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פרשתנו מתחילה בדין אשת ,,יפת תואר"
הרב מרדכי הכהן שואל :מהו היופי
האמיתי של האשה? ומשיב :כבר שלמה
המלך מקדיש מזמור שלם בסוף ספר
,,משלי" לדבר על ,,אשת חיל" שאמר
עליה,, :שקר החן והבל היופי" ופסוק זה
אמרו הרבי מלובביץ' כשבאה אצלו מלכת
היופי של מדינת ישראל לקבל ברכה
מהרבי .כשעברה לידו נתן לה דולר
אמריקאי .כפי מנהגו עם כל המבקרים.
שהתה מעט אחרי שקיבלה דולר ,ואמרה
לו :רבינו ,אני מלכת היופי של מדינת
ישראל ,ברכני ברכה נוספת ,אמר לה:
,,שקר החן והבל היופי אשה יראת ה'
היא תתהלל" .אז קיבלה ברכתו זו .נלמד
מכל זה :שאין היופי החיצוני הוא העיקר,
אלא היופי הפנימי ,האישיות האופי
והתוכן הנפשי ,הם העיקר .יש לשאול:
מה סודה של אשת חיל שדיבר עליה
שלמה המלך? הוא דיבר ומנה פרטים
רבים ,חלקים אינו כה מעשי בימינו ,כגון:
,,ידיה שלחה בכישור" לטוות חוטים ,וגם
,,מרבדים עשתה לה" ו,,סדין עשתה
ותמכור" וכו' .אבל היסוד והבסיס של
אשת חיל ,אומר המדרש :שהמזמור של
אשת חיל שכתבו שלמה המלך ,מיוסד על
סדר אלף – בית שהם כ"ב אותיות
שנכתבה בהם התורה ,לפיכך משבח המלך
שלמה את הנשים הכשרות בעשרים

ושתיים אותיות של התורה .כאילו
שהאשה הכשרה צריך שיהא תפקידה
שלם כתורת שלמה .ומלבד מלאכות הבית
שצריכה לעשות ,חייבת להיות עקרת
הבית ,ואם כשרה בישראל ,ולשמש
כדמות חינוכית למופת – בלב חנון ורחום
בבחינת כפה פרשה לעני וידיה שלחה
לאביון ,וגם דיבורה יהא בבחינת :פיה
פתחה בחכמה ,ותורת חסד על לשונה.
צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא
תאכל .עוד צריכה לעזור לבעלה ולתת לו
עצות טובות עד שיגיע למדרגת :נודע
בשערים בעלה ,בשבתו עם זקני ארץ.
וצריכה להיות יד ביד יחד עם בעלה ,ולא
תזלזל בו ,ולא תתגאה עליו ולומר שהוא
טיפש ,והיא נבונה יותר ממנו ,ותאמין
שהיא צריכה לעזרת בעלה ,אז בעלה
מרים את ראשו בשבתו עם זקני ארץ,
ומתפאר שיש לו אשה כזאת .וגם עליה
לאהוב את בעלה ולכבדו ,ושלא תעשה
דבר שלא ברשותו ,ואפילו דבר של חסד,
אז מצליחה ותרים את משפחתה ,אז
ממשיך שלמה המלך ואומר :קמו בניה
ויאשרוה בעלה ויהללה ,ואז ויהללוה
בשערים מעשיה וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

,, - 1מוצא שפתך תשמור ...כאשר נדרת
לה' וכו'" .הכתוב מזהיר לאדם שישמור
הבטחתו להבטיח לאחרים ועליו לקיים

