
  בס"ד. ערב ראש השנה תשע"ה.

  

  להעיר את השנה                                           

  

  ) שו"ע אורח חיים סימן תקפג 8(

(ב) אוכלים ראש כבש לומר נהיה לראש ולא לזנב וזכר לאילו של יצחק: הגה יש מדקדקים שלא לאכול אגוזים 

חטא ועוד שהם מרבים כיחה וניעה ומבטלים התפלה (מהרי"ל) והולכין אל הנהר לומר פסוק  שאגוז בגימטריא

  ותשליך במצולות ים כל חטאתינו וגו' (מנהגים) וגם נוהגים שלא לישן ביום ראש השנה (ירושלמי) ומנהג נכון הוא:

  

  ) משנה ברורה סימן תקפג 2(

מיך בריש שתא דמיך מזלי'. והאר"י ז"ל אמר שאחר חצות משום דאיתא בירושלמי מאן דד - (ט) שלא לישן וכו' 

מותר לישן שכבר נתעורר המלאך ע"י תפלות ותקיעות וב"ח כתב שהר"מ היה ישן בר"ה. ויושב בטל כישן דמי 

ועיין בח"א שכתב דאחר האכילה יקבע עצמו ללימוד ואם ראשו כבד עליו (י) יישן מעט אם א"א לו בלא זה ויש 

  התהילים: נוהגים לגמור כל

  

   ד הלכה סעודה הלכות -  ח"או הלכות ליקוטי ספר) 24(

 ֲעֶצֶרת ּוְׁשִמינִי ַרָּבא ְוהֹוַׁשְענָא ִמינִים ְוַאְרָּבָעה ְוֻסּכֹות ְּתׁשּוָבה יְֵמי ַוֲעֶׂשֶרת ַהִּכּפּוִרים ְויֹום ַהָּׁשנָה רֹאׁש ִענְיַן יְִתָּבֵאר ּובֹו

  :ּתֹוָרה ְוִׂשְמַחת

  :ְלסֹוָפּה ֵמרֹאָׁשּה ַהּתֹוָרה ָּכל ָׁשם ַעּיֵן, א ֵחֶלק ן"מֹוֲהרַ  ִלּקּוֵטי כ ְּבִסיָמן' ְוכּו יִַּקיִרין ִּתּקּונִין ִּתְׁשָעה ַהּתֹוָרה ִּפי -  ַעל

 יֹום ְוֶעֶרב ְּתׁשּוָבה יְֵמי ַוֲעֶׂשֶרת ַהָּׁשנָה ְּברֹאׁש ַהָּללּו ַהְּקדֹוִׁשים ַּבּיִָמים ֲעבֹוָדֵתנּו ָּכל ִּכי. ַהָּׁשנָה רֹאׁש ְּבִחינַת ְוזֶה) א

 ְּכֵדי יְִׂשָרֵאל -  ֶאֶרץ ְקֻדַּׁשת ְלגַּלֹות ְּכֵדי הּוא ַהּכֹל, ֲעֶצֶרת ְׁשִמינִי ַעד ִמינִים ְוַאְרָּבָעה ְוֻסּכֹות ַהִּכּפּוִרים ְויֹום ַהִּכּפּוִרים

 ְלַעּמֹו ֶׁשִהִּגיד ְּבֵעת. ִלְבָרָכה זְִכרֹונֹו ַרֵּבנּו ֶׁשָאַמר ְּכמֹו ַהּיְִׂשְרֵאִלי ִאיׁש תְקֻדּׁשַ  ִעַּקר ֶׁשּזֶה. יְִׂשָרֵאל -  ְלֶאֶרץ ָלבֹא ֶׁשּנִזְֶּכה

 ֶאְפָׁשר ִאי ְלַדְרָּגא ִמַּדְרָּגא ֶׁשּיֵֵלC ְּדַהיְנּו, יְִׂשְרֵאִלי ִאיׁש ִלְהיֹות ֶׁשרֹוֶצה ִמי, ַהָּלׁשֹון ְּבזֶה ָאז ֶׁשָאַמר. ל"ַהּנַ  ַהּנֹוָרָאה ַהּתֹוָרה

