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 979עלון מס'   - הר  ש  ע ע  ש  ת  שנה 
 

 מועד". -סגולה גדולה להשתתף בסעודה הרביעית בביה"כ "אוהל @
 

 הפייטן ר' משה חבושה.עם בלווין לסליחות כולם מגיעים במוצ"ש  @
 

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

 תצא-כי פרשת 

 טע"ה'תשאלול  יד'  בס"ד
 18:31  -   הדלקת נרות

 19:20  -   שבת צאת ה
 20:05  -        רבנו תם 

 "אור החיים"המדוייק של  מהלוח - שעון קיץ
 ע"פ "אופק תל אביב"

 
 

 
 

 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 
 "היך בידך -כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אל 

כמו  "?ונתנם"ולא  "ונתנו"למה כתוב בלשון יחיד 
לשון יחיד, וכן  "כבו רמה ביםוסוס ור"שכתוב 

דהיינו כאיש  "את מדין והכית"אצל גדעון כתוב 
לשון יחיד, אם תעשה  "ונתנו"אחד, כמו כן 

מלחמה עם היצר הרע שתלך בדרך התורה, אז 
 (.חיד"א)    .תכבוש אותו בקלות כמו איש אחד

 "ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש" 
על האדם להרגיש בשעה שעוסק במצוה, כי אין לו 
צורך להמתין לקבל שכר עליה לאחר שישקע 

בעוה"ז אלא בחיים חיותו כבר קיבל שכרו  ו  שמ  ש  
בעצם קיום המצוה שהרי אחז"ל שכר מצוה, 

 (לקוטי מוהר"ן)                                     .מצוה
 " זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך..." 

כל מטרתו של אותו רשע היתה להחדיר את 
טומאתו בבנ"י באופן שיהיו חלק בלתי נפרד 

 (מרן מוהר"ש מבעלזא זיע"א)                 .ממנו
 "כי יהיה באיש חטא משפט מות" 

יש אומרים אם תרצה שלא יהיה עונש מות, 
, כמו שאמרו חז"ל תמית עצמך בתורה"והומת" 

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

 "'לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה" 
על דבר אשר לא קדמו אתכם  :בגלל שני דברים

 .בלחם ובמים, וגם אשר שכר עליך את בלעם
שיש קשר בין הדברים, שאם  מפרש המגיד מדובנא

תאמר שלא היה לך כסף לקדם בלחם ובמים אם כן 
איך היה לך כסף לשכור את בלעם לקלל. והרמב"ן 
אומר שעל עמון היתה טענה על שלא קידם בלחם 

 ובמים, ועל מואב על ששכר עליך את בלעם לקלל.
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים

 ך"בשר את לחטיא פיך את תתן אל"
 . תשלםלא ום ברביה צדקק שתפסו
ן נכנסי ציבורח ושליך מלאא כצדקה שהוי כשגבא

רת, אל תאמר שוגג הייתי שנדה מת לגבוך אצל
לאחר שנדרתי נתתי בדעתי שאין בשעה שנדרתי. 

 בידי יכולת לתת לך. 
לתת צדקה  עלוב הוא אדם זה שבדבר קל שפסק

 )ר' יוסף קרא(     ולא נתן, יורדים נכסיו לטמיון.
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "פן יוסיף להכותו"... 
היא למנוע ממנו את  בעולם הזהמטרת המלקות 

כי אחרת עלול הוא לקבל , בעולם הבאהעונש 
 כליל תפארת()                          יסוריו שם.

 "הקשר בין חודש אלול לצניעות" 
המצוות שבפרשה, מצווה  74אחת המצוות מתוך 

 )דברים כג, יד( : התורה כך
י ה'  ָך  "כ  יל  ַהצ  ֶקֶרב ַמֲחֶנָך ל  ְך ב  ַהלֵּ ת  ֱאֹלֶהיָך מ 

ָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדו ש." ָפֶניָך ו  ֶביָך ל  י  ת א  ָלתֵּ   ו 
ָךל   נשים לב לפסוק אם  יל  תו   ַהצ  ֶביָךא   ָלתֵּ ָפֶניך" ל   י 

 .אלול ראשי תיבות
הסוד של חודש אלול, והעבודה של חודש אלול, 
נמצאת בפסוק הזה שבו הקב"ה מצווה את 

. והטעם לזה: כי הקב"ה לנהוג בצניעותהאדם 
 מתהלך בקרב מחניך.

