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תֹורה _______________________
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הפרשה מצווה אותנו לקיים מצות:
,,כיסוי דם בעפר" .והואיל מצוה זו איננה
מצויה בינינו כיום ,והיא קיימת בין
השוחטים ,אמרנו כדי לזכות במצווה זו
ובזכותה ,עתה אנו מפרטים אותה ועל
ידה נזכה כאילו קיימנו אותה בפועל על
דרך ובחינת,, :ונשלמה פרים שפתינו".
ואף על פי שהיא חוק מהתורה ואין לה
טעם אלא גזרתו של ה' עלינו ,אבל חכמינו
ז"ל כתבו לה טעם כדי לסבר את הראש.
הואיל ואסור לנו לאכול דם ,ואם יראה
בעל העוף שהדם הולך לאיבוד יש חשש
שיבוא לאוכלו ,ולכן מצוה לכסותו בעפר,
ואם תשאל :למה לא מכסים דם הבהמה
כמו העוף? לפי שדם העוף והחיה הוא דק
ודליל ,יש חשש שיבוא לאוכלו ,אבל דם
בהמה שהוא עבה ושמן ,אין חשש שיבוא
לאוכלו ,כי נפשו של אדם קצה בו .וטעם
נוסף :למה זכו חיה ועוף שדמם יכוסה? כי
בשעה שהרג קין את הבל אחיו ,והשאירו
באמצע השדה ,לא ידע קין מה לעשות בו,
שזוהי פעם ראשונה בה נרצח ומת אדם,
והנה ראה קין להקת חיות ועופות רבים
אלו באלו ,ונהרג אחד מהם ובאו כולם
וחפרו באדמה וטמנו אותו .ומכאן למד
קין לקבור את הבל .ולכן זכו שדמם
יכוסה בעפר .ואופן הכיסוי הוא :לפני
השחיטה מביא עפר ,ושם אותו למטה
במקום שירצה לשחוט את העוף ,כי מיד

ירד הדם של העוף על מקום שיש בו עפר,
ולאחר השחיטה ,מביא עפר אחר ומברך:
ברוך אתה ה' ...וצוונו על כיסוי דם בעפר.
ומכסה את הדם .ואם שחט בכלי ,צריך
לשים תחילה עפר בכלי ושוחט ואחר כך
נותן עפר על הדם .והכיסוי צריך להיעשות
בידיים ולא ברגל שלא לבזות את המצווה,
אבל על ידי כלי או כף או סכין מותר .ואם
שחט על קרקע שאין בו עפר ,צריך לפנות
הדם בידו ולהניחו על עפר ,ואחר שבירך
יפזר עליו עפר .והשוחט הוא שמכסה,
ואם לא כסה העוון בו ,ואם אחד ראה
שלא כיסה ,חייב הרואה לכסות ואם שחט
הרבה עופות אינו מחוייב לכסות אלא
בסוף .ואם קודם שיכסה בא רוח וכיסה
הדם ,אז פטור מכיסוי .ואם העוף נעשה
נבלה או טרפה ,פטור מהכיסוי ,ומותר
לכסות בעפר ובחול ובאפר אם הם דקים
מאוד ,אך לא בעפר רטוב במים .וכאן
זכינו כאילו קיימנו מצוה זו בפועל וה'
ישמרנו אמן.

פרשת קדושים:

התורה דורשת מבני ישראל,, :קדושים
תהיו" במבט ראשון נראית לנו משימה
זאת קשה מאוד ,האם אנשים ששקועים
כל היום לפרנס את עצמם ואת
משפחותם ,ולהילחם בקשיי הזמן
ובחוליים למיניהם יכולים להתעלות
ולהיות קדושים? אלא באה התורה

ללמדנו איך תהיו קדושים ,כשתקיימו
המצוות שכתובות בפרשה הזאת ,כי
בפרשה זו יש בה הרבה מצות בין אדם
לחברו ,ה' לא רוצה מאתנו לקיים רק
מצוות שבין אדם למקום ,שהם גופם
התקרבו לה' ,אלא רוצה מאתנו להשתפר
מבחינה מוסרית ,שננהל את חיינו בכבוד
אחרים ,לעזור להם ולהראות להם פנים
שוחקות ,ולהרבות גמילות חסדים עמהם,
ואומר לנו ה' אני רואה מה אתם עושים
עם חברכם ,וזהו רצוני וזהו כבודי ,אז אני
אומר לכם קדושים תהיו ,למה כי קדוש
אני ,אני הקדושה שלי היא א-ל רחום
וחנון ,ארך אפים ורב חסד ואמת וכו' אז
תהיו קדושים כמוני וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על מסכת אבות:

