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כי תצא

המאמר משבוע שעבר כל כך חזק –
שלא החלפנו אותו בשבוע הזה –
פשוט צריך להשיב אותו יותר אל
הלב – אז בואו נקרא פעם שניה!!!
יש קשר או אין ,בין פרוייקט  022גבאים שלוחי דרבנן לבין
הימים הנוראים?
ובכן ,הקשר הוא כל כך חזק שהשאלה אפילו לא
מתחילה! מה הקשר? אז ככה,
מלבד הזכות הגדולה והעצומה שרוכש לעצמו כל גבאי
שרק זה לבד סיבה מספיקה להצטרף לכבוד הימים
הנוראים לפרוייק האדיר ,יש קשר אישי רציני בין גבאי
צדקה לזכויות לימים הנוראים!
מה?
בספר חזון עובדיה לימים הנוראים למרן אור העולם
רבינו עובדיה יוסף זיע"א שהשבוע חל  11חודש לפטירתו,
כותב מרן כך:
התורה מכפרת עוון! ואמרו עוד בויקרא רבא פרשה כה
סי' א'" :אם נכשל אדם בעבירה חמורה ונתחייב מיתה
בידי שמים ילך ויעשה גבאי של צדקה ויחיה" !!!
שחור על גבי לבן:

"ילך ויעשה גבאי של צדקה ויחיה"
כלומר :ככל שתזכה להיות מזכה הרבים בהחזקת התורה
ממש ,כך תזכה למחילת עוונות ולשנה טובה הרבה יותר,
השנה של השפע הברכה וההצלחה – תלויה בזכות אותה
תיטול על עצמך להיות גבאי צדקה!
אני מתאר לעצמי שנזדקק ליותר מ  022גבאים עם כזו
הבטחה ...אבל אל דאגה ,יש מקום לכווולם!
ועוד משהו!
בחודש אלול בכלל ולקראת יום הדין בפרט ,יש מצווה
גדולה להרבות בצדקה כידוע "צדקה תציל ממות" אז
העבודה תהיה מאוד קלה ,אנשים מחפשים לזכות
לתרום ,צריך רק לגשת אליהם.
נרתם כולנו להצלחת המערכה ,ובלילהסס נצטרף לאחד
מ 022-הגבאים העומדים לימין התורה הקדושה ולימין
מורנו הרב שליט"א – ובעזרת ה' נזכה כולנו כל בית
ישראל ,לשנה טובה ומבורכת ,ולכל טוב בזה ובבא!
אז לא נשכח ,מי האיש החפץ חיים?

"ילך ויעשה גבאי של צדקה ויחיה"

זמני הסליחות לחודש אלול – שעון קיץ תשע"ד
בבית המדרש לתורה "עטרת חכמים" תל-גיבורים חולון
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 00:10שיעור תורה-בל"נ
לאחר מכן תפילת
שחרית בהנץ החמה
מיועד לאברכים!
תפילת מנחה16:40 :
(קומה ג') לפני כן תפילת
מנחה בשעה 13:00

עצרת סליחות
במסגרת עצרת הסליחות השבועית
המרכזית שתערך אי"ה כל יום חמישי
בלילה בשעה 10:22 :בלילה בדיוק ,בבית
מדרשינו "עטרת חכמים" רח' החי'ם 4
תל-גיבורים חולון.
ימסור דרשה בשבוע הקרוב פרשת "כי
תבא" יום חמישי ט"ז באלול ()11///14

הרב יהודה יוספי שליט"א
ומייד אחר כך בשעה 10:32 :יתקיימו
הסליחות ברוב עם ע"י החזן המהולל

רבי אליהו מאמיה הי"ו
בניגון ובהתרגשות מעומק הלב
"ברוב עם הדרת מלך"
בשבוע אחר כך :ימסור הרב יעקב עדס שליט"א

כולם מוזמנים -תביאו את הנוערהצעיר שיזכה להתחזק לקראת יום
הדין! *עזרת נשים פתוחה
בברכת
אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפילתנו

מה הקשר בין היחס שלך
לאשתך לבין ילדים מחונכים?
מאת :הרב אליהו רבי

פרשתנו פרשת 'כי תצא' פותחת בפרשיית 'אשת יפת תואר',
המספרת על אדם שבשעת מלחמה רואה גויה שנושאת חן בעיניו
וחפץ לשאתה לו לאשה .התורה מתירה לו לשאתה ,תוך כדי קיום
תהליך קצר/ארוך המעתיק את מושבה סופית מבין אומות העולם
לבת ישראל.
מיד לאחר מכן ממשיכה התורה בפרשיית 'בכורה' ,המדברת על
אדם שנשא שתי נשים ואת האחת הוא שונא" ,וְ יָ ְלדוּ לוֹ ָבנִ ים
יאה" ,ודווקא הבכור היה
ָה ֲאהו ָּבה וְ ַה ּ ְשנו ָּאה וְ ָהיָ ה ַה ֵּ ּבן ַה ְ ּבכוֹ ר ַל ּ ְשנִ ָ
הבן של השנואה .האם מותר להביא מהנחלה שלו פי שניים דווקא
לבן הקטן שהוא הבן של האהובה ,או לא? התורה אומרת אסור:
ִּ
"כי ֶאת ַה ְ ּבכֹר ֶ ּבן ַה ּ ְשנו ָּאה יַ ִ ּכיר ָל ֶתת לוֹ ּ ִפי ְשנַ יִ ם ְ ּבכֹל ֲא ֶשר יִ ָּמ ֵּצא לוֹ
אשית אֹנוֹ לוֹ ִמ ְש ּ ַפט ַה ְ ּבכ ָֹרה" .לא משנה מי האמא ,גם אם
ִ ּכי הוּא ֵּר ִ
אתה שונא אותה מאוד ,הבן הבכור ממנה ומגיע לו פי שניים.
ומיד לאחר מכן התורה פוצחת בפרשייה שלישית ,המדבר על 'בן
סורר ומורה' ,שלא קשור בכלל לשני הדברים שדברנו עליהם עד
"כי יִ ְהיֶ ה ְל ִאיש ֵּ ּבן סוֹ ֵּרר וּמוֹ ֶרה ֵּאינֶ ּנוּ ש ֵֹּמ ַע ְ ּבקוֹ ל ָא ִביו ו ְּבקוֹ ל
עכשיוּ ִ .
ִא ּמוֹ " .אם יש בן סורר ומורה ,זאטוט המתחצף ואוכל יותר מכדי
צרכו בצורה חולנית ,הבחור יוצא לסקילה ,לא פחות.
לכאורה ,אין קשר בין הדברים .שלוש פרשיות שלא קשורות אחת
לשניה בשום פנים ואופן .למה התורה מחברת את שלושת
הפרשיות הללו ביחד?
אבל כאן רש"י מפתיע אותנו בדברי חז"ל ומגלה לנו שלא בצורה
מקרית נסמכו שלושת הפרשיות הללו ,אלא יש קשר עמוק ביניהן.
והקשר הוא כדלהלן :אם נשא אשת יפת תואר סופו לשנאותה ,ואם
שנאה סופו שיצא לו ממנה בן סורר ומורה.
ולכאורה נשאלת השאלה :מה רוצה הקדוש ברוך הוא מהאדם
הזה? הלך חייל למלחמה ,ראה אשה שהוא רוצה להתחתן איתה.
לא מקובל עליך? תגיד לו :אסור להתחתן .מה אתה אומר לו :לא,
לא .אני מרשה לך להתחתן איתה ,אבל אני מקלל אותך ,אתה עוד
תשנא אותה .ולא רק שתשנא אותה ,אלא גם יוולד לכם בן סורר
ומורה במזל טוב...
רבונו של עולם! למה אתה מקלל? תגיד :לא רוצה ,לא מרשה
להתחתן עם אשה כזו ,ולא נעשה זאת .תאר לך ילד שמגיע לאבא
שלו ואומר לו :אבא ,אני רוצה סוכריה .אבא אומר לו :קח ,אני
מרשה לך ,אבל אם אתה נוגע בסוכריה אתה מקבל סטירה .אתה
לא רוצה להביא סוכריה? תגיד :לא רוצה ,אבא לא מרשה לאכול

מצטרפים עכשיו – לא מחמיצים את ההזדמנות!
עכשיו כל אחד יכול!

