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דף לשבת פרשת כי תבוא

פינת המקדש  -מצוות הביכורים

ְּתֹח ּדַף ָחדָׁשֶ .ה ָעבָר ְּכבָר ּכָתּוב.
ְׁשר ִלפ ַ
ַהּיֹוםַ ,מ ָּמׁש ַהּיֹוםֶ ,אפ ָ
ְׁשר ַלעֲׂשֹות ְּתׁשּובָה.
ְׁשּנֹותֹוֶ .אפ ָ
ְׁשר ל ַ
ְּכבָר ָהיָהְּ .כבָר ִאי ֶאפ ָ
ְׁש ְחזֵר ׁשּוב
ַחזֹר ּול ַ
ּתׁשּובָהֲ .אבָל אין טעם ל ְ
ָצרִי ְך ַלעֲׂשֹות ְ
וָׁשּוב.
ְה ְתּכֹונֵן
ְה ְת ִחיל ְמ ַחּדֵׁש ַהּיֹוםַ ,מ ָּמׁש ַהּיֹוםּ ,ול ִ
ְׁשר ל ַ
ֲאבָל ֶאפ ָ
ָאים בע"ה ְל ָפנֵינּו.
ִמצ ִ
ׁשעֹוד נ ְ
ָמים ַה ָּב ִאים ֶ
לקראת ַהּי ִ
ׁשּמּוכָן עֲבּור
יֹומן ֶ
ְת ִמיםְּ .בלִי ִלכְלּו ְךָ .
ְּתחְּ .בלִי ּכ ָ
יֹומן ָחדָׁש ִנפ ַ
ָ
ׁשנַת התשע"א.
ְ
ּיֹומן ֶה ָחדָׁש
ׁש ִאיר ֶאת ַה ָ
ְה ְ
ׁשִּנְזּכֶה ל ַ
ְהי רָצֹון ִמ ִּל ְפנֵי ּבֹורֵא ָהעֹולָם ֶ
יִ
ֲׂשים טֹובִיםָ ,מלֵא ַּבּבְרכֹות
ַּמע ִ
ַּמצְוֹות ּוב ַ
ְטהֹורָ ,מלֵא ּב ִ
ָקי ו ָ
נִ
ְמן.
ִׂש ַמח ִאּתֹו ּגַם לָאֹ ֶר ְך ז ַ
ׁשּנ ְ
יֹומן ֶ
ִהיֶה ָ
ׁשּי ְ
ַח ָסדִיםֶ .
וֲ

יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה ,אשכול או
רימון שביכר ,קושרו בגמי ואומר :הרי אלו ביכורים.
ומביא את הביכורים בטנא .נותן הבכורים לכהן ,ולאחר
קריאת הפרשה משתחווה ויוצא.

ׁשּנ ְ
יֹומן ֶ
ָ
ִׂש ַמח ּבוֹ .וְ לֹא נֵבוֹשׁ בּוְֹ .ל ָת ִמיד.
שבת שלום!

בבקשה לשמור על קדושת הגליון.

פינת ההלכה

מתוך מעיינה של תורה
"ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך" )כח ב(
פעמים רבות יש שאדם בורח מפני דבר שבעצם לטובתו הוא,
כי איננו יודע ואיננו רואה את הטובה העשויה לצמוח לו ממנו.
לפיכך אמרה תורה" :והשיגוך" – הברכות ידלקו אחריך,
וישיגוך ,אף אם תברח מפניהן.
כיוצא בזה ביקש גם דוד המלך" :אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי
חיי" )תהילים כג ו( – ירדפוני נא הטוב והחסד ,גם כאשר לא
אדע כי טוב וחסד הם ואברח מפניהם) .שער בת רבים(.
"והשיגוך" – שימצאוך באותו מקום בו היית עד כה ,שלא
תלך שולל אחרי העשירות וההצלחה לסטות מדרך היהדות
האמיתית ,כדרכו של עולם) ...חשבה לטובה(.

