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פרשת יתרו היא פרשה נוראה ,לפי שיש
בה מתן תורה ,וגילוי שכינה לעיני כל העם
על הר סיני .וזו היא הפעם השנייה
שישראל מגיעים לדרגת נבואה .הפעם
הראשונה הייתה על ים סוף כשאמרו
אפילו התינוקות :זה אלי ואנוהו ,ואמרו
חז"ל :ראתה שפחה על הים מה שלא ראה
יחזקאל בן בוזי הכהן בחזונו .יש לנו שתי
שאלות על פרשה זו – 1 :מדוע היה הצורך
של גילוי שכינה לעם ישראל בכללותו
בבחינת לעיני כל העם? האם לא היה די
במסירות התורה על ידי משה רבינו ,הרי
על ים סוף הם כבר האמינו במשה שהוא
נביא ועבד ה' כדכתיב :ויאמינו בה'
ובמשה עבדו?  – 2למה נכתבה בפרשה זו
שמו של מישהו שאינו יהודי והוא יתרו
חמיו של משה ,ויותר מכך איך נקראת
הפרשה כולה על שמו? התשובה לשאלה
הראשונה .האמת שבני ישראל האמינו
במשה עבדו ,שהוא שליחו של ה' לעשות
ניסים ונפלאות בין במצרים ובין על ים
סוף .אבל לחייבם לקיים  316מצוות לכל
חייהם ולדורות ,מי יאמר שישמעו לו? לכן
בא ה' ואמר למשה הנה אנוכי בא אליך....
וגם בך יאמינו לעולם למסור להם מצוות
התורה וכן היה כשתבעו בפיהם בפירוש
אחרי מעמד הר סיני כשאמרו למשה :דבר
אתה עמנו ונשמעה ,ובזה נתקיימה
המטרה של מעמד הר סיני ,וכל מה שהיה

מצוה להם משה במשך ארבעים שנה ,לא
מתנגדים ,ומאמינים בו שהוא שלוחו של
מקום .והיו אומרים נעשה ונשמע .לכן ה'
אמר לו למשה בהר חורב במראה הסנה
מטרה זו ,ככתוב,, :וזה לך האות כי אני
שלחתיך" לא בשביל נסים ונפלאות
שתעשה במצרים ,אלא כדי שבהוציאך
את העם ממצרים תעבדון את ה' על ההר
הזה ,ולצוותם על המצוות לקיימם
לדורות .והתשובה השנייה למה בא סיפור
של יתרו עם מתן תורה? להראות לנו בין
אמונה הבאה על ידי נסים ונפלאות ,ובין
האמונה הבאה על התגלותו של ה' לעיני
כל העם .וזהו הפירוש של ההבדל
שביניהם :כל האותות שנעשו על ידי
משה ,לא נעשו על מנת לרכוש את אמונו
של העם בה' ,לפי שכל המאמין על פי
האותות ,אין אמונתו שלמה .לפי שאין
סומכין על הנס .והראיה מיתרו ,שבא
והצטרף למחנה ישראל ,שהיה מאמין,
ומקור אמונתו שונה ,לפי ששמע על ניסים
ונפלאות של קריעת ים סוף ומלחמת
עמלק ,ואמונה זו לא חזקה ,לכן כשאמר
לו משה :לכה איתנו והטבנו לך ,וענה לו
יתרו :לא אלך ,כי אם אל ארצי ואל
מולדתי אלך ,לכן עלינו להשתדל שתהא
אמונתנו בה' חזקה ולא תלויה בדבר ,ולא
מחכים ולא מחפשים אחרי ניסים,
ונפלאות כדי שנאמין וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

המצווה העשירית של עשרת הדיברות
היא,, :לא תחמוד" איך יהיה בידו של
אדם למנוע עצמו מלהתאוות בלבו דבר
יפה שרואה אותו ברשות חברו? כדי
להרחיק עצמו מתאווה זו ,יחשוב על
המשל הזה :אדם אחד ,חשב וחפץ בלבו
היא להשיג סוס אביר שאין דוגמתו ,כדי
שיתפאר בו לעיני כל .יום אחד הלך מחוץ
לעיר ,על גדר הנהר הקפוא ,ולפתע ראה
את סוס חלומותיו מעברו השני של הנהר,
סמוך ליער! מהר רץ כדי לאחוז ולזכות
בו ,להגשים את חלומו הנכסף ,ולפתע
החליק על משטח השלג החלקלק,
והשתטח אפיים ארצה – הרי באותו רגע
אחזתו בהלה וחרדה ,נשכח מלבו הסוס
והתנדפו חלומותיו! ...כמו כן ,מאחר
שהתורה הזהירה שלא לחמוד ,והעובר על
דברי תורה עונשו גדול ,איך יוכל לעבור על
התורה של לא תחמוד .אם קינא במה
שיש לחברו הרי ייענש הרבה ויכאב לו.
(בית הלוי)

