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בפרשה זו יש כמה עניינים ,נדבר עכשיו על
ענין שחתמה בו הפרשה .והוא דין עגלה
ערופה .ועליה אמר רבי יוחנן בן שאול:
מפני מה אמרה תורה הבא עגלה ערופה
שהיא עגלה בתולה שלא הביאה עוד ילדים,
ותיערף במקום שאינו עושה פירות שהוא
נחל איתן אשר לא יזרע ולא יצמיח ותכפר
על זה שנמצא בשדה מת ולא נודע מי הכהו
והרגו ,שלא הניחוהו בחיים לעשות פירות
ומצוות ולהביא ילדים לעולם .ויש כמה
תנאים כדי לקיים המצווה הזאת והם,, :כי
ימצא חלל" שנהרג בכלי ברזל כעין חרב
כמו שכתוב בחלל חרב .אבל לא חנוק ולא
מפרפר,, .באדמה" ולא תלוי באילן ,ולא
טמון בגל של אבנים ,או תחת דבר אחר,
אלא נמצא בגלוי,, .נותן לך" ולא בחוצה
לארץ ישראל,, .לרשתה" ארץ שנתחלקה
על השבטים ,פרט ל,,ירושלים" שלא
נתחלקה לשבטים,, .נופל" ולא תלוי באילן.
,,בשדה" ולא צף על פני המים,, .לא נודע
מי הכהו" אבל אם ידע עד אחד ואפילו
אשה או עבד או שפחה ,ואפילו עד שהוא
פסול לעדות ,אז אין עורפין העגלה.
,,ויצאו" הן הזקנים ולא שלוחיהם.
,,זקניך" מיעוט רבים שנים,, .ושופטיך" גם
כן שנים מן השופטים .ואין בית דין שקול,
על כן מוסיפין עוד אחד ,הרי כאן חמשה
דיינים,, .זקניך" היודעין והם בית דין
הגדול שבירושלים שהם סנהדרי גדולה.
,,ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל"

מהיכן מודדין? מחוטאו ולמה מודדין? כדי
לעשות אוושא רעש בדבר .וכדי שיבואו
אנשים ויעידו עליו שמת ,ולא תהיה אשתו
עגונה,, .העיר קרובה" דלולא שעשו עבירה
כדומה לה ,לא נזדמן להם שייהרג אדם
קרוב מהם ,ועמקו מחשבות השם .אם
נמצאת המדידה מכוונת בשווה בין שתי
העיירות ,אז שתיהן מביאות שתי עגלות ,או
יביאו עגלה אחת בשותפות ,וקוברין הנהרג
במקומו ,וחוזרין זקני ירושלים למקומם,

היסטוריה בקצרה:
 02שנה אחרי החורבן  88למנינם:

שואלת הגמרא ,, :מאחר שיצאה בת קול
ואמרה" :על מחלוקת בית שמאי ובית
הלל,, :אלו ואלו דברי אלוקים חיים,
והלכה כבית הלל" .מפני מה זכו בית הלל
לקבוע הלכה כמותם? מפני שבית הלל היו
נוחים ועלובים ,ושונים דברי שמאי קודם
דברי בית הלל ,לפי שכל המשפיל עצמו ,ה'
מגביהו ,וכל המגביה עצמו ,ה' משפילו ,וכל
המחזר אחר הגדולה ,הגדולה בורחת ממנו,
וכל הבורח מן הגדולה ,הגדולה מחזרת
אחריו .וכל הדוחק את השעה ,השעה
דוחקתו ,וכל הנדחה מפני השעה ,השעה
עומדת לו .ואף על פי שבית שמאי היו
מחודדים יותר מבית הלל בהלכה ובפלפול,
בכל זאת הייתה הבת קול עם בית הלל ,לפי
שהיו הרוב והתורה אמרה :אחרי רבים
להטות .עוד אמרו :כל העובר על דברי בית
הלל חייב מיתה .ובאותה שעה פסקה