להצטרפות ללגיונו של מלך30-03-111-03 :

סוכריה .אין בעיה ,מותר להגיד את זה ,אבל למה להעניק סוכריה
ביחד
ואיתה

סוכריה .אין בעיה ,מותר להגיד את זה ,אבל למה להעניק סוכריה
ואיתה ביחד להביא סטירה?
מה התשובה?
אומר הקדוש ברוך הוא :אני לא מקלל אותך ,ואני אפילו מברך
אותך שתהנה בחיים מכל רגע עם האשה הזו ובכלל ,היכן הבעיה?
יש כאן אשה גויה טמאה שראית במלחמה ,שחוץ מאיך שהיא
נראית אין לך שום מידע לגביה ,ואתה כבר רוצה אותה לאשה ,מה
שאומר שאתה חפץ בה אך ורק בגלל איך שהיא נראית .אם אדם
מתחתן אך ורק בגלל שהוא ראה אשה שמצאה חן בעיניו ,אין
ברירה ולבסוף הוא ישנא אותה ,כי אין דרך אחרת .אם אשה
הת חתנה עם בעל בגלל שהוא נראה טוב ,בסוף היא תשנא אותו,
כי אין דרך אחרת .ואם בעל ואשה שונאים אחד את השני ,אני
מבטיח לכם בן סורר ומורה מספר  1בעולם ,כי גם כאן ,אין דרך
אחרת...
ילד שרואה את אבא ואמא רבים ,אומר לשניהם :אתם צודקים ,את
קראת לו במילות גנאי ,את צודקת ,הוא קרא לך במילות גנאי ,גם
הוא צודק .שניכם בעיתיים ,אני אעשה מה שאני רוצה ,אני אחליט
לבד מה צריך לעשות.
ומדוע זה ברור שאשה כזו נהית שנואה? כי אין דבר חיצוני שמחזיק
מעמד ,אין דבר חיצוני שיכול ליצור קשר של אמת .ומשום כך ,אין
גם ברירה אחרת ,ואת האשה הזו אתה הולך לשנוא .וזוג שנוא
מקבל ילד בעייתי בלשון המעטה ,בן סורר ומורה בלשון התורה.
אומר הקדוש ברוך הוא :זו המציאות המתבקשת ,אני לא מקלל
אותך!
ולפי זה נבין נפלא את דברי את דברי הגמרא :כל הנושא אשה לשם
ממון ,יהיו לו בנים שאינם מהוגנים .הגמרא לכאורה מקללת את
האדם בלי קשר למה שהוא עשה .הוא נשא אשה בגלל שהיא זכתה
בלוטו .נו ,אז מה הבעיה? נקלל או שתהיה עני ,מה זאת אומרת
'יהיו לו בנים שאינם מהוגנים'? הגמרא אומרת :אני לא מקללת ,אני
רק מעדכנת אותך שאדם שמתחתן בגלל דבר צדדי ,בסופו של דבר
יהיו לו בנים מושחתים ,למה? כי הוא הולך לריב עם אשתו עוד מעט
ואחרי שהוא יריב עם אשתו ,לא יתכן שהבנים שלו יהיו בני אדם.
חינוך הילדים שלך יקירי ,תלוי בשלום הבית שלך .סדר נא את
יחסיך עם הרעיייה ,סדרי נא את יחסייך עם הבעל ,ותזכו לבנים
מוצלחים ומבורכים בכל מכל כל ,אמן.
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צווארון לבן אצל ה' יתברך?! כן!

