
 

 

 

 

 888עלון מס'   - הר  ש  ע   הנ  מוֹש  שנה 
 ".צדקתך" אין אומרים-"מברכין החודש"השבת  @
  .הבא עלינו לטובה ראשון ביום  יחול  כסלו  ר"ח @
 לנחמה הקב"ה, לששון ולשמחה, לישועה ו יחדשהו    
 אכי"ר. ולגשמים בעיתם, לפרנסה טובה לבשורות טובות,    

 
 

 חע"ה'תש חשון-מר' כט  בס"ד
 16:21  -   הדלקת נרות

 17:11  -   שבת צאת ה
 17:44  -        רבנו תם 

 
 

 "החייםאור "לפי הלוח המדוייק של  - חורףשעון 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 סגולה גדולה -בדוק ומנוסה 
 בסעודה הרביעית להשתתף

 20:30 -מועד" ב-בביה"כ "אוהל
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרשת תולדות
 "ר"ורב יעבוד צעי  

אם אתה רוצה  "רב יעבוד צעיר"ו הרבי אמר לתלמידים
 .תךולעבוד מצעיר, צריך אתה להתחיל לגדול רב

 "כ"ז ב "נא זקנתי לא ידעתי יום מותי-הנה() 
מה טעם נתיירא דווקא באותו יום מפני יום המיתה? שכן 
אמר תרגום יונתן, כי ערב פסח היה אותו היום ולפיכך 

להביא שני גדיים, אחד לקרבן פסח ואחד לקרבן  ציוה
חגיגה. והנה הגמרא אומרת כי בפסח נולד יצחק. והלא 
כלל הוא שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים 

, אך לא ידע יצחק שימות בפסחמיום ליום )ר"ה י"א(. 
ידע באיזה פסח ימות. לפיכך אמר באותו יום של ערב 

 ()יסוד התורה                      . "לא ידעתי יום מותי"פסח: 
 "וישמע יעקב אל אביו ואל אמו" 

כאן שני  ושהי אלא? "ואמאל ויו אב ל"אמה הפירוש 
לו ורבקה אמרה  "קח אשה מחרן"לו ציוויים, אביו אמר 

וישמע יעקב אל ב , וזה שכתו"מכאן מעשו לחרןח קום בר"
 .ןלברוח לחרמו אואל , הדהיינו לקחת אשיו אב
 "יעקב בנה הקטן-בגדי עשו בנה הגדל... ותלבש את-את"  

לשם מה מציין כאן הכתוב כי עשו היה בנה הגדול ויעקב 
היה בנה הקטן? ברם, היה זה ניסיון מצד רבקה לראות 
אם עצתה תצליח אם לא. היא נטלה את בגדיו של עשו, 
אשר מלבד גילו הרי גם במבנה גופו היה יותר גבוה ורחב 

וניסתה להלבישם על יעקב הקטן, לראות אם מיעקב, 
ש את יעקב ב  ל  ת  ו  "ואמנם לבסוף כך היה:  .יהלמו אותו
הבגדים הלמוהו כאילו היו אלה בגדיו שלו . "בנה הקטן

 ()יסוד התורה                                     ונתפרו לפי מידתו.
 "כ"ז כ"ב "הקל קול יעקב והידים ידי עשו() 

)מדרש  בזמן שקולו של יעקב מצוי, אין הידים ידי עשו
לכאורה הרי לפי משמעות הלשון מובן שהקול קול  (רבה

יעקב והידים ידי עשו היו בבת אחת? אלא שבפסוק כתוב: 
יעקב והכוונה, אם קולו של יעקב  קול)חסר וא"ו(  קלה

היה קל, אז והידיים ידי עשו. אבל בזמן שהקול קול יעקב 
אין הידיים ידי עשו )הגר"א(, והמעיין במדרש  -)מלא( 

 ()פניני תורה               יראה שזה באמת הפרוש הפשוט. 
 
