
 כתינוקכעת כותב הרמ"א, "זכה לניקיון וטהרה, עד אשר הוא  ,"שה תשובהעו כל יהודי שעבר את יום הכיפורים"
 העבירות בשמיים 'מונה'אפסים את יום הכיפורים מב". לכאורה, עולה מדברי הרמ"א, שתונ, ללא עוושנולד

 מההתחלה את עוונותיו.שוב למנות  תחיליםמוצאי יום הכיפורים מומ

 : רק מיום ראשון של חג סוכותסוד גדול הילקוטמגלה לנו אלא . ('תרנא 'אמור') !'ניועילקוט שמ'כותב ה אך לא כך
, שנאמר: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ מתחילים בשמיים למנות את העבירות של האדם לשנה הקרובה

 צאת כיפור היה צריך להתחיל מניין העוונות?בוהרי לכאורה מיד  מדוע?ועוונות". למניין  –יום הראשון הדר", 
שעושה האדם  כל העוונות , עד אשרכה גדולה יום הכיפוריםשל  ו וקדושתושהארתמגלה 'מדרש פנחס', א אל

 !.ומיום ראשון של סוכות מתחיל מניין העוונות באמת נמחקים! –סוכות בימים שבין יום כיפור ל
 חסד! כל אחד מאיתנו נכנס לסוכה נקי לגמרי מעוונות. היצר הרע מובטל ממש!.איזו מתנה! איזה 

 ם שנידון בהם האדםזו ולהישמר מחטאים, ובפרט שאלו עדיין ימיזכות לכן ישתדל האדם לשמור על 
 ועד : "משעת צאת יום הכיפוריםכדבריו של רבנו האר"י

 דםפתקי גזר הדין של כל אבא עומדים ליל הושענא ר
 בימים אלו, שאם משתנה מעשיו, ובודקים את בשמיים

 לו כל גזר דין שאינו לטובה ח"ו!".קורעים  –לטובה 
 , כותב הזוהר הקדוש, נבדק האדם בימים אלו,עיקרוב

 , כדבריעד כמה מקפיד הוא בנטילות הידיים ובמקוואות
 ".נידונין על המים)סוכות( ובחג ": מסכת ראש השנה() המשנה

 "לכן", אומר הרב מוצאפי שליט"א, "אל יחשוב לו האדם
 ו זה, נגמר יום הכיפורים וכעת אפשר לשחרר לחץ השז

   על הפסוק המקובלים דרשו. שהרי 'לעשות חיים' ולהתחיל
 - וימינו תחבקני" שמאלו תחת לראשי" :'שיר השירים'ב

  רעשרת ימי תשובה אשאלו  –"שמאלו תחת לראשי" 

 ח"ו. וכל צער לשנה הקרובה: הפסדים, נזקים, קנסות משמיים על האדם כל המקרים הלא טובים בהם נגזר
 .המשמיים עשרת ימי תשובה של שנה שעברנקבע הכל  – , הארנק שאבד, הכד שנשברחניה שקיבלת חהדו"

ם את כל הרווחים ורגעי השמחה שיהיו לו על האדבהם שבעת ימי הסוכות אשר גוזרים אלו  –"וימינו תחבקני" 
 כעת!.הכל  –לאה במשכורת, כמה יחייך וירוה נחת בחייו : כמה יצליח, האם יקבל העבמשך השנה הקרובה

לכן, בעשרת ימי תשובה, נדרשנו לערוך תשובה וחשבון נפש, ועל ידי כך יבטלו מעלינו כל צרה ח"ו, אך כעת, 
על פי מידת  בימים קדושים הללו, קובעים לאדם את כל רגעי האושר והשמחה לשנה הקרובה, ובזכות מה?

   .חתם הרב מוצאפי', . לכן ציוונו חכמינו: "ושמחת בחגך"ימי החג הללות עשבסוכה בהשמחה שישמח ב
 – כללבו ויהיה טוב לב בחג זה ולא יצטער  כי מי שישמח": הבטחה מפורשת בשם רבםוכתבו גורי האר"י 

 ".!ולם שמחעלה לו שנה טובה ויהיה לעלו שתמובטח 
נשאר בשמחה! כי כעת נגזר אני  –אם לא הכי נוח בסוכה והשכנים עושים רעש, והילדים לא יושבים בנחת  גם

   לשמחה לכל השנה!.אזכה  –שמח אעליי כל רגעי השמחה לשנה הקרובה, ואם אקבל הכל באמונה שזה מאת ה' ו
תב ה'פלא יועץ' בשמחה ולשמור על קדושת הסוכה, שכ צריך להיזהר האדם להיות"על כן", ממשיך הרב, "כמה 

 והשכינה נמצאת שם ממש עם כל נשמותיהם של האושפיזין הקדושים. קדושת בית הכנסתכקדושתה  הדולשג
ואים , שאם היו לנו עיניים לראות, היינו רין של אותו יוםזולכן, חשוב מאד, שבכל לילה יזמין האדם את האושפי

 .יןזאותו נכנס ממש לסוכה, עד אשר כתב החיד"א שטוב לייחד כיסא מיוחד בסוכה לאושפי
 .ם על האר"י הקדוש שהיה נזהר שלא לדבר בסוכה שום דבר חול מעוצם קדושתה הגדולהירומספ

הגנה ושמירה לכל קדושה רבה, כה, זוכה לסוב"שבכל רגע שזוכה לשבת אמר הרב מוצאפי,  "וידע לו האדם",
 חג סוכות שמח!                                    . היכן יהיה מקומה של נשמתו בגן עדן"ואף קובעים לו משמיים השנה 
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 91:91 הדלקת נרות:
 92:33 יציאת השבת:

 99:23 רבינו תם:

לרפואה פרנסה 

: הרב עובדיה והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

מנשה  שמעון בן בכריה.

