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פנינת הפרשה

והגותהיצר
מלחמת

המפרשים דורשים את הפסוקים הראשונים בפרשתנו בדרך רמז על מלחמת
היצר .התורה אומרתִ " :כּי ֵת ֵצא ַל ִמּ ְל ָח ָמה" .רמז לאדם שעליו להקדים ולהלחם ביצר
הרע ,ולא ימתין שהאויב יגיע ויתקיף מבפנים ואז יהדפו.
כשם שבשעה שאוייב בא אל עיר להלחם עליה ,לא מחכים שיגיע לתוך העיר
ובתיה כדי לצאת ולהדוף אותו ,אלא מקדימים להלחם עמו מחוץ לעיר שלא יוכל
להתקרב לעיר ,כך גם במלחמת היצר ,ימנע אותו לגמרי מלהגיע אליו להכשילו .לא
ימתין האדם עד שהיצה"ר יבוא להכשילו ואז ילחם בו ,כי אין אדם יודע את כוחו
באותה שעה אם יהיה מסוגל להתגבר עליו  -וזהו שהתורה אומרת "כי תצא" אתה
אל האוייב ,וכמו שאומרים חז"ל )סנהדרין ע"ב( "אם בא להורגך השכם להורגו" ,ואז
"ונתנו ה' אלוקיך בידך".
מבאר בעל אור החיים הקדוש :יש והאוייבים רואים שהעיר מבוצרת ומוקפת
חיילים ושוטרים ,ואז הם שבים על עקבותיהם .אבל אם מניחים לאוייב להגיע
עד העיר ,הוא יתחזק ויגבר עליך .וז"ל" :ואומרו 'על אויביך' בא להעיר כי
לא מלחמה זו כגיבור הלוחם ללכוד עיר ,וכשיקוץ במלחמה יפנה וילך
לעצמו ,אלא כאדם הלוחם עם אויבו ,שאם יתרשל יקום עליו והכהו ,כמו כן
אם יתרשל האדם מללחום עם האויב ,יקום עליו ויאבדהו מן העולם,
ומבטיחו הכתוב שהגם שתקיף הוא היצר מכח האנושי ,אף על פי כן יתנהו ה' בידו",
עכ"ל.
מכאן אנו לומדים שהאדם צריך לבצר את עצמו היטב כך שבהגיע היצר להלחם
עמו יקוץ במלחמה וישוב על עקבותיו ,ולא יחכה אדם שיבוא עליו היצר ואז יקום
להודפו ,כי אז היצר יגבר עליו )ואסור לאדם אפילו לחשוב על נסיגה מהמלחמה
עם האוייב ,ועצם המחשבה גרועה(.
את המילים "ושבית שביו" ,היה דורש גאון עוזנו ותפארתנו מרן רבנו יוסף חיים
בעל ה"בן איש חי" זיע"א בדרך משל .היצר הרע בא לפני הקב"ה ומבקש
ממנו שייתן לו איזה צדיק כדי להכשילו .הקדוש ברוך הוא שולחו לאחד הצדיקים
ונותן לו רשות להכשיל אותו .אותו צדיק רגיל לעלות על יצועו ולקרוא
קריאת שמע ,וגם ללמוד תורה עד שנרדם .והנה הסיתו היצר הרע לקום וללכת
לתיאטרון .קם הצדיק והלך לתיאטרון ,וראה את השחקנים רוקדים ושרים ואינם
מתעייפים כלל .נוקפות להם השעות ומגיעה שעת חצות והם עוד רוקדים עד כלות
הכוחות.
חזר אותו צדיק לביתו ,נפל על הקרקע ,קרע את בגדיו ובכה בכי מר .אשתו
ששמעה את בכיותיו נבהלה עד מאד ושאלה אותו לפשר הדבר .אמר לה בעלה:
"הכיצד לא אבוש במעשיי ,הרי ראיתי אנשים פשוטי עם ששקועים בהבליהם עד
השעות המאוחרות של הלילה ,ואני עולה על מיטתי מוקדם?! מעתה אני מקבל על
עצמי להוסיף עוד שעות של לימוד בלילה ,כך שאלמד תורה עד שעה מאוחרת,
ובכך אסיר קטרוג מעם ישראל"  -זה נקרא "ושבית שביו".
)ע"פ מרן הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל(

