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בפרשה זו מזהירה התורה את ישראל לבל
יעברו בשלוש ארצות בדרכם לארץ כנען,
והם גבול אחיכם בני עשו ,היושבים בשעיר
דרך מדבר מואב ודרך ארץ בני עמון.
התורה קראה לעשו ,,אח" ולהלן אומרת
התורה :ונעבור מאת אחינו בני עשו .יש
לשאול :למה קרא לעשו בלשון אחוה,
ולעמון ומואב לא קרא להם בלשון אחוה?
הרי כולם ממשפחת אברהם אבינו ומשפחת
אחיו והוא לוט בן אחיו? אומר אור החיים
הקדוש :כי יחס האחווה לעשיו הוא ,לפי
שנהגו עם ישראל באחווה ,ומכרו להם מים
ומזון כמו שנאמר בשליחות ששלח משה
לסיחון מלך חשבון .אוכל בכסף תשבירני...
כאשר עשו לי בני עשו היושבים בשעיר
משמע
בער.
היושבים
והמואבים
שהמואבים מכרו לישראל מזון ומים ,ולמה
לא קרא להם בלשון אחווה? עוד יש לשאול
איך הפסוק אומר בפרשה אחרת :לא יבוא
עמוני ומואבי בקהל ה' ,על אשר לא קדמו
אתכם בלחם ובמים ובפסוק שלנו כתוב:
כאשר עשו לי בני עשיו והמואבים היושבים
בער? עוד קושיא :גם בני אדום לא נתנו
להם מזון ומים ,שנאמר וימאן אדום נתון
את ישראל עבור בגבולו ,ויט ישראל מעליו?
רשב"ם מתרץ :בני עשיו היושבים בשעיר,
מכרו לישראל מזון ומים אבל אדום היו
יותר רעים מאלה היושבים בשעיר ולא
מכרו להם .אבל לצד בני עמון מואב ,מכרו

להם מזון ומים בכסף .ולמה פסל הכתוב
אותם לבא בקהל ,הפסוק עצמו נתן טעם:
אשר לא קדמו אתכם ,כלומר :שלא נתנו
לכם בחינם אלא בכסף .לפי שהיו כפויי
טובה לזרע אברהם ,שהציל את אביהם לוט
מהחרב ומהשבי גם מההפכה של סדום .וגם
שכרו את בלעם לקלל את שונאי ישראל
לפיכך הרחיקה התורה אותם מלהתחתן
בישראל .וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

,, - 1ותאמרו אלי חטאנו לה'" המתודה על
חטאיו צריך להתוודות בלב שלם ,ואם
מתוודה רק מהשפה ולחוץ הריהו מוסיף על
חטאתו פשע .לכן אומרים ביום הכיפורים
על חטא שחטאנו לפניך בווידוי פה ,היינו
שהתוודינו רק בפה ולא מעומק הלב .ועל
זה אמר משה :ותענו אותי ותאמרו אלי
חטאנו לה' ,כלומר :אלי אמרתם ולא לה'
הבוחן כליות ולב – ולכן באה התשובה מה'
להם :לא תעלו ולא תלחמו ,והטעם :כי
אינני בקרבכם ,כלומר אינני בקרבכם
פנימה ,ויראת ה' איננה מקננת בתוך לבכם.

היסטוריה בקצרה:
 02שנה אחרי החורבן  88למנינם:

כשלוש שנים נהג רבן גמליאל בנשיאותו.
כשראו השבעים החכמים של הסנהדרין
שמצער רבן גמליאל את רבי יהושע ,אמרו:
בואו ונעביר אותו מנשיאותו .אבל נתייעצו
ביניהם ואמרו :את מי נעמיד לנשיא

