
 

 

 

 

 879עלון מס'   - הר  ש  ע ע  ב  ש  שנה 
 הי"ו  משה חבושהבלווין עם ר' סליחות @ במוצ"ש 

 שליט"א. יצחק יוסף לאחר שיעורו של הרה"ג" אוהל מועדבביה"כ "
 ".ברכת הלבנהבערב " לישיש@ ביום 

 זיע"א. דן בן יעקב@ ביום חמישי ט' אלול הילולת 
 

 ע"זה'תש אלול' ד בס"ד
 18:54  -   הדלקת נרות

 19:44  -   שבת צאת ה
 20:32  -        רבנו תם 

 
 

 "אור החיים"לפי הלוח המדוייק של  - שעון קיץ
 
 

 
 

 
 

 "אנכי אנכימפטירין :  "
 ('אישעיה נ)               

 
 
 
 
 
 
 

 2בעמוד ראו  -מרתק 
 סיפור מההפטרה

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 24:00-כולם מגיעים במוצ"ש ב
 בלווין עם הפייטןלסליחות 

 " אוהל מועדב" משה חבושה
 
 

 שופטיםפרשת  
 "ומי האיש אשר יארש"  

המאורס ומי אשר בנה בית ואשר נטע כרם, אינם 
יוצאים למלחמה, שלא תוזנח עבודת האדמה בארץ 
ישראל ושיתרבו יושביה. התורה מדגישה שציווי הוא 
שכל אלה, ללא יוצא מן הכלל, חייבים בו, שאם יימצאו 
מי שלמרות זאת יצאו למלחמה, ילכו רבים 

 ()שד"ל   .מחשש שייראו כרכי לבב, כפחדניםבעקבותיהם, 
 "כ"א ה "ונגשו הכהנים בני לוי()' 

הזכירה התורה במקרא זה את חמשת הדברים 
עבודה, ברכת כהנים, התלויים בכהן דווקא והם: 

וכולם  עריפת עגלה, השקיית סוטה, טהרת מצורע.
בפסוק זה. ונגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר ה' אלוקיך 

. ברכת כהניםזו  –. ולברך בשם ה' עבודהזו  –לשרתו 
. )רש"י: הכהנים עריפת עגלהזו  –ועל פיהם יהיה 

השקיית זו  –אומרים כפר לעמך ישראל(. כל ריב 
 ()הגר"א                 . טהרת המצורעזו  –. וכל נגע סוטה
 "כי יפלא ממך דבר למשפט" 

למה יש  אם יהיה לך פלא: במוסר זאתיש מפרשים 
כל מיני עונשים של  דםבין דם ל, משפטים ועונשים

כל  עובין נגע לנג, כל מיני דינים ןבין דין לדי, שפיכת דם
זה בגלל שיש מריבות ולא  ך?דברי ריבות בשערי, מיני צרות

 .פירוש להתאחד" וקמת ועלית? "חיים באחדות, מה העצה
 "אין בזמן הזה שום    '()י"ח י "קוסם קסמים... ומכשף

 (.חיים )עץ            .כח בכשפים ועכשיו הם דברים בטלים
דברי כישופים הם הבלים ודברי פתאים ובאמת לא 

 ()מנורת המאור .                             מעלים ולא מורידים
כבר גער ה' בשטן ונתבטלו כוחות הטומאה לגמרי וכל 
בעלי אמונות אלה יבשה ידם, ואין אף אחד אשר כח בידו 
נן לכשף. והאמונה באלה ובכל מעשה הכישוף כעת לא תקו

 ()תפארת ישראל      אלא רק במוח השוטים והתינוקות.

 מענייני הפרשה :    
  המצווה להקים שופטים ושוטרים להשגיח על 
 . , ואזהרה על הקמת מצבה לעבודה זרההסדר      
  .העונש על עבודה זרה 
  זכויותיו וחובותיו. ,משפט המלך בישראל 
  אזהרה לשמוע לנביא אמת , איסור כישוף 
 ולהעניש את נביא השקר.          
  דיני רוצח בשוגג ובמזיד, איסור הסגת גבול 
 ועונשם של עדים זוממים.      
   גלה ערופה.מצוות ע 
 "שופטים ושוטרים בכל שעריך" 

פירוש השערים של עצמו, הדיבור, והראיה, 
, גלר, אשר, ינייםע, ינייםש ר"ת שעריך והמאכלות.

