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 " ברצון קיבלו עליהם  - "ומלכותו

השנה הוא הכתרת מלכותו, יתברך שמו...הכתרת מלכותו בלא כבוד מלכות אינה הכתרה,  -"...היסוד של ראש (1

להרבות בההכנות לפני יום ההכתרה...ואף שיכול להיות אחד מושל על השני, אבל רק אדון   –וזהו מכבוד המלכות 

יתכן בלא רצון גמור ומוחלט לזה, כמו  כי קבלת מלכות וכבוד מלכות לא הוא עליו, ולא מלך...עוד זאת יש לדעת  

ברצון קיבלו עליהם", שמבלעדי רצון אין זה קבלת מלכותו וקל וחומר שאין זה כבוד   –שאנו אומרים "ומלכותו 

ועל ידם להמליכו ולהכתירו ואולם איך יתכן להגיע לידי זה שיתגברו הכיסופין והגעגועים אליו יתברך  מלכות.

לאהוב אותו יתברך והתרבות הגעגועים  ...תחילה עבודה ערוכה בהרחבת האהבה?בכתר מלכות אם לא שיוקדם 

)תהילים פ"ד(...ועוד זאת,   ל חי" -התשוקות והכיסופין..."נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ד' לבי ובשרי ירננו אל א 

ברא לכבודו, הרי יחד עם קבלת המלכות נדרש גם כבוד המלכות, וכבוד   מאחר שכל המגמה היא כבוד ד' ושהכל

שלפני יום ההכתרה גדולות המה קודם יום ההכתרה, כעין מלכותא דארעא,   המלכות הלא הוא ההכנה שמ

ההכנות, הנקיון וההכשרה, ולא יתכן להכתירו בבתים מלאים אשפה...וכן גם בההכנה שלפני הכתרת מלכו של 

, ע"י זיכוך כל המדות,  ולסגל את עצמו שיהי' הוא מרכבה לשכינהדרוש כיבוד הבית הפנימי של האדם, עולם ב"ה, 

שאין אני והוא יכולים לדור בעולם   בכלל תועבת ד' כל גבה לב )משלי ט"ז(והענוה הגדולה מכולן לבל להיות 

חודש הרחמים על ספר הקדוש  )סוטה ה'( שלזה רצוי מאד לקבוע עמל קבוע מידי יום ביומו בחודש הרחמים של

'תומר דבורה' המלמד לאדם דעת, איך להתדמות לעליון להתדבק במידותיו, שע"י ההתעלות בדרכי הקודש אלו  

ולהשביע רצון להנפש לשמוע קול ה' בהודו והדרו בכל מעשה המצוה, זוכים ומזדכים גם לידי מדרגת השמיעה, 

 ( הרב חרל"פ 'אורי וישעי')רץ." שיהי' בהתקשרות העליונים גם בעודה למטה בא 

"...דע"פ סודות הבריאה הידועים להבורא ית' יש לכל נאצל ונברא נוצר ונעשה לכל פרט ופרט מהבריאה בפ"ע   (2

תפקיד ויעוד משלו בתוך כל המטרה הכללית של הבריאה, אשר בלאו הכי לא הי' נברא, וכמד"כ )ישעי' מג( כל  

וע"כ בהתחדשות הבריאה יש דיון אם נצרך הפרט הזה גם לשנה ו אף עשיתיו, הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתי

או שהוא מיותר ואין צורך בו. והדיון הזה הוא על כל באי עולם והמון בריות   החדשה, אם מילא את יעודו ותפקידו

אם הם נחוצים   לאין תכלית, מי לא נפקד כהיום הזה, וגם על צבא מרום הדין הזה, שגם הם בכלל הבריאה ונידונין

ובידם   אמנם באופן מיוחד הדין הוא על בעלי הבחירה, כיון שהם נשמת הבריאה,למטרה העליונה או שיתבטלו. 

לשנות את חשבונם ע"י שעושים תשובה ומקבלים עליהם למלא תפקידם ויעודם מכאן ואילך, עי"ז משתנה גזר 

 ( יבות שלום, ר"ה, עמ' ק"חנתורך דין בוחן לבבות ביום הדין." )דינם לטובה, כי א' ע

"וכמו שהדעת היהודית המקורית היא יסוד היהדות כך היא גם השורש והמבוא לתשובה. שכשאר מאמין   (3

שהבורא ית' ברא את העולם מתוך מטרה ויעוד, ובחר אותנו מכל עם למלא אותו יעוד עילאי, ויש לו את אור הדעת 

' ממעל, הר"ז מביא אותו להכיר ולהרגיש כמאמר הבעש"ט זי"ע האמתית בהערכת ערך ומהות יהודי, שהוא חלק א

שתכלית רצונו ית' לבל ידח ממנו נדח, וגם כי יפול שערי תשובה פתוחים לפניו לתקן  מה שפגם ולשוב למקור  

