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בסוף פרשה זאת ,התורה מדברת על דין
"עגלה ערופה" .מהי המצוה הזאת? אמר
רבי יוחנן בן שאול :אדם שנמצא מת בדרך
בין עיר לעיר ולא נודע מי הכהו ,לכפר עוון
זה להביא עגלה בתולה שלא עשתה פירות,
כלומר ילדים ,ותיערף במקום נחל איתן,
כלומר שאינו עושה פירות ,ותכפר על
הריגת האדם הזה ,שלא הניחוהו בחיים
לעשות פירות ולהביא ילדים לעולם .וכדי
לעשות מצוה זו ,יש לה הרבה תנאים והם:
המת או ההרוג הזה צריך שנהרג בחרב
אבל לא חנוק ולא מפרפר .מצאו אותו נופל
על האדמה ולא תלוי באילן ,ונמצא בגלוי
על פני השדה ,ולא טמון בגל של אבנים או
מכוסה בעפר .מת בארץ ישראל ולא בחוצה
לארץ .ולא בירושלים ,לפי שלא נתחלקה
לשבטים .ואם עד אחד או אשה או עבד או
שפחה יודע אחד מהם את ההורג ,לא
עורפין את העגלה .מה עושים? באים
שלושה בתי דין מסנהדרין גדולה דווקא,
ומודדין מחוטמו של מת או סביבות הערים
שנמצא שם ,בתחילה קוברין את המת
הזה ,ומביאין זקני העיר הקרובה עגלה
בתולה ,ועורפין אותה במקום שאין ראוי
לזריעה ,ואחר כך קוברין אותה שם .ואחר
כך רוחצין את ידיהם על העגלה הערופה
קודם שיקברוה ואומרים :ידינו לא שפכה

את הדם הזה ,למה כתוב שפכה באות "ה"
ולא שפכו באות "ו"? לרמז כי מיתת
והריגת אדם מבטלת ממנו חמשת חושיו
והם :ראייה ,שמיעה ,טעם ,ריח ,מישוש.
ולמה ממיתין את העגלה? לפי שנשמתו של
ההרוג עולה ומקטרגת לפני ה' .לכן עורפין
את העגלה נפש תחת נפש כדי שלא ימות
אדם אחר תחתיו אלא הבהמה מכפרת,
והיה נס שם ,אחר שקוברין העגלה ,מיד
יוצאים מאות תולעים ,והולכין עד המקום
שהרוצח נמצא שם והורגין אותו .וה' מכפר
על עם ישראל מההריגה הזאת אמן.

פרפראות על הפרשה

צדק צדק תרדוף .למה פעמיים צדק? אם
מכניסים שם השם שהוא "י""-ה" ,כלומר,
אם מכניסים את האות "י" בתיבת צדק
הראשונה אז נקראת :צדיק .ואם מכניסים
את האות "ה" בתיבת צדק השניה ,נעשית
צדקה .מזה נלמד אם תהיה צדיק בעולם,
ונותן צדקה כפי יכולתך ,אז למען תחיה
וירשת את הארץ ,כלומר תזכה לשפע
וברכה בעולם הזה ובעולם הבא.

היסטוריה בקצרה 100 :שנה אחרי
החורבן  190למנינם

רבי יהושע בן קרחה ,בנו של רבי עקיבא,
פעם אחת שאל אותו אחד מן המינים:
אתם אומרים שה' רואה את הנולד ,אם כן

למה בימי נח אמר הפסוק על ה' :ויתעצב
אל לבו ,ואחר כך השמידם במי המבול?
הלא יודע את הנולד שישחיתו בני האדם
את דרכם? ענה לו הרב :נולד לך בן זכר
מימיך? אמר לו :כן .אמר לו :מה עשית?
אמר האפיקורוס :שמחתי ,ושימחתי את
הכל .אמר לו :ולא היית יודע שסופו למות?
אמר לו :בשעת שמחה ,שמחה ,ובשעת
אבלות ,אבלות .אמר לו הרב :כך הוא
המעשה ,לפני ה' ,שנתאבל על עולמו ,קודם
שלא יבוא מבול לעולם .והוא רבי יהושע בן
קרחה רבו של רבי יהודה הנשיא שהוא
רבינו הקדוש .והוא האריך ימים מאוד
כאביו רבי עקיבא ,וכבר שאל אותו רבינו
הקדוש :במה הארכת ימים? אמר לו :קצת
בחיי? אמר לו :רבי ,תורה היא ,וללמוד אני
צריך .ואולי אוכל גם אני לקיימה .אמר לו:
מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע.
בשעת פטירתו אמר לו רבינו הקדוש:
ברכני רבי .אמר לו :יהי רצון שתגיע לחצי
ימי ולא יותר כדי שיחיו בניך ויירשו
גדולתך אחריך.

