
 

 

 

 

 881עלון מס'   - הר  ש  ע ע  ב  ש  שנה 
 מועד".-סגולה גדולה להשתתף בסעודה הרביעית בביה"כ "אוהל @

 

 זצ"ל. "החפץ חיים" ישראל מאיר הכהןר' פטירת  שישיביום  @
 

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

 

 ע"זה'תש אלול' יח בס"ד
 18:37  -   הדלקת נרות

 19:26  -   שבת צאת ה
 20:12  -        רבנו תם 

 
 

 "אור החיים"של  לפי הלוח המדוייק - שעון קיץ
 
 

 
 

 
 

 "קומי אורימפטירין :  "
 (ישעיה ס')               

 
 
 
 
 
 
 

 2ראו בעמוד  -מרתק 
 סיפור מההפטרה

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 

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

 
 
 
 
 
 

 תבא-כיפרשת  
 "עשיתי ככל אשר צויתני" 

כל התורה נכללת בציווי של ( רש"י)שמחתי ושימחתי בו 
ששימח גם את ואהבת לרעך כמוך", ועל ידי זה "

ועשה "ככל אשר  -, קיים "ואהבת לרעך כמוך" האחרים
 (עיטורי תורה)                                                צויתני". 

 ""(כ"ו ה') וענית ואמרת לפני ד' אלקיך 
"וענית ואמרת" רק כאשר תפלתך תהיה בהכנעה וענוה 

 .ברצוןיתברך לפני ד' אלקיך" אזי תתקבל תפלתך לפניו "
 (אמת ליעקב)                                                               
 "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך"  

ו'(. שמעתי  )ברכות תפילין שבראשאמרו חז"ל אלו 
אומרים בשם הגר"א מוילנא, שלא אמרו חז"ל אלו 

ראש, אלא אלו תפילין  שלהראש, או תפילין  שעלתפילין 
. כוונתן שיהיו במוחו כל מה שכתוב בתפילין, שבראש

 ()זכרון חיים     .בראשו ממשהיינו אשר התפילין יהיו 
 "א שאמר הצדיק רבי זו -המילה "תשובה"   "תשובה

מים תהיה עם ה' ת"=  ת :מאניפולי היא ראשי תיבות
אהבת ו"=  "ו" ד.ויתי ה' לנגדי תמיש" = "ש" אלוקיך

צנע ה" = "ה". "יך דעהוככל דרב" = "ב". "לרעך כמוך
פסוקים אלה הם חמשת היסודות ". לכת עם ה' אלוקיך

 .הגדולים הנדרשים לעשיית תשובה אמיתית
 67" בגימטריה אלולכר מובא כי "שבספר הקדוש בני יש

", לרמז לנו כי רק על ידי בינה והתבוננות בינהכמנין "
יתירה יכול האדם לחזור בתשובה שלימה וכמו שנא' 

 "."ולבבו יבין ושב ורפא לו( ישעיה ו ב)
 

 מענייני הפרשה :    
 .פרשת הבאת הביכורים לכהנים בבית המקדש 
 ה לד'.ביעור המעשר בסוף שנה שלישית בשבח והודי 
 .פרשת הברכות והקללות בבואם לארץ ישראל 
   אנה על שומרי התורה ומצוות.רשימת הברכות שתב 
  רשימת הקללות שיחולו על ראשם של -התוכחה 
 העוברים על מצוות ד'.      
 חזרה על כל הטובות שהקב"ה העניק לישראל 
 מיום צאתם ממצרים.      
 ""(א'כ"ו ) והיה כי תבוא אל הארץ 

, והיא שמחה של מצוה, שמחה" אלא לשון והיהאין "
גדולה וורה תובזכות השמחה יזכה ל"תבוא" ר"ת '

 (אהבת ישראל(.                   )גיטין נ"ט) .חד'אמקום ב
 "והיה כי תבוא" 

"אל  .היורדת מתחת לכיסא הכבוד לנשמההכוונה 
ועולם הוא העולם הזה, עולם העשיה  = הארץ"

אומר הקב"ה  = וירשתה וישבתה בה""התיקון. 
צא וכבוש אלא בארבע אמותיך,  תצטמצםלאדם: אל 

