בס"ד

דעת ז נים
ש ִאים ִמ ּטוּב ִמ ְצ ָריִ ם ,מאי מטוב מצרים? אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר :שלח לו יין [ישן] שדעת זקנים נוחה נוחה הימנו"
ש ָרה ֲחמ ִֹרים נֽ ֹ ְ ׂ
"ו ְּל ָא ִביו ׁ ָש ַלח ְּכזֹאת ֲע ָ ׂ

בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

גיליון מס' 242 :פרשת :ניצבים

פרשת ניצבים תשע"ח
מה בפרשה?

בפרשת "ניצבים" בסך הכל  40פסוקים ,ואין
בפרשה מצוה מיוחדת שבתרי"ג מצוות .אבל יש
בפרשה חיזוק מוסר לכל אחד ואחד מאיתנו יום יום
ושעה שעה ,ויש כאן יסודות גדולים לכל אחד ואחד
לכל החיים .חיזוק יומי שניתן לקבל ממנו כח גדול
כל רגע ורגע.
חיים של דבקות בה' יתברך

ּוב ָאלָ תֹו"
ֹלקיָך ְ
לדוגמא" ,לְ ָע ְב ְרָך ִּב ְב ִרית ה' ֱא ֶ
כט ,יא) .כלומר ,ה' יתברך כורת איתנו ברית לנצח עם
שבועה לקבל עלינו אחריות לקיים תורה ומצוות.
ע ָּמנּו ַהּיֹום" (שם שם,
וכן ,הפסוק" :וְ ֵאת ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו ּפֹה ִ
יד) .כלומר ,גם דורות העתידים לבוא בעולם ,כולנו
התחייבנו לקיים את ברית התורה עם ה' יתברך.
ֹלקיָך וְ ָׁש ַמ ְע ָּת ְבקֹלֹו"
וכן ,הפסוק" :וְ ַׁש ְב ָּת ַעד ה' ֱא ֶ
(שם ל ,ב) .כלומר ,הבטחה של ה' יתברך שישראל
עושים תשובה ומיד נגאלין (עיין רמב"ם הלכות תשובה פ"ז
ה"ה) .וכן ,הפסוקָ :
"ּוב ַח ְר ָּת ַּב ַחּיִ ים" (שם שם ,יט) ,שעל
ידי התורה יש לנו חיים טובים וישוב הדעת והצלחה
בעולם הזה .ולהיפך – זה מות וקללה בעולם הזה,
חס ושלום.
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו
יש עוד פסוק מיוחד מאד מאד ,אשר יש ללמוד
ממנו על מעלת התשובה של כל יהודי באשר הוא
שם .והפסוק המיוחד הזה בפרשה מלמד אותנו
ּובלְ ָב ְבָך
"ּכי ָקרֹוב ֵאלֶ יָך ַה ָּד ָבר ְמאֹד ְּב ִפיָך ִ
ואומר לנוִ :
לַ ֲעׂשֹתֹו" (שם שם ,יד).
(דברים

והגית בו יומם ולילה

ופשט הפסוק מדבר על מעלת התורה שקיבלנו
בהר סיני – תורה שבכתב ותורה שבעל פה ,והלומד
ועושה ומקיים זוכה ומזכה .וכל יהודי יכול לזכות
ללימוד התורה .ומפורש בגמרא (קידושין סו ,).תורה
מונחת בקרן זוית ,כל הרוצה ליטול יבוא ויטול.
ומפורש בגמרא (סנהדרין נט ,).אפילו עובד כוכבים
עוסק בתורה בשבע מצוות בני נח ,הרי זה ככהן
גדול ,עיין שם .וכל אדם ואדם חייב בתלמוד תורה,
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה" (יהושע א ,ח) (רמב"ם הלכות
ית ּבֹו ָ
שנאמר" :וְ ָהגִ ָ
ת"ת פ"א ה"ח) ,ועד שעת מיתתו ממש (שם פ"ג ה"ח).
התשובה והתיקון המועילים ביותר

ולימוד התורה מכפר על כל העבירות שבעולם
ומסלק ממנו יסורים ולא צריך תיקונים ולא פדיון
נפש ולא פדיון נשמה ולא תיקון נפטרים ,כי
לימוד התורה הוא התיקון העולמי הגדול לכל אחד
ואחד (עיין משנ"ב בביאה"ל סי' תקעא) .וזה בעצם התיקון
לנפטרים הגדול ביותר כאשר הבנים עוסקים בתורה
ּובלְ ָב ְבָך לַ ֲעׂשֹתֹו" .ואין
"ּב ִפיָך ִ
ומקיימים את הפסוקְ :
לך תשובה מועילה בעולם גדולה מזו (מרן רבינו זיע"א
יבי"א ח"י דף קעב).
במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים
יכולים לעמוד

"ּב ִפיָך
ורבינו הרמב"ן בפרשה על הפסוקְ :
ּובלְ ָב ְבָך לַ ֲעׂשֹתֹו" מלמד אותנו מעלה נוספת גדולה
ִ
ועצומה שקיימת בתורה ,אשר לומדים מפסוק זה,
והוא מעלת התשובה ומעלת החוזרים בתשובה
ונקראים "בעלי תשובה" .כאשר ברגע אחד ממש
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מורנו הרב שליט"א
החליט לעזוב את דרכו הרעה וללכת בדרכי התורה,
ואמר רק בפיו לעצמו או הרהר בליבו ממש מכל
הלב לתקן מעשיו על פי התורה בלבד ,הרי זה בעל
תשובה וניצול מכל היסורים והעונשים ומכל מיני
גזירות קשות ורעות ,ונהפך להיות ירא שמים ועובד
ה' .ויכול לזכות להגיע לדרגה של בעלי תשובה
יותר מצדיק גמור (עיין ברכות לד.):
ה' רוצה את הלב שלך!

