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פרשת ראה קוראים אותה לפני חודש אלול,
חודש הרחמים והסליחות .ואומר
הרמב"ם,, :צריך להרבות בצדקה
ובמעשים טובים בימים אלו של רחמים".
ולא אמר צריך להרבות בהנחת תפילין או
באיזה שהיא מצוה אחרת ,לכן בפרשתנו
המדברת רובה על הצדקה ,כתוב :פתוח
תפתח – נתון – תתן – העניק תעניק –
העבט תעביט .כולם רומזים על הצדקה.
עוד רמז אחר :כשדברה התורה על
המועדים בפרשת אמור :דברה בתחילה על
השבת ואחר כך על הפסח ,ואחריה על חג
השבועות ,ואחריה על ראש השנה ,ואחר כך
על הכיפורים וחג הסוכות .אבל יש דבר
מעניין בין חג השבועות וקודם ראש השנה,
פתאום התורה אומרת,, :ובקצרכם את
קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצור
ולקט קצירך לא תלקט וכו'" .מה ענין
הצדקה בין המועדים ובפרט קודם ראש
השנה? ללמדנו להרבות בצדקה קודם ראש
השנה .כי צדקה בימים אלו דוחה את
הגזרות ומצילה אותנו מיום הדין בימי
ראש השנה והכיפורים .ומלבד הצדקה
צרי ך גם כן להרבות בסליחות ובתפילות.
ואפילו אמרו בגמרא :בני ,חיי ומזוני ,לאו
בזכותא תליא מילתא ,אלא במזלא תליא
מילתא ,כלומר :יתכן אדם שהוא עובד ה'
כראוי ,ואעפ"י כן יהיה עני ,או שלא יהיו לו
בנים ,או שלא יזכה לאריכות ימים ,וזאת
משום שמזלו של אותו אדם כך הוא ,שלא

יועילו התפילות לאדם בעניינים אלו ,משום
מזלו ,אולם מזלו כך גזור עליו ואפילו הכי,
אומר מרן הרב עובדיה יוסף זכרונו לברכה,
מכל מקום על ידי תפילה ,יוכל אדם לשנות
הכל ,ככתוב :ועבדתם את ה' אלוקיכם,
ובירך את לחמך ואת מימיך – אלו מזונות,
לא תהיה משכל ועקרה בבתיך – אלו בנים,
את מספר ימיך אמלא – הרי אלו אריכות
ימים ,ואיך יכול לשנות? על ידי התפילה
שנאמר :ועבדתם את ה' .אין עבודה לה'
אלא תפילה עם כוונה וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

,, - 1אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל כן
תאכלנו" :למה נזכר שמו של צבי כמשל,
באכילת הבשר? לפי שהצבי בשעה שהוא
ישן ,עינו אחת פתוחה ועינו אחת קמוצה,
ועצה טובה קא משמע לן ,שתאוות אכילת
הבשר ,שלא לרדוף הרבה באכילת הבשר,
אלא עין פתוחה ועין סגורה כלומר חצי
תאווה מספיק .ולא ירדוף האדם אחרי
תאוותיו( .החוזה מלובלין)
,, - 2פתוח תפתח את ידך ולא תקפוץ
אותה" בא ללמדנו כשאדם רוצה לתת
צדקה לעניים ,יפתח את ידו ויסתכל
באצבעותיו ויראה שאינן שוות יש אחת
גדולה מחברתה וארוכה יותר ,ויש קטנה
וקצרה יותר .אבל אם יקפוץ הכף שלו ,אז
כל האצבעות שוות מבחוץ ואין הבדל ניכר
ביניהן .גם כן הצדקה שנותן ,צריך להבין
מי הוא ראוי לצדקה יותר ,ומי שהוא עני

יותר ,ומי שהוא קרוב יותר ורחוק יותר,
ומי הוא מטופל בילדים יותר .ומי שהוא
פחות ,ולא יאמר כולם עניים וכולם שווים
אלא צריך להבין איך ובאיזה צורה צריך
שייתן כמו שאמר דוד המלך בתהלים:
,,אשרי משכיל אל דל" כלומר עליו לעיין
ולהבין מי הוא הדל האמיתי( .שר שלום)

