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הפרשה הזאת מתחלת בשני עניינים ,והם:
 - 1מקרא ביכורים - 2 .וידוי מעשר .העניין
הראשון והוא הבאת הביכורים ,והם
הפירות שהבשילו בראשונה והם שבעת
המינין שזנכרו בתורה והם :חיטה ,שעורה,
ענבים ,תאנים ,רימונים ,זיתים ,תמרים.
מביא מקצת מהם לבית המקדש וקורא
עליהם חסדי ה' על ישראל ומתחיל בלבן
הארמי שהציל ה' יעקב אבינו ומשפחתו
ממנו ,ואחר כך מזכיר חסדי ה' שהוציאנו
ממצרים ואחר כך נתינת ארץ ישראל לנו,
וקורין זה :מקרא ביכורים שמרים קולו
ומדבר שנאמר" :וענית ואמרת"...העניין
השני והוא נקרא וידוי מעשר .כלומר,
שיקרא וידוי בלחש ולא בקול רם כמו מקרא
הביכורים .ומתי יהיה זה? בסוף השנה
השלישית ובסוף השנה הששית לשמיטה,
בשנים אלו חייב להפריש מתבואתו :מעשר
ראשון ונותנו ללוי ,ומעשר עני שנותנו
לעניים ,כמו שאומר בעל המעשרות :וגם
נתתיו ללוי שהוא מעשר ראשון ,וגם לגר
וליתום ולאלמנה שהוא מעשר עני .ומה
אומר בתפילתו? בערתי הקודש מן הבית ככל
מצותך אשר צויתני ,לא עברתי ממצותיך
ולא שכחתי .שמעתי בקול ה' אלוקי עשיתי
ככל אשר צויתני ,השקיפה ממעון קדשך מן
השמים וברך את עמך את ישראל וכו' .אם

כן זוהי תפילתו וזוהי אמירתו ,למה קורין
לזה ודוי מעשר? הוידוי אינו בא אלא על
חטא ועוון שעשה ,ומהו פה העוון שעשה?
לפי שמתפאר בעצמו באומרו :עשיתי ככל
אשר צויתני ,לא עברתי ממצותך ולא
שכחתי ,שמעתי בקול ה' אלוקי עשיתי ככל
אשר צויתני .באומרו כל זה ,נראה כמחזיק
טובה לעצמו ומתגאה בה .ועל דבריו אלו
צריך להתוודות ולקרוא וידוי ולחזור
בתשובה .לכן נקרא :וידוי מעשר .ואומר
בלבו חטאתי עויתי פשעתי על דברי אלה
שאמרתי ,אז נשבר לבו בקרבו ,ועל זה אמר
דוד המלך :זיבחי אלוקים רוח נשברה,
וכשהגיע למדרגה זו של הכנעה ושברון לב,
אז יכול לברך את ישראל וממשיך ואומר:
השקיפה ממעון קדשך וברך את עמך ישראל
וכו' .ומזה נלמד כמה מעלת ההכנעה והענוה,
וגם מעלת הנותן צדקה ,שיכול לבקש מן
השמים ברכות לכל עם ישראל ,כי גדול
מעשה הצדקה ומהפכת מידת הדין למידת
הרחמים .וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על אמירת הסליחות

אומרים :אבינו מלכנו מחוק ברחמיך
הרבים כל שטרי חובותינו .יש שתי שאלות:
למה מחוק ברחמיך הרבים? עוד ,למה כל
שטרי חובותינו? איזה שטרות יש בשמים?
לפי שמחיקת כתב מן הנייר ,ישנן שתי

דרכים ,הראשונה ,על ידי הדחה ,באמצעות
מים או נוזל אחר שמוחק ,והשני ,על ידי
גרירה בסכין ,וההבדל בין שני האופנים הוא
שבראשון ,הנייר נשאר שלם ,אבל בשני,
בגרירה מתקלקל הנייר ונפסד קצת .ועתה
ישנן שתי דרכים כדי למחוק עוונותינו,
הראשונה ,על ידי יסורין וחולאים שמביא ה'
על החוטא כעונשין .אבל השנייה ,קלה
בהרבה ,ואין בה שום יסורין או מיני עונשין,
והיא :כל המעביר על מדותיו ,מעבירין לו על
כל פשעיו ,והיא הנכונה בלי שום צער ובלי
שום יסורין( .פני מאיר)

