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אמרו חכמים :שלושה דברים לאו בזכותא
תליא מילתא ,אלא במזלא תליא מילתא והם:
בני-חיי-ומזוני .כי עינינו רואות לפעמים
חכמים צדיקים ומזכים את הרבים ,ולא
זוכים לשלושת הדברים הנזכרים לעיל,
ומאידך ,יש אנשים שאינם שומרי תורה
ומצוות ונתברכו באותם הדברים .והסיבה
לכך כי הכל תלוי במזל .והנה רואים בפרשה
זו שהתורה מברכת אותנו בדברים הנזכרים
לעיל ככתוב" :ועבדתם את ה'...וברך את
לחמך"  -זו הפרנסה" .ולא תהיה משכלה
ועקרה" הרי זו הבטחת הבנים" .את מספר
ימיך אמלא" זו אריכות ימים .התשובה היא:
תלה הכתוב ברכות אלו :בתיבות "ועבדתם
את ה'" וזוהי תפילה .כי כח התפילה גדול עד
שיכול לשדד המזל והמערכה כמו שמצינו
באברהם ויצחק ,שבזכות תפילתם זכו להפקד
בבנים ,והתפילה המעולה שרמזה לנו התורה
היא תפילה בצבור .שנאמר" :ועבדתם את ה'"
בלשון רבים ,כלומר תפילה בצבור ,ואין
עבודה אלא תפילה ,ותפילה בצבור אינה
חוזרת ריקם ככתוב" :הן ...כביר לא ימאס"
שאיננו מואס בתפילתם של רבים .לכן אפילו
מזלו של אדם שיחסר לו דברים ,אבל התורה
מבטיחה לו ,על ידי תפילתו ומעומק הלב ,יכול

לשנות את המזל שלו .ויש לשאול :למה
התחיל הפסוק בלשון רבים ,וסיים השכר
בלשון יחיד? לפי ששכר המתפללים שונה בין
אחד לשני ,שאף על פי שהתפללו יחד ,הנה ה'
היודע ובוחן לבבות ,יודע איך כל אחד התפלל,
גם איך כל אחד מגיע למקום התפילה ,יש
המגיעים בקלות ,ויש המגיעים אחרי עמל
וטורח ,לכן השכר לכל אחד הוא לפי עבודתו
ולפי מצבו ,ולכן נכתב השכר בלשון יחיד .מכל
זה נלמד שמעלת תפילה בצבור גדולה מאוד,
וגם יש הפרש בין מי שמתפלל ואינו מדבר
בשעת התפילה לבין המדבר בשעת התפילה,
ובפרט בחזרה ובקדיש ובשעת קריאת ספר
תורה ,ויש הפרש בין המשכים ובא בתחילת
התפילה ובין הבא מאוחר ,ובין המכוין לבין
שאינו מתכוון וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

" - 1ונשיא בעמך לא תאור" ,כלומר :אפילו
כשאתה נשיא בעמך ,אסור לך לקלל יהודים.
ובזכות זה מסיים הכתוב ואומר" :מלאתך
ודמעך לא תאחר" ,היינו שתבוא ברכת
התבואה בזמנה כשאתה נזהר שלא תקלל
לשום אדם" ,ודמעך לא תאחר" הוא דבר
משקה ,יין ושמן יבואו בזמנם ובשפע רב.
" - 2ונקרב בעל הבית לה'" .רבי מאיר

מפרימשלן דרש על הפסוק הזה :במה יכול
"בעל הבית" פשוט ,סתם יהודי שאינו למדן
ואינו חסיד ,להתקרב אל ה'? התשובה היא:
"אם לא שלח ידו במלאכת רעהו" ,כלומר אם
אינו נוגע במה ששייך לחברו ,זה לבד חשוב
ומספיק בהחלט כדי להיות קרוב אל ה'.

