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בפרשה זו שוב חוזר משה רבינו על עשרת
הדיברות ששמעו ישראל בהר סיני .ומהי
המצווה החשובה ביותר בעשרת
הדיברות? אירוע זה מוכיח על חשיבות
המצווה הגדולה בעשרת הדיברות .פעם
אחת :עיתונאית בארץ ישראל שאלה
תלמיד אחד :היכן מופיע בתורה הפסוק:
,,ואהבת לרעך כמוך" התלמיד השיב:
בעשרת הדברות .אך האמת היא כי פסוק
זה כתוב בספר ,,ויקרא"? התירוץ הוא
כמוס במאמרם ז"ל,, :אדם לאדם זאב".
ומי מחנכו להתרחק ממדה רעה זו ולרדוף
ולהידבק במצות ,ואהבת לרעך כמוך?
החינוך הבסיסי לאהבה זו ,חויבה בדברה
החמישית של עשרת הדיברות והיא:
,,כבד את אביך ואת אמך" .ונשאלת
השאלה :מדוע נבחרה דברה זו לשמש
ככותרת למצות,, :ואהבת לרעך כמוך"?
הרי מצוות כבוד הורים מוגבלת לתחום
הצר והמשפחתי בלבד ,בעוד ,אהבת הרע,
והידיד ,היא ציבורית כוללת ומקיפה יותר
לרוב הציבור ,לקרובים ולרחוקים,
ליהודים ולאינם יהודים ,ומשום כך
הקדימה התורה את כיבוד הורים לאהבת
הזולת ,בה יתחיל האדם מנעוריו להרגיל
עצמו במסגרת משפחתית המצומצמת,
והיא ממלאת לו את מסגרת חייו.
והמצווה השנייה והיא :ואהבת לרעך
כמוך ,אינה מתקיימת ללא הראשונה:
כבד את אביך ואת אמך .כי בתחום

המשפחה ,הפגישה הראשונה עם הזולת,
מתקיימת בין הורים ליוצאי חלציהם.
ושם מערכת היחסים בין שני הצדדים
מטביעה את חותמה וקובעת את הגישה
וההתייחסות העתידה כלפי החברה,
והפרט .והיא הבסיס להצלחה החברתית
ואם נתרכז בקריאת הפסוק,, :כבד את
אביך ואת אמך" – אביך כמו שהוא ,ואמך
– כאשר היא אמך .ולא משנה מה ערכם
ומעלתם .די בכך כי הם סיבת היותך
בעולם הזה ,ואם הם חכמים או לא ,ישרי
דרך ובעלי מידות ,או שפלים וחדלי
אנושי ,עליך לכבדם .אחרת ,אתה עלול
להפסיד את התכונה הנאצלת של הכרת
הטוב ,ואם אתה מתייחס טוב להוריך ,מי
שעשו עמך טוב ,ויגעו בך עד היום הזה,
ונזהר בכבודם ,בנוסף להוקרת תודה
והכרת הטוב ,ובעזרת ה' הטוב ,אתה
מצליח בכך ,מובטח לך שתצליח עם
אשתך ובניך ,וכל אחד אחר .כי חיוב
כבודם ,היא נקודת מוצא בסיסית אז
יבוא אחריה פסגת ההצלה של מצות:
,,ואהבת לרעך כמוך" אפשרית ובהישג יד,
וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

 - 1אומר משה בתפילתו לה',, :אעברה נא
ואראה את הארץ הטובה" לכאורה :הרי
ברור מאליו שאם יעבור ארצה יראה
אותה? אלא בא ללמדנו ,שצריך האדם
לבקש תמיד ,כי יראה לו ה' את הטוב

שבכל דבר .לפיכך אמר משה :ואראה את
הארץ הטובה – שאראה רק צד הטוב של
ארץ ישראל( .אוהל התורה)
,, - 0ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו"
אומר אור החיים הקדוש פתח בלשון
רבים,, :לשונאיו" וסיים בלשון יחיד
,,להאבידו" למה? רומז :אם האב אינו
הולך בדרך התורה ,וממילא בניו לומדים
ממנו לעשות כאביהם ,אז נעשו רבים
היינו,, :לשונאיו" כלומר האב ובניו ,ואז
נפרעים ממנו אל פניו ,כלומר :בחיי
אביהם ,להאבידו ,למי? לאביהם ,בבחינת
חוטא ומחטיא .אבל אם האב רשע בלבד,
ובניו צדיקים ולא עשו כאביהם ,אז
מזכים לאביהם ,כי ברא מזכה לאבא ,ולא
ישלם ה' לאביהם להאבידו כי ניצול
בזכות בניו הצדיקים.

