בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות81:64 :
יציאת השבת81:64 :
רבינו תם02:81 :

יציאת השבת81:00 :
רבנו תם81:75 :

לרפואה פרנסה
והצלחת :הרב עובדיה
יוסף בן גורגיה .הרב
שמעון בן בכריה .מנשה
ואורה אחיאל .מ"א מיכאל
וציפורה אחיאל .מרים בת
גליה .אבישי דוד בן ברכה,
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.
חז"ב :יהודה בן נעמי.
לזיווג הגון – חנה אנה
בת רעיה ורותם 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

חמישה ימים – זה הזמן שנותר לנו עד ליום המכריע והחשוב ביותר בחייו של כל אדם עלי אדמות ,בו יפסק ויחרץ
גורלו של כל רגע בשנה הקרובה שלו ,שנת התשע"ד.
מספר הרב שטיין שליט"א" :עליתי עם נהג מונית לפני ראש השנה ,שאמר לי" :אני לא מבין מה כל ההפחדות
הללו שלכם הרבנים? אני כל השנה הייתי יהודי טוב ,לא עשיתי רע לאף אחד ורוב שעות היום עבדתי לפרנסתי.
לדעתי ,אני מסודר לראש השנה 'טוטאל' .אפילו דגים ומקום לבית הכנסת ליד המזגן יש לי מסודר".
"שמעתי אותו" ,אומר הרב שטיין" ,ופשוט הצטמררתי ,עד כמה ישנם אנשים שאינם מבינים מהו ראש השנה,
וכיצד דנים כל אדם האם קיים הוא את החוקים שנתן בתורה :פגיעה בזולת ,שמירת עיניו ,הלכות שבת וכדומה.
שיפתח את העיתון בכל יום ויראה שהבורא לא נח לרגע.
הרי מי לא בוכה כשמגיע לקטע בתפילה" :ביום ראש השנה יכתבון וביום צום הכפורים יחתמון.
כמה יעברו (יפטרו מהעולם) וכמה יבראו (יוולדו בעולם) .בראש השנה נפתחת רשימה בשמיים ומתחילים
להכריז" :מי ישלו" – איזו אשה תזכה השנה לרוגע ושלווה,
ומצד שני איזו אשה תהיה תמיד במתח ודאגה ח"ו.
"מי ישפל ומי ירום" – מי יקבל פיטורין מהעבודה או
הורדה בתנאים וירגיש השפלה ,ומאידך גיסא ,מי יקבל
העלאה בתפקיד ויקבל מעמד מוצלח במקום עבודתו.
איזו אשה תקבל יחס נפלא וטוב מבעלה ומבני הבית ומי
ח"ו לא תקבל זאת – גם זה כלול בכך!.
כל זה מכריזים ביום חמישי בבוקר בשעת התפילה!.
לכן ,כותב ר' ישראל מסלנט זצ"ל ,שחובה על כל אדם
לבקש ולהתחנן בראש השנה על כל דבר ודבר בחייו:
שלווה ,בריאות ,הצלחה ,פרנסה ,שמחה ,שלום בית וכו',
וכל זאת למרות דברי הזוהר הקדוש שאדם המבקש על
צרכיו ביום זה ,הרי הוא ככלב הצווח" :הב הב" ,מפני שבדורנו ,אדם שלא מבקש בקשות על חייו ביום קדוש זה,
יום שבו קובעים כל רגע מחייו ,הרי הוא מראה שאינו ירא מה' ומדינו .ולכן ,פסק הרב אליישיב זצ"ל שמותר
לבקש בקשות אישיות בראש השנה אף בפיו.
"וצריך האדם לדעת" ,כותב הצדיק בעל ה'שפתי חיים' בשם הרמח"ל הקדוש" ,שביום ראש השנה מחלק
הקב"ה לכל יהודי ויהודיה תפקיד במלכות ה' בבריאה לשנה הקרובה .לדוג'' :שלמה אביטן' יזכה לשנה של
שלווה בחייו ,על מנת שיוכל לעמול בתורת ה' שעות רבות ללא הפרעה' .מרדכי בוזגלו' יזכה השנה לבריאות
מושלמת ,ואף ללא צינון קל ,על מנת שיעשה חסדים ועזרה לנזקקים מידי שבוע בשבוע ויתרום לישיבות.
'לאה מרום' תקבל נחת מהילדים ומהעבודה השנה כדי שתוכל לכבד יותר את בעלה ושתשרה השכינה ביניהם.
ביום ראש השנה מחלק הבורא יתברך תפקיד לכל יהודי ,ולפי התפקיד נקבע מצבו בחיים!.
"ולכן ,נקבע יום זה ליום של דין ומשפט" ,אומר הרמח"ל" ,מפני שביום זה בודק הקב"ה כל אדם ואדם ,האם
מילא הוא כראוי ובשלמות את תפקידו בשנה האחרונה .אם כן ,אכן ראוי הוא לתפקיד טוב מתוך תנאים טובים
ונוחים גם בשנת התשע"ד ,אך אם לא מילא את תפקידו בשנה האחרונה ,למרות השלווה והבריאות שנתתי לו,
אם כן כיצד אוכל לתת לו תפקיד ראי בשנה הקרובה?! אין ברירה אלא לתת לו תפקיד אחר".
"על כן" ,כותב הצדיק בעל ה'שפתי חיים'" ,ביום זה מחלק הקב"ה תפקידים לכל יהודי ויהודיה ,ובתפקיד זה
נקבע גורלו של כל אחד ,לכן חייב האדם לבקש ביום זה בקשות מה' יתברך עם נימוקים ושכנועים כיצד הדבר
יעזור לו בהמלכת ה'" :רבונו של עולם ,תן לי בריאות השנה ,כדי שאוכל לעסוק בתורתך ללא טרדה .תן לי
זיווג ,כדי שאהיה שמור ממחשבות זרות .תן לי פרנסה טובה ,כדי שאעזור להחזקת תורה ולגמחים"( .קונט' 'עבודתנו בר"ה)
לבקש בקשות לצורך מלכות ה' .כי הבורא מחלק תפקידים בתוך מלכות ה'  -זה הסוד של יום ראש השנה!.

