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 ראש השנה יום הדין  –  נצביםפרשת 
ִביִעי"ראש השנה התורה ציותה על  שְּׁ ֹחֶדׁש הַּ ָרא ֹקֶדׁש בַּ רּוָעה ִמקְּׁ רֹון תְּׁ ָבתֹון ִזכְּׁ ֶיה ָלֶכם ׁשַּ ֹחֶדׁש ִיהְּׁ ֶאָחד לַּ ֹחֶדׁשוכן " )ויקרא כג, כד(" בְּׁ ִביִעי  ּובַּ שְּׁ הַּ

ֶיה ָלֶכם רּוָעה ִיהְּׁ ֲעׂשּו יֹום תְּׁ ֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא תַּ ֶיה ָלֶכם ָכל מְּׁ ָרא ֹקֶדׁש ִיהְּׁ ֹחֶדׁש ִמקְּׁ ֶאָחד לַּ אמרו ראש השנה נמשך יומיים, ו. )במדבר כט, א(" בְּׁ
אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים  ראש השנה,שלשה ספרים נפתחין ב"ו הקב"ה שופט את כל העולםבימים אלו כי רבותינו 

בינוניים תלויין  ,רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה ,צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים .גמורין ואחד של בינוניים
 .ע"ב( )גמ' ראש השנה דף טז" לא זכו נכתבין למיתה ,זכו נכתבין לחיים יום הכפורים.ועד  אש השנהועומדין מר

 כל בני האדם? את ושופט הקב"ה דן ימי הדין אשר בהם להיותשנה שני הימים הראשונים של המדוע נבחרו דווקא בין, ויש לה

 אדם הראשון חטא ונידון ביום שישי לבריאת העולם

)'מעשה רוקח' על המשניות מסכת סנהדרין  ביום השישי לבריאה בפרשת ראה ד"ה ולבוא אל הביאור נקדים( )'זכר דוד' על התורה לר' דוד זכות ממודינא אחרי שנגמרה יצירת העולם

ָרא ֱאֹלנאמר "שכפי  האדם, יצר הקב"ה את )זוהר פרשת בראשית דף לז ע"א ד"ה ואמר רבי יהודה( הוא יום 'ראש השנה'ש דף פד ע"ב ד"ה ונחזור לענייננו( ִיבְּׁ ֶאת  יםִק וַּ
ֶצֶלם ֱאֹל מֹו בְּׁ לְּׁ צַּ ֵקָבה ָבָרא ֹאָתםקָהָאָדם בְּׁ מהשעה השלישית . יצירתו החלה )זוהר פרשת אמור דף ק ע"ב ד"ה אמר רבי אבא( )בראשית א, כז(" ים ָבָרא ֹאתֹו ָזָכר ּונְּׁ

ִמֹכל לגן עדן וציווה אותו " הכניס אותו הקב"הואחר כך  .בו נשמה הוטלה, ובשעה השביעית לבריאה השישי יוםב השישיתועד השעה 
ָך ִמֶמּנּו  יֹום ֲאָכלְּׁ ל ִמֶמּנּו ִכי בְּׁ ת טֹוב ָוָרע לֹא תֹאכַּ עַּ דַּ ָגן ָאֹכל תֹאֵכל: ּוֵמֵעץ הַּ פרשת על התורה לר' דוד זכות ממודינא  )'זכר דוד' יז( -)בראשית ב, טז " מֹות ָתמּותֵעץ הַּ

אחת עשרה ביום סמוך לשקיעת בשעה  .חטא ואכל מעץ הדעת אדם הראשון של יום השישי,ובשעה עשירית  .ראה ד"ה ולבוא אל הביאור נקדים(
שקיבץ את בית הדין  )זוהר פרשת אמור דף ק ע"ב ד"ה אמר רבי אבא( לפני הקב"ה סנהדרין דף פד ע"ב ד"ה ונחזור לענייננו()'מעשה רוקח' על המשניות מסכת  עמד לדיןהוא החמה 

 .)'אור החמה' על זוהר פרשת אמור דף ק ע"ב ד"ה 'א"ר אבא בראש השנה' מהרמ"ק(על מנת לדון 

אז אדם הראשון . עונשוגזר על כל אחד את והוא  הקדמון נחשהעל חטאו, עמדו לפניו אדם וחוה ו הראשון וכשבא הקב"ה לדון את האדם
שיתקן הקב"ה את עולמו לעת עוונו, עד עליו להשיעור הקצוב עונש שב בתשובה והצדיק עליו את הדין ונתחרט על עוונו, וקיבל עליו 

 את אדם הראשון הוציאמצדו הקב"ה ו .אבא בראש השנה' מהרמ"ק( )'אור החמה' על זוהר פרשת אמור דף ק ע"ב ד"ה 'א"ר ואל מה שהיה קודם חטא אותו ריויחז
יֹום" של העונשמ אותו 'פטר'כלומר  'דימוס'ב ָך ִמֶמּנּו  בְּׁ  ההוא לאלף שנה יוםהשהאריך לו את על ידי וזה , )בראשית ב, יז(" ָתמּותמֹות ֲאָכלְּׁ

י " בו נאמרש )'בראשית רבה' כב, א(יומו של הקב"ה כ פרק י אות ו ד"ה ומ"ש עלה בדעתו( זוטא)'זיקוקין דנורא ובעורין דאושא' על תנא דבי אליהו  יםכִּ נִּ ֵעיֶניָך  ֶאֶלף שָׁ יֹוםבְּ  כְּ
י ַיֲעֹבר מֹול כִּ היה יכול להעמיד תולדות אדם הראשון ועל ידי כן  אות ו ד"ה ומ"ש עלה בדעתו(פרק י על תנא דבי אליהו זוטא )תהלים צ, ד( )'זיקוקין דנורא ובעורין דאושא'  "ֶאתְּ

פרק י אות ו ד"ה ומ"ש על תנא דבי אליהו זוטא )'זיקוקין דנורא ובעורין דאושא' העולם  קיוםאת ך יהמשלכך ב, ומותו אל באתולדי תולדות קודם שו )'בראשית רבה' כב, א(

