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ה' בכבודו ובעצמו מעיד בפרשתנו על משה
רבינו ואומר" :והאיש משה עניו מכל
האדם" .במי מדובר? באדם ,שעל פי המובא
במדרשים ,שהיה חכם גדול ,עשיר גדול
וגיבור גדול .בגבורתו העצומה לא חת מפני
איש ,ויצא ונלחם יחידי עם עוג מלך הבשן
והכניע אותו ,וגם עמד לפני פרעה ואיים
עליו :הנה אנוכי הורג בנך בכורך .והנה אני
מכה בך עשר מכות .מכל זה נשמע שהיה עז
וחזק ותקיף גדול ,וברור לכולנו שהעניו
אינו עז ואינו חזק ואינו תקיף ,ובוודאי
שאינו יודע לאיים ,וכל שכן שאינו מסוגל
להילחם .אם כן ,איך משה היה עניו
מכולם? התשובה היא :המתנהג כעניו,
ובפועל אין בו ענוה ,בוודאי שיתגלה קלונו
ברבים מיד כשיאחז במחלוקת ,ויובהר
שאינו אלא שקרן ,ואין בו ענוה כלל ,אך מי
שזכה ועבד על מידותיו ,ושירש מקרבו את
הגאווה ,אז ה' יעזור לו וישריש בלבו מדת
הענוה .זהו האדם השלם שעושה את רצון
קונו כיוון שחי הוא על פי צווי אלוקיו ,ולכן
כשיצווהו ה' להיות תקיף ועז ,יעשה הוא
זאת לאלתר ובקלות ,כיוון שרק רצון ה'
עומד לנגד עיניו ,ואינו אלא כרובוט
המונחה על ידי השלט שביד יוצרו .כך היה
משה רבינו ,ביחסו לבריות היה עניו גדול,
כי כך ציווהו בוראו ,והעושר והכוח
והגבורה ,לא י כניסו בו טיפת גאווה בליבו,

שהרי בוראו אסר זאת עליו ,אולם
כשנצטווה לאיים על פרעה ולהילחם בעוג
מלך הבשן ,מיד לובש הוא "עזות דקדושה"
וממלא את רצון יוצרו בדיוק רב .וזהו
שאמר התנא יהודה בן תימא" :הוי עז
כנמר ...וגיבור כארי לעשות רצון אביך
שבשמים" ,רק כדי לעשות את רצון ה',
מותר לנו להשתמש בתכונות אלו ,וה'
ישמור אותנו אמן.

פרפראות על הפרשה

ויצעק משה אל ה' לאמר" :א-ל נא רפא נא
לה" .יש לדקדק :למה הזכיר דווקא זה
השם :א-ל ,וגם למה הוטעם בטעם "זקף
גדול" .וגם למה על ידי צעקה? אומר בעל:
"אמרי יהודה" :פעמים צדיק מתפלל לשום
אדם ,ולא מועיל ,למה? לפי שאין מאמין
בלבו שתפילתו תתקבל ותעשה פרי ,אבל
אם מאמין בעצמו שה' יקשיב לו אז בא
תבוא הישועה .ועל זה אמר דוד המלך:
האמנתי כי אדבר אני עניתי מאוד .כלומר:
אם אני מאמין שאהיה נענה במה שאדבר
בתפילה האמנתי כי אדבר ,ועל ידי זה אני
עניתי ,כלומר :נענה בתפילתי .וזהו משה
אמר" :א-ל" לשון חוזק-נא-לשון בקשה,
אני מבקש בחוזק ומובטח שתשלח לה:
רפא נא לה למרים ,לכן הטעם זקף-גדול על
תיבת :א-ל לרמז שצריך להיות בהתחזקות
ובצעקה.

