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פרשה זו מדברת על קדושת הכהנים,
וחייבים להיזהר בכמה מצוות התלויות
בהן ואינן תלויות לא בלויים ולא
בישראלים .כמו שכתוב בפרשה זו :לא
יטמא למת – לא יקרחו קרחה – קדושים
יהיו – ולא יחללו שם אלוקיהם – אשה
זונה וחללה לא יקחו – אשה גרושה
מאישה לא יקחו וכו' .יש לשאול :כל אלו
האסורים נאמרו בלשון רבים ,אך לבסוף
הפסוק משתמש בלשון יחיד כדכתיב:
,,וקדשתו" כי את לחם אלוקיך הוא
מקריב .למה בלשון יחיד? אלא בא
ללמדנו ,,וקדשתו" בעל כורחו ,כגון אם
רוצה או בפועל נשא אשה פסולה לכהן,
צריך לגרשה ,ואם לא רצה ,חייבים בית
דין לאוכפו ,כדי להיות קדוש ,ולגרש את
אשתו הפסולה .וכהן שנושא אשה פסולה,
הוי רק מיעוטא דמיעוטא ,ולכן נכתב
בלשון יחיד .עוד אומר הכתוב :ואשה
גרושה מאישה לא יקחו .יש לשאול:
וודאי גרושה ,,מאישה" .האם יתכן
גרושה ולא מאישה? את זו דרש ר' אלעזר
בן מיתא :הרי שהלך בעלה למדינת הים,
ובאו ואמרו לה מת בעלה הכהן ונתקדשה,
ולא נישאה ,ואחר כך בא בעלה ,מניין
שהיא מותרת לחזור לראשון ,שאפילו
שנתן לה האחרון גט ,לא פסלה מן
הכהונה ת"ל,, :ואשה גרושה מאישה"
ולא מאיש שאינו אישה ,כי מן הדין לא
הייתה צריכה גט כלל אפילו מדרבנן ,דאין

קידושים תופסין באשת איש ,ועל כן
אעפ"י שנתן גט לא מהני לאוסרה על
בעלה הכהן .ועוד מלמדנו אפילו האשה
הזאת גרושה מאישה הכהן ,ולא היתה
נשואה לאיש אחר ,אסור על בעלה הכהן
שגירשה לשוב ולקחתה ,אבל בישראל
שגירש את אשתו ,ולא נישאת לאחר ,יכול
בעלה שגירשה לשוב לקחתה .אבל הכהן
שגירש אשתו אסור לשוב לקחתה .ולמה
נאסרה האשה הגרושה על הכהן ,אבל
אלמנה מותר לכהן לשאת אותה? אומר
ה,,שפתי כהן" :כי הכהן משמעותו יחוד
ולא פירוד לפי שהכהן מייחד עם ישראל
עם ה' על ידי עבודתו בקדושה והאשה
הגרושה בא פירוד על ידה ,כי האיש
והאשה נזדווגו נשמותיהם לפני בריאתם,
ויורדי לעולם כדי להזדווג בגופם ,ואם
נתגרשה ונותן לה ספר כריתות ,כלומר
שנכרת הזיווג שבינו לבינה ולכן כתיב
,,מאישה" כלומר שנפרדה ונעקרה
מזיווגה ,לכן הכהן שבחינתו הוא ,,ייחוד"
אסור להינשא לגרושה .אבל האלמנה
מותרת לו ,כי שמא היא זוגתו ,והקדימו
הבעל הראשון ברחמים ובאיזה זכות,
ונדחה מפניו ,ולכן נקראת ,,אלמנה"
כלומר,, :אל מנה" שלא היתה מנתו
וחלקו של הראשון .וה' ישמרנו אמן.