רבי שמעון אומר :הדרך הישרה שצריך
האדם שידבק בה היא :הרואה את הנולד,
וההיפך שלה היא :הלווה ואינו משלם.
איך יתכן ההיפך הזה? אלא כך פירושה:
העושה עוון צריך שיתסכל ב,,הנולד",
מהעוון ,כלומר .אעפ"י שהעוון תחילתו
טעמו כצפיחית בדבש ,אבל אחריתו מרה
כלענה וכנחש ישוך .לפיכך צריך שיתסכל
ויראה את ה,,נולד" מהעוון ,וימנע
מעשותו .והיפך זה,, :לווה ואינו משלם"
כלומר :אם אין אדם נזהר לקיים מצוות
בוראו ,אז כל טובות שמקבל מה' :פרנסה
– בריאות – חיי אושר ועושר – שלוה
ונחת .כולם הם הלוואה ומתנה מן ה' ,לכן
חובה עליו לפני ה' ,וצריך לשלם לה'
הלוואה זו על ידי קיום מצוותיו לכן אם
אינו מקיים המצוות נקרא :לווה רשע ולא
ישלם.

היסטוריה בקצרה :שנת  79למנינם:

בשעת מיתתו של טיטוס ,צווה למקורביו
לשרוף את גווייתו ,ולפזר אפרו על פני
שבעה ימים ,לבל ימצא אותו אלוקי
ישראל להעמידו בדין ,וכשקבעו הרופאים
את מותו ,פרח היתוש ממוחו ,ופרחה
נשמתו של טיטוס הרשע שהחריב את בית
המקדש וכיוון שמת טיטוס ,מלך תחתיו
דומציאנוס אחיו .בשנת  79למנינם ,והיה
רשע ורע מעללים ,ואכזר ואיש משחית

ויעל למלחמה על הגרמנים ,אבל הגרמנים
תקפו אותו והרגו באנשיו אלפים הרבה,
וכיוון שנס מפניהם וחזר בחרפה
ממלחמתו ,נאלץ לשחד את הגרמנים
בבצע – כסף ,לבל יתקפו אותו בממלכתו
רומי .אז פנה והוציא גזרות קשות על
היהודים שבארץ ישראל ,להמיר את דתם,
אז ירדו זקני החכמים לעיר רומא ,לבקש
מלפניו לבטל גזירות השמד שגזר על
ישראל .אז פנה אל עשירי רומא וזקניה
וחכמיה ,ויהרוג רבים מהם ,ומהם גירש
למרחקים וגזל את ממונם ואת בתיהם,
וגם רדף אחרי כת הנוצרים החדשה
המסתתרת לנצר את יושבי רומא.
ויתאכזר על אחד הכמרים הנוצרים ויבשל
אותו חי בשמן רותח .וכל מאמיני כת
הנוצרים הרג אותם במיתות משונות,
וממונם לקח אל אוצרותיו ,והיה זה
השמד השני לנוצרים ביד הרומיים
ולבסוף נהרג הקיסר האכזר הזה על ידי
אחד מעבדיו והיה בן ארבעים – וחמש
שנים במותו.

הדרך לרפואה ולבריאות:

כדי לחזק השיניים והחניכיים צריך ליזהר
בדברים אלו – 1 :לעיסת מסטיק מעל
שעה ,גורמת נזק ללסתות – 2 .גם פיצוח
דברים קשים כגון גרעיני אבטיח על בסיס
יומי מזיקים – 3 .כסיסת ציפורניים יגרמו
נזק לשיניים שאין לו תקנה – 4 .לא
לאכול מאכלים קרים מאוד או חמים
מאוד ,וגם המפגש של החניכיים עם חום
וקור ,לא בריא להם – 5 .צחצוח שיניים,
צריך להיות אחרי כל אכילה ואכילה כי
המטרה היא לנקות את השיניים ולהוציא
את שאריות המזון שמצטבר בין השיניים
לחניכיים בתום הארוחה ,וכמו שרוחצים
ומנקים את כלי האכילה אחרי השימוש
בהם ,כך חייבים לשטוף את כלי האכילה
שהם השיניים שבפינו לאחר האכילה,
ולצחצח אותם לפני השינה .ורצוי להיעזר
בקסמי שיניים ובחוט דנטלי כדי לחטט
אחרי שיורי המאכלים שבפינו ,וכמו כן
רצוי להחליף מברשת שיניים כל כמה
חודשים .משחות שיניים המכילות

פלואור ,מלוות באזהרה האומרת שאין
להשתמש בה לילדים מתחת לגיל שש
שנים ,יש לשים לב לאזהרה הזאת ,מכיוון
שילדים אינם יודעים לשטוף את פיהם
היטב לאחר הצחצוח והם עלולים לבלוע
חלק מהמשחה ,ובליעת פלואור יכולה
להזיק לבריאות.