קב"ה לא אומר לרוצח שהוא עוזב אותו, והוא ה
שהוא עוזב אותו.  -גם לא אומר למחלל שבת 

ֶאה ו   אומר לנו הקב"ה: אבל לגבי צניעות, ר  ֹלא י 
ַאֲחֶריָך.  ָשב מֵּ ַות ָדָבר ו  ָך ֶער  אני עוזב אותך,  -ב 

אדם שמתנהג ברגע שאתה לא מתנהג בצניעות. 
 עוזב אותו. הקב"ה בחוסר צניעות,

החפץ חיים בביאורו על פרשת השבוע: אם אתה 
רואה, שהמצווה היחידה בתורה, בה כותב 

  הקב"ה שהוא עוזב אותך, זו מצוות הצניעות, 
 

 

 נהנים מהעלון? 
תרמו השנה  אוהבים לקרוא בו?

 הכפרות לחיזוקו.את פדיון 
 

 
 
 

 
 
 

  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
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 "רוני עקרהמפטירין :  "
 (ישעיה נד')           

 
 
 
 
 

 

 
 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי
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 ברכה והצלחה

 משה אהרון
 וזמירה מורנו

רפואה שיזכו ל
פרנסה  שלימה

טובה, אושר 
ושלווה. יתגשמו 
כל משאלות 

לטובה  ליבם
 ולברכה

 לשנים רבותו
 
 
 
 
 

 
 

 שלימהרפואה 
 לסעידה מזל כהן

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

 רבותלשנים ותזכה 
 אהרוןעם בעלה 
 

 רפואה שלימה
 מאיר-עמוס ילדל

ניצה -גליתבן 
 הי"וברסמן 

הקב"ה ישלח מזור 
ומרפא לרמ"ח 
אבריו ושס"ה 
גידיו. שיחזור 
לאיתנו הראשון 

 ויזכה לשנים רבות 
 נא להתפלל לרפואתו

 
 

 
 

 הצנוע והענולע"נ 
 ז"ל כלפון  )מעטוק( מתי

 שתחי'היפה  ןב
 פקידת שנתו השבת

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 

 הצנועה והענוהלע"נ 
 רחל ישראלי

 ז"לבת בנימין וגולשן 
 טו' אלול פקידת שנתה
 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 
 
 
 

 היקרה שמחוןלמשפחת 
משתתפים בצערכם 

 הצנוע והענוהאב במות 
  יצחק שמחון

 בן פרחה ז"ל 
 מן השמיים תנוחמו 

 
 
 
 
 
 
 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
 

 חזרה ללימודים
שנת הלימודים זה עתה התחילה. הילדים, ואתם, 

השנה,  עדיין בהתרגשות )או בלחץ( של תחילת
 .בוודאי אם הם מתחילים מסגרת חדשה

ויש לא מעט פחדים וחששות בתמונה. התחושות 
האלה, משפיעות על ההתנהגות שלנו מול הילדים, 
וזה כמובן משפיע על הדרך שבה הילדים שלנו יחוו 

 .את בית הספר או הגן
ראשית, כדי שהילדים שלנו ירגישו טוב בכל מסגרת 

צריכים לחשוב ולהאמין  חינוכית ובכל גיל, אנחנו
שללמוד זה חשוב, טוב ומפתח. את אהבת הלמידה 
צריך לטפח כל הזמן ולאורך כל השנים. עליכם 
לשאול שאלות, את הילדים וגם את עצמכם, לחלוק 
עם הילדים את הידע שלכם, ללמוד יחד עם הילדים 
דברים חדשים, לחפש דברים מתחומים שונים 

ם למידה שלכם גם במקורות מידע שונים, ולהדגי
 .ללא קשר ישיר אל הילדים

 

לכל הנשים 
 הצדקניות

 נסיעה לקבר רחל
כותל סליחות בו

ושיעור עם הרבנית 
 אביבה ויסמן
ביום תתקיים אי"ה 

 (16-09)שני טז' אלול 
 פרטים : ורד

053-4109549 
 
 
 
 
 
 
 

 "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 
נות את יחסו, לאחד קנה עמדותו. מיד החל לשומ

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
 למשה וחנה פפו

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
שיתברכו בכל מילי והצלחתם 

ויתגשמו כל משאלות  דמיטב
 ליבם שיזכו באושר ובפרנסה טובה

בת  חנהלרפואת ו לבנותזיווג 
 שושנה בן ומשה נזימה

 ז"ל בת מרים ימהזנלהבדיל לע"נ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  מרים תבזדה -נעימה שלום
 ז"ל  מילכה ונתן תברובי -רבקה

