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 רֹאׁש ַהָּׁשָנה יִעְנָינִ ִלּקּוֵטי 

  .עַ "ְזי ַהָּקדֹוׁש הרמח"לא עט"ר כמוהר"ר ַקִּדיׁשָ א ְלבֹוִצינָ 

ג, ֶהחָ י ְּבִעְנְינֵ ם ֲעצּוִמים ִחּדּוִׁשים ּוָבהֶ ה ַהָחְכמָ ר ּוַמֲאמָ ה',  ֶּדֶר�ת, ַהַּכָּונֹור ִמִּקּצּום ְמֻלָּקִטי

 ת.ַהַּכָּונֹות ּוַמְחֶׁשבֶ ה ַהַהְנָהגָ 

 .הרבים לא הובאו בקובץ זה, ויש ללומדם בעיון בקיצור הכוונותפרטי הכוונות 

 

 

 קיצור הכונות ראש השנה.

 חידוש בנין הנוק' כפי מעשי התחתונים. -דין ראש השנה 

ָנה  ָ ֹראׁש ַהׁשּ יָון ַנֲעשָׂ ִהּנֵה ּבְ י ּכֵ ין, ְוסֹוד ֶזה ּכִ ּבוֹ ה ַהּדִ ל נּוק׳  -ִנְבָרא ָהעֹוָלם  ׁשֶ ְנָין ׁשֶ ַהּבִ
י נּוק׳ ִהיא  ְחּתֹוִנים, ּכִ י ַהּתַ ִפי ַמֲעׂשֵ ְנָין ָצִריְך ְלֵהָעׂשֹות ּכְ ׁש. ְוִהּנֵה ֶזה ַהּבִ חֹוֵזר ּוִמְתַחּדֵ

ְחּתוֹ  ל ַהּתַ ים ִעם ַעְנֵפיֶהם, ִאם ׁשֶֹרׁש ּכָ ָרׁשִ ָ ִנים, ְוָלֵכן ָצִריְך ִלְראֹות ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ַהׁשּ
ים, ִאם ִלְדחֹות אֹוָתם ח״וֶזהּו ַהחַ  -ְלָקֵרב אֹוָתם  ר ִמיָנן - ּיִ יַע  .ָאז ֵמִתים ּבַ ּפִ אֹו ְלַהׁשְ
ֵריַוח דֹוחַ ר, אֹו ָהעֹושֶׁ ְוֶזהּו  - ָלֶהם ּבְ ָבִרים ַעל . י ח״וֶזה ָהעֹונִ  -ק ּבְ ָאר ַהּדְ ל ׁשְ ְוֵכן ּכָ

ָנה, ָ ֹראׁש ַהׁשּ ֶרְך ֶזה, ָצִריְך ִלְקּבַֹע ּבְ אֹוָתּה  ּדֶ ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם ּבְ ְתַנֵהג נּוק׳ ּבְ ִלְראֹות ֵאיְך ּתִ
ָנה,  ָ ָכל שָׁ  .ְוֶזהּו ְּכָללּות ִעְנַין ַהִּדיןַהׁשּ ֵני ָאָדם ּבְ ״ה ִלְבּדֹוק ּבְ ּבָ ן חֹוֵזר ַהּקָ ָנה, ִלְראֹות ַעל ּכֵ

ְנָין.   ֵאיְך ִלְבנֹות ֶזה ַהּבִ

 

 ימי תשובה.

ן  ה, ַעל ּכֵ ְנָין הֹוֵלְך ְוַנֲעׂשֶ ַהּבִ ׁשּוָבה ׁשֶ ֶרת ְיֵמי ַהּתְ ֲעׂשֶ תַ ָלֵכן ּבַ ׁשּוָבה ַלּכֹח ָפתּוַח ַהּפֶ ל, ְוַהּתְ
יָון ַמְצַלחַ  ֲעַדיִ ת, ּכֵ ְנָיןׁשֶ ן  ן ַהּבִ ם ּכֵ ָנֵקל ּגַ ַלם, יֹוֵתר ּבְ אָ ֵאינֹו ִנׁשְ ְ יָון שאו״א ִמׁשּ ים, ּכֵ ַמּנִ ר ַהזְּ

א. ְוַאַחר  א ֵמִאיּמָ ׁשּוָבה ַהּבָ סֹוד ּתְ ַמן ּבְ אֹותֹו ַהזְּ ן אֹוָרם ׁשֹוֵלט ּבְ ְנָין, ַעל ּכֵ ֵהם ַהּבֹוִנים ַהּבִ
ּפּוִרים ָבר  יֹום ַהּכִ ַלם ּכְ ְנָין ִנׁשְ ַהּבִ א ֵאין עוֹ  -ׁשֶ ְקָוה ֶאּלָ דֹוחַ ד ּתִ י ֵכןק. ּבְ ַעד  ְוַאף ַעל ּפִ

ִמיִני ֲעֶצֶרת ֵיׁש  נָ מּוָסף ׁשְ ּקָ ם ָוֵאיָלְך ֵאין ּתַ ָ נָ ה. ֲאָבל ִמׁשּ ּקָ ע ְוִנְמְסרּו ּתַ ָבר ִנְקּבָ י ּכְ ה עֹוד, ּכִ
ְרִתים ִלְפעֹול. ָתִקין ְלַיד ַהְמׁשָ   ַהּפְ

 

 בסדר ההשגחה -חלק ב פרק ו דרך ה' 

 .הבתי דינין של מעלהענין 

ֵני  ל ּבְ ים ׁשֶ ֲעׂשִ ט ַהּמַ ּפָ ִמׁשְ ּלְ ין ַמה ׁשֶ ּה, ּבֵ ּלָ ַהְנָהַגת עֹוָלמֹו ּכֻ ר ָהָאדֹון ב"ה, ׁשֶ א. ִסּדֵ
ֵעין ַמְלכּות  ֵסֶדר ּכְ ה ּבְ עֹוָלם ּוְבִרּיֹוָתיו, ַיֲעׂשֶ ׁש ּבְ ָראּוי ְלִהְתַחּדֵ ִחיָרה, ּוֵבין ְלַמה ׁשֶ ַהּבְ

ַאְרָעא'רּו ז"ל, ָהָאֶרץ, ְוֵכן ָאמְ  ֵעין ַמְלכּוָתא ּדְ יִנין 'ַמְלכּוָתא ִדְרִקיָעא ּכְ י ּדִ ָבּתֵ , ְוַהְיינּו ּבְ
ל  יִנים ׁשֹוִנים ׁשֶ י ּדִ ּתֵ י ִהּנֵה ֵסֶדר ּבָ ְרֵכיֶהם ְוֻחּקֹוֵתיֶהם. ְוֶזה ּכִ ל ּדַ ְוַסְנֶהְדָראֹות, ִעם ּכָ

ַמְדֵריגֹות ְידּועֹות וּ  ים, ּבְ ל ָהִעְנָיִנים ִנְמָצִאים רּוָחִנּיִ ְפֵניֶהם ַיַעְרכּו ּכָ ּלִ ִבְסָדִרים ְידּוִעים, ׁשֶ
ְגֵזַרת ִעיִרין  ִנּיֵאל, "ּבִ ָאַמר ּדָ ָבִרים, ּוְכמֹו ׁשֶ ל ַהּדְ ֵפט, ּוִבְגֵזָרָתם ָיקּומּו ּכָ ָ ָהְראּוִים ִליׁשּ

ְתָגָמא"  .ְוכּו' (דניאל ד, יד) ּפִ

 

 

 .שלמעלה ןהדית הדין בבי

ם, ּוַמֲעִמיֵדם ַעל ּתֹוָכן ב. ְוִהּנֵה הּוא  יַע ּבָ ּפִ ה, ּוַמׁשְ ְנֶהְדָראֹות ָהֵאּלֶ ָכל ַהּסַ ית"ש מֹוִפיַע ּבְ
ם ְלֹראׁש,  ְנֶהְדָראֹות שהקב"ה ׁשָ ט ַלֲאִמּתֹו. ְוֵיׁש ִמן ַהּסַ ּפָ ׁשְ ֵצא ַהּמִ ּיֵ ֱאֶמת, ׁשֶ ָהִעְנָין ּבֶ

סְ  ב ַעל ּכִ ֱאַמר, "ָרִאיִתי ֶאת ה' ֹיׁשֵ ּנֶ ַמִים ֹעֵמד ָעָליו ִמיִמינֹו ּוְכִעְנַין ׁשֶ ָ אֹו ְוָכל ְצָבא ַהׁשּ
ֹמאלֹו" ְ ִמאִלים ְלחֹוָבה(מלכים א' כב, יט) ּוִמׂשּ  ., ּוֵפְרׁשּו ז"ל, ֵאּלּו ַמְיִמיִנים ִלְזכֹות ְוֵאּלּו ַמׂשְ

יק יֹוִמין ְיִתב" י ָכְרָסָון ְרִמיו ְוַעּתִ ִנּיֵאל, "ַעד ּדִ יָנא ְיֵתיב ְוכּו' דִּ  (דניאל ז, ט) ְוָאַמר ּדָ
ִתיחּו.  ְוִסְפִרין ּפְ

ִדינֹו  ְקּדּוק ִנְמָצא ּבְ ה ִמן ַהּדִ ּמָ ַאְרנּו ְלַמְעָלה ּכַ ָבר ּבֵ ְך הּוא, ִהּנֵה ּכְ ָבר ּכָ ר ַהּדָ ְוָאְמָנם ִעיּקָ
ים, ִיְמְצאּו ְטָענֹות ַרּבֹות ְלִפי סִ  ְכָלל ִאיׁש ִמן ָהֲאָנׁשִ ה ּבִ י ִהּנֵ ל ִאיׁש ְוִאיׁש. ּכִ ל ּכָ ּבֹות ׁשֶ

ט.  ּפָ ׁשְ ְרֵכי ַהּמִ ים ִמּדַ ָרִכים ַרּבִ  ׁשֹונֹות, ִלְהיֹות ִנּדֹון ָהִאיׁש ַההּוא ַלּדְ
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ִחיָנה ִלְזכּות ּוְבִחיָנה ְלחֹוָבה  ּנּו, ִהּנֵה ִיְמְצאּו ּבֹו ּבְ ה ִמּמֶ ה ּוַמֲעׂשֵ ָכל ַמֲעׂשֵ ן ּבְ ם ּכֵ ּוִבְפָרט ּגַ
ל ִעְניְ  י ּכָ ים, ּכִ ה ְצָדִדין ַרּבִ ִכים ְלַכּמָ ֱאֶמת ְוִנְמׁשָ בֹות ַרּבֹות ּבֶ ַהְרּכָ ִבים ּבְ ֵני ָהעֹוָלם ֻמְרּכָ

ְדָרִכים ׁשֹוִנים.  ּבִ

ם ה ַלֲאִמּתָ יִנין ָהֶעְליֹוִנים ָהֵאּלֶ י ּדִ ָבּתֵ ים ּבְ ּלִ ה ִמְתּגַ ּיּות ָהֵאּלֶ ִחינֹות ָהֲאִמּתִ ל ַהּבְ  .ְואּוָלם ּכָ
אֹותוֹ  ְמָצא ּבְ ָבא ַהּנִ ה לֹו ְלִפי ִעְנָינוֹ  ְוָכל ֶאָחד ִמן ַהּצָ ּלֶ ין, ִמְתּגַ ית ּדִ ַאַחת ִמן  - ַהּבֵ

ָבר.  ם ֹלא ִנְכַחד ּדָ ִחינֹות ֻכּלָ ּלֹות ַהּבְ ם ִמְתּגַ ין ֻכּלָ ּבֵ ִחינֹות, ַעד ׁשֶ  ַהּבְ

אוֹ  ִפי ַהּנָ ֵזיָרה ּכְ ֵצא ַהּגְ ּיּות ָהֵהם, ַוּתֵ ִחינֹות ָהֲאִמּתִ ל ַהּבְ ֵקל ָהִעְנָין ְלִפי ּכָ ָ  ת. ְוָאז ִיׁשּ

יִנים  י ּדִ ּתֵ ין ַההּוא. ְוִאם הּוא ֵמַהּבָ ֵבית ּדִ הּוא ֹראׁש ּבְ הּו ִמי ׁשֶ ָמר ַהזֶּה, ַיֲעׂשֵ ְואּוָלם ַהּגְ
ָהָאדֹון ב"ה רֹוֶצה ַהּכֹל ָצפּוי ְלָפָניו, ָיִניַח ְלָכל  ,ׁשֶ י ׁשֶ ם ְלֹראׁש, ִהּנֵה ַאף ַעל ּפִ ב ׁשָ ַוּיֹוׁשֵ

ָפנָ  ּלְ ָבא ׁשֶ ְרִתים ַהּצָ ֱאֶמת, ְוִיְגֹמר ַהְמׁשָ ִחינֹות ָהִעְנָין ּבֶ ה ָלֶהם ִמּבְ ּלָ ְתּגַ ִפי ַהּמִ ְטֲענּו ּכְ ּיִ יו, ׁשֶ
ִפי ָהָראּוי וכמ"ש: ָבר ּכְ   ַהּדָ

 

 שלמעלה: בית דיןענין העדים ב

ְבִחיַנת  א ּבִ ְבִחיַנת ְיִדיָעתֹו, ֶאּלָ ן ֶאת ָהעֹוָלם ּבִ ֵאין הקב"ה ּדָ ֶ ג. ִנְמָצא ְלִפי ׁשֶֹרׁש ֶזה, ׁשּ
ּפֹט ִעְנַין  ּלֹא ָיֹבא ִלׁשְ ֶזה הּוא, ׁשֶ ר עֹוד ּבָ ּדֵ ּסִ ֶ ה ׁשּ ר ָלִעְנָין. ּוִמּמַ ָרָצה ְוִסיּדֵ ָדִרים ׁשֶ ַהּסְ

ין מֵ  ית ּדִ ׁשּום ּבֵ ִהְפִקיד ְלִעְנָין ֶזה. ְוַהְיינּו ֵמָהִעְנָיִנים ּבְ ִקיִדים ׁשֶ ּיּוָבא ְלָפָניו ִמּפְ ה, ַעד ׁשֶ ֵאּלֶ
ל ָהִעְנָיִנים  יחּו ַעל ּכָ ּגִ ׁשְ ּיַ י, ׁשֶ ְלָאִכּיִ ִקיִדים ִמן ַהּסּוג ַהּמַ ֶחְפצֹו ִיְת' ּפְ ִהּנֵה ִהְפִקיד ּבְ ׁשֶ

לְּ וֹ ַהה ין ׁשֶ ה ָיבֹואּו ְלֵבית ּדִ עֹוָלם, ְוֵאּלֶ יגֹו ְוִנְגָלה ִוים ּבְ ִ ִהׂשּ ֶ ָבִרים ׁשּ ִעידּו ַעל ַהּדְ ַמְעָלה ַוּיָ
ט.  ּפָ ִמׁשְ  ָלֶהם, ְוָאז ָיבֹואּו ָהִעְנָיִנים ּבְ

י ֹלא ָהיּו ׂשּום  ִכים ַאַחר ְיִדיָעתֹו ִיְת', ּכִ ה ִנְמׁשָ ֵאין ָהִעְנָיִנים ָהֵאּלֶ ֶ ָעִמים, ׁשּ י ּפְ ּוְכָבר ָזָכְרּתִ
ר ֶאָחד ֵמָהִעְנָיִנים ָהֵאלֶּ  ַזר ְוִסיּדֵ ן ּגָ ּכֵ א ׁשֶ ַהּכֹל ָצפּוי ְלָפָניו ֵמעֹוָלם, ֶאּלָ ה ְצִריִכים לֹו, ׁשֶ

ָרִכים  ה ַהּדְ ֱאֶמת. ְוַעל ֵאּלֶ ָדִרים ִמְתַנֵהג ָהעֹוָלם ּבֶ ה ַהּסְ י ֵאּלֶ ְפָלָאה, ְוַעל ּפִ ָחְכָמתֹו ַהּנִ ּבְ
ְמִליצוֹ  תּוִבים ּבִ ְרְמזּו ַהּכְ ּיִ ֶרד ה' ִלְרֹאת"ְוָהִעְנָיִנים הּוא ׁשֶ ֱאַמר, "ַוּיֵ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ  ֵתיֶהם, ּכְ

ב" (בראשית יא, ה) ֵני ָהֱאֹלִקים ְלִהְתַיּצֵ ֹבאּו ּבְ ה  (איוב א, ו) ְוכּו', "ַוּיָ ְוכּו', "ֵעיֵני ה' ֵהּמָ
ָכל ָהָאֶרץ" ַלח ה'  , (זכריה ד, י) ְמׁשֹוְטִטים ּבְ ר ׁשָ ה ֲאׁשֶ ךְ  ֵאּלֶ ָאֶרץ,   ְלִהְתַהּלֵ  ֲאֵחִריםוַ  ּבָ

ה  ֵאּלֶ ר.  -ּכָ ּדֵ ּסִ ֶ ָדִרים ׁשּ ִפי ַהּסְ ְרֵכי ַהַהְנָהָגה ַהזֹּאת ּכְ  ַהּכֹל ֶנֱאַמר ַעל ּדַ

ְראּו,  יַח ַעל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ּוְלָהִעיד ֲעֵליֶהם ִיּקָ ּגִ ְפָקִדים ְלַהׁשְ ְלָאִכים ַהּמֻ ֵעיֵני 'ְואֹוָתם ַהּמַ
לֹותֹו ית"ש ַעל ֶאָחד 'ה' גֹון ִעְנַין ּבֹוֵני . ּוְבִהּגָ ּפֹוט ִעְנַין ֵמָהִעְנָיִנים, ּכְ יִנים ִלׁשְ י ּדִ ּתֵ ֵמַהּבָ

ֶרד ה' ִלְרֹאת" ְזַמּנֹו, ֶנֱאַמר, "ַוּיֵ ל ּבִ ְגּדָ ֶזה.  (בראשית יא, ה) ַהּמִ ּיֹוֵצא ּבָ ל ּכַ  ְוכּו', ְוֵכן ּכָ

ה הָ  ֵאּלֶ ְמיֹון ּבְ ֵאין ַהּדִ ֶ ְתּבֹוֵנן, ׁשּ ּתִ ַמְלכּות ָהָאֶרץ, ְואּוָלם ָצִריְך ׁשֶ ה ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ִעְנָיִנים ִעם ַמה ׁשּ
ים  ִמים ַנֲעׂשִ ׁשָ ּגְ י ּבַ י. ּכִ ְמיֹון ֲאִמיּתִ ָבִרים, ֵאין ַהּדִ אֹוֶפן ֵהָעׂשֹות ַהּדְ ָדִרים, ַאְך ּבְ ּסְ א ּבַ ֶאּלָ

ָגָתם ּוְבָכל ִעְנְיֵניֶהם, ּוָברּוָחִנים כְּ  ָ ַהׂשּ ֶהם ּבְ ְך ּבָ ּיָ ַ ׁשּ ִפי ַמה ׁשֶ ָגָתם ּכְ ָ ַהׂשּ ֶהם ּבְ ְך ּבָ ּיָ ַ ׁשּ ִפי ַמה ׁשֶ
 .ּוְבִעְנְיֵניֶהם

 

 ענין הקטגור:

ָטן  ָ בֹוא ַגם ַהׂשּ ֱאַמר ּבֹו, "ַוּיָ ּנֶ ָטן, ׁשֶ ָ גֹור ְוהּוא ַהׂשּ ּטֵ ם ָהָאדֹון ב"ה ֶאת ַהּקַ ד. ְוִהּנֵה ׂשָ
תֹוָכם" ין, וּ (איוב א, ו) ּבְ י ַהּדִ ָבּתֵ ין ּבְ תֹו ִלְתּבַֹע ּדִ יִנים , ּוְפֻקּדָ הּוא ּתֹוֵבַע ִיְתעֹוְררּו ַהּדִ ְכׁשֶ

ּלֹא ִיְתּפוֹ  ת טּובֹו ִיְת', ׁשֶ ּדַ ּפֹוטּו. ּוִמּמִ ֵחְטֵאי  סְוִיׁשְ ַקְטֵרג, ואע"פ ׁשֶ ַקְטֵרג ַהּמְ ּיְ ין ַעד ׁשֶ ּדִ ּבַ
ירּוׁש  ר ְסָדִרים, ּפֵ ים ְוִסיּדֵ ם ָלֶזה ָחַקק ֻחּקִ לּוִים ְלָפָניו. ְואּוָלם ּגַ ְלִקְטרּוגֹו  -ַהחֹוֵטא ּגְ

ַעת  ׁשְ ָטן ְמַקְטֵרג ּבִ ָ ְתבּו ז"ל, ַהׂשּ ּכָ י ִיְהֶיה, ּוְכִעְנַין ַמה ׁשֶ ַקְטֵרג ֵאיְך ִיְהֶיה ָוַמּתִ ל ַהּמְ ׁשֶ
ָאְמרּו ז"ל,  ֶ ָנה, ְוֵכן ַמה ׁשּ ּכָ ל ָאָדם'ַהּסַ יִרים ֲעֹונֹוָתיו ׁשֶ ה ַמְזּכִ ֹלׁשָ ים 'ׁשְ , ּוְפָרִטים ַרּבִ

ֶזה ּיֹוֵצא ּבָ  .ּכַ

 

 וקות הדין שלמעלה:ח

ִרים,  ים ּוְדָרִכים ְמֻסּדָ ְכָלָלם ּוִבְפָרֵטיֶהם, ֻחּקִ ה, ּבִ ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ה. ְואּוָלם ְלָכל ִעְנְיֵני ַהּמִ
ָאְמרּו ז"ל,  גֹון ַמה ׁשֶ ט ְוִלְבִחינֹוָתיו. ּכְ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ְזָרה ָחְכָמתֹו ִיְת' ִלְזַמּנֵ ּגָ מֹו ׁשֶ ָעה "ּכְ ַאְרּבָ ּבְ

ָרִקים ָהעֹוָלם ָנדֹון ָאְמרּו, ֶמֶלְך ִנְכנַ "ּפְ ִליפֹוׁש ֲחרֹון ַאף ס, ּוַמה ׁשֶ י ּדְ ה ִמַקּמֵ ִחּלָ ְוֵכן  .ּתְ
ין ּולְ  ַזר ּדִ ין קֹוֵדם ּגָ ּבֵ ים ׁשֶ ָנא, ְוַהֶהְפֵרׁשִ יֵני ִמְתּדַ ֵרי ּדִ בּוָאה ּתְ ָאְמרּו, ּתְ ַזר  ַאַחרַמה ׁשֶ ּגָ

ָרִטים ֲאֵחִר  ה ּפְ ין, ְוַכּמָ ֵאּלוּ ּדִ ּיֹוֵצא ּבְ  .ים ּכַ
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 המצות הזמנים. – דפרק  דחלק דרך ה' 