פרשת

בקצרהא
כיפרשהתצ

יע ִמ ְס ַפּר ַה ִמּ ְצווֹת
מוֹפ ַ
ִ
ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ
יוֹתר ִמ ֵבּין ָכּל ָפּ ָר ִשׁיּוֹת
ָה ַרב ְבּ ֵ
תּוֹרהְ .ל ַה ָלּן ֵפּרוּט ֶח ְל ָקן:
ַה ָ
ִדּינֵי ִמ ְל ָח ָמהֵ :א ֶשׁת י ְַפת תֹּאַרִ ,ס ְד ֵרי
טוּרים ִמ ֵשּׁרוּת
ַמ ֲחנֶה ְצ ָב ִאיַ ,ה ְפּ ִ
ְצ ָב ִאי.
כוֹרהֵ ,בּן
ִדּינֵי ִמ ְשׁ ָפּ ָחהִ :מ ְשׁ ַפּט ַה ְבּ ָ
מוֹציא ֵשׁם ַרעִ ,דּינֵי
וּמוֹרהִ ,
ֶ
סוֹרר
ֵ
יצה.
ַח ִל ָ
רוּשׁיןִ ,דּינֵי יִבּוּם ו ֲ
ֵגּ ִ
ֲשׁ ַבת
אָדם ַל ֲח ֵברוֹ :ה ָ
ִדּינִים ֶשׁ ֵבּין ָ
וּט ִעינָהִ ,אסּוּר
יקה ְ
ֲא ֵב ָדהִ ,מ ְצוַת ְפּ ִר ָ
ילה ְבּ ֶכ ֶרםִ ,אסּוּר
ֲכ ָ
ִר ִבּיתֶ ,ה ֵתּר א ִ
יחת ַמ ְשׁכּוֹן,
ֶפשִׁ ,דּינֵי ְל ִק ַ
ֵבת נ ֶ
ְגּנ ַ
ֲלנַת ָשׂ ָכרַ ,מ ְתּנוֹת ֲע ִניִּים,
ִאסּוּר ה ָ
וּמ ְשׁ ָקלוֹת.
ִדּיּוּק ְבּ ִמדּוֹת ִ
ִדּינֵי ִכּ ְלאַיִםִ :כּ ְל ֵאי ַה ֶכּ ֶרםִ ,אסּוּר
ַחדִ ,אסּוּר
וּב ֲחמוֹר י ַ
ישׁה ְבּשׁוֹר ַ
ֲח ִר ָ
ַשׁ ַע ְטנֵז.
בוּרהִ ,אסּוּר ְל ֶג ֶבר
שׁוֹנוֹתִ :מ ְצוַת ְק ָ
ִל ְלבֹּשׁ ִבּ ְג ֵדי ִא ָשּׁה ְוּל ֶה ֶפ ְךִ ,מ ְצוַת
לּוּח ַה ֵקּןִ ,מ ְצוַת ַמ ֲע ֶקהִ ,מ ְצוַת
ִשׁ ַ
ִצ ִיציתִ ,דּינֵי ִחתּוּן ִעם ְבּנֵי ָה ַע ִמּים
דוֹמים
מוֹאָביםֱ ,א ִ
ִ
ַה ְשּׁ ֵכנִיםַ :עמּוֹנִים,
וּמ ְצ ִריםִ ,דּינֵי ְנ ָד ִרים ,עֹנֶשׁ ַמ ְלקוֹת.
ִ
מוּבאת ִמ ְצוַת ְמ ִחיַּת
ְבּ ִסיּוּם ַה ָפּ ָר ָשׁה ֵ
)ע"פ פורטל חב"ד בישראל(
ֲע ָמ ֵלק.

זמני השבת
כניסת השבת – 6:28
צאת השבת – 7:26
ר"ת – 8:01
לפי אופק ת"א

שעון קיץ

הפטרה :רוני עקרה
 

* אין לקרוא בשעת התפילה
* נא לשמור על קדושת הגליון
העלון אסור בטלטול
במקום שאין עירוב.
במקום שיש עירוב,
עדיף לטלטלו ע"י קטן.

שמרו עלון זה וצרפוהו לעלונים הבאים .כך יהיה ברשותכם קובץ פנינים ,מאמרים ,הלכות וסיפורים לכל ימות השנה!

