוסעים הצדיק של כשחסידיו  ]קעא[  

 ,השתייה אבן ,הכולל השכל שהוא ,הצדיק ,שלהם הפרטיים והצמצומים
 .שלהם הדינים כל רעבו המתקה לפעול מסוגל ,הדינים כל נמתקים שבו
 ביותר הראוי הזמן זהו ,כולה השנה של הדין יום הוא השנה- שראש כיוון
- בִאֵּבי ;לחכמה- פרפראות( לצדיקים השנה- לראש שנוסעים לכך הטעם וזהו ,לכך

 ,זו תורה רבנו אמר שבה בתקופה בערך :יףמוס לחכמה-הפרפראות .)הנחל
 חשיבות על המדברת ,ארי א"ח ן"מוהר-שבליקוטי התורה את גם אמר הוא

 שלנו בהקשר .המחשבות את לטהר כדי השנה-לראש הצדיקים אל הנסיעה
 כיוון ,הפרטיים השכלים אל העליון השכל מן שפע להמשכת מקביל הדבר
 ו סעיף ראה( השכל באמצעות מזדככים כולם ,"אתברירו במחשבה כולם"ש

  .)קל והערה

לעומת . פטנו לאורעל ידי אמונת חכמים אנו מוציאים מש  :עד כאן
מי שדוחה מעליו אמונה זו נידון להיות מוצף בספק , זאת

אין ביכולתו להסיק משפט ראוי או ללמוד ; ובמבוכה
וכך הנתיב שבו יילך אינו ברור , הנהגות ישרות מלימודיו

היכולת לפעול משפט - השכל ואיעכירות. )א סעיף(ונהיר לו 
.  בלתי ראוייםגורמים לכך שאנו סומכים חכמים ומנהיגים
וכתוצאה מכך , דבר זה גורם לכתבינו לאבד את תוקפם

הגלות . )ב  סעיף(יהודים מגורשים ממקומות שבהם ישבו 
גורמת לנו לאבד את החלק הנסתר של החכמה המייחדת 

בשל . )ג סעיף(סוד העיבור ,  דהיינו–אותנו בעיני האומות 
כול המוח אינו י,  כתוצאה מחוסר אמונהמתהנגרהעכירות 

וממילא הלב אינו יכול להשיג עצה , לשפוט משפטי אמת
. )ד סעיף(ואנו מוצאים עצמנו בספק ובלבול תמידיים , שלמה
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ְכָלִלים ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ח ּנִ ל ַיַחד ׁשֶ ָפׁשֹות ּכָ נַּ  ַהּנְ  ,ל"ּכַ
ה ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְמָחה ַנֲעׂשֶ ְבִחיַנת קעב,ׂשִ יִקים אֹור" :ּבִ ָמח ַצּדִ  קעג".ִיׂשְ

י ֶפׁש  ּכִ ִחיַנת הּוא ַהּנֶ ְבִחיַנת ,ֵנר ּבְ ַמת 'ה ֵנר" :ּבִ  קעד".ָאָדם ִנׁשְ

1 
, מי מריבה, ידי המחלוקת-אמונה פגומה נתקנת על

הספרים . המטהרים בכך שהם גורמים לאדם לעשות תשובה
שבהם נכתבו דברי התורה של החכמים והצדיקים מקבלים 

יבות חדשים בעיני אלה ששמו אותם ללעג אז ערך וחש
ומאפשרת , התחדשות זו עושה את התורה שלמה. )ה סעיף(

לה למלא את השכלים הפרטיים בשפע מן השכל העליון 
וכך להמתיק את כל הדינים , )אבן השתייה, חכמה עילאה(

יום הדין , השנה-נסיעה לצדיקים לראש. )ו  סעיף(והצמצומים 
עי מתאים במיוחד להמתקת היא אמצ, של השנה כולה

