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פרשת ואתחנן נקראת כל שנה בשבת
שלאחר תשעה באב ,ובה נשנית עשרת
הדברות ,אומר הרב "עבודת ישראל" לפי
ההלכה אסור ללמוד תורה בתשעה באב,
באה פרשה זו לומר לנו מתחילין מחדש
ממתן תורה על הר סיני ,כדי להדגיש קבל
עולם ומלואו שאנו מתחילים שוב את
לימוד התורה מחדש ומקבלים עלינו
מחדש עול מלכות שמים ועול מצוות.
נחזור לפרשתנו שהתחיל בה משה בתיבת
"אתחנן" מלמד שהתפלל  515תפילות
כמספר ואתחנן שעולה  515ולא נענה
ואמר לו ה' :אל תוסף דבר אלי עוד .יש
לשאול :מה מרמז לנו מספר  515לא חסר
ולא יותר ולמה אמר לו ה' :אל תוסף דבר?
בא לרמז לנו שה' שם  103מלאכים
שומרים על פתח המקדש מצד מזרח ,בא
אברהם אבינו והתפלל ושם  103מלאכים
שומרים בצד דרומו של בית המקדש,
שנאמר :ויקרא שם המקום הר ה' יראה.
תיבת הר עם הכולל עולה  .103נמצא
בידינו עם אברהם  206מלאכים שומרים.
בא יצחק וקרא שמו שדה שנאמר :ויצא
יצחק לשוח בשדה ,ותיבת שדה עולה ,309
כלומר הוסיף עוד  103לצד מערב ,בא
יעקב והוסיף עוד  103לצד צפון ,נמצא סך

הכל מארבעה צדדים  ,412כמו שאמר
יעקב :אין זה כי אם בית ה' .תיבת בית
מספרה  .412בא משה רבינו והוסיף עוד
 103תפילות ,סך הכל עולה  515כמספר
"ואתחנן" .אמר לו ה' :איפה תשים 103
מלאכים ,באיזה צד? הכל סגור מארבע
הרוחות ,כל צד  103מלאכים .אמר לו
משה :תשים אותם למעלה על הגג כדי
לשמור על בית המקדש מן האוויר .אמר
לו ה' :תפסיק! אל תוסף דבר ,כלומר אל
תוסף  103מלאכים על הגג ,לפי כי חרב
בית המקדש ,ה' שורף אותו מלמעלה
ככתוב :ממרום שלח אש ,כלומר השליך
משמים אש ושרף בית המקדש וזה חסד
גדול לישראל ששפך חמתו על העצים ועל
האבנים ולא על בני אדם ,שלא ימותו
מבני ישראל שום יהודי .וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה

שבת זו קורין אותו "שבת נחמו" שנאמר
בהפטרה :נחמו נחמו עמי יאמר ה' .יש
לשאול :מה נחמה ראינו בצום ובבכי על
חורבן בית המקדש ,זה קרוב לאלפים
שנה? תשובה היא גזירה על המת
שישתכח מן הלב ,לאו דווקא מת ,אלא כל
דבר האבוד ,ואין שום סיכוי שימצא,
מתייאשים ממנו ושוכחים אותו ...אבל

בית המקדש זה אלפיים שנה מאז נחרב,
ועדיין אנחנו צמים ובוכים  -מכאן ,שאין
החורבן בחינת מת ונגמר לגמרי ,כי
אלמלא כן ,היינו שוכחים מזמן .אבל זאת
נחמתנו שאנחנו צמים ומברכים עד היום
הזה ,מוכיח שבית המקדש במהרה יבנה
בימינו .ולפיכך ,בא הכתוב ואומר :נחמו
נחמו ,כלומר ,הואיל ואנחנו אבלים עליו
כל שנה ,זה מוכיח שיבנה במהרה בימינו
אמן.

