
 

 

 

 

 878עלון מס'   - הר  ש  ע ע  ב  ש  שנה 
 יחדשהו .שלישי ורביעייחול בע"ה בימים  אלולר"ח  @
 הקב"ה עלינו ועל כל ישראל, לטובה ולברכה, לששון   
 ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה ולבשורות   
 )סליחות לספרדים ביום רביעי בלילה(.  טובות אכי"ר   
 

 

 ע"זה'תש אב-מנחם' כז בס"ד
 19:02  -   הדלקת נרות

 19:52  -   שבת צאת ה
 20:42  -        רבנו תם 

 
 

 "אור החיים"לפי הלוח המדוייק של  - שעון קיץ
 
 

 
 

 
 

 "עניה סוערהמפטירין :  "
 (ישעיה נד')               

 
 
 
 
 
 
 

 2ראו בעמוד  -מרתק 
 סיפור מההפטרה

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 השבת "מברכין"
 ילדודי ודודי לני א

 פרשת  ראה 
 "טו', ח'( ח"כי פתוח תפת( 

" היא על דרך הכתוב: פתוח תפתחכוונת הכפילות "
כלומר שבעקבות זה  (משלי יא' כד) "יש מפזר ונוסף עוד

הוא יזכה שיפתחו לו את שהאדם פותח את הוא ידו, 
כלומר פתיחת היד שלך אליו אינה  "שערי השפע".

אלא הלוואה, ומיד ישלם לך הקב"ה מה שנתת 
בתוספת מרובה, ובזה יש מוטיבציה לאדם שלא יאמץ 

 (ה"אור החיים" הקדוש)                                  .את לבו
 "...יד' כב'( "עשר תעשר את כל תבואת זרעך( 

 הנתינה תביא לך מזל.ו אומרת התורה: תן צדקה
 ק בעשר( את המילה "תעשר":ל  ר" )ח  ש  "ע  

 .(40) 'מיוצאת האות ( 400)' תעשירית של האות 
 .(7) 'זיוצאת האות ( 70)' עעשירית של האות 
 .(30) 'ליוצאת האות ( 300)' שעשירית של האות 
 .(20) 'ךיוצאת האות ( 200)' רעשירית של האות 

הוא מזלו והצלחתו של  -". המעשר מזלךקיבלנו: "
 (ברינה יקצורו)                                                   האדם.

 חודש הרחמים והסליחות - חודש אלול 
אנו נמצאים בפתחו של חודש אלול. הספרדים ובני 
עדות המזרח כבר אומרים סליחות החל משבוע זה והם 
פותחים במילים: "לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים"... 

 ...""כדלים וכרשים דפקנו דלתיך
להתבייש, לא נותן לבנים של הקב"ה  -מי שנותן צדקה 

 ...הקב"ה לא יבייש אותו
 -מי שנותן צדקה ומונע מהעני להתלונן לפני הקב"ה 

 ...הקב"ה ידאג שלא יהיו לו תלונות
 רמזי אלול לתשובה 

פירוש  שופרמתחילים לתקוע בשופר,  ביום א' באלול
'לענה. ו'אש ר'ורה פ'ורש שר"ת  שופרשפרו מעשיכם. 

 . להוציא את הרעפירוש 
ע"י שופר אין פגע רע, שבזכות השופר לא יהיו עוד צרות. 

ר ָמְסרּו 'ע.ר'גע פ'אין ו'טן שר"ת שופר  ֲאשֶׁ  כ 
 

 מענייני הפרשה :    
 .בחירה בין ברכה וקללה 
  יתושבמצווה לבטל את כל המקומות אשר הקדישו 
 ולהקריב הארץ הקודמים לפולחן אליליהם      
 '.רק במקום אשר יבחר הקרבנות       
  .איסור כללי ללכת אחרי מנהגי תושבי הארץ 
 ללכת חוקים הנוגעים לנביא שקר המסית את העם 
 אחרי אלוהים אחרים.     
 עיר הנדחת.  
  חזרה על דיני בעלי חיים מותרים ובעלי חיים 
 אסורים באכילה .      
 " וקללהראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה" 

האנוכיות של האדם יש בה שני הפכים ברכה וקללה, 
כי בעוד שמצד עצמה היא פסולה, אבל מצד שני הרי כתיב 

