
 

 

   תפילה למשה 
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  / מאת הרב משה יוחאי רז שליט"א, רב בית הכנסת הפרשה בראי
  

  דודי ליאני לדודי ו

יש להציב שופטים ושוטרים לשערי האדם גם לעשיית הטוב. בקשר 
לכך נביא משל מאלף ממשלי הרב "ישועה ורחמים" זצ"ל: מעשה באדם 
שנולד לו ילד עיוור, רחמנא ליצלן. נטלוהו לרופאים, ערכו לו בדיקות 
וצילומים, עסקו בתרופות ובניתוחים, אך ללא הועיל. ניגש האב לבנו, נטל 

יו בידו ואמר בכאב: "בני יקירי, גזירה היא ממרום ונקבלה באהבה. עולמך יד
יהא חשוך עליך לעולם, אין תרופה למכתך". והילד השח ראשו בהכנעה. 
לימים נכנס הילד לחנות. גישש בידיו וזיהה את המוצרים, עד שהניח ידו על 

ית". חשמל חפץ עגול. שאל: "מה הוא חפץ זה?". ענהו המוכר: "זו מנורה
"מנורה?", תמה הילד, "מה עניינה?!". "כשחשוך, לוחצים על הכפתור ונדלק 

  האור, ואפשר לראות", הסביר המוכר. 

נפעם הילד, שב לביתו ופנה לאביו בטרוניה: "אבא, אבא, למה 
ייאשתני? מדוע אמרת לי שאין תרופה למכתי? הייתי היום בחנות ומצאתי 

ואים! אנא, קנה לי את מנורת הפלאים, ור - בה מנורה, לוחצים על הכפתור 
ותאיר את עולמי!". התרגש האב וענה בכאב: "אל נא, בני, אל תשגה 
באשליות! מנורת החשמל מיועדת למי שראייתו תקינה, ורק החשיכה 
מעכבתו מלראות. אזי תגרש המנורה את החושך, והוא יראה לאורה. אבל 

  עיקר!"...לא תעזרהו המנורה כל  - מי שמאור עיניו כבה 

חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות. וגדול כוחן, וכוח י"ג  והנמשל:
מידות של רחמים שאינן חוזרות ריקם, וכוח הוידוי, "שכל מי שחוטא, ואומר 

הכל נכון. אך יש לדעת  -"חטאתי", אין רשות למלאך החבלה לגעת בו" 
יחה מאליה: שאמירת הסליחות אינה פועלת בדרך קסם, ואינה מרעיפה סל

רק מי שליבו ער ורגשותיו פועמים, אלא ששיגרת החיים גברה עליו והאפילה 
את רגשותיו, יהיו עבור הסליחות כקרני אורה שיגרשו את החשיכה ויפזרו את 
הערפילים החוצצים בינו לאלוקיו. אבל מי שאין "שופטים ושוטרים" ממונים 

נבכי נפשו מראות אסורים על שעריו לבל יכנס בהם ערל וטמא, מי שמחדיר ל
ושומע דברי רכילות והבאי, שלא לדבר על ניוול פה וכפירה, ומדבר דברים 
אסורים הפוגמים את הנשמה הטהורה, אדם זה עלול לומר מזמורי סליחות 

כי נטמא ונאטם, וכל דיבוריו מן השפה ולחוץ. ואיך יקווה  וליבו בל עימו,
  (מעיין השבוע) הלב המאובן! שיעוררו את הרגשות הכבויים וילהיטו את

מסכת קידושין (דבר זה למדונו חכמי ישראל בנו יהיה ער? יזכה שלואיך נ

נמשלה תורה כסם חיים; משל לאדם שהכה את בנו מכה : )דף ל עמוד ב
זו על  תחבושתעל מכתו, ואמר לו: בני, כל זמן ש תחבושתגדולה והניח לו 

אין אתה מתיירא, ואם אתה מכתך, אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך, ו
; כך הקדוש ברוך הוא אמר להם מוגלה)- ( מעבירה הרי היא מעלה נומי

קים לישראל: בני, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוס
  . אין אתם נמסרים בידו -בתורה 

בימים אלו לקבוע עיתים ולהשתתף  יחד נתחזקבואו ו !אחי ורעי
ליחות עם סהשם יתברך נגיע לימי הרחמים וה בשיעורי התורה, ובעזרת

  בזכות לימוד התורה. והרבה זכויות סנגוריא גדולה

  פתח הגליוןב
  .ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ְׁשָעֶרי ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים

הם העיניים,  –והלב; שערים  הם המח –שופטים 

הם המכוונים את הדרך.  –אוזניים והפה; שוטרים 

יש לשים שוטרים שיכונו את העיניים לראות רק 

מה שמותר ואת האוזניים שישמעו רק מה שאינו 

  איסור ואת הפה שיאכל רק מה שכשר.

