
 

 

 

 

 885עלון מס'   - הר  ש  ע   הנ  מוֹש  שנה 
 "ברכת הלבנה"במוצאי שבת  @
 ע"ה. רחל אימנוהילולת  יא' חשוןביום שלישי  @
 "שעון חורף"במוצאי שבת  @
 "ברכת הלבנה" ביום חמישי בערב סוף זמן @
 

 חע"ה'תש חשון-מר' ח  בס"ד
 17:36  -   הדלקת נרות

 18:26  -   שבת צאת ה
 19:03  -        רבנו תם 

 
 

 "אור החיים"לפי הלוח המדוייק של  - שעון קיץ
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 סגולה גדולה -בדוק ומנוסה 
 בסעודה הרביעית להשתתף

 20:30 -ב מועד"-"אוהל יה"כבב
 
 
 
 
 
 
 
 

 לך-לךפרשת 
 "בריתי תשמֹר-ואתה את"  

מנהג ישראל להעמיד כסא של אליהו מלאך הברית 
בברית מילה. למה אין מעמידין כסא של אברהם שהיה 
היהודי הראשון שמל עצמו? אלא, אליהו הנביא הוא 
הסמל של מסירות נפש, שהרי מסר את נפשו הרבה 

דבר זה מרמזים לבן הנימול, כי זה פעמים על היהדות, 
 ()רש"ר הירש                                             יהיה גורלו.

 ""י"ד י"ח( הוציא לחם ויין( 
", ללמדנו על ההשפעות אמןס"ת " " ןויי םלח אהוצי"

הנפלאות הבאות כתוצאה מעניית אמן בכוונה אחר כל 
 (בן גרני -וכל מאמינים )                                     .ברכה
 "ט"ו י"ג "לא להםגר יהיה זרעך בארץ -ידע תדע כי() 

כאן באה הבטחתו של הקב"ה שהארץ תהיה להם 
בבחינת ירושה שאין לה הפסק, ואף כשיהיו שרויים 
בגלות, לא ייפסק הקשר שלהם לארץ ישראל. והאות 

בכל מקומות , "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם"לכך: 
גלותם לא יהיו כי אם גרים, וידעו כי הם נמצאים 

. היה להם מנוחה אלא בארצםבארץ לא להם, ולא ת
שאני  –ובזה יהיו בטוחים שיצאו מן הגלויות. ידוע 

 ()מי מרום        שאני מכנסן )ב"ר מ"ד(.  -מפזרן, תדע 
 "י"ב י"א "ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה() 

מ"ם פתוחה בתחילה ומ"ם  - םצריממובא במדרש: 
סתומה בסוף, לרמז שעבד הנכנס שם אינו יוצא משם 

, כי "וירד אברהם מצרימה"לעולם. לכן נאמר כאן 
אברהם סלל הדרך לבניו שיוכלו לצאת משם וזה 

, לא למצרים, שתהיה המ"ם סתומה, אלא הצריממ
 .שיהיה להם פתח לצאת משםבה"א פתוחה בסוף 

 ()כרם צבי                                                                 
 

 הפרשה : מענייני 
 .עשרה ניסיונות שמתנסה אברהם אבינו 
  מעשה אבות סימן לבנים  -אברהם במצרים 
 עד היום הזה.      
 .ברית בין הבתרים ומעשה הגר וישמעאל 
  ושל ישמעאל בנו. -בריתו של אברהם אבינו 
 "יב,יב( "ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען( 

. אברם צווה יש לבצע עד תום את המצוות שמתחילים
ו שהתחיל ללכת לכנען ללכת, ואכן הלך, שלא כמו אבי

 ונשאר בחרן.
 "י"ב ב "ואעשך לגוי גדול ואברכך() 

כשתהיה בארץ ישראל . (. )רש"יבממון -ואברכך 
כי בגולה רכוש יהודי אברכך גם בממון וברכוש, 

. כי מחזיק מעמד לכל היותר שלושה עד ארבעה דורות
אין להעריך את הרכוש העצום, אשר רכש לו עמנו 
החרוץ והעמל על ידי עבודה, כשרון ויגיעה בתקופות 
שונות ובארצות שונות, ורק על ידי מזימות רצח ושוד 

 (מחרים הכל. )הרב שמחוני -ידי חוק אחדולפעמים על 
 "י"ב י"ג "לי בעבורך-למען ייטב() 

, משמע: לו ולא ליהדין הוא שאם אמר  -ייטב לי 
ליורשיו. וגם אברהם דייק כך, כי המתנות שניתנו לו 
במצרים לא זכה בהן יצחק כלל. ואלו הן המתנות 
שנתנן לבני הפילגשים, בני קטורה, שמוצאם ממצרים. 