 

 הפרשה : מענייני 
  .ו שָׂ ע  ֲעֹקב ו  ת י  ד   ל 
 .ֲעֹקב י  ה ל  כֹורָׂ ב  ר את ה  ו מֹוכ  שָׂ   ע 
  ִגּור ב ר לָׂ ק עֹוב  חָׂ ִיצ  ָאֶרץ, ו  ב בָׂ עָׂ ר. רָׂ רָׂ  ג 
  .ִרית ִעם ֲאִביֶמֶלְך ת ב  ק ּכֹור  חָׂ  ִיצ 
  .רֹות א  ב  ל ה  ֲאִביֶמֶלְך ע  ק ו  חָׂ י ִיצ   ִריב רֹוע 
  ִביא ו ֶׁשיָׂ שָׂ ח  ֶאת ע  הֹות, ׁשֹול  ינָׂיו ּכ  ע  ן ו  ק  ד  ק ִמז  חָׂ  ִיצ 
ר ּכְך.        כֹו ַאח  ר  בָׂ י ל  ד  ִייד ּכ   לֹו צ 
  .ה כָׂ רָׂ ב  ּכֹות ב  ֲעֹקב ִלז  י  ה עֹוֶזֶרת ל  קָׂ  ִרב 
  ,ֲעֹקב ְך ֶאת י  ר  ל" ּוב  ב  ל  ב  ק "ִהת  חָׂ ֶלה ֶׁשִיצ  ג  ו מ  שָׂ  ע 
ֲעֹקב.       ֲהֹרג ֶאת י  ִליט ל  ח   ּומ 
 "כ"ה י"ט "אברהם-ואלה תולדות יצחק בן() 

על פני כל אחיו "הפרשה הקודמת מסתיימת במילים: 
יפול ישמעאל באחרית רמז כי כאשר . זה בא ל"נפל

משיח בן דוד שהוא מתולדות , תזרח אז שמשו של הימים
 ()בעל הטורים                                      יצחק בן אברהם.

 " ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה
 ()כ"ו כ"ב "בותורח

 שני המקדשיםשתי הבארות הראשונות מרמזות על 
, שאז עוד הייתה לאויבים שליטה לריב עליהם הראשונים

ולהחריבם. ואילו הבאר השלישית מרמזת על בית 
שעליו לא יהא עוד שום המקדש השלישי לעתיד לבוא, 

בני ישראל יחיו בהרחבה  -. אזי יהיה רחובות קטרוג
 (. )רמב"ןושום אומה לא תעיז לנגוע בהם לרעהובשלווה 

 ם"לעיטני נא מן האדו"ה 
וכמו ש, המן"ת רם" ן האדומא נלעיטני ה" שָׂ מכר את  ע 

נמכר מן ה עבור לחם ונזיד עדשים, כךליעקב הבכורה 
 ף.למרדכי עבור כס

  ויאמר לבן, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה"
 לפני הבכירה"

 .שנים 7עם לבן שיעבוד למען רחל בתו הקטנה  מסכםיעקב 
 . לבן מרמה אותו ומביא לו את לאה האחות הבכורה

 "?ולמה רמיתנין, "יעקב שואל את לב
מרים על ולבן עונה לו שאצלם יש כבוד לבכור ויש סדר וש
ת ולקחת יהמסורת, ורומז בכך שלא כמו שאתה עשית שרימ

 .יעקב מקבל את המוסר של לבן. את הבכורה לאחיך
 "כ"ז, כ"א(  ..."גשה נא ואמשך בני( 
. אומר ה"ציצים ופרחים" )בנו של ה"בן גןא" ר"ת נשה ג"

איש חי"( שיש כאן רמז למה שאמרו חז"ל כשנכנס יעקב 
 )ב. בר דיין הי"ו(          עדן. גןנכנס עמו ריח אבינו ע"ה, 

 
  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
ֵסם. ר  פַּ ֵמָרחוֹק = ִנת  מוֹ ל   ָיָצא ש 

מ דוגמה: י  ראש הישיבהֶׁשל ו ׁש  ֲחב  ר  חֹוק ב  רָׂ מ  א ל  צָׂ יָׂ
י העולם  חּומ   . הרפואהג ם ִבת 
ד מקור: מֹו ע  א ׁש  צ  י  יִָׂמים ב כו טו[.-ו  י ה  ר  חֹוק ]ִדב  רָׂ מ   ל 

 )ניבונכון(
 
 

  

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

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 סיפור מההפטרה

 

 "מחר חודש":   מפטירין
 ('כשמואל א' )                   

 
 
 
 
 
 



  
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 אימון ושיתוף פעולה
רק כאשר האב פונה לבנו מתוך אימון שהוא אכן רוצה 
להתקדם וקורא לו לתת את ידו להצלחתו, יכולה 
להרקם מערכת יחסים המקדמת את הבן. כשהאב 
מתייחס לכוחות הטוב הקיימים בבנו ומכבדו כשותף 
שווה ערך בתכלית החינוכית, הוא נותן לו כח להתחיל 

