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בפרשת יתרו של השבוע שעבר ,דיברה על
מעמד עצום והתגלות השכינה הנפלאה
במעמד הר סיני ,רואים בפרשתנו
,,משפטים" ירדה המדרגה ,ודיברה על
כמה מצות עשה ומצות לא תעשה שעולה
מספרם ל  35מצוות .ומלמדת אותנו
התורה ,כי עלינו להוריד את עוצמת מעמד
הר סיני ,לתורת המעשים של היום יום.
עשרת הדברות החלו במצוות שבין אדם
למקום ,והסתיימו במצות שבין אדם
לחבירו ,לפיכך התחילה בתיבת ,,ואלה"
מוסיף על הראשונים ,מה הראשונים
נסתיימו בלוח השני על מצוות בין אדם
לחברו ,גם פרשה זו מדברת על מצוות של
בין אדם לחברו ,התורה דואגת מאוד
להגנה על החלש על הנזיק ועל היתום
והאלמנה ,על העני ועל האביון ,ועל עבד
העברי ,על כבוד אב ואם ,על מריבה בין
שני אנשים ,על הפסד ממונו של חברו ,על
ארבעה שומרים על ממונו של חברו ,על
עדות שקר של חברו ,על השוחד וכו' .מכל
זה נלמד כי עיקר היהדות היא אורח חיים
מוסרי .ועל זה אמרו חז"ל :כי עשרת
הדיברות נאמרו בדיבור אחד ,מדוע
ב,,דיבור אחד"? התשובה היא כדי לומר
לנו ,שמצוות ה' בינו לבנינו ,ובין אדם
לחברו ,יחידה אורגנית אחד ,שאינה
ניתנת להפרדה ,כלומר :אין כאן עשרה
דברים שונים ,אלא כולם חטיבה אחת
ואמונה אחת ,ואין להפריד ביניהם.
אנשים השומרים על קיום המצוות

המעשיות ,אבל חוטאים בתחום המוסר
והמידות הטובות ,הם מסלפים את
היהדות .על כן שומה עלינו להיזהר בכבוד
חברנו ובממונו ,כמו ששומרים עצמנו
שלא לחלל שבת ושלא לאכול נבלות
וטרפות ונקיים מקרא שכתוב :ואהבת
לרעך כמוך במלואו ,כמו שאמר רבי
עקיבא לנכרי שבא להתגייר על רגל אחת,
מה דעלך סני לחברך לא תעביד ,זהו
עיקרה של תורה ,לכן באה פרשת
משפטים רובה ככולה לדבר על מצוות בין
אדם לחברו וזהו עיקרה של יהדות וה'
ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

,, - 1ורפא ירפא" שתי תיבות אלו באו עם
דגש על אות ,,פה" אבל אות ,,פה" של
פסוק,, :רפאני ה' וארפא" באה בלי דגש.
למה? אומר מהרח"ו זצ"ל,, :ורפא ירפא"
הדגושה באה על ידי ,,רופא" אדם ,יש בה
דגש כלומר יש בה צער ,אבל הרפואה
שבאה מה' ישר ,אינה על ידי צער ,אלא
רפויה וקלה ,וה' יקל עלינו מחוליינו אמן.
,, - 2עבד עברי" אימתי מסוגל האדם
להיות עבד לה' אמיתי ,רק אם יזכור
תמיד שאינו קיים בעולם תמיד ,אלא
עובר אורח בלבד לכן נאמר ונקרא:
,,עברי".
 – 5כי תצא אש ומצאה קוצים ,ונאכל
גדיש או הקמה ,או השדה שלם ישלם
המבעיר את הבערה :בא לרמז להתרחק
אדם מאש המחלוקת ,כי גורמת נזק

