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שבת זו אנו קוראים שתי פרשיות ,מטות
ומסעי ,ויש בהן כמה ענינים ,נדבר על כמה
מהם בקיצור .דבר ראשון ,ה' אומר למשה:
נקום את נקמת מדין ,וגם צרור את
המדינים .יש לשאול ,למה דווקא המדינים
ולא המואבים שהחטיאו בנותיהם בזנות
עם בני ישראל? לפי שבנות מואב החטיאו
את בני ישראל דווקא בזנות ,אבל המדינים
אחרי עוון הזנות שעשו המשיכו בנכליהם
להכשיל אותם ניכלו לכם על דבר פעור.
עניין שני ,בפרשת מסעי כתוב פעם
ראשונה" :ויכתוב משה את מוצאיהם
למסעיהם על פי ה'" .ואחר כך כתוב :ואלה
מסעיהם למוצאיהם ,כלומר בהיפך וגם לא
כתוב על פי ה' .מה הטעם לכך? מסעות בני
ישראל היו לפעמים התקדמות לפנים,
ולפעמים נסיגה לאחור ,כמו "וישובו
ויחנו" ,כלומר ,שהלכו לאחוריהם לצד
מצרים ,וכמו כן :ונפן ונסע המדברה .לפי
שקילקלו ,הפרו וחזרו לצד המדבר.
ונסיעות אלו נקראו :מסעיהם למוצאיהם
לצד מצרים ,ואלו הנסיעות לא היו על פי ה'.
אך שאר המסעות שהם התקדמו לפנים ולא
לאחור ,היו על פי ה' דווקא .עניין שלישי,
עניין הביזה והשלל של מלחמת מדין .יש
שלושה סוגים נפרדים - 1 :המפקדים על
הצבא התנדבו השלל וכלי זהב אצעדה
וצמיד וכו' - 2 .אנשי הצבא החיילים בזזו
איש לו ולא התנדבו כלום - 3 .שרי האלפים

ושרי המאות בראותם כי הייתה להם
סייעתא דשמיא כאומרם :ולא נפקד ממנו
איש .חשו תביעה פנימית להעלות תרומה
למשכן ולא לכוהנים ולא ללווים כהודיה
לה' על ההצלחה ,ועל כך התורה משבחת
אותם מכולם .עניין רביעי ,ערי מקלט לנוס
שמה כל רוצח בשגגה .כמה ערים היו? שש
ערי מקלט ,שלוש מהן מעבר לירדן ,כלומר
בערי סיחון ועוג ,ושלוש מהן בארץ כנען .יש
לשאול :איך לשני שבטים וחצי שלוש ערי
מקלט ,ולשאר השבטים שהם תשעת
המטות וחצי המטה שלוש ערים דווקא,
הרי זה לא ביושר? אלא בא הכתוב והודיע
מלבד שש ערים אלו הוסיף הכתוב ואמר:
ועליהן תתנו ללוויים ארבעים ושתים עיר
לנוס שמה הרוצח .נמצא סך הכל ארבעים
ושמונה עיר וכולן לערי מקלט היו :שלושים
ושש ערים בארץ כנען ובעבר הירדן שש
ערים =  42עיר ,עוד הוספה שלוש ערים
בארץ כנען נמצא שיש בידם.39=3+36 :
ובעבר הירדן עוד הוספה שלוש שהבדיל
משה נמצא בידם  .9=3+6סך הכל בין שני
הצדדים  48=9+39עיר .נמצא לכל שבט
יצא לו ארבע ערי מקלט והכל בשוה וביושר.
לא פחות ולא יותר ,ושבט מנשה שהיה
מיעוטו בארץ סיחון ועוג ,יצא לו עיר אחת
דווקא ,והרוב של מנשה ,שהיה בארץ כנען
יצא לו שלוש ערים 12 .שבטים כפול 48 = 4
עיר ,והכל שריר וברור ,וקיים בשוה וביושר.