הנהגות לימים הנוראים  -ב

מאת :רבי ניר ברי
"T

כולנו מכירים את אותם אנשים שעושים
את כל הבעיות שרק שייך לעשות
בחוק ,ואף פעם לא תופסים אותם! הם
נקראים פושעים עם צווארון לבן!
אינני יודע איך בדיוק הם מתנהלים,
אבל אני מתאר לעצמי מה הם עושים.
ובכן ,זה הולך כך:
הוא יודע את הקווים האדומים של
החוק ולא מתקרב אליהם ,וכשיש צורך
לשלם כסף רב כדי להשתיק את היועץ
המשפטי של העיריה ,הוא משלם לעיריה מס השבחה ומס
רכוש ומס בניה וכל מה שצריך ,העיקר שישתקו...
[אני לא מדבר על אנשי עולם התחתון רחמנא ליצלן ,שהורגים
אנשים כדי לעשות כסף! וגם אני לא מצדיק את אותם שעוברים
הוא מתבונן
ממנו! אני
על החוק ויודעים כאמור איך
משלם
להיזהרהעריה,
המשפטי של
רכושהימים
ולעבודת
לעבודת ה'
במעשיהם ולומד לקח טוב
ומס
בכלל ומס
השבחה
לעריה מס
להלן!]
הנוראיים בפרט! כפי שנראה
מה שצריך ,העיקר שישתקו...
בניה וכל
וניצול
אחד,
מצד
זהירות
לאהולך,
[אניזה
אז הצלחנו להבין קצת איך
התחתון
עולם
אנשי
מדבר על
כל הזכויות מצד שני! רחמנא ליצלן ,שהורגים אנשים כדי
שמחים
אזרח לא
שכמו
טובים
מאידך ,ישנם הרבה אנשים
מצדיק את
וגםכלאני לא
כסף!
לעשות
משלמים
בררה
בלית
בסוף
אבל
למינהם,
לשלם את המיסים
אותם שעוברים על החוק ויודעים
מקבלים הרבה
להיזהרוגם
עליו קודם
הרבה יותר מהאדם שדיברנו
מתבונן
ממנו! אני
כאמור איך
פחות!
במעשיהם ולומד לקח טוב לעבודת ה'
נשמע לא הוגן ,נכון?! בכלל ולעבודת הימים הנוראיים בפרט!
להלן!] איך לעבוד מרוויח,
שנראה שיודע
המציאות ,מי
אבל מה לעשות זה כפי
מי שלא ,מפסיד!!!
אז הצלחנו להבין קצת איך זה הולך,
בעבודת ה'!
לא בדיוק ,אבל בערך – זה גם
אחד ,וניצול כל הזכויות
זהירות מצד
דוגמא פשוטה:
מצד שני!
השנה,
אזכרה ביום
אנשים טובים
לעשותהרבה
שהעיקר ישנם
מי שלא למד חושב ,מאידך,
לארגן
שמחיםשלם
טורח חודש
לסעודה! הוא
לשלם את
אזרח לא
ולהזמין מכרים ומשפחהשכמו כל
וחוסר
תערובת
והיה
בלי לברך,
את האירוע ,ובאירוע אכלו
בסוף בלית
אבל
למינהם,
המיסים
צניעות ,ולא היה דברי תורה.
בררה משלמים הרבה יותר מהאדם
סובל
עשה ,עוד
שהוא
ממה
לא רק שאין לנפטר נחת רוח
הואהרבה
מקבלים
קודם וגם
עליו
שדיברנו
על העבירות שנעשו בגללו!!!
פחות!
שיעור תורה אפילו
ארגן
לאוהוא
תורה,
ומי שלמד יודע ,העיקר זה
נכון?!
הוגן,
נשמע
טרח כל
זההוא לא
הנשמה .גם
ל 5-דקות עם קצת ברכות
מי
המציאות,
לעילוי לעשות
אבל מה
כך הרבה ,וגם הנפטר רוקד
בשמים!!!לעבוד מרוויח ,מי שלא,
שיודע איך
נשמע לא הוגן ,נכון?! מפסיד!!!
מרוויח,גםמי שלא,
לעבוד
שיודע
בעבודת
בערך – זה
איךאבל
בדיוק,
אבל כמו שאמרנו :מי לא
מפסיד!!!
ה'!
דוגמאות כאלה יש בלי סוף!!!
דוגמא פשוטה:
אקטואלי.
במשהו
חושב ,שהעיקר לעשות
שלא למד
אני רוצה לשתף אתכם מי
שנה
השנה,רבי יצחק
אומרת" :אמר
הגמרא במסכת ראש השנה
ולהזמין כלמכרים
אזכרה ביום
הקדוש:
הוארש"י
ומבאר
בסופה"
שרשה בתחלתה מתעשרת
טורח חודש
לסעודה!
ומשפחה
תחנונים
האירוע,לדבר
אתהשנה
לארגןאש
רשין בר
ובאירוע אכלו
"שישראל עושין עצמןשלם
ותפלה"!
בלי לברך ,והיה תערובת וחוסר צניעות,
מאוד!
מחייב
אבל
מבהיל!!!
זה
כאן
שכתוב
מה
ולא היה דברי תורה.
דהיינו
שלה,
השנה
שבראש
אומר לנו רבי יצחק ,כל
רוח ממה
נחת
לנפטר
שנה שאין
לא רק
שנת
עשה ,שנה,
גם תחילת
בתחילת השנה – עכשיו זה
סוף על
אמנםסובל
עודזההוא
שהוא
שבתחילת השנה
שנעשו שנה
תשע"ה .כל
תשע"ד אבל זה תחילת שנת
בגללו!!!
העבירות
ומתחנן
בוכה
המקום,
ואביון] לפני
תורה ,והוא
והואזה
העיקר
שלמד יודע,
אדם נעשה רש [עני ומי
דקותהוא
שבסוף5השנה
תורהכה
שיעורהוא יז
ארגןטובה,
ומבקש סליחה ומבקש שנה
עם
אפילו ל-
קצת ברכות לעילוי הנשמה .גם הוא לא
טרח כל כך הרבה ,וגם הנפטר רוקד
בשמים!!!