כתוב בזוהר הקדוש שהצדיקים נקראים "מארי 

בכל לילה דחושבנא" (תרגום: בעלי חשבון), ש

 –לפני השינה מחשבנים מה עשו באותו היום 

  איסור או היתר, וכן איך עשו.

ואומר הרב חיד"א בספרו "עבודת הקדש" 

שלפחות בארבעים יום שלפני יום כיפור, דהיינו 

מתחילת חדש אלול, כל אדם יהיה מ"מארי 

  דחושבנא", ויבדוק ויפשפש בכל יום במעשיו.

פעם אחת הביא ומעשה ברבי בונם מפשיסחא, ש

לפניו בנו הקטן ספר 'שבט מוסר'. שאל את בנו, 

ששלחוהו  –מדוע הבאת ספר זה? ענה הבן 

לקרוא לאחד מבני המשפחה, וכשנכנס לבית ראה 

  ספר זה על השולחן והחליט להביאו.

שהדבר נעשה  –רבי בונם  –הבין האדמו"ר 

   בהשגחה פרטית, ולכן החליט ללמוד בספר.

הספר 'שבט מוסר' עשה אותי לימים, אמר הרב "

  יהודי"!

שעל כל יהודי ללמוד וכתוב בספרים הקדושים 

, כל אחד ספר ספר מוסר דקותבכל יום כמה 

המדבר אליו כגון "פלא יועץ" וכדומה, ואז יראה 

  הצלחה בדרכיו.

  שבת שלום ומבורך!

  פרשת שופטים
  תשע"הה'חודש אלול 

  1גליון מספר 
  

  :(לפי אופק לוד) זמני השבת

  6.59הדלקת נרות: 

  7.56צאת שבת: 

 8.31רבנו תם: 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דבר תורה לשלחן השבת
  � סעודה ראשונה �

   (דברים טז, יט) ְוא ִתַּקח ׁשַֹחד ִּכי ַהׁשַֹּחד ְיַעּוֵר ֵעיֵני ֲחָכִמים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקם

', ובפרשת ֲחָכִמים בפסוק זה הנמצא בפרשתנו נאמר 'ִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ֵעיֵני
, והסיבה ִּפְקִחים'משפטים (שמות כג, ח) מופיע פסוק זה בשינוי 'ִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור 

לשינוי זה היא, כי הדיין צריך ראשית לדעת שלחן ערוך חושן משפט, ששם 
נמצאים הלכות דיינים, ובנוסף לזה צריך גם "פקחות" כדי שיבחין ברמאות של 

, כנגד שיבין "פקחים"כנגד ידיעת ההלכה, ו "חכמים"שאמר בעלי הדינים, וזהו 
  הרמאות של בעלי דין.

זצ"ל, רבם של  חיים כפוסיבספר שם הגדולים מהחיד"א, מספר על הגאון רבי 
יהודי מצרים, שראייתו הלכה ונחלשה, עד אשר כבה מאור עיניו והוא התעוור. 

  המעוור עיני חכמים. לרנן אחריו, כי נטל חלילה שוחד  החלוכשנודע הדבר, 

כשנוכח הרב שלא מפסיקין לרנן עליו, כינס באחת השבתות את בני הקהילה אל 
בית הכנסת ונשא לפניהם דרשה, ובסוף דרשתו אמר: רבותי, ידעתי שיש מרננים 
אחרי, וה' יודע כי נקי אנוכי מעוון זה. ועתה אני מבקש אני מאת ה' אלוקי 

יקומטו עצמותי בזה ולא אוכל לרדת  -המשפט. אם אמת הדבר ובי העוון 
יהי רצון שיפקח עיני ויחזיר לי מאורי לעיני  - מהבמה, ואם חף אנוכי מפשע 

 -השמש, וידעו כולם כי יש ה' שופט צדק ואמת. והנה, ברגע בו סיים את דבריו 
נפקחו עיניו! מאור עיניו חזר! הביט הרב על סביבותיו וקרא לכל מהנוכחים 

