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CC מעיי� השבועמעיי� השבוע cc 
  

øùú ìò íéæîø"ú  
äìùá"èåùt ìå÷ì æîåø äòé÷úù áúë ÷ ,úåîéî÷ò åá ïéà , éë

ìòîî é÷åìà ÷ìç ÷éãö ãìåð íãàä ,çà" äùåò àèçùë ë éøáù
 åùôðá íéøáùàìéòìã äùåã÷áå åúîùðå åçåøå ,çàå" çåðâ áùùë ë

åøáò øùà åéòùôå åéúåðååòå åéúåàèç ìò ìéìé éìåìé çéðâ , áùå
íìù áìáå úîàá äãååúîå èøçúîå ,äòåøú åðééäå , äòåøúä òåø

õøàä äøøåôúä øåô ,äòé÷ú àåäù åúåøùëì øæåç æà óåâä äæ ,
èåùt ìå÷.  

*  
 äùî çîùéá)t' øåîà (ùî àéáä" íéøåáâ øéòá ë)øt 'íéáöð (

âä ãâðë íä äòé÷ú íéøáù äòåøú éë 'ïéãä íåéì úåúë . ãâðë äòåøú
åá êìî úòåøúå øîàðù åîë íé÷éãöä úë , íéòùøä úë ãâð íéøáù

ïåøáù ïåùì ,ùéäå"ùî óéñåî î"åéãçé íéàèçå íéòùåô øáùå ë ,
ç äúéîì øúìàì íéîúçðå íéáúëð"å , ìå÷ äòé÷ú äèåð åðéàù èåùt

ïàëì àìå ïàëì àì íéèåð íðéàù íéðåðéáä ãâðë äèîì àìå äìòîì.  
*  

äñáå"øçà ïôåàá øàáî ìàøùé úéøàù ÷ . æîøî àåä äòå÷úä
íé÷éãöì ,øáùð áì ïë íâ íäì ùéù íéðåðéáì æîøî íéøáùå , äòåøúå

äãò íéøåîâ íéòùøì æîøî"åâå ìæøá èáùá íòåøú ë ,' êôéäì åà
 æîøî íéøáùäãò íéòùøì"åëå òùø òåøæ øåáù ë ,' æîøî äòåøúå

íéðåðéáì ,úåøáçúä ïåùìî äòåøú éë , ïë íâ åì ùé éðåðéá éë
äùåã÷ì úåøáçúä ,â àéä äìåãâ äòé÷úå"íé÷éãöì æîøî ë.  

 äìåãâ äòé÷úì íé÷éãöì æîøîä äðåùàø äòé÷ú ïéá ùøôääå
íé÷éãöì æîøîù ,àä ÷éãöù '÷éãöì íìåòä íùá àø÷ðù äî àåä ,
øåãä âéäðî àåäå ,éîøâì ãåðãð äæéà íäì ùéù ÷ø ,' ùéù íâä åðééä

ìàøùé ìò ììôúäì çë åãéá , íéøñä ïúåà ìò ÷ø ììtúî åðéà àåäå
åúòîùîì ,òå" øîàð æ) äèåñ– î"ò à"á (åëå áìëä éðtë øåãä éðt ,'

éîøâì åðééä 'éîøâì äæá ùé íéãîåìå íéììôúîù äî åìéôà ,' ìáà
ä äìåãâ äòé÷úéîøâì àìù àåä åé÷ñò ìëù úîà ÷éãöì æîøî àå '

ììë ,äùòà åðòîì åðòîì êøã ìò ÷ø ,íéîù íùì íà éë.  
*  

úçá"ø ïé÷úàã äî øàéá ñ 'øùú éøñ÷á åäáà"ùú ú" è
øúå"ú ,éëá àåä äúåéîöò ø÷éò äòåøúù 'äá úå÷áãå äçîù ìù '

éúëãë 'òå åá êìî úòåøúå"äá ÷áãéå òòåøúéù é ,' å÷ìúñé àìéîî
ì÷äíéòùåôäå úåôé .åéãçé íéàèçå íéòùåô øáù àåä íéøáùå ,

òå" úåëìîá íìåò ï÷åúé àìéîîå õøàä ïî íéìåìâ øéáòé íéøáùä é
ãù-é ,òà íäéðù íâ òå÷úì ìåëéå"éâñ åäéðî ãç éë êéøö åðéàù ô ,

 ìò íéøîåàå íéøæåçå äå÷ú éäú ìà íéðéùîìå íéøîåà åðàù åîëå
åëå íé÷éãöä 'òà"âñ åäéðî ãçã ôàé.  

 åðöøàî åðéìâ åðéàèç éðtî íéáøä åðéúåðååòáù øçà êà
éëáå äììé ìù äòåøú åðà íéëéøö ' úåãô ìò ììôúäì øòö ìù

åðéùôð . äëåæ åðéà íéìùåøé ïáøåç ìò ìáàúî åðéàù éî ïë úåéäå
ãéúò ìù íéìùåøéì ,ò" ìò äìôúä àåäù äòåøúä ìéòåú àì ë

 çéðâ çåðâ íéøáù ò÷åú äìéçúù ãò ãéúòä åúåà êåúîå øáòä ìò
øáòä ïáøåçä ìò éçåðâå øòöä , ìò ììôúäì ììééîå òéøî ãéî áåù

ãéúòä ïéðá ,çàå"îäá úåéäá ïåùàøä ïøãñëì íéøæåç æ" ÷
çàå íéòùø øáù ïéò÷åúù"êìî úòåøú ë.  

*  
äôñá"áúë éåì úùåã÷ ÷ ,äáäà ïåùì àéä äòé÷ú , ïåùìî

 ò÷úð åúîáéá)ãð úåîáé .à( ,ä äàá äìéçúá éëá÷äî äáäà" ä
ò"äáäàáå úîàá åúåà íéãáåò ìàøùéù ìàøùé é , ìàøùéù äæå

ä íéãáåò 'äöéä íéøáùî äáäàá"ìàøùéì òøäì äöåøù ø ,
åúåà íéøáùî ìàøùéå .äòåøú íéøáù åäæå ,äöéä øáùì" ø

òøäì äöåøù ,çà"äáäàä óéñåð ë á÷äî"ìàøùé ìò ä , åäæå
óåñá äòé÷ú.  

á"ä  
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

    )ג"כקת( 'אגליו�  ג"שנה י  ראש השנה א"עתש ראש השנה
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

  ש"סו� זמ� קר
  ערב ראש השנה

9:09:09:09:06666        
  9:08 כ"יורב ע

[]  

  ש בעונתיה"מא� דלא קרי קר
  בנדוי הוא כל ההוא יומא

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  האזינופרשת 
  :חכעד  :זכ סוטה' מס