והביאור בזה ,שבכל דבר יש פעולה חיצונית
ופנימית .אדם מתפלל זה פעולה חיצונית .וכאשר
מכוון בתפילה מלה במלה ממש בהכנה ותחנונים
זה פנימי מכל הלב .וכן ,עשיר הנותן צדקה בעין
יפה זה חיצוני .ומי שעושה חסד ועושה מסירות
נפש לעזור לחלשים בנפש ,זה פנימי .וכן ,פדיון
שבויים שזו המצוה הגדולה ביותר במצות הצדקה
(עיין ב"ב ח ):זה חיצוני .אבל פדיון שבויים מיצר הרע,
מחברים לא טובים ,זה פדיון בנשמה – פדיון פנימי.
וכן ,מקוה טהרה זה טבילה חיצונית .נכנס למים
ויוצא והוא טהור .ויש טהרה פנימית – מי שמכוון
להיות קדוש וטהור ומכוון להיות עבד ה' והוא טובל
במקוה בלי מים ,ממש ניקוי יבש ,טובל בקבלת עול
תורה ומצוות ,הרי זה נעשה טהור ,קודש קודשים.
וזה הרבה יותר חזק מפעולה חיצונית במים (עיין
רמב"ם סוף הלכות מקוואות) .וכידוע ,הטבילה במקוה בערב
ראש השנה דורש מאיתנו כוונות מסוימות לתקן
הכעס ולהרבות טהרה ולתקן כל מה שפגם (בא"ח
פר' ניצבים) .וכן ,יש מחמירים להרהר באמירת וידוי
במקוה (כה"ח סי' תרו סקנ"ז) .ולכל הדעות ולכל השיטות,
העיקר הלב ,העיקר כוונה להיטהר ,כוונה לעלייה
רוחנית ,כוונה לחזור בתשובה .וזה בעצם הפסוק:
ּובלְ ָב ְבָך לַ ֲעׂשֹתֹו".
"ּב ִפיָך ִ
ְ
"באשר הוא שם"

וזה מרומז בתורה בפרשת "וירא" על הפסוק
"ּכי ָׁש ַמע
שקוראים בספר תורה בראש השנהִ :
ֹלקים ֶאל קֹול ַהּנַ ַער ַּב ֲא ֶׁשר הּוא ָׁשם" (בראשית כא ,יז).
ֱא ִ
ומפרש רש"י ,כאשר החולה מתפלל על עצמו זה חזק
הרבה יותר מאחרים המתפללים עליו ,והיא (התפילה)
קודמת להתקבל .וקוראים פרשה זו בראש השנה
בשביל הפסוק הזה שיהיה סניגוריא על עם ישראל.
גם אם חס ושלום נכשלנו ופגמנו ,כעת בראש השנה
עושים תשובה .וכמו ישמעאל שהתקבלה בכייתו
באשר הוא שם ,גם אנחנו בראש השנה "באשר הוא
שם" מבקשים שנה טובה.
אפילו ישמעאל התפלל על עצמו ,מה איתך?

וידוע השאלה המפורסמת הרי אין חבוש מתיר
עצמו מבית האסורים (ברכות ה ?):אז למה תפילת
החולה על עצמו עדיף מאחרים? שאלה יפה וחזקה.
והתירוץ חזק הרבה יותר! בספר חזקוני על התורה
(חי לפני  780שנה בערך) מבאר כאשר החולה רדום וישן או
מלא בכאבים ואין לו ישוב הדעת ,אז אין ברירא
וצריך תפילות אחרים עליו .אבל כאשר החולה
מיושב בדעתו ויודע להתפלל בפיו ובליבו ,זה שווה
הרבה יותר מאחרים ,עיין שם .כלומר ,כשאין ברירא
והמצב קשה צריך עזרה מבחוץ על ידי אחרים .וזה
"ּפ ָדה ְב ָׁשלֹום נַ ְפ ִׁשי ִמ ֲּק ָרב לִ י
פסוק בתהלים (נה ,יט)ָ :
ִּכי ְב ַר ִּבים ָהיּו ִע ָּמ ִדי" .ופרש רש"י ,רבים בעזרתי
להתפלל עלי ,עיין שם.
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אבל מי שבריא וחזק וחכם ,אשריו שמבין ויודע
להתפלל על עצמו .ואם ישמעאל פרא אדם זכה
"ּב ִפיָך
לכך ,על אחת כמה וכמה כל יהודי ויהודי ְ
ּובלְ ָב ְבָך לַ ֲעׂשֹתֹו".
ִ
וכשהוא מהרהר בתשובה באמת ומכוון ומתפלל
בכובד ראש ,זה מיד עולה לשמים .ומפורש בגמרא
(תענית ח ,):עצם הקבלה שמקבל על עצמו נחשב
כאילו עשה ,עיין שם .וכן ,הפסוק" :וַ ּיֵ לְ כּו וַ ּיַ ֲעׂשּו
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַּכ ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ה' ֶאת מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ֵּכן ָעׂשּו"
(שמות יב ,כח) .ופירש רש"י ,עדיין לא עשו כי לא הגיע
ערב פסח ,אלא מכיון שקיבלו עליהם ,מעלה עליהם
הכתוב כאילו עשו ,עיין שם .וכן ,בראש חודש
במוסף כשאומר "תחילה וראש לפדיון נפשנו" ,יכוון
שעושה לעצמו פדיון נפש ועולה לו (עיין בספר "יסוד
ושורש העבודה" על תפילת מוסף).
ּובלְ ָב ְבָך
"ּב ִפיָך ִ
וזה היסוד של קבלה שבלב ְ
לַ ֲעׂשֹתֹו" .קבלה בלב בראש השנה להתחזק בתפילה,
במצוות ,בהתמדה בתורה ,מחזק ועוזר כל השנה.
ראש השנה בכ"ה כסליו או בי"ד אדר

ויתכן ראש השנה שיחול בחנוכה או בפורים.
כיצד? כאשר מכח קבלת התורה וחיזוק במצוות
ובעבודת ה' המשיך והתאמץ כך בחנוכה עם השמחה
הגדולה ,ועושה לעצמו ערב לביבות לקירוב לבבות.
וכן ,כאשר בפורים עם הסעודה והשתיה "ועד דלא
ידע" יודע להיזהר ולהשתכר כמו בן תורה באמת
וניכר עליו בכיסו ובכוסו (עיין עירובין סה .):אז אצלו
כעת זה לא חנוכה ופורים ,זה ראש השנה למהדרין.
תיקון נפטרים ופדיון נפש