והצדיק הוא , זאת משום שלכל אדם יש שכל פרטי. דינים
שבה כל , החכמה עילאה, השכל הכולל, הנשמה העליונה
  . )ז סעיף(הדינים נמתקים 

ֶזה ַנֲעֶׂשה -ְיֵדי- ַעל, ל"ֶׁשִּנְכָלִלים ַיַחד ָּכל ַהְּנָפׁשֹות ַּכּנַ ֶזה - ְיֵדי- ְוַעל  ח
  , ִׂשְמָחה

בכך . וני שאלו הנוסעים לצדיק יחתרו להרבות אהבה ואחדות ביניהםלכן חי  ]קעב[  
  . )לחכמה-ראה פרפראות(ומתחוללת שמחה , הם גורמים לנשמותיהם להתמזג

  ". אֹור ַצִּדיִקים ִיְׂשָמח: ")ט משלי יג(ִּבְבִחיַנת 

מביא שני פסוקים רבנו , התכללות הנפשות מחוללת שמחהכדי להוכיח ש  ]קעג[  
כעת נותר לברר כיצד הם .  הראשון מקשר את האור לשמחההפסוק. ממשלי

  . קשורים לנשמה

  ". ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה: ")כז משלי כ(ִּבְבִחיַנת , ִּכי ַהֶּנֶפׁש הּוא ְּבִחיַנת ֵנר

שני הפסוקים , לכן. פסוק שני זה ממשלי מלמד שהאור והנשמה חד הם  ]קעד[  
  . הללו יחד מקשרים בין הנשמה לשמחה
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ְכָלִלין ּנִ ה ַיַחד ּוְכׁשֶ ה ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ,אֹור ֵמֶהם ַנֲעׂשֶ  ַנֲעׂשֶ
ְמָחה יִקים אֹור" :ִחיַנתּבְ  ,ׂשִ ָמח ַצּדִ    קעה."ִיׂשְ

1 
: ְּבִחיַנת, ֶזה ַנֲעֶׂשה ִׂשְמָחה-ְיֵדי- ְוַעל, ִּנְכָלִלין ַיַחד ַנֲעֶׂשה ֵמֶהם אֹורּוְכֶׁש 

  ."אֹור ַצִּדיִקים ִיְׂשָמח"
הוא יוצר אור , של חסידיו, האורות, מכאן שכשהצדיק כולל יחד את הנשמות  ]קעה[  

אור צדיקים גורם : כן כך-הפסוק מתפרש אם. שמחה גדולה,  דהיינו–גדול 
כשאבן , השנה-הדבר נכון בפרט בראש. שתהיה שמחה, שמחלכך שי
האור המתחולל . מאירה את כל השכלים הפרטיים, השכל העליון, השתייה
הדבר . ידי התכנסות החסידים יש לו הכוח להמתיק את כל הדינים-אז על

הסבל מתמעט , כיוון שעם המתקת הדינים והצמצומים, מביא שמחה גדולה
  . שנותר הוא שמחה אמיתיתכל מה . והעונש מתבטל

ידי זה - מי שזוכה להיות עם הצדיק צריך להאמין שעל: נתן מוסיף' ר
ולכן , נמתקים כל הצמצומים והדינים של כל ימות השנה ושל יום הדין עצמו

עליו להתמלא ביותר , נהפוך הוא. אין כלל מקום לעצבות הנמשכת מן הדין
זאת ". ת צדיקים ישמח העםברבו ")ב משלי כט(כמו שנאמר , ויותר שמחה

, משום שכל אדם המצטרף לחסידיו של הצדיק נעשה בעצמו בחינת צדיקים
ה  סעיף, ראה לעיל; נתן ל-תורת(" לם צדיקיםועמך ּכֻ  ")כא ישעיה ס(ומתקיים בו 

  . )קכד והערה
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  ריאא "ן ח"ליקוטי מוהר
ָהעֹוָלם נֹוְסִעין ַעל ֹראׁש ַמה  ֶ יִקים־ׁשּ ָנה ְלַצּדִ ָ ר בא,ַהׁשּ י ִעּקַ  ּכִ