 -לילדיהם  אובדן קשר בין הורים לצעוד בדרך זו.
מקורו בחוסר אימון. כאשר הורים אינם מאמינים 
לילדם שהוא אכן רוצה להתקדם ולהיות טוב יותר, 
ואפילו חושדים בו שכוונתו רק להתנגד ולהזיק, הילד 
אינו מאמין שהוריו פועלים לטובתו. ואז, במקום 
מערכת קשר והשפעה חינוכית, באה מערכת לחצים 

 ו.המפעילה את הילד בעל כורח
הוראת חז"ל: "יהי כבוד תלמידך, חביב עליך כשלך", 
היא המחזיקה את קשר האימון ביניהם. כבוד הוא 
תוצאה ישירה מאימון האב שהבן שותף בתהליך 
החינוך. מצד אחד, הילד מקבל ממני, ולכן עליו לכבד 
אותי, ומצד שני, אני מאמין בו ומכבדו כדי להניעו 

 להתקדם.
 

  פירוש וחידוש נפלא
 ההבדל בין עשיו הרשע לדוד המלך

 "ויבא עשיו מן השדה והוא עייף"
 בתרא דף טז',ב'( יש קווים לגנותו של עשיו.בגמרא )בבא 

"אמר רבי יוחנן, חמש עבירות עבר אותו רשע באותו 
 :"היום
עשו מן  "ויבא  כתוב כאן: - בא על נערה מאורסהא. 

 מצאה". בשדה" כתוב שם )דברים כ"ב(: "כי השדה
" וכתוב שם )ירמיהו ףיעיכתוב כאן: " - הרג את הנפשב. 

 נפשי להורגים". פהעיד'(: "אוי נא לי כי 
לי", וכתוב שם  זהכתוב כאן: "למה  - כפר בעיקרג. 

 אלי ואנוהו". זה)שמות ט"ו(: "
 ".למותשכתוב, "הנה אנכי הולך -כפר בתחיית המתיםד. 
 שכתוב: "ויבז עשו את הבכורה". - ושט את הבכורהה. 

ואילו אצל דוד שהרג את אוריה החיתי וכביכול לקח את 
האומר דוד חטא אינו אלא טועה" אשתו, כתוב: "כל 

 )שבת נו.( האין זה משוא פנים של החכמים!?
ואילו עשיו ולכן לא חשדוהו שעשה עוון  דוד היה צדיק

ובוודאי שאם אמר שיהרוג את יעקב כנראה יכול  רשע
 הוא ומסוגל לעוד הרבה עבירות אחרות...

 
 

 "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
 לעזרא וחגית הלוי

 שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זכות השיעור בלויין וזכות

 זצ"ל תגן עובדיה יוסףמרן 
שיתברכו ברפואה שלימה,  בעדם

טובה, שיתמלאו כל  בפרנסה
 משאלות ליבם לטובה

 לרעות בת חגיתוזיווג הגון  
 

 יעקב ז"לבן אברהם הלוי  ולע"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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 ברכה והצלחה 

  ליעקב וגילה דוידי
שיזכו לרפואה 
שלימה, פרנסה 
 טובה, אושר

ושלווה. יתגשמו כל 
משאלות ליבם 

זיווג הגון  לטובה.
משורש נשמתן 
 למורן וליטל 

 רפואה שלימה
 ליזי עליזה

 מריאטהבת  
 שרף נתנאל 

הקב"ה ישלח מזור 
ומרפא לרנ"ב 
אבריה ושס"ה 

רפואת הנפש  גידיה.
ורפואת הגוף. 

רבות לשנים ותזכה 
 ונעימות טובות

 לע"נ הצנוע והענו
 אברהם הלוי

 ז"ל יעקב ןב
 א' כסלו פקידת שנתו

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  אסתר ןבמשה מוסאי 
 ז"ל  דינהבת  סיגלית סמדר כלימי

 ז"ל  )מזל( מסעודהבת  רחל חכמון
  ז"לברוד  בתרבקה ישראל 

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

 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ז"ל חנום 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 

  ז"ל לויזה בן חיים אטון
 

 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 

 