, וזה הדיוק: למען ממצרים באו המתנות ולמצרים שבו
 ()תפארת יהונתן                                          ייטב לי. 

 "י"ג ח "נא תהי מריבה ביני ובינך אל() 
שאל הזהב את הברזל: למה אתה צועק כל כך 
כשמכים אותך, הן גם אותי מכים וכמעט שאני שותק? 

כה זר, ולכן אין ייסוריך השיב הברזל, מ –אותך 
אולם אותי מכה אח, וגדול הכאב גדולים כל כך. 
וכן מפרשים בתוספות )תענית כ'(  וגדולה החרפה.

)משלי כ"ז( כשאוהבים רבים  "נאמנים פצעי אוהב"
ושונאים זה את זה השנאה נאמנה, חזקה ועמוקה 

 .והמכות הן נאמנות ואינן מחטיאות את המטרה
 ()בספרים עתיקים                                                     

 

  בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן.אין לעיין  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
ָקרוֹ.  ת ַהָדָבר ֵמעִּ ָנה א  יָה = שִּ ָעָרה ַעל פִּ  ָהַפְך ק 

ֶהָחָתן ְוַהַכָלה ִהְתכֹוְננּו ֵהיֵטב ְוָעְמלּו ָקׁשֹות  דוגמה:
, אּוָלם ָהַרב ִהִציג ְדִריׁשֹות ַלֲעִריַכת ֶטֶקס ַהִנּׂשּוִאין

 ַמְחִמירֹות, ּוְבָכְך ָהַפְך ֶאת ַהְקָעָרה ַעל ִפיָה. 
ִבֵקׁש ִאּיֹוב ַלֲהֹפְך ְקָעָרה ַעל ִפיָה ]ָבָבא ָבְתָרא  מקור:

 )ניבונכון(                                                טז[.
 

  

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

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 סיפור מההפטרה

 

 "למה תאמר":   מפטירין
 '(מ)ישעיה                        

 
 
 
 
 
 

 למצוות נ"י ליהא ןהי"ו בהגיע הבציון וציפורה דוידי    ם לידידנוברכות ואיחולים לבביי
 יה"ר שיעלה במעלות התורה והיראה. שיתברך ברוחניות בגשמיות ויצליח בלימודיו ובכל מעשיו

 םהמכל יוצאי חלצישירוו נחת מנב"ת  יפנחס וליפה  הי"ולשמואל וביבי דוידי  והצלחה  וברכה
 
 



  
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 תקשורת טובה בין הורים לילדים
באופן כללי אפשר לומר שהורים הרוצים שילדיהם 
ידברו צריכים פשוט לדבר. ילד לומד התנהגות בעיקר 

ידי חיקוי. אפשר כל היום לחזור שוב ושוב על  על
השאלה "איך היה היום?" ולקבל את אותה התשובה 
"כיף" וכל עוד אתם מסתפקים בתשובה הזו, זה מה 

 שהם לומדים: שזו תשובה ושהיא מספקת.
"תקשורת" היא מילה גדולה ומאוד אופנתית. יש מי 
שיאמר ש"לדעת לתקשר" זו תכונה מולדת ואולי זה 

ון, אך לא אכנס לוויכוח "תורשה וסביבה", זה נכון נכ
שילדים נולדים עם תכונות מולדות, הם נולדים גם עם 
"מזג" )טמפרמנט(, אך יש גם זרמים בפסיכולוגיה 
המדברים על "טאבולה רסה" )ילדים נולדים "לוח 

 חלק" וכל מה שהם זה תוצר של חינוך(.
תהיה התיאוריה אשר תהיה, יש לכם, ההורים 
המחנכים, את היכולת הקסומה הזו להעניק לילדיכם 
את הכלים החשובים לחיים, הכל מתחיל במה שחשוב 

מה הם הערכים שעליהם  לכם ההורים כמחנכים,
 ואליהם אתם רוצים לגדל את ילדיכם.

