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פרשה זו היא הראשונה בספר האחרון מבין
חמישה חומשי תורה ,הנקראת "דברים" ,ובפי
קדמונים נקראת "משנה תורה" ,משום שבה
חוזר משה רבינו על כל האירועים הגדולים
שליוו את עם ישראל ,מזמן יציאתם ועד
לכניסתם .אומר הגאון רבי אליהו מווילנא:
ארבעה הספרים הראשונים נשמעו מפי ה'
עצמו ,אבל ספר דברים הם דברי משה עצמו,
והוכיחם לישראל דרך רמז מפני כבודן של
ישראל .מזה נלמד החכם שרוצה להטיף מוסר
לעדתו ,אל יפרש חטאי החוטאים בפירוש,
וכותב האור החיים :כל ארבעים שנה לא דיבר
משה עם ישראל קשות ,לבד במי מריבה,
כשאמר :שמעו נא המורים ,ולא אמר זה לכלל
ישראל ,אלא לחלק שהיו מתלוננים על איזה
סלע צריך להוציא מים .יש לשאול :למה כל
ספר דברים הוכיחם משה מלבד שני דפים
האחרונים בירכה בפרשת "וזאת הברכה"?
ואילו בלעם הרשע בירך אותם יותר? אמר רבי
אחא בר חנינא :אילו התוכחות אמרם בלעם
והברכות מפי משה ,היו ישראל אומרים:
שונאינו מוכיחנו ולא מקבלים ממנו ,ואילו
ברכם משה היו אומות העולם אומרים :אוהבם
ברכם ,אמר ה' :יוכיח אותם משה שהוא
אוהבם ,ויברך אותם בלעם שהוא שונאם ,כדי
שיתברכו הברכות והתוכחות ביד ישראל .ודברי
משה אלו הפסוק אומר" :אל כל ישראל" כלפי
ישראל דווקא משכיחם ,אבל כשהיה מכוון

דבריו כלפי מעלה אל ה' ,לא מזכיר עוונותם
חלילה ,כדי שלא יהיה קיטרוג עליהם ,אלא היה
מספר בשבחם ,וממליץ טוב בעדם וה' ישמרנו
אמן.

פרפראות על הפרשה

משה רבינו בתוכחתו לישראל בחטא המרגלים
אומר פסוק זה :גם בי התאנף ה' בגללכם וכו'.
ידוע כי לא נכנס משה לארץ ישראל בעוון מי
מריבה שהכה את הסלע ,ואיך אומר בגלל
המרגלים? יש כמה תשובות לדבר - 1 :לולא
חטאו ישראל בעוון המרגלים ,היו נכנסים לארץ
ישראל  38שנה קודם ,ולא מתה מרים ולא
נפסקו מי הבאר ,ולא הוצרך משה להכות את
הסלע - 2 .לפי שמשה שהוסיף בשליחותו
למרגלים הרבה דברים ,אשר ה' לא צוה
וישראל לא ביקשו .לפי שאמר למרגלים,
וראיתם את העם החזק הוא הרפה ,עוד
ולקחתם מפרי הארץ - 3 .משה חטא ששה
עוונות קודם עוון הכות הסלע והם :באומרו לה'
כשדיבר איתו בסנה ,שלח נא ביד תשלח .עוד:
למה זה שלחתני? עוד :דברתי בשמך אל פרעה,
מיד הרע לעם הזה .עוד :והצל לא הצלת .עוד:
הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם .עוד :אמר
לבני גד ובני ראובן :והנה קמתם תחת אבותיכם
תרבות אנשים חטאים ,אמר לו ה' :וכי אבותם
אברהם יצחק ויעקב חטאים היו ,שאמרת
לבניהם כך :והאחרון כשאמר ,שמעו נא
המורים וכו'.