תפזורת למוצאי שבת
בתפזורת הבאה מסתתרים  10מושגים מהפרשה .בהצלחה!
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הבאת הביכורים .ציירה אהובה קליין ©
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הלכות ומנהגי חודש אלול
עפ"י מרן הראשון לציון ,הרב עובדיה יוסף שליט"א
חודש אלול ועשרת ימי תשובה ,הם הימים שבהם ראוי
לכל אדם לפשפש במעשיו ,ולהרבות בתורה ובמעשים
טובים ,ולשוב בתשובה שלמה ,הן מעבירות שבין אדם
למקום ,והין מעבירות שבין אדם לחבירו .ואף על פי
שהתשובה יפה בכל ימות השנה ,בעשרת ימי תשובה
ָאהּו ִּב ְהיֹותֹו
ְה ָּמצְאֹוְ ,קר ֻ
יפה יותר ,שנאמרִּ " :דרְׁשּו ה' ּב ִ
ָקרֹוב" .וכבר אמרו דורשי רשומות" :אני לדודי ,ודודי
לי"  -ראשי תיבות אלו"ל ,וסופי תיבות בגימטריה,40 :
רמז לסך הימים של חודש אלול ועשרת ימי תשובה.
לֹהי ָך ֶאת-
ּומל ה' ֱא ֶ
וכן אמרו על הפסוק )דברים ל ,ו(ָ " :
ְע ָך" ,ראשי תיבות אלו"ל.
ָב ָך וְ ֶאתְ -לבַב ַזר ֶ
ְלב ְ
ונכון לכוון בימים אלו היטב בברכת "השיבנו"
אחינו ביני
שבתפילת שמונה עשרה ,ולהתפלל על ֵ
ישראל שסטו מתורת ה' ויצאו לתרבות רעה ,שהשם
יתברך יערה עליהם רוח ממרום ויתן בליבם שישובו
בתשובה שלמה .ובפרט אם הם קרוביו ,כי ימים אלו
הם ימי רצון לפני הקדוש ברוך הוא ,שימינו פשוטה
לקבל שבים.
ומנהג האשכנזים לתקוע בשופר אחר תפילת שחרית
החל מיום ראש חודש אלול ,כדי לעורר את העם לשוב
ׁשֹופר
ִּת ַקע ָ
בתשובה שלמה ,ככתוב )עמוס ג ,ו(ִ " :אם-י ָ
ֶחרָדּו?" .וכן יש מהספרדים שנהגו
ְעם לֹא י ֱ
ְּבעִיר ו ָ
לתקוע בשופר בחודש אלול בזמן אמירת הסליחות
בשעה שהציבור אומרים שלוש-עשרה מידות.
ומנהג יפה לומר אחרי תפילת שחרית ,מראש חודש
ְדוִד,
אלול ועד הושענא רבה ,מזמור כ"ז בתהילים )"ל ָ
ִׁש ִעי"( ,וכמו שדרשו )מדרש שוחר טוב כ"ז(:
ה' אֹורִי וְי ְ
"אורי"  -בראש השנה" .וישעי"  -ביום הכיפוריםּ" ,כִי
ְּפֵננִי ְּב ֻסּכֹה"  -רמז לחג הסוכות .ונוהגים שהכותב
יִצ ְ
מכתב לחברו ,כותב בתחילת המכתב" :לשנה טובה
תכתבו ותחתמו".

בס"ד

סיפור לפרשת השבוע – תרומות ומעשרות
הצדיק רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל המכונה בבא סאלי הקפיד מאד על כל המצוות
התלויות בארץ ,ושנים רבות כשגר בארץ ,הפריש בעצמו את ה"תרומות
ומעשרות".
כל האוכל שהוגש על שולחנו הטהור היה תחת פקוחה המתמיד של הרבנית ומן
השמים סיעו בידי הרבנית שלא תארע תקלה על ידה .רבי ישראל סמך בכל עת
על הרבנית ,והרבנים שנהנו משולחנו ידעו את הכלל ששולחנו של צדיק הוא
כמזבח וכל מה שעולה עליו הוא כשר וטהור.
באחת מנסיעותיו הרבות התארח פעם הבבא סאלי בביתו של יהודי בפריס בערב
שבת זמן קצר מאד לפני הדלקת נרות התקשר ידיד המשפחה מירושלים ובקש
להתארח אף הוא באותו בית מאחר והוא נמצא בפריס ,ואין לו היכן לשבות.

אתגר לפרשה
•
•
•
•
•

באיזה כינוי מופיעה ארץ ישראל
בפרשה?
אלו מצוות התלויות בארץ מובאות
בפרשה?
מה אומרים בוידוי מעשרות?
אלו פסוקים מהפרשה אנו אומרים
בהגדה של פסח?
באיזה הר ניתנו הברכות ובאיזה
הר ניתנו הקללות?

סיפור בהמשכים-שבת מיוחדת

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

ט .וינברג ,באדיבות מרוה לצמא

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

סיכום הפרקים הקודמים

"האבטיחים בשוקים שלנו מקומם מחוץ לארץ ואף פעם לא קניתי כאן אבטיח
ישראלי לכן לא עלה בדעתי לבדוק אם האבטיחים מישראל וכמובן שלא עשרתי
אותו" ענתה בעלת הבית.
מובן שהאבטיח לא הוגש לשולחן והשליח מירושלים שכולם הודו לו אמר" :לא לי
עליכם להודות אלא ל"בבא סאלי" שבזכותו כנראה ,הגעתי לכאן השבת ,כדי
שלא יכשל .עליו משגיחים מן השמים" ) 613סיפורים על התרי"ג(.

