
 

 נחמו    שבת

 

 

 

שמעון בן גמליאל, לא היו  במסכת תענית )דף כ"ו:( אמר רבן
 הכפורים, שבהןימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום 

בנות ירושלים יוצאות בבגדי לבן שאולין )שכולן שואלות זו מזו 
כדי שלא לבייש את מי שאין לה( ת אפילו עשירו

  .במחולות בכרמים ויוצאות
 ם הרווקיםיום לפני בריאת העולם, ואת 40ט"ו באב הוא בדיוק 

ביום הזה לבקש מה' הכרזת זיווג. "ריבונו של עולם,  יםיכול
יום לפני יצירת הוולד יוצאת בת קול ומכריזה 'בת  40 -כשם ש

יום לפני  40פלוני לפלוני', כך תכריז על הזיווג שלי היום, 
 בריאת העולם".

ישראל זה מה שהיו בנות  התפללו עבור חבר או חברה או אחות :
מלבישות את חברותיהן בבגדים לבנים מהארון הפרטי  -עושות 

שלהן. הלבישי חברה בתפילה לבנה שלך, תפילה סולחת )לבן 
הוא צבע המחילה(, תפילה אוהבת, תפילה מפרגנת. "ה', איך 

ה? תגאל גם ו/ת בבדידות/חברתי נשארכשחברי/אוכל לשמוח 
 ה היום".ו/אות

, את כםאת גיסת, כםלשנוא את אחות ותפסיק : למחול ותתחיל
את הכעסים,  יםלא מוחק ם. עד שאתהשדכן/כנית, את כםדודת

 .הטינות והתוגות, הנס לא יקרה
 

 ""ז', ב לא תכרת להם ברית ולא תחנם()' 
" מבואר במסכת עבודה זרה )כ', האיסור "ולא תחונם

לא תמכור לנכרים בתים  א.ע"א( בשלושה אופנים: 
 .תספר בשבחם של הנכרים לא   ב. .ושדות בארץ ישראל

לא תיתן להם מתנות חינם. עפ"י התוספות במקום, ש ג.
והרמב"ם )הלכות עבודה כוכבים, פרק י'(, איסור "ולא 

רים בפרשה, תחונם" חל לא רק על שבעת עמי כנען המוזכ
 .אלא חל על כל הנכרים כולם

 "אנכי עומד בין ה' וביניכם" 
בגאווה, זה מפסיק אותו  -מי שמחזיק את עצמו לאנכי 

, אינו דומה עובד מאהבה לעובד מיראהלהתקרב לה'. 
, לאלף דורות שבעובד מיראה כתוב שה' שומר הזכויות

 .אלפים 2 -ועושה חסד לאלפים אבל העובד מאהבה כתוב
 "ואתם הדבקים בה' אלקיכם" 

הוא  עם האמתמי שהולך ת", אמת "ואותיום" ואת"
 .ק בה'להדביכול 
  נחמו נחמו עמי"  -מההפטרה" 

כתוב פעמיים אם לשם זירוז והלא הנביאים היו מדוע 
  .שני ניחומיםיש כאן מזדרזים בשמחה לנחם ? אלא 

נחמו הראשון ה' מנחם את הנביאים, ואחר כך  שינחמו 
י בכיות, תת עם ישראל לפי שכתוב "בכה תבכה" שא

 מקורות )ערך ג.י.פ.(  י נחמות "נחמו נחמו". תאז גם ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מענייני הפרשה :   
   בקשתו של משה להיכנס לארץ ותשובתו 

 .השלילית של הקדוש ברוך הוא       
   .אזהרה על שמירת מצוות התורה 
  .שלוש ערי המקלט בעבר הירדן 
   קריאת שמע.  פרשה ראשונה של 
 "ג כג(. "ואתחנן אל ה' בעת ההיא, לאמר( 

" מלשון תחנונים. דהיינו התפילה צריכה "ואתחנן
, בשמחה דהיינו מר לא מלשון "לאמרלהיות בתחינה. "

, אף על פי שקשה לך, והנושא מדאיג ולא במרירות
בשכר תפילה כהלכתה נקווה שה' ישמע את  ומכאיב.