ואורה אחיאל. מ"א מיכאל 

מרים בת  וציפורה אחיאל.

גליה. אבישי דוד בן ברכה, 

 ברכה בת דורה דבורה. 

יעקב בן צילה בת ברכה. 

עילום שם לביאת  לינדה.

הילה, לאה ומרים  שיח,המ

ברוך  בנות ליאורה לריסה.

ליאורה לריסה  בן גורגיה,

בת זבו זוליחו. רחל, יעל 

 ופנינה בנות אירנה איסטט.

חן בת  .שולמית בת חתון

דליה רבקה, ירון שמעון בן 

שושנה, דליה רבקה בת 

 מלכה, יחזקאל בן שרה. 

 .יהודה בן נעמי: חז"ב

 

חנה אנה  – לזיווג הגון

 .יה ורותם בת גאולהבת רע

דורין בת שרה, דורון בת 

 שרה.

 

שלום  -זרע בר קיימא

 ., רפאל בן מריםבן יונה

 

הרב  -נשמת-לעילוי

מ"ס  ,יעקב חי בן מרגלית

מלכה בת , צדוק בן נור

אסתר, תמרה בת מזל. מזל 

בת דוד ובת שבע. יריב בן 

גאולה. אברהם בן אלה. 

ישעיהו בן יצחק. רות בת 

עליזה.  נוסרת יצחק בן

יוסף בן אנגלינה. אפרים בן 

רחל. ר' יצחק בן טופחה, ר' 

שמעון בן סאסי סופיה, 

גבריאל בן סמינה. אסתר 

בת עישה, שלום בן תמו, 

דוד בן אסתר, רחל בת 

קלמי. אליהו מאיר בן סימי 

איפרגן, עובדיה כהני. 

 לואיזה עליזה בת שמחה.

 זוהרה טימסטית בת מרים.

ם רחמי שמעון בן זוהרה.

, יל בן טובהיא בן צ'חלה.

איריס בת מלכה ועמרם בן 

, שרה , דוד בן זינתאיזה

 .שמואל בן טובה לאה

ניורה בת רחל, סלימה ס

ניסים בן ויקטוריה, זהבה 

 בת פני ויחיא בן סעדיה.

 .אילנה בת סלטנת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד.       בעזרת ה' נעשה ונצליח.         לישועתך קיויתי ה'.              לה' הארץ ומלואה.             בשם ה' נעשה ונצליח.

 81:81הדלקת נרות: 
 81:81את השבת: יצי

 81:15רבינו תם: 
 
 

                                            
                                      81:22 יציאת השבת:

 81:15 רבנו תם: 

רוצים הקדשה 

שנתית? 

 צלצלו..

0506425002 



 

 

 

 
 מתי חייבים לאכול בסוכה?

חוץ מלילה ) הסוכות חגבשאר ימי  *
אוכל פת יותר משיעור של אם  –( הראשון

 לאכול בסוכהחייב  – גרם( 45) 'ביצה'כ
 .ולברך את ברכת ישיבה בסוכה

ואף לטעום או לשתות מחוץ לזוכה כשהוא 
 .אסור –באמצע סעודה 

 אך אם אוכל ירקות ופירות ומיני תבשילים
 – גרם 45או כל דבר שאינו פת בשיעור של 

 חייב לאוכלם בסוכה.לא 
אם סנין( עוגות )פת הבאה בכ מלבד אכילת

חייב לאכול בסוכה, , גרם 45 -מיותר אוכל 
 .אבל לא יברך לישב בסוכה

שיעור קביעת סעודה, מהעוגה אם אכל ו)
אף לברך על ישיבה חייב  –גרם  261א שהו

 (.בסוכה
 כה?מתי יברך על ישיבה בסו

נוהגים לברך לישב בסוכה אחר ברכת היש 
ומכל מקום יותר טוב לברך לישב המוציא, 

בסוכה קודם ברכת המוציא לפני שישב על 
יום . ובובכל מקום יעשו כמנהגםיד השלחן. 

טוב ובשבת חול המועד נוהגים לברך לישב 
 .קודם שיטעם מן הכוס, בסוכה בקידוש

  
 
 
 
 

*** 
לברך ברכות השחר עם  זהריצריך לה

ברכות התורה, לפני הסליחות, כיון 
שלחן השנכללים בהם פסוקים, וכמו שכתב 

ערוך, שנכון לחוש שלא לומר שום פסוק 
תחנונים אלא עד לאחר אפילו דרך בקשה ו

 .שיברך ברכות התורה

*** 
יש נוהגים לתקוע תשר''ת תש''ת תר''ת, 

 בעת אמירת י''ג מדות שבסליחות. 
יש להימנע  - גורם לגזל שינה אך אם הדבר

וכן הנוהגים לתקוע אחר חצי קדיש . כךמ
שבסיום הסליחות, אם זה מפריע לשכנים, 

 .ימנעו מזה
 
 
 
