בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

כניסת החג21:93 :
יציאת השבת23:93 :
רבינו תם12:23 :

יציאת השבת23:11 :
רבנו תם23:75 :

לרפואה פרנסה
והצלחת :הרב עובדיה
יוסף בן גורגיה .הרב
שמעון בן בכריה .מנשה
ואורה אחיאל .מ"א מיכאל
וציפורה אחיאל .מרים בת
גליה .ברכה בת דורה
דבורה .צילה בת ברכה.
יעקב בן לינדה .עילום שם
לביאת המשיח ,הילה ,לאה
ומרים בנות ליאורה לריסה.
ברוך בן גורגיה ,ליאורה
לריסה בת זבו זוליחו .רחל,
יעל ופנינה בנות אירנה
איסטט .שולמית בת חתון.
חן בת דליה רבקה ,ירון
שמעון בן שושנה ,דליה
רבקה בת מלכה ,יחזקאל בן
שרה ,גאולה בת דבורה.
חז"ב :יהודה בן נעמי.
לזיווג הגון – חנה אנה
בת רעיה ,רותם בת גאולה.
דורין בת שרה ,דורון בת
שרה.
זרע בר קיימא -שלום
בן יונה ,רפאל בן מרים.
לעילוי-נשמת -הרב
יעקב חי בן מרגלית ,מ"ס
צדוק בן נור ,מלכה בת
אסתר ,תמרה בת מזל .מזל
בת דוד ובת שבע .יריב בן
גאולה .אברהם בן אלה.
ישעיהו בן יצחק .רות בת
נוסרת יצחק בן עליזה.
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.
שמעון בן זוהרה .רחמים
בן צ'חלה .אייל בן טובה,
איריס בת מלכה ועמרם בן
איזה ,דוד בן זינת שרה,
שמואל בן טובה לאה.
סלימה סניורה בת רחל,
ניסים בן ויקטוריה ,זהבה
בת פני ויחיא בן סעדיה.
אילנה בת סלטנת.

