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  / מאת הרב משה יוחאי רז שליט"א, רב בית הכנסת פרשהבראי ה
  

  מעט אבל בטוח

ְּלֶכם ִלְפֵני ַאֶּתם ִנָּצִבים 'פרשתנו הפותחת במילים  , נקראת 'ֱא%ֵהיֶכם ה'ַהּיֹום ּכ!
ראש השנה אשר בו יושב תמיד בשבת שלפני ראש השנה, וזהו רמז ברור על יום 

ואם יאמר האדם חטאתי רבות במשך השנה, ומה  ודן את העולם כולו. השם יתברך
אל לאדם להתייאש, אלא יש אעשה בכדי לזכות בשנה טובה. התשובה היא, 

  וכך לזכות לתשובה שלימה.  ,תקן בשלבים, אט אט אבל בעקביותלהתחיל ל
. פעם ר מראדין, ה"חפץ חיים"הגאון רבי ישראל מאידבר זה יוסבר במשל שנשא 

והתאונן בפניו על ריבוי צרותיו וצרותיהם של עם ישראל. החל  ניגש אליו אדם קשה יום
ה, ואז יגאלו ישראל ה"חפץ חיים" מעודד אותו בדברים: "עוד רגע קט תבוא הגאול

מצרותיהם". שמע היהודי ואמר בצער: הרי כבר אמרו חז"ל שאין ישראל נגאלים אלא 
  בתשובה, והמצב רק הולך ומדרדר, עד שלא מובן כיצד ישובו ישראל מחטאיהם. 

לסוחר שבא אל הסיטונאי כדי לרכוש ממנו סחורה, במשל  השיב לו ה"חפץ חיים"
ולשלם רק לאחר שמכרה, אלא שבתקופה האחרונה  דרכו היתה לקחת סחורה בהקפה

נצטברו חובותיו, והסיטונאי סרב לתת לו סחורה בטענה צודקת: הן לא עמדת 
בהתחייבויותיך, וכיצד אספק לך סחורה נוספת? פרץ הסוחר בבכי מר, ואמר: אם לא 
תספק לי סחורה, אתמוטט חלילה לגמרי ולא יהיה בידי לחם לילדי. שמע הסיטונאי 

קש לספק את הסחורה, אך כאן קפצו עובדיו של הסיטונאי והחלו לפרט את כל יבר בוכ
  חובותיו שלא שילם עד כה. 

פיקח אחד, שמע את אשר ארע ואמר לסוחר: שמע לקולי,  והנה עבר במקום
מדוע עליך לרכוש בבת אחת כמות גדולה של סחורה, ולהסתבך בחובות, ְקֵנה מעט, 

  יצבו. יתקנה, עד שעסקיך ית שלם במזומנים, תמכור, ושוב
זה המצב שבו אנחנו נתונים, הסביר ה"חפץ חיים" ליהודי. עם ישראל נמצא בגלות 
מרה, והקב"ה רוצה ומשתוקק לגאלם. באה מדת הדין ומעכבת. שכן מצבנו הרוחני 

אש, יכולים אנו לנהוג על יהאישי של כל אחד מאתנו הוא בשפל המדרגה. אבל בל נתי
בתשובה, נתקן את חטא הדיבור, נקבע עתים ב תו פיקח, אט אט נשופי הצעתו של או

יצב מחדש ילתורה, נוסיף מצוה למצוה עד שנסלק את כל חובותינו לאבינו שבשמים ונת
  על רגלינו. כך נזכה בעזרת ה' לגאולה השלימה. בנו הדבר תלוי, ביכולתינו הוא!

קבלה שביכולתינו קבלה אחת, , בלי נדר, בעת תקיעת השופר נקבל על עצמנו
 לעמוד בה, ואיתה נמשיך להיות מוסיף והולך בשנה הבאה עלינו לשלום.

  

  אחי ורעי היקרים!