דיבורו הפשוט בצרכי החיים מלבד דיבורו
בנדרים וצדקות לה' .כאילו נדר לה'
בדברים של קדושה ,גם זה יעשה ויקיים
בדיבורים של חול לאחרים.
,, - 2לא תשים דמים בביתך כי יפול
הנופל ממנו" אל תאמר הואיל וה' משגיח
על הכל ,ובוודאי לא יפול אלא מי שנגזר
עליו ליפול ,ולכן אין צורך ותועלת לעשיית
מעקה לגג ,אלא עליך לדאוג לכך ,שלא
תשים דמים בביתך ,ושלא תהיה הגורם
למיתתו ,אלא כי יפול הנופל יהיה
,,ממנו" .כלומר :אם גוזר עליו שיפול,
הנפילה צריכה להיות ,,ממנו" ומעצמו
ולא באמצעותך ,כי מגלגלין זכות על ידי
זכאי ,וחובה על ידי חייב( .בינה לעיתים)

היסטוריה בקצרה:
עשרים שנה אחרי החורבן 22 :למנינם:

אחרי החורבן היו ישראל שולחים המס
לרומי כפי שקצב עליהם מדי שנה בשנה.
פעם אחת :רצו ישראל לשלוח דורון
לקיסר .אמרו החכמים גדולי הדור :ביד
מי נשלח? אמרו :נשלח ביד נחום איש גם
זו ,שהוא מלומד בניסים .באותה שעה
מסרו בידו ארגז מלא אבנים טובות
ומרגליות .ונסע לרומי .בדרך נכנס למלון
אחד לישון שם .שאלו אותו :מה אתה
נושא בארגז זה? אמר להם :מוליך אני
את המס לקיסר – בלילה פתחו בעלי
המלון הארגז ולקחו מה שהיה בתוכו,
ומילאוהו עפר .בבוקר ,קודם שעזב הרב
נחום את המלון ,פתח הארגז כדי לדעת
שלא נגנב ממנו כלום ,וכשראה את העפר
בארגז אמר :גם זו לטובה .כיון שהגיע
לפני הקיסר ופתחוהו ,ראוהו מלא עפר,
אמר הקיסר,, :מצחקים בי היהודים,
הוציאו את השליח הזה למיתה" .אמר
רבי נחום :גם זו לטובה .בא אליהו הנביא
אל הקיסר ,והיה נדמה כאחד מאנשי
טרקלין הקיסר ,אמר להם :ושמא זה
העפר מעפרו של אברהם אבינו שנשלח עם
המלכים בימי לוט ,וניצח אותם כשזרק
עליהם מעפר זה ואנחנו אנשי הקיסר יש
לנו מדינה אחת חזקה ,שלא יכולנו לנצח
אותה ולכבשה ,נשליך עליה מעפר הזה

ששלחו יהודים ,ונראה מה שיהיה .ועשו
בעצתו ,והשליכו מעפר זה על אותה
מדינה ,וברחו כל אנשיה מרוב פחד וכבשו
את המדינה ,מיד ציווה המלך למלא
הארגז הזה אבנים טובות ומרגליות ,ונתנו
לרבי נחום .אז אמר :גם זו לטובה.
בחזרתו עבר על אותו מלון שגנבו ממנו
המרגליות וסיפר להם המעשה .מיד מלאו
שקים מעפר ארצם והביאו לפני הקיסר
ואמרו לו :זה העפר שהביא היהודי הוא
משלנו הוא .בדקו את הדבר ,ונמצאו
שקרנים ,מיד הרגם הקיסר על שצחקו
עליו .לכן נקרא רבי נחום בשם :נחום איש
גם זו.

הדרך לרפואה ולבריאות:

כשיצא אדם מן המרחץ ,ילבש בגדיו
ויכסה ראשו ,כדי שלא תשלוט בו רוח
קרה ,ואפילו בימות החמה צריך להיזהר.
לפי שכלי הדם בחום מתרחבים ובכללם
הדם שברגלים ,ומכוח המשיכה יצטבר
יותר דם בחלקו התחתון של הגוף ,ועל
חשבון חלקו העליון של הגוף ,התוצאה
יכולה לבוא לידי ביטוי בנפילה של לחץ
הדם ,בסחרחורת ,נפילה ואיבוד הכרה.
לכן צריך להמשיך הרחיצה במי פושרין,
כדי להחזיר את כלי הדם למצבם הרגיל.
וגם לא יכנס אדם למרחץ סמוך לאכילה,
כיוון שבזמן העיכול ,מגיע דם בכמות
גדולה מהרגיל לדפנות הקיבה לצורך
העיכול .וממילא שוב יש כאן סכנת חוסר
דם בחלקו העליון של הגוף אם אדם
מתרחץ מיד אחר האכילה .גם רצוי
להימנע מלהתכופף במרחץ ,וכשאין
ברירה ,יש לשים לב לא להתכופף עם
הראש למטה אלא להתכופף עם הברכיים.
נשים רבות ,מבלי שימת לב ורוב אהבתן,
מרימות את ביניהם או נכדיהם ,למרות
שכבר אינם תינוקות ומשקלם כבד.
והדבר בעייתי יותר כאשר מדובר בסבתות
בגיל מתקדם המרימות את נכדיהן.

דברי מוסר,, :חודש אלול"

באלול זה שעכשיו בא עלינו לטובה יש כל
כך הרבה סיבות לחזור בתשובה .וכל
יהודי מתבקש לחדש את בריתו עם ה'

בימי הרחמים ותשובה ,וצריך לדעת כי ה'
בכבודו ובעצמו ממתין כביכול מאתנו
שנעשה תשובה .התשובה היא הבטחה
מה' שימחול לעוונותינו .הראית פעם אדם
מנסה לתחוב מפתח בדלת כשהיא לא
נפתחת ,הוא מנסה ומנסה ,מוציא מכניס
את המפתח שוב ושוב ,אך הדלת ממאנת
להיפתח .הלא רק אדם פתי וכסיל לא
יתייאש ובפרט שאף אדם לא ערב לו ולא
מבטיח לו הצלחה שהדלת תפתח לבסוף.
אפילו שינסה שוב .אבל התשובה הובטחה
לנו מה' ,שהיא מצליחה ומקובלת ,מדי
שני וחמישי אנו אומרים,, :כי ימינך
פשוטה לקבל שבים" הפותח יד בתשובה
לקבל פושעים וחטאים ,ה' פותח ידו לקבל
אותנו .ואם כך – למה אנו מתייאשים ולא
עושים תשובה .צריך כל אחד מאתנו
לעשות חשבון נפש משנה שעברה ,כמה
טובות עשה ה' לנו ולמשפחתנו ,ולא
אמרנו לה' תודה על הטובות והחסדים
שעשה עמנו .וזה לבדו חסרון שצריך
תיקון מלבד העוונות שעשינו .ה' ממתין
לנו כל השנה על חודש אלול ,חודש
הרחמים והסליחות .ומוכן כביכול לרחוץ
אותנו מהעוונות .ונותן לנו חדש אחד
בשנה שבו הוא מתקרב אלינו ,כי עכשיו
הוא מצוי בתוכנו .צריך לשמח שמחה
גדולה שהמלך הגדול בכבודו ובעצמו ,מלך
מלכי המלכים הקב"ה ,שבידיו כל
המפתחות ,לכל הבקשות והרצונות,
לבריאות ולפרנסה ,לחיי עושר ואושר,
לסליחה וכפרה ,שהוא הראשון והוא
אחרון ובלעדיו אין אלוקים .אבינו
שבשמים בשאר ימים כתיקונם נמצא
בשמים ,ובאלול המלך בשדה ,קרוב אלינו
מאוד ושומע לבקשתנו .נמצא עתה הרבה
יותר קרוב אלינו ויש בידינו הזדמנות
לבקש ממנו כל מה שנרצה ,ובשל קרבתו
וחבתו היתרה בימים אלה ,גם ימלא
ברצון את בקשתו .וצריך לדעת ולהאמין
שאין לו ימים מאושרים ושמחים יותר
מאלו שאנו עומדים עתה בעיצומם .כי
הנה באפשרותנו לבקש סליחה ולרצות
את אבא ,ורק צריך להזדרז ולהאמין בלב