 ש(מאור ושמ. )ויגבה לבו בדרכי ד' ואז היא הופכת לברכה
 "ושמחתם בכל משלח ידכם" 
שהקב"ה נותן לאדם צריכה  עיקר השמחה בעושר 

 (פארת שלמהת) .לפזר לצדקהלהיות על זה שהוא יכול 
 "ונתן לך רחמים ורחמך" 

אזי יתן השי"ת  לרחמי שמים עליךבשעה שתזדקק 
וממילא תתעורר מדת הרחמים  לרחם על אחריםבלבך 

כל המרחם על הבריות "חז"ל מרו לרחם עליך שהרי א
 (לקוטי מוהר"ן)                 . "מרחמין עליו מן השמים

 ""ט(טז' ) שבעה שבועות תספר לך 
מעיר רבינו בחיי שבפרשה מוזכרים שלש הרגלים לפי 

כות שבהם היו כל ישראל וסדרן: פסח, שבועות וס
מתקבצים בבית המקדש, והכתוב לא מזכיר את ראש 
השנה ולא את יום הכיפורים שבהם לא מתקבצים כל 
ישראל בבית המקדש, וזו הסיבה שאנו לא אומרים 
בתפלת מוסף של ראש השנה ויום הכיפורים "ואין אנו 

כמו שאנו אומרים בתפלות של " לעלות ולראותיכולים 
אלא אנו אומרים "ואין אנו יכולים  שלש הרגלים

 ".לעשות חובותינו
 "ו(יד' ט) "ואת בת היענה 

היענה" ולא  בתמדוע כתוב איסור האכילה בלשון "
מתרץ  .אסר את היענה עצמה? הרי גם היענה אסורה

החזקוני שאכן אסור לאכול גם את היענה ולא רק את 
 היענהבת היענה, ומה שכתוב בתורה לא לאכול את בת 

הוא כי מבחינה מעשית בשר היענה ניתן לאכילה רק 
כאשר היא צעירה שאז בשרה רך, אך כאשר היענה 

 ה.מתבגרת הבשר שלה מתקשה והוא לא ניתן לאכיל
  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"-" ולדעתהדתיים "ניתן להוריד את העלון באתרים 
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

ָבִנים ִמּבּוָשה. כּו ל  רּו ָפָניו = ָפָניו ָהפ   ָחו 
ר ָמְסרּו דוגמה: ֲאשֶׁ ת  כ  ְשָטָרה אֶׁ מִּ י ה  חֹוְקר 

ּבּוָשה. ר, ָחְורּו ָפָניו מִּ ם ל ש  יהֶׁ ְסְקנֹות   מ 
ֱחָוורּו -ֹלא מקור: ָתה ָפָניו יֶׁ ֲעֹקב, ְוֹלא ע  ָתה י בֹוש י  ע 

ְעָיהּו כט כב[.  )ניבונכון(                                      ]ְיש 
 

 
 

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

http://ladaat.info/


  
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 הכנות לחזרה לבית הספר
רצוי להכין את הילד  הסתגלות לשעות שינה סדירות:

בסדר היום ובסדרי השינה  בהדרגה לחזרה לשיגרה
והקימה. רצוי שההכנה תהיה הדרגתית. כלומר, כשבוע 
לפני תחילת הלימודים, חשוב להתחיל להקפיד יותר על 
שעת השינה, כשבכל פעם מקדימים במעט את שעת 

 .השינה
: מומלץ הסתגלות לפעילות שדורשת יותר ישיבה וריכוז
שבו הילד לפני סוף החופש לבנות סדר יום מוקפד יותר, 

מקדיש זמן לקריאה ועבודה בחוברות. המטרה היא 
להתחיל להרגיל את הילד לשבת ולהתרכז, דבר שלא 
התנסה בו כמעט במהלך החופשה. המעבר מן הפעילות של 

 .החופש למצב שבו הילד יושב ומתרכז, אינו קל
חשובה השמירה על קשר עם  עידוד מפגשים עם חברים:
החופשה ייפגש הילד יותר עם החברים. רצוי שלקראת סוף 

חברים. הדבר יקל עליו בימים הראשונים. כך, במקום 
להיות עסוק ביצירת קשרים חדשים או בחיזוק הקשר עם 
חברים קיימים בימים הראשונים של ביה"ס, הוא ירגיש 
 נוח ובטוח יותר ויוכל לזרום עמם מייד כאשר יפגוש אותם