בפתחה של שנה הנני לברככם שתזכו לשנים רבות נעימות וטובות, ונזכה 
 תושעיחד עם כל בית ישראל לביאת משיח צדקנו ברחמים, ובקרוב ממש 

  יהודה וישראל ישכון לבטח אכי"ר.
 משה יוחאי רז, שלכם

  בפתח הגליון
עם שקיעת החמה של יום ראשון הבא עלינו 
לטובה, תשקע שנת התשע"ה, ונכנס בשעה 

  טובה לשנת התשע"ו לבריאת העולם.
בתפלת מוסף אנו אומרים: ַהּיֹום ֲהַרת 
י. ִזָּכרֹון ְליֹום  עֹוָלם"... "ֶזה ַהּיֹום ְּתִחַּלת ַמֲעֹשֶ

  ִראׁשֹון".
והשאלה היא, וכי ביום ראש השנה נברא 
העולם, הלא היום הזה הוא היום הששי 
לבריאת העולם, שכן היום הראשון לבריאת 
העולם הוא יום כ"ה באלול, ובריאתו נמשכה 
ששה ימים, וביום הששי נברא אדם הראשון. 

  אם כן למה יום זה נקרא תחילת המעשים.
אלא הסיבה היא כי האדם הוא שיא הבריאה 
שעבורו נברא העולם, ולכן יום בריאתו הוא 
היום המציין את תחילת השנה, כי הרי מי 
שממליך את השם יתברך בעולם הוא האדם, 

  והוא עיקר הבריאה.
נלמד מזה מה גדולה האחריות שלנו, ולכן 
אמרו רבותינו שיאמר כל אדם "בשבילי 
נברא העולם", כי כשידע האדם את מעלתו, 

דרכיו ומעשיו. השם  יהיה יותר אחראי על
יתברך יהיה בעזרנו להמליכו עלינו ונזכה 

  לגאולה השלימה בקרוב ממש. אמן.
  

  ברכת "שנה טובה, 

  כתיבה וחתימה טובה", 

  לכל המתפללים היקרים, 

משתתפי השיעורים, קוראי הגליון, 

 וכל בית ישראל.

  תחל שנה וברכותיה!

  וראש השנה נצביםפרשת 
  'שוש אשיש: 'ת נצביםהפטר

  4גליון מספר 
  

  :(לפי אופק לוד)פרשת נצבים  שבתזמני 

  6.33הדלקת נרות: 
  7.28צאת שבת: 
 8.05רבנו תם: 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דבר תורה לשלחן השבת
  �סעודה ראשונה  �

ַמִים ִהיא... ְוא ֵמֵעֶבר ַלָּים ִהיא... ִּכי  ִּכי ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום... א ַבּׁשָ
 יד)-(דברים ל, יאָקרֹוב ֵאֶלי ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבִפי ּוִבְלָבְב ַלֲעׂשֹתֹו: 

תנא דבי אליהו מסופר על צייד אחד שהתנצל לפני אליהו הנביא שאינו  בספר
לומד תורה כיון שלא נתנו לו מן השמים בינה ודעת ללימוד התורה. השיב לו 
אליהו הנביא ואמר, ליטול פשתן ולטוותו ולארוג מצודות ולצוד דגים ועופות 

ב אליך הדבר נתנו לך בינה ודעת מן השמים, לדברי תורה שנאמר בהם 'כי קרו
  מאוד' לא נתנו לך בינה ודעת?

וכתב מר סבי הצדיק רבי בן ציון רז זצ"ל בספרו כרם ציון (עמוד תקעט) בשם הרב 
אהל תורה שכוונת אליהו היתה לומר בזה: הרי לא יצאת צייד מרחם אמך, אלא 
שההכרח לפרנס את עצמך הוא אשר לימדך לתפוס במלאכת הציד. אם כן אילו 

צורך והכרח כזה ללמוד תורה, באותה מידה שאתה זקוק לפרנסה  היית מרגיש
  וטורח היית להשיגה, בודאי יודע היית ללמוד תורה כשם שאתה יודע לצוד.