 .עלה בדעתו(

את בהם שברא  'רחמיםה'על ידי ומחל לו )זוהר פרשת אמור דף קא תחילת ע"א ד"ה אמר רבי אבא( אדם הראשון חזר בתשובה והקב"ה קיבל את תשובתו 
' חיים הכהן תלמיד מהרח"ו על שו"ע הלכות )'טור ברקת' לרמגן עליו  הוא זה שהיה מיד ויום השבת שנכנס )'דברים אחדים' להחיד"א דרוש טז דף פג ע"א ד"ה ולפ"ז נדקדק(העולם 

מֹור " כנגדו אמר ואדם הראשון ראש השנה סימן תקצח סימן א, 'תפארת שלמה' על המועדים לשבת תשובה ד"ה יצא אדם( ָבתִמזְּׁ שַּ יֹום הַּ )תהלים צב, א( )'תפארת שלמה' על " ִׁשיר לְּׁ

)עפ"י 'מאמר אם כל חי' להרמ"ע מפאנו חלק ג סימן ל  השישי בשעת המנחה לפנות ערב שתים עשרה מתחילת היוםהבשעה ו. המועדים לשבת תשובה ד"ה יצא אדם(

קיבל על אז הוא  .כהוובח על ראשו פוט והיה )'מעשה רוקח' על המשניות מסכת סנהדרין דף פד ע"ב ד"ה ונחזור לענייננו( אדם הראשון מגן עדן יצא ד"ה ויצא יצחק(
)'סידור אהלי יעקב'  שבועות הבמשך שבעשם נשאר ו )זוהר פרשת בראשית דף נה ע"ב ד"ה כיון דחטא ועבר( נכנס לתוך מי הגיחון עד צווארוכאשר יסורים  עצמו

רָׁ כמו ' )זוהר פרשת בראשית דף נה ע"ב ד"ה כיון דחטא ועבר( את גופו נקבים נקבים עשוהמים עד ש ' יעקב יצחקי שנת תרכח דף קמט בדיני התשליך(לר בָׁ )'סידור אהלי יעקב' ה' כְּ

 .דחטא ועבר()זוהר פרשת בראשית דף נה ע"ב ד"ה כיון  והשתנה זיו פניו לר' יעקב יצחקי שנת תרכח דף קמט בדיני התשליך(

 ראש השנה נקבע להיות ביום בו נידון אדם הראשון

ואם ישובו  ,דיןאז להם יעמדו גם ביום זה שכשם שהוא עמד לדין , הקב"ה אמר לאדם הראשון כי הוא יהיה סימן לבניו לדורי דורות
ראש השנה שנקבע  לכן .תחילת ע"א ד"ה אמר רבי אבא( )זוהר פרשת אמור דף קא הוא יקבל אותם ויקום מכיסא דין ויישב על כיסא רחמים וירחם עליהם

על טעמי המצוות הלכות לר' אברהם כלפון )'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת אחרי מות ד"ה והיתה לכם לחוקת עולם, 'חיי אברהם'  הראשון ביום א' תשרי כי בו נברא האדם יהיה

רצה הקב"ה להשגיח ולדרוש מעשה כל בני האדם ולדון ו .)'דברים אחדים' להחיד"א דרוש טז דף פג ע"א ד"ה ולפ"ז נדקדק( חטאוועמד בדין על  ימים נוראים אות רפט(
ועל . על טעמי המצוות הלכות ימים נוראים אות רפט(לר' אברהם כלפון )'חיי אברהם'  של אדם הראשוןביום הבריאה  –מעשיהם את הדין של כל אותה השנה  על פי

ָך "זה נאמר  ָברְּׁ עֹוָלם ה' דְּׁ ָשָמִיםלְּׁ ֲעֹמד:: ִנָצב בַּ תַּ ָת ֶאֶרץ וַּ נְּׁ ֹדר ָוֹדר ֱאמּוָנֶתָך כֹונַּ ֹכל ֲעָבֶדיָך לְּׁ יֹום ִכי הַּ דּו הַּ ָפֶטיָך ָעמְּׁ ִמׁשְּׁ , שעל צא( – פט)תהלים קיט, " לְּׁ
ָת ֶאֶרץ"שידי  נְּׁ ֲעֹמד"אדם הראשון בתשובה ויצא בדימוס לפניך " וקיבלת את כֹונַּ תַּ ָפֶטיָך ישראל "גם עם ארץ, כך " וַּ ִמׁשְּׁ יֹוםלְּׁ דּו הַּ  "ָעמְּׁ

ודבר  ,אדם הראשוןשנידון ברחמים כמו  'אשל אברהם' על טעמי המצוות מצוה לא דף לג ע"א ד"ה ועפ"י זה יובנו הכתובים() "ֹדר ָוֹדר"בראש השנה, להיות נדונים בכל 
ָשָמִיםזה "  .)'זכר דוד' מאמר שלישי פרק סו דף ריח ע"ב ד"ה ועם כי היום הנורא הזה(" ִנָצב בַּ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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תָ "ראש השנה של תפילת המוסף בוזה מה שאומרים  עְּׁ ָפִנים אֹו ֵמֵראִׁשית ָכזֹאת הֹודַּ יֹו ,ָתּה ִגִליתָ ּוִמלְּׁ ֲעֶׂשיָךֶזה הַּ ת מַּ ִחלַּ יֹוִזָכרֹו ם תְּׁ ם ן לְּׁ
תָ " כלומר, "ןִראׁשֹו עְּׁ ָפִנים אֹו ֵמֵראִׁשית ָכזֹאת הֹודַּ       שראש השנה יהיה בתשרי כיוון שבראת את האדם הראשון ביום זה. "ָתּה ִגִליתָ ּוִמלְּׁ

יֹו" וכן ת מַּ ֶזה הַּ ִחלַּ בריאת העולם היתה תחילת על אף שו ,)'אהבת דוד' דרוש ד לשבת תשובה ד"ה ובזה נבין סדר התפלה( האדם על בריאתהוא  – "ֲעֶׂשיָךם תְּׁ
, )'אשל אברהם' על טעמי המצוות מצוה לא דף לג ע"א ד"ה ועפ"י זה יובנו הכתובים( ואילו יום בריאת האדם היה ששה ימים אחר כך ביום א' תשרי בכ"ה באלול