גדול ,או פטירת צדיק ,או איבוד ממון ,או
ביטול תורה .ולזה נאמר :ונאכל גדיש זה
מיתת צדיק ,או הקמה :זה איבוד ממון,
או השדה זה ביטול תורה ככתוב בשדה
אשר ברכו ה' .ולכן מסיים הפסוק :שלם
ישלם למה כפול? ,,שלם" ליתן דין על
עצמו שהתחיל המחלוקת,, ,ישלם" על מה
שגרם נזק לאחרים( .פני דוד)
היסטוריה בקצרה:
שנתיים אחרי החורבן  01למניינם:
אחרי שבע שנים מחורבן בית המקדש
כלומר בשנת  33למניינם מת קיסר רומא
אספסיינוס ,וימלוך תחתיו טיטוס בנו
הרשע אחריו ,והיה מופלג בכל החוכמות,
וחיבר ספרים רבים ,והוא התחרט על
ששפך דם רב בארץ ישראל ,אבל מת
במיתה משונה כשנתיים לקיסרותו .ואמרו
חז"ל :משחרב בית המקדש ,בוטל נופת –
צופים,
והוא דבש נפלא ומועיל הרבה לגוף
ולבריאות
האדם ,והיה בא מעיר צופים ,ופסקו אנשי
אמונה ,ולא ירד הטל לברכה ,וניטל טעם
הפירות ,ונתפשט הזנות והכשפים ,ואין יום
שאין בו קללה ,וכל יום מרובה קללתו משל
חברו .ואין העולם מתקיים אלא על קדושה
דסידרא והיא קריאת קדוש – קדוש –
קדוש וכו' עם תרגומו ,ועל עניית אמנים
ויהא שמיה רבא על הקדישים ,ועל הדרוש
שדורשים ועל השיעורים שנאמרו ברבים.
אמר רבי אלעזר בן פדת :אפילו נחרב בית
המקדש ,לא זזה שכינה ממקומה מהכותל
המערבי .וקדושת בית המקדש אינה בטלה
לעולמים .וקדושתו עליו אף הוא שמם.
וציווה טיטוס לפני מותי לחרוש את בית
המקדש ,כדי שלא יבנו בני ישראל את
הבית שנית ,ונשארו כמה כהנים בלבד,
שנמנעו מלעזוב את חורבת ירושלים,
ושממות הר בית ה' .ויבנו להם הרומאים
מזבחות בתוך בית המקדש ,ויקריבו
קורבנות ניצחון לאלילי רומא ,ואת בשר
הקורבנות חילק לאנשי הצבא .וייטיבו את
לבם במשתה שלושה ימים.
הדרך לרפואה ולבריאות:
אחד מאבות המזון החשובים לבנין הגוף
הוא החלבון (פרוטאין) ,והוא משמש

לבניית השרירים עצמות השלד ,התאים,
הרקמות וההורמונים בגופנו .לכן דיאטות
שמבוססות על המנעות מאכילת חלבון אינן
בריאות ,והחלבון נמצא בחלב ומוצריו,
בבשר בקר ,בביצים בעוף ובהודו ובקטניות.
לגבי ביצה יש לדעת כי ביצה קשה – קשה
לעיכול ,עדיף לאכול ביצה רכה ,שמים את
הביצה במים ומרתיחים ,לאחר שהמים
רתחו במשך שתים שלוש דקות מכבים את
האש ,ומוציאים את הביצה ,הקטניות כגון:
חומוס ,פול ,אפונה ,עדשים ,דוחן ,וקינואה,
כוסמת עשירים בחלבון ,הסויה עשירה אף
היא בחלבון ,אך יש להסתייג מריבוי
השימוש בה ,כי עלולה להפריע בייצור
הורמוני בלוטת התריס ,ויש בסויה
אלומיניום בכמות גבוהה ,האורז המלא
מכיל הרבה מאבות המזון ,כגון ויטמינים
מקבוצת  Bוכן מינרלים רבים ,ורצוי
להתשמש בו ,פריכיות העשויות מאורז מלא
הם מזון משביע המכיל חלבון .החומוס
מצטיין ברמה גבוה יחסית של חלבון,
כמובן שלא מדובר בחומוס מוכן תעשייתי,
שמכיל הרבה טחינה הרבה מלח ומרגרינה.
שהיא שומן צמחי מוקשה ,ויש בו עוד
חומרים מייצבים ומשמרים ושאר תוספות
שאינן בריאות .והחלבון נמצא גם באגוזים
שקדים וחמניות ,אבל צריך ללעוסם היטב.