 .את החשק שלו לחזור לביה"ס וזה יגביר
 

 סגולה לעושר  -אלול  
 "פסל לך"? הקב"ה אמר למשה מה היה בר"ח אלול

והראה למשה רבנו "מחצב סנפירינון מתוך אהלו, ואמר 
 רש"י(.) הפסולת יהיה שלך ומשם נתעשר משה הרבה"

, ר"ח אלול הוא גם סגולה להתברך בו בעושר גדולאם כן 
כמו שמשה רבנו נתברך בו בעושר. בעת שכל ישראל 

 משה ,הלכו לשאול מהמצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות
הולך לחפש בכל מצרים את ארונו של יוסף ולא רץ אחרי 

 הוא בסופו של דבר מתעשר עושר גדול ,הכסף והזהב
 . ושמא תאמר מה צריך משה כל כך הרבה עושר?מאוד

ָקדֹוש ָּברּוְך הּוא  ין ה  י יֹוָחָנן, א  ּבִּ ר ר  חכמינו אמרו "ָאמ 
ּבֹור, ָעשִּ  ל גִּ ָלא ע  יָנתֹו, אֶׁ ה ְשכִּ ְשרֶׁ ה.מ  ֹמשֶׁ  יר, ָחָכם, ְוָעָניו, ְוֻכָלם מִּ

יב, ) -ִגּבוֹר  ְכתִּ ְשָכן", שמות מדִּ מִּ ל ה  ל ע  ת ָהֹאהֶׁ ְפֹרש אֶׁ יִּ ( "ו 
ְתֹפש ּבִּ  י וכן ממה שכתוב "ָואֶׁ ל ְשת  ע  ם מ  כ  ְשלִּ ֻלֹחת, ָוא  ְשנ י ה 

ם" ְּבר  ש   .ָיָדי, ָוא 
יב, ) -ָעִשיר  ְכתִּ א.שמות לדדִּ ְלָך ְיה   ( "ְפָסל ְלָך", ְפָסְלָתן שֶׁ
יָנה  -ָחָכם  י ּבִּ ֲער  ים ש  שִּ ְייהּו, ֲחמִּ ְרו  י ת  ל ְדַאְמרִּ ב ּוְשמּוא  ר 

יב, ְכתִּ ָחד, דִּ אֶׁ ה, חּוץ מ  ְתנּו ְלֹמשֶׁ ְבְראּו ָּבעֹוָלם, ְוֻכָלם נִּ  נִּ
הּו"." ְטר  ים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְתע  ֱאֹלהִּ ט מ  הּו ְמע  ְסר  ְתח   ו 

ה  -ָעָניו  יש ֹמשֶׁ יב,"ְוָהאִּ ְכתִּ ֹכל ָהָאָדםָעָנו דִּ  ..."ְמֹאד מִּ
 

 

 "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  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,

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

ל חומרות, ות בסיסיות, ועוים 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 הפרנסה, הבריאות,  

 

 

 כל הישועות והברכות

 למשה וריקי ישראלי
 

 .בלוייןשתרמו לסעודה הרביעית 
 זכות השיעור בלויין וזכות

זצ"ל תגן  עובדיה יוסףמרן 
שיתברכו ברפואה שלימה,  בעדם

טובה, שיתמלאו כל  בפרנסה
משאלות ליבם לטובה וירוו 
נחת ושלווה מיוצאי חלציהם. 

 בן אברהם ז"ליעקב  להבדיל לע"נ
 
 
 
 
 
 

 שיעור התורה הגדול בתבל
 "אברהם יגל"  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי
  לציוןהראשון את שיעורו של 

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

 השיעור יוקרן  21:30בשעה 
  מסך ענק. על גבי

 סעודה רביעית,בע"ה תתקיים 
 " בית הלחם"בחסות 
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 ברכות ואיחולים 

 יוסף וסימה יפרח לרב

  אלעזר בהגיע הבן
 יהי רצון   למצוות.
במעלות שיעלה 

התורה והיראה 
ויצליח בלימודיו 
ובכל דרכיו ומעשיו 

 לשלמה וג'ולייטוברכה 
 בועזיז ולדניס יפרח 

  ברכות ואיחולים לבביים
 לאלדד וחן אברג'ל

  הבת  לרגל  הולדת
 יה"ר שתגדל כאמותנו
הקדושות שרה רבקה 
רחל ולאה, תזכו 

לחופתה שתצליח בכל 
דרכיה ומעשיה וברכה 

לאליהו ולאה והצלחה 
 ללזרי ולאשר אברג'ל

 
 
