
כתב  אלה,  בימים  התפילה  כוח  גודל  על 

במדרש 'שוחר טוב' על הכתוב )תהלים קב( 'פנה 

אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם, תכתב 

זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל י-ה', אמר רבי 

לא  להם  שאין  לדורות,  נאמר  זה  כתוב  יצחק, 

נביא, ולא כהן, ולא בית המקדש שיכפר עליהם, 

מתפללים  שהם  התפילות  להם  נשתיירו  אלא 

אותם  תבזה  ולא  כיפורים,  וביום  השנה  בראש 

מהם. וזהו 'ולא בזה את תפילתם'. 'תכתב זאת 

אחרון'  לדור 

כמתים  שהם 

]היינו  במעשיהם 

אין  אם  אף 

תורה  לא  להם 

ולא  עבודה  לא 

ובאין  גמ"ח[, 

לפניך  ומתפללים 

וביו"כ,  בר"ה 

ואתה בורא אותם 

בריה חדשה! - עד כאן דברי המדרש.

ו(  נה,  )ישעי'  הפסוק  על  רש"י  פירש  וכך 

בעוד  דין,  גזר  'קודם   - בהימצאו"  ד'  "דרשו 

שהוא אומר לכם דרשוני'. היינו שהקב"ה מגלה 

שנה  ממנו  ויבקש  ידרוש  כזאת  שבעת  לאדם, 

טובה, כי בימים אלה התפילה מועילה ונשמעת 

ביותר.

ביד כל אחד לבקש על נפשו והקב״ה שומע 

תפילת כל פה, כמו שהוכיח ה׳ערבי נחל׳ )דרוש 

שאברהם  הבתרים  בין  בברית  שמצינו  לפסח(, 

והיסורים במקום גיהנם,  אבינו בחר את הגלות 

ולכן אמר לו הקב׳׳ה )בראשית סו, יג( ״ועבדום 

שישתעבדו  שנה׳,  מאות  ארבע  אותם  וענו 

לפרעה במצרים במשך ארבע מאות שנה. והנה 

מצד הסברא היה נראה, שלא שייך כלל לבטל 

הגזירה  יצאה  כך  שהרי  זו,  גזירה  להמתיק  או 

במצרים  שיהיו  בעצמו  הגבורה  מפי  בפירוש 

תפילה  ידי  על  ואעפ״כ,  שנה,  מאות  ד'  במשך 

ממצרים  יציאתם  את  להקדים  ישראל  בני  זכו 

ב,  )שמות  שנאמר  כמו  בלבד,  שנה  ר"י  לאחר 

כג( "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל 

שוועתם אל האלקים מן העבודה׳.

'זכר  השנה  בראש  אומרים  מדוע  יובן  ובזה 

מצרים׳,  ליציאת 

מה  לכאורה  כי 

תחילת  יום  ענין 

ליציאת  מעשיך 

יום  והרי  מצרים? 

ראש  של  הדין 

זכר  בו  אין  השנה 

מצרים.  ליציאת 

האמור  לפי  אולם 

שביום  לומר,  יש 

אנשי  קבעו  הדין 

כנסת הגדולה בנוסח התפילה להזכיר את ענין 

יציאת מצרים, כדי לעורר את האדם לבל יתייאש 

מלבקש רחמים ותחנונים. כי כשם שהצליחו בני 

ישראל להמתיק את גזירת גלות מצרים על ידי 

תפילות ובקשות, אף שהיתה זאת גזירה שיצאה 

מפי הגבורה, כמו כן אין דבר עומד בפני התפילה 

ולבטל  שחקים  להרקיע  אפשר  ידה  ועל  בר"ה, 

כוחם של כל המקטרגים והמשטינים.

הגה"צ רבי אלימלך בידרמאן שליט"א פירש 

"החכם  יד(  ב,  )קהלת  החכם  מאמר  את  בזה 

ורואה  צופה  החכם,  שהאיש  בראשו",  עיניו 

בר"ה במוחש את כל מה שיהיה עימו בכל השנה 

להשתדל  וצריך  הזה,  ביום  תלוי  הכל  כי  כולה, 

לפני  ובתחנונים  בתפילה  ולהרבות  הכוח  בכל 

השם.