פניני המשפחה

המשפחה בראי היהדות ע"פ ספרי הרב אליעזר מלמד

שמחת החתונה )ב'(

לכאורה יש לשאול ,מדוע צריכים החתן והכלה
שירקדו לפניהם וישמחום ,הרי ממילא הם
שמחים ,ואף יתכן שהם מעדיפים להתייחד
לבדם? התשובה ,שאמנם אין לחתן ולכלה צורך
שישמחום ,אבל על ידי שמשמחים אותם
שמחתם נעשית גדולה וחשובה יותר .הם מבינים
שיש ערך עצום לחתונתם ולהחלטתם להקים
משפחה בישראל ,וזה מעצים ומרומם את
אהבתם זה לזה ,ונותן להם כוחות רבים לכל
החיים.
על ידי שמחת החתונה ,שמחתם הפרטית של בני
הזוג הופכת לשמחה כלל ישראלית ,שמגלה את
האחדות הפנימית שבעולם ,שבאה לידי ביטוי
בהתלכדותן של שתי המשפחות .ומתוך כך יבואו
לעולם חיים חדשים ,לתפארת התורה ,העם
והארץ .בזכות העלאתה של האהבה למימד
הכללי שלה ,יש לקוות שהאהבה הפרטית שבין
בני הזוג תלך ותגבר עם השנים ,ולא תדעך כדרך
האהבות הגשמיות הקטנות.

פניני אבות

פירושים ,ביאורים ,דרושים ואמרות על "פרקי

אבות"

יעזֶר ּ ֶבן יַעֲ קֹב אוֹ ֵמר :הָ עוֹ ׂ ֶשה ִמ ְצוָ ה אַ חַ ת קוֹ נֶה לּ וֹ
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ּ ְפ ַר ְק ִליט אֶ חָ ד וְ הָ עוֹ בֵ ר עֲ בֵ ָרה אַ חַ ת קוֹ נֶה ּלוֹ ַק ּ ֵטגוֹ ר אֶ חָ ד.
ְּת ׁשוּבָ ה ו ַּמעֲ ִׂשים טוֹ ִבים ִ ּכ ְת ִריס ִ ּב ְפנֵי הַ ּפו ְּר ָענוּת:
ַר ִ ּבי יוֹ חָ נָן הַ ּ ַסנְ דּ לָ ר אוֹ ֵמרָּ :כל ְ ּכנ ִֵסיָּה ׁ ֶש ִהיא ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִם
לשם ׁ ָש ַמיִם אֵ ין סוֹ פָ ּה ְל ִה ְת ַקיֵּם:
סוֹ פָ ּה ְל ִה ְת ַקיֵּם וְ ׁ ֶשאֵ ינ ָּה ׁ ֵ
)פרק ד' משנה י"א(

יעזֶר ּ ֶבן יַעֲ קֹב אוֹ ֵמר :הָ עוֹ ׂ ֶשה ִמ ְצוָ ה אַ חַ ת קוֹ נֶה לּ וֹ
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ּפ ַר ְק ִליט אֶ חָ ד  -היינו שרוכש לעצמו מלאך שממליץ עליו טוב,
וְ הָ עוֹ בֵ ר עֲ בֵ ָרה אַ חַ ת קוֹ נֶה ּלוֹ ַק ּ ֵטגוֹ ר אֶ חָ ד  -דהיינו ,רוכש
לעצמו מלאך רע שמקטרג עליו )לשון קטיגור קורא תגר.
וסניגור שהוא הפך קטיגור פירושו – שונא תגר(ְּ ,ת ׁשוּבָ ה
ו ַּמעֲ ִׂשים טוֹ ִבים ִ ּכ ְת ִריס ִ ּב ְפנֵי הַ ּפו ְּר ָענוּת – כלומר תשובה
שאדם עושה על חטאו ומעשים טובים שעשה לפני חטאו הם
כתריס בפני הפורענות .דהיינו הם משמשים כמגן ומחסה בפני
העונש.
ַר ִ ּבי יוֹ חָ נָן הַ ּ ַסנְ דּ לָ ר אוֹ ֵמרָּ :כל ְ ּכנ ִֵסיָּה ׁ ֶש ִהיא ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִם –
כל אסיפה של אנשים שמטרתם היא לשם שמיים דהיינו ,לשם
מצווה או לברר איזה עניין לאמיתו מבלי שתהיינה למתכנסים
פניות אישיות סוֹ פָ ּה ְל ִה ְת ַקיֵּם – עתידה הכנסיה להשיג את
לשם ׁ ָש ַמיִם – אסיפה של אנשים שיש בהם
מטרתה ,וְ ׁ ֶשאֵ ינ ָּה ׁ ֵ
מחשבה של גאות או להתכבד אחד על חבירו ,אֵ ין סוֹ פָ ּה
ְל ִה ְת ַקיֵּם – לא יהא קיום למעשיה ותוצאותיה.