 .כרס פירושו להיזהר ממאכלות אסורות .רסכו דייםי
 "ך"שופטים ושוטרים... אשר ה' אלוקיך נתן ל 

 שיתנו לך את ה' אלוקיך,צריך למנות שופטים 
היה רבי מנחם מנדל  - לך שישרישו בכם יראת שמים.

שופטים, קודם כל תהיה  לך תתן -מקוצק מדגיש 
 .שופט את עצמך ומקפיד על דרכיך ומעשיך

 "ולא תיקח שוחד כי השוחד יעוור עיני חכמים" 
שלכאורה על פי דקדוק  אמרו בשם האמרי אמת זצ"ל:

היה צריך לומר ולא תיקח שוחד כי השוחד יעוור את 
אלא החידוש כאן הוא שאפילו יושבים ג'  "?!עיניך"

יבל שוחד, לא רק הוא יעשה טעות דיינים ורק אחד ק
בדינו אלא הכוח של השוחד, הוא שאפילו אחד מקבל 

הג' דיינים יהיו מושפעים הוא יעוור עיני חכמים כל 
 .מאחד שקיבל את השוחד

"ל"לבלתי סור מן המצוה ימין ושמא 
 .'ה' ומסתיימת באות ממתחילה באות  הצומתיבת 
זה שאומר " מהו "ונחנה כתובה אצל משה "מה" המיל

שפל הכתוב, אדם העושה מצוה צריך להחזיק עצמו 
ולא להתגאות עם המצוה, לבלתי יסור ימין  ועניו

', יוצא ה' ומשמאל יש אות מושמאל, מימין יש אות 
 .לשון עניוות ה "מה"המיל
 "ויצאו זקניך ושפטיך ומדדו אל הערים"... 
 . ב' דין ואידך ומדדו את תכנית שמודדין"ומדדו"

 ראש. אותיות אשרמראשו שהוא עיקר תכונת האדם: 
. בגימטריא אשר סביבות החלל: מראשושמודדין 

 )בעל הטורים(                                   .בראשו של הרוג
 

 

  אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     מכשול מדרך עמי !הסירו 
 / http://www.hidush.co.il/     http://ladaat.info"חידוש" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו

 
 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

שּום  ָדָבר ב  ת ה  ה א  ֲעש  ֲעבור = ֹלא י  ַאל י  ֵיָהֵרג ו 
ן  . ָפִנים ָוֹאפ 

ַאל  דוגמה: ִחיַנת ֵיָהֵרג וְּ ַשר ֲחִזיר ִהיא ִבבְּ ֲאִכיַלת בְּ
הּוִדי ָדִתי. ָכל יְּ  ַיֲעבור לְּ

ַבּתֹוָרה  מקור: ָאָדם: ֲעבור  -ָכל ֲעֵברֹות ש  ִרים לְּ ִאם אֹומְּ
ַאל ֵּתָהֵרג  ִגּלּוי  -וְּ ַאל ֵיָהֵרג, חּוץ ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה וְּ ַיֲעבור וְּ

ה  ה ָכז  ר  ִמקְּ לֹוַמר: בְּ ִפיכֹות ָדִמים. כְּ ֵיָהֵרג  -ֲעָריֹות ּושְּ
ִרין ַדף עד, ַעּמּוד א'[ דְּ ה  ַאל ַיֲעבור ]ַסנְּ  )ניבונכון(        . וְּ
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 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 חזרה לבית הספר
נושא רציני שיש להקדיש לו הכנה רצינית. ברור שכל הורה 

 .ו לנגד עיניו צריך קודם כל להתחיל... לדאוגישטובת ילד
עם  הסתדרו םהלימודי? כיצד המה יהיה עם העומס 
 הםחברים השנה? ואם יגמר ל הםהמורה? האם יהיו ל

החוסן הרגשי באמצע שיעור מתמטיקה? כל כך הרבה 
ההורים האלה בדרך כלל מצליחים לשמור על   דאגות...

 ילדים שפויים עם תחושת ביטחון בסיסית. 
 קודם כל תפסיקו לפחד. . אמא ואבא יקרים וטובים

תקראו,  ,ות ההורים, דברו עם הורים אחריםלכו לאסיפ
תתייעצו עם המורים. הכל טוב, הכל רצוי. רק קחו כלל 
הפעלה אחד לדרך: כל המידע הזה צריך לעבור דרך 
המסננת שלכם. לכו הביתה אחרי האסיפה ודברו אחד עם 
השני: מה בעצם אמרו לי כאן? מה אני לוקח ומה לא? 