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 :אהבת התורה

כל מי שזוכה לעסוק בתורה בלב ובנפש,
זוכה לשמחתה של תורה ,שהיא השמחה
האמיתית והנצחיות .שמחה כזו אין לתאר
כלל .ואין דבר משמח בעולם כשמחת
התורה ,ומי שהגיע לשמחה זו אינו צריך
דבר אחר .כמו שאמר הר"ן :כשהתורה
תראה לך פניה ,אז לא תצטרך לא שכר
עולם הזה ,ולא תחפוץ בדבר מלבד התורה,
אך צריך חוזק וגבורה לנצח את היצר הרע.
וצריך ללמוד בסבלנות ובשקדנות עד
שתתיגע ,ואז תלך לנוח ולאכול ולישון ,אך
בשום אופן אל תתבטל מן התורה .ונשאלת
השאלה :למה מרגיש האדם כל כך קשה
כשמתחיל ללמוד תורה? והתשובה היא כי
התורה כולה רוחנית והאדם כולו גשמיות,
ואיך יכולה להיכנס רוחניות בגשמיות?
אלא כשהגשמיות מזדככת ,אז נכנסת בה
הרוחניות וצריך להתחיל דף אחרי דף,
ופרק אחרי פרק .ואז תשמח בתורה .ודע כי
בעולמות העליונים אין דבר חשוב מלימוד
התורה הקדושה ,וכל המרבה בלימוד
התורה ,אז כל העולמות נפתחים לפניו וכל
מה שהוא צריך ,בין בגשמיות ובין רוחניות
הוא מקבל .וה' יזכנו לעסוק בתורתו אמן.

הראשון לציון :רבי יעקב שאול אלישר
1817-1906

בחודש חשון בשנת  ,1952חלה אחד
מצדיקי ירושלים וחכמיה ,רבי בנימין נבון,
את חוליו האחרון .הוא קרא אל מטתו את
רבי יעקב אלישר ,והותיר לו את צוואתו
האחרונה .כי כל ימיו היה רבי בנימין נבון

מפזר מהונו כדי לתמוך ביתומים ואלמנות,
וכשלא נותר לו כסף היה לווה מאחרים.
במותו ביקש משאר בשרו רבי יעקב ,כי
יפרע את יתרת חובותיו .רבי יעקב קיבל
בשמחה ליטול על שכמו את עול החובות.
הוא ידע כי במעשה זה יוכל להחזיר מעט
לאדם שחב לו כה הרבה ,כלומר הוא רבי
בנימין .בתום ימי האבל התייצב רבי יעקב
ליד קבר המנוח וזעק :מורי ורבי אבי
העזר ,פקודתך שמרה רוחי ,קרעתי את כל
שטרי החוב שהיו כתובים על שם כבודו,
ובזה עשיתי רצונך ,יהי רצון שזכותך
תעמוד לי לשלם את כל החובות משך שנה
אחת .ואכן עמדה לו זכות המצוה שעשה,
ובתוך ששה חודשים הצליח לסלק את כל
החובות משך שנה אחת ,עד הפרוטה
האחרונה .באחד הימים הגיע אל שולחנו
של רבי יעקב מכתב מדמשק .השמועות על
גדולתו הגיעו עד לדמשק ,ועתה כאשר
חיפשו אדם גדול שיבוא לדון בפרשת
ירושה מסובכת של משפחת פרחי ,אז
החליטו להזמין את רבי יעקב לדמשק .רבי
יעקב נטל את מקלו ותרמילו ויצא לדרך.
הוא לקח עמו את חבילת כתביו וחידושי
תורתו ,מהם לא יכול להיפרד ,וכן את
טליתו ואת תפיליו.

סיפור

כששאל הרב המגיד את האשה הענייה אם
יש לה בבית רובל שלם ,נזכרה שיש לה
בביתה קופה של צדקה .אמר לה הרבי,
מהרי והביאי לי את הרובל שיש בביתך.
היא מיהרה לביתה ושבה כעבור זמן קצר,
והרבי מחכה לבואה .מסרה קופת הצדקה
להרב ,והרב בירך אותה ואמר לה :לא עוד
עניות כי אם פרנסה בשפע לכם ולכל
צאצאיכם .חזרה שמחה לביתה על הבטחת
הרבי .מרכבת הרבי המשיכה בדרכה אל
הכפר הסמוך שבו התגורר שמעון הסוחר
העשיר .כשחזר ניסן ,בעלה של האישה,
לביתו מעבודה מפרכת ,שאל איפה היא
אשתי ובנותי? בנו ,הבחור נחום ,סיפר
לאביו על הפגישה עם הרבי בשערי העיירה
של אמו ובנותיה .מיד ניסן לא ידע את נפשו
מזעם ,הלא זה מכבר הזהיר את בני

משפחתו שלא לפנות אל אותו רבי והנה הם
עשו יד אחת נגדו ונעלמו לכמה שעות .הוא
סבב בביתו בחוסר מנוח ,וכמדי פעם ,הוא
משלם מעשר מהרווח הפעוט שמרוויח בכל
יום בעבודה מפרכת .ביקש לשלשל רובל
שלם אל תוך הקופה ,אך הנה היא נעלמה
ואיננה.