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

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ושרה בן  יצחק נאמן

  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
 

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

 ברכה והצלחה
 לאפרים ויוכבד נסימי
על הסיוע לזיכוי 
הרבים שיתברכו 
ברפואה שלימה 
 ובפרנסה טובה

ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות 
 וירוו נחת ושלווה 
 מכל יוצאי חלציהם

 

 לע"נ הצנוע והענו
 בנימין נג'אתי

 ז"לושרה  זרובבל ןב
 הצנועה והענוה לע"נ

 בת שמחהשרה 

 ברכה והצלחה
 לגרשון וסימה אהרון
על הסיוע לזיכוי 
הרבים שיתברכו 
ברפואה שלימה 
ויזכו לזרע קודש 

 קיימא -בר
ובכל מילי דמיטב 
 ברוחניות ובגשמיות
 ובפרנסה טובה

 
 ברכה והצלחה

 נסימיליצחק ושושנה 
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות וירוו נחת 
ושלווה מכל יוצאי 
חלציהם ולשנים 
 טובות ונעימות

 
 
 

 ברכה והצלחה 

   לדוד ומרים מוסאי
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות וירוו נחת 
ושלווה מכל יוצאי 
חלציהם ולשנים 
 טובות ונעימות

 
 

 ברכה והצלחה 

 למשה וחנה דוידי
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות וירוו נחת 
ושלווה מכל יוצאי 
חלציהם ולשנים 
 טובות ונעימות

 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 לאבי ונועה אברהם
. נ"י  הבן  להולדת

יה"ר שיעלה במעלות 
והיראה ויצליח התורה 

  ומעשיו,בכל דרכיו 
 שיתברך בכל מילי דמיטב 

 וברכה והצלחה
  ליחזקאל ואסנת אברהם
  לשמעון ואסתר פרץ

 הוהענו צנועההלע"נ 
 גולי אמונה

 ז"ל מרדכי וביבי תב
 פקידת שנתה ו' כסלויום שישי 

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 

 הוהענו צנועההלע"נ 
 שרה בכורי

 ז"ל חוה ונסימי תב
 פקידת שנתה ' כסלויום רביעי ד

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 

 רפואה שלימה
 מרים נסימיל

 זליכהבת  
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרנ"ב אבריה 
 ושס"ה גידיה. 
רפואת הנפש 
ורפואת הגוף. 
ותזכה לשנים 

 וטובותרבות 
 

 רפואה שלימה
 לשמעון 

 אל-אל
  קדרהבן 

הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו 

שיחזור לאיתנו 
הראשון ויזכה 
 לשנים רבות

 

 ברכה והצלחה 

 לניסים וטובה בכורי
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות וירוו נחת 
ושלווה מכל יוצאי 
חלציהם ולשנים 

 טובות ונעימותרבות 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 לשמעון ויפה חכמון
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

ובגשמיות וירוו נחת 
ושלווה מכל יוצאי 
חלציהם ולשנים 

 טובות ונעימותרבות 
 
 
 
 

 רפואה שלימה
 שבע שושן-בת

 אסתרבת 
הקב"ה ישלח מזור 

ומרפא לרנ"ב 
אבריה ושס"ה 

גידיה. רפואת הנפש 
ורפואת הגוף. 

 ותזכה לשנים רבות 
 אילןבעלה עם 

 והצלחה לבנותיהם
 



 
 
  

 

  למסגד או לכנסיה כניסה
למסגד או לכנסיה  האם מותר ליהודי להכנס : שאלה

 ?במקום צורך, או לשם טיול
 רבינו הרמב"ם בפירוש המשניות למסכת עבודה : תשובה

זרה )פרק א( למד מדברי המשנה שם, לגבי בית עבודת 
כוכבים עצמו, "שאסור לנו כמעט לראותו וכל שכן להכנס 

)יורה דעה  בו". ודברי הרמב"ם הובאו להלכה בדברי הש"ך
סימן קמט( ובשאר אחרונים שם. והתוספות במסכת 
עבודה זרה )דף יז ע"ב( למדו מדברי הגמרא שם, שיש 
להתרחק אפילו מפתח עבודת כוכבים כל מה שהוא יכול. 
וכן פסק מרן בשולחן ערוך יורה דעה )סימן קנ סעיף א(, 
שמצוה להתרחק מדרך עבודת כוכבים ארבע אמות, 

