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אומר המדרש:

,,בשעה שהלך פנחס לפגוע בזמרי ,פרחה
נשמתו מרוב פחד ,ואז נתערבבו בו נשמות
של נדב ואביהו ונתתקנו על ידו" .מנין
למדרש כל זה? לפי שנאמר,, :פנחס בן
אלעזר בן אהרן הכהן" למה הוזכר אהרן די
לומר בן אלעזר? אלא בן אלעזר מצד
הילודה ,ובן אהרן מצד שנשמות בניו של
אהרן שנכנסו בו .עוד איזה תיקון נתקנו
בפינחס? לפי שהם לא נטלו עצה ממשה
רבם אבל פינחס נטל עצה ממשה קודם
שעשה מעשה .עוד נדב ואביהו הורו הלכה
בפני רבם ,ופינחס ברח מן ההוראה .הם
הגיסו דעתם כלפי משה ,אבל פינחס פרש
מכהונה גדולה בימי יהושע .וידוע שפנחס
הוא אליהו ,ואליהו כיסה פניו באדרתו.
ומעשיו של זה כלומר אליהו משלימים
מעשיו של פינחס .עוד הם נכנסו שתויי יין
אבל אליהו מן הנחל ישתה ,ומן הצרפתית
לא שתה אלא מים .והמלאך הכין לו כדי
מים לשתות כי אליהו היה מבית אב שלו
שהיו כהנים ואסורין ביין .עוד הם נכנסו
מחוסרי בגדים ,אבל אליהו היה לו אזור
עור תחת אבנטו .עוד הם נתעצלו בקידוש
ידיהם ורגליהם ,ואליהו קידש את כל גופו
בנחל כרית ימים רבים .עוד הם הביאו אש
זרה מבחוץ והכניסו לפנים ,אבל אליהו לא
שם על הפר שהקריב עם נביאי השקר אלא
מילא כל התעלה במים .עוד הם עשו מעשה
אשר לא ציווה אותם ,אבל אליהו אמר לה'

כדברך עשיתי .עוד הם אמרו מתי ימותו
שני הזקנים הללו ,ואליהו אמר קח את
נפשי .עוד הם ביקשו ליטול גדולה ,ואליהו
אמר שאחרים ינהיגו את הדור עד שנצטווה
למשוח את יהוא ואת אלישע לנביאים.
ונאמר בגמרא שאליהו נתברך בארבעה,
והם? אליהו – פינחס – נדב ואביהו .וה'
ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

,, - 1עולת שבת בשבתו על עולת התמיד
ונסכה" .על דרך מוסר :תורת ישראל
דורשת תמיד מעם ישראל קורבנות על מצב
האמונה ,הקרבן היותר הגדול על מזבח זה:
הוא מה שאנו שובתים בשבת יום שלם .וזה
כוונת הכתוב :עולת שבת :כלומר העולה,
הנה הקרבן שכל אחד ואחד מישראל מביא
בהיותו בין האומות ,בזה שהוא שובת את
השבת ,הוא מביא את עולת התמיד ,כלומר
העולה בגדולתו על כל הקרבנות שמביאים
בני ישראל תמיד על מזבח אמונתם( .לוח
ארז).
,, - 2ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת
השלמי" .מכאן היה רבי יחיאל מיכל אומר
דרך רמז :בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים
אותו ליצר,, :אם בא ליטמא פותחים לו,
ובסופו של דבר נעשה הוא ,,משפחת
היצרי" .לשלם – השואף לשלמות ,הבא
ליטהר מסייעין אותו ,עד שנעשה ,,משפחת
השלמי".

היסטוריה בקצרה:
 11שנה אחרי החורבן  22למנינם:

אחרי שנידו את רבי אליעזר ,החמירו עליו
ולא התירו לו הנידוי ,וישב לו רבי אליעזר
לבדו ,עד יום מותו .ומאותו מעשה של
מחלוקת רבי אליעזר עם החכמים ,נהג רבן
גמליאל נשיאותו ברמה ,ומנע מהחכמים
שיעשו אגודות אגודות ,ולהביע כל אחד את
דעתו היחידה ולחלוק על רבים .ומעשה
שבאו שני עדים אצל רבן גמליאל והעידו
שראו את מולד הלבנה של חודש אלול.
וקיבלם רבן גמליאל וקבע את ראש חודש
אלול על פי עדותם .בא רבי דוסא בן
הורכינס ואמר לנשיא רבן גמליאל :שני
אנשים אלו שהעידו לפניך על מולד הלבנה
עדי שקר הם .וצריך לאחר ראש החודש יום
יותר על מה שקבעת .וממילא יהא ראש
השנה הבא לא יום שקבעת אלא לאחרו יום
יותר .כששמע רבי יהושע בדבר הזה וחלק
על רבן גמליאל הנשיא ואיחר ראש השנה
יותר יום .על מה שקבעו רבן גמליאל .אז
נתמלא רבן גמליאל חימה על רבי יהושע
שחלק עליו ,ואמר לו :לפי מה שקבעתי
יהיה יום הכיפורים הבא יום השבת ,ולפי
חשבונך שאיחרת אותו יום יותר יהיה יום
הכיפורים ביום ראשון .ואני גוזר עליך שלא
תחלוק על פסק הדין שלי ,שתבוא אצלי
במקלך ובמעותיך ,ביום הכיפורים שחל
להיות ביום ראשון לפי חשבונך .והתחיל
רבי יהושע מיצר על שגזר עליו הנשיא רבן
גמליאל לחלל את יום הכיפורים שבחשבונו.
ולא ידע מה לעשות אם ישמע לו או יחלוק
עליו!....

הדרך לרפואה ולבריאות:

בריאות הצוואר :כיפוף ממושך של הראש
שמאלה או ימינה ,כדי להחזיק את הטלפון
בין האוזן לכתף בעת שיחת טלפון ולאפשר
ביצוע בו זמני של פעולה נוספת יכול לגרום
לנזקים חמורים לחוליות הצוואר וללחץ על
כלי הדם המובילים את הדם למוח.
במקרים נדירים זה יכול לגרום לתופעת
שבץ אצל צעירים .בנוסף פעולה זאת גורמת
לכך שהשריר בצד אחד מתכווץ ובצד השני
נמתח ,ובהמשך הזמן הדבר יגרום לנוקשות
ומוגבלות בסיבוב הראש לצדדים ,ובגיל

המבוגר התוצאה יכולה להגיע להטיית
הראש לצד האחד .ובעיקר לאורך זמן
התוצאה תהיה כאבים בצוואר .כאבים
מסוג זה אינם חולפים ,בשונה ומכאבים
שנגרמו על ידי מאוורר ,מיזוג אוויר או
שינה על כריות גבוהות שחולפים עם הזמן.
אבל אפשר לחמם למרוח לעשות צילומים,
פיזיותרפיה ,אבל בדרך כלל אין טיפול
וריפוי לדבר ,לכן יש להימנע מפעולה זאת.
כאן המקום להזכיר כי אין לעשות שום
התעמלות לצוואר .ועם שימוש המחשב
בדורנו ,יותר ויותר אנשים עוברים לכתיבה
במחשב במשך שעות ארוכות ,ואינם יודעים
איך צריך לעבוד מול המחשב וכתוצאה
מכך הם עובדים בצורה לא נכונה .יש לדעת
כי עבודה במחשב לזמן ממושך ורציף –
באופן לא מושכל – יכולה להביא לתוצאות
קשות כגון ,כתף – קפואה ,כאבי פרקים,
שחיקת סחוס ,תעלת הגיד לבוהן ועוד ,כל
אלו הם דברים שקשים לריפוי.

דברי מוסר,, :אהבת התורה"

כל מי שזוכה לעסוק בתורה בלב ובנפש,
זוכה לשמחתה של תורה ,שהיא השמחה
האמתית והנצחית .שמחה שכזו אין לתאר
כלל .ואין דבר משמח בעולם כשמחת
התורה ,ומי שהגיע לשמחה זו אינו צריך
דבר אחר .כמו שאמר הר"ן :כשהתורה
תראה לך את פניה ,אז לא תצטרך לא שכר
עולם הזה ,ולא תחפוץ בדבר מלבד התורה,
אך צריך חוזק וגבורה לנצח את יצר הרע.
וצריך ללמוד בסבלנות ובשקדנות עד
שתתייגע ,ואז תלך לנוח ולאכול ולישון ,אך
בשום אופן אל תתבטל מן התורה .ונשאלת
השאלה :למה מרגיש האדם כל כך קשה
כשמתחיל ללמוד תורה? והתשובה היא כי
התורה כולה רוחנית והאדם כולו גשמיות,
ואיך יכולה להיכנס רוחניות בגשמיות?
אלא כשהגשמיות מזדככת ,אז נכנסת בה
הרוחניות וצריך להתחיל דף אחרי דף,
ופרק אחרי פרק .ואז תשמח בתורה .ודע כי
בעולמות העליונים אין דבר חשוב מלימוד
התורה הקדושה ,וכל המרבה בלימוד
התורה ,אז כל העולמות נפתחים לפניו ,וכל
מה שהוא צריך ,בין בגשמיות ובין רוחניות
הוא מקבל .וה' יזכנו לעסוק בתורתו אמן.

