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הפסוק אומר" :ברוך תהיה מכל העמים".
בתחילת הפרשה ,בירך ה' את ישראל בכל מיני
הברכות ,ככתוב" :ואהבך וברכך והרבך וברך
פרי בטנך ."...הזכיר כל הברכות ,ולמה אחרי
כל הברכות אמר :ברוך תהיה מכל העמים,
מה מלמדנו? אלא יש שני מיני סוגי ברכה,
הראשון ,אם יהיו ישראל צדיקים ומקיימים
כל מצוות התורה ,אז תבוא עליהם כל
הברכות הראשונות .ואם ח"ו אין לישראל
זכויות מספיק ,אז בא הסוג השני והוא" ,ברוך
תהיה" .למה? מכל העמים ,אז ה' מסתכל על
מעשי אומות העולם ואיך הם מתנהגים ,אז ה'
מסתכל על מעשי עם בני ישראל אפילו הם לא
כל כך חשובים ,הואיל ומעשי אומות העולם
גרועים יותר ,אז דן את ישראל כנגד אומות
העולם ,ונמצאים שהם טובים מכל העמים.
כמו שנאמר בפרשה :לא בצדקתך אתה בא
לרשת את ארצם ,אלא ברשעת הגויים האלה
ה' מורישם מפניך .על כן קורין לארץ ארץ
ישראל ולא ארץ יעקב .למה? לפי שהמלאך
כשבירך את יעקב אמר לו :לא יקרא עוד שמך
יעקב אלא ישראל יהיה שמך .כלומר ,אם אין
אתה ראוי מעצמך שתיקרא ישראל בכל
השלימות ,אז ה' מסתכל על שם יעקב כנגד
אומות העולם ,לפיכך כשיצא יעקב מבטן
אמו ,נאמר עליו :וידו אוחזת בעקב עשיו.
לרמז לנו ,שאפילו אם יעקב אינו בשלמות
מצד עצמו ,בכל זאת ראוי להעריך שלימותו

לעומת רשעתו של עשיו .עוד אומרת הפרשה:
כשה' מעשיר אותך וכסף וזהב ירבה לך,
ואמרת "בלבבך" כוחי ועוצם ידי עשה לי את
החיל הזה .יש לשאול ,למה אמר :ואמרת
בלבבך? הלא די לומר" :ואמרת"? מה מלמדנו
תיבת בלבבך? בא ללמדנו ,לא ללכת אחרי
תחושת העוצמה הפנימית שאנו מרגישים עם
כל הצלחה והצלחה .היא מגלה לנו
שהסתכלותנו אינה נכונה אם אנו מייחסים
את ההצלחות לעצמנו ,לתושייתנו .אבל
האמת ,שה' בכבודו ובעצמו הוא הנותן לנו כח
לעשות חיל .ושמא תאמר :באמת אני לא
אומר כלום ,ואני מודה שהכל מן השמים ,בא
הכתוב ואמר תיבת "בלבבך" .בא ללמדנו
ואפילו לחשוב בתוך לבבך שום דבר מזה וגם
זה איסור .ועלינו להאמין באמונה מוחלטת
שה' ברא את העולם ואת האדם והכל ממנו
יתברך .למשל ,הנורה החשמלית בביתנו לא
תמשיך לדלוק אם תארע תקלה בתחנת הכוח,
למרות שהנורה היא עצמאית לכאורה ,ואין
אנו רואים קשר מוחשי בינה לבין התחנה  -כך
ברור שכל פעולות האדם ,מחשבותיו ותוצאות
פעילותו נובעים כולם מן המקור האחד
והיחיד ברוך הוא לכל דבר שיש בעולם .והכל
מאיתו יתברך כי ממנו הכל .וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה

"ואכלת ושבעת וברכת" .למה אמרה לנו

התורה לברך על המאכלים? לפי שהאדם
טורח ומכין מאכלו בכל מיני דרכים :זורע,
קוצר ,משלם כסף ,מבשל ,אופה וכל דבר עד
שהמאכל מוכן לפניו על השולחן ,צריך לזכור
ולא לשכוח ,כי הכל מאיתו יתברך .אם ה' לא
מצמיח הזרע ולא מגדל האילנות לרעות פרות
ולא שולח לו כסף לקנות מה שהוא חפץ ולא
נתן לנו הגז כדי לבשל ולאפות ,אז האדם מת
ברעב .לכן ,עליו להודות לה' על כל מאכל ,כדי
שידע שהכל מאיתו יתברך ,וצריך להודות לו
על כל חסדיו ,אפילו על גרעין אחד.