פנינת המעשה
סיפורים קטנים עם מסרים גדולים

מה לבקש? )א'(

מה הייתם בוחרים לו היה ניגש אליכם הברון רוטשילד ,ובפיו
הצעה למלא את אחת המשאלות שלכם? חשבו על כך לפני
שתקראו את הסיפור הבא ,שפורסם ב'מוסף שבת קודש' מבית
'יתד נאמן':
לפני קרוב למאה שנה חי בירושלים הרב זלמן גרוסמן זצ"ל.
באותם הימים סבלו יהודי ארץ ישראל מעוני ומרעב ,ואפשרויות
התעסוקה היו מעטות .לא היתה לר' זלמן ברירה אלא לצאת את
הארץ למשך שנים אחדות ולנסות למצוא לו פרנסה בארצות
הברית .הוא לווה כסף לצורך קניית כרטיס נסיעה ,נפרד מבני
משפחתו ויצא למסעו הארוך.
בין מעלותיו הגדולות בלטה הצטיינות מיוחדת בשמירת השבת.
רגיל היה לומר שהואיל והשבת נקראת בפי חז"ל 'שבת המלכה',
אם כן ,יש לנו הזדמנות נפלאה להיות בכל שבת במחיצת המלכה,
והיה מוסיף לספר על מלך אחד שמיעט בשינה ,וכאשר נשאל
לפשר הדבר ,אמר שכאשר הוא ישן הוא אינו מרגיש שהוא מלך,
ולכן חבל לו לבזבז את זמנו בשינה ,ולכן" ,אף לי חבל לבזבז את
הזמן שבו אני יכול לחוש את הקרבה לשבת המלכה" .ואכן ,לא
עצם עין מכניסת השבת ועד צאתה ,וניצל את כל יום השבת
מבואו ועד צאתו לתפילה ,ללימוד ,לאמירת תהילים ולשירת
הזמירות.
גם בהיותו בספינה ,לא ויתר ר' זלמן על הנהגתו המופלאה בניצול
יום השבת .כדרכו ,התפלל בהתלהבות ,קידש ,אכל ושר זמירות
בהשתפכות הנפש ,ומתוך תחושת התעלות .תוך כדי הסעודה
ואחריה עיין באחד מספריו הרבים שלקח עמו לנסיעה ,וכך ישב
ולמד עד אור הבוקר .בדרך זו עבר עליו יום השבת.

אחד מנוסעי האונייה הבחין בדרך המיוחדת ,שבה כיבד הרב את
יום השבת .הוא עקב אחריו בפרקי זמן שונים במשך כל היום
הקדוש ,ונוכח לדעת שהאיש מקדש את היום השביעי במלוא מובן
המילה.
הדבר שבה את ליבו ומיד עם צאת השבת ניגש אליו באמרו:
"עקבתי אחריך במשך כל היממה האחרונה ,וחייב אני לומר לך,
שמעודי לא ראיתי אדם המקדש את השבת כמוך .שמי הוא הברון
רוטשילד ,ורצוני למלא משאלה כלשהיא שתהיה לך .אני מקציב לך
 15דקות למחשבה .חזור אליי ואמור לי במה אוכל לסייע לך".
הרב גרוסמן הופתע מאוד כמובן ,על המתנה הגדולה שזימנו לו
משמים .הרי בידו לבקש מהברון את סכום הכסף הדרוש לו,
ולמנוע בכך את גלותו הארוכה מארץ הקודש .אך ,כדרכו לחשוב
תחילה ,נכנס לתאו כדי לחשוב ולשקול האם אין לו צורך חשוב
יותר מזה.
כאשר החל הרב גרוסמן להתבונן בעניין ,נזכר בביקור פתע שערך
אצלו אחיו ערב נסיעתו .אחיו ,הרב שלמה גרוסמן ,היה ממקימי
היישוב 'משמר הירדן' שבצפון ,והגיע אליו כדי לספר לו על מגפת
המלריה שפקדה את יישובו ,ואת היישובים השכנים :יסוד המעלה
וראש פינה.
"מדי יום ביומו מתים מהמחלה אנשים ,נשים וטף .רבים מרותקים
למיטותיהם ואינם יכולים לצאת לעבוד ולפרנס את משפחותיהם.
המצב מחריף והולך" ,אמר רבי שלמה לאחיו" .פשוט אין לנו כסף
לקנות תרופות לכולם .לכן ,בקשתי שטוחה לפניך :כאשר תגיע
לארה"ב ,אל תשכח את הילדים והוריהם ,וכל דולר שתשלח –
)המשך בעז"ה בעלון הבא .ע"פ "הידברות"(
יעזור לנו להצלת נפשות".