לפני  )'למנצח'  שופר  בקול  הוי"ה  בתרועה  אלקים  עלה 
התקיעות(.

שכ"א  ר"ה,  בליל  ישראל  של  והאהבה  הריעות  ע"י 
מאחל לחברו 'גוט יום טוב', 'לשנה טובה תכתב ותחתם' 
וכו', עומד הקב"ה מכסא דין ויושב על כסא רחמים. וזהו 
של  ואהבה  רעות  אותה  בזכות  ריעות,  מלשון  'תרועה' 
ישראל, נעלה מידת 'אלקים' - מידת הדין, וד' יושב על 
- שם הרחמים, בשעה ששומע  כסא רחמים, שם הוי"ה 

את קול השופר.
הרה"ק רבי יעקב יצחק ה'חוזה' מלובלין זי"ע

ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון )תפילת ר"ה(.
מיכאל,  המלאך  ובראשם  היושר,  מליצי  המלאכים 
רועדים שמא לא מספיק המליצו טוב על בני ישראל, כי 

השי"ת רוצה שהם ילמדו זכות על בניו.
הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע 
]מפי כ"ק אדמו"ר מערלוי זי"ע[

בי  יכלמו  אל  צב-אות,  אלקים  ד'  קוויך  בי  יבושו  אל 
מבקשיך אלקי ישראל )תפילת ר"ה(.

רבש"ע, אל ישובו ריקם בבושה לביתם, אלה שביקשו 
'מבקשיך  בי  יכלמו  ואל  גשמיות.  ישועות  אצלי  לפעול 
רוחניות,  בענייני  בקשות  אצלי  שבקשו  ישראל',  אלקי 

ללמוד מהי הדרך העולה בית א-ל.
הרה"ק רבי יקותיאל יהודא מסיגעט זי"ע ]"ייטב לב"[

יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה.
'טובה' יכול להיות גם על דבר רע ח"ו, כי חז"ל )ברכות 
על  מברכים  הטוב  על  שמברכים  שכשם  אמרו  מח:( 
ו'כל מה דעביד רחמנא לטב עביד' )שם ס:(, לכם  הרע, 

מתפללים 'ומתוקה'.
פרדס יוסף

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
את  שטובלים  השנה  בראש  ישראל  למנהג  טעם 
מן  היוצא  דבר  הוא  הדבש  כי  בדבש,  'המוציא'  פרוסת 
שרץ,  משום  באכילה  אסורה  הדבורה  שהרי  הטמא, 
ואעפ"כ הדבש היוצא ממנה נהפך למאכל טהור. וזה בא 
יכול הוא להפוך את הרעה  לרמז לאדם, שבימים אלה 
לטובה, ובידו לחולל מהפכות בעולם בכוח תפילתו, רק 

שלא יתעצל מלבקש ומלהתפלל.
"אבני נזר" להרה"ק רבי אברהם מסאכטשוב זי"ע

כוח התפילה בראש השנה

בס"ד. גליון ק"א • ראש השנה ו'שבת שובה' תשע"ח • דף היומי: סנהדרין ס"ז-ט •

יום א' דראש השנה:
6:29  ............ הנרות:  הדלקת 
6:51 ......................... שקיעה: 
6:37  ................... החמה:  נץ 
9:04  .............. מג"א:  סזק"ש 
9:40  ............... גר"א:  סזק"ש 
סוף זמן תפילה: ........... 10:41
1:14  .............. גדולה:  מנחה 
6:49  ....................... שקיעה: 

יום ב' דראש השנה:
6:38 ..................... נץ החמה: 
6:48  ...................... שקיעה: 

שבת פר' האזינו:
6:40 ..................... נץ החמה: 
6:46  ...................... שקיעה: 
מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 7:36
מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 7:58

