לעילוי נשמת

יום כיפור

מורי ורבי יצחק ב"ר יעקב יגן
הרה"ק רבי חיים אבישלום ב"ר עזרא

תש"פ

מו"ר אבי ר' דוד שלום ב"ר שלמה דב
הגאון רבי ישראל ליפשיץ ב"ר גדליה
הרה"ק רבי יצחק דוד בידרמן ב"ר
משה מלעלוב
הגה"ק רבי אברהם ב"ר יחיאל מיכל
הגה"ק רבי יואל הלפרין ב"ר יצחק
אייזיק מאוסטראה
המכונה בעל שם
נפתלי בן יעקב משבטי י -ה
הרה"ק רבי אריה לייב הסבא ב"ר ברוך
הרה"ק רבי מרדכי ב"ר דוד מטאלנא
זבולון בן יעקב
הרה"ק רבי נח ב"ר מרדכי מלעכוויטש
הרה"ק רבי אלעזר ניסן ב"ר משה
הרה"ק רבי דוד הלוי ב"ר שמואל
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נא לשמור על
קדושת הגליון
נא לא לעיין בו בשעת
התפילה וקריאת התורה

בס"ד

" ִּּכי בַ יּ ֹום הַ זֶּּה יְכַ ּ ֵּפר עֲ לֵּיכֶּ ם לְ טַ הֵּ ר ֶּא ְתכֶּ ם ִּמכּ ֹל חַ ּט ֹאתֵּ יכֶּ ם לִּ פְ נֵּי ה' ִּּת ְטהָ רוּ"
ניתן לפרש בס"ד פסוק זה בדרך הבאה ולומר כי יש לפסק את הפסוק
כך כי ביום הזה יכפר  -כלומר הקב"ה נתן לנו יום אחד בשנה
המסוגל לנקות אותנו מכל החטאים והעוונות שעשינו בחינת מקווה
ישראל ה' שכידוע עיצומו של יום מכפר ומטהר כמו המקווה אך -
עליכם לטהר אתכם  -מכל חטאתיכם כלומר שכמו שבמקווה אין
אדם יכול לטבול ושרץ בידו כך אין אדם יכול להיכנס ליום הכיפורים
אם עברות בידו ולכן עליו לזרוק את כל המעשים הרעים שהוא
עושה ולעשות עליהם תשובה ולקבל על עצמו כי לא ישוב עוד
לעשותם שכן האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו
לעשות תשובה ואז ...
לפני ה ' תטהרו  -אחרי הניקיון שאדם עשה לעצמו הקב"ה מטהר
אותו ופותח לו דף חדש ונקי לקראת השנה החדשה

וכן מובא ברמב"ם הלכות תשובה (פרק א' הלכה ח') "בזמן שאין בית
המקדש קיים ,ואין לנו מזבח כפרה ,אין שם אלא תשובה .התשובה
מכפרת על כל העבירות אפילו רשע כל ימיו ,ועשה תשובה
באחרונה ,אין מזכירין לו שם רשעו ,שנאמר "ורשעת הרשע לא
ייכשל בה ,ביום שובו מרשעו (יחזקאל ל"ג ,י"ב) ועיצומו של יום
הכיפורים מכפר לשבים ,שנאמר "כי ביום הזה יכפר עליכם" (ויקרא
טז,ל(
וכן מצינו שכתוב בפרוש היכין על המשנה יומא (פרק ח' משנה ט')
שכתב על פירוש הפס' הנ"ל "לפני ה' דייקא נ"ל דה"ק אשריכם
ישראל שקודם שיכפר להם הקב"ה ,לפני זה אתם מטהרין את
עצמיכם שתסלחו זה לזה שבשביל שתסלחו זה לזה גם הקב"ה מטהר
אתכם ומכפר לכם שכל המעביר על מידותיו מעבירין פשעיו" עכל"ק