שלם שימים אלו טובים לתשובה ומעשים
טובים אמן.
הראשון לציון:
רבי יעקב עייאש 2101-2221
כשרבו המתנגדים באלג'יר לסרב לתקנותיו
של הרב יהודה עייאש ,קם ונשבע הרב
לעזוב את העיר ולעבור לארץ ישראל.
השמועה הזאת על עזיבת רבם הנערץ ,נפלה
על יהודי העיר כרעם ביום בהיר .משלחות
רבות מגדולי וטובי העיר ומפשוטי העם
הגיעו אל ביתו להתחנן לפניו כי לא יעזבם.
והם הבטיחו לו כי ייטיבו את מעשיהם
ויו ציאו מקרבם כל מעז פנים .רבי יהודה
קיבל את דברי חרטתם ,אך כסופיו לארץ
אבותיו גברו על כל אלא והוא נענה בשלילה
לכל המשלחות .מאורעות הזמן עמדו לה
לקהילת העיר אלג'יר ,ועל ידם נשאר רבי
יהודה עוד זמן מה בעיר .הימים היו ימי
מלחמות ,הדרך משובשת בגייסות ,וסכנת
נפשות הייתה לצאת לדרך בימים אלו ,ורבי
יהודה נותר בעיר .אבל באלול  1716ארז
רבי יהודה את מטלטליו ויצא לדרכו
בלוויית בני ביתו ,הוא עשה את דרכו לארץ
באנייה דרך איטליה ,ובכל מקום בו עבר
זכה לכבוד מלכים .לירושלים הגיע בשנת
 ,1718ושם באווירת הקודש ,זכה להגשים
את משאלת לבו :על התורה ועל העבודה
באין מפריע ,וללא עול הרבנות .שנתיים
בלבד שהה רבי יהודה בירושלים ,ולאחר
שנתיים ,בשנת  1761נאסף רבי יהודה עייש
אל עמיו והוא בן ששים שנה.
סיפור:
זאב העשיר ,שהיה מקבל ברכות מרבי
יצחק אייזיק ,וגם מתייעץ עימו בכל הכרעה
שנדרשה לו בעסקיו ,פעם אחת לפני ימים
נוראים ,אמר לאשתו ולבניו :אני מוכרח
לנסוע אל הרבי להתפלל איתו בימים
נוראים ,ונתראה עמכם לאחר החגים.
אמרה לו אשתו כך תעזוב אותנו בשביל
שתשמע תפילתו של הצדיק? וכי חסרים
חזנים בעירנו בודפשט שמלאה חזנים
ורבנים? השיב זאת לאשתו,, :את צודקת"
אבל אין לדמות תפילתו של הרבי לתפילות
של עירנו ,אולי תבואי עמי ,וה' זיכה אותנו
בעושר ,ויכולים לשכור שם אכסניה נאה

