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סוף זְ מַ ן ְק ִׂר ַ

יאת הַ תֹורה _______________________
ּוק ִׂר ַ
_______________________ נא ל ֹא לְעַ ּיֵן בֶ עלֹון זֶה בִׂ ְשעַ ת הַ ְתפִׂ לה ְ

פרשתנו פותחת בתיבות אלו" :לך לך
מארצך וממולדתך" אמרו חז"ל :הליכה זו
ועזיבת בית אביו היא הניסיון השני שניסה
אותו ה' מעשרה ניסיונות שניסהו ועמד
בכולם .יש לשאול איזה ניסיון יש פה ,הואיל
וה' מבטיחו בכל הטובות והיעודים וגם
מבטיח לו בן שעולה כמספר לך לך .כלומר בן
מאה שנה יזכה לבן? התשובה היא :קודם
שנגלה לו ה' בפרק הזה ,היה מאמין שיש
מנהיג לעולם והוא השם ברוך הוא ולא
השאיר אמונתו זו לעצמו דווקא אלא התחיל
לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם
ולהודיע שיש א-ל אחד לכל העולם ולו ראוי
לעבוד ,והיה מהלך ומקבץ אנשים מכל סוג
מעיר לעיר וממלכה לממלכה ,עד שנתקבצו
אליו אלפים ורבבות וקידש שם שמים ברבים
בכל מקום ומקום .והנה ,דווקא אז שנעשה
גדול הדור וסביבו רבבות מאמינים עד
שקראו ה' 'אב המון גויים נתתיך' .ופתאום,
אומר לו ה'" ,לך לך מארצך" ועזוב הכל
מאחריך ,והשאירם ללא רועה ומנהיג והוא
אינו יכול להסביר לאנשיו הרבים איזו סיבה
הנראית לעין למה הוא עוזב אותם .ודבר זה
הוא נגד התנהגותו במשך כל הזמן ,עד
שעלולים כולם לעזוב האמונה שלימד אותם
אברהם .ואפילו כי ויתר על הכל ,אך ורק
לעשות רצון ה' ולקיים ציוויו .ולא להנאתו,
שהבטיח לו הרבה טובות ,ולא נתעכב אפילו
שעה אחת .עוד אומרת הפרשה":ויאמר
אברהם אל לוט הפרד נא מעלי" .למה? לפי
שהסיע עצמו מרבונו של עולם ואמר אי
אפשר לא באברהם ולא באלוקיו וילך וישכון
עם אנשי סדום הרשעים .וראה אברהם שכל

זמן שלוט הרשע עימו הדיבור של ה' פורש
ממנו שנאמר" :ויאמר ה' אל אברהם אחרי
הפרד לוט מעמו" .אז אמר אברהם על כל
דבר אני מוותר אבל לא על פרישות הנבואה
ממני וה' ישמרני אמן.
פרפראות על הפרשה:
" - 1ואברכך מברכיך ומקללך אאור" .למה
על המברך את אברהם אמר בלשון רבים,
"מברכיך" עם אות יוד ולשון רבים
"ומקללך" בלשון יחיד בלי האות יוד? אדם
רוצה לדבר דיבור כלשהו ,הרי הוא עורך
אותו במחשבתו ,וכשאדם רוצה לברך את
אברהם ,מיד ה' מצטרף מחשבה טובה זו
ומוציאה למעשה ,ונמצא שה' עם האדם
המברך ובלשון רבים .מיעוט רבים שנים
ונמצא והם ה' והאדם המברך .אבל קללה,
שחושב אדם לקלל שום אדם ,אין ה' מצרפה
למעשה .נמצא שמקלל הוא יחיד ,לפיכך אמר
הפסוק "ומקללך אאור" ביחיד.
היסטוריה בקצרה:
 23שנה לחורבן המקדש  91למנינם:
שאל הקיסר את רבי יהושע בכמה עניינים
והכיר חכמתו .והקיסר הנכבד היה אוהב
היהודים ,ניעם להם הנחות במיסים ופרק עול
פקודי רומי מעל צווארם .שאלה בת הקיסר
את רבי יהושע ואחרי שראתה חכמתו אמרה
לו":חכמה מפוארה בכלי מכוער"? כלומר
שיהיה רבי יהושע לא נאה ,אמר לה":אמרי
לקיסר אביך שלא יתן יינו לתוך כלי חרס
מכוערים ,אלא יתנם בכלי זהב וכסף .שמעה
להצעתו ושמו יין בכלי זהב וכסף ולימים
החמיץ היין .קרא לו הקיסר ושאל":למה
אמרת לבתי כן"? אמר לו רבי יהושע":כדרך