זמנים לראש השנה ושבת שובה

הנהלת הכולל מברכת את כל הקוראים ואת כל בית ישראל בברכת כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה. תחנונינו שמע עלינו חמול

ליקוטים יקרים

נא להתפלל ולעורר רחמים עבור מורנו

הרב יהושע העשיל בן שארצע באבטשע שליט"א

לרפואה שלמה במהרה



ביום  פעם  בתעניות.  גופו  את  לסגף  נהג  רבנו 

שרבנו היה שרוי בתענית, הגיע לבית אחד מידידיו, 

ובעל הבית כיבד את רבנו בשתיית 'לחיים'. לאחר 

לא  אולם  בתענית,  שרוי  היה  שרבנו  נודע,  מכן 

רצה לגלות שהוא שרוי בתענית, לכן שתה 'לחיים' 

שרבנו  שזה  צדיקים,  ואמרו  ממנו.  ביקש  כשידידו 

יותר  לא רצה לגלות שהוא מתענה, זהו דבר גדול 

מהתענית עצמה.

הרה"ק  רבו  אצל  בהיותו  תשובה  ימי  בעשרת 

מצאנז, היה רבנו מתענה בכל יום, ובערב היה פוסק 

היה  קרים. אח"כ  באכילת תפוחי-אדמה  מתעניתו 

בכל  'שולחן'  עורך  שהיה  רבו,  של  לשולחנו  הולך 

פעם  'כרוב'.  מאכל  לאכול  נותנים  היו  ושם  לילה, 

כשסיים הרה"ק מצאנז לאכול, קרא ואמר שיקראו 

השולחן,  בקצה  ישב  רבנו  אליו.  שיבוא  לרבנו 

וכשהתקרב אל רבו, נתן לו את כל ה'שיריים' שהיו 

בצלחת שלו, ואמר לרבנו שיאכל את הכל ולא יתן 

אחר  לעשות,  מה  לעצמו  חשב  רבנו  אדם.  לשום 

שכבר אכל מתפוחי האדמה הקרים ולא היה יכול 

לאכול עוד. אבל כשהתיישב על מקומו, חטפו כל 

החסידים את ה'שיריים' מצלחת הרה"ק מצאנז.

לאדמו"ר,  רבנו  התפרסם  כשכבר  שנים,  כעבור 

אמר פעם: בגלל שלא שמעתי לקול הרה"ק מצאנז 

והנחתי שיחטפו ממני את ה'כרוב', נענשתי שכעת 

קוראים לי 'רבי' וחוטפים ממנו שיריים!

רבנו היה נוטל עימו לכל מקום צדה לדרך את 

בהלווייתו  קרים.  אדמה  תפוחי   - הקבוע  מאכלו 

ספד על רבנו אחד הרבנים הספדנים: "לכם, רבנו, 

אדמה  ה'תפוחי  את  למעלה,  שם  כלום  יחסר  לא 

הקרים' יהיה לכם גם שם, אבל לנו, זו אבידה שאין 

לה תמורה!" )'נועם שיח'(.

הלוואה  מהעשירים  פעם  ביקש  מצאנז  הרה"ק 
פעמים  כמה  לו  הלוו  וכבר  והיות  צדקה,  לצרכי 
הוציא  לו.  סירבו להלוות  חובו,  לו פרע את  ועדיין 
מצאנז.  לרה"ק  ונתן  כספו,  כל  את  רבנו   - תלמידו 
הכתוב  פירוש  זהו  בצחות:  מצאנז  הרה"ק  אמר 
)תהלים קמו, ג( 'אל תבטחו בנדיבים', בעשירים, אלא 

'תשועה',  עשיר,  שאינו  היינו  לו',  שאין  אדם  'בבן 
משם צומחת הישועה! )"י"ג אורות" - פשעווארסק(.

