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

  חיפה  א"ת  ם"י  זמני החג 

  18:04  18:15  17:54  ' הדלקה יום א

  18:03  18:14  17:52  ' הדלקה יום ב

   השנהשארלהגיגים 
  )  ט'כטדברים (" לוקיכם-א' אתם נצבים היום כולכם לפני ה" 
הוריקו פניה� ואמרו מי הוריקו פניה� ואמרו מי הוריקו פניה� ואמרו מי הוריקו פניה� ואמרו מי ... ... ... ... לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתי�לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתי�לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתי�לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתי�, , , , למה נסמכה פרשת את� נצבי� לקללותלמה נסמכה פרשת את� נצבי� לקללותלמה נסמכה פרשת את� נצבי� לקללותלמה נסמכה פרשת את� נצבי� לקללות""""

והרי את� והרי את� והרי את� והרי את� , , , , הרבה הכעסת� למקו� ולא עשה אתכ� כליההרבה הכעסת� למקו� ולא עשה אתכ� כליההרבה הכעסת� למקו� ולא עשה אתכ� כליההרבה הכעסת� למקו� ולא עשה אתכ� כליה, , , , את� נצבי� היו�את� נצבי� היו�את� נצבי� היו�את� נצבי� היו�, , , , ס�ס�ס�ס�ייייהתחיל משה לפיהתחיל משה לפיהתחיל משה לפיהתחיל משה לפי, , , , יוכל לעמוד באלויוכל לעמוד באלויוכל לעמוד באלויוכל לעמוד באלו
        ) ) ) ) י על פסוק יבי על פסוק יבי על פסוק יבי על פסוק יב""""רשרשרשרש ( ( ( (""""קיימי� לפניוקיימי� לפניוקיימי� לפניוקיימי� לפניו

לפי שאינו יודע לפי שאינו יודע לפי שאינו יודע לפי שאינו יודע , , , , די� לובש שחורי� ומתעט� שחורי� ומגדל זקנו ואי� חות� צפרניודי� לובש שחורי� ומתעט� שחורי� ומגדל זקנו ואי� חות� צפרניודי� לובש שחורי� ומתעט� שחורי� ומגדל זקנו ואי� חות� צפרניודי� לובש שחורי� ומתעט� שחורי� ומגדל זקנו ואי� חות� צפרניואד� שיש לו אד� שיש לו אד� שיש לו אד� שיש לו , , , , מנהגו של עול�מנהגו של עול�מנהגו של עול�מנהגו של עול�""""
, , , ,  ואוכלי� ושותי� בראש השנה ואוכלי� ושותי� בראש השנה ואוכלי� ושותי� בראש השנה ואוכלי� ושותי� בראש השנה............ומגלחי�ומגלחי�ומגלחי�ומגלחי�, , , , לובשי� לבני� ומתעטפי� לבני�לובשי� לבני� ומתעטפי� לבני�לובשי� לבני� ומתעטפי� לבני�לובשי� לבני� ומתעטפי� לבני�, , , , אבל ישראל אינו כ�אבל ישראל אינו כ�אבל ישראל אינו כ�אבל ישראל אינו כ�. . . . אי� יצא בדינואי� יצא בדינואי� יצא בדינואי� יצא בדינו

        )))) הלכות ראש השנה הלכות ראש השנה הלכות ראש השנה הלכות ראש השנה,,,,טורטורטורטור((((". ". ". ". ה יעשה לה� נסה יעשה לה� נסה יעשה לה� נסה יעשה לה� נס""""לפי שיודעי� שהקבלפי שיודעי� שהקבלפי שיודעי� שהקבלפי שיודעי� שהקב
אבל כלל ישראל , ואי� לו לסמו� על הנס, ד ויחיד צרי� לפחד על עצמו מיו� הדי�שא� שכל יחי, הסבא מקל�הסבא מקל�הסבא מקל�הסבא מקל�מבאר 

