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נח איש צדיק היה בדורותיו .נח לא היה
צדיק כמו אברהם .יש לשאול :מהו ההבדל
בין נח לאברהם? ידוע שלכל אדם יש
תפקיד מסוים ומוגדר בעולם ,שאת החלק
הזה צריך לעבוד עליו היטב ,כדי לעשות
רצון בוראו שהביאו לעולם .ולתפקיד זה
נותנים לו לכל אדם כל מיני כלים
ומתאימים ומסייעים שונים ומגוונים,
כגון :משפחה ,כסף ,בריאות ,פרנסה,
תכונות ,כשרונות וכו' .בדיוק כפי הנצרך לו
לעבודת ה' שלו ממש ,והכל לטובתו כמובן.
ובעזרת כלים אלו ,יעמוד באותו נסיון
שלשמו הוא נשלח לעולם .ויש אנשים
שאינם משתמשים במה שקיבלו מאת ה',
לעשיית רצונו ולקיים מצוותיו ,אלא
משתמשים במה שקיבלו :כסף ,תבונה,
בריאות ,כשרונות וכו' להנאותיהם
הפרטיות ,או לכל מיני הבלי העולם הזה,
ואף לעשיית עבירות ח"ו .אדם זה אומרים
לו :קיבלת כלים לשימוש מסויים מאת
הבורא שבראך ,מדוע אתה מועל ולוקח
את מה שנתנו לך מן השמים ,לעשות מהם
דברים שהם נגד רצון ה'? נחזור
לפרשתינו :אברהם אבינו השתמש בכלים
שקיבל מה' ,לעשות חסד עם אחרים
ולהשפיע עליהם ולעוררם לעשות שיחזירו

לה' את הטוב הגדול שקיבלו ממנו .מזה
נלמד שאברהם אבינו דאג שגם אחרים
יעבדו את ה' ויאמינו בו .אבל נח לא חשב
על כל זה ולא דאג שגם אחרים יאמינו
ויודו לה' ,אלא דאג על עצמו שיהיה צדיק
ותמים בעצמו ולא איכפת לו מאחרים.
ומזה נלמד גם כל אדם לא מספיק בכך
שהולך לבית הכנסת ,שומע דרשות ,מקיים
מצוות ,אבל אינו מעורר אחרים לעשות
כמוהו .ומי שדואג לאחרים נקרא חסיד,
שהוא מעלתו יותר מצדיק .וזהו ההבדל
בין אברהם אבינו לבין נח .וה' ישמרנו
אמן.

פרפראות על הפרשה

"שופך דם האדם באדם דמו ישפך" .האם
המילה "באדם" השנייה מיותרת? זה
המלבין פני חבירו ברבים וזה קשה
מההורגו .וההבדל בין שפיכות דמים
להלבנת פנים הוא :בשפיכות דמים
בידיים ,הנה הדם יוצא לחוץ ,אבל בהלבנת
פנים ,הדם נשאר בקרב האדם עצמו ,אלא
שנשפך ממקום למקום .וזהו שאמר:
"באדם" .כלומר ,בקרבו ובתוך גופו לפי
כשמבייש חבירו ,נעשו פניו אדומים ואחר
כך לבנים ,בזה אחר זה ,מספר פעמים .לפי
שבפעם הראשונה יוצא כל הדם שבתוך

גופו אל פניו ,ופורחת נשמתו קצת ,וכאילו
הרגו ,ואחר כך כשהדם חוזר למקומו ,פניו
מתלבנים כאדם מת שיצאה נפשו .לכן
ייזהר האדם מאוד מהלבין פני חבירו
ברבים ,ועוון זה קשה יותר מההורגו.
ואמר רבי חנינא :הכל יורדין לגיהנם
ויוצאין חוץ משלושה :הבא על אשת איש,
והמלבין פני חבירו ברבים ,והמכנה שם רע
לחבירו.

