בֵּ ית כְּ נֶסֶ ת
"בֵּ ית יֹוסֵּ ף"
*** *** 1212 nylwO rwPaawc aPnnaecO NY.22111
מקאם :חוסני מֵ ֵאת :הָ ַרב ַאהֲ רֹן פ ְָר ִׂחי
נ ִָׂשיאֵ :א ִׂל ָי

בַּ ִּמ ְּדבָּ ר

הַ פְ טָ ָרה :מָּ חָּ ר חֹדֶ ׁש

פ ַָר ְש ָת
ַ 12מאי 1010
עָ לֹון ִׂמ ְס ָפר 1019
כ"ט ִׂא ָייר תש"פ
הַ ְדל ַָקת נֵרֹות ְ * 7:45ש ִׂקיעָ ה ִׂ * 8:11שיר ַה ִׂש ִׂירים  7:00ואח"כ ִׂמ ְנחָ ה לֵיל שַ בָ ת,
שַ חֲ ִׂרית שַ בָ ת ִׂ * 8:14מ ְנחָ ה שַ בָ ת  * 7:24מֹוצָ ֵאי שַ בָ ת  ,8:44וע"פ ַרבֵ נּו ַתם 9:14
זְ מַ ן טַ לִׂ ית  * 5:08שָ עָ ה זְ מַ נִׂ ית  * 84:00עֲלֹות הַ שַ חַ ר  * 2:41נֵץ ַהחַ מָ ה 4:22
ִׂמ ְנחָ ה חֹול  * 8:00עַ ְרבִׂ ית ִׂמנְ יַן מֻ ְקדָ ם  * 7:05צֵ את הַ ּכֹו ָכבִׂ ים 8:40
יאת ְשמַ ע  * 8:06סֹוף זְ ַמן ע ֲִׂמידָ ה  * 9:21חֲ צֹות הַ יֹום וְ הַ ַל ְילָה 11:41
סוף זְ מַ ן ְק ִׂר ַ

*** חַּ ג הַּ שָּ בּועֹות  11 + 12לְּמַּ אי *** עֵּ רּוב ַּתבְּ ִּׁשילִּין בערב חג

הַ ְדל ַָקת נֵרֹות לֵיל חַ ג ִׂראשֹון  * 7:49הַ ְש ִׂקיעָ ה ִׂ * 8:17מ ְנחָ ה לֵ יל ַהחַ ג 8:00
לִׂמּוד ִׂתּקּון ֵליל שָ בּועֹות ַמ ְת ִׂחיל בְ שָ עָ ה  11:20בְ ַל ְי ָלה * וְ ַאחֲ ֵרי ֵּכן ְתפִׂ ַלת שַ חֲ ִׂרית בְ שָ עָ ה * 2:56
זְ מַ ן טַ לִׂ ית ֵ * 5:02פרּוש ַאזְ הָ רֹות בַ שָ ָפה הָ עַ ְרבִׂ ית :בְּ יֹום חַּ ג ִּראׁשֹון בְ שָ עָ ה  6:20אחה"צ
וְ אח"כ בְ שָ עָ ה ִׂ 8:00מ ְנחָ ה * הַ ְד ָל ַקת נֵרֹות לֵ יל חַ ג שֵ נִׂ י (שֶׁ הּוא לֵ יל שַ בָ ת) בְ שָ עָ ה 8:00
שַ חֲ ִׂרית ְשנֵי ְי ֵמי הַ חַ ג ַ * 8:14אזְ הָ רֹות בַ יֹום הַ שַ בָ ת ( 6:14שֶׁ הּוא יֹום חַ ג ֵשנִׂ י) מוצא"ש וְ הַ בְ דָ ָלה 9:00

