
 

 

 

 

 880עלון מס'   - הר  ש  ע ע  ב  ש  שנה 
 .זיע"א)הבן איש חי( יוסף חיים ר'  ביום שני יג' אלול, הילולת @

 

  כל הלילה. ילישיום ש ברכת הלבנהסוף זמן  @
 

 ,טובה לרפואה, פרנסהניתן להקדיש השיעור בלוויין  @
 ולהבדיל לע"נ יקיריכם.  ברכה, זיווג הגון, הצלחה,    
 

 

 ע"זה'תש אלול' יא בס"ד
 18:46  -   הדלקת נרות

 19:35  -   שבת צאת ה
 20:22  -        רבנו תם 

 
 

 "אור החיים"לפי הלוח המדוייק של  - שעון קיץ
 
 

 
 

 
 

 "רני עקרהמפטירין :  "
 ('דישעיה נ)               

 
 
 
 
 
 
 

 2ראו בעמוד  -מרתק 
 סיפור מההפטרה

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 

 נהנים מהעלון?
תרמו  אוהבים לקרוא בו?
 לחיזוקו השנה את פדיון הכפרות

 
 
 
 
 
 

 תצא-כיפרשת  
 ענייני ימי הדין 

". ידוע ששם עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופרכתוב "
ה' היא מדת רחמים, ושם אלוקים הוא מדת הדין, וזה 

דהיינו מידת הדין שמתהפכת  "אלוקים עלה" הפירוש
 ע"י השופר לה' שזה מדת הרחמים.

כתוב "לולא האמנתי לראות  ,אלול " אותיותלולא"
 .צריכים להתחזק באמונהבטוב ה'" 

, רמז למה שאמרו חז"ל שמי שיש 199בגימטריא  צדקה
 לו מאתיים זוז אינו נקרא עני.

ם לשון הרמב"ם על ענין שופר "עורו ישנים משנתכ
ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו 

 בתשובה וזכרו בוראכם".
התבטא אחרי התקיעות,  אומרים שהרבי מברדיטשוב

תקיעות בשני ימים, ואנו מבקשים  200אנחנו תקענו 
והיא שופרו של משיח מהקב"ה רק תקיעה אחת, 
 שיתגלה במהרה בימינו אמן.

  זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם"
 ממצרים אשר קרך בדרך"

", את מהו הקשר בין פרשת עמלק לימים אלו? "זכור
שרי, לרמוז שחלק מההכנות ת לולא 'את' ראשי תיבות

דש תשרי )ראש השנה(, אשר ובימי אלול הם לראש ח
 בחודש זה מלך במשפט יעמיד ארץ ביום הדין הנורא.

לזכור את מה שעמלק רצה לעשות  בימים הללו צריכים
לצנן את האמבטיה, להוריד את המורל והפחד  -

מהקדוש ברוך הוא. זהו הקשר בין עמלק לחודש 
כעת בחודש זה עלינו להתמלא  -הרחמים והסליחות 

 לתקן מעשינו ולשוב אל ה'...פחד ואימה מבורא עולם, 
 "ובכתה את אביה ואת אמא ירח ימים"  

'', ואילו בגט לחודשהתאריך ''יום... בכתובה כותבים את
לפי שקידושין נאמר בתורה: ''כי יקח  -'' לירחכותבים ''יום...

, ואילו לגבי גרושין חודש'', ויאה כאן לשון חדשהאיש אשה 
 . ירח'', ויאה כאן לשון ירחיםנאמר: ''גרש 

 מענייני הפרשה :    
 .דין שבויה נכרית הנישאת לאיש 
 .משפט הבכורה ודין בן סורר ומורה 
 ,שילוח  מצוות השבת אבידה, עזרה ראשונה 

 מעקה, איסור כילאים ושעטנז, מצוות ציצית. הקן,      
 .דיני צניעות וטהרת המשפחה 
 "כי יהיה באיש חטא משפט מות" 

". הומתו" תרצה שלא יהיה עונש מות יש אומרים אם
, כמו שאמרו חז"ל אין התורה תמית עצמך בתורה

