
 

  

 כי תבא

 מירון כבני יתברך' ה לפני נעבור מעט עוד, הדין יום בערב נמצאים אנחנו
 זה. כיפור ביום יהיה החיתום כשלאחריו, השנה בראש יהיה זה. למשפט
 לחנן, טובים ומעשים במצוות להרבות יכלתנו ככל עושים ואנחנו, מפחיד

 ולשלום טובים לחיים אלו ימים לעבור שנזכה ובלבד, ובתחנונים בסליחות
 .ואמן אמן', ה בעזרת יהיה וכך, משפחתנו בני ולכל לנו

 ככל נעשה אם שגם אחד דבר שישנו, הקדושים ל"חז לנו מגלים אולם
 הכל את להפוך דבר אותו יכול, טובות גזירות עלינו יגזרו אם וגם, יכלתנו
, טובה שנה לקבל בכדי הכל שנעשה שיתכן שאומר מה. רעות לגזירות
 קבלות עלינו נקבל, בתשובה נשוב, סליחות נאמר, במעשים נשתפר
 היפה השנה כל את ויהפוך אחד קטן משהו יבוא זה כל ועם, טובות

 .ובעייתית קשה שנה לנו שמגיעה
 את ללמוד עלינו, אלול בחודש גבוה להילוך נכנסים שאנחנו לפני עוד אז

 הדבר, כן אם, מהו. חלילה לבטלה מעשינו כל יהיו שלא בכדי, הנושא
 ?כך כל החמור
 סימון לרבי שאמר זירא רבי על מספרת( א"ע ה"נ) שבת במסכת הגמרא
 דעת ונגד ההלכה נגד הנלוזים מעשיהם על הקהילה גבאי את שיוכיח
 שהם מכיון אותם להוכיח טעם שאין לו השיב סימון רבי. הקדושה התורה
 .אטומות אזניים על יפול להם שיאמר מה וכל, תוכחה מקבלים לא ממילא
(, ט"פ) יחזקאל בנביא שמופיע סיפור לך ואספר בא זירא רבי לו אמר

 שהיה ישראל עם על מסופר שם. לעשות עליך אשר את תלמד שממנו
 שהחליט עד. עלינו לא, גדולים רשעים בתוכו והיו, רבות בעבירות שרוי

 לפני. העולם מן ולבערם רשעים אותם כל את להשמיד הוא ברוך הקדוש
 קרא הוא, עמו ברשעי ולנגוף לצאת החבלה למלאכי יתברך' ה שהורה
 הם ומי הצדיקים הם מי בארץ לסמן שירד לו ואמר גבריאל למלאך

 אותה את לסמן הרשעים ועל דיו של תו אות לסמן הצדיקים על, הרשעים
 רק ויהרגו לרשע צדיק בין יבחינו החבלה שמלאכי בכדי וזאת, בדם אות
 .הרשעים את

 על עליו שהושתה הקודש משימת את לבצע גבריאל הספיק בטרם אולם
 האלוקים את ששאלה הדין מידת של קולה נשמע, עולם של רבונו ידי

? בחיים הצדיקים את ולהשאיר הרשעים את רק להרוג מתכונן הוא מדוע
 צדיקים' והללו' גמורים רשעים' שהללו משום שזאת האלוקים לה ענה

 וזעקו ברשעים מיחו הללו הצדיקים האם: 'הדין מידת אותו שאלה'. גמורים
, זאת עשו לא הם שאכן האלוקים לה וענה'? לא או תועבותם כנגד מרה

 הרשעים היו לא בהם מוחים הצדיקים היו אם שגם לפני וידוע גלוי אבל'
 לפניו אמרה'. כך בשל להענישם חפץ איני ולכן, תוכחה מהם מקבלים

, כלומר'? גלוי לפניהם האם, גלוי לפניך אם עולם של רבונו: 'הדין מידת
 לך שידוע ביותר הברורה בצורה לומר יכול וכליות ליבות חוקר אתה

 הרי? בוודאות זאת לדעת יכולים היו הם האם אולם, תעזור לא שהתוכחה
 תגרום כן תוכחה אותה הפעם דווקא שאולי לעצמו לומר האדם יכול תמיד
 .לטובה לשינוי
 הדין מידת שהצליחה ומספר הנביא ממשיך? מכן לאחר קרה ומה
 
 
 
 
 מלאכי ויצאו, גבריאל המלאך את הוא ברוך הקדוש והחזיר, בטענתה 

 הגמרא כך על ומוסיפה. הרשעים את וגם הצדיקים את גם להרוג החבלה
 מכן לאחר ורק, בצדיקים דווקא התחילו והפורענות שהמוות ואומרת

 מדובר צדיקים ובאילו. ברשעים גם המוות דין וגזר בדין מידת התקיימה
 ועד מאלף כולה התורה את שקיימו אדם בני אלו" הגמרא אומרת? כאן