ִׂאיש הַ חֶׁ סֶׁ ד הָ רֹופֵא הָ ָאדֹון ויקטור כליפה פריווה וְ ִׂא ְשתֹו הגברת שילה ּובְ נֵיהֶׁ ם לַבְ ָרכָה וְ ַלהַ צְ לָחָ ה ַוה'
אֹותם בָ רּוחָ נִׂיּות בַ ג ְַש ִׂמיּות ּובִׂ בְ ִׂריאּות ָאמֵ ן .ולע"נ ָאבִׂ יו הַ מָ נֹוחַ זקי בֵ ן חסיבה וְ ָא ִׂחיו הַ מָ נֹוחַ
יְבָ ֵרְך ָ
ַאהֲ רֹן בֵ ן בדיעה ע"ה ָאמֵ ן.
ִּש ָּר ֵּאל ָּאמֵּ ן.
יתנָּה ְּלכָּל ֹחלִּי עַּ מֹו י ְּ
פּואה ְּׁשלֵּמָּ ה ּובְּ ִּריאּות ֵּא ָּ
ִּש ָּר ֵּאל ְּּור ָּ
תֹורה שָּ מֵּ חַּ ְּלכָּל י ְּ
חַּ ג ִּמ ַּתן ָּ
תֹורה _______________________
יאת הַ ָ
ּוק ִׂר ַ
_______________________ נָא ל ֹא לְעַ יֵן בֶׁ עָ לֹון זֶׁה בִׂ ְשעַ ת הַ ְתפִׂ לָה ְ

מספר הלויים היה מועט למה? עוד למה
נמנו מבן חודש ומעלה? התשובה לשאלה
הראשונה היא :לפי ששבטו של לוי לא היה
בשעבוד מלא מאת מצרים ובעבודת פרך.
אבל שאר השבטים אשר מיררו מצרים את
חייהם בעבודה קשה כדי למעטם ,והיה ה'
מרבה אותם שלא כדרך הטבע ככתוב:
,,וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ".
אבל שבט לוי היו פרים ורבים כדרך כל
הארץ .עוד טעם למיעוטם לפי שעשו
כמעשה עמרם הלוי שהיה גדול הדור,
שפרש מאשתו יוכבד בשביל גזרת :כל הבן
הילוד היאורה תשליכוהו ,וגם הם פרשו
מנשותיהם ,כדי שלא יטילו בניהם ליאור.
וסברו :לא נלד לבהלה .אל תקרי לא נלד
אלא לא נוליד .והתשובה השנייה למה נמנו
מבן חודש ומעלה כששאר השבטים נמנו
מבן עשרים שנה ומעלה? מבן חודש כדי
שייצא מכלל נפל אז נמנה ,והלויים החשיב
אותם הפסוק מן הבטן ,שנאמר,, :אשר

ילדה אותה ללוי במצרים" והיא יוכבד אם
משה ואהרן ,והיא נולדה בפתח מצרים בין
החומות ,ונמנית בשבעים נפש של יעקב
ובניו כשירדו מצרים .לכן פה נמנו הלויים
מבן חודש ומעלה .ובפרשה זו אומר
הכתוב,, :ויפקוד משה ואהרן את בני לוי".
יש נקודה על שמו של אהרן ,למה? לפי שה'
אמר למשה,, :פקוד את בני לוי" היינו
דווקא משה ולא עם אהרן ,אבל משה עשה
כבוד לאהרן אחיו הגדול ממנו וקרא אותו
להצטרף עמו במניין הלויים ,לכן נקוד על
שמו של אהרן ,כלומר ,צירופו של אהרן על
פי משה ולא על פי ה' .וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על מסכת אבות:

 - 1רבן גמליאל אומר :יפה תלמוד תורה
עם דרך ארץ .תיבת ,,דרך ארץ" מלשון
,,תדרוך רגלך על הארץ" .ובא ללמדנו על
תלמיד חכם שיהא עניו וסובל הקהל שלו,
ואפילו מתנגדים לו ולא מכבדים אותו