המחלוקת בין בית שמאי ,ובית הלל ,שני
הבתים הגדולים שבישראל .ומאז והלאה
לא הייתה המחלוקת רק חכם אחד עם
חברו או אם חבריו .ואחת המחלוקות
הגדולות שהיו בין בית שמאי ובין בית הלל
הייתה אם צרת ערווה מותרת להתייבם או
אסורה להתייבם ,בית שמאי אומרים מותר
להתייבם ובית הלל אומרים אסורה
להתייבם .ומהי צרת ערווה? אם אח מת
בלא בנים ,אחיו מיבם את אשת אחיו המת,
ונושא אותה לו לאשה .ואם אחיו המת היה
נשוי לשתי נשים ומת בלי ילדים ,ואחת
מנשי אחיו המת ,הייתה אסורה לאחיו
מדין תורה ,אז גם צרתה שהיא האשה
השנייה של אחיו אסור לו לביימה לו
לאשה ,מכח האשה הראשונה שאסורה על
אחיו .זה דברי בית הלל אבל בית שמאי
מתירים לאח לישא אותה.

הדרך לרפואה ולבריאות:

מהעצות הטובות לבריאות הרגלים– 0 :
שכיבה עם רגלים מוגבהות מעט ,פעמים
אחדות ביום ,מומלצת ביותר אפילו לפרקי
זמן של שתי דקות – 2 .מי שמצבו מחייב
עמידה ממושכת או ישיבה ממושכת,
ישתדל למצוא זמן לשכב בצורה שהעקב
גבוה יותר מהאגן  01ס"מ למשך  01דקות
זה יכול לעזור הרבה להחזרת הדם למעלה.
 – 3במקרה התעלפות ,כלומר שלא מגיע
מספיק דם עם חמצן למוח ,למרות שבאופן
טבעי מי שליד המתעלף נוטה לתפוס באדם
שהתעלף ולא מניח לו ליפול .מומלץ
להשכיב את האדם עם רגלים גבוהות
מהראש ,ותוך שניות יגיע דם עם חמצן
מהרגליים אל המוח ,וכן נמנע מהמוח סכנה
מכיוון שמוח ללא חמצן מספיק ,יכול ח"ו
להינזק .הנה הרמב"ם האריך מאוד ונתן
הוראות מפורטות ,איך יתנהג האדם
ברחיצת גופו ,ונכתוב עכשיו קטעים אחדים
מדבריו – 0 :לא יכנס למרחץ סמוך
לאכילה ,ולא כשהוא רעב ,אלא כשיתחיל
המזון להתעכל – 2 .צריך להשתמש במים
חמין ,שאין הגוף נכווה בהן ,אבל ראשו
בלבד ירחץ בחמין שהגוף נכווה בהן ,אבל
שאר הגוף ירחץ במים פושרין.

דברי מוסר,, :שמירת הלשון"

