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עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו
ועמד בכולם והם – 1 :ביקש נמרוד
להרוג את אברהם ונחבא במערה י"ג
שנים – 2 .אחר כך תפס אותו והשליכו
לכבשן האש – 3 .לך לך מארצך– 4 .
מיום שנבראו שמים וארץ לא בא רעב
לעולם אלא בימי אברהם ,ובארץ כנען
בלבד – 5 .נלקחה שרה אשתו לפרעה6 .
– מלחמת ארבעת המלכים – 7 .ברית בין
הבתרים שישתעבדו בניו ארבע מאות
שנה – 8 .ברית מילה בגיל מאה– 9 .
גירוש ישמעאל והגר - 10 .העקידה.
הרמב"ם חולק על זה משמיט את מעשה
נמרוד ומוסיף שתים אלו – 1 :לקח
אמתו לאשה זה לא מכבודו – 2 .גירוש
הגר בהריונה .אבל רבי יונה משמיט
הניסיון הראשון ומוסיף תחתיו קבורת
שרה .כלומר שה' אמר לו לתת לו כל
ארץ כנען ,ובשביל מקום קטן לקבורה
שילם  400מאות כסף .ולמה נתנסה
אברהם עשרה בדיוק? כדי לכפר על
עשרה ניסיונות שניסו בניו עם ישראל
לה' ככתוב :וינסוני זה עשר פעמים ולא
שמעו בקולי ,ובאו עשרה ניסיונות של
אברהם לכפר על בניו .והקדים אברהם
אבינו רפואה למכה .ולמה נפטרה שרה
סמוך לעקידה? לפי שידעה שאברהם
בעלה משתמש במידת החסד תמיד ולא

השתמש במידת הדין כלל ,רק בשעת
העקידה נשתמש בזה ובזה תיקן מידותיו
בשלמות לפיכך אמר לו המלאך :עתה
ידעתי כי ירא אלוקים אתה ,כלומר
השתמשת במידת הדין אבל שרה אמנו
הייתה כנגדו ,והשתמשה במידת
הרחמים ובמידת הדין ,ואימתי היה
במידת הדין? כשאמרה לבעלה :גרש
האמה הזאת ואת בנה .ובזה השלימה
התיקון שלה .והייתה מחכה מתי בעלה
יתקן את שלו ,ולפיכך אמר ה' לאברהם:
כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה,
כלומר תשתמש במידת הדין כפי שהיא
השתמשה בה כשגירשה את הגר ואת
בנה .לכן כאשר שמעה על העקידה,
שאברהם בעלה השתמש ותיקן מידת
הדין ,שמחה ומיד פרחה נשמתה לפי
שהיא ובעלה השלימו תיקונם ,ולכן
נסמכה פרשת העקידה למות שרה וה'
ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

,, – 1ואלה שני חיי אברהם אשר חי"
נאמר באדם הראשון גם כן שתי תיבות
אלו,, :אשר חי" .מה טעם? לפי שאדם
הראשון היה ראוי לחיות אלף שנים,
אבל נתן שבעים משנותיו לדוד המלך .גם
כן אברהם אבינו נתקצרו שנותיו שלא
יראה את עשו יוצא לתרבות רעה לפיכך

נאמר בשניהם אדם ואברהם ,,אשר חי"
(הרמ"ע)
,, - 2וה' ברך את אברהם בכל" רבי
שמואל ברבי יצחק פתח :רודף צדקה
וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד .מה
מלמדנו? שלושה דברים יש לו לאדם
שימנע מהיות גבאי צדקה וחסד והם1 :
– העדר כוח ובריאות מצידו – 2 .הציבור
אינו מזדרז לתרום לו ולעשות בקשתו,
אז לא ימצא בידו מעות לתת לעניים– 3 .
הגבאי יפגע בכבודו ,כי החיזור על
הפתחים מביאים בזיון וזלזול .לזה בא
הכתוב ומבטיחו לגבאי זה :אל תדאג
מכל זה,, – 1 :תמצא חיים" וה' נותן לך
כח ובריאות – 2 .תמצא ,,צדקה" כלומר
הקהל יתרמו לך צדקות .תמצא ,,כבוד"
שלא תתבזה ולא תתבייש משום אדם
והכל מקבלים אותך בסבר פנים יפות,
והיינו שבירך ה' את אברהם בכל ,כלומר
בכל הדברים שהזכרנו כי היה בעל חסד
וגמילות חסדים.