יהיה עשיר ,כשהוא יעיין במאזן השנתי בסוף השנה הוא יראה
עושר ,דהיינו לא רק חשבון בנק מנופח ,זה שטויות ,הוא יראה
נחת מהילדים הוא יראה שמחות במשפחה ,הוא יראה שלום עם
כל מכריו ואוהביו ,פשוט עשיר לכל דבר ועניין!!!
ממש קומבינה!!!
לא משנה מה עשית כל השנה! אם בתחילת השנה אתה מתנהג
כמו רש ,בסוף השנה תהיה עשיר!
נשמע לא הוגן ,נכון?!
אבל מה לעשות זה המציאות ,מי שיודע איך לעבוד מרוויח,
מי שלא ,מפסיד!!!
שלא ישמע מדברי חס ושלום כאילו אין דין ואין דיין – חס ושלום!
אני רוצה לבטא את ההזדמנות שיש לנו בימים הקדושים הללו,
קשה לקום לסליחות ,קשה להתפלל בכוונה ,אבל עם כאלה
תנאים ,זה ממש שווה!
בתחילת השנה אנחנו עניים אבל בסוף נהיה עשירים!
אם נתבונן בזה כראוי ,ונאמין בזה כמו שצריך ,יהיה לנו כח
לעבוד בימים האלה על טורבו ויותר!
וכך נזכה לשנה טובה ומתוקה יחד עם כל בית ישראל!
לסיום ,דבר מאוד יפה ששמעתי בשם בעל "המכתב מאליהו"
זיע"א:
פעם ראיתי תלמיד חכם שהעיר ליהודי שסיים את תפילת
העמידה מהר מדאי ואמר לו :תגיד ,אתה לא חי?! ענה לו היהודי
מה זאת אומרת ,ברור שכן ,יש לי אשה ילדים לימוד תורה וכו'
ברור שאני חי! אמר לו התלמיד חכם ,ויש לך ביטוח שהילד שלך
יחזור לבית מהלימודים? ושהאשה תמיד תרגיש טוב? ושיהיה
לך כסף לחתן אותם ,ושיהיה לך הצלחה בלימוד התורה וכו' וכו'
וכו' ענה לו היהודי ,למה אתה פותח פה? אמר לו התלמיד חכם,
חס ושלום! אבל חייב להתפלל על הכל כדי לקבל שפע
מהשמים ,שום דבר לא בטוח! סיימת להתפלל את הנוסח
הקבוע בתפילת העמידה ,דבר עם ה' כדבר איש אל רעהו
ותבקש על כל מה שאתה צריך ,איך אתה מסיים דיבור עם ה'
ית ברך בורא כל העולמות ,ולא מנצל את ההזדמנות לבקש
בפרטות על כל ישעוה הנצרכת?
דהיינו :מי שמסיים עמידה ועדיין השליח ציבור לא התחיל את
החזרה ,חבל לו לפסוע לעושה שלום ,כדאי לו לנצל את
ההזדמנות ולבקש כמה שיותר!!!
מי שמסיים מהר – פראייר!!!
ועל זה אמר המכתב מאליהו ,רוצה לדעת על מה להתפלל?
תסתכל על השנה שעברה עליך ,מי היה מאמין שתהיה
מלחמה? שיהיה תאונות ,שיהיו כל כך הרבה חולים?
אז יש לנו הרבה על מה להתנהג כמו עניים בתחילת השנה
ולהתפלל מעומק הלב ,ובעזרת ה' נזכה לשנה עשירה בסופה
כדברי הגמרא ,אמן ואמן.