ובאמת אין הדבר קשה, ובפרט בזמן הזה שיש הרבה ספרי ביאורים על כל 
מקצוע ומקצוע בתורה הקדושה, אם כן ודאי שחובה על כל אחד לקבוע זמן ועת 

  לים עצמו בלימוד התורה. ה' יזכנו.להש
  

  �סעודה שניה  �

ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ִאיׁש... ֲאֶׁשר ְלָבבֹו פֶֹנה ַהּיֹום ֵמִעם ה' ֱאֵהינּו... ְוִהְתָּבֵר ִּבְלָבבֹו ֵלאֹמר 
  יט)-יז(דברים כט  ְסַח לֹו. 'הָׁשלֹום ִיְהֶיה ִּלי ִּכי ִּבְׁשִררּות ִלִּבי ֵאֵל ...א ֹיאֶבה 

שמעתי מהגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל שפירש שכאן מדברת התורה באנשים 
שאומרים שלא צריך לשמור שבת ולא להניח תפילין ולא לקיים שאר מצוות, 

לאדם אלא "העיקר הלב", ואם אני מאמין בלב זה הכי חשוב. למה הדבר דומה, 
קות לעשן שעובד במפעל והוא רק מסתובב בין המכונות ויוצא כל חמש ד

סיגריה ולטייל מחוץ למפעל, וכך עובר כל החודש וכאשר מגיע בעל הבית לחלק 
מעטפות לכל העובדים, פותח האיש את המכתב ובמקום למצוא שם משכורת 
הוא רואה מכתב פיטורין. וכשניגש לבעל הבית ושואל אותו מדוע אתה לא נותן 

ולם שאתה בעל הבית הכי לי משכורת, והרי אני מאוד אוהב אותך ואני אומר לכ
טוב בעולם, ומי אמר שאני צריך לעבוד מול המכונות והרי "העיקר הלב"? וכי 

  בלב, איזו תוצרת תצא מכך? יעבדובעל הבית יתייחס לטענתו, הלא אם כולם 

וזאת כונת הפסוק שיש אדם שלבבו פונה מעם ה', ובשרירות לבו הוא הולך, 
שהעיקר הלב. וכמו שלא יתכן שאדם יכבד והוא חושב לומר בבית דין של מעלה 

את חוקי התנועה בלב, ויסע במהירות מופרזת ובלי רשיון, ויאמר העיקר שבלבי 
אני מעריך את החוקים, הלא לא תועיל לו טענה זו כשיתפס, כך אי אפשר לומר 
לבורא עולם אני עובד אותך רק בלב, זה לעג וקלס. ועל אדם כזה נאמר 'לא 

עצמו הוא עושה ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, עניני ו', כי את כל ה ה' סלוח ליאב
. ה' יזכנו לעבדו בלבב שלם ולקיים ..עבודת ה' שלו הוא מסתפק רק בלבבואילו 

  כל מצוותיו אמן.

  �סעודה שלישית  �

ְוִרֲחֶמ ֶאת ְׁשבּוְת ֶהי(דברים ל, ג) ְוָׁשב ה' ֱא  
בעצמו ישיב את האדם וכאילו  שהכונה במילה "ושב" שהקב"ה פירש רש"י

  ווהי הסיבה שלפעמים אדם מרגיש איזאליו. וז וכדי להשיב ובידיתפוש 
התעוררות בלב לעשות מצוה או ללמוד תורה, כי באותו שעה ה' משפיע עליו 

  ., ומעורר אותו להתקרב אליורוח ממרום

מרי סיפר הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א על יהודי שהתגורר בחו"ל ושכח לג
. בבעלותו יח תפילין ושום מצוה לא עשה כמעטלא שמר שבת ולא הנ -ו מיהדות