 דין מגזר אלו בימים להציל יכול מה
 ! ! ! ה א ח מ '?הנוראה המחלה' של

 מאת: הרב אליהו רבי
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 מלאכי ויצאו, גבריאל המלאך את הוא ברוך הקדוש והחזיר, בטענתה
 הגמרא כך על ומוסיפה. הרשעים את וגם הצדיקים את גם להרוג החבלה
 מכן לאחר ורק, בצדיקים דווקא התחילו והפורענות שהמוות ואומרת

 מדובר צדיקים ובאילו. ברשעים גם המוות דין וגזר בדין מידת התקיימה
 ועד מאלף כולה התורה את שקיימו אדם בני אלו" הגמרא אומרת? כאן
 .כפשוטו' גמורים צדיקים' כלומר", תיו
 מדה יצתה לא מעולם: "הבא המזעזע המשפט את הגמרא אומרת ועל

, כלומר". זה מדבר חוץ, לרעה בה וחזר הוא ברוך הקדוש מפי טובה
 דין גזר'ל להיהפך' טובים חיים של דין גזר'ל לגרום שיכול היחיד שהדבר

 שתוכחתו ברשעים האדם של המחאה חוסר שהוא, הזה הדבר הוא', מוות
 .דרכם את לשנות להם לגרום' אולי' יכולה היתה
 ראשי הגבאים את להוכיח רצה שלא סימון לרבי זירא רבי מספר זה כל את

 תגלית לאותה שותפים אנו זה ובזכות, הנלוזים מעשיהם על הקהילה
 שלו הדין גזר את להפוך אדם יכול, קטנה בטעות, אחד ברגע איך. מזעזעת
 !מוות דין לגזר ושלווה שקט של מחיים
 עלינו מה על? הזו בתמונה אנחנו היכן? אמורים הדברים מה וכלפי

 הימים לרגל בתשובה והחזרה הסליחות את שנתחיל לפני עוד להתעורר
 ?עלינו ובאים הממשמשים הנוראים
, אותו ולהוכיח והמצוות התורה נועם את להריח זכה שלא לאדם לפנות

 אח לאותו שחסר שמה משום וזאת. שוא ותפילת לבטלה ברכה שזו הרי
 תכיר, ומצוותיו תורתו עולם של ריבונו עם היכרות אלא תוכחה לא זו רחוק

. מסירות ובאותה סירה באותה איתך כבר הוא והנה נועם בדרכי אותם לו
 נצטווינו כן אם מי את. התוכחה במצוות נצטווינו לא כאלה אנשים על

 וכנגד. בחוצפה עינינו לנגד אותו ומקיים מהו עוון שיודע מי את? להוכיח
 ?אמורים הדברים  מה

 לריבוי בימינו גורם מה, א"שליט שטיינמן הרב הגדול הגאון את שאלו
 דברי את כך על וענה. היגיון ולכל רגילות לכל מעבר' הנוראה המחלה'

 המבזה כל, רב אמר יהודה רב אמר( "ב"ע ט"קי) שבת במסכת הגמרא
 הוא חכמים תלמידי בזיון: לאמור". למכתו רפואה לו אין חכמים תלמידי
 .למחלה הגורם
 זו שמידה אלא, חלילה בכך לוקה במחלה החולה שכל לומר שאין כמובן
 תפילתנו נישא ומכאן. עלינו לא, בישראל זו למחלה הגורמת היא

 .אמן, ממש במהרה ישראל עם חולי כל של השלימה לרפואתם
 מגיע מוות דין גזר אם: כך מבינים אנחנו, הדברים את נכון מבינים אנחנו אם

 כך, עצמם לרשעים מכן לאחר ורק ברשעים מיחו שלא לצדיקים קודם
 תלמידי כבוד את במבזים מיחו שלא לצדיקים מגיעה הנוראה המחלה
 הסיכוי שבידו מי כל, כן ואם. עצמם למבזים שתגיע לפני עוד החכמים
 באם רגע בכל ממשית בסכנה נמצא החכמים תלמידי את במבזים למחות

 .מוחה לא הוא
 המשך בעמוד הבא

 
 
 
 
 
 
 
 

 סתם אחרי לא, מהרהר אפילו או המבזה לעומת וכאפס כאין זה וכל
(  א"ע י"ק) סנהדרין במסכת הגמרא וכדברי. רבו אחרי אלא, חכם תלמיד



  

 אחי את א"שליט שמעוני לוי' ר פגש, שופטים פרשת, שעברה בשבת
 על סיפורים שני לך ואספר בוא:"לו ואמר א"שליט שמעון ר"כה היקר

 .מרן את ה"זלה אביך מור שאהב הגדולה אהבתו
 חכם מלכא מרן של המובהקים תלמידיו על נמנה ה"זלה אבינו מור.א

 החסיר לא ומעולם לשיעוריו בתמידות מגיע והיה, א"זיע יוסף עובדיה
 ה"זלה אבינו מור יוצא היה משפחתיות שמחות כשהיו גם. שיעור אף