 

עירונית, יש לו  – היוצא לדרך בנסיעה בין
 לברך תפילת הדרך. במה דברים אמורים?
 כשהנסיעה היא במהלך של 'פרסה', דהיינו

 
 

 כשהנסיעה
 
 

 ?סוכהמתי מותר לישון מחוץ ל
השינה בסוכה חובה בכל שבעת ימי החג,  *

שאף שינה , והשינה חמורה יותר מן האכילה
 אסורה מחוץ לסוכה. )נמנום( זמנית

הדר בסביבה חילונית, וחושש פן אם אך 
ינה, יפרצו יעשה סוכתו קבע, באכילה וש

 .פטור מן הסוכהגנבים לביתו, 
וכן איסטניס שבקלות יבוא להצטננות אם 

 .סוכהבמשינה פטור  –ישן בסוכה 
, 'מצטער אני'אין כל אדם יכול לומר אך 

לפטור עצמו מן הסוכה, אלא רק בדבר 
 .שדרך בני אדם להצטער בו

 לך הבעל לישון לבדו בסוכה?האם י
מי שאשתו חלשה, ויש להם ילדים קטנים,  *

שמתעוררים בלילה ובוכים, וצריך לקום 
ונבצר ממנו לדעת מתי לקום  ולטפל בהם,

לו לישן  רמות - אם יישן בסוכה אליהם
 בבית לצורך הטיפול בילדים.

: הרואה את חבירו שנרדם מחוץ לסוכה *
טוב להקיצו  -בבית הכנסת או באוטובוס 

ולעוררו בנחת שילך לישן בסוכה. ומכל 
מקום אם תקפתו שינה וקשה לו להתעורר, 

 .שפטור מן הסוכהיש לדונו כמצטער 
 

 אכילת הסימנים בלילות ר"ה
נוהגים לאכול בשני הלילות של ראש  (4

מיני פירות וירקות שיש בהם רמז השנה 
 .לסימן טוב לכל ימות השנה

על הפירות מברכים אחר שנטל ידיים, בירך 
פת. אך אז לא יברך המוציא ואכל כזית 

 'אדמה' על שום תבשיל של 'לוביא' או
 'קרא' או שאר ירקות, שהרי הפת פוטרתן.
כמו כן ניתן לברך על הפירות אחר ברכת 

 המזון.
מנהגינו לברך תחילה על המאכל ורק אח"כ 

 לומר את 'יהי רצון'.
 
 
 
 
 
 
 
 

ה, וכן תלמידי חכמים, שאי אפשר להם 
לקום יום יום בחודש אלול באשמורת הבוקר 

 לאמירת הסליחות,
 
 
 

 וך., שיש לו על מה שיסמ
 
 
 

 .שהנשים לא תקראנה בשבת נכון להחמיר

 

 

 

 

במילה 'איש' יש את האות 'יֹוד', ובמילה אשה יש את  :נשים לב
, והאות 'ֶהא' שווה 21 -האות 'ֶהא'. בגימטריה, האות 'יֹוד' שווה ל

 . 4 -, ולאשה יש את ה21 -. לאיש יש את ה4 -ל
תפקיד האשה לתת לבעלה את  מהו המסר הטמון כאן?

ואם , 4אז היא  21, אם הוא ההרגשה שהיא חצי מבעלה במעלה
לתת לו להנהיג את הבית, מתוך ... כלומר, 41אז היא  211הוא 

תחושת בטחון ועוצמה שהוא יכול להנהיג ומסוגל להוביל את 
 )יודגש, היהדות  הספינה לחוף מבטחים.

 מייחסת לאיש ולאשה מעלה שווה, רק שעל 
 האשה לתת לבעלה הרגשה שהיא חצי ממנו, 

  ולתת לו להנהיג את הבית, על מנת שהבית
 יתנהל כהוגן(.

 קורה לפעמים, שזמן מה אחרי החתונה  
 האשה מגלה פתאום שיש פער אינטלקטואלי 

 גדול בינו לבינה. הידע שלה רחב יותר, 
 התארים שהיא רכשה רבים יותר, וגם 

 המשכורת שלה כפולה משל בעלה. 
 באופן טבעי היא מרגישה עליונות, ולעיתים 

 היא מתנשאת, ומשדרת לו ואפילו אומרת לו במילים מפורשות
שהוא הרבה פחות ממנה. בית כזה לא יחזיק מעמד לאורך זמן, 

אשה חכמה צריכה לדעת וכבר התחילה בו הספירה לאחור... 

כלומר, אף על פי  שעליה לתת לבעלה את הכבוד המגיע לו.
שהיא טובה ממנו במספר תחומים, מכל מקום עליה לתת לו 

 את התחושה שהוא המנהיג, ואליו עיניה נשואות.
אסור לאיש לתת לאשה את ההרגשה שהיא פחותה, , מצד שני

 לכבד מעלה,תפקידו להרים אותה אדרבא,  נמוכה ומושפלת.
 

