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 נ

 ראש השנה

 

, המוח והראש של כל דיא קאף פון יאר –השנה  ראש

השנה, שכל השנה תלוי בו כמאמר רז"ל: גופא בתר רישא 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(         גריר.

 

בפומיה בכל ראש השנה: "חדות ה' היא מעוזכם"  מרגלא

. רצה לומר שמחה וגודל נחת רוח לפני השי"ת )נחמיה ח, י(

 הוא מה שאתם חושבים ומאמינים בחסד השי"ת אשר הוא

 מעוזנו, וזהו היא מעוזכם.

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(

 

כי ראש השנה הוא יום הדין על כל באי עולם ואין  אם

אדם יודע מה יהיה דינו, עם כל זאת לא יעלה אפילו 

במחשבתו אופן הרע רח"ל, שלא ימשיך ח"ו על ידי זה 

 דינים אליו, אלא יבטח בחסדי השי"ת.

 מלעכוויטש זי"ע( )מרן אדמו"ר מוהר"נ

 

 .)ראש השנה טז.(אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם 

תיבת מלך היא מלמטה למעלה בסדר הא"ב, ומורה 

שמדת מלכותו ית' על הנבראים תלויה בעבודת בני ישראל 

 שממליכין אותו.

או יאמר שעיקר ההמלכה הוא מקודם בעניני המעשים 

 רגה.בפועל ולאחר מכן יתעלה ממדרגה למד

 )מרן אדמו"ר שליט"א(

 

דצריך לומר מלוך על כל העולם  )תקפ"ב סק"ג(בט"ז  איתא

כולו בכבודך ולא יאמר מלוך על העולם כולו משום שמצינו 

הרבה פעמים רובו ככולו, וכאן התפלה שיהיה כולו ממש. 

והענין הוא דהאדם הוא עולם קטן, וכמו שאומרים בתפלה 

שהוא תכלית  –האדם  היום הרת עולם דקאי על בריאת

העולם, וצריך האדם לאמלוכי קוב"ה על כל איבריו 

בשלימות, ולא סגי בזה שימליך קוב"ה רק על רובו מלבד 

כמה ענינים חומריים שאינו יכול לוותר עליהם, אלא צריך 

להמליך על כולו בשלימות ממש. ואמנם למעשה צריך 

ת שיהיה העבודה בהדרגה אך הקבלת מלכות צריכה להיו

 )מרן אדמו"ר שליט"א(       בשלימות.

 

 .)דברים כט, ט(אתם נצבים היום 

אתם אותיות אמת. נצבים הוא גם כן מלשון יציבא 

קאי על ראש השנה, שבראש השנה צריכים  –מילתא. היום 

לעבוד בתכלית האמת, ומגיעים למדרגת נצבים. ויבא הנצב 

, הלהב הוא אותיות הבל, הלב, ומלך )שופטים ג(אחר הלהב 

והבל הוא ראשי תיבות כב, מח( -)מלאכים אאין באדום נצב מלך 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(  .1החיים בחיים לחיים

 

 .)דברים כט, ט(אתם נצבים היום 

בשם  )פ' נצבים ד"ה אתם ]הב'[, קכט:(מובא בספר בית אהרן 

על ראש השנה הצדיקים, כי כל מקום שנאמר היום רומז 

                                                            
י"ל בהרחבת הדברים: אתם נצבים היום קאי על ראש השנה  1

על ראש השנה, ובראש השנה  כדאיתא בזוהר הק' דתיבת היום קאי

עיקר ענינו של יום לגלות האמת שבפנימיות כל איש ישראל ע"י 

מלכויות זכרונות ושופרות הוא לגלות  היוםהשופר וכל עבודת 

נקודה זו ולהמליכה על כל עניני האדם וכמאמרם ז"ל ובמה 

בשופר, וענין המלכויות הוא נקודת האמת וכפי שמסיימים בהכתוב 

ה"א ה' אחד' וענין זכרונות הוא סילוק כל מסכי  'שמע ישראל

לפניך נגלו כל תעלומות, וכן בשופרות אתה נגלית  -העולם הזה 

שנבקעים כל הרקיעים וכל התהומות ורואים כי אין עוד מלבדו. 

וע"י שמגלה האדם נקודת האמת שבקרבו וממליכה על כל עניניו 

ס"ג מילויו הוא  זוכה להמשיך ע"ע אור פני מלך חיים, וידוע דשם

ל"ז שהוא מספר הב"ל שהוא ההבל היוצא מן השופר שרומז לאימא 

שהיא שם הוי' במילוי ס"ג והבל זה הוא המשכת החיים שמבקשים 

בראש השנה, ורמוז גם בראשי תיבות זכרנו לחיים שהוא ל"ז מס' 

הב"ל, והוא אותיות הלב שהוא נקודת הלב הפנימית, וראשי תיבות 

חיים  שבתפילת זכרנו לחיים, שהם ג' בחינות לחיים בחיים ה

שממשיכין משורש העליון הזוכים להיות כלי לקבל שפע החיים, 

וזהו ,הנצב אחר הלהב', שרומז על בית יד המחזיק בתוכו את 

הלהב וזהו ,נצב מלך' היינו שיתגלה מלכותו ית' גם בהנצב דהיינו 

 אדמו"ר שליט"א()מרן   כלים חיצוניים להמליך קוב"ה בכל האיברים.
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כידוע, ו"אתם" אותיות אמת. באמת, יוכל להתייצב לפני ה' 

 בראש השנה.

 ונראה לענ"ד להוסיף על זה, "כולכם לפני ה' 

אלקיכם", רומז כי בראש השנה צריך ליזהר מאד לכלול 

 עצמו בתוך כלל ישראל ולקשר את עצמו לצדיק הדור, 

 "בתוך עמי אנכי יושבת",  )מלכים ב ד, יג(וכמו שכתוב 

באורך. וזהו  )נח סט:, ויצא קס:, בא לג:(וכמבואר בזוהר הק' 

 "כולכם לפני ה' אלקיכם" בהתכללות ראשיכם שבטיכם וגו'.

