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פרשת ראה קוראים אותה לפני חודש אלול,
חודש הרחמים והסליחות .ואומר הרמב"ם:
"צריך להרבות בצדקה ובמעשים טובים
בימים אלו של רחמים" .ולא אמר צריך
להרבות בהנחת תפילין או באיזה שהיא
מצוה אחרת ,לכן בפרשתנו המדברת רובה
על הצדקה ,כתוב :פתוח תפתח  -נתון  -תתן
 העניק תעניק  -העבט תעביט .כולםרומזים על הצדקה .עוד רמז אחר:
כשדיברה התורה על המועדים בפרשת
אמור ,דיברה בתחילה על השבת ואחר כך
על הפסח ,ואחריה על חג השבועות ,ואחריה
על ראש השנה ,ואחר כך על הכיפורים וחג
הסוכות .אבל יש דבר מעניין בין חג
השבועות וקודם ראש השנה ,פתאום התורה
אומרת" :ובקצרכם את קציר ארצכם לא
תכלה פאת שדך לקצור ולקט קצירך לא
תלקט ."..מה ענין הצדקה בין המועדים
ובפרט קודם ראש השנה? ללמדנו להרבות
בצדקה קודם ראש השנה .כי צדקה בימים
אלו דוחה את הגזרות ומצילה אותנו מיום
הדין בימי ראש השנה והכיפורים .ומלבד
הצדקה צריך גם כן להרבות בסליחות
ובתפילות .ואפילו אמרו בגמרא :בני ,חיי
ומזוני ,לאו בזכותא תליא מילתא ,אלא
במזלא תליא מילתא ,כלומר :יתכן אדם
שהוא עובד ה' כראוי ,ואעפ"י כן יהיה עני,
או שלא יהיו לו בנים ,או שלא יזכה

לאריכות ימים ,וזאת משום שמזלו של אותו
אדם כך הוא ,שלא יועילו התפילות לאדם
בעניינים אלו ,משום מזלו ,אולם מזלו כך
גזור עליו ואפילו הכי ,אומר מרן הרב
עובדיה יוסף זכרונו לברכה ,מכל מקום על
ידי תפילה ,יוכל אדם לשנות הכל ,ככתוב:
ועבדתם את ה' אלוקיכם ,ובירך את לחמך
ואת מימיך  -אלו מזונות ,לא תהיה משכל
ועקרה בבתיך  -אלו בנים ,את מספר ימיך
אמלא  -הרי אלו אריכות ימים ,ואיך יכול
לשנות? על ידי התפילה שנאמר :ועבדתם
את ה' .אין עבודה לה' אלא תפילה עם כוונה.
וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה

" - 1את הברכה אשר תשמעו" .לשון את
"הברכה" בא ללמדנו כי מלבד עצם הברכה
המגיעה לאדם בהולכו בדרך ה' ,נלווה אליה
שכר טוב והוא :אשר תשמעו ,הזכות
לשמוע ,השמיעה בתורה היא תענוג מופלא
ומחייה את הנפש ,ככתוב :שמעו ותחי
נפשכם ,המרגיש בטעם התורה יחוש כי עליו
לשלם גמול טוב למי שהעניק לו מתנה
מופלאה זו .ולא צריך לומר שאין מקום
לתבוע עליה שכר ,את הזכות בברכה תלה
הכתוב בשמיעה "אשר תשמעו" ולא הוזכר
מעשה או שמיעה ,זאת כיוון שהשומע דברי
ה' ,הרי עצם השמיעה מטיבה ומתקנת את

הנפש ,כי יש בהם סם החיים ,כמו שאמרו:
המאור שבה מחזירם למוטב( .אור החיים)
" - 2כי יהיה בך אביון מאחד אחיך" .כל
מקום שנאמר "אחד" או "מאחד" ,כלומר
שמיוחד בעם וחשוב .כמו המלך נאמר עליו:
"אחד העם" ,זה המלך המיוחד שבעם .את
הכבש האחד ,כלומר המובחר שבעדרו" ,פר
אחד" המיוחד שבעדרו .אף כאן אומר האור
החיים הקדוש :כי כשתפגוש בעני ואביון,
אל תבוז לו בלבך ,דע לך ,שיתכן ומאחורי
מסך העוני והדלות מסתתרת נפש יקרה
ועדינה ,פגיעה ורגישה ,יתכן שאביון זה הוא
"מאחד אחיך" המיוחד שבהם.

