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ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  

  

  ליום הכיפוריםהגיגים 
  )כז'  כגויקרא(" השביעי הזה יום הכיפורים הואודש לחעשור באך "

תענו את נפשותיכ� בעשור : "לישראלאמר ה "שהקב, הרוקחהרוקחהרוקחהרוקחמבאר , שדעשירי בחויו� הלדווקא יו� הכיפורי� נקבע 
  שאברה� י�ברוסה טתישל, לחודש ונימול בעשור נותסיוי נהאברה� שנתנסה בעשרו של תכו ז�כל  ואזכור,שדלחו

תבר� בעשר היעקב ששל  וזכותאת ו, העשירי סיו�ייצחק שהיה הנשל  וזכותאזכור לכ� ג� את ו, נימול בעשרה בניס�
זכות זה ו )כח' בראשית כז( "י� מטל השמי� ומשמני האר� ורב דג� ותירשקל� האל� וית� ל�"פסוק שנאמרו בת ותיב

 שלשת לעז ולרמבכדי  "א�"מתחיל המילה הפסוק  ואומר שהרוקחהרוקחהרוקחהרוקחמוסי# , )כב' בראשית כח(" עשר אעשרנו ל�"שאמר 
  ."א�"� נילה למוע', י' י' א, שמ�ונות בראשהאותיות הגימטריא של השהיות  אבותה

  

  ) כז' כגויקרא(" השביעי הזה יום הכיפורים הואודש לחעשור באך "
�אקרא לאאקרא לאאקרא לאאקרא לא""""����" " " " ����י� עליוי� עליוי� עליוי� עליוקקקקלללל����לאלאלאלא"""", , , , בראש השנהבראש השנהבראש השנהבראש השנה    ����" " " " גומר עליגומר עליגומר עליגומר עלי    לללל���        ) ) ) ) מדרש רבה ויקרא כחמדרש רבה ויקרא כחמדרש רבה ויקרא כחמדרש רבה ויקרא כח. (. (. (. ( ביו� הכיפורי� ביו� הכיפורי� ביו� הכיפורי� ביו� הכיפורי�
, להיות חת� לבתו� של עני לקחת בשהסכי� משל לעשיר ב המדרש מסביר את ,מגיד מדובנאמגיד מדובנאמגיד מדובנאמגיד מדובנאההההל ,"אהל יעקב" בספר  

בגדי� נאי� לבנו בל עליו לקנות ני יקתנאי שהע� כל זאת בא,  נדוניה סכו� כס# גדול ביותרה�לתת לקבל עליו ו
.  מאדו היה גדול וצער העשירהמחות�ת תנאו של ביכולתו לקיי� אשלא היה עני כל כ� אול� אבי החת� היה . החת�
מלבושי� הת יילקנהדרוש כס# הסכו� את  לו תתלו, עזור לאותו ענילשיהיה מוכ� אד� בוא א� יבמצב זה , והנה

אלא שבזכות זה יוכל לקבל ,  רק בעצ� קניית המלבושי�� העניאינו מיטיב עשאד� זה הרי , נאי� עבור בנו החת�ה
, הנמשל הוא . המתנה משוויהוא פי כמה וכמה  ער� הטובה ,�כ� א.  העשיר�מחותהאת כל מה שהבטיח החת� 

ישראל מאיש  כלל מסוג, "בהמצאו", ה קרוב אלינו"בעת שהקב, בזמ� היקר הזה מראש השנה עד יו� הכיפורי�ש
שאינו מנצל את ההזדמנות ולא � דוא, " תטהרו'לפני ה": את דבר הכתובא� רק יקיי� ,  קדושהשפע שללזכות ל

,"י� עליו�קל�אקרא לא" :היאובקשתנו ולכ� תפילתנו  . שהיא הרבה יותר גדולה מער� ההכנה ה טובמפסיד, נטהר
כי ללא , ביו� הכיפורי�המובטח הטוב הנפלא את שיג כדי לה. המתאימההכנה את השיעזרנו לעשות , בראש השנה

ה מסיי� את "הקב, "ל גומר עלי�לא": הכוונה יהווז. הטוב ההואאת  להשיג נושל האד� אי� באפשרותהזו ה הכנה
 �   . בתהלי�רק בתנאי שאהיה אני המתחילזאת אבל , חונ� ומושיע אותימוהתהלי

  

  )ל' ויקרא טז(" רו׳ תטהה לפני כםטאותי לטהר אתכם מכל ח, יכפר עליכםהכי ביום הז"
דבר  ".חמלתי" ראשי תיבות � "רוטה'% תהפני 'טאותיכ� ל'כל ח'מ". "בכיה"תיבות  שי רא� "כפר'ה יז'היו� 'י ב'כ"

שנאמרולומדי� זאת ממה , רחמי שמי�זכייה בולה לגא סהייה יבכהש, זוהר הקדושבב ומה שכת לע רמזזה מ
  ) פלאג%י�י חיירב(            .ותחמול עליו&: "ומיד אחר כ� נאמר, )ו' שמות ב(" בוכהנער ה את הילד והנה &ותרא
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  :נ"לעהעלון השבועי מוקדש " נשמת אדם' נר ה"
 א"תשע' אדר א' ע יט"נלב  ל "ז ה'יזאבן שבת בר עמרם 