אה הקהל את הנס שהתרחש והבין עד היכן מגעת קדושתו בשמו ובתוארו. ר
וצידקתו של רבי חיים! ומאז נקרא רבי חיים בשם "בעל הנס", ובחתימת ידו היה 

  ."ה' נסי חיים כפוסי"כותב: 

  

  � השניסעודה  �

ְוָנַתן ַלּכֵֹהן  ט)(דברים יז, ּוָבאָת ֶאל ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ְוֶאל ַהׁשֵֹּפט ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם 
  , ג)דברים יח(ַהְּזרַֹע ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה: 

המלבי"ם זצ"ל לרב העיר בוקרשט, בירת רומניה,  -כשנתמנה הרב מאיר לייבוש 
עמד בדרשתו הראשונה ואמר לבני עדתו שהוא בחינת כהן, שהרי התורה 

ל הכהנים השוותה את הכהן לשופט שהוא המנהיג, שהרי כתוב כאן 'ובאת א
הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם' ודרשו חז"ל: אין לך אלא כהן שבימיך, 
ולכן הוא רוצה מהם שיתנו לו שלשה דברים, שהם מתנות שהיו ניתנים לכהנים 

 - "לחיים"שיניחו תפילין,  - "זרוע", דהיינו זרוע לחיים והקיבהבבית המקדש: 
שישמרו עצמם שלא לאכול  - בה""הקישלא יגלחו פאת ראשם וזקנם בתער, ו

  כשרות. דברים אסורים שנכנסים לקיבה, ויאכלו רק מאכלות
  

  �שלישית סעודה  �

  )יח, יג(דברים  :ֱאֶהי 'הָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם 

  פירש רש"י: התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות.
עצמם להתהלך בתמימות על אנשים שלא פוסקים מלחקור ולחפור, ולא נותנים ל

עם הקדוש ברוך הוא, יש להמשיל משל לשר אחד שהיה לו סוס יקר מאד ששמר 
אותו מכל משמר. יום אחד רכב עליו לעיר אחרת, הכניסו לרפת ועל פתח הרפת 
העמיד שומר שישמור עליו שלא יגנבהו, והזהיר עליו בכל אזהרה שישגיח עליו 

ואפילה קם השר ויצא אל השומר, ומצאו לבל לא יארע לו כלום. באישון לילה 
  מתעמק במחשבותיו. על מה אתה חושב? שאלו השר.

שאלה חריפה לי: כשתוחבים מסמר בקיר, היכן נעלם העץ שהיה מקודם  -
  במקום המסמר? היטבת לחקור, הגיב השר.

 - לאחר כמה שעות שוב יצא השר אל השומר. על מה אתה חושב עכשיו?
היטבת לחשוב, " להיכן נעלם החור, ענה. - ״בייגל״  כשאוכלים עוגה הקרויה

  אמר לו השר וחזר לישון. - "שאלות מחכימות...
על מה אתה חושב " בעלות השחר מצא השר שוב את השומר טרוד במחשבותיו.

ואני  - אני חושב: איך ייתכן שהרפת סגורה והשומר השיב:  ? שאלו השר."עכשיו
  והסוס נעלם?!...יושב על יד הפתח תפוש במחשבותיי, 

והתחכמויותיו, בא היצר הרע  -והנמשל, פשוט מאוד! כשאדם עסוק בחקירותיו 
  (בשם הרב בעל חידושי הרי״ם מגור זי״ע) וגונב ממנו את שכלו הישר.

 

  'פתח שערי שמים'מתוך הספר  /ניצוצות 
 

 לתפוס...

דבר מנוסה,  בינו הגר"א זי"ע,ר אמר
שכשישכים אדם בבוקר ויקבל על עצמו 

ביום ההוא עול תורה באמת, היינו שיגמור 
בליבו שלא ישמע לשום אדם, ולא יבטלנו 

 בודאי יצליח ביום ההוא בתורה.שום טירדה, 
וכפי גודל קבלתו עול תורה וכפי תוקף 

ההסכמה כן יעזרוהו ביום ההוא מן השמים, 
  ו הטירדות והביטולים ממנו.וכן יסור

  אות י עץ החיים

  

  ראשית עריסותיכם

ממורי מהרמ"מ מרימינוב פירוש  שמעתי
הפסוק: ראשית עריסותיכם, פי' תיכף ומיד 

כשתקומו ממיטתכם, דעריסה היינו מיטה, 
מלשון קטן המוטל בעריסה (ברכות מז:), 

הוא לשון תפילה, כמו 'ויחל משה'  -'חלה 

תרימו תרומה לה'', פירוש, (שמות לב, יא), '
  מראשית כשתקומו ממיטתכם תתפללו לה'. 