 ָׁשם ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו יְִׂשָרֵאל -  ְלֶאֶרץ ָלבֹוא ַהִּמְלָחָמה ְלנֵַּצחַ  ָאָדם ְּכֶׁשּזֹוֶכה ֶׁשָהִעָּקר ָאַמר ּגַם. יְִׂשָרֵאל -  ֶאֶרץ יְֵדי -  ַעל ִאם ִּכי

 ִּכי ַּתִּקיף ִּגָּבר נְִקָרא ֲאזַי יְִׂשָרֵאל -  ֶאֶרץ ִלְבִחינַת ְּכֶׁשָּבא ַהיְנּו, ַּתִּקיף ִּגָּבר ִאְׁשַּתַּכח ְּבִאֵּלין, ְלׁשֹונֹו ְוזֶה. ל"ַהּנַ  ַהּתֹוָרה ְּבסֹוף

 ָּכאן ַעד, ִמְלָחָמה ִאיׁש נְִקָרא ָאז ְּכֶׁשּנֹוֵצחַ  ָּכC ַאַחר ֲאָבל. ִּכְמַפֵּתחַ  חֹוגֵר יְִתַהֵּלל ַאל ֲאזַי יְִׂשָרֵאל -  ֶאֶרץ ִלְבִחינַת ֶׁשָּבא קֶֹדם

   :ְלׁשֹונֹו

 -  ְלֶאֶרץ ָלבֹוא הּוא ָהִעָּקר ָהעֹוָלם ְּבזֶה ְלנֵַּצחַ  ֶׁשְּצִריִכין ַהִּמְלָחָמה נְִצחֹון ְוִעַּקר ַהּיְִׂשְרֵאִלי ִאיׁש ְקֻדַּׁשת ֶׁשִעַּקר ְמָצאנִ 

 יְִׂשָרֵאל -  ֶאֶרץ ְקֻדַּׁשת ִּכי, ֲעֶצֶרת ְׁשִמינִי ַעד ַהָּׁשנָה ֵמרֹאׁש ַהָּללּו ַהְּקדֹוִׁשים ַהּנֹוָרִאים ַּבּיִָמים ֲעבֹוָדֵתנּו ְּבִחינַת ְוזֶה. יְִׂשָרֵאל

 ָׁשנָה ַאֲחִרית ַעד ַהָּׁשנָה ֵמֵראִׁשית ָּבּה ֱאGֶקיF' ה ֵעינֵי ָּתִמיד, יְִׂשָרֵאל -  ֶאֶרץ ְּבֶׁשַבח ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו, ַהָּׁשנָה ְּברֹאׁש ִמְתַּגָּלה

) ם"מֵ  ִסיָמן ִּתנְיָנָא ְּבִלּקּוֵטי ַאֵחר ְּבָמקֹום( ִלְבָרָכה זְִכרֹונֹו ַרֵּבנּו ְּבִדְבֵרי ֶׁשְּמבָֹאר ְּכמֹו. יְִׂשָרֵאל -  ֶאֶרץ ְקֻדַּׁשת ִעַּקר ֶׁשִּמָּׁשם

 ִּכי, ַהָּׁשנָה רֹאׁש ֶׁשל ִפּלֹותְוַהּתְ  ַהִּמְצוֹות ָּכל ַּכָּונֹות ְּבִחינַת ְוזֶה. ַהָּׁשנָה ְּברֹאׁש נְִתַּגֶּלה יְִׂשָרֵאל -  ֶאֶרץ ְקֻדַּׁשת ֶׁשִעַּקר, נְִמָצא

  ִּכּפּור  יֹום ַעד ַהָּׁשנָה ֵמרֹאׁש ַמְלכּות ְּבִחינַת ֶׁשְּמנְַּסִרין ַהּנְִסיָרה ַמְתֶחֶלת ַהָּׁשנָה ֶׁשְּברֹאׁש ל"זַ  י"ָהֲארִ  ְּבִכְתֵבי ְמבָֹאר