ברצון וימלא את כל  תחנונינו ויקבל את תפלותינו
 משאלות לבנו לטובה ולברכה.     )ה"בן איש חי" זצ"ל(

 "רק השמר לך ושמור נפשך מאוד" 
די אם תקדיש  של הגוףלעניינים  -"רק השמר לך" 

את הזמן המינימלי הדרוש לשמור עליו, וזה שנאמר 
"רק" בלשון מיעוט. לעומת זאת, "ושמור נפשך 

פש עלינו להשקיע בדברים של שמירת הנ -מאוד" 
 )ה"חוזה" מלובלין(                                         מאוד.
 "ד' ל "ושבת עד ה' אלוקיך() 

רבי אורי מסטרליסק היה אומר: הקדמונים אמרו 
כי, באפר, וק שענית, תר"ת:  - תשובהשהמלה 

מים תהיה עם ה' ת -ספד, ואני אומר שעיקרה ה
אהבת את ה' וה' לנגדי תמיד,  יויתישאלוקיך, 
 .יכון לקראת ה' אלוקיךהכל דרכיך דעהו, באלוקיך, 

 "ו' ח "וקשרתם לאות על ידך()' 
מובאת השאלה  "שאלות ותשובות מן השמים"בספר 

אילו תפילין יש להניח, אלו כדעת רש"י או כדעת 
ומשיבים, שהחובה היא על שתיהן. ורמז  ?רבנו תם

. "ישרוראה  תםשמור ""ז(: לכך יש בספר תהלים )ל
 .רש"יאותיות  - ישר
 "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך" 

הלב ע"פ רוב סגור הוא ועל כן צריך שיהיו הדברים 
ייפתח הלב, ברגע  מונחים על הלב כאבן, וכשאך

המיוחד, יכנסו הדברים לתוכו. ולכן אין להתפעל מזה, 
אין להרפות מעבודת ה'. ויהיו הדברים מונחים כאבן 

וברגע של התעוררות, יכנסו הדברים על הלב מבחוץ, 
 )ע"פ ר' מקוצק בשם משמואל(                 ללב פנימה. 

 

ואתחנןפרשת    "נחמו נחמומפטירין: " 
     )ישעיה מ'(                      
 2ראו בעמוד  -מרתק 

 סיפור מההפטרה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 876עלון מס'   - הר  ש  ע ע  ב  ש  שנה    
 ".תחנון, לא אומרים "ט"ו באבביום שני  @

 

 ".אשבעה דנחמתשבע השבתות הבאות, " @
 

 יום 40ביום שישי התרת נדרים ראשונה,  @
 קודם ראש השנה.    
 
 

 ע"זה'תשאב -יג' מנחם בס"ד
 19:16  -   הדלקת נרות   

 20:06  -  שבת   צאת ה   
 20:58  -         רבנו תם    

 "אור החייםלפי הלוח של " -שעון קיץ 
 
 
 
 

 

סגולה גדולה  -בדוק ומנוסה 
 להשתתף בסעודה הרביעית

 מועד"-בבית הכנסת "אוהל
 21:30 -כל מוצ"ש ב

 
 
 
 
 
 
 

 סגולות לט"ו באב
 

 .  לקב"הנחמה א. 
             ב. נחמה על המקדש השני.

             ג. נחמה על העתיד.
             ד. נחמה לתחתונים.

             ה. נחמה למתים.
             ו. גאולה מהגויים.

 
 

 נחמה לעם ישראל.              א. 
 ב. נחמה על המקדש הראשון.

 ג. נחמה על העבר.
             ד. נחמה לעליונים.
             ה. נחמה לחיים.

             ו. נחמה שיבנה המקדש.
 
 
 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

ָיָשר  כ  ּטוֹב ו  צוֹנוֹ, כ  ָבבוֹ = ִכר  ר ִעם ל  ֲאש  כ 
ֵעיָניו.   ב 
ל  דוגמה: ה כָּׁ תָּׁ עַּ ים, ּומֵּ יֹוְרשִׁ ין הַּ ה ֻחְלקּו בֵּ ְיֻרשָּׁ י הַּ ְספֵּ כַּ

בֹו. ם ְלבָּׁ ר עִׁ ֲאשֶׂ ה כַּ ֲעשֶׂ ש יַּ  יֹורֵּ
רָּׁ  ְשטָּׁ מִׁ ל הַּ י שֶׂ לִׁ ְכלָּׁ חַּ הַּ קֵּ ְמפַּ יש הַּ יר, אִׁ כִׁ בָּׁ ין הַּ צִׁ קָּׁ ת הַּ נָּׁה אֶׂ ה מִׁ