  

 !חג הסוכותסגולות ל
 :מובא בספר 'רפאל המלאך' )דיבור( (1  

 –שהחל לגמגם "אדם שנהיה אילם פתאום או 
 ".לדבר כרגילבפיו קילפת אתרוג ויחזור יניחו 

"היוצא לדרך,  :צ"לזיים פלאג'י כותב ר' ח (2
 'הושענות'יקח מעט ערבות שהשתמש בהם ל

או שלפחות ידע היכן הן מונחות בביתו, 
 .ובשעת סכנה ח"ו יאמר: "אני והו הושיעא נא

 ".וכן הנושא ערבות מסיר את פחדיו
"סגולה לזרע של  מובא בליקוטי מהרי"ח: (3

 את שיירי הערבות אשרקיימא, לבשל במים 
 

 
 נחבטו ביום הושענא רבא ולשתותם".

 – "סגולה ללידה קלה :כתב ה'אלף המגן' (4
הושענא רבא, לאחר התפילה, תקח ביום 

המעוברת את האתרוג ותסיר את פטמתו ע"י 
מיד אח"כ תחלק צדקה לעניים נשיכה, ו

ותתפלל לבורא עולם שיזכה אותה בפרי בטן, 
האכילה שאכלה חווה ותכוון בזה מתקנת את 

 מעץ הדעת.
המתפלל את ' ל:אמר האדמו"ר מבעלז זצ" (5

לו שכל מובטח  –תפילות שמיני עצרת בכוונה 
תפילותיו שלא זכו להתקבל במרומים במשך 

 .'ביום זה במרומים ויתקבלו השנה, יעלו
 - 5787074-83 מתוך 'עצה ותושיה' -    
 ובלים: כשמגיע במוסף למילה כתבו המק (6
 'איה' יכוון לזכות באחד מהדברים: בנים   

 )הרב מוצאפי(. צדיקים / עושר / רוח הקודש     

שהכתב ונחתם בראש השנה בספרם של רשעים  
, יקרע גזר דינו ויחתם אם יבכה ביום זהח"ו, 

 לשנה טובה".
 

 
"ועוד אני נוהג  כתב ר' חיים פלאג'י זצ"ל: (3

המצות שנאפו לחג הפסח כדי לאכול לשמור מ
לזכרון לפני ה' כדי שיהיה  מהן בראש השנה

למגן וצינה בעדינו להוציא לאור משפטינו ונזכר 
 )'חיים לראש'(ונכתב בספר חיים טובים". 

גם אדם " :אמרו רבותינו בתלמוד ובמדרש (4
שחרצו בשמיים את דינו שלא לטובה ח"ו, יכול 

"אמן ידי אמירת לבטל את הדין מעליו, על  
ויכוון בזה:  יהא שמיה רבא", בכל כח כוונותו

 א(שיהיה כסאו של ה' שלם. ב( שיהיה שמו שלם.  
 כך לשמירה  ג(שימחה זכר עמלק. וזוכה ע"י 
 מכל הדינים והפורענויות.   
 
 
 

שחלם  לו חולי, צרה, או שיש סגולה נפלאה למי
, והיא גוילאותו  שימכור, ח"ו חלום לא טוב

  לה סגו
 שהעידו עליה גדולי עולם". נפלאה ובדוקה   
 
 

  , והעידוגדולי עולםשראושסגולה זונתקיימה.
 
 

 

 

 

 
ה. הוא צריך לומר לה וגם להמחיש את רצונותיה, ולא לכעוס עלי

 לה שהיא מספר אחד אצלו, והיא האדם החשוב ביותר בחייו.
כיצד יש לרומם ולשמח את האשה, ולשים נו מעשה הממחיש לפני

חפץ 'מסופר על מנהיגם של ישראל האותה בראש סדר העדיפויות: 
הוא  66מאשתו הראשונה, ובהיותו כבן ל"ע ן התאלמ אשר ,'חיים

 נשא את אשתו השנייה. הגיע חג סוכות ראשון עם הרבנית החדשה. 
 לבדו  הרב כבר היה מבוגר, ולמרות זאת הוא הקים את הסוכה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

והקים אותה בפינה השנייה כמו שאשתו רצתה. לאחר שסיים את 
"במחשבה אשתו יצאה לחצר, הביטה בסוכה ואמרה:הקמת הסוכה, 

  ".תר מוצלחשנייה, נראה לי שהמקום הראשון היה הרבה יו
בשלב הזה, בעל רגיל היה עושה ממנה קישוט לסוכה, ושואג ללא 

הרב בלי לומר מילה פירק שוב את הסוכה בנחת,  ךהפסקה... א

למדנו, שלשמח את האשה ולגרום במקום הראשון. והקים אותה 
לה נחת רוח זה לא פחות חשוב מלבנות סוכה. בעל שדואג 

 הופך מיד להיות מלך.שאשתו תהיה מלכה וממלא את בקשותיה,
 

הקמת הרב סיים את לאחר ש במשך זמן רב.
את  ראהשתהסוכה, הוא קרא לרבנית 

  :סוכה ואמרהבהסוכה שהקים. אשתו הביטה 
לא התייעצת ך מדוע , אר' ישראל, יפה"

איתי קודם? אני חושבת שיותר טוב שהסוכה 
 ר".תעמוד בפינה השנייה של החצ

 –נדמיין לעצמנו כיצד היה מגיב אדם רגיל 
שנה בונה  51אני כבר הוא היה אומר לה: "

לא מתאים לך, אז תפרקי...  !כאן את הסוכה
 אני לא סולל בונה...". 

