
  

‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
Î ‰	˘‰ ˘‡¯" ·  

����  ÔÂ¯ÎÊ‰ ÌÂÈ...  
עיקר הדין שדנין את האדם בראש 

העיקר הוא , השנה וביום הדין הגדול
ששם חקוק ונכתב , שמסתכלין בשמו

  .כל מעשי האדם
שואלין את האדם אחר , ועל כן ����

כי בשמו , אם זוכר את שמו, פטירתו
כי השם הוא , נחקק ונכתב כל מעשיו

�Â‰ ‰ÈÁ ˘Ù‡ : שכתובכמו , הנפש
ÂÓ˘ ;לשם , שהוא שמו, ושם בהנפש

מגיע כל הפגם או התיקון של כל מעשי 
  .חס ושלום, לטוב או להפך, האדם

כי בהשם של כל אדם נגבל כל  ����
וכפי מעשיו כן , חיותו וענינו ומהותו

מאיר שמו למעלה וכן נזכר למעלה 
  .חס ושלום, וכן להפך, לטובה

נפתח ספר , ובראש השנה ����
ÍÈ�ÙÏ ÌÈ˘ÚÓ‰ ÏÎ ¯ÎÊ ו, הזכרונות

ועיקר זכר כל המעשים של כל , ·‡
וכפי . כי שם כלול הכל, אחד הוא שמו

שכמו כן , המעשים טובים של כל אחד
כמו כן נתגדל , ל"מאיר שמו כנ

כי שמו , ונתקדש שמו וזכרו יתברך
  .משותף בשמנו

ועל כן נקרא ראש השנה יום  ����
 כי ,כי זכרון הוא בחינת שם, הזכרון

וכל זה . השם של כל דבר הוא זכרו
ששם עיקר , הוא בחינת ארץ ישראל

  .הזכרון והגדלת שמו יתברך
  
���� ÏÂ„‚ ¯ÙÂ˘· Ú˜˙È ...ÌÈ„·Â‡‰ Â‡·Â.  

] ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡-‰	˘‰ ˘‡¯  ,Î"Á[  

ראש השנה הוא יום ראשון לעשרת 
ועל , ואז תוקעין בשופר. ימי תשובה

ידי זה מעוררין ביותר ונותנין כח 
, ם שאוחזים בידם שופרותלהמלאכי

ומבקשין ומחפשין אחר האבדות שבני 
אדם אובדין על ידי מעשיהם 

שעל ידי זה אובדין מה , ותאוותיהם
˙‡Â˙ בבחינת , רחמנא לצלן, שאובדין

„·‡˙ ÌÈÚ˘¯ , עד שיכולין להיות
, חס ושלום, נאבדים על ידי זה לגמרי

ÈÎ ובחינת , „¯ÌÈÚ˘¯ Í ˙‡·„בבחינת 
Â„·‡È ÌÈÚ˘¯.  

ונתן , אבל השם יתברך חמל עלינו ����
ראשון , לנו ראש השנה הקדוש

שעל , וצוונו לתקוע אז בשופר, לתשובה
ידי זה עיקר הבקשה והחיפוש אחר 

על ידי , האבדות שאבד כל אחד
, וזה עיקר תשובתו ותקונו, תאוותיו
‡Ì˘Ó Ì˙˘˜·Â ' ÍÈ˜Ï ‡˙ ‰בבחינת 

˙‡ˆÓÂוכתיב ',  וכו‰ „Ú ˙·˘Â 'וכו ,'

„� ‰È‰È Ì‡ Ì˘Ó ÌÈÓ˘‰ ‰ˆ˜· ÍÁ
Íˆ·˜Èוכו '.  