חֹוז.  מָּׁ ד הַּ קֵּ יד ְמפַּ ְפקִׁ בֹו, ְלתַּ ְלבָּׁ  כִׁ
ם מקור: ר עִׁ ֲאשֶׂ ר, כַּ בָּׁ ב אֹותֹו דָּׁ שֵּ אָּׁ י ]ְיהֹוֻשעַּ יד ז[. -וָּׁ בִׁ ְלבָּׁ

יש  ש ה' לֹו אִׁ קֵּ ל ב ז ג[. בִׁ ה ]ְשמּואֵּ ְבָך לְֵּך ֲעשֵּ ְלבָּׁ ר בִׁ ל ֲאשֶׂ כָּׁ
ל א  בֹו ]ְשמּואֵּ ְלבָּׁ  )ניבונכון(                                יג יד[.כִׁ

 
 
 

"חידוש" :     -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו

http://www.hidush.co.il/       http://ladaat.info/ 

 

אין לעיין בעלון בשעת  העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
     התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן.

 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו  לעמרם וריטה מלכה

 שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זכות השיעור בלויין וזכות 

 זצ"ל עובדיה יוסףמרן 
לרפואתם והצלחתם. שיבורכו 

 מפי עליון ובכל מילי דמיטב
אושר  ברוחניות ובגשמיות

 טובה יתגשמו כלופרנסה 
   משאלות ליבם לטובה.

 

 

  ברכה והצלחה
 לאורלי ודודו טויטו
 שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 

 ברוחניות ובגשמיות 
 יאיר הקב"ה דרכם 
ומזלם לשנים רבות 

מתוך בריאות איתנה 
ופרנסה טובה  

ויתגשמו משאלותם 
 לטובה

 

 ברכות ואיחולים לבביים
 ללירון וחלי לוי

נ"י. יה"ר   הבן להולדת
 שיעלה במעלות התורה
והיראה ויצליח בכל 

שיתברך דרכיו ומעשיו, 
במילי דמיטב ברוחניות 
 ובגשמיות. ברכה והצלחה
י לאברהם ויוכבד מוסא
 לסודי וידידה לוי

 
 

 
 

 

 ברכה והצלחה 

 לדניאל ושמחה דוידי
שיתברכו בבריאות, 

אושר ופרנסה טובה ובכל 
מילי דמיטב ברוחניות 

ובגשמיות, לשנים טובות 
 והצלחה ונעימות וברכה

 דוידיוהדר לדוד 
 משורש נשמתה וזיווג הגון

  שמחהבת לאורטל 
 

 

 שיעור התורה הגדול בתבל
 "אברהם יגל"  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

 שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג 
 "אוהל מועד" בבית הכנסת

 השיעור יוקרן  21:30בשעה 
 בע"ה תתקיים  ענק.מסך על גבי 

 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו רחמים ויפית דוידי הרב

 הי"ו  שלמה ושולה בלעיש
 מנב"ת  איילת עם  מיכאללנישואי 

יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר 
 בישראל ויעלה הקשר יפה ויזכו
 להמשיך את מסורת הבית המפואר.
 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"

 
 
 
 

 
 

 ברכה והצלחה

 למרדכי ודינה אלעזר
שיזכו בפרנסה טובה, 

אושר  רפואה שלימה,
 ושלווה. יתגשמו 

כל משאלות ליבם לטובה 
שנים ולברכה, לאורך 

וירוו נחת ובות טו רבות
 מיוצאי חלציהם

 לאלעד וסוליוזרע קודש 

 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו למשפחת ביטון

 הי"ו  שמעון וירדנה אמסלם
 מנב"ת  רותם עם  קובילנישואי 

יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר 
 בישראל ויעלה הקשר יפה ויזכו
 להמשיך את מסורת הבית המפואר.
 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"

 
 
 
 

 
 
 

 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו מוסאידוד ומרים 

 הי"ו  חן-מאיר ודליה בר
 מנב"ת  טל עם  נתנאללנישואי 

יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר 
 בישראל ויעלה הקשר יפה ויזכו
 להמשיך את מסורת הבית המפואר.