היסטוריה בקצרה:
 11שנה אחרי החורבן 22 :למנינם

באותו היום שהעבירו את רבן גמליאל
מנשיאותו ,והעמידו במקומו את רבי
אלעזר בן עזריה ,סילקוהו לשומר פתח
בית המדרש ,ונתנה רשות לכל תלמיד
שרוצה ללמוד ליכנס .לפי שהיה רבן
גמליאל מכריז ואומר :כל תלמיד שאין
תוכו כברו ,לא יכנס לבית המדרש ,והרבה
ספסלים וכיסאות הוסיפו בבית המדרש
עד שהגיע המספר לשבע מאות כסא חדש,
ואז חלשה דעתו של רבן גמליאל ונצטער,
ואמר :בינו לבין עצמו שמא חס ושלום
מנעתי תורה מישראל? ובאותו יום קבעו
כמה הלכות שהיו עד אז במחלוקת בין
החכמים ואחת ההלכות המפורסמות
שקבעו באותו יום :שאם אדם ששאל
לחכם ואסר לו ,לא ישאל לחכם אחר.
ואם שאל לחכם והתיר לו ,לא ישאל
לחכם אחר .ואם שאל בדיעבד ,אחד אסר
ואחר התיר ,שואל לחכם שלישי ויכריע
ביניהם .ואם לא שאל לחכם שלישי ,אם
הוא דבר שאיסורו מן התורה יעשה כמו
החכם המחמיר ,ואם הוא אסורו מדרבנן
יעשה כמו החכם המתיר .וגם באותה שעה
נתפרסמה רוב חסידותו של רבן גמליאל,
שהיה רבי אלעזר בן עזריה נשיא ויושב

בראש ,במקומו של רבן גמליאל ,שהועבר
ממקומו ,ורבן גמליאל לא מנע עצמו מבית
המדרש אפילו שעה אחת .והיה יושב עם
התלמידים ושומע להנשיא החדש.

הדרך לרפואה ולבריאות:

משאבת הלב שולחת את הדם לכל הגוף
באמצעות העורקים .בכדי שהדם יגיע לכל
מקום בגוף ,הלב שולח את הדם בלחץ,
והוא הנקרא לחץ דם ,אי לזאת דפנות
העורקים חזקות על מנת שיוכלו לעמוד
בלחץ הדם .לאחר שהדם הגיע למקום
ייעודו ,הוא חוזר אל הלב דרך הוורידים,
ללא הלחץ של הלב .ורידי הרגלים
מוקפים בשרירים וכל פעולה שנעשית
בקרסוליים מכווצת את השרירים ,כיווץ
זה לוחץ על הוורידים וגורם לכך שהדם
שבתוכו נדחף חזרה כלפי מעלה לכיוון
הלב .בוורידים עצמם ישנם כמין ,,עלים"
עלים אלו נקראים שסתומים .כאשר
השריר מתכווץ ודוחף את הדם כלפי
מעלה ,העלים נפתחים ומאפשרים לדם
לעלות ,כאשר השרירים מתרפים הדם
רוצה לרדת כלפי מטה בגלל כח המשיכה,
העלים נסגרים ומונעים מהדם לזרום
כלפי מטה .היות והוורידים לא נדרשים
לעמוד בלחץ גדול ,לכן דפנותיהם פחות
חזקות ,חולשה זאת של דפנות הוורידים
מאפשרת את התרחבותם .ככול שהגיל
עולה ,דפנות הוורידים נחלשות יותר,
וביחד עם מצבי עמידה ממושכים ,גורמים
לכך שיותר דם מצטבר בוורידים וזה
כמין ,מעגל חוזר.

דברי מוסר:
,,כפיית יצר הרע"

כל יצירת האדם בארץ אינו אלא כדי
שיהא כופה את יצרו ויהנה מיגיעה זאת
בעולם הבא ,ויזכה לחזות בנועם ה' ולבקר
בהיכלו .ואלמלא יצר הרע ,לא היה לאדם
שכר טוב ,כי הוא כמלאכי השרת שאין
להם יצר הרע ,ולא היה צורך בביאתו
לעולם .וכאשר אדם מתגבר על יצרו,
ועושה רצון קונו ,זה נחת רוח גדול
ליוצרנו ,כשבני אדם גיבורי כוח עושי
דברו ,ולפי העמל והטורח והתגברות על

