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מטות:

הפסוק אומר,, :איש כי יידור נדר....
לאסור איסר על נפשו" יש לתמוה הרי
הפסוק מדבר באדם שרוצה לאסור דבר
המותר ,ומדוע כתב ,,לאסור איסר"
שמשמע שאסר על עצמו דבר שהוא כבר
אסור לו? עוד מה בא הפסוק לרבות
באומרו ,,ככל" היה די באומרו ,,היוצא
מפיו יעשה" בלי תיבת ,,ככל"? אלא איתא
בגמרא :אעפ"י שאין שבועה יכולה לחול על
דבר שהוא כבר מושבע עליו מסיני ,כגון
האומר :שבועה שלא אוכל נבלות וטרפות,
ואכל אינו עובר על השבועה ,אלא עובר על
אסור נבלות וטרפות דווקא .אבל אם כלל
בשבועתו גם דבר היתר ,כגון שנשבע שלא
יאכל בשר כשר ובשר טרף ,אז חלה
השבועה על הכשר ועל הטרף ,ואם אכל
טרף עובר על אסור התורה וגם עובר על
חילול וביטול השבועה שנשבע .לפיכך אמר
הכתוב,, :לאסור איסור על נפשו" כלומר
נשבע על דבר אסור כבר וכלל עמו דבר
מותר ,ורמז לזה בתיבת ,,ככל" היוצא מפיו
יעשה ,ללמד דבר שלא היתר עם דבר
האיסור ,אז עובר על שני דברים אם אכל
טרף עובר על מצוה מן התורה שלא לאכול
טרף וגם עבר על ביטול השבועה( .בן יאיר)

מסעי:

,,את שלוש הערים תתנו מעבר לירדן ,ואת
שלוש הערים תתנו בארץ כנען וכו'" .יש
לתמוה :בערי עבר הירדן שחיו שם בני גד
ובני ראובן וחצי שבט מנשה קבע להם

שלוש ערי מקלט ,אבל בארץ ישראל עצמה
שחיו שם תשעה מטות וחצי המטה קבע
להם דווקא שלוש ערי מקלט? אלא מחמת
כי יש רוצחים רבים בגלעד שהיא מעבר
לירדן ככתוב :גלעד קרית פועלי און עקובה
מדם .לפיכך קבע להם שלוש ערי מקלט .יש
לשאול :והלא ערי מקלט אינן קולטות אלא
את ההורג בשוגג ולא במזיד אם כן מה
הועילו שלוש ערי מקלט שקבע להם? אלא
נראה לומר :שמאחר ודרכם של הרוצחים
היושבים בגלעד הייתה ,שהיו יוצאים לדרך
ומלסטמים את הבריות וחולקים את שלל
הנרצח ,נמצא ,שמלבד הרוצח עצמו שחייב
מיתת בית דין ,אף החולק עמו לרוצח
ייחשב ,לכן לדוגמא מזמין ה' את הרוצח
שישב בתחתית הסולם ,ואת החולק שלל
לראש הסולם ,ונופל עליו והורגו בשגגה,
ואז יוצא שהרוצח נהרג וזה שנחלק עם
הרוצח בשלל חייב לגלות לעיר מקלט,
והרבה מעשים כאלו שמחייבים את
השותפים בשלל שיהרגו את הרוצחים
שרצחו במזיד ,והם יתחייבו לנוס אל עיר
מקלט ,לפיכך קבע משה שלוש ערים בחלק
בני גד ובני ראובן ואפילו הם שני שבטים
וחצי דווקא (באר בשדה).