כראוי ,ואפילו הכי צריך לסבול אותם
ולהמשיך ללמדם תורה ומוסר ,כמו כן
,,הארץ" אף על פי שאנחנו דורכים והולכים
עליה ולא מכבדים אותה ,עם כל זאת היא
נותנת לנו כל צרכנו מן הפירות והירקות ,כן
החכם צריך להתנהל עם הקהל שלו.
,, - 1יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ"
כלומר :יפה שמהרהר או קורא בתורה
בעל פה באיזה פסוק או משנה שגורה בפיו
או פרק תהלים שגור בפיו ,בדרך ארץ:
כלומר בעבודה ובסחורה ,כי יגיעת שניהם
בתורה ובעבודה בבת אחת ,יגיע הגוף
בעבודה ויגיעת המחשבה והפה בתורה
משכחת עון.
,, - 2וכך תורה שאין עמה מלאכה סופה
בטלה" כלומר :איזה מלאכה? מלאכת
התורה היינו שאינו מלמדה לאחרים,
אלא לומד לעצמו ,סופה בטילה .כמו
שראינו בחנוך,, :ויתהלך חנוך את
האלוקים" למד לעצמו ולא לימד
לאחרים,, .ואיננו" איננו בעולם שבטלה
התורה עמו כשמת ועזב את העולם.

היסטוריה בקצרה:
 11שנה אחרי החורבן  22למניינם

כשראו הרומיים שכבוד החכמים גודל
והולך ,באותה שעה הרבו לדאוג מפני כחם
של היהודים ,והתחילו להתייעץ עם
הקיסר ,איך להיצר על היהודים ולצערם.
אבל היה שם אחד מן היועצים ומשרי
מלכות רומי ואמר לקיסר :אלוקיהם של
יהודים ,המשיל את היהודים בעולם כמו
הרוחות ,וכשם שאי אפשר לעולם בלא
רוחות ,כך אי אפשר לעולם בלי יהודים,
ואם תהרגם ה' אלוקיהם יפרע ממך .מיד
כעס הקיסר וגזר עליו להשליכו לתוך
חפירה עמוקה וימות שם .ושם הייתה
המלכה יושבת בתוך האסיפה הזאת ואמרה
להיועץ הזה שבייש את המלך :אוי לה
לספינה שהלכה ,ולא שילמה את המס ,לפי
שאין השומר נותן לה להיכנס עם סחורתה
בלי לשלם את המס .וכך אתה היועץ הולך
למות בשביל היהודים ,ואתה ערל ואינך
מהול ,ואין מכניסים אותך לגן עדן .ובשעה
שהיו מוליכים אותו להריגה ,אמר :כל נכסי

וממוני ילך לרבי עקיבא ותלמידיו.
וכשהשליכו אותו לחפירה ,נפל על אבן
חדה ,ונתחתכה ערלתו ,ומת .יצאה בת קול
ואמרה :קטיעה בר שלום מזומן לחיי
העולם הבא ,ועליו בכה ,רבינו הקדוש
ואמר :יש קונה עולמו בשעה אחת ,ויש
קונה עולמו בכמה שנים ,ובשביל שנקטעה
ערלתו קראו לו :קטיעה בר שלום.

הדרך לרפואה ולבריאות:

גלאוקומה היא מחלה תורשתית קשה,
הפוגעת בעצב הראיה .אפשר לטפל בה
ולהקטין את נזקיה .היא נגרמת בעיקר
כתוצאה מלחץ בתוך העיניים ,שאינו קשור
ללחץ הדם הכללי .אחת הבעיות במחלה
זאת ,היא שבתחילת דרכה אין מרגישים
בה ,מכיוון שכאשר העצב נפגע ומתחיל
תהליך אבדן הראיה ,זה קורה באופן
שאיבוד הראיה מתחיל בראיה ההיקפית
לכיוון הראייה המרכזית ,ונסביר את
הדרכים .הראיה שלנו מורכבת מ,,ראייה
מרכזית" ו,,ראייה היקפית" .הראייה
ההיקפית נותנת לנו לראות את מה שנעשה
מסביבנו ,מבלי שנצטרך לסובב את ראשנו
ימינה ושמאלה .וכאשר ראייה זו נפגעת
ומתחילה להצטמצם ,התהליך נעשה
באיטיות ולפיכך אין אנחנו יכולים להרגיש
בכך ,מכיוון שהמוח וההתנהגות לומדים
להסתגל לזה .במקום שאדם רואה ימינה
ושמאלה מבלי לסובב את ראשו – 180
מעלות ,כעת זה  ,174ולאחר זמן זה  ,172כך
זה מצטמצם בהדרגה ,והאדם מתרגל
לחיות עם זה אבל אם אדם מזיז טיפה את
הראש ימינה או שמאלה עד שכאשר הוא
מרגיש שחסרה לו הראיה ,זה כבר בשלב
מתקדם ,וחבל.

