
 

 

 

 

 
עד כדי כך, שכותב הצדיק, בעל 'רמזי 

השבת' זצ"ל, כי כל מי שידקדק בשמירת 
השבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים, 

זוכה לכפרה על  –הלא היא 'שבת שובה' 
 כל השבתות שעבר מיום לידתו!".

"במעט מאמץ בעשרה ימים הללו", כותב 
יכול "הרש"ש בדרשה לראש השנה, רבנו 

 דולים ועצומים.האדם להרוויח רווחים ג
הם כנגד  –ומעט התעוררות בימים הללו 

 טורח גדול בזמן אחר בשנה".
 לכן, נהגו בכל בית ישראל, בימים הללו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

להחמיר בחומרות יותר מכל השנה, כגון: לא 
 לאכול פת של עכו"ם וכדומה.

כי עכשיו זו ההזדמנות לשנות את מה שנגזר 
 בהצלחה.ו ווגעלינו בפרנסה, בבריאות, בזי

כי במשך השנה כבר קשה מאד לשנות את 
מה שנגזר, אך עכשיו נותנים לך לקבוע 

 ולשנות הכל לפי מעשיך ועשיית תשובתך.
מסופר ב'קדוש אלול' כי באחד הימים הגיע 
רב אחד אל בית החולים וראה שם משפחה 

שלימה: הורים, אחים ואחיות שעומדים בפחד 
 ובתפילות ליד חדר הניתוחים.

שאל הרב לפשר הדבר, והם הסבירו לו כי 
אחד מיקיריהם נמצא בניתוח לא פשוט והם 

 ממתינים בפחד לסיומו של הניתוח.
 "כמה זמן יארך הניתוח?" שאל הרב.

 
 
 
 
 
 

 סיפר
 
  
 שנים", השיב האברך בפחד. 5"
 

 

  

 לו."כמה שעות", הם השיבו 
"אם כך", אמר להם הרב, "יש עוד זמן רב 

עד גמר הניתוח, לכן, שובו לעיסוקיכם 
 ותחזרו הנה בשעת סיום הניתוח".

כל בני המשפחה המודאגים והמפוחדים 
הסתכלו על הרב בתמיהה ואמרו: "הכיצד? 
הכיצד נוכל לחזור לעסקינו כשאנו יודעים 
שיקירנו נמצא בסכנת חיים?! נישאר כאן 

 יק להתפלל ולומר תהילים".ולא נפס
אמר אותו רב: "באותו רגע הבנתי בדיוק 

'כיצד יכול את דברי רבנו יונה ז"ל שאומר: 

ולהמשיך כרגיל את האדם לשוב אל עסקיו 
ת ימי התשובה הקדושים, אשר בעשרחייו 

בהם מונחים על כף המאזניים כל העתיד 

 הרוחני והגשמי שלנו ושל משפחתנו".
האדם לראות שבוע זה כיצד? כיצד יכול 

הרי יצאת  –כאחד השבועות הרגילים 
, ת הדיןלהפסקה של שבוע עד לחתימ

ובשבוע זה נותן לך השופט מבחן לבדוק 
 ותעשה תשובה. האם תשפר את מעשיך

הרי אתה זוכר שבחורף האחרון נתקעת 
באמצע כביש סואן עקב פנצ'ר בגלגלך 

בגשם השוטף, נכון?  ותווהיית צריך לתקן א
לך, שבעשרת ימי תשובה של שנה דע 

שעברה ריחף עליך דין זה, אך לא הצלחת 
 הובא לחיתום ביום הכיפורים.לבטלו והוא 

אם חלילה, איננו "וכתב הגר"י בלאזר זצ"ל: 

חוזרים בתשובה בימים הללו, לא רק 
שפספסנו את ההזדמנות לשנות את דיננו, 

אלא יש כאן הוספת חטא על פשע, בכך 
העובדה שהקב"ה ממציא  שלא ניצלנו את

אותנו אליו, לצורך בקשת מחילה על מה 

 נגדו".כשחטאנו ועווינו 
"קודם "לכן" אומר הרב מוצאפי שליט"א, 

שיגיע יום הכיפורים ישתדל לשלם כל נדריו 
או דברים שלקח בהקפה  שנדר או שהתנדב

לא יהיה עליו כדי ש  -ועדיין לא שילם 
האדם קיטרוגים וחובות בשמים, לכן ימהר 

בימים הללו להשיב את כל חובותיו וירבה 
 תפלה צדקה ותשובה".