בחג  ז"ל:  זילבערמאן  משה  רבי  הרה"צ  סיפר 
הסוכות תש"ז הייתי בשולחנו של הרה"ק ר' אהרן 
זי"ע בירושלים. לפני שעמד הרבי לקדש  מבעלזא 
הסוכה  אם  הרבי  אותי  שאל  החג,  בליל  היין  על 
שבנה זקני הרה"ק רבי הירצקא מראצפערט עדיין 
עומדת. עניתי: כן. שאל אותי הרבי: האם הנך יודע 
חלונות  שבעה  בנה  סוכתו,  את  בנה  הוא  שכאשר 
החל  אח"כ  שכן.  עניתי  האושפיזין?  שבעת  כנגד 

הרבי לקדש.
לאחר החג כתבתי מכתב לאחותי שעדיין היתה 
בהונגריה, ושאלתי אותה: מה עם סוכתו של זקנינו 
הרבי  אותי  ששאל  מה  לה  וסיפרתי  מראצפערט? 
מבעלזא. ענתה לי שמכרה את הסוכה לגוי, וביקשה 
חזרו  לרבי מבעלזא. אח"כ  זאת  ממני שלא אספר 

וקנו את הסוכה מיד הנכרי.
את  למכור  שרוצים  מכתב  קיבלתי  זמן  כעבור 
על  וכששאלתי  מראצפערט,  הרה"ק  של  ביתו 
שבו  בית  אותי:  הזהיר  מבעלזא,  הרה"ק  את  כך 
ועל  הירצקא'לע על התורה  רבי  זקנך הרה"ק  ישב 
שאמרתי  ואף  לנכרי!  למכור  אפשר  אי  העבודה, 
הבית  את  שיחזקו  לי  הורה  ליפול,  נוטה  שהבית 
באבנים חדשות, אבל בשום אופן לא למכור בית זה 

לנכרי )'שיח זקנים'(.

לזכר עולם יהיה צדיק

תפוח בדבש
לאכול  נוהגין  יש  הטורים:  בעל  רבנו  כתב 

האבודרהם:  והוסיף  בדבש.  מתוק  תפוח 

כך  ועל  עלינו שנה מתוקה.  ואומרים, תתחדש 

כתב רבנו הרמ"א )או"ח תקפ"ג, א(: וכן נוהגין.

ישראל  )פח.(  שבת  במסכת  אמרו  חז"ל 

נמשלו לתפוח, מה תפוח זה פריו קודם לעליו, 

שם  וכתב  לנשמע.  נעשה  הקדימו  ישראל  אף 

רש"י שזה מראה על אהבת התורה של ישראל. 

התורה נמשלה לדבש, ככתוב 'דבש וחלב תחת 

לשונך', לכן מטבילים בר"ה תפוח בדבש, שבזה 

מתוך  התורה,  בעמל  הצלחה  מבקשים  אנו 

מתיקות התורה )'ציוני תורה'(.

שכשם  ישראל,  על  טוב  המלצת  גם  וזה 

שלא  אף  'נעשה'  אמרנו  התורה  שבקבלת 

טובה  בשנה  ד'  יברכנו  גם  כך  עדיין,  שמענו 

בזכות הקבלה שלנו להבא, אף שעדיין לא זכינו 

)הרה"ק  ועדיין לא שמענו למצוותיו  לתקן הכל 

ה'ויחי יוסף' מפאפא זי"ע(.

כתב  זצ"ל  געשטעטנער  נתן  רבי  הגה"צ 

בכלל  הם  שתפוחים  נתן',  'להורות  בספרו 

מאכלים שאינם הכרחיים לאדם, אלא לתענוג 

בעלמא. וזה שמבקשים מהקב"ה, שתהיה שנה 

בהרחבה  אלא  שמוכרח,  במה  רק  לא  טובה 

ובהרווחה גדולה.

הרה"ק רבי נפתלי הירצקא מראצפערט זי"ע
ט' בתשרי תרנ"ח, 120 שנים להסתלקותו

תעניות מתוך ענווה

קדושת ביתו וסוכתו

ממי באה הישועה?