חידוש שלא היה כמותו:
פדיון כפרות עם פדיון נפש!
פרטים יבואו!!!

ממורנו הרב שליט"א
"T

לה .חרדת אלול גם לחרדים ,ולמה .א .שמא נתמלאה הסאה
חס ושלום (עי' סוטה ט ).ב .טעות בעבודת ה' וכן טעויות בין
אדם לחבירו וחשב שהוא צודק כמו שפחד רבי יוחנן בן זכאי
(ברכות כח ):ג .אם היה יכול לעשות יותר ולא עשה כדבעי ליה
למיעבד לא עבד .ועל זה נענש נקדימון בן גוריון (כתובות
סז ,).ומכאן שיתכן כמה שנים טובות ,ופתאום להיפך ,הלא
מצער היא ותחי נפשי (ועיין שבת יא.).
לו .ראוי לכל איש ישראלי לשום עיקרי בקשותיו באלה הימים
הנוראים על נפשו העלובה שלא תאבד חס ושלום .כלומר אם
היה יכול להוסיף בעסק התורה ולא עשה כן ,שלא יהיה בכלל
" ִ ּכי ְד ַבר-ה' ָ ּבזָ ה" ,וכן אם הניח תפילין שלא במקום או שלא
בכוונה הראויה להלכה ,שלא יהיה בגדר קרקפתא דלא מנח
תפילין (וי"א אפילו פעם אחת .עיין פסקי הרא"ש ר"ה יז ).ולכן
יבקש בעיקר בכוונה על נפשו שתישאר לפליטה ובתפילות
יבקש על גלות השכינה .ואם היינו מכוונים בכל התפילות
והבקשות רק על צער השכינה ,בוודאי היינו זוכים להיות
נענים על עניין גאולתנו להיגאל גאולה שלימה ומסירים את
אבן הנגף לגמרי (הגר"ח מוו'לוז'ין זיע"א בספרו "רוח חיים").
לז .סגולה למחילת עוונות לגמרי ממש לקיים מאמר חז"ל
הקדושים( :ר"ה יז" ).המעביר על מידותיו מעבירין לו כל
פ שעיו" .וישים עצמו כשיריים (שם בגמ') ויקיים הפסוק
"וְ ָה ַל ְכ ָּת ִ ּב ְד ָר ָכיו" (דברים כח ,ט) ,וכמו שה' יתברך מתקרב
אלינו בעשרת ימי תשובה שנאמר " ִ ּד ְרשוּ ה' ְ ּב ִה ָּמ ְצאוֹ " (ישעיה
נה ,ו)  -אלו עשרת ימי תשובה (ר"ה יח .).וכך למד רב שהלך
לאותו קצב להתפייס איתו (יומא פו ,).כי כך עושה ה' יתברך
ואפילו מלאך המוות אוהב ת"ח שמעביר על מידותיו (חגיגה
ה.).
לח .גם החרדים לדבר ה' מתחזקים בחודש אלול במדות
טובות בכדי להיות בעלי תשובה חרדים (רמב"ם הלכות
תשובה פ"ז ה"ג).
לט .שבת האחרונה של השנה להתחזק מאוד מאוד וסגולה
יש בה לתקן את כל השנה.
מ .אלול ועשרת ימי תשובה מגבילים אותנו להיות כמה
שיותר חסיד ועניו – אדם חרדי מוגבל במעשיו תמיד ,בבחינת
"ונפשי כעפר לכל תהיה" ,שגם בנפש פנימה צריך להרגיש
עצמו כמו עפר (בן יהוידע קידושין מ.).
מא .בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה מרגישים לפעמים
חולשה נפשית ורוחנית ,ושטף של טירדות ומחשבות בבחינת
כל הגדול מחבירו וכו' ,ואין להתחלש מזה ,ואדרבא יש
להתגבר על כך ,כי זה חלק מהתיקון שלנו להתחזק ולפעמים
אפילו התגברות על כעס אחד שווה מיליונים .ויזהר מאד
שלא יעשה את עצמו בגדר "וַ ְ ּנ ִהי ְב ֵּעינֵּ ינוּ ַ ּכ ֲח ָג ִבים" ,אלא
להיפך "וַ ִי ּ ְג ַ ּב ּה ִלבּ וֹ ְ ּב ַד ְר ֵּכי ה'".
מב .קבלות מעשיות קלות ואמיתיות נחוצות ומועילות תמיד
ובודאי בחודש אלול ועשרת ימי תשובה .למשל להתחזק
בעניין  6מצוות תדריות כל רגע( .משנ"ב בביאה"ל סימן א).
מצות בין אדם לחבירו כל רגע ,כולל כף זכות "ל ֹאִ -ת ְשנָ א",
"וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵּר ֲע ָך ָ ּכמוֹ ָך" ,להתרחק מכעס ,גאוה וקנאה,
להקפיד על תפילה בצבור ,להרבות בחסד ובעיקר בבית
למשפחה ,לא לדבר בביהכ"נ אפילו ִמלה ולכוון "ו ִּמ ְק ָ ּד ִשי
ִּת ָיראוּ" ,לצאת מהבית לכל הפחות בחודש אלול עם טלית
ותפילין ,ועל הכל ,התבודדות והתבוננות בחשבון נפש.
מג .בחודש אלול לעקור את " ִמ ְצוַ ת ֲאנָ ִשים ְמ ֻל ָּמ ָדה" (ישעיה
כט ,יג) ולצעוק לה' עם כוונת הלב.
מד .קי"ל שקריאת שמע מדאורייתא צריך לקרוא בכוונה
באימה וביראה ,רתת וזיע (אור"ח ר"ס סא) .והלוואי שנצליח
לקיים סעיף זה כפשוטו בראש השנה ויום הכיפורים .צריך
לצייר ולהמחיש לעצמנו ,דע לפני מי אתה עומד ומתפלל.