. ל"ַּכּנַ  יְִתָּבַרC ַמְלכּותֹו ִהְתּגַּלּות ִעַּקר ֶׁשָּׁשם יְִׂשָרֵאל -  ְלֶאֶרץ ָלבֹוא ְמֵהָרה ֶׁשּנִזְֶּכה ְלַכֵּון ְצִריִכין ַהָּׁשנָה ֶׁשְּברֹאׁש, נְִמָצא

 ַהּתֹוָרה ּוִבזְכּות, ְלׁשֹונֹו ְוזֶה) ו ְּבאֹות( ל"ַהּנַ  ְּבַהּתֹוָרה ַּכְמבָֹאר ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ּתֹוָרה יְֵדי -  ַעל הּוא יְִׂשָרֵאל -  ְלֶאֶרץ ְוָלבֹוא

 ָהְרָׁשִעים ְּתִחָּלה ֶׁשַּמְכנִיִעין ַעד יְִׂשָרֵאל -  ְלֶאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָׁשר ֶׁשִאי ָׁשם ּוְמבָֹאר' ְוכּו יְִׂשָרֵאל -  ְלֶאֶרץ זֹוִכין ֶׁשַּמְמִׁשיִכין



 ַהְּקֻדָּׁשה ְּכִפי הּוא ַהּתֹוָרה ְוִהְתַחְּדׁשּות .ַהּתֹוָרה ִהְתַחְּדׁשּות ְּכִפי הּוא ַהּמֹונְִעים ְוַהְכנַָעת. ָהָאֶרץ ִּדַּבת מֹוִציֵאי ַהּמֹונְִעים

   :ְוָהֵבן ֵהיֵטב ָׁשם ַעּיֵן, ְלַמְעָלה ֶׁשּנְִתַוֵּסף

 ַמְלָאִכים ְּבִחינַת נְִבָרִאים זֶה יְֵדי -  ֶׁשַעל ַהּתֹוָרה ִהְתַחְּדׁשּות יְֵדי -  ַעל ֶאָּלא יְִׂשָרֵאל -  ְלֶאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָׁשר ֶׁשִאי, ְוַהְּכָלל

. יְִׂשָרֵאל -  ְלֶאֶרץ ָלבֹוא זֹוִכין ַּדיְָקא זֶה יְֵדי -  ֶׁשַעל. יְִׂשָרֵאל -  ְלֶאֶרץ ִמָּלבֹוא ַהּמֹונְִעים ְלַהְכנִיעַ  ֵמֱאדֹום ּכֹחַ  ְמַקְּבִלים ֶׁשֵהם

 ֶׁשּנְִתַוֵּסף ַהְּקֻדָּׁשה ִרּבּוי ְּכִפי ִהוא ַהּתֹוָרה ְוִהְתַחְּדׁשּות. ַהּתֹוָרה ִהְתַחְּדׁשּות ְּכִפי ֵהם ֵמֱאדֹום ֶׁשְּמַקְּבִלין ַהַּמְלָאִכים ֵאּלּו ְוכֹחֹות

 ַהְּתִפָּלה ִּבְׁשַעת ִעָּמֶהם ַהַּצִּדיק ֶׁשִּמְתַקֵּׁשר ַהּנְָפׁשֹות ִרּבּוי יְֵדי -  ַעל הּוא ְלַמְעָלה ֶׁשּנְִתַוֵּסף ַהְּקֻדָּׁשה ְוִרּבּוי. ל"ַּכּנַ  ְלַמְעָלה

 ַמְמִׁשיC הּוא ַרק. ֶׁשּלֹו טֹוִבים ַמֲעִׂשים ֶׁשל ֻעּזֹו ַמֵּטה יְֵדי -  ַעל ַהּתֹוָרה ַמְמִׁשיC ְּכֶׁשֵאין ְּדַהיְנּו, ל"ַּכּנַ  ַהְּדרּוׁש קֶֹדם ְתַּפֵּללֶׁשּמִ 

