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הפסוק ואמר על המילה,, :ואתנה בריתי
בני ובניך" יש לשאול למה נקראת המילה
,,ברית"? לפי שאמרו חז"ל :גדולה מילה
שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה.
לכן אומר העם :ברית מילה .לפי שמנין
ברית הוא תרי"ב כלומר  + 216מצות
מילה שהיא מספר אחת ,סך הכל הוא 216
כנגד כל מצוות התורה .אבל במקום אחר:
אמר רבי יוחנן :לא כרת ה' ברית עם
ישראל אלא בשביל תורה שבעל פה?
התירוץ ,שניהם עולים בקנה האחד.
התינוק היהודי אינו מקבל תורה שבעל
פה כשיגדל אם לא קיים ברית מילה .לפי
שלא פירש ה' בתורה שבכתב באיזה אבר
מגוף האדם צריך לקיים מצות המילה.
אבל ה' אמר לו לאברהם בינו לבינו וזה
נקרא תורה שבעל פה .ועשה ה' כן בכוונה
תחילה שלא לפרש הדבר בתורה שבכתב.
אלא בעל – פה .אמר לאברהם ,כדי לקיים
לעתיד כל דבר שבעל פה ,לפיכך מברך אבי
הבן קודם המילה :להכניסו בבריתו של
אברהם אבינו ,היינו לקבל תורה שבעל
פה ,לפיכך מברך אבי הבן קודם המילה:
להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ,היינו
לקבל תורה שבעל פה ,לפיכך אחרי המילה
מברכין התינוק באומרם כשם שזכה
ונכנס לברית שהיא יש בה רמז לתורה
שבעל פה ,כך יזכה ויכנס לתורה כשיגדל
גם תורה זו היא תורה שבעל – פה.
וממשיכים ואומרים לתינוק שיזכה
לחופה למה מזכירין חופה בשעה זו? לפי

שאמרו חז"ל :מי ששרוי בלא אשה שרוי
בלא תורה ,אם כן הואיל וברכנו אותו
שיזכה לתורה ,ומיד יזכה להיות לו אשה.
מכל זה נלמד שאי אפשר להשיג תורה
שבעל פה רק בזכות מצות מילה .לפיכך
אומות העולם קורין דווקא תורה שבכתב
ולא תורה שבעל פה ,לפי שאין מאמינים
בה ,לפי שלא קיימו ברית מילה כראוי,
אבל עם ישראל זוכים לקבל תורה שבעל
פה על ידי מצות המילה ועל זה נתכוון דוד
באומרו :לא עשה כן לכל גוי וכו' וה' יברך
אותנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

,, - 1אמרי נא אחותי את למען ייטב לי
בעבורך" בית המקדש הראשון נחרב בגלל
שלוש עבירות החמורות :עבודה זרה –
גילוי עריות – שפיכות דמים והיה קיים
ת"י שנים  014שנה ובית שני בעוון שנאת
חינם ונתקיים ת"כ שנים  064שנה .והנה
כשבא אברהם אבינו למצרים אמר:
,,ואמרו אשתו" זאת רמז לגילוי עריות.
ועוד אמר,, :והרגו" – רמז לשפיכות
דמים ,והוסיף,, :רק אין יראת ה' במקום
הזה" – רמז לעבודה זרה .ועל זה אמר:
והרגו ,,אותי" שתי האותיות האחרונות
,,תי" =  014שנה ,אבל בית שני אמר:
,,אמרי נא אחותי" דהיינו לשון אחווה בלי
שנאת חינם ואמר על זה,, :ואותך יחיו"
שתי האותיות האחרונות של ,,אותך" הן
,,תך" =  064שנה ,רמז לבית שני.