. ולפיכך ההולך בסמוך לבית עבודה זרה, כלומר, שני מטר
כגון כנסיה, עליו להתרחק מפתח אותו המקום לפחות 
ארבע אמות, שכן הדבר ברור שבתי כנסיה של הנוצרים 
כולם נחשבים עובדי עבודה זרה, לפי שהם מאמינים שיש 
אלוה אחר זולת השם יתברך, ואם כן כל שכן שעלינו לומר 

נסיה שלהם, שהם בתי שיהא אסור להכנס ממש לבתי כ
 .עבודה זרה ממש

 רוח הטומאה הנמצאת בבית עבודה זרה
ומלבד האיסור ההלכתי שיש בעצם הכניסה לכנסיה, כתב 
הגאון רבי חיים פלאג'י בשו"ת חיים ביד )סימן כו(, כי הנכנס 
לבית עבודה זרה, מיד רוח המינות מתלוה אליו, ואף אם לא 

א מטמא עצמו בעצם יפיק רצונו להחטיאו, מכל מקום הו
כניסתו לשם, ובפרט כשהנכנס לשם הוא מזרע ישראל זרע 
קודש, שהחיצונים נדבקים בו, והנכנס לבית עבודה זרה צריך 

 .תשובה וכפרה על חטאו
 זצ"ל בהיותו רב במצרים הנהגת מרן הרב

זצ"ל רב ואב בית הדין  וכשהיה מרן הרב עובדיה יוסף
הרב הראשי למצרים,  במצרים, בשנת התש"ח, היה הוא סגן

ואילו במשרת הרב הראשי, כיהן אדם בשם חיים נחום 
אפנדי, שהיה מקורב למלך מצרים, ובעצמו היה חבר בסינאט 
בקהיר, וחבר האקדמיה ללשון ערבית, ולכן נבחר למשרה זו. 
ובאותם הימים, מת קונסול נוצרי נכבד מאד במצרים, 

של המדינה ולהלוייתו הזמינו השלטונות את רבה הראשי 
להשתתף בהלוויה, ולייצג את הרבנות הראשית. ובהיות והרב 
הראשי היה חלש מאד, פנה אל מרן הרב זצ"ל, שילך הוא 

זצ"ל שהמנהג הוא שנכנסים  במקומו להלוייה. ומששמע מרן
כולם לכנסיה, ששם מונח המת, ושומעים שם את תפילות 

הוא אינו  הנוצרים וכדומה, הודיע לרב הראשי, כי בשום אופן
מוכן להכנס לכנסיה, והלה לחץ אותו מאד שיסכים לכך, 
משום שאילו לא ישתתף אף נציג רשמי מטעם הרבנות, עלול 

זצ"ל לא  הדבר לעורר תקרית דיפלומטית רצינית. אבל מרן
הסכים לדבריו, וטען כי אדרבא, עצם השתתפותו של רב 

זיון דת היהודים באירוע כזה, היא חילול ה' מאין כמותו, וב
היהודים לפני הגויים. ולפיכך נותר איתן בדעתו, ולא השתתף 

 .שום נציג מטעם הרבנות בהלוייה, ושלום על ישראל
 כניסה למסגד של ישמעאלים

אלא שלענין כניסה למסגד, מבואר בדברי הרמב"ם בתשובה, 
שהישמעאלים אינן נחשבים לעובדי עבודה זרה, לפי שהם 

ואין בכל אמונתם שום כפירה בה'  מאמינים בה' יתברך לבדו,
יתברך, מלבד מה שדתם מלאה הבלים ואמונות משובשות, 
אבל לא בדבר שיגרום להם להיות נחשבים לעובדי עבודה 
זרה. ועל כן אנו מיקלים למכור את הקרקעות בשנת השמיטה 

אף שאסור למכור קרקע , היתר המכירהי לישמעאלי על פ
בארץ ישראל לעובדי עבודה זרה, וזאת משום שאין 
הישמעאלים עובדי עבודה זרה. מבואר כי המסגדים אין דינם 

 .כדין בית עבודה זרה ממש, ומותר מעיקר הדין להכנס שם

 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 הידעת ?   סיפור מההפטרה
 'כ' א שמואל" חודשמחר : "תולדותהפטרת 

   :הקשר שבין ההפטרה לבין ראש חודש
הפרק מתאר חגיגת ראש חודש והעלילה נסובה 

שאול וביתו   מסביב לנעשה בסעודת ראש חודש.
המעמידה  עומדים בפני מציאות בלתי צפויה,

בסכנה את המשך מלכותו וטורפת לו את 
שאול ראה את בניו ממשיכים את בית  הקלפים.
לא  ברם, ומייסדים שלשלת שתאריך ימים.מלכותו 

אם מפאת  כך ראתה ההשגחה את פני הדברים,
"לא  חטאי שאול ואם בגלל ההבטחה הקדומה של

שנתנה את המלכות למלכים  יסור שבט מיהודה"
לקבל את  שאול עומד בפני הברירה  משבט יהודה.