שלְ ּ ָת ַּבעֲ וֹנ ָ
ִּש ָר ֵּאל ַעד ה' אֱ ל ֹק ָ
ש ְּל ָמה פָ ִּרים
טוב וּנְ ׁ ַ
שא ָעוֹן וְ ַקח ֹ
ֶּך ְ -קחוּ ִּע ּ ָמכֶּ ם ְדּ בָ ִּרים וְ ׁשוּבוּ ֶּאל ה' ִּא ְמרוּ ֵּאלָיו ָּכל ִּּת ּ ָ
יך ִּּכי כָ ׁ ַ
"שוּבָ ה י ְ
ׁ
ְשפָ ֵּתינוּ" (הושע י"ד ,ב' -ג')
את הפס' הנ"ל אנחנו קוראים בהפטרה של שבת תשובה וידועה
שאלת המפרשים מדוע מתחיל בלשון יחיד שובה ואח"כ עובר ללשון
רבים שובו ובס"ד נוסיף נופך מדילנו עפ"י דברי החזון איש זי"ע שכתב
כי אין האדם יכול להחזיר בתשובה אחרים כל זמן שלא השלים את
עצמו במעשה התשובה ואל זה מדבר הנביא ואומר לאדם קודם

תעשה תשובה אתה בעצמך בחינת שובה יחיד ואח"כ קחו עמכם
דברים בלשון רבים ואח"כ תתחיל לדבר עם אחרים שיעשו תשובה
וכך תצליחו להגיע ביחד לבחינת ושובו אל ה' כולם יחד
וכן כותב בעל ספר חרדים זי"ע שע"י זה שהאדם עושה תשובה
בעצמו הוא גורם לכך שגם לאחרים יהיה ערעור תשובה מכך ( סז' א)

כבר התקבלה תפילה זו בכל תפוצות ישראל להיות היא הפותחת את
תפילות היום הקדוש ונשאלת השאלה מה המיוחד בעניין הנדרים
והשבועות שעליהם מדברת תפילה זו שבהם בחרו רבותינו ז"ל
שאיתה פותחים כל בית ישראל בכל מקום שהם את יום הכיפורים
ונ"ל לענ"ד את העניין עפ"י הדברים הידועים במסכת נידה (ל' ע"ב)
ששם נכתב כי בצאת האדם לאוויר העולם משביע אותו המלאך וכך
נכתב "ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע"
לאור האמור ניתן להסביר כי את השבועה הזו אשר נשבענו ביום
צאתנו לאוויר העולם היא השבועה אשר אנו צריכים לזכור בפתיחת
היום הקדוש בזמן בו אנו מתפללים את תפילת כל נדרי בזמן שאנו
עורכים חשבון נפש ועושים תשובה על מעשינו ניתן אל לבנו לבדוק
איפה אנו ביחס לאותה שבועה שנשבענו אז כדי שע"י תזכורת זו
נתעורר ביתר שאת לשוב בתשובה שלמה לפני בורא עולם.
ועוד תפילה זו באה להזכיר לנו כי אמנם בזמן זה אנו מבטיחים

לקב"ה כי ניישר אורחותנו וניטיב דרכנו ולא נשוב עוד לכסלה וכדי
שנזכור את הערך של ההבטחות שהאדם מוציא בפיו אנו אומרים את
תפילת כל נדרי להזכיר לאדם כי ישנו הציווי של לא יחל דברו
דהיינו תתכוון למה שאתה מוציא מפיך ואל תהיה בחינת אחד בפה
ואחד בלב אלא כשתזכור את ערך משמעות המילים אשר אתה
מוציא בפיך תקבל החלטות אמיתיות לגבי העתיד ואל תפזר סתם
הבטחות בלי שאתה מתכוון אליהם כלל והקב"ה יעזור שמה שתקבל
על עצמך באמת תצליח להתמיד בו כי הבא להיטהר מסייעין בידו
וכן הדברים אמורים לגבי הבטחות שאדם נתן לחברו שגם עליהם
צריך לעשות תשובה ביום הכיפורים
ועל זה אומר דוד הע"ה במזמור אותו אנו אומרים בסיום תפילות
ערבית של ראש השנה ויום הכיפורים " ִּמי יַעֲ לֶּ ה בְ הַ ר ה' ,ו ִּּמי יָקוּם
לַשוְ א נ ְַפ ׁ ִּשי ,וְ לֹא
נָשא ּׁ ָ
שר ל ֹא ָ
קום ָק ְד ׁש ֹו .נְ ִּקי כַ ּ ַפיִּ ם וּבַ ר לֵּבָ ב ,אֲ ׁ ֶּ
ִּ ּב ְמ ֹ
עו" והבן
יִּש ֹ
נִּש ַּבע לְ ִּמ ְר ָמה .יִּ ּ ָשא ְב ָרכָ ה ֵּמ ֵּאת ה' ,ו ְּצ ָד ָקה ֵּמאֱ ל ֹקי ׁ ְ
ְׁ

