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הפסוק אומר" :כי גרים ותושבים אתם
עמדי" .ידוע שאחד מהדברים הגורמים
לעבוד את השם באמת ,הוא שיידע ויאמין
מכל ליבו שהוא גר וזמני בעולם הזה ,ומי
שחושב כך הרי הוא שש ושמח תמיד ,כי
אין לו דאגות ,כי יודע ומאמין שהעולם
הזה הוא זמני ,וגם אם חסרים לו דברים
מסויימים לא מתעצב אל ליבו ,כי אומר
שבסופו של דבר כולם נפגשים שם ,קטון
וגדול שם הוא ועבד חופשי מאדוניו ,ומדוע
יתעצב והדבר דומה לאדם שנמצא במדבר,
שגם אם חסרים לו דברים מסויימים הוא
מוכן להסתדר בלעדיהם כי זה לא ביתו,
ובשבילו העיקר הוא עולם הבא .אך אדם
שעושה העיקר הוא עולם הזה ,הרי כל ימיו
מכאובים ,ואם יש לו מנה רוצה מאתיים,
ואין אדם מת וחצי תאוותו בידו ,ולכן אדם
שהשפיע ה' עליו ברכה בריווח ,יבנה בתים
לו בעולם האמת ,ובעולם הזה .יסתפק לפי
ההכרח שצריך לו ולא יותר ,ולא יתהלך
בגדולות ובהרחבת הדעת ,וידוע שהעולם
הזה הוא דומה לפרוזדור ,והעולם הבא
הוא דומה לטרקלין יתקין עצמו בפרוזדור
זה כדי שיכנס לטרקלין שהוא עולם הבא.
ולהמחיש הדברים ,נתאר לעצמנו אדם

הממתין לאוטובוס בתחנה ,ומשהגיע
האוטובוס ביקש מהנהג לפתוח את הדלת
האחורית ,הנהג התמים אשר היה משוכנע
כי מיודענו מבקש להעלות עגלת תינוק,
פתח את הדלת האחורית .אולם להפתעתו
גילה כי לנוסע הנכבד יש מטען כבד ,והוא
החל מעמיס ספה-מקרר-מזגן ועוד מכונת
כביסה .לשאלתו של הנהג ,אשר התפלא על
אודות צורת ההובלה המקורית ,הסביר
מיודענו כי אין בדעתו להעביר את המטען
ממקום למקום ,אלא שזקוק הוא לו
במהלך נסיעתו בת מחצית השעה מביתו
אל מרכז העיר ,מה נאמר על אדם שכזה?
רק אם אדם שמח בעולם הזה במה שיש לו
ומסתפק במועט ,זה סימן שחושב על עולם
הבא ,ועושה אותו עיקר ,אבל מי שעושה
עולם הזה הוא העיקר ,אין לו שמחה
אמיתית ,אלא הוא מלא דאגות ומכאובים.
וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה

"ורדפו מכם חמשה מאה ,ומאה מכם
רבבה ירדופו"  -למה שינה? לפי החשבון:
מאה מכם רק שני אלפים ירדופו ,ולמה
רבבה? יש לומר :שיש הבדל בין תחילת
המלחמה ובין סופה .שבתחילה אין יודעים

מי יהיה המנצח ,לפיכך :ורדפו מכם חמשה
מאה .אבל אחר כך ,כשהאויב מתחיל לנוס
 אז "מאה" מכם מספיק לרדוף אחרירבבה שהיא עשרת אלפים.

פרפראות על מסכת אבות
"בן שמונה עשרה לחופה .בן עשרים
לרדוף" .למה אמר לרדוף? אלא התנא
מדבר על הזיווג ,וכך הפירוש :בן י"ח
הזיווג שלו מצוי בן ידו ,ובמעט השתדלות
מוצא את זוגתו .אבל אם נתאחר ועבר
הזמן ,אז אבדה ממנו זוגתו ,משל לאדם
שאבדה לו אבידה  -מי חוזר אחרי מי?
והאשה היא אחת מצלעותיו ,ואבדה ממנו,
לכן צריך לרדוף אחריה ולמצוא אותה,
וכשהגיע לבן עשרים ונעשה בר עונשין ,אז
דנין אותו לפי מעשיו ,אם הוא ראוי לזווג
שלו או לא? לפי שעלול זיווגו הראשון
להיות אבוד ממנו ,לכן צריך לא רק שיחזר
אחריה ,אלא צריך גם לרדוף אחריה.