 :שופר

ל ָהעֹוָלם  ן ֶאת ּכָ יֹום ֶזה הקב"ה ּדָ י ִהּנֵה ּבְ ָנה הּוא, ּכִ ָ ֹראׁש ַהׁשּ ֹוָפר ּבְ ד. ַאְך ִעְנַין ַהׁשּ
ּבּוב ְבִחיַנת ַהּסִ ִציאּות ּבִ ל ַהּמְ ׁש ּכָ ּלֹו ּוְמַחּדֵ ה ּכֻ ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ ַהְיינּו ַהׁשּ  .ֶהָחָדׁש, ּדְ

ין ָהֶעְליֹון,  ִפי ִסְדֵרי ַהּדִ ל ַהְיצּור, ּכְ ין ַעל ּכָ ְנֶהְדָראֹות ְוֶנֱעָרְך ַהּדִ ִרים ַהּסַ ְוִהּנֵה ִנְסּדָ
ֵני ָהָאָדם.  ל ּבְ ִפי ֲעֹונֹוֵתיֶהם ׁשֶ ן ְלַקְטֵרג ּכְ ּמֵ ֵטיגֹור ִמְזּדַ  ְוַהּקָ

נוּ ה תֹוֵקף ְוִהּנֵה ִצּוָ ַרֲחִמים ְוֹלא ּבְ יְך ַהַהְנָהָגה ּבְ ָנה ּבֹו, ְלַהְמׁשִ ּוָ ׁשֹוָפר, ְוַהּכַ קב"ה ִלְתקֹוַע ּבְ
ּלֹא ְיַקְטֵרג.  גֹור ׁשֶ ּטֵ ב ַהּקַ ין, ּוְלַעְרּבֵ  ַהּדִ

יַע טֹוב  ּגִ ּיַ ין נֹוֶתֶנת ׁשֶ ת ַהּדִ ֵאין ִמּדַ ֶ מֹו ׁשּ ּכְ ֵחֶלק ב', ׁשֶ ַאְרנּו ּבְ ָבר ּבֵ ִלְבֵני ָהָאָדם ְוִהּנֵה ּכְ
ֵני  ֲעׂשּו ּבְ ּיַ ים ׁשֶ ֲעׂשִ ים ִמן ַהּמַ ַמֲעׂשִ ט ַעְצמֹו הּוא, ּבְ ּפָ ׁשְ ן ֵמֹחק ַהּמִ ִאם ֹלא ִיְזּכּו לֹו, ּכֵ
ַרֲחִמים  יָנם ּבְ ְכָלל ּדִ ֶהם ּבִ ְינֹוַהג ִעּמָ מּול ָהָראּוי ָלֶהם ְלִפי ִעְנָיָנם, ׁשֶ ְמָלם ַהּגְ ִהּגָ ָהָאָדם, ּבְ

ָאְמרּו ז"ל, ּוְבֶחְמָלה, וְ  ֶ מּור. ּוְכִעְנַין ַמה ׁשּ ִדְקּדּוק ּגָ ק ֲעֵליֶהם ּבְ ֲעִביר 'ֹלא ְיַדְקּדֵ ל ַהּמַ ּכָ
ָעיו ׁשָ ל ּפְ ה, (ראש השנה יז, א)' ַעל ִמּדֹוָתיו ַמֲעִביִרים לֹו ַעל ּכָ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ י ֲהֵרי ֶזה ִמּדָ . ּכִ

ת  ַרֲחִמים, ְוֶזה ַעְצמֹו ִמּדַ ְתַנֲהִגים ִעּמֹו ּבְ ּמִ ֶ ְתרּו לֹו, ְוִנְמָצא ׁשּ ְך ִיּוָ ר, ּכָ הּוא ְמַוּתֵ מֹו ׁשֶ ּכְ
ט.  ּפָ  ִמׁשְ

ה שֶּׁ  ל ַמֲעׂשֵ ֶרְך ֶזה, ֲאָבל ּכָ ֵמל ַעל ּדֶ ה ַהזֶּה ְלַבד ִיּגָ ֲעׂשֶ ְגֹזר ַהָחְכָמה ְוָאְמָנם ֹלא ַהּמַ ּתִ
ִקיַעת ׁשֹוַפר  ל ּתְ ָלל ֶזה ִמְצָוה זֹו ׁשֶ ְך. ּוִמּכְ ֵמל ּכָ ְך, ִיּגָ ֵמל ּכָ ָהֶעְליֹוָנה ָעָליו ֱהיֹותֹו ָראּוי ִלּגָ
ְמרּו אֹוָתּה  ׁשְ ּיִ ַרֲחִמים, ּוְכׁשֶ יִכים ֲעֵליֶהם ַהַהְנָהָגה ּבְ ָרֵאל ִלְהיֹות ַמְמׁשִ ּה ִיׂשְ ְצַטּוּו ּבָ ּנִ ׁשֶ

ה. כָּ  ּנָ ְלְקטּו ִמּמֶ ּיִ ִרי ׁשֶ  ָראּוי, ֶזה ִיְהֶיה ַהּפְ

חַ  ָרט ָהִעְנָין, ַהּיַ י  סְוָאְמָנם ּפְ ְרׁשֵ ׁשָ לּוי ּבְ ַכת ָהַרֲחִמים, ּתָ ֹוָפר ִעם ַהְמׁשָ ר ִלְתִקיַעת ַהׁשּ ֲאׁשֶ
זֶ  ָנה ּבָ ּוָ ּה. ְוַהּכַ ּלָ ים ׁשֶ ָבִרים ָהֲאִמּתִ ִפי ַהּדְ ֱאֶמת, ְלעֹוֵרר ֲאבֹות ַהַהְנָהָגה ִויסֹודֹוֶתיָה ּכְ ה ּבֶ

ְזכּוָתם, ְלעֹוֵרר ֶאת ָהַרֲחִמים, ּוְלַפיֵּ  יר ַהּטֹוב ַעל  סָהעֹוָלם ְלִהְתַחזֵּק ּבִ ין, ּוְלַהְגּבִ ת ַהּדִ ִמּדַ
ׁש ָהָאדֹון  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ן, ׁשֶ ּוֵ ב"ה ָהַרע, ְוִלְכּפֹות ּכֹחֹות ָהַרע, ְוִלּטֹול ַהּכַֹח ֵמַהְמַקְטְרִגים. ּוְלִהְתּכַ

ע. ְוָכל ֶזה ַעל ְיֵדי ִמְצָוה ֹזאת  ׁשַ חּודֹו ְוַלֲעֹבר ַעל ּפֶ ִליַטת ּיִ ׁשְ ֵמרֹוְממּותֹו ְלַהְנִהיג ּבִ

יּקּון  ָרֵטי ַהּתִ ִפי ּפְ ל ִעְנַין ֶזה, ּכְ ָראּוי. ּוְפָרֵטי ּכָ ָרֵאל ּכָ ל ִיׂשְ ׁשּוָבָתם ׁשֶ ּה ּתְ ר ִעּמָ ְתַחּבֵ ּיִ ׁשֶ ּכְ
ְדָרָכיו  .ּבִ

 

 תפלת ראש השנהמאמר החכמה, 

 "ובכן יתקדש שמך".

ְקֻדשַּׁ  ם מֹוִסיִפים "ּבִ ֵ ְמךָ ת ַהׁשּ ׁש ׁשִ ְכָלל ָהעֹוָלם ּוְבֵכן ִיְתַקּדֵ י ִהּנֵה ּבִ ע, ּכִ " ְוכּו' ְוָהִעְנָין ּדַ
ָרֵאל ְואּומֹות ָהעֹוָלם. י: ִיׂשְ ִמין ָהֱאנֹוׁשִ  ֵיׁש ַהּטֹוב ְוָהַרע, ְוַעְנֵפיֶהם ּבְ

ָרֵאל  י ִיׂשְ ין ָהֱאנֹוׁשִ ה, ּוַבּמִ ְהֶיה ַהּטֹוב ׁשֹוֵלט ְוָהַרע ִנְכּפָ ּיִ יּקּון ָהעֹוָלם, הּוא ׁשֶ ְוִהּנֵה ּתִ
ן  ָבר ּכֵ ְהיֹות ַהּדָ ה ּבִ יֶהם. ְוִהּנֵ ְחּתֵ ִדים ּתַ ְעּבְ ּתַ ִהּנֵה טֹוב  -ׁשֹוְלִטים ְואּומֹות ָהעֹוָלם ִמׁשְ

ה מְ  דֹוׁשָ י ִהּנֵה ַהּקְ ם. ּוִבְהיֹות אּומֹות ָהעֹוָלם ְלָכל, ּכִ ָרֵאל ּוִמְתַחזֶֶּקת ּבָ ִיׂשְ ִאיָרה ּבְ
ה ַהִהיא. דֹוׁשָ ְך ִמן ַהּקְ ְך ָלֶהם ָמׁשַ ם ִנְתָקִנים ַעל ָיָדם ְוִנְמׁשָ ְחּתָ ִדים ּתַ ְעּבְ ּתַ  ִמׁשְ

ָרֵאל ְוׁשֹוְלִטים ְוִישְׂ  ַחת ְיֵדי ִיׂשְ ְרִצים ִמּתַ ָרֵאל ִנְכָנִעים, ִהּנֵה ַאְך ִאם אּומֹות ָהעֹוָלם ִמְתּפָ
ָרֵאל ַמְפִסיִדים ְואּומֹות ָהעֹוָלם ַעְצָמם ַמְפִסיִדים.  ִיׂשְ

קֹום  ַהּמָ עֹוָלם, ְלִפי ׁשֶ ה ִמְתַחזֶֶּקת ּבְ ה ֵאיֶנּנָ דֹוׁשָ ְפלּות ְוַהּקְ ׁשִ ֵהם ּבְ ָרֵאל ַמְפִסיִדים, ׁשֶ ִיׂשְ
ָרֵאל ֵאיֶנּנּו  ִיׂשְ הּוא ּבְ יּוָחד ָלּה ׁשֶ ִתקּ ַהּמְ ְפִסיִדים ְוחֹוְזקוֹ , ּונוֹ ּבְ ּמַ ן ׁשֶ ּכֵ ת ָהֻאּמוֹ . ְוָכל ׁשֶ

א  ַרּבָ א ַאּדְ ָלל ֶאּלָ ה ׂשּום ֶהָאָרה ּכְ דֹוׁשָ ְך ָלֶהם ֵמַהּקְ ֵאין ִנְמׁשָ ֶ ִאיַעְצָמם, ׁשּ ּמְ ם ְוהֹוְלִכים ִמּטַ
 ּוִמְתַרֲחִקים ִמן ַהּטֹוב.

ת ב'  ִביְוָאְמָנם ִסּבַ ּצָ ַכְרנוּ ַהּמַ זָּ ֶ ה ׁשּ לוֹ , ִהּנֵה ִהיא ם ָהֵאּלֶ עֹוָלמֹו אֹו ִהּגָ ת ַמְלכּותֹו ִיְת' ּבְ
ָמהּ  ְלטּו ִהְתַעּלְ ֵהם ִיׁשְ ָרֵאל ׁשֶ ָבר ְלִיׂשְ יַע ַהּדָ ית ִהּנֵה ַהּטֹוב ׁשֹוֵלט ּוַמּגִ ּלֵ י ִאם ִהיא ִמְתּגַ , ּכִ

ֵהֶפְך.  ְוַהֶהֶפְך ּבְ

ְביָ  ָנה ָהָאדֹון ב"ה עֹוֵמד ּכִ ָ יֹום ֹראׁש ַהׁשּ ן ְואּוָלם ּבְ ְבִחיַנת ֶמֶלְך ַעל עֹוָלמֹו, ְוַעל ּכֵ כֹול ּבִ
ן ָהעֹוָלם ַעל  עֹוָלם, ִויתּוּקַ ֶלה ַמְלכּותֹו ְלַגְמֵרי ּבְ ּגָ ּיִ ֶ ל ְלָפָניו ׁשּ ּלֵ ָעה ְראּוָיה ְלִהְתּפַ ָ ִהּנֵה ַהׁשּ

 .ְוַעל ִעיָּקר ֶזה ִנְבָנה ָּכל ַהֻּנָּסח ַהּנֹוָסף ַהֶּזהְיֵדי ֶזה. 

http://www.ramhal.net/
http://www.ramhal.net/
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ִחלָּ  ּתְ שׁ "ה ֶנֱאַמר ְוִהּנֵה ּבַ ְמָך" ִיְתַקּדַ דַ ְוכּו' ְוַהְיינּו  ׁשִ ּוָ ּיִ ה ׁשֶ ּלֶ עֹוָלם, ְוִיְתּגַ ע ַמְלכּותֹו ּבְ
ָרֵאל, ְוֶזהּו " ָקה ַעל ִיׂשְ ִהְתַחזְּ ָרֵאל ּבְ ךָ ַעל ִיׂשְ יּקּוֵני ָהעֹוָלם, ַעּמֶ כּו ּתִ ׁשֵ ". ְוָאְמָנם ִמזֶּה ִיּמָ

נֵ ְוָהִראׁשֹון  ּכָ ּתִ דּו לֹו.ִיְרָאתֹו  סׁשֶ ְעּבְ ּתַ רּוָאיו ְוִיׁשְ ל ּבְ ֶלב ּכָ  ִיְת' ּבְ

 

 ובכן תן פחדך.

ַהְיינּו,  ְחּתֹוִנים ּוָבֶעְליֹוִנים ּדְ ּתַ פּול ּבַ ָבר ּכָ ירּו ְלָמטָּ ת ָהֻאּמוֹ ְוַהּדָ ּכִ ּיַ ֵריֶהם ְלַמְעָלה, ׁשֶ ה, ְוׂשָ
דּו  ְעּבְ ּתַ ם ָהֱאֶמת ְוִיׁשְ ל ְוֶזהּו "ת ַמְלכּותֹו ִיְת', ִלְקֻדשַּׁ ֻכּלָ יְוִיָראּוָך ּכָ ֲעׂשִ ", אֹוָתם םַהּמַ

ה  ַמּטָ ּלְ עֹולָ ׁשֶ ֵפל "ּבָ ָ רּוִאיםם ַהׁשּ ל ַהּבְ ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ׁשְ ַמְעָלה.ַוּיִ ּלְ  " אֹוָתם ׁשֶ

מִּ  ֶ ַמה ׁשּ א ּבְ ִהּנֵה ָהָאדֹון ב"ה הּוא ֶאָחד, ְוֵאין ֶהָאָרתֹו ִמְתַחזֶֶּקת ֶאּלָ ַדע ׁשֶ ּתֵ ֶ ְתַאֵחד. ְוָצִריְך ׁשּ
ָרֵאל,  יְוִהּנֵה ִיׂשְ יהֶ  ַאף ַעל ּפִ ִאיׁשֵ ּבְ ים ׁשֶ ִנְקָרִאים ּגֹוי ֶאָחד, ְוֵהם ְראּוִים  -ם ֵהם ַרּבִ

ם ֶהָאָרתֹו ִיְת'. ָאְמָנם  ְתַחזֵּק ּבָ ּתִ ים ְוִנְפָרִדים ְלַגְמֵרי ְוֵאיָנם ִנְתָקִנים ָהֻאּמוֹ ְלׁשֶ ת ֵהם ַרּבִ
ִיחּוד ְוִנְמָצִאים ְרחֹוקִ  יּקּון ּבְ יּקּון ְלַגְמֵרי, ְוֵאין ָלֶהם ּתִ ָרֵאלים ֵמַהּתִ דוּ ְלִיׂשְ ְעּבְ ּתַ ׁשְ ּיִ א ׁשֶ , ֶאּלָ

ד ַעְצָמם ֵהם  ּצַ ּמִ ִרּבוּ ְוָאז ַמה ׁשֶ ַתְבנוּ י ּבְ ּכָ ֶ מֹו ׁשּ ר ּכְ ֵ ָרֵאל ָיׁשּובּו ְלִהְתַקׁשּ ד ִיׂשְ , ִהּנֵה ִמּצַ
ם ֵהם ִלְבִחיַנת ַאְחדּות, ְוָאז ל ְקָצת ֶהָאָרה  ְוַיְחְזרּו ּגַ ם ֵהם ְלַקּבֵ ר ֵמאוֹ ִיְהיּו ְראּוִים ּגַ

חּוד. ְוֶזהּו " ם ֲאגּוָדה ַאַחתַהּיִ ֲעׂשוּ ֻכּלָ חֹוְזִרים ַוּיַ ים ׁשֶ ים ָהַרּבִ ּדִ מֹו ָהֲעָנִפים ְוַהּבַ ַהְיינּו ּכְ " ּדְ
רָ ֶאָחד  ְ ִהְתַקׁשּ ֲאֻגדָּ ם ּבְ ִכים ּבַ ֶהם ֵלב ָהֶאֶבן ְוִנְמׁשָ ר ּבָ ּבֵ ָעָתּה ִמְתּגַ לָּ ה. ּוַמה ׁשְ  ַאַחרם ּכֻ

תוֹ ַהּטּוְמָאה ְונֹוִטים  ָ ֻדׁשּ נוּ ִיְת', ִהּנֵה ָאז  ִמּקְ ן ְוֹלא  ְיֻתּקְ ֶלב ְמתּוּקָ נוּ ּבְ א  ְיַכּוְ ם ֵהם ֶאּלָ ּגַ
ֵלבָ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִיְת', ְוֶזהּו " לֵ ב ּבְ  ".םׁשָ

ֱאֶמת יֹוְדִעים, ִסְתִר ְוִהּנֵה ַהּיֹוְדִעים  יי ַהַהְנָהָגה ּבֶ ַאף ַעל ּפִ פִ  ׁשֶ ּלְ ְרֶאה, ָהעֹוָלם ׁשֶ ב ֶנֱעזָ י ַהּנִ
ְקרֶ  ִליָטה ְלָפָניו ַלֲעׂשֹות ַמה ַלּמִ ְ ֵני ָהָאָדם ְלַגְמֵרי, ִהּנֵה ַהׁשּ ְחפֹּ ה אֹו ִלְבִחיַרת ּבְ ּיַ ץ, ׁשֶ
ִליטָ ּוְבֹזא ְ ִנים, ְוֶזהוּ "ת ַהׁשּ ל ּפָ ן עֹוָלמֹו ַעל ּכָ ְלטֹוןה ְיַתּקֵ ִ ַהׁשּ ַדְענוּ ה' ֱאֹלֵקינוּ ׁשֶ ּיָ  " ְוכּו':ׁשֶ

 
 ובכן תן כבוד לעמך.

ַדע  ּתֵ ֶ יְוִהּנֵה ָצִריְך ׁשּ ַאף ַעל ּפִ ָבר ֵהם ִנְבָחִרים  ׁשֶ ד ַעְצָמם ּכְ ָרֵאל ִמּצַ ׂשְ ּיִ יׁשֶ ׁשִ ם, ּוְמֻקּדָ
ִרי ֲעְטרֹוָתים ּוְמֻעּטָ ָהעֹוָלם ּבַ ּלוֹ ו ִיְת', ִהּנֵה ַעד ׁשֶ ָרֵאל  ּכֻ ם ִיׂשְ ָכל ֲחָלָקיו ֵאינֹו ִנְתַקן ּגַ ּבְ

יִעים ְלַתְכִלית  לֹוט ַמֲעָלתָ ֵאיָנם ַמּגִ עֹוָלמֹו ְוִיׁשְ ה ַמְלכּותֹו ִיְת' ּבְ ּלֶ ְתּגַ ָבר ּיִ ּכְ ׁשֶ ם. ָאְמָנם ּכְ
ָראּוי  ה ָהַרע ּכָ ָרֵאל ָאז  -ַהּטֹוב ְוִיְכּפֶ ֵלמוּ ם ַמֲעָלתָ ִייְרׁשּו ִיׂשְ ׁשְ ן ת ְוֶזהּו "ּבִ בוֹ ּוְבֵכן ּתֶ ד ּכָ

ךָ   ".ְלַעּמֶ

ָרֵאל  ִרים ִיׂשְ ֶהם ִמְתַעּטְ ּבָ ם ב"ה ׁשֶ ֵ ֶנֶגד ד' אֹוִתּיֹות ַהׁשּ אן ּכְ ִרים ּכָ ְוד' ִמיֵני טֹוָבה ִנְזּכָ
בוֹ ְוַהְיינּו:  ה, דּכָ ְקָוה, ּוְתִהּלָ  .הּוִפְתחֹון ּפֹ, טֹוָבה ּתִ

ָרֵאל  ְהיּו ִיׂשְ ּיִ ָראּוי ָצִריְך ׁשֶ ה ּכָ דֹוׁשָ ְתַחזֵּק ַהּקְ ּתִ ֶארֶ ְוִהּנֵה ְלׁשֶ י ֵהם ּבְ ָרֵאל, ּכִ ם עַ ץ ִיׂשְ
ְבָחר,  ֶלְך ַהּנִ הּוא ַהּמֶ ִוד ׁשֶ ית ּדָ ָרֵאל ִיְמלֹוְך ֶמֶלְך ִמּבֵ ְבֶחֶרת ּוְבִיׂשְ ְבָחר ְוִהיא ָהָאֶרץ ַהּנִ ַהּנִ

ָרֵאל  ל ִיׂשְ ִרים ּכָ שֵׁ ּובֹו ִנְקׁשָ ֻדשָּׁ ר ִלּקָ ּקְ ה ָחֵסר, ֵאין ּבַ ָנִאים ָהֵאּלֶ ה. ְוִאם ֶאָחד ֵמַהּתְ
ָרא ה ִמְתַחזֶֶּקת ּכָ דֹוׁשָ ִלים, ְוַהְיינּו, ַהּקְ ּלְ ֶדר ַהזֶּה ִמְתּפַ י ַהּסֵ ְלנּו  ַאַחרּוי. ְוָאְמָנם ַעל ּפִ ּלַ ִהְתּפַ ׁשֶ

ִלים ַעל ָהָאֶרץ ְוַהְיינוּ "ִעּטוּ ַעל  ּלְ ָרֵאל, ִמְתּפַ ל ִיׂשְ ָלָלם ׁשֶ ְמָחה ְלַאְרְצךָ ר ּכְ " ְוכּו' ְוַאַחר ׂשִ
ִוד ְוַהְיינּו " ית ּדָ ְך ַעל ַמְלכּות ּבֵ  " ְוכּו'.יַחתּוְצמִ ּכָ

 

 ובכן צדיקים.