בגונגל )ב'(
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פניני הלכה והגות
דברי הלכה והגות ללימוד יומי בשבוע הבעל"ט

לסעודה ראשונה
אסור לטעום כלום קודם שיקדש ,אפילו מים.
אם שכח ואכל קודם קידוש ,אפילו אכל
סעודה גמורה  -צריך לקדש מיד ברגע
שנזכר ,ואסור לו לטעום כלום משנזכר עד
שיקדש ,ואחר שיקדש צריך לאכול כזית פת )או
לפחות מזונות( ,כדי שיהיה קידוש במקום
סעודה.

לסעודה שנייה
אין להפסיק בין הקידוש לשתייה ואם הפסיק
בדיבור  -חוזר ומברך "בורא פרי הגפן" ואין
צריך לחזור ולקדש .אמנם אם הפסיק בדיבור
השייך לקידוש או לסעודה  -אין צריך לחזור
ולברך.

יום ראשון – ט"ו אלול
א .מורים ומלמדים צריכים גם הם לומר
סליחות עם הציבור ,וראוי להם לישון מוקדם
על מנת שלא לפגוע באיכות הלימוד שמלמדים.
ב .כתב החיד"א" :וראיתי כמה ת"ח בימים האלה
מפסיקים ללמוד שו"ת ולפלפל ,ואומרים סליחות
תפילות ותחנונים ,ועוסקים בספרי מוסר".
 

לפעמים ראוי לקיים כמה מניינים באותו בית
כנסת .מניין אחד למאריכים ואחד למקצרים,
אחד לאלו שרוצים שכל החזנים יהיו זקנים
ומנוסים ,ואחד לאלו שרוצים לשתף את הנוער
בתפילה .אלא שיש גם לשקוד על קיום תפילות
ואירועים כלליים שבהם כל הציבור יתאחד.
יום שני – ט"ז אלול
א .יש נוהגים להגיש תה או קפה לאומרים
סליחות על מנת להקל עליהם ,ומותר שיהיו עם
סוכר .אמנם מי שיכול להתגבר ולא לשתות תבוא
עליו ברכה ,ובמיוחד אחרי עלות השחר,
ב .בכל מקרה אין להגיש דברי מאכל בזמן
הסליחות .ולפי הזוהר הקדוש אין לאכול ולשתות
לפני עלות השחר ,ונוהגים להקל בשתייה.

 

קיומו של עם תלוי בארצו .ולכן כל עם שנאלץ
לגלות מארצו ,תוך זמן קצר איבד את זהותו
ונטמע בין בני המקום שאליו גלה .העם היחיד
שנשאר חי וקיים בלא שהמשיך להתגורר בארצו
היה עם ישראל .במידה רבה היה זה בזכות בית
הכנסת ,שכן בית הכנסת הוא מעין שלוחה רוחנית
של ארץ ישראל ובית המקדש ,וכל יהודי שנכנס
לבית כנסת ,בכל מקום שהוא בעולם ,זוכה לינוק
מעט מקדושתה של ארץ ישראל.
יום שלישי – י"ז אלול
א .יש שאומרים סליחות וכן תיקון חצות אחר
חצות לילה ואחר כך ישנים .במקרה זה ייטלו
ידיים )בברכה( רק בבוקר לאחר שקמו משנתם,
ואז יברכו ברכות השחר וברכות התורה.
ב .תיקון חצות קודם לסליחות ולתלמוד תורה .על
כן אם אדם ער אחר חצות ,או שקם קודם עלות
השחר יקדים לומר תיקון חצות ,ואף אם יפסיד
בכך אמירת סליחות.