 ז"ל ושבתאיזליכה  בת מרים נסימי 
 ז"ל  יוכבד תבשרה כנפו 

 ז"ל  מנטינהבת לידיה רוקח  
 ז"ל  זליכה ורחמיםבת  מרים דוידי
  ז"ל תמו בת סימי בן דוד

 ז"ל גולשן בת נהיית נורית יעקובי
 
 

  "לז ג'יראןבן  יהודה מועלמי
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ל אורן אהרון

 ז"ל נובר בן אשר לוי
 ז"ל שושנה בן אברהם אהרוני
  ז"ל דדא וחיים בן אברהם אסולין 
 ז"ל ניסים ןבמנחם ישראל 

 ז"ל שושנה בת מרגלית שמואליאן 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 

 הי"ומורוורי  בןבאבאי באבאי 
 הי"ו רבקה בן מרדכי עמרני

 הי"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי
 הי"וסרוור  ןב משה משה
 מנב"תשרה  תב רבקה מורנו

 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני
 
 

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

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי

  הי"ו ביביבן  יוסף אהרוני
  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
  מנב"ת אסתרבת הודיה חיה 

 

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
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 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו אליהו ורינה נסימי

 הי"ו שמואל ואתי סיוה

 הודיה  עם  ירין לנישואי
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מזמין את "אברהם יגל" ארגון 
הציבור לשיעורו בלווין של 

 פאר הדור הרה"ג
 שליט"א יוסף יצחק 
 יבנה  "אוהל מועד" כ"נבבי

  23:00 בשעה מוצאי שבת
 ולאחריו סליחות 

 משה חבושה עם הפייטן ר'    
 מסך ענק השידור יוקרן על

 סעודה רביעית כיד המלךכולל 
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 כל הישועות והברכות
 לחיים דורון

 .לסעודה הרביעית בלויין םשתר
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 
 והצלחת ו, לרפואתותגן בעד

ילדיו וכל משפחתו. לרפואת 
 מזל-בן אריאלה חי-עילאי

 בכל מילי דמיטב ךשיתבר
ם משאלות ליבויתגשמו כל 

ולברכה וירוה נחת  לטובה
 ושלווה מכל יוצאי חלציו

 
 
 
 
 

 

 ברכה והצלחה 

 לרונית
 בת רבקה רובי
שתבורך מפי 

עליון ותזכה עוד 
השנה לזיווג הגון 
משורש נשמתה 
הטהורה מתוך 
בריאות איתנה 
ופרנסה טובה  
 ולשנים רבות 

 היקרה נהרילמשפחת 
משתתפים בצערכם 
 במות האם הצנועה והענוה

  נהרי  שושנה
 בת יחיא ותורכיה ז"ל
 מן השמיים תנוחמו 

 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 למשה ושושנה דורון
לזיכוי על הסיוע 

הרבים שיבורכו מפי 
עליון ובכל מילי 

דמיטב יאיר הקב"ה 
דרכם ומזלם מתוך 
בריאות איתנה 
ופרנסה טובה  

טובות ו לשנים רבות
 ונעימות. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 שלימהרפואה 
זהבה חגית 

 נחמני
 שולהבת 

 הקב"ה ישלח
 מזור ומרפא
לרנ"ב אבריה 
 ושס"ה גידיה.
רפואת הנפש 
ורפואת הגוף 
 ולשנים טובות

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 מנב"ת מיכל מוסאי 

  מנשה ואיריס אבואלגיז

 חן  עם  עומרי לנישואי
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 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 אהרון וסימונה נהרי

 הי"ו ראובן וברכה נהרי

 חנה-נעמה  עם  אופירלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצנועה והענוהלע"נ 
 ברכה לוי

 ז"ל מריםבת 
 ' אלול פקידת שנתהה

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 
 
 
 
 
 

 היקרה מלמדלמשפחת 
משתתפים בצערכם 

 הצנוע והענוהאב במות 
  מלמד  יוסף
 ז"ל  מריםבן 

 מן השמיים תנוחמו 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 ברכות התורה לפני הסליחות
 

אנו נוהגים לומר סליחות לפני תפילת :  שאלה
 ?שחרית, האם יש לברך "ברכות התורה" קודם

 

ברכות התורה", הכוונה היא לשלושת : " תשובה
הברכות האחרונות שבברכות השחר, כלומר, ברכת 
"על דברי תורה", "והערב נא", וברכת "אשר בחר". 