 
 

 רחל אימנו מגינה על עם ישראל
בי"א בחשוון בשנת אלפיים מאתים ושמונה שנים לבריאת 
העולם, נפטרה רחל אמנו ונקברה בדרך אפרתה היא בית 

רחל לא זכתה להיקבר במערת המכפלה יחד עם שאר . לחם
האבות והאמהות משום שנפטרה בדרך בטרם עת ובגיל 

במדרשי חז"ל . צעיר יחסית, בזמן לידת בנה השני בנימין
מתוארת רחל גם כאישה אהובה וכאחות אוהבת וגם כדמות 

 .הֵאם של האומה
עדינה ורגישה   צדקנית ויראת שמיים, על רחל נאמר שהיתה

גם לאחר שאביה נתן ליעקב את אחותה  -מסורה וותרנית
לאה במקומה, לא מחתה והשלימה עם גורלה וברגישותה 
ואהבתה לאחותה היתה מוכנה לוותר, לפחות זמנית, על 

רחל מייצגת במקומות שונים את דמות האם . אהבת יעקב
עם  - המצויים בצרה המתפללת ומבקשת רחמים עבור בניה

ישראל ובדומה לשאר האימהות, גם רחל מתוארת 
 .במדרשים כנביאה

מדרשים רואים ברחל אמנו אם קדושה, אשר אלוהים 
בכבוד ובעצמו מנחם במילים: "ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶבִכי, ְוֵעיַנִיְך, 

-אֹוֵיב. ְוֵיׁשה', ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ -ִמִדְמָעה: ִכי ֵיׁש ָשָכר ִלְפֻעָלֵתְך ְנֻאם
ה'; ְוָׁשבּו ָבִנים, ִלְגבּוָלם" )ירמיהו -ִתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך, ְנֻאם

 (טז-ל"א, טו
 

 

 "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 

 ביןב הכנסת, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התער
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  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,

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

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

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

.השלום, השלוה סה, הבריאות,הפרנ  
 
 

 כל הישועות והברכות
 לדניאל ומרגלית פנש

 שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זכות השיעור בלויין וזכות

זצ"ל תגן  עובדיה יוסףמרן 
שיבורכו מפי עליון ובכל בעדם 

מילי דמיטב ולמשפחתם. יאיר 
הקב"ה דרכם ומזלם מתוך 

ופרנסה טובה  בריאות איתנה 
 וירוו נחת מיוצאי חלציהם

 ז"ל יעקוטה תב עטוקהלהבדיל לע"נ 

 
 
 
 
 

 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  20:30בשעה 

 בע"ה תתקיים  מסך ענק. 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 ה באבאיויצחק ותק

 הי"ו גבריאל וגילה פרץ
 מנב"ת לירז עם עדןלנישואי 

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"ומשה וליאורה ישראלי 

 הי"ומויאל  ם ורחלניסי-מיכאל
 לאה-אסתר עם אריאללנישואי 

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

 להמשיך את מסורת הבית המפואר.
 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 גולשן  באבאי

 ז"ל  יצחק ומריםבת 
 ' חשון פקידת שנתה.יב

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 

 
 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  בתאסתר אמיתי 
 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"תחנה  בתלאה אלעזר 
 מנב"תגולשן  בתנאיית יעקובי 

 

: -ובכללם ל לכל החולים רפואה שלימה והחלמה מהירה  
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ושרה בן  נאמןיצחק 

  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

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
 

לכותל המערבי,  נסיעה
   לקבר לקבר רחל,

 עובדיה יוסף זצ"ל מרן
 ולקבר שמואל הנביא

 תתקיים אי"ה 
 ןביום ראשון ט' חשו

 (למניינם 29-10-17)
 

 050-8259999 -מרים 
 050-4004525 -דני 

 

 מספר המקומות מוגבל

 4 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

 ברכות ואיחולים 

  להילה סויסה
. נ"י  הבן  להולדת

יה"ר שיעלה במעלות 
התורה והיראה 
 ויצליח בכל דרכיו

ומעשיו,  שיתברך בכל 
מילי דמיטב וברכה 
 לאברהם ורוזה סויסה

שירוו נחת מכל 
 יוצאי חלציהם

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצדיק והענו
 משה לוי הרה"ג

 זצ"ל רחלבן 
יא' חשון  שלישיביום 

 פקידת שנתו.
 