היצר הרע ,כך ירבה לעשות נחת רוח
ליוצרנו ,ולפום צערא אגרא .וכתב ,,ספר
החסידים" שעל מצווה אחת שיצרו של
אדם מתגרה בו ותוקפו להעבירו על דעת
קונו .והוא כופה את יצרו ,מקבל שכר נגד
מאה מצוות שאין יצרו תוקפו .ועל זה
אמרו :במקום שבעלי תשובה עומדין ,אין
צדיקים גמורים יכולים לעמוד ,והטעם
הוא ,שלצדיקים גמורים ,מעיקרא יצרם
קטן ואין להם שכר התגברות על היצר
הרע כל כך ,,כמו הבעלי תשובה שהורגלו
בעבירות וקשה להם לפרוש מהם כפרישת
הציפורן מן הבשר .הנה כי כן כאשר
מתגברים על יצרם ,כאיש מלחמה וכופים
את יצרם עושים נחת רוח גדול לה' ויגדל
שכרם .וזהו שאמרו חז"ל,, :גדול הנהנה
מיגיעו יותר מירא שמים" לפי שיגע על
עצמו וכבש תאוותיו וכפה את יצרו הרע,
זכותו ושכרו גדול משכר ירא שמים
בטבעו ,שאינו מרגיש כל כך לרדוף אחרי
יצר הרע ואחרי תאוותיו .על כן ראוי
לשמוח על היצר הרע שיש בנו ,כי על ידו
אנו זוכים לעשות נחת רוח לה' ,ועל ידו
אנו זוכים למתן שכרן של צדיקים לעולם
הבא אמן.

הראשון לציון:
רבי משה מיוחס 2311-2211

אחרי שנעשה רבי משה סגי נהור ,וכבה
מראה עיניו ,הוא לא האריך ימים
בתפקידו בחודש תשרי  ,1806לאחר ארבע
שנות רבנות כראשון לציון אחרי פטירת
חמיו רבי יום טוב אלג'אזי .ועלתה נשמתו
הטהורה השמימה ,צוואה פלאית
ומיוחדת הותיר אחריו .את הצוואה ערך
עוד בימי עלומיו ,ואביו הגאון רבי רפאל
מיוחס חתם עליה .הוא מבקש בה מבניו
אחריו לבל יספידוהו וישבחוהו כלל לאחר
מותו .את הנוסח אשר יכתב על המצבה
קבע בעצמו,, :ציון המנוח איש צעיר
מתושבי עיר הקודש ירושלים משה בן
הרב רפאל מיוחס ,תהי נשמתו צרורה
בצרור החיים ,וה' המחייה מתים הוא
יחייהו! בטל תחיה" .עוד מצוה הוא לבניו
לפרוע כל חובותיו ,להגות בתורה בכל

כחם ולהיזהר מאוד בכבוד אמם .הוא
מסיים :בני ,גוזר עליכם שלא תצערו אותי
בקברי באיזה אסור כעס או קטטה חס
ושלום ותקיימו בעצמכם :כל המעביר על
מידותיו ,מעבירים לו על כל פשעיו .זכותו
יגן עלינו אמן.

סיפור:
הסיר הברון משה מונטיפיורי 2321-2221

ביקורו השלישי לארץ ישראל ,שעשה
במערת המכפלה הייתה בשנת 1849
כשהיה בן  64שנה ,והביקור הזה היה
היסטורי ,לפי שבמשך שנים ,רגל יהודית
לא העיזה לדרוך בה מפחד התושבים
בחברון .ומשה הצליח להיכנס אל המערה
תחת משמר כבד שהציב הפחה החברוני
אבל התושבים התלהבו נגדו בהמוניהם
ורצו לרמסו חיים ,אך הכרת הטוב
שהייתה למושל חברון כלפי הסיר
מונטפיורי ,הביאה אותו להגן עליו ועל בני
לווייתו שלא יאונה להם כל רע .גם
מצוקת יהודי רוסיה עם חטיפת ילדים
יהודים והפיכתם לקומוניסטים ,הגיעה
לאוזני מונטפיורי ,ונסע לרוסיה להיפגש
עם הצאר ניקולאי האכזרי ,אך פגישתם
לא הועילה הרבה ,ובין היתר ביקר אז
בווילנא ,ובעוד ערים נוספות ,שם חיזק
את ידי יהודים ,וסייע להם בתחום
הכלכלי .ובשנת  1833ביקר משה בפעם
הרביעית בארץ והוא היה בן שבעים שנה,
והפעם הייתה מטרתו אחת ,לפתח את
ארץ – ישראל ,ולבנות מושבות מחוץ
לחומות ירושלים.
שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל:
 – 1אין קורין בתורה שני אחים זה אחר
זה ,בין שהם מן האב בין מן האם .וכן האב
עם בנו ,או בן בנו אין קורין זה אחר זה.
משום עין הרע .ואפילו הם אומרים שאינן
מקפידין ,ואפילו האחד הוא משלים והשני
הוא מפטיר .ובשבת שאם מוציאים שני
ספרים כגון ראש חודש ,או מועד ,אין
מקפידים .ובמקום הצורך מותר לשני
אחים רק מן האם ,או לסבא עם נכדו.
 – 0מי שעלה לתורה בבית הכנסת אחד ,או
במניין אחד ,ואחר כך נזדמן לבית כנסת