סיפור לפרשת השבוע – שמחה בעבודת ד'
מסופר על "השרף" רבי אורי מסטרליסק )דור שלישי לחסידות( ,שלמרות שהיה
עני מרוד ,היה חוסך כסף במשך כל השנה כדי לקנות ארבעה מינים מהודרים
ביותר .
על ארבעת המינים שלו היתה מברכת כל העיר .פעם אחת בדרכו הביתה לפני
סוכות ,הגיע לאכסניה וראה שם יהודי בוכה בכי גדול .
לשאלתו השיב היהודי שהוא עגלון וכל פרנסתו מסוסו ,והנה מת הסוס ואנה הוא
בא? בכיסו של "השרף" היו המעות שחסך כל השנה לקניית ארבעת המינים .הוא
התלבט מה לעשות
אך בסופו של דבר החליט שלהציל יהודי מצערו הוא דבר חשוב יותר :הוא נטל
את כל הכסף וקנה סוס חדש ,והשאיר לעצמו סכום מועט שהספיק לקניית
ארבעת המינים הפשוטים ביותר .
את הסוס הוא שם באורוותו של היהודי מבלי ידיעתו ,ואז אמר לעצמו שאין לו מה
ללכת לעירו והחליט לעשות את החג אצל רבי אלימלך בליז'נסק .
"כאשר כל ישראל יברכו על ארבעת המינים" ,ניחם את עצמו" ,אני אברך על
סוס"...
כאשר הגיע לליז'נסק ,היו יושבים רבי אלימלך ואחיו רבי זושא ודיברו בענייני
עבודת ה' .לפתע אמר רבי אלימלך" :אחי ,אני מרגיש ריח של גן עדן!"
הם הסתובבו בבית המדרש עד שהגיעו לרבי אורי ובידו ארבעת המינים .אמר
רבי אלימלך" :מכאן מגיע הריח! מהיכן השגת את ארבעת המינים הללו?" רבי
אורי ניסה לומר שאלו ארבעה מינים פשוטים ,אך לבסוף נאלץ לספר את הסיפור
כולו.
אמר לו רבי אלימלך" :בוא ואספר לך את המשך הסיפור ...אחרי שהלכת הגיע
היהודי לאורווה כשכולו שבור ,ופתאום הוא רואה שם סוס חדש! היהודי הפשוט
היה בטוח שזהו נס מהשמים .
הוא לא ידע לומר הלל או ברכות ,ולכן מרוב שמחה לקח את השוט שלו והחל
להצליף כלפי מעלה בשמחה רבה ובעונג עצום ובאהבה גדולה ".
והמשיך רבי אלימלך" :דע לך שביום הכיפורים היתה גזירה קשה על עם ישראל,
ועם כל התפילות לא הצלחנו לבטל את הגזירה .
אולם ההצלפות האלה שעשה אותו יהודי מרוב שמחה ואהבת ה' גדולה ,בקעו
את שערי הרקיע ,וכך התבטלו כל הגזירות".

ֻח ֶדת ַלּיְ ָלדִים
ׁש ָּבת ְמי ֶ
ָהרַב ויינברגר ְמְ Cרּגֵן ַ
ְתְניָה.
ְמלֹון " ַּגּלֵי צאנז" ִּבנ ַ
ֻחדִים ּב ָ
ְמי ָ
ְס ְּפרָה
ּׁש ָרה ו ִ
ׁשל ֶא ָחד ַהּיְ ָלדִים ִה ְת ַק ְ
ִאּמֹו ֶ
ְח ֶּזרֶת וְָלכֵן ֵאינֹו יָכֹל לָבֹוא
ׁש ְּבנָּה ָחלָה ּב ַ
ֶ
ְׁש ָּבת ,ו ָהרַב ויינברגר שֹו ֵקל ֵאיזֶה יֶלֶד ְמיֻ ָחד
לַ
ׁש ָחלָה.
ִמקֹום ַהּיֶלֶד ֶ
ְׁשּבָת ּב ְ
נֹוסף יּוכַל לָבֹוא ל ַ
ַ
ְקא
ּׁשמֹותַּ .דו ָ
ְל ַבּסֹוף הּוא ַמ ְחלִיט ַעל ֶא ָחד ַה ֵ
ׁשּיֵׁשֲ ,אבָל
יֹותר ֶ
ּׁשים ְּב ֵ
לֹא ֵּבין ַה ִּמ ְקרִים ַה ַּק ִ
ְקּוקים
ׁש ַּפ ְחּתֹו ז ִ
ּומ ְ
ׁש ַהּיֶלֶד ַהּזֶה ִ
אֹומר לֹו ֶ
לִּבֹו ֵ
ְל ֶעְזרָה.