יִנין ַקת ַהּדִ ת ְוָטֳהַרת גַהְמּתָ ַ א ַעל ְיֵדי ְקֻדׁשּ  ֵאינֹו ֶאּלָ
בֹות ֲחׁשָ ם , ַהּמַ ְרׁשָ ם ׁשָ י ׁשָ ּמּוָבא ּבַ [ּכִ א :]ַהרוֹ זּ ּכַ ּלָ  ּכֹ

ִררוּ  ָבה ִאְתּבְ ַמֲחׁשָ    ד.ּבְ

1 
כלומר " ל"לשון רבנו ז"תורה זו היא . תורה ריא א"חן "ליקוטי מוהר  ]א[  

מעט , התורה נאמרה בברסלב. ידו של רבנו- תקה מילה במילה מכתבהוע
בתורה זו מדובר על טהרת . )נט  ן"חיי מוהר(ח "השנה תקס-לפני ראש
, ולכן היא מזכירה את התורה שאמר רבנו זמן קצר לאחר מכן, המחשבות

גם שם הוא דיבר על נסיעה . )ז–ו  :א סא"ן ח"ליקוטי מוהר(השנה עצמו -בראש
 . )פרפראות לחכמה(השנה -שלצדיק לרא

  , ַהָּׁשָנה ְלַצִּדיִקים-ֶּׁשָהעֹוָלם נֹוְסִעין ַעל רֹאׁשַמה 

לנסוע אל רבותיהם , טוב-שם-עוד מימי הבעל, הכוונה למנהגם של החסידים  ]ב[  
נתן אחריו ' וגם ר, רבנו דן בנושא זה פעמים רבות בתורותיו. לימים נוראים

ובפרט , השנה-נסיעה לצדיקים לראש(ו מדבר על כך בעשרות מקומות בכתבי

מבוארת באריכות בשני ספרים , העלייה השנתית של חסידי ברסלב לציון קברו של רבנו

  . !)השנה-ראש! אומן! אומן; לעבור את הגשר הצר פרק יח: בהוצאת מכון נחלת צבי

  ִּכי ִעַּקר ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנין 

המכונות גם (זרות גזירות קשות היום שבו נג, השנה הוא יום הדין- ראש  ]ג[  
  . )ט  ראה להלן הערה(וצריך להמתיקן , על העולם) 'דינים'

ַּכּמּוָבא (ִּכי ָׁשם ָׁשְרָׁשם , ֵאינֹו ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ְקֻדַּׁשת ְוָטֳהַרת ַהַּמֲחָׁשבֹות
  .  ּכָֹּלא ְּבַמֲחָׁשָבה ִאְתְּבִררּו):ַהרֹוַּבּז

תיקון ניצוצות הקדושה , פי הקבלה-על. 'כולם במחשבה התבררו': תרגום  ]ד[  
זוהר (הזקוקים לטהרה מתחולל במדרגת המוחין של הפרצופים העליונים 

. הדינים מגיעים לעולם בעקבות צמצום הופעת אור האלוקות. )ב ,ב רנד"ח
אך . מתאפשר לכוחות החיצונים להתגבר ולשלוט, כשאור זה אינו מופיע

יכולה להאיר , )לה א"ן ח"ראה ליקוטי מוהר(' השכל'שמכונה גם , שהנשמהכ
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א ַעל ים ֶאּלָ ר ָלבֹוא ְלֹמִחין ַזּכִ רּות ־ְוִאי ֶאְפׁשָ ְ ְיֵדי ִהְתַקׁשּ
יִקים מוֹ [, ְלַצּדִ ּזַֹהר]בתוּ ּכָ  ׁשֶ ּכְ ה ֶאת ַעְצמֹות : " ּבַ ח ֹמׁשֶ ּקַ ַוּיִ
ִחיַנת ֹמִחין 'ה,"יֹוֵסף ה הּוא ּבְ ִח ו,ֹמׁשֶ יק ְויֹוֵסף הּוא ּבְ  ז',יַנת ַצּדִ

