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שיחת מו"ר שליט"א
לפר' כי נצבים

איתא בגמרא מס' ראש השנה )דף ל"ד ע"ב(:

אמר רבה אמר הקדוש ברוך הוא אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות
ושופרות .מלכיות כדי שתמליכוני עליכם זכרונות כדי שיבא לפני זכרוניכם
לטובה ובמה בשופר.
הנה דבר זה כשנתבונן בו היטיב ,שהשי"ת מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו,
אוהב אותנו וחפץ בנו עד שאומר לנו שנמליך אותו ,זה חיזוק גדול לאדם .וזה צריך
להמשיך בלב כל יהודי שמחה גדולה עד מאוד ,ובטחון גדול עד למאוד בראתינו
כמה שהשי"ת חפץ בכל אחד ורוצה להיטיב לנו שנמליך אותו יתברך עלינו.
והנה כל יהודי כשר בזמן הקדוש הזה מתפחד מאוד בראש השנה ,וחושב בדעתו
מה יהיה עמו ואיך יחליטו עבורו השנה הבאה .כי בעת שהאדם מתבונן מעט ,רואה
עד כמה צריך סיעתא דשמיא ועזר אלוקי על כל רגע ורגע ,כמו שאמרו חז"ל הק'
"אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו" וזה כמובן לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות,
שהאדם לומד מהכשלונות שיש לו עד כמה הוא אפסי ומוגבל ,ואינו יכול להגיע
לשום מעלה רוחנית וגשמית אלמלא השי"ת בעזרו ומזכה אותו על כל צעד ושעל.
אולם בעת שאדם מתבונן במאמר חז"ל הזה עד כמה שהשי"ת אוהב אותנו ורוצה
למלוך עלינו ,אזי מקבל האדם שמחה גדולה על הזכות שנפלא בחלקו ,שהמלך
הגדול והנורא הזה מזמין אותו באופן מיוחד להמליך אותו ,הוא מוכן שנהיה
העבדים שלו ,הוא מוכן למלוך עלינו ,זאת אומרת שאנו תופסים מקום אצלו ,יש
לנו חשיבות אצלו יתברך שחפץ בנו.
ועתה נבין שהפחד הזה שיש לכל יהודי כשר מאימת הדין ,כמו שאומר הפיט
זוחלים ורועדים מאימת דינך ,הוא לעורר כל יהודי ויהודי שלא יחמיץ יום קדוש
כזה ,וימליך ע"ע את השי"ת כמו שאומרים בכל לב ,ובכל נפש ובכל מאודו נמליכו
וניחדו.
וענין ההמלכה הוא ,שהאדם יכלול את עצמו כל כולו באור ה' יתברך ,ויבין וירצה
בכל לבבו ונפשו לחיות כל פעולה וכל דבר רק שיהיה לרצון השי"ת ,ולא יעסיק
אותו מאומה מהעולם הזה ,מפניות ונגיעות אישיים אלא אך ורק לעשות הכל
לכבוד ה' ועמו להגדיל ולהאדיר כבודו יתברך שמו בעולם.
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כי אחר שבא האדם לעולם העליון ומראים לו שם את מעשיו הטובים ,ותפילותיו
ותורתו עד כמה היו מעורב בהם טוב ורע ,ועד כמה חיפש בהם את הנגיעות של
הבלי ושטותי העולם הזה אז יראה ויבין כמה הפסיד ,אולם מי שהולך עם נקודת
האמת לחפש בכל נקודה ונקודה ,מחשבה דבור ומעשה אך ורק איך להמליך אותו
יתברך עליו ,שכל מעשיו דיבוריו ומחשבותיו יהיו קודש לה' לעשות לו יתברך נחת
רוח רב ואמיתי אז זוכה להתכלל באור ה' ולהיות מאלו שהשי"ת מולך עליהם.
והנה להגיע לזה אפשר רק אם יהיה בלבבו של האדם אמונה חזקה ואמיתית,
שיחזור בדעתו וישריש בלבבו שכל מה שנעשה בעולם ונעשה עמו בכל עניניו הוא
אך ורק מאת השי"ת שהוא מנהיג הכל ומנהיג את עולמו בחכמתו העצומה ,וכל
דבר קטן או גדול הנעשה בעולם אינו נעשה אם הוא לא נקבע מלעילא ,והכל
לטובה ולברכה מאת ה' ,כי אין רע יורד מן השמים ,וכל עבודת האדם היא לקבל
כל דבר שנעשה בשלוות הנפש מתוך הבנה ידיעה והכרה שנעשה הדבר מאת ה'
ולטובתו נעשה.
וע"י אמונה כזאת מפשיט האדם את עצמו מכל עניני העולם הזה ונכלל בו יתברך,
ונעשה דבוק ומקושר בו יתברך ,וזה ההמלכה האמיתית שראשיתה ועיקרה מתחיל
בראש השנה והולכת ומתפשטת על כל מאורע ומאורע שיש לאדם בין לטוב ובין
למוטב בכל השנה.
ולזה כל תפילותינו בראש השנה הם למען נזכה שיסורו מעמנו המסכים המבדילים
ונזכה לחזות בנועם ה' ,ולראות בכל מחשבה דבור ומעשה את הנהגתו יתברך ,כמו
שאומרים בתפילות היום ,וידע כל פעול כי אתה פעלתו ,ויבין כל יצור כי אתה
יצרתו ,ויאמר כל אשר נשמה באפו ,ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה וכד'.
שכל יהודי יחוש בעומק ליבו את ההמלכה הזאת וממנה ישאב כח לכל השנה כולה
לחיות כך ,וההמלכה הזאת שהאדם חי כך ,גורם להשי"ת נחת רוח רב מאוד,
וכבודו יתברך מתעלה עי"ז במאוד מאוד ,ועי"כ נעשה המתקת הדינים ותיכף ומיד
גוזרים לאדם שיצא זכאי בדין ,מאחר שכל מאוויו וחפציו הם רק לראות בכל דבר
ופעולה את השי"ת.
ולכן בימים הקדושים האלו הבעל"ט ימי ראש השנה צריך לעשות תפילות רבות על
הענין הזה שבו תלוי הכל ,ולהשקיע כל כוחו ומרצו שיהיו הימים האלו קדושים
וטהורים ,בתפילות ותחנונים ,שכתבו הסה"ק שאחר ראש השנה הולך כל השנה
והוא משפיע על כל השנה ,וכמו שכ' הרה"ק מוהר"פ מקאריץ זיע"א שראש השנה
הוא הגליפה של כל השנה ,שכמו שעושים תכנית ושירטוט כיצד יראה הבנין קודם
שבונים אותו ,כך הנהגת האדם בראש השנה משפיע ובונה לו את כל השנה ,ועל
כן יש להזהר מאוד שלא להעביר זמנים קדושים כאלו בדברים בטלים ח"ו וכדומה
ורק יקדש את הימים האלו בתפילות ומעש"ט וידריך את משפחתו ויעוררם לבקש
בתפילות על כבוד שמים ,ועל ישועות והצלחת הכלל והפרט לכל השנה.
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והשי"ת יזכינו שנזכה לשנה טובה ומבורכת וכל מילי דמיטב לנו ולכל ישראל
אכי"ר.