פרק שלישי
ּׁש ִרים
ְחּיִים ִמ ְת ַק ְ
מתַנ ְּד ֵבי ֲא ֻגּדַת רְפּוIה ו ַ
ְ
ׁשל ַהּיֶלֶדֵ .אין ְּתׁשּובָהִ .איׁש ֵאינֹו
ְל ֵביתֹו ֶ
עֹונֶה ַּב ַּביִת .עֹוד וְעֹוד ִצלְצּולִים וְ ֵאין
ְּתגּובָה.
ְּCתר אֶת
ַּסים ל ֵ
ִמ ְתַנ ְּד ֵבי ָה ֲא ֻגּדָה ְמנ ִ
ׁשל ָהIב ,אּולַי ָּכ ְך יּו ְכלּו
ִמ ְסּפָר ַה ֶּפלֶאפֹון ֶ
ְׁש ָּבת.
Cחר ָּכבֹוד ל ַ
ְמן ַ
ׁשּבְנֹו ֻמז ָ
לְהֹודִי ַע לֹו ֶ
ּׂשגָ .הרַב ויינברגר ְמ ַחּיֵג
ַה ִּמ ְס ָּפר ֻה ַ
ָחה ְמ ַדּבֵר ּבְקֹול
ׁשּפ ָ
ְׁשֹומ ַע אֶת Iב ַה ִּמ ְ
ו ֵ
ְׁשבּור.
ׁש ֵקט ו ָ
ָ
אֹומר ָהרַב
ְּתלִי"ֵ ,
ׁשלֹוםְ ,מ ַדּבֵר ַנפ ָ
"ָ
ְּתלִי ֵמרְפּוIה וְ ַחּיִים.
ויינברגרּ" .כֵןּ ,כֵןַ ,נפ ָ
לֹח ֶאת ַה ֵּבן
ִׁש ַ
ַּתּגִיד ,אּולַי ִא ָּתּה רֹוצֶה ל ְ
ׁשIנּו
ִיחה ֶ
ְטנָה ַהּיֹוםְ .סל ָ
ַּקי ָ
ׁש ְּל ָך ל ַ
ֶ
מֹודִי ִעים ְל ָך ָּככָה ֵמ ָה ֶרגַע לְה ֶר ַגעֲ .אבָל
יׁשהּו ֶאת
ִּטל ִמ ֶ
ְׁשיו ּב ֵ
ָּת ִביןְּ ,בדִּיּוק ַעכ ָ
ְמין
ְהז ִ
ִיתי ל ַ
ְׁשּבָתI ,ז ָרצ ִ
ׁשּלֹו ל ַ
ַה ַה ָּגעָה ֶ
ְׁשּבָת".
ֵח ַהּכָבֹוד ל ַ
ׁש ְּל ָך ּכְאֹור ַ
ֶאת ַהּבֵן ֶ
ּׁשה
ַמרֵיִ ,מ ְת ַק ֶ
ׁש ֶקט ַּב ַּקוָ .הIב ַהּמּום ְלג ְ
ֶ
ׁש ַה ֶּטלֶפֹון ַהּזֶה ַמּגִי ַע ֵאלָיו.
ְה ֲא ִמין ֶ
לַ
ׁשּלִי?" ׁשֹו ֵאל
ַּטלֶפֹון ֶ
" ַמה ְמ ַרּגֵׁש ּכָל ָּכ ְך ּב ֶ
ָהרַב ויינברגר.
ַּׁשר ֵאלַי ְל ַבּקֵׁש ִמ ֶּמּנִי
תק ֵ
" ִא ָּתּה ִמ ְ
ְטנָה
ׁשּלִי ַל ַּקי ָ
ֻחד ֶ
ֶׁשלַח ֶאת ַהּיֶלֶד ַה ְּמי ָ
ׁשא ְ
ֶ
ׁש ָּלכֶם?" צֹועֵק ָהּCבָא ּבְקֹול.
ֶ
ְהל ְמעַט .אּולַי ֶנ ֱעלַב
ָהרַב ויינברג ִנב ַ
ְמנָה ֵאינָּה מֹוצֵאת ֵחן
ָהIב ,אּולַי ַה ַהז ָ
ְּב ֵעינָיו?
ַּסה ָהרַב
"ּכֵן ,רַק ָרצִינּו ַלעֲזֹר"ְ ,מנ ֶ
ְה ְרּגִיעֹו.
ויינברגר ל ַ
ׁשל ַהּיֶלֶד ַה ְּמיֻ ָחד ַמה ּכָל
וְIז ְמ ַסּפֵר Iבִיו ֶ
ׁשל ָהרַב
ַּטלֶפֹון ֶ
ְּתי ַע אֹותֹו ּב ֶ
ָּכ ְך ִהפ ִ
ויינברגר.

