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אברהם אבינו חזר מעקדת יצחק,
המאורע הגדול שמפרנס ושומר על עם
ישראל לאורך כל הדורות ,והוא שמע
הבטחה גדולה מן השם :והתברכו בזרעך
כל גויי הארץ .עתה הוא חוזר לביתו שמח
ומאושר ,ומתכונן לספר לשרה אמנו ,כדי
שגם היא תשמח באוצרם הגדול הזה שזה
עתה הושג ,אולם שמחתו הגדולה נהפכה
לו לתוגה ,כשהוא מתקרב לביתו ומבחין
בהמון רב שבא להשתתף בהלוויתה של
שרה .נכנס לביתו וראה את שרה אשתו
מוטלת על הקרקע בלי נשמת חיים .מיד
הספיד אותה ,ובכה עליה מעט .למה? כדי
שלא יבוא להרהר אחר העקידה ,לפי
שנסיון העקידה גרם לו שתמות שרה
אשתו ,לפיכך כבש את הבכי המתעורר
בעת צרה כדי שיהיה לבו בטוח בה',
ושיאמין שלא אירע לו כל דבר רע על ידי
מעשה העקידה .לפיכך ,אחרי ההספד
שעשה ,ויקם מעל פני מתו ,ללמדנו
שאפילו בדרך כלל צרה ואסון שוברים
גופו של אדם ,אדם פשוט כורע תחת סבל
של פגעים ,נופל ויורד ממדרגתו ,ויאוש
תוקף אותו ,אבל אצל אברהם הצדיק
כתוב :ויקם מעל פני מתו ,רק כמלוא
שיעור קומתו .כי ידע והאמין שצדיקים

במיתתם קרויים חיים .הם עוזבים עולם
התחתון שהם חיים זמניים וקצרים,
ועולים לעולם העליון אשר בו מגיעים
לחיים הנצחיים .הלך אצל בני חת ודיבר
עמהם בלשון רכה ,וגם השתחוה ,ומה ענו
לו? נשיא אלוקים אתה בתוכנו .אמרו לו:
שלא תחשוב שאנחנו מחניפים לך רק
בפנים ,האמת לא כך היא ,אלא נשיא
אלוקים אתה בתוך תוכינו ,וכך אנו
חושבים בתוך לבנו .אברהם אבינו ,למען
כבוד אשתו ,השתחווה לבני חת ,ומודה
לה' על שסייע אותו למצוא מקום קבורה
לאשתו במקום מכובד .מיד אמר לו ה':
אתה השתחווית לעם הארץ שתי פעמים,
חייך לעתיד שישתחוו אומות העולם
לבניך שתי פעמים ,הראשונה בימי המלך
שלמה שנאמר :וישתחוו לו כל מלאכים
וכל גויים יאשרוהו ,והשנייה לעתיד
לבוא :והיו מלכים אומנים ...אפיים ארץ.
ישתחוו לך ועפר רגליך ילחכו .וה' ישמרנו
אמן.

פרפראות על הפרשה

" - 1ויאמר אליעזר עבד אברהם :ה'
אלוקי אדוני אברהם ,הקרה נא לפני היום
ועשה חסד עם אדוני אברהם" .יש לשאול:
אליעזר העבד הנאמן נשלח בשליחות

מצוה ,וכל סייעתא דשמיא המלווה את
אברהם ויצחק מובטחת לו בדרכו ,עוד
הדרך קפצה לו ,האם יש ספק חשש
בכישלון השליחות ולכך נצרך להתפלל?
נלמד מזה :שלא נראה שום דבר בטוח,
כוודאי ,וצריך שלא תמוש תפילה מפינו על
כל דבר ,לפי שהכל עלול בן רגע להתמוטט
ולהיפך .נישא תפילה תמידית על חיים
ובריאות ,על פרנסה ,על שלום ונחת ,ובזה
נקבל סייעתא דשמיא כפול ומכופל.
 - 2אוהל שרה אמנו היה דוגמא לבית
המקדש .יש באוהל שרה שלושה דברים:
 - 1נר דלוק מערב שבת לערב שבת ,כנגד
נר מערבי שהיה דולק בנס שממנו היה
מדליק ובו היה מסיים ולא נכבה- 2 .
ברכה מצויה בעיסתה כנגד לחם הפנים
שהיה חם ביום הלקחו כמו ביום שהניחו
אותו על השולחן - 3 .ענן קשור על אהלה
וענן ה' היה על המשכן( .הרמב"ן)