שאמרה לי שאני חכם גדול בכלי מכוער ,לכן
אמרתי לה שתשים את היין בלי זהב .וכמו
שהיין משתמר טוב יותר בכלי חרס כך התורה
משתמרת בי טוב יותר מאשר אילו הייתי
נאה".ואחר כך חזרו הרבנים מרומי ,וכיון
ששקטה ארץ ישראל בימי הקיסר ,נרבה
וחזרה לה הסנהדרין מעיר אישא בגליל לעיר
יבנה ויסד רבן גמליאל ישיבה בלוד .אשתו של
רבי אליעזר ושמה אמא שלום ,היתה אחותו
של רבן גמליאל ,ואחרי שנידה רבן גמליאל את
בעלה ,היתה מפחדת מתפילתו של בעלה שלא
יענים את אחיה רבן גמליאל .ומאותו היום
מנעה את בעלה ,רבי אליעזר מלומר אחר
העמידה נפילת אפים .יום אחד ,בא עני ועמד
על פתח הדלת והציעה לו פת ,ובין כך היה
בעלה אומר נפילת אפים אחרי החזרה ,מיד
רצה אליו להפסיקו ואמרה לו":תפסיק את
תפילתי ,הרגת את אחי רבן גמליאל .מיד יצא
קול השופר בעיר והכריזו" :רבן גמליאל
נפטר" .מכח תפילתו של רבי אליעזר
הדרך לרפואה ולבריאות:
נפילות שכיחות אצל מבוגרים בקומם בלילה
ממיטתם .מדוע? מבוגרים ישנים בדרך כלל
בחושך ,מכיוון שהשינה שלהם קלה והאור
מפריע להם ,ובדרך כלל ,ככל שהגיל עולה ,הם
קמים יותר בלילה לשירותים ,ועוד שהם
מדליקים את האור ,הם נמצאים בסכנת נפילה
מכיון שכל היתקלות אפילו קלה יכולה לגרום
להם לאיבוד שיווי משקל ונפילה .לכן חובה
להשאיר בלילה אור קל בכל הדרך שלהם
בלילה .כמו כן ,יש לדאוג לסביבה בטוחה
ובפרט בבית ,מכיון שכל מכשול שנמצא על
הרצפה ,כגון שטיח שיש בו קלים ,שולחן סלוני
שרגליו בולטות כלפי חוץ או חפצים שונים,
עלולים לגרום לנפילה ,וזאת לא רק בלילה
אלא גם ביום .סיבה נוספת היא ,שינוי תנוחה
מהירה ,כגון מעבר מהיר משכיבה לישיבה ,או
מישיבה לעמידה וקל וחומר משכיבה לעמידה.
דבר זה יכול לגרום לירידה בלחץ הדם
וכתוצאה מזאת הירידה ,המבוגר יכול ליפול.
לכן חייב המבוגר להתרגל לשנות תנוחה
באיטיות ולהסתכל שתהיינה מקומות אחיזה
ולאחוז ולהתמך בהם לעת צורך .עוד סיבות
נוספות ,ואפשרות ליפול בלילה הם תרופות
שונות .למשל ,תרופות להורדת לחץ הדם
יכולות לגרום לירידה בלחץ הדם או תרופות
להורדת סוכר יכולות לגרום לנפילת סוכר
ואחריה נפילה על הקרקע.
דברי מוסר:

יצירת האדם ובריאת העולם ,הכל למטרה
אחת והיא לעשות רצון בוראנו עלי אדמות ,כי
מה שווה לאדם לחיות בלי תוכנית או תפקיד
מעשי ,וכן להשתמש בעניני העולם בלי סיבה
המכוונת אותו לכן .רק על ידי צווי והדרכה
הוא נקרא ,,אדם" ולולי זה הרי הוא כבהמה
ממש .וכמו שאנו אומרים בתפלה בכל יום
,ומותר האדם מן הבהמה אין" כלומר היתרון
שיש לאדם מן הבהמה הוא שיכול האדם לומר
,,אין" כלומר איני רוצה לעשות זה או זה,
ויכול לבחור ולהבחין בין הטוב ובין הרע .אבל
האדם אם הוא מתנהג בלי תוכנית מוכנה ואינו
מבחין בין טוב לרע ,הרי הוא ממש כבהמה.
עוד יש לומר :היתרון שיש לאדם מן הבהמה
הוא,אין" ראשי נתינה .שיש באדם – ידיעה –
תיבות :אמירה דיבור הבנה ונתינה מה שאין
בבהמה .ומאחר שהאדם יודע ומכיר בעולם
שיש לו מטרה חיובית ,עליו לעשות את תפקידו
בנאמנות ובשמחה ,כיוון שאם יודע הוא שיש
לו תפקיד ,ועושהו ,עליו לשמוח .והשמחה היא
היסוד בהצלחת החיים שהרי בלי שמחה אין
רוח הקודש שורה ,ואפילו הבנת התורה כמו
שצריך מגיעה לו רק לאחר שמחה פנימית
שבעיסוק התורה .ומכל מקום ,אף שאין אדם
בלי צרה ,אין לאדם לחשוב על הרע שיש ,אלא
רק על הטוב אף שהוא מעט ,וישמח ויאמין
שהכל מאיתו יתברך .וכן אין לאדם לחשוב על
הרע שיבוא ,אלא ,דיה לצרה בשעתה.הממונים
עליו במשרד החוץ היפני שמנעו אותו להנפיק
ויזות ליהודים .וכשכבשו הכוחות הסובייטים
את ליטא בקיץ , 1942לחצו הסובייטים על
מדינת יפן למנוע שגרירה להנפיק ויזות
ליהודים כשהגיעה המניעה משר החוץ היפני
לשגרירה סוגיהארה ולסגור הקונסוליה ,מיד
מיהר סוגיהארה ואשתו ובניו להנפיק ויזות
יותר מ  2152בכתיבה ידנית מרתונית בעזרת
אשתו ובניו ,וכשסגר הקונסוליה וראה כמה
יהודים לא הצליחו לקבל ויזות ,מה עשה?
לאחר שעלה אל הרכבת לחזור למדינתו יפן,
זרק את החותמת לידי פליט יהודי ,ואתר
תחתום ותעזור לחברך ,ואז הפליט וחבריו
חתמו על מאות ויזות מזויפות ,בלי שיחתום
עליהם השגריר סוגיהארה .אבל החותמת של
הקונסוליה היא אמתית .ואחרי המלחמה,
חשפו הרוסים את מעשיו של השגריר
סוגיהארה ,ונעצר ביחד עם אשתו וילדיו בידי
הרוסים ,ושהה במשך למעלה משנה במחנה
מעצר ,יהי שמו ברוך ותנוח נפשו בגן עדן עם
משפחתו אמן.