)"בחודש השביעי״( מובא:  ב״פסיקתא דרב כהנא״ 
מעשה  כל  את  הקב״ה  השלים  השנה  בראש 
האדם,  נברא  שבו  שישי  יום  שאותו  בראשית, 
יא(  )ראש השנה  אליעזר  ר׳  לדברי  היה  ראש השנה 

שאומר: בראש השנה נברא העולם.
שהם  אליעזר(,  ר׳  )לדברי  האבות  נולדו  בתשרי 
שחטאו  לאחר  חדש  לעולם  ותחילה  ראשית 

הדורות הראשונים.
בראש השנה נפקדו שרה רחל וחנה, כי עקרות 

היו וד' פקד אותן ביום זה שתלדנה.
האסורים שהיה  מבית  יוסף  יצא  השנה  בראש 

כלוא שם י"ב שנה, ואורו התחיל זורח.
במצרים  אבותינו  עבודת  בטלה  השנה  בראש 

ובאה להם ראשית גאולתם.
כיצד?  הא  הראשון.  האדם  נברא  השנה  בראש 
נמלך  בשניה  במחשבה,  עלה  ראשונה  בשעה 
ברביעית  עפרו,  כינס  בשלישית  השרת,  במלאכי 
גולם  עשאו  בשישית  רקמו,  בחמישי  גבלו, 
נשמה,  בו  זרק  בשביעית  רגליו,  על  והעמידו 
)על  ציוהו  בתשיעית  עדן,  לגן  הכניסו  בשמינית 
עשרה  באחת  צוויו,  על  עבר  בעשירית  הדעת(,  עץ 

נידון, בשתים עשרה יצא בדימוס )נמחל לו( מלפני 
הקב״ה. אמר לו, אתה סימן לבניך: כשם שנכנסת 
עתידין  כך  בדימוס,  ויצאת  הזה  ביום  בדין  לפני 
ויוצאין  הזה  ביום  בדין  לפני  נכנסין  להיות  בניך 

לפני בדימוס.

קורא הדורות

רבנו נולד לאביו הג"ר יעקב פרץ שהיה בן אחר בן לגה"ק ה'טורי זהב' זי"ע. 
כוחו  ודבק בקונו בכל  בבחרותו התגורר בכפר קטן בהונגריה, שם התבודד 
במסירות נפש, ממש לא פסק פומיה מגירסא. היה תלמידם של הרה"ק רבי 
צבי הירש מליסקא, רבי משולם פייש מטאהש, רבי שמעלקא מסעליש ורבי 

אשר אנטשיל מטשענגער זי"ע.
אח"כ התיישב בעיירה יַאנָאשי שם היה רב ומורה-הוראה, והתפרסם כגאון 
אולם  הבעלי-בתים,  כאחד  והתנהג  רב,  יקראוהו  שלא  הקפיד  ענוותנותו  בגודל  עליון.  וקדוש  מופלג 

מכיריו ידעו שהוא צדיק נסתר וכל עיתותיו קודש לד'.
רבנו היה נוסע להסתופף בצל הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז ונסע אליו פעמים רבות לימים נוראים 

ולמועדים.
לימים התקבל כאב"ד רַאצפֶערט, אולם מנע עצמו להתיישב שם, עד שאנשי ראצפערט דחקו בו 
תורה  ממנו  ללמוד  רבנו  אל  נהרו  רבים  חסידים  לראצפערט.  עבר  תרמ"א  ובשנת  מאוד,  בו  והפצירו 

ועבודה.
כיפור  יום  בערב  שלו.  האחרונה  הדרשה  זו  כי  כן  לפני  והודיע  רבנו,  דרש  תרנ"ח  שובה'  ב'שבת 
באשמורת הבוקר הלך למקוה, ערך סדר כפרות, אמר סליחות וקרא קריאת שמע. בצהריים שוב הלך 
לטבול, אח"כ שכב על מיטתו ונשמתו עלתה השמימה במיתת נשיקה. עד היום באים יהודים להתפלל 
ע"י ציון קדשו בבית החיים בראצפערט. הותיר אחריו בנים וחתנים רבנים וצדיקים אשר המשיכו בדרכו.

מתולדותיו

למען דעת