והנה ביום מסויים הוא יושב בחנות שלו ומרגיש  אדם זה היתה חנות, של
שהידיים שלו מסרבות לנגוע בכסף ולמכור את הסחורה וכאילו לוחשים לו 

לחשוב לה הוא ניסה יתחב .תלך מכאןום מה אתה עושה פה, תקום מהשמיי
בת בחנות עם אבל הוא החל להרגיש שהוא לא מסוגל לֶש  ,שאולי הוא מדומיין

והנה הוא  בלי לדעת לאן. לכתהוא קם וסגר את החנות והחל ל .הסחורה והכסף
היום יש משהו מיוחד אצל  ושאל אותו האם , ניגש אליורואה איזה יהודי

א ביותר בשנה היום ענה לו היהודי, הרי היום זה היום הנור ,איזו שאלה ?היהודים
הלך לבית הכנסת  את פשר הרגשתו המוזרה, האישאז הבין יום הכפורים, 

 (עפ"י ובחרת בחיים) .שלימה להתפלל וחזר בתשובה

  סיפור לשלחן השבת

  רבי אמנון ממגנצא
רבי אמנון ממגנצא היה דמות מכובדת 
ונערצת בעירו. מוצאו היה ממשפחה 

קומה וגם  חכם בעל שיעור מיוחסת. תלמיד
הליכות היה, אוהב את  נגיד בעמיו. איש נעים

  מראה. תואר ויפה הבריות ואהוב עליהן, יפה

ת עסקיו ופעילותו למען הקהילה במסגר
היהודית, נפגש לעיתים תכופות עם שועי 
הארץ ועשיריה, עם אנשי הכמורה ובעלי 

שהיה יהודי, זכה לכבוד  למרותהשררה. 
ולהערצה מצד הגויים, ולא אחת אמרו לו: 
"מה אדם נבון כמוך עושה בכלל בין 

  היהודים? ראוי לך להיות כמונו".

נאמרים בהלצה, תחילה סבר שהדברים 
אך עד מהרה נוכח שאכן מנסים לפתותו 
להמיר את דתו ולעבור אל חיק האמונה 

, מלךהנוצרית. בפגישותיו התדירות עם ה
היה זה מדבר על ליבו: "איזה עתיד נכון לך 
בין היהודים? בוא תהיה אחד מאיתנו, ושערי 

  התהילה ייפתחו לפניך".

בר, "תנה לי שלושה ימים לחשוב על הד
ואז אומר לך את החלטתי", אמר לבסוף רבי 

. הוא כבר היה עייף מלךאמנון ממגנצה ל
ותשוש, וביקש אמתלה כלשהי כדי שיניחו 

  לו ויוכל לשוב לביתו.

אך יצא מאתם התחרט על התשובה 

שהשיב, שנראה ממנה כאילו יש לו ספק 
לא אכל ולא , מרוב צערובדבר, וצריך עצה. ו

  .שתה

ללכת אל  רבי אמנון בסירביום השלישי 
  . רחובעל כ אליו ביאוהוההמלך, ו

אני את משפטי למלך:  אמנון רביאמר 

דינה להחתך,  -הלשון שדברה שקר  !אחרוץ
  כי רצה לקדש שם שמים. 

לא, כי הלשון  :ענה לעומתוהמלך אולם 
 - י אמרה אמת, אבל הרגלים שלא באו אל

קצצו כבזמן שאייסר. ו -אקצוץ, ויתר הגוף 
 היו שואלים:יו ורגליו, פרקי אצבעות יד

  .לא התחפוץ להמיר דתך? והוא משיב:

כשסיימו הרשעים לקצץ את כל פרקי 
תיו, הניחו את הפרקים הקצוצים באגן אצבעו

מלא מי מלח, השכיבו את רבי אמנון באלונקה 
  ושלחוהו עם הפרקים הקצוצים אל ביתו.