1 
וממילא הדינים סרים , מתגלה אור האלוקות בעולם, ות ובשלמותּכבזַ 

.  וכל חיותם באה מהעדר אור השכל, כי אין בהם מציאות של ממש, ונמתקים
-נכון ולא, כשם שבעולמנו הגשמי כשהשכל מופיע הוא בורר בין אמת ושקר

הגזירות הקשות , הנשמה מאירים-כך גם במובן הרוחני כשהשכל, נכון
  . מתבטלות

 ְּכמֹו[ְלַצִּדיִקים ְיֵדי ִהְתַקְּׁשרּות -ְוִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ְלמִֹחין ַזִּכים ֶאָּלא ַעל
  , "ַוִּיַּקח מ ֶׁׂשה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף: " ַּבּזַֹהר]בתּוּכָ ֶׁש 

, אספו את השלל משכניהם המצריםישראל -ניבשעה שב, בזמן יציאת מצרים  ]ה[  
המדרש מלמד שמשה לא . הלך משה לחפש את עצמותיו של יוסף הצדיק

. )יט :שמות רבה כ(אלא רצה לאסוף מצוות , התעניין בצבירת עושר חומרי
  . מד העומק שבמעשהו של משהרבנו מבאר כעת את ֵמ 

  , מ ֶׁׂשה הּוא ְּבִחיַנת מִֹחין'

משלי ( 'ֹתמצוחכם לבב יקח ': "רש שהוזכר בהערה הקודמתכפי שמלמד המד  ]ו[  

 , ומשה היה עסוק בעצמות יוסף, שכל ישראל היו עסוקים בכסף וזהב–) ח י
ישראל -פי שבני-על-אף. יתרה מזו". '…ויקח משה את עצמות' :שנאמר

הם נזקקו לארבעים שנה , )א :ויקרא רבה ט(" דור דעה"שנגאלו ממצרים נקראו 
י "האר. )ב ,השווה עבודה זרה ה( של משה מנהיגם הדעתאת מדרגת כדי להשיג 

מכאן שמשה . )א  :חיים לב- עץ( דעתהקדוש מלמד שמשה מקביל לספירת ה
שבהם מתחוללים התיקון , המוחין,  דהיינו–מייצג דעת ושכל עליונים 

  . וההמתקה

  ', ְויֹוֵסף הּוא ְּבִחיַנת ַצִּדיק

נעשה למייצג ספירת , בזכות עמידתו בפיתוייה של אשת פוטיפר, יוסף  ]ז[  
עם אברהם וזרעו ' התורה מלמדת שהברית שכרת ה. בחינת הברית, היסוד

זהו האות לברית ולקשר שבין ישראל . אחריו נחתמה במילת בשר הערלה
 כלומר –' שמירת הברית'ברית זו מתמקדת ב. )יז  בראשית(לאביהם שבשמים 

 שמשמעה טהרה מופלגת בענייני –ל אבר הברית ועל הברית עצמה שמירה ע
שייך ' צדיק'הזוהר מלמד על כך שהכינוי . דיבור ומעשה, במחשבה, אישות
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א ַעל ֵלמּות ְלֹמִחין ֶאּלָ ֵאין ׁשְ רּות ־ַהְינּו ׁשֶ ְ ְיֵדי ִהְתַקׁשּ
יִקים    ח.ְלַצּדִ

ָנה ָ ל ַהׁשּ ל ּכָ יִנים ׁשֶ ָנה הּוא ְמקֹור ַהּדִ ָ  ְוָצִריְך ט,ְוֹראׁש ַהׁשּ
יָקם ֵדי ְלַהְמּתִ ְבּתֹו ּכְ ִביל ֶזה נֹוְסִעין י,ְלַטֵהר ֶאת ַמֲחׁשַ  ּוִבׁשְ