ירּוׁש:  ילֹות ְלֶהָארֹות ָהֶעְליֹונֹות, ּפֵ ן טֹובֹות ַמְקּבִ ּלָ ָרֵאל ּכֻ ִיׂשְ ְואּוָלם ַמְדֵריגֹות ַרּבֹות ֵיׁש ּבְ
ִרים,  יִקים, ֵיׁש ֲחִסיִדים, ֵיׁש ְיׁשָ ָרה ַמְדֵריגֹות ַעל  ָמנוּ ּוְכָבר ֵיׁש ַצּדִ יקּוִנים ֲעׂשָ ֵסֶפר ַהּתִ ּבְ

שׁ . ְוָאְמָנם ֶרְך ֶזהדֶּ  ֻבּקָ ָעה ּוְכֶנֶגד ֶזה  ַהּמְ ּפָ רֹוב ֶהָאָרה ְוַהׁשְ ְמָחה ּבְ ׂשִ ם ִיְהיּו ּבְ ּלָ ּכֻ הּוא ׁשֶ
לּו, ְוֶזהּו " ּטְ ְנעּו ְוִיְתּבַ ָעה ִיּכָ יִקיםַמְדֵריגֹות ָהִרׁשְ יהָ ִתְקּפֹ ְועֹוָלָתּה ... ּוְבֵכן ַצּדִ ר ְוָהִעקָּ " ץ ּפִ

ֵלם ַעד  א ׁשָ ּסֵ ם ְוַהּכִ ֵ ֵאין ַהׁשּ ֶ בּוָעה ׁשּ ְ ָעָליו ָהְיָתה ַהׁשּ ַהֲעִביר ֲעָמֵלק ִמן ָהעֹוָלם ׁשֶ ּבְ
ֶלת" ְוכּו'. ֲעִביר ֶמְמׁשֶ י ּתַ ֶחה, ְוֶזהּו "ּכִ ּמָ ּיִ  ׁשֶ

 

 ותמלוך.

רּוִאי ְהיּו ַהּבְ ּיִ ֵאר ּבֹו ָהעֹוָלם הּוא ׁשֶ ָ ׁשּ ּיִ ב ַהּטֹוב ׁשֶ ּצָ ְצָטֶרֶכת, ְוִהּנֵה ַהּמַ ָכל ַהֲהָכָנה ַהּמִ ם ּבְ
ִלים ִמזֶּה טֹוָבה  ִמיד, ְוֵהם ְמַקּבְ ית ֲעֵליֶהם ּתָ ּלֵ ְהֶיה ִמְתּגַ ר טֹוָבה ַעד ַאחַ ּוַמְלכּותֹו ִיְת' ּתִ

ְכִלית, ּוִבְהיֹות ַעל ּתַ י ּבָ ְלּתִ ְכִלית, ְוטּובֹו ּבִ ַעל ּתַ י ּבָ ְלּתִ י ִהּנֵה הּוא ית"ש ּבִ ְכִלית. ּכִ ֹו ֵאין ּתַ
ְכִלית ְוֶזהּו "ׁשֹורֶ  ֹלא ּתַ ִלים טֹוב ּבְ ם, ִיְמְצאּו ְמַקּבְ ר ּבָ ֵ " ְוכּו' ְוִתְמלֹוךְ ה ֲעֵליֶהם ּוִמְתַקׁשּ
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תּוב " ָאַמר ַהּכָ י ַמְלכּותֹו ִיְת' ִיְהֶיה ָלֶנַצח ְנָצִחים. ְוַהזֹּוִכים ְלדֹור ְודֹורְוהּוא ַמה ׁשֶ " ְוכּו' ּכִ
 ִחים.ח ְנצָ ְלֵנצַ לֹו ֶנֱהִנים ּבֹו 

סֹוף ֶזה חֹוֵזר ָהִעְנָין ִלְהיֹות  ָקדֹוׁש ָסמּוְך ַלֲחִתיָמה ְוַהְיינּו " - ן ַלֲחִתיָמהֵמֵעיְוִהּנֵה ּבְ
ה  " ְוכּו'.ַאּתָ

 

 ענין ספר החיים.

יו ִנּדוֹ ִהּנֵה ָהָאָדם  י ַמֲעׂשָ ה ַעל ּפִ ִחּלָ נוֹ ן ּתְ ְקָרא  תֵליּמָ ִעים, ְוֶזה ַהּנִ ְרׁשָ יִקים אֹו ּבָ ּדִ ּצַ ּבַ
ים"  ׁש "ֵסֶפר ַהַחּיִ ַהְיינּו: ֵספֶ "וְ ַמּמָ  ר ֵמִתים" ּדְ

ב  - ַהַּצִּדיִקים ֵּבין ַהִּנְקַּבע ְכּתָ  . ַהַחִּיים ְּבֵסֶפרהּוא ַהּנִ

ב  - ָהְרָׁשִעים ֵּבין ְוִנְקַּבע ְוַהִּנָּדָחה ְכּתָ  . ִתיםַהּמֵ  ְּבֵסֶפרהּוא ַהּנִ

ינֹו ִנְגָמר ַעד יֹום  ֵאין ּדִ ֶ ינֹוִני ׁשּ לּוי ְועֹוֵמד הּוא ַהּבֵ ּפּוִריְוַהּתָ  ם.ַהּכִ

ִלים ְואֹוְמִרים  ּלְ ים. ְוָאְמָנם עֹוד ֵיׁש  ָזַכְרנוּ ְוַעל ֶזה ִמְתּפַ ֵזרוֹ ְלַחּיִ עֹוָלם ַהּגְ ּבָ ְקִרים ׁשֶ ת ַעל ַהּמִ
ְתיַ  ּיִ יק ׁשֶ ּדִ ר ַלּצַ י ֶאְפׁשָ ֵני ִצְדקֹו ַיְצִליַח. ַהזֶּה, ּכִ ּפְ ּמִ ר ׁשֶ יק, ְוֶאְפׁשָ ֵני ֱהיֹותֹו ַצּדִ ר ִמּפְ ּסֵ

ֵני ֱהיֹותֹו  ְצִליַח ִמּפְ ּיַ ר ׁשֶ ן, ֶאְפׁשָ מֹו ּכֵ ע ּכְ עֹו ֹיאַבד, אֹו ָרשָׁ ְוָלָרׁשָ ֵני ִרׁשְ ּפְ ּמִ ר ׁשֶ ע, ְוֶאְפׁשָ
כֹות ַאֲחֵרי  ה ִנְמׁשָ ֵזירֹות ֵאּלֶ ר. ְוִנְמָצאּו ּגְ ל ִיְתַיּסֵ ַכְרנּו. ְואּוָלם ַעל ּכָ זָּ ֶ ין ָהִראׁשֹון ׁשּ ַהּדִ

ֵזרוֹ  ִלים "ַהּגְ ּלְ ה ִמְתּפַ ים טֹוִביםּוְכתוֹ ת ָהֵאּלֶ ָרָכה" ְוֵכן "ב ְלַחּיִ ים ּבְ ֵסֶפר ַחּיִ  " ְוכּו'.ּבְ

 

 מלכיות זכרונות ושופרות

ֶזה ְצִריִכים  עֹוָלמֹו, ְוָאְמָנם ּבָ ְבִחיַנת ֶמֶלְך ּבְ יֹום ֶזה הקב"ה עֹוֵמד ּבִ ּבְ ָבר ָאַמְרנּו ׁשֶ ִהּנֵה ּכְ
ל  י ֶזה ּכָ נוּ ְוָכל  טּוֵבנוּ ָאנּו ְלִהְתַחזֵּק ּכִ ְקּפֵ  . ּתָ

ט ְוִדין ְוָצִריְך ְלִהְתעֹוֵרר ְלָפָניו ִיְת' שֶׁ  ּפָ ֲעֶלה ִזְכרֹוֵננּו ְלָפָניו עֹוד ִהּנֵה ַהּיֹום יֹום ִמׁשְ ּיַ
 ְלטֹוָבה.

י  ינּו ּבֹו, ְוֶזה ּכִ ְצַטּוֵ ּנִ ֹוָפר ׁשֶ יֹום ֶזה ְוהּוא ִעְנַין ַהׁשּ דֹול ֵיׁש ּבְ ֹוָפר ְסגּולַ ְועֹוד ִעְנַין ּגָ ת ַהׁשּ
ְתִקיָעתֹו  ְרׁשֹו ְלַמְעָלה, הּוא ְלָמטָּ ּבִ  .ְלַהֲחִזיק ַהּטֹוב ְוִלְכּפֹות ָהַרעה, ְוֹכַח ׁשָ

ַאַחר ְוִתְראֶ  ּמֵ יו.  ֶחְטאוֹ ה ׁשֶ ְחּתָ ׁש ּתַ ָרע ְוִנְכּבַ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ִהּנֵה ִנְתָעֵרב ַהּטֹוב ּבְ ׁשֶ
ן ּתֹוָרה ִהּנֵה  ּתָ יַע ָיצָ ּוִבְזַמן ַהּמַ ַלט, ְוָאְמָנם ֹלא ִהּגִ ר ְוׁשָ ּבֵ ן ֲעַדיִ א ַהּטֹוב ִמּתֹוְך ָהַרע ְוִנְתּגַ

ַעְצמֹו, ִלְהיֹות הּוא ּכֹוֵבׁש ֶאת הָ  ֲאָסרֹו, ּוְלִהְתַחזֵּק ּבְ יַע ְלֵצאת ִמּמַ יו, ֲאָבל ִהּגִ ְחּתָ ַרע ּתַ
ְפֵני ַעְצמֹו. ַאְך  ּנּו עֹוֵמד ּבִ ַאר ָהַרע ִנְפָרד ִמּמֶ יּקּון  -ד ָלֹבא ֶלָעִתיְוִנׁשְ ם ַהּתִ ּלֵ ּתַ ִהּנֵה ִיׁשְ

 ֹוב ׁשֹוֵלט ְלַבּדֹו.ַהזֶּה ְוַהּטֹוב ִיְכּבֹוׁש ֶאת ָהַרע ְלַגְמֵרי, ְוִיְהֶיה ַהטּ 

ה ַלּטֹובַהִחזּוּ ְוָאְמָנם,  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ן ּתֹוָרה ְוהּוא ִעְנַין ַנֲעשָׂ  - ק ָהִראׁשֹון ׁשּ ַמּתָ ֹוָפר ּדְ ה ַעל ְיֵדי ַהׁשּ
ָֹפר" יּקּון ֶלָעִתיד ָלֹבא  (שמות יט, יט) "ַוְיִהי קֹול ַהׁשּ ָלַמת ַהּתִ ַהּטֹוב  -ְוכּו', ְוַהׁשְ חַ ׁשֶ  ְיַנּצֵ

ֹוָפר ְוהּוא ִעְנַין  ם הּוא ִיְהֶיה ַעל ְיֵדי ַהׁשּ מּור, ּגַ חֹון ּגָ דֹול"ִנּצָ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ (ישעיהו כז,  "ִיּתָ

ּקוּ . ּוְלִפי יג) ּתִ מּור ׁשֶ ן ּתֹוָרה  -ן ֶזה ִיְהֶיה ּגָ ַמּתַ ּלֹא ָהָיה ּבְ דֹול'.  -ַמה ׁשֶ ִנְקָרא 'ׁשֹוַפר ּגָ
ינּו ִלְתקוֹ  ֹופָ ַע ְואּוָלם ִנְצַטּוֵ ׁשּ ן ּתֹוָרה, ּבַ ַמּתַ ָבר ּבְ יּקּון ֶהָעׂשּוי ּכְ ָנה ְלַחזֵּק ַהּתִ ָ ֹראׁש ַהׁשּ ר ּבְ

ֶנֶגד ֶזה ֵלָעׂשוֹ ּוְלַהְזִמין ֶהָעִתיד  ֶדר ִנְסדַּ ת ֶלָעִתיד ָלֹבא. ְוֵכן ּכְ ִפלָּ ר ַהּסֵ ּתְ ה ְלעֹוֵרר אֹותֹו ּבַ
ָראּוי.   ּכָ

ָללֵ ִנְמָצאּו  יֹום ֶזה י ָהִעְנָיִנים ָהְראוּ ּכְ ְלֻכּיֹות ִזְכרֹונֹות  -ג'  -ִים ְלִהְתעֹוֵרר ּבְ ְוֵהם: ַהּמַ
ּקוּ ְוׁשֹוָפרֹות,  ָרה ַמֲאָמרֹות ְוַהּתִ ֶנֶגד ֲעׂשָ ָדִרים, ּכְ ָכל ֶאָחד ֵמַהּסְ סּוִקים ּבְ ָרה ּפְ ר ֲעׂשָ ן ְלַסּדֵ

 ר ְסִפירֹות.ָהֶעשֶׂ ְוֵהם ֵהם סֹוד 

 

 עלינו לשבח

בַ ֶזה  חִ ׁשֶ ּבְ ׁשַ ּמְ נֹו ח ׁשֶ ַחר ּבְ ּבָ ֵהִטיב ָלנּו ׁשֶ  ְוֵקְרָבנוּ ים ְלָפָניו ִיְת' ּומֹוִדים לֹו ַעל ַהּטֹוָבה ׁשֶ
 ַלֲעבֹוָדתֹו.

ְמְצִאים ֵמִאּתֹו  צּוי ָהִראׁשֹון ְוָכל ַהּנִ י הּוא ְלַבּדֹו ַהּמָ ֱאֶמת ּכִ ל ּבֶ ְוִהּנֵה ָהָאדֹון ב"ה ֲאדֹון ּכָ
לָּ ִיְת' ִנְמָצאּו, ְוִנְמָצִאים  יֵרהוּ ּלֹו, ּוִבְבִחיָנה זֹו ם שֶׁ ּכֻ ֹתאַ  ַנְזּכִ ל ֲאדֹון ַהּכֹל, ְוָאְמָנם ּבְ ר ֶזה ׁשֶ

ָרא ִנְקָרֵאהּו " ּבָ ִריָאה ׁשֶ ְבִחיַנת ִסְדֵרי ַהּבְ ייֹוֵצר ּבִ ֵראׁשִ  ".תּבְ
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דֹול  ַתן ָלנּו ֵחֶלק ּגָ ּנָ ַח ְלָפָניו ׁשֶ ּבֵ ֲהֵרי ֲאַנְחנּו ְוָיקָ ְוִהּנֵה ֵיׁש ָלנּו ְלׁשַ ְמִציאּות, ׁשֶ ר ּבִ
ִדי ֻעּתָ ק ּבֹו ְוָאנּו ַהזֹּוִכים ַלֲעבֹוד ְלָפָניו ְוִלְהיֹות עֹוְבִדים ְלָפָניו ָלֶנַצח ְנָצִחים, ַהּמְ ּבֵ ם ְלִהּדַ
ּלֹא ְוֶזהוּ " נוּ ׁשֶ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ָעׂשָ ִחיָנֵתנוּ " ְוכּו' ְוַהְיינוּ ּכְ ּבְ ֶלת  ׁשֶ ִחיָנה ִנְבּדֶ ם ְלַגְמֵרי, ּבְ ּלָ ִמּכֻ

ְפֵני ַעְצמֹו  ֵבקוּ ד ַלֲעבֹוָדתֹו ְמֻעתָּ ְוָאנּו ְמִציאּות ֶאָחד ּבִ ם ת ּבֹו ִיְת', ְוֶזהּו "ְוַלּדְ ּלֹא ׁשָ ׁשֶ
ֶהם  " ְוכּו'. ֶחְלֵקנּו ּכָ

ם ב"ה ְוֵהם: " ִסְדרוּ ְוִהּנֵה  ֵ ֶנֶגד ד' אֹוִתּיֹות ַהׁשּ ָבִחים ּכְ חַ ָעֵלינּו ד' ׁשְ ּבֵ ֶתת לָ ", "ְלׁשַ
דּולָ  ּלֹא ", "הּגְ נוּ ׁשֶ ָמנוּ ְוֹלא ", "ָעׂשָ ךְ ". ֹשָ ל ָהֲעבֹוָדה ְמַספֵּ  ַאַחר ּכָ ְגנּוָתּה ׁשֶ ֶנֶגד ֶזה ּבִ ר ּכְ

ָרה, ְוַהְיינוּ " ם ַהזָּ ּלֹא ׁשָ ֲחִוים", "ְוגֹוָרֵלנוּ ", "ֶחְלֵקנוּ ׁשֶ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ְלִלים" "ׁשֶ ", ְוִהּנֵה ּוִמְתּפַ
ֲחִוים ְוכּו'.ר ִעְניַ ּוְמָבאֵ חֹוֵזר  ּתַ ַעְבֶדּנּו ְלַמְלכּותֹו ִיְת' ְוַהְיינּו ַוֲאַנְחנּו ִמׁשְ ּתַ ֶ  ן ַהׁשּ

ֶקת  ִריָאה ִמְתַחּלֶ ָלל ַהּבְ יִעים.  -ה. ַמְעָלה ּוָמטָ ב': ְוַהְיינּו ַמְעָלה לְ ְוִהּנֵה ּכְ ּפִ ׁשְ ָלל ַהּמַ ּכְ
ִלים. ְוֶזהּו " -ה ַמטָּ  ַקּבְ ָלל ַהּמְ הּוא נֹוֶטה ּכְ ַמִיםׁשֶ ַהְיינּו ַמְעָלה. " -" ׁשָ  –" ְויֹוֵסד ֶאֶרץּדְ
ַמִים ְוֶזהוּ "ַמטָּ  ָ ׁשּ ַמְדֵריגֹות ָהֶעְליֹונֹות ּבַ בֹוד ּבְ א ַהּכָ ִכּסֵ ית ּבְ ּלֵ ִכיָנה ִמְתּגַ ְ ב ה. ְוִהּנֵה ַהׁשּ ּומֹוׁשַ

ַמִים  ְיָקרוֹ  ָ ׁשּ עַ ּבַ ֹראׁש עֹוָלם הַ לִמּמַ ה ּבְ ּלֶ בֹוד ִמְתּגַ א, ְוהּוא ". ְוִהּנֵה ַהּכָ ּסֵ ִריָאה, ַעל ַהּכִ ּבְ
ֲאִצילּות, ְוָעָליו ֶנֱאַמר " ְבִחיָנה יֹוֵתר ְמרֹוֶמֶמת ְוהּוא ּבָ ה ּבִ ִכיַנת ַעְצמֹו ִמְתַעּלֶ  ֻעזּוֹ ּוׁשְ

ָגְבֵהי   ".םְמרֹוִמיּבְ

ָהָאדֹון ב"ה הּוא ָמצּוי   ִפינּו, הּוא ׁשֶ ָאנּו ַמֲאִמיִנים ּומֹוִדים ּבְ ה ׁשֶ ד ְמֻיחָ ִראׁשֹון ְוִהּנֵה ִמּמַ
הּוא ְלַבּדֹו ָהֱאֹלִהים ְוהּוא ָהָראּוי  ּנּו, ְוִנְמָצא ׁשֶ י ִנְבָרא ִמּמֶ ְלּתִ ֵצא ַאֵחר ּבִ ּמָ ּיִ ר ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ָלל, ְוהּוא ַעְצמֹו ָמצּוי ֱאֶמת ָעבֵ ילֵ  ר לֹו  -ד, ְוֵאין ַאֵחר ָראּוי ֶליֱעַבד ּכְ ִאי ֶאְפׁשָ ירּוׁש ׁשֶ ּפֵ
צֵ  ּלֹא ִיּמָ ָלל, ְוֶזהּו "ׁשֶ ִרי ּבֹו ּכְ ר ֶאְפׁשָ ֵאין ַהֶהְעּדֵ ֶ ְבִחיַנת  -" ינּו ְוֵאין ַאֵחרהֵ הּוא ֱאלֹ א, ׁשּ ּבִ

ַכְרנּו. " זָּ ֶ חּוד ׁשּ נוּ ַהּיִ ִציאּות. "ֱאֶמת ַמְלּכֵ ת ַהּמְ ְבִחיַנת ֲאִמּתַ ר ְוֶאֶפס זּוָלתוֹ " ּבִ ִאי ֶאְפׁשָ " ׁשֶ
ְהֶיה מּוכְ  ּיִ ֵצא ָמצּוי ַאֵחר ׁשֶ ֵני ְמצּוִיים ִליּמָ ר ִלׁשְ י ִאי ֶאְפׁשָ ִציאּות זּוָלתֹו ִיְת', ּכִ ַרח ַהּמְ

ְצאּו.ֻמְכָרִחי ּמָ ּיִ  ם ׁשֶ

ל  ַאַחרְוִהּנֵה  ּלֵ ַעְבֶדּנּו ֶאל ַמְלכּותֹו ִיְת', ִנְתּפַ ּתַ ֶ יַאְרנּו ַהׁשּ ּבֵ ֶ ַגלֶּ ׁשּ ּיְ עֹולָ  ה ַמְלכּותוֹ ׁשֶ ם ּבָ
ֵלם, ְוהּוא ַמה  יּלּוי ׁשָ ְהֶיה, ְוַהְיינּו "ּגִ ּיִ ִהְבִטיָחנּו ׁשֶ ה ְלךָ ׁשֶ ן ְנַקּוֶ עֵ " ְוכּו'. ְוִהּנֵה ַעל ּכֵ ּבָ ר ּתִ

ָכל  ִריָאה ּבְ ִחינֹוֵתיהָ ַהּטּוְמָאה ִמן ַהּבְ " ְוכּו' ְוָאז ֹלא ִיְהיּו עֹוד םִגּלּוִליְלַהֲעִביר , ְוֶזהּו "ּבְ
יּקּון עֹוָלם. ְוִהּנֵה ֶזה ֵסֶדר ַהּתִ ה: ֱאִליִלים ּבְ ִחּלָ ּתְ י ּבַ ֱאֶמת, ּכִ  ּבֶ

יּקּון. ב ֶאת ַהּתִ ַעּכֵ הּוא ַהּמְ ּיּוַסר ָהַרע ׁשֶ  ָצִריְך ׁשֶ

ְך ַאחַ  יּקּון ְיתּוקַּ ר ּכָ יּקּון, ְוֶזהּו "ַאחַ ן ָהעֹוָלם ּתִ ַמְלכּותר ּתִ ן עֹוָלם ּבְ  " ְוכּו'.ְלַתּקֵ

ל  ַיֲהֹפךְ ְוִהּנֵה  ְמָצִאיהקב"ה ֶאת ּכָ ר ה ְלטוֹ ֵמָרעָ ם ַהּנִ ְבחוֹ ָבה ְוֶזהּו ִעיּקָ ת ְלַהְפנוֹ , ְוֶזהּו "ׁשִ
ִדיָעה ַהזֹּאת ֵאֶליךָ  ָעָתּה ֶנְעָלם ֵמֶהם ְוַאֲחֵרי ַהּיְ ֵבירּור ַמה ׁשְ ירּו ָהֱאֶמת ּבְ ם ַיּכִ " ְוכּו', ְוֻכּלָ

כּו ֶאל  ׁשֵ ֻדשָּׁ ִיּמָ ְדעּו ְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵקינוּ ה, ְוֶזהּו "ַהּקְ ירּו ַוּיֵ  " ְוכּו'.ַיּכִ

ְבָרִאים  ל ַהּנִ ּכָ יּקּון ִראׁשֹון ׁשֶ ה ִיְהֶיה ּתִ ִחּלָ ּתְ ׁשוּ ְוִהּנֵה ּבַ ַמה  ִיְתַקּדְ תֹו ִיְת' ּבְ ָ ְקדּוׁשּ ּבִ
דּו ְלַמְלכּותֹו.  ְעּבְ ּתַ ׁשְ ּיִ ךְ ׁשֶ ִהיא ֲאִפילּו ַאחַ י ִעּלוּ ִיְתַעּלּו עֹוד  ַאַחר ּכָ ה ׁשֶ ר ִלְהיֹות יֹוֵתר ִמּמַ

ָרֵאל ַעתָּ ַמְדֵרגַ  ַלת ת ִיׂשְ ַרְך עוֹ ה, ְוֶזה ַעל ְיֵדי ַקּבָ ל ַמְלכּותֹו ִיְת' ֲעֵליֶהם ְוִיְהֶיה הּוא ִיְתּבָ
מֹו מֹוֵלְך ֲעֵליֶהם, ְוֶזהּו " םׁשְ לּו ֻכּלָ ָבר ִיְמְצאּו ְקׁשּוִרים ַאחַ " ְוכּו'. ַוְיַקּבְ ּכְ ְך ׁשֶ ר ּכָ

ִקים ּבֹו ִיְת', ִהּנֵה ִיְתַעּלּו ּבֹו ֵמִעיּלּוי  ּבְ ְכִלית, ְוֶזהּו "ְלִעּלוּ ּוִמְתּדַ ְלכּות י, ַעד ֵאין ּתַ י ַהּמַ ּכִ
ָך ִהיא ּלְ  " ְוכּו'.ׁשֶ

 

 מלוך על כל העולם בכבודך.