נקנית אלא במי שממית עצמו עליה, שמוותר על 
 .תאוות העולם הזה

 "כ"ב י"גה" כי יקח איש אש() 
בטבעת נאמר בהגהות רמ"א על  על המנהג לקדש אשה

שולחן ערוך )אבן העזר סימן כ"ז(: נוהגים לקדש 
בטבעת ויש לזה טעם בתיקוני הזוהר, הסיבה שאין 
טבעת הנישואים משובצת באבן יקרה היא, פן תשים 
הכלה את עינה באבן ותמצא לאחר מכן שאינה יקרה 

 .כלל, ויוטל ספק בקידושין
 "ויתד תהיה לך על אזנך" 

" ךאזנ, "האצבעות זה" ויתד": אומרים בעלי המוסר
 שצריך לתת את האצבעות באזנייםהם האזניים, 

 .כששומעים לשון הרע או דברים לא טובים אחרים
  וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה... והיה אם"

 לא חפצת בה"
" הוא כזה : "חשק" חפץ" ובין "חשק" החילוק שבין

 .של התאווה, של הרגשפירושו: התלקחות רגעית 
הדעת. -"חפץ" פרושו: רצון המבוסס על השכל ושיקול

לפיכך אמרה תורה, שלאחר שתיקח אותה ותשקיט 
את חשקך הרגעי, או אז יתברר לך כי מלכתחילה לא 

 היה לך כל "חפץ" אליה, כי אם רק "חשק" בלבד.
 "...שלח תשלח את האם" 

קן שילוח הות רש"י מפרש הקשר שאם קיימת מצו
יהיו לך "כ ואח מעקהת יהיה לך בית חדש ותקיים מצו

ובגדים נאים. חז"ל אומרים אם אתה ם שדות וכרמי
ת רוצה שתתקיים בידך העשירות תתן צדקה ר"

 .עושרהום יקם נייעת תנומ = המעק"
 "רה יבערהורי ה=  המעק"  ..."ועשית מעקה לגגך
מוחו של אדם, נקרא ''גג''. עליך לשמור  עבירה.משים ק

 )תולדות אדם(            . מפני הירהורי עבירהעל מוחך 
  אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !

 / http://www.hidush.co.il/     http://ladaat.info"חידוש" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

ת,  כול  ר י  ל ֲחס  בוֹדוֹ ש  ִגיָעה ִבכ  ג ָלָרש = פ  ע  ל 
ת ָאָדם ָנחּות. ֲעָלב   ה 

ֵמי ִשיחֹות ֶטֶלפֹון  דוגמה: ִסיעֹות ּודְׁ ֵמי נְׁ לּום דְׁ שְׁ תַּ
ש. ג לָּרָּ עַּ ִחינַּת לַּ מֹוִרים ִהנָּם ִבבְׁ  לְׁ

ֵאיד לא ִינֶָּקה  מקור: ֵמחַּ לְׁ ש ֵחֵרף ֹעֵשהּו, שָּ לֹוֵעג לָּרָּ
ֵלי יז, ה[.  )ניבונכון(                                           ]ִמשְׁ
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 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 חזרה לבית הספר
ילדים עוברים לאורך  -הכינו את הילד לפני המעבר 

חייהם מעברים שנים: כניסה לגן, כניסה לבית ספר, לידה 
של אח או מעבר דירה. תחילת שנת הלימודים היא תקופת 
מעבר מאוד רצינית בחיי הילדים, ולכן במצבים כאלה 
כדאי להכין אותם מראש באמצעות שיחה והסבר על 

ומד השינוי שהולך להתרחש בחייו. הסבירו לילד שהוא ע
, ואולי יהיו שם חברים שהוא לתלמוד תורה חדשללכת 

מכיר אבל שהוא גם יכיר המון חברים חדשים. שהוא ילמד 
. אל תאריכו מורים חדשיםשם דברים חדשים ושיהיו לו 

 בהסברים, אבל תענו על שאלות אם יש לו.
ההכנה לא מבטלת את האפשרות שהמעבר ייצור משבר 

שונים בדיוק כמו שיש כלשהו בחיי הילד. יש ילדים 
מבוגרים שונים, הקליטה שלו תלויה בגורמים שונים 
שייקבעו אם ההסתגלות שלו תהיה מהירה או איטית. 
חשוב להבין כי לכל ילד הקצב האישי שלו, וזה לא משהו 