מחצבתו. ומתוך אור הדעת מכיר ג"כ במהות קדושת יהודי, שגם אם באופן טבעי אינו מסוגל יותר לחזור בתשובה  

מהותו, יש בתוכו כוחות נעלמים על טבעיים להתחדש כברי' חדשה ולהתחיל דף חדש בחיים. נמצא   ולשנות

שהדעת היא מבוא לתשובה. וכמ"כ בכל המציאות של קיום תורה ומצוות השורש הוא הדעת. ואם אין בו אור  

אתה עתיד ליתן דין    הדעת בכל עמקתו בבחי' דע לפני מי אתה עומד, ולפני מי אתה מקיים מצווה זו, ולפני מי

וחשבון, לא רק על עבירות, אלא גם על קיום המצוות, באיזה אופן וקטנות הדעת נעשו, הרי יותר ממה שעליו  

נתיבות שלום מאמרי הימים  )לעשות תשובה על חטאים, צריך לעשות תשובה על עבודתו בקטנות הדעת."

 ( הנוראים, עמ' רטז'

כאשר ירצה, אם כן  הטוב והרע  פעולותצוני לומר: שיעשה בבחירתו ואחר שהתחייב זה במציאות האדם, ר" (4

רגיל עצמו  להראוי לו כן ו .שריהיה כל זה יו -יענישהו ויגמלהו ו הוריויזה וושיצווה והרע, דרכי הטובללמדו תחייב י

, אשר הן נמצאות  עד שיסורו ממנו הפחיתיות ות,הרע פעולותויתרחק מן ה ;לו המעלותהיו  עד שי ות,הטוב פעולותב

מן הטוב אל הרע ומן הרע אל  השתנותאפשר לכי כל ענין  –בענין שאינן יכולות להשתנות הן יאמר ש א. ול איתו

שמונה פרקים לרמב"ם, פרק  )ומפני זה הענין זכרנו כל מה שזכרנו מענין המצוות והעברות." והכל בבחירתו.הטוב, 

 ( שמיני

הנה דע שאנחנו מאמינים שהאל יתברך שמו ברא את עולמו יש מאין והוא המציא אותו וחידש אותו, כן  " כי  (5

 ( קדושת הלוי לפורים) האל יתברך שמו לנצח, מחדש כל העולמות בכל יום ובכל עת ובכל שעה"
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דהיינו   ,הובשעת הגאול... ענין זה לגאולת מצרים. כי בגלות נחסר זה ההתחדשות.'החודש הזה לכם"...' (6

מחדש בכל יום  ' כתובשו כמ  כי חיותו ית' יש בו התחדשות תמידשנתברר שהכל חיות הש"י. ומזה בא התחדשות. 

יש בו   ם יתברךכו'. אבל מי שנדבק בפנימיות חיות הש 'אין כל חדש' תובכ  ,והוא תוך הטבע ,ק מי ששוכחר. '..תמיד

שמברר  ,לעורר התחדשות זה ע"י אמונהמישראל חד שיכול כל א. 'החודש הזה לכם' כתובשהו וז תמיד התחדשות.

ור"ח הוא להאיר  ..קביעא וקיימא שאין הסתר. ,וזה ההפרש בין שבת לר"ח. ששבת מעין עוה"ב בלבו שהכל מהש"י.

 ( שפת אמת, פרשת בא, תרל"א )  ."וזה תלוי בישראלההתחדשות גם בימות החול. 

נפלא הוא הכח הנפשי, הנתון בתוכיותה של הנשמה, המנצח על תכונת החיים   .בא"י, אמ"ה, הנותן ליעף כח (7

ומפלס את דרכי ההנהגה של מלאכת האדם בכל משטריו ותוכן עלילותיו. גם כשהחולשה גוברת, כשהכחות  

הטבעיים, ע"פ תכונתם הגופנית, מגיעים לידי משבר, ע"י המכשולים הרבים העומדים נגדם, גם כשהמכשירים את 

מופיע הוא, בחסד אל גבור תמים  ת הגופניים למפעלם המלא מוצאים כ"כ הרבה מניעות ועכובים, גם אז הכחו

דעים, זרם חיים רוחניים מהמקור העליון של הנשמה, המחדש רוח גבורה ונותן כח חדש לעמל החיים  

ריו החוסים בצל כנפיו, ולמפעלותיהם המגמתיות. וזהו הכח האלהי הנתון במתנת שדי, מידי אדון כל הנשמות, ליצו

"ועד זקנה אני הוא, ועד שיבה אני אסבל". ועל פליאת המעין הזה, המפכה ועולה   לעמוד להם בעת כלות כחם. 

