בֵּ ית כְּ נֶסֶ ת
"בֵּ ית יֹוסֵּ ף"
*** *** 1212 nylwO rwPaawc aPnnaecO NY.22111
מֵ ֵאת :ה ַרב ַאהֲ רֹן פ ְר ִׂחי
מקאם :נהוונד
נ ִׂשיאֵ :אלִׂי לֵוִׂ י

פ ַר ְשת חֻ ַּקת+בַּ לָּק

הַ פְ טרה :וְּ הָּ יָּה ְּש ֵּא ִרית

 4יּו ִׂלי 0000
עלֹון ִׂמ ְספר 3014
י"ב ַתּמּוז
הַ ְדל ַקת נֵרֹות ְ * 8:30ש ִׂקיעה ִׂ * 8:10שיר ַה ִׂש ִׂירים  7:00ואח"כ ִׂמ ְנחה לֵיל שַ בת,
שַ חֲ ִׂרית שַ בת ִׂ * 8:31מ ְנחה שַ בת  * 7:11מֹוצ ֵאי שַ בת  ,9:33וע"פ ַרבֵ נּו ַתם 9:43
זְ מַ ן טַ לִׂ ית  * 4:01שעה זְ מַ נִׂ ית  * 86:00עֲלֹות הַ שַ חַ ר  * 1:48נֵץ ַהחַ ּמה 1:13
ִׂמ ְנחה חֹול  * 7:10עַ ְרבִׂ ית ִׂמנְ יַן מֻ ְקדם  * 7:38צֵ את הַ ּכֹוכבִׂ ים 9:06
יאת ְשמַ ע  * 8:06סֹוף זְ ַמן ע ֲִׂמידה  * 9:10חֲ צֹות הַ יֹום וְ הַ ַליְלה 3:00
סוף זְ מַ ן ְק ִׂר ַ

צום י"ז בתמוז יחול ביום חמישי התשיעי ביולי מתחיל בשעה  1::2בבוקר ונגמר בשעה  2::2בערב ולמחמירים 5:1:
יאת הַ תֹורה _______________________
ּוק ִׂר ַ
_______________________ נא ל ֹא לְעַ יֵן בֶּ עלֹון זֶּה בִׂ ְשעַ ת הַ ְתפִׂ לה ְ

חוקת :בפרשת חוקת יש בה שאלה מפסוק
הראשון ככתוב,, :וידבר ה' אל משה
ואהרן ...זאת חוקת התורה וכו'" ופסוק
השני כתוב,, :דבר אל בני ישראל ויקחו אליך
וכו" .מדוע בפרשה זו השתנה הסדר? לפי
שבשאר המקומות ובכל הפרשיות נאמר:
,,וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר" ומיד
התחיל הכתוב :דבר אל בני ישראל ,אבל פה
השתנה הסדר ונאמר דבר אל בני ישראל
אחרי שהזכיר העניין? משיב הגאון רבי אהרן
בשם לקח טוב :שהמילים זאת חוקת
התורה ,מופנית כתשובה לאומות העולם
המהרהרים אחרי מצוה זו באומרם :מה
מצוה זו ומה טעם בה ואילו בהמשך אמר
הכתוב :דבר אל בני ישראל בלבד ולא
לאומות העולם ,לפי שישראל אינן מהרהרים
אחרי המצוות אלא רוצים לקיים אותה
במלואה בלי שאלות .ואומות העולם
מהרהרים אחרי מצוה זו ,כי היא שורש של
כל החוקים שבתורה ,יען שיש בה שתי
הפכים מטהרת את הטמאים ומטמאה את
הטהורים ,שמשום כך לא נאמר :זאת חוקת
הפרה ,כמו :זאת חוקת הפסח ,ללמד אותנו
שהיא היסוד של כל חוקי התורה ומצוותיה.
ולמה נאמר למשה ,,ויקחו אליך" שהפרה
הראשונה שנעשתה בימי משה היתה כוונתה
לאותו הדור ולדורי דורות לפי שדווקא משה
היה יודע סוד עניינה וכוונותיה מה שאין כן
בשאר הפרות שנעשו אחר משה ,אלא כולם
תלויים בפרתו הראשונה של משה לכך

נאמר,, :ויקחו אליך" דווקא אליך ולא
לאהרן ולא לבני ישראל וה' ישמרנו אמן.