היסטוריה בקצרה 100 :שנה אחרי החורבן
 190למנינם
רבי שמעון בן יוחאי למד תורתו בעניות
ומתוך הדחק ,וכשהיה הולך לבית המדרש,
היה נושא את הסל על כתפו ומוכר כמה
דברים פשוטים ,והיה אומר :גדולה מלאכה
שמכבדת את בעליה .לא למד תורה דווקא
מרבו ,אלא היה משמשו ומביא לו כל צרכיו
והיה אומר :גדולה שימושה של תורה יותר
מלימודה .וגם עליו עבר כל שטף גזירות
הרומיים ,את אשר גזרו לבטל מצוות
מישראל ,ולמד תורה מתוך מסירות נפש,
והעיז בנפשו ונכנס ללמוד תורה מפי רבו רבי
עקיבא כשהיה נתפס על דברי תורה בבית
האסורים .והוא כתב "ספרי" ,הוא מדרש
הלכה על חומש במדבר ודברים ,וגם כתב
ספר "מכילתא דרבי שמעון" ,על ספר שמות.
תלמידים רבים היו לו לרבי שמעון ,וגם היו
גאוני עולם כגון רבי יונתן ורבי יהודה בן
גרים ,שהעיד עליהם רבם ואמר :אנשי צורה
הם ,ושלח את בנו אצלם שיברכוהו .וקבעו
החכמים בדורו הלכה כמותו אף נגד רבי
מאיר חבירו שהיה גדול ממנו .אמר רבא :כל
אשה היולדת תבקש רחמים קודם הלידה,
ותאמר :יהי רצון שיהיה לי בן כרבי שמעון,
ואז תלד בקלות.

הדרך לרפואה ולבריאות
כתב הרמב"ם ,אכילה גסה לגוף כל אדם
היא כמו סם המוות ,והיא עיקר לכל
החולאים .כי רוב החולאים הבאים על
האדם אינם אלא או מפני מאכלים רעים ,או
מפני שהוא ממלא בטנו ואוכל אכילה גסה

אפילו מאכלים טובים ,הוא ששלמה המלך
אמר בחכמתנו" :שומר פיו ולשונו ,שומר
מצרות נפשו" .מה זה שומר פיו ,אבל לשונו
משמע נשמר מלדבר לשון הרע ,אבל שומר
פיו מה מלמדנו? אלא כוונתו שומר פיו
מלאכול מאכל רע או מלאכול אכילה גסה
ומרובה .עתה נכתוב מעט להסביר את הנזק
שבמילוי הכרס .תהליך העיכול מתבצע
באמצעות התנועתיות של שרירי הקיבה
ומיצי הקיבה ,ברור שככל שהבלון מלא
יותר ,כך תקשה עליו התנועה המתבקשת
תנועתיות זאת בשל התכווצות והתרחבות,
מיועדת ללוש היטב את המזון ביחד עם מיצי
הקיבה ,ולגרום לכך שהמזון כולו יבוא במגע
עם מיצי הקיבה ,ולכן ,ככל שהקיבה מלאה
יותר ,כן לישת המזון וערבובו עם מיצי
הקיבה קשה יותר ,אז מהי התוצאה? שרירי
מערכת העיכול נחלשים ,והתועלת מהמזון
קטנה יותר ,ומשקל האדם יעלה ויתרבה
השומן בגופו.

דברי מוסר :אשרי העם יודעי תרועה
הרמב"ם כותב :אדם שמטבעו חומרני
וארצי ,שוקע בתענוגי העולם הזה ,ונכנס
לעולם ההתעלמות וחיי היסח הדעת ,ואלה
מטים את האדם מייעודו והשגת מטרתו
הבלעדית שעבורה הוא נברא ,אדם זה חי
כשהוא רוכב על סוס התאווה ושולט ברסנו.
ודווקא כאן ניכר האדם בחולשתו ,במקום
לשלוט ,הוא בדרך כלל נשלט ,ואז נופל
בתחבולות היצר הרע .ולא יישאר לו כוח
להתבונן באיזו דרך הוא הולך .הוא שקוע
בתרדמת ושינה ,ולא מבחין ולא מרגיש
במתרחש סביבו .אמנם ה' נתן לו ברחמים
אלול ,ראש השנה ,עשרת ימי תשובה ,ויום
הכיפורים ,כדי לעורר אותנו ובפרט בא
השופר לנער ולעורר ולהקים אותנו כדי
להשליט את השכל על הלב (התאוות) .הבינה
והדעת הם עקרים לדעת את האמת ,לפיכך
תקנו חז"ל בעמידה :ברכת השיבנו ,אחרי
ברכת אתה חונן .כי אדם אינו זוכה לדעת
האמת ,אם לא היתה לו דעה צלולה,
ומחשבה אמיתית ומכוונת .לפיכך אמר דוד
המלך ע"ה" :אשרי העם יודעי תרועה"
שומעי תרועה לא נאמר אלא יודעי ,העיקר