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי החורבן
 150למנינם

באה בתו של אלישע אחר לפני רבינו
הקדוש ,והייתה ענייה ואמרה לו :פרנסני
רבי! אמר לה :בת מי את? אמרה לו :בתו
של אלישע אחר .אמר לה :עדיין יש מזרעו
בעולם? אמרה לו :רבי זכור לתורתו ואל
תזכור למעשיו .מיד ירדה אש מן השמים,
ושרפה את כסאו של הרבי .אז בכה הרבי
ואמר :אם למבזים את התורה ה' עושה כך,
למשבחים את התורה על אחת כמה
וכמה! ...אז קרא לו רבינו הקדוש את שמו:
"אלישע בן אבויה" סתם ,ולא מנאו עם
התנאים ,ולא הביא שום הלכה משמו
בסדרי המשניות שכתבם רבי .ואף דברי
רבי מאיר נכתבו בשם "אחרים אומרים"
ולא כתב :רבי מאיר אומר ,לפי שרבי מאיר
היה אומר דברים והלכות בשם אלישע אחר
רבו .וכבר מצאו רבה בר שילא לאליהו
הנביא .אמר לו :מה עושה ה' בשמים
בענייני דברי חכמים? אמר לו :ה' מזכיר
הלכות מפיהם של כל החכמים ,והלכות
מפי רבי מאיר אינו מזכירם כלל .אמר לו:
למה? אמר לו :מפני שלמד הלכות מפיו של
אלישע אחר .אמר לו :ולמה? והלא רבי
מאיר רימון מצא תוכו אכל וקליפתו זרק?
אמר לו אליהו הנביא :עכשיו ,ה' שמע קולך
ותיקן הדבר הזה ,ועכשיו אומר ה' בשמים:
מאיר בני אומר...

הדרך לרפואה ולבריאות

 - 1אחר הרחצה טוב לשטוף הגוף במים
קרים ,שטיפה זו במים קרים מרבה תאבון
ומטיבה העיכול ,וממעיטה את הצמא,
ומחזקת הגוף בכללו ,והשפעתה טובה גם
לבריאות העור ויופיו - 2 .מאכלים ומשקים
מעופשים גורמים רעה לגוף כמו סמי המות.
 - 3חלוש כח לא יכול לעכל מזון רב ואפילו
שיהיה מזון טוב ,לכן לעולם ישער אדם
כמות מזונו כפי כח הגוף וחולשתו ,ואיכות
המזון צריכה להתאים לכל אדם כפי מזג
גופו - 4 .הצעירים וכן העוסקים בעבודה
גופנית קשה כמו עובדי אדמה וסבלים
וכדומה ,חום גופם מרובה ,לפיכך צריכים

הם למזון מרובה שישמור את חומם.
בסתיו ובאביב חום הגוף רב וכן שינתו של
אדם רבה יותר ,לפיכך צריך הגוף למזון רב
יותר - 5 .בקיץ עדיף לאכול ארוחות רבות
יותר אבל התזונה שלהם היא מועטת ,כגון
להרבות ירקות וסלטים למלאת הקיבה
ולמעט בבשר וגבינות ומאכלים המזינים
הרבה - 6 .בסתיו עדיף לאכול ארוחות
מועטות אבל מזינות הרבה ,ולמעט
בארוחות שהתזונה שלהם מועטת ,וכל זה
לאנשים בריאים דווקא - 7 .שינה מופרזת,
וערנות מופרזת הם סימן רע לאדם- 8 .
עייפות ויגיעה ללא סיבה מספקת היא אות
לחולים וצריך לילך לרופא לראות מה יש
בגופו - 9 .בשעת רעב ראוי שלא להתאמץ
ביגיעה גופנית.

דברי מוסר :חוסר

אין אדם שאין בו חוסר במידות ובדעות,
וכל אדם כוזב ,כשם שאי אפשר לבר בלא
תבן ,ואין עשן בלי אש ,כך אין אדם שאינו
טועה ,ואין שלם בעולם ,רק הצור תמים
פעלו כי כל דרכיו משפט ,ולכן אין להאשים
שום אדם שחסר בו דבר ,שאדם הוא כמוהו
יש בו חסרונות ,אלא שכל הנגעים אדם
רואה ,חוץ מנגעי עצמו ,ואין אדם רואה
חובה לעצמו ,ואפשר שהחוסר שלו עדיף על
של חברו ,סוף סוף לפי שהוא אדם ,וחיובה
רמיא על כל אדם להתבונן להבין ולהשכיל
מה חסר בו ,ואם אינו מבין לבדו ,ישמע
לעצה ,וילך לחכמים ויחכם .אז יבקש לו
את חסרונו ,ולא כמנהג איזה בורים ,אשר
יבקש להחזיק את שלו במשאות שוא
ומדוחים ,כי אין זה דרך טובה ,אלא יהא
אדם ירא שמים ומודה על האמת אפילו אם
אינו נכנס למוחו ,ודרכו ישר בעיניו ,יקבל
את האמת ממי שגדול ממנו בחכמה ובמנין,
ויבטל דעתו מפני דעתם ,וישנה דרכיו
והליכותיו ומעשיו מיום ליום עד שיקנה
שלמות ,עד כאשר יוכל לומר :מתי יגיעו
מעשי למעשי אברהם יצחק ויעקב אמן,
ויתפלל על זה כמו שאירע פעם ליהודי
תושב בגדד :בא אל רבי יוסף חיים (בן איש
חי) ראש הגולה בבבל ,והתאונן על שכנו