היסטוריה בקצרה 100 :שנה אחרי
החורבן  190למנינם

פעם פגש רבי שמעון בן חלפתא את מלאך
המוות בשוק וראה פניו עצובים .אמר לו
רבי שמעון :מפני מה אתה משונה? אמר
לו :אני מצטער מדיבורם של בריות
שחולמים שהם עוד חיים לזמן ארוך ,אבל
לא יודעים מתי ימותו פתאום בחורים או
זקנים ,כמו בעל הברית שהיית אצלו
עכשיו ,ואמר לכם :מן היין הזה אני
מיישן שנשתה ממנו ביום שמחתו ,ועכשיו
הוא נולד ,וחושב שיישאר האב עוד לכמה
שנים עד שיתחתן בנו ,ואינו יודע שהגיע
פרקו ליטול נשמתו ממנו אחר שלושים
יום .אמר לו רבי שמעון :הראה לי אימתי
אתה בא ליטול את נשמתי? אמר לו :לא
עליך ועל כיוצא בך אני שולט ,פעמים ה'
חפץ באנשי מעשים טובים ובחכמים
שמלמדים תורה לרבים ,ובא זמנם ואפילו
הכי לא מרשה לי ה' לבוא לקחת את
נשמתם ,אלא אדרבה מוסיף שנים על
חייהם ,שנאמר :יראת ה' תוסיף ימים.
מוסיפים לו מן השמים על החסד ועל
הצדקות ועל לימודו בתורה לאחרים .לפי
שיש תועלת בו להישאר בעולם ולעשות
חסד וזכוי הרבים.

הדרך לרפואה ולבריאות

 - 1ראוי לאדם שיבחן מתוך הניסיון איזה
מאכל מזיקו וכן איזה תנועה בהתעמלות
מפריעה לו וירחיק עצמו מהם כליל .וכל
מי שיתנהג כך כמעט ומעולם לא יבקר
בבית הרופא ,ולא יצטרך לתרופות ,ויהיה

בריא תמיד - 2 .הסובל מרזון וחולשה
ונצרך למזון מבריא ומשמין ,יאכל בבוקר
מזון רטוב כגון דייסות שעורים ובערב
מזון יבש כגון לחם ובשר - 3 .אדם
שהתנהג זמן רב בהנהגת מזונות בלתי
נכונה ובלתי בריאה ,אל ישנה הנהגתו
בבת אחת ופתאומיות ,אפילו אם ההנהגה
טובה ומשובחת .כי יותר בטוח לגוף
ההנהגה הרגילה מאשר השינויים
הקיצוניים שהם קרובים לסכנה - 4 .אין
טוב לאדם להרבות בשתיית יין יותר מן
רביעית בכל יום ,ואם שתה יותר ,גורם
לאדם מהירות הכעס ,גנאי וקלון,
ומטשטש מחשבתו ומשחית זכות ההגיון
וחדות השכל.

דברי מוסר :כפיית יצר הרע

כל יצירת האדם בארץ אינו אלא כדי
שיהא כופה את יצרו ויהנה מיגיעה זאת
בעולם הבא ,ויזכה לחזות בנועם ה'
ולבקר בהיכלו .ואלמלא יצר הרע ,לא היה
לאדם שכר טוב ,כי הוא כמלאכי השרת
שאין להם יצר הרע ,ולא היה צורך
בביאתו לעולם .וכאשר אדם מתגבר על
יצרו ,ועושה רצון קונו ,זה נחת רוח גדול
ליוצרנו ,כשבני אדם גיבורי כוח עושי
דברו ,ולפי העמל והטורח והתגברות על
היצר הרע ,כך ירבה לעשות נחת רוח
ליוצרנו ,ולפום צערא אגרא .וכתב "ספר
החסידים" שעל מצווה אחת שיצרו של
אדם מתגרה בו ותוקפו להעבירו על דעת
קונו .והוא כופה את יצרו ,מקבל שכר נגד
מאה מצוות שאין יצרו תוקפו .ועל זה
אמרו :במקום שבעלי תשובה עומדין ,אין
צדיקים גמורים יכולים לעמוד ,והטעם
הוא ,שלצדיקים גמורים ,מעיקרא יצרם
קטן ואין להם שכר התגברות על היצר
הרע כל כך כמו הבעלי תשובה שהורגלו
בעבירות וקשה להם לפרוש מהם כפרישת
הציפורן מן הבשר .הנה כי כן כאשר
מתגברים על יצרם ,כאיש מלחמה וכופים
את יצרם עושים נחת רוח גדול לה' ויגדל
שכרם .וזהו שאמרו חז"ל" :גדול הנהנה