 שאנחנו יכולים לשלוט בו.
 אל תמשכו את הפרידה ואל תראו לילד שגם לכם זה קשה

ראשון והשני שעוד מעט נעזוב הילד מבין אחרי היום ה -
 .אותו ונלך

 

 ()כד, א "ונתן לה ספר כריתות"
מובא בשם הגר"א, שמה שנתקבל לקרוא לספר 

ימ"ל ג", הוא משום שאותיות גטכריתות בשם "
י"ת הן שתי אותיות שאינן נמצאות זו ליד זו טו

בשום מקום בתנ"ך כולו. הגר"ח קנייבסקי מקשה 
על כך, שישנם כמה צירופי אותיות נוספים שאינם 
מצויים בתנ"ך כולו, כגון האותיות גימ"ל 

 ותירץ, שמכל מקום, מבין האותיות בעלות וקו"ף.
המאפיין הנ"ל, גימ"ל וטי"ת הן הראשונות. 

הגר"ח קנייבסקי בדעת הגר"א, אך מעצמו  מתרץ כך
"גט"  -" באופן אחרגטהוא מסביר את המילה "

י"ת. והנה, בסדר טימ"ל ומהאות גמורכב מהאות 
', ד' לאות בהאלף בית, האות גימל מפרידה בין האות 

'. אם נצרף את י' לאות חוהאות ט' מפרידה בין האות 
עולה בידינו האותיות המופרדות הנ"ל )ב', ד', ח', וי'(, 

גימ"ל וטי"ת הן למעשה שנמצא ". ביחדה "המיל
ביחד", ולכן המילה "גט" "האת  "האותיות ה"מפרידות

 ()בשם ספר יין מלכות .  משמשת ככינוי לשטר הגירושין

 

 "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 
חסו, לאחד קנה עמדותו. מיד החל לשנות את יומ

הרמת ספר תורה, ולשלישי עליית  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, 
 הואשמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה  מאן דכר

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

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  

 

 

 כל הישועות והברכות

 לישעיה ודליה נסימי
 שתרמו לסעודה הרביעית בלויין

 זכות השיעור בלויין וזכות
 זצ"ל תגן עובדיה יוסףמרן 
שיתברכו ברפואה שלימה,  בעדם

 בפרנסה טובה, שיתמלאו כל
 משאלות ליבם לטובה וירוו

 מיוצאי חלציהם נחת ושלווה
  בת גורג'יהדליה ולרפואת 

 "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

 לפנחס ומירב מוסאי
   למצוות. אליה בהגיע הבן

יהי רצון שיעלה במעלות 
התורה והיראה ויצליח 
בלימודיו ובכל דרכיו 

ותזכו בחופתו ומעשיו 
  והצלחה וברכה

 לשלמה ושרה לארי
   מוסאיולמשפחת 

  ברכות ואיחולים לבביים
 לאלעד וליז אברהם

  הבת  לרגל  הולדת
מותנו ייה"ר שתגדל כא

הקדושות שרה רבקה 
רחל ולאה, תזכו 

לחופתה שתצליח בכל 
דרכיה ומעשיה וברכה 

 לניצה אברהםוהצלחה 
 ולזאב ורבקה חפץ

 

 
 
 

 ברכה והצלחה 
 לאורן ואפרת פינטו

על הסיוע לזיכוי 
הרבים שיבורכו מפי 

עליון ובכל מילי 
דמיטב יאיר הקב"ה 
דרכם ומזלם מתוך 

איתנה בריאות 
ופרנסה טובה  

טובות ו לשנים רבות
 ונעימות. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ברכות ואיחולים לבביים

 למיכאל ורחלי יעקובי
 נ"י.   הבן הולדתלרגל 

 יה"ר שיעלה במעלות
 התורה והיראה ויצליח 

בכל דרכיו ומעשיו, 
במילי דמיטב שיתברך 

ובגשמיות.  ברוחניות
 וברכה והצלחה

 לרב משה ואילנה סרבר
 ולאליהו ושושנה יעקובי

 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו  אליהו ושרה ביליה

 הי"ו יהודה ומזל ברוס
  לינוי עם אלילנישואי 

 שיקימו בית נאמן וכשר יה"ר
ויזכו בישראל ויעלה הקשר יפה 

 להמשיך את מסורת הבית המפואר.
 