היסטוריה בקיצור:
ימי החורבן  68למנינם

אחרי החורבן ,פשטו הרומאים ברחבי
הארץ ,ורק שלושה מבצרים בלבד נשארו
ביד השרידים אנשי המלחמה:
,,הורידיון" ,,מכיר" ו,,מצדה" .ויהיו
שלושתם למוקש לחיל הרומאים ,אבל
טיטוס לא שם לבו אליהם ,לפי שהיה
חרד לבוא עיר רומא לקראת כבוד חג
הניצחון .וכיוון שהגיעה הבשורה מרומא
שנתקסר אספסיינוס אביו ברומא
באהבה רבה ובתפארת ,מיד יצא לו
טיטוס בדרך לבוא עיר רומא .ירד
בספינה גדולה ולקח עמו שלל ירושלים,
ושמעון ויוחנן הגלילי ראשי המורדים
לקח עמו בספינות רבות ששה עשר אלף
שבויים להתפאר בהם ברומא .ומה עשה
אותו רשע? לקח את פרוכת קודש
הקדושים ועשה אותה כמין סל גדול,
ושם בו כל כלי המקדש העשויים מזהב
ומכסף .ובדרך עמד עליו נחשול הים
ורוח סערה שבים בקשה להטביעו .עמד

טיטוס ואמר לפני אנשיו :אלוקיהם של
יהודים אין גבורתו אלא במים ,פרעה
טבע במים ,סיסרא טבע בנחל קישון,
ועתה רוצה להטבעני במים ,ואם גיבור
הוא ,יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה –
מיד יצאה בת קול ואמרה לו :רשע בן
רשע בן בנו של עשו הרשע ,בריה קלה יש
לי בעולמי ,משניכנסת בך אינה יוצאת,
ויתוש שמה .עלה ליבשה ותעשה עמה
מלחמה .ודרכי לעשות שליחותי על ידי
דברים קלים לכל המתגאים ,עלה
ליבשה ,בא יתוש ונכנס בחוטמו ,ולא
עשה שום נקב בקרום של המוח ,ונקר
בחוטמו שבע שנים.
הדרך לרפואה ולבריאות:
כתבנו בעלון שעבר :כשאדם במצב של
פחד או במתח ,מיד הגוף משחרר
,,אדרנלין" שהוא בנזין הגוף ,ואז מעלה
את רמות הסוכר בדם ,כדי שלגוף
ולשרירים יהיה אפשרות להשתמש
בסוכר ,ולקבל יותר בנזין ,וכך יהיה לו
יותר כח ,ויוכל לפעול ולהגן על עצמו יותר
טוב .וגם האנדרנלין גורם לכיווץ כלי הדם
ועלייה בלחץ הדם וכאן עולה השאלה:
גופנו שנברא בחכמה כל כך גדולה ,כמו
שאומרים בכל יום,, :אשר יצר את האדם
בחכמה" מדוע אין הוא יכול להבדיל בין
סכנה גדולה ,קטנה או בינונית? לשם מה
הוא מפריש בכל סכנה כמות אדרנלין
כאילו הוא בסכנה גדולה? התשובה היא,
אדרבה ,זו היא חכמת הבורא הנפלאה,
הפרשת האדנרלין נועדה לסייע ביד האדם
להיחלץ ממצב של סכנה .בשעת סכנה ,כל
שבריר של שנייה הוא חשוב ,אם הגוף
יצטרך לחשב את גודל הסכנה שהוא נתון,
הרי שעד שתגיע ההחלטה על גודל הסכנה,
ומכאן עד שתינתן הפקודה להפריש
אדרנלין יעבור זמן יקר מאוד .לכן ברא
הבורא את האדם כך שבעת כזאת אין
הוא ממתין לשיקול השכלי ,אלא מיד
מפריש האנדרלין .אין ספק שהחיים
השתנו .פעם אדם ידע רק את מה שנעשה
בארבע אמותיו ,טלפון לא היה ,עיתון אין
לו מציאות ,ואם נמצא ,היה מגיע באיחור

של חודשיים ,או בכלל לא מגיע .אבל
היום אנו מסובבים בתקשורת ,טלפון,
פלאפון ,עיתונות למכביר ,ועוד ועוד.