כל נדרי ואסרי

עניין האכילה בערב יום כיפור

יומא פ"א" :דתני חייא בר רב מדיפתי ועניתם את נפשותיכם בתשעה וכי בתשעה מתענין והלא בעשור מתענין אלא לומר לך כל האוכל
ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי"

וכותב רש"י במקום " והכי משמע קרא ועניתם בתשעה כלומר התקן
עצמך בתשעה שתוכל להתענות בעשרה" רבים הם הסיבות שניתנו
לציווי האכילה המרובה בערב יום כיפור ובס"ד נוסיף טעם נוסף ידוע כי

בכל מאכל שאדם אוכל מגולגלת נשמה וע"י ברכת האדם על המאכל
אותה נשמה באה על תיקונה וממשיכה הלאה לשלב הבא בתיקון שלה
יוצא שכאשר אנו אוכלים הרבה דברים ומברכים עליהם בתחילה אנו

עושים תיקון להרבה נשמות בערב היום הקדוש ואז האדם זוכה שאותה
נשמה שבאה על תיקונה ע"י האכילה מליצה עליו טוב ביום הדין שייכתב
לחיים טובים ארוכים ולשלום וזהו מה שנרמז בדברי רש"י הקדוש התקן

עצמך בתשיעי היינו תעשה הרבה תיקוני נשמות ע"י האכילה ביום
התשיעי כדי שהצום והתשובה שלך יתקבלו ביום העשירי ע"י שכל אותם
נשמות מתוקנות ימליצו טוב בעדך ביום העשירי

קבעת עיתים לתורה היום???
מעכשיו ניתן לעשות זאת בקלות ע"י לימוד שתי משניות ליום מבית משנה שלמה (עפ"י הסדר העולמי)
לקבלת המשנה היומית למייל או לווצאפ

ניתן לשלוח מייל לכתובת  MISHNA.SHLEMA@GMAIL.COMאו לשלוח הודעה לנייד  052-5802345או 053-4287288