שיהיו , ידי זיכוי הרבי� על, שהיחיד יראה להיות קשור לרבי� ,לפיכ� העצה היא. � שיעשה לה� נסבטוחי� ה
  . והרבי� בטוחי� שיעשה לה� נס, צריכי� לו

את� נצבי� היו� "כ� אמר לה� משה לישראל  וק ואומר שאת הפס" דרכי מוסר"ברבי יעקב ניימ� רבי יעקב ניימ� רבי יעקב ניימ� רבי יעקב ניימ� לפי זה מסביר 
, "הרבה הכעסת� למקו�"א� ש, לכ�, כולכ� באגודה אחתאת� מאוחדי� היינו משו� שד, קאווכולכ� ד, "כולכ�

   ." עשה אתכ� כליה והרי את� קיימי� לפניולא"וה נס "עשה לכ� הקב
  

  "יצורי וגואל'  הך והגיון לבי לפני,יהיו לרצון אמרי פי"
עליו להיזהר לבל יבקש שיתמלאו , ה"בלפני הקאד� מתפלל כאשר  ש" קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי" בבבבב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצאומר 

ובתו האמיתית של טפעמי� רבות , �שכ. ובתוט לזהכי יהיה הוא סבור לפי מה שכל בקשותיו כפי שהוא עצמו רוצה ו
שבא אני , בר זהד: בקש המתפלל מאת הבוראבעת התפילה י, אלא. � אינה כפי שהוא עצמו חושב שכ� היאדהא

כ� תית� לנו ותיטיב בכ� , עת� ורצונ�דוכפי . וב עימנוטלדעת� ולרצונ� ה. �וכפי רחמיחסד� יהא כפי . �לבקש ממ
  .  וימולאו כפי רצונו שלו יתבר�, "'היהיו לרצו� אמרי פי והגיו� לבי לפני� "אמר נלפיכ�  . ועימנ

  

  )בתפילה ובקידוש( " זכר ליציאת מצרים...יום תרועה... רון הזהיום הזכאת ... ותתן לנו"
ביציאת ל ש"על פי דברי חז "ישמח משהישמח משהישמח משהישמח משה"בעל המתר$ ? מה הקשר בי� ראש השנה ליציאת מצרי�, לכאורה לא ברור

, הללו עובדי עבודה זרה: "שאמרהמדת הדי� היה קטרוג של ו, ט שערי טומאה" במי�שקועו בני ישראל מצרי� הי
מע� ישראל שיהיו ראויי� ש דרלא , הקטרוגהתעל� מ, בחסדיו המרובי�, ה"קבשה אאל". לו עובדי עבודה זרהוהל

 ובזכות רצו� זה נגאלו בני ישראל ממצרי� בניסי� ללכת אחריוכל רצונו היה שיסכימו אלא , זכאי� לגאולה
משכני "אמרו הע� שאבל שאר  ,ת ימי האפילהש מתו בשלוהסכימו לצאתאלו שלא ולראיה ידוע שכל . ונפלאות

ה שינהג בראש השנה את אותה ההנהגה "אנו מבקשי� מהקב. נגאלו לחירות עול� )ד' שיר השירי� א(" אחרי� נרוצה
יו� ... את יו� הזכרו� הזה", �למרות שאיננו זכאי� לכ, "לוקינו באהבה%א' ותת� לנו ה": שנהג ביציאת מצרי�

 . כפי שהיה אז, "זכר ליציאת מצרי�". לבד שיל� אחריו מכא� ולהבאוב, כל הרוצה לשובקבל את , "תרועה
  

  359 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'ן בת גורג         חביבה חיה בנימי  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
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  ראש השנה  

 ה"עתש'ה

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

  מדרשתי " 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 

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
     ד"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה

 ה"ד            תנצב"ע כה אב תשע"נלבישראל בן נחמה ד                     "תשע' אדר ב' ע ד"ל נלב" בר אסתר זמשה טויטו