כמובן ,הפירסומים בעלונים ובמודעות לתיקון
נפטרים וכן פדיון נפש לשנה החדשה בודאי יש
בהם תועלת וכח ועוצמה וחוזק והצלחה ,אבל
גדולי ישראל וחכמי התורה בעבר זיע"א ובהווה
שליט"א ,מלמדים אותנו תמיד ללמוד מהפסוק:
ּובלְ ָב ְבָך לַ ֲעׂשֹתֹו" שהכח שלך שווה פי אלפי
"ּב ִפיָך ִ
ְ
אלפים מאחרים .וברגע אחד הרי זה נחשב לקורבן
עולה תמימה ועושה בשמים רעש גדול .והמתעלה
ומתחזק בתשובה שלימה כפי כוחו ומעשיו הטובים
אין לך פדיון נפש גדול מזה ,שלא יהיה חס ושלום
בבחינת "שב על קיאו" (עיין ירושלמי יומא פ"ח ה"ז).
וידוע מדברי רבינו הרש"ש בדרשה לראש השנה
(המובא ב"פלא יועץ" ערך "ראש השנה") שאומר ,גם כאשר מקבל
על עצמו לשוב מאיזה עוון שבידו ,חטא קל או
חמור ,בזה זוכה להיות צדיק בעל תשובה ,ומכריע
עצמו וכל העולם לכף זכות ,עיין שם.
בסיכום :הבטחות וסיפורים וחיים קלים אשר
שומעים ורואים ושמחים ונהנים זה לא הצד החזק
ביהדות .וכאשר בעל תשובה עובד ה' ומקבל על
עצמו להתקדם ולהתחזק ,זה עושה רעש גדול
ּובלְ ָב ְבָך לַ ֲעׂשֹתֹו" ,ונברא מלאך
"ּב ִפיָך ִ
בשמיםְ ,
מהשמים על ידי קבלתו הגדולה והחשובה (עיין מהרש"א
מכות י ,):וזה סוד ההצלחה לדורות עולם.
שנה טובה ומבורכת ברוחניות וגשמיות לכל
עם ישראל ולכל חיילי ישראל היקרים שלנו ולכל
מחזיקי התורה המצוינים שלנו ,אמן ואמן.
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כיצד תזהה את "הכומר"
שנשלח אליך משמים?
שלום וברכה ,מורי ורבותי!
הבוקר [רביעי י"ח אלול תשע"ח] מתקשר אלי "נהוראי" [הבחור
המדהים שצמוד אלי מטעם הישיבה הקדושה למסע ההלוך ושוב
מירושלים לחולון וחזור מידי יום] ,ומבשר לי שהוא יוצא עם רעייתו לחדר
לידה ולכן ככל הנראה יאחר היום.
כמה שעות מאוחר יותר הוא מודיע שנולדה לו בת [בשעה טובה ומוצלחת,
וברכת מזל טוב חמה ולבבית ממני ומכל קוראינו ברחבי הארץ והעולם ,כולנו
חבים לו רבות ]...ושהוא סיכם עם אחד מאברכי הכולל שימלא את מקומו ביום
יומיים הקרובים.
שמו של האברך עימו סיכם נהוראי על התפקיד הזמני הוא "ניסים זריהן".
ניסים ,בחור כארז ,עדין נפש ואציל רוח ,מישהו כזה שלא יוצא לי לשוחח
עימו יתר על המידה בסתם יום של חול .אבל כשכבולים יחד ברכב ,בין שיחת
טלפון לתנומה קצרה ,נפתחים הלבבות וניסים פותח את פיו ומספר לי על
עצמו כדלהלן:
לפני כעשרים שנה היו לו שתי חנויות ועוד כמה דוכנים בעיירת נופש
בפלורידה שבארה"ב .שבת אחת ,הגיע אדם כבן תשעים עם רעייתו לרכוש
משהו .וניסים אומר לו" :נכון שאתה כומר?" .ההוא אומר לו" :נכון ,איך אתה
יודע?"" .אני רואה מתחת לבגדים שלך את הגלימה" .הכומר אומר לו" :נכון,
אני כומר ,ובאתי לכאן לנופש עם רעייתי" .ניסים אומר לו" :אתה יודע ,אני
גר בחיפה שבישראל ,ליד המקום שאתם מאמינים שבו מייסד הנצרות הלך על
פני המים" .מתפעל הכומר" :מה אתה אומר? אתה גר בחיפה? זה אומר שאתה
יהודי?" .וניסים בגאווה יהודית עונה לו" :בטח".
ואז ניסים אומר לו" :אתה באמת מאמין שהוא הלך על המים?" .הוא אומר
לו" :כן ,ודאי שאני מאמין!" .ניסים אומר לו" :אצלנו אומרים שכנראה היה
לו אופנוע ים ,וכך הוא דהר על המים" .כשניסים אמר את זה ,הכומר ואשתו
התגלגלו מצחוק עד שהיה צורך להרים אותם מהארץ.
כשהם קמו ,ניסים אומר להם" :אתם רואים? אתם צוחקים על האלוהים
שלכם .אצלנו לא צוחקים על האלוקים שלנו" .אמר לו" :אתה צודק .אתם
יהודים ,אתם מאמינים .אתם העם הנבחר ,לכם יש תלמידי חכמים ,יש לכם
שורשים חזקים .אצלכם זה לא קורה ,אבל אצלנו זה קורה".
אבל אז הכומר אומר לו" :תסלח לי ,אתה הרי יהודי ,מה אם כן אתה עושה
כאן בשבת?!" .ניסים היה בהלם .וההוא ממשיך" :תראה איך אתה לבוש ,יהודי
לא מתלבש כך".
ניסים היה בהלם ,הוא חזר לבית והתחיל לבכות ...וזו היתה השבת האחרונה
שהוא חילל .בית הכנסת היה רחוק מביתו ומבתיהם של חבריו הישראלים
היהודים .מאותה שבת הוא שכר בית ליד בית הכנסת ,והזמין את כל הצעירים
לשבות אצלו בכדי שיוכלו ללכת ברגל לבית הכנסת.
כומר שהחזיר בתשובה עשרות או מאות יהודים.
עד כאן סיפורו המדהים של ניסים ,ותודה לו בשם כולנו על גילוי הלב ועל
האישור לפרסם זאת ברבים .תודה גם בשמו של הכומר שמן הסתם נשמתו
נמצאת היכן שהוא בעולמות העליונים ורווה נחת מעוד נתח של זיכוי הרבים
בעקבות אותו מעשה" .אין הקדוש ברוך הוא מקפח אפי' שכר שיחה נאה" (נזיר
כ"ג ע"ב).
ואני אומר שלכל אחד מאיתנו במהלך החיים ה' שולח איזה "כומר" ,וכל אחד
מקבל איזה סימן .רק צריכים להיות עירניים .ניסים יכול היה להגיד לו" :לך מפה,
ואל תפריע לי בעבודה" .אבל צריך זכות לזהות את "הכומר" שקורא לך ,לזהות
את "השליח" שנשלח אליך משמים.
אף פעם אל תעשה צעד שאתה לא בטוח במאה אחוז שה' רוצה אותו.
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