 )דברי שלום(     

 

התקיעות יורדים האבות שהיו מושלמים בתכלית  ידיעל 

 השלימות, ובכן צריך להתבייש מהם.

 י"ע()מרן אדמו"ר הק' מקרלין ז

 

 ענינו מלשון משפרין את הולד, והבן. שופר

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 

)מובא בתוס' ראש השנה טז: ד"ה כדי לערבב חז"ל בירושלמי מאמר 

קל שיפורא זמנא חדא בהיל ולא בהיל )השטן( כד שמע השטן( 

וכד שמע תניין אמר ודאי זהו שיפורא דיתקע בשופר גדול 

וש שהשטן הולך להביא חטאים, וכו' ומתערבב וכו'. פיר

ואחר כך חוזר והולך להביא, וכששומע את קול השופר 

מתחלה נבהל מעט שמא יעשו ישראל תשובה מיראה, 

וכששומע שנית נבהל ביותר אולי יעשו תשובה מאהבה ולא 

ירויח מה שיביא עונות, אדרבה, הרי יעשו מהם זכויות 

ת לבני ישראל ומה ואם כן מוסיף זכויו)יומא פו:( כמאמר חז"ל 

תועלת לפניו להביא חטאים, על כן הוא מתערבב ומתעכב, 

 שאינו יודע אם יוסיף אם יחדל.

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(

 

ילפינן משופר של יובל, שהוא ענין החירות, שעל  שופר

 ידי השופר יוצא האדם מכל עקתין דנפישין.

 )מרן אדמו"ר שליט"א(

 

אכילת ראש כבש היה אומר: נהיה לרא"ש ראשי  בעת

 'בשמים.ש'בינו א'צון ר'עשות לתיבות 

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(     

 

מרן הס"ק תלמידו של  הרה"ק רבי מאיר ממיר זי"ע

היה פעם אחת בראש השנה בלייפציג ובעת  מלעכוויטש זי"ע

התפלה עגמה נפשו ולבבו לרבו הס"ק, והתפלל בעגמת נפש 

ירות עצומה. ובבואו לפני "המלך" שמע את רבו הס"ק ובמר

שואג בקול גדול "המלך" והחיה את נפשו. בבואו על פורים 

ללעכוויטש פתח הס"ק ואמר בשלחנו הק': "ונשמע פתגם 

, כשאיש ישראל אומר )אסתר א, כ(המלך בכל מדינות מלכותו" 

המלך יכולים לשמוע זאת בכל מדינות מלכותו ית'. וצעק: 

 .)פי' אמת(איז דאס וואהר  מאיר

 

 יוצר אור ובורא חשך וכו'.

היינו  -בורא הוא מלשון בהירות. וזהו "יוצר אור" 

מבהיר את  –השגות בעבודת ה', ועל ידי זה "בורא חושך" 

 –החשכת והחומריות. ובזה שמזכך את החומר "עושה שלום" 

שמשיג מדת השלום והאהבה לכל אחד מישראל. ואחרי  הייו

שמבהיר מדת יסוד שנקרא  –כל זאת זוכה "ובורא את הכל" 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(          כל כידוע.

 

ובכן תן פחדך ה' אלקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה 

 שבראת ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים.

ניו הם מעולם העשיה, והנשמה וכוחותיה הנה הגוף ועני

הנם מעולם הבריאה ופחד רומז על המדרגה הקטנה של 

יראה, ויראה היא יראה עילאה, ועל כן התפלה שיושפע פחד 

 –ה' על כל המעשים, ואחר כך יזכו לדרגה גבוהה יותר 

"ויראוך כל המעשים", וכן בהנשמה שיושפע עליה אימתו 

את", ואחר כך יזכו "וישתחוו ית' "ואימתך על כל מה שבר

 לפניך כל הברואים", שהיא ביטול הגמור אליו ית'.

 )מרן אדמו"ר שליט"א(       
 

 עצתו אמונה.

פירוש שיאמין ויבטח בה', זו עצתו. וכן החלש עצתו 

 )הרה"ק רבי מיכל מלעכוויטש זי"ע(   שיאמר גבור אני.

 

 שפרו מעשיכם וברית לא תופר.

השנה קרא בקול גדול: "שפרו מעשיכם פעם אחת בראש 

וברית", ושהה זמן מה ואחר כך המשיך "לא תופר". ויהי 

המקום לחרדת אלקים מרוב התעוררות תשובה שהיה לקהל 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(        לשמע הדברים.

 

ללובש צדקות ביום דין למוחל עוונות בדין לנורא תהלות ביום דין 

 לסולח לעמוסיו בדין. 

רה הוא כפל לשון מוחל עוונות וסולח לעמוסיו.  לכאו

ויש לבאר על פי מה דאיתא בספר הק' דברת שלמה    

)הושע יא, ג( בשם רביה"ק המגיד ממזריטש זי"ע על הפסק 

"ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועתיו", משל לאב 

המשתעשע עם בנו הקטן ועושה עמו מעשה נערות כדי 

מגדיל הבן ומבין שבעצם האב  לשמח את לבו, ולימים כאשר

יורד לדעתו כדי לשמחו ואין זה כלל לפי מדרגתו אומר 

לאביו שאדרבה במקום שישפיל עצמו אליו עדיף שיגביה 

אותו לדרגתו. ועל דרך זה בקשתנו מהקב"ה שיקח אותנו 

על זרועותיו כביכול ולא יצטרך לירד אלינו אלא יגביה 

 אותנו אליו.
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מוחל עוונות, שהשי"ת  –ונה היא וזהו ב' הבחינות: הראש

מוחל לנו את עוונותנו כפי מצבנו וערכנו. אך הבחינה 

שמעמיס ומגביה אותנו אליו  –הנעלית היא סולח לעמוסיו 

 ועל ידי זה אנו מתקרבים ומתדבקים אליו ית'.