מבקשים בברכת שופרות , ועל כן ����
כי עיקר קיבוץ , דייקא על קיבוץ נדחים

, ל"שהם בחינת האבדות הנ, נדחים
·ÌÂÈ כמו שכתוב , הוא על ידי שופר

‡Â‰‰וכו  '¯Â˘‡ ı¯‡· ÌÈ„·‡‰ Â‡·Â 
  .'וכו
צריכין לנסוע לצדיקים על , ועל כן ����

ו כבר כי הם חפש, ראש השנה דייקא
עד אשר כבר , כל כך אחר האבדות

ועל , מצאו כל האבדות של כל העולם
לחפש , כן צריך כל אחד לנסוע אליהם

ועיקר הזמן לזה , ולדרוש אחרי אבדתו
  .ל"הוא בראש השנה כנ

  
  
  

¯‰ÂÓ ÈÈÁ ¯ÙÒÓ"Ô:  
Â˙·È˘ÈÂ Â˙„ÈÏ ÌÂ˜Ó  

ÂÈÏÂËÏËÂ ÂÈ˙ÂÚÈÒ	Â ,È˜"·  
  

. נכנס למעדוועדיווקע, אחר כך ☺☺☺☺
ועשו , קבצו כמה אנשי כפריםושם נת

סוג [לו מעמד קבוע לתן לו אחד רענדל 
וישב שם . בכל שבוע] מטבע

; בהשקט ושלוה קצת, במעדוועדיווקע
ושם התחילו כמה אנשים להתקרב 

ונלוו אליו אנשים רבים מיום אל , אליו
, והתחילו לנסוע אליו מהסביבות. יום

עד שהתחילו לנסוע אליו ממקומות 
  . עשרים פרסאותרחוקים בערך

כי אנשי דאשיב נתקרבו אליו בעת  ☺☺☺☺
וכל מי שזכה להתקרב , ישיבתו שם

והיה משיב . אליו נתמלא יראת השם
רבים מעוון וקרבם להשם יתברך 

וגם ', וכו' בהתקרבות גדול וכו
במעדוועדיווקע היה לו קצת מחלוקת 

  .אבל כל שונאיו נפלו לפניו
והיו שם איזה מעשיות עם הרבנים  ☺☺☺☺

  . אך איני יודע אותם על בורין, שםד

  
  

˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï  
‰	˘‰ ˘‡¯  

  

ראש השנה הוא בחינת תיקון  ����
, כי על ידי גודל הקבוצים. האמונה

שכל הקהילות קדושות מתקבצין יחד 
בפרט כשמתקבצין אל , בראש השנה

על ידי זה נתלקטין , צדיקי אמת
, ונתקבצין כל לקוטי האמונה הקדושה

גם ;  האמונה בשלמותונתתקנת
המוחין מתנוצצים ונתתקנים בראש 

, בכל עשרת ימי תשובה, וכן. השנה
נמשך על ידי התשובה שעושין אז 

, שהם בחינת תפלין, התנוצצות המוחין
בחינת תיקון הברית , חותם דקדושה

אז גמר , וביום הכפורים). עיין תפלין(
שהיא תיקון , תיקון החותם דקדושה

ממשיכין , ובסוכות. התנוצצות המוחין
שלא , שהוא תיקון המאכלים, שמחה

שלא לבוא לידי , יקלקלו את החלום
על ידי , חס ושלום, טומאת קרי

  .המאכלים
נמשך בחינת תיקון , ובשמיני עצרת ����

ועל ידי זה נצולין מפגם , המשפט
שבא על ידי דינים , חס ושלום, המקרה

וכל זה נתתקן ). ·¯È˙עיין (שאינם כשרים 
 כן על ידי התלמידים שבאים לרבי גם

, והעיקר לבוא על ראש השנה, אמתי
, גם בפרטיות. ל"כנ, שאז תיקון הכל

על ידי תקיעה , בראש השנה בעצמו
  .ל"תרועה שברים נתתקן כל הנ

כי על ידי התקיעה זוכין לתיקון  ����
ועל ידי התרועה זוכין , האמונה

שהם , להמשיך קדושת התפלין
על ידי השברים ו, התנוצצות המוחין

, נמשך תיקון החלום ותיקון המשפט
להנצל ממקרה לילה בכל הבחינות 

  . ל"כנ
  

  

· ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï'  
ÁÎ˜ ,Ï˜-‡Ï˜  

  