 מֹוֲאִסין ִלְפָעִמים יִָחיד ְּתִפַּלת ִּכי. ַעְצמֹו ֶאת סֹוֵמC ֵאינֹו ְּתִפָּלתֹו ַעל ְוגַם. ַּבֶּפַתח ְּכָענִי ְוַתֲחנּונִים ַרֲחִמים יְֵדי -  ַעל ַהּתֹוָרה

 זֶה יְֵדי -  ְוַעל. ַהְּדרּוׁש ִּבְׁשַעת ָהעֹוְמִדים ָהֵעָדה ָּכל ִעם ְּדַהיְנּו, ַרִּבים ִעם ַהְּתִפָּלה ִּבְׁשַעת ַעְצמֹו ֶאת ְמַקֵּׁשר הּוא ַרק ִּבְתִפָּלתֹו

 יְֵדי -  ַעל. ַרִּבים נְִׁשַמת ְּבִהְתַקְּׁשרּות זֹו ְּתִפָּלה יְֵדי -  ְוַעל. ְּתִפָּלָתם ְמָמֵאס הּוא -  ָּברּוC -  ַהָּקדֹוׁש ֵאיןׁשֶ  ַרִּבים ְּתִפַּלת ְּתִפָּלתֹו

   .ָהֶעְליֹון ִמֵּלב ֵאׁש ְּכגֲַחֵלי ַחִּמים ִּדּבּוִרים ָעָליו ּוַמְׁשִּפיעַ  יְִתָּבַרC' ה ַרֲחֵמי נְִתעֹוְרִרין זֶה

 ַמְלָאִכים ְּבִחינַת נְִבָרִאים זֶה יְֵדי -  ֶׁשַעל ַהּתֹוָרה ִהְתַחְּדׁשּות יְֵדי -  ַעל ֶאָּלא יְִׂשָרֵאל -  ְלֶאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָׁשר ֶׁשִאי, ְוַהְּכָלל

. יְִׂשָרֵאל -  ְלֶאֶרץ ָלבֹוא זֹוִכין ַּדיְָקא זֶה יְֵדי -  ֶׁשַעל. יְִׂשָרֵאל -  ְלֶאֶרץ ִמָּלבֹוא ַהּמֹונְִעים ְלַהְכנִיעַ  ֵמֱאדֹום ּכֹחַ  ְמַקְּבִלים ֶׁשֵהם

 ֶׁשּנְִתַוֵּסף ַהְּקֻדָּׁשה ִרּבּוי ְּכִפי ִהוא ַהּתֹוָרה ְוִהְתַחְּדׁשּות. ַהּתֹוָרה ִהְתַחְּדׁשּות ְּכִפי ֵהם ֵמֱאדֹום ֶׁשְּמַקְּבִלין ַהַּמְלָאִכים ֵאּלּו ְוכֹחֹות

 ַהְּתִפָּלה ִּבְׁשַעת ִעָּמֶהם ַהַּצִּדיק ֶׁשִּמְתַקֵּׁשר ַהּנְָפׁשֹות ִרּבּוי יְֵדי -  ַעל הּוא ְלַמְעָלה ֶׁשּנְִתַוֵּסף הַהְּקֻדּׁשָ  ְוִרּבּוי. ל"ַּכּנַ  ְלַמְעָלה

 ַמְמִׁשיC הּוא ַרק. ֶׁשּלֹו טֹוִבים ַמֲעִׂשים ֶׁשל ֻעּזֹו ַמֵּטה יְֵדי -  ַעל ַהּתֹוָרה ַמְמִׁשיC ְּכֶׁשֵאין ְּדַהיְנּו, ל"ַּכּנַ  ַהְּדרּוׁש קֶֹדם ֶׁשִּמְתַּפֵּלל

 מֹוֲאִסין ִלְפָעִמים יִָחיד ְּתִפַּלת ִּכי. ַעְצמֹו ֶאת סֹוֵמC ֵאינֹו ְּתִפָּלתֹו ַעל ְוגַם. ַּבֶּפַתח ְּכָענִי ְוַתֲחנּונִים ַרֲחִמים יְֵדי -  ַעל ַהּתֹוָרה