 האר את עולמי באור העשיה,את הארץ ואת העולם, 
באור נשמתך, צא והרבה תורה ומצוות בעולמי, עד 

 ".שהם יהיו לך לקבע, כמו שנאמר: "וישבת בה
 " ם"אותארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות 

מלל "כתב הגאון רבי אברהם אנקווא זצ"ל בספרו  
לומר,  ",יקיים"ולא  "יקים": נאמר בכתוב  "אברהם

 תורההשצריך כל אחד מישראל להחזיק ביד לומדי 
 .ומשמעות "יקים", יחזיק ביד אחרים

 " "ברוך פרי בטנך...ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך 
, בזמן ש"ברוך לשנה החדשהך אתה בבואך" ו"בר

אתה בצאתך" מן השנה בתשובה ומעש"ט, ומתי 
גם הבנים הם התשובה שלמה? "וברוך פרי בטנך" 

 (שארית מנחם). הולכים בדרך התורה והיראה, בכלל ברכה
 ""(כ"ז י"א) ויצו משה את העם ביום ההוא לאמר 
ע"י "ויצו משה" חקק בלבם של ישראל אמונה  

ובטחון, שלא ידאגו דאגת מחר, אלא "ביום ההוא 
 ם(אור לשמי. )שיסתפקו במה שיש להם באותו היוםלאמר" 

 

  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
 

י ָכל ָאָדם ָיכול  ן כִּ יֵּ צ  מ  ּטּוי ש  ת = בִּ ר  עוָֹלם חוֹז  ָטעּות ל 
ָחנּות. ל  ל ס  יָמה ש  נִּ ָלל ב  ְך כ  ר  ד  ר ב  ֱאמ  נ  עוֹת ו  ט   לִּ

ֶעה ְלִהְתָחֵרט ּוְלַתֵקן  ן, ָיכול ַהּטו  ִאם ָנְפָלה ָטעּות ְבֶחְשבו 
 ֶאת ַהָּטעּות. 

ֵזר,  דוגמה: ָלם חו  ֵחר ִהְתַנֵצל ְוָאַמר: ָטעּות ְלעו  ַהּסו 
ֶרה הו ָדה  ן. ַהּמו  ן ַהָנכו  ֲהֵריִני ַמִגיש ְלָך ֶאת ַהֶחְשבו 
ֶדה ֶשָּטִעיִתי  ְבָטעּותו  ּוָפָנה ְלַתְלִמיָדיו: "ֲאִני מו 

ֶזֶרת". ָלם חו   ְבַהֲעָרָכִתי ֶאת קוִשי ַהִּמְבָחן, ָטעּות ְלעו 
ֵכר ַלֲחֵברו  ְבִמָדה, ְבִמְשָקל או  ְבִמְנָין, ְוָטָעה  מקור: ַהּמו 

ָלם ]חוֶשן ִמְשָפט רלב, א'[. -ְבָכְלֶשהּו  ֵזר ְלעו   )ניבונכון(   חו 
 

 

 

 1 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

 מזל טוב ואיחולים לבביים לידידנו     כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול
 מנב"ת  עינב הי"ו  עם נאור לנישואי      הי"ו  צביה טרייטל   הי"ו  דוד ואופירה לארי

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



  
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 לקראת ראש השנהעצות 
בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה, ! יקרים הורים

הימים הנפלאים המסוגלים להתקרבות לקדוש ברוך 
 חינוך ילדינוהוא יותר מכל ימות השנה, נשקיע את 

לעבודת הקודש, עבודת התשובה. נתקן את כל אשר 
פעלנו שלא כהוגן, במהלך השנה היוצאת. נתרומם 
ונתקדש לקראת יום ראש השנה, יום הדין, יום הרת 

בפרט, נאחז בכל כוחנו בהנהגת שלוש עשרה עולם. ו
וביניהן במידות "ארך אפים, ורב  ,מידות של רחמים

חסד". נעביר על מידותינו ונשתדל כל העת רק 
להיטיב עם זולתנו. נאחז במידות "ארך אפים" 
ונאריך אפנו כלפי הזולת, נמחל על כבודנו, נבליג 