באחת הפעמים ,שלח הרב המכונה
,,היהודי הקדוש" את תלמידו רבי בוניס,
ונתן בידו כתובת של אחת העיירות
המרוחקות .הגיע ר' בוניס עם קבוצת
חסידים אל הכפר ונכנסו לאכסניה .מיד
החלו החסידים מבררים אצל בעל
האכסניה אודות כשרות המאכלים :מי
שחט את הבהמה ,מי בדק ,מי ניקר ,מי
הכשיר ,מי בישל ,תוך שהם מדקדקים עמו
על קוצה של הלכה .לפתע ,בעקבותיה נשמע
קול מאחורי התנור ,הלך קרוע בגדים היה
מוטל שם ,מחמם את עצמותיו הקפואות,
והוא קרא אל החסידים ואמר,, :חסידים
חסידים" זכיתם להקפיד כל כך על מה
שאתם מכניסים אל תוך הפה .אבל האם
אתם שמים לב לכל מילה שאתם מוציאים
מן הפה?" כששמע הרבי ר' בוניס את דברי
ההלך ,הבין את הסיבה לשליחות שהטיל
עליו ה,,יהודי הקדוש" מפונדק הזה כדי
שישמע את הדברים החשובים הללו,
והודיע לקבוצת מלוויו,, :קיימנו את
המשימה שלנו ,אפשר כבר לשוב על
עקבותינו ולחזור הביתה" .עוד נלמד
מהסיפור הזה :כשהגיע המקובל רבי שלום
הדאיה זצוק"ל לא"י .מארם צובה (חלב),
הציעו לו מגורים בדירה טובה ומרווחת,
בתחום שכונת ה,,בוכרים" הירושלמית,
התבונן הרב כה וכה ,ולבסוף העדיף דירה
אחרת ,קטנה יותר ,בשכונת ,,אהל משה"
והסביר המקובל את ההחלטה באומרו:
,,באזור הבוכרים" ,מדברים מרבית
התושבים בשפת הערבית ,שהיא השפה
המדוברת גם בביתי ,ואני חושש שאנו
עלולים להיכשל בעוון ,,לשון הרע" לעומת
זאת בשכונת ,,אהל משה" מדברים
ב,,לאדינו" שפה שלא מוכרת לנו .שם נוכל
לגור בשלווה מעוון שמיעה ומעוון דיבור
לשון הרע" גם מזה נלמד שלא נשב בבית
הכנסת על ידי קרובים או ידידים או שכנים
שמושכים האדם לדבר בשעת התפלה
בחזרה ובקדיש ובקריאת ספר תורה ,אבל
אם ישב על ידי אדם שאינו מכירו ,אז אינם
מדברים בשעת התפלה .עוד סיפור :עשיר
גדול ,שהיה מתומכי הישיבה הקדושה
ב,,ראדין" הגיע למעונו של מרן בעל ה,,חפץ
חיים" לביקור ולשיחה אישית .בתוך כדי

שיחה ,יצא חתנו של החפץ חיים( ,ר' צבי
לוינסון) אל החדר השני כדי לנסח מברק
דחוף .החפץ חיים ,שחשש שמא יגלשו
דבריו של האורח העשיר לעניינים הכרוכים
בלשון הרע ,הקדים ואמר :בחדר השני
מנסחים עכשיו טלגרמה (מברק) .יושבים
וחושבים כל מילה ,מפני שהתשלום הוא
בהתאם למספר המילים – כל מילה
מוסיפה למחיר המברק .כן צריכים לחשוב
גם בשעת הדיבור ,שהרי על כל דיבור
ודיבור שיוצא מהפה יהיה עלינו ליתן את
הדין לפני ה' .לכן אנו צריכים להיזהר
בדיבורינו.

הראשון לציון רבי יעקב עייאש 21:2-2821

אחרי שבירך רבי רפאל ידידיה סכור את
יצחק עייאש ואשתו רחל ,שיפקדו בבן זכר,
עליהם להביא הילד כשיגדל קצת למדרש
הרב כדי שילמדו תורה ,וכן היה נולד להם
בן זכר ונקרא שמו יהודה כמו שצווה להם
הרב ,וכאשר מלאו לו שלוש שנים ,נשאו
אביו לבית הרב ,והרב הקדיש שעות רבות
לחינוכו עד שלמד חומש ומשנה וגמרא.
הילד נתגלה כילד מחונן להפליא .תפיסתו
הייתה חדה ומהירה ,ורצונו ללמוד היה עז
עד מאוד ,הוא הלך וגדל בתורה ויראת
שמים .ורבו מינה אותו לחבר בבית דינו של
רבי רפאל סרור .ולאחר פטירת רבו בשנת
 ,0738מילא רבי יהודה את מקומו,
ובשבתות היה דורש דרשות במוסר ואגדה
ופרפראות על פרשת השבוע .בית הכנסת
הגדול באלג'יר ,היה מלא מפה אל פה
באנשים אשר באו לשמוע את דבריו
המעוררים .רבי יהודה ייסד בעיר ישיבה,
ולימד בה הרבה תלמידים ,והתעלו בתורה.
את ריבונותו נהג ביד רמה ,והשפעתו הייתה
נתונה על כל שטחי החיים בעיר .עשרים
ושמונה שנים הרביץ תורה באלג'יר לאחר
שנים אלו הרגיש כי רוחות רעות מנשבות
בין יהודי העיר .יותר ויותר רבו המתפרצים
בעם ,והמעזים בגילוי לסרב לתקנותיו
תופעה ,אשר העיר אלג'יר לא הסכינה
לראותה .וכאשר התופעה התרחבה ,קם
ונשבע לעזוב את העיר ,ולעלות לארץ
ישראל.