היסטוריה בקצרה 100 :שנה אחרי החורבן
 190למנינם

מעשה ברבי שמעון בן חלפתא שהיה מהלך
בדרך ,פגעו בו אריות ורצו לאוכלו ,התפלל
לפני ה' ואמר :רבונו של עולם ,הכפירים
שואגים לטרף ,ולבקש מה' אוכלם .מיד ירדו
לו שני דופני בשר מן השמים .האחת אכלוה
האריות ,והאחת הניחו .לקחה והביאה לבית
המדרש ,ושאל עליה :דבר טמא הוא זה ואסור
באכילה ,או דבר טהור? אמרו לו :אין דבר
טמא יורד מן השמים ומותר לאוכלה .והיה
אומר רבי שמעון מאמר זה :כל מי שלמד דברי
תורה ואינו מקיימן ,עונשו חמור ממי שלא
למד כל עיקר .למה הדבר דומה? למלך שהיה
לו פרדס ,הכניס לתוכו שני פועלים ,אחד היה
נוטע אילנות ומקצצם ,ואחד לא היה נוטע כל
עיקר .על מי המלך כועס? לא על הפועל שהיה
נוטע ומקצצם? כן בדברי תורה .והוא שזכה
וסיים כל ששה סדרי המשניות שכתבם רבינו
הקדוש .וסיימם במאמר זה :אמר רבי שמעון
בן חלפתא :לא מצא ה' כלי מחזיק ברכה
לישראל אלא השלום שנאמר :ה' עוז לעמו יתן
ה' יברך את עמו בשלום .חבירו של רבי יוחנן
בן מתיא היה ומעשה ברבי יוחנן שאמר לבנו:
צא ,שכור לנו פועלים .הלך ופסק להם מזונות
סתם ולא פירש להם מה שיתן להם מזונות.
וכשבא אצל אביו וסיפר לו מה עשה ,אמר לו
אביו :בני ,אם אתה עושה להם כסעודת
שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך ,שהם בני
אברהם יצחק ויעקב .וסעודתו של אברהם
גדולה היתה משל שלמה ששחט שלושה בקר
לשלושה אנשים .לכן ,עד שלא יתחילו
במלאכה צא ואמור להם :על מנת שאין לכם
על אלא פת וקטנית בלבד.

הדרך לרפואה ולבריאות

הסוכרת היא מחלה איומה ונוראה ,ומסוכנת
הרבה יותר ממה שחושבים .היא פוגעת בכל
איברי הגוף ובעיקר בכלי הדם ,החל מהראש
וכלה בכפות הרגליים ,דרך פגיעות בכלי הדם
שבצוואר ,במוח ,בכליות ,איבוד ראיה ,פגיעה
במערכת העצבים ,הרגשת הנימול ואיבוד
תחושה בקצות אצבעות הידיים ובכפות
הרגליים .נמק שיכול להגיע לכריתת גפיים,
ועוד פגיעות קשות ברמות שונות לא עלינו .אם
נרצה להמחיש לך מה עושה לכלי הדם רמת
סוכר גבוהה בדמו של חולה סוכרת ,הרי זה
כמו חולדה אשר "אוכלת" את צינור המים
מבפנים .כך עושה רמת סוכר גבוהה לכלי הדם
מבפנים .כיום יש עליה מדהימה במספר חולי
הסוכרת בעולם .ארגון הבריאות העולמי
הכריז על הסוכרת בתור המגפה של המאה ה-
 .21צריכה מתמשכת של מזון מהיר מגבירה
את הסיכון ללקות בסוכרת .אחד מכל שלושה
ילדים שנולד בישראל ,צפוי לפתח סוכרת
במהלך חייו ,כך עולה מנתונים שהוצגו לרגל
יום הסוכרת הבינלאומי .אומר הפרופסור
וונשטיין :היות ומחלת הסוכרת היא מחלה
שאינה כואבת ,אין לה סימפטומים ,אין
הפרעות ,לא מרגישים את המצאותה בגוף -
עד שהיא מתגלית לא יודעים על קיומה בגוף.
ובעלון הבא בס"ד נביא לכם את גורמי הסיכון
לחלות במחלת הסוכרת.