 בראשית אור ישע

  
  

  על נטילת ידים

שידיים של אדם עסקניות הם וכו' תקנו  לפי

ברכה קודם שיקרא קריאת שמע ויתפלל. 
ידים, אלא על שם  נקיותוראוי היה לברך על 

 'נטלא'שצריך ליטול מן הכלי, והכלי שמו 

לכך תקנו לברך על נטילת  בלשון התלמוד,
  ידים.

 ברכות פ"ט סימן כג הרא"ש

  'החייםספר 'מתוך  / נצור לשונך

 Â‰Ó'Ú¯‰ ÔÂ˘Ï'  
Â¯È·Á ÏÚ ˙Â
‚ ¯ÂÙÈÒ ‡Â‰ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï,  ÂÏÈÙ‡

Ú¯ ÂÏ ÌÂ¯‚Ï ÔÂÂÎ˙‰Ï ÈÏ· ÔÎÂ ,‡È‰˘ÏÎ ‰
 ˙Â
‚ Ì‰· ÔÈ‡˘ ÌÈ¯·„ Ï˘ ‰Ó¯ÂÚ· ¯ÂÙÈÒ
 ¯ÂÙÈÒ ÔÎÂ ,Â¯È·ÁÏ ‰Ú¯ ÌÂ¯‚Ï ‰
ÂÂÎ·
 ˙Â
‚· Â‡ Â¯È·Á Ï˘ ÂÈ·Â¯˜ ˙Â
‚· ÌÈ¯·„
 ‡ˆÂÈÎ ÏÎ ÔÎÂ ,ÂÈ„È È˘ÚÓ ˙Â
‚· Â‡ Â˙¯ÂÁÒ

 .‰Ê·  
  

Ï ‰‡¯ÓÂ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÚÓÂ˘‰ ˘¯ÂÙÓ· ¯ÙÒÓ
 Ì‚ ¯·ÂÚ ÂÈ¯·„ ÌÚ ÌÈÎÒÓ ‡Â‰˘ ÊÓ¯· Â‡
 ˙Ú·‰ ÈÎ ,Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯ÂÙÈÒ È¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ‡Â‰
 ÂÓˆÚ ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î ‰
È„ ÌÈ¯·„Ï Â˙ÓÎÒ‰
 ÔÈ‡ ¯ÙÒÓÏ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,˘„ÁÓ Ì¯ÙÈÒ
 ÏÎ· ,ÚÓÂ˘‰ Ï˘ Â˙ÓÎÒ‰ ˙Ú·‰· ˘Â„ÈÁ
 Ú¯‰ ÔÂ˘Ï È¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ‰Ê‰ ÚÓÂ˘‰ ¯·ÂÚ ˙‡Ê

·Î˘ ÈÓÏ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯ÂÙÈÒ Ì‚Â ÏÈ‡Â‰ Ú„ÂÈ ¯
.¯·„ ÏÎÏ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ·˘Á
 Â˙Â‡  

  

ÔÂ‚‰ ‚ÂÂÊÏ 'ÈÁ˙ .Á .· .‡ ˙ÁÏˆ‰Ï ¯Â„Ó‰ 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ויתור נאצל/  סיפור לשלחן השבת
 ואחי קטנים, אמי מרת מזל ע"ה החליטה לקנות הגאון רבי מרדכי אליהו זצ׳׳ל: יום אחד, כאשר היינו אניהראשון לציון סיפר אחיו של 

ו בלויות מרוב שימוש, ולמרות העניות ששררה בבית, היא חסכה פרוטה לפרוטה לצורך זה. שלא כמו לאחי נעליים חדשות. נעליו כבר הי
בימינו שמדי עונה מחליפים נעלים (כמעט כמו גרביים...), באותם ימים קניית נעליים היתה נדירה. בנוסף לכך, היו צריכים לגשת אל 

  ולעשות הזמנה מיוחדת של הנעליים לפי מדה. הסנדלר,

  פנתה אליו על מנת שיכין את הנעליים. ציון אבא שאול זצ"ל שהיה צדיק וחסיד, ואמי- כונתנו שימש כסנדלר אביו של הגאון רבי בןבש

למרות שהיה אחי ילד צעיר, היה מתנהג בבגרות, ומנסה לקמץ בהוצאות הבית. כשאמי הזמינה את הנעליים, הוא ביקש שהן תהיינה מעט 
יותר". כדי שלא יתנדנדו על רגליו, הציע  לאמי, "וכך אוכל לנעול אותן במשך זמן רב אני בזמן הגדילה", הסבירגדולות מכפי מדתו. "כעת 

  לדחוף נייר בתוכן.