היסטוריה בקצרה:
 02שנה אחרי החורבן  88למנינם:

כשנחלק רבי יהושע עם הנשיא של הישיבה
רבן גמליאל ,על קביעות יום ראש השנה
למשל רבן גמליאל קבע שיהיה ביום שני,
אבל רבי יהושע חלק עליו ודעתו לקבעו

ביום שלאחריו כלומר ביום השלישי ,מיד
גזר רבן גמליאל על רבי יהושע שיבוא ביום
הכיפורים לפי חשבונו של רבי יהושע עם
המקל ועם כיס המעות ,כדי להוכיח לו
טעותו שיום זה אינו יום הכיפורים .ומיד
רבי יהושע התחיל מיצר איך לחלל יום
הכיפורים כפי חשבונו .ופגש ברבי עקיבא
להתייעץ עמו .אמר לו רבי עקיבא אל תדאג
כל מה שעשה רבן גמליאל עשוי ,וקביעתו
היא הלכה ומסכימים על זה מן השמים.
והביא לו רמז ופירוש מן התורה .אז רבי
יהושע נטל מקלו וכיס מעותיו ביום
הכיפורים שחל בחשבונו ,והלך לרבן
גמלאיל .כיון שראה אותו עמד רבן גמליאל
מכיסאו ,ונשקו על ראשו .ואמר לו :בוא
בשלום ,רבי ומורי .רבי בחכמה ,ותלמידי
שקבלת את דברי שאני גוזר עליך גזרה
ואתה מקיימה כתלמידי אשרי הדור
שהגדולים נשמעים לקטנים .אבל יאמרו
הדורות הבאים אין בית דין זה שבימינו
כמשה ואהרן ,שנשמע לו שאין לך שופט
אלא שבימיך על פיו תחנו ועל פיו תצאו.
הדרך לרפואה ולבריאות:
חשיבות לשיפור הנשימה ושיפור עבודת
הריאות .לפי שהריאות מקבלות את החמצן
מהאוויר שנכנס אליהן ,והחמצן מועבר
למחזור הדם ונותן לו את החיות ,מכאן
החשיבות הרבה לכמות החמצן שנכנס
לגופנו .אולם בדרך כלל הנשימות של אדם
ממוצע הן די שטחיות ,ורק כ  10%מכמות
האוויר שמצויה בריאות מתחלפת .באופן
רגיל אין לנו אפשרות לגרום להכנסת אוויר
מקסימלית ,מכיוון שהריאות הם לא שריר
שיש לנו יכולת שליטה עליו ,אלא שיש דרך
להתגבר על כך וזאת באמצעות תרגיל פשוט
ביותר ,קח כוס רגילה ומלא אותה במים עד
שליש ,קח קש שתיה דק ,והתחל לנשוף לתוך
הקש ,כמו שהילדים עושים בועות במים,
נשוף אוויר לתוך הקש למים ככל שביכולתך,
במצב של נשיפה ,יש לנו יכולת לשלוט על
הריאות ,מכיוון שהוצאת האוויר מהריאות
יכולה להיות מושפעת משריר הסרעפת
שלוחץ על הריאות וגורם להם להתכווץ
ולהוציא מתוכן אוויר רב ככל האפשר ,לאחר
פעולת הנשיפה ,תבוא פעולת שאיפת אוויר
לריאות ,ושאיפה זאת תכניס הרבה אוויר
לריאות בגלל החסר (ואקום) שנוצר בעת

נשיפת האוויר בכוס ,כך נוכל לשפר את
תחלופת האוויר בריאות באופן משמעותי.
תרגיל זה חשוב ביותר לאנשים בגיל המבוגר
ובפרט לאנשים שרגישים לדלקות של
הריאות ,התרגיל מעלה את כמות האוויר
החדש שנכנס לריאות וממילא כמות החמצן
בדם משתפרת .הזמן הנכון לתרגיל זה הוא
בבוקר על קיבה ריקה .אין צורך לעשות יותר
משלול נשיפות ושאיפות ליום ,וכל אחד יכול
להרגיש על עצמו כמה פעמים לעשות.