ל"ג בעומר יום שלישי  21מאי

יום ל"ג בעומר ידוע כיום ההילולא של
רבי שמעון בר יוחאי .ונוהגים בו שמחה

בהדלקת נרות ,וגם השמחה ביום זה לפי
שפסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות .רבי
שמעון גילה סודות התורה ,ואור ספרו
ספר הזוהר הקדוש האיר וזרח בכל
העולם כולו ,ועל רשב"י אמר הפייטן:
נעשה אדם נאמר עבורך ,כלומר והכוונה
על האדם המושלם עלי האדמות שהוא
תכלית הבריאה שהוא הרשב"י .ואמר רבי
אלעזר :אמר ה' כל העולם כולו לא נברא
אלא בשביל זה .ויש לדמותו לדרגת משה
רבינו .וגם שורש נשמתו היא ממשה
רבינו .וקדושתו שנתקדש בה הגיעה
למדרגת קדושת אהרן הכהן על כן רמז
בזה באומרו :נשאת ציץ נזר הקודש חבוש
על ראשך פארך כמו אהרן הכהן .משה
רבינו זכה בהודה של תורה וסודותיה
ונשארה עמו וזו תעלומה ואין קורא לה
סתומה וחתומה ,עד שבא רשב"י זכה בה
וזיכה את הרבים בגילוי תורת הסוד ,וכל
זה השיג בזכות יום נסת אשר ברחת ,עזב
הנאות גשמיות עולם הזה וברח ממנה,
והסתפק בחרוב ובמים בתוך המערה
שהתחבא בה ,והמקום הזה הוא מושב
טוב אשר ישבת ומהו הטוב? שם קנית
הודך והדרך ,מזה הוד ומזה הדר? אומר
המלבי"ם הוד :הכוונה ליופי פנימי של
התורה שאינו ניכר ,וההדר :הוא היופי
החיצוני והפשוט .וזכותו יגן עלינו אמן.

פרפראות על מסכת אבות:

,, - 2שאין אתה יודע מתן שכרם של
מצוות" למה אמר,, :מתן שכרם" ולא
אמר ,,שכרם" או ,,תשלום שכרם"? לפי
שאין ה' צריך לשלם לאדם כלום ,שכבר
שילם לאדם ,ועושה חסד עמו בכל רגע
בבחינת,, :מי הקדימני ואשלם" אלא,
מתן שכרם ,ה' נותן לנו ב,,מתנה" שכר על
המצוות שנקיים ,והוא כביכול אינו חייב
לנו כלום אפילו קיימנו המצוות.

היסטוריה בקצרה:
שש עשרה שנה אחרי החורבן:

דומיציון הקיסר אחיו של טיטוס הרשע
שהחריב בית המקדש ,הוציא פקודה
להרוג את כל בני משפחות זרע בית דוד,
כדי להסיר מלב היהודים את התקווה

והצפייה המעודדת אותם לאמר,, :מהרה
ייבנה בית המקדש ותחזור מלכות בית
דוד ליושנה" .ואז שלח את שר הצבא שלו
והוא טורנוסרופוס – והרס בית המקדש
וכאילו מעתה הרס ואיבד כל תקווה .והיה
זה ביום תשעה באב ,אחרי  26שנה
לחורבן .ובאותו יום גזר להרוג את רבן
גמליאל המיוחס שהיה מזרעו של דוד
המלך ,בא אחד השרים להרוג אותו ,ברח
רבן גמליאל והתחבא .אז הלך השר אצלו
בצינעה .ואמר לו :אם אציל אותך מן
ההריגה ,תביא אותי לעולם הבא? אמר
לו :כן – הישבע לי אמר לו .וישבע לו .אז
עלה השר לגג ,ונפל ממנו ומת .והיה חוק
ברומי :כשגוזרים גזרה ,ומת אחד
מהיועצים ,תיבטל הגזרה ,כסבורים
שאירע להם זה כעונש על גזרתם הרעה.
יצאת בת קול מן השמים ואמרה :השר
הזה שמת מזומן לחיי העולם הבא.

הדרך לרפואה ולבריאות:

יש להיזהר משתיית ואכילת חומץ ומיץ
לימון ,שיכולים לגרום שציפוי האמייל של
השן ישחק ,וזה נזק שלא ניתן לתיקון.
ולכן אפשר להוסיף אותם לאוכל ,אבל לא
לשתות אותם במים מועטים ,אלא בהרבה
מים .אדם שנזקק לעקירת שן ,הרופא
מעלה בפניו לאחר מכן את האפשרויות
השונות להשלמת השן החסרה לו .בדרך
כלל אדם שמח להיפטר מהכסא של רופא
שיניים ,הוא שומע ואומר,, :אני אחשוב
על כך" .לעצמו הוא חושב :מה כבר יכול
להיות? שן אחת פחות? לא נורא .מן
הסתם הרופא רוצה להרוויח עלי ,וכעת
אני עסוק ,וכך העניין נדחה .ועל כן צריך
לידע ,כי אם חסרה שן ראוי להשלימה,
מכיוון שלפעמים חוסר שן יכול לגרום
לשרשרת של בעיות ,בעקבות תזוזת
השיניים הסמוכות ,וכן לבעיות חניכיים
ועוד .לכן צריך לשקול היטב ,כי אחר כך
יהיה קשה להחזיר את השיניים למצבם
הקודם.