ַלת ַמֲעֶשיָך"נקרא  בכל אופן הוא חִּ )'אשל אברהם' על טעמי המצוות מצוה לא דף לג ע"א  כי יצירת האדם הוא גמר הבריאה )'אגרא דפרקא' למהרצ"א מדינוב רמז רכט( "תְּ

יֹוִזָכרֹו" .למהרצ"א מדינוב רמז רכט()'אגרא דפרקא'  המובחר שבבריאההוא והוא זה שמכיר את עניין 'הבריאה' ו ד"ה ועפ"י זה יובנו הכתובים(  –" ןם ִראׁשֹון לְּׁ
 .)הקדמה לספר 'סמיכת חכמים' לר' נפתלי כ"ץ דף טז ע"א טור ב ד"ה ונקראת מסכת זו ראש השנה(שמיום ראשון לבריאת האדם נקבע יום דין לעולם בכל שנה 

, ורק נאמר בסתם שהה' יתברך דן את כל בריותיו בפלס ומאזני משפט לא הוזכר בתורה הקדֹו ביום ראש השנה בו 'יום הדין'עניין 
ִביִעי" שְּׁ ֹחֶדׁש הַּ יֶ  בַּ ֹחֶדׁש ִיהְּׁ ֶאָחד לַּ ָרא ֹקֶדׁשבְּׁ רּוָעה ִמקְּׁ רֹון תְּׁ ָבתֹון ִזכְּׁ )'זכר דוד' זה שונה מכל מועדי ה' שטעמן בצדן ודבר  .)ויקרא כג, כד(" ה ָלֶכם ׁשַּ

תחדש במתן תורה שהרי מימות אדם הראשון כבר הוקבע יום זה ליום לא הזה  והטעם לכך, לפי שעניין, מאמר שלישי דף רו ע"ב ד"ה ומה שצריך לעיין(
מששת ימי בראשית,  עודכי המשפט לאלקים ביום ראש השנה  כבר ידעו כל ישראלש ועוד .)'זכר דוד' מאמר שלישי דף רו ע"ב ד"ה ועם כי מימיו מן המקדש( הדין

 שופט כל הארץ על ברואיו. וכיון שהוא דבר מפורסם השמיטו ה' יתברך מןוהוא יתברך ובכל שנה ושנה חוזר זמן הווית העולם ויצוריו, 
הם גם לא נודע לאומות העולם וממילא אז בתורה שבעל פה,  דבר ידיעת יום הדין. ועל ידי שנשאר תורה הקדושה, כי כן דרכו בקודשה

 .'מעלת תקיעת השופר'( –)להרחבה בעניין השופר ראה מאמרינו לראש השנה  )'זכר דוד' מאמר שלישי דף רז ע"א ד"ה ולבי אומר לי(לא מתעוררים בקנאה על ישראל 

טָׁ אותו היום של ראש השנה בכיון ש . יחיה אםמסית ומדיח, לכן נקבע הדין ביום זה לדורות לראות הא אדם הראשון על ידי השטן חָׁ
ָך "כגון ועל כן כל התפילות של ראש השנה מורות על זה  דְּׁ חְּׁ ֵכן ֵתן פַּ ֲעֶׂשיָךקֶ ֱאֹל ה'ּובְּׁ ל ָכל מַּ לֹו" וכן "ינּו עַּ ִתמְּׁ ֵהָרהוְּׁ עֹו" וגם "ְך ֲעֵליֶהם מְּׁ ָתה לָ וְּׁ

פֹ  , כי כמו שחטא אדם הראשון בראש השנה עומד מלא פחד ואימה מאימת יום הדין. וזה סוד ערבוב השטןמלאך המוות לכן ו. "ץ ִפיהָ ִתקְּׁ
שטן, כן ביום ראש השנה שלפני הגאולה יגזור ה' יתברך את מפלתו שיהיה שליטה לבראש השנה של ראשית הבריאה ונגזר ביום זה 

ָבא , ויקוים במהרה מה שנאמר "של הס"מ ויחרים ויכלה אותו בשופר בצירוף כל הגוים ל צְּׁ ֹקד ה' עַּ הּוא ִיפְּׁ יֹום הַּ ָהָיה בַּ ָמרֹוםוְּׁ ָמרֹום בַּ  הַּ
ל ָהֲאָדָמה ֵכי ָהֲאָדָמה עַּ לְּׁ ל מַּ עַּ ִים ֶכָעָׁשןיתקיים " וכן .)ישעיה כד, כא(" וְּׁ ֶלה ָׁשמַּ ֶבֶגד ִתבְּׁ ָהָאֶרץ כַּ ָלחּו וְּׁ ִים, ")ישעיה נא, ו(" ִנמְּׁ ָלחּו ֶכָעָׁשן ָׁשמַּ זה  –" ִנמְּׁ

ָהָאֶרץס"מ, "ה ֶלה וְּׁ ֶבֶגד ִתבְּׁ  .)'זכר דוד' מאמר שלישי דף ריג ע"ב ד"ה הרי דאע"ג דאתא ס"מ לקטרגא(זו הלילי' אשת הס"מ  –" כַּ

מידות הרחמים ללכת בשעת המנחה של יום ראש השנה אל הנהר לעשות מצות תשליך, ומעוררים אז את י"ג יש מנהג בישראל ו
פֹו ִכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא:באמירת הפסוקים " ד אַּ ֲחָלתֹו לֹא ֶהֱחִזיק ָלעַּ ֵאִרית נַּ ע ִלׁשְּׁ ל ֶפׁשַּ ֹעֵבר עַּ ֹבׁש ֲעֹוֹנֵתינּו  ִמי ֵאל ָכמֹוָך ֹנֵׂשא ָעֹון וְּׁ ֲחֵמנּו ִיכְּׁ רַּ ָיׁשּוב יְּׁ