היסטוריה בקצרה:
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באותה תקופה נעשתה מחלוקת בין בית דין
של בית שמאי ובין בית דין של בית הלל,
בכמה דברים ,אפילו הכי היו אוהבים אלו
את אלו ,שאף שאלה אוסרים ואלה
מתירים ,ואלה פוסלים ואלה מכשירים ,לא
נמנעו בית שמאי מלשאת נשים מבית הלל,
ולא בית הלל מבית שמאי ,כל הטהרות
והטומאות שהיו אלה מטהרים ואלו
מטמאים לא נמנעו עושים טהרות אלו על
גבי אלה .שכן חיבה ורעות היו נוהגים זה
בזה ,לקיים מה שנאמר,, :האמת והשלום
אהבו" והיו מפלפלים ומתווכחים בכל
הדברים אשר ביניהם ,הם וכל חכמי הדור
גם יחד ,והייתה מלחמתה של תורה
מתגברת והולכת ביניהם .ועוד אותה שעה,
הרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה,
כדברי בית הלל עושה ,אבל מי שעושה
מקולי בית שמאי ומקולי בית הלל
במחלוקת אחת ,זה רשע .מחומרי בית
שמאי ומחומרי בית הלל ,כשסתורים זה
את זה ,עליו הכתוב אומר :הכסיל הולך
בחושך ,אלא עליו לעשות כבית שמאי,
כקוליהם וכחומריהם ,או כבית – הלל
כקוליהם וכחומריהם .אמר רבי אבא אמר
שמואל :שלוש שנים רצופות נחלקו בית
שמאי ובית הלל ,הללו אומרים הלכה
כמותנו ,ומראים פנים לדבריהם ,והללו
אומרים הלכה כמותנו .יצאה בת קול
ואמרה .אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם,
והלכה כבית הלל.

הדרך לרפואה ולבריאות:

יש כמה עצות על דרך הרפואה המונעת
כאבי רגלים והם – 1 :להימנע מעמידה
ממושכת ,וגם מישיבה מאוד ממושכת.
הרצוי הוא לשנות תנוחות מידי פעם,
ולעבור ממצב עמידה לישיבה ולהיפך– 2 .
ככל שנעשה פעולות ברגלים ,כן השרירים

יופעלו ויגרמו לחזרת הדם אל הלב ,לכן
מומלץ בנוסף לשינוי תנוחות ,להפעיל גם
את שרירי הרגלים – 6 .כאשר אתה נעול
בנעלים עלה לאט על קצות האצבעות כמה
שאתה יכול ורד לאט לאט ,לפני שהעקב
יגיע לרצפה עלה שוב ,תרגיל זה יכול לגרום
להתכווצויות בשריר שמתחת לברך ,ולכן
יש להתחיל בהדרגה כמו של תרגיל
אורתופדי – 0 .כל הפעלה של הקרסול כלפי
מטה ומעלה תפעיל את השריר ותגרום
ללחץ על הווריד ולהחזרת הדם אל הלב
ומניעת הצטברות בוורידים – 1 .ההליכה
היא הפעולה הטובה ביותר להפעלת שרירי
הרגלים – 3 .לאנשים הסובלים מעודף
משקל ,תרגילים אלו שהזכרנו ,שהתוצאה
מהם ירידת המשקל ,ולאחר מכן יעשו
הליכה ,מכיוון שהליכה עם משקל יתר
מזיקה לסחוסים – 7 .חוסר בתנועות של
הרגל ,גורם להופעת קריש בווריד עמוק,
לכן יש חשיבות גדולה בטיפול נכון ומספיק
במדללי דם למניעת היווצרות הקרישים.