דברי מוסר,, :הביטחון והאמונה"

על האדם לשמוח בכל מה שנתן וחלק לו ה',
בין טוב ובין למוטב ,ובין לרע ח"ו .ועליו
לקבל בשמחה את הרע כמו הטוב ,דרך זו
מתחלקת לכמה דרכים ,הראשונה צריך
גדר גדול שיבטח בה' ,השנייה :האמונה.
השלישית :השכל .הרביעית :ההסתפקות.
אמר החכם :כל אדם צריך גדר וסעד וסמך
שיתקיימו מעשיו הטובים ,ומה הגדר?
יכלכל דבריו במשפט ,ומה גדר הביטחון?
ואיזה דבר מביא שיבטח האדם בה'? זו

האמונה ...וצריך לאהוב את ה' בכל לבבו
ואין אחר זולתו .והאמונה היא שלא מדבר
רע על שום אדם ,ומקבל את כל הבא עליו
בשמחה ,ואם הוא עובד ה' באמונה ומקבל
כל מה שעובר עליו בשמחה וברצון טוב,
ואפילו בדברים שהם לא טובים לפי דעתו.
כי הם באמת לטובתו בעולם הבא .ועליו
שלא יעבוד לשום אדם להתרצות אליו ,ולא
יסכים אתו בדבר שהוא נגד עבודת ה' .ואם
יוכיח אותם יזהר בכבודם .ואם יכלימו
אותו לא יבוש מהם ,ולא ייפה את השקר,
והבוטח בה' חסד יסובבנו ,ויפנה לבו
מענייני עולם הזה ,וייחד עצמו לענייני
התורה והעבודה .וידע בידיעה ברורה כי ה'
מרחם על האדם יותר מכל רחמן ,וה'
משגיח עליו בסתר ובגלוי ,ובזמן שאינו
שומר על עצמו כראוי ,אז ה' מרחם עליו,
ושומר אותו מפגעים וחולאים .וכל הטובות
המגיעות אליו מאביו ואמו ,ואחיו וקרוביו
ורעיו ,הכל מאתו ה' יתברך .ואלו הם
שלוחי ה' ,והכל מחסדי ה' ,ולא שהוא ראוי
לכך ,וה' אינו מטיב עמו מפני שהוא צריך
לו ח"ו אלא הכל נדבה ומתנה וחסד ,ועלינו
להאמין ולבטוח בה' כל ימי חיינו וה'
ישמרנו אמן.
הראשון לציון:
רבי משה מיוחס 2311-2211
רבי משה מיוחס הוא חתנו של הראשון לציון
רבי יום טוב אלג'אזי שכתבנו עליו בעלונים
הקודמים .רבי משה חכם גדול היה ,אהוב
ונערץ אף בפי הגויים ,שהכירוהו כרופא נאמן
ומסור ,וכאדם קדוש ,בעל לב רחום ומידות
נאצלות כבר מגיל חמש עשרה שנים ,נשאו
גדולי הדור עיניהם אליו והריצו אליו שאלות
רבות בהלכה ובאגדה מכל קצוות תבל .אביו
קראו אותו רבי רפאל בעל הנס ,וידע בלבו כי
ראוי בנו לרשת את מקומו כראש הרבנים
ולהיות ראשון לציון .רק לאחר עשרים וחמש
שנות רבנותו של חמיו .הסכים הרב משה
לעמוד ולכהן כראשון לציון ,ואת תפקידו
מלא בנאמנות וללא חת מפני אדם .תקופה
חשובה ומעניינת ,הייתה תקופתו של רבי
משה ,כי בימיו כל העולם נסער ממלחמה של
אדם אחד והוא נפוליון בונפארט ,כי יצא
מארצו ,צרפת ,ובלא מאמץ מיוחד הצליח
לכבוש שטחים נרחבים באירופה .ולאחר מכן
החליט לעלות ולכבוש את מצרים וארץ

ישראל מיד התורכים .הוא פנה אל היהודים
יושבי ארץ ישראל ,שאם יעזרו לו לכבוש את
ארצם מיד התורכים ,הוא בתמורה יתן להם
את השלטון באזור.