 נאה ומתקבל""ענבי הגפן בענבי הגפן דבר 
 
 
 
 

 
 
 

 ברכה והצלחה

 ליעקב ונורית 
 קולטקר

שיזכו בפרנסה 
טובה, רפואה 
שלימה, אושר 

 ושלווה. יתגשמו 
בם כל משאלות לי

לטובה ולברכה, 
 לאורך שנים רבות

 ברכה והצלחה

 חיים ויעל לוי-לאור
שיזכו בפרנסה טובה, 

אושר  רפואה שלימה,
 ושלווה. יתגשמו 

כל משאלות ליבם 
 לטובה ולברכה, 

 שנים טובות ונעימותל
  לילדיהםהצלחה ו

 ברכה והצלחה 
גילה  בת למורן דוידי
  גילה בת לליטל דוידי

  לזיווג הגוןשתזכנה 
  משורש נשמתן הטהורה

רפואה שלימה ופרנסה  
 טובה ובכל מילי דמיטב 

 ברוחניות ובגשמיות
  דוידי ליעקב וגילהוברכה  

 שירוו נחת ושלווה
 מיוצאי חלציהם.

   
 
 
 

 ברכה והצלחה 
 ליצחק ולידה הרוני

שיזכו בבריאות 
ובפרנסה טובה, 

אריכות ימים ושנים 
 תםויתמלאו משאלו

 זיווגים הגונים
  לאורטל ואושרית

 לשמואל דניאלוברכה 

 

 והענו צנועלע"נ ה
 ז"ל אהרון-אורן

 ריטה ועמרם שיחיובן 
 נפטר יד' אב 

 ביום ראשון פקידת שנתו
 

 
 והענו צנועלע"נ ה

פנחס כהן 
 ז"ל שירזי

 עזרא ומונדני ז"לבן 
 השבוע פקידת שנתו

 טוב בעד משפחתו שימליץ

 
 

 ז"לטובה וראובן  בןמנשה אגדי 
 טאוס ושלום  בןטוב -נחמיה יום

 ז"ל  פרחהבת  אסתר ממן
  ז"לברוד  בתרבקה ישראל 
 ז"לדינה  בןאמיל גרינברג 

 ז"לשרה  בתרוזה אייל 
 ז"לנרגיס  בתאסתר אמיתי 
 ז"לחסינה בת רינה עדיקה 
 ז"ליקוט  בתרבקה אביבה 

 
 
 

 

 מרדכי לארי ז"ל בן שלמה ושרה הי"ו
 
 

 

 יוסף הי"ו ז"ל בןהרב ישעיהו מהצרי 
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ל לירן מלכה

 ז"לחנום  בן נאמן משאלה עזרא
 ז"לגולשן  בןשמואל אברהם 

  ז"לרחל  בןיוסף כרמי 
  ז"לרבקה  בןנפתלי דהן 

 ז"למורוורי  בןסולימן ישעיה 
  ז"ל מרים בן דוד נתני

  ז"לטורן  בת אילנה גולברי
 

 
 בבאי מוסאי בן אברהם וזליכה ז"ל

 
 

 

  הי"ורעות בן  יגל-אברהם
  הי"ושרה בן  ניסים דוידי

  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 
 מנב"תמרים  בתנעימה שלומזדה 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
  מנב"תחוה בת  רזיה סינדני
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המשפט הזה בסגנון 'אמא, משעמם לי'. מאוד נפוץ 
שההורים יעשו תיאום ציפיות  כדאיבחופש הגדול. 

ויאמרו לילדים שהם לא בחופשה, הם עובדים. אפשר 
לתאם חופשה משפחתית אבל בשאר הימים, ההורים 

כשילד אומר . עובדים ולא יכולים לבלות עם הילדים
לענות לו, 'יש כלים,  עדיףלאמא או לאבא, 'משעמם לי', 

 יש לקפל כביסה, לנגב אבק, יש המון מה לעשות ולא
יהיה לך משעמם'. לא לרחם ולתת משימות ומטלות 
לילדים, כאלה שיתאימו לגילאים שלהם כמובן. ילד בן 
חמש כבר יכול לעזור לסדר את הגרביים בארון, מדוע 

נקודה נוספת בעניין הילדים בחופשת הקיץ: הרבה   ?לא
הורים נכנסים לתפקיד של "קצין בידור". הילד אומר 

ל להציע: 'אולי פאזל? אולי שמשעמם לו, ההורה מתחי
משחק קופסא? אולי נלך לשם ואולי לשם. הילד לא ממש 

 ההצעהמתרשם ואומר, 'אמא, תתאמצי קצת יותר'. 
כשהיינו  .להורים הללו, תשאירו את הילדים עם השעמום

 .ילדים המצאנו הרבה משחקים מעולם הדמיון
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 מכונית חדשה או שיעור תורה
 . רציתי לספר 18שמי גולן ואני עוד מעט בן 

 לכם על ניסיון עצום שעמדתי בו, ושגרם לי 
 לאהוב את הבורא ואת תורתו בצורה אדירה...

