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,,כי גרים ותושבים אתם עמדי" ידוע
שאחד מהדברים הגורמים לעבוד את ה',
הוא שיידע האדם שהוא גר זמני בעולם
הזה ,אבל הוא תושב לעולם הבא כי שם
ביתו האמיתי והנצחי .כמו שאמר הפסוק:
,,גרים ותושבים אתם עמדי" .ומי שחושב
כן מאמין בזה מתוך תוכו ולא משפה
ולחוץ ,מוכיח על זה מעשיו ועושה בעולם
הזה ,אם הוא גר ואם הוא תושב לעולם
הזה ,ומי שמאמין שהעולם הזה הוא
פרוזדור לעולם הבא ,הרי הוא שש ושמח
תמיד ,כי אין לו דאגות ,וכל מה שעובר עליו
בעולם הזה ,הן לטב הן לביש ,הכל מאתו
יתברך ,ומה שרואה אותו ביש ואינו טוב לו,
הוא באמת טוב לו לעולם הבא .לפיכך אם
חסרים לו דברים מסוימים משאר חבריו,
אז לא מתעצב אל ליבו ,כי סופו של דבר:
קטן וגדול שם הוא .וצריך האדם לחשוב
בנפשו לבל יתעצב ,כמו אדם שנמצא
במדבר ,שגם אם חסרים לו דברים
מסוימים הוא מוכן להסתדר בלעדיהם כי
זה לא היה .ומובא בגמרא :פעם אחת פגש
רבי ברוקא את אליהו הנביא בשוק ושאל
אותו :אם ישנו אדם בשוק זה שהוא בן
העולם הבא? והצביע לו על שני אנשים
מסוימים שהם בני עולם הבא ,והלך אחר
כך רבי ברוקא ושאל על מעשיהם? והשיבו
לו :שהם שמחים בחלקם ,ואינם מסתכלים
על אחרים ,ונלמד מזה שנהיה שמחים במה
שה' נותן לנו אם רב אם מעט וה' ישמרנו
אמן.

בחוקתי:

,,אם בחוקתי תלכו" מלמד שתהיו עמלים
בתורה .יש לשאול למה אמר תלכו? למה
לא אמר תלמדו או תקראו? הפסוק
משתמש בלשון הליכה ,כמו שראינו
בקריאת שמע :ודברת בם ...ובלכתך
בדרך ,ודוד המלך אמר,, :ואתהלכה
ברחבה וכו'" עוד,, :הולך בדרך ה'"
והתורה גם כן נקראת ,,הלכה" בבחינת
כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו
שהוא בן העולם הבא .מכל זה נלמד :יש
הולך ויש עובר,, .הולך דרך" זה כשהוא
הולך אל איזה מקום ,הליכתו יש בה
משמעות ,מלבד שהולך למקומו ,אבל
בדרך הולך בדרכי ה' .קורא מזמור
תהלים קורא איזה פסוק או איזה משנה
שזוכר הרי הליכתו קדושה ויש בה עבודת
ה' ואינו מאבד זמנו לבטלה אפילו בשעה
שהולך .אבל ,,העובר" היינו שכל מטרת
לבו רק להגיע למחוז חפצו בלי שום מעשה
של מצוה .כמו שראינו ברבי חנינא בן
דוסא היה מהלך בדרך ,וירדו גשמים,
והתפלל לה' להפסיק הגשמים עד שיגיע
לביתו .וה' שמע תפילתו .ושאל רבי יוסף
על אירוע זה :מה הועילה תפילתו של כהן
גדול ביום הכיפורים תפילה קצרה בבית
הקודשים ואומר :ואל יכנס לפניך תפילת
עוברי דרכים בשעת הגשמים .וכאן רבי
חנינא שמע ה' תפלתו? כהן גדול אומר
בתפלתו ,,עוברי דרכים" ולא אמר ,,הולכי

דרכים" וכאן רבי חנינא היה מהלך ולא
היה עובר ,כלומר בהליכתו היה עושה
מצוה ,לכן נתקבלה תפלתו .לכן בפרשתנו
נאמר :אם בחוקתי ,,תלכו" .כלומר אפילו
אתם הולכים בדרך תהיו עמלים בתורה
ותלמדו משהו ולא תאבדו זמנכם להבל
וריק ,כי שעה של לימוד תורה בעולם הזה
שוה מכל חיי עולם הבא .וה' ישמרנו אמן.
פרפראות על מסכת אבות:
האומר שלי שלך ,ושלך שלי עם הארץ:
אומר ר' שמחה בונם :איזה עם הארץ
אמיתי? זהו שמחליף עם ה' ואומר לו:
רבונו של עולם :יש שני דברים בעולם ,יש
דברים שהם ביד ה' ,והוא הממון והפרנסה
ויש דברים שהם בידי אדם והם יראת
שמים כמו שאמרו :הכל בידי שמים חוץ
מיראת שמים .שהיא בידי אדם עצמו .וכך
פירוש המשנה,, :האומר שלי שלך" כלומר
האדם שאומר לה' ,,שלי" שהוא יראת
שמים ,שלך כלומר תתן לי יראת שמים,
,,ושלך שלי" כלומר הממון שהוא ביד ה'
אומר עליו זה שלי בבחינת כחי ועוצם ידי
עשה לי את החיל הזה ,שניהם מהפך אותם,
הרי זה עם הארץ גמור.