במקומו? נעמיד לרבי יהושע? בעל המעשה
הוא ,ויהיה לרבן גמליאל צער יותר מדי.
נעמיד לרבי עקיבא ,אין לו זכות אבות,
שהוא מבני בניו של סיסרא ,שהיה גוי ועשה
מלחמה עם בני ישראל ,ושמא יעניש אותו
רבן גמליאל ,אלא נעמיד לרבי אלעזר בן
עזריה ,שהוא חכם והוא עשיר ,והוא דור
עשירי לעזרא הסופר ,שיש לו זכות אבות,
ולא יוכל רבן גמליאל להענישו ,והיה
מפריש שנים עשר אלף עגלים בכל שנה
כמעשר לצדקה .והיו עיניו דומות לעזרא
הסופר .באו ואמרו לו :רצונך להיות ראש
מתיבתא? אמר להם :אלך ואתייעץ באשתי
אמרה לו :שמא יורידו גם אותך מן
הנשיאות בשביל אחר כמו שעשו לרבן
גמליאל .אמר לה :ישתמש אדם יום אחד
בכוס של זכוכית לבנה יקרה להתכבד בו,
ואם יישבר למחר יישבר .אמרה לו :אתה
בין  18שנה ואין לך זקן כמו האנשים
הזקנים ,למחרת הקיץ וראה שנהיה לו דרך
נס זקן כמו הזקנים האחרים ועל זה אמר
בהגדה :אמר רבי אלעזר בן עזריה הרי אני
כבן שבעים שנה ,שהיה בחור.

הדרך לרפואה ולבריאות:

כף הרגל כלומר העקב ,מתחילת בריאתו
אינו משופע בכלי דם ובעצבים ,מכיוון
שהוא מיועד להליכה ולשאת עליו את
משקל כל הגוף .אם הוא היה רגיש כמו
שאר חלקי הגוף ,אי אפשר היה לו למלא
את יעודו ,ולא היינו יכולים ללכת .ככל
שהשנים עוברות ,בדרך כלל העור מתקשה
ומתייבש ,ולפעמים גם אצל צעירים העור
של כפות הרגליים יבש ,ואז אם חלילה
קורה שריטה או פצע ,יותר קשה לרפואתם,
אי לזאת עלינו לשמור על העקבים וזאת
באמצעות מריחה ועיסוי של כפות הרגליים
ובעיקר העקבים ,בקרם או משחה לפני
השינה .תוך כדי העיסוי יש לשים לב שאין
בכפות הרגלים שריטה או פצע .לכל אחד,
ובפרט לחולי סכרת ,מומלץ לא לשים
משחה בין אצבעות הרגלים ,אלא אם כן
המשחה מיועדת למטרה זאת .כמו כן יש
לשמור על היגיינה וניקיון של כפות
הרגלים ,רחיצה והחלפת גרביים ,בכדי
למנוע אפשרות כניסת מזהמים לרגל .כפות
רגלים משומנות ,ההליכה שלהם יכולה