היסטוריה בקצרה 100 :שנה אחרי
החורבן  170למנינם

רבי שמעון בר יוחאי היה מלומד בנסים.
כשחלתה בתו של קיסר רומא אנטונינוס,
שלחו הרומאים אחרי רבי שמעון בר
יוחאי ,ובנס גדול נתרפאה בתו של המלך
שהיתה עומדת למות .ובמעשה זה ביטל
הקיסר הרבה גזירות שגזר אדריינוס קיסר
שהיה שליט על מדינת ישראל מטעם
המלוכה על היהודים .ובימים ההם ישבו
כמה מאות יהודים בעיר רומא ,אך לא
נתערבו בגויים ,ובנו בית כנסת לתפילה
וישיבות ללמוד תורה .וכיון שארכו להם
שם הימים ,התחילו לעזוב את רומא ,וגלו
לבבל ,עירק ,שלא שלטה בה יד הרומיים,
ויבנו להם שם בית כנסת בעיר מחוזא
וקראו לו :בית הכנסת של יהודי רומא.
ומעשה באחד הרומאים ששאל לרבי
שמעון :אלוקיכם קנאי הוא .כלום מתקנא
אלא גיבור בגיבור ,אבל ה' מתקנא מדבר
שאינו כלום? אמר לו :אמשול לך משל
למה הדבר דומה ,לאדם שנשא אשה יפת
תואר ביותר ,וחזר ולקח אחרת עליה
כעורה ביותר .כעסה עליו הראשונה
ואמרה לו :אילו לקחת יפה יותר ממני ,לא
הייתי מקפדת ,עכשיו שהיא כעורה,
הקפידה כפולה .ואמר הנביא :הם קנאוני
בלא א-ל שאינו כלום.

הדרך לרפואה ולבריאות

מאכלים שיש בהם סוכר ,כאשר הם
מגיעים לקיבה ,הסוכר נספג במהירות
לתוך מערכת הדם ,או אז הוא דומה
ל"פצצה" הנוחתת על הלבלב ,שהיא
הבלוטה האחראית ליצורו של האינסולין

המפרק את הסוכר בגוף ,וגורמת לו לייצר
אינסולין בכמויות גדולות .אם אתה חושב
שמגזימים להגדיר כפית סוכר כ"פצצה",
נמחיש לך זאת :חולה סוכרת המגיע
למצבים של ירידת סוכר "היפוגליקמיה",
מתחיל להזיע ולרעוד ,ונמצא בסכנת חיים.
אולם ,אם הוא יקח כפית סוכר אחת ,מיד
רמת הסוכר בדמו תעלה במהרה וחייו
ינצלו ,ומזה תראה כמה יש ביכולתה של
כפית סוכר אחת לגרום ,ובכך יובן המינוח
תיבת "פצצה" .אמנם אצל אדם שאינו
סוכרתי הלבלב מפריש אינסולין ומתגבר
על כפית סוכר ,אך כאשר האדם משתמש
בהרבה סוכר ,אז חייב הלבלב לעבוד
"קשה" בכדי לפרק ולעכל את הסוכר ,עד
שבסופו של דבר ובהצטרף גורמים נוספים
המאמצים את מערכת העיכול ,קורסת
בלוטת הלבלב ,והאדם מגיע למצב של
חולה סוכרת ,מכיוון שהמערכת קרסה
ואינה יכולה לתפקד כראוי .בנוסף ,הסוכר
לצורך עיכולו לוקח מהגוף כמות גדולה של
סידן ,מעבר למה שהגוף מסוגל לספק ,לכן
הסוכר אחראי בין היתר לתופעת
ה"אוסטאופורוזיס" (בריחת סידן) .זאת
ועוד ,לצורך פירוקו בקיבה ,הסוכר
משתמש בכמות גדולה של ויטמינים כדי
להתעכל ,אשר אין לגוף מהיכן לקבל
אותם .הסוכר גורם להשמנת יתר מכל
מאכלים ,משום שהוא מספק לגוף
קלוריות ריקות ,מאיכות נמוכה,
ופחמימות הנהפכות מיד לשומן.

דברי מוסר :מה חובת האדם בעולם

יצירת האדם ובריאת העולם ,הכל למטרה
אחת ,והיא לעשות רצון בוראנו עלי
אדמות ,כי מה שווה לאדם לחיות בלי
תוכנית או תפקיד מעשי ,וכן להשתמש
בעניני העולם בלתי סיבה המכוונת אותו
לכך .ורק על ידי מצווה ומדריך ,אז הוא
נקרא "אדם" ולולי זה הרי הוא כבהמה
ממש .וכמו שאנו אומרים בתפלה בכל יום
"ומותר האדם מן הבהמה אין" כלומר
היתרון שיש לאדם מן הבהמה הוא שיכול
האדם לומר ,,אין" ,כלומר איני רוצה

