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  חיפה  א"ת  ם"י  זמני החג 
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  18:32  18:41  18:21  ' הדלקה יום ב
  

  נהש השארלהגיגים 
  )א' בראשית כב( "אברהם ים נסה אתקל-ויהי אחר הדברים האלה והא"

והסיבה היא שלדעת חלק , קחעקידת יצהיא הפרשה שמתארת את קריאת התורה של ראש השנה ' ביו� ב
. נזכר לטובבזכותה די שכזה את פרשת העקידה הלכ� קוראי� ביו� , דת יצחק התרחשה בראש השנהיעקמהמפרשי� 

ד לאברה� לאמר גרי הדברי� האלה ויחי אויה", א� לא ברור מדוע קוראי� ג� את הפרשה שאחרי פרשת העקידה
    בבבבאוהאוהאוהאוה"על המתר" ב? הרי היא לא קשורה לפרשת העקידה, )כ' בראשית כב(" ג� היא בני� לנחור אחי�הנה ילדה מלכה 

מרמזות על " מעכה"ו" תחש",  ומילי� אלוש ואת מעכה#ח#ואת תהפרשה מסתיימת במילי� ש,  מאפטא"ישראלישראלישראלישראל
. ופר'ודש ש'בחקעו 'ת:  ראשי תיבות$#תחש# . עלינו' כת ה שופר והמלתעיתק, ראש השנהה של עבודה יעיקר

  .עול�'ל ה'כל 'לו� ע'מראשי תיבות  -" מעכה"ו
  

  )ו' ישעיה א(״מכף רגל ועד ראש אין בו מתום״ 
את להטיב לחזור בתשובה ואד� שמתעוררי� הבני אות� מדבר אל שלפנינו וק סהפש "הפלאההפלאההפלאההפלאה"בעל המסביר 

 �ג חוזרי� הח ימי הי�ברועשא� כ, ג הסוכותחהימי� הנוראי� ובמש� , ודש תשריחרק בי� זאת � עושא, מעשיה�
ראש עד , #ועד ראש#, וכותהס דהיינו חג, רגלהמאז תו� , ל#ג#מכ& ר: י כוונת הפסוקהווז. למעשיה� הראשוני�

  . הלאההתמימות בעבודת ה' ממנו ו, "אי� בו מתו�", כל ימות השנהבמש� היינו ד, השנה הבא
  

  )ד' תהלים קל(" כי עמך הסליחה למען תורא"
 סליחהאפשרות של ההא� לכאורה עצ� . נירא מפניוהוא על מנת שה סולח לנו "הקב שהטע� שאיהפסוק ההבנת 
הוא למרות שאד� שידע הא� כי , במקו� שתגדל באד� היראה האד� ירא פחותדווקא לתוצאה ההפוכה לגרו�  עלול

אד�  למשל: ממשיל משל שדרכו נית� להבי� את הפסוק" נפש יהונת�נפש יהונת�נפש יהונת�נפש יהונת�"ה ? יירא מלחטואחוטא נסלח לו הוא לא
 אד� שבגדיו נקיי� ונאי�,  זאתלעומת.  על נקיונ� ואינו שומר עליה�ד מקפיואינאד� זה כבר , ובגדיהתלכלכו ש

הר טא נוה וח לאד�כאשר נסל, "חהכי עמ� הסלי: "כוונת הכתוב יהוזו. רבב ב לבל ידבק בה�טמר עליה� היושהוא 
שוב ילכל� שמא , לחטואמ הוא ירא "ראולמע� ת": המש� הכתוב וחל עלימיד ר והוטכ� ו מזואהשאז כאו , ואיטמח
    . שבווהנקייה רה הטהו נפשהאת 

  

  ) יב' מגילת אסתר ב( "רוקי הנשיםמ בבשמים ובתםוששה חדשי, ששה חדשים בשמן המר"
ה ברוב חסדיו "והקב, נוסלח לנו  חטאי� בתשובה וצועקי�חוזרנחנו א, י�יו� הכיפורב שבראש השנה ואאאא""""הגרהגרהגרהגרמבאר 