היסטוריה בקצרה 100 :שנה אחרי
החורבן  170למנינם

באחד הימים ,בא אדם אחד ואשתו אצל
רבי שמעון ואמר לו :שהיתי עם אשתי
זאת עשר שנים ולא ילדה לי ,ואני רוצה
לגרשה ואשא אחרת כדי שיהיו לי בנים.
אמר לו רבי שמעון :כשם שנזדווגתם זה
לזה במאכל ובמשתה בשעת נישואין ,כן
איני מגרש אתכם אלא מתוך סעודה.
הבעל קיבל דבריו .ועשו לעצמם יום טוב
בסעודה ,ושיכרתו אשתו יותר מדאי .אלא
שכל עוד שהיתה דעתו מיושבת עליו אמר
לה :אשתי ,ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית,
קחי אותו ולכי לבית אביך! ..מה עשתה,
לאחר שישן בעלה מתוך שכרות ,רמזה
לעבדיה ואמרה להם :שאוהו במיטה וקחו
אותו והוליכוהו לבית אבא .בחצי הלילה
ננער משנתו ,כיוון שפג יינו .אמר לה :בתי!
היכן אני נתון? אמרה לו :בבית אבא .אמר
לה :ומה לי לבית אביך? אמרה לו :ולא כך
אמרת לי בערב :כל חפץ טוב שיש בבית
קחי לך ,ולכי לבית אביך? אין לי חפץ טוב
בעולם יותר ממך! הלכו שניהם לרבי
שמעון וסיפרו לו מה שעשו ,עמד והתפלל

עליהם .ונפקדו ,וילדה לו בן בשנה
האחרת .ממעשה זה למדנו ,שהאהבה בין
איש לאשתו ובין אדם לחברו ,עושה נסים
ונפלאות עם הצדדים שהם לב אחד.

הדרך לרפואה ולבריאות

כפי שציינו בעבר ,כשאדם שרוי במצב של
פחד או במתח ,מיד הגוף משחרר
"אדרנלין" שהוא בנזין הגוף ,ואז מעלה
את רמות הסוכר בדם ,כדי שלגוף
ולשרירים תהיה אפשרות להשתמש
בסוכר ,ולקבל יותר בנזין ,וכך יהיה לו
יותר כח ,ויוכל לפעול ולהגן על עצמו יותר
טוב .וגם האנדרנלין גורם לכיווץ כלי הדם
ועלייה בלחץ הדם וכאן עולה השאלה:
גופנו שנברא בחכמה כל כך גדולה ,כמו
שאומרים בכל יום: :אשר יצר את האדם
בחכמה" ,מדוע אין הוא יכול להבדיל בין
סכנה גדולה ,קטנה או בינונית? לשם מה
הוא מפריש בכל סכנה כמות אדרנלין
כאילו הוא בסכנה גדולה? התשובה היא,
אדרבה ,זו היא חכמת הבורא הנפלאה,
הפרשת האדנרלין נועדה לסייע ביד האדם
להיחלץ ממצב של סכנה .בשעת סכנה ,כל
שבריר של שנייה הוא חשוב ,אם הגוף
יצטרך לחשב את גודל הסכנה שבה הוא
נתון ,הרי שעד שתגיע ההחלטה על גודל
הסכנה ,ומכאן עד שתינתן הפקודה
להפריש אדרנלין יעבור זמן יקר מאוד.
לכן ברא הבורא את האדם כך שבעת
כזאת אין הוא ממתין לשיקול השכלי,
אלא מיד מפריש האדרנלין .אין ספק
שהחיים השתנו .פעם אדם ידע רק את מה
שנעשה בארבע אמותיו ,טלפון לא היה,
עיתון אין לו מציאות ,ואם נמצא ,היה
מגיע באיחור של חודשיים ,או לא מגיע
כלל .אבל היום אנו מסתובבים
בתקשורת ,טלפון ,פלאפון ,עיתונות
למכביר ,ועוד ועוד.