 .השיעור לאחר רק לשמחה
 כרבה לכהן הוא שנבחר לתלמידיו א"זיע יוסף עובדיה חכם כשבישר
 ביודעו כך על ה"זלה אבינו מור מאד התעצב, יפו-אביב תל של הראשי
 לפני האחרון בשיעור. ממנו הם שישמעו האחרונים שיעוריו שאלו

 כהרגלו השיעור את א"זיע יוסף עובדיה חכם מסר אביב לתל נסיעתו
 יכלו לא הרב כבוד של מתלמידיו שלושה. מתלמידיו נפרד מכן ולאחר

 הכנסת מבית ויצאו והזדרזו, אותם עוזב שהרב זה עם להשלים
 כשפניהם מר בבכי ופרצו, המכונית גלגלי לפני הכביש על והשתטחו

 .הכביש על
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 18' מס טוב שם הבעל ברחוב התגורר א"זיע יוסף עובדיה שחכם 

 מכולת בחנות קונים טובים לחיים שיבדלו בניו היו, למכולת סמוך שהיה
 בכרטיסיה רושם היה ל"זצ רבי אליהו' ר. בהקפה המזון מוצרי את זאת
 החוב סך את הוא מוחק היה מהמכולת יוצאים כשהיו ומיד, חובם את

 לנו היא זכות, החכם של ביתו בני עבור ניקנו אלו מזון מוצרי: "באומרו
 !עלינו תגן זכותם. ה"תנצב"! כך על לשלם

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

 -אל תוותר על הטוב ביותר עבורך-

 נכנסים לשנה החדשה  נ ק י י ם !
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 נמצא כזה שאדם הרי... יותר עוד והטובות יותר הטובות הגזירות
 ואל.חיים בביטוח לבטחו הביטוח לחברת לה ואל, ממש של במצוקה
 ולא דרך ישר, מקפיד ולא מוחל, ואציל עדין שלנו הרב, בלבבך תאמר
( י"מ  ב"פ) באבות התנא אמר כך על כי. קללה ולא ברכה וכולו, מקניט

, תכווה שלא בגחלתן זהיר והוי, חכמים של אורן כנגד מתחמם והוי"
, שרף לחישת ולחישתן, עקרב עקיצת ועקיצתן, שועל נשיכת שנשיכתן

 שידמו ואף(, "שם, יכין) ישראל בתפארת וביאר. אש כגחלי דבריהם וכל
 שלא מהם תתירא, רעה לך לעשות להבה כח בלי עוממות כגחלים לך

 שירחם' ה לפני נפשם וישפכו ידברו רק, אותך יקללו לא אם ואף, תכווה
 גם וכלה שרוף בהשחת ומבעירין שעפים אש כגחלי דבריהם, עליהם
 .מהסכנה בטוח מרחק אין: וכלומר". מקום בריחוק
 בהלכות ם"הרמב בלשון, הטועים לאחינו אמת ובתקוות, בטוב ונסיים
 שכל...  רבותיו והמבזה חכמים תלמידי המבזה( "ד"הי ג"פ) תשובה

 שב אם אבל. תשובה בלא כשמת הבא לעולם חלק לו אין מאלו אחד
 דבר לך שאין, הבא העולם מבני זה הרי תשובה בעל והוא ומת מרשעו
 ".התשובה בפני שעומד

 בחובת חלקנו את ולמלא, שלימה בתשובה לשוב כולנו את יזכה' וה
 ותלמידי תורה באהבת מלאה, ומתוקה טובה לשנה ונזכה, המחאה
' ה את דעה הארץ ומלאה, לראשנו עטרה רבותינו כבוד ויהא, חכמים
 .אמן, מכסים לים כמים

 

 הקודםהמשך מהעמוד 
 או המבזה לעומת וכאפס כאין זה וכל

 תלמיד סתם אחרי לא, מהרהר אפילו
 הגמרא וכדברי. רבו אחרי אלא, חכם

 על החולק כל(  א"ע י"ק) סנהדרין במסכת
 מריבה העושה כל, השכינה על כחולק רבו
 המתרעם כל, שכינה עם כעושה רבו עם
 כל, השכינה על מתרעם כאילו רבו על

 אחר מהרהר כאילו רבו אחר המהרהר
 במקום הקדוש י"רש ומרחיב. שכינה
 נגדו לפטפט וקטטה תגר - מריבה: ואומר

 לו שנוהג רבו על אומר - מתרעם. בדברים
 - מהרהר. אכזרית ומדת כבושה מדה

 .דברים עליו מחפה
 כך דיבר מישהו אם? חלילה קצת לנו מוכר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 הפרדה או ברוגז עשה מישהו אם. פחת פי 

 הברורה בצורה לו אמרנו ולא שלנו מהרב
 לפני איתך לדבר מוכנים לא אנחנו" ביותר
 הרי", הרב עם יחסיך את מסדיר שאתה
 ושעה יום יום ממשית בסכנה שאנחנו