א פירק את הסוכה הרב לא אמר דבר, הואך 
והקים אותה בפינה השנייה כמו שאשתו 

 רצתה.
 

לא מתאים לך, אז תפרקי... אני לא סולל 
בונה...". הרב לא אמר דבר, הוא פירק את 

הסוכה והקים אותה בפינה השנייה כמו 
 שאשתו רצתה.

 
 



 תורתך הקדושה, המחברת בנינו ובינך. 
יהי רצון שתזכנו להיות קרובים אליך כל 

 השנה ותשפיע עלינו שפע שמחה לכל השנה".
י  אזִּ ְלּגָּ ֵאל אֶׁ רָּ ש ְ י ַיֲעקֹב יִּ אֹון ַרּבִּ ַתב ַהּגָּ ּכָּ ֶׁ ּוְכמֹו ש 

ן : ('טז ',)שלמי חגיגה יז ה זֹּאת ּובֶׂ ֶׂ ֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעש  "ַאׁשְׁ
ל ּתֹוָרה, ָאָדם ַיחֲ  ָחָתּה ׁשֶׂ מְׁ ש ִ ּה ּבְׁ ן ִזיק ּבָ ִויַתּקֵ

בֹוד ּתֹוַרת  כְׁ ַגם ּבִ ר ּפָ ָמתֹו ֲאׁשֶׂ ָגֵמי ִנׁשְׁ ת ּפְׁ זֶׂה אֶׂ ּבָ
ִמיָמה   .ה' ּתְׁ

ים,  ֹונִּ אש  רִּ ְתבּו הָּ ר ּכָּ ָחה ּוְכבָּ מְׁ ש ִ ִהיר ּבְׁ ל ַהזָּ י ּכָ ּכִ
ֵסק  ּפָ ּלֹא ּתִ טּוַח הּוא ׁשֶׂ ַהיֹּום ַהזֶּׂה, ּבָ ל ּתֹוָרה ּכְׁ ׁשֶׂ

עוֹ  דֹול ַהּתֹוָרה ִמזַּרְׁ אּו ְלַרב ּגָּ רָּ ֶׁ ידּו ש  . ְוֵהעִּ
ה  ל ּתֹורָּ ֶׁ ה ש  ְמחָּ ש ִּ ה ּבְ יָּה ַמְרּבֶׁ הָּ ֶׁ ֵאל ש  רָּ ש ְ יִּ ּבְ

יּו  ה ּדֹורֹות הָּ לֹש ָּ ַעד ש ְ ֶׁ יו ש  לָּ ידּו עָּ ַהיֹּום ַהזֶּׁה, ְוֵהעִּ ּכְ
ים  ידּועִּ ים וִּ מִּ ת ֲחכָּ לֶׁ ֶׁ ְלש  יֹּוְצֵאי ְיֵרכֹו ש ַ מִּ

ה ים ּתֹורָּ יצִּ ֵאל זֶׁה ַאַחר זֶׁה, ְויְָּדעּו  ּוַמְרּבִּ רָּ ש ְ יִּ ּבְ
ְמַחת יֹום ש ִּ תֹו ּבְ ְמחָּ זֶׁה ַעל רֹב ש ִּ ה ּבָּ זָּּכָּ ֶׁ  ַהּכֹל ש 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

דֹול  ּום ּגָּ ש  ם ּבְ אּו ֵמעֹולָּ ֵהם לֹא רָּ ֶׁ ה, ַמה ש ּ ַהּתֹורָּ
ר  יָּה ְמַכְרּכֵ תֹו הָּ ֻדּלָּ ן, ּוְברֹב ּגְ ה ּכֵ ש ָּ עָּ ֶׁ ה ש  ּתֹורָּ ּבַ

ל עֹז, ּוְמעֹוֵר  כָּ ְמחּו ּבְ ם ֵלאֹמר, ש ִּ דָּ ֵני אָּ ּבֹות ּבְ ר לִּ
ֵאל". רָּ ש ְ ל יִּ ינּו ּכָּ ים ְוַהְרנִּ יקִּ ילּו ַצּדִּ  ַבה' ְוגִּ

השמח הבטחה מפורשת של גדולי הראשונים: 
מתקן את אפשר פגם  –ורוקד לכבוד התורה 

 בתורה, ומובטח לו שלא תיפסק תורה מזרעו!.
ר' חיים ויטאל זצ"ל מעיד שראה את רבו 

וש רוקד וקופץ בשמחה לפני האר"י הקד
 הספרי תורה ושר בכל כוחו!.

