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בפרשתנו זו ,אנו קוראים על כל הימים
המקודשים בעם ישראל ,והם השבת,
והמועדים ,אימתי קוראים אותם? בימי
בין המצרים ,משבעה עשר בתמוז עד
תשעה באב .כדי שנלמד מזה כי פנימיות
ימי בין המצרים ,יש בהם אור המועדים,
וידוע ימי השנה הם מחולקים לשני
דברים ,החלק הראשון הם ימי חול וימי
עבודה ,והחלק השני הם ימים קדושים
בהם שבתות ומועדים .והרוב של ימי
השנה הם ימי חול ,והמועט הם ימי
קדושה וימים חשובים ומעולים .כי ככל
שהדבר מצוי פחות ,הרי הוא יותר נכבד
ויקר ערך .גם אצל הבריות וכל יושבי
תבל ,רוב העם אינם דתיים ,ואילו
הצדיקים ואנשי אמת וקדושי עליון הם
מעטים בגלל חשיבותם ומעלת ערכם.
ואמרו חז"ל :ראה ה' שהצדיקים בעולם
הם מועטים ,עמד ושתלן בכל דור ודור.
והם מגינים על שאר העם ,וכן ימי
המועדים הם נותנים כוח לימי החול של
השנה .וימי בין המצרים ,הם ימים קשים
של גלויות וצער שבאו על עם ישראל בכל
הדורות .ואפילו הכי יש בהם פנימיות
והסתר של דבר קדושה ,וגם יש בהם אור
גנוז ,אשר עד עתה לא זכינו לאור שבהן
הגנוז ,אבל אנחנו ממשיכים להתאבל

בימים אלו עד שיבוא הזמן ויתגלו
האורות הגנוזים בתוכם .ומספר ימי בין
המצרים שהם מי"ז בתמוז עד ט' באב הם
כ"א ימים ,כמספר ימי החגים והמועדים
אשר ניתנו לבני ישראל במתנה .והא לך
מנינן - 1 :שבת - 2 ,ראש חודש ,שבעת ימי
פסח ,חג השבועות ,שני ימי ראש השנה,
יום הכפורים ,שמונה ימי סוכות ,הרי סך
הכל  21ימים .ורבותינו קוראים לימים
אלו :ימי חול המועד ,ולעתיד לבוא יהיו
ימים טובים ומועדים לישראל .וה'
ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה

" - 1ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה".
מה עשה פנחס? נשא את זמרי ואת הזונה
כזבי על ידי הרומח שבידו וחבטן לפני ה'
ואמר :על אלה ימותו  24אלף מישראל?
ביקשו מלאכי השרת לדוחפו על דבריו
אלו ,אבל אמר להם ה' :הניחוהו ,קנאי בן
קנאי הוא ,אז ותעצר המגפה .יש לשאול:
מה זה קנאי בן קנאי הוא? פנחס עשה כמו
שעשה הסבא שלו לוי בן יעקב ,שמסר
עצמו וקינא על מעשה שכם בן חמור,
בשביל דינה אחותו ,והרג את כל יושבי
שכם .גם כן פנחס שהוא מזרעו של לוי
קינא לה' ומנע המגפה.
 - 2קח לך את יהושע בן נון ...ונתתה

מהודך עליו :ולא כל הודך היינו שהיו
אומרים הזקנים שבדור :פני משה כפני
החמה ,ופני יהושע כפני הלבנה .יש
לשאול :למה דווקא הזקנים ,ולא גם
הבחורים וגם הילדים? לפי שכל ארבעים
שנה לא ראו הדור החדש לא פני החמה
ולא פני הלבנה ,בגלל הענני כבוד שהיו
מכסים את השמים ,ולא ראו החמה
והלבנה אלא יוצאי מצרים הזקנים שראו
החמה והלבנה במצרים ,אבל הדור החדש
לא ראו אותם.