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי החורבן
 150למנינם
מעשה ובאה בתו של אלישע אחר לפני
רבינו הקדוש ,ואמרה לו :רבי ,פרנסני.
אמר לה :בת מי את? אמרה לו :בתו של
אלישע אחר אני .אמר לה :עדיין יש מזרעו
בעולם? אמרה לו :רבי ,זכור לתורתו ואל
תזכור למעשיו .מיד ירדה אש מן השמים,
ושרפה את ספסלו של רבי בעוון זה .מיד
בכה רבי ואמר :אם למבזים לתורה כך,
למשבחים את התורה על אחת כמה וכמה?
והרבה דברי מוסר נכתבו משמו של אלישע
אחר ,כגון :אדם שיש בו מעשים טובים
ולמד תורה הרבה ,למה הוא דומה? לאדם
שבונה אבנים למטה ,ואחר כך לבנים
מלמעלה ,אפילו באים מים הרבה ועומדים
בצידן ,אין מחין אותן ממקומן .ואדם
שלומד תורה ואין בו מידות ומעשים
טובים ,דומה לאדם שבונה לבנים תחילה,
ואבנים מלמעלה ,אפילו באים מים קימעא,
מיד הופכין אותן .וגם אמר :אדם שלומד
תורה ויש בו מידות טובות ,דומה לסוס
שיש לו רסן לבלום .ואדם שאין בו מידות

טובות אבל לומד תורה דומה לסוס שאין
לו רסן לבלום ,כיוון שאדם רוצה לרוכבו,
זורקו בבת אחת .עוד אמר :כל מי שעושה
מעשה חסד עם חבירו ,צריך לידע שהחסד
הזה עושה עם עצמו וגופו ,וניצול מכמה
פגעים ומכאובים בזכות אותו החסד שעשה
עם חבירו.

הדרך לרפואה ולבריאות
עוד אמרו חז"ל :כל מי שיוכל למנוע
מעצמו או מאחרים מלעשן ,חייב להשתדל
ולמנוע המדה הרעה הזאת .וכן למי
שהורגל בעישון ,חובה עליו לעשות כל
מאמץ כדי להיגמל מזה ,וכל שכן שאסור
עליו לעשן במקום ציבורי ,או בקרבת אדם
אחר ,לפי שעשן הסגריות מזיק לשכנו
הקרוב אליו .וגם התריעו גדולי הדור והם
הגאון אלישיב ,הגאון שטיינמן ,הגאון
שפירא והגאון ליפקוביץ זכרון צדיקים
לברכה ,וכן רבנים אחרים הבהירו את
דעתם והוציאו פסק הלכה :אין שום היתר
להתחיל לעשן אפילו סיגריה אחת ,לפי
כשמתחיל באחת נמשך להרבה ,כי כל
המעשנים התחילו כך בסיגריה בודדת.
ועוד אמרו כי זה דעת תורה וכותב
הרמב"ם :כל המכניס לגופו דבר המזיק,
הרי זה עובר על פסוק מן התורה :השמר לך
ושמור נפשך מאוד .עוד עובר על הפסוק:
והיה עליך דמים .ועוד הנזק היוצא
מהעישון ,נתברר בחקירה ודרישה ולמעלה
מכל ספק ,שמאות אלפים מתים טרם זמנם
בעישון סיגריות ,וגם גורם למחלה חמורה
בריאות וגם בלב .לכן איסור גמור להתחיל
בעישון בימי הבחרות וגיל צעיר ומסיימים
החכמים שנזכרו לעיל :וכל השומע לדברינו
ישכון שאנן ובוטח ויזכה לאריכות ימים
ויקויים בו מקרא שכתוב :כל המחלה וכו'
לא אשים עליך כי אני ה' רופאיך .ולמען
ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים.

דברי מוסר :המחשבה והאמונה
הסיבה לרוב הבעיות בעולם נובעות
"מהמחשבה והאמונה" .יש בני אדם
שחושבים שהם מדענים ומבינים ויודעים