פרפראות על הפרשה

איתא במדרש" :מ"ח נביאים עמדו להם
לישראל כנגד מ"ח ערי מקלט" .מה הקשר
ביניהם? שש ערי המקלט הראשונות הן
כנגד ששה נביאים הראשונים שעמדו להם
לישראל והם :אברהם ,יצחק ,יעקב ,משה,
אהרן ,יהושע ,פינחס .ואמרו בגמרא:
אלמלא חטאו ישראל ,לא ניתן להם אלא
חמישה חומשי תורה וספר יהושע שנזכר
בהם ששה נביאים הראשונים שהזכרנו.
אבל אחר כך כשחטאו ,עמדו להם 42
נביאים להוכיחם על עוונותיהם ,וסך
הנביאים  48נביא כנגד  48ערי מקלט ,שהיו
בתחילה ,ונתוסף להם ארבעים ושתים עיר.

היסטוריה בקצרה 100 :שנה אחרי
החורבן  190למנינם

כששמעה אשתו של רבי שמעון בן חלפתא
מבעלה שצורכי שבת שקנה הם מכסף
מרגלית שהורידו לו מן השמים ,אמרה לו,
במוצאי שבת תחזיר המרגלית למקומה ,כי
איני רוצה שיהא שולחננו חסר ושולחן שאר
הצדיקים מלאים בגן עדן .הלך בעלה וסיפר
לרבינו הקדוש מה שאמרה אשתו .אמר לו
רבינו הקדוש :אם שולחנכם יהיה חסר בגן
עדן אני אמלאו לכם משולחני .אמרה לו:
איני רוצה שיתמלא שולחננו מאיש שלמד
תורה והוא עשיר ואינו דואג לשום דבר כי
יש לו כל ,אבל אנחנו למדנו תורה מתוך
עניות וצער על פת לחם .שתק רבינו הקדוש.
הלך רבי שמעון בן חלפתא והחזיר
המרגלית ,וכיוון שפשט ידו להחזירה ,מיד
ירד המלאך ונטלה הימנו .כששמע רבי חייא
על עניותו ,מסר לו שדהו באריסות ,כדי
להתפרנס ממנו .מעשה שהלך רבי שמעון בן
חלפתא לברית מילה ,והיו סועדים עד חצי
הלילה ,יצא לו רבי שמעון בחצי הלילה לילך
לביתו ,מצא שם בדרך את מלאך המות,
וראה אותו כמי שדואג ומצטער .אמר לו:
מפני מה אתה משונה? אמר לו :אני מצטער
משיחתם של בריות ,שהם אומרים כך וכך
אנו עתידים לעשות ,ואינם יודעים אימתי
אני נקרא ליטול את נשמתם.

הדרך לרפואה ולבריאות

אין לשתות מים קודם האכילה בזמן מעט

כדי שלא תתקרר האצטומכא ולא תעכל
המזון כראוי ,וגם בתוך אכילתו לא ישתה
רק מטעמים מזוג ביין ,ואחרי שעה וחצי או
שעתיים ישתה מים ,וכן אין לשתות מים
בצאתו מן המרחץ ,כדי שלא יתקרר הכבד,
ומכל שכן שלא ישתה במרחץ .ואל ישהה
נקביו אפילו רגע אחד ,ולא יאכל עד שיבדוק
את עצמו יפה יפה שמא צריך לנקביו.
לעולם ישתדל אדם שיהיו מעיו רפויים כל
ימיו ,ויהיה קרוב לשלשול מעט .וזהו כלל
גדול ברפואה .ואם לא ,חולאים רעים באים
עליו .הרוצה לשמור על בריאותו ,צריך
לדעת התנועות הנפשיות ולהזהר מהם ,והם
כמו השמחה והדאגה והכעס והפחד ,שהם
פעולות נפש .וצריך המשכיל שיהא שמח
בחלקו כל ימי הבלו ,ולא ידאג על עולם
שאינו שלו ,ולא יבקש יתרונות ,ויהא בטוב
לבב ובשמחה ממוצעת ,כי היא סיבה לגדל
החום הטבעי ,ולהקל המאכל ,ולדחות
המותרות ,ולחזק אור העינים וכל הרגשות,
וגם יתחזק כח השכל .ואמנם לא להרבות
השמחה במאכל ובמשתה כמו הסכלים ,כי
ברוב השמחה יצא החמימות לשטח הגוף
ויתך החום הטבעי ,ויתקרר הלב פתאום,
וימות ח"ו בלא עתו בפתע .ובפרט יקרה
זאת לאנשים שמנים בגוף ,לפי שהחום
הטבעי בגופם מעט ,לפי שעורקיהם צרים
וזרימת הדם שהיא מקור החום היא לאט.
הדאגה היא הפך השמחה ,וגם היא מזקת,
לפי שמקררת את הגוף ויתקבל החום
הטבעי אל הלב ויביאהו לידי סכנה.