מן  באמת ובתמים על עלבוננו, ונזכה שכך ינהגו עמנו
 .השמיים
באומרם "כל המעביר על  חז"להתבטאו וכבר 

מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו" וזוהי הסגולה 
הטובה ביותר לקראת יום הדין הקרב ובא להיכתב 

 .ולהיחתם לאלתר בספרן של צדיקים, אמן
 

 להיות בשמחה תמיד = ברכה
הקללות שנאמרו בפרשתנו, ישנו פסוק אחד,  98בתוך 

שרבותינו העידו שהוא הסיבה לכל הקללות כולן, וכך לשון 
בשמחה לוהיך -א 'תחת אשר לא עבדת את ה"הפסוק: 
 )דברים כח(. "מרוב כל ובטוב לבב

לכאורה תמוה הדבר: אפשר להבין את עוצמת הקללות אם 
, בשפיכות דמיםאו  היה מדובר בעבודה זרה, בגילוי עריות

אבל שכל הקללות באות רק בגלל חוסר שמחה? זה דבר 
ה "ג מצוות נתן הקב"תרי :שמלאי 'אמר ר .בלתי מובן

 :"תורה צווה לנו משה"למשה מסיני שנאמר 
שקבלנו  "לא יהיה לך"+  "אנוכי"+  611מטריה יבג תורה

.  11בא דוד המלך והעמידן על   .613כ "מפי הגבורה, סה
 …3בא מיכה והעמידן על .   6יהו והעמידן על בא ישע

 "וצדיק באמונתו יחיה"שנאמר:  1בא חבקוק והעמידן על 
 ג(.")מכות דף כ

=הנאה הנובעת משפע שמחהאפשר להבחין בין המושגים: 
= הנאה הנובעת  טוב לבבאכילה, שתיה וכד';  -חומרי 

 כבוד, הצלחה, ביצוע משימה וכד'.  -משפע רוחני 
לעם ישראל שפע חומרי ורוחני המאפשר לו לחיות ה' נותן 

חיים מאושרים. אם עם ישראל ייהנה מהשפע אבל ישכח 
 .עונשו יהיה שיצטרך לעבוד את אויביולעבוד את ה', 

 

 "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

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

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 
ים כל את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקי

בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 
.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  

 

 

 כל הישועות והברכות

 גבריאל וחנה אביטן לרב
 שתרמו לסעודה הרביעית בלויין

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

ובכל מילי  בפרנסה טובה
 , שיתמלאו כלדמיטב

 משאלות ליבם לטובה וירוו
 מיוצאי חלציהם  נחת ושלווה

 "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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לכל הנשים 
  הצדקניות

נסיעה לקבר רחל 
 ולסליחות 

 בכותל המערבי
תתקיים אי"ה 
 ביום שני כ' אלול 

(11-9-17  ) 
  פרטים : ורד
053-4109549 

 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים לבביים

 ליורם ורונית בכורי
 זוהר בהגיע הבת

יה"ר  מצוות.לגיל 
שתגדל כאמותנו 

הקדושות שרה רבקה 
רחל ולאה, תזכו 
לחופתה שתצליח 

ותרוו נחת בלימודיה 
 חלציכם מיוצאי

 כלה" וקול"קול ששון וקול שמחה, קול חתן 

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ופור  -גבריאל וזהבה יצחק

 הי"ו רחמן וקדמחייר אליאסי
 אור עם שנירלנישואי 

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

 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  יצחק וטובה מוסאי

 הי"ו כהן אביגילמנחם ו
 מוריה עם ישראל-יעקבלנישואי 

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

 להמשיך את מסורת הבית המפואר.
 