ם ְמלֹוךְ ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו " ֻנסַּ ". ּגַ ְהיּו ּבְ ּיִ ֶנֶגד ג' ִעיּלּוִים ׁשֶ ׁשֹות ּכְ ּקָ ח ֶזה ג' ּבַ
ִגּלוּ ְלעֹוָלם   ְוַהְיינּו:י ַמְלכּותֹו ִיְת', ּבְ

ל ָהעֹוָלם ְמלֹוךְ " ֶהָאַרת ב' ָהאֹוִתּיֹות  -" ַעל ּכָ ן ּבְ ֻתּקַ ּיְ יּקּון ׁשֶ ֶנֶגד ַהּתִ ם. ו"הּכְ ֵ ל ַהׁשּ  ׁשֶ

סֹוד ִעּלוּ  -" אְוִהּנָשֵּׂ " ם. י"הי ב', ּבְ ֵ ל ַהׁשּ  ׁשֶ

ָהָדר" ֶנֶגד ִעּלוּ  -" ְוכּו' ְוהֹוַפע ּבֶ  .י'-קֹוץ הי ג' ּכְ

ָעה  ּפָ ְהֶיה ַהַהׁשְ ּתִ ִלים ׁשֶ ּלְ ָגלוּ ְוִהּנֵה ִמְתּפַ ָתּה ְוֶזהוּ "ּבְ ֲאִמּתָ ְבָרִאים ּבַ יׁשוּ ַהּנִ ְרּגִ ּיַ ֶ דַ י ַעד ׁשּ ע ַוּיֵ
עּול ל ּפָ  " ְוכּו'. ּכָ

ְבָרִאים ג' ְוֵהם רּוִאים"  :ְוִהּנֵה ַמְדֵריגֹות ַהּנִ ים" "ַהְיצּוִרים" "ְוַהּבְ ֲעׂשִ ְבִחיַנת -"ַהּמַ  ּבִ
ִריָאה, ְיִציָרה,  :ַהג' עֹוָלמֹות יָּ ּבְ דַ ה, ּוְכֶנְגָדם "ֲעׂשִ עּולַוּיֵ ל ּפָ ַמְלכּותֹו " ְוכּו'. ְוָאְמָנם "ע ּכָ
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ָכל  לָ ּבְ ָהָאדֹון ׁשֹוֵלט הָמׁשָ מּוָרה ׁשֶ ִליָטה ַהּגְ ְ ָנה ַהׁשּ ּוָ ּכֹ", ַהּכַ ֲאִפילּו ָהָרָעה ַמְחִזיָרּה ּבַ ל, ׁשֶ
 ְלטֹוָבה.

 

 עולם.אתה זוכר מעשה 

ה זֹוֵכר" ל ַאּתָ ָקָפה ַעל ּכָ ַהׁשְ ה ּבְ ין ַנֲעׂשֶ ין. ְוִהּנֵה ַהּדִ ר ַהֹהֶוה ֶהָעבָ " ְוכּו' הּוא ֵסֶדר ַהּדִ
 ְוֶהָעִתיד. ְוֶזהּו:

ה עֹוָלם" ה זֹוֵכר ַמֲעׂשֵ הר. ְוִהּנֵה "ֶהָעבָ " ְוהּוא ַאּתָ " ְיצּוֵרי" רֹוֵמז ַעל ַהּגּוָפִנים, "ַמֲעׂשֵ
ם ֵהם ִנְגלֹות, ַעל ָהרּוָחִנים ְרׁשָ ד ׁשָ ּצַ ּמִ ָבִרים ׁשֶ י. ְוִהּנֵה ֵיׁש ּדְ ְרׁשִ ּתָ סֹוד הּוִמׁשְ ה' -ם ּבְ

ם, ּוְכֶנְגָדם " ֵ ל ַהׁשּ ְחּתֹוָנה ׁשֶ ה עֹוָלם ּתַ רֹות ם". ֶקדֶ י ִויצּורֵ ַמֲעׂשֵ ֵהם ִנְסּתָ ּוְדָבִרים ׁשֶ
ים ב ְרׁשִ ּתַ ֶ ֲעלּומֹותְלָפֶניָך ִנגְ ָהֶעְליֹוָנה ְוַהְיינּו "ה' -ִמׁשּ ל ּתַ  " ְוכּו'.לּו ּכָ

ל " ה זֹוֵכר ּכָ ְפעָ ַאּתָ  ְלרּוָחִנים. -" ְיצּורְלגּוָפִנים, " -" ִמְפָעלַהֹהֶוה, " -" לַהּמִ
 ֶהָעִתיד. –" ְוכּו' יָצפוּ ַהּכֹל "

ִביא " י ּתָ רֹוןחֹ ּכִ ָנה. "ק ְוִזּכָ ָ יֹום ֹראׁש ַהׁשּ ֹוֵלט ּבְ ין ַהׁשּ ֵקד" הּוא ּכַֹח ַהּדִ ל רּוחַ  ְלִהּפָ " ּכָ
ֵני ָהָאָדם, " - ּמֹות ּבְ ל  -" ְוֶנֶפשׁ ְנׁשַ אָ ּכָ ים ְוַהּצֹוְמִחים. "ׁשְ ַבֲעֵלי ַחּיִ ּבְ ָפׁשֹות ׁשֶ ְלִהזֵָּכר ר ַהּנְ

ים ים ַרּבִ ם. " -" ַמֲעׂשִ רֹותַהּגּוִפים ֻכּלָ חּוץ ַלּגּוף. " –" ַוֲהמֹון ִנְסּתָ ּמֹות ׁשֶ ֶזה ַהּיֹום ַהְנׁשַ
ת ִחּלַ י ּתְ ִריָאה.ךָ ַמֲעׂשֶ ל ַהּבְ ׁשּות ּכָ יֹום ֶזה ַמְתִחיל ִהְתַחּדְ ּבְ  " ׁשֶ

ִדינֹות" ָלִלים. "ְוַעל ַהּמְ ַעל ַהּכְ ין ׁשֶ ָרִטים. "ּוְבִרּיֹות" הּוא ַהּדִ ַעל ַהּפְ ין ׁשֶ ה " ַהּדִ ַמֲעׂשֵ
ִחיָרה. " -" ִאישׁ  ד ַהּבְ ּצַ ּמִ תוֹ ַמה ׁשֶ ְגָזר ָעָליו,  -" ּוְפֻקּדָ ד ַהּנִ ּצַ ּמִ ִנְגלֹות. ַמה ׁשֶ ְוָכל ֶזה ּבְ

רֹות. "ַוֲעִלילֹות" ִנְסּתָ בֹות ָאָדם" ְוכּו' ּבְ ִנְגלֹות. " -" ַמֲחׁשָ בֹות ּבְ ְחׁשָ י ַמַעְלֵלי ִיְצרֵ ַהּמַ
רֹות. "ִאישׁ  ִנְסּתָ ית ֹנחַ ְוַגם ֶאת " ּבְ נִ ", ֶזה הּוא ֵראׁשִ ֲהֵרי ַמה ׁשֵ ָהָיה ְלעֹוָלם, ׁשֶ תָּ י ׁשֶ ּנִ ן ׁשֶ

ָאָדם ָהִרא ְלָטה ִנְתמֹוטֵ ׁשֹון לֹו ּבָ ָ ׁשּ ֵני רֹוב ַהּטּוְמָאה ׁשֶ ּבּול ִמּפְ ּדֹור ַהּמַ עֹולָ ט ְוִנְמָחה ּבַ ם, ּבָ
ּלֹא ִיּמֹוט עֹוד. ֹנַח ׁשֶ ׁש ּבְ ְך ָחַזר ְוִנְתַחּדֵ  ְוַאַחר ּכָ

 

 סדר הגלוי –אתה נגלית 

ה " ּלוּ " ְוכּו' הּוא ֵסֶדר ִנְגֵליתָ ַאּתָ ַמתַּ ַהּגִ ה ּבְ ּלָ ְתּגַ ּנִ  ן ּתֹוָרה. י ׁשֶ

ׁש ָהאֹור ָהֶעְליֹון ֶהָעָנןִהּנֵה " בּו ִמְתַלּבֵ בּוׁש ׁשְ לוֹ " הּוא ַהּלְ ה ְלָמטָּ ת ִלּגָ ִחּלָ ה. ְוָאְמָנם ּתְ
ְך  י ִנְמׁשָ בּוִאּיִ יגּו ַהּקֹול ַהּנְ ִ תּוב ֵמרוּ ִהׂשּ ָאַמר ַהּכָ ְדֵריגֹות ְוהּוא ַמה ׁשֶ ל ַהּמַ "ּוְתמּוָנה ם ּכָ

ַמִים, ְוֶזהּו "(דברים ד, יב) זּוָלִתי קֹול"ֵאיְנֶכם ֹרִאים  ָ ְך "ַאחַ " ְוכּו'. ִמן ַהׁשּ " ִנְגֵליתר ּכָ
ְתמּונוֹ  ים ִנְקָרִאים "ּבִ י ת ְנבּוִאּיֹות ַעל ְיֵדי ְלבּוׁשִ ". ְוִהּנֵה ַרַעׁש ָהעֹוָלם, ְוַעל רֹטהַ ַעְרִפּלֵ

ֲאָבה ּבוֹ  ׁשְ ּנִ ּנּו ַהזֹּוֲהָמא ׁשֶ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוִהּנֵה  ְיֵדי ֶזה ָיְצָאה ִמּמֶ ְמעוּ ֵמֶחְטאֹו ׁשֶ  ׁשָ
רֹות" ּבְ הּ ", ּוָבֶהם ִנְכְלָלה ַהּתֹוָרה ַהּדִ ּלָ ֶהם, ְוַהּכֹל ִמּתֹוְך "ּכֻ ָרה ּבָ " ְוהּוא ּכַֹח ָהֵאשׁ , ְוִנְקׁשְ

דֹוׁש  ין ָהֶעְליֹון ַהּקָ הֵ ַהּדִ ּטַ ל ָהַרע, ַהּמְ ֲעִביר ּכָ ל טּוְמָאה, ְוַהּמַ ה זֹו ַהּקֹולֹות ְבִחינָ ּובִ ר ִמּכָ
ָרִקים,  ְוַעל ַהּכֹל " ֹופָ קֹול ְוַהּבְ תוֹ ", רַהׁשּ ֻגּלָ ּסְ ַרת ַהּטֹוב  ׁשֶ יַ ַהְגּבָ מֹו ְוַהְכּפָ ת ָהַרע ּכְ

ַתְבנּו ְלֵעיל, ְוֶזהּו " ּכָ ֶ קֹולֹות ּוְבָרִקיםׁשּ  " ְוכּו'.ּבְ

ךְ  ְהיֶ  ַאַחר ּכָ ּיִ דֹול ׁשֶ ֹוָפר ַהּגָ ִלים ַעל ַהׁשּ ּלְ קַ ה ֶלָעִתיד ָלֹבא ְוֶזהּו "ִמְתּפַ ׁשֹופָ ע ּתֵ דֹול ּבְ ר ּגָ
 " ְוכּו'.ְלֵחירּוֵתינוּ 

 

 אמירת תשליך אצל הנהר.

י ִהּנֵה  ָהר, הּוא ּכִ ָנה ַעל ַהּנָ ָ יֹום ֹראׁש ַהׁשּ סּוֵקי "ִמי ֶאל ָכמֹוָך" ּבְ ִעְנַין ִמְנָהג ֲאִמיַרת ּפְ
ָנה: ָ ֹראׁש ַהׁשּ  ּבְ

שׁ  ְמְצִאים,  ְמַחּדֵ ל ְמִציאּות ַהּנִ  ָהָאדֹון ב"ה ּכָ

וֵּ  ֵאר ָלֶנַצח,ּוִמְתּכַ ָ ׁשּ ּיִ ֶהם ׁשֶ ּבָ  ן ִלְקּבַֹע ַהּטֹוב ׁשֶ

ּנּו, ִריָאה ִמּמֶ ְטַהר ַהּבְ ּתִ ֶהם, ַעד ׁשֶ ּבָ  ְוִלְדחֹות ָהַרע ׁשֶ

ָניו ָלֶנַצח ְנָצִחים.ֵלאוֹ ְוִתְהֶיה ְראּוָיה  אֹור ּפָ  ר ּבְ

ַרֲחָמי א ָהֲעֹונֹות ְועֹוֵבר ַעל ְוִהּנֵה ּבְ ִעיו ִיְת', נֹוׂשֵ ׁשָ ר ְלִפי ִנימּוס ַהּפְ ֶאְפׁשָ ִפי ַמה ׁשֶ ם ּכְ
ִריָאה  ּבְ ר ּבַ ּבֵ ְתּגַ ּנִ זֹּוֶכה ָלֶזה, ְוָכל ָהַרע ׁשֶ ה אֹותֹו ּוַמֲעִבירֹו ִמן ּדֹוחֶ ִצְדָקתֹו ְלִמי ׁשֶ

ה " סּוִקים ֵאּלֶ ּפְ ִציאּות, ְוִעְנָין ֶזה ִנְכָלל ּבַ ְמצּולֹות ָים" ְוכּו'. ַהּמְ ִליְך ּבִ  ִמי ֶאל ָכמֹוָך... ְוַתׁשְ

ְהיֹות  מִּ ְוָאְמָנם ּבִ ְבֵרי ָהעֹוָלם ַהזֶּה ְלִעְנְיֵני ׁשֶ ׁש ִמּדִ ּמֵ ּתַ ִמיד ְלִהׁשְ ל ְלָפָניו ַהִהּלוּ ן ָהָראּוי ּתָ
ְתֵרי ָחְכָמתֹו ִיְת'  ְרָמז ִמּסִ ּנִ ִפי ַמה ׁשֶ צּורוֹ ִיְת' ּכְ ְמְצאִ ּבְ ה ת ַהּנִ ן ְוֻחּקֹוֵתיהֶ ים ָהֵאּלֶ ם, ַעל ּכֵ
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ם, ּוַמְרֵאה ַעל ָרז  ֹוְקִעים ּבָ עּות ַהׁשּ ּקְ ּתַ צּוָרָתם ִעְנַין ִהׁשְ ְרִאים ּבְ ּמַ ִים, ׁשֶ הֹוְלִכים ֶאל ַהּמַ
עַ י ַהְנָהָגתֹו ִיְת' ֵמָרזֵ  ּקֵ ְמׁשַ נּ  ׁשֶ ֵאר ִמּמֶ ָ ּלֹא ִיׁשּ אֹוֶפן ׁשֶ ִרּיֹוָתיו ּבְ ם ּוַמֲעִביר ָהַרע ִמּבְ ּו רֹוׁשֵ

ָלל, ּוְכמֹו  ָבאֵ ּכְ ּמְ ְדָבָריו ׁשֶ ִביא ַעְצמֹו ּבִ ל ַחּטֹאוָתם"ר ַהּנָ ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ (מיכה  " ְוַתׁשְ

 .ז, יט)

 

 קיצור הכונות ראש השנה.

 בבריאת אדם הראשון. ותולדותםמצבי זו"ן 

ָנהַוֲאָפֵרׁש ְלָך ִעְנַין  ָ עֹוְררֹות  ֹראׁש ַהׁשּ ה ַהּמְ ֲעׂשֹות ְלָמּטָ עּוּלֹות ַהּנַ ִפי ַהּפְ ָרָטיו, ּכְ ָכל ּפְ ּבְ
ם ְלַמְעָלה. ִהּנֵה  ֶנְגּדָ ָנהּכְ ָ ֹראׁש ַהׁשּ הּוא יֹום ו׳ ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם,  ּבְ ִנְבָרא ָאָדם, ׁשֶ

ְבָרא, זו״ן ְלַמְעָלה ָהיּו  ּנִ ל אב"אּוְכׁשֶ ּלֵ א הּוא ְוִהְתּפַ ּבָ י חָ  -. ּוְכׁשֶ יּווּ ְזרּו פב״פ, ּכִ ג ַהזִּ
ם ָהיּו  ָ ׂשּ ה, ָהָיה ְלִפי ְמִציאּוָתם ְלַמְעָלה באו״א ׁשֶ ה ְלָמּטָ גּו זו״ן ַלֲעׂשֹות ָאָדם ְוַחּוָ ּוְ ְזּדַ ּנִ ׁשֶ

סֹוד  ם ָהיּו ּבְ ָ ׂשּ ה ׁשֶ  . אב"אפב״פ, ֲאָבל ֹלא ְלִפי ְמִציאּוָתם ְלָמּטָ

 ְוֶזה מּוְכַרח ִמב׳ ְטָעִמים:

יָון  -א  ּכֵ ֻהְצְרכָ ׁשֶ ן ָהיּו ׁשֶ ל ָאָדם ַלֲהִביָאם פב״פ, ִאם ּכֵ תֹו ׁשֶ ִפּלָ  .אב"אה ּתְ

ה ִנְבְראּו  -ב  ָאָדם ְוַחּוָ ָבר ָאנּו יֹוְדִעים ׁשֶ י ּכְ רּו, ְוֶזה ָהָיה אב"אְועֹוד, ּכִ ְך ִנְנּסְ , ְוַאַחר ּכָ
ל  הּוא יֹום ִראׁשֹון ׁשֶ ִריָאתֹו, ׁשֶ יֹום ּבְ ָנהֹראׁש הַ ּבְ ָ ר ִלְהיֹות ְלִפי ְמִציאּות ׁשּ , ְוֶזה ִאי ֶאְפׁשָ

ר ָאָדם ְוַחוָּ  י ֹלא ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ִנְנּסַ ה, ּכִ א ֵמֶחְצָיין ּוְלַמְעלָ זו״ן ְלָמּטָ ן הה ֶאּלָ י ּכֵ , ּכִ
ל  יֹום ִראׁשֹון ׁשֶ ָנהּבְ ָ ֶרת, ִנְנַסִרין ז״א ֵמֶחְציֹו ּוְלָמְעָלה, ְוִנְמֵצאת ֵלאָ  ֹראׁש ַהׁשּ ה ְמנּוּסֶ

ה  ִפּלָ ֵסֶדר ַהּתְ ֲאָפֵרׁש ּבְ ֶ מֹו ׁשּ ן בס"דּכְ ר ּכּוּלֹו, ִאם ּכֵ ָאָדם ִנְנּסַ ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ , ְוֵכיָון ׁשֶ
ֲעׂשּו ָהיּו ְלִפי ְמִציאּות זו״ן ְלַמְעָלה באו״א. ּנַ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ  ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ

א ָאָדם ָחְזרּו פב״פ ,ְוִנְמָצא ּבָ ׁשֶ ּכְ יֹום ׁשֶ י ּבְ ּקּוָנם ַעד ָהֶעֶרב. ְוֶזה ּכִ ַלם ּתִ , ֲאָבל ֹלא ִנׁשְ
״ה ָאַסר ָעָליו  ּבָ ן ַהּקָ א ְלֵלָאה, ּוַבּיֹום ַהב׳ ְלָרֵחל. ְוַעל ּכֵ יּווּ ִראׁשֹון ֹלא ֵיׁש ְנִסיָרה ֶאּלָ ג ַהזִּ

יּקוּ  ָאז ַהּתִ ין ַעד יֹום ַהב׳, ׁשֶ ְמּתִ ּיַ י ָהָיה רֹוֶצה ׁשֶ ּתֹו, ּכִ ַלם ְלַמְעָלה. ּוְלִפי ִעם ִאׁשְ ן ָהָיה ִנׁשְ
ת,  ּבָ ְיָלה ָהָיה ׁשַ ּלַ ּבַ הּ ׁשֶ ּבָ ״ל, ַעל  ׁשֶ ּנַ ל יֹום ּכַ ל ּכָ ֲחִרית ׁשֶ ׁשַ מֹו ּבְ ֵיׁש ִזיּוּוג ַיֲעֹקב ְוָרֵחל, ּכְ

ן ָהָיה  ְיָלה. דַּ ּכֵ ין ַעד ַהּלַ  י ְלַהְמּתִ

 ב' קלקולים שנמשכו מזווג אדם הראשון.

ין  ּלֹא ִהְמּתִ  ל, ְוָגַרם ב׳ ִקְלקּוִלים:ִקְלקֵ  -ְוֵכיָון ׁשֶ

מַּ  -א׳  ָהָיה ָצִריְך ׁשֶ קֵ ה ׁשֶ יֹום ֶאָחד, ֶזהּו ִלּתָ יּווּ ֶאל  ַוֲהָבָאָתהּ ת ָרֵחל ְנִסירַ ן ּבְ   - גַהזִּ
ב ַעד  ִמינִ הּוְצָרְך ְלִהְתַעּכֵ ָבר ֹלאתֲעֶצרֶ י ׁשְ ְתַקְלֵקל ַהּדָ ּנִ יָון ׁשֶ י ּכֵ ן דַּ ָהָיה  , ּכִ ם ּכֵ ר ִלְנסוּ י ּגַ

ה  ּמָ י ָצִריְך ּכַ ּווּ ם ֲאֵחִרים ַעד ֱהיֹוָתּה מּוֶכֶנת ִמיּתּוִקיאֹוָתּה, ּכִ  ג. ַלזִּ

ה, הּוא  ָעׂשָ ְלקּול ַהב׳ ׁשֶ יּקוּ  ,ה ִמן ָהִראׁשֹוןָקשֶׁ ְוַהּקִ ּתִ נּוָחה ׁשֶ ן ָהעֹוָלם ְלָהִביאֹו ֶאל ַהּמְ
ֵלמָ  ְ הָ ַהׁשּ ְצִחית, ׁשֶ קֵ ָיה ָצִריְך ה ְוַהּנִ ַבת ַאַחתִלּתָ ָחָטא,  .ִאם ֹלא ָהָיה חֹוֵטא - ן ּבְ ֶ יו ׁשּ ַעְכׁשָ

ְטָרא ַאֲחָרא א ַאְלֵפי ָלְקחָ  ְוַהּסִ יּתָ ִ ל ַהׁשּ ִניה ּכַֹח, ְצִריִכים ּכָ ְלקּוִלים.ׁשְ ל ַהּקִ ן ּכָ  ן ְלַתּקֵ

 

 נסירת לאה קודם החטא.