היסטוריה בקצרה 100 :שנה אחרי
החורבן  190למנינם
בימים ההם ,נתפרסם רבי שמעון בן
חלפתא ,עני היה ,וחי באמונתו ,ואשתו
הצדקת עמו באמנותה .אבל היה גדול
מאוד בדורו ,ומן השמים עמדו לו .ומעשה
שבא בערב שבת ,ולא היה לו ממה לאכול
סעודת שבת .יצא לו חוץ לעיר והתפלל,
ונתנו לו אבן טובה מן השמים ,לקחה
ונתנה לשולחני כדי למוכרה ,ולקח
בדמיה וקנה צורכי שבת בכסף שקיבל
מהשולחני .כשחזר לביתו אמרה לו
אשתו :מהיכן אלה? אמר לה :ממה
שפירנסני ה' .אמרה לו :אם אין אתה
אומר לי מהיכן הם ,איני טועמת כלום...
התחיל מספר לה :כך התפללתי לפני ה',
וניתן לי מן השמים .אמרה לו :איני
טועמת כלום ,עד שתאמר לי שתחזיר
המעות למקומם במוצאי שבת .אמר לה:
למה? אמרה לו :אתה רוצה שיהא
שולחנך חסר ושולחן חביריך מלאים?
הלך רבי שמעון בליל שבת ,והודיע
המעשה לרבינו הקדוש .אמר לו רבינו
הקדוש :לך אמור לה שאם שולחן שלך
יהיה חסר ,אני אמלאנו לך משולחני.

הדרך לרפואה ולבריאות
בריאות הצוואר :כיפוף ממושך של
הראש שמאלה או ימינה ,כדי להחזיק את
הטלפון בין האוזן לכתף בעת שיחת טלפון
לצורך ביצוע של פעולה נוספת בו זמנית

יכול לגרום לנזקים חמורים לחוליות
הצוואר וללחץ על כלי הדם המובילים את
הדם למוח .במקרים נדירים זה יכול
לגרום לתופעת שבץ אצל צעירים .בנוסף,
פעולה זאת גורמת לכך שהשריר בצד
אחד מתכווץ ובצד השני נמתח ,ובהמשך
הזמן הדבר יגרום לנוקשות ומוגבלות
בסיבוב הראש לצדדים ,ובגיל המבוגר
התוצאה יכולה להגיע להטיית הראש
לצד האחד .ובעיקר לאורך זמן התוצאה
תהיה כאבים בצוואר .כאבים מסוג זה
אינם חולפים ,בשונה ומכאבים שנגרמו
על ידי מאוורר ,מיזוג אוויר או שינה על
כריות גבוהות שחולפים עם הזמן .אמנם
ניתן לחמם ,למרוח ,לעשות צילומים,
פיזיותרפיה ,אבל בדרך כלל אין טיפול
וריפוי לדבר ,לכן יש להימנע מפעולה
זאת .כאן המקום להזכיר כי אין לבצע
שום התעמלות לצוואר .ועם שימוש
המחשב בדורנו ,יותר ויותר אנשים
עוברים לכתיבה במחשב במשך שעות
ארוכות ,ואינם יודעים כיצד יש לעבוד
מול המחשב ,וכתוצאה מכך הם עובדים
בצורה לא נכונה .יש לדעת כי עבודה מול
מחשב לזמן ממושך ורציף ובאופן לא
מושכל עלולה להביא לתוצאות קשות
כגון ,כתף קפואה ,כאבי פרקים ,שחיקת
סחוס ,תעלת הגיד לבוהן ועוד ,כל אלו הם
דברים שקשים לריפוי.

