
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #98  עלון ,ד"בס
 וילך–ניצבים 
  ג"התשע
 

 בעריכת הרב נחום גמליאל

äùøôäî ç÷ì, 
  )'י' ל( 'אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך' כי תשוב אל ה'

הנשיא   . נשיא בית המש פט העל יו ן של ניו  יורק ה יה נ וכח בטקס  שחרור גנב ים ופוש עים שנער ך בארצנו הקדוש ה
 '?  האם אתה בט ו ח שבצאתך מהכלא  לא תג נו ב יותר,  א  ליאמור נ' : פנה א ל אסיר  אחד ושא לו

חושב ני שלא חר מה   ': וא חר כך  השיב, הרהר מעט, האסיר נד הם לרגע מ השאל ה הלא צפו יה של  האדם הנ כבד
ענה  לו הא סיר   , כ אשר נשיא בית  המשפט ב קש הסבר' ...לבד מ פעם אחת, שעבר עלי בכ לא לא אג נוב  יותר

.  ל פני שאחז ור בתשובה אתא מ ץ לקנות  לו שעו ן.  אין שעו ן-אריה לו ין  '  ר-י  לרבי של': המשתחרר כדברים הא לה
 '... אגנוב  עוד  פעם אחת  ולא  יו תר–ואם לא אמצא כסף   

הדברים הפ ליא ו מאוד את  נ שיא בית המש פט העל יו ן ה אמריקאי שה בין מ תוך תשו בתו של הג נב עד כמה  הוא   
.  שאול א ותו  כיצד  ובא יזו  דרך  הוא  מחז יר  גנבים  בתשוב הול ,  ל"אר יה  זצ' וביקש  ל היפגש  עם ר ,  מעריך  את הצד יק

 :  אריה' כשנפגשו  השני ים הסב יר ל ו  ר
לכן  אני  מח נך א ותם  ,  בהכירי  את  האנש ים הל לו  י ודענ י שלא  י וכלו  בשלב ר א שון ל קיים  את כ ל ה תורה  כ ולה

שיקפ ידו ,  נע יםאנ י משפ י ע על יהם שגם אם  יתפס ו פ ע ם במקרה לא . ו היא מ ידת הא מת,  לשמור רק  על מצ ווה  אחת
 אם  יתר גל אדם  לכך  ויד ע ש הוא  מח ו יב ל ומר ר ק את   -ארי ה  '   המשיך  ר–שהרי   . לומר בכ ל מ קרה  רק את  הא מת

 לא  -ואם כך   !  וזה  הרי  ל א כל כך  נע ים,  בי וד עו שאם  יית פס ע ל ג נבתו  יצט רך להוד ות  על כך... שוב  לא  יגנ וב, האמת
 ...  כדאי לג נוב

אזי  , לכשיתרגל  לומר את  הא מת ורק את האמ ת...  גם אם אי נו חש וד בגנ יב ה,עצה זו יע יל ה לכל י הוד י וי ה ודי
 . ולכ ן י יזהר  מראש ולא  יחטא, מיפלט  כלשה ו-ויב ין שלא  יי פתח ל פני ו מק ום ,  יידע שא ין  לו לא ן לבר וח

אם י ידע  אדם של אחר שחטא  ופשע  הו א י יא לץ  . ייתכן  שזהו  סוד ו של  הו ויד וי שא נחנ ו א ומרים ב יום  ה כיפור ים
  על  חטאי ו ו לומר  וו י דוי לא  יחטא להודו ת

 

 ליראת שמים 
 נעמה בת נאוה/ טוהר בת נאוה /יהונתן בן שלום / נאוה בת מרים 
 א חיה בן נאוה / ידי דיה בן נאוה / מלאכ י בן נאוה / נהוראי  בן נאוה / אברהם בן נאוה 