דינים

 - 1חודש אלול ועשרת ימי תשובה הם
הימים שבהם ראוי לכל אדם לפשפש
במעשיו ,ולהרבות בתורה ובמעשים
טובים ,ולשוב בתשובה שלמה ,הן מעברות
של בין אדם למקום והן מעברות של בין
אדם לחברו.
 - 2הכותב מכתב לחברו בחודש אלול כותב
בתחילת המכתב "לשנה טובה תכתבו".
 - 3מצווה לקום באשמורת הבוקר לומר
סליחות .לפי שבימים אלו נתרצה ה'
לישראל בשמחה ואמר למשה" :סלחתי
כדבריך" ומכאן אמרו חכמים :ה' מוחל
כפי הדברים שאומרים לפניו בסליחות.
והזמן המתאים והראוי לאמירת סליחות
הוא באשמורת הבוקר ,שאז מתעוררים
חסדי ה' בעולם.
 - 4מי שניעור לומר סליחות לפני עלות
השחר ,ראוי ונכון שיאמר "תיקון חצות"
קודם אמירת הסליחות ומעלת אמירת
תיקון חצות חשובה יותר מאמירת
הסליחות.
 - 5אם אין מנין בשעת אמירת הסליחות,
אין לומר "ויעבור" ולא "רחמנא" ולא
"מחי ומסי" ולא "דעני לעניי" ולא "מרנא
דבשמיא" .ואם לאחר מכן יבואו עשרה
יחזרו לומר את כל הקטעים שדילגו.
 - 6השומע סליחות בשידור חי יענה עמהם
ויקרא כל דבר אפילו על הקדיש .אבל אם
שומע הקלטה בלבד אינו עונה על י"ג
מידות וקדיש.
 - 7יש נוהגים לטבול בערב ראש השנה
ובערב יום הכיפורים .ומי שקשה לו נכון
שישפוך על עצמו  12וחצי ליטר מים ,ע"י
שיעמוד תחת סילון המקלחת כשהברז
פתוח כשלוש דקות .ואין הבדל אם המים
חמים או צוננים.

 - 8צריך להזהר ולכוון כוונה רבה בתפילות
ימים נוראים ,כי תפילה בלא כוונה הרי
היא כגוף בלי נשמה ,והאדם שמתעורר
מעצמו בבכיה ומתפלל בדמעות שליש ,אין
בזה חשש איסור (צער ביום ראש השנה)
כלל ,ואדרבה תבוא עליו הברכה.
 - 9כאשר השליח ציבור חוזר על התפילה
בימים נוראים בקול רם ,ראוי לכל אחד
שיעקב עמו בקול דממה דקה אחר כל נוסח
התפילה ,אבל כששליח הציבור מגיע
לחתימת הברכות ,ידום ולא יאמר הברכה,
משום איסור ברכה לבטלה ,אלא יענה
"ברוך הוא וברוך שמו" ,אמן.
 - 10בסוף תפילות ראש השנה עד סוף יום
הכיפורים ובכללם עשרת ימי תשובה,
אומרים עושה "השלום" וכן גם בסוף
קדיש תתקבל ,אבל בשאר הקדישים
אומרים "עושה שלום" כרגיל כבכל שאר
ימי השנה.
 - 11נשים חייבות להתפלל מוסף בראש
השנה וביום הכיפורים ,ובתפילת נעילה של
יום הכפורים ,לפי שכולם בקשת רחמים
ותחנונים.

התורמים לעלון זה

הגברת שרה ידיד-כהן ובעלה האדון ג'ווי
ובתם פרידה והוריהם לברכה ולהצלחה
אמן *** .האדון אלי לוי ואשתו הגברת
ביקי ובניהם לברכה ולהצלחה ולבריאות
ומזל טוב להנין החדש ומברוק אמן*** .
הגברת נינה אלוויא ובעלה האדון גבריאל
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמה פוליט
בת מזל ע"ה אמן *** .האדון יצחק צדקה
ואשתו הגברת בירטא ובניהם והוריהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון פרח
חמרא ואשתו הגברת דינה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ קאמו ג'מיליה בת אדיל
ע"ה אמן *** .הגברת אסטיללה זעפרני
ובעלה הרב שלמה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמה לידיא בת אליס ע"ה
אמן *** .הגברת לוריס מן ובניה לברכה
ולהצלחה ויהי רצון מלפני שמים שיזכו
ילדיה לזיווג נאה ומתאים :מיכל ,נסים,
יוסף בני לוריס אמן כן יהי רצון***.
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 .$1,800
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,102,300 -

גידול של  700מבקרים מהעלון הקודם.

כל מי שיכול לתרום לעלון זה
יבורך מפי עליון אמן.

**********

www.BethYosef.com