 .וכפי שמודפס בכל הסידורים
מרן בשלחן ערוך )סימן מו סעיף ט( פסק: "לא 
יקרא פסוקים קודם ברכות התורה, אפילו אם הוא 

מרים שאין לחוש, אומרם בדרך תחנונים. ויש או
מכיון שאינו אומרם אלא בדרך תחנונים. ונכון 
לחוש לסברא הראשונה". כלומר, אין ספק, שאסור 
ללמוד תורה לפני שמברכים את ברכות התורה. 
השאלה היא, האם גם קריאת פסוקים בדרך של 
תפילה, נחשבת ללימוד תורה. שלפי השיטה 

רך הראשונה שהביא מרן, הרי שקריאת פסוקים בד
של תפלה, נחשבת כלימוד תורה. ולכן יש לברך 
תחילה את ברכות התורה, ורק אחר כך להתפלל. 
ואילו לפי השיטה השנייה, קריאת פסוקים בדרך 
של תחנונים, אינה נחשבת כלימוד תורה, ואין צורך 

 .להקדים ולברך ברכות התורה
ומרן השלחן ערוך כתב, שנכון לנהוג כפי השיטה 

ונה, כלומר, לברך תחילה ברכות )ה"סברא"( הראש
התורה, ורק אחר כך לומר את הפסוקים. אבל 

כתב על זה: אבל המנהג באשכנז כסברא הרמ"א, 
אחרונה, שהרי בימי הסליחות נוהגים לומר 

 .סליחות תחילה, ואחר כך מברכים ברכות התורה
אמנם אצל הספרדים נהגו להקדים את ברכות 

לסליחות, וכמו שכתב מרן הבית יוסף בשם  התורה
הארחות חיים, שהמנהג הוא שגם בימי הסליחות 
מקדימים לברך ברכות התורה, ורק לאחר מכן 
אומרים סליחות. אמנם אצל האשכנזים, כתב 
המהרש"ל )סימן נו(, שבאשכנז סמכו על שיטת 
המהרי"ל, שפסוקים שנאמרים בדרך ריצוי 

אין צריך לברך ברכות  ותחנונים ולא בדרך לימוד,
 .התורה לפניהם

ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל )חזו"ע עמוד ה, 
יבי"א ח"ט סימן קח(, כתב, שאף על פי שנראה 
שמרן השלחן ערוך כתב שיש להקדים ולברך ברכות 
התורה רק בתורת דבר שהוא "נכון", אבל מעיקר 
הדין מרן לא הכריע שיש חובה להקדים את ברכות 

ל מקום מאחר ולאחר פטירת מרן, התורה. מכ
התפרסמה בעולם תשובתו של הרמב"ם בשו"ת 

הרמב"ם כותב שיש להקדים פאר הדור )סימן קד(, 
את ברכות התורה, אם כן בודאי שיש להקדים את 
ברכות התורה לפני אמירת הסליחות, ובפרט 

 .כשאומרים מזמור "תהלה לדוד" לפני הסליחות
יש לברך ברכות התורה לפני אמירת  ולסיכום:

 .הסליחות. ואין בזה חילוק בין אנשים לנשים
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

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

", הוא משום גטלספר כריתות בשם "
י"ת הן שתי אותיות טימ"ל וגשאותיות 

שאינן נמצאות זו ליד זו בשום מקום בתנ"ך 
מקשה על כך, שישנם  כולו. הגר"ח קנייבסקי

כמה צירופי אותיות נוספים שאינם מצויים 
בתנ"ך כולו, כגון האותיות גימ"ל 

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

מתרץ הגר"ח קנייבסקי בדעת  הראשונות. כך
הגר"א, אך מעצמו הוא מסביר את המילה 

ורכב מהאות "גט" מ -" באופן אחרגט"
י"ת. והנה, בסדר האלף טימ"ל ומהאות ג

' לאות בבית, האות גימל מפרידה בין האות 
'. י' לאות ח', והאות ט' מפרידה בין האות ד

אם נצרף את האותיות המופרדות הנ"ל )ב', 
". ביחדה "ד', ח', וי'(, עולה בידינו המיל

גימ"ל וטי"ת הן למעשה האותיות שנמצא 
יחד", ולכן המילה ב"את ה "ה"מפרידות

 ."גט" משמשת ככינוי לשטר הגירושין
 ()בשם ספר יין מלכות                                

 האם מותר לאשה להילחם ?
שאשה אסורה  "לא יהיה כלי גבר על אשה"