בלק:

ויאמר מואב אל זקני מדין,, ,עתה ילחכו
הקהל את כל סביבותינו ,כלחוך השור את
ירק השדה" .יש לשאול למה אמרו ,,הקהל"
ולא בני ישראל? עוד מה זה :את כל
סביבותינו מה שייך סביבותינו בעם ישראל?
עוד למה המשיל הדבר לשור האוכל את ירק
השדה? לפי שזקני מדין אמרו לבלק :למה
אתה מפחד מבני ישראל? הלא כבר אמר
להם ה' :אל תצר את מואב ואל תתגר בם
מלחמה? ענה להם בלק אני איני מפחד מבני
ישראל כמו שטענתם ,אלא אני מפחד
מהשכנים ומקהל העמים אשר סביבותינו ,כי
אם על ידם כבשו אותנו ,אז בני ישראל
יכולים לכבוש את ארצנו ,כמו שהותר להם
לישראל לכבוש את עמון ומואב על ידי
סיחון ,כי פנים חדשות באו לכאן ואז ישראל
אין עוברים על צווי ה',, :אל תצר את מואב".
כמו לחיכת השור את ירק השדה .לפי שכל
הברכות שאנו מברכים על הפירות והירקות,
כדי לתקן חטא אדם הראשון ,אבל עשב
השדה שאין האדם אוכלם נתקנין על ידי
הבהמה שאוכלתם ,וכשאנו מברכים על בשר
של בהמה נתקן גם כן העשב שאכלתו
הבהמה .וכמו כן עם ישראל יכולים לכבוש
אותנו על ידי השכנים שבסביבתנו ,כמו
שהעשב נתקן על ידי לחיכת השור אותו ,גם

ארצו מותרת לישראל ועל ידי השכנים שלנו
וה' ישמרנו אמן.

היסטוריה בקצרה:
 11שנה אחרי החורבן  22למנינם:

כשהחרים רבן גמליאל את רבי אליעזר
ונידהו ,וצריך כל אדם להתרחק ממנו ארבע
אמות .אז אמרו החכמים :מי ילך לרבי
אליעזר ויודיעו שהוא מנודה? לפי שהיו
מפחדים ממנו שמא יענישם .אמר להם רבי
עקיבא :אני אלך .מה עשה רבי עקיבא? לבש
שחורים דרך צער ואבלות ,ונתעטף שחורים,
וישב לפניו ברחוק ארבע אמות .אמר לו רבי
אליעזר :עקיבא ,מה יום מיומים באת אלי?
אמר לו רבי כמדומה לי שחברים בדילים
ממך ,וכאילו הם המנודים .מיד הבין רבי
אליעזר כי הוא מנודה ,וקרע בגדיו כדין
המנודה וחלץ מנעליו ,ונשמט מן הכיסא וישב
על גבי קרקע .זלגו עיניו דמעות ,ולקה
העולם ,שליש בזיתים ,שליש בחטים ושליש
בשיעורים ,וגם בצק שבידי האשה תפח
ונתקלקל .וחרון – אף גדול היה באתו היום,
שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף.
ומאותו המעשה ואילך לא הניחה אותו
אשתו של רבי אליעזר ונקרא שמה :אימא
שלום והיא הייתה אחותו של רבן גמליאל,
לא הניחה לרבי אליעזר בעלה להתפלל נפילת
אפים אחרי הווידוי של אנא שלאחרי
העמידה לפי שהיה מתפלל ביחיד בביתו לפי
שהיה מנודה ,והייתה אשתו מפסיקתו בשאר
דברים מכוונת התפילה שלו ,ועשתה זאת כדי
שלא יעניש רבי אליעזר את אחיה רבן
גמליאל בכוח כוונת תפילתו כי רבן גמליאל
הנשיא הוא שנידה אותו.