סיפור:

כשיצא יעקב מן הנהר בשלום ,הלכו הוא
ואמו אל בעל המאפייה לקבל את סכום
התשלום שהתנו ביניהם ,אבל האיש הזה לא
רצה לשלם ,ואמר להם לכו לדרככם ואל
תטרידו אותי בהבלים שלכם .ועוד הוסיף
ואמר להם :ראו ראיתי את המדורה שאמך
הבעירה בסמוך למים בהם שרית ,אז היו
המים האלו מחוממים ,ולא נתקיימו
התנאים שבינינו ,שמי הנהר יהיו קרים
כטבעם ולא מחוממים .יעקב ואמו היו
נדהמים מעזותו וחוצפתו של העשיר הזה
שמתכחש לחובו ללא ניד עפעף .פצחה
האלמנה בזעקה גדולה ומרה שהביאה את
העשיר לטרוק את הדלת בפניהם,, .בואי
אמא" .הייתה תגובתו של יעקב בנה ,כשל
איש בוגר היודע את אשר לפניו :נלך אל הרב
חיד"א .הלא הוא ובית דינו חיים וקיימים
ומושלים בחיי היהודים בעירנו .בליוורנו
שבאיטליה זרח באותם ימים אורו הגדול של
גאון הדורות רבי חיים יוסף דוד אזולי זצ"ל
הנודע בכינויו החיד"א .מן העיר הזאת יצאו
קרני שמש תורתו לישראל .למרות שימים
רבים חלפו על אותו גאון במסעות על פני תבל
ומלואה ,וחלק מהמון ספריו וחידושיו בכל
מקצועות התורה נכתבו על אם הדרך.
שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל:
 – 1תפילת מוסף אין לה תשלומין ,והיא לא
משלמת לתפילה שלפניה ,לפי שנתקנה
משום,, :ונשלמה פרים שפתנו" וכיוון שעבר
זמנו בטל קורבנו .ואם טעה ולא התפלל
מוסף ,ונזכר קודם תפילת מנחה ,וכיוון
שתפילת מוסף זמנה כל היום ,יתפלל תחלה
תפילת מנחה ואחר כך מוסף ,שתדיר ושאינו
תדיר ,תדיר קודם ואם יש זמן להתפלל רק
לתפילה אחת – יתפלל מוסף ואחר כך יתפלל
ערבית שתים אחת לערבית והשנייה
תשלומין למנחה.
 – 1מי שהוא צריך להתפלל שתים או מנחה
שתים ,אם הוא שליח ציבור ,יוצא במה
שהוא חוזר את התפלה בקול רם .ומי
שנסתפק אם התפלל איזה תפלה או לא ,אינו
חוזר ומתפלל ,אבל אם יכול לפחות לכוון
בברכת ,,אבות" יתפלל תפילת נדבה ויתנה.

דינים,, :שבועות"