היסטוריה בקצרה:
ימי החורבן  82למניינם

אחרי שהחריב טיטוס את בית המקדש,
לא נשאר לו ולשריו ולצבאו עוד דבר
לכלות בו את חמתם ,אז ציווה טיטוס
עליהם להרוס את כל העיר ,עד היסוד בה.
ותהי ירושלים למעון גלים ,ודרכי ציון
אבלות .וכיוון שגמר טיטוס את מלאכת
המלחמה ,חשקה נפשו להתגאות ולברך
את הצבא על ניצחונותיו ,ולחלק מתנות
לגיבורי החיל ,ויצו בשחצנותו ,והקימו לו
בימה גדולה מול שארית חומת ירושלים,
ויעמוד עליה עם פמליית שריו ,ויקרא
באוזני כל הצבא את שבח גיבוריו ,ויפרט
את שמות הגיבורים ,ויעטרם בזרי – זהב,
וקשר להם שרשראות זהב כמנהגם .אשר
הביאם ממקום שהיו טמונים באדמה
בימי המצור ,ואשר כעת גילו עליהם
השבויים המעונים בייסורים בידי
שוביהם וירד טיטוס מן הבימה לקול
תרועה הגדולה ,ויקרב קרבנות לאלילי
רומא כנימוסיהם .ויעש משתה שלושה
ימים ,הוא ושרי הצבא ,וישכרו ויקלקלו
על הר ציון ששמם ,ויתאכזר טיטוס גם על
יוחנן הגלילי ,ראש הבריונים ,אשר
הסתתר גם הוא במנהרות ,והתענה ברעב
יחד עם אנשיו ,עד אשר מגודל רעבונו,
יצא ממחבואו לבקש מהשונאים פת לחם,
ויאסרהו טיטוס בכבלי ברזל ,והוליכו
בעיר בחרפה ובוז שבעת ימים ,ואסרו
מאסר עולם.

הדרך לרפואה ולבריאות:

כדי שלא יחלה האדם בסוכרת ,צריך
לשנות הרגליו במאכל ואפילו הדבר קשה
מאוד לשנות הרגליו ,הרי שהקושי להיות
ח"ו חולה סוכרת הוא קשה מאוד מאוד.
ועדיף לאדם להגביל את עצמו מרצון,
וכאשר יש לו עדיין ,,פת בסלו" מאשר
להיות מוגבל בעל כורחו .הסוכרת היא
מחלה איומה בכל איברי הגוף ובעיקר
בכלי הדם ,החל מהראש וכלה בכפות
הרגליים .היא פוגעת בכלי הדם שבלב,
בצוואר ,במוח בכליות ,איבוד ראיה,
פגיעה במערכת העצבים ,הרגשת נימול

ואיבוד תחושה בקצות אצבעות הידיים
ובכפות הרגליים .נמק שיכול להגיע
לכריתת גפיים ח"ו .צריך שנדע רמת סוכר
גבוהה בדמו של חולה סוכרת פוגעת בכלי
הדם ,כמו החלודה האוכלת את צינור
המים מבפנים .מהדברים הגורמים ללקות
בסוכרת ,היא נמשכת ממזון מהיר.
והעישון הוא גורם גדול למחלת הסוכרת,
כי המעשנים נמצאים בסיכון מוגבר
לחלות בסוכרת ,ככל שרמת העישון
גבוהה יותר ,כך גם הסיכון לחלות
בסוכרת גדול יותר .על פי מחקרים רבים,
עישון מגביר את הסיכון לדלקת לבלב
כרוני וסרטן לבלב ולמחלות לב.

דברי מוסר,, :אמונה ועבודת ה'"

 – 1צריך שנאמין יש ה' שממציא את
כל הנמצאות ובורא יש מאין ,והוא
משגיח ומושל בכל רצונו .ה' הוא היחיד
בלי שום שותף ,וצריך לירא אותו בפני
העונש ובפני רוממותו שהוא מלך גדול
ונורא – 6 .אסור להוציא שם שמים
בפינו ,אלא בקריאת פסוק או בשעת
התפילה .ואסור להזכירו אפילו בשאר
הלשונות – 6 .צריך לאהוב את ה',
לחשוק ולחבב ולהתפלל אליו ולעסוק
בתורתו ולומר לפניו שירות ותשבחות.
 – 0לא ישתמש בתענוגי עולם הזה,
אלא מה שצריך לקיום גופו ופרנסתו,
ויזכה אחרים בכל דבר מצווה– 3 .
תהיה מחשבתו תמיד בשביל עבודת ה'
ויאמר ,,הרי אני אוכל ושותה וישן כדי
שאהיה חזק ובריא לעבודתו יתברך".
וכשהולך להביא פרנסה יאמר :הריני
עושה בשביל לנדב צדקה וללמד את בני
תורה ומצוות בישיבה – 2 .צריך לכבד
תלמיד חכם ולאהוב אותו – 7 .צריך
לקרוא קריאת שמע שחרית וערבית
בזמנה וגם על המיטה – 1 .מצווה
להתפלל בכוונה ולהבין מה הוא אומר
ומה הוא מתפלל – 9 .צריך להדמות
במידות לה' מה הוא רחום אף אתה
רחום ,ומה הוא חנון אף אתה וכו'14 .