הלימוד ליום י' תשרי תש"פ – מסכת אבות פרק ו משניות ט  -י
ָתן לִּי שָ לֹום וְ הֶּ חֱ ַז ְר ִּתי לֹו שָ לֹום לפי שרבי יוסי בן קסמא היה שקוע בלימוד ולא
ִּיתי ְמהַ לְֵך בַדֶּ ֶּרְךּ ,ו ָפגַע בִּ י ָאדָ ם ֶּאחָ ד ,וְ נ ַ
ָאמַ ר ַרבִּ י יֹוסֵ י ֶּבן ִּק ְסמָ א :פַעַ ם ַאחַ ת הָ י ִּ
שם לב לאדם שפגש ,לכן אותו האיש אמר ראשון שלוםָ .אמַ ר לִּיַ :רבִּ י ,מֵ ֵאיזֶּה מָ קֹום ַא ָתה שאל זאת כדי לדעת את ערכו של רבי יוסי ,שכן לפי מקום מגוריו של האדם ניתן לדעת
ָמים וְ שֶּ ל סֹופְ ִּרים אֲ נִּי שבה הרבנים מנהיגים את הציבור ָ .אמַ ר לִּיַ :רבִּ יְ ,רצֹונְָך שֶּ ָתדּור עִּ מָ נּו בִּ ְמקֹומֵ נּו ותהיה הרב
מי האדם עצמו ָאמַ ְר ִּתי לֹו :מֵ עִּ יר גְ דֹולָה שֶּ ל חֲ כ ִּ
נֹותן לִּי ָכל כֶּסֶּ ף וְ זָהָ ב ,וַאֲ בָ נִּים טֹובֹות ּומַ ְר ָגלִּּיֹות
שלנו וַאֲ נִּי ֶּאתֶּ ן לְָך ֶּאלֶּף אֲ לָפִּ ים ִּדינ ְֵרי זָהָ ב ,וַאֲ בָ ִּנים טֹובֹות ּומַ ְר ָגלִּּיֹותָ .אמַ ְר ִּתי לֹו :בְ נִּי ,אפילוִּ ..אם ַא ָתה ֵ
ירתֹו שֶּ ל ָאדָ ם ֵאין ְמ ַלּוִּ ין לֹו לָאָ דָ ם,
תֹורה במקום שיש בו תורה ,ולתושבים יש יראת שמים ,ולמה אני עושה זאת ְל פִּ י שֶּ בְ שָ עַ ת פְ ִּט ָ
שֶּ בָ עֹולָםֵ ,אינִּי דָ ר גר ֶּאלָא בִּ ְמקֹום ָ
ֹתְך תדריך אותך ללכת
תֹורה ּומַ ֲע ִֹּשים טֹובִּ ים בִּ לְבַד ,שֶּ נֶּאֱ מַ ר (משלי ו ,כב) "בְ ִּה ְתהַ ֶּלכְ ָך בעולם הזה ַתנְחֶּ ה א ָ
ל ֹא כֶּסֶּ ף וְ ל ֹא זָהָ ב וְ ל ֹא אֲ בָ נִּים טֹובֹות ּומַ ְר ָגלִּּיֹות ,אֶּ לָא ָ
יצֹות ִּהיא ְת ִֹּשיחֶּ ָך" בתחיית המתים יתגלו לך כל סודות התורה" .בְ ִּה ְתהַ לֶּכְ ָך ַתנְחֶּ ה א ָֹתְך"
בדרך הישר ,בְ שָ כְ בְ ָך כשתשכב בקבר ִּת ְשמֹר ָעלֶּיָך מפני הרימה והתולעה ,וַהֲ ִּק ָ
יצֹות ִּהיא ְת ִֹּשיחֶּ ָך" לָעֹולָם הַ בָ א .ולכן כל הכסף שתיתן לי אינו חשוב אצלי ,כי אם קיום התורה ומצוות ,וְ כֵן כָתּוב
בָ עֹו ָלם הַ זֶּה" ,בְ שָ כְ בְ ָך ִּת ְשמֹר עָ לֶּיָך" בַקֶּ בֶּ ר" ,וַהֲ ִּק ָ
תֹורת פִּ יָך ,מֵ ַא ְלפֵי זָהָ ב ָוכָסֶּ ף" (תהלים קיט ,עב) ואת זה אמר דוד המלך שהיה לו כסף ובכל את אמר שהתורה חשובה
בְ סֵ פֶּר ִּתלִּים עַ ל יְדֵ י דָ וִּ ד מֶּ לְֶּך ִּי ְֹש ָראֵ ל" :טֹוב לִּי ַ
יותר מכל כסף וזהב ,וְ אֹומֵ ר (חגי ב ,ח) "לִּי הַ ֶּכסֶּ ף וְ לִּי הַ זָהָ ב ,נְאֻ ם ה' צְ בָ אֹות" והרי הכסף והזהב שייך לקב"ה ואם יחפוץ בכך יכול הוא ליתנו לי גם בעיר שאני גר בה עכשיו.