דברי מוסר,, :חודש אב"

הוא החודש החמישי למניין החודשים מניסן,
מזלו ,,אריה" ראש חודש הוא לעולם בו יום
אחד ,מקום שם ,,אב" בבלי ,אך יש דורשין
נוטריקון ,,אב" – אדום – בבל – שתי
הממלכות שהחריבו את שני בתי מקדשנו
בחודש אב .ואמרו,, :משנכנס אב ממעטין
בשמחה" מה הלשון ,,ממעטין"? שהעצבות
הפרושה על חודש אב אינה מקיפה את כל
החודש אלא רק עד מחצית החודש ,כי עד אז
אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש
הראשון והשני .ובמחציתו השנייה ,הוא
שמחה ,ודבר זה נרמז בשם החודש ,,אב"
המורכב משני אותיות ,,א" ו,,ב" ,,א" –
ארור,, .ב" – ברוך .והקפידו ,חכמים כי
כותבים שם החודש כותבים ,,מנחם אב"
לשנות הדין לרחמים .ואמרו בשם ,,חתם
סופר" שהקפיד עד חמישה עשר באב לכתוב
,,מנחם אב" ואילו אחרי חמישה עשר באב
כתב ,,אב" בלבד ,כי אז כבר מתחילים ימי
הרחמים ,ואמרו חז"ל,, :כל דור שאין בית
המקדש נבנה בימיו מעלין מעליו כאילו הוא
החריבו" והקשו :הלא רבים צדיקים יסודי
עולם שהלכו למנוחות ולא נבנה בימיהם?
אבל האמת היא כי הצדיקים בונים בימיהם
חלק מבית המקדש כל אחד וחלקו השייך
לנשמתו ,וכל ההארות של ימי הדורות
מצטרפות ומתכנסות ,כי היעלה על הדעת
שדור הגאולה יהיה כל כך ראוי ,ובזכותו
בלבד יבנה? אלא שזכות כל הדורות עומדות
לבניית בית המקדש וזהו שאנו אומרים
בתפילה בונה ירושלים כלומר בונה בכל יום
מקצת ממנו ,וה' יזכנו בבנייתו במהרה
בימינו אמן.

הראשון לציון:
רבי משה מיוחס 2312-2821

כאשר קופת השר שהוא הנכד של המופתי של
ירושלים נתרוקנה ,כי בזבז מעותיו במסעיו

על פני מחוזות שלטונו בסוריה ובישראל.
הפתרון שמצא לבעייתו ,הוא שיהודי
ירושלים ישלמו לו שלושים אלף לירות
למלאת את קופתו הריקנית .ותושבי
ירושלים היו בתאניה – ואניה ,כי לא ידעו
מהיכן להמציא לידי המושל את המעות,
ורובם עניים .בצר להם פנו לרבם הרב
מיוחס ,לבקש עצתו .ושאל אותם הרב :מיהו
המושל החדש? כאשר שמע הרב את שם
המושל ,נזכר מיד בסיפורו עם המושל כשהיה
עני ,והרב עזר לו בסכום כסף גדול .ואמר
להם הרב,, :אל תדאגו ,אני אלך לחלות את
פני המושל ובעזרת ה' תבוטל הגזרה" .הרב
נטל את ידידו רבי מרדכי לוי ,ויחדיו ירדו
לעיר המלך לקדם את פני השר ,כי שם ביתו.
בשער הבית ביקש הרב מיוחס כי יודיעו לשר
את דבר בואו .הם לא חכו זמן ארוך ,כעבור
דקה בלבד ירד המשרת ,והכניסם בכבוד
מלכים פנימה ,ואמר להם המשרת,, :השר
ישמח מאוד לראות את פניכם" .כאשר נכנסו
לפתח הבית ,יצא השר לקראתם בהתרגשות.
הוא נטל את ידו של הרב ונישקה בחום כמה
פעמים .ואמר :כבוד גדול הוא לי לארח את
הרב ,ולעולם לא אשכח לו את חסדו אשר
גמל עמדי ,רק בזכות הרב עליתי לגדולה,
עתה יש לאל ידי לגמול לו על טובתו ,ככל
אשר תרצה אעשה.