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 למשפחות היקרות
 סבג וגואטה 

 "אברהם יגלצוות העלון "
משתתף בצערכם 

 הוהענו ההצנועבפטירת 
 סבג דורה 

 בת דינה ז"ל
מן השמיים תנוחמו 
 ולא תדעו עוד צער

 שתמליץ טוב בעד המשפחה

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  דינהבת  סיגלית סמדר כלימי
 ז"ל  פרחהבת  אסתר ממן

  ז"לברוד  בתרבקה ישראל 
 ז"לדינה  בןאמיל גרינברג 

 ז"לשרה  בתרוזה אייל 
 ז"לנרגיס  בתאמיתי אסתר 

 ז"לחסינה בת רינה עדיקה 
 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"ל רחל בן משיח אליאס
  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
 

  "אברהם יגל" עלון
בקריאה נרגשת ובחיבת יוצא 
 לכל קוראינו וידידנו קודש 

 נא להקדיש את 
 "פדיון הכפרות" 
לחיזוק ותמיכה בעלון המזכה 

ה' וימלאו כל  הרבים. יתן את
ליבכם לטובה, ותזכו משאלות 

  לפרנסה טובה שפע ובריאות.
 התורמים יזכו בל"נ לברכה בעלון. 

 

 

 והצלחהברכה 
 לאיציק ואילנית מנוס
שיבורכו מפי עליון ובכל 
מילי דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות יאיר הקב"ה 
דרכם ומזלם מתוך 

בריאות איתנה ופרנסה 
 טובה  לשנים רבות

והצלחה  טובות ונעימות
 לאביב ואילייבלימודים 
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 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו  אריה ולימור ישראלי

  איילה סקינר-משה ושרה
 עינת עם יצחקלנישואי 

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

 להמשיך את מסורת הבית המפואר.
 

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים לבביים

 לדניאל ומרגלית פנש
 הנוע הבתבהגיע 

שתגדל יה"ר  מצוות.לגיל 
כאמותנו הקדושות שרה 
רבקה רחל ולאה, תזכו 
לחופתה שתצליח 

בלימודיה ובכל דרכיה 
 ומעשיה ותרוו נחת 
 מיוצאי חלציכם

 רפואה שלימה
 לשמעון אלאל

 הי"וקדרה  בן
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
 לרמ"ח אבריו
ושס"ה גידיו. 
שיחזור לאיתנו 
הראשון ויזכה 
 לזיווג הגון

 משורש נשמתו
 

 
 

 והצלחהברכה 
להודאל וקרן 

 ואגס
שיבורכו מפי 
עליון ובכל 
מילי דמיטב 
יאיר הקב"ה 
דרכם ומזלם 
מתוך בריאות 
ה ופרנסה טוב

 לילדיהם והצלחה

 ברכה והצלחה
 הי"ו לאילון חי 

 מרגלית בן
מפי עליון  ךשיבור

ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות 
 ויאיר הקב"ה דרכ

מתוך בריאות  וומזל
 לשנים רבות

 טובות ונעימות 



 
  

 

 

 הלכות  ראש  השנה  והתפילות

 

כל אחד מהקהל ובפרט השליח צבור ישתדלו לעבור על  -א 
הפיוטים והתפילות לפני ימים נוראים, כדי שיהיו שגורים 

 יפה בפיהם וידעו ביאורם על בוריים.
בערב ראש השנה, אין אומרים וידוי ונפילת אפים  -ב 

בשחרית כמו בשאר ערב יום טוב. אבל באשמורת הבוקר 
בסליחות אומרים וידוי ונפילת אפים, אפילו הגיעו לנפילת 
אפים אחר עלות השחר )קודם הנץ החמה( וכל שכן 
שאומרים וידוי ונפילת אפים  במנחה שלפני יום ערב ראש 

 השנה. 
ם בערב ראש השנה ואירע להם סעודת מילה, המתעני -ג 

רשאים לאכול, וכל שהוזמן על ידי בעל הברית רשאי 
 לאכול שם, ואינו צריך התרה, וגם אין צריך לפרוע תעניתו. 

מי שנהג להתענות בערב ראש השנה, ועשה כן ג' שנים  -ד 
ורוצה לבטל מנהגו לגמרי מטעמי בריאות וכדומה, צריך 

גו הקודם. ואם אינו מבטל מנהגו לעשות התרה על מנה
לגמרי, אלא רק לאותה שנה בלבד, אינו צריך לעשות 

 התרה כלל. 
בערב התקדש החג לפני תפילת ערבית אומרים פיוט  -ה 

"אחות קטנה" שבו מוזכרים תכלה שנה וקללותיה. 
ומסיימים הפיוט ב"תחל שנה וברכותיה" ואחר כך 

ו בחודש שופר"  אומרים מזמור "הרנינו" שנאמר בו "תקע
 שמדבר בראש השנה. 