הכל .אדם כזה על כל דבר שלא מבין ,אומר
עליו שאינו קיים .וזאת הטיפשות והבערות
הבזויה מכל ,שהרי היא כעיסה חמוצה,
שעוד רגע קט תכנס לתנור ותישרף באש.
אבל אדם הפשוט והמאמין ,יודע ומבין
שאינו אלא בשר ודם ,וגם מה שאינו יודע
ואינו מבין ,יכול להתקיים בלעדיו ובלעדי
ידיעתו והבנתו .חכם הוא אדם שיודע
שאינו יודע ,הוא יכול וצריך ללמוד כל חייו,
כדי שידע מעט מזעיר ממה שקיים באמת.
משל לאדם הנוסע ברכב בלי לדעת איך
פועל המנוע .חוסר ידיעתו זו .אינו מונע מן
הרכב להאיץ ולנסוע במהירות של מאה
ועשרים קילומטרים בשעה .רוב האנשים
אינם יודעים ממה מורכבת טיפה אחת של
דם .גם ללא ידיעתם הטיפה זורמת
ומזרימה חומרי חיים ובריאות לתאים
המתחלפים בגופם ,במשך שמונים שנה
ויותר .ואם כל זה בדברים גשמיים שיכול
אדם ללמוד ולחפש אותם עד שידעם? כל
שכן בדברים רוחניים שאין בידינו לדעת
ולתפוס אותם ולהבין אותם .לכן עלינו
להאמין ולחשוב שאין יד שכלנו מגעת
להבין דברים רוחניים העומדים ברומו של
עולם .לכן עלינו לתפוס בענווה ,ולהאמין
שכל דברי התורה ודברי חז"ל הם אמת
ואפילו אין מבינים אותם ,וה' ישמרנו אמן.

הראשון לציון :רבי יעקב שאול אלישר
1817-1906
שורשי משפחת אלישר חיה בארץ הקודש
שנים רבות .אבי המשפחה ,אלישר ,שמו
היה רבי יעקב אלישר ,והיה מקובל קדוש
ובעל מופת .דירתו היתה בחברון עיר
האבות ,ופעם אחת שלחה אותו הקהילה
לאסוף ממון מקהילת פרס ובבל .בהגיעו
לפרס ,היו פני היהודים במקום אבילות
ודויות" .מדוע נשתנו פניכם" שאל את
ראשי הקהל .בדמעות בעיניהם ספרו לו
היהודים ,כי נגזרה עליהם כליה .מלך חדש
שונא ישראל מובהק עלה על כס השלטון,
וכאשר התבסס במלכותו ,צרה עינו
ביהודים החיים את חייהם על מי מנוחות,

והוא גמר אומר בלבו להרגם .כדי להראות
כי הוא יממש את איומיו ,נטל מיד קבוצת
יהודים נכבדת והשליכם לכלא על לא עוון
בכפם .וסיימו היהודים את דבריהם :ועתה
מאין יבוא עזרנו? וגזרת מוות עומדת
תלויה מעל ראשינו ,ולא נראה לנו כל מוצא
להנצל ממנה .רבי יעקב הצר בלבו על צרות
ישראל בגלותם .אך פניו נשארו שלוות
ורגועות" .וכי יד ה' תקצר?" שאל" .נשים
בטחוננו בו-ונושע"" .רבינו ,התפלל עלינו"
בקשוהו" .ודאי" ,נעתר להם רבי יעקב .מיד
התעטף בטליתו ופתח בתפילה .כאשר
סיים ,אור קרן מפניו והוא הבטיח:
"בעזרת ה' הגזרה תבוטל".

סיפור
כשמסר שמעון מכתבו של הרב לידי הגוי
העשיר ,הגוי קרא בסקרנות את השורות
ופרץ בצחוק רועם ופרוע" :לא ייאמן",
לגלג" ,רבי יהודי שאני איני מכירו ,והוא
אינו מכירני ,מצווה עלי שלא להשכיר את
טחנת הקמח ,האם ראה מישהו כדבר
המוזר הזה או הנשמע כמוהו? אני מעולם
לא התערבתי בעניניו ,וגם הוא לא להתערב
בענייני .אמור זאת לרבך ,אין זה מקובל
שאנשים זרים מתערבים בעסקים לא
להם" .השבועות חלפו במהירות ,והימים
בהם על שמעון לפנות את טחנת הקמח
התקרבו ,הגוי השוכר הפך למבקר קבוע
בטחנה .הוא בדק את המכונות וערך
תכניות ,קנה ציוד חדש ומשוכלל וביקש
להכיר את מהלך העבודה .הוא אף בא
בדברים עם כמה מהעובדים ,וביקשם
לגלות באוזניו סודות יצור והרגלי העבודה.
שמעון מיהר לבית הרב להגיד לו ,אבל
כשנכנס אל הרבי ,הקדימו הרבי וידע את
אשר נעשה :ומה אמר הגוי למכתבי? הוא
לעג כנראה ,וטען שאין לי להתערב בדברים
לא לי? הוא צודק .אך גם הוא מתערב
ומבקש עסקים שאינם שלו.