היסטוריה בקצרה 21 :שנה אחרי החורבן:

והיו חכמי ישראל יורדים לרומי ,להשתדל
ולבקש לבטל הגזרות על עם ישראל ,ופעם
אחת ירדו לרומי רבי אליעזר ורבי יהושע
ורבן גמליאל ,וראו שם בית שיש על פתחו
מזוזה ,אמרו ודאי שיש שם משפחה
יהודית ,נכנסו שם ,וקבל אותם בעל הבית
בסבר פנים יפות ,ואחר הסעודה אמר להם:
התפללו עלי שאזכה לזרע של קיימא ברכו
אותו ,וזכה להוליד בן ונקרא שמו בישראל
רבי יהודה בן בתורה ,אז אמרו :אילו לא
עלינו לרומי אלא להוליד צדיק זה ,דיינו.
ועוד מעשה ברבי יהושע בן חנניה ,שהלך
לרומי ,ואמרו לו :תינוק אחד יהודי יש
בבית האסורים ,ואין מוציאים אותו מן
הכלא עד שיבוא מישהו ויפדה אותו ,אמר
רבי יהושע ,איני זז מכאן עד שאפדנו בכל
ממון שפוסקים עליו ,ופדאו בממון הרבה,
ושליחו לארץ ישראל ללמוד תורה ,ולא היו
ימים מועטים עד שגדל בתורה ונעשה
שהורה הוראה בישראל ,ומי הוא זה? הוא

רבי ישמעאל בן אלישע נכדו של רבי
ישמעאל בן אלישע כהן גדול שנהרג.

הדרך לרפואה ולבריאות:

ישנה חשיבות להקפיד עד כמה שאפשר
שהפה יהיה סגור ,ומהי התועלת של פה
סגור? ידוע שהרוק בפינו מועיל מאוד
וחשוב לחיים ,בין השאר ,יש בו חומר
חיטוי ,כאשר אין לאדם חומר חיטוי ,זמין
אפשר להשתמש ברוק כחומר חיטוי
לחתכים וכדומה ,והרוק מגן על השיניים
והחניכיים ,מכיוון שהוא מכיל סידן וזרחן
ועוד מינרלים החיוניים להם ,הרוק שוטף
גם את החומציות שנוצרת בפה ,שמזיקה
לשיניים .כאשר הפה סגור ,יש תמיד רוק
בכל הפה וזה חשוב לעומת זה מי שפיו
פתוח – אז אין רוק בפיו מספיק .מי שפיו
פתוח נעזר בדרך כלל בפיו לצורך הנשימה,
כלומר הוא נושם גם דרך הפה ,ולזה שני
חסרונות ,האחד שהאוויר שנכנס אינו עובר
דרך האף ,בכך הוא מפסיד את המסננים
הטבעיים שיש לנו באף ,ונכנס ישר לריאות
לא מסונן ,ועוד ששאיפת האוויר דרך הפה
גורמת לייבוש הפה ,ואז כמות הרוק פתוחה
מאוד ,וחסרה הגנה לשיניים ולחניכיים.
ואחת הסיבות לפה פתוח היא פשוט כאשר
האדם מצונן והאף נסתם הוא נושם דרך
הפה .זוהי בדרך כלל סיבה זמנית שחולפת.

דברי מוסר,, :מידות טובות"

 – 2אסור לכעוס ,וכל הכועס כאילו עובד
עבודה זרה ,שנאמר,, :אלוהי מסכה לא
תעלה לך" כלומר :שלא תעשה את עצמך
למסכה ,שעל ידי כעס נעקר ממנו ח"ו
הנשמה הקדושה ושורה במקומה רוח
טומאה.
 – 1אסור לנסות את ה' ולא יאמר אעשה
מעשים טובים ואראה אם יגיע לי מזה
טובה .שנאמר ,,לא תנסו את ה'" רק
במעשר ,מותר לנסות בשביל שיתעשר
שנאמרה ,,ובחנוני נא בזאת".
 – 0אסור לשנוא שום אדם ,וכל שלא דבר
עמו שלשה ימים מחמת שנאה עובר על לאו
זה ,אבל אם רואה בחברו שעובר עברה
ואינו מקבל תוכחה ,עליו נאמר,, :הלא
משנאך ה' אשנא".
 – 4אסור לנקום מחברו כגון :כמו שלא
עזרת לי כך אני עכשיו איני עוזר לך .ואסור