äëìää úðéô 
 ממנהגי ודיני ראש השנה

 אכילת סימנים 
 . בזמן אכילתם' יהי רצון'ואומרים , ה מאכלים מיוחדים לסימן טוב"אוכלים בערב ר: א
 .קיימים מנהגים שונים באכילת הסימנים וכל אחד ינהג כמנהג אבותיו: ב
 .ולא נורא אם חסר אחד או יותר מהסימנים, אכילת הסימנים אינה חובה: ג
. 'המוציא'ויש הממתינים עד אחרי , יש נוהגים לאכול את הסימנים מיד אחרי הקידוש לפני נטילת ידיים: ד

 .על התמרים' העץ'אבל מברכים ', שהכל'ו' האדמה'לא מברכים עליהם ', המוציא'ים אחרי כשאוכל
 .לפני הברכה או אחרי שטועמים' יהי רצון'צריך לומר . אין להפסיק בין הברכה לאכילה: ה
 . הם נפטרים בברכת המזון, בכל מקרה לא מברכים ברכה אחרונה על הסימנים: ו
 .  יך להקפיד על כך במיוחד בראש השנהוצר, אסור לכעוס כל השנה: ז

 הנהגות החג 
 . צריך לשמוח עם הרבה יראה. 'וגילו ברעדה'ונוהג בו הכלל , ראש השנה הוא יום דין: א
בכל מקרה אין לאבד . ויש שמקפידים על כך רק עד אחרי חצות, יש מקפידים שלא לישון בשעות היום של החג: ב

 .  בטלותאת הזמן היקר של ראש השנה בשיחות
 מי שלא יכול .ויש נוהגים לקרוא אותו פעמיים בכל יום מימי החג, נוהגים לקרוא בחג את כל ספר תהילים: ג

כך שבסך הכול כולם ביחד , יחלק את קריאת הספר עם משפחה או חברים, לקרוא את כל ספר תהילים לבד
   .יקראו את ספר תהילים פעמיים בכל יום מימי החג

חלק . אחרי תפלת מנחה של חג ראשון) 'בריכת מים וכדו, ים, נחל(במקום ריכוז מים ' תשליך 'נוהגים לומר: ד
 .לה זו כללימהתימנים לא אומרים תפ

 לא בתפילה ולא בקידוש,  בשום צורה - ליל שבת -לא מבדילים במוצאי החג . מוצאי החג הוא ליל שבת: ה

 

 חהטובה רחל בת מרים שמ/ אברהם בן בלוריה : להצלחת



 

íéãìé êåðéç 

 מתוך עלון לשבת / המנהל הלחישה והאדם
 .אבל האדם לא שמע, וציפור שיר חלפה בשמים', אלוקים דבר אלי': האדם לחש
 .אבל האדם לא הקשיב, ורעם אדיר התגלגל בשמים' !אלוקים דבר אלי': צעק האדם

 .אבל האדם לא שם לב, וחיים חדשים נולדו', אלוקים הראה לי נס': האדם מסביבו ואמרהסתכל 
ומיד הושיט אלוקים ידו מלמעלה ונגע . 'אנא גע בי אלוקים כך שאדע שאתה כאן': בייאושו החל האדם לבכות

 ...אבל האדם נפנף ממנו והלאה את הפרפר שנחת על כתפו. בכתפו של האדם
אבל האדם לחץ על , ודואר אלקטרוני הגיע עם בשורות ועידוד', !וקים אני זקוק לעזרתךאל': והאדם בכה וילל

 ...כפתור המחיקה והמשיך לבכות
גם בתקופתנו האלקטרונית ... בכל אותם דברים קטנים שאנו נוטים לקבל כמובנים מאליהם, אלוקים נמצא סביבנו

על מנת ' קצת נשמה'צריך . חודש זה ובימים אלוובמיוחד ב, והמתקדמת הוא נמצא אתנו בכל רגע ובכל מקום
ר "יה. אל תחמיצו ברכה רק בגלל שהיא לא ארוזה בעטיפה שאתם מצפים שתהיה עטופה בה... אז. אותו' לראות'