לעשות זה או זה ,ויכול לבחור ולהבחין בין
הטוב ובין הרע .אבל האדם אם הוא
מתנהג בלי תוכנית מוכנה ואינו מבחין בין
טוב לרע ,הרי הוא ממש כבהמה .עוד יש
לומר :היתרון שיש לאדם מן הבהמה הוא
"אין" ,ראשי תיבות :אמירה -ידיעה -
נתינה .שיש באדם דיבור ומבין וכן נותן מה
שאין אותם בבהמה .ומאחר שהאדם יודע
ומכיר בעולם שיש לו מטרה חיובית ,עליו
לעשות את תפקידו בנאמנות ובשמחה,
כיוון שאם יודע הוא שיש תפקיד ועושהו,
עליו לשמוח .והשמחה היא היסוד
בהצלחת החיים שהרי בלי שמחה אין רוח
הקודש שורה ,ואפילו הבנת התורה כמו
שצריך עולה לו רק אחרי שמחה פנימית
שעוסק בתורה .ואף שאין אדם בלי צרה,
מכל מקום אין לאדם לחשוב על הרע שיש,
אלא רק על הטוב אף שהוא מעט ,וישמח
ויאמין שהכל מאיתו יתברך .וכן אין לאדם
לחשוב על הרע שיבוא ,אלא כל דבר
בשעתו.

הגאון הצדיק רבי חכם שלום כהן
1931-2022

נולד חכם שלום כהן בשנת  1931לאביו
הגאון רבי אפרים כהן ,שכיהן אז בתפקיד
ראש ישיבת המקובלים "עוז והדר"
ששכנה בישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה
בירושלים .לאחר כיבוש העיר על ידי
הירדנים ,נולד הילד שלום בירושלים
שמחוץ לחומות .אביו עלה מעירק ,והיה
מהרבנים החשובים באותה תקופה .שמו
בישראל נקרא שלום ,על שמו של המקובל
האלקי הרש"ש זצוק"ל שהוא רבי שלום
שרעבי ,שהיה מהמקובלים הבולטים של
העם היהודי במאות השנים האחרונות.
הילד שלום גדל בבית מלא תורה
והרבצתה ,ויראת שמים במילואה ,גדל
ונתגדל עד שנודע לימים כגדול בישראל
"חכם שלום" .בבחרותו עלה ללמוד
בישיבת פורת יוסף ,שהתנהלה אז
בראשותו של ראש הישיבה הגאון רבי
עזרא עטייה זצ"ל .שקד בתורה ביגיעה
יתירה שהפכה לשם דבר בישיבה ,שאף

זיכתה אותו בקרבה מיוחדת לראש
הישיבה .הקרבה בין התלמיד לרב באה
לידי ביטוי עד השנים האחרונות ,כאשר
חכם שלום ציין את ימי ההילולא של רבו
הרב עזרא עטייה ,ומסר שיעורים ושיחות
לזכרו ולעילוי נשמתו .בישיבה הקדושה,
שהיא אם הישיבות הספרדיות בירושלים,
למד חכם שלום בחברת רבנים גדולי עולם
וביניהם הגאון רבי יהודה צדקה זצו"ל
והגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל,
ותקופה ארוכה למד עם מאור ישראל,
הגאון הגדול רבינו עובדיה יוסף זצ"ל.

סיפור

משפחה ענייה ,בעל הבית ניסן אב לשמונה
בנים ,והיה לא מאמין בברכת חכמים,
וכמה מידידיו לחשו באוזנו שייסע אל
המגיד הקדוש רבי מרדכי ,אבל ניסן זה לא
השתכנע וסירב להקביל פני הרבי .אבל
אשתו הצדקת ביללה ,כששמעה שהרבי
עובר דרך ארצם בדרכו לעיר אחרת ,לקחה
את שלוש בנותיה ועמדה יחד עמם בשער
העיר .כשהתקרבה עגלת הרבי ,עמדה
לפניו ודמעות על לחייה ,ובנותיה הגיעו
לפירקן ואין בידה להשיאן כי אין לה כסף.
אמר לה הרב :הביאי את קופת הצדקה
שבביתך כדי שהברכה תחול על משפחתך.
מיד רצה ביללה והביאה הקופה מביתה
ומסרה אותה לרב ,והרב בירך אותה ואמר
לה :אין עוד עניות בביתך ,כי אם פרנסה
בשפע לכם ולכל צאצאיכם בעזרת ה'.

