
 

 

 

 929עלון מס'   - הר  ש  ע   עש  ת  שנה 
 

 תחל שנה וברכותיה.  @
 בחג מוציאין ב' ספרי תורה. @
 ". תשליך"יום א' של ראש השנה( במנחה )ביום שני  @
 .19:15"צום גדליה", סיום הצום ביום רביעי ג' תשרי  @
 

 חע"ה'תשאלול  'חכ בס"ד
 18:38  -   הדלקת נרות

 19:28  -   שבת צאת ה
 20:14  -        רבנו תם 

 "אור החיים"המדוייק של  מהלוח - קיץשעון 
 ע"פ "אופק תל אביב"

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 

 נהנים מהעלון? 
תרמו השנה  אוהבים לקרוא בו?

 את פדיון הכפרות לחיזוקו.
 

 
 
 

 
 

 נצביםפרשת 

 "לא יאבה ה' סלוח לו"  
לכאורה איך יתכן שהקב"ה רחום וחנון מוחל וסולח 

, הוא עצמולא יחפוץ לסלוח לו, אלא הכוונה, לא יאבה 
יסלח לו, מכיוון שלפי דעתו והבנתו אינו זקוק  שהשי"ת

בכלל לסליחתו יתברך, כי אינו מרגיש שחטא ואין לבבו 
 .נשבר בקרבו

 י קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו"כ" 
קל מאוד  -יש לומר, "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך" 

לקבל על עצמו לעשות טוב ולומר כן מן הפה ולחוץ, 
לעשותו" בפיו העיקר הוא שיהיה "ובלבבך  אבל מה בצע

 (דברי שמואל)   . שיהיו פיו ולבו שווין לעשות הדבר -
 

נקראת תמיד לפני ראש השנה. המעמד  רשת ניצביםפ
מדי שנה אנו  -מתאים. "אתם ניצבים היום כולכם" 

ניצבים כולנו בפני הקב"ה ליום הדין. פרשת ניצבים 
 .עוסקת שוב בתוכחה, ואפילו בצורה קשה יותר

 .העונשים בתוכחה הינם גם על האדמה
ְפִרית" ל גָּ ה כָּ ֶמַלח ְשֵרפָּ ַרע ְוֹלא ַתְצִמַח -וָּ ּה ֹלא ִתזָּ ַאְרצָּ

ל-ְוֹלא ּה כָּ ה -ַיֲעֶלה בָּ ה ַאְדמָּ ֵעֶשב ְכַמְהֵפַכת ְסֹדם ַוֲעֹמרָּ
תוֹ  ַפְך ה' ְבַאפֹו ּוַבֲחמָּ  .וגם על עם ישראל. ּוְצבֹוִים ֲאֶשר הָּ

ה ּוְבֶקֶצף " ם ְבַאף ּוְבֵחמָּ תָּ דֹול ַוִיְתֵשם ה' ֵמַעל ַאְדמָּ גָּ
ץ-ַוַיְשִלֵכם ֶאל ר   "ֲאֶחֶרת ַכיֹום ַהֶזה א 

את החידוש שכל כך נעדר מפרשת  אולם מביאה איתה
תבוא הקשה. פרשת ניצבים פותחת את דלת -כי

יָּה ִכי ֶליָך -התשובה. פרשת ניצבים מבטיחה "ְוהָּ ֹבאּו עָּ יָּ
ל ֶניָך-כָּ לָּה ֲאֶשר נַָּתִתי ְלפָּ ה ְוַהְקלָּ כָּ ֵאֶלה ַהְברָּ ִרים הָּ  ".ַהְדבָּ

 מענייני הפרשה :   
 אזהרה חמורה על שמירת הברית עם ה' ותורתו. 
  החזרה בתשובה, ירחם ה' על עמו ויחזיר הנידחים.לאחר 
 .רשימת הברכות שתבאנה על שומרי התורה ומצוות 
  הבחירה בין החיים והטוב לבין המוות והרע, עם 
 המלצה לבחור בחיים ובטוב.      
 "(  כט, ט) "אתם נצבים היום כולכם  
 –" רומז לפרנסה נצביםא ראש השנה. "הו "היום"

ממונו של אדם המעמידו על רגליו. אתם נצבים היום, 
 "כולכם"אם אתם מתפללים בראש השנה על פרנסה, 

ואל התפללו נא שתהיה פרנסה לכל כלל ישראל,  –
 (כ"ק ה"אמרי חיים" זי"ע).   תחשבו רק על עצמכם בלבד

 "וגרך אשר בקרב מחניך מחוטב עציך עד שואב מימיך"  
כל הנזכרים עד כאן נזכרו בלשון רבים חוץ מאלו 
שהזכירם בלשון יחיד. ונראה שהוא משום כבודם 

חשוב בפני  ל אחדשבאו להתגייר ועזבו דת אבותם וכ
 עצמו ואין ראוי לכוללם יחד.