דינים

 - 1יש שלושה סוגין של ברכת מעין שלוש,
והם :אם אכל מיני דגן כגון :ביסקוויט-

עוגה-מקארון-בורגול וכדומה ,אם אכל
משקל  30גרם צריך לברך אחריהם "על
המחיה".
 - 2סוג שני :אם אכל  30גרם משבעה מינים
פירות והם :זיתים-ענבים-רימונים-
תמרים-תאנים ראשי תיבות :זעתתר,
מברך אחריהם "על העץ ועל פרי העץ".
 - 3סוג שלישי :אם שתה יין רביעית  86גרם
בבת אחת מברך אחריה :על הגפן ועל פרי
הגפן.
 - 4אם אכל ביחד מיני דגן כזית ופירות
משבעה מינים הנזכרים וגם שתה יין
רביעית ,מברך אחריהם ברכה מעין שלוש
אחת וכולל בה על המחיה ועל הגפן ועל
הפירות.
 - 5ראה זה חדש :אם אכל אחד משלושה
סוגים אלו שיעור כזית כגון  30גרם עוגה,
ואכל עמה  18גרם ענבים ושתה  30גרם יין,
כלומר פחות משיעור של כזית ושל רביעית
עם כל זה כשמברך אחרונה על המחיה,
יכלול עמה גם על העץ ועל פרי העץ וגם על
הגפן ועל פרי הגפן ,לפי ששיעור נפח של
הפירות ושל היין נחשב לשיעור שלם ויכול
לכלול אותם עם ברכת על המחיה אבל לא
יברך ברכה בפני עצמה לפי שאין בה שיעור
כזית.

האדון איזק זריף ואשתו הגברת ביקי
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו
המנוח שלמה זריף בן אלטון ע"ה אמן*** .
האדון שלמה שלוח הכהן ואמו הגברת
סילי ואשתו הגברת ליליאן ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח יוסף שלוח בן
אמיליא ע"ה אמן *** .האדון אלי לוי
ואשתו הגברת ביקי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולבריאות אמן *** .האדון איזק
שקאלו ואחיותיו גרסיה  -שילה  -ויוליט -
אסטיללה  -כלודי לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אמם ביללה בת כחילה
ע"ה אמן *** .הגברת בירטא מלבסאתי
ובעלה בעל המרקחת האדון אליהו-אליאס
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביה
המנוח אברהם-אלביר בן צברייה ע"ה אמן.
*** האדון ויקטור גנדי הכהן ובניו האחים
המבורכים הנרי  -פרידי  -ביללה לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אדונתם אמם נדיה בת ויקטוריה ע"ה אמן.
*** האדון ליון פרחי ואשתו הגברת איווה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ רחל
סיתהון בת בהייה ע"ה אמן *** .העסקן
הציבורי האדון איזק ג'רדיה ואחיותיו לאה
 בהייה  -שרה  -טוניה וכל משפחותיהםלברכה ולהצלחה ולע"נ אמו ג'מיליה בת
בהייה ע"ה אמן.

האדון יוסף דיין ואשתו הגברת דניז
ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה
ולבריאות ומאחלים לבנם אבי הבן יעקב
ואשתו הגברת גינה מזל טוב להנולד החדש
יוסף ומברוק אמן *** .האדון טובי כהן
ואשתו הגברת שילה ובניהם והוריהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ רב רבנן מורינו
ורבינו חכם יום-טוב ידיד בן זקייה ע"ה
אמן *** .המשגיח האדון טוביה-מאיר
הילברון ואשתו הגברת מלכה לברכה
ולהצלחה ולבריאות ולרפואה שלמה
זוהרה בת מסעודה ע"ה אמן *** .הגברת
נינה אלוויא-נוומה ובעלה האדון גבריאל
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אחיה
המנוח מנשה בן בוליסה ע"ה אמן*** .

**********

התורמים לעלון זה

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$800
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,90,400 -
גידול של  900מבקרים מהעלון הקודם.
המעוניין לקבל את העלון לכתובתו בשפה
כלשהי ,יתקשר להגברת לאה סלאמה בטלפון:
 (718) 382-6057או בנייד(347) 634-3381 :
בצרוף תרומה של  $36לשישה חודשים בגין
דמי הדואר.

**********

www.BethYosef.com