אין להתוודות ביום ראש השנה, וכל שכן שלא יעורר  -ו 
את עצמו לבכות, שאין לבכות בראש השנה. אבל רשאי 
להתוודות בהרהור הלב, ולחשוב בעזיבת החטא ולשוב 

 בתשובה. 
התפילות של ראש השנה יש לאומרם בשמחה ובנעימה  -ז 

מכל מקום אדם שמתעורר קדושה, מתוך כוונה רבה, ו
מעצמו בבכיה ומתפלל בדמעות שליש, אין בזה חשש 

 איסור כלל.
צריך לומר בתפילה של ראש השנה "המלך הקדוש"  -ח 

במקום "האל הקדוש". ואם טעה וחתם "האל הקדוש", 
אם נזכר בתוך כדי דיבור, דהיינו בתוך כדי אמירת "שלום 

. ואם לא נזכר עליך רבי", ומיד חתם "המלך הקדוש"  יצא
אלא לאחר מכן צריך לחזור לראש התפילה. ואין חילוק 

 בזה בין תפילת ערבית של ראש השנה לשאר התפילות. 
אם הוא מסופק בראש השנה אם חתם האל הקדוש או  -ט 

המלך הקדוש, אם ברור לו שאמר באמצע אתה קדוש לדור 
ודור המליכו לאל, ובכן, אנו אומרים שמסתמא חתם 

המלך הקדוש" ואם לאו צריך לחזור לראש כהוגן "
 התפילה.

אם טעה ולא אמר זכרנו לחיים, ומי כמוך, וכתוב,  -י 
ובספר החיים, אינו חוזר, כל שחתם ברוך אתה ה' שבסוף 
אותה הברכה. מי שטעה בתפילת ראש השנה ויוה"כ, ואמר 
ברכת אתה קדוש כולה, וחתם המלך הקדוש, אבל שכח 

 קדש שמך וכו', אינו חוזר.  לומר הנוסח: ובכן ית
אם טעה וחתם "מקדש ישראל והזמנים", ואפילו אם  -יא 

ידע שהיום ראש השנה, אלא שסבור שהוא בכלל הזמנים, 
 לא יצא. 

בתפילת שחרית של ראש השנה )וכן בכל עשרת ימי  -יב 
התשובה(, יאמרו ב' פעמים "ה' הוא האלוקים", קודם "ה' 

 מזמור ממעמקים קראתיך ה'"."מלך". ואחר ישתבח יאמרו 
שלום" במרומיו, וכן אחר הבסוף העמידה עושה " -יג 

חזרת הש"צ בקדיש תתקבל, אבל בשאר הקדישים אין 
 צריך לומר "השלום".

 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 הידעת ?   סיפור מההפטרה
 

 "קומי אורי" –' ס: ישעיה אבת-כיפרשת הפטרת 
 משבע דנחמתא שיתשישבת 

להפטרה שקראנו בפרשת כי תצא בהמשך 
ממשיך ישעיה הנביא בנבואתו את מה שעתיד 
להיות לאחר הגאולה והלאה. בנבואתו אומר 
הנביא שכבודו של ה' יהיה על כל הגויים, והשפע 
והאור שיש לכל הגויים יהיה על ידי האור שעם 
ישראל מקבל מה' וישפיע ממנו על הגויים. ז"א 

מעלה מעלה  שגם קרנו של עם ישראל יעלה
שנאמר "ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה". ומיד 

ֵר  ִים ְלאו  ַגּה ַזְרֵחְך". ך כתוב "ְוָהְלכּו גו  ּוְמָלִכים ְלנ 
עשות הי"אמר רבי הושעיא עתידה ירושלים ל

לאומות העולם והם מהלכים לאורה. שנאמר  פנס
"והלכו גויים לאורך". ושנו רבותינו: "בשעה שמלך 