שלדבריו הוא אדם רע ומזלזל במצוות.
היהודי טען :שבמצב כזה עליו למכור את
הבית ולעבור למקום אחר ,רחוק מאותו
אדם ,כמאמר המשנה" :הרחק משכן רע"
אמר לו הרב" :יש לקרוא אחרת את דברי
המשנה :הרחק משכן רע" ,עליך להרחיק
את הרע מהשכן ולהשפיע עליו שיתקן את
דרכיו ,תנסה לפעול בחכמה ובתחבולות,
ולהתפלל לה' שיעורר את ליבו של השכן
לחזור בתשובה ,ואז תרחיק את "הרע"
מהשכן ולא תרחיק את השכן ,ונמצא
שאינך מתחבר לרשע ,ועשה כדברי הרב
והצליח.

הראשון לציון :רבי יעקב שאול אלישר
1817-1906

אחד מבניו של רבי יעקב אלישר הזקן היה
רבי אליעזר ,והיה חסיד וקדוש .ביום צום
י"ז תמוז ,בדרכו חזרה לביתו ,עצרו אותו
שוטרי המושל ולקחוהו למיתה על לא עוול
בכפו .ובדרך אל בית הכלא ,אמר לשוטר
שירשה לו לפחות להפרד מבני ביתו ושילם
לו על כך בכסף שהיה בכיסו .אז אמר לו
השוטר :ניקח אותך בדרכנו לבית
האסורים דרך שער ביתך ,ומשם תנופף
לשלום לאשתך ולבנך הצעיר .השוטרים
הרכיבוהו על סוס ,והובילוהו לכיוון ביתו.
עיניו של רבי אליעזר מלאו דמעות ,כאשר
ראה את בנו בן השש ,יעקב שאול ,משחק
בתמימות בפתח הבית .כאשר ראה הילד
את אביו אסור באזיקים ומובל באכזריות
לבית הכלא ,החל לזעוק מרה .לקול
הזעקות יצאה אמו מן הבית ונחרדה לראות
את בעלה עצור .רבי אליעזר הספיק לומר
להם רק כמה מילות פרידה ,והשוטרים
האכזריים מיהרו לקטוע את הפרידה
המרגשת ,והובילו אותו בכוח הלאה ,עד
עכו .בעכו ,הושלך רבי אליעזר אל תא
מאסר מצחין ,דלת התא נסגרה מאחוריו
ועלטה כמעט מוחלטת השתררה במקום.

סיפור

ביום בו היתה אמורה הטחנה לעבור מידיו
של שמעון לשוכר החדש ,השוכר החדש ערך
על שפת הנהר הקרובה לטחנה טקס

מרשים לבני משפחתו וחביריו ,וערך להם
סעודה מפוארת .פתאום בא שמעון ומסר
לידו את המכתב של הרב ,ומיד כעס על
שמעון ואמר לו :שוטה מופלג אתה ,במקום
לחפש לך פרנסה חדשה ,עוסק אתה
במלחמות חסרות סיכוי .הוא נטל בזלזול
את המכתב ועיין בו ברפרוף של בוז .וגדול
היה הצחוק האחרון יותר מן הראשון,
ואמר :הרבי מזהירני מלשחות במי הנהר
שליד הטחנה במכתבו זה .הרי אני השחיין
המעולה שרבים באים ללמוד ממני תכסיסי
שחייה ולהטוטי מים צריך לשמירתו של
הזקן היהודי? אולי יבוא לערוך עמי תחרות
שחייה? הוא חזר על הדברים ונהנה
מצרורות שטויותיו עד מאוד .ושמעון שב
לביתו ולא דיבר מאומה ,והיה מחכה
לתשועת ה'.