מה .סגולה לביטול גזירות קשות ,להתחזק היטב בעניית אמן
בקול רם ,כי קול רם מבטל גזירות קשות ורועות ובפרט
כשיכוון "אמת" וכי"ר כפי הצורך (משנ"ב סימן נו ס"ק ה),
ועליו נאמר כי מכבדי אכבד ,כמו שמכבד את ה' יתברך כך ה'
יתברך ישגיח על כבודו (זוה"ק וילך רפה א).
מו .לדקדק בימים נוראים ועשרת ימי תשובה בעניית ה' מלך,
ה' מלך ,ה' ימלוך לעולם ועד ,בכוונת המלים ובאזכרת ש"ש.
ולעשות פיסוק נכון כמו שדקדק בסידור איש מצליח ,שלא
לבלוע אותיות גם יזהר לנגן באזכרת ש"ש מלרע ולא מלעיל.
והרבה ניגונים בשבח עצום זה פסולים מעיקרא כי מאריכים
באזכרת ש"ש מלעיל ,וזה עושה אותם מלרע חס ושלום.
מז .פסוק שמע ישראל ,אסור לומר יותר מפעם אחת ,אבל
ה' הוא האלקים ,וכן ה' מלך יכול להוסיף כהנה וכהנה .ולכן
גם כשהחזן אומר בקול רם שבח זה ,מותר לומר אותו
בלחישה ,וירוויח עוד דבקות בה' יתברך.
ראש השנה
מח .צריך לקבל קבלות טובות לשנה החדשה קבלות
פשוטות ,קצרות ומועילות ויש בזה כף זכות מהשמים
להצלחה לכל השנה.
מט .יש קבלה טובה ועצומה והיא לחתום ולהחתים הוראת
קבע לעטרת חכמים בחולון ויש בזה סגולה להצלחה כללית
לכל השנה .קבלה בגימ' הצלחה.
נ .נשים חשובות חכמות תורניות יודעות שהעיקר והיסוד
שצריכה האשה להתחזק ולהתקדם ולהוסיף זה "בצניעות"
לבוש צנוע במסורת אימותינו הקדושות .מדורי דורות ,לא
אופנה ,לא מודה ,לא פרסומות ,לא קצר ,לא צר ,לא בולט,
לא שקוף ולא צמוד חס ושלום ,אלא חולצות מכופתרות
שמלות רחבות ,ובגד עליון .זה המתנה הגדולה ביותר לה'
יתברך לכבוד השנה החדשה .כמו כן לנו הספרדים אין שום
היתר בהלכה לצאת עם פאה נוכרית ברשות הרבים.
נא .אנו הגברים צריכים להתחזק בלימוד התורה ,לימוד
המוסר והנהגות טובות יום יום וזה מסייע מאוד לשמור על
הקדושה – קדושה לגברים וצניעות לנשים ומלך המשיח
בדרך מביא לכולנו גאולת עולמים.
נב .בער"ה עיקר המחשבה לעשות הכנה גדולה כיצד