והכי חשוב שנה של קשר אמיתי עם , שנה של קבלת המובן מאליו כמופלא,שנת הקשבה, שתהיה לכולנו שנה טובה
                              'המנהל'

úáùì øåôéñ 

 החזיר כסף שלא מצא
ַרִּב י ז ּוָׁשא ֵמעֹו ָלם לֹא ִה ְתלֹו ֵנן עַ ל    .' ַח ָּייו  ָהי ּו קֹדֶ ׁש ְלתֹוָרה  ְוַלֲעב ֹוַדת ה.ָהָיה עָ ִני ָמר ּוד,  ַהַּצִּדיק ַרִּבי ז ּוָׁשא ֵמֲאנִ יּפֹו ִלי

ַּבת  ָהְיָת ה ל ֹו  .  ִמְׁשַּפְחּתֹו-ָחְל פּו  ַהָּׁשנִ ים  ּוְבעָ ָיה  ָקָׁשה  ֵהֵחּלָ ה ְל ַהְטִריד   ֶאת ְּבנֵ י .  ֵמ עֹוָלם  לֹא  ִּבֵּקׁש ֶעזְ רָ ה וְ לֹא  ָּפַׁשט ָידו ,ַמָּצבֹו
ִּבי זּוָׁשא  ִאְׁשּתֹו  ֶׁשל ַר ?ִמי ִיָּקֶח ָּנה ְלִאָּׁש ה – ַנֲעָרה ֶׁשְּבָגֶדי ָה ְמֻטָּלִא ים ּוְנד ּו ְנָיה הֲ גּונָ ה ֵאין  ָלּה .  ֶׁשִהּגִ יָעה ְל ִפְרָקּה, ְלַרִּבי זּוָׁשא

ָאסּור  לָ נּו  ְלַהְזנִ יַח  ֶא ת ִּבֵּתנּו  ִה יא ע ֹוד  ֲעלּו ָלה  ָלֶׁש ֶבת .  "ָהְיָת ה אֹו ֶמרֶ ת לֹו,  "ֵיׁש לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲעֶׂשה.  " ֵהֵחָּלה  ְלָהִא יץ  ְּבַבֲעָלּה
ַעד  ֶׁשֶּנאֱ לַ ץ , ָּכְך  ִּדְּברָ ה ַעל  ִלּב ֹו ֶׁשל  ַּבֲעלָ ה". ? ֵני  ִיְׂשָרֵאלָלָּמה  לֹא ֵּתֵצא  ְלַבֵּקׁש  ֶעְזָרה  ֵמ ַאֵחינ ּו ְּב .   ְּבַרָּוקּוָתּה  ַעד  ֶׁשַּיְלִּב ין  רֹאָׁשּה

 . ִלְׁשמַֹע ְּבקֹו ָלּה
ַהְכ ָנַס ת   'ָׂשַכר  ֲעגָ ָלה  ְוָיָצא  ַלֶּדֶרְך  ְלַקֵּבץ  ֶּכֶסף  ְל. אּו ָלם מ ֹוָצא ַאֵחר  ֵאי ן,  ָקֶׁשה ָה ָיה  ַהַּמֲעֶׂש ה ְלרַ ִּבי  זּוָׁש א ְוָרח ֹוק  ִמִּמנְ ָהגֹו

.  ְּכָלל ֵא ינ ֹו ּפ ֹוֵתַח  ֶאת  ִּפי ו –ְל ַמֲעֶׂשה .  ֵאי נֹו  ַמְפִציר  ּוְמַבֵּקׁש,  ֵא ינֹו  ִמְת ַחֵּנן, ֵאי נֹו  ִנְד ָחק. ַרִּב י ז ּוָׁשא ֵא ינֹו  ַקְּבָצן   ֻמְצָלח .'הַּכָּל
וְ ַהְּסכּוִמים   ,  ַהּיָ ִמים  חֹוְל ִפים . 'ְכנָ ַסת ַּכָּלהַה' ֲאִפּל ּו  לֹא ָיְד עּו  ֶׁשאֹוֵסף  הּוא  ְל – ַואֲ ֵחִרים , ַמה ּט ֹוב – ֲאָנִׁשים ֶׁשִהְב ִחי נּו  ְוָנְת נּו 