דברי מוסר,, :השנאה"

צריך לדעת כי השנאה מעוותת את
העיניים .יש אנשים השונאים זה את זה
בעיוורון .ואם שואלים מהי שנאה זו?
אינם יודעים להשיב על כך ,אלא
ששונאים בעלמא על לא כלום .יש שנאה
בין אחד לזולתו ,שזו כל הגלות שלנו.
שאחד שונא את חברו שנאה עמוקה על
לא דבר ,אלא שהוא מחזיק בדעה אחרת
ממנו ,וחושב אחרת ממה שחברו חושב,
ומחמת זה חודרת שנאה בין איש לרעהו
ובין אשה לרעותה .וזה גורם שאינם
יכולים לדבר ביניהם ,וזאת המחלה קשה
כסרטן ,שאוכלת את הגוף ומכלה את
הנפש ,ולא נשאר דבר מהאדם .ולכן ראוי
לומר די ,מספיק לקנאה ולשנאה .הגיע
הזמן שנעשה שלום עם כל בר ישראל,
ועלינו לדעת כי כל אחד מאתנו הוא צינור
ממנו יתברך ,שממשיך את אמיתות
מציאות ה' אל העולם ,וכל אחד הוא חלק
מה' ממעל .והשונא את חברו ח"ו שונא
לה' .ואין לאף אחד הצדקה לשנוא את
זולתו ,ואף אחד אינו מחויב להחזיק
כמוהו ,ולחשוב כמוהו .ולא ניתן לשנות
את טבע האדם .היות שטבעו שונה מטבע
חברו ,זאת אינה סיבה לשינאה ביניהם.
אין זאת אלא עצת היצר הרע שנכנס בנו,
והוא המזיק .וכל הצרות והייסורים
שסובלים במשך הגלות ,הם רק מחמת
שנאה וקנאה ,שאחד מקנא בשני ושונא
אותו ומתיר את דמו ,וכל זה לפי שעקר
עצמו ממנו יתברך ,כי הוא מחיה את
כולם ,והוא המנהיג ,ואין אדם נוגע במה
שמוכן לחברו ,ואין מלכות אחת נוגעת
במלכות חברתה .ומי שיש לו אמונה
אמתית ואוהב את ה' הרי הוא נדבק

ביהודי שני ואוהב אותו ומכבדו וה' יזכנו
אמן.

הראשון לציון:
רבי יום טוב אלג'אזי 1727-1802

בדרכו חזרה לארץ ישראל ,עבר באיטליה
ובאיזמיר ,חדוה מלאה את לבו של רבי
יום טוב כאשר זכה לפגוש באיטליה את
ידיד נפשו ,אשר נקשר אליו בעבותות
אהבה ,והוא הרב החיד"א (ראשי תיבות:
רבי יוסף חיים דוד אזולי) .הפגישה
הנרגשת הסבה לו עונג רב והמריצה אותו
לחזור לארץ ולפגוש את שאר רעיו
הקדושים .ובאותו זמן ,שני גדולי ישראל
הרש"ש והראשון לציון רבי רפאל משה
כלה ,כבר הלכו לבית עולמם ,וכל ישראל
וחכמיהם המתינו בצפייה לחזרת רבי יום
טוב כדי שימלא את החלל הנוצר .ומספר
רבי יצחק פרחי שחי באותו זמן ,בן שבע
עשרה שנה בלבד הייתי כאשר נפטר אבי
במבחר ימיו ולבי נשבר בקרבי ,הייתי
יתום ללא אב ומורה דרך ,ובתום ימי
השבעה בא לנחם אותי רבי יום טוב,
ושמעתי את דברי ניחומו ועיני מלאו
דמעות ,ורבי יום טוב נטל את מטפחתו
וקינח את הדמעות מעל פני ,ואמר לי:
בני! מדוע בוכה אתה? אל דאגה ,אני
אהיה לך לאב ואתה תהיה לי לבן.
סיפור:
כששמעה אמו של יעקב על ההצעה של בנה
לשהות לילה אחד בתוך מי הנהר הקרים,
זעקה אמו,, :לא אמכור את בריאותו וחייו
של בני יחידי בעבור חופן של לירות ,אל
תעשה זאת" .אבל יעקב נחוש כדי להציל
את אמו ואת עצמו מן העניות המרירה
בביתם .רק ירד הערב ,יצא מביתו לבוש
בכמה שכבות של מיטב הסחבות
שברשותו ...אמו רדפה בעקבותיו ,מתחננת
שישוב ,ושיחדל לו מהמעשה הנואל,, :הלא
אתה כל עולמי ,מה אעשה אם תתקרר
ותצטנן ותחלה?" היא זועקת והוא נכנס אל
המים ,ועמד בתוכם ,והיה מתגבר על
הרעדה שאחזה בכל גופו ,וקורא פרקי
תהלים ומשנן כמה משניות שזכרן על פה