 

מסופר בתלמוד ,שכאשר שמע רבי יוחנן ,שישנם
יהודים בבבל שמגיעים לזִקנה מופלגת ,התפלא
ִימי
יכם ו ֵ
מאוד ושאל ,הרי נאמרְ " :ל ַמ ַען י ְִרבּוּ י ְֵמ ֶ
יכם ָל ֵתת
ֵיכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ה' ַל ֲאב ֵֹת ֶ
ְבנ ֶ
ָל ֶהם ,"...היינו בארץ ישראל ירבו ימיכם ולא בחוץ
לארץ .כיוון שאמרו לו שאותם זקנים משכימים
לביהכנ"ס בבוקר ,ומאחרים לצאת מביהכנ"ס
בערב ,אמר :זהו שהועיל להם שיאריכו ימים.

יום שבת קודש – י"ד אלול
פרפרת השבת

"כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה'
אלוקיך בידך ושבית שביו" .הכתוב רומז
כאן על המאבק התמידי הנטוש בין האדם
ובין אויבו הנצחי  -היצר הרע .אומר
הבעש"ט :שעה שאתה לוחם את מלחמתך
התמידית נגד אוייבך התמידי ,היצר הרע
 ''ושבית שביו"  -למוד תלמד ממנו לקח,כיצד לנהל את המלחמה .באותה מידה של
זריזות תיחכום ועקשנות בהן הוא משתמש
כדי לשבותך – תשתמש אתה כדי לשבות
אותו.

פניני שירה
פיוט ושירה לנשמה היתירה

תפילה חרישית
מילים :אסתר גזלה לוי
לחן :שיקו גזלה

אליך נשואות פניי בתפילה
מתפלל אני לך מאהבה
פניתי פעם ושוב
בכאב עמוק
אוהב אותך אלוקיי
שנתת לי חיי
עד מתי אתפלל
עד מתי אתחנן
אפול בדמעותיי
ארקיע שחקים
ואראה משאלותיי
מתגשמים
לחיות במעטה החשכה
כשהמחר אינו מרתיע
פונה לך בהכנעה
תפתח לנו שערי מחילה
עד מתי אתפלל
עד מתי אתחנן
אפול בדמעותיי
ארקיע שחקים
ואראה משאלותיי
מתגשמים
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לסעודה שלישית
אם לפני שטעם מהקידוש נשפכה כוס היין -
יביא כוס אחר ויברך עליו בורא פרי הגפן ,ואין
צריך לחזור ולקדש; ואם היה בדעתו לשתות
עוד יין לאחר הקידוש או בסעודה  -אין צריך
לברך שנית בורא פרי הגפן.

לסעודה רביעית
מי שיש לו יין בצמצום לקידוש או הבדלה:
אם יש לו רק רביעית יין אחת  -ישתמש
בה להבדלה ,ואת קידוש הלילה והיום יעשה
בפת .אם יש לו רביעית יין ורביעית שכר
או בירה  -ישתמש ברביעית היין לקידוש
הלילה ,ביום יקדש על הפת ובשכר יעשה
הבדלה.

יום רביעי – י"ח אלול
א .טוב וישר שבכל לילה מר"ח אלול עד יוהכ"פ
לפני השינה ,יפשפש אדם בדרכיו ובמעשיו לראות
אם טובים הם אם לאו .ואם מעשיו טובים ,יחשב
במה אפשר לשפרם .ואם לאו" ,יעזוב רשע דרכו",
יאמר "וידוי" וישוב אל ה'.
ב .באמת שצריך האדם לעשות כן בכל לילה
ולילה מלילות השנה כמעשה הצדיקים שנקראו
"מארי דחושבנא" ,ולפחות ישתדל לעשות כן
בארבעים יום שמר"ח אלול עד יוהכ"פ.
 