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 הצנוע והענולע"נ 
 זדה-חודדה דוד

 ז"ל יוסף ןב
 ו' אלול פקידת שנתיא בשבת

 ומליץ טוב בעד משפחתיש

 הצנוע והענולע"נ 
 כלפון )מעטוק( מתי

 יפה שתחי'ה ןב
 ופקידת שנת השבוע 

 משפחתומליץ טוב בעד יש

 
 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  בתאילנה גולברי 
 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"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
 

 היקרה כימאילמשפחת 
משתתפים בצערכם 
 במות הצנועה והענוה

 ז"ל שרהבת מרים 
מן השמיים תנוחמו 

 שלא תדעו עוד צערו
 
 

 למשפחת כלימי היקרה
משתתפים בצערכם 
 במות הצנועה והענוה

 ז"ל סמדר-סיגלית
תנוחמו מן השמיים 

 שלא תדעו עוד צערו
 

 ברכה והצלחה 
 למשה ושושנה דורון

על הסיוע לזיכוי 
שיבורכו מפי הרבים 

עליון ובכל מילי 
דמיטב יאיר הקב"ה 
דרכם ומזלם מתוך 

בריאות איתנה 
ופרנסה טובה  

טובות ו לשנים רבות
 ונעימות. 

 
 
 
 
 
 

 

לכל הנשים 
  הצדקניות

נסיעה לקבר רחל 
 ולסליחות 

 בכותל המערבי
תתקיים אי"ה 

 ' אלול כביום שני 
(11-9-17 )  

  ורדפרטים : 
053-4109549 

 
 
 

 ברכה והצלחה
 לאפרים ושמחה דוידי

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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 ברכה והצלחה 
 למשה וטובה שמאי

על הסיוע לזיכוי הרבים 
שיבורכו מפי עליון ובכל 

מילי דמיטב יאיר הקב"ה 
דרכם ומזלם מתוך בריאות 

איתנה ופרנסה טובה  
וזיווגים הגונים לילדיהם 

 ולהבדיל לע"נ הצדקת
 בת שרה ז"ל  מרים כימאי

 
 

 כל הציבור מוזמן 
 בית הכנסתל

 "אוהל מועד"
 , יבנה3הנשיאים 

 לסליחות ופיוטים
 04:45בשעה 

 

 תפילת שחרית
 05:45בשעה 

 

 
 
 
 



 
  

 

 סגולה לילדים חכמים-ל תעש תפילתך קבעא
בימים אלו שהם ימי הרחמים והסליחות, מחוייב כל  א.

ומכלל ההתחזקות ו. אדם לפשפש במעשיו לשוב אל קונ
עבודת התפילה,  המוטלת על רוב בני אדם, היא בענין

שתהיה כראוי, שישמע ה' את תפילתינו להשיבנו אליו, 
 .לקבל את תשובתינו, ושיחדש עלינו שנה טובה ומבורכת

בגמרא במסכת מועד קטן )כח.( אמרו, בני חיי ומזוני  ב.
)בנים, חיים, ומזונות, כלומר פרנסה(, לא בזכותא תליא 

שהוא  מלתא, אלא במזלא תליא מלתא. כלומר, יתכן אדם
עובד את ה' כראוי, ואף על פי כן יהיה עני, או שלא יהיו לו 
בנים, או שלא יזכה לאריכות ימים. זאת משום שמזלו של 

לכאורה מבואר שלא יועילו התפילות לאדם ך. אותו אדם כ
בענינים אלו, משום שאם מזלו של אותו אדם מטבע 
ברייתו כך הוא שיהיה עני, מה תועיל התפילה לשנות את 

 ?רוע מזלו
מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, כתב בזה, דמכל מקום על  ג.

ידי תפילה אין ספק שיוכל אדם לשנות הכל, אפילו את 
מזלו. וסמך לדבר מן הפסוקים, "ועבדתם את ה' 
אלהיכם", זו תפילה. )כמו שאמרו בתענית ב. איזו היא 
עבודה שבלב, זו תפילה(, ואחר כך נאמר, "ובירך את לחמך 

ת מימיך", אלו מזונות, "לא תהיה משכלה ועקרה וא
אלו בנים, "את מספר חייך אמלא", הרי אריכות  בביתך",

 .ימים. ואם כן על ידי תפילה יוכל אדם לשנות את רוע מזלו
. ובפרט שתהיה התפילה בכוונה מלאהזאת בתנאי,  ד.