טֹאוָתם: ֻצלֹות ָים ָכל חַּ ִליְך ִבמְּׁ ׁשְּׁ תַּ ָרָהם ֲאׁשֶ  וְּׁ בְּׁ אַּ ֲעֹקב ֶחֶסד לְּׁ יַּ ֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדםִתֵתן ֱאֶמת לְּׁ ָת לַּ עְּׁ בַּ י"ג מדות לא כי לּו, (כ –)מיכה ז, יח " ר ִנׁשְּׁ
ָת לכן מסיימים "ו. עליוחס וחלילה חרון אף היה  הרחמים העליונים שהגנו על אדם הראשון בעת הדין בשעת המנחה, עְּׁ בַּ ֲאֶׁשר ִנׁשְּׁ

ֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם ָתִני" כפי שנאמר עליו "ֶקֶדםבבחינת "היינו בזמן אדם הראשון שהיה  "לַּ רְּׁ " זה חוה, ָאחֹור" )תהלים קלט, ה(" ָאחֹור ָוֶקֶדם צַּ
הנהר תשליך דווקא ליד ועושים . )'יערות דבש' לר' יהונתן אייבשיץ חלק ב דרוש י לכ"ה באלול ד"ה ולכן מנהג ישראל()ראה 'מדרש תנחומא' פרשת תזריע אות א( " זה אדם ָוֶקֶדם"

ושהה שם שבעה שבועות עד שנעשה גופו  ,תשובתו של אדם הראשון שנכנס במי נהר הגיחון עד שהגיעו המים לצוארואת כור כדי לז
 .)'סידור אהלי יעקב' לר' יעקב יצחקי שנת תרכח דף קמט דיני התשליך( ככברה

 שישי ושבת של ראשית הבריאה יוםשני ימי ראש השנה הם כנגד 

בתפילה כפי שאומרים  )'פני דוד' פרשת בראשית אות יט, 'מדבר קדמות' מערכת י אות מט( לבריאה שהוא יום ראש השנה שישיביום אדם הראשון נברא 
יום  נכנסשאף  )'קרית ארבע' לר' רחמים חורי בחלק השמטות פרשת ראה דף פא ע"ב ד"ה אי נמי( לכן, באה השבת והגינה עליו "היום הרת עולם". ואחרי שחטא

, מערכת י אות מט( להחיד"א פרשת בראשית אות יט, 'מדבר קדמות' להחיד"א )'פני דוד' עד מוצאי שבת בראשית העולם יךולא החש יומו,כמו מאיר  לילוהשבת היה 
שתים , )'מדבר קדמות' מערכת י אות מט( הסתיימו שלושים ושש שעות של יוםבאותה העת ו .בעולם שך''החֹום קיּואדם הראשון על אז ידע הרק ו

יומיים, יום נמשך יום א' בתשרי בו נוצר האדם  ונמצא כי שבת.העשרה שעות של יום שישי ועוד עשרים וארבע שעות של ליל ויום 
ום ראש השנה לכן י .)'ברית שלום' על התורה לר' פנחס בן פילטא פרשת אמור דף עח ע"ב טור ב ד"ה וכדי להבין דברי חכמים( יום אחד ארוך ונעשה כמושישי ויום שבת, 

יֹוםנקרא " ' רחמים חורי בחלק השמטות פרשת ראה דף פא ע"ב ד"ה אי )'זכר דוד' מאמר שלישי פרק סו דף ריח ע"א ד"ה והטעם שיום ר"ה, 'קרית ארבע' לרבלי לילה  יוםמחמת שהוא  "הַּ

ִהי שנאמר "כפי שני ימים התארך לעל ש ה' הידיעהויש בו  נמי( יְּׁ יֹוםוַּ ָיֹבאּו בְּׁ  הַּ תֹוָכםִק ֵני ָהֱאֹלוַּ ָשָטן בְּׁ ם הַּ ָיבֹוא גַּ ל ה' וַּ יֵַּצב עַּ ִהתְּׁ , )איוב א, ו(" ים לְּׁ
 .)'זרע שמשון' פרשת וילך דף קלח ע"ב טור ב ד"ה פסוק תקעו(

ִהי על היום הראשון לבריאה נאמר " יְּׁ ִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד ֶעֶרבוַּ יְּׁ חוץ מיום שבת לפי שלא וכן הוא בכל יום מששת ימי הבריאה,  )בראשית א, ה(" וַּ
וזה הטעם שאמרו  .יום השישי ליום השבתלא שקעה השמש בין ש, פרשת וילך דף קלח ע"ב טור ב ד"ה פסוק תקעו(לר' שמשון נחמני )'זרע שמשון'  היה בו לילה

'זרע שמשון' פרשת בראשית אות יט, 'מדבר קדמות' מערכת י אות מט,  להחיד"א 'פני דוד') ע"ב( –)ראה גמ' ביצה דף ה ע"א  רבותינו כי שני ימי ראש השנה נחשבים ליום אחד ארוך

בבריאה  כי על אף שישוהראיה לכך , 'קרית ארבע' לר' רחמים חורי בחלק השמטות פרשת ראה דף פא ע"ב ד"ה אי נמי(פרשת וילך דף קלח ע"ב טור ב ד"ה פסוק תקעו, לר' שמשון נחמני 
ֶשַבח מכך  השינ בבריאה ןהראשו 'יום השבת'הרי שיהיה ערב ובוקר לילה ויום,  'קחֹו' להחיד"א פרשת בראשית על התורה )'פני דוד'  ראֹו הכל היהולְּ

ֲעֶׂשיָךנרמז בתיבות "ו .אות יט( ת מַּ ִחלַּ יֹום תְּׁ יֹוִזָכרֹו ֶזה הַּ יֹום , ")מתוך תפילת מוסף של ראש השנה(" ןם ִראׁשֹון לְּׁ תֶזה הַּ ִחלַּ ֲעֶׂשיָך תְּׁ כנגד אדם הראשון  –" מַּ
יֹוִזָכרֹושנברא בראש השנה, " )'ברית שלום' זכרון ליום הראשון לבריאה  ,יום אחד ארוךמו כשהם שעושים שני ימי ראש השנה  –" ןם ִראׁשֹון לְּׁ