 זֶה יְֵדי -  ְוַעל. ַהְּדרּוׁש ִּבְׁשַעת ָהעֹוְמִדים ָהֵעָדה ָּכל ִעם ְּדַהיְנּו, ַרִּבים ִעם ַהְּתִפָּלה ִּבְׁשַעת ַעְצמֹו ֶאת ְמַקֵּׁשר הּוא ַרק ִּבְתִפָּלתֹו

 יְֵדי -  ַעל .ַרִּבים נְִׁשַמת ְּבִהְתַקְּׁשרּות זֹו ְּתִפָּלה יְֵדי -  ְוַעל. ְּתִפָּלָתם ְמָמֵאס הּוא -  ָּברּוC -  ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֵאין ַרִּבים ְּתִפַּלת ְּתִפָּלתֹו

   .ָהֶעְליֹון ִמֵּלב ֵאׁש ְּכגֲַחֵלי ַחִּמים ִּדּבּוִרים ָעָליו ּוַמְׁשִּפיעַ  יְִתָּבַרC' ה ַרֲחֵמי נְִתעֹוְרִרין זֶה

, ַּבַּכָּונֹות זֶה ָּכל ָׁשם ַעּיֵן', ְוכּו ֵמַהֵּׁשנָה נְִתעֹוֵרר ַהּׁשֹוָפר יְֵדי -  ַעל ָּכC ְוַאַחר. ֵׁשנָה ְּבִחינַת ֶׁשּזֶהּו ַהּמִֹחין ִהְסַּתְּלקּות ְּדַהיְנּו

 ְוָאז. זְכּות ְּבׁשּום יְִתֶלה ְוGא ַּדיְָקא ְוַתֲחנּונִים ַרֲחִמים יְֵדי -  ַעל ַרק ַהּתֹוָרה ֵּבאּוֵרי ְלַהְמִׁשיC ֶׁשְּצִריִכין ל"ַהּנַ  ְּבִחינָה ַהיְנּו

 ֶאת ְלנֵַּסר ִּבְׁשִביל ַהּמִֹחין ִהְסַּתְּלקּות ֶׁשהּוא ל"ַהּנַ  ְודֹוְרִמיָטא ֵׁשנָה ְּבִחינַת ְוזֶהּו. ל"ַּכּנַ  יְִׂשָרֵאל -  ְלֶאֶרץ ָלבֹוא זֹוִכין ַּדיְָקא

 ְלַסֵּלק ְצִריִכין ַמְלכּות ְּבִחינַת ֶׁשִהיא יְִׂשָרֵאל -  ְלֶאֶרץ ִלזְּכֹות ְּכֶׁשרֹוִצין ַהיְנּו, ל"ַּכּנַ  יְִׂשָרֵאל -  ֶאֶרץ ְּבִחינַת ֶׁשִהוא ַהַּמְלכּות

 ִּכי, מִֹחין ְּבִחינַת ֶׁשֵהם ֶׁשּלֹו טֹוִבים ּוַמֲעִׂשים ִמִּמְצוֹות לֹו ֶׁשּיֵׁש ֻעּזֹו ֶמְמֶׁשֶלת ְּדַהיְנּו, ל"ַהּנַ  עֹז ַמֵּטה ְּבִחינַת ֶׁשֵהם ַהּמִֹחין ֶאת

, ְׁשמֹו יְִתָּבַרC ָחְכָמתֹו ֵהם ַהִּמְצוֹות ִּכי, ָקדֹוׁש ְוַדַעת מֹחַ  םָהָאדָ  ַעל נְִמָׁשC ּוִמְצָוה ִמְצָוה ָּכל יְֵדי -  ַעל ֶׁשעֹוִׂשין ַהִּמְצוֹות ָּכל

 ּוַמֲעִׂשים ַהִּמְצוֹות ְּכִפי ָאָדם ֶׁשָּכל, נְִמָצא'. ְוכּו ִּבינָה ֲאנִי' ְוכּו ָחְכָמה ֲאנִי, ֶׁשָּכתּוב ּוְכמֹו. נְָפַקת ִעָּלָאה ֵמָחְכָמה אֹוַריְָתא ִּכי