סיפור:
הסיר הברון משה מונטיפיורי 2381-2881

אחרי מפלתו של נפוליאון בשנת  ,3804הקים
הסיר משה החברה הראשונה לביטוח חיים
באנגליה תחת השם ,,אליאנס" תחת
הנהלתו .בתפקיד זה שימש כל ימי חייו ,יחד
עם זאת שימש גם בתפקיד מנהל חברה
להוצאת גז מתחת הקרקע .עסקיו השונים
הלכו מחיל אל חיל ,ושמו התפרסם בכל
רחבי בריטניה .בשנת  3807החליט משה
לעלות בפעם הראשונה לביקור בארץ ישראל,
וזה היה ביקורו הראשון מתוך שבעה
ביקורים ,ובקיץ של אותה שנה יצא לדרך.
ארבע חודשים התענו משה ואשתו ,,יהודית"
בטלטולי הדרך עד שהגיעו לירושלים.
התרגשות גדולה אחזה את תושבי העיר עם
בואו של הנגיד משה ,ששומעו התפרסם זה
מכבר ,בכל תפוצות ישראל ,והיה זה בי"ח
חשון של שנת  ,3807וביקורו זה צוין בפנקסי
הקהילה כיום חג לאנשי העיר .בשנת 3810
העמיד משה עצמו בראש הלוחמים למען

שויון זכויותיהם של יהודי אנגליה .קשריו
הרבים עם אצילי המדינה עמדו לו בפעולותיו
למען עמו ,והשפעתו הייתה מכרעת .מספר
שנים לאחר מכן ,תרם משה סכום כסף עצום
לממשלת אנגליה ,מה שהביא לו פרסום גדול,
שבעקבותיו נבחר לשופט בלונדון ,והתנה עם
הממשלה לקבל ובחגי ישראל והכריז בגאון:
את חובותיו ביחס לה' אני מעמיד מעל לכל
שאר חובות.

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו
ז"צל  -3 :כיוון שהתחיל הקורא לקרא

בתורה ,אסור לכל הקהל לדבר אפילו בדברי
תורה ,ואפילו בין גברא לגברא .ואסור לצאת
מבית הכנסת בשעה שקורין בתורה ,אבל בין
גברא לגברא ,יכול לצאת גדול .אבל מותר
לעיין בדברי תורה בין קורא לקורא ,אבל לא
ללמוד בקול . 2 -הן עולה בראש ,ואפילו אפ
הוא עם הארץ ,קודם לתלמיד חכם ,ובתנאי
שהכהן הוא אדר כשר ,ואפילו אם כהן רוצה
למחול ולעלות חכם במקומו אסור .וכשאין
כהן ,לא יעלה לוי ,,שני" אלא ישראל ראשון
ואחריו עוד שני ישראלים .דינים : 1 -דיני
שבוע שחל בו תשעה באב בשנה זו מתחיל
ביום ראשון (  ( July ). THעד סוף יום רביעי
(  July 26TH 2 - 09אסור להסתפר בשבוע
שחל בו תשעה באב וכן אסור לגלח בו את
הזקן .ואף לאבי הבן ,הסנדק ,והמוהל אסור
להסתפר .אבל האשה מותרת . 3 -יש
אוסרים לגזוז ציפורניים בשבוע זה .בשבוע
זה .אבל כשציפורניו גדולות יש להקל . 4 -
אסור לכבס בשבוע זה ,ואפילו אם אינו רוצה
ללבוש עתה אלא אחרי ט' באב . 5 -אסור
ללבוש בגדים מכובסים מקודם ,ואם הוא
צריך להחליף ,עליו להכין מלבושים קודם
השבוע ,וילבש אותם כחצי שעה ויחליפם
באחרים עד שיהיו לו מספר חולצות או
גרביים שכבר לבשם קודם השבוע ויכול
לעשות כן גם בשבת בלבד .ילבש ליל שבת
ובבוקר יחליף באחר ,ואחרי השינה בצהריים
יחליף באחרים .ובשבוע שחל בו ישתמש בכל
החולצות המזומנות . 6 -אסור להציע המיטה
בסדינים מכובסים ואפילו מגבות ידים,
ומותר לכבס בגדי קטנים מגיל שלוש שנים
ומטה . 7 -אסור להתרחץ בחמין ,אבל
בצוננים מותר ,ובים במקום מעורב של נשים
וגברים עוון חמור ,וצריך לבטלו ולחזור
בתשובה מלאה למי שעשה אותו .וה' ישמרנו
אמן . 8 -אסור לתפור ולגזור בגדים חדשים