ָאה ְוַנְחזוֹ  ּלֵ ִסיָרָתהּ ר ְלִעְנָיֵנינּו, ִנְמָצא ׁשֶ ּנְ ל  ׁשֶ  - ָאָדם ָהִראׁשֹוןָהְיָתה קֹוֵדם ַהֵחְטא ׁשֶ
י יֹום ֶאָחד, ֲאָבל ָרֵחל ַנֲעׂשֵ ִסיָרָתהּ ת ּבְ ּנְ ִמיִני ְיָתה ַאַחר ַהֵחְטא, ָצִריְך כהָ  ׁשֶ ״ב ָיִמים ַעד ׁשְ

 ָהֲעֶצֶרת. 

 

 סוד הימים האלה נזכרים ונעשים.

סֹוד ָנה ּבְ ָכל ׁשָ ן הּוא ּבְ בֹוא ״ְוַהיָּ  ,ּכֵ י ּבְ ים״, ּכִ ִרים ְוַנֲעׂשִ ה ִנְזּכָ ָנהִמים ָהֵאּלֶ ָ  - ֹראׁש ַהׁשּ
ִריַאת ָהעֹוָלם, ְוָצִריְך אב"אזו״ן חֹוְזִרים  ְזַמן ּבְ ָהיּו ּבִ מֹו ׁשֶ ר אֹוָתם ַלֲהִביָאם ִלְנסוּ , ּכְ

 פב״פ. 

ַמן. ֲאָבל  תִנְנֶסרֶ ּוַבּיֹום ִראׁשֹון ֵלָאה  אֹותֹו ַהזְּ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ ּה, ּכְ ת ָרֵחל ָצִריְך ִלְנִסירַ ּכּוּלַ
ךְ  ל ּכָ ִמיִני ֲעֶצֶרתִתיקּוִנים ַעד מּוָסף  ּכָ ׁשְ  .ּדִ

 

 הבדלי תיקוני ראש השנה בזמן בית המקדש להיום.

ְזַמן  ם ּבִ שׁ ֶזה ָהָיה ּגַ ְקּדָ ית ַהּמִ ָבר שֶּׁ ַהּבֵ הּוא ּדָ יָון ׁשֶ י ּכֵ ַרם , ּכִ ל ָאָדם ֶחְטאוֹ ּגָ ּלֹא  ,ׁשֶ ַעד ׁשֶ
ר ִלְהיֹות  ִניִנְתַקן ַהֵחְטא ִאי ֶאְפׁשָ ּנּו, ְמֻתּקָ ִכים ִמּמֶ ְמׁשָ ָבִרים ַהּנִ ם ַהּדְ ָאָדם א ֵחטְ ן ְוִתיּקוּ ם ּגַ
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א  ָהִראׁשֹון ה ִלְזַמן ֶלָעִתיד ָלבֹואֹלא ִיְהֶיה ֶאּלָ ין ַעּתָ ׁש ּבֵ ּיֵ ית הַ . ַרק ַהֶהְפֵרׁש ׁשֶ שׁ ּבֵ ְקּדָ  ּמִ
ִריְך ַלֲעׂשֹות ב׳ ָיִמים  ּצָ ָנההּוא, ׁשֶ ָ ״ל, ַמה  ֹראׁש ַהׁשּ ּנַ ה״ ּכַ ּמָ יּקּון ״ּגּוף ּוְנׁשַ ְלצֹוֶרְך ּתִ

ְזַמן  ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ שׁ ׁשּ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ֹלא ָהָיה ַהּבֵ ם ּכֵ יֹום ֶאָחד. ְוׁשֹוָפר ּגַ ה ּבְ זֶּה ָהָיה ַנֲעׂשֶ , ׁשֶ
ל  יּקּון ׁשֶ א יֹום ֶאָחד. ֲאָבל ּתִ יּווּ ָצִריְך ֶאּלָ ַמן ַעד ַהזִּ אֹותֹו ַהזְּ ם ּבְ ַלם ּגַ ִמיִני ג ֹלא ָהָיה ִנׁשְ ׁשְ

  .ֲעָצֶרת

 

 חוץ לארץ. 'ענף''שורש' ארץ ישראל, ו

חוּ ִעְנַין ַהּיֹום טֹוב שֵׁ  ים ּבְ עֹוׂשִ ֻלּיֹות ׁשֶ ל ּגָ ִכיָנה ץָלָארֶ ץ ִני ׁשֶ ְ ׁשּ ׁש ּבַ ּיֵ ָבר ָיַדְעּתָ ׁשֶ י ּכְ , ּכִ
ׁש לֹו ַהְנָהָגה  .ׁשֶֹרׁש ַוֲעַנף ּיֵ ט ָעָנף ׁשֶ ֵ ׁשּ ם ִמְתּפַ ָ ָרֵאל, ּוִמׁשּ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶֹרׁש ֵיׁש לֹו ַהְנָהָגה ּבְ ַהׁשּ

חּוץ ָלָאֶרץ. ְוֶזהּו ַההֹוֵלְך  גָּ ּבְ הֹוְלִכים, ְורֹוֶצה לֹוַמר לוּ ּבַ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ת ִעם ִיׂשְ
ל ָהאֹוְיִבים.  ָרֵאל ִמּכָ מֹור ִיׂשְ ִלּפֹות, ִלׁשְ ֲאִצילּות ֶאל ְמקֹום ַהּקְ בֹודֹו ּבָ קֹום ּכְ ה ִמּמְ ּלֶ ְתּגַ ּמִ ֶ ׁשּ

לוּ ְוֶזה ִנְקָרא  טּגָ ֵ ׁשּ י ֹלא ָהְיָתה ְצִריָכה ְלִהְתּפַ ִכיָנה, ּכִ ְ א ֵמֲאִצילּות  ת ַלׁשּ ץ ְלֶארֶ ֶאּלָ
ָטה חּוץ  ְ ׁשּ ָרֵאל, ְוִהְתּפַ י  -ִיׂשְ ּה. ּכִ ּלָ לּות ׁשֶ לוּ ֶזהּו ַהּגָ י ּגָ ר לֹוַמר, ּכִ ׁש ִאי ֶאְפׁשָ ת ַמּמָ

ֱאֹלקּות ֵאין  ִמּיּות. ְלַיחֵ ּבָ ַגׁשְ ָבִרים ַהּנֹוְפִלים ּבְ  ס ּדְ

 

 ליום טוב שני של גלויות. -הפרש תיקוני יום טוב 

נִ  יֹום טֹובְוֶזהּו ִעְנַין  י ׁשֵ ֻלּיֹות, ּכִ ל ּגָ יֹום טֹובי ׁשֶ ה  ּבְ יּקּון ַנֲעׂשֶ ׁשֹוֶרשׁ ָהִראׁשֹון ַהּתִ , ּבָ
ְנָהג  הּוא ַהּמִ ֶארֶ ׁשֶ ָרֵאל, ּבְ ִניַהב׳  ּוְביֹום טֹובץ ִיׂשְ חּוץ ְמַתּקְ ׁש לֹו ַהְנָהָגה ּבַ ּיֵ ם ֶהָעָנף ׁשֶ

ֵאין ָלנ ֶ ִרים ָלָאֶרץ, ְוֶזה ְלִפי ׁשּ ּדָ ן ְלִמי ׁשֶ יֹום ֶאָחד. ְוַעל ּכֵ ן ַהּכֹל ּבְ ֶאֶרץ ּו ּכַֹח ְלַתּקֵ ּבְ
ָרֵאל יְך ַלֲעׂשֹות  ִיׂשְ ּיָ א  יֹום טֹובֵאיְך ׁשַ י ְלִפי ַהְנָהָגָתם דֶאחָ ם יוֹ ֶאּלָ ִתיּקּון דַּ , ּכִ י ּבְ
ֹוֶרשׁ  ִרים  .ַהׁשּ ּדָ חּוץ ָלָאֶרץֲאָבל ְלִמי ׁשֶ ן  - יֹום טֹובר ַאחֵ ֹום ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות י ּבְ ְלַתּקֵ

ׁש  יקּוִנים ַמּמָ אֹוָתם ַהּתִ ְקדּושַׁ ֶהָעָנף ּבְ מֹו  - יֹום טֹובת ּבִ ןִראׁשֹון,  ַהּיֹום טֹובּכְ  ְוַעל ּכֵ
י ִלְבֵני  מֹו  חּוץ ָלָאֶרץָאסּור ְלַזְלֵזל ּבֹו ּכִ  . ןָהִראׁשוֹ  ַהּיֹום טֹובהּוא ָקדֹוׁש ּכְ

ְתרֹון ַלֲעׂשֹות ב׳ ָיִמים  ֵאינֹו ּיִ ה ֲחִליׁשּות ּכַֹח, יֹום טֹובְוִנְמָצא ׁשֶ ַרּבָ א ַאּדְ ּמֹורֶ , ֶאּלָ ה ׁשֶ
ְזַמן  ַפַעם ַאַחת. ֲאָבל ּבִ ן ַהּכֹל ּבְ ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ְלַתּקֵ ֶ שׁ ׁשּ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ם ָאז ָהָיה ַקיָּ ָהָיה  ׁשֶ

יּקוּ י יֹום ֶאָחד, דַּ  ֶֹרשׁ ה ַנֲעשָׂ ָהָיה  ןְוַהּתִ ׁשּ ַבת ַאַחת. ְוִנְמָצא ְוָענָ  ּבַ יֹום טֹובף ּבְ ּבְ נִ  ׁשֶ י ׁשֵ
ֻדשָּׁ ִנְמֵצאת  מֹו ַהּקְ יֹום טֹובה ּכְ ןָהִראׁשֹון,  ּבְ ה ִהיא  ְוַעל ּכֵ ְתִפּלָ ָנה ּבִ ּוָ וָ ַהּכַ ה ַלּיֹום ׁשָ

ֵהם  א ׁשֶ וֹות, ֶאּלָ ֲענַ ִראׁשֹון, ְוָכל ָהֲעִלּיֹות ׁשָ חוּ ֹוֵלט ף ַהשּׁ ּבַ  ץ ָלָאֶרץ.ּבְ

 

 , ב' ימי ראש השנה.יֹוָמא ֲאִריְכָתאסוד 

ָנה הּוא ִעְנַין  ָ ל ֹראׁש ַהׁשּ ֵני ָיִמים טֹוִבים ׁשֶ י ָאְמרּו ֲעֵליֶהם, ַאחֵ ֲאָבל ׁשְ יֹוָמא 'ר, ּכִ
ן 'ֲאִריְכָתא ִניְנהוּ  ֵאין ָלנּו ּכַֹח ְלַתּקֵ ֶ א ׁשּ ָכל ַהב׳ ָיִמים, ֶאּלָ יּקּון הּוא ֶאָחד ּבְ י ַהּתִ , ְוֶזה, ּכִ

ה' ּמָ ְזַמן  'ּגּוף ּוְנׁשַ ים ּבִ ָהיּו עֹוׂשִ מֹו ׁשֶ יֹום ֶאָחד, ּכְ יּבְ שׁ ת ַהּבֵ ְקּדָ ים ב׳ ָיִמים. ַהּמִ , ָלֵכן עֹוׂשִ
דֹול, יּקּון ּגָ ְך ִלְהיֹותֹו ּתִ ְהיֹותֹו ִנְתַקן  ְוֶזה ִנְמׁשָ ּלִ ֵלמוּ ׁשֶ ׁשְ ת ְצִריִכים ב׳ ָיִמים. ֲאָבל ֵאינֹו ּבִ

ָאר  מֹו ׁשְ ִמיּכְ ֶֹרׁש םטֹוִבי םַהּיָ ּיֹום א׳ ִנְתַקן ַהׁשּ א ְוהַ , ׁשֶ ַהֹּכל הֹוֵל� ֶאל ב׳ ֶהָעָנף, ֶאּלָ

ן ַהּכֹל .ַהֹּׁשֶרׁש ר ְלַתּקֵ ׁשֶֹרׁש ַעְצמֹו ִאי ֶאְפׁשָ ּבְ א ׁשֶ ֵני ֶאֶרץ  ֶאּלָ ם ּבְ ן ּגַ יֹום ֶאָחד. ְוַעל ּכֵ ּבְ
ים ב׳ ָיִמים  ָרֵאל עֹוׂשִ מַ ִיׂשְ זְּ ם ָלֶהם ּבַ ָבר ֶזה נֹוֵגַע ּגַ י ּדָ יּקּון ַהּיֹום  -ן ַהזֶּה, ּכִ ִלים ּתִ ְלַהׁשְ

ן  ֵאין ּכֵ ֶ אָ ִראׁשֹון, ַמה ׁשּ ִמיר ׁשְ ָבר הֹוֵלְך ֶאל ֶהָעָנף, ְואֵ םַהּטֹוִבים ַהּיָ הּוא ּדָ ין ִלְבֵני , ׁשֶ
ָרֵאל ֵחֶלק ּבֹו.  ֶאֶרץ ִיׂשְ

 

 כוונות יום טוב שחל בשבת.

חָ  ת  יֹום טֹובל ּוְכׁשֶ ת ָאז ְקדּוׁשַ ּבָ ׁשַ נֹות  יֹום טֹובּבְ ּוָ ִניּגֹוֶבֶרת, ְוָכל ַהּכַ מֹו ְמַכּוְ יֹום ם ּכְ
שׁ  טֹוב ת נֹוֵתן ָמקֹום  ,ַמּמָ ּבָ ַ י ַהׁשּ ּלֹו. ַלּיֹום טֹובּכִ ן ָהֲעִלּיֹות, ְוַגם  ַלֲעׂשֹות ֶאת ׁשֶ ְוַעל ּכֵ

מֹו  ת מּוָסף, ַהּכֹל ּכְ ִפּלַ היֹום טֹובִזיּוּוג ּתְ ִפּלָ ל ּתְ ָרכֹות ׁשֶ ל ַהז׳ ּבְ מֹות ַהֲחִתימֹות ׁשֶ  . ְוַגם ׁשֵ
מֹו  ה]ֲעִמידָ [ ת יֹום טֹובַהּכֹל ּכְ ּבָ ׁשַ ׁש ּבְ ּיֵ נֹות ׁשֶ ּוָ גֹון יֹום טֹובת ַעל ְיֵתרוֹ . ֲאָבל ַהּכַ , ּכְ

ָמה  ַכת ְנׁשָ א, ֶזה ְיכֹוִלים ְיֵתירָ ַהְמׁשָ ל ַאּבָ א ְוׁשֶ ל ִאיּמָ יִפים ׁשֶ ּקִ ִעְנַין ַהּמַ ְיָלה, ְוַגם ּבְ ּלַ ה ּבַ
מֹוָתם ְלַכוֵּ  ֵאין ּכְ ֶ יָון ׁשּ יֹום טֹובן, ּכֵ א ּבְ ִני. ֶאּלָ ַכּוְ ּמְ רֹות ׁשֶ אֹות ִנְסּתָ א ּבָ ל ַאּבָ ַהֶהָארֹות ׁשֶ ם ׁשֶ

א, ִאיּמָ י ֶהָאַרת  ּבְ יֹוצֵ ּגֹוֶבֶרת. ְוַגם ַהֵהיָכלֹות  יֹום טֹובּכִ ִניר ּדְ י ְמַכּוְ א, ּכִ ַאּבָ ח ַהּנֻסָּ ם ּבְ
ת. ּבָ ל ׁשַ מֹו ׁשֶ  אֹוְמִרים ּכְ
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 גדולת כוונת המצווה המיוחדת ליום טוב בשבת.

חָ  ל  יֹום טֹובל ּוְכׁשֶ ָנהִראׁשֹון ׁשֶ ָ אֵ  ֹראׁש ַהׁשּ ֶ ת, ׁשּ ּבָ ׁשַ ל ַחג ּבְ ׁשֹוָפר אֹו ׁשֶ ין ּתֹוְקִעים ּבְ
דֶ  םְּבַכָּונֹוֵתיהֶ  ןְלַכּוֵ  ָצִרי�ְוַגם ֵאין נֹוְטִלים לּוָלב,  ּסֵ ְצָוה, ּבַ ים ַהּמִ מֹו ִאם ָהיּו עֹוׂשִ  ִּכיר ּכְ

ֲחַז״ל ַהְּפעּוָלה ַנֲעֵׂשית, ּוְביֹוֵתר ֹּכַח ַּגם ֵּכן, ִּכי ַהַּׁשָּבת ּגֹוֵרם ְזרוּ . ּוְלִפי ׁשֶ ּלֹא ַלֲעׂשֹות  ּגָ  -ׁשֶ
ים,  נָ י ְודַ ֵאין ָאנּו עֹוׂשִ ּוָ ּכַ  ה ְלַבד. ּבַ

ִקיעוֹ ן ְלַכוֵּ ְוָצִריְך  ּתְ ְמֻישָּׁ ת ּבַ ֵסֶדר ְוִדְמֻעמָּ ב ּדִ ַפת ַהּלּוָלב, ַהּכֹל ּבְ ַנֲענּוַע ְוַהּקָ ד, ְוֵכן ּבְ
ה  ֵאר ְלָמּטָ ְתּבָ ּיִ  .בס"דׁשֶ

 

 סגולת תפילת הפרנסה.

ת  ִפּלַ ״ (תהלים כד, א) "ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאהּ  '"ְלָדִוד ִמְזמֹור ַלה ַעְרִבית אֹוְמִרים ִמְזמֹורְוַאַחר ּתְ
דוֹ , ְוַהֲהָויֹו״ת 'ְוכוּ  ְרָנָסהְמֻסגָּ ״ה, ְוהּוא וְ הֶ יְ  ״ה אוֹ וָ הֶ יְ ת ְמֻנּקָ ֶזה אֹוְמִרים קֹוֵדם  .ל ַלּפַ

ֵביתֹו  ַעְרִבית, אֹו ּבְ ְתָרא ּדְ יׁש ּבָ ּבֹקֶ ַקּדִ ֶבר. ר קֹוֵדםּבַ  ְקִריַאת ַהּגֶ

 

 סוד קריאת מסכת ראש השנה על השולחן.

ל  ָרִקים ׁשֶ עּוָדה ִיְקָרא ד׳ ּפְ כֶ ְוַאַחר ַהּסְ ָנהת ַמּסֶ ָ ְלָחנוֹ ַעל  ֹראׁש ַהׁשּ זֹון,  ׁשֻ ת ַהּמָ ְרּכַ קֹוֵדם ּבִ
ל נּוק׳,  ְוסֹוד ֶזה ִחינֹות ׁשֶ ֶנֶגד ד׳ ּבְ ּלּוָתּה ַהְיינוּ ּכְ ָרה, ִלְפָעִמים : ָמקֹום ִהְתּגַ ְ ְוִהְתַקׁשּ
ִריָאה, ּבְ ת ּבַ סֹוד, אֹו ּבְ ַחת ַהּיְ ַדַעת.אֹו ּתַ  ״ת, אֹו ּבְ

 

 תקיעת השופר בעלות השחר.

ּבֹקֶ  ׁשֹוָפר ל׳ קֹולֹות ִעם ִמַּיד ַאַחר ָעלֹות ַהַּׁשַחרר ּבַ ּנֹוֲהִגים ִלְתקֹוַע ּבְ , ֵיׁש ֲחִסיִדים ׁשֶ
ֵסֶדר  נֹוֵתיֶהם, ּכְ ּוָ ֶאְכתֹּ ּכַ ֶ ֲחִרית בס״ד. ְוֵהם ֲהָכָנה ׁשּ ת ׁשַ ִפּלַ ן ַאַחר ּתְ ָעשֶׂ ה ְלמַ ב ְלַקּמָ ּיֵ ה ׁשֶ

ִפלָּ  ּתְ ן ּבַ י ּכֵ   ָּכל ַהִּתיקּוִנים ַהְּגדֹוִלים ָהֵאּלּו ְצִריִכים ֲהָכָנה קֹוֵדם.ה, ּכִ

ל  ָרכֹות ׁשֶ ִקיעֹות ּתֹאַמר הי״ח ּבְ ת הָ ֱאֹלקַ ְוקֹוֵדם ֵאּלּו ַהּתְ ָרׁשַ ָמה, ּפָ יֲעֵקיָדה, י ְנׁשָ ן ִויַכּוֵ
ין ִמּתוּ  סֹוד ָהֲעֵקיָדה. ְבׁשוֹ ְוִהכַ ק ַהּדִ ַחת ַהֶחֶסד ּבְ ְך: ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים  ע].ְוִיְתקַ [ ּתַ ְוַאַחר ּכָ
מַ , ּוְקִריַאת 'ְוכוּ  דֶ ע ׁשְ ּסֵ חֹולּכַ ״ל ּבַ ִחיַנת  -ַרק ַהֶהְפֵרׁש  .ר ַהּנַ ַכת ַהּמֹוִחין ִמּבְ ְלַהְמׁשָ

ה ם.  ָהַעִלּיָ ֵניֶהם ִנְכָלִלים ׁשָ ל הז״א, ּוׁשְ ְגבּוָרתֹו ׁשֶ ִהיא זו״ן ּבִ  ׁשֶ

 

 ענין נסירת רחל ולאה.