  ברכהפרשת 
  :לבעד  .טכ סוטה' מס

 []  
סוטה רואי� כח היצר ' בלימוד מס

ובדר� הטבע אי , להסית לדבר עבירה
א� ורק בכח קדושת ו, אפשר להתגבר

לימוד התורה אפשר לנצח נסיונות 
  .ואז יש תקוה להשאר יהודי כשר, הקשי�

  סוטה' א בהתחלת מס"מדברי רבינו שליט

  ישראל ממתיקי� הדי�
ל בראש השנה שהמלאכי� שואלי� למה אי� ישראל "אמרו חז

ממה נפש� א� , והקשה ביד יוס�. אומרי� הלל בראש השנה

באמת יקשה הא קל וחומר היא מקריעת , המלאכי� אומרי� שירה

ל מעשי ידי טובעי� "כמאמר� ז, שלא אמרו המלאכי� שירהי� סו� 

וא� אי� אומרי� . שכ� כישראל ה� בדי�וכל , בי� ואת� אומרי� שירה

על כל משמר ומשמר , ל"נ על ּפי דברי חז"ול .למה לא שאלו על עצמ�

ופירש בעי� יעקב כי . 'ה ושואג אוי שהחרבתי את ביתי וכו"יושב הקב

והמלאכי� ממתיקי� תוק� הדי� , בלילה מדת הדי� גוברות בעול�

יו האברי� והפדרי� ה, ובזמ� שבית מקדש קיי�', בשירת� והלול� לה

ועל כל , שהיו נאכלי� על גבי המזבח כל הלילה ממתיקי� כוחות הדי�

כי יותר היה חפ! בתיקו� ההוא , ה יושב ושואג"משמר ומשמר הקב

יותר מהתיקו� הנעשה על , הנעשה על ידי האברי� שהוא על ידי ישראל

והנה בכל השנה יש יכולת ביד�  .�"ד הרי"עכ, ידי מלאכי השרת

מה שאי� כ� בראש השנה אי� יכולת ביד� כלל רק ביד , תיק הדי�להמ

ודרשו במדרש כשהוא עולה ', כדכתיב עלה אלקי� בתרועה וגו, ישראל

עומד מכסא הדי� ויושב על , וכשישראל תוקעי� בשופר, בדי� הוא עולה

וא� כ� מיושב שהמלאכי� שואלי� רק על ישראל שה� , כסא רחמי�

ומדוע לא יאמרו הלל , וא� כ� בה� תלוי, שופרממתיקי� הדי� על ידי ה

  .כדי להמתיק בהלול� כח הדי�
  ישמח משה

  בי� תשובה מיראה לתשובה מאהבה
ה על מה שכתב התולעת יעקב כי קבלו אנשי אמת "הקשה בשל

הרי ', שלא להזכיר בראש השנה שו� חטא ועו� שלא ית� פתחו� ּפה וכו

', למיד� לעלמה וכו' י� וכובראש השנה קיימ, משמע להיפ�' בזוהר הק

בגי� דמא� דמפרש חטאו לא , ועל זה איצטר� בר נש לפרשא חוב�

ל לתר! דאמרינ� "ונ .ה בלחודוי"איתמסר דינא אלא בידא דמלכא קוב

אבל תשובה מאהבה , תשובה מיראה זדונות נעשות לו כשגגות, ביומא

ת איירי דאנשי אמ, ולפי זה אי� כא� סתירה. זדונות נעשות לו כזכיות

ומי ית� והיה לבבינו לעשות תשובה מיראה מאימת הדי� של , בדיד�

על כ� חס מלהזכיר שו� חטא ומוטב , ראש השנה וזדונות רק כשגגות

מדבר באנשי� כערכ� העושי� ' אמנ� בזוהר הק. לבל יזכרו ולא יפקדו

ואז מהראוי לפרוט ולהתודות על , תשובה מאהבה וזדונות כזכיות

  .ראש השנה למע� יהיו זכיותהחטא אפילו ב
  ייטב ּפני�

  כוונתו לשמי�
ה בייטב "ל בהקד� דברי זללה"ואפ. יראה' אשר יאמר בהר ה

כי יש , ה בהעקידה"ּפני� הארי� לבאר גודל נסיונו של אברה� אבינו ע

מסירת נפש בהגו� שנהרג על קידוש הש� יתבר� ונפשו עולה למרו� 

ה מזו הוא עני� מסירת נפש אבל מדרגה גדול, לצרור בצרור החיי�

ת "ה כי השי"וזה היה עני� נסיונו של אברה� אבינו ע, ונשמה ממש

וזה כל מטרת לבו להעמיד אומה , הבטיח לו כי ביצחק יקרא ל� זרע

כמו שאמר הכתוב למע� אשר יצוה את בניו , עדי עד' ישראלית עובדי ה

על , זהת לעקדו ולשחטו ואברה� נתרצה ל"א� כ� כשצוה השי', וגו

  .ש"כרח� מּפני שמסר נפשו ורוחו ונשמתו ממש לקיי� פקודתו ית

יראה אשר יאמר ' ויקרא אברה� ש� המקו� ההוא ה, וזה הכוונה

והנה , דהנה נסיו� העקידה היה כעי� עבירה לשמה, יראה' היו� בהר ה

כמו שאמרו צדיקי� נדמה , שהיצר הרע נמשל להר, ל בסוכה"אמרו ז

, הכתוב אשר יאמר היו� על ידי עקידת יצחק בהר וזה שאמר, לה� כהר

, במעשה הזה אשר נראה כעבירה לכאורה מכונה ליצר הרע הנקרא הר

  .כי באמת כוונתו לשמי� והיא עבירה לשמה, יראה' ג� בזה ה
  ט"קדושת יו

  ת"על דעת השי
, ודקדקו א� חק הוא.  כי חק לישראל הוא משּפט לאלקי יעקב

ש "ואפשר על ּפי מ. ה כתיב ישראל ויעקבוג� למ. משּפטלמה נאמר 

ל גדול המצוה ועושה יותר ממי שאינו מצוה "בישמח משה על אמר� ז

דהנה בכל מצוה יש כוונת ידועי� ליחידי סגולה ואשר לא נודעו . ועושה

, ויותר מזה אשר לא נודעו לשו� נברא, רק לרבי שמעו� ב� יוחאי וחביריו

א� כ� , ת"כ� העושה כאשר צוה השי וא�, ש יודע מקומה"רק המצווה ית

אבל א� אינו עושה רק על . הוא מתק� בשורשו א� מה שנעל� מכל נברא

והיינו גדול שמגיע , א� כ� אינו יכול לתק� יותר ממה שהשכל מגיע, ּפי שכל

ועוד , והנה ידוע כי בשופר יש טעמי� הרבה למה תוקעי� .ק"עכד, יותר

נעלמות שצרי� לכוו� וליחד על ידי  איתא טעמי� על ּפי סוד וג� כוונת

כי הוא היודע , ת"אבל ע� כל זה העיקר לעשות כאשר צוה השי, התקיעות

וזהו יותר מכל הכוונות אשר ביד השכל אנושי , מקומה וערכה ושעתה

היינו א� יתקע בשופר ויודע שאי� לסמו� על , ש כי חק לישראל"וז. להשיג

זהו , ת חק והיינו על כוונת המצווהכוונתו וטעמו אשר משיגו כי א� בבחינ

כי בבחינת חק הוא מדרגה , ועל כ� בבחינת חק נקרא ישראל, יותר מדרגה

הוא בבחינת יעקב מדרגה , אבל א� הוא משּפט וטע�, גדולה לעני� זה

וזהו , ש"כי צרי� לעשות הכל בבחינת חק על כוונת המצווה ית, למטה

  .שהל גדול המצוה ועו"מדרגה למעלה כמאמר� ז
  עצי חיי�

  להורות תשובה ליחיד
ל "דהנה אמרו חז, ה"ל טע� על אמירת לדוד מזמור בלילי ר"אפ

ק בקש להכניס הארו� לפני "בשבת בשעה שבנה שלמה את ביהמ

כיו� , ד רננות ולא נענה"אמר שלמה כ, ז"ולפני� דבקו השערי� זב

ו באותה שעה נהפכ, אלקי� זכרה לחסדי דוד עבד� מיד נענה' שאמר ה

ה לדוד "ּפני כל שונאי דוד כשולי קדירה וידעו כל ישראל שמחל לו הקב

ז לא היה דוד ראוי לאותו "ע' ל במס"והנה אמרו חז .ש"על אותו עו� עיי

וזה , שג� מיחיד מקבלי� תשובתו, מעשה אלא להורות תשובה ליחיד

שאז ידעו כל ישראל , ק"נתברר אז בעת פתיחת השערי� שבבהמ

אלו ' בהמצאו וגו' ה דרשו את ה"והנה מבואר בר, עו�שנמחל לו אותו 

כ בשאר ימות "משא, עשרת ימי תשובה דאז מקבלי� ג� תשובת היחיד

היחיד מהני נשמע וזהו דתשובת , ש"השנה צריכי� לתשובת ציבור עיי

ונמצא , ל"מעת ּפתיחת שערי� כשאמר שאו שערי� ראשיכ� כנ

ה דממזמור זה רואי� דתשובת יחיד מהני "דשפיר שיי� מזמור זה לר

  .ה"שזהו בעשרת ימי תשובה שמתחיל מר
  דברי יואל

  תורה תבלי� כנגדה
כי הוא על ימי� , האר! ומלואה תבל ויושבי בה' לדוד מזמור לה

, יש לפרש על ּפי מה דאיתא בגמרא אמר רבא. הרות יכוננהיסדה ועל נ

רבונו של עול� בראת , ביקש איוב לפטור את העול� כולו בדי� אמר

שור פרסותיו סדוקות בראת חמור פרסותיו קלוטות בראת צדיקי� 

ברא , ומה אהדרו ליה חבירו לאיוב, בראת רשעי� מי מעכב על יד�

האר! ' לה, וזהו ביאור הכתובי� .ה יצר הרע ברא לו תבלי� תורה"הקב

ה ברא ברצונו הפשוט את העול� כולו "שהקב, ומלואה תבל ויושבי בה

ה לכאורה היה מקו� "א� כיו� שהכל נברא על ידי הקב, וכל יושביה

לומר כטענת איוב לפטור את העול� כולו מ� הדי� מּפני שכול� אנוסי� ה� 

הוא על ימי� יסדה כי , לזה ממשי� ואומר, במעשיה� מעת הבריאה

והוא רמוז בימי� , ה כח התורה"היינו שיסד הקב, ועל נהרות יכוננה

וכיו� , שנאמר ורחבה מני י�, כדאיתא במדש אי� י� אלא תורה, ונהרות

מעתה הכל תלוי באד� עצמו , ה תורה תבלי� נגד יצר הרע"שברא הקב

  .לבחור בטוב בכח עסק התורה
  בר� משה

  

        ברכת כתיבה וחתימה טובה שנת גאולה וישועה לקהל עדתינו אנשי שלומינו
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íéîë êáì éëôù øîàî  

  ה המוחי� של תפילת כל השנה"התפילות בר
ידוע ששורש כל התפילות של כל השנה נמש� "

מהמוחי� שממשי� האד� על עצמו ביו� ראש השנה 

וגדול מאד מעלת התפילה בימי אלו , )בת עי�( "עצמו

וכמו שתפילת רבי אי� ", שהוא כבחינת תפילת רבי

כ� בימי� אלו פילת בו קטרוג ולא מעיינו בת

י ממוני� ומלאכי� כמו "אינ� הולכות ע, התפילות

ה כביכול בלבד מקבל "בשאר ימות השנה רק הקב

והממוני אינ יודעי  ,תפילות ישראל בלי ממוצע

תפילת ' מתפילת� של ישראל באלו הימי ולכ� אפי

העיקר "וזה  )חסד לאברה(" יחיד נחשבת כתפילת רבי

ט לראות לתק� הכל בתפילה כי "ביו הקדוש הבעל

, בתפילה יש תיקו� כל העניני עניני הגו� והנפש

הרוצה יוכל להבי� ולהרגיש כל ', לשפו� נפשו לפני ה

א� אי� צור� לזה רק להתקשר ולכוי� פירוש , המקומות

וחיוב הזהירות בתפילות  )בית אהר� נצבי(" התיבה די בזה

ג המו� ע� מנה"ראש השנה הוא בכל התפילות ולא כ

להתפלל התפילות דעמידה עלה במלה ובכוונה גדולה 

אבל לא כ� התפילה ' וכו כל אחד ואחד כפי השגתו

 שלפני העמידה כמו פסוקי דזמרה ויוצר אור שבה

הורגלו כל השנה וה לפניה כדיוטגמא ישנה ולא 

יהבי דעת עלייהו כאשר דשו בה כל השנה במרוצה 

אבל בזה אני בלי כונה כאשר הול� על גבי גחלי ו

מזהיר אתכ� בשארי התפלות והתחנוני� וקרבנות 

ופסוקי דזמרה וקריאת שמע וברכותיה שאת� דשי� 

כל אחד  ,וה� עודמי� ברומו של עול�, אות� בעקב

, ואחד בפני עצמו הוא עול של עליו� ר ונשא מאד

כי עיקר מגמותיכ , ואת אומרי נואש לתפלות אלו

הג� , אבל טועי� את� ומבוכי� בזה ,לתפלת העמידה

שבאמת תפילת העמידה היא העיקרית שהוא כמדבר 

אכ� מי שאי� לו , לפני המל� בעול� האצילות עצמו

מפתחות של חדרי� החיצוני� האי� יכול לכנוס 

כי לכ� תקנו הקדמוני� מתחלה , בחדרי� הפנימי�

שער הכוונות דרושי תפלת השחר (כידוע  ,העולמות על הסדר

עולמות אצילות בריאה ' כי ה נגד ד )א"ד� י', רוש אד

ופשיטא ביו� הדי� הגדול , יצירה עשיה מתתא לעילא

והנורא הזה קוד� שיבוא לתפלת העמידה צרי� שיהיה 

פירוש צרי� לכסות ולהמתיק את יו� , בכסה ליו� חגנהו

כמו שכתוב , שהוא ראש השנה הנקרא יו�, הדי� הגדול

 )ב"ב ע"זהר בא ל(ויבוא ג השט� ' ו וגוויהי הי )א, איוב ב(

ורבו  )א"ד ע"זהר תצוה קפ(זה ראש השנה שהדי� מתגבר בו 

וה המונעי ומבדילי מלהתקבל , המקטריגי

ומה יועיל , ויזכר עונותיו של אד חס ושלו, התפלות

כי לכ� תקנו לומר תחלה , כלל כוונתו בתפלת העמידה

י "מנחות ק(ל "ו רזכמו שאמר ,סדר הקרבנות שמכפרי�

, כל העוסק בתורת עולה וחטאת כאילו הקריב )א"ע

ואחר זה תקנו לומר פסוקי , וכיוצא בזה שאר הקרבנות

ויקרא כה (דזמרה לזמר הקליפות ולהכניע שהוא מלשו� 

ומכל שכ� ביו� , )'שערי אורה שער א(לא תזמור כידוע  )ד

ל ראש השנה שצרי� ליזהר בה� מאד טר� בואו אל היכ

המל� למשפט להשתיק את המקטריגי� ולראות שיהיה 

וכ� . )ליקוטי יקרי מבעל יושר דברי אמת( לו מליצי� טובי�

ז "כ מאד בתפילת הקרבנות ועי"צריכי� ליזהר ג

ה הנקרא יו "להמתיק את יו הדי� הגדול שהוא ר"

ה שהדי� מתגבר "ש ויהי היו ויבוא ג השט� זה ר"כמ

ה המונעי ומבדילי מלהתפלל בו ורבו המקטריגי ו

 ומה יועילו כל כונת התפילות ויזכרו עונותיו של אד

התפילות העמידה כי לכ� תיקנו תחלה סדר הקרבנות 

כ תקנו לומר פסוקי דזמרה לזמר "ואח' שמכפרי� וכו

ש "ומכ .הקליפות ולהכניע� שהוא מלשו� לא תזמור

ל ה שצרי� ליזהר בה מאד טר בואו אל היכ"ביו ר

המל� למשפט להשתיק המקטריגי ולראות שיהיו לו 

ומה ג גדלה המעלה  )אור תורה(" מליצי טובי

ת בהיות� "ה ועשי"ר בתפלות"בתפילת אלו הימי כי 

 "אזי מתקני� בה התפלות של כל השנה, בתכלית הזיכו�

על ידי מחשבות זרות "כי בכל השנה  )תפארת עוזיאל(

וא� , פסולי המקודשי� נפסל התפילה ומשליכי� במקו

ה בכונה מעלה כל התפילות של כל השנה "מתפלל בר

 )תולדות יעקב יוס� שלח(" שחרית לשחרית ומנחה למנחה

מזוכ� ומטוהר ' וצריכי� שהתפילה בראש השנה תהי

יש עיכוב להתפילה מלעלות "מכל המחשבות זרות כי 

ועל ידי שיפשוט עצמו , עד שיתפשט ממחשבות זרות

בזה , ה"ות זרות על כל פני בתפילות רמכל המחשב

ב� פורת (" ה"יעלו תפילות כל השנה ע התפילה של ר

ואפשר לחטו� בחזרה התפילות שכבר , )יוס� שבת שובה

ה יש כח לתק� כל התפילות "איתא דבר"חטפו ה דכ� 

דהיינו התפילות שהיה בה , פסולות של כל השנה

דהיינו  ו לכלבא אתמסר"מחשבות זרות ורעות וה ח

ה יכולי� "שנופלי לתו� הקליפות רחמנא ליצל� ובר

  .)ערבי נחל(" להעלות�

  חיי� נצחיי� - זכרינו לחיי� 
סוד עני� זה הוא דבר ידוע למשכילי כי בכל "