היסטוריה בקצרה 100 :שנה אחרי החורבן
 190למנינם
רבי יעקב איש כפר חטייא היה אחד
מתלמידי רבי עקיבא ,והיה חכם גדול
וקדוש ,וגם היה רבו של רבינו הקדוש ,והיה
מקבל את פני רבו רבי עקיבא בכל יום .וכיוון
שהזקין רבי יעקב ,לא היה יכול להקביל פני
רבי עקיבא רבו .אמר לו רבו :לא תוסיף
להקביל אותי ולא תצטער כיוון שאינך יכול.
אמר לו תלמידו רבי יעקב :הלא כתוב:
"ויחי עוד לנצח ,לא יראה השחת ,כי יראה
חכמים ימותו" .ומה הרואה חכמים
במיתתם ,יחי עוד ויזכה לאריכות ימים ,כל
שכן המבקר פני רבו ,בחייו לא כל שכן?
כששמע רבינו הקדוש פירושו של פסוק זה,
התחיל לילך כל יום להקביל פני חכמים .בנו
של רבי עקיבא היה רבי יהושע בן קרחה.
כשנשא אשה ,התנה עמה שתהא היא
מפרנסת אותו ,והוא לומד תורה .והסכימה
לו ,והיה עני ,ואף מנעלים לא היו לו ,והיה
הולך יחף בחוץ ,ועוסק בתורה .והיה קורא
הפסוק הזה על אביו רבי עקיבא וחבריו:
אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח ,אלו
רבי עקיבא אבי ועשרה הרוגי מלכות שמסרו
עצמם לשחיטה על דברי תורה ,ועל אחת
כמה וכמה צריכין אנו למסור עצמנו על דברי
תורה.

הדרך לרפואה ולבריאות

מחלת הסוכרת היא מחלה שתלויה בגיל,
ולכן כל מי שבריא והוא מעל גיל  45שנה,
נמצא בסיכון לחלות בסוכרת ,וחייב לעבור

בדיקת דם .וגם השמנה תגרום אצל 90%
מהשמנים לפתח סוכרת ,היקף מותניים
מעל  102ס"מ אצל גברים ,ומעל  88ס"מ
אצל נשים ,מהווה גורם סיכון לחלות
בסוכרת .מי שבדק דמו והוא בצום ,ורמת
הסוכר בדמו היא מעל  100צריך לבקר אצל
רופא .וגם אם רמת הסוכר בבדיקה
שמתבצעת שעתיים לאחר הארוחה היא
מעל  ,200הדבר מחייב בירור למרות שבצום
הרמה תקינה .גם מי שקרובי משפחתו
בדרגה ראשונה ,כלומר אב ,אם ,אח ,אחות,
בן או בת חולים בסוכרת ,חייב להיות
במעקב ,החל מגיל  .25וגם אשה שילדה
תינוק שמשקלו מעל  4ק"ג ( 9פאונד) .וצריך
לידע כל מי שיש לו תורשה של סוכרת שעליו
להיות זהיר יותר מאחרים ,לעקוב לעיתים
תכופות יותר על רמת הסוכר בדמו ולשים
לב לסימנים מוקדמים של הסוכרת ,כגון
עליה הדרגתית ברמת הסוכר בדם ,רמה
גבוהה של טריגליצרידים בדם ,צימאון או
הפרשה מוגברת של מי רגלים ,וכן ירידה
פתאומית במשקל .וצריך להיזהר מאוד
מהשמנה הנובעת מתזונה מרובה ,והיא
מלחמה קשה נגד פיתויים.

דברי מוסר :כבוד אב ואם
ידוע כי גדול חיוב כבודם ,שהשווה הכתוב
כבודם לכבוד המקום ,והמזלזל בכבודם
גדול עוונו ,ועתה בעוונותינו רבו הבנים
שאינם מכבדים את הוריהם ומרבים לעבור
על דעתם ,ויש בנים המזלזלים בכבודם
ומצערים אותם ,ומקהים שני מולידיהם,
וגורמים להם צער רב .ועל הכל יביא ה' ליום
הדין הנורא ,ואוכל פירות צער בעולם הזה,
שכאשר עשה כן יעשו לו בניו ,מדה כנגד מדה
לא בטלה .והקרן קיימת לו לעולם הבא,
יעקב אבינו שלא שימש אביו ואמו כ"ב
שנים ,כמה הצטער ,ושנותיו של יוסף הצדיק
התקצרו כששמע שאמרו לו "עבדך אבינו"
ושתק .ומה גרם בזיונם וצערם אינו מחול,
בצערא בגופא ולא ניתן להימחל .לכן היזהרו
בכבודם ,ולא תסורו ממה שיצוו אתכם ימין
ושמאל ,ולא תרימו קולכם עליהם ,שלא
להכעיסם ,וכל פעם שאתה מקיים דבריהם
מקיים מצווה גדולה מהתורה .ומהמעשה