היסטוריה בקצרה 50 :שנה אחרי החורבן
 118למנינם:

היה לו לרבי עקיבא אלפי תלמידים .וגם
היתה עינו פקוחה על בני ביתו ,ושבעה דברים
צוה את רבי יהושע בנו :בני ,אל תשב בגובהה
של עיר ותשנה לפי שהעוברים והשבים
יבטלוך ממשנתך .ואל תדור בעיר שראשיה
תלמידי חכמים ,שאינם טרודים בצרכי צבור.
ואל תיכנס לביתך פתאום מפני הצניעות ,כל
שכן לבית חבירך ,ואל תמנע מנעלים מרגליך.
השכם ואכול ארוחת בוקר לבל תחלה .ועשה
שבתך חול ,ואל תצטרך לבריות ,ועשה
שותפות עם אדם שהשעה משחקת לו ומזלו
מצליח .והיה מעשה שרבי עקיבא באחד
הימים היה מהלך בבית הקברות ,וראה אדם
שפניו שחורים ,והוא טעון עצים ,והיה רץ
וממהר ,העמידו ושאל אותו :מי אתה ומה
מעשיך? אמר לו :הוא מן המתים ,ובכל יום
שולחים אותו לחטוב עצים ושורפים אותו
בהם ,בגהינם .אמר לו :מה היו מעשיך בעולם
הזה? אמר לו :גבאי-מס הייתי ,והייתי עוזר
לעשירים שלא ישלמו המסים ,ולוקח שוחד
בשביל זה .והייתי מצער לעניים ,וגם לא
הנחתי עבירה שלא עשיתי בחיי .אמר לו:
כלום שמעת אם יש לך תקנה? אמר לו:
שמעתי שאם בני עומד בציבור וקורא קדיש
בשבילי ,מתירין אותי מן הפורענות .ואני איני
יודע יודע אם יש לי בן זכר או נקבה ,לפי
שהנחתי את אשתי מעוברת ,ואיני יודע אם
ילדה זכר או נקבה .באותה שעה קיבל רבי
עקיבא על עצמו לחפש אחרי הבן של המת
הזה ,ולקח ממנו שם המשפחה שלו ,והכתובת
שלו ,והלך לחפש על הדבר.

הדרך לרפואה ולבריאות:

חוסנן של העצמות תלוי בדרך כלל בתורשה.
למי שיש לו הורים עם עצמות מלאות ,בדרך
כלל גם עצמותיו תהיינה מלאות .ומי שאצל
אחד מהוריו העצמות אינן מלאות ,עליו
לעקוב אחרי מצבו מגיל צעיר .לפיכך צריך
לעשות בדיקת צפיפות העצם בגיל ארבעים,
ארבעים וחמש ,וחמישים ,אז כשאנחנו רואים

שמתחיל משהו בעייתי ,אנחנו לוקחים ויטמין
"די" ( )Dבכמות מספיקה .ובדרך כלל ,על
האדם לשתות מים בכמות נכונה ובזמן הנכון,
לפי שהמים הם אבן היסוד לתהליך חילוף
חומרים יעיל בגופינו וגם עליו ללעוס המאכל
בפיו זמן מספיק .ועליו לאכול מזון מכל מיני
ירקות ופירות ,ומרחיק מגופו דברים
המזיקים ,ומתעמל בכל יום בהליכה או
בתרגילים לא פחות מחצי שעה ,אז קיים
סיכוי סביר שגופו לא ילקה בחסר כלשהו,
אלא שלגבי בנין העצמות הדבר שונה ,מכיוון
שיש גם גורם חיצוני המשפיע על צפיפות
העצם ,והוא כמו שהזכרנו ויטמין "די" (.)D
מהו ויטמין "די"? זהו הגורם המסייע לגוף
לספוג את הסידן מהמזון לתוך הדם ,לצורך
בנין העצמות .וגם לאחרונה נעשו הרבה
מחקרים לגבי ויטמין "די" וגודל השפעתו
וחשיבותו לבריאות האדם ,והוא מרפא לכל
בשר.