 
 
 
 

 
 

 כל הישועות והברכות

 יצחק ולידה הרוני
 

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זכות השיעור בלויין וזכות

זצ"ל תגן  עובדיה יוסףמרן 
שלימה, שיתברכו ברפואה  בעדם

  נחת ושלווה. בפרנסה טובה,
  לאורטל ואושריתזיווג הגון 
 לשמואל דניאלוברכה  

 ז"לדוד בן  שמואל הבדיל לע"נל
 
 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים לבביים

 למתן ורעות מוסאי
 נ"י.   הבן הולדתלרגל 

 יה"ר שיעלה במעלות
 התורה והיראה ויצליח 
בכל דרכיו ומעשיו, 

במילי דמיטב שיתברך 
ובגשמיות.  ברוחניות

 והצלחה ברכהו
מוסאי  וגילהלאברהם  

 פור-לדניאל ותמר יצחק
 שירוו נחת מיוצאי חלציהם

 
 
 
 

 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 לבבייםמזל טוב ואיחולים 
 הי"ו עזרי ותמר מהצרי 

 הי"ו ליאור ונחמה שטול
  לאה-העטר עם שלמה-שראללנישואי 

 יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר
 בישראל ויעלה הקשר יפה ויזכו
 להמשיך את מסורת הבית המפואר.

 

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 הצנוע והענולע"נ 
 יעקב ישראלי

 ז"לאברהם ומרים בן 
 ופקידת שנת אב' כט

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 
 
 

 
 
 

 והענולע"נ הצנוע 
 שרלי  שאול  מוגרבי

 ז"ל נזירה ויוסףבן 
 ב פקידת שנתו' אכט

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 הצנוע והענולע"נ 
 ראובן שלומי-חי

 ז"ל דבורהבן 
 השבת פקידת שנתו

 הצנועה והענוהלע"נ 
 דבורה שלומי

 ז"ל נרקיס תב
 ההשבת פקידת שנת

משמרה תתקיים השבת 
בבית הכנסת  12:00בשעה 

 "יחזקאל הנביא"

 
 

 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  בןפרג'י רפאל ישראל 
 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  בתשלומזדה נעימה 
  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
 

 למשפחת סמדג'ה היקרה 
משתתפים בצערכם 

 בפטירת האב הצנוע והענו
 ויקטור סמדג'ה

. מן השמיים  בן חנה ז"ל
 לא תדעו עוד צערתנוחמו ו

 

 הצנוע והענולע"נ 
   שמואל בבג'אן

 ז"ל דודבן 
 ופקידת שנת אב' ל

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 

 אזכרה לע"נ הצנועה
 לאה  נאמן

 ז"ל רבקהבת 
 ביום ראשוןתתקיים 

 כח' אב תשע"ז
 עליה לבית - 18:00

 .העלמין             
 תפילת מנחה, - 19:00

דברי תורה, ברכות 
וערבית בבית המדרש 

 "נחל ליאור"
 

 רפואה שלימה
 לרוזי לירז

 יעלבת 
 ליעל בת אביבה

 איילה בת יונהל
רפואת הנפש 
ורפואת הגוף 

ה לשנים נשתזכ
 רבות וטובות

ויתגשמו משאלות 
 ליבן לטובה

 
 
 
 
 
 
 
 

 רפואה שלימה
 לשושנה רוזי

 בת מרים
 לפרלה פנינה

 בת סופי
 לסיגלית תהל
 בת שושנה רוזי
רפואת הנפש 
ורפואת הגוף 
שתזכנה לשנים 
 רבות וטובות

 
 
 
 
 
 
 

 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו  אלי וסוניה גואטה

 הי"ו אברהם ונירה אירני
  אורית עם דוד-דאורעלנישואי 

 נאמן וכשריה"ר שיקימו בית 
 בישראל ויעלה הקשר יפה ויזכו
 להמשיך את מסורת הבית המפואר.