ִמים טֹוִבים.  ל ַהּיָ ֵסֶדר ּכָ תֹו ּכְ ִפּלָ ר ּתְ ְך ְיַסּדֵ א, ןְיַכוֵּ ת ּוַבֵהיָכלוֹ ְוַאַחר ּכָ ֶהָאַרת ִאיּמָ : ז״א ּבְ
ָכל  מַ . ְקִריַאת ַהּיֹום טֹובּכְ דֶ ע ׁשְ ּסֵ ַכת ר הַ ּכַ ״ל, ַרק ַהְמׁשָ דֶ  ןַהּמֹוִחיּנַ ּסֵ הּוג ּכַ ְלִפי  -ר ַהּנָ

ה. ִחיַנת ָהַעִלּיָ  ּבְ

ת ֲאבֹות  ְרּכַ נֹות. ִהּנֵה ּבִ ּוָ ַלַחׁש, ַוֲאָפֵרׁש ְלָך ִסְדָרּה ְלִפי ַהּכַ ה ּבְ ִפּלָ ְך ֹיאַמר ּתְ ְוַאַחר ּכָ
ָנה ָ ֹראׁש ַהׁשּ חֲ  ּדְ ׁשַ ת ֲאבֹות ּדְ ְרּכַ ל ּבִ ֵסֶדר ּכָ חֹולִהיא ּכְ נַ ַרק  .ִרית ּדְ ַכּוָ ּבְ חֹול ׁשֶ ֲחִרית ּדְ ת ׁשַ

א ְלָהִביא נּוק׳ פב״פ  ָנֵתינּו ֵאיָנּה ֶאּלָ ּוָ ל ּכַ ּכָ יָון ׁשֶ הּוא ּכֵ ז״א, ַעד ַהת -ִעם ַיֲעֹקב, ׁשֶ ״ת ּדְ
חִ דַּ ָלֵכן  ּתְ סֹוד ְנקּוָדה ַעד ַהתי ָלנוּ ְלַהֲעלֹוָתּה ּבַ ה ּבְ ְך ִלְבנֹוָתהּ ּלָ ְרצּוף  ״ת, ְוַאַחר ּכָ סֹוד ּפַ ּבְ

ֵדי  אב"א ם, ּכְ ַנסֵּ ַעד ׁשָ ּתִ ׁשֶ ּכְ ְהיֹוָתּה ׁשֶ ְנָיָנּה ּבִ ָהָיה ּבִ יעּור ׁשֶ ִ ֹבא פב״פ ַעד ַהׁשּ  ,אב"אר ּתָ
אןדַּ ְוֵכן  ֲחִרית. ֲאָבל ּכָ ת ׁשַ ִפּלַ ַנת ִזיּוּוג ּתְ ּוָ ָנֵתינּו  ,י ְלִפי ּכַ ּוָ ל ּכַ ּכָ יָון ׁשֶ ְלָהִביא נּוק׳  -ּכֵ
ֶתר,  פב״פ ְרצּוף ז״א ַעד ַהּכֶ ל ּפַ ֶנֶגד ּכָ וֵּ ּכְ ִזּווּ ג ִעּמֹו ְוִתְזּדַ ֵלם, ָלֵכן ְצִריִכים ָאנּו ּבְ ג ׁשָ

ל  ֶנֶגד ּכָ ְרצּוף ּכְ סֹוד ּפַ ְך ִלְבנֹוָתּה ּבְ ֶתר, ַאַחר ּכָ סֹוד ְנקּוָדה ַעד ַהּכֶ ה ְלַהֲעלֹוָתּה ּבְ ִחּלָ ּתְ ּבַ
ְרצּוף ז״א  ְבנֹות לֵ  ,אב"אּפַ נהָאה בחְוֶזה ּבִ ן ֵמֲאחֹוָריו, ג״ת ֵמֲאחֹוָריו, ְוָרֵחל ּבְ ם ּכֵ ״י ּגַ

ֶרת  ְהֶיה ְמנּוּסֶ ּתִ ׁשֶ ּכְ ְרצּוף ז״א. -ַעד ׁשֶ ל ּפַ ֶנֶגד ּכָ ְהֶיה פב״פ ּכְ  ּתִ

ן  י ּכֵ דּוַע, ּכִ ּיָ א ְלצֹוֶרְך ָרֵחל ּכַ ִסיָרה ֵאיָנּה ֶאּלָ ל ַהּנְ ּכָ יָון ׁשֶ י ּכֵ יּווּ ְוָצִריְך ֵליַדע, ּכִ ג ַהזִּ
ּה,  א ּבָ ִמיִני ָהֲעֶצֶרת ֵאינֹו ֶאּלָ ׁשְ ִסיָרה, ְונהּבִ בֹוא ַהּנְ נּוק׳ ִלְבנֹוָתּה ָלֵכן ּבְ א ִנְכָנִסים ּבָ ״י ִאיּמָ

ת ָמקֹום ֵלָאה,  דּוַע, ָאז ָרֵחל יֹוֶרׁשֶ ּיָ ָרֵחל,  ַהְיינוּ ּכַ ּה ִנְכָלִלים ּבְ ּלָ ַהט׳ ְסִפירֹות ׁשֶ ֻקדָּ ׁשֶ ה ְוַהּנְ
לָּ  ִרית ׁשֶ ְבנֹות ָהִעיּקָ י ּבִ ִעְנַין ַהּנֹוְקִבין. ְוֶזה, ּכִ ִתיּקּון ֲחצֹות ּבְ ״ל ּבְ ּנַ א, ּכַ ִאיּמָ ּה ֶנֱעֶלֶמת ּבְ

ָלל, ְוָלֵכן ֶנֱעֶלֶמת  ֶזה ּכְ א נּוק׳, ֵאין ְלֵלָאה ֵחֶלק ּבָ קּוָדה, ְוַהטִאיּמָ ִנְכָללֹות ת ְסִפירוֹ ' ַהּנְ
ן  י ּכֵ ָרֵחל, ּכִ פוֹ  תְסִפירוֹ ' ַהטּבְ ר ז״א ֵמֹראׁשֹו ַעד  ָלזוֹ ת ִמזֹּו ִמְתַחּלְ ְנּסַ ּנִ ד ׁשֶ ״ל. ֲאָבל ִמּיַ ּנַ ּכַ
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ן, חֹוֶזֶרת  ָבר הּוא ְמתּוּקָ ּכְ ָקה ִמזֶּה ַהֵחֶלק, ׁשֶ ּלְ א ִנְסּתַ קּודָ ֶהָחֶזה, ְוִאיּמָ ל ֵלָאה ַהּנְ ה ׁשֶ
ּלֹות,  ָהְלכּו ְלָרֵחל חֹוְזרֹות ָלּה ְוִנְמֵצאת ת ְסִפירוֹ ' ְוַהטְלִהְתּגַ ֶ ָאְמרּו ׁשּ ִהיא פב״פ. ְוֶזהּו ׁשֶ

ָאה  - ּלֵ ל ִנְנֶסרֶ ׁשֶ יֹום א׳ ׁשֶ ָנהת ּבְ ָ ר ז״א ַעד ֶהָחֶזה ּוְכֶנְגדֹו  ְורֹוֶצה לֹוַמר, ֹראׁש ַהׁשּ ְנּסַ ּנִ ׁשֶ
ל  ִחינוֹ ּכָ כוֹ ַהּנּוְק׳  תּבְ ּיָ ַ ֵהם ַעד ַהתת ַהׁשּ ּלֹו, ּוְכׁשֶ רוֹ ״ת ׁשֶ קּודָ ת ָחְזָרה ִנְנּסַ ל ֵלָאה ַהּנְ ה ׁשֶ

ּלֹות י  .ְלִהְתּגַ ָלל, ּכִ ִסיָרה ִיְהֶיה ֵחֶלק ְלֵלָאה ּכְ ִעְנָין ַהּנְ ּבְ ֶרת. ֲאָבל ֹלא ׁשֶ ִנְמָצא ֵלָאה ְמנּוּסֶ
מֹו ָרֵחל  בּוָקה ִעם הז״א ּכְ ְצָטֵרְך ְנִסיָרה ְלַהְפִריָדם.ּכֹתֶ  -ֵלָאה ֵאיָנּה ּדְ ּתִ  ל ֶאָחד, ׁשֶ

 

 ב' בחינות רי"ו בעליות.

וָּ  ָרָכה, ְוֵהם ְועֹוד ֵיׁש ּכַ ְפָרִטּיּות ַהּבְ ִחינוֹ נֹות ֲאֵחרֹות ּבִ י  תּבְ סֹוד רי״ו. ְוֶזה ּכִ בּוָרה ּבְ ל ּגְ ׁשֶ
ל  ּכָ יָון ׁשֶ ְדֵרגֹות ֲעִלּיוֹ ּכֵ ל ַהּמַ ְגבּוָרה, ָלֵכן ּכָ עֹולָ ת ַהּיֹום ּבִ ה ׁשֶ ֶהם, ְמִאיִרים ַהְרּבֵ ה נּוק׳ ּבָ

עֹוִלים ְלִמְנָין רי״ו מֹות ׁשֶ ם. ְוֵכן צָ  ,ׁשֵ ם, ְלַהֲעלֹות נּוק׳ ׁשָ ֶנְגּדָ  ִריְך רי״ו ֲאֵחִרים ּכְ

 

 בנין הנוק'.

ְנָין  נה -ְוַהּבִ ִסיָרה ּבְ הּוא ְלִתיּקּון ַהּנְ יָון ׁשֶ י ּכֵ ׁשּוט, ּכִ ז״א, ְוָרֵחל ְלַבד. ְוֶזה ּפָ  ֵאין -״י ּדְ
ָלל ֶזה ּכְ  .ְלַיֲעֹקב ֵחֶלק ּבָ

 

 כוונת המקיפים בתפילת עמידה.

תֹוְך ז״א.  דְועוֹ  יִפים ּבְ ּקִ יַאת ַהּמַ ִנים ּבִ תֹוְך ַהּמֹוִחין,  ַהְיינוּ ְמַכּוְ ְכָנסֹות ּבְ ֶהָארֹות ַהּנִ
יִפים ַלֲעׂשֹות  סֹוד ַמּקִ ִריכֹות ְלֵצאת ַלחּוץ ּבְ ּצְ פִ ׁשֶ ייּתְ ְבּקֹועַ ן, ְוֶזה ּלִ ל ז״א  ּבִ ַצח ׁשֶ ַהּמֵ

ְהיוּ  ּיִ יָמא דא״א. ְוֹלא ׁשֶ ֹכַח ֶהָאַרת ַהּנִ י ֵאּלּו ֵאין ָלֶהם ִליַכֵנס ְלָפִנים  ּבְ יִפים דל״מ, ּכִ ַמּקִ
ף ַהּמֹוִחין  ִהְתַחּלֵ ׁשּום ְזַמן, ַרק ּבְ ָלל ּבְ ְדלוּ ּכְ יִפים ִמּגַ ים לֹו ַמּקִ ָאז ַנֲעׂשִ ת א׳ ְלַגְדלּות ב׳, ׁשֶ

״ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינ ִנים ּבֶ ת. ְוֶזה ְמַכּוְ ּבָ ׁשַ ״ל ּבְ ּנַ יִפים -ּו״ ֲאֵחִרים, ּכַ  .ִזיּוּוג או״א ְלַמּקִ
ָכתָ  ״ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵקי ִיְצָחק ֵואֹלֵקי ַיֲעֹקב״. ְוֵאין ְוַהְמׁשָ אן ַמה ְלַכוֵּ ם ּבֶ ךְ ן ּכָ ּיָ ַ ׁשּ  ׁשֶ

ִניִמים,  ַכת ַהּמֹוִחין ַהּפְ יְלַהְמׁשָ ָרָכה  ַאף ַעל ּפִ סֹוף ַהּבְ ּבְ ֶ ִניׁשּ ֵסֶדר ַהחֹול, ְוֶזה ְמַכּוְ י  -ם ּכְ ּכִ
יָלא ַנֲעשֶׂ  דֹוָלה, ִמּמֵ ָנה יֹוֵתר ּגְ ּוָ אן ֵיׁש ּכַ ּכָ יָון ׁשֶ ְנַכוֵּ ּכֵ ִלי ׁשֶ ה ּבְ ַטּנָ  אֹוָתּה. ןה ַהּקְ

ֵסֶדר  יִפים ּבְ ּקִ ַנת ַהּמַ ֶאְכתֹּ ְוַכּוָ ֶ ָנה ְלַכוֵּ ב, ְיכֹוִלים ׁשּ ַכּוָ ֵאין ֵיׁש ּבְ ֶ ָכל יֹום ְלִפי ׁשּ ם ּבְ ן אֹוָתּה ּגַ
ָבר  מֹו ָהרי ָרטִ פְּ זֹו ׂשּום ּדָ ָנה, ּכְ ָ ְוקָ ְלֹראׁש ַהׁשּ ֵהם ּדַ ֹראׁש י״ו, ׁשֶ בּוָרה ּבְ ִליַטת ַהּגְ א ִלׁשְ

ָנה ָ א  ַהׁשּ ״ל. ֶאּלָ ּנַ ָנהּכַ ָ ֹראׁש ַהׁשּ ּבְ יִפים ְלַכוֵּ ָצִריְך  ׁשֶ ּקִ ְוָהָיה ְלִפי ֶׁשהּוא ִּתיּקּון ְּכָלִלי, ן ַהּמַ
רֹון ֲחִרית  ִחּסָ ׁשַ ִנים אֹוָתם. ֲאָבל ּבְ חוֹ ְלִתיּקּון ִאם ֹלא ָהיּו ְמַכּוְ ְרֶצה יּוַכל  לּדְ ּיִ ן, ְלַכוֵּ ִמי ׁשֶ

רֹון ִאם ֵאינֹו  ָבר ִנְכָנִסים ֵמֲאֵליֶהם. יכִּ ן, ְמַכוֵּ ֲאָבל ֵאינֹו ׂשּום ִחּסָ  ּכְ

 

 שינוי חזרת המוחין "במלך עוזר".

יּנּוי  םר ַאחֵ ְועֹוד ׁשִ י ׁשָ ל חֹול, ּכִ ת ֲאבֹות זֹו ֵמאֹוָתּה ׁשֶ ִבְרּכַ קּו ַהּמֹוִחי ,ּבְ ּלְ ְסּתַ ּנִ ֶ ד ׁשּ  ןִמּיַ
״ֶמֶלְך עֹוֵזר״ ְוכוּ  יִכים אֹוָתם 'ּבְ ה״, חֹוְזִרים ּוַמְמׁשִ ָברּוְך ַאּתָ ״ל.  ״ּבְ ִריעֹות, ְוַכּנַ ב' ּכְ ּבְ

נֹות ֲאֵחרוֹ  ּוָ ה״ ֵיׁש ּכַ ״ָברּוְך ַאּתָ אן: ּבְ מוֹ ת ֲאָבל ּכָ אֵ  ּכְ ְתּבָ ּיִ ַעם הּוא, ְלִפי רׁשֶ . ְוַהּטַ
קּו ַהּמֹוִחין  ּלְ ְסּתַ ּנִ ֶ ד ׁשּ חֹול, ִמּיַ ֲחִרית ּדְ ׁשַ ּבְ ְבֵנית נּוק׳ ם, כִּ ּוְלָהִביאָ ר ַלֲחזוֹ ָצִריְך  -ׁשֶ ּנִ ׁשֶ י ּכְ

נה ד חֹוֶזֶרת פב״פ, ּבְ א, ִמּיַ ָאַמְרנוּ ״י ִאיּמָ מֹו ׁשֶ ִנים  ּכְ ַכּוְ ּמְ ְזִקיפָ ְלַמְעָלה, ׁשֶ ה ַהב׳: ָרֵחל ּבַ
יּווּ ִעם ַיֲעֹקב פב״פ, ְוָכְך ָצִריְך ְלצֹוֶרְך  אן, נּוק׳ ַהזִּ בֹוא פב״פ ִעם דַּ  -ג. ֲאָבל ּכָ ּתָ י ׁשֶ

ִמיִני ֲעֶצֶרת יֹום ׁשְ ת ֲאבֹות, ֵאין  .הז״א ּבְ ִבְרּכַ ִסיָרה ּבְ יּקּון ַהּנְ ִהְתַחְלנּו ּתִ ׁשֶ ן ְלַכוֵּ ְוָלֵכן ּכְ
זין ֲחָזַרת ַהּמֹוחִ  ַלם ּבְ יּקּון ֵאינֹו ִנׁשְ ָבר ַהּתִ י ּכְ יו, ּכִ י ֵאין ָאנּו ְצִריִכים ָלֶזה ַעְכׁשָ ״א, ּכִ

ֶלֶמת  ְתִקיַעת ׁשֹוַפר, ְוִהיא ֵאיָנּה ִנׁשְ א ּבִ אן, ְוַהּמֹוִחין ֵאיָנם חֹוְזִרים ֶאּלָ יֹום ר ַעד ְלִהַנסֵּ ּכָ
ּפּוִרים ן ַהּכִ ֵאין ּכֵ ֶ חוֹ , ַמה ׁשּ ִסיל, ּבְ ּנְ ד. ָרָתהּ ׁשֶ ֶלֶמת ִמּיַ  ִנׁשְ

 

 טעם חזרת המוחין בשופר.

ְתִקיַעת ׁשֹוַפר  חֹוְזִרים ַהּמֹוִחין ּבִ ַעם ׁשֶ יַהּטַ ֶלֶמת, ְוָהָיה  ַאף ַעל ּפִ ִסיָרה ֵאיָנּה ִנׁשְ ַהּנְ ׁשֶ
ְנָיָנּה, ּוְלפָ  ֵלימּות ּבִ נּוק׳ ַעד סֹוף ׁשְ ֶבת ּבָ א ָלׁשֶ ִריָכה ִאיּמָ ּצְ יֹום חֹות ַעד ִנְרָאה ִלְכאֹוָרה ׁשֶ

ּפּוִרים ר ז״א ֵמֹראׁשֹו ַעד ֶהָחֶזה, ְוִנְמָצא ַהּכִ יֹום ִראׁשֹון ִנְנּסַ ּבְ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ רָ . ֶאּלָ ְנּסְ ּנִ ה ׁשֶ
תֶ ֵלָאה  יִעים שָׁ ד עַ י כִּ ר ָרֵחל (ְוּכֶ ִחינוֹ ם ַמּגִ דּועַ ה ָהֵאלֶּ ת ַהּבְ ּיָ ֶתר ּכַ ר ַהּכֶ ְנּסַ ּנִ יָון ׁשֶ ), ְוָלֵכן ּכֵ
ל  הּוא ׁשֶ ִרּיוּ ַהּנּוְק׳ ׁשֶ ְרצּוף ָהִעּקָ ל ַהּפַ י  -ת ׁשֶ ֶקת, ּכִ ּלֶ א ִמְסּתַ ָאר דַּ ִאיּמָ ְ ֶזה, ְוַהׁשּ י ּבָ

ִחינֹות  י ֵכןת ֵמֲאֵליֶהן. ִנְבנוֹ ַהּבְ ִני חֹוְזִרים ְותֹוְקִעים  ,ַאף ַעל ּפִ ֵ יֹום ַהׁשּ ם ּבְ ֹופָ ּגַ ׁשּ ן ּבַ ר ְלַתּקֵ
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ם וָ  ָ ָרֵחל, ֲאָבל ִמׁשּ ָבר ַהּמֹוַח ִנְתַקן, צֹוֶרךְ ֵאיָלְך ֵאין עֹוד ָחְכָמה ּדְ י ּכְ ּקוּ , ּכִ ה ְוַהּתִ ן ַנֲעׂשֶ
  ֵמֵאָליו.

 

 סוד ד' "ובכן" בברכת אתה קדוש.

ה ָקדֹושׁ "ְואֹוֵמר  ָבה: "ּוְבֵכן"ד׳ הַ ח ֻנסָּ ׳ ּובֹו מֹוִסיף ְוכוּ  "ַאּתָ ְרּכָ סֹוד ד׳ ַרְגֵלי ַהּמֶ , ְוסֹוָדם ּבְ
ִוד. ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיעֲ   ֹקב ּדָ

סֹוד ַהֶחֶסד. ַהב׳ ״ב דיע -ָהא׳  ִמְנַין ע״ג ס -ודי״ן ּבְ סֹוד ״ב ְוַהּכֹוֵללְוי׳ אֹוִתּיֹות ּכְ , ּבְ
בּוָרה. ַהג׳  הּוא כ״ו, עֹוָלה ע״א, ְוִעם ַהּכֹוֵלל ע״ה וְ מ -ַהּגְ ּלֹו ׁשֶ ׁשּוט ׁשֶ סֹוד ״ב, בְּ ַהּפָ

ׁשּוָטה  -ד׳ הַ ״ת. ת בִרּבּוַע ֲהָוָי״ה ּפְ סֹוד ַמְלכּות. ּדְ  ״ן, ּבְ

סֹוד ַהד׳ עְוסֹוד  ֵהם: או״א זו״ן ִהְתַחזֵּ ״ב ֵהם ּבְ ָבה, ׁשֶ ְרּכָ  ְּבָׁשְרָׁשם ָהֶעְליֹון -ק ד׳ ָחיֹות ַהּמֶ
סֹוד  הּוא א״א, ּבְ ָאיו'ׁשֶ א ֶאת נֹוׂשְ א נֹוׂשֵ ּסֵ  תאֶ ֶׁשּיֹורּו ָהֲעָנִפים  -ְוֶזה ִעיָּקר ַהֶּמְרָּכָבה , 'ַהּכִ

י ִמן ע ם,ָׁשְרׁשָ  ּלֹו, ְוָלכֵ הַ ִמן  - ״ב דא״א ֵהם יֹוְצִאיםּכִ ל ֶאָחד ד׳ יֹוִדי״ן ׁשֶ ה ְלִמְנָין עֹולֶ ן ּכָ
ֹוֶרשׁ ״ב, ְלהֹורֹות ע  . ְוִסְדָרם:ַהׁשּ

 

 יתקדש. ,ובכן

ךָ " ָרֵאל ַעּמְ ְמָך ה׳ ֱאֹלֵקינּו ַעל ִיׂשְ ׁש ׁשִ ֵני  ,"ּוְבֵכן ִיְתַקּדֵ סֹוד ׁשְ יבֹות ּבְ ְלִתי״ן.ּובֹו ח׳ ּתֵ  ּדַ

 

 ובכן, תן פחדך.

ְך  ךָ "ְוַאַחר ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ַבד ״ּוְבֵכן״. ְוסֹודוֹ ְוכּו׳ ּובֹו מ "ּוְבֵכן ּתֶ יבֹות, ִמּלְ סֹוד  ,״ב ּתֵ רּור ּבְ ּבֵ
סֹוד: ״ - ָהעֹוָלם חּוד, ּבְ יכֹו ֶאל ַהּיִ ָפה ְברּוָרה״ְלַהְמׁשִ ים ׂשָ י ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל ַעּמִ (צפניה ג,  ּכִ

ֲעׂשּו ּכּוָלם ֲאגּוָדה ַאַחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנךָ ". ְוֶזהּו ט) יְך  "ַוּיַ ה ְלַהְמׁשִ ּלֶ ְתּגַ ּיִ חּוד ׁשֶ סֹוד ַהּיִ ּכְ
ּה, ְוָלֵכן אֹוְמִרים ֶזה  ּלָ ַמְדֵריָגה ׁשֶ ָנה ּבְ ָכל ׁשָ ה ּבְ ל ָהעֹוָלם ִלְרצֹונֹו. ְוֶזה ַנֲעׂשֶ ֹראׁש ּכָ ּבְ

ָנה ָ  . ַהׁשּ

הּוא תְואֹוְמִרים אֹותֹו  ָרָכה ג׳, ׁשֶ ּבְ ָרֵאל ַהּגֹוֵבר ַעל ׁשֶֹרׁש ּבַ סֹוד ׁשֹוֶרׁש ִיׂשְ ֻאּמֹות ״ת, ּבְ
יּקוּ , ְלִפי ָהעֹוָלם ּתִ חּוד הּוא ׁשֶ סֹוד ַהּיִ ְלטּו, ְוָכל  -ן ָהעֹוָלם ּבְ ָרֵאל ִיׁשְ ׂשְ ּיִ ת ָהאּומוֹ ׁשֶ

ִדי ְעּבָ יֶהם. ְמׁשֻ ְחּתֵ ָאְמרוּ ה ְוזֶ ם ּתַ סֹוד לוּ  ׁשֶ ָרֵאל ? חָנצַ ן ָמאָלב ״ַרַז״ל ּבְ  ִּכי ְּבָכלח״, ָנצַ ִיׂשְ
ְלטּו. ְוִנְמָצא ְוַנֲעשָׂ  ,ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנהר ַהֵּבירּוָׁשָנה ִנְזַמן ֶזה  ָרֵאל ִיׁשְ ׂשְ ּיִ ּה ׁשֶ ּלָ ַמְדֵריָגה ׁשֶ ה ּבְ

ֵהם נֹוְצִחים,   ֶאָּלא ֶׁשֵאינֹו ִמְתַּגֶּלה ֶאָּלא ְלַבּסֹוף.ׁשֶ

 

 ובכן, תן כבוד.