סיפור:

רבי יצחק אייזיק ,חי בעיר ,,קאליב"
בהונגריה .רב גדול וצדיק קדוש היה,
כשהיה עובר לפני התיבה בשבתות
ובמועדים היה קולו הערב גובר והולך
בשירות ותשבחות וברכות והודאות לה'.
והמתפללים עמו ,היו מרגישים כאילו רוח
מגן עדן מנשבת על פניהם ,ונמסו הלבבות.
והרבה אנשים התעוררו בהרהורי תשובה
כששמעו קולו של הרבי ובפרט בימים
נוראים .הרבה חסידים הגיעו ממרחקים
לעשות ימים נוראים במחיצת הרבי ,והיו
אומרים ,שהוצאות הדרך והטרחה הרבה
כדאים היו בעבור להתפלל עם הרבי .אחד
מן הנוסעים לקאליב בקביעות ,היה יהודי
אמיד ועשיר ושמו זאב מבודפשט הבירה,
אמנם לא ניתן היה לכנותו ,,חסיד" מחמת
שלבושו ושיחו והתנהגותו לא היו כשל
חסידים בדיוק .אבל ,,זאב" ידע להבחין
ולהכיר בצדקותו ומדרגותיו של רבי יצחק
אייזיק ,והקפיד להתייעץ עמו ולקבל את
ברכתו בכל הכרעה שנדרשת לו בעסקיו
ובכל ענין ,כרכרתו וסוסיו שהיה משתמש
בהם בנסיעותיו ,הכירו היטב את הדרכים
מבודפשט בואכה קאליב למדרשו של הרבי,
וחוזרים חלילה .פעם אחת ימים נוראים
הגיעו ,ובטרם שיצא אל הנסיעה נפרד
מזוגתו וילדיו וכה אמר להם :מעודי לא
נעדרתי בימים הנוראים מן הבית כאשר
יודעים אתם ,אבל היום מוכרח אני לנסוע
אל הרבי ולהתפלל תפילת ימים נוראים
במחיצתו ,וכדי שתהיה לנו שנה טובה
ומתוקה .נתראה איפוא לאחר החג.
שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זצ"ל:
 – 0אין מעבירין ספר תורה ממקום למקום
אלא עם עשרה אנשים שמלווים אותו עד
המקום השני ,או אם התירו התפירות בין
חומש לחומש .ואם מעבירין אותו במכונית
אין צריך להיות עמו עשרה ,אך מלווים אותו
מבית הכנסת עד המכונית בעשרה אנשים,
ובמקום השני שמקבלים אותו צריך להיום
שם עשרה שילוו אותו מהמכונית עד המקום
השני.
 – 2אם נמצאה טעות בספר התורה שקוראין
בו ,מוציאין ספר תורה שני ,וצריך להשאיר
את הספר הפסול על התיבה ,ולהחזירו
להיכל יחד עם הספר הכשר השני בסוף

הקריאה .אם מצאו דיבוק או פירוד בתיבות
אם היה בשבת מוציאין ספר שני ,ואם היה
בחול ,מתקנים התקלה מיד במקום ,על ידי
אדם שיודע לתקן ,ועל כן טוב שבכול בית
הכנסת יהיה קולמוס ודיו וסכין מוכנים
לתיקון בשעת הצורך.