 חברים לבוא  שני  אותי  שכנעו  כשנתיים  לפני 
 להם הרבה זמן, לקח  זה  תורה,  שיעור  ולשמוע 

 כי אני בן למשפחה חילונית רחוקה לחלוטין מתורה
 ואחי ומצוות. הורי אנשים מאוד אמידים, ואנחנו, הורי

ואחי הקטן מתגוררים בוילה מפוארת באחת השכונות 
כל כך הייתי רחוק מתורה, שכאשר .  היוקרתיות בירושלים

סתי לבית הכנסת בפעם הראשונה בחיי, רציתי מיד נכנ
לברוח. הרבנים, הכיפות, ארון הקודש, הספרים, האווירה, 
הכל דמה בעיני למקום שאין לי קשר אליו, וכאילו שתי ידיים 
ענקיות דחפו אותי החוצה. חברי הושיבו אותי בכוח, תקעו לי 
כיפת קרטון על הראש, ואז לראשונה בחיי שמעתי שיעור 

ורה. למחרת, מסקרנות באתי שוב ושוב, עד שליבי נפתח ת
לדברי תורה והלכה. כמובן שהסתרתי מהורי שאני לומד 
תורה, משום שהם ממש אנטי. לא מזמן אבא שלי תפש אותי 
"על חם". הוא עבר במכוניתו בכביש הסמוך לבית הכנסת, 
וקלט בעיניו שאני נכנס לשם עם כיפה על ראשי. למחרת 

דתי לצאת שוב, אבא פנה אלי רגוע ושלו ביקש בערב, כשעמ
הוא סיפר לי שאמש הוא ראה אותי . שאשב לשוחח איתו

נכנס לבית כנסת. סיפרתי לו את האמת שאני אוהב ללמוד 
תורה, ושלמדתי להתפלל. אבא שתק וראיתי שהוא פגוע או 
מבוהל, ואז אמר לי בשיא הנעימות והחביבות, בקור רוח את 

אני ואמא אוהבים אותך ולא רוצים לאבד  "גולן, : המילים
אותך, אנחנו בפירוש לא רוצים שתחזור בתשובה, ואני מציע 
לך הצעה שבוודאי תשמח אותך. לא מזמן עשית רישיון 
נהיגה, החלטנו אמא ואני לקנות לך מכונית חדשה, הכי טובה 
שיש, אבל בתנאי אחד, אתה מפסיק את הקשר שלך עם 

אנחנו יודעים שמכונית תשמח  הדתיים והלימוד שלהם.
אותך, וכשם שאנו רוצים לשמח אותך, אנא תשמח אותנו, 
ותפסיק ללמוד שם". הרגשתי באותן דקות שאני נקרע 
לגזרים. זה נפל עלי כמו רעם ביום בהיר, אני מאוד אוהב את 
הורי ומכבד אותם, אבל אני אוהב את התורה ומאמין 

ך גם לא רוצה לצער את בקב"ה. אינני רוצה לצער את הורי, א
הקב"ה. מה עושים? אני בהחלט מעוניין במכונית חדשה... 
אבל איך אפשר בלי שיעור תורה? כמה קשה!! אבל היצר הרע 
גם הוא לא הירפה. מכונית חדשה? איזו מתנה, אולי אעשה 

 .הפוגה קצרה משיעורי התורה
לא נורא... גולן" אבא היה תקיף "תחליט עכשיו, מכונית "

ה או שיעור תורה". עצמתי את העיניים חזק חזק כדי חדש
רציתי לבכות, להניח את הראש על הכתף . לעצור את הדמעות

של אבא וללחוש לו "אבא, התורה היא גם שלך, אנא רחם 
עלי ותן לי ללכת על פי שכלי ורגשותיי. פניתי להשם יתברך 
וצעקתי בשקט מתוך ריאותיי "אבא שבשמים, תן לי אומץ 