הוא הידיעה והמחשבה .אושרו של עם
ישראל שיודע תרועה .וגם יודע להפסיק את
מרוץ החיים ,ולהתבונן ולחשוב במטרה
האמיתית של החיים .השופר עשוי בצידו
האחד צר ובשני רחב ,צידו הצר למטה
והרחב למעלה לרמוז ,שאותם דברים
המשתייכים לחיי עולמנו הארצי עלינו
לנקוט בהמעטה ,ולהביט על אותם אנשים
פחותים ונחותים מאתנו ולהתנחם בהם.
ואילו בכל הקשור לחפצי שמים עלינו להביט
בדרך הרחבה כמו השופר הרחב למעלה,
השופר אינו מכפר עוונות ,ואינו אלא לעורר
לבבות לחזור בתשובה ולהתגבר על יצר
הרע ,אשר לאט לאט מכניס בנו הרגשה של
רפיון ויאוש ,לכן עלינו להתעורר ולהגיע
לראש השנה עם תכנית מפורטת מה רוצה ה'
מאתנו ומה היא עבודתינו בשנה הבאה עלינו
לשלום אמן.

"שמיטת כספים"
היא מצוה נדירה ,שהיא למעשה אחת לשבע
שנים .השבת של פרשת תבוא אנו מתקרבים
לסיום שנת השמיטה תשפ"ב  -מספר
שמיטה זו הוא  279מאז חורבן בית שני.
הדבר מאוד אקטואלי .כיון שזמן שמיטת
כספים הוא בסוף שנת השמיטה ,ככתוב:
מקץ שבע שנים תעשה שמיטה .מקץ ,כלומר
בסוף ,והיינו שבסיום השמיטה ,סיום כ"ט
אלול תשפ"ב עת כניסת ראש השנה תשפ"ג,
נשמטים כל החובות מהאחד לחבירו (אלא
אם כן עשה פרוזבול כמו שיבואר בהמשך
בס"ד) .וזו בעיקרה מצוה שבין אדם לחבירו,
מעין דיני הלוואות ,הידועות כמצוה שבין
אדם לחבירו .וכידוע שההלוואה היא
ממצוות החסד העומדת בראש סולם
העדיפות של סדרי הצדקה ומעלותיה .וכיוון
שכן הרי זו עוד זכות לקראת הגאולה
הקרובה ובאה ,שכן אמרו חז"ל :שאלו את
רבי אליעזר :מה יעשה אדם ויינצל מחבלו
של משיח? אמר להם יעסוק בתורה
ובגמילות חסדים .עוד :ציון במשפט תפדה
ושביה בצדקה .השמטת כספים בימינו היא
מצוה דרבנן ולא דאורייתא .מדוע? שנאמר:
וזה דבר השמיטה  -שמוט .בשתי שמיטות
הכתוב מדבר ,אחת שמיטה קרקעות

)החזרות קרקעות לבעליהן ביובל ושחרור
עבדים) ואחת שמיטת כספים ,וכיון שאין
שמיטת קרקעות נוהגת דכתיב :וקראתם
דרור בארץ לכל יושביה ,בזמן שכל יושביה
עליה אם כן שמיטת כספים נוהגת רק
מדרבנן .ואמרו חז"ל :מידה כנגד מידה אם
אין ישראל גובים הלוואותיהם בשמיטה,
כלומר ,במוצאי שמיטה ,אף ה' לא יגבה
עבירות שלהם ...כי סגולת השמיטה שלא
יגבה ה' העבירות .מצות שמיטה הכספים
כעת הוגבלה עם התקנת "הפרוזבול" על ידי
הלל הזקן .אבל כשיחזרו כל ישראל אל
אדמתם ,תהיה שמיטת כספים מן התורה,
לא יהיה תוקף ל"פרוזבול" .יתרה מכך,
כתבו אחרונים שגם אם אדם ערך
"פרוזבול" כדאי שילווה סכום מה לחבירו
אחר חתימת הפרוזבול – ויתנה עימו שזמן
הפרעון יהיה עוד השנה עד כ"ט אלול,
וכשיבוא הלה ויחזירהו לו אחר ראש השנה
יאמר לו :משמט אני ,וזאת כדי לקיים מצות
שמיטת כספים ,כדי שלא תשכח מישראל.