תחכה לסימן מה' .בכל דבר – ברוחניות ,בגשמיות,
בעסקים ,בכל דבר שיש לך בחיים ,תמתין להארת
פנים מהקדוש ברוך הוא.
אברך ואומר שיש לו מאה ועשרים אלף ש"ח לרכישת
מגיע
דירה ...ויש שלוש אפשרויות שהוא קונה דירה בכזה סכום קטן .אפשרות
ראשונה ,שהוא ממתין .הוא ילמד טוב ויקבל מלגות נוספות על מבחנים ולימודים
מעבר למחויבות ,יביא משכורת מהצד ,רעייתו תביא משכורת ,וימתינו עד שיום
אחד שיהיה להם .אפשרות שניה ,לפנות ליועץ משכנתא ולסקור איתו כל דרך
אפשרית להוציא סבסוד מהבנק .אפשרות שלישית  -לפנות לדודים שאוהבים
אותו ויש בידם אפשרות לסייע ,ותמיד אמרו שאם יצטרך משהו הם כאן []...
אבל יש סיכוי שהם יאמרו "לא" ,והוא יחוש ממש שלא בנח מהעניין .מה צריך
לעשות?
תעשה מהכל קצת .אל תבחר דרך מסוימת ותאמר "אם היא לא הולכת,
אני לא עושה" .תפנה לדודים בעת רצון כזו .נפגשתם באיזה אירוע באיזה
מקום ,תעשה .אתה ורעייתך תמשיכו לעבוד ולגייס עוד משאבים .ואם יש
יועץ משכנתא מעניין שנתפסת איתו לשיחה אישית ,ברר איתו על כיוון
נוסף להצלחה.
אבל החשוב ביותר :תהיה עירני לגלות סימנים מהקדוש ברוך הוא .תהיה
עירני להיכן ה' מוביל אותך .יתכן שה' יראה לך שאחד מהשלושה הוא המתאים
ביותר בשבילך ,ויתכן שלא .יכול להיות שתראה את אחד מהדודים שלך
מתחנן אליך" :בוא אלי לשבת ,תתארח אצלי יומיים ,אני רוצה את קרבתך ואת
חברתך" ,ואתה לא מבין מה הוא רוצה ממך .יתכן ויוצע לך תפקיד תורני חשוב
שנראה לך גדול על מידותיך ,אבל יש מה לבדוק עם דעת תורה אמיתית .תהיה
עירני ,כי אולי זו הארת פנים מה' יתברך בכדי לקדם את העניין.
וזו דרכו של עושה הרשה המוזכר בפרשתנו ,שאינו חושש למכת שמים,
"ּפן יֵ ׁש ָּב ֶכם ִאיׁש
ואינו רואה בכל מה שעובר עליו רמז אלוקי .וכלשון הפסוקֶ :
ֹלקינּו לָ לֶ ֶכת לַ ֲעבֹד
אֹו ִא ָּׁשה ,אֹו ִמ ְׁש ָּפ ָחה אֹו ֵׁש ֶבטֲ ,א ֶׁשר לְ ָבבֹו פֹנֶ ה ַהּיֹום ֵמ ִעם ה' ֱא ֵ
ֹלהי ַהּגֹויִ ם ָה ֵהםֶּ ,פן יֵ ׁש ָּב ֶכם ׁש ֶֹרׁש ּפ ֶֹרה רֹאׁש וְ לַ ֲענָ ה .וְ ָהיָ ה ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִּד ְב ֵרי
ֶאת ֱא ֵ
ָה ָאלָ ה ַהּזֹאת ,וְ ִה ְת ָּב ֵרְך ִּבלְ ָבבֹו לֵ אמֹר ָׁשלֹום יִ ְהיֶ ה ּלִ יִּ ,כי ִּב ְׁש ִררּות לִ ִּבי ֵאלֵ ְך ,לְ ַמ ַען
ֹלח לֹוִּ ,כי ָאז יֶ ְע ַׁשן ַאף ה' וְ ִקנְ ָאתֹו ָּב ִאיׁש
ֹאבה ה' ְס ַ
ְספֹות ָה ָרוָ ה ֶאת ַה ְּצ ֵמ ָאהֹ.לא י ֶ
ּומ ָחה ה' ֶאת ְׁשמֹו ִמ ַּת ַחת ַה ָּׁש ָמיִ ם.
תּובה ַּב ֵּס ֶפר ַהּזֶ הָ ,
ַההּוא ,וְ ָר ְב ָצה ּבֹו ָּכל ָה ָאלָ ה ַה ְּכ ָ
ּתֹורה
תּובה ְּב ֵס ֶפר ַה ָ
וְ ִה ְב ִּדילֹו ה' לְ ָר ָעה ִמּכֹל ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,ככֹל ָאלֹות ַה ְּב ִרית ַה ְּכ ָ
ַהּזֶ ה" (דברים כט ,יז-כ).
וכלשון רבינו יונה בספרו שערי תשובה (שער ב) "ואם לא ידע ולא יתבונן
כי התלאות מצאוהו מפני חטאיו ,אך יאמר כאשר אמרו הפלשתים (שמואל א ,ו ,ט):
"כי לא ידו נגעה בנו מקרה הוא היה לנו" ,בזאת יהיה קצף עליו מלפני ה' ויגדל
עון הכת הזאת".
נמצאים אנו בערבו של יום הדין ,ובתחילתה של שנה חדשה .מצד אחד זו
התחלה חדשה ,ומצפים מאיתנו משמים ומארץ לבחור בדרך הטובה והנכונה
יותר הן ברוחניות והן בגשמיות .למצוא את דרך המלך בהנהגת הבית ,בחינוך
הילדים ובכל העובר עלינו יום יום ושעה שעה .על כל צעד יש להיוועץ בדעת
תורה ,ורק על פיה לפעול .אולם במקביל יש להתעורר ולהקשיב לכל רחש,
לשמוע את רצון ה' במעשים ,ובכל רמז לפנות לאדם גדול שיקבל את ההחלטה
הנכונה בדבר פרשנותו של אותו סימן .וכלשון הספרי (דברים ,שופטים קנד) "אפילו
מראים בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שמע להם".
יהי רצון שנזכה לשנה טובה ומבורכת ,שנה של הצלחות רוחניות וגשמיות,
שנה של הבנה נכונה ברצון הבורא יתברך ,ומילוי כל המשאלות לעבודת ה'
יתברך ,אמן.
וברוכים תהיו!