 מִֹחין ְלַהְמִׁשיC ְּכֶׁשרֹוִצין ַהָּׁשנָה ּוְברֹאׁש. ִּדְקֻדָּׁשה ְוֵׂשֶכל מֹחַ  לֹו יֵׁש ֵכן ְּכמֹו, ֻעּזֹו ַמֵּטה ְּבִחינַת ֶׁשֵהם ְלַסֵּגל ֶׁשּזֹוֶכה טֹוִבים

 ִמּקֶֹדם ְצִריִכין ֲאזַי. ִּדְקֻדָּׁשה ַהַּמְלכּות ִּתּקּון ְּבִחינַת ֶׁשִהוא יְִׂשָרֵאל -  ְלֶאֶרץ ִלזְּכֹות ְּכֵדי ַהּתֹוָרה ֵּבאּוֵרי ְּבִחינַת ֲחָדִׁשים

 ַעָּתה ּבֹו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְצִריִכין ֶׁשֵאין ֻעּזֹו ַמֵּטה ְּבִחינַת ֶׁשּזֶהּו ,ֶׁשּלֹו טֹוִבים ּוַמֲעִׂשים ִמִּמְצוֹות לֹו ֶׁשּיֵׁש ַהּמִֹחין ָּכל ְלַסֵּלק

 טֹוִבים ּוַמֲעִׂשים ַהִּמְצוֹות ָּכל ֶׁשל ַהּכֹחַ  ְּבִחינַת ֶׁשֵהם ַהּמִֹחין ִהְסַּתְּלקּות ֵׁשנָה תְּבִחינַ ְוזֶה. ַהּתֹוָרה ַהְמָׁשַכת ִּבְׁשִביל

 ִמן ֶאָּלא ָענִי ְוֵאין ְּכָרׁש ְּכָענִי ְוַתֲחנּונִים ְּבַרֲחִמים יְִתָּבַר7' ה ִלְפנֵי עֹוֵמד ַרק ָּבֶהם ִמְׁשַּתְּמִׁשין ְוֵאין ַעָּתה ֶׁשְּמַסְּלִקין

, ֶׁשּלֹו טֹוִבים ּוַמֲעִׂשים ַהִּמְצוֹות ּכֹחַ  ֵמִאּתֹו ֶׁשְּמַסֵּלק ֵמַאַחר ִּכי ַּדַעת ׁשּום ּבֹו ֶׁשֵאין ְּכמֹו יְִתָּבַרC' ה ִלְפנֵי ֶׁשעֹוֵמד ַהיְנּו, ַהַּדַעת

 ְּפִחיתּות יֹוְדִעין ָאנּו ַהָּׁשנָה ְּברֹאׁש ְוַעְכָׁשו. טֹוִבים ּוַמֲעִׂשים ִמְצוֹות הּוא ָהֲאִמִּתי ַהַּדַעת ִעַּקר ִּכי. ַּדַעת ׁשּום ּבֹו ֵאין ְּבַוַּדאי

 ְלגְַמֵרי ַּדְעֵּתנּו ְמַסְּלִקין ָאנּו ֵּכן -  ַעל. ֲחָדִׁשים מִֹחין ְקֻדַּׁשת ְּבִחינַת ּתֹוָרה ִחּדּוֵׁשי ָעֵלינּו ְלַהְמִׁשיC ְּבַמֲעֵׂשינּו ּכֹחַ  ֶׁשֵאין ֶעְרֵּכנּו

 ַהַּדַעת ִמן ֶאָּלא ָענִי ֵאין ִּכי, ַהַּדַעת ִהְסַּתְּלקּות ֵׁשנָה ְּבִחינַת ְוזֶהּו. ׁשֹוֵאל ַּבֶּפַתח ּוְכָרׁש ְּכָענִי יְִתָּבַרC ְלָפנָיו עֹוְמִדין ָאנּו ַרק

  :ְוַתֲחנּונִים ַרֲחִמים ַרק ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ִּכי, ל"ַּכּנַ 