דברי מוסר ,, :חובת האדם בעולם"

יצירת האדם ובריאת העולם ,הכל
למטרה אחת והיא לעשות רצון בוראנו
עלי אדמות ,כי מה שווה לאדם לחיות בלי
תוכנית או תפקיד מעשי ,וכן להשתמש
בענייני העולם בלי סיבה המכוונת אותו
לכך .רק על ידי צווי והדרכה הוא נקרא
,,אדם" ולולי זה הרי הוא כבהמה ממש.
וכמו שאנו אומרים בתפלה בכל יום
,,ומותר האדם מן הבהמה אין" כלומר
היתרון שיש לאדם מן הבהמה הוא שיכול
האדם לומר ,,אין" כלומר איני רוצה
לעשות זה או זה ,ויכול לבחור ולהבחין
בין הטוב ובין הרע .אבל האדם אם הוא
מתנהג בלי תוכנית מוכנה ואינו מבחין בין
טוב לרע ,הרי הוא ממש כבהמה .עוד יש
לומר :היתרון שיש לאדם מן הבהמה הוא
,,אין" ראשי תיבות :אמירה – ידיעה –
נתינה .שיש באדם דיבור הבנה ונתינה מה
שאין בבהמה .ומאחר שהאדם יודע ומכיר
בעולם שיש לו מטרה חיובית ,עליו לעשות
את תפקידו בנאמנות ובשמחה ,כיוון
שאם יודע הוא שיש לו תפקיד ,ועושהו,
עליו לשמוח .והשמחה היא היסוד
בהצלחת החיים שהרי בלי שמחה אין רוח
הקודש שורה ,ואפילו הבנת התורה כמו
שצריך מגיעה לאדם רק לאחר שמחה
פנימית שבעיסוק התורה .ומכל מקום ,אף
שאין אדם בלי צרה ,אין לאדם לחשוב על
הרע שיש ,אלא רק על הטוב אף שהוא
מעט ,וישמח ויאמין שהכל מאיתו יתברך.
וכן אין לאדם לחשוב על הרע שיבוא,
אלא ,דיה לצרה בשעתה.

הראשון לציון:
רבי רפאל מיוחס 1700-1771

כשבאו המלמדים תינוקות של בית רבן
ושאלו את רבי רפאל :האם יקבלו בני
הקראים בישיבות ללמד אותם מקרא ענה
להם הרב :האם יהודים המוהלים מלו

את בני הקראים? ענו לו,, :כן ,יהודים מלו
להם את בניהם" אמר הרב :אם כן ,קבלו
אותם ,נסו להשריש בהם אמונה אולי
יחזרו הילדים מדרך אבותיהם הנלוזה
ויקבלו עליהם כשיגדלו תורה שבעל פה.
ועם הזמן נוצרו מעט יחסי קירבה בין
הקראים לשאר היהודים ,אך הריחוק
בענייני הדעות – נשאר בעינו .באחד
הימים דרשה הממשלה מן היהודים סכום
כסף עתק ,כדי למלאת את קופת האוצר
הריקה .הראשון לציון ,רבי רפאל ,קרא
לראשי העם לאסיפה דחופה .כדי לא
לעורר תשומת לב נקראו להתאסף בבית
הכנסת הקראי ,אשר שוכן במעמקי
האדמה ,ומוסתר מעין כל ,שם ודאי לא
תראם עין המושלים .כל הקרואים כבר
התאספו ,רק רבי רפאל טרם הגיע .לא
עברו דקות והרב הגיע ,הוא הניד את
ראשו בברכת שלום לנאספים ,והחל לרדת
בגרם המדרגות .לפתע נסרה זעקה בחלל
האוויר ,הרב נפל ארצה .משמשו עזר בידו
לקום אך הרב שב ונפל .מעט מלים
הצליחו להציל מפיו,, :רוח רעה שוכנת
כאן ,הוציאוני" הרב הוצא מבית הכנסת
וקהל נאספים אחריו .רבי רפאל המשיך
לקרוא :רוח רעה שוכנת במדרגות אלו,
רוח רעה! .אפשר לגלות את יסוד
המדרגות?

שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זצ"ל:

 - 1כשאומר תיבת אחד בפסוק הראשון
של שמע ישראל יכווין :א :ה' יחיד
בעולמו .ח :מושל בשבעה רקיעים ובארץ
שעולה מספרם שמונה .ד  :מושל בארבע
רוחות העולם .ואם לא כוון בפסוק ראשון
כמו שאמרנו ,חוזר וקורא שנית ,אמנם לא
יחזור מיד עד שיגמור פרשה ראשונה של
ק"ש עד ,,ובשעריך" .ויחזור ויקרא שוב
שמע ישראל בכוונה וימשיך ברוך שם וכו'.
 – 2כשקורא ק"ש צריך להשמיע לאזניו
מה שמוציא מפיו ,וידקדק בקריאתה
דקדוק גדול .ויקרא אותה בטעמים של
תורה .ויפסיק בין שתי מלים
שאותיותיהם כפולות כמו :בכל לבבכם

וכדומה ,ויטעים יפה ה,,עין" של תיבת
,,נשבע" שלא יהא נשמע כאילו אמר
,,נשבה" וכן ב,,ז" של תזכרו – וזכרתם
ידקדק היטב שלא יהא נשמע כאילו אומר
תשכרו – ושכרתם.