שאלה יפה

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
אתרwww.aterett.co.il :
מיילInfo@aterett.co.il :
פקס03-5011125 :

'אסטרטג' בקיום המצוות

שאלה :מה עדיף – להסתפר בערב ראש השנה או להקדים
להסתפר בערב שבת קודש ולהרוויח שתי מצוות?
תשובה :שאלה יפה .נכון שכתוב בהלכה להסתפר
בערב ראש השנה לכבוד יום טוב ,להראות שאנו בטוחים
וסומכים על חסדיו של ה' יתברך ,מלך אוהב צדקה ומשפט
(משנ"ב סי' תקפא סקכ"ה) .אבל מאחר והשנה שבת קודש סמוך
לראש השנה ,מצוה להקדים ולהסתפר גם לכבוד שבת
קודש ,ועדיין בראש השנה ניכר שהוא עושה כבוד לכבוד
יום טוב.
ואדרבא ,עדיף בערב שבת קודש ,כדי שלא להיכנס
ללחץ בערב ראש השנה .וגם בעלי החנויות מעדיפים
להקדים ולהתכונן לראש השנה .וזה מצוה נוספת של בין
אדם לחבירו .וזה דומה לקציצת הציפורניים בערב שבת
קודש ,וכשיש צורך מותר להקדים ליום חמישי (כה"ח סי'
רס סקט"ו).
כידוע ,מי שמסתפר ויודע לכוון ,יכול להגיע בתספורת
לקיום  14מצוות (כה"ח סי' רלב סקט"ו) .ובנידון דידן ,יכוון גם
לכבוד שבת וגם לכבוד יום טוב ויקיים  15מצוות.

קיום מצוות הוא חלק מהתורה!

שאלה :בחור רווק הלומד בהתמדה ,ויש לו הצעת
שידוך .האם כדאי להיפגש בחודש אלול או בעשרת ימי
תשובה?
תשובה :מותר ומצוה! וזריזין מקדימין למצוות (פסחים ד.).
וגיל הרווקות גיל מסוכן .וכאשר מבררים ושואלים ורואים
שיש התאמה ,מצוה להיפגש גם בעשרת ימי תשובה .נכון,
אלו  40יום של התמדה בתורה ,תורה ורק תורה ,אבל
שידוך מתאים אין לוותר .וזה חלק מהתורה .ויעשה המצוה
ויחזור לתלמודו (ועיין למרן רבינו הגדול זיע"א בספר יחו"ד ח"א סי' מח).

בראש השנה דנים את האדם על כבוד שמים

שאלה :האם מותר להיכנס לבית הכנסת ולהתפלל
כאשר מכשיר אלחוטי של טלפון נמצא על דש הבגד או
החולצה בזמן התפילה?
תשובה :זה לא כבוד ,לא נאה ולא יפה להיכנס כך לבית
הכנסת .וכי לפני מלך בשר ודם היו נכנסים כך?! מלך
בשר ודם – היום כאן ,מחר בקבר ,ועל אחת כמה וכמה
לפני מלך העולם הקדוש ברוך הוא (ועיין ברכות לג .).ועל אחת
כמה וכמה אם הטלפון לא מכובה לגמרי .ויש כאן חס
ושלום זלזול בכבוד שמים ואין כאן מורא מקדש (עיין משנ"ב
סי' קנא סק"א) .וכידוע מהזוהר הקדוש (בפרשת פנחס דף רל ):בראש
השנה דנים את האדם על כבוד שמים ועל כבוד התורה
(והובא בספרו של רבינו מרן הראש"ל שליט"א בילקו"י ראש השנה) ,עיין שם.
ולא יפה עושים התולים טלפון בחגורה ונכנסים כך
לבית הכנסת או מצמידים את מחזיק המפתחות לחגורה
באופן שניכר לכולם .זה לא מורא מקדש ולא כבוד בית
הכנסת (ועיין ילקו"י סי' קנא סכ"ט) .וזה קבלה קדושה לכוון בראש
השנה לכל השנה כולה – מורא מקדש וכובד ראש תמיד
בבית הכנסת ,אש להבת שלהבת ,וזה כבוד שמים.
אצלנו ב"עטרת חכמים" כתוב על דלתות הכניסה
מודעה גדולה לכוון מורא מקדש .ולפני מנחה ,לאחר
הקדיש שלפני העמידה ,מעורר כל ערב ידידי ואהובי רבי
דוד סלימי הי"ו בקולו הערב "לכבות הטלפונים" ,וזכות
הרבים תלוי בו ואשריו.

חולה שקשה לו לעמוד בתפילת מוסף של ראש השנה

שו"ת ממורנו הרב

שאלה :חולה שקשה לו לעמוד בתפילת העמידה של
מוסף בראש השנה ,האם עדיף לשבת עד שישמע את
תקיעות השופר וימשיך בתפילת העמידה ,או להשלים
התפילה בלי הפסקה ובעמידה?
תשובה :שאלה יפה .כידוע ,דעת מרן השולחן ערוך
(בסי' תקצב) שבלחש של מוסף לא תוקעים כלל .ואנחנו
תוקעים בלחש כדעת רבינו האר"י ז"ל (עיין בהגהות "איש
מצליח" שם) .כך שלמעשה ,לשבת באמצע העמידה זה חמור
מאד ,ועדיף שימשיך בתפילה כרגיל ,וכאשר ישמע את
התקיעות יפסיק להתפלל ויכוון לשמוע ,ואחר כך ימשיך
בתפילת העמידה כרגיל .והכל בעמידה .ומסתברא שאם
קשה לו ,אז ימשיך כרגיל בתפילת העמידה ולא יקשיב
לתקיעות של הלחש כלל ועיקר (עיין יחו"ד ח"ו סי' לז) .והעיקר
לא לשבת בתפילת העמידה ,כי יש אומרים שהמתפלל
בישיבה מחמת חולשה ואחר כך מתחזק ועומד חייב לחזור
ולהתפלל (עיין משנ"ב סי' צד סקכ"ו).
כמובן ,חולה ,חלש ,זקן שתש כוחו וכן מעוברת ,אשר
חלשה מאד ,וכן הסובל מכאבי רגליים וכיוצא באלו,
שקשה להם העמידה בתפילה ,יכולים לכתחילה להתפלל
תפילת העמידה בישיבה ממש כפי הצורך ,או אפילו לשכב
על צידו (שם סק"כ) ,ושלום על ישראל.