כיוון שבית הכנסת הוא מקום קדוש ,שבו מתגלה
האמונה בה' ,כל היושב בבית הכנסת בכובד ראש
מקיים מצווה ,ועל אחת כמה וכמה כשהוא
מתפלל ולומד בבית הכנסת שיש בידו מצווה,
ובזכות מצווה זו שיש בה ביטוי לדבקות בה' ,זוכים
להאריך ימים.
יום חמישי – י"ט אלול
א .יש נוהגין לומר תהילים בציבור או ביחיד בימים
אלו ,כיוון שיש בכוחם של מזמורי תהלים להכניס
בלב האדם אהבת ה' ויראת שמים.
ב .נוהגים לומר עשרה מזמורים בכל יום ,כדי
שיוכלו לגמור את כל ספר תהלים פעמיים עד
ראש השנה ,שיש בהם מזמורים כמנין "כפר".

 

חז"ל מספרים על אישה אחת שהזקינה מאוד,
באה לפני רבי יוסי בן חלפתא ואמרה לו ,רבי,
זקנתי יותר מידי ,ואני מבקשת להיפטר מן העולם.
אמר לה :במה הארכת כל כך ימים? אמרה לו:
רגילה אני ,שאפילו יש לי דבר חביב ,אני מנחת
אותו ומשכמת לבית הכנסת בכל יום.
יום שישי – כ' אלול
א .הדלקת נר שבת היא מצווה שנמסרה
לאישה ,וטוב שהבעל יכין את הנרות וידביק
אותם או שיכין את פתילות השמן.
ב .אין הבעל רשאי להדליק את הנרות ,אלא אם
אשתו אינה בבית או שאינה יכולה להדליק.

 

"ולקחת מראשית כל פרי האדמה ."...רבי
עזריה פיגו מסביר שהתועלת הבאה במצוות
בכורים היא לשבור את תאוות האכילה .שכן
אע"פ שעברה שנה תמימה שבעל השדה לא
אכל פרי חדש ,וכשרואה בעיניו התאנה
הראשונה שביכרה הריהי חביבה עליו  -מכל
מקום הוא כובש יצרו ותאוותו ואינו אוכלה,
אלא מקדישה לשמים לביכורים .בזה מרגיל
האדם את עצמו שלא להיות זולל וסובא,
שכן התאווה היא מידה מגונה מאוד ,כמאמר
חז"ל במסכת אבות" :הקנאה והתאווה והכבוד
מוציאין את האדם מן העולם".

פניני לקח טוב

פניני חברה

ע"פ "ילקוט לקח טוב"  –-הרב יעקב ישראל הכהן בייפוס

עניינים שבין אדם לחבירו

ליקט וערך :מר יהושע כהן צור הי"ו
הסיבה להיותנו רחוקים כל כך מהתפיסה האמיתית של המשפט ,אומר הגר"י לוינשטיין זצ"ל
בספרו "אור יחזקאל – ימים נוראים" ,נובעת מטעות יסודית ביחסנו אל המשפט בכלל .אנו
סבורים שהמשפט הוא עונש ואכזריות ,בשעה שהוא חסד ורחמים והטבה לאין שיעור!
אמנם יש בו עונש ,אך הוא מוכרח כדי להיטיב עם באי העולם.
חז"ל אומרים )דברים רבה(" :הסייף והספר ירדו כרוכין מן השמים" .מציאות הבריאה היא
שהחיים והמוות כרוכים וקשורים יחד ,כמו שנאמר" :ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת
הטוב ואת המוות ואת הרע" )דברים ל'( .משפט ה' נועד לתקן את המוות ולעשות ממנו
חיים .ולכן אין המשפט אכזריות אלא הטבה ותיקון .כי אע"פ שיש בנו חיים וטוב ,הואיל ויש
בנו גם מוות ורע ,אין בכח החיים והטוב לפעול .כי "עבירה מכבה מצווה" )סוטה דף כ"א(.
וממילא ללא תיקון החטא אין לאדם תקוה ,כי החטא הוא מציאות הרע ואין לה ביטול .נמצא
שרק על ידי המשפט יתעוררו החיים ויבוטל המוות.
אילו היתה האמונה במשפט ברורה ומחוורת לנו ,אלול כולו היה שונה! התפיסה המוטעית
שהורגלנו בה מנעורינו ,האומרת שמשפט הוא אכזריות ,היא בעוכרנו .בגללה אין האדם
רוצה להכיר במשפט .חובתנו היא איפוא לעמול ולהתייגע לאהוב את המשפט ,בלי הכרה זו
לא נזכה להכיר בו כדבעי .הגמרא במסכת חגיגה )דף ט"ו( מספרת שאחר פטירתו של
"אחר" )אלישע בן אבוייה( לא דנו אותו משום שעסק בתורה ,וגם לא הכניסוהו לעולם הבא
משום שחטא ,ואמר ר' מאיר שכאשר הוא ימות ידאג לכך שידונו את אחר .ובאמת כאשר
מת ר' מאיר ,החל עשן לעלות מקברו של אחר .רואים אנו להדיא שאין המשפט אכזריות,
אלא הטבה לאין שיעור.

