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בלי שום הקדמות ,מבלי לדעת מי הוא
זה ואיזה הוא האיש "אברם" ,והפרשה
שלנו פתאום פותחת בציווי ה' אל
אברם" :לך לך מארצך וממולדתך."...
עוד אמרו חז"ל :עשרה נסיונות נתנסה
אברהם אבינו ואחד מהם הוא" :לך לך
מארצך ."...עוד איתא במדרש :רבי לוי
אומר :ניסיון ראשון כניסיון אחרון,
ניסיון ראשון ב"לך לך" וניסיון אחרון
ב"לך לך אל ארץ המוריה ."...יש
להקשות ,מהו הניסיון בעזיבת המולדת
והארץ שבזה היה צריך אברהם להוכיח
בנסיונו את אמונתו בה' ולקיים את כל
צוואותיו עליו .והתשובה היא :בסוף
הפרשה הקודמת מספרת התורה על
הולדתו של אברם לאביו תרח ,ומסיימת
במיתתו של תרח ,והמדרש אומר:
כשתרח התלונן לפני המלך נמרוד על בנו
אברם שהרס את צלמיו ,והלך נמרוד
והשליך את אברם לכבשן האש ,ועשה לו
ה' נס והצילו מן האש ,ועל זה נרמז לו:
אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים.
אמר" :הוצאתיך" ולא אמר "לקחתיך"
שהוציא אותו מן האור ,כלומר מן האש.
ולכן פתחה פרשתנו לאברם הידוע לך לך
וכו' .יש לשאול ,אין לך ניסיון גדול מזה
שהסכים להישרף על קידוש השם .למה
לא נזכר בתוך הנסיונות? לפי מה שעשה

אברהם לשרוף נפשו על קידוש השם ,לא
לפי ההלכה ,לפי שבן נוח אינו מחויב
למסור נפשו ולמות על קידוש ה' .לכן לא
הזכירו לאברהם ניסיון זה .אבל הוא
החמיר על עצמו ,וגם איסור לעשות כן.
עוד איזה ניסיון לעזוב את ארץ
המולדת? ולמה דומה זה לניסיון
העקידה? אלא כשהכיר אברהם אבינו
את בוראו ,התחיל לעמוד ולקרוא בקול
גדול לכל העולם ולהודיעם שיש מנהיג
ובורא אחד לכל העולם ,ולו דווקא ראוי
לעבוד והיה מהלך ממקום למקום
ומטיף להם דברי חיזוק ואמונה .עד
שהיה לו אלפי אלפים מאמינים בדבריו,
וכשאמר לו ה' לך לך ועזוב הכל אחריך,
וזה היה ניסיון גדול לו על מה שעשה,
ואפשר שיחזרו לרשעותם ,אפילו הכי
הלך ונסע כאשר ציווהו ה' ,וזה דומה
כמו כן לניסיון העקידה ,שפירסם לכל
את גודל האיסור שבהעלאת אנשים
וילדים למולך ,דבר שהיה מנהג קבוע
באותם זמנים ,ובא אברהם הרחמן
והנה לפתע בלי אומר דברים ,מקריב את
בנו לקרבן ,ואין לך ניסיון גדול מזה .וה'
ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה

"והאמין בה' ויחשבה לו לצדק" .יש
ללמוד מפסוק זה כמה היא זכות של כל

יהודי ויהודי ,לפי שפה ,ה' בכבודו
ובעצמו דיבר עם אברהם ,ואברהם שמע
מפיו ,והבטיח לו כמה טובות לו ולזרעו
אחריו ,והאמין בה' .אבל ה' על אמונתו
זו שכולה גלויה מפי ה' ,אפילו הכי
ויחשבה לו לצדקה ולזכות על אמונה
זאת ,כל שכן אנחנו בהיותינו בגלות
מתוך הסתר פנים של אלפי שנים ועם
צרות ורצח וחולאים קשים ורדיפות
מכל אויב ,אפילו הכי מאמינים באמונה
שלמה בה' ואומרים :הכל מאת ה' .אז
כמה יש לנו זכות ושכר על האמונה
הזאת.