מוכנות. אמי הלכה יחד עם אחי לסנדלר, שילמה חצי לירה וקיבלה את הנעליים. אחי מרדכי  אחרי זמן מה, הודיע לנו הסנדלר שהנעליים
  ה לאמי.כמובן שמח בהן והוד

  לאחר מכן יצא לרחוב, והנה ראה את אמו של אחד מהתלמידים כשהיא הולכת הלוך ובכה.

  קרועות, והוא מסרב ללכת עמם". רוצה ללכת לישיבה", התייפחה האם, "נעליו "מדוע את בוכה?", בירר הילד בתום, "בני אינו

  נעליים נוספות". אחי מרדכי לא חשב הרבה, והציע בפשטות "אתן לו את שלי, יש לי זוג

הכרת תודה ענתה בפניה של האם, אבל אז נזכרה בבעיה: ״בני גדול ממך, וכנראה שנעליך תהיינה קטנות עבורו". "אל דאגה", השיב אחי 
החדשות, וכשהנעליים הישנות  לא היסוס, "נעליי גדולות עלי בכמה מספרים, והן יתאימו לבנך". הוא רץ בזריזות לביתו, ארז את נעליו

  לאמו של הבחור נעליים חדשות לבנה. לרגליו חזר והביא

  אותו תלמיד, ובזכות אחי מרדכי הוא הלך בשמחה ללמוד בבית המדרש. ואכן, הנעליים התאימו להפליא למדותיו של

צל שלא בערב, הבחינה אמי במרדכי אחי מצחצח את נעליו הישנות, ושאלה: "למה אתה מצחצח אותן?". הוא שח לה את הסיפור, והתנ
יכול היה להתעלם נוכח מצוקת האם ובנה. ואמא במקום לכעוס, שמחה מאד במידותיו התרומיות של בנה, ותיכף הבטיחה לו "אתה עוד 

  תקבל נעליים חדשות בעזרת ה׳!".

ידם את אחר כמה ימים שהתאסף אצלה קצת כסף, לקחה אותו שוב לסנדלר, והזמינה בשבילו שוב פעם נעליים חדשות. "מה קרה?" ק
  חדשות, כבר הן נקרעו?!...". הסנדלר, "הרי רק שלשום הוא קיבל נעליים פניהם

הוא מוכן לוותר על הרווח שלו, ומכר  שהתרגש מכך, גילה אף הוא רוחב לב, והצהיר כי סיפרה האם על הויתור הנאצל של בנה, והסנדלר
  בודה.הנעליים בשלושים וחמש אגורות, מחיר החומרים בלי מחיר הע לה את

  (פניני הפרשה) לתהלה ולתפארת! כאלו היו אנשי המדות בירושלים של מעלה... לא פלא שמזרעם יצאו תלמידי חכמים גדולים לשם

  

  מאת הגאון הרב אלעזר רז שליט"א, ראש ישיבת פלא יועץ/ הכנה רוחנית לחודש אלול  -ימי רצון 
  

  על מה ולמה? -חודש אלול 

ריך מסויים בשנים עברו אפילו לפני מאות בשנים, הנה אותו תאריך חתם וקבע חותמו, ומידי שנה בשנה בהגיע אותו א. כל מאורע אשר אירע בתא
 תאריך, מתעורר כביכול אותו מאורע שוב. ובכן, בשנה שיצאו ישראל ממצרים, הסיתום ערב רב לעשות העגל, ועלה משה רבינו למרום לבקש רחמים

ראש חודש אלול עלה למרום משך ארבעים יום נוספים עד יום הכיפורים, ועמד בתחנונים לפני האל, והוא יתברך קבלם ורצון וסליחה מאת האל. ושוב ב
  ברצון. ובכך נקבעו ארבעים ימים הללו ל"ימי רצון" וימי תשובה.