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
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 .או יבקש לו את
חסרונו ,ולא ינהג כמנהג איזה בורים ,ולא
יבקש להחזיק את שלו במשאות שוא
ומדיחים ,כי אין זו 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 של שכנו
שלדבריו הוא אדם רע ומזלזל במצוות.
היהודי טען :במצב כזה עליו למכור את
הבית ולעבור למקום אחר ,רחוק מאותו
אדם ,כמאמר המשנה" :הרחק משכן רע".
אמר לו הרב" :יש לקרות 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 לרע ,ועשה כדברי הרב
והצליח.

הראשון לציון :רבי יעקב שאול אלישר
1817-1906

אשתו של רבי אליעזר שברחה היא ואמה
ובנה יעקב אל ירושלים ,כמו שציווה לה
בעלה ,והיא בדרכה בלילה לכיוון ירושלים,
הבחינה בשלושה לבושים כערבים בדווים
העושים את דרכם ישירות אליהם .לבה נפל
בקרבה ,כאשר ראתה כי שלושת הבדווים
מאותתים לה לעצור .לאחר זמן קצר
נמלטה קריאת הפתעה מפיה ,היא זיהתה
בברור את בעלה המחופש היטב ,מלווה
בידיד מדמשק ,ואחד ערבי בעל סוסים.
הפגישה המשפחתית הייתה מרגשת ביותר.
אך הם לא התמהמהו זמן ארוך ,כולם
המשיכו ברכיבה מהירה לעבר מחוז חפצם.
למחרת עם חשכה חנו בירושלים עייפים,
תשושים וחסרי כל .המושל עבדאללה פשה

יצא מכליו כאשר שמע כי גם הרבנית
אלישר נמלטה .הוא שלח שוטרים אשר הכו
בשכנים ללא רחמנות :היכן הרבנית? שאלו.
אך השכנים לא ידעו .שוב חיפשו בכל העיר
ובסביבותיה ויצאו אל הדרכים ,אך העלו
חרס בידם ושבו לעכו בידים ריקות .בצער
רב נאלץ הפחה להרפות מטרפו הנמלט.

סיפור

השלג והקור השתלטו על אוקראינה ובפרט
על העיירה זלאטיפול ,וכל תושבי העיירה
התחילו לחטוב עצים כדי להתחמם בהם,
אבל האדון ניסן וזוגתו ביללה שהיו להם
שמונה ילדים ובית גדול ,הבית הזה רחב
המידות מטעה היה ,גרם לחשוב כאילו
יהודים אמידים גרים בו ,אבל האמת,
הדבר לא היה כך כלל ועיקר .את הבית הזה
קיבלו בירושה זמן קצר לאחר שנולדה להם
בתם הבכורה ,והם עצמם עניים מרודים
היו ,והתקיימו בקושי רב .ולא שהיה ניסן
מתעצל ואינו נושא באחריות חלילה ,אלא
שמזל ביש רדף אחריו ומנע ממנו להצליח
בכל מעשה ידיו .כעת ,אפילו עצים להסקה
לא היו ברשותם ,והחורף מתגבר והולך.
אולי יחוסו עליהם פרנסי העיר ,ובבואם
לביקור ,כמדי שנה ,יביאו עמם עצים
להסקה ומעט ירקות למרק מהביל .באמת,
שניסן זה מקטני אמונה היה .כמה וכמה
מידידיו ובני משפחתו המורחבת כבר לחשו
על אוזנו שייסע אל המגיד הקדוש רבי
מרדכי ויזכיר את עצמו ואת בני משפחתו
לפרנסה ברווח ובנחת .הרב המגיד היה
כידוע נודד בין העיירות לפרנס את 36
צדיקים שבדור ,ולכן דרש ממון בעבור
ברכותיו הצרופות .ניסן זה ,עקשנות של
קליפה דבקה בו ושלטו בלבו ,החליט
שהיות והרבי מרדכי מבקש ממון חלף
הבטחותיו ,אזי אין בזה לפי דעתו ,כי אם
עניין של מסחר .לכן הוא אינו מאמין
ומסרב להתקרב אל ארבע אמותיהם של
צדיקי הדור.