הר הקדוש ותפילה שאחרי לימוד תורה, וכמו שכתוב בז
 ּהנָּ תְׁ א וראה, כל הבריות שבעולם לפני שנִ בֹ " )פרשת פנחס(,

התורה, היו תלויים במזל, ובכלל זה בני חיי ומזוני, אבל אחר 
שניתנה תורה לעם ישראל, הוציאם ה' משלטון הכוכבים 
והמזלות, וזאת למדנו מאברהם אבינו, שראה במזלו שעתיד 
שלא יהיו לו בנים, והקדוש ברוך הוא אמר לו, צא 

ך, כלומר, אל תתייחס לדברים אלו, כי על מאיצטגנינות של
 .ידי תורה ותפילה משתנה מזלו הרע של האדם

מלבד ענין הכוונה בתפלה, צריך שתהיה התפילה בלב  ה.
. כי "לב נשבר ונדכא, אלהים לא תבזה" :נשבר, וכמו שנאמר

הקדוש ברוך הוא שומע ביותר תפלת הנאנקים ומתפללים 
, אפילו כל השערים ננעלו, בכל לבם לפניו. ואמרו רבותינו

. ואם לא יוכל אדם לבכות בתפלתו שערי דמעה לא ננעלו
מאיזו סיבה, כתב מרן החיד"א, שיוכל על כל פנים להתפלל 
בלב נשבר בקול בכי, שגם בתפלה כזו יש מעלה קרובה לתפלה 
בדמעות ממש. וכן היה מרן זצ"ל רגיל להוסיף על זה, 

יתברך אפילו בלי שיבכה  שהתפלה בקול בכי נשמעת לפני ה'
יִ  ע ה' קֹול ִבכְׁ מַּ  י."האדם בדמעות ממש, כמו שנאמר "ִכי שָּ

ידע כל אדם, כי כל מה שיוכל לעשות ולפעול בכל מיני  ו.
כל זה אינו שוה כנגד תפלות הבאות השתדלות שבעולם, 

ובעיננו ראינו, יהודי יקר מעיר תל אביב, שהיה  מעומק הלב.
מיני תאוות העולם, וכל ילדיהם של דר בשכונה מלאה בכל 

שכניו, שהיו מהם יהודים יראי שמים, יצאו לתרבות רעה, 
משום שלא עמדו בנסיונות המצויים בשכונתם. מה עשה 
אותו יהודי? היה מתפלל לפני ה' יתברך בדמעות שליש, יום 

, וזכה שבאמת נתקבלו קטניםיום, עוד מזמן שילדיו היו 
למודי ה', תלמידי חכמים ממש,  תפילותיו, וכל בניו יצאו

ובנותיו זכו אף הן לצאת צנועות וחכמניות, ונישאו לתלמידי 
חכמים, והקימו דור ישרים מבורך. ותמיד אומר אותו יהודי , 
כי ילדיו יצאו מוצלחים, אך ורק בזכות, שלא התעצל 
בתפילותיו, ועוד מזמן שהסכנה לא היתה נראית באופק, היה 

ום בערגה ובחשק רב, שיזכהו ה' יתברך מתחנן ומתפלל כל י
לרוות נחת מילדיו, שיהיו כולם יראי שמים. ישמע החכם 

 .ויוסיף לקח
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 סיפור מההפטרה הידעת ?  
 "רני עקרה" –' ד: ישעיה נתצא-כיפרשת הפטרת 

 משבע דנחמתא חמישיתשבת 
בהמשך להפטרות שקראנו על הדו שיח בין 
הקב"ה לכנסת ישראל, ה' מנחם את עם ישראל 

רשו יבהבטחה שלא יעזוב אותם בגלות שנאמר "ד
ֻאהּו בהיותו קרוב" )נה' ו'( פירוש:  רָּ ה' בִהמצאו קְׁ

קרוב, גם בגלות השכינה שורה עמכם, שה' תמיד 
והתנאי שתדרשו את ה'. העם ממאנים להתנחם כי 