 .על התורה לר' פנחס בן פילטא פרשת אמור דף עח ע"ב טור ב ד"ה וכדי להבין דברי חכמים(

רה של עצמה כי היה אור יום בלילה ואֹואת סתה' י'כ בעל כורחה היאו, לבריאה יום השישי הראשון אחרישהלבנה לא שימשה בלילה 
ֹחֶדׁש ׁשֹוָפר נאמר על ראש השנה " מטעם זההלבנה לא ניכר מול אור השמש.  עּו בַּ ֵגנּוִתקְּׁ יֹום חַּ ֵכֶסה לְּׁ ָפט ֵלאֹלבַּ ָרֵאל הּוא ִמׁשְּׁ ִיׂשְּׁ י קֵ : ִכי ֹחק לְּׁ
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ואין הפירוש בפסוק שלא  ,אותו היום שלאחרשהתכסתה הלבנה בלילה  ילמ"ד, לפעם האות  –" יֹום ַחֵגנּולְּ ַבֵכֶסה ", ה( –)תהלים פא, ד " יֲַּעֹקב
ֵאיתָׁ  רְּ והלילה רומז  'חסד'להתנהג עם בריותיו במדת החסד, שהרי האור רומז ל כי רצונו לומדיםשל הקב"ה  אלו וממעשיו .הלבנה כלל נִּ

וזה  .)'זרע שמשון' לר' שמשון נחמני פרשת וילך דף קלח ע"ב טור ב ד"ה פסוק תקעו( 'דין'וביטל את החושך שהוא  'החסד' שהואהאריך את האור יתברך , והוא 'דין'ל
יםשאמרו רבותינו "גם מה  רִּ בָׁ ה דְּ רָׁ ת  ֲעשָׁ ֶעֶרב ַשבָׁ אּו בְּ רְּ בְּ שֹותנִּ מָׁ ולא אמרו 'בין היום  ,של ערב שבת בראשית )פרקי אבות ה, ו( "ֵבין ַהשְּ

שֹות" לכן אמרווהלילה', כי כוונתם לרמוז שהיה שמש ביום לפני כן וגם שמש בלילה אחרי כן,  מָׁ )'ברית שלום' על התורה לר' פנחס בן פילטא  "ֵבין ַהשְּ

 .פרשת אמור דף עח ע"ב טור ב ד"ה ובזה תבין ותשכיל(

 הוא דין רפה היום הראשון של ראש השנה הוא דין קשה והיום השני

יראשון בסוד "ההיום  ,)'טור ברקת' לר' חיים הכהן בסימן תר אות א ד"ה 'ביצה שנולדה' עפ"י הזוהר( מימות עולם היו שני ימים לראש השנה מֹאלֹו ַתַחת רֹאשִּ  "שְּ
והיום השני של ראש השנה  )זוהר פרשת פנחס דף רלא ד"ה אלא הני תרי( קשהווהוא דין עליון  )'זכר דוד' מאמר שלישי תחילת פרק סה ד"ה ישכילו המבינים( )שיר השירים ח, ג(
יהוא בסוד " ֵקנִּ ַחבְּ ינֹו תְּ ימִּ ֶפה שהוא דין תחתון  דוד' מאמר שלישי תחילת פרק סה ד"ה ישכילו המבינים()'זכר  )שיר השירים ח, ג( "וִּ רָׁ . )זוהר פרשת פנחס דף רלא ד"ה אלא הני תרי(וְּ

ֵגנּו: ועל כך נאמר " יֹום חַּ ֵכֶסה לְּׁ ֹחֶדׁש ׁשֹוָפר בַּ עּו בַּ ָרֵאל הּואִתקְּׁ ִיׂשְּׁ ָפט ֵלאֹל ִכי ֹחק לְּׁ ֲעֹקבקֵ ִמׁשְּׁ ָרֵאל, ")תהלים פא, ד(" י יַּ ִיׂשְּׁ דין ההוא  –" ִכי ֹחק לְּׁ
ָפט ֵלאֹלרפה, "ה ֲעֹקבקֵ ִמׁשְּׁ הם אחד מאז  של ראש השנה וכיון ששני הימים. ע"ב ד"ה פתח ואמר תקעו בחדש( )זוהר פרשת פנחס דף רלאקשה הדין ההוא  –" י יַּ

שה כי הם נחשבים יום אחד וקדּו כי ביצה שנולדה לתרנגולת ביום טוב ראשון של ראש השנה אסורה ביום טוב שני נפסקומעולם, לכן 
כדי  בליל יום טוב שני של ראש השנה ניחים פרי חדש על השולחןוכן מטעם זה לכתחילה מ. ביצה א, א(על המשניות פירוש הרמב"ם )ראה  אחת להם

)'טור ברקת' לר' חיים הכהן בסימן  )ראה שו"ע סימן תר אות ב( ביום הראשוןשהחיינו חשבים לאחד וכבר בירך נשני הימים , היות ששהחיינו על היוםלברך 

 .תר אות א ד"ה 'ביצה שנולדה'(

ואדם . 'דין רפה'היה  שלמחרת שבתהואילו יום  'דין קשה'היה  יום השישי לבריאת העולםויסוד הדבר היה בראשית הבריאה, שה
לתוקף  הביא' וזה דין קשה'אכילת עץ הדעת טוב ורע גרם לו להזדרז ולהיות עם חוה ביום שישי עת שהיה בזה, כי  טעההראשון 

)'זכר דוד' מאמר  כתיקונןנעשים אז היה הדבר כתיקונו והיו כל העולמות  עת שה'דין רפה' יום שבתעד היה ממתין הדינים הקשים. אך אם 

ד ֶאת ָׂשָרה"בפרשת לידת יצחק  בתורה של ראש השנה לקרואומשום כך נוהגים ביום ראשון  .שלישי תחילת פרק סה ד"ה ישכילו המבינים( ה' ָפקַּ " וַּ
על התורה  לר' קלונימוס קלמן אפשטיין )'מאור ושמש' 'הדינים'כי בחינת לידתו זה 'דין קשה' כמו שהיום הראשון הוא דין קשה, ורומז ללידת  )בראשית כא, א(