 שאר ימות השנה אנו מבקשי צרכי הגו� והעניני

ועכשיו ביו זה בהיותו הוא , הגופניי בצרכי עול

ברואיו אנו מניחי כל צרכי  יתבר� פוקד עולמו בכל

ה "של(" שה� חיי הנפש, ואנו בוחרי� בסוד החיי�הגו� 

ה "יראה האד שיתפלל על חיי נצחיי בר"ולכ�  )'הק

ועל  )גנזי יוס�(" דלזה נתייסדו הדברי על חיי נצחיי

מי שהוא חכ� עושה העיקר עיקר לבקש בכל לב על "כ� 

ויגלה כבוד  ,ת על זה"דביקות הנפש שיעזרינו השי

יושר דברי (" ש"מלכותו ואדנותו עלינו שהוא יראתו ית

, ובאמת הוא יתבר� מבי� כוונתינו ובקשתינו" )אמת

 ה"זכרינו לחיי� היינו חיי� רוחניי� להיות דביקי� ב

ולגאלינו מגלות הזה דנמשל , מקור החיי הנצחי

ובזה לא קשה קושית  )ש"ג ע"ייטב פני אות כ(" למות

כ האי� תיקנו כ� אנשי "וא", צווחי� הב הבז ד"התיקו

כ "וא, ה"כנסת הגדולה שאי� חיות בלא דביקות ב

' דבוקי ב� שהוא שנהי' זכרינו לחיי היינו שנהי

ועוד  )ישמח משה(" דבוקי ב� שהוא החיות האמיתי

ל שתיקנו תפילות ג על "כוונה ישנו בתקנת חכז

הוא  כי הנה ביו� הגדול והנורא הזהבקשה גשמיות 

' ש דרשו ה"וכמ, קרוב אלינו' העת אשר המל� ה

ש היו� הזה שהוא "ומכ, ת"ל אלו עשי"בהמצאו ודרז

ת מכריז "והבוי, ת ובו תנשא מלכות�"הראשו� מעשי

והשערי� פתוחי� לשמוע בקשותינו ויכול ' שובו אלי וגו

כל איש לגשת בבקשתו ולשפו� לבו בתפלתו כמי� מול 

ת זאת כי עיקר תפלתינו ביו והנה מודע ',פני האדו� ה

הקדוש והנורא הזה צרי� להיות לא על צרכינו אלא 

רבא ' שיתגדל ויתקדש שמי' להתפלל על ישועת ה

ואז , ויוליכנו מהרה קוממיות לארצינו ציו� עיר המלוכה

ממילא לא יחסר לנו דבר כי כלו חסר מבית המל� 

א� כי בהגיע העת והעונה לגשת לפני , מלכו של עול

הרי תכסנו , המל� להתחנ� לו ולבקש מלפניו על עמו

הלא יודע כל , בושה וכלימה בהאי� אנפי� נתראה לפניו

, נגעי לבבו אי� בילה ימיו ושנותיו הימי והלילות' א

והאי� נבוא אל שער , ומכ� רגל ועד ראש אי� בנו מתו

לכ� תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה , המל� בלבוש שק

א "ז חיי ומזוני אשר א"רכי עוהתפלות ובקשות על צ

מוכרחי� לסלק מסוה ' וממילא נהי, להיות מבלעד�

הבושה מעל פנינו ולבוא לפני המל� לבקש מלפניו על 

ואז מאחר שבהכרח כבר , נפשינו להחיותנו כיו� הזה

הזמ� מוכשר לבקש על העיקר ' נעמוד לפני המל� יהי

בנו והתכלית האמיתי שיתגלה כבוד מלכותו עלינו וישי

ג "עיקר כוונת אנשי כנה' וזה הי, לציו� עיר קדשינו

אבל לא , )דברי יואל( באלה התפלות ובקשות שתקנו לנו

שזהו באמת עיקר התפילה בראש השנה כי א כמו 

ז יתפלל "שע )ע"זי' ט הק"מר� הבעש(ששמעתי בש מורי "

" כ"ה וביוה"כל חסיד לגאול נפשו מיצר הרע בפרט בר

שבימי אלו באמת תלוי החיות  )�תולדות יעקב יוס(

ה כ� נותני� לו "פ החיות שבוחר האד בר"האמיתי שכ

פ תפילתו בעני� זה "וכ� יפסוק דינו ע )ג"א תרס"שפ(" חיי

והוא ' זוכה להיות מסוג א' ה שיהי"א מתפלל בר"ש

וא , נקרא חיי באמת שיזכה לחיי שהוא הטוב

יוצא בזה וכ' נקרא מיתה וכו' מסוג ג' מתפלל שיהי

האד "ז "וע )תולדות יעקב יוס� תצא(" 'שמתפלל בסוג ב

ה על השפעות ומחשבות קדושות שיהיה לו "נדו� בר

אמנ א זכה להטיב מעשיו יושפע לו השפע , בשנה

קודש ומחשבות קדושות בעתו ובזמנו כמו בשעת 

מה , לימוד התורה והתפלה ויוגדל ויוצמח ויעשה פרי

ה הרבה שפע "ג שנגזר עליו ברה, ו להיפו�"שאי� כ� ח

יושפע לו אחר כ� במקו לא זרוע כמו במקו , קדושה

המטונ� רחמנא ליצל� אשר לא יוצמח מזה שו טוב 

וכ� . )בית יעקב לקוטי(]" ל"ק מקאזמיר ז"בש הה[

, תחלת דינו של אד על דברי תורה .)סנהדרי� ז(ל "אחז"

ינו חיי� הי, שתחלה נפסק מה יזכה בעני� תורה ומצות

נצחיי� ואחר כ� נפסק עליו חיי העול� הזה באגב 

ולכ� העיקר שיש להתפלל הוא על  )חת דרשות(" וטפל

כל האד� הנכס  "השפעת הרוחניות ולכסו� על זה כי 

שהוא , לזכ� נפשו ורוחו ונשמתו ולדבק נפשו לשרשה

נשפט אז א� הוא ראוי לפתוח לו שערי אורה ולהשפיע 

ואז כשיורדות , ורוחו ונשמתו עליו בקדושה לנפשו

יורד ג� כ� עמה השפעות בני חיי , השפעת חיי הנשמות

וזהו עיקר ההשפעה היורדות  )ברכה –מאור ושמש ( "ומזוני

לכל אחד בתורה ' ה שנמש� אור ושפע אלקי"בר

כנודע פירוש כי חוק לישראל הוא , ועבודה לכל השנה

אי� שהאד נידו� בנפשו ] 'וכו[משפט לאלקי יעקב 

ואופ� הדי� והמשפט , יומש� גילוי אלקות בנפשווכמה 

לקוטי תורה (" תלוי במעשיו של אד בשנה העברה

על כל פני שזהו עיקר הדי� ביו זה על . )נצבי

 הרוחניות של האד והגשמיות המה הטפל הבאי

כוונתינו כשאנו ' כ זהו צרי� שתהי"ממילא וא

 ת פני קדשו שאנו מחלי א, זכרנו לחיי"מתפללי

שישלח לנו מוחי� טובי� במוחינו ובשכלותינו לעשות 

 כל המצות שצוה עלינו הבורא לעשות אות בלי שו

פניה רק בשכל ז� לעבודתו ביראה אמיתית ובאהבה 

 וזה , ]'וכו[אמיתית לו לבדו ולא לזולתו חס ושלו

פירוש זכרנו לחיי שיהיה לנו חיות בכל מצותיו בכל 

וא� כ� מחשבותנו באמת נמצא . השנה הבא עלינו

תיכ  באמרנו זכרנו לחיי� הקדוש ברו� הוא מצר  

מחשבה טובה למעשה והרי הוא כמו שעשינו כל מצות 

הבורא בשנה הבא בלי שו� פניה רק לשמו לבדו ולא 

וא� כ� בוודאי זכיותנו מרובי� עד אי� חקר , לזולתו

ובוודאי אנחנו יצאנו בדימוס מאתו , ועד אי� סו 

וזה פירוש הגמרא מראשית השנה ועד אחרית , תבר�י

ה באמרנו רק זכרנו לחיי� במחשבה "השנה פירוש מר

ל נתהוו עליות עולמות לפניו יתבר� כאילו עשינו "הנ

כל מצותיו של השנה הבא עלינו לטובה בשלימות 

ה יהיה בסופה פירוש הקדוש "וזה פירוש נידו� מ, גדול

השנה הבא עלינו  ברו� הוא נוטל את כל המצות של

לטובה ונושא עו� עמו בית ישראל שהרי נעשה כאילו 

  .)קדושת לוי ליקוטי(" עשינו את כל המצות
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  מ דפקנו דלתי�"וא  שאנו כדלי� כרשי� מ
בהעלות האד על מחשבתו מעשיו שעשה במש� 

שכל ימי השנה המה מלוכלכלי "השנה ויראה 

פני באי להתפלל בראש כ באיזה "וא, בעבירות

ה שבי "בר"מ בל יפול ברוחו כי "מ )מג� אברה(" השנה

כל ימות השנה לשרש שחוזר הדבר לקדמותו וזהו 

כי בהתעוררות ישראל בתשובה , ת"חסד גדול מהבוי

שלימה מאירי� ומבהירי� כל העולמות ואזי יכול כל 

ה� הבעל תשובה מעבירות שבידו  ,אחד לתק� במקומו

וה� הצדיקי בעני� נפילת� , ל אשר עיותיתק� כ

ומסתלק מה המוחי� הוא צור� העליה , ממדריגת

. )עטרת ישראל(שיתחדשו המוחי� בתוספת אורה ושמחה 

כ א� כי לא שב עד עתה יש לו עוד תקומה כי "וא

ה באי� כל הדברי� אל נקודה זו שהיה בשעת "בר"