*רבי יוסי בן קיסמא הבין שבאותו מקום לא מחפשים רב אמיתי אלא מישהו שיכשיר להם את מעשיהם המקולקלים ולכן ענה את שענה

משנה י -חֲ ִּמשָ ה ִּק ְנ ָינִּים ָקנָה הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא בְ עֹולָמֹו חמישה דברים אוהב הקב"ה באופן מיוחד ונקראים קניינים כמו שאדם קונה חפץ שאוהב בכסף רב ,וְ ֵאלּו הֵ ן:
תֹורה ִּק ְניָן ֶּאחָ ד ִּמ ַניִּן מהיכן למדים שהתורה נקראת
תֹורה ִּק ְניָן ֶּאחָ ד ,שָ מַ ִּים ו ָָא ֶּרץ ִּק ְניָן ֶּאחָ דַ ,אבְ ָרהָ ם ִּק ְניָן ֶּאחָ דִּ ,י ְֹש ָראֵ ל ִּק ְניָן ֶּאחָ ד ,בֵית הַ ִּמ ְקדָ ש ִּק ְניָן ֶּאחָ דָ .
ָ
אשית דַ ְרכֹוֶּ ,קדֶּ ם ִּמפְ ָעלָיו מֵ ָאז" כך אומרת התורה שהיתה קיימת עוד בטרם נברא העולם .שָ מַ ִּים ו ָָא ֶּרץ ִּק ְניָן ֶּאחָ ד
קניינו של הקב"הִּ ,דכְ ִּתיב (משלי ח ,כב) "ה' ָק ָננִּי ֵר ִּ
ִּמ ַנ ִּין ,שֶּ נֶּאֱ מַ ר (ישעיה סו ,א) "כֹה ָאמַ ר ה' הַ שָ מַ ִּים כִּ ְס ִּאי וְ הָ ָא ֶּרץ הֲ דֹם ַרגְ לָיֵ ,אי זֶּה בַ יִּת אֲ שֶּ ר ִּתבְ נּו לִּי וְ ֵאי זֶּה מָ קֹום ְמנּוחָ ִּתי" ומכאן למדים שהשמים והארץ הם
ְאה הָ ָא ֶּרץ ִּק ְנ ָינֶָּך" ומפסוק זה
ית ,מָ ל ָ
שיָך ה' ,כֻלָם בְ חָ כְ מָ ה עָ ִֹּש ָ
דברים חשובים לקב"ה שבחר בהם שיהיו הכסא שלו והדום לרגליו ,וְ אֹומֵ ר (תהלים קד ,כד) "מָ ה ַרבּו מַ ֲע ֶֹּ
נלמד שאם הארץ נקראת קניין ,השמים שהם יותר חשובים שנבחרו לכסאו של הקב"ה קל וחומר שגם הם קניינו של הקב"ה ַ .אבְ ָרהָ ם ִּק ְניָן ֶּאחָ ד ִּמ ַנ ִּין מהיכן למדים שאברהם נקרא
ָא ֶּרץ" פסוק זה מדבר בשבחו של אברהם ,שבשבילו נברא העולם ,כמו
קנֵה שָ מַ ִּים ו ָ
קניינו של הקב"הִּ ,דכְ ִּתיב (בראשית יד ,יט) " ַויְבָ ְרכֵהּו וַּי ֹאמַ ר ,בָרּוְך ַאבְ ָרם ל ְֵאל עֶּ לְיֹון ֹ
ש ָר ֵאל ִּק ְניָן ֶּאחָ ד ִּמ ַניִּן מהיכן למדים שעם ישראל הם קניינו של
שכתוב "'אלה תולדות השמים והארץ בהבראם' אל תקרא בהבראם ,אלא באברהם" היינו שנבראו בשביל אברהםִּ .י ְֹ
דֹושים אֲ שֶּ ר בָ ָא ֶּרץ הֵ מָ ה,
ִּית" הוכחה שישראל קניין של הקב"ה ,וְ אֹומֵ ר (תהלים טז ,ג) "ל ְִּק ִּ
הקב"הִּ ,דכְ ִּתיב (שמות טו ,טז) "עַ ד ַי ֲעבֹר עַ ְמָך ה' ,עַ ד ַי ֲעבֹר ַעם זּו ָקנ ָ
ירי ָכל חֶּ פְ צִּ י בָ ם" פסוק זה בא ללמד שגם כאשר עם ישראל לא עושים רצונו של מקום הם עדיין חביבים אצל הקב"ה ,וזאת בזכות האבות הקדושים הקבורים בארץ .בֵ ית
וְ ַא ִּד ֵ
דנָי כֹונְנּו יָדֶּ יָך" ומזה שנכתב שהקב"ה ברא את המקדש
"מ ְקדָ ש אֲ ֹ
הַ ִּמ ְקדָ ש ִּק ְניָן ֶּאחָ ד ִּמ ַנ ִּין מהיכן למדים שבית המקדש הוא קניינו של הקב"ה ,שֶּ נֶּאֱ מַ ר (שמות טו ,יז) ִּ
ְמינֹו" ומכאן נלמד שאף שבית