היסטוריה בקצרה:
שנתיים אחרי חורבן  11למנינם:

כאשר שלטו הרומאים על כל ארץ ישראל,
אז נמלטו רבים מהבריונים שהתנגדו
לשלטון רומא ,וברחו על נפשם
לאלכסנדריא של מצרים ,ושם ויפתו את
העם להתקומם ולהשליך מעליהם את עול
הרומאים .ויצאו אליהם אנשים מטובי
הקהל בדאגתם ,להפר את עצתם ,וימיתו
אותם הבריונים ,וירבו לפתות את הקהל
למעשה המרד .וייראו קהל מצרים מפני
הרעה אשר רוצים הבריונים להביא
עליהם וילשינו עליהם אל משפט
הרומאים ,ושש מאות מהם נתפסו,
והשאר ברחו לאלכסנדריא ,ויענו אותם
בכל מיני ייסורים ,ויגזרו את בשרם
לגזרים .וכיוון ששמע הקיסר על הנעשה,
ויצו את לופוס נציב – אלכסנדריא
הרומאי ,להרוס את מקדש – בית חוניו –
אשר במצרים .ומי הוא מקדש בית –
חוניו? בשעת פטירתו של שמעון הצדיק
שהיה כהן גדול ,אמר להם לאחיו

הכהנים :חוניו בני ישמש תחתי ,נתקנא בו
,,שמעי" אחיו שהיה גדול ממנו בשנתיים
ומחצה .אמר לו במרמה :בוא ואלמדך
סדר עבודה .הלבישו מלבוש של נשים
וחגרו באזור של נשים והעמידו אצל
המזבח ואסף את הכהנים ואמר להם:
ראו מה אחי חוניו לובש הוא נדר לאשתו,
אותו היום שאשמש בכהונה גדולה ,אלבש
מלבוש שלך .ביקשו הכהנים להורגו ,והוא
ברח למצרים ,ובנה שם מזבח ובית מקדש
ונקרא על שמו :מקדש בית חוניו.

הדרך לרפואה ולבריאות:

כיום צעירים רבים בפרט בגיל בתי הספר,
נוהגים לדלג על ארוחת בוקר ,מחוסר זמן
וענין ,לכן חשוב לקרוא את הקטע הבא
שמסביר מה מתרחש בגיל הגדילה .כי
בגיל הנעורים מתרחשת בתוך  1-4שנים,
גדילה מהירה מאוד בגובה ובמשקל .בגיל
זה מוסיפים בממוצע  23ס"מ .כמחצית
מתכולת העצמות נבנית בתקופה זו.
לצורך בניה מואצת זאת דרושות קלוריות
רבות .לבת  2200קלוריות ליום ולבן
 .2100-6000בנוסף לקלוריות ,צריכה
התזונה להכיל הרכב נכון של אבות המזון
החשובים ,חלבונים ,פחמימות ,סידן,
ברזל ,ויטמינים ועוד .לכן יש למנוע מבני
נוער לדלג על ארוחת הבוקר שיש לה
חשיבות גבוהה במיוחד עבורם .לכשיגדלו
ויבינו ,יכאב להם מאוד על העדר ארוחת
בוקר בשנות נעוריהם ,אבל אז כבר יהיה
מאוחר מדי מכדי לתקן .החלבונים אחד
מאבות המזון החשובים המשמשים
לבניית השרירים ,עצמות השלד ,התאים,
הרקמות וההורמונים בגופנו .בשונה
משומנים ופחמימות אין בגופנו ,,מחסן"
של חלבון ,לכן דיאטות שמבוססות על
הימנעות מאכילת חלבון אינן בריאות,
מכיוון שאז הגוף לוקח את החלבון
מהשרירים .הם מראות תוצאות מהירות
של ירידה במשקל על חשבון השרירים,
אלא שלהחזיר את השריר לקדמותו זה
לא דבר קל ,לכן יש להימנע מדיאטות
כאלו.