מד על גג בית המקדש, ומשמיע המשיח בא, עו
לישראל ואומר ענווים הגיע זמן גאולתכם, ואם אין 

רח  )פסיקתא(.  "אתם מאמינים ראו באורי שז 
ממשיך הנביא ישעיה בנבואתו על אשר יהיה 
באחרית הימים לאחר שעם ישראל יתאחדו 

ר ּוָבנּו ְבֵני ֵנכָ בירושלים אחרי הגאולה מהגויים, "
ַתִיְך ּוַמְלֵכי מ  פרוש: שהגויים יבנו . ֶהם ְיָשְרתּוֶנְך"ח 

את חומות ירושלים ואת בית המקדש שנאמר 
"לפאר מקום מקדשי ומקום ַרְגַלי אכבד". ורק אז 

אלך אביר יעקב". ולא ו"וידעת כי אני ה' מושיעך וג
 ,רק שהם יבנו את המקדש אלא יחזירו את הכסף

זהב והנחושת שלקחו מכם בזמן הגלות בכפל ה
"לא ישמע עוד חמס  -והחשוב מכל הוא שכפליים. 

בארצך" שהשלום ישרור לעולם בעולם כי יראת ה' 
לקו האם הגאולה תבוא נחיהיה עליהם. חכמנו 

הרוחני וצדקתם של עם ישראל כמו  םבגלל מצב
שנאמר "ועמך כולם צדיקים", ואז בזכות צדקותם 

או שהגאולה תהיה בכל מצב, כי כך רצון ה'  ,נגאלו
כי  ,יחזרו כולם בתשובה ויהיו צדיקיםורק אחר כך 

הפסוק "ועמך כולם צדיקים" בא כחלק מהנבואה 
של ישעיה הנביא על מה שיקרה באחרית הימים 

שניהם תלויים אחד  : בזמן הגאולה? והתשובה
בשני. אם עשו תשובה אז "אחישנה" ואם לא עשו 
תשובה אז "בעתה". נשאלת השאלה ומה עם 

והלא הגאולה תהיה  הפסוק "ועמך כולם צדיקים"
התשובה:  אבכל מצב גם הרשעים יזכו לגאולה? אל

כמו במכת חושך שהיה במצרים ה' הרג את כל 
הרשעים שלא האמינו בה' ולא האמינו בגאולה,  

י פירש "רש .שנאמר "וחמושים עלו בני ישראל"
אחד מחמישים, כך לעתיד לבוא ה' יהרוג את כל 

דוד(. )מצודת  הרשעים ורק הצדיקים יישארו
המהר"ל מפרג מסביר שכמו שבמעמד הר סיני כפה 

הפוך עולם אעליהם הר כגיגית "כי אם לא תקבלו 
לתוהו". וכן לכבוד התורה היה צריך כפיה שלא 

נו מקבלים, כך ייינו רוצים לא הייאמרו אם ה
לם ולעתיד לבוא הקב"ה ברוב חסדיו יכפה על כ

ה" תקיים בנו הנבואה "אחישנתלהיות צדיקים ו
   (בברכת השם ובצפייה לגאולה ג.י.פ.)בקרוב ממש אמן. 
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 רב חובל לא בוכה
 6יהו לוי, מהצפון, אני הבן השלישי בסדרה של שמי בנ

אחים ואחיות. הורי תמיד הרעיפו עלינו חום ואהבה 
הם ילדים  ילהם צער גדול. כל אחי גרמתיאך לצערי 

 טובים ונפלאים, חוץ ממני "הכבשה השחורה".
אף פעם לא אמרו לי במפורש שאני בלתי נסבל אבל 

ד קשה וזו העיניים הביעו זאת ללא מילים. הייתי יל
מילה עדינה מאוד כדי להגדיר מה עשיתי להורי... 
הפכתי את הבית, יצרתי מריבות על שטויות, גרמתי 
אי שקט לאחי ואחיותיי ולא נתתי להם פינה אחת 
שלוה עד שהם היו מסתובבים בבית מתוסכלים 
ועצבניים. לפעמים הייתי נענש אבל מהר מאוד שוכח 