מיגיעו יותר מירא שמים" לפי שיגע על
עצמו וכבש תאוותיו וכפה את יצרו הרע,
זכותו ושכרו גדול משכר ירא שמים
בטבעו ,שאינו מרגיש כל כך לרדוף אחרי
יצר הרע ואחרי תאוותיו .על כן ראוי
לשמוח על היצר הרע שיש בנו ,כי על ידו
אנו זוכים לעשות נחת רוח לה' ,ועל ידו
אנו זוכים למתן שכרן של צדיקים לעולם
הבא אמן.

הראשון לציון :רבי יעקב שאול אלישר
1817-1906

אחרי פטירת רבי אליעזר ישר ,ימים
קשים הגיעו ליעקב שאול בן השבע
ולאימו .האם שלחה שליח לצפת ,הלה
מכר את בית משפחת אלישר ושילם את
החובות לנושי המנוח ,ביניהם לגוי
השומר של בית הסוהר .את הסכום
שנותר הביא עמו אל האלמנה .בנוסף
לסכום זה ,התפרנסה האשה מתפירת
בגדים .מדי חודש הוציאה מחסכונותיה
סכום קבוע ,חלקו הגדול היה מוקדש
למלמד של בנה ,וביתר היתה משלמת
שכר דירה ומפרנסת אותה ואת בנה הקטן
יעקב שאול ,אשר המשיך לשקוד על
תורתו יומם ולילה ,ובאהבתה ישגה
מאוד .כאשר מלאו לילד אחת עשרה
שנים ,נישאה אמו שנית לרב החסיד
המקובל רבי בנימין מרדכי ,מחבר הספר
"בני בנימין" ,שהיה נכדו של רבי יונה נבון
מחבר הספר "נחפה בכסף" .והיה ידוע
בירושלים בגדלותו בתורה .תלמידים
רבים ,גדולי עולם ,היו נוהרים אל פתחו
לשמוע את תורתו .ולאחר נשואיו הכניס
אל ביתו את בנו החורג יעקב שאול והחל
ללמדו תורה .מדי לילה היו יושבים יחדיו
ומפלפלים בסוגיות הש"ס עד השעות
הקטנות של הלילה .בלילי שבתות היה
רבי בנימין מרדכי מלמדו "שולחן ערוך"
עם נושאי כליו ,הילד הלך והתעלה
במעלות התורה ,והתחילו תלמידי חכמים
להשכים לפתחו לשמוע את דברי היתום
הצעיר אשר דבריו הנפלאים לא היו

מביישים גדולים וטובים ממנו.

סיפור

כששמעו בעיר של ניסן ואשתו ביללה
שהרב המגיד יגיע לכפר הסמוך דרך
עירם ,שכנעו השכנים של ביללה לנצל את
ההזדמנות ולפנות אל המגיד האורח.
ענתה להם :ואם לא ישגיח בי הרבי? ואם
לא יבטיח לי שאכן ישועה תבוא לנו ,אזי
סתם הכעסתי את בעלי! כמה מן השכנות
הסכימו עמה לרגע .הלא על ביתו של
שמעון העשיר יצבאו אנשים ,נשים וטף,
משפחות ויחידים ,וביתו של שמעון זה
יכנס בו הרבי לזמן קצר ,וניסיון להיכנס
אל הקודש פנימה ,מי ערב לה לביללה
הענייה הנסערת להיכנס ולשטוח באוזני
הצדיק את מבוקשה .ולבסוף לחשה אחת
מחברותיה עצה שלא מן המניין ואמרה:
זאת עשי איפא ,עמדי עם בנותייך באופן
בו הכרכרה לא תוכל להמשיך בדרכה
מחמת חומת האדם שתעכב בעדה ,או אז,
משלא יוכל הרבי להמשיך בדרכו ,אז
מהרי אל הכרכרה ותתקרבי אל הרבי,
ושטחי את המצוקה בה שרויים אתם.