דברי מוסר,, :כבוד חברך"

כמה צריך האדם להיזהר בכבוד חברו ,עד
שאמרו :שואלים את האדם :ההמלכת את
חבריך עליך? פירוש :האם התנהגת עם
חברך כאילו הוא מלך? ומזה למדים כמה
צריך להיזהר בכבוד חברינו ,ובפרט
לאנשים שהטיבו עמנו ,כדי שלא נהיה כפוי
טובה ח"ו .ואם אחד לווה מחברו מעות או
קונה סחורה בהלוואה כדי לעבוד בכך
להרוויח מן המעות של ההלוואה או מן
הסחורה שקנה על מנת להביא פרנסה לבני
ביתו ,כמה עליו להיות נאמן להחזיר
לבעלים את הדמים בזמן שקבע איתם ,ולא
יגרום להם שום צער ועגמת נפש ,ולא יאמר
לחברו ,,בא מחר" לא דמי ההלוואה ולא
דמי הסחורה .זה עוונו גדול ועונשו קשה
ומר .ומי שנזהר לשלם את דמי הסחורה
בזמן הקבוע ,וחושב תמיד שלא לצער
הבעלים שעשו עמו טובה ,אז ה' מזמין לו
קונים ומוכר ומרוויח ,וכל זה בשביל שנתן
בלבו להחזיר לבעלים אז מרוויח והסחורה
נמכרת ומביא אחרת תחתיה ,ואם חושב
ההיפך ,לווה ואינו מעוניין לשלם אז ה'
סוגר בפניו שערי פרנסה ,ומצבו הולך
ומדרדר מיום ליום ,ואינו יודע שכל זה

בעוון שאינו מחזיר דמי הסחורה לבעלים
ועל כן צריך להיזהר שלא לגרום שום צער
לשום אדם ולא לבזותו ולא לביישו וה'
ישמרנו אמן.

הראשון לציון רבי יעקב עייאש 2225-2571

יצחק עייאש היה חי באלג'יר בעיר מודיה,
כשהגיע לפרקו נשא את הבתולה רחל .כבר
שנים ארוכות נשואים בני הזוג ,ועדיין לא
זכו להיפקד בבנים ,תפילות רבות שפכו
לפני ה' ,אך הישועה לא הגיעה ,ולאחר
ציפיה של שנים החליטו להיפרד זה מזו.
יחד הגיעו! לפני דיין אלג'יר רבי רפאל
ידידיה סרור ,והודיעו לו את החלטתם
ובקשו ממנו לסדר להם גט .צר היה לרבי
רפאל ידידיה סרור לגרשם ואמר להם :כל
המגרש את אשתו הראשונה מזבח מוריד
עליו דמעות .ולבו נכמר בקרבו על צערם,
והוא ניסה להרחיקם מן הגירושים .במתק
שפתיים החל לדבר על לבם של בני הזוג כי
יאותו להמשיך ולחיות יחד ,ובסיום דבריו
הבטיח להם,, :אם תשמעו לדברי ,לתקופת
השנה תזכו ויוולד לכם בן .ביום
שתכניסוהו לבריתו של אברהם אבינו,
תקראו את שמו יהודה ,ולאחר שיגדל
הילד תביאוהו אלי ,ואני בעצמי אלמד אותו
תורה ודעת" .בני הזוג יצאו מבית החכם
מאושרים ובטוחים בברכת הצדיק ,לפני
תום השנה ,זכו ההורים יצחק ורחל ,ונשמע
בביתם קול פעיות עולל .הכנסתו למילה
נערכה ברוב עם ושמו נקרא יהודה כצוואת
הרב .וכאשר מלאו לו שלוש שנים עטפו
אביו בטלית ונשאו לבית הרב רפאל ידידיה
סרור ,הרב קיים הבטחתו במלואה ,שעות
רבות ביום הקדיש לחינוכו של הילד יהודה,
ולמד חומש ומשנה וגמרא בהצלחה.