את  בתורה של ראש השנה קוראים. ואילו ביום השני רמזי ראש השנה ד"ה ויראה לרמוז, 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי פרק סד דף ריב ע"א ד"ה ומה שקורים ביום(
ָבִרים ָהֵאֶלה"פרשת עקידת יצחק  דְּׁ ר הַּ חַּ ִהי אַּ יְּׁ , ונמצאו 'הגבורה'עקד את יצחק שהוא מדת  'החסד'שאז אברהם איש  )בראשית כב, א(" וַּ

)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי פרק סד דף ונמתקו  'הדינים'ונעקדו  )'מאור ושמש' על התורה רמזי ראש השנה ד"ה ויראה לרמוז( 'החסדים'כלולים בתוך  'הדינים'

 .ריב ע"א ד"ה ומה שקורים ביום(

)'שער דין קשה, ויש בני אדם שנידונים ביום שני של ראש השנה שהוא דין רפה הוא אז שיש בני אדם שנידונים ביום ראשון של ראש השנה 

ה' עשה חסד גדול במה שנתן שני ימים טובים של ראש השנה, כי ביום הראשון מתגבר ו. ימי תשובה( הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי ראש השנה ד"ה בכל י'
)'ערבי נחל' במאמרים לראש השנה דרוש ד ד"ה  ביום השני גובר מדת הרחמים ומי שנידון אז בטוח שיזכה בדין אך, לו מדת הדין ומי שנידון אז מסוכן

. )'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי ראש השנה ד"ה בכל י' ימי תשובה( הוא דן אותם ביום השנישרוצה לרחם על ישראל עושה כאשר הוא הקב"ה וכך  ,ולבאר זאת(
יֹוםנרמז בפסוק "זה ו רּו ִמיֹום לְּׁ שְּׁ ׁשּוָעתֹו בַּ רּו, ")תהלים צו, ב(" יְּׁ שְּׁ יֹום"שבשורה טובה, והיא  –" בַּ " נדחה המשפט מיום ראשון של ראש ִמיֹום לְּׁ

ׁשּוָעתֹווזה " .השנה ליום שני של ראש השנה מתי  וסימן לדבר .ולבאר זאת()'ערבי נחל' במאמרים לראש השנה דרוש ד ד"ה ישועה היא לישראל כלומר ש" יְּׁ
נידון שהוא היא הוראה הרי תפילה, ה ביום ראשון או שני של ראש השנה בשעת הבכיה רבה מאלישאם נופלת עליו  נידון, האדם

)'אור צדיקים' למהר"מ  לידי בכיהמרגשת ובאה היא זו ש ונפשו, )'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי ראש השנה ד"ה בכל י' ימי תשובה(מעלה בבית דין של באותה שעה 

 .פאפירש סימן לו אות ג(

 בגוף אדם הראשון היו כלולות כל נשמות בני האדם שבעולם

ד"ה האמנם דע, 'מובחר שבאבות' על  הקדמה כג להאר"י ז"ל אות ס ד"ה מי אלה, 'שער הגלגולים' נביאים' להאר"י ז"ל ספר ישעיה)'ליקוטי  כל הנשמות היו כלולות בתוך אדם הראשון

אנה על טעמי המצוות מצוה קעג דף 'אשל אברהם' לר' אברהם טובי ,מעין חמישי נהר ו ד"ה אמנם זקנו של החיד"א פרקי אבות להאר"י ז"ל פרק ה ד"ה עשרה דורות מאדם, 'חסד לאברהם' לר' אברהם אזולאי

 קודם החטא( פרק ב אות כג בפירושזוטא ר' שמואל הידא על תנא דבי אליהו מקובל , 'זקוקין דנורא ובעורין דאשא' לדי כהונה ד"ה ובהקדמה זאת יובן'מדרש תלפיות' ענף בג ,קא ע"ב ד"ה עוד אפשר לומר
 באכילה וכשחטא אדם הראשון. ב()'תולדות יצחק' לר' מנעשכיז פרשת שמות ד"ה ויש לבאר דיעק של עץ הדעת )'חסד לאברהם' לר' אברהם אזולאי מעין חמישי נהר ו ד"ה אמנם(

אּו טְּ בו ונהנו באכילתו מעץ  ותהיו תלויהן לפי ש, )'אשל אברהם' לר' אברהם טוביאנה על טעמי המצוות מצוה קעג דף קא ע"ב ד"ה עוד אפשר לומר(הנשמות גם  עמו חָׁ
 )'מובחר שבאבות' על פרקי אבות להאר"י ז"ל פרק ה ד"ה עשרה דורות מאדם( נפגמו כולם ונאבדואז ו, )'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני פרשת בראשית אות ד ד"ה וכשראתה( הדעת טוב ורע

 .)שער הגלגולים' הקדמה כג ד"ה האמנם דע(ונפלו לעמקי 'הקליפות' 

אליהו רבא פרק ב בי על תנא ד למקובל ר' שמואל הידא )'זקוקין דנורא ובעורין דאשא' פיובאזנו ובערותיו בחוטמו במצחו בש כגון בראשו ותנשמות שהיו תלוימהיש 

אליהו בי )'זקוקין דנורא ובעורין דאשא' על תנא דוכן בכל שאר אבריו  אליהו זוטא פרק יד אות כח(בי )'זקוקין דנורא ובעורין דאשא' על תנא ד צווארו בידיו ורגליוב מהם ישו אות כג(

ִדי ָאֶרץֵאיֹפה ָהִייָת . וזה מה ששאל הקב"ה את איוב "(אליהו רבא פרק ב אות כגבי ובעורין דאשא' על תנא ד'זקוקין דנורא , זוטא פרק יד אות כח ָיסְּׁ )'שתי ידות'  )איוב לח, ד("? בְּׁ

אליהו רבא בי )'זקוקין דנורא ובעורין דאשא' על תנא דכלומר "האם תדע באיזה איבר של אדם הראשון היית תלוי?"  לר' אברהם חזקוני פרשת בראשית אות ד ד"ה וכשראתה(

ן ה' ֶאת ִאיֹוב והוא ענה לו " פרק ב אות כג( עַּ יַּ )'שתי ידות' לר' של אדם הראשון  ת ראשֹוערֹוכלומר שהיה תלוי בׂש (ערה' עם ס'וראה שם 'ׂש )איוב מ, ו" ָעָרהׂשְּׁ  ִמןוַּ

