בס"ד

פרשת השבוע :כי תבוא .אלול ה'תשע"א

בית הספר הממ"ד ..........................................

חודש אלול
הממתק של רבי יוסף -חיים .השבוע ביום י"ג
בגמר
או
הסליחות,
בגמר
בשופר
לתקוע
נוהגים
שופר.
א .תקיעת
באלול ,קיימנו הילולא לרבי יוסף חיים ,הוא המכונה
התפילה ,כדי לעורר את העם לתשובה ולשיפור המעשים.
על שם ספרו הידוע "בן איש חי" .זכה רבי יוסף חיים
פרקי
לומר
ב .סליחות לתלמידים .גם תלמידים בבתי הספר נוהגים
והיה לשר התורה ורב לכל החכמים .ממנו למדו ,כי
סליחות נבחרים ,המותאמים לרמת הכיתה ולזמן המחנך אותם
להיות צדיק גדול – הכל מתחיל מקטנות ,עוד בהיות
למנהג
למנהג הסליחות .פרקי סליחות מומלצים לתמידים –
האדם ילד .ומעשה שהיה כך היה:
בילדותו נשלח ללמוד בתלמוד תורה ,ומידי יום היה
הספרדים והתימנים :בן אדם מה לך נרדם .פסוקים מפסוקי
אביו נותן לו מטבע לקנות ממתק,
לך ה' הצדקה .וידוי .אדון הסליחות .שומר ישראל.
קוביית סוכר .באחד הימים פנתה אליו
אבינו מלכנו.
למה
זקנה-אלמנה ושאלה לילד:
☺יׁש! פתרון לחידה משבוע שעבר!!!
האם יש לך מעט לחם לתת לי?..
קמים לסליחות
עמית הלוי [מכתה ג' .3מבית חינוך ע"ש "רועי קליין"
והוא מיד רץ לחנות ,ובמקום ממתק,
בנתניה] זכה בפתרון החידה :למה תוקעים
דווקא
קנה פרוסת לחם לזקנה.
בשופר בימי אלול  -כיוון שבר"ח אלול אמר
וכך עשה בכל יום.
בלילה?
ה' למשה :העבירו שופר בכל המחנה – כדי
לאחר זמן ,אביו חש בכך ושאל:
בבוקר?
גם
מותר
האם
שהעם לא יטעו חלילה ,כמו שטעו וחטאו בעגל,
האם אתה קונה ממתק במטבע?
תשובות – לשלוח לכתובת שלמטה
והיו ימי אלול לימי סליחה ,כמו אז  -גם היום.
ענה הילד :כן אבא .האם קוביית סוכר?
– לא אבא .ואיזה ממתק אתה קונה? – נרתע הילד
מלספר ,וענה :ממתק שאני מאוד אוהב ..ולשאלת
אביו ,נאלץ לספר על המצווה שהוא מקיים לגמול
חסד וצדקה עם הזקנה .על זה נאמר" :חכם לב ייקח
 שלוק .מה מברכים? "ברוך ...שהכל נהיה בדברו".
מצוות" ומילדותו – כבר רואים בו שיהיה גדול.
 סליחות לבנות .האם הרב התכוון לומר שאסור לבנות לומר
סליחות? לא .כן מותר לבנות לומר סליחות.
 לוותר .האם אני חייב לוותר לחבר שהתחיל ורב אתי? כן ,אתה
חייב לוותר ולא לריב .החבר "התחיל" במריבה ,אבל אתה "תסיים,
בויתור.

דין וחשבון = בדיקה של המעשים הטובים ,לעומת
המעשים הרעים.
שיפור ההתנהגות = שינוי של התנהגות לטובה ממש.
מידות טובות = ערכים המחנכים להתנהגויות טובות,
כמו אהבה ,אחריות ,דיבור יפה ,בקשת סליחה.

בתחילת הפרשה נאמר" :והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' נתן
לך נחלה ,וירשתה וישבת בה" .חז"ל = חכמינו זכרונם לברכה,
למדו אותנו כלל :כל מקום בתורה שכתוב "והיה" ,כלשון
פליאה – רומז לשמחה ,וכל מקום שכתוב "ויהי" כלשון וי,
רומז לצער .המפרשים שואלים :ומה השמחה שיש כאן
בפסוק? ומסבירים :השמחה היא כפולה!!
 )1שמחה של "כי תבוא אל הארץ" ,לעלות לארץ ולהתיישב
בה .וגם מי שנולד בה זוכה לשמחה זו.
 )2ועוד שמחה של "אשר ה' אלהיך נתן לך נחלה" ,שזו שמחה
שאנחנו יודעים כי זכינו לקבל את הארץ מאת ה' .לא כארצות
העולם שהם רק שחטי אדמה ,אלא כארץ ישראל שהיא מתנת
הקב"ה לנו ל"נחלה" לעולם ועד.
אֹוה ַבי יֵׁש ,"...בהפצת פעילות חינוכית לכלל ילדי ישראל.
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