כבוד שמים או צרכים "פרטיים"?

שאלה :נודה לרב אם יוכל לבאר מדוע תיקון חצות
עדיף מאמירת סליחות? האם הדבר נכון גם כאשר אני
מרגיש עליה רוחנית והתחזקות מאמירת הפיוטים וי"ג
מידות שבסליחות?
תשובה :שאלה יפה .אמירת סליחות והפיוטים זה דבר
נפלא מאד ,ובפרט י"ג מידות ,אשר הבטיח ה' יתברך שמי
שעושה כסדר הזה באמירת י"ג מידות אני מוחל לו (עיין
ר"ה יז .):וכן ,אמירת "רחמנא" ו"אלוקינו שבשמים" ושאר
התפילות – הכל קודש קודשים.
למעשה ,תיקון חצות קודם ,כי יש בו כבוד שמים גדול
לדרוש ולבקש על בית המקדש ועל כבוד שמים .הסליחות
זה בשבילנו להצלחה ולשנה טובה .ואמירת תיקון חצות
זה לכבוד ה' יתברך בלבד .להראות שדורשים ומבקשים
שיבנה בית המקדש ויהיה קיבוץ גלויות ותחיית המתים,
ולכן זה עדיף מאמירת סליחות (ועיין סוכה מא.).
כל מי שהתיקון חצות לא מתחבר אליו ,יש לו בעיה
באמונה ובעיה שמסתכל על הרגש ולא על הלב פנימה.
נכון ,שירה זה דבר גדול ,ובעיקר שירי נשמה ,אבל כבוד
שמים לפני הכל ,וצריך להתחבר לאמירת תיקון חצות
"ּומלְ כּותֹו
ולעשות סדר רוחני מתאים להרוויח את שניהםַ ,
ַּבּכֹל ָמ ָׁשלָ ה" (תהלים קג ,יט).
כמובן ,כאשר באמת אינו יכול ,והחיזוקים מהפיוטים
והתחינות של הסליחות מחזק אותו מאד ,יכול לעשות
השתפכות הנפש בסליחות ויכוון ליבו לשמים (ועיין משנ"ב
סי' א סק"ט).
ואמנם ,רצוי מאד לקבל על עצמנו לומר כל לילה תיקון
חצות ,ובפרט בלילות החורף ,כאשר חצות הלילה לפני
השעה  ,12שצריך להשתדל ולהתאמץ להרבות כבוד שמים.

מכירת כסאות בבית הכנסת עבור חגי תשרי

שאלה :האם יש ענין למכור כסאות בבית הכנסת בימים
הנוראים עבור ראש השנה ויום הכיפורים?
תשובה :כאשר יש מקום גדול והרבה כסאות לכל
הקהילה ולכל התושבים ,אז אין חשש למחלוקת ואין חשש
של תקלה לבעלי המקומות הקבועים ,ואז באמת אין צורך

למכור ,וכולם יושבים ומתפללים ונהנים ומקדשים שם
שמים .אבל כאשר יש חשש של תקלה והסדר הטוב יכול
להיפגע והמתפללים הקבועים לא יהיה להם מקום מתאים
כמו כל השנה ,אז מצוה למכור כסאות .וכן ,כאשר הנהלת
בית הכנסת עושים כן כדי להרבות הכנסות לבית הכנסת,
ובכסף זה מארגנים שיעורי תורה ומזכים את הרבים ,ועל
אחת כמה וכמה כשמחזיקים בית מדרש לאברכים ,אז
בודאי שמצוה לעשות כן ,ומצוה על הקהל לשלם בעין
יפה ,וזה מצוין .ויש להביא סמך לכך מדברי הזוהר הקדוש
(בלק קפו ,):שצריך לעשות תמיד הזמנה לפני המצוה ,כמו
זימון לפני ברכת המזון ,כך לפני כל מצוה לומר בפה "אני
מזמין את עצמי לברך את ה' יתברך ולקדש שם שמים".
וכאשר קונים כסא לכבוד הימים הנוראים ומזמינים את
עצמנו להתפלל ולקדש שם שמים ולצעוק "יהא שמיה
רבה" ,בזה זוכים לאורות גדולים וחסדים טובים מהשמים.
בבחינת "בא ליטהר מסייעין אותו" (יומא לח .):ויש לשלם
הכסף מיד בהזמנה לפני ראש השנה ,וזה השלמות של
ההזמנה לכבוד ה' יתברך.