דינים שבת:

 – 1במקום הלוך בני אדם ,שנשבר זכוכית
ויכול להזיק ,מותר לטלטלו ולזרקו ,כמו כן
מחטים שנפלו במקום שיכולים להזיק
מותר לטלטלם ולהרחיקם ,וטוב ועדיף
לטאטא אותם במטאטא רק ,שיהיה רק
טלטול מן הצד ולא טלטול גמור ,אם יש לו
אפשרות לזה.
 – 2הטעם שאוכלים ביצים בשבת בבוקר
או בסעודה שלישית מפני אבלותו של משה
ושל דוד שמתו בשבת.
 – 5רבי יוסי אומר :השבת היא כנגד כל
התורה כולה ,והתורה היא אש ,ומשום
שהרשעים שעברו על אש של התורה ,הרי
אש של גיהנם שורף אותם ,ואינו דועך
מעליהם לעולם.
 – 4בכל ליל שבת מכריזים המלאכים על
מדורי גיהנם ,המלך בא ,והיום נתקדש,
והאש נכבית ויש לרשעים מנוחה ,אבל

מחללי שבת ,אין אש שך גיהנם מסתלקת
מהם.

דברי מוסר,, :שלום בית"

בן אדם יכול לחיות בעולם הזה חיים
אמתיים ונצחיים ולהפוך את הבית שלו לגן
עדן ,ולהרגיש תמיד עונג ,נועם ,ידידות ,זיו,
וחיות עם ה' .וזאת ,אם שורה בינו ובין
אשתו ובין בני ביתו ,,שלום בית" .כי שלום
הוא משמות ה' .וכשיש שלום בביתו אזי
שורה השכינה בביתו .והברכה מצויה שם.
ולכן ישתדלו הבעל והאשה שיהיה ביניהם
תמיד שלום ואהבה ,אחווה ורעות ,וימסרו
נפשם על נקודה זאת .שתיבת ,,שלום"
היינו ,,שלמות" ,כי אין שלמות בבית אלא
כששני הפכים מסכימים זה לזה ,ובאותו
דבר קיימת ביניהם תמימות דעים .כי
האיש והאשה משולים למים ואש,
וכשזוכים לעשות שלום ביניהם יוצא מזה
שבח גדול בשמים ,ונעשה גם כן שלום
במרומיו ,כי ה' מתפאר בבית ,שיוצא ממנו
שלום ומשפיע על עולם המלאכים ,ונעשה
יחוד בעולמות העליונים .אבל חלילה
להיפך ,כשיש מריבות בבית ,אז כל הקללות
הצרות והייסורים מצויים שם ,וסובלים
מקטנות וחלישות הדעת ,ומרירות גדולה,
והבית נהפך לגהינום ,שאז המים מכבים
את האיש והאש מרתיחה את המים ,וחוזר
חלילה ,ועל ידי זה מתרבה העניות ,הדוחק,
הכפירה ,האפיקורוסות ,והדעות הכוזבות.
וחלילה מגיעים לגירושין שאז מפרידים בין
יחוד העליון ,וזה מקור כל הצרות שבאות
לעולם .על כן צריך כל אחד ואחד לוותר
ולסלוח לצד השני .ימחלו זה לזה ,ולא
יקפידו אחד על השני ,ויעזרו זה לזה,
ויאחזו בכבוד ואהבה הדדית אחד לשני,
ואז תשרה השכינה והברכה ביניהם ויבורכו
מפי עליון .אמן.