פניני חכמים

פריקה וטעינה

"פריקה" היא מצוות סיוע
למי בסת
שבהמתור רובצת
תחת משאה בהורדת
המשא מעליה ,וכך נאמר
בפר' משפטים" :כי תראה
חמור שונאך רובץ תחת
משאו ...עזוב תעזוב
עימו".
"טעינה"  -מצוות סיוע
לאדם בהעלאת משאו
שנפל או פורק מעל גב
בהמתו ,כפי שנאמר
בפרשתנו" :לא תראה את
חמור אחיך או שורו
נופלים בדרך ...הקם תקים
)ע"פ "ויקישיבה"(
עימו".

"באהבה חומרנית תאוותנית ,טובת האוהב היא במרכז.
באהבה טהורה ואמיתית ,טובת האהוב היא במרכז.
המבחן לכך  -רמת הנכונות לוויתורים גדולים) ".ע"פ הרבי מליובאוויטש זיע"א(

לע"נ

לע"נ

לזכות

לזכות

אברהם בן בולור

אילנה בת לטיפה

חנה טובה בת ברכה

ז"ל

משה בן אורנה

ע"ה

רפואה שלימה ובריאות איתנה

רפואה שלימה ובריאות איתנה

לע"נ

לע"נ

לזכות

לזכות

רבקה בת מיכל

מלכה בת חנה

ע"ה

רפואה שלימה ובריאות איתנה

שמעון בן גוהר
ז"ל

שיעור לנשים ולצעירות
או שמחים להזמין את שות יד-אליהו והסביבה
לשיעור מרתק בעייי אמוה ואקטואליה
ע"פ הרמב"ם
מפי הרב יצחק צורישדי הי"ו
בעז"ה בימי שי בשעה  8:00בערב
בביהכ"ס "משכן שמואל"
רח' הפלמ"ח  ,34יד אליהו ,ת"א
לפרטים) 054-5915760 :ברכה(

עזיז בן בולור
רפואה שלימה ובריאות איתנה

"מורשה"  -ספריית הבית שלי

מאות ספרי קריאה ברוח היהדות
לילדים ,וער ומבוגרים
ההשאלה תמורת דמי מוי סמליים
הספרייה פועלת בבית משפחת צורישדי
רח' טור מלכא ) 20כיסה ג'(
יד-אליהו ,ת"א
זמי ההשאלה :שי וחמישי  4:30 - 6:30 -אחה"צ
לפרטים054-5915760 ,03-7302683 :

לע"נ הזקן הכשר יוסף בן סעדה ,אברהם בן רחל ,עמרם בן רחל ,שלמה זלמן בן יוסף ,יוסף בן ז'נט ז"ל ,רחל בת זוהרה ,ז'נט בת לונה ,אסתר בת נג'יה ,יפה וטלי בנות חנה ע"ה ולהצלחת שלום בן רחל הי"ו

ניתן לקבל את העלון בדוא"ל )בקובץ  .(PDFבקשת הצטרפות נא לשלוח לpnineyshmuel@gmail.com :
כמו כן ניתן לקרוא העלון )החל מיום ד' בערב( באתרladaat.info/gilionot.aspx :
לתגובות  /הערות  /הארות :הרב יצחק צורישדי pnineyshmuel@gmail.com
כתובת המערכת" :אורות שמואל ורבקה" – רח' טור מלכא ) 20כניסה ג'( ת"א
טל'  ,054-5915750 -פקס' 03-7302683 -
לתרומות" :אורות הלב" )ע"ר( בנק הדואר סניף ראשי ) (01מס' חשבון40-39-899 :