קרובה לבית הכנסת של הרבי ,ונתגורר בה
לכל ימי החג .וכשתשמעו תפילתו לא
תשאלו ממני להיוותר בבית בכל שנה בימי
החג" .האשה פרצה לה בשחוק מן הרעיון
לנסוע לעיירה רחוקה וזרה לימי החג .אבל
הניחה לו ולא התווכחה עוד .ואמרה לו:
,,אם הדבר כה חשוב לך ,ותשוב משם עם
צידה רוחנית לקראת השנה החדשה,
שיהיה לך טוב" .כך נסע זאב לראש השנה,
וכך עשה מידי שנה בשנה ,והיה שב לעירו,
נרעש ונרגש מן התפילות הסוערות ומלאות
הרגש ,וכך אחרי יום טוב של שמיני עצרת
ושמחה תורה היה מזמזם ומהמהם לעצמו,
את אותם קטעי תפילה ששמע מרבי.
שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו
זכרונו לברכה:
 – 1אם נמצא פסול בספר תורה ,ואין שם
ספר תורה אחר להוציאו ולקרוא בו ,אז
משלימין הקריאה בספר פסול מנין
הקרואים אבל בלי ברכות .כשקוראים
מזמור אשרי יושבי ביתך ,יכווין היטב
בפסוק,, :פותח את ידיך" ויחשוב שכל
הפרנסה היא מן ה' .ואם לא כיוון חוזר
וקוראו פעם שנית בכוונה.
 – 2אלו ימים שקורין בהם יהי שם :ראש
חודש – חנוכה – פורים ובשנה מעוברת
ביום י"ד וט"ו באדר ראשון – ערב פסח –
ערב ראש השנה ויום הכיפורים – תשעה
באב – בבית אבלים – ובבית אבלים
אומרים פסוק ובא לציון ואחר כך מדלגין
ואני זאת בריתי ,וכו' ,ומתחילין מיד ואתה
קדוש .ישתדל לקרוא קדושה של ובא לציון
עם הציבור ,ואם היה מאוחר בתפילתו,
יכול לדלג על ,,אשרי" ועל ,,למנצח" כדי
שיאמר קדושה זו עם הציבור ,ואחר כך
יאמר מה שדילג והמתפלל ביחיד ,אומר
הקדושה בטעמי הנביאים.

דינים:

 – 1ארבעים יום של ימי הסליחות הם ימי
רחמים סליחה וכפרה ,לכן צריך לקום
באשמורת הבוקר בכל יום לומר סליחות
ותחנונים בכוונה ובנחת ,במתינות ובהכנעה
יתרה ,בעי קר שלש עשרה מדות (ויעבור)
ולהבין מה שמוציא מפיו בלב נשבר ונדכה.

 – 2כשאומר הווידוי והסליחות .ייתן אל
לבו לפשפש במעשיו ולחזור בתשובה
שלמה ,להוסיף במידות ומעשים טובים,
ולקבל החלטות טובות ,בהתקרבו ליום
הדין .שאז שוקלים זכויותיו ועוונותיו של
כל אדם ,והתשובה בימים אלה מקובלת
ביותר
 – 3צריך להיזהר ולהפסיק בין ה' ה'
כשקורא (ויעבור) כי יש טעם פסק בטעמי
המקרא בין שם ה' הראשון לבין שם ה'
השני ,ומי שאינו עושה כן עונשו גדול.
 – 4חודש אלול הוא זמן מתאים לפשפש
במעשיו ,ולהרבות בתורה ובמעשים טובים.
ונכון לכוון ליבו היטב בתפילת שמונה
עשרה בברכת ,,השיבנו" להתפלל ולבקש
רחמים על אלה שנטו מתורת ה' ויצאו
לתרבות רעה ,ובפרט על קרוביו ,כי בימים
אלו נזכרים ונדונים בו כל באי עולם ,והם
ימי רצון ומסוגלים להחזירם בתשובה ,כי
ימינו פשוטה לקבל שבים.
 – 1צריך להקפיד ולברך ברכות השחר עם
ברכות התורה לפני הסליחות.

התורמים לעלון זה:

הרב אהרן ליביר ואשתו הגברת פסי
ובניהם לברכה ולהצלחה ,ומאחל ברכה
והצלחה להאחים המבורכים :דוד – ליאון
– אברהם – ג'ק – למשפחת פרחי אמן*** .
האדון ג'ואי רפאל סראדר ואשתו הגברת
ביללה ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה
אמן *** .האדון אלי לוי ואשתו הגברת בקי
ובניהם לברכה ולהצלחה ולבריאות ולע"נ
רוזלין בת חוה ע"ה אמן *** .האדון ויקטור
מאלח ואשתו הגברת שירלי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח יהודה אסלן
בן ג'מיליה ע"ה אמן.
הגיעו התרומות לשבוע זה $101:וההוצאות
 $2111ותזכו למצוות אמן.
בחודש אפריל פתחנו את אתר האינטרנט
המחודש עלונים בית יוסף ,ומאז ביקרו
באתר  14.611מבקרים.
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