לשמוע קול , וזכנו ברחמיך הרבים ����
, שופר בראש השנה מתוקע הגון וכשר

ונזכה לקיים מצוות שמיעת קול שופר 
בקדושה , בראש השנה בשלמות

בשמחה רבה בחדוה ו, ובטהרה גדולה
באימה ביראה ובאהבה , ועצומה

  .גדולה
שנזכה לתקן כל התקונים , ותעזרנו ����

הקדושים שצריכין לתקן על ידי קול 
ובזכות , התקיעה והשברים והתרועה

התקיעה הקדושה נזכה להמשיך עלינו 
, קדושת החכמה והתבונה והדעת

ונזכה לצחצח נשמותינו בשבע 
ת ובזכו, הצחצחות העליונות הקדושות

התרועה הקדושה תזכנו להמשיך עלינו 
שהוא הרועה , ÚÂ¯ ‰È‰ ‰˘Ó‰קדושת 

ונזכה בזכותו וכחו , ישראל האמתי
  .לקדושת הברית באמת, וקדושתו

ובזכות השברים הקדוש נזכה  ����
לחלום על , לחלומות צודקים ואמתיים

ותשמרנו ותצילנו , ידי מלאך הקדוש
, על ידי זה מפגם הברית וממקרה לילה

���� ‰�˘‰ ˘‡¯ ����  

☺☺☺☺    ¯ÂÙÈÒ☺☺☺☺  

���� ˙ÂˆÚ ����  

����  ˙ ‰ÏÈÙ ����  

¯ ÂÈ¯ÂÓ Áˆ ÔÂ¯ÎÊÏ '¯ Ô· ¯Ò„‡ ¯Ú· ·„ Ï‡¯˘È '‰ÓÏ˘ ˜ÈÊÈÈ‡ ,ˆÊ"Ï  

ÔÂÏÚ  
Ú¯"Ê  

  
˘‡¯  
‰˘‰  

Ò·"„  ÔÂÈÏÈ‚‰ ˙˘Â„˜ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‡	

             ¯È˘ÏÂ „È‚‰Ï ·ÂËÔÓÂ‡Ó Ô »Ó ¿Á« »Ó ¿Á« ¿Á« «ÔÓÂ‡Ó Ô »Ó ¿Á« »Ó ¿Á« ¿Á« «ÔÓÂ‡Ó Ô »Ó ¿Á« »Ó ¿Á« ¿Á« «ÔÓÂ‡Ó Ô »Ó ¿Á« »Ó ¿Á« ¿Á« «                                    ˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏ  



  .בחינותבכל ה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
, לתיקון המשפט, על ידי זה, ונזכה ����

ותעזרנו ותושיענו להשקות את הלב 
, ולכבות חימום הלב, בקדושה גדולה

ובפרט , הבוער אל התאוות רעות
ותמשיך עלינו מימי , לתאות ניאוף

מימי הדעת , החסד והרחמים
  .והתבונה

È�ÈÚÓÓ ÔÂ˘˘· ÌÈÓ ותשאב לנו  ����
‰ÚÂ˘È‰ , ותשקה ותכבה ותשבר

, צימאון וחמימות הלב דסטרא אחרא
ויקויים מקרא , ונזכה לתיקון המשפט

Â ËÙ˘Ó ÌÈÓÎ Ï‚ÈÂˆ„˜‰ : שכתוב
Ô˙È‡ ÏÁ�Î.  

, ברחמיך וחסדיך הרבים, ותעזרנו ����
שנזכה לקבל ראש השנה הקדוש 

, בקדושה ובטהרה גדולה, והנורא מאד
נזכה , ובזכות קדושת ראש השנה

זרנו ותע, לאמונה שלימה באמת
ותושיענו שיתקבצו יחד כל חלקי 

על ידי , ניצוצות האמונה הקדושה
, קיבוץ הקדוש של עמך ישראל

המתקבצין בכל הקהילות הקדושות 
, יחד בימי ראש השנה הקדושים

ÌÈÓ˘ Â„ÂÈÂ : ויקויים מקרא שכתוב
‰ Í‡ÏÙ ,'ÌÈ˘Â„˜ Ï‰˜· Í˙�ÂÓ‡ Û‡ ,

ונזכה על ידי זה לתיקון המוחין 
ותזכנו שיומשך ותעזרנו , הקדושים

עלינו קדושה גדולה בכל החמישה 
שהם חוש , חושים הנמשכים ממוחנו

, וחוש הריח, וחוש השמיע, הראות
שיומשך , וחוש המישוש, וחוש הטעם

קדושה גדולה על כל החמישה חושים 
  .משרשם העליון שבקדושה, שבמוח

ותמשיך עלינו השגחתך השלימה  ����
, מראש השנה על כל השנה כולה

כמו ,  עלינו בעין חמלתך תמידותשגיח
, ‡È�ÈÚ „ÈÓ˙ '‰· ÍÈ˜Ï ‰: שכתוב

‰�˘ ˙È¯Á‡ „ÚÂ ‰�˘‰ ˙È˘¯Ó ,
ותשמיע קול תפלותינו ותחנותינו 
וזעקותנו ושוועותנו ואנחותינו וקול 