 )מרן אדמו"ר שליט"א(

 

 לעונה לקוראיו ביום דין.

שביקר פעם בעיר מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע מסופר על 

ברנוביץ, וכשעבר ליד בית הכנסת של כת מסוימת מקלי 

הדעת, אמר אחד ממלויו כי בית הכנסת הזה הוא רק עבור 

ראש השנה ויום כיפור שרק אז פוקדים  –יומיים בשנה 

אנשים אלו את בית הכנסת, ונענה מרן מוהר"א זי"ע ואמר 

ראיו ביום כי אנו אומרים בתפלת הימים הנוראים "לעונה לקו

דין", היינו שאפילו מי שנזכר לקרוא להשי"ת רק ביום דין 

בימים נוראים, גם אליו פונה הקב"ה ברוב טובו וחסדו  –

 ושומע לתפלתו.

ויש לבאר שדברים אלו אמורים לכל אחד ואחד, שאף 

על פי שכל השנה נראית תפלתו כמו שנראית, אמנם מכל 

אל ה' בחזקה מקום בימים אלו מתחזק ומתעורר לקרוא 

 ולהתפלל כדבעי, אזי חפץ בו השי"ת ומקבל את תפלתו.

 )מרן אדמו"ר שליט"א(     
 

 אבינו מלכינו פתח שערי שמים לתפלתנו.

ואימתי יודע האדם שנפתחו לו שערי שמים למעלה, 

 כאשר לבבו נפתח כמעין הנובע מלמטה, זהו סימן וכו'.

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(

 

 וקראת שמו ישמעאל כי שמע ה' אל עניך.

כי לכאורה קשה כי היה צריך  אאמו"ר זצ"לשמעתי משם 

לקרות שמו שמעאל בלא יו"ד, ותירץ דעל כן קרא שמו 

ישמעאל דקל וחומר בן הגבירה מבן האמה, וזהו ישמע   

 ל, כי בודאי ישמע אל תפלת ישראל. ודפח"ח.-א

ורין ביום א' ועל פי זה נראה לי לומר הטעם דאנו ק

   דראש השנה כל הענין של ישמעאל, כדי שיתעורר 

 רחמים על ישראל קל וחומר בן הגבירה מבן האמה.

 )עטרת שלום(    

 

 ובכן לך הכל יכתירו.

כתר עליון איהו כתר מלכות ועליה איתמר המגיד 

. כל מה שישראל מקבלים עליהם )פתח אליהו(מראשית אחרית 

נה נעשה למעלה הכתר יותר עול מלכות שמים בראש הש

גדול. לפיכך אומרים בראש השנה ובכן לך הכל יכתירו. 

 -ועליה איתמר המגיד מראשית אחרית, מגיד לשון המשכה 

דנגיד ונפיק, שנמשך מכתר במלכות. וכן מגיד הוא לשון 

המתקה, על דרך הפסוק ממגד תבואות שמש, שממתיק 

ודו אילנא, הדינים תקיפים דמל'. וכן מגיד הוא לשון ג

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע( שמכרית יניקת ואחיזת החיצוניים.

 

 אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד. 

ולכאורה צריך ביאור סדר הדברים, דהנה מתחילה יודע 

ואחר כך מעיד ורק אחר כך דנים הדין ומוכיחים, ועוד הא 

אין עד נעשה דיין. ונראה דהנה מתחילה הקב"ה יושב בדין 

ה משפט לעמו ישראל, אמנם אחר כך נצח רחימו דבנוי ועוש

לרחימו דדינא כדאיתא בזוהר הק', ועל ידי תקיעת שופר 

רואה השי"ת את פנימיות הלב של יהודי ואת הלב נשבר 

יודע את פנימיות ליבם  –שיש לו, ועל ידי זה "יודע ועד" 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(     הנשבר ומעיד עליהם לטובה.

 

 רועה עדרו מעביר צאנו תחת שבטו כן תעביר.כבקרת 

יש לומר דמרומז בזה תפילה הגונה. כי אנחנו רואים 

באם הרועה מנהיג צאן והצאן יתפרדו אלה מאלה, יש חילוק 

באם עדר הצאן של אחרים הוא מכה אותם בשבט עד 

שיתחברו יחדיו, אולם כשהצאן המה שלו הוא מרחם עליהם 

לם אינו מכה אותם. וזה מרומז ומגביה את השבט למעלה, או

עדרו, אז אינו מכה אותם, רק  כבקרת רועה דייקא

שבטו, והשבט אוחז למעלה ואין מכה  תחת צאנו מעביר

אותם. כן אנחנו מבקשים אנחנו צאן מרעיתו, שתעביר הצאן 

תחת השבט לא תלקה אותנו ח"ו, רק תעביר ותספור ותמנה 

 נפש כל חי ותכתוב את גזר דינם לטובה.

 מכתי"ק( –)מרן אדמו"ר הגה"ק מטופרוב הי"ד זי"ע 

 

 ל אמונה וכו'.-וכל מאמינים שהוא א

    : "את )יחזקאל יז, יג(ל הוא לשון חוזק, כדכתיב -א

שכולנו צריכים  –אילי הארץ לקח". וזהו "וכל מאמינים" 

היינו שהוא מחזק  –להאמין שהקב"ה הוא "אל אמונה" 

שהוא בוחן כליות. על ידי זה בלבנו האמונה. וכל מאמינים 

שאנו מאמינים שהקב"ה בוחן כליות ויודע כל המחשבות, על 

 ידי זה הוא גואל ממות ופודה משחת.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע( 

 

 הבוחן ובודק גנזי נסתרות.

שאמר שבשעה שאמר הקדוש רבי שלמה מקרלין זי"ע  בשם

שהיו  "הבוחן ובודק גנזי נסתרות", ראה שהוליכו נשמות

מרן שלש מאות שנה בגן עדן לגיהנום. והביט על כסא אבי 

  ולא הזיזו אותו ממקומו.אדמו"ר מוהר"א הגדול זי"ע, 

 )רביה"ק מוהרא"ש מסטולין זי"ע(

 

 החותך חיים לכל חי.