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 איטו אבוטבול

 ז"ל שמחהבת 
 ' חשון פקידת שנתה.יד

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 

 הצנועה והענוה לע"נ
 בת סוליקהרחמה 

 שימול ז"ל-למשפחת בן
 ולע"נ הבחור הצעיר

 בן בתיהגדעון מדמון 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 לנויה שלם 
  הדר ונתנאלבת 

שתצליח בכל 
דרכיה ומעשיה 

 מתוך אושר
ויתגשמו משאלות 

ליבה לטובה 
היקרים ולהוריה 

שירוו ממנה רוב 
 נחת ושלווה

 ברכה והצלחה

 למיכל מוסאי 
 לעציון וחופית מוסאי
על תרומתם לזיכוי 

הרבים. שיזכו 
בפרנסה טובה, 
רפואה שלימה, 
אושר ושלווה. 

יתגשמו משאלות 
וזיווג ליבם לטובה, 

 הי"ו לעומריהגון 
 
 
 
 
 

לכל הנשים 
 הצדקניות
מתוכננת 
 נסיעה 

 בשבוע הבא
למערת 
 המכפלה

 

 ורדפרטים: 
053-4109549 

 

 לע"נ הצנועה והענוה
 אסתר קורלי

 ז"ל רחלבת 
 פקידת שנתה. השבת

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 
 

 והענו הצנועלע"נ 
 יחזקאל חמרה

 ז"ל יעקבבן 
 פקידת שנתו. השבת

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

לניסים וטובה 
 ללזרי

על תרומתם לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
בפרנסה טובה, 
רפואה שלימה, 
אושר ושלווה. 

יתגשמו משאלות 
 .ליבם לטובה

 ברכה והצלחה

לאברהם 
 וג'ולייט אוחיון
על תרומתם 

לזיכוי הרבים. 
שיזכו בפרנסה 
טובה, רפואה 
שלימה, אושר 

ושלווה. יתגשמו 
  לטובה םמשאלות

 ברכות ואיחולים לבביים

 ודלית מוסאי רהםלאב
. יה"ר נ"י  הבן  להולדת

שיעלה במעלות התורה 
 והיראה ויצליח בכל

דרכיו ומעשיו,  שיתברך 
וברכה בכל מילי דמיטב 

 לשבתאי ושרה מוסאי
 הי"וולאוליביה דהן 

 חלציהםשירוו נחת מיוצאי 
 
 
 
 
 
 
 
 

לע"נ הצנועה 
 והענוה

 ה מזוזעטוק

 ז"ל יעקוטהבת 
חשון -ט' מר

 פקידת שנתה.
יה"ר שתמליץ 

ילדיה  טוב בעד
 צאצאיה וכל

מרגלית ובעד 
 ומשפחתה פנש

 
 
 
 

 ברכה והצלחה

  סבגלרחל 
שתזכה 

בפרנסה טובה, 
אושר ושלווה 

רפואה 
שלימה, 
יתגשמו 

 ליבה משאלות
 לטובה
  ולברכה

 



 
  

 

 הלכות "ברך עלינו"
לעולם יסדיר אדם את תפילתו הנאמרת  - לימודהא. 

יותר( ואחר כך יתפלל, ועל  לפרקים )אחת לשלושים יום או
 יעיין בברכת "ברך כן קודם ערבית של ליל ז' במרחשון

לינו", ובתפלה עצמה יאמרה מתוך הסידור )עיין ר"ה דף ע
אם מתפלל מתוך סידור   ל"ה ועיין שו"ע ק( ולדעת הרמ"א

 אין צריך להכין.
-עלינו" אלא מיום ז' במר אין אומרים "ברך -ה זמנב. 

חשון בארץ ישראל, כיוון שחז"ל רצו לתת לאלו שעלו 
לחזור לבתיהם ללא גשמים בימי סוכות זמן  לירושלים

 מנחה של ערב פסח ועד בכלל. עדא(. ואומרים ' )שו"ע קיז ס
אם בימות הגשמים, אחרי ז' במרחשון  -ף טעה בחורג. 

אין בקשתו שלמה, וצריך  אמר "ברכנו" ולא ביקש גשם,
 לחזור ולבקש גשם. )והוא הדין אחר התקופה, בחו"ל(

לבקש גשם גם יכול  -קודם שסיים את תפילתו  אם נזכר
 .במקומות אחרים

יעצור ויתחיל ברכת  -ברכנו" ת "אם נזכר בתוך אמיר ד.
 "ברך עלינו".