תשעה באב
דורות על גבי דורות זה אלפי שנים ,שכלל
ישראל בכל מקומות מושבותיהם ,מייחלים
בערגה מתי כבר יבוא חודש זה ,אשר שמו מעיד
עליו ,שאבינו רוענו הגדול שבשמים כבר ינחמנו
בגאולה והישועה האמתית ובשמו .יקבנו
"מנחם-אב" .כמה תפילות ובקשות ,כמה
תחנונים ודמעות נשפכו כמים מלבם של בני
ישראל במשך שנות גלותנו מזה כאלפיים שנה
בקרוב ,ועוד קודם לכן ,כשבית שני היה עדיין
בנוי בתפארתו אבל היו חסרים בו מעיקר
הקדושה ,וכיתות של צדוקין ובייתוסין
למיניהם שנגסו בעמנו הטהור בכל פה ,ובאו
זרים ויחללו את כרם בית ישראל .ולכן גם אז
ומכל שכן  70שנות גלות בבל על כל פורענויותיו,
ודאי קיימו "שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את
ציון" .חז"ל קבעו שחורבן הבית אין לך יום
שאין קללתו מרובה מחברו טעם הפירות ניטל,
והדבר נמשך עד ימינו אלה ,כמה צרות סובל
כלל ישראל ,וכל אחד מאתנו בצרתו סובל כלל
ישראל ,וכל אחד מאתנו בצרתו הפרטית .האחד
בצרות של הפרנסה ,והאחד בזיווגים ,האחד
בבעיות של העדר נחת מצאצאיו ,והאחר
בבעיות בריאות שלו או של בני משפחתו וכו'.
וכולנו יש לנו חסרון השראת השכינה ,וכולנו
מרגישים שהעיקר חסר .ואנחנו מגיעים ליום
המר והנמהר ,יום ט' באב ,הכל חרב ,הכל נאבד,
הכל בטל ,חורבן גשמי ,חורבן רוחני ,לא עולם
הזה ולא עולם הבא ,צרות אחרונות משכיחות
הראשונות ,צרות חדשות משכיחות הישנות.
ומן הראוי לעצור את כל מרוץ החיים לזמן קצר
ולשבת ולהתבונן כל אחד לעצמו ,ובוודאי רצוי
עוד יותר ,על סביבתו בבית ,בבית הכנסת,
בישיבה ובכל מקום ,מה כל הרעש ,על מה
באתנו כל זאת והתשובה ידועה לכל ,על ה' זו
חטאנו לו ובמה? ובחטאי הלשון ,אין מי שיכול
לתקן זאת על עצמנו .בידנו הדבר לתקן חטא זה
ולקבל בחזרה את כל היקר והקדוש שאבדנו
אם נשכיל להחדיר לעצמנו ולבני בתנו ,שהמוות
והחיים ביד הלשון ,ואזי נזכה בע"ה מיד ,לקבל
פני משיח צדקנו ,במהרה בימינו אמן.

הדרך לרפואה ולבריאות
עצות והצעות ל"דיאטה" - 1 :עודף משקל של
מספר קילוגרמים נצבר לאורך זמן ,ולכן אין
טעם להתאכזב אם לא מצליחים להיפטר ממנו
בתוך כמה שבועות .כדאי להיאזר בסבלנות .אם
הירידה במשקל היא איטית ומתונה ,הסיכוי

לשמור על ההישגים גדול יותר - 2 .לא לאכול
בעמידה :הבטיחו לעצמכם שתאכלו כל דבר,
הדגש הוא על כל דבר ,בישיבה בלבד .רוב
הדברים שאנו לא אמורים לאכול ,נאכלים
בעמידה .אכילה ארעית ואינה מודעת עלולה
לגרום לאכילה יתירה בכמויות גדולות ולא
נחוצות - 3 .מים :קל יותר להוסיף לתפריט
מאשר להחסיר ממנו .שתייה של שמונה עד עשר
כוסות מים של  250מ"ל ביום ,תצמצם את
כמות הנשנושים ,כיוון שלעיתים קרובות הצמא
מתפרש כרעב .אם נשתה מספיק  -נאכל פחות.