רַ ִּבי   . ְּבק ֹוִריץ  ָּפַגׁש ֶאת  ַה ַּצִּדיק ַהְּמֻפְרָסם  ַרִּבי ִּפ ְנָחס .ְּבקִֹׁשי ְמַכִּס ים ֵהם ֶאת ְּד ֵמי  ַהְּנִסי ָעה. ֶׁשִּקֵּבץ ַרִּבי ז ּוָׁשא ַּדִּל ים ְמאֹוד 
ִּבִּת י  .  "ִה ְתַענְ ֵין  ַרִּבי  ִּפנְ ָחס, "?ִמ י ַה ַּכּלָ ה" . ֶׁש הּוא  ָטרּוד  ְּב ִמְצַות ַהְכ ָנַסת  ַּכָּלה, י  זּוָׁשא  ָענָ ה  לֹוַרִּב.  ִּפְנָחס  ְׁשָאלֹו  ְלִסּבַ ת ּב ֹואֹו

ְּבי ֹום ֶׁשָעַזב ַרִּבי  ? הָמה ָעָׂש. ַמ ֵהר ְמאֹוד  ֶׁשֵאין ְּבָיד ֹו ֲאִפּלּו ְסכ ּום ַהְתָח לָ ִתי ַהּצַ ִּדיק ִמּקֹוִרי ץ ִּגָּלה. עָ ָנה ַרִּבי ז ּוָׁשא, "ַהּבֹוֶגֶרת
ִה ֵּנה  ְלָך  ַהְּסכּו ם . ֲחַדל  ְלִהְס ּתֹוֵבב ַּבְּדרָ ִכי ם ְללֹא  ּתֹועֶ ֶלת.  "לֹוְצָרָרם ְּבִמ ְטַּפַחת  ּו ְנָתנָ ם ,  ר ּוּבָ ל ֶּכֶסף300זּוָׁשא ֶאת  ָהִעי ר ָנַט ל 

 . ָאַמר  לֹו, "ַהָּדרּוׁש ֻּכּל ֹו
ְוקֹו ל ִצְוחֹות ִאָּׁשה ּבֹוִכ ָּיה ִהִּגי עַ   , עֹוָדם חֹונִ ים.  ְּבַאַחת ָהעֲ ָירֹות ְּכֵדי לָ פ ּוׁש ְמַעטָעַצר ָהַרָּכב ֶאת ָהֲעָגָלה, ְּבַדְרָּכם
י ם ּוְסִב יָבּה  עֹוְמִד ,  ְּב מֹו ַרד ָהְרחֹוב  ָעְמדָ ה ִאָּׁשה ּב ֹוִכּיָ ה ּוִמְת ַיַּפַחת. ָיַרד ַרִּב י ז ּוָׁשא ֵמָה ֲעָגָלה  ּופָ ָנה ְל ֵעֶבר ַה ּקֹול. ְלָאְזֵני ֶהם

ָהָיה  ֶזה ּכָ ל ַּכְסּפָ ּה ֶׁשָאְספָ ה  .  ר ּוָּבִל י ם300ָהִאָּׁשה  ּבֹוכָ ה ּוְמ ַסֶּפֶרת ֶׁש ִאְּבָדה ַאְרנָ ק ּוב ֹו  .ֲאָנִׁשים  ּוַמִּביִט ים ָּבּה  ְּבַרְחָמנ ּות
ַרִּבי  זּוָׁש א .  ֵמְר רָ ה ָהִאָּׁשה  ִּבְבִכ י ַמר, ל  ַהִּׁשּדּוְךַעָּתה  ִיְתַּבֵּט . ֲעבּור  ִּבָּתּה  ָהע ֹוֶמֶדת  ְלִה ָּנֵׂש א, ְּבָעָמל ַרב  ְּבֶמֶׁשְך ָׁש ִנים  ֲאֻרּכֹו ת
הּו א ּפָ ָנה  . ִמָּיד  נִ ְזַּכר ֶׁשְּבִכיסֹו ֻמּנָ ח ְּבִדּיּוק  ַהְּס כּום ּבֹו ָנְקָבה  ָהִאָּׁשה. ְוִלּבֹו  ִנְכַמר ְּבִקְרּבֹו, ֶהֱאִזין ְלִדְברֵ י ָהִאָּׁשה  ַהִּמְסֵּכנָ ה