ותמשיך , תרועת עמך ישראל ברחמים
עלינו יראתך הגדולה ותריח אותנו 

: ויקויים בנו מקרא שכתוב', ביראת ה
˙‡¯È· ÂÁÈ¯‰Â‰ '.  

על כל , אלקינו' ה, ותתן פחדך ����
, ואימתך על כל מה שבראת, מעשיך

וישתחוו לפניך , וייראוך כל המעשים
ויעשו כולם אגודה אחת , כל הברואים

ונזכה , לעשות רצונך בלבב שלם
בכל , להרבות במצוות ובמעשים טובים

עד שנזכה שתטעם בראש השנה , השנה
, טעם מצוותינו ומעשינו הטובים

נו ברחמיך לתקן ולעשות לך ותזכ
כאשר אהבת , מטעמים טובים

‰˘Ú„ ÔÈ„Â˜ÙÓ , ותהיה ידך פשוטה
לקבל שבים ותחזירנו ותקבלנו 

  .בתשובה שלמה לפניך
  
  

ÌÈ˘„Á ÌÈ¯ÂÙÒ  
Ù"„  

  

מה שספר קודם ראש השנה  ����
ובאותו , ח"סוף קיץ תקס, ט"תקס

כסא , העת הביא לו השוחט מטעפליק
  . נפלאה

את שראה ספר ז, וסמוך לזה ����
, שהביאו לו כסא, במראה או בחלום
והלכו כל העולם . והיה אש סביבה

וכשחזרו . אנשים ונשים וטף לראותה
אזי תכף נתקשרו זה עם זה , משם

וגם כל מנהיגי . ונעשה שדוכים ביניהם
  .הדור כולם הלכו לראותה

ומפני , ושאלתי כמה היא רחוקה ����
והלכתי . מה תכף נעשו שדוכים

  . ם לילך שםוהקפתי סביב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
. ¯‡˘ ‰˘�‰ושמעתי שהולך ובא  ����

והייתי מסופק אם לחזור אם להתעכב 
ואמרתי , והייתי נבוך בדעתי, שם

‡ÏÚ Ô‡Î· ¯‡˘‡ ÍÈ ¯‡˘ : בלבי
ÛÂ‚‰ ÈÙÏ :  ואמרתי בדעתי?‰˘�‰

ÈÏ ˘È˘ ˘ÂÏÁ ,¯ÊÁÏ ÈÏ ‰ÓÏ? והייתי 
  . שם
וראיתי שם ראש , ובאתי להכסא ����

, וכן יום כפור. נה ממשראש הש, השנה
סוכות , וכן סוכות. יום כפור ממש

  .ממש
): ישעיה א(גם שמעתי שהיו צועקים  ����

È˘Ù� ‰‡�˘ ÌÎÈ„ÚÂÓÂ ÌÎÈ˘„Á , מה
ראש השנה , לכם לדון את העולם

וברחו כולם עם כל . בעצמו ישפוט
  . כולם ברחו, מנהיגי הדור

שהיה חקוק על הכסא , וראיתי שם ����
וכל אחד , ל ברואי עולםכל צורות של כ

ובשביל , היה חקוק עם בת זוגו אצלו
כי כל אחד . זה נעשין תכף שידוכים

ומאחר . מצא שם וראה בת זוגו
נפל בדעתי , שבימים הקודמים למדתי

Â� È„ ÔÈ·È·˘ ‰ÈÒ¯Î¯ ): דניאל ז(שפסוק 
כי על ידי הכסא , ˘„ÔÎ ראשי תבות -

 ראשי -גם כרסיה ; ל"נעשין שידוכין כנ
ועל  .וכותÒפור Îום Èשנה ‰אש ¯ תבות

  .זווגא דמטרוניתא, בשמיני עצרת, כן

? È˙Ò�¯Ù ‰È‰È ‰Ó: ושאלתי ����
והאש הקיף , ואמרו לי שאהיה שדכן

  ...סביבו
טובה ראש השנה היא , כי באמת ����

 כי הוא מועד שהלבנה מתכסה גדולה
‰·ÈÏÚ Â‡È ): :חלין ס(שעל זה נאמר , בו

‰¯ÙÎ .כי ,והוא טובה גדולה להעולם 
על ידי זה אנו יכולין לבקש כפרה 

  . בראש השנה
˙˜Á· ÂÚ„˘ : עין כל זה בהתורה ����

¯ÙÂ˘ ,‰ Ô·ÈÂ 'ÚÏˆ‰ ˙‡ , המדבר
עין , כסאמשרשי נשמות הכלולים ב

) 'לקוטי תנינא סימן א(שם היטיב כל התורה 
כי זאת . ל"כי הוא פרוש על המעשה הנ

התורה נאמרה בראש השנה שאחר זה 
סתומים ונעלמים והדברים , הסיפור

כי לא נכתב , גם חסר קצת. מאד
  . בשלמות

, דבר מהמעשיות, ופעם אחת ����
והזכיר אז ענין זה מקשר המעשה 

כמה נורא . ל"הזאת עם התורה הנ
ונפלא ונשגב מאד הענין הזה למי שיש 

‡Ì˙‡ ÔÈ‡ Ì : ואז אמר. לו לב להבין
ÌÎÏ ‰Ó Ú„ÂÈ È�È‡ ÌÈÁÓ˘ ! כלומר

פנים מאד שראוי לנו לשמוח על כל 
כשזכינו לטעם אורות נוראות , תמיד

ואחר שספר המעשה הזאת . 'כאלו וכו
˘‡˙Â˙ ‰ÈÏÚ ¯ÓÂÏ ÔÈÏÂÎÈ Ì¯‰ : אמר

ÌÎÈÈÁ ÈÓÈ ÏÎ ! וגער בנו על שאין אנו
ואמר שראוי לנו לשמוח מאד , שמחים

  . מאד
  

‰·Â˘˙ ,‡'  
Ó"‰  

  

על ידי שמיעת קול שופר מאדם     ����
ה ונתעורר תשוב, היצר הרע נשבר, כשר

  .בעולם
  

· ÏÁ	‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'  
˜ ·˙ÎÓ"Ï  

  
  

הוא , עיקר התגברות השטן ����
מחמת שהעלים מאתנו את הצדיק 

יזרז עצמו לברוח אל הצדיק ... האמת
שידבק עצמו ... שיש לו כח, המובחר

בהצדיק המובחר שיש לו כח המושך 
להמשיך ולקרב כל , נפלא מאד מאד

יזרז עצמו לברוח ... יתברך' העולם לה
שיש לו כח המושך , ל הצדיק המובחרא

, להמשיך ולקרב הכל, נפלא מאד מאד
בראשית לעיני . יתברך' כל העולם לה

 פרסום -ז תנינא "כל ישראל תורה ס
  . בליקוטי הלכות-שם הצדיק 

  
  

���� ¯‰ÂÓ ÈÈÁ"Ô ����  

����  ˙Â„ÈÓ‰ ¯ÙÒ  ����  

����    ·˙ÎÓ����  

 ùéà éðààìô  
 àìô àåä éúîùðå

ìåãâ...  
 ïééãò éðåîë ùåãéç
íìåòá äéä àì...!  

á åðéçàìàøùé úé  

  

 ¯ÙÒÓ89-2255-7  

 úàöåä íéé÷ìå êéùîäì úðî ìò
ïåìòä , ïåáùçì úåîåøú ãé÷ôäì àð

øàåãä ÷ðá  

"ÒÂÙ„‰ ˙˜„ˆ ÂÓÎ ˙·˘Á� ‰˜„ˆ ÔÈ‡"  

"ÌÈ„ÈÒÙÓ ‡Ï ÈÏˆ‡ ,Ï È�‡˘ ÈÓÏÁ˜Â ,Ô˙Â� È�‡"  

úååöîì åëæú...  

úáù  íåìù  
äáåè äðùå  

  

  :מוקדש לרפואה שלמה של

¯˙Ò‡ ˙· ‰‡Ï ‰È·‡  
  :ולעילוי נשמת
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