בשבוע זה ,ויש להחמיר מראש חודש אב.
אבל מותר לתפור בגד שנפרם ,ומותר לתקן
נעלים . 9 -אסור לקנות בגדים חדשים או
נעליים חדשות .אבל נעלי גומי לצורך תשעה
באב מותר לקנות ונעלם בט' באב ,וטוב
שילבש נעליים אלו בערב ט' באב לזמן
מועט  . 10 -אין אוכלין בשר אחרי ראש
חודש עד לאחר יום עשרה באב ,ועד בכלל.
ובראש חודש עצמו מותר . 11 -בשר שנשאר
מסעודת שבת חזון או סעודת ראש חודש
אב ,יש אוסרים ,ואין למחות במקילים,
אבל לאכלו בסעודה רביעית אפילו חומרה
לבית ביה .וביום ראשון מותר לתנו לקטנים
בגיל  8-7שנים .ותינוק חלש קצת מותר
להאכילו בשר בשבוע זה .ודגים מותר לכל .
  12מותר לבשל בקדרות בשר בת יומא(שבשלו בו בשר באותו היום) ולאכול
מהתבשיל שלא נתנו בו בשר . 13 -בערב
שבת חזון מותר לטעום מהתבשיל ,אף על
פי שיש בו בשר ושומן .הואיל ויש מצוה
בטעימות התבשיל לכבוד שבת ,והמחמיר
תבוא עליו ברכה . 14 -אסור לשתות יין
מראש חודש אב .אבל יין של הבדלה מותר .
ושכר או בירה מותרים . 15 -אין לאכול
בשר ולא לשתות יין בליל עשירי וביום
עשירי באב .לפי שרובו של ההיכל נשרף
בעשירי בו .המשך תורמים *** :האדון
שחוד – שאול משענייה ואשתו הגברת דיבה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ הוריו אביו
המנוח משה בן זקייה ואמו מרגו בת בהייה
ע"ה אמן *** .האחים המבורכים סולי –
הלל – ארליט – צופייה למשפחת בווביה
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אביהם המנוח יצחק בן שמחה ע"ה אמן.
*** הגברת ריטה דוויק בווביה ובעלה
האדון יוסי לברכה ולהצלחה ולבריאות
ולע"נ אחיה המנוח יצחק בן שמחה ע"ה
אמן *** .הגברת פינלנד פריסכו בווביה
ובעלה האדון רפאל ובניהם לברכה
ולהצלחה ול"נ אחיה המנוח יצחק בן
שמחה ע"ה אמן *** .הגברת איוון חלבי
בווביה ובעלה האדון אלי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אחיה המנוח יצחק בן
שמחה ע"ה אמן *** .האדון אלי לוי ואשתו
הגברת בקי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אשת אחיו רוזלין ריזל חיה בת חוה*** .

האחים המבורכים פרג' – דוד – קלוד –
אדמון – ע"ה אמןג'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 *** .גברת רוזיט כהן ובניה לברכה
ולהצלחה ולבריאות אמן *** .האדון
אלפונס קובני ואשתו הגברת גולדה ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .הרופא האדון
משה פעור ואשתו ובניהם לברכה ולהצלחה
אמן *** .הגברת איוון כודר בללאס אמו של
משה ובניו ובניה לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביהם המנוח מרכו בן רחלה והוריו ע"ה
אמן *** .האחים המבורכים למשפחת
חצבאני לברכה ולהצלחה ולע"נ רחל בת
פרידה ע"ה אמן *** .האדון מראד לוי
ואשתו הגברת קטי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ המנוח אדגר בן אדל שנפטר
במדינת פנמה ע"ה אמן.
הגיעו התרומות לשבוע זה $ 2012
וההוצאות  $2122ותזכו למצוות אמן.
בחודש אפריל  0000פתחנו את אתר
האינטרנט עלונים בית יוסף המחודש ,ומאז
ביקרו באתר  30.900מבקרים.
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