דברי מוסר :אמונה ועבודת ה'
 - 1צריך שנאמין שיש ה' שממציא את כל
הנמצאות וממציא יש מאין ,והוא משגיח
ומושל בכל רצונו .ה' הוא יחיד בלי שום שתוף,
וצריך ליראה אותו מפני העונש ,ומפני רוממותו
שהוא מלך נורא ואיום - 2 .אסור להוציא שם
שמים מפינו ,אלא בקריאת פסוק או בשעת
התפילה .ואסור להזכירו אפילו בשאר
הלשונות - 3 .צריך לאהוב את ה' ,לחשוק ולחבב
ולהתפלל אליו ולעסוק בתורתו ולומר לפניו
שירות ותשבחות - 4 .לא ישתמש בתענוגי עולם
הזה ,אלה מה שצריך לקיום גופו ופרנסתו,
ויזכה אחרים בכל דבר מצווה - 5 .תהיה
מחשבתו תמיד בשביל עבודת ה' ויאמר" :הרי
אני אוכל ושותה וישן כדי שאהיה חזק ובריא
לעבודתו יתברך" .וכשהולך להביא פרנסה
יאמר :הריני עושה בשביל להתנדב צדקה
וללמד את בני תורה ומצוות בישיבה - 6 .צריך
לכבד תלמיד חכם לאהוב אותו - 7 .צריך לקרוא
קריאת שמע שחרית וערבית בזמנה וגם על
המיטה - 8 .מצווה להתפלל בכוונה ולהבין מה
הוא אומר ומה הוא מתפלל - 9 .צריך להדמות
במידות לה' מה הוא רחום אף אתה רחום ,ומה
הוא חנון אף אתה וכו' - 10 .מצווה לכבד ולירא
מבית הכנסת ומבית המדרש ,לישב במורא
ובכבוד ראש ,ולא ינהג בם קלות ראש ולא
שיחה בטלה ובפרט בשעת קריאת ספר תורה
ובחזרה ובקדיש - 11 .כשיש לפניו ספק אסור,
יתרחק ממנו ולא יעשהו ,וכל שכן אסור וודאי
שלא יעשהו בכלל - 12 .צריך שיבטח בה' ,ולא
ידרוש לחוזי כוכבים ולא למכשפים וכיוצא
בהם ,וישים כל בטחונו ואמונתו בה' ,יתברך.
 - 13צריך לזכור תמיד חסדי ה' עליו יום יום,
שעה שעה ,וכל רגע ורגע ,ויודה לו על כל מה
שעשה עושה ויעשה עמו תמיד וה' ישמרנו תמיד
אמן.

הראשון לציון :רבי יעקב שאול אלישר
1817-1906
רבי אליעזר שהה בירושלים שאר ימיו ,ועסק
במקצוע הספרות ,לפי שכתב ידו היה מהודר,
כדי לפרנס את משפחתו ,קדושתו וחסידותו
משכו אליו קונים רבים ,אבל לא הרבה זמן חי
בירושלים ,כי מחלת המעיים אשר פקדה אותו
בדמשק לא הרפתה ממנו ,ומיום ליום נחלש
גופו ,וביום תשעה עשר באדר בשנת 1824
נתבקש לישיבה של מעלה .והניח בנו יעקב
הקטן בן שבע שנים .בשבעת ימי האבל הגיעו
רבים מתושבי ירושלים אל בית המנוח לנחם
אבלים ,כשהם שבורים וכואבים .באחד הימים
נראה גוי לא מוכר בפתח הבית ,והציג את עצמו
כאדם אשר עזר לרבי אליעזר בכלא ,ושלשל לו
מדי יום ביומו את מזונו .הוא המשיך ושאל,
היכן הוא הרב? רצוני להתראות עמו .האשה
התגברה על המחנק בגרונה ואמרה :הוא איננו,
בשבוע זה נפטר .פניו של הגוי השתנו ללא הכר.
דמעות עלו בעיניו ,והוא החל לבכות כילד קטן
ואמר בצער :איחרתי את המועד .זמן ארוך ישב
ובכה ,ולבסוף ,כאשר קם ללכת ,ניגב את
דמעותיו ואמר לרבנית :דעי לך ,בעלך לא היה
אדם כי אם מלאך .ובמשך ימי האבלות הגיע
לבית עוד פעמים מספר ,הוא ישב עם האבלים
ועיניו זלגו דמעות .ביום השביעי פנה אל האשה
ואמר :בעצם ,כדי לגבות את החוב של בעלך
באתי .אך אל תדאגי ,ומן היום אני מוחל על
מחצית החוב בלב שלם ,ואת המחצית הנותרת
תשלמו כאשר יהיה לאל ידכם .הרבנית הודתה
לו בכל לב ,והגוי הלך לדרכו.