הדרך לרפואה ולבריאות:

יש לציין כי חשיפה לרעש שמעל  300דצבלים
ומעלה אפילו לזמן קצר ,גורמת לפגיעה
בשמיעה ,ולהאצת קצב הלב ,לעלייה בלחץ
הדם ,משבש את קצב הלב משבש את פעולת
הכליות ועוד .קצב המותר על פי חוק הוא 80
דצבלים ולא יותר .עוד יש ,,מחלת מקצוע"
נפוצה היא :ליקוי שמיעה מרעש כגון :נגרות
– רתכות כלי גינון רועשים ,אפילו רופאי
שיניים ועוד .מוזיקה המושמעת בעוצמה
(ווליום גבוה) באולמי שמחות ובאירועים
שונים ,פוגעת בשמיעה וגורמת נזק בלתי
הפיך .זאת מכיוון שכל ירידה בשמיעה היא

בלתי הפיכה .הנזק לשמיעה מרעש מוזיקלי
כבד ,בעיקר זו הנשמעת באמצעות מגברים,
הוא נזק מצטבר .כך ככל שמשך החשיפה
לרעש ארוך יותר ,הפגיעה חמורה יותר .בני
נוער וצעירים החושפים עצמם לרעש באורח
קבוע ,עלולים לשלם על כך בעתיד בירידה
בשמיעתם .ויש מחקרים קבעו כל אחד מתוך
עשרה ,סובל מהפרעות ליקוי שמיעה .וכל מי
שיכול לפעול להורדת עוצמת הרעש באולמי
שמחות ,ישתדל לפעול למען בריאות הציבור.
וראוי להימנע מלהביא למקומות הרעש
תינוקות וילדים קטנים ורכים .ובמקרה
שנאלצים להביא קטנים אל מקומות אלו,
ראוי להרחיקם ככל היותר מאזור
הרמקולים .ועל כל אדם צריך להתרחק
ממקום הרעש כדי שיקטין הנזק ,ואם אי
אפשר ,נכון להשתמש באטמי אוזניים
המגינים על האוזניים מרעש.

דברי מוסר,, :השנאה"

צריך לדעת כי השנאה מעוורת 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 דרך אלא על 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 המלחמה קשה כסרטן,
שאוכלת את הגוף ומכלה את הנפש ,ולא
נשאר דבר מהאדם .ולכן ראוי לומר ,מספיק
קנאה ושנאה .הגיע הזמן שנעשה שלום עם
כל בני 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 היום לשנות את
טבע האדם שטבעו שונה מטבע חברו ,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 משה מיוחס 2311-2211

כשנחל צבאו של נפוליאון מפלה כבדה על
חומות עכו ,תושבי ירושלים נשמו לרווחה,
והפחה לא ידע את נפשו מאושר ,והוא קרא
לרבי משה כדי להביע בפניו את הוקרתו לו,
על שהבטיחו מראש כי נפוליאון לא יתקרב
לירושלים .אז אמר רבי משה להפחה :לא לי
אתה צריך להודות ,אלא לה' אלוקי השמים:
אשר הוא גרם למפלת נפוליאון .אז שאל
המושל,, :כיצד אודה לו?" אם תתיר לנו,
אנחנו היהודים להודות לה' ,לפני שריד בית
מקדשנו ,תהא זו הודאה לבורא המושיע.
ומאותו היום שבו היהודים להתפלל ליד
כותל המערבי באין מפריע .מסירותו של הרב
משה למען עדתו הגיעה עד לכדי מסירות
נפש .שנים רבות היו בני ירושלים מזכירין
בסלודין את סיפור המעשה הזה :המופתי
(שופט העליון) בירושלים ראה כי קצו קרב
ורצה להפקיד את בני ביתו בידיים נאמנות,
הוא מצא כי אין אדם מתאים לתפקיד יותר
מאשר הרב הראשי רבי משה מיוחס ,וכך
נהיה רבי משה אפטרופוס על בית המופתי.
לימים ,קרה ואחד מנכדי המופתי ,התהפך
עליו הגלגל והגיע ממש עד שערי פת לחם.
וכאשר לא יכל לעמוד ברעבונו ,פנה לעזרת
אחיו ,וביקש הלוואה קטנה לצורך קנית מעט
אוכל להחיות את נפשו.