 רוצים גאולה.
הנביא ישעיהו מתנבא באופן שבו  בהפטרתנו

תתקיים הגאולה לעם ישראל. הנביא קורא לציון, 
המשולה לעקרה שאינה יכולה ללדת, לאלמנה, 
לגרושה שבעלה עזבה, לשוממה, להתחיל לשמוח: 

 כי כאשה... "רני עקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי
ְך ה' ואשת נעורים כי  אָּ רָּ עזובה ועצּובת רוח קְׁ

היך". הנביא משתמש בתוך נבואתו תמאס אמר אלו
בלשונות שמחה: רני, פצחי רנה, צהלי, וקובע שיש 
מקום לשמחה: "כי רבים בני שוממה מבני בעולה 
אמר ה'", "כי ֹבֶשת עלומיך תשכחי וחרפת 
אלמנותיך לא תזכרי עוד". "ברגע קטֹון עזבתיך 
וברחמים גדולים אקבצְך". "בשצף קצף הסתרתי 

 ה'". ד עולם ריחמתיך, אמר גואלךובחספני רגע ממך, 
. הקב"ה ההפטרה מתארת את איחוד המשפחה

מחזיר, כביכול את גרושתו, את אשת הנעורים 
שמאס בה לרגע, הבנים מתקבצים הביתה, אל 

הל, עד שהמקום יהיה צר ויהיה צורך להרחיב והא
ויריעות  את האהל: "הרחיבי מקום אהלך,

ֹשִכי". בגמרא במסכת ברכות  חְׁ משכנותיך יטו, אל תַּ
דף י' מסופר על צדוקי ששאל את ברוריה איך יתכן 
שהעקרה תישמח שאין לה ילדים ככתוב "רני עקרה 
לא ילדה"? ענתה לו : שוטה, תמשיך לקרוא את 
סוף הפסוק "כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר 

ִני" כנסת ישרא ל שדומה לאשה שלא ה'". פרוש: "רָּ
לגיהנם. כי בעולם הזה קיבלו את  ,ילדה בנים

עונשם וזה הגלות. "עקרה" מלשון שנעקרה מביתה 
 בגלל חטאיה ובגאולה "הרחיבי מקום אוהלך". 
 : בהפטרתנו אנו מוצאים גם קשר לפרשתנו

הפרשה פותחת באשת יפת תואר, וכן בשתי נשים 
 האחת אהובה והאחת שנואה, וגם בבן סורר
ומורה. ובהמשך מדובר בבניית בית חדש, ופרשת 
מוציא שם רע שאף היא עניינה מערכת היחסים בין 
איש לאשתו. וכן פרשת כתיבת ספר כריתות, בו 
משלח האיש את אשתו, ועניין המחזיר גרושתו. כל 
אלה ועוד הן פרשיות הנוגעות אל המשפחה. 
בהפטרה רוב הדימויים לקוחים מעולם המשפחה. 

משולה לאשה עקרה שלא ילדה, לעתים ציון 
לאלמנה לעתים היא מדומה לגרושה שבעל נעוריה 

שכמו שאני עומד  עזבה. בסוף הפטרתנו מבטיח ה'
בהבטחתי שלא להביא עוד מבול לעולם כך בגאולה 
אני מבטיח שלא הגלה אתכם מעל אדמותיכם 
ֲעֹבר מי נח  לעולם. "כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מַּ

ר בְךעוד על האר עָּ  ".ץ כן נשבעתי מקֹצף עליך ּוִמגְׁ
   (בברכת השם ובציפייה לגאולה ג.י.פ.)
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 חסדה של החסידה
מאז שרפי זכר את עצמו הוא אהב בעלי חיים. כבר 
בגיל שנתיים וחצי כשאביו קנה דג זהב קטן, ורפי 
הקטן טיפל בו במסירות, הוריו הבינו שבנם הפעוט 
אוהב בעלי חיים. הוא דאג להאכיל אותו מידי יום, 
והיה יושב שעות ארוכות ומתבונן בדג השוחה מצד 

נים החל לגדל לצד בקערת הזכוכית המבריקה. עם הש
בעלי חיים שונים. ככל שגדל רפי עצמו כך גדלה 
אהבתו לבעלי החיים, והיה נדמה שהם מעריכים זאת 
וגם מחזירים לו אהבה. לפעמים היה נראה לרפי 
שהוא מסתדר עם הולכי הארבע יותר מאשר עם 