להיות סכנה גדולה במקרה של החלקה ,לכן
יש להתנהג בצורה מסודרת ,כדי שלא תצא
תקלה מההליכה.
דברי מוסר,, :תשעה באב"
דורות על גבי דורות זה אלפי שנים ,שכלל
ישראל בכל מקומות מושבותיהם ,מייחלים
בערגה מתי כבר יבוא חודש זה ,אשר שמו
מעיד עליו ,שאבינו רוענו הגדול שבשמים
כבר ינחמנו בגאולה והישועה האמתית
ובשמו .יקבנו ,,מנחם-אב" .כמה תפילות
ובקשות ,כמה תחנונים ודמעות נשפכו
כמים מלבם של בני ישראל במשך שנות
גלותנו מזה כאלפיים שנה בקרוב ,ועוד
קודם לכן ,כשבית שני היה עדיין בנוי
בתפארתו אבל היו חסרים בו מעיקר
הקדושה ,וכיתות של צדוקין ובייתוסין
למיניהם שנגסו בעמנו הטהור בכל פה,
ובאו זרים ויחללו את כרם בית ישראל.
ולכן גם אז ומכל שכן  70שנות גלות בבל על
כל פורענויותיו ,ודאי קיימו ,,שם ישבנו גם
בכינו בזכרנו את ציון" .חז"ל קבעו שחורבן
הבית אין לך יום שאין קללתו מרובה
מחברו טעם הפירות ניטל ,והדבר נמשך עד
ימינו אלה ,כמה צרות סובל כלל ישראל,
וכל אחד מאתנו בצרתו סובל כלל ישראל,
וכל אחד מאתנו בצרתו הפרטית .האחד
בצרות של הפרנסה ,והאחד בזיווגים,
האחד בבעיות של העדר נחת מצאצאיו,
והאחר בבעיות בריאות שלו או של בני
משפחתו וכו' .וכולנו יש לנו חסרון השראת
השכינה ,וכולנו מרגישים שהעיקר חסר.
ואנחנו מגיעים ליום המר והנמהר ,יום ט'
באב ,הכל חרב ,הכל נאבד ,הכל בטל ,חורבן
גשמי ,חורבן רוחני ,לא עולם הזה ולא עולם
הבא ,צרות אחרונות משכיחות הראשונות,
צרות חדשות משכיחות הישנות .ומן הראוי
לעצור את כל מרוץ החיים לזמן קצר
ולשבת ולהתבונן כל אחד לעצמו ,ובוודאי
רצוי עוד יותר ,על סביבתו בבית ,בבית
הכנסת ,בישיבה ובכל מקום ,מה כל הרעש,
על מה באתנו כל זאת והתשובה ידועה לכל,
על ה' זו חטאנו לו ובמה? ובחטאי הלשון ,אין
מי שיכול לתקן זאת על עצמנו .בידנו הדבר
לתקן חטא זה ולקבל בחזרה את כל היקר
והקדוש שאבדנו אם נשכיל להחדיר לעצמנו
ולבני בתנו ,שהמוות והחיים ביד הלשון ,ואזי

נזכה בע"ה מיד ,לקבל פני משיח צדקנו,
במהרה בימינו אמן.
הראשון לציון רבי משה מיוחס 2512-2820
כאשר נכנס רבי משה וחברו אצל המושל,
אמר הרב למושל,, :שמח אני לראות אותך
במצבך כיום ,אדוני המושל ,ברם צר לי כי
נאלץ אני לבוא ולחלות פניך על המס הכבד
אשר הטלת על יהודי עירי ,עניים ורשים
הם ,ולא יוכלו לעמוד בכך" .המושל חרה לו
היטב כי יאלץ לוותר על הסכום שביקש .אך
לא נותרה לו ברירה ,לבו מלא בחרון ,אך פניו
נותרו שלוות .אז אמר לרב,, :אני מוחק
מידית שני שלישים מן המס ,אבל עשרת
אלפי לירות בלבד תשקלו על ידי ,והשאר
בטל ומבוטל ,ואני לעולם אזכור לרב את
חסדו עמי" .ענה הרב,, :כיצד יוכלו יהודי
ירושלים העניים לשלמו? אולי יאות המושל
לוותר גם על זה" .מיד נתמלא המושל קצף,
וידיו נקפצו בזעף :וקרא למשרתיו ואמר:
,,הרגו לרב מיד" .החרב יצאה מיד מתערה,
וקרבה לעבר הרב .ומאור עיניו של הרב ניטל
ממנו מרוב אימה .ובקול רועד אמר,, :אני
אשתדל לתת לך הסכום שדרשת" .מיד
המושל קם ממקומו ועבר לחדר אחר שני
הרבנים עזבו המקום ויצאו מן בית המושל.
מאז ועד סוף ימיו נותר הרב משה סגי נהור,
ומאור עיניו אשר ניטל ממנו מרוב החרדה
כשראה החרב מונחת על צווארו ,ולא חזר
אליו מאור עיניו ,ואת שם ספרו האחרון קרא
אותו ,,עין המים" על שם אותו מאורע
מסעיר.