        , , , , ותיהותיהותיהותיהתכלה שנה וקללתכלה שנה וקללתכלה שנה וקללתכלה שנה וקלל""""
 """"תחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיהתחל שנה וברכותיה

מברכת את מנוייה בברכת שנה " ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק"מערכת 
 .שנת שלום ושלוה, שנת ברכה והצלחה, טובה ומבורכת

 



 

    .)ראש השנה יח("  באי העולם עוברין לפניו כבני מרוןכלה "בר"
    :::: ריש לקיש אמר ריש לקיש אמר ריש לקיש אמר ריש לקיש אמר,,,, הכא תרגימו כבני אמרנא הכא תרגימו כבני אמרנא הכא תרגימו כבני אמרנא הכא תרגימו כבני אמרנא????""""כבני מרו�כבני מרו�כבני מרו�כבני מרו�""""מאי מאי מאי מאי : : : :  באי העול� עוברי� לפניו כבני מרו� באי העול� עוברי� לפניו כבני מרו� באי העול� עוברי� לפניו כבני מרו� באי העול� עוברי� לפניו כבני מרו�כלכלכלכלה ה ה ה """"ברברברבר""""

            .).).).)ראש השנה יחראש השנה יחראש השנה יחראש השנה יח" (" (" (" ( שמואל כחיילות של בית דוד שמואל כחיילות של בית דוד שמואל כחיילות של בית דוד שמואל כחיילות של בית דוד אמר אמר אמר אמריהודהיהודהיהודהיהודה אמר רב  אמר רב  אמר רב  אמר רב ,,,,רו�רו�רו�רו�חוחוחוחוכמעלות בית כמעלות בית כמעלות בית כמעלות בית 
� " כחיילות של בית דוד"ו" �רוחות בית וכמעל", "אמרנא כבני":  מבאר ששלוש ההסברי� הללורבי חיי� מוולוז&י�רבי חיי� מוולוז&י�רבי חיי� מוולוז&י�רבי חיי� מוולוז&י

  . באי� לתאר את עומק הדי� של ראש השנה
' עמוס ד( לאד� מה שחו' יד'ומג: ל על הפסוק"פי שדרשו חזכ, שיחו & לאד� מההביו� הדי� אומר  %" כבני אמרנאכבני אמרנאכבני אמרנאכבני אמרנא"

בשעת הדי� , כלומר. :)חגיגה ה( לו לאד� בשעת מיתה' שיחה יתירה שבי� איש לאשתו מגידי� אפילו: אמר רב ")יג
יש נטיה לאנשי� להקל ראש בדיבור ? מה אנו למדי� מכ�. אשתובי� לנו שיחה קלה ביעל  אפילודני� את האד� 

: נאמרלכ� . ' דבר�דברי שואי� ב", "לא התכונתיאבל רק אמרתי "? "ימה כבר אמרת': לשו� הרע ושקרי� באמר�
, האד� נידו� על דברי� שאמר, לומרכ .לפעולהדיבור מה יכול כיסבירו לאד� בשעת הדי� שחו'  'ומגיד לאד� מה

   ."כבני אמרנא"
�רורורורוחוחוחוחות בית ת בית ת בית ת בית וווומעלמעלמעלמעל"���. שירק על קיר הארמו�של אד�  ודינל, ופגע בחליפה של המל� ירקשאד� ינו דומה דינו של א %" 

. משלה יש דרגה נכבדהבישראל לכל נשמה . הפגיעה עשה ולפי עצמתעושה המלפי חשיבות נידו� מעשה  כל, אלא
   .לפי גודל מעלתו ושרש נשמתונידו� אד� ה, כלומר

יש  ברור לנו? המערכה� מ פיק ברכי� ובורחבלמלחמה ולפתע נתק�  יוצאהאד�  מה דינו של % "כחיילות בית דוד""""
 כלומר בשעת הדי� . משדה הקרבבורחהרמטכ'ל שדינו של למ� המערכה רק ושע ל פשוטיחישל י� דבגדול הבדל 