דינים

 - 1בשעת ברכת הלבנה ,ובכל פעם
שאומרים" :כשם שאנחנו מרקדים" ,ירים
גופו מעט על ראשי אצבעותיו שלוש פעמים
דווקא .וגם אם אומר ברכת הלבנה ביחיד,
צריך לומר שאנו מרקדין (בלשון רבים) ולא
יאמר" :כשם שאני מרקד".
 - 2יש להוסיף ולומר :לא יוכלו ליגע בנו,
לא בגופינו ,לא בממוננו ולא בנשמתנו ולא
בכל אשר לנו ,ולא יהיה לנו כאב שיניים,
ומועיל זה שלא יצטער משיניו.
 - 3יש נוהגים לנער את שולי הבגדים אחר
כל סדר הלבנה ,כדי להבריח החיצונים
והקליפות שנבראו מקטרוג הלבנה.
 - 4אין מברכים על הלבנה תחת הגג או
תחת אילן ,אלא תחת כיפת השמים.
 - 5הנמצא במטוס וחושש שלא יהיה לו זמן
לברך על הלבנה על הארץ ,רשאי לברך גם
בתוך המטוס ,ואפילו שיש לו גג ,הואיל
בשעת הדחק מותר.

התורמים לעלון זה

האדון אייזיק אמיל קמעו ואשתו הגברת
איווט לברכה ולהצלחה ומזל טוב לבנם
החדש מיכאל ומברוק אמן *** .האדון פרח
חמרה ואשתו הגברת דינה ובניהם לברכה
ולהצלחה ומאחלים מזל טוב להאדון

אייזיק קמעו ואשתו הגברת איווט להנולד
החדש מיכאל ומברוק אמן *** .האדון
שלמה אלגדע ואשתו ובניהם לברכה
ולהצלחה ומאחלים מזל טוב להאדון
אימיל קמעו ואשתו הגברת פולה מזל טוב
בהנכד החדש מיכאל ומברוק אמן *** .חכם
יצחק ידיד ואשתו הגברת פרידה ובניהם
לברכה ולהצלחה ומאחלים לבנם האדון
ג'ווי ואשתו הגברת שרה מזל טוב בהילדה
החדשה פרידה ומברוק אמן *** .האדון
מרדכי אללחם הכהן ואשתו הגברת לוסיט
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים להאדון
אידי כהן ואשתו הגברת קמו מזל טוב
בהנכדה החדשה פרידה ומברוק אמן*** .
האדון סולי ערמאן ואשתו הגברת ויקי
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים להאדון
אידי כהן ואשתו הגברת קמו מזל טוב
בהנכדה החדשה פרידה ומברוק אמן*** .
האדון שלמה מאלח ואשתו הגברת רונית
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים להחתן
והכלה אלי ולינדה מזל טוב ובנים זכרים
ומברוק אמן *** .האדון יהודה ברכת
ואשתו הגברת לאה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולרפואה שלמה אמן *** .האדון
אסלן זיאת ואשתו הגברת פרידה ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון אלביר
מרדכי גנדי ואשתו הגברת שדה ובניהם
לברכה ולהצלחה ומאחלים לבנם יהושע
ברכה והצלחה אמן *** .האדון ויקטור
כבאריטי ואשתו הגברת ליליאן ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון ג'ווי
אהרן קמעו ואשתו ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .הגברת נינה סרדאר-
נקאש ובניהם לברכה ולהצלחה ורפואה
שלמה לבעלה חכם אברהם סרדאר אמן.
*** הרופא האדון משה פעור ואשתו הגברת
אסטילה ובניהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
האדון אלפריד צייג ואשתו הגברת לאה
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .האחים
המבורכים ג'ק-ג'ווי-ריזי-ווירא ולינה
למשפחת סרדאר לברכה ולהצלחה ולע"נ
אדונתם אמם רחל בת אלוירה ע"ה אמן.
*** האדון שלמה שלוח הכהן ואמו הגברת

ובניהם
סילי ואשתו הגברת ליליאן
לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח יוסף
שלוח בן אמיליא ע"ה אמן *** .האדון איזק
שקאלו ואחיותיו גרסיה  -שילה  -ויוליט -
אסטיללה  -כלודי לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אמם ביללה בת כחילה
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 משפחותיהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אמו ג'מיליה בת בהייה ע"ה אמן*** .
הגברת רוזי כסקי-אלגדע ובעלה האדון דני
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ רחל בת
בדרייה ע"ה אמן *** .האדון יוסף ישי
ואשתו הגברת סוזיט ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אחיו המנוח יעקב בן
מרגלית ולע"נ ישראל-ישראל בן רחל ע"ה
אמן.

**********

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$1,900
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,93,500 -
גידול של  1,600מבקרים 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.
בעלת בית המרקחת
הגברת ויויאן ג'ק כבאריתי,
מקבלת כל סוגי ביטוחי הבריאות,
משלוח תרופות חינם עד הבית
(718) 758-4800 * 2934 Ave R

www.BethYosef.com