הבא נלמד זכות כבוד אב ואם וכמה גדולה
היא .פעם אחת ,כשישב האדמו"ר הקדוש
לומד עם תלמידיו ,התעוררה אצלו קושיא,
והוא התעמק בה ,אחד מתלמידיו ,החליט
לנצל את פסק הזמן כדי לגשת הביתה לאכול
דבר מה .בבואו לביתו ביקשה ממנו אמו
להוריד מעליית הגג כמה חפצים שהייתה
זקוקה להם .התלמיד ,שלא רצה להפסיד
את המשך הלימוד ,אמר שיעשה זאת אחר
כך .ויצא ,ובדרך הרהר :הלוא כל מטרת
הלימוד היא בשביל לקיים ,וחזר הביתה
ועשה בקשת אמו .בהיכנסו לבית המדרש,
שאלו הרבי :איזה מצווה קיימת עכשיו?
לפני שנכנסת ,ראיתי האמורא "אביי"
מלווה אותך .לפי שהיה יתום היה מצטרף
לכל מי שמקיים כבוד אב ואם ואמן.

הראשון לציון :רבי יעקב שאול אלישר
1817-1906
כשהיה רבי יעקב בשליחותו לתורכיה ,ביקר
בכפרים סביבות איזמיר ,ובערב יום
הכפורים רצה לחזור לאיזמיר ולעשות בה
את יום הכפורים .בדרכו חזרה ,נלווה אליו
בדרך רבי יעקב מלמד ,והיה רבי יעקב
משוחח עמו על קדושת יום הכפורים
שלפניהם .לפתע הבחינו בקבוצת אנשים
המתקדמת לעברם במהירות רבה .מיד
הבחין רבי יעקב שמדובר בקבוצת שודדי
דרכים ,אשר הטילו את אימתם על כל
האזור .לבו החל לפרכס בקרבו ומפחד ,אמר
לו רבי יעקב חבירו :אינני דואג כלל ,אני
יודע כי זכות ירושלים וחכמיה ,אשר
בשליחותם אתה נמצא כאן .תעמוד לנו
להנצל מהרשעים הללו .ענה לו רבי יעקב
אלישר והוא פורץ בבכי נוקב :יודע אני
שכולי מלא עוונות ,וריקן אני מכל טוב .בעל
הכרכרה צוה על הרבנים לרדת מן הכרכרה,
ובדרך לא דרך הוביל אותם רגלי ,בין הרים
וגאיות הצליחו להחבא מן השודדים ,ועם
הערב הגיעו בשלום לשערי איזמיר .פיו של
רבי אלישר נתן שירות ותשבוחות לה'
שהצילם בניסי נסים.

סיפור
כשעצרה ביללה ובנותיה את כרכרת הרב,
אמר הרב ,קראו אותם הנה ונראה מה הם

רוצים .האם ביללה צעדה לעבר הכרכרה
ובנותיה אחריה .עמדה בפני הרבי בדמעות
זולגות ואמרה :כל מה שעושה ניסן בעלי כדי
להביא מזור ומזון לביתנו אינו מצליח.
כמעט שהתרגלנו לרעב ולמחסור ,אך
בנותינו המצוינות מה יהא עליהן ,האכן לא
יזכו לבנות את ביתן ועלובות ובודדות
תישארנה? ביללה חפצה להמשיך ולספר
בקול יללה ,אך הרבי ,שעיניו עדיין עצומות
ופניו מאירות עצר אותה בשאלה נוקבת:
הגידי נא לי מה שיש לך בבית ,לממון של
ממש כוונתי ,רובלים שלמים ולא פרוטות
נחושת !...אין לי כל ,השיבה בפליאה ,אני
בוכה על עניותי ורבינו מבקש ממני רובלים
שלמים? אמר לה הרבי :אם את חפצת
בברכת שפע ,עליך לפדות את עניותם בממון
רב ,יש לכם קופה של צדקה .מיד נזכרה
ביללה שיש בביתה קופת צדקה בה נאספו
במשך השנים כמה רובלים ,והם טרם נתנוה
לצדקה .מיד ידעה ביללה ,כי אין דבר נסתר
מעיניו של הרב הקדוש.