שמיעת קול שופר לאשה בבית הכנסת

שאלה :מה עדיף לאשה – לבוא בראש השנה לבית
הכנסת לשמוע קול שופר או להתפלל בבית בדבקות
שחרית ומוסף וגם לקרוא כל ספר תהלים?
תשובה :כידוע ,אשה פטורה משמיעת קול שופר,
שכן מצוות עשה שהזמן גרמן נשים פטורות כדין קריאת
שמע שנשים פטורות (משנ"ב סי' ע סק"ב) .ומה שנוהגות נשים
רבות לבוא לבית הכנסת לשמוע קול שופר זה חסידות
בלבד ויש בזה קצת מצוה (שם סי' תקפט סק"ט) .כך שלמעשה,
אשה שמעדיפה להיות בבית ולטפל בילדים ויש לה זמן
מתאים להתפלל בכונה ,הרי זה מצוין ואין צורך לבוא
לבית הכנסת .וכידוע ,ביום טוב ראשון של ראש השנה
אסור להדיח כלים או להכין את השולחן או כל מיני
תבשילים עבור הלילה השני ,כי יש כאן איסור מכין מיום
טוב ראשון לשני (עיין משנ"ב סי' תקג סק"ד) .ומאשר ויש מצוה
להתאמץ ולהשתדל שלא לישון ביום בראש השנה ,והנזהר
בזה המזל שלו יהיה מוצלח ומבורך כל השנה ,אז בודאי
שעדיף להיות בבית ולהתפלל בדבקות ולקרוא כל ספר
התהלים בתחנונים ,וזה מצוין .גם לרבות ,כל אשה צריכה
להשתדל שלא לצאת מהבית .וכשאין ברירה ,לצאת כמה
יתָך"
"א ְׁש ְּתָך ְּכגֶ ֶפן ּפ ִֹרּיָ ה ְּביַ ְר ְּכ ֵתי ֵב ֶ
שפחות .והפסוק אומרֶ :
(תהלים קכח ,ג) .והרמב"ם (הלכות אישות פי"ג הי"א) מלמד אותנו :אין
יופי לאשה אלא לישב בזוית ביתה .ואשרי מי שעושה כן
בראש השנה וביום הכיפורים (ועיין מגילה לא .בתד"ה במנחה).
בסיכום :קריאת כל ספר תהלים בראש השנה בתחנונים
ובכוונה הרי זה דבר גדול מאד.

ראש השנה – הזדמנות להזמין אורחים?

שאלה :האם כדאי להזמין אורחים לסעודה ביום
ראש השנה או שעדיף לקיים את הסעודה עם משפחה
מצומצמת?
תשובה :ראש השנה זה לא זמן של אורחים ואוכל
וכיבודים .ומפורש בשולחן ערוך (סי' תקצז ס"א) ,לא יאכל
כדי שובעו שלא יבוא לידי קלות ראש ,ותהיה יראת ה'
על פניו ,עיין שם .וכאשר האורחים מתנהגים בכובד ראש
ובקדושה או שבאים להתחזק וללמוד מה זה ראש השנה,
מותר להזמינם .אבל כאשר יש אורח מהמשפחה שעושה
ליצנות וצחוקים וקלות ראש ,אסור להזמינו בראש השנה,
ויזמינו אותו ביום הכיפורים ובחג סוכות.
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אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר לרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א

אמן

לענות

בקול גדול
בכל כחו ממש
ובכל כח כוונתו

יהא שמיה...

אשר
יצר

לברך
ברכת

בכוונה גדולה
בעיניים עצומות
או מתוך הכתב
ובלי להתעסק
בדבר כל שהוא

שליט"א

להתחזק
במצוות

בתוך שאר חולי עמו ישראל

אהבת
ישראל

גם כלפי מי שלא
בראש שלנו
גם כלפי מי שלא
מכבד אותנו
כלפי כ-ו-ל-ם

עטרת זקנים

סיפור מאת הגאון הרב שלמה לוינשטיין שליט"א
שלא כדאי להפסיד את התובנה הטמונה בו

מאת :ניר ברי

שופר לא אוכלים...
בפרברי רוסיה לפני כמאתיים שנה ,חי לו כפרי ששימש כעגלון העיירה.
תפקיד הדומה כיום לנהג מונית ,רק בשונה מהיום שנהג מונית יכול להתפרנס
בכבוד ואף יותר מכך [ונאחל כאן לכל נהגי המוניות שנת פרנסה בשפע] ,עגלון
בקושי היה יכול לגמור את החודש.
והנה ,ביום בהיר פונה הפריץ לעגלון שלנו ,ומבקש ממנו שיקח אותו לצרפת.
בדימוי למונית ,זה כמו נסיעה לאילת ,משהו שכל נהג מונית שש לקבל נסיעה
כזו ,שהרי ממסע כזה ניתן להרוויח סכום הגון על המחייה ועל הכלכלה.
לאחר ההכנות המתבקשות ,יוצאים העגלון והפריץ לנסיעה ארוכה בת
שלושה ימים ,וברוך ה' הגיעו ליעד ,ואז ביקש הפריץ מהעגלון להמתין לו
קמעא עד שישוב ומיד ישובו חזרה לכפר.
לאחר כמה דקות ,חזר הפריץ עם כלוב ובתוכו ציפור .לשאלת העגלון" :מה
זו הציפור הזאת?" ,השיב הפריץ" :זו ציפור זמיר"" ,ומה מחירה?" ,שאל העגלון.
"מאה רובל" השיב הפריץ .סכום עתק בכל קנה מידה.
העגלון שב לביתו לאחר המסע המפרך ,וכולו שבור ורצוץ באין אומר
ודברים .כמה שמנסים לברר מה קרה? מה עובר עליו? כלום ,אין קול ואין
עונה .שבוע שלם שוכב במיטה בלי להוציא הגה.
לאחר הפצרות רבות של בני המשפחה והחברים ,סיפר את שעל לבו" :אנחנו
אוכלים תרנגולים .כל יום אותו אוכל כל פעם במתכון אחר ,אבל רק תרנגולים,
נמאס כבר! הפריץ שלנו קונה ציפור כזו קטנה מאה גרם בקושי במאה רובל,
כשמחיר תרנגול גדול הוא רק חצי רובל .מי יודע איזה טעם מיוחד יש לזה ,למה
לנו לא מגיע ככה להנות מהחיים?".
לשמע טענה צודקת זו ,השיבה לו רעייתו אשת החייל" :זו הבעיה שלך? אל
תדאג ,יש לנו כאן חסכונות ששמרנו לעת הצורך .נשבור אותם ,נקנה גם ציפור
כזו ונתענג גם אנחנו בתענוג עולמי זה".
אמרו ועשו ,שברו את החסכונות לקחו כמה הלוואות ,והעגלון יצא למסע
להביא את ציפור התענוגות לו ולבני ביתו .שלושה ימים הלוך קניית הציפור
ושלושה ימים חזור ,והנה הציפור שוכנת אחר כבוד בבית העגלון.
כעת אומרת לו אשת החייל" :מעולם לא בישלתי כזו ציפור .אני לא יודעת
איך מכינים את זה ...תרנגול אני יודעת ,אבל מה עם זה?" השיבה העגלון" :מה