דברי מוסר :אהבת התורה
כל מי שזוכה לעסוק בתורה בלב ובנפש,
זוכה לשמחתה של תורה ,שהיא השמחה
האמיתית והנצחית .שמחה שכזו אין
לתאר כלל .ואין דבר משמח בעולם
כשמחת התורה ,ומי שהגיע לשמחה זו
אינו צריך דבר אחר .כמו שאמר הר"ן:
כשהתורה תראה לך את פניה ,אז לא
תצטרך לא שכר עולם הזה ,ולא תחפוץ
בדבר מלבד התורה ,אך צריך חוזק
וגבורה לנצח את יצר הרע .וצריך ללמוד
בסבלנות ובשקדנות עד שתתייגע ,ואז

תלך לנוח ולאכול ולישון ,אך בשום אופן
אל תתבטל מן התורה .ונשאלת השאלה:
למה מרגיש האדם כל כך קשה כשמתחיל
ללמוד תורה? והתשובה היא כי התורה
כולה רוחנית והאדם כולו גשמיות ,ואיך
יכולה להיכנס רוחניות בגשמיות? אלא
כשהגשמיות מזדככת ,אז נכנסת בה
הרוחניות וצריך להתחיל דף אחרי דף,
ופרק אחרי פרק .ואז תשמח בתורה .ודע
כי בעולמות העליונים אין דבר חשוב
מלימוד התורה הקדושה ,וכל המרבה
בלימוד התורה ,אז כל העולמות נפתחים
לפניו ,וכל מה שהוא צריך ,בין בגשמיות
ובין רוחניות הוא מקבל .וה' יזכנו לעסוק
בתורתו אמן.

הראשון לציון :רבי יעקב שאול אלישר
1817-1906
ארבעה חודשים שהה הרב אליעזר הבורח
בבית קרובו בדמשק .ואחר כך שלח
מכתב בסתר לאשתו ,ואמר לה ,תסעי
לירושלים ,ואל תאמרי לשום אדם כי את
בורחת .בלב רוטט קפלה הרבנית אלישר
את המכתב ,והניחה אותו בכיסה .את ליל
הבריחה קבעה מיד למוצאי שבת
הקרובה .במוצאי שבת בחצות הלילה,
העירה את אמה ואת בנה יעקב ,היא לא
הוציאה דבר מן הבית כדי לא לעורר את
חשד השכנים .בחשאי נעלה את הדלת
ושמה את המפתח לידה .שני חמורים
עמדו בחוץ מוכנים לדרך ,והשיירה
הקטנה החלה בבריחה ,כשהיא נפרדת מן
העיר צפת ,אשר שבעו בה סבל ומרורים.
במשך כל הלילה רכבו כשהעלטה
משמשת להם למסתור .לפנות בוקר
נעצרו בגן סמוך לטבריה ,אשר הווה להם
מקום מסתור במשך היום כולו .כאשר
ירד שוב הלילה ,נטלו את החמורים
והמשיכו ברכיבה .כך עשו את דרכם עוד
ימים אחדים ,כשהלילה משמש
להתקדמות ,והיום למסתור מאימת
הרודפים ומפני השמש הקופחת בעוז.

באחד הלילות ,הבחינה האשה בשלושה
אנשים במלבוש ערבי העושים את דרכם
ישירות אליהם .לבה נפל בקרבה ,כאשר
ראתה אותם.

סיפור
החורף האוקראיני הקשה הקדים באותה
שנה לבוא .אך יצא חודש תשרי העמוס
ברגשי קודש ,וחודש חשוון קיבל את
שרביט המלוכה הזמנית ,ושכבת שלג כבר
כיסתה את גגות הבתים והכפיפה את
קומתם של עצים עתיקי יומין .רעש
גרזנים המכים ללא רחם בגזעי עצים
נשמע מחצרות הבתים .הבריות ממהרות
לבקע בולי עץ לשבבים בכדי להסיק בהם
את תנורי החורף הענקיים ,תריס בפני
הקור המצמית .איכרים בני איכרים
התקשו לשמוע את אשר דוברים אליהם
חבריהם ,מאחר וכובעי הפרווה אותם
חבשו בשל הכפור ,כיסו את אוזניהם
היטב היטב .גם על העיירה זלאטיפול לא
פסח השלג החזק .לעומת השכנים כולם,
בחצר ביתם של האדון ניסן וזוגתו מרת
ביילא שרר שקט מדאיג .כל הכאת גרזן
לא נשמעה .בית גדול היה להם ,גדול
תרתי משמע :רחב ובו כמה וכמה חדרים,
וגם גדול ומבורך ביושביו ,עשר נפשות,
הורים ושמונה ילדים זכים וברים.