  .רתיתבאקדמיה קוראים לזה חשיבה ביקו
לילד שלכם עומד להיות קשה יותר, אבל ברוב המקרים 
הוא יוכל להתמודד עם הקושי הזה. אל תנסו לסלק את 
הקושי הזה מעליו, אל תרוצו להפוך סדרי עולם ולהזיז 

אל תפחדו ואל תפחידו. ברוב מכריע . מורים מימין לשמאל
 .של המקרים, התוצאה הסופית תהיה צמיחה

 

 הביטוי "רואים עין בעין"
הביטוי "רואים עין בעין" מתאר שני אנשים המסכימים על 

פעמים בלבד. פעם אחת בפרשת  3משהו. מופיע במקרא 
שופטים, פעם בישעיהו בהפטרת פרשת שופטים, ופעם 

 .בפרשת שלח. המשמעויות קצת שונות בכל פעם
"ואמרו אל יושב הארץ הזאת שמעו כי  : בפרשת שופטים

אתה ה' בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה ה' ועננך 
אש עמד עלהם ובעמד ענן אתה הלך לפניהם יומם ובעמוד 

כפל "עין בעין", כדרך בני אדם ווה מפרש: הרמב"ן .לילה"
שעיניו יראו את עיניו בדברו אתו, וכן פנים בפנים דבר ה' 

 עמכם )דברים ה ד(. 
הכוונה בפסוק זה  ,"עין" לשון מראה, ועינו כעין הבדולח

 הינה לקירבה המיוחדת בין בני ישראל לבין ה'.
נפש עין בעין שן בשן "ולא תחוס עינך נפש ב דברים יט כא:

הכוונה מזכירה את המונח הידוע "עין . יד ביד רגל ברגל"
 .תחת עין", ובודאי המשמעות שונה

 הספורנו ."כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון"  ח: 'ישעיהו נב
 .כלומר יראו במראה הנבואה כי שב הכבוד לציון מפרש:

רוח וכן אשר עין בעין נראה אתה השם כי כולם הייתה בהם 
הנבואה במעמד הר סיני מלבד הכבוד שראו בחוש 

 .הצירוף מראה על קירבה לה'  העין.
 

 "חודש אלול  -  הכנה לימים הנוראים"

אדם לעבוד כמה שיותר לרכוש  צריך אלול בחודש
, ואפילו דקדוקי סופרים, טוביםות ומעשים ולעצמו מצ

כיון שאינו יודע גם ע"י צדקה, חומרות וחסידויות, 
פעם את  שאלו לטובה. הדיןאיזה מהם יכריע את 

, במה שונה חודש אלול משאר זצ"למדובנא  המגיד
: אדם בא לבית במשל כדרכולהם  ענה  ?השנהחדשי 

 ביןהכנסת, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התערב 
הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה 

, ואותו עשיר הגיש הכנסתהגיע זמן הבחירות לועד בית 
עמדותו. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה ומ

עליית  הרמת ספר תורה, ולשלישי ולשניפתיחת ההיכל, 
והיה מתערב עם  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,

הוא האדם,  כך . מה גרם לו זאת? הבחירות!!!הבריות
בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, בקושי מגיע לבית 

ות בסיסיות, ועל חומרות, וים מצימק בקושיהכנסת, 
 הואמאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה 

יד נותן אל לבו לקיים כל את עצמו קרוב ליום הדין, ומ
בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  

 

 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו לגרשון וסימה אהרון

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
שיזכו לזרע קודש והצלחתם 

שיתמלאו כל  קיימא.-בר
זכות במשאלות ליבם לטובה. 

המצוה יתברכו ברוחניות 
  טובה ובגשמיות ובפרנסה

 "אברהם יגל"ארגון 
מזמין את הציבור 
 לשיעורו בלווין 
 של הראשל"צ

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

 , יבנה.3רח' הנשיאים 
 שיחל במוצאי שבת

 22:30 בשעה
 ואמירת סליחות 

 החזן והפייטן עם

 משה חבושהר'  
 השידור יוקרן

 מסך ענק על
 

 סעודה רביעיתמתקיימת 
 .כשרה למהדרין

)בחסות מאפיית בית הלחם 
 בהנהלת אבי מוסאי הי"ו(.
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 ם לבבייםברכות ואיחולי

  חברוני וציפורהליהודה 
   למצוות. בניה בהגיע הבן

יהי רצון שיעלה 
במעלות התורה 
והיראה ויצליח 

בלימודיו ובכל דרכיו 
 ומעשיו וברכה 

 למנשה ומרים דוידי
   ולמשפחת חברוני

 ברכה והצלחה 
 ליהודה וחגית אמונה

שיבורכו מפי עליון ובכל 
מילי דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות יאיר הקב"ה 
דרכם ומזלם מתוך 

ת איתנה ופרנסה בריאו
 טובה  לשנים רבות 

וירוו  טובות ונעימות
.יוצאי חלציהםנחת מ  

. 
 