ולפעול  להסתגל אליה המציאות החדשה,
בשאלה  לה. לנסות ולהתנגד או במסגרתה,

נחלקו דרכיהם של שאול ויהונתן. שאול מנסה  זו,
הקודמת ואיננו להתבצר ולקיים את המציאות 

ואילו  מוכן לגלות גמישות ולהכיר בתמורות שחלו,
יהונתן מבין שמהלך המלכות הישראלית שונה ולא 

ועל כן יש לקבל  יחזור למצב שאביו מייחל אליו,
בעוד שאול נלחם  לכן, .ולהכיר ולפעול ב את החדש,

הרי  מלחמה נואשת וחסרת סיכוי כנגד דוד,
מכריז על הכרתו במלכות  שיהונתן מתחבר לדוד,

ההכרזה . דוד ומחפש דרך לפעול במסגרתו
 מעמידה אותנו על כך שתקופה "מחר חדש" של

 קרבה ובאה. חדשה, ומציאות חדשה
היתה צריכה להיות  המקורית תולדות פטרתה

 מלאכי א'.                                                     ב"משא דבר" 
 בפרשתנו: הנושא המרכזי הוא המאבק בין יעקב
לעשו. מערכת זו, של אהבה ושנאה מתחילה 

"ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו, ורבקה  בהורים:
אוהבת את יעקב". המאבק בין האחים מתחיל עוד 

הבנים בקרבה". עשו אמם: "ויתרוצצו בהיותם בבטן 
מכר את בכורתו ליעקב, וממילא גם הברכות מגיעות 
לו  ולא לעשו. עשו אינו מספר לאביו שאיננו עוד 
בכורו. יעקב נוטל בדין את הברכות, שיצחק רצה 
להעניק לעשו. אך עשו אינו מקבל את הדרך בא קיבל 
יעקב את הברכות, והופך להיות לשונאו של יעקב. 

עקב על הברכה אשר ברכו אביו". "וישטם עשו את י
יעקב נאלץ להימלט מפני אחיו בציווי הוריו לפדן 
ארם. השנאה בין האחים היא סמל לשנאה בין העמים 
לדורות. כך מברך יצחק את יעקב: "יעבדוך עמים 
וישתחוו לך לאומים", ואת עשו הוא מברך: "ואת 
אחיך תעבוד". ר' שמעון בר יוחאי קובע כי השנאה 

ל עשו ליעקב היא שנאת נצח: "הלכה היא, הזאת ש
בידוע שעשו שונא ליעקב". ר' שמעון משתמש בביטוי: 
הלכה. אין טעם ונימוק לשנאה ששונא עשו את יעקב. 
שנאה זו היא כהלכה פסוקה. עשו שהוא אדום הופך 
לסמל השנאה של העמים לישראל. עשו הוא הרודף 
הגדול שמלחמתו ורדיפתו אינה פוסקת לעולם. 
בהפטרה: נבחרה נבואתו של מלאכי, אחרון הנביאים, 
המעמידה את יעקב ועשו זה מול זה, והקובעת כי 
יעקב ועשו אינם רק שמות של אנשים אלא שמות של 
עמים הקיימים לעלם. וכשם שרבקה אהבה את יעקב 

 (בצפייה לגאולה ג.י.פ.)  כך אוהב הקב"ה את ישראל:
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 אופנוע של "איחוד הצלה"
 מלא במסרים ותובנות לחיים. סיפור

היינו כמה ". "הסיפור התרחש לפני ארבעה חודשים
משפחות בפארק הירקון עם הילדים. הילדים 
משחקים במתקנים, הגדולים על אופניים, הנשים 

כולנו אנשים  מפטפטות ואנחנו הגברים עושים מנגל.
חילוניים אבל עם כבוד לדת. כולנו מכירים מנעורים, 

 ניק.ונהנים לצאת מפעם לפעם באמצע השבוע לפיק
לידינו הגיע בחור דתי עם ילד קטן ושיחק איתו 