היסטוריה בקצרה 100 :שנה אחרי
החורבן  170למנינם

רבי שמעון בר יוחאי אומר :כשאתה
מתפלל אל תעש תפילתך קבע ,אלא
רחמים ותחנונים לפני המקום .וגדול
תלמוד תורה יותר מתפילה .והיה אומר:
אילו הייתי עומד על הר סיני בשעת מתן
תורה ,הייתי תובע לפניו יתברך לעשות
שני פיות לאדם אחד שיעסוק בו בתורה,
ואחד שיבקש בו כל צרכיו בתפילה ,אלא
שחזר ואמר :אם בפה אחד אין העולם
יכול להתקיים מלשון הרע שלו ,בשתי
לשונות על אחת כמה וכמה .ואמר רבי
שמעון :כך אמר ה' לאדם :תורתי בידך,
ונפשך בידי ,אם שמרת את שלי ,אני
משמר את שלך ,אם איבדת את שלי ,אני
מאבד את שלך .עוד אמר רבי שמעון:
אם ראית אנשים שאינם לומדים תורה,
עמוד אתה ותלמד בה ותקבל שכר כנגד
כולם .שנאמר" :עת לעשות לה' הפרו
תורתיך" ,וזה פירושו :כשאתה רואה
שאנשים הפרו מללמוד תורה ,רוץ אתה
ותלמד וזו העת לעשות לה' וללמוד
תורתו ושכרך כפול ומכופל .עוד אמר:
שלושה שאכלו על השולחן ולא אמרו
עליו דברי תורה ,כאילו אכלו מזבחי
מתים .עוד אמר :אם ראית אדם שנחלש
ואיבד את מעותיו מפני שלא נתן מעשר

מממונו ללומדי תורה והחזקת בתי
כנסת ובתי מדרשות.

הדרך לרפואה ולבריאות

 - 1דרכי העיכול אינם דומים ושוים בין
בני אדם ,אם מצד עצם טבעם ואם מצד
מחלותיהם - 2 .אין לרדוף אחרי
מאכלים טעימים שהם מזיקים - 3 .מזון
רך כגון דייסות ומרקים ממהרים
להתעכל ,וכן ממהרים להתהוות מהם
דם .כן ממהרים הם להתאים עצמם לכל
אבר ואבר כפי איכותו - 4 .הדם היותר
נקי ,נזונים ממנו האברים הימניים,
הדם הפחות נקי ממנו ניזונים האבריים
השמאליים - 5 .זיעת מצח מרובה וכן
זיעת החזה מורים על חולשת הכח
באדם - 6 .זיעת האדם היא מלוחה ,אכן
בבריאים מליחותה מועטת .ובחולים
ישתנה טעם מליחותה כפי השתנות
הליחה שבכל מחלה - 7 .התמדת
הדאגות ממיסה את השומנים שבגוף
ומייבשת את הבשר - 8 .אהבת
התענוגים מפסידה את איכות הדם- 9 .
חולשת הגוף ורבוי המחלות באים
מדברים אלו :רדיפה אחר הנשים -
תאוות ממון בלתי מרוסנת  -שאיפת
שלטון ושררה  -התקנאות באחרים  -מי
שמכניס עצמו ודואג למה אחרים
מצליחים למה הם מתעשרים ,למה הם
מתכבדים ,זכרונות ומחשבות כאלה
שאדם חי בהם תמיד בלי מנוח ,הם
המחלישים גופו ומתחילות המחלות
להשתלט עליו.