בראות השי"ת כי ח"ו נגזר על האדם לפי מעשיו להיות 

נעדר מן העולם, ורב חסד מטה כלפי חסד, לכן הוא חותך 
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ת חיים, כי גמטריא חיי"ם הוא ס"ח לימי חיי האדם שבעים א

שנה, שאם ננכה שנת הלידה ושנת העדרו אז ישאר ס"ח. 

 ולכן הוא חותך את החיים ונשאר ד"ל, ועני חשוב וכו'.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

כי מדי דברי בו זכור אכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו 

 נאם ה'.

אומר איך האב זיך דערמאנט, און איך פירוש כשיהודי 

אזכרנו עוד, משיב הקב"ה  –וועל זיך דערמאנען אסאך מער 

זה מכבר היה לי  –לעומתו במדה כנגד מדה, "רחם" 

 עוד ביתר שאת. –רחמנות עליו, אולם מעתה "ארחמנו" 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 

ישראל לומר תהילים בראש השנה. וכמו כן צריך  מנהג

וד דף גמרא ולכל הפחות עמוד ולחזור עליו ונפש עמל ללמ

עמלה לו, שעל ידי שיעמול בתורה תעיד לו התורה הזו 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(       ביומא דדינא.

 

אחת לפני ראש השנה, שלחו אנ"ש מעיר סלונים פעם 

, כי קשה להם הפעם מרן הס"ק מלעכוויטש זי"עלמסור ל

לנסוע אליו על ראש השנה. כשחזר השליח לסלונים אמר 

להם הס"ק: דרוש נא בשלומם ואמור להם, זיי זאל'ן זיך 

מיישב זיין, הרי הולך לקראתינו אזא ראש השנה, בהאיך 

 אנפין יקומו קמי מלכא...

כשמעם זאת, עמדו החסידים ונסעו כולם ללעכוויטש 

 הם בסלונים.ואפילו פרסה לא נשאר מ

 

כשהיו אומרים אחר התפילה בערבית "לדוד מזמור" 

בלעכוויטש היה אז עס לייגט זיך דיא סטאלע )היה נראה 

 )כתבי רמ"מ מקוברין(         שהרצפה נשמטת מתחת רגליהם(.
 

 

 פרשת האזינו

 

 

 האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי.

ואדברה, וסיים בלשון  –וצריך להבין דפתח בלשון עתיד 

 למידי חכמיםדשמים רומז לת ומרלראה אמרי פי. ונ –הווה 

דבר  לקיםא' : "כי לא יעשה ה)עמוס ג, ז(וצדיקים. והנה כתיב 

כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים". וזהו "האזינו השמים" 

והצדיקים שהם כעת במקום  למידי חכמיםהיינו הת –

 –הנביאים והם שומעים מה שעתיד להיות, "ותשמע הארץ" 

היינו הפשוטי עם השומעים ורואים רק את ההווה והנראה 

 "אמרי פי". –לעיניהם. ולכך אמר עליהם לשון הווה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי.

ה היה הדעת של כל ישראל, ע"בינו רשה ידוע כי מ

הדיבור של כל ישראל. והנה איתפשטותא דמשה  נתוהיה בחי

 נת, נמצא כי הצדיק הוא בחי)תיקו"ז תס"ט קיד:(בכל דרא ודרא 

 כמיםחלמידי רמז להת –דיבור של הדור. וזהו "השמים" ה

והצדיקים, עליהם אומר הכתוב "ואדברה", כי יש להם כח 

דיבור של כל ישראל. "והארץ" הדיבור, כיון שהם בחינת ה

המה הנשים והמון העם עליהם אומר הכתוב "ותשמע"  –

 שעליהם לשמוע לכל דברי הצדיק.

רש"י האזנה מקרוב ושמיעה מרחוק, כי  רשוזהו שפי

האזנה קאי על הצדיקים, והוא בקרוב כי קרובים הם אל 

התורה וצריכים רק להטות אוזנם ולהאזין. אבל המוני עם 

מר ותשמע הארץ, דכיון שהם רחוקים מהבנת דברי עליהם נא

התורה צריכים הם לשמוע את דברי הצדיק הקרוב יותר מהם 

אל התורה. ולא רק לדברי תורה שאומר הצדיק צריכים הם 

רומז דלא רק שצריכם  –לשמוע, אלא אף "אמרי פי" 

לשמוע את דברי התורה מפי הצדיק, אלא אף אמרי פיו 

)סוכה הצריכה לימוד  כמיםחלמידי תהיינו שיחת חולין של 

 ישמעו ויקבלו אותם ממנו בשים לב. כא:(

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( 

 

 יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי.

הרמז בזה שאל יצטער האדם בראותו כי עובד הוא 

השי"ת בתורה ותפלה ואף על פי כן אינו מרגיש בנפשו שום 

שאל יצטער מזה, שינוי לטובה בקדושה ובא הכתוב לומר 

כי התורה היא כמו מטר אשר בעת ירידתו אין אנו מרגישים 

מרגישים את הטובה שיש בה, וכן  ךכר בטובתו, ורק אח

הוא גם בתורה, אף שלעת עתה אינו מרגיש עדיין בנפשו 

תוספת קדושה, יאמין שבבא העת ישפיע השי"ת עליו תוספת 

למטר  קדושה. וזהו יערוף כמטר לקחי, דהתורה נמשלה

 כנ"ל.

לפי שנלקחה  ראה לומרוהטעם שנקראת התורה לקחי, נ

, ולכך נקראת לקחי. )עי' שבת פח:(מהמלאכים שרצו לזכות בה 

דאורייתא קוב"ה )זוה"ק אחרי עג.( עוד אפשר לומר, דידוע 

וישראל חד הוא, ונמצא דמי שלוקח את התורה הוא לוקח 

לקחי, שלוקח אותו ית' כביכול, דהרי חד הוא. וזהו  ןכם ג

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   אותו כביכול.