 "ל', ה'(. "והטיבך והרבך מאבותיך( 
צריך טעם למה יתן ה' שכר לאותם שחטאו וגלו 

 ?חטאו ולא גלו ושבו, יותר מאבותם שלא
שגדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים משום  אלא

 כדאיתא בברכות ל"ד ב'. גמורים
 " ונתן ה' אלהיך את כל האלות האלה על אויבך ועל

 )ל', ז'(. "שונאיך אשר רדפוך
על האויבים  מבואר כאן שיתן ה' את האלות דוקא

והשונאים שרדפו את ישראל, אבל מי שלא רדף את 
 ישראל אף ששונא את ישראל לא יענש.

הטעם משום שבאמת הלכה היא בידוע שעשו שונא ו
ליעקב וזהו טבעו של עכו"ם לשנוא את ישראל, 
ונמצא שבאופן כללי כל העכו"ם שבעולם שונאים 
את ישראל ולא שייך להעניש את כל העולם, לכן 

 קודמים להענש הם דוקא אלו שרדפו בפועל את ישראל.ה
 "ולא אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית הזאת"  

 היה סח ומפרש הרה"ק בעל האמרי חיים מויז'ניץ
זי"ע "ולא אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית 
הזאת" בזמן שאתם "לבדכם", איש איש לבדו, 
אינכם מאוחדים, אינני כורת ברית. הברית בינינו 

 ..., באחווה ורעותרק כשאתם מלוכדים יחדיו
 

  קטן.אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י  העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
 / http://www.hidush.co.il/     http://ladaat . info"חידוש" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו

 
 
 

 

 

 1 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

 "שוש אשיש" : מפטירין
 '(אס)ישעיה               

 פינת הניבים והפתגמים
ת  ֲחיוֹת א  ה  ן ָהָיה ל  ִנת  אי ש  ו  ל  ל ה ָעָפר ֵמֵעיָניו? = ה  ג  ִמי י 

ה. ֵארּוע  ז  ֵתף ב  ת  ִיש  ֵדי ש  ָטר, כ  ִנפ   ה 
ַני  דוגמה: כּו ִלְראֹות ֶאת בָּ ִהְצַטַעְרִתי ְמאֹוד ֶשהֹוַרי לא זָּ

ר עֹוְמִדים ִמַתַחת  פָּ ִבי: ִמי ְיַגֶלה עָּ ַשְבִתי ִבְלבָּ ה.חָּ ַלֻחפָּ
 ֵמֵעיֵניֶהם?

ל מקור: א: ְוכָּ ַרש ַרֵבי ֲעִקיבָּ ֶחֶרש ֲאֶשר -ְכִלי-בֹו ַביֹום דָּ
א יא, -ִיֹפל ֵמֶהם ֶאל א ]ַוִיְקרָּ ל ֲאֶשר ְבתֹוכֹו ִיְטמָּ תֹוכֹו, כָּ

א ְלַטמֵ  ֵמא, ֶאלָּא ִיְטמָּ א ֲאֵחִרים, לֹוֵמד לג[, ֵאינֹו אֹוֵמר טָּ
ר ֵשִני ֶשְמַטֵמא ֶאת ַהְשִליִשי. ָאַמר ַרִבי ְיהֹוֻשַע:  ַעל ִככָּ
ִייתָּ אֹוֵמר  ן ֵבן ַזַכאי, ֶשהָּ נָּ ר ֵמֵעיֶניָך? ר' יֹוחָּ פָּ ִמי ְיַגֶלה עָּ
א ִמן  ר ְשִליִשי, ֶשֵאין לֹו ִמְקרָּ ֲעִתיד דֹור ַאֵחר ְלַטֵהר ִככָּ

ה ֶשה ה ה, ב[.ַהתֹורָּ ֵמא ]סֹוטָּ  )ניבונכון(               ּוא טָּ
 

 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 

  ובהט נהש לינוע תחדשת -ראש השנה תשע"ט 



  
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 

 חינוך לקראת ראש השנה
ראש השנה הוא חג המזמין אותנו להביט אחורה, אל 

תכלה שנה וקללותיה"( וגם קדימה )"השנה שחלפה 
 )"תחל שנה וברכותיה"(. 