לאבא". ואז פקחתי את עיני והודעתי לאבא "אני  לענות
מצטער, אני אוהב אתכם, אני מאוד רוצה מכונית חדשה, 
אבל אני לא מוותר על שיעור תורה ואמונה בה', אנא תבין 
אותי". חשתי רוגע עצום ושמחה פנימית רקדה בתוכי לאין 
שיעור, אבא הורה לי לצאת. נכנסתי אחר כך לשיעור גמרא 

ור עצום בלב ובשכל. הבנתי כל מילה, הקשיתי והרגשתי א
קושיות ושמחה אינסופית מילאה את ליבי. עמדתי בניסיון 
וידיו של הבורא ליטפו את פני. אחרי חצות נכנסתי הביתה, 
וחששתי מהנורא מכל. מצעקות, מבכיות, מהאשמות, וכאן 
קיבלתי הפתעה. הורי ישבו בסלון, קמו, נישקו וחיבקו אותי 

במפורש "גולן, אם זו הדרך שבחרת בה, שתצליח".  ואמרו לי
 ומה לגבי המכונית החדשה? 

מי צריך מכונית חדשה, אם הדרך שאני נוסע בה מקובלת על 
 ?הורי, ומשמחת את מלך מלכי המלכים

 
 

 בלימוד התורה סגולה טובה להוסיף             
 מיום ט"ו באב     

 

 )דף לא( תניא, תענית  במסכת  בגמרא                         
 רבי אליעזר הגדול אומר, מחמשה עשר באב                   
 והלאה, תשש כוחה של חמה, כלומר, מתחיל                 
 היום להתקצר ונעשים הלילות ארוכים, ולא                

היו כורתין עצים למערכה )לעבודה בבית המקדש(          
מפני שאינם יבשים, ויש לחוש שמא מחמת לחלוחית 
שבהם יש בהם תולעים, ועץ שהתליע פסול למערכה. 

נשיא, מכאן ואילך )כלומר מיום ט"ו באב( אמר רב מ
דמוסיף )מי שמוסיף בלימוד התורה( יוסיף, כלומר 
יוסיף לו ה' יתברך חיים על חייו, כמו שנאמר "כי בי 
ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים". ומאן דלא יוסיף 
)ומי שלא יוסיף בתלמודו( יסיף, כלומר ימות ח"ו 

 בקיצור ימים ושנים. 
, שיש להזהר זצוק"ל עובדיה יוסף מרן הרבועל כן כתב 

להוסיף בלימוד התורה בלילה מיום ט"ו באב, וכמו 
שאמרו בגמרא במסכת עירובין )דף סה( לא נברא 
הלילה אלא לגירסא, כלומר ללימוד תורה, וכמו 
שאמרו במדרש רבה, אמר רבי יוחנן, אין רינה של תורה 

  .אלא בלילה
מכתת רגליו בלילות  לזצוק"ונהירנא, כשהיה מרן הרב 

חודש אלול מעיר לעיר להרבות תורה ויראה בישראל, 
והיה חוזר לביתו בשעות הלילה המאוחרות, לא היה 
מבטל מתלמודו, והיה משלים על חשבון שעות השינה 
שלו את כל הזמן שנדרש לו לסדרי הלימוד הרגילים 

 שלו, וכל זאת מפני מה שהזכרנו. 
אדם, לראות איך לקבוע ועל כן חובה קדושה על כל 

לעצמו זמן יותר ללימוד התורה בלילות החורף, שלא 
יפול חלילה בקללת רבותינו. ואף על הנשים חובה 
קדושה, להפציר בבעליהן בדרכי נועם ובשפה רכה, 
שירבו בתורה ויראת ה', ורב שכרן מאד מאד, ואף הן 
יראו ללמוד בעצמן דינים השייכים להן, אשר חובה 

  .מדםעליהן ללו
 

 לא היו ימים טובים לישראל "
 "וכיום הכיפורים כחמישה עשר באב

אּולין, שלא  בט"ו באב בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שְׁ
 ... ומחוללות בכרמים. הלבייש את מי שאין ל

  ?מה היו אומרותשבהן  פשוטות
 .ך וראה מה אתה בורר לך...יבחור, שא נא עינ

 ?שבהן מה היו אומרות יפיפיות
 .תנו עיניכם ליופי שאין האשה אלא לנוי

 ?שבהן מה היו אומרות מיוחסות
ִנים.   תנו עיניכם למשפחה, לפי שאין אשה אלא לבָּ

 ?שבהן מה היו אומרות מכוערות
 .."קחו ִמקחכם לשם שמים ובלבד שתעטרונו בזהובים

 א(. "א ע"דף ל, ו ')משנה תענית ד
קובע:  'ה ג, הלכ'ם בהלכות מתנות עניים פרק ז"הרמב

מצות עשה ליתן צדקה ...לפי מה שחסר העני אתה "
מצווה ליתן לו. אם אין לו כסות מכסים אותו, אם אין לו 