סיפור:
הסיר האדון משה מונטפיורי 232:-222:

משה הנער לא הסתפק בלימודיו בבית ספרו,
חפץ הוא להעשיר את ידיעותיו מחוץ לכותלי
בית הספר .בימים ההם קשה היה ליהודי
אנגליה להגיע למעמד של עורך דין למשל ,הן
מצד הקושי בשמירת היהדות בין כותלי
המוסדות הכללים ,והן עקב אנטישמיות.
נסיבות אלו הביאוהו ,בין היתר ,לקצר
שהותו במקום לימודיו .אחרי עוזבו את
ספסל הלמודים ,נכנס לעבוד כפקיד בבית
מסחר ,מכונות כתיבה עדיין לא היו בנמצא,
וכתוצאה מכך נזקק משה להעתיק ולכתוב
ידנית את כל מברקי בית המסחר .בשנת

 3809כשהיה בן  04שנה ,התגייס לחיל ההגנה
באנגליה שאז הוקם ,וכעבור זמן קצר הועלה
לדרגת קצין .ביום שלושים בסיון בשנת 3830
בהיותו בן עשרים ושבע שנים ,נשא משה
לאשה את יהודית ברנט ,בתו של ברוך כהן
ברנט מבני הקהילה ההולנדית .לאחר זמן
מה ,נולדה לבני הזוג בת ,שנפטרה בילדותה,
בני הזוג התאבלו עליה אך קיבלו עליהם את
הדין באהבה ,ואחר שלילדים נוספים לא זכו,
קיבלו על עצמם להקדיש את חייהם למען
זולתם.

שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זכרונו
לברכה:

 - 3העולה לתורה צריך לקרוא הפרשה עם
השליח צבור בלחש ,וכל הקהל יכונו דעתם
לשמוע היטב קריאת התורה ,ואיסור גדול
לדבר בשעת קריאת ספר תורה ואפילו בדברי
תורה.
 – 0אם התחיל העולה לברך על התורה,
וטעה והתחיל בברכת אשר נתן לנו ,במקום
אשר בחר בנו ,אם נזכר באמצע הברכה
שטעה ,חוזר ואומר אשר בחר בנו ,אבל אם
נזכר אחר שאמר ברוך אתה ה' שבסוף
הברכה ,מיד יאמר למדני חוקיך .וחוזר
ואומר אשר בחר בנו וכו' .אבל אם נזכר
אחרי שסיים את הברכה לגמרי ,אז יקרא
בתורה ,ולאחר הקריאה יברך ,,אשר בחר
בנו" שלא בירך אותה בתחלה.

זכור אל תשכח שיעורים אלו:

גרוגרתה =  0.39גרם .מנה 480 :גרם .סלע:
 96.31גרם מעה 0.8 :גרם .שיעור חמישה
שקלים של פדיון הבן =  96.31גרם כסף
מזוקק.

דינים:
צום י"ז בתמוז יחול ביום חמישי התשיעי
ביולי

 - 3מתחיל בשעה  1:13בבוקר ונגמר בשעה
 8:48בערב ולמחמירין בשעה  .9:01וכך הוא
החשבון לפי דעת הבן איש חי ז"ל ,ודעת מרן
עובדיה יוסף ז"ל :עלות השחר הוא שעה
זמנית  +חומש זמנית לפני הנץ .הנץ ביום
התענית  .1:14והשעה הזמנית היא  86דקות.
והחומש שלה הוא  37דקות נמצא עלות
השחר הוא בשעה  1:13והוא התחלת הצום.
ונגמר בשעה  8:48ולמחמירין בשעה .9:01