דעת גדול כמו מי שהיה  ואין ל של אדם הראשון באבריו הגסים התלוי היתהאדם שנשמתו כל ו .אברהם חזקוני פרשת בראשית אות ד ד"ה וכשראתה(
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 ותהיו תלוי ןבין הנשמות לפי מקום האיבר בו ה 'להקֹו'ו 'רההצּו' 'הדעת'ם הדעת ומשכן הנשמה. וכך משתנה שתלוי במוח ובלב כי 
 .אליהו רבא פרק ב אות כג(בי )'זקוקין דנורא ובעורין דאשא' על תנא ד אצל אדם הראשון

נשמות אשר היו כלולות בו.  ולם גלגולים של אדם הראשון, מאותןכל הדורות שבאים לעולם במשך ששת אלפים שנות קיומו הם כ
הדורות הראשונים היו מחלק 'הראש' שלו, לכן היו יותר חשובים ומאריכים ימים ושנים. ואחר כך באו הדורות של הגוף שהיו יותר 

אבריו של אדם הראשון מהנשמות והקב"ה מביא את , ולבסוף של הרגליים והעקביים שהם בתכלית הגריעות ביחס לראשונות. גרועים
וואלי חלק א בפרק 'חיי  )'ספר הליקוטים' להרמ"ד אדם הראשוןלתיקון  ןכולכך ש ,מהחטא הקדמון ןהעולם על מנת לתקנכל שנות ב נשמות גלגולעל ידי 

בעקבות משיחא חוצפא עזי פנים כפי שאמרו "אנשים יהיו הרבה שלפני ביאת משיח  בדור האחרוןן לכ. האדם ופטירתו' ד"ה בענין הדורות שבאו לעולם(
עזי פנים כפי המקום שבאו  ולכן הםיהיו מאותם אלו שתלויים בעקבים של אדם הראשון  אז , כי הנשמותגמ' סוטה דף מט תחילת ע"ב(ראה )" יסגא

משיח, אזי "חוצפא העתיד להיות  עצמוכשיהיו נשמות מן העקב של אדם הראשון שהוא  כלומרממנו. וזה כוונתם "בעקבות משיחא" 
 .)'מדרש האיתמרי' דרוש טוב דף פז ע"ב ד"ה כבר קבלנו מרבותינו( בדור שהחוצפה תרבה –יסגא" 

צאו כל הנשמות שהיו כלולות בגופו יכי צריך שי )ראה גמ' נדה דף יג ע"ב בשם ר' יוסי( שיכלו כל הנשמות שבגוף"משום כך אין משיח בן דוד בא "עד 
)'מעבר יבק' לר' אהרן ברכיה כולם צריכים תיקון קודם ביאת הגואל יש מהם בזרועותיו ושאר חלקי גופו, ומהם בראשו ויש של אדם הראשון, 

פרק יד ד"ה וכמו  'תנא דבי אליהו זוטא')ראה  תלויה בפריה ורביהלעתיד לבוא ומטעם זה אמרו רבותינו שגאולתן של ישראל . כג(ממודינא בחלק זבחי צדק סוף פרק 

מֹאול  ָיִמיןִכי ועל זה נאמר " .תוכל לבוא הגאולההיו תלויות בגופו של אדם הראשון כל הנשמות ש לעולם ייצאושעל ידי כי , שנגאלו( ּוׂשְּׁ
מֹות יֹוִׁשיבּו ׁשַּ ָעִרים נְּׁ ֵעְך גֹוִים ִייָרׁש וְּׁ רְּׁ זַּ ֹרִצי וְּׁ מֹאול ָיִמיןד שיפרצו "אם ישראל יפרו וירבו עכלומר  )ישעיה נד, ג(" ִתפְּׁ כל הנשמות  ויסתיימו" ּוׂשְּׁ

ֻדשָ ו נסכית' וימן 'הקליפֹו ייצאוושבגוף  קְּׁ עֵ תבוא הגאולה שנאמר " יאז ה,לַּ רְּׁ זַּ ָעִרים " וזה כי ."ְך גֹוִים ִייָרׁשוְּׁ מֹותוְּׁ ׁשַּ כלומר " יֹוִׁשיבּו נְּׁ
ָׁשמֹו'ש ּנְּׁ אם יזכו ישראל כתב כי ה 'מי אלה' ש")וראה 'לקוטי נביאים' להאר"י ז"ל ספר ישעיה אות ס ד )'זקוקין דנורא ובעורין דאשא' על תנא דאליהו זוטא פרק יד אות כח(יצאו לעולם כבר  ת'הַּ

ֶיה וזה מה שנאמר " ,גאולתם על ידי ריבוי נשמות בגופות הנולדיםה' יחיש  ָקֹטן ִיהְּׁ ָצִעיר  ָלֶאֶלףהַּ הַּ גֹוי ָעצּוםוְּׁ ִעָתּה  לְּׁ ִעָתּה ֲאִחיֶׁשָּנה" ,)ישעיה ס, כב(" ֲאִחיֶׁשָּנהֲאִני ה' בְּׁ אף על פי כן יקרא ו את הגאולה 'אחישנה'שאני  –" בְּׁ

 .כל הנשמות שבגוף אדם הראשון עיי"ש( לבוא כי יושלמו 'בעתה'

 שנהה ראש כל הנשמות שהיו בגוף אדם הראשון נידונות שוב בכל

)'זוהר חדש' פרשת בראשית דף יח ע"ב בראש השנה הקב"ה דן את כל העולם כולו, גופות בני האדם והנשמות, ופוקד אותם על כל מה שעשו כל השנה 

נעשה לו גוף ונזרקה בו מפני שביום זה נולד אדם הראשון כאשר יום דין לגוף ולנשמה, נקבע להיות  ראש השנהודווקא . ד"ה בראש השנה(
אדם הראשון עמד לדין עמדו כאשר כי  ('זוהר חדש' פרשת בראשית דף יט ע"א ד"ה אמר רב יהודה אמר רב) בו ביום הוא נידון. ובזה נקבע הדין לדורותנשמה, ו

