
   

        מתוך מעיינה של תורהמתוך מעיינה של תורהמתוך מעיינה של תורהמתוך מעיינה של תורה    

  )כח ב" (ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך"

, פעמים רבות יש שאדם בורח מפני דבר שבעצם לטובתו הוא

. כי איננו יודע ואיננו רואה את הטובה העשויה לצמוח לו ממנו

, הברכות ידלקו אחריך –" והשיגוך: "לפיכך אמרה תורה

  . אף אם תברח מפניהן, וישיגוך

אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי : "כיוצא בזה ביקש גם דוד המלך

גם כאשר לא , ירדפוני נא הטוב והחסד –) ג ותהילים כ" (חיי

  ).שער בת רבים. (אדע כי טוב וחסד הם ואברח מפניהם

שלא , שימצאוך באותו מקום בו היית עד כה –" והשיגוך"

תלך שולל אחרי העשירות וההצלחה לסטות מדרך היהדות 

  .)חשבה לטובה... (כדרכו של עולם, האמיתית

  

  תבואתבואתבואתבואכי כי כי כי דף לשבת פרשת דף לשבת פרשת דף לשבת פרשת דף לשבת פרשת 

 .ּובֶהָעָבר ְּכָבר ָּכת. ֶאְפָׁשר ִלְפּתַֹח ַּדף ָחָדׁש, ַמָּמׁש ַהּיֹום, ַהּיֹום
. ָבהֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּו. ְּכָבר ִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשּנֹותֹו .ְּכָבר ָהָיה

ׁשּוב ֲאָבל אין טעם ַלְחזֹר ּוְלַׁשְחֵזר . ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבהָצִריְך 
  . ׁשּובוָ 

ֹוֵנן ּכּוְלִהתְ , ַמָּמׁש ַהּיֹום, ֲאָבל ֶאְפָׁשר ְלַהְתִחיל ְמַחֵּדׁש ַהּיֹום
  .ְלָפֵנינּוה "בעַהָּיִמים ַהָּבִאים ֶׁשעֹוד ִנְמָצִאים  לקראת

 יֹוָמן ֶׁשּמּוָכן ֲעבּור. ְּבִלי ִלְכלּוךְ . ְּבִלי ְּכָתִמים. יֹוָמן ָחָדׁש ִנְפַּתח
   .א"התשעְׁשַנת 

 ָדׁשִאיר ֶאת ַהּיֹוָמן ֶהחָ ְיִהי ָרצֹון ִמִּלְפֵני ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהׁשְ 
ַּבְּברכֹות ָמֵלא , ָמֵלא ַּבִּמְצוֹות ּוַבַּמֲעִׂשים טֹוִבים, ָנִקי ְוָטהֹור

  . ְזַמןֶׁשִּיְהֶיה יֹוָמן ֶׁשִּנְׂשַמח ִאּתֹו ַּגם ָלאֶֹרךְ . ַוֲחָסִדים

 .דְלָתִמי. ְולֹא ֵנבֹוׁש ּבֹו. ֹיֹוָמן ֶׁשִּנְׂשַמח ּבו

        !!!!שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלום
        ....בבקשה לשמור על קדושת הגליוןבבקשה לשמור על קדושת הגליוןבבקשה לשמור על קדושת הגליוןבבקשה לשמור על קדושת הגליון

        

 ד"בס

        פינת ההלכהפינת ההלכהפינת ההלכהפינת ההלכה
  הלכות ומנהגי חודש אלול 

   א"הרב עובדיה יוסף שליט, י מרן הראשון לציון"עפ

            
הם הימים שבהם ראוי , חודש אלול ועשרת ימי תשובה

ולהרבות בתורה ובמעשים , לכל אדם לפשפש במעשיו
הן מעבירות שבין אדם , ולשוב בתשובה שלמה, טובים
ואף על פי . לחבירווהין מעבירות שבין אדם , למקום