ואם  אם אין לו אישה, מׂשיאין אותוכלי בית, קונין לו. 
היתה אשה מׂשיאין אותה לאיש, אפילו היתה דרכו של זה 

ו, קונין העני לרכב על סוס ועבד רץ לפניו, והעני ירד מנכסי
די מחסורו "לו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו, שנאמר: 

 ".אשר יחסר לו

 הידעת ?   סיפור מההפטרה
 

 "נחמו נחמו עמי"-ואתחנן: ישעיה מ' הפטרת
 הפטרה ראשונה משבע דנחמתא

על  "שבת חזון"כשם ששבת לפני תשעה באב נקראת 
שבת "שם ההפטרה כך שבת אחרי תשעה באב נקראת 

. הרמב"ם כותב במשנה תורה, הלכות תפילה "נחמו
פרק י"ג הלכה יט: "וכן שבת שאחר תשעה באב 
מפטירין: "נחמו נחמו עמי". ומנהג פשוט בעירנו 
 להיות מפטירין בנחמות ישעיהו מאחר תשעה באב עד

ראש השנה". שבתות פורענות היו שלש ושבתות 
הנחמה שבע, שמידה טובה יתירה על מידת פורענות. 
ואל מי פונה הנביא? בפסיקתא רבתי נאמר על שבע 
הפטרות הנחמה: "נחמו נחמו", אמר הקב"ה 

את ירושלים, שמא מקבלת  לאברהם: לך נחם
תנחומים ממך. הלך אברהם ואמר: קבלי ממני 

לו: היאך אני מקבלת ממך תנחומין,  תנחומין. אמרה
שעשיתני כהר "בהר ה' יראה". אמר ליצחק: לך נחם 
לישראל, שמא מקבלת תנחומין. הלך יצחק, ואמרה 
לו: איך אקבל ממך תנחומין, שיצא ממך עשו הרשע 
שעשני כשדה שנאמר "ויצא עשו השדה" ובניו שרפוני 
 באש. אמר ליעקב לך נחם לירושלים. אמרה לו: היאך

אני מקבלת ממך תנחומין, ששמתני כלא הייתי 
שנאמר: "אין זה כי אם בית אלוהים". אמר למשה: 

אמרה לו: היאך אקבל ממך תנחומין,  לך ונחם.
שכתבת עלי קללות וגזירות קשות, "מזי רעב ולחומי 

לם ואמרו לקב"ה: לא קבלה ורשף" וגו'. מיד שבו כ
. "מהעניה סוערה לא נוח"ממנו תנחומין. שנאמר: 

מיד אמר הקב"ה: עלי לנחם את ירושלים, שכך 
כתבתי "שלם ישלם המבעיר את הבערה". אני הצתיה 

אני מנחם אותה  -באש שנאמר "ממרום שלח אש" 
שנאמר "ואני אהיה לה חומת אש סביב". על כפל 
הקריאה: "נחמו נחמו" אומר מדרש פסיקתא דרב 
כהנא: חטאו בכפלים ולקו בכפלים שנאמר: "כי 

תיה" ומתנחמים אחה מיד ה', כפלים בכל חטולק
 גלתה שכינה עמהם. ,בכפלים. כשהלכו ישראל לגולה

על כן קורא הקול:  "עתה יעלה ה' ציון בראש הגולים".
"במדבר, פנו דרך ה' ישרו בערבה מסילה לאלוהינו". ואז 
יגלה כבוד ה' כפי שנגלה בעת הגאולה הראשונה, 

"כימי צאתך מארץ  ביציאת מצרים. מיכה הנביא אמר:
מצרים אראנו נפלאות", דהיינו הגאולה העתידה תהיה 

אה זו ובדגם של הגאולה הראשונה. ישעיה עורך השו
הלכה למעשה. ביציאת מצרים נאמר: "וה' הולך לפניהם 
בעמוד ענן לנחותם הדרך", וגם כאן ה' הולך לפניהם: 
"במדבר פנו דרך ה'". הנביא מדמה את הקב"ה לרועה 