להזרים חיים ועצמה, גם בעת אשר הכח החמרי כבר בא עד הגבול של החלישות והעיפות, אנו מברכים: הנותן  

 )עולת ראיה א'(  .ליעף כח

בשעה שאנחנו מתבוננים להכיר יפה את חלישותו של   .פי, והגיון לבי לפניך, ד', צורי וגואלייהיו לרצון אמרי " (8

ת של שכלו, את האפסות של יכלתו, ואת הרדיפות הנוראות, שהאור הרוחני שבתוכו, המתאמץ  הוהאדם, את הכ

תוכן ההצלה מתוך  לעלות במעלות הקודש, הוא נרדף מתוך סערת הגופניות העזה שבקרבו, אז הננו מכוונים את

היא נקודת   פנימיתשני הכשרונות אשר השאיר ד' לנו לפלטה: ההצלה הפנימית, וההצלה החיצונית. ההצלה ה

הלב הטהור, הגיון הלב, שסוף כל סוף, בפנימיות לבו של אדם, ימצא את נקודת האור האלהי בטהרתו, כאשר  

ויביט אל עצמו הפנימי, אז יעלה תמיד הגיון הלב קודש ישליך מעליו את כל צללי הדמיון ואת כל התנודדות הרוח, 

לד', מואר באור החיים, ממקור חיי האמת העליונים. אמנם יכול היה הכח של הנקודה הזאת, שמלא עולם לא  

יכילו את איכותה, להיות מתבטל בתוך שטף החיים הגסים, המתגבר עליו בכמותו, ועל זה שם לנו ד' חק וברית 

אמר הפה. דברו הטוב והקדוש, אשר שם בפינו, מחזק בקרבנו את כח הנקודה הלבבית, בקדושת השפה, במ

האמיתית, שהיא כבת מלך שבויה,  שנחלשה מפני התגבורת הגשמיית, והנקודה העליונה הזאת, שהיא עצמיותנו 

י של כח ההבעה אשר לאוצר הקודש הגנוז החהולכת היא ונגאלת ע"י כח המאמר, של דברי תורה ותפילה, 

בתוכיותנו פנימה. והרינו מתגברים בגבורת ד', ונגאלים ברב חסדיו. יהיו לרצון אמרי פי, והגיון לבי לפניך, ד' צורי,  

 ( עולת ראיה א')  ".וגואלי

בנבראים כעין   שמתחדשת השנה גם כן, וכח החידוש חוזר להוסיף כח הקדושה"על כן אמר "תקעו בחדש" ( 9 

התחלת היצירה ופועל עלינו, "בכסה" שגם הכח המכוסה שבנפשנו יפעול לטובה ויצא לגילוי להשלים הנפש 

בדעות ובמעשים. אמר אף על פי שהמכוסה מעומק הטוב שבנפשות ישראל אין אנו מכירים, אבל השם יתברך  

תינו, ע"כ "כי חק" בלא טעם "לישראל  שהוא אלוה כל הנפשות הוא יודע ומכיר ערך הקדושה המכוסה שבנפשו

  .הוא", אבל הוא "משפט" מבואר "לאלקי יעקב" שהוא יודע עד כמה ראוי להכריע לצדק מצד כח הקדושה הצפון

ואמר כי יש יחס שיפעול השופר על הדעות והמדות ביום זה, משום שכבר הושרש זה הענין ביוסף ששם בו הקב"ה  

ל טהרת היחס כדאי' על פי: "שבטי יה עדות לישראל", ושם אותו הקב"ה לעדה "עדות ביהוסף", ששם י"ה מעיד ע

"בצאתו על ארץ מצרים" שיחליש פעולות התאוות, וגילה לו רוב חכמה "שפת לא ידעתי אשמע", להורות שביום זה 

ינו  תתוסף גם בנו רוב דעת מהאור הצפון שבנפש עד שנבין יותר האמתיות שבדרכי התורה הישרים, ויפעל על

כי ראוי  פי' שהם מכירים היטב מדעת הצפונה בם,לטובה קול השופר. ע"כ אמר הכתוב: "אשרי העם יודעי תרועה", 

להכנע לך ולשבר כל התאוות והרצונות לעבודתך לא בהכרח לבדו. והידיעה הזאת תתן עז שיאיר אור הפנים,  

בפועל, ולא יהי' רק במדרגת העמידה דהיינו   דהיינו הקדושה שבנפשות ישראל שהם בנים למקום שיהי' האור מאיר

שלא יוסיף על ידי זה קלקול, כי אם "יהלכו" על ידי זה במעלות רבות, וזאת היא בקשה שהאור הזה הנמשך 

דרוש לר"ה, ) .מהתקיעה והתרועה יהי' יוצא אל הפועל להיות מתקיים לעד, ובזה תקרב קץ הישועה במהרה בימינו

 ( ניהרב קוק זצ"ל, דרוש שמי

 

 שנה טובה! ..." שתהא לך עם כל ישראל"...תולה ארץ על בלימה יטיב לנו כתיבה וחתימה
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