ה וחזרו כול� לקדמות� להתחדש מחדש בבריא, בריאה

ואפשר לתק� עוד הכל בימי , )אמרי נוע( "חדשה

ולכ� יש להתנהג במדת הכלב ולנבוח א� , קדושי אלו

וכנודע "ע כראוי "שאינו משלו כלו דהיינו שלא הכי� א

מה שכתבו דהחילוק בי� הכלב לשאר חיות הוא דארי 

כ הכלב אי� כוחו "משא' דורס ואוכל זאב טור  ואוכל וכו

ולזה צריכי� ללמוד ממנו , גרידאאלא בנביחה שבפיו 

דכמו שהוא עני , במדת העזות' דבר זה אי� לעבוד את ה

כ יש לו עזות והוא נובח "גדול לית עניא מכלבא ואעפי

' כ נקח ממנו לעבוד את הש� בבחי"כמו, תמיד בפיו

דא  א� האד� הוא מלא עונות ופשעי� , עזות דקדושה

גד בוראו ט ואי� ירי� פניו נ"עני ורש במצות ומעש

ואי� יפתח פיו להתפלל על . לבקש מלפניו על נפשו

מ צרי� ללבוש עוז "מ', גאולת ישראל ועל השכינה הק

עזות דקדושה לבוא לפני המל� ג� בלבוש ' בנפשו בחי

וזה נלמד מהכלב שנובח תמיד בפיו א  דלית עניא , שק

אזה היו תחילת ", וכ� אומרי� אנו, )דברי יואל( "'מני

כמו תחילת בריאת העול� ו, ו� ליו ראשו�מעשי� זכר

 ,מי שיעורר' שהרי לא הי, י שו� התעוררות"שלא באה ע

וזה לימוד לאד� . נמש� בה משבת הקודמת' ולא הי

ולא תזכרנה  שיתחיל לגמרי מחדש כאילו היו� נולד

ובפרט ביו . )ש משמואל(" ראשונות ולא תעלינה על לב

רי בעני� זה קדוש זה ראש השנה שהוא שונה לגמ

 ה חלוק בזה משאר "שקדושת ר"משאר המועדי

כי כל המועדי , המועדי שהוא בא שלא על ידי הכנה

נקבעו בתו� החודש והימי שמראש חודש עד המועד 

, ו לחודש"כי פסח וסוכות בט, המה הכנה להמועד

ה חגו ב� יומו וג ביומו הוא "זולת ר, בו' ושבועות בז

ה הראשו� בשעת "שכ� נקבע ברויש לומר מפני , בכסה

אד הראשו� שיצא ] א, ר כט"ויק[הבריאה בעני� 

בדימוס ואמר לו הקדוש ברו� הוא אתה סימ� לבני� 

ואז היה בודאי בלי הכנה כי לא נודע עוד מקוד� ', וכו

רק מזה גופא ממה , קביעת היו� הזה לצאת בדימוס

שנולד אז צעקה גדולה בלב אד� הראשו� נקבע היו� 

לדורות ג� כ� שיוולד ביו� זה צעקה בלב נפשות  הזה

ה שהזמ� גור "כי בוודאי שזה עיקר ר ,ישראל

יו ] א, במדבר כט[כמו שנאמר , להאתערותא דלתתא

אול� הוא בלא הכנה מדעת האד� , תרועה יהיה לכ

רק מה שהש� יתבר� שולח בעצ� היו� הזה , מקוד�

" שהצעקה בלב כל פרט נפש ישראל להתעורר להקדו

ובכ� א� שאינו מרגיש כלו וא� שיודע . )תורת אמת(

ת בל ישי זאת אל לבו כי "בעצמו מ� ערכו בעבוהשי

ר להעציב ולהשפיל את האד "דרכי של היצה"זהו 

בימי הנוראי באמרו אי� יערב לב� להרי ראש ' אפי

הלא אינ� מרגיש , ולמללא מילו קד מלכא עילאה

וכוונתו כי בנפילה , שו הארה והתעוררות דקדושה

כי נשמתא , אי� ל� ליפול מכל אלו, ניחא ליה דליקניה

י החטאי "דישראל נחצבת מתחת כסא כבודו רק שע

א להביאה מההעול אל "האהבה נסתרת וצרי� כאו

וזהו הכוונה וכל מאמיני שהוא עונה לחש היינו , הגילוי

הפותח שער , להעקידה הפנימיות והמוסתרת ומוצנעת

שערות הלב לדופק בתשובה להמעוררי בכח ל ה"ר

כ פותח "ג, )ישמח ישראל(רק בדפיקא דעלמא ' החיצו� אפי

א מחו% בלי טהרת הלב וא� "שער לה א� שאינו כ

שמרוב תוק  הגלות "שאינו כי א דפיקה בעלמא והוא 

י דברי� גדולי� ורמי� "אי� מבקשי� ואי� ממתיני� מבנ

ה המעט שיעשו ורק את ז, כאשר בדורות הקודמי�

ולכ� הוא לובש חרדה , לה� הישועה' ז יהי"תשובה ועי

והאמנ שג  ,ומתערבב וחושב שכבר הגיע זמ� הגאולה

בשנה העברה לא בקשו מישראל רק את זאת ולא פעלו 

מ בכל שנה ושנה מתקט� "מ, מאומה ועדיי� לא נושענו

כי לפי ער� , י"ומתמעט העבודה הזאת שמבקשי� מבנ

שאי� לה� צדיקי� אי� תובעי� מאתנו שפלות הדור 

וג� שבכל , תשובה גדולה כל כ� כמו מדורות הקודמי�

על כ� הוא מתפחד וסובר , שנה נתקרב יותר זמ� הגאולה

י מקול השופר "שבוודאי עכשיו בשנה זו כבר יתעוררו בנ

' ויעשו את המעט שמבקשי� מה� ויתנו לב לשוב לה

עתה "כ "וע. )י יואלדבר( עליה� ויגאל� מני צר' וירח� ה

חזק ונתחזק להכניע לבנו ולשוב , שהוא עת רצו� הוא

ואתה , כי שערי תשובה היו ה פתוחי ,בתשובה שלמה

כי כל עיקר תקו� השופר , אנחנו מבקשי כהיו הזה

והכרח גדול הוא התעוררות הלב , למעלה תלוי בתשובה

 א�, כי אי� קול השופר פועל למעלה. בתשובה כהיו� הזה

וא לא הוא  .לא שעולה הקול בהתעוררות הלב בתשובה

ואפילו א יש בידו של אד חטא מחטאי , כנג� המנג�

כגו� שהיה סבה להחטיא את , המעכבי את התשובה

לו שערי  בהתעוררות תשובה ביו� הזה גור� לפתח, חבירו

כי שערי תשובה פתוחי� והתעוררות תשובה . תשובה

ולכ� עת  .דול בזמ� אחרמעט היו� הוא כנגד טרח ג

לחננה ושעת רצו� להתחרט חרטה גמורה על כל אשר 

ולקבל כל אחד ממנו , נואלנו ואשר חטאנו בכלל ובפרט

ואל יפחת כל אחד ממנו . לשוב מאיזה עוו� שבידו

כי בזה זוכה להיות . לשוב מאיזה חטא קל או חמור

ומכריע את עצמו ואת כל העול , בעל תשובה, צדיק

מורי ורבותי הנה עכשיו הוא עת ". )פלא יוע%(" לכ� זכות

בהמצאו קראוהו ' ש דרשו ה"כמ, רצו� הגדול ביותר

אלו עשרה ימי�  )ה ד  יח"ר(ל "ואמרו חכז, בהיותו קרוב

שבימי� אלו שערי רחמי� פתוחי� , פ"ה ליוהכ"שבי� ר

והיו� הוא יו� הראשו� , כביכול קרוב אלינו' והבורא ית

וגדול הרעש , ה� יותר גדולי� מימי� האלו והרחמי�

בכל העולמות שמצפי� שבשנה זו כבר נפעול 

נראה שלא להניח לעבור את , בתקיעותינו ובתפילותינו

והנה עכשיו . ו"זו השעה בלא כלו� ולא נצא ריק� ח

ונקבל ', נפיל נא תחינתינו לפניו ית, מצוות היו� לפנינו

לפניו בדמעות  ונתפלל, באמת' עלינו עול מלכותו ית

כי בדמעה אחת אמיתית של יהודי יכולי� ", אמיתיות

  )דברי יואל(" להביא הגאולה

  לשנה טובה תכתבו
ה לאחל לחבירו לשנה "מנהג ישראל תורה בליל ר

כי על ידי הריעות של ישראל והוא דבר נשגב ' טובה וכו

, בליל ראש השנה אשר אחד אומר לחבירו גוט יו� טוב

ה מכסא די� ומעלה "עומד הקב, ולשנה טובה תכתב

שני עס זיינע� דא� פארא� . ")ק מלובלי�"הרה( מדת הדי�

מלאכי� המלוי� את האד� וואס די מלאכי� הער� 

ה ביינאכט נא� "וואס יעדערער זאגט צו� צווייט� ר

מיט די  תפלת ערבית לשנה טובה תכתב ותחת�

איז נאכדע זיינע� די מלאכי , ריינקייט פו� הארצ�

לה למעלה או� זיינע� מליצי יושר אוי� אויסצודינגע� עו

ק בעל צמח "הרה(" או� אויסצובעט� א שנה טובה ומתוקה

ובכ� בל תמעיט מלבר� שו אחד מישראל . )ק"צדק ז

כי בכל פע� שישראל "ותרבה בברכות עד אי� שיעור 

מלי# "נברא , "כתיבה וחתימה טובה"אחד אומר לחבירו 

הלא , והוא דבר נורא מאד. חבירובשבילו ובשביל " יושר

ה ישפוט אותנו "כל תקותינו בימי� האלו הוא שהקב

הוא על ידי האהבה , ואי� אפשר לזכות לזה. לטובה

, בזה הוא זוכה למליצי יושר, שאחד מראה לחבירו

  .)מג� אברה טריסק( "ולשנה טובה ומבור�

  המתפלל בעד חבירו
 כ להרבות"ובכלל זה לבר� את ישראל הוא ג

ע "ממעזריטש זי' ש המגיד הק"בתפילה על חבירו וכמ

תזכרו ותעמדו שכ אחד על "במכתב קדשו להחבריא 

יד אחת להתפלל על אחי וריעי לפעול שנה טובה 

ק ואשר "עכלה" ומבורכת ובזכות זה נזכה כולנו וג אני

שצרי� כל אחד מבני "ה בש יו הזיכרו� "לכ� נקרא ר

לעורר רחמי� עליה�  ישראל לזכור כללות ישראל

אז  )טז, מלאכי ג(וזה שכתוב  .להשפיע לה� כל טוב וחסד

וישמע ויכתב ' איש אל רעהו ויקשב ה' נדברו יראי ה

ומכל שכ� מי שהוא זוכר ] 'וכו[' בספר זכרו� לפניו וכו

את חבירו בתפלתו בודאי זה רצונו של הקדוש ברו� 

ואחד שמחויב כל אחד ה נקרא יו הזכרו� "לכ� ר, הוא

ע אל "ש בשו"כמ. )תפארת שלמה(" על חבירולהתפלל 

דהכונה שעיקר תפילת "כ "ה ויוה"יתפלל אד יחידי בר

ימי נוראי ה בשביל צרכי רבי והיינו דקאמר שלא 

וכ� כדאי  )מראה יחזקאל(" יתפלל בשביל עצמו ביחיד

הונדערטער "להרבות בדברי שבח אחד על חבירו 

איד זאל זאג� א שבח אוי   ה אז א"מלאכי� ווארט� ר

ווייל זיי די מלאכי ווייסע� אז הקדוש  ,דע� צווייטע�

ניט לתפלת� של , ברו� הוא מתאווה לשבח� של ישראל

ש מליובאביטש "ק מהר"הרה(" צדיקי נאר לשבח� של ישראל

ש המגיד "ובזה נזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת כמ. )ע"זי

רו הוא נענה תחילה ל המתפלל בעד חבי"ל וכ� אמרו ז"ז

 שבמדה שאד מודד מודדי� לו וכמו הטוב עי� שיש "וג

ש טוב "ה כ� מתראי� לפניו לטובה כמ"לבני ישראל בר

  .)מ"הרי' א בש החי"שפ(" עי� הוא יבור�

äãòøá åìéâå øîàî  

  השמחה תהא וגילו ברעדה
אמר רבי סימו� ", איתא )ג"א ה"ה פ"ר(בירושלמי 

רבי חנינא ורבי יהושע ' מי גדול וגוכי  )ז, דברי ד(כתיב 

של ' אומרי איזו אומה כאומה זו שיודעת אופי

שמנהגו של עוד אד , אלוקיה פירוש מנהגיו ודיניו

לפי ' לובש שחורי ומתעט� שחורי וכו, שיש לו די�

אבל ישראל אינ כ� לובשי , שאינו יודע אי� יצא דינו

שמחי בראש ואוכלי� ו' לבני ומתעטפי לביני וכו

מובא בטור (, "ה יעשה לה נס"השנה לפי שיודעי� שהקב

אי� העני� הזה שישמח "אבל יש לנו לידע כי  )א"תקפ' סי

האד� ויגיל וישלי� את רוע מעשיו אחרי גיוו ויבטח 

אלא , חלילה למאמי� כ�, במקו� שיוציא לאור משפטיו

עצב וסר זע  על חטאתיו ויתענה עליה� ' ודאי יהי

ויבקש עליה� מלפני אלוקינו יתבר� , לכ�מקוד� 

ועל  )סדר היו( ,ויתעלה שהוא מקבל שבי� ומוחל וסולח

 אלה העושי� אותו ימי משתה ושמחה ואומרי� שה

ח "י המדרש שמביא הטור או"ה עפ"בטוחי בהקב

 )טו, משלי יד(קורא אני עליה וכסיל בוטח ומתעבר 

רוב וג , כמו שאכתוב בסמו� דחלילה לעשות כ�

, פעמי שה� מתשכרי� בו ואי� פחד אלוקי לנגד עיניו

ודינא , ו"ואז מדת הפחד הנוהגות ביו� זה פוגעת בה� ח

ולפי דעתי שזהו פשוטו של ויש נספה  ,דמלכותא דינא

בלא משפט שאינו רוצה לומר שנספה בלא חטא 

אבל נספה הוא על שאינו נות� על הלב כי יו , חלילה

נות� זה אל לבו היה חסד אל  משפט הוא שאלמלא היה

אבל א� ג זאת כי  )ע"ל זי"ספר החיי אחי המהר(" יסובבנו

אי אפשר לנו לומר "מ "הוא יו קדוש יומא דדינא מ

ה רק "בתפילתינו שאי� אנחנו זכאי� לטובה מ� הקב

כי אסור לנו , שאנו מתפללי� על צד החסד ומתנת חנ

ה "אצל הקב שאי� לנו שו זכות, לית� פתחו� פה לשט�

כי אז יקטרג עלינו השט� , ומבקשי� אנו רק מצד החסד

העניני ' לכ� יקח האד ב. )ק"קהלת יעקב מהרש(" יותר

 שיהא אד� ממוצע בי� השמחה ובי� "קדוש זה ביו

כ "ג' דהיינו שיהא שרוי קצת בדאגה ובצער ויהי, הדאגה
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וכל מי שעומד בדאגה ובצער בימי� אלו ", ה"בטוח בהקב