דינים

 - 1בסעודה שלישית אומר בברכת המזון ,
"רצה והלחיצנו" גם אם נמשכה הסעודה
עד מוצאי שבת .רק אם לא התפלל ערבית
אבל אם התפלל ערבית של מוצאי שבת
לפני ברכת המזון ,אז אינו אומר רצה
והחליצנו.
 - 2חל ראש חודש במוצאי שבת ונמשכה
סעודתו עד הלילה  -אומר רצה ,ואינו
אומר יעלה ויבוא .אבל אם אכל כזית פת
בלילה אומר יעלה ויבוא .אבל לא יאמר
רצה ,ולכן עדיף שלא לאכול לאחר
שהחשיך כדי שלא להכנס לספק חיוב
הזכרת רצה.
 - 3אסור לעשות מלאכה קודם הבדלה,
אך כשאמר אתה חוננתנו בתפילה ,או
שאמר "המבדיל בין קודש לחול" מותר
במלאכה ,גם לפני שהתפלל ערבית.
 - 4טוב שהאשה תשמע הבדלה מאיש,

אבל כשאין לה מי שיוציאה יכולה
להבדיל לעצמה .אך אינה מוציאה איש.
וכן קטן אינו מוציא גדול.
 - 5מצוה להבדיל על היין ,וכשאין לו יין
יכול להבדיל על משקה הנקרא חמר
מדינה .כמו בירה.
 - 6כל השומר שבת כאילו קיים כל התורה
כולה ,וכל המחלל שבת כאילו כפר בכל
התורה כולה.
 - 7חובה להריח בשמים במוצאי שבת,
כדי להשיב את הנפש שהיא דואגת על
יציאת השבת ,לכן משמחים אותה בריח
טוב .כי מן הריח נהנית הנשמה ,ומי שאין
לו בשמים ,אינו מעכב ההבדלה .ואם
מוצא אחר כך בשמים במוצאי שבת יברך
עליהם.
 - 8אדם שאין לו חוש הריח או שהוא
מצונן ,לא יברך על הבשמים ,שאינו נהנה
ממנו .וטוב לברך על עצי או עשבי בשמים
מלברך על מי בושם.
 - 9מצוה שכל אחד יריח הבשמים בעצמו,
ולא יסמוך על מה שהמבדיל מריח.
 - 10מברכים על נר במוצאי שבת ,לזכר
שתחילת בריאת האש במוצאי שבת
היתה ,ואין נר מעכב הבדלה.
 - 11ומצוה מן המובחר לברך על אבוקה,
דהיינו שני נרות או שני גפרורים
המקורבים זה לזה ,ויקרב צפרניו לאור
הנר כדי להשתמש באורו ,ויבדיל בין
החושך ובין האור כשמכפיל אצבעותיו
ללפנים מן כף היד.

התורמים לעלון זה

האדון ליון פרחי ואשתו הגברת איווה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים מזל
טוב להחתן והכלה יוסף ורישל ומברוק
אמן *** .בעל חסד בעילום שם לברכה
ולהצלחה עם כל המשפחה 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 *** .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 .$1,000
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,100,300 -
גידול של  900מבקרים מהעלון הקודם.

כל מי שיכול לתרום לעלון זה
יבורך מפי עליון אמן.

**********

www.BethYosef.com