סיפור:
הסיר ברון משה מונטפיורי 2527-2227

הסיר משה זכה לאריכות ימים מופלגת,
וכשמלאו לו מאה שנים התקשטה עיר
מגוריו ,,רמסגייט" בבריטניה בדגלים,
כאילו היה זה חג לאומי .גם בקהילות
ישראל בעולם כולם ציינו את יום הולדתו
המאה .בחורף  1881חלה הסיר משה את
חוליו האחרון ,אך ימים מספר לאחר מכן
התאושש וקם לאיתנו .שוב בקיץ באותה
שנה חלה והיה ביום  13לחודש מנחם – אב

 ,1881יצאה נשמתו בקריאת ,,שמע
ישראל" והוא נטמן על יד קברה של אשתו
יהודית סמוך לבית הכנסת שבנה בעירו
,,רמס גייט" .המנוח משה היה חשוך בנים,
את כל רכושו הגדול הוריש לקרוביו
ולמוסדות צדקה יהודיים ,ולבית הכנסת
שהקים בעירו ציווה קרן מיוחדת שתחזיק
גם כולל אברכים לבקשתו האחרונה ,טמנו
עמו בקברו מספר דברים שהיו יקרים לו
בחייו ,טלית של משי שהעניקה לו אמו
ביום חתונתו ,גם טמן שריגי עץ – זית
שקטף במו ידיו על הר הכרמל במסעו
הראשון לארץ ישראל .על ארונו ציווה
להניח שקיק עפר מהארץ הקדושה ,מאותו
עפר שהביא עמו בעת ביקורו בקבר רחל
אמנו .בנוסף ,הכניסו עמו גם ספר אשר בו
נכתבו כל צדקותיו וחסדיו אשר עשה עם
הקהילות היהודיות בעולם זכותו יגן עלינו
וזיכרון צדיק לברכה.
שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זצ"ל:
 – 1קטן ביום השבת יכול לעלות לתורה
ולקרוא בספר לעצמו אבל לא לאחרים,
ובשני ובחמישי אין להעלות קטן כלל.
ובכל עת שקורין בתורה אומרים אחר
סיום הקריאה חצי קדיש ,לבד ממנחה
בשבת ומנחה בתענית אין קורין אחר
סיום הקריאה לפי שסומכין על הקדיש
שאומרים לפני העמידה .ונוהגים להכניס
הספר תורה להיכל אחר קדיש תתקבל.
 – 2מחזירים את ספר התורה להיכל
כשהוא סגור ,אבל אם יש אנשים שאיחרו
לבוא לבית הכנסת ,פותחים להם הספר
כדי שיראו אות בתורה דומה לאות
שמתחיל בשמו של כל אחד .ובמקום שאין
ספר תורה קורא החזן מתוך החומש בקול
רם ,בלי ברכה וגם את ההפטרה בלי
ברכות.

דינים:

 – 1בכור שנפדה אחרי שמלאו ארבעה
שבועות ויום אחד מזמן הלידה ,כגון נולד
ביום שבת בשעה חמש בבוקר ועשו לו
בדיעבד פדיון ביום ראשון אחרי שעברו
ארבע שבועות ויום אחד ושבע שעות משעת
הלידה( ,כלומר ביום ראשון בשעה שתים
עשרה אחה"צ) לא יצא ידי חובת פדיון,

וצריך אבי הבן לחזור ולפדותו בלי ברכה
בליל יום שני שהוא התחלת יום שלושים
ואחד מזמן הלידה ,והכהן שקיבל את מעות
הפדיון ,צריך להחזיר את החמישה סלעים
לאבי הבן במתנה גמורה .וחוזר אבי הבן
ופודה אותו בליל יום שני בלי ברכה .אבל
אם פדה אותו ביום ראשון בשעה חמש
אחה"צ ,היינו :לא מלאו ארבעה שבועות
ושלושים ושבע שעות מזמן הלידה ,אז
כשחוזר ופודהו שנית ,יפדהו עם ברכה ,אך
בברכת שהחיינו ראוי שאבי הבן ילבש בגד
חדש וכשמברך שהחיינו על הבגד יכווין גם
על הפדיון.
 – 2תינוק בכור שחלה ונדחית מילתו עד
שיתרפא ,והגיע עת הפדיון בליל שלושים
ואחד מהלידה ,ועדיין הנולד לא נתרפא,
ולא עשו לו ברית מילה ,אפילו הכי עושים
לו הפדיון בזמנו ,ואין להשהות מצות פדיון,
עד שיתרפא ויעשו לו מילה ,לכן יפדו אותו
מיד כשהגיע הזמן ,כי חביבה מצוה
בשעתה .ואחרי כך כשהיה בריא יעשו לו
מילה ,ואדרבה מצות הפדיון שעשו לו היא
מגינה עליו להחלימו מהר.
 – 6תינוק בכור חולה ,וכשנתרפא והיה
ראוי לעשות מילה ,ובאותו יום הגיע זמן
הפדיון עם זמן המילה ,עושים לו המילה
קודם ואחר כך עושים לו הפדיון ,לפי
שתדיר ואינו תדיר ,תדיר קודם.
 – 0מי שלא פדה את בנו בזמנו ,מכל סיבה
שהיא ,ונזכר בערב שבת ,יעשה מיד את
הפדיון אף בערב שבת ,לפי שאם מעכב את
הפדיון ,עובר בכל יום במצות עשה של פדיון
הבן .ויחלק בסעודה עוגות דווקא כדי
שיעשה סעודת שבת בתיאבון ולכבוד יום
השבת.