ה עושה לנו נס ומהפכו לטובה ומוחל לו כל "הקב

שהיו הנכבד הזה הוא "כי א� .  )ספר החיי( "עוונותיו

ולכ� ראוי לעשות אותו יו טוב ולהיותו , קיומו של עול

שלא , כי הוא מחסדי האל על ברואיו, במני� מועדי קודש

ואול מהיותו יו , מקו לכפרה' יחשבו עוונות ויהי

ראוי לעמוד בו ביראה ופחד יותר מכל  ,מועד לדי� כל חי

אחר שיעשה "ואז , )א"חינו� מצוה שי(" שאר מועדי השנה

יעשה מעשה כמו שמובטח לו שיצא , מעשה הראוי לו

משפטו לאור וילבש לביני ויעשה כל מעשה המראה 

' אבל סו  סו  צרי� שלבו יהי, לבני אד שמחה וששו�

ומקוה רחמיו  נכנע נשבר ונדכה בתשובתו הגדולה מחכה

וזה מה שאנחנו אומרי  )סדר היו(" שמי� כי רבי� ה�

שהג , ]'וכו[הצדקה ולנו בושת הפני ' בהסליחות ל� ה

שהבורא ברו� הוא עושה צדקה וחסד ע בני ישראל 

וזורק ומשלי� מאת כל הקליפות והחיצוניות עד שנעשו 

כבריה חדשה ע כל זה צרי� להיות להאד בושת 

ופג ונתרחק  ידע אינש בנפשו כל מה שחטא כי, הפני

על כ� צרי� ליבוש מלפניו יתבר� על , מאור פניו יתבר�

  .)מג� אברה(כל מה שפג כל השנה 

  יתחזק בשמחה ויעשה תשובה
א יתחזק "אבל בכל אלה בל יפול רוחו בקרבו כ

ר בא אל האד "היצה"בעבודת היו כי זהו דרכו של 

אז מזכיר , לו במה לבטלות ואי� "לבטלו מעבודת השי

באמרו אי� אתה באת להתפלל , לו מעשיו הרעי� שעשה

, ולעבוד לפני בוראי� ואי� לא תבוש מפניו לדבר דבר

, זכור נא לימי� ראשוני� הרבה פעמי� עשית כ� וכ�

ועתה מדמה את עצמ� כצדיק ובזה , והסכלת עשו

ובזה רומז לנו התנא שלא תאבה לו  ,מבטלו מעבודתו

ובפרט בימי , מע אליו ולא יר� לבב� כלל בזהולא תש

' כמו כ� ג, ספרי� נפתחי� למעלה' כי כמו שג, נוראי

ר "כי כמו שהיצה, ספרי� נפתחי� בלב האד� עצמו

מזכיר מעשיו למעלה מביא מור� בלבבו ומכניע לבבו 

א� האד� לא , ומבלבל מחשבתו ואי� לו פה להשיב

כ  יהרהר ישי� זאת אל לבו רק בבוא לו זאת תי

ויקבל , בתשובה לפניו יתבר� כי הוא בוח� לבות וכליות

ויעמוד על מעמדו , עליו שלא לעשות עוד כדבר הזה

ולא ידאג , ויזרז עצמו מאד מאד לבל יפול ממחשבתו

כי א בשובו מדרכו בתשובה  ,על הראשונות כלל

כי הוא יודע מחשבות , שלימה ובלב של לפניו יתבר�

עוד פתחו� פה ' ולא יהי, תו יכופראד וסר וענו וחטא

שמאוד יש "ר להסטי� עליו ולבטל מעבודתו "להיצה

לזהר במחשבתו בימי� אלו שלא יפול ושלא ידאג על 

ר הגאו� "כבר ידוע דברי אדונינו מו"וכאשר  הראשונות

פירושו , ל כי הכתיבה לחיי בספר"ב זצ"מהרד

כי הרשע בזוכרו את , החקוקה במחשבתו של אד

', ותיו ונפחד ונרעד ואי� לבו ברשותו לשוב אל העוונ

סימ� לדבר המחשבות , הרי זה נכתב לאלתר למיתה

כ "משא, המבלבלות אותו ומפיגי� את לבו באימת מות

ה� , ת"הצדיקי� הג� שה� זוחלי� ורועדי� מאימת השי

וה ', ומתחזקי לשוב אל ה ,בוטחי� בישועתו וחסדו

חשבת� הכתובה וחקוק במ, נכתבי לאלתר לחיי

והג שבאי לו איזה הרהורי המזכירי לו  ,לטובה

מכל , אשר ה רומזי אל הקטרוג למעלה, עונותיו

מקו� ה� מסיחי� דעת� אל גודל התשובה ועזיבת 

ולבטוח בחסדו , ש"ובקבלת עומ, ההחטא מהיו� והלא

, ש"ב המורה על חסד הבורא ית"הגדול ומכווני ש ע

בראש השנה צריכי " )נצבי –אבות עבודת ישראל (" ל"עכ

 ת "שיחשוב רק מחשבות טובות שייטב השילהיות חכ

 )�"שיחות הר(" וצריכי� להיות שמח בראש השנה ,עמנו

ה הוא יומא דדינא ומי לא יחרד אז מאימת "שהג שר"

, הדי� כי אז נפקד כל אחד ואחד מי לחיי ומי למות

ושלו ה� ונופל אימה ורעדה על האד שלא יפקד חס 

וה� לבחינות מיתה בגשמיות , לבחינות מיתה ברוחניות

ל ויוכל האד חלילה וחלילה ליפול למרה שחורה "רח

ועצבות שיהיה היראה שלו בעצבות חס ושלו ולכ� על 

ה שבחודש תשרי שהוא לשו� "זה מורה הצירו� ובי

שמחה שע כל זה צרי� להיות היראה והחדוה בשמחה 

ת שיהיה נפקד "שיבטח בהשי בבחינת וגילו ברעדה

 )מג� אברה(" לחיי וא� באופ� שישוב בתשובה שלימה

דודאי בעי אינוש לכו� דעתיה ולעמוד בהכנעה כעבד "