דברי מוסר" :הדאגה"

הדאגה היא מדה רעה ,שנכרת מיד על הפנים.
הדאגה בעולם זה להשיג כל דבר ,היא מגנה
מאוד .והיא לא נמצאת כלל באנשים
הבוטחים בה' ומאמינים בו .הדאגה והיגון
מכלים את הלב וגורמים למחלות שונות.
והרעה מכולן היא הרדיפה אחר התאווה
והנאות העולם .וכל זמן שלא מצא מה שחפץ
לבו הוא דואג והמצטער הדואג בעולם זה
רחוק הוא מן התורה ,ומן המצוות ומן
התפילות .אבל הדאגה האמתית היא על
חטאיו ,וצריך להיאנח במרירות הלב על
שמרד נגד יוצר הכל ,ולא זכר חסדיו וטובותיו.
והנשמה המצטערת על חטאים ,ה' יחמל
וירחם עליה .ואפילו הצדיק ידאג על עצמו
שמא אין עבודתו מקובלת לפני ה' .אם רואה
רעב  -דבר  -חולי  -מלחמות שבאות לעולם,
ידאג שמא עוונותיו גרמו לעניין ,ואם יש
לאדם מזל ושלוה ושלום ובכל שיפנה ישכיל
ויצליח ,צריך שידאג שמא אוכל עולמו (שכר
זכויותיו) בעולם הזה ,ובכך מאבד עולם הבא.
ואם מכבדים אותו יזהר שלא ישמח ויתגאה
בכבוד ההוא וגם ידאג שמא מאותו כבוד יקבל
שכרו ,וצריך האדם שידאג לייסורי חברו ,
ויצטער בצערו ,ויוריד דמעות על אדם כשר
שנפטר ,אז אם יתחייב אדם איזה צער ,ה'
אומר :כבר יצא ידי חובה שבכה על אדם כשר
וה' ישמרנו אמן.

הראשון לציון :רבי יהודה נבון 1770-1845
אחרי שנפטר רבי יונה נבון בשנת  ,1841יהודי
ירושלים וחכמיה פנו לרבי יהודה נבון שהיה
קרוב לקודמו ,רבי יונה ,ובקשו ממנו לשרת
כראשון לציון ,והוא שימש כארבע שנים
במשרד זה ונפטר בשנת  ,1845אחרי פטירת
קודמו רבי יונה בשנת  .1841ביתו של רבי
יהודה היה פתוח לרווחה ,ותדיר היה הומה
אדם .תלמידי חכמים ואנשי מעשה היו
משחרים לפתחו לשוחח עמו בדברי תורה.
תלמידים רבים היו באים להאזין לחידושיו
וללמוד תורה מפיו ,ועסקנים הגיעו אליו
להתיעץ עמו בעניני הציבור .על אף טרדתו
הרבה בכל עניני הרבנות ,היה רבי יהודה
מוצא זמן להטות אוזן לכל עני ומר נפש שהגיע
אל ביתו ,הלה היה משיח את לבו ואת כיסו
כדי לעזור לו .הוא שימש כראש ישיבת "בית
אהרון קאצין" .טובי הלומדים היו מגיעים
לבית מדרש זה ,כדי לשמוע את נועם אמריו,
ודברי תורתו העמוקים לאין חקר ומלאים
בחריפות .הוא חיבר את הספר "דגל מחנה
אפרים" ,נגד המשיגים על הספר "מחנה
אפרים" אותו חיבר סבו רבי אפרים נבון.
שנינותו ,היתה לשם דבר בירושלים.