 
 

יהיו לו סנגורים בשמיים, הם המלאכים 
הנבראים מאותם דיבורים של נדבות, ועתה, 

בתשלום הנדבות נותן בהם נשמה ויכולים 
 לומר עליו

 
 
 

 .ם יכפו 

 

מיד עם כניסתו של הלילה הקדוש, ליל 
ראש השנה, נכנסים אנו אל תוך עשרת 

הימים הגבוהים ביותר בשנה, אשר אמרו 

"דרשו ה' בהמצאו, עליהם רבותינו: 
אלו עשרה ימים  – קראוהו בהיותו קרוב"

 שבין ראש השנה ליום הכיפורים.
 41"ישנם בשמיים ש: וגילה הזוהר הקדו

צינורות רחמים, אשר במשך כל השנה 
 שהם נעולים וסגורים, וכאשר מגיע רא

חים בשמיים את אותם תהשנה, פו
ימים, ומאיר  41צינורות רחמים למשך 

 באותם ימים אור גדול ועצום בעולם".
צינורות רחמים שפתוחים למשך  41

 העשרה ימים הקרובים!.
ע זה ולך עצור את מירוץ החיים בשבו

להציל את נפשך ולהתחנן לפני הבורא 
שיטיב לך את כתיבתך ויבטל כל דבר 

 שאינו טוב ח"ו שעלה בגורלך!.
 כאשר נשלח מכתב לבן איש חי זצ"ל

בעשרת ימי תשובה, הוא השיב בזה 

צריך אתה לדעת שאני כותב לך הלשון: "
כל דקה מכתב זה בימי התשובה שבהם 

 חשובה בעיני כחודש ימים".
ספרים על החיד"א הקדוש שהיה מסתגר מ

 בימים הללו בחדרו ולא ראה אף אדם.
אם היינו הקדוש: " וכך מובא בשם האר"י

יודעים מהי מעלתם של עשרת ימי תשובה 

 לא היינו ישנים בהם לרגע. –בשמיים 
 "האשר כל יום מימות השבוע, שבין ר

מכפר על אותו יום  –ליום הכיפורים 
 נה האחרונה".בשבוע של כל ימות הש

כעת אנו יכולים להבין מדוע היה חשובה 
 כל דקה בימים הללו לצדיקים.

הקב"ה כל כך רחמן שהוא אומר לאדם: 
"תראה, כל השנה לא הלכת בימי ראשון 

אם תלך ביום ראשון של  –לשיעור תורה 
עשרת ימי תשובה לשיעור, נחשב לך 

בשמיים שתיקנת את כל ימי ראשון של 
 ה" מבטיח האריז"ל.כל השנה האחרונ

 רק אב רחמן נותן מתנה שכזו לילדיו!.
 
 
 

 הימים 
 עשרת ימי תשובה

 
 
 
 

"למרות שכבר נכתב דיננו וגורלנו", כותב 
ימים בהם  41"נותן לנו הבורא המבי"ט, 

שרה בת  :ה ופרנסההצלח ה,העלון מוקדש לרפוא
אסתר, יוסף בן אורי, אתי אסתר בת שרה, שלמה בן 

סעדה בת  , שושנה בת זוהרה,שלמה בן זוהרה ,מרסדס
אנה בת לום סאלם ויפה שושנה בני זוהרה, , שזהרה

 ,קורוטה :תוחמשפ טלי רחל בת אסתר, סופיה,
  .וניסן צוברי ,מאירוב

  .סיגלית בת מזללילך שרה בת מזלה,  בר קיימא:זרע 
 מרגלית , משה בן שמס, שלום בן חיים :ילוי נשמתלע
 .בת דבורה     
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 ותראו כל טוב בחיים ב"ה 
 
 
 
 

אנו מתפללים לה' שנמשיך 

חיים  :ה ברכה והצלחהלרפואהעלון מוקדש 
בן שולמית, רינה בת יונה, מוטי בן סלביה, 
 ,מיכל בת רינה, אורטל, שחר ונוי בני מיכל

לה בת שמס 'לה גגי, ישי בן רינה ומשפחתו
 .אילנה, דורון בן ציפורה

הילה חנה, שירה ת אלעד שמעון, :הגון זיווג
  רבקה 

  יאיר :והצלחהלזיווג הגון העלון מוקדש 
אלמוג , ושמחה בני מרגליתמוראל, חי, 

, סתוונית בת , רעות צובריבת תמר חווה
 .הה, אהובה ברכה בת שמחלמכר

 
 

ם ויפה אשוואל, משפחת שרעבי, ניסי