לפני קונו ובלב נשבר ונדכה והיינו תו� פנימיות לבבו 

' ויהיה בטוח בה, אבל מבחו% לא יהא ניכר שו עצבות

" ות שמיי שמקבל עליו מהיו עול מלכ"שיצא זכאי ע

)כי יו ראש השנה הג כי הוא יו נורא " )ייטב לב נצבי

מכל מקו� אינו יו� יו די� ומשפט על כל יצירי תבל 

ואדרבה דווקא בחדות לב של תשובה ואהבה , עצבו�

ודביקות ובכיה של שמחה הטיבו נג� בתרועה בשמ� 

אבל עצבות ושברו� לא יזכר " בכיה"ת "יגילו� כל היו� ר

ד כי הוא מסיטרא דקליפה וסטרא דדינא ואי� ולא יפק

  .)ס דרשות"חת(" לעורר הדי� ביו� ההוא

  ה בבחינת מבר� ומנוס אליו"הפחד בר
וזה עני� פחד ומורא של ראש השנה משולב 

והוא שמחמת , ומשוב% ע בטחו� בבורא יתבר� שמו

ה וסומכי על "רוב פחד ורעדה אנו בורחי אל הקב

ל בפיוט כתר "ה אב� גבירול זצוכלשו� רבי שלמ, רחמיו

א לא ', וכו, אלוקי א עוני מנשוא גדול", מלכות

לכ� א� תבקש , אוחיל לרחמי� מי יחוס עלי חו% ממ�

, ל"עכ, "ואתכסה מחמת� בצל�, לעווני אברח ממ� אלי�

לפי שה ימי עבודה והכנעה " "וכ� הוא בלשו� הרמב

' פי(" ליוויראה ממנו ומברח ומנוס א, ה"מ, ופחד ומורא

כי . כ ידידיי התחזקו והתחזקו"ע. ")ד"ה פ"המשניות ר

רבינו , היא מעוזכ' חדוותא אתער חדוותא וחדות ה

ה היה מרגלא זאת בפיו "ע בכל ר"הקדוש מלעכווי% זי

ל שמחה וגודל נחת רוח לפני "הוא ר' הקדוש חדוות ה

מה שאת חושבי ומאמיני בחסד , ת הוא"השי

יסוד העבודה (זנו וזהו היא מעוזכ ת אשר הוא מעו"השי

ובזה ישי מחשבתו ויעמיק בגודל רחמנות  )'מכתב ו

ה לחתור אחר רחמיו העצומי והנפלאי לאי� "קוב

וכפי שמעמיק יותר ימשי� על עצמו רחמי , תכלית

וא יוסי� עוד להעמיק יותר אחרי , נפלאי עמוקי

 כפי מה שמוסי� להעמיק במחשבתו רחמי' רחמיו ית

ע רחמי עמוקי יותר "הבורא יתבר� שמו כ� ממשי� ע

י המחשבה "כי עיקר המשכתינו מלמעלה היא ע, ויותר

כ מתעורר עצמו לעשות תשובה "והאיש שחטא ואח. 'כו

אמנ מחמת שהוא , ש"שלימה ולהתקרב אל הבורא ית

ה לבקש "בייש� מופלג הוא בוש לגשת אל הבורא ב

בו אי� אשא פני בחש, ה"תפלה ותחנוני מהבורא ב

ת ואני חטאתי חטאי "לבקש תחנוני מאת השי

יש עצה לזו שיעמיק במחשבתו אחר ', כ וכו"עצומי כ

רחמיו העמוקי לאמר ה� אמת שחטאתי נגד� ובוש 

אמנ על מדת טוב� נשענתי , אני מאוד לגשת אלי�

ואי משו שחטאתי נגד� הלא , לבקש מלפני� סליחה

י "רש' עי(ונאה לרס לסלוח ורב חסד [אתה טוב מאוד 

ואפילו א הייתי , ולטוב� אי� ק% ותכלית, ])תהלי כה

כ מדת "חוטא אל� פעמי יותר ממה שחטאתי נגד� ג

כי בלתי ', ת מספיק שתקבלינו בתשובה וכ"הבב, טוב�

זה אי� שו עצה אחרת נגדו מחמת בושה העצומה 

ונמצא כפי גודל חתירתו במחשבתו אחר רחמיו , שלו

עמוד (, "העמוקי כ� ימשי� על עצמו רחמי עמוקי 'ית

עוד יותר ' י תשובה ובטחו� בה"ואדרבה ע. )העבודה

כי הנה בימי הקדושי ישלח "מקובלת ומרוצה 

כ "וא, מקדש עזרו לעורר לב כל ישראל לתשובה

בתשובה כזה יש לבעל די� לחלוק ולומר כי לא עשו 

אמנ� , לבי התעוררות של� ולא עינה מ"תשובה רק ע

משו� כ� מצוה לשמוח בבוא ימי� אלו במצות עשה של 

ומשמחת לבנו ניכר כי שמחי� אנחנו לקראת , תשובה

וזהו מי  .ורוצי� אנחנו לשוב ולחדול מעושק ידינו, בואו

אי� אפשר שיות� ישועת ' פי, ית� מציו� ישועת ישראל

, וה אינ שבי מעצמ, שבות עמו' בשוב ה, ישראל

י זה "וע, מתר% יגל יעקב ישמח ישראלז בא כ"וע

  .)ס"חת(" השמחה יות� ישועת ישראל

  מלכיות כדי שתמליכונו עליכ�
והמברח ומנוס אליו תהא באופ� קבלת עול 

 ש "ה העיקר להמלי� הבוית"דהנה בר"מלכות שמי

דאז אי� לחשוב בחטאי� רק דצריכי� להיעשות עצמו 

וג באופ�  )לדברי יחזקא( ש"כקט� שנולד ולהמלי� הבוית

ה המליכוני "כ אמר הקב"זה תהא נשמעת ג הוידוי שע

 עליכ ובאמת הוא דבר תימה מה עני� להמליכו היו

אלא דמורה כאלו עד , ה מל� עול ועד"מיומי והקב

ז "ש היינו המליכוני עדי שעי"עתה מרדנו במלכותו ית

יעלה זכרונכ לפני לטובה זכרונכ דייקא בזכרו� ולא 

וזהו עיקר העבודה ביו , )ס דרשות"חת(" וידוי פהבדבור ו

ה "ראש השנה להמלי� עלינו ועל כל העול כולו קוב

מתאספי� כל העולמות וכל "ה "ושכינתיה שבר

ת וממתיני על ישראל "הברואי להמלי� את השי

ומה ג שהקבלת  )מנח ציו�(" שיסכימו עמה בדבר

מלכותו לנו לעזר לקבל עול ' ה תהי"ש בימי ר"עומ

לא רבי יחכמו לקבל "יתבר� בכל ימות השנה כי 

וליחד כל מחשבות לאמיתות , ש שלימה"עומ

מציאותו ומלכותו כי שאור שבעיסה מעכב ועונוותניו 

והעצה לבוא לידי מדה זו , מבדילי� בינינו לבי� אלוקינו

הוא להכי� עצמינו להמלי� אלקינו באהבה עזה ובכל לב 

על ידי זה יוסי� אומ% ליחד ו ,ה"ונפש בשני ימי ר

שיוכל לקבל אלקינו בעת אמרו שמע ישראל כל השנה 

עליו עול מלכות שמי� בקדושה על ידי המשכת 

ובאופ� זה . )מאור ושמש( ה"הקדושה שהוא מוש� עליו בר

ה "ז יש לנו הבטחה מהקב"ה עי"שנמלי� עלינו קוב

ה "אמר הקב .)ה טז"ר(ש בגמרא "שיצא דיננו לטובה וכמ

ליכוני עליכ כדי שיעלה זכרוניכ לפנינו לטובה כי המ

ה וכ� "ה הוא יו גינוסי� דמלכא קוב"יו הקדוש הזה ר

א� זה לעומת זה הוא . הוא יו גנוסי� לכל עול כולו"

וא לא עכשיו , יו חרדת הדי� ותחלה לימי התשובה

וראוי לבכות ולהתפלל ולבקש רחמי , אימתי

אנחנו נשלי� , אלו'  ע הא� אמור אומרי. ותחנוני

אלקי ישראל ' נפשינו מנגד שלא להתעצב ביו חדות ה

ואמנ זה . ויו גנוסי� שלו ונשמח עמו ויעבור עלינו מה

בראות , הוא גופיה גור רחמי יותר מכמה תעניות

ה שה אינ חסי על בקשת חייה מפני כבודו "הקב

ת כדי והיינו המליכוני עליכ ביו תחלת מלכו. ש"ית

והיינו אל תעצבו . י זה לפני לטובה"שיעלה זכרוניכ ע

ה "כי כ� נוהג הקב, )ס"חת(היא גור מעוזכ ' כי חדות ה

ואנו מקבלי� ה את עמו ישראל "כשבא לשפוט בר"

עלינו עול מלכותו יתבר� שמו ואנו רוצי� להיות לו 

וא� שצריכי� , )זרע קודש(" לעבדי� אי� שו� קטרוג עלינו

בתפילה ובתשובה כי א לבו רחו� ושבור להרבות 

. ז צהלתו בפניו משמחת מה טוב חלקנו"בכ, בקרבו

ל "ומורי זצ, ואשר בחר בנו. אמרה נפשי' חלקי ה

מקאברי� אמר ע שמחת עלינו לשבח לאדו� הכל 

ע זה הפיל יהושע כל , שלא עשנו כגויי הארצות

יסוד (' השבע חומות המבדילי את יריחו ביראת ה

ועלינו לשבח לאדו� הכל ולהמלי� אותו . ")דה שהעבו

ולחו� מלפניו שיגלה מלכותו על , עלינו ועל העול� כולו

ועל ידי התפלות והרוממות שאנו מתפללי� , העול� כולו

ומרוממי� וממליכי� אותו אנו מוסיפי� יתר שאת ויתר 

ולאשר שהמל� פניו צהובות  .'עז בתענוגו ושעשועו ית

ו הוא יו גנוסיא של מלכי ומחלק ביו הגלות מלכות

וכאשר . לכל עבדיו כנאה למל� ביו רוממות' אפסני

' אנו עושי� את עצמינו כלי מוכ� לקבל שפעו הק

ואז כאשר הוא , י שאנו ממליכי� אותו"בהתעוררותינו ע

יתבר� ימצא אותנו כלי מוכ� לקבל שפעו הקדוש אז 

כה הוא משפיע לנו ולכל העול� שפע חיי� טובה בר

, וזהו שעשועו ותענוגו האמיתי, חכמה וכל הטובות

וכאשר אנו מקבלי� אז השפע מתחדש תמיד להשפיע 

  .)קדושת לוי( "עוד יותר ויותר בריוח בתמידות
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   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ
ñ" úùøô âðåö"é  úðùùú"ôì ò"÷  