סיפור:
כשנכנס שואב המים ראובן לבית הגביר
שמעון ושמע כמה נאומים מהרבנים ,ששבחו
את כתיבת ספר התורה החדש והמפואר וגם
את מעשיו של הגביר ,התחיל ראובן להרגיש
שהרעב גובר עליו ,ורוצה למלא בטנו ולשבור
רעבונו מן המאכלים הטעימים .סוף סוף
נסתיימו הנאומים ,כהרף עין עין חילקו
המלצרים חלות טריות והגישו לשולחנות
מעדנים ומשקאות שונים .עיניו של שואב
המים יצאו מחוריהן ,הרעב המכרסם בו
כמעט והתפרץ לגניחה ,רווח לו ,כי הנה כבר
מתכוננים לאכול .והנה ...הס ...הכל יושבים
במקומותיהם .הוא הביט סביבו לדעת מה
זאת ,והנה התברר כי אחד מראשי הקהל,
שהגיע זה עתה ,רוצה גם הוא לשאת את דברו,
והתחיל לנאום .הפעם ,שואב המים ראובן לא
יכול היה להתאפק ואמר לנפשו :מי יראני,
כאן בקצה השולחן ,אם אגש בשקט ,אעשה
נטילת ידים קודם הכל ובשקט ,ואפרוס לי
חתיכת לחם מן החלה שלי? הוא קם בשקט,
יצא את האולם וניגש לכיור .בעוד הוא מתחיל

ליטול ידיו ,והנה הוא ניתר ממקומו ברעדה
לקולו של בעל הבית הגביר ואמר לו :הדיוט
שכמותך ועם הארץ ,אינך מתבייש ליטול ידיך
לפני גדולי החכמים שיושבים כאן? וכי מפני
שאתה גומר התהלים בכל יום נעשית כבר
לאדם חשוב? הוא שאמרו חכמים" :הדיוט
קופץ בראש!"...

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו זכרונו
לברכה:
 - 1טוב שקודם התפילה יקבל עליו מצות עשה
של "ואהבת לרעך כמוך" ויאמר :הריני מקבל
עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך ויאמר:
הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך
כמוך ,והריני אוהב כל אחד ואחד מבני ישראל
כנפשי ומאודי ,ולכן אם מכיר אדם מישראל
שנמצא בצרה ,יתפלל עליו בפיו ,ועל ידי זה
תכלל תפילתו בכלל תפילות ישראל ,ותוכל
לעשות פרי למעלה.
 - 2אסור לאדם לבקש דין מן השמים על
חבירו שעשה לו רעה ,וכל הצועק על חבירו אל
ה' כדי שיעניש אותו ,אז הוא נענש תחילה.

דינים:
 - 1המסתפק אם בירך ברכת המזון אם לאו,
ואכל ושבע חייב לחזור ולברך ברכת המזון מן
הספק ,הואיל וברכת המזון חיובה מן התורה.
 - 2המסתפק אם בירך על איזה מאכל או לא,
בין בברכה ראשונה ובין בברכה אחרונה,
הואיל והוא מסופק ,אינו חוזר ומברך ,לפי
שהברכות הן מדרבנן ,וכל ספק בדרבנן ,אינו
חוזר ומברך דספק ברכות להקל .ורשאי
להמשיך לאכול ממה שלפניו בלי ברכה.
 - 3האוכל דברים שמברכין עליהם ברכה
אחרונה "מעין שלוש" והם שבעת המינים
שנשתבחה בהם ארץ ישראל והם :כל מיני
מזונות שנעשים מהקמח של החיטה או של
השעורה ,וכן זיתים-ענבים-תמרים-תאנים-
רימונים-יין .כל אלו מברך אחריהם מעין
שלוש אם אכל מהם כזית  30גרם או שתה יין
 86גרם .ואם הסתפק אם בירך עליהם מעין
שלוש או לא ,אינו חוזר ומברך עליהם ברכה
אחרונה "מעין שלוש" .וטוב להחמיר,
שישתדל לאכול עוד מהם עד שיתחייב מעין
שלוש ,ובזה מתקן מה שנסתפק קודם לכן,
אם בירך מעין שלוש או לא ,ותבוא עליו ברכה,
וכל זה לפי שיש סוברים שברכת מעין שלוש
היא מדאורייתא .לכן טוב לאכול מהם עוד

כשיעור.