 – 1מברכים בשני לילות שבועות שהחיינו
,,בשעת קידוש".
 – 1אסור לטעום כלום לפני הקידוש ביום
טוב בין בלילה ובין בבוקר כמו בשבת.
 – 2מצוות יום טוב לחלקו ולעסוק חציו
בתורה וחציו לאכילה ושתיה .ולא יצמצם
בהוצאות יום טוב ,וצריך לכבדו ולענגו כמו
בשבת .וחייב לבצוע את שני ככרות לחם,
ובגדי יום טוב יהיו יותר טובים מבשבת .ולא
נהגו לעשות בו סעודה שלישית.
 – 5חייב אדם לאכול פת בסעודת יום טוב
בלילה וביום ,ולכן אם טעה בברכה המזון
ולא אמר יעלה ויבוא ,אם נזכר כשאמר ברוך
אתה ה' יסיים ה' לפני שיחתום ,,בונה
ירושלים" ,,למדני חוקיך" שיראה כאומר
פסוק ,ויחזור לומר יעלה ויבוא ,ואם נזכר
לאחר שסיים ,,בונה ירושלים" יאמר בשם
ומלכות נוסח ברכה זו :ברוך אתה ...העולם
אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל לששון
ולשמחה ,אם יום חג ,,פלוני" הזה ,את יום
טוב מקרא קודש הזה ברוך אתה ה' מקדש
ישראל והזמנים.
 – 4אבל אם התחיל ברכת הטוב והמטיב
בהזכרת שם ומלכות ,נזכר שלא אמר ,,יעלה
ויבוא" מיד לאחר שאמר ברוך אתה ה' מלך
העולם ,יסיים ,,אשר נתן ימים טובים לעמו
ישראל וכו'" ואם לא נזכר עד שהתחיל בגוף
הברכה :לעד הא-ל אבינו מלכנו וכו' שוב
אינו חוזר ,ויסיים ברכת ,,הטוב והמטיב".
 – 6אסור להוליד אש ביום טוב ,אסור
להדליק גפרורים ביום טוב על ידי חיכוך
בקופסת הגפרורים .אלא מדליקין הגפרור
מאש מצויה.
 – 7אסור להשתמש במצית חשמלי או
אלקטרוני ביום טוב ,וכל תנור שיש בו מצית
אלקטרונית מבפנים ,אסור להדליקו ,אלא
לנתקו מהחשמל ולהדליקו על ידי אש מצויה.
 – 8אסור להדליק חשמל ביום טוב ,מפני
שהוא כמוליד אש ביום טוב וכן אסור לכבות
החשמל ביום טוב .ובאופן שאין אפשרות
אחרת מותר לומר לגוי גדול להדליק לו
החשמל ביום טוב ,אבל אין לומר לגוי לכבות
החשמל או הגז.
 – 9מצוה רבה על הרבנים להזהיר מחומרת
האיסור של נהיגה ברכב או באופניים גם
ביום טוב.

 – 10מי ששכח להכין אש מערב יום טוב גם
אם יכול לעשות כן ,מותר לו לומר לגוי
להדליק עבורו אש ביום טוב .ויש מחמירים.
 – 11יש להיזהר שאחר שסיים להדליק
מגפרור בוער (שהודלק מאש מצויה) לא
ישליכנו בתנופה הגורמת בוודאי כבוי ביום
טוב לגפרור ,אלא יניחו בנחת על הריצפה.
 – 11הבעש"ט אומר מי שלא ישן כל הלילה
בשליל חג השבועות .מובטח לו שתהא לו
השנה הבאה בלי צרות ,עם שפע ובריאות וה'
מברך אותו בשבעים ברכות וכתרים של עולם
עליון .מי שלא ישן אינו מברך על,,נטילת
ידיים" ו,,אשר יצר" אם לא נתחייב בה.
ונכון לקרוא ה,,אזהרות" בשני הימים
בשבועות.
 – 12ביום חמישי  18למאי ערב החג יש
לעשות עירוב תבשילין.

התורמים לעלון זה:

בעל בית המרקחת האדון אלי שלוח הכהן
ואשתו הגברת ליליאן ובניהם לברכה
ולהצלחה וגם משפחת כמכג'י ולע"נ המנוח
איזק כמכג'י 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.
*** האחים המבורכים :אלביר – נסים –
ג'וליה – סופיה – נורמא למשפחת קצב
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אדונתם אמם אודית קצב ששו בת שפיקה
ע"ה אמן *** .האדון ויקטור אריאל ואחיותיו
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אמם ביללה בת לאה ע"ה אמן *** .האדון
אלי לוי ואשתו הגברת בקי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולבריאות אמן.

השבוע הגיע סך התרומות  $2131וההוצאות
 $2111ותזכו למצוות אמן.
נכון להיום הגיע מספר המבקרים באתר
האינטרנט עלונים "בית יוסף" המחודש
ל 840 -מבקרים
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