בעשרת ימי תשובה , שהתשובה יפה בכל ימות השנה
תֹו ְקָרֻאהּו ִּבְהיֹו, ְּבִהָּמְצאֹו' ִּדְרׁשּו ה: "שנאמר, יפה יותר

דודי ו, דודילני א: "וכבר אמרו דורשי רשומות". ָקרֹוב
, 40: וסופי תיבות בגימטריה, ל"ראשי תיבות אלו -" יל

. רמז לסך הימים של חודש אלול ועשרת ימי תשובה
- תאֶ ֱאלֶֹהיָך ' ּוָמל ה): "ו, דברים ל(וכן אמרו על הפסוק 

  .ל"ראשי תיבות אלו, "ַבב ַזְרֶעךָ לְ -ֶאתוְ ָבְבָך לְ 
  

" השיבנו"ונכון לכוון בימים אלו היטב בברכת 
ולהתפלל על אֵחינו ביני , ה עשרהשבתפילת שמונ

שהשם , ויצאו לתרבות רעה' ישראל שסטו מתורת ה
יתברך יערה עליהם רוח ממרום ויתן בליבם שישובו 

כי ימים אלו , ובפרט אם הם קרוביו. בתשובה שלמה
שימינו פשוטה , הם ימי רצון לפני הקדוש ברוך הוא

  .לקבל שבים
  

פילת שחרית ומנהג האשכנזים לתקוע בשופר אחר ת
כדי לעורר את העם לשוב , החל מיום ראש חודש אלול

ר ִיָּתַקע ׁשֹופָ -ִאם): "ו, עמוס ג(ככתוב , בתשובה שלמה
וכן יש מהספרדים שנהגו ". ?ְּבִעיר ְוָעם לֹא ֶיֱחָרדּו

לתקוע בשופר בחודש אלול בזמן אמירת הסליחות 
  .עשרה מידות- בשעה שהציבור אומרים שלוש

  
מראש חודש , לומר אחרי תפילת שחריתומנהג יפה 

, ְלָדִוד("ז בתהילים "מזמור כ, אלול ועד הושענא רבה
): ז"מדרש שוחר טוב כ(וכמו שדרשו , ")אֹוִרי ְוִיְׁשִעי' ה
ִּכי ", ביום הכיפורים -" וישעי. "בראש השנה - " אורי"

ונוהגים שהכותב . רמז לחג הסוכות -" ְּבֻסּכֹהִיְצְּפֵנִני 
לשנה טובה : "כותב בתחילת המכתב, ומכתב לחבר

  ".תכתבו ותחתמו

        למוצאי שבתלמוצאי שבתלמוצאי שבתלמוצאי שבת    תפזורתתפזורתתפזורתתפזורת
  !בהצלחה. מהפרשה מושגים 10הבאה מסתתרים  בתפזורת

  

  ה  ז  ה  כ  ר  ב  ד  ק

  מ  נ  ו  ח  י  ס  ו  ח

  ו  מ  י  ר  ו  כ  י  ב

  פ  ס  מ  י  ו  ג  ד  ע

  ת  ט  ג  ו  ע  ס  ו  ו

  י  נ  ה  א  כ  נ  י  פ

  מ  א  נ  ב  א  ו  צ  ע

  ה  ל  ח  נ  ר  ש  ע  מ

  ו  ג  ב  כ  ו  ר  ב  צ

  ל  י  ת  ו  ת  ו  א  ה

  

        ביכוריםביכוריםביכוריםביכוריםההההמצוות מצוות מצוות מצוות     - - - -     המקדשהמקדשהמקדשהמקדשפינת פינת פינת פינת 
אשכול או , יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה

. הרי אלו ביכורים :קושרו בגמי ואומר, רימון שביכר
ולאחר , נותן הבכורים לכהן. ומביא את הביכורים בטנא

 .קריאת הפרשה משתחווה ויוצא

                
  ©ציירה אהובה קליין . ביכוריםההבאת 



  

  

  

  

  

 

 