כן, יש למצותם ביתר שאת. וזהו בין איש בין  ב. וימים זכים הללו, הן הם ימי "הכנה" לקראת ימים הנוראים, כלומר ראש השנה ויום הכיפורים. ואשר על
  אשה גדול או קטן.

תוך ימי ג. כמו שהחתן לא בא לחופתו בלי הכנה, וכן הכלה. אלא מכינים בגדי פאר והדר, ומסתפרים ומנקים עצמם. כמו כן אנחנו, אי אפשר "לקפוץ" ל
  חודש אלול, חודש שניתן לנו מתנה. -הכנה הוא חודש זה תשרי (ראש השנה ויום הכיפורים) ללא הכנה, אלא עושים "הכנה", וזמן ה

  ה' מחכה לכל יהודי

רב אליו ד. ככל שאדם יוכיח עצמו שרצונו לעשות "שינויים" כגון שיתרחק מכל רע כפי יכולתו, וככל שירבה במעשים טובים כדלהלן, כן האל יתברך יתק
  זה הקדוש ברוך הוא. -ויסייע בידיו. וכמו שנאמר "אני לדודי ודודי לי", דודי 

  ה. אפילו יודע בעצמו שחטא חטאים רבים והרשיע עד לשמים מאד, אף על פי כן הקב"ה מקבלו אליו ומצפה מתי ישוב בתשובה.

  איך חוזרים בתשובה?

ב, ולחזור להתנהג בטוב' כלומר אם החלטנו במחשבה ובלב שאכן 'רצוננו לעזוב דרכנו הרע והבלתי טו -ו. כיצד היא "התשובה"? בפיך ובלבבך לעשותו 
  (כל אחד לפי דרגתו), כבר אנחנו נכנסנו אצל המלך והוא מחייך אלינו ושמח לקראתנו.

ז. אולם, אחר כך צריכים להוכיח זאת. כיצד? הנה מי שנטמא בשרץ הרי כשירצה להטהר משליך השרץ מידיו, ואחר כך מנקה גופו וצפרניו מכל 
  ו כן אנחנו, על ידי התשובה בדיבור ובמעשה, כדלהלן.ונטהר. כמ -"חציצה", ויורד וטובל 

ח. בחודש יקר הזה חודש אלול, מתחילין את תהליך ה'תשובה': שאף על פי שחטאנו, מפסיקים מעתה לחטוא. ומתרחקים מכל ענין שחוטאים בו, 
 -לו על מה שעשה ויצטער ויבכה על התנהגותו. "וידוי"  שיכאב -ומתנקים. וזאת על ידי: חרטה, וידוי, וקבלה. כלומר "חרטה"  -ונכנסים למימי התורה 

   שיאמר: 'אני מקבל עלי שלא לעשות שוב אותם דברים הרעים'. –שיאמר בכונה נכונה נוסח הוידוי ויפרט בפיו את הרע שעשה. "קבלה" 

  והאלקים משמים משקיף עליו, ושמח בו, ומקבלו בחיקו.

  להתפלל!

אחד של אחד הרבנים הגדולים שנשתמד, והיה בצער גדול ובא לפני האריז"ל, ולימדו שיתפלל על בנו בברכת  מעשה בזמן האריז"ל, שקרה לבןט. 
  "השיבנו" ובכונה. וכך היה שחזר לדת ישראל.

רחוקים וכן ראוי לכל אחד שיתפלל בברכת 'השיבנו' על איזה מקרוביו ומשכניו וחבריו הרחוקים מהאמת. וכן על כלל ישראל שהרבה הרבה מהם י. 
  מהדת לצערנו כאשר עינינו רואות.



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  משלחנו של רב בית הכנסת/  שאלות ותשובות

  אמירת הסליחות כשאין מנין

איך צריך לנהוג כאשר הגיע זמן אמירת הסליחות ועדיין לא הגיעו מנין, והציבור ממהר לדרכו, כך שאי אפשר  שאלה:

  להמתין עד שיבואו עשרה.