הראשון לציון רבי יום טוב אלגאזי 2010-
2211

בזמנו של רבי יום טוב החלו קהילות
תורכיה לרדת מגדולתן ולא היה בכוחן
לתמוך ביהודי ירושלים ,אך בחסדי ה',
החלו קהילות אירופה להגדיל את
תרומותיהם לטובת יושבי ארץ ישראל וכאן
קרה דבר מוזר :אחד היהודים שנותרו
משארית פליטת בני אירופה בארץ ,החליט

לקחת על עצמו את האחריות לכספים
המגיעים ארצה ,הוא נסע לארצו ,ודבר עם
הממונים ,כי הכספים יעברו דרכו ,הואו
ידאג לחלקם .והנה ,הכסף מתמהמה ,יהודי
ירושלים נאנקים בעונים :אין להם להביא
לחם לפי הטף ,החובות לגויים הולכים
הלוך וגדל ,והם מגיעים לסך של שבעים
אלף לירות .ולאחר בירור קצר ,נתברר כי
האדם האחראי לכספים מעל בתפקידו.
הכסף נשאר בידו וביד מעטים מידידיו.
המצב הלך והחמיר מיום ליום וכאשר ראו
תושבי ירושלים כי כלו כל הקיצין ,החליטו
לשלוח שליח לאירופה אשר יבהיר שם את
המצב לאשורו .הפור נפל על רבי יום – טוב
אלגאזי והחכם רבי יעקב חזן .סברו תושבי
ירושלים ששני גדולי עולם אלו ,ייטיבו
להסביר ליהודי הגולה את מצבם הנואש.
רבי יום טוב ועמיתו יצאו לדרכם ,בתחילת
מסעם החליטו לבקר בקהילות איטליה,
הדרך לרומא התארכה ,ושני הגדולים היו
שקועים במחשבותיהם העמוקות.

סיפור,, :דף היומי"

בשנת  1929היה סיום דף היומי של מסכת
זבחים ,היה זה לאחר האסון הנורא בעיר
חברון ,כאשר נטבחו ונהרגו נפשות רבות
מישראל ,אז אמר רבי מאיר שפירא באותו
סיום סיימנו מסכת זבחים יהי רצון בזכות
מסכת זבחים שהמאורעות אלו בחברון
יהיו סיום לזבחי עולות מקורבנות נפשות
ישראל .ובסיום המחזור הראשון של דף
היומי במסכת נדה הפרק האחרון שמתחיל
,,תינוקת שלא הגיע זמנה" עמד רבי מאיר
שפירא ואמר בנאום הסיום :הדרן עלך
תינוקת ,כלומר דרך מוסר :אם אנו נחזיר
לרבונו של עולם את התינוקת של בית רבן,
אז ישוב הטוהר של תינוקות לכלל ישראל,
ויתקיים בנו :וסליקא לה מסכת נדה,
תסתיים כבר המסכתא – התקופה שכלל
ישראל מנודה מן הגויים ,ויסלק ה' מעלינו
מאמר :ושקצונו כטומאת הנדה ,ויתגלה
משיח צדקנו אמן .עוד שוב מעשה על דף –
היומי שקרה בימי השואה .חכם יעקב ברוך
היה מלומדי הדף היומי בשנות הזעם
הנוראים .כשמבחוץ תשכל חרב ,וחללים
נפלו בכל רגע ,בביטחון גמור רשם רבי יעקב
בין דפי המסכת בכתב ידו :כי למרות כל

הרדיפות הנוראיות כולם ,אודה לה' יושב
מרומים שהצליח בידי להמשיך וללמוד את
הדף היומי במסתרים ,ואף לסיים מסכת
ועוד מסכת ...עד שסיימתי את מסכת סוטה
האחרונה ולא זכיתי להתחיל במסכת
חדשה עד שכדורי המוות הכריעוהו בעודו
שקוע בים התלמוד של דף היומי ,והיה זה
בשנת .1941