ְוִה יא ֵה ֵחָּלה  ְמַׁשַּבַחת ֶא ת   ,  ְּפֵני  ָהִאָּׁשה-ַנֲהַרת  ִּגיל  ִנְׁשְּפכָ ה ַעל  ". ַאְחִזיר  ְלָך ֶאת  ֲאֵבָדֵתְך, ִא ָּׁשה,   ִּתְבִּכיַאל: "ֵאֶליָה ְּב קֹוְרא ֹו
 . ִלּבֹו-ַעל  ָיְׁשרֹו וְ טּוב ', ֲאֵבדָ ה'ַרִּבי זּוָׁשא ֵמִׁש יב ָה

,   ָמאַתִים , ֵמָא ה, ֲחִמ ִּׁשים רּוָּבִלים: ת וְ ֵהֵחל  ִלְמנ ֹות ְּבָפנֶ יָה ֶאת ַהְּׁשָטר ֹותָּפַתח ֶאת ַהִּמְט ַּפַח, ַרִּבי זּוָׁשא הֹוִצ יא ֶאת ְצרֹור ֹו
.   ָהִאָּׁשה  ִנְמְלָאה  ְּפִל יָאה  ".ֶׁש ִּלי  ֵהם. "ָאַמר, "ֶא ת ַה חֲ ִמִּׁשים ַהּנ ֹוָתִרים  לֹא  ֶאֵּתן  ְלךָ . "ְוִהְפִס יק  ִלְמנ ֹות – ָמאַתִים וַ ֲחִמִּׁשים 
?   ַאְך ַמּד ּוַע  לֹא  ָיִׁשיב  לָ ּה ֶא ת ָהֲאֵבָדה  ִּבְׁשֵלמ ּוָתּה . ִּתֵּתן  לֹו  ַּכָּמה  רּוּבָ ִלי ם,  ִטְרָחה- ִאם ר ֹוֶצה  הּוא ְּד ֵמי ? ַמה ֵּפֶׁשר  ַהָּדָבר

ְקַה ל ַהּצֹו ִפי ם . ְלָחְרפ ֹו  ּוְלַגְּדפ ֹוֵהֵחּלָ ה ,  ּוְכֶׁשִהְתעַ ֵּקׁש  ַרִּבי זּוָׁשא  ְוָעַמד ְּב ֵסרּובֹו,  ִנְּסָתה ַּבעֲ ִדינ ּות ְלבַ ְּקׁשֹו ְל ָהִׁשי ב ָלּה ֶאת  ַּכְסָּפּה
ְוַרִּבי  זּוָׁשא  ָמָצא  ַעְצמֹו   ,  לֹ א ָח ְלפּו  ַּדּקֹו ת  ְמַעּטֹות .ִהְצָטֵרף ַאף  הּוא  ַלּוִ ּכּוַח  ִעם  ַה ְּיהּוִד י ַהָּזר  ֶׁשע ֹוֶׂשה ַמ ֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר לֹא  ֵיָעֶׂש ה

.    ְּבע ֹודֹו נ ֹוזֵ ף ּבֹו ְּבֻחְמָרה ַעל ַמ ֲעֵׂשהּו,ַעל ַרִּב י זּוָׁשא ִלְמסֹר לָ ּה ֶאת ִיְתַרת ַהֶּכֶסףֶׁש, ּכַ ּמּוָבן, ָהַרב ָּפַסק. ַהִּדין ֵאֶצל  ָהַרב-ְּבֵבית 
  .ָחָכם-ְּבִלּבֹו ָּתַמּה  ָהַרב עַ ל ִהְת ַנֲהג ּותֹו  ַהְּיה ּוִדי ֶׁש ִּנְרֶאה ְּכָח ִסיד  ְוַתְלִמ יד