ן לומר את הקטעים הנאמרים בארמית (כגון רחמנא וכו') וכן אין לומר י"ג מידות. לכך : כאשר אין עשרה, איתשובה

בנידון השאלה, יאמרו את הפיוט 'בן אדם מה לך נרדם' ושאר הפסוקים עד 'שבט יהודה', ואז יאמרו הוידוי והפסוקים 
  י"ג מידות.שאחריו, וכשיגיעו עשרה יחזרו לאמירת 'אל מלך' 'רחמנא' ושאר התחינות השייכים ל

  

  תיקון חצות או סליחות

: שמעתי שאמירת תיקון חצות עדיפה על אמירת סליחות. ורציתי לשאול האם גם השנה בשנת השמיטה שלא שאלה

  אומרים תיקון רחל, זה עדיף על אמירת הסליחות.
רים סליחות מי שקם באשמורת וכבר הצבור אומ ) כתב:גאות סימן תקפא (ברכי יוסף : מרן החיד"א בספר תשובה

והוא עיקר גדול יותר ויותר  טוב שיאמר תיקון חצותואין פנאי לומר תקון חצות וסליחות וצריך לבטל אחד מהם, 

. עכ"ל. והדבר נכון גם כלפי תיקון לאה, אלא שכיון שתיקון לאה זמן אמירתו קצר מאד (כמה מזמורי מהסליחות

  ות.תהלים), כדאי להשתדל לאמרו ולהספיק גם אמירת סליח

  

  תקיעת שופר בסליחות

  : האם צריך לתקוע באמירת י"ג מידות בסליחות.שאלה

צריך לשים לב מאד שלא : יש שנהגו לתקוע באמירת י"ג מידות בסליחות, ויש לזה סמך מדברי רבותינו. אמנם תשובה

יתי זוכה לומר כאשר הסליחות נאמרות בשעות הלילה. וזכורני שבימי בחרותי כאשר הי להפריע את מנוחת השכנים
סליחות עם מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, בחצות הלילה, היה מרן מודיע לפני הסליחות שלא לתקוע, בכדי שלא 

  יהיה חלילה גזל שינה לשכנים.

  

  עננו אלהא דמאיר

  : האם יש לומר עננו אלהא 'דמאיר' או אלהא 'דרבי מאיר'.שאלה

חיים (סימן קס) שצריך לומר עננו אלהא "דמאיר" ולא 'דרבי מאיר'.  : כתב רבנו חיים פאלאג'י בשו"ת לבתשובה
(יח:) בחידושי מסכת עבודה זרה מהרש"א וכלשון הגמרא במסכת עבודה זרה (דף יח ע"ב). וכן מבואר בדברי הגאון 

בי יצחק ע"ש. ואמר לי הראשון לציון הגאון ר המאיר לארץ ולדרים עליה הוא יעננו. - הכוונה אלהא דמאירשביאר ש

 ."דמאיר"שיש לומר בסליחות עננו אלהא  יע"ארבי מאיר אבוחצירא ז האדמו"ר הק'בשם  שמעיוסף שליט"א ש

  

  שיעורי תורה
הננו שמחים להודיע כי בס"ד מתקיימים בבית 

  הכנסת שיעורי תורה מידי יום ביומו, מפי

  א"שליטמשה יוחאי רז הרב 
  רב בית הכנסת

  

  במגוון נושאים מרתקים
  בהלכה, גמרא, אגדה, מוסר ועוד

  ,אחרי תפלת ערביתה:  -ימים א 

דקות לפני השקיעה, ערבית בזמן צאת  20מנחה 
  הכוכבים 

  אחה"צ 4:00ודש: בשעה ביום שבת ק

  לאחר מכן תפילת מנחה

  שמעו ותחי נפשכם!

  אמירת סליחות
  מתקיימת בבית הכנסת

  00.35בשעה מנין א' בחצות הלילה, 

 04.30בשעה מנין ב' באשמורת, 
  לפנות בוקר

  

  ! עזרת נשים פתוחה

 

  היו נכונים ליום השלישי
  

  אלולבי"ז ביום שלישי אי"ה 

   תתקיים דרשת חיזוק מפי
  הגאון הצדיק מזכה הרבים 

  שליט"איוסף מוגרבי רבי 

 לאחר השיעור הקבועבערב  9בשעה 

  מוקדש:הגליון 
   מאיר בן מימי הי"ו, מיימון בן סעדון הי"ו, :מהילרפואה של

  אתי אסתר בת פולט תחי', רבקה בת חיה תחי', רחל בת פריחה תחי',
 בתושח"י

   dvartora1@gmail.com לקבלת הגליון בדוא"ל:יו"ל ע"י מוסדות מתן תורה. 