ימתין  -ה'  אם אמר "ברוך אתה" ועוד לא הזכיר שם ה.
כדי הילוך ד' אמות )שתי שניות( ויחזור לתחילת "ברך 

שאין צריך לחזור לראש הברכה אלא  עלינו" )יש אומרים
 ומטר לברכה" ויחתום, וטוב לעשותיאמר במקום "ותן טל 

 כסברה ראשונה(.
אם נזכר לאחר שאמר "ברוך אתה ה'" של סיום הברכה  ו.
חוקיך" ויחזור ל"ברכנו" )ועיין כה"ח  יסיים "למדני -

 קי"ד ס"ק כ"ח, שלמי ציבור דף קי"ז( .
נזכר אחרי שסיים את ברכת "ברכנו" ולפני שהתחיל  אם ז.

ומטר לברכה"  "ותן טל"תקע בשופר" יאמר במקום 
וימשיך "תקע בשופר". )עיין ראבי"ה המוזכר באורך בב"י 

סברת ר' יונה, וכן פסק בא"ח בשלח אות  לאפוקי סי' קי"ד
ח"י( וטוב לחזור ולומר "ותן טל ומטר לברכה" גם בשומע 

ולדעת  ."בלא חתימה"( :ועיין באה"ל סי' קי"ד ד"ה) תפילה
 מאשר לפני "תקע". ולנו"המשנה ברורה עדיף לומר ב"שמע ק

ימשיך עד "שומע  -אם נזכר אחרי שהתחיל "תקע בשופר"  ח.
יאמר "ותן טל מטר לברכה. כי אתה שומע  תפילה" ושם

 ט'(. תפילה כל פה וכו'". )ועיין ברכ"י אות
אם נזכר אחרי שאמר "ברוך אתה ה'", יסיים "למדני  ט.

 "ע תפילהלברכה, כי אתה שומ חוקיך", ויאמר "ותן טל ומטר
שהתחיל  אם נזכר אחרי שסיים ברכת "שומע תפילה" ולפני י.

אם נזכר  יאמר שם "ותן טל ומטר לברכה". -ברכת "רצה" 
עוצר במקום שנזכר וחוזר  -רצה", " אחרי שהתחיל ברכת

 .(לברכת השנים ומתחיל "ברך עלינו" וממשיך על הסדר
עלינו" חזר בטעות ל"שמע קולנו", במקום ל"ברך  אם א.י

יכוין לצאת ידי חובה  וביקש שם על הגשמים וסיים תפילתו,
בחזרת ש"ץ מתחילה ועד סוף, או שיחזור להתפלל ויאמר 

תיחשב שאם אינו צריך לחזור הרי תפלתו זו  שהוא מתנה
 בתורת נדבה.

יחיד שחוזר לתחילת התפילה אינו  -איך חוזרים להתפלל  יב.
 .ון שכבר הוא בתפילהשפתי תפתח וכו'" כי חוזר לומר "ה'

 )בא"ח ש"ש ויקרא י"ב(.
ש"ץ שטעה בתפילת לחש ולא שאל טל ומטר, יכול לסמוך  יג.

להתפלל פעם נוספת בלחש )עיין  על תפילת החזרה ואין צריך
 שו"ע סי' קכ"ד סעי' ב' ולחונים עליו(.

אם מסופק אם אמר "ברכנו" או "ברך  -ם תשעים פעיד. 
אבל אם אמר תשעים פעם  חוזר. -עלינו" תוך שלושים יום 

 .חוזר אינו -הסתפק  "כ"רופא חולי עמו ישראל", "ברך עלינו" ואח
 
 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 הידעת ?   סיפור מההפטרה
 ישעיהו מ'"למה תאמר" פרשת לך לך: מפטירין 

פרשתנו מתחילה בציווי שציווה ה' את אברם 
"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ 

לגוי גדול ואברכך ואגדלה  אשר אראך ואעשך
שמך והיה ברכה". התורה אינה מקדימה 
ומספרת לנו מי הוא אותו אברם המקבל את 
הציווי והברכה. ובדברי הנביא ישעיה, שאותם 
אנו קוראים בהפטרת השבוע, מכונה עם ישראל 
בכינוי: "ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך, 

הב הבי". אברהם מכונה כאן אווזרע אברהם א
ה'. רד"ק מבאר "שאהבני ודבק בי ויצא מתוך 

 עובדי פסילים ואלילים".
מספר המדרש בבראשית רבה: אמר ר' יצחק 
משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה 

אחת דולקת. אמר: תאמר שבירה זו בלא  ּהיָר בִ 
מנהיג? הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו אני הוא 