 

 כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו.

היינו שידע האדם בנפשו שאם יעשה לפעמים איזה מצוה 

היינו  –אזי רק בכח ה' עשה זאת. וזהו "כי שם ה' אקרא" 

בעת שאקרא בשם ה' ואקיים מצוותיו, אז "הבו גודל 

אתן את הגודל רק לה', כי אדע כי כל זה הוא  –" לאלקינו

 רק בכחו ועזרתו ית' שנתן לו כדי לקיים מצוותיו.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(
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 כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו.

אם ידע האדם שכל מעשהו הוא רק  –"כי שם ה' אקרא" 

כי  –רומז לחסדים, "לאלקינו"  –בכח ה', אזי "הבו גודל" 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  הדינים לחסדים.ימתיק 

 

 עם נבל ולא חכם.

כל המנבל עצמו על דברי  )ברכות סג:(יש לבאר על דרך 

תורה, וזהו "עם נבל" שמנבלים עצמן על דברי תורה "ולא 

חכם" ותרגם אונקלוס דקבילו אורייתא ולא חכימו, נראה לי 

הפירוש שאינם הולכים בחכמות, רק מאמינים בתורה 

 כפשוטו ומבטלים שכלם ודעתם להשי"ת ולהתורה.

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(

 

 אמרתי אסתירה פני מהם וגו'.

האזינו  דשקבת אחד מאנשי שלומו בא פעם אחת על ש

לקוידינוב והיה מצטער מאד בלבבו על מיעוט התורה 

והעבודה שלו בכל השנה. והנה בעת עריכת השלחן שמע כי 

השי"ת אומר  –תי אסתירה פני מהם" נזרקה מפיו הק': "אמר

 –כי אסתיר חרון אפי וכעסי מישראל, "כי אראה אחריתם" 

הם דור שמהפכין  –הסוף שלהם, "דור תהפוכות המה" 

לא  –חשוכא נהורא ומרירו למתיקו. "בנים לא אמון בם" 

יתנו אומן בנפשם, כמה שהם לומדים ומתפללים הכל למעט 

 א בעיני החסיד.בעיניהם יחשב. והיה הדבר לפל

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(
 

 

 שבת שובה

 

 שובה ישראל עד ה' אלקיך.

י שבך. כי כל איש ישראל יש לו אלקהיינו עד החלק 

ממעל, רק כשאינו טוב אזי אינו אצלו. על כן  אלקחלק 

 אלקחלק  –שתבוא לחלקך  –אמר "שובה ישראל עד" 

ממעל. ארפא משובתכם אני בעצמי, אף על פי כן אוהבם 

אחשוב להם כאילו מעצמם התעוררו לשוב, ואחר  –נדבה 

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(     כך אהיה כטל לישראל.

 

 שובה ישראל עד ה' אלקיך.

כתב הרמב"ם דתשובה היא עד שיעיד עליו יודע 

וק: "שובה תעלומות שלא ישוב עוד לכסלו. וזה הרמז בפס

 ישראל עד ה' אלקיך", היינו שהשי"ת יהיה עד בדבר.

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(

 קחו עמכם דברים.

רמז בזה שכשתשמעו איזה דיבור טוב מצדיק או תראו 

איזה דיבור טוב בספרים, אזי תדעו שכל הנאמר והנשמע 

לכם נאמרו הדברים, ועל ידי זה תזכו לשוב בתשובה שלמה. 

שכל הדברי מוסר שתשמעו או  –מכם דברים" וזהו "קחו ע

תזכו לשוב  –תראו בספרים לכם נאמרו, בזה ושובו אל ה' 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   בתשובה שלמה.

 

 קחו עמכם דברים ושובו אל ה'.

דיבור הוא לשון קשה, וה' הוא רחמים. ורמז בזה כי 

צריך איש ישראל אף שהקב"ה מתנהג עמו לפעמים במדת 

הקשה עם כל זאת יאמין כי הכל הוא חסד ורחמים,  הדין

, ורק שנותן לו גמולו )איכה ג, לח(דהרי מאתו לא תצא הרעות 

בעולם הזה כדי להיטיבו באחריתו. וזהו קחו עמכם דברים 

ושובו אל ה', היינו שאף את הדיבור הקשה הרומז לדינים 

ישיב אל ה' ויאמין כי גם זה הוא חסד ורחמים מאת ה' בעל 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(    הרחמים.

 

 קחו עמכם דברים ושובו אל ה'.

נראה לומר דרמז בזה שגם בעת עסקכם בדברים 

הגשמיים השייכים לכם כאכילה שתיה וכדומה תהיה גם כן 

רק לה'. וזהו קחו עמכם דברים, דברים השייכים  כונתכם

דברים הגשמיים, ושובו אל ה', שגם בהם תכוונו  –לכם 

 לשם שמים להיות בריאים וחזקים לעבודתו ית'.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( 

 

 אמרו אליו כל תשא עוון וקח.

: עשה תשובה )יומא פח:(נראה לבאר על פי מאמרם ז"ל 

ו כזכויות, והנה העושה תשובה מאהבה זדונות נעשו ל

מאהבה הריהו מחשב היטב במעשיו ושב בכל לבו ונפשו אף 

על עוון קל. וזהו כל תשא עוון, תשא לשון מספר וחשבון, 

לשון ריבוי, אצלו גם כן  –שאף עון קל מכל מקום "כל" 

כחשבון העוונות, וישוב בתשובה עליו. ועל ידי זה וקח 

 יות כנ"ל.טוב, כי נעשים מהעוונות זכו

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 כל השומר שבת כהלכתה אפילו עובד ע"ז כדור אנוש מוחלין לו.