, כי האמין 'אמנון'קרא שמו לא לחינם נ
  .באל חי

ביום ראש השנה ביקש להוליכו לבית 
ולפתע עלה קול בהיכל, בוקע , הכנסת

ך תעלה כן, ולבבי אמנון: "ומשפתי ר
  ..."היוםונתנה תוקף קדושת ... קדושה

נסתלק ונעלם מן את תפלתו כשגמר 
ים. אחר קהעין, ואיננו כי לקח אותו האל

קלונימוס בן  רבישלושה ימים בא בחלום ל

 ציוהוולימדו כל הפיוט, ו ,משולם רבינו
. הוא הפיוט לשולחו בכל תפוצות ישראל

 הנאמר בקהילות רבות לפני תפלת המוסף.
 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  סעודות ראש השנהחג / דבר תורה לשלחן ה
  � ה)(ליל א' של ראש השנ סעודה ראשונה �

א ְלָזָנב ...ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניֶׁשִּנְהֶיה ְלֹראׁש ְו.  
  וכי שררה וכבוד אנחנו מבקשים ביום הקדוש הזה? ,מה פירוש הבקשה הזאת שנהיה לראש

מדובר כאן בשררה חלילה או ברצון להתגדל בעיני הבריות, אלא הכוונה שנזכה להתגדל בתורה ובמידות אין  התשובה היא
בינו אצון רעשות לאת רצונו של ה' יתברך במקסימום האפשרי. ואנו מבקשים שנהיה "לראש" הם ראשי התיבות:  ולעשות

  בעיצומו של יום הדין אנו מכריזים: אבינו מלכנו כל חפצינו הוא לעשות רצונך... בשמים. בשעה זוש
רתית, ויצהיר: "אין בידי פרוטה לפרוטה, אבל ובאמת זוהי הסגולה לעבור את הדין, כי הלא אם יכנס אדם לחנות תכשיטים יוק

  הרי ישים עצמו ללעג ולקלס! –אני מבקש את הקולקציה היקרה ביותר!" 
אם כן באיזו זכות נבקש שנה טובה אם חטאנו שוב ושוב, אלא כאשר המטרה היא לעשות רצון ה' יתברך, אזי מקבלים גם כאשר 

אלקים חיים. תן לנו שנה טובה שנוכל  "למענך"רים בתפלה: כתבנו בספר חיים, אין בידינו הרבה זכויות. וזה גם מה שאנו אומ
  לעסוק בתורתך ולשמור מצוותיך, ואם זה העיקר, מקבלים הכל!

  � של ראש השנה) ראשוןשניה (יום סעודה  �

סו של המלך לצוד ציד, לפתע סטה סו אל היערמשל: מלך אחד יצא ביאר את "תקיעת שופר" ברבי לוי יצחק מבארדיטשוב 
תעה יותר. לפתע פגש באיש הממונה על היער, אולם המלך ניסה להתקדם כדי לצאת מהמבוך,  .ותעה בעומק היערמדרך הישר 

. המלך ביקשו לבוא עמו אל ארמון לכיון ארמונווהו ליוזה הכיר באיש שמולו כי הוא המלך, מיד העניק למלך אוכל ושתייה ו
חלפו שנים והשר חטא כנגד המלך, הובא השר למשפט והמלך פסק דינו  ינהו לשר נכבד.כרו הטוב, ומלשלם לו שהמלכות, 

ה לו המלך לבקש את לפני ביצוע פסק הדין הור, והביאוהו אל הגרדום למיתה. ביום המיועד נטלו התליינים את השר מתא כלאו
ם לבושים שלבש בעת שהסתובב ביער השיב השר למלך, בקשה אחת לי, אבקש כי המלך ילבש כעת את אות .בקשתו האחרונה

  נזכר בהצלתו, וסלח לו.הבין המלך הפיקח את כוונתו, ותועה, ואני אלבש את בגדי היערן שלבשתי באותה שעה.  לבדו עזוב
צעקו 'נעשה  ישראל יוהנמשל הוא: בשעת מתן תורה חיזר הקב"ה על כל אומה ולשון שיקבלו את התורה ולא רצו, ורק בנ