התרגום בנ"ך שופטים  .ללבוש כלי מלחמה
אצל שירת דבורה כותב למה לקחה יעל אשת 
חבר הקיני יתד האוהל להרוג את סיסרא 

בגלל שאשה אסורה להחזיק כלי  ?ולא חרב
מלחמה, כמו שכתוב לא יהיה כלי גבר על 
אשה וכמו שפירש התרגום שאסור לאשה 

התרגום יונתן אומר לא יהיה  .להחזיק נשק
סורה ללבוש כלי גבר על אשה שאשה א

ציצית ותפילין וכן לא ילבש גבר שמלת אשה 
דהיינו שאסור לאיש לספר את הזקן שהוא 

 .דומה לאשה
 סגולה לאריכות ימים

 ת :במצוו פעמים כתוב אריכות ימים 3
 .במשקלות. ג. בשילוח הקןב.  .בכיבוד אבא. 

כיבוד אב מפני שזה  " :אור החמה"מסביר ה
קשה, שילוח הקן אפילו שהיא מצוה קלה 
כמאמר חז"ל, משקלות אפילו שזה מצוה 

הכוונה  .והארכת ימים, שהוא לא עושה כלום
היא לשנים והא דנקט ימים, לומר שגם 
הימים דהיינו כל יום ויום מימי חייו יתארכו 

  .לו לטובה כמו שנים הרבה לטובה אמן
 (שיר מעון)                                                
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 מזמור לתודה בחדר הניתוחים
לציין, שאני  ילפני שאספר את הסיפור, חשוב ל

שליחו של בעל הסיפור, שביקש לפרסם את 
מדובר בבחור מאוד מיוחד, בעל תשובה,  .סיפורו

עם נפש עדינה, החי כל ימיו בחיבור מופלא 
קים נדירה ולהקב״ה וברגש מוחשי של קרבת אל

הוא פנה  .הבחור מעד ונפל ונפגע ברגלו .ומתוקה
 .לרופא, שקבע מיד שזהו שבר, והופנה לחדר מיון

שם התברר, שהסיפור מורכב יותר: השבר אינו 
 .ב ניתוח דחוף"תמים", ומחיי

יש לציין ) .והנה, הבחור מובהל לחדר ניתוח לבדו
יום אינו מוקף במשפחה, אלא מוקף אך -כי ביום

, שהגיע יורק בקרבת אלוקים, או כפי שסיפר ל
עו יילחדר ניתוח מלווה בפמליה של מלאכים שס

כמה דקות לפני שרצו להתחיל בהרדמה  (.לו
ה לקראת הניתוח, פתאום נתקף הבחור בחרד

בתור ילד עבר ניתוחים מורכבים, בהם  .רצינית
ההתאוששות והשיקום לא היו פשוטים, ולפתע 

בכי ורעד בכל הגוף תקפו  .ף והשתלט עליוצהכל 
 .כמובן, שלא ניתן היה להתחיל כך בהרדמה .אותו

 ואז, הגיע שליח ., אך לשוואוהצוות ניסה להרגיע
אותו רופא,  .ם, בצורת הרופא המרדיםיימשמ
מחובר פי חזותו החיצונית לא היה נראה של

לתורה ולמצוות, התגלה כאדם מבין ורגיש, וניסה 
לעזור ולעודד בצורה יוצאת דופן. משום מה 
הדיבורים שלו חדרו לליבו של הבחור, השקיטו 
והרגיעו. הרופאים והצוות נגשו מחדש לקראת 
הניתוח המיועד. לפתע פנה הבחור אל הרופא 

לבקש ממך טובה?" המרדים  המרדים: "אני יכול
 .הביט בו בתמהון ובסקרנות

 "כן... בשמחה!" 
"אני רוצה לבקש משהו שמאוד יעזור לי. זה לא 
 משהו שאתה רגיל שמבקשים ממך בחדר ניתוח.."
"אם אני יכול להועיל אז בשמחה". השיב הרופא 

 ת.והמרדים בלבבי
והבחור שטח את בקשתו: "אם לא קשה לך, אני 

ר פרק תהילים ואתה מַ שאני או  מבקש ממך, 
". והוסיף והסביר: "אתה מבין... ייתחזור אחר

אתה שליח. שליח מנוהל מלמעלה. אנחנו צריכים 
ם ייא, שיעזרו לך משמיישתהיה סייעתא דשמ

 ילעשות את המלאכה שלך בצורה הטובה ביותר, כ
זו מלאכה מאוד חשובה ועדינה. לכן חשוב 

הכל  שתאמר יחד איתי את הפרק הזה, ובעזרת ה'
 יצליח ואני אהיה רגוע". 