דברי מוסר :קריאת תהילים

כמה מעלות טובות נאמרו בלימוד התהילים,
וכבר התפלל דוד המלך ע"ה לכל מי שקורא
תהילים שיהא לו שכר עליהם כעוסק בנגעים
ואהלות (מסכתות שקשה להבין אותם
בקלות) מאחר והם חשובים ,נראה שלמודם
מועיל לתיקון הברית .לכן על כל יהודי ללמוד
את כל ספר התהילים בכל שבוע ומדי שבת
בשבתו ,וכל שכן אם קוראים אותו ברבים
שיתעלו ,ויעלו לרצון יותר מהעוסק בגמרא.
ועוד אמרו שהרגיל בספר תהילים דוחה כל
מיני פורענויות ופגעים רעים מעליו מעל בני
ביתו ,ומעל משפחתו וקרוביו ואין דבר להגן
מפני המזיקים כאמירת קדיש על תהילים
והרוצה לדבוק בה' בחייו ידבק בספר תהילים.
ואם אין לו זמן לקרוא תהילים ,ויחשב לו
כאילו קרא תהילים בעצמו .ויש קבלה מאנשי

שם הקדושים שמי שיש לו איזה דוחק שעה,
או צער ,או הולך בדרך ,או עובר בים או טס
במטוס ,יקרא את כל התהילים בכל יום בלי
הפסק בכוונה ובהכנעה ,ויראה נפלאות .זה
בדוק ומנוסה וצריך לקרוא אותם אות באות,
תיבה בתיבה ,בקול רינה ובטעמים ,וקול
תחינה .ויבין מה שהוא מוציא מפיו ,שהם
תפלות נוראות ותשבחות וצהלות גדולות
לנורא עלילות .והדברים העתיקים דברי
אלוקים חיים אשר נאמרו לדוד המלך ברוח
הקודש .ואפילו מי שלא ידע מה קורא .אפילו
הכי הדברים פועלים ועושים פרי למעלה,
וצריך להיזהר כשקוראים תהילים ברבים,
ואומרים כל אחד מזמור אחד או שניים לפי
התור ,ויש שאין זה התור שלו ובעודו ממתין
לתורו אינו מכוון דעתו ,הרי זה עושה אסור
גמור ויש בו משום גזל ובמיוחד אם לומד
לאחרים בשכר ,וצריך לקרוא כל התהילים
כאילו קורא ביחיד לעצמו וזכות דוד המלך
תגן עלינו אמן.

הראשון לציון :רבי יעקב שאול אלישר
1817-1906
עם הזמן נודע שמו של רבי יעקב בכל ירושלים,
ובכוח למדנותו הבקיע לו מקום אל השורה
הראשונה של גדולי ירושלים .כשרונותיו,
פקחותו ומסירותו לתפקידיו הביאוהו גם כן
אל שלבי ההנהגה הציבורית בעיר .לא קלים
היו הימים לירושלים .המושלים התורכים של
העיר עלו ונפלו בקול רעש גדול בזה אחר זה.
ירושלים ידעה מלחמות ותמורות רבות
מספור .גם בין היהודים הטביעו צרות הזמן
את חותמן ,והמושלים הביעו את דרישותיהם
הקשות כלפי היהודים ,ומחלוקות רבות פרצו
בין היהודים ,ועל רקע מאורעות אלו זרח
כוכבו של רבי יעקב אלישר .בשנת  1845ביקש
ממנו אביו החורג ,כלומר בעלה של אמו,
לצאת בשליחותו לאיזמיר .רבי יעקב נעתר
ברצון ,שמח על ההזמנות שנקרתה לו להכיר
טובה לאביו שגידלו וחינכו .השליחות
באיזמיר הוכתרה בהצלחה ,ורבי יעקב פנה
לסיים את השליחות בכפרי הסביבה .את
עשרת ימי תשובה עשה באחד הכפרים
בהתעלות רבה ,ולקראת יום כיפור החליט
לשוב לאיזמיר.

סיפור

הציעה אחת השכנות לאשתו של ניסן ,הגברת
ביללה ,לילך עם שלוש בנותיה אל שער העיר,
במקום בו תעבור כרכרתו של הרבי ,ואז
תבקש מהרבי מה שהיא רוצה .הגברת ביללה
נחרדה מן הרעיון ,אך החליטה לעשות כן.
הלכה עם בנותיה ועמדו בשער העיר ,ובחנו כל
עגלת נוסעים לדעת מי הוא היושב בתוכה,
שמא אותו הרב .ויהי בעת שהתקרבה אל
המקום עגלת צב ובה ישב המגיד ,הבחינו
המשמשים בקודש מרחוק שהדרך הסלולה
אינה פנויה .הם נופפו בידיהם מרחוק ,לאותת
שהם מתקדמים במהירות הסוס ,ונא לסור
מהדרך ,אך הבחינו שבני אותה משפחה
מתרגשים עד מאוד למראה העגלה המתקרבת
ונצמדים עוד יותר לרוחב המסילה .העגלון
עצר בטרם יהיה מאוחר ,ועגלתו של הצדיק
עמדה מנסוע .הרב המגיד יושב ועיניו עצומות,
הוא כאן ומחשבותיו למעלה מהשגת אנוש.
המשמשים בקודש מביטים בו בציפייה ,ואז,
כשהחווה הרבי בידו סימן של תמיהה על
העצירה עליה לא הורה ,שיברו את אוזנו,
שאמא אחת ושלוש בנותיה מונעים בגופם את
המשך המסע .אמר הרבי :קראו לה לפה
ונראה מה היא מבקשה.

