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מספרים שר' חירש לייב אליקע'ר הגיע לרבי ר' ברוך מעז'בוז'ער, ר' ברוך מעז'בוז'ער שאל  .א
לייב אליקע'ר  ר' הירש  ענה  דברו השנה בראש השנה בשמים?  לייב מה  הירש  כל  אותו,   ,

המלאכים הביאו את כל המעשים טובים של כל היהודים, בינתיים בא השטן ואמר אני  
יכול להעיף בנפיחה אחת את כל המעשים טובים שלהם, רבש"ע, אף אחד לא חשב עליך  
רבש"ע, כולם חשבו על עצמם, שאל ר' ברוך מעז'בוז'ער את ר' הירש לייב, מה ענית? עניתי  

, שאף אחד לא חשב מהרבש"ע, אף אחד לא חשב עליך וכל  לרבש"ע, מה הטענה של השטן
אחד חשב רק על עצמו, רבש"ע, גם אתה תעשה ככה, אל תחשוב על אף אחד תחשוב רק על  

 עצמך, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען קדושתך.

 

ר' אשר פעם אחד בראש השנה ירד למטה לצריף אפוא שכולם ישנו, נכנס לצריף ניגש למטה   .ב
והרים את הכרית, מישהו אחד הביא כל מיני מגזינים שזה לא המקום שלו בראש השנה,  
של   בתוך הכיס  זה  ושם את  העיתונים  כל  אּושר את  ר'  לקח  לא מתאים,  זה  פעם  ולאף 

 ה.- הבעקיטש'ע שלו, ועלה לציון ואמר: מן המיצר קראתי י 

 

כי תעב .ג כולה כעשן תכלה  וכל הרשעה  זדון מן  אומרים בתפלה בראש השנה,  יר ממשלת 
שיש  תכלה, שתדע שכל הרשעות  כעשן  כולה  וכל הרשעה  זה  הסביר מה  ר' אשר  הארץ, 
תזכה  ועי"ז  שלך,  הרשעות  רק  בעולם,  רשעות  שום  ואין  שלך,  הרשעות  הכל  זה  בעולם, 

 להעביר ממשלת זדון מן הארץ, 
 
 
 
ראש השנה,  מלפניך משפטי יצא, אומר ר' אשר, בדרך כלל נשפט האדם ע"י המלאכים ב  .ד

ואם הוא רשע הוא נידון ע"י מלאכי חבלה, הם לא יודעים רחם, הם מתבוננים רק כפי  
החוטא  את  להעניש  יש  לכן  והנורא,  הגדול  הקל  המלכים  מלכי  מלך  נגד  שהייתי 
בכבודו   שהקב"ה  אמת,  הצדיק  מבקש  לפיכך  העבירה,  גודל  לפי  חמורים  בעונשים 

"ה הוא מלא רחמים, כמו שאומר דוד המלך ובעצמו כביכול ידון אותו, כי הוא הקב
עליו השלום צר לי מאד נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו, יש מקום לתקווה לקבל חנינה 
ולהמתיק את דינו, מי הוא הצדיק הזוכה להישפט ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו, אומר 

יש לי שני סוגי צדיקים, אחד שהוא הולך וגדל ממדרגה למדרגה הוא שי יך ר' אשר 
למלאכים שדנים אותו כפי מעשיו והשגותיו, ויש לו צדיק המבטל עצמו כליל תקטר 
לפני ה', הוא מרגיש שהוא לית ליה מגרמיה כלום, צדיק זה נאחז לגמרי בקדושה, והוא 
אין ואפס, כי הוא הגיע למדרגת תוהו ובהו, ואין לו בעולמו אלא אור ה' הזורח עליו,  

 צדיק זה נידון ע"י השי"ת, 

 

 

ומלאכים יחפזון חיל ורעדה יאחזון, אמר ר' אשר, מה להם לפחד כלל המלאכים, אין   .ה
לפני  עצמו באמת  מכניע את  יהודי  הכוונה, שאם  ולא חטאים? אלא  הרע,  יצר  להם 
השכינה, אז נוצר מלאך במרומי שמים, אבל בראש השנה שכל אחד נשקלים מעשיו  

האלו שנבראו מאנשים אלו, שהיו נכנעים  ביום הדין, מי יזכה לפניו בדין, אז המלאכים  
כדי   ובטלים, מתמלאים חיל ורעדה, שמא האנשים האלו מזמן ירדו ממדרגתם תוך 
 הרהור גאווה, ואז בטלים המלאכים האלו, וזה הפחד האוחז את המלאכים ביום הדין, 

 

אומרים בתפלות של ראש השנה ויום כפור, ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע   .ו
רוע הגזרה את  מעבירין  שתיקה,  שתיקה,  שתיקה,  אומר,  אני  אומר,  היה  אשר  ר'   ,

א  ל ֹ֣ ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  הגזרה, אנחנו רואים את זה בתהלים בקפיטל לח, דוד המלך אומר, 
תֹוָכֽחֹות, יו  ִפֵּ֗ ְבּ֝ ְוֵאין  ַע  ל א־ׁש ֵמָ֑ ֲאֶׁשר  ְכִאיׁש  י  ָוֱאִהֵּ֗ ִיְפַתח־ִפיו,  א  ל ֹ֣ ם  ְכִאֵלֵּ֗ ּוּ֝ ע  ומסיים    ֶאְׁשָמָ֑

י ֲאּ֝  י ְתׁשּוָעִתי-הקפיטל, אז ֥חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתָ֑ ָנֵּ֗  . ד 
 