אחר ,או למניין אחר ,ואפילו לפרשה שכבר
עלה בה ,עולה שנית ומברך .ובתענית צבור
לא קורין לעלות אלא למי שהתענה ,ואם
אין כהן אחר במניין והוא אינו מתענה ,או
שאין בדעתו להשלים ,לא יעלה וקוראין
לשלושה ישראלים מתענים לעלות.

דינים:

 – 1תינוק שמילתו נדחתה מפני חולי שיש
בו סכנה ,כשהבריא אין למוהלו מיד ,אלא
יש להמתין שבעה ימים ,ואז מלין אותו,
ודין זה הוא בין לתינוק שחלה ובין נימול
גדול.
 – 0תינוק שחלה חולי שאין בו סכנה,
והבריא ביום חמישי אין למוהלו לא ביום
חמישי ולא ביום שישי ,אלא ידחו המילה
ליום ראשון .אבל אם הבריא ביום שלישי
מלין אותו ביום רביעי.
 – 1תינוק שנולד בשבת ,ויש לו חוסר
קרישת דם ,וכיום מונעים זאת על ידי
זריקות ,יש להתיר למוהלו בשבת ,אף
שיצטרכו להזריק לו בשבת כדי שהדם
יקרוש.
 – 4אין לקרוא את שם הילד אלא לאחר
המילה ,אם הוא חולה ורוצים להתפלל עליו
שיבריא יאמרו עליו מי שברך אז יאמרו
ישלח רפואה לתינוק (בלי שם) בן פלונית.
ויש אומרים שמותר לקרוא לו שם אפילו
קודם המילה בשביל שיעשו לו רפואה
שלמה ויזכירו אותו בשמו שיקראו לו.
 – 3תינוק שנולד כשהוא מהול ,צריך
להטיף ממנו דם ברית ,יעשו כן בנחת וצריך
לבדקו יפה יפה בידיים ובראיית העין ,שמא
יש שם ערלה כבושה ורק נראה מהול ,ועל
ידי המשמוש ביד ניתן להפריד הערלה.
 – 6תינוק שנולד מהול ומצאו חוט של
ערלה ,דינו כדין המעכב ומלין ומברכים את
הברכות כמילה רגילה.

התורמים לעלון זה:

הרופא האדון מאיר בללאס ואשתו הגברת
רשיל ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו
אסתר בת נזירה ע"ה אמן *** .האדון
אלביר נוצירי ואשתו הגברת ארליט ובניהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו בדיעה בת
צלחה ע"ה אמן *** .האדון ויקטור מאלח
ואשתו הגברת שירלי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח יהודה אסלאן

בן ג'מיליה 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 *** .האחים
והאחיות המבורכים למשפחת בווביה
והגברת טוניה ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אחיהם המנוח יצחק זקי בווביה בן
שמחה ע"ה אמן *** .האחים המבורכים:
סולי – הלל – ארליט – צופיה למשפחת
בווביה לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם
המנוח יצחק זקי בן שמחה 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.
*** האחים המבורכים :שרה – לינדה –
יוסף למשפחת חלבייה לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביהם המנוח נסים בן אסתר ,ולע"נ
אמם מרים בת צלחה ע"ה אמן *** .איש
חסד בעילום שם לברכה ולהצלחה עם כל
המשפחה אמן *** .האדון אלי לוי ואשתו
הגברת בקי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
רוזלין בת חוה ע"ה אמן *** .האחים
המבורכים אהרון ומוריס למשפחת עבאדי
ונשיהם ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביהם המנוח יוסף בן בנות ע"ה אמן.
שבוע זה הגיעו התרומות  $2111וההוצאות
 $2111ותזכו למצוות אמן.
בחודש אפריל פתחנו את האתר אינטרנט
המחודש עלונים בית יוסף ,ומאז ביקרו
באתר  10000מבקרים.

www.bethyosef.com