הראשון לציון רבי רפאל חזן:
1741-1821
כשנולד רבי רפאל חזן לאביו הרב חיים חזן שהיה
בנו בכורו של הסבא רבי יוסף חזן בשנת ,1741
ובהיותו רבי רפאל ילד קטן ,נפטר אביו הצדיק
והוא נותר לבדו ,יתום מאב .אבל הגביר רבי דוד
מורדור ריחם עליו והכניס אותו לביתו כאחד
מבניו .וגם דודו אליהו חזן עשה עימו חסד ועזר לו
בעוניו .יניק וחכים היה רבי רפאל ,עוד בהיותו
צעיר בימים עסק יומם ולילה בלימוד התורה .בגיל
 17שנה החל לדרוש מחידושיו הרבים ,וכאשר לא
מלאו לו  30שנה כיהן כחבר בית דין באיזמיר.
תלמידי הגאון מוילנה אשר ישבו בערי הגליל
בארץ ישראל ,הריצו אליו שאלות הלכתיות,
וכאשר ישב בירושלים ,ניהל איתם חלופת
מכתבים כשפסקיו הם נר לרגליהם .ספרי שאלות
ותשובות שהדפיס בשם "חקרי לב" ,פרסמו את
שמו בעולם כולו.
סיפור:
מנהג קדום היה אצל היבוקים שומרי התורה
והמצוות שבארצות הברית של אמריקה .מדי שנה,
לקראת חודשי אב ותמוז ,כשלהט החום של הקיץ
מגיע לביקור ארוך ומעיק ,עוזבים רבים את
הערים הגדולות ונודדים אל ההרים .שם מזג
האוויר נוח ומסביר פנים יותר .שם יתגוררו
וינהלו את הסדר יום שלהם עוד בוא חודש אלול,
וקול שופר מחריד את הלבבות .לא כולם מחליפים
את מגוריהם לחודשיים האלו ,אך רבים מאוד
עושים כך ,בולטים במיוחד מוסדות החינוך,
תלמידי תורה ובתי ספר ,ישיבות וסמינרים ,כולל
אברכים ומסגרות לימוד מגוונים .הם אורזים את
כל כולם ,את התלמידים והמחנכים .ספרי לימוד
וכל הציוד הנדרש ועוברים יחד וממשיכים משם
את הסדרים באווירה נעימה ונוחה יותר ,וקווי ה'
יחליפו כח .כזה הוא רבי משה .שמו המלא אינו
גלוי וידוע ,אך הסיפור שהוא מספר ,עבות אישית,
נכון למלוא פרטיו .רבי משה משמש כמגיד שיעור
בישיבה נודעת .כבר שנים רבות שהוא מצטרף עם
תלמידיו וחבריו לצוות בכל שנה אל ההרים
הנישאים .הם פורקים את החבילות והחפצים

וממהרים אל בית המדרש הקבוע שלהם שבמשך
עשרה חודשים בשנה מחכה להם בסבלנות
מרשימה.
שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זכרונו
לברכה:
 - 1חייב כל אדם לקבוע עיתים לתורה בכל יום
קודם התפילהאו אחרי התפילה וצריך שאותו העת
יהיה קבוע שלא יעבירו ,אף אם סבור להרוויח
הרבה .ובזה מקיים מצוות עשה מן התורה
שנאמר ":ודבר בם" ,כלומר בדברי תורה וקביעות
זו תהיה ביום ובלילה ככתוב":והגית בו יומם
ולילה" .ואם היה לו לעשות איזה דבר נחוץ מאוד,
ילמד מקודם שיעזוב השיעור הקבוע לפחות פסוק
אחד או הלכה אחת ויעשה מה שנחוץ לו ויכול
ללמוד בכל יום מזמורי תהילים או חוק לישראל.
 - 2כל אחד חייב ללמוד ,בין עשיר בין עני ,בין
שלם בגופו ובין בעל יסורים ,בין בחור ,בין זקן.
ומי שאינו יודע ללמוד או אין לו זמן וטרוד
בעסקיו ,יספיק לאחרים שילמדו בשבילו ,ותיחשב
לו כאילו לומד בעצמו .ומי שהוא יושב ולומד
ונצטרך לצאת לחוץ ,אל יניח את הספר פתוח אלא
יסגרנו ויצא.
דינים:
 – 1מצות עשה מן התורה להלוות לעני כשהוצרך
לכך ,וכשיש לו מעות להלוות,חייב להלוות
לנצרך ,ויקדים את העני על העשיר ,ואם חושש
שהעני הלוה לא יוכל לפרוע לו ,יטול ממנו משכון.
 – 2צריך ליזהר שלא יקח ממנו רבית,וכמה לאוין
נאמרו בו ,ואפילו המלוה והלוה והערב והעדים על
ההלואה ברבית עובריםעל איסור זה .וכל הנותן
הלואה ברבית נכסיו מתמוטטים ,וכאילו כפר
ביציאתמצרים ובאלו – הי ישראל .ואינו
חיבתחיית המתים .ואמנם אם החזיר אתהרבית
שנטל ,תיקן בזה את האיסורשעשה.
 – 3אפילו אם הלוה מוחל למלוה ,ונותן לו הרבית
ברצונו הטוב גם זה איסור.
 – 4מותר להלוות ברבית למומר האוכלנבלות
וטרפות להכעיס ,או למחלל שבתבפרהסיא ולכל
דשביק היתרא ואוכל איסורא ,מותר להלוות להם
ברבית.