 

 רפואה שלימה
 לאברהם מוסאי

 הי"ו מרגליתבן  
 הקב"ה ישלח מזור
ומרפא לרמ"ח אבריו 
 ושס"ה גידיו רפואת
 הנפש ורפואת הגוף

שיחזור לאיתנו ויזכה 
לשנים רבות וטובות 

 שרונהעם רעייתו 
 
 כל הישועות והברכות 

 מנב"ת לרחל סבג
 שתרמה לסעודה הרביעית בלויין

 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 
תגן בעדה, לרפואתה והצלחת 

משפחתה. שיתמלאו כל  כל
 ליבם לטובה. בזכות משאלות
יתברכו ברוחניות  המצוה

ובגשמיות ובפרנסה טובה 
  ותרווה נחת ושלווה
 מכל יוצאי חלציה 

 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו  ראובן ואסתר עופרי

 הי"ו מרים וקנין
  ענת עם רחמיםלנישואי 

 יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר
 ויזכובישראל ויעלה הקשר יפה 

 להמשיך את מסורת הבית המפואר.
 

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 הצנועה והענוהלע"נ 
 תורכיה ג'רפי

 ז"לסאלם בת 
 תה' אלול פקידת שנייום שישי 

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 

 הצנועה והענוהלע"נ 
 עדנה שהין

 ז"לקדמחאר ומירזה בת 
 תהיום שלישי ז' אלול פקידת שנ

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 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"לטורן  בתגולברי אילנה 
 ז"ליקוט  בתרבקה אביבה 

 הי"ויוסף  ז"ל בןהרב ישעיהו מהצרי 
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 

 ז"לחנום  בןמשאלה עזרא נאמן 
 ז"לגולשן  בןשמואל אברהם 

  ז"לרחל  בןיוסף כרמי 
  ז"לרבקה  בןנפתלי דהן 

 ז"למורוורי  בןסולימן ישעיה 
  ז"למרים  בןדוד נתני 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ורבקה  בןמרדכי עמרני 

 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 
 דינה ומיכאלבן חנניה -נהוראי

 הי"ומורוורי  בןבאבאי באבאי 
 הי"ושרה  בןיהונתן אריאלי 
 מנב"תדינה  בתסיגלית סמדר 

 מנב"ת חנה בתלאה אלעזר 

: -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה  
  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  בת לידה הרוני
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
  מנב"תחוה בת  רזיה סינדני

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
 

 הצנועה והענוהלע"נ 
 פרחה סבג

 ז"ל בודהבת 
 בשבת ד' אלול פקידת שנתה
 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 

 הצנוע והענולע"נ 
 מאיר עמרני

 ז"ל ששוןבן 
 פקידת שנתו בשבת ד' אלול

 שימליץ טוב בעד משפחתו

 ם לבבייםאיחולי

 והדר מוסאי ילשב
סהר  בהגיע הבן

    .החלקה ללגי
יהי רצון שיעלה 
במעלות התורה 
והיראה ויצליח 
 בכל דרכיו ומעשיו
 ויזכה לשנים 

 טובותרבות ו

 רפואה שלימה
 לחנה דוידי
 בת שרה

הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרנ"ב אבריה 
ושס"ה גידיה 
רפואת הנפש 
ורפואת הגוף 
ולשנים רבות 

 משהעם בעלה 
 
 

 

 ברכה והצלחה
 לרחמים ואסתר עמרני
שיבורכו מפי עליון ובכל 
מילי דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות יאיר הקב"ה 
דרכם ומזלם מתוך 

בריאות איתנה ופרנסה 
 טובה  לשנים רבות

וירוו נחת  טובות ונעימות
.מכל יוצאי חלציהם  
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 רכות ואיחולים לבביים ב

 איתי ואפרת אחרק
  הבתלרגל הולדת 

שתגדל כאמותנו יה"ר 
הקדושות שרה רבקה 

רחל ולאה, תזכו 
 לחופתה שתצליח בכל

וברכה דרכיה ומעשיה 
 לאשר ותמר אחרק
 ולגאולה משה

 
 

הציבור מוזמן כל 
 ופיוטים לסליחות

 בבית הכנסת
 "אוהל מועד"