נו עול מלכותו. ולעת עתה שפשענו ומרדנו כנגדו, ויראים אנחנו מיום הדין, אנחנו תוקעים בשופר, בשביל ונשמע' וקיבלנו עלי
זכות  ברך שמובשופר, כדי שיזכור לנו הבורא יתבאותו הלבוש שהיינו בו במתן תורה, שקיבלנו התורה והמלכנו אותו  להתלבש

  וטובים אכי"ר.זה וימחל לנו על כל עוונותינו ויכתבנו לאלתר לחיים ארוכים 

  � שלישית (ליל שני של ראש השנה) סעודה �

תפוח בליל ראש השנה, כי התפוח יש בו שלש הנאות: טעם אכילת לרבנו יוסף חיים בספר בן איש חי (נצבים אות ד) נתן טעם 
  לכל השנה כולה. נות] [=בנים, חיים ומזובני חיי מזוני  םשהשל שלשה דברים נו שפע הכללי מראה וריח, והוא לסימן טוב לבקשתו
א) מוד (אחרי מות דף עד ע ר הקדושעל פי מה שכתוב בזוהנתן טעם  ,הגאון רבי דוד ברדא שליט"א, בספר טוב רואי (עמוד מז)ו

בגוונים, בריח, ובטעם, ויש בו גם רפואה  - שעם ישראל באים לפני הקב"ה ומשבחים אותו בתפוח, כיון שיש בו כל המעלות
מהקב"ה בראש השנה, כמו שהתפוח מצד עצמו וטבעו הרי הוא רפואה לכל דבר, כך הקב"ה משפיע לנו  לכל. ואנו מבקשים

רפואה לכל מיני חוליים. כמו שהתפוח יש לו גוונים לבן אדום וירוק, כך הקב"ה מנהיג אותנו במדות של חסד גבורה ותפארת. 
בעם ישראל יותר מכל האומות, ומתנהג עמנו כמו הריח כמו שהתפוח יש בו ריח דק יותר מכל שאר אילנות, כך הקב"ה בחר 

, שישפיע ם יתברךאנו מבקשים מאת הש , כי באכילתולכן אנו אוכלים תפוח בליל ראש השנהלפי זה יש לומר שביער לבנון. ו
  שנמצאים בתפוח.הללו עלינו מכל המעלות 

  � ביעית (יום שני של ראש השנה)סעודה ר �

קיבל אותו בסבר  גאון בביתו של יהודי אחד. המארח לא ידע מי הוא אורחו הדגול אולם למרות זאתפעם אחת התארח רבי סעדיה 
האורח שבביתו ומיד התנפל לרגליו וביקש את  פנים יפות ונתן לו מכל טוב ביתו. בטרם עזב האורח, נודע למארחו מיהו אותו

"אולם אם  –השיב המארח  –רי אירחת אותי בכל הכבוד". נכון "וה –אמר רבי סעדיה  –סליחתו ומחילתו. "אינני מבין את בקשתך" 
  סעדיה גאון הייתי מכבדו שבעתיים, על כן מבקש אני ממעלתו סליחה ומחילה"!  הייתי יודע כי האורח שבביתי הוא רבי

והקדוש, שכן בכל הדברים ואמר: ריבונו של עולם! הן בכל יום ויום נודע לנו עוד ועוד משמך הגדול  שמע רבי סעדיה גאון את
לא  משיגים יותר במעלת קדושתך מכפי שהשגנו ביום הקודם, על כן אנו מבקשים ממך סליחה ומחילה על שאתמול יום אנו

   נהגנו כשורה לעומת הנהגתנו היום!...
 בה ומבורכת.השי"ת ונזכה לשנה טו ועם רצון זה נבוא לפני ביום ראש השנה נקבל על עצמנו להוסיף בעבודת ה' בתורה וביראה.