דינים

 - 1כתב רבינו תם יש הבדל בין דין סעודה
שלישית לדין שאר הסעודות בשבת .שהרי
אין צריך לקדש על היין בסעודה שלישית.
 - 2לכתחילה צריך לעשות סעודה שלישית
בפת ,ואם רוצה לאכול פת כביצה  54גרם
נוטל ידיו עם ברכת על נטילת ידיים ,ואם
רוצה לאכול כזית  28גרם פת ,אז ייטול
ידיו כהלכה אבל בלי ברכת על נטילת
ידיים.
 - 3אם הוא שבע ביותר ואי אפשר לו
לאכול פת ,יכול לעשותה בדברים שברכתם
מזונות ויברך אחריהם מעין שלוש כלומר:

על המחיה.
 - 4ואם גם קשה לו לאכול מזונות ,ישתה
רביעית יין ,או כזית משבעה מינים
שמברכים אחריהם על העץ על פרי העץ.
 - 5ואם אי אפשר לו ,יכול לעשותה
באכילת ביצה או בשר או דגים ,או אף
בפירות שברכתם האחרונה בורא נפשות.
 - 6נכון לאכול אותה אחרי מנחה ,ואם
אכל אותה קודם שהתפלל מנחה יצא ידי
חובתו ,ואם קשה לו לאכול אחרי שיתפלל
מנחה ,יכול לאכול אותה אפילו לכתחילה
קודם תפלת מנחה.

התורמים לעלון זה

האדון מוריס עבאדי ואשתו הגברת מירה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים מזל
טוב לבנם האדון אבי הבן יצחק ואשתו
הגברת שרית בהנולד החדש ומברוק אמן.
*** האדון פרח חמרה ואשתו הגברת דינה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ קמו
ג'מיליה בת אדיל ע"ה אמן *** .הרב
העסקן הצבורי סימון גולדסטין ואשתו
הגברת סימה ובניהם והוריהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .האדון אלפונס קובאני
ואשתו הגברת גולדה ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .הרופא האדון פרג'
אלגדע ואשתו הגברת לינה ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .האדון ג'ו עבודי ואשתו
הגברת לינדה ובניהם לברכה ולהצלחה
אמן *** .אשה בעלת חסד ומשפחתה
לברכה ולהצלחה ולע"נ אביה המנוח
מארכו בן זהייה ע"ה אמן *** .משפחת
כבבייה לברכה ולהצלחה עם כל המשפחה
ולע"נ המנוח ג'ידה בן אדיל ומזל בת לאה
ע"ה אמן *** .הגברת סיליא לוי ובעלה
האדון טיד ובניהם לברכה ולהצלחה אמן.
*** הגברת ביללה סוויד ובנותיה לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אביהם המנוח אליהו סוויד הלוי בן מזל
ע"ה אמן *** .הגברת ריטא זעפרני ובעלה
האדון משה ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אמה פרידה בת ג'מילה ע"ה אמן*** .
האדון המשגיח משה מרעשלי ואשתו
הגברת אסתר ובניהם לברכה ולהצלחה

ולע"נ אביו המנוח יצחק בן קילסום וחמו
המנוח ג'ק חיים ג'נני בן שרה ע"ה אמן*** .
האדון המשגיח אברהם מאלח ואשתו
הגברת אמיליא ובניהם צופיא ,פולה,
שרה ,קלימי ,לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו
המנוח קאמיל בן ג'מיליה ואמו שפיקה בת
סלחה ע"ה אמן *** .הגברת רינה ג'אג'אתי
ובעלה האדון דוד לברכה ולהצלחה ולע"נ
אמה קילסום בת חביבה ואחיה המנוח
הרופא מאיר סלמה בן קילסום 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 *** .האחים המבורכים ג'ק ,ג'ווי,
ריזי ,ווירא ולינה למשפחת סרדאר לברכה
ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם רחל בת
אלוירה 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 .$2,400
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,134,300 -
 +2500מבקרים מהעלון הקודם.

כל מי שיכול לתרום לעלון זה
יבורך מפי עליון אמן.

**********

www.BethYosef.com