 

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו  רוני וכוכבה חג'ג'

 הי"ו  חיה מזרחי-סאיתן ואירי
  מיכל עםיוסף לנישואי 

 בית נאמן וכשריה"ר שיקימו 
 בישראל ויעלה הקשר יפה ויזכו
 להמשיך את מסורת הבית המפואר.

 

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
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 אלולחודש 
אלול הוא החודש השישי לפי מניין החודשים שאנו 

)שמות יב(: 'החודש  מונים מניסן, כמו שכתוב בתורה
הוא לכם לחודשי הזה לכם ראש חודשים, ראשון 

אלול  -מניין השנים שאנו מונים מתשרי  השנה'. ולפי
' לחודש זה אלולהשם ' הוא החודש האחרון בשנה.

נקבע, כשמות כל החודשים, על ידי עולי בבל. אמרו 
 'שמות חודשים עלו מבבל'. חז"ל:

לפי שאלול הוא האחרון לחודשי השנה, לפני ראש השנה 
לפיכך הוא נקבע לתשובה  עולם, שהוא יום דין לכל באי

 ברוך הוא. סליחות ותחנונים לפני הקדושבומרבים בו 
 חודש הרחמים והסליחות.

לאחריו יבואו ראש השנה ויום הכיפורים שהוא יום הדין. 
תפילת ''ונתנה תוקף''  -בתפילה המרכזית של ימים אלו 

'. 'הגזרהותפילה וצדקה מעבירין על רוע  ותשובה''נאמר 
 שוב מוכחת חשיבותן של מצוות הצדקה וגמילות חסדים. 

מצוות עשה הרמב''ם בהלכות מתנות עניים פרק ז' אומר: 
שנאמר בפרשת השבוע בפרק ט''ו  לתן צדקה לעניי ישראל

תפתח את ידך לו''. מצד שני אומר הרמב''ם: כל  פתוח'' -
הרואה עני מבקש עזרה, והוא מתעלם ממנו ולא נותן לו 

אזי הוא עובר בלא תעשה שנאמר שוב בפרשת  צדקה
תקפוץ את ידך  ולאתאמץ את לבבך  לא'' -השבוע בסמוך 

 מאחיך האביון''. 
רמב''ם בפרק י' נאמר שחייבים להיזהר במצוות הבהמשך 

הצדקה יותר מבכל שאר מצוות העשה. מוסיף הרמב''ם 
ואומר, שהצדקה הינה סימן ההיכר לזרעו של אברהם 

ידעתיו למען  כי'' -בספר בראשית פרק י''ח  אבינו שנאמר
אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה''. כך 
 -שכל המרחם מרחמים עליו, שנאמר בפרשתנו בפרק י''ג 

ורחמך והרבך''. וכל מי שהוא אכזרי יש  רחמיםלך  ונתן''
 לפקפק בייחוסו. 

שלעולם אין אדם נעשה עני בהמשך אומר הרמב''ם, 
ולא יגרם לו כל נזק. ההפך הוא הנכון. כתוב  צדקה ממתן

תעשר''. אמר רבי יוחנן במסכת תענית  עשרבפרשתנו ''
בשביל שתתעשר''. עשר בשביל שתתעשר ממנו שנים  עשר''

רבות ותוכל להמשיך ולהפריש מעשר מידי שנה בשנה, 
 והדבר הינו הבטחה אלוקית. 

 גיע"הלול אאה ר" -ראה 
 

מסוגלים לכך ביותר, וכמבואר בספרי ימים אלו הם 
המוסר והחסידות כי "פרשת ראה" נקראת לעולם קודם 
חודש "אלול". ומרן הגאון הצדיק רבי יהודה צדקה זכר 
צדיק לברכה, וזכותו יגן עלינו אמן, אמר: שסדר 
הפרשיות: ראה, שופטים, כי תצא, כי תבוא, נצבים, 

 לנו דבר יפה. וילך, האזינו, וזאת הברכה, בראשית, רומז
" שופטיםגיע, לפיכך "הלול אאה רראשי תבות  רא"ה

ושוטרים תתן לך בכל שעריך, תבדוק מעשיך, תשפוט 
" מן העולם אז יהיה כי תצאדרכיך, ועוד עליך לזכור "

" לשמים, ושם תעמוד לדין שנאמר אתם כי תבוא"
" שמע האזינו" אך לאן? אם "וילך", אחרי כן "נצבים"

" בראשית", ואם לא אז "את הברכהוזלתורה, אז "
   מתחיל גלגול חדש לתקן הכל. 