התורמים לעלון זה:

איש חסד בעילום שם לברכה ולהצלחה עם
כל המשפחה אמן *** .האדון אברהם עציץ
ואשתו הגברת אסתי ובניהם והוריהם
לברכה ולהצלחה עם הנולד החדש
,,אדוורד" מזל טוב ומברוק אמן *** .האדון
אלי לוי ואשתו הגברת בקי ובניהם לברכה
להצלחה ולבריאות ולע"נ רוזלין רייזל בת
חוה ע"ה אמן *** .האדון פרח חמרה
ואשתו הגברת דינה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ רוזלין רייזל בת חוה ע"ה

אמן *** .הגברת שמחה פראנקו ובנה
האדון יוסף אשכנזי ומשפחתו לברכה
ולהצלחה ובנים זכרים ולע"נ אביה המנוח
יוסף בן אסתר ואמה שרה בת שמחה ע"ה
אמן *** .האחים המבורכים למשפחת
בווביה והגברת טוניה לברכה ולהצלחה
ולע"נ המנוח יצחק בווביה בן שמחה ע"ה
אמן *** .הרב שמעון גולדסטין ואשתו
הגברת שמחה ובניהם והוריהם לברכה
ולהצלחה אמן .האחים המבורכים פרג' –
דוד – קלוד – אדמון – ג'נט – רינה – אסתר
– גילה – פימה – איוון למשפחת נחום
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
נשמת אמם איילה גזאלה בת רימה ע"ה
אמן *** .הגברת סילי ג'ג'אתי ובניה לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אביהם המנוח יהודה ליאון בן ג'מיליה ע"ה
אמן *** .משפחת שקלו לע"נ אדונתם אמם
טוניה מזל בת רחל ע"ה אמן *** .האדון
עובדיה אברהם ואשתו הגברת סבח ובניהם
נעים – יוסף – משה – ויונתן לברכה
ולהצלחה ולע"נ בנם שנקטף בקיצור ימים
דוד בן סבח ע"ה אמן *** .הגברת פרידה
חצבאני רביע ובניה לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביהם המנוח נסים סאמי בן אמיליה ע"ה
אמן *** .האדון אדי ישי ואשתו הגברת
יולה ובניהם לברכה ולהצלחה ולבריאות
ולרפואה שלמה ותודה רבה לכל הקוראים
תהלים לרפואותו ולע"נ רחל בת שפיקה
למשפחת ישי ע"ה אמן *** .האדון ויקטור
מאלח ואשתו הגברת שירלי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח יהודה אסלן
בן ג'מיליה ע"ה אמן *** .האדון גבי בללאס
ואשתו הגברת אורלי ובניהם לברכה
ולהצלחה ומאחלים לאבי הבן אלברט
ואשתו רותי עם הנולד החדש ,,נתן" מזל
טוב ומברוק אמן.
הגיעו התרומות לעלון זה  $1211וההוצאות
 $1611ותזכו למצוות אמן.
בחודש אפריל פתחנו את אתר האינטרנט
המחודש עלונים בית יוסף ,ומאז ביקרו
באתר  16811מבקרים.
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