 מוסף גליון לראש השנה

 / מאת הגאון הרב אלעזר רז שליט"א, ראש ישיבת פלא יועץימי רצון 
שבת אחרונה של השנה, יתעורר בה מאד, ויקדשנה במחשבה בדיבור ובמעשה, וינצל רגעיה, ויהיה ממכבדיה והוגיה. ויחזק עצמו וגם א. 

  בשבת זו.מקורביו 

יר: שכמו שהאדם שותק למטה, כן בשמים שותקים שמעתי פעם מהרב ר' בנימין זאב חשין זצ"ל, שבראש השנה לא לדבר כל כך והסבב. 
  פותחין פיו עליו. וה' יזכנו לקדושת הדיבור כל חיינו אמן. ולא

  כפי רצונם וכפי העולה על רוחם, ואין טוב מזה. - "תפילות" מנוסח עצמו  -יש נוהגים מנהג טוב, שכותבים לעצמם בדף ג. 
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  שונה הלכות
  

  ...יםם ודורששואלי
  ת החגים הבאים עלינו פלקראת תקו

  בבית הכנסת תתקיים אי"ה לשלום, 

סדרת שיעורים מקיפה 
  בהלכות חגי תשרי 

  (ראש השנה, יום הכפורים, סוכה וארבעת המינים)
  

  מפי רב בית הכנסת

  א"שליטמשה יוחאי רז הרב 
  

  

  ,בערב 7.15ה:  - ימים א 
  מן צאת הכוכבים דקות לפני השקיעה, ערבית בז 20מנחה 

  אחה"צ 4:00ביום שבת קודש: בשעה 
  לאחר מכן תפילת מנחה

  !יהודי יקר
  

  שלך להתכונן לחג כראויהזדמנות הזוהי 

  !שמעו ותחי נפשכם

  ש השנהזמני תפילות לרא
  

  ערב ראש השנה - יום ראשון 
  00.10א' במוצ"ש  סליחותוהתרת נדרים 

  בבוקר 4.30והתרת נדרים ב'  סליחות
  5.30 שחרית

  18.30 ערב ראש השנה מנחה

  א' של ראש השנה - יום שני 
  7.00 שחרית

  בצהרים 2.00ברוב עם  קריאת תהלים
  אחה"צ 4.30ותשליך  מנחה

  אחה"צ 5.30בעניני היום  שיעור
  בערב 6.45 ערבית

  ב' של ראש השנה -יום שלישי 
  7.00 שחרית

  בצהרים 2.00ברוב עם  קריאת תהלים
  אחה"צ 4.30 מנחה

  אחה"צ 5.30בעניני היום  שיעור
  בערב 7.00 ערבית

  צום גדליה - יום רביעי 
  5.30בבוקר, שחרית  4.30 סליחות

   שיעור אחה"צ 6.00
  6.30 מנחה

  7.00מוצאי הצום  ערבית

   dvartora1@gmail.com: להערות ולקבלת הגליון בדוא"ל .052-764-7844 גרףספר: עיצוב והפקה

  

  הגליון מוקדש לרפואתם השלימה של:
אתי אסתר בת פולט תחי',  מאיר בן מימי הי"ו,

מוניק  רבקה בת גילה תחי',רחל בת פריחה תחי', 

  טל נועה בת רבקה תחי'אור  בת סוליקה תחי',

  בתושח"י

  אמירת סליחות
  000.3בשעה מנין א' בחצות הלילה, 

   04.30בשעה מנין ב' באשמורת, 
 לפנות בוקר

ניתן לסייע בהדפסת הגליון ולהנציח את שמות יקירך, לברכה אח יקר! 
 וזכות התורה תעמוד בעדכם! להצלחה, ולהבדיל לעלוי נשמה.

åðé÷ìà úéá íîåøìå øàôì  
  

בימים אלו נשלם השיפוץ בבית המדרש, 
  לרווחת המתפללים ומשתתפי השיעורים.