דינים
 - 1הנשים מברכות על הדלקת הנרות ליל
יום טוב "להדליק נר של יום טוב" בליל
ראשון של ראש השנה מברכות מבעוד יום
כמו בערב שבת .ובליל שני קודם הקידוש.
 - 2נוהגים לטבול את הפת בשעת המוציא
בליל וביום ראש השנה בדבש או בסוכר ואין
אוכלים אגוזים ולא ענבים שחורים אלא
לבנים .ויש נוהגים שלא לאכול בראש השנה
מאכלים מרירים חמוצים או חריפים.
 - 3יש הנוהגים שהגדול בבני הבית מברך על
התמרים ואומר "יהי רצון" בקול רם ,וכל
בני הבית שומעים ועונים אחריו "אמן",
ויוצאים ידי חובה בברכתו .גם שקוראים כל
אחד בפני עצמו ,השומע את חברו אומר "יהי
רצון" יענה אחריו אמן.
 - 4אם אדם עייף ומוכרח לישון ביום ראש
השנה ,מותר לישון אחר חצות ,ויזהר שלא
לבוא לידי כעס בראש השנה.
 - 5גם בקידוש ליל שני יאמר שהחיינו.
 - 6מי ששכח לאמר "יעלה ויבוא" בברכת
המזון בראש השנה ,אם נזכר מיד כשאמר
ברוך אתה ה' ,קודם שיסיים "בונה

ירושלים" יאמר שם בשם ומלכות נוסח
הברכה הזאת" :ברוך אתה ה' ...אשר נתן
ימים טובים לעמו ישראל את יום הזכרון
ואת יום טוב מקרא קודש הזה ברוך אתה ה'
מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום
הזיכרון" .ואם נזכר שהתחיל בברכה
רביעית אחרי שאמר ברוך ...מלך העולם,
יסיים ,,אשר נתן ימים טובים וכו'" .אבל את
התחיל לומר האל אבינו מלכנו יסיים ברכת
הטוב והמטיב ולא יחזור כלל.
 - 7אין לענות "ברוך הוא וברוך שמו" בשעת
שמיעת הברכות מהתוקע ,אלא עונין אמן.
 - 8אסור להפסיק בדיבור עד גמר התקיעות
כלם ועד אחר תפלת מוסף.
 - 9אשה או איש שאין באפשרותם לבוא
לבית הכנסת ,אסור לתוקע לברך על השופר
לצורך האשה ,אם הוא כבר יצא ידי חובתו
ובירך כבר .גם על האשה אסור לברך .אבל
בשביל האיש מברך.
 - 10התוקע והקהל צריכים לכוון לצאת ידי
חובת שמיעת קול שופר ,ואחר גמר התפלה
אסור לתקוע שלא לצורך.
 - 11בעשרת ימי תשובה אומרים "עושה
השלום" בסוף כל תפילות העמידה ,וגם
החזן צריך לאמר בסוף קדיש תתקבל גם כן
"עושה השלום" ודווקא קדיש תתקבל של
שחרית ושל מנחה ,אבל לא של ערבית לפי
שאין בערבית חזרה ,ולא בקדיש תתקבל של
סוף הסליחות ,ולא בקדיש תתקבל של
ערבית של ליל שבת .והאומר בליל שבת
בקדיש תתקבל אחר ברכת מעין שבע יש לו
על מה שיסמוך.

התורמים לעלון זה
האדון אסלן זיאת ואשתו הגברת פרידה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים מזל טוב
לאבי ,הבן מארק ואשתו הגברת בילל
בהנולד החדש משה ומברוק אמן *** .הגברת
נינה אלוויא ובעלה האדון גבריאל ובניהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ אמה פוליט בת מזל
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 ליון פרחי ואשתו
הגברת איווה ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ רחל סיתהון בת בהייה ע"ה אמן*** .
האדון ליון אהרן פרחי ואשתו הגברת איווה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים מזל טוב
להרב אהרן פרחי ליום הולדתו ,יהי רצון עד
 120עם בריאות על התורה ועל העבודה אמן.
*** האדון לרי חפץ ואשתו הגברת קארן
ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים להרב אהרן פרחי מזל טוב ליום
הולדתו ,יהי רצון עד  120עם בריאות על
התורה ועל העבודה אמן *** .האדון שלמה
אברהם גנדי הכהן ואשתו הגברת באתיה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח
אברהם בן אסתר 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 .$1,550
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,131,000 -
 +1,100מבקרים מהעלון הקודם.

כל מי שיכול לתרום לעלון זה
יבורך מפי עליון אמן.

**********

www.BethYosef.com