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע

àáôàúøè כי כאר� תוציא צמחה וכגנה , דיומא

יצמיח צדקה ותהלה נגד  אלקי�זרועיה תצמיח כ� אדני 

  .י�כל הגו

øàåáéå  רב אסי רמי :)חולי� ס(בהקד� דברי הגמרא ,

, בתלת בשבתא, ותוצא האר� דשא )בראשית א יב(כתיב 

במעלי , וכל שיח השדה טר� יהיה באר� )ש� ב ה(וכתיב 

עד , מלמד שיצאו דשאי� ועמדו על פתח קרקע, שבתא

שבא אד� הראשו� ובקש עליה� רחמי� וירדו גשמי� 

רב , ה לתפלת� של צדיקי�ה מתאו"ללמד  שהקב, וצמחו

, נחמ� בר פפא הוי ליה ההיא גינתא זרע ביה ולא צמח

אמר היינו דרב אסי , בעא רחמי אתא מיטרא וצמח

ותמוה שרב נחמ� . ה מתאוה לתפלת� של צדיקי�"שהקב

  .יאמר על עצמו שהוא צדיק

øàéáå על פי דברי  )בשלח' פ(ה בייטב לב "ז זללה"א

שרי� שני� אישתהה יצחק ע� ע .)תולדות ד# קלז(ק "הזוה

ה "בגי� דקוב, ולא אולידת עד דצלי צלותא, אתתיה

מאי טעמא בגי� דיתרבי , איתרעי בצלותהו� דצדיקיא

ויתוס# רבות קודשא לכל מא� דאיצטרי  בצלותהו� 

ופירש במקדש מל  שמרויחי� בזה שמתרבה . דצדיקיא

, השפע ג� לזולת� למי שצרי  לאותו עני� שה� מתפללי�

וא� יבוא אחד ויפתחנו , ה זה דומה לצינור שנסת�למ

ומי שצרי  לישועה ישאב , שוב הוא פתוח לכל, וינקנו

ושאבת� מי�  )ישעיה יב יג(וכעי� זה כתיב . מאותו הצינור

 )ל ' אהל יעקב פ(ופירשו המפרשי� , בששו� ממעיני הישועה

כי ישועת צדיקי� הוא מעי� הנובע ישועה לכל מיד 

ה מתאוה לתפלת� כדי שעל ידי "� הקבולכ, ולדורות

תפלת� של צדיקי� יפתח הצינור והמעי� לכל מי שצרי  

שלא נושע , וזה שאמר רב נחמ� מכח ענוה. לאותו דבר

כי א� על ידי תפלתו של אד� הראשו� , בזכותו ובתפלתו

ה "והיינו דרב אסי שהקב, שכבר התפלל על הגשמי�

יוושעו  כדי שבתפלת�, מתאוה לתפלת� של צדיקי�

  .ד"עכ, דורות הבאי�

åóéñåä  ה בבר  משה "זללהאבא מארי ק "כעל זה

כי ג� כל תפלותיו של יעקב אבינו  )תולדות עמוד קל' פ(

ניתוס# בה� רבות , שהתפלל בשעתו להנצל מידי עשו

ובכח , קודשא לכל מא� דאיצטרי  בצלותהו� דצדיקיא

 תפלות אלו יכולי� בני ישראל בכל הדורות להנצל מידי

, ולהחזיק מעמד בגלות� בי� האומות, מבקשי רעת�

  .ד"עכ

äæáå באי�  )בתפלת מוס# לראש השנה(פייט ה יש לפרש

תגיד ליעקב דבר חק ומשפט  מלי� יושר מול מגיד פשע

עלינו  נוראי�ימי� בהרמז בזה כי , וצדקינו במשפט

כי עיני ישראל , הרבות באלו הימי� בתפלה ותחנוני�ל

ובהביטנו , נשואות למרו� להוושע בדבר ישועה ורחמי�

מי יתפלל בעדינו ויפתח , על מצבינו נפל לבינו בקרבינו

שור כי , באי� מלי� יושר מול מגיד פשע, צינור ההשפעה

ב דבר "תגיד ליעקולזה , אבדו חסידינו ומפגיע אי� בידינו

שהתפלל  היינו להזכיר זכות יעקב אבינו, חוק ומשפט

ובכח תפלותיו פתח צינור , בשעתו להנצל מידי עשו

שזכותו יעמוד לנו ג� ועל זה אנו בטוחי� , לדורות הבאי�

  .אלהדורינו ב

ìòå  ראש השנה ' לבאר מה דאיתא במס אמרתיפי זה

יו� טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת  :)ד# כט(

ובגמרא מנא הני , במקדש היו תוקעי� אבל לא במדינה

, מילי אמר רבי לוי בר לחמא אמר רבי חמא בר חנינא

וכתוב , שבתו� זכרו� תרועה )ויקרא כג כד(כתוב אחד אומר 

לא קשיא , תרועה יהיה לכ� יו� )במדבר כט א(אחד אומר 

כא� ביו� טוב שחל , כא� ביו� טוב שחל להיות בשבת

במקדש היכי , אמר רבא אי מדאורייתא היא, להיות בחול

ומסיק ש� הכל חייבי� בתקיעת שופר ואי� ' תקעינ� וכו

הכל בקיאי� בתקיעת שופר גזירה שמא יטלנו בידו ויל  

. ת הרבי�אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ארבע אמות ברשו

דלרבה עדיי�  )ד"ק' ח סי"או(והקשה הכתב סופר בתשובותיו 

. קשה סתירת המקראות יו� תרועה ושבתו� זכרו� תרועה

מגילה ובכתב סופר הקשו עוד על ' והנה בטורי אב� במס

ראש השנה הקדי� רבה הכל חייבי� ' לשו� הגמרא דבמס

בתקיעת שופר ואי� הכל בקיאי� בתקיעת שופר גזירה 

מקצר ואומר גזירה  ):ד# מב(סוכה ' ובמס, יעבירנושמא 

  .שמא יעבירנו בלי שו� הקדמה הכל חייבי�

íðîà כי הנה בימי קד� היה לנו צדיקי� , יש לומר

תקיעת תפלת� ווקדושי� אשר בכח קדושת� זכו על ידי 

ולהשפיע רב טוב לבית , שופר לפעול פעולות נשגבות

 )אמור' פ(ה בישמח משה "ז זללה"שפירש א וכמו, ישראל

ביצה (דר  דדרשינ�  על, )א כטבמדבר (תרועה יהיה לכ�  יו�

והיינו , צרכיכ� לכל, )טז יבשמות (יו� טוב לכ�  גבי :)כח

אבות אבותינו עבדו עבודת� בקודש  .ד"עכ, לתועלתכ�

ובדרשותיה� הנלהבות היו , בתפלות ותקיעות שופר

דור בימינו אלה  מנ�א, לתשובה מעוררי� לבבות ישראל

בזאת , אבדו חסידינו ומפגיע אי� בעדינו, שפל וחלש

הצדיקי� הקדושי� כבר פתחו צינור שנוח� לנו ימצא 

  .מעשה צדיקי� שפעולת� עומדת לעד וגדולי�, למעלה

äúòîå ג� ביו�  כי, לא קשה סתירת המקראות

יו� נזכה לכדי שכי ב, תרועה צרי  שיהיה זכרו� תרועה

השפעות טובות שיושפע , לכל צרכיכ�, יהיה לכ� תרועה

צרי  שיהיה , בפרטיות ובכלליות בני חיי ומזוני רוויחי

של  עבודת� בקודש על זכרונינולהעלות , זכרו� תרועה

בכח קדושת� עוררו המה אשר , הצדיקי� הקודמי�

ועל , לבבות ישראל לתשובה והיו מכבסי� לבבות ישראל

 תשובה אמיתיי� יידי זה נגשו לתקיעת שופר בהרהור

פתחו צינור  ובכח קדושת�, ונשפע לבני ישראל שפע רב

 ה שאמרוז .ועליה� אנו סמוכי� ,לדורות הבאי�ג� שפע 

היינו שהכל חייבי�  ,י� בתקיעת שופררבה הכל חייב

אבל אי� , בעת תקיעת שופרורחמי� לפעול דבר ישועה 

אינ� יודעי� לכוו� כי , בתקיעת שופר� "הכל בקיאי

אמנ� על , תקיעת שופרפעולות הראויות על ידי ולפעול 

  .ידי זכרו� תרועה יעלה זכרונינו לטובה לפני אדו� כל

êøãáå  בעת , תולדות' בפלפרש מקראי קודש  ישזה

וירח את ריח , אשר נכנס יעקב להתבר  על ידי יצחק אביו

ברכו  בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר

ויש להבי� אמרת יצחק ליעקב טר� שברכו ראה ריח ', ה

מבואר אמנ� לפי האמור יש לומר דהנה . בני כריח שדה

ביומא דראש השנה קרי יצחק לעשו  :)אמור ד# צט(ק "בזוה

ואז נכנס יעקב , שה לי מטעמי�ואמר ליה וצודה לי ציד וע

יש לומר כי יצחק ובכ� . ק"ש בדבה"עי, ונטל הברכות

עד את בני ישראל בדרא בתראה אבינו ראה ברוח קדשו 

אי  שיהיו נראי� ביו� ראש , יהיושימינו אלה באיזה מצב 

, שלא יהיה מי שישפיע לה� דבר ישועה ורחמי� השנה

פעות לדורות ולכ� פתח אז יצחק אבינו מעיי� ההש

ודרשו , ובזה יתבאר הכתוב וירח את ריח בגדיו .הבאי�

היינו אלו , אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו .)סנהדרי� לז(ל "חז

ועל כ� , נ� ראויי� להוושע בישועהשנכשלו בחטא ואי

ה "המלי� עליה� יצחק וברכ� ראה ריח בני כריח שד

ד� הראשו� על כל שיח רומז לתפלת א', אשר ברכו ה

ה מתאוה לתפלת� של "מפני שהקב ,השדה טר� יצמח

בכח זה על כ� ו, ור לדורות הבאי�נפתח צינ ובזה, צדיקי�

התפלות בזכות  ,יוושעו בני ישראל בדרא בתראה

שראל שהחזירו את בני י הצדיקי� הקודמי�והתקיעות של 

כי כח תפלת� של , בתשובה שלימה לאבינו שבשמי�

  .הצדיקי� הקודמי� קאי וקיי� לעד ולנצח נצחי�

ìòå ב "דר  זה יתבאר באופ� אחר אומרו תגיד ליעק

 יצחק אבינו המליצה שאמרהיינו לעורר , דבר חק ומשפט

ורמז בזה ', ה אשר ברכו ה"ליעקב ראה ריח בני כריח שד

שפתחו צינור שבכח התפלות של הצדיקי� הקודמי� 

  .יזכו לישועהלדורות הבאי� 

äæáå הפטרה שבת אנו קורי� ביתבאר דברי הנביא ש

אי  אנו  בא לחזק לבבות ישראלאשר , השנהלפני ראש 

כי כאר� תוציא ולזה אמר , באלו הימי� נגשי� בתפלה

היינו כמו שהוציא האר� דשא  ,צמחה וכגנה זרועיה תצמיח

 יצמיח אלקי�כ� אדני , וצמח מכח תפלתו של אד� הראשו�

לבני ישראל בכל מקומות  להצמיח ישועה, צדקה ותהלה

ויוכלו לפעול השפעות טובות וכל משאלות , מושבותיה�

  .ור לדורות הבאי�נפתח צינכבר כי , לבינו לטובה

òñ קע� שעפ�  יעדער איד, עגדי הייליגע ט קומע�

שו� תפלה קיי� שו� קרעכ�  עה קיי�אז קיי� שו� תקי, חיזוק

יעדע תפלה פו� יעדע איינציגע איד וואס , גייט נישט לאיבוד

יעדער קע� , איז מתפלל אי� די טעג צו� הייליג� באשעפער

, וואס אי� פעלט, � די מחסורו אשר יחסר לו'פועל'אויס

, י� די הייליגע טעגפע אשווערט נ, וואס ער דאר# צו האב�

 צדיקי�פריערדיגע ובזכות פו� די תפלות אי� תקיעות פו� די 

  .וואס האב� געעפנט א צינור פאר די השפעה

ïòî ע מיט א "געזעגנט זי  פו� יאר תש

איד� זענע� מתפלל או� בעט� דע� הייליג� , צובראכנקייט

תחל שנה , אוי תכלה שנה וקללותיה, באשעפער

זאל נעמע� א עק די קללות פו� אידישע 'ס, וברכותיה

איז געווע� 'ס, � האט אזויפיל מיטגעמאכטמע, קינדער

אזויפיל , אזויפיל צרות ישראל, אזא שווער יאר

מע� קע� זי  נישט אז  ,הערצער צובראכענע אידישע

שטוב וואס זאל נישט  אאיז ממש נישטא 'ס ,פארשטעל�

מע� קוקט ארויס אוי# א , זיי� צובראכ� אוי# שברי שברי�

, תחל שנה וברכותיה, ווער� איד� זאל� געהאלפ�, ישועה

מיט ברכות פאר אידישע  א יאר זאל זי  שוי� אנהייב�'ס

די ברכות וואס יצחק ', כריח שדה אשר ברכו ה, קינדער

יאמר ת "השי ,אבינו האט געבענטשט יעקב אבינו

דער , זאל זיי� א סו# וק� לכל צרותינו'ס, לצרותינו די

אז השנה הבאה לקראתינו , יבערשטער זאל העלפ�אי

זאל קומע� א 'ס, לשלו� זאל זיי� א שנה טובה ומבורכת

א געבענטשט יאר בכלליות , א לעכטיג יאר, שנת אורה

, ת פאר יעד� איינציג� איד וואס ער דאר# צו האב�טיורפוב

בהתרוממות , מע� זאל זוכה זיי� צו א שנת גאולה וישועה

ראל ובהתגלות כבוד שמי� עלינו במהרה קר� התורה ויש

  .בימינו אמ�
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  מבצר הכוללי� קרית יואלי "שע "בית וועד לחכמי�"י מערכת "נער� ונסדר ע, בירורי הלכות
  א"יואל שליט� קרית "צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה

  7213 781 845: י הפעקס"או ע  4936 662 845: להערות והארות

T  äðùä ùàøì íéðéã úö÷t  
, אאומר תיכ� המל
 הקדוש וממשי
 תפלתו, מי ששכח ואמר האל הקדוש תחת המל
 הקדוש א� נזכר תו
 כדי דיבור) א

' פסיעות וג� אי� צרי
 להמתי� ד' ואי� צרי
 לעשות ג ב)שפתי תפתח' ה(אבל א� נזכר אחר כדי דיבור חוזר מתחלת שמונה עשרה 
  ג.אמות בי� תפלה לתפלה

אפילו תו
 כדי , חוזר לראש) מברכת אתה חונ�" אתה"כגו� שהתחיל תיבת (אבל א� התחיל תיבה מברכה שלאחריה ) ב
  ו.ע חוזר"יותר מכדי דיבור שאז לכו' נכו� להמתי� עד שיהי, הז"ומכיו� שיש חולקי� ע, דדיבור
אי� צרי
 לחזור לראש ' כ גופי"ה ויוה"אבל בר, זכ לחזור לראש"צרי
 ג, כשמסופק א� אמר המל
 הקדוש או לא) ג

  ח.'דמסתמא אמר המל
 הקדוש כיו� שאומר ובכ� ת� פחד
 וכו
אבל , טשא� אמר מל
 אוהב צדקה ומשפט לדעת הרבה פוסקי� לא יצא ידי חובתו, יזהר מאוד לומר המל
 המשפט) ד
וא� רוצה להתפלל שנית דר
 , יה א� שכח ואמר מל
 אוהב צדקה ומשפט נקטינ� כהפוסקי� שאי� צרי
 לחזור ולהתפלללמעש

  יא.נדבה אי� מוחי� בידו
ואפילו א� (וכתוב , וכ� הדי� במי כמו
, יב'מל
 עוזר וכו' חוזר ואומר זכרינו וכו' כל שלא אמר תיבת ה, שכח לומר זכרינו) ה

  .ובספר יג)ל ישועתינו-ואומר פע� שנית הא' חוזר לומר וכתוב וכו', כל שלא הזכיר ה' ועזרתינו וכו ל ישועתינו- אמר הא
ל שעולה - והוא רמז להמלא
 הנקרא ספריא, א"שני התיבות בגימטריא שפ, יד'הרבה נוהגי� שאומרי� עושה השלו� ע� ה) ו

ואומרי� כ� בהפסיעות , טוכתוב אותנו לחיי� טובי� ולשלו�ומזכירי� אותו עתה שי, והוא הממונה על הכתיבה, ל"כ כמספר הנ"ג
  טז.שלאחר שמונה עשרה ולאחר קדיש

á ìéìá åðééçäù úëøá ïéã 'äðùä ùàøã  
ויכוי� בשעת  יזכדי שברכת שהחיינו שאומרי� בקידוש יחול ג� על הפרי, ה מניחי� פרי חדש בשעת קידוש"דר' בליל ב) ז

  יח.הברכה על שמחת היו� טוב וג� על שמחת הפרי
ותדליק סמו
  יטז ברכת שהחיינו שהאשה מברכת בשעת הדלקה"ג� בשעת הדלקת הנרות מניחי� פרי חדש שיחול ע) ח

  כ].לא הוי הפסק לעני� זה' והקידוש גופי[הפסק בי� ברכת שהחיינו ואכילת הפרי ' לקידוש ממש כדי שלא יהי
דהיינו האיש  -ואי� צרי
 לאכול מהפרי אלא מי שביר
 ברכת שהחיינו  כאר קידוש קוד� נטילת ידי� אוכלי� הפריאח) ט

  כב.אבל שאר המסובי� שלא בירכו שהחיינו אי� צריכי� לאכול הפרי -שעשה קידוש והאשה שהדליקה נרות 
ושאר [גו� א� אוכל כזית מרמו� מבר
 על הע% כ(ז ברכה אחרונה קוד� נטילת ידי� "כשאוכל כזית מהפרי צרי
 לבר
 ע) י

מכיו� שיש לו , שאינו דומה ליי� קידוש שנפטר בברכת המזו� כג)וא� אוכל שאר פירות מבר
 בורא נפשות] הפירות נפטר בברכה זו
כ אכילת פרי זה אי� לו שייכות ע� הסעודה אלא ע� ברכת "משא, שאי� קידוש אלא במקו� סעודה, שייכות ע� הסעודה

ז אינו "ואפילו אחר ברכת המזו� שבהמ, וא� שכח מלבר
 ברכה אחרונה קוד� הסעודה מברכו אפילו תו
 הסעודה( כדשהחיינו
  כה]).חו% תמרי� שנפטרי� בדיעבד בברכת המזו�[פוטר ברכה אחרונה על פירות 

שעל ידי , כל קוד� הסעודהג אינו מבר
 ברכה אחרונה על הפרי שאו"בכה, בתו
 הסעודה" קאמפאט"וא� רוצה לאכול ) יא
ג נחשב כחלק מהסעודה "ובכה, שיאכל בתו
 הסעודה" קאמפאט"ע מלבר
 על ה"פוטר א, הבורא פרי הע% שביר
 על פרי זו