רואף הגאון מוילנא זצ"ל  ְפֵני ֵספֶׁ יף לִּ יָּה ַמּקִּ  הָּ
ה,  ה ַרּבָּ ְמחָּ ש ִּ ה ּבְ מוחא כפיים ללא הרף, ַהּתֹורָּ

ל עֹז,  כָּ ר ּבְ ד, ְמַפזֵּז ּוְמַכְרּכֵ ָניו ְמַרּקֵ ָהיּו ּפָ ַעד ׁשֶׂ
יד ֵאשׁ  ַלּפִ  )'מעשה רב'(. "ּבֹוֲערֹות ּכְׁ

אם האר"י הקדוש היה בבית הכנסת  ,תחשוב
שלי עכשיו, כמה הוא היה צוהל. ומדוע? כי 

 הוא רוקד לפני ה'! לא לפני הציבור!.
ה ַזַצ"ל רֹאש  וסיפר  ה ַצְדקָּ י ְיהּודָּ אֹון ַרּבִּ ַהּגָּ

ת יֹוֵסף יַבת ּפֹרָּ  ואמר: "היודעים אתם כיצד ְיש ִּ
 
 
 , ַעל ֲחַכם ַיֲעקֹב עֹוַבְדיָּה ַז"ל, 
 

  

יום של התעוררות בחודש  03לאחר 
אלול... יומיים מרוממים של ראש 

השנה... עשרה ימים של תשובה... יום 
הכיפורים הטהור ושבעת ימי סוכות 

השמחים, אומר הקב"ה: "בניי היקרים, 
יותר מחודש וחצי שהיינו יחד בשיא 

הקירבה, בשיא הדבקות והטהרה. ככה 
ונעשה, לפני פתאום להיפרד? הבה 

שאתם חוזרים למירוץ החיים של שנת 
התשע"ד, יום שמחה אחרון, הלא הוא 

יום שבו נשמח רק  –יום שמחת תורה 
 אני ואתם".

כותב הזוהר הקדוש )פרשת צו(,  ,"ולכן"
"באותו יום, לא נמצאים עם המלך רק 

ישראל לבדם, ומי שיושב עם המלך 
כל מה שמבקש  - ונמצא עמו לבד

 ".!נותנים לו
"ויום וכך הביא ר' חיים פלאג'י בספרו: 

שה' שומע זה שונה משאר ימי הרצון, 
 בו אל תפילת האדם בכל אשר ישאל".
הפסגה של כל הימים הנוראים נמצאת 

ביום הזה, וכעת יכול הוא לבקש מהמלך 
כל אשר יחפוץ טרם בבריאות, הצלחה, 

 זיווג, פרנסה, טרם תחל השנה.
, שממשיך כה חשובה התפילה ביום זה

מאד יזהר בתפילות של הצדיק וכותב: "
'שמיני עצרת' לאומרם בכוונה גדולה, 
כי הכל תלוי ביום הזה, שהוא התיקון 
 ".של כל הימים מראש השנה ועד סוכות
מסופר, ששנה אחת, ניגש יהודי פשוט 

"רבנו, אל הצדיק בעל 'התניא' ושאלו: 
 מהו עניינו של חג שמיני עצרת?".

כמה רגעים ואז אמר לו: הצדיק הרהר ל
"שמיני עצרת הוא כמו תמצית מרוכזת 
)סירופ'( שמניחים בקערה קטנה אשר 

ממנה לוקחים תמיד כמה טיפות 
ומערבים עם מים ומייצרים כמויות 

 גדולות של מיץ....
הוא התמצית של כך שמיני עצרת 

. השמחה שיהיה לאדם כל השנה
כך  –היוםשכמה שישמח לכבוד התורה 

 ."לו משמיים שמחה לכל השנהפוסקים 
השמחה שתהיה לך בחנוכה... הצחוק 

והחיוכים הרבים בפורים... האושר 
הכל זה מהתרכיז ששמחת  –בעבודה 

 לכבודה של תורה בשמחת תורה!.
ובכל במחשבה קלה: "רבונו של עולם, 

 הריני בא לשמוח עמך ביום האחרון, ע"י 
 
 
 
 

 זכה, ר' יעקב עובדיה ז"ל, 
 אביו של  מרן הרב עובדיה יוסף 

 שליט"א, לבן גדול כזה בתורה המאיר 
 את עיניהם של כל עם ישראל?... 

דעו לכם, שבשמחת  -בואו ואגלה לכם 
, היה חכם יעקב עובדיה ז"ל רוקד תורה

ושמח בצורה מיוחדת לפני הספרי תורה 
ואף היה מקפיד להרקיד את האחרים 
 ולעוררם לקום לרקוד לפני הספרים.

"זכה , חתם הרב צדקה זצ"ל, "בזכות כך"
, הלא הוא שכזה" חכם יעקב, לבן גדול

 כיום, מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א.
ן בידך, אם גם אתה שתופס כעת את העלו

 –רק תרקוד ותשמח לכבוד ה' ביום זה 
תוכל לזכות שבניך יהיו גדולי הדור של 

 הדור הבא ב"ה!.
מפני ששעות אלו של השמחה כה יקרות 
בשמיים, עד אשר העיד הצדיק ר' שמחה 

אפשר כי בזמן ההקפות מפרמישלן זצ"ל 

 .לקרוע את גזר דינו של האדם!
נחתם גם אם חלילה נגזר דבר מה בר"ה ו

שמחה גדולה  –ביום כיפור והושענא רבא 
 בשמחת תורה יכולה לבטל כל גזירה!.