וייצא דינם  ,בעולם אשר היו כלולות בו, לכן נשאר יום ראש השנה סימן לכל ישראל להיות נידונים בועתידות לבוא איתו כל הנשמות ש
יֹום. וזה מה שנאמר "רלאֹו דּו הַּ ָפֶטיָך ָעמְּׁ ִמׁשְּׁ ֹכל ֲעָבֶדיָך לְּׁ דּו"שכבר כלומר  )תהלים קיט, צא(" ִכי הַּ כל ישראל היו כי ", ֲעָבֶדיָךביום זה "בעבר  "ָעמְּׁ

ָפֶטיָך" לכןבדין,  עמו וכשהוא עמד לדין היו כולם עומדים בראשית הבריאה כלולים באדם הראשון ביום ראש בכל שנה  חוזרים "ִמׁשְּׁ
 .)'אשל אברהם' על טעמי המצוות מצוה לא דף לג ע"ב ד"ה ועפ"י זה יובנו הכתובים( בו ניםלהיות נידוהשנה 

וספרי חיים " רבותינו ועל כך אמרו .ליה מראשית כל הדורותכל גלגּועם  שנמצאת בעולם הזה יחד כל נשמה ה דניםביום ראש השנ
ֲעֵׂשה " בתפילה מה שאומרים וזה. ראש השנה דף לב ע"ב( )גמ'" פתוחין לפניו ספרי מתיםו ָתה זֹוֵכר מַּ צּוֵרי ֶקֶדם םלָ עֹואַּ ד וכו'  ּופֹוֵקד ָכל יְּׁ קַּ ִמי לא ִנפְּׁ

יֹו הַּ ֶזהכְּׁ ֲעֵׂשה " )מתוך תפילת מוסף של ראש השנה בחלק 'זכרונות'( "ם הַּ ָתה זֹוֵכר מַּ צּוֵרי ֶקֶדםשל בני האדם החיים בעולם הזה, " –" םלָ עֹואַּ  –" ּופֹוֵקד ָכל יְּׁ
)'זכר דוד' מאמר שלישי סוף פרק ם אלו של עכשיו רבים שקדמו עִ המעשים ה בשעת המשפט של ראש השנה את ם גלגוליהם הקודמים, כדי לצרףה

)'באר מים חיים' פרשת נצבים ד"ה ונמצאת  משמיםכפי ערך שלמותה ומראיה של הנשמה גוזרים עליה אז ו .(' בשם האלשיך הקדושוכ"כ מהר"ם אלשיך'סב דף רו ע"א ד"ה 

צּוָריו ". וגם נשמות שעוד לא חזרו בגלגול לעולם הזה נידונות בראש השנה, כפי שאומרים בתפילה למד מזה( ֲחָמן זֹוֵכר יְּׁ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהרַּ
ִיים חַּ ֲחִמים לְּׁ רַּ תם בעולם הזה ות שה' יתברך זוכר ברחמיו להחזירם לחיים ולהחיֹושהכוונה היא לנשמ )מתוך ברכת 'מחיה המתים' בעשרת ימי תשובה( "בְּׁ

 .)'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי ראש השנה דרוש ו ד"ה והנה נוסח זה(בסוד הגלגול 

ורצה האל יתברך . ום התורהודרך תיקונו על ידי קי אדם הראשוןשה ובה רשום ענין נפילת הה'  יתברך הנחיל לישראל את תורתו הקדֹו
גדולת האדם ראשית אל ליבם את אז יתנו והוא יום ראש השנה,  – שישראל יחוגו מידי שנה בשנה יום אחד לזכרון הדבר הגדול הזה

 דם נברא שלם והחטא הפילו ממדרגתו,שהא רוכדי שיזכזה ו אותו העתידית.התנשו תיקונו, ואת ו אחרי החטאחולשתלעומת  הראשון
 דף רח ע"א )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי פרק סגלמהר את זמן הפדיון הכללי די כ םכוח בכל וויטרח במשפט ובאמונה, הםדרכיאת  נותקיואז 

והכל  באדם הראשוןשכל ששים רבוא נשמות ישראל היו תלויות היות  ,של עם ישראל בעולם הזה ֹותזה כל עבדּוו .ד"ה והגם דברים פשוטים(
ם אדם עלי ובכל שנה בראש השנה בעת הגיע היום בו הוׂש .)'תפארת שלמה' על המועדים לשבת תשובה ד"ה יצא אדם( תיקון חטא אדם הראשוןחוזר לשורש 

ועל פי זה מוציא גזר דין  ,ת על כל מעשי בני האדם בשנה שעברה בקיום המצות ותיקון המדותיארץ, משגיח הבורא יתברך השגחה כלל
 .)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי פרק סג ד"ה והגם דברים פשוטים( האדם הראשון מתוקן כבראשונה ונעשה העולם כבר הגיע אל תיקונואם 

 
 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  סול תמיכל ב
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  רבקה בת חנה
שלימה ובריאות רפואה 

 !איתנה

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 
 ז"לשמואל 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"לאליהו בן ג'ֵנט 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמות:

רחל בת גרשון 

  ז"ל ושרה

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה
 וכל בני משפחתה

העלון גם 

לרפואה שלימה 

 של

ציונה שושנה 

 בת חנה ֵבמּון

 הי"ו
אליהו בן 

ָהר   הי"וגֹובְּׁ

 

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב של ידיד 

 נפשו של מחבר העלון

גָׁה  הי"ו שמואל בן אֹולְּ
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב בית נאמן 

 בישראל בזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת העלון 
 

העלון השבוע גם לעילוי 

נשמת הרבנית הצדקת 

 אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים 

 הרבים:תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי 

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
הלימוד בעלון 

השבוע הוא 

 הנערהלרפואת 

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 העלון מופץ לרפואה שלימה של

שרה שושנה דבורה 
בת רוז הי"ו  

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

  לחזרה בתשובה שלהעלון גם 

 בנימין בן שרה
 הי"ו

 בקרוב ממש ובנחת!

 052-7675933ניתן לתרום ולהקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 

 alon.torat.haim@gmail.comוכן ניתן לקבל פרטים ולתרום דרך מייל  
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