, הנוראים לימים זה את נחשב ואם. שעה
 הגזירות נגזרים שבהם הימים, הדין ימי

 הרי... יותר עוד והטובות יותר הטובות
 ואל, ממש של במצוקה נמצא כזה שאדם

 .חיים בביטוח לבטחו הביטוח לחברת לה
, ואציל עדין שלנו הרב, בלבבך תאמר ואל

, מקניט ולא דרך ישר, מקפיד ולא מוחל
 אמר כך על כי. קללה ולא ברכה וכולו
 מתחמם והוי( "י"מ  ב"פ) באבות התנא
 בגחלתן זהיר והוי, חכמים של אורן כנגד
, שועל נשיכת שנשיכתן, תכווה שלא

 לחישת ולחישתן, עקרב עקיצת ועקיצתן
 וביאר. אש כגחלי דבריהם וכל, שרף

 שידמו ואף(, "שם, יכין) ישראל בתפארת
 לעשות להבה כח בלי עוממות כגחלים לך
 אם ואף, תכווה שלא מהם תתירא, רעה לך
 נפשם וישפכו ידברו רק, אותך יקללו לא

 אש כגחלי דבריהם, עליהם שירחם' ה לפני
 גם וכלה שרוף בהשחת ומבעירין שעפים
 בטוח מרחק אין: וכלומר". מקום בריחוק

 .מהסכנה
 לאחינו אמת ובתקוות, בטוב ונסיים

 תשובה בהלכות ם"הרמב בלשון, הטועים
 חכמים תלמידי המבזה( "ד"הי ג"פ)

 לו אין מאלו אחד שכל...  רבותיו והמבזה
 אבל. תשובה בלא כשמת הבא לעולם חלק
 הרי תשובה בעל והוא ומת מרשעו שב אם
 שעומד דבר לך שאין, הבא העולם מבני זה

 ".התשובה בפני
, שלימה בתשובה לשוב כולנו את יזכה' וה

 ונזכה, המחאה בחובת חלקנו את ולמלא
 תורה באהבת מלאה, ומתוקה טובה לשנה

 עטרה רבותינו כבוד ויהא, חכמים ותלמידי

 לידנו משהו רומז מישהו אם. בסכנה אנחנו, בו מחינו ולא הרב נגד לידנו
 אל לרדת יכולים חלילה אנחנו, איתו שלנוהחברות  יחסי את סיימנו ולא
 אמרנו ולא שלנו מהרב הפרדה או ברוגז עשה מישהו אם. פחת פי עבר
 שאתה לפני איתך לדבר מוכנים לא אנחנו" ביותר הברורה בצורה לו

 ושעה יום יום ממשית בסכנה שאנחנו הרי", הרב עם יחסיך את מסדיר
  נגזרים שבהם הימים, הדין ימי, הנוראים לימים זה את נחשב ואם. שעה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דרך ישר, מקפיד ולא מוחל, ואציל עדין שלנו הרב, בלבבך תאמר ואל
  ב"פ) באבות התנא אמר כך על כי. קללה ולא ברכה וכולו, מקניט ולא
 שלא בגחלתן זהיר והוי, חכמים של אורן כנגד מתחמם והוי( "י"מ

 ולחישתן, עקרב עקיצת ועקיצתן, שועל נשיכת שנשיכתן, תכווה
, יכין) ישראל בתפארת וביאר. אש כגחלי דבריהם וכל, שרף לחישת

, רעה לך לעשות להבה כח בלי עוממות כגחלים לך שידמו ואף(, "שם
 וישפכו ידברו רק, אותך יקללו לא אם ואף, תכווה שלא מהם תתירא
 ומבעירין שעפים אש כגחלי דבריהם, עליהם שירחם' ה לפני נפשם

 בטוח מרחק אין: וכלומר". מקום בריחוק גם וכלה שרוף בהשחת
 .מהסכנה

 בהלכות ם"הרמב בלשון, הטועים לאחינו אמת ובתקוות, בטוב ונסיים
 שכל...  רבותיו והמבזה חכמים תלמידי המבזה( "ד"הי ג"פ) תשובה

 שב אם אבל. תשובה בלא כשמת הבא לעולם חלק לו אין מאלו אחד
 דבר לך שאין, הבא העולם מבני זה הרי תשובה בעל והוא ומת מרשעו
 ".התשובה בפני שעומד

 בחובת חלקנו את ולמלא, שלימה בתשובה לשוב כולנו את יזכה' וה
 ותלמידי תורה באהבת מלאה, ומתוקה טובה לשנה ונזכה, המחאה
' ה את דעה הארץ ומלאה, לראשנו עטרה רבותינו כבוד ויהא, חכמים
 .אמן, מכסים לים כמים

 

 מי היו אבותינו
 משה יזדימאת: הרב 

 