 , יבנה3הנשיאים 
 04:45בשעה 

 בנץשחרית 
 התפילה תחילת
 05:45בשעה 

 

 
 
 
 



 
  

 

 הלכות סליחות -אלול חודש 
 

מראש חודש אלול עד לאחר יום הכיפורים הם ימי רצון,  א.
ואף שבכל השנה הקב"ה מקבל תשובה מן השבים אליו בלב 
שלם, מ"מ ימים אלו מובחרים יותר ומזומנים לתשובה 

, כי בראש חודש אלול עלה להיותם ימי רחמים וימי רצון
, ונשתהה שם משה רבינו אל הר סיני לקבל לוחות שניות

שאמר  ארבעים יום וירד בעשרה בתשרי שהיה אז גמר כפרה
, ומאז הוקדשו ימים אלו לימי לו הקב"ה "סלחתי כדברך"

 רצון ויום עשירי בתשרי ליום הכיפורים. 
מכיון שאלה הם ימי תשובה, נוהגים לקום באשמורת  ב.
מיום ראש חודש אלול עד יום קר לומר סליחות ותחנונים והב

 רים. הכיפו
בנחת ובמתינות צריך לומר את הסליחות והתחנונים  ג.

, ואסור להזכיר י"ג מדות שלא בכוונה, ומה שנהגו ובכוונה
וכו' במהירות, יש  "עשה למען שמך"וכו',  "עננו אבינו"לומר 

 לבטל מנהגם. 
מחצות  -הזמן הראוי ביותר לאמירת סליחות בימים אלה  ד.

ואילך, שאז הוא עת רצון והתעוררות מידת הרחמים,  הלילה
וזמן חצות הלילה הוא שתים עשרה שעות לאחר חצות היום 
כשהחמה בראש כל אדם, דהיינו בסוף שש שעות זמניות 
מזריחת החמה עד שקיעתה, ומ"מ קהל ועדה שאין 

יכולים לומר באפשרותם להשכים לסליחות בעוד לילה, 
לפני תפילת , או אפילו  דמותסליחות בשעות הבוקר המוק

, ויחיד שנמצא בבית הכנסת שנוהגים שם לומר סליחות מנחה
 ולא יענה עמהם י"ג מידות. ישב בדד וידוםחצות הלילה, לפני 
תלמידי חכמים ובחורי ישיבה שאי אפשר להם לקום יום  ה.

שדרכם לעסוק בתורה בתחילת   -יום באשמורת לסליחות 
לסליחות יתבטלו מלימודם ביום,  קוםלהלילה, ואם ישכימו 

כגון בשני ובחמישי  ישתדלו על כל פנים לקום בקצת לילות,
להשתתף עם הציבור באמירת הסליחות ואם הולכים לישון 
אחר חצות הלילה נכון שיאמרו קצת סליחות לפני שישנו 

 לאחר עריכת סדר תיקון חצות. 
גילים פקידים ופועלים שכירים ומלמדי תינוקות שאינם ר ו.

להשכים לקום בעוד לילה, ואם ישכימו לסליחות קיים חשש 
שלא יוכלו לעשות מלאכתם באמונה, רשאים להמנע מלקום 

וישכימו לפרקים בשני ובחמישי ובעשרת ימי יום יום, 
 תשובה.

הסליחות שנאמרו בלשון ארמית )תרגום(, כגון "רחמנא"  ז.
ים בלשון , מפני שאין מלאכי השרת מכיראין ליחיד לאומרם

הארמית, ולכן כשעדיין לא באו עשרה להשלים מניין, ידלג 
השליח צבור "רחמנא" ושאר סליחות הנ"ל וכשיבואו עשרה 

 ם בעשרה. ויחזרו ויאמר
יברכו כל ברכות השחר הקמים באשמורת לומר סליחות,  ח.

, ורק לאחר מכן יאמרו הסליחות הכוללות עם ברכות התורה
מזמורים ופסוקים מפני שיש אומרים שאין לומר שום פסוק 

ונכון    -אפילו דרך בקשה ותחנונים לפני ברכות התורה  
 לחוש לסברתם. 

משנכנס חודש אלול כשכותב אדם אגרת לחברו, צריך  ט.
"לשנה טובה תכתב   -לרמוז בהתחלתו שמבקש עליו 

 ותחתם".
מנהג חסידות להחמיר לבדוק בחודש אלול את התפילין,  י.

אבל אין זה חיוב מעיקר ההלכה. ובמזוזות, מעיקר ההלכה 
חייב לבדקן פעם אחת בכל שלש שנים ומחצה, ומנהג חסידות 

 דקן באלול מדי שנה בשנה. ולהחמיר לב
מותר ומצווה לעשות נישואין בכל ימי חודש אלול, ואין  יא.