ן ָכבֹוד" -ַהג׳  ֶנֶגד כ׳׳ח ",ּוְבֵכן ּתֶ יבֹות, ְוֵהם ּכְ ִמּלוּ אֹוִתּיֹות  ּובֹו כ״ח ּתֵ ילוּ י ּדְ י ַהּמִ
הוי ָרֵאל ּדְ יּקּון ִיׂשְ סֹוד ּתִ סֹוד:  -׳׳ה. ְוסֹודֹו ּבְ א, ּבְ בֹוד ֵמִאיּמָ יְך ֲעֵליֶהם ַהּכָ ְלַהְמׁשִ

ִלים ַיְזִהרּו" ּכִ ׂשְ  ְוכּו׳.  (דניאל יב, ג) "ְוַהּמַ

סֹוד ְיִציָרה תי״ק ו -סֹוד  ",ִתְקָוהוְ " יָּ ״ה, ּבְ ֶהם ֶנֱאָחזִ ַוֲעׂשִ ּבָ ָרֵאל, ְוהֵ ה, ׁשֶ יק ים ִיׂשְ ם ּתִ
הוי״ה ול י הָ ּדְ ה, ֲאָבל ָאנּו ֵיׁש  ֻאּמֹות ָהעֹוָלם״ה, ּכִ ּיָ ֲעׂשִ ֶנֶפׁש ּדְ א ּבְ ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ֶאּלָ

ְיִציָרה רּוַח ּדִ ְקָוה טֹוָבה״ ָלנּו ֵחֶלק ֲאִפילּו ּבְ ן ָלנּו ״ּתִ ּתֵ ּיִ ״ה, ׁשֶ ּבָ ִלים ְלַהּקָ ּלְ , ְוָאנּו ִמְתּפַ
ה דֹוׁשָ ד ַהּקְ יק ֶאל וה ִוְיִצירָ  .ִמּצַ ה ֵהם ּתִ ּיָ הוי״ה ַוֲעׂשִ י ּדְ ֶהם, ּכִ ים ּבָ ׁשִ ְתַלּבְ ד׳ הַ ״ה ַהּמִ

ֵסֶדר  יְ ד׳ עֹוָלמֹות הַ אֹוִתּיֹות ֲהָוָי״ה ֵהם ּבְ דּוַע, ְונִ  עַ ״ַאּבִ ּיָ יָּ ְמָצִאים ְיִציָרה ּכַ ֶנֶגד ַוֲעׂשִ ה ּכְ
 ״ה.ו

ּה יהו״ה אלהי״ם  ",ּוְצִמיַחת ֶקֶרן" ה ְלַמְעָלה, ְוֵיׁש ּבָ ַמּטָ סֹוד ָרֵחל ָהּצֹוַמַחת ִמּלְ ְוכּו׳ ּבְ
 ״י. אדניהו״ה 

עַ  ",ַוֲעִריַכת ֵנר" ִהיא ֲאחֹוֵרי ַהּדַ ם יהו״ה אהי״ה, ׁשֶ ּה ּגַ ׁש ּבָ ּיֵ סֹוד ֵלָאה ׁשֶ  ת.ְוכּו׳ ּבְ

 

 ובכן, צדיקים.

יִקים" –ד׳ הַ  ֶנֶגד כ "ּוְבֵכן ַצּדִ יבֹות ּכְ סֹוד ְוכּו׳, ּובֹו כ״ב ּתֵ ״ב אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ְוסֹודֹו ּבְ
יִקים  אֹורֹות. ַצּדִ יּקּון ַהּמְ ַהֲעָבַרת  -ּתִ ְמחּו ּבְ ׂשְ ּיִ יק ָוֶצֶדק, ׁשֶ ְטָרא ַאֲחָראַצּדִ ִמן ָהעֹוָלם,  ַהּסִ

יהָ "ְוֶזהּו:  סֹוד נּוק׳ ִדְקִליָפה, ור״ת  "ְועֹוָלָתּה ִתְקּפֹץ ּפִ יִלי״ת.פִּ ץ ְקּפֹתִ ּבְ ִמְנַין ּלִ  יָה הּוא ּכְ
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ָעה " הּ ְוָהִרׁשְ ּלָ י  "ןָעשָׁ כֶ  ּכֻ ְטָרא ַאֲחָראק ֹחזֶ ְוכּו׳, ּכִ הּוא  ַהּסִ סֹוד ֲעָמֵלק ׁשֶ  תזֲֻהמַ הּוא ּבְ

ל  ֲעבֹור ִמן ָהָאֶרץ, ָאז ּכָ זֶּה ַהזָּדֹון ּתַ ָחׁש, ּוְכׁשֶ ְטָרא ַאֲחָראַהּנָ ָעשָׁ ּתֹאַבד  ַהּסִ י ֵאין ּכֶ ן, ּכִ
 ָלּה ַעל ַמה ִלְסמֹוְך.

 

 סיום, ותמלוך.

ּלּוי דאהי״ה "ְוִתְמלֹוךְ " ִמּלּוי ַהּמִ ֶנֶגד כ״ז אֹוִתּיֹות ּדְ יבֹות, ּכְ סֹוד ְוכּו׳, ּובֹו כ״ז ּתֵ , ּבְ
יּלוּ  א. ַהּגִ ִאיּמָ  י ּבְ

 

 חתימה.

ְך אֹוֵמר  ה"ְוַאַחר ּכָ ִמְנַין אהי״ה.  "ָקדֹוׁש ַאּתָ יבֹות ּכְ  ְוכּו׳ ּובֹו כ״א ּתֵ

ּה ה׳ ְצָבאֹות" ְגּבַ סֹוד נה "ַוּיִ ִאימָ ״י ְוכּו׳ ּבְ ֵלָאה. ּדִ ִהים ְלַמְעָלה ּבְ ְגּבָ ּנִ  א ׁשֶ

רּוְך "ְוחֹוֵתם  ה אַ ּבָ ֶלְך הַ  הֵ ״ֵהוָ יֹ ּתָ דֹושׁ הַ ּמֶ סֹוד ֵלָאה,  "ּקָ דֹוׁש״ ּבְ ֶלְך ַהּקָ ר״ת איה״ה. ״ַהּמֶ
ה. דֹוׁשָ ֶנֶגד ַהּמֹוִחין ָמקֹום ַהּקְ ִהיא ּכְ  ׁשֶ

״ל  ִניְוַהד׳ ּוְבֵכ״ן ַהּנַ  ם: ב׳ ְלֵלָאה ּוב׳ ְלָרֵחל.ִנּתָ

 

 אתה בחרתנו.

נוּ "ְואֹוֵמר  ַחְרּתָ ה ּבְ ָאר  "ַאּתָ ֵסֶדר ׁשְ רֹון ַהזֶּה". ְואֹוֵמר טֹוביֹום ְוכּו׳ ּכְ ּכָ  "ֶאת יֹום ַהזִּ
ט  ּפָ ׁשְ סֹוד ַהּמִ זּבְ ד או״אּבְ רֹון״ .״א ִמּצַ ָערֵ ונ' ״ב קס״א ע - ״ִזּכָ ינָ י ׁשֶ רּוָעה". הּבִ  "יֹום ּתְ

סֹוד  ָפֵרׁש בס״ד. ִמיּתוּ ּבְ ּנְ מֹו ׁשֶ ֹוָפר, ּכְ ֹכַח ַהׁשּ ה ּבְ יִנים ְוַהְכָנָעָתם ֲהַנֲעׂשֶ  ק ַהּדִ

ֹבא"ר: ְואֹומֵ   ְוכּו׳. "ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ַוּיָ

ְך אֹוֵמר  יּלּוי  ״ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו ְמֹלךְ ״ְוַאַחר ּכָ סֹוד ּגִ בוֹ ְוכּו׳, ּבְ דֹוׁש ּכְ ֶלְך ַהּקָ ד ַהּמֶ
עֹוָלם.  שֵּׂ ״ּבְ יָקְרךָ ְוִהּנָ ל ָהָאֶרץ ּבִ סֹוד ִעיּלּוי ַהַהְנָהָגה ִמו - ״א ַעל ּכָ , ְוָאז ִהיא ְלי״ה ״הּבְ

סֹוד  יָנהָקנָ ״ה ָחְכָמה ָקנָ ״ ,ְוסֹוד ֶזה״ר, ְיקָ ּבְ ד או "״ה ּבִ אֹון ״א. ״ִמּצַ ָהָדר ּגְ  ״ֻעזָּךְ ְוהֹוַפע ּבֶ

רֹון  -ְוכּו׳  ַחת ַהּגָ ּתַ ָערֹות ׁשֶ ְ ד ַהׂשּ ְחּתֹוִנים, ִמּצַ יּלּוי או״א ַעל ַהּתַ סֹוד ּגִ ְקָרִאים ֲהַדר ּבְ ַהּנִ
אֹון.  עּול״ְוֵידַ ּגְ ל ּפָ ה,  - ״ע ּכָ ּיָ ד ֲעׂשִ ד ְיִציָרה.  - ר"ְיצוּ ל כָּ ן ְוָיִבי״ִמּצַ ל ״ִמּצַ ַוּיֹאֶמר ּכָ

ָמה ר ְנׁשָ ״ה ְלעֹוָלם  - ״ֲאׁשֶ ּבָ ַהּקָ ירּו ׁשֶ ם ַיּכִ ּלָ ּכֻ ִריָאה, ׁשֶ ד ּבְ לַ ִמּצַ ָהָיה ׁשָ ְזַמן ׁשֶ ט, ֲאִפילּו ּבִ
ִלּפֹות ׁשֹוְלטֹות, ְוֶזהּו: ִנְרָאה שֶׁ  ָרֵאל ״ַהּקְ ִחלָּ ֲאִפילּו  - ָמַלְך״ה׳ ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּוַמְלכּותֹו ״ה. ִמּתְ

ָכל  לָ ּבְ ת  - ״הָמׁשָ ׁשֶ ְתַלּבֶ ה ַהּמִ ָ ְקדּוׁשּ סֹוד ַמְלכּות ּדִ ְקִלּפוֹ ּבְ  ם. ְלַהְכִניעָ ת ּבִ

נוּ ״ְואֹוֵמר,  ל ָהָאֶרץ״, ְוחֹוֵתם ״ָקְדׁשֵ ה  ״ֶמֶלְך ַעל ּכָ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ין ׁשּ סֹוד ַהּדִ ָנהְוכּו׳ ּבְ ָ ֹראׁש ַהׁשּ  .ּבְ
 

 ג' ברכות אחרונות.

ָרכֹות ַאֲחרֹונֹות  ז״א ְמִאיִרים ַלנּוק׳.נה -ג׳ ּבְ  ״י ּדְ

ִריְתךָ ״ּוְכתוֹ ּומֹוִסיף;  ֵני ּבְ ים טֹוִבים ּבְ ז״א  ״ב ְלַחּיִ  למֹוִחין ַלנּוק׳, ְועַ  -ְוהּוא סֹוד נ"ה ּדְ
ן ֵהם ״טֹובִ  דּוַע. ּכֵ ּיָ יּלּוי ַהֲחָסִדים ּכַ ָמקֹום ּגִ י ֵהם ּבְ  ים״ ּכִ

לֹום״ַוֲחִתיַמת  ים ׁשָ לֹום״ִהיא  ״ׂשִ ָ ה ַהׁשּ לֹו״ם  .״עֹוׂשֶ ָ ָרה ָיִמים, ויכוין ַהׁשּ ל ָהֲעׂשָ ְוֵכן ּכָ
הּוא סֹוֵפר ָהֶעְליֹון. ִמְנַין ספריא"ל ׁשֶ  ּכְ

 

 בקשת פרנסה.

ְרָנסָ ל שֶׁ  אֹותוֹ ר ְוַאחַ  א ״מ יאו״יר״ר, ְוֹיאמַ ס. ״ן ומפרנ״גי' ז -א ״, דיקרנוסןְיַכוֵּ ה, ַהּפַ
תֵּ  ּתִ מּוִכיל ּוְלכָ י לִ ן ׁשֶ ְלָחנִ ל עַ ם ַהּסְ ָכבוֹ  ְמזֹונֹוֵתינוּ ם ָויוֹ ם יוֹ ל ּוְבכָ ם ַהּיוֹ י ׁשֻ ְזכוּ ד, ּבְ ת ּבִ
ְמךָ  דוֹ  ׁשִ ֻמנֶּ ל ַהּגָ ְרָנסָ ל עַ ה ַהּמְ ְצִריֵכנוּ ל ְואַ ה, ַהּפַ שָׂ ת ַמְתנֹ י ִלידֵ  ּתַ ְמךָ ם, ְודַ ר ּבָ נוּ  ּוְבׁשִ  ָחּנֵ

נֹ ר אֹוצַ ן ּומִ ס ּוְמַפְרנֵ ן זָ ל אֵ ה ַאתָּ י כִּ  ַפְרְנֵסנוּ ם ִחנָּ ת ַמּתְ ֵלנוּ  ּתְ ה ֶסלָ ן ָאמֵ ן ָאמֵ ן ָאמֵ , ּוְתַכְלּכְ
 ה.ֶסלָ ה ֶסלָ 

 

 כוונה לזמן קריאת התורה

ִריָאה טֹוב , יו״ד ה״י וא״ו ה״י, יו״ד וא״ו דל״ת, ה״יהו״ב דס״ג ָכֶזה: ן מְלַכוֵּ  ּוָבֵעת ַהּקְ
 ה״י יו״ד, וא״ו אל״ף וא״ו, ה״י יו״ד. 

http://www.ramhal.net/
http://www.ramhal.net/


 ליקוטי ראש השנה                        www.ramhal.net קהילת הרמח"ל  - 14 - ליקוטי ראש השנה                        www.ramhal.net קהילת הרמח"ל 
 

 אלפא ביתא קודם תפילת מוסף.

יָתא  ַאְלֵפי ּבֵ ׁש ּבְ ּיֵ סּוִקים ׁשֶ ְתַמְניָ ְוקֹוֵדם מּוָסף טֹוב לֹוַמר אֹוָתם ַהּפְ תּוב ֲאִפילוּ א ּדְ ּכָ , ׁשֶ
ט, ְוֵאּלּו ֵהן:  ּפָ ֶהם ִמׁשְ  ּבָ

ֵטי ִצְדֶקָך""אֹוְדָך  ּפְ ָלְמִדי ִמׁשְ ר ֵלָבב ּבְ ֹיׁשֶ  . (תהלים קיט, ז) ּבְ
ֵטי ִפיָך" ּפְ י ּכֹל ִמׁשְ ְרּתִ ָפַתי ִסּפַ ׂשְ  . (תהלים קיט, יג) "ּבִ

ֶטיָך ְבָכל ֵעת" ּפָ י ְלַתֲאָבה ֶאל ִמׁשְ ְרָסה ַנְפׁשִ  . (תהלים קיט, כ) "ּגָ
וִּ  ֶטיָך ׁשִ ּפָ י ִמׁשְ ֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרּתִ  . (תהלים קיט, ל) יִתי""ּדֶ

ֶטיָך טֹוִבים" ּפָ י ִמׁשְ י ּכִ ר ָיֹגְרּתִ ִתי ֲאׁשֶ  . (תהלים קיט, לט) "ַהֲעֵבר ֶחְרּפָ
י" ֶטָך ִיָחְלּתִ ּפָ י ְלִמׁשְ י ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד ּכִ ל ִמּפִ ּצֵ  .(תהלים קיט, מג) "ְוַאל ּתַ

ֶטיָך ֵמעֹוָלם ְיֹהָוה ָוֶאְתֶנָחם" ּפָ י ִמׁשְ  . (תהלים קיט, נב) "ָזַכְרּתִ
ֵטי ִצְדֶקָך" ּפְ  . (תהלים קיט, סב) "ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך ַעל ִמׁשְ

יָך" יִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחּקֶ  (תהלים קיט, עא) "טֹוב ִלי ִכי ֻעּנֵ
יָתִני" ֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעּנִ ּפָ י ֶצֶדק ִמׁשְ י ְיֹהָוה ּכִ  . (תהלים קיט, עה) "ָיַדְעּתִ

ט""כַּ  ּפָ ה ְבֹרְדַפי ִמׁשְ ֲעׂשֶ ָך ָמַתי ּתַ ה ְיֵמי ַעְבּדֶ  . (תהלים קיט, פד) ּמָ
י ַהּכֹל ֲעָבֶדיָך" ֶטיָך ָעְמדּו ַהּיֹום ּכִ ּפָ  . (תהלים קיט, צא) "ְלִמׁשְ
ה הֹוֵרָתִני" י ַאּתָ י ּכִ ֶטיָך ֹלא ָסְרּתִ ּפָ ׁשְ  . (תהלים קיט, קב) "ִמּמִ

ָמה לִ  י ָוֲאַקּיֵ ְעּתִ ּבַ ֵטי ִצְדֶקָך""ִנׁשְ ּפְ ֹמר ִמׁשְ  . (תהלים קיט, קו) ׁשְ
ֶטיָך ָיֵראִתי" ּפָ ׁשְ ִרי ּוִמּמִ ָך ְבׂשָ ְחּדְ  . (תהלים קיט, קכ) "ָסַמר ִמּפַ

ָקי" יֵחִני ְלֹעׁשְ ּנִ ל ּתַ ט ָוֶצֶדק ּבַ ּפָ יִתי ִמׁשְ  . (תהלים קיט, קכא) "ָעׂשִ
ט ְלֹאֲהֵבי  ּפָ ִמׁשְ ִני ּכְ ֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ ֶמָך""ּפְ  . (תהלים קיט, קלב) ׁשְ

ֶטיָך" ּפָ ר ִמׁשְ ה ְיֹהָוה ְוָיׁשָ יק ַאּתָ  . (תהלים קיט, קלז) "ַצּדִ
ִני" ֶטָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ָך ְיֹהָוה ּכְ ְמָעה ְכַחְסּדֶ  . (תהלים קיט, קמט) "קֹוִלי ׁשִ

ט ִצְדֶקָך" ּפַ ל ִמׁשְ ָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ּכָ  . (תהלים קיט, קס) "ֹראׁש ּדְ
ֵטי ִצְדֶקָך""שֶׁ  ּפְ יָך ַעל ִמׁשְ ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ  . (תהלים קיט, קסד) ַבע ּבַ

ֶטָך ַיְעְזֻרִני" ּפָ י ּוְתַהְלֶלּךָ ּוִמׁשְ ִחי ַנְפׁשִ  .(תהלים קיט, קעה) "ּתְ

 

 .סוד הפיוטים

ּיּוִטין ַהַחזָּ ר אֹומֵ  דוֹ  ׁשֶֹרשׁ  ֵישׁ ה ְלזֶ ם ְוגַ . ִמְנָהגוֹ י ְלפִ ד ֶאחָ ל כָּ ם, ּפִ י כִּ ד, ַהּסוֹ י פִּ ל עַ ל ּגָ
ִמי ּיָ ים ַהּטֹוִבים ּבַ ּלִ הֵ ת ְיֵתרוֹ ת ֶהָארוֹ ם ִמְתּגַ ּיּוִטי ֵישׁ ה זֶ ד ּוְכֶנגֶ ה, ַלַהְנָהגָ ם ִעּטּוִרים ׁשֶ ם ַהּפִ

ָרכוֹ ם ִעּטּוִרי - ָחרוּ ן כֵּ ל ְועַ ת. ַלּבְ ְדמֹוִני ּבָ ּיּוִטיר ְלַסדֵּ ם ַהּקַ יי פִּ ל עַ ם ּפִ ְדָרׁשִ י כִּ ם, ַהּמִ
ִניִמּיוֹ א ִהיה דָ ַאגָּ  דֹושָׁ י ִעְנְינֵ ל כָּ י כִּ ה. ָהֵאלֶּ ם ָהִעּטּוִרים עֹוְמִדיה זֶ ד ּוְבסוֹ ה, ַהּתֹורָ ת ּפְ ה ַהּקְ

מוֹ ת ְותֹוֶספֶ  ׁשָ סוֹ א הוּ ל ַהּכֹת ַהּנְ ִניִמּיוֹ ד ּבְ ֵאינוֹ ת ַהִחיצֹוִנּיוֹ א ְולֹ ת, ַהּפְ נֶּ  ׁשֶ ּתַ ם ִמּיוֹ ה ִמׁשְ
 .ַאֵחרם ַלּיוֹ ד ֶאחָ 

 

 ר שופת תקיען עני

קַ ה ַהּתֹורָ ת ְקִריאַ ר ְוַאחַ  ׁשֹופָ ע ִיּתָ נֹוָתיל כָּ ם עִ  ִסְדרוֹ  ְוֶזהוּ ר, ּבְ ּוָ נוּ ו, ּכַ ְפרָ  ַוֲאָפְרׁשֵ ט ּבִ
נַ ה ִהנֵּ בס"ד.  ּוָ ֹופָ ת ּכַ  :אִהיר ַהׁשּ

קוּ ן ַהּמֹוִחיר ְלַהְחִזי  ּלְ ְסּתַ ּנִ ֶ ִסירָ י ְידֵ ל עַ מז"א  ׁשּ סוֹ ה ַהּנְ מָ ד ּבְ ְרּדֵ  ה כנ"ל. ַהּתַ
ים ְוגַ   יִניק ְלַהְמּתִ נוּ ם ַהּדִ ּתְ ּנִ  ק'. ַלנוּ  ׁשֶ
טָ ם ְוגַ   ָ ׁשֹופָ ב ִמְתַעְרבֵּ ן ַהׂשּ  ר. ּבְ

ָבִריה ג' ְוִהנֵּ  י ֵאּלוּ ם ּדְ ֹופָ י ְידֵ ל עַ ם ַנֲעׂשִ ָבִריג' בְּ ר ַהׁשּ ָאנוּ ם ּדְ  :ְוַהְיינוּ , ּבוֹ ם ַמְבִחיִני ׁשֶ

ִקיעוֹ י ְידֵ ל עַ   ְפָרֵטיהֶ ת ַהּתְ ֲאָפֵרשׁ  ּוְכמוֹ בז"א,  ןַהּמֹוִחים חֹוְזִרין, ּבִ ֶ  . ׁשּ
ִקיעָ י ְידֵ ל עַ   ְכלָ ה ַהּתְ ֹופָ ל ּבִ ֹופָ י כִּ ה, ְוזֶ . םַהִּדיִנים ַמְמִּתיִקיר, ּוַבׁשּ א ְלִדיְקנָ ז רֹומֵ ר ַהׁשּ