סיפור:
עיר של חכמים הייתה בהונגריה ושמה:
,,נאסוייד" והייתה נחשבת כעיר ואם
בישראל ,היו שם רבנים וגאונים דיינים
ותלמידי חכמים ,ועובדי ה' דגולים,
וסוחרים יהודים ישרי דרך יראים
ושלמים .רבה של העיר הגאון הקדוש רבי
אברהם יהושע פריינד זצ"ל ,נחשב כאחד
מצדיקי הדור .הוא חי בעירו נאסוייד
ומצודת תורתו ופסקיו ושרביט ההנהגה
הרוחנית שבידיו נתונים על פני כל המחוז
והמדינות ומעבר לה .מכל קצוות ארץ
שיגרו אליו שאלות בהלכה וביקשוהו
לפתור דיני תורה סבוכים .מקרים חסרי
פשר של עגונות מוכות גורל וקשות יום,
סוגיות שנראו כדרך ללא מוצא באו אל
שולחנו ,והוא בגאונות חובקת העולם
וסעייתא דשמיייא עצומה שהייתה נוכחת
תמידית בבית מדרשו ,ידע ומצא איך
להתיר את הסבך .אחריות הדור ,מוטלת
הייתה על כתפיו הרחבות והמוני בעל
הבתים בעיר לא עשו דבר .אלא בדעתו
ובהסכמתו.

דינים שבת:
 - 1כלי מלאכתו לאיסור כגון פטיש ,או
סיר בישול המיועד דווקא לבישול .אסור
לטלטלם בשבת .אבל מותר לטלטלם אם
רוצים להשתמש בהם לתשמיש היתר
בשבת ,כגון פטיש לפצח בו אגוז .וסיר
הבישול למלא אותו מים כדי לשתות ממנו
כל יום השבת.
 – 2קנה של גפרור אסור לטלטלו בשבת
שלא לצורך ,אבל אם רוצה לחצוץ בו
שיניו מותר לטלטלו ,וגם מחט אסור
לטלטלה שלא לצורך ,אבל אם להוציא בה
הקוץ מאצבעו מותר לטלטלה וכל זה
קורין אותו :מטלטלין אותו לצורך גופו.

התורמים לעלון זה:

המקובל הרב אדמון נחום ואשתו ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .הבחור הנחמד
והנעים האברך מיכאל ויקטור קמעו ה'
יברך אותו ויגדל בתורה וישמחו בו הוריו
והורי הוריו אמן *** .האדון דוד קבריתי
ואשתו ובניהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
האדון יוסף סלאמה ואשתו ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון ציון
שלוח כהן ואשתו הגברת נורה לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמו לוריס בת מרים ע"ה
אמן *** .הגברת לאה סלאמה ובניה פרג'
– ג'ק – מרים – קלמנץ ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח יצחק בן
מרים ע"ה אמן *** .האדון אלי לוי ואשתו
הגברת בקי ובניהם לברכה ולהצלחה
ולרפואה שלמה אמן *** .משפחת שקלו
לברכה ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם
טוניה מזל בת רחל 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.
*** האחים המבורכים רחמים – דוד –
יהושע – איוון – למשפחת כודריה לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ הרב
המנוח מרדכי שרעבי זצ"ל ואביהם
המנוח מרדכי בן מזל והחייל הקדוש
אברהם בן פרידה ע"ה אמן *** .האדון
ליאון אהרון פרחי ואשתו הגברת אווה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ המנוח
דניאל בן עיישה ע"ה אמן *** .האחים
המבורכים משה – אהרון – נתן – יצחק –
וסופי למשפחת סרווה לברכה ולהצלחה
ומזמינים הקהל לשמוע דרוש לע"נ
אביהם המנוח שמעה בן בדיעה ביום
רביעי בשעה  7בערב בבית הכנסת שבת
אחים ותזכו למצוות אמן.

הגיעו התרומות לשבוע זה 1600 $
וההוצאות  1350 $ותזכו למצוות אמן.

www.bethyosef.com