בחודש אלול צריך אדם לעמול לרכוש לעצמו מצוות 
ומעשים טובים, דקדוקי סופרים, חומרות וחסידויות, 

 כיון שאינו יודע איזה מהם יכריע את הדין לטובה.
 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 הידעת ?   סיפור מההפטרה
 "עניה סוערה" –פרשת ראה: ישעיה נד' הפטרת 

 שבת שלישית משבע דנחמתא
לאחר שהנביא ישעיה אמר להקב"ה כי עם ישראל 
ממאנים להתנחם שנאמר "ותאמר ציון עזבני ה', 
וה' שכחני" משיב הנביא ישעיה לעם ישראל: אתם 
מסרבים להתנחם!! אז הנה הבטחה של הקב"ה 
"הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך ויסֹדתיך בספירים, 
ְדֹכד שמשותיך ושעריך לאבני אקדח וכל  ושמתי כ 

בולך לאבני חפץ". פרוש: עתיד הקב"ה לבנות את ג
)רד"ק(, אבני  ירושלים באבנים טובות ומרגליות

ספיר ואבני נופך, ובאבנים אדומות ויקרות )אב"ע(. 
מחלוקת כתוב במדרש: אמר רבי שמואל בר נחמני 

מלאכים ברקיע גבריאל ומיכאל חד אמר אבני השני 
 שוהם וחד אמר אבני ישפה, אמר להם הקב"ה
עתיד אני לרצף את ירושלים גם באבני שוהם וגם 

 שיש בעולםביותר יקרות הבישפה, שהאבנים האלו 
)ב"ב עה'(. וכל האבנים האלו היו בחושן שלבש כהן 
 גדול, וזה רמז לאחדות כל השבטים שבעם ישראל

 ואז "וכל בנייך למודי ה' ורב שלום בנייך".
מסביר "שיקבלו הלימוד והאמונה מה'  המלבי"ם

מחלוקת ביניהם בדברים כאלה  עד שלא יהיה
וממילא "ורב שלום בנייך". ולכל זה אתם זוכים 
בגלל מעשה הצדקה שאתם עושים שנאמר "בצדקה 
תכונני, רחקי מעושק כי לא תיראי". ועוד מבטיח 
 ,הנביא ישעיה "כל כלי יוצר עליך לא יצלח"

 ובזכות הצדקה ה הקדושהשבזכות לימוד התור
צליח עליך במלחמה. "הן תלא  אף אומה ,אחדותוה

מאותי מי גר אתך עליך יפול".  )יפחד( גור יגור אפס
זה שאמר ה' בתורתנו "ה' ילחם לכם ואתם 
תחרישון". וכן הנביא מבטיח לעם ישראל "הו כל 
צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שיברו ואכלו 

ובלא מחיר יין וחלב" פרוש  ולכו שיברו בלא כסף
שהמחירים של האוכל והיין והחלב יהיו מעטים 
כמו מחיר של המים, ממש בזול שגם מי שאין לו 

סתדר. ולמה? בגלל הצימאון לתורה. הרד"ק י ,כסף
מסביר "כמו שאי אפשר לעולם בלי לחם ומים כך 
אי אפשר לעולם בלי תורה וצדקה, מצוות ומעשים 

רה מבטיח ישעיה שכל טובים" ובסיום ההפט
הגויים מקרוב ומרחוק "אליך ירוצו למען ה' 
ֲאָרך". אז השאלה  אלוהיך ולקדוש ישראל כי פ 
ם הבטחות כאלה  נשאלת איך יכול להיות שעִּ

ין עם ישראל ממאנים להתנחם כמו ימיוחדות עד
שפתחנו בתחילת ההפטרה "עניה סוערה לא 
נוחמה"? תשובה: כל ההבטחות שהבטיח הנביא 

שעיה הם בגשמיות, שירושלים תהיה בנויה י
מאבנים יקרות, והאוכל והמים יהיו בשפע, והגויים 
יפחדו מאתנו, ויהיה אחדות בעם ישראל, אבל כל 

השכינה הקדושה בגלות, ואין לנו  זה לא שווה אם
ינו ובתפארתו. לכן הדרישה יאת בית המקדש בבנ