הראשון לציון:
רבי משה מיוחס 2311-2211

המופתי השופט העליון בירושלים בחר
לפני מותו להפקיד את בני ביתו ביד הרב
רבי משה ,וכך נעשה אפוטרופוס על בית
המופתי .וקרה אחר מות המופתי כי אחד
מנכדיו העני והגיע עד שערי פת לחם ,פנה
לעזרת אחיו ודודיו ,אבל כולם השיבוהו
ריקם וזרקוהו מביתם בבושת פנים ,בצר
לו ,נזכר בידיד המשפחה הרב משה ,וניגש
אליו וביקש עזרתו .הרב קיבלו בסבר
פנים יפות .שאל אותו :מה רצונך? שטח
את בקשתו לפני הרב לעזור לו ומיד ללא
היסוס וללא שהייה הוציא הרב כמה
שטרות כסף ודחקם לתוך ידי הערבי
ואמר לו,, :תחזיר לכשתרוויח" .ענה לו:
בכל לבי אשתדל לגמול לרב את טובתו,
ולעולם לא אשכח זאת .לא עבר זמן ארוך
וההלוואה שקיבל מהרב הועילה לו כמעט,
הוא השקיע אותה במסחר ,וההצלחה
האירה לו פנים .ולאט – לאט חזר למצבו
הקודם ,כסוחר אמיד ואדם נכבד ,ושומעו
הטוב פשט בכל הארץ .עשר שנים בלבד
עברו מאותו מאורע ,והאיש נתמנה על ידי
השלטון כשר בסוריה וארץ ישראל .הוא
יצא למסע על פני מחוזות שלטונו ,וכאשר
הגיע לעיר רמלה ,נוכח לדעת כי בזבז הון
תועפות למען מסעותיו ,ועתה נתדלדלה
קופתו .הפתרון שמצא לבעיה שלו היה
פשוט ביותר ,למחרת הכריז כי יהודי
ירושלים מחויבים להעלות לו מס בסך
שלושים אלף לירות .עתה היה לבו סמוך
ובטוח כי יצליח לאסוף את הכסף הדרוש.

סיפור:
הסיר והברון משה מונטפיורי 232:-222:

כשלא זכה משה ואשתו לזרע של קיימא,
קיבלו על עצמם להקדיש את חייהם למען
זולתם .על ידי נישואיו ,נקשר משה
בקשרי משפחה עם בית רוטשילד
העשירים המפורסמים .אחות אשתו
הייתה נשואה לנתן מאיר רוטשילד ,אחד
הסוחרים המוצלחים באנגליה ,וכינו אותו
הסוחרים ,,עמוד התווך" של הבורסה

הלונדונית והוא אחד ממייסדיה .המסחר
בצל בית רוטשילד היווה פרצת דרך
משמעותית לעסקיו המסועפים של משה.
ובעיקר לקשריו עם עשירים ונגידים .יצוין
כי הסכומים האגדיים שחילק בימי חייו
לעניים ,היו רובם משל נגידים ועשירים
גדולים ממנו ,אותם התרים למטרות
צדקה .בשנות מלחמותיו הגדולות של
נפוליאון ,שררה תנועה גדולה בשער
השטרות ואיגרות החוב .משה שעסק
בשותפות עם גיסו נתן מאיר רוטשילד
העפיל מעלה ,וההצלחה האירה להם
פנים .עתיר נכסים ומהולל במעשי חסדיו,
שכבר היו לשם דבר ,נבחר מונטפיורי
לראש עדת הספרדים בלונדון כאן בעצם,
החלה מסכת עסקנותו הציבורית ,והוא בן
שלושים וחמש בלבד וזה בשנת .1820
ואחרי מפלתו של נפוליון הקים בשנת
 1825החברה הראשונה לביטוח חיים
באנגליה תחת השם ,,אליאנס" בהנהלתו.

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו
זצ"ל:

 – 1הקורא או העולה לספר תורה אסור
להם לאחוז את הספר בעצמו ,אלא יאחז
בו על ידי טלית או על ידי המטפחת של
הספר .ואחר הקריאה אוחז בספר התורה
בימין ,מכסה במפה בשמאל ומברך,
והקורא האחרון או המפטיר ,סוגר ספר
התורה לגמרי לפני הברכה.
 – 2העולה וגם הקורא צריכין לעמוד ,ולא
לסמוך עצמם על שום דבר אלא לעמוד
באימה .ואף מי שהוא חלש יכול לסמוך
קצת סמיכה כל דהוא .והקורא עצמו אם
עולה לספר תורה ,צריך שיעמוד אחר
אצלו.