 .את העונש וממשיך בתעלולי
ה אחד הסתובבה אמא בבית עייפה ומותשת ליל

מהבלגן ששרר בבית... אני ישבתי לי מוסתר מאחורי 
הספה הגדולה בסלון, מכווץ בתוך עצמי ועצוב בגלל 

 האופנים שהוחרמו לי באותו יום ובצדק. 
אבא ואמא נכנסו לסלון בלי לדעת שאני נמצא ממש 
לידם מאחורי הספה. שמעתי את אמא נאנחת 

ולי נשלח אותו לפנימייה.. הילד הזה ואומרת: "א
הורס את החינוך של אחיו ואחיותיו, צריך לשים לזה 
קץ, עדיף להציל מפניו את החמישה..." אבא שתק 
ואמא המשיכה "גם המלמדים בתלמוד תורה היו 
מברכים על כך, בניהו הופך להם את השיעורים 

הייתי המום, עד  .בהערותיו ובתוקפנותו כלפי חבריו"
כך אני בלתי נסבל? איך לא שמתי לב לכל זה?  כדי

משהו נשבר לרסיסים בתוך הלב שלי, קולו של אבא 
היה שבור שענה: "בלי דעת תורה לא מוציאים ילד 
מהבית, גם אם הוא "הכבשה השחורה" הכי שחורה 

 שיש, ילד אינו רהיט". 
שתיקה ארוכה עמדה בסלון, "טוב, אז במוצאי שבת 

 ועץ בגדול הדור" נאנחה אמא.ניסע לבני ברק להיו
אם אני הייתי "הכבשה השחורה" אז השבת ההיא 

 ,נרותה מיד לאחר הדלקת .היתה שחורה שבעתיים
נתקפה אמא בחולשה נוראה... באמצע הסעודה היא 

איכשהו העברנו את  .התעלפה ואבא הזמין אמבולנס
השבת בעזרת שכנים טובים כשבליבנו דאגה עמוקה 

דיקות שנמשכו מספר ימים לאמא. לאחר סדרת ב
בישר להם הרופא את הנורא מכל: "זה פגע לך 

 ..".בכדוריות הדם... אבל תתעודדי, יוצאים מזה.
אמא אושפזה בבית החולים לזמן ממושך, שלושה 
חודשים נוראים עברו על הבית שלנו. אבא לא עזב את 

מי לקח את שרביט ההנהגה? אני, ו .אמא לרגע
שכולם נעשו עצובים וחסרי "הכבשה השחורה". לאחר 
בכל בוקר השכמתי כדי  .בטחון, הפכתי אני לגיבור

לקנות את הדרוש במכולת, הכנתי כריכים לאחי 
 י את הכלים...הדחתואחיותיי, סדרתי את המטבח ו

הייתי כמו רב חובל של ספינה מתפרקת אבל שטה, לא 
טובעת. בוקר אחד כשחזרתי מהמכולת שמעתי את 

א יאמן! גב' לוי, שתהיה בריאה השכנה אומרת: "ל
חסרה כ"כ אבל הילד שלה בניהו הוא ממש אוצר 
שראוי להתכבד בו", "הוא שובב גדול שהפך לצדיק 

מרוב התרגשות  .גדול", השיבה לה שכנה אחרת
  ניגבתי את הדמעות ונכנסתי הביתה.

"אבא! מתי הגעת? מה שלום אמא?" המטרתי עליו 
  .אבא "תמשיכו להתפלל!" ענה .מתוך דאגה שאלות

 
 
  

הקטנים הלכו לגן ישבנו בסלון, אבא, י לאחר שאחי
ואמר: "אחד מכם אחיותיי הגדולות ואני. אבא פתח 

יוכל להציל את אמא", כך שטח אבא בפנינו את  כנראה
 .האפשרות להציל את אמא ע"י תרומת מח עצם

כולנו הבענו הסכמה מידית להיבדק, התפללתי בכל 
עוד באותו היום ניגשנו  .ליבי להיות זה שמתאים לכך