עוד בחינה של מושגי השינוי לילדים אפשר נסביר ונ
 .וההתחדשות בחיינו, על רקע החג: ראש השנה

ליצור סקרנות לגבי תוכנם ולשונם המיוחדת של מקורות 
חשבון נפש הוא תהליך שבו . מכל התקופותיהודיים 

מסתכלים על המצב הקיים ועל אירועי העבר, ומחליטים 
מה ברצוננו לשנות. חשבון נפש יכול להיות אישי, 

 משפחתי, או לאומי. 
באילו הזדמנויות אנו עושים חשבון נפש.  ילדינונשאל את 

בתחילתה של שנה ו בערב לפני השינה, בסוף השבוע
ר שבכל ההזדמנויות הללו יש מעבר ממשהו נסבי חדשה. 

שהסתיים למשהו חדש שמתחיל, וזו הזדמנות גם לעצור 
 ולהחליט מה רוצים לשנות ולשפר. 

כיצד אנחנו עושים זאת בראש השנה? את התשובה נבקש 
מהילדים. נזכיר את נושא השופר, את סימני החג ומהו 

 ה"יהי רצון" שאומרים על כל סימן וסימן.
 

 ! יום הדין -אחים יקרים, ראש השנה 
''ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב איזו לשלום, איזו 
לרעב איזו לשובע, ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים 
ולמות, מי לא נפקד כהיום הזה...''. חיל ורעדה אוחזים 
אותנו. והנה נשמע קול השופר. חסרי הדעת תולים בו את 

 בטחונם: הוא ישבור את הדין, הוא יכפר בעדנו.
השופר ם אותנו כי אין די בשופר לבדו, אך חכמינו מלמדי

  בא להזכיר לנו משהו!
אומר רבנו הרמב''ם: אע''פ שתקיעת שופר בראש השנה 

עורו ישנים "גזירת הכתוב היא, רמז יש בה, כלומר 
משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם 

. אלו השוכחים את האמת "וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם
גים כל שנתם בהבל וריק, אשר לא יועיל בהבלי הזמן ושו

ולא יציל. הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם, 
 ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה, ומחשבתו אשר לא טובה. 

כי באמת אחת הבעיות  השופר זועק: קומו! תתעוררו!
הקשות ביותר של האדם היא שקיעה במרוץ החיים 

ומזכיר  שופרהשוטף, המונע התבוננות. ועל זה בא קול ה
תתעוררו לפשפש במעשיכם ולשוב מעשיכם!  שפרולנו: 

 אל ה'. 
 
 

 "חודש אלול  -  הכנה לימים הנוראים"
אדם לעבוד כמה שיותר לרכוש  צריך אלול בחודש

, ואפילו דקדוקי סופרים, טוביםות ומעשים ולעצמו מצ
כיון שאינו יודע גם ע"י צדקה, חומרות וחסידויות, 

פעם את  שאלו לטובה. הדיןאיזה מהם יכריע את 
, במה שונה חודש אלול משאר זצ"למדובנא  המגיד
: אדם בא לבית במשל כדרכולהם  ענה  ?השנהחדשי 

 ביןהכנסת, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התערב 
הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה 

, ואותו עשיר הגיש הכנסתהגיע זמן הבחירות לועד בית 
עמדותו. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה ומ

הרמת ספר תורה, ולשלישי עליית  ולשניחת ההיכל, פתי
והיה מתערב עם  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,

הוא האדם,  כך . מה גרם לו זאת? הבחירות!!!הבריות
בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, בקושי מגיע לבית 

ות בסיסיות, ועל חומרות, וים מצימק בקושיהכנסת, 
 הואול רואה מאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אל

את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקיים כל 
בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  
 
 

 כל הישועות והברכות
 מנב"ת  לאילנית גאלי

 .שתרמה לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

בעדה, שתזכה לזיווג הגון  תגן
פרנסה טובה  ,משורש נשמתה

בת  שושנהובריאות. ולרפואת 
כמונה שתרווה נחת מכל יוצאי 

 חלציה שיתברכו בכל 
 ויזכו לשנים רבות ונעימות. 

 ז"ל בן ג'מו יוסף גאליהצדיק  להבדיל לע"נ
 
 
 
 

מזמין את הציבור "אברהם יגל" ארגון 
  לשיעורו בלווין של פאר הדור

 שליט"א יוסף יצחק הרה"ג
 , יבנה.3הנשיאים   "אוהל מועד" כ"נבבי

 22:30 בשעה במוצאי שבת
 ולאחריו אמירת סליחות 

 משה חבושה עם הפייטן ר'
  מסך ענק על השידור יוקרן

    

 ומתקיימת סעודה רביעית כשרה למהדרין. 