דברי מוסר :התבודדות עם ה'

ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה
מן הכל ,דהיינו לקבוע כל יום זמן לדבר
עם ה' ולבקש ממנו מה שהוא צריך,
ויהיה דיבורו עם ה' במקום שאין בני
אדם רואים אותו ,ויבקש מה' שיקרבו
אליו לעבודתו באמת ,ושיחה זו בלשון
שהוא מבין ,ואת כל אשר עם לבבו .ישיח
ויספר לפניו יתברך ,הן חרטה ותשובה

על העבר ,והן בקשות ותחנונים לזכות
ולהתקרב אליו מהיום והלאה באמת,
כל אחד לפום דרגא דיליה ,ויתמיד בזה
בכל יום ,ושאר יומו יהיה בשמחה לפי
שבטוח שה' שומע אליו ,ואפילו אינו
יודע לדבר עם ה' רק דיבור אחד ,גם כן
טוב מאוד .ויהיה חזק בדעתו ,וידבר
דיבורו זה כמה פעמים בכל יום ,והשיחה
שאדם מדבר בינו לבין קונו ,השיחה
הזאת נעשית אחר כך גאולה וישועה
לבניו ,ושיחתו זאת מנשבת ומבטלת
כמה גזירות של מלכות בלי שיודע על זה.
וצריך שידע שחברו של יהודי ,היא
התפילה ,כי התפילה היא הדיבור הנעלה
והיחידי בין אדם ובין קונו .ואם תראה
איזה שינוי במעשיך היומיים אל תאמר
מקרה הוא ,אלא תאמין באמונה שלמה
שזה השגחת השם יתברך .ויבקש מה'
שאל יביאהו לידי ניסיון ,כדי לא יבוא
לידי ביזיון ,כי תחבולותיו של היצר הרע
חזקות וחדות מאוד ,ומי יכול לעמוד
בניסיון ,אלא יתפלל לה' שיעזרהו
שיתגבר על יצר הרע ,וה' ישמרנו אמן.

הרב הגאון :שלום כהן 1931-2022

רבי שלום למד תקופה ארוכה עם הגאון
מרן עובדיה יוסף ,והכיר אותו עוד מימי
בחרותו ,ולמד עמו בחברותא ,ומאז
התידד עמו בידידות עמוקה ונתקשר
עמו בקשרי תורה והלכה .בהגיעו לפרקו,
רבי שלום הקים ביתו עם הרבנית ע"ה,
בתו של רבי מנצור בן שמעון זצ"ל.
מרבני ישיבת "פורת יוסף" ,שנפטרה
בשנת  ,2017כחמש שנים לפני פטירת
בעלה רבי שלום .לאחר פטירת אשתו,
התגורר רבי שלום לסירוגין בבית בתו
בשכונת רמות בירושלים .הנהגתו
הפשטנית ניכרה היטב בכל הליכותיו,
ובמיוחד בביתו הצנוע .סלון ביתו היה
חף מכל רהיט שאינו נצרך לשם לימודו.
עיקרו הוא הספרייה שבסלון ,שבה
מאות ספרי הקודש .בתוך ארון הספרים

ישנו "כוך" מואר בפלורסנט קטן,
המאיר את דפי הגמרא על שולחן מעץ
ישן .שם היתה פינת ישיבתו ,כי בפינה
הזו המוארת ,היה הוגה ושוקד
בהתמדה על תלמודו .גם לאחר נישואיו
המשיך להתעלות בתורה ובעבודה
בישיבה אשר גדל בה ,ישיבת "פורת
יוסף" .בהמשך התמנה כראש הישיבה.
מאוחר יותר במרוצת השנים התמנה
לאחד הזקנים של חברי מועצת חכמי
התורה ,בראשות הגאון רבי שמעון
בעדאני .ולאחר שירושלים העתיקה
שבה לידיים יהודיות ,חזר חכם שלום
אל המקום שהתחיל בו את חייו
הרוחניים.