דברי מוסר :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

בענייני העולם בלי סיבה המכוונת אותו
לכך .רק על ידי צווי והדרכה 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 הבנה ונתינה מה
שאין בבהמה .ומאחר שהאדם יודע ומכיר
בעולם שיש לו מטרה חיובית ,עליו לעשות
את תפקידו בנאמנות ובשמחה ,כיוון
שאם יודע הוא שיש לו תפקיד ,ועושהו,
עליו לשמוח .והשמחה היא היסוד
בהצלחת החיים שהרי בלי שמחה אין רוח
הקודש שורה ,ואפילו הבנת התורה כמו
שצריך מגיעה לאדם רק לאחר שמחה
פנימית שבעיסוק התורה .ומכל מקום ,אף
שאין אדם בלי צרה ,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 ,דיה לצרה בשעתה.

הגאון רבי חכם שלום כהן זצוק"ל
1931-2022

במהלך כהונתו בתפקיד ראש ישיבת פורת
יוסף ,גידל אלפי תלמידים שרבים מהם
הפכו ברבות הימים לדמויות תורניות
מוכרות ולמשפיעים מפורסמים ברחבי
העולם היהודי כולו .בין תלמידיו
הבולטים ,האחים האדמו"רים לבית
אבוחצירא ועוד .תלמידיו הוציאו לאור
ספרים על פי שיחותיו ושיעוריו של מורם
ורבם ,עליהם נמנים :שיח כהן ,דובר
שלום ,תומיך ואוריך ,שביבי אור ,הנהגות
ועובדות ,פנינים ואמרות .מנעוריו של
חכם שלום ,חייו קשורים לעיר הקודש
ולבית המקדש ,ולכיסופין לעבודת ה'

ולבורא עולם .לימים סיפר כי בנעוריו
אהב להתפלל בעיר העתיקה במנין
אשכנזי .העידו עליו ,כי למרות שכל ימי
חייו עוברים סביב לכותל המערבי ,שם
נולד ,שם גדל ושם התגורר ,ובכל זאת,
בכל פעם שהוא ניגש אל המקום ,אפשר
להבחין בפחד וביראה .הוא תמיד היה
אומר :גרתי בעיר העתיקה ,פה נולדתי וכל
ימי חיי אני פה ,חוץ מתשע עשרה שנים
מחיי ,בהן היתה העיר העתיקה ביד
הירדנים וסגורה ליהודים.

סיפור

באותו לילה בו ירד גשם זלעפות ,עמד
בפתח הבית של ניסן איש נכרי רטוב מן
הגשם ועיניו מתחננות שיזמינוהו אל
הבית פנימה .ניסן הכניסו ,והזמין לו כוס
של משקה חם וחריף כדי לחמם את גופו
מעט .ואמר לו :אין לנו עצים להדליק
התנור שלנו מחמת העניות בה אנו
שרויים .אמר הגוי :לא לתנור נצרך אני,
כי אם למיטה מוצעת .כי בעיצומו של מסע
שלי אני שרוי ,ומזג האוויר הקשה הובילני
לכאן ,אנום שעתיים עד לשוך הגשם העז
ואמשיך לדרכי .ניסן כיבד את האיש הזה
ופינה עבורו מיטה נוחה .האיש הניח את
חפציו המעטים מתחת למיטה ושקע
בשינה עמוקה .לולא נשימותיו הקולניות,
נראה היה כבר כאילו אין בו חיים .כעבור
זמן לא רב ,הגשם אכן פסק .הגוי הישן קם
לפתע ,הודה למארחיו ,הוריק כוס של
ברכה לראש היהודים שמכניסים אורחים
המה ואוהבי אדם ,ומיהר לדרכו.