לנטור כגון אל יאמר לחברו אף על פי שלא
עזרת לי אני אינני כמוך ,ואלא אני עוזר לך
ואני טוב ממך ,וכל זה אסור אלא יעזור לו
בלי שידבר כלום אפילו בלבו ,צריך שימחה
הדבר לגמרי.
 – 5שלא לדבר לשון הרע ,וגם שלא להאמין
ולקבל למי שמדבר לשון הרע על חברו.
ומכל מקום למיחש בעי ,שאם יאמר לך
אדם פלוני מבקש להרע לך ,אף על פי
שאסור להאמין ולשנוא את חברו ,מכל
מקום ,יחוש שמא אמת הדבר ,וישמור
עצמו ממנו.
 – 0אל יחזיק את עצמו בעיניו שהוא צדיק,
ואף אם רואה שמצליח בכל דבר ,יתלה
שהוא בזכות אבותיו ,וידאג שמא ח"ו אוכל
עולמו בחייו ומנכין לו מזכותיו לפיכך ירבה
לעשות טובות יותר ויותר אמן.

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

היה לרבי יום טוב בן יחיד ושלוש בנות,
והיה חביב עליו וראה בו כממשיך דרכו
בקודש ,והבן לא הכריז ,כבר מצעירתו
נכרה גדולתו בתורה .צעיר היה הבן ועדיין
סמוך על שולחן אביו ,כאשר פגעה בו יד
הדין ,במעשה הבא :בני העיר חברון באו
לפני רבי יום טוב ובקשו ממנו,, :רבי ,עשה
עמנו חסד ,מחפשים אנו חכם שיהא
ממונה על חלוקה כספי הכולל בעירנו".
ענה להם טלו את בני רבי יעקב ,אמנם
צעיר הוא לימים ,אך חכמתו תעמוד לו
להצליח וה' יהיה בעזרו" .אז מנו את רבי
יעקב כפקיד עליהם .והוא כלכל בהצלחה
את כולל חברון .אך זמנים קשים הגיעו,
וקופת הקהילה נתדלדלה ,ונאלצו ללוות
כספים מן הגויים האמידים .אך מחודש
לחודש החמיר המצב ,החובות תפחו והלכו,
וכסף להחזיר – אין .אך הנושים הגיעו
לבית אביו של רבי יעקב ואמרו,, :בנך לווה
מכספנו ,ואינו משלם ,ואנו דורשים מיד,
ולא נמתין אפילו יום אחד נוסף .ומיד שמו
אזיקים על ידיו של רבי יעקב והוא נלקח
למאסר" .רבי יום טוב נאלץ לצאת חוצה
לארץ לאסוף תרומות .ולאחר שלושה
חודשים חזר לירושלים ובידו הכסף הדרוש
לפדיון בנו .אך הנושים לא המתינו ורצחו
את בנו .והשאיר אחריו כמה יתומים רכים.

והרב יום טוב נפל למשכב ובשנת 2801
השיב נשמתו לאביו שבשמים ,וחי  75שנה
עמוסות תלאה וצער ,ונכרה קברו ליד קבר
אביו בהר הזיתים וליד קבר רבו המובהק
רבי שלום שרעבי הידוע הרש"ש .וזכותו יגן
עלינו אמן.

סיפור

אמו של יעקב הדליקה אש על שפת הנהר
כדי להקל על בנה מן קרירות המים ,אבל
המים לא הרגישו את האש כלל .וכך
המשיך כל הלילה ,והתחילו נצנוצי השחר
לעלות ,ובעל המאפייה פוסע לאיטו על שפת
הנהר ,מתבונן במדורת האש ,ופנה אל
ביתו .אך עלה השחר זינק יעקב ,ויצא
מהנהר רטוב עד לשד עצמותיו ,אימו גררה
אותו אל המדורה הבוערת ,ומזגה לו מים
רותחים ,והחליפה לו בגדיו הרטובים
בבגדים יבשים ,ואחר כך הלכו לביתם.
ובשעות הצהריים הופיעו יעקב ואמו לפני
בעל המאפייה ,לקחת את הממון שהסכימו
ביניהם .אבל העשיר הזה ,היה עייף לאחר
לילה ללא שינה רצופה ,ומיד האם ובנה פנו
משם אל ביתו לדרוש את שלהם .נקשו על
הדלת ,בעל הבית הופיע בפתח ושאל :מה
אתם מבקשים? ענה הילד אלף לירות.
התחיל העשיר לצחוק אתה באמת חשבת
שאתן לך סכום עתק שכזה על עבודה שאין
בה תועלת? נכון סבלת מן המים הקרים,
איזה רווח עלה מכך ,לכו לדרכם ואת
תטרידו אותי בהבלים שלכם .אבל הילד
יעקב התעקש והוציא מכיסו את השטר
שנכתב ונחתם אמש ,עם שני עדים כשרים,
והקריא את שורותיו מילה אחרי מילה
בקול גדול.