דינים
 - 1נוהגים מעט מנהג אבל וצער מיום
שבעה עשר בתמוז ועד לאחר תשעה באב
ויש להימנע מלשמוע שירות ותשבחות
מלווים בכלי נגינה ,אפילו דרך הרדיו.
 - 2אסור לעשות ריקודים ומחולות
בימים אלו ,ואפילו בלי כלי נגינה.
 - 3יש להימנע מלאכול פרי חדש או
ללבוש מלבוש חדש בימים אלו ,כדי שלא
יתחייב בברכת שהחיינו .אבל מברכים
"שהחיינו" בשעת המילה ובשעת פדיון
הבן .בשעה שמברך שהחיינו על פדיון הבן
או על המילה רשאי להניח לפניו פרי חדש,
ויכווין לפוטרו מברכת שהחיינו .ולאחר

מכן יברך עליו ברכה הפרי ויאכלהו.
 - 4מותר לברך "שהחיינו" על פרי חדש או
על בגד חדש בשבתות שבתוך ימי בין
המצרים .וטוב להחמיר שלא לברך על
בגד חדש אפילו בשבת ,אלא יניחהו על
לאחר תשעה באב.
 - 5מיום ראש חודש אב עד יום התענית
ממעטים במשא ומתן של שמחה כגון,
קניית צורכי חופה ,רהיטים חדשים לבית
החתן והכלה ,וכן תכשיט כסף וזהב ,וכן
בגדים חדשים ונעליים חדשות.
 - 6יש מתירין לקנות בימים אלו רהיטים
או מוצרי חשמל חדשים לבית (שאינם
לצורך חתן וכלה) והמחמיר תבוא עליו
ברכה.
 - 7מותר לקנות תכשיטים ,בגדים
ורהיטים לצורכי חתן וכלה ,אך רק אם
יש חשש שיתייקר מחירם לאחר מכן
ויבוא לידי הפסד.
 - 8אסור לבנות בנין של ציור וכיור,
ולצבוע חדרי הבית מראש חודש ועד
לאחר תשעה באב .אך אם התחיל
מלאכתו קודם ראש חודש ולא סיים עד
ראש חודש ,ויש חשש שיבוא לידי הפסד
עם הפועלים ,רשאי לגמור מלאכתו
בימים אלו.
 - 9אסור לתפור או לגזור בגדים חדשים
מראש חודש אב עד תשעה באב.

התורמים לעלון זה
הרב סימון גולדסטין ואשתו הגברת
שמחה ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה
אמן *** .האדון שלמה גנדי הכהן ואשתו
הגברת בתיה ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אמו אודית פרידה בת רחל ע"ה
אמן .האחים המבורכים סולי ,הלל,
ארליט וצופי למשפחת בווביה לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אביהם המנוח זקי-יצחק בווביה בן
שמחה ודודם המנוח ג'ק יעקב בווביה בן
שמחה ע"ה 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
סילי ואשתו הגברת ליליאן ובניהם
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
איוון בלאס ובניה לברכה ולהצלחה עם
כל משפחותיהם ולע"נ בעלה המנוח
מרדכי בן כחילה מארכו בלאס.

**********
בעלת בית המרקחת
הגברת ויויאן ג'ק כבאריתי,
מקבלת כל סוגי ביטוחי הבריאות,
משלוח תרופות חינם עד הבית
(718) 758-4800 * 2934 Ave R

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$900
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,97,700 -
גידול של  800מבקרים מהעלון הקודם.

**********

www.BethYosef.com