סיפור
האדון ניסן ,בעלה של הגברת ביללה ,היה נגד
החכמים ולא היה מאמין בדבריהם ,אבל אשתו
היתה מנגד ,והיתה מתעצמת באמונה תמימה
לנסוע אל המגיד הקדוש ,לספר לו כי הם הורים
לשלוש בנות והגיעו לגיל הבגרות ,אבל ביתה
הוא בית עניים ,ואמרה בלבה שהרב המגיד
בוודאי לא יפטרה בלא כלום .אלא שביללה
חששה מבעלה ניסן הקפדן ,שמא לא יעבור
בשתיקה אם תיסע לרבי .באחד הימים ,נער
בעל חסד ושמו נחום פירסם שהרב המגיד עתיד
לפקוד את עיירתם ,אך יעבור דווקא בשעריה
בדרכו אל הכפר הסמוך ,שם איווה לו לאכסניה
ולבקר את ביתו של שמעון הסוחר ללילה אחד.
איש לא ידע מהיכן שואב תמיד הנער נחום את
המידע שהוא מביא מכל עבר בכל נושא ,אפילו

הכי הסכימו כולם שאם נחום אמר ,מספיק כי
הוא יודע מה שאומר .באותו היום ביקרו
שכנותיה של מרת ביללה ,זוגתו של ניסן,
בביתה ,והרבו לשכנעה לנצל את ההזדמנות
ולפנות אל המגיד האורח" .זהו סימן מן
השמים" טפטפו באוזניה טיפות של הגיון,
ואמרו לה :במקום שתעזבי את הבית לכמה
ימים למסע לעירו של הרב ,בא הצדיק לכאן כדי
שתיוושעי ,ולא יוותרו בנותייך בבית כמרגליות
שאין להם רוכשים.

דינים
 - 1בשבת חזון אוכל בשר ושותה יין ,ואפילו
בסעודה המפסקת שלפני הצום ,ואסור להמנע
מאכילת בשר בשבת זו ,ואפילו בסעודה
המפסקת ,ואלא אם כן רגיל שלא לאכול בשר
בכל שבת מטעמי בריאות.
 - 2אומרים יהי שם במנחה שבת ערב תשעה
באב .ויש להחמיר ללמוד אחר חצות בשבת
בדברים המותרים בתשעה באב כגון מדרש
איכה והלכות תשעה באב.
 - 3לא יטייל אדם ביום שבת זה שהוא ערב ט'
באב .ואלו הן הפטורים מתענית :בנים שלא
מלאו להם י"ג שנים ,ולבנות פחות מי"ב שנה -
חולה אפילו אין בו סכנה  -היולדת תוך שלושים
יום  -חולה שנתרפא ועוד חלוש  -זקן שתש כוחו
 וראוי להם לאכול בצנעה ויאכלו דבר הצריךלהם ממש .ואין אומרים "נחם" בברכת המזון.
אבל צריכים לעשות הבדלה קודם אכילתם
ביום ראשון .עוברות ומניקות חייבות בתענית,
אבל הואיל והשנה הזאת נדחה ליום ראשון ,יש
להקל להם שלא להתענות.
 - 4מי שרגיל מאוד בעישון ,ויש לו צער גדול
במניעתו ,יש להתיר לו לעשן אחרי התפילה
בצנעא.
 - 5יישאר עם הנעליים של עור עד שעה 8:47
במוצאי שבת ,ואז יאמר" :ברוך המבדיל בין
קודש לחול" ויחלוץ מנעליו ,וילבש בגדי חול
ומנעלים של גומי ילך לבית הכנסת להתפלל,
ואז מותר לנסוע במכונית אחר שאמר" :ברוך
המבדיל בין קודש לחול" ובבית הכנסת
מברכים "בורא מאורי האש" דווקא ,קודם
קריאת "איכה" ובערבית יאמר "אתה חוננתנו"
ואם שכח אינו חוזר ,אך יאמר" :ברוך המבדיל
בין קודש לחול" קודם שיעשה מלאכה.
 - 6בליל ט' באב ובבוקר יושבים בבית הכנסת
על הארץ .וחייב לעמוד בפני אביו ומפני רבו או
זקן ,ואפילו יושב הקרקע .וגם הנשים חייבות