1 
, שהוא בחינת ברית, לכן יוסף. )ב ,א נט"ח(במיוחד למי ששומר את בריתו 

  . )שבעת הרועים: ראה נספח(הוא גם בחינת הצדיק , יסוד

  . ְיֵדי ִהְתַקְּׁשרּות ְלַצִּדיִקים- ֵלמּות ְלמִֹחין ֶאָּלא ַעלַהְינּו ֶׁשֵאין ְׁש 

רק כשהוא מקושר ) משה(אדם יכול לתקן את המחשבות במוחין , דהיינו  ]ח[  
 אפשר .כי רק אז שכלו זך ושלם כדי לברר בין טוב לרע). יוסף(לצדיקים 
 זו .ידי שמירת קדושת המחשבה-רבנו רק עלן שולכ' מוחין זכים'להגיע ל

כשאדם פוגם .  ההימנעות ממחשבות אסורות–עיקר קדושת היסוד 
ו שלין וחהמו, הוא מאבד את היכולת לברר בירורים, במחשבתו ומוחו נעכר

ושת ד קת ארלשמו םדאה לש זוה ודעב ךא. ניםוקתמים ולמש עודם נאי
אן כע יפמוה ,דסוהידת ל מי שרשולש מוצער לקשו לי ע.דין בה איה המחשב

ל כויוחו יק ובכצד הידי-על. "םולד עק יסוצדי" ,יקשל הצדתו מודב םעולב
  . )ה :ו לםש; ה :לדא "חן " מוהרקוטיד ליעואה ר( החשבושת המקד לותלזכדם הא

  , ְורֹאׁש ַהָּׁשָנה הּוא ְמקֹור ַהִּדיִנים ֶׁשל ָּכל ַהָּׁשָנה

": שית השנה ועד אחרית שנהמֵר  ")יב  דברים יא(ל את הפסוק "כך מפרשים חז  ]ט[  
, השנה הוא-ראש. )א ,ראש השנה ח(" נה נידון מה יהא בסופהמראשית הש"
  . המקור לדינים של השנה כולה, כן-אם

  , ְוָצִרי ְלַטֵהר ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו ְּכֵדי ְלַהְמִּתיָקם

-על. 'כולם במחשבה התבררו, ')ד ראה גם הערה(כמאמר הזוהר שצוטט לעיל   ]י[  
וכך משיג את ,  המוחין אדם קונה את היכולת לבחור בין טוב לרעידי טהרת

רי ם ש;  הערה דזרא "ח ן"הרקוטי מוילראה (החסד הנדרש להמתיק דינים וגזירות 

  .)הערה ז
" ראש"השנה הוא ה- רבנו מלמד שראש)ב צד"ן ח"ליקוטי מוהר(במקום אחר 
השנה צריך לטהר את -זהו טעם נוסף לכך שבראש, בהקשר שלנו. של השנה

באותה תורה רבנו דן בחשיבות האיחוד בין . חשבה כדי להמתיק דיניםהמ
 שלו אל ראש השנה אדם צריך לבוא עם הראשב". ראשים"שלושת ה
  .  השנה כולה מתעלה בזכות כך.  בני ישראלראששהוא , הצדיק
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יִק  ָבהְלַצּדִ ֲחׁשָ ת ַהּמַ ַ ֵדי ִלְזּכֹות ִלְקֻדׁשּ   יא:ים ּכְ

1 
  :ּוִבְׁשִביל ֶזה נֹוְסִעין ְלַצִּדיִקים ְּכֵדי ִלְזּכֹות ִלְקֻדַּׁשת ַהַּמֲחָׁשָבה

שהרי הוא טיהר את שכלו , זאת משום שהצדיק השיג את קדושת המחשבה  ]יא[  
הוא , השנה-כשאדם נוסע אל הצדיק בראש, לכן. ומחשבותיו בטהרת הברית