 
 

ם
שי

לנ
ד 
ח
יו
מ
ם 
קו
מ

ה 
יב
סב

ה
 ו
ה
בנ
בי
י 
עד

בל
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו ליהודה ונעמי דוידי

 הי"ו למשפחת בנקימון

 שרית עם  דידייהלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  נעמה בבילה ןבדוד 
 ז"ל  חנה תבשרה מורנו 
 ז"ל  שרה ןביצחק נאמן 

 ז"ל  אסתר ןבמשה מוסאי 
 ז"ל  גולשןבת סולטנה נגר )נסימי(  

 ז"ל  מסעודה )מזל(בת  רחל חכמון
  ז"ל יעל ויוסף בת לירז-רוזי

 ז"ל רחל בת מרים 

  "לז רבקהבן  משה אליאס
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 

 ז"ל מרים בן אברהם שריפיאן
 ז"ל רחל בן משיח אליאס

  ז"ל חביבה בן אליהו מזוז
  ז"ל נרגיס בן יהודה-משאלה בן
 ז"ל חנה בת פור -גוהר יצחק

 ז"ל גולשן בת סולטנה נסימי 
 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ו שרית ןב אדר ישראל
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 

 הי"ומורוורי  בןבאבאי באבאי 
 הי"ושרה  בןיהונתן אריאלי 
 הי"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי

 מנב"תזליכה  תב מרים דוידי
 מנב"תגוהר  תב אהרוניאסתר 

 
 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי

  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 
 מנב"תמרים  בתנעימה שלומזדה 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
  מנב"ת אסתרבת הודיה חיה 

 

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     מוסאיבבאי 
 

 4 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

  לכל הנשים הצדקניות
 התרת קללות ונדרים 

 תתקיים אי"ה 
 בבית הכנסת 

 אוהל מועד" "
 , יבנה.3רח' הנשיאים 

 במוצאי שבת 
 ערב ראש השנה, 

 בדיוק   20:30בשעה 
 מוזמנותכל הנשים 

 
 
 

 
 
 

 

 הצנועה והענוהלע"נ 
 חנה שרגא

 ז"ל רבי ובת ציוןבת 
 פקידת שנתה תשרי' ד

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 
 

 והענו צדיקלע"נ ה
 יוסף גאלי

 ז"ל ג'מובן 
השבוע פקידת שנתו. 
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  ברכה והצלחה

לטובה וניסים 
 הי"ו ללזרי

על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
 בפרנסה טובה,
רפואה שלימה, 
אושר ושלווה. 
יתגשמו כל 

משאלות ליבם 
 .ולברכה לטובה

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול 

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו למישאל ושרה סעדיה

  הי"ו  לאברהם דעוס ורעייתו
 יסכה עם  ישראללנישואי 

יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 
 ויעלה הקשר יפה ויזכו 

 להמשיך את מסורת הבית המפואר.
 בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל""ענבי הגפן 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 לנועם ואורטל טיאר

   תהבלרגל הולדת 
שתגדל יהי רצון 

כאמותנו שרה 
רבקה רחל ולאה, 
תזכו לחופתה 

 שתצליח בכל דרכיה
לדובי ומזל וברכה 

לעמוס ווסקובוייניק 
 ותקווה טיאר

 
 
 

קריאת תהילים 
 לבנים 

תקיים בימי ת
ראש השנה  
15:00-16:00 
בבית המדרש 

"נחל ליאור" עם 
הגרלה נושאת 
 פרסים והפתעות
ושיעור עם הרב 

 הי"ו יעקב דוידי
 

  ברכה והצלחה

ליעקב ושני 
  באבאי

על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
 בפרנסה טובה,
רפואה שלימה, 
אושר ושלווה. 
יתגשמו כל 

משאלות ליבם 
 .ולברכה לטובה

 
 ברכה והצלחה 

למשה וחנה 
 הי"ו דוידי

על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
בפרנסה טובה, 
רפואה שלימה, 
אושר ושלווה. 
יתגשמו כל 

ליבם משאלות 
 לטובה ולברכה.

 
 

  "אברהם יגל" עלון
בקריאה נרגשת ובחיבת יוצא 
 לכל קוראינו וידידנו קודש 

 נא להקדיש את 
 "פדיון הכפרות" 

לחיזוק ותמיכה בעלון המזכה 
את הרבים. יתן ה' וימלאו 

משאלות ליבכם לטובה,  כל
  לפרנסה טובה שפע ובריאות.ותזכו 

 התורמים יזכו בל"נ לברכה בעלון 
 

 
 

 הצנועה והענוהלע"נ 
 עליזה חיימוביץ' 

