
 /המרצה: הרב יחזקאל סופר  קורס "המועדים בחסידות"תש"ע מכללת "בית רבקה" שלוחת ירושלים / ב"ה. 
 

 מרצה אורח: הרב יחזקאל סופר שליט"א – כפר סבא בית חב"ד  –שיעור הכנה לראש השנה  -. שבת סליחות ב"ה

  

  "  "  השנההשנה--ראשראש""
  חג יהודי או אוניברסאלי?חג יהודי או אוניברסאלי?

  
 

 ק המקראיהנימו מצוות החג שם החג במקרא
 וביום השביעי שבת …כי ששת ימים לא תעשה כל מלאכה יום השבת

 כי בו יצאת ממצריים מצות תאכלו המצות-חג
 בהוציאי וגו'…כי בסוכות הושבתי בסוכות תשבו חג הסוכות

 כי ביום הזה יכפר עליכם תענו את נפשותיכם יום הכיפורים
 העולם? -הדין? בריאת-השנה? יום-ראש  לכם בא' לחדש השביעי יום תרועה יהיה ?    ?    ?

 
 

 התרועה ?-מדוע לא קראה תורה חג זה בשמו ? ומדוע לא נימקה טעם
    

 ימים לעסוק בדיונים ולקבל החלטות ?-האמנם דרושים לקב"ה שני
    

 החתימה=ביצוע ? -דין , אז ביוה"כ -הכתיבה=גזר -אם בר"ה 
    

 ום?משפט לעם ישראל או לכל האנושות והיק
 

 יעברון לפניך ()עולם  -וכל באי ()יום תרועה יהיה לכם 

 היום יעמיד במשפט כל  הוא משפט לאלקי  כי חק ל
 

  
 סגולתו -הייתכן לדון את בניו, עם

 ?ם כמר מדלי וכשחק מאזניים נחשבו"יחד עם "הן גויי 
   

 לכל האנושות ? (ביוה"כ)האם גם החתימה   -לם  עו-לכל באי (בר"ה)אם הכתיבה 
   
 

 אמר ר' כרוספודאי אמר ר' יוחנן:שלשה ספרים נפתחים בר"ה 
 

 .כתבים ונחתמים לאלתר לחייםנ ,גמורים-צדיקים
  .נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה ,גמורים-רשעים 

    .תלויים ועומדים עד יום הכיפורים ,בינונים
 )בפ"ק דמס' ר"ה(

 
 

 

 
 האם רק לבודדים אלו  דרוש יום הכיפורים ?  -ישנם   (מחצה על מחצה)י כמה "בינונים" וכ

 
 

 



 
 

 

 והביאור :
 

 :בו זמנית – השנה-מתרחשים בראש עניינים-שני
 

1.  
 ההשתלשלות הטבעית-עפ"י מערכת חוקי -כללי לאנושות וליקום -משפט

 

 mega-pixels 10 - הבנוייה מ –כמו תמונה דיגיטלית 
 

2.  
 קרובו לפי מעשיו בתומ"צ.-אישי לישראל עם-משפט

 
 עולם, יום קביעת גורלה של תבל כולה-תו של היקום = היום הרתדהול-השנה יום-ראש 

 
  

 קדם"-עולם ופוקד כל יצורי-"אתה זוכר מעשה -גלובאלי 
  

 "ועל המדינות בו ייאמר : איזו לחרב ואיזו לרעב" -איזורי 
  

 ה""מי לא נפקד כהיום הז -אישי 
 

 יום תרועה יהיה לכם 
 האנושות"  -פנים באוקיינוס-הקולקטיבי ל"טיפה חסרת-להיחלצות מהיחס

 פרטית-לדוננו בהשגחה ,האישי לפניו-שיעלה זכרוננו,הנשמה-מעמקיעל ידי תקיעה 
 כפי מצבנו בתומ"צ 

 רבי: שבטך ומשענתך המה ינחמוני"העונש המירבי : "עפר תאכל כל ימי חייך"                                  השכר המי
 

 "ישכחך ובן אדם יתאמץ בך אשרי איש שלא"
                                                          

 עולם-הרת היום                                                                        

 
 

 רחמנו…כעבדים אם כבנים אם                                  מיםעול-יצורי כל במשפט יעמיד היום         
 

 צדיקים
 אישי עם הקב"ה-מי שהחליט כבר בראש השנה להתמסר ליחס

 
 רשעים

 היצורים שגורלם נחתך עפ"י המזלות-מטושטש בין מיליארדי-מי שמעדיף להיות גרגיר
 

ה: ... ה רֹׁאׁש ְוַלֲענָּ ֹׁרֶּ ׁש פ  ם ׁשֹׁרֶּ כֶּ ן ֵיׁש ב ָּ ֶּ ה:. ..פ  ֵמאָּ ת ַהצ ְ ה אֶּ וָּ רָּ ת הָּ י ֵאֵלְך ְלַמַען ְספוֹׁ ִררו ת ִלב ִ ׁשְ י ב ִ י כ ִ ם ִיְהיֶּה ל ִ לוֹׁ בוֹׁ ֵלאמֹׁר ׁשָּ ְלבָּ ֵרְך ב ִ  ְוִהְתב ָּ
ד ְסלַֹׁח לוֹׁ  ה ְידֹׁוָּ ִים:... )יט( לֹׁא יֹׁאבֶּ מָּ ָּ ַחת ַהׁש  ַ מוֹׁ ִמת  ת ׁשְ ד אֶּ ה ְידֹׁוָּ חָּ  ו מָּ

 

 בינונים
 הם רוב היהודים

 עול-בין התמסרות מוחלטת ובין פריקת -היצרים -ת ההתרוצצות של שנישלא הכריעו עדיין א
 הכיפורים-ממתינים להכרעתם עד יום

 
 פרטית כפי מעשיו-אישית ע"י אבינו בתגובה-ברשימת המושגחים = נחתמים לחיים