ספרי חסידות
לפרשת נצבים

ספה"ק מאור ושמש
או יאמר אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלהיכם ראשיכם וגו'.
הנה יש לדקדק על אמרו לשון נצבים ולא אמר עומדין כמו ואברהם עודנו עומד
וגו' .גם מלת לפני אינו מדוקדק קצת והיותר היה לו לומר לנגד ה' .ויראה לפרש על
פי מה שכתוב בראש השנה דף י"ח בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני
מרון מאי כבני מרון אמר רב יהודה אמר שמואל כחיילות של בית דוד ,ופירש רש"י
לשון מרות ואדנות ,ופירושו כי הנה עיקר כונתינו בראש השנה להמליך עלינו ועל
כל העולם כולו את מלך מלכי המלכים הקב"ה ולהכיר אלהותו יתברך שמו ,ולזה
אנו אומרים המלכיות גם המלך הקדוש והמלך המשפט .ולזה אמרו רבותינו בראש
השנה מלך וציבור וכו' מלך נכנס תחלה לדין מקמי דליפוש חרון אף ,וצריך להבין
הכי משא פנים יש בדבר חלילה .אמנם ירמוז בזה על ישראל אשר הם בנים לה'
ונקראים ממלכת כהנים והם בני פלטין של מלך הקדוש ויודעים להמליכו ולקבל
אלהותו אשר זה הוא כל חפץ ה' שיתגלה כבוד מלכותו ועיקר ההתגלות הוא
בראש השנה ,ומפני זה נידונין מקמי דליפוש חרון אף ,אחר שהם זהירין בכבודו
ראוים שידונו בחסדי ה' .וזהו שאמר הכתוב אתם נצבים פירושו כמו נצב מלך לשון
אדנות ,כולכם היום דרשו חז"ל זה היום הוא ראש השנה כמו ויהי היום האמור
באיוב א' ,ופירושו שמפני שאתם אדונים ובני עליון כולכם לזה דבר משפטיכם יבא
לפני ה' שהוא מדת הרחמים והוא בכבודו יהיה דיין לכם שהוא אלקיכם שקבלתם
מלכותו עליכם וכמו שאמרו חז"ל בראש השנה אני ה' אלהיכם זהו מלכיות:
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והיה כי יבאו עליך וגו' ואתה תשוב ושמעת בקול ה' וגו' והותירך ה' אלהיך בכל
מעשה ידך בפרי בטנך וגו' לטובה כי ישוב ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש על
אבותיך.
יש להבין מהו לשון והותירך שאינו מובן .גם אמרו כי ישוב ה' לשוש עליך לטוב
כאשר שש וגו' אינו מובן גם כן ,שמשמעותו מורה שהוא נתינת טעם שמפני כן
תותר לטובה מפני שישוב ה' לשוש עליך ,והטעם הזה אין לו קישור לפי פשוטו .גם
אמרו אחר כך כי תשמע בקול ה' אלקיך לשמור וגו' הכתובה בספר התורה הזה,
כבר הקשה רש"י ז"ל לעיל שלמעלה אמר בספר התורה הזאת לשון נקבה וכאן הזה
לשון זכר .ויראה לומר בזה על פי מאמר הכתוב בכל עצב יהיה מותר ,וביאור
הכתוב כי הנה בדרכי התשובה מצאנו וראינו כיתות בני אדם אשר יחשבו כי
התשובה הוא לענות נפש ולכן יתענו ויסגפו עצמן בסיגופים ,ובעת סיגופיהם יתנו
שמחה בלבם בחשבם שעל ידי זה יעלו במעלות ומדריגות ויקנו שלימות ועל אופן
זה תסובב תשובתם .ואנשים כאלה סופם שלא יעלו בידם מאומה וישארו
בהתגברות המרה שחורה רחמנא ליצלן .אמנם התשובה העיקרית ואורח הישר
הוא על פי מה שיוצא לנו מספר הזוהר הקדוש שהקשה על פסוק עבדו את ה'
בשמחה שאיך אפשר לאדם לעבוד ה' בשמחה והלא אדם אין צדיק בארץ אשר
יעשה טוב ולא יחטא ואדם השב צריך להתאונן על חטאיו ולהיות נעצב עליהם על