כל "הקדוש:  יתר על כך אמר האר"י
הקב"ה  –הרוקד לכבוד שמחת התורה 

לוקח את הזיעה שמזיע ומוחק בה את 
עוונותיו או גזירות ח"ו אשר היו צריכות 

 ".!לבוא עליו
 -וכך העידו רבים, על הצדיק בעל ה'צמח

דק' זצ"ל אשר למרות גילו, היה רוקד צ
בשעת ההקפות ללא הפסקה, עד אשר 

אברכים צעירים לא יכלו להדביק את קצב 

"ריקדו יהודים, ריקודו, והיה קורא בקול: 
משמיים ריקדו בשמחת התורה ותזכו 

 לבני חיי ומזוני...".
 –עד אשר העידו עליו שבמוצאי 'שמחת 
ו, תורה' היה מחליף את המעיל שרק עמ

 מחמת שהיה קרוע ומלא בזיעה!.
וכן מספרים על האר"י הקדוש שכאשר היו 
נגמרות ההקפות בבית הכנסת שלו, היה 

עושה את דרכו לבית הכנסת אחרת אשר  
 עדיין רקדו לכבוד התורה ושמח עימהם.

 נו! יש היום לאלוקוקדגדול וכי 
לכן, התירו חכמים למחוא כפיים ולרקוד 

רה, מלבד הקשקוש ביום זה לכבודה של תו
בפעמונים של ספר התורה או להריע 

בחצוצרות או להכות על שולחן או בקבוק 
 כדרך שירה שהם אסורים לחלוטין!.

 
 
 
 

ַתב            ָחן ָערּוךְׁ )יוּכָ לְׁ ֻּׁ ׁשּ ִדים ַעד  "דָמָרן ּבַ יּו ַהּכֹל עֹומְׁ ִיהְׁ ָפָניו, וְׁ , ַחיָּב ַלֲעֹמד לְׁ ךְׁ ַהּלֵ הּוא מְׁ ׁשֶׂ ר ּתֹוָרה ּכְׁ ה ֵספֶׂ  רפב ס"ב(: "ָהרֹואֶׂ
ם".    ה ֵמֵעיֵניהֶׂ ּסֶׂ ּכַ תְׁ יִּ קֹומֹו, אֹו ַעד ׁשֶׂ ּנּו ִלמְׁ יעֶׂ ַיּגִ ּמֹוִליכֹו וְׁ יֲַּעֹמד זֶׂה ׁשֶׂ עַ לכׁשֶׂ ׁשְׁ ֵרי ַהּתֹוָרה, ן, ּבִ בֹוד ִספְׁ ָהל ַלֲעֹמד ִלכְׁ פֹות, ַעל ַהּקָ  ת ַהַהּקָ

ין הַ               ת ּבֵ בֶׂ ִאים ָלׁשֶׂ ָ ה, ַרׁשּ ׁשָ לְׁ ִלים ֵמחֻּׁ ֵקִנים, אֹו ַהּסֹובְׁ ֵרי ַהּתֹוָרה ַלֵהיָכל. אּוָלם זְׁ ת ִספְׁ יֲַּחִזירּו אֶׂ ָפהַעד ׁשֶׂ ַהּקָ ָפה לְׁ  ".ּקָ

 



 

 

 

 

 

 
לכן, אדם הזוכה לנצל לילה זה ועושה 

תשובה ולומד תורה ותהילים בלא הפסקה 
יכול לבטל מעליו כל גזירה קשה  –בתחינות 

גזר הדין עומד ותלוי כל אותו שכן ורעה. 

 כיצד ינהג.ומשמיים ממתינים לראות  לילה
ואם עשה תשובה " וכך כותב הזוהר הקדוש:

 .נקרעות האגרות - שלימה לפני אדונו
האגרות יוצאות מבית המלך,   -אם לא זכהו

ונמסרות בידיו של מלאך המעניש, והדין 
נעשה, האגרות אחר שהוצאו אינן חוזרות 

 ."!עוד לבית המלך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ובלילה ההוא של חג "ממשיך הזוהר וכותב: 

האחרון, המענישים מוכנים, ומקבלים 
האגרות, ואחר שמקבלים )האגרות( 

 ואינם נמצאים בהם. מסתלקים הצלמים 
לא נמצא עליו דין, או  - ואם נמצאים בהם

 ".מחלות רעות )הבאות( בפגם של הצלמים
 –כלומר, אם רואה האדם לאור הירח צלו 

 סימן טוב הוא לו.
וכבר שמעתי "וכך כתב ה'רקאנטי' זצ"ל: 

שראו באדם אחד  ,מפי חסידים ואנשי מעשה
שלא היה לו צל, ובאותה לילה עצמה עשה 

שובה וינחם ה' על הרעה, ובאותה לילה ת
 ."עצמה ראה צל על ראשו להצילו מרעתו

שעל ידי תשובה מעומק הלב, לימוד ואמירת 
 תהילים בתחנונים מבטל הפתקאות!.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ק האדם את צדיקים רבים אמרו שלא יבדו
צלו בלילה זה, אלא יעשה תשובה בלילה זה 

ויסמוך על הקב"ה שיחתמהו בחתימה 
 האחרונה לטובה.

לכן, כותב הזוהר הקדוש שכל השנה 

 תלויה בלילה הזה.
למחרת בבוקר יוצא הכרוז: "לפלוני בן ... 

 !.ואז אין לשנות יותר –יארע השנה כך וכך" 
ת האדם היה מפחד נורא אם היה יכול לדע

שיום לאחר מכן, כבר לא יהיה קל לתקן 
 כמו הלילה הגדול הזה!.