דינים

 - 1השנה הזאת אין לנו דין "שבוע שחל בו
תשעה באב" הואיל ותשעה באב חל ביום
ראשון .לכן מותר להסתפר ולהתגלח בכל

השבוע לפני תשעה באב ,ומכל מקום נכון
להחמיר שלא להסתפר ולהתגלח בערב
שבת חזון שהוא ערב שבת פרשת דברים.
 - 2מותר לכבס בגדים ,וגם ללבוש בגדים
מכובסים בשבוע שלפני תשעה באב .וכן
מותר לרחוץ כל גופו במים חמים ,ואפילו
בערב שבת חזון לכבוד שבת.
 - 3אסור לאכול בשר או עוף מראש חודש
אב עד עשירי באב (ביום שני אחרי תשעה
באב) אך היות והצום נדחה השנה ,יום שני
הוא אחד עשר באב ומותר באכילת בשר.
בראש חודש עצמו מותר לאכול וכן
בשבתות .וכמובן שמותר לאכול דגים
בימים אלו.
 - 4תבשיל שנתבשל בו בשר ואפילו הרימו
ממנו הבשר אסור לאוכלו ,אבל תבשיל
נתבשל בקדרה שבישלו בה בשר ואין בשר
בתבשיל כלל ,ואפילו קדרה שבישל בה
הייתה בת יומה ,מותר לאכול אותו תבשיל,
שאין בו בשר ובישלו אותו בקדרה בשרית,
בת יומה (שבישלו בה בשר באותו יום)
ואח"כ בישל תבשילו בלי בשר.
 - 5מותר לטעום ביום השישי מתבשיל שיש
בו בשר ושומן בערב שבת חזון (דברים)
הואיל ויש מצווה בטעימת התבשיל לכבוד
שבת .והמחמיר תבוא עליו ברכה ,ונכון
להחמיר כשיטעם יפלוט מיד ולא יבלע.
 - 6אם נשאר בשר מסעודת שבת פרשת
מסעי ,יש מתירין לאוכלו בסעודה רביעית
דווקא .ובלבד שלא יערים לבשל יותר
בכוונה כדי שיישאר לאחר שבת .ומותר
ליתן מתבשיל זה שנשאר משבת לילדים
קטנים ,ואפילו הגיעו לחינוך.

התורמים לעלון זה

האדון דוד פרחי ואשתו הגברת סוזי ובניהם
לברכה ולהצלחה ומאחלים לחתנם האדון
ג'ווי גנדי ואשתו הגברת לינדי מזל טוב
בהילדה החדשה ומברוק אמן *** .האדון
פרח חמרה ואשתו הגברת דינה ובניהם
לברכה ולהצלחה ומאחלים מזל טוב להרב
אהרן פרחי ואשתו הגברת אסתר בהנינה
החדשה ומברוק אמן *** .האדון אלי לוי
ואשתו הגברת ביקי ובניהם לברכה

ולהצלחה ולבריאות אמן *** .האחים
המבורכים ג'ק ,ג'ווי ,ריזי ,ווירא ולינה
למשפחת סרדאר לברכה ולהצלחה ולע"נ
אדונתם אמם רחל בת אלוירה ע"ה אמן.
*** הגברת נינה אלוויא ובעלה האדון
גבריאל ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
רחל בת מזל ע"ה אמן *** .החזן והעסקן
הצבורי האדון אלביר ששו ואשתו הגברת
קמו ובניהם לברכה ולהצלחה 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.

**********
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 .$950
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,98,600 -
גידול של  900מבקרים מהעלון הקודם.

**********

www.BethYosef.com