מידת , הקשר שלו לצדיק. מביע בכך את חפצו שלו בטהרת המחשבות
מתוך שפע ההארה והקדושה שנשפע לו . מאפשר לו להשיג מעלה זו, היסוד

וכמובן ניתן , המתבררות ונמתקות במחשבה, המתיק את הגזירותהוא יכול ל
  . לו כוח לעמוד בשלל הניסיונות הכרוכים בשמירת הברית

קשר זה בין הצדיק וקדושת המחשבה הוא אחד מהנושאים העיקריים גם 
שם רבנו מלמד כיצד שמירת הברית מאפשרת , א לו"ן ח"בליקוטי מוהר

עוד התורה שלנו מדברת על השגת שכל ב, אולם.  לאדם להשיג שכל מתוקן
התורה ההיא מדגישה את הטהרה שאדם , טהור בזכות טהרתם של הצדיקים
אי אפשר לשום : "כפי שמלמד שם רבנו. יכול להשיג בזכות מאמציו שלו

לה אות ברית יקן תחיאם לא שת, בורו של הצדיקיס בדואדם להשיג ולתפ
ההסבר להבדל זה הוא שאמנם . )סה–והערות סג, ראה סעיף ה(" ידש כראווק

, מקושר לצדיקאדם יכול להשיג את טהרת המחשבה האמיתית רק כשהוא 
כפי המידה . אך התקשרות זו תלויה בכך שיתאמץ לטהר עצמו תחילה

כך יוכל לקשר עצמו אל הצדיק , שיתאמץ לטהר את הברית ואת המחשבה
  . ודרכו להגיע למדרגות גבוהות יותר של טהרה
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  צדב "ן ח"ליקוטי מוהר
י  ַמְעּתִ דֹוׁש ׁשָ יו ַהּקָ תּוב ֶאְצלֹו ּתֹוָרה ַעל ִעְנַין , ִמּפִ ָהָיה ּכָ ׁשֶ

ָנה־ֹראׁש  ָ יִקים ַעל ֹראׁש , ַהׁשּ ִריִכין ִלְנֹסַע ְלַצּדִ ּצְ ָנה־ׁשֶ ָ   בא.ַהׁשּ

ם ֵמִעְנַין ׁשְ  ִצין ְוָהָיה ְמֹבָאר ׁשָ ְתַקּבְ ּמִ ים ׁשֶ ה ָראׁשִ ֹׁשָ
ֹראׁש  ָנה־ּבְ ָ יק, ַהׁשּ ּדִ ּזֹוִכין ָאז ִלְהיֹות ֵאֶצל ַהּצַ ׁשֶ   . ּכְ

ִחיַנת  יק הּוא ּבְ ּדִ י ַהּצַ י הּוא ,ֹראׁש ּכִ ָרֵאלֹראׁש  ּכִ ֵני ִיׂשְ   ג, ּבְ

1 
הנושא העיקרי בתורה זו הוא נסיעה . תורה צדתניינא ן "ליקוטי מוהר  ]א[  

  . השנה-לצדיקים בראש

, ַהָּׁשָנה- ֶׁשָהָיה ָּכתּוב ֶאְצלֹו ּתֹוָרה ַעל ִעְנַין רֹאׁש, ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁשָׁשַמְעִּתי 
  . ַהָּׁשָנה-ֶׁשְּצִריִכין ִלְנסַֹע ְלַצִּדיִקים ַעל רֹאׁש

. זהו אחד מהם. שנם דברים בודדים בלבד שרבנו דרש מחסידיו בכל תוקףי  ]ב[  
ראה . השנה-לנסוע אליו לראש, ללא יוצא דופן, הוא דחק בכל חסידיו

השנה בכוחה - שהשהייה אצל הצדיק בראשז :א סא"ן ח"ליקוטי מוהר
שנסיעה לצדיק בכל זמן , א ריא"ן ח"ראה גם ליקוטי מוהר. להמתיק גזירות

