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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (מתפילות הימים הנוראים)" םיוהקדושת ונתנה תוקף "

לוקינו בכל -עצמו ומחשבותיו ולהכין עצמו לקראת אאת  אשרי מי שזוכה לקדש ולטהר ":מאור ושמש"על הכותב ב
בנועם  שיוכל לדבוקכדי לכל השנה ' הבשך קדושה ודביקות ומהוא שבזה , השנה שעות שבראשארבעים ושמונה ה

על מנת השנה ות לכל יום מימ יועוס עזרלו משמים לק מחלקי השעות שבראש השנה יתנו חכל עבור ו. כל היום 'ה
 .(ראש השנה ט״ז)יות כדי שתמליכוני עליכם״ ולכמ״אמרו לפני  :ל"למאמר חז פירושהוזהו . ה"עליו את הקבלהמליך 
 ,כל השנה ברוב עוז ה"קבעל ידי זה תמליכו את הום בראש השנה בכל לבכ "יותומלכ"האת שתאמרו היא  שהכוונה

 .מבדילהמסך שום נהיה דבוקים באורו בלי  לאבוראינו אבין ל להבדיל בינינו ,המפרידון גנרה ,השטן א יוכללו
 

   (מתפילות הימים הנוראים)" כי לא יצדק לפניך כל חי, את עבדךא במשפט ואל תב"

החל העבד . המגיע לו שהוא יקבע לעצמו את העונש לעבד אמר המלך. המלך ועבר על מצוותו פעם חטא עבד
 .פגע במלךמפני שסוף סוף הוא  חוצפה וזהרי  ,עונש ותן לעצמייאם לא . משום שהוא לא ידע כיצד לנהוג לבכות

או שהעונש יהיה , מלךפני הל חטאלפי חומרת החטא ש מספיק ינוהעונש איתכן ש, ואת עצמ ענישכן י אהוואם 
מקום גם כיון שאצל המלך יש  ,שהמלך בעצמו ידון אותוהוא ביקש מהמלך  לבסוף. מדי ביחס לחומרת החטא חמור

את  אל תבא במשפט": אנו אומריםאת מה ש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצלפי זה מסביר . לרחמים
כי ", תשפוט אותנו שאתההיא בקשתנו אלא , עצמנו ל תאמר לנו לשפוט אתא ,ה"כלומר אנו מבקשים מהקב, "עבדך

אבל , כי לפי חומרת החטא כך היא חומרת העונש, ויתכן מאוד שאנו נחמיר עם עצמנו, "לפניך כל חי לא יצדק
״מלפניך  :ה"מהקב דוד המלךזה מה שמבקש גם ו. יכול לדון אותנו לפנים משורת הדין, בעל הרחמים, ה"הקב

 .(ב 'יזתהילים ) רים״שמי הנמשפטי יצא עיניך תחזי
 

 שני ימים של ראש השנה
ישראל  בארץאחרים נחוגים החגים שה בעוד, גם בארץ ישראל, יומיים אורך שלבחג השנה הוא תמיד  ראשמדוע 

חוגגים בעצומו השנה הוא החג היחיד ש ראשהבדל בין ראש השנה לשאר החגים הוא שה ?בלבדיום אחד במשך 
והסנהדרין היו , הירחשל מולד השעת הראייה של לקבוע את החודשים לפי יש התורה על פי . חודשה ראששל 

לפי ו, שראו את מולד הירח החדששמעידים היה מופקד על שמיעת העדים שישראל  דין מיוחד בארץ ביתממנים 
 והיו מכריזים, "שנה לוחות"זמנם ידעו לחשב את השנים והיו להם ב למרות שגם ,החודש ראשאת  וקבעהעדות הזו 

אין , החודש השנה חל בראש מאחר שראש, לכן. על כך ושולחים שליחים לידע את הציבור מתי נקבע ראש החודש
גם בארץ , השנה יהיה תמיד בן יומיים שראשל "ו חזכן קבעל, החודש ראשיחול יום  איזהבלדעת בוודאות  ותאפשר

 .ספק להסירעל מנת , ישראל
 

 957מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ניסן' ל בר חיה טז"הרב אביחי ניסן רונצקי ז

 שבט        ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז     ה"תנצב   אדר  ' ע ב"ל נלב"אהרון כהן בר מסעודה ז

 

 , תכלה שנה וקללותיה"
 "תחל שנה וברכותיה

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

 

 חיפה א"ת ם"י ראש השנה
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   (מתפילות הימים הנוראים) "המלך"
כמו בכל ולא , "המלך" להתפלל במילהמד עובימים הנוראים שליח הציבור של תפילת שחרית לפי מנהג האשכנזים 

בעל "מסביר זאת ה. "ל-הא"ימים טובים שעומד להתפלל במילה או ב" שוכן עד"שבת שהוא עומד להתפלל במילים 
, תו בערה בומאוד וחמקצף , האריה. מלך החיות, פעם אחת מרדו החיות באריהעל פי משל שאומר ש" שם טוב
שלוש לספר אני יודע , אל המלךבואו אתי ": השועל אמר להם. את המלך לפייסכיצד עצות ותחבולות חפשו והחיות 

מר וא, בדרך. החיות עם השועלהלכו  ."את המלך במשלים אלו אולי אוכל לפייס, שכים את הלבומאות משלים המ
לא  אמרו. "םקצתאת משכחתי אך מהלחץ , שידעתי יםהמשלים היפעל ידי חשבתי לפייס את המלך ": להם השועל