ומביט סביבו לעבר העיר והבתים שכולם
בשקט ,ושוקעים בתרדמה .האמא שלו
עומדת הכי קרוב אל שפת הנהר וממשיכה
בקריאות שבר על הסכנה שבמים הקרים
שבוודאי מקפיאים את דמו של בנה הקטן
בעורקיו .והוא מרגיע אותה שלא כצעקתה,
ובולע את קרביו את קולן של שיניו
הנוקשות ונשימותיו התכופות.

שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זצ"ל:

 - 1יחיד העומד בתפילת העמידה ,וכשהוא
מסיים ברכת ,,מחיה המתים" שמע
שהציבור אומרים קדושת ,,ובא לציון" או
קדושת ,,יוצר" אינו אומר עמהם ,,קדוש
קדוש וכו'" לפי שאין הקדושות שוות .אבל
אם הציבור אומרים קדושת מוסף אעפ"י
שהוא מתפלל שחרית ,עונה עמהם קדוש
וכו' וכך בהיפוך ,דקדושת שחרית וקדושת
מוסף שוות הן .ויש חולקים ואומרים
שאינן שוות ואינו עונה עמהם.
 – 2מי שטעה או נאנס או שכח להתפלל
תפילתו בזמנה ,חייב להתפלל העמידה
הסמוכה לה פעמיים כגון אם לא התפלל
שחרית באונס מתפלל למנחה שתיים .אבל
אם לא שכח או טעה אלא היה טרוד
בעסקיו או בממונו שלא יבוא לידי הפסד,
אעפ"י שלא עשה כראוי ודחה תפלתו ,לכן
כשיתפלל שתיים יתנה עליה ויאמר :אם
אני חייב להתפלל תשלומין ,תהא תפילה זו
תשלומין ,ואם לא ,תהא תפלה זו תפלה
נדבה.

דינים:

 – 1על גרעיני חמניות (גרעינים שחורים)
מברכים בורא פרי האדמה ,כיוון שכל עיקר
זריעתם הוא לצורך הגרעינים בלבד ,ואין
שם פרי אחר והם עצמם פרי ,ורק מעט
מהם נלקחים לעשיית שמן ,ורוב רובם
נלקחים לפיצוחים לאוכלם כמות שהם,
ולכן מברכים עליהם ,,אדמה" .ואם אכל
שיעור כזית מהם תוך  7דקות כגון אכל
גרעינים קלופים ,אז מברך אחריהם בורא
נפשות רבות.
 – 2על גרעיני דלעת וגרעיני אבטיח ומילון,
אעפ"י שרבים נוהגים לברך עליהם ,,שהכל
נהיה בדברו" ,מכל מקום ראוי יותר לברך
עליהם ,,בורא פרי האדמה" ,ולפי שבימינו
מגדלים אבטיחים במיוחד לשם גרעיניהם.

התורמים לעלון זה:

האדון ליאון אהרון פרחי ואשתו הגברת
איווה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
המנוח סטנלי שירה שלמה בן שושנה ע"ה
אמן*** .הרב יצחק פרחי ואשתו הגברת
שושנה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו
דורית שרה בת זקייה ע"ה אמן *** .האדון
אברהם אהרן פרחי ואשתו הגברת רניה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ הרב המנוח
דוד ג'מאל בן רבקה ע"ה וזכר צדיק לברכה
אמן *** .הגברת פרידה חסבאני – רביע
ובניה לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם
המנוח ניסים – סאמי בן אמיליה 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 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 *** .איש חסד
בעילום שם לברכה ולהצלחה אמן ***
האחים המבורכים למשפחת חסבאני
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אדונתם אמם רשיל  -רחל בת שרה ע"ה
אמן *** . .הואיל ובתי הכנסת סגורים מי
שמעונין לקבל את העלון לביתו בשפה
שירצה יכול לבקש שתי שפות במעטפה
אחת באותו מחיר וישלח הכתובת שלו
במחשב  www.bethyosef.comאו לכתובת
Aharon farhi 2415 Ocean Parkway,
 .Brooklyn NY 11235מי שרוצה לזכות
את הרבים יתרום לעלונים שלנו וה' יברך
אותו אמן.

השבוע הגיע סך התרומות  $ 900וההוצאות
 $ 1300ותזכו למצוות אמן.

*******

www.bethyosef.com