התורמים לעלון זה:
האדון אליאס לוי ואשתו הגברת ביללה
ובניהם לברכה ולהצלחה ותודה רבה להרב
יוסף אסי ובניו שעוזרים למשפחות עניות וה'
יברך אותם אמן***.האדון אליאס לוי ואשתו
הגברת ביללה ובניהם לברכה ולהצלחה
ותודה רבה להאדון מוריס בבווביה ומשפחתו
שעזר ל"ועד תהלים" ,ה' יברך אותם
אמן***.האדון ויקטור מאלח ואשתו הגברת
שירלי ובניהם לברכה ולהצלחה ומזל טוב
להנכד החדש רחמים ומברוק אמן***.האחים
המבורכים :דיבו  -מרדכי  -סמי  -טוניה -
קיטי  -לינה  -נדיה למשפחת כפיץ לברכה
ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם אולגא בת
זקייה ע"ה אמן***.הגברת שילה קטש סוויד
ובנה האדון ויקטור לברכה ולהצלחה ולע"נ
בעלה המנוח ג'ק סוויד בן בדיעה ע"ה
אמן***.האדון יוסף אלגדע ואשתו הגברת
ויקי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו רחל
בת לטיפה ע"ה אמן***.האחים המבורכים
האדונים סולי  -הלל בווביה לברכה ולהצלחה
עם כל משפחותיהם ולע"נ אמם רחל בת
שפיקה ע"ה אמן***.הגברת ארליט ג'נדי -
בווביה ובעלה האדון ג'ווי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמה רחל בת שפיקה ע"ה
אמן***.משפחת דאנא לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביהם המנוח יוסף בן שמחה ע"ה
אמן***.הבחורה רוטי דוד פרחי והוריה
לברכה ולהצלחה אמן***.הגברת אסטילה לוי
ובניה לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח
אברהם לוי בן גניט ע"ה אמן ומזמינים הקהל
לאזכרה על נשמתו ביום ראשון  14בפברואר
בבית הכנסת "בית יוסף"  O.P.2108התהלים
בשעה 3:30 :ודרוש ומנחה***.5:20 :העסקן
ציבורי האדון שלמה כהן ואשתו הגברת גילה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו כורג'ייה
יפה בת שמחה ע"ה אמן***.האחים
המבורכים :פרג'  -דוד  -קלוד  -אדמון -
ג'אניה  -רינה  -אסתר  -גילה  -פימה  -איוון
למשפחת נחום לברכה ולהצלחה עם כל

משפחותיהם ולע"נ אדונתם אמם איילה
גזאלה בת רימה ע"ה אמן***.הגברת פרידה
חסבאני-רביע ובניה לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביהם המנוח הרופא נסים  -סמי בן אמיליה
ע"ה אמן***.האדון ויקטור מאלח ואשתו
הגברת שירלי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביו המנוח יהודה אסלאן  -בן גמיליה
ע"ה***.האחים המבורכים :סולי  -הלל -
ארליט  -צופיה למשפחת בווביה ולע"נ אביהם
המנוח יצחק-זקי בן שמחה ואמם רחל שילה
בת שפיקה ע"ה אמן***.משפחת ג'נני לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ המנוח
ג'ק יעקב חיים בן שרה ע"ה אמן***.חכם
אברהם סרדאר הלוי ואשתו הגברת נינה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים רפואה
שלמה להתינוק הנין רפאל בן שולמית
ובריאות איתנה אמן***.האחים המבורכים
האדונים :אלי  -נסים  -יפה  -סוזיט  -אריאלה
למשפחת לוי לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם
המנוח יוסף בן שרה ורוזלין בת חווה ע"ה
אמן***.האדון אלי אלחלבי ואשתו הגברת
קלימנס ובניהם האחים המבורכים אלין-
רינה-מוני-ג'ווי לברכה ולהצלחה ומאחלים
מזל טוב להאדון חביב ואשתו הגברת נוי
להילדה החדשה דניאלה ומברוק אמן.
***האדון עוזי נעים ואשתו הגברת סוזאן
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ המנוח נוריאל
בן שרה והמנוח אליהו בן חנה והמנוח אברהם
בן חנה וחנה בת שאול ע"ה אמן.

**********

הגיעו התרומות לעלון זה בסך של ,$1,250
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים באתר הגיע ל 32,800 -ותזכו
למצוות אמן.

**********
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