לערוך בדיקות. התוצאות התקבלו ואני נמצאתי 
  אושר באדם.המתאים ביותר, הפכתי למ

בחסדי שמים ההשתלה הצליחה לאושש את אמא, 
 חודשי אשפוז נוספים חזרה אמא הביתה. 3ואחרי 

היה הבית עמוס בזרים ושלטים מאירי  ,ביום בו חזרה
חיבקה השולחן גדוש במגדנות ושתיה, אמא  .עיניים

 ."אבל איפה בניהו?" שאלה .נשקה לכל הילדיםו
גיטרה, היא הציגה לפתע נכנסה אישה צעירה ובידה 

את עצמה וביקשה בנימוס שהבנים ילכו לבית השכנים, 
 .ת אמאובמשך שעתיים היא שרה והצחיקה א

אמא נכנסה לנוח, על הכרית היתה מונחת מעטפה 
אני שמח מאוד  ."אמא יקרה שלי :לאמאועליה כתוב: 

התפללתי המון שהניתוחים שחזרת הביתה בריאה, 
והטיפולים יצליחו וב"ה הם הצליחו, רציתי להגיד לך 
אמא, שרק אחרי שהלכת לבית החולים הרגשתי כמה 
את חסרה וחשובה לי... אני יודע שלא התנהגתי כראוי 
וגרמתי לך הרבה צער, כשחלית חשבתי לעצמי שאולי 

עזרתי  .זה בגללי... אבל לא רק בגלל זה עזרתי בבית
כי כולם היו שבורים ורצוצים ואני את מכירה  ,מאא

אותי, אני פחות בוכה, וכמו שהיה לי יצר הרע להרגיז 
ולעצבן, ניצלתי את הכח הזה לעשות המון דברים 

 .טובים בבית! בטח סיפרו לך אמא
את  .אני מבקש סליחה על כל מה שהעצבתי אותך

מתי הזמנתי אותה ושיל ,יודעת, האישה הזו שניגנה לך
לה מהחסכונות שלי, אמרו לי שהיא יודעת לשמח ואני 
רציתי מאוד שהיא תשמח אותך גם על כל העצב 
שעשיתי לך. ועוד דבר קטן, אם את סולחת לי... אז אל 

 תשלחו אותי לפנימייה, ברוכה הבאה, בניהו".
חלפו שנים בהם אמא ב"ה בריאה וחזקה ואני משתדל 

 .להסב לה נחת יום יום
  ()קובי לוי                 ורה? רועה באחו...והכבשה השח

 

 לצאת מהשיגרה -חודש אלול 
בחודש אלול צריכים לצאת מהשגרה מההרגלים הרעים 
ולהכניס בלבנו הרבה רצון טוב ואהבה להשם יתברך 
לתורה ולמצוותיה, להתפלל יותר בכוונה, לברך ברכות 

יותר בשימת לב מילה במילה, לשים לב יותר  הנהנין
לדיבורינו שלא יהיה בהם חס ושלום לשון הרע ורכילות, 

יותר השקעה בשמירת שקר, שבועות ונדרים חס ושלום. 
ולא לדבר דברים בטלים וכן על זו הדרך  שבת והלכותיה

 תן לחכם ויחכים עוד.
הבה ננצל את החודש הזה עד תום ונדע שכל השקעה 

ים הרוחניים הוא גדול ועצום בעולם הבא. אני לדודי בעניינ
ודודי לי, מבקש מאיתנו הבורא יתברך, פיתחו לי פתח 
כפתחו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. 
פתח פתוח וחלק עם לב מלא רצון לעשות רצון אביך 
שבשמיים ואז וודאי יביט השם יתברך עלינו ויראה את 

לעשות את רצונו בלבב שלם ובנפש רצוננו הכנה והאמיתי 
חפצה ויתן לנו סיעתא דשמיא מעל הטבע וכך נזכה להגיע 
מוכנים לראש השנה מלאים במצוות, תורה ומעשים טובים 
ונזכה להכתב בספרן של צדיקים וחסידים עם שאר צדיקי 

 .  )הרב רפאל זר שליט"א(עולם לשנה טובה ובריאות אכי"ר
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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