שלנו שהקב"ה יתברך ינחם אותנו בכבודו ובעצמו. 
כי הנחמה שלנו תלויה בנחמה של השכינה 
הקדושה. ובמהרה נתנחם בגאולה הקרובה לבוא 

 (בברכת השם ובצפייה לגאולה ג.י.פ.)           אמן.
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 חסד לעצמך
הדוחק וההמולה בפרוזדור מרפאת הילדים היו 

מפעם לפעם סקר דוד את התור בו הוא  .גדולים
ממתין עם בנו התינוק כשעה וחצי. סוף סוף 

נכנס לרופא האדם שעמד לפניו עם  09:30בשעה 
בנו. דוד התייצב הכן ליד פתח חדר הרופא, אז 
פנה אליו זקן בתחינה כי ירשה לו להיכנס לפניו. 
דוד התלבט ונאבק עם עצמו, מצד אחד רצה 

את ההמתנה מורטת  לסיים מהר ככל האפשר
ת גמילות והעצבים ומצד שני הנה נזדמנה לו מצו

"יום  :ואיך אמר הצדיק ר' משה מקוברין .חסדים
שיהודי לא עשה בו טובה כלשהי ליהודי, אינו 
נחשב ליום בחייו". בסבר פנים יפות מסר דוד 
לזקן את מקומו ליד הדלת כשזה מרעיף עליו 

ו. בדקות ברכות ואיחולי רפואה שלמה מכל ליב
הראשונות היתה לדוד תחושה נפלאה של עשיית 
טוב וחסד, אך ככל שחלפו הדקות גברה עצבנותו, 
. אף התינוק שנע בחוסר נוחות הוסיף על טרדתו

קות חלפו מאז נכנס! הרהר דוד בכעס ד 14
הדלת, מיהר דוד אל  כשנפתחה. בהסתכלו בשעונו

אלא, שהאחות . הפתח כשהתינוק בזרועותיו
מחדר הרופא הכריזה על הפסקה! "כמה שיצאה 

 25זמן נמשכת ההפסקה?" שאל. "הלוואי ובעוד 
דקות ישוב לקבל חולים", נענה. הפעם נתקף דוד 
בתסכול, "זה עונשם של שוטים!" לחש קול 
בתוכו. "גמילות חסדים תעשה בבית עם אשתך 
והילדים ולא על חשבון ילדך החולה... רצת בלי 

שעון זחלו באיטיות, שתי שחרית..." מחוגי ה פת
אמהות נדחקו עם תינוקותיהן אל דלת הרופא, 

כריזה שהן תכנסנה ,ה10האחות שהופיעה בשעה 
ראשונות ללא תור. דוד ניסה להרגיע את עצמו: 
"רגע אחד" אמר לעצמו, הרי עשיתי טובה מתוך 
שיקול נכון ומדוע אני צריך להתחרט על מעשה 

ת המצוה, הרי טוב שעשיתי. עלול אני להפסיד א
ה' מנהל את העולם והוא רוצה לנסותני. בשעה 

הודיעה האחות כי הרופא היה צריך ללכת  30:10
בדחיפות, לכן הוזמן ממלא מקום. עד לשעה 

לא הגיע כל רופא, התינוק החל מייבב,  45:10
 30:10 - כשנזכר דוד שהתינוק היה צריך לאכול ב
ת הזקן וכל הספיקות נעורו מחדש. בדמיונו ראה א

מסתובב לו בנחת בביתו, בעוד הוא תקוע עם 
התינוק חולה ורעב ובלי רופא. והנה הגיע הרופא, 
תוך דקות סיים הוא לטפל במקרים הדחופים, ודוד 
ובנו נכנסו לרופא, הרופא בדק את התינוק 

"התינוק  -אמר הרופא  -ביסודיות. "יש לך מזל" 
ום סובל מאלרגיה נדירה לסוג אב מזון, זהו תח

התמחותי המיוחד וזיהיתי מיד את הרגישות, רופא 
אחר היה מאבחן זאת לאחר שבועות ואולי חודשים 

הרופא רשם את . של בדיקות שונות ומשונות
הדיאטה המיוחדת לתינוק. "את הדייסה שפוך 

ובעזרת ה' יבריא. וכך  -זה רעל בשבילו"  -לכיור 
 .בחסדי ה' יתברך ,אומנם היה

 