לברך "בורא מאורי האש" במוצאי שבת.
 - 7אם שכח ברכת "נחם" בעמידה ,ונזכר אחר
שחתם "בונה ירושלים" יאמר "נחם" ב"שמע
קולנו" אחר שאומר "עננו" וחותם "שומע
תפילה" ואם שכח לאומרו שם יאמרנו בברכת
"רצה" במקום שאומר "יעלה ויבוא" ואם לא
אמרו שם ,יאמרנו אחר "אלוקי נצור" קודם
"יהיו לרצון" האחרון .ואם לא אמרו ,אינו
חוזר.
 - 8במוצאי שבת אין אומרים "ויהי נועם" אלא
מתחיל החזן ,,ואתה קדוש".
 - 9אסור לדבר בשעת קריאת ,,איכה"
ו"קינות" .בשחרית נוטל ידיו עד קשרי
אצבעותיו שאסור להושיט ידיו במים .ואין
מברכים "שעשה לי כל צרכי" ואם שכח ובירך
לית לך בה.
 - 10ילבש טלית ותפילין קודם התפילה ויקרא
"וידבר" ו"קריאת שמע" ויחלוץ אותם ויתפלל
שחרית עם השליח ציבור כרגיל .ועושים
"נשיאת כפיים בשחרית" ויש נוהגים שלא
לעשות "כהנים" .והמפטיר קורא "חצי קדיש"
אחר שמסיים ברכות ההפטרה.
 - 11במוצאי תשעה באב מבדילים על כוס
וברכת "המבדיל" ואין מברכים לא על הנר ולא
על הבשמים.
 - 12אסור לאכול בשר או עוף מראש חודש אב
עד עשירי באב (ביום שני אחרי תשעה באב) אבל
בראש חודש עצמו מותר לאכול וכן בשבתות
מותר .אבל דגים מותר לאכול בימים אלו.
 - 13תבשיל שנתבשל בו בשר ,ואפילו הרימו
ממנו הבשר אסור לאוכלו ,אבל תבשיל בקדרה
שבישלו בה בשר ,ואין בשר בתבשיל כלל,
ואפילו קדרה שבישל בה היתה 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.
 - 14מותר לטעום ביום השישי מתבשיל שיש בו
בשר ושומן בערב שבת חזון (דברים) הואיל ויש
מצוה בטעימת התבשיל לכבוד שבת ,והמחמיר
תבוא עליו ברכה ,ונכון להחמיר כשיטעם יפלוט
מיד ולא יבלע.

התורמים לעלון זה
הגברת נינה אלוויא-ניומה ובעלה האדון
גבריאל ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמה
פוליט-בוליסא בת מזל ע"ה אמן *** .האחים
המבורכים שרה ,לינדא ,יוסף למשפחת חלבייה
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ

אביהם המנוח נסים בן אסתר ולע"נ אמם מארי
בת צלחה 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.

**********
בעל המכולת אברהם כהן:
Cohen’s Mini Market
902 Ave U Brooklyn N.Y.
מקבל Food Stamp

(347) 348-9779
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 .$450
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,99,400 -
גידול של  800מבקרים מהעלון הקודם.

** בבקשה :כל מי שיכול לתרום לעלון זה
יבורך מפי עליון אמן **

**********

www.BethYosef.com