 הצנוע והענולע"נ 
 בן חוה ז"לפסקל 

 שימליצו טוב בעד משפחתם
 

 והענו צדיקלע"נ ה
 שלמה לוי

 ז"ל נדרהבן 
השבוע פקידת שנתו. 
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 

 
 
 

 
 
 

לכל הנשים 
  הצדקניות

נסיעה לקבר רחל 
 ולסליחות 

 בכותל המערבי
תתקיים אי"ה 
 ביום ראשון ז' תשרי

(16-9-18  ) 
  פרטים : ורד
053-4109549 

 
 
 
 
 

 

 לחטוף עוד מצווה
  לפני יום הדין

בחורה לאחר תאונת 
וניתוחים  דרכים קשה 
מבקשת  מסובכים

לסייע לה בניתוח 
 שעלותו יקרה

 למעוניינים לתרום
054-3429699 

 בני ברק 357ת.ד. 
 תזכו לשנים רבות

 
  ברכה והצלחה

 אפרים ושמחהל
 דוידי

על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
 בפרנסה טובה,
רפואה שלימה, 
אושר ושלווה. 
יתגשמו כל 

משאלות ליבם 
 .ולברכה לטובה
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 השנה לראש  נהגות הלכות וה
מנהג יפה להביא על השלחן בב' לילות של ראש השנה,  - א

תמרים, רימונים, תפוח מרוקח בדבש, רוביה )בלשון ערבי 
לוביא(, כרתי, סלקא )תרדים(, וקרא )דלעת(. ונכון לנהוג 

, או לאחר נטילת ידיים וברכת המוציאולברך על פירות אלה 
 לאחר ברכת המזון. ויש נוהגים בכל זה לפני נטילת ידיים,

 לאחר הקידוש מיד.
יהי "יש להקדים ברכת הנהנין ואחר כך אמירת נוסח  - ב

, ולאחר שיברך על התמרים ויטעם מהם, יאמר "יהי "רצון
רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שיתמו אוייבינו 

בני כל ושונאינו וכל מבקשי רעתינו", ויאכל עוד מהם ויכולים 
 מגדול הבית ולצאת ידי חובתם.הבית לשמוע הברכה וה"יהי רצון" 

 , נכון שיענה אחריו"יהי רצון"השומע מחבירו שאומר  - ג
ורשאים גם כן לברך כל אחד ואחד בפני עצמו ולטעום  "אמן"

 ואין בזה שום חשש לברכה שאינה צריכה.
כדגים ת יש נוהגים לאכול דגים בראש השנה לפרות ולרבו - ד

ויש נמנעים מאכילת דגים בראש השנה. יש נוהגים לאכול 
בורא פרי  קישואין בליל ראש השנה, ואין לברך על זה

תוך הסעודה הוא, וכל שכן אם אוכלו בהאדמה, דדבר הבא 
 עם פת, או שהיה אוכלו לגרור תאוות המאכל.

על פי  והטעם השנה,  בראש  אוכלים ענבים  שאין  יש  - ה
קא ענבים שחורים, אבל ענבים לבנים המנהג הסוד. ודו

 לאוכלן. ויש נוהגים לאכול ריאה בראש השנה.
מנהג נכון לאכול בראש השנה דברים שמנים )בשר שמן(  - ו

לכו "ודברים מתוקים וטעימים לחיך, וככתוב )נחמיה ח'( 
אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי 

. "ואל תעצבו כי חדוות ה' היא מעוזכםקדוש היום לאדונינו, 
 ואין להביא עצמו לידי בכיה ממש בתפילותיו.

לבל יבוא לידי כעס יתאמץ בכל כוחו לשלוט ביצרו  - ז
טוב "ו בייחוד בלילי ראש השנה ויומיהם. והקפדה בתוך ביתו

. ונכון ללמוד "ארך אפים מִגבֹור, ומושל ברוחו מלֹוֵכד עיר
בסעודת ראש השנה, כי דבר בעתו  ראש השנה כתמשניות מס

 מה טוב. )סנהדרין קא.(
. ונכון להתגבר ולהשכים שלא לישון בראש השנהנוהגים  - ח

קום על כל פנים עם הנץ החמה, ולהתכונן לתפילה בכוונה 
מותר כראוי. ואם הוא עייף ומוכרח לישון אחר האכילה, 

השנה, בין , בין ביום הראשון של ראש לישון אחר חצות היום
 וכל היושב בטל כישן דמי.ביום השני של ראש השנה. 