ל צאנו ברחמים: "כרועה עדרו ירעה, בזרועו יקבץ המובי
טלאים, ובחיקו ישא, עלות ינהל". דוד המלך בתהילים 
משתמש בדימוי דומה ליציאת מצרים: "ויסע כצאן עמו 
וינהגם כעדר במדבר". הנביא ישעיה קורא לעם ישראל 
שלא להתיאש מן הגאולה גם אם תתמהמה שנאמר: 

 נו יקום לעולם"."יבש חציר נבל ציץ ודבר אלוהי
  (רכת השם ובציפייה לגאולה ג.י.פ.)בב                      

 

 הלכות טבילת כלים
האם כלים חד פעמיים, וקומקום חשמלי,  שאלה:

 ?צריכים טבילה
כל כלי חדש, שנקנה מהגוי, צריך להטבילו  : תשובה

 במקוה כלים כדת וכהלכה. 
זצ"ל, כלי פלסטיק עובדיה יוסף לדעת מרן הרב 

פטורים מן הטבילה אף אם אינם חד פעמיים, ועל כן 
דון בכלי אלומיניום חד פעמיים, אם יש לחייבם נ

 .טבילה
ומצאנו נדון כעין זה בפוסקים, לגבי מצות קידוש 
בשבת, שיש לעשותו עם כוס יין, ודנו הפוסקים אם 
כוס חד פעמית נחשבת כלי לענין זה. והנה לכאורה אם 

שכלי חד פעמי נחשב "כלי" לענין קידוש, כמו כן  נאמר
יש לומר שנחשב כלי לענין דין טבילה, ואם כן כלי 

 .אלומיניום חד פעמיים חייבים בטבילה מן הדין
ומרן הרב זצ"ל דן בענין זה בספרו חזון עובדיה על 
הלכות שבת )ח"ב(, ומסקנתו שהיות וכלים חד פעמיים 

, כי יש עליהם שם כשרים מעיקר הדין למצות קידוש
כלי, כמו כן יש לומר שהם מחוייבים טבילה. רק 
הוסיף מרן הרב זצ"ל, שבהיות שיש מן הפוסקים 
שחילקו בין דין קידוש לדין טבילה, לכן יש להטביל 

 .כלים אלו רק בלא ברכה, מחשש ברכה לבטלה
ומכל מקום יש לציין, שהרבה מכלי האלומיניום 

יוצרים על ידי גויים, המצויים בארץ ישראל, אינם מ
אלא על ידי חברות ישראליות. ואפילו לגבי כלי 
אלומינום המיוצרים בחוץ לארץ, יש סברא לדון 
לפוטרן מטבילה, מכיון שאלומיניום היא מתכת שלא 
היתה ידועה בזמן הקדמונים, ולא הוזכרה בתורה 
בפירוש שיש חיוב להטבילה. ולכן גם מרן זצ"ל הזכיר 

בדין אחר. )לגבי דיני טומאת מת, סברא כזו להקל 
בספר חזון עובדיה אבלות חלק שני(. והביא שכן כתב 
הגאון רבי משה פינשטיין. ולכן המיקלים להשתמש 
בכלים כאלה ללא טבילה )כשהם חד פעמיים(, )ובפרט 
כשיש ספק אם הבעלים של המפעל הוא יהודי(, אין 
למחות בהם בחוזקה על מעשיהם, שיש להם על מה 

 .סמכושי
 קומקום חשמליטבילת 

קומקום חשמלי, נחלקו הפוסקים אם הוא חייב 
בטבילה, משום שיש כלל בידינו שכלי שהוא מחובר 
לקרקע אינו טעון טבילה, משום שאין חיוב טבילה 
בכלי שאינו יכול לקבל טומאה, וכל דבר שהוא מחובר 
לקרקע אינו מקבל טומאה. הגאון רבי שלמה זלמן 

לא רצה לסמוך על טעם זה לבדו לפטור אוירבך זצ"ל, 
את הקומקום מטבילה, מפני שיש בו שימוש גם 

 .כשאינו מחובר לחשמל
גם מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל כתב, שטוב להחמיר 
להטביל קומקום חשמלי, ואם חושש שאם יכניסנו 
למים, הקומקום עלול להתקלקל, טוב שיתן אותו 

וי, כי השואל או במתנה לגוי, ויחזור וישאל אותו מהג
השוכר כלים מן הגוי, פטור מלהטבילם, כיון שלא 

  .קנאם להיות שלו
 