צד ההלכה ולא מצד מנהג, וכן המנהג בזה כל חשש לא מ
 .פשוט בכל תפוצות ישראל

 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 הידעת ?   סיפור מההפטרה
 "אנכי אנכי" –' א: ישעיה נשופטיםפרשת הפטרת 

 משבע דנחמתא רביעיתשבת 
שלושת ההפטרות דנחמתא האחרונות  הקדמה:

היו כנגד שלושת הפטרות דפורענותא שהם 
 .נאמרו ע"י הנביאים גם הפורענות וגם הנחמה

בהפטרתנו ה' הוא המנחם שנאמר "אנוכי  כעת
 אנוכי הוא מנחמכם".

לאחר שקראנו בשבת שעברה בהפטרה :ההפטרה
של שעם ישראל ממאנים להתנחם מנבואותיו 

ישעיה הנביא, ורוצים שרק הקב"ה בכבודו ינחם 
הפטרתנו פותחת  בהבטחה "אנכי אנכי  ,אותם

הוא מנחמכם" ה' אומר לעם ישראל ע"י הנביא 
ישעיה שאני ה' המנחם אתכם, ואין לכם להיות 
מפוחדים מהגויים שמציקים לכם, כי הם בני 
תמותה וחלשים שהיום בגלות יש להם רשות 

לעתיד לבוא בגאולה הקרובה להציק לכם, אבל 
שנאמר  ,אני יעניש אותם על אכזריותם כלפיכם
" בהמשך ."הנה לקחתי מידְך את כוס התרעלה..

ִחי".  "ושמִתיָה ביד מוַגיְך אשר אמרו לנפשְך שְּ
והנביא משבח את הקב"ה שהוא "נוטה שמים 
ויוסד ארץ" ומושל בכל היקום "אנוכי ה' אלוקיָך 

ה' צבאות שמו". חז"ל ֹרַגע הים ויהמו גליו 
כמו  א.מפרשים את הפסוק הזה בשני אופנים 

שאני גזרתי על ים סוף להיקרע כדי שתוכלו 
הים, שזה אחד הניסים  לעבור ביבשה בתוך

כך אני יעשה לכם ניסים גדולים  ,הגדולים שראיתם
למרות שקבעתי לים גבולות  ב.בזמן הגאולה. 

ם מנסה שנאמר "גבול שמתי בל יעברון", תמיד הי
להתפרץ ליבשה, ואני מונע זאת בכל רגע ורגע, כך 
אני ימנע מהגויים את השעבוד מעליכם ויגאל 
אתכם לאחוזתכם. חכמי המוסר לומדים מהים 
דבר יפה: כמו שהים תמיד מנסה להתפרץ בכל רגע 
לכיוון היבשה למרות הגבולות ֵשֹשם לו ה', כך כל 

מוד אדם צריך תמיד להתפרץ ולהתאמץ יותר בלי
התורה למרות הגבולות שה' ֹשם לו, ולהמשיך 
לנסות עוד ועוד כי בלימוד התורה השמים הם 
הגבול. שנאמר "הוי כל צמא לכו למים" אין מים 
אלא תורה ועל ידי לימוד התורה נזרז את הגאולה, 
ככתוב במסכת סנהדרין צט' עמוד ב': כל העוסק 
בתורה לשמה כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל 

ה שנאמר "ואֹשים דברי בפיך.. לנטוַע שמים מט
וִליֹסד ארץ". במסכת סוכה נב' עמוד ב' כתוב: 
"ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם ואלו הן: 
גלות, כשדים, ישמעאלים, ויצר הרע. גלות דכתיב 
"ועתה מה לי פה נאם ה' כי לקח עמי חינם". פרוש 
בזמן הגאולה ה' יאמר "מה לי פה" למה הארכתי 

 )רד"ק(. ותם והרי כבר באו על עונשםגל
כשעם ישראל בגלות הנחמה מועילה  סיכום:

קווה לעתיד טוב יותר, אבל זה לא מספיק ונותנת ת
רוצים גאולה שלמה, ושיתקיים הפסוק "קול צופיך 
נשאו קול יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' 

 (בברכת השם ובצפייה לגאולה ג.י.פ.) .           ציון"
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 חשבון נפש
 .והחלטיבטבעו, ענייני השוטר דני, היה שוטר קשוח 

גם הדמעות של הנהגים שנתפסו "על חם", שבשמים 
לא ננעלו שעריהם, אצלו לא שינו אפילו קוצו של יוד, 

ואפילו מהקנס שהוטל על הנהג בשל עבירת התנועה 
 שבה מעד וכשל.הקטנה ביותר, 

 כך היה מנהגו של דני רבות בשנים עד לאותו הלילה...
המשטרה הציבה מחסום בנקודה מסויימת בצפון 

 בשמים" מלבנון."מיני  חה שלהארץ מחשש של הבר
השוטר דני הבחין בפיג'ו חבוטה, כולה מעוררת חשד. 