, ה"זלה אבינו מור של דודו .2. ה"זלה אבינו מור .8? אלו תלמידים היו מי
 ל"זצ רבי אליהו' ר, ה"זלה אבינו מור של חמיו .3. ל"זצ יזדי אשר' ר
 חכם בהם כשהבחין(. א"שליט רבי חיים חכם ורבנו מורנו של אביו)

 ליבם על לדבר והחל מרכבו מאד מרוגש הוא יצא א"זיע יוסף עובדיה
 משכיבתם שיקומו וביקשם אביב בתל הרבים את לזכות שעליו והסביר

 שתחזור רבנו לנו תבטיח אם רק:"ענהו ה"זלה אבינו מור, הכביש על
 מיד נענה א"זיע יוסף עובדיה חכם". משכיבתנו נקום, ללמדנו בעתיד

 אני: "דבריו תוכן וזה", א"זיע יוסף עובדיה חכם מלכא ואמר לבקשתם
 וקמו הם אף נענו אז רק". ללמדכם' ה בעזרת אחזור שעוד מבטיחכם

 .שכיבתם ממקום
 בחנות, ל"זצ רבי אליהו' ר חמיו עם לפרנסתו עבד ה"זלה אבינו מור.ב

 כיון. ישראל בית שבשכונת זוננפלד חיים יוסף הרב שברחוב מכולת
 שהיה, 18' מס טוב שם הבעל ברחוב התגורר א"זיע יוסף עובדיה שחכם
 זאת מכולת בחנות קונים טובים לחיים שיבדלו בניו היו, למכולת סמוך
 את בכרטיסיה רושם היה ל"זצ רבי אליהו' ר. בהקפה המזון מוצרי את

 החוב סך את הוא מוחק היה מהמכולת יוצאים כשהיו ומיד, חובם
 לנו היא זכות, החכם של ביתו בני עבור ניקנו אלו מזון מוצרי: "באומרו
 !עלינו תגן זכותם. ה"תנצב"! כך על לשלם



  

גם מי שלא הספיק להתכונן כמו שצריך והגיע כבר ראש  נח.
השנה והוא מרגיש ממש לא מוכן צריך להתחזק ולהתעלות על 

יל שירד עצמו ולבוא למלך לבקש רחמים. וכמו מעשה שהיה בחי
להתרחץ בנהר כדי לקבל את המלך ומיד כשיצא מהנהר הגיע 
המלך והוא לא הספיק להתלבש, ובכ"ז הוא בא למלך בלי בגדים 

 כדי לכבדו, והמלך נתן לו על התנהגותו צל"ש גדול.
בספרים הקדושים מבואר שעיקר הכוונה התפילות בימים  נט.

תברך ולא על הנוראים היא על עילוי שכינת עוזנו וכבור ה' י
הצרכים הפרטיים שלנו, אולם בכתבי הסבא מקלם מובא 
שבדורות שלנו אנחנו לא בדרגות האלה ומי שלא מתפלל על 
צרכיו הגשמיים נקרא רוצח, ונראה שצריך לבחור בדרך 

לקיים  האצמעית ולהתפלל גם על רוחניות וכבוד שמים ושנזכה
בניו  מצוות בכוונה בשמחה ואהבה כמו שאדם שמח בחתונת

ונכדיו. וגם על כל הצרכים הפרטיים כי הגשמיות אמצעי 
לרוחניות. )ועיין בספק קול דודי דופק דף קלב במעשה עם 

 הרזינ"ר זיע"א(.
בזמן מכירת העליות וכיוצא בזה בראש השנה וביום  ס.

 כל רגע שווה מליונים. -הכיפורים, יקרא בתהילים ויעסוק בתורה 

כשקורא תהילים בראש השנה, יכול באמצע הפרק לדבר  סא.
יתברך, למשל בפרק א' יבקש רחמים להיות בחברה  'עם ה

ה טובה, להינצל מהרדיו הטמא. בפרק ו' כשאומר " -ַעדה'  ְוַאת ָּ
י תָּ " יכול לפרט את בקשותיו ולבקש רחמים ועד מתי נסבול, וכן מָּ

יתברך.  'כבוד הע"ז הדרך ויכוון תמיד לכבוד השכינה, כלומר ל
יתברך טוב יותר, ויהיה  'שאם יזכה לריוח, בודאי יעבוד את ה

 -יתברך בצער וכשהוא סובל  'שמחה בשמים. ובינתיים גם ה
ו  " ה-ִעמ  רָּ נִכי ְבצָּ " )תהילים צא, טו( וזו המחשבה הנכונה אָּ

 בתפילה.
בראש השנה התפילה בפחד ובהכנעה גדולה עד כדי בכייה  סב.

בל בסעודה ובזמן אכילה, אוכלים ושותים אם יגיע לכך, א
 ושמחים כדין שמחת יום טוב, ויקיים גם "וגילו ברעדה".