ו אברהם אומר: . כך, לפי שהיה אבינּהיָר בִ הבעל 
תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג? הציץ עליו 

אני הוא בעל העולם". חכמנו "הקב"ה ואמר לו 
אומרים: "אברהם הוא ירא אלוהים", כפי 
שמעיד עליו הקב"ה לאחר נסיון העקידה, אבל 

סוטה  יראה זו באה מאהבה. כמבואר בברייתא
ל"א, ע"א, אומר רבי שמעון בן אלעזר: גדול העושה 

בה יותר מן העושה מיראה. בתלמוד שואלים מאה
מנין לנו שירא האלוהים הנאמר באברהם הוא 

ומשיבים מן הפסוק שבישעיה: דכתיב  ?מאהבה
"זרע אברהם אוהבי". חכמינו מצאו מהכתוב 
בישעיה שבהפטרתנו "מי העיר ממזרח צדק 
יקראהו לרגלו יתן לפניו גוים ומלכים ירד יתן כעפר 

רמז לאירועים נוספים  חרבו כקש נדף קשתו"
שעליהם מסופר בפרשתנו, מלחמתו של אברהם 
בארבעת המלכים להצלתו של לוט: מי הוא שהעיר 
לבם של מזרחיים שיבואו ויפלו ביד אברהם? צדק 

חי העולמים שהיה מאיר לו בכל  -יקראהו לרגלו 
מקום שהיה הולך" ובהמשך המדרש מחלוקת בין 

וב "יתן לפניו ר' יהודה ור' נחמיה בביאור הכת
גויים, ומלכים ירד יתן כעפר חרבו כקש נידף 
קשתו." ר' יהודה אומר: אברהם היה משליך 

נעשה חיצים.  -עליהם עפר והוא נעשה חרבות, קש
הן  -ור' נחמיה אמר: יתן עפר לא נאמר אלא 'כעפר' 

היו משליכים חרבות על אברהם ונעשין עפר, חיצים 
"ירדפם יעבור  והן נעשין קש. הדא הוא דכתיב:

שלום". גם התרגום הארמי מתרגם את הכתובים 
באברהם שבא ממזרח לארצו וניצח מלכים 
אדירים. ישעיה מתאר את אברהם אוהב ה', איש 
הצדק והאמונה, אברהם הלוחם ומציל. זהו אברם 
בו בחר ה'. ולמה? שעזב עובדי אלילים ודבק בה', 
 וקירב רחוקים אל ה'. שנאמר "הנפש אשר עשו
בחרן" וכך יהיה בעז"ה הגאולה לעתיד לבוא "וקוי 
ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו" פרוש אלו 
המאמינים בה' יקבלו כח ויעלו לבית המקדש 

   (בצפיה לגאולה ג.י.פ)                             כנשרים. 
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 הצעיף הכתום
סיפר יהודי אחד: נכנסתי לרכבת והתיישבתי על אחד 
המושבים, שקשוק גלגלים, צפירה, הרכבת החלה 
לנסוע. בתחילה לא שמתי לב ליושבים לצידי, הייתי 
עסוק בהרהורי, אבל לאחר זמן מה צד את תשומת 
ליבי הבחור שישב לצידי. לא, לא היה לו מראה מוזר 

הגות שלו גרמה לי להתבונן או שונה, אך משהו בהתנ
בו: בכל פעם בה הרכבת עצרה, הוא התבונן החוצה 
בציפייה, כאילו נצמד לחלון. הוא לא היה רגוע ולא 

הוא , שקע בשינה או בקריאת ספר כשאר הנוסעים
, היה דרוך, כל תזוזה גרמה לו להביט שוב ושוב בחלון

הסתכלתי בו ומבט של תמיהה . כאילו חיכה למשהו
כנראה שלאחר זמן מה הבחין במבטי הבוחנים . על פני

ופנה אלי: "אתה בטח לא מבין מדוע אני מתבונן 
קבע. הנהנתי בראשי, הרגשתי קצת לא -בחלון", שאל

. נוח מכך שנתפסתי במבטי, אך ציפיתי לתשובה שלו
 "ובכן, אספר לך מה עבר עלי עד עתה ואולי כך תבין"

 .אמר ועיניו הפכו להיות מהורהרות משהו
שנים  3"הנסיעה הזו, היא נסיעתי הראשונה לאחר 

בהם לא נסעתי ואף לא יצאתי לרחובה של עיר. הייתי 
אסיר שלוש שנים בבית הסוהר. 'מדוע', אתה שואל? 
ובכן, אני מגיע ממשפחה ענייה, ובאחד הימים בהם 