אחר התפילה יסעד לבו וילך לבית הכנסת ללמוד כפי  - ט
כוחו, ויש מסיימים ב' פעמים תהלים ואדרא רבה וזוטא בשני 

 .ולא יאבד היום הקדוש והנורא בשיחה בטלהימי ראש השנה. 
, וכמבואר אין להביא עצמו לידי בכיה ממש בתפלותיו - י

לעיל, שיום טוב של ראש השנה יש בו מצות שמחת יום טוב. 
וישמח ויבטח בהשי''ת שברוב חסדו וחמלתו יכתבהו עם בני 
ביתו בספר החיים והשלום, וכמו שאמרו בירושלמי )פ''ק 
דר''ה( ומי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו, אלו ישראל 

ובשים ומתעטפים שיודעים שהן נידונים בראש השנה, והם ל
לבנים ומגלחים שערם, ואוכלים ושותים ושמחים. ויודעים 
שהקב''ה עושה להם נסים, וכותב אותם בספר החיים 

 .]ילקו''י מועדים עמ' לב. שו''ת יביע אומר ח''י חאו''ח סי' מד[. והשלום
צריך לומר בתפלה של ראש השנה ''המלך הקדוש''  -יא 

במקום האל הקדוש. ואם טעה וחתם ''האל הקדוש'', אם נזכר 
בתוך כדי דיבור, דהינו בתוך כדי אמירת ''שלום עליך רבי'', 
ומיד חתם ''המלך הקדוש'' יצא. ואם לא נזכר אלא לאחר מכן, 

פלה. או שהתחיל תיבת ''אתה'' בחרתנו, צריך לחזור לראש הת
ואין חילוק בזה בין תפלת ערבית של ראש השנה לשאר תפלות. 
]ילקוט יוסף על המועדים עמוד כד, חזון עובדיה על ימים 

 נוראים עמוד קצ[
 
 

 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 :הכנה לקראת ראש השנה

מעל האותיות  "ותמחה אשם פשעתעבור על "
כאשר תעבור על  צ'ת'פ'הם האותיות  פ'ש'ע'

האותיות פ'ש'ע', תמצא את האותיות, צ' ת' פ' 
ילול, פשובה תדקה צשהם ראשי התיבות של 

, שמעבירין את רוע צדקה -תפילה -תשובהוזהו, 
תעבור על פשע ותמחה אשם, ובכך  :הגזירה. וזהו

 .אפשר לפרש, שמך מעולם עובר על פש''ע
אנו מתפללים לשנה טובה  – תפוח בדבש

. ''פרו ורבו'''' גימטרייא תפוחוכן ''ומתוקה 
. אנו מתפללים אשה'' גימטרייא דבש''

שלצאצאים שלנו יהיה מתוק הכול. המזל שלהם, 
 המידות שלהם, הלימוד שלהם.

 

"ואתה תשוב ושמעת בקול ה' ועשית את כל מצוותיו... 
הצלחה יותר ) "והותירך ה' אלוקיך בכל מעשה ידך

ובפרי אדמתך בפרי בטנך ת( מההצלחה הקודמ
 לטובה... כי תשוב אל ה' אלוקיך".

אנשים מחפשים את הברכה ומתחננים אליה, 
בזמן שהמפתח נמצא אצלם ואינם רוצים 

 .להתאמץ כדי לזכות בו
 "כי תשוב אל ה'" !א : והמפתח הו

למשלו של מה אותו אחד שלא רוצה להתאמץ דו
 ר' אברהם ענתבי הראב"ד :

מהצרות שיש לו, אחד שהתפלל אל ה' שיוציאו 
"ריבונו של עולם,  -והביט אל השמים וביקש מה'
ע נא". ה' שמע את ינקלעתי לצרה. "אנא ה' הוש

תפילתו ורוח העיפה לרגליו כרטיס הגרלה, מרים 
הוא את הכרטיס ורואה מולו דוכן מפעל הפיס, 
והמספרים כתובים בגדול. הוא בודק את 

 30-הכרטיס והנה הוא הכרטיס הזוכה ב
אך מיד נתכרכמו פניו וחשב: "ומה ן!!! יומיל

יהיה? עכשיו אצטרך ללכת למפעל הפיס, לעבור 
 מפקיד לפקיד, לא חבל על הטרחה?!..."