רבנו מדגיש חשיבות עניין זה במקורות . חה לטהר את המחשבותשהוא בכו
כאן רבנו מביא טעם נוסף . )מ, ח, ה, ב א"ן ח"ליקוטי מוהר: למשל(רבים נוספים 
  . השנה במחיצת הצדיק-לעשיית ראש

ה ָראִׁשים ֶׁשִּמְתַקְּבִצין ְּברֹאׁש , ַהָּׁשָנה-ְוָהָיה ְמבָֹאר ָׁשם ֵמִעְנַין ְׁשׁשָ
  . ִכין ָאז ִלְהיֹות ֵאֶצל ַהַּצִּדיקְּכֶׁשּזֹו

  , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלרֹאׁש ִּכי הּוא ,רֹאׁשִּכי ַהַּצִּדיק הּוא ְּבִחיַנת 

ני באש רראשי תיבות , רביא קיא שהצדיק מכונה "ן ח"ראה ליקוטי מוהר  ]ג[  
הוא . להארה אצל תלמידיומורה רוחני אמיתי גורם . ) להלןו ראה הערה(שראל י

פוקח את עיניהם לראות את יופיה של התורה ואת האלוקות שבכל 
הן " עיניו". "החכם עיניו בראשו" )יד קהלת ב(כמאמר הכתוב . הנבראים

צדיק שכזה הוא . החכמה,  דהיינו–והיא נובעת מתוך ראשו , הראייה שלו
פרפראות לחכמה (ורו כיוון שהוא מנחיל חכמה לבני ד, "ראש בני ישראל"אכן 

  . 'ראש'זהו היבט אחד של המושג . )שם
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ָנה־ְוֹראׁש  ָ ִחיַנת ־ הּוא ַגםַהׁשּ ן ּבְ י הּוא ,ֹראׁש ּכֵ  ּכִ
ָנה־ֹראׁש  ָ    ד,ַהׁשּ

ְעּתֹו ּוֹמחֹו וְ  ר ּדַ ֵ יק ּוְמַקׁשּ ּדִ ְעּתֹו ְלַהּצַ א ִעם ֹמחֹו ְוּדַ ָכל ֶאָחד ּבָ
ֹראׁשוֹ  ּבְ ם, ׁשֶ הּו ּגַ ּזֶ ִחיַנת ־ׁשֶ ן ּבְ הּוא ה,ֹראׁש ּכֵ יק ׁשֶ ּדִ  ֹראׁש  ְלַהּצַ

ָרֵאל ּבְ  ֵני ִיׂשְ ָנה־ֹראׁש ּבְ ָ   ו,ַהׁשּ

ים ַיַחד ה ָראׁשִ ֹׁשָ צּו ׁשְ ְתַקּבְ ּנִ    ז.ִנְמָצא ׁשֶ

1 
  , ַהָּׁשָנה-רֹאׁש ִּכי הּוא ,רֹאׁשֵּכן ְּבִחיַנת - הּוא ַגםַהָּׁשָנה-ְורֹאׁש

הוא גוזר את כל מה שיקרה לכל דרי עולם עד -ברוך-השנה הקדוש-בראש  ]ד[  
גלו של אדם כשם שר. )ה רב נחמן בר יצחק"י ד"א ורש  ,ראש השנה ח(לסוף השנה 

כך גם כל מה שקורה , נעה רק לאחר שקיבלה פקודה מן המוח שבראש
, השנה- בראש' במהלך השנה עד סופה נובע אך ורק מן הגזירה שגזר ה

  . 'ראש'זהו היבט שני של המושג . של השנה' ראש'ה

,  ֶׁשְּברֹאׁשֹוְוָכל ֶאָחד ָּבא ִעם מֹחֹו ְוַּדְעּתֹו ְלַהַּצִּדיק ּוְמַקֵּׁשר ַּדְעּתֹו ּומֹחֹו
   ,רֹאׁשֵּכן ְּבִחיַנת - ֶׁשֶּזהּו ַּגם