סיפור

האשה ביללה חזרה לביתה לאחר שרבי
מרדכי בירך אותה .מרכבת הצדיק
המשיכה משערי העיר אל הכפר השכן,
אל מעונו של שמעון הסוחר .כששמע
ניסן בעלה שאשתו הלכה וקיבלה ברכה
מאת רבי מרדכי ,נתמלא זעם גדול על
מה שעשתה אשתו מאחורי גבו ,וזעמו
גדל אף יותר כשרצה לשלשל כמה
פרוטות אל תוך הקופה ,אך היא נעלמה
ואיננה .הוא שאל את אשתו על הקופה,
והיא ענתה שהרבי לקחה כדי לברך
אותם ואת בנותיהם .ביללה ובנותיה
הביטו אחת אל השנייה בעיניים
עצובות ,אולי ירדוף בעלה אחרי הרב
ליקח ממנו הקופה בחזרה ,ואז מה יהא
על הבטחתו של הרבי שיתעשרו מהקופה
הזאת שנתנו לו .ניסן יצא מפתח ביתו
לרדוף אחרי הרב ,וגשם זלעפות ירד מן
השמים ,והיה מתעצם ומתרבה עד
שהפך למבול של ממש .ברחוב אין יוצא
ואין בא מפני הסערה ,וניסן שקל בדעתו
והוא עומד בפתח ביתו ,אם לצאת או
להיכנס לביתו ולהמתין מעט כדי להשיב
את הקופה עד שינוח ענן המטר מזעפו.

דינים

 - 1זמן הטלית לכתחילה בשבת זו ,הוא
שעה זמנית קודם נץ החמה בשעה 6:31
 השעה הזמנית בשבת לך לך היא 60דקות .ועלות השחר הוא שעה וחומש
זמנית לפני נץ החמה .הנץ בשעה .7:31
שעה זמנית  + 60החומש שלה הוא 12
דקות =  72דקות לפני הנץ ,כלומר עלות
השחר בשעה  .6:19ושאר זמן עלות
השחר האחר הוא לא לפי ההלכה של בן
איש חי ושל ילקוט יוסף.
 - 2מתי מחלל שבת חייב סקילה מן
התורה? יש בה כמה תנאים.1 :
שהמלאכה שעשה היא אסורה מן
התורה ולא אסורה מדרבנן .2 .שיודע
שזה אסור מן התורה .3 .שיודע ששבת
היום .4 .שנתנו לו התראה ,דהיינו
שהזהירו אותו קודם פעולת האיסור
ואמרו לו שאם עשה איסור זה שחייב
סקילה .5 .אם ענה להם ואמר על מנת כן
אני עושה כן ותוך כדי דיבור מההתראה
עשה פעולת האיסור .6 .שיהיו שם שני
עדים כשרים שראו כל זה מההתחלה
ועד הסוף .7 .שילכו העדים האלו ויעידו
לפני בית דין מוסמך ,ואחרי כל התנאים
האלו דנין אותו ואת משפטו.
 - 3אם לא נתקיימו כל התנאים
הנזכרים לעיל ,אז מקבל עונשו מן
השמים ,ולא מחייבין אותו סקילה.

התורמים לעלון זה

האדון מוריס עבאדי ואשתו הגברת
מירה ובניהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
האדון ריקי שחיבר ואשתו הגברת
מאיירא לברכה ולהצלחה אמן*** .
האדון מאיר ווהבה ואשתו הגברת פולין
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
הגברת איוולין ענתבי ובניה ובנותיה
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם
ולע"נ אביהם המנוח אדמון ענתבי בן
גרז ע"ה אמן *** .האחים המבורכים
משה ואהרן חסבאני לברכה ולהצלחה

עם כל משפחותיהם ולע"נ אביהם
המנוח נסים בן חסניה ואמם רחל בת
פרידה ואחיהם המנוח אברהם בן רחל
ואחותם הבחורה אסתר בת רחל ע"ה
אמן *** .האדון גבריאל אלוויה ואשתו
הגברת נינה ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אמו לינדה בת שמחה 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 .$700
וההוצאות הסתכמו לסך של $1,400
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,135,600 -
 +1,300מבקרים מהעלון הקודם.

כל מי שיכול לתרום לעלון זה
יבורך מפי עליון אמן.
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www.BethYosef.com