ו, ללבהרופא המרדים קיבל את ההסבר שנגע 
ואפילו שעשע אותו קמעה. "בסדר, מוכן". וכך הם 

״מזמור  ריוח" והוא א...התחילו: "מזמור לתודה
כך מילה  -." .רץ., "הריעו לה' כל הא"...הלתוד

במילה. שקט בחדר הניתוחים. כל צוות האחיות 
והרופאים צופים בהשתאות במחזה הנדיר. כשכל 

 דקה משמעותית בהתנהלות בית החולים, הזמן
 
  

הרופא המרדים, אדם חשוב,  .כמו עמד מלכת
  .משתף פעולה במחווה ושבכבודו ובעצמ

ם בזווית המבט ניתן היה לראות אחות או שתיי
מו את ייוהנה ס .מנגבות דמעה מקצה עיניהן

סיפר  .הניתוח החל והסתיים בהצלחה .המזמור
הבחור שלאחר הניתוח ליוותה אותו סייעתא 

  .א מיוחדת, מעל ומעבר למצופהיידשמ
ראשית, הוא נכנס לליבם של הרופאים ואנשי 
 ,הצוות שהיו עמו, והם בקרו אותו ודרשו לשלומו

ומעבר לכך, כל ההתאוששות והשיקום היו 
מהירים יותר מהרגיל, וחווית הניתוח נחקקה 

 )מזמור לתודה( .בליבו עתה כחוויה רוחנית נעימה

 
 התדרדרות מתחילה בזנב

י ָחָמה, ַעל-"כ  ל  א ַלמ  צֵּ ָיֶדָך -תֵּ ָתנו  ה' ֱאֹלֶקיָך, ב  ֶביָך ּונ  י  א 
." יו  ב  יָת ש  ָשב   ו 

 :ם מתחילה בדבר קטן ההתדרדרות של האד
ראה אישה יפת תואר, הוא מתחתן איתה ונולד לו 
בן סורר ומורה עד אשר הוא נשבה בקסמיו של היצר 

 הרע ומשם כבר אין לו תקומה.
 משל למה הדבר דומה:

רעב ששיחר לטרף, הרעב המציק אילץ אותו  שועלל
לקחת סיכון ואל מול חמשת הרועים קפץ על כבשה 

בידו וקלט אותו אחד הרועים מן העדר. משראה ש
פחד על חייו ועשה עצמו כמת ליד הכבשה  –רובה 

, "ההרוג" שועלנגשו הרועים לראות את ה הטרופה.
 קאמר האחד: "זנבו היפה יתאים לי למחזי

 המפתחות שלי"...
חשב השועל בליבו: "מה זה זנב?! נסבול קצת 

 זנב ולא את חיי"...ה י אתושיקחו ממנ
 עת קצצו הרועים את זנבו.הוא עמד בגבורה 

 –אחד הרועים אמר: העין שלו מתאימה לי לבית 
 אשים אותה בביתי נגד עין רעה...

חשב השועל בליבו: "מה זה עין?! הרי יש לי עוד 
 אחת... נסבול קצת ושיקחו ממני עין ולא את חיי"...
רועה אחר דווקא התלהב לחתוך את אוזנו של 

 שיהיה לו למזכרת.. שועלה
חשב השועל בליבו: "מה זה אוזן אחת?! נסבול קצת 
 ושיקחו ממנו אוזן אחת ולא את חיי"...
רועה נוסף אמר: "הרגליים שלו מתאימים לכלב 

 ...שועלל שהוא אוהב עצמות  –שלי! 
ים לעומת חיים?! יחשב השועל בליבו: "מה זה רגל

 ים ולא את חיי"..ירגל ינסבול קצת ושיקחו ממנ
מר: "ואני רוצה את הגולגולת אחרון הרועים א

 לפחלץ, ולשים בסלון ביתי לקישוט".
הולכים להרוג אותו, ניתר בעצם רק שמע השועל ש

ממקומו אך רגלים לרוץ לא היו לו והוא נפל כפרי 
 .בשל בידיהם של הרועים שבהינף יד הרגוהו

 כן הוא הנמשל:
מוותר  –אדם השומע לעצת היצר בדברים קטנים 

 עליו עדשהיצר הרע ישתלט סופו  על הזנב,
 ...שיביאהו לאבדון מוחלט

 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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