הכעיסו את בוראו ואיך תוכל להיות עבודתו בשמחה .אמנם ביאור הדברים הענין
הוא כי בתחלת עלות על לב האדם לעשות תשובה על גודל עוותתו ויתחרט על
מעלו אשר מעל אז אין מקום לשמוח כי יתעצב על אשר חטא והעוה ,אמנם אחר
עצבון הזה שישפוך כמים לבו נוכח פני ה' ויתחרט מעומק הלב על חטאיו ויתמרמר
עליהם ויכוף כאגמון ראשו ויתן לבו לשוב עליהם אז תיכף ומיד יבא לידי שמחה
ואהבת השם יתברך .ויובן על דרך זה גם כן מאמר התיקונים אשר דברנו בו הרבה
פעמים שהקשה שבמקום אחד אמרו חז"ל כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו
חכמתו מתקיימת והוא מאמר הכתוב ראשית חכמה יראת ה' ,ובמקום אחר אמרו
אין בור ירא חטא שמשמעותו שהלימוד תורה צריך שיהיה קודם ליראת חטא ועיין
שם תירוצו דאית יראה ואית יראה והוא מאמר סתום .וביאורו כי באמת טרם
שלמד האדם ועודנו בל ידע מגדלות בוראו ויוצרו בבטן אז עדיין אין באפשרי לבא
לידי יראה האמיתית שהוא היראה עילאה ליבוש ולפחד מפני גדולת בוראו
ורוממותו ועל זה אמרו אין בור ירא חטא .אכן על כל פנים גם קודם שלמד יש לו
לירא על כל פנים יראה תתאה יראת עונש החטא שהיא בחינת נוקבא ,ועל ידי זה
יבא לידי אהבה תתאה שאחר אשר יבכה וידאג על חטאיו ויתך כמים לבו ישוב
תיכף לשמחה ואהבה .וזהו מאמר הכתוב בכל עצב יהיה מותר שאחר העצבון
שיתעצב על חטאיו מעומק הלב יותר לו שמחה מאהבה ואחר זה יתן על לבו לכנוס
בדרכי החכמה ולידע ולהבין מגדולת בוראו .והבנה זו אין באפשרי שתהיה קודם
הלימוד עד שילמוד תחלה ויכיר וידע גדולת יוצר בראשית ואחר כך יבא לידי יראת
הרוממות המביאה לידי אהבה עילאה להתענג בנועם אלהותו ולהשתעשע
במלכותו יתברך .וזהו היתה אהבת האבות להקב"ה .וזהו מאמר הכתוב גם כן והיה
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כי יבאו עליך הדברים האלה הברכה והקללה בצר לך ומצאוך וגו' אז תתן אל לבך
לשוב מיראת קללות והעונשין ועל ידי זה ושבת עד ה' אלקיך וגו' שתתחרט על
מעשיך הקודמים ותתן על לבך לשוב עליהם ,אז השם יתברך מבטיחך שהגם
שתחלת תשובתך לא היתה בשמחה מחמת דאגות העוונות מכל מקום יותירך ה'
רומז שתשיג השמחה והאהבה הנותרת מעצב וחרטת העוונות כמו שביארנו לעיל
מאמר הכתוב בכל עצב יהיה מותר ,ועל ידי זה תעלה במעלות לבא לידי יראה
עילאה יראת הרוממות המביאה לידי אהבה ושעשועים ודביקות בנועם ה' אשר גם
בעת התעסקו בדברים גשמיים תהיה מחשבתו קשורה באהבת ה' ודביקותו .וזהו
מאמר הכתוב בכל מעשה ידך בפרי בטנך וגו' ובפרי אדמתך לטובה שבכולם תהיה
בשמחת נועם ה' ודביקותו כי ישוב ה' לשוש עליך לטוב כאשר וגו' ביאורו כי אם
תעשה כל האמור למעלה ותשוב בכל לבבך ובכל נפשך ועל ידי זה תבא מיראה
לאהבה ותעלה במעלות ממדריגה למדריגה לבא ליראה ואהבה ותשובה עילאה,
אז יתן ה' שמחה בלבך וגילה בה' יתברך כמו שהתענגו האבות בנועם ה' שהיא
בחינת דכורא .ולזה אמר כי תשמע בקול ה' וגו' הכתובה בספר התורה הזה לשון
זכר שתשיג האהבה עילאה שהיא בחינת דכורא כנ"ל ודו"ק:

ספה"ק תפארת שלמה
בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ד' אלהיך וכו' ואתחנן,
)דברים ד ,ל(.
הנראה לרמז על ענין התשובה אשר העיקר היא החרטה להתמרמר בלבו אשר
הכעיס להבורא ב"ה וגרם צער גלות השכינה מחמת שפגם בעבירות ר"ל ולא ישים
כל מגמתו על הצער הפגם הנוגע לנפשו מעונש הגיהנם וכדומה .וזה הרמז בפ' בצר
לך וכו' ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים .תשים כל מגמתך על צער גלות
השכינה שנקראת אחרית הימים .ושב"ת עד ד' אלהיך )שם( אותיות שב"ת .כי עיקר
התשובה נגמר בשבת .כי גם אצל אדה"ר הי' ג"כ טובה גדולה מה שנברא סמוך
לשבת .כי לולא זאת לא הי' יכול להתקיים עד שהמליץ עליו השבת כידוע .וז"ש
)דברים ה ,יג( ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך .היינו המלאכים שנבראו מכל
המצות שהאדם עושה בכל ששת ימי המעשה ויש להם עלי' בש"ק .לכן אומרים
בליל ש"ק שלום עליכם וכו' הם המלאכים אשר עומדים ומצפים על יום השבת
להיות להם עלי' בליל ש"ק .א"כ גם במצות התשובה שהוא ג"כ מצות עשה ונברא
ג"כ ממנו מלאך שנהפך לטובה ומלאך רע בע"כ יענה אמן )שבת קיט ,א( .ומלאך
הזה יש לו ג"כ עלי' בשבת .וזהו שנקרא שבת שובה כי השבת הוא הגורם גמר
תיקון התשובה כנ"ל:
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הננו להודיע לקהל באי בית ה' ,שבע"ה ביום
ד' צום גדליה יתקיים כאן בבית מדרשינו:

תפילת מנחה
ותיקון שובבי"ם
לרבותינו האר"י והרש"ש זיע"א לתיקון הנפש
כהכנה רבא לקראת יוהכ"פ
זמן תפילת מנחה.530 :
זמן תפילת מעריב.705 :

זמן סיום התענית .714 :לר"ת.759 :
ביקרא דאורייתא
הגבאים
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בעזרת השי"ת

ביהמד"ר "דברי – שלום"
להלן זמני התפילות לירח האיתנים תשע"ה
סליחות

סליחות ראשונות:
מוצש"ק פר' כי תבוא
בשעה  1100בלילה

סליחות כל יום:
 1100בלילה.
חוץ מערב יוהכ"פ

.

סליחות ער"ה :מוצש"ק  1100בערב.

ערב ר"ה

תפילת שחרית יום ער"ה ,830 :לאחר התפילה התרת נדרים.

ימים א' וב'
דראש השנה

מנחה ערב ר"ה:
.640

ערב ר"ה זמן הדה"נ .628 -
מנחה יום א' דר"ה:
שחרית ר"ה יום א' וב':
.630
 800בבוקר.
תקיעת שופר:
בשעה  1145לערך.

יום ד'

ג' תשרי

צום גדליה
יום ד' ה' ו',
ד' ה' ו' תשרי

עשי"ת

שבת שובה

סליחות צום גדליה:
מוצאי ר"ה  1100בערב.
תפילת שחרית.825 :
סליחות 1100 :בלילה
תפילת שחרית.825 :

מנחה.635 :

מעריב715 :

 .714לר"ת .759

זמן הדה"נ .621 -מוצאי ש"ק שובה  .719 -לר"ת .755

ז' וח' תשרי

סליחות 1100 :בלילה
תפילת שחרית.825 :

מנחה.630 :

יום ג' ערב
יוהכ"פ

סליחות 810 :בבוקר
תפילת שחרית.825 :

מנחה.130 :

יוהכ"פ

מנחה יום ב' דר"ה.630 :

מנחה ותיקון שובבי"ם:
 530אחה"צ.

מנחה ער"ש.630 :

עשי"ת

--------------------------------------

מעריב.705 :
מוצאי תענית:

שחרית ש"ק.900 :

יום א' ב'

תשליך בביהמד"ר
אחר תפילת מנחה

כל נדרי650 :

שחרית800 :

) 10דק' אחר
השקיעה(

יזכור  1130בערך

מנחה וס"ג.625 :

מעריב715 :

מנחה ונעילה.520 :
מוצאי יוהכ"פ 714 :ר"ת 749
לאחר הבדלה וטעימה:
קידוש לבנה בחצר ביהמד"ר