צּוָרתוֹ  הוּ , ּבְ סוֹ ן, כֵּ א הוּ א ַהִדיְקנָ ם ְוגַ ה, ְלָמטָּ ב ְוָרחַ ה ִמְלַמְעלָ ר צַ א ׁשֶ ב' הַ ד ּבְ
אֵ ד", ֶחסֶ ב ְורַ " "לאֵ ם "ִתיקּוִני  -"ד ֶחסֶ "ב ְורַ ה, ְלַמְעלָ א ְוהוּ  ,רצַ א הוּ  -"ל ׁשֶ

עַ ה. ְלָמטָּ א ְוהוּ ב ָרחַ א הוּ  יִניל כָּ י כִּ ן ַוּיַ ִקים ַהּדִ ְרשָׁ ם ִנְמּתָ ׁשָ ם ְמעֹוְרִרין ָלכֵ ם, ּבְ
ֹכחַ א ַהִדיְקנָ  ֹופָ  ּבְ בּורוֹ  ָידוֹ ל ְועַ ר, ַהׁשּ קוֹ ת ַהּגְ  ת. ִנְמּתָ

רּוִמיִטיןי ְידֵ ל ְועַ   מוֹ  ן,ַהָּׂשטָ ב ִמְתַעְרּבֵ , ַהּטְ ֲאָבאֵ  ּכְ  .ר בס"דׁשֶ

ִקיעוֹ ל' הַ ר ֵסדֶ ה ְוִהנֵּ  ֵלאָ א בז"א, ותש"ת הוּ י תשר"ת כִּ  -א הוּ ת ּתְ ָרחֵ ה, ותר"ת ּבְ ל. ּבְ
 :יכִּ  ְוַהְיינוּ 
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ינָ א ִהיה ֵלאָ  יָ א ּדִ ׁשְ ָבִרית ִנְרֶמזֶ ן ְוָלכֵ א, ּקַ ׁשְ הֵ ם, ּבִ סוֹ ם ׁשֶ בּורָ ד ּבְ  ה. ֲחָזקָ ה ּגְ

ינָ א ִהיל ְוָרחֵ  ָמקוֹ א ִהין ַיעַ א, ַרְפיָ א ּדִ יּלוּ ם ּבְ ְתרּועָ ת ִנְרֶמזֶ ן ָלכֵ י, ַהּגִ ִהיה, ּבִ יא ׁשֶ ן ּדִ
ַרַעשׁ א ִהיי כִּ ק, ְמֻמתָּ  יְסקֵ א לֹ ל ֲאבָ , ּבְ יְסקֵ י ּפִ מוֹ י ּפִ ָבִרי ּכְ ׁשְ יה מֹורֶ ה ְוזֶ ם. ּבִ ַהּדִ  ֵאינוֹ ן ׁשֶ
ּלֹר, ָהאוֹ  ְלַהְרִעישׁ א ֶאלָּ ל ָיכוֹ  ךְ ל כָּ ה ִיְהיֶ א ׁשֶ ְקִביעוּ  ּכָ א הוּ י כִּ א, לֹ  - ִלְמנֹועַ ל ֲאבָ ת, ּבִ

ּבוֹ ק. וז"א, ְמֻמתָּ  ָרׁשוֹ  ׁשֶ ִקיעוֹ ן ָלכֵ ל, ְוָרחֵ ה ֵלאָ ק' נוּ ב' הַ ת ִנׁשְ עּוּלוֹ ת ָהעֹוׂשוֹ ת ַהּתְ ת ַהּפְ
 .ל תר"ת כנ"לּוְבָרחֵ ה תש"ת, ּוְבֵלאָ ם תשר"ת, הֵ  ּבוֹ 

ָעִמיג'  ַלֲעׂשֹותוֹ  ָצִריךְ ן ִסימָ ל כָּ ה ְוִהנֵּ  ינוּ ר ַאחַ י כִּ ם. ּפְ ָעׂשִ יּקוּ  ׁשֶ כָ ן ַהּתִ ִחינוֹ ג' הַ ל ּבְ ת, ּבְ
יִכי ָאנוּ  ִריאָ  ֹראשׁ ל אֶ  אֹותוֹ ם ַמְמׁשִ דֵ ה, ַהּבְ לוּ י ּכְ ַקּבְ ּיְ ּנוּ  ׁשֶ ְחּתֹוִנית ָהעֹוָלמוֹ  ִמּמֶ ר ְוַאחַ ם. ַהּתַ
ךְ  יךְ ם חֹוְזִרי ּכָ ְמקֹומוֹ ה ְלַמְעלָ  אֹותוֹ  ְלַהְמׁשִ ֲאִצילוּ  ּבִ ִקיעוֹ י ל' ֲהרֵ ת, ּבָ  .תּתְ

 

 .חזרת המוחין

ּתֹוְקִעי ְוֵאּלוּ  סוֹ ם הֵ ף, מּוסָ ם קֹודֵ ם ׁשֶ ְתבּונָ ן מֹוִחיד ּבְ ִאיה ּדִ ד ִדְמעּומֶ ם ְואֹותָ ם בז"א. ַהּבָ
ּתֹוְקִעי תֹוךְ ם ׁשֶ ָרכוֹ  ּבְ סוֹ ם הֵ ת, ַהּבְ ְתִפלַּ ם זו"ן עֹוִלים שָׁ י כִּ א, ְדִאימָּ ן מֹוִחיד ּבְ ף, מּוסָ ת ּבִ

וֶ א הוּ ם ְוִסְדרָ   .הׁשָ

ֵסדֶ א ִהיבז"א ן ַהּמֹוִחית ֲהָבאַ ת ַּכָּונַ  הְוִהנֵּ  בָ י כִּ  :הזֶ ר ּבְ לֵּ  ֵאיךְ  ָידּועַ ר ּכְ ִהְסּתַ ן ַהּמֹוִחיק ּבְ
יִפים עֹוִלים ֶחְציָ  -מז"א  וִגים מ"ן לאו"א, ַמֲעִליה ּוָבזֶ , ֹראׁשוֹ ל עַ ם ְלַמּקִ ּוְ ד ְלהֹוִרים ּוִמְזּדַ
ִחינַ ת אֹורוֹ  דֵ ד לז"א, ֶחסֶ ת ִמּבְ כָּ י ּכְ בּורוֹ ל ׁשֶ ּבוֹ ת ַהּגְ אֵ א ְוהוּ ק', נוּ ל אֶ  ֵיְלכוּ  ׁשֶ ָ ד ֶחסֶ ר ִיׁשּ
ַהְנָהגָ ד ְלבַ  ַהְנָהגַ ק' ְונוּ ה, ּבְ ית ּבְ יִפים ָהעֹוִלין ְוַהּמֹוִחין. ּדִ ַדעַ ם ַוֲחָסִדיה ָחְכמָ ם הֵ ם ְלַמּקִ ת. ּדְ
ינָ ל ֲאבָ  ַדעַ ת ּוְגבּורוֹ ה ּבִ יהֶ ם יֹוְרִדית ּדְ ְלבּוׁשֵ תֹוָכהּ ם ּבִ ם הֵ  ְוֵאּלוּ  .ִלְבנֹוָתהּ ק' נוּ ל שֶׁ  ּבְ

אֹוְמִרין ַהּמֹוִחי ּיֹוְצִאים ׁשֶ נוּ ם ְוִנְכָנִסים מז"א ׁשֶ ם הֵ י כִּ ם, יַוֲחָסדִ ה ָחְכמָ א לֹ ל ֲאבָ ק', ּבָ
יד ִמצַּ ק' נוּ ת ִלְבנוֹ ם ְצִריִכי ְוָאנוּ ד, ַהֶחסֶ ד ִמצַּ   .ןַהּדִ

חֹוְזִריה ְוִהנֵּ  ׁשֶ ִכים ּכְ מוֹ ם בז"א ְוִנְמׁשָ ָהיוּ  ּכְ ִחילָּ  ׁשֶ ּתְ ינָ ם יֹוְצִאיה, ּבַ ּיֵשׁ ת ּוְגבּורוֹ ה ּבִ  ׁשֶ
נוּ  יִפין מֹוִחיד' הַ ל כָּ ם ְוִנְמָצִאיז"א,  ֹראשׁ ל עַ ם ָהֲאֵחִריב' הַ ל ֵאצֶ ם ְועֹוִליק', ּבָ ל עַ ם ַמּקִ

 . ֹראׁשוֹ 

ךְ ר ְוַאחַ  ינָ ם יֹוְרִדי ּכָ קַ ה ּוְגבּורָ ה ּבִ ֹמאו ּבְ רֶ  ,ל דז"אׂשְ ְחּתוֹ ק ּוִמּפֶ ינָ ה ַנֲעשֶׂ ן ַהּתַ  ק'. ַלנוּ ה ּבִ

ךְ ר ְוַאחַ  בּורוֹ ת יֹוְצאוֹ  ּכָ ֹמאו ִמקַּ ת ַהּגְ קָּ ת ְוִנְכָנסוֹ ל, ׂשְ  ם.ְמקֹומָ ם שָׁ י כִּ י, ֶאְמָצעִ ו ּבַ

ךְ ר ְוַאחַ  ִאימָּ ד ִויסוֹ ח ֵנצַ ם ִנְכָנִסי ּכָ קַ א ּדְ לַ י ַוֲהרֵ י דז"א, ְוֶאְמָצעִ ן ָיִמיו ּבְ כָ ם ז"א ִנׁשְ ל ּבְ
עּוּלוֹ ד' הַ  ֵאּלוּ ה ְוִהנֵּ . ומֹוַחי ְרנוּ ת ּפְ ִהְזּכַ ֲהָבאַ  ׁשֶ ל תשר"ת שֶׁ ת קֹולוֹ ' דבְּ  ַנֲעׂשוּ ן ַהּמֹוִחית ּבַ

ָעִמי ד,ְלבַ ה ָהִראׁשֹונָ ם ְּבַפעַ ם אֹותָ ן ְלַכּוֵ י ְוַד ן, ָהִראׁשוֹ  ִנית ָהֲאֵחרוֹ ם ּוַבּפְ מוֹ ם ְמַכּוְ ׁשֵ ת ּבְ
י ָרִטּיִ ּיֵשׁ ם ּפְ ְתִקיעוֹ  ׁשֶ מוֹ ת, ּבִ ֲאָפֵרשׁ  ּכְ ֶ  .בס"ד ׁשּ

 

 .מיתוק הדינים

הֶ  ֵישׁ ם ִראׁשֹוִנית קֹולוֹ ל' בְּ  ֲעבֹודָ  ֵיֶצר ָהָרעל ְלַבטֵּ , ְטרּוִמיִטיןם ר"ע ּבָ  . הָזרָ ה ּדְ

יל' ּובְ  ִנּיִ ִגּלוּ  ֵיֶצר ָהָרעל ְלַבטֵּ ן, כֵּ ם גַּ ר"ע  -ם ׁשְ  ת. ֲעָריוֹ י ּדְ

יל' ּובְ  ִליׁשִ ִפיכוּ  ֵיֶצר ָהָרעל ְלַבטֵּ ן, כֵּ ם גַּ ר"ע  -ם ׁשָ ׁשְ ית ּדְ ּמִ  .םּדַ

 .עָהרַ ן ָלׁשוֹ ל שֶׁ  אֹותוֹ ל ְלַבטֵּ  -ם ַאֲחרֹוִניי' ּובְ 

עֹולֶ ל"ז,  ּוִמיּלּואוֹ ס"ג  דסוֹ ם הֵ ת קֹולוֹ ה ֵמאָ  ן, ְטרּוִמיִטיתת"ק  -ת קֹולוֹ ק' בְּ ה ק'. ׁשֶ
ִמְניַ  ִמּלּואוֹ ן שד"י ּכְ ׁשוּ ואלהי"ם  ,ּבְ  .ל אלהי"םׁשֶ ו ִּדיָנישד"י  דֶּׁשְּיַׁשֵּד  -ד ְוַהּסוֹ ט, ּפָ

 

 ערבוב השטן.

ָעִמי' יבְּ   .ל שט"ןׁשֶ  ֹּכחֹו לְלַבּטֵ , ְטרּוִמיִטיןשט"ן  ֵישׁ תשר"ת ם ּפְ

ָעִמי' יבְּ  ָעִמי' יּובְ תש"ת ם ּפְ ֵניהֶ ר"ע  -תר"ת  םּפְ ׁשְ ֹולֵ  ֵיֶצר ָהָרעל ְלַבטֵּ ם, ּבִ ל עַ ט ַהׁשּ
אִוי ין ַהּלָ  .ןְוָהֲעׂשִ

ךְ ר ְוַאחַ  ִריר ָזכוֹ 'ר, ֹיאמַ  ּכָ ִלי יּוַצר ָעַלִיְך"ק, ּוָפסוּ ', ְוכוּ  'םַאְבָרהָ ת ּבְ ל ּכְ  (ישעיהו נד, יז) "ּכָ
ָעִמי' ג' ְוכוּ  סוּ ם ְוגַ ם, ּפְ ָעִמיג' ' ְוכוּ  (שמואל א' ב, י) "ְיֹהָוה ֵיַחּתּו ְמִריָבו"ק, ּפָ  :םּפְ
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 תקיעות תפילת מוסף.

ךְ ר ְוַאחַ  ָרכוֹ ר ֵסדֶ ל עַ ם ּתֹוְקִעי ּכָ ִקיעוֹ ה ֵאלֶּ ד ְוסוֹ ת. ַהּבְ ֵסדֶ  -ם ְוִסְדרָ ת ַהּתְ ִקיעוֹ ר ּכְ ת ַהּתְ
הֵ א ֶאלָּ הנ"ל,  סוֹ ם ׁשֶ ְתבּונָ ן ַהּמֹוִחיד ּבְ סוֹ  ְוֵאּלוּ ה, ּדִ ִאימָ ן מֹוִחיד ּבְ ם זו"ן שָׁ י כִּ א, ּדִ

מּוסָ ם עֹוִלי ִנין ָהִראׁשוֹ ן בתשר"ת כֵּ ל ְועַ ף. ּבְ כַ ם ְמַכּוְ ֵסדֶ ן ַהּמֹוִחית ַהְמׁשָ ם ְוגַ ר הנ"ל, ּכְ
אָ  ָבִריר ׁשְ ִרים ַהּדְ ְזּכָ ִנין ֵאים ָהֲאֵחִריה, ובתשר"ת ְלַמְעלָ ם ַהּנִ מוֹ א ֶאלָּ ם ְמַכּוְ ֵ  .ת כנ"לַהׁשּ

 

 חילוקי מנהגים בתקיעות המוסף.

ֵאּלוּ  ֵישׁ ם ִמְנָהִגיק ְוִחּלוּ  ִקיעוֹ  ּבְ נוֹ י פִּ ל עַ  ָסַמךְ ם ָלהֶ  ֵישׁ ם ְוֻכלָּ ת, ַהּתְ ּוָ ר ְלַסדֵּ  ְוָצִריךְ ת, ַהּכַ
נוֹ  ּוָ ְנהָ ר ֵסדֶ י ְלפִ ת ַהּכַ לֹושָׁ ל כָּ  ְלךָ ר ְואֹומֵ ג. ַהּמִ ְ  .םְוסֹודָ ם ִמְנָהִגיה ַהׁשּ

ִר א ְוהוּ ן, ָהִראׁשוֹ  ּתֹוְקִעיא הוּ י, ָהִעּקָ ְלכּויוֹ ם ג' תשר"ת ׁשֶ ּמַ ִזְכרֹונוֹ ג' תש"ת וְ  ,תּבַ  ,תּבְ
ֹוָפרוֹ ג' תר"ת וְ  ׁשּ נַ ת. ּבַ ְנהָ ה זֶ ת ְוַכּוָ ֵסדֶ א הוּ ג ַהּמִ יּקוּ  -ר הנ"ל ּבְ ִחלָּ ן ז"א ּתִ ּתְ ה ּבַ

ֲאִצילוּ  ךְ ר ַאחַ ת, ּבָ ֹראשׁ  ּכָ ִריאָ  ּבְ ךְ ר ְוַאחַ ה, ּבְ ִזְכרֹונוֹ ן ְוכֵ ת. ָהֲאִצילוּ ל אֶ ר חֹוזֵ  ּכָ ת ּבְ
ֵלאָ בתש"ת  ֹוָפרוֹ ן ְוכֵ ה. ּבְ ׁשּ ָרחֵ ת בתר"ת ּבַ  ל.ּבְ

ּתֹוְקִעי -ג ב' ּוִמְנהַ  כָ ם תשר"ת תש"ת תר"ת ׁשֶ ָרכָ ל ּבְ ַמְלכּויוֹ ה ּבְ ת ִזְכרֹונוֹ  תּדְ
נָ ת. ְוׁשֹוָפרוֹ  ּוָ ַפעַ  -ה ְוַהּכַ ֲאִצילוּ ם ִתיקּוִניג' הַ ל כָּ ת ַלֲעׂשוֹ ה, ָהִראׁשֹונָ ם ּבְ ךְ ר ְוַאחַ ת, ּבָ  ּכָ

יךְ  ִריאָ ג' הַ ל כָּ  ְלַהְמׁשִ ּבְ ִזְכרֹונוֹ ה ְוזֶ ה, ּבַ ךְ ר ְוַאחַ ת, ּבְ יכָ ר ַלֲחזוֹ  ּכָ ֲאִצילוּ ם ְלַהְמׁשִ ה ְוזֶ ת, ּבָ
ֹוָפרוֹ  ׁשּ  ת. ּבַ

ּתֹוְקִעי, ֵישׁ  -ג ג' ּוִמְנהַ  ת, ְלׁשֹוָפרוֹ ת ותר"ת ְלִזְכרֹונוֹ ת ותש"ת ְלַמְלֻכּיוֹ ם תשר"ת ׁשֶ
ַפעַ ל ַהּכֹ ָנתוֹ ד. ְלבַ ד ֶאחָ ם ּבְ ֲאִצילוּ ם ִתיקּוִניג' הַ ת ַלֲעׂשוֹ  - ְוַכּוָ כָ ד ֶאחָ ת, ּבָ ָרכָ ל ּבְ ה, ּבְ

ילָ  ָכתוֹ ה ַנֲעשֶׂ א ּוִמּמֵ ִריאָ  ַהְמׁשָ ּבְ  .תָהֲאִצילוּ ל אֶ  ַוֲחָזָרתוֹ ה ּבַ

ְנָהִגיהַ ל כָּ ף סוֹ ף ְוסוֹ  ִדים ּמִ ַהְררֵ ם ְמֻיּסָ  .קֹוֶדשׁ י ּבְ

 

 

 

 היום הרת עולם.

ִקיעַ ר ְוַאחַ  בָ ל ְלכָ י כִּ ה, ְוזֶ , "ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם"ם אֹוְמִריר ׁשֹופַ ת ּתְ , הְוֵלידָ ר ִעיבוּ  ֵישׁ ר ּדָ
ְבִריָאתוֹ ם ָהעֹולָ ם ְוגַ  ךְ ה ָהיָ  ּבִ ָהיָ  - ּכָ ִריָאתוֹ ה ׁשֶ ַהְיינוּ , ּבְ ֱאלוּ בכ"ה  ֵליָדתוֹ  ּדְ ם ְוקֹודֵ ל, ּבֶ
סוֹ ה ָהיָ ן ָלכֵ  יוֹ ה ְוִהנֵּ ר. ִעיבוּ ד ּבְ ָנהם ּבְ ָ לֶּ  ֹראׁש ַהׁשּ ן ּוְבִניסָ ם, ָהעֹולָ ל שֶׁ ר ָהִעיּבוּ ה ִמְתּגַ

ידָ  ּלוֹ ה ַהּלֵ סוֹ  -ם עֹולָ ת ֲהרַ ם ַהּיוֹ , ְוֶזהוּ , ׁשֶ יּלוּ ד ּבְ ט"ר. ָהִעיּבוּ י ּגִ ּפָ ִמׁשְ  - "ַהּיֹום ַיֲעִמיד ּבְ
סוֹ  יד ּבְ ָבִנים אִ "בז"א.  -ן ַהּדִ סוֹ  - "םּכְ מוֹ ד ּבְ ׁשָ סוֹ ' ְוכוּ  "ַרֲחֵמנוּ " –ם ּוָבהֶ ת, ַהּנְ ד ּבְ
ֲעָבִדים"א. ַהִדיְקנָ ת ֶהָארַ  סוֹ  - "ְוִאם ּכַ ּבוֹ  ָצִריךְ ם ּוָבהֶ ם, ַהּגּוִפיד ּבְ , ְוֶזהוּ ע, ָהרַ ר ִלׁשְ

לּויֹות" סוֹ ' כוּ וְ  "ְותֹוִציא ָלאֹור". "ֵעיֵנינּו ְלָך ּתְ ְמתָּ ד ַהֶחסֶ ד ּבְ ית אֶ ק ַהּמַ  "םָאיוֹ "ן. ַהּדִ
הֶ י כִּ בא"א,  - "ְוָקדֹושׁ "א, ִאימָּ  - ים ּבָ ְמתַּ ן שבז"א ַהּדִ ִליִמיק. ִמּתִ ִפלָּ ם ּוַמׁשְ  .הַהּתְ

ךְ ר ְוַאחַ  ָעִמי' ג ָהִיינוּ ת, קֹולוֹ מ'  ִלְתקֹועַ ם נֹוֲהִגי ּכָ ָעִמי' גתשר"ת,  םּפְ ' גתש"ת,  םּפְ
ָעִמי ךְ ר ְוַאחַ תר"ת.  םּפְ עַ תשר"ת תש"ת תר"ת  ּכָ יה ְוזֶ י מ'. ֲהרֵ  -ת ַאחַ ם ּפַ ם עֹוׂשִ

ִלי אָ ם ְלַהׁשְ סוֹ ת קֹולוֹ ה ַהּמֵ ִאימָּ ד ס"ג ומילואו, ּבְ ּבְ שָּׁ א, ׁשֶ ּמִ  .ת כנ"לַהּקֹולוֹ ם יֹוְצִאים ׁשֶ

ךְ ר ְוַאחַ  ין ְוֵאיל, ֶלֱאכוֹ ם הֹוְלִכי ּכָ לָ ם ִמְתַעּנִ ֹראל ּכְ ָנהּבְ ָ ּלֹר ִליזָּהֵ  ָצִריךְ ל ֲאבָ . ׁש ַהׁשּ א ׁשֶ
אר יֹותֵ ה ַהְרבֵּ ל ֶלֱאכוֹ  דֵ י, ִמּדַ ּלֹי ּכְ ים יוֹ י כִּ , ֹראשׁ ת ַקּלוּ י ִלידֵ א ָיבוֹ א ׁשֶ  ְוָצִריךְ א, הוּ ן ּדִ
מֹורָ ב ֵלישֵׁ   .דּוַפחַ א ּבְ
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