 ד"בס

        שבת מיוחדתשבת מיוחדתשבת מיוחדתשבת מיוחדת- - - - סיפור בהמשכיםסיפור בהמשכיםסיפור בהמשכיםסיפור בהמשכים
  באדיבות  מרוה לצמא, וינברג. ט

  
  סיכום הפרקים הקודמים

 ת ַלְּיָלִדיםָהַרב ויינברגר ְמCְרֵּגן ַׁשָּבת ְמֻיֶחדֶ 
 . ִּבְנַתְנָיה" ַּגֵּלי צאנז"ְמֻיָחִדים ְּבָמלֹון 

ה ְוִסְּפָרה ִאּמֹו ֶׁשל ֶאָחד ַהְּיָלִדים ִהְתַקְּׁשרָ 
ֵאינֹו ָיכֹל ָלבֹוא ֶׁשְּבָנּה ָחָלה ְּבַחֶּזֶרת ְוָלֵכן 

ָחד ֵאיֶזה ֶיֶלד ְמיֻ ל קֵ שֹו ָהַרב ויינברגרו, תְלַׁשּבָ 
  .ָלהַהֶּיֶלד ֶׁשחָ  נֹוַסף יּוַכל ָלבֹוא ְלַׁשָּבת ִּבְמקֹום

ַּדְוָקא . ָחד ַהֵּׁשמֹותְלַבּסֹוף הּוא ַמְחִליט ַעל אֶ 
ֲאָבל , ֵּיׁשלֹא ֵּבין ַהִּמְקִרים ַהַּקִּׁשים ְּביֹוֵתר ׁשֶ 

ים ְחּתֹו ְזקּוקִ ִלּבֹו אֹוֵמר לֹו ֶׁשַהֶּיֶלד ַהֶּזה ּוִמְׁשּפַ 
.ְלֶעְזָרה  

  
  פרק שלישי

ים ְתַקְּׁשרִ מְתַנְּדֵבי ֲאֻגַּדת ְרפּוIה ְוַחִּיים מִ 
ִאיׁש ֵאינֹו . ְּתׁשּוָבהֵאין . ְלֵביתֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד

עֹוד ְועֹוד ִצְלצּוִלים ְוֵאין . עֹוֶנה ַּבַּבִית
.ְּתגּוָבה  

ר ֶאת ִמְתַנְּדֵבי ָהֲאֻגָּדה ְמַנִּסים ְלCּתֵ 
לּו אּוַלי ָּכְך יּוכְ , ִמְסָּפר ַהֶּפֶלאפֹון ֶׁשל ָהIב

. תבֹוד ְלַׁשּבָ ְלהֹוִדיַע לֹו ֶׁשְּבנֹו ֻמְזָמן Cַחר ּכָ 
ָהַרב ויינברגר ְמַחֵּיג . ר ֻהַּׂשגַהִּמְסּפָ 

ֵּבר ְּבקֹול ְוׁשֹוֵמַע ֶאת Iב ַהִּמְׁשָּפָחה ְמדַ 
.ָׁשֵקט ְוָׁשבּור  

אֹוֵמר ָהַרב , "ְמַדֵּבר ַנְפָּתִלי, ָׁשלֹום"
. ַחִּייםַנְפָּתִלי ֵמְרפּוIה וְ , ֵּכן, ֵּכן. "ויינברגר

ן ת ַהּבֵ אּוַלי ִאָּתּה רֹוֶצה ִלְׁשלַֹח אֶ , ַּתִּגיד
ְסִליָחה ֶׁשIנּו . ֶׁשְּלָך ַלַּקְיָטָנה ַהּיֹום

ֲאָבל . עמֹוִדיִעים ְלָך ָּכָכה ֵמָהֶרַגע ְלהֶרגַ 
 ִּבֵּטל ִמיֶׁשהּו ֶאת ְּבִדּיּוק ַעְכָׁשיו, ָּתִבין