 א"שבט תשע' ע ד"נלב ל "שמעון בן חמו בר מסעודה ז     א"טבת תשע' ע ה"נלב ל "אברהם בן חמו בר סימונה ז

     בך חשקי ואהבתי בך חשקי ואהבתי בך חשקי ואהבתי בך חשקי ואהבתי        ,,,,לי תשוקתילי תשוקתילי תשוקתילי תשוקתי----לך אלך אלך אלך א
  לך רוחי ונשמתי לך רוחי ונשמתי לך רוחי ונשמתי לך רוחי ונשמתי                ,,,,לך לבי וכליותילך לבי וכליותילך לבי וכליותילך לבי וכליותי

 



 

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון )  איטר,אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )לב' ויקרא כג( לחודש בערב ועניתם את נפשותיכם בתשעה
מעלה עליו הכתוב כאילו מעלה עליו הכתוב כאילו מעלה עליו הכתוב כאילו מעלה עליו הכתוב כאילו , , , , כל האוכל ושותה בתשיעיכל האוכל ושותה בתשיעיכל האוכל ושותה בתשיעיכל האוכל ושותה בתשיעי: : : :  אלא לומר ל� אלא לומר ל� אלא לומר ל� אלא לומר ל�....���� והלא בעשירי מתעני והלא בעשירי מתעני והלא בעשירי מתעני והלא בעשירי מתעני????����וכי בתשעה מתעניוכי בתשעה מתעניוכי בתשעה מתעניוכי בתשעה מתעני""""

        .).).).)ה טה טה טה טאש השנאש השנאש השנאש השנרררר((((    """"התענה תשיעי ועשיריהתענה תשיעי ועשיריהתענה תשיעי ועשיריהתענה תשיעי ועשירי
  זהו,להיאכחוסר ה, התענית ש"דדדדילקוט דוילקוט דוילקוט דוילקוט דו"המסביר ? אי� יכול להיות שאד� אוכל ובכל זאת נחשב לו כאילו התענה

 ,ומאיד�, מצד אחדעינוי לנפש היא , העניי� הפו�אכילה ואילו אצל ה, ג לנפשנותע, מאיד� ו,עינוי לגו#מצד אחד 
את  תשיעי מענהיו� ה בהליהאכאילו ו, מענה את הגו#היא רי עשייו� הלה בי מאכיתהתענלכ� ו, תענוג לגו#היא 

  .עינוי הגו#זהו בעשירי ו ,עינוי הנפשזהו בתשיעי ש, "עשיריוכאילו התענה תשיעי : "כוונת הגמרא יהווז, הנפש
  

   .להתענות לש� שמי�אשר מ יותר קשהזה הרבה לאכול ולשתות לש� שמי� ש:  ואומר����""""המלביהמלביהמלביהמלביעל כ� # מוסי
  

   )מב' ויקרא כו( "בריתי אברהם אזכר את ואףבריתי יצחק  את ואףיתי יעקוב בר  אתוזכרתי"
 וא� אינו כדאי הרי יצחק  וא� אינו כדאי הרי יצחק  וא� אינו כדאי הרי יצחק  וא� אינו כדאי הרי יצחק ,,,, יעקב הקט� לכ� יעקב הקט� לכ� יעקב הקט� לכ� יעקב הקט� לכ�הואהואהואהואכלומר כדאי כלומר כדאי כלומר כדאי כלומר כדאי , , , , ))))מדוע נמנו האבות בסדר ההפו�מדוע נמנו האבות בסדר ההפו�מדוע נמנו האבות בסדר ההפו�מדוע נמנו האבות בסדר ההפו�((((    ????למה נמנו אחורניתלמה נמנו אחורניתלמה נמנו אחורניתלמה נמנו אחורנית""""

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( כדאי הרי אברה� עמו שהוא כדאי כדאי הרי אברה� עמו שהוא כדאי כדאי הרי אברה� עמו שהוא כדאי כדאי הרי אברה� עמו שהוא כדאיאינואינואינואינו וא�  וא�  וא�  וא� ,,,,עמועמועמועמו
 נית� לומר עליו דכיצ, "בחיר האבות"ל "אבינו נקרא בפי חזיעקב הרי , אאאאססססעקב מליעקב מליעקב מליעקב מלירבי ירבי ירבי ירבי ישואל , נשאלת השאלהו    

ליצחק , זכור לאברה�":  הפסוקלעי "פירושו של רשזאת על פי להבי� ומתר� שנית�  ?"אידאינו כ"שכביכול 
 ,זכור לאברה� שמסר עצמו להישר# עלי� באור כשדי�, א� לשריפה ה�: "שאומר ) יב'שמות לב(" י�דולישראל עב
לפי זה אפשר להסביר " זכור ליעקב שגלה לחר�, וא� לגלות, זכור ליצחק שפשט צווארו לעקידה, וא� להריגה