בשתי ידים שנאמר 'כוננו ידיך' (שתים) למדים ,שהוא דבר חביב אצל הקב"ה ,וְ אֹומֵ ר (תהלים עח ,נד) " ַו ְיבִּ יאֵ ם ֶּאל גְ בּול ָק ְדשֹו ,הַ ר זֶּה ָקנ ְָתה י ִּ
המקדש חרב ושמם עדיין הוא נקרא קניין של הקב"ה ומתפללים אנו שהקב"ה יבנה את בית המקדש במהרה בימינו.
משנת הצדיק  -הרה"ק רבי שמעון נתן נטע בידרמן זצוק"ל – יום הכיפורים
רבי שמעון נתן נטע נולד לרבי משה מרדכי בידרמן האדמו"ר מלעלוב .רבי שמעון נתן נטע התגורר בבני ברק ,בצפת ,ב קראון הייטס ובבורו פארק .למד בצעירותו
בישיבות תומכי תמימים וחידושי הרי"ם בתל אביב .נישא לבתו של הרב שלמה פריינד ,נכדו של הרב סנדר פריינד "הרב מבאכטא" .לאחר פטירת אביו הוכתר לאדמו"ר
מקרלין -ללוב .בשל המחלוקת עם חסידות קרלין החליט לאחר תקופה שלא לשמש כאדמו"ר של חסידי קרלין ,אלא של חסידי לעלוב בלבד .עם זאת ,רבים מחסידויות
אחרות שאלו בעצתו וביקשו את ברכתו .בית מ דרשו המרכזי היה בבני ברק ,בסוף ימיו התגורר רוב ימות הקיץ בצפת ,כשהוא שב לקראת חודש תשרי לבני ברק .מסופר
ש הרבי שנא מחלוקת בכל מאודו הוא לא יכל לסבול כשהוא ראה או שמע על מחלוקת בין שני יהודים ,לפני קרוב לעשור כשהרבי היה בחו"ל פרצה מחלוקת בין כמה
חסידים ,הרבי התקשר לאחד מחסידיו ובקש ממנו להגיד לאותם אנשים בשמו שיפסיקו את המחלוקת ,אותו חסיד אמר לרבי שהם לא יקשיבו לו ,אמר לו הרבי תגיד להם
שאו שהם משלימים או שאני סוגר את הבית כנסת על מנעול ומפסיק להיות הרבי שלכם.
סיפור נוסף על האדמו"ר זצ"ל  -הרבי היה מתגורר חלק גדול מהשנה בצפת – עקב האסטמה – בתקופה האחרונה הרבי נסע יחד עם יהודי בשם אברהם לגבול לבנון – שם
הסתובב דבוק במחשבותיו במשך כמה שעות (החיילים שאלו מי זה – וענו להם שזה האדמו"ר מלעלוב) סיפור זה קרה שלושה פעמים – בכל פעם התברר בבוקר
שהחיזב אללה ניסה לפגוע בחיילי צה"ל וברוך השם זממם לא הצליח.
עוד מסופר ש עורך דין ידוע בבני ברק שראייתו הלכה ונחלשה ,הרופאים אמרו לו שתוך כמה חודשים הוא יהיה עיוור ואין מה לעשות ,הרבי אמר לו לבוא איתו לפולין בז'
שבט (הרבי נהג לערוך נסיעה פעם בשנה לקברי אבותיו) אותו עורך דין הגיע ומייד לאחר שחזר לארץ חזרה אליו ראייתו באורח פלא ,סיפור נוסף על איש אחד שלא היו
לו ילדים שבע שנים והרופאים התיי אשו ואמרו שחבל על הזמן ולא יהיה להם ילדים ,כשהרבי שמע זאת הוא אמר" ,לרופאים ניתנה הרשות לרפאות אבל לא לייאש –
הרבי אמר לו שיפסיקו את כל הטיפולים והוא מבטיח להם בן תוך שנה" – וכך היה .סיפר הגבאי שראה אותו פעם אחרונה לפני שנפטר – שלראשונה בחייו אחרי שקרא
הרבי קריאת שמע לא הכין לעצמו נטילת ידיים למחרת .הרבי זצ"ל הקפיד מאד שלא ידברו בזמן התפילה בבית הכנסת ואף היה גוער במי שלא שמר על הוראה זו .בליל
יום הכיפורים תש"ע חש ברע ולאחר תפילת ערבית נכנס לחדרו שם נפטר .במוצאי יום הכיפורים נקבר במעמד רבבות בבית העלמין הר הזיתים.