י וגנבתי הייתי זקוק לסכום של כסף בדחיפות, הלכת
סכום כסף קטן על מנת שאוכל להשתמש בו. אני יודע 
שעשיתי מעשה שלא ראוי לעשות, ואני מצטער על כך, 
אולם כאב לי ביותר כאבו של אבי. השמועה התפשטה 
חיש מהר על דבר המעשה שעשיתי, אנשים באו וטרחו 

ביישו אותו, גרמו . להודיע לאבי עד כמה בנו הוא גנב
ידעתי שהמעשה שעשיתי יגרום עד לו צער נורא. לא 

בכל מקום אשר פנה הזכירו  .כדי כך צער ובושה לאבי
לו את דבר הגניבה, וגם במשפט, לא חשבתי שיחמירו 

שנים מאסר,  3איתי עד כדי כך והנה הם גזרו עלי 
ואבי לא ידע מה לעשות מרוב כאב ובושה. עכשיו, 
לאחר שהשתחררתי מבית הסוהר, רציתי כל כך לחזור 

 ה,לבקש סליח, הביתה, לראות את אבא, להתחרט
אבל... לא ידעתי אם הוא יסכים לקבל אותי לאחר כל 

 אז החלטתי לכתוב לו מכתב. ,מה שגרמתי לו
היה כתוב במכתב, כתבתי לו שאני בנו,  "אבא יקר"

רוצה לחזור לראותו, ואני מצטער על הכל, אך אינני 
'לכן אבא'  יודע אם הוא עוד יחפוץ בכך שאשוב הביתה

אם אתה רוצה שאבוא  .כך כתבתי 'יש לי בקשה יחידה
 ת הרכבתואשוב הבית, אני מבקש ממך שתתלה בתחנ

צעיף כתום כדי שאדע שאני יכול לרדת בתחנה, כדי 
אבל..." פנה אלי הבחור " ".שאדע שאני יכול לחזור

בעיניים דומעות "אם לא יהיה בתחנה צעיף כתום, אני 
לאה ברכבת, לנסוע ליעד בלתי אדע שעלי להמשיך ה

 ידוע, ולא לחזור עוד לעולם...
"עכשיו אתה מבין?" אמר לי "אני מסתכל בכל תחנה, 
בכל מקום, לראות אם יש צעיף כתום תלוי, אני 
מתבונן אולי אבא תלה את הצעיף בתחנה אחרת כדי 
לא להתבייש בי בעיירה שלו ואולי אני צריך לרדת 

התחנה הקרובה לביתך?"  והיכן באמת". מוקדם יותר
אותו. "בעוד מספר תחנות" ענה הבחור, "ואם  שאלתי 

אמשיך הלאה לנסוע...." ענה , שם לא יהיה צעיף כתום
בקול צרוד. עכשיו, לא רק הוא הביט בחלון, שנינו, 

 נצמדנו לשמשת הזכוכית, מביטים בכל תחנה, 
 
 
 

זו  -לצעיף הכתום. "בעוד שתי תחנותמחפשים סימן לצעיף, 
התחנה שליד הבית שלי", הוא לחש לי. ושנינו הבטנו 
בעיניים מצועפות דרך החלון. הרכבת עצרה בעוד 

אחזנו בחלון כמבקשים לצאת . נותרה עוד תחנה אחת ,תחנה
 ...עתה, היינו שנינו מתוחים, מצפים, מחכים, מי יודע .דרכו

כל הדרך. הצעיר מביט  הרכבת עצרה בתחנה לה חיכינו
עמוק לתוך מראה התחנה הנשקפת, כולו מבולבל... לא, לא 
היה שם צעיף כתום...הא מסתכל שוב ומשפשף את עיניו 

 בתדהמה... לא היה שם צעיף כתום...
היו שם עשרות צעיפים כתומים! כל התחנה הייתה מלאה 
בצעיפים מתנופפים ברוח. קוראים לבן לשוב הביתה... 

