בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

כניסת השבת81:81 :
יציאת השבת81:82 :
רבינו תם87:77 :

יציאת השבת81:88 :
רבנו תם81:70 :

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

הנה הוא הגיע .היום המקודש ביותר בשנה .היום המיוחד שאמר עליו דוד מלך ישראל" :ימים יוצרו ולו אחד בהם"
(תהילים קלט') – ריבונו של עולם ,ימים רבים יצרת ,אך ישנו יום אחד יחיד ומיוחד – יום הכיפורים ,אנא ,כאשר
יגיע דור שלא יהיה לא נביא ולא כהן ולא בית מקדש שיכפר עליהם ,קבל את תפילתם ביום הכיפורים( .מדרש)
ביום זה ,הקב"ה מתייחד לבדו עם ישראל ומקבל את תשובתם ,עד שאפילו לשטן אין רשות לקטרג ביום זה.
"כמה מאושר צריך להיות האדם ביום זה" ,כתב ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל" ,שיש בו ים של רחמים על האדם
לקבלו לפני ה' כבריה חדשה אם יעשה תשובה".
עד כדי כך שכתב ר' ישראל מסלנט זצ"ל" :אילו היה יום כיפור מתרחש רק פעם ב 07-שנה,
היינו צריכים לרקוד ולשמוח ללא סוף ,שהרי ביום זה מתכפרים לאדם כל עוונותיו ,והרי הוא נטהר ומתנקה
כתינוק שנולד ,שעצם היום בעצמו מכפר לשבים ,כל שכן שזכינו שיש לנו יום כיפור בכל שנה ושנה".
ישנם רבים הנכנסים לדיכאון מיום זה ומביטים כל הזמן במספר הדפים שנותרו במחזור עד לסיום ,בעוד שאחרים
עושים ספירה לאחור ,כמה שעות נותרו עד לצום.
"אם רק היו יודעים אנשים הללו את מעלת היום הקדוש",
כותב הצדיק בעל ה'יסוד ושרש העבודה'" ,שכל רגע ורגע
שהם נמצאים בתענית ,הם זוכים לטהרה וקירבה לקב"ה.
ולכן ברגע שיבוא לאדם צער מהצום ,יכוון לעשות בכך
נחת לה' שזוכה ע"י כך להיות קרוב אליו יותר מתמיד".
אך כאן מגיעה הפתעה גדולה שמגלה רבנו הרמ"א (סי' תרז'
סעיף ו') וכך הם דבריו" :אין יום הכיפורים מכפר את כל
העוונות אלא רק לאדם שמאמין בכפרתו של היום".
כלומר ,אם נבוא לאדם מיד בצאת הצום ,ונאמר לו:
"איזה כיף לך .אתה נקי וטהור ממש כתינוק שנולד" ,והוא
ישיב ויאמר" :הלוואי ,מהפה שלך למעלה" – דעו לכם,
אומר הרמ"א ,שלאדם זה לא התכפרו העוונות ביום כיפור ,מפני שאין הוא מאמין שהקב"ה מנקה ומטהר את
האדם כליל ביום זה ממש כתינוק שנולד.
אדם שיודע סוד זה ,שכעת בשמיים מאזן העבירות שלו הוא 7% :אינו מסוגל לעשות כלל עבירות ,שהרי הוא
כעת קדוש וטהור כצדיק גדול! .אך כל זה בתנאי ,שברגע שיצא מהצום ,יאמין שהרי הוא טהור ונקי כליל!.
כך מספרים על הצדיק ר' אליהו לופיאן זצ"ל שכאשר היה מסתיים יום הכיפורים ,היו כולם הולכים לביתם לאכול
קפה ועוגה ,ומיד עושים את דרכם אל רחבת בית הכנסת והיו רוקדים במשך  3שעות על כך שזכו לטהרה גמורה!.
לכן ,כתב המשגיח של 'ליקווד' זצ"ל" :צריך להיות מלא שמחה כשהולך לומר וידוי ,שאז נעשה קדוש וטהור.
שהרי אמרו חכמינו שאדם האומר לאשה שמקדשה על מנת שהוא צדיק ,אפילו אם הוא רשע גמור ,היא
מקודשת ,מחשש שמא הרהר בתשובה .כלומר ,מחשבה טובה ביום זה של שינוי והאדם יכול להיהפך לצדיק
וטהור ,ולכן יעמוד להתפלל תפילת נעילה מתוך שמחה".
לכן ,היה המשגיח זצ"ל מזהיר תמיד שלא ליפול לעצבות שמזכיר את החטא ,שהרי אמרו חז"ל" :אשריכם
ישראל לפני מי אתם מטהרים" ,וצריך לראות את האור הגדול של חסדי ה' ביום זה ,שהשמחה וההתקרבות ביום
זה אמורה להאפיל הצער שיש לאדם בשעת הזכרת החטא.
"וידוי עם דמעות אך בלי עצבות" ,קבע המשגיח .בוכים על עומק החטא והריחוק שגרם לנו החטא מבורא עולם,
אך מתוך שמחה שזוכים לשוב אל ה' ביום זה ולהיות נקיים לחלוטין.
"כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו מוחלין לו על כל עוונותיו" ,קובעת הגמרא (ברכות יב) – וזוהי עבודתנו ביום
זה ,לבוא שמחים ומאשרים עם בגדי לבן ,ולבקש שאנו רוצים להיות קרובים אליך שוב ומבקשים את סליחתך על
כל הצער שגרמנו לך עם כל עוונותינו ,למרות כל הטוב והחיים שהענקת לנו ,ולהזיל דמעות של געגוע!".