  .  גודל החטא�כ, ההשפעהכגודל ומסתכלי� ג� על מידת ההשפעה שיש לאד� על סביבתו 
  

   ):ראש השנה כט( כמה ואינה מלאכה״חפת שהיא הר ורדיית פ״תקיעת שו
, מה החכמה בתקיעת שופר, מצאנזמצאנזמצאנזמצאנז "����ייייייייחחחח ריריריריבבבבדדדד"על השואל ב, פר היא חכמה ולא מלאכהל שתקיעת השו"אמרו חז

פת לומר ל� הה הזכירה הגמרא את תקיעת השופר ע� רדיית כוונומתר$ שב? יכול לתקוע בשופררי כל אד� ה
איננה ו ז, ה עבור כלל ישראלס להשפיע פרנהשיכולכלומר תקיעה , רדיית הפת'"ע� כזו שהיא " 'תקיעת שופרש

   . כמהח יאהמלאכה אלא 
  

  . )תפילת מוסף(" םדיבעכ ם אםניכב םא, םל יצורי עולכמשפט ב יעמיד ם היוםת עולהיום הר"
" עבדי�"לוא דרגת  ה,חשב כעבדי�להיאת האפשרות עלי� מדוע אנו מ, כבני� חשבות להיאפשריש א� , לא ברור
. לנו להיחשב כעבדי�עדי�  שלפעמי� "טובטובטובטובהההההישר והישר והישר והישר ו"  בספרוקאקאקאקאססססרבי צבי מלירבי צבי מלירבי צבי מלירבי צבי מליר יסבמ ,אלא? "בני�" מדרגת פחות
שכ� .  מו�וטעות מפני שמצא ב ח היה מקחמקהיכול לטעו� שאינו ,  שאד� הקונה עבד:)כתובות נז(ל "חז ואמררי שה

מה , תרסוא� המו� נמצא במקו� נ. והיה עליו להימנע מלקיחתו חמקההרי הוא ראה אותו לפני , א� המו� גלוי
. במקו� שאינו נראה לעי�  שיש לו מו�� ואי� שו� הפרעה בכדהוא קנה את העבד לצור� עבודה בלב הלא, איכפת לו

ס ושלו� אינה ח� א� הפנימיות שלנו גכלומר , כעבדי�' 'א�: ולכ� אנו מתפללי� ומבקשי� מהקדוש ברו� הוא
� הכלסנו בוהרי א, תרי�סמפני שהמומי� הללו ה� נ, מבקשי� שתושיע אותנו בכל זאת אנו, טובה �ובעבדי� , עבדי

  . תרי� אינ� מעכבי� כי לאדו� לא איכפת מה�סמי� נומ
  

  )מתוך תפילת ונתנה תוקף(" פזון וחיל ורעדה יאחזוןחומלאכים י"
אש השנה ויו�  ר�המלאכי� בימי תפקיד ש מהר'ש מבעלז מהר'ש מבעלז מהר'ש מבעלז מהר'ש מבעלזקקקק""""רהרהרהרהההההמתר$ ?  כל כ� המלאכי�י�חדופ מההבי� מצרי� ל

סנגוריה על הד ומילבא� יצאו ידי חובת� הוהקב'ה מסתכל עליה� לראות  , ישראללהמלי$ טוב על ע�כיפור הוא 
    .ישראלע� ללמד זכות על י� חפזה� נ ו"חיל ורעדה יאחזו�"ולכ� , כלל ישראל
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 " שנהיה לראש ולא לזנב"

דבר זה רמוז ו,  רצונוהיות בי� עושה ולה"קבד את הושבתפלה זו אנו מבקשי� שנזכה לעב, "יטב לביטב לביטב לביטב לב"האומר בעל 
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