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אברהם אבינו היה אוהב וחושק בעשיית
המצוות ,ובפרט בעשיית הצדקה והחסד עם
הבריות והכנסת אורחים .וכשעשה ברית
המילה והוא בן מאה שנה ,נחלש גופו ונעשה
חולה והיה מצטער ולא רואה עוברי דרכים
כדי שיעשה עמהם חסד .מה עשה ה’
בתחילה ובשלב הראשון? הוציא חמה
מנרתיקה כדי שלא יעברו אנשים בחוץ מפני
החום הגדול ,וממילא אברהם ינוח ולא
יטרח עם האורחים העוברים .אבל אברהם
אבינו לא ויתר על מעשה החסד ,וקם
ממיטתו והוא חולה מעשיית המילה ,והולך
לאט לאט עד שהגיע לפתח אוהלו ,אולי
יראה איזה עובר אורח ויזמינו לביתו.
וכשראה את צערו של הצדיק ,שלח לו בשלב
השני המלאכים בצורת אנשים ,כדי לעשות
נחת רוח לאברהם ולא יצטער יותר ויותר.
משני השלבים האלו והם להוציא חמה
מנרתיקה ולשלוח לו מלאכים בצורת
אנשים .נלמוד כי קיום המצוות בין מצות
עשה בין מצוות לא תעשה הם אינם לטובת
הזולת דוקא כמו החסד ונתינת הצדקה אלא
הם לטובת האדם עצמו ,כדי לזכך את
נשמתו ולטהרה ולמחוק לו עוונותיו,
כמאמר חז"ל":רצה ה’ לזכות את ישראל
לפיכך הרבה להם תורה ומצוות .כלומר כדי
להטיב לנו ולחיותנו כיום הזה .אברהם
אבינו ידע סוד זה ,לפיכך גם כשהמלאכים
עזבו את ביתו ,ואחר שבישרהו על יצחק,
וידע שהם מלאכים ולא בני אדם ,ואפילו
הכי ליווה המלאכים בדרכם לסדום .יש

לשאול הלא הם מלאכים ולמה צריך
ללוותם? אלא ידע אברהם כל זמן שהאדם
מקיים מצוה בין עם ה’ בין עם בני אדם ,בין
עם מלאכים יש בה זיכוי ותיקון וצירוף
לנשמתו ,על כן עלינו לרדוף אחרי המצוות
ולקיימן כדי שתשרה השכינה בתוכנו ,ואז
נחיה בשלום ובבריאות אנחנו ובני ביתנו
אמן.

פרפראות על הפרשה:

"– 1למה זה צחקה שרה ...ויאמר לא כי
צחקתי" .פסוק זה לא מובן מתחילתו עד
סופו .יש לשאול :שרה אמנו היא מאמינה
גדולה בדברי ה’ ,למה הכחישה ואמרה לא
צחקתי עוד .מי אומר :היפלא מה’ דבר ,אם
ה’ אמר זה ,איך יתכן אם ה’ הוא מדבר
יאמר על עצמו כביכול":היפלא מה’ דבר",
צריך לומר היפלא ממני דבר? עוד :ותכחש
שרה "לא צחקתי" איך היא מכחשת דברי
ה’? עוד ":ויאמר לא כי צחקת" מי אמר
הדיבור האחרון הזה? האמת ,חלילה לשרה
אמנו הצדקת בחוסר אמונה ,אלא המעשה
שהיה כך היה :שרה אמנו לא ידעה שהם
מלאכים ,אלא הם אנשים רגילים לפיכך
בישלה להם ואכלו כל דבר .וכאשר שמעה
שהם אומרים ולשרה בן ,ותצחק שרה
בקרבה ואמרה "לא יודעים אנשים אלו מה
הם אומרים ,אני זקנה ובעלי זקן ואין אנחנו
ראויים להוליד" .אבל ה’ אמר לאברהם
למה זה צחקה שרה? אז אברהם אמר לה
למה צחקת? כשענתה לו :אנחנו זקנים .אמר
לה :היפלא מה’ דבר וכו’ ,עליך לומר :אמן

כן יהי רצון .אמרה לו לא צחקתי ,אז ויאמר
לה אברהם :לא כי צחקת.