דברי מוסר,, :הדאגה"

הדאגה היא מדה רעה ,שנכרת מיד על
הפנים .הדאגה בעולם זה להשיג כל דבר,
היא מגנה מאוד .והיא לא נמצאת כלל
באנשים הבוטחים בה' ומאמינים בו.
הדאגה והיגון מכלים את הלב וגורמים
למחלות שונות .והרעה מכולן היא
הרדיפה אחר התאווה והנאות העולם .וכל
זמן שלא מצא מה שחפץ לבו הוא דואג
והמצטער הדואג בעולם זה רחוק הוא מן
התורה ,ומן המצוות ומן התפילות .אבל
הדאגה האמתית היא על חטאיו ,וצריך
להיאנח במרירות הלב על שמרד נגד יוצר
הכל ,ולא זכר חסדיו וטובותיו .והנשמה
המצטערת על חטאים ,ה' יחמל וירחם
עליה .ואפילו הצדיק ידאג על עצמו שמא
אין עבודתו מקובלת לפני ה' .אם רואה
רעב – דבר – חולי – מלחמות שבאות
לעולם ,ידאג שמא עוונותיו גרמו לעניין,
ואם יש לאדם מזל ושלוה ושלום ובכל
שיפנה ישכיל ויצליח ,צריך שידאג שמא
אוכל עולמו (שכר זכויותיו) בעולם הזה,
ובכך מאבד עולם הבא .ואם מכבדים
אותו יזהר שלא ישמח ויתגאה בכבוד
ההוא וגם ידאג שמא מאותו כבוד יקבל
שכרו ,וצריך האדם שידאג לייסורי חברו,
ויצטער בצערו ,ויוריד דמעות על אדם
כשר שנפטר ,אז אם יתחייב אדם איזה
צער ,ה' אומר :כבר יצא ידי חובה שבכה
על אדם כשר וה' ישמרנו אמן.

הראשון לציון:
רבי יום טוב אלג'אזי 2111-2211

אחרי שקמו הגויים בעלי החצר של רבי
יהודה החסיד באמצע הלילה ושרפו את
הבתים ואת אולם בית הכנסת ,התעוררו
תושבי החצר מבוהלים ,ובמהירות והחלו
לחלץ מן הבתים הבוערים ,את נשיהם
ואת טפם ,ולמחרת בבוקר נותרו
הניצולים מן האש בעירום ובחוסר כל,
הם ברחו מן הבתים ,כאשר רק שמלתם
לעורם ובידם אין כל .צרה זו הכריעה את
רוב שארית הפליטה ,רובם ברחו לארץ
מולדתם ,וחלקם נסו למצרים מפחד
הנושים ,ומתי מעט שנשארו בארץ,

ונאלצו להתחזות למקומיים ,כדי שבעלי
החצר לא יכירום וידרשו מהם את סך
החוב .החורבה העזובה נותרה בחצר,
כשריד לחיים ששקקו בה קודם לכן .רק
שמה העיד על המאורעות המעציבים
שעברו עליה .חורבת רבי יהודה החסיד.
ומאז כמעט לא הגיעו יהודים נוספים
מאירופה לקבוע משכנם בעיר הקודש.
יהודי הארץ הוסיפו לחיות את חייהם
הצנועים ,כאשר קהילות תורכיה תומכות
בהם ביד נדבה ,אז גלגל חוזר בעולם.
בזמנו של רבי יום טוב אלגאזי החלו
קהילות תורכיה לרדת מגדולתן ולא היה
בכוחן לתמוך ביהודי ירושלים .אך לא
אלמן ישראל .באותה עת החלו קהילות
אירופה להגדיל א תרומותיהם לטובת
יושבי ארץ ישראל.

סיפור על דף היומי:

מגדולי ישראל אשר התחילו ללמוד דף
יומי הראשון בעולם ,הוא הרב בעל
,,אמרי אמת" ,אשר שמר על לוח
הלימודים בדיוק נמרץ ,והיה משמיע כל
פעם בדרשותיו חידוש .תורה מענייני דף
היומי ,וגם בשבת קודש הזכיר מאמרי
חז"ל מדף היומי .ומפורסם ,כי בליל א'
דראש השנה ,אשר בו החל המחזור
הראשון של הדף – היומי ,הודיע הרבי
לגבאי ,כי הוא פונה כעת להתחיל ללמוד
את הדף הראשון במסכת ברכות,
והשמועה עברה חיש מהר מפה לאוזן,
ובתוך דקות ספורות לא נותר כרך ברכות
בודד בכל העיירה .במסיבת סיום מסכת
יבמות בוורשא השתתף רבי מאיר שפירא
במחזור הראשון של דף היומי ,ונשא אז
את דבריו על הברייתא בסוף המסכתא:
תניא אמר רבי גמליאל פעם אחת הייתי
מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת
שנשברה ,והייתי מצטער על רבי עקיבא
שהיה בה ,וכשעליתי ביבשה בא וישב ודן
לפני בהלכה ,אמרתי לו :בני מה העלך?
אמר לי :דף של ספינה נזדמן לי והצילני.
אומר רבי מאיר שפירא :תקופה זו ,בה
איבדה היהדות את השלטון בארץ ישראל,
ואת מרכזה הרוחני ,אז גדולי ישראל