שמיעת שופר בר"ה מ"ע מה"ת ויש בו זמן של התעוררות  סג.
ומלכות שמים עלינו באופן מיוחד גם שזה בהרהורי הלב. ועכ"ז 
נשים פטורות. ובפרט שיש תינוקים וקטנים המפריעים שעדיף 

או לביהכ"נ ויתפללו בבית בכוונת הלב כמה שיותר שלא יבו
 יתברך ביראה ובשמחה ובאהבה. 'והעיקר לעבוד את ה

א ֵמֶהם" סד. " )פרשת שופטים( ומכאן שאסור לפחד ל א ִתירָּ
יתברך שלא נעשה עוונות  'מהגויים והנשק שלהם. לפחד רק מה

יתברך תמיד. וזה אחד מתרי"ג  'חס ושלום, ונקיים את רצון ה
וות שבתורה ומכאן לכל השנה שלא לפחד מהצרות, אלא מצ

יתברך )זוה"ק בא מא.  'מעבירות ולהתחזק ולהתפלל הרבה לה
 א(.

"אבינו מלכנו כתבנו בספר צדיקים וחסידים" ולמרות  סה.
שאנחנו אנשים פשוטים אנחנו יכולים לבקש כן, בגלל שבראש 

יש השנה אפשר לבקש הכל בחינת הרחב פיך ואמלאהו, ועוד 
לומר שהכוונה שאנו מקבלים על עצמנו להיות צדיקים ובשמים 
אנו נחשבים באותו רגע כצדיקים ויכולים להיכתב בספר 
הצדיקים. וכן צדיקים נכתבים לאלתר לחיים הכוונה אלה שרוצים 
ומקבלים על עצמם להיות צדיקים, שזה כמו תשובה מאהבה 

 שעוונות נהפכים לזכויות.
ח"ג( מעורר ר' נתן שבראש השנה הכל תלוי בליקוטי הלכות )סו. 

באמונת חכמים, וכשאומר כתבנו בספר חיים טובים הכוונה היא: 
תלוי באמונת חכמים  -התורה הקדושה שהיא חיינו, וספר -חיים

 ועל ידי האמונה מאריך ימים ויכוון לחיים טובים על פי התורה.
יתברך שעות של ראש השנה צריך להיות דבוק בה'  81-נד. כל ה

ועל ידי זה זוכים להיות דבוקים בה' כל השנה )מאור ושמש רמזי 
 ר"ה(.

ענין גדול בראש השנה לבאר היטב בין מנחה לערבית את  סז.
הפטרת היום על חנה ופנינה, ולהסביר שיש ללמוד ממעשיהם 
מוסר גדול בין "בן אדם לחבירו", ועל זה יעשו כולם חשבון נפש 

 נוקב.  

חכמי ישראל מזהירים מללכת בראש השנה לבתי מלון  סח.
 'וכיוצא בזה. וכן ישלמעט בהכנסת אורחים ולהתקרב יותר לה

 
 
 
 יתברך. 

 ג -הנהגות לימים הנוראים 
 ממורנו הרב שליט"א

"T 

 

 יתברך.

החומריות והאש"ל, כ"ז עראי ממש בר"ה, כי העיקר הוא  סט.
התפילות, הפיוטים, והתהלים כל היום כולו, וכן המוסר 
והחיזוקים בדרשות נפלאות והנהגות קדושות וקבלות חשובות. 
ולכן באופן מיוחד נפסק להלכה בשו"ע שאסור לאכול כדי שובעו 

ראש )או"ח  בראש השנה, כדי שיזכה לירא"ש ולא יבוא לידי קלות
 סימן תקצז(.

נשים חלשות וכן מי שקשה לו, עדיף שישן אחרי חצות היום  ע.
בזריזות ועירנות לאמירת תהילים בשמחה  ולקום( 82:31)משעה 

 ובהתלהבות.

בראש השנה צריכים להרגיש עלינו יראת שמים באופן  עא.
מיוחד, ולכן יש ליזהר בהכנסת אורחים וריבוי המאכלים שיהיה 

 בכובד ראש הראוי, אחרת, עדיף לימנע מזה. הכל

יתברך כל היום כולו. )ועיין  'בראש השנה צריכים לזעוק לה עב.
רש"י ר"ה טז: ומשנ"ב ס"ס תקפג(, ודבר זה מרומז בפסוק, 
שבכל החגים כתוב, "והקרבתם עולה", ובראש השנה כתוב, 
"ועשיתם עולה", דהיינו תעשו עצמיכם עולה על ידי חשבון נפש 
להשתנות לגמרי, ובזה כח היהדות עולה ומתחזק ולהיפך להיפך 

 )ירושלמי פ"ד דר"ה ה"ח(.
בר"ה כתוב בפסוק "ועשיתם עולה" וחז"ל מפרשים שיעשה  עג.

את עצמו קרבן עולה בר"ה יש לבקש "ייסורים טובים" בתפילות 
בעשרת ימי תשובה דהיינו שמירת הלשון והעיניים והשכמת 

באהבת ישראל כמוך ממש. וזה מונע  ביהכ"נ ודקדוק גדול
 ייסורים רעים ועניות ובזיונות ועצבות וכיוצא בזה.