הבעיה? תחצי את הציפור לשניים ,חצי שימי במרק ,חצי על האש ונהנה מכל
העולמות".
אמונה על מצוות בעלה ,עשתה האשה כבקשתו .אך אבוי ,ממעט הבשר של
הציפור לא נשאר כמעט כלום ,ומה שיצא זה תבשיל עם ריח שלא מבייש גורף
ביבין מצוי.
בייאוש ובזעם מוחלט ,החליטו לגשת לפריץ ולנסות להציל מה שאפשר "לא
בבישול ולא בצליה זה טעים ,אז איך אדוני הפריץ מכין את הציפור הזו???",
שאלו כאחת את כבוד הפריץ.
"מה?!" ,תמה הפריץ" ,בישלתם את הציפור? בואו תראו איך מכינים אותה".
קרא למשרתים שיקחו אותם לתוך הטרקלין ,ושם בתוך החדר המפואר הם
ראו את הציפור מזמרת ושרה לקול צלילי הפסנתר" .הנה הציפור זה מה שהיא
עושה הכי טוב ,ככה נהנים ממנה"...
אומר הגאון הרב לוינשטיין שליט"א ,אנחנו שומעים את קול השופר – מי
באמירת הסליחות ומי לאחר תפילת שחרית ,כולם שומעים .יש כאלו שקול
השופר מעורר אצלם את סימני ראש השנה הטעימים ,את הבגדים החדשים
שקונים לכבוד החג ואת גלויות ה"שנה טובה" שנשלחים לידידים ולמכרים.
אבל אסור לנו להיות כמו אותו כפרי שחושב שאוכלים את הציפור .שופר לא
אוכלים! השופר לא בא ללמד אותנו להתכונן לדברים הללו.
השופר בא לעורר אותנו ,להזכיר לנו שיום הדין מתקרב ,ועלינו לנצל את
ימי הרצון של חודש אלול ,ולהתכונן ליום הדין הגדול והנורא.
נשארו לנו שעות ספורות עד היכנס יום הדין הגדול והנורא,
הראש של השנה .עלינו להתעורר ולנצל ,לקבל קבלות
טובות ולהכין את עצמנו להיות ראויים לשנה טובה ,לשנה
של הצלחה ושגשוג בדברים החשובים של החיים.
ויהי רצון שנזכה להתעורר בזמן ולזכות להיכתב
ולהיחתם יחד עם כלל ישראל לחיים טובים ולשלום,
אמן.

הרמת כוסית לרגל השנה החדשה
בטקס הרמת כוסית לרגל השנה החדשה במוסדות עטרת חכמים בנשיאות הגאון
הרב חיים רבי שליט"א ,השתתפו בכירים בעיריה ונציגי ש"ס חולון בהווה ובעתיד
ביום חמישי האחרון ,לאחר אמירת סליחות
ותפילת מנחה ע"י כמאתיים אברכי
מוסדות עטרת חכמים בנשיאות הגאון הרב
חיים רבי שליט"א ,נערכה הרמת כוסית לרגל השנה
החדשה יחד עם בכירי העירייה וראש עיריית חולון
מר מוטי ששון.
בפתיחת הטקס שיבח ראש הכולל הרב אליהו
רבי שליט"א ,את ראש העירייה מר מוטי ששון על
עמידתו האיתנה לימין המוסדות בעיר ,ועל הייעוץ
וההכוונה האישיים למוסדות עטרת חכמים.
"הבחירות לראשות הערייה בחולון מיותרות ,הרי
ברור שמר מוטי ששון יזכה בהם שוב" אמר הרב אליהו.
הרב אליהו קידם את בואו של יו"ר ש"ס חולון ר'
חיים זברלו ,כשהוא מזכיר" :ר' חיים זברלו,
שהתחיל את דרכו כאן
במוסדות
התורה,

העיר".

ב"ה עושה
במועצת

והיום
חייל

לאחר מכן נשא דברים נשיא המוסדות הגאון
הרב חיים רבי שליט"א שאמר בתוך הדברים" :מוטי
היקר ,איש של עשיה ,האבא של התושבים ,אני זוכר
כשהוא נבחר לראשונה לפני עשרים וחמש שנה ,אני
לקחתי אותו יד ביד לבית הכנסת סודאי ,באיזה ענווה
הוא התנהג ,בצניעות ובשקט ,ב"ה היום רואים את
ההצלחה של העיר ,ההקפדה על כל מה שיכול לעזור
לתושבים" הרב שיבח גם את סגנו מר יעקב חרש
ידיד ותיק ,הפועל ללא לאות לרווחת התושבים.
כמו כן הזכיר הרב לברכה את נציג ש"ס החדש
ר' אלון חאמי" ,כפי שראש העירייה מרוצה היום
מפעילותו של חיים זברלו ,לא פחות מכך הוא יהנה
מר' אלון ,ובעזרת ה' יחד עם ר' חיים זברלו הם יעשו
דברים טובים לציבור תושבי חולון" אמר הרב.

בטרם
הזמין הרב

אליהו
את ראש

העירייה
לשאת

דברים ,הוא הזכיר לכלל המשתתפים כי ביטויו של
מעמד כזה הוא שבהוראת מורנו הרב חיים ,כולנו
תומכים בש"ס למועצה ובמוטי ששון לראשות
העירייה .ויש סימן לכך :שמ"ח בראשי תיבות :ש"ס
מוטי חולון ,ולפי הציפייה החדשה מש"ס בחולון לאור
היו"ר המסור וצוות הנבחרים החדש והאנרגטי ,הרי
שהסימן לש"ס הוא :שבעה מנדטים חולון.
ראש הערייה פתח בדברי שבח לגאון הרב חיים
רבי שליט"א ,ולבנו הרב אליהו ,ציין את ידידותו רבת
השנים עם הרב והמוסדות ,שוחח על שנים נוספות
של עשייה ברוכה ,וסיים באיחולי שנה טובה והצלחה.
את רוח הימים הכניס אחיו של ראש העירייה מר
אילן ששון ,שבתגובה להזמנתו ע"י הרב אליהו לומר
מס' מילות ברכה ,שלף מחיקו שופר ותקע את סדרת
תקיעות ראש השנה ברהיטות ראויה לשמה.
המעמד המרומם נחתם ברגשות
"וגילו ברעדה" ,כאשר ריחה של
השנה החדשה ,הימים הנוראים,
וימי הבחירות לעירייה נישאים
ברמה ,ולוקחים את המשתתפים לאחריות
ציבורים כללית ופרטית לעיר ולתושביה.