כי בשבת קדש נשפע רוח קדושה אשר כל אחד מתעורר 

לתשובה, וממילא מידה טובה מרובה כאשר בימים אלו 

המליך כל אחד קוב"ה על עצמו, ודאי על ידי הארת שבת 

 ר.קודש יכולים להתעלות ביות

(ליל שב"ק שובה תשס"ז)מרן אדמו"ר שליט"א 
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 ד"תשס ה"דר' א יום דרעוין רעוא

 

 את אהבת אשר יחידך את בנך את נא קחבקריאת היום: 

 .המוריה ארץ אל לך ולך יצחק

 

 בהר תהיה יצחק שעקידת ת"השי שציוהלרמז במה ויש 

 הברא הקב"ה מתחיל העולם בריאת, כי בשעת דוקא המוריה

ומשם , העולם הושתתשתיה שממנה  אבןהא ינקודה קטנה וה

ובודאי  ,די ולעולמהעולם עד שאמר הקב"ה  בנתפשט ונתרח

 םנתפשט לכל העולשבנקודה זו היה ביותר ריבוי אור ה', וכ

העולם יותר ויותר עד שאמר לעולמו די, שאם היה  נתגשם

מתפשט יותר היה מגושם באופן שכבר לא יוכלו לגלות בו את 

 קדושמקום זה הוא  כן ועלאורו ית' כדאיתא בספרים הק'. 

 השנתפשט קודםאה ירבתחלת ה התהי שםמ כי ,ביותר

 הר קדושת וזוהי רו ית',וונתגשמה יותר ושם מתנוצץ ביותר א

 .עולם נתבבחי וזהו ,המקדש ובית המוריה

 

 הנשמה – קילהא החלק את יש אדם בכל, נפש נתבבחי וכן

 נתפשט שמשם, הגוף כל חיות וממנה' ית אורו שהיא בו הנתונה

 .הגוף לכל' ית אורו חיות

 

 לכל' ה חיות נשפע שאז, ההשנ אשרא בוזמן הובחינת 

. העולם את לקיים' ה אור השנה לכל נתפשט ומזה, העולם

בראש השנה  ואז עולםן המ החיותמסתלק כמעט  שנה ואחר

 . העולם לכל' ה ואור חדש חיות נשפע

 

 ולחוש להרגיש שאפשר גרמא הזמן האש השנבר ןכל וע

 הנמצא עמו 'ה חלק זה ובכלל הנשפע יאלקה החלק את ביותר

 אמרו, וזהו'. יהלכון פניך באור' ה, נתבבחי ואחד אחד כל בתוך

 מלכותו ולקבל ה"הקב את להמליך שאפשר', מלכויות לפני

 . שבו' ה אור גילוי ם כלע ברצון

 

 בהר בנו את לעקוד ה"עבינו אברהם לא ת"השי ציוה ןכל וע

 האריך קיבאעבי דר בהא ל"במהר כמבואר. דוקא המוריה

 קידוש על נפשו מסר כבר הרי רהולכאו, נשמתו כשיצאה באחד

 מסירת הוא' הא, פשנרות במסי נותבחי' ב שיש הענין אלא'. ה

. ישראל בפושעי אף שייך וזה, עקה"ש שנהרג בפשטות נפשו

 משיג חיותו בחיים בעודו שהאדם, יותר גבוהה נהבחי יש אמנם

 עצמי רצון שום לו שאין עד ה"לקב גופו כל את שמוסר דרגה

רות ממסי יותר גבוהה נהבחי וזוהי .ליוצרו בטל כולו כל אלא

 דרגתו בגודל קיבאעבי ר שהשיג נההבחי וזו. בפועל פשנ

, ולםערא לבו לגמרינפשו  מסר בחייו שעדין, באחד כשהאריך

 בהר דוקא העקידה ענין היה וזה. ובאמת יצאה נשמתו באחד

, אחר מקום מכל ביותר' ה אור התנוצצות היה שם כי, המוריה

שם יהיה בחינת המסירות נפש ש כביכול ה"הקב חפץ ןכל וע

מזבח, ה יואפרו צבור על גב ,יצחקט חגם בלא שיש להשי"ת

 לו בנוישב כאחל בלבו נבא ,הל לעוליואברהם אבינו העלה הא

 . קדושת המקום והנפש והזמןקום זה משחוט, ונתחברו ב

 

 יכול האדם' ה אור ביותר מתנוצץ שאז האש השנבר ןכ וכמו

 פשנרות מסי לדרגת שיגיע עד עצמו על ה"הקב את להמליך

 )בלתי מוגה כלל(                 .ה"לקב לגמרי מהותו בביטול

 
 קודם תקיעת שופר תשס"ה

 

יודעים  אשרי העם יודעי תרועה. ובמד"ר: וכי אין אומה"ע

להריע והלא כמה קרנות יש להם וכו' אלא אשרי העם היודעים 

 לפתות בוראם בתרועה. 

 

בהקדם מאמר הרה"ק מברדיטשוב זי"ע, דבענין  ויבואר

נושא עוון,  נת. א. בחינותיש ב' בחי שראליי מחילת עוונות בנ

ורואה כי  שראליי והוא בעת אשר הקב"ה מביט בליבות בנ

זועקים לקב"ה כי  שראליי חפצים ליראה שמך, ובנ באמת הכל

ית' אלא בפנימיות לבבם הם תמיד מבקשים לקיים רצונו 

השוכן בליבם הוא המונעם הרע ר היצ -ששאור שבעיסה מעכב 

ת, ואם הקב"ה לא היה מעבודתם ומחמתו נכשלים הם בעוונו

היו תמיד דבקים בו ית' בכל נפשם הרע ר בורא את היצ

שר הקב"ה שומע קול זעקת עמו הוא חס ומרחם ומאודם. וכא

עליהם ונושא עוון ומסלק העוונות מהם ונוטלם כביכול על 

י נכשלו בנהרע ר , כי כביכול בגלל שהקב"ה ברא היצעצמו

 בכל העוונות כל השנה. שראלי
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הב' היא ,יכבוש עוונותינו'. והיינו בעת שהקב"ה והבחי' 

הם זרויים בגולה וכמה מביט בעני עמו ורואה שפלות מצבם כי 

צרות מתרגשות ובאות עליהם בכל עת ועונה, מיד מתמלא 

עליהם הקב"ה רחמים ומוחל כל עוונותיהם. והוא בחי' כובש 

עוון, ע"י שהקב"ה רואה שפלות מצבם כי הם כבושים מטה 

 תחת עול הגלות.