דינים :ימי בין המצרים

 - 1נוהגים מעט מנהג אבל וצער מיום
שבעה עשר בתמוז ועד לאחר תשעה באב
ויש להימנע מלשמוע שירות ותשבחות
מלווים בכלי נגינה ,אפילו דרך הרדיו.
 - 2אסור לעשות ריקודים ומחולות בימים
אלו ,ואפילו בלי כלי נגינה.

 - 1יש להימנע מלאכול פרי חדש או
ללבוש מלבוש חדש בימים אלו ,כדי שלא
יתחייב בברכת שהחיינו .אבל מברכים
,,שהחיינו" בשעת המילה ובשעת פדיון
הבן .בשעה שמברך שהחיינו על פדיון הבן
או על המילה רשאי להניח לפניו פרי חדש,
ויכווין לפוטרו מברכת שהחיינו .ולאחר
מכן יברך עליו ברכה הפרי ויאכלהו.
 - 4מותר לברך ,,שהחיינו" על פרי חדש
או על בגד חדש בשבתות שבתוך ימי בין
המצרים .וטוב להחמיר שלא לברך על בגד
חדש אפילו בשבת ,אלא יניחהו על לאחר
תשעה באב.
 - 5מיום ראש חודש אב עד יום התענית
ממעטים במשא ומתן של שמחה כגון,
קניית צורכי חופה ,רהיטים חדשים לבית
החתן והכלה ,וכן תכשיט כסף וזהב ,וכן
בגדי ונעליים חדשות.
 - 6יש מתירין לקנות בימים אלו רהיטים
או מוצרי חשמל חדשים לבית (שאינם
לצורך חתן וכלה) והמחמיר תבוא עליו
ברכה.
 - 2מותר לקנות תכשיטים ,בגדים
ורהיטים לצורכי חתן וכלה ,אך אם יש
חשש שיתייקר מחירם לאחר מכן ויבוא
לידי הפסד.
 - 8אסור לבנות בנין של ציור וכיור,
ולצבוע חדרי הבית מראש חודש ועד
לאחר תשעה באב .אך אם התחיל
מלאכתו קודם ראש חודש ולא סיים עד
ראש חודש ,ויש חשש שיבוא לידי הפסד
עם הפועלים ,רשאי לגמור מלאכתו בימים
אלו.
 - 0אסור לתפור או לגזור בגדים חדשים
מראש חודש אב עד תשעה באב.

אמן *** .האדון ויקטור מאלח ואשתו
הגברת שירלי ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביו המנוח יהודה אסלן בן
ג'מיליה ע"ה אמן *** .האדון טובי דהב
עבאדי ואשתו הגברת קמו ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ חמיו המנוח יהודה אסלן
בן ג'מיליה ולע"נ דודתו חנה בת טירה
ע"ה אמן *** .האדון פרח חמרה ואשתו
הגברת דינה ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ המנוח יהודה אסלן בן ג'מיליה ע"ה
אמן *** .האדון פרח חמרה ואשתו הגברת
דינה ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים
להאדון שלמה כפיף ואשתו הגברת איווה
לשידוכי הארוס והארוסה ,,אברהם
ומולי" מזל טוב ומברוק אמן *** .האדון
זוקי מיטה ואשתו הגברת אסטיללה
לנישואי בנם אלי ,וגם האדון פרח חמרה
מברך לשניהם מזל טוב ומברוק 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 אמם טוניה מזל בת רחל
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 *** .הגברת פרידה חצבאני רביע
ובניה לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם
המנוח נסים סאמי בן אמיליה ע"ה אמן.

התורמים לעלון זה:

הגיעו התרומות לשבוע זה $511
וההוצאות  $2111ותזכו למצוות אמן.

הרב שלמה זעפרני ואשתו הגברת
אסטיללה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
דודו החכם השלם המנוח יצחק זעפרני בן
לטיפה ע"ה אמן *** .האדון ידידיה
לניאדו ואשתו הגברת טונה ובניהם
לברכה ולהצלחה ולרפואה שלמה
לאדונתם אמו בהייה לניאדו בת אסתר

בחודש אפריל  2020פתחנו את אתר
האינטרנט עלונים בית יוסף המחודש,
ומאז ביקרו באתר  10.020מבקרים.

www.bethyosef.com