יש נוהגים לעסוק בתורה בראש השנה )מרן שליט"א חזו"ע  עד.
ר"ה דף קפג( ואיך שמרגיש תוקף והתעלות בעבודת ה' יעשה 
כן, כי ימי ר"ה הם ימי עבודה והכנעה ופחד ומורא מה' ויראה 

וס אליו, ותשובה ותחנונים ובקשת כפרה ממנו ומברח ומנ
 וסליחה )רמב"ם פיהמ"ש ר"ה לב:(.

מי שנצטנן או חלה או ניזוק בחנוכה ובפורים, זה נגזר בר"ה  עה.
וחשוב אצלו כראש השנה, שהואיל וכל מה שקורה במשך הזמן 
נגזר בראש השנה, וכאילו שהוא חולה בראש השנה, וצריך 

חסד שזה תוצאות מראש להרגיש כל השנה הן לשבט והן ל
השנה יש דין ויש דיין. וכן קבלות והנהגות קדושות שקיבל על 
עצמו בר"ה ומקיים אותם כל השנה בזמן שמשתדל וטורח בהם 

 יש בהם טעם טוב של ר"ה, הימים הנוראים.

מותר להתקלח "בבית" בר"ה, בחמין בין דוד שמש, או חשמל  עו.
ויחזור מיד לתפילתו ע"י שעון שבת, כי זה יו"ט ולא שבת, 

ולתלמודו. )מרן שליט"א חזו"ע יו"ט דף מא(. ובמקווה אסור 
 להתקלח דהוי בית המרחץ דרבים. )חזו"ע שם(.

מנהג טוב שלא לישן ביום, בראש השנה. וגם מזלו יהיה ער  עז.
וטוב כל השנה )חזו"ע ימים נוראים דף קפג( ומצוה לקום קודם 

המשיך בסדר יומי לכבוד עמוד השחר, ולהתפלל בנץ החמה ול
 יתברך. 'ה

בר"ה, הקב"ה דן לכל השנה ולפעמים לשנים רבות )משנ"ב עח. 
 ס"ס תקצא(.

התפרצות של בכיה ודמעות בראש השנה, זה מצוין ודנים  עט.
 אותו כעת בשמים.

יש  מתענים בער"ה להיכנס לשנה החדשה ע"י תשובה ויש  פ.
 עושים סיום מסכת כמו בער"פ ולא להתענות.

אמירת תשליך: ניתן לעשות גם ע"י קערת מים, וזה סימן פא. 
בעלמא שהעוונות יושלכו לים. וכשהים רחוק, או בור מים לא 
במקום, חבל לטרוח ולבזבז זמן קדוש בר"ה ויעשו כנ"ל, ובפרט 

 כשיש חשש פריצות וביטול תורה.

צריך להתבונן שהכל קצוב מר"ה עד ר"ה: פרנסה, בריאות,  פב.
 חכמה, הצלחה, שלוה, כבוד, חוץ מרוחניות.ילדים, 

מהות של ראש השנה חשבון נפש על העבר והוא חלק  פג.
מההכנה לתשובה, ויום הכיפורים מהותו עשיית תשובה וקבלה 

 לעתיד.
השמיעת שופר ברה"ש מ"ע מהתורה. " פד. רו עָּ ם ת ְ ֶכם יו  ", ִיְהֶיה לָּ

יתברך, אבל רמז יש בו "עורו ישנים  'וזה העיקר לקיים מצוות ה
משנתכם" ומבואר בספר החינוך )מצוה תה( שקול זעקה, קול 
שופר קול בכי, מעורר הנפש. ולדעת האר"י ז"ל קבלה קדושה 
לכל השנה: בזמן התקיעות מעלתה גדולה מאד, גם כשזה 

 בהרהור הלב.

ֱאלִהים"ה'  פה. זה  -זה אדון הכל. אלקים  -", כלומר ה' הו א הָּ
תקיף. כח עליון עצום המשגיח על הכל. ובאמירת שבח זה 

שהוא אדון הכל, היה, הווה ויהיה,  -בסליחות, יש לכוון כך: ה' 
בהשגחה פרטית.  הכלהוא האלוקים, כלומר הוא המשגיח על 

וכן אלקי אברהם וכו', הכוונה משגיח על אברהם ועל יצחק ועל 
ם. ומי שמתאמץ יעקב ועל זרעם אחריהם מכל הבעיות שבעול

לכוון בכוונת ואזכרת שם שמים, עליו נאמר כי בי חשק ואפלטהו 

יש  מתענים בער"ה להיכנס לשנה  פ.
החדשה ע"י תשובה ויש עושים סיום 

 מסכת כמו בער"פ ולא להתענות.