 

זה נרמז בתקיעת שופר, עת בנ"י תוקעים בשופר  וענין

ב נשבר ושבים בתשובה אמיתית וזועקים אז לקב"ה בל

מעומקא דליבא וממליכם את הקב"ה ע"י התקיעות, כדאי' 

בריטב"א שהוא כעין שהיה אצל שאול המלך בהכתרתו למלך 

שנאמר שם ,ויריעו כל העם'. וע"י שבנ"י מקבלים על עצמם 

באמת מכאן ולהבא עול מלכותו ית' ובאים ואומרים לקב"ה 

היה להם השגה והבנה בענין  בלב נשבר כי עד עכשיו כלל לא

המלכות של הקב"ה וע"כ עכשיו הם מקבלים על עצמם מחדש 

מלכות חדשה שלא היה עד היום,  –מלכות ה', והוא דבר חדש 

כי עד היום היו שקועים בהבליהם ולא השיגו כלל בחי' זו, ע"כ 

בעת אשר הקב"ה מולך מחדש על בנ"י הוא כמשל המלך אשר 

ח לכל הפושעים והחוטאים למלוכה, בעת המלכתו חונן וסול

השי"ת שפלות עם בני  הרואכמו"כ הוא בבחינת נושא עון, וו

 ואה, ובמעומק הל קישראל שאין להם אפילו פה לדבר ור

ע"י שחוזרים נותיהם ול עחנת כובש עון, ואז הקב"ה מויבח

בתשובה אמיתית ומקבלים מלכות ה' בהתחדשות גמורה, 

 )בלתי מוגה כלל(             י ישראל מלך'.אלקומקבלים מכאן ולהבא ש,ה' 

 
 שובה תשס"ה -רעוא דרעוין פ' האזינו 

 

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי יערוף כמטר 

שמחים בו לפי  לקחי תזל כטל אמרתי. וברש"י כטל שהכל

שהמטר יש שהן עצבים כגון הולכי דרכים ומי שהיה בורו מלא 

ובהפטרה: ,שובה ישראל עד ה"א כי כשלת  וצ"ב הענין בזה.יין. 

 בעוונך אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה'.

 

התשובה שייך  זו נקראת שבת תשובה, ובודאי שענין שבת

לעיקר השבת, וכמו שבת זכור אשר הוא עצם ענין אותה שבת 

 וכדו', ולא בכדי נקראת שבת זו ע"ש ההפטרה.

 

הוא, דאי' בגמ' ,דרשו ה' בהמצאו' אלו עשרה ימים  והענין

שבין ר"ה ויום הכיפורים, שענינם הוא כדאי' ברמב"ם שאע"פ 

קום מ"מ שכל ימות השנה התשובה והצעקה מקובלת לפני המ

בימים אלו מקובלת היא ביותר. וע"כ נקראת שבת זו בשם 

שבת תשובה, כי היא שורש ומקור הימים המסוגלים לתשובה, 

וכל סגולת ימים אלו נובעת מקדושת השבת אשר ע"י נשפע 

 שפע תשובה לעולם. 

 

בזה כמה ענינים, ונבאר ענין אחד בזה. דאי' בנועם  ויש

התשובה הוא ע"י שהאדם משים אל  אלימלך ובתניא דענין

ליבו כי התרחק מאור פני מלך חיים והחשיך נשמתו ע"י 

החומריות, ומתמרמר מאוד על ריחוקו מהקב"ה עד אשר מבין 

יך וכמה הרע לנפשו ע"י חומריות אלקבלבו כי רע ומר עזבך את 

הגוף אשר החשיך אור הנשמה ע"י התגברות החומר על 

להיות במרירות גדולה על חטאיו הצורה. אמנם אע"פ שצריך 

ומרירות תקיעא בליביה מחד גיסא, צריך להיות חדוא תקיע 

ה', דהיינו –בליביה מאידך גיסא, כי התשובה הוא תשוב

שמעשה התשובה שנפשו חוזרת לשורשה אחר שנמאסה 

ונתרחקה ממקור מחצבתה וע"י תשובתו שבה לבית אביה 

ית אביו לבין כנעוריה. והוא כמשל לבן מלך שהתרחק מב

הליסטים ולאחר זמן שב אל אביו והשמחה גדולה על למאד 

בשובו לבית אביו כבתחילה. וב' ענינים אלו הם יחדיו בעבודת 

התשובה. שעל אף שמחד גיסא צריך שימאס את גופו ממש 

כלשון הספה"ק, אשר גופו הביאו למצב זה בבחי' בן מלך אשר 

, והעיקר ע"י נפל עד שנהיה לטוחן חיטים אחר הרחיים

שמעורר בליבו רחמים על חלק הנשמה שבקרבו אשר ברוב 

חטאיו נתטנף מעוונותיו והוא בגלות ובשביה ע"י מעשיו הלא 

 טובים, אבל עכ"פ מאידך גיסא יעלוץ לבו בשובו לדרך ה'. 