ִסּפֵ ר לֹו ַעל  ַהִּדי ן ֶׁשָּבא ְלפָ ָניו  ְוִהִּב יַע ֶאת ְּתִמ יָהתֹו ּכֵ יַצד ָחִס יד    ַהְּמָארֵ ַח. בְלָיִמים ִה ְתָאֵרַח ַרִּב י ִּפנְ ָחס ִמ ּקֹוִריץ ֵאֶצל  ָהַר
ֲהֵרי  ָהיָ ה ֶזה  ַרִּבי  זּו ָׁשא  . " ָקָרא, !" ֲאב ֹוי  ָלנ ּו.  "ַרִּב י ִּפ ְנָחס  ִקֵּׁשר  ֶאת ַהְּפָרִט ים ֶא ָחד  ְלֶאָחד  ְוֵה ִבין ֶא ת ַה ַּנֲעֶׂשה. ִמְתַנֵהג  ָּכְך

ָהַרב  ִהְתַּפעֵ ל ְמא ֹוד ִמְּגֻדּלַ ת ַמֲעֵׂש ה ּו    !".ִמּת ֹוְך ַרְחָמ נּות , ֶאָּלא  ָנַתן  ָלִאָּׁשה  ֶאת ָּכל   ַּכְסּפֹו, הּו א לֹא  ֵהִׁשיב  ֲאבֵ ָדה.  יּפ ֹוִליֵמֲאִנ
ַּבֲחַצר ָהַרִּב י ּפָ גַ ׁש   . ֶא ל ַהַּמ ִּגיד  ַהָּגדֹו ל, ִריְטׁשָּכְך ַעד ֶׁשֶה ְחִלי ט ְּבִלּב ֹו ִל ְנסַֹע  ְלֶמעְז-ַהְּדָבִר ים ִהְׁשִּפ יעּו  ָעָלי ו ָּכל . ֶׁשל ַרִּבי ז ּוָׁשא

ַאְך ִּבֵּקׁש ְל ָהִבי ן ְלֵׁש ם ָמה ָעָׂשה ֶאת  ָּכל ָה ִעְניָ ן ְס ִביב  , ה ּוא ִמ ֵהר  ְלִהְתַנֵּצל ְּב ָפנָ יו עַ ל ֶׁשָּגַער ּב ֹו  ִּבְׁשָעתֹו. ַרִּבי זּוָׁשא... ֶאת
 . ֲחִמִּׁשים ָהר ּוָּבִלים

ֵהֵחּל ּו ִרְגׁשֹו ת   , ְּכֶׁשִהְתַח ְלִּתי ִלְסּפֹר ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשָעַמְדִּת י ָלֵתת ָלִאָּׁשה: " ֶנֱאַלץ ְל ַהְסִּביר לֹו ֶא ת ַהִּסָּבה ְלַמֲעֵׂשה ּוַרִּבי זּוָׁשא
ָּכְך  ָזִכיִתי  ַלחֲ ָרפֹו ת . י  ֲחִמִּׁש ים רּוָּבִל יםָלֵכן   ֶהְחַלְטִּת י ְל ַהְׁשִאיר ְּב ָיַד.  ִהְתַנְּׂשאּות  ְמִציִפ ים ֶאת  ִלִּבי  עַ ל ּגֶֹדל  ַהַּמֲעֶׂש ה ֶׁשָעִׂש יִתי

 ")תורתך שעש ועי ("     "... ְּכִמְׁשַקל ֶנֶגד  ִלְתח ּוַׁשת ַהַּגאֲ ָוה ֶׁשָעלָ ה ְּבִלִּב י – ּוְלִגּדּו ִפים 
 