דינים
 - 1בכור שנפדה אחרי שמלאו ארבעה
שבועות ויום אחד מזמן הלידה ,כגון נולד
ביום שבת בשעה חמש בבוקר ועשו לו
בדיעבד פדיון ביום ראשון אחרי שעברו
ארבע שבועות ויום אחד ושבע שעות משעת
הלידה( ,כלומר ביום ראשון בשעה שתים
עשרה אחה"צ) לא יצא ידי חובת פדיון,
וצריך אבי הבן לחזור ולפדותו בלי ברכה
בליל יום שני שהוא התחלת יום שלושים
ואחד מזמן הלידה ,והכהן שקיבל את מעות
הפדיון ,צריך להחזיר את החמישה סלעים
לאבי הבן במתנה גמורה .וחוזר אבי הבן
ופודה אותו בליל יום שני בלי ברכה .אבל
אם פדה אותו ביום ראשון בשעה חמש
אחה"צ ,היינו :לא מלאו ארבעה שבועות
ושלושים ושבע שעות מזמן הלידה ,אז
כשחוזר ופודהו שנית ,יפדהו עם ברכה ,אך
בברכת שהחיינו ראוי שאבי הבן ילבש בגד
חדש וכשמברך שהחיינו על הבגד יכווין גם
על הפדיון.
 - 2תינוק בכור שחלה ונדחית מילתו עד
שיתרפא ,והגיע עת הפדיון בליל שלושים

ואחד מהלידה ,ועדיין הנולד לא נתרפא ,ולא
עשו לו ברית מילה ,אפילו הכי עושים לו
הפדיון בזמנו ,ואין להשהות מצות פדיון ,עד
שיתרפא ויעשו לו מילה ,לכן יפדו אותו מיד
כשהגיע הזמן ,כי חביבה מצוה בשעתה.
ואחרי כך כשהיה בריא יעשו לו מילה,
ואדרבה מצות הפדיון שעשו לו היא מגינה
עליו להחלימו מהר.
 - 3תינוק בכור חולה ,וכשנתרפא והיה ראוי
לעשות מילה ,ובאותו יום הגיע זמן הפדיון
עם זמן המילה ,עושים לו המילה קודם
ואחר כך עושים לו הפדיון ,לפי שתדיר ואינו
תדיר ,תדיר קודם.
 - 4מי שלא פדה את בנו בזמנו ,מכל סיבה
שהיא ,ונזכר בערב שבת ,יעשה מיד את
הפדיון אף בערב שבת ,לפי שאם מעכב את
הפדיון ,עובר בכל יום במצות עשה של פדיון
הבן .ויחלק בסעודה עוגות דווקא כדי
שיעשה סעודת שבת בתיאבון ולכבוד יום
השבת.

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.

התורמים לעלון זה

**********

האדון אלי לוי ואשתו הגברת ביקי ובניהם
לברכה ולהצלחה ולבריאות אמן *** .האדון
אלי ג'רדיה ואשתו הגברת שרה ובניהם
לברכה ולהצלחה ומאחלים לחתנם האדון
סולי שקאלו ואשתו הגברת שירלי מזל טוב
בהנולד החדש רחמים ומברוק אמן*** .
האדון סולי שקאלו ואשתו הגברת שירלי
ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה ומזל טוב
להנולד החדש רחמים ומברוק אמן*** .
האדון דוד משענייה ואשתו ובניהם לברכה
ולהצלחה ולבריאות אמן *** .האדון פרח
חמרה ואשתו הגברת דינה ובניהם לברכה
ולהצלחה ומאחלים מזל טוב להחתן והכלה
יוסף ליון פרחי ורושיל טוייל ומברוק אמן.
*** האדון דוד ג'ג'אתי ואשתו הגברת רינה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו אסתר
בת ויקטוריא ע"ה אמן *** .הגברת סימא
פראנקו ובנה האדון יוסף לברכה ולהצלחה
ולע"נ המנוח יוסף אשכנזי בן אסתר ע"ה
אמן *** .האדון סולי שקאלו ואשתו ואמו
הגברת תניה ובנותיה לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביו המנוח רפאל שקאלו בן מזל ע"ה
אמן *** .האחים המבורכים ג'ק ,ג'ווי ,ריזי,

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 .$900
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,101,600 -
 +600מהעלון הקודם.

כל מי שיכול לתרום לעלון זה
יבורך מפי עליון אמן.

**********

www.BethYosef.com