הניח לכרטיס ליפול מידיו והמשיך בדרכו כשהוא 
חושב מהיכן ישיג את חובותיו ושפתיו ממלמלות 

"ריבונו של עולם, מתי תשמע  -בכאב לב
 עה?!..."לתפילותיי ותשלח לי ישו

הכרטיס הזוכה בידינו, והוא נותן לנו כל :  נמשל
אנחנו לא רוצים ק טוב וברכות אין ספור, ר

להתאמץ ולחזור בתשובה וממשיכים לבקש 
 ...הבה נתאמץ ונפתח לנו שערי אורה. ולבקש

 

ראש השנה כולם ניצבים לפני הקב"ה ומקבלים ב
קצבה לשנה שלמה. כל השנה מקופלת בתוך 
ארבעים ושמונה שעות. יומיים שהם התוכנה של 
כל השנה, הזרעים למה שיהיה. השנה היא מעגל 
של זמן ותיקון. מגלה לנו האריז"ל שאדם יכול 
בשנה אחת לגמור את כל התיקון שלו. צריך 

כל רגע צריך לתקן. אבל אם כל יום ויום,  לתקן
אדם לא תיקן יום מסוים, אותו יום עולה לפני 

 .והאדם יחזור שנה נוספת לתקן אותוהקב"ה ובוכה, 
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 זהירות שלא לפגוע באחר
הנה אנו עומדים בפתחו של יום ראש השנה, 
וצריכים אנו להיזהר לבל חלילה נפגע בזולת, שכן 

מחיר יקר' ולא נבין מדוע 'אנו עלולים לשלם על כך 
מתרגשות עלינו בעיות אלו. להלן סיפור מופלא 
המעובד מתוך העלון הנפלא 'טיב הקהילה' אותו 

עשרים וחמש שיחות שלא י.ר. סיפר בעל המעשה 
ענו' קידמו את פני בגמר מסיבת סיום לתלמידים נ

בת''ת. עשרים מתוכם היו מיהודי חשוב דרשן ומגיד 
התקשרתי חזרה אליו. בראשית דברי  .מישרים

התנצלתי והסברתי לו, שהסלולרי לא היה עליי 
ניגש תיכף לעניין מצידו הוא ... במשך זמן המסיבה

ן ואמר: "אני חייב את עזרתך בדחיפות, יש ארגו
שמארגן מידי שנה יום כיף לילדים שחלו במחלה 
יחד עם כל בני המשפחה, במטרה לשחרר את כל 
המשפחה מהמתח המלווה אותם במשך השנה 

בתוכנית יש גם דרשה מיוחדת שלי בסוף ". "כולה
הערב אחרי ארוחת ערב מפנקת. בהפתעה גמורה 
נבצר ממני להגיע ואני חייב מחליף! אני לא יכול 

הילדים והמשפחות, שכל כך מחכים לאכזב את 
הייתי המום מהבקשה והשבתי לו: ". לרגע הזה

"הרי אני מקסימום מספר סיפורים יפים לילדים 
זה ממש לא  -אבל לרתק ילדים ומשפחות שלמות

המקצוע שלי!". הוא התעקש ואני ניסיתי לסרב שוב 
ושוב מתוך פחד שאינני מתאים לדבר, אך הוא 

מונית שתאסוף אותי מעיר  שישלח בתחנוניו הציע
בסיכומו של עניין הסכמתי . מגורי וגם תחזיר אותי

אותי. מרוב  וכעבור שעתיים הגיעה מונית לאסוף
לחץ שכחתי את כל הסיפורים ששגורים תדיר על 
לשוני, ניסיתי להיזכר בסיפור אחד אבל מרוב פחד 

עודי מתפתל ומבקש מה', שיעזור לי עם . לא נזכרתי
בבקשה כבוד הרב הגענו : "לי הנהג התוכן, אומר

צעדתי בפחד אך בדביקות בה', שירחם על ". לאולם
הקהל הקדוש וישים דברים בפי. עם הכניסה לאולם 

אתה הדרשן : "המפואר ניגש אליי יהודי ואמר
המחליף?! ברוך הבא! אני מקווה שלא תהיה פחות 
טוב מהדרשן הקבוע!" עכשיו הרגליים כבר החלו 

, שהם מצפים ממני להיות טוב כמו לרעוד מהלחץ
המומחה, שאותו אני מחליף... הרגליים רועדות 

ראיתי, כי את במה. והוא אומר לי: "בוא עלה ל
הבמה מפארת להקה שלימה המורכבת מעשרות 
נגנים בכלים שונים, עדיין מסוחרר מהמחזה 
ומישהו הציג את עצמו כמנצח התזמורת, ושאל: 

שילוו את הנאום  "אילו מנגינות הינך רוצה,
השבתי לו, ! שלך?!". מעודי לא שמעתי על כזה דבר

שהוא יבחר איזה מנגינה שהוא מחליט. הוא 
התעצבן והסביר בנימת כעס עצור: "אתה צריך 
להגיד לי אילו מנגינות לנגן עבור קטעים של הנאום 
שלך!". שוב ביקשתי, שהוא יחליט עבורי ושוב הוא 

מאחר . ק דואג לביצועהסביר לי שאני אומר והוא ר
שסירבתי לבחור את המנגינה, נאלץ הוא לבחור 