 אל החמור העונש הקלמונה את האבות מהכתוב  משו� שר� יצחק ועד לאברה�דמיעקב , נמנו אחורניתשהאבות 
י להג� די כאי� בה ד ,הגלות, ל יעקבשותו  א� זככלומר, "אידאינו כ"וא�   .עונש הגלות שבו נענש יעקבתחילה  .יותר

 שנענש ושל אברה�ו  זכותג�תצטר# , יוא� עדיי� לא ד, שנענש בהריגה, של יצחקו תצטר# לכ� זכות, על ישראל
   . ל ישראלעיצליחו להג� האלו יוכלו ורי� וחמהעונשי� כ� שבזכות אוס# הניסיונות וה. בשריפה

  

  )תפילות הימים הנוראים( " יחד שבטי ישראל,בהתאסף ראשי עם"
�את הרצונות הפרטיי� , "אני"שכול� מתאספי� לתכלית אחת ומבטלי� את ה, מלכות שמי� השלימה תלויה בכ

אמנ� כלל ישראל מאחד בתוכו שבטי� שוני� . ת ולהמליכו עלינו"לרצו� המשות# של הכלל שהוא לעבוד את השי
מאוחדי� כי לכל " יחד" א� ע� כל זאת ה� צריכי� להיות ',שלכל אחד מה� מהות שונה ותפקיד מיוחד בעבודת ה

וכאשר כול� ממלאי� את חלק� ומאוחדי� ברצו� אחד ,  לעשות כבוד שמי��התפקידי� מכנה משות# ושאיפה אחת 
  ". יחד שבטי ישראל"וזהו ,  נבנית מלכות שמי� השלימהבר�לעשות רצונו ית

  

  )ת הימים הנוראיםתפילו("  לפניך היום נפתחיםספרי חיים ומתים"
העובדה  ):ראש השנה לב( .ו שבראש השנה נפתחי� ספרי חיי� וספרי מתי� זה בתפילה מבוסס על דברי רבותינאמרמ

א� נשאלת השאלה לש� מה , שהרי צרי� לדו� אות� על מעשיה� המש� השנה שעברה, שספרי חיי� נפתחי� ברורה
קיבלו את שכר� או את דנו אות� וכבר  והרי ה� כבר מתו ו,�תועל מה יש לדו� א, צרי� לפתוח את ספרי המתי�

והדי� שלה� תלוי בצאצאי� , שבראש השנה דני� ג� את המתי�, מסבירי� רבותינו, אלא? עונש� המגיע לה�
א# על פי שה� כבר הרי ש,  צדיקי� ויראי שמי�,או תלמידי�, אחריה� בני�ו ירותא� המתי� ה, שהותירו אחריה�
מעלי� את , וכשרואי� שה� צדיקי�, פתחי� פנקסיה� ובודקי� את מעשי בניה�נע� כל זה , רבותמתו לפני שני� 

הרי שכאשר , וא� חלילה השאירו בני� שאינ� הולכי� בדר� התורה, אביה� מדרגה לדרגה בעול� שכולו טוב
 .  למטה�  הוריהורידי� אתה� מ, פנקסי� ובודקי� את מעשי בניה�הפתחי� נ
  

  )תפילות הימים הנוראים( "ותך עלינו מהרהד מלכוגלה כב"
שאי� הש� של�  ")טז' שמות יז( "ה�כי יד על כס י: "על הפסוקל "חזשאמרו מה מפרש מאמר זה בתפילה על פי  אאאא""""הגרהגרהגרהגר

בזמ� שבית המקדש היה קיי� ולא היה לעמלק שליטה היו אומרי� , כ�או. "עד שימחה זכר עמלק, ואי� הכסא של�
מפורש ההכהני� והע� כשהיו שומעי� את ש� ו"בתפילת מוס# אומרי� כפי שאנו . מילוא�את הש� באותיותיו ב

ד מלכותו ואומרי� ברו� ש� כבכורעי� ומשתחווי� ונופלי� על פניה� והיו  מפי כה� גדול בקדושה ובטהרה יוצא
'  ה� האות וה"שמו של הקבות בהאותיות החסר .נגלה כבוד מלכותו בעול�, הש� של�יוצא שכאשר ". לעול� ועד

 בציו� 'כי בחר ה: "את הפסוקא "פירש המהרשלפי זה ו. 'אה היא האות "של הקבמכסאו האות החסרה  ו'והאות ה
ה , ו,  א: החסרות האותיותחזרוי, "אוה", בציו� ויגאלנו' שיבחר הל ידי זה שע )יג' תהלי� קלב( " למושב לוהההה''''וווו''''אאאא

  "הוא"על ידי זה שאותיות , " קיי�''''אאאא''''וווו''''ההההלדור ודור  ":ת שחריתלאומרי� בתפיאנו ג� מה שבואר ובזה מ. למקומ�
 ". שמו קיי� וכסאו נכו�"נמצא , קיימות

  

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
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