נאספו לטכס עצה איך להציל את כלל
ישראל מאבדון רוחני ,ואיך להציל את
הספינה מטביעה ,הוא על ידי דף אחד
הרומז לדף היומי של ימינו.

שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זצ"ל:

 - 1מי שמרגיש בעצמו שצריך לילך
לשירותים ,אסור לו להתפלל עד שינקה
את עצמו ,וכל שכן לתפילת העמידה
שאסור לו לעמוד להתפלל כשהוא מרגיש
בזה .אבל אם מתחילה לא הרגיש כלל,
ובאמצע העמידה הרגיש ,יעצור את עצמו
כל זמן שיכול ,לא יפסיק לצאת באמצע
העמידה ,אבל אם לא יכול לעצור ,והוא
דחוף ,יפסיק בשתיקה ,וילך וינקה עצמו
ויחזור לתפילתו ממקום שפסק.
 - 2אסור ליישב בתוך ארבע אמות (2
מטר) של המתפלל העמידה ,בין מלפניו
בין לאחריו בין אם הצדדין .ואם היושב
היה שם קודם שיעמוד המתפלל והיה
עוסק בתורה או בתפילה אינו צריך לקום,
לפני שחברו הוא בא בגבולו .והמחמיר לא
ישב בפני המתפלל ,אפילו היה יושב
קודם ,תבוא עליו ברכה ,אבל לאחריו
ולצדדין אין להקפיד.

דינים שבת:

 – 1האדם שמוציא הוצאות יתרות לצורך
שבת ,ה' מברכו ושומרו.
 – 2בשבת אם שכח וראה שיש לו כסף
בכיסו ,או חפץ מוקצה אחר ,אם היה
בביתו .יפשוט הבגד מעליו ,ואם נמצא
שלא בביתו ינער המוקצה מהכיס .אך אם
נמצא בדרך ,יכול לילך עם המוקצה עד
שיגיע למקום שמור ,ולנער שם המוקצה
מכיסו או יפשוט הבגד מעליו.
 – 6כששלח נח היונה בפעם שנית
מהתיבה ,ומצאה בו מנוח לכף רגלה כי
היה ביום השביעי שהוא שבת ,כך זכו
ישראל שביום השבת בגיהינום אין אש,
והנענשים ינוחו בו ,ויש להם מנוח.
 – 4השומר שבת כהלכתו מוחלין לו
עוונותיו.
 – 1אשפה או דבר אחר שיש בהם ריח
שמפריע לו מותר לזורקו ולהרחיקו ממנו
בשבת אבל לא לרשות הרבים.

התורמים לעלון זה:

האדון מאיר ווהבה ואשתו הגברת פולין
ובניהם לברכה ולהצלחה 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 עזרה – סמי
– אלי ואחיותיהם למשפחת גנדי לברכה
ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם פרידה בת
ג'מיליה ע"ה אמן *** .האחים המבורכים
אידי – חביב – ויקטור למשפחת קצב
הכהן לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אדונתם אמם אמילי
בת מזל 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*** .
האדון אלי לוי ואשתו הגברת בקי ובניהם
לברכה ולהצלחה ולבריאות עם כל
המשפחה אמן *** .האדון הנרי ואייזיק
סרווה ונשיהם ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביהם המנוח שמעה בן בדיעה
ולע"נ רחל בת אדל ע"ה אמן *** .מי
שרוצה לתקן כל מיני פלאפון במהרה
ובמחירים זולים יתקשר להאדון נעים
ברכת הכתובת359 Coney Island Ave :
Brooklyn NY 11223
Tel: (347) 495 – 4653
לשבוע זה הגיעו התרומות  $ 111וההוצאות
 $ 2111ותזכו למצוות אמן.

www.bethyosef.com