 – 5אפילו אם הלוה נותן למלוה מדעתובשעת
הפרעון שלא התנה עמו ,ואינו אומרשנתנו לו יותר
בשביל רבית ,אפילו הכי
איסור.
 – 6אפילו אם אמר לו בשעת לקיחת הרבית אני
נותנו לך במתנה גמורה ,ואסור לקבל ממנו ,אבל
אם לקח ממנו רבית,ורצה המלוה לחזור בתשובה
ולהחזיר הרבית ללוה ,והלוה מחל לו ולא קיבל
ממנו הרבית בחזרה ,אז אין עליו שום אסור ,כמו
בגזל ,אם הנגזל מחל להגוזל אז אין עוון ומחילתו
מחילה.
 – 7אסור להלוות ברבית אפילו לבניו ולבני
ביתו ,אף על פי שאינו מקפיד עליהם.ובוודאי
נותנו להם במתנה.
 – 8היה צריך ללוות מחבירו ,אסור לו לשגר אליו
בתחלה איזו מתנה ,כדי שאחר כך יתן לו הלואה,
דזו היא רבית מוקדמת.
התורמים לעלון זה:
האדון ג'ק אהרון פרחי ואשתו תינה ובניהם לברכה
ולהצלחה ומזל טוב לילדה החדשה אסתר ומברוק
אמן *** אדון  albertמרדכי אללחם הכהן
ואשתו גברת לוויזה ובניהם והוריהם לברכה
ולהצלחה אמן*** אדון פרח חמרה ואשתו גברת
דינה ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים מזל טוב
לחתנם אדון צחי יצחק ובתם ברטה בילדה החדשה
מיה מרים*** מזל טוב לאדון דוד יוסף ישי
ומשפחתו באירוסי בנם עם ארוסתו ומברוק
אמן*** אדון הלל טוויל מעלי הכהן ואשתו גברת
נינה ובניהם לברכה והצלחה ומאחלים לחתן
והכלה  and albertגרייס פרחי מזל טוב ובנים
זכרים ומברוק אמן*** אדון שלמה גל ובניו
לברכה ולהצלחה*** מנין מנחה "קול אהרון"
בניו ג'רזי אמן ,יברכם וישמרם אמן*** האחים
המבורכים משה ואהרן חסבאני ומשפחותיהם
לברכה והצלחה ולע"נ אביהם המנוח ניסים בן
חסינה ואמם רחל בת פרידה ואחיהם המנוח
אברהם בן רחל ואחותם הבחורה אסתר בת רחל
ע"ה אמן*** משפחת ג'נני לברכה ולהצלחה
ולע"נ המנוח ג'ק יעקב חיים בן שרה ע"ה
אמן ***.אדון גוזיף אלגדע ואשתו הגברת ויקי
ובניהם לברכה ולהצלחה מאחל לאמו רשיל בת
לטיפה רפואה שלמה ואריכות ימים אמן***

העסקן ציבורי אדון שלמה כהן ואשתו הגברת
גילה ובניהם לברכה ולהצלחה לע"נ אמו כורגיי
יפה בת שמחה ע"ה אמן*** הגברת צופי שעיה
מגרבי ובניה לברכה ולהצלחה לע"נ אביהם המנוח
אברהם בן קוני 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.
*** 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 *** .האדון ויקטור
מאלח ואשתו הגברת שירלי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח יהודה אסלן בן
ג'מיליה ע"ה אמן.

הגיעו תרומות לעלון זה  1500$וההוצאות
.1300$
מספר המבקרים באתר הגיע ל 21,700
ותזכו למצוות אמן.

www.bethyosef.com

לֹומי
ְּש ִ

גלאט"

בַּ שַּ ר – י ְָּרקֹות – ּומַּ ֹּכלֶת
כָשֵּ ר ל ְִּמהַּ ְּד ִרין ,בְּ הַּ ְּשגָחַּ ת בֵּ ית יֹוסֵּ ף
 2382קוני איילנד אווניו,
טלפון)718( 382-1981 :