– מצווה לכבד ולירא מבית הכנסת
ומבית המדרש ,לישב במורא ובכובד
ראש ,לא ינהג בו קלות ראש ולא שיחה
בטלה ובפרט! בשעת קריאת ספר תורה
בחזרה ובקדיש – 11 .כשיש לפניו ספק
אסור ,יתרחק ממנו ולא יעשהו ,וכל
שכן אסור וודאי שלא יעשהו בכלל16 .
– צריך שיבטח בה' ,ולא ידרוש לחוזי
כוכבים ולא למכשפים וכיוצא בהם,
וישים כל בטחונו ואמונתו בה' ,יתברך.
 – 16צריך לזכור תמיד חסדי ה' עליו
יום יום ,שעה שעה ,וכל רגע ורגע ,ויודה
לו על כל מה שעשה ,עושה ויעשה עמו
תמיד וה' ישמרנו אמן.
רבי רפאל מיוחס  2711-2772ראשון לציון
אחרי שהשודדים החזירו את נכסיו של
רבי רפאל ,המשיך רבי רפאל בדרכו
במדבר סיני לירושלים ,פתאום ,דמות
יהודי בעל פנים מאירות נראתה לעיניו,
הוא לא שם לב מהיכן הופיעה,, .לאן
מועדות פניך?" שאל האיש רכות.
,,האם לעיר הקודש?" אם כך ,בא עמי
אל תירא .אני אראה לך את דרכך
דמותו של הזקן השרתה שלווה ,ורבי
רפאל עשה את יתרת דרכו לירושלים
בבטחה ,ללא מורא .עם הגיעם לשערי
העיר ,כשרצה הרב מיוחס להודות
לאיש על פועלו ,נעלם הזקן כלא היה.
ויהי הדבר לפלא .הקול עבר בעיר,
השליח הגיע ובפניו בשורות טובות
ונחמות .סעודה גדולה נערכה לכבוד
הרב .את ברכת ,,הטוב והמטיב" בכך
רבי רפאל ברוב עם ,כשהוא מגולל בפני
כולם את סיפור מסעו ,נסיו ונפלאותיו.
מאז דבק ברבי רפאל ולא ניתק,
הכינוי :רבי רפאל בעל הנס .בשנת 1733
עלה רבי רפאל מיוחס אל כס רבנות
ירושלים ,והוא בן חמישים וחמש
שנים ,שמו הטוב וגדולתו בתורה הלכו
לפניו .הוא הנהיג את יושבי ירושלים
ביד רמה וללא חת .כל תקנה מתקנותיו
התקבלה מיד וללא היסוס.

סיפור:

עבר יצחק דוד את שרשרת הבדיקות
הגופניות ,נשאל עשרות שאלות קשוחות
ותקיפות ,ואז נכתב ונחתם עליו כמי
שבריאותו מצוינת ,כוחו הגופני עז,
ונפשו חזקה דיה להילחם את מלחמת
הממשלה ההונגרית עם בני בריתה
גרמניה נגד רוסיה .ועתה אפוף פחדים
ואכזבה מרה נשרך יצחק דוד עם מסמך
חתום ,אותו עליו להגיש למפקד מרכז
גיוס שיודיע לו מתי עליו להתייצב שוב
והיכן לפי ההמלצה אותה ידע לקרוא
היטב ,הוא מצויין כאן כסחורה משובחת
עבור הצבא .מי יודע להיכן ישגרו אותו
ומה יטילו עליו .התור לפני המפקד היה
ארוך ואיטי ,הותיר ליצחק דוד זמן רב
לראות שחורות .ובבואו לפני איש הצבא
הנכבד והתקיף עטור הדרגות והסמלים,
התרחש משהו מוזר .המפקד מתבונן
במסמך שהוגש לו ,מביט על הדף ומרים
את עיניו לעבר פניו של היהודי ,שוב
מרכין ראש לקרוא את השורות שרשמו
לו הרופאים הצבאיים ופעם נוספת על
האיש שעומד מול העמידה הכושלת ,ואז
הוא שואג עליו באימה שפוכה,, :משוגע
אתה! ...משוגע עם כתב חתימה! ...מה
לך ולצבא ,מה הם חושבים להם שעם
משוגע כמותך ניתן להילחם כהוגן
בשדה קרב?" יצחק דוד לא ידע אם
לצחוק או לבכות הוא כבר קיבל את
התואר הנכבד הזה לא מכבר ...המפקד
רעד מחימה עד שהתקשה למלמל פקודה
ברורה ליושבים לצידו וכותבים את אשר
הוא מורה להם .ולבסוף הצליח וסינן
מבין שיניו פקודת פיטורין למשוגע הזה.
יצחק דוד יצא מהמקום עם פטור חתום.
לעולם הוא לא יגויס עוד .הצבא אינו
זקוק למשוגעים.
שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זצ"ל:
 - 1קודם שיתחיל ק"ש יכוין לצאת
מצוות ק"ש שצונו ה' .ובאומרו
פסוק ,,שמע ישראל" יכוין את הפירוש
הזה :שמע ישראל :תבין ותשמע .ה'