, בהגיעם לחצר המלך, המשיכו ללכת. "שנשארוהמשלים עם המלך את פייס צליח לאולי ת, בוא נמשיך": החיות
בואו ניכנס אל אף על פי כן בל א, לא זוכר שום משל, אבל שכחתי את כל המשלים, תכעסואל ": השועל אמר להם

אשר כ. פלו לפני המלך בבכיהחיות ונ באו כל". ולבקש ממנו מחילה לצעוק אל המלךומה שנותר לנו זה רק , המלך
לכן בימים הנוראים השליח ציבור עומד להתפלל . תרצה ומחל להםהוא ה, שברון לבםראה צעקתם ואת שמע המלך 

 . ולבקש ממנו מחילה צעוק אל המלךלמה שנותר זה רק , להראות שגם אצלנו" המלך"במילה 
 

  (סליחותמה) "בן אדם מה לך נרדם"

כדוגמא את המקרה שקרה  "חפץ חיים"העל מנת להמחיש את הצורך להתעורר בתשובה בימים הנוראים מביא 
 במהירות ונסוהם התעוררו משנתם  הבית אנשיכאשר ראו זאת ו ,הלילה באמצע דליקהבו שפרצה בבית אחד בעירו 

ניסתה האם לשוב אל הבית על מנת להעיר את . הבנות חתאת א ריעהל שכחובהיותם בחוץ הם שמו לב שהם  הביתמ
, למזלה. "ריעו, ביתי יעור"אל ביתה  וצעקה החלון מאחורי האם עמדה . זאת פשרהא לאהאש עוצמת הילדה אך 

את גודל הסכנה ואת משמעות  הבינה לאנראה שלא  אך ,עיניה את ופתחה אאימשל ה צעקותה קולאת  שמעה הילדה
בסופו של דבר לא הצליחה  , כיון שהיא עייפה שוןשתניח לה לי מאיאבקשה מה הילדהכיון ש. הקריאה של האימא

 הרי ,האדם נמצא בסכנה גדולה, ימי אלול ועשרת ימי תשובה, הוא שבימים אלו נמשל ה. האם להציל את הילדה
. להיפךיהיה  - זכהי לא ,חלילה ,ואם, טובים לחיים כתביי - זכהאם י, רותיויעבמול  זכויותיואת  שוקלים הדין ביום

יעשה דבר לשנות  אלו הזמן הבלי בתרדמתכי אם ימשיך , לכן על האדם להתעורר בתשובה על מנת להציל את עצמו
  .יהיה מצבו כמצבה של הילדה, אתז
 

  (מב' ויקרא כו)" אזכר אברהם את בריתי ואף יצחק את בריתי ואף יעקוב את בריתי וזכרתי"

 עמו אברהם הרי כדאי אינו ואם עמו יצחק הרי כדאי אינו ואם לכך הקטן יעקב הוא כדאי כלומר אחורנית נמנו למה"
 (י"רש" )המזבח על ומונח צבור לפני נראה יצחק של אפרו אלא ביצחק זכירה נאמרה לא ולמה כדאי שהוא

 י "רשעל פי פירוש  רבי יעקב מליסאמתרץ  ?"אידאינו כ"ש" בחיר האבות"שהוא יעקב וכי אפשר לומר על 
  שמסר "לאברהם זכור" ?הם לשרפה אם"שאמר  (יב 'שמות לב)" יךדליצחק ולישראל עב זכור לאברהם": הפסוק לע

  ?לגלות אם .לעקידה צוארואת  שפשט "ליצחק זכור" ?להריגה אם .כשדים באור עליך שרףילה עצמואת 
 זו , י שבפסוק הזה נמנו העונשים מהעונש הקל אל העונש הכבד"ומסביר רש ".לחרן שגלה "ליעקב זכור"

 היא העונש הקל ביחס להריגה של יצחק והשריפה , שבה נענש יעקב, כי הגלות. הסיבה שהאבות נמנו אחורנית
 כלומר . הכוונה לעונש שבו נענש יעקב" אינו כדאי"י בפסוק שלפנינו על יעקב ש"ומה שאמר רש. של אברהם

 יש לצרף את זכותו , אין בה כדי להגן על ישראל, י היא לומר שאם זכותו של יעקב שנענש בגלות"ת רשכוונ
 שמסר את עצמו , ואם גם זה אין בו די יש לצרף את זכותו של אברהם, שמסר את עצמו להריגה, של יצחק

 . ובזכויות אלו הם יגנו על ישראל, לשריפה
 

 הר״ב םאגוזי ולכלא שלא גהמנה
 יםאגוזמשום שאכילת וכן , (א)"חט"הוא בגימטריא  "אגוז"כי , אגוזים בראש השנה לוכאנוהגים לא ל, ע"לפי השו

 "זואג"שנמנעים לאכול משום ש צקומק מנדל חםמנ יבראומר , על התפילותות קששעלולה להלליחה מרובה מת גור
  ". חטא" ימטריאגב הוא עצמו "חטא" םגש לזכור צריךאבל  "״חט מטריאגב

 

 

 "יצחקברית "ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 250-0038035: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 592-6238629: טלפוןלהפנות לניתן והערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו  :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

 

 הכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה 

 . יוסף בן חמובראשותו של הפייטן  "מאיר השחר"על ידי חברת הבקשות 
 250-9038925יוסף  , 250-3399359ליאור  : לפרטים והזמנות
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