היסטוריה בקצרה:
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כיוון שנפטר רבן גמליאל ,עמד רבי אלעזר בן
עזריה להיות אב בית דין ופעם אחת היו
החכמים מסובים בלוד .נשאלה שאלה זו
בפניהם :תלמוד גדול ,או מעשה גדול? נענה
רבי טרפון ואמר :מעשה גדול ,נענה רבי
עקיבא ואמר :תלמוד גדול ,שהתלמוד מביא
לידי מעשה .הקיסר הטוב נירבה לא האריך
על ממלכתו ברומי ,רק שנה וארבעה
חודשים ומת .וימלוך תחתיו טרכיינוס
הרשע .והתחילו ימי הרעה .ואף תחת
שלטונה של רומי ,היו בני ישראל מובדלים
מהעמים ומתועבותיהם וממדותיהם
הרעים .אמרו חכמים :לעתיד לבוא ,יתאספו
הצדיקים בגן עדן וה’ מביא התורה ועוסק
בה עם הצדיקים וילמדו בטומאה ובטהרה,
באיסור ובהתר ובשאר ההלכות .ועומד דוד
המלך לפני ה’ ואומר אגדה לפני ה’ ופושעי
ישראל עונים אמן מתוך גהנום שיושבים
שם ,ואומר ה’ למאלכים :מי הם הללו
שעונים אמן מתוך גהנום? ואומרים לפניו:
רבונו של עולם ,הללו הם פושעי ישראל .
שאף על פי שהם בגיהנום ובצרה גדולה,
מתחזקים ואומרים לפניך אמן .ואומר ה’
למלאכים :פתחו להם שערי גן עדן ויבואו
ויזמרו לפני שנאמר :פתחו שערים ,ויבוא גוי
צדיק שומר אמונים ,אל תקרי שומר אמונים
אלא שאומרים אמן.

דברי מוסר :ביקור חולים"

מצווה זו גדולה וחשובה ואמרו חז"ל :כל
המבקר את החולה נוטל אחד מששים
מחוליו .הרבה אנשים שואלים :האם יש
מצוה לבקר גם חולה הנמצא ללא הכרה
שאינו מבחין כלל שמבקרים אצלו? יש
שלושה טעמים במצות ביקור חולים– 1 :
להתענין בצורכי החולה ,ולהושיט לו עזרה
בכל הנדרש – 2 .להתעורר לבקשת רחמים
על החולה ואמרו :כל המבקר את החולה,
גורם לו שיחיה – 3 .השכינה עומדת למעלה
ממראשותיו של החולה ,לפיכך התפילה
נשמעת יותר להתרפא .וכל שביקר את
החולה ולא ביקש עליו רחמים ,לא קיים
המצוה .וכל מי שאינו מבקר חולים – כאילו

שופך דמים – 4 .לדבר עימו ולעודד אותו
ואת סובביו על מנת לחזקם .גם חולה חסר
הכרה שאינו מבחין בבאים לבקרו ,מכל
מקום ודאי שמקיימים מצוות ביקור חולים,
ואפילו החולה היה ישן ולא הרגיש במבקר,
נחשבת מצוה גדולה .הביקור צריך שיהיה
במידה שאינו מפריע או גורם לחוסר נוחות
לחולה .מי שהולך לבקר את החולה אם
הולך ברגליו נוטל שכר פסיעות ,והצדיק רב.
אריה לווין זצ"ל :היה מקפיד לבקר חולים
שאין להם הכרה ולא מבחינים בבאים
לבקרו ,ונמצאת המצוה לשם שמים,
והשכינה העומדת על ראשו של החולה
יודעת מי המבקר ,וכאילו המבקר מקביל פני
השכינה ,וצריך המבקר לחולה שאין לו
הכרה ,להתפלל אצל מראשותיו מקום
השכינה נמצאת וביקור חולה עני גדולה
מביקור עשיר שהכל שואלים בשלומו,
והתפילה על החולה אם לא הועילה לרפואת
הגוף מועילה לרפואת הנפש ,ובפרט אם
מסייעו ללבוש טלית ולהניח תפילין ,ויתן
צדקה לרפאותו ,כי הצדקה תציל ממות
אמן.

הדרך לרפואה ולבריאות:

כאבים אורטופדיים :בשונה מכל כאב ,כאב
אורטופדיה לא מורגש מיד ובסמוך למאמץ
או לתנועה הלא נכונה אלא מורגש יותר
מאוחר .לכן אם אדם עשה פעולה לא נכונה
כגון הרמת משאות בצורה לא נכונה או
מעבר ליכולתו ,אין לו להמשיך לעשותה
מתוך מחשבה שהנה אני עושה ולא כואב לי,
אלא עליו לדעת שהכאב יכול להגיע מאוחר
יותר .היו מקרים שאנשים בעלי עודף משקל
חשבו שפעילות גופנית מסיבית תעזור להם
להוריד משקל וסופו של דבר הם גרמו נזק
לסחוסים ומשקל לא הצליחו להוריד,
מכיוון שהורדת משקל נעשית באמצעות
אכילה נכונה ,ולא בפעילות גופנית שנעשית
עם משקל עודף .לדוגמא ,אדם רוצה
להתחיל לעשות פעילות גופנית ,צריך
להדריך אותו להתחיל בהדרגה ,בשבוע
הראשון כל יום  5פעמים ,בשבוע השני
לעלות עוד עד  10ובשבוע השלישי עוד 15
תרגילים וכן על זה הדרך .הוא מתחיל ומגיע
עד  10פעמים ,הוא לא מרגיש שום דבר,