 בכדור, לא בדיוק שמנו לב אליו.
ואז חבר שלי תומר הלך לרכב שלו שחנה בחניון כדי 
להביא פיתות, ומיד חזר עצבני כולו. "יש איזה אופנוע 

 לתי להיכנס".ושחונה קרוב לדלת, לא יכ
תומר הוא מנהיג טבעי של החברה שלנו. בחור גבוה, 
בריון ועם פיוזים קצרים. הוא דווקא עם לב טוב עד 
 שמעצבנים אותו, והאופנוע הזה משום מה עצבן אותו.
"של מי האופנוע?" צועק תומר, כאילו יש סיכוי 

אבל למרבה  שמישהו מהאלפים בפארק ישמע אותו.
ההפתעה, הבחור הצנום עם הילד אומר לו: "אתה 

 מדבר על אופנוע של 'איחוד הצלה?'"
 מאחור, אדום לבן, זה שלך?"הגדול ארגז הן, עם "כ

"אז תיקח את הרגליים שלך ותעיף   "כן, זה שלי"
 אותו משם לכל הרוחות", אומר תומר.

 הבחור אומר לו: "למה לדבר ככה, דבר יפה".
"דבר יפה אמרת? עוד מעט תרגיש את נחת זרועי בלי 
 לדבר בכלל. תעיף את האופנוע לפני שאני יוצא עליך".

הבחור הביט בו, היה נראה פגוע. "היית רוצה שידברו 
 ככה ליד הילד שלך?" שאל.

הוא רצה ממש  תומר הניגש אליו בצעדים מאיימים.
להכות אותו. כאן אנחנו עצרנו אותו ואמרנו לבחור: 

 "עזוב, תזיז את האופנוע וזהו. אל תסתבך איתו".
 הבחור לקח את הבן שלו והלך מושפל כולו. אצלהו

 רה שתיקה. השתיקה הזו זעקה את כל מה שכלהשתר
אחד מאיתנו הרגיש בליבו. למה הוא היה חייב להשפיל 
אותו ככה. ובכלל, הרי לקח את הפיתות מהצד השני של 

אבל  ,הרכב, אז מה היה דחוף כל כך להטריד את הבחור
 הרגשנו אשמים שגם אנחנו חלק מההשפלה שלו.

שחק עם הבן הבחור חוזר אחרי כמה דקות וממשיך ל
 לפתע שמענו צעקה: "חגית נפלה מהסולם". שלו.

חגית היא בתו של תומר, בת שש, היא שיחקה על סולם 
חבלים, והיא פשוט צנחה מראש הסולם וכל הילדים 
החלו לצעוק שמשהו קרה לה. רצנו לשם כמו מטורפים. 

 היא לא נושמת.ו חגית שכבה על החול. כולה כחולה
לצעוק: "חגית, חגית,  התקרב והחלאביה תומר 

תתעוררי. הצילו, שמישהו יעזור. שמישהו יזעיק 
 אמבולנס", הצעקות שלו נשמעו בכל הפארק.

, מניח בידיי את עם האופנועולפתע מופיע הבחור הצעיר 
הילד שלו. "תשמור עליו, אני מגיע לעזור", ולפני 

 הוא נעלם בריצה מטורפת. -שיכולתי לומר מה או מי 
את הרגעים הללו. היו שם כמה עשרות  קשה לי לתאר

אנשים שרואים מול עיניהם אסון נורא ואף אחד מהם 
לא יכול לעשות דבר בנידון. ובתוך הכאוס הזה אנחנו 
שומעים אזעקת אמבולנס. לא הבנו איך הגיע אמבולנס 
עוד לפני שמישהו הזמין. מיד קיבלנו את התשובה. 

עם ארגז גדול האזעקה הגיעה מכיוונו של אופנוע אדום 
 מאחורה... האופנוע עליו היה רשום 'איחוד הצלה'.
 הבחור הצעיר פתח בידיים מיומנות את הארגז, הוציא 

 
 
 

 משם כמה פריטים וניגש אל הילדה. זה היה כל כך
תומר החזק והחסון רעד כמו ילדה קטנה, משונה. 

והבחור העדין הזה הפך ברגע למפקד ולשולט באירוע. 
הוא זרק הוראות לאנשים: "תחזיק את זה, תגיש לי 
 את זה, רוץ לאופנוע ותביא לי את השקית הכחולה

שלו: "תביאו לכאן במקביל שידר במכשיר הקשר ו
 אמבולנס. מקרה ראש. אובדן נשימה".