אמירת תשליך: ניתן לעשות גם ע"י פא. 
קערת מים, וזה סימן בעלמא שהעוונות 
יושלכו לים. וכשהים רחוק, או בור מים 
לא במקום, חבל לטרוח ולבזבז זמן 

בר"ה ויעשו כנ"ל, ובפרט כשיש  קדוש
 חשש פריצות וביטול תורה.

צריך להתבונן שהכל קצוב מר"ה  פב.
עד ר"ה: פרנסה, בריאות, ילדים, 
חכמה, הצלחה, שלוה, כבוד, חוץ 

 מרוחניות.

מהות של ראש השנה חשבון נפש  פג.
על העבר והוא חלק מההכנה לתשובה, 
ויום הכיפורים מהותו עשיית תשובה 

 עתיד.וקבלה ל
שמיעת שופר ברה"ש מ"ע  פד.

המהתורה. " רו עָּ ם ת ְ ֶכם יו  ", וזה ִיְהֶיה לָּ
 .יתברך 'העיקר לקיים מצוות ה

 
 
 

, אבל רמז יש בו "עורו ישנים משנתכם" 



 

לבקשת רבים, גם השנה תתקים אי"ה 
מכירת מוזלת לטובת האברכים 

 והמשפחות הברוכות:
להלן המחירים ההכשרים והכמויות בכל 

 בלבד!המכירה בקרטונים |  קרטון
 המחיר הכמות הכשרות המוצר

 לארגז ₪ 241 ליטר בקבוק( 2בק' ) 21 בית יוסף מיץ ענבים "בציר"
 לארגז ₪ 231 ליטר בקבוק( 2.1בק' ) 8 בית יוסף מיץ ענבים "בציר"

 לק"ג ₪ 25.11 ק"ג בקרטון 24-כ אשפר עוף שלם קפוא
 לק"ג 1..4 ק"ג בקרטון 8-כ ישא ברכה 1מס' 
 לק"ג 1..1 ק"ג בקרטון 11-כ ברכה ישא 8מס' 
 לק"ג 1..1 ק"ג בקרטון 21-כ ישא ברכה 6מס' 

 לק"ג ₪ 24.11 ק"ג בקרטון 21-כ חתם סופר דג סול ארוז

 להזמנה! ₪ 0דמי טיפול: 

 התשלום מראש בלבד, ובמזומן !
 ההרשמה בעמדה בלובי המוסדות!

 ( 1051ההרשמה ליין: עד יום שני כ' אלול )
 ( 1/51ההרשמה לבשרים: עד יום שלישי כ"א אלול )

 (1/51החלוקה: ביום חמישי כ"ג אלול )
שים לב: אין אחריות למי שלא בא לקחת 

 את המוצרים בזמן!!!
 

 בברכה רבה

 
 שעון קיץ תשע"ד –סליחות לחודש אלול זמני ה

 גיבורים חולון-בבית המדרש לתורה "עטרת חכמים" תל

 בל"נ-שיעור תורה 00:30 00:10 סליחות א':

 לאחר מכן תפילת 1:10 סליחות ב':
 שחרית בהנץ החמה

 מיועד לאברכים! 31:00 סליחות ג':
 31:90תפילת מנחה: 

 )קומה ג'( לפני כן תפילת 33:10 סליחות ד':
 33:00מנחה בשעה 

 

 עצרת סליחות
במסגרת עצרת הסליחות השבועית 
המרכזית שתערך אי"ה כל יום חמישי 

, בבית בדיוק בלילה 82:11בלילה בשעה: 
 8מדרשינו "עטרת חכמים" רח' החי'ם 

 גיבורים חולון.-תל
ימסור דרשה בשבוע הקרוב פרשת "כי 

 (819/988באלול ) כ"גתבא" יום חמישי 
 שליט"א אסולין-אברהם בןהרב  

יתקיימו  82:31אחר כך בשעה:  ומייד
הסליחות ברוב עם ע"י החזן המהולל 

 הי"ו אופיר סלמוןרבי 
 בניגון ובהתרגשות מעומק הלב

 "ברוב עם הדרת מלך"
 בל"נ שליט"א משה יזדיבשבוע אחר כך: ימסור הרב 

תביאו את הנוער  -כולם מוזמנים-
הצעיר שיזכה להתחזק לקראת יום 

 הדין! *עזרת נשים פתוחה
 

 בברכת
 אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפילתנו

 

 הודעה ואזהרה!!!
השבוע גילה אחד מתורמי המוסדות, 

שנים!!! הועברה  3שהתרומה שלו במשך 
! אנו מבקשים מכל , במרמה!!למוסד אחר

מוסדות אחד שיודע שיש לו הוראת קבע ל
מורנו הרב חיים רבי שליט"א שיבדוק 

שכתוב לו בשורה בבנק או בכרטיס 
חכמים" או "מוסדות עטרת "האשראי כך: 

שום שם אחר אינו של הרב  הרב רבי"
 01-00-333-00: ובירורים פרטיםל שליט"א