דינים:

 – 0על יין מבושל ועל יין קונדיטון ,דהיינו
שמעורב בו דבש ופלפלין מברכים בורא פרי
הגפן.
 – 2מיץ ענבים שעובר תהליך של פיסטור ,גם
כן מברכין עליהם פרי הגפן ולאחריהם אם
שתה רביעית בבת אחת מברכים ברכת מעין
שלוש דהיינו על הגפן ועל פרי הגפן.
 – 3היינות נמכרים בחנויות ,צריך להקפיד
לעדת הספרדים שיהיה הרוב יין ,כדי לברך
עליהן בורא פרי הגפן וכן לקדש עליהן .אבל
האשכנזים כל שמורגש בהם טעם יין.
מברכים בורא פרי הגפן .ודי  01%יין עם
 81%מים.
 – 4מיץ ענבים שבישלוהו הרבה עד שנעשה
כמין מרקחת עבה ,מברכים עליו ,,שהכל
נהיה בדברו".

התורמים לעלון זה:

האדון שחוד משענייה ואשתו הגברת נדיה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים לבנם
האדון משה ואשתו הגברת נדיה מזל טוב
להחתן והכלה צ'ארלי ורחל מברוק ובנים
זכרים ורפואה שלמה ל,,נדיה" אמן*** .
האדון משה משענייה ואשתו הגברת נדיה
וה' ישלח לה רפואה שלמה ובניהם לברכה
ולהצלחה ומאחלים מזל טוב להחתן והכלה
צ'אלי ורחל בבנים זכרים ומזל טוב אמן*** .
האדון אברהם מלאק הלוי ואשתו הגברת
שילה ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים
לבנם אבי הבן ויקטור ואשתו שריתה מזל
טוב להנולד החדש יעקב ומברוק אמן*** .
הגברת שריתה ובעלה האדון אלי סלאמה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביה המנוח
ליון ג'ג'אתי בן ג'מיליה ע"ה אמן *** .האדון
פרח חמרה ואשתו הגברת דינה ובניהם
לברכה ולהצלחה ומאחלים להחתן והכלה
,,אייזיק ואיויט קמעו" מזל טוב ומברוק
ובנים זכרים אמן *** .האדון ברוך יונג
ואשתו ובניהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
הגברת סלמה שוויקה פלאח ובניה לברכה
ולהצלחה אמן *** .האדון יוסף צייג ואשתו
הגברת רחל ובניהם לברכה ולהצלחה אמן.

*** האדון נתן כהן ואשתו הגברת שילה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ המנוח משה
בן רחל ע"ה אמן *** .האדון אלי פתיחה
ואשתו ובניהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
האדון ויקטור מאלח ואשתו הגברת שירלי
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח
יהודה אסלן 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 *** .הגברת סילי
ג'ג'אתי ובניה לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אביהם המנוח יהודה
ליאון 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 *** .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 *** .האחים המבורכים :סולי –
הלל – ארליט – צופיה למשפחת בווביה
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אביהם המנוח יצחק זקי בן שמחה ע"ה אמן.
הגיעו התרומות לשבוע זה $2222:וההוצאות
 2122ותזכו למצוות אמן.
בחודש אפריל פתחנו את אתר האינטרנט
המחודש עלונים בית יוסף ,ומאז ביקרו
באתר  04311מבקרים.

,,מסעדת בקר"
מסעדה בשרית ( )Bekerוקצביה,
 0381קוני איילנד :טלפון811-122-2127 :
בשר טרי – בשר יבש – סנדביצ'ים בהזמנה.
המאכלים יגיעו לביתכם .בשגחת
(קהילה) שחיטת בית יוסף
בבעלות האדון חיים אללחם הכהן.

www.bethyosef.com