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו
זצ"ל

 - 2תפלת התשלומין חייבת להיות כמו
מה שמתפלל עכשיו ,למשל אם לא התפלל
מנחה בערבי שבת שהיא של חול ,אז
מתפלל ערבית שתיים של שבת .ומברך
בשתיהן ברוך מקדש השבת .וכן בערב
ראש חודש לא התפלל מנחה ,מתפלל
ערבית שתיים ומזכיר בשתיהן ,,יעלה
ויבוא".
 – 1אם מתפלל מנחה בראש חודש ,ושכח
ולא אמר ,,יעלה ויבוא" ובערבית אינו

ראש חודש ,אם יתפלל ערבית שתיים
בשביל מנחה שהרי אינו אומר בה יעלה
ויבוא שכבר נגמר הראש חודש .ולא
ירוויח כלום .לכן אינו מתפלל כלל
לתשלומין.

דינים:

 – 2האוכל עוגה או ביסקוויט בשיעור
כזית או יותר ,ומטבילה לתוך כוס תה או
קפה חם ,אם אין ידיו נוגעות ברטיבות,
כגון שהטביל רק חלק מהעוגה ונוגע בחלק
שאינו רטוב ,או האוכל בכפית ,אינו צריך
ליטול את ידיו משום דבר שטיבולו
במשקה .אבל אם ידיו נוגעות ברטיבות
צריך ליטול את ידיו.
 – 1וכל זה אם אוכל עוגה בשיעור כזית,
אבל אם אוכל פחות מכזית ,אינו צריך
נטילה ,ואפילו אם נוגע ברטיבות.
 – 0על וופלים מברכים ,,בורא מיני
מזונות" ואם אכל כזית מהוופלים בכדי
אכילת פרס ,מברך לבסוף על המחיה אבל
אין המילוי שבוופלים מצטרף לשיעור
כזית.

התורמים לעלון זה:

האדון אורי פריד ואשתו הגברת איריס
לברכה והצלחה עם כל המשפחה
ומאחלים לבתם ,,חנה ובעלה ניר" עם
הולדת ,,התאומים" מזל טוב ומברוק
אמן *** .האדון מרדכי גנדי ואשתו
הגברת לינדה ובניהם לברכה ולהצלחה
ומבקש מכולם לשמור על בריאותם
בימים מסוכנים אלו ,ולשים המסכה
וכפפות גומי שצריכים לזה ככתוב
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם וה' ישמרנו
אמן *** .האדון דוד אהרן פרחי ואשתו
הגברת סוזי ובניהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים לחתנם האדון ג'ואי גנדי ואשתו
הגברת לינדה מזל טוב בהילדה החדשה
ומברוק אמן *** .הרופא האדון ויקטור
כליפה פריווה ואשתו הגברת שילה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו
המנוח זקי בן חסיבה ואחיו המנוח אהרן
בן בדיעה ע"ה אמן *** .האדון ויקטור
קבריתי ואשתו וביניהם לברכה ולהצלחה
ולרפואה שלמה אמן *** .הגברת שמחה

פראנקו ובנה לברכה ולהצלחה ולע"נ
אחותה אסתר בת שרה ע"ה אמן*** .
האדון שלמה כלפון ובניו לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמם וסבתא אליגרה
שמחה בת אמר ע"ה אמן *** .האחים
המבורכים למשפחת חסבאני לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אדונתם אמם רשל בת שרה 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 *** .תודה רבה לרופאים ובעלי בתי
המרקחת ובעלי החנויות שהסכימו לשים
עלונים אצלם בשלוש שפות ומי שמעוניין
לקבל העלון יכול ליקח אותם מכל
מקומות אלו *** .מי שרוצה גם כן לקבל
את העלון באיזה שפה שירצה מבית חכם
אהרן פרחי  ,2415 Ocean Parkwayימצא
אותם מונחים ליד המעלות אצל המכונית
שעומדת שם תוך ארגז ותזכו למצוות
אמן *** .עלון זה מוקדש להילולא להתנא
האלוקי רבי שמעון בר יוחי זכותו יגן
עלינו אמן ויעמוד לפני כסא הכבוד לבקש
רחמים על עמך ישראל להרחיק המגפה
מעלינו אמן.
השבוע הגיע סך התרומות $2011
וההוצאות  $2111ותזכו למצוות אמן.

נכון להיום הגיע מספר המבקרים באתר
האינטרנט עלונים "בית יוסף" המחודש
ל 800 -מבקרים

www.bethyosef.com