לאחר  כיפה גדולה.הנהג שצווה לעצור, ירד כשלראשו 
שבדיקת הרישיון עברה אף היא בהצלחה, ביקש 

 השוטר לפתוח את הדלת מאחור ופני הנהג חפו...
בברכיים כושלות פתח את הדלת כשלעיני השוטר 

נתגלתה ערימה של חיילים ישנים שנת הנדהמות 
ישרים. הנהג הרחמן לא הסכים להעירם משנתם 
המתוקה, השוטר הקשיח את ליבו והאיר עליהם 

 פקודה לצאת החוצה!-בפנסו מתוך בקשה
ארבעה עשר חיילים נכתבו בספר הזיכרון של השוטר 
שהודיע חגיגית לנהג על שלילת הרישיון וכניסה ישירה 

גינס וגם כמובן להגיע אתו לתחנת לספר השיאים של 
 .לבירור העניין המשטרה

הנהג ביקש לרחם על החיילים והוריהם שחלקם מרוב 
עייפות פשוט השתרעו על צדי הדרכים והמשיכו 
 בשנתם העריבה, אך השוטר בשלו ומי ישיבנו אחור?!

לפתע צלצל הפלאפון, אשתו של השוטר דיברה 
הוא יצא מלבנון... בבהלה: "הבן התקשר לפני שעות... 

הוא עדיין לא הגיע... השיחה התנתקה, הוא נסע 
 בטנדר עמוס לעייפה...".

השוטר ביקש מאשתו שלא תדאג, הוא ידווח  האבא
 לה בעוד דקות ספורות אם יהיה לו עדכון חדש...

ם בינתיים, התחיל להאיר עם פנסו לעבר החיילי
השרויים בצדי הכביש כשלתדהמתו מגלה העייפים 

 תע את בנו יקירו.לפ
הבן שהחל לקלוט שאביו נמצא לפניו, בא לצעוק 

"אבא!", אך השוטר היסה אותו לפני שיהיה  בשמחה
 מאוחר: "תשתוק בני, אל תעשה לי בושות".

 עתה, פנה אל הנהג ואמר לו: קח חלק מן החיילים
ואני את השאר. לשאלת הנהג המופתע "מה  לביתם

רואים שאתה שוטר  עם הדו"ח? ויתרת לי? כל הכבוד,
עונה דני השוטר כלאחר יד: "חשבתי על  עם לב...".

מה שאמרת, לא בגללך ויתרתי, פשוט חשבתי על 
 ההורים שלהם..."

טומן בחובו. אותו שוטר שזה מסר רב והסיפור אמיתי 
עם העקשנות שלו, יכול היה להשאיר את בנו ושאר 

חיילים ישנים עד אור הבוקר בצדי הדרכים, כאשר ה
 יהם על מיטותיהם מתהפכים...הור

לכל שער ושער אכן צריך שוטר, אך לשער הלב צריך 
מתי הדבר נחשב  .את מאזני המשקל המדודים ביותר

למצווה ומתי לעבירה, כל נגיעה קטנה עלולה לשנות 
 את ההחלטה לטוב ולמוטב.

שומה עלינו ימי חודש אלול, בימים קדושים אלו, 
טות לעשות חשבון בנפשנו, לראות עד כמה הנגיעות מ

אותנו חלילה מדרך הישר, שחלילה לא נמצא יום אחד 
את בננו, הנשמה שבקרבנו מוטלת דחופה, דהויה 

 וישנה בצדי הדרך...
 
 

 סיפורו של אלול
רב מפורסם נשאל פעם ע"י תלמידיו: רבי, האם תרצו 
שנרכוש לכם מעיל פרווה מהודר ומחמם? למען ייטב בו 
ליבכם? רוצים אנחנו לכבד את כבוד תורתכם במעיל! אין 

רבינו יהלך בחוצות קריה עם מעיל שזה מכבוד התורה 
 סירב הרב, ולא הסביר את סירובו.  בלוי ומטולא כל כך!