אדם',  החברים שלצדו. אבל מכיוון שסוף סוף הוא 'בן
על אף שזה לא היה  הוא למד גם להסתדר עם חבריו

קל עבורו. דבר אחד בכל זאת העיב על יחסי החברות 
הוא לא היה מוכן לוותר על שום דבר ששייך  .של רפי

 -מה ששלי "לו בשום אופן. לא לאחיו ולא לחבריו, 
נהג לומר, והדבר לא הוסיף לו נקודות זכות  "! שייך לי

כלפי הסובבים. במשך שנים ניסו הוריו ומוריו 
לו שאי אפשר לחיות כך, אבל הוא אטם את  להסביר

אזניו מלשמוע, וכשחבריו סנטו בו על כך שהוא אנוכי, 
 -התרחק מחברתם ומצא מפלט אצל חבריו האחרים 

הארנבות והשפנים, 'הם אף פעם לא מעירים לי...' 
הימים  .חשב רפי לעצמו והמשיך בהתנהגותו האנוכית

ואחראי, אך והשנים חלפו והילד רפי הפך לנער בוגר 
עדיין 'משתדל' לשמור על מה ששייך לו, בלי להתחלק 
'חלילה' עם חבריו. היה זה טבעי שרפי יצטרף ללימודי 
הזואולוגיה וחקר החי, ואכן הוא נרשם לאוניברסיטה 
למסלול שכל כך אהב. הלימודים היו מעניינים 
ומפרכים, אבל רפי התפעל בכל פעם מחדש מהסדר 

שבו כל בעל חי מקבל את המופתי ששולט בטבע, 
מקומו הראוי לו ואת מזונו. הוא התקדם והשתלם 
בלימודים הקשים על אף שרבים מחבריו פרשו באמצע 
הדרך, היה כבר קרוב מאד לקבלת התואר הנכסף. 

ר ברקו שליווה "היה זה ממש בסוף סמסטר הקיץ. ד
אותם בהרצאותיו במשך כל תקופת הלימודים הודיע 

לזואולוגיה שבשבוע הבא תהיה לכיתת הסטודנטים 
הרצאת חוץ מיוחדת שההשתתפות בה אינה חובה. 
רוב התלמידים לא תכננו להגיע, אבל רפי החליט שלא 

ר המבוגר היה אדם מעניין "לוותר על ההזדמנות. הד
וחכם, ורפי חשב שרק טוב יכול לצמוח לו מסיור 
שכזה. שבוע חלף ויום ההרצאה הגיע. רפי ועוד מספר 

זו הייתה  .טים הגיעו אל מקום המפגש שנקבעסטודנ
ר הנכבד כבר "חורשת יער ענקית בקצה העיר, והד

 .המתין להם שם
עד היום למדנו רבות על בעלי החיים, על אורח "

ר ברקו ", פתח ד"ם ועל הסביבה שהם חיים בההחיי
נראה את השגחתו של הקב"ה על כל היום , "את דבריו
מספר דברים שבעלי החיים ננסה ללמוד גם בריותיו ו

נכנס לחורשה עם ר ברקו ". ד"מלמדים אותנו
. היה נדמה שהוא מכיר כל אבן בחורשת תלמידיו

ר ברקו "הענק, והם צעדו אחריו פנימה בביטחון. ד
עצר והורה להם להתיישב על מספר סלעים שהיו 
פזורים שם. הסטודנטים התיישבו והמתינו למוצא 

קו גוש גדול של גבינה עטוף ר ברקו הוציא מתי"פיו. ד
הסיר את העטיפה וזרק את גוש הגבינה ליד , היטב
 הורה  , בשקט!' להיות  נצטרך  עכשיו '  .העצים אחד 

 
  

 

לקבוצת הסטודנטים שהמתינה בדממה. חלפו מספר 
דקות ורחש נשמע בין השיחים. היה זה עכבר גדול 

ברעבתנות.  הגבינה והחל לנגוס בה שהריח את ריח
לאחר שסיים העכבר את סעודתו הוא נעלם בין 
השיחים, חלפו מספר דקות ולפתע הגיחו מתוך 
השיחים המוני עכברים שכאילו חיכו שמישהו יזעיק 