דברי מוסר,, :קדושת העיניים"

אין איבר חשוב כל כך באדם כמו
העיניים ,כי הם עיקר האדם ,ועל האדם

חובה לקדש את עיניו – קדושת העיניים.
צריך לבקש להתפלל לה' ,שיעזור לו שיהיו
עיניו קדושות .כי האדם עובר ברחוב ויכול
פרוצות,
נשים
במראה
להכשל
המסתובבות ,בבגדים פרוצים כדי
להכשיל את האנשים .אותן נשים הן
מקליפה וטומאת בלעם הרשע ,שהסית
את המלך בלק להפקיר את בנות מואב,
כדי להכשיל בהן את נשמות ישראל,
ואותה קליפה מצויה בעולם עד עכשיו,
והולכת ומתגברת מאוד .לכן צוונו ה'
בתורה,, :ולא תתורו אחרי לבבם ואחרי
עיניכם" ומאוד קשה לאדם שהתרגל
להסתכל באשה העוברת ברחוב ,לחדול
מכך .כי טומאה זו נדבקה בו עד כדי
שגעון .ומעוון זה נפגם מוחם ושכלם
ויוצאים מדעתם .ועל מראה אותן נשים
פרוצות אמר הנביא ישעיה,, :הן אראלים
צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון"
כלומר ,המלאכים המסתובבים בעולם
לעשות שליחותם ששם ה' בידיהם,
כשרואים נשים אלו מר יבכון וצועקים
לה' שיעניש אותן נשים שגורמות לעוון
חמור זה .ולכן כל אדם צריך לבקש
רחמים מה' ,ובפרט לפני שיוצא מביתו
שיעמוד ליד המזוזה ,ויבקש מה' שיצילהו
מלהסתכל בנשים פרוצות .ואם זוכה
ומוריד דמעות בתפילתו אשריו ואשרי
חלקו ,ומגיע למדרגת המלאכים שבוכים
על מראה זה .והמסתכל בנשים אלו ,ידע
שהוא פוגע בנפשו ובנשמתו ומלביש אותה
בטומאה שקשה לצאת ממנה .והירא את
דבר ה' יקיים הפסוק,, :ועוצם עיניו
מראות ברע" .וה' ישמרנו אמן .ר' נחמן.

הראשון לציון:
רבי יום טוב אלג'אזי 2212-2211

בחורף  2787בירושלים ,כבר שנים ארוכות
לא ידעו תושבי ירושלים חורף קשה כשל
שנה זו .הקור המקפיא והסופות העזות
כלאו את כל תושבי העיר בביתם .השלגים
נערמו לערימות בגובה ,ירושלים לא ידעה
כמותו .עד כי כוסו פתחי הבתים .השבת
הגיעה לאחר שלושה ימי סופות שלגים,
מצאה את כל בני ירושלים שרויים

בביתם ,באין אפשרות יציאה אף לתפילה
בבתי כנסיות .שבת בעיר ללא ספר תורה
וללא מנין אנשים המקבלים אותה ברוב
העם .אך לא ,דמות כל שהוא נראת
מסתובבת בסמטאות העיר ,מבוססת
ברגליה בעומק השלג ומפלסת את דרכה
קדימה .מחלון לחלון עברה הדמות,
לחשה את דברה לשוכני הבתים והמשיכה
הלאה .מכל עבר נראו לפתע דלתות
נדחפות באיטיות .השלג נרתע לאחוריו
מבוייש ,ואנשים מעוטפים היטב נראו
צועדים לעבר ישיבת בית-אל ,כמעט
שלושה מניינים הצליח רבי יום טוב לכנס
אל בית מדרשו .קול תפילות השבת עלו
ונישאו על פני דממת השלג והוכיחו לכל:
דבר לא יכול לנו ,לא שלגים ולא רוחות.
זכותו של הצדיק עמדה לה לירושלים,
קול תפלה לא שבת בה ,אף לא לשבת
אחת .ויסורים רבים ומכאובים ידע רבי
יום טוב בחייו עתירי המעש ,עמוסי תלאה
היו.

סיפור:

הילד יעקב ירד אל הנהר הקר והאמא שלו
עוקבת אחריו ואומרת לו בקול צעקה
ובכיה :תחזור לך הביתה אנחנו לא רוצים
כסף על חשבון חייך ובריאותך .אבל הוא
עומד בכל כוחו ובולע אל קרביו את קולן
של שיניו הנוקשות ונשימותיו התכופות.
מידי פעם היו רואים את העשיר בעל
המאפייה חולף במקום בנחותא ,עיניו
בולשות אל תוך הנהר והוא שב לביתו
החמים והנעים .ולפתע נעלמה אימו של
יעקב כאילו בלעתה אדמת השפה של
הנהר .יעקב קרא אליה ,והד קולו נבלע
ברעש מי הנהר הגואים ושפלים .הוא
סירב להאמין שהיא עזבה אותו .כעבור
שעה קלה ,שבה האם ובידיה כמה גזרי
עצים ולפיד בוער .היא הניחה את חתיכות
העץ קרוב ככל שניתן אל המים וערמה
עליהם חופן זרדים .קרבה את הלפיד אל
הערימה והציתה מדורת אש .ואמרה
לבנה,, :הנה יעקב עתה יוקל לך והאש
תחמם את המים שכבר לא יהיו כה קרים
ונוראים" .יעקב הודה לה בחום ,ובירך

אותה בברכות לרוב למרות שהמים לא
הרגישו את האש כלל ועיקר.

שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זצ"ל:

 - 2איך מתפללין שתיים? כגון אם לא
התפלל שחרית אזי כשיגיע זמן תפילת
מנחה ,יתפלל מתחילה תפילה לשם מנחה,
ואחר כך מיד אומר,, :אשרי יושבי וכו'"
ומתפלל עוד שמונה עשרה בשביל שחרית.
ואם לא התפלל מנחה אזי יתפלל תחילה
ערבית וישהה רק כדי הלוך ארבע אמות
ואינו אומר אשרי ,אלא מיד יתפלל העמידה
בשביל מנחה ,ואם לא התפלל ערבית ,אזי
לאחר תפלת שחרית ,יאמר אשרי ,ויתפלל
העמידה השנייה לשם ערבית .ואסור לאכול
עד שיתפלל תפלת התשלומין.
 – 1אין תשלומין אלא בתפילה הסמוכה
לה ,אבל אם נתאחר יותר ,אין לה עוד
תשלומין.

דינים:

 – 2המסתפק אם בירך על מה שאוכל אם
לאו ,אינו חוזר ומברך מן הספק ,ורשאי
להמשיך לאכול ממה שלפניו ,הואיל ואסור
אכילה בלא ברכה אינו אלא מדרבנן ,וספק
דרבנן להקל.
 – 1המסתפק אם בירך ברכת המזון אם
לאו ,אוכל ושובע ,חייב לחזור ולברך ברכת
המזון מן הספק ,לפי שספק דאורייתא
לחומרא.
 – 2המסתפק אם בירך ברכת מעין שלוש
על שבעה מינים .אינו חוזר ומברך .ואם
אפשר לו לאכול עוד כזית משבעה מינים עד
שיתחייב שנית בברכת מעין שלוש ,ויכול
לברך ולפטור גם מה שאכל קודם לכן
ותבוא עליו ברכה ,וכל זה המסתפק בברכת
מעין שלוש אם בירך או לא דווקא אם אכל
ושבעה משבעה המינים אבל אם לא שבע,
אין צריך להחמיר ולאכול עוד כזית בשביל
הספק.

התורמים לעלון זה:

האדון אהרן קמעו ואשתו הגברת פרחה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים להרב
אהרן פרחי רפואה שלמה ובריאות איתנה
עם כל המשפחה אמן .תודה רבה*** .

הגברת צופי מוגרבי ובניה לברכה ולהצלחה
אמן *** .האדון דוד קבריתי ואשתו ובניהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ יעקב בן בדיעה
סוויד ע"ה אמן *** .האחים המבורכים:
אלביר – נסים – ג'וליה – סופיה ונורמה
למשפחת קצב לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אדונתם אמם אודית
בת שפיקה ע"ה אמן *** .האחים
המבורכים למשפחת חסבאני לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אדונתם אמם רשיל בת שרה ע"ה אמן*** .
האדון אלי לוי ואשתו הגברת בקי ובניהם
לברכה ולהצלחה ולבריאות עם הנין החדש
מזל טוב ומברוק אמן *** .הגברת פרידה
חסבאני – רביע ובניה לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביהם המנוח נסים – סמי 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 ליאון 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 אמן טוניה מזל בת רחל ע"ה אמן.
*** האדון תופיק שקאלו ואשתו הגברת
ליזיט ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו
שרה בת שמחה ע"ה אמן *** .הואיל ובתי
הכנסת סגורים ,מי שרוצה לקבל העלון
לביתו בשפה שירצה יכול לבקש שתי שפות
במעטפה אחת באותו מחיר .אפשר להירשם
באתר בית יוסף או לכתובת.
Aharon Farhi 2415 Ocean Parkway,
 Brooklyn NY 11235,מי שרוצה לזכות
את הרבים יתרום לעלונים שלנו ,זכות
הרבים מסייעתו וה' יברך אותו אמן.

השבוע הגיע סך התרומות  $ 011וההוצאות
 $ 2111ותזכו למצוות אמן.
נכון להיום הגיע מספר המבקרים באתר
אינטרנט המחודש בית יוסף ל  251מבקרים

www.bethyosef.com