דובב שפתי ישנים – ליקוטים מספרים שפחות מוכרים
שארית מנחם – הרה"ק רבי מנחם מנדל ב"ר ישראל הגר מויזניצא זצוק"ל זי"ע
בגמרא יומא (נ"ג ע"ב) איתא הכהן הגדול היה מתפלל יהי רצון מלפניך וכו' שתה א שנה זו גשומה וכו' ולא יהיו עמך ישראל צריכים לפרנסה
זה מזה ולא תכנס לפניך תפילת עוברי דרכים .י"ל בכוונת הכהן גדול שלא תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים ,דקאי על המקטריגים שרוצים
להעביר דרך תשובה מישראל בשעה שהעולם צריכין לגשמים ,גשמיות ושעי"ז לא יהיה להם התעוררות לתשובה ,וזש"א גם ולא יהיו עמך
ישראל צריכים לפרנסה זה מזה ,שיהיה להם השפעות לטובות והרחבה ,ומתוך כך יתעוררו לתשובה ,וכדפי' בצמח צדיק (פר' יתרו) אך טוב
וחסד ירדפוני ,פי שאני נרדף מהשפ עת החסדים מדאגה האם אין זה לשלם לי גמולי בעולם הזה רח"ל
תפילת נעילה – מסיימים באמירת שמע ישראל וגו' קבלת עול מלכות שמים .ואח"כ תיכף ומיד עושים הכנה למצוות החג כמבואר בשו"ע
סי' תרכ"ד בשם המהרי"ל) וזה שנרמז בקרא (שמות ל"ג ה') רגע אחד אעלה בקרבך וכיליתיך היינו רגע "אחד" של קבלת אחדותו יתב' בשמע ישראל
ה' אלוקינו ה' אחד ואח"כ תיכף אעל"ה ר"ת א'תרוג ל'ולב ה'דס ע' רבה מצוות החג ואח"כ וכיליתיך מלשון כלתה נפשי והיינו בשמיני עצרת
בזמן יחודא שלים

(או"ח

סגולה לפרנסה – הודאה לקב"ה על מה שניתם לו
איתא בברכות (לב א" ):לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל " וניתן לפרש מימרא זו גם בכך שכאשר אדם בא לבקש מהקב"ה
דברים הנצרכים לו קודם ייתן תודה וישבח את הקב"ה על מה שיש לו ורק אח"כ יבקש שהקב"ה יוסיף לו עוד כהנה וכהנה ובפרט ביום
הכיפורים כאשר האדם מבקש על צרכיו הפרטיים יזכור גם לתת שבח והודיה לה' יתברך על מה שיש לו ואח"כ יבקש שבורא כל עלמין יוסיף
וייתן לו ברוחניות ובגשמיות לו ולביתו ולכל בית ישראל על מנת שנזכה לעבוד אותו יתברך ביתר שאת מתוך הרווחה בכל מכל כל