והחלו לנגוס במרץ בגוש הגבינה שלאט לאט הפך  םאות
ר את "לקטן יותר ויותר. 'ראיתם את זה?' שאל הד

לא ממש  אה, אבלחברי הקבוצה שהנהנו בראשם בפלי
. הבינו מה הוא רוצה מהם, אבל המשיכו אחריו בסיור

הם המשיכו ללכת במעבה החורשה והתיישבו מתחת 
. למספר עצי ענק שהצלו על חלקת אדמה קטנה

ר מרקו את חבורת הסטודנטים "ששש...' היסה ד'
הרעשנית, והם אכן נשמעו לו וניסו לשמור על דממה. 

ת שלא ידעו למה הם הם המתינו שעה ארוכה למרו
ממתינים, כשלפתע הבחינו בענן לבן מעליהם. זו הייתה 
להקת חסידות ענקית שעצרה למנוחה קלה בחורשה 
השקטה. אחת החסידות אחזה בפיה גוש ענק שהם לא 
הצליחו לזהות מהו, והורידה אותו אל האדמה. 
החסידות הרבות שמסביבה עטו על האוכל ונגסו בו 

ת זה?' שאל גם כאן הדוקטור. בכל המרץ. 'ראיתם א
מה הוא רוצה 'אבל חלק מהסטודנטים כבר תהו בקול 

מאתנו?' הם המשיכו בדרכם עוד מספר מטרים 
והתיישבו בחצי גורן עגולה. 'אתם בוודאי תמהים לשם 
מה סחבתי אתכם עד לכאן, אבל תדעו לכם שהיום 

לא רק על בעלי החיים'. והיה  -למדנו על החיים עצמם 
ראינו בהתחלה ו. "רפי שהוא מביט דווקא לעברנדמה ל

את העכבר שדאג לחבריו לארוחה מזינה, וגם את 
שיש כאן  החסידה המאכילה את חברותיה. אבל נראה

חוסר צדק משווע. בניגוד לחסידה המקבלת בצדק 
דמות של יצור לבן וטהור, ששמה מעיד על החסד 
שהיא עושה, העכבר הוא היצור השנוא ביותר על 

ות הבית, ומנסים להשמיד אותו בכל הזדמנות. עקר
ר ברקו "הסטודנטים הביטו בסקרנות בד מדוע זה כך'?

ר מרקו "אמר ד "תשובה היא"ה .והמתינו לתשובה
עכבר מזמין את חבריו לאכול ת, "בפנים מחויכו

שאינה שייכת לו, וזה רק אחרי שסיים בשקט  מסעודה
ראוי להיקרא בעל חסד,  להשביע את רעבונו ולכן אינו

והוא קנה בצדק את מקומו כנרדף לדיראון עולם. אבל 
. זהו ּהלָּ ה שֶ מָּ חְׁ לַּ ִמ החסידה נותנת לחברותיה ליהנות 

 ה".חסדה של החסיד, תייחסד אמ
רפי שמע את הדברים והרגיש שהם מחלחלים לתוך 
לבו פנימה, הוא שמח שלאחר שלמד כל כך הרבה על 

יו, הוא למד מהם את השיעור בעלי החיים האהובים על
מעשיו של בורא עולם ודאגתו לכל  ר...החשוב ביות

  היקום במסירות עד אין קץ.
מאחורי האיסור שלא לאכול בעלי חיים מסוימים 
עומדת הסיבה שטבעם של בעלי החיים הללו אינו הגון 
וישר, ועלול הבשר הנאכל להשפיע לרעה על אופיו 

אותו לפחות מוסרי והתנהגותו של האדם, ולהפוך 
במיוחד בימים הללו של חודש אלול, חודש וערכי, ולכן 

לפשפש במעשיו  הרחמים והסליחות שצריך כל אדם
זמן של התבוננות עצמית, לימוד והכנה לקראת וזהו 

מקובל לומר שבניגוד לשאר השנה  .הימים הנוראיים
בה המלך )האל( נמצא בארמון, באלול: "המלך 

 .ונגיש לעם בשדה", כלומר קרוב

 ואבותינו סיפרו לנו
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