חזור נא� ועומדות ורק  ותתלויה� אלא , ות נמחק� אינ�עצמונות העו� א. ונו ועוונותינורחמיו מעביר על חטאי
, "יה�כי כ� ימלאו ימי מרוק", חדשה הוא שני� עשר "זמ� ההמתנה של הקבו. העוונות קובתשובה שלימה אזי ימח

, תאוות המותרותכת השלשישה חודשי� ראשוני� העבודה היא ה, "ששה חדשי� בשמ� המור". מירוק העוונותימי 
ובזה ". במצוות עשה ולא תעשההאחרי� הרגלת עצמנו  וששה חדשי� ,"רוקי הנשי�מ בבשמי� ובת�וששה חדשי"

�א וחצי שנה במצות עשה ול,  טובי�היינו חצי שנה בתשובה ובהשלכת התאוה ועשיית מעשי�ד, "באה אל המל
  .  ולבקש מחילהלבוא אל המל� בראש השנה ויו� הכיפורי�שוב וכל נ ר כ�ורק אח, עשהת

  

  

  295 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה"תנצב

  

    חיפה  א"ת  ם"י  זמני השבת
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     השנהשרא

 ד"עתש'ה

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  שתמדרי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

        , , , , תכלה שנה וקללותיהתכלה שנה וקללותיהתכלה שנה וקללותיהתכלה שנה וקללותיה""""
 """"תחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיה

יה ימברכת את מנו" ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק"מערכת 
שנת ברכה , בברכת שנה טובה ומבורכת

 .שנת שלום ושלוה, והצלחה

 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ה"תנצב ג" תשעדרא' כבע "נלב ל " זלוי שרה ר ביצחק



 

   )יב' תהלים נא( "ורוח נכון חדש בקרבי ,לקים-לב טהור ברא לי א"
בא שר בית בא שר בית בא שר בית בא שר בית     ....שאר אחד מה�שאר אחד מה�שאר אחד מה�שאר אחד מה�ונונונונ    ,,,,וחתרו מחתרת פרצו ויעבורווחתרו מחתרת פרצו ויעבורווחתרו מחתרת פרצו ויעבורווחתרו מחתרת פרצו ויעבורו    ,,,,שחבש� המל� בבית האסורי�שחבש� המל� בבית האסורי�שחבש� המל� בבית האסורי�שחבש� המל� בבית האסורי�    ))))ושודדי�ושודדי�ושודדי�ושודדי�((((משל לכת של ליסטי� משל לכת של ליסטי� משל לכת של ליסטי� משל לכת של ליסטי� """"

ואי� ואי� ואי� ואי�     ,,,,קשה יו� הרי המחתרת חתורה לפני�קשה יו� הרי המחתרת חתורה לפני�קשה יו� הרי המחתרת חתורה לפני�קשה יו� הרי המחתרת חתורה לפני�    ::::ואמר לוואמר לוואמר לוואמר לו    ,,,,הסוהר וראה מחתרת חתורה והאיש ההוא עודנו עצור וי� אותו במטהוהסוהר וראה מחתרת חתורה והאיש ההוא עודנו עצור וי� אותו במטהוהסוהר וראה מחתרת חתורה והאיש ההוא עודנו עצור וי� אותו במטהוהסוהר וראה מחתרת חתורה והאיש ההוא עודנו עצור וי� אותו במטהו
�        ). ). ). ). פ שערי תשובה לרבינו יונהפ שערי תשובה לרבינו יונהפ שערי תשובה לרבינו יונהפ שערי תשובה לרבינו יונה""""עעעע    ,,,,קהלת רבהקהלת רבהקהלת רבהקהלת רבה ( ( ( (""""לא מיהרת הימלט על נפש�לא מיהרת הימלט על נפש�לא מיהרת הימלט על נפש�לא מיהרת הימלט על נפש