המעונינים להיות שותפים במצוה יקרה 
  זו, וככתוב "זה אלי ואנוהו",

  יפנו לגבאים, ומה' תשאו ברכה.

  תזכורת!
  

  לא תאחר לשלמו...

  נדרים נדבות ותרומות, 

יש לשלם בבית הכנסת עוד 

 הימים הנוראיםלפני 

  הגליון מוקדש: 
לל בן סלמה ע"ה לעילוי נשמת ה

  ואסתר בת תורכיה ע"ה.
�  

 לימור הי"ונטו להצלחת 

 כדי ,מערב יום טוב שעות) 26" (של נר נשמה"להכין יש  א.
  גז.הלהדלקת כן ו להדלקת נרות בליל שני,אש לקחת ממנו 

של  גם לצורך ליל שנינרות  מערב ראש השנהלהכין כדאי  ב.

  .החג

ר אש ...רוךב והברכה: נרות לפני כניסת החג. מדליקים ג.

   .להדליק נר של יום טוב קדשנו במצותיו וצונו

  תשמע בקידוש. , אלאבהדלקה "שהחיינו"ברכת אין לברך  ד.

אשר בחר בנו  .2, הגפן .1, ברכות שלש םברכימבקידוש  ה.
  .[כדאי לעשות הכל מתוך המחזור שלא יהיו טעויות] שהחיינו. .3מכל עם, 

  סוכר.מלח, ואחר כך גם באת הלחם מטבילים ב ו.

 ירות וירקות שונים לסימן טוב, ועדיףהמנהג לאכול פ ז.

  והמוציא ואכילת כזית לחם. ידים אחרי נטילת לעשות סדר זה

, ורק אחר שיטעם בורא פרי העץ'' יםיש לברך על התמר ח.

  .'יהי רצון'ממנו חתיכה יאמר את ה

ברכת התמר יכוין לפטור גם את שאר הפירות שיאכל ב ט.

  אחר כך.

אין לברך על ירקות מבושלים (רוביא ודלעת וכדומה)  י.

  באמצע הסעודה.

את סדר אכילת הסימנים יעשו בשני הלילות. ויש  .יא

  שהוסיפו לעשות כן גם ביום.

  אין צריך לחזור. ,שכח יעלה ויבוא בברכת המזוןאם  יב.

רק אחרי נרות דליק להעדיף בליל שני של ראש השנה  יג.
  הקידוש. 

להכינם מערב יש לכן נרות שעוה, ביום טוב להדביק  אסור יד.

  להכניסו זה בזה. פתיל צף מותרואולם  .האש השנר

אסור להדליק אש ביום טוב, ויש להעביר אש מאש  טו.

  .שדולקת מערב החג

בלילה  והשני מברכים שלש ברכות כמה לילהקידוש ב טז.

 פרי חדש או בגד חדש יהשיה עדיףלכתחילה ו .הראשונה
  .'שהחיינו'כשמברך 

כונת הלב שמחה, בתפלות ראש השנה יש להתפלל ב יז.
  .ובהתעוררות

גון כוח את התוספות בתפילה, כיש להזהר שלא לש יח.
  וכדומה, כדי שלא יגיע לאיסור ברכה לבטלה. הקדוש" "המלך

בראש שני פעמים  תהליםר האת כל ספנוהגים לקרוא  יט.
 ."כפר"ובסך הכך הם שלש מאות מזמורים כמנין השנה, 

 וצריך לקראם במיתון ובכונה.

במוצאי ראש השנה, מבדילים על הכוס, ומברכים "הגפן"  כ.

  והמבדיל בין קודש לחול", בלא בשמים ונר.

בעשרת ימי תשובה יש להרבות בלימוד התורה, בצדקה  כא.

  ובמעשים טובים.

שבעת הימים שבין ראש השנה ליום הכפורים, גדולים  כב.

בכחם לתקן את מה שפגם בשנה שעברה ומאד במעלתם, 
  ' יזכנו.ה. באותו היום בשבוע