 - 0קודם השינה ,יתנה שבדעתו לקום קודם
עלות השחר  1:11לאכול ולשתות ,ואם לא
התנה אסור לו לאכול כשיקיץ משנתו.
 - 1מעוברות או מניקות ,ויולדות בתוך 04
חודש מהלידה ,ומפלת וחולה אפילו אין בן
סכנה ,וחולה שהתרפא או שעודנו חלש ,וזקן
תשוש כח ,כולם פטורים מלהתענות ,ומותר
להם לאכול ,אך ראוי שלא יאכלו לתאווה של
עונג אכילה ,אלא רק מה שצריכים
לבריאותם.
 - 4חתן בתוך שבעת ימי המשתה שלו וכן
אבי הבן או הסנדק והמוהל ,כולם חייבים
להתענות.
 - 1למי שקשה לו (אסטניסט) וקשה לו בלי
לצחצח את שיניו כל בוקר מותר להשתמש
במשחת שיניים ,וצריך להיזהר ולהטות פניו
כלפי מטה שלא יבואו מים לגרונו.
 - 6לאדם בריא שמתענה ,מותר לבלוע
גלולות וכדורים נגד מיחושים שונים כגון
כאבי ראש ,אך אם אפשר ייקחם בלי מים,
ובתנאי שהתרופות הן לצורך הגוף ואם החך
נהנה מהן .ואם אי אפשר לו לבלוע בלי מים
ישתה מעט מים כדי לבלוע.
 – 7מי ששכח ואכל בתענית ולאחר מכן נזכר,
צריך להשלים תעניתו ,ואם אכל כזית ,אע"פ
שהשלים תעניתו אינו אומר עננו בתפילת
המנחה.
 – 8מי ששכח או בירך על דבר מאכל או
משקה ,יטעם ממנו משהו כדי שגרונו ייהנה,
ולא תהיה ברכתו לבטלה.
 – 9אחר אמירת עננו ,היחיד חותם ,,ברוך
אתה ה' שומע תפילה" ואינו חותם ,,העונה
לעמו ישראל בעת צרה" שלא נתקנה חתימה
זו אלא לשליח ציבור כשאומר ,,עננו" בחזרה
בין גואל לרופא.
 – 30אם שכח ולא אמר ,,עננו" ימשיך
העמידה ולא יחזור ,אלא יאמר עננו בלי
חתימה בסוף ,,אלוקי נצור".
 – 33מותר לעשן ביום התענית.
 – 30קטן פחות מי"ג שנים ובת פחות מי"ב
שנים פטורים מלהתענות.
 – 31מי שמתפללים מנחה גדולה בתענית
ואפילו אם קודם ( 7:38פלג מנחה) אין
לכהנים לשאת כפיהם כלל .וגם אין אומרים
,,ברכה המשולשלת" של ברכת כהנים כשאין
כהנים.

התורמים לעלון זה:

האדון אלי לוי ואשתו הגברת בקי ובניהם
לברכה ולהצלחה ולבריאות ומזל טוב ליום
ההולדת עד  300עם בריאות ואושר אמן*** .
גברת שרין צבאג ובניה לברכה ולהצלחה
ולבריאות ואריכות ימים אמן *** .החזן הנעים
אלביר ששו ואשתו הגברת קמו ובניהם לברכה
ולהצלחה ומזל טוב להנכד ,,אברהם" ליום
ההולדת שלו בן שלוש שנים אמן *** .האדון
רחמים טוויל מעלי הכהן ובניו לברכה
ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם פולין בת טירה
אסתר ע"ה אמן *** .האחים המבורכים פרג' –
דוד – קלוד – אדמון – ג'נט – רינה – אסתר –
גילה – פימה – איוון למשפחת נחום לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ נשמת
אמם איילה גזאלה בת רימה 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
שקלו לע"נ אדונתם אמן טוניה מזל בת רחל
ע"ה אמן *** .האדון משה סוויד ואשתו
הגברת מרים ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
חמיו המנוח יצחק סלאמה הכהן בן מרים ע"ה
אמן *** .הגברת שילה קטש סוויד ובנה האדון
ויקטור לברכה ולהצלחה ולע"נ המנוח ג'ק
סוויד בן בדיעה ע"ה אמן *** .האדון משה
ג'ג'אתי הלוי ואשתו הגברת ברטה ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .החזן נעים זמירות
ישראל האדון מנחם מוסטקי ואשתו הגברת
נינה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ המנוח
יהודה אסלאן מאלח בן ג'מיליה ע"ה אמן*** .
האדון ג'ואי טוויל ומשפחתו לברכה ולהצלחה
ולע"נ המנוח שאול בן אסתר ע"ה אמן*** .
הגברת פרידה חצבאני רביע ובניה לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח הרופא נסים
סמי בן אמיליא ע"ה אמן *** .האדון עובדיה
אברהם ואשתו הגברת סבח ובניהם נעים –
יוסף – משה – ויונתן לברכה ולהצלחה ולע"נ
בנם שנקטף בקיצור ימים דוד בן סבח ע"ה
אמן.
הגיעו התרומות לשבוע זה  $311וההוצאות
 $2111ותזכו למצוות אמן.
בחודש אפריל  0000פתחנו את אתר האינטרנט
עלונים בית יוסף המחודש ,ומאז ביקרו באתר
 9170מבקרים.
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