אלוקינו ה' אחד :הוא אחד ,יחיד
ומיוחד בשמים ובארץ .ויאריך ב,,חית"
של אחד ,כדי שימליך ה' בשמים ובארץ
וב,,דלת" יאריך קצת כדי שיחשוב שה'
מושל בעולמו בארבע רוחות השמים,
ולא יאריך יותר מזה .ומוטב שלא
להאריך ,מלהאריך ולקלקל .ויאמר
הפסוק הזה בקול רם ,ומשימין יד ימין
על העיניים.
 - 6ולמה יד על העין? כי ביד יש אצבע
האגודל שלא כל אדם דומה לחברו
אלא מיוחדת לו ,וגם כן ה' יחיד ואין
דומה לו .וגם בבבת העין ובאצבע
האגודל נתן לכל אדם את חלקו שאינו
דומה לחברו .ויכוין ה' אלוקינו יחיד
בעולמו כלומר :אפילו ה' מצטרף עמנו
בשם אמוני שהוא מדת רחמים ,או
שמצטרף עמנו בשם אלוקינו בשביל
מדת הדין ,אבל האמת :ה' אחד כולם
במידת הרחמים והכל לטובתנו .ואפילו
כשרואים שיש בה מדת הדין.

דינים שבת:

,, - 1ושבענו והותרנו כדבר ה'" היכן
מצינו שמחוייבין להותיר מאכילת
שבת? אלא לפי שהשביעה היא מחיובי
עונג שבת ,ואינו ניכר שהאדם שבע ,רק
כאשר נשאר מהמאכלים ,ומצוה לאכול
משיירי מאכלי שבת והם כמו שאוכל
משיירי מנחה שהיו הכהנים אוכלים
במקדש.

התורמים לעלון זה:

האדון יוסף עזרא זעפרני ואשתו
הגברת רזי ובניהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים לבנים האדון רפאל ואשתו
הגברת ג'אני עם בנם הנולד החדש מזל
טוב ומברוק אמן *** .האדון זוקי
בלליה הכהן ואשתו הגברת שילא
ובניהם והוריהם להצלחה ולברכה
ומאחלים לגברת דליה מזרחי ובעלה
האדון ג'ק עם בנם חתן הבר מצוה
האברך ג'ואי מזל טוב ומברוק אמן*** .

הגברת בקי לוי ובעלה האדון אלי
ובניהם לברכה ולהצלחה ולבריאות
ולע"נ אביה המנוח שלמה בן חסיבה
ע"ה אמן *** .האדון מוריס נחמד
ואשתו הגברת רחל ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח שלמה בן
חסיבה ע"ה אמן *** .האדון פרג'
מלבסתי ואשתו הגברת לוסי ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .המשגיח
משה קרידי ואשתו הגברת איוון
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן .האדון
לארי חפץ ואשתו הגברת קרן ובניהם
והוריהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
האדון אלביר לאווי ואשתו הגברת
רוזיט ובניהם לברכה ולהצלחה אמן.
*** האדון שלמה גל ואשתו ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .משפחת
שרעבי לברכה ולהצלחה ולע"נ אדונתם
אמם אניס בת מרים ע"ה אמן*** .
הגברת יטה ידיד סראדה ובעלה האדון
משה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביה המנוח מרדכי בן רוזה ע"ה אמן.
*** משפחת כפיף לברכה ולהצלחה
ולע"נ אדונתם אמם רחל בת זקייה
ע"ה אמן *** .משפחת נקב לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח ג'מיל בן
עיישה ע"ה אמן *** .משפחת שקלו
לע"נ אדונתם אמם טוניה מזל בת רחל
ע"ה אמן *** .האדון ליאון פרחי ואשתו
הגברת איווה ובניהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים להאדון יוסי זעפרני רפואה
שלמה ובריאות איתנה לאורך ימים
אמן *** .הגברת בקי חרה ובעלה האדון
טליב ובניהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים רפואה שלמה להאדון אלי בן
ג'מיליה אמן.

*******

הגיעו התרומות לשבוע זה  2111 $ותזכו
למצוות אמן.
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