אי לכ� יש לקוות שמעתה  ,ש ולכ� ברחובריחת הליסטי� מבית הסוהר היא הוכחה שה� ראו את ישיבת� ש� כעונ 
האסיר שהמחתרת חתורה  ,לעומת זאת .מפחד שמא יגזור עליה� המל� פע� נוספת עונש כזה ,ואיל� ייטיבו דרכ�

לא ישוב  ,ועל כ� ג� א� יוסי& לשבת ש� ,בוודאי אינו רואה את הישיבה ש� כעונש ,לפניו ואינו מנצלה לבריחה
אולי תשפיע עליו  ,זוהי הסיבה שהכהו שר בית הסוהר על קדקודו .הוסי& לו ייסורי�לכ� אי� ברירה אלא ל ,מחטאו

הרי  ,א� האד� מתעורר לשוב מחטאיו בימי חודש אלול: הוא הדי� לגבינו . אולי אז ישוב בתשובה ,תוספת הייסורי�
 ,היקרי� לפו ימי אלולאבל א� יח .זה סימ� לכ� שדי בעצ� הימי� האלה כדי להפחידו ולגרו� לו שיתחרט על העבר

אז  ,הרי זה סימ� מובהק שפחד הדי� רחוק עדיי� מלבו ,תורה לפניו והוא לא התעורר לחזור בתשובהחוהמחתרת 
ועתה אל תתלוצצו פ� יחזקו "כמו שנאמר  ,כדי לעוררו מתרדמתו ,ו ייסורי� גופניי�" יתבר� לגזור עליו ח'יצטר� ה
א� לא יחוש לבחור ! הרי המחתרת חתורה לפני� :לתבוע מעצמו בימי� אלההאד� צרי�  . )ישעיה כח( "מוסריכ�

י ייסורי� "ו ע"עליו לחשוש שמא יאלצוהו משמי� לשוב ח ,כהלכה ולנצל את המחתרת שלפניו ולמלט את נפשו
  ) לקח טוב(             :על כ� עלינו להתפלל על התעוררות רגשי הלב ,קשי�

  

  ).ראש השנה טז( " כדי לערבב השטן?תוקעין ומריעין כשהן עומדיןלמה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ו"

. היו ש� רבי� מישראל שקבלו עליה� דת הנוצרי� מפני האונס. מעשה נורא שקרה באר" ספרד לאחר הגירוש
הגיעו ימי אלול וקרב יו� הדי� . שהיה מנצח בתזמורת המלכותית בברצלונה, וביניה� אחד בש� דו� פרננדו אגולר

מה . ואתו עמו רבי� מאחיו שג� נפש� משתוקקת לאותה מצוה. ה נפשו לשמוע קול השופר בראש השנהוכלת
 יקיי� קונצרט שבו ישמיע נעימות בכלי תרועה ) ראש השנה היה$ואותו יו� (פרס� ברבי� שביו� פלוני ? עשה

.  שופר וכל תאוות� ניתנה לה�רבי� היו ש� מ� האנוסי� שבאו לשמוע קול... שוני� ממנגינותיה� של אומות שונות 
תקיעות , נשמעו ש� מנגינות רבות ושונות בביצוע של מנגני� שאינ� מבני ברית ונשמעה ג� קול תרועת שופר

אמר . ואי� איש מאנשי הכמורה ש� על לב, בניגונו וניצוחו של דו� אגולר בעצמו, ככל מצות היו�, תרועות ושברי�
כל שליחי השט� היו ש� . כדו� אגולר בשעתו,  לבלבל את השט� בתקיעותיומעול� לא הצליח שו� אד�: חכ� אחד

  )א בהשמטות שבסו& הספר"ספר התודעה ח(     .גדולי הכמורה והאינקויזיציה כל� שמעו וראו ולא ידעו מאומה
  

" תתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה: ואומרים, ין לאכול בליל ראש השנה תפוח מתוק מדבשנוהג"
  )  תקפ״גח "אוע "שוא "רמה(

ליטול את יעקב בשעה שבא לפי ש: בראש השנהטע� לאכילת תפוח בדבש נות�  "� איש חי� איש חי� איש חי� איש חיבבבב"בעל ה רבינו יוס& חיי�רבינו יוס& חיי�רבינו יוס& חיי�רבינו יוס& חיי�
דיו ויברכהו גב  את ריחחש וישק לו וירגוי, שה נא ושקה לי בניגר אליו יצחק אביו מ#ויא: רמהברכות מעשו נא

 שנת� בו ריח טוב וזה $#כריח השדה : ביר רש#יומס )שית כז' מ'ברא( ר ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו ה'#מויא
, הברכות � היו� לבוא ולחטו& אתגבכדי שנוכל , שאוכלי� את התפוח בראש השנה  הטע��כ� זהו א. שדה תפוחי�#

  . נתבר� בשנה טובה ומתוקה�ועל ידי כ, את הברכות נוממ שחט& יעקב יכפ, השט� המשחית$ידי עשומ �ולהוציא
  

 " רמוןכתינו ויכו שירבו ז...י רצון מלפניךיה"

ה שבאופ� מלאכותי ירבה את זכויותינו "אנו כביכול מבקשי� מהקב, ביותרתמוהה ה " פניו נראית בקשתנו מהקבלע
ה שית� לנו זכויות ללא "א� כ� כיצד אפשר לבקש מהקב, הבמעש תלויזה דבר היות והלא זכו, עד שירבו כרימו�

שכאשר אד� עוסק בפעילות לזיכוי הרבי� כגו� אד� המחבר ספר  זילברזילברזילברזילבר    ללללככככרבי מירבי מירבי מירבי מי בש� ראיתי מתרצי�? מעשי�
ה� תלויות אלא  המגיעות לו אינ� תלויות במעשיו בלבד יותוזכה,  לרבי�משמיע שעוראו אד� ה, ומוציא אותו לאור

ו מבקשי� אנמשו� כ� הבקשה ש, כמה ישמעו את השעור, כמה יקראו את הספר, בכמות האנשי� שיהנו מה�
  . יצליח בידינושאנו רוצי� לעשות זכוי הרבי� ו, ישאו פרישמעשינו שנזכה כוונתה היא , "שירבו זכיתינו כרמו�"

  

  ל שטרי חובותינו״כנו מחוק ברחמיך הרבים כ״אבינו מל
 ראיתי ?#�ביר#מחוק ברחמי� העד שאנו מבקשי� , רושי� רחמי� רבי�מה דל, א� מבקשי� מחיקת שטרי חוב

שטיפה והדחה ואז הנייר נשאר :  שמחיקת כתב שעל הנייר ניתנת להיעשות בשתי דרכי�)"ררררפני מאיפני מאיפני מאיפני מאי"פ "ע( ,י�מתרצ
מחיקה , באותו האופ� נית� להסביר את אופני מחיקת העוונות, או גירוד בסכי� ואז הנייר לא נשאר של�, בשלמותו
 וא, .)ה יז"ר( � לו על כל פשעיו#ריתיו מעבי מדול#המעביר ע: ל"בדרכי� שאמרו חזכמו  ,אינו מרגיש אותהשהאד� 

 �ריויסיעל ידי הוא מחיקה אופ� אחר של , )"ונתנה תוק&"תפילת ( ע הגזירה#רווצדקה מעבירי� את  #תשובה ותפילה
ק ח#מ, "ברחמי�"ה שהמחיקה תהיה " בתפילתנו אנחנו מבקשי� מהקב.תיוונועואת ממרקי� באי� על האד� וה

 �  . יסורי�יי ל ידא עלשבאופ�  מחיקהדהיינו ,  חובותינו#שטריל רבי� כהברחמי
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