 המטבע שנעלם
רבותיי, יש לי הכבוד להראות לכם דבר מופלא "

שקיבלתי מאבי, ואבי קיבל מאביו, וכך דור מדור עד 
תקופת בית המקדש". הוא הוציא מכיסו מטבע נוצץ 
עטוף בפיסת בד אדום ואמר: "זה שקל קודש מתקופת 

. סיפור אמיתי "בית המקדש, כנראה היחידי בעולם
 .ב בצידושהתרחש אצל הרב ה"כתב סופר" ולקח חשו

הרב בעל ה"כתב סופר" כינס אסיפה גדולה של רבנים 
בהונגריה לחיזוק האמונה ולימוד התורה. באמצע 
הסעודה קם ממקומו והכריז: "רבותיי, יש לי הכבוד 
להראות לכם דבר מופלא שקיבלתי מאבי, ואבי קיבל 
מאביו, וכך דור מדור עד תקופת בית המקדש". הוא 

עטוף בפיסת בד אדום ואמר: הוציא מכיסו מטבע נוצץ 
"זה שקל קודש מתקופת בית המקדש, כנראה היחידי 
בעולם". רחש עבר בקהל. הוא המשיך בדבריו: "אני 
מעביר אותו ביניכם כדי שתוכלו להתבונן בו מקרוב, 
אך אנא מכם החזיקו בו בזהירות". המטבע עבר מיד 

המטבע  ליד בהתרגשות רבה. פתאום קרה דבר מוזר.
אילו בלעה אותו האדמה. כולם חיפשו כ נעלם

 לא נעים. בסביבתם ולא מצאו. 
אמר ה"כתב סופר" במבוכה: "רבותיי, אולי מתוך 
הרגל אחד מכם הכניס את המטבע לכיסו. אנא מכם 
בדקו בכיסיכם". כולם הסכימו, החיפוש התבצע אך 
לא העלה דבר. חזר ה"הכתב סופר" ואמר: "לא כל 

שיש בבגדו הרבני, בהם אחד מודע לכיסים הרבים 
אולי המטבע נפל מבלי משים. לכן ברשותכם, אציע 

 שכל אחד יחפש בבגדי חברו היושב מימינו".
הרבנים הסמיקו מבושה, אבל לא רצו לסרב, חוץ 

 מתלמיד חכם אחד זקן שעמד בתוקף על זכויותיו:
 "במעילי לא יערכו חיפוש!" -
 "מדוע?" שאל ה"כתב סופר". -
 האיש ופניו נעשו חיוורות."ככה!" ענה  -
 "אז מה כבודו מציע?" -
כולם חיכו רבע שעה במתח רב. ושוב פנו   "לחכות". -

 אל הזקן, אך הוא עדיין עמד בסירובו לחיפוש.
 "מה לעשות?" שאלו את ה"כתב סופר". -
 "נחכה עוד רבע שעה ולא יותר", פסק. -

עברה רבע שעה, וכל המבטים הופנו אל הזקן אשר פניו 
הפכו לבנים כסיד. הוא היה מזיע ורועד ושפתיו 
ממלמלות מילים לא ברורות. לחשושים התחילו 

באותו רגע נפתחה דלת המטבח, ולאולם נכנס   באולם.
 "מה קרה?" שאלו כולם. -  המלצר עם המטבע.

 "פיניתי אותו בטעות עם הצלחות המלוכלכות". -
כולם נשמו לרווחה, התביישו שחשדו בזקן ותלו 

 יניהם בו בבקשם הסבר.ע
הוא הכניס את ידו לכיסו, ולתדהמת כולם הוציא משם 

 מטבע זהה בדיוק לזה של ה"כתב סופר".
"גם לי יש מטבע כזה" אמר, "אבל אם היו מוצאים  -

אותו בכיס שלי במהלך החיפוש, מי היה מאמין לי שזה 
 שלי ויש לי מטבע נוסף?"

כחים שאל: כולם נענעו את ראשם במבוכה, ואחד מהנו
 "ולמה כבודו ביקש שנחכה?"

  "בזמן שחיכינו התפללתי לה' שיצילנו". -
קם ה"כתב סופר" ואמר "אפילו באנו לכאן רק בשביל 

 דיינו!" -ללמוד לדון חבר לכף זכות 
 
 
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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