 

אי' בנועם אלימלך עה"פ ,וידבר ה' אל משה במדבר סיני  וכן

ם יש ב' זמני באחד לחודש השני', ומבאר דבחיי האד

התחדשות, הפעם הראשונה היא בעת שנולד, והפעם השניה 

בעת ששב בתשובה שאז הוא מתחדש כבריה חדשה. וזהו 

,באחד לחודש השני', היינו ב' ההתחדשויות בחיי האדם. וע"כ 

בימים אלו אשר הוא זמן ש,דרשו ה' בהמצאו' וכלשון הרמב"ם 

ימות השבוע שהוא זמן מסוגל ביותר לשוב בתשובה, אזי ב

העיקר הוא העבודה בתבירו דליבא ובמרירות על שנתרחק 

ונחשך אור נשמתו ע"י חשכות עוונתיו, אבל בשבת הוא זמן של 

,מנוחה ושמחה אור ליהודים', ואז הזמן המוכשר לשמוח בלבו 

בתשובה אמיתית אל ה' כבן המלך השב אל אביו, כי זוהי מהות 
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ושבת יומא דנשמתא שון השבה, להשבת כידוע ששבת הוא מ

והוא הזמן שמתעורר חלק הנשמה שבאדם לחזור אל הקב"ה, 

וע"כ מתעוררת בו השמחה אשר הנשמה שבה למקור 

מחצבתה, ואז הוא הזמן להיות בשמחה לחדש כנשר נעוריו 

ה', והוא שורש ומקור -בחידוש מעשיו בבחי' ,ועם נברא יהלל י

א השמחה תשובת ימים אלו, אשר בשבת נשפע ענין זה שהו

מחידוש מעשיו ושוב הנשמה אל ה'. וע"כ שבת זו היא שורש 

כל תשובת ימים אלו אשר בנ"י מחדשים מעשיהם ונעשים 

 כבריה חדשה.

 
האזינו השמים וגו'. כי שמים רומז  כתובהמר נרמז במא והוא

להוכיח הן מחד גיסא על הנשמה והארץ לגוף. כי האדם צריך 

נשמתו השוכן בקרבו את גופו אשר גרם להחשיך חלק 

,האזינו השמים', כי  אתזל כם ויתמרמר בלבו על כך, אבל ע

 נתהנשמה צריכה לשמוח על שזוכה לשוב אל אביה. והוא בחי

,יערוף כמטר לקחי' שיש עצבים בו, והוא רמז לענין המרירות, 

אבל ,תזל כטל אמרתי' שהכל שמחים בו, רומז לחלק התשובה 

י שמחה ששבה הנשמה לשורשה, כמו הטל שחוזר ל ידע

י אלקיך', רומז לחלק האלקלמקורו. וזהו ,שובה ישראל עד ה' 

השרוי באדם, ועיקר התשובה היא שישיב את חלקו היינו 

,כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו' לשורשה, ,כי  –נשמתו 

כתיב ,אהיה כטל לישראל יפרח  ךכר כשלת בעוונך'. ואח

זי"ע מהרה"ק מלובלין  תאנו ענין התשובה, כדאיכשושנה', היי

ה הוא שם התשובה, שהאדם מביט לעתיד ואומר -דאהי

שאהיה טוב מכאן ולהבא. והוא כטל שהכל שמחים בו, ע"י 

שאדם מחדש כנשר נעוריו מכאן ולהבא כבריה חדשה. ובפרט 

בשנה זו אשר השבת היא קודם לכל הימים שבין ר"ה ליו"כ, 

 ודת התשובה שבימים אלו.שהיא שורש כל עב

 

ברמב"ם שהתשובה היא בחמשה דברים: תשובה,  תאואי

דשינוי  ומרלשר תפילה, צדקה, שינוי השם ושינוי מקום. ואפ

י שיוצא מהרגליו שרגיל בהם, והוא כעין ל ידמקום הוא גם ע

שינוי השם שאומר איני אותו אדם וגם שינוי מקום ע"י שיוצא 

 מהרגליו.

 

ים על דברי המשנה ר"מ אומר יוה"כ מכפר במאור עיני אי'

לשבים ולשאינם שבים, דאפי' דברים שכל השנה אי אפשר 

לעשות עליהם תשובה מ"מ ביוה"כ יכול לכפר אף עליהם. 

ואמרו צדיקים שאע"פ שבד"כ אין הלכה כרבי, בזה ודאי הלכה 

 )בלתי מוגה כלל(                     כרבי.

 

 

 
 

 
 

 

 זמנים
 

 ימי ראש השנה
 תזכורת: עירוב תבשילין

 כשעתיים אחר סיום התפלה שבת אחים ליל א'         

 7.10 שחרית

 12.15 זמן תקיעת שופר )משוער(

 5.40 מנחה יום א' ותשליך

 10.40 עריכת השלחן ליל ב'

 6.00 מנחה יום ב'
 

 בין כסה לעשור

 12.15 28בבית מדרשנו רבי עקיבא צום גדליה מנין א' סליחות 

 8.00 סליחות צום גדליה מנין ב' ולאחמ"כ תפלת שחרית

 6.00 מנחה צום גדליה

 7.00 מעריב צום גדליה

 12.15 28בבית מדרשנו רבי עקיבא מנין א'  סליחות בימי החול

 7.10 ולאחמ"כ תפלת שחרית מנין ב' בימי החולסליחות 

12.05 

 7.30 שחרית עיו"כ

 9.20 עריכת השלחן עיו"כ

 3.10 מנחה עיו"כ
 

 יום הכיפורים

 7.15 שחרית 

 4.25 מנחה 

 כחצי שעה לאחר הבדלה "כעריכת השלחן מוצאי יו
 

 

 מס' ב"ב   

 כט ד
 ברית בן הרב צבי טייכנר
 מיד לאחר התפלה בבית המדרש

 קג. נז:

 קג: נח. א' דראש השנה א ה

 חזרה נה-נג: יו"ד מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע ב' דראש השנה ב ו

 חזרה מה-מג: שובה האזינו ג ש

 קד. נח:  ד א

 קד: נט.  ה ב

 קה. נט:  ו ג

 קה: ס.  ז ד

 ח ה
 יו"ד מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע

 יו"ד מרן הגה"ק מטופרוב הי"ד זי"ע
 קו. ס:

 חזרה נח.-נו ערב יו"כ ט ו

 

 הגליון נדבת

 הי"ו החפץ בעילום שם נויידיד
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 ולז"נ מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע ועכ"י
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