הסיר הברון משה מונטיפיורי 2588-2888

כשנה לאחר שנבחר משה המושל בלונדון,
המשיך בלימודיו ונתקבל לאקדמיה
המלכותית למדעים ,הוא היה היהודי
הראשון שדרך במקומות אלו ,ולאחר שסיים
את לימודיו ,נתמנה ל,,שריף" – מעין סגן
ראש העיר – בלונדון ,מינוי זה היווה למעשה
מפנה במעמדם של היהודים דאז ,שהחלו
להתקבל למשרות ממשלתיות .בשנת 1815
נבחר משה לראש הוועדה של ,,איגוד
הקהילות הישראליות באנגליה" .ועל אף
שלל תפקידים הנכבדים בחו"ל ,לא שכח את
מצוקת יהודי הארץ ,ובאותה שנה הגיע משה
לביקורו השני בירושלים .בשנת  1850הצליח
משה מונטפיורי לבטל עלילת הדם הידועה
בדמשק בנס ,,בדרי תומא" .בעקבות לחצים
דיפלומטיים מצדו שהובילו להתערבותו של

ראש ממשלת בריטניה לטובת יהודי דמשק,
ובה ניצולו ראשי הקהילה ממות בטוח.
השמועה על הצלחתו של מונטיפיורי בדמשק,
עשתה לה כנפיים ,ועוררה הדים נרחבים בכל
העולם ,ולא רק בעולם היהודי ,וראש
ממשלת בריטניה ומלכת אנגליה ,העניקו לו
את התואר ,,סר" לאות ההערכה על פועלו
למען האנושות .ובעקבות כך נקרא בפי
היהודים ,,השר".
שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל:
 - 1אם הכהן עומד בקריאת שמע או בברכות
ק"ש ,ואפילו אין שם כהן אחר ,אין עולה
לתורה ,ואין צריכין להמתין לו משום טורח
ציבור ,אלא קורין ישראל במקומו .ואם הוא
עומד באלוקי נצור בסוף העמידה ממתינין לו
ועולה לתורה .ואם הוא עומד בפסוקי
דזמרה ,עולה לכהן ,אך לא יקרא עם הקורא,
והוא הדין בלוי.
 - 5אם קרא לכהן או ללוי ואינם שם .או
שלא ידעו שיש שם כהן ,וקראו לישראל
לעלות במקומו ,ואפילו העולה אמר ברכו את
ה' המבורך ,הואיל ולא התחיל בברכה ,יורד
ישראל ויעלה הכהן במקומו .אבל אם התחיל
הישראלי כבר את הברכה ,גומר עד הסוף,
והכהן הנמצא אינו עושה .הוא הדין ללוי
שלא ידעו שיש שם לוי אם התחיל הכהן
הברכה במקום לוי ,ואם לא התחיל ,ירד
הכהן ויעלה הלוי כרגיל.

דינים,, :הלכות תשעה באב"

 – 1נכון שלא ללמוד בערב ט' באב אחר חצות
היום בדברים המותרים ללמוד בט' באב
(איוב – מדרש איכה – דיני ט' באב ודיני
אבלות) .ולא יטייל בערב ט' באב.
 – 5אין לאכול דגים ,ולא שני תבשילין ,ולא
לשתות יין – בירה – קפה – תה ושאר
משקאות משכרים ולא ירקות כבושים
(זיתים ומלפפון) בסעודה המפסקת .ואין
עונין זימון.
 – 1גבינה לא מבושלת ולא מטוגנת ופירות
חיים וסלט ולבן מותרים ולא נחשבים
תבשיל שני .וצריך לישב על הקרקע בסעודת
מפסקת.
 – 5הכל חייבים להתענות ואפילו מעוברות
ומניקות ,אבל חולה וזקן על פי הוראת רופא,
מותר לו לאכול דבר הנצרך ולא לתענוג.
וקטנים :לבת מתחת י"ב שנה ,ולבן מתחת