ין Iז ָרִציִתי ְלַהְזמִ , ַהַהָּגָעה ֶׁשּלֹו ְלַׁשָּבת
".ְלַׁשָּבת ֶאת ַהֵּבן ֶׁשְּלָך ְּכאֹוֵרַח ַהָּכבֹוד  

 ִמְתַקֶּׁשה, ָהIב ַהּמּום ְלַגְמֵרי. ֶׁשֶקט ַּבַּקו
. ֵאָליוְלַהֲאִמין ֶׁשַהֶּטֶלפֹון ַהֶּזה ַמִּגיעַ   

ׁשֹוֵאל " ?ִּליַמה ְמַרֵּגׁש ָּכל ָּכְך ַּבֶּטֶלפֹון ׁשֶ "
.ָהַרב ויינברגר  

ֶּמִּני ִאָּתּה ִמְתַקֵּׁשר ֵאַלי ְלַבֵּקׁש מִ "
 ַּקְיָטָנהַהֶּיֶלד ַהְּמֻיָחד ֶׁשִּלי לַ ֶׁשֶאְׁשַלח ֶאת 

.צֹוֵעק ָהCָּבא ְּבקֹול" ?ֶׁשָּלֶכם  
אּוַלי ֶנֱעַלב . ָהַרב ויינברג ִנְבַהל ְמַעט

ֵחן  אּוַלי ַהַהְזָמָנה ֵאיָנּה מֹוֵצאת, ָהIב
?ְּבֵעיָניו  

ְמַנֶּסה ָהַרב , "ַרק ָרִצינּו ַלֲעזֹר, ֵּכן"
  .ויינברגר ְלַהְרִּגיעֹו

 ָחד ַמה ָּכלַסֵּפר Iִביו ֶׁשל ַהֶּיֶלד ַהְּמיֻ ְוIז מְ 
ָהַרב  ָּכְך ִהְפִּתיַע אֹותֹו ַּבֶּטֶלפֹון ֶׁשל

.ויינברגר  
  

        תרומות ומעשרותתרומות ומעשרותתרומות ומעשרותתרומות ומעשרות    ––––    סיפור לפרשת השבועסיפור לפרשת השבועסיפור לפרשת השבועסיפור לפרשת השבוע
בבא סאלי הקפיד מאד על כל המצוות ל המכונה "אבוחצירא זצהצדיק רבי ישראל 

תרומות "הפריש בעצמו את ה, ושנים רבות כשגר בארץ, התלויות בארץ
 ".ומעשרות

כל האוכל שהוגש על שולחנו הטהור היה תחת פקוחה המתמיד של הרבנית ומן 
רבי ישראל סמך בכל עת . ה על ידההשמים סיעו בידי הרבנית שלא תארע תקל

והרבנים שנהנו משולחנו ידעו את הכלל ששולחנו של צדיק הוא , על הרבנית
  .כמזבח וכל מה שעולה עליו הוא כשר וטהור

באחת מנסיעותיו הרבות התארח פעם הבבא סאלי בביתו של יהודי בפריס בערב 
ושלים ובקש שבת זמן קצר מאד לפני הדלקת נרות התקשר ידיד המשפחה מיר

  .ואין לו היכן לשבות, להתארח אף הוא באותו בית מאחר והוא נמצא בפריס

בסעודת שבת בבוקר הגישה המארחת לשולחן של הבבא סאלי אבטיח לקינוח 
  .סעודה

הוא הבין שמקור " כרמל"האורח מירושלים הבחין בחותמת על האבטיח עם השם 
  .עשר את האבטיחושאל את המארחת אם זכרה ל, האבטיח הוא ישראל

האבטיחים בשוקים שלנו מקומם מחוץ לארץ ואף פעם לא קניתי כאן אבטיח "
ישראלי לכן לא עלה בדעתי לבדוק אם האבטיחים מישראל וכמובן שלא עשרתי 

  .ענתה בעלת הבית" אותו

לא לי : "מובן שהאבטיח לא הוגש לשולחן והשליח מירושלים שכולם הודו לו אמר
כדי , השבת   הגעתי לכאן, שבזכותו כנראה" בבא סאלי"עליכם להודות אלא ל