דינים

 - 1מותר לשתות בקש מכוס שיש בה גם
חתיכות מעורבות .לפי שהקש לא נחשב ככלי
העשוי לברר ,אמנם אם יש מסננת בתחתית
הקש ,נחשב כברירה בכלי ואסור.
 - 2מותר להשתמש במסננת הנמצאת על
הברז ,גם כשעשויה מבד שהרי ראויים המים
לשתייה גם בלא המסננת.
 - 3מותר להניח מסננת בכיור ,שלתוכו נזרקת
הפסולת ,והטעם לפי שזה נקרא ברירה לצורך
איבוד ,וגם זה נקרא פסולת מפוסלת.
 - 4כלים המעורבים זה בזה ,יש בהם אסור
ברירה ,לפיכך מותר לו להוציא הכלי שצריך
לו עכשיו ,כדין ברירה אוכל מתוך פסולת.
 - 5סכינים ומזלגות וכפיות המעורבים זה
בזה ,יכול לסדר אותם על השולחן כל אחד
במקומו הראוי לו ,דווקא סמוך תוך חצי שעה
סמוך לאכילה .אבל לא יכין השולחן מליל
שבת לסעודת שבת בבוקר.
 - 6אם יש לו סכינים ומזלגות מעורבים ,יכול

לפזר אותם על השולחן על מנת שיהיו
מופרדים זה מזה ,ויכול אחר כך ליטול מה
שרוצה.
 - 7לאחר שרחץ הסכינים והמזלגות ,אסור
למיינן ,וליתן כל כלי למקומו .אך אם בשעת
שמנגב אותם ,יכול אחר כך בעודו בידו להניחו
במקומו.

התורמים לעלון זה

אדון אברהם אהרן פרחי ואשתו הגברת רניה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים להחתן
והכלה יוסף ורחל מזל טוב ומברוק אמן*** .
האדון ג'מיל מלאך הלוי ואשתו הגברת
אסטיללה ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים
לאביו האדון אלביר ולאמו הגברת שילה
אריכות ימים עם בריאות ונחת רוח אמן*** .
האדון אלפונס קובאני ואשתו הגברת גולדה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים להחתן
והכלה יוסף פרחי ורחל טוויל מזל טוב
ומברוק אמן *** .האדון אברהם אהרן פרחי
ואשתו הגברת רניה ובניהם לברכה ולהצלחה
ומברכים להאדון אברהם כהן ובנו האדון
הנדיב אדמון שעוסקין בצרכי ציבור לשם
שמים ולהקמת תפילות מפוארות ביום שבת
קודש ותמיכה באברכים לומדי התורה.
אשריהם ואשרי חלקם וזכות אבותם
מסייעתם ותזכו למצוות אמן *** .האדון
ויקטור גנדי ובניו עם כל משפחותיהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .האדון איזק אללחם הכהן
ואשתו הגברת בילה ובניהם לברכה ולהצלחה
אמן *** .הגברת שרה מנשה ובניה לברכה
ולהצלחה אמן *** .הבחורה הצעירה אסתר
אברהם פרחי והוריה והסבים שלה ואחיה
ואחיותיה לברכה ולהצלחה וה' יגדלה על
התורה ועל גמילות חסדים אמן *** .האדון
אליהו ענתבי ובניו תופיק ,דוד ,לינדה לברכה
ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם נינה בת צלחה
ע"ה אמן *** .הגברת ליזה בסל ובניה אילנה,
דורית ,יעקב ,יצחק לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביהם המנוח מאיר בן יקותיאל וג'אווהר
ע"ה אמן *** .האחים המבורכים סיליה ,מוני,
שעיה למשפחת סטון לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ומזמינים הקהל לקרייאת יום
רביעי  27באוגוסט בבית יוסף (לוי) התהילים
בשעה  6:00ודברי תורה ומנחה בשעה 7:30
לע"נ אמם רחל בת בהייה 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.

**********
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 .$1,900
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,101,000 -
גידול של  700מבקרים מהעלון הקודם.

כל מי שיכול לתרום לעלון זה
יבורך מפי עליון אמן.

**********

www.BethYosef.com