לי"ג שנים ,פטורים מלהתענות .ומותר לבלוע
תרופות הנחוצות.
 – 2נכון לשכב לישון בליל ט' באב על הארץ,
וישנה מעט מהרגלו בעניין השינה כדי
שיצטער קצת ,ויושבין על הארץ בבית
הכנסת.
 – 0חייב לעמוד בפני אביו ורבו או מפני
תלמיד חכם או זקן אף ט' באב.
 – 7ביום ט' באב שחרית יטול ידיו עד סוף
קשרי אצבעותיו בלבד ,וכן שנוטלים כל
היום ,ויטול שלוש פעמים לסירוגין .אין
מברכים בשחרית שעשה לי כל צרכי בברכת
השחר ,ואם שכח ובירך לית לן בה .ואין
מעשנים בט' באב ,אבל המצטער הרבה מותר
בתוך ביתו ובצינעה ואחר חצות .וכהן נוטל
ידיו לברכת הכהנים כרגיל .וכן למי שאסור
לצום ואוכל ,נוטל ידיו רגיל.
 – 8אין לקרוא תהלים ,והמקל בזה יש לו על
מי שיסמוך.
 – 5נעילת הסנדל אסורה בין לאנשים בין
לנשים בין לילדים.
 – 10אין טיול ואין שאלת שלום בט' באב,
ואם הקדימו לו שלום משיב בשפה רפה.
 – 11לא ירחץ פניו בט' באב ,אלא אחר
נטילת ידיים ,ועדיין לחות מעבירם על עיניו.
 – 15יש נוהגים שלא לעשות מלאכה ,לפי
שאין בה סימן ברכה.
 – 11בשחרית יברך על הטלית ועל התפילין
בביתו אחר ברכת השחר ,ויקרא בהם ,,קדש
לי" וקריאת שמע ,ואחר כך ילך לבית הכנסת
ויתפלל שחרית עם החזן ,ואומרים שירת
האזינו במקום שירת הים ,ושירת הים
אומרים אחרי העמידה ,והכהנים נושאים
כפיהם ,ויש קהילות שנהגו שלא לעשות
ברכת כהנים.
 – 15אין לאכול בשר ביום עשירי באב (יום
הששי) אבל ליל שבת מותר.

צבח שקיפתי ובניה לברכה ולהצלחה ולע"נ
בעלה המנוח ג'ואי אברהם בן רחל ע"ה אמן.
*** האדון טובי עבאדי דהב ואחיו ואחיותיו
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם
המנוח השוחט הנאמן חכם אליהו דהב בן
אסתר ע"ה אמן *** .האחים המבורכים:
שלמה – ג'ואי – ג'ק – טוניה – שילה
למשפחת גנדי ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אדונתם אמם פרידה אודיט בת רחל
ע"ה אמן *** .האדון פרח חמרה ואשתו
הגברת דינה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
הצעיר מיכאל בן קרן למשפחת קמעו ע"ה
אמן *** .האחים המבורכים :סולי – הלל –
ארליט – צופיה למשפחת בווביה לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח יצחק זקי בן
שמחה 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 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
סמי בן אמיליה ע"ה אמן *** .האדון דני
שקורי ואשתו הגברת אוולין ובניהם לברכה
ולהצלחה ומאחלים לחתן והכלה ,,אורי
ושירלי" מזל טוב בנים זכרים ומברוק אמן.
*** הגברת ביללה שקאלו ובניה לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח עובדיה בן גרז
ובנה רחמים בן ביללה ע"ה אמן.

הרב ליאון גנדי הכהן ואשתו הגברת שמחה
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון
משה כסכי ואשתו ובניהם לברכה ולהצלחה
אמן *** .משפחת סרווה לברכה ולהצלחה
אמן *** .האדון ג'וזף עבודי ואשתו הגברת
לינדה ובניהם לברכה ולהצלחה ולבריאות
אמן *** .האחים והאחיות המבורכים
למשפחת בווביה והגברת טוניה ובניהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ אחיהם המנוח יצחק
זקי בווביה בן שמחה ע"ה אמן *** .הגברת

הגיעו התרומות לשבוע זה $ 2082
וההוצאות  $2122ותזכו למצוות אמן.

התורמים לעלון זה:

בחודש אפריל  5050פתחנו את אתר
האינטרנט המחודש עלונים בית יוסף ,ומאז
ביקרו באתר  11.200מבקרים.

www.bethyosef.com