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..
0506425002

זהו זה .הגענו אל היום הגורלי והחשוב ביותר בשנה ,בו עומדים לדין כל יצורי עולם וכל בני האדם ,ובו קובע
ִש ֵקט ו ִּמי י ּ ִָּט ֵרף,
הקב"ה הכל מחדשַּּ " :כ ּ ָּמה י ַַּּע ְברוּן וְ כַּ ּ ָּמה י ִָּּב ֵראוּןִ ,מי י ְִחיֶה ו ִּמי יָּמוּתִ .מי יָּנוּחַּ ו ִּמי יָּנו ַּּעִ ,מי י ּ ָּ
ּמי יָּרוּם" (מתוך תפילת 'ונתנה תוקף').
ִשפֵ ל ו ִ
שרִ ,מי י ּ ָּ
ִשלֵ ו ו ִּמי י ְִתי ּ ַָּּסרִ ,מי י ֵָּענִ י ו ִּמי י ֵָּע ֵ
ִמי י ּ ָּ
לפני ראש השנה ,עמד המשגיח הרב שלמה וולבה זצ"ל וחשף בפני תלמידיו סוד גדול מאד ,אשר רבים אינם
יודעים אותו ,וכך הם דבריו" :מובא בתלמוד הירושלמי :כאשר דנים את האדם בראש השנה ,אין דנים אותו לפי
מה שעבר עליו במשך כל השנה האחרונה ,אלא כל הדין נעשה לפי איך שמתנהג ביום ראש השנה עצמו".
רחמי ה' כל כך גדולים ,שאפילו אדם שלא הגיע מוכן לראש השנה ,אם יתנהג בשני הימים של
ראש השנה בקדושה וטהרה – הקב"ה דן אותו כאילו כך היה מצבו כל השנה כולה! נורא ואיום!.
סוד זה מגלה אף המדרש (ילקוט תהילים) ואומר" :בליל ראש השנה – עושה הקב"ה דין עם העכו"ם ,בשעה
שהם ישנים מן העבירות .וביום ראש השנה – דן הקב"ה את ישראל ,שזהו הזמן שהם מקיימים מצוות".
ונשאלת השאלה :וכי זה משנה באיזה רגע בראש השנה
ידונו את האדם ,הרי הכל תלוי במעשיו של כל השנה?
אלא ,אומר הרה"ג ר' דב יפה שליט"א שיש פה סוד גדול
שהקב"ה מרחם על האדם ודן אותו לפי מצבו ביום ר"ה
עצמו ,ולכן ישתדל האדם שלא יעבור עליו רגע אחד
ביום קדוש זה בדיבורים אסורים ,שחוק וליצנות ח"ו,
אלא ינצל כל רגע בקריאת תהילים ולימוד מוסר.
שלפי מצבו באותו רגע – כך שופטים אותו בשמיים!.
וכתב רבנו האר"י הקדוש ,שלכל אחד ואחד יש רגע
בראש השנה ,בו נכנסת נשמתו לדין הגדול והנורא.
וכיצד ידע מהי אותה שעה ורגע?
'בעת אשר תיפול על האדם התרגשות ורעדה ,ותרגיש
נשמתו התעוררות לבכיה – אז נקראה נשמתו להיכנס לדין לפני בית דין של מעלה'.
"ולכן" ,כותבים המקובלים" ,אשרי אדם שמרגיש התפרצות של בכי ביום השני של ראש השנה ,שאז הוא "יום
הדין הרפוי" ,וסימן הוא שדנים את נשמתו כעת ביום הדין הקל ,ובשעה שהתעורר לבכי ,מרחמים עליו משמיים.
לא כן ,אם דנים אותו ביום הראשון של ראש השנה ,שאז הוא "יום הדינא קשיא" ,יום הדין הקשה.
על כן ,ביום השני של ראש השנה ,יתחזק האדם יותר להתנהג בקדושה ולקרוא תהילים ,שאז הוא יום הדין
הרפוי ,בו עורך בורא עולם ,דין נוסף לאדם ,יותר קל ומרחם מהדין שערך לו ביום הראשון.
וכתב המקובל האלוקי ,רבנו שלום שרעבי זצ"ל (הרש"ש)" :בשעת הוצאת ספר תורה בתפילת שחרית ,נקבעות
בשמיים כל הגזירות אשר צריכות ח"ו לבוא לעולם ,ולכן צריך לומר את הפסוק" :לעולם ה' דברך ניצב
בשמיים"  21פעמים בכוונה עצומה ,ויכוון באומרו את שם ה' ,שהגזירות לא ירדו לעולם".
"ואם ירצה האדם הצלה לנפשו" ,אומר הרב מוצאפי שליט"א" ,יעשה את הבטחתו של הרש"ש הקדוש המובאת
בהקדמתו לספר 'נהר שלום' ,וכך הם דבריו" :מי שיקבל עליו ביום קבלה אחת קטנה – אני ערב לו שהקבלה
הזו תהיה לו למליץ יושר בשעת דינו!".
"על כן" ,אומר הרב מוצאפי שליט"א" ,בשעת תקיעות השופר ,מתחיל השטן להתבלבל ומפסיק לקטרג ,אזי
אותם רגעים ,הם שעת רצון ורחמים שהקב"ה עובר לכסא רחמים ,ובאותה שעה ,בין תקיעה לתקיעה ,יהרהר
אדם בתשובה על מעשיו ויתחרט עליהם בליבו ,ויאמר בליבו שמקבל על עצמו קבלה קטנטנה לשנה הבאה.
ואם ישכיל לעשות זאת ,הוא מעורר על עצמו רחמי שמיים מרובים באותה שעה וכל דינו מתהפך!".
יומיים שמכריעים וקובעים ל 363-יום הבאים :שמחה ,בריאות ,זיווג ,פרנסה ,הצלחה ,ילדים ,אושר.
השקעה של יומיים – ששווה חיים שלמים .יהי רצון שנזכה לכתיבה וחתימה טובה ולחיים טובים ומאושרים!