הבטנו בו כמלאך ומושיע. הוא פעל בקור רוח 
ובמיומנות מקצועית ובתוך דקה החלה חגית, שהיתה 

הוא הצליח  מונחת חסרת חיים, לזוז ולהשתעל.
 להחיות אותה.

זעקות בכי של נשים, וגם אנחנו, הגברים, בכינו. הבחור 
 .מוקדהשגיח על הילדה ולדבר עם מהיה מרוכז. 

 מגיעה אלונקה. -לאחר כמה דקות שנדמו כנצח 
פראמדיק ועוד שני גברים מובילים את הילדה 
לאמבולנס. תומר ניגש לבחור ואומר לו: "סליחה, 

ובוכה כולו. הבחור אומר לו: "אין  אני... אני מצטער"
 זמן, תעלה לאמבולנס. יהיה בסדר".

בקנו ונישקנו אותו וביקשנו באנו אליו כולנו. חי
סליחה. אני לא יכול לתאר מה היה שם. הבחור כמעט 

 .כמויות החיבוקים והנשיקות שקיבלמ התכווץ
היינו מרוגשים והבנו שקרה פה משהו שלא קורה לבנאדם 
בחיים. ביקשנו ממנו את הטלפון שלו ואמרנו לו שנשמור 

ל בית החולים. הילדה יצאה מכללבקר בבאנו  על קשר.
סכנה. תומר היה שבור ואומלל. הוא כל כך התבייש 

למחרת התקשר אליו.  ביחסו אל האיש שהציל את בתו.
בכה, ביקש סליחה ואמר לו: "אני רוצה לפצות אותך 
בכסף", אבל הבחור הרגיע אותו ואמר לו: "זה בסדר, אני 

"אנחנו ב'איחוד הצלה'  ועוד הוסיף הבחור: מוחל לך".
 הדברים האלה. זה השכר שלנו. עושים בכל שבוע את

 חלילה, אני לא אקח לך שום פרוטה".
תומר לחץ עליו והוא אמר: "אם אתה רוצה תתרום 

 אני לא אקח ממך פרוטה". ,ל'איחוד הצלה'
חגית שוחררה מבית החולים כעבור שלושה ימים, אבל 
תומר לא נרגע. הנפש שלו סערה. הוא הודיע לנו שהוא 

יה ולהזמין את הבחור כאורח רוצה לעשות מסיבת הוד
מוצאי שבת, ותיאם עם הבחור ל הוא קבע מסיבה הכבוד.

שיגיע. הוא הבטיח לו לעשות התרמה ל'איחוד הצלה' 
 כאות תודה. לזה הבחור הסכים.

כאן לכאורה מסתיים הסיפור. אך אף אחד מאיתנו לא 
 .העלה על דעתו איך הסיפור הזה יסתיים

יומיים לפני מסיבת  ביום חמישי אור לכ"ג באייר,
בלילה הוזעק הבחור, אפי גדסי שמו,  3:30ההודיה בשעה 

לטיפול באירוע חירום רפואי. בדרך, ברחוב מנשה בן 
 ..ישראל בירושלים, פגע בו נהג מונית בעוצמה.

 ..אפי נהרג במקום.
בטח שמעתם על אפי גדסי, מתנדב 'איחוד הצלה', שנהרג 

 שבס"ד הציל את חגית.הוא האיש  לפני ארבעה חודשים.
 .., והחיים שלנו לא חזרו להיות כפי שהיו.התביישנו מאוד

 כולנו הגענו להלוויה.
בכינו כמו ילדים קטנים. החזקנו את תומר שהיה קרוב 
לעילפון. אני לא יכול לתאר את הצער שלו ולא פחות מזה 
את תחושת האשמה שלו. הרגענו אותו שהוא ביקש ממנו 

ו, אבל הוא הרגיש כאילו חלק מהלב סליחה ואפי מחל ל
 שלו מת.

תומר התחזק פי כמה. אני מדבר  -כמה שאנחנו התחזקנו 
מלאה. הכל   ת שבתעל כיפה גדולה שלו, תפילות, שמיר

 )חיים ולדר(                בזכותו ולעילוי נשמתו של אפי.

 ואבותינו סיפרו לנו
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