השנה הוא זוכה להגיע - כשאדם נוסע אל הצדיק ונמצא אצלו בראש, דהיינו  ]ה[  
הוא זוכה לקבץ יחדיו את . שם לא רק בגופו אלא גם עם מוחו ומחשבותיו
ולקבל שפע הארה וקדושה , כל המחשבות שבראשו ולקשרן אל הצדיק

  . 'ראש'זהו היבט שלישי של המושג . יקממוחו של הצד

  ,ַהָּׁשָנה-רֹאׁש ּבְ  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלרֹאׁשְלַהַּצִּדיק ֶׁשהּוא 

שמות (ישראל -כשציווה אותו לפקוד את בני, למשה' ביטוי זה לקוח מדבר ה  ]ו[  

, בהקשר של התורה שלנו". דיהם לפֻק ראש בני ישראלא את ׂשכי ִת  ")יב ל
הנושא את הבאים אליו מעלה ומרומם ,  כתואר לצדיקרבנו מייחס ביטוי זה

  . ) לעילג  ראה הערה(אותם למדרגות גבוהות יותר של רוחניות וקרבת אלוקים 

ה ָראִׁשים ַיַחד   . ִנְמָצא ֶׁשִּנְתַקְּבצּו ְׁשׁשָ

עתו אל כן שלושה ראשים המתקבצים יחד כשאדם מקשר מוחו וד-ישנם אם  ]ז[  
  .הראש של השנה כולה, השנה- הצדיק בראש
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ֵלָמהְוָה  ֶזה ּתֹוָרה ׁשְ ָלּה , ָיה לֹו ּבָ   ח:ְולֹא ָזִכיִתי ְלַקּבְ

1 
, )מקום(' עולם': ספר יצירה מלמד שהבריאה מורכבת משלושה חלקים

 כל .)ק שם"וראה פירושו של הרמ; ספר יצירה פרק ג() נברא(' נפש'ו) זמן(' שנה'
בליקוטי ). עולם(ובמקום מסוים ) שנה(מתקיים בזמן מסוים ) נפש(נברא 
נמשכת חיות , ידי קיום מצוות בשמחה-בנו מלמד שעל רב :א ה"ן ח"מוהר

בהקשר של התורה . )ראה שם הערה כג(אלוקית לכל שלושת הממדים הללו 
שהוא המופת , על הצדיק. אפשר לקשר זאת לשלושת הראשים, שלנו

וד כלומר הצדיק הוא היס. )כה משלי י(" עולםוצדיק יסוד "נאמר , לצדקות
וכל אדם , שנהשנה עצמו מקביל כמובן לה-ראש. תשתית לקיום העולםהו

שהוא בחינת , הבא עם מוחו ודעתו בא גם עם מידה מסוימת של רצון טוב
 כשאדם –מכאן שמיזוג שלושת הראשים . )ג :א יג"ן ח"ראה ליקוטי מוהר( נפש

 מאחד את הבריאה כולה עם –השנה -מקשר מוחו ודעתו אל הצדיק בראש
  . חולל שמחה בבריאה כולהובכך מביא תיקון גדול ומ, בוראה

  :ְוא ָזִכיִתי ְלַקְּבָלּה, ְוָהָיה לֹו ָּבֶזה ּתֹוָרה ְׁשֵלָמה
 )ה"ן ת"חיי מוהר( אמר ,)ט"בשנת תקנ(ישראל -כשחזר רבנו ממסעו לארץ  ]ח[  

והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה , השנה שלי הוא חידוש גדול-ראשה"
- ת במתנה שאני יודע מהו ראשרק השם יתברך נתן לי זא, ייבירושה מאבות

לאחר . השנה- בימי חייו של רבנו הקפידו חסידיו לנסוע אליו לראש. "השנה
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