לכן, ישנה עצה גדולה כדי שב"ה יזכה האדם 
 שיתכפר לו מה שעדיין מקטרג עליו:

יתפוס לו פינה לבד בבית הכנסת בלילה  -
הקדוש הזה, וישקיע את כל כוחו בלילה זה 

בלימוד תורה מתוך המחזור של הושענא 
ם בבכיה על עוונותיו רבא ולקריאת תהילי

 ולבקש סליחה אחרונה על כל עוון שזוכר.

ויחשוב האדם שאומרים לו שאם יקריב 
יכולים להתבטל מעליו  –לילה אחד מחייו 

כל המחלות, ויזכה לכל חסרונותיו: זיווג 
הגון, זרע של קיימא, בריאות שלימה, 

 פרנסה בריווח, שמחה וכו'... 
 – פטפוטיםוחלילה שלא יפול לדיבורי חול ו

נכון, זה כיף להעביר עם כולם חוויות על 
החג וכבר מריחים את שמחת תורה באוויר 

 –אך חייבים, חייבים את בלילה הזה ב"ה, 
לתת את כל הכוח האחרון, את כל הנשמה 

 .לקב"ה בתפילות ותחנונים
אם חלילה רואים אדם שיושב היושב וצוחק 

עם חבריו בלילה הזה בזמן הפסקת קפה 
ומי יודע אם רק היה נזהר  –הכנסת  בבית

 –מכך ומתחנן לאבא בשמיים שירחם עליו 
 אולי כל השנה שלו היתה נראית אחרת!.

לכן, יזהרו מאוד בנות ישראל בלילה זה 
ומה עוד שאינן  –מטיולים וסיבובים ברחובות

חייבות להישאר ערות כל הלילה אך טוב 
שישבו בביתן וישקיעו כמה שעות לתהילים 

נות על השנה הבאה שלהן ושל ותחי
 משפחתן! לילה אחרון להציל את גורלנו!

 
 
 
 
 

 .ם יכפו 
 

 
 

 
 

הלילה האחרון בחג הסוכות, הוא הלילה 
 הגדול והנורא, ליל 'הושענא רבא'.

הזוהר הקדוש מתאר את מעלת הלילה 
הגדול הזה )מתורגם(: "ביום השביעי של 
חג הסוכות, הוא סיום דינו של האדם ובו 

יוצאים הפתקים מבית המלך ונמסרים ביד 
הממונה. באותה שעה נחתמים המלאך 

 הדינים ומסתיימים הקיטרוגים מהעולם".
מסביר הזוהר הקדוש שעד היום האחרון 

של החג עדיין נידון האדם ונמצא במעקב, 
ובלילה זה נגמר הדין ונחתם פתקו האישי 

של כל אחד. לכן, נהגו לברך זה את זה 
 בברכת 'פתקה טובה'.

היום "עד  ומסיים הזוהר הקדוש )מתורגם(:
השמיני, הוא שמיני עצרת, אם עשה 

 מתבטלות הגזירות.  –ובה שלימה שת
יוצאין הפתקין מבית המלכות  –ואם לאו 

 ונמסרים ביד השליחים".
לכן, צריך להתעצם בתשובה ביום זה, כי 

עדיין כל מה שעומד להתרחש בשנה 
וביום זה  –הקרובה עומד ותלוי בשמיים 

ירה יכול במאמץ אחרון לשנות כל גז
 ממש כמעט כמו יום הכיפורים. -שנחתמה 

ואם מרבה בתחינות ובבכיות בלילה 
קורעים פתקיו  – הקדוש והנורא הזה

 הרעים!!!.
 מסופר על החת"ם סופר זצ"ל דבר מזעזע:

בשנה האחרונה לפני פטירתו אמר החת"ם 

"עברתי את ראש סופר במילים הללו: 

 - השנה ויום הכיפורים, אבל בהושענא
 לתי!".רבא נפ

 לא עברו ימים רבים והחת"ם סופר נפטר!
אסור להתבלבל, זה לא לילה רגיל כלל, 

שנותנים זהו ליל החיתום החיצוני והאחרון, 
 .לאדם הזדמנות אחרונה לשנות הכל

החת"ם סופר הקדוש מראה לנו שגם אדם 
שחושב שהוא עבר את ר"ה וכיפור 

ליל הושענא רבה  –בהצלחה ובתשובה 
האחרונה והגורלית, לצעוק, הוא הזדמנות 

 ולבקש שיתבטלו מעלינו כל צרה ואסון.
 
 
 

"למרות שכבר נכתב דיננו וגורלנו", כותב 
ימים בהם  01"נותן לנו הבורא המבי"ט, 

 יכול כל אדם לשנות את כל גזר דינו".
 
 
 
 
 

יהודית בת  :ה ופרנסההצלח ה,העלון מוקדש לרפוא
אסתר, יצחק בן סלחה, מזל בת שמחה, מנשה חיים 

בן מרסל, אביבה בת רבקה, אריאלה בת נרסל, 
שלום סאלם ויפה , בן זוהרה שלמהמיכל בת בילה 

 ,קורוטה :תומשפח אנה בת סופיה,שושנה בני זוהרה, 
 רונית בת מזל. זיווג הגון: .מאירוב

  .סיגלית בת מזל זרע בר קיימא:
  צדוק בן יחיא.הרצל בן סביחה,  :ילוי נשמתלע
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 ותראו כל טוב בחיים ב"ה 
 
 
 
 

אנו מתפללים לה' שנמשיך 