התחלתי לדבר מבלי שידעתי רגע קודם, . בעצמו
הקהל צחק ... מהו המשפט הבא העומד לצאת מפי

 ושוב התחזק, ואני רק ובכה ושוב צחק ושוב התרגש

כשסיימתי לקול . דבוק בה' אחד וברחמיו המרובים
מחיאות כפיים סוערות התברר, שחלפה שעה ומחצה 

כמתוכנן... אף אחד לא במקום ארבעים וחמש דקות 
"כל : עצר אותי. המנחה עלה לבמה ואמר בהתרגשות

 שנה יש לנו הפתעה. 
 השנה ללא כל ספק הפתעת היום הוא הדרשן

לאחר מכן ניגש אליי והודה לי באומרו: ". המחליף
"תדע, שישנם כאן אנשים ששנה שלימה לא העלו בת 
צחוק על פיהם ואתה הצלחת לשחרר אותם מהלחץ 

יומי  ִאֹתו הם מתמודדים. יש לך מצווה היום 
אחרי הדרשה ניגשו אליי אנשים רבים ". גדולה

להודות לי. לאחר מכן ניגש אליי אדם נוסף מהקהל, 
שהמתין שכולם ילכו. הוא שאל אותי, האם אני 
מזהה אותו, והזכיר לי, כי למדנו יחדיו בישיבה 

כשראיתי אותו מלווה בבנו החולה המרותק . קטנה
קורה עם הבן? איך : "מה גלגלים, השבתי לכיסא

אתה מתמודד עם זה?!". הוא הרכין ראש ואמר: 
 "הבוקר לקחו את כל המשפחות לשיחת חיזוק אצל
אחד מצדיקי הדור, כאשר בסוף הדרשה כל אבא 
". קיבל יחידות עם הצדיק להכניס פתק לברכה

לצדיק, הוא אמר לי במפורש, כי המחלה  כשנכנסתי
עקבות אדם, שפגעתי בו, והוא עוד של בני באה ב

ממתין לבקשת הסליחה שלי... אמרתי לרב, שאני 
ואיך אוכל לדעת מי זה? אך הרב אמר,  40כבר בן 

 ".שעליי לחשוב טוב ולפייס אותו
כל היום אני מנסה לחשוב, במי פגעתי, אבל לא "

מצאתי אף אחד שעלול היה להיפגע ממני. אולי אתה 
בוודאי שאני זוכר!", "? "בויודע על מישהו שפגעתי 

בביה"כ סמוך לישיבה היה הזכרתי לו כי אמרתי. 
שמדי פעם היו ידיו מתעוותות בתנועות לא  יהודי

ופעם ראיתי אותך חולף על פניו  (טיקים) רצוניות
 הוא פרץ בבכי אימים ואמר". ומחקה את תנועותיו

 ברגע שראה, שאני. אבל שהוא לא זוכר דבר כזה
 ינוזמשהרשן הקבוע, היה בטוח המחליף של הד

 אותי עבורו, שאני אעזור לו למצוא במי פגעתי.
אליי, שאנסה לאתר את היהודי על מנת  הוא התחנן

בדרך הביתה במונית עשיתי טלפונים כדי . לפייסו
לאתרו, עד שמצאתי חבר שאיתר אותו, שכן שניהם היו 
באירוע משותף. שוחחתי  ִּעֹמו ואמרתי לו, שיש יהודי 

 .בנו חולה מאוד והוא מנסה לאתר אותו כדי לפייסוש
כאשר שמע את שם הפוגע, אמר בכאב: "הוא רצח 
אותי! הוא פגע בי עד עמקי נשמתי! חשבתי, שיהיה לו 
שכל והמתנתי לו ביום חופתו, שיבוא לפייס אותי, אבל 

מששמע על מצב בנו, התרכך ליבו ". הוא לא עשה זאת
מוחל לו בלב שלם,  ואמר: "אם בנו חולה, אז אני

 ובזכות זאת שה' ישלח רפואה שלימה לבנו!!!".
תיכף התקשרתי לאבי הבן לבשר לו, כי קיבל מחילה, 

באותו . אבי הבן בכה מהתרגשות והודה לי מקרב לב
שבוע עשה בנו בדיקות מקיפות וכל הצוות הרפואי 
החליטו פה אחד, שהמצב של הילד מעולם לא היה טוב 

לתו. על אתר הפסיקו את כל כל כך מתחילת מח
הטיפולים הקשים ושחררו אותו לבית תוך מעקב אחת 
לחודשיים ומצבו הלך והשתפר, כיום חזר הילד ללמוד 

 ת שלימה ברוך השם.בת''ת כאחד הילדים וחזר לבריאו
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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