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל:
אסור לעמוד ולהתפלל מאחורי רבו או
מאחורי אביו ,ויש אוסרים להתפלל גם
לפניהם או מצדם ,אלא אם הרחיק ארבע
אמות כשני מטרים .אסור לעבור בתוך
ארבע אמות לפני המתפלל העמידה .ולכן
אם אחד התפלל וגמר תפילתו ,ואחד עומד
לאחריו ומתפלל ועדיין לא גמר ,אל יפסע
זה שלפניו את הפסיעות ,שנמצא כעובר
לפני המתפלל ,אבל לעבור מן הצדדין ומכל
שכן לאחריו – מותר .וטוב להחמיר
להתרחק מהתפלל כמלא עיניו ,וגם מצדו,
אומנם לצורך מצוה כגון כהן ההולך לברכת
כהנים וכדומה – מותר.
דינים שבת:
 – 1במקום הלוך בני אדם ,שנשבר זכוכית
ויכול להזיק ,מותר לטלטלו ולזרקו ,כמו כן
מחטים שנפלו במקום שיכולים להזיק
מותר לטלטלם ולהרחיקם ,וטוב ועדיף
לטאטא אותם במטאטא רק ,שיהיה רק
טלטול מן הצד ולא טלטול גמור ,אם יש לו
אפשרות לזה.
 – 2הטעם שאוכלים ביצים בשבת בבוקר
או בסעודה שלישית מפני אבלותו של משה
ושל דוד שמתו בשבת.
 – 5רבי יוסי אומר :השבת היא כנגד כל
התורה כולה ,והתורה היא אש ,ומשום
שהרשעים שעברו על אש של התורה ,הרי
אש של גיהנם שורף אותם ,ואינו דועך
מעליהם לעולם.
 – 4בכל ליל שבת מכריזים המלאכים על
מדורי גיהנם ,המלך בא ,והיום נתקדש,
והאש נכבית ויש לרשעים מנוחה ,אבל
מחללי שבת ,אין אש שך גיהנם מסתלקת
מהם.

התורמים לעלון זה:

לתיקון אי-פון וכל סוגי הפלאפון בזמן
המתנה קצר ובמחירים נוחים.
2359 Coney Island, Brooklyn NY
 11223נעים ברכת (347) 495-4653
*** האדון רימון כהן ואשתו הגברת רינה
ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים להחתן והכלה ,,אלברט ולינדה"
מזל טוב ובנים זכרים ומברוק אמן*** .
האדון הילל אדמון חבר ואשתו הגברת
רולה ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ הסבא שלו המנוח יצחק בן פרידה
ע"ה אמן *** .האחים המבורכים עזרא –
סמי – אלי ואחיותיהם למשפחת גנדי
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אדונתם אמם פרידה בת ג'מיליה ע"ה
אמן *** .האדון עבוד אברהם ואשתו
הגברת צבח ובניהם נעים – יוסף – משה –
יונתן לברכה ולהצלחה ולע"נ בנם המנוח
שנקטף בקיצור ימים ושנים דוד בן צבח
ע"ה אמן *** .הגברת סילי ג'ג'אתי ובניה
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אביהם המנוח יהודה לאון בן ג'מיליה ע"ה
אמן *** .משפחת כפיף לברכה ולהצלחה
ולע"נ אדונתם אמם רחל בת זקייה ע"ה
אמן *** .משפחת נקב לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביהם המנוח ג'מיל בן עיישה ע"ה
אמן *** .משפחת שקלו לע"נ אדונתם אמם
טוניה מזל בת רחל ע"ה אמן *** .האחים
המבורכים סולי והילל בווביה ואביהם
האדון זקי לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אדונתם אמם רחל בת
שפיקה ע"ה אמן *** .קהילתינו שמחה
לארח את ראש ישיבה כסא רחמים כה"ר
צמח מזוז שליט"א .כל המעונין בפגישה עם
הרב ובברכה יתקשר  543-3263311ותזכו
למצוות אמן.
לשבוע זה הגיעו התרומות  $ 541וההוצאות
 $ 2111ותזכו למצוות אמן.

www.bethyosef.com