  ).ג"סיפורים על התרי 613" (מן השמים   עליו משגיחים. שלא יכשל

        אתגר לפרשהאתגר לפרשהאתגר לפרשהאתגר לפרשה
באיזה כינוי מופיעה ארץ ישראל  •

 ?בפרשה

אלו מצוות התלויות בארץ מובאות  •
 ?בפרשה

 ? בוידוי מעשרות אומריםמה  •

אלו פסוקים מהפרשה אנו אומרים  •
 ?של פסח בהגדה

באיזה הר ניתנו הברכות ובאיזה  •
  ?הר ניתנו הקללות

        ''''דדדדשמחה בעבודת שמחה בעבודת שמחה בעבודת שמחה בעבודת     ––––    סיפור לפרשת השבועסיפור לפרשת השבועסיפור לפרשת השבועסיפור לפרשת השבוע
שלמרות שהיה , )דור שלישי לחסידות(רבי אורי מסטרליסק " השרף"מסופר על 

כדי לקנות ארבעה מינים מהודרים חוסך כסף במשך כל השנה  היה, עני מרוד
  .ביותר

פעם אחת בדרכו הביתה לפני . שלו היתה מברכת כל העיר על ארבעת המינים
  .יהודי בוכה בכי גדול הגיע לאכסניה וראה שם, סוכות

הסוס ואנה הוא  והנה מת, לשאלתו השיב היהודי שהוא עגלון וכל פרנסתו מסוסו
הוא  .ך כל השנה לקניית ארבעת המיניםהיו המעות שחס" השרף"בכיסו של ? בא

  התלבט מה לעשות

הוא נטל : יותר אך בסופו של דבר החליט שלהציל יהודי מצערו הוא דבר חשוב
 והשאיר לעצמו סכום מועט שהספיק לקניית, את כל הכסף וקנה סוס חדש

  .ארבעת המינים הפשוטים ביותר
ואז אמר לעצמו שאין לו מה  ,את הסוס הוא שם באורוותו של היהודי מבלי ידיעתו

  .נסק'ללכת לעירו והחליט לעשות את החג אצל רבי אלימלך בליז
 אני אברך על", ניחם את עצמו, "כאשר כל ישראל יברכו על ארבעת המינים"

  ..."סוס

ואחיו רבי זושא ודיברו בענייני  היו יושבים רבי אלימלך, נסק'כאשר הגיע לליז
   !" של גן עדן אני מרגיש ריח, אחי: "אלימלךלפתע אמר רבי . 'עבודת ה

אמר . אורי ובידו ארבעת המינים הם הסתובבו בבית המדרש עד שהגיעו לרבי
רבי " ?הללו המינים מהיכן השגת את ארבעת! מכאן מגיע הריח: "רבי אלימלך

אך לבסוף נאלץ לספר את הסיפור , לומר שאלו ארבעה מינים פשוטים אורי ניסה
 .כולו

אחרי שהלכת הגיע ... ואספר לך את המשך הסיפור בוא: "רבי אלימלך אמר לו
היהודי הפשוט ! הוא רואה שם סוס חדש ופתאום, היהודי לאורווה כשכולו שבור
  .היה בטוח שזהו נס מהשמים

ולכן מרוב שמחה לקח את השוט שלו והחל , הלל או ברכות הוא לא ידע לומר
  ."עצום ובאהבה גדולהובעונג  להצליף כלפי מעלה בשמחה רבה

, גזירה קשה על עם ישראל דע לך שביום הכיפורים היתה: "והמשיך רבי אלימלך
  .ועם כל התפילות לא הצלחנו לבטל את הגזירה

בקעו , גדולה' האלה שעשה אותו יהודי מרוב שמחה ואהבת ה אולם ההצלפות
 ."הגזירות וכך התבטלו כל, את שערי הרקיע

   