בא עמד שם מחכה, מצפה לבנו אהובו, ועל צווארו... ואבא, א
 )דברים טובים(! צעיף כתום! אבינו מלכנו אין לנו אבא אלא אתה

 

ֹפר ו ס  ם ּתּוַכל לִּ ים אִּ ֹפר ַהּכוָֹכבִּ ָמה ּוס  ט ָנא ַהָשַמי  ר ַהב  ֹיאמ 
ָך" ע  ה ַזר  י  ה  ר לוֹ ֹּכה יִּ  '()בראשית ט"ו, ה ֹאָתם ַוֹיאמ 

ויכוח עם מלך ספרד. מלך ספרד טען: אתם  לרבנו בחיי היה
היהודים מדברים תמיד על הגזע היהודי ומשתבחים בכך 
שאתם שונים מכל העמים, אבל באמת אין הבדל מהותי בין 

 יהודי לגוי. כל השוני מקורו רק בתורה שאתם מלמדים. 
היהודי שונה לגמרי באופיו שאולם רבנו בחיי השיב לו 

 .הם שום דמיוןיין בינובאישיותו מן הגוי, וא
מלך ספרד עמד על דעתו והבטיח שביום מן הימים הוא 

 .יוכיח לרבנו בחיי את צדקת דבריו
הלך ללא ידיעת רבנו בחיי למקום שבו היו נשים  –מה עשה? 

תינוק יהודי מיד לאחר לידתו. המלך  יולדות, ולקח בכח
שילם לה פיצויים והודיע לה שאין לה שום ברירה אחרת. 
לאחר מכן הלך לקצה אחר של ממלכתו ולקח משם תינוק 
גוי בן יומו. לשתי האמהות הוא הודיע שהבנים יגדלו בבית 
המלך עד הגיעם לגיל עשרים, ובגיל עשרים יורשו לשוב 

אין להורים שום רשות לראות  להוריהם. במשך כל התקופה
 .את הילדים, לטפל בהם או להתקרב אליהם

הילדים גדלו בבית המלך כתאומים. שניהם אכלו יחד, למדו 
הם שום הבדל. ייחד, למדו לדבר ביחד, ולא היה ניכר בינ

איש לא ידע מי מהם הוא יהודי ומיהו הגוי מלבד המלך 
 .נו בחייעצמו, שהכין ברצינות את ההוכחה שהבטיח לרב

בהגיע הבחורים לגיל שמונה עשרה קרא המלך לרבנו בחיי 
ואמר לו: "האם אתה זוכר את הויכוח שהיה ביננו לפני 
שמונה עשרה שנה בענין יהודי וגוי? כעת הגיע יום פקודה. 
מחר אערוך אסיפה של כל שרי ויועצי, וכל המדענים וחכמי 

הכריע מי המדינה, אביא לך לשם שני בחורים ועליך יהיה ל
מהם יהודי ומי מהם גוי. יכול אתה לבחון אותם בכל צורה 

 ".שתמצא לנכון ולעשות להם כל תרגיל שתרצה
למחרת סיפר המלך את שני הבחורים בתספורת זהה, 
הלביש אותם באותה תלבושת, כך שהיו נראים כתאומים, 

שהיה בינו  את כל הויכוחהמלך והביא אותם לאסיפה. סיפר 
לבין החכם היהודי, והזמין אותו בחגיגיות לגלות מי הוא 

 .הבחור היהודי ומיהו הגוי
 שיביאו לפני הבחורים, ענבים.רבנו בחיי  ביקש

אחד הבחורים הגיש ידו ולקח את אשכול הענבים, והשני 
הושיט יד ולקח מן הענבים המופרדים. מיד אמר רבנו בחיי: 

 ".האשכול , והשני הוא הגוי"היהודי הוא מי שלקח את 
 ?"השתומם המלך ושאל: "איך ידעת

נענה ואמר: "היהודי בוחר תמיד במה שיש לו חיבור. יהודי 
נמשך תמיד אל המקור שבו. כולנו מעולם הנשמות באנו 
מאותו מקור, וכולנו נמשכים תמיד למקור הזה. לעומת זאת 

-לק אלולגוי אין מקור. אנחנו באנו ממקור קדוש, מח –לגוי 
אומר האברבנאל  –כאלו  ".ה ממעל, ושם יש אחדות וחיבור

הם הכוכבים. נראה שכל אחד מהם בודד ברקיע, אבל  –
בשעת צרה, הם נעשים מאירים וזוהרים. כך  –בשעת לילה 

ישראל, בשעת צרה בוקע כח ה'יהודי' שבהם והם מאירים, 
 (מתוך דורש ציון)ואז ניכר החיבור הגדול שביניהם, 

 

 ואבותינו סיפרו לנו
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