�  כו.ונפטר בברכת המזו
======================  

 )'ב סעי� ב"תקפ' סי(ע "שו א
 )'סעי� א(ע "שו ב
 ש"אמות עיי' צ לא עקירת רגליו ולא המתנת ד"מבואר מדבריו דכל שלא סיי� תפלתו איו, בש� השלח� שלמה )ג"ה סק"ק' סי(ב "מ' ע ג
בסדר ראש (ח "וליקוטי מהרי )ז"ט סק"קכ' סי(ומסגרת השלח�  ]ז"י תפ"ל סוס"בה' וע[ )ז"סק(ב "משנ )'סעי� ט(א "מט, בש� המטה יהודה )ב"סק(שערי תשובה  ד

 )השנה
 ג"שמבאר דברי הפמ )'נ' ח סי"מהדורא תליתאי או(ש בלבושי מרדכי "מ' וע )ב"סקכ(תשובה כ� ובאל� המג� הובא בפתחי  )א"ז סק"א תפ"מ(ג "פמ ה
ש "ע ולא הוי כגור� ברכה שאינה צריכה ע"מותר לעשות פעולה שיתחייב לבר" לכו, שבמקו� ספק ברכה )ז"ט סקי"י' סי(ד התבואות שור "עפי ו

 ש בנדו� דיד� דלרוב הפוסקי� צרי" לחזור לראש"כט ועוד אחרוני� ו"י תרל"ת סוס"ד בשע"והו
 )'סעי� א(ע "שו ז
 )ו"סק(וכ� החיי� , בש� תשובת מי� חיי� )ד"סק(ב "ומשנ )'ח די� ח"כלל כ(חיי אד�  ח
 )'ב סעי� ב"תקפ 'סי(פ התניא "וכ, כתב שיחזור ויתפלל תפלת נדבה )ב"מ סק"ק' בסי(ז "והט )'ח סעי� א"א ובסימ� קי"ב ס"תקפ' סי(ש המחבר "וכמ ט
 )ת"בדיני עשי(ח "בש� הדר" החיי� ושאר אחרוני� וכ� סת� בליקוטי מהרי )ג"ח סק"קי' ו ובסי"ב סק"תקפ' סי(ב "משנ י

 )'ב סעי� ו"תקפ' סי(לשו� המטה אפרי�  יא
ומשמע (תב שא� שכח אומר� במקו� שנזכר שכ )'סעי� ו(וזהו שלא כדברי התניא , ג ושאר אחרוני�"בש� הפמ )ז"סקט(ב "ומשנ )'סעי� י(מטה אפרי�  יב

 )'שאינו חוזר ואומר מל" עוזר וכו
שסתימת האחרוני�  )ו"סקכ(מ כתב האל� המג� "מ', ל וכו# כתב שלא יחזור ויאמר הא )'סעי� י(וא� שהמטה אפרי�  )ז"סקט(ב "ומשנ )ד"א סק"א(ג "פמ יג

כתב שהשדי חמד העלה שהעיקר  )ח"סקי(וכ� בקצה המטה , ש"עיי' רו דר" שבח והודיוליכא איסור להזכיר הש� הלא דר" ברכה א� אומ, ג"משמע כהפמ
 ש"לעני� ענינו ע )'ב סעי� ח"תר' בסי(א עצמו "כ המט"ושכ, ג"לדינא כהפמ

' סי(ה אפרי� כ המט"וכ, ש"עושה השלו� תחת המבר" את עמו ישראל בשלו� ע' ת חותמי� ברו" אתה ה"שבעשי )'ב סו� סעי� ה"תקפ' סי(בלבוש ' ע יד

' שלא ישנה החתימה אלא שבסו� אלקי נצור כשפוסע ג )ב"בסעי� כ(כ עוד "וכ, אלא שכתב ש� שהרבה נוהגי� שלא לשנות חתימת הברכה )'ב סעי� א"תקפ
ה קורא תגר על המשני� "כתב שבסידור של )סדר ראש השנה(ח "וכ� בליקוטי מהרי )ז"ש באל� המג� סקל"ועיי(ש "אומרי� עושה השלו� ע, פסיעות וכ� בקדיש

 )ז"סק(ש עוד והובא דבריו בקצה המטה "ועיי, והרמז של הגימטריא הוא אחר התפלה כשפוסע ואומר עושה שלו�, נוסח הברכה
 ל"בש� המהרי )ג"סקי(ר "לשו� הא טו
 וכנזכר לעיל מהמטה אפרי� ועוד טז
 )'ר סעי� ב"ת' סי(ע "שו יז
 )ג"וסעי� י' ש� סעי� ה(מטה אפרי�  יח
 )ד"ר ססק"ת' סי(משנה ברורה  יט
 )ג"א באל� למטה סקל"תקפ' ה וכ� בסי"ש באל� למטה סק"ועיי' ט סעי� ט"תקצ' בסי(מטה אפרי�  כ

 )א"ר סק"ת' סי(ומחצית השקל  )'סעי� י(א "מט כא
 ש"לסימ� טוב לחידוש השנה ע' ומסיי� שאפשר שמה שנוהגי� כל המסובי� לאוכלו הוא שיהי )'סעי� ו(א "מט כב
א דמבר" ברכה "שאז י )כגו� גרגיר של רמו�(' חו$ א� אוכל פרי של� שהוא ברי, וא� אוכל פחות מכזית אי� צרי" ברכה אחרונה, )'סעי� י(א "מט כג

א שיש "ש במט"א ועיי"י ס"ר' י המבואר בסי"כ� מבואר בדברי המטה אפרי� ש� עפ(ג יקפיד לאכול כזית ולבר" ברכה אחרונה "כ בכה"וע, אחרונה אפילו על פחות מכזית
 )ש"עיי' אופני� שיכול לבטל מהפרי די� ברי

 )'ד באות א"ו סק"קע' סי(ב "משנ כד
 ושאר אחרוני� )במוסגר' ד סו� סעי� ו"קע' בסי(פ התניא "וכ )ח"סקי(ז "ש בט"ועיי )ז"ח סעי� י"ר' סי(ע "וכמבואר בשו כה
  )'ד סעי� ו"קע' סי(ובתניא  )ובאחרוני� ש�' ט סעי � ח"רצ' סי( ע"וכמבואר בשו )'ד אות א"ו סק"קע' ל סי"הנ(ב "מ כו

 úåøåîù úåéåëæä ìë© ק אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת"על פי די� תוה  

  )206( 339 � 1842 י פעקס�או ע) 845( 418 � 4421 ��הטעל י�יתקשר ע� המערכת ע להאיר ולהעיר לפרס� מודעות הרוצה לנדב גליו�

  

  על חומותי� ירושלי�על חומותי� ירושלי�
  

  ד"בס

בעיר קרית יואל התקיי� השבוע מסיבה מיוחדת לטובת 

בבית הרבני , ק ירושלי�"בעיה" בית יעקב היש�"הבית חינו� 

ח רבי אברה� "ו חת� הרה"חיי� בנציו� ליבערמא� הי' הנגיד ר

המסיבה (, קרית יואל'ק ד"א ראש העיר וראה"ווידער שליט

ו  על פי בקשת "אברה� הי' ר ח"אמור להתקיי� בבית הרה

והיות שלא , א"ד ירושלי� שליט"ק מר� הגאב"מיוחדת של כ

  ,)ו”התקיי� בבית חתנו הי, נמצא בעיר בימי� האלו

ק קרוב "נוסד בירושלי� עיה" בית יעקב היש�"הבית חינו� 

כהיו� עומד לש� ולתפארת כשתחת , א"למאה שנה בשנת תרפ

, על דר� ישראל סבא, שלי�צלה מתחנכי� יותר מאל� בנות ירו

  .ק"ושמה הטוב הול� לפניה בכל פינות עיה

המסיבה נערכו בהצלחה יתירה בהשתתפות ציבור גדול 

והעסקני� הצליחו לקב! סכומי� נכבדי� , תושבי קרית יואל

  ,לחיזוק גדול למנהלי המוסד' שהי

א נשא "ג רבי שמעו� שפירא שליט"המנהל המוסד הרה

בגודל ' י שיעור א"הישיבה גדולה פה קראמרותיו לפני תלמידי 

ע לבוא לעזרת "ק זי"האחריות המוטלת על תלמידי רביה

ודיבר מהנחיצות של החבורה ,על טהרת הקודש' המוסדות הק

  .ק"ובגודל עזרת� להצלת המוסדות בארה" זכרו� משה"
***  

ו מסיבה "העבר התקיי� בעיר וויליאמסבורג יצ' ביו� ג

בבית הרבני , א"ק ירושלי� תו"בעיה" קר� אור"לטובת מוסדות 

המוסד עומד למעלה מיובל , ו"עוזיאל פלאטשעק הי' הנגיד ר

צ המקובל רבי יעקב מאיר שכטר "שני� תחת נשיאות כבוד הגה

  , א שנושא ונות� בעול הגשמי והרוחני של המוסד"שליט

ת שתושבי וויליאמסבורג נהרו להמסיבה והשתתפו "ותלי

יפה ורוח נדיבה לגודל המצוה החשובה  בסכומי� נכבדי� בעי�

ולהקל החובות האדירי� הרובצי� על כתפי של האי גאו� , הלזה

  .א"וצדיק שליט
***  

צדקת "כבר נודע בשערי� פעולות המפעל המפורסמת 

ג רבי ארי "שנתייסד לזכר נשמת הקדוש הרה" ארי לייבוש

ד שעומד בהנהלת העסק� הנמר! "ל הי"לייבוש טייטלבוי� ז

ו שמטרתו "א בעיר בית שמש יצ"ח רבי יעקב אטיק שליט"הרה

לבוא לסיוע למנהלי ומלמדי המוסדות הקדושי� על טהרת 

  ו"הקודש בעיר בית שמש יצ

לחלק , ל כבר הספיק בשבועות האחרוני�"העסק� הנ

ז לכל מנהלי ומלמדי המוסדות לצור� קניית יי� "קיאפאנס בלע

  . קוד� כל חג ט כמו שדרכ�"ובשר להימי� טובי� הבעלל

ו בבתי מדרשינו "ט יבקרו הגבאי� הי"ובשבוע הבעלל

לקב! סכומי� הגוני� לטובת המפעל ובזה הננו פוני� בבקשה 

ש לבאו לעזרת� במנה יפה להביא שמחת "לכל אחד ואחד מאנ

  .ו"החג בבתי העוסקי� במלאכת הקודש בבית שמש יצ
***  

דרחמנה  בברכת ברכי� הבאי� הננו מקבלי� פני הני שלוחי

בעיר בית שמש " תולדות אברה� יצחק"של המוסדות הקדושי� 

א שבאו "י שליט"ר מתוא"ק מר� אדמו"העומדי� תחת נשיאות כ

  , לשערי עירינו לטובת המוסדות הקדושי�

ולצערינו את אשר יגורנו בא ומחמת החובות האדירי� 

ולעת עתה לאחר , הכריחו לסגור שערי המוסד בבריח ומנעל

יעקב ' ה עסקני� חשובי� ובראש� העסק� הנמר! רשנטלו כמ

שוב , ו על עצמ� המשא הכבידה במסירות נפש ממש"אטיק הי

  .ת להתלמידי� היקרי� באופ� ארעי"נפתח שערי הת

א לחזק ידי� רפות שלא "לכ� בקשתינו שטוחה לפני כאו

ולקבל פני העסקני� החשובי� , יפלו בר� תחת משא כבידה הלזו

  .יפות ולתר� סכומי� הגוני� לטובת המוסדו בסבר פני� "הי
***  

בברכת ברו� הבא מקבלי� תושבי וויליאמסבורג הני 

בית יוס� צבי "ה הנהלת המוסדות "שלוחי דרחמנא ה

ק מר� "העומדת תחת נשיאות כ, ו"בבית שמש יצ" דושינסקא

צ רבי מרדכי יהודא "ובהדרכת הגה, א"ר שליט"אדמו

שתחת צילה מתחנכי� מאות , א רב הקהילה"דושינסקיא שליט

ר "ויה, ר שהגיעו לעירינו לטובת המוסדות הקדושי�"תשב

  .שיצליח הש� דרכיה� להרמת קר� התורה
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