להתפלל בראש השנה ומה עושים בכל שעה ושעה ,ויש
להכין גם את בני המשפחה לכך.
נג .יש לעורר עצמו ומשפחתו ע"י שכותב סדר היום בר"ה
מזמן עמוד השחר עד זמן ק"ש שעל המיטה כי שיתוף פעולה
מרגיע את כולם ובכך ימנע ויכוחים ושאלות ביום הקדוש הזה.
כמה שפחות לדבר זע"ז ויותר עם ה'
יתברך.
שכליתברך.
מעוררעם ה'
זע"ז ויותר
שפחות לדבר
הקדוש
כמה השל"ה
נד.
הסימנים שאוכלים בראש
מעורר שכל
השל"ה
נד.
השנה הם
הקדוש בראש
שאוכלים
הסימנים
זכויותינו ,שנהיה מלאים
לרוחניות ,שירבו
השנה הם לסימן
זכויותינו,
לרוחניות ,שירבו
לסימן
ויתרבה כבוד שמים וכו'.
שונאי ה'
ושיכרתו
שנהיה כרימון,
מצוות
כרימון,
מצוות
מלאים
שמיםבראש השנה ,כך צריך
באכילה
נה .כמו
סימניםכבוד
שעושים ויתרבה
ושיכרתו שונאי ה'
לעשות סימנים בעצמו ולהרגיש יהודי מתוק וזה הסימן
וכו'.
באכילהשפע גדול מאוד.
על ידי זה
דאי ימשיך
טוב ,ובוו
סימנים
שעושים
היותרכמו
נה.
סימנים שהעלה חלודה ששום
לעשותלמנעול
השנה ,משול
נו.
בראשכך צריך
הלבהשנה,
בראש
לשבור את המנעול ,כך רק
לפתוח
בעצמו לא יכול
מפתח
צריך וזה
יהודירקמתוק
ולהרגיש
השנה.
בראש
הלב
פותח
נשבר
לב
ימשיך על
דאי
את ובוו
טוב,
היותר
הסימן
השנה אין כמעט בקשות גשמיות .בעיקר
בראש
מאוד.
בתפילותגדול
נז .זה שפע
ידי
שופרות ,וזה כבר יביא את הכל.
זכרונות,
מלכויות,
רוחניות -
משול למנעול
השנה,
בראש
נו .הלב
יכולשצריך והגיע כבר ראש
לא כמו
להתכונן
שהעלהמי
נח .גם
הספיקמפתח
שלא ששום
חלודה
צריך להתחזק ולהתעלות
לא מוכן
מרגיש
השנה
המנעול,
ממשאת
לשבור
והוא צריך
לפתוח רק
רחמים .וכמו מעשה שהיה
לבקשבראש
למלךאת הלב
ולבואפותח
עצמו נשבר
על רק לב
כך
השנה.שירד להתרחץ בנהר כדי לקבל את המלך ומיד כשיצא
בחייל
מהנהר הגיע המלך והוא לא הספיק להתלבש ,ובכ"ז הוא בא
למלך בלי בגדים כדי לכבדו ,והמלך נתן לו על התנהגותו
צל"ש גדול.
נט .בספרים הקדושים מבואר שעיקר הכוונה התפילות