וממשיך עשרים ,שלושים ,וארבעים והכל
בסדר ,אין כאבים .הוא מתפלא למה הזהירו
אותו לעשות כל כך בהדרגה? למחרת הוא
מתעורר בבוקר והנה אוי ,אוי ,אוי ,כל
השרירים שבזרועות ושבכתפיים וכל הגב
העליון תפוס ונורא כואב

הראשון לציון רבי רפאל חזן:
1741-1821

כשאר הגיע לפרקו ,נשא רבי רפאל לאשה
את האשה הצדקנית רבת המעש ובת
גדולים ,מרת ריינה .צדקת ובעלת מדות
טהורות היתה ,וזכתה לעמוד כעזר לבעלה
בכל פעולותיו בקודש .מדת השתיקה שלה
היתה מן המפורסמות .מעולם לא הצליח
אדם להכשילה בדיבור אסור או בפטפוט
דברי הבל .מכל משמר נצרה את לשונה ורק
כאשר הוכרחה לדבר ,דיברה מעט ,בלשון
קצרה ובנחת ,וקולה כמעט לא נשמע .זכתה
אותה צדקת לאריכות ימים ולשיבה טובה.
נכדה רבי חיים פלאג’י נשא עליה את הספדו
ואמר ,כי סבתו זכתה להיות לאשה למופת
הדור ולהעמיד ממנה בנים צדיקים אשר
מזרעם יצאו דורות רבים של גדולים
המאירים את עיני ישראל .אהב את ארץ
ישראל חיבה יתרה ,ושעות רבות היה יושב
עם שלוחי ארץ הקודש ובולע בצמא כל מלה
מדבריהם .כאשר הגיע לגיל שבעים החליט
רבי רפאל לארוז את מטלטליו ולעלות
ולהשתקע בארץ הקודש ,בעיר האבות
חברון .אנשי חברון הקבילו את פניו בשמחה
ומיד עם הגיעו לשם ,הוכתר כרב אב בית
דין ,ואז חש כי הגיע אל המנוחה ואל הנחלה.
כחמש שנים בלבד ארכה ישיבתו של רבי
רפאל בחברון.לאחר שנים אלו פשטה בארץ
השמועה המרה על הסתלקותו של הראשון
לציון רבי יעקב קוראל.

סיפור:

בחודשי הקיץ היה רבי משה משמש כמגיד
שיעור בישיבה נודעת ,הישיבה היתה
מתנהלת בחודשיים אלו במלוא העין.
שיעורים וחברותות ,תפילות ודרושים כדרך
גוברין יהודאין תופשי התורה .מידי פעם
נכנסים לבית המדרש יהודים המתגוררים,
אף הם באופן זמני באותו איזור ,יושבים עם
עצמם או עם חברותות ועוסקים בלימוד
התורה בעיון ובהתמדה .באחד הבקרים,

יושב מגיד השיעור רבי משה ומכין מערכה
למדנית אותה יישא בימים הקרובים בפני
עשרות תלמידיו .בזווית עינו הוא מבחין
באיש בעל שיער כסוף וכיפה גדולה לראשו
יושב בפאתי בית המדרש ולומד בניגון ערב.
קורא שורה אחת מהגמרא ,מבאר לעצמו
בקול ,עוצם עיניים ומתעמק ושוב קוראה
בהטעמה .לפי חזותו הוא נראה כמי שרק
לאחרונה שב ליהדותו ,ציין רבי משה
לעצמו .הוא המשיך להתבונן בו ,קם
ממקומו והתקרב אליו מעט ,אם רק
לאחרונה גילה את רוח התורה הקדושה
אולי הוא זקוק לעזרה והכוונה למאור פנים.
רבי משה העביר את מקומו קרוב אל אותו
היהודי הזה ,והמשיך להתבונן בו
בהשתאות .עתה כבר יכול להבחין במה הוא
עוסק.

שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זכרונו
לברכה:

צריך להיזהר בכל מה שהוא לומד ,להוציא
בשפתיו ולהשמיע לאוזניו ,ובזה מקיים
מצות עשה של "ולמדתם אותם" אף על פי
שאינו מבין ,וכן כל העוסק בתורה ואינו יכול
להבין מחמת קוצר דעתו ,יזכה להבינם
בעולם הבא ,וכל אדם ישתדל ללמוד בדינים
הצריכים לו בכל יום כדי שיהיו שגורות בפיו
תמיד.
לא יהפוך ספר או סיפור על דפיו ומי שאינו
יכול לכתוב ספר תורה לו לעצמו,יקנה ספר
קודש ,כגון מקרא ,משנה ופוסקים וילמד
בהן או ישאילם לאחרים ,ובזה יוצא ידי
חובה המצוה לכתוב ספר תורה .אם רוצה
להשתמש בספר של חבירו צריך לבקש ממנו
רשות תחילה ,אבל אם יודע שחבירו יסכים
להשתמש בו ולא יקפיד ,מותר להשתמש בו
ולקרות בו ,אבל צריך להשתמש בזהירות
ולהחזירו למקומו.

דינים:

נשים חיבות בכל יום בתפילה אחת מן הדין,
והטעם כיוון שהתפילה היא בקשת רחמים
מה’ יתברך ,על כל צרכינו והיות וגם הנשים
צריכות לרחמי ה’ ,על כן גם הן חייבות
בתפילה מן הדין.
אבל תפילת מוסף ,שאין עיקרה בקשת
רחמים מה’,והיא מצוה שהזמן גרמא ,שהרי

אינה שייכת בכל יום אלא ביום השבת או
שאר מועדים ,על כן הנשים פטורות מתפילת
מוסף .וכתב הרב עובדיה יוסף ע"ה בפסקיו:
נשים אינן רשאיות להתפלל תפילת מוסף
מחשש ברכה לבטלה .מכל מקום אם רוצות
להתפלל מוסף ,רשאיות לעשות כן ,והנח
להם לישראל.
ציפורן ,נקראת בערבית "קרונפול" הוא מין
עץ ,ולכן כשמריחים אותו מברך :בורא עצי
בשמים" .וכן מקלות קינמון הנקרא בערבית
אורפה מברך עליו בורא עצי בשמים .וכל זה
כשהם שלמים ,כלומר מקלות וכן מקלות
הציפורן שלמים ,אבל אם הם טחוינם ,אז
יש לברך עליהם בורא מיני בשמים.

התורמים לעלון זה:

האדון רימון כהן ואשתו הגברת ראניה
ובניהם לברכה והצלחה ומאחלים לחתן
והכלה ג’וני ווויאן מזלטוב ובנים זכרים
מברוק אמן ***.האדון אלפונס קבאני
ואשתו הגברת גודלה ובניהם לברכה
והצלחה ומאחלים לחתן ולכלה משה ותקוה
מזל טוב ובנים זכרים אמן *** .החתן האדון
משה אלאלוף והכלה גברת תקוה במזל טוב
ובנים זכרים ומברוק אמן *** .האדון יהודה
ברכת ואשתו ובניהם לברכה ולהצלחה
אמן ***.האדון אלי לוי ואשתו הגברת בקי
ובניהם לברכה והצלחה ולבריאות ולע"נ
רוזלין בת חוה ע"ה אמן*** .האדון ג’וזיף
אלגדע ואשתו הגברת ויקי ובניהם לברכה
והצלחה ומאחלים מזל טוב ולהארוס
והארוסה איזיק לאטי ושילי מברוק אמן.
*** המשגיח משה קרידי הכהן ואשתו
הגברת איוון ובניהם לברכה והצלחה ולע"נ
אמה רחל בת שרה ע"ה אמן ***.האדון
הרופא סמי ביכר ואשתו הגברת דולי ובניהם
לברכה והצלחה אמן *** .משפחת ג’נני
לברכה והצלחה ולע"נ המנוח ג’ק יעקב בן
שרה ע"ה אמן ***.העסקן ציבורי האדון
שלמה כהן ואשתו הגברת גילה ובניהם
לברכה ולהצלחה לע"נ אמו כורג’יה יפה בת
שמחה ע"ה אמן ***.הגברת סילי ג’ג’אתי
ובניה לברכה ולהצלחה ומזמינים הקהל
לשמוע הדרוש לע"נ אביהם המנוח יהודה
ליאן בן ג'מילה ע"ה בבית הכנסת משכן

ירושלים  Ave Xיום חמישי  Nov 12בשעה
 .7:30pmתזכו למצוות 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  1100$וההוצאות
.1300$
מספר המבקרים באתר הגיע ל 22,500
ותזכו למצוות אמן.

www.bethyosef.com
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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 :