כעבור ימים רבים, כששבו צאן מרעיתו ושאלוהו שוב 
 ושוב על אודות המעיל, נענה והסביר להם את סירובו:

 הרי אם תקנו לי מעיל, אלבש אותו, הלא כן?"
  ...יד אותו, ולתלות אותואצטרך להור -וכשאגיע לביתי

ובכן, את בגדיי אני תולה כיום על מספר מסמרים 
עקומים ומיושנים התחובים בקיר סלוני הקט. אך את 
מעיל הפרווה אין זה ראוי לתלות כך, בביזיון שכזה. מעיל 

 .איכותיו פרווה צריך לדור בניחותא בארון מיוחד
ישרה, ביתי פשוט כל כך, והרצפה עקומה ולא  -אך כיום

וארון נאה ויוקרתי ירגיש שלא בנוח! ומכיוון שארון 
לא נאה ולא יאה לתקן את יציבתו ע"י  -מכובד הוא

 -תחיבת כדור נייר תחת אחד מרגליו. לא ולא. על כן
אצטרך לרצף מחדש כהוגן את ביתי, להחליף את הריצוף 

הלא  ,הראויה להתכבד בהאיטלקית בקרמיקה  המיושן
את ביתי, קירות ביתי יבכו מרה:  ולאחר שריצפתי כן?

מתביישים הם מפני הריצוף הבוהק! כה ישנים הם.. 
איאלץ בלית ברירה של ממש  -ואם כן… ומתקלפים

 לטייח ולסוד מחדש את קירות ביתי, הלא כן?
ולאחר שאסייד ואתקן את קירות בית שיהיו נאים ממש, 
אבוש לארח אורחים בביתי: הבית כה נאה ומצוחצח, 

אבוי, כה מיושן.. ועתיק.. ובטעם של  -הריהוט ואילו
אצא השוקה ואקנה בשארית חסכונותיי  -ואם כך… פעם

ריהוט מהודר )ספות ונצניאניות, שולחנות צרפתיים, 
 הראוי לכבד את ביתי. הלא כן? ת(ארונות טורקים, ודלתו

ולאחר שבסלוני ישכון לבטח ארון ספרים נוצץ עם דלתות 
קריסטל בעלות ידיות שנהב קטנות, האם הש"ס  מזכוכית

' שם? וודאי שלא. מבויישהבלוי שקיבלתי מחותני ירגיש '
ספרים ואזמין בהקפה סט שלם של חנות הואם כן אפנה ל

ש"ס וכל המפרשים, ושו"ע, ורמב"ם, וטור, והכל הכל 
 בהוצאה הכי חדשה ומאירת עיניים, הלא כן?

לום דעתי תהיה כ -ולאחר שאהיה שקוע בחובות כאלו
שלווה ופנויה מדאגות? וכי אוכל לישב בנחת וללמוד כפי 

 הלא כן?…. שלומד אני היום? וודאי שלא
אמצא את עצמי כעבור   -סיים הרב בקול נוגה -ואזיי

תקופה קצרה, חסר ישוב הדעת, חסר זמן ללימוד, שקוע 
כל כולי בעולם הזה וטרוד מכך שהדלתות החדשות אינן 

ק שבו חפצתי, וכדי לממן דלתות חדשות בגוון המדויי
 …איאלץ למשכן את מעיל הפרווה הנאה שברשותי

אני מעדיף לוותר מלכתחילה על המעיל המהודר,  -ולכן
ותחתיו לתקן אצל יוסל החייט את מעילי הבלוי, כך 

  …שייטיב לשמשני גם בחורף הבא
ימי הרחמים והסליחות, כמה ראוי וטוב  ,בימים אלו

. לקבל על עצמנו קבלות טובות, התחזקות לשוב בתשובה
אפשר לקחת  -במובן מסוים במצוות ובמעשים טובים.

מהסיפור הזה מוסר השכל הפוך )כן, הפוך(. לקבל על 
עצמנו קבלה קטנה וטובה למרות שייתכן וייראה לנו 

הטובה הינה קטנה וחסרת -במבט ראשון כי הקבלה
אט לאט משמעות. ואז להתעקש עליה ולעמוד עליה, ול

'לקשט' את הקבלה הטובה בעוד ועוד מעשים טובים 
כי אם כבר אנחנו עושים מעשה טוב א', אז  -מסביבה

וככה נוכל ...  קדימה, בוא נעשה כבר את מעשה טוב ב'
 .אולי להיות קצת יותר מוכנים לימי הדין הקרבים ובאים

 ואבותינו סיפרו לנו
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