דינים

 - 1אסור ללווה ללמוד עם המלוה או עם
בניו מקרא או גמרא כל זמן שמעותיו
בידו ,אם לא היה רגיל בזה מקודם.
 - 2מה שהלוה לחבירו ברבית בלי היתר
עסקה ,וטרם שגבה את הקרן עם הרווחים
נודע לו חומרת איסור רבית ,ונפשו
בשאלתו ,אם יש לו אפשרות לגבות את
הרווחים בדרך היתר? יש לייעץ לו לעשות
כך :שיפרע הלווה את חובו בלא שום
ריבית ,והמלוה יפטרנו בעדים מכל טענה,

ואחר זה ילוהו שוב בעסק חדש על פי
היתר עסקה ויכפול הרווח בכל חודש כמו
שירצה ,ומכיוון שהוא עסק חדש ,אין בזה
שום חשש.
 - 3מי שהלוה כסף לחבירו ,ואחר כך מצא
דירה להשכרה של הלווה ,ורוצה לעשות
לו הנחה ,אסור לעשות כן.
 - 4הקונה חפץ מסויים ,ואם ירצה לשלם
בתשלומים ,מבקשים ממנו תוספת
בתשלום ,טוב להקדים את המחיר היקר
שהוא בתשלומים ,ולומר שאם ישלם
במזומן יעשו לו הנחה כך וכך.
 - 5אם אחד מלוה מעותיו לחברו על זמן
מה ,כדי שיחזור זה וילוהו פעם אחרת סך
יותר לזמן כזה או סך כזה לזמן ארוך
יותר ,הרי זאת ריבית גמורה .ואם מלוה
לו על מנת שילוה לו סך זהה לזמן זהה יש
אומרים גם כן אסור ,ויש אומרים מותר.
ולפיכך :כשלווה לו לא יאמר ,על מנת
שתלוני.
 - 6אם המלוה והלווה קבעו זמן להחזרת
ההלוואה ,כגון שנה ,ובא המלוה אחר כגון
שבעה חודשים ואומר ללווה תחזיר לי
מעותי עכשיו ,ותנכה לי מן החוב שאתה
חייב לי ,ותפטר מההלוואה ,הרי זה מותר
ואין בו ריבית.
 - 7יש מקילין לתת מתנה מועטת לאחר
ימים רבים מהפרעון כהכרת תודה ,וטוב
להחמיר ולא לעשות כן.

התורמים לעלון זה

האדון שלמה לוז ואשתו הגברת מארסיל
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביה
המנוח יהודה-ליון ג'ג'את בן ג'מיליה ע"ה
אמן *** .החזן נעים זמירות ישראל חכם
דוד שירו ואשתו הגברת רחל ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן ולע"נ אביו המנוח
רחמים בן מרים ואביה המנוח עזרא בן
זריפה ע"ה אמן *** .הרבנית אסתר כמרי
ובנה האדון יוסף ובניהם לברכה
ולהצלחה ולבריאות אמן *** .האדון
אלפונס קבאני ואשתו הגברת גולדה
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .האחים
המבורכים רחמים ,דוד ,יהושע ,ג'אניט,

איוון למשפחת כודרייה ובניהם לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אביהם המנוח מרדכי בן מזל ואחיהם
החייל הקדוש אברהם בן פרידה ע"ה אמן.
*** האחים המבורכים שרה ,לינדה ,יוסף
למשפחת חלבייה לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אביהם המנוח קאסם
בן אסתר ולע"נ אמם מארי בת צלחה 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 .$2,350
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,136,800 -
 +600מבקרים מהעלון הקודם.

כל מי שיכול לתרום לעלון זה
יבורך מפי עליון אמן.

**********

www.BethYosef.com

